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ABSTRACT:
This research focuses on the Spanish military campaigns against the three states (Algeria, Tunisia and
Tripoli West) Ottoman, has focused attention on the policy of the Ottoman Empire in the development
of military force activity in the three states in order to stand in front of the European military
competition, indicating the extent of the impact of these military campaigns The European, especially
Spanish, to reach its goals by colonizing the states to control commercial activity in the trade of the
Mediterranean, and what is known about the Spanish military activity came after 1730 in the three
states, but the Ottoman military support to the three states formed support Despite the control of some
coastal areas in North Africa, particularly the Oujak of Oran in the Wilaya of Algiers, the Spanish
campaigns effectively ceased after 1792.
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احلمالت العسكرية االسبانية عىل الواليات الثالث (اجلزائر وتونس وطرابلس الغرب)
العثامنية لعام ()1830 -1730
أ.م.د .مجال فيصل محد املحمدي ،خالد مجال كريم الراوي*

قسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة األنبار  -العراق
* anywhere1122j@gmail.com

هيدف هنا البحث اىل دراسة احلمالت العسكرية االسبانية عىل الواليات الثالث(اجلزائر وتونس وطرابلس الغرب) العثامنية،
فقد تركز اهتامم البحث عىل سياسة الدولة العثامنية يف جمال تطور القوة العسكرية بالواليات الثالث وذلك هبدف الوقوف امام
التنافس العسكري االورويب ،مبين ًا البحث مدى تأثري نشاط تلك احلمالت العسكرية االوروبية والسيام االسبانية للوصول اىل
اهدافها باستعامر الواليات للتحكم بالنشاط التجاري يف جتارة البحر املتوسط ،وما يعرف عن النشاط العسكري االسباين الذي
جاء بعد عام 1730يف الواليات الثالث ،بيد ان الدعم العسكري العثامين اىل الواليات الثالث شكل حاجز ًا كبري ًا يف القضاء
عىل مجيع التحركات العسكرية االسبانية بالرغم من السيطرة عىل بعض املناطق الساحلية يف شامل افريقيا والسيام اوجاق
وهران يف والية اجلزائر ،ومن املالحظ ان احلمالت االسبانية توقفت فعلي ًا بعد عام .1792
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تعد القوة العسكرية من املرتكز الذي اعتمدت عليها االنظمة السياسية يف خمتلف االزمنة التي تعاقبت يف
مرحلة التنافس االورويب عىل الواليات العثامنية ،فيام كان النشاط التجاري يف الواليات الثالث املغاربية
العثامنية التي تقع شامل افريقيا وتطل بأمهيتها التجارية عىل البحر املتوسط ،هذا ما دفع الدول االوروبية
والسيام اسبانيا بالعمل للحفاظ عىل نشاطها التجاري اذ وجدت وضعت اهدافها ووجودها يف الواليات
املغاربية الثالث بانه ال يأيت ال من خالل احتالل الواليات ليمكنها من التحكم يف جتارة السلع وامهها جتارة
القمح واملرجان وجتارة الرقيق( الذين جيلبون من خالل الصيد) ،والعبيد هم من (االرسى االوربيون) ،ففي
مطلع القرن الثامن عرش تبني اثار االندماج والنشاط العسكري االسباين بتصدي عسكري من الدولة العثامنية
التي كانت راعية هلذا النظام يف املغرب العريب ،وعىل الرغم من التحالفات العسكرية االوروبية مع اسبانيا يف
احتالل الواليات الثالث خالل تلك املدة ،بيد اهنا تفاجئت بالقوة العسكرية العثامنية يف الواليات الثالث
واالعداد والقوات القتالية التي كانت تعتمد عليها اثناء مواجهة احلمالت العسكرية االسبانية املدعومة من
الدول االوروبية  ،ومن املالحظ ان نشاط احلمالت العسكرية االسبانية مل يستمر حتى توقف يف
عام1792بخروج مجيع قواهتا من املغرب العريب ،عىل العكس من استمرار نشاط العسكرية للدول االوروبية
لعام 1830الذي انتهى باحتالل فرنسا للجزائر.
اعتمد الباحث يف كتابة هذا البحث عىل عدد كبري من الوثائق العثامنية غري املنشورة واملحفوظة يف مركز
ارشيف رئاسة الوزراء العثامين يف ملفة جودت عسكري يف استانبول (Basbaknlik Osmanli Cevdet Bahriye

 ،)Arsiviوعىل الوثائق التونسية العثامنية التي وفرت معلومات كثرية وقيمة التي تتعلق باملوضوع والتي وردت
يف ثنايا البحث وغري املوجودة يف العراق.
كام شكلت الكتب واملصادر العربية التي افادت الباحث كثري ًا يف اغرتاف االحداث التي اغنته يف الدراسة
وسدت الكثري من الفجوات وامهها(صالح عباد ،اجلزائر خالل احلكم الرتكي ،)1830-1514اما الكتب
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االجنبية ذات الطبعة القديمة فقد كانت رافد ًا اخر عزز البحث بمعلومات تارخيية مهمة وامهها (

Madame

 )Jihane Sfeir Mauranne Detré, Histoire de l’Empire ottomanالتي وفرت معلومات مفيدة.
اما املجالت والبحوث املنشورة فقد اسهمت هي االخرى يف دراسة رفد البحث بالكثري من املعلومات املهمة
ذات الصلة السيام(عيل بن العيفاوي ،اثر البعد الروحي يف فتح مدينة وهران سنة ،)1792فقد شكلت هذه
املصادر وغريها عامد البحث ودعامته االساس والتي اسهمت يف إخراجه بالتايل هبذا الشكل واملضمون .ويغد
هذه الدراسة من الدراسات املهمة التي تسلط عليها الضوء عىل هذه الواليات العربية العثامنية ،وبام ان هذا
البحث جديد من نوعه فانه يشغل حيز ًا مهمها يف املكتبة التارخيية العربية  ...ومن اهلل التوفيق.

اثارت االنتصارات العسكرية العثامنية يف املغرب العريب حتى بداية عام1730ردود فعل السلطات االسبانية
من انباء انتكاستها العسكرية واخلسائر الكبرية من اجلنود التي تلقتها يف اوجاق وهران( ،)1وهذه اخلسائر دفعت
احلكومة االسبانية يف اعداد محلتها البحرية قادها "الكونت دو

