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  أ 

  مقدمة البحث وخطته

تجاوز يف بعض البلدان ت ااجلاليات األجنبية تشكل هاجسا كبريا لكثري من الدول أل قضيةزال ت ال        
وال زال هذا املوضوع  ،احلدود االجتماعية واالقتصادية والثقافية اخلاصة بالعنصر األجنيب يف هذا البلد أو ذاك

ومل تكن هذه الظاهرة  .السيما يف دول أوروبا ،رح حلد اآلن حبدة وباستمرار على بساط البحث والنقاشيط
وإذا كانت أوروبا اليوم  ،خاصة ببلد معني وإمنا ظلت ختضع إلمكانات وانفتاح كل بلد من بلدان العامل

أراضيها  علىربة وجود اآلخر إىل خوض جت كانت سباقةتشتكي كثريا من هذه الظاهرة التارخيية فإن اجلزائر 
حيث ، ونظام حمكم وفقا لتقاليد وقيم الدولة احلديثة يف املغرب الكبري ،والتعايش معه يف إطار قوانني حمددة

كانت اجلزائر بوتقة للعناصر البشرية املتنوعة عرقيا واجتماعيا ودينيا ومع ذلك كانت روح التعايش قائمة بني 
 -السكان األصليون - فإىل جانب األمازيغ  ،ف أصوهلا وحضارا ومشارامجيع هذه العناصر رغم اختال

 ....اإلجنليزيو اإليطايلو املالطيو الفرنسيو العثماينو ،اإلسباينو األندلسي ورد إليها العنصر العريب والعنصر
  .وغريهم من العناصر

دولة اجلزائرية احلديثة نتيجة لتدخل تلك العناصر األجنبية كانت تشكل أحيانا مصدر قلق لل غري أن         
الدول اليت كانت تنتمي إليها هذه اجلاليات املقيمة يف اجلزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة لسبب من 

 أردنا ،ونظرا ألمهية هذا املوضوع باعتباره جتربة منوذجية سبقت ا اجلزائر الدول األوروبية بذاا ،األسباب
لكي  ،جتربة ناجحة أو فاشلة األجناس واىل أي مدى كانت هذه بني يف اجلزائرش السلمي إبراز ظاهرة التعاي

اجلزائر قد سبقت أوروبا وأمريكا إىل التعايش  من أننصل إلثبات أو نفي ما ذهب إليه بعض املؤرخني 
البحث إىل  كما نريد الوصول من خالل هذا ،من احلكم العثماين قرون ةي يف ظل االختالف إبان ثالثاحلضار

  .إبراز أإلسهامات اجلزائرية يف بناء احلضارة احلديثة على صعيد حوض البحر األبيض املتوسط
أكثر امليادين اليت تعاين نقصا يف الفترة حمل الدراسة، لكوا أكثر  يف اجلزائر تعد الدراسات االجتماعية         

ة لدى الكثري من الباحثني، وهو ما جعل الذين املناهج حداثة، ويف الوقت ذاته من أكثرها غموضا وصعوب
ها حمدودا جدا، ومن الصعب جدا خوض غمار هذه الدراسات دون إرجاع املوضوع إىل مصادره وتناول

   :هذا املوضوع املوسومصعوبة ، ومن هنا تأيت األصلية

 )م1830-1700( العهد العثماين إباناجلزائر اجلاليات األوروبية يف 

  :ملوضوعدوافع اختيار ا

  :علميةذاتية وأخرى دوافع وقد حداين إىل اختيار هذا املوضوع عدة 
  :الدوافع الذاتية فيمكنين إمجاهلا يفأما 
رغبيت الشخصية يف دراسة تاريخ اجلزائر إبان العهد ، واالجتماعية والثقافيةالدراسات التارخيية اهتمامي ب -1

من أكثر ، حيث استهواين ويف السنة األوىل ماجستري لة التدرجيل فيه جتربة أولية يف مرح تالعثماين الذي كان
  .من املواضيع احلية واملتجددة باستمرارباعتباره األخرى،  واضيعملا
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  ب 

أساتذيت خلوض  األستاذ املشرف الدكتور عبد الكرمي بوصفصاف ومن الدعم والتشجيع الذي وجدته من -2
  .صعوبته هذا اال رغم

  : فإا تعود إىل ةالعلميلدوافع اأما عن 

إىل التاريخ توجهت السابقة  دراساتأغلب ال كانتواحلضاري بعدما  الثقايف التاريخ االجتماعي أمهية -3
التاريخ االجتماعي والثقايف املغاريب عرب "هلذه الدفعة املاجستري شروع مأن عنوان  خاصة والعسكري، السياسي

  ".العصور

تابات الرحالة واألسرى واألجانب عن أوضاعهم وأوضاع بين جلدم ك مصداقية الرغبة يف التأكد من -4
 ديدةاجل لدراساتومطابقتها مع املصادر األجنبية األخرى واملصادر احمللية وآخر ما توصلت إليه ا اجلزائريف 

  .من جهة أخرى

  :إشكالية البحث

العهد العثماين خالل  اجلزائر موضوع اجلاليات األوروبية يفيف حبث  دراسةالهذه إشكالية  تكمن         
 اجلزائرية وبالدولة ،االجتماعية والثقافية وعالقتها باتمع اجلزائري من جهةو السياسية والتحقيق يف أوضاعها

  :د من التساؤالت هيإلشكالية متشعبة وحتمل العديإن هذه ا ،من جهة أخرى
ها يداوراء تز هي األسباب والعوامل الكامنةثماين؟ وما األوروبية يف اجلزائر خالل العهد الع ما طبيعة اجلالية - 

   ؟يف اجلزائر العددي
  باجلزائر؟ اجلاليات األوروبيةاألوروبية اجلزائرية العالقات الدبلوماسية املعاهدات وكيف خدمت  - 
  العثماين؟ أواخر العهد اجلزائري على النظام االقتصادي األوروبية -التجارية - القتصاديةما هي التأثريات او - 
  هي مظاهر ذلك؟عايش داخل اتمع اجلزائري؟ وما كيف استطاع األورويب التو - 
  ثقافية للجاليات األوروبية باجلزائر؟ - ما هي التأثريات السوسيو - 

  :إطار البحث

ظهور  تعرف األ ةمتميز وهي فترة ،م1830- 1700إن اإلطار الزماين للبحث هو مابني سنيت        
وبالتايل فإن  ،موحدة حبدودها الشرقية والغربية والشمالية واجلنوبية احلالية تقريبا ،زائريةاجلدولة ال استقاللية

البحث سيكون ضمن حدود جغرافية وسياسية معينة وحمددة ختتلف عن احلدود السابقة هلذه الفترة مما جيعل 
ألا تبحث يف فضاء  ،قبل هذا التاريخ اجلزائرالبحث األكادميي خيتلف اختالفا بينا عن البحوث اليت درست 

العناية أكثر باملفاهيم و ومن هنا نعترب البحث يف هذا اإلطار الزمين يتطلب التركيز ،سياسياو غري حمدد جغرافيا
، حىت تتضح م1518، رغم إننا عدنا إىل بداية العهد العثماين أي إىل سنة اجلديدة هلذه املرحلة زمنيا ومكانيا

  .يات وما قبلهاان بني مرحلة الدالصورة ونقار
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  ت 

  :أهداف البحث

   :من خالل ما مت طرحه من تساؤالت سأحاول الوصول إىل جمموعة من األهداف      
   .والثقافية واالقتصاديةياا االجتماعية حرصد اجلاليات األوروبية اليت أقامت باجلزائر و حتديد -1
  .ألوربيني عن جمتمع اجلزائرحماولة تفنيد أو أجياد تفسريات لكتابات ا -2
  .األوروبية يف اتمع اجلزائري اجلالياتمدى فعالية هذه ما  إبراز -3
عشر حىت القرن  تسليط الضوء على تلك املخططات التجسسية الحتالل اجلزائر منذ القرن السادس -4

      .امليالديني العشرين
  .الدينيةو اجلزائر من الناحية الثقافية واالجتماعية يف االروبية رصد أهم اإلسهامات احلضارية للجاليات -5

  :مناهج البحث

  :اعتمدته لدراسة هذا املوضوع فهوهج أهم من أما عن       
ه باألساس يف وصف األحداث والوقائع والظواهر التارخيية تالذي وظف :املنهج التارخيي الوصفي    

 الذي  النقدي التحليلباإلضافة إىل ، موزع يف اخلطة وفق ما هوواالجتماعية والثقافية وصفا كرونولوجيا 
فترة االجتماعي يف و عليه يف دراسة املادة العلمية ونقدها وحتليلها حبثا عن حقيقة التطور احلضاري تعتمدا

التداخل بني و ملعرفة أوجه الشبه واالختالف ةاملقارنمع استعمال ، يف الفصل الرابع ، وقد خدمينالدراسة
  .بني الظواهر املوجود رى إلبراز االختالفة وأخواقع

 يكون تزاوج بني املناهجل ،املقارنةو التعليلو وميكن القول أن حركية األحداث التارخيية تتطلب منا التحليل
  .املطلوب ستوىامليف  ةدراسالتكون ل وأدواا

  :صعوبات البحث

الدارس يف و ة ملا يكون املوضوع جديدا،من املؤكد أنّ الصعوبات تواجهه أي دارس يف حبثه، خاصو      
مل يكن  ات األوروبية يف العهد العثمايناجلاليواحلقيقة أن تناويل ملوضوع  ،بداية مشواره األكادميي الدقيق

 العراقيل والصعوبات اليت كادت أن حتول بيين وبني إكماله لوال هال، حيث صادفت الكثري منـــس
وزمالئي يف  ،حمفوظ رمومعبد الكرمي بوصفصاف واألستاذ الدكتور  على رأسهم مشريفأساتذيت و تشجيع

  :أيضا ، ومن هذه الصعوباتأمساء اباليل ةالوفي يترأسهم زميل قسم الدراسات العليا وعلى
الدفاتر العثمانية و صعوبة الوصول واحلصول على أهم املصادر احمللية واملتمثلة يف سجالت احملاكم الشرعية - 

الوثائق و ن املصادرفإراجع من ماملكتبة الوطنية  اطالعنا على ما يفرغم فاء فترة الدراسة، اليت سجلت أثن
االستفادة منها بسبب عطل فين تقين يف أجهزة اإلنارة بالقاعات اليت  من متكناملوجودة يف الفضاء العثماين مل أ

  . ني األرشيف الوطينحتوي الكتب طيلة تواجدنا باملكتبة، وكذا ضيق الوقت الذي حال بيننا وب
ثقافيا بعيدا عن و، واليت تتناول املوضوع اجتماعيا قلة املصادر املتخصصة يف املوضوع إن مل نقل ندرا - 

ن وجدت فإا ، وإبلوماسية اليت غصت ا املصادر األجنبية الفرنسية واالجنليزيةميدان السياسة والعالقات الد
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  ث 

ثنايا الكتب، حىت إين اعتقدت لفترة طويلة عدم وجود مادة كافية  بعض الفقرات واإلشارات بني ىال تتعد
  .الجناز هذا العمل

بلم شتات املوضوع وتبويبه ومع ذلك فقد حاولت قدر املستطاع التغلب على هذه الصعوبات        
 إمنا أملي أن أكون قد فتحت بابا للبحث يفو ويف األخري ال أزعم أين قدمت عمال متكامالته، ـوصياغ

الثقايف لألقليات و التاريخ االجتماعي حساس ليكون بداية لدراسات جدية تسلط الضوء على موضوع
عبد الكرمي الدكتور  األستاذ املشرفبتوجيه من و فبتوفيق من اهللا فإن كنت قد وفقت، عات اإلثنيةامواجل

    أفادتين كثريا، وإن قصرت فحسيب مشاق البحث توجيهاته اليتو الذي مل يبخل علي بنصائحه بوصفصاف
أضفت لبنة جديدة للمكتبة اجلامعية اجلزائرية، خاصة أن املوضوع مل  أينحسيب و - معاناة ثوكما قيل البح- 

  . يدرس من قبل باللغة العربية على األقل

       : الدراسات السابقة

ما كان يف شكل دراسات  إالَّ ،مة التخوفعدم وجود دراسات سابقة يف املوضوع جعلين دائ إن       
مهام مفتدي األسرى والتزامام االجتماعية يف مدينة اجلزائر ": خشمون فيظةحل مثل مذكرة ماجستريجانبية 

الثقافة واملثاقفة يف اتمع احلضري اجلزائري خالل  "، ورسالة الباحث حمفوظ رموم "خالل الفترة العثمانية
، اليت تعد من أوىل الدراسات احلديثة اجلديدة اليت عاجلت املقاربة التارخيية ")م1830-1519( العهد العثماين

ه الدراسة بشكل كبري يف معاجليت لتأثري وتأثر اجلاليات بثقافة ذاالنثربولوجية من جانبها الثقايف، وقد أفادتين ه
  .    اتمع اجلزائري

ة باملوضوع نادرة إن مل نقل منعدمة فاين جلأت إىل دراسات الدراسات اجلزائرية املهتم توملا كان         
  :كاآليت  خمتلفتني يف تناول اجلاليات ومهامتنوعة يف الفضاء العثماين من املشرق العريب فوجدت دراستني

 "امليالديني يف العهد العثماين يف القرنيني السادس عشر والسابع عشر جلاليات األوروبية يف بالد الشاما" - 
  .يف جزئيني لى الصباغليل

لصالح   "احملكمة الشرعية سجالت يف العصر العثماين دراسة وثائقية مناألوروبية يف اإلسكندرية  تاجلاليا" - 
  .أمحد هريدي

خري معني يل من خالل معرفة التوجه  اا كانتماملصدرية فإ ةوهاتني الدراستني املختلفتني من حيث املاد       
  .الد العربية وخاصة تلك الواقعة حتت احلكم العثمايناألورويب العام للب

    وصف أهم مصادر البحث ومراجعه
وجب علي العودة إىل املصادر واملراجع ، ة يتناول مرحلة مهمة من تاريخ اجلزائرملذكركان موضوع ا ملا      

  :كاآليت وهي اليت اهتمت ذه املرحلة بصورة عامة واجلانب االجتماعي واحلضاري بصورة خاصة
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  املصادر : أوال

وقد مجع لنا الكتاب عدة  ،مذكرات أسري الداي كاثكارث قنصل أمريكا يف املغرب ترمجة إمساعيل العريب  - 
وتظهر أمهية الكتاب بالنسبة  ةني وعن عالقام مع السلطتفاصيل دقيقة عن حياة األجانب األوروبيحوادث و

ومنط البناء  ماكن تواجدهاباملسيحيني بالتفصيل حيث تعرض أل ةخلاصلدراستنا يف تناوله املؤسسات الدينية ا
  .وهلاواملوارد اليت تتحصل عليها من قبل د ،التصميم اهلندسيو
مذكراته هذه  صخص، رغم كون املؤلف أمريكي ،مذكرات ويليام شالر قنصل أمريكا يف اجلزائر - 
 ،رىــالشخصية بصورة أو بأخ ولتجربته ياتهحل لهتسجينه وهو بصدد أعالقات اجلزائرية األمريكية إال بال

أراء ووحقيقة أن هذا املصدر يضم بني دفتيه حقائق وشهادات  ،عالقاته مع أفراد اجلاليات األوروبية دون
ومع  ،وحيتوي أيضا على أراء ومواقف عدائية للجزائر ،إىل الشك يف صدقها يوجد ما يدعو ومواقف ال

بني تلك املواقف نستطيع االستفادة من هذه الوثائق الضرورية يف التاريخ  االجيايب استعمال الكتاب بروح النقد
  . احلديث

الوثائق األرشيفية اليت حتصلت عليها من املرحومة عائشـة   أما املصادر األجنبية فهي كثرية ومتنوعة ومنها -
 Les Archives du Consulat Général deوهي من جتميع ألـربت ديفـولكس  بعنـوان    غطاس

France A Alger                                                                                                     
 ،للوجي دي طاسي "تاريخ مملكة اجلزائر"وترمجته هي   Histoir de Royaume D' ALgerكتاب و -

وقـد أراد   ،واملسلمني بصفة عامـة  تم باجلزائرينيويشكل هذا الكتاب منعرجا يف األدبيات األوروبية اليت 
األسرى  مفتديالنظرة الظالمية اليت نشرها و ،وريـــوحمو الطابع األسط ،الكاتب حتطيم األحكام املسبقة

جي دي طاسي باعتباره دبلوماسـيا  ولذلك سجل لو ،ورجال الدين وتركيزهم على أسطورة األسري الشهيد
روبية زمنا جديدا بل منعرجا يف النظرة األوروبية حول اجلزائر واتمعات اإلسالمية حد أفراد اجلاليات األوأو

  .يف احلقبة العثمانية
هذا املصدر يف تقدمي  ساعدين . Alger au XVIIIe siècleبعنواندفتر التشريفات لفنتور دي بارادي  - 

  .اجلزائرية دفعها باستمرار للخزينةدقيقة للعوائد األجنبية اليت تعودت القنصليات األوروبية  إحصائيات

  املراجع: ثانيا

هو  ذهبالنسبة لدراستنا ه ،جلون باتست وولف الذي غطى الفترة حمل الدراسة "اجلزائر وأوروبا"كتاب  - 
العتماده على وثائق ومصادر غري اليت اعتاد الباحثون يف التاريخ احلديث للجزائر استقاء  ، نظراًأهم مرجع

 ميزفقد رى، ــخبالف املراجع األخة منها فاعتماد املؤلف على األرشيف األمريكي والربيطاين مادم املعرفي
ة يف كل الكتاب فقد سقط يف عدة يلكنه مل يستطع التزام املوضوع ،بالدقة واملوضوعية يف املعاجلة هذا كتابه

   .مرات يف أفخاخ املدرسة االستعمارية الكولونية
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حد مكانة وأمهيته أ علىال خيفى  ،الثايناألول و بو القاسم سعد اهللا اجلزءـ أل "تاريخ اجلزائر الثقايف" - 
يف  األوروبيةالثقافية  التأثرياتتناول  يف ني األولني فقط،ئدم حبثنا منها اجلزخوما  ،املوسوعة الثقافية لسعد اهللا

  .العادات ومنط العيشعثمانية من جانب اللغة واللباس وزائر الاجل
نه يعطينا أغري  ،رغم أن الكتاب تناول فترة االحتالل وما قبلها وتبعاا ،حلمدان بن عثمان خوجةاملرآة  - 

نوايا فرنسا السيئة جتاه وصور فيه  ،اإلسالمي اجلزائري مقارنة بالعامل صورة واضحة عن مستوى الفكر
  .، وبعض التأثري األورويب باجلزائر عشية االحتاللزائرـاجل
والذي يعد من أهم املراجع اليت عاجلت تاريخ اجلزائر يف العهد  ،رياس البحر لويليام سبنسر اجلزائر يف عهد - 

  .العثماين من خمتلف النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإسهاب

  :خمتصرات البحث

  .حتقيق: تح - 
  . الطبعة: ط - 
  . اجلزء: ج- 
  .صفحة: ص- 
  .هجري: هـ - 
  . ميالدي: م - 
  .جملد: مج - 
  .ترمجة: تر - 
  .تقدمي: تق - 
  .تعريب: تع - 
  .ريال دراهم صغار: ص.د.ر - 
  .دون سنة نشر: دس - 
  .دون طبعة: دط - 
  . دون دار نشر: د دار - 
  .عدد الة/: ع - 
  .دون مؤلف: د م - 
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  خطة البحث

 . وفقا ملا هو متاح من مادة خربية عاجلت هذا املوضوع وفق خطة تتكون من مقدمة وأربعة فصول وخامتة

تضمنت املقدمة التعريف بأمهية املوضوع، ودوافع اختياره، وإشكالية البحث، وحتديد اإلطار الزماين       
ين ملوضوع البحث، وأهدافه، واملناهج املتبعة يف الدراسة وتعداد أهم الصعوبات اليت واجهتين أثناء واملكا

البحـث، والدراسات السابقة للموضوع، كما تضمنت وصفا ألهم مصادر البحث ومراجعه اليت مت االعتماد 
  . عليها

ة باجلزائر قبيل العهد العثماين وبداية وقد تناولت يف الفصل األول بشيء من اإلجياز الفئات األوروبي      
القرن السادس عشر امليالدي، من أسرى ورجال دين وجتار وقناصل، حىت نتمكن من إدراك كيف نشأت 

  .اجلاليات األوروبية باجلزائر وممن تكونت وما الدوافع وراء قدومها
ني يف تثبيت أقدامهم بالدولة أما يف الفصل الثاين فقد عاجلت فيه األسس اليت اعتمدها األوروبي      

العثمانية وهي تلك االمتيازات اليت خولت هلم عقد معاهدات سلم وجتارة مع اجلزائر واالستفادة من حق 
إنشاء مراكز جتارية، وتتبعت املعاهدات األوروبية اليت متكنوا من إبرامها دون اخلوض يف تفاصيل العالقات 

  .اجلزائرية األوروبية
الفصل الثالث النشاط التجاري األورويب فقد سلطت الضوء على جتارة كل دولة على ورصدت يف      

حذه وكيف استطاعت أن جتد لنفسها مكانا وسط التنافس األجنيب على جتارة اجلزائر، مع توضيح أمهية 
إثراء الوسائل العملية املستعملة، فبحثت عن الدور الذي استطاعت األيالة من خالهلم احلصول على املال و

  . اخلزينة
أما خبصوص الفصل الرابع واألخري والذي يعترب جوهر البحث، فقد تناولت فيه اجلوانب       

االجتماعية، وهذا من خالل مظاهر االندماج والتعايش بني الطرفني األورويب واجلزائري من منط السكن 
الرؤيا واضحة أمامنا وحتدد أبعاد واللباس واالحتفاالت والشعائر الدينية وغريها، وهذا كله حىت تكون 

  .املوضوع
ويف األخري ختمت هذه الدراسة خبامتة حوت جمموعة من االستنتاجات املتوصل إليها، كمحاولة    

  .لإلجابة عن اإلشكالية اليت مت طرحها
إىل وذيلت ذلك مبالحق ذات صلة وثيقة باملادة املعرفية املتصلة بالبحث، مشلت جداول، هذا باإلضافة    

  . جمموعة فهارس مشلت األعالم، األماكن، وأخريا فهرسا للمحتويات
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ن ينفع به د وفقين يف دراسة هذا املوضوع، وأوأخريا أملي من اهللا العلي القدير أن يكون ق       
 األساتذةشكري وتقديري لكل  أوجه، واالنتفاع به، كما ال يفوتين أن هالدارسني، وينال تقدير املطلعني علي

     .دراسة بآرائهم ومالحظامهذه ال إثراءلذين شاركوا يف ا
        



  

  

  

  حملة تارخيية عن اجلاليات األوروبية باجلزائر : الفصل األول

  

    مقدمة الفصلمقدمة الفصلمقدمة الفصلمقدمة الفصل

        

 اجلالية املدنية األوروبية �جلزائر إ�ن العهد الع�ين: املبحث األول

  

  اجلالية ا+ينية األوروبية �جلزائر خالل الفرتة الع�نية: املبحث الثاين

  

        الفصلالفصلالفصلالفصل    ةةةةامتامتامتامتخخخخ
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  ـلمقدمة الفص

  
بداية العهد العثماين بالنواة األساسية لربوز مدينة يف ارتبطت النشأة األوىل للجاليات األوروبية باجلزائر         

اجلزائر كمركز سياسي لأليالة ونقطة عبور بني خمتلف الطرق التجارية الربية والبحرية، وذلك أا متتعت منـذ  
البحر املتوسط، سواء أكانت العالقات سياسية أو اجتماعية أو  انتعاشها وبزوغ جنمها مبركز مرموق بني ضفيت

يالـة بصـفة   ينـة بصـفة خاصـة  واأل   اقتصادية، وذلك نتيجة لعوامل متعددة منها املوقع االستراتيجي للمد
ة، وسياسة العثمانيني القائمة على تشجيع التجارة الداخلية واخلارجية والتطورات التارخيية للجزائر ـــعام

  .نها وجود اجلاليات األوروبية اليت أقامت اومن بي
ولذلك يرجع وجود اجلاليات األوروبية يف اجلزائر إبان العهد العثماين إىل الوقت الذي دخلـت فيهـا          

املدينة مرحلة مهمة باعتبارها مركز سياسـي وجتـاري اسـتقطب األندلسـيني بعـد سـقوط احلضـارة        
ا مجاعات وأقليات إثنية ودينية من خمتلف دول أوروبا، وسنحاول يف هذا  ة، اليت جاء مع أفرادهــاألندلسيـ

الفصل وضع تعريف ملصطلح اجلاليات الذي أطلقناه على هـذه الفئـة الدخيلـة عـن اتمـع اجلزائـري       
يف هـذه   ىل تصنيفها وفق الطريقة املوضوعةاين، وحتديد عناصرها مع توضيح األسباب اليت دفعتنا إـــالعثم
        .سةالدرا
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  اجلالية املدنية األوروبية باجلزائر إبان العهد العثماين : املبحث األول

تعيش يف بقعة معينة ختتلف يف انتمائها الديين والقـومي واملـذهيب    متجاورة إن وجود جمموعات بشرية      
االختالف والصـراع   رغم وجود ،السلمي االجيايبالعهد العثماين منوذجا للتعايش إبان املغرب األوسط ظهر ي

جـل  أتعددية يف العرق واللغـة كانـت مـن    ، وباعتبار احلكمة من االختالف والخمتلفني طرفنياملستمر بني 
ضبط املصطلحات الـيت سـترد يف البحـث يف إطـار التطـور التـارخيي        كان لزاما علينا أوالً امل،ـالتك

الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني، وأول ما جيب حتديده هـو مصـطلح   السيما يف القرنيني  ،مــللمفاهي
  .العنوان وما يتعلق به من اشتباه أو تداخل

   مفهوم اجلالية: أوال
اشتقت معاجم اللغة العربية لفظ جالية من الفعل جال، وجال القوم عن أوطام جيلون وأجلو، إذا خرجوا       

هكذا روي عن بعض  ،يرد علي رهط من أصحايب فيجلون عن احلوض: من بلد إىل بلد، ويف حديث احلوض
الطرق، أي ينفون ويطردون، وجال القوم عن املوضع ومنه جال وجالء واجلوا تفرقوا وجالء مـن اخلـوف   

  .)1(وأجلى واجلالية أهل الذمة
       من أمر النيب صـلى اهللا  مر ابن اخلطاب أجالهم عن جزيرة العرب ملا تقدم قيل ألهل الذمة جالية؛ ألن ع

فسموا جالية ولزمهم هذا االسم أين حلوا مث لزمته اجلزية من أهل الكتاب بكل بلد، وإن مل جيلوا  ،عليه وسلم
  .)2(عن أوطام، ويقال استعمل فالن على اجلالية أي على جزية أهل الذمة واجلالة مثل اجلالية

معنيني خمتلفني إحدامها خاص والثاين عام، فاألول يقصـد   ونستدل من هذا التعريف اللغوي أن للجالية      
  .باجلالية أهل الذمة اليهود والنصارى وكان هذا املصطلح مقرونا م منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

اعات هي تلك اجلمبينما املعىن الثاين أو العام وهو املراد دراسته يف حبثنا هذا، واملقصود هنا باجلاليات األوروبية 
فاجلاليات نشـأت   من غري العرب املسلمني اليت جلت عن أراضيها يف أوروبا واستقرت بالبالد العربيـة، إذن

تستوطنها  أقاليم أجنبية إىل نتيجة تراكم هجرات بشرية إنسانية بدوافع اقتصادية أو سياسية واجتماعية وفكرية
، ومبرور الـزمن تتحـول هـذه    )3(رعايا الدولـةويتجنس بعض أفرادها جبنسية الدولة املضيفة أو يصبح من 

اجلاليات إىل أقليات مهاجرة وهذا ما يدفعنا إىل البحث الدقيق لبعض املصطلحات اليت تتداخل مـع مفهـوم   
  .اجلالية

                                                 
 :، ينظر املوقع1640، موقع أم الكتاب، ص )1ج(، القاموس احمليط االلكتروين: حممد بن يعقوب الفريوز أبادي )1(

http://www.omelketab.net                                                                                                    
 .188، ص 2003:، دار صادر، بريوت )دط(، )3ج(، لسان العرب: مجال الدين ابن منظور )2(

العاشر واحلادي (ع عشر امليالديني اجلاليات األوروبية يف بالد الشام  يف العهد العثماين يف القرنيني السادس عشر والساب: ليلى الصباغ )3(
 .18، ص 1989: ، مؤسسة الرسالة، بريوت)1ط(، )1ج(،)عشر اهلجريني
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الالتينية وتعين يف األصل متلـك جمموعـة مـن     (colonia) فكلمة جالية بالعربية تقابلها كلمة كولونيا     
أرض قريبة أو بعيدة عن وطنهم، ويف بعض احلاالت ينفصل هؤالء املهاجرون متاما عـن األرض  املهاجرين إىل 

األم ويؤسسون مدنا جديدة وكيانات مستقلة مثل املستعمرات اليت كانت موجودة يف ما قبل امليالد يف بـالد  
مل ) املسـتعمرة (فهوم غري أن هذا امل ،املغرب وقرطاجة، فلم يعد يربطها ببالدها األصلية سوى صالت عاطفية

بالفرنسية أو باالجنليزية يعين إقامة رعايا  ) (coloniaبل تطور على مدى العصور وأصبح لفظ ؛يبق على حاله
كما أطلق على جمموعة من األفراد من رعايا دولة ذات سـيادة يعيشـون يف    ،دولة ما خارج حدود أراضيها

  .تعمرة يعىن ارض حمتلةحدود دولة أخرى، ويف العصر احلديث أصبح لفظ مس
ومن بني املصطلحات اليت رمبا كانت تطلق على الوجود األجنيب بالبالد العربية كفئة اجتماعية مصـطلح        

وهو مفهوم حداثي بدالالته املعاصرة، فاألقليات هي جمموعات بشرية ذات مسات وخصائص ختتلـف   األقلية،
  .منها مسات قومية أو إثنية أو دينية مشتركة بني أفرادهاعن مثيالا يف جمتمع األكثرية، ولكل أقلية 

جالية أو فئة أو طائفة أو : ختتلف األقليات فيما بينها نوعاً وهوية وانتماء،كما تأخذ تسميات خمتلفة مثل       
ـ الغالب على جذور األقلية وأص ملة أو فرقة أو جمموعة وغريها من تسميات تدل يف ة وهلا، وهويتها االجتماعي

األقلية العرقية واألقلية الدينيـة واألقليـة   : والبشرية، وتنضوي حتت مفهوم األقليات أمناط وأنواع خمتلفة منها
اللغوية واألقلية املذهبية واألقلية القبلية ـ العشائرية واألقلية اإلقليمية واألقلية الثقافية واألقلية السياسية واألقلية  

القومية املتعددة اجلذور، وما عداها مشتق منها ومتفرع عنها أو جـامع هلـا    االقتصاديةـ االجتماعية واألقلية
  . )1(بصيغة أو بأخرى، مثل القول بأقلية إثنــية أو عنصرية وغري ذلك

وجدت األقليات والفوارق البشرية واالجتماعية والطبقات يف جمتمعـات بلـدان احلضـــارات               
دم استقرار اجلماعات السكانية، وتشابك العالقات االقتصادية واالجتماعيـة  األوىل، واستمر وجودها نتيجة ع

وتالقح احلضارات، وتكون فوارق البىن االجتماعية والبشرية يف بيئات جغرافية متباينـــة، واخـتالف يف  
ثريات توزيع الثروات واملوارد، وبالتايل ظهور مستغل ومستغل، فنشأت أقليات حمكومة ومضطهدة من قبل أك

، فقد أوجد علماء االجتماع هلا أسباب عديـدة  )2(يف ممالك التاريخ، جراء الغزو واالحتالل واهلجرة والتهجري
تلخص بأن بعضها إرادي، وبعضها اآلخر ال إرادي، أي خروج أفراد أو مجاعات من أوطام ليقيموا يف بالد 

فضل ومستوى حيايت ارفع، أو حبثا عن العمـل  أخرى لرغبة منبثقة من ذوام؛ كالرغبة يف البحث عن عيش أ
والرزق، أو حبا يف املغامرة أو انطالقا يف أفاق الدنيا الواسعة، أو ألن املهنة اليت اختاروها ألنفسهم تتطلب ذاك 
الترحال كالتجارة مثال، ويكون الإراديا إذا فرضت عليهم السلطات احلاكمة هذا األمر على رعاياها، وحتدث 

                                                 
 .87، 2011:، د دار، دمشق)دط( ،املوسوعة العربية: عادل عبد السالم، أمل يازجي )1(

 .املكان نفسه )2(
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رادية منفرة من األوطان، كاالضطهاد السياسي، أو الديين، أو لضعف إمكانات البالد وعجزها حتت ظروف إ
  . ، وعليه اهلجرات البشرية قدمية قدم اإلنسان)1(عن توفري ما يكفي معاش سكاا

يـا  وحىت ال خنلط بني مفهوم األقلية واجلالية، فاعتقد أن األقلية جزء أساسي من مكونات اتمـع تارخي       
اجلالية وسياسيا، فهي أمم وقوميات انقضت وتقطعت أوصاهلا ومن بقي منها متسك باألرض واإلقليـم، بينما 

تنشا نتيجة تراكم تارخيي هلجرات إنسانية بدوافع اقتصادية وسياسية إىل أقاليم أجنبية تستوطنها، ومبرور الزمن 
هوم اجلالية خالل القرون املمتدة من القـرن اخلـامس   تكتسب تقاليد حياتية للمعاملة مع السكان احملليني، ومف

  . عشر إىل التاسع عشر يشمل كل رعايا دولة يف دولة أخرى دون استثناء

وكان يقصد من هـذه الكلمـة   " Nation"ففرنسا بالذات كانت تطلق على رعاياها باجلزائر اسم امة       
آراؤهم ومهنهم، وخيضعون إلدارة واحـدة وقضـاء   آنذاك جمموعة من األفراد، جتمعهم تقاليدهم ومنافعهم و

مثـل الفـارس لورانـت    " أُمــة "، فقد استعمل القناصل الفرنسيني املعتمـدين بـاجلزائر اسـم    )2(واحد
  .  **" Thomas Shaw "، واالنكليزي توماس شو"CHEVALIER" D’ARVIEUX*دارفيو
كأوروبـا الـيت    ،ات طرأت على الساحة العامليةلقد عرف القرنيني السادس عشر والسابع امليالديني تغري      

كانت تعيش تطورات خطرية وهامة، وأكثر من ثورة يف حياة إنسان تلك الفترة وبالطبع كان هلذه التطورات 
  : العاملية آثارها الضخمة على اجلاليات األوروبية وميكن أن جنملها يف اآليت

مسالية، اليت ما فتئت تنشئ املصارف، وتسعى لتوسيع رقعـة  أدت التجارة الشرقية األوروبية إىل ظهور الرأ -1
   تـالتجارة العاملية، ومضاعفة متويلها، وأضيف إىل هذا التطور الرأمسايل منو الرتعة الفردية التحررية اليت أخرج

  

                                                 
 .18، املرجع السابق، ص )1ج( ،اجلاليات األوروبية يف بالد الشام يف العهد العثماين: ليلى الصباغ )1(

 .20املرجع نفسه، ص )2(
عد دراسة حمدودة ناهلا فيها أحس أن التجارة  يف بالد الشام هي الوسيلة الوحيدة بمن أسرة نبيلة، إال إا فقرية وولد يف مدينة مرسيليا  *

عشر سنة، مث انتقل إىل مدينة صيدا وعاش فيها، مث  للكسب الرغيد، فقرر العمل مع أبناء عمه يف أزمري، وكان عمره ال يتجاوز السادسة
، ولقد قام عينه امللك لويس الرابع عشر قنصال على مدينة حلب، بعد أن كان قد كلفه مبهمات كثرية يف اسطنبول وتونس واجلزائر

 اجلاليات األوروبية يف: باغليلى الص: م، ينظر1702نه أصيب باملرض فاستدعي إىل فرنسا حيث تويف ا سنة أبعمله أحسن قيام إال 
 .894سابق، ص الرجع امل، )2ج( ،بالد الشام  يف العهد العثماين

**
  Thomas Shaw1692-1751 بصفته قسيسا  1732-1720م، أقام الدكتور توماس شو باجلزائر مدة عشر سنوات بني

جاءت مذكراته حافلة باملعطيات التارخيية وذه املناسبة جال القطر اجلزائري وزار معظم نواحيه ف للوكالة االجنليزية،
التاريخ االقتصادي واالجتماعي : ودان بوغفالة: ة، وصارت مرجعا ملن جاء من بعده من الرحالة األجانب، ينظرــــواجلغرافي

    .54، ص2009:، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر)1ط(، ملدينيت املدية ومليانة يف العهد العثماين
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*وبـروج االقتصاد من مقوماته التقليدية السابقة، وبدأ يقضى على املدن التجارية القدمية مثل البندقية ولنـدن  
 

  .وبدأ جنم التجارة املتحررة هو الطابع السائد
اكتشاف الطرق التجارية للهند من قبل الربتغال واسبانيا، وحتويل طريق التجارة العاملية إىل رأس الرجـاء   -2

  .لبلدان املطلة على البحر املتوسطالصاحل مما اضر مبصاحل ا
يف أوروبا الغربية وأخذت كل دولة قومية تبحث خارج حرب املائة عام ونتائجها اليت خلفت متايز قومي  -3

صـاد، ففتحـت هلـا    وتندفع حنو مظاهر الثروة واالقت القارة عن دعامة اقتصادية تدفع ا حنو كياا اخلاص،
  . هلا مراكز جتارية وتنشئ الشركات الكشوف اجلغرافية اجلديدة أفاق واسعة رحبة، فانطلقت تؤسس

الطبقات الدنيا للمجتمع، بعد أن ازداد تدفق الذهب والفضة من أمريكا فارتفعـت  الفقر الذي تفشى بني  -4
األسعار، وأسرفت الفئات الغنية يف الترف والبذخ، ونشأت مستويات حياتية جديدة اتسـع فيهـا مفهـوم    

مـادة   اه، ومت طرد املزارعني من أراضيهم، فنشأت فئة فقرية مشردة ال عمل هلا، فهؤالء الفقراء كـانوا ـالرف
  .)1(مهيأة للهجرة

سياسة الدولة العثمانية جتاه اجلاليات املقيمة يف أراضيها، ضمن سياسة العهود أو االمتيازات، كتشـجيعها   -5
ا يف التنافس على احلصول على االستقرار، واليت كانت اجلزائر مسرحا استعرضت فيه الدول األوروبية عضال

األورويب الشديد على التجارة يف بالد املغرب أيام العثمانيني إىل تلـك  ويرجع اإلقبال  كرب نصيب منها،أعلى 
وحىت قبل السلطان العثمـاين  ) 1526سنة( "خري الدين باشا"االمتيازات اليت حصل عليها الفرنسيون يف عهد 

الـة  الذي تنازل هلم عن جزء من ساحل البالد مسي فيما بعد حبصن فرنسا ضم مدينة الق **"سليمان القانوين"
م توسيعه ليضم رأس الزهور والقل، مقابل دفع إتاوة كل سنتني للسلطة احملليـة واخلزينـة   1694ومت بعد سنة 

  . وسنتعرض هلذه االمتيازات يف الفصل الثاين ،)2(املركزية
لبحر املتوسط واليت كانـت عامـل   ابرز األنشطة االقتصادية السائدة آنذاك يف أحد أالقرصنة اليت كانت  -6

ي يف جذب الدول األوروبية إىل اجلزائر ليس اة قوة الدولة اجلزائرية، وإمنا إىل عقد معاهدات سـلم  أساس
  . وصداقة معها، لعدم تكافؤ القوة وحفاظا على مصاحلها

                                                 
، )1ط( أمين االرمنازي،: ، تعاإلسالمية يف ظل الدولة العثمانيةلتجارة بني أوروبا ا: فليت كات: مدينة يف مشال غريب بلجيكا، ينظر*

 .174، ص2004: مكتبة العبيكان، الرياض

 .78،80  ، املرجع السابق، ص، ص)1ج(، اجلاليات األوروبية يف بالد الشام يف العهد العثماين: ليلى الصباغ )1(
م، وهو عاشر ملوك آل عثمان، مبجرد وصول خرب موته أبيه قام 1495بريل سنة أ27املوافق لـ هـ900غرة شعبان سنة ولد **

وكانت باكورة  ،كان يف انتظاره جنود االنكشارية) م1520سبتمرب  29(هـ 926شوال  16قاصدا القسطنطينية ودخلها يف يوم 
: ينظر، كافة الوالة وأشراف مكة واملدينةوإبالغ توليته عرش اخلالفة العظمى إىل  له، خاصاً ستشاراًأعماله تعيني مربيه قاسم باشا م

     .198، ص1981:، دار النفائس، بريوت)1ط(إحسان حقي، : ، تحالدولة العلية العثمانية: حممد فريد بك

 .39، ص 1792: ركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، الش)دط(، التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )2(
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من خالل ما سبق رغم صعوبة وجود تعريف للجاليات األوروبية باجلزائر نقترح أن نطلق عليها مصطلح      
صرنا احلايل لفترة الدراسة؛ ألنه مل تكن تدعى آنذاك باجلالية وإمنا بفئـة الدخالء، وهي تلـك  اجلاليات من ع

اجلماعات األجنبية األوروبية اليت استقر بعضها باملدن اجلزائرية  بصفة مؤقتة بصفتهم جتاراً أو دبلوماسـيني أو  
املصطلح ال يتناسب أن نطلقه علـى كـل   ا جند بعضهم استقر بصفة دائمة، لذا فان هذا م رجال دين، ونادراً

ألن لكل والية عثمانية خصوصيتها وهذا ما جعلنا يف هذه الدراسة نكيف  ؛األجانب يف كل األقطار العثمانية
صر اليهود يالة مع استبعادنا لعنحث، وسنقتصر على فئة الدخالء باألهذا املصطلح مع متطلبات وضروريات الب

  :ألناألوربيني من الدراسة 
  .اليهود يف اتمع اجلزائري صنفوا وفقا لديانتهم استنادا للديانة اليهودية سواء يهود حمليني أو أوروبيني - 
  .وجود دراسات سابقة تناولت اليهود مبختلف انتمائهم وأصوهلم  -

يـات  وهلذه األسباب وضعت التعريف املوجود أعاله وهو ال يشتمل على اليهود رغم عالقام القوية مع اجلال
 .األوروبية

علـى  اليت استندت يف نزوحها  وميكن أن نقسم اجلاليات األوروبية بالدولة اجلزائرية خالل احلكم العثماين   
اجلالية : أساسيتني مها إىل جاليتنيالتنوع والتعدد يف عناصرها وأفرادها وارتبطت بنشاطها الذي مارسته باإليالة 

ال  حسب نشاطها الـذي امتهنتـه بـاجلزائر    نا وضع تقسيم هلذه اجلالياتومنه حاولة واجلالية الدينية املدنيـ
  .جنسيتها أو املكان الذي وفدت منهحسب 

  عناصر اجلالية املدنية األوروبية يف اجلزائر: ثانيا  

ـ ممارسـة   وأواستقرت ا دف التجارة اجلزائر، وهي اجلماعات اليت وفدت إىل         ال أخـرى، إىل  أعم
  .ىجانب األسر

  :التجار -1
مثَّل التجار جالية أجنبية مستقرة نسبيا مبدينة اجلزائر، ازدادت من حيث األمهية والعدد والتنظيم بدايـة         

من القرن السادس عشر امليالدي؛ غري أن تواجدهم باملغرب األوسط كان منذ وقت مبكر، وقد ازداد نشاطهم 
ذاك يستأمن على روحه وأمواله باخلضوع للسيادة احملليـة، وإذا  ، فكان التاجر آن)م13-هـ7ق (أيام الزيانيني

  .   انتهى األجل احملدد إلقامته وأراد البقاء يف املدينة فإنه يتحول إىل ذمي وعليه دفع اجلزية
احلرية يف بناء كنائسهم ومعابـدهم   ولقد احتفظ هؤالء التجار جبنسيام ومعتقدام الدينية وكانت هلم      
ضع ملعاهدة بني دوهلم وسـلطان املغـرب   خيمتهم وتنقلهم يف املدن الزيانية شعائرهم الدينية وكانت إقاألداء 

، غري أن عـددهم مل يكـن   )2(حيث كان لكل دولة قنصل ينظر العالقة بني جتارها والدولة الزيانية)1(األوسط

                                                 
 .190، ص 2007: ، مرقم للنشر، اجلزائر)دط(،)1ج(، تلمسان يف العهد الزياين: عبد العزيز فياليل )1(

 .80، ص 2009 :، منشورات احلضارة، اجلزائر)دط(، )3ج(، )األحوال االجتماعية(تاريخ الدولة الزيانية: خمتار حساين )2(
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ها من مدن املغرب األوسـط مل  كبريا حبيث ال يزيد عن بعض العشرات من كل دولة، وإقامتهم بتلمسان وغري
تكن دائمة، كما انه ال يسمح هلم باصطحاب زوجام معهم كمـا ال ميكنـهم الـزواج مـن بنـات دار      

أما شؤوم فكان يديرها  ،قامة الطويلة يف املدن اإلسالميةالم، وهذه اإلجراءات مل تشجعهم على اإلــاإلس
قبل حكومته، يكون رئيس للجالية وحاكمها وميثل بالده مع  قنصل مع السلطة احمللية وهو بدوره مت تعيينه من

  . )1(متتعه حبصانة دبلوماسية
غلب التجار يف فنادق، وهي من املعامل العمرانية العثمانية باجلزائر، ويتكون الفنـدق آنـذاك مـن    أيقيم     

اين على غـرف املبيـت   طابقني، يضم الطابق األول غرف لتخزين بضائع السفن والقوافل، وحيتوي الطابق الث
  .للتجار األوروبيني

ات واسـعة ودكـاكني   ـتضم عدة فضاءات وساح ألشخاصنادق عبارة عن مبان كبرية ملكا لفالف        
للكراء، ولتسهيل املعامالت التجارية جلؤا إىل تعيني وكالء هلم ميثلوم ودوهلم يف الوسـاطة التجاريـة رغـم    

ات؛ فإم بقوا مقيمني يف إطـار متفـق مـع القناصـل     ـنشوب اضطراباألخطار احملدقة بالتجار يف حال 
، ويف مراحل متقدمة حملاولة الفصل بني السياسة والتجارة، وحىت ال تعرقل احلرب جمـرى احللقـة   )2(والداي

االقتصادية متكن التجار بفضل القوة املالية من الظفر بشراء غنائم القرصنة واملداولة باسـتمرار علـى ذلـك    
حنها من جديد ألوروبا، ولعبوا دور الوساطة إلعادة بيع األسرى ليس من باب اإلنسانية وإمنا مـن بـاب   لش

الربح والفائدة املتأتية جراء ذلك، ومن بني الذين زاروا مدينة اجلزائر وألقوا أعمال وأدبيات حـول التجـارة   
  . )3("كول"و" دنيس دولوست"و" سانسون نابللون"األوروبية كأرباب مال جند 

جتار أحرار وهؤالء ال ينتمون ملؤسسة أو شركة معينـة  : وكان هناك نوعني من التجار األجانب باجلزائر      
وإمنا مستقلني بتجارم، أما النوع اآلخر من التجار يكاد يكون منحصر علـى الفرنسـيني الـذين كونـوا     

ـسادس عشر، وقام كل من التاجرين ات، فظهرت شركة صيد املرجان يف النصف الثاين من القرن الـشرك
*توماس النش

بتأسيس حصن مسي  حبصن فرنسا أو باستيون فرنسا، وقد أثار هذا االسـم  " كارلني ديديه"و 

                                                 
 .191، املرجع السابق، ص )1ج(، تلمسان يف العهد الزياين: عبد العزيز فياليل )1(

حممد : ، تع1830تاريخ إفريقيا الشمالية تونس، اجلزائر، املغرب األقصى من الفتح اإلسالمي إىل سنة : شارل أندري جوليان )2(
 .360ص ،1978: ، الدار التونسية للنشر، تونس)2ط(، )2ج: (زاىل، بشري بن سالمةـم

: ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر)دط(أبو القاسم سعد اهللا، : ، تر وتع)1830-1500(اجلزائر وأوروبا  :وولف.ب.جون )3(
 .148، ص 1986

*
م  من هيوقن 1541وكان لعائلة النش ثالثة أشقاء منهم توماس تزوج يف سنة  ،حد اكرب األسر اأتاجر من مدينة مرسيليا وهو من  

م لصيد األمساك املرجانية ومن بني املسامهني فيها دي مريابو وبيار 1553أسس يف مرسيليا شركة سنة و  Hugon Napouonننابو
  :باست وكارالن ديديه وهم من خنبة التجار املرسيليني، ينظر

 Henri Garrot: Histoire Générale de L'Algérie, Imprimerie Crescenzo Voutes Bastion Nord, 
Alger:1910, p439.                                                    



                زائرزائرزائرزائرحملة �رخيية عن اجلاليات األوروبية �جلحملة �رخيية عن اجلاليات األوروبية �جلحملة �رخيية عن اجلاليات األوروبية �جلحملة �رخيية عن اجلاليات األوروبية �جل                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الفصل األول         الفصل األول         الفصل األول         الفصل األول         

  

 
8 

نوع من الفضول لدى السلطة والسكان، فاعتقد اجلميع أن حصنا يشيد حلامية عسكرية فرنسية، هذا االعتقاد 
سيريها كيفما شاءوا وهذا كـان  ه األرض ملكا هلم وهلم احلق يف تجعل الفرنسيون مبرور الزمن يظنون أن هذ

  .)1(حد أسباب التوتر بني الطرفنيأمن 
هلم خمازن يف طربقة ومراكـز   اويرجع تواجد االيطاليني يف تلك السواحل إىل العصور الوسطى حيث بنو       

  .على احلدود اجلزائرية التونسية
بوا إىل جانب القنصل ممثل آخر صنطى الفرنسيني ونافسوهم على التجارة، فَوسار التجار االجنليز على خ      

يالة، ويف أواخر فتـرة  سهيل املعامالت التجارية داخل األلرعاية شؤون رعاياهم وحلماية املراكب يف البحر ولت
بتأسيس شركة ضمت ة، ول به سابقا والتوجه حنو الفرديالدراسة حاولوا التخلص من التجارة احلرة النظام املعم

ن عليـه، يف  ـ، غري أن هذه الشركة مل تقم بنفس الدور الذي نافست الفرنسيي)2(من العناصر األوروبية اًخليط
حني جند التجار اإلسبان رابطوا يف الغرب اجلزائري حىت بعد أن دخلوا يف جتارة الساحل الوهراين وارتبطـت  

  .وا نفوذهم عليها منذ هجمام األوىل على مشال إفريقياجتارم مبواقعهم العسكرية والقبائل اليت بسط
  األسرى -2

من بني الظواهر التارخيية اليت كانت نتيجة للتواجد العثماين باجلزائر، القرصنة أو النشاط البحري هـذه         
أن األسـرى   ولكن ما يتفق عليه ،الظاهرة التارخيية اليت كانت وال زالت حمل اختالف بني املؤرخني والباحثني

كانوا نتيجة طبيعية هلذا النشاط، ومعاجلتها تتطلب من الباحث حماولة إعادة بنائها على ما كانت عليه بكـل  
معطياا التارخيية بأفكارها ومعتقداا ووجهات النظر للظاهرة يف العصر احلايل تغاير واقعها يف الفتـرة حمـل   

  .الدراسة
ء واهلجمـات املتكـررة يف سـواحل    عتـدا لة األسرى ذريعة لإلأن مسوقد اختذت الدول األوروبية م       

عتراف أن وضعهم كان أحسن وأفضل بكثري من البلدان املسـيحية، فاألسـر يف   ة، ومن اإلنصاف اإلـيالاأل
أعمال مرتلية لذلك سرعان ما تقلد أسرى اجلزائر وظائف مهمة جلبت هلـم النفـع    العامل اإلسالمي ما هو إالَّ

  .)3(واملكانة وأصبح من الصعب عليهم التخلي عن كل ما حققوهوالثراء 
لكننا نتساءل عن وضعية األسرى املسلمني بالبالد األوروبية؟ وهل متت عملية افتدائهم؟ وهل كانت هلم       

  ر يعملون على فديتهم أو حتريرهم؟تنظيمات أو جتا
  

يث يتم إطالق عيار ناري من املدافع لترفع األعـالم  تبدأ حياة األسري عقب وصول السفن إىل امليناء ح        
على القالع واحلصون، وتعج املدينة بالناس والضجيج وسط احتفاالت وأهازيج استقباال للسفن حىت السطوح 

                                                 
 .224، ص 1997: ، امليزان للنشر والتوزيع، اجلزائر)1830-1790(العالقات الفرنسية اجلزائرية : مجال قنان )1(

 .92، ص 1980: ، دار الثقافة، بريوت)دط(، )3ج(، تاريخ اجلزائر العام :عبد الرمحان اجلياليل )2(

 .90، ص 1989: ، املؤسسة الوطنية، اجلزائر)دط(، )1830-1855(اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان: أبو العيد دودو )3(
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ومبجرد ما يرتل من على ظهر السفينة الغنائم البشرية يـتم نقلـهم إىل    ،تلئ بالنساء احملجبات وهن يزغردنمت
  .)1(ة هلماألمكنة املهيأ

، كمـا أن  )2(قل قسنطينة وعنابة وتلمسانألى مدينة اجلزائر ووهران وبدرجة واقتصر وجود األسرى ع      
، حيـث كـانوا   االسبانية اجلزائرية يف املراسالت كبرياً غلب أسرى هذه األخرية إسبان والذين اخذوا حيزاًأ

فاألول يقصد به املكان الذي : املكانني يف االستعمالالزنزانة والتربنة، وقد وقع اختالف بني هذين يف يوضعون 
يأوي األسرى، أما الثاين فهو الذي تباع فيه املواد الغذائية هلم وأحيانا يستعمل للنوم وقد استعمل االمسني معـا  

  .)3(دون تفرقة
أحيانا و عسكرية  وسياسية و اعيةاجتمة خمتلفارتبطت األماكن اليت خصصت هلؤالء األسرى بظروف         

 بدايـة ومن ذلك السجون اليت أنشـئت يف   مبؤثرات خارجية حسب املكان ودرجة احلراسة املفروضة عليهم،
نتيجة أفعال البعض منهم، فقد حاولوا اهلرب عدة مرات ويقول صاحب غزوات عروج وخـري   العهد العثماين

ائر، وكان يوما مشهودا ومومسـا مـن   رجع خري الدين وطائفة األسارى إىل اجلز:"...)4(الدين يف هذا الصدد 
  ...".مواسم الدهر معدودا، وحبس األسارى يف مكان أحدثه حتت األرض ووكل م وكالء حيرسوم

ومن  (Bagnos)تابعة للبايلك تعرف بسجون الرقيق  وخالل القرن السابع عشر امليالدي خصصت دوراً     
ألسود لشدة احلراسة عليه خوفا من استغالهلم الفرص اليت بينها السجن الكبري عند باب عزون يعرف بالسجن ا

تقل فيها احلامية العسكرية خاصة إبان اهلجمات األوروبية اليت يرى فيها األسري فرصة للهرب، وجبـوار هـذا   
السجن يقع سجن الباسطار ويعرف أسراه بأسرى املخزن النشغاهلم باملرافق العمومية لصاحل األغـا وضـباط   

  .)5(االنكشارية
وازداد عدد السجون يف أواخر القرن الثامن عشر امليالدي فأضيف سجن بايلك التيطري وسجن سيدي       

أما السجن الثالث خصص لعزل األسرى ادفني عن غريهم، بـين  ) سيدي محودة(محودة القريب من ضرحيه 
 )6(مع جمموعة سكان من بالد املغـرب  مبناسبة أسر سفينتني تابعتني ملدينة نابويل اقتادها أسرى جزائريني فروا

هربا من األوضاع املزرية اليت عايشوها يف خضم الصراع اإلسالمي الصلييب القدمي املتجدد عرب العصور يف حلة 
  .جديدة تتماشى ومعطيات أي فترة تارخيية

                                                 
 .14، ص 1972: أبو العيد دودو، الشركة الوطنية، اجلزائر: ، تق،تعمذكرات أو حملة تارخيية عن اجلزائر: سيمون بفايفر )1(

، رسالة ماجستري يف التاريخ )1830- 1519(ثاقفة يف اتمع احلضري اجلزائري خالل العهد العثماينالثقافة وامل: حمفوظ رموم )2(
 .55، ص 2002كمال فياليل، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة، : احلديث، إشراف

 .229، ص 2007:، مرقم للنشر، اجلزائر)دط( ،تاريخ وعمران قصبة اجلزائر: بدر الدين بلقاضي، مصطفى بن محوش )3(

 .37، ص 1934: ، املطبعة الثعالبية، اجلزائر)دط(نور الدين،  عبد القادر: ، تصح وتعغزوات عروج وخري الدين: مؤلف جمهول )4(

 .26م، ص 2007: ، دار احلكمة، اجلزائر)دط(، )1ج(، )مدن الوسط( موسوعة املدن اجلزائرية: خمتار حساين )5(
)6(  Venture de Paradis : Alger au XVIIIe siècle, 2 E'dition, E'dtions Bousslana , Tunis, p 51. 
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كلمـة   واحلمامات أيضا من بني األماكن اليت خصصت لسجن األسرى والسيما السجن الليلي، وهـي       
وتعين احلمام ونتيجة تكاثرهم باملدينة جراء العمليات البحرية املتواصلة اليت بلغـت  " بانو"مشتقة من االسبانية 

نِيت هلم عمارات خاصة شبيهة مبنازل املدينة تتكون من ساحة داخلية القرن السابع عشر امليالدي فب أقصاها يف
دة منها خلمسة عشر إىل عشرين فردا ينامون على حصـائر  حماطة برواق مرتفع وهيئت ا غرف تتسع الواح

  .)2(، وأسرةٌ بعضها فوق بعض من دون حلاف ويضعوا بأنفسهم)1(منسوجة من القصب أو احللفاء
  أسواق بيع األسرى 

تعد ظاهرة األسر ظاهرة قدمية متجددة وفق الظروف واملتغريات التارخييـة لألحـداث، وألن األسـرى          
مبدينة اجلزائر؛ أقيمت أسواق بيعهم بالقرب من املسجد الكبري مبحاذاة قصر اجلنينة ويدعى هذا املكان  تركزوا

، ويكون احلاكم )3(سبلسن واجلنس واحلالة الصحية والنوقبل البيع يتوجب فحصهم حسب ا" الباذستان"بـ 
  .الستعماله الشخصي واحداً قد اخذ من بني مثانية أسرى أسرياً

السفينة املشارك يف األسر له نصيب منهم، أما الباقي فيباع يف املزاد العلين يترأسه شخص مكلف من أما طاقم 
  .)4(قبل الديوان يتقاضى عن كل رأس يباع رسوم معتربة بعلم أعضاء الديوان

حد فكـل  أين ال خيفى حاهلم أو مصريهم على ويتواجد يف مقدمة السوق الشباب، الذكور واإلناث الذ      
ية قومه ويأمل احلصول على فدية كبرية منه يستبعد عن البيع حىت وإن بيع فيبقى تواجـده  لِّن يشك أنه من عم

باملدينة ضروريا، كما أن فحص اليدين ضروري أيضا ملعرفة ما إذا كانت قوية أو خشنة وبيضـاء نظيفـة أو   
أحيانـا  وتتعلق باالسم والصـفات،  أسئلة متسخة، ألنه متعلق مبكانة األسري االجتماعية يف بلده، وتطرح عليه 

جابة تغاير الواقع للتقليل من أمهية الشخص لنفسه كي حيرر بثمن زهيد، أما عملية البيع فتتم بعـد صـالة   اإل
، حيث يبدأ احلارس باستعراض العبيد واحداً تلو اآلخر إىل منصة احلاضرين مع إعطاء فكرة عن قيمة )5(الظهر

  .بدنية وعن املبلغ احملتمل لفدائهنياته الكل أسري ومميزاته وإمكا
  

                                                 
)1(  Corime Chevalier: les Trente Premières Années de l'etat d'Alger (1510-1541), Alger : 

Offcedes Publications Universitaires: 2002, p59. 
  .358املرجع السابق، ص : شارل أندري جوليان )2(
  .229، ص 2006: ، دار املعرفة، اجلزائر)2ج(، )دط( ،اجلزائر بوابة التاريخ: ار عمورةعم )3(

)4(
 Corime Chevalier: op.cit, p 55. 

)5( Mahfoud kaddache: Alger durant la pèrode ottomane, office des publication                 
universitaires, Alger : 2002, p 40. 
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، وكثر عددهم مبدينـة اجلزائـر   )1(وتنطلق عملية املضاربة واملزايدة يف السعر ومن يدفع  أكثر يشتري العبد 
بدخول العثمانيني إليها لكن اغلبهم كان اسبانياً نظراً لكون السواحل املغاربية كانت مسرحاً للصـراع بـني   

  .* )2(اجلدول التايل يعطينا صورة عن أعداد األسرى باأليالة العثمانية، فاسبانيا والدولة 
  

 عدد األسرى السنة

1578 25000 

1691 36000 

1700 10000 

1738 2000 

1830 7000 

  

  م1830- 1578جدول لعدد األسرى باجلزائر بني 

يف القرنني السادس عشر والسـابع   وترجع أسباب ارتفاع األسرى باجلزائر إىل القرصنة البحرية السيما      
خلط بني املفهومني القرصنة ولصوصية البحر أن عليها بقطاع طرق، وهو ما وقائمعشر امليالديني، والذي عد ال

، ويـنم عـن أفكـار    لة أكثر تعقيـداً أئر املمارسني هلا، مما جيعل املسوإسنادها إىل املسلمني فقط وليس لسا
ـ هارسـه الدولـة حلمايـة حـدودها وميا    عليه آنـذاك مت  اًام كان متعارفنظ ي، فالقرصنة ه)3(ةـصليبي ا ه

، بينما اللصوصية هي أفعال فردية ميارسها قطاع الطرق للسرقة والنهب، كما يرجع اخنفـاض  ةاإلقليميـــ
فنها األسرى إىل كثرة املعاهدات األوروبية مع اجلزائر واليت تنص على عدم أسر رعاياها أو التابعني هلا وحىت س

وما سبقها من تكتالت دولية أوروبيـة كمـؤمتر   ) 1816(ة، وتعد محلة اللورد اكسموت ـاملدنية والتجاري
م أحد أبرز العوامل الرئيسية املؤثرة بشكل سليب على نقصان األسرى بسبب حترمي القرصنة وإلغـاء  1815فيينا

  .    البشرية للوقوف يف وجه املمارسني هلا جتارة البشر واعترب ذلك جرمية ضد اإلنسانية، ومسوا أنفسهم حبماة
وخالل التواجد العثماين باجلزائر وأثناء ممارسة القرصنة وقع عدد كبري من األسرى منهم من كـان مـن        

الطبقة العامة ومنهم من كان مهما يف جمتمعه، ومن بني الشخصيات البارزة اليت وقعـت يف األسـر العـامل    
أثناء قدومه من فرنسا إىل اليونان يف بعثة علميـة للحصـول علـى     1546أسر سنة الذي " بيارجيل"اليوناين

  .خمطوطات يونانية

                                                 
  .120املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )1(

  .31، ص 2006: ، دار املعرفة، اجلزائر)دط(، )1ج(، )1989-1830(تاريخ اجلزائر املعاصر: بشري بالح )2(
*

  .144- 143-142ص  3ورقم 2ورقم  1ينظر امللحق رقم  
)3(
 Fatima Maameri: Ottoman Algeria in Western Diplomatic History with Particular 

Emphasis on Relations with the United States of America 1776-1816, Dissertation submitted 
to the Faculty of Letters and Languages for the degree of doctorat d’Etat, Supervisor: Dr 
Brahim Harouni, University Mentouri, Constantine,  2008 , p 491. 
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وهو أحد أبطال مقاطعة فلوريدا أُسر أثنـاء سـفره مـن أوروبـا      1558سنة " دومنيك غورك"وكذلك  
 "Emanuel De Aranda" "اميانويـل درانـدا  "و* "ميغيل دي سرفانتيس"ا، واألديب االسباين ـألمريك
1640

  ".اندرهيل دي روكفيل"الدكتور و "فرنسيس نايت"واالجنليزي **
 م1635اُسر عام " قرافليبويل دي مادون"منهم الرسام  كما كان اليطاليا النصيب األوفر من رعاياها املأسورين

ـ "صاحب القصة املعروفة الربوفنسية اجلميلة والعـالم  " جني فرانسوا رونيار"والشاعر اهلزيل  " ان فوفيـان ج
  . )1("دو الكروا"والعامل  ***هذا األخري أُسر عندما كان يف رحلة  علمية) 1674(

ولو أن العثمانيني فسحوا اال على األقل الختالط املسيحيني األوروبيني مع السكان احلضـر دون متييـز       
وألعطـى   ،من االحتكاك والتمازج اًنوع دة أكثر من أهل الريف لولَّينيف املد متقدم )احلضر(األخري اتبار هذباع

ذا هيبة ومكانة عاملية، فكل طاقات اتمع األورويب  دولياً مثلما كان عسكرياً حضارياً ضوياً هذا العهد بعداً
اليت انطلقت منها النهضة متواجدة باجلزائر ويف وقت مبكر موازي للنهضة األوروبية، والقائمة طويلـة مـن   

  .ألفت أدبيات عديدة حول القرون العثمانية باجلزائرو اجدت باجلزائرتو اليت  الشخصيات
****"Dan" "دان"وتعد األدبيات األوروبية املنطلق األساسي للدراسات العثمانية باجلزائر، كأعمال األب 

   

  

  

  

                                                 
م، لعائلة فقرية حيث كان والده طبيبا يدعى 1547سبتمرب 29كلم من مدينة مدريد يف 33اريس اليت تبعد حوايل ولد يف قلعة هن *

دون رودريغو ووالدته لينور كورتيناس وله ستة إخوة ، عرف عنه تفوقه يف اللغة الالتينية واألدب وكانت له ميول حنو الشعر واملسرح، 
" لويب دي رويدا"ول إىل مدرسة اآلباء اليسوعيني لألبناء األغنياء، وهناك شاهد متثيل مسرحيات مث انتقل إىل اشبيلية ومتكن من الدخ

سرفانتيس أمري األدب : جنيب أبو ملهم  موسى عبود:  مؤسس املسرح االسباين، فنهبت نفسه ميال حنو الفن املسرحي، للتوسع ينظر
 24،26ص-،ص1947: ، مطبعة املخزون، تطوان)دط(، االسباين

**
م من عائلة أرغونية أسبانية األصل، أُسر  1614سنة »  Bruges« ولد يف : » Emanuel De Aranda« " إميانويل دارندا" 
م بالسواحل الربيطانية، من طرف القراصنة األتراك، وأُحضر إىل مدينة اجلزائر، حترر بعد سنتني من األسر، خلص 1640أوت  22يف 

 Relation« :   م، ينظر 1656جويلية  21ترجم إىل لغات عدة منذ أن طبع ألول مرة بربوكسل يف هذه التجربة يف كتابه الذي 

, Édit d’Aranda Jadis esclave à Alger De La Captivité et Liberté Du Sievr Emanuel De Aranda
3, Bruxelles, 1662.                                                                                                              «   

  .ملك فرنسا والنافار لرحلة علمية إىل ايطاليا وصقلية واليونان لدراسة النقود ا) 1715-1643(الرابع عشر أوفده امللك لويس  ***
  .232، املرجع سابق، ص )2ج(،اجلزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة )1(

****
يف  بارزاً جبامعة باريس وختصص يف علم الالهوت حاز من الكلية على دبلوم البكالوريا وأصبح بعد ذلك أستاذاً درس األب دان 

ن القرن السابع عشر امليالدي برحلة إىل مشال إفريقيا مقام يف النصف األول ف ،طائفة الثالوث املقدس اليت تأسست يف القصر امللكي
حنت  شهرياً م فكتب عن ذلك كتابا1635ًو1631 يتسنبني دخول يف مفاوضات افتدائهم دف االطالع على أحوال األسرى وال

املرجع السابق، : ودان بوغفالة: عنوان تاريخ بالد الرببر وقراصنتها يف ستة أجزاء تناول فيها تاريخ اجلزائر وتونس وطرابلس، ينظر
  .  54ص
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 Venture de **" فنتـور دي بـارادي  "و* Laugier de Tassy"لـوجي دو تاسـي  "و "توماس شو"و

Paradis صونال جون أندريبان"و"***
 Jean André Peyssonel بونافون جان بيار"و" 

**** Jean 

Pierre Bonnafont ،   تمع اجلزائري العثماين من زاويا خمتلفة، خاصة قضـيةفعاجلت قضايا متنوعة عن ا
خلدمـة  األسرى كانوا عبارة عن عبيـد   أن كبرياً فيها؛ غري أن اغلبها أمجعت على األسرى اليت شغلت حيزاً

  . قراصنة بالد املغرب
؛ ألن وضعيتهم كانت جيدة وتدفع هلم اًأسرى حرب أكثر من اعتبارهم عبيد ةغري أن األسرى وضعوا يف مرتل 

وهلم حقوق عدة ساعدم على مزاولة أنشطتهم على نطاق واسع رغم تداخل مفهوم ، )1(أجور بصفة منتظمة
بية واجلزائرية، فاملصادر اليت بني أيدينا تستعمل مصـطلح األرقـاء   واألسر يف الكتابات األورو) الرق(العبودية 

ويقصد منه األسرى املسيحيني وليس رقيق إفريقيا رغم تواجد هذا العنصر األخري ضـمن تركيبـة اتمـع    
   .اجلزائري العثماين، لكن كان له دور هامشي يف معترك احلياة آنذاك

                                                 
*  jacques Philippe Laugier de Tassy  أمستردام كتاب تاريخ سلطنة اجلزائر للدبلوماسي السابق م ب1724ظهر عام

ومسؤول ديوان القنصلية الفرنسية باجلزائر الذي تطرق فيه بالتفصيل إىل األحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية للجزائر اليت مكث 
 لاليالة كلها، يف اجلزء م فخصص إحدى عشر فصال20/07/1718اىل 16/01/1718فيها مدة وجيزة مل تتعدى ستة أشهر من 

األول كتب عن مدينة اجلزائر، أما اجلزء الثاين كتب عن ضواحيها، وبعد سبع سنوات من مغادرة اجلزائر توىل لوجي دو تاسي منصب 
فرنسية إىل لغات أمني البحرية ولندا اليت نال ا كتابه رواجا كبريا خالل القرن الثامن عشر امليالدي، فطبع إىل عدة لغات وترجم إىل ال

 .60أخرى كاالنكليزية واألملانية وااليطالية تقديرا ألمهيته، املرجع نفسه، ص
**

 Jean Michel Venture de Paradis )1739-1799والتحق مبدرسة اللغات الشرقية 1739، ولد مبرسيليا عام )م
لده الذي اشتغل هو اآلخر مترمجا يف العديد من بباريس وتكون ا ملدة مخس سنوات وبعدها صار مترمجا بالقسطنطينية مثل وا

القنصليات ببالد املشرق انتقل إىل صيدا ومنها إىل القاهرة مث عاد إىل فرنسا وتوجه بعد ذلك إىل املغرب مث إىل تونس اليت توىل ا 
القنصل العام بسمرين ما م باجلزائر فقضى ا عامني، واستلم منصب 1788م وعني عام 1786-1780منصب الترمجة ما بني سنيت 

املرجع : م، ينظر1799م وبعدها رافق نابليون يف محلته على مصر وأصبح مستشاره وهناك تويف سنة 1797-1793بني سنيت 
   .61نفسه،ص

ينتمي إىل عائلة نبيلة يف منطقة بروفانس باجلنوب الفرنسي، ولد مبرسيليا  Jean André Peyssonel )م1694-1759( ***
وزار يف صغره منطقة املسيسيب ومصر وبعدها توجه إىل باريس فأمت دراسته ا وخترج طبيبا مث عاد إىل مرسيليا واشتغل ا،  وتعلم ا

م من قبل مستشار امللك القس بينغنون مبهمة السفر إىل سواحل 1724م مراسل أكادميية باريس للعلوم، كلف عام 1723وأصبح عام 
، حيث قضى باجلزائر مدة تزيد عن مثانية أشهر 1725ومكث ا إىل غاية اية شهر أكتوبر من عام  مشال إفريقيا فوصلها شهر ماي

   .68املرجع نفسه، ص: ونصف، واستمر يف مهنة الطب بعد عودته واستقر بإحدى اجلزر األمريكية حىت مات ا، ينظر
****

 Jean Pierre Bonnafont )1803-1883( اآلداب، وكان الطبيب الرئيسي للجيش الفرنسي ، كان عضوا يف مجعية أهل
م كجندي بسيط وبعدئذ توىل مهمة اجلراحة العسكرية ومنح لقب ضابط شرف، رافق احلملة الفرنسية على 1827الذي التحق به عام 

