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الدولة العثمانية يف طريق التوسع األورويب يف العامل االسالمي طوال أربعة قرون من الزمن ، كما عملت الدولة العثمانية على وقفت 

توحيد صفوف املسلمني يف العديد من الدول ، هذا ما جعل الدول الغربية تتخوف من وحدة املسلمني و تكاتفهم من جهة و 
أبطال ساعدوا الدول العربية " ة أخرى  ، و هلذا يعترب العثمانيون يف نظر الدول العربية مبثابة حتقد على الدولة العثمانية من جه

 ." الضعيفة ، مقارنة أبورواب على التخلص من هيمنة األوروبيني و تفضيلهم على الغزاة احملتلني ألراضيهم 

 : دوافع التواجد العثماين ابجلزائر - أ

ائر لوال غزو االسبان هلا و مل يتوصل االسبان إىل احتالل بعض أجزائها إال ابستغالل الضعف و مل يكن ليوجد األتراك يف اجلز 
االحنطاط الذي عرفته اجلزائر يف أواخر عهد الدولة الزاينية ، فدخل أمراؤها يف صراع على العرش ، و مل تعد متلك هذه الدولة من 

 1112فعجزت عن مقاومة الغزاة و أجربت على عقد الصلح مع االسبان سنة النفوذ إال تلمسان و بعض أجزاء املناطق العربية ، 
م ، و 1151احتالل االسبان للمرسى الكبري يف شهر أكتوبر ) م اعرتفت فيه ابستيالء االسبان على عدة موانئ يف غرب اجلزائر 

) كما فرض االسبان اجلزية   ( .م  1111، و مستغامن  1115جانفي  6، و جباية يوم  1151مدينة وهران يف شهر ماي 
 .و إجبارهم على متويل حروهبم االستعمارية . على سكان هذه املدن الساحلية ( الضرائب 

و أمام هذا الوضع املزري و الصعب الذي كانت متر به اجلزائر يف بداية القرن السادس عشر ، مل جيد سكان اجلزائر وسيلة إال     
االستنجاد ابألخوين عروج و خري الدين إلنقاذهم من االحتالل األورويب ملدهنم و ذلك اباللتجاء اىل تركيا القوية و القادرة على 

و بفضل تلك املساعدة شعر أبناء اجلزائر بدرجة . جلزائريني ابلذخرية و الرجال الذين ميكنهم صد الطغاة األوروبيني تزويد احملاربني ا
عالية من األمان و االطمئنان يف ظل الدولة العثمانية القوية ، و انطالقا من هذه احلقائق ، فإن العثمانيني يعتربون منقذون و 

 .ليسوا مستعمرون 
املنطلق خنلص إىل أن لظهور األتراك ابجلزائر كان له دور فعال يف انقاذ هذا البلد من احتالل اسباين واقع ال حمالة ، و من هذا    

لذلك قبل السكان ابالنضواء حتت لواء اخلالفة العثمانية ابسطنبول ، و ما من شك أن رابطة الدين هي اليت كانت الدافع 
ري الذين و تلبيتهما النداء ، خاصة و أن الصراع آنذاك كان على أشده بني املسلمني و الرئيسي لالستنجاد ابألخوين عروج و خ

، و عليه فقد بذل األتراك العثمانيون جهودا حتفظ هلم يف التاريخ من أجل محاية اجلزائر من  -كما سبق الذكر   –الصليبيني 
 .التحدايت االستعمارية طوال ثالثة قرون 

 : ف  العثمانة  احلاق اجلزائر ابخلال - ب



سنة إثر معركة دارت بينه و بني االسبان خارج تلمسان و ابلتحديد  51عن سن يناهز  1111إن استشهاد عروج و جنوده عام 
بواد املاحل بنواحي عني متوشننت ، جعل خري الذين الذي  كان اثرها متواجدا مبدينة اجلزائر يعلن تبعيته للسلطان العثماين ، حيث 

ال يستطيع لوحده االحتفاظ ابجلزائر و أن حيارب االسبان بقواته فقط ، و لذلك ربط مصريه مبصري االمرباطورية العثمانية أدرك أنه 
 .اليت برزت كأكرب دولة إسالمية تتوجه حنو محاية املسلمني يف كل مكان 

انضمام بلدهم إىل السلطة العثمانية اليت تزود و ذلك بعد أن اقنع أعيان مدينة اجلزائر خبطورة الوضع يف اجلزائر ، و أمهية      
جيشه ابلسالح و املؤونة و الدعم السياسي ملواجهة اهلجمات االسبانية يف حوض البحر األبيض املتوسط ، و هبذا األسلوب 

أرض  متكن خري الدين من تقوية جيشه و بسط نفوذه و ضمن سيطرته على الدوام ، بعد أن أصبح ممثال للسلطان الرتكي يف
 .اجلزائر 

 2555و بعد أن قدم خري الدين بربروس الوالء لسلطان العثماين سليم األول قبل هذا األخري عرضه قبوال حسنا و أرسل له      
جندي مسلحني ابلبنادق و عددا من رجال املدفعية مع مدفعيتهم و عددا من املتطوعني ، و مل يكتفي السلطان العثماين بذلك ، 

 .إىل حكام تونس و تلمسان حيذرهم من االعتداء على حدود امارة اجلزائر  بل وجه رسائل
( أمري األمراء " ) ابيلر ابي " و بتعيني خري الدين كأول حاكم تركي على اجلزائر من طرف السلطان العثماين صار يلقب ب      

.  ة و متحالفة معها ضد اسبانيا زعيمة العامل املسيحي ، و حتول من جمرد أمري البحر إىل رئيس دولة مرتبطة ابإلمرباطورية العثماني
      .     و قوة حيسب هلا حساب كبري على املستوى الدويل 

اجلدير ابلذكر أن حتالف خري الدين مع العثمانيني مكنه من أن يغري جمرى األمور بشمال افريقيا ، و يوحد هذه البالد حبيث      
، كما ساعد خري ( 16) مانية من اخراج االسبانيني من تونس و طرابلس يف القرن السادس عشر متكنت القوات اجلزائرية و العث

 .م  1153الدين فرنسا على حترير ميناء نيس من القوات االسبانية املرابطة به و ذلك سنة 
، و كذلك طرد  1111كما استطاع خري الدين أن ينتصر على االسبانيني يف هجومهم العنيف على مدينة اجلزائر سنة      

و ابملقابل متكن من القضاء على الثورات اليت كانت تدبر ضده من الداخل ، و .   1121االسبان من برج الفنار يف شهر ماي 
و احلضنة و القبائل و متيجة  1122، عنابة  1121القل و قسنطينة عام : ) جنح يف االستيالء على املدن املتبقية من اجلزائر 

 .  1126و اسرتجع مدينة اجلزائر من يد سلطان قبائل كوكو بن القاضي عام ،  1121عام 

إىل القسطنطينية و عينه قائدا عاما  1131استدعى خري الدين عام ( القانوين ) يذكر أن السلطان العثماين سليمان األول     
ة اليت كسرت شوكة االسبان يف تونس و لألسطول البحري الرتكي ، و وضع حتت تصرفه البوارج احلربية و املعدات العسكري

و يف الوقت الذي تغيب فيه . سنة  15عن سن يناهز  1156طرابلس و اجلزائر ، و بقي يف هذا املنصب حىت وافته املنية عام 
 .خري الدين عن أرض اجلزائر و انشغاله بتنظيم البحرية الرتكية قام بتعيني ابنه حسن ابشا قائدا للجزائر 

إىل غاية اتريخ االحتالل  1111استمر احلكم الرتكي للجزائر من عام :  خصائص احلكم العثماين يف اجلزائر   مراحل و  -2
، حيث مر أبربعة عهود أو فرتات خمتلفة ، و كل مرحلة متيزت أبسلوب معني يف تسيري شؤون البالد ، لكن  1135الفرنسي عام 

 :نشري إىل نقطتني مهمتني  قبل اخلوض يف طبيعة و خصائص كل حكم ال أبس أن 
   اجلزائر كانت بعيدة عن القسطنطينية و ابلتايل كانت تسري من طرف بعض العناصر القوية يف مدينة اجلزائر. 
  كانت هناك فئتني أو طبقتني سيطرت على اجلزائر طيلة احلكم الرتكي هبا ، ففي املرحلة األوىل منه كانت الطبقة احلاكمة ابجلزائر هي

) املتكونة من اجليش الربي " اليولداش " ، أما الفئة الثانية اليت سيطرت على اجلزائر ملدة طويلة فهي فرقة "  الرايس " فئة 
كان اليولداش ال يشعرون ابالنتماء اىل اجلزائر ، و الشيء املهم ابلنسبة هلم هو السيطرة على البالد و قتل كل من   و( االنكشاريني 



يعرتض طريقهم ، و احلقائق التارخيية تؤكد أهنم كانوا خيلعون احلاكم الذي ال يرضيهم و يضعون بدله الشخص الذي يروق هلم ،  
   . عندما قام الداي علي خوجة حبملة ضدهم 1111ه إال يف سنة علما أن نفوذهم يف اجلزائر مل ينت

ميثل هذا العصر أزهى عصور احلكم الرتكي يف اجلزائر ، حيث ازدهرت البالد يف هذه الفرتة  ( : 5111- 5151) عهد البايلر ابايت  - أ
لرايس يف القيادة و أبناء اجلزائر ، و قد ساهم يف من النواحي التعليمية و االقتصادية ز العمرانية ، و ذلك بفضل التعاون بني فئة ا

ئري تنمية البالد و ازدهارها مهاجرو األندلس الذين وظفوا خرباهتم و مهاراهتم يف ترقية املهن و البناء العمراين و تقوية االقتصاد اجلزا
. 

 :و ميكن تلخيص عصر البايلر ابايت من خالل أبرز خصائصه  و اجنازاته كالتايل 
  سنة  15دام عهد البايلر ابايت مدة. 
   أييت قرار تعيني احلاكم يف اجلزائر من طرف السلطان العثماين. 
   كانت السلطة يف يد رايس البحر أو جنود البحرية. 
  يف تونس عام  ، و إهناء الوجود االسباين 1111من االسبان ، و حترير جباية من االحتالل االسباين عام  1121حترير برج فنار عام

 .م 1115
  ازدهرت اجلزائر يف هذه الفرتة اليت متيزت احلياة السياسية فيها ابالستقرار و حتالف اجلميع ضد العدو االسباين. 
  بداية بناء األسطول اجلزائري و أتسست فيها الوحدة اإلقليمية للجزائر. 

 :أهم األحداث اليت شهدهتا فرتة البايلرابايت 
ابلقوة و توطيد ركائز احلكم ، و توحيد رقعة البالد ، حيث امتازت هذه مرحلة على املستوى السياسي الداخلي : لداخلي الصعةد ا - أ

استطاع البايلرابايت أن حيققوا الوحدة اإلقليمية و السياسية للجزائر ، اليت امتد نفوذها و سيطرهتا إىل كل اجلهات شرقا و غراب و 
إمارة تلمسان ، اإلمارات احلفصية يف قلعة بين عباس ، قسنطينة و عنابة ، و إمارة : اإلمارات احمللية جنواب ، و القضاء على كل 

البطل يف حتقيق هذه الوحدة ، الجتهاده يف مد نفوذ األتراك إىل واحات اجلنوب و "  صاحل رايس"جبل كوكو ابلقبائل ، و يعد 
 .اعة سلطة اجلزائر على كل املناطق قضى على الدولة الزاينية بتلمسان ، و قام بفرض ط

و فيما خيص تنظيم البالد اداراي فقد كان جلهود صاحل رايس أثر يف ذلك بعد أن امتد نفوذ السلطة الرتكية إىل معظم املناطق 
واليته الثانية بتنظيم إدارهتا  ، إذ قسمها  يف الشرقية و الغربية و اجلنوبية للجزائر ، حيث اهتم البايلرابي حسن ابشا ابن خري الدين 

 ( : عماالت)إىل أربعة ابيلكات 

 ( دار السلطان ) اجلزائر و مركزها مدينة  اجلزائر ابيلك -

 .ابيلك الشرق و مركزها مدينة قسنطينة -
 .ابيلك التيطري و مركزها مدينة املدية -
 .رانابيلك الغرب و مركزها مدينة مازونة مث معسكر مث وه -

أما على املستوى االقتصادي و العمراين ، فقد اهتم البايلرابايت بتشييد املساجد وسخروا األوقاف الطائلة على مشاريع الرب و     
العاصمة خاصة حركة عمرانية كبرية ،ابإلضافة إىل  بناء احلصون ، املدارس ، القصور ، اجلزائر اإلحسان ، و شهدت مدينة 

 . و قالع ضخمة ال تزال آاثرها شاهدة إىل الوقت احلايل ،فيات محامات ، مستش

و من الناحية االقتصادية امتازت البالد بغناها االقتصادي الكبري مصدره الثروات الزراعية و احليوانية ، و ما أيتيها من أموال       
الصادرات و مخس غنائم البحر اليت كان  الزكاة على املاشية و احلبوب و الزيتون و أنواع املدخوالت األخرى من رسوم وضريبة

يغنمها الرايس و أموال اجلزية اليت كانت مفروضة على الدول األوروبية ، و على املستوى الصناعي فقد عرفت الصناعة تطورا كبريا 



الصوف ، اجللود ، : صناعة النسيج ، الربانس ، الزرايب ، و احلياك ، كما كانت تصدر كميات وفرية من احلبوب و البضائع : مثل 
 . الشمع و النسيج إىل اخلارج

كان والة هذا العهد كلهم أقوايء اثبتوا جدارهتم سواء يف الداخل أو اخلارج ، و بفضل مركزهم ومكانتهم مدوا  :الصعةد اخلارجي  - ب
يعينون ابشوات تونس و  تسيريها و الوصاية عليها ، فبحكم لقبهم البايلرابي  سيطرهتم على تونس و طرابلس ، و حتكموا يف

   . عندما ينتقل أحدهم و كذا من خيلفهم ابجلزائر  العثمانية طرابلس ، و ذلك نيابة على الدولة 

ألسطول قوي ، أن تفرض إرادهتا على الدول أما على مستوى العالقات السياسية اخلارجية فقد استطاعت اجلزائر بفضل امتالكها 
حيث استفحل يف . اتوات مقابل ضمان األمن و السالم ملراكبها يف حوض البحر األبيض املتوسط األوروبية و إرغامها على دفع إ

و ابلتايل كانت عالقة اجلزائر مع أورواب يف هذه الفرتة عالقة القوي ابلضعيف ، و  .تلك الفرتة نشاط القرصنة يف البحر املتوسط 
 .كانت اجلزائر بطبيعة احلال هي القوية 

ى تنافست الدول األوروبية على اقامة عالقات دبلوماسية و جتارية مع اجلزائر ، لكن هذا التفوق العسكري و من جهة أخر   
جعلها مستهدفة من طرف الدول األوروبية اليت عملت دون هوادة من أجل تكسري شوكتها و تقليص دورها و مكانتها الدولية ، 

 .و هذا ما مت جتسيده يف مؤمتر فيينا و اكس الشابيل
و على صعيد آخر اشتدت يف هذه الفرتة احلمالت االسبانية على املوانئ اجلزائرية ، حيث شنت اسبانيا محلة ضخمة على    

 .، ابءت كلها ابلفشل  1151الشهرية سنة   ( Charles Quint)، و محلة شارلكان  1111مدينة اجلزائر يف أوت 
، نتيجة للعالقات الطيبة اليت كانت تربط بني فرنسا و اجلزائر  كما شهدت فرتة البايلرابايت بداية تسرب النفوذ الفرنسي إىل       

التقليدي حول وراثة مشاكل القارة  و األتراك لألسبان ، إضافة إىل تنافس فرنسااجلزائريني االمرباطورية العثمانية ، وبسبب عداء 
و تعود العالقات الطيبة بني  الدولتني  إىل أايم السلطان سليمان القانوين و فرانسوا األول ، حيث حصلت فرنسا . " اإلفريقية

و من أهم هذه االمتيازات نذكر صيد املرجان ابلسواحل الشرقية .  1131عام  العثمانيةعلى امتيازات واسعة  يف أمالك اخلالفة 
، و تدعم ذلك االمتياز بعد توقيع معاهدة  1161، و قاموا إبنشاء حصن القالة الفرنسي سنة ( القالة ، عنابة و القل ) اجلزائرية 

مع العلم أن هذه االمتيازات تسببت يف إحداث أضرار جسيمة للتجارة اجلزائرية . 1621السلم و التجارة بني الطرفني يف عام 
 .    اجلزائري الناشئ يف احلرب الفرنسية ضد اسبانيا  كما شارك األسطول. اليت أصبحت موجهة خلدمة األسواق األوروبية 

قبل  البدء يف احلديث عن خصائص هذا العهد ، و أهم األحداث التارخيية اليت جرت فيه ، ( :  5511-5111) عهد الباشوات  - ب
 :ال بد من االشارة إىل أسباب تغري النظام السابق 

        أهنم حبكم و طرابلس تونس ، اجلزائر إىل سلطتهم ختطت واسع ، نفوذ و أصحاب أقوايء ، البايلرابي عهد والة كان لقد 
، و ملا   واسعة  امتيازات إبعطائهم ذلك على كافأهتم اليت ابلدولة العثمانية ، و احلاقهما البلدين ، هذين فتح يف فضل أصحاب

 صاحب منصبه ،  و يصبح يف سنوات عدة منهم الواحد رتةف متتد ما فكثريا حمدودة غري البايلرابايت حكم هؤالء كانت مدة 
 هبذه و االستقالل عنها ، االنفصال و حماولة رائحة التمرد ، تشتم بدأت العثمانية الدولة أن لدرجة واسع و نفوذ قوي ، مركز

 لقبه و تغيري و اختصاصاته ، السابقة ، امتيازاته من و التنقيص فقط ، سنوات ثالث الوايل إىل حكم مدة تقصري فتقرر البالد ،
 .اىل الباشا

االنكشارية هي اليت ظلت تثري ختوفات و شكوك الباب العايل يف نية البايلرابايت طوال فرتة حكمهم ، و يذكر بعض املؤرخني أن 
، تونس ، طرابلس حتت حكم رجل اجلزائر : يرون أن السلطة يف الوالايت الثالثالعثمانية األمر الذي جعل من رجال الدولة 

، و ابلتايل البد من تقسيم احلكم و فصل الوالايت عن بعضها البعض ، و العثمانية واحد قد يشكل خطرا على اإلمرباطورية 
 .إسناد كل إدارة إىل ابشا حيكم ملدة ثالث سنوات ، و ذلك إلحكام السيطرة على البالد ومنع حدوث أي مترد ضدها



ون الدولة العثمانية قد فكرت يف أتمني وحدة االمرباطورية ، مانعة أن تكون إدارة مشال افريقيا كله بيد شخص و هبذا تك     
 .واحد و ملدة طويلة 

   يعود إىل  الصراع القائم بني طبقة الرايس و (  تغيري النظام السابق البايلرابايت إىل الباشوات ) و على صعيد آخر فإن هذا التغيري
اليت قامت و أتسست على أكتاف رجال طائفة الرايس مثل خري الدين و اجلزائرية نكشارية ، و ذلك منذ نشأة الدولة جنود اال

كانت ( االنكشارية ) و عليه أراد السلطان العثماين أن خيفف حدة النزاع بني الفئتني و خاصة أن فئة اليولداش . من خلفه 
إلغاء هذه  ، "الثاين مراد"لبايلرابايت أو أمري األمراء ، و لذلك قرر السلطان العثماين مستاءة من متتع فئة جنود البحرية بلقب ا
 .الرتبة و تعويضها برتبة أخرى هي رتبة الباشا

 : و قد متيزت هذه املرحلة من مراحل احلكم العثماين يف اجلزائر مبايلي 

 .كان هناك حاكم واحد للمنطقة يوجد مقر حكمه ابجلزائرتعيني ابشا تركي يف كل من اجلزائر و تونس و طرابلس ، بعد أن   -
سنوات يقوم إبرساله من تركيا و يستدعيه بعد انتهاء فرتة تعيينه ، على أن يقوم إبرسال  3يقوم السلطان العثماين بتعيني ابشا كل   -

