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 :اإلهداء 

 اهدي هذا العمل إلى كل من ضحى من اجل الوطن 
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 أطال اهلل في عمرها تي إلى والد 
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 إلى كل األهل واألقارب 
  زمالئي األعزاء زميالتي و إلى أصدقائي 

  مجهوداهم بارك اهلل فيهمإلى جميع أساتذة التاريخ  على كل 
 إلى كل من يعرفني  من قريب أو بعيد 

 

 

 

 

      



 

 

أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى من تعجز الكلمات أن توفيه  
 حقه نهر العطاء المتدفق بفيض العلم األستاذ الف اضل

الذي منحني الكثير من الوقت وصبره إلتمام هذا  "حاجي ف اتح"
 فينافيه  و العمل الذي نتمنى أن نكون قد  

كما أتقدم بخالص الشكر إلى أساتذة قسم التاريخ على كل  
 توجيهاتهم القًيمة  

 .بعيدأو كما أشكر كل من ساعدني من قريب  
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وتتبع  عندهالمواضيع التي يجب الوقوف موضوع العالقات الجزائرية العثمانية من ا يعتبر     
الدولة العثمانية ليست بالفترة ب الجزائرونصف التي جمعت فثالثة قرون ، مجرياتها وتطوراتها

  تجاهلهان،أو نمر عليها مرور الكرام القصيرة التي

يعيشه المغرب عود االتصاالت األولى بين الطرفين أيام الفراغ السياسي الذي كان تإذن      
حتمت  وقد ،ميالديالسادس عشر  القرنبداية  في في ظل االحتالل االسباني لسواحله االوسط 

ت بذلك دخل وقتهاالسياسي  الفراغ اللذين استطاعوا مأل بالعثمانيين االستنجاد إلىالظروف  هذه
أصبحت ذلك  نتيجةو  الرابطة اإلسالمية والوالء للسلطان سمباالجزائر تحت النظام العثماني 

 .م 5151سنة مغاربية يالة عثمانية إالجزائر أول 

حيث تميزت  أوجهها تالتي تعدد يا العالقات الجزائرية العثمانيةهنا بدأت كرونولوجومن     
 يق األمن واالستقرار لتحقاتخذ وتيرة متصاعدة بتكوين تحالف وتعاون العالقة هذه 

ومع تعاقب فترات ومراحل الحكم العثماني في الجزائر عرفت هذه العالقات تأرجح بين القوة 
 .العثمانيالمرحلة األخيرة من الوجود  متميزا في أخذت شكالفقد والتراجع 

، عن الدولة العثمانية  الخارجيةالجزائر تتمتع بالقرار السياسي في تعامالتها  يالةأصبحت إف
يالة عن الدولة العثمانية الروابط التي حًدت من استقالل اإلمع ذلك بقيت بعض األسس و  لكن

 .العالقة استمرارية هذهفي  البعض سببالطرفين لبعضهما  وكانت حاجة

العالقات السياسية والعسكرية بين الجزائر  طبيعةما: التالية اإلشكالية نطرحما تقدم  ومن خالل
 فيها؟المتحكمة  ؟وماهي العوامل5110الى 5975والدولة العثمانية خالل فترة 

 :تتمثل أساسافيالتساؤالت الفرعية التي  ويمكن طرح

 والعسكري؟كيف أثر التواجد العثماني في الجزائر على شكل النظام السياسي -
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استمرار هذا الشكل من التبعية للدولة  ساهمت في والروابط السياسية التي  هذه األسس ماهي -
 العثمانية؟

 الخارجية؟عثمانية على عالقاتها الدولة البما تأثير عالقة الجزائر -

 العسكري؟ماهي مظاهر التعاون الجزائري العثماني في الجانب  -

  ؟5110الجزائرمن الحملة الفرنسية على  فكيف كانت سياسة الدولة العثمانية وموقفها-

 :فيتتمثل الختيار هذا الموضوع عدة وثمة دوافع 

وبما أننا تخصص تاريخ معاصر ركزنا على  العثمانيالعهد تاريخ الجزائر في  إلىالميول -
 .العثمانيالفترة األخيرة من التواجد 

الفترة األخيرة من العهد العثماني التطلع لمعرفة طبيعة العالقات الجزائرية العثمانية في -
 م 5975-5110

 ؟نوع الترابط بين الجزائر والدولة العثمانية على  الضوء الرغبة في تسليط -

 :الدراسةأما بالنسبة ألهداف 

مع التركيز على أبرز  األخيرةالطرفين في المرحلة  جمعتالتعرف على طبيعة العالقة التي -
 .العثمانيةت العالقات الجزائرية مالتي حك  القواعد واألسس

بين في فترة ما العسكري بين الجزائر والدولة العثمانية لتعاون االكشف على أهم مظاهر -
 .5110و5975

  .5110العثمانية من احتالل الفرنسي للجزائر  سياسية الدولةالتعرف على -

 5975م 5110-5975الدراسة من أما فيما يتعلق بالفترة التي تم اختيارها كإطار زماني لهذه 
م يمثل تاريخ تخلص من الحصار اإلسباني بقي على وهران والمرسى الكبير كما يمثل تاريخ 
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الفرنسي  م هو تاريخ االحتالل 5110نهاية الملحمة العدائية بين إسبانيا والجزائر،أما تاريخ 
 .الذي أدى إلى نهاية المرحلة العثمانية للجزائر

ع الظواهر تتبساعدني على في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الذي  ا لقد اعتمدن     
 التاريخية مع إلى الحقيقةالوصول  وتحليلها بغرضسرد األحداث و  ،التاريخية بكل موضوعية

 (والوقائعالمعارك )االستعانة بالمنهج الوصفي لوصف وترتيب األحداث 

 :كاآلتيالبحث  تقسيمتم جل تغطية هذا الموضوع ومن أ

ية العالقات وفيه تحدثنا عن بدا ،يالة الجزائر العثمانيةفيه إلى تاريخ إ تطرقنا: تمهيديفصل    
والعسكري سياسي والتنظيم الالجزائر إلى الدولة العثمانية من خالل انضمام ،الجزائرية العثمانية

 .العثماني يالة خالل الحكمإلل

لدراسة العالقات السياسية بين  الجزائر والدولة العثمانية في  خصصناه الفصل األولأما     
 أساسيةواحتوى هذا الفصل بدوره على ثالث عناصر  5110- 5975الفترة الممتدة بين 

يالة بالدولة ظاهر السياسية التي كانت تربط اإلوم أسستحدثنا في العنصر األول عن :
،أي كيف كان يتم ات الدبلوماسية بين الطرفينقالعنصر الثاني فقد عالج العال ،أماالعثمانية
 ، يالةاإل إلىي كانت ترسل تيالة والباب العالي من خالل الرسائل والفرمانات البين اإل االتصال

 أمايالة ومركز الخالفة العثمانية، وكالء في ربط االتصال بين اإلكما تحدثنا عن دور ال
عالقات الجزائرية العثمانية وتأثيرها على الالعنصر األخير من الفصل األول فتحدثنا فيه عن 

العالقات   هذه تأرجحإلى  مع كل من تونس والمغرب ومصر كما تعرضنا  عالقاتها الخارجية 
يالة آلخر في عالقات اإل حين  انية تتدخل من،وكيف كانت الدولة العثممابين السلم  والعداء

 .خارجية ال

العالقات العسكرية بين الطرفين،حيث اشتمل العنصر األول عن دور تناول الفصل الثانيو  
يالة،تعرضنا إلى تجهيز البشري من خالل منح االيالة العثمانية في التجهيز العسكري لإلالدولة 



 مـقـــدمـــــــــــة
 

 
 ث

وكيف كان التجنيد ورقة  يالةسكري لإلعورقة التجنيد في مناطق الدولة العثمانية لتزويد الطاقم ال
عن الهدايا التي  باختصارعن التجهيز المادي فقد اشتمل  أماضغط في استمرارية هذه العالقة،

 .عسكريةكانت الدولة العثمانية إلى الجزائر والتي تحتوي مواد 

أما العنصر الثاني فقد خصصناه لحديث عن دور البحرية الجزائرية في استمرارية هذه العالقات 
يالة الجزائرية لطلبات الدولة العثمانية كما تحدثنا إلل المساعدات التي كانت تقدمها اخالمن 

عن دور البحرية في الدفاع عن الدولة العثمانية،كما تحدثنا عن األسطول من خالل طاقم 
 .اشتمل عليهاالقيادة وأنواع السفن التي

تعاون العسكري بين الطرفين منها العنصر األخير من الفصل الثاني أخذنا نماذج من الأمافي 
كما تحدثنا عن دور الدولة العثمانية السياسي  5971الفرنسية على مصر أثناء الحملةالتعاون 

 األسطولمشاركة  وتحدثنا عنم،  5151والعسكري في صد الحملة اإلنجليزية الهوالندية 
 .5189العثماني في حرب انفصال اليونان  األسطولجانب  إلىالجزائري 

بعد دراسة  . جزائر والسياسة العثمانية اتجاهالفرنسي لل االحتاللفقد تناول األخيرالفصل أما
 5975طبيعة العالقة السياسية والعسكرية بين الجزائر والدولة العثمانية في الفترة الممتدة من 

هذه والتعاون لالعتبار –بعيدة عن طابع العداء والنفور-م لقد  تميزت باإليجابية5110إلى 
 .العالقات عالقة جزء بالكل واليمكن فصل الجزء عن الكل   

إن تاريخية هذه العالقات تعود إلى فترة دامت أكثر من ثالث قرون، تميزت بالتعاون لدفاع 
التواجد طوال العالقات بين الجزائر والدولة العثمانية  إلسالم والمسلمين وقد ظلتعن ا

 .ضد أي تكتل او خطر يهدد هذه العالقات العثماني متالحمة

ورغم ان الجزائر عرفت شبه استقالل عن الدولة العثمانية  في الفترة األخيرة خاصة في 
تعامالتها الخارجية إال أنه لم يكن استقالال مطلقا بل بقيت مظاهر وأسس حدت منه وكشفت 

 :فيجليا  ذلكعلى مدى الوالء والتعاون بينهما وقد ظهر 



 مـقـــدمـــــــــــة
 

 
 ج

م السياسية والعسكرية الجزائرية التي دلت على مدى تشابه واستمرار النظام المعمول به النظ
 في مقر الدولة العثمانية، 

وتجسد أيضا من خالل الوالء للسلطان باعتباره الخليفة الشرعي الذي يبارك أعمالهم، فكانت  
تلقى باسمه، الجمعة التي كانت  خطب إضافة إلى  لعملة تضرب باسمه وتنوه بمكانتها

واعتبر تبادل الهداياعامل اساسي الذي ربط اإليالة بالباب العالي كما أنها وجه آخر ساهم 
بشكل كبير في تجهيز المعدات العسكرية الجزائرية من طرف الدولة العثمانية، كما كانت 

 .لعملية التجنيد في أقاليم الدولة العثمانية،  أهمية في استمرارية هذه العالقات

ا لعبت البحرية الجزائرية دورا كبيرا في تدعيم عالقة  الجزائر بالدولة العثمانية  خاصة كم 
العسكرية من خالل الحروب التي خاضتهاالى جانب   الدولة العثمانية  ضد التحالفات 

 االوربية  اشهرها معركة ليبانت ومعركة نافرين وهذا مابين قوة العالقة بين الطرفين   

لدولة العثمانية من االحتالل على الرغم من األوضاع الصعبة التي مرت بها اما عن موقف ا
الدولة العثمانية سعت جاهدة للدفاع عن الجزائر كما علقت آماال كبيرة في نجاع مساعيها 

 .الدبلوماسية لطرد المحتل لكن هذه الظروف حالت دون ذلك
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 لجزائرفي ا العثماني الوجود: التمهيديالفصل 

 .الجزائرية العثمانية بداية العالقات :األول مبحثال-

السياسي للجزائر خالل العهد  التنظيم :الثانيمبحث ال-

 .العثماني

العسكري للجزائر خالل العهد  التنظيم :الثالث مبحثال-

 .العثماني
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 . الدخول العثماني للجزائر :الفصل التمهيدي 

 بداية العالقات الجزائرية العثمانية : األولالمبحث 

تاريخ الجزائر، قرنا محوريا إذ لتاريخ المغاربي، وباألخص ليعتبر القرن السادس عشر بالنسبة 
شهد تحوالت كبيرة جدا على جميع المستويات، وُعرف بقرن المجابهات الحربية بين مختلف 

قرن تحوالت في األنظمة السياسية، واالتصاالت والبعثات التي حصلت  ال شكاألطراف فهو 
 .1عبر البحر المتوسط

، كان الشمال اإلفريقي كله مرتعا للفتن، وموطنا ففي أواخر القرن الخامس عشر      
انقسم المغرب  الموحدين، حيثسقوط دولة ا كبيرا بعد سياسي وقد شهد فراغالالضطرابات 

مرنيون في المغرب في المغرب األدنى، وال إقليمية، الحفصيونإلى ثالث دويالت العربي 
 .2والزيانيون في المغرب األوسط األقصى، 

على استهداف أقطار المغرب العربي قوى الصليبية وعلى رأسها البرتغال واسبانيا هذا ما شجع ال
وأن تكون  اتفقتا على اقتسامه على أن يكون المغرب األقصى من نصيب البرتغال ، وقد

اهمت بقسم وقائع  سهذه األخيرة شهدت  وقد ،تونس وما يليها  من نصيب إسبانياالجزائر و 
نيا المسيحية تجاه مسلمي اتبعت اسبام  2941فبعد سقوط غرناطة  ، ر في بلورة األحداثكبي

برنامج توسعي وسياسة تهدف للقضاء تدريجيا وبصورة جذرية على كل مظاهر األندلس، 
سبان بقيادة إيزابيال و فرديناند بمباركة رجال الدين وعلى رأسهم إللقد اندفع ا ،3اإلسالم

من الدعاة لمواصلة الحرب ضد وهو  ،الديني زميناس الذي اشتهر بتعصبهالكاردينال كا

                                                             
 .211 ، ص1002، الهدى، الجزائرأوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار : حنيفي هاليلي -1
محمد عثمان باشا داي الجزائر  الجزائر ويليهالحاج احمد الشريف الزهار نقيب إشراف  مذكرات: المدنياحمد توفيق -2
 .76، ص1004لجزائر،، دار البصائر، ا(2611-2642)
، ، تونس7، عالتاريخية المغاربية المجلة القانوني،رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان : عبد الجليل التميمي-3

 .76، ص 2461
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على المناطق الشمالية في الجزائر مرتبطا  االستحواذفكان ، 1المسلمين في شمال اإلفريقي
العمل الوحيد الذي يضمن حسب اعتقادهم تحقيق النصر وقطع رجعة  ألنبسقوط األندلس 

وبجاية وطرابلس عام ، 2101د احتالل المرسى الكبير عام ،فبع2المسلمين إلى األندلس
لم يستطيع سكان مدينة الجزائر الدفاع عن أنفسهم هذا ما  ،21223،ومدينة الجزائر عام 2120

ومن هنا بدأت كرونولوجيا العالقة بين الجزائر والدولة  العثمانيينب عًجل اتصال الجزائر
لوقت كان البحر في هذا ا ،4العثمانية،الحاملة لواء الجهاد اإلسالمي والدفاع عن المسلمين

 عروج وخير الدين اإلخوةالمتوسط مسرحا لالنتصارات مدوية أحرزها 

وبعد دخولهم اإلسالم وضعوا أنفسهم تحت تميزون بشجاعة ومعرفة علوم البحر، حيث كانوا ي
قصد 5حيث كانوا يقومون بحمالت عديدة على شواطئ اسبانيا  نبولتاخدمة السلطان في  اس

عليها  يملكون حوالي عشرة سفن الجزيرة وكانوامساعدة مسلمي األندلس على الهروب من هذه 

                                                             
المغرب األوسط من مجتمع القبيلة إلى مجتمع ( 2276-2129)محاضرات في تاريخ مؤسسات الدولة الجزائرية: علي أجقو-1

 .1 ، ص(س.د)،باتنة ،، باتنيت1ط ،2األمة، ج
 .211 السابق، ص ، المرجعالجزائرأوراق في تاريخ  :هاليليحنيفي -2
-11، ص ص 1004جزائر، الأبو قاسم سعد اهلل، دار الرائد، : التر ،(2270-2100)أروباو الجزائر  :وولف-ب–جون -3

17. 
-وانتهوا غربا إلى  بأذربيجاناألتراك العثمانيين إلى قبائل التركستانية بقلب آسيا هاجروا موطنهم األصلي  ينتمي: العثمانيين

على يد محمد الثاني  إستانبولشبه جزيرة أسيا الصغرى األناضول وبنوا دولتهم على حساب الدولة البيزنطية بعد فتح عاصمتها 
تاريخ  مع: بوعزيزيحي : خر القرن الخامس عشر ميالدي ولالستزادة انظروقد توسعت الدولة العثمانية في أوا 2917عام 

 .99 ، ص2442، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، 
، التركيةالجزائرية  العالقات: الثانيالدولي  الملتقى وسياسيا،الجزائرية العثمانية عسكريا تاريخية العالقات  :جويبةعبد الكامل -4
 .100 ، ص1029فيفري 24و 22 جامعةبسكرة، يومي ،2ج
- في( ميتالن)عروج وخير الدين أبناء ألب من أصل تركي بإقليم روملي اسمه يعقوب بن يوسف كان يقضي بجزيرة مدلي 

نور : أرخبيل اليوناني وكان يحترف صناعة الفخار وله زيادة على أبنائه األولين إسحاق ومحمد اليأس ولالستزادة انظر إلى
اآلداب الجزائرية ، كلية 1التركي، طانتهاء العهد  إلىفي تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها  صفحات: القادرالدين عبد 
 .91، ص2411، قسنطينة

 
المطبوعات الجامعية  جمال، حمادنة، ديوان: ترجمةسنة لقيام دولة مدينة الجزائر،  الثالثون: كورين هشوفاليي-5

 .24، ص1006الجزائر،
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مع اإلخوة بارباروس فقد اتفق، 1حرفة لهم الجهاد البحري حوالي ألف رجل جاعلين من
، ونظرا لهذه 3، لجعل تونس مركزا للغارات البحرية2السلطان الحفصي أبي عبد اهلل محمد

وطلبوا منهما مساعدتهم لطرد  2121فقد استنجدا بهم سكان مدينة بجاية عام االنتصارات 
، بدأت عمليات اإلنقاذ لما لبى عروج النداء بمهاجمة بجاية وفتح جيجل التي كانت 4األسبان

وأسس مملكة صغيرة والتحق به أكثر من م، 2129 فتحها عاموتم " جنوه "تحت نير الجينويين 
لهذا اتخذ عروج جيجل  األسبانبربر وقدموا له خدماتهم لتخلص من عشرون ألف من أهالي ال

 المتوسط،لنشاطاته في الحوض الغربي لبحر  بجاية ومركزفي  انباألسدة لعملياته ضد قاع
فتحها صالح  أن إلىتحرير بجاية عدة مرات لكنهم لم ينجحوا وبقيت بيد اإلسبان  األخوةحاول 
 .5م2111 سنة( صالح رايس)باشا 

باألخوين، إلنقاذها من الخطر الذي " سالم تومي"كما استغاث شيخ مدينة الجزائر بني مزغنة 
،فقدم عروج الى مدينة الجزائر عن طريق البر رفقة ثمانية ألف جندي 21216يهددها سنة  

 إلىمتد اخذ عروج يوسع في ملكه فأ، األسانوأنقذ المدينة وتقدم نحوى شرشال وخلصها من 
ثم ،ية الشرقية وجعل مركزه مدينة دلسعلى الناح اد القبائل كما وضع خير الدين قائدمليانة وبال

                                                             
-خير الدين ايضا كان ينعت بها  عروج لكنتطلق أوال على  معناها اللحية الصهباء، كانتكلمة أوربية  وهي: بارباروس

القرصنة، األساطير، )دراسات عن الجزائر في العهد العثماني  :المنور مروش: انظر. بارباروسفيطلق عليه خير الدين 
 .60 ، ص1004، للنشر، الجزائرالقصبة  ، دار1، ج(الواقع

 .60 ، ص1004، للنشر، الجزائر
 .74مذكرات احمد الشريف الزهار ويليه محمد عثمان باشا، المرجع السابق، ص :احمد توفيق المدني-2
، 2446،بيروت، لبنان: اإلسالمي، دار الغرب 2، ط2411السياسي للجزائر من البداية ولغاية  التاريخ: بوحوشعمار -3

 .17ص
 .11السابق، صرجع الم: كورين لييهشوفا-9
 
 . 19 السابق، ص المرجع: جويبةعبد الكامل  -5
، 1006،(م .د)، دار البصائر، (2641الى 2941)الثالثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا  حرب: المدنياحمد توفيق  -6

 .216ص
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تنس وصلت وفود من  أموروبينما كان عروج ينظم  ،21261عام هاجم عروج تنس واحتلها 
 إلىسافر عروج  ،ضد أبو حموا الثالث،2سم اإلسالمدونه بإإلى عروج يستج أعيان تلمسان

وكانت هذه المهمة   ،بقلعة بني رشاد جندي وترك وراءه لحفظ خط رجعته ست مئة  3تلمسان
واصل الزحف نحوى تلمسان واستطاع التغلب على أبي  ،4في صالحه لتوسيع نطاق سلطته

حمو الثالث  أبولكن سرعان ما تآمر المدينة وقضى على بقية بني زيان،  حمو الثالث ودخل
رجاع  فقد شنوا حملة على قلعة راشد  ،العرش إلىحموا  أبومع األسبان الحتالل تلمسان وا 

أي مساعدة فعزم على المغادرة  ،  فلم يصل إلى عروج5تلمسانمدينة على  اوفرضوا حصار 
 .21226تلمسان لكنهم تفطنوا لخروجه واغتالوه بين وادي المالح وزاوية سيدي موسى سنة 

دخل أخي في معركة مع األسبان قتل أخي " :قتل عروج يقول خير الدين في مذكراتهوعن م
 7"رأسه وبعثوا به إلى الملك كارلوس تقريبا مائة اسباني قبل أن يسقط شهيدا ثم قطعوا

                                                             
. د) اإلسالمي،الغرب  الفرنسي، دارموجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري الى االحتالل : عثمان الكعاك-1
 .161-169ص ص1007،(م
-تقع في غرب الجزائر  األدارسة وهي تأسيسمنذ  األوسطالمغرب  أحداثلعبت دورا مهما في  األوسطالمغرب  قاعدة: تلمسان

الجزائري المخطوط في الجزائر  التراث: اهلل السليماني األعرجعبد  أبي: إلىكلم وللمزيد انظر  100تبعد عن مينة الجزائر ب 
 .104، ص 1004،(د، م)، منشورات الحضارة،2ط مختار، حساني،: والخارج، ترجمة

 .69، ص1020صالة، الجزائر،األشركة  ،2ط، بارباروسمذكرات خير الدين  :محمد دراج-2
أبي  أخيهبتلمسان ثار على ابن  موسى بن محمد آخر ملوك الدولة الزيانية(:م   2122-/..ه419-..)أبو حمو الثالث

حمو  أبوالمرسى الكبير غرب وهران ،اعترف   األسبانوسجنه واعتلى العرش مكانه وبعد عامين من واليته ،احتل  2107زيان 
 ، 2122بعدما احتلت مدن الجزائر توفي  إلسبانيابنوع من التبعية 

ب الثقافية، لبنان، دار نويهض الحاضر، حتى العصر  اإلسالمالجزائر من صدر  أعالم معجم: ويهضنعادل : انظر
 .216، ص2420روتبي
 .96، ص2419،الجزائر الجزائرية،، مكتبة النهضة 7والحديث، جالجزائر القديم  تاريخ :مبارك بن محمد الهياللي الميلي -3
 
 

5- Mouloud gaid ،chronique des Beys de Constantine, Alger.o.p.u, 1975 ،p7 
 .21-29ص ، ص1006،الجامعية، الجزائرالمطبوعات  ، ديوان1الجزائر، جالموجز في تاريخ  :بوعزيزيحيى  -6
 .41ص  السابق،المرجع  ،بارباروسخير الدين  مذكرات: محمد دراج-7
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فأعلم خير الدين أعيانها  ،1عروج بايع أهالي العاصمة أخاه خير الدين سلطان عليهم وفاهبعد ف
رأى كثرة المؤامرات والدسائس من  لإلسبان وقديتصدى  أنبإمكانياته المحدودة  ال يقوىبأنه 

ن يعرضوا تبعيتهم للدولة أ، واقترح عليهم اء المحليين في المناطق المختلفةطرف الزعم
،  وجه أعيان 2على االقتراحفيدخلون بذلك في حماية سلطانها فوافق زعماء الجزائر  ، العثمانية

السلطان سليم األول يناشدونه فيها  إلىالعباس احمد بن قاضي رسالة  أبومدينة الجزائر بقيادة 
الدولة العثمانية وتعتبر هذه الرسالة أول وثيقة في تاريخ العالقات بين  إلىالحماية واالنضمام 

 .الجزائر والدولة العثمانية 

خير الدين  أنلمقامكم العالي هو  إعالمهعبيدكم  ريدما يومفاد " ما يليوقد جاء في الرسالة 
أن ال  إليهمتضرعة  أيديهاعرفنا البلدة المذكورة رفعت  أنكان قد عزم قصد جنابكم العالي إال 

هدفهم هو النيل منا ونحن على غاية من الضعف والبالء ولهذا  ألنحل خوفا من الكفار ير 
 أعنابكمالعباس احمد بن علي بن احمد خدام  أبوالمدرس سي  بابكم العالي اإلى  أرسلن
اُستقبل الوفد من طرف ،3"احمد بجاية والغرب والشرق خدمة مقامكم العالي إقليم وأهاليالعالية 

السلطان بعث بسفينتين محملتين  أنالسلطان سليم األول وبالغ في إكرامهم، وتذر المصادر 
لخير الدين بأن   آذنتذكر بان السلطان قد  اإلنكشارية كمارافقهما ألفي جندي من باألسلحة ي

 . 4من شباب األناضول لتجنيدهم للعمل في الجزائر ما يشاءيجمع 

 . وباسم العقيدة والوالء للسلطان تحالفت الجزائر مع الدولة العثمانية تحالفا سياسيا وعسكريا

                                                             
1-Mouloud gaid، ibid.، P7. 

 .12، ص1020، جامعةوهران،26-21، ع العصور الجزائر، مجلةتأسيس ايالة : محمد، دراج -2
-  سهيل م،2119محمد الرابع سنه  العثمانية وقد أنشأه السلطانالدولة  الحكم فيرئيس الوزراء أو  مقر: العاليالباب 

 . 94السابق، صالمرجع ،صابان
 1، عالمغاربيةالتاريخية  مجلة ،2124مدينة الجزائر إلى السلطان سليم األول  من أهاليرسالة  أول: التميميعبد الجليل -3

 .224-222ص، ص2461
4- Mahfoud, Kaddache, L Algeria Durant la period ottoman, office des 
publicationsuniversitaires, Alger, 2002, p11.  
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 سي للجزائر خالل الحكم العثماني السيا التنظيم: الثانيالمبحث 

 :الحكم العثماني في الجزائر مراحل-1

عرف التنظيم السياسي للجزائر خالل العهد العثماني تطورات يمكن تمييزها من خالل المراحل 
التي مر بها الحكم العثماني في الجزائر حيث كل مرحلة تمثل نظاما سياسيا معينا وقد تم تقسيم 

 :مراحلتاريخ الوجود العثماني في الجزائر إلى أربعة 

  (1111 -1111:)البايلرباياتعهد  :األولى مرحلةال-1-1       

وأصبحت والية م 2122سنة  إلحاق الجزائر بالدولة العثمانيةيبدأ عصر البايلربايات بتاريخ 
تميزت هذه المرحلة  1وتعيين خير الدين حاكم عليها من قبل السلطان العثمانيمن والياتها 

 بازديادتميزت أيضا بتوطيد الحكم العثماني في الجزائر ووضع أسسه التي يرتكز عليها و 
 الذين هم البايلرباياتبفضل ل التدخل االسباني وتكثيف الغارات البحرية إال أنها باءت بالفش

راف على الذين يعود لهم الفضل في تنظيم القوة البحرية العثمانية واإلش ومن كبار رجال البحر 
وظلت مسؤولياتهم تنحصر في توجيه الحكم في  ،للسلطة العثمانيةإخضاع باقي شمال إفريقيا 

 .2م2126سنة  البايلرباياتطرابلس وتونس حتى نهاية عصر 

الباشا  يديرهانيابة  إلىاليات الثالث الدولة العثمانية بايلربايات الجزائر وحولت الو  ألغتوقد 
 .يعين لمدة ثالث سنوات

 

 

                                                             
-الدين أول  وكان خيربمثابة نائب للسلطان  العثمانية وهوجمع البايلرباي وهو أعلي المناصب في الدولة  وهي: البيلريايات

 .19ص ،السابق المرجع: صابانسهيل  :له هذااللقب انظرمن منح 
.1-Mahfoud, Kaddache,Ibid, pp11-12 

 .270الجزائر، المرجعالسابق، صأوراق في تاريخ : حنيفي الهاليلي-2
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 :(1511-1111)الباشوات مرحلة: الثانية مرحلةال-1-2      

حددت فترة الحكم لكل واحد منهم بثالث والفوضى وقدفترة الباشوات بكثرة االضطرابات  تميزت
أن والة الجزائر أصبحوا  إلىام الباشوات يعود ظبايلربايات بن تغير نظامسبب و 1سنوات

بكل حرية رغم اعترافهم بسيادة الباب  شؤونهيحكمون القطر حكما مطلقا ويتصرفون في 
اإلسالمي وحاولوا وضع حد أمام مملكة تضم المغرب  إنشاء في طمع بعضهم حتىالعالي 

د على الفرق المجندة من القبائل سلطة الجيش االنكشاري من بالد األناضول باالعتما
 يكن َهمحدث العكس فلم نظام الباشوات لكن  إلىلذلك قاموا بتغييره ،2الجزائرية والعرب

،وكان لهذا التصرف دور في خلق االنفصال جمع الثروات سوى  الباشوات القادمين للوالية
األوروبية منها اسبانيا،  وقد تميز عهد الباشوات بتجدد أطماع الدول 3بينهم وبين الرعية

وتميز عهد الباشوات كذلك بتجدد النزاع على الحدود بين الجزائر  وهولندا،وانجلترا، وفرنسا
 .4وتونس والمغرب

المرحلة الثالثة من الحكم بدأت وبذلك ، األغواتحد أ رأسهتيالذي كان  وجاقاألمجلس طريق 
 .العثماني

 

 

 

                                                             

، 2464جزائر ال،الشركة الوطنية للنشر ،( 2270_2200)المالي للجزائر في الفترة العثمانية  النظام: سعيدوني ناصر الدين1-
 .19ص

 .21، ص2447النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني، مطبعة دحلب، الجزائر ،: السليمانياحمد -2
 .271 السابق، صالمرجع  :هاليليحنيفي -3
د، )، العثمانيةدار ، (العثمانيفي العهد  والعسكري للجزائرالقانون السياسي )األمان  دراسة في عهد: توفيق دحماني-4
 .21 ، ص1004،(م
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 :م1511 إلى 1511 األغوات مرحلة: الثالثةالمرحلة -1-3

ضد حكم " أعضاء الديوان" رياس البحروقد تم تغيير نظام الحكم أثنائها نتيجة انقالب قادة 
وأصبح بعد ذلك لقب الباشا مجرد لألغاالباشوات، وأقاموا مكانها نظاما أُسندت فيه السلطة 
انه  كماسنتين عن ال تزيدمدة رئاسة اآلغالقب فخري وتشريف للحاكم وتفخيم لسلطانه وكانت 

وكان للديوان ، ومةكالديوان ومجلس الح قراراتتنفيد  تم تحديد نفوده وجرى حصر سلطاته في
 الجيش الذيضباط كبير  إلىفهو الذي يحكم البالد ويسند السلطة التنفيذية ،صالحيات كبيرة

خليل آغا ورمضان آغا وشعبان :وكان عددهم أربعة 1نفسه خالل مدة الحكم غااأليتمثل في 
الحكام نتيجة بالفتن واغتياالت  لئةتممآغا وعلي آغا وكلهم ماتوا مقتولين الن هذه الفترة كانت 

فتميز عهدهم بإراقة الدماء والفوضى واالضطراب وهي  2اراالستقر  توفيرعجز هؤالء عن 
 االغتيال فآلتلمنصب اآلغوية خوفا من  أوضاع لم تشهدها البالد قط لهذا لم يتقدم احد

ام ظبتغير نواستغلوا الفرصة  3طائفة رياس البحر القوة المنافسة للجيش االنكشاري السلطةإلى
إال وهو نظام الدايات فاجتمع الديوان وقرر تبديل النظام وصار الديوان  ام جديدظبن األغوات

 .مدى العمر ي ينتخب الدا

في العالقات هنا دخلت الجزائر مرحلة جديدة :1131_1511داياتال: الرابعةمرحلة ال-1-1
وتجدر اإلشارة ، الباب العالي تام عنإذ شهدت نوع من االستقالل شبه ، مع الدولة العثمانية

                                                             

-مثل  ضباطكانت تطلق على  أنهالدالالت كثيرة منها  األتراكالسيد وقد استعمله  ، ويعنيفارسي أصلمصطلح من  :األغا
 .21ص  المرجع السابق،: صابان سهيل: انظر اإلنكشارية

