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 ـ(1830-1453)احلديثة ةالفت  الؿخ توسطادل األبيض للبحر الغريب احلوض منطقة كانت       
 اإلياالت يفشلثلة  اجلنوبيةالدكؿ األكركبية ،ك  يف تمثلةادل الشمالية ،وضفتي بني حدثت اليت صراعاتلل امسرح

 ك حلقة غربدلا بالد سطك  ستاتيجياال موقعها حبكم ك لتشك   اليت تلك اجلزائر بالذكركطلص  العثمانية،
كأىلها  كىو ادلوقع نفسو الذم ساعدىا، رباك أ ك القارة بني كذا ك شرقها،ك  اإلفريقية، القارةاؿ مش بني صل

ثر على العالقات السياسية، كأخرل ػلمل مر ة الطابع العسكرم فيؤ  على القياـ بنشاط متوجو ضلو البحر
كزاد ىذا الدكر يف فتة التواجد العثماين، إذ فتح باب العالقات باإلي الة سواء كانت مع  الطابع التجارم.
 ؿ األكركبية.إياالهتا بادلشرؽ العريب، أك بالدك  الدكلة العثمانية ك

 ك االقتصادية ك السياسية اجملالت مجيع يف عميقة حتوالت العثماين احلكم ظل يف اجلزائر شهدت        
 الفتة ىذه من عديدة جوانب تناكلت قد األحباث، ك الدراسات أغلب كانت إذ ك الثقافية، ك االجتماعية

 .مجيعا تغطيها تكاد ال فإهنا باألحداث الزاخرة

إليالة اجلزائر   شك ل يف ىذا السياؽ ؽلكننا أف ندرؾ أف موضوع التطو رات السياسية ك االقتصادية        
مادة حبث خصبة للعديد من الدراسات كالسيما األجنبية اليت اعتمدت على تقارير القناصل كمراسالهتم، 

ك األسرل ادلسيحيني. األمر الذم قد  أك ما سجلو الرح الة األكربيوف من انطباعات حوؿ نشاط القرصنة،
كجودىا بالقرصنة كنعتها بألقاب كثرية مثل " عش  يوىم القارئ بأف اجلزائر يف العهد العثماين اقتف

القرصنة، ك"مغارة اللصوص" كما صلد أف أغلب تلك الدراسات رك زت على ادلغالطة القائمة على ربط قوة 
 اإليالة كنشاطها التجارم بالقرصنة.

سية ك االقتصادية انطالقا من ىذا الطرح اختيارنا دلوضوع مشركعنا ادلوسومة بعنواف" التطورات السيا       
ـ "،ألف ىذه الفتة دتي زت بتحوالت كتغريات جذرية بالنسبة للجزائر، 17ق/11إليالة اجلزائر خالؿ القرف

ففيها أخذت البحرية اجلزائرية دتيل إىل الضعف، كفيها أيضا اخذ االرتباط القول بني اجلزائر كالدكلة 
ب على باشا اجلزائر ،كجتريده من صالحياتو كإسنادىا العثمانية يضعف، منذ قياـ اجلند كالطائفة باالنقال

ـ يف عهد 1711ـ، كمل يلبثوا أف طلبوا من السلطاف العثماين يف سنة 1659إىل كاحد منهم يف سنة 
 الدام"علي شاكش" الكف عن إرساؿ باشا ؽلثلهم يف اجلزائر، كالقبوؿ بأف يكوف شلثلو الدام نفسو.

باالىتماـ ك ادلالحظة دلا ؽلتاز بو من مسات بارزة ،فهو يعترب عصر ـ جدير 17يعترب القرف اؿ       
أما بالنسبة للجزائر فهو يعترب عصر التفوؽ البحرم من ناحية  التحوالت ك التغيريات اجلذرية بصورة عامة.

عصر االنفصاؿ عن الدكلة العثمانية ،ك عصر االضطرابات السياسية من ناحية أخرل ،ك ىو كذلك عصر ك 
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األكضاع لب األكركيب عليها ك ىو أيضا عصر عرفت فيو شخصيات قوية. لذلك ؽلكن القوؿ أف التكا
بشكل كبري بطبيعة ك خصائص احلكم العثماين قد تأثرت العامة للجزائر سواء السياسية أك االقتصادية 

دتيزت حيث ات احلكاـ األتراؾ من جهة أخرل ،ك بشخصيما يزيد عن ثالثة قركف من جهة ، الذم استمر
 ىذه األكضاع باالستقرار ك االزدىار يف بعض األحياف ك االضطرابات ك االضلطاط أحيانا أخرل .

بعد  ـ 17القرف  بدايةالفتة اليت بدأت فيها اجلزائر تأخذ منعرجا خطريا باالطركحة يف ىذه سنتناكؿ        
بالرغم من ، اليت عرفتها اجلزائر امةاذلت تطو راال أف كانت تتمتع مبكانة مرموقة ك ىيبة دكلية ، مركزين على

ث ل يف استقاللية القرار السياسي الذم أث ر بدكره على كالئها للدكلة العثمانية فقد أخذت طابعان خاصان دت
ذت احلكومة اجلزائرية سياسية خارجية مستقل ة التطو ر االقتصادم  ما فلم يعد تعاملها مع دكلة ،حيث اخت 

ت فاقيات الثنائية كترـب االُتسامل من تشاء كحتارب من تشاء  حيث أصبحتمرىوف برأم الدكلة العثمانية 
الدكلة  العالقة بني اجلزائر ك ـ  إذ أصبحت 17مع حلوؿ القرف جتل ت ىذه االستقاللية مبحض إرادهتا ،

ك ؿ أف  اجلزائر عرفت تطو رات سياسية العثمانية تنحصر يف مد  يد ادلساعدة كل ما اقتضت الضركرة ،كمنو نقو 
 .ـ 17-ق 11ىامة خالؿ القرف اقتصادية 

ـ من  17ق/ 11ك هبذا يعترب موضوع التطورات السياسية ك االقتصادية يف إيالة اجلزائر يف القرف      
قرف التحو الت اجلديرة بالبحث ك االىتماـ دلا ؽلتاز بو ىذا القرف من مسات بارزة باعتباره ادلواضيع اذلامة ك 

 ك التغيريات اجلذرية بصورة عامة.

 دواعي اختيار الموضوع: -

 الرغبة الشخصية يف البحث يف تاريخ اجلزائر خالؿ العهد العثماين .-
 زلاكلة تسليط الضوء على ىذه الفتة اليت تعد من أىم ادلراحل البارزة يف تاريخ اجلزائر العثمانية.-
تاريخ اجلزائر يف الفتة العثمانية ك الرغبة يف البحث ك قراءة كل ما كتب ادليوؿ الشخصي إىل دراسة -

 حوؿ الفتة ادلدركسة.
 كالتطورات البحث يف نوعية التابط الذم كاف بني الدكلة اجلزائرية ك الدكلة العثمانية يف الفتات األربع-

 اليت آلت إليها.
ىذا ادلوضوع الذم ال تزاؿ الكثري من جوانبو غري رغبتنا يف ادلساعلة ك لو بشكل بسيط بالكتابة يف -

 مدركسة بقدٍر كاٍؼ.
ك احلرب يف ،يف حقبة مهمة حيث تأرجحت بني التوتر  اجلزائرأنو يبحث يف التطورات اليت عرفتها 

 كالسالـ احلذر يف بقية العقود.،العقود األكىل 
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كاف ذلا الدكر الكبري يف توجيو طبيعة  ،زائرالفتة ادلراد حبثها دتيزت بظهور  شخصيات فاعلة يف اجل ف  ال-
لدام "زلمد   العالقات خالؿ فتة البحث مثل :"اآلغا شعباف" الدام"حسني" الدام "شعباف"  باشا،ا

 .بكداش"من جانب اجلزائر

 ك،كاحلرب ،جديرة بالبحث لفهم أسباب التوتر  تكاتفاقيا،ف الفتة شهدت إبراـ عدة معاىدات أل-
 نتج عن تلك العالقات من انعكاسات على عالقات اجلزائر مع الدكؿ األكربية األخرل.كما ،السالـ 

تشجيع األستاذ ادلشرؼ على طرؽ ىذا ادلوضوع ك البحث يف ثناياه للتعر ؼ على التطورات اليت آلت -
 ألكركبية.إليها اجلزائر العثمانية يف الفتة ادلدركسة ك مدل تأثريىا على العالقات بينها ك بني الدكؿ ا

 للدراسة:   و المكاني اإلطار الزماني  -

يف فتة أطوؿ فقد اقتصرت على حبثها فقط يف  التطو راتمبا إف الوقت ادلتاح ال يسمح ببحث تلك         
،باعتباره من أىم الفتات إليالة اجلزائر دلا  للميالدالسابع عشر  احلادم عشر للميالد ادلوافق للقرف  القرف

 شهده من تطورات أحدثت نقلة نوعية يف تارؼلها. 

دكؿ   من ي،دتثلها اجلزائر ،كى ا من ناحية ادلكاف فإف موضوع الدراسة  يركز على منطقة  حيويةأم       
امتداد للدكلة  ك بعد إسالمي،من للمتوسط كما دتثلو اجلزائر يف الضفة اجلنوبية  احلوض الغريب للمتوسط،

 .العثمانية

 المنهج المّتبع: -

ية كما اكردهتا الذم يهتم بوصف احلادثة التارؼل اعتمدنا يف دراستنا ىذه على ادلنهج التارؼلي الوصفي     
مالئم ذلذا ادلوضوع كونو  يبحث يف اسباب حدكث  الواقعة  باعتبارهالتحليلي  ق .كادلنهجادلراجع كالوثائ

،ك ذلك ألنو يتزامن مع سلتلف احملطات اليها كحتليلها حتليال تارؼليا  ادلتوصلالتارؼلية كصوال اىل النتائج 
   التارؼلية زمنيان ك مكانيان.

 إشكالية الدراسة: -

 العامة: اإلشكالية -
األحداث  ،وتوجيوالمحلّية كانت سببا كافيا في تطّورالظروف ىل الظروف المتوسطّية و  -

 ؟ م17ه/11سياسياً و اقتصاديا بالجزائر خالل القرن 



 مقدمة

 

  
 د

 
  

 :تندرج ضمن ىذه اإلشكالية رلموعة من التساؤالت
ىل ىذه التطورات فرضتها األوضاع الداخلية و الخارجية إليالة الجزائر أم أن الباب العالي  -

 ؟ للسيطرة أكثر على اإليالة ،و إلى أي مدى نجح في ذلكحاول فرض ىذه التحوالت 
وىل كان لطبيعة ىذه العالقات  خالل ىذه الفترة؟ما ىي طبيعة العالقات الجزائرية األوروبية  -

 ؟ اثر في التوجو السياسي و االقتصادي لاليالة
،و إلى أي مدى أثرت التطّورات  ؟ما ىي التطورات االقتصادية التي شهدتها الجزائر -

 ؟ لى الجانب االقتصادي في اإليالةالسياسية ع
 

 :خطة البحث -

كخادتة  فصل دتهيدم كبابني تضمن كل باب مجلة من الفصوؿ لإلجابة على اإلشكالية قسمنا حبثنا إىل     
 كمجلة من ادلالحق كالتايل

  الفصل التمهيدي .

بالدكلة العثمانية من االستنجاد مركران باإلحلاؽ مث فتة مراحل إحلاؽ اجلزائر إلقاء الضوء على مت فيو 
 .البايلربايات باعتبارىا ادلرحلة األكىل من نظاـ احلكم العثماين يف اجلزائر

 .: التطورات السياسيةاألول الباب
سياسة  إىلتطرقت فيو  .ـ 17فيو نظاـ احلكم خالؿ القرف  ناتناكلص صناه للتطو رات السياسية الذم فخ 

 اجلزائراليالة  كالعمودية األفقيةالبايلربايات الداخلية ك اخلارجية باعتبارىا ىي اليت كجهت طبيعة العالقات 
 إىلكذلك يف ىذا الباب   كأشرت مكانة متوسطية كعادلية. الفتةاكتسبت خالؿ ىذه  قد اجلزائرخاصة كاف 

كانت سببا   اليتالداخلية كاخلارجية  الباشواتيف فصل بعنواف سياسة  بداية االنفصاؿ عن الدكلة العثمانية
اليت  ادلميزاتثالث عن  آخرثالث سنوات من طرؼ الدكلة العثمانية .كفصل  إىليف تقليص مدة حكمهم 

طهرت من  اليتادلستول الداخلي كادلتمثل يف تلك الثورات  خاصة على األغواتخالؿ فتة  اجلزائرطبعة 
 .األغواتثورة  أعنفهااؿ عن الدكلة العثمانية ككاف اجل االنفص
 : التطورات االقتصادية.الباب الثاني

 سطوؿاأل األكؿفصلو  .عاجلت يف17خالؿ القرف اجلزائراليالة  االقتصاديةفقد كاف حوؿ التطورات  
.كصناعة السفن  اجلزائريةعوامل قوة البحرية  إىلفيو  أشرتخالؿ ىذه الفتة  اجلزائرالبحرم كدره يف مكانة 

  تطرقت إىل يف الفصل الثاين أما خالؿ الفتة ادلدركسة.  األسرلالبحرية كعدد  كعائدات .كاألسلحة
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 االقتصاديةادلكاين لنشاطهم .كالتعامالت  كفضائهم األندلسيوف تكلمت فيو عناحلرؼ كاحلرفيوف، 
الصناع احلرفيوف .ككذا اجلانب الفالحي ك الرم دلا لو من دكر اقتصادم مهم  إىل أشرتكما ،  ألندلسيةا

الزراعة كدكر الزراعة اجلانب االجتماعي . كفصل  يف العثمانينيفيو التقنيات ادلستعملة من طرؼ  فأشرت
لوقف يف .كتأثري ا كالضرائبعن العملة  فيومت التجارية الداخلية ك اخلارجية تكلرابع حوؿ ادلبادالت  آخر

 النشاط االقتصادم
ادلراجع  قائمة ،مثالتوضيح.صد كذيلتها جبملة ادلالحق ق الستنتاجات،اكختمت دراسيت مبجموعة من 

 .ادلعتمدة
 
 لدراسات السابقة:ا -.

ك التحليل ك التوثيق ك سج لت من  الشك أف دراسات عديدة تناكلت ىذه الفتة بالوصف ،   شلا   -
لكن أغلب  السياسية ك االقتصادية يف اجلزائر ،ك ىي من الكثرة ما يتعذ ر عد ىا.التطو رات  خالذلا 

 تلك الدراسات القدؽلة منها ك احلديثة ،تناكلت ىذا ادلوضوع يف سياؽ تارؼلي عاـ.
ك ال ؽلنع لكلكن ذ،جتدر اإلشارة إىل إف الباحث قد كجد من تقد مو إىل البحث يف جانب أك أكثر    -

ما كفرتو الوثائق ادلنشورة أخريا من  ك ،فاتموه من مقاالت كمؤل  م فيو على ضوء ما قد  من اإلدالء بدلو 
 ماكمن تلك ادلقاالت  كضوحا كعمقا. رمبا أكثر معطيات تعترب جديدة تسمح بتكوين رؤية جديدة

 يف De Grammont""" دكغراموف" Haedo ""ىايدك"ك،"A. DE VOULX"ودكف" نشره
 عن ىامة  منشورة كثائق حتوم ألهنا ، إعلاذلا ؽلكن ال" la Revue Africaine" األفريقية اجمللة
 . اجلزائر خاصة كفرنسا اإلسالمي ادلغرب بلداف بعالقات كادلتعلقة  احلديثة الفتة

كتاب مذكرات أمحد الشريف الزىار ،ك ىو عبارة عن مصدر نفيس يعاجل فيو مؤلفو سرية الدايات يف  -
الفتة األخرية من العهد العثماين ،ك تكمن قيمة ىذا الكتاب يف قرب مؤلفو لألحداث إىل جانب 

ده ناقدا ،ك برزت يف ىذا الكتاب النزعة ادلوضوعية للزىار  فنج -نقيب األشراؼ–ذلك منصبو آنذاؾ 
 للكثري من الدايات ك سياستهم يف احلكم ،قاـ على حتقيق ىذا ادلخطوط أمحد توفيق ادلدين.

كتاب ادلذكرات لولياـ شالر ،ك يعد من ادلصادر ادلتمجة إىل العربية ،يتناكؿ ىذا الكتاب معلومات قيمة  -
 عن تاريخ اجلزائر مبختلف رلاالتو.

 أما من ناحية المؤلفات: -
 Histoire d’Alger sous la" يف كتابوDe Grammont"دكغراموف"" -

domination: Turque1515-1830) تاريخ اجلزائر حتت احلكم العثمانيي(الذم حبث()



 مقدمة

 

  
 و

 
  

فيو عن كل قوة إيالة اجلزائر إىل درجة أهنا تطاكلت أحيانا على فرنسا كاصللتا األسس اليت قامت عليها 
 ىذه القوة.

 les archives du consulat général duيف كتابو )A. DE VOULX" ""البري دكفو -
France a Alger)  أرشيف القناصلة العامة الفرنسية باجلزائر(فقد نشر العديد من ادلواضيع اليت(

 ،تتصل مبدينة اجلزائر اعتمادا على كثائق أرشيف تلك القنصلية احملفوظة اآلف يف ادلكتبة العامة باجلزائر
كعمل على نشرىا بالفرنسية مثل دفت التشريفات ككثيقة عهد األماف كسجل غنائم البحر كالتعريف 

 حبياة البحار اجلزائرم "الرايس محيدك".
ر إىل الضوء على تاريخ السياسة خالؿ القرف السابع عشر فأشا ن ألقوا" شل  Haedoكما يعترب" ىايدك"" -

("تاريخ ملوؾ Histoire Des d’ Alger rois) كتابو الثورات الداخلية كدترد االنكشارية يف
 .اجلزائر"

 Correspondance des deys d Ager avec" يف كتابو"Plantetماكتبو "بلونيت"" ك -
la cour de France1579-1833 مراسالت دايات اجلزائر مع البالط الفرنسي"،إىل بعض"

 لجزائر خالؿ ىذه احلقبة.األخبار عن احلياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ل
"يعترب من األكربيني ادلهتمني باجلانب االقتصادم ،فقد كتب حوؿ Masson(p)"بوؿ ماصوف"" -

 Histoire Des Etablissements de Commerce françaisادلؤسسات الفرنسية، )
dans L’Afrique Barbaresque 1560-1793 حيث يعطينا فكرة عن عالقة فرنسا ،

 يقيا، كرغبتها يف السيطرة على مناطق ادلؤسسات .بدكؿ مشاؿ إفر 
 الذم أشار فيو إىل كثائق مهمة ختص ادلوضوع.  األتراك العثمانيون في شمال إفريقيا :سامح ألتعزيز  -
الذم تناكؿ فيو دراسة مفصلة حوؿ  1830 – 1670العالقات الفرنسية الجزائرية  :مجاؿ قناف -

ايات.ككتابو معاىدات اجلزائر مع فرنسا    1619العالقات بني اجلزائر كفرنسا يف أكاخر عهد الد 
 الذم مجع فيو مجع فيو ادلعاىدات ادلربمة بني اجلزائر كفرنسا .   1830

ؽ ،الذم تطر   1832 -1792التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة  :العريب الزبريم زلمد -
خاصة فيو للوضع التجارم يف بدابة القرف التاسع عشر ميالدم، كللمنافسة الكربل بني الدكؿ األكربية. 

   فرنسا كاصللتا
،الذم  1830-1792انيالنظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثمناصر الدين سعيدكين : -

 .  االقتصادمانب تطرؽ فيو اىل اجل
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ىذا اجلزء الثاين . ، دراسة عن الجزائر في العهد العثماني،القرصنة األساطير والواقعادلنور مركش: -
 البحريةالكتاب يعترب دراسة متميزه لكونو احتول الكثري من االحصائيات حوؿ ما يتعلق باألسطوؿ ، ك 

 يف الفتة ادلدركسة.
 : المؤلفات المخطوطةأما   -
، فإذا كاف "الفونس التحفة المرضية في الدولة البكداشيةعبد اهلل زلمد بن ميموف الزكاكم النجار:  -

ـ فأف قيمتها العلمية اكتملت على يد زلمد بن 1846ركسو" قاـ بتمجة سلطوط التحفة كنشرىا عاـ 
أفادين ىذا ادلصدر يف العنصر  ـ باجلزائر.1792عبد الكرمي الذم قاـ بتحقيقها كنشرىا مطبوعة سنة 

 اجلزائر خاصة فيما يتعلق مبوقف فرنسا من احلملة . ادلتعلق حبملة ديستم على
الزىرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت  زلمد بن عبد الرمحن بن رقية التلمساين اجلديرم: -

ىػ،نشره سليم بابا عمر يف رللة تاريخ  1193ذم احلجة 14انتهى من نسخة يف . عليها جنود الكفرة
ـ.أفادين يف ذكر احلمالت اليت شنها األكركبيوف على مدينة 1967نة كحضارة ادلغرب العدد الثالث س

 ـ.1775ىػ/1189اجلزائر من بداية العهد العثماين إىل سنة 
طلوع سعد السعود في اخبار وىران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن ادلزارم بن عودة: -

الذم حققو ػلي بوعزيز، يعترب الكتاب مصدر مهم حيث يفيدنا يف األخبار ادلتعلقة  التاسع عشر،
 بػوىراف كاجلزائر، كاسبانيا كفرنسا ،أفادين يف احلمالت الفرنسية ضد  اجلزائر.      

 أما من ناحية األطروحات والرسائل الجامعية : -
امعية لنيل شهادة  رسالتها اجلقد قدمت دراسة مستفيضة يف–رمحة اهلل عليها–صلد أف عائشة غطاس -

حيث .1694 -1619العالقات الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر عنواف بادلاجستري 
 ركزت على اجلانبني السياسي كالتجارم.

 عالقات لإليالة الجزائرية مع بعض موانئ البحر األبيضلة ماجستري بليل رمحونة بعنواف رسا -
تعرضت فيها إىل جوانب من ادلوضوع،خاصة  1827إىل1700"ك"ليفورف" من  ادلتوسط"مرسيليا

 اجلانب ادلتعلق بالعالقات التجارية.
.مقاربة اجتماعية اقتصادية 1830-1700الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر :غطاس عائشة -

 دكتوراه دكلة يف التاريخ احلديث.
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يف ىذا اجملاؿ نشري إىل الدراسات ادلتمي زة اليت السبق عة من ادلذكرات اليت كاف ذلا إضافة إىل رلمو  -
المجتمع الجزائري و فعالياتو في نذكر أرزقي شويتاـ ، كتاباتىذه الأعدىا الباحثوف من أعلها 

 .العهد العثماني 
 من طرؼ من تقد مين من  الباحثني كمن كل ىذا يت ضح أف عناصر ادلوضوع قد درست دراسة مفصلة

يف .ك إظلا جهدم يف االستنتاج شلا ذكرتو  ك ،ازعم أنين صاحب األسبقية يف احملتوللذا ال ؽلكنين إف  ك
 .أدعي لنفسي األسبقية يف احملتول معاجلتو. ك، طريقة الطرح للموضوع

  
 مراجع:المصادر و ال نقد -

اليت أثرت موضوعنا ك اليت كانت يف  ك ادلراجع اعتمدنا يف دراستنا ىذه على مجلة من ادلصادر      
  : رلملها قد تكل مت عن تاريخ اجلزائر إباف احلكم العثماين ،ك نذكر من أعلها

 : أىمها ستفدت منها كثيرا والتي االوثائق المنشورة و  -
رلموعة الوثائق اليت نشرىا األستاذ مجاؿ قناف يف كتابو نصوص ككثائق بتاريخ اجلزائر احلديث ادلؤسسة  -

 يف معرفة مضموف معاىدة السلم ادلئوم أفادتينـ.1987اجلزائرية لطباعة،
 وفألبري دك ىا رلموعة الوثائق اليت نشر  -

- A. DE VOULX (A) : Tachrifat recueil de notes historique sur 
l’administration de l’ancienne régence D’Alger 

دفت  يف كتاب مساهالفرنسية   كنشرىا باللغةمجها، العربية تر ك ، الذم قاـ جبمع الوثائق العثمانية  -
 التشريفات أفادين يف العنصر ادلتعلق بالغنائم البحرية.

 رلموعة الوثائق اليت نشرىا"بلونيت" كاليت أطلق عليها اسم مراسالت دايات اجلزائر مع البالط الفرنسي. -
- Plantet (E) : Correspondants des deys d’Alger avec la cour de 

fance1579  1833 . 
ـ بباريس .تناكؿ ادلراسالت اليت جرت بني   1989 – 1981كقد اعيد نشرىا يف رللدين ما بني  -

 الدايات, ك ادللوؾ كالوزراء الفرنسيني افادين كثريا .
 .رلموعة الوثائق اليت نشرىا"ركارد دككارد"بباريس - -

- Rouard deCard )E(:Traites de la France Avec Les Pays De 
L'Afrique du Nord Alger Tunisie, Tripolitaine, Maroc. Libraire 
de la cour d'appel et de l'ordre des avocats, paris 1906.  
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بادلعاىدات  استفدت من اجلزء اخلاص كاليت تتعلق مبعاىدات فرنسا مع إياالت الدكلة العثمانية. -
  الفرنسية اجلزائرية.

 المصادر العربية والمعربة : -
مذكرات امحد شريف الزىار نقيب أشراؼ مدينة اجلزائر ، ك الذم يعود تأليفو إىل القرف التاسع عشر  -

 ميالدم ، أفادين فيما ؼلص احلمالت اليت شنتها فرنسا على اجلزائر خالؿ القرف الثامن عشر.
،نشر مبدينة بوسطن األمريكية عاـ 1824 -1816قنصل أمريكا يف اجلزائر مذكرات "كلياـ شالر"  -

"ترمجة shawـ يضم شهادات كحقائق قي مة ،استفاد ادلؤلف من كتاب "الطبيب شاك"1826
"بالنشي" ادلتجم الرمسي للملك شارؿ" إىل الفرنسية ، كقاـ إمساعيل العريب بتمجتو إىل العربية كىو  

 ج احلمالت اليت كانت تشنها فرنسا من حني إىل آخر على اجلزائر.كتاب مهم يف كصف نتائ
 المصادر األجنبية:أما  -

- Fray Diego de Haedo: Topographies et Histoire d’Alger, la vie a 
Alger au xvi siècle, tar et notes A .Berbrugger, éd gronde Alger, 
2004 

الراىب "ىايدك" الذم كقع أسري يف مدينة اجلزائر سنة  يعترب ىذا الكتاب يف غاية األعلية لصاحبو -
ـ يعترب عملو أساسيا لكل الكتابات الغربية الالحقة عن اجلزائر كقد أفادين 1581ـ ، إىل غاية 1578

   يف العنصر ادلتعلق باألسرل األكربيوف كعملية افتدائو . 
- Laugier de Tassy : Histoire du royaume D’Alger avec l’état 

présent des son gouvernement de ses fors de terre et Le mer, 
paris ,1992.     

اشتعل "لوجي دك تاسي" بالقنصلية الفرنسية يف اجلزائر خالؿ القرف الثامن عشر مل ؽلكث كثريا باجلزائر  -
و كاف ذك نظرة كمع ىذا فاف كتابو يعترب مهم بالنسبة بتاريخ اجلزائر خالؿ القرف السابع عشر كما قبل

 موضوعية بعيدة عن األحكاـ ادلسبقة .
- Pierre Dan :Histoire de la barbarie et de ses corsaires ,paris ,1634.  

ئر بغرض افتداء زار مدينة اجلزا كاف "بيار داف" من كبار مجاعة الثالوث ادلقدس ادلخصصة لألسرل، -
كإظلا بالد ادلغرب ككل ، عن اجلزائر فقطليس سلصصا للحديث ىذا الكتاب ، األسرل الفرنسيني

 أفادين ىذا الكتاب يف العنصر ادلتعلق باألسرل األكربيوف كافتدائهم.  
 المراجع العربية والمعربة : -
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فهو يتحدث بشكل مباشر عالقات  ، عالقات اجلزائر اخلارجية مع دكؿ كشلالك أكربا:ػلي بوعزيز  -
أفادين يف الفصل ادلتعلق بالعالقات السياسية كاحلمالت ، كغريىالدكؿ األكركبية ادلتوسطية اجلزائر مع ا

 العسكرية الفرنسية على مدينة اجلزائر.
،فهو يتعرض للمعاىدات ادلربمة بني  1830-1619معاىدات الجزائر مع فرنسا :مجاؿ قناف  -

 أفادين يف الرجوع إىل بعض منها خاصة فيما يتعلق مبظاىر الوفاؽ . اجلزائر كفرنسا,
الذم  1830 -1972التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة ما بين  :مد العريب الزبريمزل -

الكربل بني الدكؿ األكربية نافسة يف بداية القرف التاسع عشر. كادل تطرؽ فيو إىل الوضع التجارم للجزائر
ادلتعلق بالعالقات  فرنسا كإصللتا من أجل الظفر بامتيازات شلا ساعدين يف الفصل الرابع يف العنصر

 التجارية بني البلدين.
الذم  م1830-1792النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني   :ناصر الدين سعيدكين -

 تناكؿ النظم ادلالية كالتبادؿ التجارم أفادين كثريا يف الفصل اخلاص بالعالقات التجارية.
لق بالقرصنة كاألساطري خاصة اجلزء ادلتع  ئر في العهد العثمانيدراسات عن الجزا: دلنور مركش -

استفدت منو كثريا يف العوامل ادلتحكمة يف العالقات خاصة القرصنة كما يتتب عنها من أسرل ع كالواق
 كافتدائهم.

ـ 1919سنة  " الذم صدر بالو.ـ.أ  م1830-1500الجزائر وأوربا  :جوف باتيستيت ككلف -
ـ كعندما عر بو أبو القاسم سعد اهلل كغري  لو العنواف إىل 1830-1500بعنواف: اجلزائر حتت األتراؾ 

"اجلزائر كأكربا" ,رغم أف الكتاب ؽلثل كجهة نظر غربية مسيحية إال أف ذلك ال يفقده قيمتو 
 قات بني اجلزائر كفرنسا.العلمية.أفادين كثريا خاصة أف ادلؤلف أفرد فيو فصال كامال خاصا بالعال

، عر بو زلمود علي عامر، أفادين يف بعض  األتراك العثمانيون في شمال إفريقيا:عزيز سامح ألت  -
الوثائق اليت أكردىا ادلؤلف فهو يؤرخ للتواجد العثماين يف مشاؿ إفريقيا ،كاف كاف يركز يف أكثر األحياف 

 خلارجية يعطينا الكتاب معلومات يف غاية األعلية . أحواذلا السياسية ،كعالقاهتا ا على اجلزائر ،ك
 المراجع األجنبية : -

- Grammont (hd) : Histoire d’Alger Sous La domination 
Turque1515 – 1830, paris,1887. 
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يعترب من الكتب اذلامة حوؿ تاريخ اجلزائر يف العهد العثماين. درس فيو صاحبو كبشكل مفصل  -
دات اجلزائر يف ىذه الفتة حبسب مراحل احلكم اليت عرفتها البالد من دتر  األحداث اليت جرت يف 

 عالقات خارجية سواء مع بقية البلداف ادلغاربية أك مع الدكؿ األكربية . كثورات داخلية ،ك
- Daniel panzac :les Corsaires  Barbaresques a  la fin d’une 

epoque1800-1820, Paris,2000.  
نشاط القرصنة يف االياالت ادلغاربية .كانت االستفادة منو يف  عن واسة قيمة يف كتابقدـ دانياؿ در  -

اجلزء ادلتعلق بالقرصنة اجلزائرية اليت أعطى ذلا عدة إحصائيات متبوعة بتحليل ،كما انو تعرض لطبيعة 
 ادلبادالت التجارية اجلزائرية مع دكؿ غرب أكربا .

ختلف الدراسات ك بعض مذكرات التخرج ك اليت قدمت فيها دراسات دلباإلضافة إىل اجملالت ادلتعد دة  -
 الفصوؿ اليت قمنا بدراستو

 الصعوبات التي واجهتنا في ىذه الدراسة: -
من الطبيعي أف يواجو الباحث العديد من الصعوبات يف كل مراحل إعداد حبثو كمن         

 الصعوبات اليت كاجهتين إلصلاز ىذه الدراسة أذكر منها:
ا يتطلب جهدا إضافيا لتمجتها كبالتايل فإف نقل مضموهنا بدقة كما أراده صاحبو مشكل التمجة شل   -

 .كاف من الصعوبة مبكاف.
دتيل إىل ادلبالغة أحيانا  ك،العربية لبعض األحداث تفتقر إىل الدقة  ك ،أف تفسري ادلصادر كادلراجع الغربية -

شلكن يف الغالب دكف ادلزيد من البحث أكثر فأكثر عن شلا غلعل االطمئناف إىل تلك ادلؤلفات غري 
 احلقيقة.

كل ىذا شكل  ،كادلشاغل اليوميةكالعمل االدارم أف عدـ التفرغ التاـ للبحث نتيجة االرتباط بالتدريس  -
 يل صعوبة يف تنظيم الوقت كالتفرغ إلصلاز البحث يف الوقت احملدد. 

ك عدـ العثور على دراسات  وضوع بشكل أساسيتعذر احلصوؿ على بعض ادلصادر اليت ختدـ ادل -
 عديدة حتمل عنواف موضوعنا ،إذ كاف عملنا يف األغلبية قائما على الدراسات العامة.

الكتب عدـ احلصوؿ على بعض ادلؤلفات اليت ذلا من األعلية مبكاف شل ا أدل بنا إىل استعماؿ  -
  اإللكتكنية أكثر لكن نا جتاكزهنا بإذف اهلل.  



 مقدمة

 

  
 ل

 
  

العائلية مع كجود األسرة ، كاألكالد ، كالتزاماهتم ، كل ذلك ال ؽلكن إعلالو ، إذا  ما قورف ىذا  الظركؼ -
 الباحث بطالب جديد ما زاؿ يف بداية حياتو كبدكف التزامات .

لقد حاكلت مع عزؽليت يف العمل ، كىديف يف أف أحق ق نتيجة إغلابية ،أف أتكي ف قدر اإلمكاف مع   -
،غري أين ذم يوجهين صل أحيانا بالزمالء الذين ساعدكين ،أك األستاذ ادلشرؼ الىذا الواقع ،فأت  

  عدد معقوؿ من ادلادة العلمية . جبمع اكتفيت
إف موضوع التطو رات السياسية ك االقتصادية إليالة اجلزائر خالؿ القرف احلادم عشر ىجرم       -

خ منطقة حوض ادلتوسط ، كاجلزء الغريب منو ،السابع عشر ميالدم  ،يعترب من ادلراحل اذلامة يف تاري
خصوصا ، ألف ىذه ادلرحلة ربطت بني الضفتني خالؿ قرف كامل من الزمن ، كما كاف ذلا األثر العميق 
على العالقات ادلتنوعة بني الضفتني عموما .إف تلك ادلرحلة كانت حتمية تارؼلية ألف الظركؼ اليت 

ذلك النوع من االحتكاؾ بني منهجني حضاريني سلتلفني ، ـ ، فرضت 17ىػ/ 11توفرت خالؿ القرف 
باإلضافة إىل ادلصاحل ادلتصارعة ، كل ذلك أكجد  –خاصة يف تلك الفتة  -كإيديولوجيتني متناقضتني 

 تلك ادلرحلة .
كيف األخري ال يفوتين أف أتقدـ بالشكر اجلزيل ، كاالعتاؼ الصادؽ ألستاذم ادلشرؼ األستاذ        -

الدكتور "عبد القادر صحراكم " على قبولو اإلشراؼ علي  أكال ، كعلى مساعدتو يل بكل اإلمكانيات 
ادقة ،ك األفكار ادلنرية ادلادية ، كادلعنوية  ألن و ساعدين بالتوجيو ،ك بالرأم السديد ،ك النصيحة الص

،أشكر أستاذم ادلشرؼ على صربه، ك على رزانتو كسعة صدره ،ألن و حتم ل استفسارايت كأسئليت 
ادلتكر رة ،أشكره على تواضعو كعلى تفضلو بقراءة فصوؿ مذك ريت عد ة مرات رغم سلبياهتا ،كتصحيحو 

دلستمرة فيما ؼلص ادلنهجية ، أشكره يل أخطائي حرفا حبرؼ ،كتقدؽلو يل التوجيهات، ك اإلرشادات ا
ألنو ساعدين باستمرار ألحقق ىدفا لطادلا حلمت بو ،كسأظل مدينا لو ما حييت. أشكر كل من قد ـ 

 يل ادلساعدة ،ك كل من در سين كلق نين حرفا ساعدين يف ىذه الدراسة ادلتواضعة .  
 



 

 الفصل التمهيدي
م 16أوضاع الجزائر داخليا و خارجيا أواخر القرن 

 م.17مطلع القرن 
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 م17مطلع القرن و  م16القرن  وخارجيا أواخرأوضاع الجزائر داخليا التمهيدي:الفصل 

الظروف الداخلية سبثّلت يف التدخالت ادلرينية و  ظروف صعبة داخليا وخارجيا، فأّماعاش ادلغرب األوسط      
 ية.االسباناخلارجية فتمثّلت يف التحرشات  أما احلفصية،

 :بالعثمانيين االستنجاد:أوال

و الدفاع  اإلسالميتعترب اخلالفة العثمانية من القوى اليت أخذت على عاتقها إعادة بناء القّوة الذاتية للعامل      
تعماري األورويب الذي االسحافظت على إسالم وعروبة سكان مشايل إفريقيا من أخطار الغزو الصلييب عنو كما 

واليت ازبذت من جزيرة "القديس يوحنا "وادلنظمة الصليبية ادلعروفة باسم فرسان  و الربتغال إسبانيامحلت لواءه 
كما  الفارين و عزذلم داخ  اسبانيا  قطع الطريق أمام األندلسيُتمن أىداف ىذا الغزو  ومقاما وكان ستقراً مالطا م  

و جعلها مدن مسيحية و ادلالحظ أن  االسباناالحتالل يف تعمَت ىذه ادلدن ببعد ىذا  االسبانيتضمن برنامج 
قات اسبانيا على ىذه ادلستعمرات كانت تغطيها من نفس ادلنطقة عن طريق الضرائب اليت تفرضها على نف

 التالية:السكان ،و بذلك كان يسه  عليها التحكم فيها ومن ىذا ادلشهد السياسي نستخلص العناصر 

 هبا ادلغرب العريب.ومعًتف ليس ىناك دولة مركزية موحدة قويّة 

 .)1)ربقيق ادلشاريع التوّسعيةيت أصبحت مفتوحة لك  ادلغامرين و غياب شبو كّلي للدفاع عن السواح  ال

للبحر األبيض  األندلسيُت الذين اعتربوا قوى حبرية جديدة يف الفضاء اجلغراسياسي-بروز البحارة الشرقيُت     
م و ىو األمر الذي مّكنهم من رلاهبة و زلاربة اسبانيا ،و مد يد ادلساعدة 16ادلتوّسط الغريب يف بداية القرن 

م وضعت اسبانيا آلية احتالل موانئ 1505بتداء من ،و من ىذا ادلنطلق و اب األندلسيللمورسكيُت داخ  الًتا
و قد سعت بذلك جلع  ىذه ،ية ،حلق الوادي ،و طرابلس الغرب ()ادلرسى الكبَت ،وىران ،بنيون اجلزائر ،جبا

 القالع حصونًا مسّلحة هبدف مراقبة النشاط ادلتزايد لألتراك العثمانيُت و كذا ادلورسكيُت إن عثمنة ادلغرب العريب
األخوين بربروس "قد وردت مبدئيًا يف إطار مبادرات شخصية ،فوصول م  16خالل النصف األول من القرن 

 بلس الغرب و أخَتاً تونس.اكان وراء عثمنة الفضاءات ادلغاربية بدءا باجلزائر مث طر   اإلفريقيةإىل السواح  "

و القبلية و  اإلداريةالسياسية للمغرب األوسط تتأرجح بُت الضعف السياسي و التجزئة  األحداثكانت      
اللذين صلحا سبامًا على إثر رلاهبتهما مع النظام االجتماعي و ) 2)"بربروسةيرجع الفض  إىل "عروج و خَت الدين 

                                                           
 .123-122،صم2009،-اجلزائر–ذلدى ،عُت مليلة دار ا، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيحنيفي ىاليلي ،_1

و معناىا اللفظي اللحية الشقراء ،لّقب  "خَت الدين "هبذا اللقب ألّن حليتو شقراء تكّون من كلمُت:"باربا"،و"روسة"،بربروسة ت_2
تر و ،م 1574-1516الفتح العثماني لألقطار العربية ،فنيكوالي ايفا نو فأصبح اللفظ يشم  ك  إخوتو أبناء يعقوب.أنظر:

 .101ص،2004،،دار الفرايب 2:يوسف عطا هلل ،ط  تح
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 إسًتاتيجيةبعد،من إرساء  نتهاكات ولثورات القبائ  وأن يتمكنا فيماالسابق يف أن يضعا حدا لتلك االالقبلي 
تبٍت إن النجاح الذي ربقق قد أدى حتما إىل ادلشًتك . ُت وشيوخ الطرق الدينية ضد العدوبُت العثمانيوربالف 

رتباط الذي رغب فيو ب  وطالب بو عن جلزائر بالدولة العثمانية وىو االتصور سياسي مستقبلي ،يقضي بربط ا
أيضا إنشاء شلالك .1يةاالسباناذلجومات  طواعية أىايل اجلزائر ،الذين كانت تقضي مضاجعهم الضربات و

البحر ادلتوسط يف ادلدى البعيد حبَتة  يغدوإلفريقيا كمرحلة ثالثة وبذلك مسيحية تتناثر على الساح  الشمايل 
ت الدولة ،ويعقب ذلك تغلغ  صلييب أورويب جنوبا يف داخ  القارة اإلفريقية ،ولكن تصدّ 2روبيةو مسيحية أ

 .3العثمانية ذلذه ادلشروعات الصليبية االستعمارية فأصبحت أحالما وغدت ىباء مثبتا 

م إثر حروب دامت ما يزيد عن عشر سنوات،و نزوح 1492بعد سقوط آخر معق  إسالمي لألندلس سنة      
 إجالئهم إىل سواح  ادلسلمُت األندلسيُت إىل الضفة اجلنوبية للبحر ادلتوسط دبساعدة سكان ادلمالك ادلغربية يف

طرودون قواىم ويعملون على اسًتجاع الذين أبدوا زبوفهم من أن يستجمع ىؤالء ادل االسبانحفيظة  بالدىم أثار
 فيهم أعيان اجلزائر.دة من استقبلوىم يف أراضيهم دبا األندلس وذلك دبساع

يف  اإلسالميكان من نتائج سقوط األندلس على اجلزائر آثار بالغة األمهّية ليس على مستقب  الوجود      
كّلها وعلى اجلزائر بصفة خاصة ولذلك فإنو كما    إفريقيااألندلس فحسب ب  على ادلستقب  السياسي لدول مشال 

على  بناء ولنتائج اليت ترتّبت عن ىذا احلدث .كان سقوط غرناطة بداية لتاريخ اجلزائر احلديث وذلك بالنظر إىل ا
 ما سبق ديكننا أن نستنتج آثار سقوط غرناطة على اجلزائر فيما يلي:

يض من الكنيسة الكاثوليكية إىل تنصَت ادلسلمُت و إهناء الوجود ية بدعم وربر االسباننظرا لتوجو السياسة      
الذي كان يعيشو ادلسلمون يف األندلس ،اضطّر عدد كبَت منهم إىل  اإلرىاب،و ربت ظروف القهر و  اإلسالمي

واالستقرار هبا خصوصا اليت كانت تعيش أوضاعا خاصة شجعت  إفريقيامغادرة األندلس واذلجرة إىل بلدان مشال 
أعدادا كبَتة منهم على اذلجرة إليها واالستقرار هبا بينما ،فقد استوطن عدد كبَت من مهاجري األندلس ادلدن 

مث :ادلسيلة وتلمسان ،كما أّدت اذلجرة  الساحلية اجلزائرية مث  :تنس ،جباية واجلزائر ،وىران وكذلك الداخلية
نة جباية اليت توافدت عليها أعداد كبَتة من أىايل األندلسية إىل نشوء مدن جديدة ذات طابع أندلسي مث  مدي

األندلس حىت كّونوا هبا طائفة على غاية كبَتة من األمهّية وىاجر إليها عدد كبَت من العلماء وكذلك البليدة و 
باستيطان العنصر األندلسي  القليعة اللتان أقطع "خَت الدين بربروس "أراضيها دلهاجري األندلس ،وىكذا فإنّو

                                                           
 .123-122، صالسابق ىاليلي، ادلرجعحنيفي _1

 .131م،ص2015-ىـ 1436امعة القدس ادلفتوحة،فلسطُت،ج،م(1924-1280الدولة العثمانية ) اريخت،جبارةتيسَت _2

 .237صم،1996ه/ 1،1416،طمكتبة العبيكات،الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديثأمحد ياغي ، إمساعي _3
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واجلزائر خاصة يكون قد سّبت إعادة تشكي  اخلريطة الدديوغرافية ذلذه ادلدن اليت عرفت بتمّدهنا  إفريقيادن مشال فيم
 . 1و تطّورىا الفٍّت والعمراٍل مقارنة مع غَتىا من ادلدن األخرى

والربتغال بغية قطع طريق العودة على  االسبانمن طرف  إفريقيااحتالل ادلدن الساحلية لبلدان مشال      
وقد أدى اشتداد الصراع بُت ادلسلمُت  االسباناألندلسيُت الذين جعلوا من ىذه ادلدن قواعد ينطلقون لالنتقام من 

إىل جذب عدد كبَت من البحارة األتراك إىل ىذه ادلنطقة الذين قدموا دلساعدة  إفريقيايف سواح  مشال  االسبانو 
نتعشت حركة اجلهاد البحري أو القرصنة كما يسميها بعض الباحثُت بتضافر جهود ىؤالء البحارة مع ،فا إخواهنم

ية ومواطن الضعف فيها ،كما  االسبانجهود األندلسيُت الذين كانوا يزودوهنم بادلعلومات الدقيقة عن الشواطئ 
 من بالدىم.    أخرجوىمالذين  االسبانكانوا ينّظمون محالت انتقامية من 

ساىم األندلسيون يف تثبيت الوجود العثماٍل باجلزائر وشكلوا احلليف األول لألتراك العثمانيُت سواء يف      
يف القضاء على حركات التمّرد اليت كان يقودىا الزعماء احملّليون ضّد الوجود العثماٍل يف  ، أواالسبانمواجهة 
 اجلزائر.

قام ادلهاجرون  األندلسيون، حيثوالفنّية والعمرانية يف ادلدن اليت استقّر هبا انتعاش احلركة االقتصادية والزراعية      
األندلسيون باستصالح مساحات واسعة يف نواحي متيجة وادلرتفعات الساحلية وشرشال وتلمسان ووىران و 

 .2عنابة

أما يف اجملال الصناعي فقد سبّكنوا من إقامة ادلصانع دلزاولة ادلهن كاحلدادة واخلياطة ومعاجلة اخلزف واجللد      
كما يعود إليهم الفض  يف ربسُت صناعة   والقليعة وشرشالواحلرير واشتهرت مصانع احلرير األندلسية دبدن اجلزائر 
 .البارود وتطوير صناعة السفن دبوانئ اجلزائر وشرشال

سواء م( 1511-1505الل الفًتة ادلمتدة )إثر ذلك باحتالل عدة مدن ساحلية جزائرية خ االسبانقام      
أو بواسطة إجبار البعض اآلخر على إبرام جباية ،بالقوة العسكرية كما فعلت مع ادلرسى الكبَت و وىران و 

ودلا تلمسان..، نة اجلزائر و مستغاًل وومدي كما ىو الشأن بالنسبة لتنست الوالء ذلم ربت طائلة التهديد ،معاىدا
ادلتمركزين يف قلعة الصخرة بأنو ال ديكنهم الوقوف يف  االسبانتأكد أعيان مدينة اجلزائر الواقعة ربت هتديدات 

إىل  جلئواادلنطقة لتشتت الذي ظ  قائما يف وجو أعدائهم بواسطة اإلمكانيات احملدودة اليت كانت لديهم وا
و سيحيُت الذين كان يقودىم "عروج "االستنجاد ببعض البحارة ادلسلمُت الذي ذاع صيتهم آنذاك دبحاربتهم ادل

                                                           
 1،طناصر الدين سعيدوٍل تصدير:م(،1543-1512العثماني إلى الجزائر ودور اإلخوة  بربروس ) الدخول،زلمد درّاج_1

 .62ص،م2012-1433لة للنشر والتوزيع،،األصا

،جامعة سيدي  الحضور األندلسي بالجزائر في العهد العثماني على ضوء سجالت المحاكم الشرعية،حنيفي ىاليلي_2
 .2بلعباس ،اجلزائر ،ص
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ومنذ استقرارىم دبدينة اجلزائر  ا،واستقروا دبدينة جيج  بعد طرد اجلنويُت منهالذين انتقلوا من جزيرة "جربة " إخوانو
ة من قب  جديد تعزز مركزه بعد سنوات قليلة بتلقي احلمايم بدأ تشكي  كيان سياسي 1516ابتداء من سنة 
طلب من أىلها والتزم األخوين بالواجب الديٍت الذي أملى عليهم مناصرة إلخواهنم ادلسلمُت الدولة العثمانية ب

 .اثر سقوط غرناطة االسبانوالتخفيف عنهم جراء سلتلف ادلضايقات اليت تعرضوا ذلا من قب  

سلمُت من طرف الظروف اليت كانت تعيشها ك  من منطقة األندلس من اضطهاد ديٍت للميف ظ  ىذه      
بلدان ادلغرب من تفكك واضلطاط داخلي ،ساىم يف جع  ىذه ادلنطقة سهلة ادلنال لألسبان وما تعيشو  االسبان

 .1لو اإلفريقيةوالربتغال يف مد نفوذمها ربت راية الكنيسة يف اجلهة الغربية من البحر ادلتوسط على سواح

ىذا الوقت كانت رلموعة من البحارة ادلسلمُت يف اجلهة الشرقية من نفس البحر رافعُت راية اجلهاد البحري      
ادلتوسط  األبيضومنهم اإلخوة بربروس فظهورىم يف اجلهة الشرقية حلوض البحر  اإلسالميوالدفاع عن الدين 

خصوصا بعد ان وجد "عروج "مكانا لو ،2م 15حري يف هناية القرن هاد البوازدياد نفوذىم عن طريق شلارستو اجل
مكانا يلجأ إليو للراحة مقاب  مخس الغنائم دبنطقة جربة ادللك احلفصي  أعطاه،حبيث  األحداثيف خضم ىذه 

 . 3بعد العودة من اجلهاد البحري

مهّمة  إمرباطوريةوقد أصبحت -كانت اسبانيا  ،فقدمن االحتالل األورويب ادلبّكراجلزائر الوجود العثماٍل  أنقذ     
تضّم إىل تاجها بعض الدول األوروبية الكربى ،وربسب أهّنا سبّث  ادلسيحية األوروبية_ عازمة على احتالل مشال 
إفريقيا مجيعو ،وقد أّسست ذلا قاعدة احتالل مهّمة يف وىران ،وناضلت الستمرار احتالذلا وتوسيع دائرة االحتالل 

الت نتيجة دفاع اجلزائر رغم ما تكّبدتو من خسائر يف ىذه احلممن اذلجوم على مستغاًل وتلمسان ،ابتداء 
 . 4عن ادلناطق ادلستهدفة العثمانية

                                                           
دراسة تتناول -م(1792-1505هـ/1206-910الغزو االسباني للسواحل الجزائرية و آثاره )،عبد القادر فكاير _ 1

 .142عة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،صاآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على اجلزائر ،دار ىومة للطبا

 3م/ط1993-ىـ1413، 2م/ط1982-ىـ1402، 1،)ط يفي أصول التاريخ العثمانأمحد عبد الرحيم مصطفى ،_2
 .93م(،دار الشروق ،القاىرة، 2003-ىـ1424

 .110ص،سابقالرجع ادل،فنيكوالي ايفا نو _3

 ،منشورات اجلامعة التونسية،تر:عبد اجللي  التميمي ، السياسية العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائرآرمجنت كوران ،_4
 .21،صم1970
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اجلزائر  تكان  ى من شاطئ البحر األبيض األورويب وعزم الدول األوروبية األخر االسباٍلىذا العزم  نانطالقا م
من  احلكم العثماٍل أنقذ اجلزائر إذن ادلتفّسخ.وىي يف أواخر عهدىا  ه،صدّ  بقادرة علىمهّددة باحتالل مل تكن 
 . 1االحتالل األورويب مبكراً 

خالل  االسبانكان للبعد الديٍت دوره الفعال يف قناعة اجلزائريُت بضرورة االستنجاد بالعثمانيُت ضد الغزاة      
 دون أن تتجّشمواالنضواء طواعية ربت لواء الدولة العثمانية واالنضمام إىل حظَتهتا  م، 16العقد الثاٍل من القرن 
يرمون إليو  االسبانمن التنصَت الذي كان  وخوفاً ،اإلسالمية لى مقوماهتا احلضارية ع حفاظاً  األخَتة عناء ي ذكر،

ديارىم كما تقتضي بذلك الشريعة ا بجربىم على ىجرة شلّ  إن ىم سبكنوا من أرضهم كما فعلوا بأى  األندلس
 .2اإلسالمية على رأي كثَت من الفقهاء وىو ما أثار سلاوف السكان

وفحواىا:)) ، النصارى على وطنوىلإذا استو ندلس بوجوب اذلجرة على ك  مسلم أفىت "الونشريسي" ألى  األ     
ك اذلجرة من أرض احلرام والباط  بظلم وكذلاإلسالم فريضة إىل يوم القيامة ، إن اذلجرة من أرض الكفر إىل أرض

و ان إىل دار األمن و األمان...((،أو فتنة...و الواجب الفرار من دار غلب عليها أى  الشرك واخلسر 
يضيف:))...و ال يسقط ىذه اذلجرة الواجبة على ىؤالء الذين استوىل الطاغية على معاقلهم وبالدىم إال تصور 

 .3طن وال مال فإن ذلك كلو ملغى يف نظر الشرع...((ال و حال، العجز عنها بك  وجو و

 فمنتساكنوا ادلشركُت وال ذبامعوىم، الومنها قولو صلى اهلل عليو وسلم:"كما استدل باألحاديث الشريفة      
و كذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم:" أنا بريء من ك  مسلم يقيم بُت أظهر ساكنهم أو جامعهم فهو منهم..."،

الكافرين".ىذه الفتاوى القائمة على أدلة شرعية كان ذلا الوقع الكبَت يف نفوس اجلزائريُت شلا دفعهم ودون تردد إىل 
فكان ذلك ثمانية،االنضمام إىل الدولة العن تطلب منهم ذلك يف ما بعد:ة و إطلب احلماية من األسطول العثماني

هنم مل يكونوا قادرين على التصدي للحمالت اليت  .ذلك أ4أجدى عندىم من حكم النصارى أو ىجرة وطنهم
وصاروا ينظرون إىل مصَتىم دبا آل إليو  حلية شلا أثار الفزع يف نفوسهم،على مدهنم السا االسبانكان يشنها 

 مصَت أى  األندلس الذين تعرضوا لك  أنواع التقتي  والتعذيب والتنصَت وزلاكم التفتيش.

                                                           
 اإلسالميار الغرب ،د 1،ط 2،ج-عصر اإلمبراطورية–قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي ،عبد الكرَل غاّلب_1

 .374،صم2005-ىـ1426

 .145 ،صسابقالرجع ادل،عبد القادر فكاير _2

،دار 1،ج1،طالعالقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميالديعّمار خروف،_3
 .25م،ص1978األم  للنشر والتوزيع،اجلزائر،

 .65ص،سابقالرجع ادل،زلمد درّاج_4
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العثماٍل تطّورات سلتلفة وأحداثا كثَتة صارت شاىدة على أمهية اإليالة على عرفت اجلزائر خالل احلكم      
دبجيئو ىو وأخيو تغَّت مقت  "عروج"الذي  بعد،و  ادلستويُت اإلسالمي والعادلي متخطّية بذلك احلّيز ادلتوسطي

يرى الذي فيو  م1519 بايلرباي "أمَت األمراء"سنة"بربروس  َت الدينو بتعيُت "خ، 1تاريخ الشمال اإلفريقي كّلو
النفوذ العثماٍل إىل اجلزائر  يف مدّ "د "عروج "و"خَت الدينب  وسبجّ  مؤلف "الغزوات"وىو من ادلؤلفات اليت تثٍت كثَتاً 

وقد جاء يف ، كان بإحلاح من اجلزائريُت" و"إسحاق اجلزائر بعد نكبة أخويو "عروج "يف هأن بقاء،
ومجع أى  اجلزائر من روم ألج  الغزو و مواصلة اجلهاد ،السفر إىل ال ...مث عزم "خَت الدين" على:)"الغزوات"
العدو دبا تركت  "إٍل قد عزمت على السفر إىل حضرة السلطان وأمنت بالدكم منالصلحاء وقال ذلم:العلماء و 

 .الدكم ولو مدفع واحد...(ومل يكن يف بركت يف بالدكم أكثر من مئة مدفع،ألٍل تعندكم من العدة ،

يف اجلزائر ومحلوا شعاره منذ أول ظهور ذلم يف احلوض الغريب  اجلهاد و ربرير ادلواقع احملتلة لواء رفع العثمانيون     
للبحر األبيض ادلتوسط فراحوا ينجدون مسلمي األندلس بنقلهم إىل البالد ادلغاربية اليت مل تسلم ىي األخرى من 

وقد نّوىت ادلصادر احمللية ،اقع اليت احتلها ىؤالءائر على ربرير ادلو ويتعاونون مع ادلسلمُت يف اجلز  االسبانىجمات 
 .2باجلهود اليت بذذلا العثمانيون منذ ظهورىم يف احلوض الغريب للمتوسط

يعترب سجال عن مآثرمها يف إنقاذ مسلمي األندلس  و "خَت الدين"الذيىذا "اجملهول "يف غزوات "عروج "     
 يقدم معلومات مهمة عن،غَتىاو وجهادمها يف احلوض الغريب للمتوسط ويف اجلزائر لتحرير جيج ، جباية، واجلزائر 

ألوائ  يف اجلزائر ديكن أن نستخلص نظرة صاحب الكتاب إىل العثمانيُت امنها و تلك اجلهود ال غٌت للمؤرخ عنها،
 والسيما "لعروج" و"خَت الدين". وادلديح ذلموىي نظرة فيها كثَت من الثناء م فيها،وجهودى

من يف مدينة اجلزائر فبعد استتاب األ،مانيون منذ دخوذلم أرض اجلزائرتواصلت احلركة اجلهادية واليت قادىا العث     
ب  خلف أخاه "خَت الدين" على د إليو من أىلها ومل يضيع وقتًا إىل تلمسان إثر وصول وف وضواحيها، توجو

بقوة عظمى  االسبان،فاجأه االسبانظام الزياٍل ادلتعام  مع مدينة اجلزائر وتوجو إىل تلمسان وبعد قضائو على الن
 .3م1518 إىل العرش يف معركة دامية سنةتالل تلمسان وإرجاع "محو الثالث "قادمُت من وىران الح

م دافعًا عن أرض  االسبانة ادللقاة على عاتقو مواصال اجلهاد ضد الغزاة ثق  ادلسؤولي  "خَت الدين "ربمّ      
قوة العزدية العثمانية حلماية ىذا البلد من ،ولع  أىم ما يلفت النظر ىو:سالميةاإلاجلزائر باعتبارىا جزءا من األمة 

فمع م(، 1544-1533ه/951-940)" ن أغااليت كانت أعنفها يف أيام حكم "حساحلمالت األوروبية ا
محلة ضخمة على اجلزائر قادىا بنفسو سنة "ن "شار لكااالسباٍلأعد ادللك  تنامي القوة العثمانية

                                                           
-والتوزيع، الفيومزرقاء اليمامة للنشر ،دولة الخالفة العثمانية قراءة في نشأتها وعوامل سقوطها،عبد البارئ زلمد الطاىر_1

 .122-119، صت، د.-مصر
 .42م، ص1934،الثعالبية، اجلزائرالدين عبد القادر،ادلطبعة  : نوروتع،تص غزوات عروج وخير الدينرلهول،_2

 .44،ص،د.س.ن،،اجلزائرالنهضة اجلزائرية ، مكتبة3، جالجزائر في القديم والحديث تاريخ، ادليليمبارك بن زلمد اذلاليل _3
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حكم "حسن بن خَت  األوروبيُت فعندماائر جهادىم ضد غارات مل يوقف العثمانيون باجلز .م1541ه/948
هنم حوايل وىران بسط سلطا االسبانحاول ،م(1567-1557ه/975-965للمرة الثانية ما بُت )الدين "

ولقد لقيت احلركة اجلهادية اليت ميزت الوجود العثماٍل م، 1558ه/ 966سنة "نفكسر شوكتهم يف "ماز غرا
 .باجلزائر الكثَت من التنويو واإلشادة لدى السكان الذين تفاعلوا معها ساعة بساعة

 هتدّده من ك  جانب يف الداخ  ووأصبحت األخطار  أخيو بعد مقتلوباجلزائر 1ج مركز "خَت الدين "ربرّ      
سبّردت شرشال  و،2"يف جب  كوكو ففي الداخ  كثر ادلعارضون ضّده وسبّرد عليو "أمحد بن القاضياخلارج 
ب  أنّو عزم على زلاولة دلساعدة لو ،وتقاسع أمَت تونس احلفصي عن مّد يد ا االسبانوتواطأ بنو زيّان مع وتنس،

بالذخَتة احلربية أثناء احلصار الثالث الذي فرضو على وء نيتو عندما رفض تزويده إخضاعو لسلطتو واتضحت س
 . 3م1515جباية عام 

تبعّيتهم  إعالناستطاع "خَت الدين "توسيع دائرة نفوذه باسم الدولة العثمانية سواء بإلزام احلفصيُت وبٍت زيّان      
معظم موانئ اجلزائر من م العثماٍل واستطاع أيضًا ضم م،ورفع عليها العل1527قسنطينة عام  أو ربرير للعثمانيُت
م 1529صن البنيون سنة حل موانئ عنابة وجباية وقالة وغَتىا ،وأعظم نصر لو كان ضّمووضّم لو  االسبانأيدي 

إىل  صول السلطة العثمانية رمسياً م ىو بداية و 1518يف مواجهة ميناء اجلزائر ،وإذا كان عام  االسبانالذي أقامو 
 أصبحت"خَت الدين "على حصن البنيون ىو بداية لتأسيس ما عرف بنيابة اجلزائر ،و  مشال افريقيا ،فإّن حصول

العثمانية ،وأصبح "خَت الدين "احلارس األمامي للدولة  إفريقيااجلزائر عاصمة ادلغرب األوسط ب  عاصمة مشايل 
 .4ادلتوّسطالعثمانية يف غرب البحر 

                                                           
قبودان "،ورلاىدًا حبريًا ،ولد يف م(:ىو حاكم اجلزائر ،قائد األسطول العثماٍل "باشا 1546-1470خَت الدين بربروس )_1

،وتويف يف اآلستانة )اسطنبول(،امسو األصلي ىو :"خضر بن يعقوب "ولقبو "خَت الدين باشا -يف اليونان ادلعاصرة-جزيرة لسبوس
العثماني لألقطار العربية  الفتح،ف،:أنظر:نيكوالي ايفا نو -أي ذو اللحية احلمراء-"،بينما عرف لدى األوربيُت ببارباروسا

(بايلربايًا على اجلزائر ،حيث كان البايلرباي )البايلرباي:أي باي البايات ،أو أمَت 101صسابق ،الرجع ادل،م 1516-1574
وكانوا يعّينون لفًتة غَت م 1587-1519ه/995-925األمراء ،وىو اللقب الذي محلو حكام اجلزائر يف الفًتة ادلمتّدة من 

-93ص م،ً 2،1976 ،ش.و.ن.ت،اجلزائر،ط حرب الثالثة مائة سنة بين الجزائر و اسبانيار:أمحد توفيق ادلدٍل ،،أنظزلدودة
95). 

د.س.ن. :امساعي  العريب،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،اجلزائر،،تعالجزائروليام شالر قنصل أمريكا في  مذكرات،وليام شالر_2
 .41-40ص،

 .49،صم2010-ىـ1431ر والتوزيع،اجلزائر،،شركة األصالة للنش1،تر:زلّمد درّاج،ط بربروسمذكرات خير الدين رلهول،_3
للنشر و  ،الشركة الوطنية 3،ط-بداية االحتالل–زائر الحديث جمحاضرات في تاريخ الأبو القاسم سعد اهلل ،_4

 .47،صم1982التوزيع،اجلزائر ،
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يف  مغادرة اجلزائر ليستأنف الغزو واجلهاد ضّد القراصنةالعوام  كّلها اعتزم "خَت الدين "ىكذا وبسبب ىذه      
مفكرة  وعندئذ عرض عليو،1أحلوا عليو بأن يبقى يف ادلدينة ال مدينة اجلزائر وكرباءىاقّ لكن ع   قوتوالبحار حىت يبٍت 

من احلماية الدولية وبجد ىو احلكمة  وإدخاذلا ضمن أمالكها حىت تكسب نوعاً ربط اجلزائر بالدولة العثمانية 
ع ال تستطي بوسائلها اخلاصة ألن اجلزائر سنداً ظر "خَت الدين "وسيطرتو على البالد. وىذه الفكرة تدل على بعد ن

قدورىا أن تدعم سلطتو وألن الدولة العثمانية ىي الدولة الوحيدة آنذاك اليت دب،االسباٍلأن تقف يف وجو الزحف 
 وسبّده بكّ  ما حيتاج إليو من مال وسالح وعتاد ورجال. 

م الذي كان  1518عام إىل السلطان "سليم األول" وفداً دين "استحسن كبار ادلدينة الرأي فأرس  "خَت ال     
بلقب  على اجلزائر عثماٍلكأول   ولتعيين" قبلها وأرس  إىل"خَت الدينعرض عليو الفكرة ف،2موجودا دبصر
أذن "خَت وعدد من ادلدافع والذخائر احلربية و (2000عة من اجلنود اإلنكشاريُت )مع رلمو "بايلرباي" 

 .3بتجنيد عدد من ادلتطوعُت ليساعدوه يف حفظ األمن والنظامالدين"

 أنتم»قائاًل: 4عليها األعيان وسكان اجلزائر بقائو، وافقلكن "خَت الدين "وضع رلموعة من الشروط من أج       
ظهر يل من الرأي أن نص  يدنا بطاعة السلطان  عواملهم، وقدرأيتم ما وقع من ادلالعُت الكافرين وال يؤمن 
رب ضة إليو و مجيع ما ضلتاج إليو إاّل بصرف اخلطب والرجال، واألعظم موالنا السلطان "سليم "فيمّدنا بادلال 

 .5«السّكة عليو 

قد قّرر االستعانة باإلمرباطورية العثمانية حىت يتمكّن من احلصول على األموال والقوة " "خَت الدين احلقيقة أنّ      
كانت تتّزعم العامل   االسبانخاصة أن  ادلتوسط يف حوض البحر األبيض االسباٍلالعسكرية الالزمة دلواجهة اخلطر 

وأذن السلطان يومئذ يف سّك النقود اجلزائرية ومل ،6ادلسيحي وتعترب القوة ادلهيمنة يف مشال إفريقيا وجنوب أوروبا

                                                           
طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع اآلغا بن عودة ادلزاري ،_1

 .249،د.س.ن ،ص اإلسالمي،دار الغرب  1حيي بوعزيز ،ج،تح:عشر

تر:مجال مجادة،ديوان ادلطبوعات ،م( 1541-1510الثالثون سنة األولى لقيام دولة مدينة الجزائر )كورين شوفالييو،_2
 .38،ص م2007، اجلامعية،اجلزائر

ع،طبعة دار البصائر للنشر والتوزي،2،ج -الجزائر القديمة والوسيطة والحديثة -الموجز في تاريخ الجزائر،حيي بوعزيز_3
 .15-14م،ص2009خاصة،اجلزائر،

،رلّلة الواحات للبحوث م17ه/11مالمح من شخصية الجزائر خالل القرن الدين س هي ، مجال_4
 .138،غرداية،اجلزائر،ص ،قسم التاريخ،ادلركز اجلامعي158-137(:2011)13والدراسات،العدد

بادلكتبة الوطنية  ،سلطوطالزهرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة،ابن رقية التلمساٍل اجلديري_5
 .بقسم ادلخطوطات 1626ورقة، مكتوب خبط مغريب يوجد ربت رقم 16،حيتوي ىذا ادلخطوط على 6باجلزائر،ص

 .54،ص1،1997ط،دار الغرب اإلسالمي ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،_6
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تضرب دوما باسم  وإّّنا كانت،باجلزائر إنّو ضرب العملة بامسويعلم من قب  عن أحد شلّن توىل احلكم من األتراك 
 .1السلطان العثماٍل

 :عّج  بطلب إحلاق اجلزائر بالدولة العثمانيةاليت جعلت "خَت الدين "ي   بسبارلم  القول عن األ 

واليت  االسبانإدراك "خَت الدين "حملدودية قدراتو العسكرية بادلقارنة مع اإلمكانيات اذلائلة اليت ديتلكها      
ضد  ادلسلمُت، ويف أوروباضد  إفريقياجعلت منهم دولة قادرة على خوض العديد من احلروب يف اسبانيا ومشال 

عن تقدَل سلتلف أشكال الدعم  أوروبا، فضالً "على زعامة  نالربوتستانت وضد ملك فرنسا منافس "شار لكا
 با.للنمسا لكي تتمّكن من التصدي حلمالت العثمانيُت يف شرق أورو 

ادلسيحي جعلتو يرجح ضم جهده إىل أقوى دولة  اإلسالميمعرفة "خَت الدين "دلوازين القوى يف الصراع      
الدولة العثمانية فهي وحدىا اليت كانت مؤىلة لقبول ضم اجلزائر إىل شلتلكاهتا  العصر، أييف ذلك  إسالمية

 بدعمها بادلال والعتاد والرجال عندما يقتضي األمر ذلك. وبالتايل محايتها

زبوفو من الزعماء احملليُت يف اجلزائر سواء كانوا أمراء أو شيوخ قبائ  أو أعيان مدن.فقد رأى من خالل سابق      
 ذبربتو معهم مدى استعداد ىؤالء الزعماء للثورة والتمّرد عند أّول فرصة تتاح ذلم.

(ديكن التحالف معها ،أو حىت االنضمام إليها دلواجهة إفريقياة إقليمية يف منطقة الصراع )مشال عدم وجود قوّ      
 فادلغرب كان يعيش يف أزمات داخلية ،و تونس رغم كوهنا كانت تعيش استقراراً نسبّيًا يف السلطة االسباٍلاخلطر 

انو على ما ربت يده من البالد ،فضال إاّل أّن سلطاهنا كان قد  بلغ من الضعف ما جعلو عاجزًا عن فرض سلط
جباية وعنابة ودّلس ومدينة اجلزائر ،و ىي كلها كانت  االسبانعن أن يكون قادرًا على محاية اجلزائر فقد احتّ  

مدنًا تابعة إداريًا وسياسيًا للدولة احلفصية ،و مع ذلك مل يّتخذ السلطان احلفصي أي خطوة جديّة للدفاع عنها 
 منها.    االسبانوطرد 

أصبح لبايلرباي اجلزائر دبقتضى  كماأصبحت اجلزائر بذلك إحدى الواليات الساحلية لإلمرباطورية العثمانية       
 نظامىذا ال جلزائر ربت نظام احلكم العثماٍلو دخلت بذلك ا،يُت حق التصرف ادلطلق يف اجلزائرىذا التع

وسلطة احلاكم العثماٍل يف الباب العايل وسبثيلو يف اجلزائر باحلاكم السياسة العثمانية ب السياسي الذي ارتبط فعليا
 .2وقد عرف نظام احلكم العثماٍل يف اجلزائر عدة تطورات سياسية،"باي البايلر ــ"العثماٍل ادللقب يف أول األمر ب

 تعتمد على عنصرين أساسيُت: التبعّية اجلزائرية للدولة العثمانية كانت

                                                           
شركة دار األمة ،3ج،م( 1830ه/ 1216-م 1514ه/ 920) الجزائر العام تاريخعبد الرمحان بن زلمد اجليالٍل،زلمد _1

 .44م،ص 2014للطباعة والنشر و التوزيع،

 .119سابق ،ص الرجع ادلعبد البارئ زلمد الطاىر ،_2
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الربّي ادلتكّون من األوجاق واإلنكشارية ..،وقد كان ذلذا اجليش دور كبَت يف حكم  اجليش أوذلما:               
اجليش كان يستويل شيئًا فشيئًا على مراكز  وىذاأخرى. ستقالل عنها تاراتالاجلزائر مع الدولة ادلركزية تارة ،وبا

القّوة والسلطة ألنّو ىو الذي حيمي الباشاوات مث الدايات ،حىت أصبح الدايات ينتخبون من بينهم من حيكم 
عصابات منهم أحياناً تثور على  كانت  .بادلالوأحياناً تساعد حكومة اسطنبول على مّد السلطة يف اجلزائر الدولة 

غلبت قتلت الداي وقامت  فيو، فإذااجلزائر فتغتالو أو تدخ  معو يف صراع تتغّلب أو تغلب  رأس السلطة يف
اجلزائريون األىايل كان  كان األمن منعدماً   ادلتمّردين، ولذلكغلبت قام الداي الغالب بتصفية  أتباعو، وإذابتصفية 

يكون ذلا سند  أنمعزولة دون كانت من القبائ    كان زلتومًا فإّن كثَتاً   السلطة، وادلصَتيتمّردون أحيانًا على ىذه 
من سلطة أخرى.على أن استَتاد اجلنود من سلتلف أجزاء اإلمرباطورية تضاءل شيئًا فشيئًا حىت ضعفت القّوة 

 .1))احلامية للجزائر
ذلك القّوة البحرية اليت كانت يف  الرؤساء، ويعٍتيعتمد عليهما احلكم يف اجلزائر ىو "طائفة  ثانيهما: اللذين     

 "، واستمّرتبدأت القّوة البحرية اجلزائرية منذ عهد "آل بارباروسا الغريب، وقدفًتة طويلة أقوى قّوة حبرية يف العامل 
 تقاليد البحرية اجلزائرية ونشاطها البحري حىت االحتالل الفرنسي. 

ضّد سيطرة ادلسيحية ونفوذىا.  إسالميبعم  جهادي  تقوم-بارباروسمن عهد آل –البحرية بدايةكانت       
ضّد الدول ادلسيحية األوروبية اخلاضعة  اإلسالميةولذلك كانت ندًا للدولة العثمانية اليت تقوم بدور اخلالفة 

ها وتدمَت بعضها وغزو وروبية وسلبربّولت الفكرة إىل حرب ضّد السفن األ ، مثّ اإلسالملتوجيهات البابوية ضّد 
انضمام األجانب من األوروبيُت ودول  وسردينيا، وبفض  كجنوة، صقلّية، مالطةاطئ البحرية ادلتوسطية  الشو 

 ايسالندا.. زداد نشاطهما حىت شواطئ دول الشمال مثّ إىل أمريكا والربازي  وإىل القراصنة اجلزائريُت ا الشمال
ولكن الدولة  وّفر ذلا ثروة طائلة تساعد ببعضهاىذه القّوة البحرية كانت تقوم بسلب السفن والشواطئ وهنبها فتت

الداخ  يهجرون أماكن سكناىم إىل كانت تقوم بأسر البحارة وسكان السواح  الذين كانوا أهنا  ادلهم من ذلك 
 .1توّفر للقراصنة الذين يقومون بعملهم باسم اجلزائر وقد
األتراك الذين يستفيدون منها  وخاصةوسكاهنا كان ىذا النشاط البحري يوّفر نشاطًا ذباريًا مهمًا للجزائر      

 .2العثمانية ادلركزية للجزائر، وللدولةادلورد األكرب أكثر من األىايل ولذلك أصبح ىذا النشاط 
أهّنا كانت شريعة العصر  ورغم، العميمخلَت ىذه القّوة مل تكن تعود على اجلزائر والدولة العثمانية دائمًا با     

كانوا خيشون من البحرية اجلزائرية لكثرة سفنها وشجاعة   ادلسيحية، فقداألوروبيون قاموا دبثيالهتا من القرصنة باسم 

                                                           

 .122سابق ،ص الرجع ادلعبد البارئ زلمد الطاىر ، 1_
 .125نفسو ،ص2_
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خيشون أكثر حينما انضّم إليها ماّلحون وقراصنة أوروبيون ذلم خربة أكثر وتقنية جديدة  رجاذلا، وأصبحوا
 . 1مستفيدين شلّا يف بالدىم من نشاط حبري

 : خطَتتُت زبلفتا عن ىذا النشاطغَت أّن ظاىرتُت
وك  اجلنود ادلتطوعُت تنافس ىذه القّوة  كانت القّوة الربيّة ادلتمثّلة يف اإلنكشارية  داخلي، فقد أثر أوذلا:     

البحرية خاصة وأهّنا سبلك قّوة ادلال والسيطرة والنفوذ عند الدولة ادلركزية اليت كانت تستفيد من ماذلا ومحايتها حينما 
أن  يكن ىذا ادلوقف دائمًا فقد كانت البحرية اجلزائرية كثَتًا ما تعم  حلساهبا دون الدولة. وملتقوم بالدفاع عن 

من الدول كانت تعادي السلطنة العثمانية نظراً لعدوان  الدولة، فكثَتكان ذلك لغَت صاحل   السلطة، ولو إذنتأخذ 
 رية أو على الشواطئ اليت يغزوىا.القراصنة أو الدخول معهم يف معركة حب

ة البحرية دلاذلا من قّوة يف تعيُت ما كانت تتغّلب القوّ  والبحرية، وكثَتاً ادلنافسة كانت قويّة بُت القّوة الربيّة      
طبيعية بُت قوتُت  حال، ولكّنهاالقّوة الربيّة. ادلنافسة مل تكن يف صاحل اجلزائر على ك   على إسنادىم والدايات 

ىذه  قومي، وضحيةمنهما مل يكن ذلا انتماء وطٍت أو  وادلرتزقة، وك غَت طبيعيتُت ك  منهما كانت من ادلتطوعُت 
 اجلزائري الذي مل يكن يستفيد إالّ بالتبعّية. اجملتمعادلنافسة دائماً ىو 

أعلنت احلرب على تونس رغم رضوخها  الاّل مسؤولية، فقد ومل تكن اجلزائر دبنجاة من عواقب ىذه الفوضى      
ادلغرب أيضاً  دلغرب، وكانايف اجلزائر اذلجوم على  العثمانيةمرّات حاولت السلطات  واحدة، وعّدة لدولة-رمسياً –

يف  العثماٍلدّشن العهد  بالفش ، ولذلكزلاولة الطرفُت سبٌت  تلمسان. وكانتحياول من حُت آلخر اذلجوم على 
تقم أيّة دولة من الطرفُت دبحاولة توحيد ىذه البالد بعدما رأينا من  هنائياً، وملاجلزائر وتونس انفصال ادلغرب العريب 

 من عهد ادلرينيُت.فش  الوحدة ابتداء 
الدولة العثمانية يف شخص اجلزائر فقد كانت احلرب مستمرة مع اسبانيا  اجلزائر، أواالنتقام من  ىي ثانيها:     

ادلًتكزة يف ىذه ادلدينة كثَتًا ما تغَّت  يةاالسباناحلامية  وىران. وكانتاليت مّكنت لنفسها من قاعدة حبرية بريّة ىي 
تدخ  مع السلطات يف اجلزائر يف حروب طاحنة  وتلمسان، وكانتورباول احتالل مناطق أخرى كمستغاًل 

 .2شغلت القّوة الربيّة مّدة طويلة
الغربية، و مصر ق انضمام اجلزائر إىل الدولة العثمانية أىدافًا سياسية وعسكرية كثَتة أمهها تأمُت حدود حقّ      

الدولة العثمانية دون أن تتحّم  أيّة تبعات عسكرية أو مالية كبَتة كما ربّملت ذلك يف مصر  توسيع شلتلكات
بناء على ذلك بنيابة اجلزائر ذلك  خاص، فعرفتجعلت الدولة العثمانية من اجلزائر والية ذات وضع  والشام. كما

تبعًا لذلك  ادلتوّسط، فصارتألّن طبيعة موقعها وظروفها حولتها إىل قاعدة للوجود العثماٍل يف غرب البحر 
 ، كماإفريقيامسئولة عن إدارة شؤون احلكم يف طرابلس الغرب يف ادلرحلة األوىل من الوجود العثماٍل يف مشال 

                                                           

للنشر و  العربية ، مصر1، طم1916-1516والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة  العربالَشِلْق، د زكريا أمح1_
 .365ص،م 2002، التوزيع، القاىرة

 .366نفسو ،ص 2_
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 والنمسا، وذلكعن ادلشاركة يف حروب أوروبا ضّد الدولة العثمانية يف اجملر  االسبان أوكلت إليها مهّمة إذلاء
 .1ادلسلمُت يف األندلس إنقاذ وتأمُت عمليات إفريقيا على سواح  مشال االسباٍلبالتصدي للعدوان 

انضمام  إعالندت موجة عامة من الرعب يف أوروبا خصوصًا يف اسبانيا عند أن ساأيضا كان من أثر ذلك      
اجلزائر إىل الدولة العثمانية ألّن ىذا االنضمام كان يعٍت بالنسبة ذلا وصول اخلطر العثماٍل ليس لتهديد قواعدىا 

فحسب ،ب  يتعدى ذلك إىل هتديد وجودىا يف األندلس اليت ما زال ىاجس  إفريقياالعسكرية ادلتناثرة يف مشال 
يلوح ذلم يف ك  محلة يقوم هبا الغزاة ،ب  وتأّكد ىذا الرعب حينما عزم  إعادة فتحها من طرف األتراك العثمانيُت

فتح روما ،بعد استيالئو على شللكة نابويل فأرس  ألج  ذلك األسطول العثماٍل  على»القانوٍل السلطان "سليمان 
 .2م1537ة بقيادة "خَت الدين "بربروس الحتالل )أولونيا( الواقعة على ساح  البحر األدرياتيكي وذلك سن

 نظام البايلربايات:: ثانيا

م وإىل غاية وقوعها ربت االحتالل الفرنسي 16ه/10لتطورات اليت عرفتها اجلزائر منذ مطلع القرن اأثرت       
وطبعتها بطابع ميزىا عن الفًتات للجزائر العثمانية ،م بشك  واضح يف ادلسَتة التارخيية 1830ه/1246عام 

فكتب ك  واحد فيما أثار اىتمامو الرحالة ، اىتمام الكثَتين من الكتاب وادلؤلفُت و السفراء والسابقة شلا أثار 
ه/ 1246-918ل الفًتة ذلك أن بروز اجلزائر على مسرح األحداث اإلقليمية والدولية خالت نظره ،ولف

سياسية وإدارية  وقيام حكم مركزي قوي مع إرساء دعائم وحدة االسباٍلوتصديها للغزو م، 1512-1830
 ر زل  رصد من قب  من تقدم ذكرىم.ضمن حدود واضحة ادلعامل إىل حد كبَت جعلت اجلزائ

ناقم  الفًتة ادلذكورة بُت مستحسنتباينت رؤاىم إىل السلطة اليت كانت قابضة على احلكم فيها طوال       
عن ادلسلمُت يف  للدين، ادلدافعةا الناصرة كانوا يرون فيه  ومتحام  فالكثَت من العلماء والفقهاء وادلثقفُت منصف

اجلزائر يف حُت ربام  آخرون على تلك السلطة العثمانية فأبرزوا مساءىا ومظامل حكامها للرعية وتشددىم يف 
األسرى، ودىم على القرصنة ومسألة معظم الغربيُت فركزوا جه عليها، أماضرائب منها وتسليط ادلغارم جباية ال
 . 3حلقت األمن والنشاط التجاري من جراء قبضة احلكم العثماٍل يف اجلزائر اليتواألضرار 

 باجلزائر، فبفع  العثماٍلكان الوضع الدويل باإليالة اجلزائرية يرجع يف أساسو إىل تطّور نظام احلكم فقد       
باجلزائر مر بأربع مراح   العثماٍلأن احلكم  ادلصادر، نالحظأحداث و تغَتات ال زال بعضها غامضًا لندرة 

 1588-1518مرحلة باي البايات أو باي الرباي "أمَت األمراء ") سبثلو. أوذلاحسب السلطة العليا اليت كانت 

                                                           
 .21،صم 2010،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر ،م 1830-1619الجزائر مع فرنسا  معاهداتقنان، مجال _1

 .236السابق، ص درّاج، ادلرجعزلمد _2

 ،ومعدلة ومزيدةثالثة منقحة  طبعة(، 1830-1792المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ) النظامسعيدوٍل، ناصر الدين _3
 .21والتوزيع، اجلزائر، صالبصائر اجلديدة للنشر 
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ىذه الفًتة توطيد احلكم  العثمانية، وادلالحظ خالل وعصر القّوةعهدىم فًتة السالطُت العظام  (، يعاصرم
 اجلزائر، وكان ىؤالءيف  العثماٍل سوف يرتكز عليها طوال التواجداليت  ووضع أسسوالعثماٍل يف اجلزائر 

البايلربايات دبثابة ملوك مستقلُت رغم اعًتافهم بسيادة السلطان العثماٍل إذ كانوا ديارسون بأنفسهم أو بواسطة 
 .1يف حالة انشغاذلم عن إيالة اجلزائر ذلم، يعينهمخلفاء 

ها باءت ع ،و تكثيف الغارات البحرية على مدينة اجلزائر إال أن مجياالسباٍلسبّيز عهدىم بازدياد التدخ       
بالفش  كما سبّيز عهدىم بالوقوف يف وجو تدخ  ملوك ادلغرب السعديُت يف اجلزائر و االنتصار عليهم يف كثَت من 

ات من كبار رجال البحر ادلواقع و العم  على بسط السيادة العثمانية داخ  األراضي اجلزائرية ،و كان البايلرباي
يعود الفض  إليهم يف تنظيم القوة البحرية العثمانية ،و يف التفّوق البحري العثماٍل يف ادلنطقة الغربية للبحر األبيض 

باقي مشال افريقيا للسلطة العثمانية ،و اجلدير بادلالحظة أن أىم ظاىرة  إخضاعادلتوّسط ،و اإلشراف على 
زلاولة البايلربايات وضع حد لنفوذ اجليش اإلنكشاري و ىذا من خالل إنشاء قوة  سياسية طبعت ىذا العصر ىي

عسكرية موازية ذلا اعتمدوا فيها على ذبنيد عناصرىا من اجلزائريُت و العلوج ،و قد حاول ادلؤرّخ الفرنسي "جوليان 
إمرباطورية حبرية تقتضي تضافر و  "أن يفسر الدافع احلقيقي ذلذه احملاولة حيث من خالذلا حاول البايلربايات إنشاء

 تالحم مجيع القوى الفاعلة يف اإليالة.

تشَت بعض الدراسات على أن البايلربايات سبكنوا من أن بجدوا ألنفسهم قاعدة شعبية تساعدىم يف مهامهم      
ربرير البالد من كان لتمّسكهم دببدأ   واذلدوء فقدأفضى على عهدىم نوعا من االستقرار  والعسكرية شلاالسياسية 

 السكان، وزلاولتهم التقّربنظر  والتقدير يفحًتام قاعدة أساسية أكسبتهم ىالة من اال االسباٍلبقايا االحتالل 
الروحي، استمالة نفوذىم  االمتيازات، وىذا بغرضمن خالل منحهم الكثَت من  وكسب والئهممن رجال الصوفية 

 .2هبا شيوخ الزواياالواسعة اليت كان يتمّتع  ونظراً للشعبية

السبب يف ذلك أن البحر كان طريق  باشا، ومجع معظم البايلربايات بُت وظيفة البايلرباي و منصب قبطان      
كان قبودان باشا ىو الذي يتوىل أمر االّتصال بُت السلطان   ، وإفريقيامشال  اسطنبول، واالّتصال الوحيد بُت 

لعسكريتُت األساسيتُت يف كانت سيطرت البايلربايات على القّوتُت ا  طرابلس، وونيابات اجلزائر و تونس و 
 :)اإلنكشارية "القوات الربيّة "و طائفة الرؤساء "القوات البحرية "(قويّة.اجلزائر

ية بالدرجة األوىل وبتوسيع داخ  البالد االسبانادلرحلة بتصفية اجلزائر من األطماع االستعمارية ىذه سبيزت      
ديث  ىذا العصر  و هبذا.3كما اىتم البايلربايات بتنظيم البالد سياسيا و اقتصادياالعثماٍل فيها ، النفوذوإرساء 

                                                           
ثالثة منقحة و معدلة و  طبعة(، 1830-1792المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ) النظامسعيدوٍل، ناصر الدين _1

 .22سابق، صالرجع ادلمزيدة،

 .123السابق، ص ، ادلرجعالعثمانيفي تاريخ الجزائر في العهد  أوراق، ىاليليحنيفي _2

 .6، صتبسة االجتماعية، جامعةو العلوم اإلنسانية  ، قسمالداياتفي عهد  الجزائروآخرون محزة منَت _3



 م17م مطلع القرن 16التمهيدي                       أوضاع الجزائر داخليا وخارجيا أواخر القرن الفصل 

 

  
 28  صفحة

 
  

زدىرت البالد يف ىذه الفًتة من مجيع النواحي وذلك بفض  التعاون يف اجلزائر حيث ا العثماٍلور احلكم أزىى عص
األندلس الذين وظّفوا  او مهاجر  ازدىارىاساىم يف تنمية البالد و  وقديف القيادة وأبناء اجلزائر، 1رياسبُت فئة ال

ت احلياة جلزائر يف ىذه الفًتة اليت سبّيز زدىرت ااجلزائري ،كما ا االقتصادخرباهتم ومهاراهتم يف ترقية ادلهن وتقوية 
 .االسباٍلستقرار وربالف اجلميع ضّد العدو االالسياسية فيها ب

للسلطان يف ادلساجد كما كان الوالّة عثمانية عليها تزيد على "اخلطبة "تكن سلطة الدولة المل ىذا عهد الواّلة      
 .2اإلسالميةسللصُت للدولة باعتبارىا دولة اخلالفة 

يف البالد فازبذ مركزه يف  سلطتوجاء ىذا التعيُت ليدعم  للجزائر، وقديعترب "خَت الدين "أّول حاكم عثماٍل      
 يرتحمل و بالد القبائ  والناحية الشرقية، جب  كوكو حاكما على سلطانالقاضي"وعُّت "أمحد بن مدينة اجلزائر 

 . 3ونظامويدبّر ادلؤامرات ضّد "خَت الدين "احلفصيون وادلرينيون لذلك وأخذ ك  واحد 

احلراش يف  بوادي ونزلت" من جانبهم نّظموا ضّده محلة عسكرية كبَتة وضخمة قادىا "قودو مونكاد االسبان     
معظم قواهتم وأسلحتهم وسفنهم وكان من  االسبانولكّنها أصيبت هبزدية ساحقة وفقد م،1519شهر أوت 

ضمن أسباب ىزديتهم تأخر إمدادات الزيّانيُت ادلتحالفُت معهم من تلمسان وسيكون ذلذه اذلزدية تأثَت كبَت على 
القاضي"و وادلرينيون استعملوا الدسائس واستمالوا إليهم "ابن واحلفصيون ، 4على مشال افريقيا االسبانربرشات 

للتخّلص منو خاصة احلفصيُت فتزعما سبّردا واسعا واستطاع ومها إىل الثورة ضّد "خَت الدين "ودفع"زلمد ابن علي"،
نسحب إىل وقطع عليو خط الرجعة إىل اجلزائر اليت استوىل عليها فاضطر أن يابن القاضي" أن يهزم "خَت الدين ""

ويرقب  االسبانم(،ظّ  أثناءىا حيارب 1527-1521قاعدتو البحرية القددية جبيج  دلّدة ست سنوات تقريبا )
 .5األمور ويستعد إلعادة الكرّة

لذلك  وظلمو خاصة يف ميدان جيب الضرائب،و زائر كثَتا من جور "ابن القاضي "عاٌل سكان مدينة اجل     
م واستعاد سلطتو ونفوذه 1527إىل ادلدينة عام  القبائ ، فعادو أمراء القلعة وسكان سلكما راراسلوا "خَت الدين "

م وأزال بذلك كابوسا 1529ماي سنة  16 بربج الفنار يف االسباٍلومّدىا إىل جهات كثَتة وقضى على احلصن 
                                                           

منهم ىم  عالج، واألقلّيةاأل األندلسيُت، وأصوذلم فمنهم  البحر، اختلفتىم رلموع الذين يعيشون على اجلهاد يف الرياس :_1
 .155م،ص1983العريب الزبَتي ،ش.و.ن.ت،اجلزائر، تع: زلمد،المرآةمن سكان اإليّالة.أنظر:محدان بن عثمان خوجة ،

البصائر اجلديدة للنشر ،معّدلة ومنّقحة،2،طوالجباية في الجزائر أثناء العهد العثماني الملكية،صر الدين سعيدوٍلان_2
 .55ص،اجلزائر،والتوزيع

 .339ص،سابقالرجع ادل،عبد الكرَل غاّلب_3

-ىـ1426،عُت مليلة ،لتوزيع،دار اذلدى للطباعة والنشر واقضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث،عمَتاوي امحيده_4
 .75،صم2005

 .58،صسابقال ادلرجع،عمار بوحوش_5
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مل يكتف بتحطيمو فردم البحر بينو وبُت  تقريباعاما  19ة اجلزائر حوايل سلنقا كان بجثم على صدر سكان مدين
 .أصبح ميناء اجلزائر احلايلساح  ادلدينة و أوصلو هبا بواسطة رصيف طوي  

من ىذه القلعة على ىذا الشك  صدمة كبَتة ذلم لذلك صّمموا على االنتقام وأفرغوه على  االسبانكان طرد      
ادلدينة زبريبا ويف أىلها  اإليطايل األص  وأحدثوا يفريا "محلة كبَتة قادىا "أندري دو  م بواسطة1531عام شرشال 
،ونظرا دلا  1رار بفض  شجاعة األىايل وصمودىمإىل الف االسبانىّب إلصلادىا واضطر كن "خَت الدين "ولنكرا،

استدعاه السلطان العثماٍل إىل رة ويف احلروب البحرية وقيادة األساطي  ،من مقدرة يف اإلداأبداه "خَت الدين "
 م ليعّينو وزيرا للبحرية العثمانية.  1535القسطنطنية عام 

سبّتع بسلطات واسعة استطاع بواسطتها ىو ومن جاء من بعده من كان "خَت الدين "قد لكّنو يف واقع األمر       
ئاً فشيئاً على كام  أضلاء اجلزائر ،أن يبسطوا نفوذىم شيم(1587-1519اجلزائر يف الفًتة ) احلكام األساسيُت يف

،باإلضافة إىل التصدي بنجاح ث أنظمة إدارية وتقسيمات اقليميةوأقاليمها وربقيق وحدهتا مّث العم  على استحدا
 .2احلفصيةية والزيّانية و االسبانللحمالت 

ويف ن من التصدّي لغزوة اسبانية م الذي سبكّ 1534عام دين "يف والية اجلزائر "حسن أغا "خلف "خَت ال     
يف  االسبانومواجهة  مستغاًل و من ربصُت البالد وضّم تلمسان سبّكن أحدىم وىو ابن "خَت الدين "عهد خلفائو 

وصار أسطول  م(1556-1555من جباية مّث طرابلس ) االسبان،كما قد سبّكن "صاحل رّيس" من طرد وىران
 .3توّسطاجلزائر قويّاً ومرىوباً يف البحر ادل

تفرض تفّوقها يف  حبرية، وتنظيمهالبيلربايات من كبار رجال البحرية لذلك مل تفتهم فكرة انشاء قّوة كان ا     
افريقيا للسلطة العثمانية حيث ظّلت  احلوض الغريب للبحر ادلتوّسط وكذلك تشرف على اخضاع باقي مناطق مشال

 .4وتونس طيلة مّدة حكمهم مهّمتهم تنحصر يف توجيو احلكم يف ك  من طرابلس

تالل موازين م و اخ16 األوروبية يف هناية القرن-لكن التحّول الذي حدث يف طبيعة العالقات العثمانية     
(يف  Carlovitzالقوى لصاحل األوروبيُت كانت وراء ازدياد الضعف العثماٍل والسيما اثر معاىديت "كارلوفيتز ")

م( مع روسيا و اليت دبوجبها زبلى فيها 1670ىدة اسطنبول )ولونيا ،و معاالنمسا ،البندقية وب م( مع1699)
قد نتج عن ىذا التطّور أن ضعفت الروابط بُت نيابة اجلزائر و السلطة العثمانية و العثمانيون عن بعض أقاليمهم.
أصبح  العثمانية، أنشلا زاد يف استقاللية اجلزائر وحكامها عن الدولة  عسكرية، وحىت أصبحت شبو مجهورية 

                                                           
 .86، صالسابق اجلياليل، ادلرجععبد الرمحن بن زلمد زلمد _1

 .17-16، صسابقال ادلرجع ،وآخرونمحزة منَت _2

 .131، صسابقال الَشِلْق، ادلرجعأمحد زكريا _3

 .99 ، ص5، عدد1976،، تونسالمغربيةالمجلة التاريخية أنظر رسالة أىايل مدينة اجلزائر للسلطان العثماٍل باللغة العثمانية يف _4
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أن كانوا تابعُت لو ووصلت هبم اجلرأة أن يقوموا  فقط بعدالدايات يعتربون أنفسهم كخلفاء للباب العايل 
 باالتصال بالدولة األوروبية دون اعتبار دلصلحة السلطة.

ات اجلنوبية احاستطاعوا إعادة النظام و األمن للبالد وبسط السيطرة على عدة مناطق واسعة وصلت إىل الو      
قد كان اجلزائرية،و  اجلزائري و البحريةكما شهدت ىذه ادلرحلة تأسيس أول نواة للجيش يف عهد "صاحل رايس"،

الذين مل  الرياسأو يوافق على من يقًتحو  معظم والة ىذا العهد من طائفة رياس البحر الذين يـ َعينهم السلطان
 .1صبح فيما بعد احلاكم الفعلي للجزائرالديوان الذي سي بآراءيكونوا يتقيدون كثَتا 

كم كدولة كربى شأهنا شأن أيّة دولة ر ربت مسمى واحد أصبحت اجلزائر رببعد استتاب األمر وتوحيد اجلزائ     
أخرى وأخذ حكامها على امتداد مراح  احلكم حىت عهد الدايات يطّورون عم  أجهزهتا واستكمال متطلبات 

االجتماعي أو  دون التدّخ  يف النسيج اإلسالميةالدولة االقتصادية واالجتماعية وتنظيمهما حسب الشريعة 
ري، وكذلك اجلزائىتمام بأنفسهم واحلفاظ على مكانتهم يف اجملتمع نيون االفّض  العثما ادلغاربية، ب اللحمة 
 احلكم.على  واإلنكشارية للسيطرةاليت ربدث بُت رياس البحر  ادلشاك 

وأصبح عددا من أراضيها لروسيا والنمسا،أّما عالقتهم بالدولة العثمانية اليت باتت زلدودة بعد فقد األخَتة      
ثنُت بعد أن فّضلوا إرسال اذلدايا واألموال وجلب اإلنكشارية دلساعدهتم على الذي يربط بُت االرابط الديٍت ىو ال

تفاقات الرمسية بُت اجلزائر والدول إذ أّن االإدارة دفّة احلكم دون تدخ  الدولة العثمانية مباشرة يف حكم اجلزائر 
ان العثماٍل وىو ما وّلد وضعًا دولّيًا خطَتاً كانت األوروبية كانت ذبري باسم احلكام اجلزائريُت وليس باسم السلط

 .2نتائجو سلبية على اجلزائر

م رأت الدولة العثمانية من ادلناسب أن تفص  بُت إدارة أوجاقات 1587بعد موت "علج علي "باشا سنة      
 ئها وبذا تكون الدولةالغرب بتعيُت واليُت سلتلفُت على أن تكون واليتهم دلّدة ثالث سنوات يتغَّتون بعد انقضا

العثمانية فكرت يف تأمُت وحدة لإلمرباطورية مانعة أن تكون إدارة مشال افريقيا كّلو بيد شخص واحد ودلّدة طويلة 
 .و يف احلقيقة فإّن النتيجة جاءت عكسية إذ ضعفت روابط األوجاقات بالدولة العثمانية

 ّتسم عهد البايلربايات بعّدة خصائص أمهها:ا

ا سيطرهتم سلطة ونفوذ واسعُت أتاح ذلم مركزىم ادلمتاز أن ديّدو  والّة ىذا العهد كانوا أقوياء ذويمعظم  .1
وضّد أساسا، االسبانيف الصراع الدائر هبما ضّد  وتشاركواربّكموا يف أقدارىا  يوطرابلسحىت إىل تونس 

                                                           
 .135، صسابقال الَشِلْق، ادلرجعمحد زكريا ا_1

، 1اإلسالمي، طالغرب  دارالفرنسي، التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى االحتالل  عكاك، موجزعثمان _2
 .304ص،م 2003
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تونس وطرابلس عن الدولة  اتو باشالثورات األىلية الداخلية. وىم الذين حبكم لقبهم )بايلرباي( يعينون 
 العثمانية ويعينون من خيلفهم باجلزائر عندما ينق  أحدىم.

 .1و "حسن فنزيانو"" على"حسن"،"صاحل رايس "،"العلج ابنوو " ومن أشهر ىؤالء "خَت الدين

 نفسو، والسلطانغلبهم من رفاق "خَت الدين "معظم ىؤالء من طائفة الرياس البحريُت الذين كان أ .2
العثماٍل ىو الذي يعّينهم أو يوافق على من يقًتحو الرياس حبكم تبعية اجلزائر للدولة العثمانية وكانت 
صالهتا بالسلطان قويّة ويتوّلون يف ىذه البالد تنفيذ أوامره وتعليماتو حبذافَتىا دون معارضة. وكثَتا ما 

يف حكم البالد كما أّن عدد منهم نق  يبقى الواحد منهم يف احلكم عّدة سنوات نظرا دلا ذلم من قدرة 
ألساطي  البحرية مث  إىل األستانة ليتولوا منصب قبطان باشا أو وزارة البحرية بسبب كفاءهتم يف قيادة ا

 و "العلج علي"."حسن باشا "ابنوو "خَت الدين"
يف البحر األبيض ادلتوسط وتصفية  االسبانانصّب جهود ىؤالء البايلربايات على مقاومة النصارى  .3

جيوهبم يف الداخ  بادلوانئ اليت حيتلوهنا وتقدَل يد ادلساعدة دلسلمي األندلس ادلنكوبُت كجزء من ادلقاومة 
 الداخلية واحمللية.

مّت للجزائر يف ىذا العهد ربقيق وحدهتا اإلقليمية والسياسية ألّن البايلربايات اىتموا دبّد نفوذىم وسيطرهتم  .4
ّية كالدولة الزيّانية احملل والسلطناتقضوا على ك  اإلمارات  واجلنوبجهاهتا يف الشرق والغرب إىل ك  

 بالقبائ . ويعتربإمارة جب  كوكو عنابة و  ،عباس، قسنطينةفصية يف قلعة بٍت اإلمارات احلبتلمسان و 
وذ األتراك إىل الواحات يف مّد نف اجتهد"صاحل رايس"بط  ربقيق ىذه الوحدة ألنّو ىو الذي 

 .2وقضى على الدولة الزيّانية بتلمسان وفرض طاعة السلطة باجلزائر على ك  ادلناطق،باجلنوب
 االسبانويف مقاومة باجلزائر، العثماٍلونظرا ألمهية تلمسان بالنسبة دلستقب  اجلزائر السياسي والوجود  .5

فإّن البايلربايات دخلوا حلبة ادلرسى الكبَت ،،ا بادلناطق الساحلية خاصة وىران اجليوب اليت حيتلوهنب
الصراع ضّد السلطنة ادلغربية بادلغرب األقصى اليت كانت ذلا أطماع كذلك هبا واضطروا أن يشّنوا 

 احلمالت العسكرية على فاس نفسها لتأديب سالطينها السعديُت.  
فقد دخلت كطرف يف الصراع الدويل قع اجلزائر االسًتاتيجي وقّوة السلطة اجلديدة هبا و نظرا ألمهية م .6

وكان من أبرز فرنسا،و  االسبانالذي دار على أشّده يف ىذه ادلنطقة واحتّد بُت اإلمرباطورية العثمانية و 
بالتبعية واشًتاكها يف زلاربة دولة العثمانية وفرنسا و اجلزائر ،ميزات ىذا الصراع توثّق العالقات بُت ال

حر ادلتوسط الغريب بسبب عداء األتراك واجلزائريُت دوانية يف حوض البالعومقاومة مشاريعهم  االسبان

                                                           
 .6ص م،2015-2014،جامعة بسكرةيف  ، دكتوراهاألدبية في الجزائر خالل العهد العثماني الحركةدخية فاطمة،_1
 .7،صنفسو_ 2



 م17م مطلع القرن 16التمهيدي                       أوضاع الجزائر داخليا وخارجيا أواخر القرن الفصل 

 

  
 22  صفحة

 
  

التقليدي لألسبان وتنافس فرنسا التقليدي ذلم حول مشاك  القارة ووراثة العروش زيادة على تكرار 
 على الشواطئ الفرنسية.  " اعتداءات "شارلكان

واجلزائريُت والفرنسيُت استنجدت فرنسا بأسطول  العثمانيُتعلى ىذا التقارب والعالقات الوثيقة بُت  وبناء
وقاد "خَت على اجلنوب الفرنسي  االسبانمات اجلزائر مرّة لقمع ثورة داخلية دبرسيليا ومرّة أخرى لرّد ىج

"  م لقيادة العمليات احلربية ضّد "شارلكان1543الدين" أسطول اجلزائر إىل الشواطئ الفرنسية عام 
أيام السلطان "سليمان القانوٍل "و  ت الطّيبة بُت فرنسا والدولة العثمانية إىلوتعود العالقا،االسباٍل

حيث حصلت فرنسا من السلطان على امتيازات واسعة يف أمالك الدولة العثمانية عام "فرانسوا األّول "
 .1م1535

أصبح للجزائر يف ىذا العهد أسطول حبري قوي وكبَت تطّور دبرور الزمن وكان من ضمن دوافع انشائو   .7
واستطاعت اجلزائر هبذه القوى البحرية أن تفرض إرادهتا على ،يةاالسبانرصنة األوروبية وخاصة مقاومة الق

اكبها يف حوض البحر الدول األوروبية وترغمها على دفع إتاوات مقاب  ضمان األمن والسالمة دلر 
كما أّن أسطوذلا شارك يف ، كما استطاعت أن تشارك يف توجيو األحداث يف ادلنطقة، ادلتوسط الغريب

م. على أّن ىذا 1571ادلعارك الكربى إىل جانب الدولة العثمانية كما حص  يف معركة ليبانتو عام 
د يف سبي  اهلل ومقاومة القرصنة بعد أن األسطول الذي كان الدافع األّول إلنشائو يف البداية ىو اجلها

ضعفت روح احلروب الدينية وانطفأت جذوهتا لدى األوروبية وظهرت بدال منها رغبة اإلثراء عن طريق 
 التجارة والغنم البحري.

بدأ النفوذ الفرنسي يف ىذا العهد يتسّرب إىل اجلزائر ويتغلغ  فيها كنتيجة للعالقات الطّيبة بُت الدولة  .8
 نية وفرنسا.العثما

يف اجلزائر يف سلتلف ادليادين ولو أّن اجلانب السياسي  العثمانيُت ديّث  عهد والّة البايلرباي دور القّوة حلكم     
حوذلا  على اجلزائر وما" بعد أن عُّت "بايلربايعرفنا فيما سبق أّن "خَت الدين " والعسكري كان أبرز من غَته.

ئر الشرقية والغربية عماال من قبلو وبقي األمر كذلك إىل عهد البايلرباي "حسن احتفظ هبا لنفسو وعُت على اجلزا
على  على ك  منها باي نائباً بن خَت الدين" الذي أعاد تنظيمها إداريا وقّسمها إىل أربع بايليكات )عماالت( 

 .2العثماٍلالعهد  هناية ىذا التنظيم إىل غاية باشا، وبقي

                                                           
 .19ص، السابق ، ادلرجع2ج ،-والحديثةالقديمة والوسيطة  الجزائر-الجزائرالموجز في تاريخ ،بوعزيزحيي _1

 .20،صنفسو_2
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ىم على مناصبو خوفا من سبّرد والتدرّج يفأّما اجلزائريون فلم يسمح ذلم يف ىذا العهد بالدخول إىل اجليش      
أن يدخ  منهم عناصر إىل اجليش دبّرت حاول "حسن باشا بن خَت الدين " األيام، وعندماالسلطة يف مستقب  

 . 1م1568مرات انتهت بعزلو عن اجلزائر عام ضّده مؤا

 

 

 

 

 

                                                           
 .21السابق، ص ، ادلرجع2، ج-والحديثةالقديمة والوسيطة  الجزائر-الجزائرالموجز في تاريخ ، بوعزيزحيي _1
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 م:17/ه11قرنالخالل إليالة الجزائر  السياسية األول: التطوراتالباب 

 كما ظهرت على ضفافو حضارات راقية، بالغة اسًتاتيجية ك، حضارية أمهيةالبحر ا١تتوسط حوض  ىكتسا        
ىذا  .اٞتنوبية ك، ، كحلقة كصل بُت ٥تتلف شعوب العادل ،خاصة بُت ضفتيو الشمالية العا١تيةل مركزا للتجارة ديث  
 الدكؿ اليت ظهرت على مر العصور، بُت ك،اليت عاشت على ضفافو ، شعوبالبُت  ركالتأث  ، للتأثَتجعلو ميدانا  ما

، كاليت السابع عشر ميبلدمىجرم/ادم عشر أم فًتة القرف اٟت، اليت قامت خبلؿ الفًتة اٟتديثة  خاصة تلك
 .اليت ىي موضوع ىذه الدراسة  ك،  تًتكز على اٟتوض الغريب من ىذا البحر ا١تتوسط

للبحر ز منطقة اٟتوض الغريب الذم مي  ، بالوضع الدكرل ٤تاكلة اإلحاطةا٢تدؼ من ىذا ا١تدخل ىو          
اليت ، كمعرفة ٥تتلف القول السياسية،دم يبلسابع عشر مال ىجرم/ادم عشر اٟت١تتوسط مع مطلع القرف ا

اليت ٖتكمت يف العبلقات بُت ، كذلك من أجل الوقوؼ على الظركؼ؛ السيطرة عليو أك،  حاكلت فرض قوهتا فيو
  .1ياالت العثمانية يف غرب ا١تتوسطالعبلقات بُت اإل أم؛  ضفتيو يف ىذه الفًتة

 سابعال/اٟتادم عشر ا٢تجرم٘تي ز ىذا الوضع الدكرل يف اٟتوض الغريب من البحر ا١تتوسط يف مطلع القرف        
، طورية إسبانيا إذل جانب الربتغاؿبوجود قول على ضفتيو ؛ قول من الضفة الشمالية أمهها إمربا،عشر ا١تيبلدم 

 .  انية ، كدكؿ ا١تغرب اإلسبلميلعثمكقول أخرل مقابلة يف الضفة اٞتنوبية ؛ تتمثل يف الدكلة ا

ىو التغيَتات ا٠تطَتة اليت شهدىا النظاـ اٞتزائر  إيالة ياة السياسية بعد مرحلة تأسي  أىم ما مي ز اٟت     
 .مر  بثبلثة أنواع من األنظمة انتقل أثناءىا اٟتكم إذل ثبلث قول متمي زة الذمالسياسي 

 م(1659-1587)الباشاوات األول: مرحلةالفصل 

 خليةاالد الباشوات: سياسة أوال

كىو اللقب الذم ٛتلو  كانت اٞتزائر منذ انضمامها ٖتت لواء الدكلة العثمانية ٦تثلة بنظاـ البايلربايات     
يعينوف لفًتة غَت قد كانوا ك ـ،1587-1519ق/995-925يف الفًتة ا١تمتدة من يف اٞتزائر  األساسيُتاٟتكاـ 
 .2ما كانوا يستدعوف الستبلـ منصب أعلى ىو كزير البحرية كغالبان بزمن، ٤تدكدة 

 من أسباب تغَت  النظاـ السابق ٧تد: 

                                                           
، مكتبة الشرؽ، 2، طتاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى االحتالل الفرنسي٤تمد خَت فارس، _ 1

 .56صـ، 1969لبناف،
 .57نفسو ،ص_ 2
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م  كاسع، ٗتط تأقوياء كأصحاب نفوذ  اتكاف كال ة البايلرباي      سلطتهم اٞتزائر إذل تون  كطرابل  ْتكم أّن 
إلٟتاقهما بالدكلة العثمانية اليت كافأهتم على ذلك بإعطائهم امتيازات ،ك أصحاب فضل يف فتح ىذين البلدين

من خيلفهم يف منصب البايلربام عندما يتقر ر رحيلهم  كطرابل ، كاختيارتون   باشاكاتكاسعة من بينها تعيُت 
 .على البحرية العثمانية"قبطاف باشا "مثل  أكرب، كجديدإذل القسطنطينية لتسليم منصب 

حكم ىؤالء البايلربايات غَت ٤تدكدة فكثَتان ما ٘تتد فًتة الواحد منهم عد ة سنوات يف منصبو ،ك يصبح       
صاحب مركز قوم كنفوذ كاسع لدرجة أف  الدكلة العثمانية بدأت تشمُّ رائحة التمر د ،ك٤تاكلة االنفصاؿ عنها 

كالتنقيص من امتيازاتو السابقة ،ك سنوات فقط ، حكم الوارل إذل ثبلث كاالستقبلؿ هبذه الببلد،فتقر ر تقصَت مد ة
ت حـ، 1587يلربام "حسن فنزيانو"عاـ بااختصاصاتو كتغيَت لقبو إذل الباشا ،لذلك فبعد اّناء كالية ال كومة غَت 
كعي نت ا حيكم الواحد منهم ثبلثة أعواـ من قبله باشاكاتاسطنبوؿ طريق الوالية يف اٞتزائر فعزمت على إرساؿ 

 .1باشا"كاليان جديدان على اٞتزائر"أٛتد 

ي ز             ا٠تارجية فتتمث ل يف  األحداث داخلية، أماعد ة أحداث بارزة بعضها خارجية كبعضها ىذا العهد  ٘تم
فرنسا، كأم ا ضد  القراصنة األكركبيُت يف البحار كخاصة ضد   كمواصلة اٞتهادبداية الصراع مع الدكلة العثمانية 

عدد من الثورات الداخلية يف العاصمة  عباس، كيف ظهورالداخلية فتتمث ل يف الصراع ضد  إمارة قلعة بٍت  األحداث
عرؼ القرف  الصراع بُت القو ات العسكرية اإلنكشارية البحرية كطائفة الري اس البحرية. كاٞتنوب كيفكيف شرؽ الببلد 
مانيُت ا١تتزايد با١تناطق الداخلية للببلد، كالسعي ا١تتواصل ال ملحوظا ٘تثل يف اىتماـ اٟتكاـ العثالسابع عشر ٖتو  

لبسط نفوذ البايلك على الببلد السائبة، أك اليت ظلت ٦تتنعة نظرا لبعدىا عن مراكز اٟتاميات، أك لصعوبة 
تضاريسها، يف كقت قل فيو نشاط الغزك البحرم، كدل تعد الغنائم توفر ٠تزينة الدكلة ما ٖتتاجو من مبالغ 

إذل حدكث  كتسببت اٟتمبلت العسكرية اليت قاموا هبا، ، لنصف الثاشل من القرف السابع عشرخاصة يف ا يةمال
كقد أدل ذلك كلو إذل نشوب سلسلة من االضطرابات كاالنتفاضات ، ضغط على أىارل األرياؼ بفعل الضرائب

 .2القبلية 

يف كتابو تاريخ اٞتزائر  "أبو القاسم سعد اهلل"دات نتطرؽ أكال إذل ما ذكره الدكتور عن الثورات ك التمر  اٟتديث     
الثورات ما كاف قصَت ا١تدل ٤تدكد ا١تكاف كما كاف طويل ا١تدل كاسع اجملاؿ ، كالواقع يف الفصل الثاشل ح الثقايف

ا١تصاحل السياسية كاالقتصادية  أف رد  فعل ضد العثمانيُت قد بدأ منذ اللحظة األكذل ،كأك٢تم جاءت من أصحاب
د يف الببلد الذين يقوموف بدفع الضريبة للحكومة ا١تركزية كيعًتفوف بالتبعية للسلطاف العثماشل ككانت عبلمة التمر 

استعادة نفوذه على "سليم التو مي "٣تموعة من الثورات كالتمردات كأك٢تا ٤تاكلة ،ك 3المتناع عن دفع الضريبة 
                                                           

 .144، ص رجع سابق،ا١تسهيلٚتاؿ الدين 1_

 .  25ص,2008 اٞتزائر ,دار ىومة للنشر ك التوزيع(,1671_1659الجزائر في عهد األغوات)أمُت ٤ترز:_ 2

 _ابوالقاسم سعد هللا:تاريخ الجزائر الثقافي،3
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أمَت إمارة كوكو ككذلك سخط أمراء  "ابن القاضي"كثورة  "عركج بربركس "أدل إذل مقتلو على يدمدينة اٞتزائر ٦تا 
قسنطينة على يد العثمانيُت كأكالد صولة. كمع تقدـ العهد بدأت تظهر ٘تردات كثورات جديدة أيضا كثورة 

 كبذلك بداية تعبَت عن ركح كطنية ضد العثمانيُت."ابن مرصل "صحاؿ اليت ركاىا 

ىو كاف سببها فرض ضرائب  12الثورة اليت حدثت يف زكاكة خبلؿ القرف  "أبو القاسم سعد اهلل"ذكر        
 "الذباحػ"ا١تشهور ب "٤تمد الفريرا"ـ خرج أىل زكاكة ضد القائد العثماشل 1158جديدة على أىلها ففي سنة 

قد استمرت الثورة مدة سنة كأرجعت السلطاف ك  "٤تمد الذباح"ك٘تكنوا من قتل قائد اٟتامية العثمانية يف سبوا كىو 
كأما من الثورات غَت الدينية ضد العثمانيُت ، العثمانية كبذلك كضع حد ٢تذه الثورة ا٠تطَتة على الوجود العثماشل

ـ اليت قمعت بشكل 1627بدأت ىذه االضطرابات بثورة تلمساف .ق11راغلة كثورة تلمساف يف القرف ثورة الك
من مدينة اٞتزائر  1د، لكن يبدكا أف نقطة االنطبلؽ اٟتقيقة ٢تذه الفًتة كاف طرد للكراغلةكحشي سنتُت من بع

خضرية بدائرة األـ(، فمعظم ا١تطركدين انتهى هبم ا١تطاؼ إذل تكوين معسكر يف "كاد الزيتوف"1629-1630)
مفتوحة مع السلطة ا١تركزية، بينما اذل"بٍت عباس" بببلد القبائل اللتُت كانتا يف حالة حرب  ك، حليا بوالية البويرة

 حاكلت ٣تموعة من الثوار الكراغلة االستيبلء على العاصمة.

