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ه األطروحة، وأهلمين ذه إلكمالي منحين القوة ذاحلمد والشكر هللا ال -

  فيه نفسي باالستسالم. راودتينالصرب يف كل حلظة يأس 

 إلخراجا كان هناك شخص يشكر بعد اهللا، على مساعديت ودعمي ذإ -

ي كان ذاملشرف ودان بوغفالة، ال ذيه االطروحة لرتى النور، فهو أستاذه

ه األطروحة، سواء ذيف كل خطوة من خطوات إجناز ه واألستاذاألب واألخ 

  بنصائحه املستمرة أو بصربه على زاليت املتكررة.

إمساعيل توتة، الذي قام بإعادة قراءة األستاذ إىل أخي وصديقي  -

صحيح قائمة الفهارس بعد التغيريات اليت طرأت وتنقيحها؛ وكذا ت األطروحة

  على األطروحة.

إىل كل أصدقائي يف الدكتوراه غزايل، زقاوي، شوقي، نور الدين، واهلامشي  -

  وإىل كل زمياليت.

  إىل كل من ساهم يف إجناز هذا البحث سواء من قريب أو بعيد... -  



  

  

  

  ...وأسكنه فسيح جنانه إىل روح والدي الطاهرة رمحه اهللا

  والديت الكرمية حفظها اهللا وأطال عمرها...إىل  

  مصطفى وزوجته وأوالده تقي الدين وحممد إىل أخي
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، إن البحث يف موضوع األسرى خالل الفرتة األخرية من الوجود العثماين باجلزائر

انتقال للصراع من منطقة املشرق كمنطقة ؛ و لقرون من الصراع بني االسالم واملسيحية امتداد

بني احلضارتني إىل مشال إفريقيا، باعتبارها منطقة جد متقدمة هلذا  ثقايف وعسكري صراع

الصراع (دار احلرب). إن الصراع السابق خلف وقوع أسرى حرب مسيحيني ومسلمني يف يد 

، عرف باحلروب الدعائية اليت  الصراع العسكري ، مما خلق صراعا جديدا خارج إطارالطرفني

إما جلمع  ؛االجنليزي ضد االسالم املسرحخباصة ية و كانت تنتهجها الكنيسة والسلطات الرمس

 إعتناقالتقليل من عمليات و ة يألغراض الدينلخدمة  وأالتربعات من أجل حترير األسرى 

  .اليت كانت تشهدها أوربالإلسالم 

-1671 الدايات عهد خالل اجلزائر يف نياألوربي األسرى"قضية  موضوع حبثنا تناول

 واحندارها الكلي الدولة تشبع شهدت اليت العثماين، احلكم من األخرية الفرتة وهي ،"1830

 أنتج الذي  الدولة أجهزة وأغلب السلطة يف الفساد تفشي بعد وهذا الفعلي، االيار حنو

 وكل نفسه، جتديد على قادرا يعد مل الذي ،العسكري اجلهاز يف ضعفا بدورها أنتجت ثورات

 خيص فيما أما. رمزية مقاومة بعد 1830 سنة اجلزائر مدينة سقوط يف بارز أثر له كان هذا

والغريب الغربية،  املصادر لنا تركته ما سوى عنهم نعرف فال الفرتة، هذه يف األوربيني األسرى

يف األمر أن املصادر اجلزائرية مل ختض يف قضية األسرى، وأن دورها انصّب يف معاجلة 

  .القضايا الدينية يف الغالب

 االعتماد يف جزء كبري من األطروحة على الدراسة من خاللهذه وعمدت إىل توجيه 

تعترب كتابات األسرى االجنليز الثانية من ناحية الكمية والقدم بعد و  .اإلجنليزية االخباريةاملادة 

-1577األسر يف العامل االسالمي كانت بني سنيت  حولإسبانيا، فأقدم رواية إجنليزية كتبت 

واستجابة   .1608كانت سنة لألسري هنري ليسدام و  تعودف؛ أما أول رواية فرنسية 1579

ملتطلبات منهجية تتعلق بطبيعة املوضوع وإشكاليته ومصادر البحث فيه، يتحدد هذا البحث 
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 على هيمنتهم وإعادة باحلكم، الرياس انفراد سنة نفسها وهي 1671 سنةزمنيا انطالقا 

 العصر، هذا شهدها اليت النكسات سلسلة بعد الداي، إىل اآلغا لقب وتغيري مقاليده،

   .1830 سنة ائيا واحتالهلا اجلزائر مدينة على الفرنسي باحلصار الفرتة هذه وتنتهي

، كانت "ظاهرة القرصنة اجلزائرية خالل فرتة البايلربايات"ــإن دراسيت يف مرحلة املاسرت ل

فقضية األسرى متثل جزءا من ظاهرة القرصنة اليت طغت املوضوع،  سببا مباشرا يف اختيار

. إن ميواليت اليت تراكمت نتيجة القراءة يف املوضوع، كنوع من على العصر احلديث إمجاال

بعدها إىل موضوع حبث، جسدته يف وضعية األسرى األوربيني يف اجلزائر  حتّولتاهلواية، 

  .يف اجلزائر األخرية من احلكم العثماين الفرتةخالل 

 منحين؛ فاألول إلجناز هذه األطروحة االحصائي-على املنهج املقارن تواعتمد

 ساعدينخيي. أما املنهج االحصائي فاالسقاط التار  حتديد أفكار وثقافة العصر، مبا جينبين

على إخراج البحث من جانبه النظري إىل التطبيقي، من خالل اجلداول واألرقام اخلاصة 

  باألسرى.

إىل أي مدى عكست املصادر الغربية الواقع ية الرئيسية كاآليت: وجاءت االشكال

  ؟ التارخيي لألسرى األوربيني يف اجلزائر خالل عهد الدايات

تساؤالت فرعية  نطرحإذا أردنا الوصول إىل نتائج مرضية حول املوضوع؛ فيجب أن 

  تنبثق عن االشكالية الرئيسية:

استخدام املصادر األوربية مصطلح "عبد" بدل "أسري ما الطبيعة الدعائية خلف  -

  حرب" عند إشارا لألسرى األوربيني يف اجلزائر؟
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، مقارنة بوضعية األسرى ة لألسرى االوربيني يف اجلزائريما هي الوضعية الطبيع -

؟ وهل تعرضهم للتعذيب املستمر، صحيح أم جمرد تضخيم  املسلمني يف العامل املسيحي

  كانت وضعية املرأة املسيحية يف اجلزائر؟وكيف  كنسي؟ 

اجلزائر؟ وما هو تحرير أسراها من الدول األوربية ل اعتمداما هي طرق الفدية اليت  -

  ؟ وما هي األمثان املطلوبة لتحريهم؟عددهم

؟ وهل كان االسالم ذا أوربا الذي كانت تشهدهلإلسالم ما هي أسباب التحول  -

للدخول يف االسالم؟ وما مدى  التخلي عن مسيحيته إىل األوريبدفع جاذبة لدرجة تقوة 

  إلسالم جنسّي ومادي ال أكثر؟لالتحول  وراءفع اصدق الكتابات األوربية اليت رأت أن الد

كيف تطورت املرافق اخلاصة باألسرى (السجون، املستشفيات، الكنائس) خالل   -

  أوربا؟نظريا يف بما مدى سوئها مقارنة و عهد الدايات؟ 

  نجيب عن هاته التساؤالت قمنا بتقسيم األطروحة على الشكل التايل:لو 

: الفصل األول يف حيث تناولت، طرق األسر والفداءحبثت القسم األول  ففي

 الصراعتعرضنا فيه و ، والسابع عشر عشر احلوض الغريب للمتوسط خالل القرنني السادس

العثماين اإلسباين، من خالل مصادر ومراجع متخصصة يف املوضوع، بداية باالستيالء 

االسباين على غرناطة، مث بداية التوسع بشمال إفريقيا والعامل اجلديد؛ كما تعرضنا يف املقابل 

للتوسع العثماين يف أوربا الشرقية وغرب املتوسط خاصة بعد دخول مصر والقضاء على جزيرة 

إفريقيا (اجلزائر، تونس وطرابلس)، ووصوال إىل معركة تأسيس حلاميات ثابتة يف مشال رودس وال

لتنافس الربيطاين الفرنسي يف البحر املتوسط، بداية بالتعرض ل أشرنا فيهكما  .ليبانتو

 للعالقات العثمانية الربيطانية وتطورها على إثر توقيع معاهدة االمتيازات، مث معركة األرمادا

-1619أيضا للحروب الدينية الفرنسية ( تطرقناودخول االجنليز للبحر املتوسط، كما  1588
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خر القرن السابع عشر؛ باخرتاع وصوال إىل التطور الذي شهده العامل الغريب أوا) 1629

والسفن العالية أو سفن اجليل  ،الضخمة اليت ميكنها أن تقصف ملدى بعيد اهلاون دافعم

وتناولت يف  طنانا و حتمل أكثر من مائة مدفع يف السفينة الواحدة.الرابع اليت كانت تزن أ

من خالل وضع وحتديد املصطلحات  ،1671-1500 ألسر يف املتوسط يف الفرتة بنياألخري ا

، كعمل شرعي مارسته كل األمم يف البحر القدماملتعلقة باألسر، وتوضيح جذوره الغائرة يف 

  ة يف املتوسط.تطور مع تطور التجار املتوسط، حبيث 

، 1830-1671 لبحريـة اجلزائريـة واحلـوض الغـريب للمتوسـطلالفصل الثـاني  يف وتطرقـت

اجلزائـر ـا ، وتثبيت نظام الـدايات، إثـر اهلزميـة الـيت منيـت 1671 الرياس إىل احلكم بعودةبداية 
 1790-1671 . إضــافة إىل األحــداث البــارزة الــيت ميــزت الفــرتة مــن1670ســنة  يف مينــاء جبايــة

ؤقــت للبحريــة اجلزائريــة املنتعــاش وكــذا اال ودور األســطول البحــري اجلزائــري يف البحــر املتوســط.
دخـول و  ؛؛ خاصة مع بروز قادة أشداء أمثـال: الـريس محيـدو، والـرايس سـليمان1790-1815

أصـبحت سـفنها غنـائم شـرعية ، الواليات املتحدة األمريكية إىل البحر املتوسط، كتجـارة ناميـة
وـذا أصـبحت سـفنها غنيمـة شـرعية لبحـارة أمريكا مل تعقـد أي سـلم مـن اجلزائـر، بإعتبار أن 

إن وفاة الريس محيدو تركـت لنـا  :1830-1815نهاية اإليالة وختمنا الفصل باإلشارة ل .راجلزائ
العديد من التساؤالت؟ هل فعال أصبحت اجلزائر غـري قـادرة علـى جتديـد نفسـها ،كمـا يـدعي 
مؤرخـــو هـــذه الفـــرتة؟ أم أن هنـــاك عوامـــل أكـــرب مـــن هـــذه جعلـــت مـــن اجلزائـــر غـــري قـــادرة علـــى 

  استعادة هيبتها يف البحر املتوسط. 

 األوربينياملصادر االساسية للكتابة حول األسرى  بعنوان:الفصل الثالث  وجاء

 ذكرات القناصلمل؛ باإلضافة أعمال األسرى والرحالة األوربيني باجلزائر  مشل، و باجلزائر

 تاعتمد فإنين ؛تشر أمادة خربية إجنليزية كما سبق و  تاستخدم األوربيني يف اجلزائر، وألنين

 :يضاف إىل ما سبق الرسائل بشكل شبه كلي على مذكرات األسرى والقناصل االجنليز.

حيث أن املؤسسات الرمسية، ، وما يتعلق باموعات األطر الرمسيةو  رسائل األسرى ضمت

جّنبت  حيثعملت على مجع رسائل املسؤولني وتقاريرهم يف جملدات مسيت باموعات، 
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املرهق، وهذا بالذهاب مباشرة هلاته اموعات، واستخراج رسائل الباحثني عناء البحث 

  الشخص الذي يبحثون عنه.

 الرابعالفصل  وجاء ،املسيحيني لألسرى اليومية حياةلل الثاني القسم يف وتطرقت

إحصاء لألسرى املتواجدين باجلزائر ، قمت فيه بيف اجلزائر وربينيإحصاء األسرى األ بعنوان

املعطيات املتوفرة لدينا. خاصة وأن عمليات اإلحصاء اليت قام ا األوربيون ترتك على ضوء 

لنا العديد من الشكوك حوهلا، هذا كوا تستند على مادة تارخيية أوربية حمضة؛ إضافة إىل أن 

الوثيقتني العربيتني الوحيدتني (سجل الغنائم، التشريفات)، تتناقض متاما مع اإلحصاءات 

فتداء ال والعمليات التنظيمية ت،لنساء املسيحيالوضعية ا تكما أشر  لنا أوربيون. اليت قدمها

العمر،  والفرتة اليت كان يقضيها األسري مبدينة اجلزائر، وهذا مبنحنيات و ، وكذا الثمن األسرى

  وجداول ودوائر بيانية للتوضيح أكثر.

من خالل  باجلزائراألسرى األوربيون  فيه وضعية فقد تناولت الخامس الفصل أما

؛ يف حني ، تتبع ملفكري وكتاب عصر األنوارمعتدلة، األوىل جاءت خمتلفتني نظرتني أوربيتني

 تكما تطرق؛ خالل االعتماد على روايات األسرى، وهذا من متعصبةأن الثانية كانت 

ة املتحولني اجتماعيا، والنظرة االجتماعية هلم من قبل يمعاجلة قض حاولتو  ألعالجل

، وإعادة تعميد الكنيسة هلم، لضمان عودم إىل املسلمني، وحىت بعد عودم ألوربا

  .املسيحية بالشكل الصحيح حسب القس جوج

 سواء سجون األسرىب ، بدايةاألوربيني رافق األسرىملالفصل السادس  يف رقتوتط

للباس وطعام األسرى داخل  املالك اخلواص، وتعرضتتلك اخلاصة بالدولة (البايلك) أو 

احلياة و  لمستشفياتلبات اليت كانت مفروضة على األسرى؛ كما أشرت السجون؛ وكذا العقو 

الصحية لألسرى املسيحيني باجلزائر، ووضعيتهم داخل املستشفى االسباين الشهري، كما 

احلياة الفصل ب وختمت الصحية عند اخلواص من املالك اجلزائريني. تهميتعرضنا أيضا لوضع
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تعرضنا فيه للممارسة الدينية لألسرى املسيحيني باجلزائر،  حيث؛ الدينية لألسرى املسيحيني

  وكذا إحصاء وذكر عدد الكنائس اليت أسستها املنظمات الدينية األوربية لصاحل األسرى.

ضت للموضوع، وجعلت الدراسات السابقة اليت تعر ومل تكن األطروحة لتنجز؛ لوال 

سابقا؛ فقد كان من  وكما أشرتباجلزائر.  تتبع حالة األسرى األوربيني من السهل عليّ 

 ة األسرى، فعلى سبيل التمثيل ال احلصر نذكر:ئالعثور على مصادر عربية أشارت لف الصعب

والذي أشار يف الكثري من  لزّهار،مذكرات احلاج أمحد الشريف االشريف ، احلاج أمحد  الزهار

خاصة الريس محيدو. ومن األعمال  البحارة اجلزائريني؛لعائدات األسرى، ونشاط  الصفحات

 هرة النائرةز ابن رقية التلمساين، الالبارزة اليت تناولت اهلجومات األوربية على اجلزائر، نذكر: 

فيما جرى باجلزائر حني أغارت عليها جنود الكفرة، عبارة عن خمطوط موجود باملكتبة 

الذي عاصر  هـ)،1233رحلة الشيخ سيدي عبد الرمحن التنالين (تنذكر أيضا: و . الوطنية

، بقيادة اللورد إكسموث، ويعترب عمله الوحيد الذي 1816احلملة اإلجنليزية ضد اجلزائر سنة 

مسلم بن عبد القادر ما عدا كتاب:  ىبإسهاب، مل توجد يف مصادر أخر أشار للحملة 

  .أنيس الغريب واملسافر

، أيضا بعض األطروحات اجلامعية السابقة، مثل: أطروحة خليفة محاش واستخدمت

دولة يف األسرة يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

وأشار يف الكثري من مضامينها إىل وضعية األسري داخل نتوري، معة مالتاريخ احلديث، جا

خشمون، مهام مفتديي األسرى و التزامام االجتماعية يف  حفيظةوأيضا ، اجلزائريةاألسرة 

مدينة اجلزائر خالل الفرتة العثمانية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ 

وتعترب املذكرة مهمة كوا قدمت لنا معلومات قيمة عن  االجتماعي لدول املغرب العريب،

دباب طرق الفدية، واملنظمات املكلفة بعملية حترير األسرى. كما اعتمدنا أيضا على عمل 

مذكرة مقدمة لنيل  ،1830-1519بومدين، األسرى والسجون يف مدينة اجلزائر العثمانية 
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قدم لنا صاحب العمل معلومات مستمرة و  شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر،

  حول عدد األسرى واحصائهم، وتقارير حول السجون املوجودة يف مدينة اجلزائر ووضعيتها.

يف اجناز األطروحة على املصادر األوربية، اليت تنوعت بني مذكرات األسرى  واعتمدت

، ورسائل األسرى والرحالة، وكذا مذكرات القناصل والتقارير الرمسية فيما يعرف باموعات

 الباحثني. وسنحاول ذكرها على حسب األمهية مع التعليق عليها، ليسهل على واألطر الرمسية

ا:أخذ فكرة عن حمتويا 

توماس مسيث، تاجر إجنليزي أخذ أسريا من طرف  "مغامرات توماس سميث -   

أحد األسرى مغامرات املذكرات حتكي  ،1جلب إىل البالد الداخلية ألفريقيا" اجلزائريني، و 

ال يزال حتديد امسه حمل اختالف كبري بني . بعد أن أحل عليه أصدقائه نشرتاالجنليز، و 

إىل توماس مسيث. وتضم الرواية وصفا دقيقا ململكة اجلزائر  ايرجعهاملؤرخني؛ لكن أغلبهم 

. وتعترب وضعية هذا 1648لية يجو  يف ومناطقها؛ وطريقة أسر الكاتب من قبل حبارة اجلزائر

األسري مبدينة اجلزائر نادرة، فاألخري تنقل بني عدة مالك لألسرى، حيث كان يف األول ملكا 

الفالحني، ويف األخري ملكا ألحد القادة االنكشاريني، ومع لداي اجلزائر، مث ملكا ألحد 

 تنقل جلباية الضرائب من املناطق الداخلية للجزائر. االنكشاريهذا 

يقدم لنا الكاتب ، و 2، "بعض الروايات التارخيية حول جيانا..."بينيزيت أنطوان -

أحد األسرى اإلجنليز، الذي وصف كتابات األسرى األوربيني بغري املوضوعية،  اتاعرتاف

                                                           

1
  The adventures of  T. S., an English merchant taken prisoner by the Turkes at 

Argiers and carried into the inland countries of Africa; written by the author, and 

fitted for the public view by A. Roberts, London, 1670. 
2
 Bénézet Antoine (1713-1784), Some historical accounts of Guinea, its situation, 

produce, and the general disposition of its inhabitants: with an inquiry into the rise 

and progress of the slave trade, its nature, and lamentable effects / by Anthony 

Benezet.1772.  
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ومدى اندهاشه للالّمصداقية اليت يّتبعها هؤالء األسرى ضد األتراك واجلزائريني، مع العلم أن 

 هذا األسري كان متواجدا باجلزائر، وقضى ا عدة سنوات.

، "األسري اجلزائري، أو حياة ومغامرات الدكتور أندرهيل أبدايك، أبدايك أندرهيل -

أندرهيل إحدى أهم الروايات األسري ثل رواية مت،  3ست سنوات أسري بني اجلزائريني"

الوصفية؛ فهي تعترب شهادة حية لشخص عاش بني اجلزائريني مدة مخس سنوات كاملة. 

الذي مل تقدمه لنا مصادر أخرى تتعلق سواق األسرى، وهو الوصف أل مهماقدم لنا وصفا و 

بتاريخ اجلزائر خالل الفرتة العثمانية؛ فموضوع األسواق وخاصة تلك املتعلقة باألسرى، تعترب 

 اشتغل أندرهيل كطبيب جراح يف مدينة اجلزائر، ويقول:و  درة جدا.املعلومات املتوفرة عنها نا

  ".عطى لسيدييُ ال كان "لو مل أكن عبدا جلمعت ثروة كبرية من الطب؛ لكن امل

إحدى أهم  تعترب 4 ،"قصة أسر ومعاناة السيدة ماريا مارتني" ماريا مارتين، -

والية - ، فقد قضت الكاتبة مخس سنوات يف تنساليت ألفت عن املنطقةالروايات النسائية 

، فاقتيدت إليها  1800بعد أن حتطمت سفينتهم على سواحل املدينة سنة  -الشلف حاليا

كأسرية، وبيعت لرجل روسي دخل اإلسالم. وما مييز رواية مارتني أا تطرقت للحياة اليومية 

  تنس. لألسرى مبدينة

إن ما ذكرته سابقا يعترب جزءا من أعمال ضخمة ألفت حول املنطقة، محلت يف 

ت اليت  ق واملنشآملراف: طريقة معاملتهم، وصف األسرى يف اجلزائرلطياا إشارات متواصلة 

  ....إخلكانت تضم األسرى (السجون، املستشفيات، الكنائس)

                                                           
3
 Updike Underhill, The Algerine Captive, or the life and adventures of Doctor 

Updike Underbill, six years a prisoner among the Algerines, New Hampshire, 1797. 

4
  Maria Martin, History of the captivity and sufferings of Msr. Maria Martin, Boston, 

printed for W. Crary, 1807. 
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حىت ال يوجد حبث ال ميكن أن تعرتي صاحبه عوائق، سواء يف التعامل مع الوثائق أو 

، قلة املصادر العربية عائق واجهين خالل حبثي هذا أكربلباحث نفسه. إن احلياة اليومية ليف 

على املادة  االعتماد املفرطوهذا استلزم علي اليت تناولت األسر واألسرى األوربيني باجلزائر، 

ة التارخيية، بني وضعية األسرى نتوازن يف عملية املقار ما خلق نوعا من الالّ اخلربية االوربية، 

من األسرى االوربيني كتبوا مذكرام املسيحيني يف اجلزائر ووضعية املسلمني يف أوربا؛ فالعديد 

بعد عودم إىل الديار؛ إما بدعم من السلطة أو الكنيسة، وعكس ذلك فإن األسرى 

إما بسبب الضرورة الدينية أو نظرا  بالعامل األوريب، أسرىم كاجلزائريني مل يسجلوا يوميا

سري؛ كما كان لكوم رأوا عدم أمهية الكتابة يف املوضوع، كوا مل تكن تدر أمواال على األ

  بعد نشره لرواياته.ري األوريب حيدث مع األس



  

  

  

 

 

 

  

  

  والسابع عشر عشر الحوض الغربي للمتوسط خالل القرنين السادسالفصل األول:    

  1830-1671البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط الفصل الثاني:     

  بالجزائر األوربيينالمصادر االساسية للكتابة حول األسرى الفصل الثالث:     

  

 



   الفصل األول

 والسابع عشر عشر الحوض الغربي للمتوسط خالل القرنين السادس

  االسباني العثماني في الحوض الغربي للمتوسط التنافس -1

  سقوط غرناطة وبداية التوسع اإلسباين: -أ

  التغلغل العثماين يف احلوض الغريب للمتوسط - ب

  الفرنسي -التقارب العثماين - ج

  العثماين للمشاكل الدينية األوربيةاالستغالل  -د

  للسلطة العثمانيةفتح قربص وإخضاعها  -ه

  1571معركة ليبانتو  -و

  تصاعد الثورات يف أوربا -ز

  المتوسط البحر في االنجليزي -الفرنسي البروز -2

  1588معركة األرمادا والدخول اإلجنليزي إىل البحر املتوسط  -أ

1629-1620احلروب الدينية الفرنسية  -ب  

  إجنلرتا وفرنسا يف البحر املتوسط - ج

  1671- 1500 للمتوسط الغربي الحوض في األسر -3

  أسري أم عبد -أ

  النظرة الدينية لألسري -ب

  1580 -1500األسر يف املتوسط  -ج

  1671-1580لألسر القرن الذهيب  -د
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  يفتوســــــــعهما الكــــــــاثوليكيني  اإلســـــــبانيني ، بـــــــدأ امللكــــــــني1492إثـــــــر ســــــــقوط غرناطـــــــة ســــــــنة 

وهـــــذا  ؛إيطاليـــــا؛ والعـــــامل اجلديـــــد، ومتكنـــــا مـــــن تســـــيري جمـــــالس املـــــدن ومنظمـــــات األقـــــاليمكـــــل مـــــن 

ويف الســـــنة نفســـــها مت طـــــرد اليهـــــود مـــــن إســـــبانيا وإرســـــال   هلـــــم. عـــــن طريـــــق تعيـــــني أشـــــخاص مـــــوالني

   1لة إىل الشرق.كريستوف كوملبوس يف رح

إن األسر يف املتوسط حتمية كان ميكن أن يتعرض هلا أي مواطن أوريب أو مسلم، يقطن على 
السواحل اجلنوبية ألروبا والشمالية إلفريقيا؛ فمناطق كإيطاليا واسبانيا وجنوب الربتغال وبعض اجلزر 

تعرضا لغارات "القراصنة"  االجنليزية، واملناطق الساحلية للمغرب االسالمي، كانت أكثر املناطق
  التابعني إلحدى االمرباطوريتني العثمانية أو االسبانية خالل الفرتة احلديثة.

  االسباني العثماني في الحوض الغربي للمتوسط التنافس -1

 كــــان  العســــكرية ةوّ القــــهــــو أن  االهتمــــاممــــا يســــتدعي فــــإن  نيكــــوالس أنــــدرو:"املــــؤرخ  حســــب

، حلفــــــظ بقائــــــه العســــــكرية احلكم الفــــــردي كانــــــت تكفيــــــه القــــــوةفــــــ ؛بــــــالقوة ميكــــــن أن تــــــدعم نفســــــها

  2."لتضمن بقائها أن تكسب دعمها من اجلماهري عليها لكن القوة البحرية كان جيب

  سقوط غرناطة وبداية التوسع اإلسباني: - أ

وقبل هذا ، بعد أن متكنت من تسوية قضية الوحدة اإلسبانية،  1504سنة  إيزابيالتوفيت امللكة 

 (Miguell)، وكذا حفيدها ميشال  1497الوريث الشرعي للملك سنة  (Juan)خوان  ابنها تويف

- 1497العرش (امللكة خوانا ورثت ، الذي كان ميكنه توحيد إسبانيا والربتغال، وذا 1500سنة 

وفاته سنة  حىتّ مقاطعة الكاستيل مقرا له من  اختذ)، وتزوجت فليب األول اهلابسبورغي الذي 1535

فاستقرت امللكة خوانا على منح الفرصة للملك فريديناند لتسيري اململكة كوصي على  ...1506

                                                 
1 Antonio Barrera- Osorio, Experiencing Nature: The Spanish American empire and the early 
scientific revolution, Austin: University of Texas Press, 2006, p.04. 
2 Nicolas Andrew Martin Rodger, The safeguard of the sea: A naval History of Britannia, Vol. 
02, London: HarperCollins, 1997, p.433-434. 
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)، ابن امللكة 1558 -1500( خلامسالعرش حلفيده شارل ا انتقلالعرش، وعندما تويف هذا األخري 

  .كم اهلابسبورغيإسبانيا مرحلة احل دخلت، وذا 3اختذ الكاستيل مقرا لهحيث خوانا وفليب األول، 

يف الكارييب خالل العشر  اقتصادياأمريكا، وضعوا خمططا  اكتشافمن  اإلسبانبعد أن متكن و 

اإلنكا بالبريو سنة  وإمرباطورية، 1519املكسيك سنة  واحتلواسنوات األوىل من القرن السادس عشر، 

 اكتشافمت  ليبدأ تدفق املعادن الثمينة على املركز االسباين، ويف منتصف القرن السادس عشر؛ 1530

عشر؛ عندما بدأت شحنات إىل بدايات القرن السابع  حيث استمر استخراجهامناجم الفضة، 

 4االسباين مرحلة األزمات. االقتصاددخل ليالسفن تقل 

وذا فشارل اخلامس مل يكن فقط املدافع عن العامل املسيحي، وكذا املقاوم للقوة العثمانية... 

ني من املمتلكات اإلسبانية، واستعادة طرد األتراك واملورسكيّ  وإمنا أصبح املسؤول األول عن

الديانة املسيحية؛ "دعنا جنعلها حظرية على القسطنطينية والقدس من يد العثمانيني، وتوحيد العامل 

   5".، براع واحدواحدة

يف الوقت الذي كانت تعمل فيه اسبانيا جاهدة للسيطرة على أعايل البحار، ومناطق العامل 

الثورات واادالت املتعلقة باحلياة الدينية داخل األراضي اإلسبانية ديد وإفريقيا الشمالية، ظهرت اجل

من قبل السلطة املركزية؛ ستصبح مستقبال إحدى عوامل ايار القوة  املهملةوكل هذه املشاكل 

يه أن يواجه فبعد أن استقر شارل اخلامس على العرش، كان عل" .يف اخلارجاالسبانية وسيطرا 

ويعود  6."1522-1517جمموعة من الثورات اليت استقرت يف بعض املدن، وهلذا مسيت بثورة البلديات 

اليت اقرتحها الربملان الكاستيلي  ،اإلداريةالتعديالت سبب هذه الثورة إىل قيام شارل اخلامس بإلغاء 

                                                 
3 Nicolas Andrew Martin Rodger. op.cit, p.433-434. 
4 Jonathan Dewald, Europe 1450 TO 1789, Encyclopedia of the early Modern World, Vol. 01, New 
York: Thomason Gale, 2004, p.32.  
5 Norman Housley, Religious warfare in Euroupe, 1400-1536, New York: Oxford University Press 
2002, p.78. 
6 Juan De Ovando, Governing The Spanish Empire in The Reign of  Philip, Norman: University of 
Oklahoma Press, 2004, p.05. 
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(Hidalgo)ة اهليدالغو إعفاء طبق رفضكما أنه   ؛واليت متس تعديالت ختص امللك ،1517سنة 
7 

، (Quarta)ا رتضافة إىل أنه فرض ضريبة  الكواخصصت لدعم االس البلدية، إمن الضريبة، اليت 

وذه القوانني املشؤومة أعلنت املدن والقرى االسبانية الثورة سنة  ،على كنائس الكاتدرائية اإلسبانية

1520.8  

اهلابسبورغي على طول األراضي  للحكمعمت هذه الثورة، بظهور ثورات معارضة وقد دُ 

- 1520، فالنسيا ومايوركا 1519، فيينا سنة 1516علنت الثورة يف كل من صقلية سنة فأُ  ؛اإلسبانية

أصدرت   1562ويف سنة 1568 -1571.9 (Alpujarras)، ألبيجراس 1542-1537البريو  1523

نسيني، وذلك تأثرا بالعثمانيني، كاثرين ميدتشي، مرسوما يعطي احلرية الدينية للربوتستانت الفر 

 األراضي املنخفضة، ويف املقابل أعلنت 1598-1562لتدخل ذا فرنسا فيما عرف باحلروب الدينية 

أعلن السلطان  1574-1566؛ ويف الفرتة املمتدة بني سنيت 1566-1548الثورة ضد احلكم االسباين 

  10سليم الثاين ترنسلفانيا مقاطعة عثمانية.

انيا فالكنيسة الكاثوليكية كانت قد بلغت أوج فسادها (الديين والسياسي)، حيث  أما يف أمل

كان حيق للبابا إصدار وإلغاء القوانني، وفرض الضرائب ومباركة احلكام، ليصبح مبثابة القوة الفاعلة 

قرارته اليت أرهق األهايل واحلكام األملان بالذي الدينية والدنيوية واملرجع األعلى للمحاكم الكاثوليكية، 

  مل تكن ختدم البالد.

، املتذمرة 1522سنة  (Move des Chevaliers)ظهور ثورة الفرسان ومهد هذا الوضع ل

من طبقة الربجوازيني؛ منتهزين غياب شارل اخلامس، فكانت األراضي اليت متلكها الكنيسة مباحة 

كانت حتويه من متاثيل ونفائس  وقد هاجم الثوار الكنائس ودمروا ما، ميكن االستيالء عليها بسهولة

                                                 
  نيا يف اسبانيا.الء الدّ يطلق هذا اللقب على طبقة النب  7

8 Aurelio Espinosa, The Empire of the Cities, Emperor Charles V, the Comunero Revolt, and 
the Transformation of the Spanish System, Vol 137, Leiden: Brill, 2009, p.65. 
9 Aurelio Espinosa, op.cit, p.65. 
10 Jonathan Dewald, op.cit., p.84. 
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هذا يف الوقت الذي مجع فيه كبري األساقفة فرقا عسكرية وقادها بنفسه، وقام خبمس هجمات 

قائد الثوار سيكنجر األمر الذي جعل مضادة رفع على إثرها احلصار الذي كان مفروضا على املدينة، 

مجاعة الفرسان كقوة وعامل استبعدت  وقتل، ومنذ ذلك احلني ازميرتاجع إىل قلعته النشول، حيث 

  ).1526-1524لتندلع بعدها ثورة الفالحني ( 11أساسي ذات أمهية يف أملانيا.

حيث أدى  ،للمذهب الربوتستانيت أسستوتزامنت هذه الثورات مع ظهور احلركة اللوثرية اليت 

من مصلحتهم أن رأوا  أملانيا شطرين: الربوتستانت يف الشمال يدعمهم األمراء، الذين هذا النقسام

فقد استقروا جنوبا، يدعمهم البابا يف روما وشارل  الكاثوليكاالنفصال عن الكنيسة الكاثوليكية؛ أما 

  .بإسبانيااخلامس 

حضره الكاثوليك والربوتيستانت، حيث  ،(Speyer)انعقد الدايت يف سبري  1526ويف سنة 

الذي يريد اتباعه يف بالده؛ يف وقت كان فيه فأصدر قراره مبنح كل أمري احلق يف اختيار املذهب 

االمرباطور شارل اخلامس يف وضع حرج، بسبب تقدم القوات العثمانية بقيادة سليمان القانوين 

مما جعله يذعن ملطالب  ؛ووصوله إىل ار؛ اضافة إىل جتدد القتال بني االمرباطور وفرانسوا األول

  اللوثريني.

  وض الغربي للمتوسط:الح فيالعثماني  التغلغل -ب

 ةية أرهقت اإلمرباطورية االسبانيأضيفت إليها مشاكل خارج ،الداخليةاإلسبانية إن املشاكل 

إمرباطورية يف العامل وأقوى تتمثل يف فرنسا فشارل اخلامس كان عليه أن حيارب جبهتني جمتمعتني؛ 

الشرقية، وقضائها على آخر عقبة  أورباب، واليت استمرت يف توسعها هي اإلمرباطورية العثمانية آنذاك

 Stanley)يف وجه توسعها غربا، بفتحها جلزيرة رودس؛ ويف هذا الشأن يذكر ستانلي الن بول 

Lane-Pole) :) آخر عقبة الستكمال سيطرة 1523"ويف هذه الفرتة سقطت جزيرة رودس (

ال توجد سفينة  األسطول العثماين على احلوض الشرقي من البحر املتوسط، فمن اآلن وصاعدا

                                                 
  .69، ص2010إياد علي اهلامشي، تاريخ أوربا احلديث، دار الفكر، اململكة األردنية اهلامشية،   11
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مسيحية آمنة ذه املياه، فالبحريات القدمية يف هذا الوقت كانت أقل قيمة؛ حيث ال توجد قوة 

  12تتحدى التفوق العثماين يف حبر إجية، البحر األيوين وحبر األدرياتيك".

خالل القرن السادس عشر على عاملني  التوسعية حرمايف بني االمرباطوريتني اعتمد الصراع و 

  :ساسينيأ

عمل كل طرف خالل القرن السادس عشر على وضع قواعد استراتيجية المناطق:  -1

متقدمة يف نطاق اآلخر، فعمد العثمانيون إىل وضع اجلزائر وطرابلس وتونس؛ كمواقع قريبة من نطاق 

 متنع توسعها شرقا، يف الوقت الذي عملت اسبانيا على دعم فرسان القديس اإلمرباطورية االسبانية

مالطة؛ كقاعدة أمامية يف صراعها البحري مع العثمانيني. وهلذا  ما بعديوحنا يف جزيرة رودس مث في

  يف املعركة مل يكن يعين شيئا إذا مل تسقط املدينة أو املنطقة. االنتصارفإن 

اجلانب اعتمدت كال االمرباطوريتني بشكل شبه كلي يف دعايتها على الجانب الديني:  -2

للحشد والرتويج باعتبار أن الدولة العثمانية كانت متثل العامل اإلسالمي؛ يف الوقت  الديين، وهذا

 لإلمرباطورية نيحية الكاثوليكية، والورثة الشرعيالذي كان فيه االسبان يعتربون أنفسهم محاة للمسي

 الرومانية.

الطرف  جتارة واقتصاد إلضعاف، (Corsaire)وقد استعملت كال اإلمرباطوريتني قراصنتها 

حيث يذكر بعض املؤرخني أن البحر املتوسط؛ وفيما بعد املناطق الشمالية ألوربا الواقعة على  ،اآلخر

" أصبحت عرضة لغارات حبارة املغرب اإلسالمي؛ فدول كإجنلرتا  وسفنها األطلسي سواحل احمليط

بعض اإلحصاءات أن أكثر  واسبانيا ومناطق إيطاليا دفعت املاليني حلماية جتارا البحرية، وقدمت لنا

خالل القرن اخلامس عشر،  و  من مليون ونصف أخذوا من أوطام إىل سواحل املغرب اإلسالمي".

                                                 
12 Lane-Poole Stanley, The Story of the Barbary corsairs, New York: G.P Putnam’s Sons 
1890, p. 74. 
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ر دكمصا ، القليل منها بقيت لتكون دلياليف أوربا الشرقية متواجدة باملئات االفتداءقوائم كانت 

  13.تارخيية

ذين  دون خوان، اللّ دري دوريا، مث جنله ويف املقابل دعمت إسبانيا قراصنتها، ولعل أشهرهم أن 

يقدمه يضاف إىل هذا الدعم الذي كان و التجارة اإلسالمية؛  علىأكثر القراصنة اإلسبان تأثريا كانا 

  .واليت كانت تكتظ باألسرى املسلمني ،اإلسبان ألتباعهم فرسان القديس يوحنا مبالطا

ختريب التجارة األوربية فقط أو حتطيم  عينتكن تالبحر من قبل املسلمني، مل  إن السيطرة على

ثله املسلمون للديانة  عن التهديد املباشر الذي صار ميالسواحل الواقعة يف اجلنوب؛ وإمنا أصبحت تعّرب 

انتشرت فكرة قرب اية العامل يف األوساط  1529فيينا سنة أسوار املسيحية. فمع وصول العثمانيني 

لوضع أشكاال خمتلفة من الثقافة يف األوساط الدينية واألدبية والفنية الشعبية األوربية؛ حيث انتج هذا ا

 Porggio)والسياسية، وقد عرب عن هذه احلالة األديب الفلورنسي بورجيو براشيلوين 

Bracciloni)  يف إحدى الرسائل إىل أحد أصدقائه مباشرة، بعد انتشار خرب انتهاء حكم

  14والقوط".اه عودة زمن غزوات الوندال اإلمرباطورية البيزنطية: "أخشى ما أخش

رسالة إىل البابا يعلمه فيها، بأن القوات العثمانية بإرسال  ،وقبل هذا كان سليم األول قد قام

أصبحت حرة فيما يتعلق بآسيا، وأن اجلزء الغريب من البحر املتوسط، سيصبح عما قريب عثمانيا ويف 

لكن البنادقة (حلفاء العثمانيني) أخربوا  ؛ات الكاثوليكيةاملقابل أمر البابا أحد أتباعه بتوحيد القو 

ويف غمرة حتضريات البابا  سليم األول بأن البابا حياول تشكيل رابطة للقيام حبملة صليبية ضد بلده.