 . ابشا آخر من هناك

امت مدة واليته حمدودة ، فأصبح مهه الوحيد هو مجع أكرب و ابلتايل أصبح كل ابشا يشعر أنه ليس يف حاجة إىل والء الشعب ماد
و مادام احلصول على الثروة هو اهلدف األساسي للباشوات فقد أصبحت قضية احلكم . قدر ممكن من األموال طوال فرتة حكمه

 .مسألة اثنوية ال هتمهم 
إىل القسطنطينية ، دفع ابليولداش أو رجال اجليش الربي إن انصراف الباشوات إىل السلب و النهب و مجع الثورة قبل عودته         -

 .أن يثوروا عليهم و يضعفوا نظام احلكم يف اجلزائر
بدأت تظهر اخلالفات و التناقضات بني جنود البحرية اجلزائرية و جنود البحرية العثمانية ، و خاصة عندما حاول األتراك أن خيضعوا  -

 .ورية العثمانية املصاحل اجلزائرية ملصاحل االمرباط
كما ظهر التصادم و التنافر بني جنود البحرية و جنود القوات الربية ، و خاصة أن رجال البحرية كانوا حيصلون على غنائم كبرية من  -

 .جراء غاراهتم البحرية الناجحة على أساطيل القوات األوروبية ، و هذا الصراع هو الذي تسبب يف اضعاف الدولة اجلزائرية 
عن  –تقريبا  –هذا الصراع راح ضحيته األهايل نتيجة ظلم االنكشارية و انصراف طبقة الرايس إىل مصاحلها اخلاصة و التخلي إن 

 .دورها يف االهتمام ابلرعية و مصاحلها 
عالقات تعاون  برزت قوة الرايس أو قوة رجال البحرية اجلزائرية إىل درجة أن دول أورواب أصبحت ختشى اجلزائر و تسعى إلقامة   -

 .معها
 :و من بني أبرز األحداث اليت شهدها عهد الباشوات على الصعيد الداخلي و اخلارجي نذكر 

 : الصعةد اخلارجي   - أ

عمل ابشوات اجلزائر على وضع حد المتيازات التجار الفرنسيني بسبب أتييد فرنسا السبانيا يف عدواهنا على اجلزائر ، حيث قام  -
بتحطيم املركز الفرنسي ابلقالة و أسر رواده ، و ابملقابل أخذ الفرنسيون يعتدون على السفن اجلزائرية  و كان رد الباشا خضر 

اجلزائر ابملثل ، حيث أسر القنصل الفرنسي ابجلزائر ، و على إثر ذلك تعقدت العالقات الدبلوماسية الفرنسية مع اجلزائر من 
م نصت  11/51/1621أخرى ، فاضطرت فرنسا إىل التفاوض و إبرام معاهدة بتاريخ و مع اخلالفة العثمانية  من جهة  جهة

 :على مايلي 
 إطالق صراح األسرى من اجلانبني. 
 التوقف عن األسر من اجلانبني. 



 مساملة البواخر الفرنسية يف البحر. 
  تعيني قنصل فرنسي ابجلزائر يتمتع حبصانة دبلوماسية. 
 الفرنسي التجاري ابلقالةإعادة بناء املركز. 

اجلدير ابلذكر أن فرنسا مل حتافظ على نصوص املعاهدة و قامت ابالعتداء املتكرر على السفن اجلزائرية و شواطئها و قتلت الكثري 
 .من اجلزائريني ، و كان رد اجلزائر ابملثل بتتبع مراكب فرنسا و أسر ما فيها

ونس بسبب تدخل الباايت التونسيني يف بشؤون شرق  اجلزائر ، حيث كانوا يشجعون على سوء العالقة السياسية بني اجلزائر  و ت -
 .م1621قيام االضطراابت ، و متت املصاحلة بني البلدين إببرام معاهدة صلح عام 

تكونة من سبعني و مباركة البااب م(   Doria" ) جان دوراي " بقيادة االسباين  1651شنت أورواب محلة على مدينة اجلزائر يف أوت -
، لكنها " روكس " سفينة حربية و عشرة آالف جندي من فرنسيني و ايطاليني و اسبانيني متبعة يف ذلك خطة الكابتان الفرنسي 

 .ابءت ابلفشل
الذي قاد ( دايل أمحد " ) أمحد ابشا " كثرة الغزوات البحرية اجلزائرية ضد السواحل األوروبية ، و خاصة يف عهد الباشا األول  -

 . هاجم شواطئ انبويل و صقلية و كورسيكا و اسبانيا  1111بنفسه محالت عام 

 :الصعةد الداخلي  - ب
د هليبها إىل األعماق الصحراوية و إىل منطقة القبائل الكربى نتيجة ارهاقهم عرفت اجلزائر العديد من التمردات و الثورات امت -

اليت اندلعت بسبب زايدة الضرائب على املناطق القبلية ، و ذلك ليتمكن الباشوات من ( 1653) ابلضرائب ، كثورات القبائل 
ة إىل الثورة العارمة اليت تزعمها رايس البحر من جهة و مجع املزيد من املال و بسرعة ، و يف اعتقادهم أن القبائل ال تثور ، ابإلضاف

اجلنود االنكشاريون من جهة اثنية ، حيث اثرت الفئة األوىل بسبب قيام الباشا إبراهيم حبرماهنم من املبالغ املالية اليت خصصها هلم 
وي لرجاالت الدولة يف القسطنطينية حىت الباب العايل تعويضا عن خسائرهم يف منطقة البحر األدرايتيكي ، و قيامه بدفعها كرشا

"  . إزمري " يبقوه يف منصبه ، و من أجل ذلك هاجم رايس البحر قصره و اعتقلوه و أودعوه السجن ، مث بعد ذلك مت ترحيله إىل 
 . أما فئة االنكشارية فقد اثرت على نظام الباشاوات بسبب تطلعها املستمر إىل السيطرة  و احلكم بشىت الوسائل

و ابلتدرج انتقلت إدارة الوالية اىل االنكشاريني و كسب ديواهنم قوة و نفوذا ، و صار الباشوات موظفني فقط برائسة     
 نظام و اختفاء ، 1611سنة السلطة  االنكشارية على فرقة بسيطرة األمراالحتفاالت الرمسية و بعقد املعاهدات ، و انتهى 

  .اآلغوات بعهد عرف جديد نظام و ظهور الباشوات ،
تقرر إعطاء السلطة التنفيذية لألغا رئيس الفرقة العسكرية ، أما السلطة التشريعية فقد تقرر أن تكون بيد الديوان  و ابلتايل و قد   

 .أصبحت طائفة الرايس حتتل مكانة اثنوية يف شؤون احلكم 
 فيها البالد عرفت حيث اجلزائر ، يف العثماين احلكم فرتات أقصر من الفرتة هذه تعترب( : 5515-5511) عهد اآلغاوات  - ت

عنيفة  هلزات فيها الرتكي و تعرض احلكم و فساد ، و اغتياالت ، انقالابت ، من احلكم ،  نظام يف كبرية سياسية اضطراابت
 .عجز فيها عن توفري األمن و االستقرار الداخلي

رة عمليات االغتيال اليت يرجعون سببها أساسا إىل طبيعة تعيني و يصف معظم املؤرخني عصر اآلغاوات ابلدموي و ذلك لكث
اآلغا ، و املتمثلة يف انتخاب آغا جديد من طرف اجلند كل شهرين حسب األقدمية من بني ضباط االنكشارية ، و هو ما 

فقد تعاقب أربعة منهم  و برغم قصر فرتة نظام األغوات. يشكل حبد ذاته خطرا على السلطة ، انعكس بدوره سلبا على اجملتمع 
 . على احلكم كلهم قضوا اغتياال ، حىت أن اجلند مل جيدوا من يقبل هبذا املنصب الذي أصبح أقبل السبل للموت

 : و من أهم خصائص هذا العهد نذكر    



  السلطة التنفيذية بيد أحد أعضاء اجليش االنكشاري ، أما السلطة التشريعية فيتوالها الديوان. 
  أصبحت طائفة الرايس حتتل مكانة اثنوية يف شؤون احلكم ، و ابملقابل سيطرة االنكشارية على السلطة. 
    قرر ديوان االنكشارية أن يتوىل اآلغا احلكم عن طريق االنتخاب ، على أن يبقوا يف احلكم ملدة شهرين اثنني فقط ، و ابلتايل

 خالل العثماين املنتدب للحكم ، بعدما كان احلاكم يعني من قبل السلطان " اآلغا " الديوان هو الذي يقوم ابنتخاب أصبح
 " . البيلرابايت ، و الباشاوات" مرحليت 

    السيادة العثمانية يف اجلزائر ، و نتج عن ذلك استياء تركيا من انفصال حكام اجلزائر اضمحالل نفوذ السلطان العثماين و غياب
 .عنها و قطع كل املساعدات عنهم

أخريا لن نرسل إليكم واليا ، " فرماان إىل اجلزائريني خيربهم فيه " كوبرلو دمحم بن ابشا " و يف هذا الصدد أرسل الصدر األعظم  
 ..." اآلالف من املمالك مثل اجلزائر  لدينا...ابيعوا من تريدون 

   الذي جعل   األمر مدته ، وانتهت السلطة ، عن التخلي رفض قدمي آغا حمل جديد آغا حيل لكيو ضع االغتيال كقاعدة أساسية
 .كل اآلغاوات يقتلون عندما حاولوا عدم التخلي عن  مناصبهم 

  الربي أو ضباط اجليش البحري ، و تذمر أبناء الشعب من الفساد السياسي و استفحال الصراعات احمللية سواء بني ضباط اجليش
 .انتشار الفوضى يف البالد 

   لكنهم فشلوا يف انشاء نظام سياسي " الرايس" يف قلب نظام احلكم و االنفصال عن العثمانيني و احلد من سلطة " اليولداش " جنح
 .دميقراطي انجح

  ت عبارة عن انتقام من طائفة أو فئة الرايس اليت كانت كلمتها مسموعة غي عهد الباشاوات كان االنقالب على الباشوا. 
 :أما فيما خيص أهم األحداث اليت شهدهتا فرتة حكم اآلغاوات فنلخصها فيمايلي 

 :  الصعةد اخلارجي  - أ

 .برز الصراع بني فرنسا و اجنلرتا حول السيطرة على افريقيا الشمالية -
 Duc)  شنت فرنسا محلة عسكرية بقيادة الدوق دوبوفور  1663كثرت الغارات البحرية الفرنسية ضد اجلزائر ، ففي عام  -

Beaufourt  ) لالستيالء على مدينة اجلزائر ، و لكن هذه احملاولة ابءت ابلفشل ، فنظمت محلة أخرى انطلقت من ميناء
و (  Colbert) عسكري بقيادة كولبري 1555سفينة و  13لى حتتوي ع 1665جويلية  23يوم (  Toulon) تولون 

الدوق دوبوفور و نزلت جبيجل ، لكن سكاهنا و األتراك أجربوهم على الرحيل بعد معركة دموية خسرت فيها فرنسا العديد من 
ل و القل و هجوما آخر فاشال على كل من مدن شرشا 1661فكرر ملك فرنسا لويس الرابع عشر عام . بواخرها و جنودها 

اليت نصت على اطالق األسرى  1666ماي  1يف .  جيجل ، و مل يعد السلم بني الدولتني إال إببرام اتفاقية جديدة مع فرنسا
من اجلانبني و مساملة سفن اجلانبني يف البحار ، و بعد إبراهم املعاهدة حصل هدوء نسيب بني البلدين لتدخل قوات أخرى يف 

 .الصراع 
بشن هجوم على اجلزائر و االعتداء على مراكبها يف عرض البحر لكن املدفعية اجلزائرية أجربهتا على  1661رتا عام قامت اجنل  -

هاجم االجنليز ميناء جباية و أضرموا النار يف اثين عشر مركب جزائري ، كما هامجوا ميناء اجلزائر و  1611العودة ، و يف سنة 
 .اضرموا النار يف ثالثة مراكب 

حلبة الصراع ضد اجلزائر إىل جانب الفرنسيني و االجنليز كل من االسبان و اهلولنديني ، و كاد األمر يتحول اىل حتالف أورويب  دخل-
حملاربة الفرنسيني ، و صاحلت الفرنسيني لتحارب  1663 إال أهنا تفطنت وفوتت الفرصة فصاحلت اهلولنديني عام ضد اجلزائر ، 

 .صاحلت االجنليز لتعود اىل احلرب مع فرنسا و هكذا 1611عام  يف واالجنليز و اهلولنديني ، 

http://www.el-hamel.com/RMF/forum.php?s=0737744aedb905e2150cda34d55aef1a
http://www.el-hamel.com/RMF/forum.php?s=0737744aedb905e2150cda34d55aef1a


 : الصعةد الداخلي    - ب

 .االنفصال عن اخلالفة العثمانية و االستقالل ابجلزائر من الناحية الشكلية  -
االضطراابت ضد األغوات حماولة و كانوا يسعون إىل إاثرة " الطبقة احلاكمة" امتنع الرايس عن تقدمي الدعم االقتصادي لالنكشاريني  -

 .منهم الستعادة السلطة اليت سلبت منها
 .عدم رضا األهايل عن الطبقة االنكشارية  -
 عام القبائل و بالد العاصمة ، :مثل كثرية جهات يف ضدهم ثورات كما شبت عدة السلطة ، على نفوذهم فرض يف اآلغوات فشل -

 الستعادة البحر رايس طائفة شجع الذي األمر .األمور بزمام القبض على عاجزين و جعلتهم من هيبتهم ، انلت م ، 1668
 .مكانتهم 

 ألغي هذا النظام بقرار من ديوان األوجاق و الذي عوض بنظام الداايت ، حيث يظل الداي . 1611و بعد اغتيال علي أغا عام 
    . تعيني من خيلفه يف طوال حياته دون أن يكون له احلق  يف احلكم

ميثل هذا العهد املرحلة األخرية من مراحل التواجد العثماين ابجلزائر ، و يعترب نظام الداايت  ( :5181-5515) عهد الداايت - ت
   1611إىل  1611انتصارا لطائفة الرايس ، كما يدل ذلك على اختيار الداايت األربع األولني من بني طائفة الرايس ، و من فرتة 

بون من طرف الرايس ، مث اسرتجع األوجاق نفوذهم ، فأصبح الداي خيتار من بني ضباط االنكشارية ، و ذلك كان الداايت ينتخ
بسبب احلمالت األوروبية على السواحل اجلزائرية خالل عهد الداايت و اليت أحلقت أضرارا كبرية ابألسطول اجلزائري و أضعفت 

 مركز الرايس 

 :لية تتميز فرتة الداايت ابخلصائص التاو 
 و بدخول  شكلية ، سلطته وأصبحت الديوان ، نفوذ تقليص على عملوا كان لفئة الرايس دورا ابرزا يف أتسيس حكم الداايت الذين

 .سياسيا  استقرارا عرفت الداايت عهد اجلزائر
 العثماين التواجد اتريخ نصف تعادل سنة و  هي 111دامت مدة   حيث اجلزائر، هبا مرت اليت الفرتات أهم من الداايت فرتة تعترب 

الدولة العثمانية يف تسيري شؤوهنا الداخلية و  عن للجزائر احلقيقي مبرحلة االستقالل املرحلة  هذه على نطلق أن ابجلزائر ، و ميكن
 .اخلارجية 

صالة اجلمعة و حيث احتفظت تركيا لنفسها بسلطات شكلية يف اجلزائر متثلت بصفة خاصة يف الدعاء للسلطان العثماين يف 
االعرتاف مبراسيم التعيني و التعاون يف جمال احلروب ، حبيث تقوم اجلزائر بتقدمي املساعدة العسكرية للبحرية الرتكية يف حالة تعرض 

و  كذا يف تقدمي داايت اجلزائر هلدااي أثناء املناسبات ( .  1121كما حصل يف معركة انفارين سنة ) تركيا لالعتداء خارجي 
نية و السياسية ، و ابلتايل القاسم املشرتك بني الدولتني دفع  ابجلزائر إىل االعالن عن والئها الروحي و التبعية االمسية للدولة الدي

 .العثمانية و حتالفها معها كدولة 
 البايلرابايت  حكم أايم السابق ونفوذها سلطّتها اسرتجاع من أجل اجلزائرية الدولة شؤوون يف التدخل املتكررة العثمانية الدولة حماوالت

  .و العصيان التمرد على هلم املعادية القوى فحّفزت الداايت ، على مركز ذلك و أتثري و الباشوات ، ،
  الذي صار مبثابة برملان يف عصران احلايل ، و السلطان العثماين ال يلعب ( اجمللس ) أصبح الداي ينتخب من طرف الديوان العايل

لتثبيت اختيار الديوان العايل ابجلزائر ، و يف حالة ( أو فرمان ) اختيار داي اجلزائري و ينحصر دوره يف إصدار مرسوم أي دور يف 
 .شغور املنصب فإن الديوان العايل هو الذي خيتار خليفته بنفس األسلوب السالف الذكر

 طرف من الباشا املبعوث برفضهم احلكم ، ثنائية عهد فأهنت السياسي ، نظامها يف هامة مرحلة اجلزائر دخلت 1115حبلول عام 
ابجلزائر ،و ابلتايل  العثماين للسلطان كممثل ، "ابشا ابراهيم شرقان" شاوش استقبال علي الداي رفض العثماين ، حيث السلطان



و أكثر من هذا قاوم . العثمانية  الدولة عن الفعلي االستقالل مرحلة و هي ،( الباشا و الداي ) بني املنصبني  أصبح الداي جيمع
 .الداايت حىت وساطة الباب العايل يف املشاكل الداخلية و اخلارجية للجزائر ، و مل يعد بذلك السلطان العثماين أي نفوذ فيها

 و  احلرب يف أمور األعلى والقاضي للبالد ، و السياسي العسكري املسؤول هو يعني الداي يف منصبه مدى احلياة ،  حيث كان
 صالحياته  من للحد الوسيلة هو القتل كان فقد غري حمدودة صالحيات له أي التوظيف ، و على الضرائب على و املسؤول السلم

 أصبحت الدولة اجلزائرية يف عهد الداايت تتمتع حبرية العمل يف اجملال السياسي و بنت جيشا قواي و عندها ميزانية مستقلة ال تقل
ابسم اجلزائر و يبعث بقناصل ( سلم و جتارة ) ة الدول القوية يف تلك الفرتة ، كما كان الداي يعقد املعاهدات أمهية عن ميزاني

اجلزائر إىل الدول الكربى و يوافق على اعتماد القناصل يف اجلزائر بدون مشاورة تركيا ، و يعلن احلرب ، و يستعمل العملة اخلاصة 
 . ني استقاللية القرار اجلزائريابجلزائر ، و هذه العوامل كلها تب

 و الداايت مل خيدم األهايل و مل يستجب ملطالبهم ، حيث بقي أبناء اجلزائر مهمشني و مل تكن هلم ( الرايس ) إن نفوذ اجليش البحري
 .مشاركة حقيقية يف قيادة البالد 

ود مناضلني و مقاتلني ضد القوات املسيحية املعادية توجه القوات العسكرية و السياسية خلدمة مصاحلهم ، حيث حتول الرايس من جن
لإلسالم إىل رجال يبحثون عن الغنائم ألنفسهم و للحكام ، و ابملثل اهتم حكام اجلزائر الداايت جبمع الثروة من العمليات احلربية 

 .، و مل يهتموا بتطور الدخل من الثروة الفالحية و توفري الغذاء للسكان
 :ألحداث اليت عرفتها فرتة الداايت فنوجزها يف النقاط التالية أما فيما خيص أهم ا