املرجع : ، ينظرم خالل هذه املدة خرج مع القوات الغازية وشارك يف أكثر من عشرين معركة1848اجلزائر وبقي بالبالد إىل غاية 
   .70نفسه، ص

  .34، ص 2007: ، دار احلضارة، اجلزائر)1ط(، )1ج(، قصبة مدينة اجلزائر: علي خالصي )1(
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بح عثمانيا ومنهم من قدم إىل اإليالة اجلزائرية مسلما وهو مـن  ومن ضمن هؤالء األسرى من اسلم وأص      
  .  عالجصطلح عليه باألذوي أصول أوروبية وهو ما ا

واألعالج مسـيحيون   ،)1(يعىن أسري حرب أصبح عثمانيا حبكم وظيفتهمدلول العلج يف الفترة احلديثة و        
وهؤالء من السهل عليهم التخلي عن دين أبائهم واعتناق ، حد األعيانأ الغارات وبيعوا يف الغالب إىل سروا يفأ

، ومنهم من اعتنق اإلسالم طمعا يف االخنراط يف البحرية )2(دين سيدهم الذي كانوا يرثونه يف كثري من األحيان
اجلزائرية واإلفادة من مغامن القرصنة، بدال من أن يبقى أسريا يعمل يف التجديف أو يف احلقـول أو يف خدمـة   

لنسـب  هم املسيحيون بالـدم وا :" )4(فيعرفهم بقوله" Diego De Haëdo" *، أما هايدو)3(األتراك بيوت
والزمهم اسم املرتدين عن املسيحية يف األدبيات األجنبية، فهم فـروا مـن ظلـم     ،..."أصبحوا أتراك طواعية

، الـيت أضـحى الشـعب    على مجيع أمور حيام وأفكارهم األوروبية امللكيات الرجعية ومن سيطرة الكنيسة
  .ودينياً واجتماعياً األورويب املتضرر األساسي منها اقتصادياً

أمام احلاكم وأعضاء الديوان مث يطاف م إن  متقام احتفاالت خاصة باملسلمني اجلـدد، فيتم إسالمه        
نود، وجتمع هلم كانوا مجاعة يف الشارع على ظهر جواد مسرج ومزين مع عزف موسيقى عسكرية مبرافقة اجل

غلب هؤالء األعالج يف سلك اجلنديـة حبيـث   أة السكان بإسالمهم، وينخرط النقود كرمز للتعبري عن سعاد
يصبح هلم راتب ثابت ويقيد امسهم ضمن سجالت العسكر ويشاركون يف غنائم البحر هذا يف حالة املسـلم  

)5(تفل م ولكنهم يتمتعون حبقوق اجلنديـة الذي خيتار اإلسالم طواعية، أما من يكرهون على اإلسالم فال حي
 

وإذا كان األتراك العثمانيون قربوا األعالج منهم وأسندوا إليهم مناصب ذات نفوذ، حىت أصبحت هلم حظـوة  

                                                 
)1(

 .54املرجع السابق، ص : حمفوظ رموم 

)2(
  .164-163ص  -املرجع السابق، ص: وولف.ب.جون 

)3(
 ،1979: ، مكتبة دار الشرق، بريوت)2ط(، حتالل الفرنسيتاريخ اجلزائر احلديث من الفتح العثماين إىل اال  :حممد خري فارس 
 .93ص

*
م كان راهبا مبنطقة فرومست باسبانيا وينتمي إىل طائفة سان بينيو، قضى مدة من الزمن 1612هايدو فراي ديقودو، وتويف بعد سنة  

ريه وما روي له، وقد مثن الس امللكي م أسريا، فكتب عنها مؤلفا ضمنه ما شاهده وما استقاه من غ1581-1578باجلزائر بني سنيت 
م، غري أن 1610م، وبعد عامني من هذا التاريخ أعطى امللك موافقته عليه أي عام 1608ململكة صقلية هذا التأليف وصادق عليه عام 

 ,Fray Diego De Haëdo:(De la Captivité A Alger) :م، ينظر1612نشره الذي كان مبدينة أبو الوليد تأخر إىل سنة 

.                               55-N° 06, O. D.P.U, Alger:1895,p54,  , R. Atraduction: Moliner Violle  
)4( Fray Diego de Haëdo : Topographie et histoire Générale d'Alger, traduit: MM. le Dr: 

Monnereau et A. Berbrugger, imprimer a valladlid:1870, p48 
، ص 1998: ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت )1ط(، )1ج(، )1830-1500(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا )5(

150. 
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وهم ال يعـدون   إىل السلطة نفسها، فإم مل يشكلوا خطراً على السلطة بل انصهروا وتصاهروا واندجموا معها
  .*بمجرد إسالمهم أصبحوا عثمانينيف روبيةبذلك من اجلاليات األو

  الدينية األوروبية باجلزائر اجلاليات: املبحث الثاين

 عن األرباح والفوائد املادية نيحثابالتجار ال لىجلاليات الوافدة من أوروبا إىل اجلزائر عمل تقتصر ا      
وإمنا محلت السفن رجال دين أسرى دفعت م الظروف وساقهم القدر إىل هذه األراضي،  على فحسب، أو

يالة شهدت م إىل اجلزائر كان سلميا، ألن األمسيحيني ومبشرين وممثلني دبلوماسيني لدوهلم وممالكهم، فدخوهل
نشاطا أوروبيا كبريا على سواحلها ويف مدا الرئيسية، فكان ذلك الصراع الطويل الذي استغرق 

لبيتها؛ إال أا وسيلة اتصال وتعارف، فعن طريقها اال، وهذه احلرب كانت عامل تأثري رغم ســـأجي
، وهو ما جعلها مركز جذب للمسيحية واملسيحيني من البلدان )1(عرف اجلزائريون بين األصفر أو الروم

  .املغاربية األخرى
  رجال الدين  :أوال

توا ليستقروا على هذه أبا ولذين غادروا أوطام يف أورونقصد باجلالية الدينية رجال الدين املسيحيني ا         
  : فئتني منها يةاجلزائر ةباأليالالل دراستنا هلذه اجلالية منيز األرض الغريبة عنهم جنسا ولغة ودينا وثقافة، ومن خ

رجال الدين املرافقني للجالية الدبلوماسية والتجارية، وكان عددهم قليال جدا ال يتجاوز واحـد أو   -أ
تهم اهليئات املشرفة على التجارة لريضـوا احلاجـات الدينيـة والروحيـة     اثنني جلالية كل دولة، أرسل

ملواطنيهم، وكان عملهم مقتصرا على كنائس القنصليات، فيقيمون ـا الطقـوس الدينيـة والعطـل     
األسبوعية، ويلقون العظات على أفراد جاليام أيام اآلحاد ويف خمتلف املناسبات واألعياد، فكـان هلـم   

  .لفصل يف القضايا والرتاعات بني مواطين بلدهم باالشتراك مع القنصلدور كبري يف ا
  .واملؤسسات املسيحية باجلزائر العثمانية القنصلية رجال الدين املبشرين املشرفني على اهليئات -ب
واجلاليات الدينية األوروبية ليست جديدة على هذه األرض، فقد تواجدت قبيل فترة الدراسة، فوجـود   

النصارى تتشكل من اجلند املرتزقة والتجار واألسرى بالدولة الزيانية تطلب حضور رجال دين ممثلني جالية من 
  للكنيسة الرومانية إلقامة الشعائر املسيحية؛ ألن التجار يتمتعون مبعاهدة تضمن هلم حرية بناء الكنائس الصغرية 

  

                                                 
ولقد أدرجنا سابقا يف هذه الدراسة األعالج كأحد أفراد اجلاليات األوروبية باعتبار أصوهلم أوروبية؛ لكن إسالمهم واندماجهم مـع  *

األعالج تفتح  بعض مع ذلك فكرة الوالء والتجسس واخليانة عند ،فكرة إدراجهم ضمن اجلاليات األوروبية العثمانيني جعلنا نعزف عن
 .، ونظرا لعدم توفر املادة العلمية يف هذا اجلانب اكتفيت بذكرهم فقطاألوروبية باب إدراجهم ضمن اجلاليات

 .149، املرجع السابق، ص )1ج(، )1830-1500(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا )1(
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من أن بعض النصـارى  :")2(احب املعيار، وما يدل على ذلك ما أورده ص)1(يف الفنادق اليت يقيمون فيها
جددوا كنيسة يف فندقهم وعال عليها شيء يشبه الصومعة فطلبوا بذلك فاتوا بكتاب العهد فوجدوا فيه انـه ال  

، فكان رجال الدين املسيحيني يعملون على تلبية احلاجـات الدينيـة   ..."حيال بينهم وبني أن بنو بيتا ملتعبدام
نية األوربية بإقامة املواعظ كما أخذوا على عاتقهم رعاية األسرى املسيحيني وهي مهمة الروحية للجاليات املد

ويتم ذلك مبقتضى رخصة صرحية من الـوايل أو   افتدائهملى عب مهامهم الدينيـة، ويعملون إنسانية إىل جان
 .)3(ميةالسلطة احمللية حىت ال يتجاوزوا حدودهم ويتحولوا بذلك إىل مبشرين يف األوساط اإلسال

وارتبط وجود رجال الدين باالحتالل االسباين حني قدموا لفدية أسراهم، كما ارتبط وجود الـبعض     
منهم بالتجار؛ لكن وجودهم كان ملدة زمنية حمددة وشكلوا بذلك مجاعة صغرية هلا القدرة على التنقـل دون  

ق الديين والسياسي، ومبا أن العالقة مع دول مشكلني مع القناصل احتادات للتعاون والتنسي عينةاإلقامة بأماكن م
تقدم رجال الدين املسيحيني لتويل أمـر هـذه املهمـة اإلنسـانية      أخذ طابع العالقات الرمسية بعدأوروبا مل ت

مساعدة األسرى املسيحيني روحيا وتويل مهمة االفتداء، وهم : مهايالة هلدفني ة، فبدؤا بالتوافد على األـالبحت
دبون حبمل األموال اليت اعتاد الرهبان مجعها من ملوك أوروبا أو من املؤسسات الدينية، مصـورين  مكلفون منت

حالة األسرى يف أبشع الصور اليت غذت فيهم روح التعصب واحلقد الصـلييب مسـتغلني شـهادات الـذين     
ملسـيحية  فرجـل   رروا؛ فقد قام رجال الدين قاموا خبدمة قضيتهم، ووقفوا موقفا جيدا خالل األدبيات اـح

الدين املتواجد بالبالد املغاربية مسؤول أمام الكنيسة وأمام الشعب عن نقل األسرى منهم من حالة العبودية إىل 
ولتسهيل نشاط رجال الدين  الذين شرعوا يف بناء مراكز صغرية إلقامة الشعائر الدينية، ويف نفـس  ، )4(احلرية

  :بطة مبثيالا األوروبية املنشأ نوردها يف اآليتالوقت أسسوا تنظيمات ومؤسسات مسيحية مرت
  أهم التنظيمات واجلمعيات املسيحية يف مدينة اجلزائر -1

ـ  اًجسـدي لالعتنـاء  ا مسؤولية كبرية جتاه رعاياها تكفلت الكنائس املسيحية مبختلف اجتاها       ياًوروحـ
وقد أسست تنظيمـات  ، )5(هلذا الغرضم، فكانت ترسل أعضاء بعثات من السلك الديين يف شكل بعثات ـ

  :يف مشال إفريقيا، ومن أهم هذه اجلمعيات اليت نشطت يف اجلزائر خالل الفترة العثمانية
  

                                                 
 .192، املرجع السابق، ص)1ج(، تلمسان يف العهد الزياين: عبد العزيز فياليل )1(

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي علماء إفريقيه واالندلس : الونشريسيأمحد بن حييي التلمساين : ، نقال عناملكان نفسه )2(
 .  واملغرب

 .املكان نفسه )3(

 .214املرجع السابق، ص : وولف. ب.جون )4(

، ص 1980: ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر)دط( عبد القادر زبادية، :، تع وتقاجلزائر يف عهد رياس البحر: وليم سبنسر )5(
131. 
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":                                                                                   الثالوث املقدس وافتداء األسرى"أو " التنظيم التثليثي" 1-1
م من قبـل القـديس   1198وهناك اختالفات حول تاريخ تأسيس هذا التنظيم فريجعه البعض إىل سنة 

إىل أنه تأسس " دان"، ويذهب األب )1(ظيم فرنسي كان مقره بباريس وانتشر يف مناطق متعددةيوحنا، وهو تن
فليكس دوفالوا وأكد هايدو أن مصدر منشأ هذا التنظيم كان عـن الـرب   "و*جون دوماتا"على يد القديسني

 28اآلخر، ويف رغم أن كليهما منفصل وبعيد عن ) دوماتا ودو فالوا(وذلك عن طريق رؤية رآها كال القسني 
يف (طلب البابا حضور كليهما مراسيم االحتفال بعيد القديسة، وأثناء القداس رفع البابا رأسه  م1198جانفي 

**نزل أمامه يف صورة ضوء مشع يرتدي كتفية اًإىل السماء فرأى ملك) روما
وحيمل صليبا وميسـك بيمينـه    

األب، االبـن وروح  : علن البابا باسم الثالوث املقـدس ، ومن حلظتها أ)2(أسرياً مسيحيا وبيساره رجال مغربيا
 روما ولكن مقـر  القدس عن ميالد تنظيم من اجل إنقاذ إخوام من األسر واإلحسان إليـهم، وكان ذلك يف

فالو يف فرنسا، وكان له ممثلون يف مجيع بالد املغرب ويعرف أعضاء هذا التنظـيم كـذلك   اجلمعية أسسه دو
 .)3(وباسم املأثورين نسبة إىل كنيسة القدس ماثورا" املقدسمجعية الثالوث "باسم

، وكان له )4(اًرنشائه أصبح له أكثر من ستمائة مقوتوسع انتشار هذا التنظيم وبعد أربعني سنة فقط من إ       
منتشر يف العامل على شكل مؤسسات وأديــرة، وهي على درجـة   اًحوايل مائة ومخسني فرع م1789سنة 

  .)5(ف يف الثروة اليت ميلكوامن االختال

  

  

  

  

  

                                                 
 .232، املرجع السابق، ص )2ج(، اجلزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة  )1(

*
درس علم الالهوت جبامعة باريس ومنها " aix"" ايكس" ئلة ثرية فرنسية األصل، تلقى تعليمه األول يف ماتا من عاينحدر جون دو 

Topographie et histoire Générale  :Haëdo Fray, Diego de:حتصل على شهادة الدكتوراه بتفوق، ينظر

                                                                    .                                               op. cit, p 190, d'Alger  
**

لباس الرهبان وهو عبارة عن قلنسوة وشريط بني مثلثي الشكل يغطيان الكتف وينسدالن على الظهر والصدر إىل غاية  وتعين 
، مذكرة ينة اجلزائر خالل الفترة العثمانيةمهام مفتدي األسرى والتزامام االجتماعية يف مد :حفيظة خشمون: ني، ينظرـالقدم

 .34، ص 2007/ 2006: كمال فياليل، جامعة منتوري، قسنطينة: إشراف يف التاريخ احلديث، ماجستري
)2(

 Fray Diego de Haëdo: Topographie et histoire Générale d'Alger, op. cit, p193. 
، الشركة )دط(إمساعيل العريب، : ، تر)1816-1776(املغرب والواليات املتحدةالعالقات الدبلوماسية بني دول : ايروين راي )3(

 .31، ص 1978 :الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر

 .35املرجع السابق، ص : حفيظة خشمون )4(

 . 214، املرجع السابق، ص اجلزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة )5(
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    :     تنظيم عذراء الرمحة 1-2
، وهذا التنظيم إيطايل املنشأ وكان لـه  م1218 سنة) 1275-1189( *"بري توالسك"أسسه القديس  

تاريخ طويل يف االفتداء من قبل ممثليهم يف مشال إفريقيا، وأعضاء التنظيم ينتقلون من قرية ألخرى ومن مدينـة  
، ومعظـم  )1(خرى ليهزوا عواطف الناس وحيصلوا على أكرب قدر من التربعات اليت كانت تتضاءل باستمرارأل

أمواهلا ختصص لتحرير كبار السن والعجزة؛ ألم هم املتضررين نفسيا وجسديا بدرجة أكرب من الشباب الذين 
  .ميلكون طاقة وحيوية أكثر لتحمل أعباء احلياة

     : التنظيم الالزاري 1-3
**"فانسان دوبول"ارتبط هذا التنظيم باسم القديس أو الراهب   

 ، واعتـرف 1624الذي تأسس سنة  
باحلالة اليت كان يعيشها " فانسان دوبول"ولقد تأثر ، )2( ***ونظامه أشبه بنظام اجلزويت ،1632به سنة  البابا

لى التخفيف عنهم إىل أن حيني فـداؤهم  األسرى األوروبيون الذين مل يسعفهم احلظ يف نيل الفداء، لذا عمل ع
رى، وعملوا املبشرين نفسها خلدمة هؤالء األسعن طريق مجع تربعات مالية، وهلذا سخرت خنبة من املبعوثني و

ألن مقرها بالكنيسة القدميـة للقـديس    م،1633على إنشاء مجعية للقساوسة حتت اسم التنظيم الالزاري سنة 
  . )3(الزار بباريس
صـل وذلـك   يرسل قساوسة الزاريني لإلقامة يف مشال إفريقيا إىل جانـب القنا " ن دوبولفانسا"وكان

جل القيام ببعض االلتزامات واملهام جتاه أسراهم؛ لكن قنصل فرنسا باجلزائر رفض أبصفتهم كهان للكنيسة من 

                                                 
*

 انيا، تلقى تكوينا عسكريا وروحيا، انتقل إىل برشلونة كان يعمل على إنقاذ األسرىرجل دين ينحدر من عائلة ثرية مشهورة باسب 
: املسيحيني من ماله اخلاص، وكثريا ما كان يردد بأنه يرغب يف بيع حىت نفسه من اجل ختليص خلوانه من أيدي الرببر املسلمني ، ينظر

  .38املرجع السابق، ص : حفيظة خشمون
 . 120جع السابق، ص املر :حممد خري فارس )1(

**
التابعة ملقاطعة  Daxبالقرب من داكس  pouyولد فانسان دوبول وسط عائلة فالحيه متوسطة احلال، كانت تقطن بقرية  

casgogne   أرسله والده للدراسة يف إحدى مدارس داكس وسط عائلة يشتغل أفرادها يف  1581الفرنسية وكان ذلك حوايل
لدراسة علم الالهوت، وبعد وفاة والده مل يشأ أن  Toulouseوبعدها التحق جبامعة تولوز " comet"وميسلك احملاماة، وهي عائلة ك

 cgateauحيمل عائلته تكاليف دراسته فاشتغل يف التعليم ليواصل دراسته، وبعد سبع سنوات من الدراسة عني قسا بأسقفية 

leveque   املرجع : حفيظة خشمون: للتوسع حول هذه الشخصية ينظر. من قبل القديس فرنسيس بورد يل 1600سبتمرب  23يف
 .41السابق، ص

***
م، سامهت يف القضـاء علـى املسـلمني يف    1534فرقة دينية يسوعية أسسها قسيس فرنسي يدعى انياس اليوال سنة : اجلزويت 

افظة على أسرارها وعدم إفشائها ولو ألعضائها، التزام الرهبان الذين ينتمون إليها باحمل ، من معتقداا االندلس من خالل حماكم التفتيش
يـوم  : واحملافظة على سرية تعليماا واحليلولة دون وصوهلا إىل أيدي األجانب بشكل عام واألعداء بشكل خاص، ينظـر املوقـع اآليت  

    ttp://www.saaid.net/feraq/mthahb/68.htmم 1/11/2011

 .362، املرجع السابق، ص )3ج(، العام تاريخ اجلزائر: عبد الرمحان اجلياليل )2(

 .42املرجع السابق، ص : حفيظة خشمون )3(
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باسـم مجعيـة    وجود كاهن جبانبه وقامت دوقة دي اجيليون بشراء مبىن القنصلية الفرنسية من عائلة فيـاس 
  .)1(املبشرين وقدمتها مع قنصلية تونس لآلباء الالزارين

ـة، فالقناصل املتـدينون ال  اسيني إىل رجال الدين عواقب وخيموكان النتقال القنصلية من أيدي السي
فرنسيني يتساحمون يف انتهاك النشرات البابوية اليت متنع بيع املواد احلربية للمسلمني، كما أن وجود الالزاريني ال

قد ضايق القساوسة اإلسبان وااليطاليني الذين ينتمون إىل التنظيم التثليثي وتنظيم الرمحة اليت كانت تسيطر على 
البابا أن جيعل من القنصل أسقفا رمسيا ووكيل رسويل للبابوية " فانسان"روحانيات األسرى خاصة بعد أن اقنع 

1650سنة 
 jean" "جـان بـارو  "وهـو   1646زاري يف جويلية أول قنصل ال" فانسان"، ولقد أرسل )2(

Barreau" وكان حماميا يف الربملان.    
  :وكان لتلك التنظيمات املسيحية مؤسسات وهياكل تقوم مبباشرة أعماهلا منها

دين، أعالهم لال اكان هذا املستشفى حتت إدارة ثالثة من رج ،)3(اإلسبان املستشفى الذي بناه رجال الدين -
  .)4(املدير العام الذي يتمتع باحترام كبري من طرف اجلميعرتبة األب 

يف اجلزائـر، يسـاعده   وكذلك الدير الذي بين من طرف أعضاء عذراء الرمحة اشرف عليه كبري القساوسة  -
قل منه درجة، واجبهم مساعدة األسرى وإقامة الصلوات والوعظ واإلرشاد والتوجيه الروحي أأربعة أشخاص 
وأوكلت إىل هذا الدير محاية األسرى خالل الغارات األوروبية على اجلزائر خوفا من ثـورام  وإقامة القداس، 

  .)5(على السلطة فكانوا يرسلون مقيدين باألغالل اثنني يف غل واحد إىل األرياف
باإلضافة إىل املستشفى والدير كان مبدينة اجلزائر مخس كنـائس؛ واحـدة خاصـة باألسـرى بسـجن       -

  .)6(احد اخلواص وكنيسة بقنصلية فرنسا وأخرى بأسقفية املدينة) سجن(اثنتان مبحتشد ا، وـــالباش
وكل رجال الدين يعيشون مبعزل عن باقي السكان وال خيضعون للمعامالت املالية واألحكام القضـائية  

اب الواد واآلخر وال حىت القوانني املعمول ا يف االيالة فكانت أحياؤهم منعزلة عن املدينة بعضها يف ضاحية ب
  . )7(خارج باب عزون أو يف املرتفعات املطلة على املدينة

                                                 
 .املكان نفسه )1(

 .297-296ص -املرجع السابق، ص: وولف. ب.جون )2(
)3(

 A. de Fontaine de Resbecq: Alger et  les Côtes D’Afrique, chez Gaume Frères, Paris: 
1837,p106. 

)4(
 Jean – André Peyssonel: Voyage dans les Régences de Tunis & d’Alger, Présentation et 
notes de Lucette Valensi, Éditions la Découverte, Paris: 1987, p 254. 

، ديوان )دط(إمساعيل العريب، : ، تر وتعمذكرات أسري الداي كاثكارث قنصل أمريكا يف املغرب: جيمس ليندر كاثكارث )5(
  .104، ص 1982: اجلامعية، اجلزائر املطبوعات

  .232، املرجع السابق، ص )2ج(، اجلزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة )6(
: ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر)دط(، )4ج(، اجلزائر يف التاريخ، العهد العثماينالشيخ املهدي بوعبديل، : ناصر الدين سعيدوين )7(

  .105، ص 1984
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  املمثلني الدبلوماسيني :ثانيا

متثل هذه اجلالية وجه الدولة اليت متثلها لدى أي دولة أخرى، يف حني تعتـرب املعاهـدات واالتفاقيـات    
الدي ظهرت احلاجة لتحديـد وتنظـيم   املصادر األساسية للعالقات الدبلوماسية، منذ القرن اخلامس عشر املي

  ).السفري(وتقنني الدبلوماسية، فالعالقات اخلارجية كانت متوقفة على شخص القنصل أو

  القنصل -أ
هو موظف رمسي تعينه دولته لتمثيلها يف دولة أجنبية يتوىل رعاية مصاحلها التجارية ومحايـة رعاياهـا    

ية وكتابة تقارير عـن احلركـة التجاريـة والصـناعية ومـنح      املهمني، ويقوم ببعض املهام اإلدارية والقضائ
يساعده ممثلون ونواب وملحقون مبوجب براءة قنصـلية، ويتمتعـون بامتيـازات وحصـانات     ...اجلوازات

  .)1(حمدودة
يقيم القناصل يف  املدن املستقلة، حيث يتم تعينهم يف املدن التجارية واملوانئ األجنبية، لضمان امتيازات  
، ويرجـع وجـودهم إىل   )2(محاية التجارة واملالحة، وكذا اختاذ قرارات بشان الرتاعات بني مواطنيهماألمة و

الفترة اليت سبقت فترة الدراسة فقد كان هناك قناصل جتار طبقا لالتفاقيات املربمة مع الدولة الزيانية؛ غـري أن  
 اًيسمح له أن يصطحب معه كاهنا وخدممدة اخلدمة ذه البالد قصرية ال تتعدى ثالث سنوات على األكثر و

شريطة أن يعرف احدهم الكتابة، ويبدو أنه كان لكل دولة أكثر من قنصل السيما يف الثغور واملدن البحريـة  
  .)3(مثل وهران وهنني وغريمها

سـليمان  "وارتبط وجود القناصل يف اجلزائر العثمانية بنظام االمتيازات الذي ظهر مع السلطان العثماين 
، حيث نصت املواثيق على السماح لألوروبيني دخول األراضي العثمانية واالستقرار على أي جزء من "قانوينال

أجزائها دون ضغط أو إزعاج للسكان، واملتاجرة حبرية، وأجازت للقناصل اإلشراف على مواطنـهم وحـل   
امتيـاز يف الدولـة العثمانيـة     ، ومبا أن السلطان العثماين قد منح شرف أول)4(الرتاعات اليت قد تنجم بينهم

، وبعده )5(من مدينة مرسيليا1564سنة  "م.بارثول أ"يالة ويدعى للفرنسيني فإم أول من عني قنصل هلم يف األ
م أو ملحقـني  توافد القناصل إىل اجلزائر، وهؤالء القناصل مل يكونوا دائما يف مناصبهم بل أحيانا يشغلها نوا

                                                 
)1(

 Samouhi Fowa el A'Dah : Adiconary Diplomacy Andinter National Affairs , Librairive de 
lib , Lebanon : 1979, p 65. 

)2( Ernest Watbled:" Aperçu sur les premiers Consulats Français dans Le Levant et les états 
Barbaresques", R. A, N°16, O. D. P. U, Alger: année 1872, p20. 

 .139-138ص -، املرجع السابق، ص )2ج(، تلمسان يف العهد الزياين: عبد العزيز فياليل )3(

، ص 1975: ، اجلزائر25/،عجملة األصالة، "وضع اجلاليات األوروبية يف العامل العريب اإلسالمي إبان احلكم العثماين: "ليلى الصباغ )4(
128.  

  .139املرجع السابق، ص : وليم سبنسر  )5(
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اجب األساسي ملن يعمل يف رتبة قنصل هو فداء األسرى، والتدخل العاجل لـدى  ألن الو ،م أو رجال دين
  .)1( لفدائهم اجلزائرية السلطات

والتعليمات اليت يتلقاها القنصل من بالده تلزمه بالسعي الدءوب لضمان سري العالقة بـني البلـدين يف   
ة من تـوتر واضـطراب واللجـوء إىل    املنحى السليم والسلمي واالبتعاد قدر اإلمكان عما يشوب هذه العالق

ويتخذ القناصـل يف  ، )2(احللول السلمية، وجيب اختيارهم ممن توفر فيهم احلنكة والفطنة واملهارة الدبلوماسية
  .)3(العادة من األسرى املسيحيني خدما لبيوم، ومن اجلزائريني مرافقني معهم يف أماكن العمل كمترمجني

  أماكن إقامة القناصل  -ب

فيها حسب فت األيالة انتشار امللكيات اخلاصة اليت يستغلها أصحاا مباشرة وهلم احلق يف التصرف عر  
ها أو تركها للورثة واالنتفاع منها حسب أحكام الشريعة اإلسالمـــية، وتقسـم  ءمشيئتهم، بيعها أو إهدا

 املناطق اجلبليـة، فاألراضـي   امللكيات اخلاصة يف جمملها إىل ملكيات خاصة قريبة من املدن وملكيات تقع يف
وهي يف الغالب بساتني للخضـر واحلبـوب، ميلكهـا    ) واألهواز(الكائنة جبوار املدن واليت تعرف بالفحوص 

املوسرون من السكان أو الوافدون على املدينة، فكانت الدولة تسمح لألجانب بشراء األراضي منـها وعلـى   
اجلزائر ومدينة تلمسان وغريها من املدن األخـرى، وبعضـهم   رأسهم القناصل الذين اختذوا منازل يف مدينة

كان يقيم يف الفنادق باحلي التجاري الذي يقطنه املسيحيون، وشيد القناصل يف أراضي الريف منازل وحدائق 
على النمط األورويب لقضاء فصل الصيف فيها بعيدا عن املدينة املكتظة بالسكان فاختاروا مقر إقامتهم خـارج  

  .)4(لواد، ويف مرتفعات موالي حلسن وخارج باب عزونباب ا
  :ومن خالل دراستنا لنوعية القنصل يف اجلزائر نستطيع أن حندد نوعني من القناصل

وهؤالء يبذلون كل ما يف وسعهم لتسري األمور بـني البلـدين   : القناصل التجاريني املدنيني الدنيويني - 
  .ك حتقيق ربحبسالم، ويغضون الطرف عن التجار مادام يف ذل

هذا النوع من القناصل ال يتساحمون مع التجار يف انتهاك النشرة البابوية اليت متنع بيع : القناصل الدينيني - 
، وقادوا أنفسهم إىل الصعوبات لسعيهم إىل فدية كل )املسلمني( أي نوع من املواد احلربية إىل الكفار

 .)5(رماألسرى فورطوا أنفسهم يف ديون مالية نظرا لسوء إدا

                                                 
، 24/ ، عجملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلنسانية، "التنظيم العسكري للبحرية اجلزائرية يف العهد العثماين": حنيفي هاليلي )1(

 .273، ص 2007قسنطينة، 

  .133املرجع السابق، ص : حممد خري فارس )2(
، ص 1998: ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت )1ط(، )2ج(، )1830-1500(تاريخ اجلزائر الثقايف : أبو القاسم سعد اهللا )3(

150. 
  .49- 48، ص 2001:بريوت دار الغرب اإلسالمي، ،)1ط(، دراسات تارخيية يف امللكية والوقف واجلباية: ناصر الدين سعيدوين )4(
  .197املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )5(
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فمـثال  : وقد اختلفت مرتبات القناصل كل حسب دولته، وقد كانوا يتلقوا من موفديهم ومن دولتهم
 مالستفادا من إشـرافه  ةرسيلياملمن غرفة التجارة  مراتبه ونيتقاض وبالد الشام كانوا صل فرنسا باجلزائراقن

وأحيانـا ال تـدفع هـذه    ، )2(من شركة املشرق ماتبهور ونصل اجنلترا يتقاضا، وقن)1(على معامالا التجارية
د الشركة رواتب قناصلها بل خزينة الدولة تضع له راتبا ثابتا يقدر بأربعمائة جنيه سنويا، باإلضافة إىل النقـو 

وكثرياً ما ختلفت شركة املشرق عن دفع رواتب قناصلها ومن ذلـك القنصـل    ،"هدايا"اليت يأخذها لتقدميها 
كان راتبه حتت مسؤولية شركة املشرق قد دفع له سنتني فقط، ومل يكن للملك آنذاك الذي " جيمس فريزل"

  .)3(سلطة جترب الشركة على دفع رواتبه املتخلفة، فاختذ القنصل االنكليزي من الرسوم القنصلية دعما له
 وبقـاء  يالة مع الدول األوروبية عثرات يف طريق السلم بني الطرفنيكلت األزمات اليت عرفتها األوش  

  :هذه الدول لفترات طويلة دون قناصل، ومن مث نشبت خالفات حول فهم وظيفة القنصل
فاجلزائريون يرونه رمزا لدولته يف أمور متفق عليها بدقة، من نظام وجتارة وأسرى وضرائب ورسـوم مـع    -

  .مراعاة سلوكه يف إطار التفاهم والتعاون
مغايرة، فهو تاجر أوالً ودبلوماسي ثانياً، لذا كان املنصب يبـاع   أما األوربيون فينظرون هلذا املنصب نظرة -

وإمنا يسـتثمر  ، )4(ويشترى يف اجنلترا وفرنسا، فكثرياً ما حيدث أن القنصل الرمسي ال يقيم وال يزور بلد تعيينه
  .  وظيفته عرب وكالء له ونواب أو مبعوثني من قبله

ما جتسد على ارض الواقع فلم تطل مدة إقامة القنصـل علـى    وبسبب هذا االختالف يف املفهوم الذي كثريا
مـدة بقـاء القنصـل يف     األراضي اجلزائرية، وحاولنا إعطاء مدة تقريبية حول فترة إقامة القنصل من خـالل 

قله بضعة أشهر مع تواجد ثالثة قناصل يف السنة الواحدة، ولعل أهـم  أوكحد أقصى عشرين سنة و منـصبه،
منا قد يرجع إىل التطور البطيء هلذه الوظيفة والتفريق بني مصاحل البلد ومصاحل الشخص اليت مؤثر يف تواجدهم إ

، كما أن روح التعايل والترفع لدى هؤالء األوروبيـون  )م1789(مل تتضح معاملها بقوة إال مع الثورة الفرنسية 
، إضافة لشعورهم بنـوع مـن   عدم التفريق بني مصاحل البلد والشخص يف تعاملهم مع الناس كان هلا دور يف

الضيق واحلرمان خاصة اجلانب املايل مقارنة مع وضعية زمالئهم يف باقي األقاليم العثمانيـة، وانعكـس هـذا    
، وكل هذه الشحنات الضاغطة جتتمع يف شخصية القنصـل لـتخلط   )5(بوضوح يف مراسالم مع حكومام
  .األوراق الشخصية مع املهمة اخلاصة

                                                 
)1(

  Albert Devoulx: Les Archives du Consulat Général de France A Alger, Bastide Libraire 
Éditeur Place Du Gouvernement, Alger:1865, p26. 

: ، دار احلضارة، اجلزائر)دط(، صفحات من تاريخ مدينة اجلزائر من أقدم عصورها إىل انتهاء العهد التركي :عبد القادر نور الدين )2(
 .144، ص 2006

 .305 -257ص -املرجع السابق، ص: وولف.ب.جون  )3(

 .19-18ص  -، ص، املرجع السابق)1830-1790(العالقات الفرنسية اجلزائرية : مجال قنان )4(

 .20املرجع نفسه، ص  )5(
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   لـالفص ةخامت

  

تواجد اجلاليات األوروبية باجلزائر خالل الفترة العثمانية بني دافع  اقتصـادي   ظروفاختلفت دوافع و 
وآخر اجتماعي وثالث سياسي، وال شك أن تواجد هذه اجلاليات مرتبط بعوامل وأسباب أخرى كون املـدن  

 ماين، وهلا أمهية حضارية خاصـة  هلجرات سابقة للعهد العث مراكزا هذه اجلاليات األوربية كانت اليت حلت
  .املدن الساحلية اليت سهلت أنشطتهم املختلفة

هي تلك اجلماعات اليت اصطلح عليها خالل الفترة قيد الدراسة اسم الـدخالء وهـو أحـد    فاجلالية  
ـ   املصطلحات العثمانية اليت أطلقت على األجانب األوروبيني الذين تواجدوا باإليالة ب ألسباب خمتلفـة ومبرات

ظلت حىت أواخر فترة الدراسة حمافظـة  وقد تجار القناصل والدين والورجال  ،سرىفئاا األ منفكان . خمتلفة
على توضعها اإلثين ضمن فئة الدخالء األجانب داخل اتمع اجلزائري، رغم ذلك فإنه كان لكل عنصـر يف  

  .كل واحدة منها طائفة اجلاليات مهمة ملزم بالقيام ا بالنظر ألمهية ونسبة تعداد
عنصـرين نشـيطني باملدينـة     من كانت اجلالية املدنية أكثر تواجد باأليالة من العدد ألا ضمت أكثر

ارسوها، خاصة التجار سواء كانوا اجلزائريـة، ومها التجار واألسرى وكانا بارزيني من خالل األنشطة اليت م
احية العملية ألن تعدادهم الكبري جعل من تواجـودهم  أو مؤسسات، بينما األسرى كانوا مهمني من الن اًفرادأ

  .الواسع االنتشار
فقد كان تواجدها قليل جدا؛ ألا تضم عنصرين مهمني من حيث النـوع واملهمـة    ا اجلالية الدينية مأ

ن عـن رعايـا دوهلـم باأليالـة     ملمثلني الدبلوماسيني، فهم مسـؤولو رجال الدين وا: املكلفني باجنازها ومها
زائريـة، فالقنصل الفرنسي مكلف برعاية شؤون األمة الفرنسية باأليالة مع ثلة من املساعدين له مع بعـض  اجل

  .   رجال الدين، لذا كان دورهم أكثر اتساعا يف العالقات الدبلوماسية أكثر من التجارية
ذات نسق اثين ديين رغم انتشار اجلاليات األوروبية يف املدن املختلفة فقد شكلت طبقة اجتماعية موحدة 

  . يصعب على الدارس الفصل بينها وتتبع حراكها، وهذه إحدى اخلصائص اليت ميزم عن غريهم
  

  

  

  

  

  
 



  

  

إبان              العالقات الدبلوماسية اجلزائرية األوروبية : الفصل الثاني
  العهد العثماني

        مقدمة الفصلمقدمة الفصلمقدمة الفصلمقدمة الفصل

        

  ا(بلوماسـية اجلزائرية إ�ن العهد الع�ين ممزيات :املبحث األول

  

  اجلزائرية األوروبية خالل العهد الع�ين عالقاتال: املبحث الثاين

  

  78 اجلزائريةوجود األورويب عىل األنتاجئ ال: املبحث الثالث

  

        ة الفصلة الفصلة الفصلة الفصلخامتخامتخامتخامت
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  مقدمة الفصـل

  
باجلزائر منذ بداية العهد العثماين ردة فعل من قبل السكان احمللـيني ممـا    وروبيةأثار تواجد جاليات أ        

 ورجـال القبائـل   زاد يف شعور األهايلوهو ما إرضاء مجيع األطراف، العثمانية اجلديدة  صعب مهمة السلطة
وحىت يصبح وجود اجلاليات األوروبيـة  ، لسياسية اليت متتعوا ا من قبلواألعراش بفقدان نفوذهم وسلطتهم ا

إىل عقد اتفاقيات سلم وجتارة مع حكام اجلزائر، مستندة  ياً، انطلقت اجلالية الدبلوماسيةباأليالة اجلزائرية شرع
  . كل أقاليمها على ه الدولة العثمانيةيف ذلك إىل نظام االمتيازات الذي أقرت

وغري األوروبيـة عـامال    ،وقد لعب التسامح الذي أبداه أهل اجلزائر وسلطتها اجتاه اجلاليات األوروبية      
أساسيا لدخول السياسة واالقتصاد اجلزائري لتمكنها من العالقات الدبلوماسية لاليالة سواء علـى املسـتوى   

  .الداخلي أو اخلارجي
فذوا وممثلني دبلوماسيني، اسـتن  اتبوجود قنصلي ،باجلزائر طابعاً رمسياً اجلاليات األوروبية اختذ وجودو        

يف سالم وأمـان بعيـدة عـن    األوروبية  اجلزائرية الدبلوماسيةالعالقات  زمة إلبقاءالكل الوسائل و الطرق ال
كزين على الكم العددي للمعاهدات املربمـة  احلروب واخلالفات، وهذا ما سنحاول دراسته يف هذا الفصل مر

السـري   نشـاط الدراسـة  وخارجيا  و ابني اجلزائر وأوروبا، مع إبراز دور هذه املعاهدات على اجلزائر داخلي
  .     لأليالة اجلزائرية السياسي والعسكري ينالصعيدعلى  ونتائجه وانعكاساته وتأثريه األوروبية لجالياتل
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  الدبلوماسية اجلزائرية إبان العهد العثماينمميزات  :املبحث األول 
   .لدبلوماسيةامصطلح  ضبط البد من العالقات الدبلوماسية اجلزائرية األوروبية إىل قبل التطرق       

القـات  تضم كل وسائل االتصال اليت تستخدم يف تسيري الع حبيث ،لدولةتعد إحدى الركائز األساسية ل هيف
 العالقاتكطريقة لتنظيم  القدمية هي قدمية قدم اإلنسان اعتمدا اتمعات البشريةارجية، ووتنفيذ السياسة اخل

  .)1(فيما بينها على أُسس تكفل هلا التعايش املنظم واملستقر والتبادل املثمر
ـ       ـا ومعامالا عملية التمثيل والتفاوض اليت جتري بني الـدول والـيت تتنـاول عالقاا وميكن تعريفها بأ

ة التمثيل الدبلوماسي اسم البعثـة أو القنصـلية أو   صاحلها، وعادة ما يطلق على املؤسسة اليت تتوىل مهمـوم
دد مرتبة هذه البعثة حبسب األمهية اليت تكتسبها العالقات الدبلوماسية لدولـة مـا مـع دولـة     وحت السفارة،

  . )2(أخرى
، ونلحظ أـا  )3("علم وفن ومتثيل الدول واملفاوضةالدبلوماسية هي بأن ):" revier 1866(ويعرفها ريفيري 

  .ذا املفهوم علم يرافقه اإلبداع واحلنكة لدى املمثل الدبلوماسي
 الدبلوماسـية اجلزائريـة   للجزائر أدق من مصطلح اخلارجية عالقاتمصطلح الف املعىن نطالقا من هذااو      

  .)4( اجلزائرية األوروبية باملراسالت الدبلوماسية انطالقا من الوثائق واألرشيفات اليت تزخر األوروبية
  االمتيازات األجنبية يف الدولة العثمانية :أوال

تلك االتفاقيات واملعاهدات اليت أبرمتها الدولة العثمانية مع الدول األوروبية يف  تعرف االمتيازات بأا         
مود الفقري لوجود اجلاليات األجنبية يف اجلزائـر ويف  القرنيني السادس عشر والسابع عشر امليالديني، وتعد الع

ويف األوروبية يف عالقاا الدبلوماسية  اعتمدا اجلاليات مانية ألا األصول التارخيية اليتسائر اإلمرباطورية العث
مـن   جتارا، ولقد نصت تلك املواثيق على السماح لألوروبيني دخول األراضي العثمانية، واالستقرار يف جزء

  .)5(واملتاجرة يف مدا وموانئها والتنقل بني أقاليمها على السكان احملليني أجزائها دومنا ضغط أو إكراه
وملـك   "سليمان القـانوين " ترجع بوادر نظام االمتيازات إىل تلك املراسالت بني السلطان العثماينو        
ملك النمسا كان يف آن واحد ملكا السـبانيا   ، وذلك أن شارلكان"أو فرانسوا األول فرنسيس األول" فرنسا

، وإمرباطوراً ألملانيا وحاكما جلزء عظيم من ايطاليا اجلنوبية، وكانـت مجهوريتـا   )هوالندا(والبالد املنخفضة 
 -أيضـا -ومجهورية البنادقة طوع أمره ومدينة وهران بإقليم جزائر الغرب تابعة له ،جنوه وفلورنسا تابعتني إليه

                                                 
  .80د س ط، ص: ، اجلزائرéditions amep، الدبلوماسية اجلزائرية بني األمس واليوم وحماضرات أخرى: قىبصاحل بن ال )1(
دحـو  : ، إشـراف دور يهود اجلزائر الدبلوماسي يف أواخر عهد الديات، مذكرة ماجستري يف التاريخ احلديث: كمال بن صحراوي )2(

  .69-68ص  -م، ص2007/2008:يل، معسكر فغرور، املركز اجلامعي مصطفى اسطمبو
 .08م، ص 2011: ، د دار، دس)دط( ،)النظرية واملمارسة(الدبلوماسية : حممود عبد ربه العجرمي )3(

 .43، ص1994: ، منشورات املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائريف تاريخ اجلزائر احلديث قضايا ودراسات: مجال قنان )4(

)5(
 .195، املرجع السابق، ص)1ج(، يف العهد العثماين األوروبية يف بالد الشاماجلاليات : ليلى الصباغ 
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أمالكه حميطة مبملكة فرنسا من مجيع جهاا أال من  كل كانتمنيورقة، وجزيرة صقلية، حيث  ك جزيرةوكذل
ر، ولذلك سعى ملك فرنسا يف التحالف مع دولة آل عثمان على حماربة شـارلكان لتحاربـه   ــجهة البح

  .)1(..."الدولة العلية
 وقـد قابلـه السـلطان    ،م1525ديسمرب  06أرسلت فرنسا أول سفرائها لبالط الدولة العثمانية يف ف        
باحتفال زائد وأجزل له العطايا بعد أن عرض عليه السفري مطالب ملكه، ووعده السلطان مبحاربة ار  العثماين

التغيري يف سياسة الدولة العثمانية من لغة السيف ودفع اجلزية إىل لغـة   ، ومنذ هذا التاريخ بدأ)2(حلماية فرنسا
  .، واملوائد املستديرة وتبادل السفراء والسفارات وغري ذلكالعثمانية األوروبية اسيةاحملادثات الدبلوم

جلانـب  ويصعب على الباحث تفسري هذا احلدث؛ ليس من حيث تنـاول الوثـائق للموضـوع أو ا            
بذخ والبطر الذي ، بينما يرى آخرون فيه الترف والالعثمانية نه شبه ازام من الدولةاملعلومايت، إذ يرى البعض أ

ة، ولقـد  ة الدولإلظهار عليل على األوروبيني بلغه السالطني العثمانيني، فقدموا تلك االمتيازات مبثابة منة وفض
قاشات طويلـة ودراسـات   ونِ أثارت هذه االتفاقيات بني الدولة العثمانية والدول األوروبية تساؤالت كثرية

  .حقوقيا ضخماوالزمن أدبا تارخييا كونت مع يف مجيع األوساط العلمية،  واسعة
حظ أن التجارة كانت الدافع األول إلقامة عالقة سلم وود بني الطـرفني العثمـاين واألورويب، ألن   ويال      

يف الفضاء العثماين، وليست هي األساس الـذي   وروبينيليست نظاما جديدا حيدد أوضاع األ م1535معاهدة 
إمنا هي يف الواقع تكرار لكثري من بنود وردت يف ومعاهداا على منواله،  استندت إليه الدول األخرى لتنسج 

مع الكـاتالنيني   *م1528وثيقة سنة مع مع البنادقة، وتشات يف الكثري من فقراا  م1521صك يرجع لسنة 
  .)3(والفرنسيني

جسـم   ه مستقل داخـل دين وكيان شبيف العطت عهدا لألجانب من أمان وحرية وهذه الوثيقة اليت أ        
حركت الطرف املسيحي األورويب وأسالت حربه، يف حـني صـمت عنـها العـامل     اإلمرباطورية العثمانية، ف

 بـني  والتعـايش  هلـذا التقـارب  ومل نلمح ردود فعل اجتماعية نتيجـة   ،اإلسالمي يف مؤلفاته اليت عاصرا
  .  تكمون فيها إىل القضاء اإلسالميدات واخلالفات اليت كانوا حياجند بعض املش يف حني ،نــالطرفي

  
                                                 

)1(
 .208السابق، ص جعرامل: حممد فريد بك 

)2(
عبد اهللا بن عمر الدميحي ومجيـل  : ، إشراف)1924-1520(اثر أهل الذمة الفكري يف الدولة العثمانية: ماجد بن صاحل املضيان 

   .62، ص1995: يل شهادة املاجستري، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعوديةعبد اهللا املصري، رسالة مقدمة لن

فع ينص البند األول يف هذه املعاهدة على حرية التجارة للطرفني، والبند الثاين يشري إىل حرية البيع والشراء، واىل مساواة الطرفني يف د *
احلادي عشر عن معاملة مراكب الطرفني لبعضها البعض، والبند الثالث عشر  الضرائب، والبند العاشر حول فك األسرى والعبيد، والبند

، )1ج(، اجلاليات األوروبية يف بـالد الشـام  : ليلى الصباغ  :حول غرق مراكب الطرفني، والسابع عشر حول تصديق املعاهدة، ينظر
  . 209املرجع السابق، ص 

  .املكان نفسه )3(
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  :)1( من أهم بنودهاملسيحية مجعاء واألمم فاملعاهدة إذن امتياز حصلت عليه فرنسا لصاحل         
على السلم األكيد والوفاق الصادق مـدة حيامـا ويف مجيـع    ...*قد تعاقد املتعاهدان بالنيابة :البند األول 

  ...ئ والثغور والبحار واجلزائر ومجيع األماكن اململوكة هلم اآلناملمالك واحلصون واملدن واملوان
حبيث يدفع الفرنساوي يف ....البيع والشراء واملبادلة يف كافة السلع الغري ممنوعة االجتار فيها...جيوز :البند الثاين

  .ا أخرىبدون أن يدفع أي الطرفني عوائد أو ضرائب أو مكوس....د العثمانية ما يدفعه األتراكالبال
ومستخدميهم وخادميهم فيما خيتص باملسائل الدينية أمـام   ال جيوز حماكمة التجار الفرنساويني: البند السادس

  ....القاضي
حد الفرنسيني عثمانيني واحتمى يف بيت أو مركب ألو هرب احد األرقاء اململوكني ألحد ال: البند الرابع عشر

 بيته أو مركبه ولو وجد عنده يعاقب الفرنساوي مبعرفة قنصله ويرد فال جيرب الفرنساوي إال على البحث عنه يف
  .   الرقيق لسيده، وإذا مل يوجد الرقيق بدار أو مركب الفرنساوي فال يسال عن ذلك مطلقا

احلق يف االشتراك  **وقد اشترط ملك فرنسا أن يكون للبابا وملك انكلترا أخيه وحليفه األبدي وملك ايقوسيا
ويطلـب منـه    العثماين لو أرادوا بشرط أم يبلغون تصديقهم عليها إىل جاللة السلطان ،املعاهدةمبنافع هذه 

                    .    اعتماد ذلك يف ظرف مثانية شهور متضى من اليوم
لـت  مشاألمور التنظيمية للتجارة  أهم  أن جند املمنوحة للفرنسيني من خالل بنود وثيقة االمتيازاتإذاً          

املسـموح املتـاجرة ـا    السـلع   والبضائع، مع حتديـد محاية السفن والتجار و ءإلعفاكاالرسوم اجلمركية 
يف املنازعات الـيت   لطرق الفصتنقل، وظيم إقامة الرعايا من حرية تنتضمنت يما خيص اإلقامة ففأما واملمنوعة،

من يعمل معم مـن املتـرمجني واخلـدم،    وحقوق السفري والقنصل مع حتديد  األهايلو قد حتدث بني اجلاليات
  .حرية العبادة للجالياتباإلضافة إىل 

جـة لتطـور   نظاما جديدا لألجانب، وإمنا قدمي أدخلت عليه بعض التعديالت نتي فنظام االمتيازات ليس       
قدمي حىت إىل عهـد  واألورويب، فالدوافع اليت أدت إىل إجياد مثل هذا النظام منذ ال العالقات بني العامل العثماين

نحت للمـدن االيطاليـة يف نطـاق    الدولة العثمانية كانت بسبب بعض االمتيازات احلقوقية والتجارية اليت م
  . ***الدويالت الصليبية، واإلمرباطورية البيزنطية أُدرجت يف إطار خدمات أو مساعدات حربية

                                                 
  .229،226،224ص، ص، صالسابق،  جعرامل: حممد فريد بك )1(

*
اجلاليـات  : ليلى الصباغ: الوثيقة وقعها الباب العايل بالنيابة عن السلطان سليمان القانوين والسيد الفوري سفري فرنسا باألستانة، ينظر 

   . 209، املرجع السابق، ص )1ج(، األوروبية يف بالد الشام
السـابق،   جـع رامل: حممد فريد بـك : تحدة، ينظرايل من أراضي اململكة املايقوسيا ويسميها االنكليز سكوتالندا وهي اجلزء الشم **
  .229ص
***

م وثيقـة  1250سـنة  ) 1249(منح سلطان مصر للويس التاسع ملك فرنسا عقب معركة املنصورة خالل احلملة الصليبية السابعة 
، املرجـع  )1ج(، اجلاليات األوروبية يف بالد الشام: ليلى الصباغ: تسمح بإقامة قنصلية فرنسية يف اإلسكندرية وطرابلس الشرق، ينظر

  .   220السابق، ص
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يف الفتـرة موضـوع الدراسـة     عليه املتعارف لذا جيب علينا أن نفرق فكريا بني مضمون سيادة الدولة       
طلقـة علـى   املسيادة ال واملتمثل يف مفهوم الدولة احلديثة هو تعبري عن التقدم احلقوقي للدولة، ، حبيث وحاليا

تسن القوانني وتعممها على مجيع سكاا مواطنني وأجانب على السواء مهما كانت معتقدام حبيث أراضيها، 
وفيمـا   ،نضجه ومعتقداتـه ومنت شيئا فشيئا حسب إبداع كل شعب و الدولة فهوم تطورتالدينية، وذا امل

كان مصدرها التشريع اإلسالمي؛ ألن غري املسـلم   ، سارت عليها الدولة العثمانيةخيص االمتيازات الدينية اليت
فرضـت   السياسـية  فاملصاحل التجارية واملطالب اًسيكون خارج القانون ولكن األجنيب ال ميكنه أن يبقى عدو

فاالمتيازات  إذا . قانون ديين ال ميكن أن يطبق عليه تنظيم وضع شرعي لألجـنيب؛ ألن قانون الدولة العثمانية
ويف هذه احلالة يصبح األجانب من أهـل   ،)1(التعبري االجيايب عن نظام شخصية القوانني يف الدولة العثمانية هي

  ".هلم ما لنا وعليهم ما علينا"شاع بني الفقهاء عن الذميني : )2(" عبد الكرمي زيدان"ويف هذا يقول  ،الذمة
لتنظيم التعامل مع األقليات الغري مسلمة وفقـا  " مؤسسة امللة" ونتيجة لتوسع الدولة العثمانية أُوجدت         

وقد انتظمـت  ها حق انتخاب رؤسائها الدينيني مع مراعاة خصوصيام التعليمية والقضائية، والنتماءاا ومنح
ثالث ديانات ومذاهب رئيسية من غري املسلمني هم األرثوذكس واليهود واألرمن حىت ايـة  " مؤسسة امللة"

  .)3(القرن اخلامس عشر؛ ألن الكاثوليك كانوا قلة بأراضي الدولة العثمانية 
ليات األوروبية مل حتترمها لقد كانت االمتيازات بالنسبة للدول األوروبية عهد أمان هلم؛ لكن هذه اجلا         

واستغلتها حمرفة ومنحرفة عن هدفها الرئيسي الذي أقيمت ألجله وأصبحت مبثابة بذرة لالسـتعمار ووسـيلة   
نفوذ لتثبيت كيام، حىت غدت تلك االتفاقيات مببادئها اإلنسانية منافية ملفهوم الدولة وسيادا على أراضـيها  

األمان إىل امتياز استثنائي حيظى به األوروبيون دون غريهم مـن سـكان   وحتولت املعاهدات التجارية وعهود 
  . البالد العثمانية

أما االمتيازات املمنوحة لألوربيني يف اجلزائر فقد كانت للفرنسيني بطبيعة احلال ألم هـم أول مـن           
بالسماح للفرنسـيني   صدر أمر سلطاين يقضي م1535حصل على االمتيازات من السلطان العثماين ففي سنة 

القيام بصيد املرجان واألمساك خبليج ستورا، على أن يسري مفعوله باجلزائر وتونس وفقـا للعـرف السـاري    
آنذاك، وبناء عليه حصل املرسيليون على نشاط اقتصادي متميز بكال البلدين، وذلـك بفضـل االمتيـازات    

  .  )4(ويتمثل نشاطها يف التجارة اخلارجية وصيد املرجاناإلفريقية املستغلة من طرف الشركة امللكية اإلفريقية، 

                                                 
 .املكان نفسه )1(

 .70،ص 1982:، مؤسسة الرسالة، بريوت)دط(، أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم: عبد الكرمي زيدان )2(

-622(لة النبوية حـىت إىل ايـة الدولـة العثمانيـة     األقليات واخلربة يف السياسة اإلسالمية من بداية الدو: كمال السعيد حبيب )3(
 . 322، ص2002: ، مكتبة مدبويل، القاهرة)دط(، )هـ1325-1)(م1908

، وهـران،  28/، عجملة العلوم اإلنسـانية ، "النشاط االقتصادي الفرنسي يف اجلزائر وتونس خالل العهد العثماين: "عبد ايد قدور )4(
 .269، ص2007
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  حملة تارخيية عن الدبلوماسية اجلزائرية إبان العهد العثماين :ثانيا
خاصة بعـد صـلح وسـتفاليا    ) 17(لقد احنصرت الدبلوماسية العاملية يف القرن السابع عشر امليالدي       
قواعدها واالستعاضة بكبار رجال الدولـة واتمـع لتمثيـل     واليت كان هلا األثر الكبري يف إرساء ،*م1648

  :بالدهم بدال من رجال الدين الذين كانت هذه املهمة تنحصر فيهم يف املاضي وتتميز بـ
قواعدها الغامضة والغري واضحة، إذ كان الرتاع على أشده فيما يتعلق بأسبقية املمثلني الدبلوماسيني، كما  -1 

  .تهم كانت عرضة لالنتهاك وموضعا لالستغالل وسببا للمنازعات يف الكثري من األحداثأن امتيازام وحصان
  .يعد الدبلوماسي ممثال شخصيا حلاكم بلده أكثر مما يعترب ممثال حلكومته وشعبه - 2
ع مل يكن العمل الدبلوماسي سلكا منتظما، إذا كان امللك خيتار السفراء من بني كبار رجال الدولة واتم - 3

أو من التجار والقضاة، وخيتارون مساعديهم من املوظفني ويدفعون هلم رواتبهم من ماهلم اخلاص حبيث يبقـى  
  .هؤالء املوظفني بدون عمل فور انتهاء مهمة السفري

كان الدبلوماسي هو العني الساهرة على مصاحل بالده واملساعد على استقرار التوازن الدويل، كما أنه ال  - 4
القيام بأعمال التجسس والتقرب من الفئات املوالية لبالده واللجـوء إىل حتريـك الفـنت وحبـك      عن يتواىن

املؤامرات وإشعال نار التمرد، مما جعله موضع الريبة واحلذر فيمكن أن يفقد الدبلوماسي مركزه حتت طائلـة  
  .)1(التحدث إىل أجنيب آخر

نظـرا ملوقعهـا   مـن دول أوروبيـة    خمتلفة مع أطرافحتتفظ بعالقات متشعبة وقوية  اجلزائر ظلت         
ضافة إىل حاجة الـدول  وبية املطلة على البحر املتوسط، إاالستراتيجي اهلام املواجه لسواحل بعض الدول األور

، وهذا ما مسح بربوز معامل )2(إليها بسبب قوة أسطوهلا الذي فرض نفسه يف احلوض الغريب للمتوسط وروبيةاأل
فأصـبحت  العسـكري،   سية للدولة اجلزائرية خالل العهد العثماين بسبب التفوق البحـري الشخصية السيا

تعتـرب يف   كل دولة ال تعقد معها صداقة وسالم: أوالمها ئرية ترتكز على خاصيتني أساسيتني،الدبلوماسية اجلزا
  .)3(ال يصادق على أي معاهدة ال تعترف بتفوق اجلزائر: وضع حرب مع اجلزائر، وثانيهما

  :لالعتبارات التالية األوروبيةدائم يف الدول متثيل دبلوماسي  آنذاك جزائريكن للمل  
                                                 

*
 24و 1648ماي  15م يف وستفاليا غريب أملانيا بعد مفاوضات طويلة 1648أكتوبر  4لق على معاهدات سالم يف هو اسم عام أط 

م، وقد أت هذه املعاهدات حرب األعوام الثالثني يف اإلمرباطورية الرومانية املقدسة وحرب األعوام الثمانني، ومن أهم 1648أكتوبر 
ة الدينية للكاثوليك والربوتستنت والكالفنيني، وتوزيع األراضي فاحتفظت السويد مبناطق تسـمح  إعطاء احلري: التسوية الدينية: شروطها

: نعمة غطـاس : السويسرية، ومت االعتراف باستقالل األمراء األملان، ينظر هلا بالسيادة على حبر البلطيق، واستقلت هولندا، واملقاطعات
 .156، ص2011:، د دار، دمشق)دط(، املوسوعة العربية

 .13، ص 1973: ، دار اليقظة للتأليف والنشر، بريوت)دط(، الدبلوماسية احلديثة: مسوحي فوق العادة )1(

 .69املرجع السابق، ص: كمال بن صحراوي )2(

جملـة الدراسـات   ، "نظرة حول تقييم بعض املصادر الغربية لسياسة اجلزائر اخلارجيـة خـالل العهـد العثمـاين    "عائشة غطاس، )3(
 .117، ص1998، اجلزائر، 5/، عيـــةالتارخي
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حيث اعترضت طريقه موانع عدة منـها   ،اجلزائري عموما مل تكن تراوده فكرة اإلقامة يف البلدان األوروبية -
  .كذا عدم وجود رغبة للتنقل إىل تلك األمصاروالدينية واالجتماعية والثقافية، 

ـ اكقلمـا  بـاألوروبيني، لكنـها    اجلزائريني التجار الحتكاكوسيلة ة التجار كانت -  ت مـن نصـيب  ن
  .ال فيها لألجانب األوروبيني، حيث فُسح ااجلزائرييـــن

  اجلزائرية األوروبية خالل العهد العثماين عالقاتال: املبحث الثاين 

لتفـوق أسـطوهلا    نتيجـة   طيف البحر املتوس نةمكااستطاعت اجلزائر خالل العهد العثماين اكتساب        
كانت هذه العالقات خاضعة ملُتغريات الوضع األوروبية، ف عالقات مع كل الدول إقامة، ومتكنت من العسكري

وهذا ما دعا معظم الدول األوروبية إىل إقامة عالقات دبلوماسية معها واىل التقـرب   ته،ااحمللي والدويل وجتاذب
لة الوحيدة اليت التزمت الدول البحرية اجتاهها بدفع اإلتاوات، وسنركز يف هذا املبحث علـى  كوا الدو ،منها

للوجـود  ؛ ألا كانت اللبنـة األوىل  اجلزائرية يالةمع األ ا قامت الدول بإبرامهت اليتالكم العددي للمعاهدا
  . الرمسي للجاليات األوروبية

  العالقات الفرنسية اجلزائرية : أوال

  م1700-1518قات الفرنسية اجلزائرية من العال-1
ج على العالقات اجلزائرية الفرنسية علينا أن نعر الدبلوماسية قبل أن ندرس دور الفرنسيني يف العالقات         

مكسباً سياسياً، غـري أنَّ   م1564قبل القرن الثامن عشر، فقد حقَّقت فرنسا بتعيني أول قنصل هلا باجلزائر سنة 
الفرنسي باجلزائر بوقت  القنصلد وجلع القرن السابع عشر ميالدي رغم ول معاهدة مل يتم إالَّ مع مطتوقيع أو

 )م1587-1518(مرحلـة بايلربايـات   (يالة باسطنبول يف نظرنا إىل اإلحلاق املباشر لألويرجع ذلك  ،*طويل
  .اجلزائرية أقصر عقد االتفاقيات بني السلطان العثماين وملك فرنسا دون الرجوع للسلطات

مستعينة بالدولة العثمانيـة ولكنـها مل    باألراضي اجلزائرية االمتيازاتوقد حاولت فرنسا تطبيق بنود         
ومت االتفاق علـى قبـول   يالة، فاقيات بطريقة مباشرة مع حكام األأذعنت لألمر الواقع، وأبرمت االتوتوفق، 

  .)1(القنصل الفرنسي باجلزائر
  **"سيمون دانسـر "ة مل تكن مستقرة بسبب حدوث أزمات مثل أزمة يت اجلزائرية الفرنسلكن العالقا       
كانوا علـى وشـك الوقـوع يف    ) شاطئ فالنسيا( ويت خارج فرنسا قام حبجز سفينة حتمل رهبان جزالذي 

                                                 
*

، جاك )1587-1585(، األب  لينو ) 1579(، فرانسوا فيجيوفوتوه نائب قنصل )1578(القناصل يف هذه الفترة هم موركسن  
، )1ج(، موضوعات وقضايا من تاريخ اجلزائـر واملغـرب  : حيي بوعزيز: ، ينظر)1596-1587(، جاك أوليفي )1587( دوفياس

 .253، ص 2004: هلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، دار ا)1ط(

  .270املرجع السابق، ص: عبد ايد قدور )1(
**

" دايل رايـس " يدعى األعالجوأصبح من  ،هولندي من إقليم دوردرخيت بعد قدومه من مرسيليا ملدينة اجلزائر )م1608-1618( 
 .143املرجع السابق، ص: ويليم سبنسر: ، ينظرظاهريا أنَّ إسالمه كان عمل يف جتارة وبناء السفن، إىل أن أضحى ريس حبر إالَّ
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سـالمة  علـى  وتفاوضا مقابل ذلـك   ،سراً ودته إىل مرسيليا واتصل مبلك فرنسااألسر، اتخذ منهم وسيلة لع
، وكاعتراف من دانسر ذا الصنيع سلَّم حلـاكم اإلقلـيم   )1(الفرنسيني، ولقي هذا العرض قَبوالً من الطرفني

فردت اجلزائر جتاه خيانة هذا  ،مدفعني من النحاس أُعريا له حني كان يعمل بالبحرية اجلزائرية" الدوق دوغيز"
هـذه  لسفن الفرنسية وأَسرِ محوالا ورعاياها، وعلى إثر الفرنسي بإطالق العنان ملدافع رياس البحر مستهدفة ا

ولتدارك الوضع حتركت املساعي الفرنسية حلصـوهلا علـى السـلم     اجلزائر، دينةاألسرى مب ثُر عدداحلادثة ك
  .واألمان من حكام اجلزائر

تصر نشـاطها علـى   اقفاجلزائرية الفرنسية آنذاك كانت يف طور التكوين  يتضح أن الدبلوماسيةمما سبق        
 "فرانسوا شي"حيث متكن القنصل ، م1618مارس  21القنصلية والقنصل يف إبرام املعاهدات، ويرجع أوهلا إىل 

  :)2(من عقد معاهدة ومما جاء فيها) م1618-1624(
  .توقيف عمليات القرصنة ضد املراكب الفرنسية -                                      

  .راح األسرى الفرنسينيإطالق س -                                      
  .متتع الرعايا األوربيني املقيمني يف اجلزائر حبماية القنصل الفرنسي -                                      

ـ  ، وكنتيجـة الزمـة دانسـر    أسر الفرنسـيني  مشكلةأن توقيع هذه املعاهدة مل ينه  إالَّ زاد يف تـوتر   اإمن
سانسـون  "التوتر باختيار أحد أعيان كورسيكا وهـو هذا لتخفيف من حدة لوجلأت فرنسا  ،اتـــالقالع

يالة سـنة  اشترى تلك املدافع وأعادها لألحيث ، م1626أوكلت إليه مهمة إبرام الصلح سنة  الذي  "نابللون 
  .)3(وانتهى االتفاق باحتكار التجارة وصيد املرجان من قبل التجار الفرنسيني م1628

جويليـة   7حصلت فرنسا مبوجـب معاهـدة    الدبلوماسية اجلزائرية الفرنسية وإضافة إىل االتفاقيات         
دو كوكيل " املبعوث الفرنسي اوالسواحل الشرقية، وقعه) حصن عنابة(على حق استغالل الباستيون  م1640

  .  ع ضمان األمنحرية السفن يف املوانئ اجلزائرية م -: ابرز ما جاء فيه، وأ)م1673"(
  .االلتزام بدفع مبلغ سنوي كتعويض عن استغالل سواحل القل وعنابة -                                  
  . )4(السماح بإقامة مباين للمراكز التجارية وحتصينها -                                  

  

                                                 
  .املكان نفسه )1(

، ص، ص 1987: ، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائـر )م1830-1500(نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر احلديث : مجال قنان )2(
63،65. 

 .125املرجع السابق، ص : حممد خري فارس )3(

 . 91-90ص  -، املرجع السابق، ص)1830-1500(نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر احلديث: نمجال قنا )4(
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اليت يتوقع منها احملافظة علـى سـري    ري هلذه املعاهدةيظهر لنا جليا الطابع التجاوانطالقا من هذه البنود       
القات عادت بالع م1664على مدينة جيجل سنة "دوبوفور"، إالَّ أنَّ محلة األمريال العالقات اجلزائرية الفرنسية

  .)1(دخل الطرفني يف حالة حربأإىل نقطة الصفر و
اجلزائر وشرشال لتغطية الفشل السـابق، ويف  مدينة لة حبرية ثانية ضد مح دوبوفورم قاد  1665يف سنة و     
فـاق  ، واتفقا على تبادل األسرى، وأعلن هذا االتوقع الطرفان اتفاقا مؤقتا لنهاية املشاكل بينهما م1666سنة 

  .)2(نشاطه ناألخرى، واستأنف الباستيو األوروبية غريهم من قناصل الدول ارجحية القناصل الفرنسيني على
لصة يف هذا االتفاق الذي قبلت بـه مؤقتـا بسـبب انشـغاهلا يف حـروب القـارة       لكن فرنسا مل تكن خم 

على حتسني العالقات، وكان موضـع  ) م1684-1673" (جان لوفاشي"األبالقنصل ، وساعد األوروبيــة
سـنة   فرنسـية أخـرى    سعى إليقاف محلةحالل السالم بني البلدين، فإثقة الدايات الذين قدروا رغبته يف 

املساعي احلميدة عرضه للموت رفقة أربعة وعشرين من أبناء جلدتـه وضـعوا   هذه  أنَّ فشله يف ؛ غريم1683
دينس "لتعود فكرة السالم تلوح يف األفق واليت نادى ا التجار وأرباب املال وعلى رأسهم  ،*على فوهة مدفع

البحـارة يعرقـل    ع مع هؤالِءأدرك أنَّ الصراحيث دبلوماسي حمنك يعرف لغة التفاهم مع اجلزائريني، " ديسو
على يد سفارة جزائريـة يف   م1684سنة " ن ميزومورطوحس"جنح يف عقد معاهدة مع الدايـارة، وقد التج

خلي مسؤولية القنصل الفرنسي عن ديون مواطنيه علـى أن يطبـق   ت أضيف إىل بنود املعاهدة السابقة فرساي
  .)3(الصلح ملدة عام

ات الفرنسية اجلزائرية خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالديني النقـاط  عاجلت املعاهدوقد         
  .مراقبة االمتيازات -    : اآلتية

  .وقف األعمال العدائية ضد السفن والرعايا الفرنسيني -           
  .فتداءإجراءات االو إطالق سراح األسرى -           

  .سيني وامتيازامصالحيات القناصل الفرن -           
  .الكاثوليك رجال الدين محاية -           
  .)4(للبضائع النقل البحريالتجارة الفرنسية و  -           

                                                 
، دار البعث للطباعة والنشـر،  )1ط(، )2ج(، 1830شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة : مولود قاسم نايت بلقاسم  )1(

 .11، ص1982: اجلزائر 

 . 129املرجع السابق، ص: حممد خري فارس )2(
*

الزال هذا املدفع حمفوظا بدار الصناعة مبدينة بريست الفرنسية ضمن غنائم فرنسا اليت استولت عليها  ،"بابا مرزوق"يسمى اليوم مبدفع  
  . 194، املرجع السابق، ص)3ج(، تاريخ اجلزائر العام: عبد الرمحان اجلياليل: م، ينظر1830عند االحتالل سنة 

  .132ع السابق، ص املرج: حممد خري فارس )3(
)4(

 E. Rouard de Card: Traités de la France avec les pays de l’Afrique du Nord, Paris:1906, 
p18. 
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-1694-1690-1684متعلقة بالتجارة السيما معاهدات سـنوات   الدبلوماسية بنوداً املعاهدات وتضمنت
  :  نسية حول حيازة الباستيون وتبعاا وتشملم ويشترط فيها اعتراف من قبل التجار والشركات الفر1698

  .احتكار جتارة وصيد املرجان مع السكان احملليني -           
  .دفع الرسوم والتعريفات اجلمركية  -
  .دفع الديون املستحقة  -
 .احلق يف ترميم بعض املباين  -

 .احلق يف احلصول على السفن والزوارق  -

 .)1(من وحرية الوكالء التجارينيأ  -

 إذْ ،وملَّا كانت وظيفة القنصل عقد السلم؛ فان التعليمات املوجهة إليهم تطلب منهم اللجوء إىل التفاهم       
وأال يلجاؤا إىل التهديـد   ،كان عليهم أالَّ يعتمدوا إالَّ على أنفسهم، وعليهم أن خيطبوا ود احلكام واملستنفذين

لقناصل يف هذه الفترة بصورة عامة من العناصـر املمتـازة،   إالَّ بعد أن يستنفذوا كل وسائل املصاحلة، وكان ا
وعلى جانب كبري من الفطنة والدراية، استخدموا اهلدايا كسالح فعال أكثر من القوة، بالرغم من ميل الطرفني 

حيث كان موقف  ،إىل سياسة التفاهم، رغم مهارة القناصل فإن اخلالفات لن تتوقف بسبب مشاكل األسرى
بسـبب هـرب   هذا مشكلة تبادل األسرى، و على امب دوسية يعقِّسيما البحرية التجارية الفرنالفرنسيني وال

اشتراك عدد من الضباط واجلنـود الفرنسـيني مـع    جلزائر على منت سفن فرنسية، وا أسرى غري فرنسيني من
ران، لكـن هـذه   وقيام سفن الربوفانس بنقل املؤن إىل اإلسبان احملاصرين يف وه ،اإلسبان يف عمليات وهران

 .)2(مل تتطور إىل حد الصدام املسلح اخلالفات

  )م1830-1700(العثماين أواخر العهدالفرنسية  اجلزائرية العالقات-2
وتارة أخـرى بـاجلمود    ،تارة بالوئام والوفاق أواخر العهد العثماين الفرنسيةاجلزائرية متيزت العالقات         

ت يكتنفهـا  املشترك بني فرنسا واجلزائر فقد بقيت هذه العالقـا  بلوماسيالد رغم أمهية التاريخو واالنقطاع،
وقد حاولنا يف هذا العنصر دراسة دور الفرنسيني يف العالقات اجلزائرية الفرنسـية  الغموض لكثرة الصراعات، 

  .ألننا نعتقد أن هلا أثرا على جمريات تاريخ البحر املتوسط
دي بدا واضحا استجابة فرنسا لنصائح قناصلها العـاملني يف امليـدان،   خالل القرن الثامن عشر امليالو        

كما مت يف العهود  ،بعدم تعكري صفو التجارة باحلرب، وضرورة الفصل على أرض الواقع بني السياسة والتجارة
هم ، وأي خطا منهم املتضررون من أي احتكاك أو اصطدام قد يتسبب فيه رعاياهم القناصل واملواثيق، فهؤالء

1735-1732( يف ذلك القنصل لومريكتب  و قد يؤدي حبيام أو يعرضهم لعقوبات قاسية،
أنـت  "...)3() 

                                                 
)1(  Ibid, p20. 