مونتامرCount de Montmar -

" املكونة

من( )500سفينة حتمل عىل متنها أكثر من()300مدفع وقوات عسكرية تعدداها من( )2000رجل ،قد
متكنت من فرض سيطرهتا مره أخرى عىل وهران يف اخلامس عرش من حزيران عام.)2(1732
كان االنتصار الساحق الذي حققته القوات االسبانية عىل القوات العثامنية ،هلا صدى واسع يف كتابات عدد
من املؤرخني االوروبيون ،الذي اشاروا اىل قوة االسبان ودعمها من قبل الدول االوروبية ازاء قوة اجليش
العثامين الذي تنقصه يف الواليات املغ اربية الثالث ،ناهيك عن سالح بعد املسافة بني العاصمة العثامنية
والواليات املغاربية الثالث والسيام اجلزائر التي شكلت عائقا كبري ًا امام العثامنيني يف ايصال التعزيزات
الالزمة لقواهتا يف اجلزائر ،مما سهل عىل االسبان يف حتقيق النرص والسيطرة عىل وهران يف اخلامس عرش من
حزيران عام ،1732والذي اتبعه حتقيق نرص اخر عىل العثامنيني يف معركة املرسى الكبري يف الثالثني من
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حزيران يف العام نفسه ،اذ دمرت فيها القالع العثامنية وخسارهتا( )70عنرصا من قواهتا فضال عن
ارس()200جندي من القوات اجلزائرية العثامنية(.)3
اتبعت الدولة العثامنية اسلوب ًا جديدا يف ادارهتا للواليات املغاربية ،فكان الطابع العسكري هو املميز امام
القوى االوروبية ،فعملت عىل تقوية وتعزيز القدرات العسكرية يف الواليات والسيام اجلزائر يف عهد الداي
"كرد عبدي باشا"( ،)4من اجل ايقاف احلمالت العسكرية االوروبية عامة واالسبانية خاصة ،وقد ارسلت
الكثري من التعزيزات العسكرية من املجندين وارسال العتاد احلريب فضال عن ارساهلا الكثري من السفن التي
محلت اخشاب البناء ودفات املراكب واملجاديف واملدافع ألعادة اصالح االسطول البحري اجلزائري ملواجهة
احلمالت العسكرية االسبانية(.)5
سادت ا ملجتمع يف املغرب العريب بمختلف اطيافه دعوة التخلص من االحتالل االسباين يف وهران بدعم
وتشجيع من الدولة العثامنية الدعم املادي واملعنوي عىل الصعيدين العسكري واملايل للجزائريني ،مما رحبت
االوساط اجلزائرية والتونسية بمبادرة الدولة العثامنية السلطان "حممود االول"( ،)6بتحمله اعباء محاية املسلمني
ونرصهتم يف مواجهة القوة االسبانية املدعوة اوروبي ًا يف وهران هناية عام ،)7(1733بيد ان الدولة العثامنية
اوقفت التعاون مع بعض القبائل اجلزائرية منها ،كرشتل وشافع ومحيات وغمرة وقيزة واوالد عبد اهلل واوالد
عيل واوالد الونازه ،لوقوفهم اىل جانب القوات االسبانية يف وهران بل تعهدوا يف لإلسبان مشاركتهم بالقتال
ضد القوات العثامنية مقابل احلفاظ عىل مكانتهم وجتارهتم البحرية عام .)8(1734
بيد ان حماوالت الدولة العثامنية بالعودة اىل الواليات العربية الثالث اذ قام الباي عيل االول( )9باختاذ العقوبات
ضد الوجود االورويب يف تونس عام 1741فقد دمرت املراكز التجارية االوروبية يف طربق واملناطق اجلنوبية
من تونس وكذلك طرد املسيحيني االوروبيني والسيام االسبان ،اما اجلزائر فقد اصبح دورها بني القضاء عىل
االسبان وبني احلفاظ عىل وحدة الواليات العربية واهناء االنقسام الذي خلقة االحتالل االسباين بني القبائل
اجلزائرية بعد اعالن بعض العلامء املسلمني هناك والقبائل اجلزائرية املؤيدة للعثامنيني القيام بقتل واستباحة
اموال القبائل املوالية اىل االسبان الرافضني للوجود العثامين عام ،1745رفضت الدولة العثامنية االنقسامات
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الداخلية للقبائل دون منح اي فرصة الستفادة اإلسبان يف تعميق وجودهم وسيطرهتم عىل االرايض اجلزائرية
االخرى ،ويف هذا السياق انضم اغلب العلامء املسلمني اجلزائريني ومنهم الشيخ "عبد القادر املرشيف" اىل
صفوف القوات العثامنية للسعي يف اخراج القوات االسبانية وحتري ر وهران ،كام قامت القوات العثامنية بتوجيه
اشد العقوبات ضد الوجود املسيحي االورويب ومنهم االسبان يف الواليات املغربية عام .)10(1748
ففي عام  1749قدمت الدولة العثامنية دع ًام عسكري ًا ومعنوي ًا يف قيادة احلملة عسكرية لالستعادة وهران
ومنحت الداي حممد بن عثامن الكبري( ، )11قيادة احلملة العسكرية واستعادة وهران ،مما خاض معارك دامية التي
اوقعت وحققوا انتصار ًا ساحق ًا عىل االسبان فقد وقع ( )48اسباني ًا يف االرس ومنهم( )4رجال دين فرنسيني
تابعني اىل" تنظيم سيدة الرمحة  ،"L’Ordre Mercedaire -وبعد االنتصار العسكري عىل االسبان عام 1752
نجد ان الباي حممد بن بكري وضع رشوط افتداء االرسى عىل رجال الدين املسيحيني بقيمة( )1000بياسرت
(عملة اسبانية) عن كل شخص واحد ،وما توصلت اليه فان الكثري من اجلنود املشاركني يف البحرية االسبانية
اتضح بان اصوهلم فرنسا واملانيا وايطاليا بعد ان ارسو عىل متن السفن اجلزائرية والعثامنية ،وهذا يدل عىل اهنم
استجابوا اىل دعوة رجال الدين املسيحيني يف قتال املسلمني ،وبذلك اصطدمت اسبانيا بإرصار اجلزائر
املدعومة من قبل الدولة العثامنية والواليات الثالث والسيام تونس التي قامت بارس عدد من الفرنسيني خالل
املواجهات عىل السواحل البحرية اذ ورفضت حترير االرسى مامل تدفع اسبانيا وفرنسا الفدية املطلوبة(.)12
تبينت جهود الدولة العثامنية ودعمها العسكري اجتاه الواليات الثالث ملواجهة التحركات األوروبية
العسكرية والسيام محلة امللك االسباين شارل

الثالث"Charles III-

( ،)13التي اتسمت هبداف السيطرة عىل

املغرب العريب سياسيا واقتصاديا ( ، )14ومل تقف الدولة العثامنية حائلة بل قدمت الدعم لسفن الواليات الثالث
منها حبال سادة من فأسته التي يصل وزهنا( )476قنطار ،واالت حديدية زنة( )169قنطار ًا من القامش
الغليظ االمحر وزيت من الدهن زنه()14قنطار وزيت الزيتون( )20قنطار ًا ورق طلقات عددها()4000
دبوس نحاس منقوش عدد( )4مبري و( )75,6برميل كبري من مياه التي وصلت يف التاسع عرش من ايلول
عام .)15(1774

المجلد ( )30العدد ( )1لسنة ()2020

668

Volume (30) Issue (1) 2020

Website : www.uoajournal.com
E-mail : info@uoajournal.com

اما امللك شارل الثالث فقد وضعع محلته بقيادة الكونت " َ
أورييل

O'Reilly -

"عام 1774والتي ضمت

القوات( )500سفينة منها( )70سفينة حربية( ،)16حتمل املدافع ذات العيار الثقيل وأكثر من( )20000ألف
جندي منهم ( )700جندي من املشاة وما يقارب ( )1000الف جندي رماة للمدفعية و( )3500الف من
البحارة فضال عن العديد من الرقيق( ،)17فيام قدر عدد القوات املوجودة يف والية اجلزائر نحو()2000الف
جندي عثامين( )26000االف جندي من اجلزائر ونحو()3000الف جندي خليط من والية تونس
وطرابلس فضال عن اعداد اخرى من االندلسيني واملتطوعني من مراكش الذين وصلوا بنحو
()1570جندي ًا(.)18
عىل اثر التهديدات العسكرية التي اعلنتها اسبانيا ضد اجلزائر بداية عام1775فان الدولة العثامنية واصلت
استمرار دعمها العسكري للجزائريني واملغاربة عموم ًا اذ بلغت ما بني