دل تكد ىذه اٞتبهة هتدا حىت انفجرت يف كجو السلطة باٞتنوب الشرقي ، 2ورة الكراغلةثعرؼ ب ىذا ما
ـ ككاف 1638رم" دامت منذ إحدل اكرب االنتفاضات القبلية يف تارخيها ،ىذه االنتفاضة ا١تعركفة بثورة "ابن صخ

ـ ،حيث كاف الكثَت من 1637يف خصم اٟترب اٞتزائرية الفرنسية عاـ  الباستيوف" "سببها ا١تباشر ىو ٗتريب
 .3القبائل كالعشائر يف شرؽ الببلد كعلى رأسها قبيلة اٟتنانشة تتعامل ٕتاريا مع الفرنسيُت

ئل اليت رفضت دفع الضريبة السنوية ْتجة ٗتريب أدل توقف ا١تبادالت التجارية إذل انتفاضة ىذه القبا 
ا١تركز التجارم الفرنسي األمر الذم حرمها من ا١تداخيل اليت كانت ٕتنيها . كما أدل قتل بآم قسنطينة" حملمد بن 
صخرم شيخ قبيلة الدكاكدة بتهمة ا٠تركج عن طاعتو إذل انضماـ الدكاكدة إذل صف اٞتناشة كالقبائل الثائرة ضد  

                                                           

 للمزيد انظر:الكراغلة ىم أبناء األتراؾ، كاألعبلج من أفراد االكجاؽ،   _1
 .R  in    "Quelques apports ottomans dans les capitales des odjaks l’ouest(R): " Mantran -

70,p134. -69 
0

n ,1993 ,  M .H 

 ,ثورة الكراغلة: تشَت بعض الكتابات الغربية إذل أف الثورة الكراغلة ضد طبقة األتراؾ العثمانيُت اليت احتكرت ا١تناصب العليا _ 2
كقد انتهز الكراغلة فرصة ىذا النزاع  .ـ( 1596-ىػ1005كحالت دكف كصوؿ الكراغلة إليها، كانت بتحريض من خيضر باشا)

ـ اصدر األتراؾ العثمانيوف 1629ففي سنة  بعد ذلككدل يتوقف ا٠تبلؼ .بينو كبُت االنكشارية، كحاكلوا السيطرة على زماـ اٟتكم
 ـ كحدثت اضطرابات كثَتة، لكن ثورهتم فشلت. أنظر:1633ائر، كعادكا إليها يف أمرا للكراغلة ٔتغادرة مدينة اٞتز 

-Pierre Boyeri: "Le Problème kouloughli dans la Régence d’Alger " in 

R.O.M.M .Aix-en  Provence , 1970 ,n0 spécial, pp 79-94. 
 .71،صا١ترجع السابق، 1820-1500نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث ٚتاؿ قناف: _ 3
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بوىا ، كعمت على إثرىا الفوضى يف باليك الشرؽ, .سار الثوار إذل قسنطينة فحاصركىا ، كخر  (1)العثماشل اٟتكم
ـ، كقرر ىذا األخَت يف سنة 1638كأٟتقت القبائل ىزدية نكراء بقوات اٞتند اليت أرسلها الوارل "على باشا" يف 

فعُت "على باشا" "ٛتزة خوجة "احد قادة اٞتيش لكنو حوصر كىـز ،(2)التالية ا٠تركج بنفسو ١تبلقاة األعداء
 . (3)للتفاكض مع الثوار ، كاضطر إذل الرضوخ إذل شركطهم

أثار ىذا االتفاؽ سخط الديواف حىت إف الوارل بعد رجوعو إذل العاصمة كاف مرغما على االختباء بعض 
ـ(، 1642-1640باشا" )  الوقت خوفا على حياتو كقد تفاقم الوضع سوءا يف عهد خلفو "أبو ٚتاؿ يوسف

الذم فضل التخلي عن منصبو بعد مركر أربعُت يوما من اٟتكم.كذلك يف الوقت  الذم كانت فيو معنويات 
أعاد الديواف النفوذ العثماشل  ،(4)اٞتيش ٤تطة، كقوات األمَت"كوكو" تغَت على متيجة، كهتدد مدينة اٞتزائر نفسها

 .(5)رقيعلى بعض ا١تناطق من الشرؽ كاٞتنوب الش

ـ( اليت 1659-1655عاشت االيالة مرحلة من القبلقل كاالنتفاضات شبو ا١تستمرة خاصة يف الفًتة )
تعاقب على اٟتكم فيها كل من "اٛتد باشا" ،ك"إبراىيم باشا" ككاف باشاكات اٞتزائر مثل غَتىم من الباشاكات 

الثركة  فكانوا يتبلعبوف أك يتأخركف يف دفع  العثمانيُت يشًتكف مناصبهم با١تاؿ ، ك٢تذا كاف مههم الوحيد ٚتع
حيث ، ٦تا إذل خلق أزمة مالية خانقة أكثر من ذم قبل ركاتب اٞتند كٕتهيزىم  كىي النفقة اإللزامية الوحيدة.

الديواف يلغوف  ىذا ما جعل أعضاء، د االنكشارمأضحت موارد ا٠تزينة غَت كافية البتة لسداد ركاتب اٞتن

                                                           

 .122, 121، ص ص2004، دار ىومة، اٞتزائر، 1830 -1514الجزائر خالل الحكم التركي: عباد صاحل: _ 1

 _2 Delphine (G):" Histoire des pachas d’Alger de 1515 à1745 " in R.Af .66, 
1925, p202. 

 تضمنت شركط االتفاؽ النقاط التالية: _3
 ال يقلق األتراؾ ا١تنتفضُت ٓتصوص اللزمة  -
 يعود األتراؾ اٞتزائر دكف أف يلتفتوا ديينا أكمشا ال -
 يعيد األتراؾ بناء الباستيوف حىت يتمكن السكاف من دفع اللزمة -
 انظر: .يعفوا األتراؾ على الكراغلة مدينة اٞتزائر، على األرجح تقدير إف الكراغلة شاركوا يف ىذه االنتفاضة-  

-Berbrugger (A):" notes relatives à la bensakhri"  in R.Af. , 1886, n10, p 345. 

Grammont : Histoire d’Alger ; Op .cit, p 190.  _4 

 .27, ص٤2008ترز أمُت: ا١ترجع السابق، _ 5
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كلعل ىذا كاف سبب  .(1)ك النفقات العامة ا١تالية للوارل العثماشل ا١تتمثلة يف دفع الركاتب ,كاٞتبايةاالختصاصات 
 . (2)ٕتريدىم من كل سلطة

(3)ـ1659إثر ثورة األغوات       
عن األسباب اليت أدت إذل انتزاع ميزة دفع الراتب من "ابن ا١تفيت "كذكر ، 
مكلفُت بدفع الركاتب,كانوا يستغلوف األمر يف ّنب األمواؿ اليت ٖتمل إذل الباشاكات مايلى:"..عندما كانوا 

كاف سكاف ، اربةالقصر من ٥تتلف اٞتهات بدكف ٖتفظ ,كيف الوقت كانوا يتتابعوف يف السلطة على فًتات متق
نصور حىت إّنم فرضوا على العلماء كعدكؿ احملكمة دفع مبلغ معُت.فطن عسكرنا ا١ت،اٞتزائر ضحايا لشجعهم 

كذلك بصفة  ك تسديد النفقات من الباشاكات ككذا جباية الضرائببعوف اهلل لذلك كقرركا نزع دفع الركاتب 
.كعلى اثر ذلك ثارت (4)فقط" )دار السلطاف( مقاطعاهتا ك، تامة." كيضيف انو"ابقي على رأس حكومة ا١تدينة
 ب ٦تثلي الرياس إلقاء القبض على الوارل كإتباعوكبناءا على طل، الطائفة على "علي باشا" كأنفجر الوضع احملتقن

كبشكل عاـ عن األزمة ا١تالية اليت أكقعوا  الذين كضعوا يف غليوطة لنقلهم إذل أزمَت لبحث مسالة سوء اإلدارة،
 .4الببلد فيها

 عىو الرغبة يف إحكاـ الدكلة العثمانية سيطرهتا على الببلد كمن الباشاكاتالدافع الكبَت الستحداث نظاـ          
اه،حدكث التمر د ضد ىا ،ك لكن   فقلد بدأ ديواف األكجاؽ يتقو ل ك يوس ع نفوذه  األمور صارت يف غَت ىذا االٕت 

جهود ك سيطرتو خبلؿ ىذا العهد ك عمل على التدر ج على التخل ص من ا٢تيمنة العثمانية كتبلقت جهوده مع 
اه ك ابرازه ،فشج ع الباشا "خضر "طائفة الري اس على الغزك البحرم ك سعى لوضع  الباشاكات لتجسيم ىذا االٕت 

حد  المتيازات التج ار الفرنسيُت يف ساحل القالة ك عنابة ك أمر هبدـ مركزىم التجارم ىناؾ ،ك أسر ما فيو من 
ة  دل يستطع خلفو أف يعاجل أمرىمشخاص ا١تشبوه يف األ ا١توقف كما تريد الدكلة العثمانية ألف  الديواف عارض بشد 

                                                           

  .387عزيز سامح ألًت:ا١ترجع السابق,ص _1

 .352ص ا١ترجع السابق ،شارؿ أندرم جولياف: _ 2

قررت طائفة االنكشارية انتزاع الصبلحيات ا١تالية من الباشاكات، لصاحل طائفة الرياس باعتبارىا أغٌت فئة ككاف ذلك بعد _ 3
 1659ـ، دل تضع ىذه احملاكلة حدا للصراع القائم بُت األغوات كالباشاكات، فقرر االكجاؽ سنة 1945طردىا "لعلي باشا" سنة 

إذ ثارت فرقة البولكباشية، كأعلنت عن تعيُت البولكباشي آغا، كأككلت إليو مهمة جباية الضرائب ـ االستيبلء على زماـ اٟتكم، 
كتأدية ركاتب االنكشارية، كهبذا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل اٟتكم العثماشل باٞتزائر، اليت دل ٗتلو ىي األخرل من االضطرابات 

رية كتعرض معظمهم لبلغتياالت ، فعقب اغتياؿ اآلغا اٟتاج علي كاالغتياالت، حيث دل يسلم األغوات من تسلط االنكشا
 ٞتأت االنكشارية إذل طائفة الرياس، ككقع اختيارىا على أحدىم كالري  "الًتكي" كمنحتو لقب الدام اٟتامي.  انظر:

-Delphin(G):"  Histoire des pachas d’Alger de 1515 à1745 " in J.A   avril juin 
1922 , n066, p p 161-233. 

،تر :٤تمود علي عامر،دار النهضة العربية للطباعة ك النشر،ط األتراك العثمانيون في افريقيا الشماليةعزيز سامح ألًت: _4
 .387ص، ـ 1989لبناف -،بَتكت1
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أكامر السلطاف كتعليماتو اليت حصلها إذل مبعوثو ا٠تاص األغا "مصطفى القاّتي "القاضية بإعادة بناء ا١تركز 
 .1الفرنسي ك إطبلؽ سراح الفرنسيُت األسرل

توت ر العبلقات بينهما كبُت فرنسا كذلك ك استفحاؿ أزمة ا٧تر  عن ىذا الصراع بُت اٞتزائر ك الدكلة العثمانية      
الثقة بينهما بسبب عد ة مشاكل ذات الصل ة بالقرصنة ك اٟتركب البحرية فقد نشط الرياس يف ىذا العهد يف الغزك 

د مامي قورصو "ك "مامي نابوليتانو "ك "رجب راي  "ك "٤تم  كالري اس )" نك اٟتركب البحرية ك١تعت أٝتاء كثَتة م
عوجي ة راي  "...(،ك أخذكا يتمر دكف على الشواطئ الفرنسية بأمر من الباب العارل استجابة الستنجاد ا١تلك 

على مدينة اٞتزائر يف عاـ  يةاالسبان،ك بعد أف فشلت اٟتملة  يةاالسبانالفرنسي "ىنرم الرابع "ضد  االعتداءات 
 .ككي "ـ اليت كضع حد خط تها قرصاف فرنسي اٝتو "الر 1601أكت

ىنرم الرابع "إذل الباب من كاشتكى"اٞتزائر على كضع حد  المتيازات التج ار الفرنسيُت  باشاكاتعمل      
كلكن خلفاءه عجزكا عن  رك اده، فعزلوكأسر تصرفات الباشا "خضر "الذم أمر بتحطيم ا١تركز الفرنسي بالقالة 

حل  للمشكلة كما  إجيادي "رسوؿ السلطاف يف "القاّت فرنسا بسبب معارضة الديواف لذلك كدل تفلح ٤تاكلة إرضاء
 سبق القوؿ.

سفن اٞتزائرية ،كما أخذ الرياس للذلك ماؿ كل فريق الستعماؿ القو ة ك أخذ الفرنسيوف يعتدكف على ا     
سراح اٞتزائريُت يرد كف على ىذا العنف ٔتثلو ،فألقوا القبض على القنصل الفرنسي باٞتزائر ك أرغموه على إطبلؽ 

األسرل اٞتزائريُت الذين احتجزكىم ٔترسيليا ،ك كاف من ا١تفركض أف هتدأ األحواؿ بُت البلدين بعد ىذا لكن قياـ 
ا "ك حفز الري اس اٞتزائريُت على مهاٚتة السفن الفرنسية أينما صنة الفرنسيُت ا١تدعو "سيموف دانصأحد القرا

ية ،كتعر ضت ٕتارهتم لؤلضرار الفادحة ك عجزت الدبلوماسية كجدت ،فتضخ مت ا٠تسائر الفرنسية ا١تادية كالبشر 
كاضطر ت فرنسا إذل مفاكضة اٞتزائر كالوصوؿ  ةالفرنسية ك قو اهتا العسكرية على التغل ب على الصعوبات الكثَت 

ل هر بُت كذلك بفضبادؿ األسرل كإعادة ا١تدفعُت ا١تـ اليت تنص  على ت1619مارس  24معها إذل توقيع اتفاقي ة 
ضغط ٕتار مرسيليا ا١تتضر رين أكثر

2 . 

من أجل أف ٖتكم سيطرهتا على الببلد  الباشاكاتباستحداث نظاـ قامت  ٧تد أف الدكلة العثمانيةكذلك      
سرعاف ما فقدكا نفوذىم  الباشاكاتكٕتن ب رٔتا ما ديكن أف حيدث ضد ىا من العصياف ك التمر د كلكن ىؤالء 

اىو ٦تا جعل  يتعر ضوف لضغط  الباشاكاتكسيطرهتم على األكجاؽ الذم كاف يرفض باستمرار كل سلطة ٗتالف إت 
ـ ًب  إلغاء نظاـ البايلربايات 1587سنة ىكذا يف ك  باٞتزائر مزدكج من السلطاف العثماشل كمن ديواف األكجاؽ

 عمُت  من قبل السلطاف العثماشل "ممراد الثاشل"،حيث أصدر فرماف إلغاء نظاـ كىذا التغيَت الباشاكاتكاستبدؿ بنظاـ 

                                                           
 .32، ا١ترجع سابق، ص -والوسيطة والحديثةالجزائر القديمة -في تاريخ الجزائر الموجز بوعزيز،حيي _1
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ـ 1587من  ٟتكم مدينة اٞتزائر ابتداء اكاتالباشالبايلربايات كاستبدالو هبذا النظاـ ،فأخذ الباب العارل بإرساؿ 
ككاف ىؤالء اٟتكاـ يديركف شؤكف الدكلة ٔتعاكنة اللجنة االستشارية مؤل فة من :ككيل ا٠ترج ،ا٠تزناجي ،خوجة 

 .1ا٠تيل كاألغا 

 (إذل16يف إسطنبوؿ مشكلة مستمرة من )القرف  كالباب العارلكانت العبلقات بُت إياالت مشاؿ إفريقية      
يتسرب الشك  األعظم كالصنة اليت أنشأىا ٖتت ٛتاية السلطاف ٚتاعة القر كضع "خَت الدين " ( فقد18)القرف 

تعليمات تقطع رأسو بأمر ضابط من اإلنكشارية يعصي ال أكحوؿ سيطرة السلطاف يف تلك األثناء فأم راي  
األسطوؿ  إذل قيادة"ٚتيعهم كصلوا ري ، كعلج عليصاحل الدين، ك  "خَت الدين كحسن بن خَتكىذا السلطاف 
 إذل لقب )البايلربام(. القبطاف( باإلضافةحاملُت لقب )الباشا  مكلهالعثماشل  

ستقبلؿ اٞتزائر عن ذا األسلوب يف اٟتكم ىو خوفو من االباب العارل إذل إتباع ىب األسباب اليت أدت     
 كالدكؿ الواقعةالعريب، السلطة العثمانية خاصة إذا علمنا أف نفوذ اإلمرباطورية العثمانية كاف ديتد إذل دكؿ ا١تشرؽ 

ىذا باإلضافة إذل أف  كألبانيا كبلغاريا كاجملر البوسنة كا٢ترسك ك كقربص كالصربيف أكركبا الشرقية مثل اليوناف 
الباب العارل  قررمستقبل، ك٢تذا ا١تغرب الذم كاف  كليبيا ماعدا اٞتزائر، تون كم البايلربام كاف يشمل ح

 .2ه ا١تقاطعات باشاب على كل مقاطعة من ىذأف ينص   بإسطنبوؿ

ة النزاع بُت السلطاف العثماشل أراد أف خيفف حد   ذلك ألفك اٞتزائر، ة مرحلة جديدة يف تاريخ تعترب ىذه الفًت      
ب الفئة األخَتة كانت مستاءة من ٘تتع فئة الرياس أك جنود البحرية بلق كخاصة أف كفئة اليولداشفئة الرياس 

التغَت أصبح السلطاف  ٢تذانتيجة ك طاف العثماشل إلغاء ىذه الرتبة السل لذلك قررك األمراء، البايلربايات أك أمَت 
 . العثماشل يقـو بتعيُت باشا

ك كانوا ٥تلصُت للدكلة العثمانية دكلة ا٠تبلفة فلم يفكر ًتة السابقة ٖتكم بواسطة الوالة ،كانت اٞتزائر يف الف     
فقد كانت نسبة للواليات العثمانية األخرل ،كاف ٢تا مركز خاص بالستقبلؿ ،ك اٟتقيقة أف اٞتزائر ،أحدىم يف اال

تكاد أحيانا ال تتعدل الدعاء ك كانت السلطة العثمانية عليها اٝتية أك رمزية فقط ، تتمتع ببل مركزية كاسعة
ـ كانت إسطنبوؿ ترسل للجزائر كالة غرباء 1587لكن منذ عاـ ،3للخليفة العثماشل على ا١تنابر يف مساجد اٞتزائر

اف من النادر أف يكمل ىذه ا١تدة ك إذا كاف الباشا يعُت ١تدة ثبلث سنوات ،كك ،عن اٞتزائر حيملوف لقب الباشا 
مركز ك كاف اٞتنود ديثلوف كات العثمانيُت يشًتكف مناصبهم با١تاؿ ائر مثل غَتىم من الباشاك كاف باشاكات اٞتز ،

                                                           

 .482، ص39، السنة،5، ٣تلة ا١تقتطف عدد شيء عن الجنديةأمُت ا١تعلوؼ،  _1

 .97،ص ـ 2002، 1التوزيع، ط،دار رحيانة للنشر ك موجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة،_2
 .58رجع سابق،ص ، ا١تعمار بوحوش_ 3
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ك اللتزامات ا١تتعددة ،سم الضريبة أك غَتىا لدفع اصُت على ٚتع أكرب قدر من ا١تاؿ بافكاف الباشاكات حريالقوة ،
 .1يف مقدمتها ركاتب اٞتند ك ا٢تدايا اليت يتقرب هبا الباشا من السلطاف ك حاشيتو

 اٞتزائر الذين أمضوا حياهتم باٞتزائرقع يف ىذه السنة تغيَت يف سياسة الدكلة العثمانية ٨تو كالة ك ىكذا      
فيها عمل ا١تلوؾ ك يتصرفوف يف شؤكّنا ٖتت لقب )بكلربك( ك ىم يعملوف حيكموّنا حكما دكتاتوريا مطلقا ،

ك لقد تطلع بعض ىؤالء الوالة إذل أف ينشئوا ألنفسهم ٦تلكة -ك إف اعًتفوا بسيادة األستانة عليهم-ا١تستبدين
ية العظيم اجملندة من قبل بل إّنم حاكلوا اٟتد من سلطاف جيش اإلنكشار عو إليهم ،ٚتم ا١تغرب اإلسبلمي بأتض

على تغيَت النظاـ باستعماؿ  عزمهمفعقدكا  سطنبوؿطامعهم ىذه أقلقت باؿ سبلطُت احيث أف مزكاكة ،
 .2الباشاكات على اٞتزائر ك كاف أكؿ باشاكات اٞتزائر "دارل أٛتد باشا"

 كانت تسيطر على أكضاع اٞتزائر القادموف لئليالة أساس أك سند ٤تلي بُت القول اليتدل يكن للباشاكات      
يفرقهم عن  كىذا ما كبُت الرعي ةالشعور دكر يف خلق االنفصاؿ بينهم  ككاف ٢تذافكاف مه هم الوحيد ٚتع األمواؿ 

البايلربايات الذم كانوا زعماء للجهاد بينما ىم ٣تر د موظفُت ترسلهم اسطنبوؿ ٠تدمة السلطاف العثماشل يف 
 .3اٞتزائر

ف أانتهاء فًتة تعيينو  بعدكيستدعيو بإرسالو من تركيا  سنوات، يقـو١تدة ثبلث ىذه ا١ترحلة  الباشا يفيعُت      
سنوات   3ة قصَتة ال تتجاكز ا١تشكل ىو أف كل باشا معُت يف اٞتزائر ١تد لكن ىناؾ،خر من يقـو بإرساؿ باشا آ

دفع باليوليداش أك رجاؿ  ىذا ماك القسطنطينية، قبل عودتو إذل  كالنهب كٚتع الثركةصرؼ إذل السلب كاف ين
 .4اٟتكم يف اٞتزائر كيضعفوا نظاـ الباشاكاتاٞتيش الربم أف يثوركا على 

صعوبة يف ضبط األمور كالسيطرة على األكضاع بسبب شغب اإلنكشارية الذم كاف قد بدأ  الباشاكاتكاجو      
 ركاتبهم. كقديف صراع مع ىذه الطائفة خاصة عند تأخ ر دفع  الباشاكات البايلربايات، فأصبحمنذ أكاخر عهد 

 .5ـ1642مثلما فعلوه مع الباشا "يوسف"سنة  الباشاكاتكصل طغياف األكجاؽ إذل حد  سجن 

                                                           
، مكتبة األ٧تلوا (المغرب-الجزائر-تونس-ليبيا)الحديث المغرب العربي الكبير في العصر شوقي عطاء اهلل اٞتمل،_1

 .101،ص1977، 1ا١تصرية،ط
 .115،صا١ترجع سابق عبد الرٛتن بن ٤تمد اٞتيبلرل،_2

تنشر  كثائق- والعسكري للجزائر في العهد العثماني،دراسة في عهد األمان القانون األساسي السياسي توفيق دٛتاشل_3
 .17، الدار العثماشل، ص -مرةألكؿ 

 .98رجع سابق،ص ا١ت عمار عمورة،_4
 .136ىػ، ص  1373، دار الكتب العربية، تون  ،3، طخالصة تاريخ تونسحسن حسٍت عبد الوىاب، _5
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انت طائفة الري اس داخل ٣تل  الديواف ٘تيل إذل مقاكمة نفوذ السلطاف مثل السكاف اٞتزائريُت الذين ك      
الن كبضائع كثَتة ك متنوعة ايستفيدكف منهم يف ا١تيداف التجارم ،ذلك ألف  الري اس البحريُت يغنموف يف البحار أمو 

ج التجارة ك تنمو الثركات ا٠تاصة بالسكاف ٦ت ا جيعلهم دييلوف كيعرضوّنا للبيع يف ا١توانئ ك ا١تدف الساحلية ،فًتك  
خزينة الدكلة  إخضاع الباشاكاتبعواطفهم إذل أفراد ىذه الطائفة ،كلقد كاف من أىم قرارات الديواف ضد نفوذ 

عل على دفع مرت بات اٞتنود من اختصاصاهتم ا١تالية كحدىا ،كجاء ىذا اٟتدث ليش الباشاكات إرغاـإلدارتو ك 
 العثمانيةـ تزعمها عنصر الكراغلة الذين ىاٚتوا مدينة اٞتزائر كحاصركا القو ات 1633نَتاف ثورة عارمة عاـ 

 بالقصبة بسبب عجز الوال ة عن دفع ا١ترتبات للجنود.

بتشُت"  بسيطرة "الراي  علي كانتهى األمرحصلت للمدينة مذْتة كبَتة كرىيبة بسبب انفجار ٥تزف للباركد       
على السلطة كىو صاحب ا١تسجد ا١تعركؼ بالعاصمة كصاحب ٝتعة ك شهرة كاسعة يف اٞتزائر كيف البلداف 
األكركبية بفضل االنتصارات الكبَتة اليت أحرز عليها األسطوؿ اٞتزائرم يف البحر ا١تتوس ط ك األطلسي كْتر 

 ك نفوذه يف ىذه الفًتة. كاف ذا ميوؿ استقبللية كصاىر سلطاف "كوكو "كتقوي ة ١تركزه  الشماؿ، ك

سهم من الغنائم كالعبيد الذين يقعوف يف أسر القراصنة كحق تقبل تع الباشا بكثَت من االمتيازات منها ٘ت     
من قبل البايات الثبلثة كباشا  الرعايا احملكومُتا٢تدايا مقابل ا٠تدمات كمراقبة ا١تدخوالت ا١تالية اليت ٕتمع من 

ُت ٙترة ناضجة يسيل ٢تا لعاب أصحاب الببلط كالسياسيُت الطموح ا١تنصب، كافىذا يتضح أف  زائر كبذلكاٞت
 .1أك الشرىُت من حاشية السلطاف

جعلت من ا١تستحيل تقريبا على الباشا اٞتديد أف يفهم تعقيدات اٟتياة ة التعيُت )ثبلث سنوات(د  ر مم ص  ق        
حيُت التابعُت ٢تم قبل أف مهم كعبلقاهتم بالشيوخ كا١تلوؾ ،أقاليالسياسية يف مدينة اٞتزائر كنظاـ حكم البايات يف 

كل ثبلث سنوات ليسوا يف العادة من   ا١تعينُت الباشاكاتالذم حيل ٤تلو،ككاف ىؤالء الوقت لقدـك الباشا اٞتديد ،
 البحارة أك اٞتنود بل كانوا من احملظيُت السياسيُت الذين حصلوا على مناصبهم بأٙتاف غالية،فقد كانت الرشوة ىي

ـ،كحل ٤تلهم سبلطُت ضعاؼ 16نتهى عهد السبلطُت الكبار خبلؿ القرف سلوؾ اٟتياة يف إسطنبوؿ بعد أف ا
جيبو بالذىب  كلذلك كاف الباشا اٞتديد حريصا على ملئالسلطانة األـ ك اٟترصل ، ت سيطرةغالبا ما كانوا ٖت

 .2كالعودة إذل إسطنبوؿ ككاف ىذا السلوؾ ا١تتميز بالشراىة قد أثار حسد كغضب اإلنكشارية كالرياس معا

األساسية ٚتع الضرائب اليت  النهب، فمهم تولو بأف يقـو بعمليات  كالتزامو تسمح كانت كاجبات الباشا     
ىذه الوظيفة ا١تالية   الباشاكات الوحيدة، كقد استغل  اإللزامية  كٕتهيزىم، كىي النفقةتسمح لو بدفع ركاتب اٞتند 

                                                           
 .38، ا١ترجع سابق، ص والوسيطة والحديثةالجزائر القديمة -في تاريخ الجزائرالموجز ،حيي بوعزيز_1
 .115-113ص ،القاسم سعد اهلل، دار الرائد، اٞتزائر، تر: أبو 1830-1550الجزائر وأوروبا كلف،ك جوف ب _2
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قد أرىقوا سكاف اٞتزائر  الباشاكاتاٞتند، ككاف كما استغل ها أعواّنم فكانوا يتبلعبوف أك يتأخركف يف دفع ركاتب 
 .1كّنبهم ّتشعهم

كنفوذ دة من القبائل حيث كانت للزعماء احملليُت سلطة شهدت ىذه الفًتة من تاريخ اٞتزائر ثورات متعد       
 .كالبحرية كغَتىمإؿ سلطة طوائف اٞتند  باإلضافة

على  تأف الدكلة جر  اٞتزائر، خاصةثر على مركز ٦تثليها يف أ العثمانية، ٦تاضعف الدكلة  وءان ألمر سم زاد ا     
يف ٚتع أكرب قدر من ا١تاؿ يف فًتات حكمهم القصَتة فأضعف ذلك  أّنمك ىؤالء، ك للباشاكاتالتغيَت ا١تستمر 
 2.كالنقمةالسخط  كجعلهم موضعمن مراكزىم 

 مر ة، كتعر ض الكثَتعرفت اٞتزائر خبلؿ ىذه ا١ترحلة أكثر من أربعُت باشا ٕتدد تعيُت بعضهم أكثر من      
معظمهم قصَتا فقد استمر حكم "يوسف باشا "سنة  ككاف عهداألكجاؽ، يد  كالسجن علىمنهم للعزؿ 
ـ بسبب تأخره عن دفع ركاتب اٞتند ٍب عاد للمرة الثالثة سنة 1642 كسجن سنةـ أربعُت يومان ٍب عزؿ 1640

 باشا(على اٟتكم أكثر من مرة كل من )أٛتد باشا كإبراىيم  ( تعاقبـ1659-1655) ( كبُتـ1647)
 .3الباشاكاتحكم  إّناءدفع األكجاؽ إذل  باالضطرابات، ٦تاىذه الفًتة مليئة  ككانت

ك يف عهده  ،ـ 1586عُت على اٞتزائر ىو "دارل أٛتد "باشا اٞتزائر ك أكؿ  الذين حكموا الباشاكات أىم     
كقتل أثناء ا١تعركة الذم كورسيكا ،إسبانيا ،صقلية ، األكركبيةاٞتزائرية ضد السواحل كثرت الغزكات البحرية 
لسبب ىجومو على الثكنات "ا١تقراشل "الذم قمع ثورة مردين الليبيُت فخلفو "خضر باشا "خاضها جيشو ضد ا١تت

ستدعى من طرؼ اليولداش ،بنهبو ألمواؿ ا٠تزينة ابزمورة كبرج بوعريريج كعلى إثر كشاية فرقة  العثمانيةالعسكرية 
م أستدعىم لكن بعد أربعة أشهر من اٟتكـ" شعباف " 1592،كحل مكانو عاـ ع يف السجن الباب العارل ك كض

نسى ما من جديد بعد أف ثبت براءتو دل ي" ٍب أمستدعي  "خضر باشا" مصطفى باشاإذل القسطنطينية فخلفو "
ية كاف ك إلزالة شرىم سلح اٞتزائريُت الذم ثاركا على اليولداش كىم جنود أتراؾ بر فعلتو فرقة اليولداش ضده ،

كنصب مكانو من جديد سبب عزلت القسطنطينية "خضر باشا "ك٢تذا الٞتزائر يكرىوّنم لتصرفهم الغليظ،سكاف ا
عزلتو كعينت "دارل حسن بالقبائل فمن القضاء على ثورة ) بٍت عباس( صطفي باشا" لكن ىذا األخَت دل يتمكن"م

 .باشا على اٞتزائرأبو ريشة "

                                                           
 .133، ا١ترجع سابق، ص توفيق دٛتاشل_1

ا١تصرية،  ٧تلوامكتبة اال،(المغرب-الجزائر-تونس-ليبيا)الحديث المغرب العربي الكبير في العصر شوقي عطاء اهلل اٞتمل،_2
 .102، ص 1، ط1977

 .134ا١ترجع سابق، ص ،توفيق دٛتاشل_3
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اليت تربط  تفاقيةعزلو ْتجة أنو خرؽ االاب العارل طويبل ألف فرنسا طلبت من الب دل يدـ حكم ىذا األخَت     
ة صليبية كبَتة ضد ـ ٛتل 1601ت أكركبا عاـ شن   كيف عهدهمكانو "سليماف باشا" العارل، فحلرنسا بالباب ف

سفينة حربية كعشرة آالؼ جندم من فرنسيُت  70من  البابا، مكونةجاف دكريا"كمباركة  "االسباشلاٞتزائر بقيادة 
القوات ا١تسيحية من الساحل  عندما اقًتبتك ركك "الفرنسي "يف ذلك خطة الكابنت  كإيطاليُت كإسبانيُت متبعة

 .1حيث انطلقوا كعادكا منت خطتهم اٞتزائرم ىبت ريح ْترية عنيفة أفسد

البحرية طائفة الرياس  حاكما على اٞتزائر ك يف عهده قامت للمرة الثالثةـ عاد "ا٠تضر باشا " 1603عاـ      
فاحتج  ملك الفرنسي باٞتزائر ،لسواحل الفرنسية ك أسر بعض مواطنيها ك هتدصل ا١تركز التجارم اغزك اٞتزائرية ب

تطبيق باب العارل فأرسلت "قوصة باشا "مكانو كالذم قتل "خضر باشا "كعندما حاكؿ "قوصة "فرنسا  لدل ال
اٞتزائرم إعادة بناء ا١تركز التجارم الفرنسي عارض الديواف الفرنسيُت ك عثماشل بإطبلؽ األسرل يمات السلطاف التعل

ـ فحل مكانو  1607الذم مات بالطاعوف عاـ لقاّتي "قوصة باشا"فخلفو "مصطفى اىذا اٟتل كقتل بسببها "
 .حاكما على اٞتزائر"رضواف باشا "من بعده جاء "حسُت الشيخ باشا "ٍب عُت "سليماف باشا "

باشا  فاحتج  كاف متواجدا باٞتزائر ،بسرقة مدفعُت ك أعطاىم لفرنسا ،،ىذه الفًتة  الفرنسيُت يفقاـ أحد      
ع القوات الفرنسية كدل تنتو ىذه القضية إال بإرجاع اٞتزائر على ىذا العمل ك دخلت البحرية اٞتزائرية يف مشادات م
ُت اٞتزائر ك فرنسا نصت على ـ معاىدة ب1628ا١تدفعُت كتسليم األسرل اٞتزائريُت،كيف ىذا الصدد أبرمت عاـ 

قنصل سرل من اٞتانبُت ك تنصيب فرنسا عتداء البحرية اٞتزائرية على السفن الفرنسية ك إطبلؽ سراح األعدـ ا
دة من الزمن نقضت اٞتزائر ىذه االتفاقية لكن بعد مك يتمتع باٟتصانة الدبلوماسية ، دائمة باٞتزائر يقيم بصفة
حتجاجا لدل فرادىا فقدمت السلطات اٞتزائرية استيبلء على أسيُت على البواخر اٞتزائرية ك االعتداء الفرنلسبب ا

ية على شن ىجومات على السواحل الفرنسية ا١تلك الفرنسي لكن دكف جدكل ٦تا أجرب القوات البحرية اٞتزائر 
 .2عادت عليها با٠تَت الكثَت

ضد  إمارة قلعة بٍت عباس ،كظهور ٣تموعة من الثورات  منها: الصراعىناؾ عد ة أحداث بارزة ٘تي ز ىذا العهد      
الداخلية يف العاصمة كيف شرؽ الببلد كاٞتنوب ،كذلك الصراع بُت القو ات العسكرية اإلنكشارية كطائفة الرياس 
ب البحرية ،ىذا بالنسبة لؤلحداث الداخلية ،أم ا على الصعيد ا٠تارجي ٧تد توت ر العبلقات بُت اٞتزائر كفرنسا بسب

عد ة مشاكل ذات صلة بالقرصنة كاٟتركب البحرية ،ك امتيازات التجار الفرنسيُت ،كقضية ٖتطيم حصن فرنسا من 
طرؼ الباشا "خضر "ك أسر رك اده ،ك من األحداث البارزة يف ىذا العهد ٧تد الصراع ضد  الدكلة العثمانية حيث 

التدر ج على التخل ص من ا٢تيمنة العثمانية كتبلقت بدأ ديواف األكجاؽ يتقو ل ك يوس ع نفوذه ك سيطرتو فعمل ب
 . الباشاكاتجهوده مع جهود 
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الباشا "حسُت  الشرقية،أف اشتداد ا٠تبلؼ بُت اٞتزائر كتون  بسبب اٟتدكدعلى األمور ذات الداللة      
عده شعركا بأف  الذين جاؤكا من ب الباشاكات،لكن لتحديد مناطق اٟتدكد بإبراـ معاىدة مع بام تون قاـ "الشيخ

،فأعلن الباشا "خضر "اٟترب على تون  قياـ االضطرابات يف شرؽ اٞتزائر بايات تون  ىم الذين يشجعوف على
 .ـ 1628إذل أف ًب  الصلح سنة 

،فقد اشتد  التناف  بينهما خبلؿ ىذه مع ا١تغرب األقصىفيما خيص  عبلقة اٞتزائر  دل يكن األمر خيتلف كثَتان      
هم يف كما دل يقتصر حكاـ اٞتزائر من جهت،رب يف النواحي الغربية لئلي الةبسبب أطماع سبلطُت ا١تغا١ترحلة 

 .إحداث القبلقل داخل ا١تغرب

أثارت ا١تراكز التجارية اليت حيتلها الفرنسيوف بالساحل الشرقي من الشواطئ اٞتزائرية ازدحامان شديدان يف صدر      
ا١تيداف.  فهم كانوا من أسبق الناس ركضان هبذا  كاإل٧تليز كأىل جنوةا٢تولنديُت  كخاصة منهم ،ُتتا١تتنافسُت الغربي

رصانية على الق كتركيزان لسطوهتمالببلد  كا١ترجاف كاستئثاران ٓتَتاتذلك طمعا كحرصا على احتكار ٕتارة الرقيق  كل
 ضفاؼ غريب ىذا البحر.

 ـ( تشتمل على ستة 1624-1620ق/ 1033-1029يف سنيت )ئر حل ت قافلة ىولندية ْترية ٔتياه اٞتزا     
بة بالشواطئ ،فلم يعرىم كحدات حربية ،ك ات صل أىلها بالديواف فأظهركا لو رغبتهم يف النزكؿ ٔتراكز ا١ترجاف ا١تنث  

نقان بطائفة من األسرل ا١تسلمُت فأعدموىم ش فجاءكاالديواف باالن ك يومئذ كشف ىؤالء ا٢تولنديُت عن عداكهتم 
أماـ اٞتزائر ،ك على مرأل ك مسمع من السكاف ،ك يومئذ استجاب الدايواف ٢تولندا فعقد معها معاىدة سلم ،ك 
يف نف  ىذه اآلكنة من التاريخ غزا اإل٧تليز عاصمة اٞتزائر ٤تاكالن ىو بدكره أيضان احتكار التجارة ك االستقرار 

 .1با١تراكز

كباء ـ( 1621ق/1030أنو حدث خبلؿ سنة ) من عٌت منهم بتدكين أحداث ىذا العصر اإلخباريوفيذكر     
ك تذكر لنا الركاية التارخيية عدة يعرؼ ىذا اٟتدث بالوباء الكبَت . رىيب بوالية تون  ،ك انتشر منها إذل اٞتزائر ك

رد أٝتائهم ىكذا ٣ترد ة أك٢تم أعقبوا "خضر باشا "من غَت أف تعطينا تفاصيل عنهم كال يسعنا ٨تن إال  س باشاكات
توذل يف ثاشل شواؿ ،ٍب "حسُت باشا قائد سوسة )ـ 1621ق/ 1030ظ كوسة أك قوصة "سنة "مصطفى حاف
،ٍب يف نف  السنة توذل بعده "مراد ـ" 1623ق/ 1032ابن إلياس بام عاـ  ،ك بعده "حسُت(من نف  السنة 
 .2ـ"1624ق/أفريل 1033ٚتادل الثانية  14شا يـو ،ٍب "ابراىيم بارمضاف/جويلية " 22باشا األعمى يف 

اع إال إذا تدىورت سلطة الباشا يف السنوات ا١توالية بسرعة كبَتة فكانت األكامر القادمة من إسطنبوؿ ال تط     
ـ )أف الدكلة كانت ملكية  17يف كسط عقد الثبلثينيات من القرف " األب داف"الحظ الديواف، كقدكافق عليها 
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كالقنصل اإل٧تليزم  القنصل كذلكك أف "فرانسي  نايت" (، كمايف اٟتقيقة حولوىا إذل ٚتهوريةألّنم باالسم فقط،
 م.ـ كلهم رددكا ذلك الرأ 17الذين عاشوا يف اٞتزائر يف النصف األكؿ من القرف  الفرنسي

-باألسطوؿ اٞتزائرم عندما فاجأه )البندقيوف( يف)فالوناأسرعت طريقة التدىور با٢تزدية اليت حلت      
valo na )كىكذا لنجدة السلطاف دكف معونة مقدما، فقد قرر الرياس أف ال يذىبوا ثانية، يف آخر العقد الثالث

اشل،رفضت طائفة األسطوؿ العثم نضماـ إذلرل من جديد األسطوؿ اٞتزائرم باالق عندما أمر الباب العا فإف
كن ىذا كاف كلقطع رأس األمَتاؿ "علي بتشُت"،األكؿ ىو أمر الباشا ب إسطنبوؿفكاف رد فعل إلجابة ،الرياس ا

بذلك بقي رأسو سليما كقد كاف امر السلطاف غلطة فادحة كاف كاف أمَتاؿ األسطوؿ،  كأغٌت رجل يف اٞتزائر،
ستيبلء يبدكا أف "بتشُت"كاف قد تآمر لبلة العثمانية ألنو ديكنها أف تؤدم إذل ّناية العبلقات بُت اٞتزائر كالدكل

 حدا للمؤامرة. ىو الذم كضعاؿ القرصاف كلكن ا١توت ا١تفاجئ ٢تذا األمَت على السلطة كجعل اٞتزائر مستقلة،

كقد أرسل ا١تعونة مقدما كلكن ىذه ا١تعونة ٖتولت إذل ،تاج فيو السلطاف إذل اٞتزائريُتحجاء الوقت الذم ا     
لطبيعي أال نضم القراصنة إذل ا١تؤسسة البحرية للسلطاف فمن انو إذا اأعلن "إبراىيم باشا "أا٠تبلؼ فقد  زيادة

ىو شخصيا سيكوف ٤تركما من كمن ٙتة فإنو لى الغنائم يف غرب البحر األبيض،ستيبلء عيكونوا قادرين على اال
ككاف ذلك سنة تمعطى لو شخصيا، عونة السلطانيةيف ا١تائة من ا١ت ةقًتح أف نسبة عشر لغنائم كلذلك ايف اسهمو ،
 .1ـ كقد أدل ىذا إذل حدكث ثورة قضت على سلطة الباشا يف اٞتزائر1659

 :ما يلينذكر  الباشاكاتعصر  ما مي ز أىم 

أف كاف ىناؾ حاكم كاحد للمنطقة يوجد  كتون  كطرابل  بعديف كل من اٞتزائر  عثماشلتعيُت باشا   -
 مقر حكمو باٞتزائر.

البحرية العثمانية  كبُت جنودجنود البحرية اٞتزائرية )الرياس(  كالتناقضات بُتبدأت تظهر ا٠تبلفات  -
 حاكؿ األتراؾ أف خيضعوا ا١تصاحل اٞتزائرية لصاحل اإلمرباطورية العثمانية. خاصة عندما

اٞتزائر كتسعى برزت قوة الرياس أك قوة رجاؿ البحرية اٞتزائرية إذل درجة أف دكؿ اكركبا أصبحت ٗتشى  -
لة عسكرية على ا١تفاكضات قامت الدكؿ ا١تسيحية بشن ٛت كعندما تعثرتإقامة عبلقات تعاكف معها  إذل

 .2ـ1701بتمرب ر ساٞتزائر يف شه
كخاصة الربية )اليولداش(  كجنود القواتجنود البحرية  كتنافر بُتحصل يف ىذه ا١ترحلة أك الفًتة تصادـ  -

صلوف على غنائم كبَتة من جراء غاراهتم البحرية الناجحة على أساطيل القوات البحرية كانوا حي كأف رجاؿ
 ىو الذم تسبب يف إضعاؼ الدكلة اٞتزائرية. كىذا الصراعاألكركبية 
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العثمانيُت يف اٞتزائر  كضعف السبلطُتبركز ا١تيوؿ االستقبللية للجزائر عن مركز ا٠تبلفة العثمانية  -
إذل  سلطتهما، إضافةأك رياس البحر الذين تزايدت  اإلنكشارية، كرجاؿ الطائفةنفوذ  ( أماـالباشاكات)

عرب  كغَت اجملاكرةا٠تارجية من الدكؿ اجملاكرة  كاستمرار األخطار كثورات داخليةحدكث اضطرابات 
 .اكغَتى كالكوارث الطبيعية، كاجملاعات كانتشار األكبئة كاٟتدكد الربي ةالتدخبلت على ا١تدف الساحلية 

 ككانت أمههااألخرل، الببلد  كيف أقاليممدينة اٞتزائر  كاالضطرابات يفلقد كقعت العديد من الثورات  -
كغَتىا مدينة اٞتزائر  اضطرابات يف ك كثورة الشرؽالقاضي  كثورة آؿ عباس، ثورة بٍت كالكراغلة،ثورة 
 .1كحركات العصيافجيعلنا نتساءؿ عن سبب تلك الثورات أك بشكل أصح االضطرابات  كىذا ما

 الضرائب، كعندما يعجزتلك الثورات كانت ٖتدث عادة عندما يطالب أم حاكم الناس بدفع  كانت     
الشرؽ. ا١تساس ٔتنطقة ما أك ٚتاعة سكانية مثل ما حدث يف ثورة  يثوركف، ككذا عندالناس عن الدفع كانوا 

ا دل تشهد اإلطاحة باٟتكم القائم يف اٞتزائر  بيد قمورف عددىا بباقي  كإذا ماأف ما يبلحظ عن تلك الثورات أّن 
ٕتس د ذلك يف ٛتبلت بعض الدكؿ األكركبية يف الببلد ك ٕتدد أطماع .2البلداف يف تلك األزمنة متساكية أك أقل
ما كاف يشجع تلك الدكؿ على غزك اٞتزائر ىو  أفكيبدكا اٞتزائرية، كثَتة مست العديد من ا١تواقع الساحلية 

ىي: اسبانيا، فرنسا، تلك الثورات ا١تشار إليها سابقا.ك ٘ت ت تلك اٟتمبلت األكركبية من قبل دكؿ عديدة 
-1610-1607-1604-1603-1601ك ىولندا ك أمهها تلك اليت كقعت يف السنوات ) إ٧تلًتا
 2))غَتىا ك،( 1611-1617-1620-1621-1624-1637-1652-1658

كما أف من أسباب تلك اٟتمبلت:)الغزكات(اليت كاف يقـو هبا اٞتزائريوف على السواحل ك السفن      
األكركبية ك اليت توسع نطاقها ْتيث أصبحت ال تقتصر على غرب ا١تتوس ط ،بل امتد ت حىت األطلسي إذل 

البحرم خبلؿ  ك االيرلندية ،ك قد انتشر نشاط الغزك غاية أيسلندا مشاال مركران بالسواحل الربتغالية ك اإل٧تليزية
حيث بلغ ذركتو ،ك أصبح عمبل يساىم فيو اٞتميع ،ك ذلك ٔتا كاف يدره عليهم من ـ( 17ك  16القرنُت )

نموا يف غنائم ك أرباح ،ك منيت الدكؿ األكركبية من جرائو ٓتسائر كبَتة حيث تذكر ا١تصادر أف اٞتزائريُت غ
 7ما ال يقل عن مائتُت ك كاحد ك ٜتسُت مركبان ،ك أسركا أكثر من ـ( 1618-1608غضوف العقد )

أن و خبلؿ  بكثَت، حيثتبُت  إحدل الوثائق أف  عدد ا١تغازل كاف أكثر  مسيحيان. كماآالؼ ك ٜتسة ك ثبلثُت 
 صتالوقت تقل   كستة كثبلثُت سفينة، كمع مركرآالؼ  9الرياس على  ـ( استوذل 1613-1621الفًتة )
 . )3)الغنائم
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 كتون  كاٞتزائر كا١تغرب األقصىكذلك بتجد د النزاع على اٟتدكد بُت اٞتزائر   الباشاكات٘تي ز عهد  كما -
 ا١تذكورين على األراضي اٞتزائرية. ىجومات البلدين ك ككذا ٖترشات

-  
 )1) حداث صراع الطائفتُت ا١تذكورتُتاأل -
إف  التناف  بُت الطائفتُت ا١تذكورتُت كاف راجعان كذلك إذل أف مصاحل كل منهما كانت ٥تتلفة لكنها متكاملة يف  -

آف كاحد ٥تتلفة كوف الرياس كانوا يدفعوف باألمور ٨تو تشجيع الغزك البحرم الذم كاف يسبب ردكد فعل من 
اٞتند فكانوا يعملوف على اٟتصوؿ ما يلـز الدكلة من الرب  اٞتميع. أمابعد ذلك  كالنتيجة يتحملهاالدكؿ ا١تتضررة 
يف حاجة  كالبحارة كذلكعلى دفع اإلتاكات  ا٠تزينة، كجيرب الدكؿالغزك البحرم يساعد  كمتكاملة ألف)داخليا( 

حر  فرياس البمصاحل خاصة  كاالستقرار ككذلك كجودإذل اٞتند ليبقوا يف ا١تدف اٞتزائرية كقو ة ٖتافظ على األمن 
دل يكن يتوافق مع العنصر الًتكي العنيد لذلك كانت  طاعة( كىو ماكانوا يريدكف عناصر تكوف طيعة )

 . 1جعل النفور متبادال كىذا مااإلنكشارية غَت مفضلة 
الطائفتُت   ىاتُت ا١تذكورتُت، ألف  على الطائفتُت  كفرض سلطتهمكجدكا صعوبة يف التحك م  الباشاكاتكما أف  -

  )2) البايلربايات(اـ أقوياء )ُت على حككانتا متعودت
-1067ك ؿ مر ة سنة )فهذه الظركؼ ىي اليت جعلت العثمانيُت يلجئوف إذل ٖترير عهد األماف أل -

 منها: جردحالت دكف ذلك )بْيد  أف  ىذا العهد دل يب ق ألف أمور أخرل حدثت ـ 1657ق/ 1068
من الصبلحيات اليت كانوا يتمتعوف هبا من إدارة أمور اإليالة ،ك جباية الضرائب ك تعيُت كافة  الباشاكات

-ق 1070 عن ذلك أم يف سنة )عد مركر سنتُتيف األقاليم ،ك اٟتكم كالرعية ،فبموظفي الببلد 
الباشا  (قاـ رجاؿ الطائفة ك الديواف بتجريد "إبراىيم باشا "من الصبلحيات ا١تذكورة ،ألف  ـ 1659

ا١تذكور كاف يتبلعب يف اٞتباية ك يأخذ نصيبان من ا١تاؿ الذم كاف يرسلو السلطاف العثماشل لرجاؿ 
الطائفة لضماف مشاركة الرياس يف الغزك البحرم ك معارؾ الدكلة ،ك ىو ما عرؼ يف التاريخ بثورة 

 الكراغلة.
 كالزعامات احمللي ةالقوؿ يف عهد األماف البد من اإلشارة إذل سياسة العثمانيُت مع القول  كقيل تفصيل -

 كتقريبهم كمنحهم ا٢تدايا  كعن طريقنفوذىم، العناصر الدينية ١تساعدهتم على بسط  كذلك باستمالة
 . 2نيةكصل األمر إذل ٗتصيص نصيب من الغنائم إذل تلك الزعامات الدي الضرائب، بل من إعفائهم

كاضمحبلؿ  الباشاكاتىكذا نستنتج أف ىناؾ قسط كافر من ا١تسؤكلية يف سقوط ٝتعة حكومة       
أف الباشا قد شعر باالستقبلؿ يف  أنفسهم. ذلك الباشاكاتباٞتزائر ممْلقى على عوائق ىؤالء اٟتكاـ. سيادهتم

بطرؽ الرشي ك أساليب أخرل   ىذه ا١تدة ك أخذ يف االشتغاؿ بنفسو منصرفان عن اإلدارة ٣تتهدان يف التمو ؿ

                                                           
 .18-16ص  رجع سابق،صا١ت  ٛتاشل،دتوفيق _  1

 .19ص ،نفسو _ 2
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فلم تلبث ىيبتو أف سقطت ك اجًتأ عليو اإلنكشارية فنشأت عن ذلك اضطرابات ك فوضى يف الببلد كثَتة، 
ؤكلية اإلسراؼ يف التعد م على السفن كالثغور فقد كاف ىنالك من أيضا ترجع مس الباشاكاتك إذل ىؤالء 
 ٟتساهبمف يقوموا بعملية القرصنة من يدفع أىل الببلد إذل ذلك دفعا بل يكلفوف بعض القرصاف بأ الباشاكات

ىلوف من ٍب  دل يعن الباشا بأف حيسن ٘تثيل السلطاف أك يقـو با١تهمة ا١تلقاة على عاتقو ،فلم يكن اٞتند أك األ
ليشعركا بوجوده بينهم إال يف االحتفاؿ العظيم الذم يقاـ الستقبالو يـو أف يصل من القسطنطينية أك يف ىذه 

 االجتماعات اليت كاف ٣تل  الشورل يعقدىا للنظر يف شؤكف الببلد من حُت آلخر.

ضع شوكة اإلنكشارية باالستعانة عليهم بقبائل من أى       عن  الببلد، فنشأتل رٔتا حاكؿ الباشا أف خيم
أحدىم أف يستورل على ا١تنحة اليت كاف السلطاف يبعثها كل عاـ  ككيبلت شىت.كقد حاكؿذلك حركب 

 ـ( ككانت السلطة1659ق/1069إلعانة األسطوؿ اٞتزائرم فكانت النتيجة أف قر ر الديواف ا١تنعقد سنة )
على األمواؿ  كىو القياـالسلطة  فيو لئلنكشارية أف يسحب من الباشا آخر ما بقي لديو من مظاىر

 . 1السلطة الفعلية بيد األغوات كهبذا أصبحتليتوالىا يومئذ األغا يعاكنو الديواف  كاالحتفاظ با٠تزينة

 الخارجية : سياسة الباشاواتثانيا

العبلقات اٞتزائرية خبلؿ العهد العثماشل مع ا٠تبلفة العثمانية كالدكؿ األكربية كالدكؿ العربية ك الواليات          
ا١تنورات كالتكتبلت بل  كالتعاكف حينا كيف ا١تؤامرات كالعديد من معاىدات السلم منسجمة يف  األمريكيةا١تتحدة 

العا١تي كىيبتها اليت كاف حيسب  إشعاعهامظاىر دكر اٞتزائر الدكرل ك  كمن  ،األحيافكالغارات كاٟتركب يف أغلب 
الصليبية كلؤلطماع   األكربية٢تا حسباف كلكن أيضا بعض نقط الضعف اليت كانت سندا غَت مقصود لؤلحقاد 

 .)2)الفرنسية

رغم الضفة الشمالية، كوف اٞتزائر دل تكن ٔتعزؿ عن العادل ا١تتوسطي سواء بالنسبة للدكؿ اجملاكرة أك دكؿ      
خاصة فرنسا اليت تريد ..، العبلقات مع فرنسا كبريطانيا تلك االضطرابات الداخلية كتأثَتىا دل دينع من استمرار

نية كٕتلى ذلك يف ٕتديدىا للمعاىدات ا٠تاصة االحتفاظ باالمتيازات اليت حصلت عليها من الدكلة العثما
التجارة با١تؤسسات اإلفريقية بُت اٞتزائر كفرنسا، فطبيعة اٞتزائر البحرية اليت جعلتها ٘تارس النشاط  ك،2بالسلم

اٞتزائر دل تكن معزكلة عما حيدث يف أكربا فقد    البحرم العسكرم جعلتها يف احتكاؾ دائم مع القول األكربية.

                                                           
  .141-140، ا١ترجع سابق، ص عبد الرٛتن بن ٤تمد اٞتيبلرل_ 1
 1830شخصية اٞتزائر الدكلية كىيبتها العا١تية قبل  ، مولود قاسم نايت بلقاسم _2

3 _Eugene(P):Correspondanc des deys d’Alger avec la coure de  France  
1579-1833 , TII, paris, 1889, pp591, 592.    
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كاٞتزر حسب ،فا، كلو بطريقة غَت مباشرة فعبلقتها بالقول األكربية خاصة فرنسا كانت تتأرجح بُت ا١تد كانت طر 
 ا١تؤثرات البحرية كالسياسية.

كإذل ـ  1518اٞتزائرية منذ سنة  اؿ للدكلةكالفع  لت عبلقات اٞتزائر بالدكؿ األكركبية العنصر األساسي شك       
مؤسسات ىادفة لتحقيق مشركعها الرامي إذل كقف ك  ـ،ْتيث اعتمدت اٞتزائر على أدكات ىامة، 1830 غاية

منذ  اسًتاتيجياتتبٍت مبدأ االحًتاـ ا١تتبادؿ،فأدل ذلك إذل اعتماد اٞتزائر عدة أسفي شكل ك  العدكاف ا٠تارجي،
 .1عهد "خَت الدين"

ـ إذل غاية  16دكلة العثمانية منذ النصف الثاشل من القرف ؿ ىذه األس  ىو ربط مصَت اٞتزائر بالكاف أك        
ـ حُت بدأت تظهر للجزائر شخصية دكلية انطبلقا من مبدأ االستقبللية يف القرار،ك  17النصف الثاشل من القرف 

زائر بصفة دل ترتبط معها اٞت األكركبية ماعدـ االلتزاـ بأم تعاقد أك اتفاقية تعقدىا ا٠تبلفة العثمانية مع األطراؼ 
مباشرة ل تػمؤ من مصاٟتها ك ىذا ما جعل اٞتزائر ال هتتم بإرساؿ سفراء ٢تا يف الدكؿ األكركبية،ك تبنت اٞتزائر عدة 
آليات لوضع أس  ا١تعاىدات من خبلؿ مبدأ أنو من السهل إبراـ اتفاقية الصلح ك التقارب،لكنو من الصعب 

 .2ا خاصة مع فرنساركزت اٞتزائر يف كل معاىداهتك  احملافظة عليها،

لت أس  العبلقات ا٠تارجية للجزائر أساسا من مبادئ دبلوماسية عامة،أك دت اٞتزائر من خبل٢تا تشك       
بي نت من خبل٢تا على استقبللية قرارىا السياسي يف كثَت من اٞتوانب خاصة الءىا للدكلة العثمانية من جهة، ك ك 
فيما يلي ا١تبادئ العامة وض الغريب للمتوسط من جهة أخرل، ك اٟت بُت دكؿيما تعلق ٔتعاىدات الصلح بينها ك ف

لت منها مبادئ الدستور العاـ لشخصية اٞتزائر اليت تشك  زائر يف عبلقاهتا مع ىذه الدكؿ، ك اليت اعتمدت عليها اٞت
 :3ا٠تارجية

 التمسك ٔتبدأ احًتاـ شخصية الدكلة يف كل الظركؼ.عدـ التنازؿ عن حقوؽ السيادة، ك  -
 كري  مبدأ السيادة الوطنية يف التعامل مع األطراؼ األكركبية لصداقة يف التعامل مع السفراء، ك عاة أس  امرا -
 ترد أم إشارة لتبعية اٞتزائر ة من معاىدات، كدلعدـ االلتزاـ ٔتا توقعو ا٠تبلفة العثمانيك  مراعاة حرية التعاقد، -

 للخبلفة.
عدـ الرضوخ للقوة مهما كلف ذلك إصرار اٞتزائر على كضوح ك  الدكلية،مبدأ نبذ استعماؿ القوة يف العبلقات  -

 معاىداهتا مع دكؿ أكركبا.

                                                           
1

، م(1827-1700ليفورنا)العالقات التجارية لإليالة الجزائرية، مع بعض موانئ البحر المتوسط، مرسيليا، رٛتونة بليل:  _
  .50رسالة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف التاريخ، اٟتديث، جامعة اٞتزائر،ص

 
 .42-40ا١ترجع سابق، ص، م 1830-1619الجزائر مع فرنسا  معاهداتٚتاؿ قناف، _2
 .43نفسو ،ص _3
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 تبٍت مبدأ اٟتياد يف الصراعات األكركبية. -
 إذا لـز األمر. كالدفاع ا١تشًتؾ كاحًتاـ اٞتواراعتماد مبدأ كحدة ا١تغرب العريب  -
 كشركط رسوىااصة ما تعلق منو بأمر السفن تغَتت الظركؼ خ االتفاقيات مهما كااللتزاـ بنصالوفاء  -

 با١توانئ.
 اعتماد مبدأ ا١تساكاة بُت دكؿ أكركبا،فبل يوجد صديق مقرب أك العك  بل ىي ا١تصاحل. -
لو كاف ىذا الطرؼ مع دكلة ًب  التعاقد معها حىت ك  مبدأ عدـ مساعدة اٞتزائر لطرؼ يكوف يف حالة حرب -

 قريبا جدا.

 العثمانية:مع الدولة _عالقتها 1

ْتلوؿ القرف السادس عشر أصبحت الدكلة العثمانية قوة كبَتة مًتامية األطراؼ ىذه الدكلة ا١تسلمة ذات      
على األراضي  كمد نفوذىاللسيطرة عليو  ا١تتوسط سعتا١تذىب السٍت  اليت كاف مركزىا شرؽ البحر األبيض 

كأكركبا  مواصلة سلسلة توسعاهتا العسكرية اليت انطلقت من األناضوؿ بإتاه آسيا الصغرل ك  الساحلية ا١تتاٜتة لو،
٘تكنت من امتبلؾ ترسانة عسكرية كبَتة باإلضافة إذل أسطوؿ ْترم قوم،إتهت خبللو يف فتوحاهتا إذل  كما

 .1كالربتغاؿ االسبافة يف يف البحر األبيض ا١تتوسط فقد اصطدمت بالقول ا١تسيحية ا١تتمثل العربية أمااألراضي 

احتلت  األندلسيوفعرفت اٟتركب البحرية باٞتهاد البحرم ضد القول الصليبية اليت الحقت مسلمي      
اٟتصوف كا١تراكز العسكرية تطلب من العثمانيُت ٖتريرىا خاصة استنجاد  كأقامت عليهاالسواحل الشمالية إلفريقيا 

 .2األىارل هبم

لرٝتي للدكلة العثمانية يف مشاؿ إفريقيا عامة ك اٞتزائر با٠تصوص لتدخل ا١تنطقة ككل مرحلة ىنا بدأ التدخل ا     
ـ ىو  17لعل من أىم مبل٤تها البارزة خبلؿ القرف  جديدة يف تارخيها ك تكوف بذلك أكذل بداية العبلقات اليت

مرىوف برأم الدكلة العثمانية حيث  اٗتاذ اٟتكومة اٞتزائرية سياسة خارجية مستقلة فلم يعد تعاملها مع دكلة ما
ترـب االتفاقيات العثمانية ٔتحض إرادهتا ىذه االستقبللية نبلحظها ك  أصبحت تمسادل من تشاء ك ٖتارب من تشاء،

                                                           
، 1،1974القاىرة، ج ا٠تا٧تي،،مكتبة 1تح:٤تمد عبد اهلل عناف،ط ،اإلحاطة في أخبار غرناطة لساف الدين ا٠تطيب،_ 1
 .108-107ص

كالتوزيع، للنشر  كالشركة التونسيةالتونسية  ، الدار2ط، في عهد األمان وأخبار تونسإتحاف أهل الزمان ابن أيب الضي اؼ،_ 2
 .121، تون ، د.ت، ص2تون ، ج
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ـ ،ك أكضح مثاؿ ديكن ذكره هبذا الصدد ىو إخفاؽ مساعي الدكلة العثمانية اليت استهدفت  17مع حلوؿ القرف 
 .1ـ كما ك ٘تثل ثورة األغوات مرحلة حاٝتة يف ذلك 1606لى إرجاع اٟتصن سنة ٛتل اٟتكومة اٞتزائرية ع

فشارؾ  الدكلة العثمانية تنحصر يف م ْد ي د  ا١تساعدة كلما اقتضت الضركرة،كانت العبلقة بُت اٞتزائر ك       
مرىونة بأكضاع الببلد ىذه ا١تساعدة نفسها كانت ة إذل جانب األسطوؿ العثماشل ك األسطوؿ اٞتزائرم مرات عديد

 .2اٞتزائرية العثمانية

خاصة بعد استكماؿ الدكلة  مكانة سياسية جد مؤثرة يف اٟتوض الغريب للمتوسط،اكتسبت اٞتزائر أمهية كبَتة ك    
كاٗتاذىا القضاء على القول البحرية ا١تسيحية من جهة ك العثمانية األراضي اٞتزائرية كمنطلق للسيطرة على ا١تتوسط 

ترل أف  ـ17القرفظلت الدكؿ األكركبية يف  .نقو العثمانيوف يف الشرؽ كالغربللجهاد البحرم الذم اعت آلية
 .3التقرب من الدكلة العثمانية يكفيها لتحظى باالحًتاـ ك التقدير من طرؼ اٞتزائر ك ْتارهتا

تسعى إذل بناء أكاصر ا، ك د حساباهتلكن االستقبللية بقراراهتا عن الدكلة العثمانية نفسها جعل أمم أكركبا تعي      
زائر إداريا سياسات الباب العارل بالرغم من تبعية اٞتع اٞتزائر كدكلة مستقلة بذاهتا كبعيدا عن قرارات ك التقارب م

مع دكؿ أكركبا لكن دكف ا١تساس بالسيادة العامة للجزائر  إسًتاتيجيتها للدكلة العثمانية، كااللتزاـ بتوجهاهتا ك
يق التقرب أف فرنسا ظلت تراىن على عبلقتها اٟتميمة مع الدكلة العثمانية لتحق ّتَتاّنا. إالعبلقاهتا  علىكالتأثَت 

لذلك ال ديكن دراسة العبلقات اٞتزائرية الفرنسية،دكف الرجوع إذل طبيعة العبلقات العثمانية من اٞتزائر الفرنسية، ك 
 .4سيةتأثَتىا على العبلقات اٞتزائرية الفرنك  الفرنسية،

 مع أوروبا:_عالقتها 2
 :فرنسامع -1
 تاريخ يف كبَتا تغيَتا أحدثت اليت الفًتات أىم من عشر السابع للقرف الثاشل النصف من ا١تمتدة الفًتة تعترب     
 عوامل عدة ىناؾ فاف لذا، الضفتُت بُت العبلقات يف بذلك مؤثرة، ا٠تصوص كجو على للمتوسط الغريب اٟتوض

                                                           
جامعة  ،رسالة ماجستَت،م 1694-1619الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر العبلقات عائشة غطاس،_ 1

 .19ـ ،ص  1984اٞتزائر،
(، مذكرة مقدمة لنيل م 1839-1671العالقات الجزائرية العثمانية خالل عهد الدايات في الجزائر،)سفياف الصغَتم،_ 2

اج درجة ا١تاجستَت يف التاريخ اٟتديث ك ا١تعاصر،كلية العلـو اإلنسانية ك االجتماعية ك العلـو اإلسبلمية،جامعة اٟت
 .11-10،ص ق( 2012-2011ق/ 1433-٠1432تضر،باتنة،)

بوعبدرل،الشركة الوطنية للنشر تق: ا١تهدم ،دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران٤تمد بن يوسف الزي اشل،_3
 .24،ص2004،اٞتزائر،كالتوزيع

 .28اٞتزائر، ص ، 1994ـ.ـ. ك.ج ،في تاريخ الجزائر المعاصر، ودراسات قضاياقناف ،ٚتاؿ _4
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 الوضع ك،  ناحية من فرنسا هبا مرت اليت الظركؼ فيها ٖتكمت، فرنسا مع ا٠تارجية اٞتزائرية  العبلقات يف أثرت
 .أخرل ناحية من اٞتزائر يف السائد

 إف دكف ا٠تارجية التجارة أك، البحر لصوصية أك كالقرصنة البحر يف ٘تارس اليت األنشطة ذلك إذل إضافة      
 الغز نشاط يف زاد ٦تا، العمـو كجو على ا١تتوسط ضفيت بُت القائم الصراع يغذم كاف الذم الديٍت العامل ننسى
 األسطوؿ قوة بفضل ا٠تارجية التجارة كنشاط، األسرل خاصة ْترية كغنائم قرصنة من عنو ترتب كما البحرم
 .ميبلدم عشر السابع القرف من األكؿ النصف يف ذركتو بلغ حيث سريعا تطورا عرؼ الذم اٞتزائرم

ـ رأينا من الضركرة تسليط الضوء على  17فرنسا يف القرف ٟتديث عن العبلقات بُت اٞتزائر ك قبل ا لكن     
كذلك ديكن بادئ الدكلة العثمانية ك ،عن مائر دل ٗترج يف سياستها ا٠تارجية،ألف اٞتز  العبلقات الفرنسية العثمانية

 .1إطارا عاما للعبلقات اٞتزائرية الفرنسية فرنساالسياسية بُت الدكلة العثمانية ك اعتبار العبلقات 
ذلك إثر اّنزاـ ك  ـ، 1525-ق 931يعود تاريخ بدايات االت صاالت بُت فرنسا كالدكلة العثمانية إذل سنة      

،كأسره من طرؼ خصمو "كارلوس ا٠تام ".كقد بوشرت تلك (Pavie"فرانسوا األك ؿ "يف معركة "بايف ")
،حيث أرسلت مبعوثها "جوؿ فرا٧تيباشل"كمعو خطاب تطالب طرؼ كالدة ا١تلك ا١تأسورداية من االت صاالت يف الب

كما قاـ ا١تلك الفرنسي بنفسو ٔتحاكلة أخرل بعد إطبلؽ ٔتواجهة قو ات عائلة ا٢تابسبورغ.   فيو السلطاف العثماشل
ـ،حيث أرسل  1526ًب  إبرامها يف مدريد بُت فرنسا ك "كارلوس ا٠تام " يف سنة  سراحو ٔتوجب معاىدة

السلطاف العثماشل "سليماف القانوشل"هبدؼ  ( إذلJean de la foret")ال فوريومبعوثو الشخصي "جاف دم 
 إقامة سلم دائم مع ٥تتلف األمراء ا١تسيحيُت باستثناء "كارلوس ا٠تام ".

 الفًتات ٥تتلف عرب األكربية الدكؿ عليها ٖتصلت اليت االمتيازات عنصر عن ا٠تارجية العوامل فصل ديكن ال     
 سدت،ٕت  2الغربية التجارة أماـ مفتوحة العثمانية ١توانئا من جعلت أّنا بالعريب فيها ترل اليت االمتيازات ىذه الزمنية
 يف اٞتزائريُت التجار نشاط عرقلة فأماـ، عمليا الطرفُت بُت متكافئة غَت تبدك اليت ا١تعاىدات من العديد توقيع يف

 التجارم،كتطورت كالنشاط الصيد احتكار على( الفرنسيُت) األجانب ىؤالء حصوؿ ترل األكركبية ا١توانئ
 جانب إذل الغرب يف إسبانية ٕتارية كبيوتات اإل٧تليز ك للفرنسيُت بالنسبة اٞتزائرم بالشرؽ كا١تؤسسات الشركات
 .3اليهود التجار نشاط

                                                           
 .140، ص1988، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،شعوب وقومياتأبو القاسم سعد اهلل، _ 1

 _2 Louba  Belarbi:"Le régime Libéral des Capitulation de cadre juridiques 
de l’expansion du capitalisme Européenne dans le marché da l’empire 
Ottoman au 19e Siècle" in C.M.H .,juin 1990, n0 7,p87.  

 .11ص،ا١ترجع السابق رٛتونة بلبل: _3
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 الفرنسيُت،٦تا أماـ عثرة حجر تقف أف ٖتاكؿ كاليت األطراؼ ىذه بُت ا١تنافسة كىو آخر عامل يظهر كىنا      
 اليهود بواسطة" ليفورف" مع النشاط تزايد مقابل أحيانا يًتاجع( مرسيليا ميناء) الفرنسيُت مع التجارة جعل

 القوانُت من العديد تصدر األخَتة ىذه جعل ٦تا,مرسيليا مع اٞتزائر على حىت خطرا شكلوا اللذين الليفورنيُت
 ىذه ألكلية ا١تواد استَتاد يف اٞتزائر ٕتارة يف ىامة مكانة حيتل ليفورف ميناء من جعلوا كما.ا١تدينة ىذه من لطردىم
 ما سي كال أكربا األسواؽ يف اٞتزائرية االيالة ٘تثل تسيطر أضحت ا٠تارجية، اٞتزائر ٕتارة ثلثا احتكرت اليت الفئة
 .1كليفورف مرسيليا

ـ،كقد انتهى التقارب  1534جدير بالذكر أف  ىذه االت صاالت دل تأخذ شكبلن علنيان كرٝتي ان إال  سنة      
 .2ـ 1536الفرنسي العثماشل ْتصوؿ فرنسا على معاىدة االمتيازات يف سنة 

ل عهد "سليماف القانوشل "رأس ا٢تـر بالنسبة لقوة الدكلة العثمانية ك مكانتها بُت دكؿ أكركبا ،إذ اعتربه مث      
بعض ا١تؤرخُت السلطاف الذم أكصل الدكلة العثمانية إذل أرقى عصورىا،ما دفع بفرنسا إذل إتباع سياسة الليونة مع 

ـ ك ٝتيت ىذه ا١تعاىدة ٔتعاىدة االمتيازات  1535 الدكلة العثمانية جعلها ٖتصل على أكؿ معاىدة سبلـ سنة
ـ  17ـ ك بداية القرف  16العبلقات العثمانية الفرنسية فإنو شهد أكاخر القرف  عن مصَت أما-العثمانية الفرنسية–

أحداثا بارزة ك تطورات ىامة كاف الدكر الكبَت يف تغَت طبيعة العبلقات ك مضموف ا١تعاىدات ك حىت االمتيازات 
 .3منوحة للرعايا الفرنسيُتا١ت

ك "مراد 4ـ يف عهد كل من "سليم الثاشل " 16تطورت االمتيازات العثمانية الفرنسية خبلؿ ّناية القرف      
ـ ك ظلت العبلقات بُت  1659،ك جددت أكؿ معاىدة بُت "شارؿ التاسع"ك"سليم الثاشل"يف أكتوبر  5الثالث"

دت ـ جد   1604ـ ك ٖتديدا يف العاـ  17العبلقات مطلع القرف  البلدين ٖتافظ على سَتكرهتا ،ك ٕتددت
مكنتها من كضع يدىا على ٕتارة ا١تشرؽ ك بالرغم من حصوؿ 6ا١تعاىدة مع فرنسا ك يف عهد "ىنرم الرابع"

                                                           

1 _Charl(A.J): Histoire de l'Afrique du Nord de coquette Arabe a1830,T2,2e 
édition Payot, Paris,1964,p290. 

 .6-4ا١ترجع سابق، ص ،م 1694-1619الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  العالقاتعائشة غطاس، _2
 .187 ،ص2001،دار ابن اٞتوزم،القاىرة، وأسباب السقوطالدولة العثمانية، عوامل النهوض علي ٤تمد الصبليب،_ 3
أنظر:  ـ.1574تويف  أشهر 5كسنُت  8سلطتو ـ كدامت مدة 1566ـ توذل السلطة سنة 1522كلد عاـ سليم الثاني:_ 4

 .123، ا١ترجع سابق، ص علي ٤تمد الصبليب
الصبليب، علي ٤تمد . أنظر: ـ1574يف ا١تلذات تويف  بانغماسوعرؼ  1574ـ توذل السلطة 1546كلد عاـ مراد الثالث:_ 5

 .123ا١ترجع سابق، ص 
العثمانية. أنظر: ـ كعرؼ بسياستو ا١تزدكجة مع الدكلة 1533جويلية 23العرش يف  اعتلىأحد أىم ملوؾ فرنسا هنري الرابع: _6

 .123بليب، ا١ترجع سابق، ص الصعلي ٤تمد 
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 أف سياستو عرفت باالزدكاجية ٕتاه الدكلة العثمانية ك اتسمت عموما سياسة ،إال   "على امتيازات "ىنرم الرابع
 .1فرنسا ا٠تارجية إتاه الدكلة العثمانية بالتناقض

 ـ ٔترحلتُت: 17فرنسا خبلؿ القرف كلة العثمانية ك ديكن تقسيم فًتة العبلقات بُت الد     

٘تيزت ىذه الفًتة بفشل النشاط الدبلوماسي للقناصلة الفرنسيُت :ـ 1640إذل  1611من ا١ترحلة االكذل         
دخلوا يف صراعات مع الوزراء العثمانيُت ،حاكؿ حصو٢تم على أم امتياز يمْذك ر، ك  يف األستانة نتيجة عدـ

"إعادة العبلقات على ما كانت عليو يف عهد "لوي  الثامن"ك قد سعى ىذا األخَت إذل الوقوؼ رشيليوا١تستشار"
العبلقات مع ا٢تولندين،ك أماـ مساعي البنادقة ك اإل٧تليز يف اٟتصوؿ على أم امتياز،إضافة إذل ذلك ٤تاكلة تعكَت 

ْم فرنسا ىو إبقاء  قد ٧تح من خبلؿ سفراء فرنسا يف إسطنبوؿ من ٛتاية التجارة الفرنسية ك تطو رىا ك كاف ى 
 العبلقات حسنة مع الدكلة العثمانية.

ك يف :عرفت ىذه ا١ترحلة توتر العبلقات العثمانية الفرنسية 1700إذل  1640من اما ا١ترحلة الثانية           
ىذه الفًتة دخلت الدكلة العثمانية يف صراع مع البندقية ك كريت ك اليت تعود حيثيات ىذه ا١تواجهة بُت العثمانيُت 

متوجهة إذل مصر  عثمانية كانتـ بعد ما قاـ فرساف مالطا على االستيبلء على عمارة  1644ك البنادقة إذل سنة 
راء الدكؿ األكركبية التدخل ٟتل ا١تشكلة ،لكنهم رفضوا ٔتا طلب من سفك  فتدخل السلطاف العثماشل "إبراىيم"

سنة ك ىدفت الدكلة  25فيهم فرنسا ك اعتربكا مالطا دكلة مستقلة،فقرر إرساؿ جيش ك دامت ىذه اٟترب حوارل 
 .2العثمانية من خبل٢تا إذل كضع حد على ىيمنة الباندقة ك نفوذىم يف جزيرة كريت

ا١تغاربية سوؼ جيد ٢تا امتداد قبل الفًتة اٟتديثة إذ تشَت بعض الدراسات -الفرنسية الدارس لتاريخ العبلقات     
،كمنها ا١تعاىدة اليت أبرمتها ّتاية ور الوسطىخبلؿ العص اإلسبلميإذل كجود معاىدات بُت أكركبا كدكؿ ا١تغرب 

حري ة التجارة كأمن  ـ كاليت ضم نت حق 1251ـ،كمع ٚتهورية البندقية يف سنة  1236مع اٞتنويُت يف سنة 
 ـ بعد ة أحداث أمه ها: 16ـ كبداية القرف  15اٞتاليات.غَت أف  ىذه العبلقات سوؼ تتأث ر مع ّناية القرف 

 ـ كما تبعها من أحداث. 1492سقوط غرناطة آخر معاقل ا١تسلمُت يف األندل  سنة  -
 .3كمبلحقة ا١تورسكيُت ا١تطاردين اإلسبلميعلى سواحل ا١تغرب  األيبَتيةا٢تجمة  -

                                                           
 .155،صا١ترجع السابق، صاحل عباد_ 1

2 _ C.Lamouche ,Historique de la Turquei depuis les origines jusqu'à nous 
jours,Payot,Paris,1953,P152. 

 .248ص ،2ط،ـ 1981ش.ك.ف.ت،ط ، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الحديثأبو القاسم سعد اهلل، _3
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و قو تاف عظيمتاف ـ عرفت منطقة البحر األبيض ا١تتوس ط ٖتو الت عميقة حيث برزت ب16ْتلوؿ القرف      
فرنسي ٍب  -،كىو الصراع الذم أفضى إذل تقارب عثماشليةاالسبانكاإلمرباطورية  الدكلة العثمانيةمتصارعتاف مها:

ذلك ضد  عدك مها ا١تشًتؾ اسبانيا كإمرباطورىا "كارلوس ا٠تام "تطو ر إذل كفاؽ فتحالف بعد 
1. 

١تا كاف ٢تا من تداعيات أثرت ة يف العبلقات ا٠تارجية للجزائر لت العبلقات اٞتزائرية الفرنسية حجر الزاكيشك       
ليت قادهتا فاٟتمبلت اا١تؤسسات البحرية خصوصا،ك  عموما،على السكينة العامة للمؤسسات الداخلية للجزائر 

قامت رياسها.بة اٞتا٤تة يف ٖتطيم قوة ْترية ك الرغعن اٟتقد الصلييب ك  فرنسا تباعا على اٞتزائر خبلؿ ىذا القرف تنمُّ 
ٚتة عن نشاط البحرية قضايا ناية بصورة خاصة على عدة موضوعات ك الفرنسك  العبلقات اٞتزائرية األكركبية عامة
 تأمُت ا١تبلحة البحرية.ا١تتمثلة يف األسرل كالتجار ك اٞتزائرية كتعاطيها للقرصنة كتبعاتو 

باعتبار أف اٞتزائر أسست يف اٟتقبة العثمانية لتكوف دكلة ْترية بالدرجة األكذل فكاف مفتاح عظمتها يف عصر      
ٔتا فيها  األكركبيةٖتدد طبيعة عبلقاهتا مع الدكؿ يت كانت توجو سياستها ا٠تارجية ك القرصنة يكمن يف ْتريتها ال

دكرىا يف التأثَت على ا تربز أمهية البحرية اٞتزائرية ك من ىنظمى اليت كانت على رأسها فرنسا، ك اإلمرباطوريات الع
ة يف اٟتياة السياسية مكانة البحرية اٞتزائريوع للبحث للمسامهة يف فهم دكر ك العبلقات اٞتزائرية الفرنسية كموض

 .2ذلك الوجود يف عبلقات اٞتزائر الفرنسية الدبلوماسية إلدراؾ تأثَتا٠تارجية ك 

ـ فإننا  17ـ،لكن مع بداية القرف  16خبلؿ أغلب فًتات القرف  كانت العبلقات اٞتزائرية الفرنسية سلمية،      
 يف فرنسا.بسبب تػ غ َت الوضع يف اٞتزائر ك  ٧تد أف العبلقات بُت الطرفُت قد ٨تت منحٌت أخر

ك هتدد بواسطتها ا١تصاحل  ْترية ضاربة تدخل هبا الرعب يف نفوس األكركبيُت، أصبحت اٞتزائر ٘تتلك قوة     
يف اٟتوض الغريب للمتوسط،ك يف احمليط األطلنطي،ك رغم اعتبار أغلب األكركبيُت بأف  األكركبيةاالقتصادية للدكؿ 

دل تعد تعتقد ٘تاما بصحة النظرة  اٞتزائر ٘تثل اليد القوية للدكلة العثمانية ا١تمتدة يف غرب ا١تتوسط إال أف إسطنبوؿ
األكركبية إذ كانت تشعر يف أغلب األحياف أف اٞتزائر مقاطعة متمردة تسعى إذل االستقبلؿ عن الباب العارل بعد 
أف أصبحت ٕتاىر برفضها األكامر السلطانية خاصة يف ما يتعلق بالعبلقات مع اٟتليف الفرنسي ،أما فرنسا فقد 

ن االستقرار ك االزدىار بفضل سياسات ا١تلك"ىنرم الرابع"،الذم ٧تح يف إٜتاد الصراع عرفت ىي األخرل فًتة م
الديٍت ك لو إذل حُت ك قد أدت ىذه األكضاع بالعبلقات إذل اٞتنوح ٨تو الصداـ،ك انعك  ذلك على نشاط 

 .3ككالة الباستيوف

                                                           
ـ، حارب العثمانيُت، كدخل يف نزاع طويل مع "فرانسوا األكؿ "  1556-1519ـ، ك إمرباطور الغرب  1516اسبانيا ملك _1

 ملك فرنسا.

 .12-11، ص 2009ـ.ك.ف.ت، اٞتزائر ،(،1830-1791العالقات الجزائرية الفرنسية )٤تمد زركاؿ، _2
 .12ص ، نفسو_3
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ـ بسبب  17نشاطها منذ بداية القرف  ستشهد ىذه الوكالة اليت عرفت منوا مطردا منذ تأسيسها تدىورا يف     
 سيحاكؿ الفرنسيُت إعادة بنائها سالكُت يف سبيل ذلك طريق التهديد حينا،عرضها للهدـ من قبل اٞتزائريوف ك ت

 إال أّنم سيفشلوف يف ٖتقيق ذلك. أحيانا كثَتة، كالطرؽ الدبلوماسية

عرفت ككالة الباستيوف تطور ك توسع نشاطها إذل أّنا كانت دائما ٤تل نزاع ك مفاكضات بُت اٞتزائر ك فرنسا      
بعد أف   ك  ك رغم فشل فرنسا دائما يف ا١تفاكضات إال أّنم دل يًتاجعوا عن رغبتهم ا١تلحة يف الوصوؿ إذل ا٢تدؼ،

ـ حيث ٧تح يف الرسو  قرب  1618-ق 1026ٛتلة سنة  رأل "دككيز "تعثر ا١تفاكضات مع اٞتزائر قاـ بتجهيز
الباستيوف،ك بدأ يف أشغاؿ الًتميم ك ١تا بلغ ا٠ترب أعضاء الديواف قاموا بقطع مفاكضات السبلـ مع الفرنسيُت ك 

ملة،ك أسرت القائد"دا١تاف أمركا حامية عنابة ٔتهاٚتة اٟتصن ك تدمَته حيث قتلت العديد من جنود ك عماؿ اٟت
 شخص أمرسلوا كلهم إذل مدينة اٞتزائر.  ة"مع مئ

ـ إال أنو سرعاف ما اّنارت  1619-ق 1028 كٕتارة سنةرغم توصل الطرفُت إذل عقد معاىدة سلم      
أصبح من ا١تستبعد  األحداثىذه  كبعد كلـ  1620-ق 1028بسبب مقاؿ البعثة اٞتزائرية يف مرسيليا سنة 

يتمكن الفرنسيوف من  شاب على العبلقات بُت البلدين، كلنالشديد الذم  إعادة ترميم الباستيوف،يف ظل التوتر
"سانسوف 1628-ق 1037العودة إليو إال بعد سنة   نابلوف". ـ حُت قدـك

 07يف ـ أصدر الدكؽ "دككيز" قرار يقضي ٔتنع التجارة مع ببلد ا١تغرب  1604بعد ٖتطيم الباستيوف سنة      
البلدين كإف دل تكن جد  ا١تعلن عنها إال أف اٟتركة التجارية بقيت مستمرة بُترغم القطيعة ـ، ك  1607ديسمرب 
لى السفن القادمة من الباستيوف الشركة ٔترسيليا يف قبض ضريبة ع مسئورلالدليل على ذلك ىو استمرار نشيطة، ك 

 .1مبلحقتها إذل أف أمر "ىنرم الرابع"بإلغائهاك 

يبدكا من خبلؿ دكموا ساؾ" ك  صيادين برئاسة السي د"تضم ٕتارا ك "لنش "قد أكفدت بعثة كما أف شركة       
،إذ يتبُت من خبلؿ الربقية اليت بعثها الديواف إذل ض التفاكض حوؿ قضية الباستيوف فقطأعضائها أّنا دل تأت بغر 

ت ـ أف حكاـ اٞتزائر قد أعطوا تعليما 1607-ق 1015السلطات احمللية يف عنابة لتسهيل مهمة البعثة سنة 
 .2بالسماح ٢تؤالء بالنشاط يف أم مكاف يركنو مناسبا

القنصل الفرنسي رفقة مبعوثو الشخصي "مصطفى أغا "إذل اٞتزائر ممزك دين السلطاف العثماشل  إرساؿرغم      
 لكن البعثة الفرنسية العثمانية ،اـ كتنفيذ معاىدات االمتيازبفرماف سلطاشل يأمر فيو الباشا كديوانو بضركرة احًت 

                                                           
،دكتوراه دكلة م1871-1518الفرنسي  وأوائل االحتاللالجزائر في العهد العثماني  والسكان فيالصحة ،فلة القشاعي _1

 .61،ص2004-2003،جامعة اٞتزائر ،كا١تعاصريف التاريخ اٟتديث 
،رسالة  م 1800-1519البحرية الجزائرية و تأثيرها في العالقات الجزائرية الفرنسية السياسية ، إسحاؽ زبتوشل_2

 .46-42ص ص  ،ـ 2012-1433/2011-ق 1432بغرداية،ماجستَت يف التاريخ اٟتديث ،ا١تركز اٞتامعي 
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أخفقت ىي األخرل يف إقناع اٟتكومة اٞتزائرية بإعادة االمتياز. إذف فشلت البعثة العثمانية كالبعثة الفرنسية 
 :ما يليا١تشًتكة يف مهم تها ٦ت ا يؤش ر إذل 

ا   ،وج هان على ما يبدك ضد  فرنسا فقطأف  ا١توقف اٞتزائرم ا١تتصل ب من قضي ة حصن فرنسا دل يكن م - كإمن 
بأف  حقهم مهضـو يف ىذه  الدكلة العثمانية كذلك بسبب اعتقاد الباشا كالديواف يف اٞتزائركانت ضد  
 كدل حيسب للطرؼ اٞتزائرم أم اعتبار. ،القضي ة

اذ ال - ،كرٔتا كانت تلك ىي قراراتأف  اإلصرار اٞتزائرم على الرفض يبُت  بوضوح استقبلؿ اٞتزائر يف اٗت 
قة بُت الدكلة العثمانية مع إي التها قبل أف يت ضح ذلك جلي ان مع ّناية القرف البداية ٨تو ىذا التوج و يف العبل

أدت إذل حد أسباب ا٠تبلفات بُت الطرفُت ك أكانت  كما أشرنا سابقا إذل أف ككالة الباستيوفك ـ. 17
 يف: كالذم يتمث ل1خر أدل إذل ىذه القطيعةكاف ىناؾ سبب آالقطيعة بينهما استمرت ربع قرف كذلك  

دانصا "ا٢تولندم من اٟتكومة اٞتزائرية عاـ  لذين سرقهما الراي "سيموفمها مدفعا الربكنز الك :2مدفعا دانصا 
أثارت ىذه السرقة غضب الباشا الذم احتج  لدل .ا أثار أزمة بُت اٞتزائر كفرنساـ ٦ت   1609-ق 1017

بسرقة لؤلمر كدل يكتف "دكنصا "دل يكًتث (،لكن ىذا األخَت Henri IVا١تلك الفرنسي "ىنرم الرابع")
كهبذه اٟتادثة كعدـ اىتماـ اٟتكومة الفرنسية الحتجاج بل راح حير ض على احتبلؿ اٞتزائر،ا١تدفعُت فقط.

الباشا أعلنت اٟترب بُت البلدين كاليت دل تكن يف صاحل الفرنسيُت إذ خسركا يف ا٠تم  سنوات األكذل اليت 
ىذا الوضع ا١تتأـز حاكلت فرنسا من  األسرل، كإزاءكبَت من   نك، كعددفر أعقبت القطيعة فقط ثبلثة مبليُت 

بعد مساعي حثيثة كمفاكضات عسَتة من إبراـ  العثمانية، ك٘تك نتجديد إعادة السلم مستعملة الوساطة 
رغم ما شهدتو العبلقات اٞتزائرية الفرنسية من توتر بسبب قضية الباستيوف  .3ـ1619معاىدة مع اٞتزائر يف 

مدفعا "دانصا "إال أف الفرنسيُت كانوا يتطلعوف دائما إذل أفق سبلـ مع اٞتزائر يضمن امتيازاهتم ك 
ن سفنهم التجارية من مغامرات قراصنتها فكانت كجهتهم دائما الباب العارل االقتصادية،ك حيم ص 

4. 
                                                           

1_ Henri De Grammont,"Relations entre la France et la régence d'Alger au 
17 siécle.Les deux canons de Simon Dansa 1606-1628", in R.Af, 1879, 
Alger, vol 23, p9. 

ـ حيث أبدل 1606ىولندم، ٕتن   باٞتنسية الفرنسية كدخل إذل اٞتزائر كانضم إذل طائفة رياس البحر يف سنة  ارْت  :دانصا_2
نشاطان ملحوظان أكسبو بسرعة شهرة كبَتة بُت األىارل، خاصة عندما قاـ بتعليم زمبلئو القباطنة تقنية تيسَت السفن ا١تستديرة 

زائريُت ألك ؿ مرة إذل أعارل البحار حُت عرب هبم جبل طارؽ كاخًتقوا احمليط األطلسي فوصلوا إذل كمبلحتها. كما قاد البح ارة اٞت
خاف الثقة كفر  من اٞتزائر  ايسلندا يف أقصى الشماؿ، كمكافأة لو أعاره الباشا مدفعُت من الربكنز لتسليح سفينتو لكن و سرعاف ما

 .61صبا١تدفعُت. أنظر: فلة القشاعي، ا١ترجع سابق، 
 .48، ا١ترجع سابق، ص 1694-1619العالقات الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر عائشة غطاس، _3
 .78-60صسابق، ص رجع ا١ت إسحاؽ زيتوشل،_4
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 فقبلتالفرنسية د ٟتل ا٠تبلؼ ّنائيا بُت الطرفُت ٖتت إٟتاح اٟتكومة تدخل الباب العارل من جدي     
وؿ شركط تفاؽ حإذل اال كانتهى ا١تفاكضوفُت البلدين حيث ٘تت احملادثات ب كبدأت ا١تفاكضاتاٞتزائر 
اٞتزائرم مع  الوفدكاجتمع ـ  1619مارس  21فرنسية بتاريخ -دة ثنائية جزائريةىامع كتمو جت بعقدالسبلـ 
 .1دكقيز" بركفن "الدكؽ كحاكم مقاطعةصل قنا

تعترب ىذه ا١تعاىدة أك ؿ معاىدة سياسية ٤تفوظة يف تاريخ العبلقات اٞتزائرية أبرمها الوفد اٞتزائرم مع      
السبلـ بُت البلدين  ـ، كأقر ت عودة 1619مارس  21(يف Marseilleالوفد الفرنسي يف مدينة "مرسيليا")

أف  ىذه ا١تعاىدة سرعاف ما نقضت بسبب حادثة ا١تذْتة اليت ذىب ضحي تها الوفد  األسرل. غَتكتبادؿ 
 .اٞتزائرم ا١تفاكض يف مدينة مرسيليا مع عدد من األسرل اٞتزائريُت

ا للنزاعات الثنائية،كلو لبضعة أياـ، كدلـ اليت جاءت بعد ٣تهودا 1619دل تضع معاىدة        ت شاقة حد 
السلم ا١تنشود فبينما كانت السفارة اٞتزائرية تنتظر تسلم ا١تدفعُت ك األسرل لتمغادر يتمكن الطرفاف من ٖتقيق 

"الراي  رجب "أحد الرياس اٞتزائريُت على سفينة مرسيلية عائدة  مرسيليا كصل إذل مدينة مرسيليا نبأ ىجـو
على ما يبدكا فإف ق( ك  1028 -ـ ٤1620تم ملة كما يمذكر ببضائع ٙتينة يف فيفرم ) اإلسكندرية كانتمن 

أف ذلك دل يكن يف  تنفيذه إالىذا الراي  دل يكن على علم باالتفاؽ اٞتديد الذم دل تمكتمل بعد شركط 
فتكوا بأفراد ٚتة مقر البعثة اٞتزائرية ليبل،ك خ ل د  سكاف مدينة مرسيليا الذين قاموا يف موجة من الغضب ٔتها

أسرل ك غَتىم حيث بلغ عدد اٞتزائريُت ا١تغدكر هبم ستُت عن جزائريُت آخرين من  األربعُت فضبلالبعثة 
 .2ـ( 1628-ق 1038قتيبل حسب مراسلة ديواف اٞتزائر إذل حكاـ ك قناصل مرسيليا مؤرخة يف صفر )

أف تثَت ضجة كبَتة يف األكساط الرٝتية فثار ذه اٟتادثة أصداؤىا يف اٞتزائر،ك كاف من الطبيعي أف يكوف ٢ت       
أخرل،ائر ضد اٞتالية الفرنسية من جهة،ك ٔتدينة اٞتز األىارل   ألقي القبض على القنصل الفرنسي من جهة  

كصفتو بأنو مناؼ لركح إذل مراسلة اٟتكومة الفرنسية للتعرؼ على أسباب اٟتادث الذم  كسارعت اٞتزائر
ىو احًتاـ ك بأحد ا١تبادئ، ك  اىو ما يمقرأ يف رسائل االحتجاج.لقد أخلت فرنسا١تعاىدات، كمناؼ للركح العامة، ك 

 إذل غاية ) األكضاع عدـ استتاب لقد كانت ىذه اٟتادثة سببا مباشرا يف السفراء، كعدـ ا١تساس بشخصية 
دهتا ٙتاشل سنوات ،ك كاف البحر األبيض  1628-ق 1037 ـ(،ك استمر البلداف يف حالة حرب تزايدت ش 

 . 3ا١تتوسط ميدانا ٢تا

                                                           
 .49-48ص ا١ترجع السابق،م ،1694-1619العالقات الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  _عائشة غطاس،1

 .265-263سابق،ص ، ا١ترجع1830-1619الجزائر مع فرنسا  معاىداتقناف، ٚتاؿ _2
 .127رجع سابق،صا١ت ٤تمد خَت فارس،_3
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فسارعت  شاطهم أثناءىا على الساحل اٞتنويب لفرنسا فكبدكا الفرنسيوف خسائر جسيمةز اٞتزائريوف نرك       
كاتبت اٟتكومة اٞتزائرية   اٞتزائرم، كمااٟتكومة الفرنسية إذل إصدار أمر باحملاكمة كذلك خوفان من رد  الفعل 

 ا١تسئولُت يف مرسيليا للتعر ؼ على أسباب اٟتادثة.

استمر ت لثماشل  اٟترب، كاليتال شك  أف  ىذه اٟتادثة كانت سببان يف تسميم العبلقات كعودة الطرفُت إذل     
 .1فيها التجارة الفرنسية خسائر معتربة باإلضافة إذل مئات األسرل (، تكب دتـ 1628-1620)سنوات 

م لو بسبب ما يلحقو البحارة بقاء حالة اٟترب أمر ال ديكن ٖت عشر "أف  أدركت حكومة "لوي  الثالث      
 السبلـ، فانتدبت ٢تذه ا١تهم ة "صانصوفالذم جعلها تصم م على إعادة  ١تصاٟتها، األمراٞتزائريوف من خسائر 

الذم ديلك خربة كاسعة بشؤكف العرب كا١تسلمُت فقد سبق كأف شغل منصب قنصل ْتلب كل ف نابللوف "
 سلطاشل حيث اٞتزائريُت على عقد سبلـ جديد مع فرنسا. "صانصوف "من طرؼ حكومتو باٟتصوؿ على فرماف

ٓتربة الدبلوماسي احملن ك دل ينسى "نابللوف "أف يصطحب معو ا١تدفعُت ا١تسركقُت كا٢تدايا ا١تغرية إلدراكو أف      
لى اٟتكومة اٞتزائرية لن تباشر أي ة مفاكضات ما دل تستعد ا١تدفعُت.خاض "نابللوف "مفاكضات مضنية امتد ت ع

ا٠تزينة  االمتيازات، ككل فتمدل سنتُت كسط منافسة كبَتة من طرؼ اإل٧تليز كا٢تولنديُت للحصوؿ على نف  
على أعضاء الديواف كأصحاب اٟتل  كالعقد ا١تؤث رين يف القرار  لَتة، كز عتالفرنسية حوارل ٜتسُت ألف 

 19باشا بتوقيع معاىدة سياسية كٕتارية يف السياسي.كيف األخَت ٘تك ن "نابللوف "من اقناع أعضاء الديواف كال
دل خيرج ىو شخصياِّ من ىذه  سابقتها. كماـ،كقد جاءت بنودىا أكثر مشولية ككضوحان من  1628سبتمرب 

فاز بامتياز خيو ؿ لو حق استغبلؿ الباستيوف الوفاض، إذا١تعركة الدبلوماسية خارل 
2. 

٦ت ا يثَت الدىشة حقاِّ أف  ىذه ا١تعاىدة اليت بذلت من أجلها اٟتكومة الفرنسية الكثَت أخفقت ىي األخرل يف كضع      
كانت فرنسا السب اقة إذل نقضها كما يقوؿ ا١تؤر خ األمريكي   قصَتة، فقدحد  للنزاع بُت البلدين سول لفًتة 

 .«و بعد جهد بدقة من طرؼ اٞتزائريُت أكثر من الفرنسيُت......كقد ركعي ىذا السلم ،الذم توصل إلي»"سبنسر":

أبدت بعض األكساط اعًتاضها للمعاىدة أك للبنود  فرنسي، فقدـ على ما يبدك ٤تل  إٚتاع  1628دل تكن معاىدة      
صفو العبلقات بُت  البند ا١تتعل ق بتفتيش السفن الفرنسية لذلك دل تتواف األكساط يف تعكَت مصاٟتها، كمنهااليت ال ٗتدـ 
حالة اٟترب تطبع  جعل اٞتزائريُت يرد كف عليها با١تثل فعادت اٞتزائرية، ماباعتداءاهتا على السفن  البلدين، كذلك

 عبلقات البلدين.كقد أثبتت الوقائع تفو ؽ اٞتزائريُت على أعدائهم كانتهى الوضع بإقداـ الراي  "علي
 .3ـ 1637بتشُت"بتخريب الباستيوف يف سنة 

                                                           
 .346جوف باتيست ككلف، ا١ترجع سابق، ص _1

 .172صـ،2009دار القصبة للنشر ،اٞتزائر،،تع :عبد القادر زبادية ،الجزائر في عهد رياس البحركلياـ سبنسر،_ 2
 .50ا١ترجع سابق،ص، م 1694-1619الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  العالقاتعائشة غطاس،_ 3
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سياسية  معاىدتُت: األكذلـ حُت توص ل الطرفاف إذل توقيع  1640ظل  التوت ر قائمان بُت البلدين إذل سنة      
كاحملسوب ا١تدعو "كوكياؿ " الفرنسيُت، كىوبفضل ا١تساعي اليت قاـ هبا أحد ا١تواطنُت  ٕتارية، كذلككالثانية 
البلدين طيلة  اٟترب غَت ا١تعلنة بُت كاستمر ت حالةالتي ار الذم يلحُّ على إقرار السبلـ بُت البلدين  على

عشرين سنة تقريبان أٟتق خبل٢تا اٞتزائريوف ىزائمهم بأعدائهم الذين دل يكن باستطاعتهم الرد  عليها بسبب 
 .)1)انشغا٢تم ْتركهبم يف أكركبا

الفرنسيُت ا١تقلُت لسفن أعداء اٞتزائر  ايا األجانب ا١تقيمُت يف فرنسا، ك حقوؽ الرعنت أف ىذه ا١تعاىدة أم   إال       
 السلم فقدلتأكيد الطرفُت على حرصهما على إحبلؿ  موانئهاكما التزمت اٞتزائر ٔتنع أعداء الفرنسيُت بالبيع يف 

 .1تعهدا بقطع رؤكس كل من خيالف ىذه البنود

منذ أف كطد  "لوي  الرابع عشر "مركزه كج و اىتمامو صوب مشاؿ إفريقيا مستخدما ضد ىا القو ة ليفرض      
رغباتو عليها ،كجد يف كزيره "كولبَت "ا١تعُت الويف لتنفيذ مشركعو.كاف "لوي  الرابع عشر "ك كزيره دييبلف إذل 

يف غضوف قرف  وؼ جير د أربع ٛتبلت ْترية على اٞتزائرلذلك ساستخداـ القو ة ضد  مشاؿ إفريقيا ،ك خاصة اٞتزائر 
 اٞتزائر. على 

 م :1664حملة "دي بوفورت "على جيجل  -
" De Clervilleـ أمر ا١تلك "لوي  الرابع عشر "جاسوسو "دم كلَتفيل ""1661يف خريف  -

بالتوج و ٨تو اٞتزائر يف مهم ة استطبلعية
عنابة لتكوف منطقة  بعد معاينة ا١تنطقة اقًتح ا١تهندس مدينة،ك  2

"فض ل ميناء جيجل ألن و منطقة التقاء De Beaufortإنزاؿ اٟتملة .لكن األمَتاؿ "دم بوفورت ""
حدكد اإليالتُت التونسية ك اٞتزائرية ٦ت ا يسه ل العمل ضد مها ،ك ألف  جيجل يف نظره منطقة سهلية خصبة 

بعد االنتهاء من االستعدادات انطلقت      .،ديكن ٘تويل اٟتامية الفرنسية دكف ما اٟتاجة إذل فرنسا
ـ بقيادة الدكؽ "دم بوفورت "،مكو نة من أسطوؿ من 1664جويلية  2اٟتملة من ميناء طولوف يف 

جندي ا من القوات البحري ة ،مدع مة بقرات  4650سفينة من ٥تتلف األحجاـ ك األنواع ،عليها  60
   . 3عُتمالطية ة ا٧تليزية ك ىولندية ،ك مئات ا١تتطو 

                                                           
 .56، ا١ترجع سابق، ص (1830-1619معاهدات الجزائر مع فرنسا )ٚتاؿ قناف، _ 1
 .57_نفسو ،ص 2

2
_ Henri De Grammont : Histoire d Alger sous la domination Turque 1515-

1830.e.E.le roux ,paris,1887,p181. 
3

_ Ernest Watbled :" Expédition du Duc De Beaufort contre Djidjeli en 
1664", in R.Af, Alger 1873, vol 17,p218. 
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 مدينة احتبلؿ من الغازية القوات ك٘تكنت ،ـ1664جويلية 22 يف ا١تيناء أماـ الصليبية العمارة ظهرت     
 ٖتو ؿف أ لبث ما النصر ىذا لكن.كاٞتباؿ البوادم ٨تو ينسحبوا أف قبل أىلها، من مستميت دفاع بعد جيجل،
 باٞتيش ا٢تزدية إٟتاؽ ك ا١تدينة اسًتداد من ك٘تكن الفرنسية، للقوات "شعباف اآلغا" تصد ل عندما ىزدية، إذل

 الذم الفرنسي ا١تلك غضب ا٢تزدية ىذه أثارت .ا١تدافع كمئات شخص 1400 عن يربو ما خسر الذم الفرنسي،
 حجم من التقليل ذلك بعد كحاكؿ، أمره دكف من االنسحاب أسباب حوؿ كالتوضيحات بالتفسَتات طالب
 .اٞتزائر مدينة أماـ تظهر السفن بعض بإبقاء فأمر األكريب، العاـ الرأم أماـ كببلده ّتيشو أ ١تت ليتا الكارثة

 ل جيج ىزدية آثار ك٤تو الفشل لتغطية كاٞتزائر شرشاؿ، مدينيت بقصف" بوفورت دم"قاـ ا١توالية السنة كيف     
 أرجحية أخرل ةر  م أعطت اليت مام 17 معاىدة بإبراـ البلدين، بُت ا٠تبلفات تصفية ت٘ت   ذلك بعد سنة

 ىذه بعد الفرنسي ا١تلك حاكؿ. 1األسرل كافتداء "الباستيوف"نشاط كاستئناؼ غَتىم، على الفرنسيُت القناصل
 .أكربا ْتركب انشغالو بسبب معها، السلم حالة األسرل إبقاء على جاىدا كسعى اٞتزائر، من التقرب ا١تعاىدة

 يتعلق ما خاصة ا١تربمة، ا١تعاىدات لنصوص الفرنسيُت خرؽ بسبب ن البلدي عبلقات يطبع اٟتذر السبلـ ظل       
 إطبلؽ بشأف اتفاؽ إذل ـ 1681 سنة يف توصبل أف إذل أعدائهم، من الفارين اٞتزائريُت، األسرل حجز بقضية
 نقض فقر ر األسرل إرجاع من اٞتزائر يف الديواف يئ  عندئذ.بوعدىا أخرل مر ة تلتـز دل فرنسا لكن.األسرل
 إبراـ على اٞتزائر إقداـ بعدخاصة ك  القطيعة، ىذه بعد حرج يف الفرنسي ا١توقف أصبح.اٟترب كإعبلف السبلـ

 اٞتزائر بتزكيد دمهاكتعه   التوارل، على ـ 1682 ك ـ 1680 سنيت يف كإ٧تلًتا ىولندا من كل مع معاىدات،
" يف جيجل، أبدل ا١تلك الفرنسي "لوي  الرابع تٛتلة "دم بوفور  بعد ا٢تزدية اليت منيت هبا فرنسا بعد .اٟتريب بالعتاد

عشر" رغبتو يف التوصل إذل تسوية مع اٞتزائر، لكي يتسٌت لو التفرغ ١تشاكل أىم على الصعيد األكريب ،ككسب صداقة 
 . 2اٞتزائر الضركرية، لضرب أعدائها

بأف يتفاكض مع اٞتزائريُت إلبراـ اتفاؽ  "Trubert"تركبَت""كل ف "لوي  الرابع عشر" ا١تفو ض العاـ للقو ات       
الذم لعب دكر مبعوث غَت  Jacques Arnaud"سبلـ، ككاف الطريق قد ىده تاجر فرنسي يدعى "جاؾ أرنو" 

لذلك دل جيد "تركبَت" صعوبة تذكر يف الوصوؿ التفاؽ مع "علي   لوقف اٟترب.     رٝتي سعى إلقناع اٟتاكم علي آغا
 مام 71،انتهت حالة اٟترب بُت فرنسا كاٞتزائر بإبراـ معاىدة  آغا "رغم ٤تاكلة االنكليز إفشاؿ ىذه ا١تفاكضات

ة على سبتمرب من نف  السنة .نص ت ىذه ا١تعاىد 1ـ اليت أقرىا، كصادؽ عليها لوي  الرابع عشر يف 7111ىػ/7711
اٞتوازات، ك عدـ جواز أسر رعايا ك سفن الطرؼ اآلخر، باإلضافة إذل إطبلؽ سراح أسرل اعتماد الطرفُت نظاـ 

 . )3)البلدتُت بالتبادؿ، أك االفتداء

                                                           
1

 .79 ص ا١ترجع السابق،،م 1694-1619الل القرن السابع عشر الجزائرية الفرنسية خ العالقات: غطاس عائشة _
2

 .80،صنفسو  _ 
3_ Grammont (H.D): Op cit, p340. 
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 377من أسرل جيجل ك ا١تعارؾ البحرية، ك أزيد من  فرنسي 7711ٔتوجب ىذا االتفاؽ، ًب ٖترير      
تاليتُت، كما أعيد فتح منشآت الباستيوف التجارية اليت أسندت إدارهتا إذل السيد جزائرم يف غضوف السنتُت ال

ـ بعض الشيء 7111ىػ/7711إال أف التوتر عاد سنة       .1"جاؾ أرنو " لقاء مسامهتو يف ٤تادثات السبلـ
للعبلقات بُت البلدين بسبب مشاركتهما يف حرب كريت حيث نشط الرياس اٞتزائريوف ضمن األسطوؿ العثماشل، 

 دعمت فرنسا من جهتها البنادقة كانت النتيجة أسر الرياس لعدة سفن ٕتارية فرنسية، كانت ٖتمل ا١تؤف.

يف جواف إذل  "De Martelذلك خرقا للمعاىدة، ك قاموا بإرساؿ ا١تركيز"دم مرتل"" اعترب الفرنسيوف     
اٞتزائر بطلب تصليح ا٠تطأ، فوافق الديواف على طلبو حفظا للسلم القائم ك ًب تسليم السفن مع ْتارهتا، كيف 

ضها لتجار ـ على سفن يعود بع7111ىػ/7717ظركؼ ٦تاثلة استوذل الرياس يف طريق عودهتم من ا١تشرؽ يف
" يطالب ٔتعاقبة الرياس كا١تذنبُت، Comte de Vivonneفرنسيُت كيف شهر أفريل الكونت "دم قيقوف" "

فاستقبل ىذا األخَت بشكل كدم ك يف ٣تل  الديواف، كشنق ٔتحضره ثبلث رياس بعد ٤تاكمتهم، رميت جثثهم 
يل باشا"، ا١تراعي للمصاحل الفرنسية حسب ما يف البحر كيبدك أف ىذا التصرؼ غَت ا١تتبصر عائد إذل نفوذ "إٝتاع

يف نف  السنة ٛتل ا١تاركيز "دم مرتل" رسالة من" لوي  الرابع عشر" يعرض فيها على      يتضح من مراسبلتو.
اٞتزائريُت مساندتو يف حركبو ضد أعدائو األكربيُت، ك يف حُت قبل أعضاء الديواف مبدئيا هبذا العرض، فإف طائفة 

ـ على رأس عمارة إلدراج 7117، كعاد "دم مرتل" يف فرباير 2ت معارضتها ألم ٖتيز ٕتاه فرنسا الرياس أبد
 .3ـ لتجنب الوقوع يف ا١تشاكل7111بنود إضافية يف معاىدة

٦تا نصت عليو ىذه البنود ا١تلحقة ا١تعاقبة اٞتسدية للقباطنة ا١تسئولُت عن التجاكزات كما تضمنت إلغاء حق      
بعد عقد ا١تعاىدة مباشرة، بعث ا١تلك لوي  الرابع عشر قنصلو مبلغ ستة آالؼ  .4ب الفرنسية تفتيش ا١تراك

فرنك، ليوزعها على شكل ىدايا على حكاـ مدينة اٞتزائر لتحريضهم على قطع عبلقاهتم هبولندا كإ٧تلًتا، ك الذم 
لعمل على تدعيم السبلـ ك بذؿ عرب عنو بإحدل رسائلو إذل القنصل الفرنسي باٞتزائر، عليكم عند كصولكم با
 قصارل جهودكم ٟتمل حكاـ اٞتزائر على قطع عبلقاهتم مع اال٧تليز، كىولندا.

ك كانت ا٧تلًتا تعمل ىي األخرل على الفوز ٔتكانة خاصة لدل حكومة اٞتزائر، ك على ٖتريض اٞتزائر على       
 .5عسى أف تعلن اٟترب على خصمها قطع عبلقاهتا مع فرنسا، فمنحت ثبلثُت سفينة إذل حكم اٞتزائر

                                                           
1_  Grammont (H.D): Op cit, p340 .  