 .29صالسابق، المرجع  :السليمانيأحمد  -1
 .19السابق، ص النظام المالي، المرجع: ناصر الدين سعيدوني -2
 .10، ص1001،(م. د)العرب،الفكر  دار ،العربيالعثمانية والمغرب  الدولة: إبراهيم الجمعيعبد المنعم -3
لقبا  تركية تعني الخال ولم تستخدم للداللة على عمل وظيفي إال في الجزائر وتونس، وكانت في بادئ األمر كلمة: الداي

اوراق في حنيفي هاليلي، : واستعمل بمعنى الحاكم والرئيس انظر اإلنكشارياستخدم لوظيفة عسكرية في الجيش  ، ثمشرقيا
 .271السابق، صتاريخ الجزائر، المرجع 
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إن ظروف انتقال السلطة من قادة الجيش البري إلى قادة الجيش البحري غير واضحة 
 .المؤرخينوتفسيرها محل خالف يبين 

خطورة تأزم الوضع السياسي  أدركواحينما القول إن قادة الجيش االنكشاري  فريق إلىذهب 
مرت على آيذهب فريق أخر أن طائفة الرياس تو ،1انسحبوا من الحكم لصالح طائفة رياس البحر

مما أدى إلى رفض المنصب من طرف ، 2162عام  أوائل وقتلوه،أغاي خر األغوات علآ
فقد اتفقت طائفة الرياس  س المصير الذي وقع فيه علي أغافيؤدى إلى ناألغوات باعتباره أنه 

وعلى  2وتعويضه بنظام الدايات غويةام اآلظإلغاء نعلى وان الذي تمثل األغلبية داخله مع الدي
والشك أن بقاء هذا ، ايات ينتخب فيه الداي مدى الحياةكان حكم الد، خالف نضام األغوات
حيث استطاع  ريجاد نوع من االستقراإلرياسة طوال حياته يساعد على األخير في المنصب ا

تتشكل منهم الحكومة  الذين فهم يعينون الوزراء ، وا ألنفسهم سلطة واسعةنُ و كن يُ أالدايات 
وكان أول داي حكم ، 3تفاقيات الدولية ويعلنون الحرب ويعقدون معاهدات السلماالويبرمون 

 .الجزائر هو الحاج محمد باشا

 :الجزائر العثمانيةالنظام السياسي في  تطور-2

طوره في نهاية ت قمةووصل في العهد العثماني لقد تطور الجهاز السياسي للدولة الجزائرية 
قرار من ناحية حيث عرف النظام السياسي است،في عهد الدايات يأ القرن الثامن عشر
 :والموظفين حيث المؤسسات السياسية

صدارمهامه  تأديةيساعده في  وكان،السلطة التنفيذيةبيده الذي :الداي-2-2 ديوان  هأوامر  وا 
سهر ويعمل على تنفيذ أوامر ،بينما كان ية سياسية تتكون من موظفين ساميينهيئ أو خاص

                                                             
ص  ، ص1006، المجاهدين، الجزائرالوطني وزارة  ومؤسساتها، المركزالجزائرية الحديثة  الدولة: وأخرياتعائشة غطاس، -1

19-11. 
 .91، صالسابق الجزائر، المرجعتاريخ : يحي بوعزيز -2
 .101ص، 1004المعرفة، الجزائر، دار، 2، ج2411إلىالتاريخ  ما قبلبوابة التاريخ  الجزائر: عمورةعمار -3
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الديوان لذين كانوا بدورهم يشكلون ا "المتقاعدين" والضباطمجموعة كبيرة من الموظفين  ،الداي
،وكان الداي يتم اختياره في الرسمية والمواسم الدينية ي المناسباتالكبير الذي يجتمع أعضاؤه ف

الفترة األخيرة من بين كبار الموظفين وكانت مهامه إقرار األمن والمحافظة على النظام وتوفير 
يصدر األوامر دون الرجوع إلى  ما يجعلهالشروط الضرورية إلنفاق على موظفي الدولة وهذا 

 ،مهامه أداءمساعديه أما مجموعة الموظفين الكبار الذين بمثابة الوزراء يساعدون الداي في 
 :كآتي وهم1الذي يقوم بتعيين هؤالء الوزراءوكان الداي هو 

 .2ئب الداي مكلف بالخزينة العموميةنا وهو: الخزناجي-1-1

 .3وزير البحرية والشؤون الخارجية : رجالحوكيل -1-7

، ووحدات الخيالة العرب اإلنكشاريةقائد الجيش البري بما في ذلك فرق  وهو: األغا-1-9
 .4والمتطوعين

والثروات التي تعود الى  األمالكوهو موظف حكومي يشرف على شؤون  :يجبيت المال-1-1
 . 5حالة عدم وجود ورثه شرعيين أصحابها، فيدولة الجزائرية بعد وفاة ال

 عن جمع الضرائب  المسؤول األولالوطنية وهو  األمالكعلى  يشرف: الخيلخوجة -1-1

بتوزيع الخيول على  يأمرالذي  الحربي، وهوويعمل على تجنيد الفرسان ونقل الجيوش والعتاد 
 .6مختلف القبائل

                                                             

.11، صالمرجع السابق: السليمانياحمد   - 1 
 .109، ص1002،، الجزائرريحانةال دار ،موجز في تاريخ الجزائر: عمار عمورة -2

 .40ص،1001جزائر ،ال،anep،محمد العربي الزبيري: ، ترجمةالمرآة: خوجةحمدانبن عثمان 3-
 .11المرجع السابق ، ص : عمار بوحوش4- 

 .67، ص2421،الجزائر الجزائرية،، المؤسسة تاريخ المغرب العربي الحديث مدخإللى: العربي الزبيريمحمد -5
 .40السابق، ص المصدر: خوجةحمدان بن عثمان -6
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العام للحكومة حيث يتولى تسجيل وصياغة جميع القرارات التي  وهو األمين: كاتبالباشا-1-6
 .1يتخذها الديوان في اجتماعاته اليومية تحت إشراف الداي

هناك  بالبالد، كانإضافة إلى هؤالء الموظفين الكبار الذين يعتمد عليهم الداي في تنفيذ سياسته 
 ومن هؤالءموجود في الدولة موظفون يقومون بأعمال محددة تدل على حسن التنظيم السياسي ال

 :نذكر

بفرض الضرائب والمحافظة على سجل محاسبات الدولة  يكلف: المكتابجيالكاتب األول أو -
رق ف وهي: ومحلةوجاق، من أ اإلنكشاريةء ورتب وأجور فرق وبه تثبت القوانين العسكرية وأسما

الثائرة لمعاقبة القبائل  أولجباية الضرائب  الثالثة سواء البايلك إلىالتي تتوجه  اإلنكشاريالجيش 
 ويسمى واألبراجالتي تقوم بحراسة الحصون والقالع  اإلنكشاريفرق الجيش  هي :نوبةومن 

 .2اإلنكشاري بالنوباتجي

البالد من الضرائب وله حق  يكلف بتسجيل مصادر دفتر دخل: الدفتر دارالكاتب الثاني أو -
 .مراقبة مخازن الدولة

 البحر وأمورتم بالسجالت الخاصة بغنائم يه وهو: الصغيراتب الثالث أو وكيل الحرج الك-
 .بالي بودانبقاويلقب (الجمارك) الديوانة

بمصالح البايلك والمتصلة بالشُؤون  المتعقلةعلى السجالت  يحافظ: الرقمنجيالكاتب الرابع أو -
 دوره في تسهيل عمليات االتصال بين ويتمثل: البروتوكول،رئيس التشريفات أو 3لخارجية للبالدا

العادة يتميز رئيس التشريفات بمعرفته اللغات األجنبية  يستقبلها وفيالداي والشخصيات التي 
 .إلى العربية والتركية باإلضافة

                                                             
 .11المرجع السابق، ص: بوحوش عمار-1

 .27صالسابق، المرجع: غطاس وأخرياتعائشة 2-

 .291السابق ،ص أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ،المرجع : حنيفي الهاليلي 3-
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 .بمفاتيحهاالمكلف بحراسة خزينة الدولة واالحتفاظ  وهو: الكاخيا-

 المكلف بحراسة خزن المال واالحتفاظ به إلى أن يتلقى األمر بإنفاقه  وهو: الخزندار-

 .الدايوهو رئيس أطباء قصر :الحكيم باشي-

 .1الحاجب أو البواب الذي يتولى مراقبة الدخول والخروج إلى قصر الداي  وهو: الشاوش-

بمثابة الوالي  اإلقليم، وهوعن السلطة السياسية األولى على  األولالباي فهو المسؤول  أما
 ويقوم بأعماله في اإلقليم الذي يشرف عليه نيابة عن الداي الن الجزائر كانت مقسم إلى أقاليم

 :كان الباي يستعين بهم في إدارته وهم والية فقدسبة لكبار الموظفين في كل وبالن 

الداي ويمثل الباي في  إلىالذي يحمل الضرائب السنوية  وهوللباي الذي يعتبر نائب : الخليفة-
 .المناسباتبعض 

 .الجنودعن حراسة المدينة والعناية بها ودفع رواتب  المسؤول: الدارقائد -

 .وقائد الفرسان من العرب التابعين للدولة: الدوايرأو آغا الدايرة-

 .الماليةعن كتابة رسائل الباي ويمسك دفاتره  يعتبر مسؤوال الذي: الباشكاتب -

 .  2يتولى العناية بخيول البايلك وتربيتها الذي: سياس الباش-

هو مدير البريد واليسار حامل الرسائل ليوصلها إلى أصحابها مثال  نقل الرسائل : الباش سيار-
وقد كان لألوطان أي وحدات البايلك مسُؤول يحمل اسم القايد هو الممثل   3من الباي إلى الداي

                                                             

 .16السابق ،ص  المرجع: بوحوشعمار  1-
-  بايلك ،قسنطينة عاصمتها: ، بايلك الشرقالجزائر: دار السلطان: ربعة أقاليمى أإللقد قسمت الجزائر خالل الحكم العثماني 

محمد  :دية، انظرالمومقرها  بايلك أصغر: التيطري ،بايلكاألسبانحررت وهران من يد  أن إلىمعسكر  عاصمتها: الغرب
 .69ص تاريخ المغرب العربي الحديث، المرجع السابق، :العربي الزبيري

 .14صالسابق، المرجع: بوحوشعمار  2-
 .61ص،السابق المرجع :القادرنورالدين عبد  3-
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فرع عن كل ،ويتوالمحافظة على األمن العام ،ي منطقته، حيث يتكلف بجمع الضرائبالرسمي ف
، فيرأسه كل واحد يكون في اغلب األحيان من أبناء الدوار ويحمل وطن مجموعة من الدواوير

الصغار أيضا نجد مجموعة الخوجات، الذين كثر عددهم ومن بين الموظفين ،1اسم شيخ
وتنوعت مهامهم ومنهم ،خوجة القصر أو خوجة الباب الذي كان يحصل على الهدايا ويتوسط 

 وخوجة،وخوجة مخزن الزرع ،"الديوانة"وكذلك خوجة ،المناصب وقضاء الحاجات إسنادفي 
 .2الخ ......، خوجة الوزنالجلد خوجة الملح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .14 ، صالسابق المرجع: بوحوشعمار  -1
 .72 ، صالمرجع السابق :السليمانياحمد  -2



 الدخول العثماني للجزائر               الفصل التمهيدي                                  

 

 
10 

 الحكم التركي خالل الجزائرفي  العسكري التنظيم: الثالثالمبحث 

لضمان استقرار الدول  األساسية األركاناحد ، البحريلمؤسسة العسكرية بقسميها البري و ا تعتبر
زوالها لهذا جعلت الدولة ون في نفس الوقت سببا في ضعفها و تك أنكما يمكن ، واستمرارها

باعتبار مهمته ، محكماتنظيما  حيث عملت على تنظيمه، مهامها أولالعثمانية من الجيش 
الحقبة العثمانية تنظيما  إبانقد عرفت الجزائر و  ،و تحدي الغزاة البالد المحافظة على صمود

فالجيش االنكشاري الذي لم  حد كبير التنظيم المعمول به في الدولة العثمانية إلىعسكريا يشبه 
ومع بداية إرسال أول دفعة الدولة العثمانية، لحاقها ببعد إ إليهادخل روفا في الجزائر أُ يكن مع

الجزائر خالل العهد العثماني كان يتكون  ، فالجيش م21من الجند إلى الجزائر في بداية القرن 
 من الجيش النظامي،والجيش االحتياطي المتمثل في قبائل المخزن إضافة إلى البحرية  

 الفرسان: همايالة كان يتكون من قسمين رئيسيا لنظامي لإلفالجيش ا: الجيش النظامي-1

 .اإلنكشارية والمدفعيةفرقتين أي  إلىالتي تنقسم بدورها  والمشاة

 :المشاة-1-1

قلب الذي يحرك كانت بمثابة ال إذالفرق الجيش النظامي  أهممن :1اإلنكشارية-1-1-1
ويعود تاريخ  ،2الجيش النظامي،وهي النواة األولى التي تأسس منها المؤسسة العسكرية

الدولة العثمانية على  إلىبدايات القرن السادس عشر مع انضمامها  إلىاالنكشارية في الجزائر 
، وأربعة آالف ألفي إنكشاري 2124سنة  إليهالسلطان العثماني  أرسليد خير الدين حيث 

                                                             
  هو  إنشائه،وكان صاحب الفكرة في "األولاورخان بن عثمان "السلطان العثماني  إلىهذا التنظيم العسكري  أصولترجع
 2711سنة  األعظمصدر الدولة " عالء الدين "ق السلطان اورخان على ذلك شقي خليل، وساعدهالمسمى بالقارة "جندلي خليل "

 .10،ص السابق المرجع :دحمانيتوفيق : انظر
-22-20السابق، ص ص المرجع: سيف الدين الكاتب :إلىانظر  تعني العسكر الجديد إنكشاري كلمة  جمع: ريةاإلنكشا. 
 الملتقى، (نموذجاالجيش )( 2270-2110)مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة  إنشاءفي  دور األتراك: األمير بوغدادة-1
 .204، ص 2029فيفري  24-22بسكرة ، جامعة ،2التركية، جدولي الثاني حول العالقات الجزائرية ال
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األناضوليين  األتراكوقد كان الجيش في الجزائر يتشكل من مزيج متعدد األعراق من 1متطوع
أو ست سنوات كلما  أما عملية جلب الجنود من أزمير كانت كل خمس ناضولييناألوالغير 

األول عن طريق  ،د في جلبها للمجندين على أسلوبينكانت الجزائر تعتماقتضت الضرورة،  و 
في آسيا احلية بعثات مكلفة بذلك والثاني عن طريق وكالئها الموجودين في عدد من المدن الس

 .2والذين عرفوا بالضباط التجنيد ،الصغرى،وبحر ايجة

على  اإلسالم أعلنوا ومسيحيين مسلمةسر أ إلىدين يعودون بأصولهم نوقد كان هؤالء المج
أسروا شبان غير مسلمين  األصلالذين هم في ،السلطان العثماني إنكشاريةين في خالف المجند

فقد اعتبرت عملية التجنيد  ،3على القتال ودربواصالحة  ،إسالميةربوا تربية تالحرب تم  أثناء
العثماني اب العالي طيلة العهد المميزات التي ربطت الحالة الجزائر بالب أهمالمتطوعين من 

الحاجة لعملية التجنيد لغرض تدعيم قوتها  أمسب باستمرارهاالجزائر كانت  أن والمعروف
 المعارضة والقوى الداخليةالعسكرية التي كانت تتصدى االعتداءات الخارجية المتكررة 

يوجد ثالثة في كل وجق  ،قوجاباألإلى وحدات صغيرة سميت  اإلنكشارية مقسمينوقد كان 
فقد  اإلنكشاريةمهام  وبخصوصالثاني، ،ووكيل الحرج ووكيل الحرج ،األوضاباشي: همرؤساء 

الكلمة النافذة  الضرائب ولهم البالد وجباية، وحماية كان لهذا الجيش دور مهم في حفظ االمن
 .      4تولية الحكام وعزلهم الديوان، وفيفي 

ينقسم إلى عدد من (الجيش)وجاق األ كان :كاآلتيالعسكرية فجاء ترتيبها أما عن الرتب 
هي  السفرات، والسفرةتنقسم بدورها إلى عدد من  ، والتي919عددها  البالغاألورطة، ئب أو الكتا

                                                             
 .61المرجع السابق، ص: كورين شوفا لييه-1
 .12-10ص  المرجع السابق، ص: دحمانيتوفيق  -2
 .222ص: المرجع السابق: بوغدادة األمير -3
-العساكر من فرقلى صنف من الجند كالسباهية وهم كل ما ينفخ أو يشعل فيه النار من طين أو موقد أو يطلق ع: قوجااأل

 .71السابق، ص  صابان، المرجع سهيل: في الجيش اإلنكشارية، أنظر
 .12 ، صالسابق المرجع: دحمانيتوفيق -4
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حياته العسكرية برتبة يولداش  يبدأالجندي  جنديا، فكان 21الفرقة المشكلة في الغالب من 
 :وكانت الرتب تتنوع على النحو التالي، األغارتبة  أعلى إلىليصل في نهاية حياته المهنية 

الطريق وداش تعني  تعني: كلمتين، يولعثمانية مركبة من  البسيط، كلمة الجندي: يولداش
ثالث سنوات في الخدمة  اإلنكشاري، وبعدأدنى رتبة في الجيش  الطرق، وهيالرفيق أي رفيق 
 .الجندي القديم يولداش، أيرتبة اسكي  إلىيرتقي الجندي 

على  العسكرية، يشرفعلى هذه الرتبة بعد ثالث سنوات من الخدمة  يحصل: يولداشباش 
 .جنديا10و21 ما بين عدد أفرادهايتراوح  عسكرية التيفرقة 

عشرين  إلىعددها مابين عشرة  يتراوحعلى فرقة عسكرية التي  مسؤول" أولمالزم :"أوده باشي
تحت مسؤولية  للجنود وهومخصص المرقد ال الغرفة، أوني في اللغة العثمانية تع جنديا، وألوده
 .الألوده باشي

 .1وهو رئيس الفرقة"نقيب : "بو لكباشي

المعنيين داخل البالد  إلىبتبليغها  الداي، ويقومتحت أوامر  الرائد يعمل يعادله: آياباشي
من الميناء ويتوسط بين اإلنكشارية  إقالعهاعلى مراقبة جميع المراكب عند  وخارجها، يسهر

 .األغا هؤالء يصبح كاهية وأقدموالداي، 

الداي، بمثابة عقيد يشرف على مجموعة من الضباظ الذين يعينون في قصر  وهو: الكاخيا
 .2إحالته على التقاعد أثناء كاهية يخلف اآلغا أقدم فكان

المكلف بدفع  الجيش، فهوالعام لمال  األمينبمثابة  البري، ويعتبرالقائد العام للجيش  :األغا
يتولى هذا المنصب لمدة  األغا اإلقليم، وكانمرتباته والمشرف على المؤونة والحامي لحدود 

                                                             
 ،، دار الكتاب العربي(2270-2124الفترة العثمانية )ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي  دراسات :شويتامارزقي  -1
 .24- 22ص ، ص1020ر،جزائال
 .17-11ص السابق المرجع :دحمانيتوفيق -2
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انه كان يحافظ على عضويته  المتقاعد إالبمعزول آغا  منصبه، ويعرفشهرين ثم يعزل عن 
 . 1أقدم كاهية مرتبه، ويخلفهفي الديوان أو المجلس كما انه يستمر في استالم 

فقد كانت هناك ثكنات عسكرية تأوي األجناد عند وصولهم  اإلنكشاريةنسبة الماكن إقامة أما بال
 :منهاسبعة  فقط وهيتوجد بمدينة الجزائر  العثمانية كانتكنات أو القشلة باللغة فكل الث

 ، تضم2144تشييدها عام أو دار الكبيرة والتي تم  اإلنكشاريةبدار  المعروفة: عزونثكنة باب 
وجد به محالت اسمها من الحي الذي ت أخذت: الخراطينثكنة  إلى ديا، إضافةجن 2212

 .الدينشيدت في عهد خير  إذالثكنات  أقدم عزون وتعدالخراطين بباب 

تنسب إليه عملية  األندلسي الذي "أسطا موسى"  نسبة إلى: األسطا موسىثكنة  أيضانجد 
 .الحامةتشييد قناة 

الجنود  بالمعكرونة، إلنفأصبح ينطق  إال أن هذا االسم قد ُحرف،: المكررينإضافة إلى ثكنة 
 .رونعكالم يأكلونمتواجدين بها كانوا 

 .2جالدر يتطلب السعود على  إليها وكان الوصول: الدروجنة ثك أيضا

 بالفوقانية لموقعها المرتفع بالنسبة للثكنة الجديدة السفلية  تعرف: القديمةالثكنة 

نكشارية الذين اإل القديمة، وكانعن الثكنة  النخفاضها"بالتحتانية "كذلك  وسميت: الجديدةالثكنة 
 .3"برماة الرصاص الفضي" فيها يسمونيقطنون 

 :المدفعيةفرقة-1-2 -2

                                                             
 .277-271ص، ص1006،، الجزائرالحضارة دار الحديث،الجزائري في العصر الجيش  :خالصي علي-1
 .14-16السابقص المرجع: شويتام ارزقي-2
 .19السابق، ص المرجع :دحمانيتوفيق -3
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ومن بين  سسة العسكريةكبير في المؤ  اَ فرق أخرى لعبت دور  االنكشارية يوجدإضافة إلى فرقة 
يالة ورد لدفاع عن اإل ومنظمة التي كانت مجهزة" الطوباجية"المدفعية  الفرق فرقةهذه 

،وابرز مثال عن قوة هذه الفرقة ردها لهجوم ألوروبية التي كانت تهدد سواحلهاالهجومات ا
،حيث كانت كل ضربة مدفع تقتل خمسون رجال بواسطة قلعة باب عزون 2661ن عام األسبا

يالة ل الفرنسي لإلني أي االحتالالعهد العثماة إلى أواخر منهم ،وقد بقيت هذه الفرقة صامد
إال اثني عشر مدفعا وفيما يخص  ،هذه الفرقة لم تحضر في سيدي فرج الجزائرية وسبب أن

 .1المدافع التي كانت تستعمل عثمانية الصنع ،إضافة إلى وجود مصانع جزائرية

في الدولة  الصبايحيةر كانوا يمثلون الفرسان وذلك على غرا":الصبايحية :" الفرسان– 1-2
وكانت فرق الصبايحية مقتصرة على حماية البايات في عواصم البايلكات وكان  ،العثمانية
آغا "المميز يختار ليكون صبايحيا أما قائد هذه الفرقة في االيالة فكان  اإلنكشاريالجندي 

ان في الديوان، كما ك الشخصياتيعد من كبار  الجزائر، والذيالمقيم في مدينة "الصبايحية 
 .2قيادة الجيش بقسميه النظامي واالحتياطي إليهالباشا يوكل 

الجيش الذي عرفته الجزائر في بداية العهد العثماني ،كان في الواقع  إن:القوات البحرية-1-3
 أهلها،ألن العثمانيون الذين دخلوا الجزائر وربطوا عالقتهم مع من رجال البحر أساسايتكون 
ويعتبر خير  ،بحرية ،كانتولى للجيش الجزائرياأل النواةمن البحارة،ولهذا فإن  األصلكانوافي 
مدى الدور الذي تلعبه البحرية في الدفاع عن السواحل  إلدراكه أسسهامن وضع  أولالدين 

في دار  ابتداء من تواجدها وقد تحكمت طائفة رياس البحرجزائرية ضد االعتداءات الخارجية، ال
من حيث توظيف و التنظيم و تمويل العمليات الحربية حيث  نتظاماالالسلطان بطريقة شديدة 

                                                             
 . 212، صالسابق المرجع: بوغدادة األمير-1
 .299-297صالسابق، ص المرجع: خالصي علي-2
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جعل منها قوة بحرية من الطراز في قواتها العسكرية و  أساسيايشكل محور  األسطولكان 
 .1األول

،وقد أسست بناء على النظرية كانت تمثله قبائل المخزن: "ينظامغير "االحتياطي  الجيش-2
 .التي اعتبرت الخدمة العسكرية من أهم واجبات المسلم العثمانية

تراك ،فمنها من اقره األيزة في أصولها مختلفة في أعراقهاوهي عبارة عن تجمعات سكانية متما
ومنهم من أعطيت لها األرض لتستقر عليها، وهي عبارة عن  ،في األراضي التي وجدت عليها

منذ  األتراكقد عمل الحكام بخدمة الحكومة العثمانية، و جماعة شبه عسكرية ترتبط مصالحها 
زن حلقة وصل بين  السكان وكانت قبائل المخ ،محافظة على ارض الجزائرالكمهم على ح

 فالسياسة العثمانية في الجزائر هي التي أبرزت مهام قبائل المخزن اإلدارية والعسكرية والحكام
ف موارد الري الستنزافعشر على قبائل المخزن  ولقد اعتمد األتراك في مطلع القرن السابع

على معاقبة تعمل القبائل في البداية ، وكانت هذه وثروات االقتصادية ،وسد حاجاتهم من أموال
خضاع المتمردين  أصبحتحيث  ،العهد العثماني أواخروسعت صالحياتها في ، القبائل الثائرة وا 

 ،الحدود كما كانت تلعب دور شرطة ،لضرائبتشارك في المحالت الفصلية الستخالص ا
بمثابة الخزان الذي يمد هذه  أنهاعالقتها بالسلطة المركزية يالحظ والمتتبع لتطور هذه القبائل و 

 .2األهاليتعتبر الرابط بين السلطة المركزية في المدينة و و ، السلطة بما تحتاجه من المحاربين

تطرقنا في هذا الفصل عن بداية العالقات الجزائرية العثمانية من خالل الصراع الذي قام  لقد
هذا  ،ضفتي المتوسطلمتمثلة في الدولة العثمانية في بين القوى المسيحية والقوة اإلسالمية ا

ل في االتصال بين الجزائر والدولة العثمانية لقضاء على االحتالل االسباني وقد الذي عجً 
 أحدهذه العالقات أنظمة سياسية وعسكرية استمدت من النظام العثماني الذي اعتبر  ولدت

 .يالة عثمانيةإالجزائر  أضحتدعائم هذه العالقات بعدما 
                                                             

 .92السابق، ص  المرجع: شويتامارزقي 1-
 .270ص ،سابقالمرجع ال: بوغدادة األمير-2
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تميز بتعاقب مراحله  ظام الحكم العثماني الجزائري فقدكما تعرفنا في هذا الفصل عن طبيعة ن
وصوال  مرحلة األغواتوتليها الباشوات مرحلة  ىإل 2122بداية من مرحلة البايلربايات من سنة 

 .الداياتآخر مرحلة وهي  إلى

التنظيم المعمول  الجزائرية يشبهيالة إلكان التنظيم السياسي والعسكري في اكما تبين لنا كيف 
 .العثمانية وما هذا إال دليل على قوة االنتماءبه في الدولة 

العالقات السياسية بين الجزائر والدولة العثمانية في  إلى طبيعةوسنتطرق في الفصل الموالي 
المطروح ماهي المظاهر التي عكست هذه العالقات  ، وسؤال2270وصوال  2642الفترة مابين 

 فيها؟وما األسس المتحكمة 
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 الفصل األول: العالقات السياسية بين الجزائر والدولة العثمانية 

 لتبعية السياسية بين الجزائر والدولة العثمانيةاومظاهر  األول: أسسالمبحث 

مراحل الحكم  لتعاقب والتذبذب وذلك االستقرارالقات الجزائرية العثمانية عدم لقد عرفت الع     
من  عرف نوعيكن نظام الحكم منفصال في المراحل األولى لكن  الجزائر فلمالعثماني في 

الفتور هذه العالقات نوع من  شهد حيث-الداياتمرحلة  أي-األخيرةاالستقالل في المرحلة 
الذي يبارك رجع السياسي والروحي للجزائريين الم ، بالنسبةالسلطان العثمانيإدارة  وأصبحت

 من مكانتهم. أعمالهم ويرفع

الجزائر تحت حكم جماعة من ضباط الجيش ورياس  العثماني أصبحتففي أواخر العهد     
ويعلن الحرب ويعق  فأصبح الديوان هو الذي يًنصب الداي، 1األسطول باسم السلطان العثماني

الهدية لحمل رسالة عليها إمضاء وخاتم كل أعضاء غا ويكلف آ ،2السلم، ويعقد المعاهدات
، للتبليغ عن وفاة الباشا القديم 3الديوان إلى الباب العالي ويصحب ذلك هدية قيمة كالعادة

وانتخاب الحاكم الجديد ويطلب من الرسول شفويا من الباب العالي تقديم المساعدة والحماية 
 لإليالة التي تعد من جملة أمالك السلطان.

في إلغاء منصب الباشا الذي ، وذلك تجسد االنفصال عن الدولة العثمانيةلكن سرعان ما     
منع الداي علي شاوش إبراهيم باشا مبعوث  عندما 1111 فرضه السالطين على الدايات سنة

نجح علي شاوش في  القالقل وقدبحجة تسببه في إثارة  4ائرالجز  إلى الباب العالي من الدخول
والقضاء على االزدواجية في المناصب بفضل لقب الباشا من السلطان العثماني الحصول على 

                                                             
المؤثرة في استمرارية العالقات بين اإلدارة العثمانية وسكان األرياف في الجزائر أواخر الحكم  شرقية: العواملفريدة   -1

 .12، ص2112فيفري  11-11بسكرة ، ، جامعة2، جالتركيةالملتقى الدولي الثاني حول العالقات الجزائرية العثماني 
2-De Grammont, Histoire de l’Algérie sous la domination turque (1515 – 1830), édition Leroux, 
Paris, 1887, P 366. 

 .22، ص1112، والتوزيع، الجزائروليام شارل قنصل أمريكا في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر  مذكراتوليام شارل:  -3
4-Mahfoud Kaddache, OP, C ,Tp105.   