 .133املرجع السابق، ص: حممد خري فارس )2(

  .134املرجع نفسه، ص  )3(
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األمور برفق يفرضون عليك الصمت، وإذا عرضتها بقوة يصـرخون  ) حكام اجلزائر(عندما تريد أن تبني هلم 
ستشـهدا باملعاهـدات   كبائعات السمك دون أن يكون لك وقت لالستفسار، وعندما تطالبهم مبا بـوه م 

  ...".ما أكل أكل، عندما تطبخ دجاجة ويبعثر الريح ريشها، كيف ميكن مجعها: جييبونك
إذا كـان يل أن اغتـر   "...كتب القنصل لومري كذلك حني اقتيد إىل السجن إىل رئيس بلدية مرسيليا و      

تجارة، إن ثقـل العاصـفة مل يقـع إالَّ    بالظواهر فليس لكم أن ختشوا شيئا بالنسبة للراية الفرنسية وسالمة ال
ي، ولكين يف تعاسيت اعترف بفضل العناية اإلهلية اليت محت مصاحل األمة العامة، إنَّ العبء ليكون ثقيال ــعل

بفضل هذه السياسة احلكيمة حتسـنت العالقـات   ف، ..."هـلو مل يكن لدي ولدى اآلخرين القدرة على حتمل
رغم مهارة املمثلني الدبلوماسيني إالَّ أنَّ اخلالفات ظلت مستمرة، وطُبـع  ولكن وازدهرت التجارة الفرنسية، 

عة، وما يدل على ذلك عقد سبعة وعشرين معاهدة جتارة وامتيازات خـالل  ذا القرن مبسحة اقتصادية موسه
" حسن باي"البايليك كاتفاق بني سلطة املبعوثني إىل القناصل وقرن من الزمن؛ بل وصلت براعة وقدرة هؤالء 

ظِّمت فيه التفاصيل الدقيقـة للمعـامالت   ن م1717جويلية  15يف " دي مارل"بالنيابة عن ديوان اجلزائر مع 
  .)1(التجارية

الذي استطاع كسب ثقـة  ) م1773-1763" (جان أنطوان فالبري"ومن بني احملنكني السياسيني املبعوث      
ـ برية ماي ومودته فحصل منه على إذن لشحن كميات كالد د، وقـد  ن احلبوب مل يكن يسمح بشحنها ألح

اي اإلصغاء ملندويب الدول األوربية، وخباصة انكلترا الذين كانوا يوغرون صدره ضد فرنسـا وحـىت   رفض الد
حلبـوب ومسـتلزمام   الفرنسيني قد أخذت على اسـترياد ا  تكون يد )2()م1789(انطالق الثورة الفرنسية 

  .حبموالت كبرية
أخ زوجة " مايفرن"اي، ذلك أن وقع حادث أدى إىل اضطراب العالقة بني فرنسا والد م1793 سنة ويف      

ـ القنصل فالبري حكم عليه باإلعدام؛ ألنه شغل وظيفة بلدي زي، فهـاجر إىل  ة طولون خالل االحتالل االنكلي
سية للعفو عنه مبينا أن هذا العفو اسبانيا مث إىل اجلزائر حيث بسط الداي عليه محايته وسعى لدى احلكومة الفرن
ومتـه باالسـتجابة اللتمـاس    هو املكافأة الوحيدة اليت يطلبها كثمن خلدماته، وسعى فـالبري إلقنـاع حك  

داي، ولكن تدخل فالبري جعله موضع شك لدى حكومته، فتمسكت احلكومة الفرنسـية مبوقفهـا   الـــ
قات التجارية مع وكالة افريقية ورفض اهلدايا الثمينـة  فغضب الداي، فأوعز إىل باي قسنطينة بوقف كل العال

اليت كلف فالبري بتقدميها إليه، وأخريا ختلت حكومة اإلدارة عن موقفها وتساهلت يف موضوع مايفرن ومنحته 
اي إىل مايفرن ومل يعد راضيا عنه مسح حلكومة مبلغ كتعويض عن ممتلكاته املصادرة، وعندما تغريت نظرت الد

اسـتفاد  ويف هذا اجلو املضطرب للعالقات الفرنسـية اجلزائريـة    باالمتناع عن الدفع للثورة الفرنسية ةاإلدار

                                                 
)1( F.Élie de la Primaudaie: Le Commerce et la Navigation de L’Algérie, Revue Algérienne et 

Coloniale: 1860, p46. 
 . 134املرجع السابق، ص : حممد خري فارس )2(
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عـن القيـام   " الوكالة اإلفريقيـة "عجز  ةاستغالل ممتلكات الفرنسيني خاص من *اليهوديان بكري وبوجناح
ال بواسطة هذين اليهوديني، إال ها، فاحتكرا تصدير احلبوب ومل تعد حكومة اإلدارة تستفيد من اجلزائر إـبعمل

أن انتصارات نابليون اليت استغلها القنصل الفرنسي سانت أندري وضخمها، كل هذا زاد يف مكانة فرنسا يف 
  . )1(اجلزائر
علن احلرب على فرنسا اثر محلة نابليون على مصر، فجامـل الـداي   السفري العثماين إىل اجلزائر لي وتقدم      
والرأي العام اجلزائري بإعالن احلرب على فرنسا، فتم سجن القنصـل الفرنسـي ومـوظفي     العثماين السفري

القنصلية وعدد من الرعايا الفرنسيني، وكان أسرهم خفيفا وعوملوا معاملة حسنة وأُطلق سراحهم بعد مغادرة 
لح يف العام نفسـه، ابرمهـا   تم عقد هدنة مع اجلزائر حتولت إىل ص م1800السفري العثماين للجزائر، ويف سنة 

واسترجع مبوجبها املعاهدات القدمية، واالمتيازات الفرنسية وفـق  ) م1814-1800" (فرانسوا دوبوا تانفيل"
، واسترجاع البضائع واألموال، مع عدم أسر رعاياهم حتت أي ظرف كان، واالستمرار يف م1790دة ـمعاه

اهلدايا املعتـادة عكَّـر   " دبوا تانفيل"، غري أن عدم إحضار )2(ىالتمتع باألسبقية على مجيع ممثلي الدول األخر
صفو العالقة بينهما مما جعل نابليون يهدد ويتوعد باحتالل اجلزائر، غري أن جواب الداي أى االزمـة بـني   

وتغـري   ،)3(..."إذا حدث خالف يف املستقبل فاكتب إيلَّ مباشرة وسيسوى كل شيء وديا:"...الطرفني بقوله
، وحل االنكليز حمل الفرنسيني، وملـا  أمام أوروبا هذا املوقف بعد معركة الطرف األغر اليت ازمت فيها فرنسا

 **"بـيري دوفـال  "استقرت األوضاع يف فرنسا جددت املعاهدات القدمية لكنها كانت جتارية حمضة بتسـيري 

                                                 
م  مركـزا لـه يف   1770بكري ميشيل كوهني املعروف بامسه املستعرب ابن زهوات، وكان صاحب جتارة أوروبا قبل أن يفتح سنة  *

ولكنه ازدهر حني انضم مع ابنه داود وإخوته الثالثة إىل صهره نفتـايل بوشـناق   مدينة اجلزائر، وكان هذا املركز متواضعا يف البداية، 
م، وثـروة  1723املعروف بامسه املستعرب بوجناح، كابن زهوات كان أيضا من أسرة هلا جتارة يف اخلارج وجاءت إىل اجلزائر حوايل 

: أبو القاسم سعد اهللا: ، ينظرالعثماينكم احلأيام  ذي كان شائعابوجناح اليت أصبح يتمتع ا بعدئذ فهو مدين فيها إىل التعفن والفساد ال
 .14ص م،1982: اجلزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، )3ط( ،)بداية االحتالل( ثاحلديحماضرات يف تاريخ اجلزائر 

  .135املرجع نفسه، ص )1(
)2( E. Rouard De Card: Traités de la France Avec les pays De l’Afrique du Nord Algérie, 

Tunisie, Tripolitaine, Maroc Libraire de la cour d’appel et de l’ordre des avocats, 
Paris:1906, p82. 

 .139املرجع السابق، ص: حممد خري فارس )3(
**

قة، اعتاد منـذ شـبابه علـى    ابن ترمجان السفري الفرنسي يف اسطنبول، قضى معظم خدماته يف آسيا الصغرى، ويتكلم العربية بطال 
املتوسط على اعتبـاره رجـال    البحر اإلجراءات امللتوية الفاسدة اليت كانت شائعة يف موانئ الشرق آنذاك، وكان هناك إمجاع يف موانئ

ممثلي السـلك   فاسدا، ومل يكن موضع ثقة قي مرسيليا وال يف اجلزائر، ودعت غرفة التجارة املرسيلية إىل التخلي عن التعامل معه، وحىت
واألوروبيون ال حيترمونه، وقد قاطعوه يف أكثر من مناسبة، كاالحتفاالت الرمسية اليت كان يدعوا إليها، وقد اوحـت   القنصلي باجلزائر

  .   151املرجع نفسه، ص: عالقاته مع اليهود بوجود تواطؤ بينه وبينهم، ينظر
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زاد يف تأكيـد حقـوق   الذي  )1(م1817ر أكتوب 26ومن ذلك عقد امتياز التجارة يوم  ،)م1815-1827(
الرعايا التجار واملؤسسات الفرنسية يف الشرق اجلزائري، وطغى اية هذه العشرية على اجلو السياسي مشكل 

  .ديون فرنسا فاحلصار البحري وانتهى األمر باحتالل فرنسا للجزائر
  االنكليزية  اجلزائرية العالقات: ثانيا

  )م1700-1518(جنليزية اال اجلزائرية العالقات -1
**"مراد الثالث"على معاهدة من السلطان العثماين *"إليزابيث"حصلت امللكة االنكليزية        

 أعطت للتجار 
وكان من املفترض أن الشركة االنكليزية العثمانية  ،ت مشاة لليت يتمتع ا الفرنسينيوالبحارة امتيازا االنكليز

ل االنكليز يف املدن العثمانية، وكان صعباً عليهم تعيني قنصل يف اجلزائـر لعـدم   هي املسؤولة عن تعيني القناص
مل يعد التجار آمنني كما كانوا من قبل  إليزابيث وبعد وفاة امللكة األيالة اجلزائرية،وجود نشاط جتاري هام يف 

ا مع املمالك االسبانية؛ لكـن  إذا ما أحبروا عرب البحر األبيض املتوسط يف اجتاههم إىل املشرق للتجارة، لعدائه
ذلـك   انعكـس  ،خليفة إليزابيث السالم مع اجلزائر) م1625-1603" (جيمس األول"مبجرد إعالن  امللك 

  .)2(يالةبشكل مباشر على رعاياهم باأل
فس األسلوب بنف كان طابع العالقة الغري الرمسي بني البلدين يتأرجح بني الود تارة واحلرب تارة أخرىف       

حـل أول   فقد رغم متثيلها الدبلوماسي عليه فرنسا فانكلترا مل تقم بإبرام معاهدة سلم مع اجلزائر لذي سارتا
" يوهـان تيبتـون  "يـدعى  ، واء الشرعية على الوجود االنكليزيإلضف  م1580باإليالة سنة  انكليزي قنصل

)YOHN TIPTON( التعاقد التجاري املربم سـنة   وهو ثاين ممثل دبلوماسي أورويب يصل إىل اجلزائر لتعزيز

                                                 
 .185،190، املرجع السابق، ص، ص )2ج(، 1830ة وهيبتها العاملية قبل سنةشخصية اجلزائر الدولي: مولود قاسم نايت بلقاسم )1(
*

، هي ابنة امللك هنري الثامن تيودور وثالثة أبنائه الذين تولوا عرش إنكلترا )م1603 -1558(ليزابيث األوىل تيودور ملكة إنكلترا إ 
اعات الدينية والدسائس السياسية، وكان أبوها قد طلـق  من بعده، ولدت يف قصر غرينتش والقت يف طفولتها عنتاً وشدة بسبب الصر

زوجته األوىل وتزوج أمها آن بولني اليت أعدمت بعد ثالث سنوات من زواجها بتهمة اخليانة، وكان طالق امللك وزواجه الثـاين مـن   
زق هنري الثـامن  بابوية ائياً، وملا رأسباب انفصال التاج اإلنكليزي عن الكرسي البابوي يف روما وانفصال الكنيسة األجنليكانية عن ال
وإليزابيث عن الـبالط  ) االبنة الكربى(مبولود ذكر من زوجته الثالثة وضمن للعرش ولياً للعهد هو األمري إدوارد، أبعدت األمريتان ماري 

 جانـب اللغـة اإلنكليزيـة،    وربيت كل منهما تربية منفصلة، درسها أساتذة متخصصون فأتقنت الفرنسية واإليطالية واإلسـبانية إىل 
واكتسبت لقب امللكة العذراء لعزوفها عن الزواج حىت وفاا، شهدت إنكلترا يف العقدين األخريين من حكم إليزابيث نشاطاً استعمارياً 

ليهم كـل رعايـة،   وانتعاشاً اقتصادياً، وبإنتاج ثقايف غزير، فكانت إليزابيث حمط اهتمام الكتاب والشعراء واملوسيقيني وكانت تسبغ ع
، د )دط(،املوسوعة العربيـة : حممد وليد اجلالد: ومنهم وليم شكسبري وإدموند سبنسر وفرانسيس بيكون، حىت مسي العصر بامسها، ينظر

 .413، ص2011: دار، دمشق
**

دم شرب اخلمر الذي بع ، وكان فاحتة أعماله أن اصدر أمراً)م1546يوليه سنة4(ه 953مجادى األوىل سنة 05ولد بالقسطنطينية يف 
فيه اجلنود خصوصا االنكشارية اليت ثارت عليه واضطروه إلباحته، وأمر بقتل إخوته وكانوا  شاع استعماله أيام السلطان السابق، وأفرط

  .259السابق، ص جعرامل: حممد فريد بك: ايته، ينظرم أصبحت بولونيا حتت مح1575مخسة ليأمن على امللك من املنازعة، ويف سنة 

 .242املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )2(
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وكان يتقاضى القناصل االنكليزيني راتبهم من مسئويل شركة املشرق، غري أن  تمثيله الرمسي،والسابق ل م1579
م، اليت أوفـد هي أغلبهم تذمروا، ومل يريدوا البقاء طويال يف هذه الوظيفة بسبب إمهال الشركة هلم رغم أا 

وبدا ذلك واضـحاً يف   ،عربوا عن هذا التذمر بلهجات شديدةقد يالة، وباألضيق وحصر جمال عملهم وهو ما 
     .)1(مراسالم

خاصة بعد  مع اجلزائر مالسل بابهم على فتح تضد السفن االجنليزية شجعالقرصنة  عملياتكما أن استمرار  
مـا يقـارب سـتني     م1621 -1613فقد أُسر هلا مـابني سـنيت   ، )2(باملدن اجلزائرية ارتفاع عدد األسرى

يالة م بإبرام معاهدة مع األياقالتدخل والالسفري االجنليزي يف اسطنبول " توماس روي" ، وهو ما دفع)3(فينةـس
 قنصال بـاجلزائر وقيامـه   *)م1618- 1611"(جيمس فريزل"تعيني  :نصت على م1622اجلزائرية يف مارس 

   .االجنليز سرىحترير األ
إثر ذلـك قـام   على ، واالنكليزية اجلزائرية العالقاتجو  رية على اجلزائر تعكبسبب احلمالت االنكليزو      

باجلزائر على امللك االنكليزي برسائلهم  واألسرى رجال الدين، وحتت ضغط زائريني بسجن جيمس فريزلاجل
للتصرف حيال أوضاعهم وأوضاع قنصلهم، رضخ  لرغبات رعاياه وشعبه املتضامن معهم وشكل جلنة بقيادة 

  .لقضية إما باالفتداء أو بالوساطة الدبلوماسيةحلل هذه ا**"توماس روي"
يف  للجزائـر دوراً كبرياً يف تغيري نظرة االجنليز ***" هنري روبسن"و"فرنسيس نايت"وقد لعب األسريان       

اليت سيطروا  إمكانية منافسة الفرنسيني يف حصنهم وخمتلف املراكزاقترح فكرة و ،اجتاه مغاير للذي كانت عليه
ادمونـد  "وحىت اإلحالل حملهم، وظهرت بذور جناعة فكرة هذين األسريين احملررين يف إرسال  ،عليها باجلزائر

صـلح بـني   ومت  توقيع  انكليزي باجلزائر حلل مشكلة األسرى باعتباره قنصل ) م1654 -1653" (كاسون
للحفـاظ علـى السـلم بـني     )م1664 -1655" (روبري بـراوين " إلاء املشكل، وخلف كاسون الطرفني

فشلها أعادهم ، لكن م1661فتم خرقه حبملة اجنليزية سنة  ،إالَّ أنَّ  أمد هذا الصلح مل يدم طويال الطرفيــن،

                                                 
)1(

  .املكان نفسه 

)2(
 Godfrey Sir Fisher: Légende Barbaresque guerre, commerce et piraterie en Afrique du 
Nord de 1415 à 1830 , (E'dition 2), Traduit Et Annoté: Farrida Hellal , Office des 
publications universitaires ,Alger: 2000, p169. 

 .111، املرجع السابق، ص )3ج(، تاريخ اجلـزائر العـام: عبد الرمحان اجلياليل )3(
*

  :Godfrey Fisher          ،       )م 1609- 1606( وريشارد الني ) م 1605-1598(جون اديلي : سبقه قنصلني مها 

   op.cit , p411.                                                                                                                       
**

وكلهم أرباب مال وجتارة باجلزائر آنذاك، وقاموا بإعداد تقريرين حـول  "ألدرمان غروي "و" كليهام ديغباي"و" ليث"من أعضائها  
  .   300املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون: املشكل، ينظر

***
ال إن م دعا فيه إىل حرب شاملة ضد اجلزائريني، وق1642ري انكليزي باجلزائر ألف كتاب حترير أو جندة األسرى االنكليز سنة أس 

ن القضاء على أسطول البحارة اجلزائريني سيستغرق سنوات بينما هجوم بري سيجربهم على االعتـراف  أي اقتراح باحلصار سيفشل أل
  . 303املرجع نفسه، ص: ولفو.ب.جون: ، ينظرحبقوق انكلترا
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إطالق سراح األسرى االجنليـز  جتديد الود والصداقة، و :، وقد نص ما اتفق عليه على اآليتم ثانيةملسار السال
-(1630شارل الثاين"امللك الربيطاين  جاللة مسؤولية القنصل عن رعايا، جمددا رهمأسبعد دفع الفدية وعدم 

 .)1(املقيمني يف اجلزائر )1685

، واسـتمرت  م1669هذه املعاهدة مل تعمر طويال كسابقتها إذ سرعان مـا جتـددت احلـرب سـنة      لكن 
من التخفيف ) م1680 -1674( "صمويل مارتن"الدبلوماسية االجنليزية بني مد وجزر إىل أن استطاع القنصل 

   .)2(من حدة اخلالف بتقليل عدد األجانب املسافرين على منت سفنهم جتنبا إلثارة املشاكل
  )م1830-1700(اإلنكليزية أواخر احلكم العثماين  اجلزائرية العالقات -2

يف معاملـة اجلزائـر    تجلي لنا ذلكبنوع من اهلدوء والطابع الودي، ويمتيز القرن الثامن عشر امليالدي        
لقـد  :"...يف هـذا  )3(ويقول أبو القاسم سعد اهللا ،للسفن األمريكية واليت كانت آنذاك تابعة للتاج الربيطاين

ويشهد األمريكان أنفسهم  ،متتعت السفن األمريكية يف هذا الوقت حبماية اجلزائر هلا ومنحها مجيع االعتبارات
وأن بالدهم قد بدأت تتعرف على أحوال الشـرق والعـامل القـدمي     بأن جتارم قد تقدمت خالل هذه الفترة

  ".بفضل معاملة اجلزائر هلا
واحـتالل االنكليـز جبـل     ،حتسنت العالقات اجلزائرية االنكليزية نتيجة التفوق البحري االنكليزي إذاً      

وبالتـايل   ،رااارق، وعقب إعالن الثورة األمريكية أقدمت انكلترا على سحب محايتها مـن مسـتعم  ــط
أصبحت اجلزائر حرة يف التعامل مع السفن األمريكية اليت كان عليها إما أن توقع معاهدة صـداقة أو تواجـه   

إىل اجلزائر حيث عمل فور وصـوله  *"شارل لوجي" ، وجتسد ذلك فعال بوصول القنصل االنكليزي)4(احلرب
نية األمريكية وصرح أمامه بأن سفن الواليات املتحدة تقدمي تفاصيل مدعمة إىل الداي عن نتيجة احلرب الربيطا

، وأنه كلما عثـر الريـاس   )1820 -1760"(جورج الثالث"األمريكية مل تعد تتمتع حبماية صاحب اجلاللة 
ويتمىن للبحرية اجلزائرية كل النجاح يف أسر تلك السفن اليت  ،اجلزائريون على سفينة أمريكية فهي غنيمة مباحة

  . )5("بوالئها لصاحب اجلاللة ملك بريطانيا العظمىترفض التمسك 
               

                                                 
)1(

 .128، ص 2007:، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر)2ط(، 1830-1514اجلزائر يف ظل احلكم التركي: صاحل عباد 

 .املكان نفسه )2(

 .284ص، 1990:، دار الغرب اإلســالمي، بريوت)1ط( ،)1ج(، أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر: أبو القاسم سعد اهللا )3(

 .املكان نفسه )4(
يف نفسه ضد الواليات املتحدة األمريكية، فكثريا ما شهد خبربة ربابنة سفن اجلزائر باملواقع الـيت   قوياً كان القنصل لوجي حيمل شعوراً *

ميكنهم من االسـتيالء   ينبغي أن يتجولوا فيها يف عرض احمليط األطلسي الذي انفتحت املالحة فيه للجزائريني بعد اهلدنة مع اسبانيا، لكي
السفن احلربية ويوضح كيـف  على السفن األمريكية، ومن ذلك ما أورده سالون من خالل مساعه للوجي وهو يعطي تعليمات لربابنة 

  .269املصدر السابق، ص: ايروين راي: سر عشرين سفينة أمريكية إذا طبقوا توجيهاته، ينظريكمن أ
 .16ابق، صالس املصدر: جيمس ليندر كاثكارث )5(
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  :ونورد اآلن أمثلة عن صريورة العمل الدبلوماسي بني اجلزائر وانكلترا      
*"حممد عثمان"عدم استجابة الداي -

إىل إحلاحات أمريكا لعقد السلم مع اجلزائر، ويقول املؤرخ األمريكـي   
  ".بب صداقته النكلترا، وأمريكا كانت آنذاك يف حالة حرب مع انكلتراإن ذلك كان بس:" )1(بارنيب

الذي لعب دوراً يف توثيق تلـك   "لوجي"باجلزائر بالصداقة اجلزائرية، فكتب القنصل  قناصل انكلترااعتزاز  -
اي الـد  عن وفـاة  م1791جويلية  13بتاريخ " اللورد غرينفيل"العالقات تقريراً إىل وزير اخلارجية الربيطانية 

بني السابعة والثامنة صباحا مأسوف عليـه   م1791جويلية  12تويف داي اجلزائر حممد عثمان يوم :" )2(قائال
  ". وقد خلفه حسن اخلزناجي يف ظرف نصف ساعة بدون أي شغب ،كثريا من رعاياه

نفسهم حـق األفضـلية يف   إن بعض املمثلني الدبلوماسيني االنكليز يدعون أشياء ال وجود هلا بإعطاء أ        
التقدم لتهنئة الداي اجلديد وسجلوا ذلك يف مذكرام ويف تقاريرهم القنصلية رمبا يف إطار مزامحة الفرنسـيني  

ويدعي لوجي أنه أول قنصل سمح :")3(فيقول" لوجي"لنشاطهم باإليالة، ومن ذلك ما علق عليه بارنيب حول 
ته، وأن الداي عرب له عن عواطفه الودية حنو بريطانيا، وأكد دوام صـالحية  له بزيارة الداي اجلديد حسن لتهنئ

؛ لكن رغم حسن العالقات الطيبة بني انكلترا واجلزائـر مل  ..."اجلزائرومجيع املعاهدات املعقودة بني بريطانيا 
لي الدول األوروبية مينع حكام اجلزائر بني الفينة واألخرى من إظهار بعض مظاهر التفوق اجلزائري وإشعار ممث

يالـة وتـنقص مـن    و بتصرفات بسيطة تقلل من هيبة األول ،باجلزائر حبجمهم ومكانة دوهلم مقارنة باجلزائر
بطرد قنصلني اجنليزيني أحـدمها  " حممد عثمان"ها، مثل تصرفات  بعض قناصل انكلترا، حني قام الداي ـقيمت

ط الباب العايل يف السماح لفريزر بالرجوع بعد الطـرد أو  ، ومل يقبل الداي توس"فريزر"و الثاين"فوكن"يدعى
كان يقلقه يف كل مناسبة وبـدون   فريزر لطرد هذا القنصل )4(حىت تعويضه، ومن األسباب اليت ذكرها الداي

مناسبة يف طلباته امللحة على شراء القمح من اجلزائر، وذلك أن هناك ثالث دول أوروبية تتزاحم وتتنـافس يف  
  ". انكلترا، فرنسا، اسبانيا: قت على شراء القمح اجلزائري وهيذلك الو

رغم طبيعة تصرفات حكام اجلزائر اجتاه القناصل االجنليز؛ إالَّ أن الدبلوماسية االنكليزية كانت تسـعى  و      
واحملافظة دائما حلفظ التوازن يف البحر املتوسط، العتقادهم أم يكسبون صداقة الدولة العثمانية يف املشـرق، 

                                                 
*

توىل منصب الداي بوصية من سلفه الداي علي بوصبع، وكان يتوىل منصب اخلزناجي سابقا، فاهتم بتحصـني  ) م1766-1791( 
 مدينة اجلزائر وبىن ا عددا من احلصون واألبراج والطبانات مثل برج السردينة والربج اجلديد عمار وأصلح مسجد السيدة جبوار قصـر 

: ، ديوان املطبوعات  اجلامعية، اجلزائـر )دط(، )2ج(، املوجز يف تاريخ اجلزائرحيي بوعزيز، : القذف االسباين، ينظراجلنينة الذي هدمه 
 .313،314، ص، ص 1999

 .187، املرجع السابق، ص )1ج(، 1830شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة: مولود قاسم نايت بلقاسم )1(

 .املكان نفسه )2(

 .188املرجع نفسه، ص )3(

 .185املرجع نفسه، ص  )4(
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 عليها يف اجلزائر لتأمني خطوط املواصالت يف البحر األمحر والدردنيل وجبل طـارق، وهكذا يضعون حـداً 
  .)1(النتشار خطر نابليون يف تلك املناطق ويعزلون الواليات املتحدة األمريكية املتمردة عن التاج الربيطاين أيضا

تفوت اجنلترا فرصة لتظهر لدى الداي مبظهر حامية السـالم  ولكون جمتمع القناصل متواصل فيما بينه فلم     
األوريب اجلزائري وراعيته، فتدخلت يف وساطة ألجل إبرام صلح مع اجلزائر غنمت مـن جرائهـا مكاسـب    

مت الصلح بني اجلزائر والربتغال بفضل مساعي القنصل االجنليـزي فـدفعت    م1813عديدة، ففي شهر جوان 
أسري، ومحـل القنصـل    400مقابل إطالق سراح  اًقرش 800.000شا مقابل الصلح وقر 320.000الربتغال 

، مع أن انتصار انكلترا يف معركـة  )2(بيزوس من باب اهلدية 1.200.000فوق ذلك عند استالم مهام منصبه 
سنة توجت بإحالهلا حمل الفرنسيني  ،الطرف األغر وطد مركزها يف اجلزائر ومسح هلا بتجديد معاهدات الصلح

  .م1807
  دور اإلمارات االيطالية والبلدان الشمالية يف الدبلوماسية اجلزائرية :ثالثا

بِتقدم القرن الثامن عشر استطاعت دول أخرى أيضا أن تعقد السالم مع اجلزائر، وبذلك ضمنت عـدم        
ومـا جيـب    ،والبندقيـة  مانية املقدسةورية الراإلمرباطوكهولندا وهامبورغ والدمنارك والسويد و: سفنها أسر

  . إن هذه املعاهدات قد ضمنت األمان مقابل مثن للصلح اإلشارة إليه
  :هولندا -1

سار بقية املبعوثني األوروبيني على خطى الدبلوماسية الفرنسية واالجنليزية، حيث عقدت هولندا معاهدة      
  . محاية رعاياها وسفنها -: )3(م وأهم بنودها1662سنة 

  .كيد على أسر اهلولنديني على منت سفن حربية أجنبيةالتأ -     
 .ال يتحمل القنصل اهلولندي مسؤولية أعمال مواطنيه أو تصرفات القراصنة اهلولنديني -     

 .يف حالة احلرب بني البلدين يسمح للقنصل مغادرة البالد يف سالم -     

وعليه فدخوهلم  ،أا ذات سيادة على لدولة يف اجلزائروهكذا فاهلولنديني يف واقع األمر كانوا يعترفون با      
يف صلح معها ال يعين خضوعهم هلا بقدر ما يرمز إىل قوتني سعتا لعلو شأن دولتهما يف أمان، كمـا جـاءت   

ن حرية التجـارة   مبوجبها اشترى التجار اهلولنديوم منوذجاً حيتذى به للدول األوروبية واليت1679معاهدة سنة
، ووصفها القنصالن الفرنسي )4(توسط، مقابل دفع اإلتاوة حلاكم اجلزائر على شكل أسلحة حربيةيف البحر امل

 بذلك من بني، فكانت )5(واالنكليزي بأا اإلهانة املخجلة، وليست اجلزائر تلك الدولة القوية اليت تثري الرعب
                                                 

)1(
 .296، ص)1ج(، أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر: أبو القاسم سعد اهللا 

  .62املصدر السابق، ص: أبو العيد دودو )2(
 . 96رجع السابق، ص امل، 1830-1500تاريخ اجلزائر احلديث نصوص ووثائق يف: مجال قنان )3(

  .املكان نفسه )4(
)5(

 J-J-E. Roy: Histoire de L'Algérie , tours alfred mame et fils, Éditeurs,  1 re SÉRIE In=8, 
1880, p132. 
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اهتمت بنودها بكل أنواع املشاكل اليت  ،تعقيدااألكثر معاهدات السالم اليت وقعت بني اجلزائر ودولة أوروبية 
ميكن أن حتيط بالرعية اهلولندية، واتفق على منح داي اجلزائر مدافع وبنادق ورصاص وبارود لضمان املعاهـدة  

زادت يف صدمة القنصلني الفرنسـي   )1( م1681وسنة  م1680واليت اكتملت شروطها بإضافة اتفاقات سنة 
مواطنيها فتداء باالنظر قليالً بعني الرضا مادامت املعاهدة مل تسمح للهولنديني  واالجنليزي، لكن ميكن للفرنسيني

الـدخول   ، وستكون هذه املعاهدة خالل القرن الثامن عشر منوذجا للدول الصغرية اليت كانت ترغباألسرمن 
 .يف حوض البحر املتوسط، ويف جتارة اجلزائر

  :)2(وهي كاآليت م1830-1700الدراسة بني قيد رحلة خالل امل *معاهدات ومتكنت هولندا من عقد سبع
قائم مقام رئـيس  " أنتوين هاينسيوس"و" علي شاوش"م بني الداي 1712معاهدة سلم وجتارة سنة -1

  ).هولندا(مجهورية الواليات املتحدة للبالد املنخفضة
  .عية هلولنداوالسلطة اجلما" حممد كور عبدي"م بني الداي 1726سبتمرب  يفمعاهدة سلم وجتارة  -2
 .داي اجلزائر" حممد كور عبدي"مع  مبعوث هولندا  هام وقِّع1730سبتمرب  07اتفاقية يوم  -3

معاهدة بني داي مجهورية حممد كور عبدي والسلطة اجلماعية جلمهوريـة الواليـات املتحـدة     -4
 .  م1731أوت  24لألراضي املنخفضة بتاريخ 

م، يف عهد 1757نوفمرب  25للبالد املنخفضة بتاريخ  معاهدة سلم بني اجلزائر والواليات املتحدة -5
 .حاكم هولندا" فيلهيم اخلامس نساو دوتز"و" بابا علي"الداي 

على يدي الـداي  ) م1760ماي  26(هـ1173معاهدة سلم بني اجلزائر وهولندا بتاريخ شوال  -6
 ".فيلهيم اخلامس نساو دوتز"و" بابا علي"

، ملك الـبالد  "فيلهيم األول اورانغه"و" عمر"بني الداي  م1816أوت  28معاهدة سلم بتاريخ  -7
 .)3(الدوق الكبري للكسمبورغ)هولندا وبلجيكا(املنخفضة 

 :    السويد -2

  :عقدت السويد مع اجلزائر معاهدتني مها        
يدي من قبل امللـك السـو  "كارل ريفتيليوس"قادها املبعوث م1729ابريل  05معاهدة مع اجلزائر يوم  :أوال

من نفس  16تضمنت اثنان وعشرون مادة أمضيت يف مدينة اجلزائر يوم   (1676-1751)" فريدريك األول"
يف استوكهلم، ومما ورد يف رسالة امللـك   م1729نوفمرب 04الشهر والسنة، وصادق عليها امللك املذكور يوم 

                                                 
 .340املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )1(

*
 م إال إننا عثرنـا علـى  1712يف املصادر والوثائق اليت استطعنا الوصول إليها تقر أن أول معاهدة يف القرن الثامن عشر كانت سنة  

  .144، ص04، ينظر امللحق رقم  !!!!م1708مارس  15مصادقة جزائرية ملعاهدة سالم بتاريخ 
 .119،125، املرجع السابق، ص، ص  )1ج(، 1830شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة: مولود قاسم نايت بلقاسم )2(

  .املكان نفسه )3(
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دق عليها مـن فريـدريك األول   وتشرفت بتسليم الداي حممد عبدي نص هذه املعاهدة املصا:" قوله السويدي
نه املمثل األورويب الوحيد الذي تناول العشاء مع أ:"  املبعوث أوراق اعتماده يقول، وبعد تقدمي.."م1730سنة 

" نه كان يفتخر بذلك بني أقرانه املمثلني الدبلوماسيني األوروبيني يف اجلزائـر إالداي املذكور، وأكل من يده، و
  : )1(هومن بني أهم ما نصت علي

  . ضمان سالمة وأمن السفن السويدية يف البحر -
  .رىاألس تداءفاتسهيل عمليات  -
 .منح القنصل السويدي حق الفصل يف الرتاعات اليت قد تنشب بني مواطنيه -

" كارل ريفتيليوس"وقد رد  ،وقد واجهت معاهدة السويد واجلزائر معارضة وانتقاد مثل سابقتها اهلولندية      
أو أية مصاحل هامة أخرى؛ وإمنا كان القصد منها  ،فليعلموا أن الغرض منها مل يكن املصاحل التجارية :" )2(بقوله

 ملسالك  التجاريـة حيث توجد ا ،ضمان السالمة واألمن لسفننا يف املياه االسبانية، ويف البحر األبيض املتوسط
  .". ..إىل الشرق

يالة؛ ألنه تقـرب إىل  تقادات من زمالئه األوروبيني باألجه اننستنتج من خالل ما قاله املبعوث السويدي أنه وا
وهو ما نستشفه من قولـه   ،ةتصاديملصاحل االقأحس بنوع من الفخر والغرور مقابل ايف نفس الوقت و ،الداي

 .  البحر املتوسطاملصاحل التجارية اجلزائرية وإمنا محاية جتارم يف  بان اهلدف مل يكن

غوسـتاف  "مت إبرامها أيـام   ،دة أخرى مع السويد مجعت بني السلم والتجارة بني البلدينمت عقد معاه :ثانيا
  .)3(وهي جتديد للمعاهدة األوىل ،م1792ماي  25والداي حسن يف ) م1809 -1792" (أدولف الرابع

 : مناركاالد -3

ماي 10ا مع اجلزائر بتاريخ وتواصلت مساعي الدبلوماسيني األوروبيني، بعقد الدامنارك أول معاهدة هل        
ملـك الـدمنارك   ) م1746-1699" (كريسـتيان السـادس  "و *"إبـراهيم باشـا  " بني الـداي  م1746

 :، وفحوى هذه املعاهدة أا ضمت اثنني وعشرين بندا تناولت مسائل عديدة وهيجرويــــنوال

  .من محاية السفن إىل حفظ حقوق الرعايا وسالمتهم: املالحة البحرية -
  .فتم حتديد الرسوم اجلمركية والبضائع احملظورة واملسموحة واإلتاوات واهلدايا: املبادالت التجارية -
  

                                                 
 .  111املرجع نفسه، ص  )1(

 .املكان نفسه )2(

 .114املرجع نفسه، ص )3(
م إىل فيفري 1745إبراهيم باشا داي اجلزائر ويعرف بكوجك يل إبراهيم الصغري، وهو من أصل بلقاين دامت فترة حكمه من نوفمرب  *

، "يـة أول حلقة يف العالقات اجلزائرية الدمنارك:"غطاس عائشة :م وهو غري إبراهيم داي الذي حكم يف الفترة اليت سبقته، ينظر1748
 .136م، ص 1787/هـ1407: ، اجلزائر22/، عجملة الدراسات التارخيية
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  .)1(مناركيامناركية باجلزائر واالمتيازات املخولة للقنصل الداوضع اجلالية الد -
بسـبب   وذلـك  ،م1767ومل تتوتر إالَّ سنة  ،وعقب هذه املعاهدة أضحت العالقات بني البلدين جيدة       

 مـارة منارك محايـة السـفن التابعـة إل   افن الـد س ات، وكذا حماولةإتاوما عليها من منارك يف دفع امتاطل الد
اضـطرت   مما كلفها خسائر كبرية، مت إعالن احلرب عليها، حيث م1769ورغ، واشتد هذا التوتر سنة ـهامب
منارك إىل عقد معاهدة سالم أخرى مع اإليالة ويف األخري رضخت الد. تدخل الباب العايل لتهدئة األوضاعإىل 

صـفر   15ملك الدامنارك والنرويج يـوم  ) 1808-1749" (كريستيان السابع"و" حممد عثمان"وقعها الداي 
وكان هلزمية الدامنارك صدى يف األوساط الشعبية، حيث علَّق عليها أحد شـعراء   م1772ماي  16/هـ1186

  .)2(اخزوا جده ) مناركاالد"(ل املاركدي"و" البومبة"لحون بقصيدة  امل
  املقدسة  رومانيةاإلمرباطورية ال -4

  :يالة اجلزائرية مهااملقدسة بإبرام معاهدتني مع األ الرومانية قامت اإلمرباطورية      
إمرباطـور  ) 1740 -1685" (شـارل السـادس  "معاهدة سلم بني الداي حممد كور عبدي واإلمرباطور  -

  .  م1727مارس  08انية وار وصقلية بتاريخ اإلمارات اجلرم
  . )3(م1748أكتوبر  08بتاريخ " فرانسوا األول"و" حممد بكر"معاهدة سلم وصداقة بني الداي  -
  البندقية -5 

ومعاهدة " فردينان الرابع"و" بابا علي"بني الداي  م1763أما البندقية فقامت بعقد هدنة مع اإليالة سنة        
  .)4(م1816ابريل  03يف " فردينان الرابع"وملك الصقليتني " عمر"ني الداي أخرى ب

  هامبورغ -6
 22بتاريخ "حممد بكر"كذلك إمارة هامبورغ األملانية معاهدة سلم دائمة مع االيالة يف عهد الداي وقعت       
ع الديانـة اللوثريـة   كـل األسـرى أتبـا   : ، ومما جاء فيهـا )5(، مث ألغتها بضغط من اسبانيام1751فرباير 

سيتمتعون بامتياز الترخيص هلـم   مالكاملوجودين يف اجلزائر سواء كانوا أسرى للبايليك أو لل) *الربوتستانتية(
بالذهاب إىل مرتل القنصل ألداء مراسيم وطقوس الديانة املسيحية فال جيوز للحارس باشي وألسيادهم مـنعهم  

                                                 
 .130،129املرجع نفسه، ص، ص  )1(

 .102، املرجع السابق، ص )1ج( ،1830شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة : مولود قاسم نايت بلقاسم )2(

 .97املرجع نفسه، ص  )3(

 .88املرجع نفسه، ص  )4(

 .96املرجع نفسه، ص )5(
حركة دينية انطلقت بعد استفحال الفساد الديين يف أوروبا، وتطلق على الذين ال ينتمون للكنيسة الكاثوليكية، تنطوي هذه احلركـة   *

ة قـاد  على أفكار حتررية دينية ودنيوية وإعطاء الفرد حرية التقدير واحلكم على األمور وهو مسؤول أمام اهللا وحده وليس اجتاه الكنيس
، اجلمعيـة  )2ط(، )1مـج (، املوسوعة العربية امليسـرة : ينظر ) م1546-1483(هده األفكار وصاغها يف قالبه اخلاص مارتن لوثر 

  .499، ص 2000: املصرية للنشر والثقافة واملعرفة العلمية، مصر 
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قنصل بوهران  م1778وكان هلا سنة  م1764ورغ اتفاقا آخر سنة ، مث أبرمت إمارة هامب)1(من هذه الصلوات
  .رواألسعمل من أجل توقيف أعمال القرصنة  )2("ورمباندير"هو

  شبه جزيرة أيبرييا  يةاجلزائراأليالة  العالقات الدبلوماسية بني: رابعا

  اسبانيا -1

الكونت "لَّ مبدينة اجلزائر املندوبان االسبانيان بعد صراع دام قرابة ثالمثائة سنة بني اجلزائر واسبانيا، ح        
عقب جلسات عديدة اتفق الطرفان و، "دوكريسي"ساعدمها القنصل الفرنسي  ."مازاريدو"واألمريال " داسبلي
، وتألف من مخسة وعشرين مادة مكتوبة يف "حممد عثمان"وقعه الداي على الصلح  م1786جوان  14يف يوم 

تركية واالسبانية، وبعد شهرين ونصف من هذا التاريخ  أمضاها الوزير األول االسـباين  ثالث نسخ باللغتني ال
إيقاف القرصنة، وإمكانية  :ومن بني ما اتفق عليه ،)3( م1786أوت  26، يوم "دي فلوريدا بالنكا" الكوندي

، باسبانيا ومالقا وبرشلونةدخول التجار األسبان إىل املوانئ اجلزائرية، ودخول جتار اجلزائر إىل موانئ اليكانت 
كما مت حتديد الرسوم اجلمركية وإيفاد قنصل اسباين إىل اجلزائر يكون مسؤوال عن حل اخلالفات اليت تنشا بني 

ومت الصلح النهائي يف فرباير  ،،وعقب هذه املعاهدة مت تسليم وهران واملرسى الكبري للداي)4(األسبان يف اجلزائر
سـكولد  "األخري من القرن الثامن عشر امليالدي دخلت السويد بزعامة قنصـلها   ، وخالل الربعم1792سنة 
فبعث " هامفري"مثلهم املبعوث يالة، لواليات املتحدة األمريكية مع األكوسيط يف إمكانية عقد معاهدة ل" براند

تضامنه ملسـاعدة  ، وقد اثبت جمتمع القناصل "ماكدونالد"بأوراق اعتماده بعناية هذا القنصل وقنصل بريطانيا 
  . )5(بعضهم البعض

  :الربتغال -2

بني  م1785معاهدة هدنة سنة  :)6(وهي مع اجلزائرأربع معاهدات  الربتغال أبرمتيات اأواخر عهد الد        
 رار بالواليات املتحـدة األمريكيـة، و  بوساطة انكلترا قصد اإلض" ماريا األوىل"وامللكة " حممد عثمان"الداي 

بـني   أخـرى  معاهدة سلم ، و"ماريا األوىل"وامللكة " حسن"اي بني الد م1793سبتمرب  17ة يف معاهدة هدن
بني اجلزائـر و الربتغـال    سلم معاهدة ، وآخر م1795سبتمرب  28يف " ماريا األوىل"وامللكة " حسن"الداي 
  ".ماريا األوىل"وامللكة " احلاج علي"بني الداي  م1813جويلية  14يوم  كانت

 
                                                 

 .198، املرجع السابق، ص1830-1500نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر احلديث: مجال قنان )1(

، 1981:، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائـر )2ط(، اجلزائر من خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين: موالي بلحميسي )2(
 .138ص 

 .331، ص)2ج(، املوجز يف تاريخ اجلزائر: حيي بوعزيز )3(

 .171املرجع السابق، ص: صاحل عباد )4(

 . 93املصدر السابق، ص : ايروين راي )5(

 .93 ، املرجع السابق، ص)1ج(، 1830شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة : مولود قاسم نايت بلقاسم )6(
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  نتائج الوجود األورويب على اإليالة اجلزائرية: املبحث الثالث

لأليالة  على خمتلف األصعدة الداخلية واخلارجيةنتائج  بلوماسية اجلزائرية األوروبيةأفرزت العالقات الد        
ف املؤسسـات  فسمح التمثيل الدبلوماسي للجاليات األوروبية باالنتشار يف املدن اجلزائرية ويف خمتل، اجلزائرية

يالة اجلزائريـة عملـة   الوجود األورويب باأل هذا ري أن نتائج، غاجلزائريةوجه التحديد البحرية وعلى العسكرية 
  .  يف هذا العنصر دراستهوهذا ما سنحاول منها ما هو اجيايب ومنها ما هو سليب،  ذات وجهني

  ئريةالتأثريات األوروبية على التنظيم العسكري للدولة اجلزا: أوال

متعددة منها ما جيلب من الدولة العثمانيـة   اجلزائري من السفن والعتاد  كانت مصادر متوين األسطول       
وما يأيت عن طريق القرصنة، أو ما يدفعه الدبلوماسيني على شكل ضرائب وإتاوات ، ومنها ما هو حملي الصنع

  . وهدايا مقابل الصلح أو جتديده وهذا األخري ما يهم حبثنا
غري أنها مل تقدم األسلحة والعتاد البحري حتسباً مـن   ،هدايا مثينة ومتنوعةتقدم  البلدان األوروبية كانت    

يوماً ما، لذا وجدت اجلزائر يف الدول الصغرية فرصة لوضع بند يف املعاهـدات يـنص   يف أن يستعمل ضدها 
سويد ة واألجهزة احلربية، فهولندا والدامنارك والضرورة تقدمي أنواع خاصة معلَّمة بالتحديد من األسلح: على

يالة لفترات طويلة بالتجهيزات كاألخشاب واألشرعة والصواري ومادة البارود من أكثر الدول اليت زودت األ
، ومـع مـرور الوقـت    )1(والقذائف واحلبال والكابالت احلديدية واملدافع والكربيت والزفت وملح البارود 

قدمت مبوجبها تسعني مدفع حديدي  م1746سنة لمع الدامنارك  معاهدةما تريده، ففي  أصبحت اجلزائر حتدد
ومخسني مركب صاري ومائـة   MORTIERSعيار اثنا عشر رطال وأربعة مدافع هاوون أو ما يسمى بـ 

 ؛ لكن)2( م1747ألف بارود، وإن خالفت الشروط املطلوبة فالداي يرفض تسلُّمها على غرار ما حدث سنة 
هذه األجهزة ال تعين تردي نوعية عتاد البحرية اجلزائرية، وإمنا جلبت لتحسـني نوعيـة اخلدمـة والفعاليـة     

  .األسطول اجلزائريللمحافظة على مكانة 
وكانوا  ،كما أدخل الدايات عمال أجانب من أسرى ويهود يف ترسانة صناعة السفن الكبرية ومدافعها      

" سامسـون "و" وارد"دسني املاهرين يف بناء السفن إضافة إىل البحارة االجنليز مثـل خيتارون من األعالج املهن
الذين عملوا مدربني للرياس اجلزائريني خاصة يف قيادة السفن الطويلة، ويف مطلع القرن الثـامن   *" إدوارد"و

                                                 
   .322املرجع السابق، ص : صاحل عباد )1(

)2(
  Moulay Belhamissi: Marine Et Marins D'Alger (1518-1830), (Tome1):Bibliothèque   
Nationale D'Algérie, Alger:1996, p51. 

*
م جمموعة من التجار السلطات االحتكارية للتجارة 1581كانوا تابعني لشركة الشام أو الليفانت، حيث منحت امللكة اإلجنليزية سنة  

، وعند انتهاء امتياز الشركة، فإنه جدد مـن قبـل امللكـة سـنة     )شركة الليفانت(سنوات، والذين كونوا  7العثمانية ملدة  مع الدولة
عبد الرؤوف جـرب  : ينظر.، وهذه الشركة كان هلا الدور اهلام يف جتارة بالد الشام)الليفانت(م، وأخذت الشركة امسها الرمسي 1592
ـ    : القططي : م، املوقـع 20/10/2011: ام، شـبكة فلسـطني للحـوار   دراسة يف بداية االحـتالل االستكشـايف يف بـالد الش

http://www.paldf.net 
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سـيمون  "ضل القرصان عرف األسطول تطوراً نوعياً نتيجة السفن املستديرة اليت أدخلت إليه بف امليالدي عشر
اجلزائري  أثناء فترة الوفاق )م1798(" جوفرا"وبعض الطرق احلديثة اليت استخدمها املهندس الفرنسي " دانسر

، واتسع جمال استعمال السفن من نوع الربوتون وتعلم البحارة اجلزائـريني  الفرنسي يف العالقات الدبلوماسية
تواجدين بالبالد وهـذه السـفن هـي نتيجـة الثـورة الصـناعية يف       تقنية اإلحبار ا من قبل األوروبيني امل

، وبذلك تطورت البحرية فكان القرنيني الثامن والتاسع عشر امليالديني يمثِّالن أزهى عصـورها  )1(اــأوروب
  .   مع احمللية الصنع بفضل بعض  الوسائل املستقدمة من أوروبا

اصة لبعض العناصر، ووجدت الشخصيات األوروبية الغنيـة  أما فيما خيص ملكية السفن فقد كانت خ       
رأوا ضرورة   *"سليمان رايس"و" سيمون دانسر"جماالً واسعاً خلوض غمار الربح، فكثريا من رجال البحر مثل 

  .**التملص من خدمة اجلزائريني بعد مجع املال لصاحل الفرنسيني أو فرسان القديس يوحنا
شري هو الذي أعطى نظام البحرية وجوده من الشمول والتخصص يف الوقـت  التنوع الب ونلحظ مما سبق أن

ة، وال ميكـن  ذاته ليفرض التفاعل احلضاري مع اختالف القدرات واإلمكانيات واملواهب لتوالد رؤى جديـد 
 يف العهد العثماين أصلها قيادات أوروبية فهذه وجهة نظر لتفنيد أسس الدولة القول أن قوة األسطول اجلزائري

ة، بينما نرجع كل ذلك إىل متازج تلك العناصر األوروبية مع احمللية بروح عثمانية على أرض ـاجلزائرية احلديث
  .جزائرية
وهناك نوع آخر من الفرق العسكرية وهم املرتزقة األسبان الذين أسروا عند حماولة اإلرمادة االسـبانية          

منهم التخلي عن دينهم وأن حيـاربوا لصـاحل الباشـا مقابـل      لباحتالل مستغامن وبقية الثغور األخرى، فطُ
مل حتـررهم مـن االعتمـاد علـى      اجلزائـر حريتهم، غري أن كل هذه احملاوالت منذ جميء العثمـانيني إىل  

  .)2(االنكشارية
د خالل ما سبق ذكره ميكننا القول أن التأثري املسيحي األورويب على مركز ثقل الدولة العسكري،مل جي إذاً من

مل يسعوا إليه، وحىت أواخر العهد العثمـاين جنـد يف بايليـك    العثمانيني  اجلو املناسب خلوض غماره، وحىت
العسـكرية خاصـة سـالح    الفرقة أسرى أدخلوا إىل ) م1850 -1826" (أمحد باي" قسنطينة على عهد 

وهـو   ،"بريارد تسـابه "ه يلالذي عمل عند باش طوجبي رفقة زم" فندلني شولصر"ية، ومنهم األملاين ـاملدفع

                                                 
 . 65املرجع السابق، ص : الشيخ املهدي بوعبديلوين، ناصر الدين سعيد )1(
*

 .فرنسي من مدينة الروشيل 
**

حتصـن  ) م1137(م وأصبحت فرقة عسكرية زمن احلروب الصليبية 1113مجعية تأسست إلسعاف املرضى من زوار القدس سنة 
م ومسوا بعـدها بفرسـان   1530سنة  م ومنها مسوا بفرسان رودس مث حطوا يف مالطة1310يف قربص وفتحوا رودس سنة  أعضاؤها

  . 410م، ص 1988: ، دار املشرق، بريوت )16ط(،  املنجد يف األعالممالطة، وينسبون للقديس يوحنا ملباركته هلذه الفرقة ، 
 .109املرجع السابق، ص : وولف. ب. جون )2(
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حيث  )1(من إمارة هامبورغ " براينتشاتاين"و" ايتش"من بلجيكا، واألسريان "آين"اآلخر رقي ملنصب مدفعي و
  ".   أمحد باي"عملوا يف جيش 

ـ    ؤسسات العسكريةن التغلغل األورويب املسيحي يف املإ ما خنلص إليه  اًاجلزائرية مل يكـن مقصـودا أو خمطط
وال ميكن التسليم مبقولة أن األسطول اجلزائري كان قويـا بفضـل العتـاد    هو وليد الظروف،  وإمنا ،هــل

ميكن القول أن البحرية اجلزائرية على الـنمط   ؛ لكن)األعالج(وروبيةاأل رياس البحر ذوي األصولاألورويب و
  . نسبيا األورويب التقين احلديث

  دور األوروبيني يف السياسة الداخلية للجزائر :ثانيا
اكتفى األسبان باحتالل الثغور واملوانئ وحتويلها إىل قلع حصينة فعمدوا لتحصـني وهـران بأسـوار           

ة، وكانت حاميتهم تعتمد يف متوينها على غنائم الغارات اليت تشنها من حني ألخر على القبائل ااورة ـمنيع
 CUODRILL    يهم عدداً كبرياً من القبائل كبين عامر وبين راشد وانشئوا فرقاً تـدعى  هلا، كما جذبوا إل

DELCAMPE   مات الدقيقة اليت تسـاعد  ، مهمتهم مجع املعلو)2(تعتمد على جواسيس يدعون باملغطسني
  .، وانتشروا بالغرب اجلزائري وبعض مدن بايليك التيطريعلى اجلزائريني شن الغاراتاألسبان على 

ـ ضد العثمانيني باجلزائر فعند عجز رجال الدين  ردكما حاول العديد من األسرى القيام بثورات ومت         نع
جوان "رفض تلقي فدية جثة الدون "خري الدين باشا " وهذا طبيعي فهذا  ،متردا يشن األسرى، تداء األسرىفا

ة املغامرين مـن إسـبانيا   يء  بعض القراصنسرى، ووصل األمر األزعيم مترد فاشل قام به " دي بورتوموندو
 ما حيدث هذا يف فصل الصيف هـذه الفتـرة   ، وغالباً لتهريبهم لالتفاق على مواعيد مع األسرى على الساحل

أو ) 5000(فال يبقى يف املدينة أكثر من مخسة آالف  ،اليت يتغيب فيها االنكشارية داخل البالد جلمع الضرائب
فاستغل هؤالء  سرى، بينما كان ا مخسة وعشرون ألفا من األللدفاع عن املدينةجندي  )7000(سبعة آالف 

 مثلبعضهم البعض  يانةاكتشف يف املهد نتيجة خالفرصة وقاموا بثورات بعضها كان قريبا من النجاح  واآلخر 
سـنوات  ل ترجعحدثت ثورات عديدة كما والذي كان من وحي اإلسبان،  ،العثماين حدث يف أوائل العهد ما

، أدت إىل إراقة الكثري من الدماء وإىل احلرب يف شوارع املدينة ولكـن  )3( م1763، 1753، 1662، 1556
  .األشخاص الذين تولوا التخطيط هلا معاقبةاجليش استطاع يف مجيع احلاالت قمعها و

 مـن كاثوليـك وبروتسـتانت    إىل االنتمـاء الـديين للمسـيحيني    هذه الثـورات  فشلقد يرجع سبب و
فكانوا يتكلمون لغات كثرية خمتلفة ويرتبطون بكـثري مـن    ،س، وعدم الثقة يف بعضهم البعضوأرثوذكــ

مع زميل له يف األسر واكتشـف   هذا استنادا ملا وقع لسيمون بفايفر حينما حاول اهلربو ،العادات والتقاليد
                                                 

: ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر)دط(أبو العيد دودو،: ، تر)1837-1832(قسنطينة أيام أمحد باي : فندلني شو لصر )1(
 .39،67م، ص، ص 1977

  .133املرجع السابق، ص : حممد خري فارس )2(
 .233املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )3(
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رقيـة والدينيـة جعلتـهم يشـونَ     فاختالفام الع )1("سافويار"عن طريق خيانة أسري آخر هلما يدعى  أمرمها
  . بأصدقائهم إىل املسؤولني عنهم

وألن  ،السيما يف عهـد االغـاوات   ،وامتد النفوذ السياسي لألوروبيني إىل حد إثارة القالقل يف الدولة      
التجارة مل يكونوا مستعدين لاللتزام بتعليمات احلكومة اجلزائرية والقيود اليت كانت تفرضها  وروبيونالتجار األ

) 1665-1661" (شعبان أغا"قُتل فوعجز احلكام عن توفري االستقرار الداخلي  ،بسبب أوضاع البالد الداخلية
. وعدم سـعيه لردعهـا   ،اهلجمات االجنليزية وتوالت ،بسبب تساهله إزاء جتاوز حدود املعاهدات مع فرنسا

الرياس باإلعدام علنا وحبضور ممثل فرنسا  ونتيجة لكل هذا عوقب عدد من طائفة ،راجلزائوريب األسرى من 
النفوذ تغلغل ية ضدهم بالرغم من استمرار الفرنسيني يف مهامجة السفن اجلزائريـة، وتواصل اكقدم بشالذي ت

وجتسد ذلك يف الثورة الدرقاوية بقسنطينة ووهران سـنة   ،ثارة املشاكل الداخلية لاليالة اجلزائريةإيف  ورويباأل
 ، حيثخالل عودته من احلج إىل بالد املغرب على منت سفينة اجنليزية مروراً مبصر*ن االحرشبزعامة اب 1804

الذي اتبـع  " مصطفى"استقر يف جيجل، وقام حبركة عصيان بتحريض من االجنليز اهلادفني خللق متاعب للداي 
  .سياسة مشايعة فرنسا

لى القبائل احمللية وحتريضها ضـد  وسيطرته عكانت ثورة ابن الصخري أحد أبرز وجوه التدخل األورويب  كما
يف خلخلـة  رئيسياً كان للمبعوثني الدبلوماسيني دوراً  وقد، )2(بإحاكة الدسائس واملؤامرات عليه" الباي مراد"

اشتكى منه  ، والذي1795الذي عني قنصالً سنة " مانويل دو اسربير"مثل القنصل االسباين الدون  ،العالقات
بينهم واحد كان يعمل  اًله يف الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية هرب اثنا عشر أسريعدة مرات بسبب تدخ

وبسببه قتل اثنني منهم، ويف رسالة مـن   ،حلسابه، فأعيدوا وتقدم هذا القنصل ليحتج ويطالب بعدم معاقبتهم
تدخله يف شؤوننا  إننا نرفض:"...)3(إىل حاكم إسبانيا يؤكد فيها بقوله) م1798-1791" (حسن باشا"الداي 

كمـا  ، ..."الداخلية ونرفض أن حياول إعطاء دروس لنا لقد مللناه وكرهناه ونرجو منك عزله ونقله من هنـا 
كان هذا األخري سببا يف ثورة األسرى األسبان ضده وضد املساعدين له، وقد أصيب أحد القساوسة العاملني 

يف فديتهم واعتربوهـا   توا بدعوى أن القنصلية متاطلوثار ،معه بالعمى نتيجة الضرب املربح الذي تعرض له
ب مجاعات مـن احلاميـة   والسبب يف عدم إدراج أمسائهم يف قائمة األسرى املفتدين، وإزدادوا عدداً بعد هر

، ومل يهـدؤوا إال عنـدما   )1000(اإلسبانية يف وهران وهم ينتمون إىل خمتلف اجلنسيات، كانوا حوايل ألف 

                                                 
)1(

 .24املصدر السابق، ص: سيمون بفايفر 

*
: م، صاحل عباد1798اء محلة نابليون على مصر سنة هو ابن عبد اهللا البودايل من املغرب األقصى شارك إىل جانب اجليش املصري أثن 

  .194املرجع السابق، ص 

حيي : ، تق وتع)دط(، فريدة مؤنسة يف حال دخوهلم الترك قسنطينة واستيالئهم على أوطام أو تاريخ قسنطينة: حممد الصاحل العنتري )2(
 .  49، ص  2007: بوعزيز، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر 

  .173، ص 1993: ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر1798-1780املراسالت اجلزائرية االسبانية : حيي بوعزيز )3(
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؛ بإسراع حترير رعاياها هااي وجعله يراسل إسبانيا ويطالبأقرب اآلجال، هذا الوضع أقلق الدوعدوا بالفدية يف 
  .ون األمن الداخلي للبالديهدد م كانوا أل ،تأديبهمب وإال قام هو

 مدينـة  اي قرار اعتقال كل أفراد هذه القبائل املقيمني يفثارت قبائل جباية وأصدر الد م1823ويف سنة        
وهـرب الـبعض اآلخـر إىل خـارج      ،م البعض منهملِّسفزائر، ومجيع العاملني يف القنصليات األوربية، اجل

رفضاً قاطعاً االمتثال لألوامر وعد هذا اإلجراء تدخالً صرحياً يف " ماكدونالد"ورفض قنصل اجنلترا  ،ةــاملدين
م اخلارجي من بريطانيا مما جعل مركـز  شعر أهل القبيلة بنوع من الدعبذلك شؤون القنصليات األوروبية، و

ومجت القنصلية واعتقل من فيها بالقوة وأوقف  ،اي يف خطر داخلي وخارجيالدولتفادي تأزم الوضع أكثر ه
  .)1( م1824الداي عالقته مع هذا القنصل وأجربه على مغادرة البلد يف أوائل سنة 

أُسندت لألسرى األوروبيني الذين أصبحوا  ، فقداريةأما بالنسبة للتواجد األورويب داخل املؤسسات اإلد  
يالة صبغة جديدة؛ لكون الدولة قامت علـى  أَضفت على األ ة يف البايليكاتأكثر قرباً من أسيادهم مهاما إداري

أساس عسكري، ومن مث فاحلاجة إىل الكفاءة واخلربة جعلها تستفيد من مجيع شرائح اتمع األوريب املتواجـدة  
يف النصف الثاين من هذا القرن  األورويب ن الثامن عشر امليالدي تزايد التواجدففي مطلع القرر العثمانية، باجلزائ

ذوي خربات عالية  اسر رعايا أوروبينيإضافة إىل  ،وسهولة التنقل األورويب يف اجلزائر ،لكثرة املعاهدات التجارية
  : خاصة يف اال العسكري واملايل منهم 

-1713" (حسـن "الذي عمل عند باي قسنطينة ) م1754-1708" (هارك ولوفس"لدامناركي األسري ا - 
، وبفضل براعته يف احلسابات املالية رقِّي ملرتبة ضابط جيش الباي بني م1728تولَّى رتبة خزندار سنة ) 1736
  .)2(م1735 سنة إىل 1732وقربه الباي إليه لكفاءته مبنحه منصب أغا الدائرة من سنة  م1732و 1728سنيت 

كان يف البداية ملكا ألحـد اليهـود مبدينـة    الذي  ،)1782-1779" (تيدنا دوفانت" واألسري الفرنسي - 
ونظرا ملا متتع به من إمكانيات أهلتـه   ،)1797-1779" (حممد الكبري"ر، مث بيع لوكيل باي وهران ـاجلزائ

  .)3(ليصبح خزندار الباي
" جيمس ليندر كاثكـارث "الية يف السلك اإلداري اجلزائري األسري األمريكي ومن بني الذين بلغوا مرتبة ع - 

قد أصبح مـن كبـار    ولكنه قبل أن يطلق سراحه كان ،الداي ختري للعمل يف قصرا م1785فبعد أسره سنة 
  . )4(بالقصر املوظفني

  

                                                 
: ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر)1ط(، )1830- 1518(العالقات اجلزائرية األوروبية واية االيالة: حنيفي هاليلي )1(

  . 33، ص 2007
  .163، ص2005: للطباعة والنشر والتوزيع، عني ميلة ، دار اهلدىقضايا خمتصرة يف تاريخ اجلزائر احلديث: مرياويأمحيدة ع)2(
 .163م، ص 2003، اجلزائر،3/، عجملة عصور، "ترمجة حملمد الكبري باي وهران: "ابلربوت عتوا )3(

 .31املصدر السابق، ص : ايروين راي )4(
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   اجلوسسة :ثالثا
ريب للبحر األبيض املتوسط، أكسـبتها مكانـة   اكتسبت اجلزائر خالل فترة الدراسة أمهية يف احلوض الغ       

خاصة لدى الدولة العثمانية، إذ كانت تتمتع باستقالل كامل مكنها من ربط عالقات سياسية وجتاريـة مـع   
حفيظـة األوروبـيني    وهو ما أثـار وحمل أطماع الكثري منها للقضاء على قوا البحرية،  ،أغلب دول العامل

بإرسال اجلواسيس واملخـربين   س لتقليدها؛ وإمنا إلضعافها فبدوأقوا لي هم يبحثون عن سروجعلا، ــمجيع
م االستعمارية حتت غطاء أمام خمططا ةإلعداد اخلطط اليت تساعدهم على دحرها؛ ألا كانت متثل حجرة عثر

  .بأسلوب حضاري محاية اجلاليات األوروبية
رب السرية اخلفية، وهي احلرب اهلادئـة الـيت تعتمـد    وقد متيزت العالقات بني أوروبا واجلزائر بطابع احل    

الدسائس وأساليب اجلوسسة، فال يوجد فرق بني جندي مسيحي وجاسـوس، مـا عـدا أن األول عـدو     
مسح وجود فئات كثرية وخمتلفة من اجلاليات األوروبيـة بـاجلزائر إىل   اهر، والثاين متخفي مستتر، وقد ــظ

شجعهم على البحث والتوغل للبحث عن الثغـرات يف اجلانـب    البأس بهالدور، فتواجدهم بإعداد لعب هذا 
مسح باقتراح أكثر مـن  ،وهو ما الطبيعي للجزائر الذي امتزجت فيه املرتفعات واملنخفضات والسهول والبحر

  .   حمطة للوثب عليها
إىل ) Bossio"(بوسـيو "و) LanfreDucci" (النفردوكسي"وجهت مالطة كال من  1587ففي عام        

سواحل اجلزائر ليستعلما هلا عن قوا، ويحددا املنطقة اليت تصلح للهجوم والرتول إىل الرب، واقترح لورانـت  
دارفيو استنادا إىل خربته الطويلة يف جمال العالقات العربية العثمانية الفرنسية خاصة بالد الشام واجلزائر علـى  

يالة ويقدر حجم القوة اليت متتلكها األتتناسب مع قوة اجلزائر ألنه يعرف الربتغال إعداد محلة عسكرية ضخمة 
  .)1(لكنه فضل عدم االصطدام املباشر معهم مقدما مدينة جباية كخيار أفضل

الذي كثف ) 1715 -1638( "لويس الرابع عشر"وهناك أفراد من اجلاليات الفرنسية خاصة يف عهد         
بالتعرف على )  Clerville" (الفارس دي كلريفو"حني أمرت فرنسا  م1658من إرسال اجلواسيس مند عام 

فأخذ يبحث ، )2(سواحل اجلزائر قصد اختيار املكان املالئم إلقامة محلة عسكرية فرنسية دائمة لتحقيق هدفهم
قريـب  م تنزِل يف ستورة ال 1661تنظيم محلة عسكرية سنة " دي كلريفو"عن حل هلذه املشكلة، فاقترح عليه 

وبىن اقتراحه هذا اسـتنادا إىل   ،)4(وعنابة بعد أن استطلع موانئ ستورة وعنابة والقالة وجباية  )3(من سكيكدة
أراء العمال القائمني على جتارة فرنسا يف موانئ الشرق اجلزائري ألم يستطيعون التحرك بسـهولة يف تلـك   

 م1663كان ليساعدوهم وميدوا هلم العـون، ويف سـنة   املناطق بعيدا عن رقابة وأعني السلطة، واختيار هذا امل
                                                 

 .449، املرجع السابق، ص)2ج(، ريخ اجلزائراملوجز يف تا: حيي بوعزيز )1(

 .128، ص2005: ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة)دط(، تاريخ اجلزائر من ما قبل التاريخ إىل غاية االستقالل: صاحل فركوس )2(

 .129املرجع السابق، ص: صاحل عباد )3(

 .449، ص، املرجع السابق)2ج(، املوجز يف تاريخ اجلزائر: حيي بوعزيز )4(
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قامت عمارة فرنسية بعمليات مكنتها من القضاء على حوايل عشرين قطعة حبرية جزائرية، غري أا عجزت عن 
ورة دون خوف من رد فعل القيام بعملية تزود باملاء واملؤونة يف ست" دو بيفور"اإلنزال يف القل، وحاول الدوق 

قفل راجعا إىل لكنه مل ينجح، وتكبد خسائر معتربة فحاول أن يضرم النار يف األسطول اجلزائري  األهايل، كما
  .)1(البليار
ينـة  لعبت فئة األسرى دوراً كبرياً يف عملية اجلوسسة، حيث مسح وجود أعداد كبرية منهم يف مدكما         

والضعف فيها، وقد دونوا معلومام يف  خصائص احلكم ا وعوامل القوة اجلزائر على التعرف عن قرب على
لِّف تقاريرهم املفصلة حوهلا، أغلبها كانت تشجع مشروع اإلغارة واحتالل اإليالة اجلزائريــة، لذلك فقد كُ