( )6000_1000الف جندي،

ويوكد البعض من الباحثني العرب ان عدد القوات العثامنية يف الواليات املغاربية وصلت بنحو( )150الف
جندي ومن بينهم()6000االف جندي من املشاة و()3000االف بحارا يف ميناء املرسى الذين وصلوا قبل
املعركة بشهرين فضال عن ارسال احلكومة العثامنية اخلرباء االكفاء يف مركز القيادة العسكرية احلكيمة لدراسة
حجم االستعدادات االسبانية ،للترصف بام جيب ملواجهتها(.)19
وعندما عرفت القوات العثامنية نوعية وقوة القوات االسبانية التي بلغ تعدادها من( )8000االف جندي
نزلت يف خليج اجلزائر رشق مدينة اجلزائر يف يوم الثامن من حزيران عام ،1775فأن القوات العثامنية
استدرجت القوات االسبانية مما تركتها تتقدم نحو املناطق األكثري ضيقا لإليقاع هبا وتدمريها عىل ان يكون
ذلك باقل خسائر للقوات العثام نية ،وعند بدأ املعركة مع االسبان تلقت القوات اجلزائرية خسائر كبرية وعند
متكن القوة العثامنية من منع القوة االسبانية من التوغل يف املنطقة الواقعة بني مرتفعات الساحل املرسى الكبري
وشاطي البحر ،وبذلك طوقه جنود العدو االسباين من مجيع اجلهات يف الثالثني من حزيران عام ،1775
وعندئذ استبسلت القوات العثامنية املكونة من()6000آالف جندي مع القوات اجلزائرية التي اهنكت القوات
االسبانية عىل الرغم من اقامة حتصينات عسكرية قوية(.)20
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اثار تكرار احلمالت االسبانية يف بداية اب عام  1775عىل االرايض اجلزائرية غضب الدولة العثامنية اذ جعلها
اكثر قلق ًا من وقوع اجلزائر حتت سيطرة االسبان مثلام حدث سابقا يف االندلس ،وبذلك سارعت الدولة
العثامنية يف تقدم قواهتا العسكرية للدفاع عن املغرب العريب والسيام اجلزائر كوهنا الوريث الرشعي لسيادهتا يف
شامل افريقيا الذي وقعت عىل عاتقها مهمه الدفاع عن ثغورها والسواحل يف املغرب ،حيث دفعت الدولة
العثامنية القوات الكراغلة(ضمت العرب والعثامنيني) الذي تتكون من( )3000الف جندي غري نظاميني يف
مواجهة السفن االسبانية التي تسللت عىل الشواطئ فحدثت مواجهات يف معركة بحرية اطلق عليها ـ"واقعة
الرمل" نسب ًة اىل وقوع احلرب عىل الشواطئ اجلزائرية(.)21
ويف املقابل شجعت الدولة العثامنية الواليات املغاربية عىل التعاون بينهام عىل اجلانبني العسكري واملعنوي،
وقدمت املساعدات االوىل اىل الواليات الثالث منها املؤن واالموال التي قدرت بـ( )2048121قرش
عثامين( ،)22حيث قاد الداي حممد الكبري يف اخلامس عرش من ايلول عام  1775قوات تكونت()24000الف
مقاتل ومن ضمنهم()2000من املتطوعني فضال عن قوات نظامية عثامنية ،وهذا التعاون أفشل محلة امللك
االسباين شارل الثالث وأحلاق اهلزيمة به يف هناية عام ،)23(1775ومن اجلدير بالذكر ان القنصل الفرنيس
"ديكريك  "Dekerc -يف اجلزائر ذكر ان املدفعية العثامنية يف قلعة باب عزوز قد امطرت القوات البحرية
االسبانية بوابل قذائفها واستطاعت تدمري العديد من سفنها خالل قصفهم املدفعي ومنعت نزول القوات
االسبانية عىل الساحل اجلزائري يف بداية كانون االول عام.)24(1775

ادركت الدولة العثامنية ان التهديد العسكري اإلسباين للواليات املغاربية الثالث باهنا ذات اثار سلبية عىل
سيادهتا ومصاحلها السياسية يف البحر املتوسط ،تبع ًا للتطورات العسكرية التي اعلنتها اسبانيا فأصدرت الدولة
العثامنية فرمان ًا يف اخلامس عرش من حزيزان عام  1784دعا مجيع القادة والعلامء املغاربة لإلرساع يف تسجيل
اسامء اجلنود املتطوعني وامر وكالء الواليات الثالث فتح التسجيل واعداد اجلنود يف الواليات ،وبذلك قدم
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حسني باشا املسؤول عن والية تونس عريضة طلب فيها( ،)25من السلطان عبد احلميد االول(-1773
)1789الرواتب القوات العسكرية املغاربية كمكافآت املمنوحة(.)26
اعطى التعاون االسباين الربتغايل العسكري انطباع ًا للدولة العثامنية بشان نوايا كشف الدولية يف خمطط تقسيم
مصاحلهام يف افريقيا ،وتناما هذا التعاون بمرور حتى حتالف بني االسبان والربتغال يف مواجهة الواليات
الثالث االعداد محله من االسطولني توىل قيادة االسطول االسباين االمريال "انطونيو دي بارلكوAntonio Di -