مانية  العالقات السياسية بين الجزائر والدولة العث              الفصل األول              
 

 
31 

ومنذ ذلك الوقت أصبح  ل الجزائر عن الدولة العثمانية، المتبادلة مما زاد في تدعيم استقالالهدايا 
لمنصب الداي ولقب الباشا من السلطان مقابل ، 1دايات الجزائر يحصلون على فرمان التعيين

 .لسلطة الشرعية والروحية للسلطان العثماني على المسلميناالعتراف با

عن الدولة العثمانية حيث كان رفت الجزائر نوع من االستقاللية ومن الناحية الدبلوماسية ع     
عالنالداي يتمتع بصالحيات واسعة في عقد االتفاقيات  و إجراء الحرب وعقد الصلح  وا 

مضاء السلطان إال من باب  إلىيبعث  الذي يراه مناسبا والبالشكل  ،2المعاهدات المفاوضات وا 
يالة بالدولة العثمانية ابطة المعنوية التي كانت تجمع اإلتنقطع الر  بما يحدث حتى ال إعالمه

مع  يتالءمضبط العالقات الخارجية بشكل  ،دايات بفعل تمكنهم من هذه المهمة،وقد استطاع ال
لت العالقات الجزائرية العثمانية تربطها مظاهر سياسية ورغم ذلك ظ 3تبعيتهم للدولة العثمانية

 تجاهلها . ال يمكن وأسس

 :الدعاء للسلطان-1

ة حيث كان الجزائريون يعتبرون الوالء له بمثابة القو  منصب الخالفة وقداسته هميةنظرا أل     
 للسلطان الدعاءأبرزها وكان من  إليهانتماءهم  تقويالعالم اإلسالمي و  إلىالتي تشدهم سياسيا 

 1181ة بعد سقوط مدينة الجزائر سن استمر ذلك حتىو  ،ني في خطب الجمعة واألعيادالعثما 
ن دل ذلك على شيء فإنما يدل  ،4على يد الفرنسيين  العثمانية على قوة االنتماء للدولة وا 

                                                             
، 1112،، الجزائرللكتابالوطنية  المؤسسة العثمانييخ العهد في التار  بوعبدلي: الجزائر سعيدوني، والمهديناصر الدين  -1

  11 ص
، 2111زائر الج ،دار األمة، 2، ط1، ج1181الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة  : شخصيةبلقاسم نايتمولود قاسم  -2

 .12ص
 ، ص1112، ، تونسسراسساحلي ال : جماديجمةتر ( 1181-1111المغرب العربي قبل احتالل الجزائر ) لوسان:فلنزي  -8

112   
جامعة  ماجستير، تاريخ حديث ومعاصر ، رسالة1181-1111بين الجزائر والباب العالي  العالقات : حماشخليفة -4

 .121ص  ،1111اإلسكندرية ،
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 :تبادل الهدايا-2

رضية صلبة بني عليها جسر العالقات الجزائر والدولة العثمانية أيعتبر تبادل الهدايا بين      
 أيدي علىالسياسية والعسكرية التي ظلت قائمة بين الجانبين حتى سقوط مدينة الجزائر 

مظهر تمثل الدولة العثمانية  إلىالهدايا التي ترسلها الجزائر كانت حيث م 1181 الفرنسيين عام
األحيان طابع دبلوماسي في في غالب  أحدثتلهذا  ،ثمانيةمن مظاهر ارتباطها بالدولة الع

حياء الصالت بين تجديد  ورغم أن هذه الهدايا كان لها دور  ،يالة ودار الخالفةاإل أجواقوا 
يالة من الحصول على فوائد عديدة منها تسهيل الحصول على مكنت اإل اقتصادي إال أنها

يالة دايات اإلوبهذا اكتسب 1واالقتصادييالة الحربي وتعزيز جهاز اإل ،الداي قفطان تولية
 .وضعا شرعيا في أعين األهالي يعزز سيطرتهم عليهم 

لتاريخية التي وعملية تبادل الهدايا ال يمكن تحديد بعدها األدبي إال بعد تأصيل جذورها ا      
عندما أرسل خير الدين إلى السلطان سليم األول أربعة سفن تحمل عددا  ،1111تعود إلى عام 

المتنوعة تعبيرا عن رغبته في انطواء الجزائر تحت راية دولته لكسب دعمها السياسي  من الهدايا
 واألسبان.والعسكري في الحرب التي كانت بين أهل الجزائر 

التاريخية وتًرسخ كتقليد على كل  أهميتهم اتخذ تبادل الهدايا بين الطرفين 1111ومنذ عام      
دولة لعثماني تعبيرا عن الوالء له واعترافا بتبعية الجزائر لأداؤه اتجاه السلطان ال أدىوالي جديد 
الخطر األجنبي في المراحل األخيرة من التواجد العثماني في الجزائر كانت  وبازدياد ،2العثمانية

جابي على الجهاز الدفاعي هدايا السلطنة العثمانية في تلك الظروف الصعبة ذات األثر اإلي
 .كيان الجزائر الدوليخير مساعدة للمحافظة على  للجزائر، فكانت

                                                             
 .21ص ،2111،ع18، التاريخيةكان  التاسع، مجلةيالة الجزائرية المالية في مطلع القرن اإل موارد :سيدهماء فاطمة الزهر -1
 .111ص  المرجع السابق، عالقات بين الجزائر والباب العاليخليفة حماش: ال-2
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ردا لهذه اإلعانات التي تتحصل  يالة الجزائرية تلتزم بين الحين واآلخر بتقديم هداياوكانت اإل
ويمكن أن نعتبر الهدايا أحد وجوه اإلنفاق بينهما،  ةالدبلوماسيالعالقات  تتوثقبهذا و ، 1عليها

يالة من نفقات لدى اإلتستلزمه المالي، ولما مالت المترتبة على النظام المدرجة ضمن هذه المعا
 مثال:التي كانت تبعث إلى الدولة العثمانية فنجد  تنوعت الهداياوقد 

م منها أربعين زريبة صحراوية  1111هدية محمد داي إلى السلطان العثماني سنة :2-1
وستة وعشرين  كابحا مختلف   وخمسة عشر غطاء صوفي وخمسين حزاما من الحرير ومائة

األلوان واألنواع وسبعة وسبعين سبحة من المرجان منها واحدة من العاج وأخرى من العنبر 
للسلطان وساعة مرصعة وخاتم من الماس وعشر بنادق وعشر أكياس لوضع الرصاص ومائة 

ف للسيوف مع كمية من األموال قيمتها سبعة آال أغمدهوخمسين كيسا من الذهب وعشر 
وكانت ترسل هذه الهدايا أيضا مرة كل ثالثة سنوات تنقل على متن سفينة حربية  ،2سلطاني
وأحيانا تبلغ هذه الهدايا ماال يقل عن خمسة آالف دوالر، وتنقل هذه األخيرة على متن أجنبية 

سفن ذات قيمة ألنها تعبر عن الشرف الكبير للسلطان لكي يضمن وصولها إلى الدولة 
 .3أن اإليالة لها أعداء في البحر المتوسط  اعتبارعلى العثمانية 

كانت تشتمل على عدد من الغلمان وثالثة خيول بسروجها  1111هدية عمر باشا سنة :2-2
 :وقد وصفها الزهار 4من الذهب واألحجار الكريمة وعدد من البنادق المرصعة بالذهب والمرجان

وال أمير  األمير أنه لم يقدم مثلها أمير قبلهالهدية التي بعث بها هذا حين قال "ويحكى في هذه 
وقد قدرت حجرة  اإلبريزمن ذهب جار والياقوت ومن الجوهر النفيس و من األح بعده وكثرتها

هذا شيء  دورواواحدة من الحجارة المرصعة في سرج من سروج ستة وثالثين ألف محبوب أو 
                                                             

(ويليه قانون أسواق مدينة الجزائر 1181-1112)العهد العثماني للجزائر أواخرالمالي  النظام :ناصر الدين سعيدوني -1
 دار البصائر لنشر والتوزيع ،8ط،لي السوق عبد اهلل بن محمد شويهد(،لمتو 1111-1111ه/1111-1111)
 .121،ص  ،2112باب الزوار الجزائر ، 
 .128-122ص المرجع نفسه، ص-2
 . 22ص  السابق، ، المرجعشارلمذكرات وليام  : إسماعيلالعربي  -3
 .181السابق، صالمرجع  ،عالقات بين الجزائر والباب العاليحماش: خليفة  -4
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و  وكانت الهدايا ترسل إلى السلطان ووزرائه ومساعديه، 1"الخزائنقدر بثمن إنما يعبر عنه بال ي
ة أجمل سفينة وهذا عندما أرسل احمد باشا  إلى الدولة العثماني "في مقدمتهم "القبودان دريا

الذي كلف بمهام عديدة من بينها حمل هدية إلى القبودان باشا يالة بقيادة "حميدي" تملكها اإل
 .2الجديد

م مع الحاج 1111 /ه1282التي أرسلت من طرف الداي حسين باشا عام  : الهدية2-8
استقبلوا من طرف  إستانبوليوسف وكيل الحرج السابق إلى الدولة العثمانية ولما وصلوا إلى 

للوزراء دفعوا هدايا  والقبول، كمامنزل العز  أنزلوهمالسلطان بالفرح والسرور كما يقول الزهار 
 .3وأحسن إليهم غاية اإلحسان السلطان الخلع وألبسهم

وقد السلطان بمناسبة جلوس محمود الثاني على كرسي السلطة  الهدية التي أرسلت إلى:2-2
الجزائر هدايا متنوعة وتحف ثمينة مع  إلى أرسلالهدية وردا عليها  اهتم السلطان محمود بقيمة

مثل :سفينة من نوع فرقاطة  األخرى من السفن أنواع أرسلوقد  ،خصيصاسفينة هدية لداي 
ضافة4م1111 /ه1221وكميات من الحديد والخشب والقطران والقنب سنة هدايا التي  إلى وا 

استانبول يقول في هذا الصدد موالي بالحميسي "لقد سافرت سفينتان اللتان  إلىكانت ترسل 
،وهدايا بأمثالها استانبول بأموال كبيرة وجباية البالد  إلىجئنا فيهما راجعتين من الجزائر 
 .5"أزميرالتجار وذخائر الجند في  وأموالللسلطان والوزير والقبطان وغيرهم 

 

                                                             
الشركة الوطنية للنشر ، احمد توفيق المدني تر:ال رنقيب إشراف الجزائ احمد الشريف الزهار الزهار: مذكرات احمد الشريف -1

 .121، ص1112والتوزيع، الجزائر ،
 .112السابق، ص المرجعبين الجزائر والباب العالي ،  عالقات:  حماش خليفة -2
 .111 السابق، صالمرجع  ،وعثمان باشار ويليه الشريف الزها : احمدالمدنياحمد توفيق  -3
، ، دار النهضة العربية، بيروتلبنان1،طمحمد علي عامر : ترجمة ،تراك العثمانيون في شمال إفريقيااأل : الترعزيز سامح  -4

 .112ص ،1111
 ،1111،والتوزيع، الجزائرالوطنية للنشر  ، الشركةالعثمانيالجزائر من خالل رحالت المغاربة في العهد  :موالي بالحميسي -5

 . 11ص 
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 العملة:     -3

بحيث  لقد خضعت العالقات الجزائرية العثمانية طوال ثالثة قرون لحركة المد والجزر،     
كانت اإليالة تحكمت فيها مصالح متبادلة بين الطرفين ،رغم ذلك بقيت بعض المظاهر التي 

الجزائرية تعدها واجبا من بينها  ضرب السكة أو العملة باسم السلطان العثماني  التي تعتبر 
فقد حرص الدايات  دائما على ضمان الحق للسلطان وذلك  ،إحدى شارات الخالفة الرئيسية

نعتمد  بضرب العملة باسمه وفي هذا الصدد يقول البايلرباي خير الدين "وقد ظهر من الرأي أن
في حماية هذه المدينة على اهلل سبحانه وتعالى، ونصل يدنا بطاعة السلطان األعظم موالنا 
السلطان سليم نصره اهلل فيمدنا بالحال والرجال وما نحتاج إليه من آالت الجهاد وال يكون ذلك 

ل الفترة ، وقد ظلت النقود الذهبية والفضية طوا1إال بإلقاء الخطبة إليه وضرب السكة باسمه "
عبر النقوش التي كانت على وجه السكة،  ومن بين  العثمانية تحمل اسم السلطان العثماني

 :النقود

: الذي يحتوي على نقوش تشير إلى أسماء سالطين الدولة العثمانية تعبيرا على الدينار الذهبي
 مظاهر التبعية.  

السلطان العثماني في عهد المحمود الثاني  إلىنسبة  االسماتخذ هذا  السلطاني: الذيالدينار 
 .2"ين السلطان محمود الثاني عز نصره"سلطان برين وخاقان البحر  مثال عنه:ما ذكر  برزوأ

فكرة السيادة  إرساءفي  انحصرت على مدى ثالثة قرونللسلطان إن األهمية الرمزية     
 االستقرارمن  األخيرة نوعهذه  وفيالسياسي، مرجعية الكيان  إلىكانت تشير له التي السياسية 

 . 1للخالفة العثمانية الشرعية

                                                             
 .211،211 ص ، ص2111تلمسان،  (،ن ،د)المسكوكات، الجزائر من خالل  تاريخ : جحيشمحمد  -1
-(.2: الملحق رقم )انظر 
 .821ص  ،المرجع السابق األسواق،د العثماني ويليه قانون النظام المالي في أواخر العه : ناصر الدين سعيدوني -2
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عن الدولة العثمانية ففي سنة  يالة الجزائرية عرفت استقالالوبالرغم من أن الفترة األخيرة لإل
أن سكة أمين  أمردار السكة داخل القصبة وعندما تم بناؤها  حسين، ببناءالداي  أمرم 1111

ني بصنع قطع سلطا أمر1281سنة  ففي ،مراقبةالجل من أعين نائبا عنه وبت، ينتقل إليها
لكن التوحيد النقدي  2وصنع نصف السلطاني وربع السلطاني وميزان السلطان عشر نواية ،ذهب
 الجزائرية.يالة وأن تم التوحيد السياسي لقطر اإل ل متداوال حتىظ

وبالنسبة لمجال التعامل بالنقود التي حدد نوع العالقة بين الجزائر والدولة العثمانية نذكر      
استقالله عن السلطة العثمانية بين عامي حاكم مصر باي الكبير  على أعلنمثال حين 

صدر داي الجزائر قرارا أفوضرب نقودا لم يذكر فيها اسم السلطان العثماني  ،1118و1118
التي  وكان محتوى القرار منع تداول النقود1112جويلية 1حيفة الفرنسية يوم صتحدثت عنه ال

غاية  إلىالجزائر  إلىباي في القطر الجزائري ومنع التجار الفرنسيين من حملها  علىضربها 
 .3م1118 سنة

 العلم رمز التبعية السياسية للدولة العثمانية:-4

فإن العلم الجزائري منذ القرن  ،العثمانية أسس التبعية للدولةوفي سياق الحديث عن       
إلى غاية ذلك  العثمانية، دامللدولة  الوالء الدينيعشر رمز إلى التبعية السياسية و  السادس

يالة من إلإلى ا ،الجزائري الذي كان يدعى بالسنجق العلمجيء بوقد ، 1181الفرنسي االحتالل 
 .4بمثابة رمز االرتباط السياسي إرسالهوكان  ،في عهد الحاكم خير الدينمقر الدولة العثمانية 

اشتركوا فيه مع  رايات متعددة، منها ما في العهد العثماني الجزائريون استعمل وقد      
وا يرفعون يوم العيد كان حيث، خاصةبحكم االنتماء، ومنهم ما انفردوا به العتبارات  ينالعثماني

                                                                                                                                                                                                    
 2111،د، م()، القصبة ، دار1المداخيل(، ج– األسعار–العهد العثماني )العملة  دراسات عن الجزائر في : مروشمنور ال-1

 .11ص 
 .121السابق، ص الزهار، المرجعاحمد الشريف  المدني: مذكراتاحمد توفيق -2
 . 11ص  ، المرجع السابق،1منور مروش، دراسات عن تاريخ الجزائر، ج-3

 4- حباسي شاوش: العلم الوطني الجزائري المعاصر )1111-1121(، موفم، )د، م(، 1111، ص12.
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 يرفعواألعياد يوم الجمعة و العلم الجزائري التحصينات  الداي، وعلى قصرعلى عثماني العلم ال
العثمانية لت ترفع هذه الراية في الدولة ظو  األخضروقد وصف العلم باللون  ،العلم اإلسالمي

 ألول إلى غاية القرن التاسع عشر.امراد  عهد السلطان منذ

الحمراء التي  هي الراية ،الجزائرأما نوع الثاني من الراية التي كان استعمالها ملحوظا في      
الحالي، الوقت حتى بقي لدى األتراك اشترك فيها الجزائريون مع الدولة العثمانية اللون الذي 

دية التي كانت ترفرف فوق اشكل األول الراية الحمراء العال :نوعان من الراية الحمراء كان هناو 
وهي الراية نفسها التي كانت  ،1181عامدما استولى عليها الفرنسيون الحصون قرب المدينة عن

 .1سفن األسطول العثماني ترفعها في مواجهة الحمالت

سيف  وذراع يحملمقص أبيض مفتوح فقد احتوى على  لراية الحمراءلل الثاني أما الشك     
الوالء  أهمية العلم فيداللة عن وال ،قسنطينة حكمالحاج أحمد باي قبل  استعملهو  ،ذي الفقار
قد تغيرت و  ،1112سنة عمر باشا الداي العلم العثماني عند توليته : رفع مثال ذكرالسياسي ن

تبنى علما مغايرا للعلم الجزائري المعتمد قبل  عبد القادر حيثهذه التبعية عندما تولى األمير 
 .2دخول الفرنسيين

 لوكالء:ا-5

تعين الوكالء الذين تحتفظ تربط الجزائر بالدولة العثمانية كانت ومن بين العناصر التي      
يطلق عليه  استانبولعاصمة انية ،وكان أهم وكيل يتواجد في في المدن العثم اإليالةبهم 
يقوم وكيل الباشا لدى الباب العالي ،وكان الوالي هو الذي  أيقبوكاهيه سي  أو كتخداسقبو 

هي :أزمير واإلسكندرية ن يتواجد بها هؤالء الوكالء هم المدن التي كاأو  بتعين هذا الوكيل،
مع  يالةاإللخط البريد الذي يضمن اتصاالت ويشكل هؤالء ا ،رودس والمورة وجزيرةوالقاهرة 

  .نبولتالة العثمانية وباألخص العاصمة اسأطراف الدو 
                                                             

 .112-118ص ص  السابق، المرجع عالقات الجزائر بالباب العالي :خليفة حماش-1

 .12-18ص ص ،السابق شاوش: المرجعحباسي  -2
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رسالها أخبار الدولة العثمانية  ، تتبع وجمع1ومن بين األدوار التي كانوا يقومون بها في تقارير وا 
يونانية التي اندلعت مفصله عن الحرب ال نجد، معلوماتعلى ذلك ومثال  يةالجزائر  اإليالةإلى 
أمدتنا تلك  ، حيث1121عركة نافرينمخاصة  من أحداثما مرت به  ، وأهمم1121عام  في

 .التي شاركت فيها باألساطيلالتقارير بأسباب حدوثها والخسائر التي لحقت 

عن الحرب التي اندلعت بين الدولة العثمانية و روسيا تقارير بهؤالء الوكالء   أمدناكما      
واستالم  ،نة إليهام وقيام السفن الروسية بمحاصرة استانبول لمنع وصول المؤو  1121في عام 

لعالقة بين ا كان السبب في ذلك االستالم تدهورو  ، جيش الروسيليات العثمانية لمبعض الحا
الرافضة لتطبيق النظام الجديد  ،2المركزية في استانبول ,وقيادات الجيش االنكشاري السلطة

الذي أحدثه السلطان محمود الثاني، كما نجد أخبار عن حركات التمرد التي كان  يحدثها 
التي أدت إلى اإلطاحة بالسالطين والوزراء وقتلهم كما حدث  ،الجيش االنكشاري في استانبول

 ىسليم الثالث وبعده السلطان مصطف حيث أطيح بالسلطان،  ه1222افق م المو 1112عام 
ا الدولة التي كانت تحدثه استانبول التغيراتالرابع  ومن التقارير الذي كان يرسلها الوكالء من 

عطائهم بدال من ذلك  ،ون قتل الوزراء المعزولين ونفيهممثل إبطال قان ،العثمانية في قوانينها وا 
ها في المناصب العليا وعلي رأسها ثلومات عن التغيرات التي كانت تحدباشي" ومع رتبة" قيوجي

 منصب "الصدر األعظم" و"قيودان دريا"

 الوكالء:العثمانية عن طريق  يالة والدولةاإلئل التي تبين قوة العالقة بين ومن أمثلة الرسا     
ماي  22ل ه الموافق  1211شوال 11من حسين باشا قيودان دريا إلى حسين باشا في  رسالة
رسال 1112 م أن الباب العالي ينعم على حسن باشا برتبة الوزراء بمناسبة فتح وهران وا 

 .إستانبولإرسال معدات عسكرية إلى الجزائر من  السلطان، معحها إلى يتامف

                                                             
 .112ص  السابق، الجزائر بالباب العالي، المرجع حماش: عالقاتخليفة  -1
قسنطينة  ،نوميديا ،الوطنيتين الجزائرية والتونسية الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتينتاريخ وثائق  حماش: كشافخليفة  -2

 .11 ، ص2112جزائر، 
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ه الموافق 1211ربيع األول 21رسالة من علي وكيل الجزائر في أزمير إلى مصطفى باشا في 
للجزائر طلب  وتجنيد المتطوعينطلب إرسال أشياء خصوصية من الجزائر  1111أوت  11ل 

اء الباب العالي ألنها الرسائل التي يرسلها والي الجزائر إلى وزر  أوالدي فيعدم استخدام عبارة 
 منها.ياسيدى< بدال >واستخدام عبارة ، داب الخطاب في الدولةآال تناسب 

م الموافق 1282شعبان  12باشا قيودان دريا إلى عمر باشا في  خسروارسالة من محمد      
 كان له دين على الجزائر وطلب من الباب العالي تسديدها.  اهأبدعوى أن بالعالي 

من سليم ثابت أفندي وكيل الجزائر لدى الباب العالي إلى حسين باشا  الرسائل رسالةومن      
أمر الباب العالي بإرسال  م، حول1121أكتوبر  11ه الموافق ل 1221ربيع الثاني  11في 

فاس كما ورد فيها حدوث نزاع بين  إستانبول،الموجودتين باإلسكندرية إلى  السفينتين الجزائريتين
 .1باب العالي إلى حسين باشا بعدم التدخل في ذلك النزاعوصدور أمر من ال والنمسا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .11 السابق، ص الوثائق، المرجع كشاف : حماشخليفة -1



مانية  العالقات السياسية بين الجزائر والدولة العث              الفصل األول              
 

 
40 

 العثمانية:بين الجزائر والدولة  الدبلوماسية الثاني: العالقاتالمبحث 

متداولة بينهما المانية عن طريق الرسائل كانت تتم االتصاالت بين الجزائر والدولة العث     
 األهمية:وله نوعان من حيث  يطلق عن هذه األخيرة اسم الفرمان وكان

يصدرها الصدر "عادية " فرمانات و ،قوم بإصدارها السلطان العثمانيي :"همايونيهفرمانات "-1
ويختلف النوع األول عن الثاني من حيث القيمة  ،بو دان باشا أو أمين الترسانةاألعظم والق

ال العالية التي يحملها الفرمان و السلطان في حد ذاته كدليل على القيمة األولى تحمل توقيع ف
ترسل هذه الفرمانات إال في الحاالت القصوى والمناسبات الغير عادية كمعالجة أمر خطير أو 

ة عليهم من قبل على ذلك نذكر جانب تعيين الدايات والموافق ،ومثاال1لترسيم والي جديد
لداي حسن الذي قام بإرسال م خلفه ابنه بالتبني ا1111عند وفاه الداي محمد عثمان السلطان ف

مبعوث للسلطان سليم الثالث على متن باخرة فرنسية للحصول على فرمان التعيين وقفطان 
إن من واجبات الدايات الجدد إرسال مثل هذه السفارة  "نصيب وقد جاء في رسالة الداي حسنالت

نجد فرمان الذي  كما،  2والهدايا إلى الباب العالي للحصول على موافقة ومباركة السلطان"
للخروج  اإليالةم،يأمر فيها 1111 سية على مصرأرسله السلطان العثماني أثناء الحملة الفرن

عالن الحرب ضًد فرنسا   إلى المتوسط ومنع السفن الفرنسية من الوصول وبمناسبة إلى مصر وا 
 .3الجزائريالة قضي بتثبيت مصطفي باشا دايا على إه ي1211هذا الحدث صدر فرمان سنة 

 1122 ه/1221حسين باشا أواخر  إلىفرمان من السلطان محمود الثاني  نماذج:الومن 
لمدافع والدعاء بإطالق ا وذلك ،والدة ابنهمناسبة التقليدية ب االحتفالم يبإجراء مراسفيها  ويأمره

                                                             
- منشور كان  أوتوقيع  أوفي المعنى الحكم  القضايا، يماثلهاألمر السلطاني الرسمي المكتوب الصادر لقضية من  :الفرمان

ق ويسجل ملخصه في سجل الديوان وكان يصادف في بعض األحيان تعلي ،الهمايونيالهمايوني في الديوان  يتم تدوينه بالخط
 . 112ص  ،السابق صابان: المرجع : سهيلانظر بخط السلطان على الفرمان،

 . 111السابق، ص  المرجع ،العالقات الجزائرية مع الباب العالي :خليفة حماش -1
 .212 ، ص2111جزائر،ال ،دار القصبةعبد القادر زباديه، جمة تر  : الجزائر في عهد رياس البحر،سبنسروليام  -2
 . 111ص ،السابق المرجع :الترعزيز سامح  -3
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فرمان من نفس السلطان  إلى سلطات أزمير أواخر  ،صالح وطول العمرللمولود الجديد بال
أمر بالسماح للجزائريين بتنظيم عمليات التجنيد ألنهم  1111ه الموافق لـ جويلية 1281شعبان 

الفرمان الذي أرسله إلى  توقفوا عن اعتراض السفن النمساوية واإلفراج عما استولوا عليه منها:
أمر  1121ه الموافق ل1221ائل شهر شوال الحكام والعلماء والضباط في األناضول أو 

بإعفاء الجزائريين الذين يمرون بالموانئ العثمانية من أداء الرسوم الجمركية ماعدا رسوم القوة 
التي يدفعها جميع رعايا الدولة العثمانية مع الحرص على أاًل يستغل الجزائريون ذلك االمتياز 

ذلتهريب سلع األجانب،  وحسب  ،الف أوامر السلطان ُتصادر بضاعتهحدهم يخعلى أقبض  اوا 
ب العالي الفرمان فإن سلطات أزمير تجاوزت ذلك الحق في اإلعفاء الممنوح للجزائريين من البا

إذ طلب ناظر الجمارك من أحد الجزائريين دفع الرسوم على بضائع  ،من دفع الرسوم الجمركية
زائر وهي المسألة التي درست في إستانبول الج إلىاشتراها من استانبول، وأراد حملها معه التي 

 بحضور الحاج خليل مفتي الجزائر في أزمير وصدر بخصوصها هذا الفرمان .

إلى مسألة تسليم ممتلكات الجزائريين المتوفين في المدن العثمانية  إلىالفرمان  عرضوقد ت     
 . 1اإليالةوكالئهم في 

القطعة وكانت  بالمكتوب أو األهمية ولذلك أطلق عليهامن حيث  الثانية:من الدرجة  فرمان-2
فرمان الذي أرسله القبودان باشا سيد الومن نماذج هذا النوع  الرجاء وااللتماس،بعبارات تتميز 

أحمد باشا  إلىم 1111مارس  18ه الموافق لـ1228في منتصف محرم  علي الجزائري
ع ليس له جدوى في التنفيذ كن هذا النو يالة وفرنسا لقع بين اإلبخصوص تسوية خالق الذي و 

 .2هميلععكس فرمانات السلطان التي كانت تؤثر على الجزائريين وتعتبر ورقة ضغط  ،المطلق

 

 
                                                             

 .11- 11صص  السابق،المرجع  ،الوثائق كشاف :حماشخليفة  -1
 . .111-111صص  ،المرجع السابق ،الجزائرية بالباب العالي العالقات: حماشخليفة  -2
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 .عالقات الجزائر الخارجية وآثارها علىالثالث: عالقات الجزائر العثمانية المبحث 

 مع عريضة أصنافإن عالقات الجزائر الخارجية خالل العهد العثماني تندرج ضمن ثالثة      
 العالقات الجزائريةمصر، و  :والعربية مثل ،دول المغرب المجاورة: تونس والمغرب األقصى

في منع أي  ، ويتمثلواحد للجزائر األساسيكان الهدف األولى والثانية  ةففي الحال األوربية
 منها الخارجي.أ يهددأو  اإليالةالقضاء على  تجمع أو تحالف قوي يؤدي إلى

على العالقات  المجاورة وتأثيرهاعلى نوعية العالقات مع الدول  سنتعرفالمبحث ذا في هو      
بروح  ،المغربو كل من تونس  المغاربية مع فقد اتصفت عالقة الجزائر، مع الدولة العثمانية

 بعض الفترات إلى حرب معلنة. وتحولت فيعليها طابع العداء،  وغلبالمنافسة 

 المغرب: الجزائرية معيالة عالقة اإل-1

العلويين لمد نفوذهم نحو  فقد تمكن دايات الجزائر من إفشال محاوالت سالطين المغرب     
موالي العديدة لغزو الغرب  إسماعيلفقد انتهت محاوالت  ،جهات الغرب الجزائريو  تلمسان

( 1112) و( 1111) ( وسنة1111سنة) اإلنكشاريةالجزائري بهزائم عسكرية متكررة أمام فرق 
عن وجدة لموالي قبل أن تسود فترة السلم عندما تخلى الداي بابا حسن  ،1(1111وسنة )

 م. 1111هـ الموافق لـ 1221فقيق تابعة للمغرب سنة  أصبحتف( 1111اسماعيل )

 محمد باشا سنة والجزائر الدايالحدود بين المغرب  ثبتأقر هذا الوضع الذي  وقد      
 والتيجانية نفوذ البايلك بالغرب الجزائري أثناء عصيان درقاوة ججتأبفعل ت 2م1111/هـ 1288

ن لم يؤد إلى تدخل مغربي مباشر ،التعاطف والتشجيع لدى سلطان المغرب الذي وجد  . 3وا 

                                                             
 .121، ص2111،هومة، الجزائر(، دار 1181- 1112الجزائر خالل الحكم ) عباد: صالح -1
 2ط الغرب(جزائر تونس طرابلس )العثمانية تاريخ الجزائر في العهد العثماني ويليه واليات الغرب  : سعيدونيناصر الدين -2

  .12،ص2118باب الزوار ،الجزائر ، منقحة ،دار البصائر،
(، 1181األقصى من الفتح اإلسالمي إلى سنة تاريخ إفريقيا الشمالية )تونس، الجزائر، المغرب : أندري جوليانشارل -3

 .811، ص 1111دار التونسية، تونس ، البشير سالمي، ترجمة: محمد مزالي،
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بعث الداي عمر باشا  عندمالى ذلك ع دليلالو ذلك عرفت العالقات تحسن  دولكن بع
فاستقبل السلطان  ،عسكريا مساعدتهمنه  يطلب ،سليمانللسلطان موالي  كتابام 1111سنة
وأمرا أعطاه أمواال  كما كربيط،من نوع  مركبينوأعطاه  وأحسن إليهغربي محمد العنابي الم

 .1للمجاهدين الجزائريين بتسليمهم

 الدولةأزعج وهذا ما  ،م1221سنة  النمسا ضد حربهافي  مع المغربكما وقفت الجزائر      
ضد  مستعدة للقتال إلى جانب فاس ،أن خمس أوست سفن جزائرية عندما علمت العثمانية
يالة لم تستجب أن اإل النمسا، إالليفتها تعرض لحبعدم ال إيالة الجزائر فرمان إلى فأرسلت النمسا
 .2هاالعالي منالباب غضب هذا ما أدى إلى و  للفرمان

 بمصر:عالقة الجزائر -2

التي تعرضت الصعبة األوقات في مصر  مع  ةعلى  تضامن اإليالو الدليل كانت حسنة      
الي مع ،حيث يتضح لنا تضامن الباب الع1111الحملة الفرنسية عليها عام  و أهمها ا له

 الفرنسي و مدى استجابة اإليالة لطلب  الباب االحتاللمصر من اإليالة الجزائرية لتخليص 
كانت الجزائر  لهذا، عليهافرمانه بقطع العالقات مع فرنسا و إعالن الحرب  من خالل العالي

ئر لم تبخل اأن الجز كما ، قطع عالقاتها مع فرنساعالقاتها مع الدولة العثمانية ب ملزمة في إطار
حكومة من الذي طلب ،  حكم محمد باشافترة إبان  خاصة البحرية  بإعاناتهاعلى مصر 

 بإنجلترا خصوص حراسة سفينة مصرية من نوع فرقاطة صنعتبالجزائر تقديم يد العون 
هنا من و  1128سنةاليونانيينمن وقوعها في أيدي البحارة خوفا ،السواحل المصرية إلى يصالهاوا  

وعلى مدى تأثير  ،الدولة  العثمانيةالمتعلقة بالقضايا اإليالة في وقوف يتضح جليا مدى 
 .3لجزائر الموقف العثماني  بالنسبة ل

                                                             
 .111المرجع السابق، ص ،باشا ويليه عثمانلزهار ا مذكرات أحمد شريف المدني: توفيقأحمد  -1
 .122السابق، صالمرجع  :التر عزير سامح-2
 .121-121ص  صالمرجع السابق،  ،الجيش الجزائري البنية : هاليلي حنيفي-3
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 وتونس:بين الجزائر  العالقة-3

حقت الجزائر بالدولة أخرى منذ أن ألُ  وبالسلم تارةفقد تميزت بالصراع والحروب تارة     
لة الحدود بين أالعالقات مس ها نصيب في تأزم هذهأهم األسباب التي كانت ل العثمانية ومن

م تم من خاللها 1112معاهدة سلم بين الطرفين عام  عقد وقد أدى هذا األمر إلى  يالتيناإل
لت ظومع ذلك 1ات الحد الفاصل بينهماوجعل وادي صرً  تحديد الحدود الفاصلة بين البلدين
التخلص  أرادم عندما تولى حمودة باشا الحكم والذي 1111األوضاع على حالها إلى غاية سنة 

وقد اعتمد على سياسية التوازن العسكري مع دايات الجزائر منذ  ،الجزائر إلىمن تبعية تونس 
وقد  2جزائر باعتبارها شبه تابعةلتونس ل هام فيما يخص اإلتاوات التي كانت تدفع1112سنة  

 3عتمدت هذه السياسة لكي تتخلص من دفع اإلتاوات وهذا ما أدى إلى موقف العداء بينهماا
حرب معلنة عندما تصدى حمودة باشا لضغط صالح باي قسنطينة على الحدود  إلىوتحولت 
وبادرت بالهجوم فتقدمت القوات التونسية المقدرة بعشرين ألف رجل 1111-1118سنتي 

على قسنطينة سنة  احصار صبت وقد نزائرية بقيادة حسين بن صالح باي جهت القوات الجاوو 
تتراجع إال بعد وصول اإلمدادات العسكرية للقوات المحاصرة  يوما ولممدة سبعة عشر 1111

التوتر أرسل السلطان العثماني مبعوث في نفس السنة   بسبب هذاو   4من طرف الجزائري
رغم أنهما   اإليالتينم يجدي نفعا والسبب في ذلك أن لليوسط بين الطرفين إال أن هذا التوسط 

تابعتين للدولة العثمانية كانت تتصرفا في القضايا السياسة الداخلية والخارجية بكل استقاللية 
 .في أواخر العهد العثماني عنها

                                                             
تونس ، دار البعث ،الفرنسي االحتالللعثماني وبداية الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد ا كلبالي عميرا وي: عالقات هأحميد-1

 .11، ص2112
-12ص،ص2111جامعة وهران، 1/1:  العدد العصور مجلةوسياسته، محمد بن عثمان باشا  الداي : عتلوابليروات بن -2

11. 
 .811ص  ،السابق المرجع :أندرى جوليانشارل  -3
 .12،11صالسابق، ص المرجع : يسعيدونناصر الدين  -4
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م 1111االضطرابات بين الجزائر وتونس سنة عادت عهد الداي الحاج علي باشا في و       
تونس مما أدى إلى  إلىبتجهيز الحمالت العسكرية برا وبحرا وتوجيهها  علي  الداي حيث قام

