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  :تـــــقديـــــــــــــــــــــــــم

موجهة إلى طلبة السنة الثانیة تخصص تاریخ هذه مجموعة محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث،      

تتناول تاریخ الجزائر من أواخر الدولة الزیانیة إلى غایة الغزو الفرنسي للجزائر و ) السداسي الرابع( عام 

  .1830إلى  1512وبالتالي فهي تغطي فترة التواجد العثماني بالجزائر والتي امتدت من سنة 

وشملت هذه المحاضرات أوضاع الجزائر أواخر القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر وما      

، كما تناولت كانت تتعرض له  من غزو صلیبي وتفكك سیاسي واجتماعي وضعف على كل المستویات

 قوٕالحالساحلیة بعض المدن امجيء اإلخوة بربروس للمنطقة واستغاللهم لتلك األوضاع وتحریرهم ل

الجزائر بالدولة العثمانیة وردود الفعل المختلفة حول ذلك، ثم تعرضت المحاضرات لألوضاع المختلفة 

التي عاشتها الجزائر تحت الحكم العثماني السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة واالجتماعیة والقضائیة، وقد 

  .تلقونه في مقیاس منفصلاستثنیت من هذه المحاضرات الجانب الثقافي ألن الطلبة ی

وكانت رغبتي ملحة في تقدیم مادة علمیة مفیدة ومتنوعة ومنتقاة للطالب وفق المقرر الوزاري      

وٕاعدادها على شكل مطبوع وفق المنهجیة األكادیمیة لیستفید منها الطلبة من ناحیة الشكل والمضمون، 

 إعدادلبة عند طال إلیهامتعلقة بالمقیاس لیعود ال المختلفةكما أرفقت بها قائمة من المصادر والمراجع 

  .وتنمیة معارفهمبحوثهم 

ن و یغطي فترة طویلة من تاریخ الجزائر تمتد إلى أكثر من ثالثة قر مقیاس تاریخ الجزائر الحدیث  إن     

ودراسته من كل جوانبه المختلفة في سداسي واحد یبدو من الصعوبة بمكان، لذلك قمنا باختیار أهم 

  .واضیع على أن تستكمل بقیتها في األعمال الموجهةالم

في األخیر نرجو أن یستفید طلبتنا من هذه المطبوعة وأن تكون مرجعا وافیا لهم في هذا المقیاس مع      

   .   التمنیات لهم بالنجاح والتوفیق

  



 تاريخ الجزائر الحديث فيمحاضرات                   السنة الثانية تاريخ عام                                

 
3 

 أوضاع المغرب األوسط 

م16م وبدایة القرن 15أواخر القرن   

 

اتفق جل المؤرخین على أن عبارة المغرب األوسط هي الجزائر  رغم غموض حدود اإلمارات والدویالت 

التي تعاقبت على حكمها خالل العصور الوسطى، وقد شهدت هذه البالد أواخر القرن الخامس عشر 

واالقتصادیة، وبدایة القرن السادس عشر تدهورا على مختلف المستویات السیاسیة والعسكریة واالجتماعیة 

  .یستغلون هذه األوضاع لیرسخوا أقدامهم ولینفذوا مشروعهم االستعماري في هذه البالد األسبانمما جعل 

    : األوضاع السیاسیة والعسكریةــ  1

كما وصفه عبد الرحمان الجیاللي إذا نظرنا إلى تاریخ المغرب األوسط في تلك الفترة نجده كله قد انقضى 

بني  مرین وبني (المتزاحمین وتشاكس المتنافسین سواء مع الدولتین المجاورتین لهذا القطر بین تناحر 

  .1أو داخل األسرة الحاكمة نفسها) حفص

للحفصیین الذین أحكموا ) م1485ـــ م 1462) (المتوكل على اهللا(فقد استسلم أبو عبد اهللا محمد الثالث 

المناطق الوسطى حیث استولوا على مدن ملیانة والمدیة سیطرتهم على الناحیة الشرقیة وتوسعوا إلى 

 2.وتنس

الدائر بین أبو حمو الثالث الذین استطاعوا استغالل الصراع  لألسبانكما أصبحت الدولة الزیانیة مطمعا 

المخلوع والسجین، فدعموا یحي الثابتي أخ أبو ) المسعود(وابن أخیه أبو زیان الثالث ) م1518ـــ م 1503(

 األسبان، كما احتل األسبانلثالث ضد عمه أبو حمو الثالث، فاستولى یحي على تنس بمساعدة زیان ا

  .1505المرسى الكبیر في سنة 

                                                 
  .197ص ، 1983، دار الثقافة، بیروت، 2ط، 2تاریخ الجزائر العام، جــ عبد الرحمان الجیاللي،  1
، 1985 الجزائر، تاریخیة، تلمسان عاصمة المغرب األوسط، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون،ـ یحي بوعزیز، مدن  2

  68ـ59ص ص 
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تبدو دولة بني زیان خالل هذه الفترة وقد أنهكتها الحروب الداخلیة والصراعات المتواصلة سواء بین أبناء 

لطتهم والراغبة في االستقالل كقبائل مغراوة وتوجین آل زیان أو مع القبائل الرافضة لسمن البیت الواحد 

 1.استنزاف خزینة الدولة في سبیل قمع هذه الثورات إلىوملیكش وحصین وغیرها مما أدى 

ته أوروبا في تلك الفترة، غكما عرف المغرب األوسط في هذه الفترة ضعفا عسكریا كبیرا مقارنة مع ما بل

وال جیش مجهز من ناحیة العدة والعتاد، وكل ما كان لدیها هو  بحريفدولة بني زیان لم یكن لها أسطول 

، كما لم تكن تتوفر على التحصینات ...جیش بري مزود بأسلحة تقلیدیة كالسیوف والبغال والجمال

وربما یعود ذلك إلى عدم االستقرار الذي تمیزت به دولة بني زیان سواء في ثوراتها المستمرة مع . المضادة

و مع المعارضة في الداخل مما لم یسمح لها بتكوین جیش قوي تعتمد علیه الدولة في رد غارات جیرانها أ

 2.وقمع الثورات الداخلیة واألسبانالجیران 

   :األوضاع االجتماعیة واالقتصادیةــ  2

حدیث عن الوضع االجتماعي للمغرب األوسط في أواخر القرن لم تكن بأحسن حال من سابقتها، فال

وبطون وقبائل مختلفة  قبلیة إماراتم هو الحدیث عن مغرب مشتت وممزق ومقسم إلى 15الخامس عشر 

وزعة على هذه البالد، فقد استقل بنو عبد الواد بتلمسان وضواحیها، أما بقیة البالد الوسطى ومتنوعة وم

ة إلى إمارات قبلیة عدیدة كمشیخة مدینة الجزائر التي حكمها الثعالبة، وٕامارة كوكو والجنوبیة فكانت مقسم

بجبال القبائل الكبرى وٕامارة قلعة بني عباس ببالد القبائل الصغرى، وٕامارات أخرى مستقلة كإمارة بني 

القبائل العربیة العدید من وجود المهلهل وٕامارة عائلة بوعكاز بجهات الحضنة وبالد الزاب، باإلضافة إلى 

وقبیلتي الضحاك وعیاد بجهة برج حمزة  والبربریة، فمن القبائل العربیة نجد قبیلة الثعالبة في سهل متیجة

وقبیلة یزید وحسین وعطاف وسوید في منطقة الهضاب وبني عبید اهللا والمعاقیل في الناحیة الغربیة، ومن 

                                                 
  .205، ص 1993ـ بوزیاني الدراجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
  .273نفسھ، ص  ـ 2
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 إلى إضافةومغراوة وتوجین بجبال ملیانة والونشریس  القبائل البربریة توجد زواوة وصنهاجة بجبال جرجرة

 1.قبائل فطین وبني میزاب في الهضاب والواحات

م بفعل 15وطائفة الیهود الذین ازداد توافدهم خالل القرن الخامس عشر  األندلسیونكما تواجد الالجئون 

  .لهم األسبانطاردة مسقوط غرناطة و 

االجتماعیة في ظل غیاب سلطة مركزیة وان كانت موجودة اسمیا         هذا التنوع والتشتت في التركیبة 

صاحبه سوء األحوال الصحیة والمعاشیة وتخربت  ااجتماعی اختالالـ جعل البالد تعیش ــالدولة الزیانیة  ـــ

أثناءه المدن وافتقرت األریاف، فقد قتل العدید من الرجال بسبب الحروب وترملت النساء وانتشرت 

 2.وصیة والظلم والغصب واألوبئة والمجاعاتاللص

البالد  إلىتونس أو  إلىرب األقصى أو غالم إلىهجرة العدید من السكان سواء  إلىوهذا األمر أدى 

 إلىذلك أیضا كما أدى أو إلى المناطق الجبلیة أو الداخلیة البعیدة عن الصراعات، العربیة األخرى، 

وفي مختلف  ت الفوضى بین الناس في كل میادین الحیاةر انعدام األمن وعدم االستقرار السیاسي، فانتش

  .أرجاء البالد

وفي المجال االقتصادي، فقدت بالد المغرب األوسط أهمیتها التجاریة بالبحر األبیض المتوسط وباعتبارها 

تشافات الجغرافیة األوروبیة للطرق والممرات همزة وصل ما بین السواحل والمناطق الصحراویة  بفعل االك

الجدیدة، وأدى عدم االستقرار السیاسي واالجتماعي وغیاب األمن إلى هجرة الفالحین ألراضیهم وقلة 

  .اإلنتاج الزراعي وتوقفت الحركة التجاریة الداخلیة وتدهورت بالتالي األوضاع االقتصادیة للبالد

  

  

                                                 
، المؤسسة 3، وثائق ودراسات، ط)1792ــ  1492(مائة سنة بین الجزائر واسبانیا حرب الثالثـ أحمد توفیق المدني،  1

  .95ـ94ص ص ، 1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
، تر جمال حمادنة، دیوان المطبوعات )1541ـ  1510(لقیام دولة مدینة الجزائر  ىـ كورین شوفالییھ، الثالثون سنة األول  2

  . 6الجامعیة، الجزائر، د ت، ص
  .496، ص 2002، المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر، 2عبد العزیز الفیاللي، تلمسان في العھد الزیاني، جـ    
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  الغزو االسباني للمغرب األوسط

  

شرعت اسبانیا في تي بني حفص وبني زیان، لضعف دو حماسها بعد سقوط غرناطة ومغتنمة مندفعة ب

احتالل منطقة شمال إفریقیا خاصة المغرب األوسط، وقد دفعتها إلى ذلك عدة أسباب وساعدتها عدة 

  .ظروف

تعددت أسباب الغزو االسباني لبالد المغرب األوسط، فمنها ما كان دینیا   :أسباب الغزو االسبانيــ  1

  .وسیاسیا ومنها ما كان عسكریا واقتصادیا

  : األسباب الدینیةــ أ 

تعد أقوى األسباب، وتتمثل في نشر المسیحیة وتنصیر المسلمین األندلسیین خاصة بعد سقوط غرناطة 

أو إبعادهم عن أراضیهم تنصر من المسلمین والیهود م وتعمیر المغرب األوسط بمن ی1492سنة 

إفریقیا وعدم في فتح  أمنیتها، كما أوصت الملكة إیزابیال أن تتحقق 1هموتجنیب اسبانیا خطر ومالحقتهم 

الكف عن القتال في سبیل الدین المسیحي ضد الكفار خاصة بعد أن جاءها جاسوسها فردیناند زافرا في 

كما . 2"إن كل البالد في حالة یبدو أن اهللا أراد أن یمنحها ألصحاب الجاللة:" التاليبالتقریر  1494سنة 

م غزو المغرب 1494سنة ) بورجیا الشهیر(ألح الكاردینال أكزمینیس وبارك البابا ألكسندر السادس 

  .األوسط

  

  

  

                                                 
، دار الكفایة، الجزائر، 1ــ بحري أحمد، الجزائر في عھد الدایات، دراسة للحیاة االجتماعیة إبان الحقبة العثمانیة، ج  1

  .41، ص 2013
، 1986أبو القاسم سعد هللا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ، تر)1830ــ  1500(الجزائر وأوروبا ــ جون وولف،   2

  26ص 
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  : األسباب السیاسیة والعسكریةــ ب 

سیادتها على الحوض الغربي للبحر األبیض المتوسط والتي ال وتتمثل في توسیع اسبانیا لملكها وتحقیق 

تتم إال باحتالل سواحل المغرب األوسط تمهیدا لخلق إمبراطوریة مترامیة األطراف وتزعم العالم المسیحي 

  .عن طریق زیادة شعبیتهم بغزوهم لبلد إسالمي

األوسط وفي بقیة بلدان شمال إلى إقامة قواعد عسكریة أمامیة على شواطئ المغرب  األسبانكما سعى 

إفریقیا للحیلولة دون اتصال األندلسیین بالمغاربة ومساعدتهم لهم ووضع حد لألضرار التي كانت تلحق 

ویتخذون من تلك القواعد منطلقا  نیا وایطالیاابالشواطئ االسبانیة، ویؤمنون خطوط مواصالتهم بین اسب

   1.لغزو المناطق الداخلیة

  : تصادیةاألسباب االقــ ج 

بعد الكشوفات الجغرافیة، سعت اسبانیا إلى القضاء على تجارة المسلمین بالسیطرة على المراكز التجاریة 

في شمال إفریقیا، واحتالل المناطق التي كانت أقالیمها تتمیز بغناها بالثروات الطبیعیة والحیوانیة خاصة 

للمسلمین والیهود وهجرة أغلبهم إلى دول شمال  وأن اسبانیا كانت تعیش انهیارا اقتصادیا بسبب اضطهادها