 "Barlcoمع االسطول الربتغايل يف الثامن عرش من حزيران عام.)27(1784
استبقت الدولة العثامنية ذلك املخطط فقد قامت بزيادة دعمها العسكري اىل الواليات املغاربية الثالث الذي
وصل عدد قواهتا()7000جندي ومتكنت من االمساك بالرحالة االسباين اجلاسوس الذي عرب من مراكش اىل
اجلزائر يف الثاين من كانون الثاين عام  1785لغرض نقل املعلومات العسكرية حلكومته عن االعداد العسكري
للواليات ،وتبني يف ذلك دور الدولة العثامنية ضد اي نشاط اورويب حمتمل بعد ان اعالهنم يف املباغتة بحملتهم
الحتالل الواليات املغاربية ،ويف احلرب تكبدت القوات االسبانية الربتغالية املواجهة للقوات العثامنية
واجلزائرية خسائر فادحه اضطرهتم اىل سحب اسطوليهام من السواحل اجلزائرية باجتاه اسبانيا يف الثاين عرش
من متوز عام .)28(1785
عتمدت الدولة العثامنية اثناء مواجهاهتا العسكرية عىل العلامء من رجال الدين ومؤسسة الرباط والزوايا
(الطرق الصوفية) الذي شارك الكثري منهم يف التصدي للحملة االسبانية ،فقد ارشفت الدولة العثامنية عىل
تنظيم الرباط ات والزوايا(الطرق الصوفية) وقامت بأنشاء العديد من التحصينات الدفاعية ملواصلة احلرب
ضد االسبان ،يف حني ارسلت الدولة العثامنية عدد من علامء الدين ونحو()400طالب موزعون
عىل()80خيمة لتهيئة الرباطات من طلبة العلم والطرق الصوفية يف الواليات( ،)29وشارك فيها ايضا الشيخ
اجلليل ابو طالب املازوين والشيخ حممد بن عيل الشارف املازوين والشيخ طاهر بن حوا قايض منطقة معسكر
يف اجلزائر مع ()200من طالب العلم يف القتال مما اثبتوا يف روح والدفاع عن اجلزائر(.)30
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اثارت حفيظة الدولة العثامنية قيام الدول االوروبية(اسبانيا وهولندا والربتغال وفرنسا والسويد وايطاليا)
حتالفا عسكريا هبدف شن هجامهتا عىل الواليات املغاربية ،وعليه دعت الرضورة قيام الداي حممد بن عثامن
ِ
عامل استنزاف قدرات
برضورة التخلص من هذا التحالف العسكري االسباين الربتغايل الذي ال يمثل سوى
القوات العثامنية ،واوضح الداي اىل الدولة العثامنية اثناء جمرى املفاوضات مع اسبانيا ان القائد الكونت
"ديسيبيل "D'Espilly-واالمريال مازاريدو  " Mazzredo -رفض يف الرابع عرش من متوز عام  1785اهلدنه
وعدم دفع اجلزية واخراج القوات االسبانية من ارايض املرسى الكبري ووهران ،وهذا كان بمثابة التفكري يف
بناء قاعده عسكرية اسبانية ومن ثم تأيت بعدها مرحلة اعداد وحتشد قواهتا العسكرية لفرض سيطرهتا بالكامل
عىل الواليات املغاربية(.)31
اتضح ان املساعي العثامنية مرت بمرحلتني ألحداث التوازن يف سياستها اخلارجية فكانت االوىل تقدم الدعم
للواليات املغاربية الثالث من الن احية العسكرية وكذلك املعنوية ،ويف الثانية فقد كان التدخل للوصول اىل
حلول وقتية خالل مرحلة التوترات العسكرية بني الواليات مع اكثر من دولة اوروبية بعد اعداد التحالفات
الرسية الذي ضم أكثر من دولة واحدة .
بحث االسبان تطوير عالقاهتم بالدولة العثامنية هبدف أبعادها عن التواصل العسكري مع واليات اجلزائر
وتونس وطرابلس الغرب ،فحاولت اسبانيا يف عام 1788تعزيز عالقاهتا االقتصادية مع الدولة العثامنية من
خالل عقد االتفاقية تعهدت فيها اسبانيا تقديم املساعدات بكل ما حتتاجه يف تقوية اسطوهلا البحري
والعسكري ،فيام رات الدولة العثامنية ان وراء ذلك اهداف ًا عسكرية فعلية البد من حتشيد قواهتا للقضاء عىل
النفوذ االسباين وتامني سيطرهتا عىل الواليات الثالث والسيام اجلزائر(.)32
ادى استمرار احلكومة االسبانية بأرسال محالهتا العسكرية لعام1788عىل الواليات املغاربية الثالث اىل ردود
فعل الدولة العثامنية اذ اعربت ان تأمالت امللك االسباين شارل الثالث ال تأيت بحتمية التنازل الواليات
الثالث ،موضحه ان استمرار حترك للقوات االسبانية يلزمها بالرجوع اىل التدخل العسكري مهام كانت