وغريها من سواحل البحر املتوسط حبثاً عـن   ةجنوتهم بالتوجه إىل سواحل بعض الفرنسيني من طرف حكوم
جلزائر من أجل احلصول منهم على معلومات وتفاصيل تتعلق باجلزائر خاصة من رجال أذكياء كانوا أسرى يف ا

  .)2(أولئك الذين كانت هلم عالقة مع سكاا
الذي دونَ مذكراته القيمة مبا قدمه من معلومات عن حياة اتمع اجلزائـري  " تيدنا"ومن ذلك األسري          

فـاقترح   ،)3(عادة باقي التجار يف الوكالة اإلفريقية والرحالة يف الداخل بعيدا عن الساحل، على خالف ما هي
  .اإلحبار لتحطيم مدينة تنس حبكم معرفته ألحواهلا وامتالكه معلومات هامة ختص أوضاع اإليالة اجلزائرية

كما كان لرجال الدين باع يف خدمة هـذه القضـية واملـدافع األساسـي عنـها خلدمـة الـدول                
إقامتهم يف اجلزائر مدة من الزمن وتعاملهم مع خمتلف الفئات من الطبقة احلاكمة واحملكومة ية، فــاألوروبـ

على حد سواء، مسح هلم بالتقصي عن األوضاع والتعرف على نقاط الضعف والقوة داخل اإليالـة اجلزائريـة   
قاليد اتمع اجلزائري ، كما تعرفوا أيضاً على خصائص احلكم وعادات وت)اخل... احلصون، األبواب، املنازل،(

وأسهبوا يف وصفها من خالل التقارير اليت أرسلوها إىل بلدام، فكانت أغلبها من الكتابات املؤثرة املروجـة  
  . )4(للمشاهد املرعبة اهلادفة إىل إثارة احلقد املسيحي ضد مسلمي اجلزائر بالضفة اجلنوبية للبحر املتوسط

الكتابات العداء املتأصل والصراع املستمر بني منطني من  ة من خالل تلكلقد جسدت اجلاليات األوروبي      
الثقافة، ازدهر يف منطقة البحر املتوسط، ومها اإلسالم واملسيحية بإبراز صفني متصارعني؛ الصـف املتمسـك   
مببادئ الشرف من جهة، والصف املتوحش من اجلهة املقابلة، صف احلق وصف الباطـل، الواحـد منـهما    

  ، فمن احلق ومن الباطل؟)5(اإلميان بالعقيدة الصحيحة واآلخر صاحب اخلرافات واألباطيلصاحب 

                                                 
 .129املرجع السابق، ص: صاحل عباد )1(

 .115املرجع السابق، ص: حفيظة خشمون )2(

، دار اهلدى للطباعة والنشر )دط(، )مذكرات تيدنا منوذجا(اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماين : أمحيدة عمرياوي )3(
 .132، ص2003: والتوزيع، اجلزائر

 .116املرجع السابق، ص: حفيظة خشمون )4(

 .99،ص 1972: ، اجلزائر22/، عجملة األصالةأبو القاسم بن التومي، :، تر"العالقات بني اجلزائر وايطاليا: "سلفاتوري بونو )5(
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من أصحاب الثالوث املقدس،  الذي كتب تقريراً مفصالً سنة  Le Père Gianola" جينوال" األبف        
لـه لنجاحـه يف   ، عبر فيه عن رضاه باالستقبال الذي حظي به من طرف داي اجلزائر، كما أبدى آمام1689

هذا البلد الذي ميثـل اجلحـيم بالنسـبة    : "يالة ذه العبارات املشجعةه، ووضح سهولة القضاء على األممها
وبعيـداً عـن دوره يف   " دان"أما عمل األب  ، "للجميع، فهو يف منظوري يستحق تعزية ومواساة ال توصف

ئر إىل حتفيز األوروبيني على شـن محالـم   افتداء األسرى، فكان يهدف من خالل تقدمي تفاصيل حول اجلزا
ضدها، مربزاً نقاط الضعف من أجل تأكيد النجاح، ولقد كان لكتابات هؤالء القساوسة قيمة كبرية، هلذا فقد 

  .)1(حظيت هذه الوثائق بالتقدير من طرف الدول واحلكومات اليت عملت على استثمارها يف الوقت املناسب
لة يف كل مرة القضاء اوِحهلا تاريخ طويل حافل باحلمالت والغارات واهلجمات مكان اسبانيا اليت حىت و       

اقتـرح   م1757استنفذت كل وسائلها التجسسية طيلة القرون العثمانية باجلزائر، ففـي عـام   وعلى اإليالة، 
، مث عـدل  على اسبانيا أن ترسل محلة عسكرية ضد اجلزائر ترتل بـوادي احلـراش  " ريكو"املهندس االسباين 

عنابة شرقا وسبته غربا لإلطباق : غزو اجلزائر من جهتني" ليفيو باسكويل"مشروعه واقترح اجلاسوس االيطايل 
  .واسترجاع مشال إفريقيا إىل اسبانيا الصليبية )2(عليها واحتالهلا كلها، وجعلها مستعمرة أوروبية

      نفسها يف املوضوع، فوجهت وحىت روسيا القيصرية البعيدة عن ميدان الصراع أَقْح تالثانية اكاترين"م"* 
إىل سواحل تونس واجلزائر يف الفترة املمتدة مـن  " ماتفي قوريتفيتش كوكوستوف"الضابط البحري الروسي 

ط اليت تصلح للهجوم عليهـا واختاذهـا قاعـدة    ا، ليستعلم ويستخرب عن النق1777أوت  7جويلية إىل  14
والدولة العثمانية معاً، وحضر على منت مركب فرنسي متنكـر يف زي تـاجر    لألسطول الروسي ضد اجلزائر

ورجل أعمال، وجتنب الرتول إىل الرب حىت ال يتعرف عليه أحد وينكشف أمره، وكان مـن ضـمن أهـداف    
روسيا إبرام معاهدات مع البلدان املغاربية إلضعاف الدولة العثمانية، ولكن اجلزائر رفضـت ذلـك بإصـرار    

  .)3(راكب الروسية اجم املراكب اجلزائرية يف البحر انطالقا من ماهون باسبانيا، وليفورن بايطالياوأخذت امل

                                                 
 .117املرجع السابق، ص: حفيظة خشمون )1(

 .450ص ، املرجع السابق،)2ج(، املوجز يف تاريخ اجلزائر: حيي بوعزيز  )2(
امسها األصلي صـويف   م،1796إىل  1762لثانية أو كاترينا الكبرية، أمرية أملانية تربعت على عرش اإلمرباطورية الروسية من كاترينا ا *

ء إىل أُوغسته فريدريكه، أمرية والية أالت وزربست، ولدت يف مدينة شتينت يف بولندا، كانت كاترينا امرأة شديدة العزمية وبالغة الدها
نورة ومتأثرة بثقافة عصر األنوار اليت عاصرا، وكان هلا عالقات شخصية مع كبار املفكرين الفرنسيني، وتقـرأ حبمـاس   أا مت جانب

: كتب فولتري ومونتسكيو وتاكيتوس، ويقال إا جتسد حقبة الطاغية املستنري، دافع فولتري عنها عندما قامت بانقالب على زوجها، وقال
 -1689(وكانت من أنصار التحديث والتطوير إذ إا سارت على ج بطـرس األول الكـبري   !"جاهلمستبد عاقل خري من مستبد "

-1787(و) م1774-1768(، وأسهمت يف توسيع نفوذ اإلمرباطورية الروسية يف حربني متتاليتني ضد الدولة العثمانيـة  )م1725
املوسوعة : حممد أمحد: ، ينظر)األفالق والبغدان وجزيرة القرم(واحتل جيشها بعض املقاطعات العثمانية يف مولدافيا وفالشيا ) م1792
 . 783،ص 2011: ، د دار، دمشق)دط(، العربية

 .450ص ، املرجع السابق،)2ج(، املوجز يف تاريخ اجلزائر: حيي بوعزيز )3(
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" نـابليون "وحىت مع مطلع القرن التاسع عشر امليالدي مل تتوارى فرنسا عن عملياا التجسسية فأرسل        
اي، وعلى إثر ذلـك تأسسـت يف   ليستكشف اجلزائر من خالل محلة إنذار للد م1802سنة " هوالن"الضابط

مرسيليا مجعية دواخل إفريقيا من أجل االستكشاف والتوسع يف داخل القارة اإلفريقية إسوة باجلمعيات الـيت  
، أما اسبانيا وعقب توقيع معاهدة سالم مع اإليالة،مل دأ ومل تنسى أـا فقـدت أو   )1(تأسست قبلها بلندن

الـذي  " دومنقو باديـا "حضر  إىل اجلزائر اجلاسوس االسباين  م1803طردت من الغرب اجلزائري، ففي سنة 
، واستعلم حول القوات البحرية اجلزائرية وقدم بذلك تقريـرا إىل الـوزير   "علي بك العباسي:"تستر حتت اسم

  .)2(ألَح فيه على ضرورة احتالل اجلزائر ) Richelieu" (ريشيلو"الفرنسي 
*"بوتان"الضابط املهندس  ت فرنسا كذلكرسلأُ -جويلية 17ماي إىل  24ما بني  -م1808ففي سنة         

 

مبهمة جتسس يستطلع فيها أحوال اجلزائر الطبيعية واالجتماعية والعسكرية، وكانت مهمة صعبة وخطرية لكن 
كان قد  سهلَها له، وعندما طلب منه مغادرة اجلزائر بعد افتضاح أمره" فرانسوا دوبوا تانفيل"القنصل الفرنسي 

حصل على معلومات غزيرة ثبتها يف مذكرات ورسوم، إال أن السفينة اليت محلته إىل طولـون وقعـت بيـد    
واقتيد إىل مالطة، ولكنه كان قد اتلف مذكراته ورسومه، ومتكـن مـن اهلـرب إىل    " بوتان"االنكليز وأُسر 

معلومات عامة عـن املـدن والقـالع    : "حيث أعاد صياغة تقريره بعنوان ،اسطنبول وعاد منها برا إىل فرنسا
  .)3(ختدم مشروع اإلنزال واإلقامة الدائمة يف هذه البالد" وبطاريات املدافع

**اقترح بوتان سيدي فرج        
كمكان لرتول احلملة، إذ يوجد هناك خليجـان يفصـل بينـهما شـبه      

يوجد يف هذا املكان ن بوتان أنه ال حد اخلليجني حسب اجتاه الريح، وبيــرة، وميكن أن يتم اإلنزال يف أجزي
وال مرتفعات، واقترح بعد ذلك احتالل حصن اإلمرباطور ألنه يسيطر علـى كـل    بطاريات وال سكان كُثر

ـ   التحصينات األخرى اليت حتمي املدينة، وبني عدد اجلنود الذين ميكن للد  اًاي مجعهم وقـدرهم بسـتني ألف
 اًسابيع، وقدر بوتان أنه ينبغي أن تتألف احلملة من مخسة وثالثني ألفيتطلب مجعهم مخسة أو ستة أ) 60.000(

جندي يكون معظمهم من املشاة، تدعمهم مدفعيـة ميـدان جيـدة    ) 40.000-35.000( اًإىل أربعني ألف
  .)4(وخفيفة، وأن يزودوا بارودات احلصار

                                                 
 .352املرجع نفسه، ص )1(

 .450املرجع نفسه، ص )2(
*Vincent Yves Boutin )1772-1815م، خدم يف اجليش وصار بعـد  1772قرب من مدينة نانت بفرنسا عام ، ولد بال)م

يف مهمة كلفه ا نابليون، وبعد ذلك قام بزيارة  1808ماي  26بتركيا، وحل باجلزائر يوم  1802مخسة عشر سنة قائد كتيبة مرعام 
 .63ع السابق، صودان بوغفالة، املرج: م، ينظر1815وبالد الشام حيث اغتيل ا بداية شهر أوت  إىل مصر

  .140املرجع السابق، : حممد خري فارس )3(
**

 .غريب اجلزائر كلم27على بعد  

  .املكان نفسه )4(



    العالقات ا!بلوماسـية اجلزائرية األوروبية إ�ن العهد الع
ينالعالقات ا!بلوماسـية اجلزائرية األوروبية إ�ن العهد الع
ينالعالقات ا!بلوماسـية اجلزائرية األوروبية إ�ن العهد الع
ينالعالقات ا!بلوماسـية اجلزائرية األوروبية إ�ن العهد الع
ين                                                                                                                                                                                                                                                                            الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

  

 
54 

، وبني أفضل غي إتباعها مع األهايلبومل يكتف بوتان بوضع خمطط كامل للحملة بل أضاف القواعد اليت ين     
الوسائل لتوسيع االحتالل سلميا، وقد أعجب نابليون ذا التقرير املفصل والدقيق ولكنه مل يسع الستخدامه يف 

بعد كارثة الطرف األغر، وبسبب املشاكل القارية اليت اسـتمرت   الفرنسية إعداد محلة بسبب ضعف البحرية
، ويف عـام  )1(م1830ا التقرير يف أنه كان أساس مشروع محلـة سـنة   ظلت قيمة هذ، م1814-1808بني 

تقريرا إىل حكومته حث فيه على ضرورة إرسال محلة عسكرية إىل اجلزائر " فرانسوا دوبوا تانفيل"قدم  م1809
االيطـايل  ) Bananti" (بانيت"، كما قام )2(واقترح أن ترسل فرنسا مزارعني إليها إلنشاء مستعمرات فرنسية

وهو ينتمي إىل أٌسرة برجوازية " محيدو"بنفس املهمة اليت قام ا بوتان غري أنه أُسر من قبل الريس  1814م عا
  .)3(وقدم اقتراحاً مع بوتان باحتالل اجلزائر بصفة دائمة

بعد معركة نافارين (وجند أن الفرنسيني ويف أول فرصة جدية تأكدوا فيها من ضعف األسطول اجلزائري       
، استخرجوا من خزائن الوثائق واألرشيفات تلك التقارير واملشاريع مبا حتملها مـن تفاصـيل   )م 1827ة سن

كلماته اليت تفيض حقداً وديداً، إذ خاطـب  " بوسيو"قف وحتريضات وتنبؤات، من ذلك ما كتبه القس األس
إين : لغنية بغنائمك مـن النصـرانية  تقولني، يا جزائر، ا ستسقطني حتت أقدام غالبك : "اجلزائر العاصمة قائالً

ـ ولكنك سـتهامجني يف عق . اسود البحار، واألمم هي فريسيت وخفة سفنك كانت متلؤك ثقة بنفسك ر ــ
عاصـمة الفينيقـيني   ( إنك مثـل صـيدا   ..." دارك، مثل نسر يصطاد يف عشه، من بني الصخور املستعصية

  .)4("، ومع ذلك فقد سكتت يف أعماق البحار)انــلبن
خالل ما سبق نتوصل إىل نتيجة مفادها أن الزخم التارخيي والتراث العثماين املدون يف األدبيات األجنبيـة   من

 *"بيار جوزيف دومونـت "و" دان"والقساوسة ورجال الدين أمثال األب " ويليم شالر"من قبل األسرى مثل 
فنتـور دي  "و" جي دو تاسـي لـو "والقناصل أمثال " توماس شو"و **"مارمول كرخبال"والرحالة كمؤلفات 

                                                 
 .141املرجع نفسه، ص )1(

 .352، املرجع السابق، ص)2ج(، املوجز يف تاريخ اجلزائر: حيي بوعزيز )2(

 .450ص املرجع نفسه، )3(

 .225، ص )2ج(، 1830الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة شخصية اجلزائر : مولود قاسم نايت قاسم )4(
*

وظهرت ببـاريس سـنة   " تاريخ االسترقاق بإفريقيا"م اشتهر األب دومون برحلته اليت كتبها عن اجلزائر بعنوان 1819تويف بعد سنة  
ودان :، ينظـر  )1816-1782(وقد روى فيها كل األحداث اليت مرت به خالل مدة أسره اليت دامت أربعة وثالثـني سـنة  1819
 . 57املرجع السابق، ص: بوغفالة

**
 ولد بغرناطة أوائل القرن السادس عشر، وخرج من مسقط رأسه وهو حديث السن، فسار إىل جيش اإلمرباطور شارلكان الذي غزا 

د حنو انثنني وعشرين سـنة،  م، وبقي مارمول يف مشال إفريقيا يقوم مبهمة كلفه ا شارلكان، وطال مقامه ذه البال1535تونس سنة 
اسر خالهلا من طرف الشرفاء السعديني وبقي عندهم أسريا سبعة أعوام ومثانية أشهر، وقد ألف عدة مؤلفات عن مشال إفريقيـا منـها   

، )1ج(حممد حجي وآخـرون، : ، ترإفريقـيا :مارمول كرخبال: كتاب إفريقيا وثورة املوريسكني بغرناطة واهلام اجليش املقدس، ينظر
      .6، ص1984: ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، املغرب)دط(
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، مل يوضع جانبا بل هو األساس ملخططات االحتالل الفرنسي للجزائر؛ ألن تلك املؤلفات طبعـت يف  "بارادي
وقتها أو بعد وفاة مؤلفيها بقليل وعممت يف أرجاء أوروبا؛ رغم أن اللغة القومية كانت عائقا أمـام توحـد   

ينية واالنكليزية، فقد كان ملوك أوروبا يشجعون كل املؤلفات اليت تتناول أوروبا فجمعت بني اجلرمانية والالت
بالد املغرب، علَّها حتمل يف طياا بذور فناء احلكم العثماين ا وقد نفذت كل االقتراحات اليت أدلوا ا علـى  

  .اجلزائري شكل محالت متكررة ومتجددة بروح وأفكار أولئك الذين عاشوا أو تعايشوا داخل اتمع
  الدعاية والتبشري :رابعا

احلرب يف جوهرها تبادل منظم للعنف، والدعاية يف جوهرها عملية إقناع منظمة، وبينما اجم األوىل         
اجلسد، فإن الثانية تنقَض على العقل، األوىل حسية، والثانية نفسية، ويف زمن احلرب اجم الدعاية واألعمـال  

جزءا من اجلسد ال تستطيع األسلحة األخرى أن تصل إليه، يف حماولة للتـأثري يف طريقـة أداء    احلربية النفسية
األطراف املشاركة يف ميدان القتال، فالدعاية تعرف هنا بأا احملاولة العامدة إلقناع الناس بكل الوسائل املتاحة 

نوع األساليب املسـتخدمة تبعـا للتقنيـة    بأن يفكروا ويسلكوا بأسلوب يرغبه املصدر إا وسيلة لغاية، وتت
الدعاية الناجحـة   ة، وال يهمنا إن كان السلوك املطلوب ينتج عن اجلهد املبذول فذلك هو الفرق بنيـاملتاح

  .)1(النوايا والدعاية الفاشلة، فالنجاح ينبغي أن حيسب قياسا إىل
مقصود من أجل التـأثري علـى أفكـار     رسالة موجهة ومعدة سلفا وبشكلنفهم من هذا التعريف أا        

وأفعال اآلخرين فردا أو مجاعة وتوجيههما حنو هدف حمدد، وقد تكون املعلومات الـيت تتضـمنها الرسـالة    
صحيحة أو خاطئة، ولكنها يف كل األحوال تكون معلومات موجزة ومكثفة، ناقصة وغري شاملة تترك اـال  

حد أوجـه التعبئـة   كون عن املمارسات اإلنسانية وهي أعة ابعد ما ترة منطية طوباوية فظيملتلقيها بتكوين صو
  .واحلرب النفسية

لذا كانت األدبيات األوروبية خالل القرن الثامن عشر والتاسع عشر اليت تناولت اإليالة اجلزائرية اجم        
ل هذه املهام، فأصـبح  اإلسالم باسم املسيحية، وكان رجال الدين واألسرى هم أحسن من يستطيع القيام مبث

عملهم يزداد متاثالً لبلوغ أمسى أهداف القائمني على املسيحية متمثلة يف تكالبهم على تلك األراضي، فانتقـل  
التركيز تدرجيياً من الناحية الدينية إىل الالدينية، وظلت الناحية الدينية زمناً طويالً ممزوجة متاماً مـع الناحيـة   

ا، وكان األسلوب املفضل للقيام مبثل هذه اإلعمال هو أن يزعموا أن املسيحية كانت الالدينية وغري متميزة عنه
  .صاحبة الفضل يف كل ما مت حتقيقه يف البالد العربية العثمانية

                                                 
سامي خشبة، الس الوطين للثقافة : ، تر)دط(، قصف العقول الدعاية للحرب منذ العامل القدمي حىت العصر النووي: فيليب تايلور )1(

  .25،ص1990: والفنون واآلداب، الكويت
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ن يصور حيـاة ومعانـاة األسـرى مبدينـة     شاط الدعائي الذي مارسه األوروبيوولذلك فقد كان الن        
سرى لإلسالم من خالل كتابات مفتديي األسرى، والطعن يف الرموز املقدسة ر، وأسباب اعتناق األــاجلزائ

  . للمجتمع اجلزائري
لقد أسالت قضية األسرى املسيحيني الكثري من احلرب يف العامل األورويب، حيث كانت املوضوع الرئيسي        

عنهم يف هذا )2(، وقال هايدو)1(ء والسهل ألغلب األعمال األدبية األوروبية، فيما يعرف بأدبيات األسر والفدا
يعيش األسرى يف اجلزائر الرببرية حياة بائسة، أقسى من أي حياة أخرى يف العامل، حيـث يعـاملون    :"الصدد

قون فيها ألوان العذاب، إننا هنا ال جنين إالّ األشواك اليت تؤملنا وتدمينا، حنـن  ومعاملة ال إنسانية دون شفقة يذ
فهذه الوضعية أفقدت بعضنا الفرحة، والبعض اآلخر اهلدوء والسكينة ... حياةً وإمنا بالًء ائسني، ال حنيرعايا با

ويف بعض األحيان حتدث ... وبعضهم الثروة أو الصحة، ونزعت منهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهرة 
  ."...عب ومشؤومإن األسر قدر ص...كوارث يذهب ضحيتها أصدقاؤنا ومنهم من يفقد إخوانه، آباءه وأبناءه

يتضح لنا أن كتابات مفتدي األسرى تتفق يف رسم صورة سوداوية قامتة لواقـع األسـرى يف مدينـة            
فهم يعاملون كاحليوانات؛ وأجسادهم هزيلة شبه عاريـة؛ يتعرضـون ملختلـف مظـاهر الـذل      "اجلزائر؛ 

ة؛ مكبلني بسالسل حديدية، إميام هوان؛ حمرومون من األكل؛ يقيمون يف سجون أشبه بأماكن القذارــوال
سباب اعتناق األسرى ، كما كان ألاملهدد جعل الكنيسة ختوض غمار احلرب من أجل إنقاذ أرواحهم وحيام

  .)3(اإلسالم حقها من الترويج استنادا لشهادات رجال الدين
ـ " دان"ومن ذلك األب         ا مـن إميانـه احلـق    الذي كان أكثر رجال الدين حقدا ضد املسلمني انطالق

وإخالصه الويف جتاه خدمة أدبيات األسر، فقد فصل أكثر يف تلك األسباب؛ فبالنسبة إليـه، فـإن األهـواء    
  .)4(والرغبات هي اليت تفقدهم العقل واحلكمة وتدفعهم غالباً إىل الردة، رغبة يف احلصول على احلرية

  .رية وبالتايل مواصلة احلياة وراء القضبان احلديديةفقدان البعض لألمل يف احلصول على الفداء واحل  -   
ضعف اإلميان عند البعض اآلخر، األمر الذي مينعهم من حتمل املشاق والصرب على املعانـاة يف سـبيل     -   

  . احلفاظ على دينه املسيحي، نتيجة مجيع أنواع الشرور لزعزعة ثبات نفوسهم على اإلميان
قام من أسيادهم، حيث يتيح هلم اعتناق اإلسالم فرصة املواجهـة واألخـذ   رغبة بعض األسرى يف االنت  -   

  .بالثأر

                                                 
)1(

  .95املرجع السابق، ص : حفيظة خشمون 

)2(
 Fray Diego de Haëdo: De la Captivité À Alger, Traduction: de Molinr.Vlolle, Typographie  
Adolphe Jourdan, Alger:1911, p14. 

)3(
  .96املرجع السابق، ص : حفيظة خشمون 

)4(
 Dan Pierre: Histoire  de la Barbarie et de ses corsaires, Des Royaumes, et des villes 
d’Alger, De Tunis, de Salé, & de Tripoli, (Livre 03), (Édit. 2), Paris: 1637, p343. 
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اهلروب من العقاب يف حالة حدوث عراك أو خصام بني األسرى املسيحيني، حيث أن الذي يعلن عـن    -   
  .نفسه مسلما يتجنب احملاكمة مع خصمه املسيحي

  .تداا األسري عندما كان مسيحياالتخلص من قضاء الديون وتسديد األموال اليت اس  -   
التعلق بامللذات اجلسدية والشهوات اجلنسية حيث كان الكثري من األسرى املسيحيني علـى عالقـات     -   

  . جنسية مع بنات أسيادهم، وحىت يتم زواجهم ن البد من اعتناق اإلسالم
ة من طرف القراصنة الرببر ضد األسرى حول املعامالت الالانساني" دان"من األمثلة اليت ساقها إلينا األب 

م، حيث أسر أحد الشبان من مقاطعة بروفانس الفرنسية من طرف قراصنة  1633الفرنسيني ما حدث يف سنة 
والبالغ من العمر حوايل مخسة عشر أو ستة  (Grullaume Sauveir )" جريلمو سافري"اجلزائر، كان يسمى

  : له يف الديانة اإلسالمية مستعمالً أساليب عدةعشر سنة، أشتراه أحد املالك وأراد إدخا
  .كلّمه برفق حول اإلسالم حماوالً إقناعه باألمر، ففشل -       
  .بالغ يف استعمال العنف بأن اقتلع أظافر يديه ورجليه -   
ه مل أحرقه بالشمع املشتعل بدءاً من قدميه وهو نوع من القتل البطيء حىت صار على حافة املوت إالّ أن -   

)1(يدرك هدفه، األمر الذي جعله يقرر عدم التحدث إليه جمدداً عن اإلسالم
 

لقد ساق رجال الدين الكثري من القصص والروايات حول عقاب األسرى املسيحيني مبدينـة اجلزائـر           
حتليـل   لذا البد من إخضاعها إىل النقد من خـالل  ،مل يكونوا نزهاء يف أحكامهموحول أعماهلم املختلفة،و

ظروف اعتناق هؤالء املسيحيني واندماجهم يف الديانة اإلسالمية، واتفقت خمتلف الكتابـات الـيت تطرقـت    
للموضوع بأن بعض األسرى املسيحيني قد كانوا مكرهني فعالً على ترك املسيحية واعتناق اإلسـالم سـواًء   

  .)2(اءأساليب العنف، أو اإلغررجية تسبب فيها مالكهم باستعمال بدوافع خا
 )3(ووصل احلد برجال الدين املسيحيني إىل الطعن يف مقدسات املسلمني ومن ذلك ما ساقه األب دان         

واليت قدمها يف هذه العبارات اليت تنم عن احلقـد والتحامـل إذ    ����يف ترمجته الوجيزة لشخصية الرسول حممد
 -فيما بعـد   -م يف قرية مكة اليت مسيت  542هذا الغشاش والدجال من أصل عريب، ولد حوايل سنة : "يقول

املدينة، فقر أبويه، عبد اهللا وآمنة جعله ينمو يف وسط مسح له باكتساب صفات قبيحة ومشاعر فطريـة سـيئة   
حكايات خرافيـة مضـحكة وتافهـة، مليئـة باألخطـاء      : "، أما القرآن الكرمي فيتناوله على أساس أنه..."

ن الوصايا والتعاليم من وحي نيب املسلمني الدجـال، عمل عثمان على ترتيبها والسخافات، بل أا جمموعة م
  .)4(..."وجتميعها

                                                 
)1(  Ibid, p335. 

)2(
 .108املرجع  السابق، ص: حفيظة خشمون 

)3(  Dan Pierre: Histoire  de la Barbarie et de ses corsaires, Des Royaumes, et des villes 
d’Alger, De Tunis, de Salé, & de Tripoli, (Livre 02), (Édit. 2), Paris: 1637, pp 264 – 265. 

Ibid, p 266. )4( 
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، تستنتج أن أهل العلـم  )1(خالل ما تقدم ذكره واعتمادا على الدراسة اليت قامت ا حفيظة خشمونمن     
 وعلـى  ،���� حممـد  نبـوة   من الرهبان املسيحيني املتقدمني قد سلموا بصدق ما ورد يف كتبهم املقدسة حول

النقيض من ذلك جند قساوسة الفداء يصدرون أحكاماً دعائية مغرضة تغذيها مشاعر احلقد اليت كـان يكنـها   
مسيحيو أوروبا ملسلمي الضفة اجلنوبية للبحر املتوسط، وحنن نستغرب من خميلة الروائيني اليت عرضت أوضاع 

د مغامرات دراماتيكية، ختتلط الرسومات فيهـا بـني األمل   نت يف سرسرى املسيحيني يف صورة جذابة وتفناأل
  .)2(واحلقد وخمتلجات النفس البشرية

يالة فقد كان حمتشما ليس لعدم وجود رغبة لدى املبشرين وإمنـا  ا النشاط التبشريي للمسيحيني باألأم        
لروحية واجلسدية للمستشفيات للرقابة اليت كانت مفروضة عليهم، وميكننا أن ندرج تقدمي اخلدمات الصحية ا

  . املسيحية لألسرى وحىت لبعض اجلزائريني ضمن بذور أو جس النبض للتبشري
يف احلقيقة ال منلك إحصائيات تتعلق بعدد املسلمني الذين تركوا اإلسالم واعتنقوا املسيحية حتت تـأثري          

اهلدف منها هو تأكيد وجود نية التبشري ونشـر   هذه البعثات يف اجلزائر، لذا عملنا هذا عبارة عن استنتاجات،
الديانة املسيحية يف اجلزائر من طرف هذه البعثات اليت يعترب عملها وجهاً آخر للحروب الصـليبية يف مشـال   

  .إفريقيا
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .114املرجع  السابق، ص: حفيظة خشمون )1(

)2(
 M. Poujoulat: Voyage en Algérie , Librairie D'Éducation, Paris: 1978, p145. 
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   لـالفص ةخامت

  

زائرية األوروبية إبان العهـد  دبلوماسية اجلالعالقات الومما سبق سرده وحتليله يف هذا الفصل نستنتج أن        
نشاطا مـن   األكثر واكب متغريات فترة الدراسة، فكانت العالقات الفرنسية اًتدرجيي اًقد عرفت تطور العثماين

تبقى فيها العالقة بني  ةأكرب مديف اجلزائر واحملافظة على  البقاءمثيالا األوروبية، فسعت بكل الطرق والوسائل 
، مقارنـة  أقـدامها بـاجلزائر   تلتثبي يمرفقة بالتجارة واستغالل موانئ الشرق اجلزائر ،فرنسا واجلزائر سلمية

م من العالقات الدبلوماسية يت كان هدفهأوروبا ، والوغريها من دول  مناركاوالدبالعالقة االنكليزية واهلولندية 
  .  يا باجلزائرومحاية الرعا بأمانط يالة اجلزائرية ضمان مرور السفن عرب البحر املتوسمع األ

علـى املسـتوى    خطـرياً سياسياً  األوروبية يف اجلزائر خالل العهد العثماين دوراً لعبت اجلاليات            
الدول األوروبية مع اجلزائر مسحت هلا بالتنقل والتحرك يف املـدن  املعاهدات اليت أبرمتها من خالل الداخلي، ف

استغلوا فرصة االبتعاد عن املناطق املأهولة بالسكان ودراستها دراسة اجلزائرية واألرياف واملرتفعات، ومن هنا 
تيارا أوروبيـا   بعض إفراد اجلاليات األوروبية ، فكانتان الحتالل اجلزائركختيارها كمة الجغرافية طبوغرافي

                          .م والصداقــةسسا وغازيا، سالحه التجارة والسلنازحا متج
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  النشاط االقتصادي للجاليات األوروبية باجلزائر : الفصل الثالث
        

        مقدمة الفصلمقدمة الفصلمقدمة الفصلمقدمة الفصل

  

  التجارة األوروبية �جلزائر: املبحث األول

  

  آليات املعامالت التجارية األوروبية �جلزائر: املبحث الثاين

  

  دور األوروبيني يف متوين خزينة ا'و& اجلزائرية: املبحث الثالث

  

        ة الفصلة الفصلة الفصلة الفصلخامتخامتخامتخامت
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  مقدمة الفصـل

  

للجزائر مؤسسات جتارية عريقة، فالدايات مل يهتموا بإدارة الدولة وباحلياة الدينية وببناء القـالع   تكان       
واحلصون والثكنات العسكرية واملدارس واجلوامع فقط، بل سامهوا يف بناء خانات جتاريـة وأسـواق كـبرية    

وا من باب تشجيع التجارة وتوسيعها فتح األبـواب أمـام التجـارة    ومراكز للبيع على الطرق الرئيسية ومسح
واملؤسسات غري اإلسالمية واستغالل أراضي األيالة عن طريق املعاهدات اليت أبرمتها الدولة العثمانية مع دوهلا 

  .مبوجب قانون االمتيازات
 اجلزائر وممارستهم للتجـارة  وسنحاول يف هذا الفصل دراسة الواقع التجاري لألجانب األوروبيني يف        

فقد عمـدوا إىل ضـبط    ،والتبادل من وسطاء وغري ذلك ،الداخلية واخلارجية، باإلضافة إىل وسائل املعامالت
  . املعامالت بدقة حىت أضحت كل خيوط التجارة بأيديهم مبساعدة اليهود
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  التجارة األوروبية باجلزائر: املبحث األول 

تعد التجارة أحد أوجه النشاط البشري الذي يقوم على التبادل، وتنحصر منافعها بالنسبة لألمم واألفراد        
يف كوا توفر هلم ماال يستطيعون إنتاجه أو ما ينتجونه بقلة، كما أا تساعد على التقدم يف امليادين األخالقية 

ة اليت تقوم ا عادة املؤسسات الكربى يف سائر أحنـاء  والثقافية واالجتماعية، وهي مبنية على العالقات الدولي
  . )1(اإلفريقية يف الفترة اليت ندرسهاالعامل مثل الشركة اهلندية والشركة امللكية 

هي حماولة الكسب :"بقوله )2(ويقتصر معىن التجارة اللغوي على تقليب املال لغرض الربح، ويعرفها ابن خلدون
، أما املدلول االقتصادي هلذه الكلمة ..."الغالء أيا ما كانت السلعةبالرخص وبيعها بتنمية املال، بشراء السلع ب

  . فهو ينصب على عملية الوساطة والتوسط بني منتج ومستهلك
أما عند القانونيني فإن التجارة اخلارجية تعتمد على املعامالت التجارية اليت يكون أحد أطرافها أجنبيا سـواء  

  . )3(اليت حتكم بقواعد قانونية تتضمنها االتفاقيات الدولية والقوانني الداخلية اجلزائريةكانت دولة أو مؤسسة و
وكانت التجارة اجلزائرية أهم عناصر الثروة داخليا وخارجيا فقد كانت كما هـو الشـأن يف سـائر            

تقوم ا املؤسسات الكربى  البلدان نوعان خارجية وداخلية، فالداخلية كانت مبنية على العالقات الدولية اليت
  : املنتشرة يف اجلزائر آنذاك، أما اخلارجية فتضم ثالثة أنواع 

األول وهو الشائع ويعتمد على البيع والشراء أي على التصدير واالسترياد ويكون هذا النـوع مـن    -      
  .اختصاص البلد املنتج 

حلمولة من بلد إىل آخر؛ أي أن هيئة أو شركة معينة والثاين وهو أقل شهرة من األول يعتمد على نقل ا -      
  .تقوم بوضع سفنا ومراكب تستأجرها للتجار حيملون عليها بضائعهم

املتوسـط   يل األوروبية اليت متر عرب البحرأما النوع الثالث وهو القرصنة وفرض الضرائب على األساط  -      
  . )4(السيما أساطيل الدول املعادية للجزائر 

  جتارة فرنسا  :أوال

شكَّل الترابط العضوي بني االني السياسي والتجاري عنصراً هاماً ثابتاً يف العالقات بني فرنسا واجلزائر        
على امتداد الفترة احلديثة بكاملها، فما من معاهدة تعقد بني الطرفني إالَّ ويتلوها اتفاق خـاص يف التجـارة   

باب االمتيازات، رغم حماولة الفصل بني اـالني عـن طريـق ضـمانات     واستغالل األراضي ومنتجاا من 

                                                 
ص  -، ص1975: ئر، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزا)دط(، مدخل إىل تاريخ املغرب العريب احلديث: حممد العريب الزبريي )1(

131-132.  
 . 475، ص 1984: ، الدار التونسية للنشر، تونس)1ط(، )2ج(، املقدمة: عبد الرمحان ابن خلدون )2(
، 8، ع منشورات احتاد املؤرخني العرب، "التجارة اخلارجية اجلزائرية يف العهد العثماين والفرنسي: "عبد الكرمي بوصفصاف )3(

 .566م، ص  2001:القاهرة
 .567املرجع نفسه، ص  )4(
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وتسهيالت للتجار الفرنسيني خاصة القائمني على استغالل حصن الباستيون والتأكيد علـى التـزام األيالـة    
مبصاحلهم ومحاية نشاطهم حىت يف حاالت احلرب القائمة بني الدولتني، غري أن هذه املساعي مل تفلح؛ ألن كل 

يعة حتدث ينجم عنها انسحاب التجار الفرنسيني من البالد وتعطل استغالل االمتيازات اخلاصة ـم، مـا   قط
  . يستوجب جتديد االتفاقيات التجارية اليت تقر وتثبت مثل هذه املعامالت السياسية

  :و جيب التمييز يف العالقات التجارية الفرنسية اجلزائرية بني
يت ختص جتارة التصدير واالسترياد وقيمة التعريفة اجلمركية وحقـوق  العالقات التجارية العامة ال -1

  .الرعايا وواجبام
حقوق التجار القائمني على استغالل االمتياز سواء فيما يتعلق بصيد املرجان أو حـق احتكـار    -2

  .)1(تصدير بعض السلع اليت تعترب نشاطا مكمال للنشاط األول
ية الفرنسية باجلزائر يف املؤسسات والدور التجارية الكربى، ويف األفـراد  يتمثل النشاط االقتصادي للجال       

هـم مـن كبـار أصـحاب رؤوس     و -اسـتريادا وتصـديرا   -،عادة الذين يقومون بتسيري التجارة وإدارا
السلطات الفرنسية للقيام بوظيفة تتصـل بالنشـاط التجـاري     وال، وكبار املوظفني الذين تعينهمـــاألم

 .اخل...باجلزائر باإلضافة إىل القناصل واملبعوثني الرمسيني والبحارةالفرنسي 

مل يكن األمر سهال لتطبيق معاهدة االمتيازات باجلزائر نظرا للظروف الصعبة واخلطرية اليت تعيشها املنطقة       
العـايل، وبـني    السيما التهديدات األسبانية، ووجد حكام اجلزائر أنفسهم خمريين بني اإلذعان لسياسة الباب

مراعاة مصاحل بلدهم، وهم أعلم بذلك من الدولة العثمانية، اليت منحت االمتيازات للـدول األوروبيـة، دون   
قبول النصارى ً  مراعاة خصائص رعاياها االجتماعية والدينية، والسيما هذه األخرية فقد كان من العسري جدا

 .)2(يف جمتمع إسالمي حمافظ

صيد املرجان هو النشاط األول للجالية الفرنسية باجلزائر وقد نصت عليه كل املعاهـدات   يف احلقيقة أن       
املربمة، حىت ندر وجوده، فقبل القرن الثامن عشر امليالدي كانت جتارة الفرنسيني بني شركات متنوعة متعددة 

القالـة  (مرسى اخلزر يف مكان قريب قرب " كارلني ديديه"و" توماس النش"م استقر التاجران 1561ففي سنة 
، يبعد حوايل اثنا عشـر  )3(أطلقا عليه اسم حصن فرنسا وكونا شركة لغرض القيام بصيد املرجــان) القدمية

ميال من مدينة اجلزائر إىل الشرق من عنابة ويبعد أربعة أميال إىل الغرب من مدينة القالة، ودفع هـؤالء  ) 12(
بل استغالل الساحات واملوانئ واملرافئ البحرية الواقعـة علـى   التجار مخسة عشر سكينة عبارة عن رسوم مقا

سواحل الشرق، مع إذن إلقامة حصن أو منشاة عسكرية، يف حقيقة األمر كان مرتل بسيط مسطح يعترب ملجأ 

                                                 
  .227، املرجع السابق، ص العالقات الفرنسية اجلزائرية: مجال قنان )1(
 .271املرجع السابق، ص: عبد ايد قدور )2(
  .86، املرجع السابق، ص التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )3(
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وممثلني لسلطة ملك فرنسا يف مدينة جيجل يعملون ـا، فكانـت    )1(للصيادين وموقعا جتاريا، وكان وكالء
نسية تدفع ما قيمته ثالثني ألف دوالر؛ أي ما يعادل مخسة أالف جنيه إسترليين موزعة على خزينـة  امللكية الفر

الدولة ورؤساء القبائل ااورة وقائد عنابة، واشترطت الدولة عدم تسليح هذه املراكز التجاريـة وإظهارهـا   
  .)2(حولت إىل مركز للتجسسبشكل حريب لكنها خرقت االتفاقية لتصل إىل املساس بالسيادة اجلزائرية فت

وكان لشركة النش وديديه األولوية يف صيد املرجان فظهرت شركة منافسة هلم ميلكها السـيد جـني          
وانتهى اخلـالف واملنافسـة    1577اليت أنشئت عام   (Jean Baptiste de Nicolle)باتست دي نيكول

 )3(األمساك على السـاحل التونسـي  لصيد ) كولشركة جني باست دي ني(بينهما على االتفاق على استغالهلا
ونظرا لكون إمكانيات التاجرين حمدودة ومواردمها ضعيفة مل تسمح هلم بتحقيق اجنازات كبرية فقد عجزا عن 
حتقيق أي منفعة مادية؛ رغم أنه يف بداية استغالل هذا االمتياز كان يسري بشكل منتظم، مث أصـبحا مهـددين   

؛ إالَّ أنه يف )4(متكن من حتقيق بعض النجاح" مويسك"ىل التنازل منه لتاجر آخر يدعى باإلفالس مما اضطرمها إ
  :آخر املطاف فشل، وميكن أن نرجع أسباب فشله إىل

  .التكاليف املالية الكبرية إلقامة حامية عسكرية حلماية مراكزه -
شكل خطرا على الدولة وهـو  مما ي إقامة حصن لألجانب داخل أراضيهم، اعتراض السلطات اجلزائرية على -

توقف نشاط هذه املؤسسات سـنة  و، م1586ما جعل تدمريه نتيجة طبيعية لتعديه احلدود املسموح له ا سنة 
بأمر من حـاكم   م1604الباستيون سنة " مراد رايس"، وقبله توقف نشاط هذه املؤسسات حني هدم 1607

عن ندرة احلبوب يف اجلزائر لقيامها بتصدير كميات كبرية  اجلزائر ألن احلكام اعتربوا الشركة الفرنسية مسؤولة
 .)5(من احلبوب بعنابة، يف الوقت الذي كان فيه الناس ميوتون جوعا يف مدينة اجلزائر ونواحيها

   21يف مدينة تور يوم  **"لويس الثالث عشر"و*"حسني باشا"وبعدها مت عقد معاهدات سلم وجتارة بني   

                                                 
 )1( Henri Garrot: op. cit, p439. 

 .92، املرجع السابق، ص )3ج(، تاريخ اجلزائر العام: ن اجلياليلعبد الرمحا )2(
  .225-224ص -، املرجع السابق، صالعالقات الفرنسية اجلزائرية: ال قنانمج )3(
  .املكان نفسه )4(
، 2009:ر، اجلزائرشدار القصبة للن ،)دط(، )1ج( ،دراسات عن اجلزائر يف العهد العثماين، العملة، األسعار واملداخيل: املنور مروش )5(

  .85ص 
يف أيامه أصابت األسطول اجلزائري نكبة بثغر فالونا، وذلك أن الدولة العثمانية  )م1640-هـ1050/م1639-هـ1049( *

كانت يف حرب مع أهل البندقية فحمتها مراكب اجلزائر برئاسة علي بتشنيين يف حبر االدرياتيك فصادفتها رياح هوجاء فاحتمت مبيناء 
جندي مث مل يلبث أن تويف الباشا من سنتها بالطاعون، ينظر ) 14(وأسر أربعة عشر )18(وهناك خسر األسطول مثانية عشر قطعةفالونا 

 . 134، املرجع السابق، ص)3ج(،تاريخ اجلزائر العام: عبد الرمحان اجلياليل
 ).1643 - 1601(ملك فرنسا حكم بني  **
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، استرجع الفرنسـيون  )1( 1628مارس  19ت عديدة مت عقد معاهدة بتاريخ ، وبعد حماوال1616مارس 
جنيه، وتوترت العالقات الفرنسـية   16000بـعنابة والباستيون مقابل إتاوة تقدر وبفضلها امتيازام بالقالة 

، انعكست على التجارة حيـث مت ـدمي املؤسسـات الفرنسـية مـن      1637 و1628اجلزائرية بني سنيت  
مت إبرام اتفاق جديد من طرف جتار خواص أسسوا شركات حققت أرباحـا   1640، ويف جويلية دــجدي

  :)2(طائلة وهي

  .م1640-1658 (coquiel.piquet)" بيكي"و" كوينيال"شركة  -     
  .م1665 -1673 -1674 (arnavo)" ارنوا"شركة  -     
 . م1678 -1683 -1687 (de la fond)" الفون"شركة  -     

النشاط التجاري إىل االنتعاش من جديد، وطيلة هذا القرن ساد هدوء نسيب وأصبحت فرنسا تـدفع   مث عاد   
لرية لباي قسنطينة خاصة بعد سيطرم على ممتلكات التجـار  ) 2000(مبلغ ثالثة وعشرين ألف لرية وألفني 

 .)3(االيطاليني

ع االمتياز ليشـمل منطقـة سـتورة    الذي وس 1679واستقرت أوضاع الباستيون مبوجب اتفاق سنة         
وجيجل وجباية وقدمت األيالة تسهيالت حمفزة لتمكني الفرنسيني من القيام بأعمـاهلم يف أحسـن الظـروف    

فعمل قناصل فرنسا إىل جتديد حقوقهم التجارية فسمح هلم بشحن احلبوب سنويا وصنعوا رحى لطحن القمح، 
إعادة تأسيس الشركة، وعقد معاهـدة مـع اإليالـة    " تدوسل"حاول  م1689بالسوق اجلزائري، ففي سنة 

 م1690مـاي  13، كما متكن من توقيع على معاهدة أخرى يوم 1689مارس  13خبصوص االمتيازات يوم 
لتخفيض اإلتاوات املطلوبة من فرنسا واجلدير بالذكر أن اإليالة قد طردت الفرنسيني مرتني من املراكز مما أحلق 

، وكانت مشكلة إقامة حصن وتسليحه دائما السبب يف توتر )4(يد عن مثامنائة ألف لريةذه األخرية خسائر تز
  .العالقة بني الطرفني

تعتـرف   1694أن معاهـدة  " دوبرات"القنصل الفرنسي " مصطفى"ويف القرن الثامن عشر وعد الداي     
إالَّ أن عـدم احترامهـا مـن طـرف     للفرنسيني باحلرية الكاملة للتجارة قرب عنابة، مما وسع مراكز فرنسا؛ 

بعمليـات   م1704وازداد اخلطر ملا قامت شركة الباستون سـنة   ،)5(الفرنسيني جعل هذه االمتيازات مهددة

                                                 
 .58، املرجع السابق، ص )2ج( ، 1830ائر الدولية وهيبتها العاملية قبل شخصية اجلز: مولود قاسم نايت بلقاسم )1(

)2( Pleantet Eugène: Correspond Anc des Deys D’Alger avec La cour de France 1579- 1833, 
(Tome 01), Paris:1889, p253. 

: ، ديوان املطبوعات اجلامعية)دط( منصف عاشور،رابح اسطنبويل و: ، تراحلاضراجلزائر بني املاضي و: أندري برينان وآخرون )3(
 .156، ص 1984

ناصر الدين : ، مذكرة ماجستري يف التاريخ، حتت إشراف)حصن فرنسا القالة(االمتيازات الفرنسية بالشرق اجلزائري : خدجية شريف )4(
  .32م، ص 1992/1993: سعيدوين، جامعة اجلزائر، اجلزائر

)5( Pleantet Eugèn: op. cit , p 370. 
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جتارية للمرجان بطريقة خمالفة للقانون، األمر الذي جعل الداي يندم ويستنتج أن هذه احلقـوق قـد منحـت    
  .)1(لفرنسا دون تفكري

ف ظهرت مشكلة هيلي بعد أن فقدت الشركة األوىل أمواال وتورطت يف عمليات جتاريـة  ويف هذه الظرو    
ملَّا اجتاح اجلفاف جنوب فرنسا هو إرسـال   م1710-1701غري شرعية وأهم ما قامت به هذه الشركة بني 

 5وفرنكـات   5) هيكتـولتر  153(هيكتولتر من احلبوب سنويا، وكان مثن كل محولة يساوي  200.000
  .)2(سنتيم

، أنشـئت هـذه الشـركة بتـاريخ     )3("بشركة إفريقيا"وعوضت " هيلي"حلت شركة  م1714ويف سنة   
مبوجب ظهري ملكي، ترجع خلفيات تأسيسها ملنع االجنليز من الوصول إىل مشال أفريقيا واحلد  م2/22/1741

سيلية أسهم بـها، يشرف جنيه كان لغرفة التجارة املر 1.200.000من نشاطام التوسعية، وبلغ رأس ماهلا 
عليها جملس أعلى هو مفتش شركة جتارة املشرق ينوب عنه موظفان من الغرفة التجاريـة، أما املسـريون أو  
املنفذين فهم ثالثة خيتارون من بني األعضاء املسامهني الذين تكون هلم خربة ومقدرة كبرية يف جمال معـامالت  

  .)4(البيع والشراء
ازات اإلفريقية من قبل اجلمعية امللكية اليت أبقت على نفس التنظيم السابق حلصن فرنسـا  فانتظمت االمتي      

فتم تعيني وايل للشركة وأمني للعمـال   )5(وحىت الوكالء السابقني ابقوا على رأس االمتيازات يف منطقة القالة 
ألصـناف، وطلبـت   ومفتش جتاري وراهب ومشرح ومساعدين،كما تم إضافة عمال فرنسيني من خمتلف ا

جندي حتت قيادة نقيب، رغم أن املعاهدات ال تـنص  ) 50(الشركة من حكومتها تنصيب حامية من مخسني 
، وكان حملافظ القالة دور كبري يف إدارة الشؤون التجارية فهو يعمل على أمر املشتريات واملبيعات )6(على ذلك

ل على الغذاء واحملالت التجارية من السكان احمللـيني  حلكام وجتار مرسيليا ويستأجر املباين ويعمل على احلصو
  .)7(ويشرف على مراقبة عملية صيد املرجان

سجلت الشركة دفعا قويا لنشاطات االلتزام سواء لصيد املرجان أو النشاط التجاري واليت سوف تتسـع        
ن انقطاع، فقـد ضـبطت   وتنمو بصفة مطردة يف إطار االستقرار وحسن التنظيم على امتداد ستني سنة بدو

العالقات بني الصيادين والشركة فوضعت حتت تصرف هؤالء الصيادين مراكب بتجهيزاا الضرورية، ووفرت 
                                                 

   .32املرجع السابق، ص :خدجية شريف )1(
)2( F. Élie de la Prima Udaie: Le Commerce et la Navigation de L’Algérie, Revue Algérienne 
Et Coloniale : 1860, p46. 

)3( Pleante: op. cit,370 
 .196ابق، ص ، املرجع السالتجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )4(

)5( Paul Masson: Histoire des Établissements et du Commerce Français dans L’Afrique 
Barbaresque(1560-1793)(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc), Librairie Hachette, Paris: 
1903, p 423. 

 .198املرجع السابق، ص  ،التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )6(
)7( Paul Masson: op.cit, p 425. 
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، لتباع من *فرنكات ومثانني سنتيما للكيلوغرام الواحد هلم املواد املعاشية واملأوى بسعر ثابت حددته بـخمس
  .)1(وبيةجديد يف مرسيليا وباقي املدن الفرنسية واألور

انقلبت األوضاع يف فرنسا وبدأت ختتفي معامل اإلقطاعيـة وامللكيـة    1789بانطالق الثورة الفرنسية سنة     
فاسحة اال أمام الربجوازية التجارية واملدنية، وقد انعكس ذلك على جتارة فرنسا باجلزائر فاملسريين األساسني 

اليت تعد أوىل غرفـة  " غرفة التجارة املرسيلية"مرسيليا وبتسيري من  هلا واملسامهني فيها من أغنياء وأثرياء مدينة
على در الربح الوفري عليها لكنها مع اية القرن  **جتارية أنشئت يف التاريخ، لعبت دوراً كبرياً ساعد املركانتلية

مت حل هذه الغرفـة   الثامن عشر بدت مالمح التغيري تلوح باألفق، فبعد سنة واحدة من انطالقة الثورة الفرنسية
وأعلن الس األعلى الوطين للثورة الفرنسية قرار يسمح جلميع الفرنسيني بتعاطي التجارة يف مجيع املؤسسات 

  . املوجودة يف املشرق ومشال إفريقيا )2(الفرنسية 
ها وانتقاما مـن  فظهر املتيحني الستغالل الفرص المتيازات فرنسا يف اجلزائر ملنافستها وقطع الطريق أمام       

اجلزائر اليت تطاردهم وحتارم أينما وجدوا وهم الكورسكيون واإلسبان فهذه األخرية أضرت مبصاحل الدولـة   
  .)3(يف الغرب اجلزائري

الذي استقر مبدينة اجلزائر لغـرض  ***"مايفرن"ومما زاد يف تعكري جو التجارة الفرنسية باجلزائر هو مسألة     
حيث ارتبط خالل إقامته الطويلة بصداقات متينة مع عدد من الشخصيات اجلزائرية  م1752التجارة منذ سنة 

الذي شغل منصب وكيل احلرج ملدة طويلة قبل أن خيلـف  " حسن"بالتبين  "حممد باشا"وخاصة مع ابن الداي 
ريـة  كلف مايفرن من طرف كاتب الدولة للبح م1777ويف عام  م1791سلفه عن كرسي الدايلكية يف سنة 

مبقر عمله ليعـود  " دوكرسي"وعندما التحق القنصل اجلديد  م1782بإدارة شؤون القنصلية الفرنسية حىت سنة 
م قنصالً يف مدينة طولون أعلنت املدينة متردها على النظـام   1789إىل مسقط رأسه ويستقر به إىل أن عني يف 

جنليزي وفر مـايفرن مـن طولـون إىل    وفتحت ميناءها أمام األسطول اال م1793اجلمهوري يف غضون سنة 

                                                 
فقد كان مينع على الصيادين بيع املرجان ألحد غري الشركة صاحبة االمتياز فالتجاوزات اليت كانت تقع تقمع بشدة سواء عن طريق  *

 . املخالفني غرامات مالية أو بإنزال عقوبات بدنية صارمة على
 .231، املرجع السابق، ص الفرنسية اجلزائريةالعالقات : مجال قنان )1(

تيار فكري ظهرت بوادره يف القرن اخلامس عشر واستمر إىل القرن الثامن عشر امليالدي، واملركنتلية مصطلح ينسب إىل كلمة  **
عليه من معادن نفيسة ويقوم  مركنيت اإليطالية وتعين تاجر، يقوم هذا الفكر على مبدئني أساسيني أوهلما يربط قوة الدولة مبدى ما تتوفر

املبدأ الثاين على توجيه الدولة لالقتصاد وذلك خبلق صناعات حملية لضمان القدرة على مواجهة املنافسة اخلارجية وضمان األسواق مما 
املريكنتلية،  كتشافات اجلغرافية وظاهرةالا :ينظر يفرض عليها ضرورة مراقبة جودة املنتوجات الصناعية عن طريق سن قوانني صارمة،

 .2012-05-03يوم  ،www.achamel.info موقع
 .204، ص ، املرجع السابقالتجارة اخلارجية للشرق اجلزائري :حممد العريب الزبريي )2(
 .236، املرجع السابق، ص العالقات الفرنسية اجلزائرية: مجال قنان )3(

***
 .قات الدبلوماسية بني البلدينالذي حتدثنا عنه يف الفصل الثاين وعن دوره يف أزمة العال 
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يف طلبه وأرسل له سفينة لتعيده مع عائلته للجزائر لكنه ذهب إىل " حسن باشا"قرطاجنة باسبانيا وبعث الداي 
  .)1(اسبانيا واستقر ا 

إن التراكم التجاري الفرنسي يف مراكزها الثالث حصن فرنسا والقالـة ودومـوالن، جعـل الضـريبة           
يف رأس رولـس  م وكانت الشركة قد تركت مراكزها  1817فرنك سنة 200.00فقد وصلت إىل  ع،ـترتف

  .)2(هلا سوى القالة ودوموالن وروز ونيقرو ومل يبق
لقد أثر ذلك تأثريا بالغا على العالقات التجارية بني البلدين، فأباح الداي لسـكان الشـرق أن ينقلـوا          

ئري لبيعها لإلسبان وأمر بعدم بيعها للشركة امللكية اإلفريقية إالَّ بعد عفوه عن حبوم للعاصمة أو الغرب اجلزا
حىت السكان األهايل مل يكونوا يرغبون يف وجود الفرنسيني على سواحلهم ألن هذا األخري منـذ  )3(" مايفرن"

الفرنسيني املتاجرة فيهـا  حصوله على االمتيازات اعترب موانئ شرق االيالة من ممتلكاته اخلاصة اليت ال حيق لغري 
  .بل أن الدخول إىل مدينة القالة كان ممنوعا على اجلزائريني إال ارا أو بتصريح أو رخصة

ويف الفترة األخرية من القرن الـثامن عشر ظهرت البيوت التجارية الفرنسية واليهودية، حماولة تعويض        
احمليطة اليت جاءت مع الثورة الفرنسية الـيت أشـغلت   غياب الشركات واملؤسسات، مستغلة الظروف الدولية 

ومن الشركات اليت كانت تستغل االمتيازات باإليالة يقوم ا األجانب وتشرف  الفرنسيني عن زراعة األرض،
عليهم شركات متخصصة مثل الشركة األفريقية والشركة امللكية وبيت كاري وبعض الوسطاء اخلواص الذين 

  .)4( فرنسية من اليهود الوافدين من ليفورنظهروا بعد الثورة ال
ومن بني تلك البيوت بيت جيمون التجاري الذي استقر يف اجلزائر فترة من الزمن وسـجل جناحـات          

مشجعة يف بداية نشاطه حىت إنه حصل على احتكار جتارة الشمع والزيت واجللود يف وسط البالد وقد أضرت 
من تسديد التزاماته املالية إزاء اخلزينة اجلزائرية وهو ما جعل الدولة تنتزع منـه  به الثورة الفرنسية ومل يتمكن 

حتول هذا االمتياز إىل القنصلية الفرنسـية قبـل أن توكلـه     م1794االمتياز وحتوله للتجار اإلسبان، ويف سنة 
ة اليت أصبحت تابعـة  حلت حملها الوكالة اإلفريقي م1794فرباير  02وبعد حل الشركة اإلفريقية يف " رافييل"

  .)5(للدولة وبإشراف وزير اخلارجية الفرنسية 
وواجهت هذه الوكالة عدة مشاكل منها حماربة التجار األحرار االستغالليني وغـالء معـدات السـفن          

التفتيش، ومن اجل ذلك تنازلت عن الكثري من حقوقها يف االمتيازات لصاحل اليهـود  ووارتفاع أجور التجارة 

                                                 
 63-60ص   -املرجع نفسه، ص: مجال قنان )1(
 .59املرجع السابق، ص : خدجية شريف )2(
 .63-60ص -املرجع السابق، ص: مجال قنان )3(
الدراسات حول الرحلة  جملة خمرب، "االمتيازات الفرنسية يف اجلزائر يف اية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين:" كمال فياليل )4(

 .15، ص2009: ، قسنطينةواهلجرة
 . 239-237ص -، املرجع السابق، صالعالقات الفرنسية اجلزائرية: مجال قنان )5(
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ن الشـريكان اليهوديـان   حىت كـا  )1(م1799ل مبالغ مالية وخدمات أخرى للنقل، وما إن حلت سنة مقاب
قد سيطرا فعليا على أكرب جزء مـن امليـادين الـيت كانـت حكـرا علـى التجـار        " بكري"و" بوجناح"

ـ   ـــالفرن ذه سيني، ولكن ما أصاا يف الصميم هو معرفة األهايل للحيل وحقيقة املعـامالت التجاريـة هل
الوكالة ومن بينها معرفة سكان عنابة الذين تفطنوا إىل أمهية األرباح اليت كان جينيها من صناعة اجللـد فبنـو   

جلد مدبوغ وبذلك ) 12.000(مدابغ لتلبية احلاجيات احمللية عملت على تزويد تونس سنويا باثين عشر ألف 
  .)2(أصيبت صادرات الوكالة يف هذه املادة بنقصان كبري

فشلت يف استرجاع أجمادها السابقة بسبب تدخل اليهود يف االقتصاد " الوكالة اإلفريقية"وعليه فإن جهود      
دورا " بـاري "اجلزائري والعجز املايل الذي كانت تتخبط فيه الشركة منذ أيامها األوىل، ولعبت شركة السيد 

صـدير احلبـوب والصـوف واجللـود     هاما يف التجارة خاصة أيام الثورة الفرنسية واقتصر نشاطها علـى ت 
من املواد الغذائية ومواد الزينة وقطـع غيـار    برميالً 1056وم، وكانت تستورد من اخلارج للجزائر ـوالشح

السفن وبعض األقمشة وما حتتاجه اجلالية األوروبية املقيمة يف املنطقة؛ لكن مت سحب االمتياز من الفرنسـيني  
  .)3(ومنحه لالجنليز

ـ    وملا عا       ني أعـوان لتسـيري هـذه    يدت االمتيازات إىل فرنسا أسرع القنصـل العـام بـاجلزائر إىل تع
ازات، والواقع أنه مل يكن لديه حرية كبرية يف اختيار الكفاءات فاعتمد القنصل على املقربني إليـه  ـــاالمتي

القنصـل السـتغالل    من الذين يثق يف نزاهتهم؛ لكن الرتاهة يف التسيري ال تكفي، فاألعوان الـذين عينـهم  
له اسـتحقاق  كان  االمتيازات مل تكن هلم معرفة مسبقة بتسيري هذه االمتيازات، باستثناء مدير مرسيلي الذي 

معترف به يف جمال  األعمال التجارية تضاف إليها معرفة القانون التجاري كما تؤكده التقارير، ولعـل اللـوم   
قنصل فهو أنه كان مفاوضا أكثر منه إداريا لكن هذا العيب عوض الوحيد  للمدير العام والذي  يذكره نائب ال

مبواهب حقيقية أدرجت يف مبادئ قيمة تتعلق أساسا مبعرفته الدقيقة إلفريقيا وبالد املغرب على وجه اخلصوص 
طة، هكذا تتخلص صفات األعوان نوا خيتارون من املقربني من السلسنة، أما باقي األعوان فكا 17أين قطن منذ

ملسريين إلدارة االمتيازات، ومما تقدم ميكننا أن نستخلص أن هذه اإلدارة كانت تشوا أخطاء كان هلـا أثـر   ا
كبري يف تسيري االمتيازات وعلى الصفقات ذاا إضافة إىل عدم التوافق الناتج عن سـوء اختيـار األشـخاص    

  .)4(واملسئولني
ضاع األوروبية وبامللكية الفرنسية، فسرعان ما عرفت تدهورا لقد تأثرت التجارة الفرنسية باجلزائر باألو      

بسبب احلروب الدينية اليت سادت فرنسا لثالثني عاما وأكت دون استثناء مقاطعاا وهو ما انعكـس سـلبا   

                                                 
  .215، املرجع السابق، ص التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )1(
 .126املرجع نفسه، ص  )2(
 .250املرجع نفسه، ص   )3(
 .6املرجع السابق، ص: كمال فياليل )4(
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 على وارداا من اجلزائر إىل فرنسا، وأدخلت غرفة التجارة املرسيلية التجار يف صراع مل ينتهي إالَّ باسـتالمها 
، وبعد وفاته مل تعد احلكومة الفرنسية قادرة على تقدمي احلماية والتشجيع للتجـارة بسـبب   *"هلنري الرابع"

انشغاهلا حبروا مع اإلمرباطورية الرومانية املقدسة ومع اسبانيا، وكذلك انتشار الطاعون يف مرسيليا، وهنا بدأ 
الية  التجارية الفرنسية أقوى مـن بقيـة اجلاليـات    ظهور التجار األحرار أو االستقالليني، وعموما كانت اجل

  .األخرى جتارة وأنشط عمال السيما يف موانئ الشرق اجلزائري
  جتارة انكلترا :ثانيا

، إال أن جتارا للجزائر مل تكن م1583متكن اإلجنليز من إثبات وجودهم الرمسي يف األيالة بداية من سنة        
فهدف االجنليز من وراء التمثيل الدبلوماسي األمان لسفنهم اليت كانت تبحـر يف  باألمهية اليت كانت لفرنسا، 

اليت كانت تتاجر يف سـفن جتاريـة مسـلحة     **حوض البحر األبيض املتوسط واغلبها تابعة لشركة الليفانت
 .آلخـر  وبضائع األجانب املسافرين من ميناء ،تسليحا جيدا ويف مراكب صغرية تقوم بنقل البضائع االجنليزية

وألن هذه السفن واملراكب كانت جيدة فقد كان حبارة اجلزائر يطمحون دائما المتالكــها، لـذا فأمـان   
لكن رغم ذلك مل مينع التجار األحـرار أو املمـثلني   : السفن التجارية ضروري أكثر من تعاطي جتارة اجلزائر

يزية هي نفسها اجلاليـة الدبلوماسـية حيـث    ، وكانت اجلالية التجارية االنكل***الرمسيني من امتهان التجارة
را، والتجار االنكليز هـم األوائـل   اسي؛ ألن القنصل كان هو نفسه تاجزاوجت بني التجارة والتمثيل الدبلوم

الذين متكنوا من ختفيض الرسوم اجلمركية خاصة حقوق الدخول واخلروج من املدينة وامليناء ومت ختفيضـها إىل  
، واستفادوا كذلك من توريد بضائع وسلع من بالدهم أو مـن املشـرق   )%5(ائة أن وصلت إىل مخسة يف امل

العريب أو من دول ال توجد بينها وبني األيالة معاهدة سالم مثل اسبانيا أو ايطاليا فتدخل حتت محايتها أو محاية 

                                                 
، والده أنطوان دي بوربون، ووالدته جان داليري، أول من توىل العرش الفرنسي من )م1610-1553(هو املعروف نري دي ناڤار *

ثوليكية، وبدت مل يعترف بشرعيته من قبل العصبة الكاثوليكية بادئ األمر بسبب اعتناقه الربوتستنتية الكا. 1589ساللة البوربون سنة 
فرنسا كأا مقسمة بني الكاثوليك يف الشمال والربوتستنت يف اجلنوب، وبلغت األزمة ذروا حينما استعانت العصبة املقدسة 

؛ األمر الذي أجرب امللك هنري على إنكار الربوتستنتية، فاستقام له األمر، وانصرف إلاء 1594بالقوات اإلسبانية سنة ) الكاثوليكية(
شكلة الدينية وحل اخلالف املسلح بني الكاثوليك والربوتستنت، فدعا إىل سياسة التسامح الديين، وقام مبفاوضات لقبول تسوية تضمن امل

م ـ الذي تضمن عفواً عن الثائرين، ومنح اجلميع حق 1598أبريل عام /هلم حرية العبادة، وأخرياً أصدر مرسوم نانت ـ يف نيسان
، د دار، )دط(، املوسوعة العربية: عبد السالم زيدان: يل هنري الرابع يف باريس من قبل فرانسوا راڤياك، ينظرممارسة معتقدام، اغت

  .679، ص2011: دمشق
 ، وهو املعىن"األرض اليت ترتفع عن البحر"أو " حيث ترتفع الشمس"اليت تعين ) Levant: باإلجنليزية(هو اسم الشام : الليفانت **

الشرق الواقع على شاطئ البحر األبيض املتوسط، وتعود التسمية إىل أصل إيطايل حني أطلق االيطاليون يف العصور  املنسوب إىل منطقة
  .املوقع السابق: عبد الرؤوف جرب القططي :على سورية، وتعين بااليطالية مكان شروق الشمس، ينظر Levantالوسطى تسمية 

املرجع : وولف.ب.جون: بالتنسيق مع القنصلية الربيطانية، ينظر 1688زائر سنة تاجر حر كان يعمل يف اجل" كول"ومن بينهم  ***
  .354السابق، ص، 
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يتوضح لنا أنه إىل غاية ، )1(التجار الفرنسيني؛ لكن بشرط أن الرسوم تدفع مثلما يدفعها باقي التجار املسيحيني
، ومل تكـن  )2(النصف األول من القرن الثامن عشر ميالدي كان التجار االجنليز أحرارا وال ميلكون مؤسسات

  .منتظمة نظرا ألوضاع اململكة الربيطانية وأوضاع األيالة
ر وهلم مصـاحل فيهـا    وكان القناصل االجنليز خمتلفني عن غريهم ألم يف الغالب جتار مقيمون يف اجلزائ       

هذا التحول يف التسيري كان منذ القرن السابع عشر امليالدي بعد اام عدد من التجار االجنليز لقناصلهم بـأم  
كانوا السبب يف احلرب بني اجنلترا واجلزائر، ونتيجة هلذا اإلجراء املتغري فان الداي حاول أحيانا أن خيتار خلفاء 

يف الواقع قد قبلت اختياراته يف عـدة   االنكليزية أثناء أداء خدمته، وكانت اململكة القنصل االجنليزي إن مات
وكان من نتائج تلك التصرفات أن القنصل االجنليزي غالبا ما كان يف حالة سـوء تفـاهم مـع    ، )3(مناسبات

ز مل يكن مبدينة اجلزائر التجار الذين مل يترددوا يف التدخل يف األعمال القنصلية مع حاكم البالد، وتواجد االجنلي
وحدها بل امتد إىل الغرب اجلزائري فكان بوهران تاجر صاحب معامل حرفية يبعث سنويا بني سبعة أو مثانية 

  .)4(عض العقاقري وآالت حديدية وأسلحةآالف من ريش النعام والتمر واحلبوب إىل اجنلترا ويستورد ب
جنليز لتجارم باجلزائر إىل املنافسة بني العدو التقليدي الجنلترا وهـو  ترجع البداية احلقيقية حملاولة تثبيت اال     

الفرنسية باكتراء حمـالت وأمـاكن يف السـواحل    " ميشان"بادرت شركة  م1724فرنسا، وذلك أنه يف سنة 
ـ )5(الوهرانية إلنشاء مراكز جتارية لالجنليز يف هذا امليدان  ىت وعقب ذلك توسعت جتارم بالغرب اجلزائري وح

الذي كـان يتميـز   ) 1779" (الدون خوان وولف"مدينة اجلزائر اليت ازدادت جتارم ا، ومن ذلك التاجر 
بكرب حجم جتارته وخبربته الواسعة بشؤون بلدان املغرب العريب، وكانت جتارته رائجة يف كـل مـن اسـبانيا    

اجلزائري ويف مركز سلطة احلكومة امتدت  ، وبعد أن وضع التجار االجنليز قدمهم يف الغرب)6(وايرلندا واجنلترا
جتارم إىل الشرق اجلزائري وساعدهم يف ذلك تنظيم وتسليح سفنهم التجارية إىل أن وصلوا عقـب محلـة   

م إىل إحالل جتارم حمل الفرنسيني، فقد وجدوا الفرصـة سـاحنة    1798على مصر سنة " نابليون بونابرت"
بضـرورة سـحب   *"مصطفى باشـا "د بعيد، فاستطاعوا أن يقنعوا الداي لتحقيق ما كانوا يصبون إليه منذ أم

                                                 
)1( F. Élie de la Primaudaie: op.cit, p192,194. 