، متكن حكام اجلزائر يف هذه املرحلة األخرية من القضاء هنائيا على الوجود االسباين يف اجلزائر و ابلتحديد يف وهران و املرسى الكبري -
حيث كان التحرير األول عنوة عام : مرحلتني  يذكر أن حترير مدينة وهران من االسبان مت على. . 1112و كان ذلك يف سنة 

على يد مصطفى أبو الشالغم ابي االايلة الوهرانية و صهره أوزن حسن ، و يف عهد الداي دمحم بقطاش ابشا ، و ذلك  1151
و  ،وهران  إىل معسكر من البايلك عاصمة نقلت االنتصار هذا إثر بعد أن مكث فيها االسبان مائتني و مخسة أعوام و على

ابشا   اثنية ، إىل أن جاء  عهد حسن مرة و احتلوها 1132سنة  عادوا اإلسبان األول ، لكن بفتح وهران احلدث هذا يسمى
 .  1112سنة  وهران ملدينة النهائي التحرير يديه على شهد الذي

  :طرف من خاصة البحرية اجلزائر قوة من االنتقامبرغبة  البالد سواحل على األوربية الغارّات كثرة العهد هلذا املميزة األحداث من -
 12يف عهد الداي اباب حسن  و ابلضبط يوم " دوكني " و الفرنسيني  ، حيث نظم األمريال الفرنسي  اإلجنليز ، اإلسبان ،

ءت كغريها من محلة عسكرية قوامها ثالثون سفينة حربية ملهامجة شرشال و مدينة اجلزائر ، لكن هذه احملاولة اب 1612جويلية 
بسبب نشوب  1116أبرمت اجلزائر معاهدة سلم مع فرنسا ملدة مائة سنة ، لكنها نقضت عام  1615و يف عام . الفشل 

 .  معركة بني السفن الفرنسية و اجلزائرية ، و مرة أخرى مت الصلح بني الطرفني 

، حيث قنبلت امليناء اجلزائري ، لكن اجليش  1115يد عام و يف عهد دمحم عثمان ابشا  خاضت اجلزائر حراب ضد الدمنارك و ابلتحد-
 .البحري اجلزائري كان أقوى منها بكثري فتغلب عليها و أجربها على التفاوض 

، و (  Don Pédro) شنت القوات االسبانية محلة عسكرية ضد اجلزائر أبمر من امللك شارل الثالث و بقيادة  1115و يف عام -
من بعدها . السبانية على أرض اجلزائر حىت تصدت هلا قوات صاحل ابي قسنطينة و أحلقت هبم شر اهلزمية مل تكد تنزل القوات ا

حاول امللك شارل الثالث مصاحلة اجلزائريني لكن الداي دمحم عثمان ابشا رفض لعدم ثقته يف االسبان ، فكرر االسبان هجماهتم 
و بعد . لكن كالعادة  القوات البحرية اجلزائرية أجربهتم على االنسحاب(  Don Antonio) على اجلزائر بقيادة  1115عام 

ذلك قبلت اجلزائر الصلح مع االسبان على شرط جالء احلامية االسبانية من وهران و املرسى الكبري ، فقبل االسبان هذا الشرط ، 
   . 1112لكن مل ينفذ فعليا إال يف عهد الداي حسن ابشا أي يف سنة 
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، كلية علوم اإلعالم و االتصال، قسم 18ىل اتريخ اجلزائر املعاصر، جامع  اجلزائر إحماضرات يف مقةاس مدخل بوزيفي وهيبة،  -1

 . 2516.االعالم،
 1111، بريوت ، دار العرب االسالمي ،  1، ط  5152التاريخ السةاسي للجزائر من البداي  و لغاي  عمار بوحوش ،  -2
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، دار ( ط.ب)،  (م  5152 –م .ق 158من عهد الفةنقةني إىل خروج الفرنسةني ) املختصر يف اتريخ اجلزائر صاحل فركوس ، -5

 (ط.س.ب) العلوم للنشر و التوزيع ، 
، جملة الواحات للبحوث و الدراسات ، املركز  م 51و  55مالمح من شخصة  اتريخ اجلزائر خالل القرن مجال الدين سهيل ،  -1

 2511،  13اجلامعي غرداية ، العدد 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ (  5181- 5151) اين الكراغل  و السلط  يف اجلزائر خالل العهد العثمدمحم مقصودة ، -6
 2515احلديث و املعاصر ، قسم التاريخ و اآلاثر ، كلية العلوم االنسانية و احلضارة االسالمية ، جامعة وهران ، 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 .األوضاع العام  للجزائر قبل االحتالل الفرنسي: احملاضرة  الثانة                               
 .األوضاع السياسية داخل و خارج اجلزائر  - أ

 األوضاع العسكرية  - ب

 األوضاع االقتصادية  - ت

  األوضاع االجتماعية - ث
  

إن األوضاع العامة للجزائر السياسية و االقتصادية و االجتماعية أتثرت بشكل كبري بطبيعة و خصائص احلكم العثماين هبا     
الذي استمر ما يزيد عن ثالثة قرون من جهة ، و بشخصيات احلكام األتراك من جهة أخرى ، حيث متيزت هذه األوضاع 

و يف هذه احملاضرة عن األوضاع العامة للجزائر .االضطراابت و االحنطاط أحياان أخرى  ابالستقرار و االزدهار يف بعض األحيان و
، بعد أن كانت تتمتع مبكانة  16قبل االحتالل الفرنسي سنتناول الفرتة اليت بدأت فيها اجلزائر أتخذ منعرجا خطريا بنهاية القرن 

 عاما تدهورا، و اليت عرفت فيها اجلزائر (  1135-1155) لداايت مرموقة و هيبة دولية ، مركزين على الفرتة األخرية من حكم ا
 .و االجتماعية  و االقتصادية والعسكرية السياسية احلياة جماالت على طرأ

 :األوضاع السةاسة  - أ
رغم أن عهد الداايت كان مليئا ابلثورات و املؤامرات و مل تكن مدة حكمهم تستمر طويال ، إال أنه : األوضاع السةاسة  الداخلة   -1

 1166) أي من سنة 11ميكن أن نستثين من ذلك الفرتة اليت حكم فيها الداي دمحم بن عثمان ابشا يف النصف الثاين من القرن 
و ذلك ابلتعاون مع كل من الباي دمحم الكبري و صاحل ابي  ، حيث عرفت اجلزائر يف ظل حكمه استقرارا نسبيا(  1111 –

قسنطينة يف ادارة شؤون البالد داخليا و خارجيا ، كما استطاع الداي دمحم بن عثمان ابشا أن يتغلب على العجز الذي كانت 
 . تعاين منه امليزانية العامة للجزائر  

ئر قبل االحتالل الفرنسي ميكن القول أهنا متيزت بعدم االستقرار األوضاع السياسية الداخلية للجزا و يف جممل احلديث عن
السياسي و األمن ، حيث تواصلت االضطراابت ، و التناحر على احلكم و االستبداد ، و االغتياالت و نشوب الفنت األهلية و 

لضرائب و اإلاتوات ، علما أن التمرد التمرد و العصيان من طرف األهايل بسبب السياسة اليت انتهجها الداايت إبرهاق األهايل اب



يذكر أن السياسة اجلبائية الرتكية املرتفعة طبقت عندما نقصت املغامن . و العصيان كان يواجهه الداايت ابلقوة و سفك الدماء 
 .البحرية يف السنوات األخرية من العهد الرتكي ابجلزائر بسبب فقداهنا السيطرة على البحر املتوسط 

بعد  1612و من بني التمرادات و الثورات على احلكم الرتكي تلك اليت قام هبا سكان العاصمة و القبائل اجملاورة عام      
اقدامهم على اشعال النريان يف مرافق امليناء و بعض السفن الراسية به ، و حركة التمرد الواسعة اليت قام هبا كراغلة تلمسان يف عهد 

كوجوك  ، حيث سيطروا على املدينة و طردوا منها احلامية الرتكية ، كما حاولوا االتصال بكراغلة عاصمة الداي ابراهيم ابشا  
اجلزائر لالنضمام اىل حركتهم ، لكن الداي تفطن لألمر و قضى على متردهم ابلقوة  ، ابإلضافة إىل متردات أخرى عرفتها خمتلف 

 (.االوراس  -واحات اجلنوب -احلضنة -سكان البليدة ،1161القبائل الكربى عام ) مناطق اجلزائر مثل 

، حيث أعلن ابن األحرش  1155جويلية  15جوان إىل  15كما نذكر يف هذا الصدد ثورة ابن االحرش  اليت ظهرت ما بني      
ذكر بعض ي. اجلهاد للقضاء على سلطة ابيلك الشرق ، و بعد سلسلة من املالحقات متكن الباي من وضع حد هنائي لثورته 

املؤرخني أن الثورة العارمة البن األحرش ابلشرق اجلزائري جاءت بتحريض من اجنلرتا ضد احلكم الرتكي ، و ذلك بعد االمتيازات 
 .الكبرية اليت قدمها الداي لفرنسا يف اجلزائر خاصة يف ميدان استغالل املرجان ابلقالة 

اجلزائر لتشمل أوساط القبائل اجلبلية واجلهات الشرقية و الوسطى من كما ظهرت حركات مترد أخرى انتشرت يف عدة مناطق من 
 .البالد

   :األوضاع السةاسة  اخلارجة  -2

 كانت السياسة املغاربية متوترة يف أكثر فرتات اتريخ بالد املغرب ، فقلما ما كانت العالقات ودية أو حسنة أو : املستوى املغاريب
تعتربها إقليما اتبعا هلا و تونس ترفض ذلك ، كما   اجلزائر ت الغربية ، فمثال مع تونس كانتعلى األقل إدراك خطورة التحداي

و من جهته كان للمغرب أطماع قدمية يف تلمسان ، كما كان ينظر للجزائر كخطر يهدده و .  قسنطينة  يف كانت لتونس أطماع 
ت مؤامرات كثرية بني البلدان املغاربية من أبرزها زحف تونس و قد ظهر  جيب تفاديه حىت و ان اقتضى األمر التحالف مع الغرب ،

، و زحف املغرب على تلمسان ، و هكذا ظلت  1152و املغرب و األقصى و طرابلس متحالفني من تونس إىل قسنطينة عام 
 .احلوادث مستمرة إىل أن بدأت التحالفات األوروبية تتهيأ القتسام ممتلكات ما يسمى ابلرجل املريض

 حيث كان دافع اجلزائر احليلولة دون قيام أي ،  و جتارية مع عدة دول أوروبية عالقات سياسية أقامت اجلزائر: املستوى األورويب
حتالف أورويب ضدها ، أما الدول األوروبية فقد أجربت على التقرب من اجلزائر و تبادل التمثيل الدبلوماسي معها ، حلفظ 

ة بتقدمي الرتضيات املالية هلا، علما أن هذه العالقات مل ختل من نزاعات و حروب حبرية بسبب مصاحلها التجارية من القرصن
اخلالف حول السيادة على البحر األبيض املتوسط ، و فيما يلي نفصل يف عالقة اجلزائر مع دول أورواب و الوالايت املتحدة 

 :األمريكية 
يف غالب األحيان مع بريطانيا ، فاستفادت اجلزائر من التنافس احلاد بني بريطانيا و  كان للجزائر عالقات ودية :عالق  بربيطانةا ال -

 .فرنسا ، ختللت تلك العالقات معاهدات سالم بني الدولتني ، نصت على تنشيط التجارة بني البلدين 
بت من داي اجلزائر بعدما أرسلت كما أن بريطانيا كانت تبذل كل ما يف وسعها لتتوتر العالقات بني اجلزائر و فرنسا ، حيث طل

له ابخرتني حمملتني ابهلدااي أن جيعلها حمل فرنسا ، خاصة فيما يتعلق ابستثمار املؤسسات الفرنسية ، و قد استجابت هلا اجلزائر 
لتها ، التاريخ الذي شنت فيه بريطانيا مح 1116، حيث سحبت االمتيازات من فرنسا و منحتها إايها إىل غاية  1156يف سنة 

 .على اجلزائر 
لكن هذا مل مينع بريطانيا من شن محالت عسكرية على اجلزائر إلضعافها و إجبارها على التخلي عن سيادهتا البحرية ، و من      

 . 1116، و محلة اكس ماوث  1615، و  1665محلتها على مدينة اجلزائر عامي : بني هذه احلمالت نذكر 



لتوتر يف معظم فرتاهتا بسبب احتالل اسبانيا للمرسى الكبري و وهران ، و احلمالت املتكررة على املدن و متيزت اب: عالق  ابسبانةا ال-
 .املوانئ اجلزائرية 

،   1116كانت اجلزائر كعادهتا السباقة يف االعرتاف أبمريكا كدولة مستقلة عن بريطانيا عام : ابلوالايت املتحدة األمريكة   عالق ال-
دات كثرية ، لكن االعرتاف و املساعدات مل مينع اجلزائر من أن تفرض على أمريكا االيتاوات اليت كانت تفرض كما منحتها مساع

على كل الدول األخرى املارة على البحر املتوسط ، و يبدو أن الكنغرس األمريكي الذي اعترب أن اجلزائر بعيدة و أن عالقته 
اتوة ، و عليه أعلنت اجلزائر على أمريكا حراب و أرسلت أسطوهلا إىل احمليط األطلسي ابلبحر املتوسط قليلة ، فقرر أن ال يقدم اإل

فأسر جمموعة من البواخر األمريكية و قادها إىل السواحل اجلزائرية ، مما جعل  الكنغرس األمريكي يرسل وفدا يفاوض و يلتمس 
ألف دوالر  121، و مبقتضاها تدفع أمريكا  1116تني عام املساعدة لدفع اإلاتوة ، و مت التوقيع على معاهدة سالم بني الدول

ألف  22، هذا مقابل اطالق سراح البواخر احملتجزة ، و كذلك تعرتف أمريكا بدفع مبلغ ( املعرتف به يف التعامل آنذاك ) اسباين 
 . دوالر اسباين سنواي للجزائر 

عرفت العالقات بني اجلزائر و فرنسا تطورات متباينة ، من املودة و التعاون إىل التوتر و احلروب  :عالق  بفرنسا ال. 
 le Traité) بدأت العالقات األوىل و اجليدة بني البلدين يف عهد خري الدين و فرانسوا األول بعد التوقيع على املعاهدة الثالثية 

tripartite   )بفرنسا بدعوة من ملكها و مبعوث السلطان العثماين و فرنسوا األول عام  بني مبعوث خري الدين الذي حل
و على اثر هذه املعاهدة توجه السفري .  1135، حيث كانت فرنسا حريصة على اكتساب ود اجلزائر و ذلك ابتداء من  1131

و كان أول قنصل أورويب ، و   1131، مث عني قنصل فرنسي آخر سنة  (  Jean de Laforet) الفرنسي األول إىل اجلزائر 
 .  قد تتابع املبعوثون الفرنسيون إىل اجلزائر كقناصل أو كسفراء 

و ابلتوازي مع بدء العالقات الدبلوماسية بني اجلزائر و فرنسا ببادرة من هذه األخرية ، أخذت التجارة الفرنسية مع اجلزائر     
  –كما أشران سابقا   – مدينة القالة طابعا قارا ، و ذلك إبنشاء فرنسا للمركز التجاري يف

، لتعود من جديد إىل  1613- 1612مث توترت العالقة بني البلدين إثر احلملة الفرنسية على مدينيت اجلزائر و شرشال عامي    
مت هلا اليت ابدرت اجلزائر ابالعرتاف هبا ، كما قد 1111طبيعتها يف عهد الداي دمحم بن عثمان و حكومة الثورة الفرنسية 

يف الوقت .  مساعدات غذائية متثلت يف الدقيق ، القمح ، الشعري ، احلمص ، الفول ، و هذا بطلب صريح من حكومة فرنسا
 .الذي كانت فيه األنظمة امللكية األوروبية حتاصر فرنسا سياسيا و اقتصاداي قصد القضاء على النظام اجلمهوري اجلديد

أن يعطي فرنسا قرضا خاصا لشراء املواد الغذائية من اجلزائر قدره مليون " حسن ابشا " ئر قرر داي اجلزا 1113و يف عام      
و جتاوزت مساعدات اجلزائر الغذائية لفرنسا . قرضا آخر قدره مليونني فرنك ذهيب ( 1115) فرنك ذهيب ، و أتبع يف العام التايل 

 .إىل مساعدات عسكرية متكنها من الوقوف يف وجه أعدائها 
لكن يف عهد الداي مصطفى ابشا  توقفت املساعدات اجلزائرية لفرنسا و ذلك بعد أن رفض هذا الداي تقدمي املعونة و الدعم    

، و أكثر من ذلك وجه انذارا لفرنسا أن  1111اللذين طلبهما انبليون بونبارت  ، بسبب احلملة اليت شنها ضد مصر سنة 
هنا أصبحت قادرة على شن احلروب وحدها ، و إال أعلن احلرب عليها ، و قد علل مصطفى تسدد الديون اليت عليها جلزائر مبا أ

إن الدول املسيحية يف أورواب تدين ابلوالء املعنوي للكنيسة و هي كذلك هترع ملساعدهتا كلما دعتها " ابشا موقفه هذا بقوله 
ي أيضا مدينة ابلوالء خلالفة االسالمية ، و ألن مصر لذلك ، و ابملقابل فإن الدول االسالمية حيثما وجدت جيب أن تكون ه

دولة إسالمية معتدى عليها من طرف دولة مسيحية فإن الواجب يفرض على حاكم دولة اسالمية أن يقف إىل جانبها و أن ال 
 ."يبقي وسائله و امكانياته يف حوزة املعتدي 



يلتمس فيها من الداي مصطفى ابشا " جريوم " زائر مع أخيه و بعد انسحاب انبليون من مصر بعث برسالة إىل داي اجل     
إعادة النظر يف العالقات الفرنسية اجلزائرية ، و يعيد املساعدات اليت كانت تقدمها اجلزائر لفرنسا ، و تعهد انبليون ابلوقوف إىل 

 .رض و عادت العالقات إىل طبيعتها جانبه دبلوماسيا ملواجهة املتحالفني ضده يف أورواب ، و قد قبل داي اجلزائر هذا الع
( ) ديبوا اتنفيل ) لكن سرعان ما توترت العالقات اجلزائرية الفرنسية من جديد ، بسبب عدم تقدمي قنصل انبليون     

Dubois Thainville  ) ، اهلدية اليت اعتاد القناصل تقدميها له ، و حني طلب الباشا رمسيا على أساس أهنا شيء واجب
انفليون برسالة ساخطة هدد فيها بتحطيم األسطول اجلزائري ، و أنذر أبن فرنسا على عهده ليست هي فرنسا على عهد رد عليه 

 .   البوربون ، و كان نتيجة ذلك أن احتجزت اجلزائر سفينتني فرنسيتني و ضربت أخرى يف ميناء تونس من أحد اجلزائريني 

 1116إىل غاية  1156متيازات من فرنسا و منحها إىل منافستها بريطانيا عام كما أقدم الداي أمحد ابشا   على سحب اال     
 . أين أعادهتا للمرة الثانية لفرنسا ، و بعدها جاءت أزمة ديون اجلزائر على فرنسا و ما ترتب عنها من نزاع إىل احتالل 

سبعني و هي معاهدات سلم و جتارة مت التوقيع عليها يف جيدر ابلذكر أن عدد املعاهدات املنعقدة بني اجلزائر و فرنسا كبري بلغ ال   
أكثر هذه املعاهدات ختدم ( .  اخل ... 1666،  1662،  1661،  1655،  1621، 1611،  1135) سنوات خمتلفة 
بلوماسية كما تنوعت املساعدات اليت قدمتها اجلزائر لفرنسا بني املساعدات العسكرية البحرية ، و املساعدات الد.مصاحل فرنسا 

غري أن أطماع فرنسا التوسعية كانت حتول دوما دون استقرار عالقتها . للثورة الفرنسية ، و املساعدات االقتصادية و املالية للثورة
 :و يرجع بعض املؤرخني النزاع الفرنسي اجلزائري إىل عدة أسباب من أمهها . السياسية مع اجلزائر 