  .2إفریقیا

   :المغرب األوسط سواحلاالحتالل االسباني لــ  2

في احتاللهم للمغرب األوسط تستهدف السیطرة على سواحله أوال ثم إخضاع المناطق  األسبانكانت خطة 

  .الداخلیة مستغلة األوضاع المختلفة المتهورة التي كان تعیشها تلك البالد

على استعداد لمهاجمة شواطئ المغرب األوسط، فقد جهز  األسبانومع بدایة القرن السادس عشر كان 

سفینة على متنها خمسة آالف جندي تحت  134أسطوال یتكون من  1505سنة الكاردینال أكزمینیس في 

من میناء ملقة باتجاه  1505أوت  29، انطلت هذه الحملة یوم قیادة دون دییغو فردیناندیز دي قرطبة

                                                 
  .41ــ بحري أحمد، مرجع سابق، ص   1
  .107ـ  106، شركة سفیر، القاھرة، د ت، ص ص )ه897ـ93(ــ عبد هللا جمال الدین، تاریخ المسلمین في األندلس،   2
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استطاعوا  األسبانأن  إالسبتمبر، ورغم المقاومة العنیفة للمسلمین  11المرسى الكبیر الذي وصلته في 

واتخذوا منه میناءا  1505أكتوبر  23المرسى الكبیر بعد حصار دام خمسین یوما ودخلوه في احتالل 

  .، وبوابة الحتالل موانئ أخرى1سفنهم إلرساء

أن جیشهم مني بهزیمة  إالحاول الجیش االسباني الزحف نحو مدینة وهران انطالقا من المرسى الكبیر، 

إلى  ثة آالف جندي اسباني وفر الباقونیث قتل ثالح 1507ین في شهر جوان رب قریة مسرغقنكراء 

  .المرسى الكبیر

حملة أخرى بقیادة بیدرو نفارو مكونة  األسبانونظرا لما تمثله مدینة وهران من موقع استراتیجي جهز  

زورقا صغیرا تحمل خمسة عشر ألف جندي، وانطلقت تلك الحملة من اسبانیا  51مركبا بحریا و 33من 

من دخولها بعد محاوالت یائسة   األسبانماي، وتمكن  17ووصلت إلى وهران في  1509ماي  15في 

وابها، ورغم مقاومة السكان داخل المدینة تمكن بعد خیانة أحد الیهود یدعى سطورا الذي فتح لهم أب

  2.من السیطرة علیها واحتاللها األسبان

، طوفي الوقت الذي عجزت فیه مملكة بني زیان عن رد العدوان االسباني وحمایة سواحل المغرب األوس

ر جانفي السواحل الشرقیة فاحتلت بجایة التابعة للحفصیین في شه إلىتوسیع نفوذها  إلى األسبانتطلع 

مستغلة الصراع على عرشها ما بین عبد الرحمن الحفصي وابن أخیه عبد اهللا، حیث تمكن بیدرو  1510

ألف جندي وتمكن بواسطتها من احتالل  15مركبا على متنها  14نفارو من قیادة حملة مكونة من 

   .3المدینة بعد المقاومة الیائسة لسكانها

                                                 
  98ـ  96المدني، المرجع السابق، ص ص  ــ أحمد توفیق  1
  203،  المرجع السابق، ص 2ــ عبد الرحمان الجیاللي، ج  2
  .122ــ نفسھ، ص   3



 تاريخ الجزائر الحديث فيمحاضرات                   السنة الثانية تاريخ عام                                

 
9 

م بجایة وقع كبیر لدى سكان بقیة المدن الساحلیة الجزائریة التي كان الحتالل المرسى الكبیر ووهران ث

خوفا من الهزیمة والدمار والخراب وذلك عن طریق إمضاء اتفاقیات  األسبانوصایة فضلت الدخول تحت 

  .یلتزمون فیها بدفع الجزیة واالعتراف بالحمایة االسبانیة األسبانمع 

، مقابل 1510جانفي  31فقد وقع أعیان مدینة الجزائر برئاسة الشیخ سالم التومي معاهدة االستسالم یوم 

ببناء حصن  لألسباندفع ضریبة باهضة وٕاطالق كل األسرى المسیحیین المتواجدین بالمدینة  والسماح 

  .1ئمة بهعلى جزیرة مقابلة لمیناء المدینة وٕاقامة حامیة عسكریة دا) الصخرة(البنیون 

وامضوا معها معاهدة استسالم مقابل دفع ضریبة  1511ماي  26كما دانت لهم مدینة مستغانم في 

في  لألسبانسنویة والتزامها بتموین حامیتي وهران والمرسى الكبیر بالغذاء، وكانت مدینة تنس قد خضعت 

حتلوا مدینة جیجل عت لهم مدن شرشال ودلس وغیرها، في حین كان الجنویون قد اض، وخ1505سنة 

  .م1260سنة منذ 

، وكانت مع بدایة القرن السادس عشر كانت جل سواحل المغرب األوسط تحت السیطرة االسبانیة إذن

غیر أن احتاللها ظل اسبانیا تتأهب لالنتقال للمرحلة الثانیة أال وهي التوسع في المناطق الداخلیة، 

أهمها انشغالهم في نفس الوقت بحروبهم في المناطق مقتصرا على المناطق الساحلیة لعدة أسباب لعل 

األخرى في أوروبا كإیطالیا وغزو العالم الجدید، باإلضافة إلى ظهور المقاومة الجزائریة بقیادة األخوة 

  .وحلول كیان سیاسي جدید محلها تنبئ بقرب زوال مملكة بني زیانكانت تلك األحداث  بربروس، لكن كل

  

  

  

  

                                                 
  22ـ  21ــ كورین شوفالییھ، المرجع السابق، ص ص   1
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  بالمغرب األوسطالتواجد العثماني 

  

  :ظهور اإلخوة بربروس في سواحل شمال إفریقیاــ  1

یرجع أول تواجد لألخوة بربروس بشمال إفریقیا إلى استقرار عروج بمصر ودخوله في خدمة سلطانها 

المملوكي قنصوة الغوري مع بدایة القرن السادس عشر المیالدي بعد إعدام األمیر قرقود من طرف أخیه 

، وكان عروج مقربا من األمیر قرقود فخاف على نفسه من مضایقة 1512األول في سنة السلطان سلیم 

  .1السلطان العثماني

تقر رأیه أصبح عروج یقوم بعملیة الغزو في عرض البحر األبیض المتوسط فحاز على غنائم كثیرة واس

سا مستقبل عملهما ر تداة مركزا له، وهناك لحق به أخوه خیر الدین، وبعد أن بر على أن یجعل من جزیرة ج

 افي حوض البحر المتوسط توجها إلى سلطان تونس أبو عبد اهللا محمد الحفصي وقدما له الهدایا ومنحهم

لخمس  االبحري هو میناء حلق الوادي مقابل دفعهم اومنطلقا لنشاطهم انه مقرا لهممقابل ذلك مكانا یجعال

  .2الغنائم

على السواحل والمدن األوروبیة مثل سردینیا ونابولي بربروس بفعل غاراتهما  ینذاع صیت األخو 

تعلق السكان بهما في تونس وتطلع سكان  فازداد، وتعرضهما للسفن األوروبیة المحملة بالبضائع والجنود

  .المدن الساحلیة بالمغرب األوسط إلى االستنجاد بهما لتخلیصهم من االحتالل االسباني

  :في عهد عروج المغرب األوسط بالدتحریر ــ  2

بربروس،  ینباإلخو  1512اتصل أعیان وعلماء مدینة بجایة وأمیر قسنطینة أبو بكر الحفصي في سنة 

 24فسار عروج نحو المدینة وحاصرها بحرا بینما حاصرها أهلها من ناحیة البر، ودام ذلك الحصار مدة 

                                                 
، 2013، األصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2محمد دراج، ط: خیر الدین بربروس، تر ــ خیر الدین بربوس، مذكرات  1

  47ـ  41ص ص 
، األصالة للنشر والتوزیع، )1543ــ  1512(الدخول العثماني إلى الجزائر ودور اإلخوة بربروس ــ دراج محمد،   2

  .183ص ، 2012الجزائر، 
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هذا الحصار ذراعه التي بترت وعاد یوما إال أن عروج فشل في اقتحام المدینة نظرا لحصانتها وفقد في 

  .إلى حلق الوادي

إال أن هذه الموقعة كانت استطالعیة تعرف من خاللها عروج على جغرافیة المنطقة وعلى ورغم الخسارة 

الحربیة، كما تفطن عروج إلى أن تحریر مدینة بجایة یحتاج إلى أن تكون قواته في مكان  األسبانقدرات 

من الجنویین واتخذها مقرا له ومركزا لعملیاته الحربیة خاصة  1514سنة جیجل قریب منها، فحرر مدینة 

  1.بعد اشتداد الخالف بینه وبین السلطان الحفصي بعد غزوه بجایة

إلى مدینة بجایة  1514، وتوجه في سنة قام عروج خالل تواجده بمدینة جیجل بتجهیز جیشه وتقویته

من جدید في اقتحامها بسبب وصول النجدات واإلمدادات فحاصرها لمدة ثالثة أشهر إال أنه فشل 

 االسبانیة ولحصانة المدینة ومناعتها الطبیعیة، فعاد إلى جیجل ورأى أن مواجهة اسبانیا القویة تحتاج إلى

بهدیة ثمینة ورسالة، فأمده السلطان سلیم  إلیهفاتصل بالسلطان سلیم األول وبعث  قویةدولة االعتماد على 

  2.لطان الحفصي على تقدیم العون إلى األخوین بربروستین بالسالح والعتاد وأوصى السنشحو بسفینتین م

أرسل سالم التومي شیخ مدینة الجزائر وفدا إلى عروج  یطلب النجدة باسم سكان مدینة  1516في سنة 

جع في الجزائر فاستجاب لهم عروج بعدما لحق به أخوه إسحاق في هذه السنة وسار إلى المدینة واستر 

واستقبل استقباال كبیرا وعینه أهلها  1516طریقه إلیها مدینة شرشال ودخل إلى مدینة الجزائر في سنة 

  .أمیرا للجهاد

في ذلك  أنه فشل إالقام بقصفه بالمدفعیة ف) الصخرة(باشر عروج عمله محاوال اقتحام حصن البنیون 

ا أدى إلى االصطدام بینه وبین سالم التومي نتیجة ضعف مدفعیته أمام التحصینات االسبانیة القویة مم

الذي أعلن تمرده على عروج، غیر أن هذا األخیر تمكن من القضاء علیه وباشر عملیة تحصین المدینة 

  .سیحاولون استرجاعها خاصة بعد استنجاد یحي بن سالم التومي بهم األسبانإدراكا منه أن 

                                                 
  .12، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الحدیثة، ج ــ یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر  1
  12ــ نفسھ، ص   2
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باب الواد، فهزم  شواطئعلى  1516سبتمبر  30حملة بقیادة دییفو دیفیرا نزلت في  األسبانفعال جهز 

هزیمة قاسیة وانسحبوا في فوضى وتحطم جل أسطولهم، ونتیجة هذا النصر دخل سكان البلیدة  األسبان

م وملیانة والمدیة ودلس وبالد القبائل وعرب المتیجة في طاعة عروج وتوسع بالتالي نفوذه حتى شمل معظ

  1.وسط وشرق المغرب األوسط

، األسبانوقتلوا أمیرها المتعاون مع  1517استولى بعد ذلك اإلخوة بربروس على مدینة تنس في سنة 

قسم شرقي عین علیه أخوه خیر : وقام عروج بعد ذلك بتنظیم المناطق التي دانت له، فقسمها إلى قسمین

  . دینة الجزائر وحكمه بنفسهالدین وجعل مدینة دلس مقرا له، وقسم غربي مركزه م

لتخلیصهم من ملكهم أبو حمو الثالث الذي رضي بالهیمنة باإلخوة بربروس استنجد سكان مدینة تلمسان 

وترك في قلعة بني راشد حامیة بقادة أخیه إسحاق تلمسان  إلى، فاتجه عروج 1511االسبانیة منذ سنة 

بعد أن هزم قوات أبو حمو  1517لها في سنة سبان وهران، ووصل إلى تلمسان ودخألحمایة ظهره من 

، أعاد عروج أبو زیان الثالث على عرش تلمسان، إال أن هذا باألسبانالثالث الذي فر إلى وهران مستنجدا 

األخیر سرعان ما انقلب على عروج، فقتله عروج مع الكثیر من أسرة بني زیان وتسلم مقالید السلطة 

  2.بنفسه

قلعة بني راشد  إلىبعدما تمكن أبو حمو الثالث من الحصول على الدعم االسباني في وهران اتجهوا معه 

تلمسان وحاصروها لمدة ستة  إلى، وساروا 1518عروج في سنة  أخ إسحاقوقتلوا حامیتها بما فیهم 

قتلته مع بقیة نیة و االنسحاب نحو الساحل فالحقته القوات االسبا إلىاقتحموها مما اضطر عروج و  أشهر ة

                                                 
  .183وأحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص   33ــ كورین شوفالییھ، المرجع السابق، ص   1
ــ محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني إلى االحتالل الفرنسي، مكتبة دار الشرق، بیروت،   2

  26، ص 1979
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رجاله في نفس السنة في منطقة الوادي المالح وقطعوا رأسه وأرسلوا بها إلى اسبانیا وأعادوا أبو حمو 

  1.الثالث على عرش تلمسان

   :المغرب األوسط في عهد خیر الدین بالدتحریر ــ  3

واجه في  خیر الدینیر الدین قیادة الجهاد، غیر أن خبعد استشهاد عروج طلب أعیان مدینة الجزائر من 

تلك الظروف مشاكل عدیدة فقد ثارت ضده مدن تنس وشرشال والجزائر وبالد القبائل، باإلضافة إلى 

التهدید االسباني كما فقد خیر الدین أخویه عروج وٕاسحاق وخیرة المقاتلین، فتبین له أن الصراع الذي 