  .120املرجع السابق، ص : وليم سبنسر )2(
  .422املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )3(
 .82املرجع السابق، ص : ناصر الدين سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل :، وينظر 120املرجع نفسه، ص : وليم سبنسر )4(
 .153املرجع السابق، ص : صاحل عباد )5(
 .77، املرجع السابق، صاملراسالت اجلزائرية االسبانية: حيىي بوعزيز )6(
ف االنكشارية كجندي بسيط، ولد يف األناضول بآسيا الصغرى وجاء إىل اجلزائر يف أيام شبابه، انضم يف صفو) م1798-1805( *

م عندما كان يؤدي صالة اجلمعة؛ 1801ارتقى يف املناصب حىت وصوله إىل منصب باشا اجلزائر، تعرض ملؤامرة قتله من قبل جنده سنة 
الداي إال انه جنا منها، عرف عنه انه كان ثريا وشجاعا وحسن السرية، شيد قصور بالعاصمة الزالت حتمل امسه إىل يومنا هذا، قتل 

 .131، املرجع السابق، ص)2ج(، اجلزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة: مصطفى من طرف اجلند األتراك بسبب ميله لليهود، ينظر
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االمتياز من أناس عاجزين عن دفع الضريبة املتفق عليها واقترحوا تسليمها إليهم ملدة عشـر سـنوات مقابـل    
  . االف فرنك105فرنك عن كل سنة بينما كان الفرنسيون ال يدفعون سوى  271.150.0

، أحلق نائب الوكيل االنكليزي بعنابة أضرارا *)م1808-1805" (أمحد خوجة"ي ويف فترة حكم الدا         
كبرية باملصاحل التجارية الفرنسية خالل فترة قصرية، وحدث هذا يف الوقت الذي كانت فيه العالقات الفرنسية 

يـذكره فيهـا   االستفزازية واليت كان " دوبوا تانفيل"اجلزائرية متوترة، ناهيك عن تصرفات القنصل الفرنسي 
باملعاهدات التجارية الفرنسية اجلزائرية اليت تلزمه حبماية مصاحل فرنسا يف بالده، فكانت السبب يف نـزع مـا   
تبقى من ثقة بينهما، فلم حيرك الديوان ساكنا ملا قام به نائب الوكيل االنكليزي ملناوراته وذكائه، بل مسح لـه  

ذي وصل بعد ذلك بفترة قصرية إىل اجلزائر ملقابلة الداي واحلـديث  ال" تانفيل"بالعودة إىل عنابة، يف حني أن 
معه يف هذا األمر، قد أبعده حرسه عن باب القصر بصورة عنيفة ومل يكتفي الداي بذلك؛ بل أمر باالسـتيالء  

  .)1(على سفن صيد املرجان يف كل من عنابة والقالة
 وسحب منهم رخصة االمتياز وسـلمها لالجنليـز الـذين    فاستغل الداي هذه احلادثة وطرد هذا األخري      

فرنك مبقتضى عقد وقـع  150.000عرضوا عليه إتاوة سنوية تزيد عن املبلغ الذي اعتادت فرنسا دفعه حبوايل 
القنصل العام االجنليـزي  " هنري بالنكي"والسيد  "أمحد باشا"م الداي  1807عليه يوم الفاتح من يناير سنة 

  :ما يلينص العقد على 
مخسني ألف دوالر إىل خزينة االيالة والباقي إىل خزينة : تدفع اململكة االنكليزية الضريبة على قسطني -       

  .البايلك مع احتساب اهلدايا معها
  .تويل االنكليز استغالل املؤسسات التجارية يف كل من عنابة والقالة -       
  .)2(بالنسبة للفرنسيني تنفرد بصيد املرجان كما كان ذلك -       
" الكسـندر بـال  "وتوىل التجار االجنليز استغالل املؤسسات التجارية، ومبجرد ما مت االتفاق قام السري       

بإرسال مندوب مقتدر إىل مدينة قسنطينة ليتباحث مع الباي حول إمكانيـة شـراء احلبـوب     **حاكم مالطة
  .)3(املقيمة يف مالطة وجبل طارق وماهون واملواشي الضرورية لتموين اجليوش االجنليزية

  
                                                 

قضى على الثورة الدرقاوية، وطالب الواليات املتحدة األمريكية بدفع التزاماا العائدة لسنة  )1808-1805(محد باشا الداي أ *
م وألقى القبض على ثالث سفن أمريكية حبمولتها وربابنتها ووقع صراع بني 1807علن عليها احلرب سنة م، مث بعد ذلك أ1795

ص -، املرجع السابق، ص)3ج(، تاريخ اجلزائر العام: م، عبد الرمحان اجلياليل1818ايالة تونس واجلزائر أثناء واليته وانتهت مبقتله سنة 
300-301 .  

 .49لسابق، صاملرجع ا: أبو العيد دودو )1(
 .235، املرجع السابق، ص التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )2(

 .حاكم مالطة، وهو رئيس احلامية االنكليزية املرابطة يف اجلزيرة **
 .234 -233ص -املرجع نفسه، ص: حممد العريب الزبريي )3(



    النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  

 
72 

  :ومما سبق نرجع أسباب حتويل املؤسسات التجارية الفرنسية إىل االجنليز إىل ما يلي       
 والقضاء على أسطورة فرنسا العظمى علـي أعـني األوروبـيني    م1805أكتوبر  21هزمية فرنسا يف   - 

  .وأتاحت لالنكليز السيطرة على جتارة البحر املتوسط
 ألف، وخالل نسيني يدفعونه حبوايل مائة ومخسنيعرض االنكليز إتاوة على الداي تزيد عن ما كان الفر  - 

  .هذه الفترة كانت هناك أزمة مالية بالنسبة للحكام وتالعب اليهود بدوالب االقتصاد اجلزائري
زائـريني ورضـاهم   القنصل االنكليزي كان دائما يظهر بالده بصورة الراغبة لكسب صداقة حكام اجل  - 

 .تكن تقوم بالتزاماا جتاه األيالة مستعدة للتعاون معهم ألن فرنسا ملعنها، و

وعليه فإن تواجد االجنليز يف موانئ الشرق اجلزائري يف عنابة وجيجل والقالة لتـدعيم مـواقعهم الـيت          
وسط، لذا فسحوا اال لرعايـاهم  ذكرناها أعاله ومرابطة جنودهم ا كان الستكمال السيطرة على جتارة املت

تكوين شركة لتسيري أنشطتهم التجارية، وهذا مـا  لاملالطيني والصقليني والسردينيني والكورسيكني واألسبان 
مكن شركة بكري هي األخرى من التحكم والسيطرة على جزء من جتارة الفرنسييـن، رغم ما وصل إليـه  

ن كودخلوا يف صراع معهم، ومما كان مين يف سواحل الشرق ملكا هلم االجنليز فالفرنسيون كانوا ال يزالون يرو
أن يؤدي إىل توتر العالقات التجارية بني الطرفني  قيام االجنليز اعتراض سفن جزائرية حبموالت خمتلفة متجهة 

وابـط  حمملة باهلدايا متن ر م1811إىل فرنسا؛ إال أن وصول ناقالت من جبل طارق إىل اجلزائر يف صيف سنة 
ومما قضى علـى التجـارة االنكليزيـة     ،)1(الصداقة بني انكلترا واجلزائر، اليت شعرت بوطأا السفن الفرنسية

كل م مكنت فرنسا من استرجاع امتيازاا، ناهيك عن كثرة املشا1824-1816محالا ضد اجلزائر بني عامي 
بوب واملؤونة لتمـوين احلاميـات   ل شحن احلت برحيلهم عن البالد، مثن عجلاليت اختلقها هؤالء الربيطانيو

االنكليزية يف جبل طارق وشكاوي املواطنني منهم لألغا وقالوا أن االمتياز ملك للفرنسيني ولـيس لالجنليـز   
، فأرسلت اململكة الربيطانية جلنة للمعاينـة  )2(وكذا اخنفاض قيمة العائدات لعدم استغالل االمتياز بشكل جيد

فأصدرت احملكمة قرارا بإرجاع احملالت إىل أصحاا الشرعيني الفرنسـيني، لكـن   " نالدماكدو" برئاسة السيد
على ورق ألن الداي نفسه مل يرغب يف ذلك وترك االجنليز هناك وحىت نائب القنصل الربيطاين  اًالقرار ظل حرب

 .)3(م1817رفض اخلروج من تلك املراكز حىت بعد عودة الفرنسيني رمسيا إليها سنة "اسكوديرو"

كما أم قاموا باالستيالء على محوالت جزائرية كانت يف طريقها إىل فرنسا، وازداد التوتر أكثر بعد محالـم  
ويف الضفة الغربية للمتوسط وانسـحب  )4(اليت ذكرناها آنفا واليت قضت على مصاحلهم االقتصادية يف املنطقة

  . وحتت ضغط  التجار والوكالة اإلفريقية الفرنسية باقي التجار االجنليز لغياب الدعم الرمسي من دوهلم
                                                 

 .61املصدر السابق، ص: أبو العيد دودو )1(
)2( Charles Féraud: Histoire des villes de la Province de Constantine, TYP. de L’ Association 

ouvrière V. Aillaud, Alger: 1877, p594. 
 .237، املرجع نفسه، ص التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )3(
  . 40املصدر السابق، ص : سيمون بفايفر )4(
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  جتارة اسبانيا : ثالثا

متركز نشاط اإلسبان يف الغرب اجلزائري بوهران فكانوا يوردون الرصاص والكربيت وبعـض املعـادن        
وهـران   الثمينة، وكان بعض التجار يتواجدون مبدينة اجلزائر خالل املرحلة األخرية من دحر اإلسبان ائيا عن

الذي اقترض ماال من خزينة اإليالة وبعدها فـر  ) 1789-1780" (بارطولومي اسكوديرو"ومن أولئك التجار 
إىل اسبانيا، فهذه القضية أثرت على جتارة اإلسبان بالغرب اجلزائري وشغلت حيزاً كبرياً يف املراسالت اجلزائرية 

  .أواخر العهد العثماين )1(االسبانية 
الشرق اجلزائري فلم يكن هناك تبادل جتاري، مبا يف الكلمة من معىن بينهما وبني األيالة، وإمنـا  أما يف        

كانت العالقات ذات اجتاه واحد، ترمي إىل تصدير احلبوب واملواشي إىل كل من القاعدتني االسبانيتني الـيت  
ستعرض هذه العالقات مع كل رابطت فيها احلاميات االنكليزية على وجه اخلصوص، وفيما يلي سنحاول أن ن

  .واحدة على حدة
تولت بريطانيا مسؤولية متوين جزيرة مالطة، فقد ضاعفت عدد احلموالت اليت  م1800وابتداء من سنة        

تصلها اإلياالت الثالث، وخاصة من موانئ الشرق اجلزائري اليت كانت تزودها بـاحلبوب واألبقـار، فقـد    
أن " ماتياس"من اجلزائر حوايل سبعمائة بقرة، ويذكر السيد ) 1806-1804 (يف ظرف سنتني فقط استوردت

فزاد عن السبعة آالف وهو رقم ضخم مقارنـة بعـدد سـكان     م1811هذا العدد تضاعف عشر مرات سنة 
120.000اجلزيرة الذي مل يكن يتجاوز 

)2(.  
وذلك ألا اقرب إىل تلك املنطقـة   ما حتتاج إليه من الغرب اجلزائري،أما مدينة ماهون فكانت تستورد        

منها شرق األيالة، وألن وهران كانت اسبانية تقَّدم أبناء شبه جزيرة ايربيا على غريهم من التجـار، وعنـدما   
وصاروا يبحثون عـن   هاالمتياز الذي كانوا حيظون ب استعادت اجلزائر عاصمتها الغربية، فقد املاهونيون ذلك

  .)3(ؤونتهم السنوية فكثريا ما كانت تقودهم األسعار إىل موانئ قسنطينةاألسواق املناسبة لشراء م
  جتارة اإلمارات الشمالية وااليطالية : رابعا

كما كان للسويد والدامنارك وهولندا رعايا جتار باجلزائر لكن عددهم كان قليل جدا، إذ جند أغلبـهم         
الذي كان يقود سفنا جتاريـة  " لوجي جورج"تجارة؛ فنجد زاوج بني املهمة الدبلوماسية القنصلية وامتهان ال

ترفع العلم السويدي، وأصبح قنصال سويديا وتاجرا ووكيال جتاريا عاما للداي خارج األيالـة، وكان مصاهرا 
فاحتدا معا جتاريا للتنسيق مع جتار البلدان الشمالية وبذلك استطاع أن يشتري ) والد زوجته(للقنصل الدمناركي 

                                                 
 .15، املرجع السابق، ص املراسالت اجلزائرية االسبانية: زيزحيىي بوع )1(
 .137، املرجع نفسه، صالتجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )2(
 .138املرجع نفسه، ص  )3(



    النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  

 
74 

ووكيل جتاري عام للداي، وكان هذا األخري يعتمد عليه يف إدارة الكثري  اًا من السفن احملتجزة بصفته تاجرعدد
  . )1(من أعماله التجارية لأليالة 

 وأوروبـا،  ربني اجلزائالعمليات التجارية  اغلبهم من مدينة جنوه وليفورنون التجار االيطاليو فقد نسق       
صدروا  م1790همة السيما يهود ليفورن وكانوا السبب يف ايار الزراعة احمللية، ففي سنة وتوىل اليهود هذه امل

مما اضر باقتصاد البالد، حيث ارتبطت االحتكارات األجنبية باحلكام احملليني  % 89.97من احلبوب ما نسبته 
أزم األوضاع الزراعيـة  هذا إن دل على شيء إمنا يدل على مؤشر توالسيما بايلك الشرق وخضعوا ملطالبهم، 

   .)2(وداللة لوقوع البالد لقمة سائغة للنفوذ واملال وهذا ما أثر سلبا على ميكانيزمات االقتصاد احمللي

ومن خالل هذه الدراسة نصل إىل أن أهم املشاكل اليت كانت تعاين منها االمتيازات األجنبية األوروبيـة        
  :تتلخص يف اآليت

  .دائمة اليت ميزت الشركات التجارية املوجودة يف شرق اجلزائر ملرحلية أو الغريالذهنية والصبغة ا -1
  . عدم وجود إستراتيجية آنية أو سياسة ظرفية خاصة بكل مرحلة معينة -2
  . انعدام اخلربة بالنسبة لألعوان املكلفني بتسيري إدارة االمتيازات  -3
  .ريطغيان الروح السياسية واإليديولوجية يف التسي -4
  . انعدام القوانني املتعلقة بتحديد املسؤوليات -5
 %5ارتفاع رواتب األعوان واملسريين باإلضافة إىل العمولة اليت تقدم لكل األعوان املسريين اليت تقدر بـ  -6

  .   على املبيعات واملصدرات من وإىل احلصون
ن يشرف عليها نظريا املدير العـام مبرسـيليا   تدخل القنصلية الفرنسية العامة يف شئون  االمتيازات اليت كا -7

  .والعون الرئيسي الذي  يقيم عادة يف ميناء عنابة
وإذ كانت ) عنابة(لو كان مدير الوكالة ممثال أحسن متثيل يف بونا :"صن القالةحل الفرنسيني ويقول أحد املراقبني

ة وإذا مل يكن هنالك صراع ناتج عن فـراغ  غري نفوذه الذي يرتبط أساسا بالوزارة اخلارجي اًهلذه الوكالة نفوذ
قانوين حيدد املسؤوليات بينه وبني قنصل فرنسا باجلزائر الذي يعترب املسري النظـري للوكـاالت التجاريـة يف    
اجلزائر، وإذا كان القانون التجاري العام ال حيدد سلطة املدير العام مبرسيليا فهو الذي يفوض العون الرئيسـي  

ليا وتقدمي تقرير مفصل عن ظروف االمتيازات كل ثالثة أشهر يرسل له عن طريق القنصلية إلبرام الصفقات حم
إدارة شؤون القنصلية حمليـا وتسـيري شـؤون    : للوكالة الرئيسية دورانا، وبناءا على ما سبق ف"العام باجلزائر

وعلى احلصن شبه رقابـة   التجارة، وتقع نفس املمارسة أيضا على التجار مستغلي املرجان شبه مراقبة بوليسية
  .)3(عسكرية

                                                 
 .421املرجع السابق ، ص : وولف.ب.جون )1(
 .110،ص 2001:، دار الغرب اإلسالمي، بريوت)1ط(، جلبايةادراسات تارخيية يف امللكية والوقف و: ناصر الدين سعيدوين )2(
 .19املرجع السابق، ص: كمال فياليل )3(
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  آليات املعامالت التجارية األوروبية باجلزائر: املبحث الثاين

متيزت العالقات الدبلوماسية اجلزائرية األوروبية بنوع من التوازن، متكن األجانب من استغالله للحصول        
نهم من بعض الرسوم اجلمركية، وبـذلك  على امتيازات متعددة ملزاولة النشاط التجاري، فتم إعفاء البعض م

احتاج األوروبيون لتسيري جتارم باجلزائر إىل جمموعة من الوسائل العملية الـمساعدة على إمتـام املعـامالت   
  .التجارية بنجاح من شبكة مواصالت وعمالت ووسيط جتاري

  الطرق البحرية والربية  :أوال
ريا الكتشاف طرق جديدة وعامل جديد، لـذلك لعبـت الطـرق    عرفت طرق التجارة العاملية حتوال كب      

التجارية دورا بارزا يف حياة سكان اجلزائر العثمانية، وكانت عامال أساسيا لنشأة املراكز واحملطات التجاريـة  
  .وانتعش االقتصاد آنذاك بفضل شبكة املواصالت خاصة البحرية اليت كانت ختدم اجلاليات األوروبية بكثرة

، فالتجـارة  )1(انت تتم العالقات التجارية عن طريق الرب والبحر، وما يهم دراستنا الطريـق األخـري  ك      
  :اخلارجية تتم مع أوروبا عن طريق املوانئ بواسطة األجانب وعدد قليل من اجلزائريني، وأهم هذه املوانئ

يليا، وتعترب ثاين مؤسسـة  وكانت حبوزة الشركة امللكية اإلفريقية تصدر منها احلبوب إىل مرس :القالة - 
  .     )2(فرنسية على الساحل تتوفر ا مجيع شروط املالحة 

رأس احلمام واخلروبة وحصن اجلنويني، وقد مت بناء هذا احلصن األخري : وا ثالثة مراسي هي :عنابة - 
  .يف القرن اخلامس عشر امليالدي عندما كانت مزدهرة بني عنابة وجنوه وهو أمهها

على مقربة من سكيكدة، وكانت تابعة مليناء عنابة ألن سكيكدة آنذاك مل تكن هلا أمهية  وهي :ستورة - 
 .كربى

ميناء جباية يستعمل لنقل األخشاب، أما اآلخران لتصدير املنتجات احملليـة وال   :القل، جيجل وجباية - 
 .)3(يستوردان أي شيء

ـ   وهي من أهم موانئ األيالة ألنه يتكون من عدة جزر،  :اجلزائر -  ا وتشتمل على مواقـع كـثرية بناه
 .ن أثناء احملاوالت اليت قاموا ا الحتالل املدينةاالسبانيو

 .وهو ميناء صغري مل تتمكن السلطات من توسيعه :شرشال - 

 .شهد عدة توسعات من قبل اإلسبان الذي كان حتت سيطرم :وهران - 

 .)4( بايلك الغربيقع غريب خليج وهران وكان هو امليناء الرمسي يف :املرسى الكبري - 

                                                 
 .569املرجع السابق، ص : عبد الكرمي بوصفصاف )1(
 .138، املرجع السابق، ص مدخل إىل تاريخ املغرب العريب احلديث: حممد العريب الزبريي )2(
 .66، املرجع السابق، ص رجية للشرق اجلزائريالتجارة اخلا: حممد العريب الزبريي )3(
 .139، املرجع السابق ، ص مدخل إىل تاريخ املغرب العريب احلديث: حممد العريب الزبريي )4(
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املراكب وسيلة النقل البحري، أما اجلمـال والبغـال يسـتعملها التجـار للسـلع واخليـل       كانت و       
، سواء إىل املوانئ أو التنقل بني املراكز التجارية املختلفة؛ ألن احليوان كان هو وسيلة النقل الربية )1(لألشخاص

ـ الوحيدة آنذاك، وتعد األساطيل التجارية من  سـتعمل  ت تأهم العوامل اليت أدت إىل ازدهار التجارة فقد كان
مل بضائعهم من مكان آلخر، ووجـود األسـاطيل التجاريـة    وسفنها الشركات والتجار اخلواص حت مراكبها

يتطلب قوة حبرية هائلة حتميها من هجمات القراصنة، أو دفع غرامات وضرائب هلؤالء األخريين مقابل عـدم  
 .)2(تعرضهم هلا

ووسائل النقل مل تكن آمنة بل كانت تتعرض لغضب القبائل وجيش البايلك يف فتـرات احلـرب بـني         
الطرفني، وأحيانا أخرى تتعرض مراكزها التجارية للنهب والتخريب مثلما حدث مع الشركة امللكية اإلفريقية 

 أا صارت تعترب جتارة مـوانئ  قسنطينة جبميع االمتيازات يف ميدان التسويق، حىت بابليكاليت كانت حتظى يف 
  .)3(الشرق اجلزائري مكان اختصاصها وحدها وال حيق ألية هيئة أخرى أن تتعاطى هذا النشاط

  الوسطاء التجاريني األوروبيني واحملليني :ثانيا
ية والبائع ال يتقن اللغة احملل جنيباأليتواصل البائع واملشتري يف اجلزائر عن طريق الوسطاء؛ ألن املشتري        

ال يثق يف هذا األجنيب، لذلك يتم اختيار أشخاص ذو ثقة يتولون هذه املهمة اغلبهم مـن اليهـود والتجـار    
األحرار األجانب القدماء باإليالة وبعض املسيحيني الصغار، ويف أواخر الفترة قيد الدراسة كان كبار املسؤولني 

صة، واحلقيقية أن أكثر من توىل هذه املهمة هم اليهـود  يقومون بدور الوسيط لكسب املال ألجل جيوم اخلا
ألن جناح التعامالت التجارية يتوقف إىل حد كبري على العالقات الشخصية للتجار، ألن عدم استقرار وعـدم  
ثبات الشبكات التجارية بات يتطلب ثقة كاملة يف كل عناصرها للمقيمني األجانـب وأن اسـتالم اجلـيش    

جلب هلم األمن وأن القرصنة ستلقى ضربة مميتة، فقد استمع الديوان إىل شكاوى التجار للسلطة سي) األغوات(
  .)4(األجانب ومطالبهم ومنحهم تسهيالت عديدة كإنقاص الرسوم

وكانت تسعى الدولة من خالل هذه السياسة لتشجيع التجارة يف موانئ القطر لكن الدول األوروبيـة         
اجلديدة على أرض امليدان فقد كانت السفن األوروبية عامة والفرنسية خاصـة   نفسها مل تساعد هذه السياسة

اجم السفن اجلزائرية يف عرض البحر املتوسط بدون سابق إنذار، ألن هؤالء التجار مل يكونـوا مسـتعدين   
ات البالد لاللتزام بتعليمات احلكومة اجلزائرية، والقيود اليت كانت تفرضها على أنواع من التجارة بسبب حاج

  .)5(وأوضاعها الداخلية

                                                 
 .142 املرجع نفسه، ص  )1(
 .املكان نفسه )2(
 .92املرجع نفسه، ص  )3(
 .67املرجع سابق، ص : حممد خري فارس )4(
 .68املرجع نفسه، ص  )5(
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قوانني ثابتة تعد جمهولـة  ولقد أفسح متسك اليهود بشبكات جتارية حمكمة ذات طابع عائلي تستند إىل        
ملمارستهم الربا، وكان اليهود خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالديني نتيجة الثراء الفاحش وغريبة ك

ى التجارة اخلارجية للجزائر السيما بعدما فتحت هلم الدولة اجلزائرية صـدرها بعـد   املسيطرون احلقيقيون عل
طردهم من اسبانيا ولكون أوضاعهم شبيهة مبعاناة مسلمي األندلس فسمح هلم باإلقامة يف مدينة اجلزائر وحدد 

  .)1(هلم أماكن خاصة م ودكاكني ملزاولة خمتلف أنشطتهم مع فرض ضريبة الرأس
عرفوا بانتشار نفوذهم السياسي والتجاري، أغلبهم من مدينة ليفورن  ،)2(هود أوروبا امللقبون باإلفرنجوي       

االيطالية جاءوا خالل القرن الثامن عشر امليالدي وكثفوا أنشطتهم يف املبـادالت التجاريـة والنقديـة مـع     
الدولة العثمانية الذي يصـنفهم رعايـا   لنظام املعمول به يف لا، كما أن املعاملة اليت حظوا ا خضعت ـأوروب

عثمانيني أكثر من غريهم، وهم بذلك مل يكونوا وسطاء جتارة فقط، بل احتكروا التجارة اخلارجية يف اية هذا 
القرن، وكان التجار األوروبيون يلجئون إليهم لالستدانة خاصة الفرنــسيني ويستأجرون منـهم مراكـب   

ئلة، من العمليات الربوبية ومن الفوائد الضخمة على الديون، متكنوا بفضلها من لنقل البضاعة، فجنوا أرباحا طا
تأسيس شركة بكري وبوجناح، اليت دأبت أيام الثورة الفرنسية على شراء احلبوب وبيعهـا داخـل االيالـة    

م وخارجها بأمثان باهظة مستخدمني نفوذهم يف األيالة اجلزائرية وباريس، والعملية كانت لصاحل الداي وحلسا
اخلاص، فالداي كان يتجاهل أساليبهم اليت يتبعوا مقابل التساهل مع الفرنسيني يف دفع الديون الـيت كانـت   

، رغم أن اليهود هم من يقوم بالوساطة التجارية بني السكان احملليني )3(تتضخم باستمرار بفعل الفوائد الكبرية 
فيهم وخيشى مكرهم ودهائهم واخلداع يف وضـع أسـعار البيـع     واألوروبيني؛ فإن هذا األخري مل يكن يثق

إم سعداء للقيام بالشر من أجل الشر نفسه وهم بإسـاءم  ...:")4(عنهم" لورانت دارفيو"والشراء، ولقد قال 
هم دائما على حذر وال يبوح قدة، ومن يستخدمهم جيب أن يكون معلآلخرين يرضون طبيعتهم الفاسدة واحلا

  .. "..هلم بالسر
نالحظ أن حتكم اليهود يف املنافذ املالية عن طريق االحتكارات التجارية أدت إىل ضعف الوضع املـادي         

للدولة مما تسبب يف تدهور أوضاع اجليش ماليا وخاصة التأخري يف دفع الرواتب وضعف املؤونة ونتج عن ذلك 
انت وراء ذلك أصابع اليهود اخلفية، ولتسـهيل  هروب اجلنود من الثكنات وتأزم أوضاع الفالح اجلزائري، ك

                                                 
، ص 2007: ، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر)1ط(، تاريخ املدن الثالث، اجلزائر، املدية، مليانة: عبد الرمحن اجلياليل )1(

122. 
 .22، املرجع السابق، ص )1ج(، )مدن الوسط(  موسوعة املدن اجلزائرية: خمتار حساين )2(
  .150-149ص  -املرجع السابق، ص: حممد خري فارس )3(

)4( louis lourent de D'arvieux: Mémoires de Chevalier d' Arivieux, ,( tome5), Libraire, rue S. 
Jacques, vis-à-vis la rue des Noyers, Paris:1735, p495. 
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املعامالت التجارية وعملياا بني اجلزائر والدول األجنبية كان يوجد مبدينة اجلزائر وكـالء أجانـب ميثلـون    
  .)1(دوهلم، واجلزائر وبدورها هلا وكالء أجانب يف اخلارج موكلة هلم مهمة الوساطة التجارية 

شر بني األهايل والتجار األوروبيون خاصة بعدما أصبحت هلم عدة مراكز جتارية وكان هناك اتصال مبا        
وأضحت حمطة للمبادالت بينهم وبني القبائل ااورة وتبادلوا البضائع التجارية فاستورد التجـار األوروبيـون   

حربيـة، وبعـض   بضائع مثل القمح والشمع واجللود مقابل منتجات أوروبية مثل تزويد القبائل بأسلحة نارية 
املؤسسات التجارية مل يكن هلا حق احتكار املنتجات الزراعية يف موانئ  بايليك قسنطينية لكنها كانت تعتمد 
على معرفة طويلة للمنطقة وجتربة وممارسة وإطالع على التقاليد احمللية وصالت شخصية بالشيوخ وغريهم من 

ذ اليت تستعملها وأساليبها التجارية وصالا بالوسطاء احمللـيني  احملليني وكانت هلا قواعد تسريها والنفو نافذينال
، وهذا يشكل خطرا على تواجد السلطة احمللية بالبايلك وشـكل  )2(تعطيها ميزات جتعلها تتفوق على منافسيها

ى السـلطة  ديدا على الدولة اجلزائرية بإثارة النعرات والرتاعات احلربية بني القبائل مما قد يؤدي إىل متردهم عل
  .احلاكمة

وإىل جانب اليهود كانت السلطات احمللية تتوىل مهمة الوسيط التجـاري بـني املؤسسـات والتجـار           
األوروبيون واألهايل برعاية السلطة احلاكمة شخصيا، حيث كانت بني الطرفني عالقـات عامـة يف إطـار    

مبالغ سنوية للبايلـك للحمايـة وللسـماح     العالقات الدبلوماسية واالقتصادية من دفع رسوم اجلمارك ودفع
مبمارسة التجارة وصيد املرجان وغريها واتصاالت خاصة للباي، مثل تلك اليت كانت بـني بايلـك الشـرق    

يف عنابة والقالة رغم املضايقات الـيت يتلقاهـا    -الفرنسية-لشركات اإلفريقيةاً وممثالً لاجلزائري باعتباره تاجر
ه مـن  للمؤسسات الفرنسية من حني آلخر بعض منتجات املخزن أو ما يشتريه بنفس الطرفان، فالباي ظل يبيع

ن يستورد من أوروبا مجيع حاجياته الضرورية له ولألعيان احمليطة به، وشكلت األهايل وكان ذلك يسمح له بأ
التنـافس  هذه التجارة نوعا من التوازن لكبح أطماع التجار األجانب وللحد من جشع التجار اليهود  خللـق  

، وخالل الربع األخري من القرن الثامن عشر امليالدي كان التجـار  )3(الضروري للمحافظة على األسواق احمللية
األوروبيون من بلدان أخرى والتجار اجلزائريون الذين يعملون كوسطاء لباي قسنطينة وغريه من كبار احلكام 

  .)4(يسامهون يف تصدير املنتجات الزراعية من هذه املناطق 
ولقد مكَّن احتكار الدولة للمواد األولية إىل فرض أسعار منخفضة عند بيـع إنتـاجهم دون النظـر إىل          

بيعـه بأمثـان    لك اإلنتاج بأسعار معتدلة ليعيـدوا ول على ذــالنوعية أو احلجم ومتكني األجانب من احلص

                                                 
 .242، املرجع السابق، ص )2ج(، اجلزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة )1(
، ص 2009: ، دار القصبة للنشر، اجلزائر)دط( ،)2ج( ،عثماين، القرصنة، األساطري والواقعدراسات عن العهد ال: مروشاملنور  )2(

389.  
  .222، املرجع السابق، ص التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري :حممد العريب الزبريي )3(
 .391،  املرجع السابق، ص)2ج( ،القرصنة، األساطري والواقع :املنور مروش )4(
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كان يشتري قنطار الصوف من الفالحـني  مرتفعة، فإذا أخذنا مثال احتكار جتارة الصوف نالحظ أن البايلك 
وهم بدورهم يصدرونه  اًجنيه) 24(ويعيد بيعه للتجار األجانب بأربعة وعشرين  اًجنيه) 15(بـخمسة عشر 

  .)1(اًجنيه) 38(إىل أسواق مرسيليا بثمانية وثالثني 
 أوروبا واملواد األوليـة ويف  إذن فحكومة الداي هي الوكيل الرئيسي ملعظم البضائع اليت تبيعها اجلزائر إىل     

واقع األمر من احتكار السلطة؛ لكن ال يستطيع تسويقها بنفسـه فكـان عليـه أن يعتمـد علـى التجـار       
ب، ومعظمهم فرنسيون ويهود للقيام بأعماله التجارية، كما أن التنظيمات والقواعد اليت تصـنعها  ــاألجان

 دف إىل إبقـاء التجـار املسـلمني بعيـدين عـن األسـواق       الدول واملراسي املسيحية للتجارة اإلسالمية
ة، وعليه فتجارة األيالة أصبحت يف أيدي التجار غري املسلمني، والداي أضحى معتمـدا علـى   ــاألوروبي

  . )2(اآلخرين يف إدارة أعماله
ملواد األولية ومنها ومما زاد الطني بلة انتهاج جهاز البايليك لنظام جتاري يقوم على احتكار جتارة بعض ا       

القمح، وقد التجأ يف ذلك إىل حد مصادرة ما يتوفر من اإلنتاج عنوة لوضعه يف يد احملتكرين األجانب من جتار 
الوكاالت األوروبية ويف مقدمتهم شركة االحتكارات الفرنسية والبيوتات التجارية اليهودية املرتبطة بأسـواق  

  .)3(املدن األوروبية
ستنا لدور الوسيط التجاري نلحظ غياب كلي أو باألحرى تغيب قسري للوسـيط األهلـي   وبعد درا       

 ام هم من كان يتعامل مـع األوروبـيني  احلك إنفوالتاجر احمللي يف التجارة األوروبية باجلزائر، ويف واقع األمر 
ذين هـم يف  زائريني الالتجار يف تسويق بضاعتهم خارج األيالة، وبالتايل تدرجييا أخرجت التجارة من أيدي اجل

بل تعدوا إىل !!! ن إىل التجار األجانب وبأرباح طائلة على مرأى ومسمع من احلكام؟األصل أصحاا احلقيقيو
  .خداع الفالحني مببالغ بسيطة وغشهم، وعليه فالتسويق مل يكن يتم بطريق مباشر بني التاجر ومفوضه

اليات العثمانية والتسويق كان جيري عـادة وجهـا لوجـه    والوساطة كانت أوسع انتشارا يف مجيع الو       
ومباشر، بل إن مفوضي التجار أو عمالئهم كانوا جيوبون املناطق املنتجة لكل سلعة أو بضاعة ليحصلوا عليها 

، فقد كان التسويق من الفالحني مباشرة وجيري هذا التسويق حبرية نسبية ودون تـدخل  )4(من منابعها األصلية
احلاكمة؛ ألن الفالح حباجة للمادة وكثريا ما يبيع بضاعته بأرخص األمثــان، وكـان هـذا    من السلطات

ن يشترون مباشرة أو بواسطة عمالئهم ما أو املومسية وكان التجار األوربيوالتسويق ضمن األسواق األسبوعية 
  .)5(حيتاجون إليه 

                                                 
 .80املرجع السابق، ص : يدوين، الشيخ املهدي بوعبديلناصر الدين سع )1(
 .393املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )2(
 .106، املرجع السابق، صدراسات تارخيية يف امللكية والوقف واجلباية: ناصر الدين سعيدوين )3(
 .425، املرجع السابق، ص )1ج( ، جلاليات األوروبية يف بالد الشاما: ليلى الصباغ )4(
 .428املرجع نفسه، ص  )5(
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  )  العملة(النقد : ثالثا
خمتلفة ومتنوعة الوزن واحلجم والقيمة منـها الذهبيـة    اًعثماين عمالت ونقودعرفت اجلزائر يف العهد ال        

والفضية والنحاسية، هذا فضال عن صك عمالت باسم كل حاكم أو عهد جديد إظهارا لنفـوذه وقوتـه يف   
الدولة، وإضافة إىل هذه العمالت كان هناك استخدام للعمالت األجنبية جنبـا إىل جنـب مـع العمـالت     

:  ، بسبب تلك األنشطة التجارية املتنوعة واملختلفة راجت يف األسواق اجلزائرية عمـالت أجنبيـة  ةــاحمللي
والريال االسباين والريال ) البياستر(كاالسبانية وااليطالية والنمساوية والربتغالية، إالَّ أن العملة االسبانية القرش 

ود األجنبية تعرضت العملـة اجلزائريـة العثمانيـة    كان األكثر انتشارا، وبفعل مزامحة النق )1(الفضي البندقي
والـدوالر   *الدبلون والكرونة والدورو: لصعوبات مجة فكان احلكام يسمحون بالتعامل ا، وغري اليت ذكرنا

  .)2(والكاتريل اليت أصبحت حمل ثقة احلكام والتجار على حد سواء
؛ ألن العملة ختتلف عن األخرى يف القيمة ىنمنه غأكثر  اجلزائري هذا التنوع عامل ضعف لالقتصادكان        

سبب خلال يف العمليات التجارية، حىت وإن كانت من نفس الصنف فـإن مـدخول   ما  والوزن واملقدار وهذا
  .التجار خمتلف وإن كان البيع أو الشراء بنفس احلمولة أو الشحنة

ال االسباين يف اجلزائر، هذه القطعة األساسية نرى فيها هيمنة للري 1685-1620ففي الفترة املمتدة من       
للتداول النقدي العاملي صارت العملة الرئيسية مدة عشرات السنني، أصبح هلا دوراً مهما فيما بعـد وبقيـت   
كلمة الريال والبوجو والدورو من الكلمات الشائعة يف اجلزائر، وبعد ذلك أصبح تسجيل األسـعار والقـيم   

املثمنة، وتدفق هذه الرياالت على اجلزائر كان نتيجة لفداء األسرى املسيحيني وتصـدير   بالرياالت الثمانية أو
احلبوب واملنتجات الزراعية وكذلك السلع اآلتية من غنائم القرصنة، وكانت هذه الرياالت االسبانية تتمتع بثقة 

عدد النقود األجنبية املتداولـة يف  فت، )3(كربى لدى املتعاملني بسبب االستقرار الكبري يف عيارها ووزا وشكلها
مدينة اجلزائر كان مثل تعدد اللغات املستعملة فيها؛ ألن هذه العمالت كانت حتظى بإقبـال كـبري وخاصـة    

  .)4( والدورو **االسباين من الريال والكواترو الرباعي
به هـو القـروش   م ظهرت تسمية جديدة وهي قرش اجلزائر وأغلب الظن أن املقصود  1715ويف سنة        

االسبانية اليت كانت تقص يف مرسيليا بأشكال متفق عليها مع حكام اجلزائر من طرف الشركات املرسيلية اليت 

                                                 
 .27املرجع السابق، ص: بشري بالح )1(
 .فرنك5.5يساوي  *
  .15املرجع السابق، ص: ناصر الدين سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل )2(
 .42-41ص  -، املرجع السابق، ص)1ج(، العملة، األسعار واملداخيل: املنور مروش )3(

 .يساوي أربعة رياالت **
  .344املرجع السابق، ص  :صاحل عباد )4(
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، لكن تبقى العمالت االسبانية أكثر العمالت األوروبية انتشارا )1(كانت هلا مراكز جتارية يف املوانئ القسنطينية
الدورو والقرش املكسيكي والدوالر واالسـرب الفضـي والبسـتول    والدوقة والكرونة و *ومنها قطعة الدبلون

مثل السكوين البندقي والكـروزادو   **وكذلك تداول عمالت حسابية أخرى )2(االسباين والكاتربيل االسباين
والريال الثمـاين االسـباين    ،)ص.د.ر 13.500يساوي (، والبستول االسباين )ص.د.ر 21.000(الربتغايل 

، هذا باإلضافة إىل تداول عمالت أجنبيـة  )ص.د.ر 7.500ب (، والقرش االشبيلي )3()ص.د.ر 3.875بـ(
أخرى كانت تدفعها الدول األوروبية للجزائر مثنا للصلح وبقيم خمتلفة من اجلنيه، ومن تلك أن الفرنسيني دفعوا 

أثناء قدوم  اًألف 200 تكلفت اخلزينة الفرنسية بدفع ما يزيد عن 1821، ويف سنة اًجنيه 64000 م1742سنة 
  .)4(القنصل تانفيل

ومن الصعوبات اليت اعترضت العملة اجلزائرية شيوع العملة املزورة اليت كانت جتلـب مـن املـوانئ           
األوروبية أو تصنع حمليا من مناطق جرجرة وهذا ما أدى إىل تناقص العملة اجلديـدة وشـيوع املقايضـة يف    

  .)5(وى اخلارجيالعمليات التجارية حىت على املست
واالسبانية وغنـائم القرصـنة واإلتـاوات    ***لكننا يف األخري نصل إىل أن الشركات التجارية الفرنسية       

واهلدايا مقابل معاهدات الصلح كان هلا دوراً يف تدفق كميات معتربة من الذهب والفضة، كما عرف العهـد  
ن املراكز التجارية، ومما ورد يف مراسالت القنصلية الفرنسية من للعملة الفضية والذهب السيما م اًالعثماين ريب

علم الـداي   م1819ديسمرب05موثق القنصلية الفرنسية باجلزائر إىل مدير االمتيازات اإلفريقية مبرسيليا بتاريخ 
 سفينة بوصول كميات كبرية من السبائك ومن العملة الذهبية والفضية محلتها قافلة قسنطينة بقصد إرساهلا يف
  .)6("انكليزية إىل ليفورن فاصدرا أمراً مبنع تصدير كل أنواع العملة الذهبية والفضية ومعاقبة املهربني باإلعدام

وعليه فإن مدينة اجلزائر عرفت ازدهارا اقتصاديا واسعا وأصبحت املركز الرئيسي للتجـارة يف املغـرب          
مة حتتكر تصدير املنتجات احمللية مما كان يؤثر تأثريا شديدا األوسط بسبب سياسة االحتكار، فقد كانت احلكو

، هذه السياسة االقتصادية اليت كانت تتعامل ا اجلزائـر خـالل الفتـرة    )7(على نشاط مجيع املوانئ األخرى

                                                 
 .49، املرجع السابق، ص )1ج(، العملة، األسعار واملداخيل: املنور مروش )1(
 فرنك 5.40تساوي *
 .345املرجع السابق، ص : صاحل عباد )2(

 .)ريال دراهم صغار(ص .د.ر 7.5000قيمتها تساوى  **
 .51، صابق، املرجع الس)1ج( ،العملة، األسعار واملداخيل: املنور مروش )3(
 .284،281، املرجع السابق، ص، ص التنظيم العسكري: حنيفي هاليلي )4(
 .15املرجع السابق، ص : ناصر الدين سعيدوين، الشيخ مهدي بوعبديل )5(

 .التعامل التجاري بني اجلزائر وفرنسا كان املصدر الرئيسي للعملة الفضية املتداولة يف اجلزائر ***
 .62، املرجع السابق، ص)1ج( ،، األسعار واملداخيلالعملة :املنور مروش )6(
 .102املرجع السابق، ص : حممد خري فارس )7(
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ة خاصة وألفراد يعملون علـى در املـال   ولة واقتصادها بل كانت ختدم جلهاملدروسة مل تكن ختدم خزينة الد
عديدة استغلها األجانب االستغالليني سواء جتارا أو  اًم وهو ما جعل هذه السياسة املركانتلية حتتوي ثغورجليو

  . اًأحرار شركات أو أفراداً
  األوروبية الصادرات والواردات :رابعا

ر هي تعبري جتاري يقصد به جمموعة من املواد اليت تشحن خارج أو داخل الوطن، وكانت اجلزائر تصـد        
بضائعها مبوجب شروط واتفاقيات مع الدول األوروبية، وقد أثرت سياسة الدولة سلبا يف حركية الصـادرات  

  .والواردات للبالد، مثل خفض احلواجز التجارية إىل زيادة الواردات من منتجات معينة
إىل حتقيـق أربـاح    واحتكرت الدولة جتارة املواد األولية وكان احلكام يرمون من وراء هذا االحتكـار        

من مثن احملاصيل اليت يشتريها التجار اليهود والوكـاالت  %   60او %50مرتفعة تصل يف أغلب احلاالت إىل 
األوروبية، وقد تسبب هذا االحتكار يف فرض أسعار منخفضة عند بيع إنتاجهم بدون النظـر إىل النوعيـة أو   

ر معتدلة، ومما زاد يف مساوئ االحتكار أن األربـاح  احلجم ومتكني األجانب من احلصول على اإلنتاج بأسعا
  .)1(اليت حتصل عليها الدولة ختصص لشراء مواد مصنعة غالية الثمن من اخلارج

فاملبادالت كانت تتم بطريقة بدائية ال ختطيط فيها وال مراقبة للميزان التجاري، فالواردات كانت أكـرب         
صدير خاصة املواد األساسية كاحلبوب لتعويض النقائص اليت قد تعـاين  من الصادرات والدولة دائما تشجع الت

منها من قلة مداخيل غنائم القرصنة البحرية، وميكنا أن جنمل ما تصدره اجلزائر أو يف حقيقة األمـر التجـار   
  :األجانب أو املؤسسات األجنبية هي اليت كانت دائما تشتري املنتجات من األهايل وأوهلا

 2.50مـن   م1500-1559وعلى رأسها القمح الذي وصل سعر قفيز القمح ما بني سنيت : عهااحلبوب بأنوا
-1559اوكا، وسعر قنطار الشمع بـني   2.40م 1583، وسعر قفيز من الشعري بعنابة سنة *اوكا 3.50إىل 

اوكا أما سـعر   10.59إىل  7.54من  م1560-1559، وسعر احلصان بني سنيت  )2(اوكا 9.4م هو 1560
اوكا، أما سعر قنطار الصوف بقي قارا ألنه  47ما قيمته  م1560-1559بني سنيت ) جلد100(د الثريان جلو

  .اوكا للقنطار، وكانت حركة البيع والشراء ختضع إىل وضع احملاصيل املختلفة 2سعر تعاقدي ملدة طويلة وهو 
، فهذه األخرية لوحدها كانت تعمـل  **ن على جتارة احلبوب مث الشركة امللكية اإلفريقيةسيطر الفرنسيو       

على شراء أكرب قدر من احلبوب من املوانئ اجلزائرية خاصة الفترة اليت سبقت الثورة الفرنسية والـيت عرفـت   
، وقد بلغت قيمة القمح الذي اشترته هذه الشركة يف القالـة  ***كثرة ااعات وندرة حادة يف املواد األساسية

                                                 
 . 80املرجع السابق، ص : ناصر الدين سعيدوين، الشيخ مهدي بوعبديل )1(
 .غ من الفضة32لريات فرنسية أي ما يزيد عن   3قطعة ذهبية حددت قيمتها بـ *
 .84، املرجع السابق، ص )1ج( ،ر واملداخيلالعملة، األسعا :املنور مروش )2(

 .نوبيني والكاتاليني وجزر البليارإن كل هذه القموح اليت تشتريها الشركة ال ترسل إىل فرنسا وحدها وإمنا تزود ا التجار اجل **
 .146، ص 05ينظر امللحق رقم  ***
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لرية ترنوا، هذا باإلضـافة إىل احلبـوب    12.440.000حوايل  م1792-1783وعنابة يف عشر سنوات من 
األخرى، ويف نفس العقد كانت مشترياا من اجللود مرتفعة، واجلزائر غنية باملراعي اليت تكثر فيهـا املواشـي   

قبائـل  وكانت هذه اجللود تشكل عنصراً هاماً من عناصر التجارة فأعوان الشركة ال يستطيعون اخلروج إىل ال
وحدهم بل إم كانوا يالزمون حمالم، وكان بعض األفراد اجلزائريني ممن جييدون الكلمات الفرنسـية هـم   
الذين يقومون بالعملية وجيمعون اجللود اليت ال تسلم إىل الشركة إال عنـدما تـأيت املراكـب وحيـدد يـوم      

األخطـار كالفسـاد أو   ار، وهذا سلوك احتيـاطي ألنـه مـن املمكـن أن تتعـرض ملختلـف       ــاإلحب
  .)2(لرية سنويا 436.000والصوف والشمع بلغت متوسط)1(الضياع

لعب اإلسبان دوراً يف السيطرة على موانئ الغرب اجلزائري اليت سيطروا عليها مدة طويلة من الـزمن،           
، وهـي  م1796 ةسن 100.000و اًاسباني اًقرش 95م بلغت مشتريام ا 1795ويف سنة .وبعد حتريرها منهم

تشمل احلبوب إىل جانب بعض املنتجات الزراعية األخرى؛ لكن مقابل ذلك دفع اإلسبان مبالغ طائلة كهدايا 
محولة حبوب يف  1000، ومسح هلم بشراء )3(وإكراميات للمسؤولني يف كل املستويات مبدينة اجلزائر ووهران
 300.000إىل  250.000ناء ارزيو قدرت بـ السنة وهذا مكنهم من شحن كميات كبرية من احلبوب من مي

طن حيث كانت أقاليم اسبانيا الشرقية واجلنوبية حباجة هلا، إضافة إىل احتكار صيد املرجان يف غرب وهـران  
  .)4(م1791نتيجة ملعاهدة سلم وصداقة مع اجلزائر عام 

طن قمح  8.000و 7.000ومن ذلك كان صاحب معامل بريطانيا مقيم يف وهران يبعث كل سنة بني         
صارت تسـمح للتجـار الفرنسـيني     م1792؛ ولكن سلطات األيالة بعد سنة )5(يناء انكلتراملمن ذلك امليناء 

  . )6(واالنكليز واليهود بشراء القمح والشعري من عنابة والقالة
امللكيـة اإلفريقيـة    يعترب أحد أهم املوارد خاصة يف بداية الفترة حمل الدراسة، فاحتكرت الشركة: *املرجان  

ألف فرنـك   صيده على ساحل الشرق اجلزائري لترسله إىل مرسيليا اليت كانت تدفع يف كل عام حوايل مأيت
  . )7(أجورا لعماهلا

                                                 
 .98ع السابق، ص ، املرجالتجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي )1(
 .391، املرجع السابق، ص )2ج(، القرصنة، األساطري والواقع: املنور مروش )2(
 .392املرجع نفسه، ص  )3(
 .76املرجع السابق، ص: ناصر الدين سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل )4(
 .120املرجع السابق، ص : ويليم سبنسر )5(
 .92، املرجع السابق، صية للشرق اجلزائريالتجارة اخلارج: حممد العريب الزبريي )6(
املرجان املختار، مرجان الصناديق، املرجان األسود، املرجان امليت : أربع أنواع ) يف الفترة حمل الدراسة(توجد أصناف متعددة أمهها  *

 .فرنك للكيلوغرام الواحد 500و 400وتراوح أسعارها ما بني 
 .86، املرجع السابق، ص ارجية للشرق اجلزائريالتجارة اخل :حممد العريب الزبريي )7(
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حتتل صادرات زيت الزيتون أمهية كربى لسكان مدينة اجلزائر وينتج يف خمتلـف منـاطق اجلزائـر     :الزيوت
لكن هذه املـادة ال تصـدر إىل    )1(ا يف الطبخ واإلنارة وصنع الصابونوباألخص بالد القبائل، ويستعمل كثري
  . أوروبا إال نادرا وبكميات ضئيلة جدا

اشتهرت ا مدينة القل وجباية وهي أكرب منتج هلذه املادة تبيع وحدها حوايل أربعمائة قنطار سـنويا  : الشموع
ن كثريي الشكوى مـن التجـار   التجار الفرنسيو ة التونسية، وكانللفرنسيني فقط، وأجودها يصدر إىل األيال

،غـري أن  )2(اجلزائريني وهذه الشكاية غري مرضية، ألن الشموع يف فرنسا كانت تصنع يف الكنائس واألديـرة 
  .التجار الفرنسيني كانوا يريدون احتكار هذه املادة لتصديرها إىل األسواق العاملية

ر بتقلبات الطقس، ففي سنوات اجلفاف كـان مـريب األغنـام    كانت متوفرة بشكل كبري لكنها تتأث: األغنام
 فيسـتغل  ،يبحثون عموما عن التخلص من جزء من أغنامهم؛ ألن من الصعب تغذيتها، فتنــزل األسـعار  

ن هذه الظروف لشراء أكرب كمية منها، وأكثر ما يهم الفرنسيني هو الصوف ألنه مصدر ربح كـبري  الفرنسيو
إا تساهم يف جلب أكثر من مثن الكمية اليت تستوردها مرسـيليا مـن آسـيا    " :ومن ذلك بذكر السيد فورة

  .*"واملشرق وتقدر سنويا حبوايل أربعة آالف بالة
لكن اعتناء السلطات الفرنسية بتربية املاشية واألغنام حرم الوكالة الفرنسية اإلفريقية من امتيازاا ونقلت        

مبعدات عسكرية، ومقابل هذه اإلمدادات العسكرية والبحرية اليت كـان االجنليـز   لالجنليز الذين أمدوا األيالة 
يبيعوا هلا لدى االحتياج، كانت هذه ترخص هلـم شـراء احلبـوب والزيـوت واألصـواف والشـموع       

  .)3(..."واجللود
اينـة مثـل   وكانت دول أوروبا تستورد من اجلزائر إىل دول أوروبا منتجات أخرى وبكميات قليلة متب       

وخضر  )4(العسل والتمر والدخان والتني اليابس وريش النعام وبعض املقادير من البقول واحلمضيات والفواكه
، وترىب اخليول العربية اليت كانت هامة للتصدير واألفراس اجليدة املدللة كثريا ما تكـون  )5(جافة وبقر وشحم

ملسيحيني، كما كانت جزءا أساسـيا مـن الواجبـات    ضمن هدايا أصحاب السيادة اجلزائريني إىل األمراء ا
على رسـالة قـادة   " حسني"من جواب الداي  اً، ومن ذلك نورد جزء)6(الضريبية اليت يدفعها البايات للدايات

اجلمهورية الفرنسية اخلاصة بالقرض والقمح، واملساعدة العسكرية للجيش الفرنسي يعـرض فيهـا علـيهم    

                                                 
 .96، املرجع السابق، ص)1ج(، العملة ،األسعار واملداخيل: املنور مروش )1(
 .100، املرجع السابق، ص لتجارة اخلارجية للشرق اجلزائريا: حممد العريب الزبريي )2(
 . 101، املرجع سابق، ص التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري: حممد العريب الزبريي:، ينظر%50نسبة األرباح كثريا ما تزيد عن  *
 .183، ص املرجع السابق ،)1ج(، 1830شخصية اجلزائر الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة: مولود قاسم نايت بلقاسم )3(
 .80املرجع السابق، ص : ناصر الدين سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل )4(
 .391ص ،2، جألساطري والواقعالقرصنة، ا: املنور مروش )5(
 .119املرجع السابق، ص : ويليام سبنسر )6(
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واد الغذائية واخليول اجليدة، واحلبوب، ومـواد اسـتهالكية أخـرى مـن مجيـع      بامل:"...مساعدات إضافية
  .)1(... "األصناف

  :أما ما تستورده اجلزائر من الدول األوروبية فهو قليل جدا     

  املواد األولية -

 تتمثل يف اآلالت احلديدية اليت تستعمل يف الصناعة احمللية والكربيـت والرصـاص واملعـادن الثمينـة           
 . )2(واوهرات وجتلب من اسبانيا وفرنسا

   املواد املصنوعة - 
متيزت أوروبا خالل فترة الدراسة بالنهضة العلمية والثورة الصناعية الـيت عصـفت بسـبات هـذه                  

 الدول وحولتها إىل أوىل القوى املنتجة يف العامل آنذاك، ولعدم توفر تلك الصناعات اجلديدة بالفضاء العثمـاين 
وغياا باجلزائر، عمدوا إىل استريادها وعلى رأسها األقمشة والكتان واحللي واخلـردوات والكـاغط وأدوات   

 .)3(الزينة

  املواد الغذائية -

متيزت اجلزائر بكثرة منتجاا الزراعية الغذائية لتوفر املناخ واألرض واملاء، لكن بعضها مل يكن يعرف ا        
اعته ا بل حيتاج إىل جو زراعي خاص مثل املنتجات املدارية واالسـتوائية، فيـتم   والبعض اآلخر يستحيل زر

والصـمغ وامللـح   ...وغريها من منتجات املستعمرات كالقطن األمريكـي )4(جلب السكر والقهوة والتوابل
 .)5(واخلمور من مرسيليا

بعد أن استعرضنا صادرات اجلزائر ووارداا مع دول أوروبا نصل إىل أن امليزان التجـاري اجلزائـري          
سجل عجزا يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي بسبب ارتفاع أمثان املواد املصنعة املستوردة يف أغلبها مـن  

نسبة الكربى من الصادرات اجلزائرية ومن مث بيعهـا  البالد األوروبية واخنفاض أسعار املواد األولية اليت تشكل ال
واليت حتكم التجار اليهود والوكاالت التجارية األوروبية يف أسعار وأسـواق   *باملوانئ األوروبية بأسعار عالية

ومصادر املواد األولية اجلزائرية وآخر شيء هو منافسة احلبوب الروسية اليت بدأت تغزو األسـواق األوروبيـة   
  .)6(كبرية وبأسعار منخفضة وذلك ملا ضرب احلصار الفرنسي على السواحل اجلزائريةبكميات 

                                                 
 .127، املرجع السابق، ص )2ج(، شخصية اجلزائر الدولية: مولود قاسم نايت بلقاسم )1(
 80املرجع السابق، ص : ناصر الدين سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل )2(
 .11، املرجع السابق، صشرق اجلزائريالتجارة اخلارجية لل: حممد العريب الزبريي )3(
 .101املرجع نفسه، ص : حممد العريب الزبريي )4(
 .308، ص 1972: ، جامعة اجلزائر، اجلزائر)1ط(، 1830مدينة اجلزائر نشأا وتطورها قيل : حليمي عبد القادر )5(
  .147ص 06ينظر امللحق رقم  *
 .82املرجع السابق، ص  :ناصر الدين سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل )6(
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كما ال ميكننا إنكار األخطاء والصعوبات اليت يتعرض هلـا التجـار األوروبيـون يف أوقـات الفـنت              
ه  الدول واالضطرابات، حيث جتار خمتلف الدول األوروبية كانوا يعيشون يف اجلزائر يف كل وقت، وكانت هذ

حريصة على استمرار عالقاا التجارية مع اجلزائر رغم الظروف واملصاعب اليت ميكنـها اعتـراض عملـهم    
، وكانت نسبة األرباح كبرية من احتكار جتـارة احلبـوب سـواء إلدارة البايليـك أو للتجـار      )1(األساسي

دة، وقد سلكا يف ذلك أساليب تقـوم  ب، وذلك حلصوهلم على املواد األولية من الفالحني بأمثان زهيـاألجان
متوسط مثـن الكنتـال   (على اإلكراه والقمع، فاجربوا الفالحني على بيع إنتاجهم بأمثان زهيدة وأسعار خبسة 

للشركات األوروبية احملتكرة وللتجار اليهود وذلك حىت يدفع هؤالء الوسطاء ) فرنكان وتسعة وأربعني سنتيما
اح املخصصة هلم، يف الوقت الذي كان التجار اليهـود واألوروبيـون حيققـون    إىل رجال البايليك نسبة األرب

أرباحا طائلة عندما يعيدون بيع القمح اجلزائري يف أسواق مرسيليا وليفورن وجبل طارق وغريها من األسواق 
األوروبية بثمن مرتفع ال يقل عن سبع فرنكات وستني سنتيما للكنتال الواحـد، وهكـذا ظـل الفالحـون     

زائريون بفعل هذه اإلجراءات اإلدارية يعانون الفقر واحلرمان، يف الوقت الـذي كـان رجـال البايليـك     اجل
احلريصني على محاية االمتيازات ال حيصلون هم اآلخرون يف الواقع إالَّ على نسبة بسيطة رغم تكليفهم مبراقبـة  

  .    )2(الفالحني ودفعهم لبيع حماصيلهم بسعر منخفض
  وآثار الوجود األورويب على جتارة اجلزائرنتائج  :خامسا

إنَّ عدم امتالك اجلزائر للتقاليد التجارية وأسطول جتاري، يعمل على تدبر التجارة اخلارجيـة كـرس      -    
  .التبعية واخلضوع لسيطرة الوكالء األجانب وعلى رأسهم اليهود والفرنسيني واالنكليز

سكان وانعكس ذلك على  رباحت الزراعية واحليوانية قلل األنتجااخنفاض أسعار املواد املصدرة من امل - 
ترتب عنها اخنفاض مستوى احلياة املعيشية يف اجلزائر بصفة عامة، ويف املنـاطق التجاريـة   و ،القبائل

  .)3(كالشرق اجلزائري خصوصا
بـوب  تعد واردات اجلزائر إىل الدول األوروبية أساسية يف احلياة اليومية للسكان وعلـى رأسـها احل   - 

قطـع   عبارة عـن  بأنواعها بينما ما يتم استرياده يف أغلبه كماليات ال تليب حاجيات السكان بل هي
  .  صنعت خصيصا لألسطول اجلزائري وبعض األشياء النادرة والثمينة لنيل رضى أثرياء املدينة

وهذا ما قام به  واليهود،انتهاج سياسة إجهاد تصدير احملاصيل الزراعية عن طريق الشركات األوروبية  - 
على تصدير منتج معني جعل السكان ينصـرفون   ابون دأن من خالل شركام واالنكليز الذيالفرنسيو

عن زراعة األرض باستثناء احلبوب وتوجيه نشاطهم إىل صيد املرجان واجللود والشمع فقل اإلنتـاج  
كان من الريـف إىل املدينـة   ويل جزء من السحمللي وأمهلت الزراعة وأدى إىل حتالزراعي لالستهالك ا

                                                 
 .120املرجع السابق، ص: حممد خري فارس )1(
 .106، املرجع السابق، صدراسات تارخيية يف امللكية والوقف واجلباية: ناصر الدين سعيدوين )2(
  .84، املرجع السابق، صالتجارة اخلارجية: حممد العريب الزبريي )3(
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بوادر برجوازية املدن واليت حتاول تقليد األوروبـيني   تروظه إىل منطقة أخرى، اآلخر البعض هربو
 .يف االهتمام باجلانب املايل على حساب األرض

عدم إتباع نظام مجركي حيترم التجارة اجلزائرية ويعطيها حقوقها وأفضليتها ويعمـل علـى ثبـات     - 
 %10بعد ما كانـت   %5.5إىل  م1732خنفاض واردات اجلزائر من اجنلترا منذ عام األسعار، مثل ا

 .   انعكس سلبا على املصنوعات اجلزائرية وبالتايل ختلي األهايل عن ممارستها )1(% 12و

األرض من ممتلكاا  تزائر لنشاطها صفة االحتكار واعتربأعطت اجلالية التجارية املدنية األوروبية باجل - 
 .معنويا هلاأليالة، وختضع السكان والقبائل ااورة أمن امقرات عسكرية دد ها إىل ، فحولتاخلاصة

وجود عراقيل يف وجه إنعاش التجارة احمللية ووض األهايل ا وذلك من خالل عدم متكنـهم مـن    - 
 .إنشاء أسطول جتاري أو إنشاء حمالت جتارية يف مناطق االمتيازات األجنبية

املواشي على االستقرار يف األرض وخدمتها وااللتجاء إىل الزراعة املعيشية املؤقتة، والرعي تفضيل تربية  - 
املتنقل السيما يف املناطق اليت انعدم فيها األمن وأصبحت تعرف ببالد البارود ومما الشـك فيـه أن   

اعية واحليوانية علـى  احلمالت املتوالية واليت استهدف أغلبها املناطق التجارية اليت تزخر باملنتجات الزر
 .حد سواء تأثرت مباشرة وسلبا

تسببت االحتكارات األجنبية األوروبية للمواد األساسية أضرار بالغة وجسيمة لالقتصـاد اجلزائـري    - 
أكثر من ارتباطه مع الواليـات العثمانيـة    )2(الذي أصبح موجها لتغطية حاجات األسواق األوروبية

يب، وهذا يعكس التعامل التجاري اإلسالمي  العريب؛ فـنالحظ أن  األخرى أو مع جتارة السودان الغر
للتجار األجانب بكل السـواحل   اًمطلع القرن الثامن عشر امليالدي وهي بداية مرحلة الدراسة انتشار

الشرقية والغربية، أوجدت لنفسها أرضا تستند عليها مستقبال وتكون دعامـة ملخططاـا، فالتبعيـة    
 .ة االستعمار بل كانت بوادرها ظاهرة وواضحة يف هذه احلقبة الزمنيةواخلضوع مل تكن وليد

م، وهو تـاريخ ظهـور النوايـا    1827إن التنافس بني فرنسا وبريطانيا إىل غاية احلصار البحري سنة - 
لكسب االمتيازات مرة أخرى وعرقلة كل اجلهود الراميـة   ية على اجلزائر فانكلترا نافستهااالستعمار

 . )3(ئرالستعمار اجلزا

  
  
  
 

                                                 
 .78لسابق، صاملرجع ا: ناصر الدين سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل )1(
  .76املرجع نفسه، ص  )2(
 .09املرجع السابق، ص: كمال فياليل )3(
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 دور الوجود األورويب يف متوين خزينة الدولة اجلزائرية : املبحث الثالث

كانت موارد خزينة الدولة متعددة منها الضرائب والرسوم واإلتاوات واهلـدايا ومـداخيل األراضـي           
لك عن طريق الضرائب والغنائم، وكان للجاليات األوروبية باجلزائر دور غري مباشر يف متوين موارد اخلزينة وذ

والرسوم، وتعد أموال الفداء والضرائب اإللزامية من أهم مصادر دخل اجلزائر خاصة بني القرنني السابع عشر 
  .  والتاسع عشر امليالديني

  الضرائب والرسوم اجلمركية: أوال
مية تقـوم الدولـة   توجد فروق واختالفات بني مفهومي الضريبة والرسم واإلتاوة، فالضريبة فريضة إلزا      

شروط دون مقابل حتقيقا ألهـداف  البتحديدها مبا تتمتع به من سيادة ويلتزم املمول بأدائها مىت انطبقت عليه 
هو أحد مصادر اإليرادات أو املدخوالت الـيت تعتمـد   فاتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية، أما الرسم 

معىن اإلتاوة وهي مبلغ من املال تقوم الدولة بتحديـده ويقتصـر    عليها الدولة مثل الرسوم اجلمركية، يف حني
  .دفعه على طبقة معينة مثلما توجب على الدول األوروبية دفعه

والرسوم كما سبق وقلنا أحد مصادر اخلزينة وهي متعددة متنوعة منها ما كان مفروضا علـى سـكان          
بعـض   هي مرتبطة بالتجار، يدفعها حمتكرو ومسوقو ووبينيوحىت على األوراملدن واألرياف والقبائل بأنواعها 

املواد مثل األصواف واجللود وغريها، كاألبقار واجلمال اليت تذبح يف املدينة للجنود حيتكرها خوجـة اجللـود   
  .)1(يدفع مقابل نشاطه مبلغا للبايلك ومن مث بيعها للمؤسسة الفرنسية يف مدينة اجلزائر

م أخرى يتم دفعها للميناء من قبل رجال الدين الذين يتولون افتداء األسـرى منـها   باإلضافة إىل رسو       
أوكا للحصـول علـى    15من مثن الفداء للجمارك و% 10حقوق األبواب العادية املتواجدة مبدينة اجلزائر فـ

سـجن وحـارس   بياستر للريس أو قائد ال7بياستر للكتاب وأمناء الدولة باإلضافة إىل  4حق الداي للقفطان و
عن مجيع السفن الـيت   اًقرش20والترمجان وبعض القباطنة ورسوم أخرى يتم دفعها للميناء ما قدره )2(السجن 

قرشا على السفن املنتمية للدولة املعادية، واألهم  40و ،النصارى واليهودسفن ترسوا يف امليناء يوما مبا يف ذلك 
  .)3(ة على الواردات والصادرات عن طريق البحرمن ذلك الرسوم اجلمركية مبعىن الكلمة املفروض

بالنسبة لألهايل وبالنسـبة   %5دفع عليها يف اجلمارك كان ي والرسوم اجلمركية مل تكن ثابتة فالواردات       
ن مثل اليهود قبل أن يقـوم العثمـانيو  بالنسبة لليهود واألوروبيني كانوا يدفعون  %12لألوروبيني املسيحيني 

  .  )4(اوام مع األهايلباجلزائر مبس

                                                 
  .349املرجع السابق، ص : صاحل عباد )1(

)2(  Laugier de Tassy: Histoire du Royaume D’Alger,  Amsterdam: 1724, p281. 
 .315، املرجع السابق، ص جلبايةدراسات تارخيية يف امللكية والوقف وا: ناصر الدين سعيدوين  )3(
  .350املرجع السابق، ص : صاحل عباد )4(
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ويف القرن الـثامن عشر امليالدي انتظمت املعامالت التجارية وصارت قيمة الرسوم متناسبة مع نوعية         
أما الواردات فيـدفع   ،%10وجودة وأمهية البضاعة املصدرة أو املستوردة فأصبحت الرسوم على الصادرات 

بينهما سابقا ورمبا يكون ذلك حسب رأي صـاحل   لذي كان واقعاً لالختالل ا، وهذا تدارك)1( %12.5عنها 
تعويض ما كانت تفقده اجلزائر من احنصار أعمال القرصنة، وكانت ختضع لالتفاقيات واملعاهدات املربمة لعباد 

  .مع الدول األوروبية
عفاء املواد املهربـة  مع إ %5ومن ذلك أن التجار الفرنسيني املوردين إىل اجلزائر يدفعون ضريبة تقدر بـ      

من الضريبة ونفس القيمة على واردات ليفورن، أما مملكة السويد فكانت ال تدفع ضريبة ألن قنصلها هو املورد 
  .)2(لبضائعها

بياسـتر   2000كما تعود املركز التجاري الفرنسي يف القالة على دفع عوائد كل عشر سنوات ما يعادل      
لكتاب، ويدفع قفاطني من امللف والذهب للداي ورجال الدولـة وذلـك مـا    بياستر لكبار ا 1300للداي و

لرية، ويدفع املركز سنويا هدية من التفاح، وزيادة على ذلك فـإن املركـز التجـاري     1400يساوي تقريبا 
، كما أن الشركات التجارية ملزمة بدفع ضـرائب للخزينـة   )3(رياال104.00ًالفرنسي يدفع حتت اسم العشر 

م عائدات إىل مدينة اجلزائر واليت قدرت بصندوقني من املرجـان  1665ية، فالشركة الفرنسية قدمت سنة املال
  . )4(قطعة) 120(أي ما يعادل مائة وعشرين 

على األجانب دفعها سواء يهـودا أو   اًومن بني الرسوم اليت تتعلق باحلياة االقتصادية يف املدن وكان إجباري     
، وكذا اجلزية اليت يرجع أصلها إىل اجلزية )5(امل التجاري مع البيوت اليهودية واألوروبيةمسيحيني احتكار التع

املفروضة على أهل الذمة القاطنني بالبالد اإلسالمية مقابل أمنهم وصيانة معتقدام، يتكفل بدفعها أمني مجاعة 
ترضيات اليت يلجأ إليهـا غالبـا   أهل الذمة نيابة عن أفراد طائفة مبعدل قرش واحد عن كل طـرف، غري أن ال

اليهود سعيا وراء كسب االمتيازات التجارية تضيف إىل خزينة البايلك مبالغ مالية ضخمة جتعلها ال تقـل يف  
  .)6(دوقة شيك 500مدينة اجلزائر وحدها عن 

علـى  وضرائب على جتـارم وجزيـة    اًيف حني كان األوروبيون مبدينة اجلزائر وبالشرق يدفعون رسوم     
ممتلكام وحيام، كان الغرب اجلزائري يتخبط يف وضع مؤمل يعيش حتت وطأة االحتالل االسباين فـأجربوا  

مقدارها اثنني من الـدوبالت  " عرب السالم"القبائل الواقعة حتت سيطرم على دفع جزية أطلقوا عليهم اسم 

                                                 
 .108، املرجع السابق، ص اجلبايةات تارخيية يف امللكية و الوقف ودراس: ناصر الدين سعيدوين )1(
 . 317-316ص  -ص ،1990: ، دار الغرب اإلسالمي، لبنان)2ط(، )2ج(، أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر: أبو القاسم سعد اهللا )2(
 .169،ص 1986: ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر)1791-1766(اجلزائر حممد عثمان باشا داي : محد توفيق املدينأ )3(
 .34، ص2007:، دار احلضارة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر)1ط(، السكة اجلزائرية يف العهد العثماين: ميينة درياس )4(
 .308، املرجع السابق، ص الوقف واجلبايةدراسات تارخيية يف امللكية و: يدوينناصر الدين سع )5(
 .314املرجع نفسه، ص  )6(
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ك اجلزية جيتمع يف شهر جوان من كـل  ، وكان هناك جملس لتحديد تل*عن كل دوار مقابل األمان ملدة سنة
سنة يضم احلاكم العام ملدينة وهران وضواحيها وكل الشيوخ ورؤساء العشائر وعددا من الفرسان وذلك مـن  
أجل حتديد الرومية، ويقدم احلاكم العام هلذا الس طعام الغذاء املؤلف من السمك والفواكه اففة، ويف هذا 

  .)1(دوبلة ويتناول الشيوخ منحتهم السالفة الذكراالجتماع يتم تقرير حجم ال
 بالتواطؤ مع اليهود حتركهم مصاحلهم، مل يعتربوا أنفسهم معنيني بشيء اجتـاه خزينـة   لكن األوروبيني       

اإليالة، فاستخدموا كل احليل لإلفالت من اجلمارك كحصوهلم على جنسيات مزدوجـة إسـالمية مسـيحية    
ورفع العلم اجلزائري على سفن يهودية وغريها، أو باالشتراك مع التجـار األجانـب   واستعارة أمساء جزائرية 