 .واسعة يف اجلزائرتطلع فرنسا اىل حتقيق مكاسب  -1
 .اعتماد أسلوب القوة جتاه أي خالف ينشب ما بني حبارهتا و حبارة اجلزائر  -2
 .املركز التجاري الفرنسي بساحل القالة و عنابة " لنش " شركة   -3

اجلزائر لتأمني سفنها أما بقية الدول األوروبية مثل الربتغال و السويد و هولندا فقد سارعت إىل إقامة عالقات دبلوماسية مع 
 .التجارية العابرة للبحر املتوسط

 التحالف الغريب ضد اجلزائر: 
و يف أوائل القرن التاسع عشر بدأت الدول األوروبية و كذا الوالايت املتحدة األمريكية تكف عن دفع اإلاتوات للجزائر ،       

ها ، خاصة بعدما حققت تفوقا عسكراي واضحا على اجلزائر كما أصبحت النوااي االستعمارية األوروبية تتجلى يف األفق ضد
بفضل دخول دول أورواب مرحلة الثورة الصناعية احلديثة و عدم مواكبة الصناعة اجلزائرية هلذا التطور ، و بذلك اختل ميزان القوى 

 . لصاحل أورواب على حساب اجلزائر 

بطلب من االجنليز و ذلك لوضع  1111جوان من عام  1الذي انعقد يف  حيث حتالف األوروبيون ضد اجلزائر يف مؤمتر فيينا     
، و كلفت بريطانيا ( استعبادهم ) حد هنائي ألعمال القرصنة البحرية اجلزائرية يف البحر األبيض املتوسط و اسرتقاق املسيحيني 

لى منت أسطول حبري إىل اجلزائر و ملا ع 1116عام ( اكسماوث) بتطبيق مقررات املؤمتر ، فتوجه االجنليزي اللورد ايكسمون 
اقرتب من سواحلها وضع الداي القنصل الربيطاين يف السجن ، لكن البحرية اجلزائرية اخندعت ابلراية البيضاء اليت كانت حتملها 

قت به أضرارا جسيمة السفن احلربية الربيطانية فرتكتها تدخل للميناء اجلزائري ، فقنبلت ابملدفعية األسطول البحري اجلزائري و أحل
 . مما أجرب الداي عمر ابشا على قبول شروط مؤمتر فيينا 

تطبيق القرارات الصادرة عن مؤمتر فيينا و خاصة تلك اليت تتعلق إبلغاء الرق و اطالق سراح األسرى : و من بني هذه الشروط    
ة احلرة و االعرتاف أبولوية اجنلرتا يف التعامل مع القنصليات املسحيني املوقوفني يف اجلزائر ، و تسريح البحر األبيض املتوسط للتجار 

 .األجنبية يف اجلزائر 



اجلدير ابلذكر أن محلة اكس ماوث كان ظاهرها تنفيذ إلرادة الدول األوروبية و ابطنها رغبة بريطانيا يف فرض سيطرهتا على    
 .جارية ، بعد أن فقدت مستعمراهتا يف القارة األمريكية البحار لالستحواذ على طرق املواصالت و احلفاظ على مصاحلها الت

قرروا فيه " ايكس الشابيل "عقد األوروبيون للمرة الثانية مؤمتر ضد اجلزائر عرف ابسم مؤمتر  1111سبتمرب  35و يف يوم      
ألحد من هذه الدول املتحالفة  مطالبة كل من اجلزائر و تونس و ليبيا بوضع حد للقرصنة و اعتربوا أي مساس ابلبواخر التجارية

 . سيؤدي إىل رد فعل سريع

إىل اجلزائر ، ليبلغا " جوليان " و " فرميونتل " قدمت قطعة حبرية اجنليزية فرنسية حتت قيادة األمريالني  1111سبتمرب  1و يف      
اجلزائر حرة " ها إىل أورواب رسائل يقول فيها الداي حسني بقرارات املؤمتر ، لكنه رفض استقباهلما و مجع القناصل األوروبيني و محل

مث أمر القناصل األجانب أبن يقدموا ." يف تسيري شؤوهنا كيف تشاء ، و هي ليست مستعدة لتطبيق األوامر اليت أتيت من اخلارج 
لة عسكرية نشارك فيها تعنت الداي حسني قرر أن تنظم مح" ايكس الشابيل "اهلدااي املتأخرة  ، و عندما رأى املشاركون يف مؤمتر 

       معظم الدول األوروبية لتأديب اجلزائر

،  1121أكتوبر  25بعدها دخلت اجلزائر يف مرحلة ضعف و احنطاط و خاصة بعد حتطيم أسطوهلا يف معركة انفارين يوم     
انت هناية الوجود الرتكي يف اجلزائر على ففقدت هي و االمرباطورية العثمانية قوهتا و هيبتها ، فتكالبت عليها الدول األوروبية و ك

 .يف عهد الداي حسني بعد ثالثة قرون من وجودها 1135يد فرنسا عام 
واجهت اجلزائر و الدولة العثمانية هتديدات خارجية كبرية ، خاصة من جانب اسبانيا و الدول االيطالية و :  األوضاع العسكري   - ب

هتتم أبسطوهلا احلريب تدفع به الغارات املسيحية عن مدهتا و سواحلها ، و حتمي التجارة ( أي اجلزائر ) فرسان مالطة ، مما جعلها 
جاج بيت هللا احلرام من اعتداءات القراصنة األوروبيني ، و تدعم به الدولة العثمانية يف االسالمية و املهاجرين األندلسيني ، و ح

جيدر ابلذكر أن الدوافع الروحية اليت كانت وراء اجلهاد البحري لألسطول اجلزائري ضعفن . حروهبا ، و تغنم من خصومها 
 .  ابلتدريج ، ليصبح الربح هو مبدأه األساس

وىل ألسطول اجلزائر تلك السفن اليت أتى هبا األخويني خري الدين و عروج إلجناد إخواهنم املسلمني يف جباية و و قد كانت النواة األ
متركز األسطول يف مدينة اجلزائر اليت حصن ميناؤها و دعم ابملدافع ، ليصبح قاعدة حبرية . اجلزائر ، و عددها أربعة عشر وحدة 
كما أصبحت موانئ املدن الساحلية األخرى كشرشال و . ح القدمية و املعطوبة و جتهيزهاهامة يف بناء املراكب اجلديدة و اصال

و كان اخلشب جيلب من غاابت شرشال و جرجرة و جباية و . دلس و جباية و جيجل و عنابة و تنس قواعد أخرى لألسطول
 .يار جيجل و القل ، كما أنشئت مصانع لصناعة املدافع و البارود و الذخرية و قطع الغ

مكنته من صد و افشال جل احلمالت العسكرية على اجلزائر   11بلغ األسطول اجلزائر أوج قوته يف منتصف القرن       
كاحلمالت االسبانية و الفرنسية و اهلولندية و غريها ، كما كان األسطول درعا واقيا للسواحل املغاربية ضد القرصنة و العدوان 

 .سطول اجلزائري يف محاية التجارة الدولية من القراصنة املرتبصني عرب البحر و قد تعاظم دور األ. األورويب
، و يعود اهنيار  1135إىل أن اضمحل هنائيا سنة  11لكن دور البحرية و نشاط األسطول اجلزائري بدأ يتضاءل مع مطلع القرن 

 :األسطول إىل العوامل التالية 
  دي للجزائر و تقليص دورها اتفاق الدول األوروبية على ضرورة التص. 
   تقييد اجلزائر مبعاهدات شراء سالمة جتارات الدول األوروبية مقابل بعض اهلدااي و الغرامات ، مما قل من نشاطات األسطول

 . 1121قطعة رئيسية سنة  15إىل  1111قطعة عام  155اجلزائري فتقلص عدد قطعه من حوايل 



  ابرجة بقيادة  31مدينة اجلزائر ، و من أخطرها هجوم األسطول االجنليزي اهلولندي املؤلف من  الغارات املسيحية املتكررة على
، و متكن من ختريب قسم من أسوار مدينة اجلزائر و مبانيها و مينائها ، و تدمري  1116أوت  21اللورد األمريال اكسموث يف 

 .معظم أسطوهلا
  أثناء حرب اليوانن اليت دمر فيها ما تبقى من األسطول 1121رها معركة انفارين اشرتاكه يف حروب الدولة العثمانية ، و آخ. 
  ختلف صناعة السفن اجلزائرية و مهارة األسطول قياسا إىل التقدم الصناعي اهلام الذي أحرزته مثيالهتا يف دول الغرب ، و املهارة

 .الفنية اليت اكتسبتها األساطيل األوروبية 
نظرا ( كانت تصنع بواخرها احلربية بنفسها ) تكبت اجلزائر خطأ فادحا يتمثل يف ختليها عن الصناعة البحرية و على صعيد آخر ار 

النشغال التقنيني و املهندسني و الفنيني يف احلرب ، و كذلك بسبب تنازهلا عن غاابت الكرستا  املوجودة ببجاية لفائدة التجار 
أقدم هذين الرجلني على بيع أخشاب الغاابت إىل اجنلرتا اليت اهتمت بصناعتها  اليهود و يف مقدمتهم بكري و بوشناق، حيث

 .  البحرية و كرست كل جهودها لتطويرها ، و عليه فاجلزائر توقفت عن الصناعة البحرية و بريطانيا ضاعفت اجملهود 

إن عدم االمن و االستقرار السياسي و انتشار حركات التمرد و االضطراابت كان له انعكاسات سلبية على : األوضاع االقتصادي  - ت
اجملال االقتصادي ، حيث أمهلت الفالحة بتوقف احلرث و الزرع ، و حدثت جماعات من جراء كثرة الفنت و األهوال و اهتزاز 

افة إىل ظاهرة اجلفاف اليت استمرت سنوات خاصة بشرق البالد و كما أغلقت األسواق خوفا من قطاع الطرق ، إض. اجملتمع 
 . ارتفاع األسعار و غالء املعيشة

جيدر ابلذكر أن االهتمام الكبري للعثمانيني ابجلوانب العسكرية و السياسية انعكس سلبا على اجلانب االقتصادي ، حيث مل يكن 
ن تنهض ابلبالد ، و يتجلى ذلك من خالل عدم اهتمام احلكام األتراك للعثمانيني سياسة اقتصادية واضحة املعامل من شأهنا أ

لتجارة  بتطوير البنية التحتية لإلايلة اجلزائر ، فمثال ابلرغم من اهتمام العثمانيني ابلبحر ال جند لدولة أثرا يف انشاء املوانئ الصاحلة ل
فن القرصنة و ليس بقصد التجارة ، كما مل تتدخل الدولة ، حيث كان االهتمام ابملوانئ اجلزائرية بقصد اجياد مرسى آمن لس

لتحسني وسائل الزراعة ، و مل تسهم يف الوقاية من األضرار الطبيعية ، أو اآلفات الزراعية اليت كانت تتعرض هلا البالد بصورة 
 .مستمرة

ث عرفت اجلزائر انتشار األوبئة خاصة يف مل تكن األوضاع على الصعيد االجتماعي أحسن من غريها ، حي: األوضاع االجتماعة  - ث
، ابإلضافة إىل و  1111إىل سبتمرب  1111الفرتة اليت بلغ فيها مرض الطاعون درجة خطرية و هي الفرتة املمتدة من جوان 

شرشال ، جباية ،  1661، زلزال اجلزائر العاصمة  1632مدينة اجلزائر و املدية عام ) الزالزل اليت ضربت كثريا من املدن اجلزائرية 
اليت خربت البليدة ، و زلزال وهران عام  1165و  1111و  1125و  1123، مث زالزل  1116و اجلزائر العاصمة عام 

 .فتسببت يف الكثري من اخلسائر البشرية و املادية هالك  الكثري من األرواح و املمتلكات (  1115
فبالرغم من وجود عدة فئات أجنبية مسيحية يف اجلزائر ، إال أن اجلماعة ،  هودظهور فئات دخيلة على اجملتمع اجلزائري خاصة من الي 

و يقومون بشراء و ( الرايس) النشيطة اليت ارتفع شأهنا يف هذا البلد هي فئة اليهود ، ألهنا كانت تتعامل مع الداي و قادة اجليش 
ود بعمليات السمرية و القيام بدور الوساطة يف كل العمليات بيع البضائع أو الغنائم اليت حيصل عليها الرايس ، كما اشتهر اليه

 .التجارية إىل درجة أنه أصبح من الصعب على أي عريب أن يبيع دجاجتني بدون وساطة مأجورة من أحد اليهود 
 يقومان ، إذ كاان( بكري ) و يف بداية القرن التاسع عشر جتلت يف اجلزائر نفوذ شخصني يهوديني و مها بوشناق و بوخريص 

لوحدمها بدور البنوك يف اجلزائر ، و حيتكران األسواق التجارية اجلزائرية و خاصة يف ميدان تصدير احلبوب فامتد نفوذمها حىت يف 
بالط احلكم ، فأصبحت هلما قوة أتثري يف القرارات السياسية و االقتصادية و كاان سببا مباشرا يف احتالل فرنسا للجزائر عام 



بقتل اليهودي بوشناق و هو خارج من  1151بب نفوذهم الكبري و سوء تصرفهما قام أحد اجلنود األتراك عام ، و لس 1135
 . 1111قصر الداي ابجلنينة ، أما صديقة بوخريص فقال أبمر من الديوان عام 

 :اإلحال  العلمة  للمحاضرة املقرتح  الثانة  
كلية علوم اإلعالم و االتصال، قسم   ،53جامعة اجلزائر  ،اجلزائر املعاصرحماضرات يف مقةاس مدخل اىل اتريخ بوزيفي وهيبة،  -1

 . 2516.االعالم،
 1111، بريوت ، دار العرب االسالمي ،  1، ط  5152التاريخ السةاسي للجزائر من البداي  و لغاي  عمار بوحوش ،  -2

 2552، اجلزائر ، دار رحيانة ،  1، ط  موجز يف اتريخ اجلزائرعمار عمورة ، -3

، دار ( ط.ب)،  (م  5152 –م .ق 158من عهد الفةنقةني إىل خروج الفرنسةني ) املختصر يف اتريخ اجلزائر صاحل فركوس ،  -5
 (ط.س.ب) العلوم للنشر و التوزيع ، 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ (  5181- 5151) الكراغل  و السلط  يف اجلزائر خالل العهد العثماين دمحم مقصودة ،  -1
      2515احلديث و املعاصر ، قسم التاريخ و اآلاثر ، كلية العلوم االنسانية و احلضارة االسالمية ، جامعة وهران ، 

دراسات ، املركز ، جملة الواحات للبحوث و ال م 51و  55مالمح من شخصة  اتريخ اجلزائر خالل القرن مجال الدين سهيل ،   -6
 2511،  13اجلامعي غرداية ، العدد 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ (  5181- 5151) الكراغل  و السلط  يف اجلزائر خالل العهد العثماين دمحم مقصودة ،  -1
 2515جامعة وهران ، احلديث و املعاصر ، قسم التاريخ و اآلاثر ، كلية العلوم االنسانية و احلضارة االسالمية ، 

، اجلزء الثاين ، اجلزائر ، شركة دار األمة ،  2، ط  5181شخصة  اجلزائر الدولة  و هةبتها العاملة  قبل مولود قاسم انيت بلقاسم ، -1
2551. 

، ألقيت على طلبة السنة الثانية اعالم جبامعة  إىل يومنا هذا 55حماضرات يف مقةاس اتريخ اجلزائر من القرن دمحم العريب الزبريي ، -1
 . 2552-2551:، السنة اجلامعية  53اجلزائر 

، اجلزائر ، الشركة الوطنية لنشر و التوزيع ،  3، ط  (بداي  االحتالل) حماضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث أبو القاسم سعد هللا ، -15
1112 

 ( ط .س .ب) ، اجلزائر ، دار املعرفة ،  1، ج  ( 5111-5181) اتريخ اجلزائر املعاصر بشري بالح ،  -11

----------------------------------------------------------------------------------- 

 .5181أسباب االحتالل الفرنسي للجزائر سن  : احملاضرة الثالث                

 النوااي الفرنسية الحتالل اجلزائر منذ القرن الثالث عشر  - أ

 .خلفيات االحتالل الدينية و السياسية ، االقتصادية و العسكريةوقضية تواطؤ اليهود مع فرنسا يف تسريع احتالل اجلزائر - ب
 .أسباب االستعمار الفرنسي للجزائر املباشرة  - ت
 :النوااي الفرنسة  الحتالل اجلزائر - أ

السبب املباشر الذي أدى  1121أفريل  21ظاهراي تعترب حادثة املروحة بني الداي حسني و القنصل الفرنسي ابجلزائر دوفال يوم 
بفرنسا الحتالل اجلزائر هبدف أتديب الداي ، لكن إذا تعمقنا يف األحداث التارخيية اليت سبقت االحتالل لوجدان أن فرنسا كانت 

 .االستيالء عليها منذ قرون عديدة ختطط الحتالل اجلزائر و 



إن  الفكرة اليت أثريت دوما طيلة القرون " الذي قال " اجرون " و هي احلقيقة اليت صرح هبا بعض املؤرخني الفرنسيني ، أمثال     
( اجلزائر) يف كتابه " اوغستني برانر " و يؤكد على قوله املؤرخ الفرنسي "  1121العديد و الرامية اىل غزو اجلزائر قد جتددت سنة 

احلقائق التارخيية تثبت أن النوااي العدوانية و ."  إن احتالل اجلزائر هو مثرة قرون من جهود متواصلة ابستمرارية جديرة ابلتقدير " 
 غزو الفرنسية ضد اجلزائر كانت منذ الثلث األخري من القرن الثالث عشر امليالدي ، عندما كان يفكر ملك فرنسا لويس التاسع يف

، بعد محلة سابقة كان قد شنها يف املنصورة مبصر سنة  1215و احتالل بلدان املغرب ، فقام حبملة صليبية على تونس سنة 
 .1215، و تقول كثري من املراجع أنه كان يقصد اجلزائر ابلذات ، غري أن شارل التاسع مات دون حتقيق حلمه سنة  1251

ملكا (  le duc d’Anjou) رل التاسع  نية غزو اجلزائر و تعيني أخيه دوق داجنو و من جهته أضمر ملك فرنسا شا     
، و أحلقت أضرارا كبرية  1111أكتوبر  1على اجلزائر ، و ذلك بعد املعركة البحرية اليت هزم فيها األسطول العثماين يوم 

، ( و لو كان ضعفا مؤقتا ) لضعف االسطول اجلزائري  ابألسطول اجلزائري ، و ابلتايل بدا لشارل التاسع أن الفرصة مواتية ، نظرا
 للسلطانو يذكر بعض املؤرخني أن شارل التاسع اقرتح .  يف أن يتوج أخاه ملكا على اجلزائر  1112فراوده األمل شهر ماي 

ان السخرية منه و من فكان جواب السلط ، للسلطان سنوية جزية دفع مقابل اجلزائر على ملكا أخيه بتعيني الثاين سليم العثماين
 .اقرتاحه الساذج

و يف عهد لويس اخلامس عشر  راودت فرنسا فكرة احتالهلا للجزائر مرة أخرى ، حيث متت دراسة كيفية تنفيذ خطة       
و كذلك يف عهد لويس السادس عشر متت " . مذكرة لتخريب اجلزائر " ، حتت عنوان  1163سنة (  Lefort) وضعها لوفور 

، و يف عام  1112سنة (  De Kercy" ) دو كريسي " ة لغزو اجلزائر ، أعدها القنصل الفرنسي العام ابجلزائر دراسة خط
 .مت مرة أخرى إعداد خطة لغزو اجلزائر  1111

و كانت فرنسا ختطط الحتالل اجلزائر ( السنة اليت مت فيها االعالن عن قيام اجلمهورية الفرنسية األوىل )  1112و يف عام     
االستيالء عليها ، و هي ذات السنة اليت مت فيها حترير وهران و املرسى الكبري هنائيا من الوجود االسباين ، و ابلتايل كانت هناك 
رغبة قوية للتجار الفرنسيني و القيادة السياسية بتلك البالد أن حتل فرنسا حمل اسبانيا يف مشال افريقيا و تسيطر على هذه املنطقة 