_Plantet: Op.cit, p6 1  
 .29,pp 453,4540., 1885, nR.Af" in Documents algériens_Grammont(H.D):" 3 
 .288-284ا١ترجع السابق،ص ص، م 1830-1619الجزائر مع فرنسا  معاهدات ٚتاؿ قناف:_ 4
 .80ا١ترجع السابق،ص، م 1694-1619الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  العالقاتعائشة غطاس:_5
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سمت بو العبلقات أصبح مشركطا بظهور الدايات، اعتبلئهم اٟتكم فظهر ٗتلي كاضح الوفاؽ الذم ات   إف         
٤تـر  1ليونة، ك ٘تثل الرسالة ا١توجهة من الدام اٟتاج ٤تمد الًتكي ا١تؤرخة يف  من جانب اٟتكومة اٞتزائرية عن أم  

ـ حجر الزاكية يف العبلقات اٞتزائرية الفرنسية كقد تضمنت األس  اليت كضعتها 7111سبتمرب  13ىػ /7711
القطيعة يف حالة امتناعها اٞتزائر يف سبيل إقامة السبلـ كصداقة بُت البلدين، فذك رت بالسبلـ القائم بُت البلدين، ب

عن احًتاـ تلك القواعد اليت نصت عليها الرسالة كما يلي:"إف كسيلة تدعيم السبلـ بُت بلدينا ىي ٘تنعوا رعاياكم 
من استقباؿ أكثر من ثبلثة مسيحيُت من أعدائنا على منت سفنكم، ك أف ال يبحر رعاياكم على منت سفن 

قطيعة. كستكوف القطيعة يف ىذه اٟتالة خارجة عن إدارتنا...كما أننا لن أعدائنا، ك إف ىذا سيكوف سببا يف ال
كم بناءا على السلم نسمح لكم ْتجز رعايانا من جنوه ك ليفورف,كإسبانيا كأماكن أخرل عندما يلتجئوف إذل ٦تلكت

ذل حالة .كافقت فرنسا على تلك الشركط، بعد مركر حوارل سنة خرقت شركط السلم ٦تا أدل إالقائم بيننا" 
 –مراكز ٕتارية  -اٟترب، ك رغم توتر العبلقات بُت البلدين كقتئذ كافق على توقيع اتفاؽ جديد بشأف الباستيوف

" كنص ىذا االتفاؽ على السماح ١تدير ا١تراكز بإجراء اإلصبلحات الضركرية، ككاف الدام Dysonمع "ديسو" "
ت على اٞتزائريُت احملتجزين ٔترسيليا، ك ىي ا١تسألة اليت أثر  اٟتاج ٤تمد الًتكي متمسكا ٔتسألة اإلفراج عن األسرل

 . 1طبيعة العبلقات بُت البلدين

 م :1682حملة "دوكين األولى  -
 تدمَتك ْترؽ  (Duquesne) "دككُت"األمَتاؿ كك لف كبَتة، ْترية ٛتلة "عشر الرابع لوي "ا١تلك جهز
 ك جهة، من فرنسا ضد   اٟترب إعبلف يف جازفوا الذين اٞتزائر، حكاـ من االنتقاـ يف الرغبة تدفعو اٞتزائر،
 ،الذم" ا٢تاكف مدفع" ىو جديد سبلح على اعتمادىم خبلؿ من فرنسا قو ة إظهار أخرل جهة من
 لكن قصفها يف كشرع شرشاؿ، مدينة إذل البداية يف األسطوؿ وتوج  .ا١تتفجرات من ضخمة قذيفة يطلق
 .اٞتزائر ميناء أماـ الفرنسي األسطوؿ ظهر شهر بعد كتتضر ر كثَتا ، دل ا١تدينة
 عسكرية، ٛتلة كصلت ق 1093 سنة من رجب أكؿ ،كيف"حسن بابا":))...يف عهد " التلمساشل" يقوؿ
 يف ٘تثلت جسيمة، خسائر عنو ٧تمت أياـ، ٜتسة ا١تدينة قصف استمر.2سفينة...(( ستُت سفنها عدد بلغ
 .3بناية 50 حوارل ىدـ شخص،ك 500 مقتل
 دل إذ السابقة، اٟتملة نتائج على راضيُت ككزيره الفرنسي ا١تلك يكن دلـ: 1683دككُت الثانية  ٛتلة -

 بقيادة ثانية ٛتلة إرساؿ قر ر لذلك ا١تدينة، طاؿ الذم الدمار رغم كبَتة فاعلية ذااجملر ب  السبلح يكن

                                                           
1
_ Grammont(H.D):"Documents…", Op,cit,p454. 

2
 جنود عليها أغارت حين الجزائر في جرى فيما النائرة الزهرة : اٞتديرم التلمساشل رقية بنا الرٛتن عبد بن ٤تمد بن ٤تمد_ 

 .20 ص،3 ،عدد ـ 1967 ،،اٞتزائر ـ ح ت ـ يف  عمر بابا سليم ،نشر "الكفرة
3

 با١تكتبة ٥تطوطالكفرة، جنود عليها أغارت حين الجزائر في جرى فيما النائرة الزهرة رقية ابن ،اٞتديرم التلمساشل -1 _
 .6،ص  ا١تخطوطات بقسم 1626 رقم ٖتت يوجد مغريب ٓتط مكتوب كرقة،16 على ا١تخطوط ىذا ،حيتوم6باٞتزائر،ص الوطنية
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 حرؽ على عازمة جندم آالؼ أربعة من كفيلق حربية، عمارة كعشرين إحدل قوامها األمَتاؿ نف 
 كبَت عدد سقوط إذل أد ت القنابل، من بوابل اٞتزائر مدينة قصف يف شرعت حىت   كصلت أف كما.ا١تدينة
:))...ففي الليلة األكذل من رجب الفرد رموا قدر ستُت القصف ىذا عن" التلمساشل" يقوؿالضحايا ، من

 التدمَت كبسبب، 1...(( بومبا كعشرين مائة قدر ا١ترسى كإذل البلد، إذل رموا منو الثانية الليلة كيف بومبا، 
 الدام استجاب ،ك الفرنسيُت مع بالتفاكض الدام على السكاف ضغط با١تدينة، ٟتق الذم الكبَت
 كبَتة مالية كمبالغ، الفرنسيُت األسرل ٚتيع تسريح القصف لوقف اشًتط "دككُت"أف   غَت لرغبتهم

 كمصركؼ الفرنسُت  أسرل من عندكم ما ٚتيع أعطيتموشل إذا معكم أصاحل لكن ك .." .كتعويضات
 .)1)"...عليكم اشًتط ما ٚتيع كقبلتم ا١تيزاف متاع لاير ثبلٙتائة كىي العمارة

 إذل الوصوؿ أخرت الغرامة مسألة كلكن فرنسيا، أسَتا مائةكٜتسُت كس لم األمَتاؿ، لشركط الدام رضخ      
 ا١تشكلة، حل "دككُت"على  الرىائنك كاف من بُت " ميزكمورتو حسُت اٟتاج "عرض األثناء ىذه يف .ّنائي اتفاؽ
 نفسو نص بك  الدام، الغتياؿ مؤامرة دب ر حىت ا١تدينة إذل عاد أف فما كفعبل .الرصيف إذل كؿنز بال لو ٝتح ما إذا

 القنصل إعداـ على أقدـ عندما كعده كن فذ القصف استمر إذا األسرل، ٚتيع بقتل الفرنسيُت ك ىد د مكانو
 أف دكف خائبا، االنسحاب على " دككُت"أجرب الذم األمر با١تدفع، آخرين عشرين مع ،"لوفاشيي "األب الفرنسي
 صفوؼ يف كبَتة خسائر على القصف ىذا أسفر .كامبل ىدما ا١تدينة كىدـ حرؽ، يف ملكو رغبة حيقق

 ، آالؼ ستة تبلغ ا١تدينة على سقطتال يت القنابل، عدد أف   "ريكوت" اإل٧تليزم القنصل فحسب .اٞتزائريُت
 .2منزؿك  دكاف ٙتامنائة كىدـ

 كاستبدلتو "دككُت"فاستدعت السبلـ؛ فكرة إذل العودة إذل فرنسا رتاضط   الذريع الفشل ىذا بعد      
 من مفاكضات بعد ، " األمَتاؿ ىذا ٘تكن.التفاكض مهمة لو أككلت ك،(De Tourville)" دكترفيل"باألمَتاؿ
 .سنة مائة ١تد ة البلدين بُت السبلـ يكوف أف على ،نص ت ـ 1684 أفريل 25 بتاريخ صلح معاىدة إبراـ

 :م 1688 ديستري حملة  _   

 فرنسا كتذرعت.اٟترب إذل الطرفاف كعاد عنزا ال ٕتد د حىت  ، ـ 1684 معاىدة على سنوات ثبلث ٘تضي تكد دل
 ذلك كإثر.سبل مدينة ْتارة أحد طرؼ من فرنسية غنيمة ببيع اٞتزائرية، اٟتكومة ٝتاح بسبب اٟترب بإعبلف
 ك.عمارة كأربعُت أربعة قوامها ك(D’Estrées) "ديسًتم"األمَتاؿ بقيادة الفرنسية العسكرية اٟتملة انطلقت
 ا١تدينة، على قذيفة 10420 خبل٢تا سقطت يوما، 15 استمر   الذم ا١تدينة، قصف يف بدأت كصو٢تا ٔتجرد
 فالسفن ٘تاما؛ دمرت ا١تدينةجار :))...إف  الت أحد شهادة يف نقرأ حيث ا١تباشل، يف جسيمة خسائر كخ لفت

                                                           
 .21ص ،السابق ا١ترجع: التلمساشل رقية ابن 1
 .346 ص ، السابق ا١ترجع : ككلف باتيست جوف 2
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 كمًتؿ ،ا١تساجد...دمرت عشرة ا٠تمسة كمدافعو"1ماتيفو"كحصن ،غرقت  ا١تيناء يف راسية كانت اليت ا٠تم 
األىارل إذل  كٞتأ مرتُت،"ميزكمورتو"أصيب .ا١تاء قنوات لتدمر ا١تدينة القذائف كٕتاكزت باألرض، سويت ، الدام

 " ..الريف...

أف  فرنسا فشلت يف فرض إرادهتا على اٞتزائر ،ك انتهت اٟتملة  إال   با١تدينة، القصف أٟتقها اليت األضرار رغم     
 بُت القائمة اعاتنز ال ١تختلف تطرقت بندا 31 على احتوت،ـ 1689 سبتمرب 24 بتوقيع معاىدة صلح يف

ا ا١تعاىدة ىذه كضعت كىكذا ،األسرل افتداء قضية كمنها البلدين،  معها كفشل طويبل، داـ مس لح لًتاع حد 
 .حيلم كاف كما كتدمَتىا اٞتزائر، على إرادتو فرض يف "عشر الرابع لوي " مشركع

. اٞتزائريُت األسرل  كاسًتجاع ا٠تبلؼ لتسوية ،"األمُت ٤تمد"كىو فرنسا إذل عنو مبعوثا 2"شعباف"الدام أكفد     
 .سنة مائة ١تد ة يستمر سوؼ كالذم البلدين، بُت السلم بتثبيت األمر كانتهى

 السياسة مالت فقد نسيب؛ كىدكء استقرار ،3ا١تئوم السلم معاىدة إبراـ بعد الفرنسية اٞتزائرية العبلقات ساد     
 فتئوا ما لذلك كالدراية، الفطنة من كبَت جانب على كانوا الذين القناصل، نصائح إذل االستماع إذل الفرنسية
 مفعوؿ، دكف ظل   فالقصف بالقرصنة، يضر   ا٦ت   أكثر بالتجارة يضر اٞتزائرية اٟتكومة مع ا٠تصومات أف يرد دكف 
 كاف البلدين، بُت خبلفات بركز دينع دل ذلك أف   إال   القناصل حذاقة من بالرغم لكن ك.ا١ترجوة النتائج حي قق كدل

 مساعدة يف فرنسيُت كجنود ضباط تورط ككذا فرنسية، سفن منت على اٞتزائر من الفارين األسرل قضية سببها
 .ـ 1732 سنة يف كىراف اسًتداد عملية أثناء ،االسباف

١تا يئست فرنسا من حرب سخرت فيها معظم إمكانياهتا، استعملت أحدث األسلحة لكنها تسفر عن       
على الصمود، عندما قاؿ قولتو ا١تشهورة:" "النتائج اليت رٝتتها لنفسها. نتيجة إصرار الدام اٟتاج"حسُت ميزكمورتو
ألنو رجل ال يوثق بكبلمو"، كيف نف  "دككُت "إنٍت أفضل أف تقطع رأسي كٖتمل إذل ىناؾ على التفاكض مع 

الوقت الذم رجع فيو "دككُت" من القصف الثاشل ١تدينة اٞتزائر، كانت ٦تلكة فرنسا يف ٦تلك ا٢تابسبورغ يف إسبانيا 
قد أعلن اٟترب، لذا قررت اٟتكومة الفرنسية أف تتبع سياسة معتدلة ٨تو ٚتاعة التجارة يف اٞتزائر.فكتب ا١تاركيز 

بأف الوضع    "Touveilleالبحرية إذل أمَت البحر"تورفيل " ف"كزير الشؤك De Seignelay"""دم سينيلي

                                                           
 ."٘تانتفوس"ػب اٞتزائريُت عند يعرؼ حصن بو يوجد اٞتزائر، مدينة شرؽ يف نقطة أقصى ىو_ 1
 يف خنقا قتل .لؤلعاجم متعصبا شعوبيا كاف أن و عنو يذكر .ـ 1689 أكتوبر /ق 1100 اٟتجة ذم يف اٟتكومة زماـ استلم_ 2
 .200 ص،،ا١ترجع السابق  اٞتيبلرل الرٛتن عبد:أنظر عنو للمزيد .ـ 1685 سنة

 ا١تعاىدات عليها ترتكز ال يت ا١ترجعية، القاعدة ٘تثل بقيت حيث البلدين؛ تاريخ يف ا١تعاىدات أىم من ا١تعاىدة ىذه تعترب _3
 ا١تركز التاريخ، ٣تلة يف ،" م 1827 الفرنسية الجزائرية األزمة في عنصر ": قناف ٚتاؿ أنظر .مر ة عشرين ك جد دت األخرل،
 .9 ص ،ص خاص عدد ، ـ 1984 ،اٞتزائر التارخيية، للدراسات الوطٍت
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ك نتيجة لذلك، كصل  اٟتارل )أم اٟترب ضد اسبانيا( جيعل من الضركرة القصول عقد معاىدة مع اٞتزائر
همتو بأف يوضح بأف ـ مرفوقا ٔتبعوث من السلطاف العثماشل، م7111"تورفيل" إذل اٞتزائر يـو الثاشل من أفريل 

فرنسا، ك الدكلة العثمانية على كفاؽ تاـ، كأف السلطاف يرغب أف تكوف إيالة اٞتزائر أيضا صديقة مع الفرنسيُت، 
ك كاف "تورفيل" مرنا يف مفاكضاتو بقدر ما كاف دككُت خشنا .مثلما أكد عليو ا١تلك نفسو: "ستقدـ رل خدمة  

ؿ عشرين يـو من ا١تفاكضات كتبت معاىدة ستدـك مئة سنة بتاريخ . كخبل"كبَتة إذ ٘تكنت من عقد الصلح..
بندا كقد نصت على تبادؿ األسرل، كحللت القناصل من أم  11ىػ تضمنت ٤/7711تـر 7111أفريل  11

اٞتزائر -قركض سيئة، ك حددت طريقة ا١تركر، كأكدت على ا٠تصوص على ما جاء يف ا١تعاىدات الفرنسية
الشركط على زيارة شخصية جزائرية ىامة للببلط الفرنسي لعقد السبلـ مع ا١تلك.  كما قد نص أحد  -السابقة

كقد حاكؿ كل من القنصل اال٧تليزم، كا٢تولندم  منع إ٘تاـ ا١تعاىدة، لكن القصف كاف قد أقنع اٞتزائريُت بأف 
 .)7)عليهم أف يلجئوا إذل السبلـ إذ كانت ٚتيع الشركط مرضية 

بعد إبراـ الصلح أخذت اٞتزائر سفارة إذل الببلط الفرنسي تشكلت أساسا من" اٟتاج جعفر" ك ىو من        
ـ، كتبادؿ الطرفاف أثناء 7111يوليو  71أبرز رجاؿ الديواف، ك شاطر باشا، حظيت السفارة باستقباؿ ا١تلك يف 
من أجود ا٠تيوؿ كتسلمت با١تقابل ثبلث  ىذا اللقاء ا٢تدايا فقدمت البعثة إذل لوي  الرابع عشر اثٍت عشر فرسا

بنادؽ كثبلثة مسدسات، كسيفا مزركشا باألحجار الكردية كثياب فاخرة، ك مطرزات، كساعة ذات ستة عناقيد، 
. ٝتحت ىذه ا١تعاىدة 1كاثٍت عشر ميدالية ذىبية، كست زرايب فاخرة. كما جاءت ىذه البعثة بأربعمائة أسَت

سبانيا ك سعى "كولبَت" إذل توطيد عبلقاتو باٞتزائر، فاقًتح عليها أف ديد بكل ما لفرنسا من توجو جهودىا ضد ا
 .2ٖتتاج إليو إذ ما قطعت عبلقاهتا مع إ٧تلًتا

 ، ٤تمد أفندم إذل فرنسا ـ أكفد اٟتاج "حسُت ميزكمورتو"7111ـ، ك يف ديسمرب 7111ك بعد معاىدة       
سبة على ضركرة اإلفراج على ٥تتلف األسرل اٞتزائريُت بفرنسا، ك يف شهر ٤تمبل با٢تدايا، ك أكد ا١تبعوث هبذه ا١تنا

ىػ جاء "دكتركفيل" إذل اٞتزائر مصحوبا هبدايا إذل الدام حسُت، ك الديواف منها مركب 7711-ـ7111مام 
دل تكن مزكد باثٍت عشر مدفعا، لتظهر فرنسا حسن نيتها، يف إقامة السبلـ بُت البلدين، لكنها يف حقيقة األمر 

صادقة يف ذلك، ك ىو ما أثبتتو األحداث إذ ما لبث أف تعكر الوئاـ، أعلنت فرنسا اٟترب ضد اٞتزائر، ك قد 
تذرعت يف ذلك بسماح اٟتكومة اٞتزائرية ببيع إحدل الغنائم الفرنسية من طرؼ ْتار من سبل بسوؽ العبيد 

 .3باٞتزائر

                                                           
 .23,صالسابق رجعا١ت ٤تمد بن رقية التلمساشل: _1
 .91ا١ترجع السابق،ص ، م 1694-1619الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  العالقات عائشة غطاس: _2

3_ Delphin(E):"Histoire des pachas D'Alger de1515-1745" in J.A, , 1922, 
n019,p212. 
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شيئا فلم يتمكن من إمبلء شركطو على اٞتزائر أماـ  ا" ديسًتم" دل ٕتن فرنسا من اٟتملة العسكرية اليت قادى    
صرامة ك شدة الدام حسُت ميزكمورتو، فقد كاف اٞتزائريوف ىم الراْتوف ألف فرنسا شرعت يف اتصاالت سرية يف 

ىػ قصد ٖتقيق السلم، لكن ميزكمورتو دل يسعفو اٟتظ على ا١تصادقة على ا١تعاىدة حيث 7777ـ/7111ربيع 
لوي  "عقب اٟتملة اليت شنها "ديسًتم" على مدينة اٞتزائر، كجد    . 1ـ7111مدينة اٞتزائر يف يوليوغادر 

نفسو عاجزا عن التصدم للبحرية اٞتزائرية، ك عن ٘توين اٟترب، ك ىو ما يؤكده نص القرار ا١تلكي "الرابع عشر 
لك قد اخرب بأنو يوجد يف البحر ا١تتوسط إف جبللة ا١ت»...، قبيل إبراـ ا١تعاىدة. 7111سبتمرب  71ا١تؤرخ بػ 

عدد كبَت من السفن اٞتزائرية مسيطرة على ٥تتلف ا١تمرات، ك تفاديا لوقوع سفن رعاياىم يف أيدم اٞتزائريُت دينع 
 .)7)«على ٥تتلف السفن ا٠تركج مهما كاف األمر...

ـ جاءت يف إحدل 7111انتهى ىذا القصف بإبراـ معاىدة الصلح يف الرابع ك العشرين من شهر سبتمرب     
كثبلثُت بندا، تناكلت ٥تتلف النزاعات القائمة بُت البلدين، ك اتفق فيها على فدم األسرل. أكفد "الدام 

، ك اسًتجاع األسرل اٞتزائريُت كتبادؿ مبعوثا عنو للببلط الفرنسي ك ىو "٤تمد األمُت" لتسوية ا٠تبلؼ 2شعباف"
 ا٢تدايا.

 م:4433ترتيبات معاهدة  - أ

ـ إال يف ما يتعلق بقضية 7111ـ تغَتات جوىرية عل ترتيبات معاىدة سنة 7111دل تدخل معاىدة     
 األسرل فبعد األخذ ك الرد اتفق الطرفاف على تسوية ا١تسألة بالكيفية التالية:

ف ٘تيز بالنسبة لكل من الطرفُت، ما عدل ْتارة سفينتُت جزائريتُت فقد ًب التنصيص حرية سراء األسرل بدك      
ٓتصوصهم على أف يتم شراء كل من عساكر األكجاؽ ٔتائة ك ٜتسُت قرش كالبحارة اآلخرين ٔتائة قرش ك يف 

على كل كاحد  مقابل ذلك فإف السلطات اٞتزائرية سًتد عدد ٦تاثل من األسرل اٞتزائريُت بنف  السعر األخَت
 منهم.

من ما يبلحظ ٓتصوص ىذه الًتتيب ىو أف قضية األسرل ال يزاؿ حييطها الغموض ذلك أف الطرفُت دل      
يلتزما برد أسرل بعضهما البعض ك إمنا تعهدا بكوّنما سيسمحاف بذلك فقط غَت ملتزمُت سادة األسرل بقبوؿ 

ر ا١تعلومات لدل السلطة اٞتزائرية حوؿ األسرل ك أماكن افتدائهم،  ك إذا ما أخذنا بعُت االعتبار عدـ توف

                                                           
 355جوف.ب.ككلف:ا١ترجع السابق،ص 1
 (1695-1689ىػ/ 1106-1100الدام شعباف: أحد رياس البحر ك كبار احملاربُت ك حاكم اٞتزائر من) 2
 انظر :. ك كاف رجبل عاقبل يتخذ القرارات بكل حـز كثبات، ك ينقدىا بشدة.جريئا ك مقداـ ك ٤تافظا على كبلمو    
 .1985، 18، العدد مجلة التاريخ"، من أخبار شعبان باشا داي الجزائرأبو القاسم سعد اهلل :"  -
 .321، ص 1986ا١تؤسسة الوطنية لكتاب اٞتزائر، ، 2، جأبحاث وأداء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد اهلل:  -
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تواجدىم يف ا١تدف الفرنسية ك انعداـ ك جود فآت ٥تتصة يف عملية افتدائهم ك تتبع ظركفهم يف األسرل كما ىو 
الشأف بالنسبة للفرنسيُت فإننا ندرؾ أف اٞتانب اٞتزائرم قد أضاع حقو يف قبوؿ صيغة ىذا البند هبذه الكيفية 

 .1همةا١ت

فإذل جانب كوف اٞتزائر لي  ٢تا ٦تثلوف دائموف يف فرنسا فحىت القنصل الذم كاف من ا١تفركض أف يستقر يف       
مرسيليا فإنو ٟتد اآلف ال يوجد ما يدؿ على كونو باشر عملو يف ىذه ا١تدينة، ك حىت إف كجد قنصل يف مرسيليا 

قضية األسرل ك تتبع أحوا٢تم إذ أف ىؤالء كانوا موزعُت  فإف ذلك ال يكف لتغطية ا١تعلومات الضركرية حوؿ 
 .  2ا١توانئ الفرنسية ا١تتوسطية، تولوف مرسيليا، ك ا١توانئ األطلسية حيث توجد أعداد كبَتة منهم يف ىذه ا١توانئ

أما بالنسبة لفرنسا فباإلضافة إذل القنصل الذم كاف من مهامو األساسية تتبع حالة األسرل الفرنسيُت يف     
الببلد توجد يف اٞتزائر ثبلثة ىيئات دينية اثنتُت منها مهتمتاف أساسا لتتبع حالة األسرل ا١تسيحيُت ك تقدصل 

تربع يف األقطار األكربية الفتدائهم، إذل جانب ا١تندكبية ا١تساعدة ٢تم على ٥تتلف األشكاؿ ٔتا فيها تنظيم ٛتبلت 
البابوية ك سوؼ توفر فرنسا لنفسها ظركؼ أفضل لتتبع حالة أسراىا ك كضعيتهم عندما تدرج يف ىذه ا١تعاىدة 
ية مبدأ اعتبار رجاؿ الدين ا١تسحيُت ا١تستقرين يف اٞتزائر ٔتن فيهم ا١تندكب البابوم من ٚتلة رعاياىم ك ٖتت ٛتا

.    ك يف ا١تقابل فإننا ال ٧تد أية ىيأة جزائرية أك إسبلمية موازية ٢تذه ا٢تيئات اٞتزائرية  3قنصلها يف ىذه الببلد
تستغل  تعمل يف البلداف األكربية لفائدة األسرل ا١تسلمُت هبا، كاعتبار ٢تذه الوضعية فإف اٞتزائر دل تكن مؤىلة أف

 بعد كقت قليل من توقيع ىذه ا١تعاىدة ك الذم يشكل ُت  بىذا ما ت ىذه التسوية ٓتصوص األسرل لصاٟتها ك
 3 عقبة أخرل يف تنفيذ دعائم الصلح اٞتديد

. 

ٓتصوص حرية ا١تياه اإلقليمية فإف ا١تبعوث الفرنسي ٧تح يف اإلبقاء على ترتيبات ىذا البلد الذم كاف مدرج يف     
املة  با١تثل هبذا ا٠تصوص كالذم كاف قد أمثَت يف ا١تراسبلت ـ كدل تسجل اٞتزائر حقها يف مبدأ ا١تع7111معاىدة 

السابقة يف ىذه القضية األخَت ك الذم رأين أف الفرنسيُت كانوا على استعداد لقبولو يف اٟتالة القصول نظرا ألمهية 
بع عسر من ذلك بالنسبة لتجارهتم مع البلداف األكربية كا١تتوسطية من جهة ك حفاظا على ٝتعة ملكهم لوي  الرا

جهة أخرل.كالنقطة الشابكة اليت أكضحتها ىذه ا١تعاىدة كذلك كاضعة بذلك حدا لنزاع شبو دائم كمصدر قلق 
للعبلقات بُت البلدين منذ كقت طويل ك ىو ا١تتعلق بكيفية معاملة الرعايا الفرنسيُت كالذين يعملوف كمرتزقة ٖتت 

                                                           
٤تمد األمُت: ىو الدفًت الذم اختاره الدام شعباف كمبعوث إذل الببلط الفرنسي لتسوية ا٠تبلفات ك إرجاع األسرل  _1

دة األخَتة  ا١تربمة اٞتزائريُت، ك كاف ذا علم ك معرفة دقيقة ّتزئيات ك تفاصيل العبلقات اٞتزائرية الفرنسية، ك ىو الذم حرر ا١تعاى
،٣تلة القرصنة المتوسطية خالل الفترة الحديثة إبراىيم سعيود: :سي"مارسيل". أنظربُت اٟتاج حسُت ميزكمورتو كا١تبعوث الفرن

 .40، ص ـ 2011الواحات لبحوث ك الدراسات، ا١تطبعة العربية،ا١تركز اٞتامعي بغرداية ،جواف 
 .41-40نفسو ،ص_  2

 .121،122ص  ا١ترجع السابق، ،م 1830-1619الجزائر مع فرنسا  معاهدات ٚتاؿ قناف:_ 3
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فقت فرنسا على أف يتم معاملة ىؤالء كما يعامل األعداء سواء بسواء راية الدكلة األجنبية ا١تعادية للجزائر، لقد كا
يف نف  الوقت الذم تعهد فيو الطرفاف باحًتاـ رعايا بعضهم البعض   ؼ غَت ىذا الصنف، كما أبقي على البند 

ء غلى الذم تعهدت فيو اٞتزائر بعدـ السماح لرعاياىا بالعمل ٖتت رعاية دكلة معادية لفرنسا ك منح حق اللجو 
كما اتفق الطرفُت على عدد من الًتتيبات األخرل أبقية سرا ك دل تندرج ضمن     موانئها ألعداء ىذه األخَتة.

ترتيبات ا١تعاىدة، ك تتعلق أساسا على ما يبدك بالثمن الذم يتم افتداء بو األسرل على أف ال يتجاكز ىذا الثمن 
 .1ك بالنسبة للجزائر ك بثمن معقوؿ بالنسبة لفرنساسعر شرائهم يف األصل، ك ا١تقيدة يف سجبلت البايل

 :  م4433موقف الديوان من معاهدة  - ب

أماـ ىذه الوضعية اٗتذ الديواف موقف كسطا ىو عدـ رفض االتفاؽ مبدئيا يف نف  الوقت الذم سعي فيو      
ك ا١تبعوث الفرنسي  "وإذل توضيح بعض القضايا اليت تبدك أّنا كانت موضوع اتفاؽ سرم بُت اٟتاج "ميزكمورت

 .2التسويات ضمن ترتيبات ا١تعاىدة  مارسيل ك عدـ ك عمد ك سعي إذل إدراج ىذه

أكضح هبا ٚتيع ـ 7117جانفي 71بتاريخ  3ففي رسالة مطولة بعث هبا الديواف إذل لوي  الرابع عشر     
ثات اليت أجراىا مع مبعوثو ا١تبلبسات اليت أحاطت با١تفاكضات األخَتة مع الباشا السابق كما تعرض للمباح

مارسيل ٓتصوص ىذا االتفاؽ لقد أكد الديواف يف ىذه الرسالة رغبة اٞتزائر يف إقرار سلم ثابت ك دائم مع فرنسا 
موردا لتأكيد ذلك ما مدلولو يف القرآف الكرصل بكوف الصلح اٞتيد ىو من أفضل األعماؿ ٍب تعرض للظركؼ اليت 

نا أف ىذه ا١تفاكضات جرت يف سرية كىو لشيء دل ٕترم بو العادة يف اٞتزائر ما أثار  كقع فيها يف ىذا االتفاؽ مبي
شكوؾ الديواف حوؿ ىذه ا١تسألة مربزا يف نف  الوقت التناقض ا١توجود يف ما قالو اٟتاج حسُت ٓتصوص ىذه 

عليها الفرنسيوف أثناء ا١تعاىدة كما ًب تسجيلو بالفعل يف بنودىا  خاصة فيما يتعلق بقضية السفن اليت استوذل 
اٟترب الباشا كاف قد أعلن أف فرنسا قد اسًتدت ٜتسة سفن ٔتقتضى ىذا االتفاؽ ك لكن ا١تبعوث الفرنسي أعلن 
أف االتفاؽ ينص  على استَتاد ثبلثة سفن فقط، كإنو قدًب التنصيص هبذا العدد ا٠تَت يف نسخة ا١تعاىدة ا١توجودة 

ة نسخة منها كما دل تودع نسخة من الرسالة اليت بعثها إليو لوي  الرابع عشر عند مارسيل ك اليت ال ٘تلك الدكل
 .4أثر توقيع ىذا االتفاؽ كما جرت بو العادة

                                                           
1  _ Plantet(E):Correspondance…,Op.cit. ,T1,pp204.206 .  

 .36،37ص ص،سعيود:ا١ترجع السابق إبراىيم_  2
3 _ Plantet(E):Correspondance…,Op.cit. ,T1,pp294-316. 

 ـ.23/07/1691عشر بتاريخ انظر:رسالة الدام شعباف إذل لوي  الرابع -
 .124، 123ا١ترجع السابق، ص ص ، م 1830-1619الجزائر مع فرنسا  معاهداتقناف: ٚتاؿ 
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ك يبلحظ الديواف أف ىناؾ بنود سرية ًب االتفاؽ عليها كبنود مكملة ٢تذه ا١تعاىدة ك إنو ال يوافق على ىذا     
على كل األمور اليت أتفق عليها كبناءا على ىذه فإنو ًب دراسة ىذه األسلوب إذ جيب أف يكوف االتفاؽ علنيا ك 

ا١تعاىدة اعتمادا على النسخة ا١توجودة يف حوزة ا١تبعوث الفرنسي مارسيل  ك عقدت جلسات مطولة معو حيث 
ىذا على أف  ، 1ًب استعراض بنود االتفاؽ بندا بندا كأدخلت عليو تعديبلت ك قد أكد الديواف يف ىذه الرسالة

االتفاؽ ا١تعدؿ حيظى ٔتوافقة اٞتميع، كما أعلن كونو يرل أنو كشرط مسبق لتنفيذ ىذا االتفاؽ كصوؿ السفن 
ث ا٠تمسة ك بعدىا ستقـو ىذه بتنفيذ ما عليها من التزامات مؤكدا بأنو "منذ أف تأسست ىذه اٞتمهورية دل حيد

"مطلقا أف ًب الًتاجع عن اتفاؽ   .2ك عهد قد أبـر

ربر ىذه االحتياطات اليت اٗتذىا بعدـ البدء يف تنفيذ ا١تعاىدة إال بعد كصوؿ السفن ا٠تمسة، بأف ىناؾ ي       
سوابق مؤسفة حدثت يف ا١تاضي من طرؼ الفرنسيُت منذ بعض سنوات جاء أحد جنراالتكم ك ا١تدعو "دككُت" 

ك بنية حسنة رد إليو  ,الوقت موفد من طرفكم لعقد الصلح ك إف الدام الذم كاف حيكم يف مدينتنا يف ذلك
ٜت  مائة كسبعُت أسَتا , لكن ىذا اٞتنراؿ بدؿ الوفاء بعهده قاـ بإلقاء القنابل على ا١تدينة."ىذا العمل حزَّ كثَتا 
يف قلوب جنودنا بالرغم من أنو دل يؤذىم كدل ينل منهم يف شيء أبدا إذ دل هتدـ سول عدد من البيوت الصغَتة 

راء ا١تدينة إننا نعلم أف األباطرة ال يقركف أبدا ىذا النوع من األعماؿ ا١تزرية اليت تثَت اليت كانت ملكا لفق
االضطرابات يف الوقت الذم كانت ٕترم فيو ا١تفاكضات من أجل عقد الصلح فالسيد "دككُت" كاف السبب يف 

فيد أف يعرؼ جبللتكم أف مقتل السيد الدام ظلما من طرؼ عساكر االكجاؽ ألنو رد  ىؤالء األسرل...,كمن ا١ت
 عددا من رعاياكم كثَتا ما يقوموف ٔتثل ىذه األعماؿ ا١تخزية اليت تضر بشرفو ك ٝتعتو.

يف ىذا االٕتاه إذل كاتب الدكلة للبحرية معلنا يف بدايتو بأنو دل يكن  3رسالة أخرل"شعباف "كما أرسل الدام       
ـ عقود ك اتفاقيات بدكف حضور العامة ملحا على ضركرة إرساؿ من عاداتنا يف اٞتمهورية أف يقـو الرؤساء بإبرا

نسخة من ا١تعاىدة اليت ًب توقيعها مع الباشا السابق ك كذلك الرسالة ا١ترفقة هبا ألخذ نسخة عنها ك االحتفاظ 
   هبا يف أرشيفات الدكلة.

شعباف" إذل اختيار "عمد الدام  لتوفَت أسباب النجاح للمهمة اليت ستسند إذل البعوث الذم سيوفد إذل فرنسا   
شخص ذم كفاءة عالية كمعرفة دقيقة ّتزئيات كتفاصيل العبلقات اٞتزائرية الفرنسية،" ٤تمد األمُت" الدفًتدار 
الذم اختَت للقياـ هبذه ا١تهمة ىو الذم حرر ا١تعاىدة األخَتة  اليت أبرمت بُت اٟتاج "حسُت ميزكمورتو" كا١تبعوث 

                                                           
1  _ Plantet(E):Correspondance…,Op.cit. ,T1,pp294-316. 

 ـ.23/07/1691انظر:رسالة الدام شعباف إذل لوي  الرابع عشر بتاريخ -
2  _ Plantet: Correspondances…,Op.cit., T1, PP.316, …325. 
3 _ Ibid.p, 316,..325.                                                     -بونتشارتًتاف " نظر رسالة الدام شعباف إذل الكونتا

ـ.23/07/1691"ا١تؤرخة يف   
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ىب يف ك تر   ك ذلك أنو شب  ، كىو يتميز ٓتربة كاسعة يف ٣تاؿ العبلقات اإلسبلمية األكربيةالفرنسي "مارسيل" 
الببلط العثماشل كقد شغل فًتة معينة من الزمن كضيفة حافظ سجبلت الدكلة يف القسطنطينية ك التحق باٞتزائر يف 

ائع ك بأسلوبو ك ببلغتو يف الكتابة الر  ـ ليصبح من كتاب الدكلة، لقد اشتهر على ما بيده ك ٓتطو الديواشل7111
 .اليت تعتمد على اإلطناب كالتجمل كالتعظيم للمخاطب

كاتب الدكلة للبحرية كإذل "فوفرم" مأمور البحرية  ك"لوي  الرابع عشر "د ىذا ا١تبعوث رسائل إذل كل من زك       
ليت طرحت يف ىذه الرسالة بكل يف تولوف، كما منح تفويضا مطلقا لتسوية كل القضايا أك٢تا قضية األسرل ا

إٟتاح، ففي الرسالة اليت كجهها الدام شعباف إذل لوي  الرابع عشر أبرز ىذه ا١تسألة على أّنا النقطة اٞتوىرية اليت 
أثرت على العبلقات بُت الطرفُت منذ كقت طويل: "نؤكد ٞتبللتكم أف السبب الرئيسي الذم من أجلو دل تستمر 

مت بيننا يف ا١تاضي الطويل ىو كوف جبللتكم أعطى أكامره عدة مرات بإطبلؽ سراح معاىدة السلم اليت أبر 
اٞتزائريُت, لكن ا١توظفُت الذين كانوا يشرفوف على شؤكف األسرل يف ذلك الوقت دل يسَتكا سَتة حسنة مع 

أسر بائسة ككرد  مبعوثينا الذين أرسلوا ٢تذا الغرض ْتيث أنو بقي عدد كبَت من رجالنا منذ ذلك الوقت يف حالة
أما الذين طالبنا هبم فقد شدك كثاقهم أكثر بالرغم من أنكم  ،إلينا بد٢تم أسرل أجانب ليسو من اٞتزائريُت

أعطيتم أكامركم بتسرحيهم كلكنهم رفضوا ردىم إلينا، كىذا السبب يف كجود عدد من اٞتزائريُت أصدقاءكم يرزحوف 
بؤس شديدة .فالوضع الذم كجدنا أنفسنا أمامو يف عدـ قدرتنا على يف األغبلؿ ١تدة ٜت  كعشرين سنة يف حالة 

كىذا ىو السبب  ،ٖتريرىم بالرغم من إثارتنا ٢تذا ا١توضوع باستمرار، ملئنا أسى ككصلنا إذل حالة تشبو اليأس
رئيسية كدل ٖتًـت كما جيب أف تكوف يا موالم النقطة ال ،الرئيسي الذم من أجلو تعثرت معاىدات السلم ا١تختلفة

يف كل القضية كىي أيضا موضوع رجائنا. إذ كاف جبللتكم يرغب يف أف يكوف دائما كارل األبد ثابتُت كمتشبثُت 
ٓتدمة أصدقاء أصدقائهم كأعدا أعدائو ك٨تًـت كبكل دقة كارل آخر الدىر بنود ا١تعاىدة اليت أقسمنا عليها...ك 

إطبلؽ سراح ٚتيع اٞتزائريُت اللذين ًب  أسرىم منذ ٜتسة ك نأمل بفضلكم يا موالم بإكراـ خاص تقدمونو إلينا ب
 .1عشرين سنة ك إرسا٢تم إذل ىذه الببلد"

ـ ك بعد أف كجو العتاب لو لكونو اشتكى  7117سبتمرب  71بتاريخ "٤تمد األمُت "هها إذل يف رسالة كج  ك      
،  2بو أم مبعوث جزائرم زار فرنسا من قبلا عومل أحسن ٦ت   لك أنو بالعك  عوم،كثَتا من ا١تعاملة اليت لقيها 

كما أنو عرب يف ىذه الرسالة عن عدـ فهمو للموقف الذم اٗتذه السفَت برفضو ا١تصادقة على ا١تعاىدة ا١تربمة يف 
اٞتزائر يف العاـ ا١تاضي ك أنو سيشتكيو للدام إذا ما سافر ك دل يقـو بإ٧تاز ىذا اإلجراء الذم يعتربه يف كل 

"إجراء شكلي" إذ أف عدـ القياـ بو سوؼ لن يثنيو عن إعطاء أكامره للموظفُت للقياـ بتنفيذ ما ًب  األحواؿ ٣ترد

                                                           
1 _ Plantet: Correspondance…OP.CIT pp 226...232. 
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االتفاؽ عليو كٓتصوص ا١تطالب اليت أدرجت يف مذكرة الديواف فإف الوزير الفرنسي أخطره بكونو قد أعطى األكامر 
وؼ يصحب معو يف عودتو إذل اٞتزائر من بإطبلؽ كل األسرل إال الذين ًب التنصيص  عليهم يف ا١تعاىدة ,ك س
 .جيده منهم يف مرسيليا ,كالباقي سوؼ يتم إرسا٢تم إذل اٞتزائر تباعا

أما بالنسبة لآلخرين فما عليهم إال أف يتصلوا بوكبلء األجفاف لبلتفاؽ معهم حوؿ سعر شرائهم كإف ا١تلك       
تعهد كاتب الدكلة برد ا١تركب ا٠تام  كٓتصوص سيعطي األكامر لتنفيذ ذلك ٔتجرد كصوؿ ىذا االتفاؽ كما 

األسرل الذين ًب اختطافهم من ا١تيناء فإف "بونشرطراف" يقوؿ بأف رباشل السفينتُت ا١تعنيتُت ينفياف نفيا قاطعا 
أم موضوع يشتكي منو فقد اقتنع ا١تلك  فحدكث ذلك كبالرغم من ىذا فإف حرسو على أف ال يبقى للديوا

شكل إطبلؽ سراح ٙتانية أسرل بدكف فدكف فدية ك يطلب أف ترسل إليو قائمة بأٝتاء الذين بتقدصل ىدية لو يف 
يرغبوف يف إطبلؽ سراحهم كٓتصوص تعيُت السيد"ركشل لومَت" قنصبل فإف الوزير الفرنسي احتفظ بالرد على ىذه 

 اللسلطات اٞتزائرية مبل حضا١تسألة مؤكدا أف ا١تلك سوؼ خيتار ٢تذا ا١تنصب من يراه أىبل لو ك يكوف ٤تل رضا 
 .7كأسَت سابق يف اٞتزائر ٕتعلو غَت مؤىل لتمثيل فرنسا يف ىذه الببلد" لومَت "أف كضعية 

اٞتهود اليت قاـ هبا خبلؿ ىذه الشهور الطويلة اليت قضاىا يف فرنسا يف رسالة بعث "مد األمُت ٤ت"ص لقد ٠ت       
ـ  كاليت احتجزهتا السلطات الفرنسية "كىو عمل بالرغم من 7117فيفرم  71بتاريخ "الدام شعباف "هبا إذل 

عدـ مشركعيتو لكنو كاف سائدا يف سلوؾ الدبلوماسية يف ذلك العصر" ذكر فيها أنو دل يدخر كسعا كدل يغفل 
ٟتظة من أجل إ٧تاز ا٢تمة اليت كلف هبا مستخدما يف ذلك كل أساليب الود كالصداقة "لكن ىؤالء الكفرة ال 

كف أبدا من طبعهم  كلقد ركب ىؤالء ا٠تونة غركرا شديدا بسبب ما حققوه من مكاسب على حساب يغَت 
فتكاؾ أم وا هبذا الفضل، أنو من ا١تستحيل إأعدائهم بفضل مساعدة ا١تسلمُت ٢تم، لكنهم بعيدكف من أف يعًتف

لقد قلت ٢تم ككررت ذلك  .1ايةكعد من أفواىهم فهم ال ينفكوف من تأجيل األمور من يـو إذل غد ك إذل ما ال ّن
أكثر من مرة ك حىت ١تلكهم بكونو لي  أمامي سول ثبلث أشهر كقمت بكل ا١تساعي ا١تمكنة أنو شعب مثل 
اٟتجارة ال ديكن أف ٖتصل منو على أم جواب ك ال تستطيع أف تسوم معو أم مشكلة، فبلستيبلء على قلعة 

 "٤تمد األمُت"م كٖترير أالئك ا١توجودين يف احمليط." كختم كىراف ىو أسهل من افتكاؾ مسلمُت من بُت أيديه
 .2رسالتو بالتأكيد على ضركرة عدـ تسهيل مهمة الفرنسيُت الفتداء أسراىم إال بعد عودتو إذل اٞتزائر

 ،كدل يلتحق باٞتزائر بعد حصولو على ىذه الًتضية ا١تبدئية بل بقي عُت ا١تكاف ١تتابعة تنفيذ ىذه الوعود  
ـ  كيبدك أف إقامتو أقلقة كثَتا السلطات الفرنسية اليت 7117د إذل اٞتزائر إال يف شهر أغسط  )أكت( كدل يع

ك متابعتو بإصرار كتشبث ١تطالبة ك لوضعو الرفض ك ٕتاكزه لقرار الفرنسيُت  وانزعجت انزعاجا شديدا من إٟتاحا ت
 من الدام ك الديواف. مع كلأفاد مبعوث إذل اٞتزائر لتسوية القضايا كاليت ال تزاؿ معلقة 

                                                           
 .48-47اىيم سعيود:ا١ترجع السابق ،صإبر _ 1
 .133..130،ص ،ا١ترجع السابق م 1830-1619الجزائر مع فرنسا  معاهدات ،ٚتاؿ قناف_ 2
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ـ سطر فيها تفاصيل 7117جويلية  11يـو "لوي  الرابع عشر "لة كتبها الدام إذل ففي رسالة مطو       
الصعوبات اليت كاجهة إقرار الصلح كتثبيت السلم ا١ترـب بُت البلدين، لقد كشفت ىذه الرسالة مناكرات الطرؼ 

اليت يقـو هبا للتحايل عن تطبيق ا١تعاىدة بركحها كنصها، بُت ىذه ا١تناكرات بأسلوب  الظليبلتالفرنسي ك 
مهذب ك لكن بلهجة حازمة مرددا يف كل مناسبة القيم اليت جيب أف ترتكز عليها ا١تعاىدات ك األخبلقيات 

الدام شعباف "قد عمد  .األساسية اليت جيب أف تتوفر يف ىذه ا١تعامبلت إلقرار السلم اٟتقيق الصادؽ بُت الطرفُت
دكف نوايا ك يتعهدكف ك يلتزموف إذل كشف ازدكاج شخصية ا١تبعوثُت الفرنسيُت الذين يوفدكف إذل اٞتزائر، فهم يؤك  "

 . 1ملكهم ك حكومتهم كلكن عندما يبدؤكف يف التطبيق يستعملوف كل أساليب التحايل ك ا١تراكغة

ىا ك انعكاساهتا السلبية على العبلقات بُت البلدين حيث حدد كقائع ز الدام على ىذه النقطة ليبُت ضرر ك رك      
٤تددة بُت فيها كذب ا١تبعوث الفرنسي "مرسيل "كٖتايل موظفي تولوف كمرسيليا باعتماد طريق الغش يف 
تطبيق بعض بنود ىذه ا١تعاىدة مبينا أف اٞتزائر لن تظلل هبذه األساليب ك أكرد الدام كدليل على كذب 

قضية سفينة ك ْتارة )كارل راي ( فهذه السفينة كانت قد فقدت قبل القطيعة بُت فرنسا ك اٞتزائر  ا١تبعوث
لكن عندما ذىب ا١تبعوث اٞتزائرم كتبُت أّنا جنحت إذل الشواطئ الفرنسية ك ًب أسر ْتارهتا كأرسلوا إذل 

بعض البحارة من الذين ٧تو األجفاف، فا١تبعوث الفرنسي كاف قد أعلن يف الديواف أف السفينة غرقت كأف 
 .  2ماتوا من ا١ترض كدل يبق أحد

فبمقتضى ا١تعاىدات اليت كانت سائرة ا١تفعوؿ قبل القطيعة كاف من ا١تفركض أف يتلقى ىؤالء البحارة كل       
الدام ك على ذلك فإف ،3العوف ك ا١تساعدة كيرسلوف إذل ببلدىم ك ىذا الًتتيب ًب إقراره يف ا١تعاىدة األخَتة

طالب بعودة ىؤالء البحارة دكف استثناء كبدكف دفع أم فدية عنهم، ككذلك رد السفينة الذم ثبت أّنا توجد يف 
حالة جيدة يف ميناء مرسيليا كما تعرضت الرسالة ١تسألة أخرل تتعلق ٔتوضوع السفن اليت كانت من ا١تفركض أف 

ذا الشأف حيث بينت كيف أف موظفي ا١توانئ الفرنسية ترد إذل اٞتزائر حسب االتفاؽ الذم ًب التوصل إليو هب
بد٢تا مركب صغَت  ااحتفظوا بواحدة من ىذه السفن ا٠تمسة ك اليت ىي من صنع جزائرم يف حالة جيدة ليعطو 

 متهرئا ال تتعدل قيمتو األربع مائة قرش بدعول أف ىذه كانت قد غرقت ك عوضت هبذا ا١تركب. 

                                                           
، 1987ٞتزائرية للطباعة ،اٞتزائر، ا١تؤسسة ا،1800-1500نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث  ،ٚتاؿ قناف_ 1
 .132 -129ص

 .132،133ص ا١ترجع السابق،،1800-1500نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث  ،ٚتاؿ قناف _2
  pp55,56   .Rouard de cared :Op cit,              انظر:      ،ـ 1689البند الثامن من معاىدة _ 3

 .125 ،122ص، ا١ترجع السابق ،1800-1500:نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث انظر كذالك. ٚتاؿ قناف
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دل يعد بإمكاف البحرية ،ك أفقدهتا ىيبتها كىيمنتها  فرنسا ت هباالبحرية ا١تتكررة اليت مني  ا٢تزائم ا سبق نستنتج ٦ت      
 .ا جعل مسا١تة فرنسا للجزائر ضركرة ملحة لضرب ىؤالءكا٢تولندية ٦ت    الفرنسية مواجهة البحرية اإل٧تليزية

ـ كاليت تضمنت سلما ١تدة مئة 7111وم ا٠تبلفات القائمة بُت البلدين خاصة بعد أّنت معاىدة السلم ا١تئ      
ة ك سنة، حيث ًب ٕتديدىا يف العديد من ا١ترات كا١تناسبات. كاقتصرت ا١تراسبلت بُت البلدين يف تبادؿ ا١تود  

ـ اليت كانت كلها مودة، 7111ديسمرب 17يف "الدام شعباف "إذل "لوي  الرابع عشر "،فمثبل رسالة  التهاشل
كفيها ذكر للمبعوث ا٠تاص للوي  الرابع عشر "دكزك" ، عاملةكعواطف، كعركض طيبة بنف  ا١ت

"Dusault الذم سنجده فيما بعد أيضا بينهما  ٍب مبعوثا من "لوي  ا٠تام  عشر"كىناؾ سنعرض صورة"
 .1استقباؿ من الدام" ٤تمد بن حسُت"

ـ يهنئو 7111سبتمرب   11يف( 2إذل الدام اٞتديد "اٟتاج أٛتد""لوي  الرابع عشر "كىناؾ رسالة أخرل من      
سبتمرب  71رسالة أخرل مؤرخة يف  .ك(3فيها بانتخابو دايا للجمهورية اٞتزائرية، كيتمٌت لو فيها كل ا٠تَت كالربكة

إلزالة بعض سوء التفاىم "من جديد إذل اٞتزائر  "Dozerـ يعلمو فيها بإرساؿ مبعوثو ا٠تاص "دكزر""7111
 ."كحدىا.. .... الذم ديكن إزالتو بالرسائل

يؤكد لو فيها نف  النوايا، بعد  "لوي  الرابع عشر"كتلقى الدام اٞتديد "مصطفى" رسالة هتنئة من      
ٕتديد مصادقة الدام على ا١تعاىدات السابقة، حسب العرؼ ا١تتبع الذم يقضي بتجديد ا١تصادقة على 

لوي  "كما بعث ،ا١تعاىدات السابقة كما أنتخب دايا جديدا، كفيها تعبَتا عن عواطف ك٘تنيات ....اخل 
شكره فيها على هتنئتو بوليد ٟتفيد لو "دكؽ برغونيا"، ي"الدام مصطفى "برسالة أخرل إذل "الرابع عشر 

كيعرب لو يف أيضا عن عواطفو .....كدل ين  أف ينتهز الفرصة للتأكيد عن ضركرة اٟتفاظ من كبل اٞتانبُت 
 .(45على ا١تعاىدات ..."

 بينهماكرسالة أخرل منو أيضا إذل الدام يهنئو باالنتصار على بام تون  "حسن بن على"، يف حرب      

 ـ.7171ك يف عهد الدام مصطفى ًب ٕتديد معاىدة السلم يف نوفمرب ،

 
                                                           

1
_ Plantet:Op.cit,T1, pp 397,398.  

 ـ. 1692ديسمرب 24 لوي  الرابع عشر إذل الدام شعباف يف  أنظر رسالة-
 ـ(.1698-1695ىػ/1110-1107)الدام أٛتد :خلف الدام شعباف حكم من _ 2

3
_ Plantet: Op.cit,T1, pp 499,500. 

 . 1695سبتمرب  28 ا١تلك لوي  الرابع عشر إذل الدام اٟتاج اٛتد ا١تؤرخة يف   رسالة أنظر-
4

_ Plantet: Op.cit,T1, pp 499,500. 
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 ٣تمل القوؿ: ك

١تعاىدة االمتيازات  العثماشل، فكافأف  العبلقات اٞتزائرية الفرنسية يف الفًتة اٟتديثة ارتبطت بالتواجد  -
أس  العبلقات الثنائية كٔتوجبها حصلت فرنسا على امتيازات  إرساءـ الفضل يف  1536األكذل يف سنة 

 سياسية كٕتارية يف اٞتزائر دل ٖتظ ٔتثلها دكلة أكركبية أخرل.
أف  العبلقات اٞتزائرية الفرنسية خبلؿ القرف السادس عشر ميبلدم عرفت فًتات خصبة من التعاكف  -

 كجود العدك ا١تشًتؾ "اسبانيا ".كالدفاع ا١تشًتؾ فرضتو الظرفية التارخيية ا١تتمث لة يف 
 ـ، 17أف  العبلقات اٞتزائرية الفرنسية مي زىا سلم حذر خبلؿ الفًتة اليت تغطي النصف األكؿ ـ القرف   -

،كعجزت فرنسا على انتهاج سياسة كاضحة ا١تعادل مع اإلي الة حيث تأرجحت بُت السلم كاٟترب
 اٞتزائرية.

رش فرنسا شك ل بداية مرحلة جديدة يف عبلقات البلدين حيث أف  اعتبلء ا١تلك "لوي  الرابع عشر"ع -
عمد إذل أسلوب القو ة ضد  اٞتزائريُت بتجريده لعد ة ٛتبلت عسكرية قصد إذالؿ اٞتزائر كإمبلء شركطو 

متأخران أف  ىذا  بالفشل، كأدرؾسياسة العصا كالقو ة اليت انتهجها "لوي  الرابع عشر"مني ت  عليها، إف  
األسلوب ال طائل منو فاضطر  ممرغمان إذل انتهاج أسلوب الًتضية كا١تسا١تة

1. 
 إنجلترا:العالقة مع  -2

ٔتوت ا١تلكة "إليزابيث " عندما أبـر خلفها ا١تلك "جيم  األك ؿ" ية االسبانٖتس نت العبلقات اال٧تليزية      
ـ،كقد كاف لذلك انعكاس مباشر على العبلقات  1604سبلـ مع اسبانيا سنة  ـ( معاىدة 1603-1625)

أف  القنصل اال٧تليزم يف اسطنبوؿ فقد أي ة كسيلة للضغط على اٟتكومة العثمانية لوقف  اال٧تليزية، ذلكاٞتزائرية 
ا ّنب السفن اال٧تليزية من طرؼ رياس البحر اٞتزائريُت إذ دل تعد سلطة السلطاف ٖتمي سفن د كؿ يفًتض أّن 

 .2صديقة لنظامو كتقيم سبلمان مع أعدائو يف نف  الوقت

ية أي ة حصانة للسفن اال٧تليزية يف البحر األبيض ا١تتوس ط ،خاصة كأف  االسبانأّنت معاىدة السبلـ اال٧تليزية      
ـ حىت ٘تك ن  17من القرف  اٞتزائريُت خبلؿ ىذه ا١ترحلة فتحوا عهدان جديدان للغزك البحرم ،فلم يكد العقد األك ؿ

اٞتزائريوف من أسر أربعمائة كستة كستُت ا٧تليزيان ،كأصبح األسطوؿ اٞتزائرم يشك ل هتديدان خطَتان لسفن دكؿ مشاؿ 
ـ: 1617أكركبا ،كخاصة اال٧تليزية حىت أف  السفَت اال٧تليزم يف اسبانيا كتب يصف ىذه اٟتالة ا٠تطَتة يف سنة 

مها اآلف على ىذا النحو من الضخامة سواء يف البحر ا١تتوس ط أك يف احمليط  إفريقياصنة مشاؿ ...إف  قو ة كجرأة قرا»

                                                           
 .133رجع سابق،ص ٤تمد خَت فارس، ا١ت_ 7
 .253-242سابق،ص  ا١ترجعجوف ب ككلف، _2
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العميق، األسى -االسباشليقصد الببلط –األطلسي.كأشهد أن ٍت دل أعرؼ يف حياٌب شيئان جلب إذل ىذا الببلط 
 . 1«غَت ىؤالء القراصنة... كا٠تراب الكبَت

ا١تلك اال٧تليزم "جيم  األك ؿ "ٕتريد ٛتلة  اال٧تليزية، قر رأم ا تزايد نشاط البحرية اٞتزائرية ضد  السفن      
 (. كصلRobert Manselإذل األمَتاؿ "ركبَتت مانسيل ") اٞتزائر، كأككل أمرىاعسكرية لقنبلة مدينة 

ـ،لكن اٟتملة فشلت يف ٖتقيق مبتغاىا يف فك   1620األسطوؿ اال٧تليزم إذل ا١تياه اٞتزائرية يف أكاخر نوفمرب 
العسكرم عجز ا٧تلًتا على الر د على البحرية اٞتزائرية  اإلخفاؽاألسرل كحرؽ األسطوؿ اٞتزائرم أك د ىذا 

 لؤلسباب التالية:

 ضعف األسطوؿ اٞتزائرم عدـ ٖتم ل ا٠تزينة اال٧تليزية لنفقات حرب قد تطوؿ. -
 نية يف أكركبا )حرب الثبلثُت سنة(.انشغاؿ ا٧تلًتا باٟتركب الدي -

ـ،كنص ت  1622مالت ا٧تلًتا إذل اٟتل التفاكضي مع اٞتزائريُت فعقدت معاىدة سبلـ مع اٞتزائر يف سنة      
ظل ت تلك  اٞتزائر، كقدالتج ار اال٧تليز على بيع بضائعهم يف  اٞتزائر، كتشجيععلى تعيُت قنصل ا٧تليزم يف 

 السبلـ، فقدىذه ا١تعاىدة دل تنجح يف تثبيت  البلدين، لكناليت ترتكز عليها ٚتيع اتفاقيات ا١تعاىدة ٘تث ل القاعدة 
أك ؿ  الفرنسيُت، فإف  ...ككما حدث مع »يقوؿ ا١تؤر خ األمريكي"ككلف ": نقضها، كماكاف اال٧تليز سب اقُت إذل 

 .2«ا١تخلُت  ببنود ا١تعاىدة ىم اال٧تليز ك لي  اٞتزائريُت...

ا أسعد خرؽ ا١تعاىدة طائفة الري اس ألف  ذلك يعٍت ٢تم استئناؼ       على السفن اال٧تليزية  الغزك، كاالستيبلءرٔت 
عاد هتديد البح ارة اٞتزائريُت  الوقائع، فقدكإعبلف اٟترب على ا٧تلًتا كاليت كانت يف صاحل اٞتزائريُت كما بي نت 

 يف نفوس السكاف. نفسها، كأدخلت الرعبلًتا كايرلندا للسفن اال٧تليزية بل كامتد  إذل سواحل ا٧ت

ـ كغنم  1631لعل  أجرأ ىجـو ىو ذاؾ الذم قاده "ممراد راي  "على ساحل "بلتيمور "اال٧تليزم يف سنة      
ذل عدد األسرل اال٧تليز ٦ت ا دفع ذكيهم إ باٞتزائر تزايدفيو مئات الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ ٍب  بيعهم يف سوؽ الرقيق 

الضغط على اٟتكومة اال٧تليزية قصد افتدائهم ،فكانت أك ؿ عملية افتداء ألسرل ا٧تليز ىي اليت توال ىا القنصل 
 إبراــ حيث حظي  باستقباؿ الباشا كالديواف ،ككفق يف  1646( يف سنة Cassenاال٧تليزم "ادموف كآسن ")

                                                           
 .140رجع سابق،صا١ت كلياـ شالر،_1
 قسنطينة، ،دار البعث،1،ط1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة ، مولود قاسم نايت بلقاسم_ 2

 .185،ص1985
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اقمها يف اٞتزائر ،باإلضافة إذل بنود أخرل تتعل ق معاىدة جديدة نص ت على عدـ اإلساءة للسفن اال٧تليزية ك طو 
 .1أسَتان  246ْتقوؽ اٞتالية اال٧تليزية يف اٞتزائر كما ٘تك ن "كآسن "من افتداء حوارل 

عرفت العبلقات اٞتزائرية اال٧تليزية خبلؿ عهد اٞتمهورية ٔتا ديكن أف نسميو السبلـ ا١تشوب باٟتذر ،إذ رغم      
ـ إال  أف  التوج و اٞتديد ٟتكومة اٞتمهورية كاف يقضي باستعماؿ الصرامة يف  1646اىدة  السبلـ الذم أك ده مع

التعامل مع اإلي االت ا١تغربية بشكل عاـ ،كقد ظهر ذلك جلي ان يف التعليمات اليت زمك د هبا القنصل اال٧تليزم اٞتديد 
فاء كعدـ التساىل أك التسامح مع (،كىي تعليمات ٘تي زت بالوضوح كاٞتRobert Browne"ركبَت براكشل" )

عمل خيل  با١تعاىدة ،كتدعيمان ١تهم ة قنصلها أرسلت حكومة اٞتمهورية أسطو٢تا بقيادة األمَتاؿ  أم  
(إذل البحر األبيض ا١تتوس ط ليكوف على أىبة االستعداد ألم  طارئBlake"ببلؾ")

2. 

ـ استهل  ا١تلك "شارؿ الثاشل "عهده بتوجيو ٛتلة عسكرية  1660عندما عادت ا١تلكية إذل ا٧تلًتا يف سنة      
على مدينة اٞتزائر إلرغاـ اٟتكومة اٞتزائرية على االنصياع لرغبتو يف تعديل ا١تعاىدة السابقة ،كخاصة الشرط 

٧تليزم إذل ميناء اٞتزائر شرع يف قصف ا١تدينة ،كأبراجها فور كصوؿ األسطوؿ اال اإل٧تليزيةا١تتعل ق بتفتيش السفن 
 كرد ت عليو اٟتصوف اٞتزائرية فأصابت السفينة الرئيسية اليت ٖتمل األمَتاؿ ،كما أصيب بعض السفن بأعطاب

...كدل ديت يف ذلك اٟترب إال  رجل كاحد ا٧ترح كمات »فمات منهم مائة حسب ما يركيو صاحب الزىرة النائرة:
 .3«أم ا النصارل ا١تبلعُت ،فقد مات منهم أكثر من مائة...ك  ثة كعشرين يومان،بعد ثبل

ـ  1662 4بفشل اٟتملة ٞتأت ا٧تلًتا كالعادة إذل أسلوب التفاكض فعقدت معاىدة سلم مع اٞتزائر يف سنة     
كل طرؼ ا١ترب ر للقياـ   البلدين، ليجدأرضت اال٧تليز.ظل  تبادؿ التهم ٓترؽ ا١تعاىدات يعك ر صفو العبلقات بُت 

سرباغ جـو ا٧تليزم قادة الضابط "إدكارد ـ تعرض ميناء ّتاية إذل ى 1671،ففي ربيع  بأعماؿ عدكانية
("Edward Spraggeأسفر عن حرؽ اثنيت عشر،)أكثر من ثبلثة آالؼ قتيل.ك  سفينة،5 

                                                           
دار القصبة للنشر، ، 2 القرصنة األساطيل الواقع(، ج)العثماني ،دراسات عن الجزائر في العهد نور مركشا١ت_ 1

 .286-285 صـ ،2009اٞتزائر،
 .308-305صدر سابق،ص ا١ت ككلف،.ب.جوف_ 2
أكت  21،اٞتزائر،8640جريدة الشعب،عدد الصراع الفرنسي االنجليزي وأثره على الجزائر،شويتاـ، أرزقي_ 3

 .9،ص1991
 .96-91 ، صا١ترجع السابق، 1800-1500تاريخ الجزائر الحديث  ووثائق فينصوص اؿ قناف،ٚتيف  أنظر: نصها_ 4

5_ Moulay belhamissi, Alger l’Europe et la guerre secrète 1518-1830, éditions 
a-n-e-.Alger.2009.p 72.     
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بقي ت حالة الشد  كاٞتذب تطبع عبلقات البلدين إذل مطلع عقد الثمانينات من القرف ا١تذكور حُت كقع      
 12ـ،٧تم عنها ٖتس ن يف العبلقات كاليت سوؼ تستمر إذل القرف  1682أفريل  22البلداف معاىدة سبلـ يف 

 ـ. 18ق/

 ٦ت ا تقد ـ ديكن القوؿ:

 :ما يليزائرية اال٧تليزية خبلؿ الفًتة ا١تذكورة يلخ ص إذل ف  ا١تتأم ل يف سَت العبلقات اٞتإ

عثمانيُت إذل ربط عبلقات كد كسبلـ مع إي الة اٞتزائر بعد التقارب الذم ًب  بينهم كبُت ال سعواأف  اال٧تليز  -
ذلك خدمة ١تشركعهم الرامي إذل التحك م يف التجارة الدكلية يف البحر ـ، ك  16ق/ 10خبلؿ القرف 
 .ا١تتوس ط

ـ طبعها السلم كالتعاكف على ا١تستول  16ق/ 10أف  العبلقات اٞتزائرية اال٧تليزية خبلؿ القرف  -
 كتبادؿ ا٠تربات. الدبلوماسي، التجارم

ـ،حيث عرفت شدان  17ق/ 11أف  العبلقات اٞتزائرية اال٧تليزية دخلت مرحلة جديدة مع مستهل القرف  -
ا١تذكور متأثرة با١تستجدات الدكلية ا١تتمثلة يف تصاعد كتَتة كجذبان خاصة يف النصف األك ؿ من القرف 

 القرصنة البحرية.
 .1ـ 17ق/ 11أف  عبلقات البلدين مالت ٨تو السلم أكثر مع الربع األخَت من القرف  -
 :اسبانياعالقتها مع  -3

على منطقة  ك،أكربا على  ك، سبانياإعلى مستقبل  تأثَتكاف ٢تا ، رات ىامةتطو   األيبَتيةعرفت شبو اٞتزيرة       
راغوف ك أملـ( 7171-ـ7111)"فرديناند "ورات زكاج من ىذه التط  ،  لمتوسط بشكل عاـل اٟتوض الغريب

سبانيا إظهور ٦تلكة  ك، توحيد ا١تملكتُت كًب  ،ـ 7111ملكة قشتالة سنة ـ( 7171-ـ7111)"زابيبل إيػ"ب
 .2الكاثوليكية ا١توحدة

 ك، كصقلية ْتكم امتبلكها ٞتزر البليار فاألكذل،  ، كقشتالة راغوفأرغم التوجهات السياسية لكل من  ك      
أما تأمُت طريق ْترم آمن . جلأتجو ٨تو ا١تتوسط من ٦تلكة نابورل، ت   رأسعلى  أفرادىاحد أكجود  ك سردينية

،كانت هتتم  دكرىا يف الصراع مع ا١تسلمُتْتكم   ككانت تتجو ٨تو األطلسي ،غرايف ،قشتالة ْتكم موقعها اٞت
سبانية ياسة إدل دينع من ظهور س، ىذا التباين يف التوجهات السياسية أف.غَت اإلسبلمي ٔتا جيرم يف ا١تغرب 

                                                           
 .329جوف.ب.ككلف، ا١تصدر سابق،ص _1

2  _ Ferand Braudel : le Mèditerranèe et le Monde mèditerranèen à lèpoque  
                de Philippe2, 2T, 2eme èdition, librairie Armand colin, Pari 
1966,T2,p19 .  
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كشبو اٞتزيرة ،األكربية  اىتماـ قشتالة ٔتسائل القارة إثارةالذم ٧تح يف ،" نانديفرد" االسباشلا١تلك هها خارجية يوج  
على التحالف  اعتمدت،صبغة دينية  األيبَتيةاٞتزيرة  اليت عرفتها ذت ىذه الوحدة السياسيةاٗت        .1يطاليةاإل

اليت " Reconquista رؼ ْترب االسًتدادعما  انتج عنهاليت  ك، ا١تلوؾ الكاثوليك ،ك بُت الكنيسة الكاثوليكية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .2اإلسبلمي سكاف ا١تغرب ك، األندل  مسلمي هتها إسبانيا ضد  كج  

معاقل ا١تسلمُت  آخرىو استسبلـ غرناطة ، لسياسة ذات النزعة الكاثوليكية عمل يعك  ىذه ا أكؿ        
 هابسقوطك .3ـ7111يناير سنة  3فق ؿ ا١تو ا، ىػ 111سنة  األكؿربيع  1يف الكاثوليكيُتللملكُت  باألندل 
الذين ،األندل  على مبلحقة مسلمي حيث عملت ،اإلسبلميسبانيا على مقربة من بلداف ا١تغرب إ أصبحت

احتبلؿ ا١تناطق الساحلية  إذلالذم يهدؼ ، يف تنفيذ مشركعها التوسعي ،ٍب بدأت بلدافتلك ال إذل ئواٞت
           .4اإلسبلميلبلداف ا١تغرب  اإلسًتإتية

 حيث أخذت.اإلسبلمي ٔتباركة الكنيسة الربتغاؿ مناطق النفوذ يف سواحل ا١تغرب  ك، سبانياإ تتقاٝت      
ك ًب عقد معاىدة األقصى،لمغرب ل األطلسية سواحلفالالربتغاؿ  أما، األدسل ك،األكسط سبانيا ا١تغرب إ
حيث حدد حجر " Alexandre" "ألكسندر السادس"ـ ، بعد تدخل البابا 7111جواف 1يف "توردسيبلس "

 .  5بادي  كفاصل بينهما تفاديا للصداـ بُت الدكلتُت

اليت  ها اه الضفة اٞتنوبية ١تعرفة أكضاعها ، كاف أمه  سسية بإت  عدة بعثات ٕت  "إيزابيبل "أرسلت ا١تلكة        
الذم ـ 7113يف سنة " Lorenzo De Badia" "دم باديا ولورينث"أرسلت إذل ٦تلكة تلمساف ك على رأسها 

جَتكمينو "يطاليُت كاٝتو أحد التجار اإل"اخسيمني  "ف الكارديناؿ كما كظ  .6كن من كضع تقرير عن ا١تنطقة ٘ت  
 توجيههم إذل مناطق إسًتإتية يف االسبافالذم يعود لو الفضل على  كGeromino Vianelli "فيانيللي

فَتناندك دم "جاسوسا آخر كىو  "فرديناند "ـ أرسل 7111يف سنة  ك.7كمدينة كىراف،كميناء ا١ترسى الكبَت ،

                                                           
 . 14ص ، ا١ترجع السابق٤تمد خَت فارس: _ 1

 . 97، ص  ا١ترجع السابق :عبد الرٛتاف بن ٤تمد اٞتيبلرل_ 2
، كتب  1980، دار الكتاب اللبناشل ا١تصرم ، مصر   1: إبراىيم خورشيد كآخركف  ، ط،تر األندلسج . س.كوالف : _ 3

 .   139، ص 2دائرة ا١تعارؼ اإلسبلمية 
 . 78،  77، ص  ،ا١ترجع السابقشوقي عطا اهلل اٞتمل_ 4
 . 78، ص  ،ا١ترجع السابقاٞتمل ،شوقي عطا اهلل_ 5
 . 53ص ،ا١ترجع السابق: جوف ب. ككلف _ 6
 ، رسالة ماجستَت  م16ي في الحوض الغربي للبحر المتوسط خالل القرن االسبانالصراع الجزائري عبد القادر فكاير : _ 7

 . 36، ص  2000/2001معهد التاريخ ، جامعة اٞتزائر ، اٞتزائر 
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كقد كاف ىؤالء اٞتواسي  .1الذم استطلع األكضاع يف ٦تلكيت فاس، كتلمساف Fernando De Zafira "زافَتا
 . 2يف غزك بلداف ا١تغرب اإلسبلمي االسبافاليت حيتاجها  ا١تعلوماتاٟتصوؿ على  ؼالتجار، هبد ركف يف زم  يتنك  

سنة يف ا١ترسى الكبَت اإلسبلمي ، ك سبانيا موانئ ىامة على سواحل ا١تغربإت احتل   ـ71مطلع القرف يف ك       
 يف طرابل  .ٍب 3ـ7171ىػ/ 171ـ ، ّتاية يف سنة 7171ىػ/171 سنة يف كىراف ك ،   ـ7171/ىػ  177
ْتملة الحتبلؿ جزيرة جربة يف نف  السنة ، لكنها فشلت بسبب   االسباف. كما قاـ 4ـ 7177/ىػ 171 سنة

 . 5ا١تقاكمة الشديدة للقبائل التونسية 

ه د  جسبانيا بعد كفاة ـ ملكا إل 7171 سنةيف "  CHRLES QUINT""شارؿ ا٠تام " أصبح       
كتعليما ، تلقى تربيةكقد . سةا١تقد   اإلمرباطورية رأسعلى  ـ 7171سنة  يفانتخب ٍب ،  الكاثوليكي"ناند يفرد"

فكانت إسًتإتيتو تقـو ،  الكاثوليكا١تلوؾ  أجداده،كما كرث تقاليد  كلد صليبيا عنو أنوحىت قاؿ ا١تؤرخوف ، دينيا
حيُت يعمل على توحيد ا١تسفقد .6)العثمانيُت( اٟترب على ا١تسلمُت كإعبلف،على توحيد الدكؿ ا١تسيحية 

يرل أف اٟترب ضد ا١تسلمُت كاجب كل  7"شارلكاف"أكذل اىتماما كبَتا لصراعو ضدىم فقد كاف  ك، تهمجملاهب
                                                                                .ةالدكؿ األكربية ا١تسيحي

 إذل أسَتا كأهخذ، بإيطاليا " األكؿ فرانسوا"ىـز على يد اٞتيش األ١تاشل يف معركة بافيا  ـ 7111يف سنة ك       
 كابورل ،ن، كالتنازؿ عن ادعاءاتو يف  ـ 7111 يف سنة على توقيع معاىدة مدريد"شارلكاف " كأرغمو،  سبانياإ

 كما. قوياْتريا  أسطوالاليت ٘تتلك ، عبلقاتو ّتمهورية البندقية"رلكاف اش"د كط  بعد ذلك  ك.كجنوة  ميبلنو 
التحالف  بذلك ،ك ـ7111 سنة يف توخدم إذلالذم انتقل ،" André Doria ""دكريا أندرم" ٖتالف مع

                                                           
1_ Fernand Braudel: Les Espagnoles et l’Afrique du Nord de 1492- 1577,in  
R..Af , Alger 1928,T19, p217 .                                                                            

 .٤18تمد خَت فارس : ا١ترجع السابق ، ص_ 2
  30،ص 2،ج1983،دار ا١تغرب اإلسبلمي، بَتكت  2ترٚتة : ٤تمد حجي كآخركف،ط،  وصف أفريقياسن بن ٤تمد الوزاف : اٟت_ 3

  30،ص
 . 297، ص 1994، عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعية ، مصر  تاريخ العرب الحديثرأفت الشيخ : _ 4
 .109ص  ، 2، ج 1988ج ، دار نشر ا١تعرفة ، الرباط 3: ٤تمد حجي كآخركف ، ،تر إفريقيامارموؿ كارٓتاؿ : _ 5
، يف ـ العثماني على اإلياالت المغربية في القرن السادس عشر -ياالسبانالخلفية الدينية للصراع عبد اٞتليل التميمي:_ 6

 . 9، ص 11-10،العدد  1978،تون   1978ت ـ ، جانفي 
ـ ، كىو ابن فيليب اٞتميل كمارم اجملنونة ، أجداده ىم ماكسيملياف ملك النمسا ، 1500كلد شارؿ ا٠تام  يف سنة _ 7

 ـ .1558ـ ، ،تويف  يف سنة 1519ـ ، كانتخب إمرباطورا سنة 1516ة كفرديناند كإيزابيبل، أصبح ملكا على إسبانيا سن
 Amedee Pichot  : CHARLES -QUINT,chronique de sa vie: ر على حياة شارلكافللتعرؼ أكث

intèrieure et sa vie politique,FURNE etCe libraries-èditeur,Paris 1854.   
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 1ا١تتوسطالبحر  يطارل يف غربْترم إ أسطوؿكرب أ؛دعم لنفسو  اٞتنوم ضمن االسباشل
 أف،بعد  ـ 7113سنة يف نحهم جزيرة مالطة كم،"" يوحنا"مع فرساف القدي  "رلكاف اش"كما ٖتالف 

من أجل ـ  7137سنة  يفمنحهم طرابل   ،ٍب 2ـ 7113سنة  يف طردىم العثمانيوف من جزيرة ركدس
على يد البابا  اإلمرباطورمرلكاف بالتاج اـ توج ش 7111سنة كيف ،3التعاكف على ٤تاربة ا١تسلمُت

 . " Clément" 4"كليمانت السابع"

و  أن  إال  "من طرؼ الكنيسة الكاثوليكية ،شارلكاف "الذم حظي بو التتويج كالدعم الديٍت ا١تسيحي ،رغم       
لسلطاف العثماشل "سليماف مثل ا، ـ71ىػ/77خبلؿ القرف حظو كاف معاصرا لشخصيات بارزة ، لسوء

 ك"خَت الدين بربركس"،بيلربام اٞتزائر  ك"،ىنرم الثامن"ملك إ٧تلًتا  ك"،فرانسوا األكؿ "ملك فرنسا  كالقانوشل"،
 القانوشل "،ك "خَت الدين بربركس " سليماف"خاصة السلطاف ، لت ىذه الشخصيات خطرا كبَتا عليوقد شك  

كما زادت متاعب إسبانيا بعد التحالف للعثمانيُت. فلذلك عمل على تسوية مشاكلو الداخلية يف أكربا للتفرغ  
   .  5ية يف اٟتوض الغريب للمتوسطاالسباناف لو  األثر السليب على السياسة الفرنسي ، الذم ك –العثماشل 

زت اليت مي  ، كساعدهتا األكضاع الدكلية،بإتاه بلداف الضفة اٞتنوبية عية سبانيا التوس  إدت دكافع تعد  لقد       
 أك اليت عرفتها مشاؿ أفريقيا.كا أكربا ،ـ ، سواء التطورات اليت عرفته71اٟتوض الغريب للمتوسط منذ ّناية القرف 

ف إكعليو ف. 6ها ليست الوحيدةلكن   ك، يةاالسبانللمشاريع  زكف على الدكافع الدينيةيرك  األكربيُت ا١تؤرخُت  أفرغم 

                                                           
٠تَت الدين ،حارب األسطوؿ العثماشل يف حوض ا١تتوسط ، دخل يف خدمة ، كاف منافسا 1466ْتار جنوم كلد سنة _ 1

 . 41ـ. أنظر إذل جوف ككلف:ا١ترجع السابق ،ص 1560ـ انتقل ٠تدمة شارلكاف ، تويف سنة 1528فرانسوا األكؿ ،ك يف سنة 
،  1988ائ  ، بَتكت ، دار النف 6: إحساف حقي ، ط،تح تاريخ الدولة العلية العثمانية٤تمد فريد بك احملامي:  _2
 .203ص

  1999/2000ت جامعة دمشق ، دمشق  ،منشورا تاريخ المغرب العربي الحديث٤تمود علي عامر ك ٤تمد خَت فارس: _ 3
 .155، ص 2ج  1999/2000

،دار النهضة العربية ،  التاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فييناعبد العزيز نوار: عبد اٟتميد البطريق ك 4_
 . 77، ص  1973بَتكت  

5 _Elie de la Primaudie :Documents Inédits sur l’Histoire de l’Ocupation              
Espagne en Afrique (1506-1574), << Lettre du Comte d’Alcaudète à sa 
Majestè, Oran 12 aout 1536 >>  in   R .Af , Alger 1877, T 21, p204.                                     

 .19ص،  ا١ترجع السابق: كورين شوفالييو_ 6
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 التأييدجل كسب أحصركىا يف الصبغة الدينية من  االسبافلكن ك ، عديدةية االسباندكافع اٟتمبلت التوسعية 
 يف : الدكافع اٟتقيقيةتتمثل  ك، 1اٟتمبلت لتلكالدعم ا١تادم  ،ك الشعيب

لعب ا١تلوؾ قد  ،ك االسًتداد ، فهي كليدة الصراع مع ا١تسلمُت خبلؿ حربكاف للدكافع الدينية أمهية كبَتة      
فإسبانيا اليت كسبت  2،كتوجيهها يةاالسباناٟتمبلت  إعداديف  ىامادكرا  االسبافرجاؿ الدين  ،ك الكاثوليك

ا١تعركة العسكرية ،ك السياسية يف غرناطة ،كجدت نفسها ٣تربة على احتواء السواحل ا١تغربية ؛مدفوعة بطابع 
   .3استمرارية اٟتملة الصليبية على اإلسبلـ

 حيثـ،  7111 ـ ك7113مراسيم بابوية سنيت " Alexandre" "السادسلكسندر أ"صدر البابا أفقد       
،كطلب من ٚتيع ا١تسيحيُت  الكاثوليك ا١تلوؾ،  ، كيبارؾ جهوداإلسبلمية  إفريقيا ضداٟترب الصليبية على  ها في

ـ تعطل مشركع احتبلؿ السواحل 7171سنة يف " إيزابيبل"ٔتوت  .ك4Crusada دفع ضريبة الصليبيف أكربا 
أفريقيا من جبل طارؽ إذل طرابل  جاء ة السيطرة على مشاؿ جل مواصلأ، لكنها تركت كصية لورثتها من  ا١تغربية
 .5((  جل ا١تسيحيةأالصراع ضد الكفار )ا١تسلُت( من  إّناء، كال إفريقيا نو ال ينبغي كقف احتبلؿ أ )):فيها

تنشيط كما ساىم يف ،تلك الوصية  دكرا بارزا يف تنفيذ،Ximènès "6" "اخسيمني "لعب الكارديناؿ  كقد 
     .1اإلسبلميعلى بلداف ا١تغرب إعداد اٟتمبلت يف مشاركة فعلية  كشارؾ ندل  ،مسلمي األ ٤تاكم التفتيش ضد

                                                           
 . 18، ص  3،ج 1981ج ، دار النهضة العربية ، بَتكت 3،  تاريخ المغرب الكبيرحيي جبلؿ : _ 1
 . 17، ٤16تمد خَت فارس: ا١ترجع السابق ، ص _ 2
، مركز البحوث كالدراسات عن الواليات العربية يف العهد 1، ط  ومصادر وثائقها الواليات العربيةعبد اٞتليل التميمي: _ 3

 .73، ص 1984العثماشل ، تون   
؛ ضريبة فرضتها الكنيسة الكاثوليكية على ا١تسيحيُت  تعطى للحكاـ إلنفاقها يف تدعيم اٟتركب  cruzadoكركزادا _ 4

 . 33ؼ البابا . أنظر إذل عبد القادر فكاير:ا١ترجع السابق ، ص الصليبية ضد ا١تسلمُت ، تتجدد كل ٜت  سنوات من طر 
5 _ Grammont(H.D(  : Histoire D’Alger sous la domination turque        
(1515-1830) ,Ernest Leroux Editeur , Paris 1887 , p 5 . 

ـ عينو فرديناند مشرفا عاما 1505ـ ، أصبح مستشارا سياسيا إليزابيبل ، كيف سنة 1436كلد الكارديناؿ يف قشتالة يف سنة _ 6
ـ 1517عاما على ٤تاكم التفتيش ، كلعب دكرا بارزا يف تنصَت مسلمي األندل  ، كاحتبلؿ سواحل ا١تغرب اإلسبلمي تويف سنة 

  . 
 CH.J.Hefele  :le Cardinale XIMENES et : نظرا ى شخصية الكارديناؿللتعرؼ أكثر عل 

L’èglise  d’Espagne,traduit par :M.L’abbè A.sisson et M.L’abbè                         
A.crambon,2eme edition,J.B.pèlagaud Imprimeur-libraire,Paris1860.                   
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فعند احتبلؿ ا١ترسى ، ية لغزك السواحل ا١تغربيةاالسبانيف توجيو السياسة  للدافع الديٍتكمن ا١تظاىر الواقعية     
األفراح  إقامة ك، ٛتل الصليب ،ك كنائ   إذلا١تساجد "اخسيمني  "الكارديناؿ  ٖتويل، ـ7171سنة يف الكبَت 
كًب تبادؿ التهاشل ، ًب تنظيم موكب ديٍت، ـ7177سنة يف عند احتبلؿ طرابل   ك.2أياـالصلوات دامت ٙتانية  ك

 . 3هبذا النصر"يوحنا "لفرساف القدي   األكربا١ترشد  ك، كنائب ا١تلك بصقلية، سبانياإملك  ك، بُت دكؽ البندقية

، ، كتزعم العادل ا١تسيحي ١تتوسطللبحر اعلى اٟتوض الغريب  االسبافكتحقيق سيادة أما الدكافع السياسية :   
 . 4اإلسبلميباحتبلؿ سواحل ا١تغرب إال تتم ال ،كاليت  كزيادة شعبيتهم

االحتبلؿ  أثناءللمسلمُت  فرقة من أشد فرؽ ا١تسيحيُت عداءافتعترب فرساف القدي  يوحنا ل أما بالنسبة       
 كىذه ا٢تيئة إذل مدينة عكا ، ٞتأتبعد معركة حطُت ،عندما فتح ا١تسلموف مدينة القدس  ، كالصلييب للقدس

 ـ استعاد ا١تسلموف مدينة عكا7117ىػ/117يف سنة  كـ ،7717ىػ/111يف سنة  جعلتها مركزا ألعما٢تا
وحنا إذل ليماسوؿ يف قربص ،كظلت هبا حىت دي  يفلجأت ىيئة فرساف الق معقل للصليبيُت يف فلسطُت  آخر
 انتقلت ا١تنظمة إذل جزيرة ركدس . ٍب  ـ ،7377ىػ/177سنة 

فقد تأس  نظاـ ا١تنظمة ليقدـ إذل اٟتركب الصليبية ، يعود تاريخ فرساف القدي  يوحنا األكرشليمي      
القرف  ا حل  ١ت   كفرساف ٤تاربُت . ؤهٔتركر الزمن أصبح أعضا كا١تقدسة ، ا٠تدمات الصحية للصليبيُت يف األراضي

باإلضافة إذل ،نوا قاعدة حصينة يف جزيرة ركدس كو   كذل نظاـ من البحارة الصليبيُت ،ركا إـ تطو  71ىػ / 71
ة جدا كانت بعض ىذه الفركع غني  ،ك   أ١تانيا كيطاليا ،إ ك، إ٧تلًتا كسبانيا ،إيف فرنسا ك بركفان  ، فركع أقاموىا
فرساف القدي  يوحنا  بذلك أصبح ك ٢تؤالء الرىباف. ا١تسيحيُت كانوا يًتكوف جزءا من أراضيهمألف النببلء 
نتيجة ١تثابرة فئة فرساف القدي  يوحنا يف  .5كحيتفظوف بأمبلؾ عريضة يف أكربا الركمانية الكاثوليكيةديلكوف ،

٘تويل من معظم الببلد ا١تسيحية  ككتشجيع من البابوية ، حظوا بتأييد،مواصلة اٟترب الصليبية ضد ا١تسلمُت 
عمد العثمانيوف إذل القضاء لة العثمانية يف البحر ا١تتوسط ،نتيجة الجتهادىم يف التعرض ألساطيل الدك  ك،

 عليهم. 

                                                                                                                                                                                     
المورسكيون األندلسيون ورسكيُت أنظر إذل كتاب: لوم كاردياؾ : لبلطبلع على موضوع ٤تاكم التفتيش ضد ا١ت_ 1

 1983، تعريب كتقدصل : عبد اٞتليل التميمي ، منشورات ـ ت ـ ، تون    والمسيحيون
2_  Grammont(HD(  :Op.cit, p 8 

 . 9، ا١ترجع السابق ، ص العثماني  –ي االسبانالخلفية الدينية للصراع عبد اٞتليل التميمي: _ 3
 .16، صا١ترجع السابق،  م16هـ/10العالقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرنعمار بن خركؼ : _ 4
 . 77جوف .ككلف :ا١ترجع السابق ، ص _ 5
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بعد ثبلثة أشهر من  كحاصر العثمانيوف اٞتزيرة ،ـ 7117مام   13ىػ/111ربيع األكؿ سنة   73ففي        
لقانوشل استغل الظركؼ ا١تبلئمة لكن السلطاشل العثماشل سليماف ا كالعثمانيوف يف اقتحاـ اٞتزيرة ، اٟتصار فشل

، ك 1ـ7111جواف  11اصرة اٞتزيرة يف ز ٛتلة ْترية حملفجه  ٔتشاكلهم الداخلية ، بسبب انشغاؿ ملوؾ أكربا
 قصفها با١تدفعية.                              

"با٠تركج من سليماف القانوشل "ٝتح ٢تم السلطاف العثماشل  كالقدي  يوحنا إذل االستسبلـ ،اف اضطر فرس     
ىػ أكؿ جانفي 111صفر  73فتوجهت ىذه الفئة يف منحهم حق الشرؼ اٟتريب . ك، إخبلئها كاٞتزيرة 
 ،كأصبحوا يعرفوف بفرساف مالطة . 2"شارلكاف "ـ إذل جزيرة مالطة ، اليت منحها ٢تم 7113

 إذليصل  أالذم بد، ية ىو مواجهة خطر توسع العثمانيُت السريعاالسبانمشاغل السياسة  أىممن  إف        
انفرادىا بالسيادة على ا١تتوسط، كانت قد طبعت  ك، يةاالسبانقية النزعة التفو   أفكما ، لمتوسطلاٟتوض الغريب 
حاؿ دكف تأكيد كتشافات العادل اٞتديد ،با  انشغا٢تا ك،غَت أف مشاكل أكربا ، ا١تغاريبعلى الساحل  التحركات

                                                                                                                             ىذه السيطرة بشكل دائم.                                                                                                       

حكوماهتا   ألف  ستعمارية منظمة ككاضحة ،سياسة إسبانيا إتاه ببلد ا١تغرب اإلسبلمي دل تكن ٢تا خطة ا     
 ظل االسباشلفاالحتبلؿ الداخل ،كانت قد خططت لوضع سلسلة من اٟتاميات على الساحل دكف التوغل يف 

طرابل  رغم مدة االحتبلؿ الكبَت ،حلق الوادم ،ا١ترسى ،كىراف عليها مثل:ُت القبلع اليت يسيطر مرتبطا بتحص
 .  3الطويلة

،خاصة بعد اكتشاؼ العادل  كاسعة إمرباطورية إقامةسبانيا يف إالدكافع االقتصادية فتتمثل يف رغبة  أما        
،كٛتاية طرؽ مواصبلهتم مع  التوابلمُت ٕتارة أكت ،االسباشلكدكر ذىب ،كفضة األمريكيتُت يف االقتصاد ، اٞتديد

 سبانيا ترغب يف القضاء على النشاط البحرم للمسلمُتإ،كما كانت  ،اليت كانت تزكدىم باٟتبوب جزيرة صقلية
 .  4ك٤تاصرتو

 اإلمارات اإلفريقيةلكوّنا بوابة رئيسية ٨تو ،اإلسبلمي السيطرة على بلداف ا١تغرب  تسعى إذلسبانيا إكانت        
سبانيا ترغب يف السيطرة على إ ، فقد كانت 5عربىا كميات ضخمة من السلع .حيث كانت ٘تر   جنوب الصحراء

                                                           
 . 206، ٤176تمد فريد بك احملامي :ا١ترجع السابق ،ص _ 1
 . 185علي ٤تمد الصبليب :ا١ترجع السابق ،ص  _2
 .74، ا١ترجع السابق ، ص الواليات العربية ومصادر وثائقهاعبد اٞتليل التميمي: _ 3
،  تاريخ الرحلة واالستكشاف في البر والبحرلئلطبلع أكثر على موضوع الكشوفات اٞتغرافية ،أنظر إذل: إٝتاعيل العريب: _ 4

 . 1986ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر، 
 . 324، ص 2السابق ، ج رجعسن الوزاف: ا١تاٟت_ 5
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 اٞتلود ك، كريش النعاـ، كالترب،أكربا  إذلاليت اشتهرت بتصدير بعض السلع ،إفريقيا على الطرؽ التجارية يف 
ٌت إقليمها بالثركات اٟتيوانية ق اليت تتميز بغكا١تناطالتجارية ،كما أرادت إسبانيا السيطرة على ا١تراكز . كغَتىا،
 .1كاحتكار التجارة ا٠تارجية للمنطقةىراف ،كك ،كاحملاصيل الزراعية كعنابة ،

من بُت آضركرية لكل اتصاؿ ْترم  اإلسبلميكانت سواحل ببلد ا١تغرب أما الدكافع اإلسًتإتية  ،فقد         
،فقد كاف البحارة ا١تسلموف  ا١تتوسط حوضيف  هالنشاط ككذا، يةاالسبانيطاليا إ،كسواحل إسبانيا سواحل 

 ،الذين كانوا يزكدكّنم با١تعلومات البلزمةاألندلسيُت  إلخواّنمية انتقاما االسبان،كا١توانئ  يهاٚتوف السفن التجارية
 إذل ىمعو ا١تلوؾ الكاثوليك تد إذل،فجاءت الشكاكم  2يةاالسبان،كقد كانت ىذه ا٢تجومات تركع سكاف ا١توانئ 

  .3كضع حد ٢تؤالء القراصنة

كيف ، ذريعة حملاربة ا١تسلمُت يف عقر دارىم ك، حجة لتغذية النزعة الصليبية ا١تغربيةسبانيا يف القرصنة إكجدت      
ىذا ا١توضوع يقوؿ بركديل : )) حقيقة لقد كاف ىؤالء ا١تطركدين يعدكف من بُت أكثر أعداء إسبانيا ضراكة ، 

  . 4لدكرىم ، كأمبلكهم ، كقد كجدكا تسهيبلت من أبناء عمومتهم الذين بقوا يف إسبانيا ((بسبب فقداّنم 

، فاحتلت اإلسبلميحاميات عسكرية ١تراقبة سواحل ا١تغرب  إقامةسبانيا إ أما الدكافع العسكرية :فقد أرادت
سنة يف ،ٍب مدينة كىراف  ـ7171سنة يف  األقصى،كحجر بادي  با١تغرب  ـ7171سنة يف ا١ترسى الكبَت 

  .5 ـ7177سنة يف طرابل   ،ك ّتايةكمدينيت ، ـ7171

على احتبلؿ تلك  االسبافزت بلداف ا١تغرب اإلسبلمي ساعدت كالشك أف حالة االنقساـ اليت مي       
قد ، ية كا١تعاملة القاسية للسكاف احملتلُتاالسبانيضاؼ إذل ىذا الوضع عنف ا٢تجمات السواحل ا٢تامة ،

 إذل االسباشلفأسرعت ا١تدف اليت دل تتعرض للقصف لساحل ا١تغريب ،أحدث رجة من الرعب كالفزع على طوؿ ا

                                                           
 .16ا١ترجع السابق ، ص عمار بن خركؼ :_  1

2 _ Grammont (H D( : Histoire D’Alger sous la domination turque (1515-
1830) ,Ernest Leroux Editeur , Paris ,1887 ,p 3,4.   

 Moulay Belhamissi :Histoire de laلتحديد مفهـو القرصنة ينظر إذل كتاب :                 _ 3
marine Algerienne1516-1830, ENAL, Alger 1983, p144.   

 . 21، ص ا١ترجع السابقصاحل عباد :_ 4
،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر،   ( 1830-1500: عالقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوربا ) حيي بوعزيز _5

 12،ص  1980،اٞتزائر،  
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ية ىو كقف نشاط البحارة القراصنة بالدرجة االسبانألف ىدؼ السياسة ، االسبافطلب الدخوؿ يف طاعة 
 . 1األكذل

 كغاربة ،كرغم ذلك ظلت إسبانيا ٤تصورة يف مناطق ٤تصنة بسبب اٟتصار الذم  فرضو عليها السكاف ا١ت     
كاف سببا يف فشل مشركعها التوسعي  كىذا، اكتفت بسياسة االحتبلؿ احملدكد ،خاصة با١تغرب األكسط 

                                                                  . 2االستعمارم

ـ مرحلة جديدة على مستول نظامها السياسي عندما سن ت نظاـ  16ق/ 10دخلت اٞتزائر أكاخر القرف         
ـ إذل سنة  1587داـ من سنة  فقط، كقدالثبلثُت الذين يعينهم السلطاف العثماشل ١تد ة ثبلثة أعواـ  الباشاكات
 اب عديدة منها:ـ.    ٘تي زت ىذه ا١ترحلة باضطراب األمور ألسب 1659

 عندما تتعارض ا١تصاحل. الباشاكاتتنامي نفوذ ديواف اٞتند كطائفة الري اس كميلها إذل التمر د على  -
 يف منطقة القبائل. األىارل، خاصةنشوب حركات التمر د كالعصياف من طرؼ  -
 .3كشن هم الغارات على ا١تناطق اجملاكرة كا١ترسى الكبَت يف كىراف االسباشلاستمرار التواجد  -

ـ سيبلحظ أف  اٟتركب اليت طبعت  17ق/ 11ية خبلؿ القرف االسبانالدارس لوضع العبلقات اٞتزائرية    
عبلقات البلدين يف القرف ا١تنصـر قد خف ت أكزارىا كأصاهبا الركود ك الفتور بسبب الظركؼ الداخلية ك 

قرف كامل دل تشن اسبانيا سول ٛتلتُت على اٞتزائر ،كانت أك٢تما يف سنة ا٠تارجية لكل البلد ،فعلى مدل 
ـ كاليت اشًتكت فيها عمارة من سبعُت سفينة كحوارل عشرة آالؼ جندم من اسبانيا ك  1601ق/ 1009

جنوة كصقلية كنابورل تساندىا قو ات "البابا"،فكانت ٛتلة صليبية كربل قادىا األمَتاؿ "جاف أندرم دكريا 
 .4يد "أندرم دكريا "األمَتاؿ ا١تشهور كباءت بالفشل"حف

أم ا اٟتملة الثانية فكانت مشًتكة مع اال٧تليز كا٢تولنديُت استهدفت سواحل مدينة جيجل يف سنة        
إذا كاف الفتور كالركود ىو ما مي ز ا١تيداف العسكرم بُت ،ك  ـ كعاث فيها خرابان كدماران  1619ق/ 1019

ا١ترحلة ،فإف  الصراع أخذ شكبلن ٘تث ل يف اٟترب الشعواء على السفن التجارية يف عرض  البلدين خبلؿ ىذه
،فبالنسبة للجزائر شك ل القرف السابع عشر  البحر ا١تتوس ط من خبلؿ عمليات القرصنة من كبل الطرفُت

                                                           
 . 27، 26جوف ب. ككلف : ا١ترجع السابق ، ص _ 1
 . 21خَت فارس : ا١ترجع السابق ، ص ٤تمد _ 2
 .120-116عبد الرٛتن اٞتيبلرل، ا١ترجع سابق،ص _3
 .239جوف.ب.ككلف، ا١ترجع سابق،ص _4
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هور ٣تموعة ا١تيبلدم قرف القرصنة ْتق حيث عرفت أزىى أيامو خاصة يف النصف األك ؿ منو ،كذلك بفضل ظ
من الري اس الذين طب قت شهرهتم اآلفاؽ مثل :"سليماف راي "،"مراد راي "،"علي بتشُت"كغَتىم

1. 

ك بايات الذين دل يد خركا  باشاكاتظل ت قضي ة كىراف كا١ترسى الكبَت تشغل باؿ ا١تسئولُت يف اٞتزائر من      
جم اٞتزائريوف مدينة كىراف لنجدة أىارل ـ ىا 1604ق/ 1014جدان يف سبيل ٖترير ا١تدينتُت ،ففي سنة 

ـ  1675ق/ 1085،ٍب  جد دكا ىجومهم عليها يف  االسبافالناحية الغربية الذين كانوا يتعر ضوف لغارات 
عندما كانوا يتعق بوف حاكمها بعدما خرج يريد مهاٚتة تلمساف ،فضرب اٞتزائريوف على ا١تدينة حصاران كضي قوا 

اكلة استهدفت اسًتداد ا١تدينتُت ىي اليت قاـ هبا بام الغرب "شعباف الزن اقي"يف سنة عليها ا٠تناؽ لكن أىم ٤ت
 .2اليت لقي فيها مصرعو عند أسوار كىرافقعة عمرفت ٔتوقعة "كدية ا٠تيار "ك ـ يف مو  1687ق/ 1098

ية من خبلؿ بعض اٟتمبلت االسبانكذلك ال ديكننا إغفاؿ دكر األسرل يف مسَتة العبلقات اٞتزائرية       
 أمهها:  كلعل من

 م: 1601-ه 1010حملة "جيوفاني دوريا "على مدينة الجزائر في سنة :

على حكم عانت اٞتزائر يف ىذه الفًتة من الفوضى ك االضطرابات الداخلية بفعل ٘ترد بعض القبائل 
يض بعض ىذه القبائل،كىنا استغل أحد يف كىراف دكرا  كبَتا يف ٖتر  االسبافقد لعب العثمانيُت يف ا١تنطقة، ك 

خركج رياس يف ا١تناطق الداخلية يف الببلد، ك البحارة الفرنسيُت انشغاؿ اإلنكشارية باستخبلص الضرائب 
د ٔتوجب ذلك خطة لدخوؿ البحر للقياـ بنشاط القرصنة،ك أجرل دراسة سرية على ٖتصينات ا١تدينة ك أع

ٖترير األسرل يطرة على القسم السفلي للمدينة، ك دينة سيتمكن من السنظرا لقلة اإلنكشارية يف ا١تا١تدينة، ك 
حا١تا تعم إذل ا١تخازف إلشعاؿ النار فيها، ك يقـو بتسليحهم ك يرسل فرقة منهم  ألف 25البالغ عددىم 

مع طلوع الشم  تكوف ا١تدينة قد خلت من ٚتيع ية بقصفها، ك االسبانتقـو القوات  الفوضى أرجاء ا١تدينة
 .3القوات

                                                           
-261، ا١ترجع سابق، ص ص 2(، ج األساطيل الواقع-دراسات عن الجزائر في العهد العثماني )القرصنةمنور مركش،_1

286. 

زائر.أنظر: ،ك صلب على باب كىراف ٤تزكز الرأس دفن يف مدينة اٞت االسبافقتلو أحد ا١تغطسُت من بٍت عامر،ا١تتحالفُت مع  _2
 .230-229سابق،ص رجععودة ا١تزارم ،ا١ت

 .312عزيز سامح ألًت، ا١ترجع سابق،ص _ 3
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 اسند قيادهتا ؿ"جيوفاشل دكريا "ابن أندرم دكريا "الذما١تلكي ٢تذه ا٠تطة كافق عليها ك  بعد دراسة اجملل      
ب للتهرب من تنفيذ ىذا العديد من األسبااختلق"جيوفاشل "  .1،كلكنو دل يفلححاكؿ مرارا تدمَت مدينة اٞتزائر

حو٢تا إذل خطة ىجومية كافقو عليها اجملل  ا١تلكي فأعد أخذ يف إدخاؿ التعديبلت عليو حىت ا١تشركع، ك 
القوات الباباكية  ك،2الصقليةالسردينية، ك ية ك االسبانالقوات  لذلك ٛتلة سرية ضخمة شاركت فيها كل من

لصده كما صادؼ عودة اإلنكشارية  كأخذكا االحتياطات،لكن اٞتزائريُت اكتشفوا ىذا ا١تشركع  قوات جنوةك ،
صادفت ىذه الفًتة موسم العواصف كل ىذه الصعوبات جعلت "جيوفاشل "يعود  الضرائب كذلكمن ٚتع 

 .3كفشلت اٟتملةبأسطولو من حيث أتى 

ـ ظل  ديي زىا العداء كالصراع بشكل  17ق/ 11ية خبلؿ القرف االسبان٣تمل القوؿ أف  العبلقات اٞتزائرية      
قضي ة كىراف كا١ترسى الكبَت احملتل تُت  السابق، كبقيتعاـ كإف خف  دكمُّ ا١تعارؾ مقارنة ٔتا كاف عليو يف القرف 

 : استخبلصها يف مايلي ديكن  4تشغل باؿ اٟتكاـ يف اٞتزائر

دكلة اٞتزائرية غلب عليها الصراع ا١تتواصل ، كا١تستمر ألف اٞتزائر إف العبلقات بُت إمرباطورية إسبانيا كال -
أراد احتبلؿ كل  كـ ،71الذم استفحل يف مطلع القرف  االستعمارم ، االسباشلكقفت يف كجو ا١تشركع 

 الضفة اٞتنوبية للمتوسط ، بل السيطرة على حوض ا١تتوسط بكاملو .
ىي جزء من العبلقات بُت اإلسبلـ كا١تسيحية يف الفًتة اٟتديثة ، أك العبلقات بُت اٞتزائر كإسبانيا  ، إف -

باألحرل ىي مرحلة من مراحل الصراع اإلسبلمي ا١تسيحي ،الذم قادتو اإلمرباطورية العثمانية حامية 
 ية ، ا١تتحالفة مع الكنيسة الكاثوليكية. االسبانا١تسلمُت ، كاإلمرباطورية 

 ط على أنقاض دكلة كانت تعيش آخر أيامها ،يف كضع دييزه الضعف ،كظهرت  اٞتزائر يف ا١تغرب األكس -
 التبعية لؤلسباف ، كأصبحت قوة ْترية ٢تا مكانتها يف حوض البحر ا١تتوسط . 

خاصة سبانيا ،اليت ٚتعتها مع إحوض ا١تتوسط يف ٥تتلف ا١تعارؾ ، قت اٞتزائر انتصارات عظيمة يفحق   -
على مدينة "شارلكاف ػ"ا ككل أكربا لعدة قركف بعد اٟتملة الشهَتة لتلك ا٢تزدية اليت بقيت تؤرؽ إسباني

 ـ .7117اٞتزائر يف سنة 

                                                           
 .54ابراىيم سيعود، ا١ترجع سابق،ص_ 1

2_ Grammont(H D(:.Histoire d’Alger sous la domination Turque 1515-
1830.e.E.le roux paris1887.p10-11. 

 .313عزيز ألًت سامح، ا١ترجع سابق، ص _ 3
 .329سابق،ص  رجع جوف.ب.ككلف، ا١ت_4
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، ككانت ٔتثابة القاعدةيف البحر ا١تتوسط ، لعبت البحرية اٞتزائرية دكرا بارزا اعًتؼ بو ا١تؤرخوف األكربيوف -
ا١تتوسط ، كلوالىا ١تا ٘تكنت كللعادل اإلسبلمي أٚتع يف اٟتوض الغريب من لعثمانية ،األساسية للدكلة ا

 الدكلة العثمانية من البقاء ككضع قواعد دائمة يف منطقة ا١تغرب اإلسبلمي .
بلمي ، كٛتاية  يف منطقة ا١تغرب اإلساالسباشلكما كاف للبحرية اٞتزائرية دكر ىاـ يف مقاكمة االحتبلؿ  -

رب ما سامهت يف إٟتاؽ ببلد ا١تغك.كٖترير موانئو اليت كانت إسبانيا قد احتلتهادكيبلتو الضعيفة ،
 .  االسبافٗتليصها من  كاإلسبلمي بالدكلة العثمانية ،

كما لعب البحارة اٞتزائريوف دكرا ىاما يف الصراع اإلسبلمي ا١تسيحي بقيادة إسبانيا ، كبرزكا يف ٥تتلف  -
األندل  ،حىت أف  العا١تي ، خاصة إنقاذ مسلمي االسباشلمناطق ا١تتوسط ١تواجهة ا١تشركع االستعمارم 

 .  1إسبانيا أصبحت تتخوؼ على نفسها كمصَتىا بسبب قوة البحرية اٞتزائرية
كإذل أسلوب ا١تناكرة ، ٞتأت إسبانيا إذل كل األساليب للقضاء على القوة اٞتزائرية ا١تتنامية ، فلجأت إذل -

لتكسَت شوكة البحرية  كما ٞتأت إذل التحالفات، االسبافاٟتمبلت الضخمة اليت قادىا أفضل البحارة 
 لكنها كانت يف كل مرة تفشل يف خططها .، اٞتزائرية 

  

     :مع الدويالت اإليطاليةعالقتها  -4

ها البندقية ك جنوة ،فقد كانت حريصة على إقامة عبلقات اإليطالية ،ك أمه   الدكيبلتاٟتديث عن        
أسيا متقدمة  البحر ا١تتوسط يف كل من أفريقيا ،كٕتارية مع دكؿ الضفة اٞتنوبية ٟتوض  سلمية ،ك طيبة ،ك

كاألحسن مع ىذه  تتناف  للفوز بالعبلقات األقولىػ ك 77ـ / 71عامة عن إيطاليا يف مطلع القرف 
 . 2األخَتة

ـ ،ألف جنوة كاف ٢تا 7113صاؿ ٞتمهورية جنوة بالعثمانيُت إذل فتح القسطنطينية يف سنة يعود أكؿ ات        
يف ا١تنطقة ،ك أرسلت جنوة قو ة ْترية ١تواجهة اٟتصار العثماشل للقسطنطنية ،لكنها فشلت .كبعد منافع ٕتارية 

ـ قر ر السلطاف العثماشل "٤تمد 7111.كيف سنة 3فتح ا١تدينة أّنى العثمانيوف ٕتارة جنوة يف البحر األسود
ع األماكن التابعة ٞتنوة ،كصارت الثاشل" فتح ببلد القـر ،ك كاف ٞتمهورية جنوة مستعمرة فيها ،كًب فتح ٚتي

 جزيرة القـر تابعة للعثمانيُت.

                                                           
1

 .330-.329 ص ص سابق،  ا١ترجع ككلف،.ب.جوف_ 

 . 18رأفت الشيخ : ا١ترجع السابق ،ص _ 2
مقاؿ يف ٣تلة اٟتضارة ،  تاريخ البحرية العثمانية حتى نهاية عهد الخليفة سليم الثانيأضواء على ٤تمود السيد الدغيم : _3

 . 387، ص  1994، منشورات اٖتاد ا١تؤرخُت العرب ، القاىرة  اإلسبلمية كعادل البحار )ْتوث كدراسات(
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ضد العثمانيُت .ك أصبحت حليفا قويا ٢تم يف مطلع  االسبافك لذلك فإف جنوة مالت إذل التعاكف مع      
ـ ،ك ٕتسد ذلك من خبلؿ انتقاؿ أندرم دكريا بأسطولو البحرم إذل خدمة "شارلكاف "يف سنة 71القرف 

 ما كاف حليفا ١تلك فرنسا "فرانسوا األكؿ ".ـ، بعد7111

قاد ضدىا السلطاف العثماشل "٤تمد ،فقد  اْتريا قوي   أسطوالاليت كانت ٘تلك   ٚتهورية البندقية أما      
من ذم العقدة 1،ك يف  اليت انتهت بانتصار العثمانيُتـ ،7117الفاتح" ٛتلة عسكرية يف سنة 

كؿ خطوة خطتها الدكلة العثمانية الصلح بُت الطرفُت .ك كانت ىذه أـ ًب توقيع 7111يناير  11ىػ/113
كقعت .كما 1للتدخل يف شؤكف أكربا ،إذ كانت ٚتهورية البندقية أىم دكؿ أكربا السيما يف التجارة البحرية

 ،ك ـ 7171منها معاىدة يف شرؽ ا١تتوسط  لتأمُت ٕتارهتا  عدة معاىدات مع الدكلة العثمانيةالبندقية 
 . ـ 7117ىػ/111 سنةيف تجارة ال اقيةاتف

ـ ،ك رغم كجود حزب قوم يف البندقية 7131ك قد تعر ضت ٕتارة البندقية إذل هتديد العثمانيُت يف سنة      
ـ يف جعل 7131يدعو إذل السبلـ مع األتراؾ ،فإف البابا "بوؿ الثالث "قد ٧تح ْتلوؿ فرباير من سنة 

مع البابوية ضد العثمانيُت ،ك ىكذا فإف  القوة العثمانية أد ت إذل إنشاء ٚتعية البندقية ،كإسبانيا تعقداف حلفا 
،فاضطر ت ٚتهورية البندقية إذل توقيع صلح مع العثمانيُت يف  2مقد سة ،لكن ىذه اٞتمعية سرعاف ما فشلت

 الدين ت عن آخر أمبلكها يف شبو جزيرة ا١تورة ،ك اعًتفت بفتوحات "خَتاليت ٗتل   ـ7117ىػ/ 111سنة 
حكمها يف جزيرٌب كريت  "يف ْتر إجية ،ك كافقت على دفع غرامة ضخمة مقابل اعًتاؼ العثمانيُت باستمرار

ك قربص ،ك عودة االمتيازات التجارية ،اليت كانت تتمتع هبا يف الدكلة العثمانية ،ك ىكذا اّنارت السيادة 
طالية مثل :فلورنسا ،ك نابورل ،ك بقية اٞتزر فقد كانت .أم ا بقية ا١تدف اإلي3البحرية ،اليت ٘تتعت هبا البندقية

 ية .االسبانخاضعة للسيطرة 

اشًتكت أغلب الدكيبلت اإليطالية يف اٟتمبلت العسكرية اليت كجهتها إسبانيا ضد مدينة اٞتزائر       
اٟتمبلت اليت ذل إ باإلضافة 1535ٛتلة "أندرم دكريا "على شرشاؿ يف سنة  كاالستيبلء مثللتحطيمها 

 .االسبافتها بعض الدكيبلت اإليطالية على مدينة اٞتزائر من دكف أف تكوف قد ٖتالفت مع شن  

 أىم ىذه اٟتمبلت ٧تد:     

 م:1603-ه1012على مدينة الجزائر سنة "دوق توسكانيا "حملة 

                                                           
 . 175، ص  ٤تمد فريد بك احملامي: ا١ترجع السابق_ 1
 . 53ص  جوف ب. ككلف : ا١ترجع السابق ،_ 2
 .70، ص  1988السعودية ،  ، مكتبة العبيكان 2الحديث ، ط الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالميإٝتاعيل أٛتد ياغي :_ 3
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 ا١تتوسط فأخذ ىؤالء يف حا١تا استلم "خضر باشا"اٟتكم للمرة الثالثة دفع البحارة للقياـ بنشاطاهتم يف     
آالؼ سكُت،كاف دكؽ توسكانيا الكبَت قد أرسلها إذل  6استولوا على مبلغ االستيبلء على السفن األكركبية ك 

باشا"قد  يف نف  الوقت كاف"خضرليت كانت ٕتارهتم قد تعرضت ٢تا، ك التجار الفرنسيُت لتعويض بعض ا٠تسائر ا
قوصا"حاكما  ىنا عُت السلطاف العثماشل"٤تمد كأرسل بعض القوات إذل الباستيوف، "دم فياس" كأساء معاملة

 على مدينة اٞتزائر بدال عن "خضر باشا".

جهز دكؽ توسكانيا جراء ذلك ٛتلة ك عـز على إحراؽ ميناء اٞتزائر ك السفن الراسية فيو ك لكن الرياس      
لذلك مع الرياس )ٕتارة الغنائم( ك توسكانيا الذين كانوا يف ٕتارةاكتشفوا ىذا ا١تخطط ٔتساعدة من بعض يهود 

 .1احتاط البحارة اٞتزائريوف ك دل يتمكن فرساف القدي  "إيتياف"من إحراؽ سول أربع أك ٜت  غالَتات

 مع األقاليم المتحدة:عالقتها  -5

خبلؿ ـ، ك  1655"يف "دم ركيًتأما األقاليم ا١تتحدة فكانت يف حالة حرب مع اٞتزائر منذ ٛتلة األمَتاؿ      
لكنهم تكبدكا  ـ(٘تكن الرياس من مطاردة ك أسر ٜتسة ك ثبلثُت سفينة ٕتارية ىولندية، 1661-1656الفًتة) 

ـ،فقد اٞتزائريوف يف مضيق جبل طارؽ ثبلث سفن كبَتة   1660أيضا من جهتهم خسائر ليست بقليلة،ففي 
 .Jan van cam pen2)ائد العمارة "ياف قاف كامُت")رجل،ضمب طوا من طرؼ ق 900كاف على متنها ٨تو 

 م(:1671-1659/ه1081-1069األغوات ) الثاني: مرحلةالفصل 

 على المستوى الداخلي فترة األغوات : ممّيزات1

ـ(قامت ضد ه ثورة عارمة تزع مها ري اس البحر من جهة ك 1659-1656")أكاخر عهد الباشا "إبراىيم       
اإلنكشاريوف من جهة ثانية ،أم ا الري اس فقد ثاركا بسبب قياـ الباشا "إبراىيم "ْترماّنم من ا١تبالغ ا١تالية اليت اٞتنود 

ي كقيامو بدفعها كرشاكم لرجاالت الدكلة يف كخص صها ٢تم الباب العارل تعويضان عن خسائرىم يف األدريات
ري اس قصره كاعتقلوه ك أكدعوه السجن ،كأم ا اٞتنود القسطنطينية حىت يبقوه يف منصبو ،كمن أجل ذلك ىاجم ال

اإلنكشاريوف فكانوا باستمرار حياكلوف اغتناـ الفرص لبلستيبلء على اٟتكم فوجدكا يف ىذا اٟتادث فرصة ٢تم ك 
 3.قاموا بانقبلب مفاجئ كقضوا على سلطة الباشا 

اعث و لباك تعد من األسباب لفرنسية بالقالة ا١تراكز احادثة مدير احملارس ك كذلك من أسباب تغيَت النظاـ      
أعضاء بحر ك الوضع ْتيث ّنض األىارل بقيادة رؤساء ال فتغَتاٟتكم الذم نتج عنو ىذا االنقبلب يف  ةالقوي

                                                           
 .287عثماف العكاؾ، ا١ترجع سابق، ص_1

 .٤61ترز أمُت، ا١ترجع سابق،ص_2
 .39ٚتاؿ الدين سهيل، ا١ترجع سابق، ص _3
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العملية من يد  السلطةكانتزعوا ،فأجهزكا على ىذا ا١تنصب الباشاكات اٟتكم القائم على عهد  الديواف ضد
مئذ ٣ترد لقب فخرم يو  "الباشا" كأصبح لقبالببلد عليو  كإسناد حكم األغا ستبدلوه ٔتنصباصاحبها الباشا، ك 
 .1كتفخيم لسلطانو كتشريف للحاكم

مت همُت إي اه بنهب ا١تعاشات كالضرائب "إبراىيم حيث ثاركا ضد  الباشا " قر ر األكجاؽ االستيبلء على اٟتكم      
ـ ديارسوف السلطة التنفيذية لكن ٕتريد الباشا من سلطاتو دل 1659سنة األغوات منذ  سلطاتو، كأخذفجر دكه من 

الذم انتصب يف سنة ومية غَت أف  األغا "اٟتاج علي"تتم دفعة كاحدة حيث بقي حيتفظ بصبلحية رئاستو اٟتك
ـ جر د الباشا من ٚتيع صبلحياتو كدل ينج ىو من بطش األكجاؽ فاغتالوه1665

2. 