                                                 
13 Sariya Faroqui, Halil Mluk, The Ottoman Empire and its Hiritage, p.olitics, Society and 
Economy, Ransom Slavery along The Ottoman Borders (Early Fifteenth- Early Eighteenth 
Centuries), Vol. 37, Boston: Brill, 2007, p.27. 

التنافس االسباين يف غرب أمحد رنيمة، املشروع العثماين وااة الفكرية األوربية خالل القرن السادس عشر امليالدي، ملتقى   14
  .03، ص، كلية اآلداب واللغات، جامعة الشلف2010نوفمرب  10-9امليالدي،  16البحر املتوسط مطلع القرن 
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، وصلت أخبار وفاة السلطان سليم األول، لتعلن الصلوات والشكر يف كل (Leo)العاشرليو 

   15أن سليمان القانوين رجل سالم.ألن اجلميع كان يعتقد ملة الصليبية الكنائس الرومانية، وألغيت احل

  فرنسي:ال -التقارب العثماني -ج

 (Francis)اندلعت احلرب بني شارل اخلامس وفرانسوا امللك الفرنسي  1525يف سنة 

ي كان للسيطرة على مشال إيطاليا، وأخذ فرانسوا أسريا إىل اسبانيا، ويف هذا الوقت خلفه ابنه، الذ

، اليت فتحت حتالفا ضد شارل (Louis D’Angoulème)  لويس دونغالميقاد من قبل أمه 

رسول من سليمان القانوين، وقد تويف الب املساعدة تطلاخلامس، حيث أرسلت وفدا إىل استنبول 

، وصل العاصمة العثمانية وقدم (Jean Frangipani)األول بالبوسنة، لكن الثاين جني فرجنيباين 

لك فامل االختبارمرحلة دخل التحالف العثماين الفرنسي  1528ويف سنة  .الفرنسية قرتاحاتاال

الفرنسي احملرر هاجم اإلسبان غربا، يف حني توغلت القوات العثمانية مشاال ملساعدة خادمه جنوس 

و ، مث أمر السلطان بالتقدم حن(Buda)واحتلوا بودا  يف ترانسلفانيا (Jànos Zàpolya)زابوال 

عني أول قنصل فرنسي بطريقة رمسية يف العاصمة إسطنبول  1534ويف سنة  النمسا وحماصرة  فيينا.

، فتحت 1534وبعودته إىل فرنسا يف أفريل من سنة  (Jean De La Foret)جني دولفورات 

  16 تصاعد التأثري الفرنسي يف البالط العثماين.أمام األبواب 

اإلمرباطورية العثمانية وفرنسا سنة  التحالف الرمسي بني هو ومما زاد من تأزم موقف إسبانيا 

واليت تعترب أول احتاد ديبلوماسي يقوم على مبدأ غري   ،االمتيازات ، فيما عرف مبعاهدة1536

استغل العثمانيون الصراعات القائمة بني األمراء و  إيديولوجي، بني دولة مسيحية وأخرى اسالمية.

  مركزهم يف اجلزء الغريب من البحر املتوسط.األملان وشارل اخلامس؛ لدعم 

                                                 
15 Charlesa. Frazee, Catholics  and Sultan, The church and the Ottoman Empire, 1453-1923, 
London : Cambridge University Press, 1983, p.26. 
16 Ibid, p.27. 
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ان اهلدف الفرنسي من هذا التحالف، ضمان مساعد أقوى قوة حبرية آنذاك، للتوغل يف كو 

يثبت قوة هذا األسطول هو قول خري الدين بربروسة بعد تعيينه على رأس  األراضي اإليطالية، وما

كربها كان يف سفن يف كثري من املدن، إال أن أاألسطول العثماين: "هرعت على الفور إىل دار بناء ال

ال يف قدرته الكبرية على استيعاب  ،خليج القرن الذهيب. مل يكن هلذا املصنع نظري يف مجيع دول العامل

السفن وال يف عدد العمال الصناع... بل بالعمال والصناع الذين كان معظمهم من األسرى 

  17وا مجيعا من األتراك".املسيحيني، أما الفنيون واملهندسون فكان

، بقيادة 1538سنة  وأثبت األسطول العثماين تفوقه على األسطول االسباين يف معركة بروزة

الشهريين خري الدين بربروسة واجلنوي أندري دوريا قائد القوات املسيحية، وقد متكن العثمانيون من 

على اجلزء الغريب للبحر املتوسط  ااء املعركة لصاحلهم يف مدة قصرية، وذا سيسيطر العثمانيون

  خالل الثالثني سنة القادمة.

 ىاهلزمية اهليبة االسبانية يف البحر املتوسط، مما استلزم اهلجوم على أحدهذه لقد زعزعت 

؛ ليكون االختيار يف النهاية على اجلزائر سنة يف احلوض الغريب للمتوسط املناطق العثمانية املتقدمة

يذكر  اجلزء الغريب من البحر املتوسط. للسيطرة على  ة يعترب خطوة هامة جدامري املدين، فتد1541

يتعلق بأسر سفينة اسبانية من قبل ، أن من مجلة أسباب هذه احلملة، ما 18صاحب خمطوط احملكمة

الريس كتشك علي وطاقمه، كانت حمملة بالسلع ومتوجهة حلامية وهران. لكن ومما الشك فيه أن 

  ز جمرد أسر سفينة.سبب احلملة يتجاو 

ومل يصل األسطول وبعد جتهيز احلملة بدأت معاناا بتضييع الكثري من الوقت يف جزر البليار، 

؛ وكان هذا األسطول يضم مخسمائة 1541أكتوبر  19اإلسباين سواحل مدينة اجلزائر إال بتاريخ 

ايل ثالثة وعشرين ألف غليارة حمملة باثين عشر ألف حبار وحو  65وستة عشر سفينة شراعية، منها 

                                                 
  .167، ص2010حممد دراج، شركة األصالة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  مذكرات خري الدين بربروس، تر.خري الدين،  17

  .1624"، خمطوط، املكتبة الوطنية، رقم احملكمة" جمهول،  18
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، وستمائة جندي. لقد كانت احلملة متثل إحدى أضخم احلمالت البحرية خالل القرن السادس عشر

، كما ك يف املعركةشار  أخ البابا كولونا ابنحيث ضمت متطوعني من اسبانيا وأملانيا وإيطاليا، وحىت 

فضل أوأربعمائة من  ،جعانأرسلت منظمة فرسان القديس يوحنا مائة وأربعني من الفرسان الش

 19جنودها.

حبيث أا مل تكن  ؛أما التحصينات اجلزائرية فقد كانت ضعيفة جدا، مقارنة بالقوات املسيحية

تضم سوى مثامنائة تركي ومخسة أو ستة آالف جزائري وأندلسي، أغلبهم مبعدون من غرناطة اشرتكوا 

  20من أجل االنتقام من أعدائهم القدماء.

على اجلزائر، تعترب  االستيالءىل عظمة تلك القوة يبدوا من الوهلة األوىل أن قضية وعند النظر إ

ت عاصفة فقد هبّ مسألة وقت ال أكثر؛ إال أن سوء احلظ قد رافق هذه احلملة يف كل مراحلها، 

"وعندما أشرقت مشس اليوم املوايل، اإلسبانية بشكل شبه كلي،  اإلرمادامشالية شرقية دمرت كل 

رل اخلامس أنه فقد مائيت سفينة ومثانية آالف مقاتل، أخذوا إىل املدينة كأسرى، بعد أن الحظ شا

  رمتهم األمواج على الشاطئ". 

إن حتطيم هذا املشروع الضخم كان ذا نتائج كبرية؛ فقد أصبحت اجلزائر منذ ذلك الوقت 

غنائم كثرية فقدها على اجلزائريون  حتصلمفخرة املسلمني وعقدة املسيحيني، وزيادة على ذلك 

اإلسبان على الساحل، إضافة إىل أم انتشلوا عددا معتربا من السفن الصغرية، وبعض الغاليارات 

الكبرية، وحوايل مخسمائة قطعة مدفعية برونزية، ومقدار كبري من األسلحة والتجهيزات املتنوعة... 

  21.ا العدد اهلائل من األسرىيضاف إىل هذ

                                                 
19 De Grammont. H. D, Histoire d’Alger sous la domination Turque (1515-1830),  Paris 
Ernestl  Eroux editeur 1887, p.59. 
20 Esterhazy Walsin, De La Domination Turque Dans la Régence d’Alger, p.aris: libraire de 
Charles Cosselin, 1847, p.46. 
21 De Grammont. H. D, op.cit., p.68. 
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املتتالية، ظل املركز اإلسباين غنيا وحمميا من قبل حبريته، املدعومة  لكن ورغم هذه األزمات

بالقوافل السنوية احململة بالذهب والفضة، القادمة من العامل اجلديد إىل الوطن األم اسبانيا، يضاف 

وهران مها: ؛ إىل هذا أن االسبان كانوا ال يزالون ميلكون موقعني هامني على سواحل مشال إفريقيا

  .وتونس

فرنسا على توطيد عالقاا مع الباب العايل، وهذا بتوجيه الدعوة إىل  االنتصاروشجع هذا 

، ويف 1543األسطول العثماين بقيادة خري الدين بربروسة، ملساعدم يف االستيالء على نيس سنة 

د يقول ماتاي:"لقد أجربت الظروف فرانسوا األول طلب املساعدة من العثمانيني ضد دهذا الص

شارلكان؛ فاملسلمون واملسيحيون توحدوا ضد املسيحيني، هي تلك نقطة خارج اهلامش يف تاريخ 

ذهبا لقراصنته املتحالف معهم، والذين قاموا بسلب  لقرن السادس عشر، فقد دفع فرنسوا األولا

 : "بالغ الفرنسيون يففيذكر الن بول وأما22واستعبدوا مسيحيني جدد". إليطاليااملدن الساحلية 

  23الرتحيب خبري الدين؛ لقد اخنفضت رايتنا املسيحية لتعوض باهلالل اإلسالمي".

مليون دوقة ذهبية، ملساعدم يف اجتياح نيس، أي  1.2ودفع الفرنسيون حللفائهم العثمانيون 

مليون أقجة،  198.9خالل هذه الفرتة العثمانية  مليون أقجة، وكانت تضم اخلزينة 72ما يعادل 

مليون  86.6 صل إىلو  القتصادهامليون أقجة ، هذا ما أعطى توازنا إجيابيا  112إىل يصل  بإنفاق

  24أقجة، ما جعلها تتحمل عبء النفقات البحرية لسنوات عديدة.

  

  
                                                 

22 Mattei. A, p.rotestation Contre Détracteur du Système Administratif Suivi Actuellement en 
Algérie, p.aris: E. Denni libraire éditeur, 1869, p.25. 
23 Stanley Lane-Poole, The Story of the Barbary Corsairs, New York: G.P. Putnam’s Sons, 
1890, p.95. 
24 Rhoads Murphey, Ottoman warfare, 1500–1700, London: University College London 
Press, 1999, p.18. 
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  العثماني للمشاكل الدينية األوربية: االستغالل -د

ن خالل إرساء استطاع العثمانيون جتاوز املشاكل الدينية اليت كانت تقبع فيها أوربا، وهذا م

ه ياستطاع السلطان العثماين توج: "(Jean Bodin)معامل التسامح الديين، ويذكر جني بودان 

؛ بل بالعكس من يضهدها ومل الديانات األخرى كرهالديانات مبا خيدم مصلحة الدولة، فهو مل ي

ة، حيث ذلك، مسح لكل بالعيش حسب طقوسه الدينية، وبأكثر من هذا: قرم من بالطه بالبري 

  25، واإلسالمية".(األرثودكسية) اعرتف بأربع ديانات مساوية خمتلفة، اليهودية، املسيحية، واليونانية

ي حوار ديين ببلدهم، فإن العثمانيون  أل امنع توعكس ما كان حيدث يف اسبانيا من اضطهادا

زائرين خالل هذه كانوا ميلكون تسع كنائس يف غلطة، وثالثة يف اسطنبول نفسها. ويقدم لنا أحد ال

إسباين بندقي ونابويل،  600عبد حر من خمتلف اجلنسيات األوربية، و 500وجنوي  500الفرتة، وجود 

   26اآلخرون خيصون األفراد.و وما جمموعه حوايل ستة آالف عبد، بعضهم تابع للدولة، 

ارل بسبب سياسة اإلمرباطور ش واألملان من جديد؛ االسبانبني وقد يأت أسباب احلرب 

اخلامس، الذي كان يطمع إىل تأمني تاج اإلمرباطورية الرومانية البنه وويل عهده يف اسبانيا فيليب 

  وابنه ماكسيمليانمل يرضوا به، كما عارضه أخوه فريديناند  الثاين؛ ولكن األملان الربوتستانت

(Maximilian) ر وأملانيا. فنشبت حروب دينية واجتماعية جديدة داخل27أملانيا. ملكا ا  

واستغل العثمانيون الفرصة للتدخل يف احلروب الدينية يف أملانيا، باعتبارهم حلفاء للملك 

الفرنسي، الذي تبىن األمراء الربوتستانت يف ثورم، ويف رسالة أرسلها السلطان سليمان القانوين سنة 

حيث أقسم بأم سيكونون يف ضد البابا واإلمرباطور االسباين، ، شجع فيها األمراء على الثورة 1552

                                                 
25 Daniel Goffman, The Ottoman Empire and Early Modern Europe, New York: Cambridge 
University Press, 2004, p.111. 
26 Charlesa Frazee, op.cit, p.28. 
27 Blake. W. O, Slavery and The Slave Trade, Ancient and Modern, The Forms of Slavery 
That Prevailed in Ancient Nations, p.articularly in Greece and Rome, The African Slave 
Trade and The Political History of Slavery in The United States, London: Columbus Ohio, 
1857,  p.76. 
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فقط ففي هذا ليس  28أمان عندما يدخل أملانيا... ونصحهم بالتنسيق مع حليفه امللك الفرنسي .

املنخفضة واملناطق األخرى التابعة إلسبانيا، عرض  يرسالة أخرى إىل األمراء اللوثريني يف األراض

 بل، مزيفاال هلم: "أنتم ال تعبدون إالها السلطان عليهم املساعدة العسكرية والوقوف إىل جانبهم، وق

  29تؤمنون بإله واحد وتقاتلون ضد اإلمرباطور والبابا".

مت ل التحالف العثماين الفرنسي، مبدأ أساسيا يف السياسية العثمانية، وهذه الصداقة قسّ ومثّ 

يف للقيام حبمالت صليبية على األقل  مسيحي ومنعت حدوث أي حتالف ،أوربا وأضعفت اإلسبان

ميكن ماذا فوقد كانت احلمالت الصليبية حتدث عندما يتخلى البنادقة عن العثمانيني؛  الوقت الراهن،

، هذا بالطبع كان يعين اية ؟حيدث عندما يتحالف االسبان والفرنسيون والبنادقة يف صف واحدأن 

  الوجود العثماين غرب املتوسط.

  فتح قبرص وإخضاعها للتاج العثماني: -ه

ن متكن العثمانيون من السيطرة على اليمن، بقيادة عثمان باشا، واعرتاف الشريف وبعد أ

مظهر باحلكم العثماين على بلده؛ أصبح من الضروري على العثمانيني فتح جزيرة قربص اليت كانت 

ن وكذا حماولة البحث ع يف املشرق. ا أما اتصال العثمانيني بوالياميف يد البنادقة، واليت تعترب عائق

  .1565الطة سنة ملجناح يعوضون به حصارهم الفاشل 

 انطالقا ؛وكسبب مباشر للحرب ام العثمانيون القراصنة املسيحيني بالتعرض للسواحل السورية

 مانيون محلة ضد اجلزيرةمن جزيرة قربص، إضافة إىل إعاقة حركة احلجاج املسلمني؛ وذا وجه العث

 9مت مثانية وأربعني يوما، سقطت على إثرها املدينة يف دا 1570 ى سنةحتت قيادة اللة مصطف

الصالحيات  وه، وأعطالتسهيالتكافة   ياألرثودوكسمنح العثمانيون رئيس األساقفة و  30سبتمرب.

                                                 
28 Holt P.M, Other, The central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to The First World 
War,Vol.1A, Cambridge: Cambridge university Press, 2008, p.329.  
29 Ibid. 
30 Stanly Lane-Pool, op.cit., p.50. 
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املدنية بالنسبة للجماعة الرومية، ومل تكن لرئيس األساقفة هذه الصالحية يف العهد البندقي، وغنم 

  31اجلزيرة والبالغ عددها سبعمائة وستون مدفعا.األتراك املدافع املوجودة يف 

  :1571معركة ليبانتو  - و

ومساسا مباشر القتصادها يف اجلزء الشرقي من أنتج سقوط جزيرة قربص صدمة كبرية للبنادقة، 

إىل االستنجاد بالبابا،  ما دفع البنادقةالبحر املتوسط و أدى إىل تدهور تام يف العالقة بني الطرفني، 

كل ويف هذا الوقت كانت    توحيد أوربا أمال منها يف استعادة قربص من يد العثمانيني ثانية. وحثه على

فبعد ثورة البشرات اليت أشعلها  ؛الظروف تنذر حبرب يف األفق بني أوربا املسيحية والدولة العثمانية

  بنادقة.املوركسيون يف اسبانيا بدعم عثماين، رأى اإلسبان ضرورة الدخول يف احلرب جبانب ال

عن حتقيق  ايف معاهدة احتفالية بكنيسة سانت بيار بروما، أعلن البابو ، 1570ماي  28ويف 

ة مبيناء ياالحتاد بني اسبانيا ايطاليا وأملانيا ضد العثمانيني، واجتمعت سفن جنوة والبابا والبندق

ت مثانني لّ قة، أماسني... وتكون األسطول املسيحي من مائيت غليارة حربية، ومائة سفينة للحمول

، تضم حوايل مائة ألف ومثانني غليارة حربية فقد ضم مائتني العثماينألف جندي. أما األسطول 

  32.جندي، حتت قيادة علي باشا. تضاف إليها السفن القادمة من اجلزائر حتت قيادة علج علي

مؤذن زاده  حدثت معركة ليبانتو املعركة األكثر شراسة يف العصر احلديث، حيث تويف القائد

باشا وابنه، وترجع خسارة العثمانيني بشكل أساسي إىل تزمت قادة اجليش، وعدم منح الفرصة إىل 

فالقبطان علج علي  ؛البحرية جيدا الذين كانوا يعرفون فنون احلرب ،القادة البحريني أمثال علج علي

وأربعني سفينة جزائرية كان اثنني قائد اجلناح األمين، متكن من الفرار دون أن يفقد وال سفينة من 

                                                 
أوزوتونا يلماز، تاريخ الدولة العثمانية، الد األول ، تر. عدنان حممود سلمان منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، استانبول   31

  .371، ص1988
32 Mercier Ernest, Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berberie) depuis les Temps les plus 
reculés, Jusqu’à la Conquête française (1830), T2, p.aris: Ernest Lourex Ed, 1868, p.111-112. 
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بادة كامل األسطول املالطي الذي كان يف اجلناح األيسر إ متكن منيقودها، بل وأكثر من ذلك 

  ويأخذ رايته.

، وعني يف منصب سليمان الثاين استقبل علج علي استقبال األبطال من قبل السلطان

وهكذا  .قت نفسه بلقب بايلرباي افريقيالو األدمريال األكرب لألسطول العثماين، تاركا إياه حيتفظ يف ا

  33استطاع هذا "القرصان الرببري" الفذ أن يرتقي أعلى الدرجات.

بعد أن وصلت األخبار إىل البندقية بانتصار احللف املسيحي، دقت األجراس يف كل أحناء 

حني  يف، واعتلى قوس النصر برج املسرج البندقي؛ بالنصر لالحتفالاملدينة، وأعلنت ثالثة أيام 

، الذي بدأ بالتخطيط لقيادة محلة صليبية الستعادة (Pius 5)اخلامس  سراودت األحالم البابا بيو 

فلسطني. إن انتصار ليبانتو قد مت تضخيمه من قبل املسيحيني أكثر من الالزم، يف الوقت الذي 

 1572.34لبحر سنة ، وبقوة أكثر من السابق، ليكون يف ااستطاع فيه األتراك بناء أسطوهلم مرة أخرى

دمج ولياا الثالث (اجلزائر، تعادة تونس من يد اإلسبان؛ و من اس 1574ومتكن العثمانيون سنة 

  تونس، طرابلس) حتت لواء واحد.

إن معركة ليبانتو مل تكن نتائجها ذات أثر مادي حبت، وإمنا كانت ذات أثر معنوي؛ فقد 

جديدة النتصارات أوربية قادمة.  ر، وفتحت أماالعثماين الذي ال يقهأزالت عقدة تفوق األسطول ال

  هزم العثمانيني منفردة.على ورغم هذا االنتصار إال أن الدول األوربية كانت ال تزال غري قادرة 

)، جنح البنادقة يف حتريض السكان املسيحيني القاطنني 73-1570ويف الفرتة املمتدة بني سنيت (

تهدد احلكم العثماين يف املنطقة تكن لمانية، لكن هذه الثورات مل بشمال ألبانيا ضد اإلمرباطورية العث

  35خالل القرن السادس عشر.على األقل 
                                                 

  2008هليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ماخوفسكي ياتسيك، تاريخ القرصنة يف العامل، تر. أنور حممد إبراهيم، ا  33
  .105ص

34 Charlesa Frazee, op.cit, p.69. 
35 Gábor Ágoston, Bruce Masters, Encyclopedia of  the Ottoman Empire, New-York: Facts 
On File, Inc, 2009. 
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مثلت معركة ليبانتو بداية االيار الفعلي لإلمرباطوريتني العثمانية واالسبانية، وختمت على قرن 

اال أمام قوى صاعدة من الصراع الديين بني اجلانبني، استنزف طاقتيهما يف حروب مهلكة؛ لتفسح 

تتمثل يف اجنلرتا وفرنسا وبعض الدول األخرى اليت ستدخل املتوسط كدول ثانوية؛ لتصبح فيما بعد 

  القوى الفاعلة به.

ومع أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر؛ ظهر جمموعة نقاد يف الدولة 

ومنهم علي مصطفى يف كتاب نشره سنة  العثمانية كتبوا عن الضعف واهلرم الذي أصاب دولتهم.

؛ أما أفضلها فهو ذلك الذي ألفه قوصو 1630يف كتيب نشره سنة  (Reçevi)، وريشفي 1590

باي واملعنون بــ "النصيحة"، حمذرا فيه السلطان من تصاعد الفساد، وتراجع العدل وفشل املسؤولني 

  36يف مراكز إدارة الدولة.

، حبيث تزايد 1630-1560حوظ يف الفرتة املمتدة بني سنيت االنكشارية بشكل ملاستمر منو 

 والسيطرة على اجليش الربي ألفا، ما مسح هلم بالولوج يف البحرية؛ 40ألف إىل  16عددهم من 

  37.تدرجييا

  تصاعد الثورات في أوربا: -ز

مزقت  توهذا بظهور مؤامرا، جذرية تتغريا سادس عشرشهدت أوربا أواخر القرن ال

، احلدود بني النمسا املنخفضةاجلزر الربيطانية، فرنسا، األراضي  والدول، كتلك اليت شهدا اتمعات

حدثت يف النمسا  وأخرى؛ يف أملانيا بداية بثورة الفالحني. واالمرباطورية اإلسبانية، السويد وبولندا

ا: هنري الثالث انتهت بقتل احلاكم وازيلوا، كما قتل يف فرنسا ملكني متعاقبني مه 1597-1594سنة 

الوقت أزحيت ملكة استكلندا من عرشها سنة نفس يف و  ،1610، وهنري الرابع سنة 1589سنة 

                                                 
36 Daniel Goffman, op.cit., p.112. 
37 Ibid, p.113. 
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وختلى فيليب الثاين عن ، (Siginsmand Vasu)، وملكة السويد سيجينسماند فاسا 1567

 1581.38نفوذه يف هولندا بعد ثورة املقاطعات األملانية سنة 

، بعد أن دامت االحنساردأت احلرب العثمانية االسبانية يف ومع أواخر القرن السادس عشر ب

 1660- 1580طاقتيهما؛ لتربز يف الفرتة املمتدة بني سنيت  كال اإلمرباطوريتنيفيها   قرنا كامال، استنزفت

إما لإلمرباطورية اإلسبانية أو  التابعنيأعمال القرصنة (سواء من قبل املسلمني أو املسيحيني)، 

وهذا إلرهاق اقتصاد الطرف اآلخر. فبحارة املغرب االسالمي (اجلزائر، تونس، لعثمانية، اإلمرباطورية ا

طرابلس)، وباالشرتاك مع حبارة بريطانيا واألراضي املنخفضة قاموا بعمليات واسعة ضد التجارة 

 . ويف املقابل قام فرسان القديس يوحنا وتوسكانيا والبحارة اخلواص باستهداف التجارةاالسبانية

  العثمانية وسواحلها.

كانت اسبانيا ما تزال ذلك العمالق السياسي العسكري، الذي مشى يف  1600وحىت سنة 

تاريخ القرن السادس عشر مشية املختال، ولكن نظرة دقيقة إىل ديوان امللك االسباين والوضع 

خفض قريبا سيالن حيث سين ؛واالقتصادي للكاستيل، وإىل وضع املناجم يف العامل اجلديد الدميغرايف

   39املعادن الثمينة. كل ذلك يدل على أن العمالق كان مير مبرحلة خطرية.

أرسل قوة حتت حيث هاجم فليب الثاين الربتغال  لضمها إىل التاج اإلسباين،  1580ويف سنة 

كم ألفا، وأما القوة الربتغالية ا ح (Fernando Alvarez Duke)قيادة فريناندو ألفاريز دوك 

، جبيش مكون من الفالحني، والتقى الطرفان (Don Antonio)أنتونيو  نحتت قيادة دو فكانت 

بالقرب من حدود ألكانتارا؛ هزم على إثرها الربتغاليون وأصبحت الربتغال حتت التاج االسباين إىل 

  1640.40غاية سنة 

                                                 
38 Jeremy Black, European Warfare, 1494-1660, New-York: Routledge, 2002, p.97. 

  .244، ص1986، أبو القاسم سعد اهللا، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر .اجلزائر وأوربا، تر جون.ب.وولف، 39
40 Tony Jaques, Dictionary of Battles and Sieges: A Guide to 8,500 Battles from Antiquity 
through the Twenty-first Century, 3Vol (Vol1), London: Greenwood Press, 2007, p.87. 
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ربا، حرب الثالثني سنة، اشرتكت فيها أغلب دول أو  اندلعتعشر  بعومع مطلع القرن السا

 الربوتستانتيةوقد بدأت شرارا ببوهيميا، بعد أن أمر رئيس أساقفة براغ بتدمري إحدى الكنائس 

الواقعة باملدينة، ورغم جلوء الربوتستانت إىل االمرباطور ماتياس، إىل أنه مل يكرتث حلاهلم، ما أدى إىل 

رنسا احلرب أخذت املواجهات انتفاضتهم. وامتدت الثورة إىل أغلب مناطق أوربا الغربية، وبدخول ف

أملانيا والنمسا وإسبانيا. وشهدت  وبروتستانيتمع هولندا والسويد  احتدت، حيث حمضاطابعا سياسيا 

 املواجهات معارك طاحنة.

، وكان من نتائجها، 1648أكتوبر  24يف  اومل تنتهي هذه احلرب إال بانعقاد مؤمتر وينسلفاني

مقاطعة، لكل منها  350اللورين، وتقسيم أملانيا إىل أكثر من استيالء الفرنسيني على األلزاس و 

  استقالهلا يف املسائل اخلارجية.

ومل تكد تنتهي حرب الثالثني عاما، حىت اندلعت الثورة يف برشلونة املقاطعة االسبانية. 

ة. واجتماعية وسياسية صعبة، وهذا كله عجل باندالع الثور  اقتصادية"فاملقاطعة كانت متر مبشاكل 

، لكنها أول األمرقادها الفالحون يف ، 1640يف احتفاالت عيد القربان سنة  اشعلت شرارااليت 

 الثوارسرعان ما انتقلت إىل سكان املدينة حيث اعلنت احلرب ضد فليب  الرابع، ويف ديسمرب دخل 

  .41حتت احلماية الفرنسية

طرد االسبان من إيطاليا وبعد  ، إضافة إىل حماولةهذه الثورة ةوقد دعمت البحرية الفرنسي

بشكل ، جنحت فيها فرنسا 1648-1641عمليات ومعارك حبرية ضخمة يف الفرتة املمتدة بني سنيت 

وهي  اختلت فرنسا عن الثوار ائيا بعد الثورة اليت أصبحت دده يف األخري، و حمدود وغري حاسم

  42.ثورة الفروند

                                                 
41 Joana Fraga, "The Catalan Revolt of 1640: Between Orality and Memory, international" 
Conference “Histories and Memories of Early Modern Popular Revolts in Oral Culture”, 
Université de Caen Basse‐Normandie, 3-5 avril 2013, p.01. 
42 Jan Glete, The Sea Power of Habsburg Spain and the Development of European Navies, 
1500-1700, Conference Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica: Politica, Estrategia y 
Cultura en la Europa Moderna (1500-1700), Madrid, 9-12 March 2005, p.31. 
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  لمتوسطا البحر في االنجليزي -الفرنسي البروز -2

تعود أوىل العالقات الرمسية املباشرة، بني العثمانيني وبريطانيا العظمى إىل الرسالة اليت أرسلها 
، وتتضمن أوىل االمتيازات 20/03/1579السلطان مراد الثالث، للملكة إليزابيث األوىل بتاريخ 

لكل من أعدائنا وحلفائنا؛  االجنليزية يف أراضي الدولة العثمانية، قائال: "بالدنا كانت دائما مفتوحة
يدة معنا، فإن بالدنا ستبقى دائما ن سيادتكم ترغب يف بناء عالقات وطلكن وبعدما أعلمنا بأ

مفتوحة ملواطنيكم... وأن سفنكم التجارية سواء تلك الكبرية أو الصغرية منها ستكون آمنة يف نطاق 
لفائنا وأصدقائنا الفرنسيني والبنادقة سيطرتنا، عند قدومها مث عودا إىل اجنلرتا ثانية... وكح

لتجاركم احلرية يف القدوم والعودة مرة ثانية إىل أوطام،  ؛ فإنوالبولنديني وملك أملانيا، وكل جرياننا
 43وهلم احلق يف حتميل ما يشاؤون من سلع جتارية كباقي املسيحيني؛ شرط عدم اإلخالل بالنظام".

:"اإلمرباطور املعظم، لقد 25/10/1579يزابيث؛ بتاريخ وبرسالة مماثلة ردت عليه امللكة إل
استقبلت رسالتك اليت كتبتها يل يف مارس من هذه السنة"، مث قامت بتوجيه الشكر له على مراعاة 

كما طلبت منه أن حيرتم كل املواطنني سواء املوجودين على البحر أو اليابسة، كما ؛  شؤون مواطنيها 
ية للتجار اإلجنليز. وأن يتدخل لتحرير األسرى اإلجنليز الذين ال يزالون حىت طالبته مبنح املزيد من احلر 

 44السفن العثمانية. على جيدفوناآلن 

كانت هذه املراسالت مهمة جدا يف التأسيس للعالقات العثمانية االجنليزية األوىل، حبيث 
سامهت يف ظهور شركة  أعطت االجنليز دافعا قويا للدخول إىل البحر املتوسط كفاعل مهم به. كما

، وسيطرت على 1825، واستمرت حىت سنة 1581املشرق "اليت أسستها امللكة إليزابيث األوىل سنة 
التجارة بني العامل اإلسالمي واجنلرتا، وتعترب هذه الشركة احدى أوىل الشركات اليت نشأت خالل 

ة، وكانت تدار الشركة من قبل جتار التوسعات األوربية، مثلها مثل شركة فريجينا، وشركة اهلند الشرقي
  45يقومون بدعمها من اجنلرتا".

                                                 
43 Richard Hakluyt, The principal navigations, voyages, traffiques, and discoveries of English 
Nation, made by sea or over-land, South and south-East parts of the World, at any time within 
the compasse of these 1600 years… exc.,  2nd, London: George Bishop, Ralph Newbery, 
Robert Barker, 1599, p.253. 
44 Ibid, p.255-256. 
45 Gábor Ágoston, Bruce Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, New-York: Facts On 
File, Inc, 2009, p.333. 
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وبقيت تسمى  1583ت سنة أنشأاندجمت شركة املشرق مع شركة البندقية، اليت  1592ويف سنة 
تشرف على   ،أنشأت "شركة الساحل الرببري" كشركة مستقلة 1585"شركة املشرق"... ويف سنة 

  46الواقعة على الساحل املغريب.التجارة مع مناطق احمليط األطلسي 

؛ قناصل معنيني يف كل من طرابلس وسوريا املشرقومع أواخر القرن السادس عشر كان لشركة 
" وإيران إىل اإلسكندرية، وباجلزائر وطرق ما وراء الصحراء  لتصبح هذه العريبواملشرق، ومن اخلليج "

  الشركة املمثل الرمسي إلجنلرتا يف العامل االسالمي.

دخول اجنلرتا إىل البحر املتوسط، واقامتها لعالقات جتارية مع الدولة العثمانية، جعل جرياا  إن
الفرنسيني والبنادقة، ينظرون إليها بعني الريبة؛ لكن بالنسبة لبحارة املغرب اإلسالمي (اجلزائر، تونس 

حيث استمرت اجلزائر  طرابلس) فهي ال تزال دولة صديقة، مادامت عالقاا مع الباب العايل جيدة،
منح حاكم  1583يف منح التجار اإلجنليز "جوازات سفر" للعبور يف البحر املتوسط بأمان، ففي سنة 

اجلزائر جواز سفر ألحد التجار االجنليز جاء فيه:" حنن نائب مملكة اجلزائر حسان آغا، منحنا التاجر 
املتوسط بكل حرية... ونأمر حبارتنا  توماس سينغلتون وحبارته جواز سفر، يسمح هلم باإلحبار يف

وقادة املشرق بعدم التعرض هلذا التاجر، إن صادف والتقيتم به يف حبار جنوة، فرنسا، نابويل، البليار 
 47".23/06/1583وسردينا... وقعت يف قصر الداي بتاريخ 

لعاملني وهكذا نرى أن اجنلرتا وفرنسا ونيذرالند املتحدة، مل تكن جتد صعوبة مع البحارة ا
باإلياالت املغربية، طاملا كانت هذه الدول يف حرب أو يف عداء مع املمالك االسبانية، ولكن عندما 
وقعت هذه الدول الثالث السالم مع "العدو" فإن حبارة مشال افريقية توقفوا عن النظر إليهم كحلفاء، 

 48ابقني، و"اسرتقوا طواقمها".وسرعان ما استولوا على السفن التجارية اليت تعود إىل أصدقائهم الس
وسنرى أن تأثري الباب العايل كان ال يزال مستمرا على مناطق مشال إفريقيا، خالل النصف االول من 

  القرن السابع عشر لكن بتأثري حمدود على اجلزائر.

                                                 
46 Cristine Woodhead, "England, The Ottomans and The Barbary Coast in The Late Sixteenth 
Century", Durhan, State Paper Online, 2010, p.2. 
47 Richard Hakluyt, op.cit., p.266. 

  .243جون. ب. وولف، مرجع سابق، ص  48
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رغم هذا الوضع حافظ االجنليز على توسعهم التجاري والديبلوماسي على سواحل املغرب 
هذا الصدد يذكر نبيل مطر: "ال يوجد هناك شعب من الشعوب الغري مسيحية،  االسالمي، ويف

  استطاع أن يتفاعل مع الربيطانيني؛ كما تفاعل مسلمي اإلمرباطورية العثمانية واملغرب".

وحىت القرن التاسع عشر كانت ال تزال التجارة األوربية تقوم على املبادالت مع املشرق، باعتبار 
نها مداخيل كبرية، واستمرت املنافسة بني الدول املاركنتيلية وشركاا التجارية، اليت  أا كانت جتين م

كانت تقوم على مبدأ حتطيم جتارة املنافسني... وحىت شركات الدولة الواحدة كانت تعاين املنافسة 
، 1600سنة بينها، فمثال شركة املشرق أرهقتها املنافسة اليت خلفتها شركة اهلند الشرقية بعد نشأا 

وبالعكس من ذلك، كانت فرنسا قادرة على ترقية جتارا يف سوريا عن طريق سياسة جتارية راشدة، 
، وهو وزير )1661-1683(  (jean Baptiste Colbert) تدعى كولبارتيزم نسبة جلني كولبارت

نسية مع املالية يف عهد لويس الرابع عشر، حيث استطاع أن يوسع من املبادالت التجارية الفر 
  49سوريا.

  :1588معركة األرمادا والدخول اإلنجليزي إلى البحر المتوسط  -أ

لقد غريت املعارك تاريخ األمم، واستطاعت أن تسقط قوى هلا باعها يف ميزان القوى، وتؤسس 
لقوى جديدة ميكنها أن تعوض القوى السابقة، "فرغم أن امللكني االسبانيني مل يريدا احلرب، فامللك 

اين كان مغرما بإليزابيث األوىل أخت زوجته، ويف الوقت نفسه كان يوجد بعض الكره بني االسب
الطرفني، ففليب الثاين كان يدعم إليزابيث ليس ألنه زوج أختها؛ لكن ألن اجنلرتا ميكنها أن تكون 

بيث ماري حليفا مثاليا يف حربه ضد فرنسا. ويف املقابل قام الفرنسيون بدعم املنافسة الشرعية إلليزا
استيوارت يف استكلندا، وقد أدرك فيليب الثاين املكيدة الفرنسية اليت دف إىل االستيالء على اجنلرتا 
وإسكتلندا، وابعاد االسبان من األراضي املنخفضة، أما إليزابيث فقد رأت أن االسبان ميكن أن 

  50."يكونوا أفضل مرعب لفرنسا

خر من القصة، فالسكان اإلسبان كانوا أقل مقارنة دا اجلانب اآليوكان فليب الثاين يعلم ج
بفرنسا وكذا وارداا، فأكرب جزء من سهول شبه اجلزيرة قاحلة، ونفس الشيء بالنسبة ملمتلكاته 

                                                 
49 Milly Hanna, The Islamic Mediterranean: Mony, Land and Trade, An Economic History of 
The Muslim Mediterranean, London: I. B.Tauris Publishers, 2002, p.107. 
50 Wiliam Weir, 50 Battles That Changed the World, The Conflicts That Most influenced the 
Course of History, U.S.A: Book-Mart Press, 2001, p.151. 
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بشمال إفريقيا فأغلب أراضيها كانت جبلية، وأكرب وارداته تعتمد على الذهب والفضة القادمتني من 
م يف االنفاق على اجليش، حىت أا يف بعض األحيان مل تكن أمريكا، واليت كانت أغلبها تستخد

تكفي. وعندما كان حيدث هذا، فالشغب وقتل املواطنني كان حيدث دون سبب، هذا ما كان يقوم 
 51به اجليش، إضافة إىل هذا أصبح من املستحيل القضاء على الثورة يف األراضي املنخفضة.

،  كانت األراضي املنخفضة (هولندا، الدمنارك) وكما هو معروف ففي عهد إليزابيث األوىل
 كاثوليكيني  تدار من قبل االسبان، لكن اهلولنديني أرادو االستقالل، ألم ال يريدون أن يصبحوا

خاصة وأن األفكار الربوتستانتية كانت قد جتذرت يف أغلب اهلولنديني، حبيث أصبح الوجود اإلسباين 
ابيث على مساعدة الثوار اهلولنديني ودعمهم األمر الذي أغضب يهدد ديانتهم، وعملت امللكة إليز 

فليب الثاين، "الذي اعترب أن اجنلرتا أرض هرقطة، وملكتها سيدة اهلراقطة، جيب اقتالعهم وتعويضهم 
باملذهب الكاثوليكي؛ وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية لن تكون حمرتمة ما مل تسقط اجنلرتا وترتفع 

ن ما أعطى فليب الثاين الشرعية لغزو اجنلرتا، هو أن البابا نفسه قام حبرمان اجنلرتا  راية البابوية، لك
   52كنسيا".