المجلد ( )30العدد ( )1لسنة ()2020

672

Volume (30) Issue (1) 2020

Website : www.uoajournal.com
E-mail : info@uoajournal.com

النتائج ،ومنها امرت الدولة العثامنية مجيع الواليات املغاربية اىل قطع العالقات مع اسبانيا والعمل عىل تدمري
مجيع مراكزها التجارية يف البحر املتوسط(.)33
اهتمت الدولة العثامنية يف احلفاظ عىل امن الواليات من خالل حماولة تقديم كل وسائل الدعم واالمكانيات
العسكرية اليها منها ارسال()5مدافع نحاسية مع الذخرية وكذلك ارسلت اجلامل لسحب املدافع يف املناطق
اجلبلية مع عدادها()200جندي من افضل رماة املدافع فضال عن اعتامدها عىل االنكشارية فقدمت اىل
الواليات املغاربية االموال املغرية تشجيع ُا هلا يف هناية عام1788وذلك دون ان متنح لإلسبان حرية التغلغل او
فرض سيطرهتا االقتصادية والدبلوماسية( ،)34وعىل الرغم من استخدام االسبان مجيع قواهتا العسكرية
إلخضاع اجلزائر وتونس وطرابلس الغرب لسيطرهتا السياسية ،ال اهنا فشلت اسبانيا مما اجربت عىل العودة
وطلبت من الدولة العثامنية ان تكون الوسيط لعقد اتفاقيات السالم مع الواليات املغاربية عام 1789متعهدة
بدفع اجلزية السابقة اىل الواليات املغاربية التي قدرت بـ()4,500مليون دوالر(.)35
بيد ان احلكومة االسبانية اختذت من احلوارات مع الدولة العثامنية فرصة لكسب الوقت كي تعيد هيكليه
قواهتا العسكرية واعادة تنفيذ محلة شاملة متكنها من فرض السيطرة عىل اجلزائر وتونس ،وعىل ضوء ذلك
اعلن السلطان سليم الثالث( ،)36عن بدا اعداد القوات العسكرية واصدارة اوامره للقادة العسكريني يف
استانبول اكد عىل مجع املتطوعني وجتهيز السفن باملدافع الثقيلة والعتاد التي ارسلت بداية عام،)37(1790
وعندما وصلت تلك القوات( )3000الف جندي اىل اجلزائر انضمت لقيادة الداي "حممد بن عثامن" الذي
استطاع ان يفرض احلصار عىل القوات االسبانية يف وهران ملدة اربعة اشهر حتى هناية ترشين االول
عام 1790فقد متكنت القوات اجلزائرية العثامنية من قطع مجيع طرق اإلمدادات العسكرية االسبانية التي
ارادت فك احلصار عن القوات املوجودة يف وهران(.)38
اوعزت ا لدولة العثامنية اىل القائد حممد بن عثامن يف الثامن والعرشين من متوز عام 1791بمواصلة التصدي
للقوات االسبانية املوجودة يف اوجاق وهران ،وبعد صدامات معها احلقت القوات العثامنية خسائر فادحة يف
القوات االسبانية راح ضحيتها احلاكم االسباين بالنيابة يف وهران "دون نيكوال
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 "Garciaذلك فرضت واقعا صعبا عىل مستقبل القوات االسبانية يف اجلزائر ،فمنها من ارص عىل مواصلة
القتال حلني وصول الدعم البحري ،اما البعض االخر من القوات االسبانية االخرى فقد فضلت لعقد الصلح
واالنسحاب من اجلزائر(.)39
تبينت نتائج التحركا ت العسكرية التي قادهتا الدولة العثامنية اثناء مرحلة طرد القوات االسبانية اىل حتمل
االخرية خسائر جسيمة منها( )3000االف قتيل و()4000الف جريح( ،)40وبذلك اجربت احلكومة االسبانية
عىل قبول ابرم الصلح يف الثاين عرش من ايلول عام 1791القايض بخروج مجيع قواهتا من منطقة وهران
واملرسى الكبري ،فضال عن تعهد اسبانيا بدفع الرسوم الكمركية عىل جتارهتا يف موانئ الواليات عامة عىل ان
يكون جزء ًا منها اىل خزينة اجلزائر مبلغ وصل سنوي ًا اىل()120الف فرنك ،ومن اهم بنود الصلح مع اجلزائر
هو اعرتاف اسبانيا بصفة رسمية بسيادة الدولة العثامنية عىل الواليات الثالث(.)41
اوعز وكيل الدولة العثامنية يف رسالته اىل الداي حممد يف اخلامس عرش ايلول عام 1791ان السلطان يرفض
قبول الصلح من دون اطالع عىل بنودها ،وعندما ارسلت نسخة من االتفاق االسباين اجلزائري اىل الدولة
العثامنية لالطالع عىل بنودها مل يكن امام االخري سوى قبول رشوط الصلح الذي اكد عىل اخراج القوات
االسبانية( ،)42ووافق السلطان عىل بنود معاهدة الصلح عام 1791التي اكدت بنودها خلدمة والية اجلزائر(،)43
اما الداي محودة باشا ( ،)44فقد ارسل بطلبه يف السابع والعرشين منترشين االول عام 1791اىل وكيله يف
است انبول سيد عيل باشا لبالغ السلطان سليم الثالث للحصول عىل الدعم العسكري العثامين حتسبا من هجوم
التحالف بني السفن االسبانية واجلهوريات االيطالية عىل تونس(.)45
رحبت الدولة العثامنية يف اخلطوات املعلنة من قبل الداي حسن باشا( ،)46يف بداية عام 1792التي انطلقت ضد
ال تحركات العسكرية االوروبية كمراقبة السفن ومنع دخول التجار اىل املوانئ بعد ان اعالن مساندهتا للقوات
االسبانية ،وعىل الرغم من ذلك استمرت الدولة العثامنية بمراقبه التحركات العسكرية االسبانية التي استخدم
السفن احلربية لتامني وصول جتارهتا يف البحر املتوسط لتعويض خسائرها اجلسيمة(.)47
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كان االتفاق االسباين-اجلزائري اثر ًا سلبي ًا عىل الدول االوروبية والسيام الفرنيس والربيطاين التي( ،)48رفضت
بنود االتفاقية االسبانية مع اجلزائرية عام1792وعربت اىل اللجوء للخيارين :اما ان تتخذ خطوات عسكرية
ضد اجلزائر او العمل عىل اعادة بنود االتفاقيات املربمة مع اجلزائر لقبول زيادة رفع الرضائب عىل جتارهتا(،)49
او االعرتاف ببنود االتفاقية االسبانية مع اجلزائر ومن ابرزها-:
اوالً -انسحاب القوات االسبانية من االرايض اجلزائرية دون رشوط تذكر مع السامح لإلسبان املدنيني بالتنقل
من مدينة وهران اىل مدينة قرطاجنة.
ثاني ًا -ابقاء القوات االسبانية املدافع والذخائر التابعة اىل اجلزائر اثناء سيطرهتم عىل مدينة وهران واملرسى
الكبري واالنسحاب مع اسلحتهم االسبانية فقط.
ثالث ًا -قبول االسبان دفع اموال من الرضائب املفروضة كل سنة املقدرة بـ 12الف سلطاين التي تقدر
بـ()120الف فرنك سنويا ،فضال عن دفعها()56رياالً اىل بيت املال و()40رياالً عىل كل سفينة اسبانية تدخل
ميناء وهران واملرسى الكبري يكون منها()15رياالً اىل مسؤول املرسى يف اجلزائر(.)50
رابع ًا-عدم السامح للسفن االوروبية بالدخول دون موافقة حممد بن عثامن باشا حاكم مدينة وهران ،فيام
حصلت اسبانيا عىل مركز جتاري يمكنها من رشاء ( )3000الف طن من القمح سنوي ًا(.)51
خامس ًا -موافقة االسبان ارسال سفينة لنقل مفاتيح االستسالم اىل الدولة العثامنية لالعرتاف بسيادهتا عىل
وهران واملرسى الكبري ،وعد اعرتاف رسمي بتبعيتها للدولة العثامنية(.)52
برزت جهود الدولة العثامنية عىل اجلانبني العسكري واملايل الذي قدمته اىل الواليات الثالث املغاربية للقضاء
عىل احلمالت العسكرية االسبانية التي استمر اندفاعها قرابة ثالثة قرون ،وهذه التحركات وضعت للدولة
العثامنية رشعية الدفاع عن الواليات الثالث ضد احلمالت االسبانية التي سارت نحو ضامن وجود مصاحلها
من االمتيازات االقتصادية والتحكم يف التجارة البحرية خالل سيطرهتا عىل البحر املتوسط ،وعىل الرغم من
ذلك فان الدولة لعثامنية الحظت يف هناية  1775ان زيادة اندفاعات اسبانيا العسكرية الحتالل الواليات
الثالث قد جاءت ا ثناء مرحلة انشغال الدولة يف حروهبا مع الدول االوروبية ،هذه التحركات العسكرية
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االسبانية اثارت ردود فعل الدولة العثامنية حتى بادرت بتحشيد قواهتا العسكرية فضال عن قوات الواليات
الثالث للتعاون يف اخراج القوات االسبانية من ارايض وهران اجلزائرية ،لكوهنا وجدت يف استمرار الوجود
االسباين عىل االرايض املغاربية بمثابة قاعدة انطالق اخلطر االورويب وليس االسباين فقط ،وهذا يؤدي بالتايل
للوصول اىل احتالل تلك الواليات الثالث.

توصل البحث اىل االستنتاجات االتية-:
 -1اتسم دور الدولة العثامنية بالتعاون املفرط مع الواليات الثالث سياسي ًا وعسكري ًا والعمل عىل ايقاف
احلمالت العسكرية االسبانية.
 -2فرض التعاون العثامنية مع الواليات الثالث اىل وضع اإلجراءات العسكرية يف احلفاظ عىل امن
السواحل يف شامل افريقيا ومنع توسع االسبان يف باقي االرايض املغاربية.
 -3قدمت الدولة العثامنية ا لكثري من الدعم واملساعدات عىل اجلوانب العسكرية واملعنوية واملادية واملالية
آمله بذلك التعاون يف القضاء عىل الدعم االورويب الذي جاء لرضة ومساعدة احلمالت االسبانية يف
احتالل اجلزائر ثم تونس وطرابلس الغرب.
 -4مل تقبل الدولة العثامنية املواقف املعلنة من الدول االوروبية مما رفضت فكرة احتالل الواليات واكدت
بالدفاع عنها مهمها كانت النتائج.
 -5حاولت الدولة العثامنية ابقاء النشاط العسكري هلا يف الواليات املغاربية بشكل مستمر وذلك بسب
هتديد القرصنة البحرية يف الواليات للسفن التجارية االوروبية مما اجربهتا عىل ابرام املعاهدات بدفع
الرضائب واالتاوات مقابل وصول سفنها اىل املوانئ املغاربية.
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( )1عيل بن العيفاوي ،اثر البعد الروحي يف فتح مدينة وهران سنة ،1792جملة الرتاث اجلزائرية ،اجلزائر ،العدد( ،2014 ،)12ص104،107؛
Gábor Ágoston , Bruce Masters, Encyclopedia of the OTTOMAN empire, Printed in the United States of
America, 2008, p33.
(121.-S-p), P 120 )F. Andry, L'Algérie promenade historique et topographique, 3e Série, LIBRAIRIE PARIS, )2