لثورات الطبيعية ، و بصفتها موقعا اسرتاتيجيا هاما من الناحية العسكرية ، حيث كان اجليش الفرنسي يسعى ابستمرار الغنية اب
و يف عهد انبيلون بونبارت جتددت نوااي فرنسا يف .لتقوية أسطوله و إهناء السيطرة االجنليزية على حوض البحر األبيض املتوسط 

حيلم جبعل البحر األبيض املتوسط  حبرية فرنسية ، لذلك كان خيطط حلملة كبرية ضد دول  احتالل اجلزائر ، حيث كان انبليون
املغرب العريب األربع و إقامة مستعمرات عسكرية فرنسية هناك ، و إضافة املنطقة إىل أجزاء امرباطوريته يف البحر املتوسط ، و 

. و الذين عاشوا فيها ، معلومات عنها و عن سكاهنا و حتصيناهتا لتحقيق ذلك طلب من الفرنسيني الذين كانوا أسرى يف اجلزائر أ
(  Jean Bon Saint-André" ) سانت أندري " متت دراسة اخلطة اليت وضعها القنصل الفرنسي العام  1152و يف سنة 

و اقرتح فرنسي آخر  .و بناء على ذلك أوصى هذا القنصل بضرب اجلزائر ضربة قوية و سريعة و إهناء احلرب يف مثانية أايم . 
عاد انبليون إىل مشروع احلملة ضد  1151أفريل  11و يف يوم .  بنزول محلة فرنسية قرب تنس و اهلجوم على مدينة اجلزائر برا 

فكروا يف إعداد غزوة إىل اجلزائر ، " يقول له فيها (  Decrès" ) ديكريس" اجلزائر ، حيث كتب رسالة سرية إىل وزيره للبحرية  
كما أمره جبمع املعلومات الضرورية عن وسائل التمويل و طبيعة األرض ، و . "  البحري و الربي : ك على كال املستويني و ذل

 25و طلب أن ال يزيد اجليش عن . مكان و زمان احلملة ، و اقرتح التمويه على العدو لكي يظن أن احلملة موجهة إىل صقلية 
 .يف ظرف شهر  ألف رجل ، و أمر أن أتتيه املعلومات

و يف سياق آخر طلب انبليون من ذات الوزير إرسال أحد جنوده سرا إىل اجلزائر ليتجسس و يعود بتقرير مفصل و خطة      
إايك أن حتكي " الذي تلقى تعليمات صارمة مفادها (   Y .Boutin" ) بواتن " واضحة ، فوقع االختيار على الضابط 



و يف ذات ."  قصصا عند العودة ، و تطلق العنان خليالك ، بل عليك أن تسجل أدىن جزئية يف حينها ، و أن تقدم تقريرا كتابيا 
، فقد أقام بواتن يف اجلزائر  و فعال "لكن ، إذا ، ألن : أريد تفاصيل دقيقة حبيث ال تشتمل على " السياق قال بونبارت لبواتن 

، و هو متقنع حبيث ال يتعرف عليه ، و ظل هناك متجسسا على احلصون دارسا خطة  1151جويلية  11ماي إىل  25من 
و لقد وفر له القنصل العام يف اجلزائر كل التسهيالت و . النزول بدقة متنقال من برج البحري شرقا إىل سيدي فرج غراب 

 .يكتف عند العودة ابلتقرير الكتايب ، بل دعمه خبرائط  املساعدات ، و مل
و قد ضمن تقريره معلومات دقيقة عن حتصينات اجلزائر و طبيعة أرضها ، و عدد قواهتا ، و زمن احلملة املقرتحة و املدة اليت    

بدال من ذلك أن تكون احلملة تستغرقها و عدد اجليش الضروري ، كما أظهر األخطار اليت تتعرض هلا احلملة من البحر و نصح 
برية ، و ابالستيالء على قلعة موالي حسن ألهنا تشرف على املدينة ، و اقرتح أن يكون مكان نزول احلملة هو سيدي فرج خللوه 

 .1135كان األساس حلملة غزو اجلزائر سنة   1151اجلدير ابلذكر أن  تقرير بواتن عام .  من املدافع و اجلنود
. و لكن انبليون ختلى عن مشروع احلملة النشغاله ابحلرب يف اسبانيا و حبملة روسيا و ضعف االسطول الفرنسي مث سقوطه     

يذكر أن انبليون أراد . ابإلضافة إىل االضطراابت الطارئة يف أورواب و يف فرنسا نفسها ، كلها ظروف حالت دون حتقيق مشروعه 
ر دوليا يشرك فيه كل من اجنلرتا و روسيا و النمسا ، غري أن اجنلرتا رفضت و القيصر الروسي أن جيعل من قرار غزوه للجزائ

و آخر النوااي العدوانية لفرنسا يف غزو اجلزائر كانت يف عهد .الكسندر االول وافق لكن مل تكن له نية ارسال جنوده إىل اجلزائر 
 .فذ اخلطة اليت وضعها بواتن يف عهد انبليون بونبارت شارل العاشر الذي حقق حلم من سبقوه يف حكم فرنسا و ن

عزم مستمر و اعداد متواصل و : حيث كانت له نية مبيتة و خطة مدبرة بتنفيذ حمكم قام على ثالثة عناصر متوازية و هي       
التقين بني البلدين ،  استفزاز الداي حسني ، و عليه أحكمت فرنسا خطة غزوها للجزائر بعد أن أتكدت من التفاوت احلضاري و

" ) دوفال " و رجح لديها احتمال انتصارها ، فأخذت تبحث عن سبب إعالن حرب ، فأمرت قنصلها العام يف اجلزائر 
Duval   ) أبن يستفز الداي بطريقة ما حىت يقوم بتصرف تتخذه هي ذريعة إلعالن احلرب على اجلزائر. 

دوفال ، الذي مل جتب حكومته على رسائل الداي حسني اليت يطالبها فيها بتسديد و كانت هذه املهمة سهلة ابلنسبة اىل      
و يذكر بعض املؤرخني أن رد .  الديون اليت عليها للجزائر ، فأمرته أبن جييب الداي شفواي أبن طلبه تستحيل االستجابة له

و ." كوميت ال تتنازل إلجابة رجل مثلكم إن ح" القنصل كان وقحا ، إذ وضع يده على مقبض سيفه متحداي ، قائال للداي 
، حيث جاء دوفال لتهنئة داي اجلزائر  1121أفريل  35و هو ما حدث ابلفعل يف ...متادى القنصل يف استفزازه و سوء أدبه 

 .بعيد الفطر ، و كان سؤال الداي ، و كان اجلواب املذكور ، و كانت الضربة ابملروحة الشهرية 
 ( :األسباب غري املباشرة  )خلفةات االحتالل - ب

 :اخللفةات السةاسة  -5
   رغبة شارل العاشر يف إجياد تعاون وثيق مع روسيا يف حوض البحر االبيض املتوسط حىت يتغلب على اهليمنة الربيطانية يف هذا

 .البحر ، و التمركز يف ميناء اجلزائر الذي كان يعترب يف نظر امللك اتبعا لإلمرباطورية العثمانية
  حيث بدأ الصراع الداخلي بني األسرة  1125أتزم األوضاع السياسية الداخلية يف فرنسا بعد تويل شارل العاشر احلكم يف سنة ،

امللكية  اليت صممت على معاقبة األفراد الذين تعاملوا مع احلكم الثوري الذي وضع حدا المتيازاهتا و بني املعارضة من اجليل 
خلقت مصاعب داخلية للملك الفرنسي ،  و هكذا وجد شارل العاشر نفسه وجها لوجه مع أعضاء الربملان الثوري اجلديد اليت 

رجال اجليش : أوال : اجلديد الثائرون على األسرة امللكية ، و رأى أن احلل الوحيد للتغلب على األزمة هو ترضية ثالثة أطراف 
، اثنيا  1111اهليبة االجتماعية اليت فقدوها بعد اهنزامهم يف أورواب عام  بتشجيعهم على حتقيق انتصار عسكري يعيد هلم الثقة و

خبلق حتالف مع التجار الذين جردهتم الثورة من مكانتهم االجتماعية املرموقة يف اجملتمع و االمرباطورية قضت على : التجار : 



إبسكاهتا من خالل إحراز : املعارضة : اثلثا . لتجارة يف العاملأرابحهم اهلائلة غداة اهنزام انبليون و إعادة السيطرة الربيطانية على ا
 .و حتقيق انتصار سياسي على املعارضة الليربالية.  انتصار ابهر على داي اجلزائر

  سعي حكومة شارل العاشر إىل إهلاء الرأي العام الفرنسي عن مشاكل فرنسا الداخلية بقضية خارجية. 
  ريطانيا و النمسا شارل العاشر على القيام بغارة على اجلزائر ، حبيث حيافظ على عرشه و يبقى يف تشجيع الدول الكربى مثل ب

احلكم ملدة أطول ،نظرا ألن مصاحل هذه الدول كانت يف إبعاد فرنسا من أورواب و تشجيعها على االهتمام مبناطق أخرى غري 
 .أورواب

 رية العثمانية اليت بدأت تنهار ، و الدول األوروبية تتهيأ لالستيالء على األراضي التابعة اعتبار حكومة الرايس يف اجلزائر اتبعة لإلمرباطو
 .هلا 

  عقب حرب ( السنغال) تطلع فرنسا إىل التعويض عما فقدته من مستعمرات و مراكز يف أمريكا الشمالية و اهلند و غرب افريقيا
   .عض األراضي يف أورواب بعد حروب انبليونضد بريطانيا ، و كذلك ب( 1163-1116) السنوات السبع 

 :اخللفةات العسكري  -2
 و  1151اهنزام اجليش الفرنسي يف أورواب و فشله يف احتالل مصر و االنسحاب منها حتت ضرابت القوات االجنليزية يف سنة ،

لفرنسي يف أورواب ، جعل امللك شارل و حتالف الدول الكربى ضد اجليش ا 1111اهنزامه مرة أخرى مع انبليون يف معركة واترلو 
العاشر يفكر يف اشغال اجليش مبسائل حيوية و املتمثلة يف التوسع يف افريقيا ابحتالل اجلزائر  ، و ابلتايل يتخلص امللك من 

عسكرية إمكانية قيام اجليش ابنقالب ضده يف فرنسا ، و ابلفعل فإن اجليش الفرنسي قد انشغل ابحتالل اجلزائر و أقام سلطة 
 .1115متينة هبذا البلد إىل غاية 

 :اخللفةات االقتصادي  -8
إن اجلوانب االقتصادية قد لعبت دورا قواي يف إقدام فرنسا على احتالل اجلزائر ، و يظهر هذا بوضوح يف الدراسة اليت نشرها السيد 

اليت ميكن احلصول عليها من جراء إنشاء  حماولة حول االمتيازات" و اليت عنواهنا  1111اتلريان يف شهر جويلية من عام 
 :و عليه ميكن أن نلخص خلفيات فرنسا االقتصادية يف احتالهلا جلزائر فيمايلي." مستعمرات جديدة يف الظروف احلالية 

 مليون فرنك توجد خبزينة الداي 115اعتقاد فرنسا أهنا ستحصل على غنيمة تقدر ب. 
  و هي  1121تطلع فرنسا إىل ثروات اجلزائر الزراعية و املعدنية و أسواقها التجارية ، خاصة بعد انطالق ثورهتا الصناعية عام ،

يف تقريره الذي ارسله اىل شارل (  Clermont Tonnerre" ) كلريمون تونري " احلقيقة اليت أقر هبا وزير احلرب الفرنسي 
توجد مراسي عديدة على السواحل اجلزائرية الطويلة اليت يعترب االستيالء عليها " ...، حيث يقول  1121العاشر يف سبتمرب 

توجد مفيدا لفرنسا ، و حتوي أراضي اجلزائر مناجم غنية ابحلديد و الرصاص ، و تزخر بكميات هائلة من امللح و البارود ، كما 
 ..." يف سواحلها مالحات غنية 

يذكر أن فرنسا منذ بدأ عالقاهتا الدبلوماسية مع اجلزائر و هي تستفيد من خريات البالد االقتصادية ، حيث كانت قد جنحت 
ام يف ع" شركة النش " فيما مضى بفضل عالقتها الودية مع الدولة العثمانية يف أتسيس أول شركة فرنسية لالستثمار املرجان 

كما عملت فرنسا قبل غريها على انشاء مؤسسات جتارية هلا ابجلزائر و تطلع . ، شريطة عدم تسليح املركز ابلسواحل 1161
 .بعض مواطنيها من جتار مدينة مرسيليا إىل إقامة مراكز هلم على ساحل اجلزائر لصيد و لتموين مراكبهم التجارية 

 ئر ،  و تتلخص قضية الديون يف العالقة املشبوهة اليت كانت تربط اليهودين بكري و بوشناق التخلص من تسديد ديوهنا املتبقية للجزا
ابلقنصل دوفال ، فكان اليهوداين يقومان بتسديد ما اشرتته فرنسا من احلكومة اجلزائرية نيابة عنها ، بعدما كانت فرنسا من قبل 

ب الداي حسني بثمن القمح اتفق دوفال مع التاجرين اليهوديني على تشرتي ما حتتاجه مباشرة من موانئ اجلزائر ، و عندما طال



وبناءا على ذلك فإن مسؤولية مشكل تعقد الديون ومتثيل مشهد حادثة املروحة تقع على القنصل الفرنسي دوفال . توقيف الدين 
 . وعلى اليهوديني 

 : اخللفةات الدينة    -8

         املسيحية األوروبية و الدولة العثمانية االسالمية على اجلزائر ، خاصة بعد التعاون الوثيق بني إنعكاس الصراع القائم بني الدول
 . الدولتني حلماية املسلمني ، األمر الذي دفع ابلدول املسيحية يف أورواب أن تتعاون لضرب املسلمني يف اجلزائر و يف اسطنبول 

اجلزائر و اخلالفة العثمانية و إايلتها اإلسالمية ، يف مؤمتري فيينا و اكس  و قد جتسدت النزعة الصليبية و التضامن املسيحي ضد
، مدعية أن اجلزائر تلجأ إىل حماربة ( اجلزائر ) الشبيل أين اجتمعت فيهما الدول املسيحية و قررت القضاء على دار اجلهاد 

 .املسيحيني يف كل مكان
         أكتوبر  15ائر ، و ذلك ما قاله وزير احلرب كلريمون تونري يف تقرير إىل احلكومة يوم إحياء املسيحية يف افريقيا بتنصري اجلز

ميكننا يف املستقبل أن نكون سعداء و حنن مندن اجلزائريني ، أن جنعلهم مسيحيني ، لنحقق بذلك نصرا يبدو أن العناية "  1121
إن العمل الذي سأقوم " ...بقوله  1135مارس  2عاشر يوم كما جند يف هذا السياق تصريح امللك شارل ال." اإلهلية تعده لنا

و غريها من التصرحيات اليت تؤكد اخللفية ."  به ترضية للشرف الفرنسي ، سيكون مبساعدة العلي القدير لفائدة املسيحية كلها
 .الدينية الحتالل فرنسا للجزائر

 :اخللفةات االجتماعة  -1
وتزايد حاجياهتم1135مليوان عام  33لتحسن ظروف الصحة و احلياة ، إذ بلغوا تزايد السكاين الكبرييف فرنسا ال. 

  البحث عن جمال إلسكان بعضهم. 
  الغليان االجتماعي ومشاكله املختلفة. 

 :األسباب املباشرة  - ت
قد أقدمت على  الفرنسية تربر اقدام فرنسا على احتالل اجلزائر ، و تذكر أن فرنسا(   Moniteur) كتبت جريدة مونيتور 

 :ضرب احلصار على اجلزائر نظرا لألسباب التالية 
 1126السماح لصيادي املرجان من كل األجناس ابلصيد على الساحل اجلزائري ، و بذلك إهناء االحتكار الفرنسي هلذا النشاط سنة  -1

 .، و يف ذلك مساس بكرامة فرنسا
 .رق اجلزائرياإلقدام على تفتيش املؤسسات التجارية العاملة يف الش -2
 .أن الداي حسني أجاب ابلرفض للوفد الذي ذهب إليه ابسم مؤمتر إكس الشبال  -3
 .عدم معاقبة الذين هامجوا السفينة الفرنسية   -5
 .فتح التجارة احلرة أمام أورواب أبكملها -1
 .هجومات اجلزائرينيمنع املؤسسات الفرنسية يف القالة من أن تقيم املدافع على احلصن حلماية نفسها من  -6
 .أّن الداي حسني قد وجه برقية شديدة اللهجة فيها احتجاجا على احلكومة الفرنسية اليت مل تسدد الديون املرتتبة عليها   -1
و بناء على ما تقدم من خالل استعراضنا للمشاريع .  إهانة شرف فرنسا بضرب الداي القنصل الفرنسي مبروحته و رفض االعتذار له -1

فرنسية الحتالل اجلزائر و اخللفيات السياسية و االقتصادية و العسكرية لغزو هذا البلد نستشف أن حادثة املروحة ما هي إال ال
) ذريعة افتعلتها فرنسا لتربر احتالهلا للجزائر ، و خري دليل على ذلك ما صرح به رجل الدولة النمسوي ميترينيخ 

Metternich  ) ئات املاليني ، و ال يرسل هكذا مثل هذا اجليش املرمرم عرب البحر ، من أجل ضربة ال يلقى هكذا مب" قائال
   ."مبروحة 



 :اإلحال  العلمة  للمحاضرة املقرتح  الثالث   
، اجلزائر ، مديرية النشر ( ط . ب ) ،  (5121-5181) حماضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث و املعاصر صاحل فركوس ،  -0

 2515.قاملة ،  1151ماي  51جلامعة 
 1111، بريوت ، دار العرب االسالمي ،  1، ط  5152التاريخ السةاسي للجزائر من البداي  و لغاي  عمار بوحوش ، -2          

 2552، اجلزائر ، دار رحيانة ،  1، ط  موجز يف اتريخ اجلزائرعمار عمورة ،  - 3

، دار ( ط.ب)،  (م  5152 –م .ق 158من عهد الفةنقةني إىل خروج الفرنسةني ) املختصر يف اتريخ اجلزائر صاحل فركوس ،  -5
 (.ط.س.ب) العلوم للنشر و التوزيع ، 

كلية علوم اإلعالم و االتصال،   ،53اجلزائر  جامعة ،حماضرات يف مقةاس مدخل اىل اتريخ اجلزائر املعاصربوزيفي وهيبة،  - 1
 . 2516.قسم االعالم،

             

، اجلزء الثاين ، اجلزائر ، شركة دار األمة  2، ط  5181شخصة  اجلزائر الدولة  و هةبتها العاملة  قبل مولود قاسم انيت بلقاسم ،     -6
 ،2551. 