ويأت ظروف احلرب بشكل مباشر، عندما أصبحت امللكة إليزابيث نفسها شريكة للقرصان 
ر جون هاوكني يف العمليات املوجهة ضد جتارة العبيد االسبانية، خاصة وأن هذه التجارة كانت تدا

من قبل احلكومة اإلسبانية؛ ما أضر بالفوائد اليت كان حيصل عليها فليب الثاين، وما زاد الطني بلة هو 
ذلك السكوت اليت كانت تتخذه إليزابيث األوىل مع قراصنتها؛ أمثال: فرانسيس، درايك، مارتني 

االسبانية، عند باي فروبيستار، وهاوكني، الذين قاموا بالتعرض للحموالت اليت كانت حتملها السفن 
بيسكاي والقناة االجنليزية... وما زاد االسبان إصرارا على احتالل اجنلرتا هو ذلك اإلحلاح املتسمر 
الذي كان يأيت من نائب امللك يف األراضي املنخفضة؛ حيث أقنع فليب الثاين بضرورة احتالل 

فل الدعم املوجهة إىل اجليش االسباين اجنلرتا، والقضاء ائيا على اهلجمات اليت كانت تتعرض هلا قوا
 53يف حربه ضد الثوار اهلولنديني.

                                                 
51 Wiliam Weir, op.cit, p.151. 
52 Rev Thomas Lathbury, The Spanish Armada, A.D 1588; or The Attempt of Philip 2 and 
Sixtus 5 to Re-establish popery in England, London: Jhon W. Parker, West Strand, 1840, 
p.07. 
53 Wiliam Weir, op.cit., p.152. 
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: " على القارئ أن يعلم أن امللكة إليزابيث 1588ويف هذا الصدد يذكر الدكتور لينفارد سنة 
عملت على حصر وإضعاف اخلزينة اإلسبانية، وتقدمي املساعدة للثوار اهلولنديني، وتأجري مرتزقة 

جيش فليب الثاين، واستخدمت حبارا ملهامجة وقتل املواطنني اإلسبان املدافعني  خارجية للقتال ضد
 54عن املمتلكات اإلسبانية يف األراضي املنخفضة".

؛ قامت إليزابيث األوىل بإعدام امللكة ماري ملكة إسكتلندا، واليت كانت تدين 1587ويف سنة 
ا كانت قد وعدت امللكة ماري فليب الثاين وعدد كبري من مواطنيها باملذهب الكاثوليكي؛ وقبل هذ

  بأحقية العرش االسكتلندي بعد وفاا. ما جعل امللك فيليب الثاين يعطي شرعية هلجومه على اجنلرتا.

، أحد 30/01/1588وتفاقمت املشاكل اإلسبانية، بعد املوت املفاجئ للماركيز سانتا كروز يف 
هولة، قام امللك فليب الثاين بتعيني دوق مادينا سيدونيا أمهر القادة اإلسبان البحريني؛ وألسباب جم

، قام القراصنة 1587، وقبل هذا، ويف سنة 55خلفا للماركيز، رغم أنه مل خيدم ال يف البحرية وال اجليش
  اإلجنليز مبهامجة ميناء قادس، حيث حطموا العديد من السفن االسبانية اليت كانت راسية هناك.

سبانية عند هذا احلد؛ فعند مغادرة األسطول اإلسباين امليناء يف أبريل من ومل تتوقف املشاكل اإل
، باجتاه املعركة اعرتضته عواصف شديدة، أجربته على العودة إىل امليناء من جديد، 1588سنة 

سفينة، أغلبها  130وإصالح العديد من السفن اليت تعرضت للعطب. "وتكونت هذه القوات: من 
سفينة،  197ت قيادة دوق مدينة، أما القوات اإلجنليزية فقد ضمت من إمجاّيل من احلجم الكبري، حت

سفينة فقط هي ملك للدولة؛ أما الباقي فتعود للقراصنة، حتت قيادة القائد هارولد  34منها 
  56والقرصانني دراك وهاوكني".

لقائد اإلجنليزي وعشية املعركة ولرفع مهم اجلنود اإلجنليز، أرسلت إليزابيث األوىل رسالة إىل ا
، جاء فيها: "اجعلوا الطغاة يرهبون، وهذا خبضوعكم التام للقائد اإلجنليزي، 21/07/1588بتاريخ 

                                                 
54 Rev Thomas Lathbury, op.cit., p.7-8. 
55 Wiliam Weir, op.cit., p.153. 
56 Thomas Benfield Harbottle, Dictionary of Battles, From the Earliest Date to the Present 
Time, London: Swan Sonnenschein & Co., 1901, p.49. 
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وشجاعتكم يف املعركة... سنكون يف مدة قصرية أعظم منتصرين ضد هؤالء الطغاة، أعداء إالهي، 
  57ومملكيت وشعيب".

ت وأحرقت العديد من السفن اإلسبانية، وجرت املعركة بالقرب من القناة اإلجنليزية، حيث دمر 
اليت كانت ضخمة حبيث يصعب عليها املناورة، وعندما قرر دوق مدينة الفرار حنو األراضي 
املنخفضة، بدأت العاصفة اليت حطمت أغلب السفن اإلسبانية على السواحل االسكتلندية 

  وااليرلندية.

إلجنليزي، حبيث منحتهم دافعا قويا للولوج أصبحت معركة األرمادا متثل حدثا هاما يف الفلكور ا
إىل البحر املتوسط كطرف مؤثر به، وأكثر من هذا توحيد جزرها وأراضيها حتت راية واحدة، 

  سنة، ال ختتلف عن تلك اليت أسسها الرومان.  400والتأسيس إلمرباطورية دامت 

  :1629-1562الحروب الدينية الفرنسية  - ب

) سرعة انتشار الفرق الدينية احلديثة 1629-1562الفرنسية ( لقد أثبتت احلروب الدينية
وخطورا على األنظمة يف أوربا خالل العصر احلديث ، وقد قسم املؤرخون هذه احلروب   ،التكوين

، وهذا بصدور مرسوم نانت؛ 1598إىل غاية  1562الدينية إىل تسعة حروب خمتلفة بداية من سنة 
 .Mack P)احلروب الدينية بالبالد، وهلذا قام مارك. ب. هولت لكن املرسوم السابق مل ينهي 

Holt) وهي نفسها السنة اليت عقد 1629، بتوسيع تاريخ احلروب الدينية الفرنسية إىل غاية سنة ،
والذي مسح للربوتستانت بالبقاء يف فرنسا، إىل أن قام لويس الرابع  ،1629فيها سلم أالس يف جوان 

، وطرد حوايل مائيت ألف بروتستانيت من األراضي الفرنسية، جلأ 168558ت سنة عشر بإلغاء مرسوم نان
  أغلبهم إىل األراضي العثمانية.

  59ويوضح لنا اجلدول التايل تاريخ احلروب الفرنسية بشكل دقيق:

                                                 
57 « A Message of Elezabeth 1 to her Army at Tilebury on the Eve of Spanish Armada, 
1588 », (Manuscript). 
58 Daniel H. Nexon, The Struggle for Power in Early Modern Europe: Religious Conflict, 
Dynastic Empires, and International Change, London: Prinception University Press, 2009 
p.235. 
59 Mack P. Holt, The French Wars of Religion, 1562–1629, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005, p.183. 
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  » 1629-1562تاريخ الحروب الدينية الفرنسية «

  الحاكم  المرسوم والسلم  النزاع  السنة

1562-1563  
1563-1567  
1568-1570  
1572-1570  

  احلروب الدينية األوىل
  احلروب الدينية الثانية
  احلروب الدينية الثالثة
  احلروب الدينية الرابعة

  مرسوم أمبواز
  مرسوم لونغجومو
 مرسوم القديس

  جريمان
  مرسوم الروشيل

  

  شارل التاسع

1575-1576  

1576-1677  

1577-1580  

  خلامسةااحلروب الدينية 

  السادسةاحلروب الدينية 

  احلروب الدينية السابعة

  سلم مونسيو

  سلم بارغاراك

  سلم فليكس

  

  هنري الثالث

  

1584-1598  

  

  احلروب الدينية الثامنة

  

  سلم نانت

بعد أن قتل هنري 
 1589الثالث سنة 

 خلفه على العرش

  .الرابع هنري

  لويس الثالث عشر  سلم آالس  احلروب الدينية التاسعة  1620-1629

الذي لقيه شارل الثالث عشر من أتباعه الكاثوليك، أصدر األخري مرسوما بعد التشجيع 
، طلب فيه من كل الكنائس الربوتستانتية الواقعة حتت نطاق سيطرته، أن 1617للتعويض يف جوان 

، وتسليمها للكنيسة الكاثوليكية ما أدى 1569تعيد مجيع املمتلكات اليت استولت عليها منذ سنة 
، لكن لويس 1618يف ربيع  Pauعاصمة مقاطعة البو ، Bearnesة يف بريانس إىل اندالع الثور 

. دخل 1620ماي  9الثالث عشر قرر القضاء عليها، مصدرا أوامره للجيش بالتحرك حنو اجلنوب يف 
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لويس الثالث عشر املدينة دون مقاومة تذكر يف أكتوبر من نفس السنة، وألول مرة مت إعادة فتح 
  60ية اليت كانت يف يد الربوتستانت، وحضر امللك القداس ا.الكنيسة الكاثوليك

إن استسالم مدينة البو، استقبل برعب كبري يف مدينة الروشيل، باعتبار أا كانت تدار من 
قبل الثوار الربوتستانت، وكتب آن روهان "أنا متأكد بأنه عما قريب ستكون املدينة حماصرة، وأقسم 

  61صد جيش امللك الفرنسي)".أم سيقومون بإبادتنا (يق

) أن يدعموا قوم إضافة إىل تنظيم وحتصني مدينة الروشيل ةبروتستانتيقرر اهلوغونوت (فرقة 
ألم كانوا يعلمون جيدا أن مدينتهم هي القادمة؛ باعتبارها ملجأ للثوار. وهذا يعترب سببا كافيا 

، هو أن حتصني وتسليح مدينة الروشيل إلبادا، "وكان سبب اهلجوم الذي اختذه لويس الثالث عشر
... خاصة بعد الالمباالة اليت أبداها النبالء (روهان، سوبيس 1598يعترب خمالفا ملرسوم نانت 

شاتيلون، السيجدار، الفورس، وبوبلون)، ورفضهم أي سلم أو حىت توقيع هدنة مع امللك؛ إذا 
وحسب املؤرخ مالينغر الذي عاصر هذه  استمر يف جتميع قواته دون السماح هلم بتحصني مدينتهم،

األحداث، فإن النبالء هم من قادوا اجلمهورية الفرنسية حنو احلرب، بعد أن رأوا أنفسهم احلكام 
الشرعيني للمدينة؛ فأبقوا السلطات االدارية وكامل القوة حتت سيطرم... وذا فإن لويس الرابع 

 62ك يف هذا احلشد، يعترب خائنا للبالد".عشر مل يرتدد حلظة يف التأكيد أن كل من شار 

إن الظروف كلها كانت تنذر حبروب دينية جديدة، رغم أن امللك حاول التقليل من شأن هذه 
األحداث اجلارية، لكن رفض الثوار التبعية واخلضوع له، جعل امللك يعلن احلرب، ويعتربهم خارجني 

التغاضي عن الثوار، سيزيد من سيطرة النبالء خاصة وأنه كان يعلم جيدا أن استمرار  ؛عن القانون
  على املدينة.

، شهدت مقاومة ومواجهات عسكرية كبرية يف  1621وعكس احلملة السابقة فإن محلة سنة 
كل من مدينة جيندانفيلي، ومونتوبان؛ لكن مدينة جيندافيلي اليت كان حيكمها روهان، مل تستطع 

، بعد شهر واحد فقط من 1621جوان  23مللكية يف املقاومة طويال حيث سقطت يف يد القوات ا
حصارها وكانت متثل القلعة الرئيسية يف حراسة اجلانب الربي ملدينة الروشيل... أما أكرب نزاع فهو 

                                                 
60 Mack P. Holt, op.cit, p.183. 
61 Ibid. 
62 Ibid, p.184. 
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ذلك الذي شهدته مدينة مونتوبان، ثاين أكرب قلعة بعد الروشيل يف يد الربوتستانت، حيث حوصرت 
يل روهان والفورس كقاعدة رئيسية يف مقاومتهم، ويف املقابل  يف شهر أوت... واليت استخدمها النب

كان اجليش الفرنسي عرضة للمرض واملوت، فبعد ستة أسابيع فقط من احلصار تناقص عدد اجليش 
  1621.63ما اضطر لويس الثالث عشر إىل رفع احلصار عن املدينة يف نوفمرب ، ¼امللكي إىل 

وت، اليت كانت حتت قيادة الدوق سوبيس على ُهزمت قوات اهلوغون 1622لكن يف أفريل 
ساحل جزيرة راز، الواقعة مشال الروشيل، وساعدت هذه اهلزمية يف القضاء على آمال االستقالل 

ونفس الدوق استطاع أن جيدد الثورة ضد امللك الفرنسي، ويستويل  64الذي كان ينشده اهلوغونوت.
، والسيطرة على جزيريت زي وأولريون؛ لكن القائد على جمموعة من السفن امللكية على سواحل بالفاد

الفرنسي هنري دومنتور متكن من هزمية سوبيس بالقرب من مدينة الروشيل، واستعاد منه اجلزيرتني 
وذا مل يتبقى يف يد اهلوغونوت سوى  1625.65السابقتني، ووقع الطرفان معاهدة صلح يف سبتمرب 

لقوات امللكية الفرنسية، وقد أرسل شارل األول أسطوال من قبل ا 1627قلعة واحدة، حوصرت سنة 
إجنليزيا حتت قيادة بانكينغهام، الذي استطاع أن يستويل ثانية على جزيرة زي؛ إال أن لويس الثالث 

ألف مقاتل  15عشر أرسل أسطوال فرنسيا لدعم القوات الفرنسية املتواجدة جبزيرة زي، مكون من 
جوان  28، ويف األخري استسلمت مدينة الروشيل بتاريخ 1627أوت  استطاع أن يستعيد اجلزيرة يف

  66، بتوقيع معاهدة أالس.1629

  إنجلترا وفرنسا في البحر المتوسط: -ج

مل يكن يعين انتهاء احلروب الدينية يف فرنسا اية ملشاكلها، فخارجيا كانت قد تورطت يف 
رض هلا جتارا يف البحر املتوسط من قبل حرب الثالثني سنة، إضافة إىل الغارات اليت أصبحت تتع

ففي الفرتة "حبارة املغرب اإلسالمي؛ وخباصة حبارة اجلزائر بعد التوتر الذي شاب العالقة بني الطرفني، 
وحىت 67أسريا". 986سفينة فرنسية جتارية، وأخذوا  80، أسر اجلزائريون 1634-1628املمتدة بني سنيت 

ن نظرائهم الفرنسيني، فرغم املعاهدة اليت وقعها اإلجنليز مع اجلزائر إال االجنليز مل يكونوا أكثر حظا م
                                                 

63 Mack P. Holt, op.cit, p.185. 
64 Jeremy Black, op.cit., p.142. 
65 Tony Jaques, Vol2, op.cit, p.672. 
66 Jeremy Black, op.cit., p.142. 
67 Ibid, p.143. 
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سفينة  131، استوىل اجلزائريون على 1641-1628أا مل تشفع هلم: "ففي الفرتة املمتدة بني سنيت 
ن أسري... أما إحدى تقارير البحرية امللكية الربيطانية؛ فقد أعلنت عن فقدا 2555إجنليزية، حمملة بــــ 

؛ أما بيار دان 1609-1606سفينة إجنليزية واسكتلندية، استوىل عليها حبارة اجلزائر بني سنيت  466
سفينة فرنسية،  936فقد ذهب إىل أبعد من ذلك، عندما ادعى أن حبارة اجلزائر استولوا على 

 68".1623-1613هولندية، أملانية، إجنليزية وإسبانية بني سنيت 

قات بني اجلزائر واجنلرتا، ذلك الصلح الذي عقده امللك الربيطاين جيمس ومما زاد من توتر العال
األول مع امللك اإلسباين، العدو األول بالنسبة لبحارة اجلزائر، ما أعطى حبارة اجلزائر مربرا للهجوم 

، توصل الطرفان اإلجنليزي واالسباين إىل معاهدة سالم 1604على السفن اإلجنليزية. ففي شهر أوت 
  69ون تلزم حبارة الطرفني بتجنب التعرض للطرف اآلخر.وتعا

مست املعاهدة القراصنة التابعني للملك االجنليزي، وهذا بعدم التعرض للسواحل أو و 
لب من العديد منهم مغادرة اجنلرتا حنو بلدام األصلية، ومن بني هؤالء املمتلكات االسبانية؛ وطُ 

م أنه مل يطرد؛ إال أنه أصبح جمرد حبار عادي فوق السفينة "، الذي ورغWard القراصنة "البحار وارد 
امللكية املسماة "شبل األسد"، مث كحارس للقناة االجنليزية، وهذه الوظائف كانت تتعارض ورغباته. 
فوارد ألف العيش الغري نظامي، والذي يسمح له التجوال واهلجوم عل السفن البحرية، واالستيالء 

  على محوالا.

أن يصبح بايا لتونس، وقد كان "وارد"  متكن عثمان باشا أحد االنكشارينياألثناء ويف هذه 
ذكيا كفاية ليقنع عثمان باشا باالنضواء حتت لواءه، بشرط أن يهاجم سفن كل الدول األوربية 

وليس ببعيد انظم القرصان  باستثناء السفن االجنليزية، حيث منحه الباي ميناء تونس كمركز لعملياته.
هري سيمون دانسر الذي عرف بنهبه ألغلب سواحل العامل إىل البحرية اجلزائرية، وجعل الداي فرقة الش

                                                 
68 Robert. C. Devis, Cristian slave, Muslum masters, White slavery in the Mediterranean, the 
Barbary coast and Italy, p.algrave Macmillan, 2003, p.6. 
69 A Collection of All The Marine Treaties Subsisting between Great-Britain, Commencing in 
The Year 1546, and including the Definitive Treaty of 1763, London: Printed for J.Millan, 
Charing-Cross, 1779, p.70. 
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حبرية حتت إمرته. وبعد استقرار االثنني على سواحل املنطقة، دّرسوا لبحارا طرق اإلحبار على السفن 
  70احلربية؛ وكذا طريقة الولوج إىل احمليط األطلسي.

"للقرصنة"، وذا بدأت تأسيس ميناء سال  ؛1609اسبانيا سنة  نتج عن طرد املورسكيني من
هجمات هؤالء البحارة ضد القوى األوربية، ومسح هلم قرم من مضيق جبل طارق العبور إىل احمليط 
األطلسي والتعرض للسفن اإلسبانية واالجنليزية القادمة من أمريكا، ورغم أن االسبان استطاعوا وضع 

ق بعد أشهر من تأسيس املدينة؛ إال أن حبارة املغرب االسالمي استمروا يف الولوج قوة حبرية يف املضي
  71إىل احمليط األطلسي.

ومع أواسط القرن السابع عشر كانت الثورة قد عمت معظم أحناء أوربا؛ حيث شهدت إجنلرتا 
أحناء  ، وقد صاحب هذه األزمة جمموعة من الثورات يف كل1653- 1648ثورة املتزمتني بني سنيت 

شهدت األراضي املنخفضة انقالبا عسكريا، أسس  1650ويف سنة  72أوربا؛ كثورة الفروند بفرنسا
لشكل جديد من احلكومة، وتزامنت احلرب األهلية اإلجنليزية مع أزمات مرت ا اسبانيا، ففي سنة 

قد اندلعت الثورة يف ف 1647اندلعت ثورة كاتالونيا، مث الثورة الناجحة يف الربتغال؛ أما يف سنة  1640
 73نابويل، أو ما يعرف بثورة ماسانيليو.

وفيما خيص املالحظني الذين عاصروا تلك الفرتة، فقد أكدوا أن اتمع نفسه كان مير بأزمة 
ومشلت هذه اهلزات كل من "، 1643هذا ما قاله أحد الوعاظ االجنليز سنة  "هذه األيام أيام اهلزات"

                                                 
 70 Jullian S. Corbett, England in The Mediterranean, Vol1 (2Vol), 2nd Ed, London: 
Longmans, Greend and Co 1916, p.14, 16. 
71 Ibid, p.20. 

ت خالل حكم لويس الرابع عشر، وقد قادها الربوتستانت ضد النظام ثورة أهلية اندلع)، 1653- 1648( ثورة الفروند:  72
كان يطلق على الشخص الذي يؤمن حبدود السلطة امللكية، أو فامللكي وقانون االمتيازات املفقودة؛ أما مصطلح الفروندي 

ت عندما أعلنت سنوا 10الشخص الذي يتحدث عالنية ضد احلكومة؛ ويف هذا الوقت مل يكن لويس السادس عشر يتجاوز 
 Anneرغم أن الثورة مل تكن موجهة ضد امللك الطفل، وإمنا كانت ضد الكاردينال مازارين وأم لويس الرابع عشر أنا و  ضده الثورة

 Encyclopedia of  Worldملكة النمسا، اليت كانت مسؤولة عن حكم فرنسا إىل غاية وصول لويس سن الرشد. أنظر:

History, Vol3, p.139.  
73 H.R. Trevor Roper, The Crisis of the Seventeenth Century, Relegion, The Reformation, and 
Social Change, U.S.A: Liberty Fund, 1967, p.43. 
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، فأغلب الدول األوربية كانت تبدو وكأا مسارح عامة "غال، إيرلندا واجنلرتابوهيميا، أملانيا، الربت
  74منفصلة، رغم االختالف اللغوي واحمللي.

أدت هذه األزمات اليت كانت متر ا أوربا، إىل عمل فرنسا على التوصل إىل اتفاق مع دول 
ى إىل مزيد من املضايقات املغرب االسالمي؛ لكن االجنليز أمهلوا هذا اجلانب، األمر الذي أد

لتجارا يف البحر املتوسط. ويعتقد "بيرت إيزل أن القرصنة خالل القرن السابع عشر أصبحت أكثر 
سفينة مسلحة لتهاجم السواحل والسفن  100قوة، حيث كانت تقلع من مواين املتوسط أكثر من 

 "القراصنة"درا ما تبقى يف أيدي التجارية، ومع هذا فقد استمرت التجارة يف منوها؛ فالسلع كانت نا
بعد سلبها، فهذه السلع جعلت مالكيها يعملون املستحيل الفتدائها، فهي متثل ثروة ال ميكن التفريط 

  75فيها عكس الرهائن واألسرى".

وأمام هذا الوضع مل تعد السفن االجنليزية يف مأمن من الغارات اجلزائرية، وكانت أكثر املناطق 
هلجمات البحارة اجلزائريني هي جزيرة بالتيمور االيرلندية اخلاضعة للنفوذ اإلجنليزي، االجنليزية عرضة 

تعرضت املدينة هلجمات حبارة اجلزائر، حتت قيادة مراد رايس وخلفت هذه احلملة  21/06/1631ففي 
صيدته ونذكر للشاعر االيرلندي الكبري توماس دافيس، أبياتا شعرية من ق76أسري بيعوا يف اجلزائر. 107

َخّيم يسمع "، اليت قال فيها: "ب بالتيمور" 
ُ
مشس الصيف تسطع ناعمة على اجلزيرة... واهلدوء امل

على الساحل، أما األطفال فقد توقفوا عن اللعب،  ونممدوداملاجنون مّد احمليط على الشاطئ، و 
الطمأنينة، و ب، األمان، وغادر األصدقاء احلانة الصغرية؛ وأفراد األسرة راكعون للدعاء، مملوئني باحل

 !هنا فوق اخلليج تقع بالتيمور... وفجأة تنكسر صرخة اهللا فوق املصلي، ويصرخ ويزأر، آه اهللا العظيم
  77."اجلزائريون أصبحوا سادة بالتيمور

وقعوا  1612، ويف سنة 1608وبعد أن استطاع اهلولنديون التحرر من سيطرة التاج االسباين سنة 
"امتيازات" مع العثمانيني، حصلوا مبوجبها على املتاجرة مع املشرق، كما حصلوا أيضا على معاهد 

                                                 
74 H.R. Trevor Roper, op.cit, p.43. 
75 John B. Hattendorf, Naval Policy and Strategy in The Mediterranean, p.ast, p.resent and 
Future, London: Frank Cass, 2000, p.22. 
76 Theresa D. Marruy, From Baltimore to Barbary: The 1631 Sack of Baltimore, History 
Irland, July/August 2006, p.14. 
77 Thomas Davis, The Poems of Thomas Davis with Notes, Historical Illustrations, Etc., New 
York: D. & J. Sadlier & Co., 1866, p.132, 134. 
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هذه املعاهدة مل تغري  78جمموعة من احلقوق للمتاجرة على طول املوانئ العثمانية الواقعة على املتوسط.
مل يعرتفوا باملعاهدة الوضع مع حبارة اجلزائر، فقد ظل اجلزائريون ينظرون إىل اهلولنديني بعني الريبة، و 

 447) استوىل اجلزائريون على 1622-1613العثمانية اهلولندية السابقة؛ "ففي الفرتة املمتدة بني سنيت (

  79سفينة هولندية كغنائم كانت معظمها سفنا جتارية صغرية".

ما ميكن أن نالحظه خالل النصف األول من القرن السابع عشر؛ هو أن أغلب الدول األوربية 
تثناء إسبانيا مل تكن متلك حبريات قوية، تسمح هلا بالدخول يف حرب حبرية مستمرة يف املتوسط، باس

  خاصة مع عدو ومهي كدول املغرب االسالمي، يعتمد على املناورة واهلجمات السريعة يف حروبه.

بتغيري  (Ship of Line)لكن مع أواسط القرن السابع عشر مسح ظهور السفن العالية 
حلروب البحرية، رغم أن استخدامها ظل حمدودا خالل النصف األول من القرن السابع مستقبل ا

  بأروباعشر، باعتبار أا كانت تكلف أمواال طائلة، كانت حتتاجها هذه الدول يف دعم موقفها 
وبقي استخدامها منحصرا وبشكل متواضع بيد الدول العظمى؛ "فكانت اجنلرتا متلك سفينتني مها 

مدفعا، بنيت  90، وسفينة "ملكة البحار" ذات 1610مدفعا، بنيت سنة  55مللكية" ذات "األمري ا
  80."1638مدفعا، بنيت سنة  68، وواحدة متلكها فرنسا هي "كورون" ذات 1637سنة 

؛ عندما قرر الربملان االجنليزي، بناء فرقة من السفن 1649وكانت نقطة التحول الكربى سنة 
مدفعا وأكثر؛ وهذه السفن كانت عبارة  20جيدا، حبيث ميكنها أن حتمل  تسليحاالكبرية واملسلحة 

ر كالس" واليت كانت جاهزة يف الفرتة بني فن العالية، أطلق عليها اسم "السوبعن سفن جتريبية للس
1650-1654.81  

وتربز أمهية السفن العالية يف كوا تزامنت مع اخرتاع نوع جديد من املدافع، هو مدفع اهلاون 
لذي اخرتعه الفرنسي رينو ديليكاغاري، يقصف إىل نقاط بعيدة وبقذائف ضخمة؛ مما أصبح يسهل ا

                                                 
78 John B.Hattendorf, op.cit., p.23. 

   .261جون. ب. وولف، مرجع سابق، ص  79

80 Jonathan R. Dull, The Age of the Ship of the Line, The British & French Navies 1650–
1815, London: University of Nebraska Press, 2009, p.2. 
81 Ibid, p.2. 
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 82،مرت 1.350حوايل  (Toises)تواز  700قصف املدن واحلصون الساحلية، على مسافة تقدر ب 
  بعد أن مت دمج هذا املدفع يف السفينة.

جوانبها األربعة (األمام واخللف)  ومن مميزات هذه السفن أا كانت تستطيع أن تطلق النار من
متثل ميزة جديدة يف سفن ذلك العصر، اليت كانت تقصف من اجلانبني األمين واأليسر  اخلاصية وهذه

فقط؛ كما أن هذه السفينة كانت ثقيلة جدا ما يسمح هلا حبمل مدافع ضخمة تزن العديد من 
ذات قوة تدمريية هائلة، إضافة إىل  قالع عائمة... ليس هذا فقط فهيعن االطنان... فهي عبارة 

أا كانت سريعة جدا وتستطيع املناورة يف حالة تعرضها للهجوم... وأفضل محاية أضيفت للسفينة 
  83هي أا كانت تستطيع رد اهلجمات اليت تأيت من اخللف واالمام مباشرة.

  1671- 1500 للمتوسط الغربي الحوض في األسر -3

للحديث عن اختالفات حادة حتما دية" و"األسر"؛ سيؤدي بنا احلديث عن نشأة "العبو  إن
بني علماء التاريخ "فبعضهم يرجعها إىل احلاجة للعمال، وآخرون يؤمنون بأن األسباب السياسية هي 

  84ها إىل التجارة، كوا السبب األويل لظهورها.عالدافع الرئيسي لظهورها. أما بعضهم اآلخر فريج

  أسير أم عبد؟ -أ

اليت كان ميارس ا  ،ألسر خالل الفرتة احلديثة يأخذ شكال جد خمتلف عن الطريقةأصبح ا
خالل الفرتات القدمية؛ ذلك أن السلطات احلاكمة القائمة على طول السواحل املتوسطية، أصبحت 
متنح "جوازات للقرصنة"، ميارس من خالهلا القرصان نشاطه يف املتوسط؛ حبيث ال يتعرض إال لسفن 

فمثال: "يف سنة ، هلا القرصان خيضعملعادية، واليت توجد دوهلا يف حالة حرب مع الدولة اليت الدول ا
قام املالح االيطايل مانويل بقيادة سفينة برتغالية، ورخصة ملمارسة مهنة القرصنة على السواحل  1317

   85املغربية".

                                                 
   .179جون. ب. وولف، مرجع سابق، ص 82

83 Jonathan R. Dull, op.cit, p.4-5. 
84 Groody, J, "A Slavery in The Time and Space", Asian and African System of Slavery, Los 
Angeles: University of California Press, 1980, p.18. 
85 Christian De La Compaigne, Une Histoire de l’esclavage de l’antiquité à nos jours, p.aris: 
Libraire Générale Francise, 2002, p.129. 



 الفصل األول: الحوض الغربي للمتوسط خالل القرنين السادس والسابع عشر

48 
 

د البعض؛ أما ية" عنوارتكز األسر خالل هذه الفرتة على القرصنة؛ كشكل من أشكال "العبود
إىل القرصنة كشكل من أشكال "احلروب"؛ وهلذا يدخلون هذه الغنائم يف إطار  البعض اآلخر فنظروا

باعتبار أن ممارسي القرصنة كانوا خيضعون لسلطة مركزية، متنحهم جوازات  ،"أسرى احلرب"
  ملمارستها، ما يعطي شرعية لعمليام البحرية.

والعبد، سنجد أن األسري كان ذا قيمة "تبادل"؛ أما العبد فقد كان ذا  وعند املقارنة بني األسري
قيمة "لالستعمال". وإن أغلب األسرى كان يتم شرائهم من قبل مالك السفن املشتغلني يف الشرق؛ 
أما العبيد فكان يتم شرائهم من قبل مالك العبيد، وهذا للعمل باملزارع. ويذكر فونتناي 

(Fontnay)املسيحيني املتواجدين على سواحل املغرب االسالمي، كانوا يتحصلون  : "أن األسرى
ويرى  86يف النهاية على حريتهم. عكس ذلك فإن "العبيد السود" كانوا ميوتون كعبيد يف املزارع".

فرناند بروديل أن العبودية كانت تعترب ميزة بارزة يف اتمع املتوسطي. وقاسية جدا جتاه الفقراء؛ رغم  
على أسرى املتوسط  مهماويطلق روبرت دافيس مصطلحا  87ركات الدينية املنتشرة آنذاك.كثرة احل

، يف إشارة إىل أن العبودية اليت كانت متارس يف (Faith Slavery)"عبودية اإلميان أو الدين" 
 ميان.املتوسط بني املسلمني واملسيحيني، كانت تأخذ طابعا دينيا، ميارسها الطرفان لرفع راية الدين واال

ويف املقابل فإن العديد من هؤالء األسرى، مل يقعوا يف األسر نتيجة حلروب حبرية أو على 
األرض؛ وهلذا فإن النظرية اليت طرحها العديد من املؤرخني، قد تكون غري تامة باملعىن الكامل. ويف 

ى كانوا يهاجرون نفس السياق يفتح أمامنا جماال جديدا لدراسة املوضوع، فالعديد من هؤالء األسر 
أو من املمتلكات االسبانية الواقعة على السواحل اإلفريقية باجتاه اجلزائر، ويف  ؛من األراضي األوربية

العرش وحىت  (Elizabeth)هذا الصدد يقول نبيل مطر: "يف الفرتة اليت أعتلت فيها امللكة إليزابيث 
تفاعلوا مع مشال  اواإلرلنديني، رجاال ونساء ؛ آالف االجنليز، االسكتلنديني الولزيني17اية القرن 

إفريقيا بشكل مباشر. فقد توجه التجار، اجلنود والفنانون إىل مشال إفريقيا للعمل واحلصول على 
جندي إسباين تركو  500وعلى امتداد اثىن عشرة سنة أثبتت وثائق احملكمة يف إشبيلية أن 88الفرصة".

                                                 
86 Daniel Bernardo Hershenzon, Early Modern Spain and the Creation of the Mediterranean: 
Captivity, Commerce, and Knowledge, University of Michigan: A Thesis for The degree of 
Doctor of Philosophy (History), 2011, p.25. 
87 Fernand Braudel, The Mediterranean and The Mediterranean World in The Age of Philip II 
Vol 2 (2 Vol), Translated From The French by Sian Reynolds, p.755. 
88 Daniel J. Vitkus, p.iracy, Slavery, and Redemption, Barbary Captivity Narratives From 
Early Modern England, New York: Columbia University Press, 2001, p.2. 
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حوا "مرتزقة" أتراك... وآخرون تركوا مناصبهم آملني إن هم قالعهم؛ نتيجة "لفقرهم املدقع" ليصب
   89أصبحوا جنودا أتراكا، استطاعوا مجع أموال الفدية.

لكن يف أي إطار ميكن أن ندخل هذه الفئة من األسرى؟ خاصة إذا علمنا أن هؤالء األسرى   
قيق يف املوضوع سنجد كانوا يأتون إىل سواحل املغرب االسالمي برغبة منهم ودون إجبار. وعند التد

أن أغلبهم كانوا يأتون خوفا من السلطة السياسية؛ أو ألسباب إقتصادية؛ وهلذا فأن أغلبهم كان 
مستعدا للتخلي عن دينه، خاصة إذا طلب منه ذلك. ومن احملتمل أن هؤالء األسرى كانوا يعلمون 

" كانوا ال يثقون يف الدعاية اليت الوضع يف مشال إفريقيا، ومبقارنة بسيطة سنجد أن هؤالء "املهاجرين
شنتها املنظمات الدينية ومراكز السلطة يف بلدام األوربية؛ خاصة وأن العديد منهم كانوا يتصلون 

  يُعتقد أم أعطوا صورة غري تلك اليت أعطتها املنظمات الدينية.. الذيباجلزائر، و  املتواجدينباألسرى 

تعايش يف نفس األشخاص بشدة، ويشار إىل هذه الفئة إن حالة "األسري" أو "العبد" كانت ت
بعبارة "من أجل الفدية" حيث كانوا يوضعون للعمل مع اآلخرين. ويرتب بعض هؤالء "املسرتقني" 

(Bondage)  عملية الفدية بأنفسهم؛ حىت بعد قضاء سنوات يف "العبودية"... واستخدمت
ري وعبد)، فظهرت اإلشارات إىل األسرى املصادر املعاصرة لتلك احلقبة كال املصطلحني (أس

(Cautivo, captif)  والعبيد(Esclavo, Esclave)   بشكل كبري يف هذه املصادر. فكتاب
وهايدو واألب بيار دان  (Gabriel de Losada)كأنطونيو دوسوسا وقابريال دو لوسادا 

 املغرب االسالمي  خصصوا صفحات عديدة يف أعماهلم للصبغة القانونية السرتقاق املسيحيني يف
ويقول أنطونيو دو  90أسرى" يف أعماهلم.ح "عبيد" ويف نفس الوقت مصطلح "مستخدمني مصطل

سوسا: "على الرغم من العدد اهلائل للمسيحيني من كل نوع ووطن هناك،  فهم يأتون هنا يف العادة  
 وصعبا مشوشا يبقى والعبد األسري بني نو الب أن نلحظ أن ميكن سبق ومما 91كأسرى وعبيد".

احلديثة؛ علما أن األسر خالل هذه الفرتة، أصبح يأخذ طابع "العبودية"  الفرتة خالل خاصة حتديده؛
يف شكله العام، باعتبار أن األسري كان يعامل معاملة العبد، حيث يتم يف كثري من األحيان شراؤه من 

                                                 
89 Eric R. Durstler, Venetians in Constantinople Nation, Identity, and Coexistence in the Early 
Modern Mediterranean, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006, p.115-116. 
90 Daniel Bernardo Hershenzon, op.cit., p.26. 
91 Antonio de Sosa, Topoghraphy and History of algiers in an Early Modern Dialogue with 
Islam: Antonio de Sosa’s Topoghraphy of Algiers (1612),Edited by Maria Antonia Gracès, 
Tr. Diama de Armas Wilson, Indiana: University of Notre Dame Press, 2011, p.109. 



 الفصل األول: الحوض الغربي للمتوسط خالل القرنين السادس والسابع عشر

50 
 

ن املنزلية... وغريها من األعمال، اليت  أجل املصلحة الفردية، ليوجه إىل العمل يف املزارع وتدبري الشؤو 
  كان يقوم ا العبد.

   النظرة الدينية لألسير: - ب

، (Slave)كالتايل: "هو املصطلح االعتيادي لكلمة   (Abd)العبد تعرف موسوعة اإلسالمية 

مة"، وكال املصطلحني يأخذان ا الرجل، أما املرأة فتلقب "باآلحيث ختص كثري  عبد يف اللغة العربية
جذورمها من اللغة السامية القدمية؛ وحىت التوراة تستخدم نفس املعىن. وتوظف اللغة العربية 
الكالسيكية فكرة "العبد" على كال اجلنسني (الرجل واألنثى)، أما يف اجلمع فتوظف مصطلح 
"الرقيق"، حيث ال يوجد مصطلح كهذا يف القرآن. ومن جهة أخرى فإن القرآن استخدم تكرارا 

"رقبة"... كما استخدم مصطلح "غالم" على العبد الرجل، أما املرأة فأشار إليها مبصطلح مصطلح 
"اجلارية". ومصطلح آخر كان يستخدم يف بعض األحيان للداللة على "العبد" هو مصطلح 

ضافة إىل الكلمة الدخيلة "باندي" ؛ إ(Cul)"أسري"... ومصطلح "عبد" يف اللغة الرتكية يقابله "قل" 
(Bande) ."أما  92من اللغة املغولية، ويف الفارسية غوالم للرجل؛ أما املرأة فتلقب ب"كينيس

وحسب القانون الدويل فهو  ،مبعىن يأخذ (Capere)مصطلح أسري فتعود جذوره إىل اللغة الالتينية 
  93الشخص الذي يعتقل يف احلرب "أسري حرب".