خلع الباشا كتعويض  اـ قادة اٞتيش الرب م )اليولداش( علىأقصر العهود كذلك نظران إلقد يعترب ىذا العهد من     
بعده  فقط، ليأٌبأال  تزيد مد ة حكمو عن شهرين  ، على»ىذا القائد بقائد آخر من فئتهم أطلق عليو اسم "األغا 

على قبوؿ ىذا ممْكرىان كلكن و  السلطافأرغم ك ( األكجاؽالسلطة التشريعية يف يد ٣تل  الديواف ) آخر كجعلأغا 
بدأ عهد األغوات كألك ؿ مرة تصبح طائفة الرياس يف  الًتكي، كبذلكاشًتط أف يتوذل الديواف دفع ركاتب اٞتند 

 .مركز ثانوم بالنسبة لشؤكف اٟتكم

األغا ١تد ة شهرين ٍب  عزلو  ، فتوليةكالتفك ك كالفوضىيف طي اتو بوادر اال٨تبلؿ  منذ البدايةٛتل ىذا النظاـ         
أف  األغوات أصبحوا يرفضوف التخل ي عن مناصبهم عندما  أبدان، كماكاإلتياف بآخر ال يساعد على االستقرار 

جعل إذل قياـ خصومات كاضطرابات كمؤامرات كإذل استعماؿ القو ة ٦ت ا  كيؤد م ذلكتنتهي مد ة حكم كل  منهم 
تة غَت طبيعية باالغتياؿ كالقتل كالبعض منهم يمعزلوف بالقو ةمعظم أغوات ىذا العهد ديوتوف مو 

3. 

اٟتقيقة أف  ىذا االنقبلب قد جاء ٔتثابة انقبلب على "الباشا "ا١تعُت  من طرؼ اإلمرباطورية العثمانية كا١تدعو      
أم يستعُت  ،امن طرؼ فئة "الري اس "،كلكي ال يستأثر "األغا "بالسلطة فقد تقر ر أف يكوف اٟتكم دديقراطي

اٟتاكم بالديواف العارل الذم كاف يضم يف البداية أعضاء الفرؽ العسكرية الربي ة ،ٍب  توس عت العضوية فيو ْتيث 
أصبح يضم  ٦تثلُت عن فئة "الري اس "كبعض كبار ا١توظ فُت كمفيت اٞتزائر ،ك٘تاشيان مع ىذه ا٠تط ة فإف اٞتيش الرب م 

 آخر. كىكذا"حاكمان للجزائر يًتقى بعدىا إذل رتبة "أغا شرؼ "كحيل  ٤تل و "أغا "ىو الذم أصبح يعُت "األغا 
استفحل الصراع بُت األغوات من جهة كالري اس من جهة أخرل

4. 

                                                           
 .159ا١ترجع السابق، ص عبد الرٛتن بن ٤تمد اٞتيبلرل، _1
 .26ا١ترجع سابق، ص  ،م 1694-1619الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  العالقات عائشة غطاس،_2
 .40ٚتاؿ الدين سهيل، ا١ترجع سابق،ص _3
 .59عمار بوحوش، ا١ترجع سابق،ص _4
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 الديواف ك ٣تل  اٟتكومة لي  غَت،ذ مقررات و ك نفوذه ك حصركا سلطتو يف تنفيكما أّنم حد دكا من سطوت     
شًتاكية يف ا تفعلو اليـو أحزاب اٟتكومات االأك ىو على غرار ماٟتكم اٞتمهورم،يشبو نظاـ ٣تال  ذلك  ك

،١ترشح اٟتزب ك نتخابودخل يف ذلك غَت ايكوف للشعب أم  تعيينها لرؤساء دك٢تا على سبيل التقريب من غَت أف
بالرفض جهرة،فنقم عليو  عًتاضويرض هبذا النظاـ اٞتديد ك أظهر ا يمذكر أف الباشا السابق"إبراىيم"دلك  ا٢تتاؼ لو،
ْر ب فق يف سبيل عودتو إذل اٟتنن فأجتهد الباشا يف طلب العفو ك األقاه يف السجك  الديواف،  200كم ما يػمق دن

 .1دل حيصل على طائلألف لاير ك 

ادث يف ىذا اٟت اٟتكم، فوجدكاأم ا جنود اإلنكشارية فكانوا باستمرار حياكلوف اغتناـ الفرصة لبلستيبلء على      
 إسنادعلى  فقط، كات فقوافرصة لبلنقبلب على طائفة الرياس فقضوا على سلطة الباشا الذم أصبح منصبو شرفيان 

اختياره باألقدمية من بُت ضب اط  قمرين، كيكوفأال  تزيد مد ة حكمو عن شهرين أك  لؤلغا، علىالسلطة التنفيذية 
ىو اسم يطلق على ا١تؤسسة العسكرية )( ساندكا السلطة التشريعية جملل  الديواف )األكجاؽ اإلنكشارية، كما
 .2للجيش اإلنكشارم

البداية كاف ىذا النظاـ حيمل يف  اٟتكم، كمنذألك ؿ مر ة تصبح طائفة الري اس يف مركز ثانوم بالنسبة لشؤكف       
االغتياؿ كقاعدة أساسية لكي حيل  أغا جديد ٤تل أغا قدصل  طي اتو بوادر اال٨تبلؿ كالتفك ك كالفوضى ألن و كضع

الذم جعل معظم أغوات ىذا العهد ديوتوف موتة غَت طبيعية  كانتهت مدتو األمررفض التخل ي عن السلطة 
اؽ الذم يرأسو ن قادة اٞتيش من االستيبلء على اٟتكم تدرجييا عن طريق ٣تل  الوج٘تك       .3كالقتلباالغتياؿ 
٥تتلف أجنحة ا١تؤسسة  كالدديقراطية داخلاألغوات ٤تاكلة إلجياد نوع من التوازف  كيعترب نظاـ حد األغواتعادة أ

 العسكرية ا١تسيطرة على السلطة.

اٞتزائر، ديثل أحلك فًتة يف تاريخ اٟتكم العثماشل يف اٟتكم، ك يعترب ىذا العهد عهد تسل ط اٞتيش على        
م اٞتند "إبراىيم باشا "بنهب ا١تعاشات  الباشاكاتيف قياـ حكم األغوات إذل سياسة  كيعود السبب ا١تالية فقد اهت 

١تنح اليت كاف ا١تباشر يف ٕتريد الباشا من سلطاتو ىو ٤تاكلتو أف يستويف العشر من ا كالضرائب، ككاف السبب
اذ قرار بإلغاء امتيازات  أثار رد فعل شديد اٞتزائرم، ٦ت اساعدة األسطوؿ السلطاف يرسلها ١ت دفع الديواف إذل اٗت 

 ٦تارسة القضاء على أىل الببلد.، القو اد ا١تعاشات تعيُت كىي: دفعالباشا 

من الغريب ـ ديارسوف السلطة التنفيذية. ك 1659أخذ األغوات منذ الشريف، ك دل يًتؾ للباشا سول اللقب       
ألغوات ا ككاف نظاــ  1671انتهت لصاحل اٞتند حىت سنة أف  ىذه الثورة اليت قامت للدفاع عن حقوؽ الطائفة 

                                                           
 .160عبد الرٛتن بن ٤تمد اٞتيبلرل، ا١ترجع سابق،ص _1
 .70،صا١ترجع السابق٤تمد خَت فارس،_2
 .146ٚتاؿ الدين سمهيل، ا١ترجع سابق، ص _3
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،فإذا رغب يف  هرين "أغا "جديدان ْتسب األقدمية،فقد كاف اٞتند ينتخبوف كل شينطوم على نقاط ضعف كثَتة
تبل مقتل "علي أغا .3تل اإلجراء الوحيد لتبديل األغواتأصبح الق، ك كالقتلاالحتفاظ بالسلطة تعرض لثورة اٞتند 

،فخبلؿ ثبلثة أياـ عُت  اٞتند ٜتسة أك ستة أغوات كلكن ىؤالء امتنعوا نتشار الفوضى الكاملة يف اٞتزائر"ا
األغوات يف فرض نفوذىم  العهد، فشلخيص أىم أحداث ىذا  فيما أما   .1عن قبوؿ ىذا ا١تنصب ا٠تطَت

 للببلد فشبتالغزك األكركيب  مكانتهم، كحفزعلى السلطة األمر الذم شجع طائفة رياس البحر الستعادة 
ـ نالت من ىيبتهم كجعلتهم 1668القبائل عاـ  مثل: العاصمة، كببلدعد ة ثورات ضدىم يف جهات كثَتة 
 عاجزين على القبض بزماـ األمور.

البحرية كالشواطئ  السفن، كا١تراكبد كذلك ٔتواصلة القراصنة الفرنسيوف اعتداءاهتم على ٘تي ز ىذا العه     
يف حلبة الصراع ضد  اٞتزائر كل من اإل٧تليز  البلدين، كدخلاٟتركب بُت  اٞتزائرية، كاشت دت حالة

أما أىم األحداث اليت ميزت ىذا  .2األمر يتحو ؿ إذل ٖتالف أكركيب ضد  اٞتزائر ، ككاداالسبافك كا٢تولنديُت 
العهد على الصعيد الداخلي دل يستطع األغوات أف يرك زكا سلطتهم كيفرضوا نفوذىم على األكضاع بسبب 

الستعادة اشتداد الغزك األكركيب للببلد ك ٖتف ز طائفة الري اس باستمرار  نظامهم، كالتناقضات اليت تتخل ل 
من أجل ذلك شب ت عد ة ثورات ضد ىم يف جهات  السلطة، ك على  تصارعهم فيما بينهم منهم، ك السلطة

ـ نالت من ىيبتهم كجعلتهم عاجزين على  1668كثَتة ك خاصة حوؿ العاصمة كببلد القبائل عاـ 
القبض بزماـ األمور ك ضبط النظاـ بأيدم قوي ة
3. 

الببلد الضطرابات خطَتة جعلت  ـ( تعر ضت 1671-1665األغا "اٟتاج علي ") عقب اغتياؿ         
كمنحتو على أحد الري اس يدعى "تركي راي " الري اس، ككقع اختيارىااإلنكشارية تلجأ من جديد إذل طائفة 

.لكن ىذه التطو رات دل ٖتل دكف الباب العارل يف االستمرار يف تعيُت 2ٔتعٌت "اٟتامي"" "الدام لقب
ـ أضحى كجودىم صوري ان، 1671َت أن و ابتداء من ىذا التاريخ غ بالباشاكاتالوال ة،الذين ظل وا يعرفوف 

 .3سلطتهم ال تتعدل حق حضور جلسات الدكاكين الكبَت كأصبحت

                                                           
 .134، ا١ترجع سابق، صأوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيحنيفي ىبليلي،_1
 .135ص ، _نفسو 2
 .123،ص 2009،خاصة،اٞتزائر طبعة كالتوزيع، للنشر البصائر ،موجز تاريخ الجزائر الحديث_حيي بوعزيز،4
عضوان جيتمع أربع مر ات  700:ىذا الديواف الذم ىو امتداد جملل  أعياف مدينة اٞتزائر،كاف يتأل ف من حوارل الكبيرالديوان _ 3

يف األسبوع،كانت االجتماعات تتمُّ يف قاعة غاية يف اٞتماؿ يطلق عليها "قاعة ا١ترايا ". أنظر:ٛتداف خوجة، ا١تصدر السابق، 
 .127ص
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عليو الري اس ك  سنوات، انقض  امتد  حكمو بضعة  ـ( الذم 1671-1665.أكاخر عهد األغا "علي ")1كالصغَت
 أغا، فاجتمعقتلوه كدل يستطع أحد أف خيلفو يف اٟتكم ٠توفهم من عاقبة االغتياؿ اليت أصبحت عادة ضد  كل 

 .2إلغاء نظاـ األغوات النهاية، كديواف األكجاؽ ك درس الوضع ك قر ر يف 

 :على المستوى الخارجي فترة األغوات مميزات: 2

أىم األحداث على الصعيد ا٠تارجي حاكؿ ديواف األكجاؽ أف حيس ن عبلقتو مع فرنسا كلكن ها أعرضت عن      
الشواطئ اٞتزائرية  البحر، كعلىيف  كا١تراكب اٞتزائريةذلك ككاصل القراصنة الفرنسيُت اعتدائهم على السفن 

 نفسها.

ك على األكضاع اشتد ت حالة اٟتركب البحرية بُت البلدين ك عادت باألضرار على التجارة الفرنسية       
 االسباففرنسيُت كل من قراصنة اإل٧تليز ك حلبة الصراع ضد  اٞتزائر إذل جانب ال باٞتزائر فدخلالداخلية 

رية كانت حاذقة ك ات بعت ف  السلطات اٞتزائكا٢تولنديُت ككاد األمر أف يتحو ؿ إذل ٖتالف أكركيب ضد  اٞتزائر لوال أ
ـ 1663اآلخر على التوارل ٕتن بان لقياـ جبهة أكركبية ضد ىا فصاٟتت ا٢تولنديُت سنة  كمعاداةالفة البعض طريقة ٤ت

ـ اإل٧تليز لتعود 1671لتتفر غ حملاربة الفرنسيُت ،ك صاٟتت فرنسا لتحارب اإل٧تليز ك ا٢تولنديُت ،ك صاٟتت عاـ 
 .4ٟترب ضد  فرنسا ك ىكذاإذل ا

كا١تسلمُت ك يف نف  الوقت   اإلسبلـشديد اٟتقد على ـ( 1715-1643"لوي  الرابع عشر ") كاف     
كانت لديو أطماع استعمارية ،كما أف  كزيره "كولبَت "كاف شديد االىتماـ بإحياء التجارة الفرنسية با١تشرؽ ك 

ك١ت ا كاف ذلك ال يأٌب كال يتحق ق مادامت ْترية اٞتزائر القوي ة عمارية فرنسية فيما كراء البحار تأسي  إمرباطورية است
صاحبة السلطة كالنفوذ الواسع يف البحر ا١تتوس ط الغريب ،فقد جرل االىتماـ بوضع ا٠تطط لتحطيمها كالعمل 

لدراسة أكضاعها ك اختيار ا١تكاف ـ  1658عض اٞتواسي  إليها منذ عاـ على احتبلؿ اٞتزائر نفسها كًب  إرساؿ ب
ـ احتبلؿ القمْل ك جيجل فحشد قو ات كبَتة ككج هها 1662ا١تناسب الحتبل٢تا ،فاقًتحوا على "كولبَت "عاـ 

ـ فتعر ضت لفشل ذريع ىناؾ1663الحتبلؿ القمْل يف ربيع عاـ 
٢تزدية ساحقة أماـ ىذه القوات تعر ضت      .3

ه ـ كج و "لوي  الرابع عشر "ٛتلة عسكرية 1664جويلية  العاـ، كيفت إليها يف نف  مدينة اٞتزائر عندما إت 
 كاضطر ت فرنساجسيمة، أخرل ضد  جيجل احتل ها قرابة ثبلثة شهور ٍب  طردىا األىارل بعد أف كب دكىا خسائر 

                                                           
الديواف برآسة الباشا ١تناقشة األمور ا١تعركضة عليو من قبل السلطة التنفيذية،كاف عدد أعضائو  :جيتمع ىذاالديوان الصغير_ 1
 .66-64ص كلياـ سبنسر،ا١ترجع السابق،ص عضوان. أنظر: 24

 .43-40ص ص ٚتاؿ الدين سمهيل، ا١ترجع سابق، _2
 .124_حيِت بوعزيز،ا١ترجع السابق،ص4
 .43، ص_حيي بوعزيز،ا١ترجع السابق3
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إطبلؽ األسرل ك  ،ـ 1628 نص ت على تطبيق اتفاقي ة ـ اليت1666مام  7 كإمضاء اتفاقي ةإذل مفاكضة اٞتزائر 
بعد إبراـ ا١تعاىدة حصل ىدكء نسيب بُت البلدين لتدخ ل قو ات أخرل يف البحار، ك من اٞتانبُت كمسا١تة سفن يف 

كاليت من خبلؿ بعض اٟتمبلت  كيظهر ذلككما لعب األسرل األكركبيُت يف العبلقات اٞتزائرية الفرنسية .1الصراع
 أمهها: من

 م:  1664 جيجل فيحملة الدوق "دي بوفور "على _

الت عديدة قامت هبا ٢تذا الغرض، ـ للجزائر خا٘تة ٤تاك  1830-ق 1246لقد كاف احتبلؿ فرنسا يف سنة      
ـ عندما اعتـز الفرنسيوف القياـ ْتملة ضد مدينة  1664-ق 1075كاف من أمهها احتبلؿ جيجل يف سنة ك 

ـ بالتعرؼ  1658-ق 1061الفارس "كلَتفيل "يف سنة  2ـ ،كلف الكارديناؿ"مازاراف " 1664جيجل سنة 
يف نف  الوقت ٝتح ا١تلك ث مناطق :عنابة سطورا ك كولوا، ك على الساحل اٞتزائرم يف سرية تامة فاختار ثبل

للكومونداف"بوؿ "بتجهيز قواتو للهجـو على مدينة اٞتزائر على غفلة من أىلها ك كاف ىذا الفارس على رأس 
نظرا ألنو كاف متحمسا للقياـ با١تشاريع الكربل ك ٤تبا للمكافآت فقد ك يقود إحدل سفن مالطا، ك العامة  القيادة

 .3شرع يف ٕتهيز اٞتيش يف طولوف

لاير يف ىذا الوقت الذم اقًتح فيو مدينة مرسيليا  ألف 20اقًتح القدي  "فانساف دم بوؿ"مكافأة قدرىا      
اؿ مسبقا غَت أف الذم دل يكن ديتلك النقود، رغب يف اٟتصوؿ على ا١ت تأمُت ا١تؤف ك العتاد ك لكن الكومونداف

ية ك الفرنسية االسبانقد كثف فرساف مالطا ىجماهتم على السفن التجارية بالقرب من السواحل ذلك دل يتحقق، ك 
عد أف يكوف فأصبحت السفن اٞتزائرية ال ٗترج منفردة كما عن ف الديواف القنصل الفرنسي" باركا"ك لي  من ا١تستب

"لوي  الثالث عشر"الذم قد خرج إذل طولوف ىو من كاف كراء ٖترض فرنساف مالطا على ا٢تجـو على السفن 
اٞتزائرية ك يرجع بعض ا١تؤرخُت أسباب ىذه اٟتملة إذل االنتقاـ من اٞتزائر لتزايد نشاط قراصنتها،إذ يف الفًتة 

ائريوف على ـ،استوذل اٞتز  1661ق أفريل  1071ـ إذل غاية شعباف  1660ق أكتوبر  1070ا١تمتدة من 
شخصن ك هتدصل ٜتسُت  500أسَت ،لقد خلفت ىذه اٟتملة كفاة  500أسرىم ٟتوارل حوارل ثبلثُت سفينة، ك 

فعهما دل تػمو د  الغرض بناية غَت أف "لوي  الرابع عشر"ك "كولبَت "دل يكونا راضيُت عن النتائج خصوصا ك أف مدا
طاء عناية أكرب للمحاكلة السنة ا١تقبلة،أما "دككُت "فقد منحو ا١تلك لقب"ماركيز "ك ىبة مالية أمرا بإعا١تطلوب، ك 

                                                           
 .138، ا١ترجع سابق، ص أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيحنيفي ىبليلي،_1
ـ،ذك أصوؿ إيطالية يف بداية أمره كاف قائدا للجيش البابوم،ٍب انتقل إذل فرنسا ك 1602كلد يف بيسينا يف فرنسا مازاران:_2

الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  العالقات ـ.أنظر :عائشة غطاس،1639حصل على اٞتنسية الفرنسية يف سنة 
 .73ا١ترجع سابق ،ص ،م 1619-1694

3 _Ernest Watbled,"Expédition du Duc De Beaufort contre Djidjeli en 
1664", in R.Af , Alger, 1873, Vol 17, p218. 
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مقدرة بألف فرنك نظَتا ٠تدماتو اليت قدمها ك ا١تتمثلة يف إحراؽ جزء من أسطوؿ اٞتزائر ك عدد من سفن ْتارة 
 .1طرابل  يف ا١تيناء

ـ 1669يف ٕتارهتا كٕتربتها فأخذكا يهاٚتوف اٞتزائر منذ عاـ  فرنسا من خسائربدل يت عظ اإل٧تليز ٔتا ٟتق      
،ك باٞتزائر العاصمة  ـ 1671ريبان يف مدينة ّتاية عاـ كيعتدكف على مراكب اٞتزائر يف عرض البحر ك أحدثوا ٗت

ل كذلك كأدل إذل ظهور تذم ر شعيب يف الببلد ضد  ضعف حكم األغوات ٖتو ؿ بسرعة إذل ثورة عارمة انتهت ٔتقت
 على أغا ك إّناء عهد األغوات نفسو.

 باختصار فإف  ىذه الفًتة القصَتة من نظاـ حكم األغوات يف اٞتزائر قد ٘تي زت ٔتايلي:

 اضمحبلؿ نفوذ السلطاف العثماشل كغياب السيادة العثمانية يف اٞتزائر. -
اجملتمع أبناء  م، كتذمرالبحر استفحاؿ الصراعات احمللي ة سواء بُت ضباط اٞتيش الرب م أك ضب اط اٞتيش  -

 من الفساد السياسي كانتشار الفوضى يف الببلد.
٧تح "اليولداش "يف قلب نظاـ اٟتكم كاالنفصاؿ عن العثمانيُت كاٟتد  من سلطة الري اس لكن هم فشلوا يف  -

 نظاـ سياسي دديقراطي ناجح. إنشاء
عبارة عن انتقاـ من طائفة أك فئة الرياس اليت كانت كلمتهم مسموعة يف  الباشاكاتكاف االنقبلب على  -

 .2الباشاكاتعهد 
ستبداؿ منصب يف رئاسة اٟتكومة اٞتزائرية ك ادل ديض غَت قليل حىت تبُت للناس أف التغيَت اٞتديد الواقع  -

األمن ك عمت الفوضى فضربت أطناهبا يف الببلد  اختل خطورة حيثحاؿ الوضع  باألغا قد زاد الباشا
كل من   اغتيلحىت أنو  االغتياالتاألغوات فيما بينهم للوصوؿ إذل مركز الرئاسة ك كثرت  اقتتلك 

ك إزاء كل ـ(، 1671-1659ق/ 1082 -1070ذا الدكر )الستة الذين تولوا اٟتكم يف ى األغوات
جنود البحرية ك طوائفهم على التخلص من سلطة  عملىذا الصراع اٟتاصل بُت األغوات ك الوجاقات 

مكانو أحد الرياس  انتدبواىو آخرىم ك "ك  األغوات ك يستأثركا كحدىم بالسلطة فقتلوا األغا "اٟتاج علي
من ذلك اٟتُت أصبحت السلطة اٞتزائرية ك  "اٟتاج علي تريكي"ك تلقب بالدام،من قادة البحر ا١تسمى 
 .3بيد حكومة الدايات

 
                                                           

 .128-٤127تمد خَت فارس، ا١ترجع سابق،ص_ 1
 .60-59عمار بوحوش، ا١ترجع سابق،ص _ 2
 .168عبد الرٛتن بن ٤تمد اٞتيبلرل،ا١ترجع سابق، ص _ 3
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 :م(1700-1671)دايات ال الثالث: مرحلةالفصل 

 :على المستوى الداخلي ة الداياتفتر  : مميزات1

النظاـ اٞتديد "نظاـ  إحداث ىذا ك قبلهم الباشاكات ك حكومة األغوات كتغيَت نظاـغوية األإلغاء نظاـ          
كما أ١تعنا إذل -يف الوالة كالقتل ا١تتتابعغتياؿ خطر اال-صب األغا من ا٠تطر ا١ترعبىو ما أحدؽ ٔتن"الدايات 

 كأمد أدكار كىو أطوؿباٞتزائر  العثمانيةتو اٟتكومة ىذا ىو الدكر األخَت الذم لعبذلك فيما قبل فكاف ذلك 
 1830-1672)ق(  1246-1082ا من سنة )ستمر عصر الدايات ىذا األرض فلقد العثماشل هبذهالعهد 
 ت إذل تباعد الناس عن ىذا ا١تنصب.اليت دع الدكاعيكأدعى كاف من أىم البواعث ك  ـ(

أم ا لقب "الدام        
ا يستعملو 1 كاف يف مبدأ األمر   األجانب، كا١ترج ح أن و"فهو ال يكاد يلفظ يف اٞتزائر كإمن 

اٞتزائر ديلكوف كديارسوف ٚتيع سلطات السيادة عقب  ، كدايات» اؿ"ا٠تالًتكية:٣تر د كنية حيث أف  معناىا باللغة 
القفطاف التقليدم  النتخابو، ككصوؿانتخاهبم مباشرة.كتنصيب الدام رٝتيان ال يقع إال  بعد كصوؿ تأكيد السلطاف 

 .2بواسطة مبعوث الدكلة ما ديكنكالسيف يرسبلف عادة بأسرع  الدكلة، كالقفطافكسيف 

كذل العديد من التطورات يف التنظيمات اإلدارية ككانت مرحلة الدايات آخر تطو ر عرفت ا١تراحل الثبلث األ     
لقد اعتمد رياس البحر على األعياف كبعض أعضاء الديواف يف تغيَت حكم األغوات .3طبيعي ٢تذه التنظيمات

 دة.ديارس مهامو يف مد ة غَت ٤تد  كتأسي  نظاـ الدايات القائم على انتخاب كمبايعة اٟتكاـ الذم 

كانت تلك ا١ترحلة االنتقالية بداية لوضع الدعائم السياسية القائمة على حري ة اختيار شكل اٟتكومة بإشراؾ      
لتطو ر  اٞتيش، كنظراا١تهيكلة لدكاليب االقتصاد عامة كمتطلبات  كهبندسة النظمديواف أكجاؽ اإلنكشارية 
"٤تمد بقطاش باشا  عهد كالعسكرية يفالعامة ا١تدنية  النفقاتكزيادة  كالعسكرية للسلطةاالنشغاالت السياسية 

 أصبح نظاـ اٟتكم بااليالة نظاما مدني ان كعسكري ان ٔتعادل ٚتهوري ة. ، كبذلك(ـ 1707-1710")

استفاد حكاـ اٞتزائر من ٕتارب اٟتكم السابقة يف ىذا البلد ْتيث حاكلوا ترضية السلطاف العثماشل كتقوية      
"الدام "كذلك عن طريق تعيينو يف منصبو مدل اٟتياة ،بناء على اقًتاح من الديواف العارل كتعيُت رٝتي  مركز حكم

                                                           
"بالًتكية: أم ا٠تاؿ، كاف لقبان يطلق يف األصل على أحد قادة اإلنكشارية العثمانيُت، ٍب  صار أيضان أحد Dayالداي "_ 1

الغرب، كاف الدام يمنتخب لفًتة ـ خاصة يف تون  كاٞتزائر كطرابل  1671مراتب السلطة يف اإلمرباطورية العثمانية منذ عاـ 
 .483مدل اٟتياة من طرؼ أعضاء ىيئة مكو نة من قادة عسكريُت كدينيُت كمدنيُت.أنظر:أمُت ا١تعلوؼ،ا١تقاؿ السابق،ص

 .41كلياـ شالر، ا١ترجع سابق،ص_2
 .09ٛتزة منَت كآخركف، ا١ترجع سابق، ص _3
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كخاصة أف  الباب العارل  من طرؼ السلطاف العثماشل ،كبكلمة ٥تتصرة فإف اٞتزائر قد أصبحت دكلة مستقل ة عن
الدام أصبح ينتخب من طرؼ الديواف العارل )اجملل ( الذم صار ٔتثابة بر١تاف يف عصرنا ،كالسلطاف العثماشل ال 

مرسـو )أك فرماف( لتثبيت اختيار الديواف العارل  إصداريلعب أم  دكر يف اختيار دام اٞتزائر كينحصر دكره يف 
 .1العارل ىو الذم خيتار خليفتو بنف  األسلوب اآلنف الذكر باٞتزائر.كيف حالة شغور ا١تنصب فإف  الديواف

 ـ أف يقـو بتعيُت حاكم على اٞتزائر قاـ دام اٞتزائر "علي1711عندما حاكؿ السلطاف العثماشل يف عاـ      
 .كتنصيب نفسو بدالن منو بطرده ـ( 1700-1695)"شاكش

لنفسها بسلطات شكلية يف اٞتزائر ٘تث لت بصفة خاصة يف الدعاء للسلطاف  الدكلة العثمانية احتفظت     
العثماشل يف صبلة اٞتمعة كاالعًتاؼ ٔتراسيم التعيُت كالتعاكف يف ٣تاؿ اٟتركب ْتيث تقـو اٞتزائر بتقدصل ا١تساعدة 

 .2العتداء خارجي الدكلة العثمانيةيف حالة تعر ض العثمانية العسكرية للبحرية 

 نت اٞتزائر قبل ىذا العهد خاضعة للدكلة العثمانية ،ك ينف ذ الوال ة أكامرىا ْتذافَتىا خاصة كال ة البايلربامكا     
ك كانت سياسة اٞتزائر ا٠تارجية تتحك م فيها الدكلة العثمانية ْتيث كانت الوساطة بينها كبُت الدكؿ  الباشاكات ك

ظهور سلطة الديواف ككقوفو يف كجو السيطرة كالنفوذ  الباشاكاتاألخرل ذات ا١تصاحل هبا ،ك لقد الحظنا يف عهد 
العثماشل كسعيو الدائم الحتفاظ اٞتزائر بشخصيتها يف ا١تيدانُت الداخلي كا٠تارجي ،ك لكن الدايات ىم الذين 

بلب كدل تستطع استطاعوا أف حيق قوا للجزائر استقبل٢تا اٟتقيقي عن الدكلة العثمانية اليت دل يكن ٢تا يد يف ىذا االنق
كدل يكن للسلطاف نفوذ سول إصدار الفرمانات با١توافقة على تسمية الدايات الذين يعي نهم الديواف ،أف تواجهو 

 .كتعيُت الباشا الشكلي الذم جيل  إذل جانب الدام كال حيكم

ما فقده من نفوذ تعيُت ىذا الباشا مشكلة لدل الدام ألف  السلطاف كاف بواسطتو حياكؿ استعادة  أصبح       
بوجود مضايقة كازدكاجية يف اٟتكم فأخذكا يسعوف للقضاء عليو كإلغائو بالوسائل ا١تختلفة ككثَتان  كالدايات يشعركف

ـ أثناء كالية الدام "حسُت 1686ما منعوا نزكلو إذل الرب عندما يقد ـ من القسطنطينية كما حصل عاـ 
 .3ميزكمورتو

-1671ق/1246-1082استمر ت من سنة  اٞتزائر، حيثتعترب فًتة الدايات من أىم الفًتات اليت ٘تر  هبا 
ـ،ك ىي تعادؿ نصف تاريخ التواجد العثماشل باٞتزائر ،ك ديكن أف نطلق على ىذه ا١ترحلة ٔترحلة 1830

يت شن ها األكركبيوف على اٞتزائر أكاخر كاف للهجومات ا١تتوالية ال .االستقبلؿ اٟتقيقي للجزائر عن الدكلة العثمانية
فقدت الببلد كثَتان من سفنها  نفسها، فقدعلى السلطة كبَت على الوضع الداخلي للببلد ك العهد األغوات تأثَت  

                                                           
 .175، ص3كتبة النهضة اٞتزائرية،د.س.ف ،ج،متاريخ الجزائر في القديم و الحديثمبارؾ ا١تيلي، _1
 .60عمار بوحوش، ا١ترجع سابق،ص _2

 .43(، ا١ترجع سابق، ص 2-1،)-الجزائر القديمة والوسيطة والحديثة-الموجز في تاريخ الجزائرحيي بوعزيز،_3
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ا ىي اليت التجارية، كتأث رت طائفة مالكة األسطوؿ  تضر رت أكثر من غَتىا باعتبار أّنا الري اس بصفة خاصة ألّن 
رفض عدد ك  ،ـ 1671ات "علي "أغا كقتلوه أكائل أجل ذلك تآمر الري اس على آخر األغو  حرية، كمنكا١تراكز الب

 .1"آخر من األغوات قبوؿ ىذا ا١تنصب باعتبار أن و يؤدم إذل نف  ا١تصَت الذم كقع فيو "علي "أغا

يف أس  السلطة العليا.اذ رم كإذا هبا تتحو ؿ إذل انقبلب جذ"ت اٟتادثة بسيطة باغتياؿ "علي "أغا بدأ        
لت طائفة الري اس اٟتادثة ك انتزعت السلطة من ا١تسئوؿ الرئيسي ك ات فقت مع الديواف الذم ٘تث ل األغلبية استغ

داخلو على إلغاء نظاـ األغوي ة ،ك تعويضو بنظاـ آخر أكثر استقرار ديتثل يف تعيُت دام يف منصب الوارل طواؿ 
ا يكوف ذلك من حق ٣تل  الديواف ٦تا جعل النظاـ خيالف حياتو على أال  يكوف لو اٟت ق يف تعيُت من خيلفو ك إمن 

ا١تلكية الوراثية .كال شك  أف  بقاء الدام يف منصب الري اسة طواؿ حياتو يساعد على اجياد نوع من االستقرار أكثر 
الديواف نفسو الذم أصبح ال سلطة كشيئان فشيئان استطاع الدايات أف يمكو نوا ألنفسهم سلطة كاسعة ك حيد كا من 

أبقى الدايات على منصب الباشاكية الشريف مد ة من الزمن ْتيث يعُت   .لبلجتماع إال  بصورة شكلي ة يستدعى
أم نفوذ ٍب  سرعاف ما قاـك الدايات ىذه  كلي  لوحيكم  كلكن و الالباب العارل باشا يكوف إذل جانب الدام 

 .2فسو باشا كبذلك استأثركا بكل مظاىر السلطة كالنفوذ يف الببلدىو ن كأصبح الداماالزدكاجية 

استمر انتخاب ك  ،سلطة زعماء الطائفة ٤تل األغواتـ عندما حل ت 1671تسلم الدايات السلطة منذ سنة       
(من ـ 1689-1671ربع الذين حكموا بُت )ـ ،ك كاف الدايات األ1689الدايات من قبل الطائفة حىت سنة 

الطائفة ،ك قد عملوا على تقليص نفوذ الديواف ك يف عهدىم نشطت البحرية اٞتزائرية ٦ت ا أدل إذل قياـ زعماء 
عمليات انتقامية أكركبية ،ك رغم مظاىر القو ة كالنفوذ اليت ات صف هبا الدام إال  أن و دل يستطع عمل شيء ،ك قد 

،أب بدكف أطفاؿ ،زكج ،لكن و لي  سيد خزينتو ..رجل غٍتن و:". "جواف كانوا "الدام ااالسباشلاتب كصف الك
يسجل حلوؿ الدايات ا١تنتخبُت ٤تلي ان ٤تل  بدكف امرأة ،طاغية بدكف حري ة ،ملك لعبيد ،عبد ألتباعو...".

كانت سلطة بُت اٞتزائر كعاصمة السلطنة، ك  الذين كاف السلطاف يرسلهم من اسطنبوؿ ضعف الصبلت الباشاكات
خيتار كزرائو  كالصلح كىو الذمبالديواف فهو يبث يف مسائل اٟترب  مقي دة-نظريا- كإف كانتالدام مطلقة 

 .3بنفسو

ىو الذم خيتار كزراءه ْتري ة تامة  العسكرية، كاٟتاكمىو عصر القو ة األكؿ  بدكف شك فإف  عصر الدايات     
كيشك ل ٣تل  الدكلة بأسلوبو ا٠تاص.لكن انصافان للحقيقة ينبغي أف نقوؿ بأف  نفوذ اٞتيش الرب م كازدياد نفوذ 

                                                           
 .158عبد الرٛتن اٞتيبلشل، ا١ترجع سابق، ص_1
 .42ا١ترجع سابق، ص  ،2،ج -الجزائر القديمة والوسيطة والحديثة -الموجز في تاريخ الجزائر حيي بوعزيز،_2
 .45_نفسو،ص3
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     ه القو ات العسكرية كالسياسية قدفإف  ىذ ١تطالبهم، ك٢تذاالدايات دل خيدـ أبناء اٞتزائر األصليُت كدل يستجب 
فإف  العناصر اٞتزائرية األصل بقي ت على ا٢تامش كدل  لقادهتا، كبالتارلمة مصاٟتهم كٖتقيق الغنائم توج هت ٠تد 

ت ري ة العمل يف اجملاؿ السياسي كبنيف عهد الدايات ْت اٞتزائر٘تت عت   .1تكن ٢تا مشاركة حقيقية يف قيادة الببلد
كاف الدام يعقد   الفًتة. كقدالقوي ة يف تلك  ميزانيات الدكؿال تقل أمهي ة عن مستقل ة  ميزانيةعندىا قويان، ك جيشان 

ا١تعاىدات باسم اٞتزائر كيبعث بقناصل اٞتزائر إذل الدكؿ الكربل كيوافق على اعتماد القناصل يف اٞتزائر بدكف 
قبللية القرار ا٠تاصة باٞتزائر كىذه العوامل كل ها تبُت  است العملةيستعمل اٟترب، ك كيعلن  الدكلة العثمانيةمشاكرة 
 .2اٞتزائرم

 اإلسبلميةعتبارىا ٦تثل ا٠تبلفة غَت أف  الوضع دل يكن يعٍت انقطاع كل تعاكف أك تعاطف مع الدكلة العثمانية با     
اليت كاف الدايات يف أم  اٟتاجة إليها لردع  ا١تالية اإلمدادات ككبقي ت تساند اٞتزائر بإرساؿ اٞتند اإلنكشارم 

 .3أم خطر خارجي

يعك  فوضى الدكلة العثمانية كبداية  ، كبلمهاالباشاكاتعهد الدايات يف اٞتزائر دل يكن خيتلف عن عهد      
ا تسيطر على ضفيت  إمرباطوريةكانت الدكلة القوي ة يف العادل تسيطر على   ا١تبكر، فقداّنيارىا  كاسعة كخاصة أّن 

 مياىو. تقريبان، كتتحك م يفالبحر األبيض 
كيسيطر  اإلسبلميةالتوس ع الذم أف يكوف قائمان على أس  سلمية كالذم كاف يستًت ٖتت ا٠تبلفة  ال ديكن     

كاستغبلؿ الصراع بينها ليكوف لصاٟتو أك ليعادم إحداىا بقو ة ية غربية بكثَت من انعداـ الثقة على دكؿ مسيح
جيامل  إلسبانيا، ٍب  عضها كما ىو األمر بالنسبة كيدافع عن الباب العارل الذم يسيطر دينيان كسياسيان على ب

ىي تستغل صداقة الدكلة العثمانية لبلنتصار  إل٧تلًتا، أككيصادؽ دك الن أخرل كفرنسا كيناصرىا يف عدائها 
 اريان على خصمها األبدم ا٧تلًتا.   عسكريان أك سياسيان كٕت

 عليو، كانعك كضعها يف مركز ال ٖتسد -االزدىار خاصة بعد عهد–ىذا الوضع عاشت فيو الدكلة العثمانية      
 . 4ـ17كالقرف  16كبدأ باٞتزائر يف أكائل القرف  اإلمرباطوريةبشكل خطَت على كثَت من أجزاء 

كاف الدايات ديثلوف قو ة جزائرية مستوطنة   السيئ، فقدعصر الدايات يف اٞتزائر كاف ا١تظهر األكرب ٢تذا االنعكاس 
ال تكاد تدين النتمائها الًتكي العثماشل كطنيان كسياسيان. كقد عرفنا ما أحدثو نظاـ الدايات من الفوضى السياسية 

للجزائر كجزء من الدكلة العثمانية مشاكل أكثر خطورة  ا٠تارجية، كسببسب ب للدكلة كثَتا ـ ا١تتاعب السياسية 
 فتنة.كأشد  

                                                           
 .136، ا١ترجع سابق، ص أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيحنيفي ىبليلي،_1
 .61عمار ْتوش، ا١ترجع سابق، ص _2
 .463ص،ا١ترجع السابقعزيز سامح ألًت،_3
 .09، ص ا١ترجع السابقدخية فاطمة،_4
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كبعض الدايات ا١تعينُت الذين كانوا  الباشاكاتإف   كاقتصاديان، بلاٞتزائر تعتمد على نفسها ماليان كانت      
بعث بو للدكلة الباشا كاف يشًتل ٔتا يستطيع أف ي با١تاؿ، كمركزعثمانية كانوا ديد كف الدكلة  يعتمدكف على فرمانات
٢تذا   كلةالدٔتا يدفع بو من أجور للموظ فُت كاٞتنود كحراس  لنفسو، ٍب  كبالتارل ٔتا حيتجزه من ماؿ العثمانية من ماؿ،

 .1يف إدارهتا على ىذه ا١توارد ا١تركزية، كتعتمدكانت اٞتزائر مصدر موارد مالية مهم ة تعتمد عليو الدكلة 

 على المستوى الخارجي ة الداياتفتر  : مميزات2

د عن إرادة السلطاف العثماشل، لكن التحوؿ الذم حدث يف بعيدين عن فكرة التمر  كاف حكاـ اٞتزائر  
طبيعة العبلقات العثمانية األكربية يف ّناية القرف السادس عشر كاختبلؿ موازين القول لصاحل األكركبيُت، كانت 

ا،كاليت ٗتلى فيها ـ( مع ركسي1670ىػ_1091) اسطنبوؿكراء ازدياد الضعف العثماشل ، كالسيما اثر معاىدٌب 
.نتج  ،كبولونيا كالبندقية،ـ( مع النمسا1699-ىػ1112يف)" كارلوفيتز  "كمعاىدة ،العثمانيوف عن بعض أقاليمهم

عن ىذه التطورات ضعف الركابط بُت نيابة اٞتزائر كالسلطة العثمانية حىت أصبحت اٞتزائر شبو ٚتهورية عسكرية 
٦تا زاد يف استقبللية اٞتزائر، أف  ك،العثمانية سول رباط ديٍت ككازع أديبلة ال يربطها بالدكلة ي اكأصبحت اإل

،فقط بعد أف كانوا تابعُت لو، ككصلت اٞترأة أف  3,للباب العارل 2الدايات أصبحوا يعتربكف أنفسهم كحلفاء
 يقوموا باالتصاؿ بالدكؿ األكركبية دكف اعتبار ١تصلحة السلطنة.

بية لدل إياالت الغرب: اٞتزائر,كتون ,كطرابل  الغرب يتجاىلوف السيادة العثمانية أصبح ٦تثلو الدكؿ األكرك      
كيتضح لنا  يف تعاملهم مع ىذه اإلياالت ، كىذا ما جعل العبلقات بُت اٞتزائر كفرنسا تكتسي صبغة خاصة.

ا١تعُت من الباب "إبراىيم باشا"  4مدل استقبلؿ اٞتزائر عن الدكلة العثمانية،عندما منع الدام "علي شاكش"
دت ىذه االستقبللية يف ٧تاح "علي ٕتس   .ك العارل  من تورل مهمتو يف اٞتزائر ْتجة تسببو يف إثارة ا١تشاكل

 .من السلطاف بفضل ا٢تدايا كسياسة األمر الواقع   شاكش"يف اٟتصوؿ على لقب الباشا

                                                           
 .365الكرصل غبل ب، ا١ترجع سابق، ص  عبد_1
، قسنطينة، مطبعة صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركينور الدين عبد القادر: _ 2

 .86، ص 1965البحث، نشر كلية اآلداب اٞتزائرية، 
ئاسة الوزراء يف مركز الدكلة العثمانية )الصدر األعظم( تسمى باللغة العثمانية "باب أصفي" ، اسم يطلق على ا١تقر الرٝتي لر _ 3

،ص 2009، دار العثمانية،اٞتزائر، : دراسة في عهد األمانـ ، انظر : توفيق دٛتاشل 1718ىػ / 1130كىذا بدأ من سنة 
147. 

ـ(  1718 – 1710ىػ( ) 1130 – 1122الدام "علي شاكش" ا١تعركؼ بأزكف على الدكالتلي إمتدت فًتة حكمو ) _4
 . 292، ص ا١ترجع السابقرفض استقباؿ إبراىيم باشا، كطلب لنفسو لقب الباشا، انظر: عثماف الكعاؾ: 
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 كدكلة العثمانية يف تلقي ا٠تلعة ،اٞتزائر للا٨تصرت مظاىر تبعية كبذلك ، (1)بدا عهد "الدايات الباشاكات"     
تبادؿ ا٢تدايا كتوجيو الرسائل اليت تضفي على السلطاف العثماشل ألقابا كالسيد كالرئي ، ككرل نعمة دام 

.كما ا٨تصرت يف مد ا١تساعدة كلما اقتضت الضركرة ، فقد شارؾ األسطوؿ اٞتزائرم عدة مرات إذل (2)اٞتزائر
 .(3)جانب األسطوؿ العثماشل، كىذه ا١تساعدة نفسها كانت مرىونة بأكضاع الببلد 

عن اٟتصوؿ أصبحت اٞتزائر قوة حليفة للباب العارل  أكثر منها قوة تابعة لو، كإرساؿ ا٢تدايا دل يكن يعرب       
.كاىم ما ميز العبلقات اٞتزائرية العثمانية 4على الًتسيم بقدر ما كاف يعرب عن الوالء للسلطاف كخليفة للمسلمُت

ـ( ك الذم يعد أطوؿ العهود العثمانية يف تاريخ اٞتزائر اٟتديث ىو 1830 – 1671يف عهد الدايات )
 .5 ىذا ما أك ده عبد الرٛتاف اٞتامعي ا١تعاصر ٢تذا اٟتدثاستقبلؿ اٞتزائر الرٝتي عن الدكلة العثمانية سياسيا ك 

  تارخيية. فلقدتكن عبلقات اٞتزائر مع باقي بلداف ا١تغرب العريب حسنة ككدي ة كما جيب لعد ة ظركؼ  كما دل    
كضم تو إذل الدكلة العثمانية اليت  االسبافىي اليت طردت منو  أّناا ْتكم كانت اٞتزائر تعترب تون  إقليمان تابعا ٢ت

 ىذا األساس كانت اٞتزائر ٖتاكؿ باستمرار أف اٞتزائر، كعلى من اختصاص بايلربايات باشاكاهتاجعلت تعيُت 
 ٕتعل ىذه التبعية حقيقة ملموسة.

 إذلون  ارتبطت العبلقات بُت اٞتزائر كالدكؿ ا١تغاربية بالصراع اٟتاد خاصة تون  حيُت ضم خَت الدين ت     
 طبيعة األنظمة السياسية ا١تتناقضة بُت اٟتكم اٞتمهورم كاٟتكم ا١تطلق يف ىذه الدكؿ . إذل إضافةا٠تبلفة ،

ـ من 1535سنة  االسبافغاية ٘تكن  إذلظلت العبلقة بُت اٞتزائر كتون  عبلقة عداء ػػػ العبلقػات مع تون  :
كما  التدخل يف سياسة تون  ك احتبل٢تا كىو ما دفع اٞتزائر اذل تنظيم ٛتبلت متتالية لفرض سلطتها عليها

كضريبة على تون  مقابل ا١تساعدات لكن بايات تون  رغبوا يف االستقبلؿ كىذا  إتاكةفرض  إذلتوصل اٞتزائريوف 
ـ با٢تجـو على قسنطينة ك ٤تاصرهتا كدل تًتاجع عنها إال 1701ما شدد العداء خاصة حُت قاـ البام مراد عاـ 

 .1بعد اّنزامها ككقوع جيشو يف األسر كٕتدد الصراع  بعد خبلؼ حوؿ جزيرة زنَتة 

                                                           

(,عهد 1684-1671:عهد الدايات الرياس)درج مؤرخو العهد العثماشل على تقسيم فًتة حكم الديات إذل ثبلثة أقساـ _ 2
الكعاؾ:ا١ترجع  ـ(.انظر.عثماف1830-1711ـ(,عهد الدايات الباشاكات)1711-1689الدايات اليولداش)

 .292السابق,ص
3_ E .Kuran :" La lettre du dernier dey d’Alger au grand – vizir de l’empire 
ottoman", in, R .Af, 1952, n° 96, p p 194,195  

 .19(، ا١ترجع السابق، ص 1694-1619) 17: العالقات الجزائرية الفرنسية خالل القرن عائشة غطاس4_
 .86ص،ا١ترجع السابقنور الدين عبد القادر: _4
 أ. 10، ا١تكتبة الوطنية، اٞتزائر، ؽ 2521، ٥تطوطة ، رقم شرح أرجوزة الحلفاويعبد الرٛتن اٞتامعي: _ 5
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ا مثل اٞتزائر تت بع رأسان للقسطنطينية كأكثر من ذلك كاف لتون  أطماع يف       كانت تون  ترفض ذلك كترل أّن 
العهد اٟتفصي، أم ا ا١تغرب األقصى فقد قاـك منذ البداية كبإصرار سعي األتراؾ إقليم قسنطينة موركث من 

للسيطرة عليو كأصبح ينظر إذل اٞتزائر على أّنا خطر جاٍب عليو جيب تفاديو بكل الوسائل كمنها التآمر مع أم  
اف بصفة خاصة كدل خيف كاف كلو كاف مسيحي ان كأكثر من ىذا فإف  ا١تغرب لو أطماع قددية يف غرب اٞتزائر كتلمس

 سبلطينو ىذه الرغبة يف كل  الظركؼ كا١تناسبات.

 عالقتها مع المغرب االقصى:

٘تيزت العبلقات بُت اٞتزائر كا١تغرب األقصى منذ البداية بالتناف  خاصة عندما عقد ػػػ العبلقػات مع ا١تغرب األقصى :
عقد التحالف مع ا١تغرب ضد اٞتزائر بوساطة أحد اليهود  إفريقياية يف مشاؿ االسبانالكونت ديالكودات ا١توجة للسياسة 

ـ حوؿ مراقبة تلمساف ٦تا دفع ملوؾ ا١تغرب 16بن يعقوب كانسيو كتاجر جنوم بولو جريلوككانت ا٠تبلفة يف القرف 
ذلك ـ كقد أدل ذلك باٞتزائر كقد ادل 1585ـ كاال٧تليز عاـ 1589كعقد معاىدة صداقة سنة  االسبافللتقرب من 

، ككانت النتيجة زكاؿ األسرة  االسبافـ بعد أف تأكد كمن تآمر ا١تغرب مع 1554باٞتزائريُت اذل احتبلؿ فاس سنة 
السعدية كظهور األسرة الشريفة اليت أصبحت معرضة للتهديد اٞتزائر نتيجة ١تواقفها من الربتغاليُت كاستمر الوضع اذل غاية 

الذم كضع خطة لغزك اٞتزائر كلكن  "إٝتاعيل"لعبلقة خاصة يف عهد السلطاف سقوطها كظهور أسرة العلويُت كبنف  ا
٘تكن الدام شعباف من القضاء على القوة ا١تغربية كآماؿ السلطاف يف ضم تلمساف كاٞتهات الغربية ، كظلت العبلقات 

شعباف "يد الدام  "علي "إٝتاعيلف ب كلكن ىزدية السلطالا١تغربية اٞتزائرية تًتاكح بُت اٞتذب كالليونة كالتوتر كحالة التق
ـ كضع ٖتد ٟترب ا١تغرب كاضطرتو لتوقيع معاىدة كجدة اليت قضت باالعًتاؼ ا١تتبادؿ كرسم 1703ك1694عاـ "

ٖترير مدّنا من  إذلفًتة عزلة كإتهت اٞتزائر  إذلحدكد كاالتفاؽ على جعل كاد التافنا حدا فاصبل بينهما كدخل ا١تغرب 
 .1االسباشلاالحتبلؿ 

ترفض  األكقات، فتون كجاراهتا مضطربة يف معظم  العثمانيةعلى ىذا األساس كانت العبلقات بُت اٞتزائر       
تت بع رأسان  كأصبحت الببلدـ بتمر د على اٞتزائر 1590بإصرار التبعية للجزائر كقاـ ديواف األكجاؽ فيها منذ عاـ 

٤تمد "بام التونسي مشاكل الدام "شعباف "باشا باٞتزائر فشن  ٛتلة على إقليم قسنطينة »للقسطنطينية، كاغتنم 
 مكانو "أٛتد بن شرك  "بام عليها.  كنص ب يفكرد  عليو "شعباف "بالزحف على تون  كخلعو 

يف مؤامرة عجزت تون  كا١تغرب األقصى على انفراد يف ٖتقيق النصر على اٞتزائر حاكلتا التعاكف كاالشًتاؾ       
ضد ىا فتحالفت اٞتزائر مع باشا طرابل  كذىب الدام "شعباف "على رأس ٛتلة إذل تون  كطرد منها "٤تمد 

،كدل تنتهي ا١تؤامرة الثنائية حىت ظهرت مؤامرة ثبلثية ـ 1695شرك  "للمر ة الثانية عاـ  "بام كنص ب "أٛتد  بن

                                                           

 .87السابق،ص المرجع:القادر عبد الدين نور _1
، رسالة ماجيستَت تاريخ حديث ي الحتالل المغرب األوسطاالسبانسياسة خير الدين في مواجهة المشروع كليل صاحل،  _1

 .184-177ص ،ص 2006.2007معاصر ،جامعة باتنة، 
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ـ  1702"من تون  إذل قسنطينة عاـ  ف البام "مراداشًتكت فيها تون  كا١تغرب األقصى كطرابل  معان فزح
بينما زحف السلطاف "إٝتاعيل "من ا١تغرب إذل تلمساف كما كراءىا فتصدل الدام "اٟتاج مصطفى "لبام تون  
ك ىزمو يف قلعة سناف كطاردتو قو اتو إذل حدكد تون  ٍب  إتو إذل سلطاف ا١تغرب ككاجو يف "خديوية "قرب األصناـ 

 .لك ٧تت اٞتزائر من ىذه ا١تؤامرةكىزمو كبذ

ا دل تشًتؾ يف ىذه اٟترب بقو هتا إال أف الدام فكر يف شن  ٛتلة عليها كحق ق صلحان مع       أما طرابل  فرغم أّن 
 لبلتفاؽ، كتواجهت القو اتالشريف "حياصر طرابل  تنفيذان  إبراىيمتون  يف الوقت الذم كاف الباشا التونسي "

كا٢تزدية معان ٦ت ا أدل إذل عزؿ الدام "مصطفى "كتعيُت  كتبادلت النصرـ 1705التونسية كاٞتزائرية يف الكاؼ عاـ 
"حسُت "خوجة ٍب  "٤تم د بقطاش "يف منصب الدام

1. 

 بُت سكاف ا١تغرب العريب أنو ال فرؽ بُت،كاٞتن  كالدين كاإلقليمللغة كاف ٔتمقتضى األمر الواقع من كحدة ا      
كللسياسة  ،فكلهم مغاربة أبناء كطن كاحد،ىو ا١تغرب العريب الكبَت،طرابل أك مراكش أك  ساكن اٞتزائر أك تون 

 فصل ىذه األقطار عن بعضها البعض. عتبارات أخرل كانت ٢تا آثارىا يفا ا١تغرضة

األحقاد بُت سكاف حدكد ىذه العداكة ك  اٟتربية كبعثا الفصل السياسي أثره الفعاؿ يف شىت الغارات ذكاف ٢ت     
كا١تعتربة ىو مسألة ىذه اٟتدكد ا١ترسومة ا٠تبلؼ يومئذ  كيكثر حولوع فيو كاف يتناز  كأغلب مااألقطار الشقيقة 

 .2حرما آمنا كحدا فاصبل،ا١تغربك قطار ا١تغرب العريب الثبلث تون ،اٞتزائر،بُت أ سياسيا

فًتؾ مدينة غازيا ببلد اٞتزائر،ـ 1676/ق1089يف سنة غرب األقصى خرج ا١توذل"إٝتاعيل"سلطاف ٦تلكة ا١ت     
بٍت  ممستجيشا يف غزاتو ىذه بقبائل حراء إذل ناحية اٞتنوب اٞتزائرم،تلمساف عن يساره ك ذىب موغبل يف الص

ية فاندفع معو ىؤالء إذل اٟترب ك سارت خلفو اٞتموع إذل أف بلغ ّنر الشلف بناحاٟتشم،عامر ك أكالد جرير ك 
ليبل  العثماشلفاجأىم اٞتيش  ىناؾ على الضفة ا١تواجهة من النهرك  (فأناخ ا١توذل"إٝتاعيل "بالبطحاء، )القويعة

تضعضع بذلك اٞتيش ربة ك انقلب أغلبهم إذل مواطنو، ك و ك مهارسو فأّنـز ا١تغافأقمعهم بإطبلؽ نَتاف مدافع
 حضرتو.عاد السلطاف يف من بقي معو من اٞتند إذل "ك  فانكسرت شوكتو ك قتل الوزير"منصور الرامي،ا١تغريب

قتصاص من قتلو بام "ىذه إمنا كانت بباعث اال إٝتاعيلا١توذل "يرل صاحب )طلوع سعد السعود( أف غارة      
كادم تافنة ا١توازم  على اعتبارسياسية بُت ٗتـو ا١تملكتُت كد الدٍب أعقب ذلك ترسيم اٟت،كىراف "شعباف الزنايف"

                                                           
1
 .48-44، ص  ا١ترجع سابق(، 2-1،)-الجزائر القديمة والوسيطة والحديثة-الموجز في تاريخ الجزائرحيي بوعزيز،_ 

 .89صالسابق، ا١ترجع:القادر عبد الدين نور_ 2
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كرئيسها بناء على ا١تعاىدات السالفة منذ عهد أمَت زناتة -كاألكسط األقصى-فاصبل بُت ا١تغربُت كجدة١تدينة 
 .1"زيرم بن عطية ا١تغراكم"مؤس  مدينة كجدةالسابق

كاف يف ىذه اآلكنة عصبة من دكؿ أكركبا،أ١تانيا ك بولونيا ك البندقية،دكلة البابا ك ٚتاعة فرساف   وأن  على فق ت  ا     
دل تكن اٟتكومة الفرنسية لتًتؾ ىذه الفرصة ك  نت ممتألبة ضد الدكلة العثمانية،كلها كا  -ك ىم فرنسيوف–مالطة 

 فبعث أكالة عنها،انتقاما ٢تزديتها ا١تتقدمة الذكر،حاؿ غفلة دار ا٠تبلفالسا٨تة لتمر دكف أف هتاجم فيها اٞتزائر يف 
ـ ك ىي تًتكب من ثبلث سفن متظاىرة 1683/ق1094فيفرم سنة بطليعتها إذل اٞتزائر يف أكاسط صفر/

ل ع لمو ٔتا تػمب ط نو ك ما تضمره يف  التفاتبطلب إبراـ عقد ا١تسا١تة ك الصلح فأعرض عنها الدام ك دل يمعرىا أم 
 العمارة الفرنسية بالطليعة، التحقتٍب نيات أصحاهبا من الغدر ك ا٠تداع،نفسها من ا٠تيانة ك ما تنطوم عليو 

جواف 26ىي ٖتتوم على ما يقارب من مئة مركب فهاٚتت مدينة شرشاؿ ٍب ىاٚتت العاصمة يف فاتح رجب ك 
 .2فأصابتها بستُت قنبلة

زيرة أصيبت يف ىذا اليـو دار اٟتاكم اليت بباب اٞتك  ،من القنابل ضعف ذلكاليـو الثاشل منها  لقت ا١تدينةيفت     
كانت  ك كممقابلتها با١تثلصد ىجمات العدك بالقوات اٟتربية اٞتزائرية  قامتك  سقط منها ساريتاف ممذىبتاف،

أعضاء  استشارةتلقاء نفسو من دكف  كالصلح منالدام بإعبلف ا٢تدنة  استبدك  من الطرفُت فادحة، ا٠تسائر
 .كالشدةالقساكة  كمفرطة يفدحة اليت كانت فاشركط األمَتاؿ "دككاف" لقبوؿكرضخ الديواف 

 كٜتسمائة ألفت ٔتليوف ٚتيع نفقات اٟترب اليت قدر  اقتضاء األساسيةكبنودىا كاف من مواد ىذه ا١تعاىدة      
فتحمل الدام على عاتقو مسؤكلية كل ذلك مع تسليمو ٚتيع فرنسا كرىائن،الرياس إذل  كتقدصل عدد منجنيو.

 550ككاف يبلغ عدد األسرل رنسيُت ك غَتىم إذل رجاؿ الغارة،جنسيتهم من ف اختبلؼأسرل النصارل على 
فلم يمعرىم رل ا١تسلمُت على قاعدة  التبادؿ،ك ٔتطالبة األمَتاؿ باإلفراج عن األسُت إثر ذلنسمة ك ّنض اٞتزائري

ىذا جوابا ك دل يلتفت إذل طلبهم ك حينئذ أعلن الديواف سخطو معًتضا على الدام يف قبوؿ شركط عقد ىذه 
جحفةا١تعاىدة 
م
ك دل يعًتؼ لو الديواف هبذا الصلح ك ال ٔتا أمضاه الدام مع األمَتاؿ الفرنسي ك كاف ذلك من  ا١ت

ـ  1683ق أكاخر جويلية 1094رجب  23م خوجة"ليلة على يد"إبراىيوجبات قتل الدام فصرع "بابا حسن"م
 .3إذل رفع اٟتصارك أظفر يومئذ األمَتاؿ "دككُت "

"دكترفيل ـ إبراـ معاىدة ك ا١تعركفة ٔتعاىدة السلم ا١تئوم ك اليت ٘تكن من خبل٢تا  1684كذلك ًب يف سنة       
نصت على أف يكوف السبلـ ١تدة مئة  بندا ك 29"إبراـ صلح بعد مفاكضات دامت أياـ تضمنت ىذه ا١تعاىدة 

                                                           
 .370عبد الكرصل غبل ب، ا١ترجع سابق، ص _1
 .465عزيز سامح ألًت، ا١ترجع سابق، ص_2
 .195-191عبد الرٛتن اٞتيبلشل، ا١ترجع سابق، ص_3
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كاف من أىم ما جاء فيها ما تعلق بالبحرية ك نودىا يف "كتابو نصوص ك كثائق "، ك سنة نقل "ٚتاؿ قناف "أىم ب
بلحظ جليا من بنود كمن ا١تاألسر ليدؿ مرة أخرل على دكر البحرية الكبَت يف معادلة العبلقات اٞتزائرية الفرنسية ،

ساسي الذم دارت حولو ا١تعاىدة، ألشكل احملور ا ية اٞتزائرية ك نظَتهتا الفرنسيةأف أمر نشاط البحر  ىذه ا١تعاىدة
خاصة السبلـ  ارم بدافع أنو ال ٕتارة دكف سبلـ بُت البلدينىتماـ بالغة فاقت حىت اٞتانب التجحضي بدرجة اك 
 .1الذم من شأنو أف يعك  إجيابا على مظاىر العبلقات األخرلك  بحرمال

بُت  بالرغم من ىدكء العبلقاتك  اط البحرية ا١تزدكج بُت البلدين،لنش حبل ّنائيا فشلت ىذه ا١تعاىدة يف اجاد     
لعبلقات مرة أخرل بالرغم لكن سرعاف ما توترت ا تبادؿ ا٢تداياطبلؽ بعض األسرل ك إك  استقرارىا نسبيا،البلدين ك 
ىو ما جعل ك  دخوؿ فرنسا يف حرب ضد اإل٧تليز، ذلك ىوكاف أىم سبب كراء ستمرت ىذه ا١تعاىدة ك من ذلك ا

بل كصلت إذل حد ٤تاكلة  دل تقف عند ىذا اٟتدعلى السبلـ بينها كبُت اٞتزائر، ك  فرنسا تسعى جاىدة للحفاظ
 .2إقناع اٞتزائر بقطع عبلقتها مع إ٧تلًتا

بإرساؿ ٛتلة أخرل يًتأسها "ديسًتم" حىت قامت فرنسا  ىدة السلم ا١تئوم إال ثبلث سنواتدل تستمر معا     
فُت ٠تسائر  بعد تكبد الطر ت إليو األحداث بعد ىذه اٟتملة ك نتيجة ١تا آلك  ـ لكنها فشلت، 1688يونيو  26يف 

ـ لكن تسوية ا٠تبلفات دل 1689سبتمرب  24نتهت ىذه اٟتملة بإمضاء معاىدة يف كبَتة يف عرض ا١تتوسط ا
 .3ـ1694تأخذ صورة ّنائية إال بعد سنة 

 كباختصار فإف  فًتة حكم الدايات قد ٘تي زت ٓتصائص ديكن اجيازىا فيما يلي:

يف عهد الدايات ٖتو ؿ جنود اإلنكشارية من جنود مناضلُت كمقاتلُت ضد  القوات ا١تسيحية  -
 .كللحكاـا١تناىضة لئلسبلـ إذل رجاؿ يبحثوف عن الغنائم ألنفسهم 

يهتموا بتطو ر  البحر، كدلّتمع الثركة من العمليات اٟتربية يف ـ 17اىتم  حكاـ اٞتزائر يف القرف  -
 الدخل من الثركة الفبلحية كتوفَت الغذاء للسكاف.

نتيجة العتماد اٟتكاـ على اٟتركب كالصراعات الداخلية بُت فئات اٞتيش فقد لقي العديد من  -
اؿ ا١تسئولُت عملي ة قضي ة اغتي أصبحتاٟتكاـ مصرعهم على يد اجملموعات ا١تعادية ٢تم ْتيث 

 عادية. 
 .4يف اٞتزائر االسباشل٘تك ن حكاـ اٞتزائر يف ىذه ا١ترحلة األخَتة من القضاء ّنائيان على الوجود  -

                                                           
 .346جوف.ب.ككلف، ا١ترجع سابق،ص_1
 .100-98، ا١ترجع سابق، ص1830-1619فرنسا معاهدات الجزائر مع ٚتاؿ قناف، _2
 .394ألًت عزيز سامح، ا١ترجع سابق، ص _3
 .62-61عمار ْتوش، ا١ترجع سابق، ص _4
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األعلى يف أمور اٟترب كالسلم  للببلد، كالقاضيالدام كاف ىو ا١تسئوؿ العسكرم كالسياسي  -
لو صبلحيات غَت ٤تدكدة قد كاف القتل ىو الوسيلة  التوظيف، أمكا١تسئوؿ على الضرائب كعلى 

 .1للحد  من صبلحياتو
 .2فنظريان ىو مطلق الصبلحيات يف تعيُت البايات كا١توظ فُت -
لكن و خيضع لقواعد صارمة حيث يعزؿ عن عائلتو اليت ال يراىا إال  مر ة يف األسبوع ألن و يف نظرىم  -

،أم يتصر ؼ كفق رغبة ضباط اإلنكشاريةرغم الصبلحيات ا١تخو لة لو إال  أن و كاف ك  "أب اٞتميع"،
 3ا١ترابطُت. كالقاضي ككبَت الثبلثة، ا١تفيتنيوف ف ا١تتكو ف من ثبلثُت من كبار اٞتند الرؤساء الدياالديو 

فهو كما كصفو .4تعاد ثركتو إذل ا٠تزينة الديواف، كإذا اغتيلالدام ذكم نفوذ ٤تد د صوري ان من قبل كاف  
بدكف  ثركتو، كأبلي  سي د  غٍت، كلكن و(:"أن و رجل JouabCanau "جواب كانوا ")االسباشلالكاتب 
 .4"ألتباعو لعبيد، عبد حري ة، ملكبدكف  زكجة، طاغيةزكج بدكف أطفاؿ 

كاف أغلبهم بعيدان كل البعد عن العلم كالثقافة كتسل موا مقاليد اٟتكم بعدما كانوا ديارسوف كظائف          
كاف انسانان ممسنان كمريضان  ـ( 1698-1695الدام "أٛتد باشا ") فمثبلن .5كإسكايف ،ٛت اؿ ،حارس  عادية

ك ،6فكاف بيد اإلنكشاريةكاف يرق ع األحذية لذا فمهم تو كانت تقتصر على اإلمضاء فقط ،أم ا اٟتكم 
من أمثلة ذلك الدام يمضاؼ إذل خصائص ىؤالء اٟتكاـ ظاىرة الفساد ك الرشوة ،كالتبذير ألمواؿ ا٠تزينة ،ك 

ىذا العهد كذلك الفوضى يف ما ديي ز  كزكجتومواؿ ا٠تزينة على رفاىية أكالده أنفق كل أ ا" "علي باش
 .6اٟتكم

                                                           
1  _ Bouabba(Y), Les Turcs au Maghreb central du 16éme au 19éme Siècle, 
S.N.E.D, Alger ,1972 P39. 
2  _ Mahfoud Kaddache,L'Algérie Durant la période Ottoman,O.P.U, 
Alger,1991,P92 
3 _ Le Pen, Aperçu Historique, Statistique et Topographique sur L'état 
d'Alger ,2eme éd, CH, Pecquet, Paris, 1830, P41 

 .375، ص ا١ترجع السابقشارؿ أندرم جولياف،_ 4
 .392، ص 1980قسنطينة، ،مطبعة البعث، أم الحواضر في الماضي والحاضرشعيب ٤تمد ا١تهدم،_5
،تح كتق: ٤تمد عبد الكرصل،ش.ك.ف.ت، المرضية في الدولة البكداشية في بالد الجزائر المحمّية التحفةابن ميموف، _6

 .25اٞتزائر، ص 
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ليب على عبلقة الدايات الري اس من أجل السلطة كاف لو األثر الس اإلنكشارية كإضافة إذل الصراع بُت      
ىكذا نستنج أف عهد ك  .كالثقافيةىذه السلبية ظهرت على كل ا١تيادين االقتصادية كاالجتماعية بالرعي ة 

ال  بعض الدايات يعد  بداية لعهد االستقبلؿ الكامل للدكلة اٞتزائرية عن الدكلة العثمانية كدل تبقى إ
كجاء بعده أربعة ـ( 1682-1671الدام "اٟتاج باشا ")نصب ىو أك ؿ من توذل ىذا ا١تالشكليات، ك 
على ا٢تامش يتفر ج على  األىارلكجعلت السلطة  العسكرية، كاحتكرت حك مت الطبقةك  .كعشركف دايان 
 الفنت، كاالضطراباتا٧تر  عن ىذا انتشار  األتراؾ، كقد الدام، كاٞتنوديف صفوؼ  كاالغتياالت ا١تتكر رةاألحداث 
٤تاكالت الدكلة العثمانية ا١تتكر رة التدخ ل يف اٞتزائر من اسًتجاع سلطتها كنفوذىا السابق أياـ حكم   الداخلية

البايلربايات ك الباشاكات كتأثَت ذلك على مركز الدايات كحف زت القول ا١تعادية ٢تم على التمر د كالعصياف
 1. 

. 

                                                           
 .375، ص رجع سابقا١ت ،جولياف شارؿ أندرم_1
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 م17:التطورات االقتصادية إليالة الجزائر خالل القرن الثاني الباب

ك أنو ىو الذم وبّدد مدل ثراء الدكلة أك فقرىا نظاـ سياسي ذل االقتصاد ىو عصب اغبياة بالنسبة إذل أم     
اقتصادية تتماشى هبا اؼبؤسسات اؼبختلفة يف الدكلة  إمكانياتأّف اغبياة االقتصادية تستمّد كجودىا من  كال شك

موارد الدكلة ربدد من خبلؿ ىذه اجملاالت فإّّنا  الصناعة.كإذا كانتسواء فيها دبا يّتصل بالزراعة أك التجارة أك 
الدكلة مستقرة أصبح نظامها  ككلما كانت،حركب كجَتاّنا منبُت الدكلة  كما يقـوتتأثّر اهبابيا بالوضعية السياسية 

 .1كرقّيااالقتصادم أكثر تطّورا 

كاف للجانب االقتصادم من تاريخ اعبزائر يف الفًتة العثمانية آثار حاظبة ك انعكاسات مباشرة على      
يبكن التعرض ؽبذه اعبوانب كلها إال بعد األحداث السياسية ك النظم اإلدارية ك اغبالة االجتماعية ،حبيث ال 

التعّرؼ على األكضاع االقتصادية ،فنبلحظ مثبل أف الدافع االقتصادم كانت توجهو العبلقات اػبارجية من خبلؿ 
نشاط اعبهاد البحرم  كنظاـ اإلتاكات ك اؽبدايا اإللزامية ،كما أف الوضع االقتصادم ظل ىو اآلخر يتحكم يف 

بُت فرؽ األكجاؽ ك صباعات الرياس ،ىذا فضبل عن أف اغبياة االقتصادية كانت تربز لنا الدكافع الصراع ك التنافس 
جانية ،يف حُت ك األىداؼ اغبقيقية للثورات الداخلية ،ابتداءن من ثورة سويد ك فليسة ك انتهاء بثوريت درقاكة ك الت

د األساسي األكقاؼ الذم كاف يشكل اؼبور ك  اعبزائر ارتبط دبدخوؿ األحباس كضع الثقافة يفأف حالة العمراف ك 
 2.رعاية اؼبدرسُت كالطبلبلئلنفاؽ على اؼبساجد كاؼبدارس ك 

عبزائر إباف اغبقبة األمر الذم ال ىبتلف فيو اثناف ىو األثر البارز الذم يشكلو النشاط االقتصادم يف ا      
سانبت بشكل كبَت يف تغيَت اػبارطة السياسية للجزائر  ،كانعكاسات صبةكانت لو تأثَتات كاضحة  العثمانية،

 . 3فقد كاف الطابع األبرز يف كل اعبوانب ،كاالجتماعيةاإلدارية  كبناء الُنظم

ظل  اإلتاكات كماذلك من خبلؿ نشاط البحرم ك ك  كانت توجهو العبلقات اػبارجية،  الدافع االقتصادم       
صباعات الرياس ىذا ما يبكن أف نستشفو عن ك  ىذا الوضع يتحكم يف الصراع ك التنافس بُت فرؽ األكجاؽ،

العثمانية أّنا كانت تستفيد من مداخيل اعبهاد البحرم الذم  العهدالوضعية االقتصادية اليت ميزت اعبزائر إباف 
يف العهد العثماشل تتميز بنوع من االستقبلؿ عن باقي ربوؿ إذل مؤسسة قائمة بذاهتا فقد بدأت البحرية اعبزائرية 

األساطيل اؼبغربية،ك أصبحت تشكل قوة حبرية خاصة. فنظمت طرؽ التوظيف ك التمويل ك العمليات البحرية،ك 

                                                           

دار اغبضارة للطباعة ك النشر ك التوزيع ،2ج،1ط،-األحوال االقتصادية و الثقافية–الدولة الزيانية  تاريخحساشل، ـبتار 1_ 
 .11ـ،ص2007

،اؼبؤسسة الوطنية -الفترة الحديثة و المعاصرة –دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر سعيدكشل،ناصر الدين 2_ 
 .357ص، ،د.س.ف2،اعبزائر ،ج للكتاب

 .14،اؼبرجع السابق،ص دخية فاطمة_3
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أصبحت بذلك الطريقة اعبزائرية َمَثبل وُبَْتذل باعتبارىا مؤسسة توفر مدخوال ماديا ػبزينة الدكلة من الغنائم 
 واؿ،كما كاف ؽبا دكر مهم يف مواجهة كل التحديات اليت كانت ربيط هبا،ك ذلك راجع إذل:ك األم

موقع اعبزائر ك طبيعة سواحلها اؼبفتوحة على أكركبا ك اؼبتحكمة يف اغبوض الغريب للبحر اؼبتوسط  -
 كلم.  1200على امتداد 

ة،ك ما قبم عن ذلك من صراع ك الظركؼ الدكلية اؼببلئمة،ك اؼبتمثلة يف التنافس بُت الدكؿ األكركبي -
 توترات مثل العداكة بُت "فرانسوا األكؿ "ملك فرنسا ،ك اإلمرباطور"شار لكاف "عاىل إسبانيا.

استخداـ البحارة اعبزائريُت األساليب البحرية اؼببلئمة،مثل االلتجاء إذل الغارات اؼبفاجئة،ك  -
 استعماؿ بنادؽ الباركد السريعة الطلقات.

اعبزائريُت ،ك كفاءهتم اغبربية،ك مقدرهتم القتالية العالية اليت مكنتهم من ربقيق  مهارة البحارة -
 .1انتصارات حاظبة

أما اعبوانب اليت تعكس اغبياة االقتصادية فهي مع تشبعها ك تعدد كجوىها يبكن أف نلخصها يف أىم 
 النشاطات االقتصادية اليت قبملها يف النقاط التالية:

 أنواعها )اللزمة ،الغرامة ،اإلتاكة ،العادة ،الزكاة ،العشور،الضيفة(.الضرائب دبختلف  -
 اغبرؼ كالصناعة. -
 احملاصيل كالسلع. -
 األسواؽ كاعبمارؾ كاؼببادالت التجارية للدكلة كاؼبؤسسات كاألفراد. -
 اػبزينة كالعملة كاألسعار. -
 اعبهاد البحرم كاإلتاكات كقضية األسرل كشؤكف البحرية. -
 كأمبلؾ بيت اؼباؿ كمؤسسة األكقاؼ.أمانات ككدائع  -
 شؤكف األكقاؼ "اغببوس "كسبل اػبَتات،مع باقي اؼبؤسسات الدينية. -
 ترضيات الشيوخ كاؼبرابطُت كىدايا اغبرمُت الشريفُت كىدايا إستانبوؿ .  -
 .2كضعية اؼبلكية العقارية يف الريف كاؼبدينة  -

 

                                                           
 .15،اؼبرجع السابق،ص دخية فاطمة_1

 .358صاؼبرجع السابق،،-الفترة الحديثة و المعاصرة –دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر ،ناصر الدين سعيدكشل_2
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 ودوره وعائداتوالبحري  األول: األسطولالفصل 

 من اؼبسلمُت طرد بعد خاصة ،1اؼبسيحي اؼبد لوقف كبَتا، دكرا اؼبغرب لببلد البحرم اعبهاد لعب      
 النشاط ىذا يف كبَتا، دكرا إسبانيا من اؼبطركدين اؼبوريسكيوف لعب كقد. 2مشركعا أمرا أصبح حيث األندلس،

 . 3ببلدىم من كطركىم,حرماهتم كاستحلوا,أمواؽبم ّنبوا الذين اإلسباف من لبلنتقاـ باعبزائر
 فقد.4اؼبسيحي العادل ضد اؼبغاربية، باإلياالت اإلسبلمي اعبهاد لواء ترفع العثمانية الدكلة جعل ىذا كل       

 القواعد من العديد لتحرير اؼبسيحيُت، ضد مقدسة حربا البحرم النشاط أف ،"بربركسة الدين خَت" اعترب
 .5اإلسباشل االحتبلؿ من اؼبغرب ببلد يف اإلسبلمية

 هبا يقـو كاف اليت اؼبمارسات، تلك دتوجسّ  للميبلد عشر السابع القرف خبلؿ الديٍت الصراع استمرار إف       
 اعتقادا اؼبغاربة، اجكاغبجّ  التجار ضدّ  االيطالية؛ الدكيبلت كقراصنة مالطة، جبزيرة" يوحنا"القديس فرساف من كل

 اليت االعتداءات، ىذه ضد األيدم مكتويف يبقوا دل اؼبغاربة  أما.  كالغفراف الثركة ؽبم ذبلب اغبرب ىذه أف منهم
 كاف كعليو.الغربية أكربا لدكؿ اعبنوبية السواحل على مشاهبة غارات أيضا ىم شنوا بل الصليبية، الركح غذهتا
  .6مقدسة كحرب جهاد أمر كاؼبسيحي، اإلسبلمي للطرفُت بالنسبة الديٍت، العامل

اغبديث قوهتا، ك عرفت فيو أكج  ككانت قدـ أرقى عصور اعبهاد البحرم يف العصر اغبديث  17مّثل القرف       
كشكل من أشكاؿ   اإلسبلميالظركؼ التارىبية اليت أفرزت ظاىرة اعبهاد البحرم على امتداد سواحل اؼبغرب  عن

 أخرل، ينبغيظّل اختبلؿ القّوة تارة  هتديداهتا يفك من مظاىر الرفض الرظبي للهيمنة األكركبية  تارة، كمظهرالدفاع 
 ىبفي الوجو اآلخر للقرصنة األكركبية اؼبتمّثل يف نشاط القراصنة األكركبيُت. أال

                                                           
1

  السنة لعلمي البحث ،رحلة اؼبسيحي كاؼبفهـو اإلسبلمي اؼبفهـو ، اإلسالمي الغرب في البحري الجهاد: مبارؾ زكي _
 .16 ص،45 عدد،1998  ،الرباط اػبامس ؿبمد امعة،ج كالثبلثوف اإلحدل

2
 .458ص،السابق اؼبرجع،-الفترة الحديثة و المعاصرة –و أبحاث في تاريخ الجزائر دراسات  :مركش اؼبنور_ 

3
 السادس/ ىجري العاشر القرن في والمغرب الجزائر بين والثقافية واالجتماعية االقتصادية العالقات:خركؼ بن عمار_ 
 .29ص,2008،كالتوزيع كالنشر للطباعة االمل دار،2ج،ميالدي عشر

4
  .129ص ،ـ1989/ ىػ1335، اعبزائر ،الثعالبية اؼبطبعة،الدين نور القادر عبد: كتع تص، وعروج الدين خير غزوات:ؾبهوؿ _

 .129ص،اؼبرجع السابق:ألًت محسا عزيز_ 5

 .239ص،السابق اؼبرجع:ككلف.ب.جوف _6
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ىنا البد من اإلشارة إذل حقيقة ىامة كىي أّف كبل القرصنتُت ليستا كليدة ظركؼ الكشوؼ اعبغرافية كالطرد      
األندلسي فحسب بل نبا امتداد الحتكار حضارم كصراع عسكرم ذبّلت أبرز مظاىره خبلؿ اغبركب الصليبية 

شديد على دكر العامل الديٍت يف ربريك اعبانبُت كبو ىذا اؼبنطلق يبكننا الت الوسيط، كمناؼبتوالية ابتداء من العصر 
 .1الصداـ ككونو ظّل عامبلن فاعبلن يف ذلك االحتكاؾ

 كسواحل السفن على كاالعتداء البحرم التسابق كتعٍت ،"Corsa" ايطارل فهو القرصنة كلمة أصل أما    
 كلمة عشر السادس القرف قبل الفرنسيوف استعمل كقد قرصاف، كلمة اشتقت كمنها األجنبية، الدكؿ

"Attaque"، أم ،  عشر السادس القرف بداية كمع اؼبهاجم، أك القرصاف دبعٌت" Ecumeur" ككلمة اؽبجـو
 .2أكربا يف" Corsaire" كلمة تعميم بدأ

 فاستعملوا مشينا، عمبل النشاط ىذا تعترب دل اإلسبلمية، البحرية نشاط تناكلت اليت اإلسبلمية اؼبصادر        
 اآلخر البعض يرل حُت يف .3البحرم النشاط من السليب اعبانب دائما يعٍت ال اصطبلح كىو ،"البحر غزاة" كلمة

 كغَت بالدكلة، مرتبط القرصنة نشاط األصل يف لكن الدكلة، سلطة عن بعيدا ّنب عملية ىي القرصنة؛ عملية أف
     .لصوصية فهو ذلك

 للمتوسط، الغريب اغبوض ضفيت بُت مطاردة حرب القرصنة نشاط اعتربكا األكربيُت فإف التباين ىذا رغم      
 لتجارة خبلؽبا من تتعرض اؼبباشرة، للمعارؾ بديبل تكوف معلنة غَت حرب شكل يف أخرل دكلة ضد دكلة سبارسو

 . 4الغنائم على اغبصوؿ أجل كمن استطبلعية ألىداؼ سواحلهم هتاجم أك أعدائها؛

 سبيل يف جهاد كأّنا اؼبسيحيُت ضد اغبرب كجوه من كجو القرصنة فاعتربت اؼبغاربة لئلياالت بالنسبة أما      
 األكربية للبحرية كاضح تفوؽ حدث عشر السابع القرف بداية كمع. األيبَتية اعبزيرة شبو اسًتجاع أجل من اهلل،

 على باؽبجـو األحياف غالب يف كيكتفوف ألكربا، التابعة اغبربية السفن يتفادكف عموما اؼبغاربة القراصنة جعل
 Pierre " )بيارغرانشاف"يشَت السياؽ نفس كيف5اؼبتوسط األبيض البحر  من الشمالية للضفة التجارية السفن

                                                           
،يف:اجمللة التارىبية العربية للدراسات العثمانية، القرصنة و شروط افتداء األسرى بالجزائر في القرن الثامن عشرؿبمد أمُت،_ 1

 .24ـ،ص2000،مؤسسة التميمي للبحث العلمي كاؼبعلومات،زغواف،تونس،سبتمرب،21
 2 _Le Petit La Rousse, France Matière Corsaire, Grand Format Edition 2005, 

p 297.        
 .33صـ،1989 ،سبل، 2ط ،منشورات اػبزانة العلمية الصبيحة،سال أولى حاضرتي أبي الرقراقعبد العزيز بن عبدا هلل:_ 3
في القرنين الثامن والتاسع للهجرة/الرابع عشر -حفص و القوى الصليبية في غرب المتوسط بنوعبد الناصر جبار:_ 4

 .101ص،1990،جامعة القاىرة،قسم التاريخ،رسالة ماجستَت يف اآلداب،والخامس عشر للميالد
 5 _Pierre Grand champ: Auteure de Consulat de Franc a Tunis(1577-189-81) 

imprimerie J. aloccio, Tunis, 1943, p239. 
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Grand Champ )اؼبغاربية البلداف طرؼ من اؼبمارسة العسكرية اغبرب أشكاؿ من شكل ىي القرصنة أف 
    . فيو سبارس كقانونيا دينيا بعدا يعطيها كىذا اؼبسيحية الدكؿ ضد

 تنطلق كانت حيث اؼبغاربية، الببلد يف كربديدا اإلفريقي، الشماؿ بسواحل أساسا البحرم اعبهاد اطنش تركز     
 .1اإلسبانية السفن كخاصة سفنها  مهاصبة أك األكربية، للدكؿ اعبنويب الساحل باذباه عملياهتا

 التجارية اغبرب أشكاؿ من شكا أّنا يرل من كىناؾ، 2اقتصادم طابع ذات حرب أّنا اؼبؤرخوف بعض يرل     
 فهي اإلسبلمية القرصنة أما .معلنة غَت استنزفيو حربا أّنا يرل من ىناؾ ك،3 اغبريب العتاد يف التفوؽ على تعتمد
 كالربتقالية اإلسبانية اؼبسيحية االعتداءات إذل سواحلهم تعرض عند إفريقيا مشاؿ سكاف تبناه حبرم جهاد حركة
 .4اػبصوص كجو على

 عنها اؼبًتتبة النتائج ك، "الرببرية القرصنة" حجم تضخم إذل اؼبذكورة الفًتة يف األكربية اؼبصادر أغلب سعت     
 5"،كداف ،غرامام" ىايدك" أمثاؿ اػبصوص كجو على الدين رجاؿ كتابات لعبت كقد, تصديقو يصعب بشكل

 اؼبسحيُت العبيد من اآلالؼ عشرات فيها يرضخ كاف اؼبسيحي، للعادل كآفة اعبزائر صورة ترسيخ يف كبَتا دكرا
 .6السجوف ،أكيف الشاقة كاألعماؿ العذاب، أنواع لكافة

                                                           

 .255،صاؼبرجع السابقنيكوالم ايفا نوؼ:_ 1
 2 _Nettement)A( : Histoire de la conquête d'Alger, paris,1556,p75. 
 3 _Moulay(B) Histoire de la marine Algérienne, 1516-1830 , Alger, 1983,p19. 

 .67اؼبرجع السابق،ص ،العثمانيأوراق في تاريخ الجزائر في العهد  حنيفي ىبل يلي: _4
 5 _Pierre Dan : Histoire de barbarie et de ses corsaires,2eed, 

paris,1649,pp318-319. 
 انظر كذلك: 

-Fontenay)M( :" le Maghreb barbaresque et éclairage méditerranéen aux 
XVI – XVI siècle" ,in C.T.157-185,1991,pp15 

األمريكي "شالر" يف مذكراتو شأف كضع األرقاء اؼبسحيُت يف اعبزائر كما يلي:"أرل من الواجب أف أقوؿ كلمة يذكر القنصل _ 6
عن اؼبعاملة الفظيعة اليت كانت تنتظر اؼبسحيُت البؤساء، الذين يلقوف ىذا اؼبصَت... كانت سلطات االيالة دائما اضبيهم من 

صاؼ أف أقوؿ أف حالتهم دل تكن أسوء من حالة أسرل اغبرب الذين يقعوف يف األذل كمن سوء معاملة األىارل،كإنو ؼبن اإلن
  .101-99،ص،اؼبرجع السابقكلياـ شالر: لداف اؼبسيحية اؼبتحضرة.." أنظر:أيدم الب
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 عمبل إفريقيا مشاؿ كدكؿ لئليالة البحرم النشاط يف ترل اليت األكركبية االدعاءات عن االبتعاد هبب كعليو
 كغَت مباشرة بطرؽ تشجع كانت اؼبسيحية فالدكؿ، اؼبتوسط يف ناشبا كاف اإلسبلمي اؼبسيحي الصراع.1لصوصيا
 من كجو اؼبغاربة لئلياالت فاعتربتو .حكومية مؤسسة القرصانية البحرية كانت ك، قرصانيو مؤسسات مباشرة
 القرف بداية كمع. األيبَتية اعبزيرة شبو اسًتجاع أجل من اهلل، سبيل يف اعبهاد  فأعلنت،  ضدىم اغبرب كجوه

 .2 األكربية السفن يتفادكف اؼبغاربة القراصنة جعل األكربية للبحرية كاضح تفوؽ حدث عشر السابع

اقتحم العرب اؼبسلموف ؾباؿ البحر كدل تكن ؽبم حاجة يف فبارسة اعبهاد البحرم فكانت ىجماهتم البحرية      
على شكل حركب حبرية دفاعية ىدفها ضرب اقتصاديات العدك  ، أكاإلسبلميةهتدؼ إّما لتأمُت الفتوحات 

يستمد مقّوماتو  األساسية، كمافكانت ملتحمة دبفهـو اعبهاد يف سبيل اهلل الذم يعترب ركنان من أركاف اإلسبلـ 
 .3الشرعية من كصايا الصحابة كاػبلفاء الراشدين كمن فتاكل الفقهاء كاجتهادىم

الصدد:"إنّو بدأ بصفة منّظمة يف النصف الثاشل من القرف الرابع عشر،بعد أف  يقوؿ "ابن خلدكف"يف ىذا     
ضعفت أساطيل اؼبسلمُت ،ك أصبحت الغلبة للفرقبة يف البحر اؼبتوّسط ،كعندما أصبحت األمم النصرانية دكالن 

مث يركبوف إذل سواحل متعددة،هبمع النفر كالطائفة من غزاة البحر كيصنعوف األسطوؿ كيتخَّتكف لو األبطاؿ الرجاؿ 
الكفرة  الفرقبة ك جزائرىم على حُت غفلة فيخطفوف منها ما قدركا عليو ،ك يصادموف ما يلقوف من أساطيل

 فيظفركف هبا غالبان كيعودكف بالغنائم كالسيب ك األسرل".

القرصنة ىي حرب تقوؿ "كورين شوفالييو "يف كتاب "الثبلثوف سنة األكذل لقياـ دكلة مدينة اعبزائر":"إّف      
مشركعة تتم بواسطة بياف صريح للحرب..إذ بالنسبة للمسلمُت فإّف القرصنة قبل كل شيء ىي شكل من أشكاؿ 

 .4اعبهاد يف البحر"

(بعض من صفات البحارة اعبزائريُت قائبلن: Diego de Haédo ")ذكر األسَت " دييغو دم ىايدك      
،كربيعان دكف خوؼ ،ك هبوبوف البحر اؼبتوّسط من شرقو إذل غربو ،دكف أف يعَتكا أم اىتماـ  )...يبحركف شتاءان 

ىبرجوف -قراصنة اعبزائر-ؼبراكبنا مستهزئُت ببحارتنا الذين يستأنسوف دببلىي اؼبوانئ اؼبسيحية حىت ىبيل للمرء أّّنم
لكوف اؼبراكب اعبزائرية خفيفة تسبق الريح على لصيد األرانب الربيّة فيقتلوف كاحد ىنا كاآلخر ىناؾ ،ك ىذا راجع 

عكس اؼبراكب اؼبسيحية الثقيلة اليت ال تستطيع مطادرهتا كمنعها من الغزك حسيمان وبلوا ؽبم ،ك القراصنة يهتموف 
                                                           

1 Bayer)P( : la vie quotidienne a Alger a la ville de l'intervention française 
hachette,1963,p231. 
2 La caste (L) :La marine Algériennes ou les turcs, paris, éd Géographie 
Maritime et coloniale,1931,P5.  

 .89،ص اؼبرجع السابقؿبمد خَت فارس، 3
 .16،صاؼبرجع السابقزكي مبارؾ، 4
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جدان بالنظاـ كالنظافة كتنظيم اؼبراكب كلئلحبار ببطء كضّد الريّاح فإنّو مسرح ألّم كاف حىت كلو كاف قبل الباشا 
 .1نفسو أف يغَّت مكانو،أك يتحّرؾ من اؼبكاف اؼبتواجد فيو..(

للحديث عن أعداد ىذه الطائفة فستستند إذل"دكمام "الذم قّدر عددىم حبوارل أربعة آالؼ رجل ،أضف       
إذل ىذا العدد ؾبموعات أخرل ،عزّزت ىذه الطائفة كاؼببلحقُت ك الذين كاف أغلبهم مسيحيُت ،ك يهود مقيمُت 

اعبزائر ،ك كانوا يقوموف بأدكار تقنية،معينة )صناعة السفن ،مدافع...(ك قد سانبت ىذه الطائفة يف تطور يف 
النشاط البحرم بشكل كبَت ،فإذل جانب معرفتهم ببعض القواعد النظرية لفن اؼببلحة كمعرفة حركة النجـو ك قراءة 

 البوصلة  ك اذباىات الرياح.كانوا معركفُت بشجاعتهم.

يقوؿ "ضبداف خوجة" يف ىذا الصدد:)....ك ىناؾ أمثلة رائعة عن استعداداهتم الطبيعية،ك منهم من يتولوف       
على السفينة يف رحلتهم األكذل ،ك ىم هبهلوف مبادئ اؼببلحة األكلية،ك سيما أّنم يعرفوف اعبباؿ ك قممها معرفة 

...(،ك ىذا إف دؿ على شيء إمبا يدؿ على ذكاء جيدة ،ك قد كانوا يتمكنوف من التمييز بدقة بُت نقطة ك أخرل
 . 2ىؤالء الرجاؿ ك علمهم ك استعدادىم للتكيف مع اغبياة البحرية

كما دل يكن الرياس حبارة عاديُت بشهادة اؼبؤرخُت اؼبسلمُت ،ك منو ما نقلو لنا السفَت "التمقركيت "أثناء إقامتو       
ـ حيث يقوؿ :"...ك رياس اعبزائر موصفوف بالشجاعة ك قوة  17ـ ك بداية القرف  16باعبزائر أكاخر القرف 

اعبأش،ك نفوذ البصَتة يف البحر،يقهركف ،النصارل يف ببلدىم".سانبت ىذه الفئة يف ازدىار النشاط البحرم 
ـ الذم تعزز برياس ِعظاـ أمثاؿ:"علي بتشُت ،ك مامي أرناءكط ،ك جعفر  17بدرجة كبَتة خاصة يف القرف 

 .2ـ إزاء سلطة الوارل 16ك غَتىم بالرغم من سبتع ىذه الطائفة بنوع االستقبللية يف القرف  جنويز..."

ـ لفظ القرصنة ىذا اؼبصطلح الذم يُعرفو اؼبؤرخ  16ك  15كاف قد أُطلق على اغبركب البحرية يف القرف       
ق ك   9لعربية إمبا استعربت يف القرف اعبزائرم "ابن أشنهو "دبا يلي:"...فبل يوجد ؽبذا اؼبصطلح مرادؼ يف اللغة ا

                                                           
1_Diego DGMIL 
e Haédo, Histoire des Rois d'Alger ,traduit par:H.D.D.E,GrammontAdolphe, 
Jourdan,Libraire-éditeur,Alger,1881,p19. 

 _ضبداف بن عثماف خوجة،اؼبراة،2

، 5ط(،المغرب العربي دراسة تاريخية الحديث و أوضاع المعاصرة ،)الجزائر ،تونس ،المغرب األقصىصبلح العّقاد،_2
 .321-230،ص،ص 1985مكتبة ألقبلو اؼبصرية،القاىرة،



 م 17ه/ 11الباب الثاني                                   التطورات االقتصادية إليالة الجزائر خالل القرن 

 

  
 123صفحة 

 
  

كاف يسمي من يتعاطاىا قرصانا "ك ىم ُمَعَركفوف عند"ابن خلدكف "بغزاة البحر،ك قد َمَهَر فيها  األتراؾ ك 
 .1اعبزائريوف ك خصوصا منهم أىل جباية ك شرشاؿ ك كىراف

ـ بل تعود جذكرىا إذل أبعد من ذلك  16 تعترب القرصنة البحرية قديبة قدـ التاريخ ،فلم تكن إذا كليدة القرف     
ك ازدىار التجارة البحرية  ـ،ك ارتبط بتطور السفن اؼببلحية، 16بكثَت إال أف ازدىار نشاط القرصنة بدأ منذ القرف 

ك ربوؿ اغبرب الدينية بُت اؽببلؿ ك الصليب من اغبركب الربية إذل اغبركب البحرية ضمن إطار اؼببدأ الذم ينص 
على أنو )من يبلك ،يبلك الرب (،إاّل أف للقرصنة قوانُت ربكمها ك نظامها الدكرل الذم يأطرىا ،ك يف ىذا يقوؿ" 

نة ظاىرة قديبة يف اؼبتوسط لكنها زبتلف عنها يف األطلسي ،يف أف األكذل ؽبا قواعدىا فرناف بركديل":)....فالقرص
 .2ك أعرافها اليت كانت تقـو بينها إذل تبادؿ القرصنة صبلت...(

 لئليالة االقتصادية النشاطات أبرز، 3البحر بلصوصية ربامبل األكركبيوف يسميو ما أك القرصنة، لتشكّ       
 اؼبفاىيم ذبارة عرب ثركات من تدركه  كانت دبا اؼبيبلديُت عشر كالسابع عشر السادس القرنيُت خبلؿ اعبزائرية
 .النشاطات اغبقيقي احملور اؼبتوسط األبيض البحر فكاف كالرقيق،

كاف القراصنة ينشطوف بطريقة قانونية معركفوف ك مدفوعوف من طرؼ حكومتهم ،إذ كانوا وبصلوف على       
تصروبات مكتوبة قانونية اؼبعركفة باسم "رسالة العبلمة"،ك اليت تسمح ؽبم دبجاهبة السفن التجارية للدكؿ األعداء 

غَت العادلة اليت يبارسها لصوص البحر،إذ أّنا كانت  ك يف كاقع األمر كانت القرصنة تعترب دبثابة انتفاضة ألفعاؿ
تسعى من أجل تقليص العنف يف البحر.ك كانت أكؿ رسالة مكتوبة ك مرخصة من طرؼ"فيليب أكغست "يف 

ـ، اليت ظبحت للقراصنة بالتجوؿ يف البحر برعاية اؼبلك:"إذ تعود أصوؿ القرصنة إذل القرف  1206مام من سنة 
ـ يف حوض األبيض  19ـ إذل غاية القرف  16ج نشاطها يف الفًتة اؼبمتدة من القرف ـ،لكنها بلغت أكّ  13

 .4اؼبتوسط

خو اعبزائر على أف ىذه اغبقبة التارىبية سبثل العصر الذىيب للبحرية اعبزائرية ،فلم ينقض العقد الثاشل هبمع مؤرّ      
ـ حسب ما أكرده الراىب"داف "فإف  1634ـ حىت بلغت البحرية اعبزائرية قوة خارقة ،ك يف سنة  17من القرف 

مدفع ك استمرت  40مدفعا ك منها بػػػػ 25كحدة منها ما ىو مسلح بػػػػ 70األسطوؿ اعبزائرم كاف يتشكل من 
اعبزائر ؿبافظة على ىذه القوة حىت حلوؿ النصف الثاشل من القرف إذ نَػَوَه "الكركا "بأف البحرية اعبزائرية ال يبكن أف 

                                                           
1_Moulay Belhamissi,Histoire de la marine Algérienne 1515-
1830,E.N.A.L,Alger,1983,p49. 

 .193،ص اؼبرجع السابق،2(،ج و الواقع-األساطيل-دراسات عن الجزائر في العهد العثماني )القرصنةاؼبنور مركش،_ 2
 251-249،صاؼبرجع السابق، 1830 – 1619معاىدة الجزائر مع  فرنسا صباؿ قناف :_ 3
 .140ُسهيل،اؼبرجع السابق،ص صباؿ الدين _ 4
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ـ  1656تضاىيها حبرية أية دكلة أخرل "ال كجود لبحارة أهقول من البحارة اعبزائريُت لقد انطلقوا يف البحر سنة 
 .1شخص 400سفينة،يًتاكح تسليح كل كاحدة منها بُت ثبلثُت ك طبسُت مدفع ك يصل طاقم بعضها إذل  23ػبػػػ

لت يف جوىرىا دستور الدكلة ،فيما بنت اعبزائر سياستها اػبارجية على ؾبموعة اؼببادئ األساسية اليت شكّ      
شخصية ك السيادة العامة للببلد ،ك كرامة خص عبلقاهتا بالدكؿ اجملاكرة ؽبا ،خاصة األكركبية منها ،فكانت ال

السكاف ك العباد أىم مبادئها ،ك مصلحة الدكلة فوؽ كل اعتبار ،ك كّرست ىذه اؼببادئ ،يف إطار الوالء للدكلة 
ـ على مصَت  17العثمانية ك دكف اػبركج عن سياستها العامةأثر النشاط البحرم للجزائر بدرجة أكرب يف القرف 

ـ اليت اّتسمت بالتعاكف اغبذر،خاصة يف عهد"خَت الدين  16بلدين اليت كانت عليو يف القرف العبلقات بُت ال
 ـ. 1543"الذم قدـ يد العوف للفرنسيُت يف حرهبم ضد"شارؿ اػبامس"اإلسباشل يف عاـ 

سبب ـ ك حىت ّنايتو ،فشل البلدين يف ربقيق التقارب الطويل األمد ،ك يعود ال 17لكن مع بداية القرف      
الرئيسي يف ذلك إذل دكر النشاط البحرم للجزائر ،ك الذم شكل آنذاؾ شوكة يف حلق الفرنسيُت ،ك أىم مظاىر 

ـ اليت فشلت بسبب اعتداء البحارة اعبزائريُت على سفن ذبارية مرسيلية ،دكف علمهم  1619ذلك معاىدة 
شلها ،ك دخوؿ البلدين يف قطيعة دامت ألكثر ببداية اؼبفاكضات بُت الطرفُت ،لعقد الصلح بينهما فبا أدل إذل ف

دل تستطع اعبزائر ك فرنسا ربقيق سلم دائم ،رغم كجود نية ذلك عند اعبزائريُت نتيجة عدـ  من عشر سنوات،
جدكل العهود اليت كاف يقدمها الفرنسيُت ،خاصة يف عهد اؼبلك "لويس الرابع عشر "الذم أظهر نواياه عبلنية 

 .2ـ 1664لة الحتبلؿ جيجل عاـ ضد اعبزائر بتجهيز ضب

ـ على الصعيد اػبارجي أيضا اتساع نطاؽ تعامل اعبزائر ،فلم تعد فرنسا الطرؼ الوحيد  17خصائص القرف      
الذم تتعامل معو بل أشتمل كذلك إقبلًتا ك ىولندا ،كدكلتُت ذباريتُت ك كانتا االثنتاف قد شقتا الطريق بغية 

ك خاصة التجارة مع اؼبشرؽ ،بتأسيسها الشركات التجارية الكربل ذات التنظيم احملكم   اإلنفراد بالتجارة الدكلية
 كشركة اؽبند الشرقية الربيطانية.

فبا دفع بريطانيا بالتفكَت يف توطيد مركزىا يف البحر األبيض اؼبتوسط صراعها مع إسبانيا يف عهد "فيليب      
ية ،ك كّللت مساعيها بالتوفيق إذ َرَحَب السلطاف العثماشل بالتجار الثاشل "،فسعت إذل التقرب من الدكلة العثمان

ـ دخل اإلقبليز البحر األبيض اؼبتوسط ك 16اإلقبليز يف أقاليم الدكلة العثمانية صبعا ،ك منذ الثمانينات من القرف 

                                                           
1_Grand Champ ,Une mission délicate en barbarie ,jean baptiste 
salvago,in:R.T.1937,2eme partie,pp471-472. 

 .11،ص اؼبرجع السابق(، 1830-1500عالقات الجزائر الخارجية مع دول و ممالك أوروبا )وبي بوعزيز ،_2
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تقليدم إسبانيا. ك دل يلق ذبار منهم أك حبارة أية صعوبات خاصة ك أف إقبلًتا كانت يف حرب مع عدك اعبزائر ال
 .1قد أضحى اإلقبليز حلفاء طبيعيُت لرياس اعبزائر يف تلك اغبقبة

ـ يف البحر األبيض اؼبتوسط بعد أف آمنوا شر اإلسبانيُت بفضل  17مع مطلع القرف ظهر اؽبولنديوف       
ة األكذل ،ك تكبد ـ،ك كاف اصطدامهم بالبحارة اعبزائريُت منذ الوىل 1603اؼبعاىدة اليت كقعت بينهما سنة 

 40اؽبولنديوف من جراء ذلك خسائر معتربة فبلغت خسائر العقد األكؿ من تواجدىم يف البحر األبيض اؼبتوسط ،
ـ ك دل تتمكن ىولندا من إبراـ اؼبعاىدة إال  1622سفينة فبّا دفع  هبولندا إذل التفاكض مع حكومة اعبزائر يف 

. فبا ال ريب فيو أف ظهور إقبلًتا ك ىولندا  2ـ 1622ينة اعبزائر يف بعد اغبملة العسكرية اليت كجهتها ضد مد
كمنافستُت خطَتتُت قد أثر تأثَتا بالغا على العبلقات الفرنسية اعبزائرية إذ أصبحت االمتيازات اليت احتكرهتا 

 .3-فرنسي، إقبليزم، ىولندم-ـ ؿبل تنافس ثبلثي: 16فرنسا كحدىا خبلؿ معظم القرف 

رب القرف السابع عشر عصر التفوؽ البحرم إليالة اعبزائر ك سيطرهتم على البحر األبيض ،ك عبورىم كما يعت      
احمليط األطلسي إذل إسبلندا ك البلطيق ك بفضل ىذه القوة استطاعت أف تصبح القوة األكذل حبريا يف اؼبتوسط 

،ك كانت بعوثها ك غوازيها كثَتا ما  فكما يذكر صاحب ربفة الزائر"...كانت ؽبا اليد األكذل يف البحر الركسي
 تشمل الثغور اإلفرقبية باػبشف ك الدمار...".

بلغت قوة البحرية اعبزائرية درجة كبَتة من التطور ك بشهادة السفَت اإلقبليزم "كتونغهاـ" الذم قاؿ:"...إف      
البحر اؼبتوسط أك احمليط  قوة ك جرأة قراصنة مشاؿ إفريقيا نبا اآلف على ىذا النحو من الضخامة سواء يف

األطلسي،ك أشهد أف دل أعرؼ يف حيايت شيئا قد جلب إذل الببلط اإلسباشل األسى العميق ك اػبراب الكثَت غَت 
 .4ىؤالء القراصنة..."

تطورت أىداؼ البحرية اعبزائرية غَت أف ىذا التطور دل يكن بُت عشية ك ضحاىا،بل كاف نتيجة تطورات       
صادية ك اجتماعية ،مشلت اعبزائر ك كل دكؿ حوض البحر األبيض اؼبتوسط،ك على ىذا األساس سياسية ك اقت

 يبكن القوؿ أفّ البحرية اعبزائرية قد مّرت بثبلث مراحل أساسية ك ىي:

ـ  1519(:كانت البحرية اعبزائرية غداة تأسيس الدكلة اعبزائرية سنة  مرحلة اعبهاد البحرم )حرب الرمادات     
موسومة بطابع جهادم صرؼ،ألف معظم أراضي مشاؿ إفريقيا كانت ربت السيطرة اإلسبانية ،لذلك عمل 

                                                           

 2_Le Père Dan,Histoire de Barbarie et de Ses corsaires,paris,pierre 
racolat,MDCLIX,1637,p315. 

 .145،ص  اؼبرجع السابقابراىيم سعيود ،_2
 .22-19ص ،اؼبرجع السابق،م1694-1619العالقات الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر عائشة غطاس،_3
،تع:طارؽ العسكرم كعبد اؽبادم التازم،يف:ؾبلة البحث و قراصنتو المغاربة في القرن السابع عشر المغربجَتـك ب كايز،_4

 .17-14ـ،ص،ص1979ق/1399،-اؼبغرب-،الرباط 30-29،ع 16العلمي ،جامعة ؿبمد اػبامس ،السنة 
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ة بيلربايات اعبزائر على ؿبو التواجد اإلسباشل اؼبسيحي يف أراضي اؼبسلمُت ،كما حاكلت البحرية اعبزائرية بقياد
رياسها احملنكُت ،االستيبلء على عدد من اعبزر اؼبتوسطية ك اليت كانت ؿبل صراع بُت اؼبسلمُت ك اؼبسيحيُت ،نظرا 
ؼبا ؽبا من أنبية إسًتاتيجية يف السيطرة على اؼببلحة البحرية يف البحر اؼبتوسط ك يف ىذا يقوؿ اؼبؤرخاف اعبزائرياف 

:) لقد كاف اعبهاد البحرم يف اعبزائر،رّد فعل مباشر على التهديدات "ناصر الدين سعيدكشل"ك "اؼبهدم بوعبدرل"
ـ شكل ضببلت صليبية تباركها الباباكات بركما ك  15اؼبسيحية اليت ازّبذت إثر سقوط األندلس يف أكاخر القرف 
 .1تزكيها اغبكومات األكركبية ،ك تتزعمها إسبانيا الكاثوليكية(

هة لضرب البحريات األكركبية الصليبية،ك إلنقاذ اؼبسلمُت األندلسيُت ،ففي تلك كانت البحرية اعبزائرية موج      
الظركؼ السياسية ك النفسية اليت كاف يعيشها مسلمو األندلس ،ك يف ظل القمع ك االضطهاد الرىيب الذم 

ة ندائهم فرضتو عليهم العصب الكنسي ك اؼبلكي ك اؽبمجي .لقد كانت ؿبنة مسلمي األندلس ك الرغبة يف تلبي
إلنقاذ ما يبكن إنقاذه منهم ،ؿِبَكا ك ـبرب إلفراز الرجاؿ ك الطاقات اليت تكوف يف مستول اؼبرحلة ،فكانت  
البحرية اعبزائرية أىبل ؽبا يف تلك الظركؼ السياسية ،اؼبتأزمة اليت تعذرت فيها لغة اغبوار استفحلت البحرية 

 .2ؼبسيحية اإلسبانية ك تعرقل طرقاتو التجاريةاعبزائرية لتضرب يف عمق سواحل اإلمرباطورية ا

ـ أعظم األحداث اعبساـ يف تاريخ التصادـ بُت الركح الصليبية ك  1571ك  1563سجل التاريخ ما بُت      
اؼبد اإلسبلمي ففي عهد كل من البايلربام "حسن باشا "ك "علج علي "سجل اغبضور اؼبكثف للبحرية اعبزائرية 

سط ،أعنف ىجماتو على اؼببلحة البحرية الصليبية ،كما أحدثت أخبار اؼبقاكمة اؼبورسكية يف عرض البحر اؼبتو 
 ـ اؼبدعمة من قبل البحرية اعبزائرية أعظم التضحيات. 1570ك  1568اؼبسلحة جبباؿ البشارات 

ؿ اعبزائر من كذلك اّنزاـ األسطوؿ العثماشل أماـ التحالف الصلييب الكبَت يف معركة ليبانت ك قباة أسطو        
التحطم يف ىذه اؼبعركة بفضل حنكة رايسها "علج علي"ك الذم غدا أمَتاؿ األسطوؿ العثماشل ،فكل ىذه 
األحداث أضرمت من سعَت اغبقد الصلييب ضد اإلسبلـ ،ك يف اؼبقابل جعلت من اعبزائر دار اعبهاد اإلسبلمي 

 .3األبيض اؼبتوسط اليت تعلق عليها أماؿ اؼبسلمُت يف اعبزء الغريب من البحر

كاف حبارة اعبزائر ينشطوف بدافع ديٍت يدفعهم للهجـو على اؼبسيحيُت ،ك لذلك فإف النشاط الذم مارستو         
ـ عبارة من جهاد حبرم ك امتداد للحركب الصليبية ك ذلك نظرا ألسباهبا الدينية  16البحرية اعبزائرية خبلؿ القرف 

                                                           
 .191سابق ،ص اؼبرجع الجوف.ب.ككلف ،_1

2_Lemnouar Merouche ,Recherches sur L'Algérie à l'poque 
Ottomane,v2,La course mythe et réalité,édition Bouchene,France,2007,P106. 

،ؾبلة جامعة األمَت عبد القادر للعلـو التنظيم العسكري للبحرية الجزائرية في العهد العثمانيحنيفي ىبليلي،_3
 .257ـ،ص  2007،،دار اؽبدل للطباعة،عُت مليلة،اعبزائر24اإلسبلمية،ع
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دل تكن الفوائد اؼبادية اليت جنتها اعبزائر من جراء اعبهاد البحرم ىدفا رئيسيا ك دكافعها العاطفية ،ك بالتارل 
.  أدل قراصنة اعبزائر دكرا ىاما يف قيادة األسطوؿ العثماشل أك يف إعادة بنائو ك تدعيمو ،كما شاركت 1للقرصنة

نتها اػببلفة العثمانية على الدكؿ البحرية اعبزائرية اليت كاف يقودىا رياس ؿبنكوف يف معظم اغبركب البحرية اليت تس
األكركبية الصليبية ،أك يف ؿباصرة ك احتبلؿ اعبزر اليت كاف اؼبسيحيُت يسيطركف عليها ،أك يف ربرير أراضي 
اؼبسلمُت كتونس ك طرابلس من كطأة الصليبيُت األكركبيُت ،كقتها كانت اعبزائر دبثابة سيف اإلسبلـ اؼبسلوؿ يف 

صليبية باعبزء الغريب من اغبوض اؼبتوسط ،ك ىذا ما دفع باؼبؤرخ اؼبؤرخ األمريكي"كلياـ كجو اإلمرباطوريات ال
سبنسر "إذل القوؿ:".. إف مدينة اعبزائر كعاصمة لدكلة مستقرة ك قوية يف مشاؿ إفريقيا قد مثلت... طرؼ القوة 

الشفرة اغبادة اؼبدفوعة بعمق يف اإلسبلمية العثمانية القاطع ك اؼبنهمك يف اؼبقارعة الصليبية ضد اؼبسيحية ،ك
 الًتاب اؼبسيحي ".