()3صالح عباد ،اجلزائر خالل احلكم الرتكي( ،)1830-1514دار هومة ،اجلزائر ،ط ، ،2007 ،2ص.156
) (4كرد عبدى باشا( )1732-1724عني من قبل الدولة العثامنية داي ًا للجزائر ،فقام بتصفية االوضاع الداخلية والقضاء عىل القبائل اخلارجة عن
ادارة الدولة العثامنية ،كام واجه احلمالت العسكرية االسبانية ،ينظر :امحد توفيـق املـدين ،حممـد عـثامن باشـا داي اجلزائـر()1791-1766
سريته وحروبه وأعامله ونظام الدولة واحلياة العامة يف عهده ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1986 ،ص.49
( )5نارص الدين سيعدوين ،النظام املايل للجزائر يف اواخر العهد العثامين ،1830-1792اجلزائر ،2009 ،ص150-148؛
Madame Jihane Sfeir Mauranne Detré, Histoire de l’Empire ottoman, ORIEB ،435, London, 2015, p22.

) )6ولد عام  1696يف استانبول وتوىل العرش عام  ،1730وشهدت مدة حكمة العديد من التمردات واحلركـات الثوريـة فقـد امـر بالقضـاء عـىل
املشاغبني املؤيدين اىل التغلغـل االورويب حتـى تـوا عـام ،1754ابـراهيم بـك حلـيم ،تـاريخ الدولـة العثامنية(التحفـة احلليمـة) ،مؤسسـة
الثقافة ،بريوت ،1988 ،ص.167-166
( )7عبد القادر فكاير ،الغزو االسباين للسواحل اجلزائرية واثـاره  ،1792-1505دار هومـة ،اجلزائـر( ،د ،ت) ،ص211-208؛ حنيفـي هـاليل،
عمالء وجواسيس االسبان يف بايليك الغرب عىل اضواء هبجة الناظر ،جملة احلوار الفكري ،اجلزائر ،السـنة اخلامسـة ،العـدد(،2005 ،)7
ص.146
( )8اطلق عىل القبائل املتعاونة مع االسبان عدة اسامء منهم وصف االوربيني بــ"العـرب املنترصـة" ،ووصـفهم العـرب بــ"املغطسـون" فقـد عمـل
هؤالء عىل نقل املعلومات عن القوات العثامنية اىل االسبان مقابل االموال والتجـارة ،للمزيـد ينظـر :هاشـم بـن ابـراهيم و دان بـو غفالـة،
القبائل املتعاونة مع االحتالل االسباين اىل وهران ( ،)1505،1792جملة النارصية الدراسات االجتامعية ،اجلزائـر ،جملـد( ،)8العـدد(،)1
 ،2017ص 196-187؛ حممد العريب الزبريي ،مدخل اىل تاريخ املغرب العـريب احلـديث ،املؤسسـة اجلزائريـة للطباعـة والنرشـ ،اجلزائـر،
ط ،1985 ،2ص.16-15
وتطـوع يف
) ) 9هو مؤسس الدولة احلسينية ولد عيل تركي من جزيرة كندية (االسم القديم لكريـت) بعـد ضـمها إىل الدولـة العثامنيـة عـام .1669
ع
اجليش االنكشاري يف العهد املرادي .بن عبد العزيز محودة بن حممد ،الكتاب البايش ،حتقيق حممد ماضـور ،الـدار التونسـية للنرشـ ،تـونس
 ،1970،صفحات متعددة.
( )10عبــد القــادر املرشــيف ،هبجــة النــاظر يف اخبــار الــداخلني حتــت واليــة االســبان بــوهران مــن االعــراب كبنــي عــامر ،ترمجــة وحتقيــق :حممــد بــن
عبــدالكريم ،اجلزائــر( ،د .ت) ،ص 39؛ حممــد اهلــادي الرشــيف ،تــاريخ تــونس يف عرصـ مــا قبــل التــاريخ اىل االســتقالل ،تعريــب :حممــد
الشاويش وحممد عجينة ،دار سواس ،تونس ،ط ،1993 ،3صMadame Jihane Sfeir Mauranne Detré, op, cit, p56. .85
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) )11حممد بن عثامن الكبري او الكردي ينتسب اىل االرسة الكردية ولقب بالكبري نتيجة حتريره مدينة وهـران ولقـب ايضـا باألكحـل لسـواد عيونـه،
ويعد من كبار علامء الدين يف اجلزائر وهو من اتباع الطرق الصوفية وتـوىل احلكـم عـىل بايلـك الغـرب حتـى عـام  ،1778لالغـابن عـودة
املزاري ،طلوع سعد السعود يف اخبار واهران واجلزائر واسبانيا وفرنسا اىل اواخر القرن التاسع عرش ،حتقيق ودراسة  :حييى بو عزيز ،ج،1
دار الغرب االسالمي ،بريوت ،ط ،1990 ،1ص.289
(CHAILLOU LUCIEC ,Textes pour servir à l’histoire de l’Algérie au XVIIIe siècle, suivis de La Guerre de )12
؛quinze heures, Paris, 1911, p. 88–89

ففي واليات املغرب العثامنية ثالثة جماميع مسيحية خمتصة يف عملية افتداء االرسى امهها مجاعة الثالوث املقدس وجمموعة املرسدير ومجاعة
تنظيم سيدة الرمحة وتعرف ايضا بـ" اباء الرمحة الفرنسيسكان؛ للمزيد ينظر :حنيفي هالييل ،القرصـنة ورشوط افتـداء االرسى يف اجلزائـر
خالل العهد العثامين ،جملة اآلداب والعلوم االنسانية ،جامعة سيدي بلعباس ،اجلزائر ،العدد( ،2015 ،)4ص.248-247
) )13امللك شارل الثالـث )1788 -1716( :كـان عضـو ًا مـن أرسة البوربـون ،وهـي األرسة امللكيـة الفرنسـية التـي بـدأت حتكـم إسـبانيا يف عـام
1700م ،واصبح ملك جلزر اهلند اإلسبانية من عام(  )1788-1759وملك عىل نابوىل وصقلية ودوق بارما ،وكان االبن األكرب لفيليـب
اخلامس ملك إسبانيا ،وتويف عام  ،1788مفيد الزيدي ،موسوعة تاريخ اوروبا ،ج ،1مرص ،2005 ،ص. 217
( )14أبو القاسم سعد اهلل ،خالصة تاريخ اجلزائر املقاومة والتحرير( ،)1962-1830دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،2007 ،1ص.15-6
(C,BH, 00231, 10752, 001, 001. (15

()16

Necolas Durand Villegnon, Reltatlonde Lexpedttlon De Charles Quint Contre Alger, paris, 1847, p80-82.