صلى - يد: جاءنا اخلرب عن رسول اهللا وأما عن حكم األسارى والسيب يف اإلسالم ، قال أبو عب
يف حكم األسارى من املشركني بثالث سنن: املّن والفداء والقتل، وا نزل الكتاب،  -اهللا عليه وسلم

ْشرِكِ 
ُ
 َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم". وبكل نيَ قال اهللا تبارك وتعاىل: "فَِإما َمنا بـَْعُد وِإما فداًءا". وقال: "فَاقـْتـُُلوا امل

  وقد اختلف العلماء يف حكم قتلهم بني رافض ومؤيد. 94.-صلى اهللا عليه وسلم- ل رسول اهللا عم

وحسب اعتقادي فإن االسالم حفظ لألسري كرامته وإنسانية، واعتربه من الفئات االجتماعية 
َلى ُحبِه املستضعفة، اليت جيب على كل مسلم اإلحسان إليها، يقول اهللا تعاىل: "َويُْطِعُموَن الطَعاَم عَ 

                                                 
92 "Abd", The Encyclopedia of Islam, V1 (A-B), Leiden: Brill, 1986. 
93 "Captive", Encyclopedia Britanica, A Dictionary of Arts, Sciences, Literature  and General 
Information, V5 (C), New York: Encyclopaedia Britannica, Irtc., 1910. 

، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 1هـ)، كتاب األموال، حتقيق شاكر ذيب فّياض، ج251محيد بن زجنويه (ت 94
   .293-292، ص1986اإلسالمية، الرياض، 
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)؛ "وأما األطفال فإنه حيكى أن األوزاعي أنه كان ال يرى 08ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا". (اإلنسان، األية 
أن يردوا إليهم أبدا، بعد أن يباعوا، أو يقسموا، بفداء وال غريه. ويرى أن الصغري إذا صار يف ملك 

  95ا كافران. ويقول: املِْلُك أوىل به من النسب.املسلم فهو مسلم، وإن كان معه أبواه مجيعا، ومه

ويف حالة هروب األسرى املسلمني وجلوؤهم إىل البالد اإلسالمية؛ فهم يعتربون أحرارا وال يتم 
دفع أي فدية للدولة اليت كانوا أسرى على أراضيها، يقول القاضي إبن السراج األندلسي: "الذي 

فديتهم (األسرى الفارين) وال ردهم، ألن املراكب بالعادة  يرتجح من جهة الفقه هو أنه ال جيب غرم
اليوم تنزل منزلة بالدهم ومعاقلهم، ألم ال يسرحوم فيها، وال ينزلوم منزلة أمواهلم اليت أخذوا 

   96األمان عليها".

  :1580 -1500األسر في المتوسط  -ج

ضد أصحاب البشرة البيضاء  إن عمليات األسر خالل الفرتة احلديثة، كانت توجه يف الغالب
، وهنا يربز الصراع اإلسالمي املسيحي يف (White slavery)أو ما يعرف "بالرقيق األبيض" 

املتوسط، والذي أعطى شرعية هلذه اهلجمات البحرية، وجعلها يف مركز القداسة؛ فاملسلمون كانوا 
 La)فيها حربا مقدسة  افرأو دائما ما ينظرون إىل هذه العمليات "كجهاد حبري"، أما املسيحيون 

Guerre Sainte) وهلذا فإن هذه العمليات كانت ذا طابع مرغوب عندما توجه ضد القوى ،
  الدينية املعادية، يف حني أا تنبذ إذا وجهت ضد القوى الدينية الصديقة.

وخالل العصور الوسطى، أخذ املسيحيون واملسلمون أنفسهم كأسرى يف البحر املتوسط ويف 
ات احلرب، وكنتيجة، فإن احلكام املسلمني من األندلس إىل اإلسكندرية، أنشؤوا فرقا من ساح

، ففي سنة 97، للمفاوضة حول افتداء إخوم يف الدين(Fakkakin)املبعوثني يدعون "الفكاكني" 
وصلت إىل السلطان املغريب رسالة من غرناطة، تشري إىل إمسني من أمساء الفكاكني  مها سعيد  1468

بن حيىي اجلناق وحممد ابن حسني الفقيه، الّلذين كانا يستعدان لدفع رطل من الفضة اخلالصة لفدية 

                                                 
  .209محيد بن زجنويه، مصدر سابق، ص 95
هـ)، فتاوى أيب القاسم بن السراج األندلسي، حتقيق أبو األجفان حممد، امع 848ج األندلسي (ت أيب القاسم بن السرا  96

   .223، ص2000الثقايف، أبو ظيب، 

97 Gerald Maclean, Nabil Matar, Britain and The Islamic World, 1558–1713, New York: 
Oxford University Press, 2011, p.124. 
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ويف نفس الوقت أنشأت الكنيسة الكاثوليكية منظمة الثالوث  98أسري امسه أمحد ابن أمحد البسطي،
أصبحت ، اللتان نشطتا يف فرنسا وإسبانيا، وكالمها 1218، ومنظمة سيدة الرمحة 1198املقدس 

  99ناجحة ومؤثرة، حيث استمرت يف احلصول على االمتيازات من السلطة امللكية لتسهيل نشاطها.

ومع مطلع القرن الرابع عشر كان املسيحيون قادة "قراصنة " املتوسط، حيث تعاملوا مع العديد 
هنة، وبعدها الكربى إىل إعاقة هذه امل  من العبيد والسلع احملجوزة. وأدى ظهور األساطيل التجارية

بقليل أصبحنا نسمع أقل عن "القراصنة األوربيني"؛ وأكثر عن "القراصنة" املغاربة. فالسكان املستقرين 
على سواحل خليج قادس كانوا ذا نزعة "قرصانية"، وكانت مدينة املهدية أو إفريقيا ملجأ "للقراصنة". 

جتهز لإلحبار يف املتوسط من أجل عشر أن أساطيل عنابة كانت  الثاينويشري البكري خالل القرن 
ويقول ابن خلدون:" شرع يف ذلك (القرصنة) أهل جباية منذ ثالثني سنة فيجتمع النفري  100 الغنائم.

والطائفة من غزاة البحر، يضعون األسطول ويتخّريون له أبطال الرجال، مث يركبونه إىل سواحل الفرجنة 
يه، ويصطادون ما يلقون من أساطيل الكفرة وجزائرهم على حني غفلة فيختطفون ما قدروا عل

فيظفرون ا غالبا ويعودون بالغنائم والسيب واألسرى، حىت امتألت سواحل الثغور الغربية من جباية 
 101بأسراهم تضّج طرق البالد بضّجة السالسل واألغالل".

ل ؛ أدى إىل هجرة واستقرار العديد من األندلسيني على طو 1492إن سقوط غرناطة سنة  
سواحل املغرب االسالمي (املغرب، اجلزائر، تونس، طرابلس)، وذا أصبحت مدن كوهران، جباية 
وغريها مراكز "للقرصنة"، ويذكر حسن الوزان: "كان جتار وهران فيما مضى جيهزون على الدوام سفنا 

رقة شراعية وأخرى مسلحة ميارسون ا القرصنة، وجيتاحون سواحل قلطونية، وجزر يابسة ومنو 
لكن الوسائل اليت كان يستخدمها  102وميورقة، حىت أصبحت املدينة تزخر باألسرى املسيحيني".

هؤالء البحارة، كانت تعترب بدائية باملقارنة مع وسائل ذلك العصر. وهلذا فإن التوسع االسباين يف 

                                                 
98 Nabil Matar, Euroupe Through Arab eyes 1578-1727, New York: Columbia Press 
University 2009, p.47. 
99 Gerald Maclean, Nabil Matar, Britain and The Islamic World…, op.cit, p.125. 
100 Stanly Lane-Pool, op.cit., p.24. 

وي الشأن ذخلرب يف تاريخ العرب والرببر، ومن عاصرهم من خلدون: ديوان املبتدأ وا ابنعبد الرمحن ابن خلدون، تاريخ  101
   .578، ص2004، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 6األكرب، تح. خليل شحادة، ج

  .30، ص1983، دار الغرب االسالمي، بريوت، 2(جزأين)، ط 2حسن بن حممد الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، ج  102
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وضع حد املنطقة مل يلقى صعوبة تذكر؛ وبطبيعة احلال كانت احلجة اليت اختذها االسبان، هي 
العامل املسيحي يدعم فكرة تدمري وكر الفساد، أين إّن هلجمات البحارة املغاربة، يقول آيب بورجس: " 

حيلق يوميا لصوص القرصنة يدمرون السواحل االسبانية، الربوفانس، وإيطاليا، وحيملون الرجال 
املمتدة بني سنيت  ففي الفرتة 103واألطفال، لبيعهم يف األسواق االفريقية (املغرب االسالمي)".

، استوىل اإلسبان على املرسى الكبري، وهران، جباية، وعجل ملوك تنس، تلمسان 1505-1510
واجلزائر بدفع الضرائب، أما طرابلس اليت رفضت أن تتبع مثاهلم، فقد كان اهلجوم عليها عنيفا جدا 

وبيعوا بأسعار  واقتيد عدد هائل من األسرى 104، هلك على إثرها مخسة آالف ساكن.1510سنة 
 مكتظةخبسة يف األسواق االسبانية (بني الثالثة إىل مخسة وعشرين دوقة)، لتصبح سفن الدولة 

  105بادفني.

مل يكن البحارة أو "القراصنة" املغاربة يقلقون االسبان يف توسعام؛ ولكن عندما ظهر البحارة 
ذلك أن هؤالء الرجال جاؤوا املشارقة يف وسط وغرب البحر املتوسط، حدثت تطورات جديدة، 

بسفن أكرب حجما وكانت أكثر تسليحا، كما كانوا هم أفضل تدريبا على فنون احلرب البحرية، 
فكانوا يفهمون استخدام القوس والنشاب والصلب السريع واالنكسار، ومن جهة أخرى فإنه كان 

يف مهنته مبكرا حني أسر هلؤالء، قائد مثل عروج اجتمعت فيه الشجاعة واملهارة، كما أظهر ذلك 
  106سفينتني كبريتني من سفن البابا.

ومع مطلع القرن السادس عشر كانت التجارة، متثل شريان احلياة بالنسبة جلنوة؛ لكن جتارا 
أصبحت حتت هجمات البحارة املسلمني (املغاربة)، الذين كانوا يبحرون من مشال إفريقيا. حيث 

، وكان الرد اجلنوي سريعا وهذا عندما 1510ة جنوية غنية سنة استوىل األخوين بربروسة على محول
  107سفن من أصل مثانية. أربعةسفينة جنوية قواعد األخوين، وجنحوا يف االستيالء على  11هامجت 

                                                 
103 Bargès Abbe J-J, complètement de l’Histoire des Beni Zeiyan, p.aris: Ernest Loroux, 
libraire-éditeur, 1737, p.405. 
104 Masson Paule, Histoire des établissement et du commerce Française dans l’Afrique  
Barbaresque (1560-1793), (Algérie, Tunisie, Tripoliane, Maroc), p.aris: librairie  Hachette et 
Cie, 1903, p.04. 
105 Fernand Braudel, Vol.02, op.cit., p.755. 

  .182جون ب. وولف، مرجع سابق، ص  106

107 Deborah Goodwin, p.irates, p.rofits and Politics: the Dilemma of Gunboat Diplomacy, 
Sandhurst Occasional Papers, No 4, Royal Military Academy Sandhurst, 2011, p.04-05. 
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وأصبح تصاعد عمليات "القرصنة" ملحوظا يف اجلزء الغريب للمتوسط، خاصة بعد طرد فرسان 
. ومن مث استقرارهم جبزيرة مالطة، وجعلها مركزا لعمليام 1523القديس يوحنا من جزيرة رودس سنة 

ضد التجارة اإلسالمية. ومن جانب آخر فإن التوسع العثماين غرب املتوسط، اعتمد بشكل كبري 
على التنسيق مع سواحل مشال إفريقيا؛ وهذا بدعم قواعدها هناك للهجوم على السواحل اخلاضعة 

  للنفوذ االسباين.

ن نستشفها خالل القرن السادس عشر، هي أن القرصنة" كانت أاهلامة اليت ميكن إن املالحظة 
تثار وتدعم من قبل املدن اليت ترغب يف أن تصبح مدنا جتارية مركزية؛ إضافة إىل تطوير نفسها لتكون 
مراكز حقيقية للنشاط املاركنتيلي. "وبالتأكيد فإن مدينة فاليتا كانت واحدة من هذه املدن، حيث 

، ومتثل امليناء الرئيسي ملالطا. يضاف إليها فيتوريوزا 1566طيني سنة لست من قبل القراصنة املاأس
(Vittoriosa)  سنغليا(Senglea) وكوسبيكوا ،(Cospicua)،  ويف األخري ضاحية فلوريانا
(Floriana).  وتبقى هذه املناطق باإلضافة إىل اجلزائر وليفورن، أهم املناطق "القرصانية" يف

  108املتوسط خالل القرن السادس عشر والسابع عشر.

لقد أعقب حتطيم قلعة البينيون غارات حبرية واسعة، قام ا البحارة اجلزائريون، ولعل أشهرها 
تلك اليت قادها ايدن رايس (امللقب يف الكتابات الغربية بالشيطان الضارب) وصاحل رايس ضد 

 14ام لألسطول االسباين بورتندو من جنوة، اشتبك مع السواحل االسبانية، "فعند عودة القائد الع

سفينة كان يقودها إيدين رايس؛ لقد كانت النتيجة كارثية بالنسبة لألسطول االسباين؛ فقد تويف 
بورتندو، ومت االستيالء على ستة سفن من أصل مثاين غاليارات ضخمة، يف حني أحرقت واحدة 

  109أخرى".

 أعلمت لقد: "1529 نوفمرب 12 بتاريخ اإلمرباطور إىل بلنسية ملك نائب كتبها رسالة يف وجاء
 من تصيبها اليت احملن بسبب خصوصا اململكة، فيها تعيش اليت احلالة عن الربيد طريقعن  جاللتكم

 إم... الكاثوليكية عقيدتنا أعداء األتراك ا يقوم اليت النهب، وأعمال والتخريبات العمليات جراء

                                                 
108 Fernand Braudel, op.cit., Vol. 2, p.757. 
109 Emrah Safa Gürkan, Ottoman Corsairs in The Western Mediterranean and Their Place in 
The Ottoman-Habsburg Rivalry (1505-1535), A Thesis for the degree of Master in History 
Ankara: Bilkent University, June, 2006, p.95. 
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 القاطنني املورسكيني وكل القرية هذه وسيد (Barcent) برسنت لبارونة التابعة القرى سكان أخذوا
  110".أوليقا مقاطعة يف مبورلة

 التوازن غري البينيون قلعة ضياع أن وذكرته اخلامس، شارل زوجها االسبانية اإلمرباطورة عاتبت
 وجباية؛ وهران باألخصو  إفريقيا مشال وقالع أيبرييا جزيرة من كال وأن إفريقيا؛ بشمال املوجود
 تشكل أصبحت منهم أخذت سفينة كل وأن اجلزائر، حبارة املباشر ملدافع التهديد حتت أصبحتا

 إىل ينظمون اخلواص القراصنة من العديد جعل االنتصار هذا أن إىل إضافة على االمرباطورية؛ خطرا
 أندري هاجم حيث شوائيا،ع البينيون قلعة حتطيم على اإلسباين الرد جاء وقد 111.الدين خري صف
 شهدته اليت التنظيم سوء بعد فشلت احلملة لكن ؛اخلامس شارل اإلمرباطور من بأمر شرشال دوريا
  .البداية، وخلفت حوايل ستمائة أسري وقعوا يف يد اجلزائريني منذ

ت مل يقتصر األسر خالل هذه الفرتة على اهلجمات "القرصانية"؛ بل جتاوزه إىل املعارك واحلمال
، اليت وقعت بني االسبان والعثمانيني عددا هائال 1538البحرية، فمثال: خلفت معركة البريفيزا سنة 

،  قاموا بذبح 1535من األسرى. وحسب خري الدين فإنه بعد استيالء االسبان على تونس سنة 
ويات القصور ثالثني ألفا من سكاا، وعشرة آالف امرأة وطفل، وخربوا املساجد واملقابر وبوا حمت

؛ ورغم أن خري الدين بالغ نوعا ما يف إحصاء عدد القتلى؛ 112وأحرقوا آالف الكتب واملخطوطات
إال أنه يعطي لنا اهلمجية االسبانية يف االحتالل، "فشارل اخلامس منح املدينة جلنوده ثالثة أيام، 

إضافة إىل هجوم  113نائم".ليفعلوا ا ما يشاؤون، فاجلنود أنفسهم كانوا يتقاتلون للحصول على الغ
نهم ؛ حيث يذكر ماثيو كراي: "أن اجلزائريني باعوا عددا م1541شارل اخلامس على اجلزائر سنة 

، بني حسن 1558وقد خلفت معركة مزغرين سنة 114".بطريقة ازدراء مقابل حبة بصل عن كل اسباين

                                                 
110

 ،، دار القصبة للنشر والتوزيع، اجلزائر2، ج"الواقع األساطري القرصنة،" مروش املنور، دراسات عن اجلزائر يف العهد العثماين  
  .89ص، 2009

111 Emrah Safa Gürkan, op.cit., p.95-96. 
   .178ص، 2010ة األصالة للنشر والتوزيع، اجلزائر العاصمة، خري الدين، مذكرات خري الدين بربروس، تر. حممد دراج، شرك 112

113 Stanly Lane-Poole, op.cit., p.90. 
  .37، ص2013ماثيو كاراي، خمتصر يف تاريخ اجلزائر، تر. علي تابليت، ثالة، اجلزائر،   114
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وفاة القائد آل كوديت  باشا وآل كوديت بالقرب من مستغامن عددا هائال من األسرى، إضافة إىل
  115وأسر ابنه.

كان ميكن للمسلمني أن يقعوا كأسرى يف يد املسيحيني؛ فاملصادر املسيحية أكدت أن 
املسلمني كان ميكنهم أن يفقدوا حريتهم بنفس الطريقة اليت فقد ا املسيحيون حريتهم. "وقد وصف 

ة مالطا أنه حوايل سنة أحد فرسان منظم ،(Alonso de Contreras)ألونسو دو كونرتيرس 
، متكنوا من أسر سفينة جتارية تركية، حيث أرغموا طاقمها على النزول يف المبيدوزا 1600

(Lampeduza) والبحث عن ملجأ على اجلزيرة... وما نالحظه خالل هذه الفرتة، هو أن ،
أغنياء، ما قد املسافرين عملوا على إخفاء ممتلكام، والتخلص من أي عالمة أو دليل جيعل منهم 

  116يرفع من قيمة فديتهم مستقبال.

عند التدقيق يف مسار القرن السادس عشر؛ هو أن األسرى  أيضا وما ميكن أن نالحظه
احملتجزين، يف أغلبهم كانوا من أصل متوسطي، ويدخلون يف إطار الصراع االسالمي املسيحي؛ 

ية الشرقية، وخاصة املناطق اليونانية اليت فالقراصنة املسيحيون هامجوا بشدة اجلزر والسواحل العثمان
"فالعديد من املؤرخني  ؛أصبحت ختضع للنفوذ العثماين. ونفس الشيء قام به البحارة العثمانيني

املتأخرين قللوا من تأثري العبودية "الرببرية"، ذلك أن هجمات البحارة املغاربة، كانت موجهة ضد 
ما كان يقوم به البحارة الذين اشتغلوا على موانئ مالطة،  العامل املسيحي، واليت كانت متناظرة مع

ليفورنو، وحىت بورستموث، وهامجوا حىت الدول األوربية احملايدة؛ كما هامجوا سفن املغرب االسالمي. 
وآخرون رأوا أن األوربيني الذين أخذوا إىل سواحل املغرب االسالمي واملشرق، مل يكونوا عبيدا، بل 

  117حيث كانوا يتوقعون استعادة حريتهم من خالل الفدية أو التبادل. جلبوا كأسرى حرب،

تعترب املهدية إحدى أهم املناطق البحرية، اليت استخدمها العثمانيون ملهامجة السواحل األوربية، 
ويف هذه الفرتة كانت املدينة حتت قيادة البحار درغوث باشا، أحد أكفأ القادة البحريني يف عصره. 

، متكن اإلسبان من اإلستيالء على املهدية؛ إال أن درغوث استطاع الفرار ، ويف 1550"ويف سبتمرب 
، نصب اجلنوي أندري دوريا فخا لدرغوث، وهذا بإغالق القناة عند جزيرة 1551أفريل من سنة 

                                                 
115 Stanly Lane-Poole, op.cit, p.90. 
116 Daniel Bernardo Hershenzon, op.cit, p.27. 
117 Robert Davis, op.cit, p.21-22. 
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جربة؛ لكن درغوث باشا استطاع الفرار، وبعد سنتني أوكلت له مهمة حكم طرابلس اليت أخذها 
إىل كاثرين  1550ويف شكوى من جمالس مرسيليا سنة  118".1551ن فرسان مالطة سنة العثمانيون م

ميديتشي، أطلعوها عن املضايقات وحاالت االستيالء اليت تتعرض هلا بعض السفن املارسيلية من قبل 
  119"قراصنة" اجلزائر.

ية هذه لقد انتشرت األسواق اخلاصة باألسرى بشكل ملحوظ خالل الفرتة احلديثة، وتربز أمه
األسواق على حسب النشاط القرصاين لبحارا، فأغلب هذه األسواق وجدت على مدن ساحلية؛ 

، وكانت (Segna)رسيليا، سيغنا ني، جنوة، اجلزائر، واد امللح، ماولعل أمهها: ليفورن، ماس
قام  1547السلطات العليا ومالك السفن يرسلون مبعوثيهم إىل هذه املدن لشراء األسرى، "ففي سنة 

ت دو ميديشي بشراء مخسني عبدا حلاكم صقلية، مببلغ أربعني إيكة يف ندوق توسكانيا، الكو 
املتوسط عن كل مخسة أشخاص... وقد أعلن السيد األعظم ملالطا، أن ستة من سفنه أسرت من 

قام  1549، ويف سنة 120قبل درغوث باشا، وأن عدد العبيد على اجلزيرة، ال يكفي لتأدية األشغال
، بإرسال وكيل إىل سيغنا لشراء العبيد (Grand Duke of Tuscany)سيد األعظم لتوسكانيا ال

  121األتراك".

وميكن أن نرجع تطور األسر خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر، إىل حاجة السفن 
احلربية والتجارية للمجدفني، حيث أن العديد من هؤالء األسرى كان يتم شراؤهم للتجديف على 

السفن؛ سواء اإلسالمية أو املسيحية، واليت كانت حىت تلك الفرتة تعتمد بشكل شبه كلي على  ىعل
جمدفا، ويف بعض األحيان قد تصل إىل ثالمثائة  240- 150ادفني، "فهذه السفن كانت حتتاج بني 

بالغ  وما ساعد أيضا على تطور األسر؛ هو أن ادفني األحرار كانوا يتقاضون م 122جمدف وأكثر".
كبرية للعمل على السفن كمجدفني، وهلذا كان يلجأ مالك السفن وحىت السفن امللكية، إىل شراء أو  

                                                 
118 Salvatore Bono, Les Corsaires en Méditerranée, p.aris: Ed. La Porte, 2000, p.20. 
119 Géraud Poumarède, Rivalités maritime Européennes (16-19 siècle), Revue d’Histoire 
Maritime, N°4, PUPS, 2005, p.118. 
120 Salvatore Bono, op.cit., p.80. 
121 Fernand Braudel, Vol.02, op.cit., p.757. 
122 Bono Salvatore, "Achat d'esclaves turcs pour les galères pontificales (XVIe - XVIIe 
siècles)", Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°39, 1985, p.79. 
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 كراء جمدفني يشتغلون دون تقاضي رواتب. وهؤالء كانوا يلقبون يف اجلزائر حسب هايدو "بالبقارين"

(Bagarin) .123  

ات البحرية اجلزائرية يف ، تصاعدا ملحوظا للغار 1580-1550سنيت  شهدت الفرتة املمتدة بني
البحر املتوسط، ما انعكس على عدد األسرى املسيحيني باجلزائر؛ ويذكر هايدو الذي أقام باجلزائر 

" أن الغنائم كانت كثرية حبيث ال ميكن إحصاؤها... حيث تصبح األماكن مكتظة  )1578-1581(
وقد فقد آالف  124قداس باخلارج".أيام االحتفاالت الدينية، ففي بعض األحيان كان يتوجب إلقاء ال
دفني على ظهور السفن اإلسالمية؛ املسلمني حريتهم، يف حني إستعادها مسيحيون بعد أن كانوا جم

بعد ساعات من بداية املعركة، متكن املسيحيون من أسر أكثر من ، "و 1571125في معركة ليبانتو ف
ة حريتهم. ويف معركة وادي ستعادمثانية آالف مسلم، يف حني أن مخسني ألف مسيحي متكنوا من ا

، أو امللوك الثالثة، فقد أربعني ألف برتغايل حريتهم، من بينهم نبالء. وبعد أن استعاد املخازن
  126، أسروا اآلالف من اجلنود االسبان".1574العثمانيون تونس من يد اإلسبان سنة 

يقوم ادفون على  كان ميكن لألسياد أن يصبحوا أسرى يف كثري من األحيان، وذلك عندما
السفن بالثورة على أسيادهم، واهلروب ا حنو السواحل؛ إما املسيحية أو اإلسالمية، ويف هذا الصدد 

 بأموال استانبول إىل اجلزائر من راجعتني فيهما جئنا اللتني السفينتني سافرتا يذكر التمقرويت: "ولقد
 اجلند وذخائر التجار وأموال وغريهم والقبطان وزيروال للسلطان بأمثاهلا، وهدايا البالد وجباية كثرية
 مماليك العلوج فيها قام بليلة البالد عن انفصلوا أن فبعد... املسلمني من كثري فيها وسافر ذلك وغري

 فرمى املسلمني، من حارم ومن الرايسني فقتلوا اهلدية ونصارى القذف نصارى من فيها من رايسها،
 بالسفينتني النصارى وذهب بعضهم، وغرق بالسباحة بعضهم فنجا البحر يف أنفسهم املسلمني بعض

                                                 
123 Haedo Fray Diego, Topographie et Histoire générale d'Alger, Tr. Mounreaut et 
Berbrugger, 1870, p.88. 
124 Haedo Fray Diego, op.cit, p.203. 

 Manuel Rivero Rodriguez, La Batalla de Lepanto: Cruzada, Guerra santa e نظر:ي  125

Identidad confisional, silek, Madrid: 2008. 
126 Daniel Bernardo Hershenzon, op.cit, p.15. 
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 من وهناك املسلمني رجال من أيديهم دخل ومن والصبيان، والنساء األموال من فيها مبا بالدهم إىل
  127بنفسه". رمى وال يقاتل مل استسلم

  :1671-1580لألسر القرن الذهبي  -د

، اتساعا غري مسبوق للغارات البحرية، 1680-1580لقد شهدت الفرتة املمتدة بني سنيت 
  وميكن أن نرجع ذلك إىل سببني رئيسيني:

  الرتاجع العثماين غرب املتوسط، واية زمن املعارك البطولية بني العثمانيني واإلسبان -1
وتوكيل حبارم لتصفية احلسابات بني الطرفني؛ وذا قام العثمانيون بدعم حبارم املستقرين على 

واحل املغرب االسالمي، ونفس الشيء فعله اإلسبان مع حبارة مالطا وتوسكانيا وطنجة؛ ويف املقابل س
حدثا هاما هو طرد املورسكيني من األندلس، وتأسيس موانئ جديدة "للقرصنة"،  1609شهدت سنة 

  أشهرها مدينة سال.

ول مشال أوربا: دخول دول جديدة إىل املتوسط أوائل القرن السابع عشر، ممثلة يف د -2
(إجنلرتا، هولندا، السويد، الدمنارك، هامبورغ وليباك...إخل). يضاف إىل هذا التحاق العديد من 
"القراصنة" اإلجنليز واهلولنديني بسواحل املغرب االسالمي؛ خاصة بعد توقيع اإلجنليز (امللك جيمس 

ملنطقة، طرق الولوج إىل احمليط ؛ فعّلموا حبارة ا1604األول) ملعاهدة سلم وصلح مع االسبان سنة 
؛ 1606األطلسي، ولعل أشهرهم البحار دانسر الذي يعتقد األب بيار دان أنه قدم إىل اجلزائر سنة 

  1605.128الذي وصل تونس سنة  (Ward)وكذا البحار وارد 

س العالقات الرمسية مع الباب العايل؛ يإن العالقات اهلولندية مع دول مشال إفريقيا، سبقت تأس
، وجهت السلطات اهلولندية رسالة إىل باشا اجلزائر، تعلمه فيها عن متكن حبارا 1604ففي سنة 

 (Sluis)من حترير مسلمني "أتراك"، كانوا على منت سفينة إسبانية، بعد االستيالء عليها يف سلويس 

                                                 
 1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر 2طموالي بلحميسي، اجلزائريون من خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين،  127
  .59ص

 A true and certain report of the beginning, p.roceedings, overthrows, and now present ينظر:  128

state of Captains Ward and Dansker, the two late famous pirates; from their first setting foorth 
to this present time, p.ublished by Andreiv Barker, Master of a ship, who was taken by the 

confederates of Ward and by them sometime detained prisoner, London: 1609. 
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ذلك أم قاموا  حبركة ممثالة؛ اجلزائريون، دون اشرتاط أي فدية، ورد 129الواقعة يف مقاطعة الفالندر
  130بتحرير اهلولنديني املتواجدين يف قبضتهم.

شهدت السنوات األوىل من القرن السابع عشر، تزايد عدد السفن املشتغلة على سواحل و 
 (Sailing Vessels)،  سإىل سايلينغ فيزل (Galley)املغرب االسالمي، وتطورها من الغاليه 

 80سفينة، مث  50كانت متلك اجلزائر  1617"ففي سنة القادرة على اإلحبار يف احمليط األطلسي، 

سفينة؛ أما تونس فقد كانت دائما أقل من  120، ويف أحيان أخرى ترتفع لتبلغ 1625سفينة سنة 
سفينة... ويف املقابل فإن دول أوربا  30-20نظريا اجلزائر، ففي هذه الفرتة كانت متلك بني 

وهذا برتخيص  1609-1606نا يف الفرتة املمتدة بني سنيت قرصا 130الشمالية؛ وخاصة هولندا كلفت 
من هذه الغنائم كانت متنح  %20رمسي ملهامجة أي سفينة تعود لإلسبان، جللب فوائد للخزينة، فـــ 

وحىت القراصنة اإلجنليز نشطوا خالل هذه الفرتة بشدة، ففي 131إىل الطبقة احلاكمة. %10للدولة، و
بعد أن  ،(Griffon)ومرحبا بأحد القراصنة الذي يدعى قريفون  ، كان الداي مسرورا1600سنة 

جلب إىل املدينة غنيمة حتتوي مواد وسلع، ختص أعدائهم اإلسبان... أيام قليلة بعد ذلك، ظهر 
قبطانني إجنليزيني أمام سواحل مدينة اجلزائر، وادعوا أم من لندن، حمملني "بالصوف واخلشب 

  132جلزائريون حبفاوة.الربازيلي"، حيث استقبلهم ا

سفينة نابولية، وأكثر من  11، مت جتهيز محلة بإيطاليا (ماسينا)؛ تكونت من: 1611ويف سنة 
سفن صقلية، حتت قيادة املاركيز سانتاكروز، وكانت احلملة  7وسفن مالطية،  5عشرة سفن جنوية، 

ىل سواحل أسري، نقلوا إ 500خبليج قابس، خلفت  (Kerkanna)موجهة ضد مدينة قرقنة 

                                                 
ن مشال أوروبا كان يف املاضي وحدة قائمة بذاا حىت بداية العصر احلديث. يشكل ثلث املنطقة التارخيية جزء م الفالندر:  129

ا للفالندر حالًيا مقاطعاُت الفالندر الشرقية والغربية يف مشايل بلجيكا، ومتتد قليًال لتدخل يف هولندا. أما بقية الفالندر فتقع حاليً 
  دارية الفرنسية املعروفة باسم نورد.يف النصف الشمايل من املنطقة اإل

130 Alexander de Groot.H., Ottoman North Africa and the Dutch Republic in the seventeenth 
and eighteenth centuries, Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°39, 1985 
p.131. 
131 Alexander de Groot.H., p.131. 
132 Gerald Maclean, Nabil Matar, op.cit., p.22. 
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، أحصى السفري البندقي يف لندن، فواجع عظيمة مّست االقتصاد 1621ويف شهر أكتوبر 133صقلية.
  134".شخص 2000االسكتلندي، وهذا بتعرض مخسني سفينة جتارية لألسر، ا 

نتيجة حتطم السفن  حيدثإن جزءا كبريا من األسر الذي كان يقع خالل الفرتة احلديثة، كان 
(Shipwreck)  السواحل اإلسالمية واملسيحية، وكان هؤالء االشخاص يعتربون أسرى على

"مثلما حدث مع إليزا براديل من ليفربول سنة خيضعون للمنطقة اليت تدمرت سفينتهم على سواحلها. 
، زوجة الكابنت براديل، قائد السفينة سايل االجنليزية، اليت كانت متوجهة حنو جزيرة تولريايف 1818

ن حتطمت سفينتها على سواحل منطقة املغرب، واقتيدت كأسرية بني عرب املنطقة (الكناري)، أي
  135وقضت مع زوجها والطاقم حوايل ستة أشهر، إىل أن قام القنصل االجنليزي بافتدائها".

أنتجت احلروب الدينية األوربية؛ وخاصة الفرنسية جري العديد من األسرى الربوتستانت حنو 
 أحيان أخرى بيعهم كعبيد يف األسواق االسالمية. "ففي إحدى املرات قام السواحل العثمانية، ويف

الفرنسية، لرتحيلهم حنو العامل اجلديد 136طائفة اهلوغونوت، بإعطاء وعود لنيأحد القباطنة الفرنسي
ونفس الشيء حدث مع مسلمي 137لكنه بعد ذلك قام جبلبهم إىل مدينة اجلزائر، أين باعهم كعبيد".

، وحسب أمحد بن قاسم احلجري؛ فأن 1609ردهم من قبل فليب الثالث سنة األندلس بعد ط
مسلمي األندلس قاموا بإكرتاء الرياس الفرنسيني على أن يبلغوهم يف أمان إىل البالد اإلسالمية لكنهم 

                                                 
133 Jullian S. Corbett, England in The Mediterranean 1603-1713, Vol.01 (02.Vol), 2nd Ed, 
London: Longmans, Greend and Co 1916, p.24. 
134 Nabil Matar, English Accounts of Captivity in North Africa and The Middle East: 1577-
1625, Renaissance Quarterly, 54, 2001, p.564-565. 
135 Eliza Bradley, An Authentic Narrative of the Shipwreck and Sufferings of Mrs. Eliza 
Bradley, the Wife of Capt. James Bradley of Liverpool, Commander of the Ship Sally, which 
was Wrecked on the Coast of Barbary, in Jun 1818, Boston: Printed by James Walden, 1820, 
p.05-21.  
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عرض أندلسيي سال مدينتهم  1640ويف سنة 138غدروا م؛ فنهبوهم ورموهم على جزر املتوسط.
ة إىل حترير مجيع األسرى اإلسبان املوجودين باملدينة، مقابل أن يسمح هلم على االسبان، إضاف

االسبان بالعودة إىل إسبانيا، واستعادة أطفاهلم؛ حىت وإن قابلوا عديد املشاكل من البحرية االجنليزية 
  139أو السلطة املغربية، فهم يشعرون بأم إسبان.

إمدادات لشراء  (La chevalier de Gout)غوت  ، طلب الفارس دو1662ويف سنة 
 Duc)أتراك من مالطة، من أجل املشروع القادم، وهو الذي اقرتح احلملة اليت قادها الدوق بيفورت 

de Beaufort) ..140.بعد سنتني ضد جيجل  

ويعتقد البعض أن نشاط البحارة املالطيني يف املتوسط، كان يرتكز على ثالثة أسس رئيسية 
قتصادي، ليس فقط من خالل اإلستيالء على الغنائم والعبيد؛ لكن أوال: دعم وخدمة اهلدف اإل

أيضا بتقليل هجمات البحارة املسلمني على األراضي املسيحية، ثانيا: خدمة اهلدف الديين؛ وذلك 
ان يف البحر، لكي ال يكونوا  من خالل شن احلرب إعالء لكلمة اهللا، وأخريا: اإلبقاء على الفرس

  141على األرض. كساىل

تطورا كبريا؛ مل تشهده العصور السابقة،  1700-1500األسر خالل الفرتة املمتدة بني  شهد
حيث أصبح يوجه ضد أصحاب البشرة البيضاء، وقد سامهت "القرصنة" يف تطويره؛ وجعله يأخذ 

يدخلون يف إطار الصراع املسيحي  ،الواقعني يف األسر خالل هذه الفرتة باعتبارطابعا مشروعا، 
  ما جيعلنا نلقبهم بـ "أسرى حرب". اإلسالمي،

  

  

                                                 

 .، تح1613-1611أمحد بن قاسم احلجري (أفوقاي)، رحلة أفوقاي األندلسي، خمتصر رحلة الشهاب إىل لقاء األحباب  138 
   .19، ص2004حممد رزوق، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 

139 Nabil Matar, Euroupe Through Eyes…, op.cit, p.14. 
140 Berbrugger, De l’esclavage musulman en France, R.A, N°1, 1856, p.39. 
141 Emanuel Buttigieg, Clash of Civilation; Crusades, Knights, and Ottomans, An Analysis of 
Christian-Muslim Interaction in The Mediterranean, Roma: Piza University Press, 2007, 
p.212. 
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 إن القصف االجنليزي للجزائر، أدى إلصدار الديوان قرارا بأسر القنصل االجنليزي.

، دون أي رد فعل إجنليزي متوقع، فالشرف امللكي أصبح عرضة لتمر مل تكن ذه األحداثوه

للمساس، واهليبة اإلجنليزية ميكن أن تتعرض لالهتزاز، وهلذا أصبح اإلجنليز مطالبني برد فعل 

عمليات حبرية ناجحة ضد  1670اإلجنليزي على االقل. وشهدت سنة  الشرفحيفظ 

ن تضعف احلركة البحرية اجلزائرية بشكل استطاعت اجنلرتا من خالهلا أ ،األسطول اجلزائري

  واضح.