ـ عصر البحرية اعبزائرية الذىيب ،فقد مشل  17مرحلة الغزك البحرم أك )حرب اؼبغامرات (:أُعترب القرف      
نشاطها البحر اؼبتوسط كلو ،ك امتد إذل سواحل أكركبا الشمالية ك الربازيل ك ايسلندا ،ك األراضي اعبديدة 

ألف أسَت فبلمنديوف ك إيقوسيوف ،إقبليز ك  20ـ كاف يف اعبزائر  1627ك  1621ًتة بُت ،ففي الف
دامبركيوف،إرلنديوف ك ىنغاريوف ،أسباف ك فرنسيوف ،إيطاليا ك سوريوف ،ك مصريوف ك يابانيوف ...،ك أناس 

ن )العلوج (ك ذباكزت من إسبانيا اعبديدة ...،فكل أمة كاف ؽبا يف اعبزائر طابور من األسرل ،ك من اؼبرتدي
ـ أصبحت اعبزائر مدينة يف  17الغنائم يف أكائل ىذا القرف ما قيمتو ثبلثة مبليُت جنيو ففي بداية القرف 

حجم اؼبتوسط الذم مدت فيو شباؾ قراصنتها حىت سواحل إقبلًتا ك سواحل إسلندا ،لقد شكلت ظاىرة 
افتدائهم ،ك عملية تبادؿ األسرل ك السلع  عاؼبية أدت إذل كالدة مؤسسات السًتجاع األسرل منها ك

 .2غَتت من جغرافية األسواؽ ك التجارة فولدت ركابط ك اتصاالت ك كسطاء

ـ ،كاف األسطوؿ اعبزائرم  1579ك  1529تطور األسطوؿ اعبزائرم يف ظرؼ قرف ،فخبلؿ الفًتة      
ـ  17 النصف األكؿ من القرف حسب الظركؼ يبلغ ما بُت طبس ك ربع ؾبموع األسطوؿ العثماشل ،أما يف

فقد صار األسطوؿ اعبزائرم يشكل ما يعادؿ ثلث أك نصف األسطوؿ العثماشل ففي ىاتو الفًتة اؼبفصلية 
،ازبذت القرصنة طابع اؼبؤسسة اػباص من أجل الربح بصورة شديدة الوضوح ،ك كانت سفن القرصنة إما 

 .3سهم يتم فيها توزيع الغنائم حسب قواعدملكية لكبار القراصنة ك اغبكاـ ،أك لشركات ذات أ

                                                           
 .178صاؼبرجع السابق،،2،ج -الجزائر القديمة والوسيطة والحديثة -الموجز في تاريخ الجزائر، وعزيزوبي ب_1

 .25 ص، سابقال اؼبرجعجَتـك ب كايز،_2

 .20 ،ص سابقالرجع اؼبزكي مبارؾ،_3
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أما عن عبلقة النظاـ اغباكم بالقراصنة ،فقد كانت القرصنة تستفيد كثَتا من اؼبساعدات اؼبباشرة ك غَت      
اؼبباشرة اليت كانت الدكلة تتكفل هبا فوسعت ك كطدت اؼبنشآت البحرية ك كاف للحكاـ مصلحة مباشرة يف تنمية 

بلؾ آلالؼ العبيد الذين كانوا ُيستعملوف كمجدفُت القرصنة سواء باع
ُ
تبارىم من أرباب السفن أك لكوّنم أكرب اؼب

يف ىذه السفن كما كاف الباشا الذم لو مثل كّل كبار اغبكاـ نصيب يف القرصنة ،ك قد تكوف عدة سفن ملكا 
 .1خاصا لو...ػ كما كانت القرصنة تضمن تشغيل ربع القوة العاملة يف اعبزائر .."

سانبت البحرية اعبزائرية ك قراصنتها يف تطوير االقتصاد اعبزائرم ك جعل مدينة اعبزائر ،مدينة ثرية مزدىرة ،ك      
يف ىذا يقوؿ اإلخبارم اعبزائرم "ابن الرقية التلمساشل ":)...اعبزائر عامرة ،كثَتة األسواؽ ،كثَتة اعبند 

بالشجاعة ك قّوة اعبأش ك نفوذ البصَتة يف البحر ،ك  حصينة،... ك مرساىا عامر بالسفن ،ك رياسها موصفوف
يقهركف الناصرل يف ببلدىم ،فهم أفضل من رياس القسطنطينية ،كثَتا ك أعظم ىيئة ك أكثر رعبا ،يف قلوب 
العدك فببلدىم بذلك فضل من صبيع ببلد إفريقية ك أعمر ك أكثر ذُبارا ،ك فضبل ك أنفذ أسواقا ك أجود سلعة ك 

 .2أّنم ُيَسموّنا إسطنبوؿ الصغرل(متاعا حىت 

ـ ك الرخاء الذم ساد مدينة اعبزائر ك نواحيها،إال  17دل تكن رفاىية اعبزائر اليت استمرت إذل منتصف القرف      
ربصيل حاصل لنشاط البحرية اعبزائرية ك اؼبغامرين اعبزائريُت الذين طبعوا ىذه الفًتة بطابعهم إف توقف ،إذف يف 

 اؼبتوسط ىو اغبركب الكربل)حرب اإلرمادات (أم حركب كل من الدكؿ ك اغبضارات ،اليت ما ـ يف 1574سنة 
إف انتهت حىت توجو ؿباربوىا ك ذبارىا ك رجاؽبا ك أحيانا سفنها ،توّجهوا صبيعا إذل اغبركب الصغرل)حرب 

فيها كانت البحرية اعبزائرية أك)شرطة البحر(:ك  مرحلة الدبلوماسية اؼبغامرات (اليت شكلت القرصنة كجهو األبرز.
 .3تراقب تطبيق السفن األكركبية لبنود اؼبعاىدات اليت ك كقعتها بلداّنم مع اعبزائر

دل تكن البحرم عملية عشوائية ،ك إمّبا كانت منظّمة ؽبا ىياكلها ك مؤّسساهتا اليت أضفت عملية النشاط      
ك األعماؿ الفردية ،ففي إطار إعادة التنظيم األساسية لبنية عليها طابع العملية اغبكومية البعيدة عن النرجسية 

اغبكم أُنِشَئت ىيئات قيادية جديدة يف البحرية ،ك قد أخذت ىذه اؽبيئات كقتان كما كاف للقائمُت على إهبادىا 
 عّدة ؿباكالت لذلك.

م يعترب من اؽبيئات اعبديدة الذ ديواف الرياسأىم ىذه اؽبيئات لتنظيم النشاط البحرم ك شؤكف البحرية قبد:     
اؼبنبثقة عن الديواف العاـ ،ك تعود فكرة إنشائو أك مبادرة ذلك إذل"مزمورتو "فحسب رسالة للقنصل الفرنسي 

ـ،أف "موزمورتو "صبع ديواف الرياس ثبلث مرات ؼبناقشة مسألة السلم مع فرنسا  1687أفريل  23مؤّرخة بتاريخ 
                                                           

 .248ـ،ص 1983الوطنية للنشر ك التوزيع ،اعبزائر ، ،الشركةالروابط الثقافية بين الجزائر و الخارجار ،ؿبمد طمّ _1

 .18 ص،سابقالصدر اؼبابن رقية التلمساشل اعبديرم ،_2

،دار الكتاب  م1830-1519دراسات و وثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية أرزقي شويتاـ ،_3
 .41،صـ2010العريب ،
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و نفوذ كبَت يف السلطة ،إضافة إذل أنو باالستثناء إذل تاريخ الرسالة كاف موجودا ليدؿ ذلك أف ديواف الرياس كاف ل
التيتكونت البحرية اعبزائرية منذ كصوؿ العثمانيُت طائفة الرياس:.ك 1قبل ذلك ك إال فكيف كانت لو تلك اؼبكانة

يد أنبّيتهم لئليالة كعصب للنشاط إليها من اعبهاد البحرم الذين التحقوا بػػػ"خَت الدين"،ك مع تعاظم دكرىم ،ك تزا
 البحرم،حيث أنشئت طائفة الرياس ،ك اليت ُأخذت من مرسى اعبزائر قاعدة ؽبا.

مع تزايد النشاط البحرم ،شّكلت ىذه الطائفة احملّرؾ األساسي لئليالة ،ك سانبت بشكل كبَت يف ثراء      
عدد األسرل خاصة بعد توسيع نطاؽ نشاطها من  اإليالة،ك صَاحب تزايد ىذا النشاط مع تزايد حجم الغنائم،ك

 .2اؼبتوسط إذل األطلس

 عوامل قّوة البحرية الجزائرية:_1

ـ حيث امتّد  17ـ،كالنصف األّكؿ من القرف  16بلغت البحرية اعبزائرية أكّجها يف النصف الثاشل من القرف      
اؼبتوّسط من ناحية ،ك إذل شواطئ أكركبا الغربية  نفوذ اعبزائر البحرم كالسياسي إذل اغبوض الغريب للبحر األبيض

سبلندا إذل جزر الكنارم ك يفقد كاف األسطوؿ اعبزائرم هبوب احمليط األطلنطي يف بريطانيا ،ك امن ناحية أخرل 
 .األكراس 

ثمانية حيث كانت تقـو بعمل مزدكج ،الدفاع عن اعبزائر البحرية اعبزائرية دكران أساسيان طيلة الفًتة الع لعبت        
خاصة الدكلة العثمانية يف شرؽ  اإلسبلميةك الدفاع عن باقي البلداف اؼبغاربية ،ك اؼبشاركة يف الدفاع على الببلد 

 .3البحر اؼبتوّسط كذلك دفاعان عن اؼبقّدسات الدينية ك الوطنية

قدمة ىبوض اؼبعارؾ تلو األخرل األمر الذم أرعب أكركبا ،كىّدد مصاغبها كاف األسطوؿ اعبزائرم دائمان يف اؼب      
التجارية ك االقتصادية على سواحل البحر األبيض اؼبتوّسط نتيجة قّوة البحرية ،ك تعود قّوة البحرية اعبزائرية يف 

 العهد العثماشل إذل عّدة أسباب نذكر منها:

تحكّمة يف اغبوض الغريب واحلها اؼبفتوحة على أكركبا كاؼباؼبوقع اعبغرايف اؼبمتاز للجزائر،كطبيعة س -
سم ك جنوب اؼبتوّسط حىت أطلق عليها افبّا جعلها ؿبط أنظار ك صراع بُت دكؿ مشاؿ  للمتوّسط

 .ك "دار اعبهاد""، "احملركسة"،ك"اؼبنصورة

                                                           
1_LM.Chaillou ,texte pour servir à l'histoire de d'Algérie au XVIIIème 
siècle ,1979 ,p24.   

،منشورات ارباد 1574تاريخ البحرية العثمانية حتى نهاية عهد الخليفة العثماني سليم الثاني _ؿبمود السّيد الدعيم ،2
 . 15-13،ص 1994اؼبؤرخُت العرب ،القاىرة ،

 .282،صاؼبرجع السابق،2،طئرأبحاث و آراء في تاريخ الجزاأبو القاسم سعد اهلل،_3
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ذلك من صراع ك توتّرات  الظركؼ الدكلية اؼببلئمة كاؼبتمثّلة يف التنافس بُت الدكؿ األكركبية كما اقبر عن -
"شار لكاف ")شارؿ اػبامس (ك كذلك 1مثل العداكة بُت "فرنسوا األّكؿ "ملك فرنسا ك اإلمرباطور

اإلقبليزم ،فيما بعد على اكتساب اؼبستعمرات ك السيطرة على التجارة -التنافس اؽبولندم الفرنسي
 ـ. 17العاؼبية أثناء القرف 

يلقانبا البحارة األكركبيُت الراغبوف يف العمل بالبحرية اعبزائرية كاؼبعركفُت التسامح ك الًتحاب الّلذاف كاف  -
(ك ىذا ما ظبح لكثَت منهم بتبوء منزلة مرموقة كمكانة عالية بعد اعتناقهم Renégatsباألعبلج)

 ...(.أسبافاإلسبلـ ك ارتباطهم باعبزائر رغم أصوؽبم اؼبختلفة )إغريق ،
 األسبافق الدفاع عن حرمة اإلسبلـ بعد اّنيار األندلس ،ك حلوؿ االستعداد النفسي كاإليباف حب -

 بالسواحل.
استخداـ البحارة اعبزائريُت األساليب اغبربية اؼببلئمة مثل االلتجاء إذل الغارات اؼبفاجئة ك استعماؿ بنادؽ  -

ة ك القادرة على الباركد السريعة الطلقات كاؼبدافع اػبفيفة يف ىجماهتم ،ك كذلك امتبلكهم السفن اؼبتطور 
اإلحبار يف أعارل البحار اؼبعركفة بالسفن اؼبستديرة ،ك ىي سفن شراعية حربية فضبل عن سبّكنهم من 
صناعة األنواع األخرل من السفن الصاغبة للغارات البحرية احملدكدة اؼبدل بالبحر اؼبتوسط ،مثل السفن 

 شباؾ كالببلكر كالربيك.اؼبعركفة بالكرفات كالشالوب ك القاليوطة كالفرقاطة ك ال
مهارة البحارة اعبزائريُت ككفاءهتم اغبربية ك مقدرهتم القتالية العالية اليت مكنتهم من ربقيق انتصارات  -

ك "درغوث "باشا ك " عركج كخَت الدين" بربركسة حاظبة ،ك من ىؤالء نذكر على سبيل اؼبثاؿ األخوين
 .2"صاحل رايس "ك "علج علي "

يف البحرية اعبزائرية كاؼبعركفُت باألعبلج كىذا ما جعل الكثَت منهم يصل إذل مراتب عالية ذبنيد األكركبيُت  -
 يف اغبكم بعد اعتناقهم اإلسبلـ ك ارتباطهم بالدكلة العثمانية.

االنتظاـ كالتمويل يف العمليات اغبربية حيث أصبحت الطريقة اعبزائرية يف اعبهاد البحرم كالتنظيم مثبلن  -
 صة بالنسبة لرجاؿ الطائفة يف تونس كطرابلس.وبتذل بو ك خا

قبد كذلك أّف حبارة األسطوؿ اعبزائرم كانوا ىبضعوف إلجراءات قانونية ذبربىم على الدفاع عن حدكد  -
 اإليالة من أم خطر أجنيب يهّدد مصاغبها.

طَتة اليت عصر االضطراب السياسي ك أىم ما يبّيز اغبياة السياسية خبلؿ ىذه اغبقبة ىو التغَّتات اػب -
 . 1عرفها النظاـ السياسي

                                                           
،اؼبرجع -طبعة ثانية،-دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني–ورقات جزائرية سعيدكشل ،صر الدين ان_1

 .141-140ص  صالسابق،

 14صجزائرية، ورقات، سعيدكشل الدين ناصر_2
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خو اعبزائر على أف ىذه اغبقبة التارىبية سبثل العصر الذىيب للبحرية اعبزائرية. فخبلؿ أصبع مؤرّ 
كاف  عشرية األربعينات من القرف السابع عشر ، يكوف أسطوؿ البحارة قد كصل إذل أقصى تطوره. فقد

درياتيكي إذل مضيق جبل طارؽ، بل إّنم اجتازكا إذل البحر األاعبزائريوف عندئذ هبوبوف البحر األبيض، من 
الدمبارؾ كالربتغاؿ كاسبانيا كأخذكا منها األسرل  احمليط األطلسي. كقد بلغوا أراضي ايرلندا كاقبلًتا،ك

كالغنائم. لقد أصبح األسطوؿ اعبزائرم عندئذ بعيدا كل البعد يف حجمو عن تلك القطع الصغَتة من 
استطاعت اعبزائر بفضل ىذه القوة أف  . 2 يف فاربة القرف السادس عشر"عركج "حضرىا السفن اليت أ

تسيطر سيطرة تكاد تكوف كلية على اغبوض الغريب من البحر البيض اؼبتوسط، فأصبحت اعبزائر مثلما 
كثَتة ما   ذكره صاحب "ربفة اعبزائر" ، "...كانت ؽبا اليد الطورل يف البحر الركمي، ككانت بعوثها كغوازيها

 .                                                                       .3تسم الثغور اإلفرقبية باػبسف كالدمار..."

كؿ من القرف السابع عشر أكّج قوهتا العسكرية كالسياسية، النصف األ بلغت اعبزائر خبلؿ      
 . )اعبغرافية( كاالقتصادية، بدليل استكماؽبا لوحدهتا الًتابية

تطّورا سريعا بلغ  سطوؿ البحرم اعبزائركيف ظل اعبهاد البحرم القائم ضّد اؼبسيحيُت ،عرفت قطع األ      
كردهتا أرقاـ اليت كثر األأكؿ من القرف السابع عشر,كىذا ما يتضح من تتبع ذركتو يف النصف األ

 اؼبصادر)حسب التسلسل الزمٍت(: 

ـ(لطائفة الريّاس عاين نائب القنصل 1645-1621") عرباجي "ك"علي بتشُت إبراىيمزعامة " ففي  فًتة     
يذكر"بيتيس  سفينة قرصنة كاىا حسنة التسليح,ك التجهيز.كFracois Chaix" "85نسوا شيو""اسي"فر الفرن

 . ـ1645سفينة قرصنة سنة  45ضمّت  البحرية اعبزائرية أف"  Petis De Lacroixدم الكركا""

صباؽبا إ نسباب يبكأسطوؿ شيئا فشيئا نتيجة عّدة بدأ تناقص عدد كحدات األ، لك اغبُتكاؼببلحظ انّو منذ ذ    
 فيما يلي:

                                                                                                                                                                                     
"،كحدة الوطنية للنشر كاإلشهار"منشورات اؼبتحف اؼبركزم للجيش اؼبؤّسسة،البحرية الجزائرية عبر التاريخعلى خبّلصي،_ 1

 .19-17ـ،ص  2007الركيبة، اعبزائر،

 .186، ص اؼبرجع السابقجوف ككلف:_1

، شرح كتعليق فبدكح حقي، دار اليقظة : تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادردعبد القادر اعبزائرم، األمَت ؿبم_2
 .126، ص 1964بَتكت، العربية، 
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 اإلسبلمييف ظّل اشتداد الصراع اؼبسيحي ، 1 األكربيةاػبسائر الفادحة اليت تكّبدهتا يف حركهبا ضّد الدكؿ  -
،تبعا اليت كانت اعبزائر طرفا فيها ك، ـ(1669-1645خبلؿ حرب كريت)، ذم شهده اؼبتوسطال

 .2،كعدـ االستقرار الداخلي غرايف على اؼبستول البشرم بسبب الوباءو لبلّنيار الديب

 صناعة السفن و األسلحة:_2

استطاعت البحرية اعبزائرية اؼبتصاعدة القول تدرهبيا من حيث بناء السفن ك مداخيل النشاط              
ـ ك يدلل الكثَت  16البحرم ،ك عائدات افتداء األسرل،فرض نفسها ابتداء من النصف الثاشل من القرف 

 -كما يسميو-واضمن اؼبؤرخُت على ذلك خاصة "ىايدك"،بتفوؽ اعبزائريُت يف بناء السفن يف كثَت من أح
اعبزائر مثل شرشاؿ ك جباية ك مدينة اعبزائر ،ك غَتىا من اؼبراكز ،ك عملت ىذه اؼبراكز على حد قولو ،على 

 اف من حصن البنيوف.طرد األسب

زدادت تدرهبيا يف بداية خضم الصراع العثماشل أف قوة األسطوؿ البحرم للجزائر ا أصبعت اؼبصادر،على     
 ك الذم لعبت دكرا حاظبا فيو،ك األمر الذم هبعلنا يف خضم ىذه اغبقائق ،التساؤؿ حوؿ حجم البحرية األسباشل
يسمى حبجم  كصناعة األسلحة ك السفن ك عددىا أك ماـ ربديدا من حيث جوانب عدة: 17ف يف القر اعبزائرية 

 .3رلاألسطوؿ البحرم من جهة ،ك غنائم ىذا األسطوؿ،ك حىت أىم غزكاتو من جهة أخ

يّعد تطور بناء السفن ك األسلحة البحرية يف اعبزائر انعكاس ؼبا توصل إليو األتراؾ العثمانيوف يف إسطنبوؿ من      
تطور كبَت يف ىذا اجملاؿ،فبدكف استثناء أكذل سبلطُت بٍت عثماف ،اىتماما بالغ األثر لصانعة السفن ،فالعثمانيوف 

حرية ،للربط بُت شطرم سلطتهم اؼبمتدة من آسيا إذل أكركبا، بعد فتح كل ك منذ بداية ظهورىم اىتموا بالقوة الب
من صربيا ك بلغاريا ،ك نبا دكلتاف مهمتاف على الصعيد اعبغرايف ألكركبا الشرقية ،ك كلل الفتح كذلك بفتح 

ـ من الشطر الػأكركيب ،ك ىذا التوسع عمل كل سبلطُت بنو عثماف على توطيد  1453القسطنطينية سنة 
سلطاهتم بالبحر ،ك للحفاظ على قوة البحرية كاف البد من إنشاء دار الًتسانة ،أك ما يسمى بدار الصناعة ك اليت 

 ـ.  1553يعود إنشائها حسب بعض اؼبصادر إذل ما قبل 

                                                           

مركب مّت االستيبلء عليها ك إحراقها من طرؼ األساطيل اؼبعادية النكلًتا  38على سبيل اؼبثاؿ فقدت اعبزائر حوارل  _3
 كاألراضي اؼبنخفضة.انظر:

-Van.G Kieken:les relations entre Alger et les Pays-Bas1604-1830,Edions 
Bouchene Paris,2002,pp53-64-67. 

 .224،225ص ص،اؼبرجع السابقصاحل عباد: _2
،اؼبرجع م1830-1519دراسات و وثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية أرزقي شويتاـ ،_ 3

 .50السابق، ص 
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ػباصة يقوؿ "خَت الدين"باشا يف مذكراتو اؼبعنونة بػػػػ)مذكرات خَت الدين برباركس (كاصفا بقولو دار الصناعة ا     
البحارة عندما رأكا إسطنبوؿ ،ك ذبولوا يف مضيقها ك  انبهربالسفن"...ُزرت إسطنبوؿ مع بعض البحارة اعبزائريوف ،

زاركا حصوّنا ك قبلعها،ك أسوارىا اؼبنيعة ك كم كانت دىشتهم عظيمة ؼبا رأكا اؼبصنع السلطاشل لبناء السفن 
ريبا من مئة ألف عامل كلهم يشتغلوف فيو كأّنم خلية كبل، ،الذم كاف يَػُعُج بعشرات اآلالؼ من العماؿ،بل ق

 .1فحمدكا اهلل كثَتا ،على كوّنم تابعُت لدكلة على ىذا القدر من القوة ك العظمة"

لنقل ىذه الصناعة إذل اعبزائر، تدرب الشباب اعبزائريوف هبذا اؼبصنع ك بأمر من "خَت الدين "حيث      
يف التجنيد باألسطوؿ ،فأرسلت ثبلشبائة منهم من يعرفوف أكؽبم معرفة بالبحرية ،ك      يقوؿ:)...أما الشباب الراغبُت 

أما اآلخركف فقد عينتهم يف مصنع بناء السفن ،لكي يتعلموا ك يتدربوا ىناؾ ...(، ك ىذا بالطبع قصد االستفادة 
 .2من خربهتم لصناعة السفن البحرية يف اعبزائر

ـ مضاعفة العدد عن طريق الغزك ك البناء ،ك كصل عدد السفن  1645ية يف سنة استطاعت البحرية اعبزائر      
قطعة لكن عدد السفن ك كحدات األسطوؿ عموما،بدأت تعرؼ تناقصا شيئا فشيئا ،ك ذلك  74اإلضافية إذل 

 يعود إذل عدة أسباب أنبها:

ـ(اليت  1699-1645اشتداد الصراع اإلسبلمي اؼبسيحي يف اؼبتوسط،خاصة يف حرب الكريت)  -
 اعتربت اعبزائر من أطرافها.

 اػبسائر الكبَتة اليت تكبدهتا اعبزائر جراء ىذا الصراع. -
كثرة األكبئة ك أألمراض ك اعبمود االقتصادم ،ك االّنيار الديبغرايف الذم عرفتو الببلد اعبزائرية ،نتيجة ما  -

 .3عرفتو أكركبا من تقدـ صناعي كبَت

 من األكؿ النصف يف ذركتو بلغ سريعا تطورا الدين خَت عهد منذ اعبزائرم األسطوؿ قطع عدد عرؼ     
 إبراىيم"من كل زعامة خبلؿ أقصاه األسطوؿ بلغ اؼبصادر بعض أفادتنا ما كحسب  عشر بعSالسا القرف

"  فراسوشية"الفرنسي القنصل نائب عاين فقد( ـ1645 -1621)الريّاس لطائفة"بتشُت كعلى"عرباجي

"" François chaix4ـ1621سنة يف كالتجهيز التسليح حسنة كلها قرصنة، سفينة كشبانوف طبسة  

                                                           
،اؼبرجع م1830-1519دراسات و وثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية أرزقي شويتاـ ،_1

 .51ص،السابق

 .21-19،ص  _ علي خبلصي ،اؼبرجع السابق2

 4اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،اعبزائر ،ج،-العهد العثماني -الجزائر في التاريخ ناصر الدين سعيدكشل ك اؼبهدم بوعبدرل ،_ 3
 .45،ص 1984

4_Plantet.(E): Op.cit,P17. 



 م 17ه/ 11الباب الثاني                                   التطورات االقتصادية إليالة الجزائر خالل القرن 

 

  
 134صفحة 

 
  

 ك، 1قادرغات كستة، مركبا شبانوف كجود إذل تقريبا ذاهتا الفًتة يف" يناس ماسكار" الربتغارل األسَت أشارة ك 
 . 3اؼبيناء يف القوارب من العديد إذل باإلضافة، 2بركانطى أربعة

 سفينة كأربعوف طبسة ضمت اعبزائرية البحرية أف" Pâtis de croix" "الكركا دم بتس" يذكر     
      .5ـ1645سنة بركانطي نوع من كعشركف، 4غليوطات كستة,قادرغات ،كثبلثة قرصنة

 أنبها لعل أسباب عدة نتيجة فشيئا شيئا األسطوؿ كحدات عدد تناقص بدأ الوقت ذلك منذ     
  .6 األكركبية الدكؿ مع حركهبا يف اإليالة تكبدهتا اليت الفادحة اػبسائر تلك

 1645)كريت حرب خبلؿ ، اؼبتوسطة شهدتو الذم اإلسبلمي اؼبسيحي الصراع اشتداد ظل يف
 .7الببلد عرفتها اليت كاألكبئة االستقرار عدـ إذل ،إضافة منها طرفا اعبزائر كانت ،كاليت( ـ1669 –

 كعشركف اثناف كجود عن ـ1959 سنة"Dapper" "دابَت" أكرده ما خبلؿ من جليا ذلك ظهري
 أك ثبلشبائة منها كحده ككل كربمل مدفعا كاػبمسُت الثبلثُت بُت ما مسلحة بارجة سفينة كعشركف ثبلثة أك

                                                           

ذات ؾباديف مزكدة بشراع مثلث طوؽبا حوارل  ،كما كانت تسمى بالعثمانية،سفينة(galèreصبع القادرعة )_ 1
 مدافع أنظر: 5-3مًت.ربمل من 5.5ـ،كعرضها45

-Planhol.X:L'islam et lamer,paris,2000,pp179–201                                                  
 لدل اعبزائريُت سفينة صغَتة ذات ؾباديف. ( تعرؼ باسم فرجاطةbrigantinالربكانطي ) _3

3_ Mascarenhas:Esclave a Alger )1621-  1624(,trad., du portugais et présente par 
P.teyssier,2e éd ,Editions  chandeigné, paris ,1999,p82. 

 ( ،سفينة ال زبتلف عن القادرغة لكنها أصغر كأسرعgalioteالغليوطة )_ 5
 6 _ Merit (E) : "Un mémoire sur Alger par  pétris de la Groix 1695",in, 

A.I.E.O,1958, n011,p,21. 
مركبا مت االستيبلء عليها كإحراقها من طرؼ  38ـ حوارل 1671ك1655فقدت اعبزائر على سبيل اؼبثاؿ ما بُت عامي _7

 :كذلك  األساطيل اؼبعادية لبلقبليز كاألراضي اؼبنخفضة، أنظر
- Kriken (G.van):Corsaires et marchands.les relations enter Alger et les 
pays- bas (1604-1830), Edition Bouchéne, paris,2002,pp53-67.. 
 

ـ:"... يقاؿ أف ىذا الوباء نقلو حبارة األسطوؿ العثماشل، كؽبذا ظبي بالوباء الكبَت أك كباء 1654يذكر سامح ألًت شأف كباء _
-377:اؼبرجع السابق ص صالقونيو، كقد استمر مدة ثبلث سنوات كذىب ضحيتو ثلث سكاف اعبزائر. أنظر:عزيز سامح ألًت 

378. 
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 كأربعوف اثناف  السفائن من اعبزائر يف كاف ـ1661 عاـ يف أنو" التلمساشل رقية بن ؿبمد"كذكر .1جبلبعمائةرأر 
 كثبلثوف كاحد ضمت ـ1675 سنة اعبزائرية البحرية  أف ؾبهوال مؤلفة بقي إنكليزم مصدر يف كرد ك ،2سفينة
 كقد.  إصباال سفينة  كأربعوف ثبلثة أم، 3،كشطّيتاف بركانطي قادرغات،كسبع ثبلث إذل ،باإلضافة قرصنة سفينة
 Laugier De""دكتاسي لوجية" كضع إذ .عشر الثامن القرف من األكؿ النصف يف كثَتا العدد ىذا تناقص

Tassy" تركاح اليت البوارج من فقط نصفها كاف حربية سفينة كعشرين ألربعة مفصلة ـ،قائمة1724 سنة 
نتيجة .5سفينة عشر شبانية سول يضمّ  األسطوؿ يعد ـ،دل1738 سنة كيف،4مدفعا كطبسُت ثبلثُت بُت تسليحها

القضاء على نشاط البحرية اعبزائرية ،ك إطبلؽ اعبزائر الساحلية لعدة أسباب منها:ى مدف الغارات األكركبية عل
 سراح األسرل ك إلغاء االمتيازات فبا أدل هبا إذل إبراـ اتفاقيات مع الدكؿ.

ـ العصر الذىيب للنشاط البحرم اعبزائرم ،بالنظر إذل حجم  17ـ ك بأقل درجة من القرف  16يعترب القرف      
طوؿ اؼبتزايد ،ك كذلك إذل الغنائم البحرية اليت كاف يغنمها الرياس ،ك تعد اؼبصادر اليت تناكلت أمر قطع األس

الغنائم البحرية قليلة ك غَت دقيقة ،إذ تراكحت ما بُت اؼببالغة تارة،ك باألسطورية اؼبقًتنة باػبياؿ تارة أخرل،ك لعل 
نا نستنتج أف جل اؼبعلومات اؼبتوفرة حوؿ الغنائم ال تعطي  َجَعلَ ـ كموضوع للدراسة ، 17رنا للقرف من باب اختيا

 .6ـ 17كل الفًتات ،ك تعطينا جزءا بسيطا من حجم الغنائم يف القرف 

توجد كرشات لصناعة السفن ك تصليحها يف موانئ جباية ك مدينة اعبزائر ك شرشاؿ ،ك كانت غابات شرشاؿ      
توفر كمية من خشب البلوط ك الصنوبر لصناعة السفن إال أف كمية اػبشب اؼبنتجة عرفت تراجعان ابتداءان من عاـ 

ناء شرشاؿ يف عهد "خَت الدين" تطوران ـ ك ذلك نتيجة االستغبلؿ اؼبفرط للغابات ،ك قد عرؼ مي 1650
ملحوظان ،فكانت توجد بو ـبازف للخزف ك كرشات لصناعة اغبباؿ ك األشرعة ،كما عّينت اإلدارة قائدان خاصان 

                                                           

1 _ Dapper(O(: Description de l'Afrique contenant les noms et la situation 
avec des carte des états des provinces et des villes, Traduite de Flamand, 
Wolfgang, Amsterdam 1686,p177. 

 .90،91 اؼبرجع السابق، ص م،1800-1500نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث  صباؿ قناف،_2
 3_G.P: The present state of Tangier in a letter to his grace the lord 
chancellor of  Ireland and one of the lords justices there, to which is added 
the present state of Algeria, H. Herring man, London, 1676, pp158,159. 
4_Laugier  de Tassy( J.P(: Histoire du royaume d'Alger, Henri du Sauzet 
Amsterdam, pp 158-159.   
 5_De.Voulex.(A):"la marine de la régences d'Alger", in 
.R.Af.,1869,n013,p396. 

 .330-329صبلح العّقاد،اؼبرجع السابق ،ص _ 6
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عليها ك  األشراؼالستغبلؿ الغابات الساحلية اؼبمتّدة من ببلد القبائل إذل القل مركران جبيجل يف بايلك قسنطينة ك 
أنبية خاصة ؼبادة اػبشب اؼبخّصص لصناعة اؼبراكب ألّّنا كانت حباجة إذل أسطوؿ قوم ؼبواجهة أكلت اعبزائر 

األخطار اػبارجية ك ؽبذا كانت جل معاىداهتا مع الدكؿ األكركبية الشمالية تنص على أف يكوف جزء من إتاكاهتا 
كن صناعة السفن مقصورة على نوع من مادة اػبشب ك لواـز البحرية مثل )الصوارم ،اعبباؿ ك األشرعة (. دل ت

كاحد بل تعّددت أنواعها ك أشكاؽبا ،فجزء منها كاف يصنع يف اؼبوانئ اعبزائرية أك يتم االستيبلء عليو يف عرض 
البحر من األعداء ك اعبزء اآلخر يشًتم من اػبارج ،كما أف اعبزائر كانت تتلقى بعض السفن يف شكل ىدايا من 

 .اإلسبلميةالدكؿ 

سبّيزت نوعية السفن اليت كانت تصنع يف اعبزائر بعدة خصائص منها :أف تكوف صغَتة اغبجم ك فائقة        
السرعة فبا يبكنها من القياـ باؽبجـو على سفن األعداء ،ك يف نفس الوقت يسهل ؽبا مهمة االنسحاب ك قد كاف 

ض اؼبعارؾ يف البحر ،ك الدفاع عن سواحل اىتماـ اعبزائريُت مركزان أساسيان يف صناعتهم على السفن اؼبؤىلة ػبو 
. أككلت مهمة صناعة السفن 1الببلد ك ؽبذه االعتبارات دل توؿ القيادة اعبزائرية عناية خاصة للسفن الكبَتة اغبجم

للعثمانيُت الذين كانوا يستعينوف خبربة األكركبيُت األحرل ك األسرل ك األندلسيُت ك األىارل ،فكاف األندلسيُت 
ين يف مدينة اعبزائر ك شرشاؿ دكر بارز يف صناعة السفن ،ك بالرغم من كل الصعاب فإّف البحرية اعبزائرية اؼبستقر 

ـ إذل أكج عظمتها حىت أصبح ذلك العصر يعرؼ بالعصر الذىيب للبحرية فكاف اعبزائريوف  17ك صلت يف القرف 
ف اغبكاـ يرغموف رياس السفن كلما فقدكا خبلؿ تلك الفًتة وباكلوف قدر اإلمكاف اغبفاظ على عدد سفنهم ك كا
 .2عددا منها على تعويضها يف أقرب كقت فبكن ؼبواجهة الغارات اػبارجية

أما عن طاقم السفينة ك ذبهيزىا فكاف رياس البحر يف بداية الوجود العثماشل يف اعبزائر من األتراؾ العثمانيُت      
ة قصَتة أصبح معظم الرياس من اؼبسيحيُت الذين اعتنقوا الذين استقدمهم "عركج "ك"خَت الدين"ك بعد فًت 

،ك مع مركر الوقت سبّكن اإلنكشاريوف ك األىارل ك األندلسيوف من اؼبشاركة يف طواقم السفن إاّل أّّنم دل  اإلسبلـ
 سبنح ؽبم أجرة شهرية ،بل كانوا يكتفوف بأخذ حصصهم من الغنائم البحرية.

نظيمان ؿبكمان من حيث التسيَت اإلدارم ،ك انضباط رجاؽبا ،ك كاف الدام أحد عرفت البحرية اعبزائرية ت     
الرياس األكفاء ليعينو ككيبل للحرج ،ك ىو اؼبسؤكؿ األكؿ على البحرية اعبزائرية ك أعطيت لو صبلحيات كاسعة 

سرل اؼبسيحيُت ك فكاف يرأس ديواف الرياس للنظر يف كل القضايا اليت ؽبا عبلقة بالنشاط البحرم مثل قضية األ
 .3الغنائم البحرية ك رخص اؼببلحة ،كما أنّو يقـو بدكر كزير العبلقات التجارية

                                                           
 .50،ص4سابق ،جالرجع اؼب،-العهد العثماني -الجزائر في التاريخ ناصر الدين سعيدكشل ك اؼبهدم بوعبدرل ،_1

 سابقالرجع اؼب،م1830-1519تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية دراسات و وثائق في ، أرزقي شويتاـ_2
 .60ص،
 .61_نفسو،ص3
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تنّوعت السفن أك مراكب البحر باعتبارىا أىم كسيلة لتحقيق اؼبكاسب ك النفوذ على سطح البحار السفن      
نعكاس اهبايب لدار الصناعة أك الًتسانة ،أك نتيجة اليت انتشرت يف الفًتة اغبديثة باعبزائر ،فقد عرفت تطّوران كبَتان كا

. أف أىم السفن اليت انتشرت يف اعبزائر ك اليت أكالىا الرياس اىتمامان كبَتان ىي 1لعائدات الغنائم البحرية
:الفرقاطات ك كوربيطات ك سفن من نوع ربيك ،ك كانت هتم اؼبراقبُت األجانب بالدرجة األكذل ألّّنا ىي اليت 

 .4القّوة البحرية األساسية ألسطوؿ اعبزائرتشّكل 

(،ك  Grand Champيضاؼ إذل ىذه السفن عدة أنواع أخرل باالعتماد على ما كتبو "غركف شو ")     
(،أنبها:غواليت ،كيشف ،كَتالرجي ،كورفيت ،كيًت   Lanchon(،ك "النشوف ") Pinque"بينك " )

 .  2بوالكر ،سربكنار ،تارتاف ،ك تراباكولو،فلوؾ ،بومبارد ،برقانيت ،شيبك ،غواليت ،

فهي من أىم الصناعات اغبيوية ك أكثرىا دقة ،ك لذلك أكليت بأنبية بالغة ىي األخرل ك   األسلحةأما      
إليها بتاريخ  إشارةيف كقت مبكر من تاريخ اإليالة ،فأّكؿ  إنشاؤىاكانت تّتسم أساسا يف دار النحاس ،كاليت مّت 

ىو التاريخ الذم مّت فيو استدعاء "خَت الدين "ليمنح لو منصب بايلربام من طرؼ السلطاف ك  ،ك  1534مارس 
كانت دار النحاس الواقعة يف جهة باب الوادم ،عبارة عن مبٌت ضخم بو ـبزف عارل جيد البناء لسبك اؼبدافع ،ك 

األحجاـ باإلضافة إذل البنادؽ  يف ملحق دار النحاس كانت توجد عّدة أفراف ك كَتاف لصناعة القذائف من ـبتلف
 اليت كاف يوفرىا البايلك للمجندين اعبدد.

أما مستودعات األسلحة حسب "كورين شوفالييو "باعتمادىا على آثار اغبفر القديبة ،فانّو مت بناءىا يف       
هما فارؽ من اؼبستودعات بين إنشاءـ من قبل "عرب باشا "،لكن تاريخ انشاء دار النحاس ك تاريخ  1573سنة 

سنة ،ك تشَت "شوفالييو "إذل كجود كرشة إلصبلح السفن على اؼبيناء ،حيث  39السنوات يصل إذل حد 
مدافع صغَتة مصنوعة من  6قطعة مدفعية ،منها  21حوارل  1534-1533استطاعوا أف وبصلوا ما بُت 

ـ،ك سانبت بشكل كبَت يف  17لقرف اغبديد.ظّلت الصناعة اػباصة بالسبلح يف مبو إذل غاية النصف الثاشل من ا
 .3خدمة البحرية اعبزائرية

 

                                                           
4
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 م: 17ه/ 11عائدات البحرية و عدد األسرى خالل القرن : 3

من حوض البحر األبيض اؼبتوسط  البحرم يف النشاطنتشار ظاىرة ـ با 17سبيز التاريخ اغبديث خاصة القرف      
ك االذبار،ك الصنفُت اإلسبلمي ك اؼبسيحي حيث أصبح اأَلْسر آفة عاؼبية ،ك األسرل بضاعة للتفاكض ك التناكر 

شًتل ك باع يف ظركؼ  أقل من أربعة قركف َأْسر ك استقبلؿ اإلنساشل ،ك خاصة يف العادل اؼبسيحي الذين يفاال
جريبة دل يرتكب مثلها ضد اإلسبانية ك بدرجة أقل  عتربت أكربف مليوف من البشر إذل درجة أّنا اقاسية طبسو 

 .1ك معاملة باؼبثل لؤلكركبيُت عامةمارس اؼبسلموف األسر كرد فعل ،

السلعة األكثر ركاجا يف اعبزائر ك لقد   -األسرل-شكلت ىذه الفئات أمبسبب كثافة النشاط البحرم ،     
غ عددىم حسب بعض التقديرات الواردة يف اؼبصادر ـ تَػُعُج بأعداد األسرل ،بل 17كانت اعبزائر يف القرف 

ك يف ىذه الغربية عشرات اآلالؼ،ك لكن الطابع الذم يبيل إذل اؼببالغة يف اؼبصادر الغربية ،هبعلنا نقف كقفة مشكّ 
 .األرقاـ

كثف رتفع عدد األسرل تدرهبيا نتيجة النشاط اؼبـ ا 17ك العقد الثاشل من القرف ـ  16بُت ّناية القرف      
أكثر تقدير ،ك عاد  ألف على 20ألف ك  15للبحرية اعبزائرية ،ك حسب التقديرات فقد يوجد باعبزائر ما بُت 

الدايات الثبلث  أغا "ك عهد دد األسرل خاصة يف عهد "اغباج عليع الغزك ليتنفس تدرهبيا ك ينتعش معونشاط 
 4000األسرل بشكل أسرع إذ تراجع العدد إذل  ـ تراجع عدد17كبطاط الغزك يف ّناية القرف األكائل لكن مع ا
 ـ.1680أسَت سنة  2600ـ ك تراجع إذل 1693أسَت فقط يف عاـ 

شّكلت عائدات النشاط البحرم دافعان قويان لدل الوالّة ،ك رياس البحر من جهة أخرل لتطوير ىذا النشاط      
ا ينالو من أسبلب ،ك سانبت يف حركية فقد كظّفت ىذه العائدات للنهوض بصناعة السفن ك دعم اػبزينة دب

                                                           
 . 32 سابق ،صال اؼبرجعجَتـك ب كايز،_1
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التجارة خاصة منها البحرية كالباركد ك األسلحة ،ك سانبت ىذه الغنائم يف مبو التجارة ك أنبية اؼبدف خاصة 
 . 1اعبزائر

كانت طريقة التعامل مع الغنائم تتم بعناية ك بكل دقة فعند كصوؽبا توضع يف ـبازف قرب باب اعبزيرة بعدما       
ُدىا ك جردىا،أما األسرل فيودُعوف يف سجن الباشا ،حىت ينتظر ببيعهم يف سوؽ النخاسة باؼبزاد العلٍت يف يتم عَ 

البادستاف ،ك ىكذا فإف عائدات البحرية من غنائم ك أسرل،كما عرفت تطورا ك تزايد يف اؼبداخيل بدأت تعرؼ 
عدة عوامل منها من كاف انعكاسا ألحداث تراجعا ،متدرج بوتَتة بطيئة كبو التقهقر،ك ساىم يف ىذا الضعف 

ـ ك أخرل تعود ألكضاع داخلية ك  17سياسية عرفتها اعبزائر نتيجة عدـ استقرار نظاـ اغبكم فيها طيلة القرف 
 .2دكلية ك حىت طبيعية

 اجملاالت اآلتية:من خبلؿ يبكن التعّرؼ على مظاىر قّوة البحرية اعبزائرية 

ـ مث بدأ يضعف مع  17ـ ك أكائل القرف  16الذم عرؼ تطّوران ملحوظان يف القرف األسطوؿ البحرم  - أ
ـ(ك يعاد تكوينو بصفة  1816ـ قبل أف يتبلشى نتيجة ضبلة "إكس ماكث ") 17ّناية القرف 

جزئية يف السنوات اليت سبقت االحتبلؿ الفرنسي.ك ىذا ما يّتضح لنا من عدد السفن اغبربية العاملة 
 ّسط حسب السنوات اآلتية كذلك اعتمادان على اؼبصادر األكركبية اؼبعاصرة لتلك الفًتة.دبياه اؼبتو 

 1571 :قليوطة فقط ،كبغض النظر عن العديد من أنواع السفن  35ـ: 1580مركبان مسّلحان. 50ـ
 قليوطة(. 35سفينة مستديرة )منها  70ـ: 1634األخرل.

 1659 :قاطة(.فر  22قليوطات ك 9) 32ـ: 1662سفينة. 23ـ 

مع العلم بأّف ىذه التقديرات تقريبية كزبصُّ نشاط ميناء اعبزائر فقط كتشمل ـبتلف أنواع السفن اليت يستخدمها 
 .3البحارة اعبزائريوف مثل :الفرقاطة ،القاليوطة ،البوالكر ،الشالوب كالشّباؾ

 ك، بضائع ك، نقود من اؼبختلفة فالغنائم للربح فرصة للتجار بالنسبة سبثل فهي البحرية القرصنة خطورة رغم      
 اؼبزاد طريق عن أكؿ لبيع زبضع األسرل من القرصنة عائدات كانت لقد، موازية ذبارة ؽبم تشكل كانت أسرل

 .اليهودية الوساطة طريق عن أك، الدين رجاؿ يد على افتدائهم عند الثاشل ك، 4"البادستانات"احمللية السواؽ

                                                           
 .16-10،اؼبرجع السابق ،ص ص  عالقات الجزائر مع دول و مماليك أورباوبي بوعزيز ،_1
كالطباعة  الفكر للنشر ،دارمقدمة ابن خلدونابن خلدكف عبد الرضبن بن ؿبمد، _2

 .243ـ،ص2004ق/1424كالتوزيع،بَتكت
 .147-144السابق ،ص  اؼبرجعورقات جزائرية ناصر الدين سعيدكشل ، _3

 ىي السواؽ الرئيسية اليت تباع فيها األسرل.انظر:_ 3
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 اليت مالطا سيما كال األكربية التجارية اؼبراكز كبو كتصديره تسويقو يتم3اآلدمي القطيع ذلك أك البشرية فالبضائع    
 1 اػبدمة ىذه عن دبقابل الرقيق بسجن توسكانيا دكؽ ظبح اليت ليفورف ك، اؼبسيحية للقرصنة عاصمة تعد كانت

 .2اعبزائر مع االذبار عند %30ب تقدر أرباحا يضمنوف جنوه ذبار كاف فقد،

 مبالغها نتيجة دقيقة غَت اعبزائرية القرصنة عائدات إذل قتتطرّ      اليت األكركبية اؼبصادر تعترب          
  ، زمنية فًتات سول تغطي ،ال اؼبتوفرة اؼبعلومات جلّ  أف األمر صعوبة من زاد كفبا الغنائم حجم حوؿ

  .3ـ 17 القرف من كجيزة

 أك كعشرين اػبمسة خبلؿ أنو ـ1634 سنة اعبزائر زار الذم" Dan" "داف" األب قدر جهتو كمن      
 حىت ـ1629 سنة من أنو كأضاؼ مركب،  ستمائة حوارل الغنائم عدد ،ارتفع اؼباضية سنة الثبلثُت
 حوض28،ك األطلسي احمليط يف منها 52 فرنسّيا مركبا شبانُت على اعبزائريّوف ،استوذل ـ1634 منتصف

 . 4لَتة 457525000 بػ قدرت خسارة الفرنسية بالتجارة أغبقوا اؼبتوسط،ك األبيض البحر

 اثٍت الرياس ،اخذ كحده ـ1661 عاـ خريف يف أنو" De Gramment""غراموف دم" أفاد
 ذكر السنة نفس يف ك، 5 إيطاليا فرنسيا،ك مركبا عشر اثنا ىولندية،ك مراكب كتسعة اقبليزيا مركبا عشر
 مراكب من مركبا كستُت اثناف على أشهر ستة ظرؼ يف استولوا اعبزائريُت إف" التلمساشل رقية بن مد"ؿب

 . 6" أمتعتهم أجود كرفع النصارل أخذ بعد الغنائم أكثر يغرقوف كانوا اعبزائر أىل أف"أضاؼ االقبليز،كما

 كثائق على اعتمادا"  Albert De Voulex"" دكفو ألبَت" بو قاـ كشف من يظهر كما 
 كطبسُت كشبانية ـ1675سنة كشبانُت كثبلثة ـ،1674 سنة كثبلثُت شبانية عددىا بلغ الغنائم أف ارشفيو

                                                                                                                                                                                     

_Grammont (H.D): Correspondance des consuls d Alger(1690-1742),Alger 
A. Jourdan paris le roux,1890,p130 

 .214ص،جوف.ب.ككلف:اؼبرجع السابق _4
 5 _Jean Monleau :Les états barbaresques, paris,1964,p514. 

1_Abdelhadi Benmansour:"Alger VVIe-XVII Siècle",journal de jean baptiste 
Grammaye, Paris,1998,pp141-143. 
2_Pierre Dan: OP.cit,p320. 
 3_Grammont, H.D :"Relation entre la Frances et la régence d'Alger au 
XVII sicles", 4er Parti ,in ,R.Af, 1879, n028,p292. 
  

 .91اؼبرجع السابق، ص م،1800-1500نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث  صباؿ قناف:_4
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 ذكر السنة نفس كيف 1ـ1677سنة من األكذل الثبلثة األشهر خبلؿ ثبلثُت ك كاحد ـ،ك1676سنة
 .2شهرا ثبلثُت من أقل يف اعبزائر ميناء إذل غنيمة 187بنحو أيت أنّو ؾبهوؿ اقبليزم مصدر

( ـ1681–1677) حرب خبلؿ أنّو "Robert kol" "كوؿ ركبرت" االقبليزية القنصل قدر كما     
 كبو اػبسائر حبار،كبلغت300 حوارل التجارم ببلده أسطوؿ من سفينة 157 اإليالة حبرية أسرت

 . 3إسًتليٍت جنيو3005000

تقّلصت عائدات النشاط البحرم تباعان ،ك شّكلت معاىدات السبلـ اليت أبرمتها اعبزائر ك دكؿ أكربا مشكبلن 
ك عائقان كبَتان ؽبا ،فالنشاط البحرم ك بالرغم من تقّلص غنائمو إال أف عائدات افتداء األسرل بقّيت قائمة ما 

 ـ.  17ان ال يتجزأ من غنائم البحرية يف القرف أبقى على حيوية اؼبداخيل ىؤالء األسرل الذين شّكلوا جزء

الذين كقعوا يف األسر كقّدر عددىم دبدينة اعبزائر كحدىا حوارل مليوف نسمة األسرل اؼبسيحيوف  - ب
/ف ،ك  100000ـ،أم ما يعادؿ ربع سكاف اؼبدينة البالغ عددىم آنذاؾ حوارل  17طيلة القرف 

ك ك سكاف اؼبدينة كُجّلهم كاف يتوّجب عليو قضاء كاف ىؤالء األسرل موّزعُت بُت مصاحل البايل
ـ،ك قد كاف  1607الليل يف سجوف البايلك األربعة اليت أنشئت خصيصَا ؽبذا الغرض منذ سنة 

اعتنقوا  8000أغلب ىؤالء األسرل يطلق سراحهم مقابل فدية معّينة كبعضهم يعتنق اإلسبلـ )
كمنهم من اندمج يف السكاف ك أصبح عنصران ،أسَت( 25000ـ من ؾبموع  1634سنة  اإلسبلـ

 .4فعاالن يف اجملتمع مثل الكثَت من البايلربايات الذين تولوا اغبكم قبل عهد الباشاكات

 أك البشرية ،فالبضائع اعبزائر يف ركاجا األكثر السلعة األكربيوف لاألسر  ل،شكّ  فاؼبكثّ  البحرم النشاط نتيجة     
 عاصمة تعد كانت اليت مالطا السيما األكربية التجارية اؼبراكز كبو ،كتصديره تسوية يتم اآلدمي القطيع ذلك

 .   6اعبزائر مع اإلحبار عند %30 تقدر أرباحا يضمنوف جنوه ذبار فكاف 5ليفورنو ك اؼبسيحية للقرصنة

                                                           

5_Albert Devoulx:Op.cit,pp391-393. 
6_G.P : Op.cit,pp91,92. 
 4 Fisher)G(: légende barbaresque Guerre Commerce et Piraterie en 

Afrique du Nord de 1415 à1830,Trad et annoté par F.Hellal, o.p.u, Alger 
2000,P346. 

 .261،اؼبرجع السابق ،ص التنظيم العسكري للبحرية الجزائرية في العهد العثمانيحنيفي ىبليلي،4
 .214صجوف ب ككلف: اؼبرجع السابق،  1

 2 Jean Monleau:Les états Barbaresque ,paris,1964,p95. 
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 يف الواردة التقديرات بعض حسب  بلغت منهم ىائلة بأعداد عشر،تعجّ  السابع القرف يف اؼبدينة كانت     
 نلقي أف ذلك،يكفي من كللثبت الفادحة، األرقاـ ّصحة يف مبالغة ىناؾ ،لكن اآلالؼ عشرات اؼبسيحية اؼبصادر

 ،خصوصا التقريبية تقديرات يقدـ كاليت أركبية مصادر من اؼبستخرج( 01) رقم اعبدكؿ أسفلو اعبدكؿ على نظرة
 أدشل دكف ألفا كعشرين اػبمسة ؾبملها يف فاقت كاليت ـ،1684ك ـ 1578 سنيت بُت ما الفًتة إذل العائدة تلك
 .1متناقض بعضها إف بل ملموس شيء على تستند كال ، فيها مبالغ شك

 منهم فكاف أجناسهم اختبلؼ على اؼبسيحيُت من األغلبية لوفيشكّ  األرقاء ك األسرل عدد كاف لقد      
 ككاف.اخل...كالصقالبة، كاإلغريق اؽبولنديوف ك،الفرنسيوف ك،الربتغاليوف ك،االقبليز ك، اإلسباف اإليطاليوف

 مطاردة أك البحرية اؼبعارؾ نتيجة سواء البحرم اعبهاد عمليات إذل األكذل بالدرجة يرجع األسرل ىؤالء مصدر
 كلقد. األطلسي مشاؿ ك للمتوسط الغريب غبوض جزرا ك سواحل غلى اإلغارة طريق عن أك،  األكربية السفن
 عشر السابع القرف خبلؿ خاص بوجو ك اعبزائر دبدينة األسرل لعدد تقديرىا يف األكربية اؼبصادر بالغت

 .2ميبلدم

 .3(ـ1684 –1580) عدد األسرل باعبزائر حسب اؼبصادر األكربية( :01لجدول رقم )ا

 األسرى عدد المصدر السنة
 255000 حوارل ىايدك دم دييغو 1580
 355000/  325000 غرامام 1619
 255000 سالفاغو 1625
 255000 داف األب 1634
 405000 تامايو دم جوزم 1640

                                                           

1 _Abdelhadi Benmansour: OP.cit,p 138. 
 .98ص،ؼبرجع السابقانقبل عن :أمُت ؿبرز:_ 2
      Abdelhadi Benmansour: OP.cit, p 139,140 -           مت إقبازا عبدكؿ انطبلقا من اؼبراجع التالية:_3
    

- G.P : Op.cit, pp91, 92 
- Pierre Dan   : OP.cit, p318. 
- De Voulex (A): OP.cit,p225 
-Cresti:"Quelle réflexion sur la population et la structure social d'Alger a 
période turque XVI-XIX"in J.A Avril-Juin, 1922, p159. 
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 405000/  305000 ندا دار  ايبانويل 1640
 55000 دكمام لويس 1660
 405000 من أزيد  فاؿ دك 1665
 145000 لوفاشي األب 1671
 105000/125000 فيو دار الفاس 1675
 185000 ككلف.ب.ج 1675
 405000/  355000  مالية – مانسوف 1683
 355000 كركا ال دم يتيس 1684
 45000 (  أرشيف)لورانس 1693
 25600 (نفسو) لورانس 1698
 

 يقدـ ،كالذم األكربية اؼبصادر من اؼبستخرج أعبله اعبدكؿ على نظرة نلقي أف ،يكفي ذلك من كللتثبت
 ما الفًتة إذل العائدة تلك ،خصوصا التقريبية التقديرات ،فهذه قرف مدل على األسرل عدد عن إصبالية تقديرات

 مبالغ شكّ  أدسل دكف أغلبها ألفا، كعشركف اػبمسة ؾبملها يف فاقت كاليت ،(ـ1684– 1578) سنيت بُت
 متّوسط بلغ ؼبدينة ،كيف التساؤؿ الواجب زمن ،1 متناقضة بعضها أفّ  كما ، ملموس ئيش على تستند كال فيها،
 عدد البفض كؼباذا األسرل؟كيف من الضخم العد ذلك تستوعب أف ألفا الستُت كبو آنذاؾ سكاّنا عدد

 عشر؟ السابع القرف يف الشكل بذلك األسرل

 يبكن اليت لدينا، القليلة اؼبعطيات ضوء يف عليها اإلجابة الصعب من أسئلة أّنا االعًتاؼ علينا هبب
 ؼبلك التبعية إلعبلف برغوس إذل مي التو سادل برئاسة اعبزائرية السفارة ذىبت عندما ـ1510سنة يف هبا الوثوؽ
 سنة يف أنو اإلسبلمية اؼبصادر تذكر، 2األسباف مطلب عند نزكال األسرل كلّ  معها ضبلت فرديناند، أرغونو

 ستة أك كثبلثُت كثبلثة آالؼ ثبلثة األسرل صبلة" كاف – العثمانية الدكلة إذل اعبزائر انضماـ سنة ـ1519
 .األسباف من أغلبهم 3"كثبلثُت

 آالؼ سبعة كجود عن فيها ىبَتكنو جبباية اإلسبلمية اغبامية قائد إذل األسرل ،أرسل ـ1533 سنة يف ك
 األسرل لعدد بالنسبة" الدين كخَت عركج غزكات" صاحب ذكره الذم الرقم يطابق ىو ،ك4اعبزائر سجن يف أسَت

                                                           

 .213ص،اؼبرجع السابق،2 القرصنة األساطيل الواقع(، ج)العثماني دراسات عن الجزائر في العهد  ؼبنور مركش: _1

 2 _Chevalier (C): les tentes premières Années de l'états d'Alger:1510-1541 
,Alger 1988,P18. 

 .11ؿبمد بن رقية اعبديرم التلمساشل: اؼبصدر السابق،ص_3
 .102-100السابق، ص  عزيز سامح ألًت: اؼبرجع_4
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 بالكونت غبقت اليت الساحقة اؽبزيبة عقب ألفا عشر ثٍتا األرجح على العدد ىذا ذباكز كقد ،1ـ1534 سنة يف
 األسر يف إسباشل آالؼ كستة آالؼ طبسة بُت ما كقوع إذل ،كأّدت1558 سنة يف مستغازل ك أسوار" الكوديت"

 .2السابع القرف من الثاشل كالعقد عشر السادس القرف ّناية بُت
 

 كثرت زمن يف السكاف  عدد البفاض مع باؼبوازاة تقريبا الوقت ذلك منذ بالًتاجع األسرل عدد بدأ كقد
 أسرة أالؼ شبانية كبو كجود باعبزائر" لوفاشي فليب" الرسورل النائب ّسجل ،حيث كاالضطرابات األكبئة فيو

 سكاف كنصف ثلث ضحيتهما ذىب اللذين ـ1663ك ـ1654 عامي كبائي كبعد.3ـ1650 عاـ يف مسيحي
 اؼبصادر أكردتو ما حسب كىذا فقط، أسَتطبسة آالؼ  إذل كبَت بشكل العدد البفاض 4التوارل على اعبزائر

 . 5الفرنسّية
 أكركبيُت كسائط اعتماد كيتم, األكركبيُت للقناصل األساسي الواجب كانت فقد االفتداء لعملية بالنسبة أما       

 . 6الفداء عمليات يف اؼبختصُت القساكسة يكونوف ما الدبلوماسيُت،غالبا من

 

 

 Les" اؼبقدس الثالوث صباعة ،كىي تداءاالف عملياتمسيحية متخصصة يف  ؾبموعات ثبلث كانت كقد

Trinitaires"7.باعبزائر الفداء عمليات أىم على تشرؼ كانت اليت. 

                                                           

 .117 صاؼبصدر السابق،، وعروج الدين خير غزوات ؾبهوؿ:_ 5
 1_Casenove) J(:"Contribution à L'Histoire du Viel Oran ", in.R.Af. 1925 , 
n66, P291. 
 2_Abbé Boumbar: les vicaire apostolique de Tunis et d'Alger "in. R.T 1894, 
n1, p332. 
3_Boubaker)S(:"la peste dans les pays du Maghreb. Attitudes face au fléau et 
impacts sur les activités commerciales XVI-XVIIIème siècles" in R.H.M , 
1995, N79-80, P313. 

 .100اؼبرجع السابق، ص ،م 1830-1619الجزائر مع فرنسا  معاىدات صباؿ قناف: ،نقبل عن_ 4
 .217ككلف:اؼبرجع السابق، صجوف.ب  _5
 ـ،األكؿ تنظيمها فرنسا،كالثاشل إيطاليا،أنظر:1232ـ،كتنظيم الرضبة تأسست عاـ 1148اعة التنظيم التثليثي تأّسست عاـ صب 1

-Veronne)CH.D( :"Un Faux captif à Alger en  1782" , in R.H.M, janvier 1976, 
n°5, pp93,94.                               
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 طرؽ عدة توجد الدكلة،كما قوانُت ربددىا أخرل نفقات جانب إذل الفدية دفع يتطلب األسرل ربرير إف      
 الغالب إيطاليا،كأمسًتداـ،كيف مرسيليا،كيف من كل يف ككبلء من لديهم دبا اليهود التجار طريق عن لبلفتداء،إما

 القناصل من عدد جانب كمرسيليا،إذل لندف يف اإلقبليز،كالفرنسيُت التجار طريق عن أك ،1للدفع ككبلء ىم
 اؼبسيحية، الببلد يف الرىباف صبعها اليت األمواؿ على يشرفوف كانوا الذين القساكسة ذلك إذل باإلضافة األكركبيُت

  .2لؤلفراد بالوساطة القياـ كحىت

 الصعوبات جانب فإذل  اػبارجية العبلقات يف ربكمت اليت العوامل من مهما عامبل االفتداء، عملية كانت     
 .3االفتداء رحلة إلعداد اإلجرائية

 إذل الوصوؿ يتعذر قد بدكّنا اليت ك،Passeport"4" الرظبية" اعبواز" كثيقة على اغبصوؿ من البد كاف     
 كانت ذبارية،إذ صفقة من االفتداء فعملية.اعبواز الوثيقة نفس يف عليها منصوص شركط كىناؾ اعبزائرم الرب

 .5 للجمارؾ كرسم %3 تدفع لؤلسرل كفدية احملمولة النقود

أّما األعماؿ اليت كاف يقـو هبا ىؤالء األسرل فهي توزّع على اػبدمات االجتماعية كاؼبهاـ االقتصادية داخل      
مدينة اعبزائر ك على أعماؿ الفبلحة بفحص مدينة اعبزائر ،ىذا كقد كاف عدد األسرل ىبتلف من سنة إذل أخرل 

 ت إصبالية خاصة دبدينة اعبزائر حسب السنوات اآلتية:حسبما يّتضح من اؼبصادر األكركبية كالذم تقّدـ تقديرا

 1580 أسَت. 25000:ـ 

                                                           

 1 _Albert Sacerdati :"L’esclavage Chrétien en Barbarie au XVIII Siècle"  in 
.R.Af , 1949,pp135-137. 

 .234جوف.ب ككلف:اؼبرجع السابق،ص _2
( اعبزائر، 1816-1776الدبلوماسية بين دول المغرب والواليات المتحدة ) العالقاتأنظر كذلك:إظباعيل العريب:

 .31، ص 1978ش.ك.ف.ت. 
دل يكن اإلعداد لرحلة الفداء يف الرب اعبزائرم أمرا ىينا يف ظل حالة التوتر الغالب على العبلقات اعبزائرية اإلنسانية،ألف _3 

ة الدينية اؼبتخصصة باإلعداد للرحلة،فأكؿ ما يبدأ بو رجاؿ الدين،صبع عمليات الفداء تتم بعد إذف اؼبلك اإلسباشل للمجموع
األمواؿ البلزمة، إضافة إذل أمواؿ أكلياء األسرل مث يتم اعتماد الصدقات،كاؽببات،كزبضع عملية صبع اؼبواؿ لرقابة صارمة من 

 .75اؼبرجع السابق،ص، هد العثمانيأوراق في تاريخ الجزائر في الع اجمللس االستشارم  اؼبلكي.أنظر: حنيفي ىبليلي:
ـ(للبعثة الدينية اإلسبانية 1754-1748كىو الًتخيص الرظبي الذم منحو دام اعبزائر ؿبمد باشا ) عبارة عن نسخة للجواز_ 4

ىذه الوثيقة ضمن  اؼبنتسبة جملموعة الثالوث اؼبقدس،كتتكوف الوثيقة من سبع صفحات.جاء مضموّنا ليحدد شركط الفداء،توجد
أوراق في تاريخ  في ىبليلي:يحن:نقبلعنبفرنسا. بارشيف الغرفة التجارية ؼبدينة مرسيليا1381(رقم L)Serieؾبموعة )ؿ(

 .77اؼبرجع السابق،ص، الجزائر في العهد العثماني
 .78،صالسابقاؼبرجع ، -العهد العثماني-الجزائر في التاريخ صر الدين سعيد كشل ك اؼبهدم بوعبدرل:ان _5
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 1620 أسَت. 35000:ـ 
 1634 أسَت. 25000:ـ 
 1630-1634سفينة فرنسية. 80من على ظهر  1331:أثناء اغبرب مع ملك فرنسا مث آخر ـ 
 1662 أسَت. 21000: ـ 

 من أشهر ىؤالء األسرل نذكر على سبيل اؼبثاؿ:

(،أسر أثناء Emmanuel d'Aranda de Brugeالكاتب اإليطارل "إيبانويل أراندا دكبركج ") -
 ـ.1640سفره من فرنسا إذل اسبانيا سنة 

(،أسر عاـ Regnardاشاعر اؽبزرل الفرنسي صاحب القصة اؼبعركفة "بالربكفنسية "،"اعبميلة ركنيار ") -
 ـ. 1678

 .1ـ...ك غَتىم 1642عاـ  (،أسرRené des Boysالكاتب "ركشل دم بوا ") -

،ك  أيبَتياىكذا ك قد كاف لؤلسرل األكركبيُت دكر ،ك خاصة منهم الذين أخذكا من فرنسا ك شبو جزيرة      
الدكيبلت اإليطالية قد أثركا تأثَتا كبَتا يف العبلقات بُت اعبزائر ك بُت ىذه الدكؿ ،إذ أننا الحظنا بأف اغبمبلت 

بانية على مدينة اعبزائر،ك على مدف ساحلية أخرل مثل عنابة ك شرشاؿ كاف اؽبدؼ العسكرية الفرنسية، ك اإلس
 منها:

 عاقبة اعبزائر على نشاط اعبهاد البحرم.م .1
 .2اليت جردت ضدىا اغبملةربرير األسرل ،مث االستعانة على احتبلؿ اؼبدينة ، .2

إاّل أف عدد األسرل بدأ بالًتاجع باؼبوازاة مع عدد السكاف يف سنوات ازدادت فيها الكوارث ك األكبئة ك      
أسَت مسيحي يف عاـ  8000األمراض حيث سّجل مبعوث النائب "فيليب لوفاشي "باعبزائر كجود ما يقرب 

ثلث سكاف اعبزائر ك نصف ذىب ضحيتها  1654ك  1633،ك بعد الوباء الذم أصاب اعبزائر عامي 1698
 أسَت فقط ،ك ىذا حسب اؼبصادر الفرنسية. 5000ك البفض العدد إذل 

ـ تراجع عدد األسرل بشكل أسرع ،إذ تراجع العدد إذل  17مع اكبطاط النشاط البحرم يف ّناية القرف      
 03اعبدكؿ رقم ،ك ىذا ما سيبّينو  1680أسَت سنة  2600،ك تراجع إذل  1693أسَت فقط يف عاـ  4000

 .17ك  16اؼبرفق باؼببلحق كالذم يبثل عدد األسرل باعبزائر حسب اؼبصادر األكركبية خبل القرنُت 

                                                           
 .262-261اؼبرجع السابق ،ص ،التنظيم العسكري للبحرية الجزائرية في العهد العثمانيحنيفي ىبليلي،_1

-اؼبغرب-،الرباط9أعماؿ أكاديبية اؼبملكة اؼبغربية،الدكرة ،الحماية من القرصنة في نظر الشريعة اإلسالميةصبحي الصاحل،_ 2
 .20ـ،ص1986
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 ـ،كما تبّينو األرقاـ التالية: 17مع تراجع عدد األسرل ارتفع شبن االفتداء بداية من النصف الثاشل من القرف      

 لَتة فرنسية (. 465لاير )حوارل  155: 1644 -
 .1فلورين 500: 1662 -
 فلورين. 600: 1666 -
 لَتة فرنسية. 750: 1683 -
 لَتة فرنسية (. 720لاير )حوارل  800: 1685 -
تكاثرت يف الفًتة األكذل للعهد العثماشل مث أخذت يف التناقص حىت كادت اليت  الغنائم البحرية - ت

عرفت مع ّناية العهد العثماشل مبوان ملحوظان )مع ؿباكلة تطوير البحرية كزيادة نشاطها  تتبلشى،مثّ 
 . 2اغبريب خاصة يف اشتغاؿ أكركبا حبركب الثورة الفرنسية كفتوحات نابليوف(

 ـ لينفرد اعبند بو ،ك بالرغم من انشغاؿ 17تداكؿ رياس البحر ك اعبند على منصب اغباكم إذل أكاخر القرف      
الرياس بقضايا البحر فإّف تأثَتىم بقي مستمران طواؿ العهد العثماشل إذ ال يبكن لئلنكشارية االستغناء عنهم ،ؼبا  
كانوا يوفركنو من أمواؿ خزينة الدكلة ك األمن ك االستقرار للببلد ،ك كاف الرياس عمومان ؿبل احًتاـ اعبميع لعّدة 

 أسباب:

 س ك استقامة سلوكهم ،ك حسن معاملتهم للسكاف.االنضباط الذم كاف يتمّيز بو الريا -
أف سكاف اؼبدف دبختلف شرائحهم كانوا حباجة إذل خدمات الرياس ليستثمركا أمواؽبم يف ذبهيز اؼبراكب  -

 للقياـ بنشاطات البحرية.
يبيعوّنا يف أف الرياس كانوا مصدر رزؽ للتجارة الذين ينتظركف عودهتم إذل اؼبيناء القتناء بعض السلع اليت  -

 األسواؽ ك ؿببلهتم.
أف الريّاس كاف ؽبم دكرىم اعبهادم اؼبتمّثل يف الدفاع عن الببلد من االعتداءات اػبارجية ،فبّا جعل  -

السكاف يتعّلقوف هبم ،ك ىذا ما جعل "ىايدك "يقوؿ عن الرياس األعبلج إّّنم كانوا من أشد األعداء 
من اغبقيقة فإّف "ىايدك "دل يذكر األسباب اغبقيقية اليت  للمسيحية ك إذ كاف ىذا القوؿ وبمل جانبان 

دفعت الرياس إذل ازّباذ مثل ىذا اؼبوقف من اؼبسيحية ك اؼبسيحيُت ،ك أعتقد أف تشّدد الرياس يف 
معاملتهم مع األكركبيُت األعداء يعود إذل تلك اإلجراءات الردعية اليت كاف حكاـ الدكؿ األكركبية 

كلما كقع الرياس األعبلج يف األسر كاف مصَتىم اغبرؽ حبجة أّّنم مسيحيوف يّتخذكّنا ضدىم.إذ  
                                                           

العملة ،األسعار و –عن الجزائر في العهد العثماني  دراساتتقارب اللَتة ،أنظر :اؼبنور مركش ،عملة ىولندية قيمتها _ 1
 .300ص ، 2009، دار القصبة للنشر ،اعبزائر ،1ج-المداخيل

 صسابق ،الرجع اؼب،-دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني–ورقات جزائرية صر الدين سعيدكشل ،ان_ 2
150. 
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مرتّدكف ك ىذا ما زاد سبّسكهم باإلسبلـ ك الدفاع عنو ،ك من أكلئك األعبلج الذين رفعوا راية اعبهاد يف 
عثماشل بعد أف اّنـز األسطوؿ ال اإلسبلميالبحر اؼبتوّسط "علج علي "الذم توذل مهمة الدفاع عن العادل 

 .1ـ اليت صبعتو باألسطوؿ األكركيب اؼبتحالف 1571يف معركة ليبانت يف عاـ 
إف ما يبكن قولو عن األعبلج عامة ىو أنّو رغم ما كانوا يتمّيزكف بو من فبّيزات فإّّنم يشكلوف مع األتراؾ  -

ُت اؼبصَت العثمانيُت فئة منسجمة ك متماسكة تأثر كل طرؼ بالطرؼ اآلخر ،ك قد كحد بُت اعبماعت
اؼبشًتؾ ك اؼبصاحل اؼبادية ،أما عن إسهامات األعبلج فإّّنم خلقوا توازنان حقيقيان يف اجملاؿ السياسي ك 
العسكرم ،ك سانبوا مسانبة اهبابية يف تطوير القطاعات اؼبدنية ك العسكرية ،ك كاف ؽبم دكر مهم يف 

لوىا يف صناعة السفن،ك قد ساعدهتم معرفتهم ازدىار البحرية اعبزائرية بفضل التقنيات اغبديثة اليت أدخ
للسواحل األكركبية ك البحر اؼبتوّسط على التحكم يف اؼببلحة ،ك يبكن اعتبارىم حلقة كصل بُت الضفتُت 
الشمالية ك اعبنوبية تنتقل من خبلؽبم التأثَتات اغبضارية،ك قد فتح اغبكاـ األبواب لكل من يرغب يف 

،ك كاف الوصوؿ إذل اؼبراتب العليا أمرا  اإلسبلـئرية شريطة أف يكوف قد اعتنق االنضماـ إذل البحرية اعبزا
صعبا للغاية إذ هبب على البحار البسيط أف يتحلى بشجاعة كبَتة ك مهارة عالية يف اتقاف فنوف البحرية 

 .2ك قبل أف يتعُت كقبطاف كاف عليو أف هبتاز بنجاح امتحانان هبريو عليو ديواف الرياس
ك قد كاف اغبكاـ األكائل يتولوف قيادة األسطوؿ بأنفسهم أمثاؿ "خَت الدين "،"صاحل رايس "،"حسن  -

بن خَت الدين "،"حسن قورصو "ك"علج علي "،فبّا ظبح للبحرية اعبزائرية بأف تتحّقق يف فًتة قصَتة 
ية ك اؼبوقع اعبغرايف قباحان كبَتان ،ك قد ساعدىا على ذلك عوامل أخرل كالقوة البشرية ك الثركة الغاب

اؼبمتاز الذم كانت ربتلو اعبزائر يف البحر اؼبتوّسط عبلكة على اإلدارة احملكمة ك قد ساعدت ىذه 
العوامل ؾبتمعة على أف تعرؼ اعبزائر توسعان كبَتان ك أف تكوف ؽبا حبرية قويّة ،أصبح دكرىا ال يقتصر على 

حرب حقيقية ،ك كانت البحرية اعبزائرية تلعب دكران  فبارسة النشاط البحرم فقط بل كاف بإمكاّنا خوض
مزدكجان سبثل يف التصدم للغارات األكركبية اؼبتتالية ك سبوين الببلد بالبضائع ،ك قد سبكن الرياس بفضل 

 نشاطهم ىذا من كسب شعبية كاسعة ،ك نيل احًتاـ ك تقدير عامة سكاف اعبزائر.

،ك شّكلت معاىدات السبلـ اليت أبرمتها اعبزائر ك دكؿ أكربا مشكبلن  تقّلصت عائدات النشاط البحرم تباعان      
ك عائقان كبَتان ؽبا ،فالنشاط البحرم ك بالرغم من تقّلص غنائمو إال أف عائدات افتداء األسرل بقّيت قائمة ما 

 . 3ـ 17لقرف أبقى على حيوية اؼبداخيل ىؤالء األسرل الذين شّكلوا جزءان ال يتجزأ من غنائم البحرية يف ا

 

                                                           
 .145_ابراىيم سعيود ،اؼبرجع السابق ،ص1

 .15-14،ص ،اؼبرجع السابق إسحاؽ زبتوشل_2

 .246اؼبصدر السابق،ص ابن خلدكف عبد الرضبن بن ؿبمد،_3
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 الحرف و الحرفيون :الفصل الثاني

تعترب الصناعة قطاعا حيويا ك ركيزة أساسية يف اقتصاد أم دكلة ك يؤدم أم ضعف يف أحد أنواعها إذل       
.ك 1اضطرار الدكلة للجوء إذل االستَتاد من اػبارج فبا يؤثر على اؼبيزاف التجارم ك منو على االقتصاد بصفة عامة

،ك ىكذا 2كل اؼبصادر التارىبية على الضعف الذم كانت تعرفو الصناعة باعبزائر خبلؿ العهد العثماشل  قد أصبعت
ظل النشاط الصناعي يف اعبزائر متواضعا يتعدل الصناعات احمللّية اليدكية ك بعض الصناعات اؼبعدنية التحويلية 

 .3البسيطة

لفًتة من الزمن ال تزيد عن القرف ك النصف يف ميداف الصناعة   ازدىرت مدينة اعبزائر يف مطلع الفًتة العثمانية     
فتعّددت فيها اغبرؼ ك كثرت فيها الورش ك ازدحم هبا الصّناع ك حسب بعض اؼبصادر التارىبية فإّف مدينة اعبزائر 

 ( 200(مريب لدكدة اغبرير ك) 600(خّياط ،ك) 1200(نساج ك )3000ـ كاف هبا حوارل ) 17يف بداية القرف 
(حداد ،ك كاف السبب يف ازدىار الصناعة يف ىذه الفًتة يعود إذل ىجرة  80(سكاكان ،ك) 180نساج للحرير ك )

 .4األندلسيُت الذين نقلوا مهنهم إذل اؼبدينة ك مهاراهتم الفنّية

انوا يف اإليالة يبذلوف كل جهد لتنمية الصناعات اؼبختلفة،إذ يقوؿ"ضبداف خوجة "أّنم ك اؼبسئولوفكاف       
رياالت،ك عندما يرمي اؼبركب يف البحر يتقاضى مئة لاير، من  9يدفعوف لصانع السفن،عن كل مركب 

 .5السلطات،ك مثلها من الربّاف

فكاف اغبرفيوف يتجمعوف يف أحياء معينة منظمُت ،متقدما يف اؼبدف ك األرياؼ 17الصناعة يف القرف  شهدت     
اعبماعة كهيكل إدارم ك تنظيمي مهمتو إثراء اغبرؼ ك ازدىارىا ك  ك ىيئات يشرؼ على كل كاحدة أمُت،يف

كتلمساف اليت اشتهرت لع ك مراقبة أسعارىا يف األسواؽ،فكثرت اؼبدف اغبرفية ك التجارية،ؿباربة الغش ك ربفيز الس
،بص تكاؾ حبسبب ا سوجاهتا ك جلودىا ك أثاثهاك مستغازل بالزرايب ك قسنطينة دبنناعة الصوؼ ك األغطية ك احملاـز

الذين أبدعوا يف عدة صناعات رغم نقص اؼبواد األكلية اليت كانت تستورد من اؼبشرؽ ك  اغبرفيُت دبهارة األندلسيُت
 .6أكركبا

                                                           
 .43ص سابق،الرجع اؼبؿبرز أمُت،_1

 .16،اؼبرجع السابق،ص دخية فاطمة_2

طبعة ثالثة منقحة ك معدلة ك ،( 1830-1792العثماني )النظام المالي للجزائر أواخر العهد ناصر الدين سعيدكشل ،_3
 .33،اؼبرجع السابق ،ص مزيدة

 .16،اؼبرجع السابق،ص(1830-1500الجزائر الخارجية مع دول و مماليك أوروبا )_وبي بوعزيز ،عبلقات 4

 .62ـ ،ص 1972الوطنية للنشر ك التوزيع، ،الشركةالتجارة الخارجية للشرق الجزائري ؿبمد العريب الزبَتم،_5
 .321،صاؼبرجع السابقصبلح العقاد ،_6
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سبثلت الصناعات التقليدية اليت تتمثل يف اغبرؼ اؼبمارسة يف ـبتلف مدف اإليالة،ك كاف أصحاهبا ينظموف يف      
ة نوع ؿبدد من األدكات ك اؼببلبس اليت وبتاج إليها السكاف يف حياهتم اليومية يف ىيأت تتوذل كل كاحدة صناع

الريف فقد كانت القبائل الرعوية تصنع اؼبنسوجات الصوفية اػبياـ، اغبياؾ ك الزرايب ك كانت قبيلة)آيت 
اؼ األدكات الفبلحية ك عباس(تشتهر خبياطة الربانس ك ترقيعها دبهارة فائقة،ك من الصناعات اليت انتشرت يف األري

صناعة األسلحة ك كانت قبائل "بٍت يٍّت "من أكثر القبائل اؼبهتمة بصناعة األسلحة ك الشتغاؽبا باؼبعادف كانت 
 .1تصنع العربات ك بعض البنادؽ

أما فيما يتعلق بالصناعات اليدكية تؤكد الشهادات األجنبية أف اعبزائر يف ذلك العهد كانت تعرؼ معظم      
صناعات اليت تعرفها أكركبا ،مثل :الدباغة،ك صناعة األحذية،ك قبارة ك حدادة ك صناعة سبلح ،فصانعوا اعبلود  ال

كانوا ينتجوف باإلضافة إذل اعبلود اؼبعدة للتصدير لواـز فرساف اؼبخزف،ك األحذية،ك تدؿ اؼبباشل ك اؼبنازؿ اعبميلة 
ف البناء ك صناعة اآلجر،ك ال ينبغي أف ننسى الصناعات باعبزائر على ازدىار صناعة اػبشب ك الزجاج ك فنو 

 .1باؽبواء أك اؼباء اؼبرتبطة باؼبواد الغذائية مثبل الطواحُت اليت تسَت

تعود جزئياّ إذل النشاط ك التنوع الذم ميز صناعاهتا اغبرفية،كال سيما قتصادية للجزائر كانت األنبية اال      
م اؼبشاغل بالنسبة ك قد كانت ىذه الصناعات تشكل إحدل أىة ك الصياغة،الكمالية منها،كاغبرّارة ك العطار 

صادية على داخل قتالنشاطات اال ك دل تقتصرلكبَت من احملًتفُت الذين ضمتهم،نظرا إذل العدد ا لسكاف اؼبدينة
باألخص األنشطة اليت كاف ينتج عنها مضرة أك إزعاج بالضجيج ك  كاؼبدينة فحسب بل امتدت خارج أسوارىا،

 .2الركائح الكريهة

أشهر الصناعات يف اعبزائر نسيج الزرايب ك األقمشة يف تلمساف،ك قسنطينة ،ك يف العاصمة تطرز اؼببلبس،ك      
اغبريرية اؼبذىبة ك اؼبفّضضة  يوجد عدد من اؼبصانع اػباصة بصناعة الشواشي الصوفية بأشباف زىيدة جدا،ك باحملاـز

. انتظم أصحاب اغبرؼ يف صباعات خاصة هبم:صباعات متخصصة 3ك اؼبصنوعات اعبلدية،مثل األحذية ك غَتىا
 .4يف اإلنتاج ك صباعة متخصصة يف اػبدمات صباعات متخصصة يف التجارة ك التسويق

                                                           

 .322السابق،ص ،اؼبرجع العقاد صبلح _1
 .307،اؼبرجع السابق ،ص  مبارؾ بن  ؿبمد اؽببلرل اؼبيلي_2

طبعة ثالثة منقحة ك معدلة ك ،( 1830-1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني )ناصر الدين سعيدكشل ،_3
 .35،اؼبرجع السابق ،ص مزيدة

 .62ص،اؼبرجع السابق  الزبَتم، ؿبمد العريب_3

كتوراه دكلة  يف د قتصادية،ا-جتماعية امقاربة ،م1800-1700الحرف  و الحرفيون بمدينة الجزائر عائشة غطاس،_4
 .155-147ص ،2002تاريخ،معهد التاريخ،جامعة اعبزائر،
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نت الصناعة الواحدة تتفرع إذل عدة صباعات اػبصائص اليت سبيز هبا التنظيم اغبريف تقسيم العمل إذا كا     
منظمة ك مثاؿ على ذلك صناعة اعبلد تفرعت إذل عشر صباعات ك ىي)الدباغوف ك الرقاقوف،الشبارلية،ك 

 الربادعية، ك البابوجية ك الببلغجية ك البشماقجية،ك اغببلطجية،ك التماقوف،ك اػبرّازكف (.

يف ؾباؿ اؼبنسوجات ك ما يتصل هبا،ك بوجو خاص كل ما يتعلق بصناعة نالت مدينة اعبزائر شهرة كاسعة          
اغبرير من نسيج ك غَته،ك من اؼبنتوجات اليت اشتهركا هبا قبد األحزمة اغبريرية ذات اغبواشي اؼبزينة باأللواف البلمعة 

صناعات اؼبزدىرة اغبمراء،ك البنفسجية ك األحزمة اؼبرّصعة بالذىب..،ك كانت حياكة الصوؼ ىي األخرل من ال
اليت عرفتها اعبزائر ك اؼبناطق احمليطة هبا،فقد كانت الببلد تنتج كميات كبَتة من الصوؼ ك الوبر اللذاف اسُتخدما 
يف صنع الربانس ك اغبياؾ ك الزرايب ك عرفت اعبزائر أيضا دبنتجاهتا اعبلدية اؼبتنوعة. عرفت اعبزائر بصفتها عاصمة 

الصناعية،ك اليت كانت متمثلة يف دار الصناعة،ك دار النحاس)مسبك اؼبدافع(،دار  الببلد سبركز أىم اؼبنشآت
الباركد،ك دار السكة،ك أفراف البايلك،ك كانت كل ىذه اؼبنشآت اؼبذكورة تابعة مباشرة للبايلك الذم كاف يسهر 

الصناعي مرتبط إصباال بعاملُت  ك لقد كاف اإلنتاج  على سبويلها دبا ربتاجو من اؼبواد ك اؼبعدات ك األيدم العاملة،
أساسيُت نبا:االستغبلؿ اؼبنجمي ك اإلنتاج الغايب اللذاف كانا يزكداف العاصمة باعبزء األكرب من اؼبواد األكلية 

 .1الضركرية

كاف استغبلؿ اؼبناجم يتم سطحيا ك بطرؽ بسيطة نوعا ما ،فبالنسبة للحديد مثبل كاف اؼبعدف اػباـ يستخرج       
،أما الرصاص،فكاف يستغل على نطاؽ كاسع جببل بوطالب دبنطقة اغبضنة،ك  1ي برباشة قرب جبايةمن منجم

كانت طريقة التعدين تتم بوضع طبقة حطب ك أخرل من اؼبعدف فوقها ك ىكذا دكاليك مث توقد النار يف الكداس 
لواقعة جببل موزاية ،ك فينصهر الرصاص،ك كاف البايلك وبمل على معدف النحاس من مناجم األطلس اؼبتيجي ا

ِعْد لصناعة السفن ك البناء،فكاف مصدراه الرئيسّياف نبا غابات دار 
ُ
موقع اؼبعدف. فيما يتعلق باػبشب اؼب

السلطاف)غابة بٍت صاحل،ك الشريعة،ك جباؿ الظهرة (ك غابات منطقة القبائل الصغرل)جباؿ بابور(ك كاف فحم 
 ناعة.اغبطب ىو الوقود الوحيد اؼبستعمل يف الص

أكذل معظم اغبكاـ العثمانيوف اىتماما بالغا بصناعة السفن اغبربية منذ العهد األكؿ إذ يعود إنشاء الًتسانة أك      
ـ استنادا إذل تقرير جاسوس إسباشل،ك كانت دار صناعة السفن يف  1535دار الصناعة إذل ما قبل ما قبل عاـ 

ؼبعدات البلزمة لبناء السفن ك ذبهيزىا ك تسليحها،كما كانت اعبزائر تتلقى كميات مهمة من اػبشب ك صبيع ا
 اؼبشاغل التابعة ؽبا كاملة التجهيز إلصبلح السفن اغبربية جبميع أنواعها ك أحجامها.

                                                           

 .308 ،ص السابق ،اؼبرجع اؼبيلي اؽببلرل ؿبمد  بن مبارؾ _1
2_Shaw : Voyage dans la régence d Alger ou description géographique. 
Physique philologique. Etc.de cet état. Tard. De l anglais par g. mac. 2e éd. 
Editions bous lama,Tunis,1980. P35-36. 
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عرفت الًتسانة يف ظل اعبهاد البحرم القائم ضد اؼبسيحيُت نشاطا منقطع النظَت رغم الظركؼ الصعبة اليت      
ـ تذكر اؼبصادر أنو كانت توجد باستمرار تقريبا ربت  17آنذاؾ،ففي النصف الثاشل من القرف مرت هبا الببلد 

فقد كانت ىذه الصناعة اغبيوية  صناعة األسلحة.  أما 1أسوار اعبزائر من أربعة إذل ستة أبداف سفن يف طور البناء
اإليالة فأكؿ إشارة إليها ىي تاريخ  تتمثل أساسا يف دار النحاس ك اليت يعود إنشاؤىا إذل زمن مبكر من تاريخ

 ـ. 1534مارس 

إضافة إذل ما سبق كانت ىناؾ منشآت أخرل ذات طابع صناعي،ك ىي طواحُت اؼبياه،ك اؽبواء اليت كانت      
منتشرة يف الغالب باؼبناطق القريبة من اؼبدف،ك كانت ىذه الطواحُت تليب جل احتياجات االستهبلؾ احمللي من 

كانت ذات مردكد أعلى بكثَت من اؼبطاحن الواقعة داخل اؼبدف اليت كانت تديرىا القوة   الطحُت،فقد
اغبيوانية)البغاؿ، ك اعبماؿ(أك القوة البشرية)األرقاء (أحيانا،ك عبلكة على ما ذكر كاف يوجد باغبامة معمل تكرير 

فتخرج منو عصارة السكر يتشّكل من عدة ـبازف ك طاحونة حيث كاف يهرس"قصب اؽبند "قصب السكر 
ما تطرقنا إذل على النحو األيت  ىكذا يبكن تصنيف الصناعات على كفق .2يستخلص السكر منها بعد ذبفيفها

 ،حرؼ زبص اػبدمات ك حرؼ زبص التجارة ك التسويق (. إنتاجي)حرؼ :

ألنبيتها.مارست ىذه كجب االتفصيل فيها مارسوا أنشطة حرفية  الذين اليهوداغبرفية قبد من بُت الطوائف      
 كظيفية خصوصيات شبة بأف القوؿ، إذل " اؼبيسرم " ذىب،ك ىنا ي الطائفة ؾبموعة من النشاطات االقتصادية 

 اؼبعركؼ فمن .بينها عاشت اليت اجملتمعات من استمدهتا مكاف، ك زماف كل يف اليهودية اعبماعات هبا اتسمت
 أعضاء بقية يعرؼ فرد كل ك مباشرة ك قويّة أعضائها بُت العبلقات بكوف اتسمت التقليدية، اجملتمعات أف

 ك اؼبشًتؾ، كاالنتماء اعبوار، ك القرابة أسس على اؼبرتكزة اؼبودة ك الرحم صلة تربطهم إذ كثيقة، معرفة اجملتمع
 ك متماسكة كظيفية صباعة يشكلوف أصبحوا اغبقيقة، ؽبذه اليهود إلدراؾ نظرا ك اؼبشًتكة، اؼبادية ك اؼبعنوية اؼبصاحل

 الببلد، يف السياسية باألكضاع معرفتهم أف ك خاصة كسطها، يف يعيشوف اليت اجملتمعات داخل باستمرار متجددة
 اجملتمع ليظل األداء ك اػبربة ربسُت ك القوة مصادر من كمصدر الثركة، تركيز يف الرغبة زيادة إذل هبم أدت

 ك نشيطة، كظيفية صباعة شكلوا فقد اعبزائر، مدينة يهود خبصوص ك.الوظيفية اعبماعة ؽبذه دائمة حباجة اؼبضيف
 النشاطات ثانيا اغبرؼ، ك الصنائع أكال :ىؤالء مارسها اليت االقتصادية النشاطات من نوعُت بُت التمييز يبكن
 3.اؼبالية

                                                           
 .65 ص،اؼبرجع السابق الزبَتم، ؿبمد العريب_1

 .93ص سابق،الصدر اؼبكلياـ شالر،_2

 .375،ص1998 بَتكت،،الشركؽ دار ،2 ج ،الصهيونية و اليهودية و اليهود موسوعة، الوىاب اؼبيسرم عبد_  3
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 عمليا بكونو ك فكرم، ك عملي أمر يف ملكة بأّنا الصناعة، "خلدكف ابن" يعرؼ اغبرؼ ك لصنائعبالنسبة ل     
 أما بالضركريات ىبتص الذم ىو البسيط ك اؼبركب، منها ك البسيط فمنها الصنائع أما ؿبسوس، جسمانيا فهو

 عضليا جهدا ك طويبل تدريبا تتطلب فبارسة كل اغبرؼ ك الصنائع تشمل ك،للكماليات يكوف الذم فهو اؼبركب
 النقود سك ك اغبلي صناعة مثل األجياؿ عرب للخربات توريث أفرادىا بُت يقع ما غالبا ك خاصة، يدكية مهارة ك
 .اخل…اػبياطة ك

 أىم من ىي ك نفسو، الوقت يف اؼبرحبة ك الكمالية ك الدقيقة ك اؼبركبة الصنائع من الصياغة حرفة تعترب     
 الثمينة باؼبعادف ك باجملوىرات عبلقة ؽبا اليت اغبرؼ جبميع باشتغاؽبم اشتهركا إذ اليهود، مارسها اليت اغبرؼ

 ىذا احتكركا حىت مادية، فوائد ك أرباح من توفره ما مزاكلتها، على شجعهم ما ك الفضة، ك كالذىب
 كركد ىو ذلك يف السبب لعل ك اغبرفة، ىذه عن ابتعدكا قد اؼبسلمُت أف ك خاصة تاما احتكارا اجملاؿ
 عبلقة لو ما بكل االشتغاؿ فتجنبوا الذىب لبس عن الرجاؿ تنهى اليت الشريفة، النبوية األحاديث بعض

 ىذا يف ؼبساعدهتم  اؼبسيحيُت األسرل سول يوظفوا دل اعبزائر دبدينة اليهود الصاغة أف بدليل بذلك،
 .العمل

 بأف الوثائق تطلعنا إذ ؽبا اؼبخصص بالسوؽ اغبرفة ىذه مارسوا الصاغة، ىؤالء من الكثَت لعل ك     
 مسجد ك اؼباؿ بيت من ك  األعظم اعبامع من قريب فهو اؼبدينة، دبركز يقع "…الصاغة سوؽ…"
 آخر منفذ لو كما الفرارية، سوؽ على منفذ لو ك، القسارية سوؽ هباكر الصاغة سوؽ أف كما ،ةالسيد
 .1الكبَتة القهوة  من الصاعد يبُت على

 .السمن سوؽ من دبقربة يقع "،العطارين سوؽ "ػب ؼرِ عُ  سوؽ اعبزائر دبدينة كجد دبالنسبة للعطارة فق     
 سوؽ من دبقربة ك،السمن سوؽ أسفل ،يقع "اليهود 2العطارين سوؽ"ػب عرؼ آخر سوؽ أيضا كجد كما

 ؿببل ناكف بن موشي الذمي ملك "اؼبثاؿ سبيل فعلى أخرل، دبواقع العطارين ؿببلت انتشرت كما،الدخاف
 " ػب ؼرِ عُ  ما إذل إضافة ،"اػبراطُت بسوؽ العطرية لبيع ؿبل" كجد ك ،"الكبَتة القهوة قرب العطرية لبيع

 ".اغباشية بسوؽ الواقعة اليهود العطارين ؿببلت

 خيوط ك األحزمة ك اغبواشي مثل الرفيعة اغبريرية اؼبنتجات ك اغبرير بصناعة اؼبشتغلوف ىم ازكفالقزّ أّما      
 اغبرفيُت دبحبلت اػباصة العقود بعض أثبتت فقد "ازينالقزّ  سوؽ" كجود من بالرغم ك الرفيعة، اغبرير

                                                           
1

 .303-302،اؼبرجع السابق ،صم( 1830 -م 1700 ) الجزائر بمدينة الحرفيون و الحرف ،عائشة غطاس_  

2
      الجزائر بمدينة الحرفيون و الحرف ،األرز ك غَتىا.أنظر :عائشة غطاسالعطار ىو بائع العطر ك مواد أخرل كالسكر ك _ 
 .476،اؼبرجع السابق ،صم( 1830 -م 1700 )
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 السمن سوؽ أسفل اليهود ازينالقزّ  ؿببلت" كجدت فمثبل اؼبذكور، السوؽ خارج انتشارىم اليهود، ازينالقزّ 
 اللوح بسوؽ ؿببل "إسحاؽ بن" ازالقزّ  موشي للذمي "كاف كما "،ىناؾ نافذة غَت بسكة

 الصناعتُت ىاتُت بأف اػبياطة، ك اغبياكة صناعة عن حديثو عند "خلدكف ابن" يقوؿفيما ىبص اػبياطة     
 اليت الصنائع أىم من كانتا الطرز ك اػبياطة بأف "كاىن" يذكر ك ،البشر إليو وبتاج ؼبا العمراف يف ضركريتُت

 ؼبذكور"،ااشكانصو مردخام بن ىاركف اػبياط الذمي" اليهود اػبياطُت من ك نساء ك رجاال اليهود أتقنها
 بسوؽ الواقعة الدكر إحدل ملكية يف الذميُت" من صباعة مع اشًتؾ فقد العقود، من عدد يف

 ديوف عليهم ترتبت أشخاص أظباء  ضمّ  اؼباؿ، بيت ىيئة عن صدر بياف يف اظبو كرد كما"،التماقُت
 اػبياط عمراف ا اػبياطُت بعض على أيضا تعرفنا كما ،الذمي ك اػبياط، حييم الذمي :مثل خرينآ لصاغبو

 .1طاػبيا مردخام كالذمي عزره بن إسحاؽ بن اػبياط التونسي إبراىيم الذمي ك ميَت، بن

 على األكركبيُت إقباؿ ك أكركبا يف ركاجو ذكر ك باعبزائر، اؼبصنوع اغبرير جبودة "برادم دم فونتَت "أشاد     
 ك(..،الرأس على توضع مناديل) اغبريرية احملاـر ك ،مناديل ك أحزمة من اعبزائرية اغبريرية اؼبنتجات شراء

 كردت فقد اليهود، ك اؼبسلمُت من األندلسي العنصر هبا اشتغل قد ك ركاجا، اغبرؼ أكثر من كانت اغبرارة
 بن الذباح مردخام الذمي..،"  أف ذلك من الصناعة هبذه بعضهم اشتغاؿ على العقود أحد يف اإلشارة
 ..".اغبرير لصنعة معدة آالت علي احتول األعظم اعبامع من بالقرب ؿببل اشًتل اليهودم، إسحاؽ

 الذمي شراء" ذلك القزادير،من صناعة مثل أخرل، غبرؼ اليهود فبارسة إذل الشرعية الوثائق أشارت     
 كما"،أضبد بن ؿبمد" اؼبكـر السيد من القزادير لصنعة معد بكجاكة يقع حملل اليهودم إسحاؽ بن دابيد
 بنت قاسي" الذمية كالدتو من باإلرث ،"بوخريص عرؼ "اليهودم إسحاؽ اليهودم بن دابيد للذمي "عاد
 .القزادير لبيع معد الصفارين قهوة من قريبا ؿببل خ اليهودم"بارك 

 يف صةاؼبتخصّ  األسواؽ من العديد عرب اليهود، انتشار تربز اليت الوثائق من ؾبموعة ترصد كما     
 بسوؽ ك،التماقُت كبسوؽ ،الشبارلية بسوؽ ك ،اػبرازين بسوؽ تواجدكا فقد هبا، ؿببلت امتبلؾ ك اؼبدينة

 .2اغبوت بسوؽ ك ،الشماعُت بسوؽ ك ،اغباشية بسوؽ ك ،السمن بسوؽ ك ،ارينالفرّ 

                                                           
آلثار ،عدد ل الوطٍت اؼبتحف حوليات ،"العثماني العهد أثناء الجزائري الفن في اليهود شجر زخارف" ،حورية شريد_ 1

 .43ـ،ص 11،2002
 .45،اؼبرجع السابق ،ص حورية شريد_2 
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 ك التجارة ك باألمواؿ عبلقة لو نشاط كل اؼبالية، بالنشاطات نعٍتكانت لليهود نشاطات مالية ك       
 اؼبتعلقة النشاطات تلك الشرعية، احملاكم يف إليها اإلشارة كردت اليت اؼبالية النشاطات بُت فمن التسويق

 الصرّاؼ "شًتكد يعقوب "الذمي العقود أحد ذكر إذ السمسرة، ك(العملة تبديل) كالصَتفة النقدية باؼبعامبلت
 ىذه ؼبثل اليهود احتكار إذل "شالر" أشار كقد "،زيتوف دابيد بن السمسار ضبيز "الذمي أخر، عقد ذكر كما،

 يف وبتكركف ىم ك التجارة، فركع صبيع يبارسوف فإّنم البلداف ـبتلف يف اليهود عادة ىي كما" :بقولو األعماؿ
 .العملة تبديل ك اؼبصارؼ أعماؿ ك  السمسرة البلد ىذا

 وبتاجها اليت الغذائية اؼبواد من العديد توفَت على عملوا إذ التجارة، يف اليهود باشتغاؿ ـبتلفة كثائق أفادتنا      
 يف ،"إسحاؽ بن عمار "ك "كوىُت يوسف" ك "كوىُت إسحاؽ بن بَتس "الذميوف اشًتؾ " :فمثبل يوميا األىارل
 كبائعُت يعملوف كانوا بعضهم أف يبدك كما السمن، بسوؽ الواقع كالشعَت القمح لعجن اؼبعد األفراف أحد ملكية

 ك ابطاط قنطار آخر اشًتل ك السمن، بسوؽ اػبضار لبيع معدا ؿببل الذميُت أحد ملك فقد كالفواكو للخضار
 .1السمن بسوؽ اجملفف التُت من كيس "يوسف "الذمي ك "ـبلوؼ" الذمي من كل باع

 ك جهة، من للمسلمُت اليومية االستهبلكية اؼبواد ـبتلف بتوفَت اليهود بعض اشتغاؿ سجل قد كوفي بذلك ك     
 فقد اػبمور ذبارة بالذكر لبص ك اؼبسلمُت، غَت يستهلكها غذائية مواد بتوفَت بعضهم اشتغاؿ أخرل جهة من
  لبيع ؿبلُت) غبانتُت اليهودم موشي أكالد إسحاؽ ك يوسف الذميُت األخوين امتبلؾ" النادرة العقود أحد أبرز

 ملك.. "إذ الدخاف ببيع بعضهم اشتغل كما".موشي كالدنبا من باؽببة إليهما عادتا اغباشية، بزنقة تقعاف (اػبمر
 .."،بكجاكة يقع الدخاف لبيع ؿببل شالـو بن ىاركف ك ننوشي إبراىيم بن إسحاؽ ك ىاركف بن مردخام الذميوف

 .1فيوس الدخاخٍت الذمي ك ،مشَت بن الدخاخٍت كسي شلومو الذمي كذلك

 

 منو ك أنواعو، دبختلف القماش ذبارة ىي -الوثائق تشَت كما– اليهود مارسها اليت التجارة فركع أىم        
 اغبريرية، األقمشة ك "،التلحيف حياكة بقماش" الوثائق يف ذكر الذم ك اعبزائرم اغبايك بصناعة اػباص القماش

  الشاشية ك اغبريرية، احملاـر يف تاجركا كما ،"األسود باألطبلس" اؼبعركؼ النوع ك "باألقباد" اؼبعركؼ كالقماش
 .اعبزائرية

                                                           
 .43،اؼبرجع السابق،صحورية شريد _1
 عشر الثامن القرن أوائل في الجزائر في الفنادق و المقاىي و الخمارات خدمات و الّلهو حياة" ،بديرة اؼبازرم_ 2

 1988،زغواف ،2ك ج 1جالعثماشل، العهد أثناء العربية الواليات يف االجتماعية اغبياة ملتقى أعماؿ يف منشور ،"ميالدي
 .97ص
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 بأنو اؼبالية اؼبعامبلت إحدل أفادتنا فقد خارجها، ك الببلد داخل يف القماش ذبارة مارسوا اليهود، أف يبدك ك     
 التاجر اؼبكـر من ابتاعو قماش شبن ىو ك تونس بببلد اعبزائرم، يعيش بن موشي الذمي على دين ترتب …"

 .1"بوعمامة قدكر السيد اعبزائرم

 إشارة أم نسجل دل إذ حرية، بكل التجارية ك اغبرفية نشاطاهتم اعبزائر دبدينة مارسوا اليهود إف القوؿ ؾبمل     
 اشتغلت إذ أخرل، دكف معينة حرفة فبارسة على إجبارىم أك ، االقتصادية نشاطاهتم فبارسة من منعهم على تدؿ
 ك البسيطة اليدكية اغبرؼ ك بالصنائع اشتغلوا اليهود من فالبسطاء كضعها، يناسب الذم النشاط يف فئة كل

 اليهود من أغلبهم ك األثرياء اليهود أما متجولُت، كبائعُت ك ،اخل…اجملوىرات ك اغبلي صناعة مثل الدقيقة
 األكركبية، األسواؽ يف مطلوبة ىامة مواد تصدير كاحتكركا الكربل التجارية باألعماؿ فاشتغلوا الليفورنيُت
 .اػبمور ك النعاـ كريش كاغبرير األقمشة ك اعبلود ك كاغببوب

 اؼباؿ صاحب يقـو حيثبالقركض، تعاملهم إذل أدت اليهود، ك اؼبسلمُت بُت اليومية االقتصادية اؼبعامبلت      
 عن الشرعية الوثائق عربت ك إعادتو، تاريخ ربديد مع اؼبستدين غ من اؼباؿ إذل الشخص مبل بإقراض ،(الدائن)

 اليهود، ك اؼبسلمُت بُت التعامل طرؽ ك كسائل دتتعدّ      ."توسعة ك إحساف سلف" بعبارة اؼبمارسة ىذه
 اؼبعاكضة ك كالقركض أخرل طرؽ استعملت فقد التجارم للتبادؿ كسيلة كأىم النقود استعماؿ شيوع من فبالرغم
 .2الوكالة ك باألجل البيع ك باؼبزايدة كالبيع

 إثباتا معينة إثبات قبض مبالغ فيها يتم بالديوف، إقرارات عن عبارة ىي اؼبالية، باؼبعامبلت اػباصة العقود ك     
 غمبل تسديد من هترب أك التباس أم كقوع سبنع اليتالصيغ  بكل اؼباؿ صاحب طوبتا ك الشرعية، للشركط مستوفيا
 بن اضبيده السيد من قبض أنو نفسو، على معطي ىاركف بن موشي الذمي اعًتاؼ.مثاؿ ذلك نذكر ،" القرض

 إنصافا بينهما يكوف اؼباؿ رأس، اؼبسلمُت بُت اعبائز حبكمو القرض، كجو على اؼباؿ من مبلغا الربادعي علي حاج
 .كالعبلنية  السر يف كاألمانة بالصرؼ عليو ك اعتداؿ، ك سوية ك

 الذمي تعهد ":…اؼبثاؿ سبيل فعلى خبلؽبا، القرض إعادة الواجب اؼبدة ذكر على اغبرص ىو نسجلو، ما ك     
 بعد توسعة، ك إحساف سلف كجو على ؿبمد اغباج بن أضبد التاجر من قبضو ما يعيد أف الصرّاؼ، يعقوب
 ."القرض  تقدصل تاريخ من يوما طبسُت انقضاء

  "بُت جرت اليت اؼباليةغ القرض على دفعات مثلما حدث يف اؼبعاملة مبل تسديد يتم قد أنوك نبلحظ أيضا      
 كل يف اؼبذكور الذمي يؤدم أف على اتفقا فقد اشكانصو مردخام بن ىاركف الذمي ك ؿبمد بن يولداش علي…

                                                           
 .102-100،اؼبرجع السابق ،ص بديرة اؼبازرم_  1

 .54،اؼبرجع السابق ،ص حورية شريد_  2
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 ىذه مثل كتابة يف اؼباؿ صاحب حرص ىنا نسجل إذ ،ك غ"اؼببل صبيع يسدد أف إذل كاحد، لاير قدره ما صبعة
 .عليو اؼبًتتب بالدين كفائو عدـ ك اؼبقًتض، سبلص من اؼبقرض خبوؼ يفسر األمر ىذا فإف الشركط،

 تعاليم استغلوا قد اليهود أف فالواضح لليهود، اؼبسلمُت طرؼ من القركض ظاىرة شيوع تفسَت عن أما     
 ك أمواؽبم تنمية من اليهود سبكن فقد بالربا، شرعا يعرؼ ما أك بالفائدة اؼباؿ إقراض ربـر اليت اإلسبلمية، الشريعة
 الصفقات يف اؼبسلمُت، من عليها ربصلوا اليت القركض استغبلؿ حسن طريق عن التجارية أعماؽبم تنشيط

 من اليهود اؼبقرضُت مطالبة إذل اؼبسلمُت لصاحل اليهود جانب من القركض قلة يفسر حُت يف اؼبرحبة، التجارية
 .اإلسبلمية للشريعة ـبالف األمر كىذا القركض، فوائد تسديد اؼبسلمُت اؼبقًتضُت

 الذم اؼباؿ على بفوائد اليهود مطالبة على تدؿ ضمنية، أك صروبة إشارة أم على الوثائق يف عثري دل ك     
 التوثيق يتم حيث اؼبسلمُت قضاة إذل العقود كتابة يف اؼبتعاملُت عبوء إذل األمر ىذا يعود ردبا ك للمسلمُت، أقرضوه
 .1اإلسبلمية الشريعة أصوؿ حسب

 متنوعة، ك كاسعة كاجتماعية اقتصادية عبلقات شبكة نسج من سبّكنوا اعبزائر مدينة يهود أف يتبُت سبق اكفبّ      
 اعبهاز من مساعديهم ك اغبكاـ مثل السياسية الطبقة من بداية اؼبدينة، جملتمع اؼبمثلة األطراؼ صبيع مشلت

 اغبرفيُت ك التجار ك العلماء ك األعياف إذل إضافة الريّاس، ك اإلنكشارية بفرعيها العسكرية اؼبؤسسة من ك اإلدارم
 ك السياسية الفعاليات صبيع على مفتوحة كانت بل مغلقة تكن دل عبلقاهتم شبكة فإف شبة من ك النساء، كّحىت

 .2االقتصادية ك العسكرية
 قليل عدد توافد سجل ،األسرل افتداء ك البحرية الغنائم ذبارة ازدىار ك االقتصادية األكضاع نلتحسّ  نتيجة     
 القرف طيلة ليفورنة ك البندقية ك كجنوة اإليطالية اؼبدف من أىم عدد كصل ك صقليا ك فرنسا من اليهود من

 .عشر السابع

 اؽبامة اؼبناصب على فاستولت اليهود طائفة داخل القول ميزاف يف انقبلبا الليفورنية العائبلت أحدثت        
 التوشابيم اليهود مع ىؤالء فعلو ما غرار على اؼبيغورشيم، من عناصر بيد كاف أف بعد "اليهود مقدـ" كمنصب

 اؼبدف التجارية أعماؽبم قباح ذلك يف ساعدىم ما ك .اؼبيبلديُت عشر اػبامس ك عشر الرابع القرنُت خبلؿ
 دل األمر كىذا األكركبية، النهضة عن الناتج مواف بُت ما العائلية التقٍت التفوؽ من استفادكا فقد اعبزائر، ك اإليطالية

 .لغَتىم متاحا يكن

 "اؼبلل نظاـ" من اليهود استفاد فقد ؿبكما، تنظيما كاف اليهودية للطائفة الداخلي التنظيم فإف ذلك مع       
 ك رئيس ملة لكل فكاف الدينية، أمورىا يف ذاتيا حكما جالية كل منحت حيث العثمانية، الدكلة اعتمدتو الذم

                                                           
 .377،صاؼبرجع السابق، الوىاب اؼبيسرم عبد_  1

 .310،اؼبرجع السابق ،صم( 1830 -م 1700 ) الجزائر بمدينة الحرفيون و الحرف ،عائشة غطاس_  2
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 من كثَت يف يعرفوىا دل حبقوؽ يتمتعوف اليهود جعل فبا بأتباعهم، اػباصة األمور صبيع يف النظر يتولوف دين رجاؿ
  .تاـ استقبلؿ حياهتم مسائل صبيع يف فلهم اؼبناطق،

 الذم "اؼبقدـ" لسلطة خضعوا إذ ىرميا شكبل ىيئاهتا ازبذت حقيقية، إدارية مؤسسات باعبزائر اليهود أنشأ       
 ىيئة دبثابة ىو ك "الطائفة ؾبلس" ذلك يف يساعده شؤكّنم، تسيَت ك مصاغبهم على السهر يتوذل ك الدام، يعينو

 "الشهر دبقدمي عرفا شهر كل يف عضوين بينهم من يعُت كما اؼبقدـ، يعينهم أعضاء أربعة من مكونة استشارية
 .1الشهرم الطائفة ؾبلس انعقاد موعد انتظار تتحمل ال كاليت اؼبستعجلة القضايا يف النظر األساسية مهمتهما

 فكاف كاجملوىرات اغبلي صناعة تاما احتكارا احتكركا فقد اليهود، مارسها اليت االقتصادية النشاطات عن أما     
 الكربل، التجارية باألعماؿ ك بالعطارة ك كبالصَتفة ظباسرة بعضهم عمل ك اليهود من اعبزائر دبدينة الصاغة صبيع

 ك القزادير صناعة ك اغبريرية اؼبنتجات صناعة ك كالقزازة اػبياطة :مثل البسيطة باغبرؼ اشتغلوا الوقت ذات يف ك
 ما نصادؼ فلم كضعو، يناسب ما حسب كل متنوعة بنشاطات اليهود اشتغاؿ نسجل إذ .متجولُت كبائعُت

  .آخر دكف اقتصادم نشاط فبارسة أك أخرل دكف معينة حرفة مزاكلة من دبنعهم يفيد

 من عدد على حصوؽبم بدليل كبَتة، تعقيدات دكف ك بيسر تتم كانت اليومية االقتصادية معامبلهتم      
، التجارية أعماؽبم توسيع ك أمواؽبم تنمية يف -شك دكف-كظفوىا اليت ك اؼبسلمُت، بعض من اؼبالية القركض

 .2(الربا) بالفائدة األمواؿ إقراض ربـر اليت السمحة اإلسبلمية الشريعة تعاليم بذلك ستغلُتمُ 

 االجتماعية، الشرائح ـبتلف مشلت كاسعة اقتصادية ك اجتماعية عبلقات شبكة تأسيس يف اليهود قبح كما     
 شرائح ككافة التجار ك األعياف من ك االنكشارية، اعبند عناصر ك اإلداريُت اؼبوظفُت ك اغباكمة الصفوة من بداية

 .النساء حىت مشلت ك اجملتمع

 انتشار لدينا ثبت فقد اجملتمع، عن دبنأل تعش دل اليهودية الطائفة بأف القوؿ يبكن سبق ما على بناء       
 فكرة دحض يبكننا عليو ك -السكانية الفئات باقي مثل مثلهم- اؼبدينة أسواؽ ك أحياء ـبتلف عرب اليهود أمبلؾ

 .3الدراسة ىذه فًتة اعبزائر دبدينة لليهود االقتصادم ك االجتماعي "االنغبلؽ " أك "العزلة "

 باإلضافة إذل طوائف أخرل نذكرىا على سبيل اؼبثاؿ:

 .وت ،اعبزارة ،األفراف،ك اغبمايبيةاختصوا يف تصفية الزي: اؼبيزابيوف -

                                                           
 .67-65،اؼبرجع السابق ،ص حورية شريد _ 1

2
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ىؤالء من أىم اجملموعات عددا دبدينة اعبزائر كقد مارست صباعة القبائل نشاطات  يعترب:القبائليوف -
ذبارية كحرفية مثل العمر يف كرشات اغبرفيُت،كما احتكركا صناعة الفحم ك بيعو إذ يشَت اؼبخطوط 

 قانوف األسواؽ إذل صباعة القبائل الفحاميُت ،كما سانبوا يف اغبراسة الليلية للمدينة.
اشتغلوا حبراسة الغنائم ك ذبارة األسواؽ ك عملوا أيضا كحمالُت ك خداـ ،كما أككلت : البسكريوف -

 إليهم اغبراسة بالليل يف األزقة ك األسواؽ ك ربضَت اػببز.
استقر ىؤالء دبدينة اعبزائر من استنجاد أىل مدينة اعبزائر باإلخوة بربركسة : صباعة اعبيجلية -

 استقطبت العناصر اعبيجلية الغزك البحرم ،إاّل أّنم اىتموا ك بالرغم من النشاطات اليت ـ (1516)
 بشراء األفراف ك منافسة اعبماعة اؼبيزابية يف ذلك.