(MÍKEL DE EPALZA FERRER, Relaciones entre España y Túnez en el siglo XIX(Nueva documentación), )17
Institut National du Patrimoine, Ministerio de Cultura, Túnez, 2007, p260-263.

()18مجال قنان ،أوضاع اجلزائر عشية الغزو الفرنيس( ،)1830-1800جملة الذاكرة اجلزائريـة ،العـدد( ،2000 ،)23ص 50-44؛ بسـام العـىل،
اجلزائر واحلروب الصليبية ،1547،1791دار النفائس ،بريوت  ،ط ،1980 ،1ص.149
( )19صالح عباد ،اجلزائر خالل احلكم الرتكي ،ص169؛ مجال قنان ،أوضـاع اجلزائـر عشـية الغـزو الفرنيسـ ،ص50-49؛ بسـام العـىل ،املصـدر
السابق ،ص150-149؛
BENAFRI Chakib, Las relaciones entre España, el Imperio otomano y las regencias berberiscasen el sigo
XVIII (1759،1792), Madrid, 1994, 180-188.

( )20حســب احصــائيات املجلــة االفريقيــة فــان عــدد القــتىل لــدى اجلــيش االســباين وصــلت نحــو()1000جنــديا امــا املصــادر االســبانية اكــدت
خسائرها()4000جندي بني قتيل وجريح ،يف حني قدرت اخلسائر اجلزائرية ()200،500جندي البعض منهم كانوا جنود الباب العـايل،
للمزيد ينظر :رمحوين عبد اجلليل ،اهتامم املجلة اإلفريقية بحملة الضـابط أوريـيل  OReilly -عـىل مدينـة اجلزائـر ،1775املجلـة املغاربيـة
للدراسات التارخيية واالجتامعية ،اجلزائر ،جملد( , )6العدد( ،2014 ,)1ص33-29؛ صالح عباد ،اجلزائر خالل احلكم ،ص169؛
SALARY MRLEM ,expedition d oreilly en 1775, in R.A. N(5) annee, 1861,p30- 34.
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( )21حييى بوعزيز ،اسبانيا تتوسط اجلزائر إلبرام الصلح مع تونس ،جملة الدراسـات التارخييـة ،اجلزائـر ،العـدد( ،1988 ، )4ص14-13؛ نـارص
الدين سيعدوين ،دراسات وابحاث يف تاريخ اجلزائر الفرتة احلديثة والعارصة ،ج ،2اجلزائر ،1988 ،ص.160
(C,BH, 00231, 10752, 002, 001 )22؛

خري الدين سعيدي ،احلمالت االسبانية عىل مدينة اجلزائر خالل العهد العثامين( )1775-1518من خالل خمطـوط الزهـرة النـائرة البـن
رقية التلمساين ،جملة دراسات وابحاث ،جامعة اسطنبول ،تركيا ،العدد( ،)29السنة( ، 2012 ،)7ص.100-97
(ALFRED NETTEMENT, HISTOIRE DE LA CONQUÊTE D’ALGER ÉCRITE SUR DES DOCUMENTS )23
 E. FAGNAN, Algwr Au Xvlll Slecle pan؛INÉDITS ET AUTHENTIQUES, FRANCE, 1867, p 51-52
venture de paradls, paris, 1898. P 3.

( )24االمري بوغدادة ،دور االتراك العثامنيون يف انشاء مؤسسات الدولة اجلزائرية 1520،1830اجليش نموذجا ،منشورات جامعة حممـد خضـري،
بسكرة ،اجلزائر ،2014 ،ص120؛ 555.-ALFRED NETTEMENT, op, cit, 553
)AE, SABH, I, 00300, 18369, 001, 001. (25

) (26ولد يف 20آذار عام  1725تعرض السلطان مصطفى الثالث إىل وعكة صحية فتحت املجال إىل رصاع بني وريثيه ،وتـدخل حينهـا اجلزائـري
الداي حسن باشا لينترص يف النهاية عبد احلميد األول ويتوىل مقاليد احلكـم بعـد وفـاة أخيـه االكـرب مصـطفى الثالـث يف كـانون الثـاين عـام
 .1774عزتلو يوسف بك اصاف ،تاريخ سالطني بني عثامن ،القاهرة ،ط 2011 ،1ص.120-119
( )27وصلت عدد السفن االسبانية من نوع الشالوب ذات احلجـم الكبـري( )70سـفينة حربيـة باإلضـافة اىل السـفن العسـكرية املتوسـطة ،للمزيـد
ينظر ،بسام العىل ،املصدر السـابق ص154-150؛ امحـد توفيـق املـدين ،حـرب الثالثامئـة سـنة( ،)1792-1492الرشـكة الوطنيـة للنرشـ
والتوزيع ،اجلزائر ،1976 ،ص.514-513
(Ernest MERCIER, HISTOIRE DE L’AFRIQUE SEPTENTRIONALE (BERBÉRIE) DEPUIS LES (28
TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU’À LA CONQUÊTE FRANÇAISE (1830), BONAPARTE, 1868,
p412.

( )29عبد القادر فكاير ،دور العلامء والرباطات يف مواجهة العدوان اإلسباين عىل اجلزائـر ،جملـة املواقـف اجلزائريـة ،املجلـد( ,)2العـدد(،2015,)1
ص290-280؛
homas MacGill, An account of Tunis, of its government, manners, customs, and antiquities especially of
its productions, manufactures, and commerce, Glasgow, London , 1811, p81-82.
)Moulay Belhamissi ,Mazouna une petite ville une longue histoire, sned, Alger 1981, p47. (30

( )31شكيب بن حفري ،العالقات االسبانية اجلزائرية يف القرن الثـامن عرشـ مـن خـالل خمطـوط عـثامين ،جملـة اآلداب والعلـوم االنسـانية جامعـة
قسنطينة ،اجلزائر ،العدد( ،2002، )1ص131،132؛ امحد توفيق املدين ،حرب الثالثامئة سنة ،ص514؛
MÍKEL DE EPALZA FERRER, op, cit, p270.