أن الداي رفض هذا التدخل وأمر  أغا غيربواسطة محمود له  وتهديدهتدخل الباب العالي 
متمردة   م 1112واعتبر الباب العالي الجزائر سنة  ،1ر على المبعوث العثمانيابإطالق الن

 له خاصة بعد تهديد السلطان العثمانيإجراء مفاوضات السياسية  إلىأضطر الداي  لكن
السلطان فإن ذلك يعتبر تمرد عليه وسوف يعامل الجزائريون  ألوامربقوله"قي حالة عدم امتثالك 

الحاج علي عقد صلح بين البلدين على التزام  قرر على هذا األساس " وعلى إثر هذا التهديد
 .وتخفيض العلم التونسي ،دفع اإلتاوات وتخريب حصن الكاف حكام تونس بالشروط التقليدية

وبعد وفاة الداي علي تولى الحكم بعده  ،2لكن حمودة باشا رفض االستجابة لهذه الشروط      
الصلح بين البلدين من طرف الباب العالي لذلك أرسل  منه وطلب 1111-1111الدي عمر 

م كان يريد فيها موافقته لعقد  1111الداي عمر رسالة إلى السلطان محمود الثاني في جوان 
 الجزائرية وكان لإليالةالصلح مقابل قبول شروط التقليدية المتمثلة باالعتراف بتبعية تونس 

ما استوجب  أخرى،وقد تعكرت العالقات مرة 3هالغرض من مراسلة السلطان التخفيف من غضب
 إستانبول إلنهاءسال مبعوثان لتفاوض في تدخل الباب العالي وطلب من حكام البلدين إر 

الذي كان يمارسه حكام الجزائر  االستقالليالعمل نستنتج روح من هذه المفاوضات و ، الخالف
من طرف الباب العالي  فقد كان رد في تلك الفترة في مجال عالقاتهم الخارجية بعيد عن تدخل 

"هذه تونس كنا أخذناها سابقا وأصبح أهلها رعية  ما يليالمفاوض الجزائري لدى ممثل السلطان 
زال نأخذهم ونأخذ ن لنا وكنا نأخذ منهم غرامة كل سنة ثم أنهم عصونا فصرنا نأخذهم وال

                                                             
 .11،12ص السابق، ص الجزائر، المرجعفي تاريخ  هاليلي: اوراقحنيفي -1
جامعة قسنطينة  ،تاريخ حديث ماجستير،رسالة  (،1181-1112السياسية الجزائرية التونسية ) : العالقاتفياللي سايح -2

 .111، ص1111
 . 211 السابق، ص عباد: المرجعصالح  -3
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ن التوانسة رعية لنا مثل الكريك رعية لكم فنأخذ نحن من التوانسة كما تأخذون انتم من  بالدهم وا 
 .1"الكريك" يونانيين

:المراسالت المتبادلة بين الطرفين حول يالتين بين اإلومن مظاهر العالقات الرسمية      
م وطلب منه فيها 1121باي تونس سنة ىإلقضايا متعددة ،كتلك التي بعث بها داي الجزائر 

ن جانب آخر كانت ومت العثمانية،  جزائرية من الجزائر إلى الواليابعبور عساكر أال يسمح 
وكان للعالقات التونسية عالقات خاصة العثمانية واألوربية، يالتين متأثرة بالالعالقات بين اإل

طرابلس  أن الجزائر كانت تتقرب من حكام ذلك ،في العالقات الجزائرية التونسية الطرابلسية أثر
وقد تدخل الباب العالي لفض  ،نسفي الوقت الذي كانت فيه طرابلس في حروب مع باي تو 

 .دون جدوىالنزاع بين الواليات الثالث 

ط بحيث عقدت معاهدة لض 2م1121غاية  إلىوقد استمر توتر العالقات بين االيالتين      
الحدود بين البلدين بوساطة الباب العالي وتشجيعه لهما وقد التزم الداي حسين والباي محمد 

تقوية الصف  الباب العاليوكان الهدف  ،1181الفرنسي  االحتاللغاية  إلىبهذه المعاهدة 
 جهة.العثماني بالواليات الثالث في الوقت الذي كان يواجه فيه تحرشات من كل 

جمعت بين الطرفين في  السياسية التي في هذا الفصل على طبيعة العالقاتعرجنا  لقد      
 العثمانية.عن الدولة الجزائر تتمتع باالستقالل الشبه تام فيها مرحلة كانت 

بمثابة القوة التي تربطهما  انفصالهما، واعتبرتلكن مع ذلك بقيت عناصر حالت دون      
إلى الراية التي تمثلت في تبادل الهدايا وصك العملة بإسم السلطان العثماني إضافة وقد سياسيا 
لإليالة فكانت داخل إطار الدولة  العالقات الخارجيةأما فيما يخص  بينهما .... الخ،جمعت 
وما هي أهم  العثمانية؟الدولة بالجزائر  التي جمعت فماذا عن العالقات العسكرية العثمانية،
 تالي.عنه في الفصل ال ما سنتعرف هذاسماتها؟ 

                                                             
 .111 السابق، ص السايح: المرجعفياللي  -1
 .12-18ص السابق، صعالقات بايلك الشرق الجزائري المرجع  عميرا وي: حميدهأ-2
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 العثمانية:العسكرية بين الجزائر والدولة  الثاني: العالقاتالفصل 

 العسكري:: دور الدولة العثمانية في التجهيز المبحث األول 

 :العثمانية(البشري )تجنيد المتطوعين للجيش الجزائري في أقاليم الدولة -1

ام الحكم في الجزائر ظوالعمود الفقري الذي يقوم عليه ناألساسية  يعتبر الجيش الركيزة     
ة للتواجد العثماني في الجزائر ظل الوجود العسكري الظاهرة المميز  م، ولقد5151-5381

 هتجديد عناصر  علىكانت حريصة الة هذا النظام فإن اإليلجيش باستمرار ةقة اونظرا لعال
حضارهم بتجنيد المتطوعين في أةقا وضمهم إلى  إلى مدينة الجزائرليم الدولة العثمانية، وا 
واجباتها في مؤسسة الجيش متالحمة وملتزمة ب األمر الذي جعل، وحدات الجيش الجزائري
 .1يالة من األخطار المحيطة بها حفظ األمن وحماية اإل

الجزائر في مراحل لها نظام الحكم في الرغم من الهزات العنيفة التي تعرض وعلى      
بشكل ملموس على عالةقات المباشرة بين  أثرتنتائج  منعنها وما ترتب تاريخية معينة 

حد الحبال المتينة أ ،ظل يعتبر طوال ثالثة ةقرون ونصفالباب العالي فإن التجنيد يالة و اإل
اهتماما  يرعيانه ويعطيانهجل ذلك بقي الجانبان أومن  إلى الدولة العثمانية يشد الجزائرالتي 
يالة الجزائرية باإلضافة إلى لها اإلالخارجية التي كانت تتعرض لالعتداءات ونظرا  ،2كبيرا

المعارضة كانت عملية التجنيد من أهم المميزات التي ربطت اإليالة بالباب  القوى الداخلية
 العالي طيلة العهد العثماني .

                                                             
 ، عالم2ط (،تاريخيةمنطلقات وآفاق )مقاربات للواةقع الجزائري من خالل ةقضايا ومفاهيم  : الجزائرسعيدونيناصرالدين -1

 .571 ، ص2111،الجزائر ،المعرفة
 كلية اآلداب، ، مجلةلجيش الجزائري في أةقاليم الدولة العثمانية أواخر العهد العثمانيحماش: تجنيد المتطوعين اخليفة  -2

 .27ص  ،2118، جامعة األمير عبد القادر، ةقسنطينة، 2والعلوم اإلنسانية، ع
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لذلك وفي نطاق  ،ةقواتها العسكرية لغرض تدعيم لهافقد كانت الجزائر بأمس الحاجة      
إال دليل هذا  وما ،يالة من هذه المساعدةاإلعلى لم تبخل الدولة العثمانية لة المساعدات المتباد

الدولة أولى المساعدات عندما ارتبطت الجزائر بوتعود العالةقة بين الطرفين، استمرارية  على
وفتح  خير الدين إذ أرسل له ألفي جندي، لبى سليم األول مطلبم حيث 5151انية عام العثم

، وةقد اختلفت التقديرات فهناك 1له أبواب التجنيد للعثمانيين الراغبين لتطوع في الجيش الجزائري
ستة آالف جندي منهم ألفي من جيش الذي أرسله السلطان وصل إلى من يقول أن عدد ال

المدرب على القتال، إضافة إلى أربعه آالف متطوع أضيفوا إلى الجند الذي   الجيش االنكشاري
 .2كان مع خير الدين

ق م لخير الدين حق التجنيد في  مناط5111/ 5121سنة  منح السلطان سليمان القانوني     
ومنذ ذلك التاريخ أصبح للجزائر وكاالت خاصة منها خان  ،م5121األناضول ابتدًأ من سنة 

رسالهم إلى الجزائرأزمي وكان يطلق  3روهي تشمل الموظفون الذين يقومون بجمع المتطوعين وا 
وهم من انكشارية الجزائر وكانت توضع تحت تصرفهم مبالغ مالية  عليهم اسم الدائيات

وبترخيص  ،من حكامها عمل بالجزائر يتم بطلبتساعدهم في متطلبات التجنيد وكان التجنيد لل
والة قاف التجنيد إذا أراد الضغط على لديه القرار وباستطاعته إي ألنمن الباب العالي 

   مع تضاؤل عملية  ،تهاياية لمزيد من الجند لحماية والونظرا لحاجة الدولة العثمان4رالجزائ

                                                             
 .44ص ،المرجع السابق ،في تاريخ دراسات ووثائق :ارزةقي شويتام -1
 .11،السابق وأخريات: المرجععائشة غطاس  -2
-  جميع المتطوعين  فيهايقبع  حيث أزميرهو عبارة عن مبنى يتكون من اثني وثالثين غرفة موجودة بمدينة  :أزميرخان

، دار الهدى، عين مليلة 5خالل العهد العثماني، ط بنية الجيش الجزائري :حنيفي هاليلي :انظر الجزائر إلىفي انتظار نقلهم 
 .  51-54 ص ص ،2117،الجزائر

أطروحة دكتوراه، تاريخ حديث، جامعة  ،ةقسنطينة في نهاية العهد العثماني: اإلنكشارية والمجتمع ببايلك جميلة معاشي -3
 .52ص  ،2117منتوري، ةقسنطينة،

 .51-54 ص ص ،، المرجع السابقالجيش الجزائري : بنيةهاليليحنيفي  -4
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يالة الجزائر الحق في تنظيم عملية إلالسلطان العثماني في تغطية الحاجيات، منح  شرمةو الد
عنه رسالة  ما عبرتهذا رًدا على طلب دايات الجزائر و  ،بين مسلمي األةقاليم العثمانية دالتجني

م إلى  الداي عمر باشا سمح له فيها باختيار 5351ه/5285 سنة السلطان محمود الثاني
 .1المتطوع من ميناء أزمير المطل على بحر إيجة العثماني الجند 

 ما بينملزمون على دفع إتاوات  عمر إنناها الداي الرسالة التي بعث بجاء في هذا ما و      
على دفعة واحدة ولكن  أجورهمثالثين إلى أربعين ألف انكشاري ففي سالف الزمن كنا ندفع 

منذ عشر سنوات لم نتمكن من مضاعفة إتاواتهم ...فيا حضرة السلطان فإننا نطلب منكم أن 
، إضافة إلى الرسالة التي بعث بها نفس الداي  إلى 2"ا لنا عدد من الجنود من األةقاليمترسلو 

م خالل الحملة االنجليزية الهولندية على مدينة الجزائر يخبره فيها 5351نفس السلطان سنة
لة ياإلفكان للدولة العثمانية  مساهمة  كبيرة في دعم ا 3متطوعين عسكريين جدد إلىلحاجته 

 الجزائرية عسكريا .

الخوف من كان و ،4ت بينهما بقيت عملية تجنيد المتطوعين مستمرةالعالةقا رغم تأرجح     
ن أل ،يالة الجزائرية بالباب العاليسببا أساسيا في تحسين عالةقات اإلانقطاع عملية التجنيد 

 الجزائر.على  ضغطلل التجنيد كوسيلةتعملت ورةقة انية كثيرا ما اسالسلطات العثم

                                                             
- جمع الصبيان وتعني إجبار صبيان النصارى في االنخراط في  : طريقةواالصطالحي ،عناها اللغوي: يجمعم :شرمةالدو

 ،أنظر: حنيفي هاليلي: المرجع نفسه ،الخدمة في القصور السلطانية الفرةقة اإلنكشارية وتربيتهم تربية عسكرية إسالمية وعلى
 . 1ص

 .58ص  ،قالمرجع الساب :جميلة معاشي -1
 رماجستي، 5381-5111وأوضاعهم االجتماعية واالةقتصادية بالجزائر من رواتب الجند وعامة الموظفين  :حسان كشرود -2

 .41 ، ص2117 ،ةقسنطينة، جامعة منتوري تاريخ اجتماعي لدول الغرب العربي،
 ،دار التونسية ،5، طنترانترجمة: روبان ما  ،(5375-5351بحوث ووثائق في التاريخ المغربي) :عبد الجليل التميمي -3

 .281ص ،5172تونس 
 .43ص  ،المرجع السابق :حسان كشرود -4
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الداي مصطفى  إلىم، اصدر السلطان أمرا 5731ر سنة فأثناء الحملة الفرنسية على مص
ياالت كل من تونس ، فأصدر فرمانا بموجبه يمنع إ1باشا يأمره بإعالن الحرب على فرنسا

الغرب والجزائر من الدخول إلى الموانئ البحرية، كما أمر بطرد وكالء الجزائر وطرابلس 
لحرب ضد مصطفى باشا يتراجع عن موةقفه ويعلن ا ما جعل أزمير هذاالمكلفين بالتجنيد في 

ةقاته مع الدولة العثمانية وةقد عمل عمر باشا على ربط عال ،2م5713ديسمبر  25فرنسا في 
وةقد طلب من السلطان تسهيل  ،يصدره السلطان بشأنه أمرنه على استعداد لتنفيذ أي وًصرح أ

عمر ما طلب ك ،انكشاريا 5211 نتين أرسل السلطانتجنيد االنكشاريين في أزمير وخالل س
 جيوشهم حتىب لتجهيز للجزائر وتونس وطرابلس الغر توفير األسلحة  ،باشا من الباب العالي

 .3يقفوا ضد تهديدات األوربيين

ار وصول المتطوعين  إضافة لهذا فقد عملت الدولة العثمانية ةقدر المستطاع على استمر     
مثال عن ذلك ما حدث خالل حرب اليونان  ، وأبرزءهارة اإليالة العسكرية رغم أخطالدعم ةقد

باشا  "محمد خسروا "دانم أن رفع القبو  5321ماي الموافق ل ه  5245لتحديد في شوال وبا
تقرير إلى السلطان محمود الثاني اخبره فيه بانفصال السفن الجزائرية عن األسطول العثماني 

وذلك بإيقاف إذن مسبق منه، واةقترح التقرير معاةقبة الجزائريين الجزائر دون  وعودتهم إلى
لجزائريون من يالتهم إال أن السلطان اعتبر من غير الالئق إن يمنع اوصول المتطوعين إلى إ
العالي من تنظيم  وةقد كانت الدول األوربية تعمل على منع الباباإلمدادات العسكرية، 

وأمرته بالضغط  5311اعت أن تقنع الباب العالي سنة منها بريطانيا استط ،عمليات التجنيد
، ولقد أثار اعتداء األسطول الجزائري 4يالةاإل عليهم إلطالق سراح األسرى البريطانيين في

حفيظة السلطان محمود الثاني عند ةقيامه باالعتداء على سفن رعايا الدولة العثمانية في بحر 
                                                             

 .511،صالسابق السليماني: المرجعأبي عبد اهلل األعرج  -1
ص  ،2111،، عين مليلة، الجزائردار الهدى، 5381-5351يالة إلة االجزائرية األوربية ونهاي هاليلي: عالةقات حنيفي -2

14. 
 .287ص  ،السابق التميمي: المرجعبد الجليل ع -3
 . 81ص  ،المرجع السابق ،اإلنكشاري للجيش : تجنيد المتطوعينحماشخليفة -4
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  المتطوع ينفينا يمنع  فيه الجزائر من تجنيد فرما 5328ايجة والبحر المتوسط فاصدر سنة 
ن الجزائر كانت بحاجة ماسة للمتطوعين جدد اضطر الداي حسين إلى أ أزمير وبمامنطقة 

إلى مناطق التجنيد يتضمن  اهما للوضع وأرسل فرمانسال اعتذار للسلطان الذي أبدى تفإر 
ولقد كانت عمليات التجنيد تقام في  ،1ررفع ةقرار المنع وتعيين الحاج سعيد لدائيات في أزمي

 .األناضولفي  وبصفة خاصةأةقاليم الدولة العثمانية 

السلطان التي ترسل كل فإضافة إلى هدية  ،د بالنسبة للجزائر مكلفةوكانت عمليات التجني     
إلى الموظفين الساميين هدايا الموجهة الو  ،التي ةقدرت بخمس مائة ألف دوالر ،ثالث سنوات
، 2كانت الجزائر تتكفل بدفع حق التجنيد ،بتسهيل عملية التجنيد ما كلفوارا الذين كثيباألستانة، 

ة والخصال يالة في العهود األولى تختار المتطوعين من تتوفر فيهم صفات الشجاعكانت اإلو 
على المتشردين في المدن  أما في الفترة المتأخرة فقد أصبحت تعتمد ،التي يتميز بها المسلم

هذا ما أنعكس سلبا على سياسة  3الذين يتظاهرون باإلسالم واليونانيينبل وحتى اليهود 
 التجنيد. 

 إلى 5311إلى  5315 ما بينوةقد وصل عدد المجندين حسب حسان كشرود في الفترة      
، أما عن خليفة 4م5381إلى سنة  5325سنة  ما بينندا مجألفي ومائتا وأربعة وستون جندي 

ستة  5381-5354األخيرة خالل السنوات الخمس عشر فيقول ةقد بلغ عدد المجندين حماش 
 :موزعة إلى مرحلتينالجنود كانت  وسبعة من وخمسمائةأالف 

ا وذلك آالف وأربعة وثالثين جندي ةوصل خاللها خمس :5321-5354المرحلة األولى 
 السنة.مائة وتسعة وعشرون جندي في بمعدل ست

                                                             
 .11-14صص  ،المرجع السابق ،الجزائرية األوربية هاليلي: العالةقاتحنيفي  -1
 .57- 51 ص ص ،السابق المرجع :معاشيجميلة -2
 .84ص  ،السابق للجيش اإلنكشاري، المرجع: تجنيد المتطوعين خليفة حماش-3
 .41ص ،السابق المرجع كشرود:حسان  -4
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إلى ألف ووصل خاللها  5381– 5325عامي  ما بينأما المرحلة الثانية فقد امتدت 
بين يفي السنة مما  اأي بمعدل مئة وثالثة وستون جندي امئة و ثالثة وسبعون جنديربعوأ

يالة تعاني منه نتيجة لذلك في أواخر  العهد يد والعجز العسكري الذي أصبحت اإلتدهور التجن
حيث  5327ود الثاني لك ما عبر عنه الداي حسين باشا في رسالته لسلطان محمالعثماني وذ
وبعد أن ةقام ، 1يالة لم يصلها المتطوعون والتمس منه إرسال أعداد من المجنديناخبره بان اإل

للقضاء على الجيش االنكشاري، لم يمنع من مواصلة  5321الباب العالي بإصالحات عام 
ومة الباب العالي بخصوص إرسال المتطوعين وهذا تشير إليه وثيقة أبدته حكا التجنيد وهذا م

م ُيعلم فيها بإنشاء نظام االنكشارية من  5321الحاج حسين داي الجزائر من أزمير سنة 
 2يالة يار أحسن الجنود إلرسالهم إلى اإلطرف  الباب العالي وسماح لسلطات العثمانية باخت

 العثمانية.حد أوجه عالةقات الجزائرية تبر أإذن هذا فيما يخص التجنيد الذي يع

تقوم الدولة العثمانية  الجزائري كانتأما فيما يخص تجهيزات سفن األسطول  :المادي-2
تقريبا كل سنة بالمراكب والتجهيزات البحرية المختلفة والمتنوعة، خاصة عندما ترسل  بتجهيزه

و سلطان الهدايا ألالتي كانت تحمل ل يالةالتولية أو عند ما تعود مراكب اإلةقفطان وفرمان 
، وهذه بعض النماذج وهي عبارة عن هدايا كانت 3التي ذهبت لنجدة السلطان في حروبه

 :م5711 اإليالة: فيإلى ترسلها الدولة العثمانية 

واثنان عيار  211عيار  ورتي(منحاسية اثنان من نوع هاون ) حديدية، وأربعة فع: أربعةامد3
مجدافا  211، وصغيراصاريا  83و ،صاريا 51و ،54عيار  ، اثنان82واثنان عيار  ،511

عجلة للمدافع  11عودا لدفة السفن و22و ،عودا للحمالين 211و ،مجدافا كبيرا 211صغيرا،
 .العربي(ةقنطار من العلك اليابس )الصمغ  511، ومدفعةقذيفة  5177و

                                                             
 .571ص  ،السابق لمرجعا اإلنكشاري،المتطوعين للجيش  تجنيد :حماشخليفة  -1
 . 11-13ص ص ،السابق المرجع ،األوربيةالعالةقات الجزائرية  حنيفي هاليلي: -2
 .513-517 ص ص ،السابق الجزائر، المرجعفي  الموجزبوعزيز: يحي -3
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مخاطف لرسو  1، والمورتيالخشب لصنع ركائز مدافع  ةقطع من 51: م5717وفي سنة
رطال من القنب  8751منفذ و 1111و ،مجذافا صغيرا 581ةقاعدة للسفن و 21السفن، و
ةقاعدة خشبية لعربات 37،صاريا 22و ،ةقنبلة 1111رطال من الحديد ،8181 ،الحباللصنع 

 .القصديرمن رطال 57331وةقنطار من المسامير الحديدية  2141المدافع، و

ألف من 511،أرطال 1مدافع من الحديد الزهر ذات عيار  4م:5741-5743وبين سنتي 
ألف  511و ةقذيفة81، ةقنبلة5111هاون ومدافع 51و ،مدفعا كبيرا من الحديد 81و ،البارود

 .من القنب ومثلها حديد

 م: 5731-5734أما سنتي 

كبيرة  صواري 1المراكب وخشبة مثلثة الشكل لصواري مؤخرة  53و ،ةقنطار نحاس111 
 211ةقنطار بارود و 133و ،ةقنطار من أسالكا حديدية 111و ،خشبة لقواعد المراكب 514

ار السفينة التي آالف ةقرش إلبح 7ودفع السلطان  ،مدافع51الف ةقنبلة و21ةقنطار علك و
 .الهدايا نقلت هذه

 :5351سنة أما 

والجنود البحارة وبعض المراكب البحرية  ،دد من خبراء بناء السفنطلب الداي من السلطان ع
ةقنبلة  5811، 51آالف ةقنبلة عيار 8و53آالف ةقنبلة عيار 8 ،مدفعا من النحاس41منها: 
ةقنطار زيت ونفط  2111ألف ةقنطار بارود اسود 51طن و2 وزنها مقنبلهمدافع 1و 52عيار
سالح ةقطعة 511مركبا من نوع الفرةقاطة و41و ةقنطار ةقطران،5111وةقنطار زفت  111
مدفع حديدي  511و ،ةقنطار نحاس 2111حديد، وةقنطار 2111و ةقنطار ةقنب،511

 .1شراع كبير5211

                                                             
 .513 ، صالسابق المرجع :بوعزيزيحي  -1
 .45السابق، ص  المرجع الجزائر،في تاريخ  دراسات :شويتامارزةقي -2
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 العالقات الجزائرية العثمانية: الجزائرية فيالبحرية  الثاني: دورالمبحث 

واةقع يتكون أساسا من الذي عرفته الجزائر بداية العهد العثماني كان في ال إن الجيش     
يمكن القول إن و  أمثال عروج وخير الدين، ،ئل بحارةكان العثمانيون األواإذ  ،البحررجال 

ومنذ ذلك الحين عرفت البحرية الجزائرية  ، جيش الجزائري كانت نتيجة للبحريةلالنواة األولى ل
ط ربو  ورا كبيرا في الدفاع عن  الجزائرلهذا لعبت د ،كبيرا من حيث عدد السفن والرجال تطورا

وةقد وةقفت معها في الشدائد  لهذا كانت الدولة العثمانية  ،الخالفة اإلسالميةالعالةقات مع 
ة سواء لحماية األةقطار اإلسالمية ضد الدول األوربي، 1تعتمد عليها دائما في حروبها الدفاعية

أكتوبر  51في  ليبانتومن أهم الحروب التي خاضتها إلى جانب الدولة العثمانية معركة 
والحرب الروسية النمساوية مع الدولة العثمانية ،57372الروسية العثمانية الحرب و م  5175
لب من الداي حيث طُ  5733 سنةحد الفرمانات العثمانية وهذا ما أثبتته أ، 5733-57153

اللتحاق باألسطول العثماني في بحر ايجة الجزائري سطول ألباشا إرسال ا محمد بن عثمان
البحارة المشتركين ةقدر  مكافأةفي الحرب ضد التحالف النمساوي الروسي مقابل  للمشاركة
انضمت إليها  ،يتألف من سبعة سفن "لقبطان "ماميوفعال تشكل أسطول بقيادة ا ،شجاعتهم

يالة إلولم يقتصر دور ا ،األسودالبحر  إلىالعثماني واتجهوا  األسطولاثنتا عشر سفينة من 
بل عملت ةقوات البحرية على تضييق تحركات السفن الروسية في  الجزائرية عند هذا الحد

م بالتركية من الداي 5733حيث ورد في الرسالة األولى للملف في عام  المناطق المعتدلة
خبره فيها أ م،5733ه /5212سنة الثالث محمد بن عثمان باشا إلى الملك االسباني كارلوس

                                                             
 .54ص ،المرجع السابق ،دراسات في تاريخ الجزائر: ارزةقي شويتام -1
-  ةقطعة بحرية عثمانية 211ةقطعة بحرية مسيحية و 811في السواحل اليونانية شاركت فيها  حدثت :5175لبانتمعركة

ألحقت الهزيمة باألسطول العثماني وكانت هذه المعركة أةقوى معركة ونكبة عثمانية في نفس الوةقت حيث لم ينج سوى الجناح 
ا لدوره في هذه المعركة منحه السلطان لقب سفينة ونظر  44ب الجزائر  به إلىالذي كان تحت ةقيادة علج علي، والذي عاد 

، السابقالمرجع  ،2ج ،مروش : المنورانظر5137باشا وبقي في المنصب إلى إن توفي سنة  كبودانةقلج "السيف "في دور 
 .581 ص

 .35ص ، السابق : المرجعبلقاسم نايتمولود ةقاسم  -2
 .287ص  ،السابق التاريخ، المرجعبوابة  ائر: الجز عمارعمورة  -3
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ه أمره فيها ني يدعى "علي أغا "حمل إليه رسالتبأنه حضر إليه رسول من ةقبل السلطان العثما
يكتب إليه ويطلب منه منع األسطول الروسي من المرور على مضيق جبل طارق إلى  أن

المعارك التي ومن أهم ،  1في حرب مع روسياالدولة العثمانية  مياه البحر المتوسط ألن
المظاهر البارزة  التي تعتبر من 5327معركة نافرين عام خاضتها إلى جانب الدولة العثمانية 

شراكه في  تكتفولم في هذه العالةقة،  الدولة العثمانية في االعتماد على األسطول الجزائري وا 
بأفضل بحارتها وأكثر ةقادة  الحروب بل اعتبرت الجزائر مدينة بحرية بقيت ثالث ةقرون تزودها

 إلى وكيل لها في استانبول ثم تحول اإليالةأسطولها مثل "علي باشا "الذي كان جنديا في 
فقد استدعاه السلطان سليم الثالث من شجاعة وانضباط في العمل  ونظرا لما أبداه هذا األخير

م لدراسة أسباب األزمة السياسية التي حدثت بين الدولة العثمانية وبريطانيا التي  5317عام 
م عزله 5313وفي سنة  وكلفه بقيادة األسطول العثماني، بدأت تهدد العاصمة استانبول،

السلطان مصطفى الرابع من منصبه لكن السلطان محمود الثاني عندما تولى الحكم أعاده إلى 
يالة ثم تحول إلإضافة إلى طاهر باشا الذي كان جنديا في ا ،م5313في نوفمبر منصبه 

تقانه لعدة  ،العثمانية ونظرا لخبرته العسكريةجندي في فرةقة المدفعية بالبحرية  لغات أجنبية وا 
وةقد فتحت أمامه األبواب لتولي المناصب العليا في األسطول ر فإنه اشتهر بين رؤساء البح

 . 2العثماني

التاريخ دولة العثمانية يعود بنا لوفي سياق الحديث عن مساعدة البحرية الجزائرية ل     
شاركة في من األسطول الجزائري المعندما طلب السلطان مراد الرابع  5181- 5128إلى
بتشين"  علىبقيادة" لهزيمة األسطول أين تعرض  ،5181رب ضد جمهورية البندةقية عام الح

كما تمكن األسطول الجزائري في عهد بابا علي شاوش  ،الجوية المتقلبة بسبب األحوال

                                                             
 .14ص  ،السابق بلبروات: المرجعبن عتلوا  -1
 ص ،ص 1211جامعة وهران، ،52 ع ،مجلة عصور ،العهد العثماني أواخرجزائرية في ال بن جبور: البحريةمحمد  -2

551 -521. 
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العثماني ضد البنادةقة والنمسا خالل  األسطولجانب  إلىمن المشاركة  5753- 5751
 .1م5753-5754السنوات 

نالحظ على الصعيد العسكري ظهور لهيب ثورات  5327-5771الفترة الممتدة  فيو      
 5717التابعة لدولة العثمانية ففي عهد السلطان مصطفى الثالث  األةقاليم األوربيةينتشر في 

بقيادة الرايس علي يونس الذي مكث في خدمة السلطان  الجزائر أسطوال أرسلتم5778-
 .2سليم الثالث العثماني

ذا نظرنا إلى نظام طاةقم السفينة       ام الذي تعتمده ألسطول الجزائري فإنه يشبه النظلوا 
 لتشابه الوظائف بينهما فقد كان يشرف إداريا على البحرية الجزائرية وهذا العثمانيةالدولة 

بعده رتبة  يأتيوكان  ،برز الضباط في الجيش االنكشاريرج "الذي كان من أ"يالي وكيل الح
 ليأتيعرض البحر  إلىهو القائد األعلى ألسطول البحري عند خروجه من الميناء و القبودان 

" أي ةقائد الميناء وهي نفس الوظيفة التي كانت موجودة في العاصمة بعده رتبة" ليمان رئيسي
ا يقوم بإيصال الرسائل كم ،ى عمليات تفتيش الميناء ومراةقبتهعلاستانبول حيث كان يشرف 

لهذا كلفه الداي عمر باشا بحمل تقرير إلى السلطان العثماني محمود الثاني  ،إلى الدول
" ومن الوظائف البحرية وظيفة "وأرديان باشي ،م5351لحملة االنجليزية الهولندية إلخباره  با

أما فيما يتعلق بأنواع السفن التي كانت  ،3في الميناءالذي كان يشرف على أنشطة الخدم 
هتمام الجزائريين بالبحرية فقد ولكثرة أنواعها كانت توحي با ،هافي أسطول اإليالةتعتمد عليها 

 كانت لهم أنواع من السفن ومن بينها :

 الطول.حربية وتجارية ذات أشرعة و مجاذيف كثيرة  : سفينةlagaéreالقالير-

 جدا.القعر خفيفة  مفطحه مجذافيه القاليرة، وهيمن  وهي أصغر: la galioteالغيلوطة-
                                                             

  521، 551 ، صالسابق ، المرجعالجزائريالجيش  بنية :هاليلي حنيفي-1
2-Moulay Belhamissi، Marine et marine d’alger (1518-1830) ،tome1les navies et les 
hommes، bibliotheque nationale d'Algérie,1996,p166. 

 .551 ، صالسابق جبور: المرجعمحمد بن -3
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ن يحمل فيه اإلسبان مركب ضخم اسباني مخصص للحرب كا : هوle galionالغيلون-
 .1والبضائع النفيسة من مستعمراتهم ،الذهب والفضة

سفينة حربية سريعة صغيرة الحجم كانت في األصل معدة لحمل  أوهي مركبة  :القرابيال-
 .2الخيل

الفلك أو الزورق الصغير يستعمل في المسافات  : وهيchaloupeالفلوكة أو الشالوب -
 السواحل.القربية وفي 

مركب صغير لحمل اإلثقال لمسافة ةقصيرة أيضا كانت كذلك  الشاطية: وهيالشطية أو -
 ساحلية.