، ألقيت على طلبة السنة الثانية اعالم جبامعة  إىل يومنا هذا 55اتريخ اجلزائر من القرن  حماضرات يف مقةاسدمحم العريب الزبريي ،      -1
 . 2552-2551:، السنة اجلامعية  53اجلزائر 

، اجلزائر ، الشركة الوطنية لنشر و التوزيع ،  3، ط  (بداي  االحتالل) حماضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث أبو القاسم سعد هللا ،    -1
1112 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ (  5181- 5151) الكراغل  و السلط  يف اجلزائر خالل العهد العثماين دمحم مقصودة ،  -1
 2515.االسالمية ، جامعة وهران ، احلديث و املعاصر ، قسم التاريخ و اآلاثر ، كلية العلوم االنسانية و احلضارة 

 ( ط .س .ب) ، اجلزائر ، دار املعرفة ،  1، ج  ( 5111-5181) اتريخ اجلزائر املعاصر بالح ،  بشير-01

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 (. 5181 -5121)مراحل الغزو الفرنسي للجزائر : الرابع احملاضرة                      

 . 1135-1121مرحلةاحلصار البحري الفرنسي للسواحل اجلزائرية  - أ
 .مرحلة اعداد مشروع احلملة العسكرية على اجلزائر  - ب
 (.مرحلة التحضري للحملة ) االستعداد الفرنسي للحملة العسكرية على اجلزائر  - ت

 . االستعدادات اجلزائرية للحملة الفرنسية- ث

 . انطالق احلملة الفرنسية من ميناء طولون إىل سيدي فرج - ج

 (.1135)سقوط العاصمة و بداية االحتالل   - ح

 (.1135-1135)التوسع الفرنسي يف اجلزائر - خ

 .النتائج األولية لالحتالل و ردود الفعل داخليا و خارجيا - د

 : 5181-5121احلصار البحري الفرنسي للسواحل اجلزائري   مرحل    - أ
وصل خرب حادثة املروحة إىل فرنسا يف الوقت الذي تصاعد فيه نشاط املعارضة ضد ملك فرنسا شارل العاشر ، فحاولت املعارضة 

 .د املعارضة استعماهلا ضد احلكومة ، لكن هذه اخلرية حتركت لتجعل من احلادثة ورقة راحبة يف يدها هي ال يف ي



، و قد (  Collet)  و عليه كان رد فرنسا على حادثة املروحة إرسال قطعة من أسطوهلا أمام اجلزائر بقيادة القبطان كويل     
( الداي حسني ) جاء كويل يطلب من الباشا . ، و صعد القنصل دوفال سفينة القبطان   1121جوان  12وصلت القطعة يوم 

فينة و يعتذر للقنصل ، و ملا كان معروفا مسبقا أن الباشا لن يرضى بذلك فقد اشتملت تعليمات كويل أن أييت شخصيا إىل الس
 :على اقرتاحات أخرى هي 

  أن يستقبل الباشا القبطان و رئيس أركانه و القنصل مبحضر الديوان و القناصل األجانب و يعتذر أمامهم إىل دوفال. 
 إىل قطعة األسطول الفرنسي ليعتذر ابسم الباشا إىل القنصل ( وزير البحرية )  أن يرسل بعثة برائسة وكيل احلرج. 
  أن يرفع العلم الفرنسي على مجيع القالع اجلزائرية ، مبا يف ذلك القصبة و تطلق مائة طلقة مدفع حتية له. 

 : بعد ذلك بعدة مطالب فرنسية تتضمن  و كانت تعليمات كويل تقتضي أنه يف حالة قبول الباشا أحد احللول الثالثة يتقدم إليه

 دفع التعويضات  -

 .معاقبة اجلزائريني املسؤولني عن األضرار ابملنشآت الفرنسية -
 .تسليح هذه املنشآت يف املستقبل -
 .اعالن اجلزائر أنه ال حق هلا يف دين بكري -
 .عدم استجابة الداي لواحد من هذه االقرتاحات املذكورة يعلن احلصار رمسيا على اجلزائر -

وضح فيها أن السلطة مل تكن تريد  1121جوان  15و من جهة اجلزائر توجه احلاج أمحد ابي برسالة إىل املسؤولني يف عنابة يوم 
على صعيد آخر أوصى " . ليال و هنارا " راقبة الصارمة جلهة البحر تصعيدا مع فرنسا ، كما دعى هؤالء املسؤولني إىل اليقظة و امل

 .يف رسالته موظيفي ابيلك الشرق حبسن معاملة الفرنسيني و عدم التعدي عليهم أو ظلمهم
الذي أصبح يرعى املصاحل  D’Attiliأرسل كويل عن طريق قنصل سردينيا يف اجلزائر الكونت  1121جوان  11و يف       

 25) بعد انسحاب دوفال انذارا للداي حسني ، و أعطاه أجل قبول هذه االقرتاحات أربعة و عشرين ساعة فقط الفرنسية 
، و كان رد فعل الداي أنه ال يفهم أنه بدال من أن تعني فرنسا قنصال جديدا و تكتب إليه مباشرة جلأت إىل ارسال إنذار ( ساعة

يف  1121جوان  16ذار بدون رد أعلنت فرنسا احلرب على اجلزائر يف يوم و عندما انقضى أجل االن.مضحك مع ضابط حبرية 
غياب األسطول اجلزائري الذي كان يف طريقه إىل اليوانن ملساعدة الدولة العثمانية يف معركتها البحرية املشهورة انفارين ، و قد ظل 

 :بغرض حتقيق عدة أهداف نوجزها فيمايلي .   إعالن احلرب من فرنسا على اجلزائر يف شكل حصار حبري مليناء اجلزائر
 .قطع التموين عن اجلزائر ، و إضعاف قوهتا االقتصادية املعتمدة على النشاط البحري    -1
 .قطع الطريق أمام أي تدخل حمتمل من الدولة العثمانية أو الدول األوروبية املنافسة هلا -2
و كرد فعل على هذا احلصار أمر داي .ية أن ذلك يف صاحل أورواب و املسيحية عموماإقناع الدول األوروبية جبدوى احتالل اجلزائر مدع-3

و يف بعض الرواايت التارخيية تقول أن الداي حسني أمر . اجلزائر ابي قسنطينة ابالستيالء على املنشآت الفرنسية الواقعة يف إقليمه
 . بتخريبها 

، أين  1121أكتوبر  5لى فك احلصار ، فقاموا مبحاوالت عديدة منها حماولة اجلدير ابلذكر أن البحارة اجلزائريني عملوا ع    
قطعة حبرية حتمل متطوعني من اخلروج من ميناء اجلزائر ، فخرجت مخس قطع فرنسية من خط الدفاع لتواجهها ، و  11متكنت 

و عودة القطع الفرنسية إىل خط  جرت معركة و اشتباكات عنيفة بني الطرفني دامت ساعتني ، لتنتهي ابنسحاب اجلزائريني
 .  دفاعها

استوىل الرايس على  1121و من جهة أخرى تواصلت القرصنة البحرية بني فرنسا و اجلزائر ، ففي شهر أوت من عام     
سفن  أكتوبر من نفس السنة من إغراق أربع 21سفينتني فرنسيتني يف مياه وهران و أسروا حبارهتما ، لكن الفرنسيني متكنوا يوم 



أغار الفرنسيون على ميناء وهران و متكنوا من اسرتجاع إحدى سفينتيهم  1121ماي من سنة  22غرب مدينة اجلزائر ، و يف 
 .   اللتني وقعتا بيد اجلزائريني 

و  قطع أخرى ،  6قطعة حبرية قبالة املوانئ اجلزائرية و شكلت دورية حبرية من  12و بعد هذه االصطدامات رابطت حوايل    
و هكذا أصبح عدد القطع . كلفت قطع أخرى مبراقبة املالحة و توفري األمن هلا ، و وضعت قطع أخرى يف حالة استنفار دائم

 (. قطعة حبرية  15) البحرية املكلفة ابحلصار حوايل مخسني قطعة 

 :اعداد مشروع احلمل  العسكري  على اجلزائر - ب
بقي احلصار مستمرا على اجلزائر و ابملقابل فتحت فرنسا ابب املفاوضات مع اجلزائر هتدف منها إىل إلغاء احلصار بطريقة مشرفة ، 

 21يف (  Bézard) فبعثت عدة وفود لغرض استئناف املفاوضات ، منها البعثة اليت ذهبت اىل اجلزائر بقيادة الضابط بيزار 
و تال ذلك . فشلت يف التفاوض مع الداي حسني إلصراره على عدم دفع تعويضات إىل فرنسا ، و لكن البعثة  1121أفريل 

بعثة أخرى بقيادة نفس الضابط اليت فشلت أيضا ألن الباشا رفض أحد الشروط الفرنسية األساسية و هو إرسال وزير من 
 .لح مع فرنساحكومته إىل ابريس لالعتذار ، و اشرتط أن يفعل ذلك فقط بعد توقيع معاهدة ص

وصل مبعوث خاص من شارل العاشر ملك فرنسا ، للمفاوضات مرة أخرى مع الداي حسني ، و   1121و ففي جويلية    
 ." :لدي ابرود و مدافع : " كانت شروطه اليت رفضها الداي حسني قائال 

  رد االعتبار للشرف الفرنسي املهان. 
  إطالق سراح األسرى الفرنسيني. 
 رض االاتوةإهناء ف. 
 إهناء القرصنة. 

و خالل مدة احلصار البحري على مدينة اجلزائر اليت دامت ثالث سنوات ضعفت القوات الفرنسية و نفذت ذخريهتا و انقرض  
معظم جيش الضابط كويل ، و تكسرت أكثر املراكب و كانت خامتة أمر هذا الضابط بقتله ، و يف هذا الصدد ذكر بعض 

 .فقة على هذا احلصار كانت أكثر من عشرين مليون فرنك ، و ابملقابل اجلزائر مل يلحقها ضرر كبري املؤرخني أن الن
إن تكاليف احلصار الباهظة سواء من حيث تكاليف األسطول أو من حيث اخلسائر اليت حلقت التجارة الفرنسية اليت كانت 

أن التجارة الفرنسية عادت إىل أسلوب القوافل ، أو من حيث  مهددة بسبب عدم توقف القرصنة اجلزائرية بصفة هنائية إىل درجة
اخلسائر البشرية  من جهة و أمام فشل املفاوضات مع اجلزائر  ، و إصرار فرنسا على مطالبها إبرغام الداي على االعتذار و دفع 

، و ختطط لتنتقل إىل اخلطوة  تعويضات و إصراره بدوره على الرفض ، جعلت فرنسا ترى عدم نفع حصارها البحري على اجلزائر
 .الثانية املتمثلة يف حتويل احلصار إىل محلة 

يذكر بعض املؤرخني أنه من اليوم الذي أمر ملك فرنسا شارل العاشر من الضابط كويل ضرب حصار حبري على مدينة      
حيث ارتفعت بعض . نواباجلزائر شرعت فرنسا يف اعداد مشروع احلملة ، و أعدت عدة مشاريع من طرف جنراالت و 

األصوات تنادي ابلعودة إىل مشروع انبليون املتعلق ابحتالل مدينة اجلزائر ، و من بني الذين كانوا متحمسني للمشروع جند املركيز  
ئر ، يتضمن مشروعا مفصال لعملية غزو مدينة اجلزا 1121أكتوبر  15كليمون طونري وزير احلربية الذي قدم تقريرا إىل امللك يوم 

احلرب قائمة مع مدينة اجلزائر ، كيف ميكن إهناؤها بشكل مفيد و جميد لفرنسا ؟ هذه هي املسألة اليت جيب " جاء يف مقدمته 
 ." فحصها

امللك " حق " كما جاء يف تقريره أنه ال فائدة من احلصار ، موضحا يف ذات الوقت األسباب اليت حتتم احلملة و تستجيب ل      
يذكر أن املشروع الذي تقدم به وزير احلربية كليمون . يف القيام هبا ، كما استعرض يف تقريره الوسائل اليت البد منها الجناز العملية



–نسا شبيه ابملشروع الذي اقرتحه اجلاسوس بواتن يف عهد انبليون ،  و لكن يف هناية األمر اتبعوا خطة بواتن طونري إىل ملك فر 
 السابقة الذكر

خطة تتمثل فيما ينبغي  أن تكون عليه اجلزائر بعد االنتصار عليها ، و " بولينياك " و من جهته أعد رئيس جملس وزراء فرنسا     
 :حرية االختيار بني البدائل التالية  اقرتح على جملس الوزراء

إبقاء الداي يف حكم اجلزائر على أن تشرف فرنسا عليه من الناحية العسكرية فيحدد له عدد اجليش و األسطول الذي يستطيع -
 .الداي االحتفاظ به 

 .للمالحة يف البحر األبيض املتوسطإعادة اجلزائر إىل الدولة العثمانية إلنشاء  حكومة منظمة فيها تضمن احرتام اجلزائريني  -
 .أن تتقاسم فرنسا اجلزائر مع الدول األوروبية و خاصة اجنلرتا -
 .أن حتتل فرنسا اجلزائر بصورة دائمة و أن تستغلها اقتصاداي  -

 .و ابلطبع فإن االقرتاح الرابع هو الذي وقع عليه االختيار بعد االنتصار الفرنسي على الداي و زوال حكومته
بناء على ما تقدم و بعد ثالث سنوات من احلصار و فشله يف إرغام الداي على تقدمي االعتذار ، و بعد ثالث سنوات من  و

تنظيم محلة على مدينة  1135جانفي  31تصاعد قوة املعارضة اليربالية لنظام شارل العاشر ، قرر جملس الوزراء الفرنسي يوم 
هناك مصلحتان متمايزاتن ، و لكنهما متصلتان اتصاال وثيقا ، قد أدات اىل " أهدافها بقوله  اجلزائر ، حدد الوزير األول بولونياك

و هي الثأر لشرف رايتنا ، و احلصول على تصحيح : االستعدادات اليت جرت يف موانئنا ، احدامها ختص فرنسا ابلدرجة األوىل 
ى ممتلكاتنا من االعتداءات و أعمال العنف اليت تعرضت هلا يف  األخطاء اليت كانت السبب املباشر يف النزاع ، و للمحافظة عل

كثري من األحيان ، مث احلصول على تعويض مايل ، ابلقدر الذي تسمح به دولة اجلزائر ، على مصاريف احلرب اليت مل نتسبب 
فع اجلزية اليت مازالت أورواب تدفعها إىل أما املصلحة الثانية اليت هتم البالد املسيحية عامة ، فهي إلغاء الرق و القرصنة و د. فيها 

 ."والية اجلزائر

 (:مرحل  التحضري للحمل  ) االستعداد الفرنسي للحمل  العسكري  على اجلزائر  - ت

 :بعد أن تقررت احلملة بصفة فعلية ، عملت فرنسا يف اجتاهني 
معتمدا عسكراي ، و كلف اجلنرال " البارون ديين " ة ، و قائدا للقوات البحري" دوبري " كل من  مت تعيني: حتضري احلمل  بشراي -5

و على صعيد آخر عني اجلنراالت قبل انطالق احلملة .ابهلندسة ، كان على هؤالء أن يشرفوا على عمليات التحضري " فاالزي "
بني طولون و دراغينيون  على رأس الفرقة األوىل اليت عسكرت" بريتزين " بشهرين ليتمكنوا من التعرف على جنودهم ، حيث عني 

، و عني لوفريدو على رأس الفرقة الثانية اليت عسكرت بني طولون و إيكس ، و وضع الدوق كارس على رأس الفرقة الثالثة اليت 
فارس ،  155ألف رجل ، أما اخليالة فحوايل  21علما أن جمموع جنود الفرق الثالث كان أكثر من . عسكرت يف إيكس 
رجل يف ضواحي أرل ، و احتلت املدفعية اليت بلغ  1155ن ، بينما عسكرت اهلندسة اليت كانت تتكون من عسكروا يف اترسكو 

على رأس احلملة ، و كان حتت إمرته " دوبورمون " أبواب طولون ، و أخريا عني وزير احلربية نفسه الكونت  2155عدد رجاهلا 
 . ضابطا برتبة جنرال 11

" مرتمجا ، منهم  55ملة ابإلضافة إىل العسكريني هيئة من مرتمجني بلغ عدد أفرادها حوايل و من جهة أخرى ضمت احل      
 .،  كما رافق احلملة رسامون " ليون أايس " و " جورج كاروي 

ايم األوىل من تطلب حتضري احلملة ماداي حوايل ثالثة أشهر من العمل ليال هنارا ، عني أصبح العتاد جاهزا يف األ: حتضري احلمل  ماداي  -2
سفينة جتارية يف مرسيليا و طولون ، كما مجعت كمية ضخمة من  155ابرجة متلكها الدولة و  155شهر ماي ، جتمعت 

املالبس و من اخليام و األغطية و أغذية شهرين و األعالف و العرابت و أدوات شق الطرق و األخشاب و احلواجز و كمية 



ألف كلغ من البارود و عتاد التلغراف ، و محلة احلملة  معها   215و أكثر من ( شة ماليني خرطو  1) ضخمة من اخلراطيش 
 .ماي 11علما أن هذا العتاد الضخم كان كله جاهزا على منت السفن قبل . اخل...كذلك مطبعة 

 :هتةئ  الرأي العام الداخلي و الدويل    -8
انئها و إقامة مستشفى يف ماهون ابلبليار يستعمل لعالج اجلرحى و متكنت فرنسا من أن حتصل على موافقة اسبانيا لالستعمال مو 

، بل مسح هذا الباي بتسهيل متوين  1121املرضى ، كما جنحت يف ضمان حياد حسني ابي تونس يف حرهبا مع اجلزائر منذ 
.  لي إن جاءت من مصر و من جهته التزم يوسف ابشا طرابلس ابلعمل على شل قوات دمحم ع. احلملة ان اقتضت الضرورة لذلك 

أما املغرب األقصى الذي عرب عن امتناعه الصريح بتقدمي العون للجزائر ، فقد مسح سلطانه موالي عبد الرمحن للفرنسيني ابلتزود 
 .من موانئه يف حالة الضرورة كذلك 

و مل تلق فرنسا موقفا رافضا بصراحة سوى من اجنلرتا اليت كانت تنظر إىل احلملة بعني الريبة و الشك ، إىل درجة أهنا طالبت     
بتوضيحات خاصة ابحلملة ، غري أن وزير البحرية الفرنسية مل يرفض تقدمي التوضيحات فحسب بل رد على السفري االجنليزي 

   ."دمت أو ابألحرى إن استطعتم امنعوان إن أر " متحداي إايه 
 :استعدادات اجلزائر ملواجه  احلمل   - ث

 حسني الداي اقدم احلملة ،حيث ملواجهة أيضا تستعد هذه كانت اجلزائر ضد عسكرية حبملة للقيام تستعد فرنسا كانت بينما
 فرنسا استعداد خرب إليه فنقلوا ابريس ،و  وطولون ومرسيليا ايطاليا من كل يف اجلواسيس لعدد من  مرتبات على ختصيص ابشا
 السفن بني ليال تتسلال أن استطاعتا جزائراين سفينتان اخلرب هذا أكد و قد    إلرساله ، رهيبا أسطوال أعدت و أهنا املدينة لغزو

 أن نقلت أيضا اليت األخبار ضمن و من االيطايل ، العلم و األخرى االجنليزي العلم حتمل أحدامها كانت احملاصرة ، الفرنسية
 .  فرج  سيدي جزيرة شبه يف املدينة غرب األرجح على سريسو و أنه ، 1830 ماي شهر يف اجلزائرية الشواطئ سيبلغ األسطول

لكن رغم األخبار اليت جاءته من اجلواسيس تنذره بوقوع  وقوعها ، قبل احلملة بتفاصيل علم على ابشا حسني كان و هلذا    
 األوربية احلمالت شأن شأهنا ( غارة حبرية ) البحر من الضرب يتعدى لن ذلك على اجلزائر ، إال أنه اعتقد أن احلملة الفرنسية

 .السابقة ستفشل ال حمالة كما فشلت سابقاهتا
و من جهة أخرى كان الداي حسني ال يزال على االعتقاد أبن الفرنسيني لن يتخلوا عن فكرة التفاوض رغم استعداداهتم حلملة    

  .، و كان يساعده على اعتقاده كثرة الرسل و البعثات اليت جاءت طالبة التفاوض منذ إعالن احلصار
ينة اجلزائر هي اليت منعته من حتصني سيدي فرج و استعمال كل إن ثقة الداي حسني يف عدم هجوم فرنسا برا على مد    

يف سيدي فرج مل حتضر املدفعية ، و مل حتفر اخلنادق و مل يكن هناك "  " املرآة " إمكانياته ، و كما يقول محدان خوجة يف كتابه 
و يف اليوم الذي نزل فيه " بقوله  مضيفا." قد نصبها يف بداية اعالن احلرب ( حيي آغا) مدفعا كان اآلغا السابق  12سوى 