قسمین  إلىا ضد األسبان صراع قوى كبرى، لذلك بعدما قسم الجزائر یخوضه مع مسلمي شمال إفریقی

على سكان مدینة الجزائر  واقترحقي عین علیه أحمد بن القاضي، وشرقي عین علیه محمد بن علي ر ش

في البقاء  أشار علیهم سكانها ، لكن بعدما ألح علیه ومغادرة الجزائر من یحكمهم قرر الرحیلاختیار 

فرحبوا  ،ان سلیم األول ألنه القادر على حمایتهمطلدولة العثمانیة والدخول في طاعة السلاالعتماد على اب

إلى السلطان سلیم یحمل الهدایا ویعلن البیعة، فرحب السلطان سلیم بالفكرة وأعلن بالفكرة وأرسلوا وفدا 

یا على الجزائر، كما موافقته على أن تصبح مدینة الجزائر تحت رعایته وحمایته، وعین خیر الدین بایلربا

أرسل إلى خیر الدین ألفین من الجند االنكشاري وأربعة آالف متطوع إضافة إلى التجهیزات العسكریة من 

  2.أسلحة وعتاد بحري، وأصبحت منذ ذلك التاریخ الجزائر تابعة للدولة العثمانیة

الدین یتوقع ردة فعل األسبان  فزعت اسبانیا لما علمت بانضمام الجزائر إلى الدولة العثمانیة، وكان خیر

  .باالستعداد الجید لذلك لذلك قام

                                                 
      . 34ص ، 1980عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، : الجزائر في عھد ریاس البحر، ترــ ولیم سبنسر،   1

  15المرجع السابق، ص ، 2یحي بوعزیز، الموجز، ج
  .198أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص .   43ـ  42ص ص  ــ كورین شوفالییھ، المرجع السابق،  2
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لقد قام خیر الدین بالتصدي للغارات االسبانیة، حیث صد حملة هوكو دومینكاد التي أبحرت من صقلیة 

لكنها باءت بالفشل وهزم الجیش االسباني وغنم خیر الدین العدید  1519باتجاه الجزائر في شهر جویلیة 

  1.سطول االسبانيمن سفن األ

واتخذها قاعدة أمامیة للتقدم نحو المناطق  1519واستولى خیر الدین على مدینة مستغانم في سنة 

الغربیة، وتوجه الى تلمسان وتمكن في طریقه من االستیالء على قلعة بني راشد، ودخل تلمسان وانتزعها 

ذي وضع فیها حامیة عسكریة ال من حاكمها أبو سرحان المسعود وخضع سكان تلمسان لخیر الدین

  . لحمایتها وفر المسعود إلى األسبان

واجه خیر الدین تمرد أحمد بن القاضي الذي دخل في تحالف مع السلطان الحفصي عبد اهللا محمد 

وحسن قارة أحد قادة خیر الدین ورجاله، وتمكن من االستیالء على مدینة الجزائر لمدة خمس سنوات 

یر الدین إلى مدینة جیجل بعد هزیمته، ومن هناك عمل على ضم المناطق وانسحب خ) 1525ـ  1520(

  2.الشرقیة إلى اإلیالة الجزائریة، فاستولى على القل وقسنطینة وعنابة

وبعدما قضى على تمرد أحمد بن القاضي، ضم خیر الدین إقلیم متیجة واستعاد شرشال من حسن قارة، 

ان یشكل تهدیدا لمدینة الجزائر، فشرع في قصفه في شهر بدأ في السعي لتحریر حصن البنیون الذي ك

واستطاع استرجاع الحصن بعد استسالم قائده مارتین دي فاركاس وقام خیر الدین بتهدیم  1529ماي 

  3.الحصن حتى ال یعود األسبان إلیه وبني ببقایاه مرفأ أو میناء الجزائر

إال أنها منیت  1531حملة بقیادة أندري دوریا سنة حاول األسبان االنتقام لسقوط حصن البنیون فجزوا 

  .بالفشل كسابقاتها ورجع دوریا منهزما

                                                 
، 1934نور الدین عبد القادر، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، : عزوات عروج وخیر الدین، تع ــ مؤلف مجھول، غزوات  1

  37ـ  36ص ص 
، 2طفریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیالئھم على أوطانھا أو تاریخ قسنطینة،  ــ محمد صالح العنتري،  2
  .38، ص 2007یحي بوعزیز، دار ھومة، : تح
  .52ــ كورین شوفالییھ، المرجع السابق، ص   3
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وبهذه االنتصارات وسع خیر الدین حدود اإلیالة الجزائریة في الشرق والوسط والغرب، وجعل مدینة 

 1535سنة  الجزائر عاصمة لها، وبسبب شهرته وانجازاته استدعاه السلطان العثماني سلیمان القانوني في

  .وجعله على رأس األسطول العثمانیة، وخلفه على الجزائر محمد حسن آغا

  : تحریر بالد المغرب األوسط في عهد خلفاء خیر الدینــ  4

، واستطاع هزیمة شارلكان 1541تصدى حسن آغا إلى حملة شارلكان الشهیرة على الجزائر في سنة 

سبان في استرجاع مدینة الجزائر نهائیا، ومد حسن آغا اإلمبراطور االسباني مما قضى على أطماع األ

 1543نفوذ اإلیالة إلى منطقة الزیبان التي أخضعها وجعل على إدارتها علي بوعكاز، ودخل تلمسان سنة 

ونصب أبو زیان أحمد الثالث ملكا علیها إال أن محمد السابع استعادها في السنة الموالیة، لكن سحن آغا 

   1).1550ـ  1544(د على ملكها من جدید أرجع أبو زیان أحم

وعمل على استتباب  بعد وفاة حسن آغا 1544عین حسن بن خیر الدین بایلربایا على الجزائر سنة 

األمن وواجه صراعات البیت الزیاني والتدخل السعدي في الجهة الغربیة، وخلفه صالح رایس في سنة 

، الذي استطاع توسیع سلطة العثمانیین داخل الجزائر وقام بأعمال جلیلة حیث ضم سلطنة بني 1552

لحق مملكتهم بالسلطة التركیة جالب وبني ورجالن، وتمكن من القضاء النهائي على حكم بني زیان وأ

، كما تمكن من استعادة السیطرة على مدینة قسنطینة وٕالحاقها بالحكم العثماني في 1554رأسا في سنة 

، وحاصر 1555وحرر مدینة بجایة المنیعة والمستعصیة من االحتالل االسباني في سنة  1555سنة 

  2.هاا وتحریر أنه لم یتمكن من اقتحامه إال 1556مدینة وهران في سنة 

                                                 
  .311ـ أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص   1
، دار ھومة، )1830ــ  1514(الجزائر خالل الحكم التركي صالح عباد، . 41ــ محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص   2

  .80ص ، 2005الجزائر، 
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ویمكن القول أن عهد صالح رایس كان عهد إتمام السیطرة العثمانیة على بالد الجزائر ولم یبق إال مدینة 

وهران والمرسى الكبیر بید األسبان في حین خضعت بقیة المناطق للسلطة العثمانیة وأصبحت الجزائر 

  .ایستعرف منذ ذلك الحین في حدودها الجغرافیة التي أرساها صالح ر 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تاريخ الجزائر الحديث فيمحاضرات                   السنة الثانية تاريخ عام                                

 
17 

  ردود الفعل المحلیة والدولیة من التواجد العثماني بالجزائر

  

تباینت ردود الفعل المحلیة حول مجيء العثمانیین إلى الجزائر وٕالحاقها بالدولة العثمانیة ما بین مؤید 

فحاربه بعضها بینما ومعارض، أما على المستوى الخارجي فقد تخوفت الدول المجاورة من هذا التواجد 

  .وقف منه البعض اآلخر موقفا محایدا

رغم اإلحساس المشترك ما بین سكان الجزائر والعثمانیین بواجب الدفاع عن  :ردود الفعل المحلیةــ  1

البالد والدین ضد الخطر االسباني، إال أن أصحاب المصالح والنفوذ تمردوا على قیام سلطة األتراك 

  .بالجزائر

استنجاد سكان مدینة الجزائر بعروج وقدومه إلى بعد : سالم التومي وكبار تجار مدینة الجزائر موقفأ ــ 

، عین أمیرا للجهاد وباشر بنفسه سلطة أعمال المدینة، عندها شعر سالم التومي 1516المدینة سنة 

تفطن لألمر  بفقدانه لنفوذه وسلطته على مدینة الجزائر فبدا یحیك المؤامرات ضد عروج، إال أن عروج

  .1وغدر بغریمه واستطاع القضاء على هذه المؤامرة في مهدها وقتل سالم التومي وأتباعه

اتجه یحي بن سالم التومي بعد مقتل أبیه إلى وهران مستنجدا باألسبان فسیروا حملة ضد مدینة الجزائر 

  .أن یلحق بهم الهزیمة هدفها الظاهر إعادة یحي بن سالم التومي إلى عرش أبیه، إال أن عروج استطاع

مؤامرة ضد عروج وجماعته  1517تمرد كبار تجار مدینة الجزائر الذین دبروا في سنة كذلك واجه عروج 

أن  إالتواجدین داخل المدینة مسفن األتراك وهاجم آخرون رجال عروج ال بإحراقمن األتراك، فقام بعضهم 

باب المسجد على المتآمرین في وقت  بإغالقتمكن من القضاء أیضا على هذه المؤامرة فقام  اعروج

  . 2ن من أكبر أغنیائهم وأكثرهم نفوذا وقطع رؤوسهم ورماها في الشوارعیصالة الجمعة وقتل اثنان وعشر 

                                                 
  26ولیم سبنسر، المرجع السابق، ص . 29ــ كورین شوفالییھ، المرجع السابق، ص   1
  33ــ ولیام سبنسر، ص   2
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بعد قضاء عروج على تمرد مدینة الجزائر راسل أنصار سالم التومي : موقف أمیر تنس أحمیدة العبدب ــ 

قواته  رأس، فسار على المتحالف مع األسبان  لزیاني المدعو أحمیدة العبدأمیر قلعة تنس موالي عبد اهللا ا

شرق تنس وتقابل مع قوات عروج في نواحي منطقة شلف وهناك دارت بینهما معركة انتصر فیها  إلى

  1.عروج وفر أمیر تنس إلى الجبال

استطاع الحاكم الحفصي أبو عبد اهللا محمد بن الحسن  :أحمد بن القاضي وقارة حسن موقفــ  ج

استمالة أحمد بن القاضي ضد خیر الدین، فاستولى على العدید من القرى والمدن وتمكن من هزیمة خیر 

، وتمكن خیر الدین من تجمیع )1525ــ  1520(الدین والسیطرة على مدینة الجزائر لمدة خمس سنوات 

ن جیجل واتجه إلى مدینة الجزائر وانتزعها من ابن القاضي بعد أن هزمه صفوفه وتنظیم جیشه انطالقا م

خیر الدین داللة على خضوعهم، وقام  إلىوشتت أتباعه الذین قام بعضهم بقتل ابن القاضي وحمل رأسه 

  . 2المناطق التي دانت البن القاضي بإخضاعخیر الدین 

حسن قارة الذي استقل بشرشال ودخل في تحالف بعد هزیمة ابن القاضي تفرغ خیر الدین للقضاء على 

مع األسبان وابن القاضي، فاستسلم رجاله وتحصن هو مع عدد قلیل منهم في إحدى حصون مدینة 

  .شرشال، فقتله خیر الدین ومن معه واسترجع تنس وشرشال إلى حكمه

العزیز الذي كان كانت قلعة بني عباس تدار من طرف األمیر عبد  :موقف أمیر قلعة بني عباسد ــ 

مع ابن  همنافسا البن القاضي لبسط النفوذ على منطقة القبائل، كما كان ناقما على خیر الدین لتحالف

لطبیعي أن یثور اكان من  كالقاضي عدوه اللدود خاصة بد أن عینه على القسم الشرقي من الجزائر، ولذل

منه، غیر أن ثورة ابن القاضي  ضتحریبو عبد العزیز على خیر الدین معلنا تبعیته للحاكم الحفصي 

                                                 
  .334 ــ محمد دراج، المرجع السابق، ص  1
  .62ــ  61مصدر سابق، ص ص غزوات، مؤلف مجھول، . 32ــ محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص   2
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وتمرده على خیر الدین جعلت عبد العزیز یغیر موقفه من خیر الدین وسرعان ما أعلن تبعیته له 

  1.اضيقومساندته في قمع صورة ابن ال

لم یكن ملوك بني زیان یتبعون سیاسة واضحة وثابتة اتجاه الوجود العثماني  :زیانبني موقف ملوك ه ــ 

تحركها المصلحة الشخصیة المحضة المتمثلة في الوصول إلى متذبذبة بالجزائر، فقد كانت مواقفهم 

كانت مصلحتهم تقتضي ذلك ثم ال یلبثوا أن ینقلبوا  إذاالعرش أو البقاء فیه، فهم تارة یؤیدون األتراك 

  .األسبانیهم ویتحالفون مع عل

لما استقر لعروج الوضع في مدینة ومن أمثلة تقلب ملوك بني زیان ما بین الوالء لألتراك أو األسبان أنه 

یشكون  1517في سنة الجزائر وضواحیها جاءه وفد من تلمسان لما كان متواجدا بتنس بعد إخضاعها 

ما بین أبو حمو الثالث وأبو زیان أوضاعهم المضطربة ویطلبون منه التدخل بسبب الصراع على العرش 

تلمسان لنجدة  إلىوتهدید األسبان وتحالف أبو حمو الثالث معهم، فاستجاب عروج لطلبهم وتوجه الثالث 

الث الذي فر إلى األسبان األمیر المسجون، فدخل تلمسان بعد هزیمته ألبي حمو الث أبي زیان الثالث