صغيرة عربية األصل معدة إلسفار القصيرة والبسيطة  : سفينةle chebeckبك الشأو الشباك -
ذات ثالثة صواري وبالنسبة لنوع الغرب هي سفينة حربية ذات ثالث صواري ضيقة تحمل 

 خفيفة.سلعا 

سفينة برتغالية كبيرة عالية وضيقة في أعالها ومستديرة القعر تصل حمولتها  القراف: وهي-
 طن. 2111حتى 

كبيرة وضخمة فيها ثالثة صواري وتسير أيضا بالمجاذيف وهي  : سفينةla frégattالفرةقاطة -
معدة لإلسفار الطويلة وللحروب الشديدة كانت حربية بمعنى الكلمة تحمل عددا هاما من 

 الحربية.المدافع واألدوات 

ان صعب سريعة جدا وخفيفة تدخل في أي مك ومجذافيهشراعية  سفينة :la fusteالفوسطو-
 الجزائريون.يستعملها  ما كانوضيق كثيرا 

                                                             
 .514 (، ص.س)د، )د، م(، دار الشعبة ،الجزائر إلىالعثمانيين  األتراكدخول  :عبد الحميد بن زيان بن انشهو -1
  11Molay, Belhamissi,OP,C,T, Pأنظر ايضا: 
 .511 ، صالسابق المصدر :العربي إسماعيل-2
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 الحربية.سفينة حربية معدة لحمل األمتعة واألثقال  هي :la goéletteالفلوتة-

لنقل البضائع من محل آلخر ةقريب منه وخصوصا من السفن الكبيرة التي  الكافور: مركب-
وتوجد أنواع أخرى من المراكب والسفن الحربية والتجارية وسفن ، 1يصعب عليها اإلرساء

يخالف جميع أنواع المراكب في  اللنتشون: وهوالصيد منها الشالوب والطريدة ويوجد نوع 
 .2شكله وسرعة سيره

كان بإمكانه إن يستدعي باشا الجزائر متى شاء  إستانبولفي  باشا للقبو دانوبالنسبة      
عرف األسطول تطورا ملحوظا ولم  العثمانية، وةقداألعلى لألسطول الدولة  باعتباره القائد

فقد األسطول  الهولندية، حيثم أثناء الحملة اإلنجليزية 5351يعرف خسائر كبيرة إال سنة 
 ثماني سفنإلى حيث فقد األسطول من ست  م5327سنة  نافرين وفي معركةتسعة سفن 

 3م5357 ما بعدجدول يوضح تقديرات السفن الجزائرية لفترة  المعركة، وهذاشاركت بها في 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .511 ، صالسابق المرجع هوا:اشنعبد الحميد بن -1
 .54 ، صالسابق المرجع ،4العام، جالجزائر  الجياللي: تاريخ عبد الرحمان-2
-رتبة في البحرية العثمانية  أعلى ، وهوالعثماني األسطول ، ورئيسالكبيرالبحرية  دريا، امير ةقبطان ويسمىباشا: ن ةقبودا

 .577 ، صالسابق المرجع :صابانسهيل  انظر:
 .411- 414 ص ، صالمرجع السابق، 2: جمروشالمنور -3

 عدد المدافع عدد السفن السنة
 212 سفينة55 5353
 821 سفينة54 5321
 813 سفينة51 5325
 813 سفينة51 5327
 ةقاربا مدفعيا 81 سفينة54 5381
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 بين الجزائر والدولة العثمانية العسكريمن التعاون  الثالث: نماذجلمبحث ا

 :1871الحملةالفرنسية على مصر -1

 5731جويلية  2ه الموافق ل 5258محرم  57بينت الحملة الفرنسية على مصر في      
العالةقات الدولية، في صنع عن ةقرب انتهاء الدولة العثمانية كقوى عظمى وضعف دورها 

الدولة العثمانية عن حماية  عجزالحملة الذي شرع ينتقل إلى الدول األوربية كما أثبتت 
فإن الحملة  من خطر التنافس االستعماري الذي اخذ يحتدم بين تلك الدول ومع هذا أراضيها

 ،على مدى متانة عالةقاتها باإلياالت المغاربية ،لعاليكانت بمثابة امتحان عسير للباب ا
 والياتها.تطبيق أوامرها على  وةقدرتها على

ذا كان ذلك شأن االحتالل الفرنسي لمصر       بالنسبة لدولة العثمانية  فقد  5315-5713وا 
عثمانية، وباألخص ايالة كان بالنسبة إلياالت المغاربية تهديدا مباشرا التصاالتها بالعاصمة ال

ياالت على خريطة لته تملك اإلاحت المجال الجيو سياسي الذيكما كان دليل إلثبات الجزائر 
تخليص تضامنها مع الباب العالي من اجل ومن ثم تتضح أهميته  ،المخططات االستعمارية

وةقد كان هدف فرنسا من هذه الحملة تهديد المصالح البريطانية  ،1مصر من االحتالل الفرنسي
للعرب صدمة عنيفة في البحر األبيض المتوسط والهند ومنطقة الشرق األدنى كلها وبالنسبة 

 .2هزت كيانهم

بداية لكنها تجرأت على غزو مصر الكانت سياسة فرنسا سلمية اتجاه الدولة العثمانية في      
يفية في الوةقت التي كانت تربطها عالةقة صداةقة مع السلطان العثماني فعملت فرنسا على ك

من الذرائع إلةقناع  فسعت لجمع اكبر ةقدر ممكن ،ملةإةقناع الباب العالي من أجل شن الح
السلطان العثماني وتجنب أي رد فعل سلبي من الدولة العثمانية تجاه الحملة واستعملت تقارير 

                                                             
 .522السابق، ص الجزائري، المرجعبنية الجيش  :يحنيفي هاليل -1
 2117 األردن، ،عمان، للنشر والتوزيع اإلسراءدار  ،العثمانيةرب بالد الشام والدولة سقوط الخالفة ع :محمد علي احمد -2

 .551ص 



 بين الجزائر والدولة العثمانية العالقات العسكرية          الفصل الثاني               
 

 
55 

ع العام في سفرائها وةقناصلها في األراضي العثمانية خاصة في مصر وأوضحت فيه الوض
لعثماني حيث أصبح الباشا ا العثمانية ليس  لها أي سلطة في المنطقةمصر وأكدت إن الدولة 

 . 1تابعا وخاضعا لمماليك كما تطرق إلى تعدي العثمانيين على االمتيازات الفرنسية 

كان الهجوم الفرنسي على مصر أول هجوم صليبي على والية عربية من واليات الدولة و        
وعليه  لعثماني أن يعلن الحرب على فرنساالعثمانية في التاريخ الحديث هذا ما دفع  السلطان ا

مساعدة للقضاء على هذه الحملة انطالةقا من التصدي و لفقد أدرك الباب العالي دور الجزائر ل
البحرية بين شرةقي  الموةقع االستراتيجي للجزائر الذي يجعلها ةقادرة على التحكم في الحركة

ضافة إلى  ،مصر ، وبالتالي ةقدرتها على التأثير في الوجود الفرنسي فيوغربي المتوسط وا 
عالةقات التي تربط الجزائر بفرنسا خاصة في جانب المصالح التجارية لهذه األخيرة في ال

فرمان إلى أوجاق الجزائر جاء  5713في منتصف أوت الباب العالي وعليه فقد وجه ،2رالجزائ
لمصر ةقد ةًقوض ةقواعد السلم الذي كان ةقائما بين الدولة بونابرتفيه إن احتالل نابليون 

العثمانية وفرنسا ،ومن اجل ذلك ةقرر السلطان إعالن الحرب عليها ناصحا إياه بعدم تصديق 
ومن االدعاءات   3في الواليات العثمانية  البلبلةاالدعاءات التي تروج لها فرنسا والرامية لبث 

ياالت الثالث إلى القناصل الفرنسيين في اإل 5713ر ديسمب 51إن فرنسا أرسلت منشورا في 
دعتهم فيه إلى إبالغ والتها بان إعالن الحرب على فرنسا إلى جانب الباب العالي سيجرهم إلى  

مما يقلص نفوذ  ،البحر المتوسطالتحالف مع بريطانيا وروسيا اللتين تسعيان للسيطرة على 

                                                             
، 2111جامعة الجزائر، ،ماجستير ، رسالة5317-5731العثمانية الفرنسية في عهد سليم الثالث  حسنة: العالةقاتكمال  -1

 .518ص
 .528 السابق، ص الجزائري، المرجع: بنية الجيش حنيفي هاليلي -2
-  مبراطور فرنسيابن كارلو ولتسيا بون :5325- 1571رتبونابنابليون ولد في جزيرة كورسيكا  ،ابرت ةقائد عسكري وا 

 ، دخل5711ةقائد للحملة اإليطالية حيث حقق انتصارات باهرة  الفرنسية، عينأصبح ضابط الجيش الفرنسي في الثورة 
: حسين أنظر ونفي الى جزيرة سانت ....5351ا انهزم نمسا وروسيا "–الدول "بريطانيا  أعظمضد  5311الحرب عام 

 . 8881ص ،2151،بيروت، لبنان ،شريف األزهاري ، شركة أبناء5، ط5محمد نصار الموسوعة العربية الميسرة، م
 حول:الملتقى الدولي الثاني  ،5381-5751ركي خالل عهد الدايات مظاهر التعاون الجزائري الت: بوحوشصبيحة  -3

 .   12ص  ،2154فيفيري 21-23جامعة بسكرة ،، 5، جالتركيةالعالةقات الجزائرية 
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ويبدوا أن  1غنية وفي مقدمتها موارد القرصنة ياالت المغاربية ويحرمها من مصادر دخلاإل
ستجابة ا الموةقف الجزائري من طلب الباب العالي كان وسطا فلم يكن هناك رفض ةقطعي وال

وعندما وافقت الجزائر   2الداي ةقد وضع بعض الشروط لتلبية الطلب العثماني أنآنية ويحتمل 
جانب ةقفطان  إلىللجزائر  امانالسلطان سليم الثالث اصدر فر  أنعلى إعالن الحرب ذلك 

فقد  3تعلن الحرب ضد فرنسا  أنيالة اإل يأمر 5311-5713تنصيب الداي الجديد مصطفى 
يقوم الداي عند توليته بإرسال مبعوث إلى الباب العالي يحمل هدايا ،ليلتمس  أنجرت العادة 

لمرة فإن السلطان هو الذي فرمان التولية من السلطان ،ونادرا ما تم تجاوز هذا التقليد لكن هذه ا
الجزائر وضعت  أنالجزائر مبعوثا يحمل فرمان التولية وهذا ما يحمل على االعتقاد  إلى أوفد

كما انه أمر على إلقاء القبض على كل الرعايا الفرنسيين ، 4الحرب ضد فرنسا إلعالنشروطا 
إغالةقها مع سجن ةقنصل فرنسا يالة أو سجنهم وباالستيالء على سفنهم أو ودين بتراب اإلالموج

 .5"مولتيدوا "في الجزائر

مصطفى باشا  إلىلما اخذ الفرنسيين مصر وبلغ خبر ذلك :" ويقول الزهار في هذا الصدد     
إن  وأمرلذلك  األميرفاغتاظ  بأنهم أخذوهافاخبره  ،كعن ذل وسألهاستدعى القنصل الفرنسي 

بالجزائر واستدعى جميع ةقناصل فرنسا  األسرىيخدم الحجر مع  برجله وانيجعلوا ةقيد الحديد 
ولقد بعث الداي  6مثل عنابة ووهران وعندما ةقدموا وضع القيود في أرجلهم مثل صاحبهم "

دعاها  الجزائر كماابلغها بالقرار الذي اتخذته  ،ن تونس وطرابلس والمملكة العلويةبرسائل لكل م
تعليمات إلى باي ةقسنطينة بإيقاف أعوان الوكالة اإلفريقية  أرسلت الموةقف كماإلى اتخاذ نفس 

                                                             
 .524-528ص ص ،المرجع السابق، بنية الجيش الجزائري ي هاليلي:حنيف -1
 ،2111،د، م()، رلالتصال والنشر واإلشهاالوطنية  ، المؤسسة5381-5711الجزائرية الفرنسية  ةقات: العالةقنانجمال  -2

 .13-17صص 
 .257ص ،السابق سبنسر: المرجعوليام -3
 .13ص  ،السابق ةقنان: المرجعجمال  -4
 .12،السابق، ص األوربية، المرجعالجزائرية  : العالةقاتهاليليحنيفي  -5
 .71السابق ،ص المصدر : احمد الشريف الزهار-6
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رسالهم إلى مدينة الجزائ بالمشاركة في الحرب التي تخوضها  يالة ملزمةولذلك فإن اإل 1روا 
الدولة العثمانية ومعها بريطانيا ضد فرنسا ،وذلك بإرسال سفنها الحربية إلى البحر المتوسط 

يطاني في البحث عن السفن الفرنسية واحتجازها أو لمشاركة األسطولين العثماني البر 
خرجت ست سفن من ميناء الجزائر للبحث عن السفن  5713ديسمبر  21وفي 2إحراةقها

من الباشا بالقبض على جميع الفرنسيين حتى وان وجدوا على متن السفينة  أمرالفرنسية مع 
ا في مدينة مرسيليا وأثار انتشر خبر إعالن الجزائر الحرب على فرنس 5711،وفي مطلع عام 

وأصبح من المتعذر على السفن الخروج من ميناء مرسيليا خوفا من   ،ذعرا شديدا بين التجار
من نفس العام  افريلوفي شهر  ،الفرنسيةعلى السواحل السفن الحربية الجزائرية المتواجدة  

ميناء" تولون  إلىاعترضت السفن الجزائرية سفينة فرنسية كانت ةقادمة من جزيرة "كورفو " 
"وعلى متنهم عدد من الضباط والجنود مع عائالتهم وازدادت بعد ذلك الضغوط على فرنسا  

 وفي3حتى ةقلت المواد في موانئها وصعب عليها االتصال بقواعدها العسكرية في مالطا ومصر
سلم بونابرت مبعوث اسمه" ديبواتانفيل"  الداي مصطفى باشا لعقد الأرسل نابليون  5311سنة 

وةقد أمرت بإطالق فرنسا مليون فرنك فرنسي هدية له  وةقد وافق الداي على الصلح فقدمت له
فأصدر فرمان الديوان  ،لم كانوا محتجزين في جزيرة مالطةسراح أكثر من ألفي أسير مس

الدوام الحرب واستمرارها ضد  رأ ةقطعيا إلى الجزائر بشانالهمايوني ام سيقوم السلطان  فرنسا وا 
العثماني بإرسال أسطول إلحراق شمال اإلفريقي وبناء على هذا ،فإن الصلح بين فرنسا 

 ،دا من االلتزام باألمر الهمايونيوالجزائر لم يدم أكثر من أربعة أشهر ولم يجد داي الجزائر ب
 .4ل الفرنسي وأمره بالرحيل بأمان إلى فرنسا فاستدعى القنص

                                                             
 . 523،ص جزائرية الفرنسية ،المرجع السابقال العالةقات ةقنان:جمال -1
 .18 ص ،السابق المرجع :بوحوشصبيحة  -2
 211- 213 صص  ،السابق العالي، المرجعمع الباب حماش: عالةقات الجزائر خليفة  -3
 .171ص  ،السابق المرجع :الترعزيز سامح  -4
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وةقد بقيت العالةقات الجزائرية الفرنسية على ذلك الحال من القطيعة إلى غاية الجالء الفرنسي 
برام ،عن مصر  أبرمتحيث  ،م5315أكتوبر53لح بين فرنسا والباب العالي في معاهدة الص وا 

 .1جميع المعاهدات السابقةأكدت على معاهدة بين الطرفين  5315ديسمبر  23في 

 :1711الحملة االنجليزية الهولندية -2

يكا في نهاية القرن الثامن عشر تدفع ضريبة سنوية مر أو  األوربيةكانت معظم الدول  لقد     
 .ل حرية المالحة في البحر المتوسطمقاب ،إيالة الجزائرإلى وأخرى دورية 

الجزائر أسطولها الحربي حتى أصبح يحتل مكانة دعمت التاسع عشر  وفي مستهل القرن     
وبارجتين بأربعة وأربعين مدفعا تحت ةقيادة ضباط أكفاء  مرموةقة ويتكون من ثالثين مركب،

  2كبير بالبحرية اهتمامبتنصيبه ألنه كان يولي الذي ةقام الداي حسين  حميدو أمثال الرايس
وةقد تضاعف النشاط البحري مستهدفا جميع األساطيل األوربية، وكثرت الغنائم خاصة أن 

واإلمبراطورية الفرنسية، التي كانت تعمل لبسط نفوذها  بحروب نابليونأوروبا كانت مشغولة 
أعادوا البور بون على عرشهم في الى غاية انتصار الحلفاء حينها على كامل أنحاء القارة 

 . 3فرنسا

                                                             
-  1553مارس  25بعد عدة معارك اضطر الفرنسيون إلى الجالء عن مصر واهم المعارك معركة أبو ةقير الثالثة في 

المرجع حسنة: كمال  انظر:سبتمبر  1، وةقد طلب الجنيراالت الفرنسيين مهلة للخروج الى غاية والتي انتهت بهزيمة الفرنسيين
 .525، صالسابق

 .11ص  ،السابق بوحوش: المرجعصبيحة  -1
-  م من ضباط البحرية الجزائرية في أوائل القرن التاسع عشر  51إلى القرن  58بن علي من القرن  حميدو: حميدوالرايس

من أهل مدينة الجزائر اشتهر بالشجاعة والمهارة الحربية سقط شهيدا في معركة بحرية جرت في المحيط األطلسي بين 
 .523ص  السابق، نويهض: المرجعأسطوله وأسطول أمريكي انظر: عادل 

 
2 Moulay, Belhamissi,OP,C,T. 167.                                                                                                                                                  

وزارة الشؤون  ، منشورات4م  ،52ع، األصالة مجلةاالحتالل، مقاومة الجزائر لتكتل األوربي ةقبل  :محمد العربي الزبيري -3
 .522، ص2155الدينية واألوةقاف، 
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أهمها  كانت اجتمع الساسة األوربيين في مدينة فيينا بنمسا لمعالجة بعض القضايا و وةقد     
ولقد سلم األميرال سيدني سميث مذكرة إلى المؤتمرين أشار   1ةقضية االسترةقاق والقرصنة البحرية

فيها إلى األخطار الناجمة عن المالحة والتجارة في البحر المتوسط والمحيط األطلسي كما بين 
تساعدهم للقضاء على القراصنة األتراك نظرا لخبرته  التي اكتسبها خالل الطرق التي سوف 

األوربية لتكوين ةقوة بحرية تضم جميع وحدات تلك  الدول دعاكما  ، الحروب التي خاضها
سواحل البحر المتوسط ومطاردة القراصنة وأسس جمعية أطلق عليها اسم "جمعية  الدول لمراةقبة
 .2"ي الرةقيق األبيض في شمال إفريقياالفرسان محرر 

ةقصد  5351وةقد بادرت هولندا بإرسال أسطولها الحربي إلى الجزائر في شهر جويلية      
ين ةقبل أن تدفع لكن الداي عمر باشا رفض التفاوض مع الهولندي ،تجديد معاهداتها مع الجزائر

وفي تلك الظروف ظهر األسطول االنجليزي في ميناء الجزائر، هنا ، المتأخرة بالدهم اإلتاوات 
اضطر الداي عمر أمام هذه التحركات التي تذر بالخطر إلى بعث رسالة إلى السلطان محمود 

ي البحر المتوسط ونواياها اخبره فيها بتحركات األساطيل األوربية ف5351ماي  51ني في الثا
فأرسل السلطان  ،لجزائر بالجند والسالحالسلطان ل وأمره بضرورة مساعدة ،تجاه الجزائرالسيئة 
 ،بالقضية لمواجهة أي هجوم عسكري وااللتزام ربية يخبرهم باألخطاراالمغ اإلياالتلى مبعوثه إ

جوان 5الموافق ل 5285رجب  11دا له في وذكر عمر باشا في رسالة بعث بها السلطان ر 
جاء فيها "أننا سوف نستعمل كل طاةقاتنا واهتماماتنا للدفاع عن هذا الشعب المسلم  5351

،وةقد حًملت انجلترا 3"اد للتضحية بأنفسنا دفاعا عن ذلكالذي هو تحت كفالتها وأننا على استعد
كما استاء  ،لجزائريون في نشاط البحر المتوسطانية مسؤولية ما يقوم به البحارة االدولة العثم

ياالت المغربية واعتبر ذلك تدخال مباشرا في إلبا في شؤون او الباب العالي من تدخل دول أور 
                                                             

( ويليه المراسالت الجزائرية اإلسبانية 5381-5111روبا )زائر الخارجية مع دول ومماليك أو الج : عالةقاتيحي بوعزيز -1
 .521،ص  2111،( ،دار البصائر ،الجزائر5713-5731لوطني لمدريد )في أرشيف التاريخ ا

، دار الكتاب العربي 5ط (،5381-5311في الجزائر وعوامل انهياره )الحكم العثماني  شويتام: نهايةارزةقي  -2
 .547ص  2155،الجزائر

 .24السابق، ص ، المرجعاألوربيةالجزائرية  : العالةقاتهاليليحنيفي  -3
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، ومما سبق ذكره أن من بين الدول التي كانت متحمسة 1مصالح وممتلكات الدولة العثمانية
السواحل الجزائرية إللغاء الرق  إلىة موحدة بريطانيا التي بعثت بأسطولها لفكرة تكوين ةقو 

من الجزائريين حيث طلب وذلك لما نص علية ةقرار المؤتمر  ، والقرصنة بقيادة اللورد إكسموث
وةقد تفاوض الجزائريون مع ةقائد األسطول البريطاني ، 2ةقبوله وذلك بتحرير إرةقائهم المسحيين

تبعا لما ورد في نص الرسالة التي بعث بها الباشا إلى استانبول حيث حول مسألة البحرية 
وفي آخر شهر أوت عقدت  3طالب فيها الباب العالي منحه ستة أشهر، لرد على مطالبهم

راسة  مشروع تكوين بريطانيا مؤتمرا في لندن جمع ممثلي من روسيا وبروسيا ونمسا وفرنسا لد
من وراء عقدها لهذا ولم يكن هدف انجلترا  لى اإليالة ، للقضاء ع حلف عسكريأو  ،ةقوة موحدة

أوجدتها انجلترا  لحملتها رات التي د أوربي لحملتها العسكرية ومن المبر المؤتمر سوى كسب تأيي
ةقد استولوا على سفينة في سواحل عنابة تحمل العلم االنجليزي، من  أن الجزائريينالعسكرية 

 .4نيا ونابوليجهة ومن جهة أخرى اسر رعايا سردي

-2بي إلى شن هجوم بحري انجليزي وهولندي على الجزائر من و أدت سياسة الوفاق األور      
ةقائد  إكسموثومما تجدر إليه اإلشارة إن اللورد  5م5351أوت  81- 21ه / 5285شوال  1

األسطول االنجليزي وفون كابيالن على رأس األسطول الهولندي، كانا على علم بالتحصينات 
  "Zieglerوالضابط  زيقل"، "Word"وود  النقيبونقاط الدفاع للمدينة الجزائر وذلك بفضل 

ةقطعة بحرية منها  21وةقد شاركت ، عن اوضاع اإليالة 6ن تمكنا من رصد معلومات هامةاذلال
ولقد  فرةقاطات وكورفات واحدة (مجهزة ب خمس مئة وستون مدفعا 1سفن الهولندية )بعض ال

هر رغبته في التفاوض مع الداي في صد خطر مرسى الجزائر عندما اظ   إكسموثنجح اللورد 

                                                             
 .524ص السابق، : المرجعجبورمحمد بن  -1
 .441ص  السابق، : المرجعوولف-ب-جون-2
 .11الوثائق ،المرجع السابق ،ص  : كشافخليفة حماش -3
 .24،المرجع السابق ،صاألوربية الجزائر  : عالةقاتحنيفي هاليلي -4
 .281،السابق  التميمي: المرجععبد الجليل -5
 .27ص ،السابق المرجح :هاليليحنيفي  -6
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عمر باشا بشأن تعليمات الرابطة البحرية األوربية وعندما رفض الداي الشروط بادرت السفن 
،ويقول حنيفي 1إلى ميناء الجزائر بإطالق النار على األسطول الجزائري االنجليزية التي تسللت

عمر باشا أرسل تقريرا إلى الباب العالي جاء فيه "رغم إننا أبرمنا اتفاةقا مع االنجليز  هاليلي: إن
فإنهم النظر في مسالة األسرى  على انتظار مدة ستة أشهر إلعادة والهولنديين والذي نص 

فع األسطول العلم األبيض أن ر ر بأسطول فخم يتكون من ثالثين ةقطعة وبعد ةقدموا إلى الجزائ
سلم ن أنرمز الصلح والسالم أرسلوا إلينا زورةقا ليسلم لنا رسالة تتضمن شروطهم والتي ةقضت 

تقدمت بعض ةقطع زائر ولما شرعنا في الرد عليهم  لهم جميع األسرى الموجودين في الج
استمرت الحرب بكل ضرا واتها  بالقذائف وةقدا قصف مواةقعهت وبدأتاألسطول من التحصينات 
 .2منتصف الليل إلىمن الساعة الثامنة صباحا  

ات مدينة الجزائر بفعل ودمر جزء هام من بنايرق األسطول االنجليزي الهولندي لقد اخت     
وتسعين ةقنبلة للتحصينات والمنازل فهلك من جراء ذلك  وستمائةألف ةقذيفة  خمسمائةتوجيه 

وعليه في اليوم التالي من 3انجليزي مئتي وثالثمائةبين وما  اجزائري احوالي ثالث مائة شخص
ع على إطالق فقد وةق إكسموثالمعركة ةقبل عمر باشا إمضاء شروط الصلح التي أمالها الورد 

 مليوني عن يقل دية تلك التي ةقدرت عن ماالتي أسير مسيحي بدون فسراح أكثر من ألف ومئ
كما دفع تعويضات للذين كانوا ةقد دفعوا مبالغ مالية الةقتداء األسرى المسحيين ووضع  ،فرنسي

الجزائريين خسروا في المعركة  أنفي تقريره  إكسموثوذكر اللورد  4حد السترةقاق المسيحي
جيشهم لم يكن يتجاوز ثالثة آالف وةقد  أنآالف  بين ةقتيل وجريح مع انه من المعروف  أربعة

القتلى من  المرجح أن عدد تركيا ومنل ستة فرسان ومائة وثالثون خرج وكيل الحرج وةقت

                                                             
 .11ص  ،السابق العثماني، المرجعالجزائر في العهد  تاريخ سعيدوني:ناصر الدين  -1
 .24السابق ،ص  هاليلي: المرجعحنيفي  -2

, p 738                                                                                   ,TOP,GGrammant,  -3

                
 .218ص  السابق، ، المرجع8، جالجزائرتاريخ مبارك بن محمد الهياليلي الميلي: -4
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 اإليالة فإنهابة العنيفة التي تلقتها ن الضر وعلى الرغم م 1ثمانمائةالحضر لم يتجاوز ستمائة أو 
 27ه /5282محرم 17وأرسلت في شاطها البحري سوى مدة ثالثة أشهر لم توةقف ن

وصلت شكاوي دول األوربية حول ذلك  المتوسط وعندماي البحر سفنها لتجول ف 5351نوفمبر
نظم  ؤثر على العثماني لن يتخذ أي إجراء ي رئيس الكتاب أن السلطان العالي أعلنباب لل

 .ياالت اإل

ني كال من استدعى السلطان محمود الثا 5351ه /أوائل محرم 5282وفي أواخر محرم      
والقبودان دريا  الصدر األعظم محمد أمين ورؤوف باشا وشيخ اإلسالم جلي زادة زيني أفندي

يرسلها  أنوطلب منهم المساهمة في تحضير المعدات العسكرية التي ةقرر  ،محمد خسروا باشا
إعداد ثالث سفن  تم 5357ومع مطلع عام  ،ى يعيد بذلك بناء ةقوتها العسكريةحت اإليالةإلى 

 .2إلرسالها إلى الجزائر حربية محملة بالعتاد الحربي والجنود

 الجزائر: اب الهزيمةأما عن أسب

لقد انهزم الجزائريون ألنهم لم يكونوا ةقد استكملوا االستعداد وألن القائد  :فهناك من يقول
 .طاني استطاع أن يقضي على أسطولهمالبري

وانخداع السلطات المحلية له  إكسموثورد لالهزيمة إلى تحايل ال يقول: تنسب وطرف اآلخر
 .3ألنه رفع الراية البيضاء التي تشير إلى إحالل السلم

السياسة الروسية التوسعية إزاء الدولة  أدت   :1728"نافرين معركةاليونان" حرب انفصال -3
ا إلى اندالع سلسلة من الحروب بينم العثمانية أثناء الربع األول من القرن التاسع عشر ميالدي

                                                             
، 5131الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب (،5311-5381)األلمان حالين الجزائر في مؤلفات الرً  :دودوالعيد ا أبو-1

 .13ص
   .225 ، صالمرجع السابقالعالي، عالةقة الجزائر بالباب  :خليفة حماش -2
 .                           14، المرجع السابق ،ص  بيو األور مقاومة الجزائر لتكتل  :الزبيري العربيمحمد   -3
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انتهت كلها بإلحاق الهزيمة بالجيوش العثمانية التي لم تلبث أن تراجعت أمام الزحف الروسي 
 .1المتواصل

هي الثورة التي  5731جويلية  54أفكارها من مبادئ الثورة الفرنسية  قد استمدت ثورة اليونانل
 .2ثمانيالع اليونانيون الوجودجاءت بعد ما استاء 

من ديار اإلسالم ولكن زعماء النصارى سرعان ما شرعوا  حيث كانت اليونان تشكل جزء     
في تأسيس جمعيات سرية داخل بالد اليونان وفي روسيا وغيرها، كان هدفها إحياء 
اإلمبراطورية البيزنطية القديمة وةقد ةقام رجال الدين بتحريض الشعب على الثورة ضد العثمانيين 

بدأت هذه الجمعية  5325ى هذه الجمعيات اسم الجمعية األخوية وابتدأ من عام علأطلق وةقد 
هذه  لها، واستطاعتمن مدينة ُأوديسا التي تقع جنوب أوكرانيا مقرا  العلن، واتخذتتعمل في 

باالنفصال عن الدولة  وكانت تطالب، 3الجمعية أن تجمع صفوف اليونانيين في إةقليم مورا
العثمانية وةقد عرفت هذه الحركة معركة نافرين هذه المعركة التي ساهمت فيها الجزائر لمساعدة 

 ممتلكاتها.أرادت الدول األوربية تقسيم  أصعب ظروفها، حينماالدولة العثمانية في 

الجزائر إلى وةقت جانب الدولة العثمانية وتعود مساهمة  إلىلقد أدت الجزائر دورا كبيرا      
مبكر وذلك عندما بدا اليونانيون يشكلون خطورة على المالحة البحرية اإلسالمية في شرق 
المتوسط ففي عهد الداي مصطفى باشا تمكنت ومساعدوه الحاج يعقوب وةقاربا احمد رايس 

لقمح من احتجاز سفينة يونانية محملة با 5713/ 5258ومصطفى رايس في خريف سنة 
في عهد الداي الحاج علي و  ،فرنك 1277711, 11درت ةقيمة بضائعها بمبلغ "والصابون ةق

توجهت السفن الجزائرية للمساهمة في الحد من الخسائر التي ألحقها  5281/5354باشا 
الثائرون اليونانيين بأسطول الدولة العثمانية ولعل أهم عملية حربية للسفن الجزائرية في الفترة 

                                                             
 .17السابق، صالمرجع : صبيحة بوحوش -1
 .553السابق ،ص المرجع جبور:محمد بن  -2
بور سعيد ، ، دار التوزيع والنشر اإلسالمية5السقوط، ط وأسبابالدولة العثمانية عوامل التهوض : محمد علي الصالبي -3

 .182-181،ص ص 2115،مص
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حميدو ن جزائرية بقيادة الرياس :التي ةقامت بها ست سف ،5322سنة التي سبقت معركة نافرين
ليونان كانت مشحونة لاستولت على أربع سفن حيث  ،واحمد الحداد وةقارة إبراهيمطاطار  وعلي

هذا فإن الجهد  فرنك وعلى 74211, 21 ب ابالقمح والخمور والزيت وماء الزئبق ةقدرت ةقيمته
ا الحملة عمر باشا الشتغال السفن الجزائرية بأحداث عدة منهكم يتوةقف إال عند حُ الحربي لم 
صدى للسفن االسبانية ،وما تعرضت له الجزائر من حروب أمريكا وت5351االنجليزية 

يمتلك ةقوة بحرية ةقادرة على مواصلة الجهاد األسطول عهد حسين باشا أصبح  والبرتغالية وفي
 . 1جهودها إلخماد ثورة اليونانالبحري واالشتراك لجانب الدولة العثمانية في 

مدفعا  821 بأربعة عشر سفينة مجهزة بـ 5321نة ةقدرت ةقوة األسطول البحري الجزائري س     
تعززت ةقوة األسطول عندما  غيلوطتان وشباك وبوال كر ،بريك و  1فرةقاطات وفرةقطتان و 8ا منه

ن األخرى بحيث ارتفع ، أعيد تسليح بعض السفكرفاطة واحدة5325أضيف لهفي العام التالي 
مدفعا من مختلف األصناف ،ثم وثمانية وستون  ثالثمائةعدد المدافع للسفن الجزائرية إلى 

وبذلك أصبح عدد السفن العاملة في األسطول  5327ألحقت به سفينة حربية أخرى عام 
لقد تمكن الداي حسين   2مدفعاوثمانية وتسعون  وثالثمائةسفينة مسلحة ست عشر الجزائري 