   :1671 عودة الرياس إلى الحكم -1

 السابعشهدت العالقات االجنليزية اجلزائرية، تدهورا ملحوظا أواخر ستينيات القرن 

، إال أنه مل يتوصل إىل أي 1669يف أوت سنة توماس آالن عاد إىل اجلزائر  ورغم أنعشر، 

نتائج مرضية، ويف سبتمرب عاد مرة أخرى وقام بقصف املدينة واالستيالء على جمموعة من 

الفرقاطات اجلزائرية املوجودة بامليناء، ويف نوفمرب من نفس السنة كتبت ثالث رسائل من قبل 

واجده كأسري يف ، أكد له فيها ت(Williamson)القنصل اإلجنليزي إىل السيد ويليامسان 

منزله اخلاص، لكنه "إذا تدخل امللك وطلب حتريري فسيوافقون على الفور". ويعترب القنصل 

احلماية ، ويف هذه الفرتة كان يتواجد باجلزائر حوايل مائيت له  روفّ صديقا مقربا للباشا الذي 

   1باملدينة. أسري اجنليزي

  :1671انفراد الرياس بالحكم  -أ

جاءت . ومت االستيالء عليها وهدت جمموعة من السفن اجلزائرية،ش 1670أوت  12 يف

 488 ؛44 ،رجل، سفينة النمر 488و 44 ،ائرية كاآليت: سفينة إناء الزهرةأمساء السفن اجلز 

                                                           

1
 Jullian S. Corbett, England in The Mediterranean, 2Vol (Vol 2), 2

nd
 Ed, London: 

Longmans, Greend and Co 1916, p.101. 
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؛ 38، ، سفينة راعي الغنمرجل 300؛ 40، ، سفينة النخلةرجل 380؛ 44، رجل، سفينة الفهد

  .رجل 330؛ 38، رجل، والوردة الذهبية 360

، وصلت أخبار إىل القائد االجنليزي مفادها أن جمموعة من السفن 1671ويف ماي 

احلربية اجلزائرية ترسو على ساحل جباية، وبعد هجوم إجنليزي فاشل، ويف الوقت الذي كان 

جيهز فيه االجنليز أنفسهم هلجمة ثانية؛ استطاع اجلزائريون محاية أنفسهم خلف جمموعة من 

القوية؛ لكن اإلجنليز اخرتقوها واستطاعوا تدمري سبع بوارج جزائرية ذات الكتل اخلشبية 

الثمانية والعشرين إىل الثالثني مدفعا. هذه األحداث دفعت الرياس إىل الثورة ضد السلطة 

وتعيني أول داي ذات صالحيات جديدة ودخول اجلزائر مرحلة الدايات، وذا متكن اإلجنليز 

  2ع معاهدة صلح وسالم جديدة.من إجبار الداي على توقي

أدت الثورة إىل عودة الرياس إىل احلكم، وتنظيم أنفسهم بشكل أقوى من ذي قبل   

إىل اجلزائر إىل غاية سنة  باشواتالكما أم استمروا يف احرتام قرارات الباب العايل يف ارسال 

  . وكان الدايات األربعة االوائل من أفراد البحرية.1711

إن جتول األساطيل األوربية يف عرض البحر املتوسط، وديدام املستمرة بقصف 

، مستغلني الضعف اليت وصلت إليه البحرية اجلزائرية واالضطرابات "هايلاأل"اجلزائر أخاف 

ت قوة جديدة هي القوة ، فقد نشأومنفكهالداخلية أيضا، ومبا أن قوة الرياس غدت ضعيفة 

اليت اارت هي األخرى  االنكشاريةنمو شيئا فشيئا على حساب اليولداشية، وأصبحت ت

مل تعد توفد إىل اجلزائر األبطال  ؛وغدى من الصعب اجياد عناصر جديدة ألن األناضول

  3الشجعان، وغدت العناصر الوافدة إىل اجلزائر معظمها من القتلة واملشاغبني.

                                                           

2
 Jullian S. Corbett, op.cit, p.359. 

 .406، ص1989، األتراك يف إفريقيا الشمالية، تر. حممد علي عامر، دار النهضة العربية، بريوت ، ألرت عزيز سامح 3
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صاحبها من حتول أخالقي، أن  ، وماوما يثبت حتول عقلية اجلهاد إىل عقلية القرصنة

كثر من ثالثني ، مل يقتل واحد أ، وعددهم 1659-1515الباشوات الذين تعاقبوا بني سنيت 

منهم؛ ما عدا واحد سقط حتت ضربات انتقام شخصي، يف حني أن كل اآلغوات، وحوايل 

  4نصف الدايات قتلوا.

  :1679الوصول إلى اتفاق مع هولندا  -ب

أدت الثورة إىل استقدام داي جديد، ذا جاه واحرتام من الرياس، فهو مل يستأثر باحلكم 

لنفسه؛ بل لعب صهره بابا حسن (زوج ابنته) دورا كبريا يف احلكم، ونشطت يف عهده 

  بشكل كبري. "القرصنة"

؛ "خاصة وأن العالقة وأعطى الداي تلميحات لرغبته يف جتديد الصداقة مع اهلولنديني

، وأرسل رسالة إىل 1674-1662بني الطرفني شهدت أسوأ احنطاط هلا يف الفرتة املمتدة بني 

، األمري وليام الثالث، بواسطة التاجر يعقوب دو باز (Standtholder)ستاندثولدر 

(Jacob De Baz)  والفزيائي األمسرتدامي موسي رافيال سالوم(Mossi Rafeal 

Salom) ، وكان هدفهم تثبيت عالقات جديدة مع اجلزائر، وقررت هولندا ارسال وفد حتت

 12اجلزائر أربعة بوارج حربية يف  تيادة توماس هيس، مع تعليمات بعقد معاهدة. وصلق

وكان عقد املعاهدة بطيئا جدا ذلك أن اجلزائريني ترددوا يف اختيار مع من  .1675أكتوبر 

 1677ا أم هولندا؛ خاصة وأن اجلزائر فتحت احلرب ضد اإلجنليز سنة سيوقعون الصلح فرن

، وعّني هيس 1679. ويف األخري قرر اجلزائريون اختيار هولندا سنة 1682واليت استمرت لغاية 

  5".كقنصل والتاجر يعقوب دوباز كنائب له

                                                           

 .183، ص1964، ، مكتبة النهضة اجلزائرية اجلزائر3تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، ج امليلي مبارك، 4

5
 De Groot Alexander.H. Ottoman North Africa and the Dutch Republic in the 

seventeenth and eighteenth centuries, Revue de l'Occident musulman et de la 

Méditerranée, N°39, 1985, p.139. 
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تشهد ثباتا، فعلى سبيل مل ؛ إال أن العالقة 1679أفريل  30ورغم أن املعاهدة وقعت يف 

، اليت كانت تتبع هلولندا (Zeelant)جزر الزيالنتية  1686التمثيل ال احلصر: اشتكت سنة 

إىل الس العام عن استيالء حبارة اجلزائر على العديد من "محوالا الغنية"، وقد "ادعى" 

  6ازات سفر صاحلة.اجلزائريون أحقية احلموالت، باعتبار السفن الزيالنتية مل تكن حتمل جو 

  :1682-1672الجزائري -الصراع اإلنجليزي -ج

بافتداء  هلم، تسمح 1672استطاع الداي اجلديد توقيع معاهد سالم مع اإلجنليز سنة 

 (Samuel Martin)أسراهم بثمن البيع األصلي؛ "كما عني السيد ساموال مارتني 

مساعدا  (Samuel Bontell)كقنصل اجنليزي يف املدينة والتاجر اللّندين )1674-1680(

  7كّل ثروته".  ن له، الذي نشط كوكيل الفتداء األسرى، ما كلفه فقدا

بعد عودة هذا التاجر إىل اجنلرتا، قام باطالع امللك عن وضعية القنصل االجنليزي 

أراد اإلجنليز احلفاظ على العالقات اخلطرية، ونصحه بضرورة اإلسراع بافتداء األسرى، إن 

ء األسرى األقل افتدايتم من خالله لداي وقد قام اإلجنليز بتقدمي عرض ل احلسنة مع اجلزائر؛

اي رفض األمر، وطالب بافتداء األسرى املتواجدين لدى كبار وأعيان ن الدقيمة؛ إال أ

من  44.416تكن ا سوى املدينة. "لكن احلقيقة تقول أن غرفة الربملان اإلجنليزي؛ مل 

من  22.369.245اجلنيهات للفدية، بينما هناك مائتان وثالثة ومثانون رقيقا، يقدرون بــــ 

  8اجلنيهات".

                                                           
6
 Piracy and Privateering in the Golden Age Netherlands, Virginia: Palgrave 

Maclilian, 2005, p.123. 

7
 Playfair, E. L, The scourge of  Christendom, Annales of  British relations with 

Algiers prior to the French conquest, London: Smith, Elder, And Co, 1884, p.114. 

 .331صجون ب. وولف، مرجع سابق،  8
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ورغم هذه املشاكل اليت كانت تقبع فيها اخلزينة امللكية؛ إال أن امللك اإلجنليزي قرر 

وصل األسطول اإلجنليزي  1674ديسمرب  8تعيني جلنة الفتداء األسرى اإلجنليز... وفعال ففي 

اليت ألف قطعة ذات الثمانية، الفتداء األسرى اإلجنليز، ورغم الصعوبات  75اجلزائر، حممال بـــ 

جانفي  18القتها البعثة بسبب تزييف اليهود لدليل األسرى املوجود بقصر الداي؛ إالّ أنه ويف 

ألف قطعة ذات الثمانية،  56بلغ أسري مب 189متكنت البعثة من ااء مهمتها بافتداء  1675

  9قطعة ذات الثمانية قدمت للديوان. 6052وهدايا بقيمة 

وأن العالقات اجلزائرية اإلجنليزية استقرار طويال؛ خاصة  مل تشهد ورغم هذا االتفاق

، "ومل ميّر وقت طويل حىت خلق 1675استولوا على املواقع اهلولندية بعد هزمهم سنة  اإلجنليز

تبحر وبني  اإلجنليزيةهذا التوسع التجاري اإلجنليزي مشاكل مع اجلزائر؛ فقد كانت السفن 

طاقمها "غرباء"، وجبوازات سفر مزودة من القيادة البحرية نفسها، وكان الضباط االجنليز 

  10".للواليةيرفضون تسليم املسافرين الذين كانوا أعداء 

، قائد السفينة (Thomas Herman)ل استوىل الكابنت توماس هارمني ويف املقاب

على سفينتني جزائريتني، تدعى األوىل "شجرة  1677اإلجنليزية سفاير شهر أوت وسبتمرب 

سفينة "بورستموث"  متكنتأكتوبر  28مدفعا)... ويف  46العهد" والثانية "احلصان الذهيب" (

بالقرب من مضيق جبل طارق، يف الوقت الذي  مدفع) 38من أسر سفينة حرب جزائرية (

على سفينة العديد من السفن اجلزائرية األخرى؛ كما استولت سفينتني اجنليزيتني  فيه فّرت

شخصا من طاقمها؛ وفقد اإلجنليز بني  160بعد مقتل جزائرية وقائدها األملاين (العلج)، 

  11عشرين وثالثني قتيال وجرحيا.

                                                           
9
 Playfair, op.cit., p.116-117. 

10
  .334ص جون ب. وولف، مرجع سابق،  

11
 William Laird Clowes, The royal Navy, A History From the Earliest Times to the 

Present, Vol.2, London: Sampson Low, Marston and Company, 1898, p.452. 
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كان الرد اجلزائري عنيفا جدا؛ وذلك عندما هاجم اجلزائريون التجارة االجنليزية يف البحر 

، أكد استيالء 1682املتوسط بشراسة؛ ففي قائمة نشرها السيد آرثر هاربرت يف لندن سنة 

سفينة إجنليزية. وأحصى كاتب  153على  1682-1677اجلزائريني يف الفرتة املمتدة بني 

، ومن اإلجنليز خسروا نصف مليون باوندأن ، 1682-1679رتة املمتدة بني جمهول خالل الف

األمريكية (الربكة  (Massachusetts)بني هذه السفن أربعة سفن من ماساشوستس 

  12الوردة، الوحدة، وليام ماري).

ويبدوا أن اإلجنليز مل يكونوا راضني عما حيصل معهم؛ خاصة بعد توصل اهلولنديني إىل 

توقيع معاهدة صلح، منحت مبوجبها للجزائر جتهيزات حربية سيستعملها البحارة اجلزائريون 

معهم ومع وكان يعلم اإلجنليز أن بقاء اجلزائر يف عداوة ضد التجارة اإلجنليزية مستقبال؛ 

الفرنسية  حالة الفتور اليت متر ا العالقاتقاموا باستغالل ، فوالية اجلزائرية ايعين  فرنسا

وأن احلصار املغريب ملدينة طنجة  خاصةدة سالم مع الداي؛ ه، لتوقيع معايةاجلزائر 

  (اإلجنليزية)، جعل من الصعب على اإلجنليز انفاق مبالغ إضافية لتنظيم محلة ضد اجلزائر.

 ت، وجاء1682سنة  اجلزائرمن التوصل إىل توقيع معاهدة صلح مع وفعال فقد متكنوا 

"وقال لوفشيي  هذه املعاهدة لتحّل نقاط اخلالف؛ اليت أدت إىل انغالق العالقة بني الطرفني.

(Le Vacher)  ميكن أن الذي و عارا، بعد توقيع اإلجنليز للمعاهدة: "السلم االكثر

ومن النقاط اليت عاجلتها املعاهدة؛ "قضية سالمة املواطنني اإلجنليز يف البحر  .13يتخيل"

املتوسط، حيث متنح هلم احلرية يف شراء السلع من املدينة دون إجبار؛ على أن تكون التعريفة 

عن كل السلع اليت باعوها أو مل يبيعوها يف السوق اجلزائرية؛ أما قضية تفتيش  %10املعلومة 

ن ال يتعرضوا أرسال قارب حيمل مراقبني اثنني، على إجنليزية فللجزائريني احلق يف السفن اإل

                                                           
12

 Adrian Tinniswood, p.irates of Barbary, Corsairs, Conquests, and Captivity in The 

Seventeen-century Mediterranean,  New-York: The Penguin Group, 2010, p.151. 

13
 De gramont H. D, op.cit., p.247. 
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ألي ممتلكات موجودة على ظهر السفينة؛ كما نصت على أن ال تباع السلع اإلجنليزية 

. ومشلت 14"الربيطاين غري ملزم بتحرير أي من أسراه حاليا امللكاملسلوبة يف اجلزائر، وأن 

  اية املصاحل الربيطانية يف البحر املتوسط.متحورت يف أغلبها حول محبندا  22املعاهد 

  تصدع العالقات الجزائرية الفرنسية: -د

وعودة اهلدوء النسيب للقارة األوربية، عادت فرنسا إىل سياسة  1678بعد صلح نيمجني 

ائر ز القوة إزاء اجلزائر، وبسبب أسر الفرنسيني لعدد من البحارة اجلزائريني، ومطالبة اجل

، وابداء 1680افتكاكهم؛ ورغم جتدد املفاوضات بني الطرفني اليت استمرت حىت سنة 

رضي الطرفني، حيث اطلقوا مجيع األسرى الفرنسيني اجلزائريني نيتهم يف الوصول إىل اتفاق ي

املتواجدين باجلزائر؛ لكن رفض الفرنسيني تسليم األسرى املسلمني، دفع اجلزائر إلعالن 

، وبعد شهر من فشل هذه املفاوضات، متكن الرياس 1681أكتوبر  18احلرب ضدها، "ويف 

  .15من أسر تسعة وعشرين سفينة فرنسية"

ة اليت عمد إليها لوفاشي والسيد دوسول، الذي أكد أن احلرب رغم حماوالت التهدئ

اقلع من ميناء طولون  الفرنسي األسطول"أن  ؛ إالّ فرنساضد اجلزائر ستكون وباال على 

ن األسطول وتكوّ 16جويلية". 29باجتاه اجلزائر، واليت وصلها يف  1682جويلية  12بتاريخ 

                                                           

14
 Article of Peace and Commerce between the most serene mighty Prince Charles 2, 

by the grace of God King of Great Britain, France and Ireland, defender of the faith, 

and the most illustrious Lords, The Bashaw, Dey, Aga, and Governours of the famous 

City and Kingdom of Algiers in Barbary: concluded by Arthur Herbert, Esquire, 

Admiral of his Majesties Fleet in The Mediterranean seas: on the Tenth of April, Old 

Stile, 1682,  Printed by John Bill, Henry Hills, Thomas Newcomb, London, 1682, 

p.04-11. 

15
 De gramont H. D, op.cit, p.247. 

16
 Ibid, p.248-49. 
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فلوتة وقارب، انظمت له فيما بعد  30و، حراقتنيغليوطة،  70سفينة وفرقاطة،  20الفرنسي: 

   17غليارة. 16

اهلاون الذي ابتدعه رينو  وكان الفرنسيون يعتمدون على السالح جديد، وهو مدفع

ويؤكد األمر ابن رقية التلمساين عندما يشري  ....، (Renau Cagarazy)رغازي ديليكا

إىل ضخامة املقذوفات املرمية على املدينة: " ورموا قدر مائة ومخسني بومبة يف الثقل قنطار، 

هدموا ا قدر مائيت دار، وسقطت منها بومبة واحدة يف اجلامع اجلديد وأخرى يف اجلامع 

  18الكبري".

ها باءت بالفشل، كلّ   ان للتهدئة األوضاع؛ إال أنلديو د إليها امورغم احملاوالت اليت ع

بداه القائد الفرنسي، باعتباره يف مركز قوة؛ خاصة وأنه الحظ الدمار أزمت الذي نظرا للتّ 

الذي حلق باملدينة. لكن اضطراب األحوال اجلوية، دفعت األسطول الفرنسي ملغادرة سواحل 

  املدينة، مع نية العودة يف العام القادم.

 20مرة ثانية، متوجها حنو اجلزائر، مع  1683ماي  6غادر دوكني ميناء طولون يف 

وكان القصف هذه املرة عنيفا جدا؛ ورغم هذا إال   فلوتة وتارتان. 32غليوطات، و 7سفينة، 

أن الداي بابا حسن رفض االستسالم؛ ويذكر ابن رقية التلمساين: "خاف الداي بعد أن 

الصلح مع الفرنسيني، على أن يطلق مجيع  إلبراميث سارع سقطت قنبلة على بيته، ح

درت قدفع تعويضات  إىلأسري؛ إضافة  550دهم فرنسيني املوجودين باملدينة، وعداألسرى ال

  19بثالمثائة  متاع امليزان".

                                                           
17

 De Grammont. H. D, "Relations entre la France et la Régence d'Alger au  XVIIe 

Siècle, Quatrième Partie les Consules  Lasaristes " le Chevalier D'Arvieux (1646-

1688)", R.A, Vol 29,1869, p.08-09. 

 

  .29ص، 2063هرة النائرة، خمطوط باملكتبة الوطنية اجلزائرية، رقم ز ابن رقية التلمساين، ال  18

  .30ص ،املصدر نفسه  19
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جرى  رهم مبااخبان، و رياس، فبعد اجتماع الداي بالديواأدى قرار الداي إىل غضب ال

عن غضبه وأخرب احلضور أن القائمني اجلبناء على البلد، تسببوا يف دمار املدينة،  عرب ميزمرتو

معارضا فكرة إرجاع املمتلكات اليت أخذت من الفرنسيني، فاغتالوا الداي ليال،  ويف الصباح 

  20قاموا باختيار ميزمرتو دايا على اجلزائر.

  التوصل إلى اتفاق مؤقت: -ه

، وبرفقته ممثل الباب العايل، 1684يف أفريل  (M. de Tourville)أقلع دوتورفيل 

حترير األسرى أن دوتورفيل  أكد، وبعد وصوله اجلزائر 21ووصلوا اجلزائر بعمارة ضخمة

الفرنسيني، ضرورية لبدء املفاوضات بني اجلانبني؛ لكن الداي مل يكن يرغب يف الصلح، 

در م أصال، وبقوا على هذه احلالة قت هلحسب ابن رقية التلمساين: "وأما ميزمورطو فلم يلتف

شهر ونصف، وميزمورطو على اإلباء، واللعني (دوتورفيل)  أعطا هدايا مثرية لألعوان حىت 

صاروا بسببها يراودون ميزمورطو إىل الصلح... أجام (الفرنسيون) بأنكم إن أعطيتم أسارى 

من أربعمائة نصطلح فأجاب املسلمني الذين عندكم من الرتك وغريهم، وكان الكّل أكثر 

مت إعالن وتوقيع السلم "على أن يدوم مائة سنة"، واسفرت املفاوضات و  22اللعني بالرضى".

لباستيون؛ أما الثانية فقد كانت الفرنسي ل اللغستال، األوىل: ختص االسابقة عن معاهدتني

  23الفرنسي.- تتعلق بتثبيت السلم بني الطرفني اجلزائري

إطالق صراح األسرى الفرنسيني وتسليمهم بندا، تناولت  29ت معاهدة السلم وضمّ 

إىل السيد ديسو حاكم الباستيون، وأن تعطى األوامر ألوجاق مدينة ومملكة اجلزائر جبمع 
                                                           

20
 Mathew Carey, A Short History of Algiers, with a Concise View of the Origin of 

the Rupture between Algiers and the United State, 3
TH 

Ed, New-York, Evert 

Duychink, 1805, p.61. 

21
  De Gramont H. D, Histoire …, op.cit, p.253. 

.31ابن رقية التلمساين، مصدر سابق، ص 
22

  

  .301- 294ص ...، مرجع سابق،قنان، معاهدات اجلزائر مع فرنسا مجال  23
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ا األسرى الذين وقعوا يف أيدي األسرى الفرنسيني، وبيعهم للقنصل الفرنسي بأفضل سعر. وأمّ 

جاءت املعاهدة لتعاجل قضية فيعتربون أحرارا دون دفع فدية؛ كما  ؛1670اجلزائريني بعد 

تفتيش السفن الفرنسية، حيث يسمح ملراقبْني جزائريني بالصعود على ظهر السفن الفرنسية 

  لكن دون املساس باألشخاص أو املمتلكات.

 واستمرت املعاهدة قائمة خالل القرن الثامن عشر، وكانت يتم جتديدها كل مرة؛ سواء

حدث اتفاق  1765بإضافة بنود أو انقاص أخرى على حسب ما تقضيه الضرورة. ويف سنة 

  بني فرنسا وتونس من أجل العمل على ما أفضت به االتفاقية بني اجلزائر وفرنسا:

إذا دخل مرسى من مراسي  -يقصد حبارة مدينة سال–إن "قرصان" السالوية  -

ة ال يبيعها... ماعة ويغادر. وإذا كان عنده غنياجلزائر، ال يقعد فيها إال أربعة عشرين س

ويشهد القنصل الفرنسي الذي بتونس بأن الشرط الذي أعاله هو اخلامس من الشروط املتفق 

  24من حساب النصارى. 1765وسنة  1177رجب  12عليها بني وجق اجلزائر وفرنسا. يف 

  دول شمال أوربا والبحر األبيض المتوسط: - و

املشروع السويدي يف البحر املتوسط أواسط القرن السابع عشر، مل ينتج فقط نظرا  إن

ألسعار امللح الرخيصة يف املنطقة؛ لكن أيضا نتيجة للسياسة األمنية للرجال املرافقني 

للسفن... فقد شهدت السياسات السويدية خالل هذه الفرتة تشّكل مصاحل جديدة يف 

امللح بثمن رخيص وأسواق للسلع السويدية يف أوربا اجلنوبية البحر املتوسط: وهذا إلجياد 

فارتفاع امللح يف ستيبل ولشبونة، دفع التجار السويديني للولوج إىل البحر املتوسط، وهناك 

  25دخلوا إىل عامل يتمّيز بالعنف واحلروب.
                                                           

 امللف، 205 احلافظةبالعمل بالفصل اخلامس من االتفاقية املربمة بني فرنسا واجلزائر بشأن قرصان املغرب،  تصريح 24 

  .، األرشيف الوطين التونسي60

25
 Joachim Ostlund, "Swedes in Barbary Captivity: The Political Culture of Human 

Security", Historical Social Research, Vol35, N°4, 2010, p.149. 
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ائر؛ باعتبارها مل توقع السلم مع أصبحت السفن السويدية مفضلة لدى حبارة اجلز 

، ما جيعل سفنها غنائم شرعية؛ "ففي تقرير فرنسي يعود ألواسط القرن الثامن عشر تهمدول

جاء فيه: أن التجارة البحرية السويدية حتتل املرتبة اخلامسة يف أوربا؛ خلف كل من بريطانيا، 

فرنسا، األراضي املنخفضة والدمنارك، ومتقدمة بذلك على اإلسبان والصقليتني (مملكة نابويل 

  26يرة صقلية).وجز 

حيث   ،استقرار كبريا للتجارة السويدية 1680-1670شهدت الفرتة املمتدة بني سنيت 

؛ األسلحة، لتعود السويدية تتجه حنو الربتغال حمملة باحلديد، الزفت، القطران السفن كانت

، وبعد ارتفاع أسعار امللح 1690إىل الوطن وهي حتمل امللح الربتغايل؛ إال أنه ويف سنة 

الربتغايل، غّري التّجار وجهتهم حنو سواحل البحر املتوسط... ورغم التدهور الذي شهدته 

عادت التجارة السويدية  ،1720- 1709التجارة السويدية خالل احلرب الشمالية العظمي 

قانون  وأصدر السويديون واية احلرب. 1721ة، بعد توقيع الّسالم مع روسيا سنة بقو 

(Produktplakated) إىل السويد يف غري  االسترياد، القانون البحري السويدي الذي مينع

  27 السفن السويدية، والقانون مت استلهامه من القانون البحري اإلجنليزي.

بالعمل على حترير األسرى املتواجدين على  ةً بَ الِ طَ تصاعدت األصوات يف السويد، مُ 

 Jhon Gabriel)، "فالرحالة السويدي جون غابريال سباروانفيلديت السواحل اجلزائرية

Sparwenfeldt) قدم تقريرا مفصال للملك 1691، الذي زار مشال إفرريقيا سنة ،

كانت كّل   1727، ويف سنة 28السويدي، يصف له فيها وضعية األسرى السويديني يف املنطقة

اخلطوات قد اختذت لتوقيع السلم مع اجلزائر. وجاءت هذه املعاهدة نتيجة للسلم الذي وّقعه 

                                                           

26
 Leos Muller, "Swedish Shipping in Southern Europe and Peace Treaties with North 

African States: An Economic Security Perspective", Historical Social Research  

Vol35, N°4, 2010, p.191-192. 

27
 Ibid, p.192. 

28
 Joachim Ostlund, op.cit., p.150. 
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، متكن السويديون من توقيع السلم مع 1729... ويف سنة 1726اهلولنديني مع اجلزائر سنة 

اجلزائر عن طريق جني فون أوتفال. ونّصت املعاهدة أن تدفع السويد ضريبة سنوية؛ كما 

صواري، مراسي بقيمة  ،كرة مدفع  1600سيف،  800مدفعا،  40سلت احلكومة السويدية أر 

  Rix-Dollar .29ريكس دوالر  21.000

النروجيية بشكل -ومع منتصف القرن الثامن عشر، منت السفن التجارية الدمناركية

سريع، وقد رأى املؤرخون أنه مع اية القرن، كان ميكنها أن تتباهى بكوا رابع وخامس 

أسطول جتاري يف أوربا؛ فالقرن الثامن عشر يعترب القرن األكثر ميكيافيلية، حيث أن 

وقسمت، وافرتست من الدول الكربى؛ وعلى الرغم من كل هذا الدويالت الصغرية هومجت 

اليت متلكها تلك من  1/3استطاعت السلطة الدمناركية أن تؤسس لبحرية جتارية، تعادل 

 30من اليت متلكها فرنسا، ومعادلة هلولندا. 1/2وبريطانيا 

- 1747وخوفا من سقوط مواطنيها أسارى بيد اجلزائريني، "استطاعت الدمنارك بني 

، توقيع جمموعة من املعاهدات مع دول مشال افريقيا، وهذا لتوفري مرور آمن يف البحر 1753

أرسلت الدمنارك للجزائر  1747ويف سنة  31املتوسط، جينب دولة الدمنارك تسليح سفنها".

آالف قنبلة وكمية كبرية من  6مدفع، وأربع مدافع هاون، عشرين ألف كرة مدفع، و 40

  32وسائل البناء.

وما يالحظ هو أن احلروب األوربية الكربى، أنتجت دويالت صغرية أصبح بإمكاا أن 

تؤسس لتجارة حبرية، تعتمد يف األساس على املصاحل التجارية؛ فهذه الدويالت مل تعد ترى 

                                                           
29

 Joachim Ostlund, op.cit, p.194. 

30
 Dan H. Andersen, Hans-Joachim Voth, "The Grapes of War: Neutrality and  

Mediterranean  Shipping Under The Danish Flag, 1750-1807", Discussion Papers in 

Economic and Social History, N° 18, Sept. 1997 p03. 

31
 Ibid, p.04. 

32
 De Gramont H. D, Histoire …, op.cit., p.253. 
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مانعا يف عقد معاهدات سلم وصلح مع الدول اإلسالمية، ما دامت هذه العالقات ال تؤثر 

  تيجية.على مصاحلها االسرتا

  :1770فشل الحملة الدنماركية ضد الجزائر  -ز

حالة من اهلدوء، بعد توقيع املعاهدة بني الطرفني  الدامناركيةاجلزائرية مل تشهد العالقات 

فالسفن الدامناركية كانت تعترب إحدى أكثر السفن تفضيال لدى حبارة اجلزائر؛ كوا سفنا 

جتارية غري مسلحة، عكس السفن الفرنسية واإلجنليزية واهلولندية اليت كانت يف الغالب حتمل 

  جتهيزات عسكرية.

، مكّونا من أربعة سفن 1770ا السواحل اجلزائرية يف جويلية ظهر األسطول الدمناركي أم

مدفعا، وغليوطتني ورامية قنابل، وأربعة سفن  40مدفعا، فرقاطتني ذات  70عالية ذات 

ورغم املفاوضات ، 33ذخرية، حتت قيادة نائب األمريال الكونت دوكاسي؛ ورفع العلم االبيض

؛ نتيجة رفض الديوان لتعويض أي خسائر اليت أجراها الطرفان، إال أا باءت بالفشل

  تعرضت هلا التجارة الدمناركية، من جراء هجمات البحارة اجلزائريني.

واستمر القصف أحد عشر يوما دون انقطاع؛ دون أية نتائج مرجوة؛ فغادر األسطول 

اركية السواحل اجلزائرية، معطيا األعذار الشرعية الستمرار اهلجمات اجلزائرية ضد التجارة الدمن

طلب منهم مثن ؛ فحسب الشريف الزهار: "يف البحر املتوسط، ما جعلهم يطلبون الصلح

صروف القرية (احلرب)، ومقداره زوج ماليني ونصف مليون دورو، ومنهم أم مالصلح و 

يدفعون الغرامة كل سنة... وبعد ثالثة أيام دفعوا مال الصلح ودفعوا فدية أساراهم ومحلوهم 

  34".ملراكبهم

                                                           
33

 De Gramont H. D, Histoire …, op.cit, p.319. 

مذكرات احلاج أمحد الشريف الزّهار، تح. أمحد توفيق املدين، ش.و.ن.ت، اجلزائر الشريف الزهار، احلاج أمحد   34

  .25ص، 1974
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  :1783-1775تدهور العالقات الجزائرية اإلسبانية  -ح

، قرر شارل الثالث 1739عمال على تأمني مدينة وهران اليت استعادها اإلسبان سنة 

 20000وحوايل  35سفينة 500استعادة اجلزائر، وطرد العثمانيني من املنطقة ائيا، "فأرسل 

، وكان يلقب 36"1775، يف جوان (O'reilly)لي يرجل حرب، حتت قيادة اإليرلندي أور 

بأورالي الدموي؛ فشارل اخلامس كان متفائال بنجاح هذه احلملة، خاصة وأن إسبانيا مل 

  تشهد قائدا مثله منذ فرتة.

فت ثقته يف هذا القائد؛ إال أن محلته فشلت، وخلّ  رغم أن الكّل يف اسبانيا كان يضعو 

ري من اجلرحى... وات احلملة مساره وراءها ألفي قتيل، بينهم مخسة جنراالت وعدد كب

أي انسان مقدر عليه جلب احلظ السيء، ، "Mala Suerte"احلافل، وأصبح يلقب بــ 

  37ومت عزله من منصب األمريالية.

إثر هذا الفشل؛ أصبحت التجارة والسواحل االسبانية مباحة لبحارة اجلزائر، ففي الفرتة 

، وهي أعلى نسبة من بني اسباين أسري 1611وجد باجلزائر ، 1780-1775املمتدة بني سنيت 

، وذا فإن اإلسبان أصبحوا مطالبني باسرتجاع زمام املبادرة يف 38أسرى الدول األخرى

كثر أ؛ فبعد أن حاصرت قوات جزائرية وهران، رد اإلسبان بإرسال عشرة فرقاطات و املنطقة

 Don Antonio)سفينة صغرية ضد اجلزائر، حتت قيادة الدون أنطونيو دو بارثيلو  60من 

De Barcelo) ّف القصف الذي دام تسعة أيام دمارا هائال؛ لكن دون أي ، وخل

                                                           

 Deسفينة. ينظر:  400يؤكد أن اجليش  اإلسباين تكّون من  يبدو أن الرقم به نوع من التضخيم، فديغرامون  35

Gramont H. D, Histoire …, op.cit., p.324.  

36
 Thomas Benfield Harbottle, op.cit, p.33. 

37
 Samuel Fannin, "Alexander "Bloody" O'reilly a Monster of Fortune", History 

Ireland, Autumn 2001, p.29. 

38
 Devoulx Albert, Tachrifat. Recueil de notes historiques sur l’administration de 

l’ancienne Régence d’Alger, Algiers, 1852, p.134. 
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مركبا، وآالفا من  130ويف السنة املوالية عاد اإلسبان مرة ثانية إىل اجلزائر على رأس 39نتيجة.

 401مفرقعة،  2145قنبلة، و 3379قذيفة، و 10.680يقل عن  اجلنود قذفوا املدينة مبا ال

ورغم الدمار إال أن احلملة كانت فاشلة، وأوعز اإلسبان فشلهم إىل التخاذل 40قذيفة رشاش.

 هتزويدو الذي أبدته الدول األوربية، اليت كانت تسارع لعقد معاهدات سالم مع الداي، 

  بتجهيزات عسكرية.

  :1815- 1790مؤقت للبحرية الجزائرية  انتعاش -2

صعودا بارزا للبحرية اجلزائرية يف البحر ، 1815-1790شهدت الفرتة املمتدة بني سنيت 

املتوسط واحمليط األطلسي، وميكن أن نرجع ذلك لعدة أسباب أمهها: فتح وهران وتوحيد 

ربا كّلها يف هذه احلروب األقطار اجلزائرية. اندالع احلروب النابولية؛ ما أدى إىل اشتغال أو 

وامهاهلا تأمني جتارا يف البحر املتوسط. ونفس الفرتة شهدت دخول الواليات املتحدة 

األمريكية إىل العامل القدمي، وتدعيم احلروب األوربية بالقمح األمريكي، نظرا لاليار الذي 

ب االسالمي عامة عرفه االقتصاد األوريب، وذا أصبحت سفنها عرضة هلجمات حبارة املغر 

  واجلزائر خاصة.

  :1791فتح وهران وتوحيد اإليالة  -أ

إن فتح وهران يعترب أحد أهم وأكثر األحداث؛ تناوال من قبل املصادر اجلزائرية خالل 

الفرتة العثمانية، باعتباره احلدث البارز الذي مّكن من توحيد البالد، وطرد االسبان من مدينة 

  كإرث إسالمي، كان جيب اسرتجاعه.ظّل ينظر إليها السكان  

                                                           
39

 Thomas Benfield Harbottle, op.cit., p.33. 

، دار البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر 1830-1500حيىي بوعزيز، عالقات اجلزائر مع دول وممالك ودول أوربا   40

  .102، ص2009
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على شروط السلم، وتناوال قضية وهران  1786اتفق الطرفان اجلزائري واالسباين عام 

واملرسى الكبري يف البند العشرين كاآليت: "تبقى قاعدة وهران وحصوا وقاعدة املرسى الكبري 

زائر، وال يقوم باي على ما كانت عليه من قبل دون اتصال بالضواحي، ولن يهامجها داي اجل

معسكر بأي غارة إذ مل يتلّق أمرا من الداي، ومبا أن الباي هذا حيكم الناحية باستبداد فإن 

داي اجلزائر، سيوافق على أي اتفاق حيصل بني إسبانيا والباي املذكور، الذي تلقى أمرا مبنع 

  41االعتداء على القواعد واحلصون االسبانية".

د تطورا خالل السنوات الالحقة؛ ففي رسالة بعث ا الداي لكن املوقف اجلزائري شه

،  جاء فيها: "من اآلن 17/03/1786بن عثمان إىل امللك االسباين كارلوس الثالث، بتاريخ 

تبقى قلعة وهران حتت إمرة ويف يد ولدنا الباي، وذلك حسبما جاء منصوصا عليه يف شروط 

أن نالحظ بأن الداي حاول استثناء نفسه  وميكن 42األمان، فهو يتصرف فيها كما يهوى".

  ومدينة اجلزائر، من أي عمل قد يصيب وهران من قبل باي معسكر.

ومسح الداي لباي معسكر حبصار وهران؛ شرط أن ال يطلب منه أي إمدادات مالية 

وعسكرية، وهذا ما يؤكده صاحب الرحلة القمرية: "فأذنوا له بشرط أّال يعينوه بالعساكر وال 

  43من الدراهم والدنانري، وال شيء من البارود وال السالح". بشيء

                                                           

 2005، جوان 10، ع جملة عصور، "1791-1766الداي حممد بن عثمان باشا وسياسته: ، "بلربوات بن عتو 41

  .101ص
، ط.خ، دار البصائر 1798-1780اجلزائرية االسبانية يف أرشيف التاريخ الوطين ملدريد  حيىي بوعزيز، املراسالت 42

 .66، ص2009للنشر والتوزيع  اجلزائر، 
، تح. خمتار احلساين، خمرب املخطوطات 2ابن زرفة أبو عبد اهللا بن عبد الرمحن، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، ج 43

 .180، ص2002اجلزائر، 
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، وحلق 44شخص 2000إىل وفاة  1790أدى الزلزال الذي ضرب مدينة وهران سنة 

باملدينة دمار هائل؛ ورغم استغالل باي معسكر للوضع دف اسقاط املدينة يف يد األتراك، 

  اخرتاق التحصينات.إال أن االسبان استمروا يف املقاومة، وفشل الباي يف 

مطلع السنة اجلديدة، شرع اجلزائريون يف التحضري هلجوم واسع يف مدينة اجلزائر  ومع

ويف أوساط القبائل. وكتب الباي حممد الكبري إىل اجلنرال كورتني احلاكم اإلسباين اجلديد، 

يقرتح عليه مباشرة املفاوضات؛ خاصة وأن االسبان كانوا يرغبون يف هذه املفاوضات مقابل 

رسى الكبري، فالثورة الفرنسية كانت دد إسبانيا نفسها. ورغم مباشرة أن حيتفظوا بامل

املفاوضات إال أن الداي رفض املقرتحات اإلسبانية، واشرتط ضرورة التخلي عن وهران 

، وذا تواصل احلصار اجلزائري للمدينة، 45واملرسى الكبري وعدم ختريب املنشآت الدفاعية

. 46طالبني دنة ملدة شهر؛ إال أن الداي رفض طلبهمورغم أن االسبان راسلوا الداي م

وأكد أن ال مفاوضات ميكن ان حتصل دون تسليم وهران واملرسى الكبري، وأمام هذه 

املطالب مل جيد االسبان بّدا من إجياد سبب للخروج من املدينة بعزة وكرامة؛ فوجدوا يف وفاة 

حممد بن عثمان باشا، واعتالء الداي حسن كرسي احلكم فرصة ساحنة لذلك، وتقدموا  الباي

إىل الداي اجلديد بطلب التفاوض حول وهران واملرسى، ووضعوا شروطا لالنسحاب من 

  47صادق امللك االسباين على شروط املعاهدة. 1791الثغرين، ويف ديسمرب 

                                                           

44
 "Wahràn", The Encyclopedia of Islam, V11 (W-Z), Leiden: Brill, 1986. 

 .172، ص2011، دار هومة، اجلزائر، 3، ط1830-1514اجلزائر خالل احلكم الرتكي  عباد صاحل، 45

  أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الراشدي، الثغر اُجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين، تح. املهدي البوعبديل 46

 .254ص
وزارة الشؤون الدينية  ،06، عجملة الثقافة"، اسرتاتيجية حممد الكبري يف فتح وهران  واملرسى الكبري"بلربوات بن عتو،  47

 .59ص ،2010
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له: "فكان ما اتفقوا عليه أم... وّخلص ابن سحنون الراشدي شروط املعاهدة، بقو 

يرتكون ا مجيع ما أخذوه من آالت املسلمني زمن أيب الشالغم، وكان عدد ذلك ما ينيف 

عن مائة مدفع، ويهدمون مما استحدثوه بعد، ويدفعون لدار السلطان اثنا عشر ألف سلطاين  

رست سفينة يف وهران كل سنة، ويؤدون يف كل شهرين عند اخراج العطاء ألفني منها. ومىت أ

  48دفعوا عنها مخسة ومخسني رياال أربعون لبيت املال والباقي لقائد املرسى...".