وأعاد أبو زیان الثالث إلى عرش تلمسان، غیر أن هذا األخیر سرعان ما تآمر على عروج و بدأ في إثارة 

  2.أهل تلمسان علیه مما دفع عروجا إلى قتله

استنجد أبو حمو الثالث باألسبان السترجاع عرشه فأمدوه بالمدد وتوجهوا معه إلى قلعة بني راشد وقتلوا 

إسحاق أخ عروج مع حامیته وتوجهوا إلى تلمسان وحاصروها لمدة طویلة وتمكنوا من دخولها ومالحقة 

  . 3عروج  وقتله في الوادي المالح، وأعادوا أبو حمو الثالث إلى العرش التلمساني

، حتى إذا ما 1519المسعود بخیر الدین لالستیالء على العرش الزیاني في سنة أبو السرحان استعان 

االستشفاع  إالعبد اهللا الثاني بن مكن من السلطة انقلب علیه وحالف األسبان، فما كان من أخیه محمد ت

                                                 
  341ــ  340ــ محمد دراج، المرجع السابق، ص ص   1
  .343ـ  342محمد دراج، المرجع السابق، ص ص . 191ــ أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص   2
  44، ص 3ــ عبد الرحمان الجیاللي، المرجع السبق،ج  3
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قبل خیر الدین مساعدته وتم له الظفر بعرش فبأحد العلماء لدى خیر الدین طالبا الدعم السترجاع ملكه، 

في   1باألسبان،ید مستنجدا بعدما دخلها خیر الدین وهزم أبو السرحان المسعود الذي فر من جد تلمسان

خیر الدین بسبب ثورة ابن القاضي وتحالف مع أخ  أن انقلب علىعبد اهللا الثاني بن محمد لم یلبث حین 

  .ههذا األخیر حسین ابن القاضي ضد

وبالتالي فان المواقف المتذبذبة لملوك بني زیان اتجاه األتراك كان دافعها المصلحة الشخصیة بالدرجة 

األولى، ولم یستقر لهم موقف واحد حتى بعد ذهاب خیر الدین من الجزائر، حیث لم یكتف محمد بن عبد 

 ن األسبان حیث عرضالتقرب مبلكنه بدأ  ،الثورة ضد خیر الدینعلى اهللا بتحریض حسین بن القاضي 

أن یكون تابعا لهم وأبدى استعداده أن یقبض على خیر الدین بعد هزیمته في  1535علیهم في سنة 

تونس أمام شارلكان إذا ما التجأ إلیه وأن یسلمه إلیهم، ولم یستقر موقف ملوك بني زیان حتى اضطر 

  .إلى الجزائر رةمباش هوضم 1554صالح رایس إلى القضاء نهائیا على ملكهم  في سنة 

تمثلت في مواقف الدول المتضررة من التواجد التركي بالجزائر، وهي الدولة : ردود الفعل الدولیة ــ 2

  .الحفصیة بتونس والدولة الوطاسیة بالمغرب األقصى والدولة االسبانیة

یعتبر السلطان الحفصي أبو الحسن صاحب الفضل في التمهید  :موقف الدولة الحفصیة بتونســ  أ

، فقد فتح جزیرة جربة ثم میناء حلق الوادي لألتراك التخاذهما قاعدتین إفریقیاللوجود العثماني بشمال 

المتوسط ضد السفن والسواحل األوروبیة خاصة االسبانیة،  األبیضالنطالق عملیاتهم البحریة في البحر 

كان یجني مكاسب اقتصادیة قد عمل لم یكن عمال بریئا من األغراض المصلحیة الذاتیة، فرغم أن هذا ال

بربروس، ویتلقى هدایا كبیرة  ینحیث كان یأخذ خمس ما یغنمه األخو  وسیاسیة وأمنیة كبیرة من وراء ذلك

ارة وزادت تذهب إلى خزانته الخاصة، وكان البحارة األتراك یبیعون غنائمهم لتجار تونس فانتعشت التج

                                                 
  .48ــ مؤلف مجھول، غزوات، المصدر السابق، ص   1
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مداخیل الضرائب المفروضة على التجار، كما كان یسعى من وراء دعمه لألتراك الظهور بمظهر المدافع 

  . 1ٕالى استرجاع هیبته المهتزة في نفوس رعایاهو عن السواحل اإلسالمیة والمنتصر لمسلمي األندلس 

یقلق ویساوره الخوف، وقد  بربروس والحت في األفق قوتهما بدأ ینلكن عندما توالت انتصارات األخو 

 1512سنة لمدینة بجایة األول حصارهم  أثناء تجاهله لطلب اإلخوین بربروستأكدت تلك المخاوف في 

  . ، مما عمل على فشل الحصار وتحریر المدینةالبارود منهالتزود بطلب في  وٕارسالهم

ومن خالل هذا الحصار تأكد أبو الحسن الحفصي أن االخوین بربروس یحمالن طموحا كبیرا، وأن هذا 

الطموح یقتضي أن تقف وراءه دولة قویة تسنده أو أنه یتم عن طریق تأسیس دولة قویة تحتضنه وتعمل 

ان یحكم دولة كألنه على تجسیده على أرض الواقع، وبطبیعة الحال فان تلك القوة أو الدولة لم تكن دولته 

  .ضعیفة

ببعض التعزیزات الحربیة في تونس  1514ولما أرسل السلطان العثماني إلى األخوین بربروس في سنة 

وأرفق ذلك برسالة إلى السلطان الحفصي یأمره بتقدیم شتى أنواع الدعم لهما تضاعف خوفه الممزوج 

تقر األخوة بربروس بالجزائر وبدأوا في تحریر بمشاعر الحسد والغیرة، وازداد ذلك الخوف أكثر عندما اس

  .سواحلها وٕاخضاع مناطقها الداخلیة

وشرع في التآمر على  ،وجهر بعداوته لما أعلن عن التحاق الجزائر بالدولة العثمانیة بعد استشهاد عروج

بكل أشكال  مع إمداده الوجود العثماني بالجزائر، فاستطاع إقناع ابن القاضي على التمرد على خیر الدین

  .على تألیب  ومساعدة محمد بن علي ضد األتراكوأقنع السلطان الزیاني أبو حمو الثالث  الدعم،

وبعد فشل هذه المساعي التجأ أبو الحسن إلى التحالف مع األسبان بل والخضوع لهم للوقوف ضد سیطرة 

   .األتراك على تونس

                                                 
  .356ــ محمد دراج، المرجع السابق، ص   1
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مهم األخیرة في المغرب لذلك حاولوا التزام كام حكان الوطاسیون یعیشون أی: موقف سالطین المغربب ــ 

، فقد كان البرتغالیون 1وأال یتورطوا في حروب خارج حدود مملكتهم سیاسة محایدة نحو ما یجري بالجزائر

یحتلون بعض  األسبانیحتلون المناطق المهمة على السواحل المطلة على المحیط األطلسي وكان 

، وكان السعدیون یخوضون المقاومة ضد البرتغالیین في الجنوب المناطق الساحلیة في شمال المغرب

  .المغربي وأخذ نشاطهم ذلك یتبلور في شكل حركة سیاسیة

ورغم سیاسة الحیاد تلك فان ذلك لم یمنع سالطین المغرب من إیواء بعض األمراء الزیانیین الفارین من 

وطلب   حمو الثالث بعد إطاحة عروج به أبو إلیهمتلمسان دون أن یقدموا لهم المساعدة، فقد التجأ 

، وبعد استرجاع أبو حمو معونتهم السترجاع ملكه، فاستقبلوه لكنهم رفضوا التورط في حرب ضد الجزائر

الثالث لملكه بمساعدة األسبان لجأ إلي المغرب اثنان من إخوته هما عبد اهللا ومسعود فبعث السلطان أبو 

  .امتنع عن تسلیمهمامحمد البرتغالي المغربي  حمو الثالث في طلبهما لكن السلطان

على نفس النهج في استقبال أمراء الدولة الزیانیة  1526وسار أبو العباس الوطاسي الذي خلف أباه سنة 

وٕایوائهم دون التورط في أي حركة من حركاتهم أو إمدادهم بأي عون سواء ضد العثمانیین أو األسبان أو 

  .ضد بعضهم بعضا

ون فبحكم انشغالهم في بدایة حكمهم بالتصدي لطرد االحتالل البرتغالي واالسباني ونزاعهم مع أما السعدی

خصومهم الوطاسیین فإنهم وجدوا أنفسهم مضطرین إلى إتباع سیاسة الحیاد إزاء الدخول العثماني إلى 

  .الجزائر

للوجود العثماني بالجزائر  كانت اسبانیا من بین الدول األوروبیة األشد معارضة :الموقف االسبانيج ــ 

نظرا لقرب الجزائر منها ولطموح اسبانیا في السیطرة على الحوض الغربي للبحر المتوسط وتزعم العالم في 

  .هذه المنطقة

                                                 
، 2006،دار األول، الجزائر، 1م، ج16|ه10ــ عمار بن خروف، العالقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب في القرن   1

  .83ص 
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كان األسبان في بدایة تواجد اإلخوة بربروس بالجزائر یدافعون عن المدن الجزائریة الساحلیة التابعة لهم 

الدولة الزیانیة والمتآمرین على األتراك مثل سالم التومي وابنه ابن القاضي وحمید ویقدمون الدعم لسالطین 

 1516، كما قاموا بإرسال بعض الحمالت ضد مدینة الجزائر كحملتي سنتي العبد ومحمد بن علي

  .1519و

ن بعد إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة واسترجاع خیر الدین لحصن البنیون ازداد غضب األسبالكن 

بعد تحالف أوروبي ضخمة واعتبروا التهدید العثماني تهدیدا خطیر یجب إیقافه، فجهزوا حملة بحریة 

  .بقیادة اسبانیا اسباني ــ فرنسي ــ جنوي

من جنوة بایطالیا وكان  1531كانت الحملة بقیادة أندري دوریا قد انطلقت في شهر جویلیة سنة  

دوریا من االستیالء على میناء هنین ثم هاجم مدینة شرشال األسطول یتكون من أربعین سفینة، وتمكن 

  . 1واقتحامها، إال أن السكان والعثمانیین تمكنوا من إلحاق الهزیمة بجیش دوریا الذي ولى غارا إلى جنوة

ضد مدینة قیادة حملة بنفسه الملك االسباني ، فقرر شارلكان األسبانأحدثت هذه الهزیمة الذعر لدى 

استدعاء خیر الدین إلى استانبول ظنا منه أن رحیل خیر الدین سیسهل علیه احتالل بعد خاصة الجزائر 

، 1535المدینة، وقد بدأ شارلكان استعداداته للحملة منذ احتالله لتونس وهزیمته لخیر الدین في سنة 

دیة ضخمة ونظرا لألهمیة الكبیرة التي أوالها شارلكان لهذه الحملة فقد جمع لها إمكانیات بشریة وما

ساهمت فیها الكنیسة الكاثولكیة واستجاب لها نبالء اسبانیا وایطالیا وألمانیا متطوعین من مختلف البلدان 

األوروبیة، وتألف أسطول شرلكان من خمسة وستون سفینة حربیة وأربعمائة وخمسون سفینة نقل على 

    .2متنها أربعة وعشرون ألف جندي واثنا عشر ألف بحار

أكتوبر نزلت قوات  23من اسبانیا یتقدمها شارلكان وفي یوم  1541أكتوبر 18 يفأبحرت الحملة 

شارلكان على الضفة الیسرى من وادي الحراش ونزل شارلكان بالحامة ونصب خیمته على مرتفع حصن 

                                                 
  .72ــ مؤلف مجھول، غزوات، المصدر السابق، ص   1
  282ــ  281ــ أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ص   2
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لصابون اإلمبراطور وتمكن الجیش االسباني رغم المقاومة من التقدم نحو المدینة والوصول إلى كدیة ا

أكتوبر واتخذها شارلكان قاعدة له وقام بمحاصرة المدینة من كل جانب بعد احتالله  24واحتاللها یوم 

  .للمرتفعات المحیطة بها

طرب البحر واشتدت أمواجه، ضالسماء وا وأمطرتتوبر هبت عاصفة من الشمال كأ 25 24وفي لیلتي 

سكان والجیش العثماني بقیادة حسن آغا الذي خلف لت القوات االسبانیة وعمتها الفوضى فاستغل الخفتخل

في مطاردتها  وبدأواروف وهجموا على القوات االسبانیة فشتتوها وهزموها شر هزیمة ظذه الهخیر الدین 

  .فاضطر شارلكان إلى االنسحاب نحو بجایة

ء على الوجود وبعد هذه الهزیمة أصبحت الجزائر مهابة الجانب وتبددت أحالم وآمال شارلكان في  القضا

  .   العثماني بالجزائر
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  في العهد العثماني التنظیم السیاسي بالجزائر

  

بفعل األحداث والتطورات والتغیرات التي عاشتها الجزائر طیلة الحكم التركي، شهدت الحكومة التركیة 

بالجزائر أربعة أشكال من األنظمة السیاسیة انفرد كل واحد منها بمواصفات معینة تختلف عن األنظمة 

  . األخرى

 1518جزائر بالدولة العثمانیة في سنة یبدأ هذا العهد بإلحاق ال: )1587ــ  1518(عهد البایلربایات أ ــ 

  .1587من طرف خیر الدین بربرس وینتهي مع علج علي الذي توفي سنة 

وعصر القوة  یعتبر هذا العهد ألمع العصور التركیة بالجزائر، كما أنه عاصر فترة السالطین العظام

ف یرتكز علیها طیلة الوجود العثمانیة، وفیه تم توطید الحكم العثماني في الجزائر ووضع أسسه التي سو 

بعد مساجالت مع بقایا الزیانیین  1554التركي بالجزائر، فقد تم إلحاق تلمسان بالجزائر العثمانیة سنة 