فارس ، و مل يكن مع ابي قسنطينة إال عدد قليل جدا من  355املاريشال دوبورمون مع جيشه مل يكن حتت تصرف اآلغا سوى 
ل اإلنزا"  األجناد ، ألنه مل يكن مستعدا خلوض املعركة ، و كان ابي التيطري يف املدية ، و مل يصل منها إال بعد بضعة أايم 

 .الفرنسي 
و من جهة أخرى مل يكن ابراهيم آغا قادرا على مواجهة الفرنسيني ، حيث مل يكن قائدا ممتازا يف يوم من األايم ، و مل بعرف     

اآلغا ابراهيم مل يعد أي شيء و مل يتخذ أي نوع من التدابري و مل يعطي أي أمر ، و " إن .  الشيء الكثري من التكتيك العسكري 
ن كان هذا اآلغا يريد حماربة الفرنسيني بدون جيش منظم و ال ذخرية حربية و ال مؤن ، و ال شعري للخيل ، و بدون أن هكذا إذ

و مل يكتف ابراهيم آغا بعدم القيام أبية استعدادات لصد العدو ، بل إنه عارض ." تكون له املقدرة الضرورية للقيام ابحلرب
ي قسنطينة الذي رأى أنه ليس من السياسة يف شيء أن جتمع القوات اجلزائرية يف نقطة اقرتاحات زمالئه أمثال احلاج أمحد اب



واحدة ، و إن من الواجب توزيعها حبيث حيمل جزء منها إىل غريب سيدي فرج ، و معىن ذلك أن الفرنسيني إذا الحقوا اجليش ، 
و اذا .  اجلزائر ، إذ يستطيع اجليش البدء ابهلجومفإهنم سيبتعدون عن هدفهم الذي هو مدينة اجلزائر ، و سيكون ذلك لصاحل

قصد الفرنسيون مدينة اجلزائر ، فإن اجليش اجلزائري سيهامجهم من اخللف و االنتصار عليهم ، كما اقرتح ابي قسنطينة أن يتوىل  
" ا من هذه االقرتاحات بقوله و يكون مقر القيادة مدينة الدار البيضاء و كان رد ابراهيم آغ.كل قائد االعتناء جبزء من اجليش 

و رأى ابي قسنطينة يف هذه اإلجابة البليدة . " إنكم ال تعرفون التكتيك األورويب ، إنه يتعارض كل املعارضة مع تكتيك العرب 
 .إهانة له ، لذلك التزم الصمت و مل يسمح لنفسه إببداء أية مالحظة أخرى

زائري بدل ابراهيم آغا لكانت األمور أحسن حاال ، ألن جتاربه يف البحر و الرب و لوال كان اآلغا حيي على رأس اجليش اجل" و    
داخل  إىل املراسيل أما من جهة داي اجلزائر فقد أرسل." شجاعته يف كل املناسبات تكون ضماان للجندي الذي يعمل حتت أوامره

 ب قسنطينة ابي أمحد احلاج هايل على السواء ، فوعدهالفرنسيني ،فاستجاب لندائه الرمسيون و األ ضد اجلهاد إىل يدعون البالد
حمارب  ألف  20  ب التيطري ابي بومرزاق مصطفى و وعد حمارب ، آالف 6 ب وهران ابي حسن و وعد حمارب ، ألف 30

و أرسل الداي حسني أيضا  .رب حما آالف 4 حويل ميزاب أهايل و مجع حمارب ، ألف 18 و 16 بني جرجرة شيوخ و مجع ،
إىل ابي وهران أيمره بتحصني امليناء ، كما أرسل إىل ابي قسنطينة أيمره بتحصني ميناء عنابة و يستقدمه إىل العاصمة طبقا 

 .للتقاليد اليت تقتضي القدوم كل ثالث سنوات  ، كما أمر إبجراء إحصاء لعمال مدينة اجلزائر و إرساهلم إىل القالع للدفاع عنها
 الظاهرية للجزائر إال أن  االستعدادات هذه و رغم     

 :انطالق احلمل  من مةناء طولون إىل سةدي فرج  - ج
، متجهة إىل اجلزائر  1135ماي  21ميناء طولون احلريب يوم " دي بورمون " غادرت احلملة الفرنسية بقيادة اجلنرال وزير احلرب 

و نزلت بشبه جزيرة سيدي فرج غريب العاصمة على بعد  1135جوان  15جلزائرية يف ، و قد وصلت احلملة إىل ميناء العاصمة ا
كلم ، وفق خطة بواتن اليت وضعها يف عهد انبليون ، و اليت أكد فيها أن تلك املنطقة هي نقطة الضعف يف الدفاع اجلزائري   21
 . 

مث مهامجة مدينة اجلزائر برا من انحية اجلنوب ، لعلم  كما قضت خطته أن أجنع طريقة لالنتصار هي النزول هبذه املنطقة ،      
 .بواتن إبمهال األتراك التحصينات الربية ، و اكتفائهم ابلدفاعات البحرية القوية 

و يف غياب خطة عسكرية دفاعية و اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع احلملة من النزول إىل الرب ، جنح الفرنسيون دون مقاومة تذكر 
 .1135جوان  11ا على سيدي فرج ، و انتصروا على قوات الداي يف اسطاوايل  أين كان معسكر القوات اجلزائرية يف و استولو 

برج موالي " جويلية سقط  5و واصلت قوات دي بورمون يف الزحف على اجلزائر العاصمة تبعا للخطة اليت رمسها بواتن ، و يف 
و هو احلصن الذي يشرف على العاصمة و الوحيد الذي كان حيمي املدينة . ن املعاركيف يد الفرنسيني بعد أربعة أايم م"  احلسن 

و عندما يئس األتراك من ايقاف اهلجوم الفرنسي على احلصن أضرموا النار يف . من اجلهة اجلنوبية و اجلهات الربية بصورة عامة 
 .ة خزينة الذخرية و فجروا احلصن ، لئال يستخدمه الفرنسيون لقصف العاصم

 و طلب متر به البالد الذي الوضع هلم وشرح و الدين القانون و رجال املدينة أعيان حسني الداي مجعو أمام هذا الوضع احلرج    
 املقاومة ضد الفرنسيني ؟ مواصلة الصواب من هل :التايل السؤال أمامهم وضع و قد .املوقف ملواجهة يفعل فيما النصيحة  منهم

 جبواب أجابوه وجه عدة من املوضوع تقليب و بعد االستسالم ؟ معاهدة على معهم املدينة إليهم و التوقيع تسليم جيب أو
 .أوامره  يطيعون فهم ذلك غري رأيه كان إذا و لكن احلرب ، ملواصلة استعداد أهنم  على و هو غامض،

مدينة اجلزائر   أعيان من عدد اجتمع للمدينة ، الفرنسي اجليش دخول من أايم ثالثة قبل أي م 1830 عام جويلية 2 ليلة و يف  
 على ثرواهتا و يعتدون سيبيحوهنا وينهبون فإهنم عنوة الفرنسيون دخلها ما إذ و أنه حمتما ، أمرا أصبح املدينة ضياع أن و قرروا



 بعد االستسالم على ينص الذي الثاين (الداي حسني ) الباشا  اقرتاح قبول لذلك تفاداي األطفال ، و رأوا ، و يقتلون النساء
 . ، مقتنعني أن فرنسا سترتك اجلزائريني يتمتعون بدينهم و تقاليدهم و سترتك هلم أمواهلم و مساجدهم و زواايهم  معاهدة توقيع

 ما على و اطالعه الباشا ملقابلة القصبة إىل عنهم وفدا و أرسلوا املدينة دخول عند الفرنسيني مقاومة عدم و بناء على ذلك قرروا  
 كاتبه الداي حسني أرسل 1830 جويلية 4 يوم و يف     .التايل اليوم خالل القضية يف سينظر أبنه أجاهبم و قد .عليه اتفقوا

 مع  للتفاوض الفرنسية القيادة مقر و أمحد بوضربة و محدان بن عثمان خوجة كمرتمجني إىل االجنليزي ابلقنصل مصحواب مصطفي
 :و عرض عليه الصلح ، حيث كان الداي مستعدا لتحقيق األمور التالية .  "بورمون دي"

 .التنازل عن كل الديون-
 .الدفع نقدا كتعويض عن االعتذار -
 .إعطاء مجيع االمتيازات للتجارة الفرنسية   -
 .تعويض مجيع نفقات احلملة  -

و تسليم العاصمة ، فعرض عليه عن طريق رسوله وثيقة  و لكن دي بورمون رفض هذه العروض و أصر على استسالم الداي
 :تتضمن الشروط التالية 

   1135جويلية  1 يوم صبيحة الفرنسي اجليش إىل املدينة هذه و ميناء للجزائر ، التابعة احلصون و كل القصبة ، حصن يسلم 
 .الساعة العاشرة على

    الشخصية  ثرواته كل و حيازة له ، احلرية برتك اجلزائر ، داي السمو ، صاحب جتاه الفرنسي للجيش العام القائد يتعهد 

 الفرنسي  العام القائد محاية للداي حسني كامل احلرية يف اختيار املكان الذي يرغب السفر إليه رفقة عائلته و أمواله ، و يكون حتت
 .أسرته و أمن الشخصي أمنه ضمان حرس وسيتوىل طوال اقامته يف اجلزائر ،

    (احلماية  و نفس االمتيازات أي نفس) يتمتع اجلنود األتراك التابعني للجيش اجلزائري ابحلقوق املقررة يف الفقرات السابقة. 

  و ال  بدينهم ، و ال الطبقات ، خمتلف من السكان حبرية مساس أي يلحق و لن حرة ، ممارسة الشعائر الدينية االسالمية ستبقى
   .العام الفرنسي بذلك عهد شرف و يتعهد القائد احرتام حمل نساؤهم و ستكون و صناعتهم ، بتجارهتم و ال أبمالكهم ،

كل تدخل ابلتتابع مث القصبة ، إىل حاال ذلك عقب الفرنسية اجليوش و سيدخل العاشرة ، الساعة قبل املعاهدة هذه تبادل سيتم 
جويلية  1و اضطر الداي إىل قبول الشروط الفرنسية السالفة الذكر ، و وقع على وثيقة االستسالم يوم احلصون املدينة البحرية 

1135  
 :سقوط العاصم  و بداي  االحتالل  - ح

 من دولة الداي أعالم و أنزلت املدينة أبعلى اجلديد الباب من اجلزائر مدينة الفرنسيني اجلنود دخل م 1830 جويلية 06 يوم يف
 قساوسة فيها  كبري و خطب للمسيحيني صالة و أقيمت ، الفرنسي االحتالل راايت مكاهنا يف و ارتفعت و األبراج القالع مجيع

جويلية رحل  15و يف يوم    ".إفريقيا  شاطئ على للمسيحية اباب فتحت لقد "  :الفرنسية احلملة قائد خماطبا فقال احلملة ،
الداي عن مدينة اجلزائر و توجه إىل انبويل إبيطاليا ، مث التحق بفرنسا ، و أخريا توجه إىل االسكندرية حيث أقام هبا حىت وفاته و 

 حتولت احلملة يف غضون أايم إىل احتالل ، و حتول أتديب الداي حسني ابشا إىل أتديب" و هكذا   .  1135دفنه هبا سنة 
إىل انتقام من صاحب الدار نفسه ألنه عريب و مسلم و ألنه رفع " الرتك املستبدين الغرابء " شعب و أرض ، و حتول االنتقام من 

سالح املقاومة يف وجه االحتالل ، و أخريا حتول احملررون إىل غزاة نقلوا حرهبم من مدينة اجلزائر إىل خمتلف أحناء القطر شرقا و 
 . "غراب و جنواب

 :مرحل  توسع االحتالل الفرنسي يف خمتلف املناطق اجلزائري   - خ



يف محلة عسكرية لتوسيع رقعة االحتالل ابلداخل ، فحاول  1135جويلية  23بعد سقوط مدينة اجلزائر خرج دي بورمون يوم 
حاولت  1135أوت  13أوت من نفس السنة ، إال أن مقاومة سكاهنا جعلته ينسحب منها ، و يف  2احتالل مدينة عنابة يف 

فرنسا احتالل مدينة وهران و املرسى الكبري ، غري أن املقاومة الشعبية اضطرت احلملة الفرنسية لعودة إىل العاصمة منهزمة و اليت  
 ".أميدي " املسمى "  دي بورمون " كانت من نتائجها قطع رأس ابن  قائد احلملة على اجلزائر العاصمة و وزير احلربية 

أوت  25كأول جينريال حاكما عاما للجزائر ، و يف " كلوزال " مت تعيني (   1135أوت  13أي ) نفس اليوم و يف    
قام كلوزال إبعادة تنظيم اجليش .بعد االنقالب الذي حدث ضد امللك شارل العاشر مت نفي دي بورمون إىل اسبانيا  1135

،  1135يف أكتوبر " الزواف " ول فرقة مشاة من بعض اجلزائريني املرتزقة الفرنسي بعد هزائمه يف خمتلف مناطق اجلزائر ، و أنشأ أ
 .و كان اهلدف من إنشاء تلك الفرقة االقتصاد يف املال و الدم الفرنسي و ضرب اجلزائريني بعضهم ببعض 

سجد البليدة إىل من دخول مدينة البليدة الذي حول م" بواييه " متكنت احلملة العسكرية بقيادة  1135نوفمرب  11و يف  
جنحت القوات الفرنسية يف  1135ديسمرب  16و يف . نوفمرب من نفس السنة مت احتالل املدية 22مستشفى عسكري ، و يف 

استمرت املناوشات . استولت فرنسا على أرزيو و مستغامن و بعض املناطق اجملاورة هلما  1133االستيالء على وهران ، و يف عام 
، و ظلت فرنسا خالل ذلك حماصرة يف العاصمة ، حيث مل  1135 - 1133ت العدو يف متيجة خالل بني اجملاهدين و قوا

 .يقم العدو بغزوات جديدة إال على املدن البحرية 
للتحقيق يف األوضاع و األحوال يف هذا البلد اقرتحت أن تكتفي  1133يذكر أن اللجنة االفريقية اليت ارسلت اىل اجلزائر عام     

الفرنسية ابحتالل املناطق الساحلية فقط ، و عدم التوغل إىل الداخل إال لضرورة الدفاع عن املناطق الساحلية ، لكن  القوات
 . 1111القوات الفرنسية توغلت حنو املناطق الداخلية ، و قامت ابالستيالء عليها حىت وصلت إىل جانت سنة 

من ( سنة  55) احتالل كامل الرتاب الوطين إال بعد حوايل أربعني سنة اجلدير ابلذكر أن املستعمر الفرنسي مل يتمكن من    
، حيث بدأ أول األمر ابحتالل املدن الساحلية ، مثل جباية و وهران و مستغامن و عنابة ، و منها ( 1115-1135) الكفاح 

 -كما أشران سابقا  –زحف على املدن الداخلية 
 :أسبابالهزيمة-د
و استبداله بصهره ابراهيم آغا الذي ال يفهم شيئا يف فن احلرب أو قيادة  1121يف سنة " حيي آغا " حسني قائد جيشه إبعاد الداي   -5

 .بقي اجليش بدون قائد حقيقي  1135جويلية  1و ابتداء من هذه السنة و إىل يوم . اجليش 
حيث اخلطة الدفاعية اليت وضعها اآلغا ابراهيم إلعاقة االنزال . عدم وضع خطة أو اسرتاتيجية مدروسة و دقيقة ملواجهة اجليش الفرنسي -2

البحري للجيش الفرنسي كانت غري جمدية ، بل جاءت متأخرة عن أواهنا ، ألن حتصني شاطئ سيدي فرج كان حيتاج إىل وقت 
 .طويل 

 .رفض اآلغا ابراهيم اقرتاح احلاج أمحد ابي قسنطينة -3
 .ند ميناء سيدي فرج عدم إعداد الدفاعات الكافية ع -5
 .سوء تنظيم القوات اجلزائرية اليت كانت هتاجم العدو بطريقة فوضوية ، فضال عن افتقارهم للتدريب و االنضباط  -1
 .اختالل ميزان القوة املادية و البشرية و التنظيمية لصاحل الفرنسيني -6

 :لالحتالل األولة  النتائج
 اجلزائر يف العثماين احلكم هناية 1-

  1135- 51- 22يف  بفرنسا اجلزائر إحلاق قرار 2-
  .كتشاوة جامع كنائس ، مثل إىل املساجد من الكثري حتويل 3-



 .لالحتالل   الشعبية املقاومة بداية 4-
 .اجلزائر من العثمانيني طرد 5-
 .الدولة و خزينة الداي خزينة هنب 6-
 .اإلسالمية األوقاف مصادرة 8-

 :احتالل اجلزائر املواقف الدولة  من 
و متحفظ ، و فيما يلي سنذكر  و معارض مؤيد بني الفرنسية القوات أبيدي اجلزائرية الدولة سقوط من الدولية املواقف تباينت   

 :أهم هذه املواقف 
 :الدول الغربة   -5

 :ردود  فعل الدول الغربية ، و فيما يلي سنستعرض أهم   و االحتالل للغزو مؤيد عمومه يف األوروبية الدول موقف كان
  احلملة بال حتفظ و دعمته مبهندسني عسكريني ، و صرحت أبهنا تنظر يعني الرضا إىل احتفاظ فرنسا مبركز  روسيا أيدت :روسةا

أنظار  حمط) قوي يف اجلزائر لصيانة أمن املالحة يف البحر املتوسط ، ألهنا رأت يف ذلك تقليال لالهتمام فرنسا ابلشرق و البلقان 
 .، كما أملت أن حتظى بدعم فرنسا ألطماعها يف الدولة العثمانية ، و هتديد املصاحل الربيطانية يف البحر املتوسط( روسيا

   أيدت احلملة :أملانةا . 
   القطاع حتفظت من العدوان الفرنسي على اجلزائر العتقاد بعض أوساطها السياسية و العسكرية أبحقيتها يف احتالل  :اسبانةا

ع الوهراين من اجلزائر ، نظرا لوجودها السابق بوهران و املرسى الكبري ملا يقرب من ثالثة قرون ، و الرتباطها ابتفاقية جتارية مفيدة م
اجلزائر ، و حرصها على االحتفاظ بعالقات جيدة مع بريطانيا ، لكن هذا مل مينعها يف سياق مناصرة الرأي العام األورويب لعملية 

كما سبقت (  Mahon) زو من السماح للحملة الفرنسية ابلتوقف جبزر الباليار للتمون و إقامة مستشقيات مبيناء ماهون الغ
 .االشارة إليه ، واستئجار عدد من سفن الشحن االسبانية 

 مرتنيخ مييل إىل موقف الوحيد ، حيث كان مستشارها  املعارض الربيطاين الصف يف كانت بعدما التأييد إىل اضطرت  :النمسا
بريطانيا ، و يف ذات الوقت كان مييل و حكومته إىل حتويل اهتمام فرنسا إىل التوسع خارج أورواب ، كما عليها جماراة حليفتها 

 .روسيا و بروسيا يف أتييد اخلطوة الفرنسية ، فقبلت النمسا ابألمر الواقع 
  أيدت الغزو و عرضت خدمات ضباطها على فرنسا لتضعف اهتمامها ابملسائل األوروبية خاصة منطقة الراين ، و لعدم  :بروسةا

 .اهتمامها هي ابلبحر املتوسط ، فضال عن وقوعها حتت ضغط حليفتها روسيا
  األبيض املتوسط ، و أعلنت البحر و مصاحلها يف هتديدا لتفوقها  ذلك رأت يف عارضت الغزو و احتجت عليه ، ألهنا :بريطانةا 

 .عمليا املوقف هذا ترمجة تستطع مل بريطانيا اجلزائر ، و لكن مدينة لتأديب عملية قصف من أبكثر تسمح لن أهنا
حيث امتنعت عن القيام أبي عمل إلعاقة الغزو أو إجبار فرنسا على االنسحاب لتوقعها اهنزام الفرنسيني يف اجلزائر ، و رهان 

تها على أن فرنسا مىت تورطت و غدت مهددة ابهلزمية ، ستلتمس من بريطانيا التدخل ملساعدهتا ، و عندها تصبح بعض ساس
 .بريطانيا سيدة املوقف ، و كذا لعدم وجود نية لدى حكومتها خبوض حرب ضد فرنسا بسبب اجلزائر

 هذا اإلطار يف املبذولة الدبلوماسية املساعي بعد احلملة أيدت :املتوسط  للبحر الشمالة  الضف  الدول االسكندينافة  و دول. 
    أن الرئيس األمريكي ثيودور روزفلت ( 1111-1111) روى جول كامبون الذي حكم اجلزائر بني  :الوالايت املتحدة األمريكة

هم الذين خلصوا أمريكا مما ال ، ألن الفرنسيني  1135قد عرب له عن امتنان أمريكا لقضاء فرنسا على القرصنة يف اجلزائر سنة 
إنكم ابلقضاء على هؤالء " و نسب كامبون إىل روزفلت أنه قال له . يليق هبا و هو دفع ااتوات إىل قراصنة اجلزائر حلماية جتارهتا

 ."القراصنة قد خدمتم كل األمم املتحضرة



 :العامل العريب -2
   هلم  اتبعة تونس يعتربون الذين كانوا اجلزائر داايت من انتقاما لالحتالل املؤيدين من تونس ابي كان: تونس. 
  و الصمت  التحفظ التزم: املغرب. 
   عمليا  ذلك جتسد و مل سياسيا عارضت احلملة فقد :طرابلس. 