وشهدت قضية فتح وهران تفاعال كبريا من علماء وشعراء ذلك العصر، باعتباره حدثا 

أنتج حترير ثغر اسالمي، ولعل أفضل هذه األعمال قصيدة أيب رأس الناصري، يف كتابه احللل 

  49سية:السند

  مدينة حّلها التوحيد مبتسما      خّالن وارحتل التثليث يف باس

  من بعد ما صريها العانيون ا      ستوحش الطرف ما انس من انس

  شّيدت مساجدنا ونظمت ا     أذاننا احلق قد بطش باجلرس

  .1795-1783الواليات المتحدة األمريكية والجزائر  -ب

كانت ال تزال الواليات املتحدة األمريكية، تعترب والية بريطانية متّسها  1783حىت سنة 

املعاهدات الربيطانية اجلزائرية، وتكفل هلا حق االحبار يف احمليط األطلسي والبحر املتوسط 

بكل حرية، دون أن يتعرض هلا حبارة اجلزائر بسوء؛ لكن بعد توقيع معاهدة االنفصال النهائي 

، أصبحت التجارة األمريكية يف اخلارج عرضة ملضايقات 1783ين سنة عن التاج الربيطا

(الذي كان متواجدا  (Salva)، أرسل السيد سالفا 1783البحارة املغاربة. ففي "أفريل 

مبدينة اجلزائر) رسالة إىل الرئيس األمريكي، يصف له فيها املضايقات اليت تتعرض هلا السفن 

                                                           

 .309بن سحنون الراشدي، مصدر سابق، ص 48

 .26، ص1903أيب رأس الناصري، احللل السندسية يف شان وهران واجلزيرة األندلسية، بييفونطانا، اجلزائر،  49
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ليا يف مارس من قبل حبارة اجلزائر، ناصحا إياه باختاذ األمريكية ، اليت اقلعت من مارسي

  50احلكمة واحلذر يف مثل هذه املواقف".

، رسالة 1785وبعد شهرين من الرسالة، "نشرت الصحف األمريكية  الصادرة يف ماي 

من الواليات املتحدة االمريكية: "مائة ألف  (Tribute)من داي اجلزائر يطلب فيها اجلزية 

باوند كأموال وثالثني ألف باوند كمعدات عسكرية، وأربعني فتاة مجيلة وعفيفة، ال تقل 

سنة، من والدين شريفني... وحسب الداي فإن  18سنة وال تزيد عن  12أعمارهم عن 

ماية سفنهم، املرحتلة انفصال األمريكيني عن أسيادهم اإلجنليز، يفرض عليهم أن يدفعوا حل

على طول الطرق التجارية يف البحر املتوسط، وإذا فشل األمريكيون يف دفع "جزية" مرضية 

  51فإن الداي سيسمح لبحارته باالنقضاض على سفنهم".

ذلك عندما متكن حبارة جزائريون، سنة السالفة يف حمّلها؛ توقعات الوفعال فقد كانت 

مع طاقميهما، ماريا والدولفني، وطالبوا بدفع فدية  من أسر سفينتني أمريكيتني 1785

إلطالق سراح األسرى، فلم يكن أمام الواليات املتحدة األمريكية خيار سوى أن تدفع املال؛ 

خاصة وأا مل تكن متلك القوة البحرية الكافية حملاربة اجلزائريني. وقد عّني كل من توماس 

وكالء هلم يف أوربا، أمال يف احلصول على جيفرسون، جون أدامس وبنجامني فرانكلني 

  52معاهدات سالم.

                                                           
50

 The diplomatic correspondence of the American Revolution : being the letters of 

Benjamin Franklin, Silas Deane, John Adams, John Jay, Arthur Lee, William Lee, 

Ralph Izard, Francis Dana... concerning the foreign relations of the United States 

during the whole Revolution : together with the letters in. 1829-1830, Edited by Jared 

Spark, Vol 04, Boston: Nathan Hale, Gray, Brown, 1829, p.95-96. 

51
 David J. Dzurec, “An Entertaining  Narrative of . . . Cruel and Barbarous 

Treatment" Captivity, Narrative, and debate in The Early American Republic 1775-

1816, Ohio State University: The Degree Doctor of Philosophy, 2008, p.43. 

52
 Meyers, Stacy, “Emancipation from that Degrading Yoke”: Thomas Jefferson, 

William Eaton and “Barbary Piracy” from 1784 to 1805, University of New Orleans: 

degree of Master of Arts in History 2011, p.3. 
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، الذي مارس التجارة مبدينة اجلزائر؛ (John Lamb)جون المب  1785وعني سنة 

لكنه مل يكن يعرف سوى اللغة اإلجنليزية، وكان يظهر أنه غري كفء ملثل هذه املهمة. 

، وقدمت (Randall)فأدامس وجيفرسون مل يثقوا يف قدراته، وهلذا أرسلوا معه السيد راندل 

 25اجلزائر يف  له تعليمات صارمة بضرورة مراسلتهم يف حالة حدوث طارئ. وصل المب

  53حممد بن عثمان باشا. الباي، وكانت له ثالث لقاءات مع 1786مارس 

كانت الرحلة فاشلة، ذلك أن المب مل يكن رجال ديبلوماسيا؛ بل كان سوقي السلوك 

واملعاملة كما يصفه البعض، ويفتقر ملواصفات الرجل الديبلوماسي وطرق احلوار واحلديث 

ليعود إىل أمريكا وقد فشل يف مساعيه للحصول على معاهدة أمام امللوك وحكام الدول، 

  أمريكية مع اجلزائر.

(أحد قادة البحرية  وأكد وكيل البحرية اجلزائرية للقبطان األمريكي ريتشارد أوبريان

األمريكية مت أسره من قبل اجلزائريني) "أنه يأمل من الواليات املتحدة، إذا أرادت أن تعقد 

معاهدة مع اجلزائر، أن ترسل شخصا ميكنه احلديث باللغة االسبانية واإليطالية؛ فهو يستهزئ  

  54كثريا من إرسال رجل ال أحد يفهم ما يقول".

، بالشهادة اليت قدمها له 1786الكونغرس األمريكي سنة وصرح توماس جيفرسون أمام 

السفري املغريب بلندن سيدي احلاج عبد الرمحن، قائال: "ذلك موجود يف قوانني نبيهم 

ومكتوب يف قرآم، أن كل األمم اليت ال تعرتف بسلطتهم تعترب مذنبة، وذلك حقهم 

التقوا ا، وكل الذين يأخذوم  وواجب عليهم إعالن احلرب ضدها (الدول املسيحية) أينما 

   55كأسرى البد أن يصبحوا عبيدا، وكل مسلم ميوت يف املعركة طبعا سيذهب إىل اجلنة".
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54
 Eugene Schuyler, op.cit, p.206. 

55
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ألف دوالر، لعقد معاهدات  80وخالل نفس السنة قرر الكونغرس األمريكي، ختصيص 

م ، لكن مبلغا كهذا مل يكن يكفي حىت لعقد معاهدة سال56سالم مع دول املغرب االسالمي

مع دولة واحدة من دول املغرب االسالمي؛ فما بالك مع أربعة دول جمتمعة، خاصة مع 

، جدد الفرنسيون 1788ارتفاع قيمة املعاهدات املوقعة بني اجلزائر والدول األوربية. "ففي سنة 

دوالر سنويا، إضافة إىل هدايا ضخمة  200.000معاهدة السلم مع اجلزائر، مقابل أن تدفع 

عشر سنوات كما جرت األعراف، أما اسبانيا فقد كّلفها السلم مع اجلزائر من ثالثة متنح كل 

عنا نؤمن بأن السبب الذي دفع بريطانيا ألن لإىل مخسة ماليني دوالر إسباين؛ ذلك ما جي

دوالر، هو حماولة ابقاء مركزها كأمرية للبحار، خاصة وأن  280.000تدفع ضريبة تقدر بـــ 

ولة الوحيدة القادرة على تدمري منطقة املغرب االسالمي لكن عكس ذلك اجنلرتا كانت الد

وما زاد من تأزم املوقف األمريكي توصل 57جعلتها سوطا على جتارة الدول األوربية االخرى".

؛ انتهت بتوقيع السلم بني اجلانبني 1793اجلزائريني إىل نقطة اتفاق مع الربتغاليني فجأة سنة 

ل القنصل االجنليزي يف اجلزائر، تفرض سحب القوات الربتغالية ملدة سنة واحدة، وبتدخ

احملاصرة ملضيق جبل طارق، وتسمح للسفن اجلزائرية بالدخول إىل احمليط 

فالعديد من الرسائل الواردة إىل أمريكا من لشبونة تؤكد أن السلم أو املعاهدة 58األطلسي.

  اجلزائرية الربتغالية متت بتدخل اجنليزي.

ذه املعاهدة متكن اجلزائريون يف أكتوبر ونوفمرب من نفس السنة،  من أخذ وكنتيجة هل

رجل، وبعد هذه األحداث قّرر الس املدريدي والّلشبوين،  109، حتمل 59سفينة أمريكية 11

                                                           
56

 Thomas Woodward, "The Costs of State–Sponsored Terrorism: The Example of the 

Barbary Pirates", National Tax Journal, Vol. 57, N°.03, September 2004, p.601. 

57
 Eugene Schuyler, American Diplomacy and Furtherance of Commerce, New-York: 

Charles Scribner's Sons, 1895, p.195. 

58
 Allen, Gardner W., op.cit, p.13. 

59
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أكتوبر:  18أكتوبر: قارب جاي،  12أكتوبر: سفينة جورج وأواليف برانش، جاين،  11األمل ومركب برقيات شراعي، 
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اكب حبرية و محاية جتارما مع الواليات املتحدة األمريكية يف احمليط االطلسي؛ وهذا بإرسال م

  60األمريكية.ملرافقة السفن 

إثر هذه األحداث أصبح من الضروري على األمريكيني، التوصل إىل نقطة اتفاق مع 

اجلزائر تضمن هلم حرية املالحة البحرية يف املتوسط واحمليط األطلسي؛ فالتجارة األمريكية قد 

تضررت كثريا من جراء هجمات البحارة اجلزائريني؛ فاالستيالء على أحد عشر سفينة كان 

  الكثري بالنسبة لتجارة نامية كالتجارة األمريكية. يعين

، تتيح له 1794على رخصة من الداي، يف أكتوبر   (Hamphreys)حصل هامفريز 

القدوم إىل اجلزائر من أجل التفاوض على معاهدة سالم لصاحل الواليات املتحدة االمريكية، 

بنفس البنود اليت عقدها اهلولنديون مع اجلزائر. "لكن وفاة أربعني أسريا أمريكا، خالل السبعة 

هذه السنة ، دفع هامفريز لتغيري رأيه والعودة إىل أمريكا، أواخر 1794أشهر األوىل لسنة 

ويف رسالة غري مؤرخة من الداي إىل هامفريز، توضح تأثري هذا 61للتشاور مع احلكومة".

القرار على الداي: " اعتقد (الداي) أن الواليات املتحدة األمريكية عبثت معي؛ كما فعل 

  62".1786مبعوثها السابق جون المب سنة 

لعودة هامفريز إىل اجلزائر ، أفريل،  4مارس و 28وأصدرت يف أمريكا أوامر جديدة يف 

وأرفق معه جوزيف دونالدسون ملساعدته يف إجراء املفاوضات، مع تعليمات بإشراك أخ 

                                                                                                                                                                      

أكتوبر: سفينة الرئيس  23مدفعا،  20سفينة مينريفا من فالديلفيا بالقرب من جبل طارق من طرف شباك جزائري ذات 

 ,Allenقرب من قادس، وآخر سفينتني مها: سفينة بويل و سفينة مينريفا من نيويورك. ينظر: من فالديلفيا بال

Gardner W., op.cit., p.16.  
60

 Allen Gardner W., op.cit, p.16. 

61
 Frank. E Ross, The Mission of Joseph Donaldson, JR, to Algiers, 1795-97, p.422-

423. 

62
 Fatima Maameri, Ottoman Algeria in Western Diplomatic History with Particular 

Emphasis on Relations with the United States of America, 1776-1816, the Faculty of 

Letters and Languages: A Thesis for the Degree of Doctorat d’Etat, 2008, p.311. 
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، رغم الرفض الذي Skjoldbrandالقنصل السويدي يف اجلزائر ب. أ. سكجولدبراند 

 وقد 63كما اقرتحت احلكومة أن يذهب هامفريز إىل فرنسا طلبا للمساعدة". ؛أبداه هامفريز

، يف 64، انتظارا لدعوة الداي لدخول مدينة اجلزائرAlicanteبقيت هذه البعثة يف أليكانت 

الوقت الذي ذهب فيه هامفريز إىل فرنسا، أمال يف احلصول على ضمانات من احلكومة 

الفرنسية، ملساعدة الواليات املتحدة األمريكية يف توقيع معاهدة سالم مع دول مشال إفريقيا 

متكن مبساعدة جيمس مونرو من احلصول على ضمانات من احلكومة     ليةي"ويف جو 

  65الفرنسية ".

مل يكن التوصل إىل توقيع املعاهدة مرهقا جدا، فبعد وصول دونالدسون إىل اجلزائر يف 

سبتمرب مت توقيع املعاهدة اجلزائرية  5، يومني بعد هذا التاريخ وبالضبط يوم 1795سبتمرب  3

  66االمريكية.

جاءت املعاهدة لتسوي نفس النقاط، اليت عاجلتها معاهدات الدول األوربية وقد 

األخرى، واليت تنحصر يف جمملها حول األمن البحري؛ حيث أن كال من سفن األمتني هلا 

واملمتلكات ، اليت تكون على ظهر السفن اخلاصة  حق املرور دون مضايقات، وكل املسافرين

ك وأن يسمح هلا باملرور دون مضايقات. وأن للسفن بإحدى األمتني، جيب أن ال تنته

احلربية اجلزائرية احلق يف تفتيش السفن التجارية األمريكية، شرط أن يرسل اجلزائريون شخصني 

ومن  67إىل سطح السفينة األمريكية، وبعد مقارنة جواز سفرها يسمح هلا باملغادرة مباشرة.
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املعاهدات الربيطانية اجلزائرية السابقة  خالل هذه البنود، نلحظ مدى تشاها مع بنود

  فالكثري من هذه البنود تكاد تكون مستنسخة.

دوالر  642.000دوالر؛ ذلك أا تضم  992.463.25وكان امجايل مبلغ توقيع املعاهدة 

مدفع، تبىن وجتهز يف  36دفعت يف اجلزائر إىل الداي وضباطه ومساسرته، وفرقاطة ذات 

دوالر كتجهيزات عسكرية كل  21.600مريكية؛ كما أا ملزمة أن تدفع الواليات املتحدة األ

دوالر عند تعيني قنصل أمريكي جديد، هدايا تقدم كل سنتْني ملوظفي  20.000سنة، 

دوالر، إضافة إىل هدايا مستمرة لضباط الداي وموظفي الدولة  17.000احلكومة تقدر بـــ 

نفس السنة، وافق هامفريز على بنود املعاهدة اجلزائرية ويف أواخر شهر نوفمرب من 68املهّمني.

  69صادق الكونغرس على املعاهدة. 1796األمريكية، ويف مارس 

  :1815-1795تصاعد النشاط البحري الجزائري  -ج

 ؛ بروزًا لبحارة أكفاء يتصدرهم1815-1790لقد شهدت الفرتة املمتدة بني سنيت 
الرايس محيدو (ذو األصول اجلزائرية)، استطاعوا أن يلعبوا دورا كبريا يف دعم االقتصاد 
اجلزائري  وتعزيز دور البحرية اجلزائرية يف املتوسط، واالستبيان التايل يوضح مدى أمهية الغنائم 

  1815:70- 1798البحرية يف االقتصاد اجلزائري بني سنيت 
  »1815- 1798قتصاد الجزائري نسبة العائدات البحرية في اال«

نسبة المداخيل البحرية في   العائدات البحرية  إجمالي المداخيل  السنوات

  االقتصاد الجزائري

 %   25.8  فرنك 870.000  فرنك 3.370.000  1798-1799

                                                           

68
 Eugene Schuyler, op.cit., p.214. 

 1978، اجلزائر، ش.و.ن.ت، 1816- 1776تحدة راي أورين، العالقات الديبلوماسية بني دول املغرب والواليات امل 69
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  % 9.7  فرنك 270.000  فرنك 2.770.000  1800-1802

 % 4.8  فرنك 125.000  فرنك 2.625.000  1804-1810

 % 20  فرنك 625.000  فرنك 3.125.000  1811-1815

وهلذا فما ميكننا أن نستشفه من هذا اجلدول، أن الغارات البحرية كانت متثل جزءا كبريا 

من مداخيل الدولة؛ رغم اخنفاضها ألدىن مستوياا خالل العشر سنوات األوىل من القرن 

التاسع عشر، ويرجع هذا للثورات اليت ضربت اجلزائر أوائل القرن: كثورة ابن األحرش وثورة 

االضطرابات اليت مّست بايلك التيطري؛ يضاف إىل هذا ااعة اليت اصابت الدرقاوي و 

، وتال هذه ااعة 1805-1804املنطقة، وكان مفعوهلا كبريا؛ خاصة على منطقة قسنطينة 

توتر يف العالقات اجلزائرية التونسية، انتجت حربا بني الدولتني، استنزفت طاقة البلد؛ خاصة 

اهتمامها بدعم سلطتها داخليا. أما الفرتة املمتدة بني سنيت  وأن الدولة أصبحت تويل

وميكن أن نرجع ، %20، فقد شهدت انتعاشا يف العائدات البحرية وصلت إىل 1811-1815

ذلك لتجدد احلرب على أمريكا والربتغال واستهداف السفن اليونانية، اليت تكون يف الغالب 

  حمملة مبواد مثينة.

حبارة ذات كفاءة عالية؛ متكنوا من أن جيعلوا من أنفسهم رموزا  ونشط خالل هذه الفرتة

سفينة بني  11يف املدينة، "وهذه حالة لستة قباطنة جزائريني: أمحد احلداد، اشرتك يف أسر 

، واستمر نشاطه حىت سنة 1797؛ النعمان، الذي ظهر امسه سنة 1815-1798سنيت 

، قبل أن ينضم إىل اجلزائر أين كان 1798-1797، محدان كان يف البداية قائدا بتونس 1815

وهو واحد من الرياس القالئل،  1802، الرايس صاحل، ظهر سنة 1812موجودا ا حىت سنة 

؛ وأما 1818، وحسب سجل الغنائم حىت سنة 1816الذي استمر نشاطه حّىت بعد فاجعة 

سليمان، الذي نشط سنة وأحيانا أكثر، كحالة احلاج  20آخر قبطانني، فقد اشتغال حوايل 
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وظهرت 71، وأكثر هؤالء الرياس نشاطا وشهرة، هو الرايس محيدو".1812-1788بني سنيت 

أمريكيا، وهي  12، وهذا عندما أسر 1795غنائم الريس محيدو أول مرة يف التشريفات، سنة 

  . 1797سنة متقدمة عن ظهوره أول مرة يف سجل الغنائم واليت كانت سنة 

 1811-1797ضح قيمة الغنائم اليت أخذها الرايس محيدو بني سنيت واجلدول التايل يو 

  72حسب سجل الغنائم:

  »1811-1797قيمة الغنائم التي أخذها الريس حميد «

  قيمة الغنائم (الفرنك)  السنة  قيمة الغنائم (الفرنك)  السنة

1797  493.522  1804  64.365  

1798  598.837  1805  83.295  

1799  55.864  1806  224.242  

1800  131.568  1807  36.919  

1802  35.982  1808  92464  

1803  43.187  1810  171.347  

1811  173.256  1814  1.661.006  

1812  1.702.208   --   --  
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فع ويف أخرى تقيمة العائدات، فتارة تر  يفعند التدقيق يف اجلدول سنجد االختالف 

كانت تأيت نتيجة قيمة الغنائم نفسها، تنخفض، وهلذا فإن العديد من قيمة هذه الغنائم،  

، غنيمة يونانية واحدة 1812فمثال يف سنة  ونوعية السلع اليت حتملها هذه السفن احملتجزة،

فرنك. وهلذا فمن الصعب أن نربط عائدات الغنائم  1.620.252سفن) قدرت عائداا بــ  4(

  ية الغنائم.بوقائع معينة؛ فالصدفة كانت تلعب دورا كبريا يف حتديد أمه

ورغم التطور الذي عرفته البحرية خالل هذه الفرتة، إال أا مل تكن تعين شيئا مع دول 

أوربية أخرى؛ وحىت نوعية السفن كانت تعترب بدائية مقارنة مع السفن اإلجنليزية والفرنسية؛ 

  Ship of Line.73فكّل األسطول اجلزائري كان ميكن هزمه باستخدام سفينة عالية واحدة 

ذا نلحظ أن داي اجلزائر، كان يعمل على إبقاء العالقات الطيبة مع اجنلرتا وفرنسا وهل

حىت وإن كّلفه ذلك خسارة عالقته مع الباب العايل. "ومن خالل مقارنة بسيطة سنجد أن 

 9مدفع وأكثر،  99 ،سفينة 23، 1801اجنلرتا وحدها، كانت متلك من السفن العالية سنة 

؛ هذا وأنتج الفرنسيون 56- 50سفينة، 11 ؛64سفينة،  24 ؛74سفينة،  67 ؛84- 80سفن، 

وقد كانت هذه السفن؛  74مدفعا". 118-110سفن عالية ذات أربعة خالل نفس السنة 

حبيث  75وخاصة الربيطانية منها، مصممة لتبقى مدة زمنية أطول يف املاء، وحتت أي طقس،

  تسطيع القيام بعمليات حصار طويلة.

العالقة الفرنسية مع الباب العايل، طلب السلطان من داي اجلزائر مهامجة وبعد تدهور 

السفن الفرنسية املتواجدة يف البحر املتوسط. لكن الداي مل يعمل ذه األوامر؛ بل بالعكس 

                                                           

 50.000مدفع  74، كّلف اإلجنليز بناء سفينة عالية واحدة، 1793 ا النوع من السفن مكلفا جدا؛ ففي سنةذكان ه  73

 ,Angus Konstam, Tony Brayn مليون جنيه اسرتليين خالل عصرنا احلايل). أنظر: 40دوالر اسرتليين (
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74
 Jonathan R. Dull, op.cit., p.161. 

75
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فقد هاجم اجلزائريون السفن اليونانية، اليت كانت حتت احلماية العثمانية. ويف رسالة من 

بارت، يطلب فيها احملافظة على السلم بني البلدين، وضرورة حتذير الداي مصطفى إىل بونا

اجلزائر يف حال اكتشف الفرنسيون قدوم األسطول العثماين إىل اجلزائر، وخيتم الداي رسالته 

بقوله: "غري أن هذا الكالم جيب أن يبقى سرا بيننا، وال يطلع عليه خاصة السفلة من الرجال 

تم أنفسكم إىل شرور وعداوة عامة، من اجلهة العثمانية ومن الذين هم عندك؛ وإّال عّرض

وفشل الباب العايل يف تسوية اخلالف احلاصل بني اجلزائر 76جهتنا وأنتم يف غىن عن ذلك".

وتونس، وأكثر من هذا "فإن الداي احلاج علي قام بقصف سفينة املبعوث العثماين، الذي 

  77أرسله السلطان لتسوية اخلالف بني الطرفني".

   1830- 1815نهاية اإليالة  -3

، وهذا عندما قام الداي 1812استمر استقرار العالقات اجلزائرية األمريكية حىت سنة 

برفع طلبات جديدة ختص الضريبة السنوية اليت تدفعها الواليات املتحدة األمريكية للجزائر، 

نظرا للنمو الذي عرفه االقتصاد األمريكي يف البحر املتوسط؛ نتيجة صادراا حنو أوربا، 

من  1812ئر سنة مستغال موقفها الضعيف، بسب احلرب مع بريطانيا، "واستطاع حبارة اجلزا

، واسرتقاق طاقمها ؛ ورغم تدخل القنصل  SALEMاالستيالء على سفينة تعود لسامل

دوالر لشراء حرية الطاقم، إال أنه قوبل  3000، بعرض Noahاالمريكي يف تونس نوح 

  78."ا فقد أعلن اجلزائريون احلرب ضد الواليات املتحدةذبالرفض، وأكثر من ه

  

                                                           

، تر. ججيك إلياس، سالمنية بن 1833-1700أوجان بالنتيت، مراسالت دايات اجلزائر إىل ملوك ووزارء فرنسا  76
  .177-176، ص2014، دار الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر، 3داوود، ج

77
 Temimi Abdeljelil, "Documents turcs inédits sur le bombardement d'Alger en 

1816", Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°5, 1968, p.113. 

78
 Benguetaf A/Hafid, "The Barbary Treaties between the USA and Algiers (1795–

1816)", Revue Ossour, N°17-18, Jun-December, 2010, p.293-294. 
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  :1815-1812األمريكية الجزائرية  الحرب -أ

قبل اية احلرب األمريكية الربيطانية بقليل، كان بإمكان الواليات املتحدة أن تويل 

، قام الرئيس ماديسون بإرسال رسالة إىل الكونغرس، 1815فيفري  23اهتمامها باجلزائر؛ ففي 

يطلب فيها إعالن احلرب ضد اجلزائر، بعدها مباشرة مّرر الكونغرس مرسوما صودق عليه يف 

  مارس يعلن احلرب ضّد اجلزائر. 02

، نظرا للحرب 1815-1812وشهدت النفقات البحرية األمريكية، تزايدا ملحوظا بني سنيت 

، ويوضح املنحىن البياين التايل 1815نية، ومن مث احلرب األمريكية اجلزائرية األمريكية الربيطا

  1816:79-1794النفقات األمريكية البحرية بني سنيت 

  »1815-1812تصاعد النفقات األمريكية «

  
  العملة: الدوالر األمريكي

                                                           

79
  Thomas Woodward, "The Costs of State–Sponsored Terrorism: The Example of 

the Barbary Pirates", National Tax Journal, Vol. 57, N°. 3, September 2004, p.609. 



 1830-1671  الفصل الثاني: البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط
 

93 

 

، واليت أت احلرب األمريكية الربيطانية، ضربة موجعة 1815وّجهت معاهدة غانت 

لالقتصاد األمريكي؛ لكّنها يف املقابل منحتها قوة حبرية، تستطيع االعتماد عليها يف حروا 

البحرية القادمة. وتكّون األسطول األمريكي املوّجه ضد اجلزائر من السفن التالية: 

إيري؛ أوتاريو  ،36؛ الكونغرس وكونستاليشن 38؛ املقدونية، 44غاريار،  ؛74أنديباندنس، 

. أي 24؛ لينيكس، 10؛ سبيتفايروتوش، 12؛ فالمبو وسبارك، 16؛ شيبواي 18وإبريغيي، 

  80مدفع. 400سفينة يف امل، حتمل  44

، تؤكد نزول القائد البحري 1815ماي  2ويف رسالة خاّصة من لشبونة، مؤرخة بتاريخ "

حراقات، سفينتني  6فرقاطات،  4 البحر، مع أسطول مكّون من اجلزائري الريس محيدو إىل

 11سفينة حاملة مدافع، و 40ذات صاريني، شباك واحد، مركب شراعي، غاليه واحد، و

رجل؛ هدفها التعرض  4745مدفع، وعلى ظهرها  463سفينة، حتمل  66قاذفة؛ يف امل 

غة أو عدم التدقيق يف العدد، كون يبدو أّن الرقم فيه نوع من املبال 81للسفن األمريكية.

  أسطول كهذا ال خيرج يف العادة إىل البحر جمتمعا.

أقلع األسطول األمريكي باجتاه البحر املتوسط، حتت إمرة ستيفن ديكاتور وويليام 

. حيمل على متنه وليام شالر كقنصل أمريكي جديد 1815ماي  18باينربايدج، يف 

ت بضرورة التوصل إىل سلم مشّرف دون استخدام العنف وأعطي الوكالء تعليما 82باجلزائر.

ومعاهدة تقضي بتحرير األسرى، وختليص الواليات املتحدة الواليات املتحدة األمريكية من 

الضريبة. يف املقابل تدفع الواليات املتحدة طوعا مبالغ مالية؛ كتلك اليت تدفعها بريطانيا 

                                                           
80

 Paris M. Davis, An Authentic History of the Late War between the United States 

and Great Britain, With a Full Account of every Battle, by Sea and Land…, New-

York: Ebenezeer F. Baker, 1836, p.323. 

81
  Paris M. Davis, op.cit, p.322. 

82
  Fatima Maameri, op.cit, p.364. 
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اليت محلت سيف للداي، ُضِمَن يف لندن مببلغ وفرنسا قابلة لالستمرار، ومن بني اهلدايا 

  83دوالر. 5000

، وأعلم أن ثالث 1815جوان  15وصل األسطول األمريكي سواحل طنجة يف 

فرقاطات جزائرية، وسفن أخرى حتت قيادة الريس محيدو، توجد بالقرب من السواحل 

سفينة الريس محيدو يومني بعدها التقى القائد ديكاتور مع 84االسبانية بني ملقة وقرطاجنة.

؛ واقرتب منها ما مّكن رماة البندقية اجلزائريني من جرح العديد من 46(املشهودة)، 

كلغ)  19األمريكيني... وكان الريس محيدو منتصبا وسط السفينة يعطي األوامر؛ لكن قنبلة (

وخلفه كقائد للسفينة أمحد ولد عمر، وبعد أن  85من سفينة الغاريار، قسمته إىل نصفني.

تويف الكثري من اجلزائريني وجرح آخرون، متكن األمريكيون من الصعود إىل السفينة اجلزائرية؛ 

وكانت اخلسارة اجلزائرية كبرية؛ علما 86وإخطار حبارا بوفاة قائدهم، ما جعلهم يستسلمون.

 19ويف 87ني فقد األمريكيون أربعة رجال.حبار جزائري، يف ح 500أن السفينة كانت حتمل 

وبعد اشتباك عنيف  22جوان التقى األمريكيون مع سفينة أمريكية أخرى، تدعى "استيديو"، 

وكال السفينتني وجهتا حنو  88بني الطرفني، مت أسر السفينة بعد فرارها حنو املياه الضحلة.

  قرطاجنة اإلسبانية كغنائم حرب.

إىل أمانة الواليات املتحدة، عّرب القائد  1815جوان  20ويف رسالة مؤرخة بتاريخ 

ديكاتور فيها عن سعادته ألسر السفينة اجلزائرية استوديو: "لدّي الشرف أن أخربك، أنه 
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متكنت سريّة حبرية كانت حتت قياديت، من ، جوان، بالقرب من رأس بالوس  19بتاريخ 

قتيال... دون  23، وجد على ظهرها حبار 180وحتمل  ؛22االستيالء على سفينة جزائرية، 

  89خسائر من جانبنا".

جوان، ورفع العلم األبيض على  29وصل األسطول األمريكي قبالة السواحل اجلزائرية، 

الغاريار كإعالن على الرغبة يف التفاوض. بعدها بقليل قدم قارب حيمل القنصل السويدي 

عد أن أعلم القبطان عن الكارثة اليت ، ومعه قبطان امليناء، "وب(Norderling)نوردارلينغ 

حلت باألسطول، قدمت له رسالة من املندوبني األمريكيني، تؤكد أنه: ال معاهدة تفرض 

إضافة إىل اطالق سراح األمريكيني املوجودين 90دفع ضريبة، وحتت أي شكل من األشكال".

اليت أسرها يف اجلزائر، ودفع تعويض قدره عشرة آالف دوالر على السفينة "إيدوين" 

  91اجلزائريون، وغريها من املمتلكات األمريكية اليت أخذت يف املدينة.

إن مثل هذه الشروط كانت تعترب خمزية، وكان من املمكن أن يرفضها الداي؛ لكن 

الوضع الراهن يفرض عليه أن يوافق عليها، فاجلزائر مل تكن متلك أسطوال حيميها، فهو ال 

يزال موجودا يف البحر، وحىت وإن عاد سيقع يف قبضة األمريكيني؛ ما دفع اجلزائريني إىل 

ات املفاوضة. ورغم أّن الداي طلب مهلة ثالث ساعات للتفكري  العمل على تسريع عملي

                                                           
89
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إال أن األمريكيني أجابوه: "وال دقيقة، إذا ظهر أسطولكم قبل توقيع املعاهدة وإطالق سراح 

  92األسرى األمريكان؛ فإننا سنستويل عليه".

نصل وفعال فقد ّمت توقيع املعاهدة يف اآلجال احملددة، بعد التوسط الذي قام به الق

السويدي، ويف نفس اليوم عّني شالر كقنصل أمريكي يف اجلزائر، ومت استعادة كل املمتلكات 

والر عن أسر سفينة د 10.000األمريكية اليت أخذت يف اجلزائر، وقدمت تعويضات تقدر بــ 

إيدوين ومحولتها... ومن جانبه وافق ديكاتور على إعادة السفينتني اجلزائريتني كحسن 

احتوت املادة الثانية حترير مجيع األسرى األمريكان املتواجدين يف اجلزائر، والبالغ  كما93نّية.

عددهم عشرة أو أقل؛ ويف املقابل يقوم األمريكيون بتحرير مجيع األسرى اجلزائريني املتواجدين 

  94أسري، دون دفع أي مبالغ لتحريرهم. 500يف حوزم، والبالغ عددهم حوايل 

  :1816ية على الجزائر الحملة االنجليز  -ب

خّلفت احلملة االجنليزية على اجلزائر، كّما هائال من الكتابات يف اتمع االجنليزي، 

وأصبحت تدخل يف إطار التاريخ الفلكلوري االجنليزي، وال يوجد عمل إجنليزي ألف حول 

منطقة املغرب االسالمي خالل الفرتة احلديثة؛ مل يتطرق للحملة اإلجنليزية على اجلزائر سنة 

1816.  

، توّحد الدول األوربية وجتاوز 1815وأوائل  1814مؤمتر فيينا املنعقد أواخر  أنتج

خالفاا األيديولوجية، على أن يعم الّسالم أوربا مائة سنة القادمة. ويف املقابل طرحت قضية 

  العبودية املسيحية يف العامل االسالمي.

وسط، مسؤولية تنظيم أُعطي الّلورد إكسموث قائد األسطول االجنليزي يف البحر املت

(احلملة األوىل)، لزيارة اجلزائر، تونس، طرابلس، وعرض قرارات  1816محلة حبرية يف ربيع 
                                                           

92
 Eugene Schuyler, op.cit, p.222. 

93
  Ibid, p.223. 

94
 Charles I. Bevans, op.cit, p.45-46.  



 1830-1671  الفصل الثاني: البحرية الجزائرية والحوض الغربي للمتوسط
 

97 

 

مارس ووصل  4مؤمتر فيينا وإبالغ قادا بضرورة احرتامها. وأقلع األسطول من ليفورن يف 

  1816.95أفريل  01مدينة اجلزائر يف 

من نابويل، وجمموعة اهلدايا االعتيادية   دوالر  24.000وبعد مفاوضات تلقت اجلزائر 

دوالر  1000كتلك اليت تقدمها الربتغال، يف حني يتم إطالق سراح األسرى الصقليني مقابل 

أسري، وأرسلوا إىل نابويل يف سفينة  1000أسري صقلي من أصل  357عن كل أسري، ومت حترير 

ة، وجلبت أموال الفدية اخلاصة إجنليزية. كما عّني القنصل االجنليزي للعمل كممثل لصقلي

دوالر  364.000، قّدمت سردينيا للداي 1816جويلية  30بصقلية يف سفينة كريستينا، ويف 

دوالر اسباين عن كل أسري، ويتم معاملتهم  600أسريا سرديين مقابل  40إسباين... وّمت حترير 

، (Calypso)اليبسو من اآلن كمواطنني بريطانيني، وأرسلت أسراها إىل جنوة يف سفينة ك

مالطي وسكان جبل طارق الذين  33إضافة إىل حترير 96اليت عادت ومعها أموال الفدية.

يعتربون مواطنني بريطانيني، دون أي فدية. وبعد هذا التاريخ يطلق سراح أي مسيحي دون 

  97أفريل. 03أية فدية؛ وذا وقعت املعاهدة بتاريخ 

(املرتجم  (Salamé)أما عن سبب احلملة االجنليزية الثانية ضد اجلزائر؛ فيذكر سالمي 

الشخصي للورد إكسموث): "رغم توقيع هذا االتفاق؛ إال أن احلكومة اجلزائرية، قامت خبرق 

املعاهدة عن طريق جمزرة شنيعة ضد عدد من الصّيادين الفقراء، الذين قدموا من السواحل 

إضافة 98املرجان بعنابة، وقد كان هؤالء األشخاص حتت احلماية الربيطانية".األوربية لصيد 

إىل أن اجلزائريني قاموا باحتجاز القنصل االجنليزي، وبعض البحارة على الساحل اجلزائري. 
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وبعد وقت قصري كانت األخبار قد عّمت إجنلرتا، وتعالت االصوات املطالبة بالرّد بقوة 

أوت  09املفاوضات. وصل األسطول االجنليزي جبل طارق يف وعنف، دون انتظار نتائج 

أين وجد يف انتظاره األسطول اهلولندي املكّون من مخسة سفن، حتت قيادة البارون فون دو 

   99دي كابالن، بعد أن اقرتح عليه لتنسيق بني الطرفني.

؛  96؛ أمربيسغنابل،  110من: السفينة امللكية شارلوت،  االنجليزيوتكون األسطول 

؛ 40، غالسكو،  40؛ سيفارت،  50ليندر،  74؛ ألبيون  74؛ ميدن،  74سيبارب، 

؛ 08؛ السريعة، 10؛ بريتومارت، 10؛ كورديليا، 18؛ برومينتوس 18؛ هريون؛ 36غرانيكيس، 

 الهولندي، قاذفات قنابل: بيلزاب فيوري، إيدمي، هيكال، أنفرينال. أما األسطول 08فاملوت، 

، 44؛ أمتمال، 44؛ ديانا، 30؛ داغرياد، 44فويديريكا،  44ميالميس، فقد تكّون من: 

  18.100إيندراغت، 

عبد الرمحن اجلزائر؛  علىومن املصادر اجلزائرية النادرة اليت أشارت للحملة اإلجنليزية 

يف رحلته: "فلما كان يوم األحد نزلت سفن عدو اهللا؛ بدر اإلجنليز قرب مدينة  التنالين

سفينة، وكل سفينة فيها مائة ) وهي أربعون 1816سبتمرب  01ه/ 1231شوال  08اجلزائر (

... ويف ضحى صبيحة الثالثاء بدّلوا مجيع أعالم مدفع كبري، كل مدفع عمارته قنطار بارود

  101سفنهم وجعلوها بيضا".

رطل  32و 24مدفع، مثانني ذات  500وكانت اجلزائر حممية بتحصينات مكونة من 

سفن كبرية، وأربعني قاربا  9وبعضها اآلخر ثقيلة العيار. إضافة إىل قوة حبرية تتكون من: 
                                                           

99
 Edward Osler, Esq., The Life of Admiral Viscount Exmouth, London: Smith, Elder 

And Co., Cornhill, 1835, p.317. 

100
 Jackson. G. A, Algiers: Being a Complete Picture of the Barbary States; their 

Government, Laws, Religion, and Natural Productions; and Containing a Short of 

their Various Revolutions, a Description of the Domestic Manners and Customs of the 

Moors, Arabs and Turks, London: Printed by R. Edwards, 1817, p.302. 

 د اهللا، أدرار.، خزانة قصر با عبه)1244( هـ)، خمطوط أ1233.رحلة الشيخ سيدي عبد الرمحن التنالين (ت 101
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إن قوة حبرية ذا العدد مل تكن تعين شيئا بالنسبة لقوة حبرية كإجنلرتا؛ ففي الوقت 102مدفعيا.

عتمد الذي استطاع فيه االجنليز امتالك سفن ذات قوة تدمري هائلة، كانت اجلزائر ال تزال ت

  .(Corvette)على سفن القرون السابقة؛ كسفن أساسية مثل: الفرقاطة والطراد 

 1816جوان  1231/01رجب  5وأرسل عمر باشا رسالة إىل السلطان العثماين، بتاريخ 

، والتضحية باألنفس يعلمه فيها عن استعداد السلطة الرتكية للدفاع عن أهل اجلزائر املسلمني

  103عنهم إن اقتضى األمر.