وبقیت هذه الحدود منذ ذلك  1553واألسبان، كما تم ترسیم الحدود الغربیة مع سلطان المغرب في سنة 

بسط السیادة ، وتمكن األتراك في هذا العهد من 1رات طفیفةالوقت إلى یومنا هذا ولم یطرأ علیها إال تغیی

إنقاذ أعداد ال تحصى قاموا بقسنطینة وبجایة والجنوب الشرقي و  واضمالعثمانیة داخل األراضي الجزائریة ف

  .2من األندلسیین الفارین من األسبان

، إذ كانوا یمارسون السلطان العثمانيوكان هؤالء البایلربایات بمثابة ملوك مستقلین رغم اعترافهم بسیادة 

سلطتهم بأنفسهم وبصفة شبه مطلقة، وقد تمیز عهدهم بازدیاد التدخل االسباني وتكثیف غاراته البحریة 

  .على مدینة الجزائر لكن جمیعها باءت بالفشل

                                                 
  .57ــ  56ــ بحري أحمد، المرجع السابق، ص ص   1
  .111ــ عبد الرحمان الجیاللي، المرجع السابق، ص  2
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ائریة والعثمانیة كان البایلربایات من رجال كبار البحر الذین یعود الفضل إلیهم في تنظیم القوة البحریة الجز 

وفي تفوقها في البحر األبیض المتوسط واإلشراف على إخضاع باقي شمال إفریقیا للسلطة العثمانیة 

  ).تونس وطرابلس الغرب(

هدوء، تمكن البایلربایات من أن یجدوا ألنفسهم قاعدة شعبیة مما أفضى على عهدهم نوعا من االستقرار وال

قد أكسبهم هالة من  د من بقایا االحتالل االسباني قاعدة أساسیةتمسكهم بمبدأ تحریر البالفقد كان 

االحترام والتقدیر في نظر السكان، ومحاوالتهم التقرب من رجال الصوفیة وكسب والئهم عن طریق منحهم 

  .1الكثیر من االمتیازات بغرض استمالتهم نظرا لشعبیتهم الواسعة

، كما )قائد األسطول العثماني(بایلرباي ومنصب قبطان باشا وقد جمع الكثیر من البایلربایات بین وظیفة ال

القوات (وطائفة ریاس البحر ) القوات البریة(سیطروا على القوتین األساسیتین في الجزائر االنكشاریة 

  ). البحریة

یلكات على رأس كل أربع مقاطعات سمیت با إلىعهدهم یرجع تقسیم الجزائر  فإلىومن الناحیة التنظیمیة 

  .ا حاكم یسمى بایامنه

وبسبب االستقاللیة التي تمتع بها البایلربایات في تسییر الجزائر ومع وفاة علج علي آخر البایلربایات سنة 

، فكرت الدولة العثمانیة في تغییر نظام الحكم وٕارساء نظام جدید یكفل لها اإلبقاء على الجزائر 1587

یدیرها باشا یعین مباشرة ) والیة(فتحولت الجزائر إلى نیابة خاضعة لألتراك ویمنع البایلربایات من التحرر، 

  .من العاصمة العثمانیة لمدة ثالث سنوات

شعر الباب العالي بتحركات البایلربایات بعدما حاولوا الحد من :  )1659ــ  1587(عهد الباشاوات ب ــ 

دولة مستقلة  إلىهم المطلق افوا أن یتحول حكمخستعاضة عنهم بفرق جیش محلیة و السلطة االنكشاریة وا

                                                 
  .131، ص 2008دار الھدى، الجزائر، ــ ھالیلي حنیفي، أوراق في تاریخ الجزائر في العھد العثماني،   1
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تغییر نظام الحكم ولقب ) 1595ــ  1574(، فقرر السلطان العثماني مراد الثالث عن الدولة العثمانیة

  .1الحاكم بالجزائر الذي أصبح یلقب بالباشا وحددوا فترة حكمه بثالث سنوات

أحد موظفي الدولة یدعى  أصبحت الجزائر منذ تطبیق هذا النظام والیة عثمانیة عادیة ویتولى شؤونها

باشا، هؤالء الباشوات القادمون إلى الجزائر لم یكن لهم أي سند أو أساس محلي بین القوى التي كانت 

، فكان همهم جمع األموال من أجل تعویض ما )الطائفة واالنكشاریة( تسیطر على األوضاع في الجزائر 

  .االنفصال بینهم وبین الرعیةصرفوه في شراء مناصبهم أو للبقاء فیها، وهو ما خلق 

كانت فترة حكم الباشاوات ملیئة باالضطرابات فقد تدخل في شؤونهم األوجاق وأصبح الدیوان المؤلف من 

رؤساء الجند یشاركهم السلطة، واتحد الكراغلة مع طائفة الریاس لیزاحموا األوجاق في الحكم في سنة 

ر عهدهم كثرت االضطرابات التي كان األوجاق لكن هذه المحاولة باءت بالفشل، وفي أواخ 1629

ستیالء اآلغوات وهم رؤساء الجند في األخیر على اال یقودونها بسبب تأخر دفع جریاتهم وهو ما ساعد

  .على الحكم

بعد الطرد األخیر الذي طبقه  1609وشهد عهدهم فترة إجالء األندلسیین من شبه الجزیرة األیبیریة سنة 

منهم، وقد قدر عدد هؤالء بأثر من ثالثمائة ألف، فقام الباشوات باستقبالهم ودمجهم األسبان على من بقي 

  .في مختلف المدن الجزائریة

وقد عرفت الجزائر في هذا العهد تداول الكثیر من الباشاوات على حكم الجزائر تجدد تعیین بعضهم أكثر 

، وكانت فترة 2عهد معظمهم قصیرامن مرة وتعرض الكثیر منهم للعزل والسجن على ید األوجاق وكان 

  .حكمهم غیر مستقرة مما دفع باألوجاق إلى إنهاء حكم الباشوات

تمكن قادة الجیش من االستیالء على الحكم تدریجیا عن طریق  :)1671ــ  9651(عهد اآلغوات ج ــ 

ات المالیة مجلس الدیوان المؤلف من رؤسائهم، ویرجع السبب في قیام حكم اآلغوات إلى سیاسة الباشو 

                                                 
  .59ــ بحري أحمد، المرجع السابق، ص   1
  .133ــ ھالیلي حنیفي، المرجع السابق، ص   2
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سواء بإثقال كاهل السكان بالضرائب أو بتكلیف الطائفة باإلسراف في الغزو البحري خدمة لمصالحهم 

الخاصة واالستحواذ على تلك العائدات المالیة المختلفة، أما السبب المباشر في تجرید الباشا من سلطاته 

لها لمساعدة األسطول الجزائري مما فكان محاولته أن یستوفي العشر من المنح التي كان السلطان یرس

  1.أثار ردود فعل شدیدة أسفرت عن تجرید الباشا من مهامه وتعویضه بأحد اآلغوات

یعتبر هذا العهد عهد تسلط الجیش على الحكم، إذ استبدلوا الباشا بآغا أسندوا إلیه حكم البالد وجعلوا مدة 

  .الدیوان ال غیر ولم یترك للباشا إال اللقب الشرفيحكمه شهرین وحددوا من سلطته وقیدوها بتنفیذ مقررات 

وما یمیز عهد اآلغاوات هو كثرة الفتن واغتیاالت الحكام نتیجة عجز هؤالء عن توفیر األمن واالستقرار 

م بینهم شدیدا كما أنهم لم یستطیعوا الوقوف أمام قوة كواالنسجام فیما بینهم حیث كان التنافس على الح

  .2الریاس المتزایدة

وبسبب حالة الفوضى التي عاشتها الجزائر في عهدهم تدخل رجال الطائفة النتزاع السلطة من الجیش 

ما على الجزائر لیبدأ بذلك عهد جدید هو عهد كوفرضوا أحد زعمائهم حا 1671وأنهوا عهد اآلغوات سنة 

  .الدایات

جد العثماني بالجزائر وبانتهائه یعتبر هذا العهد آخر عهود التوا :)1830ــ  1671(عهد الدایات د ــ 

كما یعتبر أطول العهود على اإلطالق إذ دام أزید من قرن ونصف رضت الجزائر لالستعمار الفرنسي، تع

  .وهو ما یمثل نصف مدة الوجود العثماني بالجزائر

واستمر  1671تسلم الدایات السلطة بعد سیطرة زعماء الطائفة على الحكم وحلت محل اآلغوات في سنة 

وتداول في هذه الفترة على الحكم أربع دایات من  1689انتخاب الدایات من قبل رجال الطائفة إلى سنة 

كما حاولوا تجنب أخطاء الطائفة، وفي عهدهم نشطت البحریة الجزائریة وعملوا على تقلیص نفوذ الدیوان، 

                                                 
1 - Mouloud Gaid, L’Algérie sous la domination turque, maison tunisienne de l’édition, Tunis, 
1975 , P 132. 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )1830ــ  1792(مالي للجزائر في أواخر العھد العثمانيــ ناصر الدین سعیدوني، النظام ال  2
  .24ص ،1984 الجزائر،

  .65بحري أحمد، المرجع السابق، ص ــ   
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اآلغوات في إقرار مبدأ عدم تحدید فترات الحكم حیث أصبح الداي ینتخب لمدى الحیاة لكنه لیس له حق 

  .1تعیین من یخلفه

رغم أن سلطة هؤالء  1711للسلطان بالجزائر منذ سنة  ینكممثل تاو الباش وعمل الدایات على رفض قبول

، وهو أن وجود هذه االزدواجیة في هرم السلطة لم یكن لیروقهم إالكانت سلطة شرفیة منذ عهد اآلغاوات، 

ما یؤرخ لبدایة ضعف الصالت ما بین الجزائر والدولة العثمانیة، وتعزیز سلطة الداي الذي أصبح یحمل  

  ).1711(أیضا لقب الباشا منذ ذلك التاریخ 

ب من بین ضباط االنكشاریة ابتداء رجحت كفة طبقة األوجاق  الذین استعادوا نفوذهم وأصبح الداي ینتخ

، وتمثلت الروابط مع الدولة العثمانیة في هذا العهد في إرسال الداي بعض الترضیات من 1689من سنة 

هدایا وأموال بشكل غیر منتظم إلى السلطان والدعاء له على منابر المساجد والمشاركة في بعض حروبه 

  .2ر السیادة فقد استأثرت بها حكومة الدايضد الدول األوروبیة أما ماعدا ذلك من مظاه

واحدة من الكفاءة والنزاهة، فكان منهم النزیه والزاهد في متاع الدنیا المنصرف  ةلم یكن الدایات على درج

، )1791ــ 1766(مثل الداي محمد بن عثمان  الخاصة والذي صرف من أمواله األعمال الخیریة إلى

  .3الذي قام ببناء المساجد والحصون والقالع وترك ما تبقى من أمواله إلى خزینة الدولة

وكان منهم من اتصف بالعجز وبعدم القدرة على تسییر شؤون الدولة وقد وصل معظم هؤالء إلى 

أو بسبب تأخر دفع الرواتب أو زیادتها،  مناصبهم بفضل تمرد الجیش بسبب الصراع بین أقطاب السلطة

  .1808ومن أمثلة هؤالء الداي علي الغسال في سنة 

بسبب طول فترة حكم الدایات، فقد تأرجح حكمهم ما بین فترات قوة وفترات ضعف، إال أن الداي ظل في 

   .الغالب یمثل الرمز الظاهر للدولة الجزائریة القویة

                                                 
  .68، ص المرجع السابقــ یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر،   1
  .73ــ بحري أحمد، المرجع السابق، ص   2

3  - Grammont, H.D de. Histoire d’Alger sous la domination turque, 1515-1830, Leroux, 
1887, pp 369-370. 
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لة نظرا لدورهم فیه وتأثریهم على مختلف ة الموظفین السامین في الدو ارتبط نظام الحكم بالجزائر بهیئ

أجهزته ومصالحه والمكانة التي احتلوها في هرم السلطة، فباإلضافة إلى الداي كانت الحكومة تضم 

الذین كانت لهم السلطة المطلقة في تسییر شؤون اإلیالة وكانوا یكونون مجلس السامین الموظفین بعض 

  :1همو  )دیوان الصغیرال( الحكومة

والشؤون المالیة، وكان  )المداخیل والمصاریف( وهو مختص باإلشراف على الخزینة: ــ الخزناجي 1

  .الشخصیة الثانیة المرشحة لتولي منصب الداي في حال شغوره

وله السلطة الكاملة على األوجاق ، )لقوات البریةل(وهو القائد العام للجیش ) أو آغا العرب( : ــ األغا 2

  .ویعتبر من أهم الموظفین السامین في الدولةوالفرق المساعدة لها، 

في دار السلطان وبالبایلیكات ومنها الخیل التي أمالك الدولة  من صالحیاته إدارة: ــ خوجة الخیل 3

  . اشتق منها اسمه

وكل ما له عالقة البحري وأعمال الترسانة البحریة وتوزیع غنائم البحر  طیراقب النشا: ــ وكیل الحرج 4

ویشرف على الشؤون الخارجیة والعالقات بالبحر كالجمارك وصناعة السفن وتحصین األبراج واألسرى 

  . )وزیر البحریة( الدولیة

كبار الموظفین باإلضافة إلى الدیوان الصغیر وجد الدیوان الكبیر الذي كان یضم إضافة إلى الداي 

السامین ومسؤولي االنكشاریة والمفتي والقاضي وجمیع الكتاب، إال أن هذا الدیوان أصبح وجوده شكلیا في 

  .عهد الدایات وكان ال یجتمع إال في بعض المناسبات

  

  