جزائر وتونس وطرابلس أن طلب من  المن االستجابة لطلب السلطان العثماني محمود حيث 
الباشا بالتحاق ست حسين  الداي ،فأمر()يونانيينالكرايط في حربه ضد عانتهتبعث بمراكبها إل

لسفن التركية ساري عسكر بعد ستة عشر يوما من اإلبحار باو  ،أرناؤوطسفن بقيادة الحاج علي 
بعد أن عرف البحارة  ""ألبانيا األرناؤوطل بالد الراسية بمرسى كمنسية احد مرافئ ساح

وربية ماكن تواجد السفن العثمانية التي التحقوا بها من بعض السفن التجارية األالجزائريون أ
تحت تصرف ، السفن الجزائرية القادمة على سواحل اليونان وةقد وضعت السفن التجارية األوربية

لها فاشتبكت  ةقائد األسطول العثماني ةقابودان باشا واشتركت في بعض المهمات الحربية الموكلة
ةقد أرسل ةقائد  ،تيالء على ستة عشر مركبا يونانيامن االس أثناهاوتمكنت  ،اليونانيينمع السفن 

                                                             
 .813،ص 2111،بيروت،دار الغرب اإلسالمي ،ةجزائري : ورةقاتسعيدونيناصر الدين  -1
 .543- 541ص  ،السابق المرجعاحمد الشريف الزهار: -2
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د ليطلع على السفن الجزائرية الحاج علي ارناووط مركبا منها إلى الجزائر يقوده احمد الحدا
وةقد عادت السفن الجزائرية مع بحارتها إلى مدينة  ،جهادية لمساعدة الدولة العثمانيةأعمال ال
بعد فترة من الراحة لمدة   53281لمؤونة والذخيرة ولقضاء فصل الشتاء لعام تتزود باالجزائر ل

ى رايس سنتين بادر الداي حسين مجددا بإرسال ست سفن مسلحة تحت ةقيادة القبطان مصطف
،وبمجرد وصولها م5321شاوش صهر مصطفى باشا سنة  وصاري عسكر الحاج عبد اهلل

بالقطع العثمانية التي كانت تحت ةقيادة القبطان مختار باي وساهمت  التحقت من نفس السنة،
كما شاركت سفن مصرية الى انت آنذاك تحت سيطرة اليونانيين في حصار ةقلعة نافرين التي ك

بمحمد علي باشا والي  5381-5313دما استنجد السلطان محمود الثاني جانب الجزائر عن
،عين بموجبه م5324مارس  7الموافق ل  5281جب ر  11مصر حيث صدر فرمان في 

ةقليم  جزيرةمحمد علي واليا على  وةقد تولى إبراهيم باشا بن  ،وهما بؤرتا هذه الثورة مورةكريت وا 
حيث تمكن من إلحاق الهزائم  5324جويلية  51ابتداء من  اليونانيينمحمد علي مهمة محاربة 

بهم في جزيرة كريت وسواحل المورة وفي هذه الظروف تلقى الثوار الدعم من الدول األوربية 
وفي  5321مارس  28ورغم ذلك فقد تمكن إبراهيم باشا من دحرهم بنافرين في بحر ايجة في 

وةقد تدخلت دول أوربا بعد ذلك بدعوى حماية  ،فتح العثمانيون مدينة أثينا 5321افريل 28
امتحانا  نافرينلقد كانت معركة ،2لة الشرةقية على مصراعيهافاتحة بذلك أبواب المسأ ،يونانيينال

ترا ،فرنسا( لتبلور مواةقفها للدول األوربية ذات المصالح الحيوية في الدولة العثمانية )روسيا ،انجل
المتعارضة وأهدافها المتباينة فجمعت القطع الحربية لتلك أساليبها وتوةقف بين مصالحها  وتعدد

حلف ثالثي تشكل بذلك   53273جويلية  1الدول الثالث عمال بما اةقره اجتماع لندن في 
 4سفينة حربية مجهزة 87ةقد استندت ةقيادة السفن البالغ عددها انجليزي وفرنسي وروسي و 

                                                             
 .11-13صص  ،المرجع السابق ،الوثائق حماش: كشافخليفة  -1
 .553،ص السابق الجزائري،المرجع البحريةجبور: محمد بن -2
 . 17،ص 2111، )د،م( ،عبد القادر ،مؤسسات ماجد المكاوي األمير عصر: سعيدونيناصر الدين  -3
لجزائر ا، طبعة خاصة ،وزارة المجاهدين،  (5381-5111في تاريخ الجزائر الحديث ) نصوص ووثائق :جمال ةقنان -4
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ضغط لودخلت البحر اليوناني ل ،cordingtn بالمدافع بقيادة األميرال االنجليزي كورد نغتون
وةقد اعتبر الباب العالي مسألة اليونان   1على الدولة العثمانية لمنح االستقالل الذاتي لليونان

ال أن بعدم التدخل في شؤون رعاياها و ة وداخلية وطالب الدول األوربية ةقضية خاص انجلترا ا 
يد أن الباب العالي لة اليونان بمسأ للدولة العثمانية بخصوص 5327فيفري  1في توسطت 

ةقامت كل من فرنسا وروسيا وانجلترا بإرسال  الداخلية لذلكاعتبر ذلك تدخال في شؤونه 
وهكذا فقد استمرت مهمة  ،53272أكتوبر  21أساطيلها إلى سواحل اليونان التي وصلت في 

 5327إلى  5321 5245إلىه 5241السفن الجزائرية لجانب الدولة العثمانية سنتين وشهرين 
غير أن وبعد فترة سابقة ذكرها ثوار اليونان خاضت خاللها معارك بحرية عديدة ضد سفن ال

عادت السفن إلى الجزائر دون إذن مسبق من ةقائد األسطول العثماني األمر الذي أغضبه 
زائر لتزود واعتبره منافيا لالنضباط الحربي وهذا رغم حاجة السفن الجزائرية للعودة إلى الج

بالمؤونة والعتاد وبعد ذلك والتزاما من الداي حسين باشا للوةقوف إلى جانب الدولة العثمانية في 
حربها بادر بإرسال ست سفن جزائرية إلى اليونان منها غيلوطتان مسلحتان ب ثمانية وعشرين 

انية وثالثين مدفعا وكرفاطة مجهزة ب اثني وثالثين مدفعا وةقطعتان من نوع بريك مزودتين بثم
نافرين الجهاد اإلسالمي في معركة مدفعا وةقد كان لهذه القطع البحرية شرف المشاركة في 

فلم تنج منها سوى سفينتان توجهتا إلى اإلسكندرية بعد أن نتيجة ذلك تحطمها بالكامل  وكان
 وةقد ،53273جوان  51ا إلى الجزائر بسبب محاصرة فرنسا لسواحل الجزائرية متعذر رجوعه

وصلت مساهمة الجزائرية في حرب اليونان بجانب الدولة العثمانية موضوع عدة رسائل الكانت 
من الوكالء العثمانية ومنهم محمد علي حاكم حكام الجزائر من كبار الموظفين في الدولة  إلى

العون فيها على مدى الحاجة إلى  أكدوا ،ئرية العاملة بالمياه في اليونانبأزمير وةقادة السفن الجزا
زمرلي إلى حسين باشا األوالمساعدة من الجزائر ومن بين هذه الرسائل نذكر رسالة الحاج خليل 

                                                             
 :مراجعة ،عدنان سلمان محمود: تر(، الحضاريو راطورية العثمانية )السياسي والعسكري بموسوعة االم :يلماز اوزتونا -1

 .51، ص 2151،، لبنانللموسوعات، بيروتالعربية  ، دار8، ماألنصاريمحمود 
 .811،ص المرجع السابق :محمد بن جبور -2
 . 181،ص ورةقات جزائرية ، المرجع السابق سعيدوني:ناصر الدين  -3
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،ورسالة الحاج احمد وكيل الجزائر بالشرق م5325جويلية 4ه الموافق ل  5221شوال  8في 
إلى جانب تلك حيث يضيف سعيدوني 53281مارس 81ه الموافق ل  5283رجب  57في 

ويرسل بها حاكم  ،الباب العالي إلىالرسائل الخطابات التي كان يبعث بها ديات الجزائر مباشرة 
مصر محمد علي إلى الجزائر رأسا حيث طلب من الداي حسين حماية الفرةقاطة المصرية 

داي وةقد استجاب ال ،ي وصلت إلى الجزائر عن طريق لندنبقيادة الرايس كوالي محمد ةقبطان الت
وغيلوطة واحدة بقيادة القبطان الحاج علي طاطار  ،بفرةقاطتينحسين لطلبه فأرسلها إلى مصر 

 .  لتظل في حراستها حتى جزيرة كريت

وةقد انتهت المعركة في هزيمة الدولة العثمانية  إثركل هذه الجهود الجزائرية وضع لها حد      
بعدها عقد إبراهيم باشا هدنة مع األميرال كوردراغتون ومكنته من سحب  5327اكتوبر 21

وتسليم تحصينات الميناء إلى الجنرال الفرنسي ميرون  5323ةقواته من نافرين في ربيع عام 
Mison تمكن الثوار اليونانيين من تحرير كامل أن إلى  ،أوكل له حكم ةقاعدة نافرين مؤةقتا الذي

 2م5321المنطقة في شهر أوت من سنة  من انسحاب الفرنسيونين ةقبل المورة في ظرف شهر 

وبالتالي فمساهمة الجزائر في حرب اليونان بصفة عامة ومعركة نافرين بصفة خاصة بخبرة 
له أكثر داللة على مدى تعاون  القوي الذيبحارتها وأفضل سفنها تأكيدا للحضور الجزائري 

ةقرار مكانتها الجزائر مع الدولة العثمانية وهو تأ كيد على دور الجزائر في األحداث بالمتوسط وا 
الدولية واثبات لمدى الروابط الروحية وااللتزامات األدبية التي كانت تشد األةقطار اإلسالمية إلى 

 العثمانية.بعضها ضمن رابطة الخالفة 

هذا الفصل عن العالةقات العسكرية التي كانت مرآة عاكسة على متانة  تناولنا فيلقد      
صالت الجزائر بالدولة العثمانية في نطاق التعاون المتبادل فظلت الدولة العثمانية تقدم 

كان التجنيد من  العسكري، كمامدعمة بذلك جهازها  إليالةمساعدات عسكرية في شكل هدايا 

                                                             
 .  18ص  المرجع السابق، ،الوثائق حماش: كشافخليفة -1
 .814-818ص ص المرجع السابق، زائرية،ج : ورةقاتسعيدونيناصر الدين -2
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تدعمت هذه العالةقة من خالل التحالف  العثمانية، وةقدبالدولة  أهم العناصر التي ربطت الجزائر
   .لرد لي خطر ةقد يهدد هذه العالةقات

من خالل الحروب التي خاضتها الجزائر بجانب  الطرفين تجسدبين  والتعاون العسكري     
وموةقف الدولة  و 5713العثمانيةفرنسية على مصر الدولة الحملة ال العثمانية منهاالدولة 

والدور القوي الذي لعبته 5351عثمانية العسكري والسياسي أثناء الحملة اإلنجليزية والهولندية ال
 .  (5327نافرين  )معركةالجزائر بجانب الدولة العثمانية في انفصال اليونان 

تصدع هذه العالةقات إثر االحتالل  على سبب وسوف نتعرف من خالل الفصل الموالي    
 ؟الجزائرالفرنسي للجزائر فيا ترى ما موةقف الدولة العثمانية من حملة الفرنسية على 



 

 

 الثالث:الفصل 

        وموقف  الفرنسي للجزائر االحتالل
 الدولة العثمانية منه

 

 على الجزائر.الفرنسي  الحصار :األولالمبحث 

الفرنسي للجزائر ونهاية المرحلة  االحتالل :الثانيالمبحث 

 .العثمانية
العثمانية اتجاه االحتالل  السياسة :الثالثالمبحث 
 .0381للجزائر الفرنسي 
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 الفصل الثالث: االحتالل الفرنسي للجزائر وموقف الدولة العثمانية منه 

 :2817جزائرالالحصار الفرنسي على المبحث األول: 

قوي ضد أي  وتكوين حلف ،بالتعاون المتبادللقد اتسمت العالقات الجزائرية العثمانية      
لعديد من الجزائر خالل مراحل مختلفة لله  تعرضت لما هذا ،هذه العالقةدد يه خطر خارجي

قواتها  المتنوعة، ولتحطيموثرواتها  ،معا في موقعها االستراتيجي الهامالغارات العسكرية ط
الفرنسي االحتالل آخر هذه الغارات  المتوسط، وكانالبحر نفوذها في تخلص من للو 

 .م0381للجزائر

على الجزائر سياسة تبنتها بعض الدول األوربية، وعلى رأسها فرنسا والعدوان الخارجي    
كانت هذه السياسة تهدف  ،03031ومؤتمر اكس ال شبيل عام  0301وانجلترا في مؤتمر فيينا 

بممارسة  التهامهاأساسا إلى القضاء على القوة البحرية اإلسالمية في البحر المتوسط 
تيازات حصولها على االملاهتمام فرنسا بالجزائر وزيادة على ذلك ، 2اللصوصية وتجارة العبيد

معاهدات السالم لممارسة التجارة، واستغالل بعض المنافع على السواحل منذ القرن والقروض و 
العوامل التي كانت تثير دائما وكانت هذه االمتيازات من أهم ، السادس عشر ميالدي

عرفت هذه العالقات تطورا منذ  وقد ،3، وتعكر صفوا العالقات الجزائرية الفرنسيةضطراباتاال
نهاية القرن الثامن عشر ميالدي ولقد طبعت هذه العالقة مسألة الديون التي اقترضتها فرنسا 

يوسف يعقوب كوهين وميشال بوزناك من الجزائر إبان الثورة الفرنسية، بواسطة اليهوديين 
لة فاتحة األزمة م حيث كانت هذه المسأ0831لفرنسية المعروف ب "بوشناق" في عهد الثورة ا

 .4الجزائر مع فرنسابين 

                                                             
 .000ص ، المرجع السابق،الجزائر في تاريخ  عمورة: موجزعمار  -1

, p384.                  T,,COPmmont, De Gra-2 
 .412، صالمرجع السابق: وولف-ب -جون -3

, histoire de l’Algérie contemporaine, la conquête et les débuts de la André julienCharles  - 4

colonisation (1827-1871), casbah, Alger ,2005 . p22 
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 0301أوت  43ومما زاد في توتر العالقة بين البلدين مجيء القنصل بيير دوفال في     
الخالف الذي   ،  وسبب التوتر هو1إلى هدفه المراوغة للوصولالذي تميز بالمؤامرات واستعمال 

حين طالب هذا األخير بتسديد الديون التي كانت على فرنسا وقد  دار بينه وبين الداي حسين
ضربة المروحة وانتهت بالحصار الفرنسي على  حتى وصلت إلى تطورت األحداث بينهما

يالة الجزائرية سواحل اإل ةحاصر بمم أمر ملك فرنسا شارل العاشر 0348جوان01 الجزائر ففي
يرفع إال عندما يقوم الداي بترضية فرنسا، وتقديم االعتذارات الالزمة عن  حصارا شديدا ال

 .الفرنسي القنصل إلىضربة المروحة التي وجهت 

 03482 افريل 41عيد األضحى الذي صادف  احداث هذه الحادثة في مناسبةوتعود      
األجانب ومن بينهم القنصل دوفال حضر كالعادة القناصل عت هذه الحادثة  المشهورة عندما وق

لبه الخاص حول رد فرنسا على طنقاش حسين حيث دار بينه وبين الداي  الداي لتهنئة 
إن جواب  :خوجةحمدان  يقولو ،3فكان رد القنصل غامضا واستفزازي ،بتصفية ديون اليهوديين

،هذا ما أدى 4القنصل كان في منتهى الوقاحة إذ قال "إن حكومتي ال تتنازل إلجابة رجل مثلكم"
إلى غضب الداي من ذلك التصرف في تلك اللحظة كانت بيده مروحة فلطم القنصل الفرنسي 

في فرض شروط  فرنسا اعتمدت ولما وصل الخبر إلى، 5على رأسه بها وطلب منه الخروج
والتهديد العسكري حيث وجهت مجموعة من القوة البحرية  التي طالبت بها على مبدأالترضية 

ساحل مدينة الجزائر يوم الحادي  إلى"ووصل بها  collet"سفنها الحربية بقيادة الضابط كولي 
                                                             

1-Charles André julien, ibid.  , p23.                                                                               
-له الظروف بالتجنيد  العسكري، سمحتتلقى تكوينا خاصا في العمل  0888عام  (: ولد0381-0303)الجزائردايات  أخر

في ميليشيا الجزائر كجندي في الحامية العثمانية، ثم إمام إلى أن نًصبه عمر باشا الحكم في الجزائر اهتم بتنظيم اإلدارة 
صالح الجيش خاصة األسطول البحريو   .0383، وقع معاهدة االستسالم مع فرنسا، توفي عام ا 

  .88 ص، المرجع السابق، دودواأبو العيد  انظر:
 .018السابق ،ص  العربي المرجعالمغرب  : تاريخالزبيريالعربي محمد  -2
 .3181،ص،المرجع السابق ،ص  أورباالجزائر الخارجية مع دول ومماليك  : عالقاتهاليليحنيفي  -3
 .024ص  ،السابقرجع : المخوجةحمدان بن عثمان   -4
   0182، جزائرال،الشركة الوطنية لنشر والتوزيع  ،دودواالعيد  أبومذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر ،تر:  :سيمون بفايفر -5

 .88ص 
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عن طريق مهلة  إنذار أيام أربعةومنحه  الداي إلىوقام بتوجيه شروطه عشر من شهر جوان 
 الشروط:في جاء اوم، 1قنصل سردينيا

وعلى  ،مكون من شخصيات بارزة السفينة الملكية الفرنسية بوفد إلىيبعث مطالبة الداي أن     
القنصل الفرنسي  إلىيقدم والشؤون الخارجية المعروف بوكيل الحرج ،لوزير البحرية الوفد  رأس

رنسي على كل الفرفع لبعض الوقت العلم ي   األخيرةعلى هذه  ولتأكيد ،2رات العلنيةاالعتذا
وعشرين  بأربعةوقد حدد اجل قبول هذه المطالب  وتطلق مئة طلقة للتحية ،حصون المدينة

حكام الجزائر قبول شروطهم  إرغامالفرنسي من  األسطولتمكن قادة وذلك حتى ي ،3ساعة فقط
إلى  هذه التهديدات فإن الداي رفض االستجابة لتلك المطالب إال انه وجه رسالة القاسية ورغم

القنصل الفرنسي جاء فيها "لم يرغمكم احد على مغادرة الجزائر، وانه إذا أردتم االحتفاظ 
 . 4"رجوع إلى الجزائر كما خرجتم منهابالشروط القديمة كاملًة فيمكنكم ال

ابلغا قائد سردينيا وانجلترا في الجزائر حينا قنصلي به  الذي قام السلبي كان الموقف    
رد علما أن طرق سلمية  بوميله لتسوية نزاعه مع فرنسا رغبة الداي  "كولي"الفرنسي  األسطول

باي قسنطينة  أمرفالحصار  إزاءصارما ه حيث كان رد، 5السابقة شروطلا لفضاالداي كان ر 
نه الجدير بالذكر أعلى المؤسسات الفرنسية الواقعة في عنابة والقالة و  باالستيالءالحاج احمد 

عنابة حثهم فيها على اليقظة  ومواطني مدينة أعيان إلىقبل يومين من الحصار  ةرسال أرسل
الفرنسيين المقيمين   ماكما طلب منهم احتر  األوربيللدفاع عن مدينتهم ضد الخطر  واالستعداد

حسن نوايا الحكومة الجزائرية في معامالتها مع أكد  ما وهذا األمر،هم في مدينتهم مهما كلف
ن الحكومة فإ لطات الجزائريةموقف الذي اتخذته السورغم هذا الالفرنسيين خاصة  األجانب

                                                             
 .488السابق، ص ، المرجع8الجزائر، جتاريخ مبارك بن محمد الهاليلي الميلي: -1
 .888جزائرية ،المرجع السابق ،ص : ورقاتالدين سعيدونيناصر  -2
، 0112،للمجاهد، الجزائر المتحف الوطني والمعاصر منشوراتونصوص في تاريخ الجزائر الحديث  قضاياقنان: جمال  -3

 .24ص
 .032- 380السابق ،ص ص  المرجع، العثماني نهاية الحكم  شويتام:ارزقي  -4
 . 30السابق،ص  المرجع،األوربية الجزائرية  هاليلي: العالقاتحنيفي  -5
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عمل من حاشية الداي  اوحيد جالر أن والواقع  ،1خل عن نواياها االستعماريةالفرنسية لم تت
"تحصين المدينة  إلىالذي سارع  "أغايحي  "جاهدا للتصدي للحصار منذ بدايته هو القائد

في  ركامن العسالحراسة سيدي فرج وبني هناك حصنا من اثني عشر مدفعا وجعل  إلىوذهب 
رب الموانئ الجزائري فك الحصار الذي ض األسطولوحاول  ،2كل حصن وعين لهم المؤونة"

 المتطوعينقطعة بحرية تحمل  ةعشر  إحدىبمحاولة تمكنت  م0348اكتوبر 12حيث قام في 
 رجت خمس قطع من خط الدفاع للمواجهة .فرنسا خل وبالنسبة ،ميناء الجزائر من لخروجل

مقتل عشرين فكانت النتيجة ، انسحاب القوات الجزائرية إلى أدىفكان االشتباك عنيف     
من إضافة إلى هذا  ،3الكبيرتين بليغة بالسفينتين أضراركما لحقت وأربعينوجرح اثني  اشخص

 رأسبالقرب من  0343اكتوبر 41المعركة البحرية التي وقعت يوم أهم أحداث الحصار 
سفن  أربعتدمير من  ،ونيرتمكن فيها قبطان السفينة البروت ،كاكسين غرب مدينة الجزائر

ة بدورها غارات ومعارك بحرية مثال من السواحل الجزائري األخرىوقد شهدت الجهات  جزائرية
 .03434ماي  44ميناء وهران يوم  إليهاالتي تعرض 

شمل جميع موانئ البالد ، بل نسي مقتصرا على مدينة الجزائرولم يكن الحصار البحري  الفر 
 وهذا ما بين اثر ،لبحرية مع الغربشرقا وغربا وقد تسبب هذا الحصار في تعطيل العالقات ا

فان الحكومة الفرنسية لم  ورغم طول الحصار،5االقتصادية والحياةالحصار السيئ على التجارة 
قم الحصار والخسائر المالية الضخمة التي في النهاية ع   وأدركت ،تذكر نتيجة أي إلى تصل

رنسية ولم يكن في وسع الحكومة الف ،سنويا ابسبعة ماليين فرنكوقدرت هذه األخيرة كانت تنفقها 
                                                             

 .031، 032صالسابق، ص العثماني، المرجع: نهاية الحكم ارزقي شويتام -1
 .028ص  السابق،الشريف الزهار: المرجع  احمد -2
 882: المرجع السابق ،ص صالح عباد -3
-الجزائر  : عالقاتبوعزيزانظر: يحيى  ،لمواصلة الحصار0343خلف كولي سنة الضابط الذي البروتونير: هو: هو

 .084صالسابق، المرجع  الخارجية
 .882 السابق، ص جزائرية، المرجعوريقات  سعيدوني:ناصر الدين  -4
رابح والمنصف عاشور، المطبوعات الجامعية  : اسطنبوليبين الماضي والحاضر ،تر وآخرون: الجزائر برياناندري  -5

 . 081، ص 0111،باريس 
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وقد  أوجها إلىالتي وصلت  ية جديدة لحل األزمةبمحاولة دبلوماسفي تلك الظروف إال القيام 
التي  اإلجراءات أخذتوقد  ،جى منه أي فائدةلم ت ر العمل الذي من هذا العام  الرأياستاء 

 .تسوية تكون لصالح فرنسا  إلىالتوصل ساعدت 

دو ا لسيد الوزراء خلفً رئاسة de Martignacور الوقت عندما تولى دومارتينياكمع مر  توتبلور 
تسوية الخالف مع  إلىالتوصل  إمكانية أصبحتوبالفعل ،م0343 جانفي1يوم Deville فيالل

 ،1بعض النوابتعرضت حكومته للضغط واالنتقاد من طرف  أنلوزير بعد الداي تشغل اهتمام ا
ونير ليعرض البروتقائد الحصار  م0343عام الحكومة الفرنسية في شهر سبتمبر  فأوفدت

فرنسا تكون  إلىيبعث الداي مندوبا  أنعلى الداي والمتمثلة في جديدة مجموعة من الشروط 
السلم من  إقرارمهمته التعبير للحكومة الفرنسية بصفة صريحة وقاطعة عن رغبة الجزائر في 

 .2ديد مع فرنساالج

عطاء      وتنفيذ ألوامر الحكومة  الفرنسية  ،دوفال القنصل إزاءتفسيرات عن تصرف الداي  وا 
 من اركان الحرب ضابطوهو  "bégard"الضابط بيزار كل من الداي إلى ونيرالبروت أوفد

ية مهمة رعايا الشؤون الفرنس يتولىكان  هذا األخير الذي"dattili" وقنصل سردينيا داتيلي
 أنله  أكدالجواب الداي  المبعوثانوبعدما استمع  ،بين البلدينبالجزائر عندما ظهرت الخالفات 

 إبالغبل تقتصر مهمته على المعاهدات  التفاوض وعقدصالحيات ونير ليست له البروت
ورفض كل الشروط التي تطالب  فرنسا عندهاتأكد الداي من سوء نية  فقط وعندئذالتعليمات 

حيث جعل  0341ام عقد اجتماع في مجلس النواب مخصص لمناقشة هذه القضية عن  لذا أ،3بها
جويلية من نفس العام  48ونير في قائد الحصار البروت إلىيصدر  كتنيار مادو رئيس الوزراء 

عالنالمسحيين   األسرىسراح  إطالقتعليمات جديدة للتفاوض مع الداي حسين مفادها   وا 

                                                             
 .882جزائرية ،المرجع السابق ،ص  : وريقاتسعيدونيناصر الدين  -1
 ،0134 الوطنية الجزائرية، الجزائر الشركة ،8االحتالل في تاريخ الجزائر المعاصر وبداية  محاضرات اهلل:أبو القاسم سعد  -2

 .41ص 
 .21-22صي تاريخ الجزائر المرجع السابق، ص جمال قنان: قضايا ودراسات ف-3
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معاهدة سلم وفقا لتعليمات  إبرامفرنسا مع  إلىمبعوث الجزائر  إرسالالهدنة بمجرد 
رست بميناء  0341من سنة  أوتشهر  أولوتنفيذا لذلك يقول سيمون بفايفر "في 1السابقة

ونير البروت ظهرها ىالجزائر سفينة فرنسية تحمل الراية السلمية البيضاء وعلم الداي وكان عل
ما ه مطالب أن إالللصلح فذهب مرتين للقصبة لمقابلة الداي  ،شروطا معينةليعرض على الداي 

فرنسا وقع مالم يكن  إلىوعند انسحابه ورجوعه ، 2خائباالداي  لتحظى بموافقة وبذلك رده كانت
القذائف بعض  عليها فأطلقتالسفينة اقتربت كثيرا من التحصينات المدفعية  أن ،في الحسبان

نية السفينة عندما اقتربت من  أنكن هناك من يقول على االبتعاد من تلك المنطقة ل إلرغامها
ومهما يكن  ،الجزائرية وحصر مواقعها بالضبط المدفعيةمدى نجاعة  ىالتحصينات التجسس عل

 .3حملة عسكرية ضد الجزائر الحتاللها  لإلعداد أسبابفقد كانت هذه الحادثة سبب من 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 عكنون، الجامعية، بنالمطبوعات  ديوان (،0124-0381صرة )ودراسات في تاريخ الجزائر المعا هالل: أبحاثعمار -1
 .21، ص 0111، جزائرال
 .18السابق، ص بفايفر: المصدرسيمون  -2
 .28السابق، صالمرجع  هالل:عمار  -3
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 المرحلة العثمانيةللجزائر ونهاية  لفرنسيا : االحتاللالثالثالمبحث 

الذي دام ثالث سنوات  يةالجزائر  السواحل الحصار الفرنسي على تجربة بعد فشل      
تغزو  أنقررت فرنسا  ،الحد من التدهورهذا  إلى األموربلغت  أند عوب م،0348-0381

في هذه  محمد علي إشراكفي  وقد فكرتحملة عسكرية، بتسيير الجزائر بقوات ضخمة وذلك 
بذلك تتجنب فرنسا متاعب الحرب من  ،السلطان العثماني باسمحكم الجزائر بعد ذلك يالحملة ل
 باء بالفشل مشروع الفرنسي المصري سرعان مالكن ال،  أخرى جهةضمن النجاح من تجهة و 

 بريطانيامعارضة واغلب الدول وفي مقدمتها  ،العاليموقف الباب  إلىويعود السبب في ذلك 
معه  االتفاقفقد كان  "محمد علي"فرنسا مطالب  رفض أخرىجهة ومن  ،من جهةلهذا المشروع 

لكن محمد  الجزائر الحتاللوهي تتفرغ في البداية تحطيم والتي طرابلس الغرب ومصر فقط 
 .1الفكرةهذه راجع عن تما جعله يرفض ويذا هعلى الواليات الثالث  االستيالءعلي كان همه 

الجزائر  الحتاللالوزراء الفرنسي القيام بحملة  قرر مجلس 0381جانفي 81وفي       
خضاع وافق الملك الفرنسي  ،فيفري من نفس السنة وفي اليوم السابع من ،2الفرنسية لإلدارة اهوا 

ي التحضيرات ف لإلسراع األوامر أعطيتوقد  ،3شارل العاشر على مشروع احتالل الجزائر
ه أرسل"الذي Boutinعل تقرير بوتان " باالعتمادالخطة العملية المعتمدة وضعت  أنونالحظ 

 .االحتالل قديمة ومخطط لها على فكرةدليل ما هذا إال و  م0313نابليون بونابرت 

 نابليون  بأمر من  الجزائر إلىذهب ضابط من سالح الهندسة العسكرية فهو بوتان وبالنسبة ل   
 واالقتصادية ودراسةالعسكرية والسياسية  وأوضاعهاأحوال المدينة بوضع تقرير كامل على 

                                                             
-  الرجل الثالث في الجيش العثماني الموجود في  اليونان، أصبحعلى الساحل المقدوني ببالد  0821عام  علي: ولدمحمد

 ،0311بعزل خورشيد واختيار محمد علي واليا عاما عليهم سنة  ما قاموامصر تقرب من الشعب وكسب ثقتهم وسرعان 
 .22، ص0113، وخطيب إبراهيم ياسين: تاريخ العرب الحديث، عمان، دار األهلية ،محمد، عبد اهلل انظر: عودة

  24ص ، 0138قسنطينة،،البعث  (، دار0381- 0348دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية ):ويحميدة عميراأ-1
 .22، ص4108،الزوار  قرطبة، باب ، دار0388الجزائرية الفرنسية من خالل معاهدة تافنة رزيق: العالقاتمحمد  -2
 .088السابق، ص أوربا، المرجعمع دول ومماليك  الجزائر الخارجية بوعزيز: عالقاتيحي -3
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يوم حيث  23بوتان في الجزائر  أقام 1عند غزوها القوات الفرنسية المناسب لنزولالمكان 
وقد اختير ،لمدينة ومواقعها الحساسة يضع خرائط ورسومات دقيقة لكل تحصينات ا أناستطاع 

كن نابليون صرف النظر عن احتالل الجزائر وتحقيق ل ،2الحملة  نزولسيدي فرج موقع  
 األسطول الفرنسي ثم سقط  وضعف،حرب في اسبانيا وبحملة روسيا ب انشغاله بالسبب أطماعه

كل ذلك جعل مشروع غزو الجزائر يبقى  م0301-0302ضده عام  أورباالف دول بسبب تح
 ويمكن إرجاع أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر إلى ما يلي : ،على الرف مؤقتا

 إالالجزائر  رئيسيا لشن حملتها على سببا لم تكن حادثة المروحة التي جعلت منها فرنسا    
خرى لتبرير أتكن هذه الحادثة مبرر وحيد بل تذرعت بذرائع  الغزو، ولم عملية حجة لتبرير

 أمدهقلقها من الحصار الذي طال  األوربيةالدول  أبدتذلك انه لما  ،اعتدائها على الجزائر
 بيانا، تضمن 0381افريل 41الفرنسية في عددها الصادر يوم  ولهذا نشرت جريدة لومونيتور

 .3رحملتها على الجزائ إلى أدتالتي  األساسيةالنقاط التي اعتبرتها فرنسا العناصر  أهم

 إلىفرنسا على مصادر تجارية واسعة وذلك لضمان الوصول  األسباب: حصولومن بين 
 االسترقاقحماية المسحيين من  إلىإضافة مصر التي تعد ملتقى لطرق المواصالت التجارية ،

الداي نجد  أيضااألسباب ومن ،4على فرنسا ن التي كانت للجزائرديو الدفع  وكذلك التخلص من
ون نابة على الباخرة الفرنسية الفورطع أهالي واستيالءعن حجز مرضية  إجابات حسين لم يعط

سيواصل نظام  بأنه 0301شبيل في عام  مبعوثي مؤتمر اكس ال أجابكما انه قد  0303عام 
 0341سنة  أمركما انه  ،5االسترقاق ضد رعايا الدول التي ال تربطها عالقة ودية مع الجزائر