أوت مساءا، وكلف املرتجم  27ووصل األسطول املتحالف أمام السواحل اجلزائرية، يوم 

ت الرسالة املوجهة سالمي، بنقل رسالتني واحدة للداي واألخرى للقنصل االجنليزي، وضمّ 

للداي التعليمات التالية:" إلغاء الرق املسيحي ائيا، وإطالق سراح مجيع األسرى املسيحيني 

مبملكة اجلزائر. إعادة كل األموال اليت دفعت عن افتداء أسرى الصقليتني (نابويل املتواجدين 

وصقلية) وسردينيا الّلتان تعتربان خاضعتني للنفوذ الربيطاين؛ كما تقوم اجلزائر بعقد  السالم 

مع اهلولنديني، وتطلق سراح القنصل الربيطاين، وطاقم القاربني الربيطانيني احملتجز يف 

  104املدينة".

ويذكر سالمي أنه حوايل الساعة احلادية عشرة صباحا، وصل قارم أمام الساحل 

اجلزائري، أين أرسل الداي قاربا الستقباهلم، بقيادة رئيس امليناء، وبعد وصوله سأله سالمي 

حبارا؛  80عن السبب الذي دفع اجلزائريني ألسر القاربني االجنليزيني، اللذان كانا حيمالن 

لكن األدمريال مل جيب... مث قّدم له سالمي رسالتني وأعلمه أن الرّد يكون يف غضون ساعة؛ 

لكن األدمريال أجابه: "إن هذا أمر مستحيل"، األمر الذي جعل سالمي يقول "سننتظر هنا 

                                                           
102

  Dreadnought H.M.S., The Royal Navy, London: Adam And Charles Black, 1907 

p.203. 

  .1231بتاريخ ، 22486 رقمالرصيد العثماين، خط هاميون،  103
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على القارب ساعتني أو ثالثة". لكن بعد أن جتاوز الوقت بساعة ونصف اقرتب األسطول 

 من الساحل أكثر؛ وقام سالمي بتقدمي تقرير إىل اللورد إكسموث؛ الذي رّد عليه:" الربيطاين

ال يهم سنرى اآلن". وأعطى أوامره باالستعداد إلطالق النار. ويف هذه األثناء قامت مدفعية 

التحصينات الشرقية، بإطالق النار ضد سفينيت السبارب واأللبيون؛ فأعطى اللورد تعليماته 

  105بني جريح وقتيل جزائري. 500كان القصف األول مرّوعا، حيث خلف   بالقصف. لقد

فيقول: "إىل أن جازوا رماية املدافع أظهروا الشّر،  ؛املعركة مسلم بن عبد القادرويصف 

وأسرعوا إىل السفن فحرقوها... وهي سفن املسلمني، وشرعوا يف إطالق املدافع على البلد، 

لضرب من بعضه بعضا... إىل ان كملت عشر وكان ذلك وقت العصر، فلم ينفصل ا

ساعات؛ فبطل الضرب... تواتر اخلرب على أن االجنليز أطلقوا على اجلزائر أربعني ألف 

  106مدفع".

وأبدى اجلزائريون شراسة كبرية يف مقاومة االجنليز؛ خاصة مع الوسائل البدائية 

اء أشداء، وحازمني مثل املستخدمة، حىت أّن اللورد إكسموث أكد:" مل أرى يف حيايت أعد

  107اجلزائريني".

، 108قتيل وجريح 7000إىل  6000وخلفت املعركة حسب رسالة اللورد إكسموث، بني 

.وفقد االجنليز 109جنيه إسرتليين 1.015.625أما اخلسائر املادية اجلزائرية فقدرت مبا يربو: 

  110جرحيا. 52قتيال و 30جريح؛ أما اهلولنديون فقد فقدوا  690وقتيال  128
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وبانتهاء املعركة مل يكن للجزائريني أي قوة اة اإلجنليز؛ حىت أن رئيس البحر اجلزائري 

مل جيد سفينة ليبدأ املفاوضات مع االجنليز، وقد جاءت املعاهدة مذلة جدا على 

  111اجلزائريني:

  إلغاء الرق املسيحي إىل األبد. -

اي، ومن أي جنسية كانوا، قبل إطالق سراح مجيع العبيد املتواجدين حتت سيطرة الد -

  ظهرية يوم غد.

إعادة مجيع األموال اليت أخذت عن فدية العبيد، منذ بداية هذه السنة وهذا قبل  -

  ظهرية يوم غد.

يتم تعويض القنصل الربيطاين عن كّل األضرار (املمتلكات)، اليت حلقت به نتيجة  -

  احتجازه.

زراءه وقادته، ويطلب االعتذار من القنصل يقوم الداي بإعالن اعتذار عام، حبضور و  -

  االجنليزي، وفقا للشروط اليت حيددها قبطان سفينة امللكة شارلوت.

وتنّكر الباب العايل للمعاهدة املوقعة بني إجنلرتا واجلزائر؛ ففي رسالة مؤرخة بتاريخ 

ستثناء ، أعلن السلطان صراحة أن اجلزائر حرّة يف توقيع االتفاقيات اخلارجية؛ با1816

  112املعاهدات مع النمسا وروسيا.

ويذكر سالمي قّصة طريفة عن أحد السحرة، الذي قدم إىل اجلزائر، وقال للداي أّن 

"الكفار" قادمون مع عدد هائل من السفن، وسيحتلون اجلزائر، ويدمرون حتصيناا وحبريتها، 

إحدى زوجات وزراءه وأن الدماء ستسقط كاملاء يف الشوارع، وطلب من الداي أن يقدم له 

                                                           
111
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112
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أو على األقل بعض الدوالرات اخلضراء املوجودة يف اخلزينة اجلزائرية. فأمر الداي الغاضب 

بقطع رأسه؛ لكن أحد الوزراء  طلب منه احتجازه يف السجن، لريوا مدى صدق نبوته... 

 وبعد النجاح الذي عرفته احلملة قامت اجلماهري بإخراجه من السجن، واعتربوه مرابطا

(Saint).كانوا وأن العديد من سكان املناطق الداخلية للجزائر   ، وبنوا له مزارا خاصا به

  فخورين باالنتصار االجنليزي؛ حىت أم اعتقدوا أن االجنليز استولوا على اململكة

113 وسينقذوم من ظلم األتراك.
  

  :1830-1817نهاية اإليالة الجزائرية  -ج

اية احلروب األوربية الكربى، وبداية التخطيط القتسام الرتكة  1815شهدت سنة 

العثمانية يف العامل القدمي، وقد تزامن هذا مع االيار الكّلي للجزائر؛ نتيجة االرهاق الذي 

، نظرا الجتياح اجلراد 1815تعرضت له بسبب الثورات وااعة اليت ضربت املدينة سنة 

  للمحاصيل الزراعية.

اخيل الغارات البحرية، تعين شيئا بالنسبة لالقتصاد اجلزائري؛ واحلقيقة أن مل تعد مد

، مل تعد تكفي حىت للقيام بالنفقات البسيطة اليت تتطلبها عمليات 1816الغنائم بعد سنة 

حبار يعملون يف اجلزائر، ويتقاضون شهريا أربعة بوجو؛ أي حوايل  3000"القرصنة"، وكان حنو 

 باليفر أن االقتصاد اجلزائري تافه جدا ليكون مصدرا للدخل؛ فكل ويعترب114تسعة فرنكات.

سنة كان يشهد ايارا؛ وحىت الضرائب اموعة من املناطق الداخلية مل تكن معلومة، وعند 

حماولة مجعها بالطرق العنيفة، حتدث الثورات اليت كانت تستمر بعنف؛ وهلذا كانت هذه 

  115ا أصبح ملحوظا أن النفقات فاقت املداخيل بكثري.العائدات تنفذ تدرجييا... وذ
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؛ "إّال أن 1816، 1815ورغم كل املشاكل اليت حلقت مبدينة اجلزائر؛ نتيجة حلمليت 

الدول األوربية الصغرية؛ كالدمنارك، السويد، الربتغال، ونابويل، استمرت يف دفع االتاوات إىل 

 تتوقف؛ رغم االنذارات املقدمة. لكنها وحىت الغارات البحرية مل1827.116اجلزائر حىت سنة 

مل تكن تعين شيئا باملقارنة مع السابق، واجلدول التايل يقدم لنا قائمة بالغنائم اليت أخذها 

  117(حسب سجل الغنائم): 1827- 1817اجلزائريون خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

  »حسب سجل الغنائم 1827-1817قيمة الغنائم المأخوذة «

  عدد السفن المأسورة  الغنائم قيمة  السنة

  سفن 4  --   1817

  سفن 4  فرنك 90.810  1818

1819   --   --  

  سلع تونسية  فرنك 131.213  1820

1821   --   --  

1822   --   --  

1823   --   --  

  --   فرنك 87.670  1824

1825   --   --  
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  سفن اسبانية7  فرنك 104.103  1826

  سفينتني فرنسيتني  فرنك 95.291  1827

التدقيق يف اجلدول، جيعلنا نالحظ مدى التدين الذي وصلت إليه الغنائم البحرية  إن

، مل يسجل السجل أّي غنيمة، وعند 1825، 1823، 1822، 1821اجلزائرية؛ ففي سنوات 

، شهدت عائدات 1817القيام مبقارنة بسيطة، سنجد أّن العشر سنوات اليت سبقت سنة 

ورغم أن هذه السنوات تعترب شحيحة باملقارنة مع فرنك،  6.770.375حبرية قدرت بــ 

؛ واليت قدرت بــ 1827-1817العائدات البحرية السابقة؛ إال أا فاقت عائدات سنيت 

  مرة. 13 فرنك؛ أي أكثر من 509.087

ويبدو واضحا تأثري احلملتني األمريكية واالجنليزية على اجلزائر، حيث مل تعد قادرة على 

طول؛ فالعديد من هذه التجهيزات كانت تأيت من دول أوربية؛ لكن مثل تسليح وجتهيز األس

  هذه األمور مل تعد موجودة بعد اآلن.

ومل متر فرتة طويلة حىت اجتمعت الدول األوربية مرة أخرى يف مؤمتر إكس الشابيل، 

، وأوكلت مهمة إخطار االياالت الثالثة بضرورة وقف 1818الذي انعقد يف سبتمرب 

وصل القائدين  1819"القرصنة" ضد السفن األوربية يف البحر املتوسط. "ويف سبتمرب 

الفرنسي جرييان واالجنليزي فرمينتل، وقّدما اشعارا للقوى العظمى بضرورة وقف هذه 

ضمانات خطّية بوقف هذه  األعمال، والعمل على تطوير التجارة بني الضفتني، وأن تقدم

  118 املمارسات".

، جاء لتأكيد مقرتحات 1818ورغم أن مؤمتر إكس الشابيل املنعقد يف أملانيا سنة 

مؤمتر فيينا وإاء الرق؛ إالّ أنه مل حيقق أهدافه املرجوة، كون الّرق األوريب استمر يف الكثري من 
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القرن العشرين، حيث مل يتم الدول املسيحية، وبعضها استمر موجودا ا حىت أواسط 

التخلي عنه بشكل ائي. مل يكن مؤمتر إكس الشابيل ليؤثر على العالقات الفرنسية 

راسل الدوق دومنتورسي وزير اخلارجية الفرنسية، الداي يطلب  1822اجلزائرية، ففي "أفريل 

ائرية مل تشهد وحىت العالقات االجنليزية اجلز 119منه العمل على توطيد العالقات بني الطرفني.

؛ "عندما ثارت القبائل احمليطة جببال جباية ضد السلطة العثمانية، يف 1823توترا إّال سنة 

أكتوبر من نفس السنة، وقتل العديد من األتراك ؛ لعل أبرزهم املفيت احلنفي الذي أخذ 

كزون ، وكانت املنطقة املمول الرئيسي للمدينة بعمال املنازل؛ الذين كانوا يتمر 120أسريا"

  بشكل أساسي عند القناصل.

وراسل الداي كل قناصل الدول األجنبية، يسأهلم تسليم سكان هاته املناطق باعتبارهم 

ثوارا لكن القنصل االجنليزي واألمريكي رفضا تسليم أي من سكان منطقة القبائل، 

عاد  متحججني "حبقوق االنسان"؛ أما القنصل الفرنسي فبعد اجتماعه مع "وزير البحرية"،

لبيته ومجع كّل العمال (القبائل)، ودفع أجرم مث طردهم، حبضور الرتمجان (املرتجم) 

واحلراس. أما القنصل اهلولندي فبعد مساعه عن األحداث اليت جرت، مجع عّماله وخّريهم بني 

  121البقاء حتت محايته أو اهلرب والبحث عن مكان آمن.

جزائرية، باقتحام بستان القنصل االجنليزي أكتوبر قامت قوات حبرية  25ويف مساء يوم 

ومطالبته بتسليم سكان القبائل املوجودين لديه. وكان القنصل االجنليزي ماكدونال قد قام 

بوضع اخلتم الرمسي على بابه ووضع فوقه الراية االجنليزية. لكن بعد قرار من الباشا، مت كسر 
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 .271، صأوجان بالنتيت، مصدر سابق 

  ، تر. إمساعيل العريب، ش. و. ن. ت)1824-1816(، قنصل أمريكا يف اجلزائر شالروليام شالر، مذكرات  120

  .293صاجلزائر، 

121
 Playfair, E. L, op.cit, p.189. 
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جنليز إىل اجلزائر، القائد روبريت  أرسل اال 1824ويف جانفي 122اخلامت واقتحام املنزل.

؛ والكابنت جيمس ريدر بارتون، على منت 46كافونديش سبنسر، على منت السفينة نياد، 

؛ وبعد وصوهلما امليناء وجدا سفينتني اسبانيتني، كان قد أسرمها 12السفينة كاميليون، 

أن اجلزائريني رفضوا ذلك، اجلزائريون، ورغم أّن االجنليز طالبوا بإطالق سراح السفينتني؛ إّال 

  123يف حني محل القنصل االجنليزي وعائلته على ظهر البارجة االجنليزية.

ورغم التسهيالت اليت عمد إليها اجلزائريون، للوصول إىل اتفاق يرضي الطرفني؛ إّال أن 

االجنليز، أصّروا على احلرب؛ ففي رسالة من الداي حسني إىل السلطان العثماين، ذكر فيها 

االجنليز يعمدون إىل القوة؛ كّلما حدثت مناوشات صغرية بني الطرفني، ويأتون بأسطوهلم  أن

أمام املدينة لتخويف اجلزائريني؛ لكن بعد اجتماع الديوان مت رفض بعض املطالب القاسية 

  124اليت حاول القنصل فرضها علينا.

املقاومة اليت ؛ مع السفن االجنليزية، ورغم 44واشتبك مركب الرايس قدور باصون، 

أبداها طاقم السفينة؛ إّال أا حتطمت، حيث وجدت السفينة حمطمة على الساحل 

  125واستشهاد العديد من أفرادها.

استمر احلصار االجنليزي حوايل ستة أشهر، حتت قيادة نائب األدمريال هرياري بورارد 

احل عنابة... وقرر ، متكن االجنليز من حتطيم سفينة جزائرية على سو 1824نيول، ويف ماي 

                                                           

122
 Playfair, E. L, op.cit, p.189. 

123
 William Laird Clowes, The royal Navy, A History From the Earliest Times to the 

Present, Vol.6, London: Sampson Low, Marston and Company, 1898, p.236. 

 هـ.1240 سنة ،22550 رقم خط هاميون، 124

  .153- 152أمحد الشريف الزهار، مصدر سابق، ص 125
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األسطول االجنليزي االجتماع وقصف مدينة اجلزائر؛ لكن رغبة الداي يف عقد معاهدة على 

  126الشروط االجنليزية حالت دون ذلك.

اللبس الواقع يف حتليل مثل هذه املعلومات، يعود باألساس إىل طبيعة الوثائق  إن

املستخدمة واليت تكون يف الغالب بلغات أجنبية؛ ما جيعل من الصعب حتديد احلقائق على 

ضوء هذه املعطيات املتوفرة. وإمجاال فإن الوجود البحري اجلزائري يف املتوسط، شهد تراجعا 

لظروف اليت كانت تشهدها أوربا؛ فالتطور العسكري الذي كانت تشهده يف املتوسط نتيجة ا

  اقتصادياهذا التطور منوا  ى على تغيري املوازين لصاحلها، ورافق، ساعد الدول الكرب األخرية

نتيجة حنو االيار، تسري كبريا ساهم يف دعم الصناعة، يف الوقت الذي كانت فيه اجلزائر 

نظومة اجلزائرية إمجاال، وأيضا عدم القدرة على التجديد، نظرا امل التخلف الذي كانت تشهده

  للضعف االقتصادي وعدم القدرة على دعم املشاريع.

  

  

                                                           
126

 H.M.S. Dreadnought, op.cit., p.236-37.   

 



  الفصل الثالث

  بالجزائر األوربيينالمصادر االساسية للكتابة حول األسرى  

  المذكرات -1

 رباجلزائ والرحالة األوربينيأعمال األسرى  - أ

  مذكرات القناصل - ب

  الرسائل -2

  رسائل األسرى - أ

  األطر الرمسية - ب
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 ألنيناألسرى، و  يف موضوعالتايل تقدمي املصادر األساسية للبحث  الفصليف  لتحاو 

سأحاول ذكر املصادر االجنليزية املهمة اليت إجنليزية بنسبة كبرية،  اعتمدت على بيبليوغرافيا

رير اهتمت باألسرى يف اجلزائر، بدءا باألعمال اليت خلفها األسرى أنفسهم وكذا التقا

  رسائل األسرى اليت وجهوها إىل ذويهم وإىل السلطة نفسها.القناصل ورسائلهم، و ومذكرات 

  المذكرات: -1

  بالجزائر: األوربيينوالرحالة أعمال األسرى  -أ

 السابع القرن قبل إفريقيا مشال عن حتدثت اليت اإلجنليزية األعمال هي جدا ليلةق

(Moryson) موريسون ككتابات العثمانية، بالدولة املتعلقة تلك من بكثري أقل عشر،
1 

(Sanderson) ساندرسون
(Biddulph) بيديلف 2

(Lithgow) اوليثغ ،3
 باونت ،4

                                                           

شاير توماس موريسون، عضو برملان لن، إبن نبيل من لينكو ، رحالة وكاتب إجنليزي)1630-1566( موريسون فينيس: 1

عديد ببيرتهاوس، قضى موريسون   Followship غرميسباي. بعد أن درس يف كامربدج، حيث حصل على منحة

نشر موريسون رواية عن رحالته ومغامرته  1617الصغرى. ويف سنة  وآسياالسنني مرحتال يف القارة األوربية، فلسطني، 

". تويف يف  Itinerary، يف عمل ضخم عنونه بـ"دليل الّرحالةO'Neillبآيرلندا، حيث كان شاهدا على ثورة أونييل 

 أماكان مربجما أن يصدر يف مخسة أجزاء؛ لكن نشرت منه ثالثة فقط؛ . إن عمله "دليل الرحالة"  1630فيفري  12

). وجزء آخر من "دليل 1903حمفوظ يف خمطوط مبكتبة كلية كوربيس كريسيت، أوكسفورد (نشر يف سنة فإنه اجلزء الرابع 

 علمية ن عمل موريسون يعترب ذا قيمة". إ1603-1599، حتت عنوان: "تاريخ آيرلندا  1735الرحالة" نشر سنة 

 Moryson fynis", The":. ينظريعالية؛ باعتباره عمال طوغرافيا حيتاجه املؤرخون يف معاجلة التاريخ األوريب واملشرق

Encyclopædia Britannica, or, A Dictionary of Arts, Sciences, and Miscellaneous 

Literature; Enlarged And Improved, 4
th

 Ed,Vol.29, Edinburgh: Printed By Andrew 

Bell, 1810.   

2
، تلقى تعليمه مبدرسة شيفيلد، مث أرسل لكلية لينكولن، )، ولد بروثرهام1663-1587( ريتشارد ساندرسون: 

 تشارلزأكسفورد، أين أكمل دراسته، وانظم للمنظمات املقدسة. نقله جيمس األول للعيش يف لينكولنشاير. ويف عهد 

واعتربت عضاته ناجحة ومؤثرة. لقد كان ساندرسون كاتب عضاة متمّيز؛ لكنها جاءت مليئة األول عني قسا رمسيا، 
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(Bount)
 أن ميكن اإلسالمي، املغرب عن املعلومات مصادر يف الشح هذا وآخرون، 5

 املغرب مبنطقة اهتمامهم من أكثر العثمانية بالدولة االجنليز الكتاب اهتمام إىل نرجعه

                                                                                                                                                                      

 عن، يعترب حبثا قياسيا طويال Logicae artis compendium" 1615" باألخطاء االمالئية. إن عمله حول املنطق

 Nathanial ينظر: ، وشهد رواجا كبريا.17. طبع العمل على األقل عشر مرات خالل القرن subjectاملوضوع 

Spencer, The English Traveller, or a New Survey and Description of England and 

Wales…, London: Printed for J.Cooks, 1791. 

 ةواحد من أقدم الرهبان الذين عينتهم شركة املشرق ملساعدة التجار االجنليز يف تأدية حاجام الروحي وليام بيديلف: 3

؛ حيث قضى ا مثان سنوات، وخالل فرتة إقامته حبلب، سافر إىل فلسطني وتطفل على احلياة اخلاصة لسكان بحبل

يعترب  .1612سنة  اوأعيد طبعهت بعض االجنليز" ، عنوا بـ "رحال1609رواية عن حياته سنة  استنبول. نشر بيديلف

مل يوجد يف عائلة ويليام بيديلف  اسم إن عمله واحدا من أقدم األعمال اليت أشارت الستهالك القهوة يف املشرق.

، كلية بريسناوسوجود يف قائمة أعضاء  امل (William Biddle)بيديلف. هناك احتمال ان يكون املدعو وليام بيدل 

 MacLean ؛ لكن ال يوجد دليل يثبت ذلك. ينظر:1590أوكسفورد؛ الذي حتصل على درجة املاسرت منها سنة 

Gerald M., op.cit.  

شاير، زار قبل سنة النارك، جنوب الناركبلة وكاتب وجاسوس اجنليزي، ولد ارح )،1645-1582( وليام ليثغاو: 4

زار تونس ، 1616-1614زار فلسطني ومصر؛ وبني سنيت  1610شيتالند، سويتالند، وبوهيميا.  ويف سنة  1610

 Jhon william, A Short أين عّذب بعد اامه باجلوسسة.زار اسبانيا  1621-1619واملغرب، ويف سنة 

Biographical Dictionary of English Literrature,London: J.M Dent and Son,1910.  

، من )1638–1552( الثالث لتوماس باوب بلونت االبنرحالة وكاتب إجنليزي، ، )1682 - 1602( هنري بلونت: 5

تزوج هيسثر واين كلية التثليث بأكسفورد. و بان فري يف مدرسة السانت ألتلقى تعليمه منطقة ستافوردشاير، 

(Hesther Wane)  يف أوربا واملشرق، وترك لنا رواية عن رحلته  ارحتل بلونت. ها سبعة أطفالوأجنب من 1647سنة

. خدم شارل األول 1639سنة  منح لقب الفارس املبجل .1634، نشرت يف لندن سنة عنوا بـ"رحلة إىل املشرق"

 أ فيما بعد من طرف الربملان االجنليزي مث خدم سنة خالل احلرب األهلية وكان حاضرا يف معركة إيدغهيل؛ لكنه بر

عرف بلونت خالل  االجنليزي. بالكومنولثيف جلنة لدراسة الطرق املناسبة لتحسني التجارة واملالحة اخلاصة  1655

صغره بطبيعته املشاكسة، اليت ختّلى عنها خالل كربه؛ ويضيف مؤرخ العائلة: "لقد عرف بلونت أيضا خالل صغره 

 ,"Coote Charles Henry,  "Blount Henryينظر: بشربه املفرط للمشروبات الكحولية القوية".  

Dictionary of National Biography, London: Smith, Elder & Co, 1886./ Gerald M. 

MacLean, op.cit..  
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 اإلجنليز التجار إليها تستقطب جتارية منطقة دائما يعترب كان الشرق وأن خاصة اإلسالمي

خالل القرن السادس عشر، هي  اجلزائروهلذا فإن أغلب املصادر االجنليزية اليت تناولت 

   6.أعمال ّمت ترمجتها عن لغات أوربية أخرى

 اجلزائر، عن املتوفرة املصادر أغلب بأن عشر السادس القرن من األول النصف متيز

 الالتيين الكتيب فذلك" األوربية، اللغات باقي إىل ترتجم مث الالتينية باللغة تكتب كانت

 St. John Nicholas(  فيلغانيون دو ديرون نيكوالس جون السري الفارس ألفه الذي

Durand de Villegagnon(
 سنة اجلزائر على االسبانية احلملة يف املشاركني أحد ،7

 Carlo V Emperatoris Expeditio in Africam adبـــــ واملعنون ،1541

Algerian، سنة صدرت فقد اإلجنليزية الرتمجة أما األوربية؛ اللغات عديد إىل مباشرة ترجم 

                                                           

6
 Daniel  J. Vitkus, p.iracy, Slavery, and Redemption…, op.cit, p.02.  

ولد بفاليغاينون  قائد يف البحرية الفرنسية،بعد )، قائد فرسان مالطا، وفيما 1571-1510( نيكوالس ديروندي: 7

 Philippe Villiers de)أخت األستاذ األعظم ملنظمة فرسان مالطا فليب فاليي دي ليسل أدم  ابنفرنسا، 

L'Isle-Adam) . لطائفة اهلوغونوت على اهلروب من املالحقات اليت طالتهم من املستمرةأعظم إجنازاته مساعدته 

مزجيا بني اجلندي، العامل، املستكشف ميثل السلطة الفرنسية. يعترب وجها شعبيا مشهورا يف عصره، نيكوالس  طرف

طرفا يف قاتل نيكوالس يف عديد احلروب ضد الدولة العثمانية؛ رغم أن فرنسا رفضت أن تكون  املغامر ورجل األعمال.

حلروب منظمة مالطا والسلطة اهلابسبورغية يف اسبانيا ضد  هذه احلروب، نتيجة للحلف الفرنسي العثماين؛ وكان مؤيدا

، 1542العثمانية يف هنغاريا سنة  الدولة . وقاتل ضد1541الدولة العثمانية. شارك يف احلملة االسبانية ضد اجلزائر سنة 

 Patrick trans., The History of the ينظر: .1551 ؛ وكذا طرابلس الغرب1546وبعدها يف حصار بودا 

Campagnes, 1548 and 1549, 1707./Jhon peter, A General Dictionary, Historical and 

Critical: in which a New and Accurante Translation of that of the Celebrated 

Mr.Bayle…, Vol08, London, 1739. 
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 رجل كل على الضروري من حزن ورسالة مرثية"  8:عنوان حتت الفرنسية الرتمجة عن ،1542

   9...."قراءا مسيحي

 القرن خالل ومصادره األوريب النموذج على االجنليزية املصادر أغلب اعتمدت لقد

 دون املسارح فأوجدوا املرهف، خياهلم يقاوموا مل االجنليز الكتاب أن حبيث عشر، السادس

 عليه عيسى( املسيح رواصوّ  الذين النهضة رسامي مثل ديين، احتمال أي أو مؤرخني أي

 على والبناء الناصرية يف وموضع وبأسلوب معاصرة ايطالية مبالبس احلواريني ورسله) السالم

(مشال  املغاربة السكان صوروا الذين االجنليز الكتاب فعله الشيء ونفس الفلورنسية، الطريقة

 يوحي اإلليزابيثية الدراما يف مغريب فرد أي وال أنه حبيث الصناعي، االجنليزي بالزي إفريقيا)

 ألم موضوعيني؛ يكونوا مل األسر من افتدوا الذين الكتاب فهؤالء... لإلسالم باالنتماء

   10.اإلسالم على واحلاقدين الكارهني بأولئك معاقني دائما كانوا

 الشعوب أصبحت عشر، السابع القرن وبداية عشر السادس القرن اية مع لكن

 قدموا الربيطانيني من العديد أن ذلك" االفريقي، الشمال منطقة مع تفاعال أكثر الربيطانية

 بداية وقبل ا، قوي لويب  تأسيس واستطاعوا عشر، السابع القرن أوائل كالجئني اجلزائر إىل

 أكثر إفريقيا، بشمال املتواجدين االجنليز عدد كان ،1620 سنة أمريكا حنو الكربى اهلجرة

                                                           

8
 María Antonia Garcés, Cervantes in Algiers a Captive’s Tale, Nashville: Vanderbilt 

University Press, 2002, p.25. 

9
 A lamentable and piteous Treatise verye necessary for everie Christen“ عنوان الرتمجة: 

Manne to reade: wherin is contayned, not onely the high Entreprise and Valeauntness 

of th’ Emperour Charles the V. and his Army (inhis Voyage made to the Towne or 

Argier [sic] in Affrique, agaynst the Turckes, the Enemyes of the Christen Fayth . . .) 

but also the myserable Chaunces of Wynde and Wether; with dyverse other 

Adversities, hable to move a stonye Hearte to bewayle the same, and to pray to God 

for his Ayde and Succor.   

10
 Daniel. j. Vitkus, p.iracy, Slavery, and Redemption…, op.cit, p.07. 
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 املعلومات خيص فيما أو املنتجة، األعمال ناحية من لكن".  بأمريكا املتواجدين أولئك من

 أن فيمكن عشر؛ السابع القرن وبداية عشر السادس القرن خالل بإجنلرتا االسالم عن املتوفرة

 شعوا تفاعلت أخرى، أوربية لغات عن ترمجت أعمال عن عبارة كانت أغلبها أن نؤكد

  11.االسالمي العامل مع أكثر

، كان أقل بكثري من ذلك التفاعل الفرنسي افريقيامشال التفاعل االجنليزي مع  رغم أن

  ألفوا عشرات األعمال حول العامل االسالمينيالكتاب الفرنسيذلك أن ، مشال إفريقيامع 

عن العامل  سرىحول األ نشرت باللغة الفرنسية أول رواية إالّ ؛ خالل القرن السادس عشر

12ليسدام دي هنريلألسري تعود و  ،1608كانت سنة االسالمي  
 (Henri du Lisdam) 

وهي سنة متأخرة جدا مقارنة بأول رواية إجنليزية تتعلق باألسر يف العامل االسالمي، واليت  

، وجاءت يف شكل رواية شعرية، حتكي كيف أن صبيا 157713-1571كانت بني سنيت 

، فتويف الوالد وأسر الصيب الذي قضى سنة  1570إجنليزيا رافق والده للقتال يف صقلية سنة 

، بعد هزمية العثمانيني 1571ملة أسريا لدى االتراك؛ لكن مت حتريره يف معركة ليبانتو سنة كا

حول نشرت لكن بعض املصادر تشري إىل أن أول رواية إجنليزية 14أمام احللف املسيحي.

 أسرالذي  (Jhon Fox) 15لألسري جون فوكستعود   اإلسالمي يف إجنلرتاالعامل
                                                           

11
 Daniel. j. Vitkus, p.iracy, Slavery, and Redemption…, op.cit, p.04. 

   "L'Esclavage du brave Chevalier François de Vintemille" الرواية بعنوان: تجاء12

13
 بعنوان:، George Gascoigne جورج غاكسواغن لصاحبهاتعود الرواية اليت جاءت على شكل قصيدة شعرية  

"A Device of a Mask for the Right Honorable Viscount Mountacute".     

14
 Nabil Matar, (2001), "English Accounts of Captivity in North Africa and The 

Middle East: 1577-1625", Renaissance Quarterly, N°54, p.554. 

 The Worthy Enterprise of John Fox, an Englishman, in :جاءت الرواية حتت عنوان 15

Delivering 266 Christians out of the Captivity of the Turks at Alexandria, the 3rd of 

January, 1577.  
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أا طبعت أول مرة مبا أما آخرون فريون 1577.16؛ لغاية فراره سنة 1563سنة  باإلسكندرية

  17.حسبهم؛ جيعلها ليست األوىل 1579سنة 

 18داالم للرحالة تعود اجلزائر، مع صاحبها تفاعل إجنليزية رحلة أول إن

(Dallam)
 هذا: "فيقول اجلزائر؛ مدينة سواحل أمام وصوله الرحالة ويصف 1595 سنة 19

 احلبوب، باخلضرة، مكسوة فاألشجار: بالربيع إنبهرنا لقد مارس، شهر من يوم آخر هو اليوم

. بالضجيج تتميز املدينة أن ويذكر". األشجار على صغري وبرتقال وتفاح الشعري، القمح

 حمملة محريا يسوقون آخرين وأناسا باجلزائريني التقينا لقد: "بقوله ااورة القرى ويصف

   20."بالفاصولياء

القرن السابع عشر محلت العديد من الوصف التضخيمي  ورحالت منوذج رواياتإن 

 الرباق لتهيئة اجلمهور املستقبل. إن الكتابات بني القرن السابع عشر واية القرن الثامن عشر
                                                           

16
 Paul Baepler, White Slaves,  African Masters: An Anthology of American Barbary 

Captivity Narratives, Chicago: Chicago university Press, 1999, p.6. 

17
 Weiss Gillian, Captives and Corsairs, France and Slavery in early Modern 

Mediterranean, California: Stanford University Press, 2011, p.236. 

رحتل حنو ، تعترب املعلومات حول صغره قليلة، اساعات األرغن)، رحالة وصانع 1614-1570( توماس داالم: 18

رحلته سنة يوميات نشرت و  .العثماين مراد الثالث سلطانأوصل ساعة األرغن لل ؛ حيث1595سنة  القسطنطينية

 ,"Thomas Dallam" ينظر: أرغن.ساعة ، وصنع لكلية امللك 1606-1605. انتقل داالم إىل كامربدج 1893

The Encyclopædia Britannica, op.cit.  

19
مع اهلدايا، إىل السلطان حممد الثالث داالم  أرسلت  يعتقد املؤرخ براندون باك  أن امللكة إليزابيث األوىل هي من 

. إن لغة خمطوط الرحلة صعبة جدا فالكاتب كان يف املتوسط يقرتف ثالثة بعد تعيينه على رأس السلطة 1595سنة 

 the sight whereof did almost make to think that I was in a" اخطاء يف كل مخسة كلمات. مثال:

different world’ for ‘the sighte whearof did make me almoste to thinke that I was in 

anothere worlde"  

20
 Gerald M. MacLean, op.cit, p.14-15. 
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، جون ويندوس (Pierre Dan)، بيار دان  (Samuel Purchas)ساموال بارشاس

(John Windhus)وليام لومرباير ،(William Lempriere) بعضها اآلخر ، كررت  

خترج ساموال بارشاس  كأا ختاطب العديد من األجيال بعرقية قاسية ومنوذج كنسي تأرخيي.

مل تطأ قدماه من جامعة كامربدج وانضم للمنظمات املقدسة (يقصد منظمات الفدية)، و 

ف يف الكتاب السادس " ...هاجم بعن1613يف كتابه "حج برشاس مشال إفريقيا يوما؛ لكنه 

منطقة مشال إفريقيا: "إن السكان الواقعني بتونس وطرابلس الغرب، وحوش، لصوص جّهال 

ة: فاألب يكره ابنته، واألخ ن. نسائهم قبل الزواج، قد يعشن يف فجور، حسب القائمو خائن

لصوص..." ونفس النظرة جندها عند و ، سّفاحون خائنون، نيخته. إن النوميدييكره أ

[سيدنا] نوح، خائنون  ساللة إن السكان الرببر ينحدرون منهوكاليت، واألب دان: "

  21وارثون لنعلة سيدنا نوح".و 

 1595 سنة  هاسليتون توماس لألسري تعود ،اجلزائر عن كتبت إجنليزية رواية أولإن 

 خالل مرتني روايته ونشرت ،)1595-1582( اجلزائر مث إسبانيا يف أسره فرتة قضى فاألخري

   1595.22 سنة

 املالحة ضد املسلمني البحارة غارات أن": فكرة طرح من أولهاسلتون  عتربيً 

 من االنتقام يف رغبة جاءت وإمنا الغنائم، يف رغبة أو الديين العنف نتيجة تكن مل املسيحية،

   صغرية سفنا االسبان جيهز املرات من العديد يف:" قال حيث ،"املسيحيني القراصنة

 جيلبونه األمة، هذه من رجل بأي إمساكهم حالة ويف إفريقيا؛ مشال سواحل إىل ويذهبون

 وإذا: أرضهم على ملالحقتهم اجلزائريون اجتهد وهلذا االسبانية؛ السفن على عبدا ليصبح
                                                           

21
 Lotfi Ben Rejeb, Barbary's, "Character" in European Letters, 1514-1830: An 

Ideological Prelude to Colonization", Dialectical Anthropology, Vol.6, No.4, (June 

1982) , p.346-347. 

22
 Nabil Matar, Captivity Acounts…, op.cit, p.558. 
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 نلحظ أن كنومي  23".مرغوبة بطرق يستعملونه فإم مسيحيا وأخذوا الفرصة هلم مسحت

 والتعذيب القرصنة من كخوفهم املسلمني؛ خيافوا مل اإلجنليز، بلده وأبناء هاسلتون بأن

  .الكاثوليكية الديانة أعداء االجنليز أن باعتبار اإلسباين،

24إن عمل ريتشارد هوكاليت
 (Richard Hakluyt)  ميثل سابقة يف الرحالت

الذي بدأ يف حترير عمله الضخم،  1588عاد هوكاليت إىل إجنلرتا سنة بعد أن اموعة. 

ظهرت  1599. ويف سنة 1589عنونه بــ"الرحالت األساسية..."، وصدرت طبعته األوىل سنة 

  .جملدات" 03منقحة وضخمة يف حوايل النهائية: "نسخة ال

وكتب ، 1619سنة  (Jean Baptiste Gramaye) 25غراماي تأسر جني بابتيس

وُأضيف هلا ملحق بعنوان  ،Diarium"26بـ "اليوميات  اعنوبالالتينية؛ حيث  يوميات أسره

                                                           

23
  Nabil Matar, Captivity Acounts…, op.cit, p.558.. 

)، كاتب إجنليزي، يعترب ريتشارد هوكاليت االبن الثاين للعائلة، ولد بإيتون 1616-1533( ريتشارد هوكاليت: 24

، كان عضوا يف شركة الشركة املبّجلة للدباغني واليت اختصت بتجارة هريفوردشاير. يسمى والده أيضا ريتشارد هوكاليت

سنوات، وتبعته زوجته مارغاريت  مخس، وكان يبلغ حينها هوكاليت االبن 1557اجللود والنسيج، تويف الوالد سنة 

يسرت وكنيسة املسيح بعدها بقليل. مث تبناه فيما بعد قريبه املدعو أيضا ريتشارد هوكاليت. تلقى تعليمه مبدرسة واستمين

 Edward)عني كقس رمسي وسكرتريا للسفري االجنليزي السري ستافورد إدوارد  1583-1583. وبني سنيت وأكسفورد

Stafford) ينظربالط الفرنسي. الب :"Ritchard Hakluyt", The Encyclopædia Britannica…, 

op.cit./ David Harris Sacks, "Richard Hakluyt's Navigations in Time: History, Epic, 

, vol.67, 2006.Modern Language Quarterlyand Empire"   

(أملانيا)، يعترب مؤرخا جلنوب هولندا. درس القانون وأصبح  ، ولد بليباك)1635-1579( جين بابتست غراماي: 25

، وعند ارحتاله حنو مشال افريقيا مت أسره ألبريت السابع لألرشدوقأستاذا جبامعة ليفن (هولندا)، واشتغل الحقا كمؤرخ 

لتحرير  داعيا فيها نشر مذكراته حول فرتة أسره باجلزائر؛ ، وبعد عودته1619أكتوبر  19-ماي 09من قبل حبارة اجلزائر 

Abd el Hadi Mansour, Alger 16ينظر:  .أبناء وطنه القابعني يف األسر
e
-17

e
 Siécle, Journal de 

Jean Baptiste Gramaye <évêque d'Afrique>, Cerf, paris, 1998.  