                                                 
1  - Gammont, H.D, de, « relations entre la France et la régence d’Alger aux 17 siècle »,R.A, 
T23, p 12. 
  - A. Devoulx, recueil de notices historiques sur l’administration de l’ancienne régence 
d’Alger, impr du gouvernement, Alger, 1852, p 20. 
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  بالجزائر خالل العهد العثماني اإلداريالتنظیم 

  

كات یتسمى بایل أقالیمیتمثل في أربع  إداريالجزائریة في العهد العثماني ترتكز على تقسیم  اإلدارةكانت 

موظف یحمل لقب باي یعین من طرف الداي،  إقلیموذلك منذ عهد البایلربایات، وكان على رأس كل 

  :عي األقالیموهذه 

وتشمل ك وٕانما احتفظت بوضع خاص في التسمیة ونمط الحكم، یلم تكن تسمى بایل: دار السلطانأ ــ 

سفوح  إلىشرشال غربا ومن ساحل البحر شماال  إلىقا ر الجزائر والمناطق المحیطة بها وتمتد من دلس ش

وتخضع مباشرة إلى رئیس السلطة التركیة بواسطة أغا العرب أو قائد الجیش  األطلس البلیدي جنوبا،

  .وتقسم إلى أوطان

یعد أكبر البایلیكات مساحة وعاصمته قسنطینة، یحده من الغرب بایلیك التیطري  :ك الشرقیبایلب ــ 

ومن الشرق إیالة تونس ومن الشمال ساحل البحر أما من الجنوب فإن حدوده غیر ثابتة ولكنها تصل إلى 

  .تقرت وورقلة

د حكم األتراك أغلب نواحیه الجبلیة في عهد البایلرباي حسن باشا، وق 1567أنشئ هذا البایلیك في سنة 

والصحراویة عن طریق رؤساء محلیین، فیما بقیت األراضي الفالحیة الممتدة حول قسنطینة تابعة إلى 

  .1البایلیك مباشرة أو عن طریق قبائل المخزن

ظلت وجنوبا یحده شرقا بایلیك التیطري وشماال ساحل البحر وغربا المغرب األقصى : بایلیك الغربج ــ 

وتغیرت عاصمته أكثر من مرة من مازونة إلى معسكر ثم وهران  1563حدوده غیر ثابتة، أنشئ في سنة 

  .1792فمستغانم ثم معسكر وأخیرا وهران بعد تحریرها النهائي في سنة 

                                                 
  .29ــ ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص   1



 تاريخ الجزائر الحديث فيمحاضرات                   السنة الثانية تاريخ عام                                

 
32 

عرف هذا البایلیك بصبغته الحربیة بسبب الصراع مع األسبان المحتلین للمرسى الكبیر ووهران وبسبب 

  .القات مع حكام المغربتوتر الع

وكان  1540یعد أصغر البایلیكات وأفقرها وعاصمته مدینة المدیة، أسس سنة : بایلیك التیطريد ــ 

األكثر ارتباطا بالسلطة المركزیة لقرب عاصمته منها، ویحده شماال دار السلطان ومن الناحیة الغربیة 

  .1وبیة غیر واضحة مثل بقیة البلیلیكاتبایلیك الغرب ومن الشرق بایلیك الشرق وظلت حدوده الجن

یمثل الباي السلطة الفعلیة على اإلقلیم وهو المسؤول األول أمام السلطة المركزیة، وكان یتولى تعیین 

الموظفین المسؤولین وتنصیبهم وتسییر شؤون المقاطعة واإلشراف على القوات العسكریة في مقاطعته 

أمن البایلیك وله الحق في إصدار العقوبات ضد األهالي وجمع الضرائب من األریاف والسهر على 

  .2ومصادرة الممتلكات ویتولى قیادة الجنود أثناء المعارك

لتسلیم عائدات ) الدنوش الكبرى( وكان البایات مطالبین بالتوجه إلى دار السلطان مرة كل ثالث سنوات 

یتم في نفس الوقت تجدید تعیینهم أو  البایلیك وتقدیم تقاریر عن أوضاع المناطق الخاضعة لهم، وكان

  .عزلهم

الخلیفة الذي ینوب عن الباي عند الضرورة : كان یساعد الباي في مهامه مجموعة من الموظفین أهمهم

الذین غا الصبایحیة والخزندار الذي یشرف عن الجانب المالي للبایلیك وآغا الدواویر وآغا الزمالة وآ

 )كاتب السر وكاتب الرسائل(بمساعدة القبائل، كما كان للباي كاتبان  یشرفون بدورهم على بقیة المناطق

  .3الن عسكریان وأربعة شواشومسؤو 

تقدیم ة البایلیك بالجیوش عند الحاجة و وكانت العالقة ما بین البایلیك والسلطة المركزیة تتمثل في مساعد

ائد ضرائب البایلیك والهدایا، وتتم المساعدات المالیة عند الكوارث في حین كان الباي مطالب بتقدیم عو 

                                                 
وزیع، أحمد توفیق المدني، المؤسسة الوطنیة للنشر والت: ــ أحمد الشریف الزھار، مذكرات أحمد الشریف الزھار، تح  1

  .47، ص 1980الجزائر، 
  .147ــ ھالیلي حنیفي، المرجع السابق، ص   2
  .35ــ أحمد الشریف الزھار، المصدر السابق، ص   3
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هذه العملیة كل ستة أشهر فیما یسمى الدنوش الصغرى وكان الخلیفة یتولى مهمة إیصالها إلى العاصمة، 

في حین كان الباي مجبر على إیصال العائدات والهدایا إلى العاصمة بنفسه كل ثالث سنوات وتسمى 

  . تلك المهمة الدنوش الكبرى
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   في العهد العثماني األوضاع االجتماعیة بالجزائر

  

انقسم المجتمع الجزائري أثناء العهد العثماني إلى مجموعتین أساسیتین هما سكان المدن الذین كانوا 

، وسكان الریف الذین یمثلون األغلبیة الساحقة من السكان، %10و% 5یشكلون نسبة تترواح ما بین 

األخرى من  وكل مجموعة من المجموعات تتكون من عدة فئات یختلف وضع كل واحدة منها عن الفئات

التي كانت تتمتع بها بعض  واالمتیازاتالفوارق  إلىحیث العدد والمكانة االجتماعیة، وبغض النظر 

بالمفهوم الذي كان سائدا في أوروبا في العصور تمع الجزائري لم یكن مجتمعا طبقیا مجالفئات فان ال

  . اوتة نسبیا في المكانة االجتماعیةالوسطى، وٕانما تكون المجتمع الجزائري من فئات اجتماعیة متعددة متف

انقسم مجتمع المدن بالجزائر إلى فئات متعددة حسب المكانة االجتماعیة وحسب  :سكان المدنـــ  1

   .األصول العرقیة والجغرافیة

كانت تشكل أقلیة في مجتمع المدینة وتتكون في أعلبها من الجنود األتراك : جماعة األتراك العثمانیینأ ـــ 

وفي حامیات بعض المدن الكبرى، وقد ظلت هذه  1، واستقروا في مدینة الجزائر خاصة)االنكشاریة(

الجماعة ضئیلة العدد لم یتجاوز عدد أفرادها في أقصى تقدیر اثنا عشر ألف وذلك في الربع األول من 

  .القرن السابع عشر

د الجند االنكشاري وعدم تبني أبناءهم وترجع قلة العنصر التركي إلى حالة العزوبة التي فرضت على أفرا

الكراغلة وتعرض الكثیر منهم إلى األمراض واألوبئة، أما عزلتهم عن المجتمع الجزائري فعود إلى رغبة 

وتمسكهم بعاداتهم ولغتهم وأسلوب عیشهم، واعتقادهم بأنهم الحكام األتراك في المحافظة على امتیازاتهم 

   .2ألخرىجماعة ممتازة عن باقي العناصر ا

                                                 
، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1838ــ  1519المجتمع الجزائري وفعالیاتھ في العھد العثماني ــ أرزقي شویتام،   1

  .83، ص 2009
  .93، ص 1984، العھد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ  22
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واشتغل أفراد هذه الفئة بالعمل في الجیش أو في الوظائف اإلداریة أو في تسییر ممتلكاتهم المختلفة من 

  .تجارة وأمالك فالحیة

ر ظهم أبناء األتراك الذین ولدوا في الجزائر من أمهات جزائریات وظلت في ن: جماعة الكراغلةب ـــ 

، بسبب حالة الخوف واالرتیاب التي میزت العالقة بینهما مرتبة هؤالء األتراك نتاجا اجتماعیا أدنى منهم

، وتمركزوا بالمدن التي عشرین ألف بالجزائر كلها إلىوقد تكاثر عدد أفراد هذه المجموعة حتى وصلوا 

  .1وجدت بها حامیات عسكریة

 من اجل الحصول) 1633، 1596،1628،1626( اصطدت هده الجماعة باألتراك في أكتر من مرة 

على امتیازات آبائهم، لكنهم لم یتمكنوا من ذلك واكتفوا بالحصول على امتیازات أقل من األتراك مكنتهم 

من احتالل المرتبة الثانیة في الهرم االجتماعي بالمدن، فأسندت إلیهم بعض الوظائف على المستوى 

ت مادیة من وراء تلك كما حصلوا على امتیازا المركزي وأغلب الوظائف على مستوى اإلدارة المحلیة

  .2الوظائف

تتكون من البلدیة وهي العناصر األولى التي سكنت المدن وترعرعت بها عبر : جماعة الحضرج ـــ 

المراحل التاریخیة، وتضم أیضا ما انضم إلیهم من العناصر األندلسیة واألشراف، وتمیزوا بعاداتهم 

واشتغل أفرادها بالتجارة خاصة والمهن الصناعیة وتولي وتقالیدهم الخاصة وبوضعهم االجتماعي المتمیز، 

 إالرة عدد أفراد هذه المجموعة نسبیا وامتالكها لثروات كبیرة ثورغم ك، وظائف السلك القضائي والتعلیمي

   .3لم تلعب دورا سیاسیا في الجزائر وذلك لتخوف األتراك والكراغلة منها أنها

وعات السكانیة التي هاجرت إلى المدن الكبرى لإلقامة أو العمل، وتتألف من المجم: جماعة البرانیةدــ 

  :، وتضم المجموعات التالیةوانتظمت هناك حسب أصولها الجغرافیة ومواطنها األصلیة

                                                 
  .166ـــ ھالیلي حنیفي، المرجع السابق، ص   1
  .26، ص 2012، الجزائر، ANEP، منشورات 1830ــ  1700الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر ـــ عائشة غطاس،   2
  99ــ  98ر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ، المرجع السابق، ص ص ــ ناص  3
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بالرغم من الدور االقتصادي الذي تمیزت ب هاال أنها انكمشت على نفسها بسبب مذهبها : بني میزابــ 

عن أهل السنة لذلك لم تندمج في المجتمع الجزائري، وامتهن أفرادها الذي یختلف ) االباضي(الدیني 

  .1التجارة وٕادارة الحمامات وصناعة الخبز

وٕانما تظم عناصر ) هي عناصر ال تعكس التسمیة األغواطیون والبساكرة: األغواطیون والبسكریونـــ 

األغواط والزیبان ووادي ریغ متنوعة ومختلفة جاءت من مناطق مختلفة من الجنوب الجزائري من منطقة 

ووادي سوف وتقرت وطولقا سمنت أهم المدن، وقد اشتغل أفرادها بالمهن الوضیعة كتنظیف الشوارع 

  ...2والسقایة وحفر اآلبار وأعمال الحراسة وغیرها

 أطلقت التسمیة على كل الذین وفدوا من بالد القبائل ومن المناطق الجبلیة القریبة من: القبائلیونـــ 

المدن، وأطلق علیهم أیضا اسم زواوة، وامتهنوا العمل في دكاكین بیع الزیت والحراسة واالشتغال في بناء 

  3.السفن والمنازل

عندا رافقوا عروج إلى هناك، ومنذ ذلك  1516یعود استقرارهم بمدینة الجزائر إلى سنة : الجیجلیونـــ 

على امتیازات هامة، فقد كان لهم دون سواهم من التاریخ حظوا بمكانة خاصة عند األتراك وتحصلوا 

  .4جماعة البرانیة الحق في حمل السالح وارتداء المالبس التركیة كما كانوا من المالك

شكلوا أهم العناصر البشریة المهمة في المدن الكبرى وقد تشكلت مجموعتهم من الذین وفدوا : الیهوده ـــ 

و من الذین اعتنقوا الیهودیة من السكان المحلیین، وقد بلغ عددهم على الجزائر في فترات زمنیة مختلفة أ

  .في أقصى تقدیر في الجزائر كلها ثالثین ألفا عشیة االحتالل الفرنسي للجزائر

                                                 
  .169، ص المرجع السابقــ ھالیلي حنیفي،   1
  .170ـــ نفسھ، ص   2
  .101، المرجع السابق، ص ..ــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائر  3
  .30ــ عائشة غطاس، المرجع السابق، ص   4
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وقد اندمجوا بالمجتمع الجزائري بسبب ثقة الحكام األتراك فیهم، ولم یتمیزوا عن بقیة السكان إال بلباسهم 

، وقد اشتغلوا بالتجارة خاصة 1یل وحمل السالح وٕالزامهم بدفع ضریبة الجزیةالداكن وعدم ركوبهم الخ

  .التجارة الخارجیة وصناعة الحلي والعملة

، وكانوا مسخرین للخدمة في القصور )السودان الغربي(وتضم األسرى المسیحیین والعبید  :الدخالءــ و 

  .2والمنازل والسجون ورعایة البساتین والتجدیف في السفن

وتضم هذه المجموعة أیضا التجار ورجال األعمال األجانب والقناصل األوربیین ورجال البعثات الدینیة 

  .ومثلي الشركات التجاریة، وكان هؤالء یعیشون في معزل عن باقي السكان

شكل سكان الریف غالبیة سكان الجزائر في العهد العثماني، حیث كانت نسبتهم  :سكان الریفـــ  2