فيغروم حىت يتهربوا من دفع الضرائب ويستعريون أمساء جتار فرنسيني مستخدمني الرشوة والنفوذ السياسـي  
  .)2(للتغلب على الصعاب

  اإلتاوات واهلدايا اإللزامية :ثانيا

ل وكتب الرحالة األوروبيني وسجالت احلكومة بقـوائم طويلـة للجزيـات    تزخر مراسالت القناص         
واهلدايا القنصلية واليت تذهب للدولة يف املفهوم الرمسي، وضمنيا تذهب جليوب ممثلي السلطة وأعواا، حيـث  

  :كانت الدول األوروبية تدفع ثالثة أنواع من اإلتاوات وهي
و عدم تعرض الرياس للسفن التجارية للبلد املعين، أو مقابل اللزمة، وهي التزام تعاقدي مقابل السلم أ - 

  .التزامات جتارية وهي تلك اليت حتدثنا عنها سابقا
العوائد هي أعطيات وهدايا تقدم مبناسبة تعيني القنصل أو باملناسبات السعيدة، أو مناسـبات جمـيء     - 

  .)3(الوفود إىل اجلزائر للتفاوض
وكانت تدفعها كل من الواليـات املتحـدة    اًفرنك 125.000توسط حبوايل وكانت اللزمة تقدر يف امل       

ة، ونلحظ األمريكية ونابويل والربتغال والسويد والدامنارك واسبانيا وسردينيا وهامبورغ، وبعض املدن اجلرماني
التجارية اليت حتدثنا مل تكن تدفع اللزمة؛ ألا من أصدقاء الباب العايل، إال إا تدفع لزمة االمتيازات أن فرنسا 
  . عنها آنفا

                                                 
يدفع شيخ الدوار هذه اجلزية ويأخذ لنفسه ولدواره األمان ويقدم لإلسبان الرهائن املتفق عليها وهي تشتمل عادة على بعض أوالد  *

هران على حساب اخلزينة االسبانية والشيخ جيمع تلك اجلزية من سكان الدوار حسب الشيخ أو ذي قرابته، حيث يستقرون مبدينة و
اوح ما بني أمهيتهم ويدفعها للحاكم االسباين كل سنة، ويتقاضى مقابل ذلك ومقابل ما يقوم به من أعمال خلدمة املئارب االسبانية تتر

، املؤسسة الوطنية )3ط(، )1792-1492(ني اجلزائر واسبانيا حرب الثالمثائة سنة ب: محد توفيق املدينأ: دورو، ينظر 100و 60
   .217، املرجع السابق، ص )3ج(، تاريخ اجلزائر العام: ، وينظر أيضا عبد الرمحان اجلياليل448، ص1986: للكتاب، اجلزائر

 .448املرجع نفسه، ص  )1(
 .53املرجع السابق، ص : كمال بن صحراوي )2(
 .351لسابق، ص املرجع ا: صاحل عباد )3(
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واألمثلة كثرية حول قيمة املبالغ اليت اعتاد األجانب دفعها، فسارت معظم دول أوروبا على خطى فرنسا        
اليت كان هلا السبق يف عقد معاهدات مع اجلزائر فدعمت العالقات بني اجلزائر والبندقية، وقدرت قيمة اإلتاوة 

وكل عامني، وقد أرادت أن تتخلص مما يدفع كل سـنتني إال أن   )1(أالف ريال سنويا املفروضة عليها خبمسة
 )2(سـكة  30.000أرغمها على التمادي بل فرض عليها غرامة صلح فوق ذلك مقدارها " حممد عثمان باشا"

وهولندا تسلم للجزائر احلديد وخشب امليناء البحري والبارود والرصاص والزفـت واحلبـال وغريهـا مـن     
سكة جزائرية للموظفني واملعنيني بذلك، وبعض السـاعات واخلـوامت    10.000وتدفع  )3(ستلزمات البحريةم

  . )4(سكة جزائرية 30.000وقفطان وصحائف مبا يبلغ مقداره 
منارك اوجند السويد ال تدفع اجلزية السنوية ألا حليفة للباب العايل لكنها تدفع اهلدايا القنصلية، أما الد        

  .)5(تدفع سنويا ألفني سكة بضاعة يقع حتديد سعرها من قبل نقابة الضبطف
تعد سوى التزامات مالية للخزينة وترضيات لنيل  اوات يف أواخر العهد العثماين ملإن هذه اإلت     

  ة كانت العائدات االجتماعية ملمثلي القنصليات األوروبي 1830االحتكارات واالمتيازات التجارية، فقبل سنة 
  :)6(تتوزع حسب الدول كاآليت

  .اًفرنك 80.6660: فرنسا •
  .اًفرنك 160.000: هولندا •
  .اًفرنك 40.000: اجنلترا •
  .اًفرنك 15.000: اسبانيا •
  .اًفرنك 363.800: الربتغال •
  .اًفرنك 277.50: منارك والسويداالد •
  .فرنكاً 15.120:توسكانيا •
  .اًفرنك 15.120: الصقليتني •
  .اًفرنك 235.400: سردينيا •
  .اًفرنك 15.12: برمي وهانوفر •

                                                 
 .284، املرجع السابق، ص التنظيم العسكري للبحرية اجلزائرية يف العهد العثماين: حنيفي هاليلي )1(
 .166، املرجع السابق، ص حممد عثمان باشا داي اجلزائر: محد توفيق املدينأ )2(
  .352ص  املرجع السابق،: صاحل عباد )3(

)4( Venture de Paradis: op.cit, p140. 
 .166، املرجع السابق، ص حممد عثمان باشا داي اجلزائر: أمحد توفيق املدين )5(
 .285، املرجع السابق، ص التنظيم العسكري للبحرية اجلزائرية يف العهد العثماين: حنيفي هاليلي )6(
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ن يف اجلزائر تقدمي مثل هـذه اإلتـاوات واهلـدايا يف املناسـبات العامـة      واعتاد املمثلون الدبلوماسيو       
ة، كاألعياد الدينية أو ازدياد مولود للداي أو أحد أعضاء الديوان أو تعيينهم يف مناصـبهم ألول  ــواخلاص

ثريا ما قدموا أشياء نادرة مثل الساعات الذهبية وبعض البنـادق واملسدسـات   مرة وجتديد عهدة مبعوث، فك
وأقمشة من اجلوخ الرفيع، وقطع من الديباج القرمزي واملطرز بالذهب، وهو أحد أهم بضائع الشرق األقصى 

يا وكـرب  كما قدموا مواد غذائية من مرطبات وفواكه جمففة تسلم لعائلة احلاكم، هذا االنتظام يف تقدمي اهلـدا 
  .حجمها وقيمتها جعل منها سنة وهلا نظام خاص وتقاليد، فتعد وحتصى وتراقب أثناء تقدميها

ويف أواخر العهد العثماين استبدلت وأصبحت تقدم غالبيتها على شكل نقـود وهـدايا رمزيـة مثينـة            
ل بني اهلـدايا واإلتـاوات   ادرة، والقوائم أو سجالت القنصليات ودفاتر التشريفات ال تفرق أو ال تفصـون

  .الواجب دفعها ومت مجعهما معا ويصعب الفصل بينهما
الذي اشترط أن يستبدل القنصل كـل سـنتني   " بابا علي"ولقد نظمت اهلدايا القنصلية يف عهد الباشا        

لغ الـيت كـان   ، ونورد اآلن مثاال عن املبا)1(بالنسبة لفرنسا والسويد حىت يضمن احلصول على اهلدايا بانتظام
يدفعها قناصل فرنسا للحكومة اجلزائرية خالل مراسيم تنصيبهم يف مهـامهم اجلديـدة حسـب السـنوات     

  :)2(كاآليت
  .جنيه 64.00 ←1742 •
 .جنيه 13.200 ←1763 •

  .جنيه 16.600 ←1774 •
  .جنيه 48.000 ←1791 •
  .جنيه 80.00 ←1805 •

  .جنيه 160.000 ←1811 •
تها توسطة القيمة وهذا راجع إىل صـداق السنوات بدأت فرنسا تدفع مبالغ مونلحظ أنه يف بداية هذه           

 مع الدولة العثمانية، وكذا تواجد جاليات فرنسية كبرية باجلزائر مقارنة بغريها من الدول األخرى وحىت الدولة
  .يف أواخر الفترة أصبحت تطلب هدايا صناعية أو أشياء حتتاج إليها بدل املالاجلزائرية 

منارك تدفع اهلدية القنصلية كل عامني مثل هولندا اتقدم ساعات وخوامت وقفاطني، ودولة الدفأما هولندا        
سكة، وانكلترا تدفعها كل مخسة  30.000سكة، وكذا السويد تدفعها كل سنتني مبا قيمته  30.000مبقدار 

كل عشرة أو سبعة أعوام مبا يبلغ مقـداره   ، أما دولة فرنسا فتدفع اهلدية القنصلية)3(أعوام عندما يتغري القنصل
واملعاجني واألمساك املقددة وترسل ذلك يف شهر يناير غرفة ) األجاص(سبعة آالف لرية من التفاح والكمثري 

                                                 
 .353املرجع السابق، ص : صاحل عباد )1(
  .284، املرجع السابق، ص يف العهد العثماينالتنظيم العسكري للبحرية اجلزائرية : حنيفي هاليلي )2(

)3( Venture de Paradis: op. cit, p141-142. 
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مرسيليا التجارية وتوزع هذه األشياء على حنو ستني شخصا من كبار وصغار رجال احلكومة باجلزائر وكـل  
  .)1(واحد ينال حسب مرتبته

ويربر جون وولف أن الفرنسيني واالنكليز كانوا يفضلون إرسال قطع األسطول للجزائر إلظهار العلم         
والتقدم والنهضة اليت كانت تعيشها وحماولة إظهار االختالف بني الطرفني، وهذه اهلدايا القنصلية كانـت يف  

دي ومن تلـك املشـاكل أن القنصـل    بعض األحيان تسبب مشاكل خاصة يف أوائل القرن التاسع عشر امليال
االنكليزي بروتون أحضر هدية للداي، متثلت يف صندوق نشوق مجيل يعمل باملوسيقى ومعه إبـزمي مرصـع   

، هـذه  )2(بالزمرد واألحجار الكرمية لكن الداي رفضها مما دفع هذا القنصل إىل تعويضها حبزمة مسدسـات 
عل املؤرخني يطلقون أحكاما باجلملة ورمبا هذا التصرف طريقـة  التصرفات الشخصية من قبل أحد الدايات جت

  .للحصول على أكرب قدر من اخلوامت والساعات واألقمشة الرفيعة
وتوزع اهلدايا على الداي وحاشيته واملوظفون واخلدم الذين يسهرون على راحتـه، ويأخـذ الـداي           

، وقـدم قنصـل   )3(باألملاس وخامت رفيع القيمة وقفطان واخلزناجي واألغا وخوجة اخليل ساعة دقائق مرصعة
سكانيا هدية تتكون من خمـروط حمشـو باحلجـارة    ووقبله كان الدوق الكبري لت" اميو" م1718البندقية سنة 

، وأهدت انكلترا للداي وحاشيته جرار زيت ومخسني جرة مـن السـمن وعشـرين جـرة مـن      )4(الكرمية
   )5(لألحصنة وشيالت نسائية وعطور من مستعمراا يف الشرق األدىنون، وشواشي وسروج مطرزة ـالصاب
أما الكتاب األربعة والطباخني فيأخذون ساعة الـدقائق، أمـا وكيـل اخلـرج فيأخـذ األصـواف             
ود، والبيتماجلي وقبطان امليناء والرياس والباش شاوش والترامجة والقناصل وغريهم فيأخذون قطع ـــواجلل

  . )6(أخرى صغرية كتان وأشياء
رغم قوة اجلزائر املالية وسيطرا على أكرب قدر من مداخيل اخلزينة لكن مل تتحرك بنفسـها، وتكـون         

السباقة لوضع يضمن هلا املساواة االقتصادية مع دول أوروبا أو حىت التفوق عليـها، واإلتاوة واهلدية أبقـت  
  . ر املتوسط من نشاطهمرياس البحر مقيدين ومحت التجارة يف حوض البح

  
  
  
  

                                                 
 .167-166ص  -، املرجع السابق، صحممد عثمان باشا داي اجلزائر: أمحد توفيق املدين )1(
  .430املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )2(

)3( Venture de Paradis: op.cit.p141. 
  .148املرجع السابق، ص  :ويليم سبنسر )4(

)5( Venture de Paradis: op.cit, p148. 
 .353املرجع السابق، ص : صاحل عباد )6(
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  أموال الفداء  :ثالثا

تقضي مهمة املشرفني على اجلاليات األجنبية التدخل املباشر لدى السلطات اجلزائرية نيابة عـن أبنـاء          
وطنهم يف خمتلف القضايا واملشاكل اليت تعترض سبل حيام يف هذه البالد الغريبة عنهم، ومن أبرز وأهم تلك 

عمليات الفداء فيتم اعتماد وسطاء أوروبيني بني الدبلوماسـيني أو رجـال الـدين وبـني أقـارب      القضايا 
رى، وهذه العملية هلا مطلق احلياد بني الدولة اجلزائرية ودوهلم لكوا مضبوطة وفق أعراف وتقاليـد  ــاألس

ة العثمانية، وقـد تطـورت   رمسية للدولة، ومن ذلك عدة طرق الفتداء األسرى املسيحيني باجلزائر خالل الفتر
تطورا كبريا ناهيك عن الطريق الغري شرعي للفدية وهو الفرار الذي غالبا ما يتعرض صاحبه إىل عقاب شـديد  

  . *قد يوصله إىل حبل املوت
ولقد مت العمل به رمسيا بعد معاهدة فرنسا مع اجلزائر الـيت   أما الطريق األول للحرية وهو االفتداء الذايت      

إن الفرنسيني الـذين  : "ويف بندها احلادي عشر نص على م1640جويلية  07يوم " دي كوكيل"ها السيد ابرم
ال يزالون هنا كأرقاء واملسلمني الذين وجدوا على ظهر األجفان االسبانية املوجودين يف فرنسا يف نفس الوضع 

من  بني  الفرنسيني الباقيني هنا مـن  فإنه سيتم بعون اهللا حتريرهم، يف أجل قصري ويف انتظار ذلك، فإذا وجد 
  .)1("يريد افتداء أنفسهم فإم يستطيعون ذلك بدفع الثمن الذي أُشتروا به ألسيادهم

وهذا مل يكن مقتصرا على الفرنسيني فقط بل مجيع األسرى بل كان بإمكان كل أسري أن يعمل عمـال         
قابل حريته حىت يستويف العمل قيمتها، أو يعمل كأجري لدى سيده دون احلصول على مقابل مايل وإمنا يعمل م

أو يستأجر يف األرض أو البيت أو داخل األحياء احلضرية جيمع ماال لفدية نفسه ويعد هو حراً إما يف مغـادرة  
  .البالد جبواز أو إذن للسفر أو البقاء مبدينة اجلزائر وضواحيها

املال للفدية، اخلمارات واملالهـي املوجـودة علـى مسـتوى     ومن بني األعمال اليت تسمح هلم بتوفري       
أن سـلطات اجلزائـر   :")3("كاثكارث"، وكما ساق )2(يتيح هلم فرصة مناسبة لالفتداء الذايتن، الذي ـالسج

تسمح للعبيد مبمارسة أعماهلم فيها مقابل دفع دوالر واحد يف الشهر، وقد تؤجر هلم بأمثان أقل خاصة إذا كان 
 30و27ا من الداي فقد يدفع قيمة رمزية فقط، وقد بلغ جمموع هذه احلانات باملدينة مـا بـني   الشخص مقرب

  .)4(حانة يديرها عبيد مسيحيون مقابل رسوم تدفع لأليالة مع استخدام عددا هاما من األسرى للعمل فيها
  

                                                 
  .ومن ذلك األسري سرفانتيس سنتعرض لقصة هروبه يف الفصل املوايل *
  .15املرجع السابق، ص : حفيظة خشمون )1(

)2( Venture de Paradis: op.cit, p50. 
 .58املصدر السابق، ص : جيمس ليندر كاثكارت)3(
  .101املصدر نفسه، ص )4(
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ه األسـري إالَّ عـن اسـتحقاق    وقد لعبوا دوراً بارزاً يف إدارة هذه احلانات، وهذا املنصب ال حيصل علي      
 وجدارة تلزمه معرفة القراءة والكتابة ومهارة إدارية لتسيري احلانة لتدر على صاحبها وعلـى الدولـة دخـالً   

من ذوي الثراء الفاحش وأعضاء االنكشارية، وجرت العادة على أن من يدير  هااً، السيما إذا كان زبائنرـمعتب
  .)1(سكينة للخزينة 1000مثل هذه املواقع يدفع ما يعادل 

وهي ملك لرئيس املوظفني املسـيحيني بقصـر   " رفاجي"ومن بني احلانات املتواجدة مبدينة اجلزائر حانة       
استخدم فيها ما يقارب مخسني أو سـتني  " دمييتريوس"الداي، وحانة الفونداريا اليت امتلكها املهندس املعماري 

حلانة ليست ملكا خاصا؛ ألن موقعها يف السجن وثكنات اجليش جعـل  أسريا مسيحيا لتسيريها وتنظيفها، وا
بأمثان مرتفعة مقابل احلصول على رخصة لبيع اخلمور واملأكوالت، ويـدفعون   )2(الداي يؤجرها لعبيد البايليك

م احلانات أمواهل ، وكثريا ما استعمل مسريو"كاثكارت"نصف الرسوم املقررة إذا كانوا من أصدقاء الداي مثل
  . خالل فترات األوبئة والطاعون)3(ملساعدة زمالئهم يف الفدية أو صحيا

أما النوع الثاين من االفتداء وهو املنصوص عليه يف معاهدات السلم، فاهلدف املبتغى الوصول إليه مـن         
ىل قلبـها وكـف   العالقات األوروبية اجلزائرية هو احلد من الزحف العثماين حنو أوروبا الغربية بعدما وصلوا إ

نشاط القرصنة الذي أصبح يهدد وجودهم يف البحر األبيض املتوسط ومن مث القضاء على جتارم كما حياولون 
إسكات تلك األصوات املنددة باملطالبة باستمرار بقضاء املسيحية الكاثوليكية على اإلسالم وذلـك مبحاولـة   

ني الطرفني والبداية كانت من االمتيازات اليت حتدثنا عنها حترير أسراهم أو إبرام معاهدات تقضي بإلغاء األسر ب
  .سابقا وأعطت لفرنسا ولرعاياها حقوق داخل اإلمرباطورية العثمانية

واختار حكام مدينة اجلزائر سياسة مستقلة خبصوص التعامل مع فرنسا وقد برزت استقالليتها حىت مـع        
ل الذي يقوم به ، ومن خالل التمثي1659-1587ة الباشاوات الدولة العثمانية، وجتلى ذلك بوضوح يف مرحل

، واستمرت مشكلة األسرى بني أوروبا واجلزائر إىل غاية أن استطاعت فرنسا وضـع  )4(نالقناصل األوروبيو
  .)5(م1684ابريل  25حد هلا مبعاهدا مع اجلزائر يوم 

لبدايات احلقيقية للعالقات الدبلوماسية يوضـح  إن وصول فرنسا إىل هذا التاريخ ما يزيد عن قرن منذ ا        
عجزها عن حل هذه املعضلة وهو ما أرقها كثريا، وهذا األمر ال ينطبق على فرنسا وحدها بل مجيـع الـدول   

  . األوروبية الذين استنفذوا كل وسائلهم للقضاء على مشكلة األسرى كان آخرها مؤمتر فيينا
   

                                                 
)1( Venture de Paradis: op.cit, p58. 
)2( Laugire de Tassy: op.cit, p167.    

 .129املصدر نفسه، ص : جيمس ليندر كاثكارث )3(
  .19املرجع السابق، ص : حفيظة خشمون )4(
 .68، املرجع السابق، ص )2ج(، 1830وهيبتها العاملية قبل سنة شخصية اجلزائر الدولية : مولود بلقاسم نايت بلقاسم )5(
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وا يرفضون تبادل األرقاء واحدا بواحد، وأصروا على أن الشخص الـذي  كما أن بعض اجلزائريني كان        
اشترى الرقيق جيب أن يكون له احلق يف بيعه بأسعار السوق بدل بيعه بالثمن األصلي وكانت أسعار السـوق  

واشتهر القبطان علي بتشنني يف ميـادين السـوق    ،)1(ترتفع يف كل وقت يقع فيه احلديث عن تبادل األسرى
ربة على فدية األسرى وكان له جواسيس بني األسرى ومنهجيات للبحـث واالسـتعالم الكتشـاف    واملضا

األسرى الذين هلم مكانة اجتماعية يف بالدهم وكان يعاملهم غالبا كضيوف يتمتعون بصنوف الرعاية واالعتبار 
  .)2(اليت يتطلبها مركزهم بانتظار ووصول فديتهم

ى اليت أرقت فرنسا وانكلترا والربتغال واسبانيا وهولندا وغريهم مـن دول  رغم ذلك فإن مسالة األسر         
  . أوروبا، مل تصغْ بنود أية معاهدة حال ائيا هلا، وعليه فهذه املسالة تكفلت هلا أطراف أخرى

قدم األسرى، يف مثل هذه احلاالت تت تداء عن طريق جهود القساوسة مفتديأما النوع األخري فهو االف         
عائلة األسري إىل االيالة وتتصل يئة دينية أو دبلوماسية للتنسيق معها قبل وصوهلا إىل املدينة علـى أن يتكفـل   
التجار والرعايا املمنوحة هلم الرخص واجلوازات بالدخول واخلروج باملراسالت اليت تكون غالبا سرية، وعنـد  

طات امليناء موضحا مهمته ومدة بقائه مصـرحا بـاملبلغ   الوصول للميناء وقبل الرتول يقدم املبعوث نفسه لسل
ضريبة للميناء إضافة إىل تقدميه مبلغا مماثال يف شكل هـدايا للـداي واىل    %3.5الذي حيمله معه، مث يدفع منه 

لتبليـغ األقربـاء أو    األسـرى ، يف مثل هذا الوقت يقوم بعض الرجال بتحضري قائمة بأمسـاء  )3(ممثل الديوان
االسم، املركـز  : خاصتهم باملبالغ احملتملة أو التقريبية لفديتهم، وتتحكم يف هذه الوضعية عدة أمور األصدقاء

اخل، وغالبا ما يتقدم النساء واألطفال عن الرجـــال، وينقـل اآلبـاء   ...االجتماعي، السن، املهنة، الوطن
ري فرنسي أو اجنليزي أو هولنـدي  ، إن كان األس)4(األسرى ملستشفى اسبانيا إلقامة القداس وصلوات الشكر

فإنه قد يتوقع احلصول على حريته عن طريق معاهدة بني حاكمه وأيالة اجلزائر رغم الصعوبات والعراقيل، أما 
االفتــداء؛ ألنه ال يوجد هلم سالم وصلح مع األيالة  يفإذا كان اسبانيا أو برتغاليا أو ايطاليا فال يأمل كثريا 

  .ات واجلمعيات املسيحية على فديتهم من خزينتها اخلاصةومن ذلك تسهر التنظيم
تأخذ فترة املفاوضات وقتا لالتفاق، ويف هذه األثناء تترك لألسري حرية أكرب من السابق وهي مبثابة تعبري        

عن حسن نية السلطة وعزمها على حتريره، وحيدد الداي مثن الفدية حسب مكانة كل أسري يف جمتمعـه مـع   
، )5(%10ر شهادة احلرية هلم ويأخذ املبعوث إذناً رمسياً للمغادرة من الداي وتستخلص الدولة مرة أخرى إصدا

  .باإلضافة إىل جمموع املبلغ املقرر للفدية

                                                 
  .285املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )1(
 .208، املرجع السابق، ص )2ج(، القرصنة، األساطري والواقع: املنور مروش )2(
 .132املرجع السابق، ص : ويليام سبنسر )3(

)4( Laugier de Tassy: op. cit,  p283. 
 .132املرجع السابق، ص : سبنسرويليم  )5(
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وقد كان ينظر لألسرى آنذاك كمصدر دخل أكثر منه استغالل لذام أو إنسانيتهم، وهو ما يثبـت           
ماركيز كوتيز دفع إلطالق سراحه حـوايل ثالثـة   " مارتن القرطيب"الدون : ت فمثالضخامة األموال اليت دفع

ذهبيــة، وألحد أبناء مدينة كاتالن غالسريان دي بينيوس مائة قطعة حرير ومائة ألف  *وعشرين ألف ايكو
افتـدى مببلـغ سـتة عشـر ألـف       **دوبالت ذهيب مع مائة حصان، وأسقف مدينة غوفيـا ) 100.000(

دفع ألجله مخسة آالف ليفر، وابن أخ حـاكم الربازيـل سـلم    " أنطوان دي الكروا"واألب  ا،ـــدوك
  .)1(دوكا10.000للحاكم ما يقارب أربعة آالف دوكا وحاكم مازغان 

لكن قيمة هذه العمالت ال أحد يستطيع معرفتها بدقة سوى شخص صاحب معامالت مالية صـرفية          
بالغ املرتفعة كانت تدفع لشخصيات ذات مكانة مرموقة أو ألصحاب الطبقة عاش تلك الفترة، كما أن هذه امل

االرستقراطية، أما الضحايا البشرية اليت هي من قاع اتمع األورويب امللكي فكانـت فـديام بسـيطة، وإن    
ارتفعت فهم يساعدون فيها من خالل مجع النقود من أعماهلم اليت درت على أغلبهم ثـروة ماليـة البـأس    

ها، وتضخيم مبلغ الفداء قد جيعل صاحبه ذو مكانة ال يستهان ا، وإالَّ ملا ذكرت أمساؤهم بني طيـات  ــب
  .املصادر واملراجع مبا أنه كانت لديهم سجالت منتظمة

إن ارتفاع املبالغ الفتداء األسرى اليت كانت تدفعها الدول األوروبية للجزائر وباألخص اسبانيا قد أدى        
ورة حقيقية يف األسعار، وهذا قد أثر يف أسعار شراء األسرى يف األسواق احمللية وقد بلغ متوسط الفدية يف إىل ث

قرش اسباين، ويف القرن الثامن عشر صـعدت   150و 125القرنني السادس عشر والسابع عشر امليالديني بني 
  .)2(بيزوس للضباط 1000وبيزوس للجنود  500األسعار إىل 

ومع تطور املسـاعي الدبلوماسـية   ***عمليات الفدية اليت تتم بواسطة رجال الدين فتتم باجلملة أما عن      
أصبح فداء األسرى بشكل رمسي مبوجب تلك املعاهدات امللزمة بذلك، فاسبانيا حررت عبيدها بنحو مليـون  

  .)4(مائتني قطعة ذهبية، وأسرى نابويل كلفوها مابني ألف و)3(فرنك 300قرش بياستر للفرد الواحد أي حوايل 
وألسباب عديدة كان الفارون من ثكنات وهران واملرسى الكبري يفتدون بأمثان أقل من غريهم، مـثال يف       
فلوران لكل أسري، أي  1500م مبتوسط 1714هولندي أسروا منذ  909م دفع اهلولنديون يف فدية 1720عام 

 28.000م افتدى فرنسيني من وهران بقيمـة   1750رب ، ويف سبتم)5(قرش اسباين لكل واحد 600ما يعادل 

                                                 
  .عملة فرنسية فضية وذهبية استعملت يف القرن السابع عشر والثامن عشر امليالديني *

 .مدينة يونانية **
 .213املرجع السابق، ص : وولف.ب.جون )1(
 .209.3، املرجع السابق ، ص )2ج(، القرصنة، األساطري والواقع: املنور مروش )2(

 .148ص ،07:  مينظر امللحق رق ***
  .280ص  ،املرجع السابق: عبد القادر حليمي )3(

)4( Venture de Paradis: op.cit, p52. 
 .397، املرجع السابق، ص )2ج(، القرصنة، األساطري والواقع :املنور مروش )5(
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م فر سبعة وعشرين جندي مـن الثكنـات االسـبانية منـهم سـبعة      1751نوفمرب  29قرش اسباين، ويف 
سيني، وقد حيدث أن ترفض اسبانيا افتداء جنودها الفارين من ثكناا وكان منهم مبدينة اجلزائـر مـا   ــفرن

، وواقع األمر أم ال يلقون أي ترحيب م يف مدينة اجلزائر )1(منهم مئة فرنسي يقارب سبعمائة أو مثامنائة  فار
  .ال يف األبنية العامة وال املنشآت البحرية؛ رغم ذلك خياطرون حبيام

وهنا نلحظ تباين واضح يف أمثان الفدية يعود ذلك للمالبسات السياسية، فمن الواضح أن اخنفاض مبالغ        
 مرتبط يكون فرنسا دولة غري معادية للجزائر وإمنا وقع بعض مواطنيها ألم جتندوا يف اجلـيش  فدية الفرنسيني

  .االسباين أو كانوا من املهربني ومرتكيب أعمال خارجة عن القانون
وعليه اكتسب سكان اجلزائر اخلاصة منهم والعامة ثروة طائلة وعوائد اسـتغالل األسـرى يف خمتلـف           

فتدائهم؛ فأموال الفداء تعود إىل خزينة الدولة وحىت الذين ال يتم إطالق سراحهم فيسجلون باسم األعمال أو ا
عبيد البايلك ويؤجرون ومدخلهم بعضه هلم واآلخر خلزينة الدولة، جعل من سكان املدينة النواة األوىل لنشـأة  

  .برجوازية املدينة
اليا من هؤالء األسـرى سـواء حـرروا أم مل حيـرروا     ويف كل احلاالت الدولة اجلزائرية مستفيدة م        

واستفادت بشكل كبري من أسرى اسبانيا والربتغال فهما اللتان كان هلما النصيب األوفر من األسرى لسببني يف 
  :رأينا مها

سـر  لصراع االسباين العثماين على مشال إفريقيا مل ينسى ومل يوضع جانبا يف التجارة أو غريها فاجلزائر تأا -  
  .كل اسباين أو برتغايل انتقاما لعدم خروج اإلسبان من وهران

والسبب الثاين هو نتيجة لألول؛ تأخر عقد معاهدات سلم أو عدم اعتداء على رعاياهم حىت أواخر القرن  -  
 .الثامن عشر ميالدي عكس فرنسا وبريطانيا السابقتني لعقد مثل تلك املعاهدات

  النشاط احلريف :رابعا

أنه مل يستفد من التطور  يتموقع النشاط احلريف كحد وسط بني الفالحة والصناعة بالرغم من أمهيته إالَّ        
الكمي والنوعي الذي عرفه العامل عقب الثورة الصناعية، ولتسهيل هذا النشاط جمعـت احلـرف يف أحيـاء    

جية هذا بالنسبة للمجتمع ككل، أما ، عرفت فيما بعد بالتجمعات احلرفية نتيجة تظافر العوامل اخلار)2(خاصة
  .ن فلم تكن هلم أحياء خاصة بل كانوا يف أحياء متفرقةوروبيواأل

عرفت األيالة يف العهد العثماين نشاطا حرفياً مزدهراً خبالف ما تناولته كتابات األوروبيني حول ضعف        
رأيهم دائما إىل األسرى األجانب الذين  احلرف تارة وانعدامها تارة أخرى، وإن وجد بعضها فالفضل يرجع يف

يتوفرون على مثل هذه اخلربات واملهارات، فهم ساعدوا يف تطوير تقنية العمل نسبياً مبا أنهم مطَّلعني على 

                                                 
 .395-394ص  -املرجع نفسه، ص )1(
  .30املرجع السابق، ص : حمفوظ رموم )2(
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التطور الصناعي األورويب، ورغم كل ذلك فاجلزائريون مل يستفيدوا بنسبة كبرية منهم وإمنا احلاجة لليد العاملة 
وم، واعتمد العثمانيون على إدخال اليد العاملة األوروبية يف الصناعة األساسية إلفادة اجلزائريني جعلتهم يوظف

  .منها، مما انعكس إجياباً على النشاط احلريف باجلزائر
لبايليك أو التابعون للخواص يكلفون بأعمال خمتلفة كالعمل يف مقالع احلجارة، ومنهم كان عبيد ا        

املنازل واملقاهي والبساتني الزراعية وقد تركز وجودهم مبتيجة جنوب شرق مدينة اجلزائر  من يشتغل يف
 .)1( )1784(*" دي فونتني"وهي من أحسن املناطق الفالحية حسب شهادة عامل الزراعة الفرنسي

وجون كما عمل بعضهم يف النظافة خاصة يف ثكنات االنكشارية والفنادق اليت يقطنها األتراك املتز     
، حيث كان خيصص لكل ثكنة عسكرية عبد مسيحي ليسهر على نظافتها ومنهم )العسكريون(واملتقاعدون 

من يسهر على نظافة املدينة كلها، وآخرون يعملون يف منازل القناصل، وكان بقصر الداي يوناين عمل بناءا 
ة من تشطيبات خشبية وزخرفات ملونة ، وآخرين كلفوا بإنشاء أبني)2(وإسطبالً اًشيد خمزن" دمييتريوس"يدعى

على الطرازين األندلسي والعثماين، ووضع بعض األسرى يف مشاغل للنجارة وكان أغلبهم أسبان، من بينهم 
طالبا يف الكلية احلربية بربشلونة، اقتيد أسريا إىل اجلزائر من وهران وعكف على تعلُّم صناعة النجارة حىت 

أليالة كلها، وخص الشخصيات الكبرية ندسة منازهلم خاصة التأثيث اعترب مشغله أحسن مشغل يف ا
  .)3(اخلشيب

وبقصر الداي كان يوجد متخصصون يف هندسة احلدائق وطباخني وخرباء بأعمال الري ومد القنوات        
ة لصرف املياه وحلوانيني، كما اعتمد العثمانيون على عمل أجانب يف بعض الصناعات الدقيقة األساسي

كصناعة الساعات نتيجة عجز اجلزائريني عن مواكبة تقدم األوروبيني فيها، ويف بعض احلاالت كان الداي 
" حممد عثمان"يطلب من املشرفني على الرعايا األوروبيني القيام ببعض احلرف، ومن مجلة ذلك طلب الداي 

تماع القنصلية الفرنسية اليت من مجيع القنصليات ترميم قناة احلامة، ومن خالل حمضر اج م1789سنة 
تكفلت باملوضوع مبعية ممثلي القنصليات األوروبية وكبار التجار، أُستقدم معلم يوناين لتوصيل املاء للمدينة 

   .  )4( من أسفل القصبة إىل أعالها

                                                 
*René Louiche des Fontines    نشا دي فونتني يف وسط عائلة مزارعة ميسورة احلال، درس بباريس وبران وخترج من كلية

- 1783م، وشرع يف صيف هذا العام يف رحلة إىل مشال إفريقيا دامت أكثر من عامني 1783الطب، التحق بأكادميية العلوم سنة 
م، إىل أن أصبح 1786ن منصب أستاذ النبات يف حديقة امللك سنة م، قضى السنة األخرية منها باجلزائر، وتدرج يف الترقية م1785

املرجع السابق، : ودان بوغفالة: م ظل ينشر أحباثه، ينظر1831موخالل هذه املدة واىل غاية سنة 1803رئيس أكادميية العلوم سنة 
 . 69ص

  . 150املرجع السابق، ص : ويليام سبنسر )1(
  .100، 65ابق، ص، ص املصدر الس: جيمس ليندر كاثكارث )2(
 .63املصدر نفسه،ص )3(
  .231املرجع السابق، ص: فى بن محوشبدر الدين بلقاضي، مصط )4(
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ن مهندس اسباين م*"صاحل باي"واستفاد البايليكات كذلك من املهارات احلرفية لألجانب فاستقدم        
كُلف بإصالح جسر القنطرة، وتقدمي تقرير عما ميكن عمله لإلصالح ومث " بارتو لوميو"ماهون بالبليار يدعى

االتفاق على استعمال املواد احمللية بدال من املستجلبة من البلدان األوروبية اليت تكلف نفقات باهظة، وشرع 
واستفاد  ،)1(عزل وتوقف عن العمل يف اجلسر هذا املهندس يف اإلجراءات املطلوبة لذلك؛ غري أن صاحل باي

باي الغرب اجلزائري من بعض املهندسني األعالج الذين هلم دراية يف األلغام واملتفجرات اليت وضعها 
ن أسلوب تلغيم ، وبنفس الطريقة استعمل اجلزائريواألسبان كتحصينات لألبراج اليت أقاموها يف وهران

  .)2(احلصون وتفجريها كحصن سانتاكروز
وعمل قلة من بعض األوروبيني على سبك املدافع وحتضري البارود خاصة مبدينة اجلزائر وقسنطينة        

ن واحد أورويب، والباقي كلهم مسلمو فحسب قائمة صناع املدافع يف العهد العثماين ال يوجد سوى اسم
، ومن )م1815-1809" (لي باشاع"وذلك مبصنع البارود يف باب الواد أُجنز يف عهد " فرانسوا ديبون"وهو

" سولتز"خالل الكتابة التذكارية اليت وجدت على باب املصنع اتضح أنه بين من قبل القنصل السويدي
، وهذا يفند الزعم األورويب أم هم سبب بقاء واستمرارية )3(، وعرف بثكنة ملح البارود)م1815(

  .العثمانيني بشمال إفريقيا وهم سبب زواله
وأهم طائفة أجنبية امتهنت احلرف مبدينة اجلزائر هم اليهود، وختصصت كل طبقة اجتماعية منهم يف       

نشاطات معينة تتناسب وإمكانياا، فاستولت الطبقة الغنية اليت أساسها الليفورنني على التجارة، اليت تعتمد 
نطينة ومدينة اجلزائر، وقد شجعهم أساسا على احلرف كصناعة احللي واألحجار الكرمية خاصة تلمسان قس

، فالنشاط احلريف باجلزائر ارتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة، وعليه فتحليل )4(يف مزاولتها األرباح والفوائد املرتفعة
  .ظاهرة احلرف ال يكتمل إالَّ بوجود االقتصاد واتمع

  
  

                                                 
د كانت له منشات أمهها مسجد ومدرسة سيدي الكتاين، كما انشأ لطلبة العلم مدرسة جبوار مسج) م1792-1771(صاحل باي  *

 .  134، املرجع السابق، صمد عثمان باشا داي اجلزائرحم: محد توفيق املدينأ: م، ينظر1789سيدي األخضر سنة 
 .78املصدر السابق، ص : حممد الصاحل العنتري )1(
 . 377املرجع السابق، ص: وولف. ب.جون )2(
 ، ص297،ص  2007:، دار احلضارة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر )1ط(، املدفعية اجلزائرية يف العهد العثماين: خلضر درياس )3(

61 . 
 .70املرجع السابق، ص: ناصر الدين سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل )4(
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أهم الطوائف احلرفية اليت مارست أنشطة أن اليهود من  *وذكر خمطوط قانون األسواق ملدينة اجلزائر       
كلها حرف رائجة يف سلّم األنشطة وكانت مثل احلدادة واخلياطة والصياغة والغزل واحلياكة والطّرز، 

كانت تصنع يف ورشات خاصة داخل القصور من طرف فمالبس الدايات وعائالم أما الديناميكية آنذاك، 
  .اليهود
توسطة مبهن أخرى كصناعة مقابض البنادق والصيد البحري، وأُوكل إىل بعضهم واهتمت الطائفة امل       
ن عند أمني السكة يقومون بصهر املعادن اخلالية من الشوائب النقود وتغيريها، وكان منهم موظفوسك 

الت وخلطها مبقادير معينة تقنيا، إضافة إىل مراقبة النقود ووزا يف بيت املاجلي، وامتلكت هذه الطبقة حم
  . جتارية عديدة مبختلف املدن اجلزائرية

وقد انعكست سيطرة اليهود االحتكارية على هذا النشاط حدوث انتفاضات ضدهم يف مطلع القرن     
التاسع عشر امليالدي، وهو ما زاد يف عزلتهم عن بقية السكان الذين رأوا فيهم طائفة أجنبية ال يربطها 

وجه عام ميكن القول أن اليهود تعاطوا صنائع تستلزم خربة ودراية من باإليالة سوى مصاحلها اخلاصة، وب
ناحية وتدر الربح الوفري من ناحية أخرى، وقد ساعدهم على ذلك خربم اليت جاءوا ا من األندلس ومن 

  .  أوروبا ومن خمتلف املناطق اليت ارحتلوا إليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هو أحكام وتعليمات وتسجيالت لكل املعامالت بأسواق مدينة اجلزائر، ينسب املخطوط لصاحبه عبد اهللا حممد بن احلاج يوسف بن  *

وهي ) م1705-1695(تهل القرن الثامن عشر امليالدي الشويهد الذي ينتمي إىل إحدى العائالت الغنية، يعود هذا املخطوط إىل مس
النشاط االقتصادي يف مدينة اجلزائر :" حنيفي هاليلي:فترة حافلة يف تاريخ مدينة اجلزائر بالنشاط االقتصادي السيما احلرف، ينظر 

، 2008: ، عني ميلة26/، عاإلنسانيةجملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم ، "العثمانية على ضوء خمطوط قانون أسواق مدينة اجلزائر
 . 245ص

 



    النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر النشاط �قتصادي للجاليات األوروبية �جلزائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  

 
102 

  
  ل ـة الفصخامت

  

ية اليت طغت على نشاطات اجلاليات األوروبية باجلزائر خالل القرن الثـامن عشـر   إن الصبغة التجار        
والربع األول من القرن التاسع عشر امليالدي، واحلرية اليت متتعوا ا سواء كانوا أفرادا أو شـركات أو جتـاراً   

عىن الكلمـة، وال مغـامرين   ن عمالؤها يف املدن واملوانئ اجلزائرية أحرارا مبتمون للدول األوروبية اليت مل يكين
اندفعوا للعمل يف تلك األراضي، وإمنا كانوا أشبه مبوظفني محلتهم دوهلم العديد من املهام فكـان علـيهم أن   
ينهضوا ا ويؤدوها على أحسن وجه وحىت على حساب حيام، فهذا التفاين يف العمل هو سر تغلغل النفـوذ  

ىل مث تعبيد الطريق للحركة االستعمارية، فالدول األوروبية كانت تنظر األورويب إىل البالد اقتصاديا كخطوة أو
  .بعيون جالياا املنتظمة يف عملها الدءوب إىل أبعد من القرون اليت عاشتها جاليتها

إن تغلغل اجلاليات األوروبية داخل اهليكل االقتصادي اجلزائري مكنها من لعب دور الوسيط التجـاري        
انتشار العمالت األجنبية، أما قنصلياا فكانت يف الواقع قواعد استعمارية خفية ارتكزت عليها وتوسيع دائرة 

  . دوهلا لتحقيق أهدافها اخلفية ذات البعد االستراتيجي
تغريت مميزات الوجود األورويب التجاري بصفة عامة والوجود الفرنسي بصفة خاصة، ومل يعد عامال من       

صادي كما كان من قبل بل تغري بالتدريج إىل عامل خطري، ففي اجلزائر بدأ التدخل املباشر عوامل النشاط االقت
  .1830يف الشؤون الداخلية وانتهى األمر باحتالل اجلزائر سنة 
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  مقدمة الفصـل
  

البلدية ضمت  فقدخالل العهد العثماين بالتنوع والتعدد،  ىاملدن الكرب يف يمتيزت بنية اتمع اجلزائر         
  : رجية أمههاعدة عوامل خا هذهاالجتماعية  تهتركيبيف  تثروأ ،خمتلفة وفئات وطوائف حرفيةالربانية، و

إىل جانب التواجـد املسـيحي   ودخول العنصر التركي العثماين  ،ليهاإ) املسلمني واليهود(هجرة األندلسيني 
على الرغم من أن هذا العنصر األخري مل يرق من حيث األمهية والعدد للجماعتني األوليــني؛ غري  واليهودي

  .خالل فترة الدراسة يةلافعالرز اأن تأثريها ب
والفئـات األوروبيـة    رركز على دراسة العناصسأيف الفصل الرابع حيث بالدراسة  هتناولأوهذا ما س        

بني خمتلف  فعايلعلى توليف نسيج اجتماعي حتديد مدى قدرة اجلاليات األوروبية  واجلزائر،  مبجتمع مدينة

كهـا اليـومي داخـل البنيـة     ، وحرااجلاليات األوروبية وأثرهامع رصد حركة  االجتماعية األخرى الفئات
على ثقافة اتمع، باعتبار هذه األخرية جمموعة انساق تتفاعل فيما  وتأثرياالوجية للمدينة اجلزائرية، والسوسي

نشأة فنون أدبية جديـدة  وخاصة قدرا على إبراز و ،عربةامل  بينها مولدة ثقافة األقليات ضمن ثقافة األغلبية
 ةاجلزائرية املنغلقاختراق خصوصية الثقافة  -آنذاك-بأفكارها املتحررة  االحماووا  ارتبطت بالبيئة املتواجدة

  .على نفسها
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  جلزائردينة ااة اليومية للجاليات األوروبية مباحلي: املبحث األول
ضـم  يكـان   -يف املفهوم اجلزائري آنـذاك -يعد جمتمع ممثلي دول أوروبا ورعاياه أقليات مسيحية         

من بعض جزر البحر املتوسط وبعض  اوأفراد فرنسيني وانكليز ومالطيني وأسبان وهولنديني وبرتغال وجنونيني
من جممـوع   %)6 (من ستة باملائة  سكان اإلمارات األملانية، وكان جمموع هذه الفئة االجتماعية ال ميثل أزيد

ن أل اتمـع اجلزائـري؛   هامشعلى  وروبيةاأل عاشت هذه اجلالياتوقد سكان اجلزائر يف أحسن األحوال، 
أكثريته املسلمة عزلتها وانكمشت عنها ومل تنظر إليها نظرة ترحاب، هذا ما دفعها إىل البحث عمن ميكنها أن 

  .كاليهوداملنسجمة معها دينيا مطلبا ومقصدا اجلاليات  يف تلكضالتها ووجدت  ،هعتتقارب م

      ) للدخالء( وروبيةالعالقات البينية للجاليات األ: أوال
 بنـاء  هاصرامتييز عن األوروبية باأليالة اجلزائرية، للجاليات العالقات االجتماعية البينيةتتطلب دراسة         

  .وضعيتها االجتماعيةعلى 
∗الكومسوبوليةمتيز جمتمع األسرى بطابع ، و)1(األسرى يؤلفون الغالبية الساحقة من العناصر الدخيلة كان وقد

 

والفرسـان   ه ضم بني طياته فئات خمتلفة من اتمع األورويب، فجمع طبقة النبالء واحلكام االرستقراطينيألن
ختتلف حياته عمن وجه خلدمـة األرض أو ثكنـة اجلـيش     ايالدعامة فتمايزوا يف العمل، فمن اجته لقصر الو

  .االنكشاري أو يف البيوت
باملعاملـة  جلـهم  متتـع  شتركة حسب كتابام، فعبيد قصر الداي سري ماأللكن تبقى املعامل اخلاصة حلياة  

هلم مالبس للتفريـق   تمنحوببطانيات للسرير،  وادووز حيث خصصت هلم غرف خمتلفة احلجم سنة،ـاحل
مزينـة حبواشـي مـن     الرفيـع لتني أنيقتني من اجلوخ دبينهم، فخدم اجلناح األعلى لقصر احلاكم يتلقون ب

والبعض اآلخر مينح قميصـا   )2( يمنحون نفس النوع من املالبس دون حواشي،فديقة ذهب؛ أما خدم احلـال
من ذات القماش يصل إىل الركبتني وشاشية محراء وحذاء  اوقفطان خشنا وصدرية من امللف اخلشن وسرواال

  .)3(ه بالعملئذو غطاء من الصوف، وعلى كل واحد منهم أن حيتفظ به طيلة بقا
لشخصيات الكبرية يف الدولة يعاملون بلطف، رغم معانام أحيانا من نزوات مالكهم أو امللحقون باأن ما ك 

شخص جرد من كل  ،د نفسه قيد األسرأن من وجذلك خيضعون لقانون كوين عام، وهو مع وهم  ،حراسهم

                                                 
)1(

 .104املرجع السابق، ص: سعيدوين، الشيخ املهدي بوعبديل ناصر الدين 

∗
، املؤسسة )دط(، )1830 -1700(دينة اجلزائر حلرف واحلرفيني مبا: عائشة غطاس :، ينظرالتنوع والتعدد االجتماعي ونقصد ا 

  . 2007:الوطنية لالتصال، الرويبة 

  .28، ص املصدر السابق: ليندر كاثكارث جيمس )2(
)3(

 Venture de Pardis: op.cit, p43. 
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حال األسرى الذين يعملـون عنـد    هذاو ،)1(احلمايةأنواع  وسائل الدفاع عن نفسه وحرم من أي نوع من
هـؤالء  االسباين اي وعند كرباء الدولة وعند أغنياء األتراك واليهود ويف بيوت القناصل أو يف املستشفىالد ،

فخر الثياب ويأكلون أشهى األطعمـة وال  ، فهم يرتدون أتذكرهم بأم أسرى مجيعا ليس لديهم ما يؤملهم إالَّ
بـأم   همتذكرغري أن ، )2(ض املال لفدية أنفسهميف مدة وجيزة من مجع بع ة متكنهمفيفأعماال خ يعملون إالَّ

حماولني إجياد منفذ إىل نزعة الشعور باحلرية والتوق لبلوغها  محالة نفسية تدفعه ميولد لديهو هم،ـيؤملأسرى 
املتكررة للهرب من مدينـة اجلزائـر   " ميغيل دي سرفانتيس"رض الواقع ومن ذلك حماوالت لتجسيدها على أ

مـع بعـض   " رودريغـو "للهرب رفقة أخيه عديدةً اًدة مخس سنوات، رسم يف ذلك خطططيلة تواجده ا م
ض بذلك حياة الكثري من رفقائه للقتل من فعر ،وبعض األعالجاألسرى األسبان مبساعدة بستاين اسباين أسري 

الوالء  مسالة ساعدوا رفقائهم يف حوادث خمتلفة يطرحإن وجود بعض األعالج الذين  .)3("حسان باشا"قبل 
لديهم ارتباط روحي بأصوهلم األوروبية فسعوا يف مناسبات عديدة تقدمي  بقىعندهم، خاصة الذين واالنتماء 

تبقى سرية حىت ال يشـك يف إسـالمهم أو    ةاملساعدة ألبناء وطنهم السابقني؛ لكن األكيد أن هذه املساعد
  .والئهم لإليالة اجلزائرية

بني ثالثني وأربعني  سالسل تزن ما هم توضع يف أرجلتذكر أنه كانت  لألسرى غري أن بعض الشهادات     
  :وهذا حجم مبالغ فيه وذلك راجع لعدة أسباب، ، أي حوايل مخسة عشر أو عشرين كيلو غرام)4(رطالً

انعكست  بوزا وإمنا وضعوا هلا قيمة تقريبية، وهم يف حالة نفسية سيئةسرى السالسل مل يقم هؤالء األ: أوال 
  .أو موضوعي ى وصفهم هلا بتعبري غري دقيقعل
إن تضخيم حجم ووزن هذه السالسل مل يكن من باب املبالغة والتهويل فقط، وإمنا كان مقصودا وله : ثانيا 

 بـاء  الكـثري والـوفري آل  وجعل أيديهم تدر املال  ،دف إىل كسب استعطاف مسيحيي أورويبأبعاد أخرى
  .راألس من االفتداء لتخليص إخوام

جلب أمـوال كـثرية جـراء     سر املسيحيني ومهاكام اجلزائر طيلة الفترة العثمانية هدفني من أحلكان : ثالثا 
هـذه   ،فال يعقل أم يرغبون يف وضع سالسل ملن يريدون منهم العمل لـديهم وكسب يد عاملة،    ءاالفتدا

الفترات اليت تكون األوضاع األمنية غـري   أمام القيام به، رمبا يرجع ذلك إىل بعض السالسل يف حد ذاا عائق

                                                 
 الشـركة إمساعيـل العـريب،    :، تع و تـق و تـح  )1824-1618(مذكرات ويليام شالر قنصل أمريكا يف اجلزائر : وليام شالر )1(

  .100، ص 1982: ة، اجلزائرـــالوطني
)2(

  Venture De Paradis: op.cit, p- p 52-53. 
  .74-73ص  - ص املرجع السابق،: جنيب أبو ملهم وموسى عبود )3(
  .28، ص املصدر السابق: ليندر كاثكارث جيمس )4(
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ل اجليش املدن اجلزائرية واليت يستغل األسرى فرصة انشغا املتكررة علىمستقرة باملدينة، كاحلمالت األوروبية 
  .)1(م1763بشن ثورات كثورة  اهلرب بصد تلك احلمالت حماولني

صداها إىل عـائالم  نقل مآسيهم لهم واويع  شكاسمل رىاألس سجونفيذهبون إىل  رجال الدين أما        
 كـان  لرجال الدين دور األساسيالف )2( ، حماولني ختفيف األمل اجلسدي والنفسي عن هؤالء البؤساء،وأممهم

وبعد إمتام إجـراءات  حتديد قائمة من يراد هلم احلرية، و قيمة الفدية على األسرى بعد االتفاق مع الداي تداءفا
  .إىل أسقفية املستشفى االسباين لتأدية قداس الشكراألسرى  ري برنسا ابيض اللون ويتوجهاالفتداء مينح لكل أس

املشـاكل أنـه يف سـنة    ، ومن بني تلك خاصة بعد افتداء األسرىالفداء مشاكل، تعترض آباء كانت        
جولة حبرية مع م أحبرت إحدى بنات أغا االنكشارية تدعى فاطمة خطيبة أحد أثرياء مدينة اجلزائر يف 1612

إىل  حد القراصنة املسيحيني الـذي قـادهم  من طرف أ سيم زواجها، إالَّ أم أسرواخطيبها ووالديه إلمتام مرا
ر سأ خربقي األغا تل بإلحدى العائالت أدخلتها للديانة املسيحية، وعق فاطمة بيعمت ميناء جزيرة كورسيكا و

غري أا رفضت العودة مفضلة البقاء يف موطنها اجلديد بديانة ، هاأرسل مفاوضني من أجل افتداء ،فاطمة ابنته
قام أعضاء الديوان بتقييد األسرى احملررين مع اآلبـاء   حىت ،أغا االنكشارية جديدة، وما إن بلغ اخلرب والدها

بعدما هدأت األوضاع أخرج الباشا اآلباء من السجن ولكنه رفـض إعطـاء   يف السجن، و مجيعاواحتجازهم 
املشاكل اليت تعتـرض   ، هذه عينة عن)3(من دون األسرى احملررين بالعودة إىل أسبانيا ال الدينلرجح التصري
  . علمية االفتداء إمتامبعد أآلباء 
نقلوا إىل  ، لذلكلقناصل فقد متيز بكون أفراده من برجوازية املدينة األوروبيةالداخلي ل تمعاأما            

وهم من ذوي املكانة :"...)4(قال ويليام شالر البذخ ويف هذا الصدداجلزائر كل مظاهر الترف و
ن االجتماعات اليت تقع بينهم وبني عائالم جتري يف جو ، ويعرفون أدق أسرار حكومام فإرفــوالش

من اللطف والتعاطف وهي من أمجل ما شاهدته يف حيايت وطريقة معيشة القنصل تتسم باألناقة 
 العالقةونستنتج من هذه ، ..."يات واملظاهر اليت تضايق اآلخرينالية من الشكلذخ، ولكنها خـــوالب

قل رمسية وعفوية، يرجع ذلك إىل السعي احلثيث للقناصل وحرصهم الشديد أا كانت أ البينية تمع القناصل
  . عالقام الداخلية مع بعضهم البعضعلى 

                                                 
 .233املرجع السابق، ص: وولف.ب.جون )1(

)2(  Henri Garrot: op. cit, p464.  
)3(

  /نقال عن .80املرجع السابق، ص :حفيظة خشمون 
Tournier (Jules): Jean LeVacher, Prêtre Consul de France & martyr (1647 - 1683), Les 
Éditions la Porte, Rabat; 1947, pp. 172 – 173.                

  .106املصدر السابق، ص  :وليام شالر )4(
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كان عددهم باملراكز التجارية قليالً الذين - باجلزائر لتجاريةللجالية ا كانت احلياة الداخلية يف حني        
فرنسية مل يكن يتجاوز الاملؤسسات أغلب فأشبه باملعسكر ففي النهار عمل متواصل ويف الليل راحة،  -جدا

وأمني  وايل الشركة :ضمت هذه املؤسساتم 1799سنة  ففيشخصا  )50(اخلمسني  قيهاعدد العمال 
رغم هذا العدد من العمال ، عمال فرنسينيإضافة إىل ، له ومساعدين ، وقس وطبيبللعمال ومفتش جتاري

 )50( نمخسو فأرسلت هلم ،حلمايتهم عسكرية طلبوا من حكومتهم تنصيب حامية الفرنسيني بالشركة فإم
 التجار واملؤسسات الفرنسية لكن عالقة ؛)1(فرنسيعامل  )400( ةأربعمائمع جنديا حتت قيادة نقيب 

بالسكان والسلطات احمللية مل تكن ودية عكس الذين يقيمون يف مدينة  املوجودة يف الشرق اجلزائري 
الذين أوفدوهم إىل  الرأمساليني األوروبيون اجلدد جتسيدا لتفكري ن يف الشرق اجلزائرياملقيموفكان  ،زائرـاجل

  .األيالة اجلزائرية
   اجلزائرجاليات األوربية يفسرية للاحلياة اُأل: ثانيا

 ظلت حيثلتساؤل وعالمات االستفهام الكثري من ا يف اجلزائر لجاليات األوروبيةسرية لاُأل ياةاحلتطرح       
نه خالل القرن وال نستبعد أ ،إالَّ يف ما خال بعض اإلشارات ؛يف طي النسيان أو الكتمان أحياناًهذه احلياة 

ا لدى  ضر عائالا إىل مدينة اجلزائر بسبب احلظوة اليت حيظونالفرنسية حت لثامن عشر امليالدي كانت اجلاليةا
لألسرة  ج، وحنن نبحث عن منوذةاجلزائري يالةهلا نشاط جتاري باألكان أكثر جالية  السلطان العثماين وألا

" دينينوس"م ويدعى 1797األوروبية باجلزائر وجدنا أن أحد مترمجني احلملة الفرنسية ولد باجلزائر سنة 
)Daninos (تعلم اللغة العربية وأصبح مترمجا بإحدى احملاكم الفرنسية)سر األوروبية ، مما يعين أن اُأل)2

  .تواجدت باجلزائر رغم قلتها
 أن حياة التجار ، إالَّيةاجلزائر املدينة من وسائل الراحة اليت وفرها األوروبيون ألنفسهم يف معلى الرغ      

د عزلتهم عن قلزمن خدمة لإلقطاعية وللرأمسالية التجارية ونثر بذور االستعمار، اليت سخروها ملدة قرون من ا
نه أ :"االنكليز مبرارة وبكثري من الغيظ واحلقدالتجار عن حياة  )3("وود"ويف هذا الصد قال جمتمع احلياة املدنية 

خلف آلية التجارة وتطورها الصاخب املتحرك، كانت تنه التجارة ومل تكن سوى ب األدوات احملركة هلذص
تجارة الالبشر الذين يتم بواسطتهم العمل، ويكتسب الرخاء، فرجل الدولة والتاجر املقيم يف الوطن، كانت 

فهو جامع لرسوم مجركية تدر على خزينة مبنظار املادة فقط،  إالَّ )التاجر(ال يهمه شخصيا، وال ينظر إليه عمالً
، أو املصلحة الشخصية قتصادية تسهم يف إرضاء املصلحة املادية للدولةكافية ويئ حالة ا الدولة أمواالً

                                                 
  .198املرجع السابق، ص  ،التجارة اخلارجية :يحممد العريب الزبري )1(
 .24ص ،1996، دار الغرب اإلسالمي: ، بريوت)4ج(، )1ط( ،أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر :أبو القاسم سعد اهللا )2(

 .669ص  ،)2ج( ،بالد الشام  يف العهد العثمايناجلاليات األوروبية يف : ليلى الصباغ )3(
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، ويف كلتا احلالتني يعيش هؤالء منعزلني عن حياة األسرة والعائلة وحيام مليئة باألخطار اليت ددها "لألفراد
 عن روابط يعد تقريباً انقطاع كاماللة اجلزائر، فالعمل التجاري ياأإذا نشب خالف أو حرب بني دوهلم و

ألم  إىل اجلزائر مل حيضروا زوجام وعائالمالتجارية  أفراد اجلالية البيت واألسـرة، لذا نستنتج أن
باأليالة بالدرجة األوىل رجال اقتصاد وأرباب مال وهم يف حقيقة األمر مدركني خلطورة عملهم 

الل احلمالت األوروبية  واحلروب قد تعترضهم خذلك حىت ال يعرضوا عائالم ألزمات رية، وــاجلزائ
  .أو اخلالفات على اجلزائر
 ضطر القنصل الربيطاين إىل يتحدث عن حالة نزاع بني اجلزائر وانكلترا وهو ما ا )1("ويليام شالر" فهذا

وكان  ،راجلزائ ةالريفي إىل املدينة وذلك أثناء محلة اللورد اكسموت على مدين امن مرتهل بسرعة إجالء أسرته
نصل رفقة زوجته وأطفاله، وعقب ذلك رافق القنصل األمريكي السيدات واألطفال من أسرة القنصل الق

لتهريب أسرة هذا  ةجح سفينةالعلى ظهر  من تناول الطعام ينخذمتالواقفة يف امليناء  اإلجنليزي حىت البارجة 
  .القنصل

ثورة ضد اليت قامت ب القبائل ا منعلى قنصلية اجنلترا ألن عماهلا وخدمها كانو ديتأع م1823سنة  ويف
 همرتلالشرطة  تفاقتحم ،لذين يعملون لديهالعمال واخلدم اتسليم رفض القنصل االجنليزي ، و)2(السلطة

ودخلت إليه بطريقة تثري الفضيحة وفتشته دون أي مراعاة للحرمة  ،ايدون علم الد بواببكسر األقامت و
اجلزائرية  العالقات مما أدى إىل تردي أ كان جيب أن يعترب مقدساًحىت خلوة امرأة القنصل وبناته وهو ملج

حرية املسكن لألجانب جتيز  ، رغم أن االمتيازات املمنوحة)3(حرمات نتهاك؛ ألن املسألة مسألة ااالنكليزية
ة جيب فال جيوز انتهاك حرمة املسكن إال بإجازة قنصلية الدولة اليت ينتمي إليها هذا األجنيب ويف هذه احلال

 كل القناصل ورمبا اعتاد ،حضور القنصل أو من يقوم مقامه عندما تدعو احلاجة إىل دخول تلك املساكن
ة اجلزائرية خوفا من عدم إحضار عائالم إىل األيال دينة اجلزائر عقب هذه احلادثةم املتواجدين يف األوروبيني

  . عائلة القنصل االنكليزيمصري  أن تلقى إحداها
على سبيل املثال ال احلصر القنصل االجنليزي باملشرق أحضر معه زوجته على الرغم من عدم وجود و        

مواد وبنود يف املعاهدات سواء مع الباب العايل أو مع اجلزائر متنع أو تسمح بإحضار األوروبيني لزوجام 

                                                 
 .203،153املصدر السابق، ص، ص )1(

 :ة القـاهر  التوزيع،دار الفكر للدراسات و النشر و ،)1ط(لطيف فرج، : تر ،املدن العربية الكربى يف العصر العثماين :أندري رميون )2(
 .87،ص1991

  .198، ص املصدر السابق: شالرويليام  )3(
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فرنسيني يف مجيع أرجاء الواليات ولكن غرفة التجارة املرسيلية كانت تبدي امتعاضا لوجود النساء واألطفال ال
  .)1(العثمانية؛ ألنه يوقع األمة الفرنسية يف مأزق وأخطار قد تعصف بأمن الدولة الفرنسية

السيما بعد إسالمهن، ومنهن  قد أثرهنوفُ اجلزائري فقد اندجمن يف اتمع األوروبيات األسرياتأما         
كانت معجبة بصفات سيدا اليت كانت وهناك من  ،يوتيتخذن جواري ويعملن كخادمات يف الب كن من

يف معامل النسيج واخلياطة والطرز، ومل يالحظ أن إحداهن قد بيعت يف األسواق العامة بل على  تشتغل
العكس من ذلك كانت املرأة حتظى باحترام كبري حىت إا تبقى طرفاً صاحلاً ومرغوباً فيه للزواج بعد أن حترر 

  .)2(ا يف أوروباوتعود إىل بلده
وكثريات هن  ،)3(وحتصل على حريتها األسرية األوروبيةويف بعض األحيان كان صاحب البيت يتزوج 

البالغ من  باشا" خري الدين"ج ازو ن ذلكم ن،أو ريس البحر الذي أسره نمالكه نتزوج اللوايتاألسريات 
نف وجنم عن هذا الزواج جيل عثماين؛ ص ،"وغايتان مارية دي"االيطالية من أسريته  سنة حينها مخسنيالعمر 

  .)4(ضمن فئة األتراك
ومع هذا فال جيب أن نسقط من االعتبار أن مثل هذه الزجيات كانت غريبة وشـاذة عـن اتمـع            

بكثري من وضعية وصيفة أو خادمة يف البيت مـدى  لألسرية ري، واألكيد أن هذا الزواج كان أفضل ـاجلزائ
  .هذا الزواج شكل حاالت خاصة ملشاهري رياس البحر نعلى أ ،احلياة
ملاذا عمل األتراك على رفع مرتبة األسرى علـى حسـاب السـكان    : وهذا يدفعنا إىل طرح تساؤل       

ذلك أم يرفعون أبناءهم من أسريات مسيحيات أو علجات إىل مكانة اجتماعيـة   نبل أكثر م!! اجلزائريني؟
على حساب أبنائهم من اجلزائريات، كمـا أن معظـم السـالطني     –زوجاتخاصة حاالت تعدد ال–عالية

*العثمانيني تزوجوا نساء أوروبيات
لعنب دورا سياسيا خطريا  أوصل أبناءهم لسدة احلكم، والوثائق واملصادر  

                                                 
)1(

 Paul Masson: op.cit, p 484.  
   .12املرجع السابق، ص: حفيظة خشمون )2(
  . 230، ص املرجع السابق، )2ج(، اجلزائر بوابة التاريخ :مار عمورةع )3(
 .228ص املرجع السابق، :وولف.ب.جون )4(

*
فقد عمد عدد كبري من سالطني الدولة إىل الزواج باملسيحيات فقد اختار عثمان لنفسه زوجة مسيحية من فليقيا ورشح سيدة يونانية  

احلاكمة وأجنب فيري أي زهرة اللوتس مث صار تقليدا للبنني واحلفدة من أعضاء األسرة العثمانية يطلق عليها نيلو ،مسيحية البنه اورخان
ناق اإلسالم وبوالئهن للدولة لكنهن بعضهن كن يتظاهرن باعت، و، وتزوج هو بدوره من ابنة ملك بلغاريا املسمى اورخان مراد األول

األول حىت ولـو  يذ برنامج من وحي حكومات بلداهن لتحقيق مصاحل وطنهن ن على تنفعمل بني ضلوعهن حبا ووالء لوطنهن ويفنيخي
مانيـــة  الدولـة العث  :أمحـد أق  كونـدز، سـعيد اوزتـورك     :ينظر  ،اإلضرار مبصاحل الدولة العثمانيةكان ذلك ينطوي على 

516، 511، ص ،ص 2008: ، وقف البحوث العثمانية، اسطنبول)دط( ،ةــــهولا.  



  احلياة �ج�عية والثقافية للجاليات األوربية                                                     الفصل الرابع                             

 

 
110 

رفة مل تدون احلياة الشخصية للدايات والبايات فال نعرف إن كانوا تزوجوا بنساء أجنبيات ومل نتمكن من مع
 . أمسائهن

اجلزائري األورويب ويف  ينبغي أن نعرف ما يلعبه الزواج بغري اجلزائريات واملسلمات يف االتصال الثقايفو     
  .ويف ايار مظاهر التمايز العرقي بني السكان اجلزائريني يف اتمع اجلزائري الوحدة القرابية تغيري

اإلثين والطبقي للجالية املسيحية ترك بصماته على اتمع  فالتثاقف االجتماعي ومن ورائه التنوع       
باملسيحيات وإعالن  جوصل ذروته إىل حد التسري باجلواري والزوا اجتماعياً اجلزائري مما أحدث احتكاكاً
) حسب األحكام الشرعية(، أو إعالن حمظيات وهن اجلواري املفترشات )1(اإلسالم كتعبري عن االنصهار

يف املصطلح العثماين ويعين السعد أو احملظية " باإلقبال"يلدن يف الغالب فسميت الواحدة منهم مل  والاليت
  .)2(أحيانا من فورها إذا رزقت بطفل" سيدة"وترتفع إىل 

أثار هذا الزواج املختلط حفيظة الدولة العثمانية ودول أوروبا؛ ألن هذه الظاهرة كانت مستشرية وهو        
يعلن فيه أن مجيع الفرجنة الذين  إصدار منشور إىل م 1677سنة  "قره مصطفى"عظم ما دفع الصدر األ

يتزوجون من رعايا السلطان يعدون رعايا أتراكا وحيرمون من فوائد امتيازام، فأصدرت شركة الليفانت 
قناصلهم  االنكليزية أوامر مشددة ضد الزواج من هذا النوع، ودعت أفراد اجلاليات لكي يقسموا ميينا أمام

شكاوى إىل  رةبأم لن يتزوجوا من أية امرأة من رعايا األتراك، أما فرنسا فقد دفعت غرفة التجا
مينع صاحب اجلاللة مجيع الشباب من : "طلب من حاكم الربوفانس تطبيق األمر اآليتف" بونشارتران"الوزير

 ن البالد دون موافقة آبائهم وأمهام وحتتمن التزوج من سكا الواليات العثمانيةاألسر الفرنسية املقيمني يف 
، فيجب أن ذين محلوا زوجام إىل الواليات العثمانيةأما الفرنسيون ال...طائلة العقوبات وإعادم إىل فرنسا

  . )3(..."يرسلوا أوالدهم إىل فرنسا وخباصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بني العشر والعشرين سنة
ـ  ،رع العائلة بكاملها يف األسكما يصادف أن تق         ةمثلما حدث إلحدى األسر متكونة من سيدة اجنليزي

مدينة بـالريمو  احدمها على وشك الزواج من  رفقة زوجها الروسي مع طفليهما رفقة شباب من صقلية كان
علـى   عمل مع السلطات اجلزائريـة ي" كايلي" هو السيد االنكليزي وأثناء هذه الفترة كان القنصل الصقلية،
؛ لكن حىت وإن بقي هؤالء يف اجلزائر أسرى فإن التواصل مـع  )4(مع اثنني من الرعايا االنكليز عنهم اإلفراج

                                                 
  . 54، ص املرجع السابق :ومحمفوظ رم )1(
  .516، ص املرجع السابق :أمحد أق كوندز، سعيد اوزتورك )2(
 .673، ص ، املرجع السابق)2ج(، بالد الشام يف العهد العثمايناجلاليات األوروبية يف  :ليلى الصباغ )3(

 )4( Shaw Le Docteur: voyage dans da régence d Alger ,Traduit: J Mac .carthy, chez marlin 

:Editeur .Rue de sovoise , Paris :1830, p206.                                                                     
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تقطـع صـالم   مل خنمن أن تلـك املراسـالت بـني األقـارب وأهـاليهم      ، لكننا )1(عائالم كان ممكنا
اعر وانفعاالت وأفراحا واترحا يف طياا مشالرسائل تلك حتمل  ماوذلك يسمح لنا بتصور ام، ـــبأوط

  .ت سرية ونادرا ما تصل إليهمعن الوطن، واغلب الظن أا كان
وما يالحظ يف جمتمع اجلاليات األوروبية باجلزائر يف تركيبته الدميغرافية تفـاوت جنسـي وتفاضـل           

أ عنـه نـوع مـن    شينمما ، الذكور واإلناث داخل هذه اجلماعة وي؛ ينتج عنه عدم تناسب اجلنسنيــفئ
للمـزوار، ومل   علم احلكام ويدفع عنـه رسـوم   هم إىل الفجور، الذي كان ينشط بهت بعضاملشكالت وج 

ذكورة للوجود األورويب عـزز  ن جمتمع الأل ؛)2(املغاربيةيشمل الزنا املرأة املسيحية فقط؛ بل الفقرية التركية و
  . عبارة يف إطار اآلداباكتفت الدولة ب، وثر وتعاظم هذه املمارساتتكاأسباب 

  منط مساكن اجلاليات باجلزائر : ثالثا
يبدو أن السمة املميزة للمدينة اجلزائرية خالل العهد العثماين هي الفصل الشديد بني اجلاليات يف أحياء        

لى ىل تسجيل ذاته عىل أن جيد لنفسه داللة جغرافية وإمنعزلة طبوغرافيا، فكل بناء اجتماعي كان يتجه إ
 األوروبية خريطة املدينة داخل حي منفصل، وبطبيعة احلال كان االنعزال أكثر وضوحا بالنسبة للجاليات

، لذلك اختذت اجلاليات األوروبية باجلزائر سكناها يف أماكن متنوعة )3(األكثر تفردا بالنسبة لألغلبية املسلمة
  .ن استأجر بيوتا منفردةوع؛ فمنهم من أقام بالفنادق واخلانات ومنهم مـومتعددة الن

ضم حمالت يستغلها فيها كانت عبارة عن مباين كبرية ذات طابق أو طابقني ت افالفنادق اليت سكنو        
ن وغرفا يأوي إليها الغرباء واملسافرون وكان يف بعضها اصطبالت ميكن للتجار الذين يرتادون التجار واحلرفيو

وكان بعض هذه الفنادق يشبه ما يعرف يف املشرق بالبازار أو اخلانات أو  ،املدينة باملاشية والدواب استعماهلا
القيصريات، وهي أسواق مغطاة تصطف يف أطرافها احملالت على طول املمرات، ويف العادة تقسم إىل 

، ويقيم التجار والوكالء يف هذه )4(قطاعات يطلق عليها أمساؤها نسبة إىل احلرف أو السلع اليت فيها
غلبهم يستأجر منازل مبدن الشرق اجلزائري نتيجة لتوفرها وإمنا أال يستقرون مبدينة اجلزائر ألم  ؛ادقـالفن

  .لالقتصاد وخاصة التجارة الزراعية اًخصب على نشاط وجماالً
مدينة  اءــأحي غالبيتها داخلكانت  األوروبية اليت أقامت ا اجلاليات أما بالنسبة للمنازل املنفردة       

ة إىل فإا جمزأحتفظ ا قاطنوها، وهلا بعدان احلي واملسكن، وبالنظر للمدينة حبميمية ا تمتيزوقد  زائر؛اجل

                                                 
    . 670، ص ، املرجع السابق)2ج(، بالد الشام يف العهد العثمايناجلاليات األوروبية يف  :ليلى الصباغ )1(

)2(
 E.A. Duchesne: De La Prostitution Dans La Ville D’Alger, Libraire De L’Académie 
Impériale De Médecine, Paris: 1853, p19. 