                                                             
الجزائر، القصبةحيدرة، دار ، حبيب، شنيتي: جزائرية، ترجمةعبد القادر أباطيل فرنسية وحقائق  سحلي: األميرمحمد الشريف  -1

 .11، ص4111
 .21السابق ،ص  المرجع،الجزائر ودراسات في تاريخ  هالل: دراساتعمار  -2
، جلفة، الخليل دار، خاصة ،(، ط0381-0814الفرنسية على الجزائر والمواقف الدولية منها ) مسعودي: الحملةاحمد  -3

 .88-84ص  ص ،4108، الجزائر
  .28السابق، ص : المرجععميرا وي أحميده-4

 .420، ص0182، اإلسالمي، الجزائر، دار الغرب 0أبو القاسم سعد اهلل: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ج -5
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كما قام الداي بتهديم  ،في عنابة بحثا عن األسلحة المحظورة ،بتفتيش مقر المؤسسات الفرنسية
بخرق  م0348-0342نتين في س هأيضا قيام ،حصون الفرنسية حول المراكز التجارية

من طرف البحرية  اتالمعاهدات المبرمة مع فرنسا حيث تعرضت بواخر علم روما العتداء
 إلىجة هبرقية شديدة الل أرسلالداي  أن كما ،كانت تحت الحماية الفرنسية إنهاالجزائرية وغم 

ذا  ،فرنسا عندالحكومة الفرنسية يطالب فيها بتسديد الديون الباقية  حقيقة هذه  إلىعدنا وا 
سكان  الستالءيمكن دحضها بالنسبة  ،ادعاءات غامضة أنهالنا  يتضحاألسباب المزعومة 
فانه كان موجها لجميع الدول التي ترتبط  ال شبيلمؤتمر اكس  أما، الفرنسيةعنابة على الباخرة 

 اقة مع الجزائر وليس فرنسا وحدها.بمعاهدات صد

مارسة الدولة م إطارذلك يدخل في  بعنابة، فإنبنسبة لتفتيش مقر المؤسسات الفرنسية  أما     
يخص  بالدها، وفيمامن وسالمة تضمن أ أنيحق لكل دولة  إذالوطنية الجزائرية سيادتها 

المصادر تذكر بأنه لم يحصل  معظمحكومة فرنسا فإن  إلىالعنف الذي تضمنته برقية الداي 
الفرنسية الرسائل التي وجهت لها في هذا الصدد وبالنسبة  الخارجيةوزارة  أهملت أنإال بعد 

 04لم نجد في سجل غنائم البحرية سوى  إنناودليل على ذلك  0303للقرصنة فقد توقفت عام 
 .1رفي حالة حرب مع الجزائيونانيتين وان هاتين الدولتين كانتا  اسبانية، وسفينتينسفينة 

تقرير تفصيلي عن  جاءم0348العوامل ففي عام  أبرزمل االقتصادي من اويعتبر الع     
الملك  إلىوزير الحربية  حيث كتب حملةفائدة تنظيم هذه ال الجزائر، وعنالعامة في  األوضاع

عليها يعتبر فائدة كبيرة  على مراسي عديدة والستيالء الجزائرية تحتويسواحل ال أنشارل العاشر 
الملح فيها  والرصاص، ويتواجدالجزائر على مناجم غنية بالحديد  أراضيتحتوي  لفرنسا، كما

بالغة  ضرورةكنوز الخزينة الجزائرية وغزو الجزائر هو هذه  هائلة، إضافة إلىارود بكمية والب
 .2وأوروبالحفظ النظام العام في فرنسا 

                                                             
 .81السابق ، مسعودي: المرجعاحمد  -1
 .22السابق، ص هالل: المرجععمار  -2
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مارس من نفس السنة بعثت  04الجزائر، ففيعلى الفرنسية وفيما يخص التجهيز للحملة       
 التخاذموضحة التبريرات 1تخطرها بالقرار الذي اتخذته ،األوربيةالحكومات  إلىفرنسا بمذكرة 

لقنصل  الجزائري الداي بإساءةوذلك نسي، أصرت انه انتقام لشرف الفر حيث  كمثل هذا القرار
حملة مسيحية على بالد كما أنها  ،والت فرنسا اليائسة من اجل الصلحوشرح لها محا فرنسا

 88.111بالنسبة لجيش الحملة فهو يتكون من  أما 2خدمة للعالم اإلسالمي وأنهاالمسلمين 
وحدة للهندسة  ،هيئة مدفعيةو  ،ثالثة فرق إلىجندي من المشاة مقسمون  80111جندي منهم 

ظم كما ن   ،منها حربيةوثالثة  ومائة مئة سفينةينما قدر عدد السفن بست ب ،3وفيلق للخيالة 
 وأسطول ،ل التي كلفت بضرب مدفعية السواحلقتاأساطيل أسطول سفن للفي ثالث  األسطول

الجيش ثالث  ما يكفي ،من سفن النقل التي تحمل الذخيرة يتألفوثالث اإلنزال مؤلف من سفن 
صالح المراكب وتم االتفاق مع اسبانيا على تزويد هذه الحملة بالمؤونة وا  ،4أشهر لذخائر وا 

 5سرير لعالج الجرحى 0111فعال مستشفى ذو طاقة  أعدتوقد مستشفيات، الوفتح المعطوبة 

لبرية اقام الملك شارل العاشر بتفتيش القوات البحرية و العسكرية  استعداداتهافرنسا  أكملتما لو 
قادة شارل العاشر مرسوم عين بموجبه  أصدر الجزائر، وقد إلىفي ميناء طولون قبل توجهها 

 والجنرال دي بورمون عام للقوات البحرية قائد« DUPERRE"الدو برييه األمير فاختار الحملة
له في حالة الضرورة  سرية تسمح بأوامر "دي بورمون"زود الملك وقد  قائد عام للقوات البرية،

 زعوا منه بواسطة و و  الفرنسيون بيانا سريا كما طبع، 6لى القيادة العليا للقوات البريةتو أن ي

                                                             
 .831،المرجع السابق ،ص  الفرنسية الجزائرية قنان: العالقاتجمال  -1
 .222ص  ،4108سعدي: الجزائر في التاريخ، دار األمة، برج الكيفان، الجزائر ،عثمان  -2
 .028، ص4113، ، الجزائرثالة ، دار4زغراد، ط: لحسن الجزائر، ترغزو  حمداني: حقيقةعمار  -3
 .221222،صالسابق، ص سعدي: المرجععثمان  -4
 .082المرجع السابق ،ص الخارجية ،الجزائر  بوعزيز: عالقاتيحي  -5
-  إلى لويس الثامن  ثم انضماإلمبراطورية  جنيراالتكان من  0322وتوفي  0888الحملة الفرنسية ولد  بورمون: قائددي

 .22 السابق، ص خوجة، المرجععثمان  حمدان، بن: االستسالم، انظرالذي وقع على وثيقة  عشر، وهو
 .003صالسابق، العثماني المرجعالحكم نهاية  ارزقي شويتام: -6
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وكان الهدف من  ،اء الجزائر وتونس والمغرب األقصىعمالئهم وجواسيسهم في مختلف أرج
الداي ري ودفعه لتخلي عن مساندة حكومة وراء ذلك هو إضعاف معنويات الشعب الجزائ

وقد جاء في البيان  ،1لةالحم تبدأوباي قسنطينة عندما  األقصى،وضمان حياد تونس والمغرب 
 ،ب جهلهبشرف فرنسا بس إلى أساءالداي الذي  لتأديبجاءوا الجزائر  الفرنسينالمذكور "ان 

األتراك والتعاون معهم ضد الفرنسيين  إلىاالنضمام  األهاليوليس الحتالل البالد فطلبوا من 
وفيما يخص ، 2"المساجدترمون مقدساتهم بما فيها وأنهم يضمنون لهم أمالكهم وأراضيهم ،وسيح

ي كل من ايطاليا االستعدادات الجزائرية كان الداي قد خصص مرتبات لعديد من الجواسيس ف
وقد تأكد هذا  إلى الجزائرنقلوا إليه أن فرنسا تعد أسطوال رهيبا إلرساله  وطولون، حيثومرسيليا 

، حيث ن السفن المحاصرةعتا أن تسلال بياستطا اللتانالخبر من خالل السفينتان الجزائريتان 
 االيطالي.كانت إحداهما تحمل العلم االنجليزي واألخرى تحمل العلم 

خوجة في هذا الصدد "كتب الداي إلى باي وهران وأوصاه بتحصين مدينته  ويقول حمدان    
 ورغم  3وتعيين قائد على رأس كل فيلق  بإرسالوأمر باي قسنطينة بتحصين ميناء عنابة وامر 

م، وتعيين 0348بقتل يحي آغا أمرهذه االستعدادات فإن الداي حسين ارتكب غلطة عندما 
 حتى مؤونة ذخيرة، والصهره إبراهيم آغا وهو كبير السن مكانه ليحارب فرنسا بدون جيش وال 

 ومهما كان األمر فإن الحملة  4مقدرة ضرورية على مواجهة الحرب وبدون السالحكافية من 
إلى يوم إال أن رداءة األحوال الجوية قد أجلت العملية  0381ماي 00بحار يوم كانت جاهزة إل

ماي اقتربت الحملة من  80وفي   5من ميناء طولون العسكري االنطالقةحيث كانت  ،ماي 41
هنا غير  ،الجوية ميناء رأس كاكسين لكن سرعان ما اضطرب البحر لسبب سوء األحوال

                                                             
 .31السابق، ص األوربية، المرجعالجزائرية  ي: العالقاتهاليلحنيفي  -1
 .23،ص  السابقرجع بفايفر: المسيمون - 2
 .021السابق، ص  خوجة: المرجعحمدان بن عثمان  -8
 .24ص محاضرات في تاريخ الجزائر، المرجع السابق،  :القاسم سعد اهلل أبو-2
 .421السابق، ص عباد: المرجعصالح  -1
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، وبعد أن هدأ البحر أيام01وتوقفت في خليجها  مايورقةنحوى  الحملة طريقها في أول جوان
جوان وقد وصلت إلى الجزائر في 01وتحسنت األحوال الجوية غادرت الحملة جزر "البليار" في 

 الجزائر، وشرعتمحيث اتجهت نحوى جزيرة سيدي فرج التي تقع غرب مدينة 0381جوان  08
 .  03811جوان02الحملة في انزال قواتها يوم

ويقول حمدان خوجة: "في سيدي فرج لم تحضر المدفعية ولم تحفر الخنادق ولم يكن هناك 
 اليوم الذي الحرب، وفيسوى اثنتي عشر مدفعا كان األغا السابق قد نصبها في بداية إعالن 

فارس ولم يكن مع باي قسنطينة  811 " لم يكن تحت تصرف األغا سوىدي بورمون"نزل فيه 
 .2األجنادمن عدد قليل  إال

 خلفية،واتخذوها قاعدة عسكرية  ،يون قاموا بتحصين منطقة سيدي فرجوبعد نزول الفرنس      
مقاومة  اواجهو  إذ ،نت تلك المهمة صعبةاكن كل 3يتوغلون في المناطق الداخلية بدأواومنها 

جوان  01في  سطا واليفاشتبك الفريقان في عدة معارك مثل معركة  ،األهاليعنيفة من قبل 
بإشراك الداي حسين  أغا صهر إبراهيمالمعارك وتولى قيادتها  أهموهي من  ،من نفس السنة

وباي وهران ولكن المعركة لم تنتهي  ،شارك في هذه المعركة باي قسنطينةقد و  ،رجلستة آالف 
الجزائريون  أبداهاورغم الشجاعة التي ، 4معركة سيدي خلفمن المعارك و  ،لصالح الجزائريين

المتطورة وخطته  أسلحتهالجيش الفرنسي تمكن من شق صفوفهم بفضل  أن إالفي معركتين 
قلعة السلطان الواقعة في مرتفعات  إلىالرجوع  إلىالجزائريون  اضطرالحربية المحكمة عندئذ 

من  وقد استغل الفرنسيون تراجع الجزائريين ليقتربوا ،أسوارهامدينة الجزائر ليتحصنوا وراء 
البد من  أدرك الداي حسين أنودخلوها هنا  المدينة ثم صوبوا مدافعهم في اتجاه قلعة السلطان

                                                             
- بجنوب مايو رقة: جزيرة بالبحر المتوسط بإسبانيا عاصمتها بالما تشمل جزر البليار ورو سيلون وكثير من اإلقطاعيات

 .8118، صالسابق فرنسا......انظر: حسين محمد نصار: المرجع
 .011،010ص  السابق، ص : المرجعمسعودياحمد  -1

 .018السابق، ص خوجة: المصدرحمدان بن عثمان  -2
 .081،ص  0113د،م( ،) ،العربي الحديث ،المكتب الجامعي الحديث  جالل: العالميحي  -3

 .082ص  السابق، يحي جالل، المرجع-4
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توقيع معاهدة سلم مع القائد الفرنسي دي بورمون  وذلك عندما تشاور  إالعلية  وما ،االستسالم
المعاهدة توقيع معاهدة استالم وتنفيذا لما نصت عليه  إلىفتوصل ، 1مدينة الجزائر أعيانمع 

 .03812جويلية  1الفرنسيين وكان ذلك يوم  أماممدينة الجزائر  أبوابتم فتح 

 خوجة:جاء في بنود المعاهدة حسب حمدان  مماو 

التابعة للجزائر وكذلك ميناء هذه المدينة  األخرىيسلم حصن القصبة وجميع الحصون  أن-0
 هذا الصباح على الساعة العاشرة حسب توقيت فرنسا  ،الفرنسية الجيوش إلى

وكذلك جميع  سيترك لسمو داي الجزائر حريته بأنهيتعهد قائد جنراالت الجيش الفرنسي -4
 .ثرواته الشخصية

 أفرادوسيكون هو وكامل  ،مكان الذي يحدده وثرواته إلىته الداي حر في االنسحاب مع أسر -8
الجزائر  قضاها فيوذلك طيلة المدة التي  ،الجيش الفرنسي ية قائد الجنراالتتحت حما أسرته

 أسرته.من أمنه وأوستقوم فرقة من الحرس بالسهر على 

 .يضمن قائد الجنراالت نفس الحماية لجميع جنود الميليشيا-2

على  على حرية السكان من جميع الطبقات والي اعتداء لن يقع أو  ،الدين اإلسالمي بقاء-1
 3وال على نساؤهم  ،وصناعتهم ،وتجارتهموأمالكهم، دينهم 

على هذه الشروط التي تضمنت متطلباته وقرر مغادرة مدينة الجزائر هو حسين  وقد وافق الداي
 في الجزائر للعثمانيينونتيجة لذلك انتهت آخر مظاهر التبعية  ،نابلي بإيطاليا إلى وأسرته

 الحقا.عن الجزائر وهذا مسا نتطرق له  العثمانية الدفاعوقد حاولت الدولة 

                                                             
 .011،411ص صنهاية الحكم العثماني في الجزائر ،المرجع السابق ، :ارزقي شويتام- 1
 .28، ص زائرية األوروبية ،المرجع السابقالج : العالقاتهاليليحنيفي  -2
 .084-080 ص السابق، صمرجع خوجة، الحمدان عثمان  -3
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 الفرنسي للجزائر االحتاللالعثمانية اتجاه  المبحث الثالث: السياسة

كانت الدولة العثمانية تتابع باهتمام كبير النزاع الفرنسي الجزائري وتطوره خالل العقد       
ها أن انشغاالتها بثورة اليونان وبالحرب الروسية لم يسمح ل عشر، غيرلث من القرن التاسع الثا

الذي كان فيما  اإلنكشارية الفوضىتفشي ذلك  إلى ضف الجزائر،بتدخل العسكري لحماية 
تباعهممبعث القوة والرهبة كذلك ضعف شخصية السالطين مضى   إلى اللهو إضافةطريق  وا 

استخدام القوة ابعد االحتماالت لدى  ن، فكانوالعصيااء المحليين على التمرد بعض الزعم جرأة
 1دورها على الحل السلمي الديبلوماسي  للجزائر، واقتصرانية حيال الغزو الفرنسي الدولة العثم

الحصار الفرنسي حيث  أيامويرجع تاريخ تدخل الدولة العثمانية في المشكلة الجزائر      
على المذكرة الفرنسية التي قدمها  "بتريف افندي"احتجت الدولة العثمانية بواسطة رئيس كتابها 

فيها وجوب تدخل الحكومة  إبان 0348سنة  أوتالكونت قييومينو في  بإستانبولسفير فرنسا 
كوزان ما جاء  ارجمنتعداء فرنسيين منذ مدة ويقول  اظهروالي الجزائر الذي  لتأديبالعثمانية 

ن قة بتحقير قنصل فرنسا في الجزائر فإالساب قد زاد من تعدياتهالداي  أنفي المذكرة "وحيث 
الحرب في حالة رفض طلبه  بإعالنجناب ملك فرنسا اضطر لطلب ترضية علنية مهددا 

 2"عليه فالحرب محققةطلبه قد رفض و  أنوحيث 

بان  اإلدراككانت تدرك تمام  ألنهاكن الحكومة الفرنسية لم تعط اهتمام لهذا االحتجاج ل    
بها من ضعف اثر انهزامها في  ما لحقالدولة العثمانية لن تستطيع فعل أي شيء بسبب 

ما الحرب على الجزائر بناء على  إلعالنوقد تذرعت فرنسا ا  0348 أكتوبر 41معركة نافرين 

                                                             
دار الجزائر انفوا  ،0، طالفرنسياالحتالل  إلىقبل التاريخ  الجزائر في فترة ما المولودة: تاريخ علوشو  ،إسماعيليزوليخة  1
 .22-28ص ، ص4108جزائر ،ال
 ،4(، ترجمة: التميمي، عبد الجليل، ط0381-0348كوزان: السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائر )ارجمنت  2

 .48 ، ص0182تونس،منشورات الجامعة التونسية، 
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ربيع األول سنة في البند الحادي عشر من المعاهدة المبرمة بين فرنسا والدولة العثمانية في ورد
فرنسا هذه الحرب من غير  أعلنتوعمال بهذه المعاهدة  ،م0811ماي 81الموافق ل 0018
هذا العمل منافي لروح االتفاق إقدام فرنسا على وكان  ،مسبق لحكومة الباب العالي إشعار

 .1يالفرنسي العثمان

 إلىمبعوثا أفنديخليل  أوفدالعالي حدة الخالف والتوتر بين البلدين فلما رأى الباب     
خالف القائم بين فرنسا ال العالي بتسويةوقد كلفه الباب  ،م0341الجزائر في شهر نوفمبر عام 

 .يخبر الداي حسين أنكما طلب منه والجزائر 

الجزائر وجرى عدة  إلى أفنديشهر نوفمبر من نفس العام وصل خليل  أواخرفي ف      
الخالف القائم بينهما بسبب  إنهاء إلىلكنه لم يتوصل  ،ات مع الطرفين الفرنسي والجزائريمباحث

قامة  إعادةعلى  إصرارهاشروط فرنسا المجحفة التي تتمثل في  حقها في صيد المرجان وا 
 وكان السفير الفرنسي في اسطنبول السيد، 2منشآت عسكرية مسلحة على السواحل الجزائرية

يقوم في تلك الفترة بعدة اتصاالت مع الباب العالي قصد الحصول على فرمان  "قييومينو"
المغاربية ) ليبيا وتونس والجزائر  األقطارعلى "محمد علي باشا "يوافق فيه على حملة سلطاني 

رفض الباب العالي  إذاحملتها بالهجوم على الجزائر من البر والبحر  ستبدأفرنسا  أنواخبره  (
ارض مطيعة  إلىعساكر  إرسال ال يجوز:" عدان قرا رئيس الكتاب المذكرة قالهذه الخطة وب
 حل إيجادوالسفير الفرنسي قييومنيو في مهمتهما في  أفنديبعد فشل خليل   3"للدولة العثمانية

                                                             
  البارود والرصاص إليهميراعوهم ويقدموا  أنهؤالء  الفرنسية فعلقراصنة الجزائر الموانئ يرص  المعاهدة: عندمانص 

 .... انظر: محمدالتجار الفرنسيين عندما يالقوهم  وأموال ،ىأسر ال يعتدوا على  أنوسائر اآلالت وعلى الجزائريين  ،واألشرعة
 .014-010ص ، ص4111دحلب، الجزائر،(، دار 0381-0810ة )الجزائرية الفرنسي زروال، العالقات

 .014المرجع نفسه، ص -1
-  41ص  السابق، كوزان: المرجعارجمنت  بأزمير، انظر:مفتي جزائري موجود. 
 .021- 023صالسابق ،ص  مسعودي: المرجعاحمد -2
 .43السابق، ص كوزان: المرجعارجمنت  -3
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 إلىالسفر  طاهر باشامن  0381العالي في شهر مارس  طلب الباب ،يرضي الطرفين
ماني مترجم السفارة الفرنسية رئيس الكتاب العثبعد ذلك علم  لكن فرنسا،الجزائر مع ممثل 

الجزائر بسبب الموظف الفرنسي الذي  إلىخر عن موعد السفر أن طاهر باشا تأ بإستانبول
وفي نفس اليوم تلقى الباب العالي جواب سفارة فرنسا انه لم يصبح يعين  لمباشا سيرافق طاهر 

 مهمته.ممثل فرنسي ليراقب طاهر باشا في  إرسالها بإمكان

قائد الفرقة  إلىيكتب رسالة  أن بإستانبولمن السفير الفرنسي  لقد طلب حميد باي     
نت كا 0381افريل  02الفرنسية التي تحاصر الجزائر بتسهيل مهمة السيد طاهر باشا وفي 

متنها الجزائر وعلى  إلىاسطنبول في طريقها من  أقلعت" قد البارجة البحرية " نسيم الظفر
خط يد السلطان نفسه وقد اشتملت مكتوب يوضح فيه مهمته ويحمل  بأمر مزوداطاهر باشا 

 الجزائر على خمس بنود وتتلخص هذه البنود فيمايلي: إلىتعليمات السلطان العثماني 

حاول التباحث مع قائد الحصار المياه اإلقليمية الجزائر ي إلىيصل الباشا  األول: عندماالبند 
 الخالف.الفرنسي لتسوية 

يطلب من الحكومة الفرنسية تعيين موظف له  أنرفض القائد فعليه  الثاني: في حالةالبند 
 .1رصالحيات التباحث مع طاهر باشا ويدخل مدينة الجزائ

التي ستنتج عن الحرب بين  لألخطاربالجزائر  واألعيانطاهر باشا للعلماء  الثالث: يبينالبند 
 النزاع.طلب حل الوالي وفرنسا كما يذكر بان السلطان 

                                                             
-  عمل قائدا في معركة نافرين  األناضوليلقب بأبي تشنج وهو اسم منطقة في  األصل، كانبحار جزائري  باشا: هوطاهر

ثم عين واليا على طرابلس الغرب وبقي  0382-0384وزيرا للحربية  أصبحثم  0341-0343وشارك في الحروب الروسية 
ا المنصب سنتين ثن توفي سنة عين من جديد وزيرا للبحرية حيث بقي في هذ 0320وسنة 0388 أوائلالمنصب حتى  في هذا
 .48، ص4101، اأًلمة، الجزائردار  ،2العام، جالجزائر  الجياللي: تاريخد الرحمان بع ، انظر:0328

-  كاتب بعد انسحاب بتريف  الكتاب أيضعيف ن صب على رئاسة  العمانية ع رف بأنه دولةمن رجال  باي: رجلحميد
 .81ص  السابق، كوزان: المرجع ارجمنتانظر: ، 0381فيفري  أواسطفي  أفندي

 .013السابق ،ص  زروال: المرجعمحمد -1
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 أنالجزائريون يرون بان اقتراحات فرنسا شديدة فان على طاهر باشا كان  الرابع: إذاالبند 
 الشأن.يتباحث مع الموظف الذي سترسله الحكومة لهذا 

يخبر الباب  أنالتفاهم فان على طاهر باشا  إلىلم يتوصل الطرفان  الخامس: فإنند الب
يعمل ما بوسعه للنجاح في  أنالسلطان ولكن عليه قبل كل شيء  إلىالوضعية بتوجيه رسالة 

ذا ،1مهمته لمساعدة على  بإستانبولالفرنسي كان طاهر باشا قد تسلم رسالة من السفير  وا 
هذا  وأماممنعه من ذلك  ليرفال قددوكن قائد الحصار الفرنسي فإ ،مدينة الجزائر إلىالدخول 

 .2رتونس برا من اجل االلتحاق بالجزائ نحوالتوجه  إلىالعائق اضطر طاهر باشا 

قد اخبروه  كانوان الفرنسيين إل ،الباي حسين منعه من النزول بتونسحاكم تونس  أن إال      
الدولة العثمانية ،فان فرنسا سوف  إلىالجزائرية مباشرة  اإلدارةبربط   أقاموا إذالعثمانيون بان 

نهم تطبق نفس النظام على تونس، واثر فشل طاهر باشا في مهمته  3سيلغون نظام الدايات وا 
ا الى شمال افريقيا " التقى باألسطول الفرنسي متجه إليهامدينة طولون وفي طريقه  إلىاتجه 
مع طولون ،قام بعدة اتصاالت  إلىولما وصل طاهر باشا  4محمال بالعساكر والذخيرة" الجزائر

 األسطولانه لم يجد آذانا صاغية خاصة في تلك الظروف التي بدا فيها  إالالفرنسية السلطات 
ليعرض  ،يتصل بملك فرنسا شارل العاشر أنحاول  ،الجزائرصوب مدينة  الفرنسي التحرك
عمل قام  أول أن خليفة حماش في هذا الصدد يقولعليمات السلطان العثماني و عليه محتوى ت

رئيس  إلىرسالة  ةباكت  0381ماي  48الموافق ل  0421ذي حجة  1به طاهر باشا في 
يبن له فيها انه مبعوث من قبل الباب العالي ليتوسط في في باريس  بو لينياكالوزراء الفرنسي 

استجابة  أن الطرفين كماالسلم سيعود بالنفع على  إحاللوان  ،بين فرنسا والجزائر حل الخالف
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لكن السلطات الفرنسية رفضت االعتراف به  1سمعتهافرنسا لدواعي السلم لن ينقص من 
تحتجزه في مدينة طولون وهذا ما تؤكده رسالة  أنبل فضلت  ،كمبعوث رسمي للباب العالي

لم تردوا  إنكمحيث جاء فيها " 0381 جويلية أولهر باشا في طا إلىالفرنسية  الخارجيةوزير 
كنتم تتمتعون بكل  إذوالذي تشرفت بطرحه عليكم حتى اعرف  واألساسي األولال على السؤ 

وقد حاولت  2"ي المسائل المتعلقة بحرب الجزائرالصالحيات التي تؤهلكم لتباحث مع فرنسا ف
ن أل ،الجزائر إلى إيفادهقرر الباب العالي  أنمنذ الفرنسية عرقلة طاهر باشا في مهمته  اإلدارة

 إقناعلو دخلها وتمكن من  ألنهالفرنسيين كانوا خائفين من دخول طاهر باشا مدينة الجزائر 
نسي الجزائريين بقبول الشروط الفرنسية تكون المشكلة قد انتهت ولم يبقى مبررا للحصار الفر 

من حاول عرقلة  أولقبول شروطها وكان إلرغام الجزائر  إليهاوللحركات العسكرية التي لجأت 
التي وعده بها  تماطل في تسليم الرسالة إذاهر باشا في مهمته السفير الفرنسي في اسطنبول ط

بالده كانت مستعدة لغزو الجزائر ،وان طاهر باشا لن ترافقه  أن تأكدحتى  ،في الوقت المناسب
وسياسة المماطلة  ،الجزائر سوى باخرة حربية واحدة وعدد قليل من الرجال والعتاد إلىفي رحلته 
 .3الفرنسية في طولون واإلدارةعمل منسق ومدروس من طرف السفير وقائد الحصار الفرنسية 

لها اثر في طاهر باشا كان يحمل تعليمات سرية كانت  إنبعض المصادر  وقد ورد في      
عدام ،عزلفشل مهمته تقتضي   تأجيلفي  أيضا االدعاءاتومن  ،األمتطلب  إذالداي حسين  وا 

فان  الجزائر عند نجاح  مهمته  إلىلطاهر باشا عند صفره  أكدوزير العدل العثماني  مهمته أن
فشلت المهمة سي قطع  إذوقام بتهديده  ،باشالثالث ستكون تحت سيطرة طاهر ت المغرب انيابا
الي ظل ينتظر في الباب الع أما، 4رالجزائ إلىسفره تأجيل  طاهر باشالكن الحقيقة دفعت  ،رأسه

ن من خالل الفرنسييسقوط الجزائر في يد  خبر إليهوصل  أن إلى ،باشانتيجة جهود طاهر 

                                                             
 .481 السابق، ص حماش: المرجعفة خلي -1
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عثمانية تواصلت جهود الدولة الو  03811 أوتشهر  أوائلفي  ،مذكرة قدمها له السفير الفرنسي
االحتالل الفرنسي بين الباب العالي  غداةحيث فتحت مفاوضات  ،في استرداد مدينة الجزائر

فشلت بسبب شروط فرنسا التي جاءت في  لكنهامن نفس العام  أوت 2والسفير الفرنسي في 
حقها الشرعي في الجزائر حيث عملت على كسب ورغم ذلك حولت الدولة العثمانية  المذكرة
السفير و بين حميد باي حيث انعقدت مقابلة سرية  ،بريطانيا بشان القضية الجزائرية مساندة

حاول الباب العالي  مع غوردون فطلب منه ، 03802جانفي  41" غوردون " بتاريخ االنجليزي
في الحقيقة كان موقف انجلترا سلبي كما انه  أنإال  ،يحث حكومة بالده لتسوية الخالف أن

فرنسا فإن موقف بريطانيا في البداية طلبت من "حميدة أ عميرا ويوحسب ، 3اتسم بالغموض
توضيح الهدف الحقيقي من هذه الحملة ومارست نوع من الضغط على فرنسا لمناصرة الباب 
العالي لحد من التوسع الفرنسي ومع ذلك لم تستمر بريطانيا في موقفها المعادي لفرنسا بل 

واعترفت بلويس فليب  الذي صار من نصيب األحرار عدلت عن ذلك بعدان تغير نظام الحكم
تكون حلف مقدس ضم  أنفرنسا لمصلحتها بعد  إلىبريطانيا مالت  أننسا كما فر ملكا على 

بريطانيا بالعزلة  أحستهنا  ،األنظمة ضد الثورات روسيا وبروسيا ونمسا من اجل صيانة
 .4فاقتربت من فرنسا لتحمي مصالحها من الخطر البرتغالي بسبب النزاع حول نظام الحكم 

حساب ممتلكاتها في بالد الشام  على ،العثمانية بتوسعات محمد عليرغم انشغال الدولة       
 أرسلت إذفقد جددت اهتمامها بقضية الجزائرية  0321-0381ى خالل فترة سيا الصغر وآ

                                                             
 .83السابق، ص كوزان: المرجعارجمنت  -1
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نسا ستتخلى عن تعويضات ( تنص على أن فر 8)جارني هي التي ستبقى في يد فرنساالمنتهية في رأس بو  الجبال حتى سلسلة
كوزان،  حربية، انظر: ارجمنتستصبح ميناء تجاري ولن يملك األوجاق سفنا مدينة الجزائر  (، فان1)( و2)الحرب ومادتي
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وطلب منه االتصال بالحكومة  ،0382في شهر سبتمبرباريس  إلىمصطفى رشيد باشا كسفير 
 1مان خوجة الذي كان في فرنسا آنذاكحمدان بن عث أمثال األمرالفرنسية ومن يهمهم 

 03وقع اجتماع بعد عده محاوالت في  ،باألميرال دورني "مصطفى باشا"وعندما اتصل       
وقامت ، األمرالتخلي عن الجزائر مهما كلفها  ال تنويفرنسا  أنعندها تحقق  0382ديسمبر 
مساعي  نأ إالالحكومة االنجليزية  إلىالموجود بلندن  "نامق باشا" أرسلتحيث  أخرىبمحاولة 

 .2المبعوثين باءت بالفشل

بعد فشل العمل الدبلوماسي قرر الباب العالي القيام بمحاولة عسكرية السترداد الجزائر     
 إلى أسطولها إرسالومنع فرنسا التوسع في بالد المغرب العربي، الن فرنسا كانت مقبلة على 

 42 الغرب يوم طرابلس إلىحملة عسكرية  إرسالطرابلس الغرب وتونس هنا قام الباب العالي 
تونس واالقتراب من الجزائر  ذلك حمايةوقد ساعده  ،به مباشرة إلحاقهامكنته من  0381ماي 

مساعدة احمد باي الذي كان يخوض غمار المقاومة ضد الفرنسيين في اقليم  بإمكانه أصبح إذ
 .3بالشرق الجزائريقسنطينة 

نضرا لظروف  ،الجزائر كان متوقعا منذ البدايةفشل الدولة العثمانية في الدفاع عن أنوالواقع     
 الصعبة التي كانت تمر بها على الصعيد الداخلي والخارجي. 