ؾبموعة  354(كانت تقّدر يف قسنطينة بػػRaymondإف عدد الطوائف حسب "أندرم ريبوف ")     
البحرم كاف لو أثر يف إنعاش طائفة حرفية ألف األسطوؿ  32حرفية دل تكن مدينة اعبزائر ربتوم على 

قركف  3النشاط االقتصادم من خبلؿ جلبة للغنائم ك كذلك اإلتاكة اؼبفركضة على الدكؿ األكركبية طيلة 
 .1من الوجود العثماشل

 أما صبلة اؽبيئات اليت كانت تنظم اغبرؼ ك اليت ال يزاؿ معظمها قائما غبد اآلف: 

 بواب ك النوافذ،ك غَتىا من اؼبنتوجات اػبشبية.النجاركف،ك مهمتهم صناعة الصناديق،ك األ .1
 اغبدادكف،ك يتولوف صناعة احملارث ،ك اؼبنجاؿ ك القوادصل، ك األعبمة.... .2
 .2اعببلبوف،ك ىم اؼبختصوف يف تربية اؼبواشي ك تسويقها....،ك غَتىا من اغبرؼ .3
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 الفضاء المكاني للنشاط األندلسي:_1

 فلم تطمح إذل ارتقاء اؼبناصب االقتصادمدكرىا حرماّنا من التطّلع السياسي فئة األندلسيُت رغم لكانت      
نتج عن استقرارىم نشاط اقتصادم ، السياسية ك ذلك ألف احتكار العثمانيُت للسلطة أغلق األبواب يف كجهها

 .1غَت معهود برز يف ـبتلف اجملاالت االقتصادية ك يف معظم أكباء اؼبدينة
اعبزائر العديد من اؼبهن ك الصناعات اليت ك إف دل ترتقي إذل اؼبستول اؼبعركؼ آنذاؾ بالببلد عرفت مدينة      

العربية إاّل أّّنا كانت سبّثل نشاطان تقليديان مهمان يعتمد على اؼبهارة اليدكية ك التقاليد اؼبتوارثة ،ك انشغل األندلسيوف 
ة ك تفرقوا يف الصنائع اليت تتطّلب اؼبهارة ك اإلتقاف فانتشرت دبدينة اعبزائر يف األعماؿ التجارية ك اغبرؼ اليدكي

 حوانيتهم ك مشاغلهم يف أرجاء اؼبدينة ،ك كاف أغلبها بالشارع الرئيسي للمدينة.

مطلع الفًتة العثمانية لفًتة من الزمن ال تزيد عن القرف ك النصف يف ميداف الصناعة   ازدىرت مدينة اعبزائر يف     
اغبرؼ ك كثرت فيها الورش ك ازدحم هبا الصّناع ك حسب بعض اؼبصادر التارىبية فإّف مدينة اعبزائر  فتعّددت فيها

(مريب لدكدة اغبرير  600(خّياط ،ك) 1200(نساج ك )3000ـ كاف هبا حوارل ) 17يف بداية القرف 
ىذه الفًتة يعود  (حداد ،ك كاف السبب يف ازدىار الصناعة يف 80(سكاكان ،ك) 180نساج للحرير ك )(200ك)

إذل ىجرة األندلسيُت الذين نقلوا مهنهم إذل اؼبدينة ك مهاراهتم الفنّية ك نشركا هبا ما كصلوا إليو من حرؼ ك 
،ك قد زبصص اؼبسلموف األندلسيوف يف صناعة األسلحة ك  أيبَتياصناعات اليت كانت شائعة يف شبو جزيرة 

لصوفية باػبصوص ،كذلك احتكر بصفة أكلّية حرفة العطارة ك الباركد ك الصناعات اغبديدية ك اؼبنسوجات ا
 اػبياطة ك صناعة الشواشي.

ـ  17كانت ىيمنة العنصر األندلسي يف اؼبيداف اغبريف إحدل اػبصائص اؼبمّيزة عبماعة البنائُت إباف القرف      
َتىا كانوا أندلسيُت.ك لقد امتهنت حيث أّف معظم اؼبعلمُت اؼبهرة الذين أسندت إليهم إدارة صباعة البنائُت ك تسي

اعبالية األندلسية يف مدينة اعبزائر عّدة حرؼ ىامة جدان أنبها صناعة أدكات الزينة باإلضافة إذل الصناعة الفخارية 
 .2ك األحذية

يبكن القوؿ أف األندلسيُت أدخلوا دبدينة اعبزائر عدة صناعات جديدة ك عملوا على تطوير ما كاف موجود      
اؼبهن التقليدية ،ك ىذا ما جعل اؼبدينة تتمّيز بنشاط حريف حقيقي موجو لتغطية االستهبلؾ احمللي كللتبادؿ مع  من

                                                           
 .30ص سابق ،الرجع اؼب،أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيحنيفي ىبليلي ،_1

األندلسيون )الموريسكيون (بمقاطعة الجزائر )دار السلطان (أثناء القرنين السادس عشر و ،"كشل دناصر الدين سعي_2
 .129،ص  1993،اعبزائر ،7،حوليات جامعة اعبزائر ،العدد " السابع عشر
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األخرل باإلضافة إذل بعض البلداف األكركبية اليت استفادت ىي األخرل من اؼبعارؼ اغبرفية  اإلسبلميةاألقطار 
 .1األندلسية

 التعامالت االقتصادية األندلسية:_2

اختلفت كسائل التعامل بُت األندلسيُت ك الفئات االجتماعية األخرل على غرار النقود اليت تعترب الوسيلة      
كانت العملة النقدية ،ك  ككانت اؼبقايضة من أىم كسائل التعامل قبل ظهور العملة اؼبعتمدة ك اؼبتداكلة منذ القدـ.

ضت لصعوبات صبّة بفعل مزاضبة النقود األجنبية اؼبتواجدة باإليالة النقدية ُتَسكُّ باسم السلطاف العثماشل ك لقد تعرّ 
اليت كاف اغبكاـ العثمانيوف يسمحوف بالتعامل هبا مثل النقود االسبانية،ك إذل جانب العمبلت األجنبية قبد العملة 

اف اعبزائر "أك "سّكة احمللية اعبزائرية اؼبعركفة بالدينار السلطاشل ك ىي كحدة نقدية ذىبية إذ تعرؼ عادة "بسلط
 اعبزائر ".أعيد ضرهبا أكاخر العهد العثماشل فأصبحت تعرؼ "بالسّكة اعبديدة ".

دبا أف النشاط االقتصادم للجالية األندلسية ك حيويتها يف ؾباؿ األعماؿ اؼبالية جعل اغبكاـ يبيلوف إذل      
خبلؿ تعامبلهتم مع الدكؿ األكركبية إذ كاف  تفضيل العملة االسبانية عن غَتىا من العمبلت األجنبية األخرل

ساعد األندلسيُت إذل حد كبَت على شيوع النقود االسبانية بُت  األمر يتعّلق بتسديد القركض ك دفع اإلتاكات فقد
السكاف ك جعلها العملة اؼبفضلة يف التعامل بُت حكاـ اعبزائر ك باقي الدكؿ األكركبية عند تسديد اؼبشًتيات ك 

اؼبقصود إذل مبادلة أمبلؾ بأمبلؾ دكف أم مقابل مارل ك االسم الشائع ؽبا ىي البيع  تاكات.إضافةدفع اإل
 باؼبقايضة ك ىي من اؼبعامبلت اعبائزة ك اؼبسموح هبا يف الكتاب ك السنة.

ن دفع اعتمدكا البيع ك اؼبزايدة ك تسمى أيضا باؼبزاد العلٍت ،تتم ىذه العملية عندما يعجز اؼبالك عكما      
ي عبارة عن إذف يف تصرؼ يبلكو ك الوكالة ك ىتعرض العقار للهدـ ك نقص منفعتو.التزاماتو اؼبالية أك يف حالة 

ذف فيما تدخلو النيابة أم ىي تفويض شخص غائبا لشخص آخر سواء من نسبو أك غَت ذلك بعقد شرعي ك اإل
 .2ذلك للتصرؼ يف أمبلكو

سنوم يدفعو  إهبارإذل االعتمار ك اؼبقصود هبا دفع عقار ؿببس لشخص يستغلو ك ذلك مقابل  إضافة     
ك الشراكة اليت تعترب االجتماع يف االستحقاؽ أك التصّرؼ يف ملك وقف اليت يعود إليها ذلك العقار .ؼبؤسسة ال

قتصادية اؼبتداكلة لدل مشًتؾ ك ىي جائزة يف الكتاب ك السنة ،ك الشراكة كسيلة من كسائل التعامل اال
 األندلسيُت.

                                                           
األندلسيون )الموريسكيون (بمقاطعة الجزائر )دار السلطان (أثناء القرنين السادس عشر و ،"كشل دناصر الدين سعي_ 1

 .163-157،ص،ص  ،اؼبرجع السابق" السابع عشر

 .41-40،ص  1993زغواف ،د.د.ف ،، دراسات في التاريخ الموريسكي األندلسيعبد اعبليل التميمي ،_ 2
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خبلؿ التعامبلت االقتصادية اليت كانت تتم بطرؽ ك كسائل ـبتلفة سبّكن األندلسيوف من تنمية أمواؽبم ك      
توسيع أعماؽبم التجارية ك بذلك تشكيل عبلقات اقتصادية مع ـبتلف شرائح اجملتمع من بينهم اليهود ك اعبيش 

بعد أف أصبحت اعبزائر بيد األتراؾ عمتها الفرحة ك العظمة ك انتشر العمراف فيها ك  اإلنكشارم ك التجار ،ك
 ربّسنت ألحواؿ سكاّنا كذلك فإف أكجاؽ اعبزائر نشرت الرعب ك اػبوؼ يف قلوب اؼبسيحيُت برّان ك حبران.

 الصناع الحرفيون:_3

األندلسيوف يكونوف فئة كضيعة يف األندلس ذات خصوصيات فإّّنم دل يطمحوا يف ك اغبرفيوف الصناع كاد       
مدينة اعبزائر إذل مناصب سامية أك قيادية بل كاف كل نبهم ضماف موارد عيشهم لكّنهم كجدكا كجهان لوجو مع 

ركا دبمارستهم صناع ك حرفيُت منافسُت فبّا أدل إذل كجود نوع من الصراع االقتصادم ،ك رغم ىذا فإّّنم اشته
 ألغلب اؼبهن ك اغبرؼ باؼبدينة. 

نبلحظ أّف اعبالية األندلسية كاف ؽبا الفضل يف ازدىار القطاع االقتصادم فقد ذبلى نشاطها يف كافة اؼبواقع اؽبامة 
حّيان باؼبدينة إذ دل قبد حّيان خاصان هبم ك بالرغم من تأسيسهم لزاكية خاصة هبم حبي "مسيد الدالية "لكن ال يعترب 

أندلسيان ،بل إّّنم استقركا يف أىم اؼبناطق حيث تتواجد اؼبعادل الدينية يف اعبانب السفلي ك العلوم للمدينة 
باإلضافة إذل الفعاليات االقتصادية اليت كانت ىي األخرل تتوزّع يف مناطق ـبتلفة من اؼبدينة ك أنبها سويقة 

أماكن أخرل كانت القبلة لعدد ىاـ من األنشطة األندلسية  سيدم "ؿبمد الشريف "،سوؽ القبايل ،باإلضافة إذل
الصناعات اؼبستحدثة اليت بالوجود األندلسي دبدينة اعبزائر نسيج القطيفة )اؼبخمل (الذم ارتبطت  .1اؼبتمّيزة

 هاجركا غرناطة.ماختّص هباـ 

صبح ؽبا سوؽ خاص هبا دبدينة أما الصناعات اليت ّنضت بوجود األندلسيُت ىي حرفة صناعة الشاشية اليت أ     
اعبزائر عرؼ بسوؽ الشواشي ك يعود الفضل أيضان لؤلندلسيُت يف ربسُت ك صناعة األسلحة ك ربضَت الباركد ك 

 .2تطوير صناعة السفن دبيناء اعبزائر

 
                                                           

،دار الغرب و الوجود األندلسي بالجزائر األيبيريمظاىر التأثير -أندلسية دراسات،ناصر الدين سعيدكشل_1
 .351،ص2003،اعبزائر،اإلسبلمي

الشرؽ،الدار  إفريقيا،3،طم17و  16األندلسيون و ىجراتهم إلى المغرب خالل القرنين ؿبمد رزكؽ،_2
 .52،ص1998البيضاء،
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ائر كما عملوا بالدباغة ك السركجية )صناعة السرج (ك األعماؿ األخرل ،ك على الرغم من أف سكاف اعبز      
األصليُت يبلكوف ذكقان رفيعان ك حسان مرىفان لكّنهم كانوا ميالُت إذل حب الثرثرة ك اؼبشاجرة ،فاعبزائريوف يفضلوف 
فبارسة األعماؿ اليت ال ربتاج إذل جهد كبَت مثل اػبياط ك حياكة الكًتات الصوفية ك القطنية ك التطريز 

 .1بالقصب

ساىم األندلسيوف يف تطوير الزراعة بإدخاؿ كسائل رم جديدة ك إنشاء السواقي،إال أف ىذه اإلمكانيات      
ظلت بسيطة حىت اّنيار اغبكم العثماشل ك مقتصرة على اؼبناطق اليت استقركا هبا فقط ك قد استطاع السكاف 

العليا يشتغلوف بزراعة اغببوب،ك  يث قبد سكاف السهوؿحبتسخَت اإلمكانات الطبيعية إلنتاج ؿباصيل ـبتلفة 
اؼبنطقة الواقعة بُت سطيف ك قاؼبة ك ىي اؼبنطقة الرئيسية إلنتاج القمح،ك أصبح قمح اعبزائر أجود من قمح 
سردينيا خاصة ؿبصوؿ األطلس التلي ك اؽبضاب الداخلية ك قد زادت أنبية ىذه اؼبادة نظرا ألنبيتها يف االستهبلؾ 

 .2رجي ك قد عملت السلطات اعبزائرية على تشجيع تصدير ىذه اؼبادة إذل أكركبااحمللي ك التصدير اػبا

كما انتشرت باعبزائر زراعة احملاصيل الصناعية كالتبغ الذم يزرع يف عنابة ك فحوص مدينة اعبزائر بكميات      
ة يف الزراعة ،عّمت بفضل اػبربة األندلسيك ىامة ك كذلك زراعة القطن اليت أدخلها األندلسيوف إذل اعبزائر.

أشجار الربتقاؿ يف فحوص البليدة ك القليعة ،ك فضبل عن ذلك، انتشرت أشجار الكـر يف فحوص مدينة 
 .3اعبزائر،ك كاف جزء من إنتاج العنب وبفظ على شكل زبيب

إنّنا نبلحظ أّّنا أما فيما ىبص النشاط التجارم ك اػبدمات اإلدارية اليت عرفت هبا اعبالية األندلسية باعبزائر ف     
دل تكن أقل شأنان ك أنبّية عن بقية اؼبعارؼ االقتصادية األخرل فمنذ حلوؽبا باؼبدينة اشتغلوا بتحصيل الضرائب ك 
صبع موارد اػبزينة ك تقدصل اػبدمات الضركرية لئلدارة الًتكية ك تسهيل تعاملها مع بقية السكاف باإلضافة إذل 

من احتكارىم نظران الستعدادىم ك مهاراهتم ك امتبلكهم لرؤكس األمواؿ اليت  اؼببادالت التجارية اليت أصبحت
 .  4نقلوىا معهم من األندلس

استطاع أفراد اعبالية األندلسية بفضل نشاطهم االقتصادم الواسع من تكوين ثركات ضخمة سانبت يف      
ركفة آنذاؾ حيث زبصصوا يف ـبتلف اغبرؼ فعاليات اقتصاد إيالة اعبزائر،ك كاف األندلسيوف يبارسوف اؼبهن اؼبع

                                                           
 .307ص،سابقالرجع اؼب،مبارؾ بن  ؿبمد اؽببلرل اؼبيلي_1

،مطبعة عبنة التأليف ك الًتصبة ك 3،طنهاية األندلس و تاريخ العرب المنتصرينعبد اهلل عناف،_2
 .358،ص1966النشر،القاىرة،

 .55سابق ،ص الرجع اؼب،ؿبمد رزكؽ_3

 .127،ص،اؼبرجع السابقسامح  عزيز ألًت_4
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السائدة يف ؾبتمع اعبزائر،ك قد شبو أحد اؼبؤرخُت نشاط األندلسيُت بإيالة اعبزائر مقارنة مع نظاـ الطوائف اغبرفيةػ 
ظبالية بأّنا سبثل النخبة الربجوازية اليت ربتكر دكاليب اغبركة االقتصادية،ك كانت ىذه اعبالية دبثابة اؼبؤشر اؼبارل للرأ

 يف اعبزائر العثمانية.

امتد نشاط اعبالية األندلسية يف اعبزائر إذل كافة ؾباالت األنشطة االقتصادية ك استطاعوا أف يلجوا أبواب      
معظم اغبرؼ اؼبهنية ك اغبرفية،ك احتكركا األشغاؿ هبا ،ك يبكن تقسيم اغبرؼ اؼبهنية اليت اشتغل هبا األندلسيوف 

 شل إذل ؾبموعتُت أساسيتُت:إباف العهد العثما

 اغبرؼ الصناعية ك اليت ارتبطت يف بعض جوانبها بالنشاط التجارم. .1
 حرؼ خاصة باألعماؿ غَت الصناعية كالداللة ك اغبياكة. .2

 أىم اغبرؼ اليت اشتغل هبا األندلسيوف يف اعبزائر يف العهد العثماشل صناعة النسيج ك اؼببلبس ك حياكتها،ك       
اشتهرت اؼبناطق الغربية من اعبزائر بصناعة الزرايب ذات الطابع األندلسي خاصة يف مناطق تلمساف ك قلعة بٍت 
راشد كما اىتم األندلسيوف بدباغة اعبلود ك صناعة الشاشية ك األنسجة اغبريرية،ك اشتهرت عائلة "القبلنسي"ك 

ع الفضل يف احملافظة على ىذه الصناعات احمللية "بوناتَت "حبي باب الواد بصناعة الشاشية ك النسيج.ك يرج
 .1اؼبختلفة إذل بعض األسر من اغبضر األندلسيُت اليت توارثت صناعتها ك حافظت عليها من االندثار

اتسع نشاط األندلسيُت ،ك خباصة ذبارة بيع األسرل اؼبسيحيُت ك سبويل مشاريع اعبهاد البحرم،ك ىي       
ؼبدة طويلة موردا ىاما للرزؽ ك مصدرا للثركة،ك عامبل حاظبا يف تنشيط اغبركة  مؤسسات حيوية ك ىامة ظلت

االقتصادية باعبزائر،كما كانت حكرا على أفراد اإلدارة العثمانية،ك تشَت الدراسات بأف عدد األرقاء اؼبسيحيُت 
 600ألف ك  500 ـ كاف يًتاكح ما بُت 1660-1520الذين كانوا يباعوف يف أسواؽ مدينة اعبزائر ما بُت 

ألف نسمة ك كاف ىؤالء يعملوف يف ذبارة الفداء ك اليت كانت مظهرا ىاما من مظاىر ؾبموع اقتصاد إيالة 
 .2اعبزائر

)  تثمار أمواؽبم يف عمليات القرصنةاغبقيقة أف اؼبتتبع لدكر التجار األندلسيُت ك خاصة يف مدينة اعبزائر،ك اس     
ليقف مندىشا ؽبذا الدكر الذم لعبو ىؤالء يف اجملاؿ التجارم،حيث اشتهركا بتحصيلهم  غنائم اعبهاد البحرم(

 .3للضرائب ك مساعدهتم لؤلتراؾ يف تنظيم موارد اػبزينة العامة
                                                           

،طبعة ثالثة ( 1830-1792العهد العثماني )النظام المالي للجزائر أواخر ناصر الدين سعيدكشل ناصر الدين سعيدكشل ،_1
 .34ص منقحة ك معدلة ك مزيدة،اؼبرجع السابق ،

 .2،اؼبرجع السابق،ص  الحضور األندلسي في العهد العثماني على ضوء سجالت المحاكم الشرعيةحنيفي ىبليلي،_2
،ؾبلة ية منهام و موقف الدولة العثمان1568ىـ أواخر 976ثورة مسلمي غرناطة عام ليلى الصباغ،_3

 .175-166،ص ص1975أكتوبر،-،سبتمرب27األصالة،العدد
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ال غضاضة أف تعترب ىذه الفئة التجارية طبقا التساع نشاطها اؼبارل بفضل خربهتا التجارية أّنا أصبحت سبثل      
لشؤكف القرصنة ك النخاسة ك مبادلة األسرل يف اعبزائر العثمانية،ك قد شجعت إيالة اعبزائر القرصنة  النخبة اؼبديرة

ك ىي اليت كانت ُقِدَر عليها غنائم شبينة،بفضل اؼبورسكيُت الذين يتقنوف اللغة اإلسبانية ك يُعتربكف أكثر الفئات 
 .1توسطعلما بدخائل الصراع السياسي ك العسكرم بالبحر األبيض اؼب

اليت كانت تدرُّ عليها بغنائم كثَتة بفضل اؼبورسكيُت الذين يتقنوف اللغة  2شّجعت إيالة اعبزائر القرصنة     
 االسبانية ،ك يعتربكف أكثر الفئات علمان بدخائل الصراع السياسي ك العسكرم بالبحر األبيض اؼبتوّسط. 

ـ بتجارة الرقيق،ك تبعتها بقية الدكؿ  1643-ق 1601أذنت فرنسا يف عهد "لويس الثالث عشر "     
األكركبية فنشطت بذلك ذبارة الرقيق اليت أصبحت شرعية ك شائعة لدل الدكؿ األكركبية ك ىي منظمة دبراسيم 

 حكومية ك قوانُت معركفة.

إفريقية  من أرباح فقد حوؿ التجار األكركبيُت كل من كقع يف قبضتهم من سكاف القرصنة نظرا ؼبا كانت تدره     
مليوف إفريقي إذل العادل اعبديد ك  30الزقبية أك إفريقيا البيضاء إذل عبيد،ك أدت ىذه اغبرفة إذل نقل ما يقرب من 

دل يكن اؼبسلموف يف اؼبغرب اإلسبلمي دبعزؿ عما كانت تدره النخاسة على ذبارة األكركبيُت،لذلك كجهوا اقتصاد 
فيها  إال أف اعبزائر دل تكن ؽبا مستعمرات تصرؼ-يد اؼبسيحيُت بصورة خاصةك العب-مدينة اعبزائر كبو ذبارة الرقيق

تبادؽبم بالنقود مع حكوماهتم أك حىت تبادؽبم مع األسرل  رىائن يف الببلد،حىتىؤالء العبيد فاحتفظت هبم ك
 30ـ حيث حررت اعبزائر  1692اعبزائريُت الذين ىم يف قبضة اؼبسيحُت كما حدث مع اعبزائر ك فرنسا سنة 

 .3عبدا فرنسيا مقابل ربرير فرنسا شبانية أتراؾ

كثَت من أفراد اعبالية األندلسية إذل جانب استثمارىم   من األمور اؼبتعّلقة بثراء األندلسيُت يف مدينة اعبزائر أفّ      
للعقارات ،قاموا بوقف الكثَت منها إما على أنفسهم حياؿ حياهتم مّث على ذريّتهم من بعدىم ،أك على أكجو الرب 

 .4ك طلبة العلم ،أك على فقراء األندلس ك فقراء اغبرمُت الشريفُت

                                                           
سجالت المحاكم الشرعية و أىميتها في دراسة التاريخ االقتصادي و االجتماعي بمجتمع مدينة عائشة غطاس ،_1

 .86،ص  1997، 3االجتماعية ك الثقافية ،العدد  ،ؾبلة إنسانيات ،مركز البحث يف األنًتكبولوجية الجزائر في العهد العثماني
تعترب القرصنة اليت مارستها البحرية اعبزائرية جهادان حبريان ك امتداد للحركب الصليبية ،ك ذلك نظران ألسباهبا الدينية ك دكافعها _2

فالقرصنة اعبزائرية بعيدة كل البعد عما العاطفية ،ك إف كانت الفوائد اؼبادية ىدفان رئيسيان للقرصنة منذ القرف السابع ،ك مع ىذا 
النظام المالي يلصقو هبا بعض األكركبيُت من أّّنا لصوصية ك اعتداء ك تعدم على القوانُت الدكلية.أنظر :ناصر الدين سعيدكشل ،

 .62،طبعة ثالثة منقحة ك معدلة ك مزيدة ،اؼبرجع السابق ،ص( 1830-1792للجزائر أواخر العهد العثماني )
 .76،ص2ق،ط1400-1980،دار النفائس،م1547-1470خير الدين بربروس و الجهاد البحر اـ العسلي،بس_3
 .40،اؼبرجع السابق،ص -الفترة الحديثة و المعاصرة –دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر ، ناصر الدين سعيدكشل_4
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سي اؼبستقر باإليالة اعبزائرية ىي القوة اليت يستمد منها تبلضبو كانت الدكافع اؼبادية للعنصر األندل     
االجتماعي ،ك اليت تزيد يف شّدة تآزره ك ارتباطو ك ردبا يرجع السبب يف تراجع دكر العنصر األندلسي باؼبدف 

 .1اعبزائرية إذل ضعف نشاط أفراده يف اؼبيداف اؼبارل نتيجة مضايقة ك استبداد اغبكاـ األتراؾ

لعثمانية بفرعيها التقليدم ك التحويلي امتازت بصفات ك خصائص الصناعة اعبزائرية يف الفًتة ا باعبملة فإفّ ك 
 تتلّخص يف عّدة نقاط:

 اعتمدت الصناعة اعبزائرية على اؼبواد األكلية اؼبتوفرة بالببلد كالصوؼ ك اعبلد ك اػبشب. .1
ية اغباجات الضركرية للعيش ،بينما الصناعة التقليدية اذّبهت الصناعة احمللّية البسيطة يف البوادم إذل تلب .2

يف اؼبدف حافظت على طابعها عرب توارثها من جيل إذل آخر ،ك اعتمدت يف إنتاجها على األشياء 
الكمالية ك الًتفيهية اليت  ذبد ركاجان لدل سكاف اؼبدف مثل اغبلي ك اعبواىر ك األحزمة ك اؼبناديل ك 

 العطور.
ف الكمالية لتحكم ك مراقبة النقابات اؼبهنية ،بعد أف تطّورت ىذه النقابات اؼبهنية خضعت صناعة اؼبد .3

حسب تقاليد متوارثة فبّا أكسبها شكل ؾبموعات اقتصادية مستقّلة بعيدة عن أم صبغة دينية أك 
لى سياسية ،حبيث اكبصرت صبلحيات أمناء ىذه النقابات يف اإلشراؼ على أصوؿ اؼبهنة ك اغبرص ع

لكن أنظمة ىذه النقابات اؼبهنية ربّولت مع مركر الزمن إذل عائق يف كجو البضاعة ك ربديد كميتها،جودة 
التطّور الصناعي ،إذ حالت القيود اؼبفركضة على اؼبصنوعات من حيث الكمّية ك الكيفية ،دكف أم 

 .2توّسع أك ذبديد أك ابتكار أك اقتباس يف اجملاؿ الصناعي
ة إذل رفع أسعار بضائعها لتغطية االلتزامات اؼبالية ك الضرائب الثقيلة اؼبفركضة اضطرت الصناعة اعبزائري .4

عليها ،ك بذلك البفضت قيمة اؼبنتوجات الزراعية بالنسبة للمواد اؼبصنعة ك ارتفع مستول معيشة اغبضر 
 على حساب الفبلحُت.

ى ىذه اؼبنافسة غبلء أسعار أضرت منافسة اؼبصنوعات اؼبستوردة باؼبصنوعات اعبزائرية ،ك قد ساعد عل .5
اؼبصنوعات اعبزائرية من جهة ،ك عدـ انتهاج اغبكومة سياسة اغبماية اعبمركية من جهة أخرل ،بل 
يستنتج من سلوؾ بعض اغبكاـ أّّنم كانوا يشجعوف االستَتاد اػبارجي ،حىت أصبحت تلمساف مستودعان 

عبمة ك اؼبنسوجات اغبريرية اؼبستوردة من لبضائع ذبار فاس ك منفذا لتصريف األحذية ك السركج ك األ
صر تاؼبغرب األقصى ،كما كجدت شاشية تونس اغبمراء ركاجان جعل الشاشية اعبزائرية ينحط نوعها ك يق

                                                           

،طبعة ثالثة منقحة ك معدلة ك ( 1830-1792)النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ناصر الدين سعيدكشل ،_1
 .212مزيدة،اؼبرجع السابق ،ص 

 .97سابق،صال رجع،ا ؼب ضبداف بن عثماف خوجة،_2
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استعماؽبا على الطبقات الشعبية الفقَتة.بينما غدت اؼبصنوعات األكركبية متوفرة يف األسواؽ ك شائعة 
 .1َتة مقابل تصدير اإلنتاج الوطٍت الفبلحي ك اغبيواشلاالستعماؿ ،فهي تستورد بكميات كب

كانت نتيجة ىذه اؼبنافسة األجنبية ك فتح باب االستَتاد اػبارجي ك اإلكثار من الضرائب ك ربكم النقابات      
وجات اؼبهنية يف الصناع أىم العوامل اليت حالت دكف قياـ صناعات حقيقية يف اعبزائر العثمانية حىت يف ؾباؿ اؼبنس

 .2ك اؼبواد الغذائية ك بناء السفن رغم توفر اؼبادة األكلية ك اػبربة الضركرية ؽبذه اؼبصنوعات

سبيزت الصناعة اعبزائرية بكوّنا صناعة يدكية بصفة كبَتة ك ىي بعيدة عما كصلت إلية الصناعة األكركبية من      
،كما أف الصناعة الريفية كانت تعمل فقط لتلبية قبل الثورة الصناعية حيث تعمقت اؽبوة بُت اعبزائر ك أكركبا

 اغباجات الضركرية للسكاف،ك نفس الشيء بالنسبة للصناعة يف اؼبدف.

زاد يف ضعف الصناعة ىو عدـ تدعيم الدكلة الصناعية الشعبية العتبارىا ال سبثل العصب الرئيسي القتصاد      
من أىم خصائص الصناعة اعبزائرية يف عهد الدايات ،أّنا دل تكن صناعة بأمت معٌت الكلمة،إمبا ىي عبارة  الببلد،ك

عن حرؼ بسيطة أك صناعات تقليدية باؼبفهـو اؼبعاصر،كما ىو الشأف يف اؼبدف اعبزائرية ىذا عن فبيزات 
ها إذل مشاكل خارجية ك داخلية،ك الصناعة،أما عن اؼبشاكل اليت كانت تعاشل منها بصفة عامة فيمكن تقسيم

 أخرل طبيعية ك بشرية.

كاف الصناع اعبزائريوف خاصة النجاركف ك صانعي األسلحة ك السراجُت وبتاجوف يف أعماؽبم إذل بعض       
اآلالت اليت ال تتوفر يف عُت اؼبكاف فتستورد عادة من أكركبا،ك ألف االتصاؿ بأكركبا يتم عرب األجانب،فلم يكن 

يهتموف بتطوير الصناعة باعبزائر حىت يواصلوا استنزاؼ خَتاهتا يف الصناعة اعبزائرية كما أف الصناعة اعبزائرية  ىؤالء
عانت من إنباؿ اغبكاـ ك عدـ إتباع سياسة تنموية ؽبذا القطاع فبا أدل إذل غزك مصنوعات األقطار العربية اجملاكرة 

 .3خاصة اؼبغاربة ك التونسيُت

ىذه اؼبعطيات دل تساىم يف تطور الصناعة ك استمرارىا،ك من العوامل أيضا اليت كقفت حائبل يف  إال أف كل      
طريق تطور ـبتلف األنشطة الصناعية  ىي فتح باب االستَتاد اػبارجي ك اإلكثار من الضرائب اؼبلقاة على عاتق 

 .4ة صناعية يف اعبزائر يف تلك الفًتةاؼبمارسُت للمهن الصناعية،ك نتيجة ؽبذا التأـز اغباصل دل يكن ىناؾ ّنض

                                                           
 .64ص سابق،الرجع اؼبؿبمد العريب الزبَتم،_1

ك  ،طبعة ثالثة منقحة ك معدلة( 1830-1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني )ناصر الدين سعيدكشل ،_2
 .36مزيدة ،اؼبرجع السابق ،ص 

 .46ضبزة منَت ك آخركف،اؼبرجع السابق،ص _3
 .16دخية فاطمة،اؼبرجع السابق،ص _4
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 .الرعي و  الزراعةالثالث : الفصل

ك أثناء فًتة ،ـ( 1588-1518عرفت الزراعة يف اعبزائر ازدىار ملحوظان ربت حكم البايلربايات )     
اإلنتاج  ،بعد فًتة طويلة من االّنيار االقتصادم كاالضمحبلؿ العمراشل.فكثرـ( 1659-1588الباشاكات )

كاستقّرت اؼبلكيات مع توطن القبائل بالسهوؿ الداخلية اليت ربّولت يف أغلبها إذل أراضي مشاعة ببايلك التيطرم 
ك قسنطينة ك مازكنة كإذل ملكيات خاصة باؼبناطق اعببلية اغبصينة كبفحوص اؼبدف حيث ظّل السكاف مرتبطُت 

رج اؼبدف ،ك تستحوذ فيو الدكلة على مساحات مهّمة من باألرض يف الوقت الذم بدأت تنتشر فيو األكقاؼ خا
ك أغلبها يقع بسهوؿ كىراف كالشلف حيث كانت تقيم قبيلتا سويد كاألؿباؿ  ؽبااألراضي بعد طرد القبائل اؼبناكئة 

اؼبعاديتاف لؤلتراؾ ،ك بسهوؿ متيجة كقسنطينة حيث أصبح السكاف ىبضعوف مباشرة ؼبوظفي الدكلة من قادة 
 . 1شيوخكحكاـ ك 

الفًتة األكذل من اغبكم العثماشل للجزائر بشيوع العمراف ك تطّور الزراعة بفحص مدينة اعبزائر ك كاف امتازت      
ذلك نتيجة للظركؼ اؼببلئمة اؼبتمثّلة يف أرباح اعبهاد البحرم اليت مّكنت كثَتان من اغبضر ك األتراؾ من حيازة 

ؼبدينة دبجاعات األسرل كالعبيد ،كما كاف لنشاط الضياع خارج مدينة اعبزائر ك االنتقاؿ إليها بعد أف ضاقت ا
اؼبهاجرين األندلسيُت دخل كبَت يف استصبلح األراضي بسهل اغبامة ،ك غرس األشجار اؼبثمرة بنواحي بئر اػبادـ 

ك ىذا ملكان ألفراد اعبالية األندلسية ك بئر طريلية ك الثغرين ،حيث أصبحت أغلب األراضي الزراعية هبذه اعبهات 
دىار العمراشل ك التطّور الزراعي ىو الذم دفع الرحالة ك رجاؿ الدين األكركبيُت إذل ذكر أرقاـ قد هبد فيها االز 

(مثبلن يذكر أف فحص  1581الدارس لؤلكضاع االقتصادية ذباكزان للحقيقة ك ميبلن للمبالغة ،فػػ"ىايدك ")ت.
(يسجل أف اعبهات القريبة من  1634ائر سنة ك األب "داف ")زار اعبز ،بستاف  1000اعبزائر كاف يشتمل على 

 .2مزرعة 18000اعبزائر تتوفر على 

 اىتمام العثمانيين بالزراعة_1

يعود اىتماـ اغبكاـ العثمانيُت بالفبلحة منذ بداية كجودىم باعبزائر إذل إدراكهم ألنبية ىذا القطاع يف تعزيز      
ما يؤكد ذلك التنظيم الذم طبقوه يف ربديد طبيعة ملكية األراضي  حكمهم ك إخضاع السكاف لطاعتهم،ك

الزراعية،ك طريقة توزيعها،ك أساليب استغبلؽبا،ك النظاـ اؼبتبع يف صبع الضرائب،ك بالرغم من اإلمكانيات اليت 
بة يف توفرىا الزراعة فإّنا دل تستغل بشكل جيد حبيث تعود بالفائدة على عامة الناس،فكانت اؼبساحات اػبص

كاف يتطلبو النشاط الزراعي،فإف نصيبها كاف   ت تتوفر على القدرات البشرية الذماألقلية،أما األغلبية اليت كان
                                                           

 .36،ص اؼبرجع السابق، 2،طالعثماني الملكية والجباية في الجزائر أثناء العهد ،صر الدين سعيدكشل ان_1

اؼبرجع ،- تاريخ الجزائر في العهد العثمانيدراسات و أبحاث في –ورقات جزائرية ،ناصر الدين سعيدكشل _2
 .367-366صالسابق،
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ضئيبل،كما أف عدـ تطوير كسائل اإلنتاج،ك ثقل الضرائب،ك الكوارث الطبيعية اليت كانت ربل بالببلد،فقد كانت 
 .1سببا يف تدىور الزراعة،ك ضعف مردكدىا

ـ(ك ىم قادة فرؽ اإلنكشارم الذين أخذكا اغبكم من  1671-1659ت اعبزائر أثناء حكم األغوات )عرف     
الباشاكات الذين أصبحوا فبثلُت شرفيُت للباب العارل فقط قبل أف يتخّلوا على السلطة لفائدة منتخيب الديواف من 

تجة للحبوب إذل ملكيات للبايلك أك مزارع الدايات األكائل،فقد تضّررت الزراعة  ،كربّولت كثَت من األراضي اؼبن
مشاعة بُت أفراد القبائل اغبليفة )قبائل اؼبخزف(أك العشائر اػباضعة )قبائل الرعّية (بعد أف انقطع سيل اؽبجرة 

 .األندلسية

تسّببت اغبمبلت العسكرية اليت كانت تنطلق من مراكز البايلك عبمع الضرائب ك أخذ اؼبغاـر يف إغباؽ      
ار فادحة بأىارل الريف ،ك غالبان ما سبكث احملّلة أك الفرؽ العسكرية مّدة طويلة قد تصل إذل ستة شهور تتجّوؿ أضر 

أثنائها باألرياؼ ك تستخلص الضرائب ك توقع العقاب باؼبمتنعُت ،فمحّلة بايلك الشرؽ تنطلق من قسنطينة ك 
يب ،ك اآلخر يقصد مناطق التل الشمالية اؼبتاطبة تنقسم إذل فيلقُت:أحدنبا هبوب اؽبضاب العليا كالتل اعبنو 

لساحل البحر ،أّما ؿبّلة بايلك التيطرم فتتوّجو من مدينيت اعبزائر كاؼبديّة كبو سهوؿ غريب ك بٍت سليماف ك 
الربكاقية ،بينما ؿبّلة بايلك الغرب زبرج من مازكنة أك معسكر كبو سهوؿ غريس ككاد مينا كجهات السرسو ك 

 .2تاىرت

ربكّمت الضرائب الزراعية يف النشاط االقتصادم للجزائر يف العهد العثماشل ك أثّرت إذل حد كبَت يف الوضع      
االجتماعي ك السياسي ،حيث اعتربت احملّرؾ األساسي للجهاز اإلدارم ك اؼبارل ك العامل اؼبؤثر يف القوانُت ك 

سي يف اإلنتاج ألفبلحي ك اغبيواشل ،فمن خبلؿ طريقة فرض التنظيمات اؼبعموؿ هبا يف األرياؼ ،ك اؼبتحّكم الرئي
الضرائب ك كيفية استخبلصها ك الكمية اليت توّفرىا للخزينة العامة يبكن رسم صورة متكاملة للعبلقات بُت 

 . 3السلطة ك األىارل تعكس حقيقة توازف القول يف األرياؼ

ها أمر يسهل لنا ربديد العبلقات ك الركابط السائدة بُت ىكذا يعد النشاط الزراعي ك ملكية األراضي ك مبلك     
قدر نسبة سكاف األرياؼ بأكثر من يتمع فبلحيا يف العهد العثماشل ،أفراد اجملتمع ،ك كوف اجملتمع اعبزائرم ؾب

  أما انتشار األراضي الصاغبة كمناطق األطلس التلي ك اؽبضاب العليا الداخلية اليت تشتهر بزراعة القمح ك 90%

                                                           
،جامعة يف التاريخ اغبديث دكتوراه،م1830-1519المجتمع الجزائري و فعالياتو في العهد العثماني أرزقي شويتاـ،_1

 .347ص ـ،2007-2006اعبزائر،

 .39،اؼبرجع السابق،ص 2ط،العثمانيالملكية والجباية في الجزائر أثناء العهد ،صر الدين سعيدكشل ان_2

 معهد التاريخ ،جامعة اعبزائر ،د.د.ف ،، الضرائب الزراعية في الجزائر في العهد العثمانيناصر الدين سعيدكشل ،_ 3
 .217صد.س.ف،
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كذلك تنوع األرض حيث ينتج الزيتوف ك الربتقاؿ يف شرشاؿ ك القليعة ،يف حُت قبد احملاصيل التجارية يف مليانة 
ك معسكر ك مستغازل ،ك ىذا ؼببلئمة األرض كزراعة اغببوب ك البقوؿ بالسهوؿ الساحلية،ك اختصاص اؼبناطق 

 .1لعليااعببيلة باألشجار اؼبثمرة ك يرتكز الرعي يف مناطق اؽبضاب ا

الفبلحة مزدىرة ما عدا يف سنوات القحط،ك كانت اإليالة تنتج صبيع أنواع الفواكو ك اػبضر ك يعٍت أف      
كانت الصناعة تقليدية يقـو هبا أصحاب اغبرؼ الذين كانوا   اغببوب بكميات تزيد عن حاجيات السكاف،ك

ينظموف يف ىيئات يشرؼ على كل كاحد منها أمُت يتوذل تنسيق األعماؿ ك يسأؿ أماـ السلطات،ك كانت 
تل خَتا فإف التجارة بنوعيها كانت ربأيضا مناجم،مطاحن،ك ؿباجر تقـو اؼبصاحل اإلدارية باستغبلؽبا،ك أىناؾ،

 .2قة،ك كانت من أىم عناصر الثركة يف الببلد،ك لكن جزء منها كاف بُت أيدم األجانب يعبثوف بومكانة مرمو 

كما انتشرت باعبزائر زراعة احملاصيل الصناعية كالتبغ الذم يزرع يف عنابة ك فحوص مدينة اعبزائر بكميات      
ثركة اغبيوانية فقد كانت متوفرة ك لكنها  ىامة ك كذلك زراعة القطن اليت أدخلها األندلسيوف إذل اعبزائر.أما ال

كانت تواجو بعض اؼبشاكل أيضا،ك نبلحظ أّنا كانت منتشرة يف كامل الببلد أغلبها كاف يف اؽبضاب العليا،ك 
لكن كثرة اعبفاؼ ك اؼبعرفة القليلة بالعناية باغبيوانات أدت إذل اإلضرار هبا،ك كانت البقر تشكل اؼبصدر الرئيسي 

ىارل ألّنم ال يستهلكوف يف الغالب إال األغناـ.ك كاف النتشار تربية اغبيوانات تأثَت على االقتصاد  لرأس ماؿ األ
 .3الريف حيث صنع السكاف الصوؼ ك اػبياـ من شعر اؼباعز

ك  16.000ـ قد بلغ ما بُت  17كما قبد أف عدد اؼبلكيات الزراعية بإقليم دار السلطاف يف القرف      
،ك كانت األراضي تنقسم كفقا لنمط ملكيتها إذل:أراضي اؼبلك)ملكية خاصة(،أراضي العرش)ملكية 18.000

األراضي فيما عدا أراضي  صباعية(،أراضي البايلك )ملكية الدكلة(،ك أراضي اغببس)ملكيو كقفية(،ك كانت أغلب
العرش يتم استغبلؽبا بواسطة األرقاء األكركبيُت،أك بواسطة طبّاسيُت يُؤَجركف خبمس احملصوؿ لقاء عملهم يف حُت 

 .4تعود األربعة أطباس اؼبتبقية إذل اؼبالك

 التقنيات المستعملة و أنواع المحاصيل الزراعية_2

يف الزراعة زبتلف كثَتا بشكل عاـ عما كاف سائدا يف جنوب أكركبا دل تكن التقنيات اليت كانت مستعملة      
 ؾبارل الرم ك زراعة األشجار آنذاؾ،ك ىذا كاف راجع أساسا إذل التحسينات اليت أدخلها األندلسيوف باألخص يف

                                                           
 .347سابق ،ص الرجع اؼب،م1830-1519المجتمع الجزائري و فعالياتو في العهد العثماني أرزقي شويتاـ،_1

 .64ص،اؼبرجع السابق،التجارة الخارجية للشرق الجزائريؿبمد العريب الزبَتم،_2

 .144،اؼبرجع السابق ،ص 3ط،(حتاللمحاضرات في تاريخ الجزائر الحديث)بداية االأبو القاسم سعد اهلل،_3

،يف األراضي في بالجزائر أواخر العهد العثماني و تأثيرىا على البنية االجتماعية بالريف ملكيةناصر الدين سعيدكشل،_4
 .218،ص1983زائر،اعب،د.ـ.ج،1أعماؿ ملتقى الثالث للتاريخ ك حضارة اؼبغرب،ج
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سيما  مع ذلك دل يكن اإلنتاج الزراعي كاؼ يف بعض األحياف لسد حاجات االستهبلؾ احمللي،ال لكن
خبلؿ فًتات اعبفاؼ أك زحف اعبراد،ك لقد سبيز اإلنتاج الزراعي يف نواحي اعبزائر بالتنوع على أف زراعة 

 .1اغببوب من حيث أنبيتها بالنسبة للسكاف كانت ربتل اؼبرتبة األكذل

كاف القمح يأيت على رأس احملاصيل الزراعية يف اعبزائر ألنو كاف يبثل على شكل خبز أك       
سى،اؼبصدر األساسي لغذاء السكاف ك الذين كانوا حسب قوؿ"كلياـ شالر "قلما يزرعوف أية حبوب كسك

أخرل،غَت اغبنطة ك الشعَت،ك باإلضافة إذل القمح ك الشعَت،كاف األرز يزرع أيضا بشكل ؿبدكد بالقرب 
ثل ببلد القبائل ك دار ككانت زراعة األشجار اؼبثمرة تنتشر يف اؼبناطق الريفية اآلىلة م:من مدينة مليانة

السلطاف،ك من األنواع اليت كانت تغرس على نطاؽ كاسع شجر الزيتوف ك التُت اللذاف اشتهرت هبما ببل 
منازع ببلد القبائل حيث شكلت زراعة الزيتوف ك ذبارة الزيت اؼبستخرج منو الركيزة االقتصادية لئلقليم  

 .2ككل

زارع زبصص دكما لزراعة شىت أنواع اػبضركات ك البقوؿ كذلك كانت ىناؾ مساحات مسقية يف اؼب     
اعبافة مثل:البازالء ك الفوؿ ك البصل،ك الفلفل بنوعيو،ك اعبزر،اغبمص.كما عرفت اعبزائر أنواع أخرل 
ـبصصة للزراعات الصناعية ك التجارية،مثل التبغ ك القطن ك الكتاف إضافة إذل النشاط الرعوم الذم كاف 

ي ؼبعظم السكاف من غَت اػبضر غَت أف الطبيعة الزراعية لدار السلطاف دل تكن تسمح يعد القواـ األساس
بنماء تربية اؼباشية على نطاؽ كاسع،ك كاف اإلنتاج اغبيواشل فيها ال يكفي االستهبلؾ احمللي،لذلك ُأْسُتِعيَض 

تلك قطعاف كبَتة من عن ذلك النقص بإيراد رؤكس اؼباشية من اؼبناطق الرعوية،حيث كانت قبائل الرّحل سب
الغنم ك اؼباعز،ك تنتقل يف حبثها عن أحسن اؼبراعي إذل التل مشاال يف فصل الصيف ك إذل مشارؼ الصحراء 
جنوبا يف فصل الشتاء،ك كانت تربية البقر منتشرة خصوصا لدل السكاف اؼبستقرين،حيث كانت فصائلها 

عادة يف اغبرث ك لكن إنتاجها من اغبليب كاف ذات حجم صغَت اليت سبتاز بالقوة ك االحتماؿ،ُتستخدـ 
ُت،فقد اغبالة اؼبزدىرة اليت كانت عليها الزراعة اعبزائرية قبل االحتبلؿ قد شهد هبا كثَت من اؼببلحظ ضعيف.

إذل خارج مدينة اعبزائر يف إحدل اؼبناسبات بقولو:ىناؾ العدد الذم ال وبصى من  علق "ىايدك "إثر ذىابو
 3.ار الزيتوف،ك باألزىار من كل نوعالكرـك اؼبملوءة بشجر الربتقاؿ ك أشج اغبدائق ك بساتُت

                                                           
 .350سابق ،ص الرجع اؼب،م1830-1519لياتو في العهد العثماني  المجتمع الجزائري و فعاأرزقي شويتاـ،_1

الطرق و القوافل التجارية بين الحواضر المغاربية و أثرىا الحضاري في العهد العثماني خالل القرنين حفناكم،رشيد _2
 .18،ص ـ2014-2013،جامعة قسنطينة،يف التاريخ اغبديث ك اؼبعاصر ماجستَت،م18-17ه،11-12

 .156ص ،اؼبرجع السابقكلياـ سبنسر،_3
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 الدور االجتماعي للزراعة_3

ـ كاف احملصوؿ موجها للمائدة ك لتحويلو إذل خل مث أدل ازدياد االتصاؿ باألكركبيُت ك  17حىت آخر القرف      
مر اعبزائرم الذم كاف يتم ؿبليا كضعو يف زجاجات إنتاج اػبا يف مدينة اعبزائر إذل اتساع اؼبذاؽ بُت الطبقات العلي

 .1ك شربو يف بعض األحياف،ك لكن أغلبو كاف يصدر ألكركبا

نت تعاشل عّدة مشاكل ك اك  العثمانيةإال أنو رغم تنوّع احملاصيل فإف الفبلحة اعبزائرية يف الفًتة      
تعود ىذه الصعوبات إذل األساليب العتيقة اؼبتبعة ك اآلالت البدائية  صعوبات عاقت تطّورىا ك ازدىارىا.ك

نجل اؼبستعملة يف خدمة األرض ،فأدكات الفبلح اعبزائرم آنذاؾ كانت ال تتجاكز احملراث اػبشيب ك اؼب
كما أف كسائل الرم ك ربسُت اإلنتاج ك استصبلح مستنقعات السهوؿ البدائي ك الفرشاة البسيطة  

ؿ اعبزائر ك عنابة ك كىراف ظلت بعيدة عن متناكؿ سكاف األرياؼ ،ك من األمثلة على ذلك الساحلية حو 
 أف سهل متيجة اػبصب كاف يعترب منطقة غَت صحية النتشار ضبى اؼبستنقعات بو.

كل ىذه اؼبشاكل ك الصعوبات دفعت بكثَت من الفبلحُت إذل تفضيل تربية اؼبواشي على االستقرار يف      
متها أك إذل االلتجاء إذل الزراعة اؼبؤقتة ك الرعي اؼبتنقل السيما يف اؼبناطق اليت انعدـ فيها األمن األرض ػبد

يضاؼ إذل ذلك الظركؼ الصعبة اليت كاف يعيشها الفبلح  ك أصبحت تعرؼ بببلد الباركد أك أرض اػببلء.
زف اؼبسلحة ،كما أنّو كاف اعبزائرم ،فقد كاف معرضان للحمبلت العسكرية ك مهددا من طرؼ قبائل اؼبخ

 .2الببلد بُت اغبُت كاآلخر هاربتاج تعرضة لؤلمراض ك اجملاعات اليت كان

كما عملت نفس الظركؼ الصعبة يف اؼبناطق اعببلية اغبصينة على تكوين طبقة من الفبلحُت قادرة      
على فبارسة الزراعة ك ضبل السبلح عند اغباجة ربت قيادة بعض األشراؼ اؼبرابطُت ،فكاف ىذا الصنف 

ك الصغرل ك جباؿ  من الفبلحُت الدعامة األساسية للمشيخات ك العائبلت الوراثية بببلد القبائل الكربل
  .3الونشريس ك األكراس ك مواطن النمامشة ك اغبنانشة

 

                                                           
 .78ص،سابقالرجع اؼببساـ العسلي،_1

،تق ك تع:أضبد توفيق مذكرات الحاج أحمد الشريف الزىار،نقيب أشراف الجزائرأضبد الشريف الزىار،_2
 .142،ص1974اؼبدشل،ش.ك.ف.ت،اعبزائر،

،طبعة ثالثة منقحة كمعدلة كمزيدة ( 1830-1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني )ناصر الدين سعيدكشل ،_ 3
 .33-32،اؼبرجع السابق ،ص 
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إضافة إذل ذلك تدىور األمن يف اعبزائر إباف اغبقبة العثمانية،فالنشاط الزراعي دل يشهد استقرارا كبَتا بسبب 
مث تدىور عدـ اطمئناف اؼبمارسُت ؽبذا النشاط يف حقوؽبم،األمر الذم أدل إذل تدىور ىذا القطاع،ك من 

كما اجتمعت أسباب عدة أدت إذل ضعف  أكضاع الفبلحُت إذل أف آؿ أمر بعضهم إذل الفقر ك البؤس.
اؼبردكد الفبلحي منها قساكة الطبيعة اليت كانت تشكل مؤثرا سلبيا أدل إذل تدىور الوضع،إضافة إذل ضعف 

 .1مستول ك سائل اإلنتاج اليت دل يكن دبقدكر السلطة الًتكية تطويرىا

كذلك كاف من اؼبمكن أف تزدىر الفبلحة يف اؼبناطق البعيدة عن نقطة االحتبلؿ األجنيب،لوال أف      
السياسة اعببائية الًتكية كانت تشتمل على مظادل اجتماعية جعلت الفبلحُت ينصرفوف عن الفبلحة،ك 

اليت تشدىم إذل مكاف معُت يفضلوف تربية اؼبواشي إذ يستطيعوف أف يوفركا هبا يف كجو اعبباة،دكف اغببوب 
 ك ذبعل منهم عبيد األرض ك عبيد اعبباة.

ىذا ال يعٍت أف اعبزائر دل تكن هبا فبلحة مزدىرة ،ك لكنو يعٍت أف الثركة الزراعية،كاف من اؼبمكن أف      
ارجية تكوف أفضل بكثَت فبا كانت عليو لوال تلك السياسة اعببائية الظاؼبة.كذلك كاف للتدىور التجارية اػب

،أنو تقلصت مساحات اػبضر ك البقوؿ اليت ظلت قائمة لذلك اغبُت يف السهوؿ القريبة من اؼبوانئ اليت  
كاف هبا نشاط ذبارم كثَت مثل:اعبزائر ك عنابة ك ارزيو،ألف تدىور النشاط التجارم أثر على الوضع 

 .2ك تربية اؼبواشيالزراعي لتلك السهوؿ ك جعلها تتقلص تاركة اؼبكاف للمراعي ك األعشاب 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .15دخية فاطمة،اؼبرجع السابق،ص _ 1
 .308مبارؾ بن  ؿبمد اؽببلرل اؼبيلي، اؼبرجع السابق،ص _2
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 الفصل الرابع :المبادالت التجارية الداخلية و الخارجية

 كبداية عشر السادس القرف ّناية بُت للجزائر اػبارجية التجارة بدراسة قاموا الذين الباحثُت معظم فقيتّ  يكاد     
 القسم مثلت البحرية كالغنائم األكركبيُت الرقيق ذبارة أف ،على اؼبسيحية اؼبصادر إذل ،استنادا عشر السابع القرف

 الصادرات أنبية من يقللوف نفسو الوقت يف ،كإّنم الفًتة تلك يف اػبارج مع للمدينة التجارية العبلقات يف الرئيسي
 . 1الغنائم غَت من األخرل كالواردات

 عشر،تراجعا السابع القرف منتصف ،مع حاؿ بأحسن آنفا ذكرنا كما تكن دل اليت اعبزائرية التجارة شهدت      
 غبرب السلبية االنعكاسات كاؼبتمثلة اػبارجي الصعيد على كانت اليت تلك أنبها عدة عوامل إذل نظرا كبَتا

 القراصنة نشاط ازدياد ك، اؼبتوسطية للتجارة نسيب ركود إذل أدت اليت كالبندقية العثمانية الدكلة بُت كريت
 .2األكركبيُت

 ليعوضوا التجار على الباشاكات يفرضها كاف اليت كاؼبكوس اؼبغاـر بتسبّ  فقد الداخلي الصعيد على كأما      
 القابلة األساسية اؼبواد لبعض اغبكاـ ىؤالء احتكار إذل ،إضافة اعبمركية اإليرادات تناقص عن الناذبة اػبسارة
 عهد  منذ اعتمدكه نظاـ ىو ،ك (اخل...كاؼبلح، كالصوؼ،كاعبلود ،كالشمع ،كالزيت اغببوب):  مثل للتصدير

 إال طائلة بأرباح عليهم يعدك االحتكار ىذا كاف ك، عشر السادس القرف يف" بفنزيانو" اؼبعركؼ"  باشا حسن"
 .التجارة كجو يف جديا عائقا يبثل كاف أنو

من حيث التجارة ك القياـ  اؼبناطق يف العادل حيوية ك نشاطاض اؼبتوسط من أكثر يكاف حوض البحر األب   
 ك فرض الرسـو اؼبالية عليها لكي يعيش سكاّنا يف سبلـ.على اؼبدف الساحلية ك احتبلؽبا، هبجومات عسكرية

 الرايس"كانت مستمدة من كجود جيش حبرم بلغت قوتو يف عهد   العثماشلإف قوة الدكلة اعبزائرية يف العهد      
حبار ك بفضل ىذا  40.000ك  30.000ل على متنها ما بُت يعم قطعة حبرية 500ما يقرب ضبيدك"،

 عبزائر من: انت األسطوؿ البحرم مكّ 

 مساعدة مهاجرم األندلس ك ضبايتهم من اعتداءات القراصنة اؼبسيحيُت. .1
 التصدم للغارات البحرية اليت كاف يشنها األكركبيُت على مدف اؼبغرب العريب ك سفن اؼبسلمُت التجارية. .2

                                                           

 1_Med Amine:" Conditions et mouvements des échanges  de la Régence  
ottomane d'Alger" in R.H.M  ,1993, n0  69,70,pp11-15. 
 
2_ Fray Diego Haedo: Histoire des rois d'Alger, traduit par de Grammont ,et 
présente par rebbahi Abderrahmane, Alger grand livres edition,Alger,2004,p8. 
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سبكنوا من النزكؿ هبا مثل :جيجل  من مدف اؼبغرب العريب اليت سبافاألبعمليات ربريرية لطرد الغزاة  القياـ .3
 كىراف....،عنابةجباية،

 شًتاؾ مع القوات البحرية العثمانية لصد غزكات التحالفات األكركبية الصليبية ضد اعبيوش اإلسبلمية.اال .4
 .1ةئرية بعائدات مالية جاءت من الغنائم البحريغناء اػبزينة اعبزاضباية التجارة الوطنية ك ا .5

،ك ىكذا فإف اعبزائر 2التجارة يف اعبزائر كما ىو الشأف يف صبيع البلداف ،نوعاف:خارجية كداخليةكانت       
-استقطبت يف العهد العثماشل حركة النشاط التجارم،سواء على الصعيدين كما أشرنا)الداخلي،أك اػبارجي(،ك 

بشكل لفت أنظار الذين نزلوا هبا أك زاركىا،ك قد ترؾ لنا الرحالة ك السفَت اؼبغريب"علي بن  منها-سنفصل ىذا
ـ،كصفا ال ىبلوا من اؼبدح:"اعبزائر عامرة كثَتة األسواؽ...  1591ؿبمد التمقركيت "الذم زار اؼبدينة عاـ 

فذ أسواقا،ك أجود سلعة حىت فببلدىم لذلك أفضل من صبيع ببلد إفريقيا،ك أعمر ك أكثر ذبارا،ك فضبل ك أن
إسطنبوؿ الصغرل".  يسموّنا ّ

بالرغم من افتقار اؼبصادر إذل مؤشرات عن النشاط التجارم،فمن اؼبرجح أف حالة اغبرب شبو اؼبستمرة مع      
ـ،أثركا سلبيا  17فرنسا،ك األزمات الداخلية)األكبئة ك الثورات(اليت عرفتها اإليالة خبلؿ الثُػُلَثُت األكليُت من القرف 

على حجم اؼببادالت التجارية،ك فبا زاد الطُت بّلة اؼبغاـر الباىضة اليت فرضها الباشاكات األكاخر على التجار 
األجانب ك احملليُت،ك على كلِّ لقد انتعشت حركة النشاط التجارم ؾبّددا يف عهد اغباج"علي أغا "عقب انتهاء 

 .3ـ 1666اغبرب اعبزائرية الفرنسية يف عاـ 

سبثلت التجارة الداخلية أساسا يف األسواؽ اليت كانت تعقد يف يـو من أياـ األسبوع يف األرياؼ،ك قد كانت       
كلها ربت مراقبة اإلدارة العثمانية اليت عرفت كيف ذبعل منها كسيلة إلخضاع القبائل اؼبمتنعة،ك استخبلص 

وير شبكة االتصاالت،ك ظهور ذبمعات سكانية الضرائب منها،ك مهما كانت أىدافها فإّنا سانبت يف تط
لقد ىيمنت مدينة اعبزائر دكما على العبلقات التجارية الداخلية مع باؽ مدف ك .4جديدة،ك ربطت الريف باؼبدينة

اإليالة،ك كاف ذلك راجع من جهة لدكرىا السياسي نظرا إذل أّنا مقر السلطة اغباكمة،ك من جهة أخرل لوزّنا 
جعل منها أكؿ مركز استهبلكي يف أسواقو ـبتلفة البضائع ك اؼبنتجات سواء من اؼبناطق القريبة الديبغرايف الذم 

األسباب اؼبساعدة على قياـ التجارة الداخلية ىي تلك أىم )دار السلطاف(أك من البياليك الثبلث،ك من 

                                                           
 .67،اؼبرجع السابق،ص عمار بوحوش_1

 .64اؼبرجع السابق،ص ريب الزبَتم،ؿبمد الع_2

 .310اؼبرجع السابق،ص  مبارؾ بن  ؿبمد اؽببلرل اؼبيلي،_3

 .348اؼبرجع السابق،ص ،م1830-1519المجتمع الجزائري و فعالياتو في العهد العثماني ،شويتاـأرزقي _4
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ف بصناعة الربانس يف حُت االختبلفات بُت األقاليم من حيث اإلنتاج الزراعي كالصناعي حيث اشتهر أىل تلمسا
 .1يوصف سكاف الوسط بالفبلحُت الذين ال يعرفوف أم نوع من الصناعات

خلي التبادؿ بُت الشماؿ ك اعبنوب ازدىار اؼبراكز العمومية الواقعة بُت التل ك االنشاط التجارم الدنتج عن      
لوحة قرب تيارت،ك الربايع جنوب التيطرم،ك الصحراء،كبوسعادة ،ك ازدياد أنبية أسواؽ التبادؿ اؼبوظبية كسوؽ ال

العثمانية قرب قسنطينة ارتباط الصحراء بالسوداف ك البلداف اجملاكرة كتونس ك اؼبغرب،ك نتج عن ذلك احتكاؾ 
السكاف بالسلطة العثمانية أثناء ترددىم على األسواؽ للتزكد باؼبواد الضركرية حىت أف بعضهم غدا من القبائل 

ؿ نواحي كرقلة ،ك من ناحية أخرل حقق البايلك ىدفو من إنشاء أسواؽ التباد"سعيد عطية "بيلة اؼبخزنية مثل ق
كضريبة على السلع اؼبعركضة ك تزداد ىذه النسبة حسب   %5تفرض اإلدارة حيث أكجد موارد مالية شبو قارة 

 .2عبلقة القبيلة باإلدارة، ك ىذا يساىم يف تنمية اغبزينة اعبزائرية

ا عزز ىذا التبادؿ التجارم الداخلي عامبلف نبا :أكال تشجيع اغبكومة لؤلسواؽ التجارية سعيا فبّ      
لفرض نفوذىا على سكاف األرياؼ عندما ىبتلفوف إذل ىذه األسواؽ.ك ثانيا مركر القوافل عرب األراضي 

ة بُت شرؽ الببلد ك غرهبا اعبزائرية كبو اؼبشرؽ العريب أك ببلد السوداف. فالطرؽ ذات االذباه األفقي الرابط
،أنبها طريقاف :طريق التل الواصلة بُت تلمساف ك اعبزائر ك قسنطينة ك تونس ،ك طريق الواحات الصحراكية 

 اؼبنطلقة من تافبللت ك الرابطة بُت عُت صاحل ك متليلي ك كرقلة ك غات.

بينما حافظت الواحات الصحراكية دف الداخلية كتلمساف ك قسنطينة بفضل الطريق األكؿ تدّعمت اؼب     
على مكانتها التجارية ك مركزىا العمراشل بفضل الطريق الثاشل.كما أف لطرؽ التبادؿ التجارم الداخلي 
اذباىان آخر رأسي يصل بُت التل ك الصحراء باعتبار أف كبل اإلقليمُت مكمل لآلخر اقتصاديا ك بشريان.ك 

وب ازدىار اؼبراكز العمرانية الواقعة بُت التل ك الصحراء كبوسعادة ك نتج عن ىذا التبادؿ بُت الشماؿ ك اعبن
الربكاقية ك بوغار ك بسكرة ،ك ازدياد أنبية أسواؽ التبادؿ اؼبوظبي كسوؽ اللوحة قرب تيارت ك الربايع 

 .3جنوب التيطرم ك العثمانية قرب قسنطينة

 كموقعها كطبيعة البضائع اؼبعركضة فيها كىي:يبكن التمييز بُت ثبلثة أنواع من األسواؽ حسب دكرىا      

                                                           
 .70،اؼبرجع السابق،ص عمار بوحوش_1

 .50،اؼبرجع السابق،ص الحضور األندلسي في العهد العثماني على ضوء سجالت المحاكم الشرعيةحنيفي ىبليلي،_2

طبعة ثالثة منقحة ك معدلة ك ،( 1830-1792للجزائر أواخر العهد العثماني )النظام المالي ناصر الدين سعيدكشل ،_3
 .36،اؼبرجع السابق،ص مزيدة
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مدينة اعبزائر تضم سوقُت ـبصصُت أساسا يف اؼببادالت مع األرياؼ أكؽبما ليست ؽبا أنبية كربل كىو      
منزال  40إذل  30يقع خارج باب عزكف كيقع ثانيها خارج باب عزكف يف شكل شارع طويل مؤلف من 

أما مدينة البليدة فتوجد بداخلها سوقاف سوؽ ثالثة . ئر ك تافورةتصطف على الطريق الرابط بُت اعبزا
بفحوصها أكؽبا سوقا لزرع كثانيها سوؽ تعرؼ بسوؽ اعبمعة كتعرض فيها كل البضائع األخرل ، أما 

 أسواؽ األكطػافبالسوؽ الثالثة اليت ال بعد كثَتا على باب اعبزائر كسط البساتُت فتعرؼ بسوؽ اػبميس. 
سبوعية يطلق عليها اسم اليـو الذم تقاـ فيو ، كىبتلف عددىا يف كل كطن باختبلؼ أنبية كىي أسواؽ أ

 كاتساع اإلقليم الذم زبدمو، كطن يسر ، كطن اػبشنة ، كطن بٍت موسى ، كطن بٍت خليل ، كطن حجوط 
موقعو ،  أنبها سوؽ السبت بُت قبائل بٍت خليفة كبٍت موسي اعببل كما يطلق عليها اسم أسواؽ القبػائل

     ثنُت كسوؽ الثبلثاء كسوؽ األحد السبت ملواف أك سبت البلوط كغَته أسواؽ كثَتة منها سوؽ اال
األسواؽ ضركرة اقتصادية كأداة رقابة كسبثل األسواؽ تقليدا راسخا للحصوؿ على األخبار ك اآلراء أك 

 .1نشرىا

كاف لكل ؾبموعة حرفية سوؽ خاص هبا ،حيث عرفت ىذه األسواؽ حركة نشيطة يف الواليات          
العربية خبلؿ العهد العثماشل.باعتبار السوؽ اإلطار الذم تنشأ فيو الركابط العرقية ك زبضع لنظاـ تسلسل 

لعرقيات ألف العمل ،فكل حرفة ىي زبّصص عرقي ك زبصص مهٍت ،ك العمل ىو اإلطار الذم تّتحد فيو ا
اإلسبلـ ال يعرؼ مفهـو الفردانية ،ك ضركرات اغبياة الدينية ذبرب اإلنساف أف هبانب إخوانو.ك ىذا النظاـ 
االقتصادم من جهة أخرل وبيل دكف عزؿ اإلنساف بسبب متطلبات اغبياة اليومية ،فكاف اؼبواطن ينتمي 

لوسيلة الكفيلة للحياة ك القاعدة نفسها غبمايتو أكال إذل كسط عرقي مث ديٍت مث مهٍت ك ال ىبرج عنو ألنو ا
من ابتزازات موظفي اغبكومة.ك استوجب لذلك طقوس ك قواعد رظبية يف التوظيف ك تنظيم ك تقدـ 
العمل.فالورشة اغبرفية ؽبا نظامها اػباص الذم يفرؽ بُت اؼبتعّلم ك الصانع ك اؼبعلم ،أما خارجها ك على 

نُت إدارية سبارسها السلطة يف اغبياة االقتصادية تضبط الطائفة برقابة صارمة مستول اؼبدينة ككل فهناؾ قوا
 .   2الحًتاـ نظاـ اغبسبة

                                                           

 . 283 - 281ص ص ، 2012،اعبزائر ،دار البصائر،الحياة الريفية بإقليم بمدينة الجزائر،صر الدين سعيدكشلان_1
 -دراسة تحليلية-العهد العثماني من خالل المصادر أسواق مدينة الجزائر من الفتح اإلسالمي إلىزىية بن كردرة ، _ 2

ـ ،ص 2000-1999رسالة لنيل شهادة اؼباجستَت يف اآلثار اإلسبلمية ،جامعة اعبزائر ،كلية العلـو اإلنسانية ،قسم اآلثار ،
 .172-170ص
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للفن اغبريف دكر يف اقتصاد اؼبدينة كسبب يف نشوء معظم أسواقها إذ تعّددت هبا كرشات اغبرؼ اليت   كاف     
ك طابعها احمللي فبّا جعلها أحيانا تتعدل  كانت مادة كسب ك ربح كبَتين ،ك كانت ؽبا خاصياهتا ك فبيزاهتا

االستهبلؾ احمللي إذل التصدير ألّف القائمُت عليها كانوا ذكم مهارة كبَتة تفّننوا ك برعوا يف صنع منتجاهتم ك 
طبعوىا بطابع خاص دبدينة اعبزائر.ك من خبلؿ منظومة األسواؽ اليت ذكرىا "ديفولكس "تبُّت أّف صناعات حرفية 

حبة جدا ،قامت باؼبدينة على أيدم سكاّنا سواء مسلموف أك يهود كيف أسواؽ خاصة.ك ؼبختلف أخرل ك مر 
األنشطة اليت كجدت ألـز كجود أسواؽ تقاـ فيها العمليات التجارية ،ك أماكن تنتج ،ىذه اؼبنتجات كلها ك 

 .1مؤسسات ربفظها ك زبصص للبيع ك الشراء

تسمى أسواؽ مدينة اعبزائر أف بعض أسواقها كاف باسم السلعة اليت تباع فيها كسوؽ اؼبقايسية ك        
سوؽ اغبراراين ك سوؽ السمن...إخل،أك تنسب إذل الطائفة كسوؽ اليهود ك فندؽ اعبرابة.إذل جانب 

ل يف الشباغلية ك التخّصص التقٍت مثل اػبراطُت ك السمارين ك اغبدادين ،أما التخّصص النوعي فيتمثّ 
البشماقجية ك البابوقبية اليت تصنع أحذية اختلفت كظيفتها ك شكلها فقط ك ىذا زبّصص دقيق جدا على 
عكس الصناعات اغبديثة اليت قبدىا زبتص يف صناعة كل أنواع األحذية يف سوؽ كاحد أك مصنع كاحد 

ك العرؽ ،مثل سوؽ القبايل ك سوؽ ،أّما التخصص العرقي فيتمّثل يف كجود أسواؽ تنسب إذل اعبنس أ
ة كزنقة اعبرابة ك زنقة اليهود ك حىت الشوارع اليت تقـو فيها السوؽ قبدىا يف مدينة اعبزائر تنسب إذل الطائف

ك هبذا التنظيم أقيمت فضاءات اقتصادية حضرية داخل اؼبدينة ،يؤكده "حسن الوزّاف "يف القرف  الفورنية.
يبلدم حبيث الحظ أّف كل سوؽ زبتص بسلعة معّينة ،ك كل شارع لو العاشر اؽبجرم/السادس عشر م

اعتربت مهمة األسواؽ يف العهد  حرفيوه ،ك ىذا يعٍت زبّصص السلع ك تعّدد  اعبنسيات ك تصنيفها.
من أعلى اؼبهاـ اإلدارية بتشديد اؼبراقبة عليها عن طريق القايد كوّنا كاسطة توجيو للرأم العاـ ،ك مركز العثماشل 

الرأم العاـ فبّا كاف يدفع الدكلة آنذاؾ ،بتعيُت فبثلُت ؽبا من كل قبيلة إلجراء اتصاالت ك عبلقات مع الرعية 
 .   2،ؼبراقبتها ك التطّلع على أفكارىا ألنو يف كثَت من األحياف تعلن التمّردات ك الثورات يف األسواؽ

كظيفة القايد يف العهد العثماشل ك تسمى اللزمة  أما عن اغبقوؽ اليت كانت ذبىب على األسواؽ فكانت من     
يدفعها مباشرة إذل الصندكؽ اؼبكّلف بدفع أجور اإلنكشارية اليت ذبلب منها السلطات الفائدة لبناء أسواؽ ك 
مؤسسات أخرل.كما قبد هبذه األسواؽ العبارين اؼبكلفُت بتحديد ك ضبط الكميات اؼبباعة إذل جانب كّتاب 

 بتسجيل ىذه اؼبعامبلت التجارية غبساب ملتـز السوؽ. العدكؿ يُكّلفوف
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كاف حراس األسواؽ يف العهد العثماشل يعّينوف من طرؼ الطائفة دبوافقة شيخ اؼبدينة الذم كاف وبّدد       
قيمة اؼبرتب ك ينظم ؽبم العمل ،ليبقى اغبارس ىو اؼبسئوؿ يف حالة السرقة يف تسديد قيمة البضائع ،ك كاف 

ألمن العاـ ك على انتظاـ اؼببادالت التجارية ،ك يقـو مقاـ الوسيط بُت السلطات ك أىل يسهر على ا
ك أما عن اغبياة االقتصادية داخلها فكانت ؿبكمة كفقا  السوؽ ك يساعده يف ذلك دائما نقيب ك كاتب.

العمل  لتعاقب الليل ك النهار ،ك كانت ساعات العمل يف الشتاء أقصر منها يف الصيف حيث كاف يبدأ
بعد صبلة الفجر حىت سقوط الليل ال تقطعو سول أكقات الصبلة.ك يف اؼبساء تغلق بالسياج ك بأبواب 
خشبية مث يأيت اغبراس حاملُت معهم اؼبشاعل ترافقهم كبلب يبركف من ساعة إذل أخرل.  ك أخَتا نشَت إذل 

بالشارع التجارم ك ىذا ال  أف كل األسواؽ قامت جهة الرب أم باب عزكف يف حُت عرؼ شارع البحرية
يعود إذل ضيق اؼبساحة اليت ردبا تكوف عائقا بسيطا ،لكن السبب اؼبباشر ىو أّف التنظيم يوحي بأف أسواؽ 
مدينة اعبزائر ظهرت يف فًتة كانت تتعامل فيها بريا أم مع القوافل ك ىذا حصل يف العصر الوسيط ألف 

 .  1حبرية العهد العثماشل كانت التجارة فيو ؽبا صبغة

بذلك يعترب السوؽ الوسط الذم يتحّرؾ فيو اإلنساف اقتصاديا ،ك ىو اإلطار الذم تنظم فيو الًتكيبة      
السكانية ألنّو عندما تزداد حاجات الناس ك تتطّور تصبح حباجة إذل ذبمع أك إرباد ،ىبصص كل كاحد 

ر.ك يف ىذا الصدد يقوؿ "ابن خلدكف منهم يف عمل ما ألّف األعماؿ مّتصلة ببعضها ك كل وبتاج اآلخ
":"عندما يستبحر العمراف ك يكثر السكاف ،يزداد تطّلعهم إذل ما كراء الضركرم أم إذل الكماليات ،فيّتسع 
بذلك ميداف الصناعة "،ك كاف الصناع يشعركف بوجود رابط من نوع خاص يؤلف بُت قلوهبم باألخوة 

اغباجة إذل صباعة ينتموف إليها تساعدىم حُت ال تنفع قرابة اؼبهنية ك بوحدة اؼبصاحل.ك ىذا الشعور ب
 .2النسب أك الدـ يف توفَت األمن ،األمر الذم أدل بوجودىم جنبا إذل جنب يف سوؽ كاحدة

يف األسواؽ احمللية أك التجارة يف اعبزائر كما ىو الشأف يف صبيع البلداف داخلية كخارجية.الداخلية تتم           
السكاف من منتوجات كمصنوعات ؿبلية كانت  إليوكيف اغبوانيت كاؼبعارض السنوية كتتناكؿ كل ما وبتاج اعبهوية ،

أك مستوردة ، كالتجار الذين يقوموف هبا يف اؼبدف ينظموف ضمن ىيئات يشرؼ عليها كل كاحدة أمُت هبمع 
اؽ كاؼبعارض فإف التاجر يدفع الرسم اؼبصاحل اإلدارية أما يف األسو  إذلالرسـو اؼبفركضة على كل كاحد كيسلمها 

 .2إليهاقبل الدخوؿ 
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ؿبدكدة ك قليلة جدان ك قد اقتصرت ذبارهتا على نشاط اؼبهجرين  كانت  التجارة اػبارجية ؼبدينة اعبزائرأما     
(يهودم ،ك تركزت ذبارهتم  2000األندلسيُت ك اليهود ك قّلة قليلة من اؼبسلمُت ك قد كجد يف اعبزائر حوارل )

كن باإلمكاف فالغنائم اليت كاف الرياس وبضركّنا دل ياصنة وبضركّنا من غزكاهتم البحرية،على الغنائم اليت كاف القر 
 ك النمسا ك غَتىا من اؼبدفبيعها يف مدينة اعبزائر ك ؽبذا فقد تعّهد اليهود بيعها يف كل من ايطاليا ك اقبلًتا 

ناء جلدهتم من اليهود ،ك قد حّققوا من جراء ذلك أرباح طائلة باألكركبية ك ذلك عن طريق عمبلءىم بواسطة أ
ريف العمبلت ،ك كاف اليهود يقطنوف يف أحياء خاصة هبم فقد ،كما عمل بعضهم ببيع الذىب ك تصنيعو ك تص

ظبح ؽبم بفتح الدكاكُت إاّل أّّنم أجربكا على ارتداء لوف خاص من اللباس ىبتلف سبامان عن األلواف اليت يرتديها 
 .1السكاف

يت كانت تدرىا  على الرغم من تنوعها)حبوب مشوع،أصواؼ،زيوت(فإف األرباح الضخمة الالتجارة اػبارجية ك      
معظمهاّ إذل التجار اليهود،ك إذل كبار اؼبوظفُت ك الضباط األتراؾ الذين دل يكن يهمهم تطوير كانت تذىب يف 

ك معٌت ذلك بعبارة أخرل أف التجارة اػبارجية در ما كانت هتمهم تكديس الثركات،كسائل اإلنتاج ك ذبديدىا بق
تارل دل يكن ىناؾ ؿبرؾ اقتصادم يدفع اؼبنتجُت إذل ذبديد كسائل دل تكن تدر أرباحا ىامة على اؼبنتجُت،ك بال

 .2توسيع كسائل أسلوب اؼبلكية اإلقطاعية

ـ  17ـ ك ّناية القرف  16معظم الباحثُت الذين قاموا بدراسة التجارة اػبارجية للجزائر بُت ّناية القرف       
لت القسم الرئيسي يف العبلقات كبيُت ك الغنائم البحرية مثّ استنادا إذل اؼبصادر اؼبسيحية على أف ذبارة الرقيق األكر 

التجارية للمدينة مع اػبارج يف تلك الفًتة،ك إّنم يف الوقت نفسو يُقللوف من أنبية الصادرات ك الواردات األخرل 
دبا أف التجارة اػبارجية اليت كاف معظمها يف يد الدكلة كاف بإمكاّنا اف تعود بالفائدة على الدكلة  من غَت الغنائم.

ك اجملتمع إذل أّنا دل تَػْرَؽ إذل اؼبستول اؼبطلوب نظرا للعراقيل اػبارجية اليت اعًتضت سبيلها، فمعظم أرباحها كانت 
 .3تذىب إذل الشركات التجارية األكركبية،ك التجار اليهود

ـ،تراجعا كبَتا نظرا  17شهدت التجارة اعبزائرية اليت دل تكن كما ذُِكر آنفا بأحسن حاؿ مع منتصف القرف      
لعدة عوامل أنبها:على الصعيد اػبارجي،االنعكاسات السلبية غبرب كريت بُت الدكلة العثمانية ك البندقية،اليت 

ازدياد نشاط القراصنة األكركبيُت،ك اما على الصعيد الداخلي،فبسبب  أدت إذل ركود نسيب للتجارة اؼبتوسطية،ك
اؼبغاـر ك اؼبكوس اليت كاف يفرضها الباشاكات على التجار ليعِوضوا اػبسارة الناذبة عن تناقص اإليرادات 
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،الشمع ،ك  اعبمركية،إضافة إذل احتكار ىؤالء اغبكاـ لبعض اؼبواد األساسية القابلة للتصدير مثل :اغببوب ،الزيت
 .1الصوؼ،ك اعبلود...إخل

ـ دبثابة القشة اليت قصمت ظهر البعَت،إذ قاـ  1658كاف فرار حاكم الباستيوف"ثوماس بيكو "يف عاـ            
جزائرم عنوة باعهم يف سوؽ النخاسة،ك  50ىذا األخَت بإحراؽ الباستيوف بعد أف أفرغ اؼبخازف ك أخذ معو 

فاؼببادالت التجارية مع فرنسا اليت كانت ،التجارة بالشرؽ اعبزائرم،ك البفاض حاّد  ترتب عن ىذه اغبادثة كساد
قاـ الديواف يف عاـ  منو لبعث النشاط التجارم ؾبددا . تُعترب أكؿ شريك اقتصادم بالنسبة لئليالة،ك ؿباكلة

،ك إقرار تعريفة صبركية جديدة،ك لكن ىذه التدابَت دل تأيت ب 1659 النتائج اؼبأمولة نتيجة غبالة ـ بتخفيض الرسـو
غَت اؼبعلنة مع فرنسا ك االضطرابات السياسية اليت عرفتها اإليالة آنذاؾ،ك دل تستعد اؼببادالت  اغبرب

استقرت األكضاع السياسية يف اإليالة ك أعيد فتح الباستيوف عقب ة نشاطها اؼبعهود من جديد حىت التجارم
 .2ـ 1666عاـ  معاىدة

أما اؼبواد اليت كاف صل تداكؽبا يف التجارة اػبارجية،فهي خليط من الضركريات ك الكماليات،فقد كانت      
ر إذل أكركبا بشكل شبو حصرم مواد غذائية ك حيوانية)اغببوب ك الشمع ك اؼبرجاف،الصوؼ ك اإليالة ُتصدّ 

اعية،ك كانت اؼببادالت التجارية ك تستورد منها األقمشة ك اػبردكات ك بعض اؼبنتجات الصن،اعبلود ...إخل(
 بُت اعبزائر ك األسواؽ اػبارجية تتم عن طريقُت:

اليت كانت تربط اعبزائر دبوانئ ليفركنة ك جنوة، ك مارسيليا،ك تطواف،ك تونس،قابس،ك : الطرؽ البحرية .1
 طرابلس الغرب ك اإلسكندرية،ك أزمَت ك إسطنبوؿ،ك لئن كاف ميناء اعبزائر يستقبل جل البضائع

،فقد كانت اإليالة يف اؼبستوردة عن طريق البحر،حيث كاف يعاد توزيع جزء منها على األسواؽ احمللية
تقـو بتصدير ـبتلف منتجاهتا عرب عدة موانئ على طوؿ الساحل،أنبها من الشرؽ إذل ـ  17القرف 
 .الغرب

ك تستعمل فيها قوافل كبَتة عابرة للصحراء تربط يف ـبتلف االذباىات بُت أسواؽ بلداف : الطرؽ الربية .2
مشاؿ إفريقيا،ك الساحل السوداشل،ك اغبجاز،ك كانت اؼببادالت التجارية بُت ىذه األسواؽ ك األسواؽ 

كثر،ك  اعبزائرية اؼبتصلة معها يف التل ك يف الصحراء تتم بكيفية منتظمة كل سنة أك سنتُت على األ
كانت أكرب تلك القوافل ىي ركب اغبج اؼبغريب اليت تنطلق من مدينيت فاس ك تازة باؼبغرب األقصى 

الصحراء مارة باألغواط،ك بسكرة،ك اعبريد التونسي،ك طرابلس الغرب بإذباه مصر،ك  كبو اعبنوب،ك رباذم
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جاج من اعبزائر،ك تونس،ك على مر الطريق كاف يتزايد حجمها دبا ينضم إليها من قوافل التجار ك اغب
كانت ىناؾ حركة ذبارية أخرل ال تقل أنبية عن سابقتها ىي حركة قوافل  .1ك ببلد السودافطرابلس،

اعبنوب إذل منطقة الساحل السوداشل الغنية بالذىب ك العبيد،ك كانت اؼببادالت التجارية بُت اإليالة ك 
سوؼ ك كادم ريغ تتم عرب عدة طرؽ  أسواؽ ببلد السوداف مركرا بواحات توات،ك ميزاب ك

صحراكية،نذكر منها :خط األغواط،غرداية، القليعة،ك خط توقرت،غدامس،خط الوادم، خط كرقلة 
،القليعة ،عُت صاحل.ك يذكر "الزبَتم "اعتمادا على اؼبعلومات اليت صبعها عن ذبارة القوافل،أف حجم 

سة أضعاؼ ذلك الذم كاف يتم عن طريق مبادالت ىذا النوع من النشاط التجارم كاف يفوؽ خبم
 .2اؼبوانئ

كذلك بالنسبة للتجارة اػبارجية اليت كانت تتم مع بقّية بلداف اؼبغرب العريب ك األقطار العثمانية      
التجارة مع تونس ك اؼبغرب األقصى ك بقية األقطار العثمانية   ،باؼبشرؽ باإلضافة إذل الدكؿ األكركبية

على اؼبواد الكمالية ك الًتفيهية ،ك كانت ىذه التجارة السيما اؼبتصلة دبوسم اغبج  باؼبشرؽ كانت تعتمد
 .3اليت ما فتئت أنبية التبادؿ التجارم تتزايد معها شيئان فشيئان  ،تدّر أرباحان كافرة على اؼبسانبُت فيها.

فقد جاء يف إحداىا أف تاجرا من تؤّكد العديد من الركايات التارىبية أنبّية التجارة مع البقاع اؼبقّدسة ،     
ميزاب يسمى "اغباج ناصر "ذىب إذل اغبج برأظباؿ ال يتجاكز تسعة آالؼ فرنك ك عاد بأرباح بلغت 

ال  اإلسبلميةك  اإلفريقية.ك مع ىذا فإّف التجارة مع األقطار %50فرنك أم بفائدة تزيد على  5250
ع الدكؿ األكركبية رغم جو العداكة ك االضطراب الذم  سبثل سول جزءان ضئيبلن بالنسبة للتبادؿ التجارم م

 .4كاف يسود العبلقة بُت ىذه الدكؿ األكركبية ك إيالة اعبزائر

كانت الدكؿ األكركبية ك باػبصوص فرنسا تستورد اؼبواد األكلية اؼبتوفرة بالببلد اعبزائرية بكميات ذبارية        
ب ،مقابل تصدير األشياء الكمالية ك الًتفيهية كالعطور ك كاألصواؼ ك اعبلود ك الشمع ك الزيوت ك اغببو 
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اؼبصرّبات من فرنسا ،ك الزليج من ايطاليا ،ك العتاد اغبريب من اسكندنافيا ،ك الرصاص ك األقمشة القطنية من 
 .1اسبانيا ،ك السكر ك القهوة ك األقمشة من إنكلًتا عن طريق جبل طارؽ

 ب عدة لعل أنبها:اسبأللدكلة اعبزائرية كاف بكنستنتج أف ضآلة اؼبواد اػبارجية 

 الرسـو اعبمركية على الواردات. -
 الغنائم اليت كانت وبصل عليها الريّاس من الغزك. -
 .الفدية اليت كانت تدفع لتحرير األسرل كالعبيد -
اعبزية اؼبفركضة على الدكؿ األكركبية مقابل عدـ التعّرض لسفنها ،ىي اليت جعلت اغبكومة تعيش يف  -

ضائقة مالية حادة.كنتيجة الضمحبلؿ اؼبدخوؿ اؼبارل للدكلة أبدل الدام كحكومتو اىتمامان خاصان 
بالشؤكف الداخلية للببلد ،كصّمم على تعويض اؼبداخيل اآلتية من الغنائم كاعبمارؾ كاؽبدايا دبداخيل ؿبلّية 

 يتحّمل أعبائها سكاف اعبزائر.

 ككانت تلك اؼبداخيل تتمّثل يف:

 :اليت تفرض على اؼباشية كاغببوب كاألمواؿ.الزكاة  -
 اغبكر :كىو االهبار الذم يدفعو الفبلحوف مقابل استثمارىم لؤلراضي اليت سبلكها الدكلة. -
 اػبراج :كىي الضريبة اليت يدفعها األجانب من مسيحيُت ك يهود. -
 العشور :كىي الضرائب على احملصوؿ -
 .2ُت يف نفقات اعبيش كالدفاع عن الوطنمن اؼبواطن كمسانبةالبلزمة :كىي ضريبة استثنائية تدفع   -

العبلقة بُت التجارة الداخلية ك اػبارجية فتكمن يف أف التجارة الداخلية تسلك أحيانا نفس أما يف ما ىبص      
 الطرؽ الربية اليت تستخدمها قوافل تونس ك السوداف ما يؤكد كجود ىذه العبلقة ىو توفر األسواؽ احمللية على سلع

 .3أجنبية كالسكر ك القهوة....

القطاع التجارم ىو األخر دل يسلم من إنباؿ العثمانيُت بسبب العبلقات التجارية مع إفريقيا ك الدكؿ           
األكركبية،ك ذلك بسبب سيطرة القرصنة )النشاط البحرم(على اغبياة االقتصادية يف اإليالة،فبا جعل اعبزائر أقل 

 .4تجارة العاؼبيةميداف ال بلداف اؼبغرب حظا يف
                                                           

طبعة ثالثة منقحة ك معدلة ك ،( 1830-1792العثماني )النظام المالي للجزائر أواخر العهد ،ناصر الدين سعيدكشل _1
 .37،اؼبرجع السابق ،ص مزيدة

 .77،اؼبرجع سابق،ص  عمار حبوش_2

 .157،ص1971،تح:عبد الكرصل كرصل،الرباط،مناىل الصفا في موالينا الشرفا_عبد العزيز القشتارل،3
 .87_كلياـ شالر،اؼبرجع السابق،ص 4
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حسب الدراسات فقد كاف االحتكار اغبكومي العائق األساسي أماـ النشاط التجارم إذ كاف الديواف      
اغبكومي أكرب تاجر يف اإليالة،ك لو اغبق كحده يف بيع اغببوب،ك ىو الذم يسعرىا،ك يبنع بيع اؼبنتوجات 

 .1%60إذل  %50بفوائد تًتاكح ما بُت  للشركات األجنبية،إال

 :مايلى نستنتج ذكره سبق فبا

 أك اؼبسلم سواء طرؼ كل يعترب إذ، البلدين بُت العبلقات توجيو يف كبَت دكر لو كاف الديٍت الدافع -
 .مقدس عمل كانو, النفس عن دفاع انو البحرم الغزك بعملية القياـ أف اؼبسيحي

. عشر السابع القرف من الثاشل العقد ك, عشر السادس القرف ّناية خبلؿ البحرية القرصنة نشاط ازدياد -
 كالرقيق, اؼبغازل ذبارة عرب ثركات من تدره دبا عشر السابع القرف أثناء االيالة نشاطات ابرز مثلت كاليت
 العثمانية بالدكلة ترتبط األكربية الدكؿ من الكثَت جعل افبّ ، األساسي ؿبورىا اؼبتوسط البيض البحر فكاف

 تلك لسفن التعرض بعدـ اؼبغاربية االياالت لوالة صروبة أكامر تصدر جعلها فبا، امتيازات ك، دبعاىدات
 عن النظر غضّ  يستطيعوا دل  مّنأ غَت. التبعية باب من األكامر ؽبذه البداية يف اعبزائريُت التـز. الدكؿ

 . 2فرنسا جانب من خاصة كاضحة خركقا كاعتربكىا األكربية تعديات
 بالغ  اعبزائرية السواحل ك,لسفن ضدا اؼبتزايدة اؼبسيحية اؼبضادة كالقرصنة, القرصنة لنشاط كاف كما -

 .لئليالة اػبارجية العبلقات توتر يف األثر
 االضطرابات نتيجة عشر السابع القرف من الثاشل النصف من بتداءا  اعبزائرية البحرية نشاط تراجع -

 . الببلد عرفتها اليت الثورات ك، السياسية
 ذبار عن تبحث ك، الداخلية السوؽ تغذم غنائم من توفره ؼبا بالتجارة كثيقا ارتباطا البحرم العمل ارتباط -

 شكلوا الذين األسرل كحىت بل فقط البضائع على األمر يقتصر كمت، األكربية األسواؽ كبو لتصريفها
 .افتدائهم أك بيعهم عند راحبة بضاعة

 بعدـ مراأل قيتعلّ  عندما خاصة كفرنسا اعبزائر بُت العبلقات صفو تعكر يف سببا كانت اػبارجية التجارة -
 .   3تسليحو بعدـ" الباستيوف" استغبلؿ شركط الفرنسيوف احًتاـ

 
                                                           

جامعة اعبزائر،رسالة م(، 1830-1519و السلطة في الجزائر خالل العهد العثماني ( الكراغلةؿبمد مقصودة ،_1
  .48-47،ص  ـ 2014-ق 1435ماجستَت،جامعة كىراف،

2 _ Thomas Shaw: Voyage dans la régence d'Alger, Trad. de l'anglais par J.mac 
Carty, 2eme Ed, Bous lama, Tunis, 1980, pp172-173.  
3_ Sauvaget (J):" Une description de Cotes barbaresque au XVIIe siècle" in 
R.Af., 1949, n93,pp240-245. 
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 العملة: _1
كسيلة اقتصادية اليت كانت متداكلة يف اعبزائر ،فقد استدعى النظاـ االقتصادم الذم كاف سائدا  تعترب العملة     

ك  انية ،إذل جانب العمبلت احمللّية يف اعبزائر خبلؿ الفًتة اؼبدركسة كجود عمبلت أجنبية ـبتلفة ك خاصة االسب
قد تولوا ضرب بعضها  األسبافإذل جانب ذلك فإّف دخلت إذل الببلد عرب طرؽ ـبتلفة ، كانت ىذه العمبلت قد

 .مركا هبا يف اؼبنطقةيف كىراف بناء على ظركؼ معّينة 

))توجد داكلة يف اعبزائر ك ذلك يف قولو :كانت مت  اإلسبلميةىناؾ عمبلت ـبتلفة من اؼبناطق األكركبية ك        
اإليطالية ك األكقة االسبانية على اػبصوص ،ؽبا كلها  فاألكقةثلما توجد لغات البلداف اؼبسيحية ،باعبزائر عمبلت م

إف العملة األجنبية اليت يستقبلها اعبزائريوف بشغف ك ر مثل مثقاؿ فاس ،ك سلطاشل تركيا ،مّث ركاج يف اعبزائ
وبصلوف منها على فائدة كبَتة ىي عملة اسبانيا ذات األربع ك شباشل رياالت ،فإف مالكها متأكد من جنيو 

 .1((ف اغبديث اؼبتداكؿ يف ببلد الرببر عن سلعة شبينة ذات قيمة كبَتة ىي الرياالت االسبانيةللربح.إ

كاف ال يضر أف ذبمع كثيقة كاحدة يف التعامل اؼبارل بُت عّدة أنواع من العمبلت احمللّية ك اإلسبلمية كاألجنبية 
منها االسبانية ،فقد كرد يف بياف حسابات عّدة عمبلت ك ىي سكة طرابلس ،ك مصر ،ك إسبلمبوؿ ،ك دكرك 

ر حُت إقامتو  باؼبدينة يف ّناية السبعينات ك بداية أّف العملة اعبارية يف اعبزائ كمااسبانيا ،ك ريا ؿ اعبزائر.
 .   2،كانت تتكّوف من نقود ذىبية ك فضّية ك كباسية 16الثمانينات من القرف 

،ك يذىب  اإلسبلميةأف اعبزائر عرفت تنّوعان يف مصادر العمبلت سواء األكركبية منها أك  من ذلك ندرؾ     
"يف دراستو للنظاـ اؼبارل يف اعبزائر خبلؿ العهد العثماشل ُمتحّدثان عن العمبلت  الدكتور "ناصر الدين سعيدكشل

األجنبية يف اعبزائر بقولو :))اؼببلحظ أف ىذه العمبلت األجنبية قد امتازت بتنوّع أصنافها ك تعّدد مصادرىا حىت 
ننا أف نضيف أف من أىم يبك  يبدك للباحث أف كل العمبلت اؼبعركفة آنذاؾ كانت مستعملة يف اعبزائر((.

العمبلت األجنبية ك خاصة األكركبية اليت حظّيت دبكانة خاصة ك تداكؿ كاسع يف األسواؽ اعبزائرية ىي النقود 
االسبانية .ك دل يكن انتشار العملة االسبانية مقتصرا يف اعبزائر أك يف ببلد اؼبغرب األخرل بل توسع تداكؽبا يف 

من معادف قارة أمريكا الثمينة ،ك اليت تدفّقت خبلؿ  األيبَتيةاستفادة شبو اعبزيرة مناطق أخرل من العادل ،بسبب 
 .3قرنُت ك نصف ابتداء من مطلع القرف السادس عشر

                                                           
 .256-255صسابق،الرجع اؼب،عبد القادر فكاير_1
،ص  اؼبرجع السابق،1(،ج األسعار و المداخيل -دراسات عن الجزائر في العهد العثماني )العملة، اؼبنور مركش_2

38-39. 

 .70صاؼبرجع السابق ،ؿبمد العريب الزبَتم،_3
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ـ قدرت صادرات اؼبستعمرات االسبانية يف أمريكا إذل اسبانيا من الذىب ك الفضة بنحو  1594ففي سنة 
صادرات األخرل من اؼبنتجات الزراعية ك اغبيوانية ال تصل إذل من ؾبموع الصادرات ،بينما كانت ال% 95,62

 .1ّك النقود من اؼبعدنُت النفيسُت ،ك كاف اإلقباؿ شديدا يف اعبزائر.ك ىذا ما أدل إذل س5%

ربوالت ك اضطرابات يف العملة ىيأت الظركؼ لسيطرة  1620-1612ك  1580عرفت الفًتة ما بُت      
بأف اضطراب العملة ليس بالضركرة مؤشران الرياؿ االسباشل على اؼبعامبلت النقدية يف اعبزائر.ك ىنا ينبغي التذكَت 

)الفًتة ...اليت عرفت فيها :ىي كما يصفها "بركديل " 1620-1580على تدىور الوضع االقتصادم ،فسنوات 
اعبزائر ازدىارا ك ثراء عجيبُت (،ك كانت القرصنة اعبزائرية بلغت أكجها يف ىذه السنوات.ك كاف من نتائج ىذا 
االنتعاش االقتصادم يف اعبزائر أف األسعار العقارية داخل اؼبدينة ك حوؽبا عرفت ارتفاعان كبَتان أم أف الغبلء ك 

 ما أسباب متعّددة .تدىور قيمة العملة ؽب

أما تزايد هتريب الفّضة كبو الببلد الشرقية فهو مرتبط بالنظاـ السياسي حيث كاف تعيُت الباشاكات يتم يف      
مدة حكمهم يف اعبزائر قصَتة ؽبذا كانوا وباكلوف صبع ثركة كبَتة يف أقصر اسطنبوؿ مقابل مبالغ كبَتة ،ك كانت 

قيمة الفضة عالية جدا يف اؽبند ك الصُت ك كاف تصديرىا إذل ىذه الببلد يدر مّدة فبكنة.ك من جهة أخرل كانت 
أرباحا طائلة ،يف حُت ىبطت قيمة الفّضة يف أكركبا ك يف غريب البحر اؼبتوّسط بسبب الكميات اؽبائلة اجمللوبة من 

من الفضة ذبلب للجزائر ة أمريكا ك كذلك لضخامة التعدين اؼبتزايدة يف كسط أكركبا نفسها ،ك كانت كميات كبَت 
 .2اليت كاف يغنمها الرياس اعبزائريوففتداء األسرل أك لشراء السلع سواء ال

 أىم العمبلت االسبانية اليت كانت تستعمل يف اعبزائر خبلؿ ىذه الفًتة:أما      

 ك عبارة عن دينار مصنوع من الذىب.(:  Doublonبلوف)الد -
 الذىب ،تعادؿ قيمتها الدينار الذىيب. ك ىي عملة مصنوعة من(:  Ducatالدككة) -
ك ىي عملة مصنوعة من الفضة اػبالصة ،كاف ؽبا ركاج كاسع يف كافة بلداف البحر (: Coronaالكركنة)  -

 اؼبتوسط ،فقد كرد ذكرىا يف كثَت من العقود ك الرسـو يف أكائل الفًتة العثمانية.
 أصبحت قيمتها أقل من احملبوب الذىيب.ك ىي عملة مصنوعة من الفضة (: Douroالدكرك االسباشل) -
ك ىي عملة انتشر استعماؽبا منذ بداية القرف السادس عشر ،ك كاف يتم (: Rialالدرىم الرياؿ االسباشل ) -

سكُّها يف عّدة مدف أكركبية ،مثل جنوة ك مرسيليا ك بيزة ك منبيلي ،ك قد اشتهر اليهود بنقلها ك بيعها يف 
 اؼبتوّسط كبجاية ك كىراف ك تنس.مدف الضفة اعبنوبية للبحر 

                                                           
 .256،ص_عبد القادر فكاير ،اؼبرجع السابق 1
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أف الذم كاف ؿببوبا لدل الناس يطلقوف عليو قرش بومدفع.ظل يبثل القرش اؼبفضل إذل : القرش اؼبكسيكي -
 .18غَتت اسبانيا صّك قركشها يف مطلع القرف

يعد أكثر "الدكالر االسباشل "(خبلؿ إقامتو يف مدينة اعبزائر أف  Panantiالدكالر:ذكر "بنانيت ") -
العمبلت تداكال يف مدينة اعبزائر ،ؼبا كاف ؽبا من قيمة عالية.ك أضاؼ أنو قابل العديد من الصرافُت 

 يف كل أكباء اؼبدينة ،ك كانوا يأخذكف الدكالر ال غَت.
 .1(،ك البستوؿ ،ك الكاترييل Aspreك ىناؾ عمبلت أخرل مثل "األسرب ") -
يف كىراف عملة ،ك ذلك ابتداء من سنة  األسباففقد ضرب ك إذل جانب العمبلت اؼبذكورة سابقان ، -

قة من العجز الذم شهدتو ـ،عندما تعّرضت ىذه اؼبستعمرة االسبانية إذل أزمة مالية خان1568
ك ؤف ك ـبتلف البضائع اليت ربتاجها ،ك اليت دل تتمّكن من تغطية دفع نفقات حاجاهتا من اؼباػبزينة 

تقدر اسبانيا على تقدصل العوف ،ك تسديد التكاليف اؼبًتتّبة عن صيانة خبلؿ ىذه الفًتة العصيبة دل 
ك قد قبم عن ىذا ،األسبافجزت عن دفع ركاتب اعبنود مركزم كىراف ك اؼبرسى الكبَت ،كما أّّنا ع

النقص اؼبارل يف كىراف قياـ ثورة األندلسيُت يف اعبنوب االسباشل ،حيث زعزعت ىذه اغبركة كل 
ك قد تطلب القضاء عليها نفقات مالية كبَتة ،أصبحت اػبزينة اؼبلكية ـ،1568ة سنة اسبانيا يف ّناي

 .2غَت قادرة على إرساؿ األمواؿ إذل كىراف

تجاكز ىذه الضائقة اؼبالية عبأ اغباكم العاـ لوىراف إذل ضرب ثبلث قطع نقدية لعملة الرياؿ مصنوعة ل     
قطع غَت اغبقيقية للتداكؿ يف كىراف قبل ّناية السنة اؼبذكورة ك قد مت طرح ىذه ال،من رقائق معدنية خفيفة 

،من أجل مواجهة النقص اغباصل يف ـبتلف اؼبستحقات ،ك خاصة دفع أجور اعبنود اؼبتأخرة الذين 
رفض سكاف كىراف يف بداية األمر ىذه القطع اليت ليست ؽبا  .مثقلُت بالديوف ك معرضُت للمجاعةأصبحوا 

أية قيمة نقدية ،ك من أجل أف تكوف ىذه العملة مقبولة لدل الناس ،فإف اغباكم العاـ فرض تداكؽبا 
ك ذلك بواسطة ك التجار ك اعبنود االعًتاؼ هبا، لقرارات صارمة ،حيث فرض على السكاف إصدارهبواسطة 

ارع ك ىم ينادكف على أنغاـ البوؽ كالطبوؿ ،ك يدعوف السكاف إذل احًتاـ ىذه العملة نزكؿ رجالو عرب الشو 
 .3،ك استعماؽبا ربت طائلة التهديد ك بتسليط العقوبات القاسية

                                                           
 257، اؼبرجع السابق ،ص  عبد القادر فكاير _ 1
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ديوّنم ك يف كىراف بعض الوقت من مواصلة نشاطهم التجارم ك تسديد  األسبافظبحت ىذه العملة اؼبزكرة      
  (Pagadorـ،ذكر "سواريز "شاىد عند اؼبخلص ) 1577ك عند نزكلو بوىراف سنة ما،تلقي ركاتبهم بطريقة 

كانت ؿبفوظة يف صناديق ،لكنها من غَت أية قيمة رظبية ،ك عثر على ، كميات كبَتة من ىذه العملة الوىرانية
كما   (M.Vuillaumeـ يف بلدة بوسفر من طرؼ "ـ.فويـو ")17ع النقدية اؼبتداكلة يف القرفالعديد من القط

ـ،يف عهد  1691عثر أشخاص آخركف على نفس العملة يف عُت الًتؾ ك ذكر التقرير أّنا ضربت يف كىراف سنة 
ـ أيضا يف كىراف نوعُت من العمبلت من معدف النحاس ،يف  1691سنة  األسبافضرب  اؼبلك "شارؿ الثاشل ".

ا مرسـو على قفاىا أسلحة قشتالة (إحدانب Duc de Canzanoعهد حاكم كىراف "الدكؽ دم كانثاك ")
كليوف ،يعلوىا التاج اؼبلكي ،ك مكتوب عليها اسم كىراف ،أما العملة الثانية فينقصها فقط رسم التاج اؼبلكي 

 .1،باستثناء النقود اؼبضركبة يف كىراف

 دخلت ىذه العمبلت االسبانية عرب طرؽ ـبتلفة من أنبها:

اليت أدخلت أنواعا  اإلفريقيةتعامل اعبزائر مع الشركات التجارية األكركبية ،ك على رأسها الشركة اؼبلكية  -
(،ك التجار األكركبيُت يف إطار العبلقات التجارية  Piastreـبتلفة من النقود خاصة القرش اؼبكسيكي)

(عند  Sanson Napollon")ك قاـ "سانسوف نابولو فبا فتح ؽبم اغبصوؿ على امتيازات،اػبارجية ،
 كصولو إذل مدينة اعبزائر بإدخاؿ عشرات اآلالؼ من قطع الثمانية رياالت على أصحاب اؼبقاـ.

ك كذلك ع اإلتاكات من العمبلت االسبانية،ىذه الشركة ،كانت ىناؾ مؤسسات ذبارية أجنبية تدف إذل جانب
 داخل الببلد أك خارجها.من جراء العمليات التجارية اليت يقـو هبا ككبلء اإليالة 

نظاـ اإلتاكات ك اؽبدايا اليت كانت تفرضها اعبزائر على الدكؿ اؼبسيحية ،مقابل السماح لسفنها اإلحبار يف  -
ن أم عدكاف قد تتعرض لو يف اغبوض الغريب للبحر األبيض اؼبتوسط ،ك التجارة مع اعبزائر ك ضباية سفنها م

 تلك الضرائب يف كثَت من األحياف من العمبلت االسبانية. فكانتالبحر،
عوائد الفدية اليت كاف يدفعها مبعوثو ك قناصل الدكؿ األكركبية ك بعثات اؽبيئات الدينية اؼبسيحية ،مقابل  -

كاف يقـو بو البحارة   إطبلؽ سراح األسرل الذين كانوا يقعوف يف األسر خبلؿ النشاط البحرم الذم
 .2ـ بواحد مليوف ك مائة ألف أسَت 17د ذكر أف عددىم قدر طيلة القرف فقاعبزائريوف،
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طرد األندلسيُت اؼبسلمُت ك اليهود من اسبانيا ،ك عبوئهم لبلستقرار يف اؼبدف الساحلية اعبزائرية ،مث  -
 انتشارىم يف بعض اؼبدف الداخلية ،ك ىم وبملوف معهم نقودىم ،فبا ساىم يف تزايد حجم العملة االسبانية

 .1يف اعبزائر
 .عبلقة اسبانيا مع اعبزائر منذ بداية العصور اغبديثة اليت سبّيزت باحتبلؽبا لكثَت من اؼبدف الساحلية -

أدل تداكؿ العملة األجنبية يف اعبزائر ك االسبانية منها على اػبصوص ،إذل حدكث عبلقات بينها كبُت      
أثر للعمبلت االسبانية على العمبلت احمللية من حيث االسم أك العمبلت احمللّية ،ك بعبارة اقتصادية أدؽ كجود 

من حيث القيمة ،ك ىذا نتيجة ألم اتصاؿ يقع بُت الشعوب ك الدكؿ ،ك خاصة إذا كانت قريبة من بعضها 
البعض ك ىكذا يبكن ربديد أثر العملة االسبانية على العمبلت احمللية يف أمرين أساسُت نبا :أف بعض العمبلت 

 .2ضربت يف اعبزائر قد اشتقت اظبها من أظباء بعض العمل األجنبية ك خاصة االسبانيةاليت 

تعرضت العمبلت احمللية لصعوبات صبة بفعل مزاضبة النقود األجنبية اليت كاف اغبكاـ يسمحوف بالتعامل لكن      
 اعبزائر ،ك بفعل الوجود االسباشل هبا مثل النقود االسبانية اليت شاع استعماؽبا إثر ىجرة األندلسيُت ك اليهود إذل

بوىراف ك اؼبرسى الكبَت.ك فيما يتعّلق بقيمة العمبلت احمللية ،فيبلحظ أّنا كانت متغَتة ك مضطربة يف الوزف ك يف 
ك ذلك حسب الظركؼ االقتصادية اليت شهدهتا الببلد ،ك ىذا ما  ا أّنا كانت ضعيفة القيمة نسبيان،القيمة ،كم

إذل الرفع من قيمتها أك خفضها.فمن أكائل التقارير اؼبالية للجزائر تلك اليت ذكرىا "ىايدك  كاف يدفع باغبكاـ
"فقد ربدث على أف عملة الزياشل شهدت استقرارا باؼبقارنة مع القرش االسباشل ،ك ذلك من دكف شك كفرة 

لة احمللية اضطرابات ـ،شهدت العم 1620ـ ك حىت سنة  1580ك ابتداء من سنة  الذىب باؼبقارنة مع الفضة.
 :3فبا ظبح بسيطرة عملة القرش االسباشل ،ك ىذا ما يوضحو اعبدكؿ التارل

 مقابل الدوبال العملة الفترة
 دكببل 3,65 كاحد زياشل 1595ديسمرب 
 // 5,00 كاحد زياشل 1597أكتوبر 
 // 6,36 كاحد زياشل 1600فيفرم 
 // 8,00 كاحد سلطاشل 1599أكتوبر 
 // 8,00 كاحد سلطاشل 1600فيفرم 
 // 7,00 كاحد سلطاشل 1617نوفمرب 

                                                           
 .44 سابق ،ص ،اؼبرجع1(،ج األسعار و المداخيل-دراسات عن الجزائر في العهد العثماني )العملةاؼبنور مركش ،_1

 .46ص،نفسو_ 2

 .263-262 ،ص_عبد القادر فكاير ،اؼبرجع السابق 3



 م 17ه/ 11الباب الثاني                                   التطورات االقتصادية إليالة الجزائر خالل القرن 

 

  
 191صفحة 

 
  

 

ـ،أبدت الوثائق الرظبية أسعار ك قيم رياالت الثمانية ،مع العلم أف تداكؿ ىذه الرياالت   1630حدكد سنة      
بقيت ىذه القيمة  قرش.ك 23دكببل ،أك  4,64كاف موجود قبل ىذا التاريخ.فقد مت تثبيت قيمتها ما يساكم 

 .1ـ 1685ـ حىت  1620دكف تعديل على األقل ما بُت 

ليس من اؼبمكن ربديد تاريخ ؿبّدد لدخوؿ القركش االسبانية إذل اعبزائر ك كمياهتا ،غَت أنّو يبكن التقدير      
 (Gomezبأّنا قد استعملت يف نطاؽ ؿبدكد خبلؿ النصف الثاشل من القرف السادس عشر.من "غوميز ")

ـ،مركرا  1604ـ إذل  1577(الذم عاش يف كىراف من سنة  Suarezـ،إذل "سواريز ") 1535خبلؿ سنة 
(ك غَتىم من األكركبيُت الذين ربدثوا عن تنامي تداكؿ ىذه العملة خاصة  Hakluyt"هبايدك "ك "ىاكلويت ")

قاـ التاجر اإلنكليزم من جراء عمليات افتداء األسرل من اعبزائر.ك يف ىذا اإلطار نسوؽ مثبلن حيث 
ـ بسرد قصة ىركبو مع  1638-1631(الذم كاف أسَتا يف اعبزائر بُت سنة  F.Knight"ؼ.كنايت ")

أسرل أكركبيُت آخرين ،ك كانوا قد نقلوا معهم ؾبموعة قطع من رياالت الثمانية اليت كانت ملكان غبراسهم.فقد مّت 
ـ على مبالغ معتربة من بينها  1620-1580ة اؼبمتّدة ما بُت ربصيل اعبزائر من خبلؿ عمليات االفتداء يف الفًت 

 .2عمبلت اسبانية

قطعة الثمانية كعملة دكلية اليت مت ضرهبا يف إسبانيا أك يف اؼبكسيك ربافظ على مادة صنعها من الفضة بقيت      
العملة ظبح ؽبا باعتبارىا   ـ،دكف أف يعًتيها أم تغيَت.فهذا االستقرار الطويل ؽبذه 19إذل القرف  16منذ القرف 

كعند النظر إذل أنواع العمبلت األكثر عقد الثاشل من القرف السابع عشر ،كمعيار غبالة العملة اعبزائرية ابتداء من ال
 تداكال يبكننا الوقوؼ على االستنتاجات التارل:

(ظلت متداكلة  aspresأسرب) 50يف أكراؽ العقود ك الوثائق القضائية ،فإف عملة الدكببل اليت قيمتها  .1
بشكل كاسع يف البداية ،مث تراجع استعماؽبا شيئان فشيئان ،ك يف النهاية ظهرت ىيمنة لاير الثمانية مث ـبتلف 

 أنواع الرياؿ.
ك  Aspresيف سجبلت البايلك ك األكقاؼ ك غَتىا ،مت استعماؿ يف النفقات القليلة القيمة عملة  .2

اشل للدكببل.ك لكن بالنسبة للمبالغ الكبَتة كاف يستعمل يف (،ك ىو االسم الث çàyma"الصايبة" )
 العمـو الرياؿ.

                                                           
 
1
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ك يف بعض اغباالت اؼبتعّلقة باؼببالغ الكبَتة أك يف بعض العمليات ذات الطابع التجارم كاف يستعمل  .3
 السلطاشل ك الزياشل.

 4,64اؿ يساكم (ثابتة ،إذ كاف الري Aspresـ كانت القيمة بُت الرياؿ ك ) 1685إذل غاية سنة  .4
أسرب.غَت أف بعض التغَت يف القيمة قد حدث ،ك لكن بشكل بسيط كصل إذل غاية  232دكببل ،أك 

 كاحد لاير مقابل طبسة دكببل،ك لكن ىذه العبلقة كانت قليلة.