  .131ص، املرجع السابق :رميون هأندري )3(

 .236املرجع السابق، ص : مصطفى بن محوش، بدر الدين بلقاضي )4(
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الضيقة  عمن الشوارت املوريسكية وهي عبارة عن متاهة جزأين مها اجلزء األعلى أي اجلبل، وتقطنه العائال
ع هذه املدينة باخلصوصية ة، وتتمتت عائليوامللتوية، ويتكون أساسا من األحياء السكنية الراقية تضم سكنا

فهي جزء ) الوطا(، أما املدينة السفلى "الفضاء اجلماعي "أي" احلومة" واالستقاللية وهو ما يطلق عليه اسم
  .)1(األعراق ةخمتلف تضنه من سكان ، وينظر إليه على أنه فضاء عمومي مبا حيمسطح أكثر حيوية وتعدادا
نجد عالوة على املساكن ديوانا واطين جنسية معينة؛ فيانا ختصص حي صغري ملوهذه املنازل واملساكن أح

خيصص هلم يوم من أيام األسبوع للذهاب إىل  باملنازل اً ال يكون احلمام متوفرقنصليا وفرانا ومحاما، وحني
ا السيد مرحلة الدراسة فقنصل فرنس ل، تلك الظاهرة الفذة اليت لقيت انتشارا خال)2(احلمامات العمومية 

وتعرف على احلمامات ونظامها يف تقسيم " إبراهيم خوجة"حد احلمامات رفقة احلاج ذهب إىل أ" بوم"
  .)3(الوقت بني النساء والرجال

عن دراسة وليس  اًونلحظ أن اختيار األجانب لسكناهم مبدينة اجلزائر مل يكن عشوائيا إمنا كان اختيار       
يتصل بشكل مباشر مع ما جيري يف  اًاجتماعي اًا فضاءباعتبارهأحسن وأفضل  لكون املدينة السفلى اعتباطاً،
: نوعنيعلى من امللكيات اخلاصة مدينة اجلزائر وهي  اقرب إىل الواجهة البحرية وهم بذلك استفادووأ املدينة،

واألحياء األكثر وكل هذه املناطق تعترب من الشوارع ، )4(إحداها قريبة من املدن واألخرى يف املناطق اجلبلية
شارع البحري، وكان الطريق الذي يربط باب الوادي ن وباب عزوو أمهية يف مدينة اجلزائر مثل باب الواد

وباب عزون والسوق الكبري بقبابه وشوارعه املغطاة، وقصر اجلنيبية واملساجد الكربى مرتبط بشكل مباشر مع 
  .)5(حي القناصلة واملنازل الفاخرة للرياس

ها شعبة عميقة وميينا مقراً لسكناهم؛ ألا عبارة عن هضبة يسارها التجار منطقة األبيارو تار القناصلاخ      
ا منازل عديدة مطلية باجلري، وحدائق كثرية تعطي للطبيعة مظهرا  ،تنحدر حنو البحر سفوح شديدة

اجلزائر، وهلذا  دينةمبالربتقال، وهي من أمجل الفحوص البا، حيث تكثر األشجار املثمرة كأشجار ــخ
، كقناصل السويد كذلك مقرا هلم يف فصل الصيف، وفضلتها اجلالية الدبلوماسية مقرا هلا اختارها األغنياء

غلب ممثلي القنصليات من قناصل ونواب وحمافظني كانوا يقيمون يف ك وهولندا واسبانيا وفرنسا، وأوالدمنار
القناصل ي مبىن يسمى بدار النصارى، عند التقاء الزاوية حبي ، ويوجد ذا احلحي واحد يسمي حبي القناصل

                                                 
 .59، ص 2006: ، دار القصبة للنشر والتوزيع، اجلزائر)دط(جناح مسعود : ، ترمدينة اجلزائر تاريخ عاصمة: العريب ايشبودان )1(

 .143ص  ،1975:، اجلزائر25/، عجملة األصالة ،"وضع اجلاليات األوروبية يف املغرب قبل االستعمار: "بونو سلفاتوري )2(
)3(

 Laugier de Tassy: op.cit, p168. 
 .48، ص ، املرجع السابقواجلبايةدراسات تارخيية يف امللكية والوقف  :ناصر الدين سعيدوين )4(

  .60املرجع السابق، ص : العريب ايشبودان )5(
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 ، والزالت إىلبياركل هذه اإلقامات كانت بضاحية األ، و)1(وبالقرب من باب اجلزيرة توجد املساجد منتشرة
 اليونانو هولنداو بلجيكاو إسبانياو إيطالياسفارة  :مثل ا، القنصلياتو مقرات السفارات أغلب اليوم

، وليس ، وهذا ما يعزز فكرة اختيار اجلالية الدبلوماسية الماكن إقامتها اختياراً دقيقاًمناركاالدو الالربتغو
  .اًياعتباط
؛ األورويب باجلزائر اتمع إن اختاذ القناصل األوروبيني باألبيار منازل قصور يعطينا صورة واضحة عن      

مسحة جزائرية  أعطى هذا التمازج العمراين وات أوروبية،حلديث وبأدألنه مت تأثيثها على النمط األورويب ا
يطايل جبانب الفيانس اهلولندي والزليج إذ جند الرخام اإل ،ك ضفيت البحر املتوسطصورة الحتكاو أوروبية

التونسي خمتلط مبرايا البندقية وحرير مدينة ليون الفرنسية جبوار ساعات احلائط االنكليزية وزجاج 
يستأجروا منهم أو  اكانت مثلها مثل منازل اجلزائريني خاصة األثرياء منهم؛ ألم كانو ، فقد)2(مياـبوهي

 يةاجلزائر األيالة ن الواحد منهم جمرد وجوده يفويعمروا عليها منازل أل روا أراضومل يكونوا ليشتيبتاعوا، 
ك الدبلوماسيني لتكون بيوم قريبة بيار الستقرار أولئفاختيار هضبة األ ،مستمراً خطراًويشكل ديدا حلياته 

  .ت احلمالت واحلروب األوروبية على اجلزائرالبحر يف حاال من
اجلزائر واليت خصصوها  ةفتلك األراضي أو املزارع اليت امتلكها بعض أفراد اجلاليات األوروبية بفحوص مدين

على كل من  اياهصادر محدائق خضراء، وتوزعت م هازرعوهناك بعيدا عن حر املدينة،  لقضاء الصيف
ومنها وادي املغاسل ووادي الطارفة، وكذا الينابيع ، األودية والينابيع واآلبار املنتشرة على سفوح جبل بوزيعة

اليت شكلت بدورها مصدرا آخر للمياه بالفحص، أمهها عيون الساخنة واحلامة وعيون القناصل مبنحدرات 
والصقليتني  امياهها يف ري بساتني قنصليات سردينيجبل بوزريعة عرفت ذه التسمية الستخدام 

الصهاريج داخل املنازل حىت تزود كانت هذه الشبكة املائية الكبرية يف مدينة اجلزائر ، )3(كمارـالدان
كانت حمل اهتمام احلكام ورعايتهم اليت والساحات العامة والثكنات واحلمامات والفنادق ودور احلكومة، و

  .)4(أوكلوا اإلشراف عليه إىل أمني الصندوق إدارياً بتها وصيانتها جهازاًالذين أحدثوا ملراق
  
  
  

                                                 
  .34ص املرجع السابق، :مصطفى ابن محوش، بدر الدين بلقاضي )1(

 .114، ص املرجع السابق: يلالشيخ املهدي بوعبد ناصر الدين سعيدوين، )2(

 .410، ص 2000: بريوت ،إلسالمي، دار الغرب ا)1ط(، ورقات جزائرية: ناصر الدين سعيدوين )3(

 .411ص  املرجع نفسه، )4(
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 روجواخلوأماكن خمصصة هلم للدخول  اًوكان ألفراد اجلاليات األوروبية املتواجدة مبدينة اجلزائر أبواب       
ع اليت كان التجار ش السلياالسم نسبة إىل مبىن كان خارجه يعمل على تفت اباب اجلمرك، مسي ذ ، مثلمنها

وكذلك برج املول، هذا احلصن يستعمل إللقاء التحية العسكرية للقوات  )1(يوردوا للمدينة األوروبيون
وكانت هذه الطلقات يف السابق موزعة على احلصون  نارية حد وعشرين طلقةااألجنبية، حيث كان يطلق و

طلقات يف كل من برج احلديد وبرج السردين طلقات وأربع   ساألخرى، فقد كان يطلق من برج الفنار مخ
لجاليات شارع شارلكان الذي كان منازل ل ، ومن بني األحياء اليت عرفت)2(وبرج اجلومان وبرج رأس املول

*يطلق عليه اسم الرحبة القدمية يف أعاله كان يطلق على الشارع
دار قنصل الدمنارك واليت حتولت فيما بعد إىل  

  .تمدرسة تسريها الراهبا
مبقربة غاية  مقربة لدفن األموات، فالدولة اجلزائرية خصت اجلالية األوروبية خارج باب الواد خصصتو     
ويدفن فيه حىت أولئك الذين  ،يهودالمسيحيني ولل ومكان آخر فيها مكان لدفن املسلمنياالتساع، يف 

الوفاة يف حالة و ،)4(راءات دفنهمبإج اآلباء تكفل، ويف العادة ي)3(يتعرضون للعقاب كالتعذيب أو القتل
   .اتيدفنون باجلماع األوبئةاجلماعية بسبب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .143املرجع السابق، ص  ،وضع اجلاليات األوروبية يف املغرب قبل االستعمار: سلفاتوري بونو )1(

 .193، ص 2007: اجلزائر ،، دار املعرفة)1ط(، قصبة اجلزائر الذاكرة واحلاضر واخلواطر :فوزي سعد اهللا )2(
د مبنطقة االبيار مرتل دار تشيكيكن ملك لسيد إبراهيم بن يوسف وزير البحرية التركية اكتراه منه قنصل اسـبانيا  وكذلك كان يوج *

مصطفى بـن   :، ينظر1831عام  فولكس  بثمن رمزي والباحث الفرنسي املستشرق ألبري د وحوله  إىل مقر صيفي له قبل أن يشتريه
  . 271املرجع السابق ص : ، بدر الدين بلقاضيمحوش

)3(
 Laugier De Tassy: op. cit, p160. 

  .85املرجع السابق، ص :حفيظة خشمون )4(
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  باجلزائرالعالقات االجتماعية األوروبية اجلزائرية  :املبحث الثاين
ر ـتؤمن بغي من الصعوبة أن يعيش اإلنسان مع نفسه دون أن خيتلط مع بقية اتمعات األخرى، اليت        

تقوم على التوافق حول مصاحل  ن يدخل يف عملية تبادلية مع طرف ثان، أو مع أطراف أخرى،دينه، ودون أ
 تعايشلذا يعد اتمع اجلزائري أدق وأوضح صورة لتقييم مدى اندماج و ة،ضرورات مشترك أو أهداف، أو

  .يف هذا املبحث اجلاليات األوروبية فيه، وهذا ما سنحاول دراسته
  والتقاليد والعادات  االحتفاالت :أوال

أو أجانب متصلة بشكل طبيعي  إن أوضح املالمح احلياتية تمع مدينة اجلزائر سواء كانوا جزائريني        
االحتفاالت  األحداث كث األكثر أمهية يف حيام لذلك، فهي سهلة التناول نسبيا، فمن بني تلادباألح

) عيد الفطر(لبريم حتفاال وعلى رأسها اأكثر املناسبات فرحا وا ها فهي منالدينية والرمسية، خاصة الدينية من
كن ليس ليشاركوا فيها، ل األوروبية توجه الدعوة يف مثل هذه األعياد إىل قناصل الدولوعيد األضحى، حيث 
وهي  ،)1(اي ويلهجوا بالثناء على قوته وعظمتهإىل الد موإمنا يدعون لكي يقدموا حتيا بوصفهم ممثلني لدوهلم

خيصص هلم مكان، وعندما يتركون يف وسط اجلماهري وال ف ،)2(دايعادة قدمية يف الديوان داخل قصر ال
الذي يأيت يف مؤخر الركب  )3(م، فيما عدا رئيس الطائفة اليهوديةيال تقدمهم قواعد املراساي الد يدخلون عند

  .دائما
لتركي العثماين على القصر ويرفع العلم اجلزائري على يرفع العلم االفطر عيد ويف اليوم األول من        
 هخارجو القصروداخل  ،البحر قذائفها احتفاال ذه املناسبةع نرياا، واملدافع املسددة إىل تطلق املدافون لاحلص

تقام احتفاالت من مآدب وموسيقى ومباريات املصارعة وخيصص مكان للمصابني من املقاتلني جراء القفز 
رض، فقد كانوا يرتدون فقط سراويل قصرية جدا، وبقية اجلسد عاري ممسوح بزيت الزيتون والفائز على األ

  .)4(منهم حيصل على جائزة
، وهناك لعبة أخرى جتري يف مثل )5(ويتم استعمال املفرقعات التقليدية الصنع عند الباب اخلارجي للقصر      

) الصباحيية(يشترك فيها الباشا أيضا، فقد كان الفرسان  هذه املناسبة أيضا وتسمى بلعبة العصي وهي لعبة
يسريون الواحد تلو األخر ويرمون عصيهم اليت تشبه الرماح على بعضهم البعض، والفائز هو الذي يصيب 

                                                 
  .67املصدر السابق، ص : ويليام شالر )1(

)2(
 M.M Alex De Celerq Et C .De Vallet: Guide pratique Des Consulats, (Tome1) , (5Edition), 
A. Dedome . Editeur, Paris: 1898, p 135. 

  .67املصدر السابق، ص : يليام شالرو )3(
)4(

 M.M Alex de Celerq et C .de Vallet: op. cit, p135. 
  .32املصدر السابق، ص : جيمس ليندر كاثكارث )5(
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حد الفرسان وحياول إصابته بعصاه، والفارس يركب الباشا فرسه وهو يسري خلف أ صاحبه ويف ايتها
  .)1(اشا بعصاه ألنه عندئذ يرتل عن فرسه ويتقدم من الباشا ويعطيه الدراهماحملظوظ الذي يصيبه الب

     اي على وعقب مباريات املصارعة يأيت كبار املوظفني واألعيان إىل قاعة االستقبال، حيث جيلس الد
من  ، بينما كان اخلزناجي وخوجة بيت املال ووزير البحرية واقفني على يساره وبقية موظفي القصركرسيه

ذوي الرتب األقل يقفون وراءه وبعد هؤالء جاء دور غريهم من اجلالد ورئيس الزبالني مث يأيت دور القناصل 
  .)2(، وأخريا حيضر رئيس الكتاب وشيخ الطائفة اليهودية ومساسرة القصر وغريهمهشرفوا بتقبيل يدتالذين ي
اي مبناسبة لدى اجلزائر بزيارة إكرام إىل الد قوم قناصل الدول األوروبية املعتمدينوجرت العادة أن ي      

ولذلك  ،اليوم األول من البريم، وكان القنصل االجنليزي والفرنسي يتنافسان الصدارة يف هذه املناسبات
اي أن يستقبل الواحد عشية االحتفال واآلخر يف يوم العيد نفسه، ليؤدي زيارته ة قرر الدولتجنب كل منافس
، وذلك بعد نزاع وقع بني قنصل انكلترا وفرنسا مث تغريت هذه العادة وقال )3(الديوان مبحضر مجيع أعضاء

فلما كانت ليلة العيد، طلع القنصل ليهنئ الباشا، وكان من عادته أن "...)4(: يف هذا الصدد "الشريف الزهار"
ليز والفرنسيس على السبق ألنه يف القدمي كان ختاصم قنصل االنك) القناصل(ال يدخل يوم العيد مع القوانصة 

ن يهنئ قنصل الفرنسيني ليلة العيد ويهنئ قنصل االنكليز يوم العيد قع بينهما ما وقع، فأمر األمري بأبالتهنئة، وو
  ...".وأصبحت تلك هي العادة

اي وبعده يف معايدة الد األوروبية منذ ذلك احلدث كان لقنصل فرنسا األسبقية على مجيع الدول       
من املعتاد بسبب العيد، وبعدها يتكلمون معه  ةقل جديبوجه بشوش وأ اي، ويستقبلهم الدصل االنكليزيالقن

قليال ويرتشفون قهوة أو شربات مث العطر، كما يستقبل القناصل من قبل وزير البحرية بكثري من احلفاوة 
6(بعد تقبيل يده)5(اي ما يقولهواللباقة وحيضر الترمجان ليترجم للد(الذين  لألسرى منصب العديد من اخليا، وت

 اً، فيبيعون النبيذ والغذاء للجنود خاصة بعد صيام رمضان الذي قطع عليهم عدداخلماراتهلم احلق يف شغل 
  .من التجاوزات املعتادة

                                                 
 .155املرجع السابق، ص  ،)2ج( ،تاريخ اجلزائر الثقايف: أبو القاسم سعد اهللا )1(

  .32املصدر السابق، ص : ليندر كاثكارث جيمس )2(
: ، اجلزائـر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع )2ط(حممد العريب الزبريي، : تحتق و تع و ، رآةــامل :محدان بن عثـمان خوجة )3(

  .180، ص 1982
  .202، ص 2009: ، اجلزائر، دار البصائر)دط( ،محد شريف الزهارمذكرات احلاج أ :أمحد توفيق املدين )4(
  . 229 ، صاملصدر السابق: ويليام شالر )5(

)6(
  A. De Fontaine De Resbecq: Alger et les côtes d'Afrique, chez gaume frérzs. Libraires, 
Paris: 1837, p188 
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يد كاملولد النبوي وع بعضها يف إالَّ احلضور، وال ميتنعونوالقناصل يف مثل هذه املناسبات الدينية واجبهم 
األيالة وينبغي عليهم جتنب السلوك املخالف للعادات يف  اً،سياسي اليت ميكن أن تسبب هلم أذىو األضحى
  .)1(اجلزائرية
وبانتهاء الغذاء يستأذن الضيوف ويعود كل واحد إىل مرتله، وأحيانا كانوا يتأخرون يف تقدمي التهاين        

اليت كان يرى فيها هؤالء  ،يدالالثاين أو الثالث، بسبب تقبيل  اي ولكبار موظفي الدولة إىل غاية اليومللد
 الدبلوماسيني تقليدا مهينا يدل على اخلنوع واخلضوع، ومبرور الزمن ألغيت هذه العادة بالنسبة لقناصل الدول

وأصبحوا يصافحون يده وينحنون أمامه فقط، بل وصل احلد ببعضهم إىل انتحال األعذار إلعفاء  األوروبية
ضحى أو عيد الفطر يف ، ويف بعض الفترات وخاصة حني يأيت عيد األ)2(نفسهم من حضور هذه االحتفاالتأ

ن القناصل يفضلون قضاء هذه الفترة يف األرياف يف تلك الضياع بفحوص مدينة اجلزائر فصل الصيف فإ
  .)3(للتخلف عن حضور االحتفال

ات زيارة مواطنيهم يف القنصليسمح هلم بإذن خاص ليفى ألسرل ةصصخم عطلة واليوم الثاين من العيد        
مة ال يوجد هلا متثيل يف اجلزائر خاصة تلك اليت هي يف عداء مع كل حسب القنصلية التابع هلا وإن كان من أ

ليشاركوا بقية األسرى  ئون إىل القنصليات الفرنسية أو االنكليزيةيلج كالربتغال واسبانيا اجلزائر
اي مث يقومون بزيارة بقية قامسون املال الذي مينح هلم كهدية العيد خاصة أسرى قصر الدتفال، ويتــاالح

  .    )4(األسرى يف السجون ليمنحوهم كذلك أمواال
طقوس له فتقام ، تعيني قنصل جديد األوروبية يف اجلزائر تفل ا اجلالياتومن بني االحتفاالت اليت حت        

ه للسلطة أو ألعراف املتفق عليها يف اجلزائر بعد تعيني القنصل يقدم أوراق اعتمادومراسيم الستقباله، ففي ا
إشادة من قبل قنصل انكلترا واآلباء الربتغاليني  "لورانت دارفيو"، مثلما تلقى القنصل )5(لكبار موظفي الديوان

وان رمسي ويف حفل أقيم واستقبل يف دي "بابا حسن"املأثورين وتلقى الكثري من الزيارات والترحيب من قبل 
  .)6(على شرفه

الرب تطلق املدافع مخس طلقات نارية، ونفس الشيء عند   اجلزائر ومبجرد نزولهىلإ وبعد تكرار زيارة القنصل 
به وتقدمي التهاين له باملنصب اجلديد، وأكثر من  ل، وحيتفل رعايا األمة اليت أرسلت قنصلها باالحتفا)7(رحيله

                                                 
)1(

 Arvieux Louis Lourent De: op. cit, p 154-157. 
  .68املصدر السابق، ص : ويليام شالر )2(
  . 241املصدر السابق، ص: جيمس ليندر كاثكارث )3(
  . 32، ص ملصدر نفسها )4(
 . 241، املرجع السابق، ص )2ج(، اجلزائر بوابة التاريخ: عمار عمورة )5(

)6(
 Louis Lourent De Avrieux: op.cit, p 85. 

  . 105، ص 1996: ، املكتبة الوطـنية، اجلزائر )1ج(، تاريخ اجلـزائر: مسعود جماهد )7(
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و إبرام صلح مع اجلزائر هم األسرى الذين سيتخلصون من وضعية األسر، وكما يتلقى يسعد لتعيني قنصل أ
 ن، وكثري من األحيا)1( اليت جتري يف جو من اللطف والتعاطفاين من بقية القناصل األوروبيني القناصل

ن تكون االحتفاالت وطنية وعائلية تقام على مستوى القنصلية ويشاركون فيها لوحدهم دون أن يكو
  .)2(دخل فيها اجلزائريةللسلطات 

       كان مسموحا هلم سمح للجاليات األوروبية باأليالة اجلزائرية االحتفال باملناسبات الدينية فقد كما ي
مستوى سجن االحتفال مبيالد املسيح يف ملجأ العجزة واحلانة املتواجدة على شعائرهم الدينية، ك ةمبمارس

ىل القالة، وأحيانا أخرى يتم إىل مراكز الشرق اجلزائري وإ هرب سراًفي ا يف اجلزائراألسرى، وكان النبيذ ممنوع
يتم االحتفال كذلك على مستوى القنصلية الفرنسية وباألسقفية، كما إدخاله يف جمموع البضائع الواردة، 

 والشموع لواناملختلفة األ لمبئات القنادي ليالتزين الكنائس كلها بشىت أنواع زينة الكنائس وتضاء ف
وعندما تقام االحتفاالت الدينية ذه الكنائس يدخل رهبان اإلرساليات إىل سجون األسرى ليايل االحتفال ...

  .)3(إقامة الصلوات يف الصباح الباكر ليمكنهم من
 1612يصف عيد الفصح الذي قضاه باجلزائر مع األسرى يف سجوم سنة " برنادو مونطوري"وهذا الراهب 

إن التجار املسيحيني املقيمني مبدينة اجلزائر يزورون األسرى باحملتشد والكثري من هؤالء التجار يقضون ": فقال
يف املصلى املزين بالآللئ اليت تربع ا اجلزائريون أو " القربان املقدس"معهم الليل ويف يوم العيد يعرض 

يشارك يف هذه احلفالت األسرى املوجودون  املسيحيون الذين اسلموا وتوقد حنو اخلمسني واملائة مصباح،كما
صورة عن دور القساوسة  )5("ماسكاروناس"وقد أعطانا األسري الربتغايل . )4(..."باحملتشدات يف القرى النائية 

يوجد أربع سجون :" يف أداء االحتفاالت أيام األعياد الدينية من خالل عروض وصفية مثرية إذ يقول
 اخلاصة، وهناك يقام مخسة عشر قداس يوميا بأبواب مفتوحة تسمح حىت للمسيحيني، لكل سجن كنيسته

، وتفرش الكنائس بأقمشة منسوجة من احلرير أو القطن يعريها األتراك "بدخول وحضور األتراك واملغاربة
ألسراهم، ويكون القداس صباحا مرفقا مبعزوفات موسيقية حبضور قساوسة من خمتلف التنظيمات والطوائف 

                                                 
 . 106، ص املصدر السابق: ليام شالروي )1(

)2(
 M.M Alex De Celerq Et C .De Vallet: op. cit, p135. 

  .231، املرجع السابق، ص )2ج(، وابة التاريخـاجلزائر ب :عمار عمورة )3(
 . 362،  املرجع السابق، ص )3ج(، زائر العامـتاريخ اجل :عبد الرمحان اجلياليل )4(

  /، نقال عن89املرجع السابق، ص : حفيظة خشمون )5(
, Trad Du portugais: annoté et présenté 1626) -Esclave À Alger, (1621 :João Mascarenhas 

par Paul Teyssier, (2ém Édition), Éditions Chandeigne - Librairie Portugaise, Paris: 1999, 
p71.                                                   
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ة الذين يتكفلون مبصاريف الشمع والنفقات األخرى إىل جانب مسامهات األسرى ببعض املبالغ اليت املسيحي
  .  يوفروا

وملا كانت االحتفاالت واملناسبات مظهرا من مظاهر الترف والبذخ واللهو والترفيه عن النفس، فكثريا       
ربدة وكانوا يتعاطون النبيذ بكثرة داخل يف مثل هذه املناسبات إىل اللهو والع هما كانت اجلاليات تتج

كان العثمانيون يراعون حسن السلوك وحيترمون تعاليم الدين التزاما مببدأ سياسي ــارات، وإن اخلم
أن التجربة أثبتت أن هذا ال مينعهم من التحلل أحيانا وامليل إىل اون داخل ثكنات  ن، إالَّــحس

قيد، بشرط أن ال تقع فضائح مشينة أمام  دون ول اخلمور والكحولبتنا احلكومة تسمح ، حيثةـاالنكشاري
، وهو ما جيعلنا نتكهن أن هذه )1(ى العقوباتاوز عن هذا الشرط يعرض صاحبه ألقساجلماهري وكل من جت

ون والعربدة لكنهم كانوا يقومون بذلك داخل منازهلم الباب أمام اجلاليات األوروبية ا فتحت تاملمارسا
وهذا اللهو والعربدة هو نتيجة للكبت واإلقصاء الذي ، دون املساس حبرمات ومقدسات املسلمني وقصورهم

يعانون منه نظرا لبعدهم عن وطنهم والسيما عن اجلو األسري العائلي فهم يتحينون أول فرصة للتملص 
  .حيام عليهم واليت حتدد خطوات ةوالتحرر من القيود املفروض

ال حتمل طابعا دينيا وال رمسيا إمنا هي والئم ومآدب تقام بني فترة وأخرى بني أفراد  وبعض االحتفاالت      
اليت ، وقد حتدث وليام شالر عن والئم الطعام ملناقشة قضايا دوهلمأو  حبثا عن جو عائلي األوروبية اجلاليات

، اشترك م1816نوفمرب  26حد منهم ومنها اجتماع القنصلية األمريكية بتاريخ جيتمع فيها كل القناصل عند أ
  .)2(فيه مجيع قناصل الدول األوروبية الذين تناولوا طعام الغذاء يف القنصلية

رة للتلصص على النساء يتحينون فرص عاب امرأة جزائرية ولكنهم كانوفرصة رؤية ا جانبقلما تتاح لأل      
يؤكد وجود نساء أجنبيات، األرجح  ، وهذا)3(قمن يف اجلزائركن ي ن على أقوال سيدات أجنبياتيستندوأو 
ولكننا ال منلك معلومات عن تعاملهن مع النساء اجلزائريات أو  األوروبيةدول القناصل وممثلي الزوجات  نه

التقاؤهن يف مناسبات وحفالت األفراح واألعراس أو جتمعات النساء يف احلمامات اليت كانت ظاهرة 
نتوقع أن عائالت القناصل كانت التخمني واستنطاق األدلة، فدفعنا إىل وهذا ي اجتماعية ملفتة لالنتباه آنذاك،

القومي وكذا املصلحة  - الديين  - كان دافع ذلك التقارب اللغويو، فيما بينها دائماً على تواصل مستمر
ة، ومن سر حكام اجلزائر أو السلطات القائمة على املدينأُاملشتركة، وال نستبعد زيارات متبادلة بني عائالم و

                                                 
 .55، ص املصدر السابق: ويليم شالر )1(

  . 202، ص املصدر نفسه )2(
  .79، ص نفسه املصدر: وليم شالر )3(



  احلياة �ج�عية والثقافية للجاليات األوربية                                                     الفصل الرابع                             

 

 
120 

ابنة القنصل الربيطاين يف مذكراا حضورها رفقة والدا حفل  )1("إليزابيث بروتن وودز"ذلك ما سجلته 
بنة القاضي أو كبري اليولداش ومن خالل املعلومات اليت أوردا نفهم أا كعائلة مل تكن بعيدة عن ا زواج

مجيل؛ لكن ابنة القاضي مل يكن زواجها األول  نه حفل زفافكمة أو اتمع اجلزائري، فذكرت أالسلطة احلا
فهي أرملة وهلا طفلني وعمرها ال يتجاوز التاسع عشر سنة، رغم ذلك مل يكن بإمكاا البقاء وحيدة دون 

  .زوج وحرصت عائلتها على إجياد زوج آخر مناسب هلا
 ؛النسوة فقط ن مقتصرا علىاجلزائرية مل يك الزفافاجلاليات األوروبية حفالت  أفرادبعض  وحضور        

جوزيف بريو "الفرنسي  القنصل دعون ملثل هذه احلفالت ومن ذلك حضوري األجانببل حىت الرجال 
  .))2ذه املناسبة له زواج األمريال اجلزائري، وقدموا هدية" روي" همستشارو" بارتيليمي

االحتفال بازدياد طفل وتعميده أو مثل طقوس  وثائق كافيةأما عن طقوس األفراح فال منلك عنها        
الطقوس اجلنائزية لألوروبيني يف جلزائر وال منلك معلومات ما إن كانت موتاهم ترافقها طلقات نارية حىت 

م 1744سبتمرب 28هلم، مثل مثيالا يف بالد الشام؛ لكن ما عثرنا عليه أنه يف اجتماع بتاريخ املقربة املخصصة 
، صوتوا على صندوق الغرفة التجارية املرسيلية "دنقيلري"و املستشار" بيري توماس"مؤلف من القنصل الفرنسي 

، ومنه نستطيع القول بان اتمع )3(فرنك لتقدمي قفطان مذهب للداي مبناسبة ازدياد مولود له 684مببلغ
سية هي اليت القنصلي كان حيضر املناسبات اخلاصة للداي بعلم حكومات بلدام، فدول اجلاليات الدبلوما
  . حتدد اهلدايا اليت تقدم للحكام اجلزائريني؛ ألن تلك اهلدايا كانت تسجل ضمن سجالت القنصلية

  القضـاء: ثانيا
عرف القضاء يف اجلزائر إبان العهد العثماين تعايشا متميزا بني املذهبني الفقهيني املالكي واحلنفي، فقد        

ملذهب املالكي الذي إىل جانب ا؛ احلكمواعتمدوه يف  األيالة اجلزائريةالعثمانيون املذهب احلنفي إىل  لادخ
نه كانت توجد باجلزائر حماكم خاصة باألتراك العثمانيني وهذا يعين أ، )4(استقر يف املنطقة منذ دخول اإلسالم

كما  الذين ينتمون إىل املذهب احلنفي وحماكم أخرى خاصة بالسكان الذين ينتمون إىل املذهب املالكي،
  .)5(كانت توجد حماكم أخرى خاصة باألسرى املسيحيني وباليهود

                                                 
)1(

 Mrs  Broughton: Six years residence in Algiers, Saunders and Otley conduit street, London: 
1839, p20. 

)2(
 Albert Devoulx: op.cit, 1865, p79.  

)3(
 Albert Devoulx: Les Archives du Consulat Général de France A Alger, Marius Olive, 
Marseille: 1863, p42. 

، )م1830-هـ1246/م1549-هـ956( فقه العمران اإلسالمي من خالل األرشيف العثماين اجلزائري: مصطفى ابن محوش )4(
  .24، ص2000 :، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ديب)1ط(

 .71، ص2002: والتوزيع، اجلزائر ر، دار رحيانة للنش)1ط(، م1962ن البداية ولغاية التاريخ السياسي للجزائر م: عمار بوحوش )5(
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أنه كانت باجلزائر  ، إالَّاجلاليات األوروبية باجلزائر مقارنة بالسكان احملليني والعثمانيني قلةرغم         
وجود   ىعل مما يدل اجلزائرية، يالةاملوجودة باأل اقنصلياكنائس، وكانت اجلاليات األوروبية تتحاكم إىل 

وهذا النوع يصطلح عليه ، عنه القيام به وتنفيذ األحكام الصادرة ةمهم يتوىل القناصل ،قضاء خاص
وإن كانت هناك ، الذي خيتص بطائفة دينية عن اتمع الذي تعيش داخله )1(باالختصاص النوعي أو املذهيب

مثل هذه القضايا؛ غري أن قناصل الدول  اي هو الذي يفصل يفن الداجلزائريني فإو خصومات بني األوروبيني
يالة أو كان السكان ذا كانت املخالفات املرتكبة متس أمن األإ ون احلق يف مقاضاة رعاياهمفقداألوروبية ي

اجلزائريون طرفا فيها ففي هاتني احلالتني يعود احلكم إىل القضاء اإلسالمي، ولكل واحد احلق أن يعرض نزاعه 
، سواء كان فرنسيا أو اجنليزيا أو كانت الدولة األوروبية اليت ينتمي إليهاو املالكي مهما على القاضي احلنفي أ

غريه، وإذا مل يرضى املتخاصمان حبكم القاضي هلم احلق يف الطعن يف أحكام القضاة فقد جرت العادة أن ترفع 
ن أو مسيحيني فإ اًني يهودان أجنبيان من غري املسلم، لكن إذا كان املتخاصم*الطعون إىل الس الشريف

حد من القنصل األجنيب أو وإذا ما اشتكى أن، ـالقضاة خيرجون إىل صحن اجلامع لكي يستمعوا إىل املشتكي
من رعايا أمته بارتكاب جرم أو خرق للمعاهدات املربمة بني الطرفني فيتم اإلعالن عنها بصوت مسموع أن 

  .)2(يتم االنتهاء من مثل هذه القضايا بسرعةويف مثل هذه احلاالت  ةالقنصل انتهك العدال
جلسات التفاوض حول بني اجلزائريني واجلاليات األوروبية، فيها اليت كان احلاكم بفصل  ومن بني املناقشات 

ن أل مترمجني؛ملمثلي اجلاليات األوروبية فيعني بالقصبة،  اكمعند مدخل الباب الرئيسي لقصر احلاألسرى 
، كتلك اليت وقعت أثناء تواجد األب دان مبدينة اجلزائر، اللغة التركية العثمانيةاجللسات كانت تدار ب

وحضرها مناقشا ملسالة األسرى مقترحا عملية تبادل لألسرى األتراك الذين اخذوا إىل مرسيليا مقابل فرنسيني 
يصرخن شرع اهللا،  ويقول أن الباشا مل يرض بذلك إالَّ حتت ضغط نساء األسرى الالئي جئن إىل باب القصبة

  .)3(شرع اهللا لقبول التبادل
طرح املسائل من طرف مثل تلك القضايا اليت كانت اجلاليات طرفا فيها، فيتم أما عن كيفية مناقشة        

يطرحون القضية بصوت عال  وهم بدورهمإذا كان حاضرا مث على الضباط املقربني،  لدايأغا اجليش على ا
للمقترحات  ، أحيانا يتم الرفضللحضور رد الفعل العام الدايوان وينتظر بعدها يبلغ صداه كل أعضاء الدي

ائج ال يلتفت ، ويف هذا اجلو اهلاملقدمة من طرف ممثلي اجلاليات بارتفاع متدرج لألصوات مما حيدث ضجيجا

                                                 
 .109، ص2002:وزيع، اجلزائرـ، دار رحيانة للنشر و الت)1ط(، موجز تاريخ اجلزائر: عمار عمورة )1(
 مبدينة اجلزائر وينظر إىل الطعون املقدمـة  يضم القاضيان املالكي واحلنفي و املفتيان احلنفي واملالكي جيتمع كل مخيس يف اجلامع الكبري *

 . داخل املسجد
)2(

 Le Docteur  Shaw: op. cit ,p165. 
)3(

    .57مصطفى بن محوش، بدر الدين بلقاضي، املرجع السابق، ص  
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 ضع احلاضرون إالَّوال خي مربمة بني األيالة اجلزائرية ودول اجلاليات األوروبية إىل مواد قانونية أو اتفاقيات
، رمبا )1(النتيجة عادلة أو جائرة تعلى التوقف وإاء القضايا مهما كان لزمن انتهاء االجتماع، فيحرص الداي

واألمية من  - املهين- يرجع ذلك إىل مزاج املستشارين الذين يغلب على أكثرهم الطابع العسكري واحلريف
  .م يف إصدار األحكاماجلانب العلمي الديين لذلك فهم يتبعون ميوهل

يف  سرىلأل ةواخليانة والتآمر وغريها بالنسب ةويتم تنفيذ األحكام املتعلقة باملسائل اجلنائية كالسرق        
   .)2(باقي اجلاليات األوروبية فيتم شنقهم يف باب عزون السجن الذي كانوا موقوفني فيه؛ أما

خاصة القضايا اليت يفصل فيها  واملوضوعية داين ميتاز باحليالقد كان القضاء اجلزائري إبان العهد العثم      
  : فيها بني القضايا اليت عرضت على القاضي وفصلومن  القضاة،

مسجونا ألنه ضبط يف بيت سيء السمعة مع كان حد املسيحيني أ قضية مفادها أن *"روندورت"أورد
املسيحي : كمة صدر فيها احلكم التايلكان قد صادقه وأخذه هناك، وملا عرضت القضية على احملجزائري 

واملسلم مذنبان بالتساوي؛ فاألول قد خرق القانون اجلاري العمل به خبصوص بيوت السوء واليت مينع على 
  .املسيحيني التردد عليها، أما الثاين فألنه وفر الوسيلة وأما املومسات فقد حكم عليهن بالسجن والغرامة

واليت تعطي قضايا خاصة باجلزائريني والعثمانيني " األسري اجلزائري"مذكراته  يف "أندرهيل"األسري  أورد كما
  . )3(خالل العهد العثماين هي األخرى مثال جيدا عن سري القضاء

    املستشفيات والتطبيب :ثالثا
 نا؛ لكنباجلانب العلمي الدولة هتماممدى االفكرية والعلمية  الجنازاتاعها تعكس العلوم مبختلف أنوا         
  .يف مفهوم الدولة اجلزائرية العلم والتعليم غائباً جند مبدأ
ملحوظا يف االهتمام باال العلمي يف  تدهوراًوالعلوم اليت عرفت تقهقراً  د علم التطبيب إحدىيعو        

داخلها عبارة عن جمموعة من املعارف الطبية البسيطة القدمية املعتمدة على األعشاب مع ت كاناجلزائر، ف
بعد دخول العثمانيني إىل اجلزائر، قد اختلطت بالشعوذة  ننا القول أن العلوم الطبيةوميك ،زوباخلرافات واحلر

واصطبغت بروح التصوف اليت غلبت عليه، فحوت مؤلفات هذه الفترة طالسم الروح وأسرار احلكمة 
وهو ما يعكس تدين مستوى الطب  ،)4(يةوالبعض اآلخر آثر انتهاج الطب النبوي اعتمادا على األحاديث النبو

أهم العلوم لصلته حبياة اإلنسان أن يكون العهد العثماين، يف حني التطبيب الذي يفترض به  حالل اجلزائر يف
                                                 

 .املكان نفسه )1(

 .72املرجع السابق، ص: عمار بوحوش )2(
*

 .فرنسي باجلزائر )1782(نائب قنصل  

 .100املرجع السابق، ص :ويليم سبنسر )3(

 . 169، ص املرجع السابق: حمفوظ رموم )4(
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اجلراحة، لدرجة أن أصبح فكر اجلزائريني مبا يف ذلك علماؤهم والداخلي واليومية سواء لالستعمال اخلارجي 
   .لى األوروبيني؛ فكل أورويب طبيبيؤمنون بأن الطب مقصور ع

األطباء كلما وجدوا إىل  ويصطنعون هلاصحتهم ب املسؤولني يف األيالة اجلزائرية يهتمونكان كبار ف         
 فتم إحضار، )1(مل يشجعوا دراسة الطب يف املدارس ومل ينشئوا أكادمييات طبية للبحث يف املقابلذلك سبيال، 

يف  اً، ومنهم من كان يعمل بصفة رمسية أو مقيمكان أسريافمنهم من  ،خمتلفة من فئاتمن أوروبا  أطباء
الشرق  يف املؤسسات التجاريةيف ومنهم من كان يعمل  التابعة لبلده، اجلزائر ويعمل يف القنصلية

 وكبار املسؤولني باألطباءاي والبايات ومنازل األثرياء الد فقد عج قصور ذلكوبناءا على  ري،ــاجلزائ
 "بابا علي"أن الباشا  "عن األطباء الذين عملوا لدى احلكام اجلزائريني" لوجي دوتاسي"روى  األوروبيون، فقد

وحىت  ،)2("بودوين"يدعى كان له طبيب اجنليزي  "حسني"من األسرى الفرنسيني، والباشا  اًجراح اًاختذ طبيب
بألف حمبوب ملا وقع " قاميزوباسكال "ا يدعى البايات كان هلم أطباء أجانب فصاحل باي اشترى طبيبا ايطالي

، باي قسنطينة، كان له طبيب هولندي يدعى "حسني بوكمية"ر الريس حممد اإلسالمي، كما أن الباي يف أس
نة قسنطينة ديوساعده يف زيارة م "توماس شو"، وهذا الطبيب كان على صلة بالدكتور االنكليزي "سانسون"

والبايات جيلبون األطباء ألنفسهم ويؤمنون بقيمة الطب  تجليا أن الباشاوا ويظهروقدم له معلومات عنها، 
  .)3(األورويب، بينما كانوا ال يهتمون بصحة السكان عموما تاركني العامة للطب التقليدي

لالعتناء بصحة أباء االفتداء أطباء  رجال الدين املكلفني باالفتداء مع بعثات كما كان يأيت       
اخلاص، الذي يشرف على رعاية صحة  هاطبيب أوروبية باجلزائر كان لكل قنصليةوكذلك واألســرى، 

ممرضني  الفرنسيني املتواجدين مبراكز الشرق اجلزائري كذلك الباستيونولعمال  اجلالية التابعة للقنصلية،
ة بني أيديهم واد الطبية املوجودمل يكتف األطباء األوروبيون باملو، )4(يشرف عليهم طبيب جراح وصيديل

  .كاملة وناجحة ةبل دائما رافقهم الصيادلة حىت تكون العملية التطبيبي املوجودة باجلزائر، األعشاب الطبيةو
بدايات العهد  عليه اللوجه الذي كان سائد نسبياً األوروبيني عرف الطب تغرياًبعض األطباء فعلى يد         

ساهم يف إدخال تناول الدواء على الطريقة الذي " ايفرسيمون بف" يبالطب: ومن بني هؤالءالعثماين، 
  .)5(ثة، وذلك بتناوله كل ساعة لنجاعة وفعالية العالجــاحلدي

                                                 
 .418ص  ، املرجع السابق،)2ج(، تاريخ اجلزائر الثقايف :أبو القاسم سعد اهللا )1(

 .املكان نفسه )2(

  .415ص  املرجع نفسه، )3(
)4(

 Henri Delmas De Grammont: Histoire d’Alger sous la domination Turque 1515-1830, 
Ernest Leroux , Paris:1887, p165. 

  . 27، ص املصدر السابق :سيمون بفايفر )5(
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قد يعكس االحتكاك اليومي ف ،اجلزائرينيلسكان ا ملعاجلة باألطباء األوروبيني رمبا كان يستعان       
يف إعداد وتقدمي جرعات الدواء مون على مساعدته دقْيالذين اي وبالطبيب وبالد واحلاشية احمليطية للجزائريني

اليت كانت سائدة  اخلاطئة اتواملمارس للمريض، مما يضاعف فرص االستفادة منه، وتصحيح بعض األفكار
تضر باملريض أكثر ما تنفعه؛ غري أن هذا االحتكاك وجمال االستفادة يبقى  آنذاك يف األيالة اجلزائرية واليت

يساهم يف نشر ل إىل طبقة العامة ومل حتتك م، وهذا مل لكون هؤالء األطباء حاالت خاصة مل ترتحمدودا 
  .بعض املمارسات احلياتية اليومية من خالل الوعي الصحي

وتتعرض مدينة اجلزائر بني الفينة واألخرى ألوبئة فتاكة بسبب انفتاحها على التأثريات اخلارجيـة؛          
ة على بلدان ومناطق حوض البحر املتوسط مما يسهل عملية انتقال عدوى األمراض إليها فقد كانت مفتوح

كما أن استمرار التجار  األوروبيون، )1(عن طريق التجار والسفن احململة بالبضائع والبحارة واألسرى
على  األوروبيني شراء احلبوب بكميات كبرية كانت له عواقب وخيمة أدت إىل أزمات اقتصادية انعكست

م، الذي عم الريف 1822م و1816وباء سنة  ومن ذلك، وأوبئة وجماعات حياة السكان يف شكل أمراض
، ويف مثل هذه )2(رت على احلالة الصحية للسكانأثَّهذه األوبئة و ،واملدينة الرتباطهما باألحواض الزراعية

  .هلم داحلاالت كانت مؤسسات املسيحيني الكاثوليكية املنقذ الوحي
دير الشاها اإلسبان يف مدينة اجلزائر، وأن اليت املستشفيات تلك املسيحيني الكاثوليكية ؤسساتمبويقصد       

املسيحية الربوتستانتية يف  التنظيمات منوأطلق عليها هذا االسم؛ لتمييزها عن غريها  الذي بناه الفرنسيون،
  .رجال الدينبإشراف  لألسرى بصفة مجاعية العــامل؛ لكن كلها قدمت خدمات

، حيث قدمت رعايتها يف مؤسسام الصحيةإسعاف املرضى  يف هاماً لعب رجال الدين دوراًفقد        
دون األخذ يف االعتبار عقائدهم وطوائفهم  جلميع األسرى واملسيحيني الذين وقعوا ضحايا للوباء والطاعون

دون اهتمام  ية فيهتباملرضى معتنقي الربوتستان قبلة فإا تكاثوليكي رغم كون املؤسسات ،الدينية وقوميام
يسمحون حىت لألسرى الذين مل يصابوا باملرض البقاء يف املستشفى أسبوعا أو عشرة أيام ف، ملذهبهــم

  .)3(واإلرهاق ءليسترحيوا وجيددوا قواهم، ألم مصابون باإلعيا
  

                                                 
مذكرة  ،من خالل مرافقها احلضارية) م17(ه11 -)م16(ـه10احلياة االجتماعية يف مدينة اجلزائر خالل القرنيني : نادية مباركي )1(

 . 152، ص 2005/2006: ، جامعة اجلزائر، اجلزائروفعمار بن خر: حتت إشرافماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، 

 . 418ص  املرجع السابق، ،يف امللكية والوقف واجلباية دراسات تارخيية :ناصر الدين سعيدوين )2(

 .103، ص املصدر السابق: جيمس ليندر كاثكارث )3(
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عدة اسبانيا بناء مستشفيات خاصة لعالج وبعض رجال الدين مبسا" سباستيان البور"حاول األب وقد       
فتداء بعض األسرى م عندما قدم ال1546أمراض بعينها، مثل األسقفية اليت تقع يف سجن احلاكم سنة 

املسيحيني ووعد أنه مبجرد العودة مرة أخرى إىل اجلزائر سوف يؤسس مستشفى ملعاجلة املصابني باحلمى 
1551قق األب سباستيان هذه الرغبة سنة واجلراح والعاهات من األسرى، وبالفعل ح

لكنه يف الواقع مل يرق  ،
ال حيتوي إالَّ على بعض االفرشة الرثة احملشوة بأوراق الذرة الصفراء،  اًوفقري اًصغري اًإىل مستشفى بل مستوصف

ستشفى هذا رغم اجلهود اليت بذهلا األب يف جتهيزه مبواد التخدير واألدوية طيلة مخس سنوات، وبقي هذا امل
" اكيال"و" برنار مونروا"م من طرف اآلباء 1612مهمال بعده، عقب ذلك مت تأسيس مستشفى حقيقي سنة 

برنار "، وبعد وفاة األب )P.Dom Bernard Monroy(، (P.Aquila) (P.Palacico)" بالمبو"و
م 1646لفرنسية سنة استفاد هذا املستشفى من هبات من قبل قساوسة املهام لإلقامة يف القنصلية ا" مونروا

حضر بعض تربعات من طرف دوقة دي اجيليون وأبعض ال" جان لوفاشي"وخصص هلم األب القنصل 
األدوية من باريس ومرسيليا، وقد أشرفت قنصلية فرنسا على هذا املستشفى مدة من الزمن مث تنازلت عنه 

صبحت وأ، )1(م رتبة األب املدير العاملصاحل منظمة الثالوث املقدس، وكان يديره ثالثة من رجال الدين أعاله
 اللوازم الطبية بعضستشفيات مبدينة اجلزائر، تتوفر على امل ذهكانت هف، )2(ختضع كلها ملقاطعة قشتالة باسبانيا

 جيداً فكان الطعام يف املستشفى قى مجيع مرضاها العناية الالزمة،، فيتلآنذاكاملتوفرة و الضرورية
يعاجلون يف قاعة واسعة وينامون على أفرشة حمشوة بالصوف ومزودة ، ومعظم املرضى ياًـــوصح

مبالحف ووسائد، ويف وسط قاعة العالج يوجد مذبح ترتل عنده الصالة مرة كل يوم كما توجد غرف 
، ويف هذا )3(اي ورجال احلاشية مراعاة ملكانة أسيادهمالذين خيدمون الد األسرى خاصة يوضع فيها عادة

فقد كان ... كانوا غالبا ما يأتون إىل هذا املستشفى) احلضر(ن فاألتراك واجلزائريو: )4(دان الصدد قال األب
ومل يكن لديهم ...ثل هذه املؤسسة يف مدينة اجلزائرأمرا عجيبا بالنسبة إليهم أن يروا األرقاء املسيحيني هلم م

  ...".سسة مماثلة ملرضاهممؤ

                                                 
 . 81، 79حفيظة خشمون، املرجع السابق، ص )1(

الـة التارخييـة   ، " د مصـطفى بوشـالغم  ـات أب اسباين يزور وهران يف عهـمالحظ"وساليت، اهلادي الميكال دي ايبالزا،  )2(
 . 171، ص 1978: ، تونس12/ع ،ةـاملغربي

  .102املصدر السابق، ص : ليندر كاثكارتجيمس  )3(
)4(

 Dan Pierre, op.cit,  Liver 06, p 485 . 
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ت الصحية أمهية كبرية بداية من القرن السابع عشر امليالدي من ومل يكن يف واقع األمر هلذه املؤسسا     
ال داخل جمتمع بمرور الزمن أصبح هلا دور اجتماعي فع، ف)1(حيث التجهيزات واملهام اليت كانت تؤديها

  . اجلزائريني الوعي الصحي للسكان شفيات حتسنوبوجود مثل هذه املست ،اجلاليات األوروبية
 األدوية  متطورة لكون املوجودة يف اجلزائر مقارنة مع املارستانة ملسيحية الكاثوليكيةا هذه املؤسسات     

باأليالة  خمتلفة ومهجنة نتيجة للتطور الذي هو حتصيل حاصل للنهضة األوروبية، فاملستشفيات األوروبية
من  فيات األوروبيةهذه املستش رغم ما قدمته واد الطبية والصيدلية من أوروبا؛كانت تتلقى امل اجلزائرية

فهي يف حد ذاا ااعة، يف حاالت الوباء والطاعون و للجاليات األوروبية وللسكان أحيانامساعدات خريية 
  .كان عبارة عن بذور التبشري املسيحي يف اجلزائركون للمال، ونشاطها هذا فقرية وأحوج ما ت

  العثماين دخالل العه الثقافة االجتماعية األوروبية يف اجلزائر: املبحث الثالث
تنوع مشارا لجاليات األوروبية يف اجلزائر على تنوع ثقافتها واختالف العناصر املكونة لانعكس           
كمفهوم اجتماعي يعكس مدى معرفة اجلاليات األوروبية للمنظومة االجتماعية الثقافة االجتماعية و الثقافية،
كان ينبغي عليهم أن فاف ومكتسبات ونظم اجتماعية باجلزائر، من عادات وتقاليد ولغة وأعر اجلزائرية

  .والتأقلم معها دف التعايش البناء آنذاك تمع يف حدود األعراف السائدةا يتكيفوا مع
 واألخالقيةالدينية والفنية  كالشؤون،خمتلف شؤون احلياةلثقافة االجتماعية ل دراستنا تلشتموقد ا        

داخل اتمع اجلزائري العثماين رض، ومبا أننا سندرس ثقافة خاصة ألواهر اجتماعية تتجاوز ا، فهي ظواللغوية
اجلاليات  العثمانية واألندلسية فإن هذه الثقافة هي صفات خاصة بفئةو مازيغيةاال ليست باملركزية مثل

  .زا عن غريهايتكتسب ا متياألوروبية 

  )األدب(اللغة : أوال
اليت  ة مظهرا من مظاهر الثقافة لدى اإلنسان، فهي منظومة رمزية حتمل األفكار واملعارفتعترب اللغ        

، ونظرا لتواجد اجلاليات اتمعتتمثل من خالهلا ثقافة و ينا مع اآلخر ويتفاعل يتواصلل ينتجها اإلنسان
فصل عن اللغة السائدة آنذاك يف األوروبية يف اتمع اجلزائري؛ فإا ابتكرت منظومة لغوية رمزية متيزت بالتم

مل تستطع فرض تقاليدها وهلجتها وأسلوا يف احلياة على بقية الطوائف طبقة احلضر يف املدن  اجلزائر؛ ألنَّ
وجود العناصر األخرى إىل فترة متأخرة من العهد العثماين، وذلك النفتاح املدن الساحلية على اخلارج و

ترك بصماته  لألوروبينيخلق تنوع إثين ، مما ةتفاظهم بلغتهم وعادام العثمانيا وانعزال احلكام واح الدخيلة

                                                 
 . 234، ص املرجع السابق: وولف.ب.جون )1(
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التجاري واالقتصادي، وهو ما ساعد على التعدد  اللغوي نابعا من اال على اتمع اجلزائري خاصة يف اال
  .لتعارفوتعين اكو من الفعل االسباين فرن )1(أو لغة الفرانكية ،*اللغوي األورومتوسطي الذي ولد السابري

 والربتغالية فهي واسطة اتصال بني اجلالية التجارية ية والتركية وااليطالية والعربيةوهي خليط من االسبان 
، وهذه اللغة تكاد تكون دولية وهلا اسم آخر وهو اللغة اإلفرجنية )2(واألهايل يف ميدان املعامالت التجارية

 ، وا تعابري من الربوفنسالية البحارة لقضاء مآرم يف البحر األبيضتداوهلا التجار و ،وتستعمل لنفس الغرض
  .)3( **كانت واسطة االتصال يف مدينة اجلزائرف

تركت هذه اللغة آثارها إىل حد ما يف لغة أهل البالد، وخباصة التجار منهم وسكان املدن الساحلية،        
وهي اسبانية تدل على الدينار " ضبلون:" الناس مثل وال تزال إىل اليوم بعض الكلمات دارجة على ألسنة

املصنوع من الذهب، وجلنار أي جينرال وسقالة وهي كلمة ايطالية أي الرصيف مبعىن الطريق املبلطة 
من السفينة، وشنيور وهو السنيور مبعىن الشريف  طباحلجارة على ساحل البحر وأيضا السلم للصعود واهلبو

مة أصلها التيين، ولنبالدور كلمة اسبانية معناها القيصر، وفرقاطة كلمة إفرجنية النسب والرئيس وهذه الكل
  .)4(تدل على نوع من السفن احلربية، وباسبورط كلمة إفرجنية فرنسية مبعىن اإلذن للسفر

وبسبب إتقان اللغة العربية وصل البعض منهم من استغىن عن املترمجني مثل القنصل االنكليزي بروس       
من خالل تعلمه حروف اللغة العربية وقراءة القرءان الكرمي، استطاع التعامل مع السكان ) م1765- 1763(

دون احلاجة إىل مترجم، وأضحى  دواخل القارة اإلفريقيةاحملليني واكتسب مهارة اللغة العامية، وسافر إىل 
" من الد األول لكتابه 167رقم سهال عليه االقتباس من العربية يف دراساته وكتاباته، ويقول يف الصفحة 

                                                 
ساعدة يف العصور الوسطى لتجار البحـر  أو لغة حرة انتقل امسها إىل كل لغات البحر املتوسط األخرى، كانت لغة ملتعامل هي لغة ا *
بأا تضم عناصر من لغات كـل   –إضافة ألساسها االيطايل  –وقد عرفت   sabirوقد عرفت يف حينها بوصفها ئاملوان توسط يفامل

جريدة : و نيشيالفيلسوف االيطايل ارماند :، حسين حممودية والتركية والعربية واليونانيةوالفرنساالسبانية  وب للبحر املتوسط منالشع
للغة االمازيغية اللغـة األم للجزائـريني،    الكاتب غييباملفهوم ت، نلحظ من خالل هذا  2010-03-20، مصر مصرس االلكترونية

السكان كـانوا يسـتخدمون اللغـة     ر على امتداد الشريط الساحلي حيثالذين كانوا و يتعاملون مع اجلاليات األوروبية بشكل مباش
 اإلنكار؟  ااالمازيغية، فلماذا هذ

 .73، ص املرجع السابق: حمفوظ رموم )1(

 .212ص  املرجع السابق، ،)2ج (،اجلزائر بوابة التاريخ :،عمار عمورة )2(
**

حتالل اجلزائر يف املعامالت اإلدارية أو العلمية لذا جلاؤا إىل املستشرقني هذه اللغة ليست هي اليت سيتعامل ا الفرنسيني بعد ا كنل  
 .24، املرجع السابق، ص)4ج(، أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر: أبو القاسم سعد اهللا ينظر،للترمجة ولتعلم اللغة العربية

 .85املرجع السابق، ص :ويليم سبنسر )3(

  .252-251 ص -، صابقاملرجع الس :نور الدين عبد القادر )4(
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إضافة إىل تعلم ، )1("اهللا عظيم رحيم"و" اهللا كرمي"، كما استعمل كلمة "وعليكم السالم ....السالم عليكم
دبلوماسية يف باللغة ال أخرى تعرف لغة هذا اتمع استخدم بعض أفراد اتمع القنصلي األورويب للغة العربية،

بعضهم  لتمع القنصلي من أن يقوان مكّالتورية الرشيدة احلذرة اليت تمد على تعت مع دوهلم مراسالم
  . جتاوز حدود اآلداب أو لأليالة للمشاكل البعض شيئا حادا دون إثارة

مصطلحات عربية جزائرية إىل  كما أظهر االحتكاك األورويب اجلزائري ظواهر لغوية أدت إىل انتقال       
املفردات املستعارة واملستعملة يف هولندا يف جمال العلوم وغريها من العلوم األخرى فمن قلب أوروبا، ومن بني 

العربية يف  تطريدة، ونورد بعض الكلما tartaamفلوكة،   feloek، ةبارج  Bark:أنواع السفن مثال
  :اللغة اهلولندية

Atlas :أطلس.  
Bougie  :ارة الشمعجباية مدينة جزائرية مشهورة عند اهلولنديني بتج.  

Drogman  : ترجم –ترمجان .  
Safari  :2(سفر عرب السواحلية(    .  
وأدب احلرب ومظاهر  ريف انتشار الفلكلو وكان للحرب الدينية بني املسلمني واملسيحيني دوراً        

 بصفة مل تقتصر على املسيحيني فقط بل تعدا إىل مسلمي اجلزائر والعثمانينيـة، فمعاناة األسرى اخلراف
األسرى املسيحيني حتولت إىل ميثولوجيا أدبية حيث فئات كثرية كان يهمها ترويج فكرة  ة، ومعانا)3(عامة

، ومثل هذه املالحم كثرية يف متتزج فيه مشاهد املعاناة واألملاملواجهة مما أدى إىل ظهور أدب األسر الذي 
تابات هايدو، واألب دان وسرفانتيس، ودي بوا ك: األدب االسباين والفرنسي وااليطايل لتلك الفترة منها

deboys  مثال ينسج قصة حب بني فاطمة و )4(يف االوديساcampo ًيف السطوح  األسريين، واللقاء سرا
بعيدا عن أعني السيد تأكيدا على استمرارية احلياة املسيحية واألمل يف غد أفضـل، ويف مشهد نرجسي آخر 

                                                 
)1(

 A. Berbaugger: " Un Consul  Alger au 18' siècle Bruce", R. A, N° 06, O. D.P.U, Alger: 
1862, p,p ,p 333,335,336. 

 ، وزارة اخلارجية)دط(أسعد جابر،): تع(، العامل العريب منذ القرون الوسطى حىت القرن العشرينهولندا و :نيقوالس فاندام وآخرون )2(
  .78،77، ص،ص1987: هولندا يف الهاي،

، ومل ني أسرى هناك، غري أن عمليات افتدائهم كانت شخصية أو عن طريـق املبادلـة  مثلما كان لدول أوروبا أسرى كان للمسلم )3(
  :ينظر  وب بالد املغرب الفتكاك األسرى،تكن هناك منظمات أو مجعيات إسالمية مثل تلك اليت هي للمسيحيني جت

Salvatore Bono:" Achat des esclaves Turcs pour les colères pontificales XVIe- XVLLE 

Siècles", R. L. M. M , N° 39,1985, p 79,92.      
)4(

 Piesse Louis: "L'Odyssée eu diversité d'aventures, rencontres et voyâ ges en Europe. Asie 
et Afrique par le sieur du Chastelet des Boys", R.A, N° 11, 13, O.D.P.U, Alger:1867, 
p157,156. 
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ميغيل دي سرفانتيس إنتاج صور االستغالل اليت تالحق األسري األورويب يوميا يعيد األسري األديب االسباين 
وملا ال : عن نفسه فريد مستسلما" اليو" ليصل هذا االستغالل ذروته عندما تراود زهرة السيدة خادمها األسري

  .)1(اتبعك ما دمت يف اية املطاف سيديت اليت جيب طاعتها
 نزعة الكتشاف األوروبينيباتمع اجلزائري نشأ لدى بعض  ةاألوروبي اجلاليات حتكاكوبفضل ا         

االستكشاف عند األوروبيني حول  ، وهنا بدأت تظهر بوادرمعرفة مدا وضيعها وأريافهاواأليالة اجلزائرية 
 النواة األساسية لتأسيس أدب الرحالت وكانت املدن اجلزائرية فدونوا مالحظام يف شكل رحالت، فكانت

حتالل االوخالل  على اجلزائر حد أهم الكتب اليت اعتمدت خالل احلمالت األوروبية املتكررةمؤلفام أ
أسرى ورجال الدين ورحالة أمثال  هم هذا الفن اجلديدفأغلب الذين بادروا إىل تسجيل  لجزائر،الفرنسي ل
  ". بيار جوزيف دومونت"، و"توماس شو"الدكتور 

رحالت ظهر أدب الرسائل عند بعض أفراد اجلاليات األوروبية باجلزائر، مجع أدب الإضافة إىل        
املراسالت الشخصية لفئة األسرى بأهاليهم بواسطة ورجال الدين املكلفني بافتدائهم، هذه الرسائل اليت تعرب 

ب عن مدى شقائهم أو راحتهم يف اجلزائر، كثريا ما كان يتخذها رجال الدين وسيلة الستعطاف الشعو
   .)2(األوروبية جلمع املال الفتدائهم ولشحذ اهلمم وتعبئة النفوس ضد قراصنة مشال إفريقيا

رغم قرب املسافة نسبيا بني اجلزائر ودول أوروبا غري أما كانا يعتربان عاملني خمتلفني، فالعامل الشمايل         
د الضفة اجلنوبية يف سبات عميق نتيجة املتوسط يواكب كل جديد للثورة الصناعية، يف حني جن رلضفيت البح

نع تراكم فكري وعقلية دينية ترفض كل دخيل أو غريب عن بيئتها، ومن ذلك ملَّا كانت أوروبا تقيم املصا
بشكل مستمر على  عحرصت اجلاليات األوروبية املقيمة باجلزائر على اإلطال واملطابع واالت والصحف،

اليت ، و∗يتغاز من لندن مثل صحيفة لندن اًصحف ل إىل مدينة اجلزائرحيدث يف دوهلا، فكانت تصكل جديد 
واضيع متعلقة بالقنصليات االنكليزية املنتشرة يف العامل آنذاك، لتنظيم وتسيري القنصليات واطالع كانت تنشر م

 بعض الكتابات األدبيةاجلالية الدبلوماسية على كل مستجدات عملها، كما كانت تنشر هذه الصحيفة 
الغازيت "صحيفة يل مثل ومن مدينة مرسيليا وناب اًصحفإىل اجلزائر كانت تصل أيضا ، ومن فرنسا ملختلفـةا

 إىل األيالة اجلزائرية وكانت تصل مع الصحف عن طريق السفن التجارية واملدنية اليت تأيت )3("دي فرانس
  .واألهل للممثلني الدبلوماسينيرسائل من األصدقاء الرمسية و املراسالت

                                                 
)1(

 .74املرجع السابق، ص  :حمفوظ رموم 

 .285ص املرجع السابق،: وولف.ب.جون )2(
∗

  .م1665دأت يف الصدور عام ب  

 . 226، ص املرجع السابق: وليام شالر )3(
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  اللبــاس : ثانيا
جنسا ولغة ودينا ونظاما اجلزائري كفئة غريبة عنه  عاتم عاشت اجلاليات األوروبية داخل        
على حوافه وال تتغلغل يف صميمه وأعماقه فعزلتها  اجلزائري أن تعيشاتمع  أراد هلا لذا، ارةــوحض

كانت هلا حياا اخلاصة وحتكم نفسها اجلزائر إال أا  م قلة عدد اجلاليات األوروبية برغ، فأكثريته املسلمة
بني  تيف حدود وضعتها املراسيم واملواثيق واملعاهدا إالَّ اجلزائري اتمع ها، ومل حتاول أن ختترق حصانةبنفس

ما فالدولة اجلزائرية فرضت على اليهود ارتداء اللباس األسود لتمييزهم عن غريهم، مثل أوروبا، اجلزائر ودول
*لة األوروبيةالبدوهو  اًخاص اًأقرت للجاليات األوروبية لباس

.     
أوصت بضرورة لبسهم للباس معني مييزهم لة باستمرار ألن دوهلم يرتدون البد األوروبيون كان التجار      

ء الزى على شؤوم يف بالد الشام ارتدا كانت فرنسا تسمح لرعاياها والقائمنيف اجلزائريني، عن باقي السكان
 لمالبس اجلزائريةهم لليهم بينما كان ارتداؤألنه ال يشكل خطورة ع ،)1(إىل جانب الزى األورويب العريب

  . القالقل واملشاكليثريمما قد  باجلزائر يعرضهم للمضايقات وأحيانا إىل االعتقال
، مثل الشعر املستعار األوروبيون فكانوا يرتدون لباسهم املعتاد ارتداءه يف وطنهم القناصل أما        

 الدولةحرب باستثناء حاالت  والقبعــة، فلم يسبق أن تعرضوا ملضايقات من السكان بسبب مالبسهم
، ومبا أن اتمع األورويب ..."أم من ذوي املكانة والشرف: "...)2(، وكما قال شالراجلزائرية ودول أوروبا

من طبقة النبالء والربجوازية فلباسهم لن  واكان الدبلوماسيني إقطاعيا فإن القناصل واملمثلني آنذاك كان طبقيا
تطور قد اختلف نوع اللباس السائد بخيتلف عن السائد يف أوروبا آنذاك مدة ثالثة قرون عثمانية يف اجلزائر 

وأحذية  يف القرن السادس عشر ميالدي كانوا يرتدون سترا تربز فوق البطن، األوروبيون الصناعة فالرجال
  .مصنوعة من الكتانكعب العايل وياقات  ذات

الرجال يتخلون عن ارتداء منط املالبس القصرية املسمى الدوبليت واستبدلوا ا  ويف القرن السابع عشر بدأ
صدريات أو قمصان متوسطة الطول، وكانوا حيملون سيوفا توضع يف أغماد من اجللد وحيمل السيف فوق 

اي ، وجرت عادة الد)3(اخرة من الريش على شعرهم الطويل الكثيفالكتف، ووضع الرجال أيضا قبعات ف
االت يسمح هلم مبقابلته من أغمادها، ويف بعض احل ه للقناصل جيربون على نزع سيوفهمعند استقبال

                                                 
*

املصـدر  : محدان خوجـة  :ينظر اجلزائر وغريها بعد االحتالل الفرنـسي،اجلزائرية كمدينة  ةبدأت تعرف انتشارا يف املدن الساحلي 
 .83 ابق، صـالس

)1( M.M Alex de Celerq et c. De Vallet: op.cit, p67. 
  . 106، ص املصدر السابق: شالر وليام )2(
    http://www.marefa.org  ،24/07/2011.  االلكترونية املوسوعة املعرفة، مقال عن املالبس )3(
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ويف القرن الثامن عشر وبدخول آالت النسيج جمال املالبس بقوة أصبحت مالبسهم عبارة عن  .)1(بسيوفهم
شعر املستعار مع الياقات متوسط الطول يلبس حتت البذلة الطويلة باإلضافة إىل الصدرية أو قميص 

  .)2(العريضة
  

  
  

مع ابين أخيه )1685-1675(م  مندوب ومفوض جملس األمة لدى حكومات اجلزائر وتونس وطرابلس 25/1634توماس هيس ولد بـ

  .)3()م1705-1640(ر، من عمل ميخيل فان موسمبدينة اجلزائر  يان واندريس هيس وخادم
؛ هذه صورة للقنصل اهلولندي تعطينا صورة عن نوعية املالبس املستعملة عند األوروبيني باجلزائرو         

مل يسجلوا ذلك ال يف مراسالم أو مذكرام أو تقاريرهم بل اكتفوا بوصف لباس اجلزائريني ن القناصل أل
  .ت عن ثقافة أوروبية وعن منط تفكري معنيعرب فمالبس األوروبينيأدق الوصف والتفاصيل، 

                                                 
 .241، ص املصدر السابق: وليام شالر )1(

 .قاملالبس، املوقع السابمقال عن  )2(

 .63املرجع السابق، ص: فاندام نيقوالس وآخرون )3(
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 مثل يف اتمع اجلزائري مل يكن هلا ذاك األثر الواضحة اجلاليات األوروبية ثقافوختاما هلذا العنصر فإن        
 اتمع اجلزائري الذي كان خارج ت الثقافة العثمانية من االندماج يفكنحيث مت ،العثمانية واألندلسية الثقافة