مختلفة أو قبائل فئات أو مجموعات  إلىمن مجموع السكان، وقد انقسموا % 95و% 90تترواح ما بین 

  .أو العالقة مع السلطة ازات أو القوةیحسب االمت

ة وعسكریة وٕاداریة وذلك لما تقوم به من هي مجموعات سكانیة لها صبغة فالحی: قبائل المخزنأ ـــ 

  .أعمال وما تؤدیه من أدوار

عن طریق التبعیة والوالء للسلطة الحاكمة وقد استعملها األتراك نظرا  واإلداریةوتستمد وظائفها العسكریة 

ألهمیتها في استتباب األمن وجمع الضرائب ومعاقبة المتمردین ومقابل ذلك كانت تلك القبائل تحظى 

من دفع بعض الضرائب  واإلعفاءازات وتنال بعض الحقوق كالتمتع بحمایة السلطة یببعض االمت

  .3ضي الفالحیة والحصول على المرتبات والتجهیزات العسكریة والمؤونةوالحصول على األرا

وقد انتشرت تلك القبائل حول المدن الكبرى وعبر المسلك والطرق الرئیسیة وعند األسواق المهمة والمناطق 

  .المهددة سواء من طرف األسبان أو من طرف القبائل الممتنعة

                                                 
  104ــ  103، المرجع السابق، ص ص ...ــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائر  1
  .173ــ ھالیلي حنیفي، المرجع السابق، ص   2
  .241ــ  240ــ أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص ص   3
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تتكون من المجموعات السكانیة الخاضعة مباشرة لسلطة البایلیك وتتحمل عبء النظام  :قبائل الرعیةـــ  ب

المتمثلة في قبائل  اإلدارةالضریبي، وكانت هذه القبائل تقیم في مختلف المناطق التي كانت تحت نفوذ 

  .، فكانت بالتالي عرضة لالستغالل المستمرالمخزن والحامیات العسكریة

اضطرت اإلدارة إلى التحالف مع بعض الزعامات المحلیة القائمة على أساس : ةالقبائل المتحالفــ  ج

قبلي أو دیني مثل بني جالب وبوعكاز وبني عباس وأوالد سیدي الشیخ وغیرها، وقد تمتعت هذه القبائل 

بالحریة في إدارة مناطقها وتعیین حكامها وتحصلت على الهدایا واالمتیازات مقابل االعتراف بالسلطة 

  .1دفع االلتزامات الضریبیةو 

وتتألف في أغلبها من القبائل التي كانت تعیش في المناطق الجبلیة الحصینة أو : القبائل الممتنعةـــ  د

ومناطق األطلس الصحراوي وتخوم الصحراء، ونظرا البتعادها عن نفوذ ب الهضاب و التي كانت تج

انتهجت اإلدارة سیاسة خاصة تجاه هؤالء قصد  الحكام وعدم اعترافها بسلطتهم ودفع الضرائب لهم فقد

إجبارهم على مهادنة السلطة والحد من استقاللهم وذلك بمحالفتهم أو تحویلهم إلى قبائل مخزن أو إجبارهم 

على دفع ضریبة رمزیة تعبیرا عن والئهم للسلطة، ومن أجل ذلك أقامت الحامیات قرب مناطقهم وحاولت 

واألسبوعیة الواقعة بالقرب من مواطنهم أو االلتجاء إلى القوة لتدمیر  التحكم في األسواق الموسمیة

  .2مراكزهم

  

  

  

  

  

                                                 
  .246ــ أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص   1
  .110ــ  109ص ، المرجع السابق، ص ...ــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائر  2
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  بالجزائر في العهد العثماني األوضاع االقتصادیة    

  

اعتمد النظام الجزائري في العهد العثماني على ركیزتین هامتین هما الركیزة العسكریة  :الجانب الماليـــ  1

والركیزة المالیة، وكانت هذه األخیرة من اختصاص الخزناجي مما أكسبه أهمیة ومكانة مرموقة أهلته ألن 

بة سك العملة یكون الشخصیة الثانیة في جهاز الدولة، حیث أوكل إلیه التصرف في ودائع الخزینة ومراق

  .وتحدید قیمتها والسهر على مصادر دخل الحزینة ووجوه اإلنفاق المختلفة

  :تتمثل في الموارد التالیةالجزائریة  وقد كانت مصادر الخزینة 

  .نائم العملیات الحربیة وبالخصوص الجهاد البحريغـــ 

  ).الدنوش(ـــ مساهمة البایلیكات الفصلیة والسنویة 

  .الفالحي وغرامات سكان األریاف ـــ ضرائب القطاع

  .1ـــ رسوم سكان المدن وعوائد النقابات المهنیة والطائفیة

هذه الموارد جعلت األرقام تتضارب حول قیمة محتویات الخزینة الجزائریة، لكن سلطات االحتالل الفرنسي 

  .بخمسین ملیون فرنك فرنسي قدیم 1830قدرتها في سنة 

هذا النظام المصدر الرئیسي لدخل الدولة بعد انكماش النشاط البحري  أصبح: النظام الضریبيــ  2

وتقلص عوائده منذ أواسط القرن الثامن عشر، وقد تنوعت الضرائب بالجزائر وتعددت من أجل سد 

  .حاجیات ونفقات الدولة المختلفة

فقد كانت هناك عوائد بیت المال التي تألف من مردود األوقاف والتركات واألمالك الشاغرة التي لیس لها 

وریث شرعي ومردود األمالك العقاریة المملوكة مباشرة من طرف الدولة، ورسوم النقابات المهنیة 

المختلفة الموجودة بالمدن،  والدكاكین التجاریة التي یتكفل شیخ البلد بجمعها من أمناء النقابات المهنیة

                                                 
  .28، المرجع السابق، ص ...رـــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائ  1
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) المقدم(ورسوم الطوائف العرقیة واألقلیات الدینیة حیث كان الیهود یدفعون مبالغ مالیة عن طریق كبیرهم 

وكذلك األندلسیون كانوا یمدون الخزینة بمبالغ مالیة ضخمة، وكانت الطوائف السكانیة المختلفة بالمدن 

، ومن المداخیل أیضا رسوم المرسى وحقوق نویة متعارف علیهاكانت ملزمة بالمساهمة بعوائد فصلیة وس

إذ حددت رسوم دخول المرسى بالنسبة للسفن الجزائریة والعثمانیة بعشرین قرشا عن كل ) الجمركة(الدیوانة 

قارب وأربعین قرشا لسفن الدول المسالمة والمهادنة التي تربطها معاهدات مع الجزائر أما الدول التي هي 

نزاع فتدفع سفنها ثمانین قرشا، یضاف إلى ذلك حقوق الدیوانة التي تفرض على البضائع  في حالة

على الصادرات، % 2على المستوردات و% 12,5المصدرة أو المستوردة وكانت غیر قارة وقد تصل إلى 

ة من كما تتلقى الخزینة مداخیل استثنائیة كالرسوم على بعض األنشطة المحرمة شرعا واألموال المستخلص

  .1عملیات التغریم والمصادرة التي یتعرض لها الكثیر من األغنیاء والموظفین

لم یكن لألتراك دور في تطور البنیة االقتصادیة للجزائر، فبالرغم من : النشاط االقتصادي للسكانــ  3

الضخمة التي  اهتمام بالبحر لم تهتم الدولة بإنشاء موانئ صالحة للتجارة، كما أنهم لم یستثمروا األموال

  .كانوا یجنونها في مجال تطویر االقتصاد المحلي

كانت الزراعة تمثل المورد الرئیسي لمعیشة غالبیة سكان الجزائر إال أنها تمیزت بالبساطة  :الزراعةــ  أ

، وقد شجعت السلطة العثمانیة بالجزائر القبائل والبدائیة وهو ما أثر على مردودیة األرض وكمیات اإلنتاج

الزراعي فقد  باإلنتاجعلى استغالل الغابات لتوفیر لمادة األولیة لصناعة السفن والتصدیر، أما فیما یتعلق 

اختصت كل منطقة بإنتاج نوع أو أنواع معینة من المحاصیل حسب ظروفها الطبیعیة والمناخیة، 

الذي استعمل لالستهالك المحلي  2ومجانة وقسنطینة بإنتاج الحبوبمعسكر ووهران مناطق فاشتهرت 

بالمناطق الجبلیة والسهول المحیطة بالمدن فانتشرت المثمرة والتصدیر، في حین ارتبطت زراعة األشجار 

                                                 
  .35ــ  31، المرجع السابق، ص ص ...ـــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائر   1
  .309ــ أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص   2
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، وكانت أخصب األراضي ملكا ألفراد الطائفة 1البساتین المنتجة لمختلف األنواع من الفواكه والخضر

اعة الكراغلة والحضر الموسورین وكان هؤالء یستعینون بالفالحین لخدمة بساتینهم مقابل التركیة وجم

  .2خمس اإلنتاج أو یستعملون العبید واألسرى

ورغم تنوع المحاصیل الزراعیة فان الفالحة بالجزائر عانت في أواخر العهد العثماني من عدة مشاكل 

الفالحیة المستعملة بدائیة كوسائل الري وتهیئة األرض  أعاقت تطورها وازدهارها، فقد كانت التقنیات 

والظروف الطبیعیة الصعبة التي كان یعیشها الفالح حیث كان عرضة لألمراض والفیاضانات 

وأیضا للحمالت العسكریة ومهددا من طرف قائل المخزن، وهو ما جعل الكثیر من الفالحین  3والمجاعات

الفالحة المؤقتة وخاصة في المناطق  إلىرض أو االلتجاء ألر في ایفضلون تربیة المواشي على االستقرا

  .التي انعدم فیها األمن

عرفت الجزائر في العهد العثماني نشاطا صناعیا شمل أغلب المهن التقلیدیة والحرف  :الصناعةب ـــ 

من الصناعات الیدویة التي كانت معروفة في البالد اإلسالمیة، فقد كانت المدن الجزائریة تضم العدید 

  .4التي تتصف باإلتقان والتنظیم، إذ كانت موزعة على العدید من النقابات المهنیة

لكن ما یالحظ هو أن النشاط الصناعي بالمدن قد عرف مرحلة التقهقر منذ أواخر القرن الثامن عشر، 

  :ل أهمهاحیث انحطت نوعیته وتناقصت كمیته وانخفضت أسعار المصنوعات وذلك راجع لعدة أسباب لع

ثقل الضرائب المفروضة على الحرفیین وانخفاض مردودهم ومنافسة المصنوعات األجنبیة وجمود النقابات 

  5.المهنیة واالعتماد على العمالة األجنبیة

اعتمادها على الموارد األولیة : وقد امتازت الصناعة الجزائریة في العهد العثماني ببعض الخصائص منها

المحلیة المتوفرة كاألصواف والجلود والخشب، وخضوعها لتحكم ومراقبة النقابات المهنیة، وتوارث بعض 

                                                 
  .32، المرجع السابق، ص ...ــ ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي  1
  .153ــ  152ھالیبلي حنیفي، المرجع السابق، ص ص ــ   2
  .316ــ أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص   3

.164ــ  133ــ عائشة غطاس، المرجع السابق، ص ص   4   
  .64ــ  61، المرجع السابق، ص ص ...ــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائر   5
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جهة إلى التصدیر فاتسمت ، إلى جانب كونها صناعة لم تكن مو العائالت لصناعات معینة واحتكارها لها

  .ببساطتها لتلبي االستهالك المحلي واستمدت طرق صنعها ومواصفاتها من تقالید الماضي البعید

صناعة السفن، صناعة : أما الصناعات التي عرفتها الجزائر فإنها كانت كثیرة ویمكن أن نذكر أهمها

تحویلها إلى مواد مصنعة، الصناعة الغذائیة األسلحة، الصناعات التحویلیة كمواد البناء وتذویب المعادن و 

والجلود  صناعة النسیجو  ،وكانت متنوعة كصناعة الخبز وعصر الزیتون وتجفیف الفواكه والعصائر

  .1وغیرها

فیما یتعلق بالتجارة الداخلیة فإنها تتوزع على المدن الكبرى واألسواق األسبوعیة والموسمیة، : التجارةج ــ 

ة كالجزائر وقسنطینة وتلمسان، وكانت تباع فیها مختلف المواد الصناعیة والفالحیة فقد برزت مدن تجاری

، وهذا بفضل المنتجة محلیا والمستوردة من مختلف المناطق كبالد السودان والدول اإلسالمیة واألوروبیة

  .2تنوع اإلنتاج المحلي والموقع البالد الجزائریة

باحتكار الدولة لتجارة المواد األولیة األساسیة كالخشب والقمح وسیطرة أما التجارة الخارجیة فقد تمیزت 

الیهود علیها منذ أواخر القرن الثامن عشر بعد إزاحتهم للتجار الفرنسیین واالنجلیز وحصول األجانب على 

ارة امتیازات تجاریة مهمة وبالتالي فانه یمكن القول أن السكان المحلیین لم یكن لهم باع ودور في التج

  .الخارجیة

واإلفریقیة،  اإلسالمیةوتتوزع الصادرات والواردات الجزائریة على كثیر من البلدان األوروبیة واألقطار 

ویالحظ أن المبادالت مع أقطار المشرق العربي والمغرب وتونس كانت تتعلق بالمواد الترفیهیة والحاجات 

واد الجزائریة الجاهزة والمحاصیل المداریة اإلفریقیة، الكمالیة، أما مع أقالیم السودان فكانت تتألف من الم

  .3ومع أوروبا كان أغلبها یتمثل في تصدیر المواد األولیة واستیراد السلع الجاهزة

                                                 
  .318ــ أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص   1
  .158الیلي حنیفي، المرجع السابق، ص ـــ ھ  2
  .80ــ  71، المرجع السابق، ص ص ...ــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائر    
  .360ــ  347ــ أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص ص   3