دل تكن للعمبلت اعبزائرية يف العمـو قيمة ثابتة ألف اغبكاـ كانوا يرفعوف من قيمتها ك ىبفضوّنا حسب      
لظركؼ باستثناء عملة الزياشل اليت ذكر بشأّنا "ىايدك "أّنا شهدت استقرارا باؼبقارنة مع الفضة.ك ابتداء من سنة ا

ـ دل تعرؼ العمبلت احمللية استقرارا من حيث قيمتها ،ك ىذا أدل من دكف شك  1620ـ ك حىت سنة  1580
 .1سيطرة القرش االسباشل تداكلو ركاجا كبَتا

يبكن أف يظهر جانب من العبلقة بُت النقود االسبانية ك اعبزائرية من خبلؿ مقارنة قيمة القرش االشبيلي مع      
 قيمة الدكببل ،فإف بعض دالئل اؼبصادر العثمانية تبُّت: 

لاير  1ـ دكببل ،معٌت ذلك فإف  1856لاير تساكم  400ـ حدد قيمة  1643أف عقد توثيق سنة  .1
 دكببل. 4,46يساكم 

 دكببل. 48رياالت تساكم  9ـ، 1648سنة  يف .2
 دكببل. 56لاير تساكم  12ـ، 1656يف سنة  .3
 دكببل. 8000لاير تساكم  1724ـ، 1662يف سنة  .4
 دكببل. 9,28لاير يساكم  2ـ، 1665يف سنة  .5
 أسرب. 29ـ،شبن لاير يساكم  1670يف سنة  .6
 دكببل. 5لاير يساكم  1ـ، 1672يف سنة  .7
 .5450يساكم  دكببل 1177ـ، 1676يف سنة  .8

بسبب العبلقة اؼبستقرة بُت القرش االسباشل ك العمبلت اعبزائرية ،فإّف  كل تعديبلت الصرؼ بُت ىذه      
القركش ك العمبلت األجنبية األخرل يف مدينة اعبزائر قد عكست نفس العرض يف العبلقة بُت ىذه العملة مع 

 .2العمبلت اعبزائرية

ة اإلنتاج ك َسَعْت إذل االستقرار السياسي ضمن نظاـ شورم منذ منتصف القرف حرصت األيالة على استدام     
ـ،ك َسَكْت النقد اعبزائرم الذم عرؼ عدة تطورات سباشيا مع اؼبتغَتات االجتماعية االقتصادية ك العبلقات 17
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ـ الدكبلة  1617ـ إذل  1535التجارية اػبارجية فكاف النقد األكثر استعماال يف الفًتة اؼبمتدة ما بُت 
أسرب إذل جانب الدكبلة)تسمى بالدينار  50اعبزائرية كنقد حسايب يف اؼبعامبلت ك الذم كاف يساكم 

الذم   SEQUINاػبمسيٍت ك األسرب أكثره استعماال يف اؼبعامبلت العقارية(ُأسُتعمل السلطاشل القدصل 
ـ،ك كذلك النقد  1580أسرب ك الذم شاع استعمالو يف عهد "جعفر باشا "سنة  150كاف يساكم 

عرفت األحواؿ النقدية ك الصرؼ مع بداية منتصف  .6.35دكبلة إذل  3.65الزياشل الذم كاف يعادؿ 
أسرب  232دكبلة ما يعادؿ  5،تسجيل السيطرة الكاملة للرياؿ الذم أضحت قيمتو تساكم 1ـ 17القرف 

ـ،ك  1690لاير ،إذل جانب تلك العمبلت احمللية اتسع استعماؿ البياسًت اإلسباشل الفضي سن  0.33أك 
 .2السلطاشل الذم فاقت قيمتو مرتُت البياسًت

آنذاؾ دل زبل من طرافة  اإلسبلميةأما من ناحية الشكل فإّف عملة اعبزائر كباقي عمبلت الببلد       
الشكل ك صباؿ النقوش ك إذا كانت تنعدـ منها صور اغبكاـ ك الشعارات ك الرموز الشكلية ،فهي مزيّنة 
حبركؼ عربية على الوجهُت.ك سبتاز عملة اعبزائر عن غَتىا من الفًتات اليت سبقت الوجود العثماشل بالببلد 

أقطار اؼبغرب العريب كاف يغلب عليها الشكل اؼبربع ،السيما ،بأّّنا كانت ذات شكل مستدير ،مع أّف نقود 
لعل اختيار اغبكاـ  يف عهد الدكلة اؼبوحدية ،ك الدكؿ اليت انبثقت عنها من حفصيُت ك زيانيُت ك مرينيُت.

نبوؿ قاعدة السلطنة.غَت أّف اعبانب الذم مع طراز اؼبسكوكات الًتكية بإسط للشكل اؼبستدير كاف سباشيان 
الىتماـ األكرب لصناع العملة ليس الشكل ك إمّبا ىو احملافظة على نوع ك معيار النقود.فمن حيث حظي با

النوع قبد العملة اعبزائرية تدخل يف تكوينها عّدة معادف شبينة ،فاستنادان إذل بعض مباذج ىذه العملة احملفوظة 
ة كانت إما ذىبية أك فضّية أك بركنزية أك يف اؼبتاحف اآلف ك إذل أقواؿ بعض اؼبؤرخُت ،فإّف العملة اعبزائري

 .3كباسية

أما معيار مزج اؼبعادف الثمينة فإنّو قد خضع لقوانُت ربّدد نسبة اؼبزج ك عدد القطع اؼبضركبة للقنطار ،ك كيفية      
كثرة   استعماؿ بقايا اؼبعدف أك إضافة بعض اؼبعادف الثمينة كالفضة ك الذىب ك العمبلت األجنبية اليت بليت من

 االستعماؿ.

                                                           
 .35-34السابق ،ص  اؼبرجعرشيد حفناكم،_1

 .270سابق،صال رجعاؼب،( 1830-1792المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ) النظام،سعيدكشلناصر الدين _2

ك الدليل على _فبا هبعلنا ال نثق بركاية السّيد "ديبوا ثاف فيل "اليت تقوؿ بأّف اعبزائر العثمانية دل تعرؼ سّك النقود النحاسية ،3
الذم يثبت بأّف الباشا ضرب دراىم صغَتة من ك ، 1686الذم يعود تارىبو إذل سنة  النص الوارد يف دفًت التشريفات ذلك

ناصر الدين أنظر : النحاس ،ك أككل ىذا العمل إذل "اغباج عمر "أمُت السّكة ،ك "اغباج التونسي "ك الصناع اؼبهرة من اليهود.
 .181ص،رجع سابق اؼب(، 1830-1792أواخر العهد العثماني )النظام المالي للجزائر  ،سعيدكشل
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القصد من ىذه القوانُت ىو احملافظة على قيمة ك ركاج العملة اعبزائرية ،ك ىذا شيء طبيعي ما داـ البايليك      
قد احتكر صك النقود ك أككل أمر اإلشراؼ عليها ؼبوظفي دار السكة ،فهم كحدىم الذين كاف ؽبم حق مراقبة 

ىذه القوانُت اؼبتعلقة بتحديد مقدار اؼبعادف الثمينة الداخلة يف تكوين  عمليات صنع العملة عن قريب.لكن
 أثّرت عليها سياسة اغبكاـ الذين تدّخلوا يف ربديد نسبة اؼبزج بسبب الظركؼ االقتصادية السائدة آنذاؾ. 1العملة

،إذ % 50ص حبوارل أما النقود النحاسية فإّّنا زبضع لعملية التصفية قبل صّبها ،فبّا جعل كميتها تنق     
يستخلص من عشرة قناطَت من معدف النحاس طبسة قناطَت من النحاس الصايف لعمل الدراىم الصغَتة ،بينما 

 يبزج ما تبقى من خليط النحاس لضرب النقود الفضّية.

ء السبائك لتوفَت ىذه اؼبعادف النفيسة اليت تتطلبها عملية مزج اؼبعادف ك صّبها اضطّرت دار السّكة إذل شرا     
الذىبية ك الفضّية من الصاغة ك بعض األىارل الذين كانوا يبلكوف كميات كبَتة منها ك الذين كانوا قد ربّصلوا 
عليها بفضل غنائم البحر ك فبارسة التجارة.كما كانت دار السّكة تستورد كميات من اؼبعادف الثمينة من الببلد 

 اؼبناجم احمللّية دل تكن تغطي إال جزءا ضئيبل فبا ربتاجو دار السّكة. األكركبية ،ك من أقطار السوداف الغريب ،ألف

إاّل منجمُت –فالفّضة ك ىي أكثر اؼبعادف الثمينة طلبا ال تعرؼ ؽبا الببلد اعبزائرية حسب اؼبعلومات اؼبتوفرة      
،كاف يستغلو بعض اعبزائريُت اؼبشهورين بتزكير العملة ،ك اآلخر  أحدنبا بببلد القبائل الكربل جببل قرب مصيبح

بببلد اغبراكتة ك قد حاكؿ "أضبد بام "آخر بايات قسنطينة استغبلؿ ىذا اؼبنجم األخَت رغم رداءة نوعية ك قّلة 
 مردكده ،ليغطي نقص العملة يف إقليم قسنطينة أثناء حكمو.

د اؼبعادف الثمينة من اػبارج ،فإّف حكاـ اإليّالة كثَتان ما كانوا يضطركف إذل رغم إنتاج الفّضة ؿبلّيان ك استَتا     
سحب كميات من الذىب ك الفّضة من اػبزينة لسّد حاجة دار السّكة ،أك لتسديد قيمة بعض اؼبواد اؼبستوردة 

على توفَت النقود من طرؼ إحدل البايليكات.على أف توفر العمبلت األجنبية بأسواؽ اإليالة كاف عامبل مساعدا 
ك اؼببلحظ أف العمبلت األجنبية قد امتازت تغطية النقص يف العملة احمللّية، الضركرية للتبادؿ اؼبارل ك التجارم ك

بتنوّع أصنافها ك تعّدد مصادرىا حىت يبدك للباحث أف كل العمبلت اؼبعركفة آنذاؾ كانت مستعملة يف إيالة 
 .2اعبزائر

عبزائر العثمانية ربصل على ىذه النقود األجنبية تعاملها مع الشركات األجنبية ،ك األسباب اليت جعلت ا     
حصوؽبا على حصتها من اإلتاكات ك اؽبدايا الدكلية.ك من جهة أخرل نتج عن إجراءات عتق األسرل اؼبسيحيُت 

 توفر كميات من النقود األجنبية باعبزائر.
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ئر آنذاؾ ،عمبلت اسبانيا ك تونس ك اؼبغرب األقصى ك األقطار أىم العمبلت األجنبية الرائجة يف اعبزا     
العثمانية باؼبشرؽ ،ك الدكيبلت اإليطالية ك النمسا ك الربتغاؿ ك فرنسا ،إاّل أّف العمبلت اليت احتّلت مكانة خاصة 

 .1يف أسواؽ اعبزائر ىي :االسبانية ،التونسية ،اؼبغربية ك الًتكية

زائرية ك ذلك حبكم ركابط يف اؼبرتبة الثانية من حيث انتشار النقود األجنبية باإليالة اعبتأيت النقود التونسية      
 بالبلدين ،كما يعود ذلك أيضان إذل أنبّية التبادؿ التجارم بُت البلدين. العثماشلك تشابو نظاـ اغبكم اعبوار 

،مث "النصرم اغبيدرم "الذم 2م الناصرمالدرىالعمبلت التونسية اؼبستعملة باإليالة اعبزائرية فهي: أما عن     
،فقد أمر ىذا اغباكم بضرب 1574عرؼ هبذا االسم نسبة إذل "حيدر باشا "اغباكم العثماشل األكؿ للقَتكاف سنة 

الدراىم باسم السلطاف العثماشل ،لتخلف الدرىم الناصرم الذم ضربو السلطاف اغبفصي "أبو عمر عثماف 
الفضة على شكل مربع تقليدان للموحدين ،لكن الرياؿ التونسي ـ(من  1488-1435ىػ/ 839-893")

الفضي أزاح الدراىم الناصرية ك اغبيدرية من أسواؽ التبادؿ النقدم ،ك أصبح ىو العملة التونسية الرائجة باعبزائر 
تبسا من ك قد ظهر الرياؿ التونسي يف أسواؽ العملة منذ الربع األكؿ من القرف السابع عشر ،ك ظّل مقالشرقية.

 .2الرياؿ االسباشل أكثر من قرف

باإلضافة عمليت اسبانيا ك تونس قبد من بُت العمبلت اؼبستعملة باعبزائر ،بقايا النقود الزيّانية اؼبعركفة            
أسرب ،باإلضافة إذل ـبتلف النقود اؼبغربية اليت كاف ؽبا ركاج بنواحي تلمساف ك  100الذىيب اؼبقدر حبوارل  بالزياشل

اشتهر من ىذه النقود اؼبغربية اؼبستعملة بالغرب اعبزائرم :البندقي أك . ندركمة على يد ذبار فاس ك تلمساف
ىذا ك قد    وزكنة ،ك الفلس ،ك الرياؿ ،ك الدرىم.العشراكم ،كنصف البندقي أك نصف العشراكم ،ك اؼبثقاؿ ،ك اؼب

احملبوب أك الزر ؿببوب الذىيب ك نصف  كانت بعض العمبلت العثمانية رائجة يف أسواؽ اعبزائر ك أشهرىا :
  .3احملبوب

لكن ىذه العمبلت األجنبية رغم شيوعها ك تنوعها ،تعترب ثانوية بالنسبة للعمبلت احمللّية اليت تدّعمت      
كانتها يف ميداف التعامل النقدم ،ك نالت ثقة التجار ك إقباؿ األىارل ،نتيجة عاملي ،أكؽبما :قّوة االستعماؿ م

اليومي ،ك ثانيهما :ؿبافظتها على نسبة مرتفعة من اؼبعادف الثمينة كالذىب ك الفضة.فبفضل ىذين العاملُت 
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ا دل تكن تستند إذل تشريع خاص ك ال قانوف فرضت العملة اعبزائرية كجودىا ك حافظت على مكانتها رغم أّن
 حكومي وبفظ ؽبا امتيازات خاصة يف اؼبعامبلت اؼبالية.

الراجح أف ىذا الوضع اؼبتمّثل يف ترؾ النقود اعبزائرية ربت رضبة االستعماؿ اليومي ،ىو السبب يف تعدد      
ستعماؿ.فالنقود الفضّية كانت كحدهتا الوحدات األساسية للنقود اعبزائرية حسب نوعية اؼبعادف ك أسلوب اال

األساسية ىي "لاير بوجو "،ك النقود الذىبية أساسها "السكة ك السلطاشل "،بينما النحاسية برزت على رأسها 
 "اػبركبة ".

ية يف كل تعامل مارل يف درىم الوحدة اغبساب، أك لاير  1أما من حيث القيمة النقدية فقد كانت البدقة شيك     
لكن الوحدة اغبسابية للنقود اعبزائرية كانت ال تتعدل اجملاؿ النظرم إلجراء العمليات اغبسابية ،ك لعل ىذا اعبزائر 

ىو الذم حد من صبلحياهتا حىت غدت بعض اؼبواد األكلية أصلح ألف تكوف كحدة أساسية لقياس العملة ،ك من 
(،أف وبّدد قيمة النقود  Genty de Bussyدفع السّيد "جانيت دكبوسي ") احملتمل أف ىذا الوضع ىو الذم

 اعبزائرية دبقارنتها بسعر قيمة الزيت باعتبار مادة الزيت ذات استعماؿ يومي كال يبكن االستغناء عنها.

ىبية أك فضّية أما من حيث اؼبعدف اؼبصنوعة منو فإّف ـبتلف النقود اعبزائرية ُتصّنف كما سبقت اإلشارة إذل ذ     
أك كباسية بركنزية.فالعمبلت الذىبية كانت تتكّوف من :السّكة أك السلطاشل ،ك نصف السلطاشل ك ربع 

اعبزائر ،ك الصائمة ك السلطاشل.ك العمبلت الفضّية كانت تشمل :لاير بوجو أك بدقة قوردة ،ك زكج بوجو أك دكرك 
،ك األسرب الفضي.ك أخَتا تتفرع العمبلت النحاسية الربكنزية ك شبن البوجو،ك موزكنة ،ك زكج موزكنة ربع بوجو ك 
 ك لاير درىم الصغَت ،ك زكج دراىم صغار ،ك األسرب النحاسي ،ك الفلس. اػبركبة إذل

من  ال يبكن إغفاؿ دكر اليهود يف التحكم يف القيمة اغبقيقية للعملة ،فالتعامل التجارم ك ما يتطّلبو     
معامبلت نقدية كاف خاضعان لنفوذ اليهود ،إما بطريقة غَت مباشرة ك ذلك يف ؾباؿ اؼببادالت اؼبالية اؼبًتتبة عن 
النشاط التجارم ،أك بطريقة مباشرة عندما يتحّتم الرجوع إذل الصرافُت اليهود اؼبنتشرين عند كل زاكية شارع ،ك  

 .2ا عند كل عملية مالية مهما كانت بسيطةكاف االلتجاء إذل السماسرة اليهود أمرا ضركري

مع ىذا فإّف العملة اعبزائرية ؽبا بعض الصفات اليت حافظت بفضلها على نوع من االستقرار ك الثبات ،مثل      
استقبلليتها ك بقائها مرتبطة دبا كاف متعارفا عليو ك جاريا بو العمل يف الببلد منذ القدصل ،فلم تصبح تابعة 
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ًتكية يف قيمتها ك مكانتها ،ك أظبائها ،شأّنا يف ذلك شأف بقّية عمبلت أقطار اؼبغرب العريب  للمسكوكات ال
أما الصفة الثانية اليت اكتسبتها العملة اعبزائرية يف ؾباؿ التقييم ،فهي :كوف األجانب دل يأخذكا بعُت   كتونس.

كذلك العمبلت اعبزائرية حسب قيمة نقودىم االعتبار كاقع النقود اعبزائرية ،بل كانوا وبّددكف سعر عمبلهتم ك  
 .1اػباصة

اؼبعامبلت التجارية ك تقلبات األحواؿ االقتصادية يف العمبلت األجنبية ،حىت  منتج عن ىذا اإلجراء ربكّ      
أصبحت زبتلف باختبلؼ أسعار البضائع ،رغم أّف الواقع يفرض على ىذه العمبلت األجنبية مهما كانت 

 مكانتها أف تّتخذ من العملة احمللّية أساسا لتقييمها.

ن يف ضيق نطاؽ استعماؿ النقود يف مكئرية ،فياشر على العملة اعبزاأما الوضع اآلخر الذم كاف لو تأثَت مب     
التبادؿ التجارم ،فالنقود بصورة عامة ظل استعماؽبا ؿبدكدا ال يتعدل اغبواضر الكربل كاعبزائر ك قسنطينة ك 

نشاط الشركات عنابة ك معسكر.ك لوال اؼبصاحل اغبكومية ك الركابط التجارية بُت ىذه اؼبدف ك الببلد األكركبية مع 
ملها التجارية األجنبية ،لكاف كضع العملة هبذه اؼبدف الرئيسية ال ىبتلف كثَتا عن األرياؼ اليت بقّيت بعيدة يف ؾب

ك لعل ندرة استعماؿ العملة باألرياؼ راجع إذل طبيعة اعببايات اليت كانت غالبا ما عن التعامل التجارم النقدم،
إضافة إذل ذلك فإف كجود ثركات نقدية  عم مبدأ اؼبقايضة باألسواؽ الريفية اعبزائرية.تتم باؼبواد العينية ،ك ىذا ما د

ك بالتارل زاد الضغط على دار السكة باشرة على نقص العملة اؼبتداكلة دة باػبزينة ساعد ،كلو بطريقة غَت مؾبمّ 
صعوبة حركة التبادؿ التجارم  األمر الذم زاد منزكيد الببلد دبا ربتاجو من نقود حىت أصبحت غَت قادرة على ت

 .2داخليان ك خارجيان 

ىناؾ سبب آخر لقلة النقود يعود إذل ندرة اؼبعادف الثمينة باإليالة اعبزائرية ،ك تناقص ذىب السوداف بعد أف      
استطاع الربتغاؿ منذ السنوات األكذل للقرف السادس عشر ربويل التجارة القائمة على ذىب السوداف ك غانة عن 

غرب العريب إذل احمليط األطلسي نتيجة االكتشافات طريقها اؼبباشر كبو البحر اؼبتوسط عرب الصحراء ك ببلد اؼب
البحرية ك ما صاحبها من ربّوؿ جذرم يف طريق التجارة العاؼبية.ك ىكذا أصبحت ببلد اؼبغرب العريب تعاشل طيلة 
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الفًتة العثمانية أزمة تتمّثل يف ندرة معدف الذىب ،بعد أف كانت غنّية بذىب السوداف من القرف الثالث عشر إذل 
 عقد األخَت من القرف اػبامس عشر.ال

 ختامان لدراسة أكضاع العملة يف اعبزائر العثمانية ،نسجل االستنتاجات التالية:

أدل شيوع مبدأ اؼبقايضة إذل اغبد من تطّور االقتصاد اعبزائرم ،ك بقائو بعيدان عن األنظمة النقدية السائدة  -
النقود يتجاكز نطاؽ اغبواضر الكربل ،بينما دل ذبد اؼبعادف  آنذاؾ بأكركبا الغربية ،ك بالتارل دل يعد استعماؿ

 الثمينة اإلقباؿ على اقتنائها ك التعامل هبا.
سبّتعت اعبزائر باستقبلؿ مارل عن الدكلة العثمانية ،ك من مظاىر السيادة اعبزائرية يف اؼبيداف اؼبارل كجود دار  -

ة يف اعبزائر كانت زبتلف من حيث القيمة ك النظاـ السكة اؼبكّلفة بضرب النقود ،كما أف العملة اؼبضركب
 .1عن غَتىا من العمبلت العثمانية أك األكركبية

كانت العملة النقدية ىي اؼبعموؿ هبا يف التعامل اؼبارل بينما ظّلت العمبلت الورقية ؾبهولة ،أنو يف ىذه  -
إذا استثنيا بعض السندات ك اغبواالت  الفًتة عرفت العمبلت الورقية يف أكربا ركاجان ك إقباالن ملحوظان.ىذا

اؼبالية اليت كانت تسدد هبا بعض القركض ك تصفى بفضلها بعض اغبسابات اؼبالية للوكاالت األجنبية 
ارجية ك اؼببادالت الداخلية تضطرىم ػبالعاملة بالببلد ك للتجار األثرياء من اليهود ك اغبضر ،ألّف التجارة ا

 ؼبارل الورقي.إذل ىذا النوع من التبادؿ ا
كانت اإليالة اعبزائرية سوقا حرة للتعامل النقدم ،فالعمبلت احمللية ك األجنبية كانتا مطركحتُت للتداكؿ  -

 بدكف سبييز ،كل منها رباكؿ السيطرة على السوؽ اؼبالية معتمدة على مبدأ التنافس اغبر.

جنبية ىذا الوضع فأصبحوا يصدركف لئليالة استغل قناصل الدكؿ األكركبية ك مديرك الشركات التجارية األ     
اعبزائرية النقود اؼبعدنية مقابل استَتاد السلع ك البضائع ،السيما بعد أف كجدت ىذه النقود األجنبية إقباال 

 متزايدا من األىارل.

يمو العملة اعبزائرية دل يكن ؽبا كحدة أساسية باؼبعٌت الصحيح ،ألف كل نوع من أنواعها كاف يعتمد يف تقي -
على نسبة اؼبعدف الثمُت اؼبتكّوف منو ،ك على كزنو ك حجمو ،ك على مدل مقدرتو على الصمود أماـ بقّية 

 النقود احمللّية ك األجنبية.
دل تساىم العملة اعبزائرية ك األجنبية يف خدمة التطّور االقتصادم كما هبب ،ك يرجع ذلك إذل هترب سكاف  -

 .2شيوع النقود اؼبزكرة ك اؼبغشوشة ك البفاض أسعار اؼبواد األكلّيةاألرياؼ من التعامل النقدم ،ك 
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أسلوب االدخار جعل النقود تقل يف األسواؽ ك تًتكز يف  إتباعكما أّف انعداـ ركح اؼببادرة االقتصادية ك      
 أيدم الطبقة اؼبوسرة اؼبتكّونة من أغنياء اليهود ك اغبضر ،أك تًتاكم يف اػبزينة العامة.

ستعماؿ النقود النحاسية ك الذىبية ضئيبلن جدان ،السيما النوع اؼبعركؼ بالبوجو بالنسبة للنقود احمللّية ظل ا -
 ،ك الصنف اؼبعركؼ بالقرش االسباشل أك قرش بومدفع بالنسبة للنقود األجنبية.

بلؼ النقود سبب اإلقباؿ على النقود الفضّية يكمن يف سهولة استعماؽبا يف قضاء اغباجات اليومية خب     
النحاسية أك الذىبية ،فالنقود النحاسية أنبلت لبخس أشباّنا ،ك النقود الذىبية دل تلق الركاج لصعوبة التعامل هبا 

،حبيث يتعّرض أصحاهبا أحيانان للمصادرة ك التغرصل ك اغبجز  اؼبسئولُتنظرا الرتفاع قيمتها ،ك ألّّنا ربت مراقبة 
بدليل أف ،ك منهم من كاف ال يعرفو مطلقان نوا هبهلوف قيمة الذىب اغبقيقية فضبل عن أف كثَتا من السكاف كا

حبصن فرنسا صرح ؼبوظفي ىذه الشركة ،بأف مواطنيو ال يعرفوف إال  إفريقياأحد شيوخ األىارل اؼبتعاملُت مع شركة 
 .  1القليل عن الذىب ،ك ال يفضلوف سول القرش االسباشل يف معامبلهتم

 الضرائب:_2

خبلؿ دراسة التاريخ االقتصادم للجزائر العثمانية تربز حقيقة مفادىا أنو دل يكن للعثمانيُت سياسة اقتصادية      
كاضحة اؼبعادل من شأّنا أف تنهض بالببلد،ك ال أَدُؿ على ذلك من أف سياستهم اؼبالية ارتكزت أساسا على 

يف اغبياة االقتصادية،بل ك يف طبيعة العبلقة  الضرائب حبيث ربولت السياسة الضريبية إذل عامل مؤثر ليس فقط
األكلُت عن مالية الدكلة يولوف أنبية فقط الستخبلص  اؼبسئولُتبُت اغبكاـ ك السكاف،فلم يكن الوالة بصفتهم 

 يل ضريبية كافية ؼبوازنة النفقات.مداخ

زائر العثمانية عدة أكضاع من كانت السياسة الضريبية مرتبطة بنوعية األراضي،ك ؽبذا عرفت األراضي يف اعب     
 .2حيث اؼبلكية :منها اؼبلكية اػباصة،ملكية الدكلة أك البايلك ،ملكية األكقاؼ،ك ملكية العرش

نظرا لعدـ كجود عملة موحدة للتعامل داخل إيالة اعبزائر حيث كانت اؼبعامبلت اؼبالية تتم دبختلف أنواع      
احمللية فإف ىذا اؼبعطى يصعب علينا عملية التقدير ك اإلحصاء الرقمي العمبلت األجنبية،باإلضافة إذل العملة 

 .3للمبلغ اإلصبارل ػبزينة اإليالة ،ك لذلك قبد اختبلفا بُت اؼبصادر اليت تناكلت ىذا اؼبوضوع

كانت اعبزائر سوقا حرة للتعامل النقدم الذم أفرز ربط عبلقات ذبارية مع عدة دكؿ أكركبية فبا جعل التجار      
األجانب ك اؼبسلمُت يُقبلوف على ادخار العمبلت اعبزائرية لقيمتها يف حركية التجارة ك الصرؼ رغم منافسة النقد 
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ـ ك كانت العملة اعبزائرية مظهرا من مظاىر السيادة لئليالة  17العثماشل السلطاشل ك اإلسباشل،ؽبا منذ بداية القرف 
اعبزائرية،ك إذل جانب اؼبعامبلت النقدية اؼبصرفية كانت بعض العمبلت تقـو بتسديد الديوف التجارية بواسطة 

ا أك الكمبياالت ك السندات الورقية القائمة على مبدأ الثقة رغم أّنا سبيزت يف بعض األحياف بالتأخر يف تسديدى
تدخلت الظركؼ االقتصادية ك السيما اعبانب اؼبارل منها من ضرائب ك   استعماؿ الوساطة ذات السلعة الواسعة.

رسـو ك عوائد ،يف تصنيف سكاف األرياؼ باعتبار أّف قسمان منهم ناؿ االمتيازات مقابل العمل لصاحل النظاـ 
اّتصاؿ دائم بالسلطة اغباكمة ،ك إف كاف ىذا االتصاؿ اؼبارل ،ك منو من اضطرّتو ظركؼ اؼبعيشة أف يبقى على 

ساعدت اغبكومة اعبزائرية ك ك    الذم حّد من استقبلؽبم تفرضو اؼبصلحة اؼبتبادلة ك يساىم فيو الرؤساء احملليوف.
 ما سبّيزت بو من أنظمة مالية على اإلبقاء على اؽبياكل االجتماعية باألرياؼ مستعينة بتعاطف رجاؿ الدين من

مرابطُت ك علماء ك شيوخ ك رؤساء ؿبليُت مع اغبكاـ ،ك معتمدة على مبلئمة نظاـ اؼبلكية اعبماعية يف البوادم 
 .1لسياسة اغبكاـ األتراؾ الرامية إذل إثارة التنافس الداخلي ك االنقساـ العشائرم لتأمُت شر الثورات ك العصياف

اؼبالية اؼبّتبعة ،مثل  اإلجراءاتف النظاـ اؼبارل كاف يتحكم فيها أما من حيث اغبياة االقتصادية فإننا نبلحظ أ     
الرئيسية للببلد ،ك ذلك  اإلنتاجقانوف االحتكار الذم كانت سبارسو اغبكومة لتشرؼ عن طريقو على قطاعات 

ؿ اؼبّدة ترجع أنبية نظاـ االحتكار إذل كونو أصبح يتحّكم بطو  رغبة منها يف اغبصوؿ عليها على األرباح الوفَتة.
يف اإلنتاج الزراعي ك اغبيواشل ،ك ىبضع لو التبادؿ التجارم ك تتكّيف معو األنظمة اؼبالية اؼبتعّلقة برسـو االستَتاد 
أك التصدير أك اؼبّتصلة بالقوانُت اؼبعموؿ هبا يف استخبلص الضرائب ،باإلضافة إذل أنّو كاف انعكاسا سلبيان لعبلقة 

،باعتبار أّف االقتصاد اعبزائرم يف تلك الفًتة كاف قائمان على تصدير اؼبواد األكلية ك  اعبزائر التجارية مع اػبارج
استَتاد األشياء اؼبصنعة أك اليت ال تتوفر بالببلد. لكن ىذا التنظيم االحتكارم كاف لو تأثَت خطَت على األكضاع 

ى تدىور التجارة ك تقهقر الزراعة ،أك اؼبالية ك انعكاس سليب على النمو االقتصادم فقد كاف عامبل مساعدان عل
 ك عدـ تلبيتو غباجات السكاف. اإلنتاجبعبارة أكضح كاف عامبل ؿبطما لبلقتصاد ،ك سببان يف قّلة 

(،الذين كانوا يتهالكوف على صبع األمواؿ ك إخفائها ك  1650-1585منذ إقرار نظاـ حكم الباشاكات )     
ـ العديدة  17لقرف عند دفع ركاتب اعبند ،ك قد كاف سلوكهم ىذا سببان يف انتفاضات ا التظاىر بنفاذىا

ـّ أعقبت فًتة األغوات اؼبملوءة بالفوضى ك االغتياالت ك التنافس على اغبكم ،ك دل تعرؼ (، 1600-1650)
ـ،ك قد ساعد على ىذا  17األكضاع اؼبالية ربّسنان إاّل دبجيء الدايات إذل اغبكم يف النصف الثاشل من القرف 

االنتعاش توّفر مصادر مالية كافية عن طريق اإلتاكات ك الغنائم ك ربّسن مردكد الضرائب ك التدخل يف شؤكف 
 . 2اإليّالة التونسية
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تّتفق معظم اؼبصادر على أّف العثمانيُت دل يرفعوا من قيمة الضرائب الشرعية باعبزائر ،إذ بقيت على ما كانت      
لعهدين اغبفصي ك الزيّاشل ،بل أّف اغبكاـ العثمانيُت خلصوا العديد من القبائل من العوائد )ضرائب  عليو يف ا

كانت تدفعها القبائل اؼبستقرة إذل العرباف حىت سبنعهم من ّنب مزارعها (اليت كانت تدفعها للعرباف ،إال أف ىذا 
غَت الشرعية أرىقوا هبا الفبلحُت خاصة يف ّناية  ينفي تفنن العثمانيُت يف اخًتاع أنواع من الضرائب اإلضافية ك

 .1حكمهم

ىذا ك يبكن اإلؼباـ بالضرائب الزراعية من خبلؿ التطّرؽ إذل ثبلث نقاط رئيسية ،األكذل تتعّلق دبختلف     
غبلؿ أصناؼ الضرائب ،ك الثانية تّتصل بطبيعة اؼبلكية السائدة باألرياؼ ك انعكاسها على الطريقة اؼبّتبعة يف است

 .2األرض ك استخبلص الضرائب ،ك النقطة الثالثة تنصب على ما يبكن استخبلصو من فبّيزات ؽبذه الضرائب

ضرائب اعتيادية )شرعية(على اإلنتاج يبكن إصباؿ أنواع الضرائب الزراعية يف أربعة أصناؼ متمّيزة ك ىي ،     
الفبلحي ك اغبيواشل الذم يعود مردكده إذل اػبزينة العامة حسب تقاليد بيت ماؿ اؼبسلمُت ،تتمّثل خاصة يف 
ضريبيت العشور ك الزكاة ،ك ضرائب مستحدثة )الزامية (يف شكل مسانبات نقدية أك عينية تفرض على بعض 

العشور ك الزكاة ،ك النوع الثالث من الضرائب ىو تلط اعببايات ر استخبلص اعبماعات ك القبائل يف حالة تعذّ 
الطارئة )الظرفية (،ك ىي مطالب مالية ك عينية تؤخذ يف اؼبناسبات ك اؼبواسم بغرض تدعيم القدرة اؼبالية ػبزينة 

اليت قد تطرأ يف بعض الدكلة باعبزائر ك تغطية حاجات موظفي اعبهاز اإلدارم ،ك سوء نقص اؼبداخل االعتيادية 
األحياف على عائدات الضرائب االعتيادية أك اؼبستحدثة ،أما الصنف الرابع من الضرائب فهو يتمّثل يف موارد 
أراضي الدكلة ك ىي )العزؿ (دبختلف أنواعها ك) أحواش البايلك (،ك ىو يؤخذ يف شكل كراء اعتيادم لؤلرض 

لضرائب ا الفبلحوف ك تعرؼ بػ"التويزة".الصنف اػبامس من اأك يقدـ كخدمات ؾبانية يكّلف هب)اغبكور (،
الًتضية ك حقوؽ التولية ك رسـو األسواؽ ،فمثبل حقوؽ اؼبناصب كانت تؤخذ  ىداياباألرياؼ يتألف خاصة من 

اد ك مقابل إصدار قرارات التولية أك تأكيد أكامر اإلقرار يف اؼبهاـ اإلدارية من سكاف األرياؼ لفائدة الشيوخ ك القي
 .3باقي اؼبتولُت الذين ؽبم سلطة بالوسط الريفي

يبكن إصباال استعراض أىم ما كاف يبّيز النظاـ اعببائي باألرياؼ ك ذكر بعض النتائج اؼبرتبطة بتطبيق          
 اؼبمّيزات نبلحظ أف الضرائب الزراعية:السياسة اعببائية على سكاف األرياؼ ،فمن حيث 
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كانت موجهة أساسا لسد حاجات اعبهاز اإلدارم للسلطة ك توفَت األقوات الضركرية للموظفُت ك اعبند  -
مع زبصيص جزء ضئيل منها للتصدير ،ك ىذا ما ساعد على تعميق الطابع الزراعي الرعوم لبلقتصاد 

  ك اغبيواشل. ألفبلحياعبزائرم بعد أف ربّوؿ اىتماـ اغبكاـ من غنائم البحر إذل عائدات اإلنتاج 
دل تكن موحدة أك ؿبّددة ك ىذا ما جعلها غَت عادلة يف تقدير كمّيتها ك يف كيفية استخبلصها ،فرغم اؼبركنة  -

ك الفعالية اليت حاكؿ اغبكاـ األخذ هبا فيما ىبص اإلجراءات اعببائية ،إال أف الضرائب الزراعية ظّلت يف 
املة اػباصة كمنح االمتيازات للمتعاملُت مع السلطة ،ك أساسها زبضع العتبارات خاصة فهي تقـو على اؼبع

 ضماف نفوذ الدكلة يف أكساط سكاف األرياؼ.
أّنا ظّلت تّتف بغياب التنظيم احملكم مع انعداـ الديناميكية اليت بدكّنا ال يبكن التعّرؼ على اػبلل ك  -

ي األخرل بإعادة تقييم كمية لبعض اغبكاـ دل تسمح ى تصحيحو ،ك حىت احملاكالت اؼبتواضعة ك احملدكدة
الضرائب ك تعديل طرؽ استخبلصها ،ك ىذا ما جعل الضرائب الزراعية بصفة عامة يف غَت صاحل الدكلة ك 

 .1الفبلح على حد سواء
أّنا تأثرت إذل حد كبَت بالوضع الصحي ك اغبالة الديبوغرافية السائدة باألرياؼ اليت أّدت إذل تقهقر  -

األرياؼ من السكاف ك قّل اإلنتاج ك بدأت كمية الضرائب بالتضاؤؿ ،اضطر  ديبوغرايف عندما أقفرت
السلطة إذل االعتماد أكثر فأكثر على شّن اغبمبلت عبمع اعببايات ،كىذا ما زاد الزراعة انكماشا ك حياة 

 الفبلحُت شقاء.

دبستول معيشة الفبلحُت ك أسفر ىذا الواقع الذم مّيز الضرائب الزراعية عن عّدة نتائج أنبها ما يتصل      
طبيعة االقتصاد الريفي ،فقد أثّرت الضرائب الزراعية بشكل ملحوظ على مستول اؼبعيشة ،حيث أسهمت ىذه 
األخَتة يف رفاىية سكاف اؼبدف من جهة ،ك زيادة معاناة ك شقاء سكاف األرياؼ من جهة أخرل ،فأكضاع قبائل 

اسُت "كانت بفعل ثقل الضرائب أشبو شيء بأقناف األرض ،ك ىذا ما الرعّية اػباضعة ك الفبلحُت األجراء "اػبم
الزراعي يف مزارع كبار اؼببلؾ ك أراضي الدكلة شبو إقطاعي يقـو على استغبلؿ الفبلحُت  االستغبلؿ مبطهبعل 

سم كما أّدت الضرائب الزراعية إذل اختبلؿ يف النشاط االقتصادم فتحّوؿ  ق  اؼبعدكمُت لفائدة أصحاب األرض.
ىاـ من السكاف عن خدمة األرض إذل فبارسة الرعي ،فاختفت الزراعة من مساحات شاسعة من األراضي القبلية 

اعبهات اعببلية الصعبة القليلة اؼبوارد مناطق  ك أصبحت ؾباؿ تنّقل موظبي لقطعاف اؼبواشي ،يف كقت أصبحت فيو 
مناطق طرد بشرم بفعل ثقل الضرائب ،ك هتديد  كثافة مرتفعة بالنسبة للسهوؿ اػبصبة اليت أصبحت ىي األخرل

قبائل اؼبخزف اؼبتعاملة مع الدكلة ك استحواذ اغبكاـ على مساحات شاسعة من األراضي الصاغبة ،ك ىذا ما زاد 
   .2يف عداء السكاف للسلطة ك أدل إذل تناقص اإلنتاج ك ضآلة مردكد الضرائب

                                                           
 .218،ص نفسو_1
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 كاؼبالية كاالقتصادية السياسية األمور تسيَت تتوّلت مؤسسات عدة اعبزائر شهدت العثماشل اغبكم ظل يف        
 إبراز يف ىاما دكرا أدت األخَتة فهذه ،"اؼباؿ بيت مؤسسة"ك "األكقاؼ مؤسسة"ك "الدكلة خزينة" منها كالثقافية
 ىاما جانبا كتشكل الباحثُت طرؼ من كبَتا اىتماما لقيت لذا كاالقتصادية، السياسية للحياة األساسية اؼببلمح

 على يشرؼ العثماشل العهد خبلؿ يف اعبزائر اؽبامة اؼبؤسسات إحدل ىي اؼباؿ بيت مؤسسة ك .األحباث من
 ناظر يبارسها اليت اؼبهاـ يف اؼبؤسسة ىذه سلطات كتتمثل .اؼبوظفُت من ؾبموعة جانب إذل اؼباؿ بيت ناظر إدارهتا
 مؤسسات إحدل تعّد مؤسسة بيت اؼباؿ .كصارمة دقيقة إسًتاتيجية كفق إدارهتا على يعمل الذم اؼباؿ، بيت

 مؤسسة مثل اؼبؤسسات من كغَتىا يف اعبزائر كاالجتماعية االقتصادية اغبياة أكجو يف كبَتة مكانة اكتسبت الدكلة
 كتضمن كالغائبُت اليتامى إذل العائدة األمبلؾ أك الًتكات أمور بتسيَت يتكفل جبهاز تتمتع كانت فقد األكقاؼ،

 1.الشرعية األحكاـ حسب منها الدكلة حصة

 كثائق يف عرفت كما طرفها، من تسَت كانت اليت فبتلكاهتا عدد بازدياد اؼبؤسسة ىذه أنبية ازدادت كلقد     
 كالبساتُت األراضي يف كتتمثل، "اؼباؿ بيت اعتماد ربت" أك "اؼباؿ لبيت العائدة باألمبلؾ " الشرعية احملاكم

 تعود اليت الشاغرة األمبلؾ منها ـبتلفة مصادر من عليها تتحصل اؼباؿ بيت مؤسسة ككانت .اخل...كاغبوانيت
 أمبلؾ ككذلك عودهتم غبُت اؼبؤسسة طرؼ من عليها احملافظة يتم حيث أسرل أك غائبُت ألشخاص ملكيتها
 اؼبواريث حافظ كونو. اؼباؿ بيت كناظر اؼباؿ بيت طرؼ من عليها اإلشراؼ يتم ؽبم كارث ال الذين اؼبتوفُت
      ."كالرغبة الزيادة بأماكن" الشرعية احملاكم كثائق يف يعرؼ ما أك العلٍت يف اؼبزاد بيعها أك بكرائها إما فيقـو اؼبخزنية

 من الدكلة ػبزينة تدخل كانت فقد أنبيتها، يف زادت معتربة مالية عائدات اؼباؿ بيت ؼبؤسسة كاف كقد     
 فيو يوجد هبا خاص مقر اؼباؿ بيت ؼبؤسسة ككاف ، كراء بيع من اؼبؤسسة هبا تقـو كانت اليت اؼبالية اؼبعامبلت

 ىذا كذكر، كأعوانو اؼباؿ بيت ناظر فيو يستقر كما تسيَتىا تتوذل اليت ك األمواؿ األمبلؾ ك مراقبة احملاسبة مكتب
 اؼبنطقة يف" كربديدا السيدة كمسجد اعبنينة قصر بُت يقع ككاف .اؼباؿ بيت بدكاف الشرعية احملاكم كثائق يف اؼبقر

 عقود خبلؿ من اؼبوقع ىذا ربديد كمت .الغزؿ كسوؽ الصاغة كسوؽ القيصرية سوؽ بُت الطريق منقطع بُت القريبة
 اغبانوت "ـ 1726 / 1725 ؿ اؼبوافق ق 1158 عاـ إذل تعود رببيس كثيقة يف جاء مثلما الشرعية احملاكم
 كاف اؼبقر ىذا ففي. السوؽ باذباه ...اؼباؿ بيت زنقة إذل الذاىب اليمُت على الثالثة الصاغة سوؽ يف الواقعة
 ؿبكمة سجبلت يف اؼباؿ بيت خزينة كنفقات مداخيل من اؼبعامبلت كل تسجيل كيتم اؼباؿ بيت ناظر هبلس
       .2كالدالؿ ك الشاكش كالقاضي العدكؿ :مثل األعواف من ؾبموعة اؼباؿ بيت ناظر يساعد ككاف كالتفصيل، الدقة
 كما.اؼبؤسسة ؼبهاـ اغبسن السَت لضماف كىذا اؼبهاـ متكاملة مستقلة مؤسسة يشكل كاف اإلدارم اعبهاز فهذا

                                                           
1

،ؾبّلة كلية الًتبية األساسية للعلـو الًتبوية  آليات تسيير مؤسسة بيت المال في الجزائر خالل العهد العثمانيصربينة لنوار ،_ 
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 بعدة تتصل كانت اليت البشماقجية منطقة موقع من انطبلقا" دكفو" ـبطوط خبلؿ من اؼباؿ بيت موقع حدد
 ساحة نفسو اؼبكاف ككاف السيدة مسجد عند الشوارع ىذه كتنتهي اؼباؿ بيت فيو يتواجد كاف أحدىا شوارع،
 .ـ 1634 سنة الغزؿ بسوؽ تعرؼ كانت

 كسبتعت التسيَت، يف باستقبللية تتمتع اليت اؼبؤسسات من تعترب اؼباؿ بيت مؤسسة أف الدراسات كشفت     
 تسيَت يف مهامهم تتكامل اؼبوظفُت من ؾبموعة كيساعده اؼباؿ بيت ناظر رأسو على منسجم إدارم هبيكل

 .اؼبواريث زبص اليت اؼبسائل يف األكقاؼ مؤسسة خاصة الدكلة مؤسسات ـبتلف مع إدارية عبلقات كؽبا .اؼبؤسسة
 .1العثماشل العهد خبلؿ اعبزائر يف الجتماعيةا االقتصادية اغبياة مبلمح إبراز يف سانبت كلقد

 النشاط االقتصاديتأثير الوقف في _3

 ك الدكلة مصاحل تسيَت على مباشر تأثَت ؽبا كاف كما، االقتصادم اعبانب يف الةفعّ  األكقاؼة سانبكانت م     
 عليها كاغبفاظ العامة اؼبرافق إنشاء يف سانبت ،حيث الوقف دبؤسسة اػبدمات ارتباط خبلؿ منك ذلك  اجملتمع

 األرض ملكية على التأثَت يف ؽبا  كبَتال هبايباإل دكرباإلضافة إذل ال، كالثركة اؼبداخيل توزيع عملية خبلؿ من ككذا
 ،بل االستبداؿ أك الكراء طريق عن استغبلؽبا كبالتارل لؤلفراد اؼبلكيات على ،كاغبفاظ البايلك أراضي بتقليص

 .األفراد إمكانية حسب فيها كاالستثمار
 لتشكّ  حيث األكقاؼ دبؤسسة كثيقا ارتباطا باؼبدينة القائمة كاؼبرافق العمومية اػبدمات من ىاـ جزء ارتبط     

 معينة ميزانية السلطة زبصص دل ،إذ اؼبؤسسات تلك على لئلنفاؽ الوحيد اؼبارل اؼبصدر اؼبوقوفة األمبلؾ مداخيل
 حافظ الذم األكؿ اؼبصدر فهي األكقاؼ مداخيل من هبٌت كاف ؼبا خضع خدماهتا يف اؼبؤسسات فاستمرار لذلك
 اليت اعببلية كاؼبناطق النائية اعبهات فباستثناء، خلفهم عليو كسار األكائل اغبكاـ رسخو تقليد كىو بقائها على

 اؼبصدر يشكل كاف األكقاؼ مردكد فإف، هبا كالتعليم العبادة أماكن على باإلنفاؽ تتكفل فيها القبائل كانت
 .2اعبزائرية كاغبواضر البوادم  بأغلب اػبدمات لرعاية الوحيد
 دل اليت اؼبصاحل بعض لتسيَت مبلئمة حلوال هبدكا أف األكقاؼ عوائد بفعل األتراؾ من اعبزائر حكاـ كنسبّ      
 كانت اليت األحباس مداخيل لوال تتم أف ؽبا كاف ما اليت الثقافية الشؤكف مثل عليها ينفق دؿبدّ  دخل ؽبا يكن

 كتوفَت كاؼبدارس كالزكايا باؼبساجد العبادة شؤكف على كالقائمُت اؼبدرسُت بأجور كتتكفل الدراسة بنفقات تساىم
  901  ػب العثماشل العهد أكاخر عددىا قدر حيث اعبزائر دبدينة كثرهتا مع العبادة ؼبراكز الضركرية الصيانة كسائل
 للعدد نظرا ، اعبزائرية العائبلت من كبَتا عددا تعوؿ كانت فإّنا األكقاؼ موارد قدر كاف كمهما.للعبادة أماكن
 ساىم ذلك أف شك كال العائدات تلك من ركاتبهم يتقاضوف كانوا الذين كاغبرفيُت كالعماؿ اإلداريُت من اؽبائل

                                                           
 .90،صاؼبرجع السابق ، آليات تسيير مؤسسة بيت المال في الجزائر خالل العهد العثمانيصربينة لنوار ،_  1

 أكؿ كثورة اغبركة يف كالبحث للدراسات الوطٍت اؼبركز ، ومؤسساتها الحديثة الجزائرية الدولة ، كآخركف غطاس عائشة_2
 .243-242 صـ،2007 ،نوفمرب
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 الذم كاألكقاؼ األحباس دبدخوؿ ارتبط اعبزائر يف الثقافة ككضع العمراف فحالة  البطالة آثار من التخفيف يف
 .1كالطبلب اؼبدرسُت كرعاية كاؼبدارس اؼبساجد على لئلنفاؽ األساسي اؼبورد يشكل كاف
 ك،كالسواقي كالعيوف كالطرؽ ، العامة اؼبرافق على لئلنفاؽ كخارجها اعبزائر مدينة داخل أمبلؾ عدة أكقفت     
 كالعيوف الطرؽ بأمناء يعرفوف كشواش ككبلء عليها كيقـو األكقاؼ من بالعديد ربظى كانت اؼبرافق ىذه كل

 موارد كانت ،إذ عُت مائة عن يزيد عددىا كاف ،كاليت كخارجها اعبزائر داخل عيوف عدة أنشئت ،فقد كالسواقي
 ك، كاغبصوف كاعبسور كالسواقي كالعيوف كاآلبار الطرؽ مثل العامة اؼبرافق بعض صيانة على مساعد خَت األكقاؼ

 مثل على لتنفق عليها تشرؼ اليت األكقاؼ عناء من ىاما جزءا زبصص كانت اؼباؿ بيت أف نذكر الصدد ىذا يف
 تتطلبها اليت اؼبالية اؼببالغ ؽبا او صىبصّ  كدل تستحقها اليت األنبية األتراؾ اغبكاـ ؽبا يعطي دل،اليت العامة اؼبصاحل ىذه
 .اػبزينة دخل مصادر كشحت القرصنة مغازل انقطعت أف كبعد كالثورات باالضطرابات انشغلوا أف بعد

 اليت كاؼبسالك الطرؽ مثل العامة اؼبرافق بعض على احملافظة على عوائد من توفره ما بفعل األكقاؼ سانبت     
 إدارة تكن دل للحياة ضركرية كسائل كأكجد أساسية خدمات للسكاف كفر ما ،كىذا عديدة بأكقاؼ خصت
 حوارل يصرؼ العيوف أكقاؼ ككيل كاف قسنطينة ففي توفَتىا على وبرصوف اغبكاـ يكن كدل هبا هتتم البايلك
 ضبولة تكلفة يوميا حوض لكل ضبولتُت بنسبة اؼبدينة كسط اؼبنتشرة السبعة األحواض إذل اؼباء لنقل فرنك  300

 .فرنك 0,23 الواحد البغل
 قصد كالبطاريات كاألسوار كاألبراج كاغبصوف الثكنات من العديد تشييد يف الفضل األكقاؼ لعائدات كاف     

 اعبزائر دبدينة يًتكز أكثرىا ككاف الببلد داخل القبائل كغارات األكربية البحرية اؽبجمات ضد الببلد عن الدفاع
 على تنفقو األكقاؼ عائدات من كافرا نصيبا تناؿ السبع الثكنات كانت اؼبدينة كسط ففي ، منها الغربية كاعبهات

 أكقاؼ من ؽبا ىبصص دبا تنتفع اؼبختلفة اغبصوف كانت منها القريبة اعبهات كيف هبا اؼبرافق كصيانة اعبند رعاية
 . )2اعبديد الربج( الزكبية كبرج )اإلمرباطور( حسن موالم كحصن )عزكف باب( تافورة حصن مثل

 كاالنتفاع االنتقاؿ يف ،سانبت كفَتة كأرباح مداخيل عليها أدرت متعددة أمبلؾ األكقاؼ مؤسسة امتلكت     
 بُت الثركة ربريك على ساعدت كما ، االستغبلؿ أك الكراء طريق عن اؼبشاريع يف االستثمار كمبو باألمواؿ الدكرم

 إذل يؤدم الوقف أف باعتبار غَتىا دكف فئة يف األمواؿ رؤكس تراكم عدـ إذل كبذلك كيستغلها ىبدمها من
 .لو احملبس لفائدة اؼبنفعة كتسبيل كجل عز اهلل إذل التقرب بغرض الفردية اؼبلكية من التخلص

 تشًتل كال تباع ال لكوّنا اؼبوقوفة كاألراضي كاألمبلؾ الثركات على للمحافظة فعالة كسيلة يوفر الوقف كاف     
 أيديهم مد النفوذ كذكم اغبكاـ .استطاعة يف يعد دل كبالتارل ، مصادرة أك استحواذ أك بتصرؼ حيازهتا يبكن كال
 تتوزع خبلؽبا فمن ، اجملتمع يف الطبقية الفوارؽ مشكلة على القضاء يف األكقاؼ سانبت إذ احملبسة األمبلؾ إذل
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 األمواؿ تنقل كبذلك ، الوقفيات مداخيل من استفادهتم خبلؿ من متطلباهتم كتأمُت حاجياهتم ـبتلف على الثركة
 فاألكقاؼ اجملتمع فئات بُت الفركؽ كزبتفي الدخل توزيع يف التوازف يتحقق كهبذا الفقَتة إذل الغنية الطبقات من

 اإلحساس إذل يؤدم ما كىذا كاحد طرؼ من ، ربتكر أك معينة طبقة يف الثركة تقتصر ال أف على ساعدت
 االجتماعي لبلستقرار مناخا .بذلك فتوفر ، منها اجملتمع أفراد كل يستفيد إذ األمبلؾ على باؼبسؤكلية

 .1كالسياسي كاالقتصادم

تكمن أنبية األكقاؼ يف اعبزائر يف تأثَتىا اؼبباشر على ـبتلف اغبياة يف اعبزائر ،فبفضل مردكدىا أمكن      
اإلنفاؽ على القائمُت بشؤكف العبادة ك التعليم من أئمة ك مدرسُت ك طلبة ،كما أصبح من اؼبيسور سد حاجة 

اػباصة باألكقاؼ ك األحكاـ اؼبتعّلقة هبا  الفقراء ك اؼبعوزين من عوائد األكقاؼ ،ىذا مع العلم بأف األنظمة
ساعدت كثَتا على اغبد من مظادل اغبكاـ ك تعّسفهم ك عملت يف نفس الوقت على سباسك األسرة اعبزائرية 
حبفظ ثركاهتا ك إهباد طرؽ مبلئمة الستغبلؿ مصادر رزقها عمبل بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية اػباصة بالوقف 

لسيُت باعبزائر مع تزايد اؽبجرة األندلسية إذل السواحل اعبزائرية إثر سقوط حواضر األىلي. ظهرت أكقاؼ األند
ـ ،ك قد استقّرت نتيجة لذلك منذ أكاخر القرف 1609ق/1016األندلس ك إصدار قرارات الطرد اعبماعي لعاـ 

 اػبامس عشر ك حىت أكائل القرف السابع عشر أعداد ضخمة من النازحُت األندلسيُت.  

ما الدافع إذل زبصيص أكقاؼ لفائدة أفراد اعبالية األندلسية دكف غَتىم من اجملموعات السكانية ،يعود إذل أ     
الظركؼ اليت كاجهتها عند توطنها الببلد اعبزائرية ،باإلضافة إذل األكضاع اليت عاشتها اإليالة اعبزائرية طيلة العهد 

لعريقة اليت اكتسبت يف مواطنها اعبديدة النفوذ بفعل تعاملها العثماشل ،يضاؼ إذل ىذا أف العائبلت األندلسية ا
 مع اغبكاـ األتراؾ ،ك ربصلها على ثركات ضخمة دبمارسة التجارة ك الصناعة ك شراء األراضي.

أما من حيث الوثائق اؼبتعلقة بنشاط اعبالية األندلسية ك اؼبوجود باألرشيف اعبزائرم فإّّنا تعود إذل أكاخر      
"عندما تعرض ألكقاؼ األندلس ك رتّبها  Devoulx.Aالقرف اػبامس عشر ،ك قد أشار إذل بعضها "دكفو ""

ـ ،أما باقي العقود فهي تتوزّع على 1573ق/980حسب السنوات اليت تعود إليها ،فأرجع عقداف منها إذل عاـ 
ـ.نُّظمت يف 1606ق/1014ـ ،1605ق/1013ـ ،1604ق/1012ـ ،1574ق/981السنوات التالية :

 . 2ـ ك أصبح ؽبا ككيل يقـو بشؤكّنا يعرؼ بػ"ككيل األندلس "1609ق/1018فًتة متأّخرة من عاـ 
 اؼبلكيات اختفاء ك اػبواص أراضي انكماش ،ك 3البايلك أراضي تقلص ىو الوقف عن اؼبًتتبة اآلثار بُت من     

 ذات ، سكانية ؾبموعات ؿبلها لتحل ، اعبماعة ركح كتبلشي ، القبيلة كحدة تفتت إذل أدل ما ،كىذا اؼبشاعة

                                                           
 .102،ص السابق اؼبرجع ، م 19 إلى م 18 القرن من العثماني العهد في الجزائر في الوقف ، سعيدكشل الدين ناصر _ 1

2 _ Devoulx.A :Op cit,p,p,113,114 
 أك الورثة كانتقاء الشغور حالة يف اليد ككضع كالشراء اؼبصادرة طريق عن العثمانيوف اغبكاـ عليها استحوذ اليت األراضي ىي_  3
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 نواحي من اآلخر البعض كقدـ. ) القبائل ببلد ( جرجرة إقليم من منها أستقدـ ،حيث ـبتلفة عرقية انتماءات
 دل كاليت ، األىلي بالوقف اؼبنتفعة اغبضرية العائبلت لفائدة اؼبوقوفة باألراضي للعمل الصحراء ككاحات التيطرم
 الزراعية األراضي من كبَت قسم أصبح كبذلك خدمتو على القدرة أك الرغبة ؽبا تكن كدل تطوره يف تساىم

 دل ما كىذا ، الشركة اقتساـ يف الورثة أحكاـ مع يتماشى كال كالشراء البيع لقوانُت ىبضع ال )اؼبوقوفة األراضي(
 اإلنتاج أساليب تطوير على قادرين جدد مستغلُت أيدم يف ذبميعها أك تفتيتها أك اؼبلكية انتقاؿ على يساعد
 األنبية حيث من يباثلها ال كاليت الشائعة اؼبلكية أمباط أحد اعبزائر بفحص يشكل الوقف أصبح إذ طرقو، كربسُت

 أدل كما اعبزائر بفحص تذكر أنبية ؽبا يعد كدل البايلك أراضي اختفت حُت يف اػباصة اؼبلكيات إال االتساع ك
 كإذل اؼبراجعة أك للنقص قابلة الغَت الشرعية العقود على تعتمد اليت ، الزراعية اؼبلكيات حدكد إقرار إذل الوقف
 يعود الذم اغببس يف التصرؼ حق يبلك ال باغببس اؼبنتفع أف باعتبار مباشر غَت زراعي استغبلؿ طريقة تكريس

 .1عليو حبس الذم اؼبرجع إذل
 ، الوارثة أحكاـ مع تتماشى كال كالشراء للبيع زبضع ال اليت األكقاؼ ألمبلؾ الشرعية القاعدة خبلؿ من     

 اؼبوقوفة اعبهة قدسية كأكسبتها اؼبلكيات على الشريفُت اغبرمُت أكقاؼ اػبصوص سبيل على األكقاؼ حافظت
 اؼبلكيات من نوع ظهور يف األكقاؼ سانبت كهبذا ، العركش ملكيات أك البايلك ملكيات من أىم مكانة عنها

 على حافظت كهبذا ، اؼبعاكنة أك الكراء أك العناء طريق عن ـبتلفة عناصر طرؼ من اؼبستغلة اعبماعية اؼبشاعة
 النسيب االستقرار على الدكر ىذا ساعد كقد بينها فيما متماسكة اجتماعية فئات شكلت اليت اؼبيسورة الطبقة
 أكاخر الوقف انتشار بفعل ك،كأخرل طبقة بُت الفوارؽ اتساع دكف حاؿ كالذم كاالجتماعي االقتصادم للوضع
 سول شساعتها يف سباثلها ال شاسعة مساحات على تستحوذ اؼبوقوفة األراضي أصبحت كازدىاره العثماشل العهد
 على تشتمل األكقاؼ أصبحت حبيث اغبياة أكجو تلفـب على مؤشرا باعبزائر الوقف أصبح كقد ، الدكلة ملكية

 ك كالسواقي، ،كالعيوف اػببز كأفراف كالفنادؽ الدكاكُت من العديد كتضم الزراعية كاألراضي العقارية األمبلؾ
 .2ئقكاغبدا البساتُت إذل باإلضافة اعببس معاعبة أفراف ،ك الصهاريج

 يف بالعناء اؼبعركؼ الكراء طريق عن تستغل ذريا أك أىليا كقفا باعتبارىا أصحاهبا أيدم يف ظلت اليت األراضي     
 لكوف كانتقاؽبا اؼبلكية تطور دكف حالت كاليت اؼبباشرة غَت الزراعي االستغبلؿ طريقة الوقف دعم كقد ىذا اعبزائر،
 أك استغبللو فقط لو وبق كإمبا عليو حبس الذم للمرجع كد يع ألنو ، فيو التصرؼ حق يبلك ال باغببس اؼبنتفع

                                                                                                                                                                                     

المدينة و  ، عتو بن بلبربكات : ينظر ، عليهم اؼبستوجبة الضرائب دفع عن امتناعهم عند عليها اؼبقيمُت السكاف ترحيل عند
 .628ـ،ص2016،مؤسسة دار كوكب للنشر ك التوزيع،2،ج1،طالريف

 اإلسبلمي، الغرب ،دار 1 ط والجباية، والوقف الملكية في تاريخية ،دراسات سعيدكشل الدين ناصر_ 1
  .248،249،صـ2000

 العثماني العهد أواخر والثقافية بالجزائر واالقتصادية االجتماعية الحياة في ومكانتو الوقف، سعيدكشل الدين ناصر _  2
 .99،صـ1981، اعبزائر ، 90-89 ،ع اآلصالة ؾبلة ،يف الفرنسي االحتالل وأوائل
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 الطرؽ كانتشار االجتماعية األحواؿ لًتدم ملحوظا توسعا الزراعية اؼبلكيات من النوع ىذا عرؼ ،كقد كراءه
 مدف بأطراؼ اؼبلكيات من األكرب اعبزء تؤلف الوقف أراضي فأصبحت ، كاالضطراب الفوضى كغبالة الصوفية
 احملافظة على مساعدا عامبل بذلك فكانت ، كالزكايا األضرحة على ريعها فككظّ  باألرياؼ انتشرت كما اعبزائر
 اػبدمات على لئلنفاؽ دائما كمصدر األسر بعض أمبلؾ على

 .كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية
 ألجل بالكراء ؿبليا اؼبعركؼ اإلهبار على اعتمدت قد مثبل اػبَتات سبل مؤسسة أف قبد الصدد ىذا يف      

 الكراء يسمح إذ معتربة أرباحا ذبٍت أف من اؼبؤسسة مكن ناجح اقتصادم أسلوب ،كىو احملبسة أمبلكها استغبلؿ
 مقابل منتج اقتصادم لنشاط يسخره أك للسكن فيستعملها يبلكو أف دكف احملبس العقار يشتغل أف للمستأجر

 كفق الكراء عقد يف الكراء مدة كربدد ، الغلة أك اؼبنتوج من بدفع قسط أك اؼباؿ من مبلغ يكوف قد كراء أك أجرة
 أمبلكها باستغبلؿ ، كضواحيها اعبزائر مدينة جملتمع اؼبشكلة العناصر عبميع اؼبؤسسة ظبحت كلقد الوقف أحكاـ
 لئليواء مكانا للبعض فوفرت االجتماعي اؼبركز أك األصل حيث من سبييز دكف كىذا الكراء طريق عن اؼبوقوفة

 يف كاجتماعيا اقتصاديا دكرا بذلك فأدت أيضا للكسب كؾباال بعمل للقياـ فرصة اآلخر للبعض كأعطت كالسكن
 حق سول لو ليس احملبس أف ،حيث امتبلؾ كليس انتفاع ملكية بأنو الوقف كصف يبكن كبالتارل،كاحد آف

 كثَت يف بلغ قد السنُت من بعدد ؿبددة أك مؤبدة تكوف قد اليت الوقف كراء عملية كتعرؼ اغببس بفوائد االنتفاع
 .1سنة التسعُت األحياف من

 طرؼ من الوقف استغبلؿ تعذر عند ،كيكوف اغبنفي اؼبذىب إذل معاكضتو أك اغببس استبداؿ يغزل      
 استبداؿ كهبوز الوقف جهة على يعود يعود ريع ؽبا دارا أك أرضا بدلو كيعطي فيو يرغب من كشبة ، عليو اؼبوقوؼ
 شخصُت شهادة لو تثبت أف بعد أمكن إف ذلك على بنفسو القاضي كيقف فعلو إذل الضركرة دعت إذا الوقف
 تضمنتها اليت األمثلة بُت كمن شهادهتما، يف متساىلُت كال متهمُت ،غَت كاؼبساحة بالقيمة خربة ؽبما أمينُت عدلُت
 دبجموعة ،عوضتها تبلكملي بفحص جنة حبس فيها منحصر سيدة إرادة اغببس باستبداؿ اػباصة الشرعية العقود

 داخل غرفة كربع بيت كشطر علوم من كنصيب كدار حيدرة بفحص أخرل جنة يف متمثلة قيمة تعادؽبا عقارات
 يف متنوعة جد كانت ، األكقاؼ أمبلؾ يف التبادؿ حركية أف حيث طلبها، على العلمي اجمللس ككافق ، اؼبدينة
 .2الكبَت السكاشل التجمع ذات اؼبدف يف خاص بشكل تتواجد اليت ك،الزراعية العقارات يف خاصة اعبزائر مدينة
 صباعات شجع فبا ، البناء كإعادة الًتميم إذل دائمة حاجة يف منها القديبة خاصة احملبسة العقارات ظلت     
 مدخوؿ لضماف العقارات تلك يف للعمل ىؤالء سعى ما فكثَتا ، فيها االستثمار على البنائُت خاصة ـبتلفة حرفية
 ىذه يف برزكا الذين األندلسيُت  صباعة من خاصة الفئة ؽبذه كبَتا انتشارا اؼبدينة عرفت كقد ، معترب مارل
 تنمية خبلؿ من أرباح على للحصوؿ ، الفحص أراضي يف الزراعي بالنشاط السكاف من فئات اىتمت كما،اجملاؿ

                                                           
 .247ص،السابق اؼبرجع ، والجباية والوقف الملكية في تاريخية ،دراسات سعيدكشل الدين ناصر_  1

2
 .105-104 ص ، السابق اؼبرجع ، العقارية الملكية في دراسات ، سعيدكشل الدين ناصر _  
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 أراضي من أرض يف اؼبغارسُت أحد زبص حالة نذكر اؼبثاؿ سبيل فعلى ، كبيعو إنتاجها كربصيل اعبنات غبلت
 بينهما منها يغرسها ما يكوف أف على اؼبغارسة بصفة أرضو اؼبالك لو دفع حيث اعبديد باب خارج ، الفحص

 ، يغرس دل كما منها غرس دبا العلٍت باؼبزاد البيع على األرض أحيلت اؼبالك كفاة عند لكن ، كاؼبناصفة السوية على
 بعض أف نبلحظ كما،كغَتىا جنة من عليو احتوت دبا األرض صبيع شراء من سبكن من ىو اؼبذكور اؼبغارس فكاف

 كيستنفعوا يبيعوىا لكي اغباجة بدافع كقفها عن يًتاجعوا أف بعد ، العقارات كقف بإعادة يقوموف األشخاص
 كثَتة أحياف يف كانوا العقارات تلك يبتاعوف الذين األشخاص فإف اغببس على اإلقباؿ اتساع كمن ، بأشباّنا
 "عطية ابن الببلغجي علي اغباج" حالة يف قبده ما كىو شرائها قبل عليو كانت كما حبسها بإعادة يقوموف

 أكاخر كيف ، الكبَت بالسوؽ ملكو على كاف الذم العلوم ربع ـ1792ق/1206رجب أكاخر يف أكقف الذم
 دبائة "الرضباف عبد ابن اػبيل خوجة سليماف" من اؼبذكور العلوم ربع كباع كقفو ـ1797ق/1211 القعدة ذم

 .1ماألعظ باعبامع الكرصل القرآف يقرأ من على نفسو التاريخ يف بوقفو اؼببتاع كقاـ سلطانيا ذىبيا دينار

 كاف للوقف تأثَت مباشر على النشاط االقتصادم يبكن أف نلّخصو يف النقاط التالية:      

النفقة على رجاؿ العلم ك اؼبدرسُت ك الطلبة :بفضل مردكد األكقاؼ ك اؼبداخيل اليت يوّفرىا سبّكن حكاـ  -
اليت دل تر الدكلة ضركرة  اعبزائر من إهباد كسيلة مبلئمة لتسيَت بعض اؼبصاحل التعليمية ك اػبدمات الثقافية

لرعايتها ،ك دل تكن اػبزينة العامة هتتم باإلنفاؽ عليها مثل منح الطبلب ك أجور اؼبدرسُت ك جرايات 
القائمُت على شؤكف العبادة.مردكد األكقاؼ كاف يشّكل اؼبصدر الوحيد لرعاية اػبدمات الثقافية ك الدينية 

دير بالذكر أّف فائض مردكد األكقاؼ كثَتا ما يستغل يف إنشاء بأغلب البوادم ك اغبواضر اعبزائرية ،ك اعب
أماكن جديدة للعبادة  ك التعليم مثل زاكية اعبامع األعظم باعبزائر اليت بنّيت بفضل مردكد األكقاؼ عاـ 

 . 2ـ ك ىذا ما ساعد على انتشار العلم ك اؼبعرفة يف أكساط السكاف1639-29ق/1039
تخفيف من شقاء اؼبعوزين :تكّفل ككبلء األكقاؼ بتقدصل مبالغ مالية ك اإلحساف إذل الفقراء ك ال -

 مساعدات عينية للفقراء ك احملتاجُت يف شكل إعبلنات ك صدقات تقّدـ يف أياـ ؿبدكدة ك مواسم معّينة.
اغبد من اؼبظادل ك األحكاـ التعّسفية للحكاـ :كّفر الوقف كسيلة فّعالة للمحافظة على الثركات ك  -

ؾ ك األراضي اؼبوقوفة ،ك بالتارل دل يعد يف استطاعة اغبكاـ ك ذكم النفوذ مّد أيديهم إذل األمبلؾ األمبل
 احملبسة. 

سبكُت العجزة ك القصر من تسيَت ك استغبلؿ مصادر رزقهم :ك ذلك لكوف اغببس األىلي يسمح  -
لعلٍت فبّا مّكن فئات من اجملتمع لصاحبو بكرائو مقابل عناء ؿبّدد يقرّه اجمللس العلمي بعد كضعو يف اؼبزاد ا

 من احملافظة على مصادر دخل قارة ك مضمونة.
                                                           

 .194،ص السابق اؼبرجع ، الجزائر تاريخ في وأبحاث دراسات، سعيدكشل الدين ناصر_  1

2
 .195،ص السابق اؼبرجع ، الجزائر تاريخ في وأبحاث دراسات، سعيدكشل الدين ناصر _ 
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العمل على سباسك األسرة اعبزائرية ك حفظ حقوؽ الورثة :أحكاـ الوقف األىلي تقر لصاحب اغببس أف  -
ينتفع ىو ك عقبو باغببس حبس الوصّية ،فبل يصرؼ اغببس على الغاية اليت كقف من أجلها إاّل بعد 

اض العقب ك انتفاء الورثة ،ك ىذا ما مّكن األسرة اعبزائرية من احملافظة على سباسكها ك حاؿ دكف انقر 
 اقتساـ األمبلؾ أك بيعها أك رىنها من طرؼ الورثة.

رعاية ك صيانة اؼبرافق العامة :سانبت األكقاؼ يف احملافظة على بعض اؼبرافق العامة اليت خّصت بأكقاؼ  -
لسكاف خدمات أساسية ،ك أكجد كسيلة ضركرية للحياة دل تكن إدارة البايليك عديدة ،ك ىذا ما كفر ل

 .1هتتم هبا ك دل يكن اغبكاـ وبرصوف على توفَتىا
إنشاء ك ترميم الثكنات ك التحصينات اؼبختلفة :يعود الفضل لعائدات األكقاؼ يف تشييد العديد من  -

قصد الدفاع عن الببلد ضّد اؽبجمات البحرية الثكنات ك اغبصوف ك األبراج ك األسوار ك البطاريات 
   .2األكركبية ك غارات القبائل داخل الببلد ،ك كاف أكثرىا يًتكز دبدينة اعبزائر ك اعبهات القريبة منها

 إصباال يبكن أف نستنتج مايلي:

دل تعرؼ األكقاؼ توّسعان ملحوظان إاّل أثناء العهد العثماشل ،ك قد ساعدىا على ذلك انتشار الركح الدينية  -
كسياسة اغبكاـ ك تأثَت رجاؿ الدين ك اؼبرابطُت ،فأصبحت تشتمل على األمبلؾ العقارية ك األراضي 

 ك احًتاـ عقودىا. الزراعية ،ك ىذا ما دفع أكرل األمر إذل االعتناء هبا ك ضبط حساباهتا 
سبّكن حكاـ اعبزائر من األتراؾ بفعل عوائد األكقاؼ أف هبدكا حلوالن مبلئمة لتسيَت بعض اؼبصاحل اليت دل  -

 يكن ؽبا دخل ؿبّدد ينفق عليها.ك توفر كسائل الصيانة الضركرية ؼبراكز العبادة ك الدرس مع كثرهتا.
رافق ففي ىذا الصدد نذكر أف بيت اؼباؿ كانت كانت موارد األكقاؼ خَت مساعد على صيانة بعض اؼب -

زبصص جزءا ىاما من عناء األكقاؼ اليت تشرؼ عليها لتنفق على مثل ىذه اؼبصاحل العامة ،اليت دل يعط 
ؽبا اغبكاـ األتراؾ األنبية اليت تستحقها ك دل ىبصصوا ؽبا اؼببالغ اؼبالية اليت تتطلبها ،بعد أف انشغلوا 

 ت كبعد أف انقطعت مغازل القرصنة ك شحت مصادر دخل اػبزينة.باالضطرابات ك الثركا
سانبت األكقاؼ يف زبفيض شقاء اؼبعوزين ؼبا كانت تقدمو ؽبم من صدقات ك إعانات ـبتلفة ،ىذا ك قد  -

عملت األكقاؼ على سباسك األسرة اعبزائرية بعد أف حفظت ؽبا مصدر رزقها ك أبقتها بعيدا عن أطماع 
   م النفوذ ك سوء تصرؼ الورثة.اغبكاـ ك تدخبلت ذك 

  مصاغبها لتسيَت اغبلوؿ إهباد من الدكلة سبكنت عوائده لفضفب العمومية اػبدمات تسيَت يف الوقف ساىم -
  .الًتميم خبلؿ من عليها كاحملافظة العامة األماكن إلنشاء األكقاؼ مداخيل من جزء زبصيص -
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     ؾباؿ يف كبَت دكرا لعبت كما ، ؽبا الكثَتة اؼبداخيل بفعل مداخيلها توزيع يف الوقفية اؼبؤسسات سانبت -
 على مباشرا تأثَتا الوقف أثر.الفئات ـبتلف على الثركة توزيعها خبلؿ من الطبقية الفوارؽ على القضاء
 . اؼبشاعة اؼبلكيات اختفاء كبالتارل البايلك أراضي تقليص خبلؿ من األرض ملكية

 العقارات يف االستثمار ككذا االستبداؿ أك الكراء طريق عن استغبلؽبا من األراضي ؼببلؾ األكقاؼ ظبحت -
 . 1 أمبلكها على احملافظة على األسر سبكُت من بذلك مسانبة

 :ةالمالي السياسةالعوامل المؤثرة في _4

اؼبعادية اغبالة أف تتأثر األكضاع اؼبالية للببلد إذل حد كبَت بالسياسة األكركبية ىذه  كاف من الطبيعي يف     
ك -للنشاط البحرم لئليالة اعبزائرية ،الذم كاف يشكل موردا مهمان يف مداخيل اػبزينة العامة ،حيث كانت القرصنة

ىي جهاد حبرم التجأ إليو اؼبغاربة للدفاع عن سواحلهم ضد الغزك األكركيب اؼبسيحي ك وبصلوف بفضلها على 
لسادس عشر ك السابع عشر ،حبيث أصبحت تتحكم يف شهدت ازدىاران ملحوظان يف القرنُت ا-غنائم كفَتة

األنظمة اؼبالية ك يقـو عليها البناء االقتصادم للدكلة اعبزائرية ،ك بالتارل زاد اىتماـ السلطة اغباكمة باؼبسائل 
اػبارجية على حساب األمور الداخلية للببلد باعتبار أف الدكلة كانت تعتمد إذل حد كبَت على ما توفره البحرية 

.ك يف 2من أرباح ك أسرل ،ك ما تفرضو ىيمنتها البحرية من إتاكات ك ما تقدمو ؽبا الدكؿ من ىدايا ك ترضيات
نطاؽ اؼبؤثرات اػبارجية على السياسة اؼبالية تربز قضيتاف مرتبطتاف بأكضاع البحرية اعبزائرية ،ك نبا قضية األسرل 

ة اّنيار البحرية ،ك بالتارل البفضت أرباح الدكلة بالنسبة لؤلسرل ،تناقص عددىم نتيج ك قضية اإلتاكات.
ألف  25يقّدر بػػاليت ربصل عليها مقابل إطبلؽ سراحهم ،فبعد أف كاف عددىم يف القرف السابع عشر 

(،أم ما يقارب  Gramayeألف أسَت حسب "غرامام ") 35(،ك  Haédo")أسَت حسب "ىايدك
 .1ربع سكاف مدينة اعبزائر

تضاؤؿ عدد األسرل ،فإّف اؼببالغ الناذبة عن فديتهم دل تكن تذىب كلها إذل خزينة الدكلة زيادة على      
غلب أمن ىذه الصفقات يف  %40لوف على نسبة تُقارب فالوسطاء اؼبسيحيوف ك اليهود كانوا يتحصّ 

األعداء األحياف ك يف بعض األحياف كاف يتم استبداؿ األسرل اؼبسيحيُت بأسرل جزائريُت كقعوا يف أيدم 
 .32دكف اغبصوؿ على مقابل
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ؼبتكافئة اليت سبّيزت تلك اؼبعاىدات غَت اىي ة اعبزائرية ،العوامل اػبارجية اؼبؤثرة على السياسة اؼباليأما      
هبا عبلقة اعبزائر مع الدكؿ األكركبية كفرنسا ك إقبلًتا ك بعض الدكيبلت اإليطالية ،ك اليت أثّرت سلبان على 
القدرة ك السياسة اؼبالية اعبزائرية ألّّنا كانت ؾبحفة يف حق اعبزائر ،خاصة منها تلك اليت كانت تقضي 

اف خبسة ،مقابل استَتاد اؼبواد اعباىزة الغالية الثمن.ك فبّا زاد ىذه بتصدير اعبزائر موادىا األكلّية بأشب
األمثلة  اؼبعاىدات إجحافان تدخل الوسطاء اليهود ك التجار األكركبيُت يف كل صفقة تعقد أك بضاعة تصدر.

احل على ىذه العبلقات غَت اؼبتوازنة العبلقة مع فرنسا اليت بدأت منذ عهد مبكر باصطياد اؼبرجاف بالسو 
 1524يف عهد "فرانسوا األكؿ "،مّث ازّبذت شكل امتيازات ذبارية سنة  1520الشرقية للجزائر سنة 

 Carlin Didas(ك "كارلن ديدا ") Thomas Linchعندما احتكر اؼبارسيلياف "توماس لنش ")
حصن جبوار (صيد اؼبرجاف ك تصدير البضائع من منطقة عنابة.ك تأّكدت ىذه االمتيازات الفرنسية ببناء 

.ك قد استمر نشاط ىذا اغبصن 1577ك تنصيب قنصل فرنسي دبدينة اعبزائر سنة  1561القالة سنة 
التجارم الذم أصبح مركزان ك ؿبطة للمصاحل الفرنسية بالشرؽ اعبزائرم ،رغم تعّرضو يف بعض األحياف إذل 

 .  13التضييق ك التدمَت

  

 

األجنبية الناصبة عن العبلقات غَت اؼبتكافئة تسببت يف خسائر تكّبدىا فضبلن عن ىذا فإّف االحتكارات      
(كانت عند تعاملها مع اعبزائر تتجاىل اتفاقيات  Linch االقتصاد اعبزائرم ،ك من ذلك أّف شركة "لنش ")

اـ بتصدير ؿ لنفسها حق السيادة اؼبطلقة على مراكزىا التجارية ،حىت بلغ هبم األمر إذل القيتصدير القمح ك زبوّ 
اغببوب حىت يف سنوات القحط ك اجملاعة متحدية بذلك أكامر السلطات اعبزائرية ،ك ىذا ىو السبب يف تعرض 
اؼبصاحل الفرنسية بالشرؽ اعبزائرم إذل التضييق ك العداء يف كثَت من األحياف ،ك من ذلك تعّرض اغبصن الذم 

 ك...إخل. 1637ك  1568يُعترب مركز ىذه االمتيازات للهدـ عّدة مرات يف 

،ك  1640كما أف السلطات اعبزائرية اضطرت إذل السماح بإعادة بناء حصن فرنسا بعد أف ىّدمتو سنة      
ذلك المتصاص غضب شيوخ العشائر اؼبتعاملُت مع الشركة ك اؼبنتفعُت من بيع حبوهبم ك منتجاهتم من أصواؼ ك 

 .2للمركز التجارم باغبصن يمشوع ك مواش
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ارتباط اقتصاد اعبزائر بتلك الشركات األجنبية يظهر يف تدخبلت موظفي الشركات األجنبية يف اؼبسائل      
الشركة الفرنسية يقوموف بتوزيع البذكر اؼبخصصة للزرع  مسئولواؼبتعّلقة باالقتصاد احمللي ،ففي نواحي القالة كاف 

يف نواحي عنابة يف تكوين شركات مؤسسة  وفاؼبسئولعلى األىارل ليستفيدكا من تصديرىا ،كما ساىم ىؤالء 
ئض اإلنتاج بنسب متفق عليها على مبدأ مّد األىارل بقطيع من اؼبواشي لرعايتو ك العناية بو على أف يُقسم فا

يف االقتصاد  .ىكذا أصبحت اؼبراكز التجارية األكركبية ك السيما الفرنسية منها تعترب مواطن ضعفمسبقا
لى استنزاؼ اؼبنتجات اعبزائرية ك تسرهبا إال الببلد األكركبية بأشباف خبسة ك بكميات  فهي تساعد ع اعبزائرم،

 .   1كبَتة
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 9من خالل ىذا البحث نستنتج مايلي

نتيجة حتمية نظرا للظروف اليت كانت تعشيها اجلزائر داخليا من صراع  كان  الوجود العثماين يف اجلزائر _
وضعف ،إضافة إىل اخلطر اإلسباين الذي كان يهددىا يف كب حلظة ، ففي ظل ىذه الظروف ظهر 
األخوان "عروج "و"خَت الدين "كمدافعُت عن الراية اإلسالمية ،يف ظل انتشار ما يسمى بظاىرة القرصنة 

طلقها الغرب ادلسيحي على السفن ادلتوسطية ادلسلمة ،على غرار شلارستهم غَت الشرعية يف البحرية ،اليت أ
مياه البحار ،ومنو ديكن أن نظهر و منح كل األوصاف اليت قد تسيء إىل تاريخ البحرية اإلسالمية عموما و 

وة بربروس ،وربط مل يكن أمام اجلزائريُت آنذاك خيار ،فإما االستنجاد باإلخ اجلزائرية بوجو خاص ،و
مصَتىم باخلالفة العثمانية ،بكل ما ربملو من معان ،أو أن تصبح اجلزائر مستعمرة اسبانية مل يتوان 

را ضعفهم ربت االستعمار اإلسباين ،فقبلوا بإرسال عن تنصَت سكاهنا ،ألن اجلزائريُت قد تصو   اإلسبان
داية الوجود العثماين ،أو الفتح العثماين للجزائر ،الذي رسالة إىل الباب العايل .وألننا تناولنا يف حبثنا ىذا ب

كما أننا نستطيع القول أنو لوال التواجد العثماين ،لكان ، مل يكن خيفي أىدافو بتنصَت كامل مشال إفريقيا
 ادلشروع اإلسباين قد ربقق دون شك ،دلا رأيناه من حالة اجلزائر يف تلك الفًتة.

 بيةو األور  الدول قبل من ادلتكر رة االعتداءات جراء بالسوء تنذر كانت   اجلزائر يف القائمة الظروف    _  
 يف اإلسالمي احلكم اهنيار بعد العربية ادلناطق على و االستحواذ االستعمار فورة مقدرهتا مع يف الطامعة

 عنها الدفاع مث ومن العريب، ادلغرب إىل ادلسلمُت وصول مُتأت على األتراك القادة عمل ،لذلك األندلس
 من ثغورىا وتأمُت مبتغاىا إىل وصوللل العثمانية مع الدولة وبالتحالف ، ادلتكررة اإلسبان ىجمات ضد
 أهنا العثمانية، االمسي للدولة احلكم ربت اجلزائر عاشتها اليت السنوات تلك على ،وادلالحظ اذلجمات تلك

 وقيام ادلتوسط البحر على سيطرهتا خالل من الكربى الدول مصاف يف وجعلتها الدولة قواعد ت  س  أر   قد
 واألحكام الشرعية القوانُت وتنظيم ، خاللو ادلارة السفن كل على البحرية الضريبة فرض يف البحر رياس

 عدم مع و االستقرار األمن خالذلا بسطت قرون 3 مدى على استمرت ، كافة اجملاالت يف لذلك الالزمة
أمور الدولة  على احلكام سيطرة وكذلك ، حالً  ذلا ذبد ال اليت القبلية ادلشاكل يف أو القبائل بالد يف التدخل
 الفتية.

إحلاق اجلزائر بالدولة العثمانية أمد ىا بالدعم العسكري و أكسبها مع الوقت ادلهابة و ادلكانة  _    
"أصبحت اجلزائر إحدى الواليات العثمانية وأصبح لبايلر باي اجلزائر  بتعيُت خَت الدين بيلرياي الدولتُت

،لكن ىذا  دبقتضى ىذا التعيُت حق التصرف ادلطلق يف اجلزائر مع اإلشراف على إقليمي تونس و طرابلس
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م خوفا من أن يفكر ىؤالء  1877اإلشراف مل يدم طويال فقد ألغى العثمانيون نظام البايلر باي سنة 
 .نفصال فأصبحت اجلزائر والية عادية يعُت على رأسها باشا تغَته األستانة كل ثالث سنواتيف االالوالة 

إىل صبع اكرب قسط من األموال يف انتظار مدة الوالية وبذلك انتقلت السلطة من  الباشواتانصراف  _    
م وأصبح حكام اجلزائر  1588أيديهم إىل ضباط اجليش الذين بدأ نفوذىم يتعاظم تدرجييا مع بداية سنة 

العثمانية يعينون من بينهم ضابطا برتبة أغا كحاكم فعلي على الواليات غَت أن ىذه ادلرحلة مل تطل مدهتا 
و ذلك ألن األغا مل يكن يستقر يف منصبو أكثر من شهرين نتيجة للتنافس الشديد بُت الضباط على 

يالة عثمانية تتلقى ادلساعدة ادلالية و م إ 1561-1817فكانت اجلزائر خالل الفًتة من  .احلكم
العسكرية من اخلالفة و قد اىتم احلكام يف ىذه ادلرحلة بتوحيد اجلزائر سياسيا و ذلك بالقضاء على 
اإلمارات ادلستقلة وإخضاعها لسلطة مركزية مقرىا مدينة اجلزائر كما وجهوا جهودىم لتحرير موانئ البالد 

    .رة األسطول على احلوض الغريب للبحر األبيض ادلتوسطمن السيطرة اإلسبانية وفرض سيط

 يف العثماين احلكم تاريخ يف فًتة أحلك وديثل احلكم، على اجليش تسل ط عهد عهد االغواتيعترب     _
م فقد ادلالية الباشاوات سياسة إىل األغوات حكم قيام يف السبب ويعود اجلزائر،  باشا إبراىيم" اجلند اهت 

 العشر يستويف أن زلاولتو ىو سلطاتو من الباشا ذبريد يف ادلباشر السبب وكان والضرائب، ادلعاشات بنهب"
 إىل الديوان دفع شديد فعل رد أثار شل ا اجلزائري، األسطول دلساعدة يرسلها السلطان كان اليت ادلنح من

اذ  .البالد أىل على القضاء ،شلارسة القو اد تعيُت ادلعاشات دفع9 وىي الباشا امتيازات بإلغاء قرار ازب 

 

الدايات األوائل الذين كانوا من سبيزت بتويل م  1561مع بداية سنة  _دخلت اجلزائر مرحلة جديده    
،و ىم ضباط البحر الذين نصبوا نظاما جديدا يتمثل يف تعيُت حاكم للبالد يلقب  السلطة طائفة الرياس

رتباط مع الدولة العثمانية باعتبارىا خالفة إسالمية لكنهم سلكوا و قد التزم الدايات حبفظ اال،بالداي
 .سياسة مستقلة فيما يتعلق بالشؤون اخلاصة للبالد

 17 القرن من األول النصف غاية إىل اجلزائر أرض على تواجدىم بداية منذ العثمانيُت سياسة سبيزت _    
 كانوا الذين مرابطيهم و، شيوخهم مع بالتعامل مكتفية الداخلية، السكان شؤون يف التدخل بعدم م

 . الًتضيات و العطايا نيلهم مقابل متنوعة ضرائب من البايلك يفرضو كان ما السكان عن نيابة يقدمون

 زبفيف يف سببا كإتاوات و غنائم من البحرية ادلوارد على حاجياهتا سد يف الدولة اعتماد كان    _ 
 الداخل ضلو نفوذىم مد إىل احلكام سياسة اذبهت م 17 القرن أواخر منذ ،لكن األىايل على الضغط
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 مل الذين العلماء رأي وذباىل األىايل، ظروف مراعاة عدم وعلى القوة، على يعتمد أسلوبا ىذا يف متبعُت
 و السلطة بعيوب ىذا مدعمُت اإلسالم ضباة كوهنم دينية، تارخيية حبجج السلطة إزعاج على يتوقفوا

 على السلطة عملت م 17 القرن أواخر عليها خطر شكلوا أهنم دبا و ،اجملتمع أضعفت اليت ادلشاكل
 .نفوذىم من ربد حىت إجراءات عدة ىذا يف  متخذة إبعادىم

 حدث الذي التحول لكن العثماين، نالسلطا إرادة عن التمرد فكرة عن بعيدين اجلزائر حكام كان   _    
 األوروبيُت لصاحل القوى موازين و اختالل عشر السادس نالقر  هناية يف األوربية العثمانية العالقات طبيعة يف

 روسيا، مع م(1560ه/1081) استانبولمعاىديت  اثر ،والسيما العثماين الضعف ازدياد وراء كانت
م( مع 1588ه/1112" يف )كارلوفيتز" معاىدة و .أقاليمهم بعض عن نالعثمانيو  فيهازبلى  واليت

 حىت العثمانية والسلطةنتج عن ىذه التطو رات ضعف الروابط بُت نيابة اجلزائر  البندقية و بولونيا. النمسا،و
 ووازع ديٍت رباط سوى العثمانية بالدولة يربطها ال االيالة أصبحت و عسكرية هوريةصب وشب اجلزائر أصبحت

 بعد فقط ،العايل للباب كحلفاء أنفسهم نيعتربو  أصبحوا الدايات أن   ،اجلزائر استقاللية يف زاد و شلا أديب
 السلطنة. دلصلحة اعتبار دون األوروبية باالتصال بالدول يقوموا أن اجلرأة ووصلت ،تابعُت لو كانوا نأ

 تامة حبري ة وزراءه خيتار الذي ىو واحلاكم العسكرية، القو ة عصر ىو األول الدايات عصر فإن   شك بدون_
 . اخلاص بأسلوبو الدولة رللس ويشك ل

 العثمانية الدولة فوضى يعكس كالمها الباشاوات، عهد عن خيتلف يكن مل اجلزائر يف الدايات عهد_
ا وخاصة واسعة إمرباطورية على تسيطر العامل يف القوي ة الدولة كانت فقد ادلبكر، اهنيارىا وبداية  تسيطر أهن 

 .مياىو يف وتتحك م تقريباً، األبيض البحر ضفيت على

 يمىإبرا"  "شاوش علي" الداي منع عندما العثمانية، الدولة عن اجلزائر استقالل مدى ويتضح _     
 ىذه ذبسدتو  ادلشاكل، إثارة يف وتسبب حبجة اجلزائر يف ومهمت تويل من العايل الباب منادلعُت   "باشا

 األمر وسياسة اذلدايا بفضل نالسلطا من الباشا لقب على يف احلصول "شاوش علي" صلاح يف االستقاللية
 قع.الوا

واجهت اجلزائر احلمالت األوروبية و التحرشات الغربية لوحدىا دون مساعدة فعلية من طرف   _    
حيث مل يكن دبقدور السالطُت العثمانيُت التصرف دون العودة إىل  الدولة العثمانية مهما كان شكلها،

يف التعبَت عن رفضهم فقط ال أكثر لتجاوزات  األحيانفاكتفوا يف أغلب  مواثيقهم مع الدول األوروبية،
حيث سبكنت  و ألن اجلزائر قادرة على ضباية نفسها بنفسها بفضل قوة أسطوذلا البحري، الدول األوروبية،

السلطة العثمانية احلاكمة احتواء صبيع احلمالت العسكرية األوروبية سواء بالقوة أو بفضل دبلوماسيتها 
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إال يف  و االتفاقيات دون تدخل الباب العايل و مراعاة نوعية العالقة مع تلك الدول بإبرام ادلعاىدات
و دخول الواليات ادلتحدة األمريكية الصراع إىل جانب الدول األوروبية ضد  اجلزائر  حاالت العداء ادلباشر،

ن األمريكية تأديباً ،جعل ىذه األخَتة تتجاوز احلوض الغريب للمتوس ط إىل احمليط األطلسي لتتعر ض للسف
ان السياسة الفرنسية  ذباه اجلزائر اختلفت عن سياسة اصللًتا كل واحدة حسب  9القول رلمل و ذلا.

 ظروفها االقليمية ، و ادلتوسطية .

 االمتيازات دلعاىدة فكان العثماين، بالتواجد ارتبطت احلديثة الفًتة يف الفرنسية اجلزائرية العالقات أن  -
 امتيازات على فرنسا حصلت ودبوجبها الثنائية العالقات أسس إرساء يف الفضل م 1835 سنة يف األوىل

 .أخرى أوروبية دولة دبثلها ربظ مل اجلزائر يف وذبارية سياسية

 والدفاع التعاون من خصبة فًتات عرفت ميالدي عشر السادس القرن خالل الفرنسية اجلزائرية العالقات أن  
 ". اسبانيا" ادلشًتك العدو وجود يف ادلتمث لة التارخيية الظرفية فرضتو ادلشًتك

 م، 16 القرن م األول النصف تغطي اليت الفًتة خالل حذر سلم مي زىا الفرنسية اجلزائرية العالقات أن   -
 .اجلزائرية اإلي الة مع ادلعامل واضحة سياسة انتهاج على فرنسا واحلرب،وعجزت السلم بُت تأرجحت حيث

 حيث البلدين عالقات يف جديدة مرحلة بداية شك ل فرنسا عرش"عشر الرابع لويس" ادللك اعتالء أن  -
 شروطو وإمالء اجلزائر إذالل قصد عسكرية ضبالت لعد ة بتجريده اجلزائريُت ضد   القو ة أسلوب إىل عمد

 ىذا أن   متأخراً  وأدرك بالفشل، مني ت"عشر الرابع لويس" انتهجها اليت والقو ة العصا سياسة إن   عليها،
 وادلسادلة الًتضية أسلوب انتهاج إىل ُمرغماً  فاضطر   منو طائل ال األسلوب

 العثمانيُت وبُت بينهم ت   الذي التقارب بعد اجلزائر إي الة مع وسالم ود عالقات ربط إىل سعوا االصلليز أن  -
 البحر يف الدولية التجارة يف التحك م إىل الرامي دلشروعهم خدمة وذلك م، 15/ه 10 القرن خالل

 .ادلتوس ط

 ادلستوى على والتعاون السلم طبعها م 15/ه 10 القرن خالل االصلليزية اجلزائرية العالقات أن  -
 .اخلربات وتبادل التجاري الدبلوماسي،

 شداً  عرفت م،حيث 16/ه 11 القرن مستهل مع جديدة مرحلة دخلت االصلليزية اجلزائرية العالقات أن  -
 وتَتة تصاعد يف ادلتمثلة الدولية بادلستجدات متأثرة ادلذكور القرن من األو ل النصف يف خاصة وجذباً 

 . م 16/ه 11 القرن من األخَت الربع مع أكثر السلم ضلو مالت البلدين عالقات أن   البحرية القرصنة
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 حكوماهتا ،ألن   وواضحة منظمة استعمارية خطة ذلا تكن مل اإلسالمي ادلغرب بالد اذباه إسبانيا سياسة  _
 االسباين ،فاالحتالل الداخل يف التوغل دون الساحل على احلاميات من سلسلة لوضع خططت قد كانت

 مدة رغم ،طرابلس الوادي ،حلق الكبَت ،ادلرسى وىران9مثل عليها يسيطر اليت القالع بتحصُت مرتبطا ظل
        .االحتالل

 اإلمارات ضلو رئيسية بوابة ،لكوهنا اإلسالمي ادلغرب بلدان على السيطرة إىل تسعى إسبانيا كانت_
 ترغب إسبانيا كانت فقد ،  السلع من ضخمة كميات عربىا سبر   كانت حيث. الصحراء جنوب اإلفريقية

 ،وريش ،كالترب أوربا إىل السلع بعض بتصدير اشتهرت ،اليت إفريقيا يف التجارية الطرق على السيطرة يف
 بغٌت تتميز اليت ،وادلناطق التجارية ادلراكز على السيطرة إسبانيا أرادت كما. ،وغَتىا اجللود ،و النعام

     . للمنطقة اخلارجية التجارة ،واحتكار ،ووىران كعنابة الزراعية ،واحملاصيل احليوانية بالثروات إقليمها
 دارىم عقر يف ادلسلمُت حملاربة ذريعة ،و الصليبية النزعة لتغذية حجة ادلغربية القرصنة يف إسبانيا وجدت

 إسبانيا أعداء أكثر بُت من يعدون ادلطرودين ىؤالء كان لقد حقيقة9 ))  بروديل يقول ادلوضوع ىذا ،ويف
 يف بقوا الذين عمومتهم أبناء من تسهيالت وجدوا وقد ، وأمالكهم ، لدورىم فقداهنم بسبب ، ضراوة
 ".إسبانيا

 وضباية ، اإلسالمي ادلغرب منطقة يف االسباين االحتالل مقاومة يف ىام دور اجلزائرية للبحرية كان كما-
 اإلسالمي ادلغرب بالد إحلاق يف سامهت كما.احتلتها قد إسبانيا كانت اليت موانئو ،وربرير الضعيفة دويالتو
 االسبان من زبليصها ،و العثمانية بالدولة

 والصراع العداء ديي زىا ظل   م 16/ه 11 القرن خالل االسبانية اجلزائرية العالقات أن   القول رلمل _    
 وادلرسى وىران قضي ة وبقيت السابق، القرن يف عليو كان دبا مقارنة ادلعارك دوي   خف   وإن عام بشكل
  اجلزائر يف احلكام بال تشغل احملتل تُت الكبَت

 ،و طيبة عالقات إقامة على حريصة كانت ،فقد جنوة و البندقية أمه ها ،و اإليطالية الدويالت  سعت_
 عامة متقدمة أسيا ،و أفريقيا من كل يف ادلتوسط البحر حلوض اجلنوبية الضفة دول مع ذبارية ،و سلمية

  . األخَتة ىذه مع واألحسن األقوى بالعالقات للفوز وتتنافس ىـ10/  م15 القرن مطلع يف إيطاليا عن

 فلقد. تارخيية ظروف لعد ة جيب كما وودي ة حسنة العريب ادلغرب بلدان باقي مع اجلزائر عالقات تكن مل _
 العثمانية الدولة إىل وضم تو االسبان منو طردت اليت ىي أهنا حبكم ذلا تابعا إقليماً  تونس تعترب اجلزائر كانت

 رباول اجلزائر كانت األساس ىذا وعلى اجلزائر، بايلربايات اختصاص من باشاواهتا تعيُت جعلت اليت
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 خبصائص سبي زت قد الدايات حكم فًتة فإن   وباختصار .ملموسة حقيقة التبعية ىذه ذبعل أن باستمرار
 9يلي فيما اجيازىا ديكن

 ادلسيحية القوات ضد   ومقاتلُت مناضلُت جنود من اإلنكشارية جنود ربو ل الدايات عهد يف -
 .وللحكام ألنفسهم الغنائم عن يبحثون رجال إىل لإلسالم ادلناىضة

 بتطو ر يهتموا ومل البحر، يف احلربية العمليات من الثروة جبمع م16 القرن يف اجلزائر حكام اىتم   -
 .للسكان الغذاء وتوفَت الفالحية الثروة من الدخل

 من العديد لقي فقد اجليش فئات بُت الداخلية والصراعات احلروب على احلكام العتماد نتيجة -
 . عادية عملي ة ادلسئولُت اغتيال قضي ة أصبحت حبيث ذلم ادلعادية اجملموعات يد على مصرعهم احلكام

 السابع القرن حىت عشر السادس القرن بداية يف االنتعاش بُت العثماين يف العهد اجلزائر اقتصاد تراوح _   
 والصناعة الزراعية األراضي إنتاج زيادة يف مهمة الذين أدو أدوارا  األندلسيُت ادلهاجرين قدوم بسبب ، عشر

 حىت عشر السابع القرن من الثاين النصف بعد اجلزائري االقتصاد أصاب الذي التقهقر مث ،ومن والتجارة
 البالد، إليها تعرضت اليت القحط وسنوات والطاعون األوبئة سببو كان الذي 1830 الفرنسي االحتالل

 التجارة وركود صناعية، إىل الزراعية ادلواد ربويل كيفية تعرف مل اليت والصناعة الزراعة وأساليب طرق وتأخر
 االقتصادية. احلياة نواحي صبيع على انعكست اليت

من إصبايل سكان اجلزائر البالغ  %)88-80بُت ) ما واألرياف اجلبال سكان نسبة تراوحت            
 دبختلف الزراعي النشاط أن لنا يؤشر ما ،و ىذا ادلبحوث ادلدة خالل نسمة ماليُت  3-2عددىم ضلو 

 الزراعة، يف ادلستعملة ىي السنُت أالف منذ اجلزائر عرفتها اليت الطرق التقليدية كانت إذ السائد، ىو فروعو
 والقنوات اخلزانات توفر لعدم اإلمطار يعتمد على مياه فكان الزراعي اإلرواء نظام أما ، ) وادلنجل احملراث (

  اإلروائية

قتصادي للجزائر العثمانية يالحظ الطابع الزراعي و الرعوي الذي سبركز عند دراسة أوجو النشاط اال   _   
و أطراف ادلدن ىذا يف حُت أن احلواضر تكاد تنفرد بالنشاط احلريف لو ال وجود قدر  األريافأساسا يف 

و كتفاء الذايت يف األرياف.قليل من نشاط حريف متواضع يهدف إىل تلبية الضرورات ادلنزلية و يقوم على اال 
لمجتمع اجلزائري قتصادية لإىل جانب ذلك لعبت التجارة اخلارجية و الداخلية دورا مهما داخل البنية اال

حتفاظ و اجلدير بادلالحظة أن العثمانيُت قد عملوا جاىدين على اال.عموما و البنية احلضرية بشكل خاص
باألوضاع السائدة،فأبقوا يف غالب األحيان مالك األراضي و أقروا العشائر ادلتعاملة معهم على األراضي 
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بائل و مساندة رؤساء الزوايا ذلم و مل يهتموا بصفة اليت استحوذوا عليها بغية احلصول على تأييد شيوخ الق
 .خاصة إال دبا تذره األرض من إنتاج و ما توفره من جبايات

التطور الذي انتهت إليو وضعية األرض من ناحية اإلنتاج مل يكن نتيجة لسياسة معينة من طرف  _    
قتصادية و سامهت فيو األوضاع احلكام العثمانيُت و إمنا كان نتيجة ربول بطيء فرضتو األحوال اال

نفتاح ا"الضغط األوريب على السواحل و  جتماعية و تسببت فيو حاجة احلكام إىل موارد البالد "إثر تزايداال
 .البالد على التجارة األوربية

،و  النظام اجلبائي ادلطبق على األراضي الفالحية مل خيرج يف أساسو عن مبدأ اجلباية يف اإلسالم _     
لتجاء إىل احلمالت العسكرية إلرغام السكان على تقدمي ادلزيد من ول احلكام رفع اإلنتاج الزراعي باالحا

احملاصيل الزراعية وباحتكار ذبارة احلبوب و تسخَت الفالحُت باألرياف خلدمة أراضي الدولة إلنتاج ادلزيد 
ذلذا الغرض العديد من ادلظاىر العامة يف مراكز احلاميات و أقيمت ادلطاحن  أنشئواو قد  من احملاصيل،

و مراقبة مواشي   لك يكلفون بإحصاء احملاصيل الزراعية، اذلوائية بالقرب من ادلدن حيث كان قياد الباي
 .و ربديد مقدار الضرائب اليت كانت تتقاضاه الدولة عن تلك احملاصيل و ادلواشي البايلك،

 يف احلديثة الوسائل باعتماد العثمانيُت احلكام قبل من االقتصادي باجلانب االىتمام عدم إن بدوي     
 الزراعي اإلنتاج على سلبا أثرت بدورىا واليت الفالحُت طالت اليت ادلشكالت من عدد سبب قد ، الزراعة
 إخفاقات ىناك كانت وبذلك احملمية واخلارجية، بالتجارة الزراعة الرتباط نفسو بالوقت التجاري والواقع

 .العثماين العهد طوال امتدت اقتصادية

من النشاط الصناعي مثل صناعة السفن و مسابك ادلدافع و مطاحن الدقيق و  جزء احتكار    _ 
،وقد  ستخراجية كانت سبثل رلموعة الضروريات اليت تستند إليها قوة البايلكىذه الصناعات اال و  ،احملاجر

و احتكار الدولة للتجارة ،قتصادية و السياسية على ىذا النحو إىل تدعيم سلطة الداي اال أدى ىذا الوضع
اخلارجية و كذا اشتداد ادلنافسة األوروبية للمنتجات احمللية إىل إفشال ربول الربجوازية اجلزائرية إىل برجوازية 

ستثمار يف مل تضيق عليها رلال االربويلية على غرار الربجوازية األوربية اليت وضعت احلرف ربت تصرفها و 
 .ىذا اجملال

 باعتبارىا العثماين، احلكم ظل يف ادلدينة عليها أصبحت اليت االقتصادية و السياسية للمكانة نظرا _     
 البحري، الغزو نشاط ازدىار و األمن انتشار عن الناذبة االقتصادي االنتعاش حالة و البالد عاصمة

 عشر السابع القرن من ابتداء إىل اجلزائر وفدوا الذين، األوروبيُت اليهود بينها من جديدة عناصر استقبلت
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 واألراضي وصقلية كفرنسا األوروبية األراضي سلتلف من ميالدي عشر الثامن القرن طيلة ذلك استمر و
 الوافدة العناصر خاصة بصفة برزت قد و البندقية، و جنوه :مثل اإليطالية ادلدن من و الربتغال و ادلنخفضة

 و البحرية الغنائم بتجارة اشتغاذلا عن الناتج ادلادي بنفوذىا -البقية عن- سبيزت اليت و ليفورنو، مدينة من
 احلياة يف مشاركتهم كانت و السياسة، و االقتصاد يف ىامة أدورا باجلزائر اليهود لعب قد و.األسرى افتداء
 .لالحتالل السابقة األخَتة العقود يف السيما ونشيطة، واسعة العامة

 و االقتصادية ادلكاسب لتحقيق غوافتفر   لصاحلهم، األوضاع ىذه استغالل على ىذه الطائفة حرص  _   
 أن ادلعروف من إذ اإلداري، اجلهاز وموظفي احلاكمة الفئة من التقرب و االحتكاك على عملوا و ادلالية،

 وسائل باستعمال احلكام، لبعض استمالتهم نتيجة كان ىامة ذبارية احتكارات على اليهود استحواذ
 نشر يف فسامهوا البعض حلساب اخلارج و الداخل يف التجسس و مالية ومساعدات شبينة ىدايا من :سلتلفة

 بذلك و ادلسلمُت، التجار من ادلنافسُت هتميش يف أيضا صلحوا كما ،اإلدارة موظفي بُت الرشوة و الفساد
 ذلك يف ساعدىم ما لعل و ،حساسا اقتصاديا عصبا تعترب اليت اخلارجية، التجارة مقاليد على اليهود سيطر
 و األوروبية التجارية البيوت مع عالقاهتم و ادلالية ادلسائل يف وخربهتم التجاري ادليدان يف تعاملهم حسن

 .ادلتوسط البحر حوض يف السائدة باللغات معرفتهم على زيادة ىناك، اليهودية العائلية الشركات

 االستحواذ واستطاعت احمللية، العناصر حساب على عاداهتا و ثقافتها فرض من العناصر ىذه وسبكنت     
 يف عرفوه دلا الشبيهة الوظائف، و التنظيمات من الكثَت ىؤالء أنشأ بل ،الطائفة تسيَت مقاليد على

 .العثمانية بالدولة إحلاقها قبل حىت  ادلدينة وضع بصدق يعكس وضعهم كان الذين ،األندلس

أدى التنظيم ادلكاين لألسواق إىل تنظيم طائفي عرقي للًتكيبة السكانية اليت كانت تتكو ن من   _   
فسيفساء بشرية أتت من كل مكان و استقرت دبدينة اجلزائر ألسباب سلتلفة منها األمن و توفر فرص 

ت معينة من ادلدينة حسب أمهية احلرفة اليت كانت سلتلف الطوائف يف فضاءا سبوضعوالعمل ،و بالتايل 
سبارسها ،فكان للسكان األصليُت قطاعهم اخلاص و للجاليات األندلسية أيضا قطاعهم اخلاص دبا فيها 

 مسلمون و يهود الذين استقروا بادلدينة .

و تستحوذ على  احلاكمة اليت استأثرت دبقاليد احلكم والصناعات الكربى، عثمانيةاألقلية ال ربك م  _   
مليون ىكتار من ادللكية العقارية إىل جانب ما تدر عليها عوائد الضرائب و التجارة و حسب  1,8

و ذلك منذ  شرعيتها مع ظهور فكرة احلدود و السيادة اإلقليمية دورةبلغ  الوجود العثماين البعض فإن 
وقد سبكنت بعد فًتة وجيزة من تكوين جيش حبري مكنها من السيطرة على غرب ،لسادس عشر القرن ا

 .ثالثة قرونىذا الوجود  البحر األبيض ادلتوسط حيث استمر
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ىذه  أن على اجلزائر مؤرخو أصبع حيث ،اجلزائرية للبحرية جديد عصر حل   عشر السابع نالقر  حبلول_     
  عشر السابع نالقر  من األربعينات عشرية فخالل اجلزائرية. للبحرية الذىيب العصر سبثل التارخييةاحلقبة 

 من األبيض، البحر نجيوبو  عندئذ ن اجلزائريونكا فقد .رهتطو   أقصى إىل وصل قد البحارة أسطول نيكو 
 .األطلسي احمليط إىل اجتازوا إهنم بل طارق جبل مضيق إىل درياتيكياأل البحر

 من الغريب احلوض على كلية نتكو  تكاد سيطرة تسيطر نأ القوة ىذه بفضل اجلزائر استطاعت _    
 الطويل اليد ذلا كانت..".، "اجلزائر ربفة " صاحب ذكره مثلما اجلزائر فأصبحت ادلتوسط، بيضاأل البحر

 "....والدمار باخلسف اإلفرصلية الثغور تسم ما كثَتة وغازيها بعوثها وكانت الرومي، البحر يف

 والسياسية، العسكرية قوهتا أوج   عشر السابع نالقر  من األول النصف خالل اجلزائر بلغت _    
 الًتابية )اجلغرافية(. لوحدهتا استكماذلا بدليل واالقتصادية،

و يف القرن السابع عشر  سامهت عدة عوامل يف ازدىار النشاط البحري للجزائر يف العهد العثماين،     
  طبيعة األتراك كوهنم أمة حبرية دون إغفال عوامل مهمة أمهها ادلوقع اذلام للجزائرربديدا و ىنا نشَت إىل 

و خربهتم يف صناعة السفن و  ثانيها ادلسامهة الكبَتة و الدعم التقٍت الذي قدمو األندلسيون بعد قدومهم،
 و غَتىا من النشاطات اليت أعطت دفعا كبَتا ذلذا النشاط. التجارة،

 عرب سلتلف األوربية عليها الدول ربصلت اليت االمتيازات عنصر عن اخلارجية العوامل لفص ديكن ال _    
 التجارة أما مفتوحة العثمانية ادلوانئ من جعلت أهنا بالعريب فيها ترى اليت االمتيازات ىذه الزمنية، اتًت الف

 عرقلة مفأما.عمليا الطرفُت بُت متكافئة غَت تبدو اليت ادلعاىدات من العديد توقيع يف ،ذبسدت الغربية
 والنشاط الصيد احتكار على األجانب حصول ىؤالء ترى األوروبية ادلوانئ يف اجلزائريُت التجار نشاط

 ذبارية وبيوتات اإلصلليز و للفرنسيُت بالنسبة و ادلؤسسات بالشرق اجلزائري الشركات وتطورت التجاري،
 د.اليهو  التجار نشاط جانب إىل الغرب يف إسبانية

أدر ت على خزينة الدولة أموال عرفت عائدات البحرية من غنائم و أسرى تطورا و تزايدا يف ادلداخيل   _   
م  15أصبحت البحرية اجلزائرية من أىم القوى البحرية يف ادلتوسط منذ النصف الثاين من القرن  و طائلة،

و عرفت غنائم  م، 16بدرجة أكرب يف ثالثينيات من القرن  م،و 16و حىت النصف األول من القرن 
م يقسم لثالث مراحل لكن  16البحرية مراحل اختلفت عائداهتا من مرحلة دلرحلة حيث نرى أن القرن 

م إال أن عائدات سنوات الركود فاقت  16بالرغم من تدين مستوى نشاط البحرية اجلزائرية يف هناية القرن 
ك انعكاسا ألحداث سياسية عاشتها اجلزائر نتيجة عدم االستقرار يف نظام احلكم و ذل سنوات العطاء.

 شلا أثر على االستقرار العام عموما و النشاط البحري خصوصا. م، 16طيلة القرن 



 خاتمة

 

  
 552صفحة 

 
  

أن النشاط البحري العثماين الذي يسميو الغربيون "قرصنة "كان نوعا من أنواع العمليات احلربية   _   
ا ديكن أن نطلق عليو تسمية "الغارات البحرية ".فقد كان القباطنة العثمانيون يعملون ضمن ادلشروعة ،أو م

إطار النظام اإلداري العثماين ،و من مث فإن نشاطهم كان موجها خلدمة قضية الدولة العثمانية يف حرهبا مع 
لعثمانية سبثل العامل خصومها السياسيُت يف البحر ادلتوسط ،ىذا من جهة.و من جهة أخرى كانت الدولة ا

 اإلسالمي و اخلالفة اإلسالمية.   