الفوضى العارمة التي نتجت عن تمرد الجيش  من تعانيفعلى الصعيد الداخلي كانت 
عام  اإلنكشاريةالقضاء على فرقة  إلىعلى السلطة مما دفع السلطان محمود الثاني  اإلنكشاري

ت بسبب تخلفها عن الركب في جميع المجاال أصابهاهذا الضعف الذي  إلى إضافة ،0342
 األوربي. الحضاري
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 األقاليمعلى الصعيد الخارجي فقد كانت تعاني من قيام حركات انفصالية قومية في  أما      
المتحالفة على الدولة  األوربيةثورة اليونان التي انتهت بانتصار الدول  أهمهاومن  التابعة لها

كذلك الضربة  ،03411استقالل اليونان عام  إلى أدتالتي  0348العثمانية في معركة نافرين 
 األوربيةالدول  أمامالقاضية التي تلقتها من محمد علي الذي فتح باب المشرق على مصراعيه 

في شؤون الدولة العثمانية كل ذلك جعل موقفها من القضية  مباشر تأثير لها أصبحالتي 
 .2ب "بالرجل المريض "في تلك الفترةكانت تلق والخائف، حيثمتردد الالجزائرية موقف 

وما تبعها  من أحداث خطيرة  الجزائرية العثمانية  هذا آخر فصل من فصول العالقات      
الذي دام ثالثة قرون   العسكري  أدت بدورها إلى تأزم هذه العالقة وتفكك هذا التعاون والتحالف

 الحتاللوتراجعها التي حالت دون الدفاع عن الجزائر التي تعرضت بتفكك الدولة العثمانية  أبد
 0348نذ بداية الحصار الفرنسيرغم محاوالتها العديدة م الفرنسي و عجزها عن استرجاعها 

الدولة العثمانية كانت تعتبر الجزائر احد ممتلكاتها  ألن 0381بحملة الفرنسية   وانتهى
عسانا أن نقول أن رغم عجز الدولة العثمانية  شؤونها وماعنها هو تدخل مباشر في  واالعتداء

 بينهما.   بقيت متواصلةأن العالقات عن صد االحتالل إال 
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     ة:ــخاتم 

الفترة  والدولة العثمانية فيالجزائر  والعسكرية بينبعد دراسة طبيعة العالقة السياسية       
 – والنفور عن طابع العداء بعيدة-باإليجابيةتميزت  م التي1381إلى  1971الممتدة من 

 والتعاون.

 عرفت تطوراتالعالقات الجزائرية العثمانية  الدراسة نستنتج أنلفصول هذه وخالل تتبعنا 
زائر فاهم ما اتسمت به هذه العالقات جمراحل الحكم في ال راجع لتعددوذلك  وتغيرات مختلفة

 :ما يلي

بالتعاون  قرون، تميزتمن ثالث  دامت أكثرفترة  إلىتعود  هذه العالقاتتاريخية  إن      
للوقوف في وجه الغزو المسيحي اإلسباني على سواحل القارة  إلسالم والمسلمينلدفاع عن ا

 العثماني متالحمةالتواجد طوال العالقات بين الجزائر والدولة العثمانية  وقد ظلتاألفريقية 
 العالقات.هذه يهدد او خطر  ضد أي تكتل

خاصة العثمانية  الل عن الدولةاستق نوعا مناألخيرة  الفترةفي  عرفت الجزائربعد ذلك        
منه  وأسس حدتمظاهر بقيت  هإال أنه لم يكن استقالال مطلقا ألنتعامالتها الخارجية  في

 في:جليا  ذلكبينهما وقد ظهر  على مدى الوالء والتعاون توكشف

النظام  واستمرار على مدى تشابهالنظم السياسية والعسكرية الجزائرية التي دلت        
وتجسد أيضا من خالل الوالء للسلطان باعتباره الخليفة  ، الدولة العثمانيةمول به في مقر المع

 خطب إضافة إلى  لعملة تضرب باسمه وتنوه بمكانتهفكانت ا ،الشرعي الذي يبارك أعمالهم
الذي ربط اإليالة بالباب عامل اساسي  الجمعة التي كانت تلقى باسمه، واعتبر تبادل الهدايا

جزائرية من طرف في تجهيز المعدات العسكرية الالعالي كما أنها وجه آخر ساهم بشكل كبير 
أهمية في استمرارية هذه   ،، كما كانت لعملية التجنيد في أقاليم الدولة العثمانيةالدولة العثمانية

  .العالقات
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الذي عرفته منطقة القوي  أسطولهامن خالل - اكبير  البحرية الجزائرية دور لعبت اولقد       
لرد  في السراء والضراء  من خالل تعاون الطرفين  في ربط هذه العالقات-البحر المتوسط 

عكست هذا التي  األمثلة  أهم إلىفقد توصلنا في هذه الدراسة   ،العالقاتأي خطر يهدد هذه 
جانب  إلىوقفت الجزائر حيث  1973سنة لة الفرنسية على مصر الحم  التعاون العسكري

الدولة العثمانية عندما طلبت منها ذلك على الرغم من العالقات الفرنسية الجزائرية كانت 
سنة  نافرينمعركة  ألسطول الجزائري فيالذي لعبه اضف إلى ذلك الدور الفعال   ،حسنة

 أدى إلى تحطمه بالكامل .  1389

العدوانية وعن سياستها التوسعية  هاكشف عن نوايالت فرنسا أمامالذي مهد وفتح الطريق       
وذلك بشن حملة الحتالل الجزائر فكان لها ما  ،لتواجد العثماني في شمال إفريقياللقضاء عن ا
 .1381قضت على هذه الروابط منذ دخولها الجزائر عام  أرادت، حيث

عثمانية سعت جاهدة لكن على الرغم من األوضاع الصعبة التي مرت بها الدولة ال       
 المحتل لكنللدفاع عن الجزائر كما علقت آماال كبيرة في نجاع مساعيها الدبلوماسية لطرد 

 هذه الظروف حالت دون ذلك.
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 .812 ص، السابق جحيش: المرجعمحمد  1



 مالحــــق

 

 
301 

 (:03الملحق رقم)

 :1الخريطة السياسية للجزائر قبل االحتالل الفرنسي
 

 

 

                                                             
 .172، ص2791، والتوزيع، الجزائرالوطنية للنشر  الشركةالجزائري، التجارة الخارجية للشرق  الزبيري: العربيمحمد - 1



 المالحق 

 

 
401 

 (:4الملحق رقم )

 ما بينرسم يوضح العدد الذي وصل من المتطوعين الى الجزائر خالل الفترة الممتدة 
1م9181الى 9192/ ه9221إلى 9221

 

 

 

 
 

                                                             
 .83 السابق، ص العثمانية، المرجعتجنيد المتطوعين في األقاليم  خليفة حماش: -1

 



 مالحــق 

 

 
501 

 (:5الملحق رقم )

 :1خريطة بأسماء مدن األناضول التي كان يأتي منها المتطوعون إلى الجزائر 

  

 

                                                             
 .343 العالي، صالجزائر مع الباب  حماش، عالقاتخليفة  1



 ق ــالحــالم

 

 
601 

 (:6الملحق رقم )

 :1ر الجزائ ضد م8181االنجليزية حملة الشاركت في  التيالحربية جدول أسماء السفن 

 

                                                             
 .621 السابق، ص األوروبي، المرجعالجزائر للتكتل  الزبيري: مقاومةمحمد العربي  1



 مالحـق 

 

 701 

 (:7ملحق رقم )

إعانة يطلب فيها محمود الثاني  السلطان إلىمقتطفات من رسالة عمر باشا 
 :1العثمانية للجزائر اثناء الحملة االنجليزية  الدولة

ئبة في حوض البحر األبيض ول الدول المسيحية في حركة دامنذ سنة كان أسط"
 الجزائر.أهلها نوايا سيئة تجاه  ، ويظهرالمتوسط

استوجب تقوية جيشنا  إذبمدنا باألسلحة   ،ا نطلب من حضرة السلطان مساعدتناإنن
أما في هذا الموضوع  أفكروال  ،ليل نهار بالدفاع عن اإلنكشاريينولقد انشغلت 

، لقد ثار علينا كما ان جماعته ال األوجاق واألسلحة بإرسالكم م  هو معاونتنا كواجب
 قسم منهم ،وأسر القسم اآلخر،لقد هاجم العساكر األتراك تؤمن باهلل وال عقيدة لهم، 
وعليه فإننا نعلمكم ان  ،الجيش واألوجاق لمحاربتهم واضطرهذا وقد ثاروا من جديد 

ن االنكشاريين  نطلب من رعايتكم وبركتكم فا المعارك وبفضلاثر  الموتىمن  عددا
 "...اآلن ما نملكهيرسل إلى اوجاقنا الذخائر الحربية نظرا لقلة  أنحضرة سلطاننا 

 .حافظ ابراهيم بتقديم هدايانا وتقاريرنا األغالقد كلفنا 

 .1321/1111سنة  باشا فيوالي الجزائر عمر 

 

 

 

                                                             
 .352المرجع السابق ،ص بحوث ووثائق ، التميمي عبد الجليل ،-1

 



 ق ـــالمالح

 

 
801 

 (:8الملحق رقم )

 : 78811خريطة اإلطار المكاني لمعركة نافرين 

 

                                                             
 .636ص  ،ورقات جزائرية :ناصر الدين سعيدوني 1



 قـــالمالح
 

 
901 

 (:9لحق رقم )الم

 : 1خريطة توضيحية لزحف القوات الفرنسية على مدينة الجزائر

 

                                                             
 .222 السابق، ص خوجة، المرجعحمدان  عميراوي: دورأحميدة  1



 ق ــــمالح

 

 111 

 (:01الملحق رقم )

 :1المنشور الفرنسي الذي وزع بالجزائر قبيل االحتالل

 

 

                                                             
 .711ص السابق ، الزهار: المرجعأحمد الشريف -1



 قـــــــمالح

 

 
111 

 

 (:11الملحق رقم )

 أوت 2الى المجلس العثماني المنعقد في  إستانبولالمذكرة التي سلمها السفير الفرنسي في 
 .1للنظر في قضية احتالل الجزائر 0381

 

 

 

                                                             
 .041 السابق، ص المرجع ،ووثائق دراساتشويتام، ارزقي -1

 



 ق ــــمالح

 

 
111 

 (:21ملحق رقم )

 1المجلس العثماني المنعقد في  إلى إستانبولالمذكرة التي سلمها السفير الفرنسي في 
 .1 رالجزائللنظر في قضية احتالل  2381 أوت

 العربية. اللغة ترجمتها إلىالمذكرة باللغة الفرنسية تم  : أصلالمذكرةملخص 

كانت عازمة على توسيع  الجزائر فإنهافرنسا بعد إقدامها على احتالل مدينة  أنذكر السفير الفرنسي في مذكرته >
سبق للسفير أن  الجزائر، وقد االستيالء على إلىسياستها الرامية  إطارذلك يندرج في  البالد، ألن أنحاءكل  إلىاحتاللها 

وكانت تلك  فرنسا.انتهت بانتصار  وفرنسا، والتيإلى اندالع الحرب بين الجزائر  أدتشرح للدولة العلية األسباب التي 
الجزائر تحقيقها إال باالنتصار على  ال يمكنالقضايا  الدولية، اإلنسانية، والقضايا العام، والمنافعاألسباب مرتبطة باألمن 

تأييدها  وأبدتبه فرنسا  ما قامتأن جميع الدول األوربية قد باركت  االنتصار بمامصممة على تحقيق فإن فرنسا  فلهذا
 الجزائر.المطلق الحتالل 

أنهم يقررون  ذلك، كمامتى أرادوا  الدول، ويفسخونهااالتفاقيات مع  حرية، يعقدونإن حكام الجزائر يتمتعون بكل 
 يتحملون كل المسؤولية المترتبة عن أعمالهم ولهذا، فإنهممصيرهم بأنفسهم 

أنها لم تدفع  على ذلك العثمانية، والدليلأن الجزائر ليست تابعة للدولة  الزاوية، يتضحفإذا نظرنا إلى موضوع من هذه 
نالضرائب للدولة   الفة اإلسالمية يندرج في إطار الخ الديني، وذلكتتجاوز المجال  البلدين، لمالعالقات التي تربط  العلية، وا 

بها كما أنها لم  واالعترافكما أن الدولة العلية لم تفعل أي شيء طوال القرون ،لتجبر أوربا على التصديق بهذه التبعية 
تتدخل خالل ثالثة قرون ،لتوقف اعتداءات الجزائريين ،حفاظا ألمن الدول األوربية بل رأينا العكس ،فالجزائر كانت تستمد 

إن الدولة العلية اكتفت بعرض وساطتها لحل الخالف بين حكام  ،العثمانية ،التي كانت تدعمها بالجنودقوتها من الدولة 
مبراطور  اإلمبراطور الفرنسي لن  االنتصار، فإنطاهر باشا مبعوثا لتسوية الخالف ولكن بعد  فرنسا، فأرسلتالجزائر وا 

نظرا  الجزائر، وذلكراك الدولة العلية في مناقشة مصير يسمح ألي معارض بأن يتدخل في قضية الجزائر إال أنه قرر إش
بالجزائر، إن الرأي العام الفرنسي واألوربي يطالب اإلمبراطور باالحتفاظ  العالي. الشاهانلما يكنه من ود وتقدير للمقام 

   .<ذاقوا األمرين من هذه المملكة النصارى، الذيناألمن العام لجميع  االنتصار، وتأمينثمار  وجني

 

 
                                                             

 .411ص ص السابق، المرجع العسكري،و  السياسيتاريخ  في ووثائق شويتام، دراساتارزقي  1
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 و المراجع
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 والمراجع:قائمة المصادر 

 العربية: أوال: باللغة

 الكتب:-1

(، المؤسسة الوطنية 0311-0381)األلمان حالين في مؤلفات الر   دودوا: الجزائرالعيد  أبو -1
 .0131للكتاب الجزائر ،

 اإلسالمي، الجزائر، دار الغرب 0أبو القاسم سعد اهلل: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ج  -2
،0191. 

، الشركة 8االحتالل في تاريخ الجزائر المعاصر وبداية  اهلل: محاضراتأبو القاسم سعد  -3
 ،0131الوطنية الجزائرية، الجزائر 

والخارج، ترجمة: الجزائري المخطوط في الجزائر  اهلل السليماني األعرج: التراثعبد  أبي -4
 .1111، د، م()، منشورات الحضارة، 0ط مختار، حساني،

السليماني: النظام السياسي الجزائري في العهد العثماني، مطبعة دحلب، الجزائر، احمد  -5
0118. 

 داحم :ترجمة ،نقيب إشراف الجزائر احمد الشريف الزهار الزهار: مذكرات احمد الشريف -6
 .0194، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،توفيق المدني

(، دار 0911الى 0411الثالثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا ) المدني: حرباحمد توفيق  -7
 .1119(،د. م)البصائر، 

نقيب إشراف الجزائر، ويليه  الحاج احمد الشريف الزهار احمد توفيق المدني: مذكرات -8
 .1111(، دار البصائر، الجزائر،0910-0911اي الجزائر )محمد عثمان باشا د

(، 0381-0911الفرنسية على الجزائر والمواقف الدولية منها ) مسعودي: الحملةاحمد  -9
 .1108،ط، خاصة، دار الخليل، جلفة، الجزائر
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(، 0381- 0319حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية ) عميرا وي: دورحميدة أ -01
 .0139،قسنطينة دار البعث،

الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبداية  أحميده عميرا وي: عالقات باليلك -00
 .1111تونس ، البعث الفرنسي، دار االحتالل

(، 0381-0319كوزان: السياسة العثمانية تجاه االحتالل الفرنسي للجزائر )ارجمنت  -01
 .0194الجامعة التونسية، تونس،، منشورات 1ترجمة: عبد الجليل، التميمي، ط

(، 0381-0311في الجزائر وعوامل انهياره )الحكم العثماني  شويتام: نهايةارزقي  -13
 .1100، دار الكتاب العربي الجزائر،0ط

ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي )الفترة العثمانية  شويتام: دراساتارزقي  -04
 . 1101،رجزائال ، دار الكتاب العربي،(0101-0381

رابح  والحاضر، ترجمة: اسطنبوليبين الماضي  بريان وآخرون: الجزائراندري  -15
 .0111الجامعية، باريس، والمنصف عاشور، المطبوعات 

في العهد  والعسكري للجزائر)القانون السياسي األمان  دراسة في عهد: توفيق دحماني -16
 .1111العثمانية، )د،م(،دار العثماني(، 

لالتصال الوطنية  ، المؤسسة0381-0911الجزائرية الفرنسية  العالقاتقنان: جمال  -09
 .1111،د، م()والنشر واإلشهار، 

المتحف  والمعاصر منشوراتونصوص في تاريخ الجزائر الحديث  قنان: قضاياجمال  -03
 .0114،الوطني للمجاهد، الجزائر

عة (، طب0381-0111في تاريخ الجزائر الحديث ) ووثائق قنان: نصوصجمال  -01
 .1101خاصة، وزارة المجاهدين، الجزائر 
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: أبو قاسم سعد اهلل، دار الرائد، (، التر0381-0111)وأروباالجزائر  وولف:-ب–جون  -22
د، )(، موفم، 0141-0103)المعاصر الوطني الجزائري  شاوش: العلمجزائر، حباسي ال

 0111 م(،

، الجزائر anep الزبيري،، ترجمة: محمد العربي خوجة: المرآةبن عثمان  حمدان -21
،1111. 

 الهدى، الجزائردار  العثماني،في تاريخ الجزائر في العهد  هاليلي: أوراقحنيفي  -22
،1113. 

، دار الهدى، عين 0خالل العهد العثماني، ط الجيش الجزائري هاليلي: بنيةحنيفي  -23
 .1119،مليلة الجزائر

دار الهدى، ، 0381-0301يالة إلالجزائرية األوربية ونهاية ا هاليلي: عالقات حنيفي -14
 .1111عين مليلة، الجزائر، 

 

 تاريخ الجزائر في العهد العثماني بالمكتبتين الوطنيتين وثائق  حماش: كشاف ليفةخ -25

 .1101الجزائرية والتونسية، نوميديا، قسنطينة جزائر، 

االحتالل  ىإلالجزائر في فترة ماقبل التاريخ  إسماعيلي وعلوش المولودة: تاريخوليخة ز  -11
 .1108الجزائر ، ،، دار الجزائر انفوا0الفرنسي، ط

من الفتح  تونس، الجزائر، المغرب األقصىالشمالية ) إفريقياتاريخ  أندري جوليان:شارل  -27
سالمي، دار التونسية، تونس  مزالي البشير (، ترجمة: محمد0381سنة إلىاإلسالمي 

،0193. 

 ترجمة: جمال، حمادنة، ديوانسنة لقيام دولة مدينة الجزائر،  شوفا لييه كورين: الثالثون -28
 1119المطبوعات الجامعية الجزائر،
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دار الحاضر، حتى العصر  اإلسالمالجزائر من صدر  عادل نويهض: معجم أعالم -29
 .0131الثقافية، لبنان، بيروت نويهض 

الوطني وزارة  ومؤسساتها، المركزالجزائرية الحديثة  وأخريات: الدولةعائشة غطاس،  -32
 .1119، المجاهدين، الجزائر

الجزائر، دار الشعبة، )د،  إلىالعثمانيين  األتراكدخول  :عبد الحميد بن زيان بن انشهو -31
 م(، )د.س(.

 .1101، األ مة، الجزائردار  ،4العام، جالجزائر  الجياللي: تاريخد الرحمان بع -81
د. )العرب، الفكر  العربي، دارالعثمانية والمغرب  إبراهيم الجمعي: الدولةعبد المنعم  -33

 .1111،م(

الفرنسي، موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري الى االحتالل : عثمان الكعاك -31
 .1118اإلسالمي، )د. م(،الغرب  دار

 .1108سعدي: الجزائر في التاريخ، دار األمة، برج الكيفان، الجزائر ،عثمان  -81
، 0األتراك العثمانيون في شمال إفريقيا، ترجمة: محمد علي عامر، طالتر: عزيز سامح  -36

 .0131دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 

( المغرب 0389-0104)محاضرات في تاريخ مؤسسات الدولة الجزائرية: جقوأ علي -37
 د.س(.)، باتنيت، باتنة، 1، ط0األوسط من مجتمع القبيلة إلى مجتمع األمة، ج

 .1119،الحضارة، الجزائر الحديث، داريش الجزائري في العصر الج علي خالصي: -83
، دار الغرب 0، ط0111السياسي للجزائر من البداية ولغاية  بوحوش: التاريخعمار  -39

 .0119،اإلسالمي: بيروت، لبنان

 ، 1113، ثالة، الجزائر ، دار1زغراد، ط: لحسن الجزائر، ترغزو  حمداني: حقيقةعمار  -41
المعرفة،  دار، 0، ج0111إلىالتاريخ  ما قبلبوابة التاريخ  عمورة: الجزائرعمار  -11

 .1111الجزائر،
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 .1110الريحانة، الجزائر، دار ،موجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة:  -12

 اهلل، وخطيب إبراهيم ياسين: تاريخ العرب الحديث، عمان، دار األهليةمحمد، عبد  عودة -13
،0113. 

 ترجمة: جمادي( 0381-0910المغرب العربي قبل احتالل الجزائر ) لوسان:فلنزي  -44
 0114، الساحلي سراس، تونس

، مكتبة النهضة 8والحديث، جالجزائر القديم  مبارك بن محمد الهياللي الميلي: تاريخ -15
 .0114، الجزائرية، الجزائر

جمة: تر  عبد القادر أباطيل فرنسية وحقائق جزائرية، سحلي: األميرمحمد الشريف  -16
 .1111شنيتي، حبيب، حيدرة، دار القصبة، الجزائر، 

الوطنية للنشر  الجزائري، الشركةالتجارة الخارجية للشرق  الزبيري: محمد العربي -49
 .0191، والتوزيع، الجزائر

الجزائرية، تاريخ المغرب العربي الحديث، المؤسسة  إلى ي الزبيري: مدخلمحمد العرب -43
 .0131،الجزائر

 .1100، د، ن(، تلمسان)المسكوكات، الجزائر من خالل  ريخجحيش: تامحمد  -19

، دار قرطبة، 0389الجزائرية الفرنسية من خالل معاهدة تافنة رزيق: العالقاتمحمد  -11
 .1108،باب الزوار 

للنشر  اإلسراء العثمانية، دارسقوط الخالفة عرب بالد الشام والدولة  :محمد علي احمد -51
 .1119 عمان، األردن،والتوزيع، 

، دار 0السقوط، ط وأسبابالدولة العثمانية عوامل التهوض : محمد علي الصالبي -11
 .1110،رسعيد مص ، بورالتوزيع والنشر اإلسالمية

 دودوا، الشركةالعيد  أبو: الجزائر، ترمذكرات أو لمحة تاريخية عن  :سيمون بفايفر -53
 .0194، والتوزيع، الجزائرالوطنية لنشر 
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دحلب، (، دار 0381-0910الجزائرية الفرنسية ) محمد زروال: العالقات -51
 . 1111الجزائر،

المداخيل(، – األسعار–دراسات عن الجزائر في العهد العثماني )العملة : منور مروشال -55
 .1111 ،د، م()، دار القصبة، 0ج

القرصنة، األساطير، الواقع(، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني ) المنور مروش: -56
 .1111، للنشر، الجزائرالقصبة  ، دار1ج

 العثماني، الشركةمن خالل رحالت المغاربة في العهد  بالحميسي: الجزائرموالي  -57
 .0130،والتوزيع، الجزائرالوطنية للنشر 

، 0381الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة  : شخصيةبلقاسم نايتمولود قاسم  -13
 .1119 ، دار األمة، الجزائر1، ط0ج
 د، م()المكاوي، ماجد  القادر، مؤسساتعبد  سعيدوني: عصر األميرالدين ناصر  -59

،1111. 

( 0381-0911)العهد العثماني للجزائر أواخرالمالي  سعيدوني: النظامناصر الدين  -11
(، لمتولي السوق 0911-0111ه/0009-0019ويليه قانون أسواق مدينة الجزائر )

 .1101لنشر والتوزيع، باب الزوار الجزائر ،، دار البصائر 8عبد اهلل بن محمد شويهد، ط
 .1111، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،جزائرية سعيدوني: ورقاتناصر الدين  -61

 العثماني المؤسسةفي التاريخ العهد  سعيدوني، والمهدي بوعبدلي: الجزائرناصر الدين  -11
 .0134،للكتاب، الجزائرالوطنية 

(، 0381_0311ئر في الفترة العثمانية )المالي للجزا سعيدوني: النظام ناصر الدين -63
 .0191 للنشر، الجزائرالوطنية  الشركة

منطلقات وآفاق )مقاربات للواقع الجزائري من خالل قضايا  سعيدوني: الجزائرناصرالدين  -61
 .1111،المعرفة، الجزائر ، عالم1تاريخية(، طومفاهيم 
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ليه واليات الغرب العثمانية وي تاريخ الجزائر في العهد العثماني: ناصر الدين سعيدوني -65
 .1108منقحة، دار البصائر، باب الزوار، الجزائر ، 1جزائر تونس طرابلس الغرب( ط)

انتهاء  إلىفي تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها  القادر: صفحاتنور الدين عبد  -66
 .0111، الجزائرية قسنطينة ، كلية اآلداب1التركي، طالعهد 

دار القصبة، عبد القادر زباديه،  البحر، ترجمةفي عهد رياس وليام سبنسر: الجزائر  -19
 .1111،الجزائر

وليام شارل قنصل أمريكا في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر  وليام شارل: مذكرات -68
 .0131، والتوزيع، الجزائر

( 0381-0111بوعزيز: عالقات الجزائر الخارجية مع دول ومماليك أوروبا )يحي  -69
(، 0913-0931الجزائرية اإلسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد )ويليه المراسالت 

 .1111دار البصائر، الجزائر،

ديوان المطبوعات تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية،  بوعزيز: معيحي  -72
 .0110، الجامعية، الجزائر

 .0113د، م( ،)الحديث، الجامعي  الحديث، المكتبالعربي  جالل: العالميحي  -90
الجامعية، المطبوعات  ، ديوان1 الجزائر، جالموجز في تاريخ  بوعزيز:يحيى  -72

 .1119الجزائر،

والحضاري(، تر: راطورية العثمانية )السياسي والعسكري باالم اوزتونا: موسوعةيلماز  -98
للموسوعات، بيروت، العربية  ، دار8األنصاري، ممحمود  عدنان مراجعة: سلمان محمود

 .1101لبنان،
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 :جالتالم-2

 1/9:، العددالعصور وسياسته، مجلةمحمد بن عثمان باشا  عتلوا: الدايبليروات بن  -0
 .1111جامعة وهران،

حماش: تجنيد المتطوعين الجيش الجزائري في أقاليم الدولة العثمانية أواخر العهد خليفة  -2
القادر، ، جامعة األمير عبد 1، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، عالعثماني، مجلة

 .1118قسنطينة، 

مدينة الجزائر إلى السلطان سليم األول  من أهاليرسالة  التميمي: أولعبد الجليل  -8
 .0191 1، عالمغاربيةالتاريخية  مجلة ،0101

 مجلة األصالة،االحتالل، الجزائر لتكتل األوربي قبل  الزبيري: مقاومةمحمد العربي  -4
 .1100وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،  ، منشورات4 ، م01ع

 المجلةالقانوني، السلطان سليمان  إلىمن مسلمي غرناطة  الجليل التميمي: رسالةعبد  -5
 .0191 ، تونس،8، عالمغاربيةالتاريخية 

كان  التاسع، مجلةيالة الجزائرية المالية في مطلع القرن اإل سيدهم: مواردفاطمة الزهراء  -1
 2011،ع08، التاريخية

 ،01 ع ،عصور مجلة العثماني،العهد  أواخرالجزائرية في  بن جبور: البحريةمحمد  -7
 .1111جامعة وهران،

-1101وهران، ، جامعة09-01، ع العصور مجلةالجزائر، محمد، دراج: تأسيس ايالة  -8
1100 

 

 

 



  والمراجع  قائمة المصادر

 

 
122 

 ملتقيات:ال- 3
-0111مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة ) إنشاءفي  األتراك دوراألمير بوغدادة:  -0

، 0التركية، جدولي الثاني حول العالقات الجزائرية ال الملتقى، نموذجا()الجيش ( 0381
 .2014 ،فيفري 01-03بسكرة ، جامعة

، 0381-0901مظاهر التعاون الجزائري التركي خالل عهد الدايات بوحوش: صبيحة  -1
-13جامعة بسكرة ،، 0، جالتركيةالعالقات الجزائرية  حول:الدولي الثاني  الملتقى

 .1104فيفيري 11
 الملتقى وسياسيا،تاريخية العالقات الجزائرية العثمانية عسكريا  جويبة:عبد الكامل  -3

 01و 03 بسكرة، يومي ، جامعة0، جالتركيةالجزائرية  الثاني: العالقاتالدولي 
 .1104فيفري

المؤثرة في استمرارية العالقات بين اإلدارة العثمانية وسكان  شرقية: العواملفريدة  -1
الملتقى الدولي الثاني حول العالقات األرياف في الجزائر أواخر الحكم العثماني 

 .1104فيفري  01-03بسكرة ، ، جامعة1، جالتركيةالجزائرية 

 

 موسوعات:المعاجم و ال-4

، شركة أبناء شريف األزهاري، 0ط، 0حسين محمد نصار الموسوعة العربية الميسرة، م -0
 .1101بيروت، لبنان،

الملك فهد مكتبة  التاريخية،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية  صابان سهيل -2
 . 1111،الوطنية، الرياض، السعودية

 1111/ ه0419، العربي، سوريادار الشرق  الحديث،التاريخ  الكاتب: أطلسسيف الدين  -3

دار  الحاضر،معجم اعالم الجزائر من صدر االسالم حتى العصر ض: عادل نويه -4
 .0131 الثقافية، لبنان، بيروتنويهض 
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 الجامعية:الرسائل 

الجند وعامة الموظفين وأوضاعهم االجتماعية واالقتصادية بالجزائر  كشرود: رواتبحسان  -0
، منتوري ، ماجستير تاريخ اجتماعي لدول الغرب العربي، جامعة0381-0111من 

 ،1119 ،قسنطينة
، رسالة ماجستير، 0381-0913حماش: العالقات بين الجزائر والباب العالي خليفة  -2

 .0131تاريخ حديث ومعاصر جامعة اإلسكندرية ،

 ماجستير، (، رسالة0389-0911السياسية الجزائرية التونسية ) : العالقاتفياللي سايح -3
 .0119قسنطينة  حديث جامعةتاريخ 

ترجمة: روبان  ،(0390-0301التميمي: بحوث ووثائق في التاريخ المغربي)عبد الجليل  -1
 .0191، دار التونسية، تونس 0ما نتران، ط

، رسالة 0319-0931العثمانية الفرنسية في عهد سليم الثالث  حسنة: العالقاتكمال  -5
 1111ماجستير، جامعة الجزائر،

ي نهاية العهد العثماني، أطروحة جميلة: اإلنكشارية والمجتمع ببايلك قسنطينة ف معاشي -6
 1119دكتوراه، تاريخ حديث، جامعة منتوري، قسنطينة،
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 ثانيا: باللغة الفرنسية:

1- Mahfoud, Kaddache, L Algeria Durant la périodeottomane, office 
des- actions universities, Alger, 2002. 

2- Moulay Belhamissi public, Marine et marine d’alger (1518-1830), 
tome1 les navies et les hommes, bibliotheque nationale d'Algérie, 
1996. 

3- De Grammont, Histoire de l’Algérie soula domination turque (1515 
–     1830), édition Leroux, paris, 1887. 

4- Mouloud gaid ،chronique des Beys de Constantine، Alger.o.p.u, 
1975 

   -5-  Charles André julien, histoire de l’Algérie contemporaine, la 
conquête et les Débuts de la colonisation (1827-1871), casbah, Alger 

,2005 
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 :المالحقفهرس 

رقم 
 الملحق 

 الصفحة  واننـــالع

 101 .خير الدين وعروج بارباروس لألخوةصورة  (1) 
 

 102 .دينار "سلطاني " يحمل اسم السلطان العثماني (2) 

 801 .الخريطة السياسية للجزائر قبل االحتالل الفرنسي (3) 

 
(4)  
  

خالل  المجندين للجزائر العدد الذي وصل من المتطوعينرسم يوضح 
 .م1131الى 1114/ ه1241إلى 1221 نما بيالفترة الممتدة 

 

801 

 

(5) 
 

 إلى ول التي كان يأتي منها المتطوعوناألناض خريطة بأسماء مدن
 .الجزائر

 
801 

 

 (1) 
 

الهولندية شاركت في الحملة االنجليزية  الحربية التيسماء السفن ا
  .م ضد الجزائر1111

 
801 

 (7) 
 

يطلب فيها  محمود الثاني السلطان إلىمقتطفات من رسالة عمر باشا 
 االنجليزية. االعانات لصد الحملة 

 

801 

 

  .1121خريطة اإلطار مكاني لمعركة نافرين   (1) 

801 

 889  .خريطة توضح لزحف القوات الفرنسية على مدينة الجزائر (1) 
 

 880 .لمنشور الفرنسي الذي وزع بالجزائر قبيل االحتاللا (10)

 

المجلس العثماني  إلى إستانبولسفير الفرنسي في المذكرة التي سلمها ال (11)
 .للنظر في قضية احتالل الجزائر 1131 أوت 2المنعقد في 

 
 

888 

 

 
(12)  

المجلس  إستانبول إلىالمذكرة التي سلمها السفير الفرنسي في ترجمة 
 الجزائر.للنظر في قضية احتالل  1131 أوت 2العثماني المنعقد في 

 
 

112 
 
 

 