 ا بشكل مستمر بسبب احلواجز اواحتكاكه استفد منها رغم قرا منهجلة الثورة الصناعية ومل تإطار ع
  .الكفار وعدم االستفادة منهم اخلوف من ثقافة وهي )1(اليت كانت حتكم الطرفني والعقلية النفسية

  الشعائر الدينية   : ثالثا
احلق بأن إنسان كل لالقدمية واحلديثة، ف الدبلوماسية نأركا همأ نم يعترب حق إقامة الشعائر الدينية،         

احلماية بالضيافة و باجلزائر عليه متتعت اجلماعات األوروبية يتمتع حبرية كاملة ملمارسة شعائره الدينية، وبناءاً
ت ، هذه املرتلة املمنوحة للذمي كانفوضعوا يف مرتلة الذميمن أهل الكتاب  وباعتبارهاالديين  بسبب مركزها

  .   )2(صارمة تتضمن عدداً من الضمانات املقرونة بقيود شديدة وإجراءات
ممارسة  حيث كان مسموحا للمسيحيني فمنحت للجالية املدنية األوروبية باجلزائر حرية نسبية،        

ون شعائرهم الدينية، فكل املسيحيني يتمتعون بيوم األحد كعطلة ويوم االحتفال الديين اخلاص م، فيحتفل
ومن خالل ما وصفه الراهب القس ديغو دي  ،)3(برأس السنة املسيحية يف ملجأ العجزة واحلانة للشراب

فكان املسيحيون يؤدون القداس اليومي : "بالسجن الكبري دحني حتدث عن الكنيسة أو املعبد املتواج )4(هايدو
قساوسة الذين عادة ما يفوق عددهم األربعني وحيتفلون بأعيادهم الدينية فترتل األناشيد بطريقة متناسقة، أما ال

  ...".رفقة فئات خمتلفة من دكاترة ومعلمني ورجال دين كهنة وغريهمفكانوا قسا 
يدة يف اجلزائر خالل حول موضوع حرية العق:)5("جول تورين"ويف هذا الصدد قال الراهب الفرنسي        

ائس خاصة باألسرى واحدة يف حمتشدات الباشا واثنتان يف نه كان يف مدينة اجلزائر مخس كنأ": العهد العثماين
أسقفية اجلزائر وكانت هذه الكنائس كلها تزين  ةحمتشد على بتشنيين، والرابعة بقنصلية فرنسا، واخلامسة ببناي

ة وعندما تقام االحتفاالت الديني...لبشىت أنواع زينة الكنائس وتضاء ليايل االحتفاالت واملواسم مبئات القنادي
مة الصلوات هم من إقاوذه الكنائس يدخل رهبان اإلرساليات إىل حمتشدات األسرى ليايل االحتفاالت ليمكن

أن أسرى الفرنج يعاملون يف قطر " :كذلك )6( ويف هذا الصدد قال أمحد توفيق املدين، ..."يف الصباح الباكر

                                                 
  .74ص املرجع السابق،  :حمفوظ رموم )1(
 .81ص ،املرجع السابق :أندري رميون )2(

 .231، ص، املرجع السابق)2ج( ،اجلزائر بوابة التاريخ :عمار عمورة )3(
)4(

 Fray Diego De Haëdo:"Topographie  et Histoire Générale D'Alger", Traduit: MM. le Dr 

Monnereau et A. Berbregger,R. A,  N°15, , O. D.P.U, Alger: 1871, p394. 
  .231، املرجع السابق، ص)2ج( ،اجلزائر بوابة التاريخ :عمار عمورة )5(
 .72ص ،2001: ، القاهرةدار النهضة املصرية ،)دط( ،هذه هي اجلزائر: يق املدينمحد توفأ )6(
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أكد بأن آالف من البحارة  "فرنسيس نايت" كما أن،..."ةاجلزائر أحسن معاملة، ويتمتعون حبريتهم الديني
املسيحيني يفضلون اإلقامة يف سجون اجلزائر على التعفن يف سجون ليفورن االيطالية أو على املوت من اجلوع 

    .)1(والربد يف سجون اإلجنليز
هدات املعاوجلأت بعض الدول األوروبية إىل إدراج بند محاية رعاياها املوجودة يف اجلزائر ضمن        

 مممارستهوسعي لتسهيل  باجلانب الروحي لرعايا دولتهم اهت اجنلترا فقنصل ،مع اجلزائراملربمة األوروبية 
حد وال إيذائهم ال بالقول وال بالشعائر الدينية دون أن مينعهم أالقيام  وااستطاعمعتقدام دون تعقيد، ف

اجلرأة على إدراج هذا البند من النظام  اجنلترا استمدتو، وهذا نتاج املعاهدات اجلزائرية االنكليزية، )2(بالعمل
املعمول به يف الدولة العثمانية، حيث أنشأت هذه األخرية مؤسسة تعرف بامللل، تسعى لتنظيم شؤون غري 
املسلمني يف الدولة، وذلك مبنحهم حق االستقالل بانتخاب رؤسائهم الدينيني وانتظمت فيها ثالث ديانات 

ومع توسع الدولة العثمانية مت إضافة  واليهود، واألرمن ن غري اإلسالم وهي األرثوذكسم ةومذاهب رئيسي
  .)3(مذاهب جديدة كالكاثوليك وغريهم

         القيام بشعائرهم يف مدينة اجلزائر، لكن توسع األمر ليصل إىل خمتلف اي لالجنليز ويف البداية مسح الد
مدينة وهران يف مرتل للقنصل االنكليزي بإقامة القداس رغم  قام أب اسباين يف م1718املدن ففي سنة 

نه من املرتدين مرتل القنصل االجنليزي الذي رغم أيف  اوقد نزلن"... )4(:اختالفهما يف املذهب املسيحي فيقول
ون ، ومسح هلم القنصل بإقامة القداس يف مرتله فسمح واإلشراف على الشؤ..."األشداء فقد أهلمه اهللا إلكرامنا

الروحية ونشر كالم اهللا بني األسرى، فتم اإلعداد مبا يلزم يف إحدى القاعات وحضر مع هذا األب قس آخر 
وأوصى األسرى باالستعداد لنقاوة أرواحهم بواسطة التوبة واالوخارستيه ناصحا إياهم " تيودوروا"يدعى 

جناح األبوين قد بدت تلوح يف األفق بوادر  نقد ال تتاح هلم مستقبال ولو أ بعدم تضييع هذه الفرصة اليت
  .باعتراف بعضهم بذنوم

 تاجلالية اهلولندية متتع التمتع حبق ممارسة الشعائر الدينية مل يكن حكرا على اجلالية االنكليزية فحىتو         
أليالة ا يعيشون يفكان اهلولنديون فباجلزائر ونائب قنصل يف تونس، رية الدينية بعد تعيني قنصل هلا باحل

كانوا على اتصال يومي حيث  ايطاليني وفرنسيني واجنليز وغريهم، نم أوروبيني أخريني وسط رعايااجلزائرية 
ربوتستانتية كانت احلياة عبارة عن مزيج من احلضارات املختلفة وكان لزاما على الكنيسة الفبالسكان احملليني 

                                                 
)1(

 Fisher Sir Godfrey: op. cit, p 157. 
)2(

 .93، املرجع السابق، ص1830-1500نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر احلديث  :مجال قنان 

)3(
 .323،326املرجع السابق، ص، ص : كمال السعيد حبيب 

 . 197-196ص-ص  ،املرجع السابق :اهلادي الوساليت ال دي ايبالزا،ميك )4(
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 يف اتمع اجلزائري؛ لكن للرعايا اهلولنديني اًبيتي اًخلق جو يةاأليالة اجلزائراملتواجدين يف  اهلولندية والقساوسة
  . )1(تتطور لتصل إىل نشاط تبشريي دعوي مل اهلولندية ةالربوتستانتي
مل تكن من نصيبهم يف أي بلد  اجلاليات األوروبية يف مدينة اجلزائر ا تمتتع فاحلرية الدينية اليت إذن          

بعض إىل أرض اجلزائر، فرغم كون قل الصراع املذهيب بني الربوتستانت والكاثوليك بل هم من ن ،آخر أوريب
نعت بعض األسرى  "كاثكارث" وقد ساق ،ب بعضهم ضد بعضوتعص سرى اشتغلوا ذا الصراع املذهيباأل

  الربوتستانت والكاثوليكاألوروبيني بعضهم البعض بألفاظ ذات صلة بالصراع الديين بني 
 ك، ونظرا ملا كان يتعرض إليه الرعايا الربوتستانت من مضايقات من الرعايا الكاثولي)2(ســاألرثوذك

الربوتستانت  كل الرعايا القنصلية الفرنسية تبنتخاصة يف ظل عدم وجود مؤسسة بروتستانتية تتكفل م 
   .)3(مع اجلزائرسلم الذين ال توجد لدوهلم معاهدة وحىت 

متييزية ضد اجلاليات األوروبية من الناحية إجراءات رمسية  خذ أيتمل تباجلزائر  ينالعثما تواجدخالل الف        
تتبىن عنصري العدل  مما دفعها إىل، والثقافات األديان واللغات هضمت جمتمع تعددت فياجلزائر الدينية؛ الن 

  .الدينية االنتماءات النظر عن ضبغأحسن النظم املوجودة آنذاك عترب من يوالتسامح يف نظام حكمها الذي 

  ثقافية للجاليات األوروبية باجلزائر التأثريات السوسيو: ارابع
مارستها كهوايات واليت  ،االجتماعية بعض الظواهر بني جمتمع اجلاليات األوروبية باجلزائر انتشرت   

تقليدي حمافـظ،  يف جمتمع غرض املتعة والراحة؛ ألنه من الصعب إجياد وسائل ترفيهيةالفراغ ب خالل أوقات
  :ومنها ت آنذاك حسب العناصر  األوروبيةاهلوايافتنوعت 

حدث هذا العنصر األخري على حد سواء، فكثرياً ما أ األعالجوظاهرة لعب الورق منتشرة بني األتراك 
فمنهم الم ومل يتخلوا بعد عن سلوكيام الفوضى داخل املدينة؛ ألم يف مرحلة انتقالية من املسيحية إىل اإلس

  . )4(من يلعب النرد والورق أو يعزف املوسيقى على القيتار ويغين، وكثريا ما أطلق عليهم أناس بال عقيدة
فمنهم من يقضي وقته يف  تلفة شغلوا ا أوقات فراغهم،يف حني جند أن األسرى قد اختذوا هوايات خم        

يف بداية األمر حني كنا ال :"...يقول )5(مون بفايفرالنوم، ومنهم من شغل وقته بتعلم اللغة التركية؛ فهذا سي
حنسن اللغة التركية، استعملت ضدنا العصي، مما أجربنا على تعلمها، وكانت صعبة جدا بالنسبة يل يف أول 

عن طريق السؤال  األمر، ومع هذا استطعت أن أتعلمها بصورة أسهل مع بقية الرفاق، ومل أتعلم كلماا إالَّ

                                                 
 .53املرجع السابق، ص: نيقوالس فان دام وآخرون )1(

 .102املصدر السابق، ص: كاثكارتجيمس ليندر  )2(
)3(

 Laugier de Tassy: op.cit, p292. 
 .164املرجع السابق، ص :وولف.ب.جون )4(

 .18املصدر السابق، ص :سيمون بفايفر )5(
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اإلشارة إليها، وكنت اكتبها على احلائط بواسطة مسمار أو فحمة، غري إين قد اكتسبت عن األشياء و
ورسم بعض الصور الطبيعية ملدينة  كذلك صناعة األقفاص بفايفرومن بني اهلوايات اليت مارسها ، ..."الكثري

فجاء لرؤيته، فأعجب  بفايفر ما رمسه ا، بلغ الوزير الذي يعمل عندهاجلزائر ونواحيها فوق ورقة كبرية ولو
اليت كانت ترفرف فوق  الم اجلزائرية احلمراء واخلضراءهو األع الوزير بالصورة، وأكثر ما ثار إعجابه

وهنا  ،)1(مل نفسه، فمفهومه للفن يقف عند هذا احلدــبالع نه يهتم باللون أكثر من اهتمامهاحلاميات، إ
جلزائر واألوروبيني، فقد اقتصر هذا املفهوم لدى العثمانيني نلمس االختالف الواضح ملفهوم الفن بني عثمانيي ا

  .على زركشة األلوان ورجتها
كتساب مناهج لدول األوروبية الوحبكم ما كانت تضمه اجلزائر من فسيفساء بشرية من خمتلف ا     

ائر فهناك تتعلم ال توجد جامعة أحسن من سجن اجلز:" يف قوله )2(عن ذلك "اميانويل دراندا"احلياة كما عرب 
فالرق ضروري ...كية والفرنسية والكندية والشرقيةواللغات املكسي ةالطب واجلغرافيا والعلوم التجريبي

ن الكثريين استغلوا ذلك يف تطوير مداركهم وكتابة مؤلفام  فهذا ، فإ..."يحيني إذ يعلمهم االنفتاحللمس
لت شهرة عاملية، كما اليت نا" دون كيشوت"ية كتب أحسن ما ألف يف األدب العاملي، روا" سرفانتيس"

فتجمع بني األسري وسيده  يف مدينة اجلزائر والنوادر حديث الليايل والسمر تالقصص واحلكاياكانت 
    .)3("جنوفيفا"ومن بني ما كان يروى حينها قصة  ة،والفقري ةواخلادمة والسيدة الغني

سربـت منغلقا على نفسه، فاألفكار األوروبية قلما ت ين جمتمعاخالل العهد العثمااتمع اجلزائري  ظل       
نه إنتاج الكفار كما حدث عندما مسع بعض صرف على أنه سرعان ما يإليه؛ وإن حدث شيء من ذلك فإ

) الكفار( سينيعلى أا قضية م الفرن *"أمحد بن سحنون"اجلزائريني بأخبار الثورة الفرنسية، فقد صرفها 
وأوروبا أقوى  اجلزائرية يالةرهم، وكان احلاجز الديين بني األن جيعل اهللا كيدهم يف حنعليهم بأوحدهم ودعا 

  .)4(التجاري والسياسياحلاجز من 
فسكان اجلزائر كغريهم من املسلمني كانوا منطوين على أنفسهم فخورين حبضارم غري مبالني مبا   
عي وما كانت تقوم به أوروبا من اكتشافات علمية حدود أراضيهم من تطور علمي وتقدم صناخارج حيدث 

وجغرافية ومن توسع جتاري واقتصادي، ومل يستيقظوا إال عندما هامجتهم تقنية وأفكار أوروبا يف عقر 

                                                 
 .48ملصدر نفسه، صا )1(

 .100املرجع السابق، ص :حفيظة خشمون )2

 .19ص املصدر السابق،: سيمون بفايفر )3(
*

 .كاتب رمسي لباي بايليك الغرب اجلزائري 

 .159، املرجع السابق، ص)1ج(، تاريخ اجلزائر الثقايف :أبو القاسم سعد اهللا )4(
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*"أبو رأس الناصري"م، فقد وصف ــداره
تأثري احلملة الفرنسية على مصر والشام، ولكن مل ينبهر بتقدم  

  .اتمع املصريعمال ضد وإمنا ره ما ارتكبوه من أ تقين،العلمي وال الفرنسيني
**"العنايبابن "أما     

فقد تأثر بتقدم األوروبيني ودعا إىل تقليدهم وجماوزم فيما ابتدعوه من الصنائع  
والعلوم، وقد أجاز تعلم العلوم اآللية من األوروبيني ولذلك راح يبحث يف نصوص أخرى ميكنه بعدها أن 

فقد جاء أوال بأحاديث عن جواز تعلم اللغات من غري املسلمني مثل حديث تعلم السريانية  يقيس عليها
املوجه لزيد بن ثابت، ومل يتوقف عند تعلم اللغات والكتابة بل تعداه إىل جواز تعلم كل معارفهم إذا توقف 

 الناصري وابن العنايب ، وهو أول من نادى بذلك من اجلزائريني، وكال الرجلني)1(عليها أمر من أمور الدين
  .)2(عاشا أواخر العهد العثماين

وتزايد السكان  ،قد أخذت يف النمو املطرد نتيجة للعمراندن اجلزائرية كاملدن األوروبية، فومل تكن امل
وبداية الصناعة واحلماية الصحية ووفرة رؤوس األموال وانتشار التعليم، فاملدن اجلزائرية  ،وازدهار التجارة

ا تزال تعيش يف أسلوب العصور الوسطى األوروبية على األقل، فالشوارع ضيقة واألبواب تغلق من كانت م
الغروب إىل الشروق وليس هناك تنافس مايل جتاري رأمسايل، ومن مثة مل يكن هناك فنادق وال مستشفيات 

لمطبعة وال الصحف فلم تكن باملعىن احلقيقي املعمول به يف أوروبا، ومراكز التعليم كانت تقليدية وال وجود ل
  .)3(دخلت حينها

  
                                                 

*
ة اجلامع املتدفق الالفظ هو ليث الدين أوثق أساس واضوأ نرباس األمـام و القـدو   البحرالعالمة احملقق احلافظ و: "فناويقال عنه احل 

األفاضل من أهل رحل يف طلب العلم و اكتساب املعارف واىف ....بن ناصر الراشدي الناصرياملتفنن سيدي حممد أبو رأس بن أمحد ا
ملغرب وذكر ما لقي فيها من األعيان وما حدث فيـه  رحلته الذي ذكر فيها سياحته للمشرق و ا....خذ عنهم مصر وتونس وفاس وأ

 تويف رمحـه اهللا تعـاىل   كوغري ذل....وشرح حلله السندسية...مع الزرقاين وحاشيته على السعد ويتعجب ومنها حاشيته على اخلرشي
تعريـف  : القاسم احلفناوي أبو :،ينظر"وقد جتاوز التسعني ) هـ1238(ورضي عنه ونفعننا بربكاته عام مثان وثالثني ومائتني و ألف 

  .  333ص ،1906: ، مطبعة فونتانة الشرقية، اجلزائر)دط(، اخللف برجال السلف
**

م، كان واسع املعرفة بعلوم 1851-هـ1267/م1775-هـ1189هو حممد بن حممود بن حممد بن حسني اجلزائري ولد سنة  
 اً وجمتهداً، تلقى العلوم يف وطنه على يد جده ووالده، كما تلقاه علىالشريعة، تثقف بثقافة واسعة فهو حافظاً وناقالً أكثر منه مفكر

) م1808-1805(محد باشا ية مثل منصب القضاء احلنفي أيام أ، وتوىل عدة وظائف رمسلكي علي بن عبد القادر بن األمنياملفيت املا
عد ــأبو القاسم س:  علم التجويد وغريها، ينظريف لدر املختار، العزيزوكاتبا لباي تونس، ومن أهم مؤلفاته السعي احملمود، شرح ا

، 1976:ر والتوزيع، اجلزائر، الشركة الوطنية للنش)دط(، 1850-1775املفيت اجلزائري ابن العنايب رائد التجديد اإلسالمي : اهللا
 .41،25،11ص ،ص، ص

 .77، املرجع السابق، صاملفيت اجلزائري ابن العنايب: أبو القاسم سعد اهللا )1(

 .159، املرجع السابق، ص)1ج(، تاريخ اجلزائر الثقايف: أبو القاسم سعد اهللا )2(

 .160املرجع نفسه، ص )3(
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الذعا للحالة العقلية اليت  نقداً امليالدي  يف القرن الثامن عشرتغرب أن يكتب بعض األوروبينيلذلك ال نس 
يكتب يف القرن التاسع عشر نقد ألذع  )1(، وجند بانانيت"توماس شو" لكان عليها اتمع اجلزائري يف وقته مث

إن :" أفكار وجتديد ونشاط عقلي قائال نجيد يف اتمع اجلزائري ما كان يطمح إليه ممن صاحبه، فلم 
مدينة (بأنه كثريا ما خيرج إىل شوارع العاصمة :" وقال أيضا" األفكار متوت إذا مل جتد جماال للتجديد املستمر

  .*..."فال جيد شيئا يسترعي انتباهه فال مكتبة وال مقهى فيه جريدة) اجلزائر
خني فقدان الناس ال تعوض بأاكما الحظ معارضة احلكومة اجلزائرية العثمانية إلدخال املطبعة     

هي عدم نشر املعرفة، وهذا كله بعد أن دقت أوروبا أبواب العامل  حرفتهم وخبزهم، ولكن معارضة وجودها
مقدورها أن حتتل اجلزائر لو مل  يكن يف اإلسالمي يف حروا مع الدولة العثمانية، ومما الشك فيه أن فرنسا مل

  .      وأضرام بانانيتيكن اجلزائري على النحو الذي وصفه به ابن العنايب وشو 
  
  

  
  
  
  

                                                 
 .161املرجع نفسه، )1(

*
 في أواسط القرن السادسف ،يف الشرق شرقية عرفت أوالً ةاملقهى منشأاملشرق، ف نيف حني جند أن أول ظهور للمقاهي يف العامل كا 

ق طبيب أملاين يدعى ليونارد راوفولف وزار الشام، ورأى يف مدينة حلب أول مقهى وشرب فيه أول قـدح مـن   عشر سافر إىل املشر
القهوة شربه يف حياته، وعاد إىل أملانيا يصف املقهى والشراب األسود الذي يشبه احلرب؛ وكان املقهى يف تلك العصور ال خيـرج عـن   

قبل ذلك بنحو مائـة   املنطقة السوريةوسا على األرض؛ وكانت القهوة قد عرفت يف مكان مفتوح يؤمه الناس ويشربون فيه القهوة جل
فت املقاهي م أما يف مصر فقد عر1554قسطنطينية أول مقهى يف سنة الوظهر يف  هى ذائعا إال يف العواصم الكربى؛عام، ومل يكن املق

م ظهرت يف البندقية أول دار من هـذا  1645؛ ويف سنة ومضى قرن آخر قبل أن ذاعت املقاهي يف أوروبا ،قبل ذلك بنحو نصف قرن
ومل تلبـث املقـاهي أن ذاعـت يف     ،القهوة فيها على الطريقة الشرقيةالنوع؛ مث ظهرت يف لندن وأكسفورد بعد ذلك بقليل؛ وكانت 

ظهرت املقاهي يف أوائل القرن قد فيف فرنسا امليالدي، أما  وما حىت أوائل القرن الثامن عشراملقاهي ممنوعة يف ر ظلتو ،نكلترا بسرعةا
 م دار أنيقة مسيت قهوة بروكـوب؛ 1689وافتتحت يف باريس سنة م، 1654وكان أول مقهى ظهر  يف مرسيليا سنة  السابع عشر، 

عشـر،  من  إال يف أوائل القرن الثافذاع من بعده ارتياد األدباء للمقهى؛ ومل يظهر املقهى يف برلني ،وكان الفيلسوف فولتري من روادها
:  رينظ، !!!!يف بدايات القرن العشرين رحالة وأسرى ورجال دين يتشدقون مبا أخذوه من احلضارة اإلسالمية كأنه اجناز قاموا به ليتأيت
بالد الشـام  يف   اجلاليات األوروبية يف: ليلى الصباغ: ، وينظر1937: القاهرة ،217/، عجملة الرسالة، تاريخ املقاهي يف أوروبا: د م

 .880املرجع السابق، ص ،)2ج( ،لعهد العثماينا
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  ل ـة الفصخامت
  

 حيـث  ياجلزائـر  اتمـع  لقد بات واضحا لدينا اآلن مدى تأثري وتأثّر اجلاليات األوروبيـة يف           
، وعلى الرغم من العزلة املبدئية اليت عاشتها هـذه  ثينإجتمع   كل توضعت يف شاكتسبت أمهية خاصة و

ولو أـا  ، لكن ليس لدرجة االنصهار ؛اجلاليات وسط اتمع اجلزائري، فقد حاولت ختطي تلك العزلة
نه ميكنـها أن حتيـا داخـل نسـق     مبرور الزمن أ حافظت على خصوصيتها وتركيبتها وكياا، وتوضح

ن أن تواجه عقبات، وقد ضاعف وجودهم عالقات الصداقة واألخوة الدينية بـني  اجتماعي جزائري دو
املسلمني واملسيحيني رغم بعض الشوائب اليت علقت ذا املفهوم التساحمي، وأخريا كان البد الحتكـاك  

تـدخني التبـغ   : أن يؤثر يف إدخال بعض العادات والتقاليد مثـل  لسكان اجلزائرينياجلاليات األوربية با
 لذي كان اهلوايـة املفضـلة لألعـالج   معاقرة اخلمر الذي انتشر يف األوساط اإلسالمية، ولعب الورق او

  .واملسيحيني
جارية والدينية تأثريات هامة، فهذه اجلاليـات  كان للجاليات األوروبية التفقد أما يف املنحى الثقايف          

معها كذلك تأثريات لغوية نسقية رمزيـة   تمحلأثارها على أهل البالد وتركت اليت محلت معها لغتها، 
كما حاول بعض أفراد اجلاليات نقـل منـط   ذات دالالت احتكاكية وفعالية تعايشوا معها ذه البالد، 

وتقليد لنمطية املسكن اجلزائري املغاريب، وكأنـه أشـبه    ،من تأثيث للمرتل ،إىل اجلزائر حيام األوروبية
واإلهلام األديب الذي ذاع صيته عامليا  عديين، أصبح جماالً خصباً لإلبدا حبوار حضاري عمراين بني صراع

  . السوسيوثقافية للجزائر ةانطالقاً من البيئ
  
 



  

  

  

  

  

  البحثمة ـــخاتـ
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    خامتة البحث

لثـامن عشـر   تتبع حركية اجلاليات األوروبية باجلزائر بداية من القرن اهذه الدراسة  من خاللت حاول     
مبدى مسامهة وفعالية وتأثري هذه الفئة االجتماعيـة   ةإىل العديد من النتائج املتعلق تتوصلوامليالدي بل وقبله؛ 

نتـائج   إىل توصلتو، لثقافيةاالقتصادية وا ،السياسية، العسكرية األصعدةعلى خمتلف وتمع اجلزائري على ا
  :أمهها
نتيجـة لـدوافع وأسـباب جمـيء كـل      تنوعت العناصر املكونة للجاليات األوروبية باجلزائر : أوال       

ئريني، والتجـار دفعتـهم   للبحارة اجلزا) النشاط البحري(القرصنة  تواجدوا بسببصر، فاألسرى عنـــ
انـدفعوا  رجال الدين فقد  أماالرعايا التابعني لدوهلم، و القناصل جاؤا حلماية املصاحل التجارية حبثا عن الربح، 

لرعاية جالية بلـدهم   واملهمة الدينية مجعوا بني املهمة الدبلوماسية وأحيانا رغبة يف افتداء األسرى األوروبيني
   ".جان لوفاشي" مثل القنصل الفرنسي األب

فأغلب هذه ، إلقامة عالقات دبلوماسية مع اجلزائرمن االمتيازات طريقا  األوروبيةاختذت الدول  :ثانيا       
إالَّ أا جنحـت للسـلم يف    ،ومحالتوهجمات  حترشات من مبا يف ذلكمع اجلزائر  الدول كانت يف حرب

باستمرار أدرجت فيها التجـارة   ددتمعاهدات سالم ج لعقد وقناصلها الكثري من األوقات، فتسارع ممثليها
فرنسا كانت عالقاا مع اجلزائر أقوى من الـدول  كأول نشاط اقتصادي حيوي مهم ميارسونه، واحلقيقة أن 

قاـا  عالن أل، واألخـرى  الدبلوماسي أوضح وأقوى من باقي الدول األوروبيةرى، لذا كان نشاطها ـاألخ
   .زائريةاأليالة اجلمع كانت حسنة 

نتـائج   اجلزائريـة  اإلدارية للدولة بعض املؤسساتتسرب أفراد من اجلاليات األوروبية إىل لكان : اثالث       
مراحل متقدمة من االهتمـام باجلهـاز    إىل اجلزائرية يالةسار باأل جديداً، وضعاًو نفساً جديداً أعطت جيابية،إ

 املايل هازيف اجل حساسة تقلد مناصبها تتجعل ت بكفاءة إداريةالعناصر اليت متتع تلك من ةستفادالااإلداري و
  .مثل هارك ولوفس وتيدنا

بعثت اجلالية التجارية األوروبية الطرق الربية القدمية للشرق والغـرب  أما يف املنحى االقتصادي  :رابعا       
الطرق الربيـة   ن حركة النقل عرب؛ لكن  يالحظ أاجلزائري اليت كانت تصلها باملوانئ اليت ترتاد على أوروبا، 

تغيري يف وسائله، فقد ظلت حيوانات احلمل كالبغال واحلمري والـثريان واجلمـال هـي الوسـيلة      ارافقهمل ي
                       . املستخدمة يف نقل البضائع من الرب إىل القوارب وسفن احلمولة

بعيـدة املـدى، إذ كـان     ااجلزائر وراء التجارة آثار يفاجلاليات األوروبية  سعيواضحاً  بدا  :خامسا       
 بااليار السيما أواخر القـرن الثـامن عشـر ومطلـع القـرن التاسـع عشـر        اجلزائري مهدداً داالقتصا

تذبـذبت  ، فالفالحي املنتج لبيعهم ، فاألسواق احمللية أصبحت تسعى وراء التجار األجانبيالديــــامل
  . داخليةبادالت التجارية الحركية امل
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، فكان ذلك سـببا يف  تجاريةالداخلية ال بالسوق األوروبيةالعمالت املزيفة اجلزائرية وانتشار  :سادسا        
، السـيما  احلرفية بالشلل اتبت الصناعأثرت على احلرف والزراعة، فقد أصياليت  ،احمللية قيمة العملةاخنفاض 
  .ت تأيت من األسواق األجنبيةأضح اليت ةالصاغحرف والنسيجية واحلريرية  احلرف

األوروبية  التجارية أخذت اجلالية ،للسوق الداخليةاإلنتاج منصبا على كان تفكريه الذي الفالح اجلزائري  أما
شرع يتحرر من النطاق الضيق للزارعة املعاشية احمللية، واتسعت الزراعة حمصوله وبأسعار مغرية، ف تشتري منه

وإمنا  املتبعةيالة ا، وهذا مل يكن نتيجة سياسة األالعناية  تاملخصصة للتصدير اخلارجي اتساعا كبريا، وازداد
يف الزراعة إىل  ول قد انعكس هذا التحيف هذا الطريق، و الفالح واملالك كان الواقع والتجربة مها اللذان سريا

يالـة بـدل التسـويق    ح اجلزائري منتجاته إىل خارج األنتائج خطرية منها ظهور جماعات نتيجة تصدير الفال
الداخلي احمللي؛ فال جيب أن نفهم من خالل تصدير الفالح منتجاته بأسعار مرتفعة أن أحوالـه االقتصـادية   

، اليت اشترت منه بسعر ثابـت  يةالتجار هي اجلاليةاملستفيد واملالية قد حتسنت وإمنا تدهورت إىل األسوأ، ألن 
  .يف األسواق األوروبية بضعف مثنها وباعتها

شهدت عمليات افتداء األسرى األوروبيني يف اجلزائر نشاطاً كبرياً، حىت أا اكتسبت طابعـاً  : سابعا        
وعلـى مـالك    ،أموال على خزينة الدولة من جهةا كانت تدره من مل" داءتفاالجتارة " ـباقتصادياً عبر عنه 

ـ  فكانت، األسرى من جهة أخرى رتفـاع أمثـان   اجلزائر وامصدر دخل مهم للخزينة نتيجة كثرة األسرى ب
  .الفدية
إال أـا   اجلزائري على طابعها الكومسوبـويل  احلضري حمافظة التركيبة السكانية للمجتمع رغم: ثامنا        

، ال أن اهلامشرغم أن اتمع أراد هلا أن حتيا على و، تنوع اجلاليات األوروبيةخاصة ، شهدت بعض التغريات
، ومبرور الزمن اسـتطاعت أن  اًحمدود اًصغري اًا البعض جمتمعهتتغلغل يف صميمه وأعماقه فإا شكلت مع بعض

وكانت االحتفـاالت  ة، معه كجماعة إثني تمع اجلزائري وان تعيش وتتعايشعلى خريطة ا اًجتد لنفسها مكان
 وزربعلى  ياجلزائراتمع كما ساهم وجود هذه اجلاليات ب اجلزائري األورويب،بأنواعها ابرز مظاهر التقارب 

         .رغم حمدودية هذا االنتشار والتأثريالبستنة، والزخرفة والتأثيث كفن  ونفن
 التزامات اجتماعية مبثابة ت، كانة لرعاياهاإنسانيخدمات األوروبية قدمت املؤسسات الصحية :تاسعا        

طيلة بقائهم  لجاليات األوروبيةالروحية لو اجلسدية من ورائها إىل توفري العناية سعوا كالتطبيب و االستشفاء،
  .ياد الدينيةإحياء األعو من خالل السهر على إقامة القداس اليومي، وذلك، جلزائرمبدينة ا

اجلانب اللغوي الـذي ولـد لغـة     باجلزائر الثقايف االجتماعي للجاليات األوروبيةالتأثري  مشل: عاشرا        
أو لغة الفرانكو اليت كانت تستعمل للتواصل بني اجلاليات األوروبية واجلزائـريني   جديدة مسيت بلغة السابري

  .خاصة يف جمال املعامالت التجارية
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من حياة  اقتبس ، فكثريا مابأوضاع األسرى باجلزائرمتأثرا  رِساَألأدب  :أوروبا ظهر يف دفق األديب أما اجلانب 
، مثـل  املآسي اليت ألفها أدباء فرنسا وانكلتـرا وايطاليـا وغريهـم   يف القصص واملالهي واتمع اجلزائري 

  .سسرفانتي
 :نـها م، املراسالت، وهي أنواع متعـددة أدب بية واألور االجتماعية للجالياتالثقافية  عن احلياةكما انبثق  

وبـني التجـار    ،ومنـها الرمسيـة بـني القناصـل وحكومـام      ،املراسالت الشخصية بني الفرد وعائلته
كلها وثائق مهمة ومثينة لدراسة هذه احلقبة من وناهيك عن مراسالت الشركات التجارية،  ،ديهمـــوموف

  . شرعيةدراسة الوثائق احمللية وعلى رأسها سجالت احملاكم المع  وازيبالتلكن والزمن 
  



  

  

  

    البحث    ـقــمالحـ
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  ):01(امللحق رقم 

  )1(م حسب إحصائيات غراماي1618-1607األسرى األوروبيني باجلزائر ما بني سنيت  لعددجدول    

  

  عدد األسرى  السفن  السنة

  1400  من كابالريا 3  1607

1608  42  860  

1609  36  632  

1610  23  384  

1611  20  464  

  اسباين 3408  /  1612

1613  16  230  

1614  35  467  

1616  34  466  

1617  26  1763  

1618  19  1468  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .131املرجع السابق، ص: ويليم سبنسر )1(



        ققققــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحاملالحاملالحاملالح
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  )02: (امللحق رقم

  )1( مع تبيان البلد اليت جاؤا منهام 1800-1799 جدول يبني إحصاء األسرى مبدينة اجلزائر ما بني سنيت      

  البلد  عدد األسرى

  النمسا  41

  فرنسا  64

  اليونان  8

  نابويل  365

  الربتغال  366

  كورسيكا  41

  رومانيا  8

  اسبانيا  123

  ةمالط  77

  - األملانية -بروسيا   72

  جنوه  89

  صقلية  8

  سردينيا  04

  

  

  

  

                                                 
)1(

 .275، املرجع سابق، صالتنظيم العسكري : حنيفي هاليلي 



        ققققــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحاملالحاملالحاملالح
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  )03: (امللحق رقم

  )1(م 1803-1802 جدول ألعداد األسرى مبدينة اجلزائر ما بني سنة

  

  البلد  عدد األسرى

  النمسا  47

  نابويل  365

  الربتغال  366

  جنوه  88

  اسبانيا  33

  صقلية  07

  كورسيكا  18

  اليونان  8

  رومانيا  8

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(

 .نفسه املكان 



        ققققــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحاملالحاملالحاملالح
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  )04: (امللحق رقم

   )1(م 1708مارس15: مصادقة جزائرية على معاهدة سالم مع هولندا بتاريخ

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(

 .64صاملرجع السابق، : فاندام نيقوالس وآخرون 



        ققققــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحاملالحاملالحاملالح
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  )05: (امللحق رقم

  )1(م 1792-1783جدول مشتريات القمح للشركة امللكية اإلفريقية ما بني سنيت 

  

القمح  كميات  السنة

  كلغ120باالمحال

القيمة اإلمجالية لرية   متوسط السعر لرية ترنوا

  ترنوا

1783  30.000  11  330.000  

1784  45.000  15  675.000  

1785  36.000  17.20  620.000  

1786  84.000  20.60  1.730.000  

1787  102.000  20  2.000.000  

1788  60.000  20  1.200.000  

1789  46.000  25  1.150.000  

1790  17.000  25  425.000  

191  60.000  2760  1.700.000  

1792  56.000  47.15  2.640.000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .390صاملرجع السابق، ، )2ج(، العهد العثماين اجلزائر يف دراسات عن: املنور مروش )1(



        ققققــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحاملالحاملالحاملالح
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  ) 06: (امللحق رقم

  )1(م يف املوانئ األوربية1825 سنة  سعر قنطار القمح بالغرامات الفضية يف

  

  غ101,19  املوانئ الفرنسية

  59,49  املوانئ االيطالية

  47,53  موانئ أملانيا الشمالية

  47,26  املوانئ الروسية

  41,70  ميناء كوبنهاجن

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .179، صاملرجع نفسه )1(



        ققققــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحاملالحاملالحاملالح
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  )07: (امللحق رقم

  )1(جدول فدية األسرى بواسطة رجال الدين  

   

رسوم الو الفدية كلفة  عدد املفتدين  السنة

  باليورو

متوسط كل فدية 

  باليورو

1702  482  126,107  216,63  

1711  280  115,770  413,46  

1723  414  130,126  314,31  

1730  345  121,133  351,11  

1739  394  111,262  282,39  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(

 .397، صاملرجع نفسه 



        ققققــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحاملالحاملالحاملالح
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  )08: (امللحق رقم

  )1( م1782178217821782إىل عام  1763176317631763 يف اجلزائر من عام ني الفرنسينياملقيمعدد جدول يوضح 

  

وكالء التجار   التجار  البعثة الدينية  القنصلية فرادأ  السنة

  واحلرفيني

  اموع

1763  5  5  3  2  15  
1764  4  5  3  1  13  
1765  3  5  3  1  12  
1766  3  5  3  1  12  
1767  2  5  3  1  11  
1768  2  5  2  3  13  
1769  3  4  2  3  12  
1770  3  4  2  3  12  
1771  3  4  2  3  12  
1772  3  4  2  3  12  
1773  /  /  /  /  /  

1774  2  6  3  3  14  
1775  2  6  3  4  15  
1776  8  6  3  4  21  
1777  3  6  3  4  16  
1778  11  6  3  2  22  
1779  10  5  2  3  20  
1780  9  6  3  2  20  
1781  7  5  3  2  17  
1782  6  5  2  11  24  

  

  .تضم القنصل و املستشار و الكاتب وعدد من اخلدم   القنصلية-    :مالحظات 

 .البعثة الدينية تتكون غالبا من ثالثة قساوسة وراهبني وكلهم من الطائفة الالزارية - 

 .استقر ا بضعة عشر سنة ،"جون فور"م ويدعى 1768ة وفد على مدينة اجلزائر ساعايت سن - 

 .هذا العدد ال يشمل املستخدمني الفرنسيني يف الباستيون - 

                                                 
 .233ص ، املرجع السابق،نصوص ووثائق: مجال قنان )1(



  

  

  
        

    بيبلوغرافيا البحث
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 لعربية للغة ااملصادر با: أوال

، الشـركة الوطنيـة   )2ط(حممد العريب الزبريي، : تق و تع و تح ،املـــرآة: بن عثمان محدان خوجةا -1

  .1982: للنشر والتوزيع، اجلزائر

  .1984: س، الدار التونسية للنشر، تون)1ط(، )2ج( ،املقدمة: نابن خلدون عبد الرمحا -2

فريدة مؤنسة يف حال دخوهلم الترك قسنطينة واستيالئهم على أوطـام أو تـاريخ   : العنتري حممد الصاحل -3

  .2007: حيي بوعزيز، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر : ، تق وتع)دط( ،قسنطينة

، دار البصـائر،  )دط( ،توفيـق  محـد أ املدين: تح ،الشريف الزهار محدمذكرات احلاج أ: الشريف الزهار -4

  .2009: اجلزائر

: أبو العيد دودو، الشركة الوطنيـة، اجلزائـر  : ، تق، تعمذكرات أو حملة تارخيية عن اجلزائر: بفايفر سيمون -5

1972.  

: ، املؤسسة الوطنية، اجلزائـر )دط(، )1830-1855( اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان: دودو أبو العيد -6

1989.  

إمساعيـل  : ، تـر )1816-1776(العالقات الدبلوماسية بني دول املغرب والواليات املتحدة: راي ايروين -7

  .1978، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، )دط(العريب، 

إمساعيل العريب، ديوان املطبوعـات اجلامعيـة،   : ، تر)دط(، مذكرات أسري الداي :كاثكارث جيمس ليندر -8

  .1982: اجلزائر

: ، مكتبة املعرف للنشر والتوزيع، املغرب)دط(، )1ج(حممد حجي وآخرون،: ، ترإفريقيا :كرخبال مارمول -9

1984.  

، املطبعة الثعالبيـة،  )دط(عبد القادر نور الدين، : ، تصح و تعغزوات عروج وخري الدين: مؤلف جمهول -10

  .1934: اجلزائر

إمساعيـل  :تق و تح ، تع و)1824-1618(أمريكا يف اجلزائر  لمذكرات ويليام شالر قنصشالر ويليم،  -11

  .1982: الوطنية، اجلزائر العريب، الشركة

، الشركة الوطنيـة  )دط(أبو العيد دودو،: ، تر)1837-1832(قسنطينة أيام أمحد باي : لصر فندلنيشو -12

  .1977: للنشر والتوزيع، اجلزائر

  املصادر باللغات األجنبية : ثانيا

Les Sources 

-1) Albert Devoulx: Les Archives du Consulat Général de France A Alger, 

Marius Olive, Marsseille : 1863. 
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-2) Albert Devoulx: Les Archives du Consulat Général de France A Alger, 

Bastide Libraire Éditeur Place Du Gouvernement, Alger:1865. 

-3) Arvieux louis lourent de: Mémoires de Chevalier d' Arivieux, ( tome5), 

Libraire, rue S. Jacques, vis-à-vis La rue des Noyers, paris:1735. 

-4)Broughton Mrs  : six years residence in Algiers, Saunders and Otley conduit 

street, London: 1839. 

-5)De Aranda Emanuel: Relation de la Captivité et Liberté Du Sievr Emanuel De 

Aranda d’Aranda Jadis esclave à Alger, Édit 3, Bruxelles, 1662. 

-6) De Fontaine A. de Resbecq: Alger et les côtes d'Afrique, chez Gaume frères, 

Paris: 1837. 

-7) De Tassy Laugier: Histoire du Royaume D’Alger,  Amsterdam: 1724. 

-8) E.A. Duchesne: De La Prostitution dans la ville D’Alger, Libraire de 

L’Académie Impériale De Médecine Paris: 1853. 

-9) Docteur Shaw : voyage dans da régence d Alger ,Traduit: J Mac .Carthy, 

Paris : chez marlin :Editeur .Rue de Sovoise ,1830. 

-10) Dumont Pierre Joseph: Histoire de L'Esclavage en Afrique, chez pilet aimé 

Imprimeur Libraire, Paris: 1819. 

-11) Grammont Henri Delmas de: Histoire d’Alger sous la Domination Turque 

1515-1830, Ernest Leroux, Paris:1887. 

-12) Haëdo Fray Diego de:De La Captivité À Alger, (Traduction), De 

Molinr.Vlolle, Typographie  Adolphe Jourdan, Alger:1911. 

-13) Haëdo Fray Diego de: Topographie et histoire Générale d'Alger, traduit: 

MM. le Dr: Monnereau et A. Berbregger, imprimer A Valladlid:1870 

-14) Mascarenhas João, Esclave À Alger, (1621- 1626), Trad Du portugais: 

annoté et présenté par Paul Teyssier, (2ém Édition), Éditions Chandeigne - 

Librairie Portugaise, Paris: 1999. 
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-15) Masson Paul: Histoire des Établissements et du Commerce Français dans 

L’Afrique Barbaresque(1560-1793)(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc), 

Librairie Hachette, paris: 1903. 

-16) Payssonel Jean – André: Voyage dans les Régences de Tunis & d’Alger, 

Présentation et notes de Lucette Valensi, Éditions la Découverte, Paris, 1987. 

-17) Pierre Dan: Histoire  de la Barbarie et de ses corsaires, Des Royaumes, et 

des villes d’Alger, De Tunis, de Salé, & de Tripoli, (Édit. 2), Paris: 1637. 

-18) Venture de Paradis : Alger au XVIIIe siècle, 2eme edition, Tunis, e'dtions 

Bousslana. 

 بالعربية  املراجع: ثالثا

ـ 956(فقه العمران اإلسالمي مـن خـالل األرشـيف العثمـاين اجلزائـري     : ابن محوش مصطفى -1 -هـ

  .2000:، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ديب)1ط(، )م1830-هـ1246/م1549

، دار القصـبة للنشـر والتوزيـع،    )دط(جناح مسعود : ، ترمدينة اجلزائر تاريخ عاصمة: ايشبودان العريب -2

  .2006: زائراجل

  .1906: ، مطبعة فونتانة الشرقية، اجلزائر)دط(، تعريف اخللف برجال السلف: القاسم احلفناوي أبو -3

: ، اجلزائـر éditions amep، أخرى تالدبلوماسية اجلزائرية بني األمس و اليوم وحماضرا: قىب صاحلبن ال -4

  .دس

: التوزيع، اجلزائر ، الشركة الوطنية للنشر و)دط(، زائريالتجارة اخلارجية للشرق اجل: الزبريي حممد العريب -5

1792.  

: ، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائـر )دط(، مدخل إىل تاريخ املغرب العريب احلديث: الزبريي حممد العريب-6

1975.  

عشر والسابع عشـر  اجلاليات األوروبية يف بالد الشام  يف العهد العثماين يف القرنيني السادس : الصباغ ليلى -7

  .1989: ، مؤسسة الرسالة، بريوت)1ط(، )1ج(،)العاشر واحلادي عشر اهلجريني(امليالديني 

 لقرنيني السادس عشر و السابع عشراجلاليات األوروبية يف بالد الشام  يف العهد العثماين يف ا: الصباغ ليلى -8

  .1989: ، مؤسسة الرسالة، بريوت)1ط( ،)2ج(، )العاشر واحلادي عشر اهلجريني(مليالديني ا العاشر

  .2011: ، د دار، دس)دط(،)النظرية و املمارسة(الدبلوماسية : عبد ربه دلعجرمي حمموا -9

  .2001: ، دار النهضة املصرية، القاهرة)دط(، هذه هي اجلزائر: محد توفيقاملدين أ -10
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، املؤسسة الوطنيـة  )3ط(، )1792-1492(يا اجلزائر واسبان سنة بني ةحرب الثالمثائاملدين أمحد توفيق،  -11

  .1986: للكتاب، اجلزائر

: املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائـر  ،)1791-1766( حممد عثمان باشا داي اجلزائر :محد توفيقأاملدين  -12

1986.  

وان ، دي)دط( رابح اسطنبويل ومنصف عاشور،: ، تراحلاضراجلزائر بني املاضي و: برينان أندري وآخرون -13

  .1984: املطبوعات اجلامعية

  .2006: ، دار املعرفة، اجلزائر)دط(، )1ج(، )1989-1830(تاريخ اجلزائر املعاصر: بالح بشري -14

، الشركة الوطنية للنشـر  )2ط(، اجلزائر من خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين: بلحميسي موالي -15

  .1981:والتوزيع، اجلزائر

، مـرقم للنشـر،   )دط( ،تـاريخ وعمـران قصـبة اجلزائـر    : ، مصطفى بن محوشدينبدر ال بلقاضي -16

  .2007:اجلزائر

والتوزيـع،   ر، دار رحيانة للنش)1ط(، م1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : بوحوش عمار -17

  .2002: اجلزائر

  .1999: اجلامعية، اجلزائر وعات، ديوان املطب)دط(، )2ج( ،املوجز يف تاريخ اجلزائر :حييبوعزيز  -18

، دار اهلدى للطباعة والنشـر  )1ط(، )1ج(، موضوعات وقضايا من تاريخ اجلزائر واملغرب: حيي بوعزيز -19

  .2004: والتوزيع، اجلزائر

  .1993: ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر1798-1780املراسالت اجلزائرية االسبانية : بوعزيز حيي -20

سـامي  : ، تـر )دط(، حىت العصر النووي ميالدعاية للحرب منذ العامل القد قصف العقول: فيليب رتايلو -21

  .1990: ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويتخشبة

تاريخ إفريقيا الشمالية تونس، اجلزائر، املغرب األقصى من الفتح اإلسالمي إىل سنة : جوليان شارل أندري -22

  .1978: ، الدار التونسية للنشر، تونس)2ط(، )2ج: (مد مزاىل، بشري بن سالمةحم: ، تع1830

، دار األمـة للطباعـة والنشـر    )1ط(، تاريخ املدن الثالث، اجلزائر، املدية، مليانة: ناالرمحعبد اجلياليل  -23

  .2007: والتوزيع، اجلزائر

  .1980: ، دار الثقافة، بريوت)دط(، )3ج(، تاريخ اجلزائر العام: اجلياليل عبد الرمحان -24

اخلربة يف السياسة اإلسالمية من بداية الدولة النبوية حىت إىل اية الدولة األقليات و: حبيب كمال السعيد -25

  .2002: ، مكتبة مدبويل، القاهرة)دط(، )هـ1325-1هـ)(م1908-م622(العثمانية 

، منشـورات احلضـارة،    )دط(، )3ج(، ماعيـة تاريخ الدولة الزيانيـة األحـوال االجت  : حساين خمتار -26

  .2009:اجلزائر

  .1972: ، جامعة اجلزائر، اجلزائر)1ط(، 1830مدينة اجلزائر نشأا وتطورها قيل : رحليمي عبد القاد -27
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  فهرس األعــــالم

  )أ( 

  42:إبراهيم باشا

  48:ابن االحرش

  61:ابن خلدون

  48:ابن الصخري

  137- 136:ابن العنايب

  38:أبو القاسم سعد اهللا

   136:أبو رأس الناصري

  47-46:أمحد باي

  135:أمحد بن سحنون

  132:أمحد توفيق املدين

  71:أمحد خوجة

  45:ادوارد

  37:ادموند كاسون

  64:أرنو

  72:اسكوديرو

  125:أكيال

  108-11):اللورد(اكسموت

  116:الشريف الزهار

  36:إليزابيث

  120:إليزابيث بروتن وودز

  71:أليكساندر بال

  129:آليو

  41:أنتوين هاينسيوس

  122-12:اندرهيل دي روكفيل

  131:اندريس هيس

  97:أنطوان دي ال كروا

  47:آين

  47:ايتش

  135-12:اميانويل دارندا

  93:اميو

  )ب(

  117:بابا حسن

  123-92-43-41:بابا علي

  47:براينتشاتاين

  100:بارتو لوميو

  20:بارثول

  73:بارطولومي اسكودويروا

  39:بارنيب

  68:باري

  93:بروتن

  118:برنادو مونطوري

  125:برنار مونروا

  127:بروس

  123:باسكال قاميزو

  13:بانصونال جون أندري

  137-54:بانانيت

  77-72-68-35:بكري

  125:بالمبو

  139-54-53:بوتان

  77-68-35:بوجناح

  123:بودوين

  54-50:بوسيو

  112-14:بوم

  13:بونافون جان بيار

  110:بونشارتران

  11:بيار جيل

  12-54:بيار جوزيف دومونت

  18:بيري توالسك

  120:بيري توماس

  35:بيري دوفال
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  64:بيكي

   46:بريارد تسابه

  )ت(

   37:توماس روي

  137-129- 123- 54-13-4:توماس شو

  63-62-7:توماس النش

  131:توماس هيس

  139- 51-49-:تيدنا دوفانت

  133:تيودوروا

  )ج(

  34:جان أنطوان فالبري

  19:جان بارو

  12:جان فوفيان

  139-125-32:جان لوفاشي

  57:جريلمو سافري

  47:جوان دي بور توموندو

  120:جوزيف بريو بارتيليمي

  17:جون دوماتا

  46:جوفرا

  132:جول تورين

  38:جورج الثالث

  93:جون وولف

  36:جيمس األول

  134-95-94-49:جيمس ليندر كاثكارث

  37-22:جيمس فريزل

  67:جيمون

  63:جني باتست دي نيكول

  52):األب(جينوال 

  12:جني فرانسوا رونيار

  )ح( 

  39):اخلزناجي(حسن

  105:حسان باشا

  84- 67-66-42):داي(حسن باشا

  49- 34:حسن باي

  123:حسن بوكمية

  32:حسن ميزومورطو

  123-63- 48:حسني باشا

  58:حفيظة خشمون

  54):الريس(محيدو

  )خ(

   70:خوان وولف

  109-47-9-5:خري الدين

  )د(

-121-57-56- 54-52-17-12):األب(دان

125 -128  

  44:داسبلي الكونت

  120:دنقلري

  7:دنيس دولوست

  51):الدوق(دو بيفور

  32:دوبوفور

  64:دوبرات

  64:دوسلت

  31):الدوق(دوغيز

  94-31:دو كوكيل

  66-44:دوكريسي

  12:دو الكروا

  12:دو منيك غورك

  53:دومنيقو باديا

  125:دي اجيليون دوقة

  128:دي بوا

  99:دي فونتني
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  44:دي فلوريدا بالنكا

  50):الفارس(دي كلريفو

  34:دي مارل

  99- 95:دمييتريوس

  107:دينيوس

  32:دينيس ديسو

  )ر(

  67:رافييل

  95:رفاجي 

  37:روبري براوين

  105: رودريغو

  122:روندورت

  120:روي

  25:ريفيري

   52:ريكو

   53:ريشيلو

  )ز(

   136:زيد ين ثابت

  128:زهرة

  )س(

   45:سامسون

   123:سانسون

   31- 7:سانسون نابللون

   35:سانت أندري

  125:سباستيان البور

   48:سافوريار

  44:سكولد براند

  25-20-5:سليمان القانوين

  46:سليمان ريس

  100:سولتز

  135-123-47:سيمون بفايفر

  46-31-30:سيمون دانسر

  )ش( 

   26-25:شارلكان

   38:شارل لوجي

   38:شارل الثاين

   43:شارل السادس

   48:شعبان أغا

  )ص(

  122- 100:صاحل باي

  89:صاحل عباد

  38:صمويل مارتن

  )ع(

  28:عبد الكرمي زيدان

  57):بن عفان(عثمان

  53:علي بك العباسي

  100:علي باشا

  44:علي احلاج

  132-96:علي بتشنيين

  41:علي شاوش

  2:ر بن اخلطابعم

  41:عمر الداي

  )غ( 

  39):اللورد(غرينفيل

  97:غالسريان دي بينيوس

   42:غوستاف أدولف الرابع

  

  )ف( 

  106:فاطمة

  128:فاطمة

   43:فرانسوا األول
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  - 71- 54-53-35:فرانسوا دوبوا تانفيل

  100:فرانسوا ديبون

   31:فرانسوا شي

   43:فردينان الرابع

  42-41:فرديريك األول

  39:فريزر

   25:فرنسيس األول

  133- 37-12:فرنسيس نايت

  19- 18:فانسان دوبول

   46:فندلني شولصر

  54-13:فنتور دي بارادي

  39:فوكن

  84:فورة

   41:فيلهيم األول اورانغه

   41:فيليهم اخلامس نساودوتز

   17:فيليكس دو فالوا

  )ق(

  12:قرافليبويل دي مادون

  )ك(

  42- 41:كارل ريفتيليوس

  36-62-7:كارلني ديديه

  110:كايلي

  64:كوينيال

  7:كول

  43:كريستيان السابع

   42:كريستيان السادس

  128:كامبو

  52:كاترين الثانية

  )ل(

  50:النفر دوكسي

  64:الفون

  39):قنصل(لوجي

  123-54-13:لوجي دوتاسي

  73:لوجي جورج

  117-77- 50-4):الفارس(لورانت دارفيو

  63:لويس الثالث عشر

  50:لويس الرابع عشر

  52:يلليفيو باسكو

  34-33:لومري

  )م(

  67- 66-34:مايفرن

  44:مازاريدو

   72-49-44:ماكدونالد

  48:مانويل دو اسربير

  118:ماسكاروناس

  44:ماريا األوىل

  109:ماريا دي غايتانو

  54:مارمول كرخبال

  97:مارتن القرطيب

  73:ماتياس

  52:ماتفي فوريتيفيش كوك ستوف

  123:حممد اإلسالمي

  66:حممد باشا

  43:جممد بكر

  43-42- 41:حممد كور عبدي

  49:حممد باي

  -99-91- 44-43-39:حممد عثمان

  122:حممد رايس

  58-57- 2):����(حممد رسول اهللا

  48:مراد الباي

  36:مراد الثالث

  63:مراد ريس
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  70-64- 48:مصطفى الداي

  110:مصطفى قرة

-135-129- 105-12:ميغيل دي سرفانتيس

141  
  131:ميخيل فان موسر

  63:مويسك

  )ن(

  70-54- 53-40-35:نابليون

  )هـ(

  132- 128-56- 16-14:هايدو

  44:هامفري

  139-49:هارك ولوفس

  71:هنري بالنكي

  69: هنري الرابع

  37:هنري روبسن

  53:هوالن

  65:هيلي

  )و( 

  45:وارد

  44:ورمباندير

  130-119-108-106-54:ويليم شالر

  107:وود

  )ي( 

  131:يان

  46-17):القديس(يوحنا

  36:يوهان تيبتون
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  فهرس األماكن والبلدان

  )أ(

  83):ميناء(ارزيو

-49-44-43- 39-34- 25-11-5:اسبانيا

52-53-67 -69-70-73 -77-83-85-

87-90-96 -97-98-112-113-117 -

125  
  41:استوكهلم

  53:اسطنبول

  84:آسيا

  127-68- 53:إفريقيا

  113-113:األبيار

  27:اإلمرباطورية البيزنطية

  95-26-25:اإلمرباطورية العثمانية

  69-43-40:اإلمرباطورية الرومانية املقدسة

  101-77:االندلس

  25:أملانيا

  39-5:أمريكا

-49- 40-39-38-36-34- 27-22: انكلترا

70-72-83 -87-91-92 -96-108 -

116 -117-132-133-141  

-35-24-16- 15-12- 7 -5- 4-2:أوروبا

46-50-55 -58-75-77 -78-79-85-

95-101-109 -123-126-127-130 -

135 -136-137-139-141  

  70:ايرلندا

  141-113-69-52- 25-12:ايطاليا

  27:ايقوسيا

  44:اليكانت

  )ب(

  112:باب اجلزيرة

  114:باب اجلمرك

  -114-112-100-21-19:باب الواد

  122-112- 21-19:باب عزون

  125-18 -17:باريس

  127- 84-75- 64-50-49:جباية

  78-76:بايليك الشرق

  47:يطريبايليك الت

  75:بايليك الغرب

  110:بالريمو

  40:البحر األمحر

-40-36-33- 30-28- 5-1:البحر املتوسط

42-50-51 -58-61-69 -72-76-87-

93-95-103-113-124 -127-129  

-98-96-90- 87- 50-44-40-5:الربتغال

113 -117  

  97:الربازيل

  114:برج اجلومان

  114:برج احلديد

  114:برج السردين

  114:برج الفنار

  114:املولبرج 

  99-44:برشلونة

  5:بروج

-83- 73-72-70-49- 44-39-38:بريطانيا

87-98  

  91:برمي

  68-55-48- 17-13- 9-5-3:بالد املغرب

  84:بالد القبائل

  135- 130-120- 87-50:بالد الشام

  113-47-41:بلجيكا

  100:البليار
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  113-93-91- 43-40-26- 25-5:البندقية

  110-57-33:الربوفانس

  113:بوهيميا

  )ت(

  100-21-9-7:مسانتل

  51:تنس

  93-91:توسكانيا

  133-131-68-52-28-18:تونس

   63:تور

  )ج(

  -86- 72- 71-40-35:جبل طارق

  113:جبل بوزريعة

  2:جزيرة العرب

-15-12-11- 9-8-7- 6-5-2-1: رجلزائا

16-18-19 -20-23-24 -25-27-28-

29-30-33 -34-35-36 -37-38-39-

40-41-42 -44-45-49 -50-51-52-

53-54-55 -56-59-60 -66-67-68-

69-70-71 -72-73-74 -75-77-78-

79-80-81 -82-84-85 -86-87-88-

89-91-92 -94-95-97 -98-99-100-

102 -103-107-108-110 -111-112-

113 -116-117-118-119 -120-122-

123 -125-126-128-129 -130-131-

132 -134-135-138-139 -140-141  

-32-31-21- 11-9-7- 6-1):مدينة(اجلزائر

41-44-49 -51-54-56 -57-62-58-

63-66-70 -73-77-80 -81-83-84-

89-90-94 -95-98-99 -100-101-

103 -105-106-107-108 -111-112-

115 -117-118-121-123 -126-129-

132 -134-137-140  

  75-74-25:جنوه

  112- 10):قصر(اجلنينة 

  75-72-64-63-48- 32:جيجل

  )ح( 

  53:حصن اإلمرباطور

  100:حصن سانتا كروز

-33- 32- 31-7-5):ونالباستي(حصن فرنسا

62-63-64 -65-67-123  

  )خ(

  75:اخلروبة

  )د(

-92- 91- 73-45- 43-42-40:مناركاالد

113 -114  

  40:الدردنيل

  67:دوموالن

-28-26-25- 22-8-5- 1: الدول األوروبية

29-30-32 -34-39-40 -59-62-81-

82-84-93 -95-97-102-103-110 -

115 -116-117-119-120 -129-130-

132 -139  

  -91-89-86- 85-20-15-6:ةالدولة الزياني

-27- 26-25-24-20-11-5:الدولة العثمانية

28-30-39 -45-50-52 -60-62-77-

92-95-110-133-137  

  )ر( 

  5:رأس الزهور

   75:رأس اجلمام

   5:رأس الرجاء الصاحل
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   67:رأس رولس

  52:روسيا

   67:روز

  17:روما

  )س(

  52:سبته

  75-64-50-21-28:ستورة

  9:سجن الباسطار

  9:التيطريسجن بايليك 

  9:سجن سيدي محودة

  113-91- 90:سردينيا

  75-50:سكيكدة

   87:السودان الغريب

-90-89-73-45-44-42-41-40:السويد

91-92-112  

   53:سيدي فرج

  )ش(

  112:شارع البحري

  114:شارع شارلكان

  75:شرشال

-66-65-58-52-18-16-8:مشال إفريقيـا  

98-100-129  

  )ص( 

   92-43-26:صقلية

  113-91:الصقليتني

   54:صيدا

  )ط(

  131:طرابلس

  7:طربقة

  66-53- 34:طولون

  )ع( 

-71- 68- 64-62-52- 50-31-9:عنابة

74-75-78 -83  

  113:عني احلامة

  113:عيون الساخنة

  )غ(

  97:غوفيا

  )ف(

   32:فرساي

ــا -25-22-21-19-18-17-11-4:فرنس

26-27-30-31-32-33-35-36-39-

48-50-53-63-64-65-66-68-69-

70-71-72-85-87-88-91-92-93-

94-95-96-98-110-111-112-115-

116-125-129-132-137-141  

    25:فلورنسا

  12:فلوريدا

   95-11:فيينا

  )ق( 

-72-71-67-65-64-62-50-5:القالـــة

74-75-78-82-83-89-118  

   67:قرطاجنة

  3:قرطاجة

-73-71-64-49-48-46-34-9:قسنطينة

76-78-100-123  

  124: قشتالة

  84-75-31-5:القل

  )ك(

 97:اتالنك
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   97:كورتيز

   106- 31:كورسيكا

  )ل(

  54:لبنان

   129- 53- 5:لندن

  41:لوكسمبورغ

  132- 89-86-81- 77- 74-67-52:ليفورن

  113:ليون

  )م(

  100-73-71- 52:ماهون

  73-71-53-50:مالطة

   44:مالقا

   43:ار

  62:مرسى اخلزر

  97-75-44:املرسى الكبري

-74- 69-66-65-34- 31-21-20:مرسيليا

79-80-81 -83-84-85 -86-93-121-

125 -129  

  46:مستغامن

   69:املشرق

  135-87- 48:مصر

  81-7- 6-2:املغرب األوسط

   57:مكة

   26:منيورقة

  21):مرتفعات(موالي حلسن

  

  )ن(

  129-90-9:نابويل

  112-43- 42:النرويج

  25:النمسا

  )هـ( 

   91:هانوفر

  90-47-44- 43-40:هامبورغ

  5:اهلند

   20:هنني

-96- 92-91-73-45-41-40- 25:هولندا

112 -113-128  

  )و(

   52:وادي احلراش

  113:وادي الطارفة

  113:وادي املغاسل

  29):مدينة(وستفاليا

  90- 44- 40-38:الواليات املتحدة األمريكية

-49-48-47- 44-33- 25- 20-9:وهران

70-73-75 -83-90-97 -100-133  

  )ي(

  113-11:اليونان
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  فهرس احملتويات

  الصفحة   املوضوعات 

  أ  البحث وخطته مقدمة

  حملة تارخيية عن اجلاليات األوروبية باجلزائر: الفصل األول

  1  مقدمة الفصل

  2  اجلالية املدنية األوروبية باجلزائر إبان العهد العثماين: املبحث األول

     مفهوم اجلالية: أوال

  6   عناصر اجلالية املدنية األوروبية يف اجلزائر: ثانيا

  15  اجلالية الدينية األوروبية باجلزائر خالل الفترة العثمانية: املبحث الثاين

  15  رجال الدين: أوال

  20   املمثلني الدبلوماسيني: ثانيا

  23  الفصل  خامتة

  العهد العثماين العالقات الدبلوماسية اجلزائرية األوروبية إبان: الفصل الثاين

  24  مقدمة الفصل

  25  الدبلوماسية اجلزائرية إبان العهد العثماينمميزات : املبحث األول

  25  االمتيازات األجنبية يف الدولة العثمانية: أوال

  29  حملة تارخيية عن الدبلوماسية اجلزائرية إبان العهد العثماين: ثانيا

  30  وروبية خالل العهد العثمايناجلزائرية األ عالقاتال: املبحث الثاين

  30  العالقات اجلزائرية الفرنسية: أوال

  36  العالقات اجلزائرية االنكليزية: ثانيا

  40  دور اإلمارات االيطالية والبلدان الشمالية يف الدبلوماسية اجلزائرية:ثالثا

  44  شبه جزيرة أيبريياوالعالقات الدبلوماسية بني األيالة اجلزائرية : رابعا

  45  نتائج الوجود األورويب على األيالة اجلزائرية: املبحث الثالث

  45  التأثريات األوروبية على التنظيم العسكري للدولة اجلزائرية: أوال

  47  دور األوروبيني يف السياسة الداخلية للجزائر: ثانيا

  50  اجلوسسة: ثالثا

  55  الدعاية والتبشري: رابعا

  59  الفصل خامتة
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  النشاط االقتصادي للجاليات األوروبية باجلزائر خالل العهد العثماين: الثالثالفصل 

  60  مقدمة الفصل

  61  التجارة األوروبية باجلزائر: املبحث األول

  61  جتارة فرنسا: أوال

  69  جتارة انكلترا: ثانيا

  73  جتارة اسبانيا: ثالثا

  74  جتارة اإلمارات الشمالية وااليطالية: رابعا

  75  آليات املعامالت التجارية األوروبية باجلزائر: املبحث الثاين

  75  الطرق البحرية والربية: أوال

  76  الوسطاء التجاريني األوروبيني واحملليني: ثانيا

  80  )العملة(النقد : ثالثا

  82  الصادرات والواردات األوروبية: رابعا

  86  اجلزائرنتائج وآثار الوجود األورويب على جتارة  :خامسا

  88  دور األوروبيني يف متوين خزينة الدولة اجلزائرية: املبحث الثالث

  88  الضرائب والرسوم اجلمركية: أوال

  90  اإلتاوات واهلدايا اإللزامية: ثانيا

  94   أموال الفداء: ثالثا

  98  النشاط احلريف: رابعا

  102  الفصل خامتة

  افية للجاليات األوروبيةاحلياة االجتماعية والثق: الفصل الرابع

  103  مقدمة الفصل

  104  دينة اجلزائراحلياة اليومية للجاليات األوروبية مب: املبحث األول

  104  )للدخالء(العالقات البينية للجاليات األوروبية : أوال

  107  احلياة األسرية للجاليات األوروبية يف اجلزائر: ثانيا

  111  ئرمنط مساكن اجلاليات باجلزا: ثانيا

  115  االحتفاالت والتقاليد والعادات:أوال 

  115  باجلزائر العالقات االجتماعية األوروبية اجلزائرية: املبحث الثاين 

  120  القضـاء: ثانيا
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  122  املستشفيات والتطبيب:ثالثا

  126  الثقافة االجتماعية األوروبية يف اجلزائر خالل العهد العثماين: املبحث الثالث

  126  )األدب(اللغة : أوال

  130  اللبــاس: ثانيا

  132  الشعائر الدينية: ثالثا

  134  ثقافية للجاليات األوروبية باجلزائر التأثريات السوسيو: رابعا

  138  الفصل خامتة

  139  خامتة البحث

  142  مالحق البحث

  150  بيبلوغرافيا البحث

  162  فهارس البحث

  162  فهرس األعالم

  167  البلدانفهرس األماكن و

  171  فهرس احملتويات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  صـخـملـال

دافـع   تواجد اجلاليات األوروبية باجلزائر خالل الفترة العثمانية بـني   ظروفاختلفت دوافع و

هي تلك اجلماعات اليت اصطلح عليها خـالل الفتـرة   فاجلالية  سياسي،و ياقتصادي وآخر اجتماع

اسم الدخالء وهو أحد املصطلحات العثمانية اليت أطلقت على األجانب األوروبيني الـذين   العثمانية

قناصـل  الدين والورجال  ،سرىفئاا األ منفكان  ؛تواجدوا باإليالة ألسباب خمتلفة ومبراتب خمتلفة

رغم انتشـار اجلاليـات   ؛ لكن يحمافظة على توضعها اإلثين داخل اتمع اجلزائرظلت وقد تجار الو

  . األوروبية يف املدن املختلفة فقد شكلت طبقة اجتماعية موحدة ذات نسق اثين 

العالقات الدبلوماسية اجلزائرية األوروبية إبان العهد العثماين تطوراً تـدرجيياً، فكانـت    عرفت      

 دوراً األوروبيـة يف اجلزائـر   اجلالياتلعبت ف، العالقات الفرنسية األكثر نشاطا من مثيالا األوروبية

استغلوا فرصة االبتعاد عن املناطق املأهولة بالسكان ودراستها فعلى املستوى الداخلي،  خطرياًسياسياً 

 فراد اجلاليات األوروبيةبعض أ ، فكانتدراسة جغرافية طبوغرافية الختيارها كمكان الحتالل اجلزائر

   .م والصداقــةسسا وغازيا، سالحه التجارة والسلا نازحا متجتيارا أوروبي

جتمـع    توضعت يف شكل أمهية خاصة و ياجلزائر اتمع اجلاليات األوروبية يف اكتسبت كما        

وسط اتمع اجلزائري، فقد حاولـت ختطـي تلـك    زلة املبدئية اليت عاشتها على الرغم من الع، ثينإ

 حافظت على خصوصيتها وتركيبتها وكياا، وتوضـح ولو أا ، لدرجة االنصهارلكن ليس  ؛العزلة

نه ميكنها أن حتيا داخل نسق اجتماعي جزائري دون أن تواجه عقبات، وقد ضـاعف  مبرور الزمن أ

وجودهم عالقات الصداقة واألخوة الدينية بني املسلمني واملسيحيني رغم بعض الشوائب اليت علقت 

  .تساحميذا املفهوم ال

تأثريات هامة، فهذه اجلاليات اليت محلت كان للجاليات األوروبية فقد أما يف املنحى الثقايف           

معها كذلك تأثريات لغوية نسـقية رمزيـة ذات    تأثارها على أهل البالد ومحلتركت معها لغتها، 

اد اجلاليات نقل منط حيام دالالت احتكاكية وفعالية تعايشوا معها ذه البالد، كما حاول بعض أفر

 عاألوروبية إىل اجلزائر، وكأنه أشبه حبوار حضاري عمراين بني صراع ديين، أصبح جماالً خصباً لإلبدا

 . السوسيوثقافية للجزائر ةواإلهلام األديب الذي ذاع صيته عامليا انطالقاً من البيئ