 تاريخ الجزائر الحديث فيمحاضرات                   السنة الثانية تاريخ عام                                

 
43 

  في العهد العثمانيبالجزائر  لعسكریةا ةالمؤسس

  

منهما تشكل الجزائري في العهد العثماني من قسمین هما الجیش البري والجیش البحري، وكانت لكل 

  .تركیبته ومهامه

  .كان هذا الجیش ینقسم أیضا إلى جیش نظامي وآخر غیر نظامي: الجیش البريـــ  1

، وكانت النواة ویسمى الجیش االنكشاري وكان یتشكل على نفس النمط العثماني: الجیش النظاميأ ـــ 

أربعة آالف متطوع التي أرسلها األولى لهذا الجیش هي المجموعة التي تتكون من ألفین جندي إنكشاري و 

السلطان سلیم األول إلى الجزائر عندما قبل إلحاقها بالدولة العثمانیة نزوال عند رغبة أهلهل وتعیین خیر 

  .1518الدین بایلربایا علیها في سنة 

ت ، وكان أفراده مجندین من الوالیا)الطوبجیة(وكان هذا الجیش ینقسم إلى قسمین فرق المشاة والمدفعیة 

قدر عددهم بعشرة  1808العثمانیة المشرقیة وخاصة األوروبیة، وقد اختلف في عدد أفراده، ففي سنة 

  .1شاريككانوا ما بین ستة آالف وسبعة آالف جندي ان 1830آالف جندي وفي سنة 

وكانت أسلحة هذا الجیش تتمثل في السیوف والمسدسات والبنادق والمدافع، غیر أن هذه األسلحة لم تعد 

متطورة في أواخر العهد العثماني بفعل تطور األسلحة األوروبیة، وكانت بعض هذه األسلحة تصنع 

بالجزائر وبعضها اآلخر تقدمه الدولة العثمانیة أو یغنم من األعمال الحربیة  أو یشترى من الدول 

  .2األجنبیة، كما كانت الذخیرة تصنع محلیا وتستورد

ثكنات موجودة بمدینة الجزائر أو بالحامیات المتواجدة في البلیلیكات كان جنود االنكشاریة یعیشون في 

  .قضون طیلة خدمتهم العسكریة بهایو 

                                                 
، دار )1830ــ  1519(ــ أروزقي شویتام، دراسات ووثائق في تاریخ لجزائر العسكري والسیاسي، الفترة العثمانیة   1

  .17، ص 2010الكتاب العربي، الجزائر، 
  .21ــ نفسھ، ص   2
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وكانت الترقیة تتم داخل الجیش بصورة آلیة تصاعدیة كل ثالث سنوات حتى یصل الجندي إلى أعلى 

  .1رتبة وهي رتبة األغا

ي جبایة الضرائب، كما كان طرفا مهما في الحیاة وكانت مهامه تتمثل في الدفاع عن البالد، والمساهمة ف

  .السیاسیة في البالد بل أصبح في كثیر من األحیان صاحب الحل والربط في قضیة تعیین حكام الجزائر

  .وتشكل من الكراغلة وقبائل المخزن  :الجیش الغیر النظاميــ  ب

بعض الدراسات تعتبرهم ضمن الجیش النظامي أو االنكشاري غیر أنهم وان التحقوا : الكلراغلةــ  1ب ــ 

بالجیش فإنهم ظلوا یقیدون في سجالت خاصة ولیس بسجالت الجیش االنكشاري مما جعل بعض 

الدراسات تعتبرهم خارج الجیش االنكشاري، وكان هؤالء الكراغلة أبناء لألتراك من أمهات جزائریات 

امتهان وظیفة آبائهم وبعد محاوالت كثیرة سمح لهم باالنخراط في صفوف الجندیة لكنهم ظلوا  وتطلعوا إلى

المراتب القیادیة في الجیش، وتمركزوا في عواصم البلیلكات  إلىفي مرتبة أقل من آبائهم فلم یصلوا 

، في 2فرنسيعشیة االحتالل الوالمدن المهمة، وقد تكاثرت أعدادهم حیث قدرت بخمسة عشر ألف كرغلي 

   .18253حین قدرهم شالر بعشرین ألف سنة 

كانت قبائل المخزن تمثل الجیش االحتیاطي في الجزائر، وازدادت أهمیة هذا : قبائل المخزنــ  2ب ــ

الجیش في منتصف القرن الثامن عشر حین اعتمد األتراك على هذا الجیش في استخالص الضرائب من 

  .وارد الجهاد البحريالمناطق الداخلیة بعد أن شحت م

وبفضل الخدمة العسكریة التي كانت تقدمها قبائل المخزن، تمكنت االیالة من الحفاظ على أمنها الداخلي 

  .وٕاخماد حركات العصیان والتمرد التي تعرضت لعا بعض المقاطعات

  

                                                 
  .36، ص 2007ــ ھالیلي حنیفي، بنیة الجیش الجزائري خالل العھد العثماني، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،   1
  .84ــ  79ــ نفسھ، ص ص   2
  .46، ص 1982ت، الجزائر، .ن.و.إسماعیل العربي، ش: شارل ولیام، مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر، ترــ   3
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البحري الذي كان لم یكن اهتمام الجزائر بالجیش البري أكثر من اهتمامها بالجیش  :الجیش البحري ــ 2 

یشكل محورا أساسیا في قوتها العسكریة وجعل منها قوة بحریة من الطراز األول وكان هذا االهتمام أمرا 

طبیعیا لتحریر سواحل بالد لمغرب ولصد هجمات األساطیل األوروبیة المتكررة وخدمة اإلستراتجیة 

  .العثمانیة في البحر األبیض المتوسط

 إالو كما یطلق علیه طائفة ریاس البحر یتكون في بدایاته من بحارة عثمانیین وقد كان الجیش البحري أ

سیحیة الوافدة من مختلف موالعناصر ال واألهالياألندلسیون  إلیهأنه في أواخر القرن السادس عشر انظم 

كم الجزائر على ح)االنكشاریة(والجند ) الطائفة(بعد اعتناقهم لإلسالم، وقد تداول الریاس  الدول األوروبیة

إلى أواخر القرن السابع عشر حیث انفرد الجند بالحكم، لكن تأثیر الریاس ظل موجودا ومستمرا طیلة 

  . 1العهد العثماني

االنضباط الذي كان یتمیز به الریاس : وقد تطورت البحریة الجزائریة بفعل العدید من العوامل لعل أهمها

المدن بحاجة إلى خدمات الریاس خاصة المتعلقة بالجانب وحسن سلوكهم ومعاملتهم للسكان، وكان سكان 

التجاري، والدور الجهادي الذي قاموا به للدفاع عن البالد اإلسالمیة من االعتداءات الخارجیة خاصة 

  .واستخدامهم لألسالیب البحریة المالئمة ومهارتهم القتالیة 2،المسیحیة

تبة وكیل الحرج الذي كان بمثابة وزیر للبحریة وكان للبحریة رتب عسكریة تتدرج من أدناها إلى ر 

والعالقات الخارجیة وتبوأ مكانة هامة في سلم السلطة بالجزائر بسبب أهمیة الهیئة التي كان یشرف 

  .علیها

                                                 
  .44، المرجع السابق، ص ...ــ أرزقي أشویتام، دراسات  1
  44ــ نفسھ، ص   2
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كما عرف األسطول الجزائري تطورا منذ القرن السادس عشر وحتى القرن السابع عشر ثم بدا یضعف مع 

وتبذل جهود إلعادة تكوینه في  1816لیتالشى مع حملة أكسموث في سنة بدایة القرن الثامن عشر 

  .1السنوات التي سبقت االحتالل

ولقد كانت للبحریة الجزائریة عدة مهام تمثلت في إنقاذ مسلمي األندلس وتحریر سواحل الجزائر من 

هاد البحري الذي كان یدر االحتالل االسباني ومساعدة الدولة العثمانیة في حروبها المختلفة والقیام بالج

  .أمواال ضخمة لخزینة الدولة

التقدم الصناعي : غیر أن هناك عوامل جعلت البحریة الجزائریة تتدهور أواخر العهد العثماني لعل أبرزها

والتقني األوروبي ما مكنها من تحدي القوة الجزائریة التي لم تواكب هذا التطور، واالتفاقیات الثنائیة التي 

الجزائر مع الدول األوروبیة مما قید نشاطا البحري، والتحالف األوروبي ضد الجزائر بالبحر  أبرمتها

  .2المتوسط وتحول النشاط البحري عن هدفه الدیني السامي إلى نشاط اقتصادي بحث

  

  

   

  

  

  

  

  

                                                 
  .55، المرجع السابق، ص ...ــ ھالیلي حنیفي، بنیة الجیش  1
، دار البصائر، 2ــ ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العھد العثماني، ط  2

  .143ــ  142، ص ص 2009الجزائر، 
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  بالجزائر أثناء الحكم العثماني ئيالقضاالنظام 

  

فعمموا تطبیقات الشریعة اإلسالمیة على كل أرجاء الدولة اهتم العثمانیون بمیدان القضاء اإلسالمي، 

باعتبار أنهم حاملین رایة اإلسالم بعدما أصبحت بلدهم مقرا للخالفة اإلسالمیة ولیظهروا للناس أیضا 

  .تمسكهم بالدین لكسب تأییدهم ووالئهم

حنفي ومالكي، فالقاضي الحنفي كان یعین من طرف : أما القضاء بالجزائر العثمانیة فكان على مذهبین

ثم أصبح یعین من طرف حكام الجزائر بعدما باعتباره القاضي الرسمي للدولة شیخ اإلسالم باسطنبول 

تراك والكراغلة وبعض وكان القضاء الحنفي یعالج المسائل المرتبطة باألأصبح هؤالء یعینون في الجزائر، 

الحضر وتستمد أحكامه من المذهب الحنفي، غیر أن بعض السكان التجأوا إلیه فیما یتعلق بمسائل 

 أما القاضي المالكي فكان یعین منذ البدایة من طرف حكام الجزائرالوقف نظرا لمرونته في هذا المجال، 

، وكان لكل مدینة قاضیین حنفي ذهب المالكي ویعالج كل ما یتعلق بشؤون السكان المحلیین المتبعین للم

تتسم لهما نفس االختصاصات و ، وتبعا لذلك كانت توجد بكل مدینة محكمتین واحدة لكل مذهب 1ومالكي

  .العالقة بینهما بالتكامل والتعاون

یحاكم العسكر  وٕانماوكان للعسكر قضاؤه ومحكمته إذ ال یختلط العسكري والمدني في المحكمة الواحدة، 

لطوائف بقضائها ومحاكمها ا، كما استقلت بعض في محكمتهم الخاصة وتنفذ فیهم األحكام في السریة

  .كالیهود والنصارى

وكان القاضي یلعب دورا بالغ األهمیة في المدینة حیث أن دائرة مهامه اتسعت فهو قاضي األحوال 

 إلىولم تبق وظیفة القاضي دینیة بحتة بل امتدت الشخصیة والمشرف على األوقاف وعلى البیع والشراء، 

مختلف مجاالت الحیاة، فقد كان یفصل في الخالفات وینظر في االحتجاجات ویراقب ویرعى شؤون 

                                                 
  .315رجع السابق، ص حري أحمد، المبــ   1
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وبالتالي لم یكن مجرد حكم بل كان یعتبر موظفا سامیا له القاصرین ویسهر بنفسه على األرامل والیتامى، 

له دور بارز في تعیین شیوخ الحرف المختلفة حیث ال یتم اختیار  مسؤولیات إداریة واقتصادیة، فكان

الشیخ من قبل أعضاء الطائفة إال بعد موافقة القاضي ونفس الشيء ینطبق على العزل، وكانت ممارسات 

الطوائف المختلفة من تحدید األسعار وتعیین وعزل أعضاء من الطائفة وغیرها تتم تحت إشراف القاضي 

  .1یفصل في النزاعات والخالفات المتعلقة بالحرف والصنائعومراقبته وكان 

وبذلك فقد عرف منصب  وكانت والیة القاضي غیر محددة سواء بالنسبة للقاضي الحنفي أو المالكي

بعض العائالت بالجزائر ل سمحقد بسبب أن القضاء كان ال ینظر في شؤون الحكم فالقاضي استقرارا، و 

اصة المالكي كعائلة المنجالتي وعائلة بن مالك على عكس منصب مهنة القضاء خبتولي وتوارث 

   2.القاضي الحنفي الذي لم یتحول إلى منصب وراثي في أسر معینة

وتمیز القضاء بالسرعة في إصدار األحكام وفي إنهاء ملف المتقاضیین، وبعد صدور الحكم یمكن لمن لم 

لدى هیئة المجلس العلمي الذي ینعقد مرة في كل یعجبه الحكم االبتدائي االستئناف والطعن في الحكم 

  .3أسبوع وتعتبر قرارات هذا المجلس نهائیة وغیر قابلة للطعن

وكان هذا القضاء المنظم والتابع للسلطة یكاد یقتصر على المدن وبعض المناطق الخاضعة بینما 

  .4ها ومرابطیها وأهل الرأي فیهالمناطق الجبلیة والجهات النائیة و الممتنعة فیعود القضاء فیها إلى شیوخ

  

    

  

   

                                                 
  .76ــ عائشة غطاس، المرجع السابق، ص   1
  .77ــ نفسھ، ص   2
  .316ــ بحري أحمد، المرجع السابق، ص   3
  .23، المرجع السابق، ص ... ــ ناصر الدین سعیدوني، الجزائر  4
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- A. Devoulx, recueil de notices historiques sur l’administration de l’ancienne 

régence d’Alger, impr du gouvernement, Alger, 1852. 
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