و  للمسلمُت بالنسبة ادلاشية على تفرض اليت الزكاة الداخلية على مواردىا ربصيل يف اجلزائر اعتمدت  _   
 والغنائم والعسل اجللود على الضرائب فرضت كما %، 11بنسبة  وىي ، ادلسلمُت لغَت بالنسبة الضرائب

 بدون ادلًتوكة على األموال رسوم فرضت % ،كذلك 7-8البحارة ،و كانت نسبتها بُت  اليت يكسبها
 ثابت لنظام زبضع مل مالية و غرامات طوابع رسوم و ىناك و اللهو، الًتف وأماكن ادليناء وعلى وريث
 يدفعو الذي اإلجيار و ىو احلكر عن عرف وما ، أخرى إىل من مرحلة زبتلف كانت بل ، وزلدد

 الذمة. اليت يدفعها أىل اخلراج ضريبة  عن فضالً  الدولة اليت سبلكها األراضي استثمارىم نتيجة الفالحون

 ادلعارك عرب البحارة عليها أما الواردات اخلارجية للدولة  فكانت تأيت عن طريق الغنائم اليت حيصل     
 ادلساعدات إليها تضاف ، األوربيون يدفعها كان اليت واجلزية واحلموالت واذلدايا ، خيوضوهنا اليت البحرية

 تصدير عند اجلزائرية ادلوانئ خالل من التجارة عرب الدولة عليها ربصل اليت ادلوارد عن فضالً  ، العثمانية
 األسرى. وفداء العبيد بيع عن وكذلك ، البالد خارج إىل اجلزائرية ادلنتجات

 يف عائقاً  ديثل الذي األمر ادلسافرين إليواء الضرورية ادلرافقو  الطرق يف نقص من تشكو اجلزائر كانت   _   
 السلع نقل ادلفيد غَت من جيعل تنويعها عدم أن كما ، اخلارجي ادلستوى عمى التجاري التبادل تنظيم

 التجارة واعتمدت ، نقلها عناء التجار يتحمل ال وان ، آنذاك السائدة باألسعار و بيعها بعيدة دلسافات
 األحيان. اغلب يف ادلقايضة أساس عمى

و أبرز مسات االستقاللية  لت العالقات اخلارجية للجزائر يف العهد العثماين أىم مظاىر السيادة،شك    _   
و القوة كما ال خيفى أن عالقات اجلزائر و دول أوروبا خاصة ادلتوسطية منها ربكمت هبا ادلصاحل التجارية 

م أىم الركائز األساسية اليت  16و  15للجزائر خاصة يف القرنُت  و شكل النشاط البحري بُت البلدين،
بلورت و حددت مظاىر العالقات اخلارجية للجزائر و أثرت على سَت معاىدات التقارب و التباعد بينها و 

بنت اجلزائر سياستها اخلارجية على رلموعة ادلبادئ األساسية اليت شكلت يف جوىرىا  بُت أمم أوروبا.
فكانت الشخصية و السيادة  خاصة األوروبية منها، دولة فيما خص عالقاهتا بالدول اجملاورة ذلا،دستور ال
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و كر ست ىذه  و مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، و كرامة السكان و العباد أىم مبادئها، العامة للبالد،
 .ادلبادئ يف إطار الوالء للدولة العثمانية

 ى اجلانب االقتصاديللعثمانيُت باجلوانب العسكرية والسياسية سلبا علانعكس االىتمام الكبَت   _   
يتجلى ىذا من خالل عدم اىتمام العثمانيُت بتطوير البنية التحتية إليالة اجلزائر فمثال بالرغم من اىتمام 

يناء الوحيد و كان ميناء اجلزائر ىو ادل العثمانيُت بالبحر ال صلد للدولة أثرا يف ادلوانئ الصاحلة للتجارة،
و قد بدأ اىتمام احلكومة دبيناء اجلزائر منذ أيام "خَت  الصاحل للتجارة يف حُت كانت باقي ادلوانئ مهملة،

الدين "،و لكن االىتمام مل يكن بقصد التجارة بل إلجياد مرسى آمن لسفن للقرصنة ،كما مل تتدخل 
و اآلفات الزراعية  أ قاية من األضرار الطبيعية،و مل تسهم يف الو   الدولة لتحسُت وسائل الزراعة البدائية،

ستمرار ،و من خالل دراسة التاريخ االقتصادي للجزائر العثمانية تربز حقيقة اليت كانت تتعرض ذلا البالد با
مفادىا أنو مل يكن للعثمانيُت سياسة اقتصادية واضحة ادلعامل من شأهنا أن تنهض بالبالد ن اخلروج عن 

 سياستها العامة.

 واحملبوب وربعو ونصفو ، السلطاين الذىبية9 العمالت أنواع ىي9 بثالثة النقود تسك اجلزائر كانت     
 بوجو وشبن درىم لایرونصف  درىم لایرو بوجو لایرو ، اجلزائري الدورو : الفضية و العمالت.وربعو ونصفو

 . اهاقل من أخرى قطع وبعض بسيطة لایرو الصائمة : النحاسية لعمالت او  .وادلوزونة

 تذبذب قيمتها بسبب ربديد وصعوبة استقرارىا عدم ، العثماين العهد يف اجلزائرية العملة ميز ما أىم   _  
 القدرة تدين يف وتسبب ، الثمينة ادلعادن ندرة على ساعد شلا ، يف البالد والسياسية االقتصادية األحوال
 بالد يف والسيما ، العملة تزوير أعمال رواج ذلك من و زاد ، الغلة أسعار تدين من الرغم على الشرائية
 ضد اجلماعية والعقوبات ، ادلزورين تطول كانت اليت حرقا عقوبة اإلعدام وجود من الرغم على ، القبائل
 الوصول الدولة تستطع ومل حبث زلل يكون بعدما التزوير عمليات يف أبنائيا أحد تور ط يثبت اليت القبيلة
 إليو.

 على األوقاف فكرة ،وتقوم واقتصادية سياسية ،كنتيجة العثماين العهد يف األوقاف إدارة رتتطو   _    
 األىايل من ملزمة تكون األسس وتلك ، األوقاف إدارة عليها ترتكز ملزمة قضائية أسس وعلى شرعي مبدأ

 يسيء فقد ، دائم احًتام زلل تكن مل األسس تلك ،ولكن منو وادلستفيدون الواقف باحًتامها ،و يلتزم
 أو األوقاف إمهال كان لذلك إليها، الوقف فوائد فتحول الدولة تتدخل وقد ، الوقف يف التصرف الوكيل

 الدين. علماء و السيما ادلسلمُت، من شكوى زلل   إدارهتا سوء
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 السلطات تعي نهم )أو )النظار بالوكالء يدعون موظ فُت قبل من تدار اجلزائرية األوقاف كانت   _   
 الشخص مسعة حسب اختيارىم ويتم ، بادلفيت شلثلة القضائية السلطة أو الباشا يف شلثلة العمومية

 بالوظيفة خيل ما يظهر حينما نقضو ديكن اً إذدائم ليس التعيُت وىذا ، نسبو أو تقواه جهة من االجتماعية
 من إليهم ادلسندة الوقفية ادلؤسسة أمهية حسب مسؤولياهتم يف الوكالء ،وخيتلف إمهال أو إدارة سوء من

 العمال أجور  ودفع احملبس ادلرفق وصيانة إصالح تشمل وظيفتهم ،وكانت احملبسة العقارات عدد حيث
 واستغالل. إجيار من ادلرافق مداخيل وصبع

 ،و التعليم اإلسالمي خدمة للدين كانت العثمانية للجزائر االجتماعية احلياة يف األوقاف مؤسسة أمهية_  
 و الفقراء من ادلعوزين وانتشال اجملتمع أفراد  بُت األسري والتقارب االجتماعي للتضامن عنوانا كانت كما

 . وادلالكي احلنفي ادلذىبُت أئمة إليها دعا اليت ادلذىيب التعايش من حالة وىي ، بؤسهم

و خالل العهد العثماين  اجلزائرية كان اليهود و األوروبيون يشكلون إحدى الفئات االجتماعية يف ادلدن      
بالرغم من اختالف أوضاعهم و أدوارىم فإن  اليهود كانوا أكثر اندماجا يف اجملتمع اجلزائري ،أما األوروبيون 
ادلسيحيون فمعظمهم كانوا أسرى ،بينما القلة القليلة من األحرار ،كان دورىم مقصورا على التجارة و مهام 

 بالسلطة ربد دىا ادلكانة اليت كان حيتلها كل فرد من أفرادىا.أخرى و كانت عالقات ىذه الفئة 

النظام الضرييب الذي وضعو العثمانيون يف اجلزائر مل يكن عشوائيا ،بل كان خيضع لعد ة قوانُت و  _     
كانت اإلدارة  معايَت موضوعية زبتلف درجة احًتامها و االلتزام هبا من ظرف آلخر ،و من منطقة ألخرى.

أثناء فرضها للضرائب وضع البالد االقتصادي ،كما أهنا كانت تأخذ بعُت االعتبار طبيعة التضاريس تراعي 
و حبكم تنوع  و األحوال ادلناخية لكل جهة من البالد ،ووفقا ذلذه ادلعطيات سنت اإلدارة نظاما ضريبيا.

عي أن تكون الضرائب متنوعة تضاريس اجلزائر و مناخها و النشاط االقتصادي ادلمارس فيها فإن و من الطبي
و كان نوع من ىذه الضرائب يفرض ة ،و اللزمة ،وادلعونة ،و الضيفة ىي األخرى ،فهناك الرسوم ،و الغرام

  على القبائل حسب موقعها اجلغرايف و طبيعة نشاطها االقتصادي.
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 المصادر:_1

       بالعربية: ا_

  ، ادلكتبة الوطنية2521، سلطوطة ، رقم شرح أرجوزة الحلفاوياجلامعي عبد الرمحن:  -1
 أ. 10ؽ اجلزائر،

الزىرة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود اجلديرم ابن رقية التلمساين ، -2
كرقة، مكتوب خبط مغريب 16،حيتوم ىذا ادلخطوط على 6،سلطوط بادلكتبة الوطنية باجلزائر،صالكفرة

 بقسم ادلخطوطات. 1626يوجد حتت رقم 
، شرح قادر: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد الاجلزائرم عبد القادر ، األمري زلمد -3

 ـ.1964كتعليق شلدكح حقي، دار اليقظة العربية، بريكت، 
،مكتبة 1،تح:زلمد عبد اهلل عناف،طاإلحاطة في أخبار غرناطةاخلطيب لساف الدين ، -4

 .1،1974القاىرة، جاخلاصلي،
،تق ك ار،نقيب أشراف الجزائرمذكرات الحاج أحمد الشريف الزى  الزىار أمحد الشريف ، -5

 .1974توفيق ادلدين،ش.ك.ف.ت،اجلزائر، تع:أمحد
تق: ادلهدم ،دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وىرانالزيّاين زلمد بن يوسف ، -6

 .2004،اجلزائر،كالتوزيعبوعبديل،الشركة الوطنية للنشر 
التونسية  ، الدار2ط، في عهد األمان وأخبار تونسإتحاف أىل الزمان الضّياؼ ابن أيب ، -7

 ، تونس، د.ت.2كالتوزيع، تونس، جللنشر  ة التونسيةكالشرك
 .1971،تح:عبد الكرمي كرمي،الرباط،مناىل الصفا في موالينا الشرفاالقشتايل عبد العزيز ، -8
طلوع سعد السعود في أخبار وىران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى ادلزارم اآلغا بن عودة ، -9

 .،د.س.ف اإلسالمي،دار الغرب  1بوعزيز ،ج ،تح:حييأواخر القرن التاسع عشر
،دار ادلغرب  2، ترمجة : زلمد حجي كآخركف،ط وصف أفريقياسن بن زلمد : احل الوزاف -10

 .2،ج1983اإلسالمي، بريكت 
لسان المقال في البناء عن النسب و   ادلسماة: ،رحلة بن حمادوشبن محادكش عبد الرزاؽ ، -11

  .1983القاسم سعد اهلل،ش.ك.ف.ت،اجلزائر، ،تق ك تع:أبوالحال
زلمد : تح ك تق،التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بالد الجزائر المحمية،بن ميموف -12

 .عبد الكرمي،ش،ك،ف،ت،اجلزائر
 ـ.1983تع: زلمد العريب الزبريم ،ش.ك.ف.ت،اجلزائر، ،المرآةخوجة محداف بن عثماف ، -13
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ر نشر ادلعرفة ، الرباط ، دا2ج،  ترمجة : زلمد حجي كآخركف ،  إفريقياكارخباؿ مارموؿ :  -14
1988 . 

 الثعالبية ادلطبعة ،نورالدين القادر عبد كتعليق تصحيح ،وعروج الدين خير غزوات :رلهوؿ -15
 .ـ5191/ ىػ5335، اجلزائر

،شركة األصالة للنشر 1درّاج،ط ،تر:زلّمد مذكرات خير الدين بربروس رلهوؿ، -16
 .ـ2010-ىػ1431كالتوزيع،اجلزائر،

 ،دار الفكر للنشر كالطباعة كالتوزيع،بمقدمة ابن خلدونزلمد ابن خلدكف عبد الرمحن بن ، -17
 .ـ2004ق/1424،-لبناف-يركت

 باألجنبية:ب_

1. Arvieux Laurent :Mémoire du chevalier 
d avieux ,édition ,Jean Baptiste Delespine ,Paris,1835.  
2. (Th(Shaw  : voyage dans la régence d Alger ou 
description géographique. Physique philologique. Etc.de cet 
état. Tard. De l anglais par g. mac. 2e éd. Editions bous 
lama,Tunis,1980. 
3. Dan Le Pierre : Histoire de barbarie et de ses 
corsaires,2eed, paris,1649. 
4. De Grammont Henri :"Relations entre la France et la 
régence d'Alger au 17 siècle .Les deux canons de Simon 
Dansa 1606-1628", in R.Af, 1879, Alger, vol 23. 
5. De Grammont  Henri: histoire d’Alger sous la 
domination turque 1515-1830.e.E.le roux ,paris,1887. 
6. Dan Pierre:Histoire de la Barbarie et de ses  corsaires 
,éditions, Pierre Rocolet ,Paris  .1634,  
7. De Voulx (A): Les archives du consulat général de la 

France soit les rapports commerciaux de Marseille 
avec l’ancienne régence d’Alger, Bastide libraire   
,editeur, Alger,1865 .  
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8. Eugene(P)  :Correspondance des deys d’Alger avec la 
coure de  France  1579-1833 , TII, paris, 1889. 
 
9. Haédo Fray Diego :Histoire des Rois d'Alger, traduit par 
H.D.D.E , Grammont Adolphe ,Jourdan,Libraire-
éditeur,Alger,1881. 
10. Haedo Fray Diego: Histoire des rois d'Alger, traduit par 
de Grammont ,et présente par rebbahi Abderrahmane, Alger 
grand livres edition,Alger,2004. 
11. Rotalier C H ;Histoire des états barbaresque qui exercent la 
piraterie,2T,Paris, 1757 .  
12. Tassy Laugier  de: Histoire du royaume d'Alger, Henri 
du Sauzet Amsterdam. 

 _قائمة المراجع:2

 بالعربية:أ_

أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر و عالم أباظة فاركؽ عثماف ، -1
 .1986،دار ادلعارؼ،مصر،البحر المتوس ط أثناء القرن السادس عشر

،دار اذلدل للطباعة كالنشر قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديثامحيده عمرياكم ، -2
 .ـ2005-ىػ1426كالتوزيع،عني مليلة ،

التاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر عبد العزيز نوار: البطريق عبد احلميد ك -3
 .1973،دار النهضة العربية ، بريكت   فيينا

،تر :زلمود علي عامر،دار النهضة األتراك العثمانيون في افريقيا الشماليةألرت عزيز سامح: -4
 ـ. 1989لبناف -،بريكت1العربية للطباعة ك النشر،ط 

 .1993زغواف ،د.د.ف ،، دراسات في التاريخ الموريسكي األندلسيالتميمي عبد اجلليل ، -5
، مركز البحوث كالدراسات عن 1، ط  الواليات العربية ومصادر وثائقهاالتميمي عبد اجلليل:  -6

 .1984الواليات العربية يف العهد العثماين ، تونس  
-الجزائر-تونس-ليبيا)الحديث المغرب العربي الكبير في العصر اجلمل شوقي عطاء اهلل ، -7

 .1977، 1، مكتبة األصللوا ادلصرية،ط(المغرب
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 1216-م 1514ه/ 920) تاريخ الجزائر العامعبد الرمحاف بن زلمد ،زلمد  اجليالين -8
 ـ. 2014شركة دار األمة للطباعة كالنشر ك التوزيع،،3،جم( 1830ه/
الخليفة العثماني سليم الثاني تاريخ البحرية العثمانية حتى نهاية عهد الدعيم زلمود السّيد ، -9

 .1994،منشورات احتاد ادلؤرخني العرب ،القاىرة ،1574
،الشركة الوطنية للنشر ك التجارة الخارجية للشرق الجزائري الزبريم زلمد العريب ، -10

 ـ.1972التوزيع،
، م1916-1516والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة  العرب، أمحد زكريا  الَشِلقْ  -11
 ـ. 2002للنشر ك التوزيع، القاىرة،  العربية مصر، 1ط

، عني للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعية ، مصر  تاريخ العرب الحديثالشيخ رأفت : -12
1994. 

،أعماؿ أكادديية ادلملكة الحماية من القرصنة في نظر الشريعة اإلسالميةالصاحل صبحي ، -13
 ـ.1986-ادلغرب-،الرباط9ادلغربية،الدكرة 

،دار ابن وأسباب السقوطالدولة العثمانية، عوامل النهوض اليب علي زلمد ،الص -14
 .2001اجلوزم،القاىرة، 

-1776العالقات الدبلوماسية بين دول المغرب والواليات المتحدة )العريب إمساعيل: -15
 .1978( اجلزائر، ش.ك.ف.ت. 1816

، ادلؤسسة الوطنية للكتاب  تاريخ الرحلة واالستكشاف في البر والبحرالعريب إمساعيل: -16
 . 1986،اجلزائر، 

،دار م1547-1470خير الدين بربروس و الجهاد البحر العسلي بساـ ، -17
 .2طق،1400-1980ائس،فالن

تونس ديث و أوضاع المعاصرة ،)الجزائر المغرب العربي دراسة تاريخية الحالعّقاد صالح ، -18
 ـ.1985ادلصرية،القاىرة،، مكتبة ألصللو 5(،طالمغرب األقصى

، دار  6، حتقيق : إحساف حقي ، ط تاريخ الدولة العلية العثمانيةاحملامي زلمد فريد بك:  -19
 .1988النفائس ، بريكت 

ط  اجلزائر، ش.ك.ف.ت، ، حرب الثالثة مائة سنة بين الجزائر و اسبانياادلدين أمحد توفيق ، -20
 ـ.2،1976

 .1980مطبعة البعث، قسنطينة،  ،الماضي والحاضرأم الحواضر في ادلهدم شعيب زلمد ، -21
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 بريكت، ،الشركؽ دار ،2 ج ،الصهيونية و اليهودية و اليهود موسوعة،الوىاب  ادليسرم عبد -22
 ـ.1998

 .3د.س.ف ،ج مكتبة النهضة اجلزائرية، ،تاريخ الجزائر في القديم و الحديثادليلي مبارؾ ،  -23
تر ك تح :يوسف  ،م 1574-1516لألقطار العربية الفتح العثماني نيكوالم ، ؼايفا نو  -24

 .2004،دار الفرايب، 2عطا هلل ،ط 
 في الجزائر في الفنادق و المقاىي و الخمارات خدمات و ال لهو حياة" ، بديرة ادلازرم -25

 العربية الواليات يف االجتماعية احلياة ملتقى أعماؿ يف منشور ،"ميالدي عشر الثامن القرن أوائل
 ـ.1988،زغواف ،2ك ج 1جالعثماين، العهد أثناء
شخصية الجزائر الدولية وىيبتها العالمية قبل سنة مولود قاسم نايت ، بلقاسم -26

 .1985 قسنطينة، ،دار البعث،1،ط1830
 في والمغرب الجزائر بين والثقافية واالجتماعية االقتصادية العالقات :خركؼ عمار بن -27

 ـ.2009،كالتوزيع كالنشر للطباعة األمل دار،2ج,ميالدي عشر السادس/ ىجري العاشر القرن
 ،منشورات اخلزانة العلمية الصبيحة ،سال أولى حاضرتي أبي الرقراق بن عبدا هلل عبد العزيز: -28
 ـ.1989 ،سال، 2ط

 ـ.2016،مؤسسة دار كوكب للنشر ك التوزيع،2،ج1،طالمدينة و الريف ، بلبربكات عتو بن -29
،دار الغرب اإلسالمي 1962السياسي للجزائر من البداية ولغاية التاريخ بوحوش عمار ، -30

 .1،1997ط،
،دار 2،ج -الجزائر القديمة والوسيطة والحديثة -الموجز في تاريخ الجزائربوعزيز حيي ، -31

 .ـ2009طبعة خاصة،اجلزائر، البصائر للنشر كالتوزيع،
،ديواف  ( 1830-1500: عالقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوربا ) بوعزيز حيي -32

 .1980ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،  
،جامعة القدس م(1924-1280الدولة العثمانية ) تاريخ، تيسري  جبارة -33

 .ـ2015-ىػ 1436ادلفتوحة،فلسطني،
 .3،ج 1981ج ، دار النهضة العربية ، بريكت 3،  تاريخ المغرب الكبير،جالؿ حيي  -34
, 2، تعريب زلمد مزايل ،كالبشري بن سالمة،جالشماليةتاريخ إفريقيا جولياف شارؿ أندرم:  -35

 .1983الدار التونسية للنشر,  
دار ،2،ج1،ط-األحوال االقتصادية و الثقافية–الدولة الزيانية  تاريخ، سلتار  حساين -36

 .ـ2007احلضارة للطباعة ك النشر ك التوزيع ،
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العاشر الهجري/السادس  العالقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرنخركؼ عّمار ، -37
 ـ.1978،دار األمل للنشر كالتوزيع،اجلزائر،1،ج1،طعشر الميالدي

ادلؤّسسة الوطنية للنشر كاإلشهار"منشورات  ،البحرية الجزائرية عبر التاريخخاّلصي على ، -38
 ـ. 2007كحدة الركيبة، اجلزائر، ادلتحف ادلركزم للجيش"،

والعسكري للجزائر في ،دراسة في عهد األمان القانون األساسي السياسي دمحاين توفيق  -39
 ، الدار العثماين.-مرةتنشر ألكؿ  كثائق- العهد العثماني

 .2009، دار العثمانية،اجلزائر، : دراسة في عهد األماندمحاين توفيق -40
-1512الدخول العثماني إلى الجزائر ودور اإلخوة  بربروس )درّاج زلمد ، -41

 .ـ2012-1433،األصالة للنشر كالتوزيع، 1ناصر الدين سعيدكين،ط تصدير:م(،1543
 إفريقيا،3،طم17و  16األندلسيون و ىجراتهم إلى المغرب خالل القرنين رزكؽ زلمد ، -42

 .1998الدار البيضاء، الشرؽ،
 .2009ـ.ك.ف.ت، اجلزائر ،(،1830-1791العالقات الجزائرية الفرنسية )زركاؿ زلمد ،  -43
،تع :عبد القادر زبادية ،دار القصبة للنشر الجزائر في عهد رياس البحر، سبنسر كلياـ -44

 ـ.2009،اجلزائر،
 1981ش.ك.ف.ت،، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر الحديثسعد اهلل أبو القاسم ،  -45

 .2ط،ـ
 .1988، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،شعوب وقومياتسعد اهلل أبو القاسم ،  -46
 3،ط-بداية االحتالل–زائر الحديث جفي تاريخ ال محاضراتسعد اهلل أبو القاسم ، -47

 ـ.1982اجلزائر ، ،الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع،
، ادلؤسسة الوطنية لكتاب اجلزائر، 2، جاء في تاريخ الجزائرآر أبحاث و سعد اهلل أبو القاسم:  -48

1986. 
،معّدلة 2،طالملكية والجباية في الجزائر أثناء العهد العثماني، صر الدينان سعيدكف -49

 .اجلزائر كمنّقحة،البصائر اجلديدة للنشر كالتوزيع،
(، 1830-1792المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ) النظام، ناصر الدين  سعيدكين -50
 كالتوزيع، اجلزائر.البصائر اجلديدة للنشر  ،كمعدلة كمزيدةثالثة منقحة  طبعة
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 _الرسائل الجامعية4

 1839-1671العثمانية خالل عهد الدايات في الجزائر،)العالقات الجزائرية الصغريم سفياف ، -1
كلية العلـو اإلنسانية ك  (، مذكرة مقدمة لنيل درجة ادلاجستري يف التاريخ احلديث ك ادلعاصر،م

 ق(. 2012-2011ق/ 1433-1432باتنة،) جامعة احلاج خلضر، االجتماعية ك العلـو اإلسالمية،
مذكرة مقدمة (،1830-1711نسية خالل عهد الدايات )العالقات الجزائرية التو العايب كوثر ، -2

لنيل شهادة ادلاجستري ختصص التاريخ احلديث ك ادلعاصر ،كلية العلـو االجتماعية ك اإلنسانية ،قسم 
 .ـ2014-2013العلـو اإلنسانية ،جامعة الوادم ،

-1518فرنسي ال وأوائل االحتاللالجزائر في العهد العثماني  والسكان فيالصحة القشاعي فلة ، -3
 .2004-2003جامعة اجلزائر ، ،كادلعاصر،دكتوراه دكلة يف التاريخ احلديث م1871

دكتوراه يف (،1830-1671األسرى األوروبيون في الجزائر خالل عهد الدايات )بلقاسم قرباش ، -4
ك االجتماعية ،قسم العلـو  اإلنسانيةالتاريخ احلديث ك ادلعاصر ،جامعة مصطفى اسطمبويل ،كلية العلـو 

 .ـ2016-2015اإلنسانية ،معسكر ،
العالقات التجارية لإليالة الجزائرية، مع بعض موانئ البحر المتوسط، مرسيليا، بليل رمحونة:  -5

 .، رسالة لنيل شهادة ادلاجستري يف التاريخ، احلديث، جامعة اجلزائرم(1827-1700ليفورنا)
-زائر من الفتح اإلسالمي إلى العهد العثماني من خالل المصادرأسواق مدينة الجبن كردرة زىية ، -6

،رسالة لنيل شهادة ادلاجستري يف اآلثار اإلسالمية ،جامعة اجلزائر ،كلية العلـو  -دراسة تحليلية
 .ـ2000-1999اإلنسانية ،قسم اآلثار ،

اري في العهد الطرق و القوافل التجارية بين الحواضر المغاربية و أثرىا الحضحفناكم رشيد ، -7
جامعة  ،يف التاريخ احلديث ك ادلعاصر ماجستريم،18-17ه،12-11العثماني خالل القرنين 

 .ـ2014-2013قسنطينة،
 مذكرة ،م 1830 إلى 1798 سنة من العالي والباب اإليالة الجزائرية بين العالقات محاش خليفة ، -8

 .ـ1988اإلسكندرية، جامعة – اآلداب كلية ماجستري،
-1519البحرية الجزائرية و تأثيرىا في العالقات الجزائرية الفرنسية السياسية إسحاؽ ، زبتوين -9

-1433/2011-ق 1432،رسالة ماجستري يف التاريخ احلديث ،ادلركز اجلامعي بغرداية، م 1800
 ـ. 2012

 ،دكتوراهم1830-1519المجتمع الجزائري و فعالياتو في العهد العثماني شويتاـ أرزقي ، -10
 .ـ2007-2006جامعة اجلزائر، ،ريخ احلديثيف التا
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، سياسة خير الدين في مواجهة المشروع االسباني الحتالل المغرب األوسطصاحل كليل ،  -11
 .2006.2007رسالة ماجيستري تاريخ حديث معاصر ،جامعة باتنة، 

-جتماعية ا،مقاربة م1800-1700الحرف  و الحرفيون بمدينة الجزائر غطاس عائشة ، -12
 .2002جامعة اجلزائر، معهد التاريخ، كتوراه دكلة  يف تاريخ،د  قتصادية،ا
 1694-1619الجزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  العالقاتغطاس عائشة ، -13

 ـ. 1984جامعة اجلزائر، ،رسالة ماجستري،م
جامعة يف  ، دكتوراهالحركة األدبية في الجزائر خالل العهد العثمانيفاطمة دخية ، -14

 .ـ2015-2014بسكرة،
الصراع الجزائري اإلسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط خالل فكاير عبد القادر :  -15

 .2000/2001، رسالة ماجستري ، معهد التاريخ ، جامعة اجلزائر ، اجلزائر  م16القرن 
 1830-1519الكراغلة و السلطة في الجزائر خالل العهد العثماني (مقصودة زلمد ، -16

 ـ. 2014-ق 1435جامعة كىراف، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،م(،

 _المعاجم:5

 أ_بالعربية:

يف ادلصطلحات االيوبية ، كادلملوكية، كالعثمانية ذات االصوؿ  المعجم الجامعحالؽ حساف كالصباغ عباس:_1
 ـ.1999،دار العلم للماليني ، بريكت ،  1العربية ، كالفارسية ،كالرتكية ،ط

 ب_باالجنبية:

1_Dubois Claude , et autres:Le petit larousse illustre ,edition larousse 
,Paris ,2007 
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 1:خارطة اعبزائر العثمانية 01الملحق رقم 

 

 

 
 

 
                                                           

1
،ؾبلة الدراسات  1830-1518الجزائر خالؿ الحكم العثماني أكضاع مؤيد ؿبمود ضبد اؼبشهداين ك سلواف رشيد رمضاف ، 

 .444 ص ـ.2013ق/نيساف 1434،جامعة تكرت ،صبادل اآلخر 16،العدد 5التارخيية ك اغبضارية ،اجمللد
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 1ـبطط يوضح موقع سوؽ البادستاف يف مدينة اعبزائر: 02الملحق رقم
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 .178ؿبمة عائشة ،اؼبرجع السابق ،ص 
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 1:ميناء مدينة اعبزائر خالؿ القرف السابع عشر ميالدم03الملحق رقم 
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 1ـ17خريطة توضح اؼبدف الساحلية لضفيت غرب البحر اؼبتوسط خالؿ القرف :04الملحق رقم
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 د.00:15،الساعة 25/09/2015،يـو ww,gallica ,bnf ,frأنظر اؼبوقع االلكرتكين ، 
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 1للجزائر اؼبتطوعوف اعبند منها يأيت كاف اليت األناضوؿ مدف أىم بأظباء خريطة : 05الملحق

 

                                                           
 كلية ماجستًن، مذكرة ،ـ 1830 إلى 1798 سنة من العالي كالباب اإليالة الجزائرية بين العالقات ، خليفة ضباش 1

 .244ـ،ص1988اإلسكندرية، جامعة – اآلداب
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 1خريطة توضح موقع بعض سجوف األسرل يف مدينة اعبزائر يف العهد العثماين:06الملحق رقم 
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خريطة توضح العالقات التجارية بٌن مدينة اعبزائر ك مدف البحر األبيض :  07الملحق رقم 
  1اؼبتوسط ك أكركبا يف العهد العثماين
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 1:توزيع األسواؽ دبدينة اعبزائر 08الملحق رقم 
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 .226زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 
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:قائمة بأظباء اؼببعوثٌن الكنسيٌن يف اعبزائر يف النصف الثاين من القرف السابع  09الملحق رقم
 1عشر
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  1زائربايلربايات اعب: 10الملحق

 تاريخ التولية
 ـ1544-ق950 ينحسن باشا بن خًن الد

 ـ1551-ق958 -مؤقتا–حسن آغا 
 ـ1552-ق959 صاحل رايس

 ـ1556-ق963 حسن قورصو
 ـ1557-ق964 باشا بن خًن الدين )ثانيا(حسن 

 ـ1562-ق969 أضبد باشا بستاقبي
 ـ1562-ق969 -مؤقتا–القائد حيي 

 ـ1562-ق969 حسن باشا بن خًن الدين)ثالثا(
 ـ1567-ق974 ؿبمد بن صاحل رايس

 ـ1568-ق976 علج علي
 ـ1572-ق979 أضبد عراب

 ـ1574-ق981 القائد رمضاف
 ـ1577-ق985 حسن فنزيانوا
 ـ1580-ق990 جعفر باشا

 ـ1582ق990 -مؤقتا–القائد رمضاف 
 ـ1582-ق990 مامي األرناؤكط

 ـ1583-ق991 حسن فنزيانو)ثانيا(
 ـ1585-ق993 -مؤقتا-ؿبمد مامي عتيق
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 .143مرجع سابق،ص ،عبد الرضبن بن ؿبمد اعبياليل  
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 1ـ( 1659-1587ق/ 1069 -995باشاكات اعبزائر:)11 الملحق

 تاريخ التولية
 ـ    1578-ق995           دايل أضبد باشا

 ـ1589-ق997 خضر باشا
 ـ1591-ق999 اغباج شعباف باشا

 ـ1594-ق1003 مصطفى باشا
 ـ1595-ق1003 خضر)ثانيا( باشا
 ـ1599-ق1007 دايل حسن باشا

 ـ1599-ق1007 مصطفى جاقرجي باشا
 ـ1601-ق1009 سليماف باشا

 ـ1603-ق1011 خضر )ثالثا( باشا
 ـ1603-ق1011 ؿبمد قوصة باشا

 ـ1605-ق1013 كوسة مصطفى القاجبي باشا
 ـ1607-ق1016 رضواف باشا

 ـ1610-ق1019 كوسة مصطفى )ثانيا( باشا
 ـ1611-ق1020 مصطفى باشا

 ـ1613-ق1022 حسٌن الشيخ باشا
 ـ1616-ق1025 مصطفى خزناجي باشا
 ـ1617-ق1026 سليماف قاطانيايل باشا

 ـ1618-ق1027 حسٌن الشيخ )ثانيا( باشا
 ـ1619-ق1028 سليماف باشا
 ـ1619-ق1028 خسرؼ باشا
 ـ1620-ق1029 خضر باشا

 ـ1621-ق1030 مصطفى حافظ كوسة باشا
 ـ1621-ق1030 حسٌن باشا

 ـ1623-ق1032 حسٌن بن الياس باشا
 ـ1623-ق1032 مراد باشا
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 ـ1624-ق1033 ابراىيم باشا
 ـ1625-ق1034 خسرؼ باشا
 ـ1626-ق1036 حسٌن باشا
 1ـ1634-ق1044 يوسف باشا
 ـ1637-ق1047 علي باشا

 ـ1639-ق1049 الشيخ حسٌن باشا
 ـ1640-ق1050 أبو صباؿ يوسف )ثانيا( باشا

 ـ1642-ق1052 ؿبمد برصايل باشا
 ـ1644-ق1054 أضبد دغاقبي باشا

 ـ1647-ق1050 أبو صباؿ يوسف ) ثالثا( باشا
 ـ1650-ق1060 مراد باشا

 ـ1651-ق1061 بوشناؽ ؿبمد باشا
 ـ1551-ق1064 طوباؿ ؿبـر باشا

 ـ1655-ق1065 أضبد طوشاف باشا
 ـ1655-ق1065 عبد اهلل بلكباشي باشا

 ـ1656-ق1066 إبراىيم باشا
 ـ1656-ق1066 اغباج أضبد باشا

 ـ1657-ق1067 إبراىيم )ثانيا( باشا
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .144عبد الرضبن بن ؿبمد اعبياليل،مرجع سابق،ص  
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 1ـ( 1659-1587ق/  1069-995األحداث)جدكؿ تارخيي ألىم : 12الملحق 

 أىم الحوادث ك أبرز األحداث تاريخ الحوادث
 ابتداء عصر حكومة الباشاكات ـ1587-ق995
 قمع حركة الثورة الوطنية دبجانة ـ1590-ق998
 اشتداد ؽبيب الثورة الوطنية بناحية زكاكة ـ1591-ق999

الغزالف ك إنشاء مركز قمع اغبركة الثورة بناحية سور  ـ1594-ق1003
 للحراسة

استيالء األتراؾ على حصن اؼبرسى األعلى بوىراف ك  ـ1599-ق1007
 اهنزاـ األسباف إىل اغبصن األسفل

حدكث اإلضطراب السياسي ك العسكرم حوؿ  ـ1601-ق1009
منصب اإلمارة ك إخفاؽ األسباف يف ضبلتهم الشعواء 

 ضد العاصمة
السياسي ك اإلقتصادم بٌن حكومة نشأة اػبالفة  ـ1603-ق1011

اعبزائر ك فرنسا ك رد غارة األسباف البحرية عن مرسى 
 أزفوف

 انتصار األسباف بوىراف ـ1606-ق1014
كقطع العالئق  -عنابة-إغارة الطوسكاف على بونة ـ1607-ق1016

 بٌن اعبزائر ك فرنسا ك ربطيم مرسى برشك
ك األسباف على سواحل  ضبلة اإلقبليز ك اؽبوالنديٌن ـ1610-ق1019

 اعبزائر
تسوية اػبالؼ الناشئ بٌن حكومة اعبزائر ك تونس  ـ1613-ق1022

 حوؿ زبطيط اغبدكد السياسية بٌن القطرين
 ربطيم السلطة اؼبركزية للمحرس الفرنسي بالقالة ـ1617-ق1026
ذبدد اػبالؼ بٌن اعبزائر ك فرنسا ك شن الغارات  ـ1620-ق1029

 ية ضد اؼبراكب الفرنسيةالبحرية اعبزائر 
 خيبة ضبلة اإلمًناؿ اإلقبليزم مانصيل على اعبزائر ـ1620-ق1030
تقدـ البحرية اعبزائرية ك اتصاؽبا بأعلى جزر حبر  ـ1623-ق1033

                                                           
1
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 الشماؿ
 التزاحم اؽبولندم اإلقبليزم باعبزائرم ـ1623-ق1033
نشوب اػبالؼ بٌن اعبزائر ك تونس حوؿ قضية  ـ1628-ق1037

 اغبدكد ك انفجار كقعة السطارة
تدمًن الزلزاؿ اؽبائل ألكثر دكر العاصمة ك موت  ـ1632-ق1042

 األكثرية من السكاف
 انكسار األسطوؿ الفرنسي دبياه اعبزائر ـ1634-ق1044
ربطيم مركز القالة الفرنسي ك إعالف اغبرب ضد  ـ1637-ق1046

 فرنسا
يف حرب البندقية ببحر انكسار األسطوؿ اعبزائرم  ـ1640-ق1055

 األدرياتيك
 اإلستيالء النهائي على أعماؿ قسنطينة ـ1642-ق1052
 انكسار أسطوؿ أماـ قرصاف مالطة ـ1644-ق1054
 1تأسيس إرسالية القديس فانصاف دكبوؿ باعبزائر ـ1646-ق1056
 ىجـو األمًناؿ الفرنسي دككٌن على مدينة اعبزائر  ـ1648-ق1058
 ؿباكلة الدكلة الشريفية العلوية اإلستيالء على اعبزائر ـ1650-ق1060
ازباذ كادم التافنا حدا فاصال بٌن حكوميت اعبزائر ك  ـ1655-ق1064

 مراكش 
تسرع القنصل الفرنسي إىل مغادرة احملرس التجارم ك  ـ1656-ق1066

 تأسًنه لطائفة من اؼبسلمٌن 
 هناية عصر حكومة الباشاكات ـ1659-ق1069

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .158-157ص ،عبد الرضبن بن ؿبمد اعبياليل،مرجع سابق 
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 :1ـ( 1671-ـ 1081/1659-ق 1069أغوات اعبزائر:):13الملحق

 تاريخ التولية
 ـ1660-ق1070 البكباشي خليل آغا
 ـ1661-ق1071 بويوؾ رمضاف آغا

 ـ1661-ق1071 شعباف آغا
 ـ1662-ق1072 إظباعيل آغا
 ـ1665-ق1074 موسى آغا

 ـ1665-ق1075 اغباج علي آغا
 

 (:2ـ 1671-1656ق/ 1082-1069األحداث التارخيية )جدكؿ تارخيي ألىم :14 الملحق

 أىم الوقائع ك أبرز األحداث تاريخ الوقائع ك األحداث
 فاربة حكومة اآلغوات باعبزائر ـ1659-ق1069
 إنشاء بناية اعبامع اعبديد اغبنفي بالعاصمة ـ1660-ق1070
 خيبة اغبملة الربيطانية على اعبزائر ـ1660-ق1071
 ـ1662-ق1072
 ـ1663-ق1073

توايل اهنزاـ اغبملة الفرنسية ضد اعبزائر أربع مرات، ك 
 انكسار األتراؾ

خيبة اغبملة الفرنسية ضد مدينة جيجل، ك انتشار  ـ1664-ق1075
 البعثات ك اإلرساليات اؼبسيحية باعبزائر

 توثيق العالئق التجارية بٌن اعبزائر ك فرنسا ـ1665-ق1076
 ليز على اعبزائر ك رميهم ؽبا بالقنابلإغارة اإلقب ـ1670-ق1080
اغتياؿ اغباج علي أغا ك بو كانت هناية عصر األغوات  ـ1671-ق1082

 باعبزائر
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 .169ص ،عبد الرضبن بن ؿبمد اعبياليل،مرجع سابق 

 .186ص نفسو، 2
 

 



 

  
 662صفحة 

 
  

 (1ـ 1700-1672ق/ 1246-1082):دايات اعبزائر )العهد األكؿ(: 16الملحق 

 تاريخ التولية
 ـ1682-1671 اغباج باشا

 ـ1683-1682 بابا حسن باشا
 ـ1688-1683 باشا ميزكمورطواغباج حسٌن 

 ـ1695-1688 اغباج شعباف باشا
 ـ1698-1695 اغباج أضبد باشا

 ـ1700-1695 حسن باشا شاكش
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 .130ص ،2ج،مرجع سابق،الموجز في تاريخ الجزائر،حيي بوعزيز 



 

  
 666صفحة 

 
  

 ـ1681البحرية اعبزائرية عاـ  :17الملحق رقم 

 1القوات البحرية ؼبدينة كفبلكة اعبزائر حوؿ "ىايت "تقرير للمبعوث الفرنسي
اسم  اسم السفينة 

 القائد
عدد قطع 

المدفع 
في 

 السفينة

عدد 
الجنود 
في كل 

 سفينة

اسم  
 السفينة

اسم 
 القائد

عدد قطع 
المدفع 

في 
 السفينة

عدد 
الجنود 
في كل 

 سفينة

غايل  الوردة 01
رايس 
 أمًناؿ

النجـو  12 400 36
 السبعة

- 30 320 

مصطفى  اغبصاف األبيض 02
 رايس

34 380 13   28 300 

غايل  اعبانول 03
 رايس

32 380 14   30 300 

04   32 380 15   34 300 

 380 34   16 320 30 - البسطاقبي 05

رجب  البسكاقبي 06
 رايس

24 300 17   22 400 

 250 28   18 300 26 - األسد األضبر 07

 400 32   19 340 34 - اعبوىرة 08

      340 34 - التنوس أ 09

يوسف  02البولوين 10
 رايس

30 320      

 ؿبمد  11
  رايس

14 180      
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 .107،ص،اؼبرجع السابق1830-1500نصوص ككثائق في تاريخ الجزائر الحديث :صباؿ قناف 



 

  
 662صفحة 

 
  

 :1ـ 17ك  16ديثل عدد األسرل باعبزائر خالؿ القرنٌن : 18رقم  الملحق
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 .172ؿبمة عائشة ،مرجع سابق ،ص  



 

  
 664صفحة 

 
  

:األسرل الذين مت افتدائهم من قبل منظمات افتداء األسرل من خالؿ أرشيف التاريخ الوطين  19الملحق رقم 
  1(BNM(،ك اؼبكتبة الوطنية دبدريد )AHNباسبانيا )

( عدد المفتدين األرشيف السنة  المدة الزمنية )اليـو
1575 BNM:mss2963 143 84 

1580-1581 L118, L1202 165 293 
1582 L119 107 -- 

1587-1588 L122 102 -- 
1591-1592 L121 120 -- 

1618 L125 141 -- 
1627 mss3872 143 -- 
1642 L133 142 -- 
1649 L132 106 -- 
1651 mss3597 238 -- 
1660 mss4359 368 -- 
1662 L139 285 19 
1664 mss4314 262 -- 
1667 mss3586 211 22 
1669 mss3593 189 12 
1670 L135 192 23 
1675 mss7974 519 19 
1678 Mss7752 448 -- 
1679 L146 165 09 
1686 mss4363 320 20 
1690 L145 162 09 
1692 L147 156 17 

                                                           
1

دكتوراه يف التاريخ اغبديث ك (،1830-1671األسرل األكركبيوف في الجزائر خالؿ عهد الدايات )قرباش بلقاسم ، 
-2015ك االجتماعية ،قسم العلـو اإلنسانية ،معسكر ، اإلنسانيةاؼبعاصر ،جامعة مصطفى اسطمبويل ،كلية العلـو 

 .145ـ،ص2016
2
 (L دبعىن:)Legagos أم ملفات رقم: 



 

  
 665صفحة 

 
  

 1كالرضبة اؼبقدس الثالوث منظميت قبل من افتداؤىم مت الذم األسرل عدد بٌن مقارنة : 20الملحق رقم 

 كعدد المنظمة السنة
 األسرل

 كعدد المنظمة السنة
 األسرل

 (153)الرضبة 1681 (212)اؼبقدس الثالوث 1670

 (446)الرضبة 1682 (519الرضبة) 1675

  (450الرضبة) 1678
1692 

 (156)اؼبقدس الثالوث

 (642)الرضبة (163اؼبقدس) الثالوث 1679

 (537) اؼبقدس الثالوث منظمة طرؼ من احملررين األسرل ؾبموع

 (2210) الرضبة تنظيم طرؼ من احملررين األسرل ؾبموع
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 .147،اؼبرجع السابق ،ص قرباش بلقاسم  



 

  
 666صفحة 

 
  

 1عدد أسرل طائفة األصدقاءإحصاء : 21الملحق رقم 

 كجدت إف األسماء األسرل عدد السنة

1682 21 -- 

 أفراد بٌن لقاءات يوجد كاف -- 1683
 تفاصيل دكف الطائفة

 افتداء مت التقارير، إحدل يف 1684
 آخركف بقي حٌن يف البعض،

 كأسرل

-- 
 

 
 سابق، أسًن فولك، موسس ذكر 1685

 أما .أسرل ستة اؼبدينة يف ترؾ أنو
 سابق أسًن جيلبارت إيغرامي

 من ثالثة كجود دفأك   اعبزائر،ب
 الطائفة أسرل

 جيلبارت، إيغرامي فولك، مويسس
 ريومام

 للوزير ملكا أصبح فقد ريومام أما
 .األكرب العثماين

 أكدم ركجر 01 1686

1687 01 -- 

1688 -- -- 
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 .149-148،اؼبرجع السابق ،ص قرباش بلقاسم  



 

  
 667صفحة 

 
  

 1األسرل عدد إحصاء : 22الملحق رقم 

 المصدر األسرل عدد المناطق السنة

 ,De La Motte 4200-2800 سفينة إقبليزية 353 167216- 82
99 

 Mafrici, 66 50 بوغليا -تورشياريلو 1673

 160 اعبزائريوف أخذ 167716- 80
 خالؿ إقبليزية سفينة

 شهر 40

1300-1900 Morgan. R 

86 -168516 -- 664 Fontnay, 434 

 

 2قادس يف بيعوا الذين األسرل عدد إحصاء : 23الملحق رقم 

 1650 السنوات
1655 

1660 
1665 

1670 
1675 

1680 
1685 

1690 
1695 

المجموع 
 األصل اإلجمالي

 286 40 56 84 82 24 بربرم
 766 11 69 329 233 124 عربي
 87 58 11 06 11 01 تركي
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 .151-150،اؼبرجع السابق ،ص قرباش بلقاسم  

2
 .165نفسو ،ص 



 

  
 668صفحة 

 
  

 1ـ17 القرف خالؿ اعبزائر من احملررين األسرل شبن : 24   الملحق رقم
 الثمن السنوات
 دكالر 6.000 مقابل ربريرىم مت   فرنسيٌن أربعة 1642
 بريطاين رجل عن دكبل 1450 مبلغ دفع مت 1646
 أف تظهر دفربيس، سيموف لنا قدمها قائمة يف 1682

 بٌن كاف الفدية شبن
 اؼبتوسط أما الثمانية، ذات قطعة 150-2000

  بٌن فكاف للفدية اإلصبايل

.300- 200 
 الفدية شبن أف لنا قدمت الفدية قوائم إحدل 1683

 أما ، الثمانية ذات قطعة 600-130بٌن كاف
 بعض ،كىناؾ 300-200 اإلصبايل اؼبتوسط

 ) أمسرتداـ من سفينة قائد :مثال ،االستثناءات
 كارنو ،( 2000

 رباف ،( 1100 ) تاسل لويسسيفارتيز
 (900سفينة)

 راسل اؼبغريب، السلطاف أف يؤكد بركؾ فرانسيس 1688
 مقابل أسًن 500 شراء أجل من اعبزائريٌن

 رأس. كل عن دكالر 150
 لدل أسًنا كاف يهودم، تاجر إبن مرض أف بعد 17 ؽ أكاخر

 بتعيٌن األخًن قاـ األتراؾ الضباط كبار أحد
 ،القصر لنساء إضافة بو لالعتناء أسًنين

 شراء من سيمكنو بيعو، أف يأمل كاف أنو باعتبار
 .آخرين أسرل ستة أك طبسة
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 .209-208،اؼبرجع السابق ،ص قرباش بلقاسم 



 

  
 669صفحة 

 
  

انتشار أنواع من األكبئة يف بعض اؼبدف اعبزائرية خالؿ القرف  جدكؿ يوضح: 25  الملحق رقم
 1السابع عشر

 المالحظات االنتشار الجغرافي الفترة
 - قسنطينة-اعبزائر 1598-1603
 - اعبزائر 1605-1609
 - اعبزائر 1611-1613
 عرؼ باغببوب الكبًنة بايلك الشرؽ-اعبزائر 1620-1624
 ـ1626باشا يف  كفاة خسرك اعبزائر 1626-1627

 - اعبزائر 1630
 - قسنطينة 1634-1636
 - صبيع البالد 1639-1644
 - صبيع البالد 1646-1650
 عرؼ بوباء قونية صبيع البالد 1654-1657

 - صبيع البالد 1659
 عرؼ باغببوب القوية بايلك الشرؽ-اعبزائر 1661-1666
 - اعبزائر 1671-1672
 - صبيع البالد 1675-1678
 - اعبزائر 1680-1683

 - اعبزائر 1686
 - اعبزائر 1689-1695
 - اعبزائر 1697-1702
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مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستًن (،1830-1711عهد الدايات )العالقات الجزائرية التونسية خالؿ كوثر العايب ، 
-2013زبصص التاريخ اغبديث ك اؼبعاصر ،كلية العلـو االجتماعية ك اإلنسانية ،قسم العلـو اإلنسانية ،جامعة الوادم ،

 .123ـ،،ص2014



 

  
 672صفحة 

 
  

 :1( 1619أكتوبر -:غنائم اعبزائريٌن )مام26رقم ملحقال

 المالحظات األسرل المراكب التواريخ
)غرامام ،برتغايل، جنوم 4 مركب من مرسيليا مام 9

 ،فارسي مالطي(
الركاب أخلي سبيل اؼبركب الطاقم ك 

 الفرنسيٌن
 احتجزت اؼبراكب ك اغبمولة عدد غًن ؿبدد سفن ىامبورغي ة 4 جواف 1
احتجزت اغبمولة ،أفرج عن البحارة ك  - سفينتٌن ىولنديتٌن جواف 5

أخلي سبيل السفينة األكىل على الفور 
 جويلية. 12ك األخرل يف 

 احتجزت اؼبراكب ك اغبمولة اسباين 40 مركب اسباين جواف 8
سفينتٌن قادمتٌن من  جواف 25

 اسبانيا 
بلجيكيٌن ،اسباف ك فرنسيٌن 

 يف خدمة اسبانيا
تابعي ة السفينتٌن ك عدد األسرل غًن 
 ؿبد د ،احتجزت السفينتٌن ك اغبمولة

جواف  1من 
 10إىل 

 جويلية

صقلي ك أسًنين فر ا  160 -
 من تونس

غارة مشرتكة مع التونسيٌن على 
 ،غنيمة شبينة جدان السواحل الصقلي ة 

احتجزت اغبمولة ،أفرج عن البحارة ك  - فرقاطة فرنسية جويلية 13
 لكن الفرقاطة أفلتت

 احتجز اؼبركبٌن ك اغبمولة اسباين 28 مركبٌن اسبانيٌن أكت 5
 احتجز اؼبركب ك اغبمولة أؼباين 17 سفينة ىامبورغي ة أكت 27
 غارة على ساحل غاليسيا  اسباين 72 - أكت 31

غارة على سواحل غاليسيا ك جزر  اسباين 19 - سبتمرب 6
 الكنارم

غنيمة شبينة أخذت من االسباف،ك  اسباين 25 غليوطة اسبانية سبتمرب 15
 احتجز اؼبركب

سفن على األقل  4 سبتمرب 16
)فرنسية ،بلجيكية ،ك 

 اقبليزية(

كانت ربمل بضائع اسبانية ،احتجزت  -
 السفن ك اغبمولة 

غارات على سواحل اسبانية ك جزر كنارم ك العديد من   21 - سبتمرب  20
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 .87عطلي ؿبمد األمٌن ،مرجع سابق ،ص   



 

  
 672صفحة 

 
  

 الكنارم ،احتجزت ضبولة سكر االسباف
 افتدم الطاقم ك اؼبركب - مركب من طولوف سبتمرب  22
أخلي سبيل الطاقم ك اؼبركب ك  - مركب من الركشيل سبتمرب 29

 احتجزت اغبمولة
سفينتٌن فرنسيتٌن،ك  سبتمرب 30

سفينتٌن بلجيكيتٌن،ك 
 أخرل ىولندية

احتجزت اؼبراكب ك اغبمولة ،ك أغرؽ  -
 طاقم ك ركاب إحدل اؼبراكب

 احتجز اؼبركبٌن ك اغبمولة - سفينتٌن ىولنديتٌن أكتوبر 6
 احتجز اؼبركبٌن ك اغبمولة - سفينة إقبليزية أكتوبر 7
 - كنارم  35أؼباين ك  24 - أكتوبر 8
 - برتغايل 36 برتغايلمركب  أكتوبر 9
 26إىل  19

 أكتوبر
احتجز اؼبركبٌن ك اغبمولة ،غارة على  اسباين 18برتغايل ك  77 مركبٌن برتغاليٌن

 الساحل االسباين
 أسًن جنسيتو معركفة 578مركب ؿبتجز ،ك  25اجملموع :

 

 1(1618-1608غنائم البحرية اعبزائرية يف الفرتة ): 27رقم  ملحقال

 المالحظات األسرل المراكب السنوات
 بعض األسرل أخذكا ك بيعوا خارج اعبزائر 860 42 1608
1609 36 632 - 
1610 23 384 - 
1611 20 464 - 
 ال توجد إشارة - - 1612
 بالنسبة إليطاليا كحدىا 230 16 1613
1614 35 467 - 
 مل ترد إشارة ؽبذه السنة - - 1615
1616 34 767 - 
 من جزر مادير الربتغالية 663منهم  1763 26 1616
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 .89 صعطلي ؿبمد األمٌن ،مرجع سابق ، 



 

  
 676صفحة 

 
  

 غزك النزاركت ،ك عد ة مواقع جبزر الكنارم 1468 19 1618
 781مركبا ك  28دبعدؿ سنوم يقارب  7035 251 اجملموع

 أسًن
 

 :سنوات الغنائم القصول للبحرية اعبزائرية:28رقم  ملحقال

 (: 1644-1580سنوات الصعود ) .1
 1622-1607قوة صاعدة : .1-1

 الغنائم ك أنواعها "طبيعتها" السنة
 سفينة  17صبلة ما أخذه األتراؾ ك األىايل : 1608-1625
  أسًن 7035سفينة من الغنائم ك  251 جلب إىل اعبزائر 1608-1618
من فرنسا  193من ىولندا ، 447سفينة.ىذه تفاصيلها : 936 مت االستيالء على 1613-1621

من مناطق  60من إقبلرتا ،أكثر من  60من اسبانيا ، 120من البالد األؼبانية ، 56،
  بركفاتس ك لنغدكؾ الفرنسية

 سفينة إقبليزية 466ؾبمل ما أخذه اعبزائريوف  1609-1616
 هبا بفعل اؼبفاكضات من أجل السلمسفينة ك أعيدت ألصحا 216يف اإلصباؿ : 1616-1627
سفينة معظمها من السفن الضخمة )قوراس ك غاليوطات (ك أحيانا متوسطة  37 1612-1638

 ماليٌن قرش باإلضافة إىل السلع ك األسرل 5)طرطاف (،قيمتها 
 

 1642:1إىل  1619:عائدات البحرية من  29رقم  ملحقال

 سنوات الغنائم القصول .1-2
 سفينة ذبارية ىولندية 12أسًن يذكر كريكن  578سفينة ك  25 1619أكتوبر  26من 

 20سفينة أخذىا اعبزائريوف ،ك يف نفس السنة : 125سنة استثنائية : 1620
 سفينة 21أيكي،ك أخذت  205000سفينة بلغت قيمتها 

 500ألف أيكي ،ك عدد األسر  800قدرت ؾبموع الغنائم الفرنسية بػػ 1620
 أسًن فرنسي
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 .92-91 ،مرجع سابق ،ص عطلي ؿبمد األمٌن 



 

  
 672صفحة 

 
  

قرش ك مت  1700000بوارج ك سفن عظمى قدرت قيمتها بػػػػػ 05 1622-1623
 االستيالء على سفن :إقبليزية ك فرنسية ،ك اسبانية ك إيطالية

غزك قاعدة حبرية يف البندقية "بًناستوكىي "ك مت فيو غنم حوايل  - 1624-1625
 نصف مليوف قرش

يف عملية مشرتكة بٌن  1624جواف  22ك السنة أم سنة  -
اعبزائريٌن ك قراصنة تونس "مامي ك أسطى مراد "على نفس 

 القاعدة قدرت غنائم ىذه العملية بػػػػػ:ألف أيكي
 سفن من راكوش "قاعدة البندقية " 03جواف : 26-27 -

حبار ك توغلوا إىل جزيرة  53سفينة برتغالية عظمى ك عدة سفن صيد  1625
Terreneuve  بحارة ك يف طريق من ال 132نيو فولندر ،استولوا على

 سفن. 9العودة أخذكا 
سفينة ؿبملة سلع فاقت قيمتها  18استولت سفن اعبزائر ك تونس على  1626

 قرش 1600
 

 1غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم متنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعة
 الغنائم السنة

 ألف أيكي. 380سفينة قدرت قيمتها بػػػ: 20 1630
سفن كربل مرسيلية أخذت  3صنادؿ ك  4حسب "اؼبنور مركش ":أن و مت أخذ  1633

 إىل اعبزائر ك أف قيمتها تبلغ كبو مليونٌن من الًنات ترنوا.
لًنة ترنوا  47752000سفينة فرنسية قيمتها  80حسب األب "داف ":مت غنم  1633

 تركوا أحرارا. 138منهم  فرنسية 342،ك أسرل 
جندم  150قرش ك  4000سفينة ىولندية على متنها نبيل بندقي قد رت بػػػػػ: 1635

 ك كمية معتربة من الذخًنة.
 سفينة برتغالية ذبارية عظمى من نوع كاراؾ ؿبملة ببضائع غالية من اؽبند. 1636
 قادمة من اؼبوانئ األؼبانية.سفن  5سفينة برتغالية ذبارية ذاىبة إىل الربازيل ك  1637
 يف ىذه السنة مت غنم غنائم مهمة. 1638
 سفينة من ىامبورغ ربمل جنود االسباف إىل نابويل. 1639
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 فرقاطة من دنكرؾ قوية التسليح ك كذا سفينة ىولندية. 1640
 سفينة حربية ىولندية ك سفينة من دنكرؾ. - 1641-1642

 نفيسة.سفينة ىولندية ؿبملة ببضائع  -
 

 1699:1-1645غنائم البحرية اعبزائرية يف الفرتة اؼبمتدة من : 30رقم  ملحقال

 :سنوات الركود 1699-1645حركة المد ك الجزر  .1-3
 الغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم السنػػػػػػػػػػػػػػػة
 كبًنة.  ك تأخذ غنائم 240سفن جزائرية يف اؼبياه الربيطانية تأسر  7 1645
1646-

1648 
 إنزاؿ قوات السواحل اإليطالية ك الربيطانية ك أخرل أسرل.

 غارات مث تسجيل غنائم. 1649
 شخص. 150سفن ك عليها  3االستيالء على  1650
 أسرل ك ىجمات متفرقة على مناطق إيطالية. 1651
البندقية ك مركبٌن للحمالت اؼبمنونة االستيالء على سفينة إقبليزية ك ىولندية ؿبملة بالسلع إىل  1652

 إىل نابويل.
 من رجالو. 70أخذ سفينة ربمل أصغة كارديناؿ ك أسر  1653
 ألف قرش. 80أخذ بارجتٌن من دنكرؾ ك سفينة شبينة السلع قادمة من اؽبند ك مركبا حيمل  1654
1655-

1656 
 سفن ىولندية. 6سفينة مأسورة منها  17

1657-
1658 

مسيحيا+مركبٌن جنويٌن  390مالطية+سفينة ؿبملة بالنقود الفضي ة ك الذخًنة اغبربية+سفينة 
 كبًنين.

1660-
1661 

 سفينة يف ستة شهور. 62أخذ اعبزائريوف لإلقبليز 

1662-
1663 

من  5سفن عائدة عائدة من اؽبند ك  3سفن اسبانية ك  6سفينة ىولندية ك إقبليزية ، 11
 من نابويل. 3فرنسية ك  3جنوية ،ك  4البندقية ك 

 سفينة. 30اجملموع حوايل 
فرساف من مالطة  4شخص منهم  80سفينتٌن من كاتاركا ،ك يف مارس أخذكا بارجتٌن عليها  1644
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 سفن إقبليزية. 3ك 
 عدة صنادؿ ك مراكب أخذت يف اؼبياه االسبانية+سفينة بندقية ك اسبانية. 1655

)عقد 1666
الصلح مع 

 فرنسا(

يف سواحل  70صنادؿ جنوية ك أسر  4شبينة اغبمولة من القافلة اؽبندية+بارجتٌن ك سفينة 
ألف أيكي ك عدد من  40نابويل ،سفينة ذاىبة من البندقية كانت للجنويٌن هبا سلع تقدر بػػ

 اؼبركب ك القوارب ك كثًن من األشخاص.
1667-

1669 
يورك )قطعة ذىبية ك  8900يف إحدامها سفينة اسبانية ك قافلة من اؽبند ك سفينتٌن اسبانيتٌن 

رياالت االسباين ك منو كلمة بوجو اعبزائرية (+سفينة من نابويل  8تطلق أحيانا على قرش 
 شخصان. 24عليها 

)فشل 1670
الصلح مع 
 اإلقبليز (

 ،ك بارجة ىولندية.1670مام –سفن يف أفريل  5

1671-
)صلح  1677

مؤقت مع 
 اإلقبليز (

 بسلع بالغة القيمة.سفن كربل ؿبملة  -
سفن من الدامنارؾ ك ىامبورغ ،ك سفينتٌن ىولنديتٌن كانت إحدامها  3: 1673 -

 برميل من الكحوؿ اؼبقطر ك طبر بوردك. 1500ؿبملة بػػػ

 .1680عقد الصلح مع ىولندا طبق يف  1679
 أخذت سفن اسبانية ك برتغالية ك بندقية ك جنوبة. 1680

 أيكي.  750,000سفينة فرنسية تبلغ قيمتها  29،أسر 1681أكاخر  1681

1683 
 

 اؼبعطيات عن الغنائم نادرة.
 

 قرش. 20000حبار قيمتها  400سفينة ك  24 1684

1685-
1686 

 سفينة بعضها من أكرب البوارج استوىل عليها اعبزائريوف. 60 -
 .1برتغالية 3ك جنوية  4سفن اسبانية ،ك  9حبار ،ك  350سفينة عليها  32 -

 سفينة ك عد ة أسرل. 13 - 1687
 سفن ذبارية ىولندية. 3 -

 مسيحي أسًن ،أكثرىم اسباف ك ىولنديٌن. 469سفينة عليها  23 -

                                                           
1
 .96 عطلي ؿبمد األمٌن ،مرجع سابق ،ص 



 

  
 676صفحة 

 
  

 .1688أسركا يف بداية  85أسًن فرنسي منهم  375 - 1688
 سفينة فرنسية. 19 -

 جندم اسباين ك صبلة من الغنائم اؼبتنوعة. 280أخذ  - 1689
1690 

الصلح )معاىدة 
 مع فرنسا(

 سفينة صغًنة. 12ك عدة سفن ذبارية ىولندية ،ك بارجة جنوية -
  أسًن. 800ك  700بلغ عدد األسرل  -

 سفن برتغالية ك جنوية ،ك ىولندية ك دامناركية. 10 1691
ألف  30000أسًن فرنسي ،ك  1435سفينة ىولندية ،ك بوارج برتغالية ،ك جنوية ،ك  12 1692

 لفدية أسراىم. قرش قدمها االسباف
ألف قرش الفتداء  100سفن إقبليزية ،ك  3سفينة من أصل ؾبهوؿ ،كارافيل برتغالية ،ك  1693

 األسرل.
 مدفع. 34حبار ،ك بارجة كاتاالنية ،ك سفينة بندقية ؽبا  32فرقاطة ىولندية ك  - 1694

 سفن إقبليزية. 4سفينة مالطية ك  -
صندكؽ قنابل  500ك ألف قذيفة ،ك برميل باركد  75ىدايا من اإلقبليز :منها  -

 يدكية ك مسدسات.
 مدفعان. 24شخصان ك  63االستيالء على سفينة ىولندية عليها  1695

 قنطار من اغبديد ك اػبشب. 10000االستيالء على سفينة ىولندية ربمل  - 1697
قنطار من السكر ،ك سفينتاف من جنوة ،ك كارافيل  4000سفينة برتغالية عليها  -

 برتغالية.
 سفن منها سفينة ىولندية ،ك أخرل برتغالية بسلع عالية القيمة. 6 1698
 سفن ىولندية. 3 - 1699

 .1سفينة من جنوة ،ك أخرل برتغالية ،ك عدة سفن أخرل -
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 :1ـ 17اؼبعاىدات اؼبربمة بٌن اعبزائر ك فرنسا خالؿ القرف : 31الملحق رقم 
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 :1واردات مدينة اعبزائر من األسواؽ احملليةالقائمة لبعض :32الملحق 

 األدكات اغبديدية-اغبديد-اػبشب جباية
 اغبايك-اغبناء-التمور-اعبماؿ بسكرة
 الربانس-اغبايك تلمساف

 األغناـ-الصو بايلك التيطرم
 اػبشب جيجل
 العنب دلس

 التمور-اعبماؿ-ريش النعاـ الصحراء
 الزبدة-التبغ-اؼبرجاف عنابة

 الربانس-جلود اؼباعز-الصوؼ-القمح قسنطينة
 القرمز معسكر

 

 :2اعبزائر ك األسواؽ اػبارجية:ألىم الصادرات ك الواردات بٌن  33الملحق 

 المواد المصدرة المواد المستوردة أىم األسواؽ البلد
-زجاج-كرؽ-رخاـ مرسيليا فرنسا

 ثريات..-مرجاف-حباؿ
-مشع-جلود-قمح
 ريش النعاـ..-صوؼ

 جلود-قمح طبر-عرؽ-أجباف-ملح بليار إسبانيا
-عسل-زرايب-حياؾ تافيالت-تيطواف-فاس اؼبغرب

 عبيد..-تبغ-سكر
-عطور-برانس-صوؼ

 شاالت...-مشع
-كاتشنة-سقاطو-سببكتو السوداف

 كانو..
-جلود-ترب-عاج-عبيد

 خبور..
-سبور-زيت-حبوب

 سكر.ز-توابل
-أقمشة-قطن-شواشي قفصة-غدامس-تونس تونس

 زيت...-قطن-حرائر
أحزمة -جلود-صوؼ

 حريرية..
 طرابلس

 
-عقاقًن-عاج-ترب-عبًن مرزكؽ-غاث-طرابلس

 ريش النعاـ..
-أقمشة-جواىر-عطور

 سبور..-حياؾ
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 1قائمة لبعض أظباء التجار اعبزائريٌن خالؿ القرف السابع عشر : 34  الملحق رقم

 

 بالفرنسية االسم بالعربية االسم
 Ben Jamin Sacutto ساكوتو جاماف بن

 Moisie موسى
 Isaac Couen كياف إسحاؽ

 Samuel Henriquez Baruch باركخ ىنريكاز صمويل
 Salamon Coen كياف سليماف

 Abraham ىاـ )إبراىيم( إبرا
 Joseph جوزيف

 Moise Coen كياف موسى
 Roben Maina ميانة ركباف
 Hamran Amar عمر ضبراف
 Moise Gabson قابصٌن موسى

 Samuel Vayt صموئيل
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 ـ1681: البحرية اعبزائرية عاـ 35الملحق 
 .(1)حوؿ"القوات البحرية ؼبدينة كفبلكة اعبزائر" ”ىايت“تقرير للمبعوث الفرنسي 

 
اسم  اسم السفينة 

 القائد
عدد 
قطع 

المدفع 
في 

 السفينة

عدد 
الجنود 
في كل 
 سفينة

اسم  
 السفينة

اسم 
 القائد

عدد 
قطع 

المدفع 
في 

 السفينة

عدد 
الجنود 
في كل 
 سفينة

غايل  الوردة 01
رايس 
 أمًناؿ

النجـو  12 400 36
 السبعة

- 30 320 

اغبصاف  02
 األبيض

مصطفى 
 رايس

34 380 13   28 300 

غايل  اعبانول 03
 رايس

32 380 14   30 300 

04   32 380 15   34 300 

 380 34   16 320 30 - البسطاقبي 05

رجب  البسكاقبي 06
 رايس

24 300 17   22 400 

 250 28   18 300 26 - األسد األضبر 07

 400 32   19 340 34 - اعبوىرة 08

      340 34 - التنوس أ 09

      320 30يوسف  02البولوين 10
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 رايس

ؿبمد   11
 رايس

14 180      
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خالؿ القرف  كركنولوجيا ألىم اغبمالت اإلسبانية على اإلياالت العثمانية يف غرب اؼبتوسط :63الملحق رقم 
 1السادس عشر

 اغبمالت اإلسبانية التاريخ 
 ـ 5151

 ـ 5151

 ـ 5155

 ـ 5155

 ـ 5155

 ـ 5155

 ـ 5151

 ـ5151

 ـ 5155

 ـ 5155

 ـ 5151

 ـ5115

 ـ 5111

 ـ 5115

 ـ 5115

 ـ5111

 احتالؿ اؼبرسى الكبًن .  -
 احتالؿ مدينة كىراف .  -
 احتالؿ احتالؿ مدينيت : جباية  ، كطرابلس الغرب .  -
 احتالؿ البينيوف ، كفرض التبعية على مدف : اعبزائر ، دلس ، مستغاًل .  -
 ضبلة بيدرك نفارك على جزيرة جربة كقرقنة .  -
 اغبملة على جزيرة جربة كفرض التبعية عليها لإلسباف .  -
 ضبلة أندرم دكريا على مدينة شرشاؿ .  -
 ضبلة شارلكاف على تونس ، كاحتالؿ بنزرت ، كاؼبهدية ، كحلق الوادم . -
 ضبلة أكرليو بوتيجيال حاكم طرابلس على مدينة تاجوراء .  -
 ضبلة شارلكاف على مدينة اعبزائر .  -
 ضبلة دالكودايت على تلمساف ، مث على مستغاًل . -
 ة على مستغاًل .ضبلة دالكودايت الثاني -
 ضبلة أندرم دكريا على اؼبهدية ، كتدمًنىا بأمر من شارلكاف . -
 ضبلة دالكودايت على مزغراف ، كمستغاًل ، كمصرعو فيها . -
 اغبملة اإلسبانية اؼبسيحية على جزيرة جربة ، كفشلها . -
 ضبلة دكف جواف النمساكم على تونس ، كاحتالؽبا .  -
 الغرب ، كفشلها .ضبلة فرساف مالطة على طرابلس  -
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 ـ 51خالؿ القرف  أىم الشخصيات اليت سامهت يف العالقات بٌن الضفتٌن: 63الملحق رقم 

 الضفة الشمالية : -أ(

 ـ ( 5151 -5515ـ( ، إيزابيال )  5151 -5511فرديناند )  ملوؾ إسبانيا

 ـ( . 5111 – 5111)  5ـ ( ، فليب  5111 – 5151شارلكاف ) 

 ـ ( ، 5111 – 5151)  5ـ( ، ىنرم  5151 – 5151)  5فرنسوا  ملوؾ فرنسا

 ـ ( . 5115 – 5115)  1شارؿ 

ـ ( ، ليوف 5155 – 5515)  1ـ ( ، الكسندر  5151 – 5551اخسيمينس )  رجاؿ الدين
)  5ـ ( ، بولس  5155 – 5155)  1ـ ( ، كليمنت  5155 –5155) 55

 ( . ـ5151 – 5155

 ( ، 5111 – 5155بيدرك نفارك ، الكونت دالكودايت )  القادة العسكريوف

 ـ (. 5111 – 5151ـ ( ، دكف جواف ) 5115 – 5511أندرم دكريا ) 

 الضفة الجنوبية :  -ب(

ـ ( ، سليم  5111 -5155ـ ( ، سليماف القانوين )  5155 –5155)  5سليم  اغبكاـ العثمانيوف 
 ـ ( . 5111 – 5115)  5ـ ( ، مراد  5115 – 5111)  5

ـ ( ، حسن أغا  5151 – 5151ـ ( ، خًن الدين )  5151 – 5155عركج )  حكاـ اعبزائر 
ص  1حكم ثالث مرات ينظر التهميش رقم ـ ( ، حسن باشا 5155 – 5155) 

ـ ( 5111 – 5111ـ ( ، حسن قورصو ) 5111 – 5115، صاحل رايس )  15
ـ ( ، 5115 – 5115ـ ( ، أضبد عراب ) 5115 – 5111، قليج علي ) 
 ـ ( . 5111 – 5115رمضاف باشا ) 

ـ ( ، علج 5111 – 5115ـ ( ، درغوث رايس ) 5115 – 5115مراد أغا )  حكاـ طرابلس
 ـ ( .5111 – 5111ـ ( ، مصطفى باشا ) 5111 – 5111علي ) 

ـ ( ؿبمد 5111 –5155ـ ( ، أضبد اغبفصي) 5155 –5151اغبسن اغبفصي )  حكاـ تونس
 (. 5115 – 5115ـ ( ، حيدر باشا ) 5115 – 5115بن اغبسن ) 
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 1:مدكنة العائالت األندلسية اؼبقيمة دبدينة اعبزائر38الملحق رقم 

 عائلة أبراموين عائلة الركج
 عائلة الدكيسي عائلة بن مطرم

 عائلة بن بربًن عائلة بن فارطة )كارطة(
 العدادعائلة  عائلة بن فاضل

 عائلة قاسم عائلة اػبيار
 عائلة بوضربة عائلة مارين

 عائلة الكميليوا عائلة بن سامل
 عائلة صفرة )صفر( عائلة قرانص
 عائلة البوين عائلة برالطة
 عائلة جراد عائلة مشالؿ

 عائلة ابن األحرش عائلة بن الطباؿ
 عائلة صعد عائلة اغبجاـ
 عائلة الغريب عائلة النقلة

 عائلة الغربم )القربم( عائلة األقبركف )األجركين (
 عائلة بن عمار عائلة بن فارس

 مفتاح عائلة الكًناين عائلة
 دبسي بن عائلة الرشوا عائلة
 شيخوف عائلة الفكام عائلة

 اؼبدافعي عائلة فرج عائلة
 األمٌن عائلة الرباعي عائلة
 (فالطوا) كالطوا عائلة اغبميين عائلة
 القلدركف عائلة القرطيب عائلة
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من خالؿ - ـ(18-17نموذج من العائالت األندلسية في مدينة الجزائر في الفترة العثمانية القرنين )طييب مهدية ،  

،كلية العلـو اإلنسانية ك 2،ؾبلة الدراسات التارخيية ،جامعة اعبزائر -سجالت احملاكم الشرعية كثائق األرشيف الوطين اعبزائرم
 .188-187صـ،2012ق/1433،اعبزائر، 14،العدد-قسم التاريخ–االجتماعية 
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 الرباضي عائلة الطنيطن عائلة
 اؼبرابط عائلة الشاطيب عائلة
 بيزار عائلة برمقوز بن عائلة

 ساىل أبو عائلة العبلي عائلة
 االقبدكف عائلة خالصة عائلة

 عائلة اؼبسيمح (الدكند)الركند عائلة
 عائلة الصديق العادؿ عائلة
 عائلة شحاتة الفانيدم عائلة

 عائلة شوطو بولطا عائلة
 عائلة علج ىيبل عائلة

 عائلة السنيين االرجوين عائلة
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 1ـ(1689ىػ/1101معاىدة السلم اؼبئوم مع فرنسا) :55الملحق 

 1البند
إف اؼبعاىدات اؼبربمة بٌن إمرباطور فرنسا كالسالطٌن، كاليت سيربمها مستقبال، سفًن فرنسا كاؼببعوث 

كإخالص بدكف اإلخالؿ هبا  اػباص لدل الباب العايل من أجل السلم كراحة فباليكها، ستحرـت كتراعى بدقة
 من أم من الطرفٌن

 3البند
األماجد الباشا دام كالديواف كميليشيا مدينة كفبلكة  سيقر السلم يف اؼبستقبل بٌن إمرباطور فرنسا ك

اعبزائر كبٌن رعايامها كيستطيعوف اؼبتاجرة يف كال البلدين كاإلحبار بكل أماف بدكف التعرض ؽبم ألم سبب 
 اف.كربت أم عنواف ك

 4البند
عين، فقد اتفق الطرفاف على حرية شراء األرقاء بدكف سبييز بينهم، بالسعر الذم يتم كللوصوؿ إىل السلم اؼب

االتفاؽ عليو بٌن الباشا كقنصل إمرباطور فرنسا باستثناء، طاقمي السفينتٌن ؿبمد خوجة كؿبمد الصغًن الذين 
 قرشا  للشخص الواحد كمائة قرش للفرد بالنسبة سيتم شراء الرتؾ)عساكر األكجاؽ( بسعر مائة كطبسٌن

 لألىايل، كتعهد الباشا بإطالؽ سراح نفس العدد من األرقاء الفرنسيٌن كبنفس السعر)مائة قرش(.
 7البند

عندما تلتقي السفن اجملهزة للحرب سواء كانت خرجت من ميناء مدينة اعبزائر أك من أم ميناء من 
كفقا للنموذج الذم  اإلمربياليةت راية فرنسا كمزكدة جبوازات مستخرجة من موانئ اؼبملكة، بسفن مبحرة رب

سيلحق بآخر ىذه اؼبعاىد سوؼ يرتؾ ؽبا اغبرية ؼبتابعة رحلتها بدكف أم عرقلة،  كمساعدهتا عند اغباجة مع 
يدخل اؼبالحظة أف ال يرسل إىل اؼبراكب لزيارهتا)تفتيشها( سول شخصٌن كطاقم القارب الذم حيملها كال 

أحد غًنمها إال بإذف صريح من قائد اؼبركب، نفس اإلجراء تتبعو السفن الفرنسية مع مراكب اػبواص التابعٌن 
ؼبدينة كفبلكة اعبزائر، الذين سيزكدكف بشهادات دينحها القنصل الفرنسي اؼبقيم دبدينة اعبزائر كالذم سيلحق 

 منوذجا ؽبا يف آخر ىاتو اؼبعاىدة.
 8البند

ن اغبربية كالتجارية اعبزائرية كالفرنسية على السواء يف موانئ كال البلدين كتعطى ؽبا كل أنواع تستقبل السف
اؼبساعدة، كما يرخص ؽبا التزكد باؼبواد التموينية كاؼبعدات كغًنىا كبصفة عامة كل ما ىي يف حاجة إليو 

 .2بالسعر اعبارم يف اؼبكاف الذم كقع فيو الشراء
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 9البند
سفينة ذبارية فرنسية، كانت راسية يف ميناء مدينة اعبزائر أك يف أحد موانئ ىذه اؼبملكة من كإذا ىوصبت 

طرؼ سفن حربية معادية ككانت ىاتو مرمى مدافع اغبصوف سوؼ يدافع عنها كربمي من طرؼ مدافع ىذه 
ج من اؼبيناء، كترؾ الوقت اغبصوف، كقائد اؼبيناء يلـز السفن اؼبعادية اؼبهاصبة بالسماح للسفينة الفرنسية باػبرك 

الكايف ؽبا لالبتعاد، كلن يسمح للسفن اؼبعادية دبطاردهتا أثناء ذلك، نفس االلتزاـ يتعهد بو إمرباطور فرنسا 
بشرط أف ال تقـو السفن اغبربية اعبزائرية دبهاصبة مراكب أعدائها على مسافة عشرة فراسخ من الشواطئ 

 الفرنسية.
 10البند

رنسا على أنو يف حالة شراء األتراؾ للعمل يف أجفانو ككجد من بينهم من ىو من ىيئة تعهد إمرباطور  ف
عسكر أكجاؽ اعبزائر كيعد إثبات أماـ قنصل فرنسا صفتهم ىاتو كيتم االتفاؽ على مبلغ فديتهم مع أمٌن 

أمٌن صندكؽ األجفاف، فإنو سيعطي أكامره إلطالؽ سراحهم مباشرة  بعد تسليم مبلغ الفدية من طرؼ 
 .1صندكؽ األجفاف

 11البند
كل الفرنسيٌن الذين مت أسرىم من طرؼ أعداء إمرباطور فرنسا كسيقوا إىل مدينة اعبزائر أك إىل أحد 
موانئ ىذه اؼبملكة، سيطلق سراحهم يف اغباؿ بدكف حجزىم كاسرتقاقهم. عندما يتم  أسرىم من طرؼ سفن 

زائر سيعطوف األكامر إىل لكل اغبكاـ حبجز ىؤالء األرقاء طرابلسية أك تونسية أك غًنىا كيساقوف إىل اعب
كهتيئتهم ليتم شراءىم من طرؼ فرسنا بأفضل سعر فبكن، نفس اإلجراء يتبع يف فرنسا بالنسبة لرعايا فبلكة 

 اعبزائر.
 15البند
قياـ طئ  فبلكة اعبزائر يستطيعوف إنزاؿ سلعهم، كالاكل التجار الفرنسيٌن يرسوف يف موانئ أك على شو 

حيضى  بالبيع كالشراء بكل حرية كلن يدفعوا من الرسـو كالضرائب غًن اليت يدفعها سكاف ىذه اؼبملكة ك
بنفس ىذه اؼبعاملة التجار اعبزائريوف يف اؼبوانئ التابعة لإلمرباطور فرنسا، كيف حالة ما إذا أكدع التجار 

 .2حنها بدكف دفع أية رسـوبضاعتهم يف اؼبستودعات كمل يبيعوىا فإهنم يستطيعوف إعادة ش
 18البند

يستطيع اإلمرباطور الفرنسي اؼبعين باالستمرار يف اعتماد قنصل لو باعبزائر ؼبساعدة التجار الفرنسيٌن يف 
كل ما حيتاجوف إليو كيستطيع ىذا القنصل القياـ بشعائر الدين اؼبسيحي يف منزلو كبكل حرية ىو،ككل 

زائر القياـ بشعائر دينهم يف منازؽبم، اؼبسيحيٌن الذين يريدكف مشاركتو. كما  يستطيع أتراؾ مدينة كفبلكة اعب
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إذا ما كفدكا إىل فرنسا. إف القنصل اؼبعين يكوف لو حق يف اؼبنازعات اليت قد تنشب بٌن الفرنسيٌن فال حيق 
 للقضاة اعبزائريٌن التدخل يف ذلك.

 19البند
رر رغبتو ثالث مرات إذا ما أراد فرنسي أف يتحوؿ إىل تركي )أم مسلم( فإنو ال يقبل طلبو إال بعد أف يك

 يف األربع كعشرين ساعة كاليت خالؽبا سيودع لدل القنصل كيكوف ربت رعايتو.
 26البند

إذا حدث انتهاؾ ؽباتو اؼبعاىدة، فإنو ال جيوز القياـ بأم عمل عدائي مضاد إال بعد الرفض القاطع 
 الباشا دام الديواف ك كقادرة فإفككضعها على أسس ثابتة دعم التجارة  تقدمي الرتضية اؼبشركعة، كألجلب

أكجاؽ اعبزائر سيوفدكف كاحدا من األعياف  من بينهم، عندما يركف ذلك مناسبا، لإلقامة يف مرسيليا لسماع 
الشكاكل اليت قد تقدؾ يف عٌن اؼبكاف حوؿ التجاكزات  اليت تكوف قد كقعت ؽباتو اؼبعاىدة، كسيلقي 

 .1اؼببعوث كل أنواع اؼبعاملة اغبسنة
 31البند

أكجاؽ مدينة  الديواف ك إف البنود أعاله ستثبت كيصادؽ عليها من طرؼ إمرباطور فرنسا كالباشا دام ك
كفبلكة اعبزائر للعمل هبا كاحرتامها من طرؼ رعايامها ؼبدة مائة سنة، كلكي ال يتذرع أحد جبهلها فإهنا تشهر 

 كتعلق يف أم مكاف تدعوا اغباجة لذلك.
 .2ذم اغبجة اغبراـ سنة مائة بعد األلف ىجرية كاغبمد هلل رب الربيةحرر يف التاسع من 
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 .(1) ـ1690مذكرة الديواف إىل ملك فرنسا : 56الملحق 
 

 ليحفظ األقول كاألسعد اإلمبراطور العطوؼ صاحب العرش العالي كالمنصة الرفيعة، دائما.
خدماتو كأصدقائو الغارقين في بحر نعمتو، المقيمين  1يترجى  جاللتو بكل تواضع، كل 

حاليا في بالجزائر رباط الجهاد الكبير ككل الموظفين الحاكمين بها، آغوات الديواف الكبير 
كالكاىيات كالبلوؾ باشي كشواش كضباط المراكب كرياس السفن كقادة الجيش البرم ككل الذين 

كصغيرىم، أف ينظر بعين االىتماـ للرجاء الذم  يوجدكف بها  من عساكر كرجاؿ الحرب كبيرىم
 يلتمسونو عند بابو...

كبعد أف نوقشت كل ىذه المسائل من طرفهم كتم االتفاؽ عليها، قاـ الكاتب بتسجيلها  
كتدكينها بالشكل الذم يجب أف تكوف عليو، ككل السادة أعضاء الديواف أخذكا الكلمة كتعهد 

االتفاؽ عليها بدكف اإلخالؿ بها في أم شيء سواء بطريق مباشر أك  جميعهم باحتراـ المعاىدة كما تم
غير مباشر، إلى يـو الحساب كالمنن التي نطلبها كالتي سنبقى معترفين لكم بجميلها إلى األبد ىي ما 

 يلي: 
إطالؽ سراح جميع األسرل األتراؾ منهم كأىل البالد الذين ىم من الجزائر كالمقيدة أسماءىم في 

يواننا سواء أكلئك الذين ىم من مليشيا الجزائر أك التابعين لسفن محمد خوجة كمحمد سجالت د
 الصغير ككالي رايس كحسن رايس كمصطفى رايس.

إطالؽ سراح جميع األسرل الجزائريين الذين أسركا قبل ذلك، في كقت السلم: ثمانية كعشركف 
من رجالنا أسركا في السنة الماضية أماـ  رجال من سفينة قارة رايس، كثماني  حجاج إلى مكة)المكرمة(

تونس على متن سفينة إنجليزية، كخمسة رجاؿ المتبقين من سفينة أيوب رايس، كستين من أسرانا الذين 
تعهد جاللتو بإطالؽ سراحهم للسفير الحاج جعفر كللمبعوث محمد خوجة، كالذين بقوا آخر األمر 

إلينا بدلهم أشخاص من جنسية أخرل لسنا في حاجة في فرنسا بالرغم من أكامر الملك كالذم رد 
 إليهم.

إف جاللتو بمئة خاصة من طرفو كافق على رد سسفينتين )من نوع كرافيل( للجزائرين كلقد تم 
 استالـ كاحدة منهما كنلتمس أف يأمر ترد لنا األخرل في أقرب اآلجاؿ مع تجهيزاتها كمعداتها.

ؾ مزكدا من عندنا، لقد اشتريت ىذه السلع بأمواؿ خزينة كنا قد شحنا سلعا على مركب من ماجور 
الجمهورية بهدؼ جني أرباح كبيرة من كراء ىذه العملية، كىذه األمواؿ سحبت من الرصيد المخصص 
لدفع راتب المليشا كاستولى عليها أحد رياس سفنكم الحربية يدعى برساف، كبما أف مبلغ عشرين ألف 
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ضاعت بسبب ذلك فإننا نشكو لجاللتكم من الضرر الذم لحق بنا كرقة من أمواؿ الجمهورية قد 
 1بسبب ذلك كنتوسل إليو أف يرد إلينا أمواؿ الخزينة كهدية منو

قاـ ربانين سفنكم مع بحارتهم، الذم قدموا إلى الميناء فاختطفوا، انتهاكا للسلم القائم، عالنية 
لعساكر ميليشيا الديواف الفقراء، كحملوىم تحت  ثالثين أسيرا جهرا بعضهم تابع لبايلك كالباقي تابعين

رايتهم... ىذا العمل ىو ضد ركح المعاىدات كمضر للطرفين، كمن شأنو أف يؤدم إلى حدكث فوضى 
عندنا كإعداد مؤامرة الغتيالنا لوال أننا قمنا بطمأنة أصحاب ىؤالء األسرل الذين التجئوا إلى السفن 

ديتهم كأف نرد لهم المبالغ التي اشتركىم بها ... كبخصوص ىذه الفرنسية كتعهدنا بأف ندفع لهم ف
الشكول فإننا نأمل من عدالة جاللتو ليس فقط معاقبة القبطانين بشدة كإنما أيضا دفع فدية ىؤالء 

 األسرل الذين التجئوا إلى سفينتو.
الوسطاء  خادـ جاللتو الذم عمل بكل جهد كإخالص لعقد الصلح أثناء  تردد"لومير "إف السيد 

لهذا الغرض كالذم قدـ خدمات مفيدة لكال الطرفين، نلتمس من جاللتو اعتبارا لهذه الخدمات 
 رخصة التعيين كقنصل الجزائر."لومير "كاعتبارا للجمهورية أف يمنح للسيد المعني 

كلكي نكوف في كضع يسمح لنا بتوجيو ضربات انتقاـ شديدة ضد أعدائو بسهولة فإننا نرجو كعلى 
تبار كونو األقول كاألكثر ثاء كاألكـر من جميع الملوؾ بأف يقـو بإىدائنا بعض المعدات التي اع

تحتاجها سفننا مثل السوارم كالحباؿ كأقمشة األشرعة ككذلك بعضا من ذخيرة المدافع التي نحن في 
 أشد الحاجة إليها...

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .551ص،اؼبرجع السابق،...نصوص ككثائق :: صباؿ قناف (1)



 

  
 222صفحة 

 
  

 1ـ5151الصفحة األخًنة من معاىدة  :73الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 551،اؼبرجع السابق ،ص حرب الثالثمائةتوفيق اؼبدين : 



 

  
 226صفحة 

 
  

 1مناذج مصو رة من عقود احملاكم الشرعية: 78الملحق رقم 

 علبة رقم :؟

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 28كثيقة رقم علبة رقم :؟ ، 



 

  
 222صفحة 

 
  

 1مناذج مصو رة من عقود احملاكم الشرعية: 75الملحق رقم 

 علبة رقم :؟
 28كثيقة رقم :

 

 

 

 

                                                           
1
  .28علبة رقم :؟،كثيقة رقم : 



 

  
 224صفحة 

 
  

 1معاكضة أمالؾ موقوفة لصاحل توسيع مقربة اليهود: 30الملحق رقم 

 

 

 
 

                                                           
1
 .2،كثيقة  28علبة رقم : 



 

  
 225صفحة 

 
  

 1إصالحها عليهم تعذر دارا اؼباؿ، بيت لصاحل يسلموف يهود:61الملحق رقم

 

 
 

 

                                                           
1
 .90،كثيقة رقم  63علبة رقم  



 

  
 226صفحة 

 
  

 1:أنواع السفن اؼبستعملة62الملحق رقم

  

  

 
                                                           

1
 .234-233 ص،صدر سابق اؼبلدين ،تر :ؿبمد دراج ،مذكرات خًن ا 



 

  
 227صفحة 

 
  

 1:صورة لسوؽ األسرل يف مدينة اعبزائر 63الملحق رقم 

 

 
 

 

                                                           
1

،اؼبرجع  البحرية الجزائرية في القرف السابع عشر ك أثره  في العالقات الجزائرية الفرنسيةنشاط عطلي ؿبمد األمٌن ، 
  .178السابق ،ص



 

  
 228صفحة 

 
  

 1:نظرة األب "داف "لوضعية األسرل األكركبيٌن يف اعبزائر 64  الملحق رقم

 

 
 

 

 
                                                           

1
 .176ؿبمة عائشة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 229صفحة 

 
  

 1مصنع الباركد: 65  الملحق رقم

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 .179صعطلي ؿبمد األمٌن ،اؼبرجع السابق ،  1



 

  
 262صفحة 

 
  

 1خًن الدين بربركس: 33الملحق 

 
 

 

 

                                                           
 . 555ص مولود قاسم نايت بلقاسم :اؼبرجع السابق ، 1

 



 

  
 262صفحة 

 
  

  1درغوث رايس: 33الملحق رقم  

 
 

 
                                                           

، منشورات  5،ترصبة كتقدمي :إبراىيم ضبد اؼبهداكم ،ط بين ليبيا كإيطاليا ، تاريخ البحرية الليبيةالعالقات كاميللو مانغريين : 1
  . 15 – 11،ص ص  5115جامعة قار يونس ،ليبيا 

 



 

  
 266صفحة 

 
  

 1شارلكاف : 38الملحق رقم  

 
 

                                                           
1
 DE la Primaudaie : Documents inédits sur l’histoire de l’Occupation 
Espagnole en Afrique (1506-1574) , publies par : DE M. le Maréchal de Mac-
Mahon, Duc de Magenta, extrait de la R.A,A. Jourdan, Libraire-éditeur ,Alger 
1875, p4. 



 

  
 262صفحة 

 
  

 1فيليب الثاين : 35الملحق رقم  

 
 

 

 

                                                           
1 DE la Primaudaie : Documents op.cit, p 4 .  



 

  
 264صفحة 

 
  

 1مصنع الباركد: 70  الملحق رقم

 

 
 

 

 

 

                                                           
 .179صعطلي ؿبمد األمٌن ،اؼبرجع السابق ،  1



 

  
 265صفحة 

 
  

 1التاجر العريب: 71الملحق رقم 

 
 

 

  

                                                           
1
 .262زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 266صفحة 

 
  

 1: 72الملحق رقم 

 

 السباغ

 
 الخراط

 

                                                           
1
 .264زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 267صفحة 

 
  

 1: 73الملحق رقم 

 
 مصنع القرميد

 
 فرف لصناعة الجير

 
                                                           

1
 .265زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 268صفحة 

 
  

 1: 74 الملحق رقم

 
 سوؽ باب عزكف

 
 ضاحية باب عزكف

 

                                                           
1
 .267زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 269صفحة 

 
  

 1: 75 الملحق رقم

 

 
 خاف القوافل باألناضوؿ

 

 

                                                           
1
 .269زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 222صفحة 

 
  

 1: 76 الملحق رقم

 

 
 باب البحر )دار الصناعة(

 

 

 

                                                           
1
 .272زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 222صفحة 

 
  

 1: 77 الملحق رقم

 

 

 
 سوؽ بوفاريك

 

 

 

                                                           
1
 .276زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 226صفحة 

 
  

 1: 78 الملحق رقم

 
 عتق األسرل

 
 قناة باب الواد

                                                           
1
 .279،ص زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق 



 

  
 222صفحة 

 
  

 1: 79 الملحق رقم

 
 باب )باب الواد(

 
 باب عزكف

                                                           
1
 .282زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

  
 224صفحة 

 
  

 1: 80 الملحق رقم

 
 كتابة تذكارية )مخزف العشور(

 
 كتابة تذكارية )مخزف القمح(

                                                           
1
 .284زىية بك كردرة ،اؼبرجع السابق ،ص 



 

 الفهارس
 فهرس األعالم

 فهرس االماكن و البلدان
 فهرس القبائل و اجلماعات

 فهرس احملتويات 
 



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 336الصفحة 

 
  

 فهرس األعالم 
 ) أ (

 .365،361،;6:  دان االب

 .71،75،436،;63،69،6:  باشا ابراىيم

 .354،356:  عرباجي ابراىيم

 .64:  ادلفيت ابن

 .;343،345،375،376،39:  خلدون بنا

 .61،63:  صخري ابن

 .61:  مرمي ابن

 .61، ;36،5 :  اهلل سعد القاسم أبو

 .63،69:  باشا يوسف مجال ابو

 .6;3:  عثمان عمر أبو

 .63،69،336،;5:  باشا أمحد

 .46،53،61:  القاضي بن أمحد

 .331:  شركس بن أمحد

 .; :  ادلدين توفيق أمحد

 . 34،; :  الزىار شريف أمحد



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 337الصفحة 

 
  

 .378:  الربادعي علي حاج بن امحيده

 .::،7::  اخسيمنيس

 .435،;41،37،:3:  بربروس األخوة

 .4::  كاسن ادمون

 . 45: بربروس اسحاق

 . 35:  العريب امساعيل

 .:8:  باشا امساعيل

 .:41،:311،315،35:  علي احلاج اآلغا

 .9،88:  شعبان األغا

 . 31،34،363،417،;:  ودوف ألبري

 .::،7::  السادس ألكسندر

 .;37:  رميون اندري

 .::،7::  ايزابيال

 .365،368:  دوبروج أرندا اميانويل

 ) ب (
 

 .9:  بكداش حممد الداي باشا

 .3،345،3:8;:  بروديل



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 338الصفحة 

 
  

 .35:  بالنشي

 .31،34:  بلونيت

 .33:  رمحونة بليل

 .7;:  الثالث بول

 . 31 : ماصون بول

 .:9:  بونشطران

 . 35:  دان بيار

 .341:  غرانشان بيار

 .45،354،356:  الكروا دي بيتيس

 .377:  كوىني اسحاق بن بريس

 .359:  بينك

 ) ت (
 

 .311:  رايس تركي

 .89:  تروبري

 .93:  تورفيل

 .3:3:  بيكو توماس

 .433:  لينش توماس



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 339الصفحة 

 
  

 

 ) ج (

 .89:  أرنو جاك

 .8،336;،7;،5;،4;،8:،53:  دوريا أندري جان

 .:7:  فوريو ال دي جان

 .3;3:  باشا جعفر

 .344:  جنويز جعفر

 .35،334 ،31:  قنان مجال

 .336:  كانوا جواب

 .:7:  فراجنيباين جول

 .51:  جوليان

 . 37:  وولف باتيستيت جون

 .7::  فيانيللي جريمينو

 .4:،3::  األول جيمس

 .5;:  دوريا جيوفاين

 

 

 

 



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 343الصفحة 

 
  

 ) ح (
 

 .336:  باشا احلاج

 .94:  جعفر احلاج

 .91،93،94،98،317:  ميزومورتو حسني احلاج

 .3:4:  ناصر احلاج

 .45،54:  أغا حسن

 .:39:  الوزان حسن

 .:36،;46،54،56،58،5:  الدين خري بن حسن

 .396،;56،7:  فنزيانو حسن

 .:74،36:  قورصو حسن

 .;6:  باي الياس ابن حسني

 .97،:6،;6:  باشا حسني

 .;344،36:  خوجة محدان

 .63:  خوجة محزة

 .45:  الثالث محو

 

 



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 343الصفحة 

 
  

 ) خ (
 

 .;64،65،69،6:  باشا خضر

 .435،;8،31;،9:،53،54،56،66،76،;45،46،47،48،4،;3،:3:  بربروس الدين خري

 

 ) د(
 

 .83:  دادلان

 .67،69:  باشا أمحد دايل

 .69:  ريشة أبو حسن دايل

 .36:  بانزاك دانيال

 .;8،:8:  الرتكي حممد احلاج الداي

 .9،94:  حسني الداي

 .1،331:،;9،:9،69،93،95،98،99،9:  شعبان الداي

 .1::  حسني بن حممد الداي

 .1::  مصطفى الداي

 .357:  دايري

 .351:  باشا درغوث



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 343الصفحة 

 
  

 .91،334:  دوترفيل

 .1::  دوزر

 .1::  دوزو

 .36 ،;:  دوغرامون

 .3:9:  كانثاو دي الدوق

 .83،84:  دوكيز

 .91،93،98،314،334:  دوكني

 .334،365:  دوماي

 . 84: ساك دوموا

 .88،89:  بوفورت دي

 .93:  سنيلي دي

 .8;:  فياس دي

 .88،313:  فيل كلري دي

 .:89،8:  مرتل دي

 .33،91،94،95،335:  ديسرتي

 .;8:  ديسو

 

 



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 343الصفحة 

 
  

 ) ر (
 

 .31،396:  محيدو الرايس

 .65،86:  رايس رجب

 .34:  كارد دو روارد

 .363:  كول روبريت

 .4::  مانسل روبريت

 .368:  بوا دي روين

 .:9:  لومري روين

 ) س (
 

 .83،86،87:  نبللو سانسو

 .333،ز :  السعود سعد

 .81:  ابراىيم السلطان

 .68:  كوكو السلطان

 .47:  األول سليم

 .61،365:  التومي سليم

 .;7:  الثاين سليم



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 344الصفحة 

 
  

 .33:  عمر بابا سليم

 .4;،;:،9:،:57،7،;4:  القانوين سليمان

 .:6:  باشا سليمان

 .4;:  رايس سليمان

 .1;3:9،3:  سواريز

 .65،85:  دانصا سيمون

 ) ش (
 

 .7،339،351;،6;،;:،9:،8:،45،57:  لكان شار

 .35:  شارل

 .;7:  التاسع شارل

 .5،3:9::  الثاين شارل

 .8،346،351::  اخلامس شارل

 .333:  الزنايف شعبان

 

 

 

 

 



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 345الصفحة 

 
  

 ع ( -ط   -) ص 
 

 .54،55،56،66،74:  ريس صاحل

 . 35:  شاو الطبيب

 . 33:  غطاس عائشة

 . 33:  النجار الزواوي ميمون بن حممد اهلل عبد

 .41،43،61،351،353،366،435،:3:  عروج

 . 31،36:  الرت سامح عزيز

 .:55،56،66،348،351،36:  علي علج

 .63،64،336:  باشا علي

 .4،344،354،356;،68،71،87:  رايس بتشني علي

 .344،397:  التمقرويت حممد بن علي

 .68:  رايس علي

 .436،:316،31 ،7:   شاوش علي

 .379:  حممد بن يولداش علي

 .377:  اسحاق بن عمار

 

 



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 346الصفحة 

 
  

 ) غ (
 

 .341،365،433:  غراماي

 .359:  شو غرون

 .;:3:  غوميز

 ) ف (
 

 .7،339،433;،9:،8:،57،79:  األول فرانسوا

 .354:  شيو فرانسوا

 . 71:  نايت فرانسيس

 .8،365:،7:،6::  فرديناند

 .1;3:  كنايت-ف

 .98:  فوفري

 .ز :  روسو الفونس

 . 336،376: برادي دي فونشري

 .7::  زافريا دي فريناندو

 .345:  اوغست فيليب

 .365،366،368:  لوفاشي فيليب



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 347الصفحة 

 
  

 ) ق (
 

 .:65،6:  باشا قاجبي

 .377:  اليهودي باروخ بنت قاسي

 .;5:  باشا قبطان

 .51:  باشا قبودان

 .53:  مونكاد قودو

 ) ك (
 

 .433:  ديدا كارلن

 .81،:79،7:  اخلامس كارلوس

 .347:  كتونغهام

 .:343،35:  شوفالييو كورين

 .87:  كوكيال

 .87،94،313،314:  كولبري

 .366:  كوديت الكونت

 ) ل (
 

 .359:  النشون



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 348الصفحة 

 
  

 .357 ،35:  تاسي دو لوجي

 . 7:: باديا دي لورينثو

 .91:  لوفاشيي

 .86،314،387:  عشر الثالث لويس

 .1::  عشر اخلامس لويس

 .;8،314،33;،3:،1:،;93،94،95،97،99،9،;8،:87،88،89،8:  عشر الرابع لويس

 ) م (
 

 .97،98،99:  مارسيل

 .313:  مازاران

 .344:  ارناءوط مامي

 .65:  قورصو مامي

 .65،74:  نابولياتو مامي

 .53:  علي ابن حممد

 .:93،95،98،99،9:  األمني حممد

 .3:4،;31،36،39:  الزبريي العريب حممد

 .61:  الفريرا حممد

 .357،363،:34،;33،8:   اجلديري التلمساين رقية بن الرمحان عبد بن حممد



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 349الصفحة 

 
  

 . 33: الكرمي عبد بن حممد

 .71:  باشا تكلري حممد

 .65:  رايس عوجية حممد

 . 36:  عامر علي حممود

 .;7:  الثالث مراد

 .65:  الثاين مراد

 .;6:  األعمى باشا مراد

 .4;،4::  رايس مراد

 . 33:  عودة بن ادلزاري

 .84:  أغا مصطفى

 .;6:  كوسة حافظ مصطفى

 .69ى باشا : مصطف

 .3:9:  فويوم-م

 . 69:  ادلقراين

 .31،36،3:9:  مروش ادلنور

 .348:  بوعبديل ادلهدي

 .76:  بلقاسم نايت قاسم مولود



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 353الصفحة 

 
  

 

 

 ) ن (
 

 .31،36،348،398،399،3:7:  سعيدوين الدين ناصر

 .74:  رايس نشوايل

 ) هـ (
 

 .1;3:  ىاكوليت

 .1،433;3،;:393،3:7،3،:31،35،341،343،354،36 ،;:  ىايدو

 .9::  الثامن ىنري

 .9:،83،84،85،;65،7:  الرابع ىنري

 

 

 ) و (
 

 .349:  سبنسر وليام

 .35،377،393،3:5 ،;:  شالر وليام

 .44:  الونشريسي

 



 فهرس األعالم                                                                                          الفهارس

 

  
 353الصفحة 

 
  

 ) ي (
 

 . 9;: كامني قان يان

 .74:  رايس حيي

 . 33،35 :  بوعزيز حيىي

 .3::  اليزابيث

 .379:  الصراف يعقوب

 .:33،;:،::،8:،:3:  يوحنا

 .377:  كوىني يوسف



 فهرس األماكن                                                                                          الفهارس

 

  
 243حة الصف

 
  

 فهرس األماكن و البلدان
 ) أ (

 .24:  أزمري

 11،16،42،41،44،42،42،44،46،47،22،21،24،22،22،23،26،25،31:  اسبانيا

42،47،51،54،61،62،63،64،65،66،67،72،71،74،72،73،74،125،115،116 

142،143،144،145،121،124،164،163،164،165،166،172،172،172. 

 45،22،24،27،22،23،24،27،32،37،41،61،124،125،146،124:  اسطنبول

122،153،161،164،174. 

 .161:  االسكندرية

 .164:  اسكندنافيا

 .161،164:  األغواط

 .22:  ألبانيا

 .67،111:  أملانيا

 .22:  احلفصية االمارات

 .12،45،163،164:  أمريكا

 12،12،31،32،45،46،54،61،64،62،65،67،125،114،142،143،145:  اجنلرتا

121،157،411. 

 17،44،42،47،22،42،62،63،66،72،72،116،144،122،144،142:  االندلس

143،152،423،412. 
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 .47:  اولونيا

 .45،31،147:  آيسالندا

 ) ب (

 . 14:  باريس

 .16،17،42،42،24،34،42،62،64،71،124،142،124،124،131،152،164:  جباية

 .47،121،416:  االدرياتيكي البحر

 .45،145:  الربازيل

 .16،42،41،26،31،34،63،112،121،172،174،414:  الربتغال

 .25:  بوعريريج  برج

 .147،154:  الربواقية

 .67:  بروفانس

 .153،161:  بسكرة

 .21،22،122،124،151،154،172،424،134،442:  القبائل بالد

 .64:  بلتيمور

 .22،122:  بلغاريا

 .17،142،154:  البليدة

 .24،37،42،64،66،73،74،126،111،135،152،162،412،414:  البندقية
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 .22،27،22،25،26،31:  عباس بين

 .16:  بنيون

 . 12:  بوسطن

 .153،154:  بوسعادة

 .22:  اهلرسك و البوسنة

 .154:  بوغار

 .24،126،111،412:  بولونيا

 .34:  بونة

 .22:  البويرة

 ) ت (

 .161:  تازة

 .42،23،163:  تركيا

 .161:  تطوان

 17،42،42،46،21،24،22،22،63،74،127،112،111،132،142،144:  تلمسان

153،154،172. 

 .17،42،42،164:  تنس

 .164:  توقرت
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 16،44،46،22،24،22،22،27،22،23،25،27،32،34،34،44،62،64،126:  تونس

127،112،111،145،121،132،134،144،145،153،154،161،164،162،174 

172،172،173،177،412. 

 

 ) ج (

 .121،164،416:  طارق جبل

 .42،21،22،22:  كوكو جبل

 .161:  التونسي اجلريد

 3،4،5،6،7،12،14،12،12،16،17،42،41،44،42،42،43،44،45،46،47:  اجلزائر

22،21،24،22،22،23،24،25،26،21،24،22،22،23،21،25،22،22،23،31،34 

32،32،33،34،35،36،42،41،44،42،42،43،44،45،46،47،52،51،54،52،52 

53،55،56،57،62،61،64،62،62،65،71،74،72،72،74،76،77،122،121،124 

122،122،123،124،125،126،127،112،111،114،112،112،113،114،115 

116،117،141،144،142،142،143،144،145،146،147،122،121،124،122 

122،123،124،125،126،122،121،124،122،122،123،124،125،126،127 

127،132،131،134،132،132،133،134،135،136،141،144،142،142،143 

144،145،146،147،152،151،154،152،152،153،154،155،156،157،161 

164،162،162،163،164،165،167،172،171،174،172،172،173،174،175 

176،177،422،421،424،422،422،423،424،425،426،427،412،411،414 

412،412،413،414،415،416،417،442،441. 

 .73:  القرم جزيرة

 .42،21،64:  جربة جزيرة

 .65،67:  رودس جزيرة

 .16،122،124:  مالطا جزيرة
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 .45،22،64،74،72،73،135،161،164،414:  جنوة

 .42،21،44،45،74،121،142،124،152:  جيجل

 

 ) ح (

 .161:  احلجاز

 .16،72،161:  الوادي حلق

 .411:  حيدرة

 ر ( –) خ 

 .164:  الواد خط

 .24،22،125،114:  روسيا

 .47،144:  روما

 ) ز (

 .25:  زمورة

 .22،23:  زواوة

 ) س (

 .161،164:  السوداين الساحل

 .22:  سبوا

 .45،62،72،142:  سردينيا
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 .121:  سطورا

 .153،154،161،162،172،174:  السودان

 

 ) ش (

 .46:  الشام

 .62،117،141،163:  االيبريية اجلزيرة شبه

 .42،42،24،44،47،74،111،142،124،124،124،152:  شرشال

 ) ص (

 .22،122:  الصرب

 .45،25،62،66،72،74،72،114:  صقلية

 ) ط (

 22،24،22،22،26،32،64،65،66،72،71،124،112،111،145،121،161:  طرابلس

163،413. 

 .16،46،126،161:  الغرب طرابلس

 ) ع (

 .67:  عكا

 .42،42،22،24،41،44،44،72،121:  عنابة

 .164:  صاحل عني
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 ) غ (

 .164:  غدامس

 .164:  غرداية

 .17،42،42،63،66،144:  غرناطة

 ) ف (

 .63،144،161،172:  فاس

 .32:  فالونا

  12،11،14،12،12،44،47،22،23،27،22،26،31،32،33،35،36،37،42:  فرنسا

41،44،42،42،43،44،45،46،47،52،51،54،52،53،54،55،56،57،62،61،65 

67،73،122،121،124،125،126،114،115،142،143،147،122،122،123،124 

135 143،153،161،164،162،172،176،411،414،414. 

 ) ق (

 .161:  قابس

 .42،24،22،75:  القالة

 .22،67،74:  قربص

 .24،27،23،25،32،55،73،75،123،127،112،146،122:  القسطنطينية

 42،22،22،21،127،112،124،132،131،137،146،147،153،154:  قسنطينة

172،174،412. 

 .17،142،152،164:  القليعة

 



 فهرس األماكن                                                                                          الفهارس

 

  
 248حة الصف

 
  

 

 ) ك (

 .25،34:  كورسيكا

 .121:  كولوا

 

 

 ) ل (

 .22:  ليبيا

 .161:  ليفرونة

 .5،36،47،122،124،135،411 :  ليفورن

 ) م (

 .42:  مازغران

 .45،37،42،124،122،124:  مالطا

 .154:  متليلي

 .154،146:  متيجة

 .47،22:  اجملر

 .36،64:  مدريد
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 12،16،17،42،42،43،22،24،22،22،24،31،41،44،46،47،52،51:  اجلزائر مدينة

52،64،62،72،72،121،124،126،141،143،145،146،124،124،121،124 

124،127،131،132،132،134،135،136،137،142،144،142،142،143،146 

152،151،152،153،154،155،156،157،164،166،171،422،422،425،427 

411. 

 .16،42،22،63،64،66،72،71،74،72،165،167:  الكبري املرسى

 .11،23،22،32،36،41،44،42،42،47،52،56،57،124،123،164:  مرسيليا

 .42،46،24،122،132،152:  مستغامن

 .17:  املسيلة

 .43،46،161،163:  مصر

 44،46،22،22،23،27،34،33،42،44،62،63،64،66،67،72،71،72:  املغرب

127،112،111،116،123،143،144،152،153،161،164،162،163،174،172 

172،173،174،413. 

 .27،34،71،127،112،111،151،161،164،172:  األقصى املغرب

 .172:  املكسيك

 .152،151:  مليانة

 .164:  ميزاب

 .21،47،62،74،127،121،144،161:  اجلزائر ميناء

 ( هـ -) ن 

 .44،47،24،22،126،157،172،414:  النمسا
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 .27،31،45،46،142،143:  هولندا

 

 ) و (

 .12:  و.م.أ

 .164:  توات واحات

 .22:  الزيتون واد

 .164:  ريغ واد

 .21:  احلراش وادي

 .164:  سوف وادي

 .153،154،164:  ورقلة

 11،16،17،42،41،42،42،44،46،24،22،35،51،56،63،64،72،71،74:  وهران

72،72،111،142،146،154،152،162،164،165،166،167،172. 

 .22:  اليونان
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 القبائل و اجلماعات سفهر 
 

 ) أ (

 6،41،14،05،66،456،441،421،462،461،460،466،461،415،466:  األتراك

251،251،250،256،245. 

 .45،41،412،414،411:  العثمانيون األتراك

 41،46،25،24،21،21،26،26،14،12،11،06،44،10،14،16،62،61،61:  االسبان

60،66،66،455،456،441،420،424،415،412،412،411،411،441،411،240. 

 .12:  االجنليز األسرى

 .41،454،412،465:  االوربيون األسرى

 .11،61،66،66،44،42،41،41،460،244:  اجلزائريني األسرى

 . 11،11،45،41: الفرنسيني األسرى

 .16،41،442:  املسلمني األسرى

 .0،41،442،414،416،401،461،461،240:  املسيحيني األسرى

 .64:  جيجل أسرى

 .412:  اغريقيون

 .16،01،06،60،61،12،11،62،66،455،454،452،456،442:  االجنليز

 .1،06،64:  األندلسيون
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 45،16،15،12،11،10،16،11،04،02،01،61،61،455،451،441،441:  االنكشارية

414،414،404،401،462،466،441. 

 .24،11،12،11،10،14،11،41،46،64،61،455،445،446،462:  األوجاق

 .1،61،446،246،225،224:  االوربيون

 .444:  جرير أوالد

 .424:  ايرلنديون

 . 424:  ايطاليون

 ) ب (

 .412:  برتغاليون

 .26:  الربوتستانت

 .406:  بسكريون

 .45:  البكداشية

 .05:  البندقيون

 .444:  عامر بين

 .461:  ( )عائلة بوناتري

 ) ج (

 22،21،24،15،11،11،10،16،11،16،14،11،05،04،01،61،61،60:  اجلزائريني

66،64،45،44،42،41،41،44،14،12،11،11،456،442،444،424،421،420 

421،415،412،411،416،414،460،411،461،244،225. 
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 .410:  املقدس الثالوث مجاعة

 .406:  جيجلية

 

 ) ح (

 .41،21،26،14،12،462:  احلفصيون

 .15،442:  احلنانشة

 ) د (

 .424:  دامناركيون

 .14:  الدوادة

 ) ر (

 .0،61:  االوربيون الرحالة

 ) ز (

 .21،14،12،11،462،461،466:  الزيانيون

 ) س (

 .424:  سوريون

 ) ش (

 .46،16،444،461،461،466،255،242:  الدينية الطرق شيوخ

 ) ص (

 .412:  صقالبة
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 ) ع (

 6،16،15،14،11،04،01،06،06،11،16،14،16،65،61،60،66،451:  العثمانيني

451،426،416،465،461،411،461،466،255،246،241،224. 

 .424:  العلوج

 ) ف (

 .66:  ايتيان القديس فرسان

 .41،16،11،16،441:  يوحنا القديس فرسان

 .444:  مالطة فرسان

 15،12،11،11،01،06،64،61،60،66،64،66،45،44،41،46،41،46:  الفرنسيني

12،61،66،455،454،452،421،410. 

 ) ق (

 .406:  قبائليون

 .461:  القالنسي ) عائلة (

 ) ك (

 .15،16،04،01:  الكراغلة

 ) م (

 .41،21،14،462:  املرينييون
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 .06،65،10،11،426:  األندلس مسلمي

 .424:  مصريون

 .461،441،244:  االندلسيني املهاجريني

 .41،65،460:  املورسكيني

 .406:  ميزابيون

 ) هـ (

 . 424:  هنغاريون

 .16،60،62،66،455،454،420،412:  اهلولنديني

 ) ي (

 .424:  يابانيون

 456،424،415،410،402،416،401،400،406،404،401،406،462،444:  اليهود

441،446،415،411،416،411،416،460،464،244،246. 

 .244،246،224:  االوربيون اليهود

 .66،415:  توسكانيا يهود

 .11،14،05،64،451:  اليولداش
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