 اليت الضعف حلالة نظرا احلدث مستوى يف موقفها فلم يكن األم و الدولة األكرب اإلسالمي أما ابلنسبة إىل احلليف  :العثمانة   الدول -8
 موقفها اقتصر أورواب ، و ابلتايل يف احلاصلة احلضارية للتطورات مواكبتها و عدم قواهتا العسكرية يف الفوضى بتفشي تعيشها كانت

 فرنسا إن جاءت متأخرة ، مث الوساطة هاته و لكن ، وفرنسا اجلزائر بني اخلالف لتبديد ابشا الطاهر هو خاص إرسال مبعوث يف
  .و امليدان األرض على انتصارا حققت قد قواهتا كانت اهتماما ، و قد تعرض مل

 :اإلحال  العلمة  للمحاضرة املقرتح  الرابع    
، اجلزائر ، مديرية النشر جلامعة ( ط . ب ) ،  (5121-5181) حماضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث و املعاصر صاحل فركوس ،  -1

 2515قاملة ،  1151ماي  51
 1111، بريوت ، دار العرب االسالمي ،  1، ط  5152التاريخ السةاسي للجزائر من البداي  و لغاي  بوحوش ،  عمار -2

 2552، اجلزائر ، دار رحيانة ،  1، ط  موجز يف اتريخ اجلزائرعمار عمورة ،   -3

، دار ( ط.ب)،  (م  5152 –م .ق 158من عهد الفةنقةني إىل خروج الفرنسةني ) املختصر يف اتريخ اجلزائر صاحل فركوس ، -5
 (ط.س.ب) العلوم للنشر و التوزيع ، 

، كلية علوم اإلعالم و االتصال، قسم 53بوزيفي وهيبة، حماضرات يف مقياس مدخل اىل اتريخ اجلزائر املعاصر، جامعة اجلزائر  -6
                . 2516.االعالم،

، اجلزء الثاين ، اجلزائر ، شركة دار األمة  2، ط  5181ئر الدولة  و هةبتها العاملة  قبل شخصة  اجلزامولود قاسم انيت بلقاسم ،    -1
 ،2551. 

، اجلزائر ، الشركة الوطنية لنشر و التوزيع ،  3، ط  (بداي  االحتالل) حماضرات يف اتريخ اجلزائر احلديث أبو القاسم سعد هللا ،      -1
1112 

 ( ط .س .ب) ، اجلزائر ، دار املعرفة ،  1، ج  ( 5111-5181) ئر املعاصر اتريخ اجلزابشري بالح ،    -1

 (ط.س .ب ) ، اجلزائر ، دار هومة للطباعة و النشر ة التوزيع ،  (5181-5158) اجلزائر خالل احلكم الرتكي صاحل عباد ، -15
 احملاضرة----------------------------------------------------------

 (.العاصم  واملقاطع  الوسطى الشرقة  والغربة ) املقاوم  الشعبة  وظهور الزعامات:اخلامس 

 :املقاوم  الشعبة - 

 :يلي كما فكانت و مبرحلتني الشعبية املقاومة بداية مرت لقد

عندماسقطت العاصمة يف يد العدو، تشكلت قوات ريفية عفوية وأخذت موقعها حول العاصمة،  :األويل الشعبة  املقاوم -
 املواد أسعار وارتفعت ينهشه اجلوع فأخذ ،البحر من جهة إال اجلهات من كل العدو حماصرة التلقائية الريفية املقاومةونظمت 

 وأخذ املرض املدينة يدخلوا ومل الفرنسيني زاد نفد ابلريف،و زارعهمم إىل منها يهربون أعيان املدينة وراح خميفة، درجة إىل الغذائية
 .عليهم يقضيان واليأس



 ذلك يف حماوال العسكرية االستعمار ما كان ليبقي مكتويف األيدي لذا عمل علي توسيع نطاق عملياته :الثانة  الشعبة  املقاوم -
 يف قبائلهم وزعماء شيوخهم اجلزائريون و كان ابملقابل الداخلية، املناطق مث الساحل مبدن بدءا الرتاب كامل على سلطانه بسط

 زعموم، بن دمحم احلاج :من كال منهم نذكر الزعماء و الشيوخ أولئك ومن جمموعات ذلك يف مشكلني الزحف هلذا التصدي
 .وغريهم ..القادر، عبد األمري والد الدين حمي الشيخ زعموم، بن احلسني

 70) يف السن طاعنا وكان الليل أم فليسة أو فليسة قبيلة على وهوقائدا 1830 منذ برزالذي  زعموم بن دمحم احلاج مقاوم -
 سوء مثة ومن األخرى، األوطان قواد من غريه على طويل يد له كانت،عليه يزعم فيما غريه واستشارة ابألانة ميتاز وكان، (سنة

 زعموم ابن احلاج أوتبعية والء ندري ال أننا كما .سيباو قائد أوقاسي بلقاسم أمثال السلم حالة يف أحياان بعضهم مع التفاهم
 وترك املدينة يف الفرنسيني بقاء فيالبديةوهو زعموم ابن موقفوكان الباي  ومناداة العاصمة سقوط بعد خصوصا التيطري، لباايت

 استكثروا الفرنسيني ولكن احلصار، فك قبل رمسية معاهدة يف بذلك الطرفان ويلتزم ،شؤوهنم يف تدخل دون أوطاهنم يف الريف أهل
 فاجتمعوا .البليد، حنو بورمون خبروج الريف قيادات وعملت1 اإلتفاق أو املعاهدة بدل احلصار فك يف قواهتم على واعتمدوا هذا
 .املنطقة يف العديدة والقبائل األوطان قواد حضره الذي االجتماع وهو ، 1830 يوليو 23 يوم البحري الربج يف واحد مؤمتر يف

 ابن احلاج وكان وطنهم، كرامة ويهني أرضهم خيرتق تركه وعدم العدو على احلرب إعالن تقرر اآلراء وٕابداء الكلمات إلقاء وبعد
 بذلك األخبار وصلت حىت ابلتحرير األمل وعودة املعنوية الروح ارتفاع أيضا االجتماع ذلك عن ونتج لالجتماع، حاضر زعموم

 املذكور االجتماع راتاملقر  وتنفيذا اجلزائريني، لدى والرتقب واألمل الفرنسيني لدى الذعر وسادها فاعتزت احملتلة، العاصمة إىل
 مشارف وحىت الليل جن أن إىل مقاتلتها يف واستمرت البليدة من الفاشلة عودته أثناء بورمون جيش الريفية القوات هامجت

2 كلوزيل عهد يف إال العاصمة من اخلروج يعاودا مل الذين للفرنسيني درسا ذلك وكان العاصمة،
. 

 عاقبتهاكانت ولكن ، 1830 نوفمرب خالل واملدية، بليدة على محلة بشبه القيام كلوزيل حاول:زعموم بن احلسني مقاوم 
 بين موسى، بين اخلنشة، فليسة، األوطان مجيع من حمارب آلف سبعة حوايل يف الشعبية القوات كانت فقد.عرفنا كما وخيمة،
 قرب )فهامجت السعدي، احلاج فيها بثها اليت اجلهاد بروح مدفوعة وكانت (زعموم بن احلسني قيادة حتت (إخل خليل، بين مسرة،

 البليدة حامية الثوار هاجم مث عليهم، وقضت العاصمة من الذخرية جللب كلوزيل أرسلهم الذين مدفعيا اخلمسني(بوفاريك
 اجلبهة يف الواقعة القيادات جهود وتوجدت.األطلس وجبال العاصمة بني والفرنسيني الشعبية القوات بني املعارك وتكررت.الفرنسية
 اجلديد الباي مع املدية يف تركوها اليت للحماية الفرنسية االمتدادات على الطريق وقطعوا اخلصوص، على متيجة من الشرقية

 أسوار داخل جديد من وجنده وهوبيتزين كلوزيل خليفة واحنشرت املقاومني، أحضان إىل البليدة وعادت .عمر احلاج بن مصطفى
 منهم الباقني وجعلت (جنود هم) املزارعني قتلت حىت الزراعي املشروع هامجت عندما اخلناق املقاومة عليه ضيقت إذ العاصمة،

 وانتشر .االستعمار لتجربة احلراش وادي من ابلقرب كلوزيل أنشأها اليت (موديل فريم) النموذجية املزرعة من كاألرانب يفرون
 يف حقه عن يدافع قام الذي زق ا بومر مصطفى بن أمحد هبا إضافيةجاء قوات ذلك ودعم العاصمة، يف جديد من واألمل الرعب

 يوليو منتصف ويف .العاصمة ضواحي) الفحص حنو هبا تقدم مث بوفاريك، قرب هبا نزل وقد .للتيطري السابق الباي والده، تركة
 احملصول وأحرقت جديد من النموذجية املزرعة وهامجت(احلراش وادي (اإلبن زعموم ابن بقيادة الشعبية القوات عربت 1831

 دفاعا نصبوها قد الفرنسيني كان اليت األمامية احلاميات وهددت الرايح، تذروه هباء هو فإذا جبنيهوأكله كلوزيل حلم طاملا الذي
 املوايل اليوم يف لكن قليال، فرتاجعوا .جندي آالف ثالثة من قوة أرس على بنفسه بريتزين إليهم خرج وقد .احملتلة املدنية عن



بريتزين  خرج أن إىل جديد، من النموذجية املزرعة هامجت السعدي، احلاج يدعمها كان واليت بوفاريك يف املتجمعة الفرق هامجت
 حيث ونبقى انتم ابقواحيث " :يقول الذي للرأي استجاب لربتزين، يطاق ال أصبح الذي الوضع هذا وأمام.أخرى مرة حملاربتها

 وبني بينه مفاوضات وجرت املبدأ بذلك الفرنسي اجلنرال قبل.جئتم حيث من تعودوا أن إىل تنقطع، لن بيننا فاحلرب وٕاال ،" حنن
 الدين حمي هواحلاج االحتالل وقوات اجملاور الريف أهل بني وسيطا يكون أن على يقدر الذي الشخص أبن فنصحوه املدينة أعيان

 زوية ا وشيخ املرابطني صنف  من هو إذ الدينية فيه ملكانته ويثقون مؤثرة بسمعة الريف أهل لدى يتمتع كان الذي مبارك، بن
 ذلك وكان الداخل، عن العدو وٕابعاد قومه ملصاحل حفظا فيها رأى اليت الوظيفة هبذه الدين حمي الشيخ قبل وقد القليعة، يف عريقة

 وبذلك .عرفنا كما الريفية القيادات إليه ختضع العثماين عهد يف كان الذي(العرب آغا) بلقب وتلقب ، 1831 يوليو شهر يف
 عافية يف متيجة سهل كان االتفاق، بذلك لقبوله واخلور ابلضفع قومه يتهمه الذي بريتزين بقي وطاملا3 حني إىل احلرب توقفت
 ولكن حمفوظ، العام واألمن مضمونة، الداخل من أسواقهاوجنارهتا ولكن العاصمة، يغادروا ال أن الفرنسيني على كان فقد .حذرة
 الربج اجتماع يف قررهتا اليت املبادئ عن الدفاع إىل تعود الريفية املقاومة وعل األوضاع قلب وغطرسته البوليسية خبططه روفيقو جميء

 وكان ظلفه، حتف ميوت أو بالده إىل يعود أن إىل وجتويعه املدينة يف وحماصرته العدو أمام الداخل طرق قطع وهو ،5البحري
 اجليش مهمة ويسهل بقومه يشي عميال يريده روفيقو كان فقد ،(العهد هلذا أول الضحااي من (العرب آغا الدين حمي الشيخ
 ذلك عن ودافع بريتزين، من ابالتفاق التمسك أال أىب الشيخ ولكن .رءها ا و وما واملدية البليدة إىل متيجة سهل لعبور الغازي

 اعرتاض عاودت اليت الشعبية القوات مع ابلتواطؤ روفيقو التوضيحات،اهتمه جتد مل وعندما الطرفني، مصلحة فيه أن أساس على
 .احلصار فك حياول كان الذي العدو جيش طريق

 :الدين حمي واحلاج زعموم بن ودمحم السعدي علي احلاج مقاوم 

 عبد سيدي ضريح جهة يف زاويتهم وكانت ، 1710 سنة اجلزائر مدينة دفني السعدي سيدي حفيد هو السعدي علي احلاج
 علي سيدي مثل اجلزائر، يف الدين برجال عالقات السعدي للحاج وكانت الفرنسيون هدمها اليت الزاوية وهي .اليوم الثعاليب الرمحن

 عن وعرف ، 1827 سنة احلج فريضة أبداء السعدي احلاج وقاما كبري  احرتاما له يكن كان الذي املعاتقة، مرابط موسى، بن
 حوايل اإلسالمي املشرق يف فتجول الفرصة واغتنم الوقت من برهة اإلسكندرية يف فبقي الطريق، يف وهو للجزائر، الفرنسي احلصار

 إىل رجوعه منذ1 البحر طريق .عن اجلزائر إىل يعود أن فبل ابشا حسني ابلداي فيها والتقى (ايطاليا) ليفورنيا على سنتني،وعرج
 بعد الفرنسيني وجالء املواثيق مااحرت  منتظرين الصلح إىل قدكنوا اجلزائر أعيان وجد فقد .املقاومة جبهة السعدي احلاج تزعم اجلزائر

 على للمقاومة،وحرضهم استعداد له من بكل يتصل أوال السعدي احلاج فأخذ !الرتك أيدي من البالد مفاتيح إليهم يسلموا أن
 خصوصا هؤالء، يف يثقون وهم الدين رجال من إذهو أقرب، والطاعة أكثر، االستعدادات فوجد الريف إىل خرج مث الشمل، مجع
 ومسعة صيتا احلج زده ا وقد والتقوى، الورع يف كبرية مسعته له وكانت اجلهاد، وحب ابلذكاءاحلاد وميتاز متعلما رجال كان وقد

 النواحي أبهل يتصل إذ6 الزوااي رجال أبصدقائه ويتصل متيجة سهل به يطوف وأخذ حصاان السعدي احلاج اشرتى
 بن دمحم احلاج القبيلة، هذه بزعيم شخصيا اجتمع .وفليسة واملعاتقة خلفون بين إىل ابإلضافة (يسر سباو، بودواو، الرغاية،)الشرقية
 اجملاهدون متكن هذاالتنسيق وبفضل . 1831 يوليو من العاشر يف وذلك اجلهود، وتنسيق اجلهاد على وتواعدا إليه، املشار زعموم

 يف حمصوهلا رق ا وٕاح معمريها وقتل وطرد النموذجية على املذكور اهلجوم من احلراش وادي ميني عن الرزين سيدي من املنطلقون
 شهر من الثاين النصف يف بوفاريك من اهلجوم من الثانية املوجة انطلقت التنسيق ذلك وبفضل وهتديدالعاصمة، الشهر، نفس



 فرقة على الناجحة اهلجومات وراء أيضا وكان اهلجومات، هذه خالل احملرك الضمري هو عندئذ كان إذن السعدي فاحلاج .املذكور
 .انتهت اليت والبليدة املدية على  1830 نوفمرب كلوزيل ومحلة  1830 يوليويف   البليدة إىل التوجه على جترأت اليت بورمون
 روحيا اجملاهدين رس أ على السعدي احلاج فكان العدو، ضد القتال إستئنف  1832 أبريل العوفية مذحبة وبعد1الذريع ابلفشل
 الدين حمي احلاج مع وطيدة صلة على االثنان وكان .ومرضه هو ذكران،لكربه كما احلسني، ابنه قتاليابواسطة زعوم بن دمحم واحلاج

 أبومسة يرمي جيعله وأن اجملاهدين صف إىل الدين حمي احلاج جيلب أن ابخلصوص السعدي احلاج استطاع وهكذا .العرب آغا
 يف العوفية قرب) التوري دمحم زوية ا معركة هي اجملاهدون خاضها معركة وأول .ضدهم اجلهاد سيف ويتقلد وقفطاهنم الفرنسيني

 الفرقة من ينج ومل (اآلجنيب اللفيف من) مرتزقا جنداي 57 فيها قتل اليت املعركة وهي بودواو؟، – والعلمة الفندق بني الطرق مفرتق
 ولكنهم يسر حنو حبرية قطعة أرسلوا تقام االن الفرنسينيرادأ وعندما .املشهد أمحد الناس ومساه اإلسالم اعتنق أملاين سوى كلها
 االجتماع وهو . 1832 سبتمرب شهر يف اجلديد القيادة اجتماع كان مث.ابلرصاص هناك األهايل أمطرهم أن بعد منهزمني عادوا

 ضد انطلقت اجملاهدين من كبرية قوة وتكوين الكلمة مجع إىل أدى الذي ،(بوفاريك من ابلقرب (علي سوق يف وقع الذي التارخيي
 املكان يف كمينا هلا نصبوا اجملاهدين ولكن الوطين، التجمع هذا لتفريق الفرنسية القوات وخرجت .أيضا زعموم ابن وبقيادة العدو

 يوم أنفسها،وذلك إليها أعادت جندة لوال والفوضى واخلوف الذعر وأصاهبا منها وقتلوا فاجئوها عيدحيث سيدي املرابط) املسمى
 واالحنشار العاصمة ودخول التقهقر، على العدو وأجربوه على الكرة اجملاهدون عاود التايل اليوم ويف . 1832 أكتوبر من الثاين
 حيث املدينة يف اإلرهاب محالت إىل ويلجأ القتال محالت عن يتوقف روفيقو جعل يف السبب هي العسكرية اهلزائم وكانت .فيها
 1 .أعياهنا ضد انتقامه وجه

 :القادر عبد األمري والد الدين حمي الشةخ مقاوم -

 األخرى، اهلضابية املناطق إيل الساحلية بدءاابملدن قبضتها حتكم أن فرنسا ذلك يف حماولة اجلزائري الساحل كامل الفوضى عمت
 إيل القيادة إسناد مبوجبه تقرر والربجية عامر ،بين هاشم بين قبائل زعماء حضره معسكر ضواحي يف اجتماع عبد افريل شهر ففي
 ليحق فرنسية استطالع سرية الدين الشهرحمي نفس يف عاجز .1 الغريب البايلك مدن من رجهم ا وإخ الفرنسيني حملاربة الدين حمي
 .جماهد آالف3 حوايل إيل اجملاهدين عدد ليصل اجلزائريني بني ابلتعبئة الشيخ أخذ مث .خسائر هبا

 :اخلامس املقرتح   اإلحال  العلمة  للمحاصرة 
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