( )32امحـد بـن حممـد عـيل سـحنون الراشــدي ،الثغـر اجلـامين يف ابتسـام الثغـر الــوهراين ،منشـورات الشـؤون الدينيـة  ،قسـنطينة ،اجلزائــر،1973 ،
ص261؛ M. ALFRED NETTEMENT, op, cit, p207-210.
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( )33مل يدوم االتفاق بني الدولة العثامنية واالسبان هناية عام  1790اكثر من شهر واحد حتى عادت احلرب بسب اعتداءات السفن االسبانية عـىل
سفن الواليات املغاربية الثالث .شكيب بن حفري ،العالقات االسبانية ،اجلزائرية يف القرن الثامن عرش من خالل املخطوط عـثامين ،جملـة
اآلداب العلوم االنسانية ،جامعة االمري عبد القادر ،العدد( ،)1اجلزائر ،2002 ،ص127-126؛ عزيز سامح الرت ،االتـراك العثامنيـون يف
افريقيا الشاملية ،ترمجة :حممود عيل عامر ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط 1983 ،1و ،1989ص.541
(JERONIMO CONESTAGGIO, RELATION DES PRÉPARATIFS FAITS POUR SURPRENDRE (34
ALGERPAR, TRADUITE, ALGER ADOLPHE JOURDAN, Imprimée à Gênes, Réimprimée à Venise,
 Ernest MERCIER, op, cit, p428.؛L’ITALIEN, 1882 , p11،12

( )35ارويــن راي ،العالقــات الدبلوماســية ببــني دول املغــرب والواليــات املتحــدة  ،1816-1736تعريــب :اســامعيل العــريب ،اجلزائــر،1978 ،
ص.34-33
( )36ولد يف  24ترشين الثاين عام 1761وتوىل العرش عام  1789فقد شهد عهده احـتالل فرنسـا ملرصـ وحـروب مـع روسـيا والنمسـا ،كـام قـام
بإصالحات من الناحية املالية واالدارية حتد من نفوذ الباشوات والبكوات ،وقـام بتشـكل جيشـ ًا جديـد ًا يتلقـى تعلـي ًام وتـدريب ًا غربيـ ًا بـدل
االنكشارية وأسامه النظام اجلديد اذ وصلت فعاليته يف الواليات االوروبية التي استعانت بوالهتا قادة االنكشارية للتمرد حتـى خلعـه عـىل
اثرها السلطان سليم الثالث وتوىل السلطة ابن عمه مصطفى الرابع عام  ،1807عيل موال ،املوسوعة العربية امليرسة ،مرص ،ط،2009 ،3
ص.173-172
(AE, SABH, I, 01203, 10, 918. (37

()38ابو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف( ،)1500،1830ج ،2دار الغرب االسالمي ،بـريوت ،ط ،1998 ،1ص142؛ حنيفـي هاليـيل،
بنية اجليش اجلزائري خالل العهد العثامين ،ط ،2007 ،1دار اهلدى للطباعة ،اجلزائر ،ص43؛ بسام العىل ،املصدر السابق ،ص.156
()39مصطفى عبيد ،حمارضات يف تاريخ اجلزائر احلديث( العهد لعثامين) ،األعـداد والنرشـ ،جامعـة املسـيلة ،اجلزائـر ،2012 ،ص41-40؛ بسـام
العىل ،املصدر السابق ،ص.157
) )40ابو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف( ،)1830-1500ج ،1دار الغرب االسالمي بريوت ،لبنان ،ط ، 1998 ،1ص.339
()41بسام العىل ،املصدر السابق ،ص157-156؛ مصطفى عبيد ،املصدر السابق ،ص.41-40
( )42حييــى بــو عزيــز ،املراســالت االســبانية يف ارشــيف التــاريخ الــوطني ملدريــد ،1790،1798ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجلزائــر( ،د ،ت)،
ص 31-30و .44-38
( )43فتح االتفاق املربم االبواب امام الـريس محيـدو الـذي قامـت حماوالتـه بتـدمري جتـارة الـدول االوروبيـة ،وخـالل عملياتـه البحريـة متكـن مـن
ارس( )500تاجر ًا اوروبي ًا يعود بعضهم اىل فرنسا وهولندا وبريطانيا ،فضال عن متكنه من السيطرة عـىل سـفينة الربدقيـز والسـفن النابوليـة
والبندقية واالسبانية ،للمزيد ينظر :امحد توفيق املدين ،مذكرات احلاج امحد نقيب االرشاف ،حتقيق :امحـد توفيـق املـدين ،الرشـكة الوطنيـة،
اجلزائر1973 ،و  ،1980ص79-76؛
Routeledge Curzon, Army and government of a North،African Ottoman eyalet at the end of the
eighteenth century, London, 2004, p64-65,
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( )44ولد يف اجلزائر وتوىل احلكم يف عام  1782توىل احلكم وكان صغري السن وهو خامس بآيات تونس ويعرف بشخصـيته القويـة ،فقـد عرفـت
سياسته من عام () 1814-1759باملقاومة للمصالح األوربية ،وكان شديد احلرص عىل عالقاتـه التجاريـة والدبلوماسـية مـع الكثـري مـن
الدول االوروبية .فؤاد صالح السيد ،معجم السياسـيني املثقفـني يف التـاريخ العـريب واالسـالمي ،مكتبـة حسـني العرصـية ،بـريوت ،ط،1
 ،2011ص.231
(285.-BENAFRI Chakib, op, cit, p279 (45

) )46يلقب (ابو شنب) ولد يف القفقاس ويقال إنه ولد يف إحدى قرى منطقة معسكر عام  1717فقد سافر مع أبيه إىل استانبول فقـد رعتـه إحـدى
العائالت الغنية هناك .وملا شب انخرط يف سلك العسـكرية العثامنيـة وشـارك يف حـرب النمسـا وبعـدها عـني قائـدا وثـم اصـبح داي عـىل
اجلزائر من عام( : ،)1798-1791فؤاد صالح السيد ،املصدر السابق ،ص.191-190
((47

1830), ،DE GRAMMONT, HISTOIRE D'ALGER SOUS LA DOMINATION TURQUE (1815
BONAPARTE، FRANCE, 1887, p380, 299, 310.

) )48كانت بريطانيا تسمى انكلرتا بعد عام  1707وعاصمتها لندن تقع عىل املحيط االطليس وبحر الشامل والبحر ايرلنـدا والقنـال االنكليـزي او
املانش وتقسم اىل اربعة مقاطعات ،اما تسمية بريطانيا جاءت بضم انكلرتا وايرلندا واحتاد اسكتلندا وويلز عام  .1800قـاموس املنجـد يف
اللغة واالعالم ،دار الرشوق ،بريوت ،ط ،1994 ،2ص.126
( )49حييى بو عزيز ،املراسالت اجلزائرية االسبانية يف ارشيف التاريخ الوطني ملدريد  ،1780،1798ديوان املطبوعات اجلامعة اجلزائـر ،اجلزائـر،
 ،1993ص10،12؛
Ricard Robert, Fernand Braudel, Les Espagnols en Algérie, 1492،1792, dans Histoire et Historiens de
l'Algérie. In Bulletin Hispanique, tome 34, n°4, 1932, p347-348.

( )50نارص الدين سعيدوين ،النظام املايل للجزائر يف اواخر العهد العثامين( ،)1830-1792اجلزائر ،2009 ،ص74؛
Ricard Robert, op, cit, p349.

( )51بونار رابح وجلول أمحد البدوي ،اجلزائر والغزو اإلسباين الفاشل ،جملة الثقافة اجلزائرية ،اجلزائر ،السنة( ،)2العدد( ،1972 ،)10ص-27
.28
( )52قنــون حيــاة ،التواجــد اإلســباين يف الغــرب اجلزائــري خــالل الفرتتــني العثامنيــة والفرنســية  ،جملــة احلــوار املتوســطي اجلزائريــة ،املجلــد(,)4
العدد( ،2015,)1ص86،98؛ مولود نايت بلقاسم ،شخصية اجلزائر الدولية ،ص.74
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