26
  Abd el Hadi Mansour, op.cit, p.7. 
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l'Africa illustratae libri decem, in quibus Barbaria, gentesque 

eius ut olim et nunc descributur ، 1622ونشر العمل سنة.  

إحدى أقدم الروايات، اليت كتبها  (Josseph pitts)تعترب رواية جوزيف بيتس 

"إن اجلزائريني، رجاال : 1678متحولون عن أسرهم ودخوهلم يف االسالم، حيث أسر سنة 

لرؤييت  لقد كانوا معجبني يب جدا، بسبب شعري الكتّاين (مييل إىل  تشدوااحونساء، 

 !منهم يقول. أنظر: ما أمجله من خادم األصفر)، وجلدي األمحر. لقد مسعت البعض

وآخرون يقولون: مل أرى يف حيايت نصرانيا. اعتقدت أم يشبهون اخلنزير (قال البعض) 

  27آدم". الكنين أرى اآلن أم بنو 

حيث أن أسلوب عمله  كالي جتاربه كأسري يف اجلزائر،و نشر ويليام أ 1675ويف سنة 

  املتمعن يفإن  يشبه إىل حد كبري أسلوب رواية األسرية راوندسون اليت كانت باملغرب.

حيته وصربه على االغراءات املستمرة ييرى أن أغلبهم عمد إىل إثبات مسكتابات األسرى، 

زمتني :"مثل األسرى املتأنه بيبلر ويؤكداليت تعرض هلا من قبل املسلمني للتخلي عن دينه؛ 

(Puritan)  يف أمريكا؛ فإن أوكالي ترجم أسره باجلزائر كامتحان رباين(God's Trial) 

باختصار؛ فإن روايات 28باالستشهاد يف الكثري من املرات بالكتاب املقدس". وفسر حمنه

األسرى كانت تشهد ازدهارا، يف نفس الوقت الذي بدأت فيه القوى األوربية بالتوسع 

  29واحتالل أمريكا.

                                                           

27
  Joseph Pitts, A True and Faithful Account of the Relegion and the Manner of the 

Mohamatans in which is a Particular Relation of their Pilgrimage to mecca, 1704 

p.24. 

28
  Paul Baepler, White Slaves…, op.cit, p.06. 

29
 Ibid. 
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كان قسا و ، ته باجلزائررحل 1735سنة (Thomas Shaw)  30توماس شاو نشر

عن خمتلف املناطق  قّيمة أعطى لنا معلومات؛ حيث ملحقا بالقنصلية اإلجنليزية باجلزائر

عمل توماس ترجم  يطري والشرق، ومدينة اجلزائر. و ، فوصف لنا بايلك الغرب والتيةاجلزائر 

  أجنز حول املنطقة. طوبوغرايفشاو لعديد اللغات، حيث أن البعض يعتربه أفضل عمل 

ويقدم لنا شاو يف الفصل الثالث من القسم الثاين من عمله، معلومات عن عادات 

وتقاليد اجلزائريني، فيؤكد "أن املرأة يف االحتفاالت الكربى كانت تقوم بتقبيل يد زوجها،  

. وأن العرب يتميزون بثورام ضد األتراك، وطبيعتهم االستقاللية. فهم 31ء"كنوع من اإلطرا

كما قدم لنا معلومات قيمة حول األسرى والسجون اخلاصة   يرفضون أي نوع من التبعية.

نه كان قسا ملحقا، إال أن تكوينه العايل رغم أشاو أحد كتاب عصر األنوار؛ ويعترب  م.

  . العقالنيةضوع، بنوع من و مسح له بالكتابة حول امل

، إحدى أهم روايتها(Maria Martin)  32ماريا مارتني نشرت 1808يف سنة و  

والية - ، فقد قضت الكاتبة مخس سنوات يف تنساليت ألفت عن املنطقةالروايات النسائية 

                                                           

، مث على درجة املاسرت يف الفنون 1716، وحتصل على شهادة الباكالوريا يف الفنون سنة 1692ولد  توماس شاو: 30

، واشتغل كقس يف القنصلية باجلزائر، ويعترب عمله ذات قيمة علمية كبرية، وأحد أفضل املؤلفات اجلغرافية 1719سنة 

ويف نفس السنة اختري كعضو يف  ،1734أصبح دكتورا يف الالهوت سنة  إلجنلرتا حول مشال إفريقيا، وبعد عودته

 Shaw Thomas, Travels and Observations relating to several parts ينظر: اجلمعية امللكية بلندن.

of Barbary and the Levant, 2nd Ed, Oxford.  

31
 Shaw, Thomas, op.cit, p.427.  

32
، تزوجت من الكابنت هنري 1797، من والدين حمرتمني وغنيني، يف سنة 1779، سنة : ولدت بإجنلرتاماريا مارتين 

. كانت مولعة بالتجوال حول العامل، The Levent Companyمارتني، قائد إحدى السفن التابعة لشركة املشرق 

 Maria Martin, History of the captivity and ينظر: .وأسرت من قبل حبارة اجلزائر يف املتوسط

sufferings of Msr. Maria Martin, Boston, printed for W.Crary, 1807. 
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، فاقتيدت إليها  1800بعد أن حتطمت سفينتهم على سواحل املدينة سنة  -الشلف حاليا

كأسرية، وبيعت لرجل روسي دخل اإلسالم. وما مييز رواية مارتني أا تطرقت للحياة اليومية 

  تنس. لألسرى مبدينة

جنسية جزائرية  يوما تذكره عن سكان املدينة: "إن أغلب سكان تنس ذو 

(Moors)، راء،  رمبا يكون وصف العادات والتقاليد معا ممتعا للقارئ، فهم ذوو بشرة مس

كسالء، ميالون للراحة، ويلعنون اجلنس البشري بكل األوصاف؛ شكاكون لدرجة كبرية،  

إن مثل هذه النظرة ال تعترب جديدة يف كتابات  33كذابون، غيورون، وصورة شديدة للجهل".

  األسرى والرحالة األوربيني بشكل عام. 

األمريكية، ورثت قرون الصراع إن املستعمرة األمريكية، وفيما بعد الواليات املتحدة 

االسالمي. إن املعركة، جاءت لتعكس بقوة صراعا اقتصاديا على -األيديولوجي املسيحي

كصراع بني فرسان املسيحية والقراصنة   بأروباما سبق ؛ كانت تعرف فيالتجارة وحقوق املالحة

استمر  خر.املسلمني؛ حبيث أن كال الطرفني أعطوا شرعية الستعباد مواطين الطرف اآل

الكتاب األمريكيون يف دعم الدعاية ضد االسالم واملسلمني؛ حيث استخدموا مصطلحات 

(Cotton Mather)سابقة استخدمها الكتاب األوربيون. يف عضة ألقاها مثار كوتن 
34 

                                                           

33
 Maria Martin, op.cit, p.49. 

لكاهن االجنليزي املشهور  لاالبن األكرب كاهن كنيسة بوسطن الشمالية القدمية،)،  1727-1627( كوتن ماثر: 34

وجون كوثن، ولد ماثر ببوسطن، ودرس ارفرد، حصل  ريتشارد ماثرإنكريز ماثر، وحفيد املنظرين الروحيني للمستعمرة 

، وحصل على دكتوراه شرفية يف علم الالهوت من جامعة 1681، مث درجة املاسرت 1678على درجة الليسانس سنة 

 masonربعة أطفال، لبناء العنيفة ألتصرفات ال، حقق يف 1688يؤمن بالسحر. يف سنة ماثر كان . 1710غالسكو 

فاألطفال كانوا يبكون فجأة مع بعض على شكل أغنية. ؛ (John Goodwin)جون غودوين  يدعىمن بوسطن 

 Mary)واستنتج يف األخري أن مشاكل األطفال نامجة عن سحر، مورس من قبل ساحرة آيرلندية تدعى ماري غلوفر 

Glover) .:ينظر "Mather Cotton", The Encyclopædia Britannica, op.cit.  
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"قوى وحوش إفريقيا" وحول عبودية األمريكيني يف مشال إفريقيا، وصف كوتن مالك العبيد بـ"

  35يف صورة شياطني غري إنسانية.الظالم" للتعبري عن مهجية املسلمني. وجسد سكان املغرب 

 براون أخذ حيث قي، وجوشو أبراهام براون إىل األمريكية الروايات أقدم إحدى تعود

 ماري أسرت الفرتة نفس ويف ، أسريا أشهر ثالثة ا وقضى ؛1655 سنة املغرب إىل أسريا

 من سنة 27 بعد روايته ونشرت  املغربية، سال مدينة أسواق يف أبراهام براون وبيع راولندسون،

 ليصبح مسيحيته عن يتخلى مل بكونه يفتخر أبراهام براون ظل وقد الديار؛ إىل عودته

 لنا قدمته وما... املدينة يف غين تاجر ابنة من تزوج بوسطن إىل عودته بعد وفورا مسلما،

، ورحالته القاسية سنوات ست دامت اليت اجلزائر يف أسره مغامرات عن قي جوشو رواية

 Samuel) سيول ساموال وكاتب اليوميات الشهري القاضي ولعب فوق سفن العبيد.

Sewall) يف   قي  يف العمل ككاهناستمر ابن جوشو . و الفتدائه الرتتيب يف مهما دورا

 وقد كتب كوتن ماثر نفسه عضتني عن، كوتن ماثرجبانب الكاهن  كنيسة بوسنت الشمالية 

  36العامل". يف رعبا األكثر العبودية" عنوان حتت املغريب األسر على الساحل قسوة

املدينة األملانية، ومن  ،إىل أمريكا 1688 سنة اجلزائر من قي جوشو عودة بعد

 حيث العبودية ضد هلم احتجاج عريضة أول  37رزالكويك األصدقاء مجاعة تكتببنسلفانيا،  

                                                           

35
 Baepler Paul Michel, “The Barbary Captivity Narrative in American Culture”, 

Early American Literature, Volume 39, Number 2, 2004, p.219-220. 

36
 Baepler, paul Michel, op.cit, p.218-219. 

37
أو اجلمعية الدينية لألصدقاء، تعترب طائفة منشقة عن الربوتستانتية، تعود بداياا ألواسط القرن  طائفة الكويكرز 

، ويعتقد أن 1620السابع عشر، واحندرت الطائفة من طائفة السيكرز أو الباحثون اليت يعود تاريخ تأسيسها لسنة 

البعض اآلخر من أتباعها (الكويكرز) فقد انشق عن  مؤسسيها هم االخوة الثالثة: والرت  توماس بارثلومو وليغايت؛ أما

منهم عملوا على  (Valiant Sixty)الكنيسة الربوتستانتية. إن أتباع طائفة الكويكرز؛ خاصة طائفة الشجعان الستني 

ء حتويل أتباع الطوائف األخرى لطريقتهم. فجابوا بريطانيا العظمى وأعايل البحار حنو أمريكا، وكان العديد من هؤال
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 هم الذين السود العبيد كل حترير وفرضوا ،"األتراك يد يف اودين للعبيد بالتربع" ناشدوا

على الرغم من أم سود، ال ميكن أن نفهم أننا أحرار يف جعلهم و اآلن، " :ألتباعهم ملك

ه جيب أن نعامل الناس كما بأن يذكرنا مأثور قول هناكو  ؛نيمثلما يفعل البيض اآلخر عبيدا، 

  38. "اللون أو األصل اجلنس، اختالف يف التفكري دون ،أنفسنانعامل حنب أن 

 1788إن أندرهيل أحد أقدم األسرى األمريكان الذين اقتيدوا إىل اجلزائر وذلك سنة 

حيث قضى ا ست سنوات أسريا، أما روايته فهي أوىل الروايات األمريكية اليت نشرت عن 

لطريقة  فيها وصفا الكاتب لنا وقد قدم عن التاج الربيطاين. اجلزائر بعد االستقالل األمريكي

العادة، مع وصف  أسره من قبل حبارة اجلزائر، وجلبه إىل قصر الداي الختيار أسراه كما جرت

شراءه من قبل سيده  عملية. و ، والقصر وحراسه)1798-1790( ن باشالشخصية الداي حس

  .أسراه، وحماولة الكاتب اهلروب ومعاقبته من قبل سيدهوصف لنا طريقة تعامله مع عبد اهللا؛ ف

، وكذا جمادلته مع أحد العلماء املسلمني لإلسالمكما حدثنا عن لقائه مع أحد املتحّولني 

إن جسدي مكبل بالعبودية؛ لكن كرامة عقلي الذي حاول اقناعه بالدخول يف اإلسالم "

  39".تعيش يف احلرية

 عن يتحدث كتاب؛ من ختلوا تكاد ال اجلزائر يف العبودية عن فوس جون روايةإن 

 األخري لنا وصف فقد خالل الفرتة املتأخرة من التواجد العثماين باملنطقة، اإلسالمي املغرب
                                                                                                                                                                      

الكهنة نساء. وقد إرتكزوا يف رسالتهم على أن "املسيح جاء لتعليم أتباعه بنفسه"، وأن تكون الصلة بني العبد وربه 

 Baconينظر:  مباشرة من خالل املسيح عليه السالم، أي التقليل من أمهية الكهنة واآلباء وجتنيب األتباع االستغالل.

Margaret, Mothers of Feminism: The Story of Quakers Women in America, San 

Francisco: Harper and Row, 1986.  

38
 Baepler, paul Michel, op.cit, p.231. 

39
 Updike Underbill, The Algerine Captive; or, the life and adventures of Doctor 

Updike Underbill, six years a prisoner among the Algerines, 2Vol, Hartford: printed 

by Peter B. Gleason, Co, 1816, p.149. 
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 إىل إضافة املدينة، إىل وصوهلم فور هلم قدم الذي واللباس يتناولونه األسرى كان الذي الغذاء

جون فوس بعد  خذوقد أُ  للقانون، خمالفتهم حالة يف األسرى هلا يتعرض كان اليت العقوبات

 مت أن إىل اجلزائرية، السفن يف جمدفا سنوات ثالث قضى حيث الداي قصر إىل اجلزائر وصوله

 وبعد 1798 سنة ويف. األسر يف سنة عشر إحدى قضوا الذي األمريكيني وبعض افتداؤه

 بأن ويف روايته هذه توسل فوس لرجال الدولة باجلزائر، مغامراته عن كتب أمريكا إىل عودته

 رعب جراء من األمريكان الرعايا فيه يقبع الذي والعذاب احلرمان، املعاناة،" ينسوا ال

   40اجلزائر". يف "البؤساء املسلمني"

مع أخيها ؛ بعد حتطم سفينهم على  أسرت فيليتا فييدرا من نابويل 1729ويف سبتمرب 

"البدويني" كما مستهم يف عملها، ومل تذكر تعرضها لالغتصاب سواحل وهران من قبل بعض 

أو التعذيب، رغم أا أشارت باستمرار إىل مهجية اجلزائريني:" إن البدويني يصنفون كأسوأ 

إن كاتب العمل السابق  41طبقة من العرب، وذا مل يكن لنا سبب لنتوقع منهم الرمحة".

، 1830ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية سنيت  يعترب جمهوال؛ حيث أن الطبعات املعلومة

، ولكن حسب بول بيبلر، فإن الطبعات اليت ظهرت يف الواليات املتحدة ميكن أن 1831

  42تكون الثالثة والرابعة.

                                                           

40
Christine E. Sears, op.cit, p.3. 

41
 Neapolitan Captives: Interesting Narrative of the Captivity and Sufferings of Miss 

Viletta Laranda, a Native of Naples, who, with a Brother, was passenger on Board a 

Neapolitan Vessel Wrecked Near Oran, on The Barbary Coast…, New York: Charles 

C.Henderson, 1830. Rare Book:C-6 S631A V.3 NO.25. 
42

  Paul Miranda, op.cit, p.78. 
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هائال من القراء يف اجنلرتا، فعلى سبيل التمثيل  كّماً استقطبت أعمال األسرى االجنليز  

 سنة بعد أن نشرت يف عمل هوكاليت 23وكس اليت ظهرت ال احلصر، نذكر: رواية جون ف

، أما توماس هاسليتون وفرانسيس 1600، ورواية إدوارد واب ظهرت أربع مرات سنة 1589

، ويليام أوكالي مرتني خالل سنتني. من نشرها نايت فقد ظهرت مرتني خالل العام األول

بنشر روايته حول األسر، بعد أن القى عمله حول القرصنة  وطالبت اجلماهري جوزيف بيتس

استحسانا كبريا. إن الكثري من روايات األسرى نشرت بعد إحلاح أصدقائهم، مثل رواية 

، وحىت توماس فالبس كتبها بعد أن طلب منه 1672توماس مسيث يف اجلزائر اليت نشرت سنة 

إمتثاال ألوامر  ي" لصاحبها جون وايتهيداصدقائه، وكذا رواية "مذكرة حول املغرب اإلسالم

رئيسه "السيد هانس سالون، دكتور الفيزياء". وكذا رواية توماس باالو اليت نشرت من قبل 

وذا نلحظ   43الذي كان يعتقد أنه سيمنح "متعة كبرية للجمهور".و "، Weجمهول "حنن، 

االعمال فإن عددا كبريا من كم كان االجنليز تواقون للقراءة حول اإلسالم، وإضافة إىل هذه 

  .الكتابات ترمجت عن الفرنسية واللغات األوربية األخرى

وعكس دول البحر املتوسط الساحلية اليت شهدت ظهور كم هائل من الكتابات 

املتعلقة بالساحل املغريب؛ خالل القرن السادس عشر (كأعمال سريفنتيس، هايدو وغريهم) 

حول املنطقة، كانت أغلبها عبارة عن  أوربا مشالاملعلومات اليت كانت تضمها دول فإن 

حىت العمل الشهري الذي يعود لصاحبه ؛ فأعمال مرتمجة من الفرنسية واالسبانية والالتينية

العنوان منقول عن  رة عن نقل لعمل األب بيار دان، فاهلولندي سيمون دو فرييس، هو عبا

". وكذا إحصاء عدد األسرى اعتمد اوقراصنته الدول الرببرية"تاريخ  كتاب األب بيار دان:

                                                           

43
 Daniel. j. Vitkus, p.iracy, Slavery, and Redemption…, op.cit, p.3. 
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ألف أسري كانوا موجدين باجلزائر سنة  32فيه الكاتب على األب بيار دان، حيث ذكر أن 

  44، وهو نفس العدد الذي قدمه لنا األب بيار دان.1621

ديثة، فمثال شهدت كتابات أخرى رواجا كبريا يف األراضي املنخفضة خالل الفرتة احل

رواية "ب أمسرتدام" اليت تعود إلحدى الفتيات الصغريات من أمسرتدام، واليت أسرت من 

 إضافة، إىل صفحات ؛1780-1693نشرت سبع مرات بني سنيت و قبل حبارة جزائريني، 

العبيد اهولني والتسجيل القوي  عناليهودي احلقري" أو "قصص العديد أخرى من كتاب "

  45لواحد من الرحالة الغري حمظوظني".

اجلزائر، يف بظهرت األخبار املتعلقة ببحارة املغرب االسالمي ومعاملة األسرى و 

الرزنامات والصحف اهلولندية أيضا، فمثال رزنامة دو سليين مريكرييوس، اليت نشرت سنة 

سر حبارة مشال إفريقيا للسفن والبحارة اهلولنديني يف أمسرتدام، احتوت تواريخ عن أ 1686

وفيما خيص الصحف فأشهرها: أمسرتدام  إضافة إىل التدابري املتخذة لتحرير األسرى.

دينغسديغس كورنت، وأورديناري ليدس كورنت اليت زودت قرائها مبعلومات ضخمة عن 

ي بني الدول األوربية املغرب االسالمي؛ سواء تلك املتعلقة باملفاوضات اليت كانت جتر 

وتبادل  واجلزائر، أو األساطيل اليت كانت جتهز للقضاء على نشاط البحارة اجلزائريني، احلروب

   46األسرى بني مناطق مشال إفريقيا وأوروبا.

                                                           

 Simon de Vries, Historie van Barbaryen, En de zelfs Zee-Roovers . . . Tweede ينظر: 44

Deel . . . Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1684.   ، إن اجلزء األول من الكتاب كتب من قبل بيار دان

  .G.V. Broekhuizen وترجم من قبل براوكوزن

45
 Piracy and Privateering …, op.cit, p.82. 

46
  Ibid, p.83. 
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وبرزت أيضا األعمال اإلسبانية، اليت يعترب سكاا أكثر الشعوب األوربية، اليت 

إن أفضل ا االسبانية. بني السلطة اجلزائرية ونظري  قاتسوء العاللتعرضت لألسر، نتيجة 

مريكية فريدمن عود للباحثة األ، تبشمال إفريقيا اإلسبان األطروحات اليت تعرضت لألسرى

األرشيف  ا الباحثةواستخدمت فيه 47."آالن بعنوان "األسرى االسبان يف مشال إفريقيا

  االسباين، وأعمال األسرى االسبان، وكذا تقارير منظمات الفدية.

إن أعمال األسرى ورغم الذاتية اليت طبعت عليها؛ إال أن كتاا يعتربون االجنليز 

األوائل الذين وصفوا عادات وتقاليد سكان مشال إفريقيا، عكس كتاب املسرحيات الذين 

الغالب يرتكز على الكتابات االيطالية واالسبانية، ومن  مألوا املسرح االجنليزي بنموذج يف

على   االرتكازمسرحية "معركة القصر" إىل مسرحية "املرتد"؛ استمر كتاب املسرحيات يف 

  48كتابات القارة األوربية.

  :مذكرات القناصل -ب

مذكرات القناصل تعّرب عن شهادات ألشخاص مثقفني عايشوا السلطة واتمع  إن

اجلزائري، وتعترب شهادام أقرب إىل املوضوعية نوعا ما؛ ما جيعل االعتماد عليها أحد 

خالل التواجد  األوربيون يف اجلزائر مؤسسات البحث التارخيي يف البحث حول األسرى

  .العثماين باجلزائر

لقنصل اإلجنليزي يف استنبول (مونتاغي)، بقوهلا: "أعرف أنكم تتوقعون تؤكد زوجة ا

مّين أن أقول أشياء خاصة عن العبيد؛ وستتصورون أنين نصف تركية، عندما لن أحتدث كما 

                                                           

 ,Allen Friedmen, Spanish Captives in North Africa in the Early Modern Age ينظر: 47

Madison: The University of Wisconsin Press, 1983.  

48
 Daniel. j. Vitkus, p.iracy, Slavery, and Redemption…, op.cit, p.04. 
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حتدث مسيحيون سابقون عن العبيد. لكن لن أحتمل كبت التصفيق حبرارة لإلنسانية اليت 

يحيني، فهم ال يسيئون استخدامهم، وعبوديتهم يف يتعامل ا األتراك مع أسراهم املس

اعتقادي ليست أسوء عبودية يف العامل، صحيح أن األسرى ال يتلقون أي أجرة؛ لكنهم 

يستلمون مالبس جديدة كل سنة، ذات قيمة عالية، من تلك اليت مننحها لعبيدنا الذين هم 

  49يف خدمتنا".

فالكثري منها محل أفكار الكنيسة  لكن ال ميكن أن تكون أغلب املذكرات موضوعية؛

والسلطة التوسعية، فمذكرات كتلك اليت خلفها كاثكارت وشالر محلت أفكارا ذاتية أكثر من 

تلك اليت تعّرب عن املوضوعية. فقد كرر كالمها باستمرار فكرة قوى الظالم والّشر، من خالل 

  إنسانية...إخل".الالّ ، الوحوش ملمصطلحات كــ"اهلمجية، العبودية األسوأ يف العا

يف املقابل أحد أهم املذكرات الشخصية لشخصيات 51وكاثكارت 50ويعترب عمل شالر

إىل العربية، ما جيعل منهما أكثر شعبية من تلك  ؛ إضافة إىل أن كال العملني ترجممثقفة

                                                           

49
 Mary Wortley Montagu, The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu: 

1752-1762, Vol. 03, London: Claredon Press, 1967, p.20. 

 Shaler William, American Consul-General at ، حتت عنوان:1826االجنليزية سنة صدرت الطبعة  50

Algiers.-Sketches of Algiers, p.olitical, Historical and Civil, Containing an account of 

the Geography, p.opulation, Government, Revenues, Commerce, Agriculture, Arts, 

Civil 32 A Bibliography of Algeria,Institutions, Tribes, Manners, Languages and 

Recent Political History of that Country, 8vo, Boston. 1830أما الطبعة الفرنسية فكانت سنة ؛ 

. ونقله إىل العربية 1830سنة  واستخدمها الفرنسيون كدليل يف محلتهم ضد اجلزائر، (Bianchi) بواسطة بيانشي

 Playfair E. Lambert, A Bibliography of Algeria, From The :إمساعيل العريب.  ينظر

Expedition of Charles 5 in 1541 TO 1887.  

 ,The Captives, James Leander Cathcart, Eleven Years a Prisoner in Algiers ينظر: 51

Compiled by His Daughter. ،.نقله للعربية: إمساعيل العريب، مذكرات أسري الداي كاثكارت 
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جد قيمة عن عمليات  ت مل ترتجم. ورغم هذا إال أما حيمالن معلوماتالاألعمال اليت الز 

  لسجون اليت تعترب فيها املادة قليلة.لفدية ووصف اا

، فرتة نقدية لتاريخ النظرة االجنليزية 1750-1689تعترب الفرتة املمتدة بني سنيت 

لإلسالم؛ ألنه خالل هذه الفرتة حتول العلماء من الفحص اجلديل لإلسالم إىل دراسة اتمع 

االسالمي والسياق التارخيي؛ وقد غريوا نظرم من ااة إىل الدراسة الالهوتية إىل التعايش 

صور اإلسالم مبصطلحي ملخيال اإلجنليزي يكان او مع الثقافة السياسية للدول اإلسالمية. 

  Turk.52واألتراك  Moorsاملغاربةاالندلسيون، 

، عمال (Carl Reftelius)كارل ريفتيليوس   السويديةنشر أحد أفراد القنصلية 

يف جزأين عنونه بــ" التاريخ والوصف السياسي للسلطة والبالد اجلزائرية ضخما طوبوغرافيا 

مث ظهرت طبعته  1737، طبع سنة صفحة 600ويقع العمل يف حوايل  ،53"1516-1732

ذكر . والشوفينية يف نفس الوقت النبيلةتضمن العديد من املواقف حيث ؛ 1739الثانية سنة 

يصف قدوم األسرى اجلدد إىل املدينة بــ"حول العبيد"،  ا عنويف أحد الفصول اليتالكاتب 

صعوبات كثريا ما كانوا يتوقعون أوراق الشجر... تساقط "رأيت أسنام ترتعد مثل ومزاجهم:

أسس نفس الفكرة اليت ريفتيليوس وكرر 54ل حيام".اعظيمة، من تلك اليت تعرضوا هلا طو 

هلا أغلب األسرى األوربيني؛ ذلك أن األسرى دائما ما كانوا حياولون إخفاء رتبهم وحرفهم، 

ينتهي م املطاف يف يد الداي، أو يف  وأكد أن "األسرى الذينلتكون فديتهم منخفضة. 
                                                           

ريخ ، جملة املواقف للبحوث والدراسات يف اتمع والتا1700-1571قرباش بلقاسم، مسألة االسالم يف اجنلرتا  52
  .202، ص2015، ديسمرب 10ع

 :Carl Reftelius, Historisk och politisk beskrifning: öfver riket och staten Algier ينظر: 53

ifrån år 1516 till och med år 1732, Stockholm: 1737.  

54
 Madeson Peter, "Danish Slaves in Barbary", Copenhagen: Copenhagen University 

Press, (Nov 2010), p.14. 
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؛ كما يريد الكثري من مبوضعيته ينأيدي مالك األسرى اخلواص، ليس كّلهم غري سعيد

الذي كان  (Hark Olufs) الشاب "هارك أولوفس  األسريإن  أن نصدق...". مّنا الرهبان

عاش يف وضعية ليست سيئة؛ رغم أنه كان  -حسب ريفتيليوس–متواجدا داخل قصر الداي 

ب ن األسرى فالكثري منهم مل حياول اهلر يعاقب القرتافه أخطاء صغرية. أما مالك احلانات م

وهناك أيضا من اجلزائر؛ "بل كانوا مرتاحني كثريا حليام باجلزائر، أكثر من بلدام األصلية". 

رهبان واألطباء، الذين يتطلب الضباط، ال طبقة أخرى، هي الطبقة املثقفة، مثل: القباطنة،

  55 افتداؤهم مبالغ ضخمة، وهم يعاملون جّيدا...

"لكن  إن أسرى الدولة حسبه كانوا يرتدون حلقة صغرية بأرجلهم؛ لتميزهم كأسرى؛

من أولئك األسرى الذين مت  اندهاشيمل أستطع إخفاء  - يقول ريفتيليوس–ملا قرأت حوهلم 

وهم يقودون بأكاذيبهم املسيحيني الذين بقوا هناك،  أولئكأو من افتداؤهم من اجلزائر 

تلف ثقيلة لتصديق أم وخالل فرتة أسرهم باجلزائر، كانوا مربوطني يف سالسل حديدية 

أرجلهم". وحسبه فإن األسرى األوربيني يتجولون يف مدينة اجلزائر حبرية مثلما كانوا يفعلون 

  56بأوربا.

أحد أكثر األعمال أمهية وتركيزا، كونه   ،(James Bruce) 57إن عمل جيمس بروس

تفرغ لكتابة  1770يصدر عن رجل مثقف وصديق أحبه الداي وكرمه، وبعد عودته للديار 
                                                           

55
 Madeson Peter, op.cit, p.14-15. 

56
  Ibid, p.15. 

57
كيندر هاوس بسرتلنغ شاير ب)، مستكشف سويدي بإفريقيا، ولد بروس 1794-1730( :جيمس بروس 

، وبدأ التعّلم لدرجة احملاماة؛ لكن زواجه بابنة ، تلقى تعليمه جبامعة هاراو وإيدنبارغ1730ديسمرب  14، بإسكتلندا

، بعد تسعة أشهر من الزواج، ارحتل بعدها 1754تاجر مخر أثر على دخوله املسابقة. توفيت زوجته بتاريخ أكتوبر 

 بروس إىل الربتغال واسبانيا. إن امتحانه حول الدراسات املشرقية يف االسكو جعله يتعلم اللغة العربية وهذا ما

يرل الثاين ملنصب القنصل الربيطاين اختاره اآل 1762سيحدد سريته املستقبلية. وعندما اندلعت احلرب مع اسبانيا سنة 
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. وضمت "رحلة للكشف عن منابع النيل"ـــمذكراته أو رحلته الكتشاف النيل، اليت عنوا ب

؛ والكثري من الوضعية السياسية يف املنطقة رحلته إشارات إىل مغامراته باجلزائر، ونظرته إىل

   .االشارات عن األسرى ووضعيتهم مبدينة اجلزائر

ميثل عمل القنصل الدمناركي يف اجلزائر ريهبايندر، أحد أهم األعمال املؤلفة حول 

. املنطقة، والعمل الوحيد الذي خلفه القناصل الدمناركيون باجلزائر خالل الفرتة احلديثة

  58 .1800، مث تلتها طبعة أخرى سنة 1798صدرت الطبعة األوىل للكتاب سنة 

مجع القنصل ريهبايندر جتاربه باجلزائر يف ثالث جملدات، حتت عنوان: "أخبار 

ومالحظات حول بالد اجلزائر"، وجاء العمل مشبعا باألفكار التنويرية (عصر األنوار). إن 

ر اخلاطئة اليت كانت موجودة حول اجلزائر، "بلد إزالة األفكا كانمن هذا الكتاب  اهلدف 

ن اخلوف أالقراصنة"، والعمل على الدعوة إىل التسامح الديّين مع الديانات األخرى. ورأى 

بين عن طريق الرهبان والبعثات الكاثوليكية، من خالل كتابات ملبسة حتت من هذه البالد 

  ـ: "كتابات رهبان مبتدئني قذرةبـحمتوياا   عناوين علمية مزيفة. لقد جسد ريهبايندر

 السلوكياتي شيء لــ "وصف فعلوا أالكتيبات وحسبه؛ فإن كتاب هذه  ممزوجة باحلقارة".

وعمد ..."والدناءةالدين واحلياة اليومية الطبيعة لسكان البلد، بنوع من اإلمشئزاز والنفور 

                                                                                                                                                                      

، أي سنة بعد تعيينه على رأس القنصلية، مع 1663مارس  19وصل بروس اجلزائر بتاريخ  ،)1765-1763( يف اجلزائر

قنصل يف قصر الداي، الذي وثق فيه وقته قضاه يف القيام بواجباته ك هيئة لدراسة اآلثار القدمية يف البلد؛ لكن أغلب

، وله أحد أضخم األعمال يف الرحلة "رحلة 1794أبريل  27ومنح رسالة ليأخذها إىل باي تونس وطرابلس. ب تويف 

 Bruce, James, Travels to discover the source of the Nile inينظر:  للكشف عن منابع النيل".

1768-1773, Edinburgh: maps and plates, 5Vol./ "Bruce  James", The Encyclopædia 

.op.cit Britannica,   

 .Rehbinder, J, Naclirichten und Bcmcrkungcn iibur den Algierischen Staat ينظر:58

Altoua: 1798-1860, 2 vol. 8vo, with maps and plates.  
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نني  املسؤولون عن معاملة املسيحيني املؤمأم ب؛ اام السكان األصليني هؤالء الكتاب إىل

لألوربيني  الكتابة ذه الطريقة، حق حمفوظبأن العبيد الزنوج؛ ومن هذا املنطلق رأوا ك

  59لديهم احلق الكامل واحلصري". ون للعامل؛ حيثاحلكام احلقيقيو األتقياء والعظماء، 

وضعية األسرى إحدى املصادر املهمة لدراسة السيدة براوغتون وتعترب مذكرات 

 هي ابنة السيد هنري ستانفورد بالنكلياملسيحيني يف اجلزائر أواخر العهد العثماين، و 
60

(Henry Stanyford Blanckley) 1806، الوكيل والقنصل اإلجنليزي العام باجلزائر-

، واعتمدت الكاتبة يف إجناز عملها على مذكرات والدا اليومية بشكل شبه كلي كما 1612

61الكتاب أيضا جمموعة من الصور االيضاحية. ضمّ 
  

غريها مما مقارنة بيعترب عملها أقل عصبية و احتوت املذكرات إشارات كثرية لألسرى؛ 

 : "دالئل إضافية للنوايا السلميةاملذكرة فصولعنونت يف إحدى فمثال: اء وطنها؛ خلفه أبن

  لداي اجلزائر".

؛ عمال بيبليوغرافيا مهما حول منطقة 1844هودسون سنة  األمريكينشر القنصل 

قدم وقبل هذا  62مشال إفريقيا؛ حبيث يعترب أحد أقدم األعمال البيبليوغرافية حول املنطقة.
                                                           

59
 Ernspeter Ruhe, Les Allemands fascinés par l'Algérie Récits de voyages des 18

ème 

et 19
ème

 siècles, Majallat El-Tarikh, (Algiers), N°27, 1987, p.39-40. 

60
وكيل وقنصل إجنليزي عام )، 1806-1812( ،(Henry Stanyford Blanckley)هنري ستانفورد بالنكلي:  

 Alfred Cecil Wood, History ofينظر:  .Balearic islands ليارقنصل سابق يف جزر الب ر، وأيضاباجلزائ

the Levant Company, London, 1935.  

 ,Broughton, Six Years' Residence in Algiers ينظر: .1839صدرت أول طبعة للعمل سنة  61

1806-12, 2
nd

 Ed London.  

 Hodgson W. B., Notes on North Africa, the Sahara and the Soudan, New ينظر: 62

York: 1844.  
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- 1825هودسون إىل اجلزائر كمساعد للقنصل األمريكي اآلخر يف اجلزائر شالر بني سنوات 

هذه الرحلة بطلب من  تبت، وقد ك63، وقام برتمجة رحلة احلاج ابن الدين األغواطي1829

دسون الذي دفع مبلغا ماليا لألغواطي، والرواية قدمها األغواطي باللغة العربية، مث و القنصل ه

العديد من املعلومات اليت وردت يف الرواية ال تذكرها كتابات  ترمجها األول إىل اإلجنليزية. إن

الرحالة األوربيني. ويؤكد املرتجم أن املخطوط الذي عمل على ترمجه مكتوب خبط مغريب 

  64رديء.

علومات قيمة ؛ يقدم لنا مفرتة تواجده بتونس كقنصل أمريكي حول 65إن عمل نوح

ة من الرسائل الواردة إىل اجلزائر من أجل حترير عن العالقات اجلزائرية األمريكية، مع جمموع

حول السفينة األمريكية "سامل" اليت  املذكورةإن املعلومات 66.األسرى األمريكان باجلزائر

                                                           

 Hodgson, "W. B., Hadji Ebn-eddin –Elghwaati. Notes of a Journey into the ينظر: 63

Interior of North Africa…, London: 1831.  

، رحالت جزائرية: رحلة  األغواطي احلاج ابن الدين،  يف مشال إفريقيا لالستزادة ينظر: احلاج ابن الدين األغواطي  64

  .2011والسودان والدرعية، ترمجة وحتقيق: أبو القاسم سعد اهللا، املعرفة الدولية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

65
صهيوين، رجل قانون، مفكر،  )، 1785- 1851(، (Mordecai Manuel Noah) مانيال نوح ماردوخي: 

مانيال نوح، أحد أبطال  هو لدها، و 1785جوان  19كاتب وقنصل أمريكي مدافع عن حقوق اليهود، ولد بفيالدلفيا، 

ولد . ن لليهود االسبان والربتغالينيياه ينتمي، وابن زيبورة فليبس، كال والد-حسب املؤرخني األمريكيني–الثورة األمريكية 

نتبىن هذه احلقائق إننا " جيفرسون الذي أعلن عن سواسية املواطنني األمريكيني على اختالف عرقيام:يف عهد نوح 

وهبهم اهللا حقوقا غري قابلة للمساس؛ من بينها احلياة، احلرية ن كل الناس خلقوا سواسية، ألتكون واضحة؛ ذلك 

ينظر:  .1851مارس  22يف  نوح تويف فريقيا.، وهو أول يهودي طرح فكرة إقامة دولة صهيونية بشمال إوالسعادة"
Isaac Goldberg, Major Noah, American-Jewish Pioneer, Jewish Publication Society of 

America: 1936./ Jacksonian Jew, The Two Worlds of Mordechai Noah, by Jonathan 

D. Sarna, Holmes  &Meier Publishers, Inc., New York, 1981  

  
 Noah, M., U.S. Consul at Tunis.—Travels in England, France, Spain, and the ينظر:66

Barbary States, 1813-1815. New York: 1819.  
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؛ ورغم تدخله لتحريرها؛ إال أنه نادرة حوهلا املعلومات تعترب  1812أسرها اجلزائريون سنة 

  الواليات املتحدة األمريكية.فشل وأدت إلعالن داي اجلزائر احلرب ضد 

  الرسائل: -2

  :األسرى رسائل -أ

كان يعترب نشاطا شبه   ،1830-1500إن النشاط القرصاين يف الفرتة املمتدة بني سنيت 

رمسّي بديل للحرب، طغى على العالقات بني الضفة الشمالية واجلنوبية. ورغم أن النشاط 

كان مسة غالبة على كل اتمعات املتوسطية آنذاك؛ "إال أن املؤرخني األوربيني   القرصاين

، يف الوقت الذي نسوا "الرببر"باألخص القراصنة شجعونا لرؤية القراصنة املسلمني فقط، و 

الفرنسي  باالحتاللشمال إفريقيا بدأ لاألوريب  االحتاللإن 67فيه بسعادة احتالل اجلزائر".

على األقل بثالثة قرون. وشهدت  االستعمارحتضريية سبقت هذا  إيديولوجيةللجزائر؛ لكن 

والدة ثقافة علم االنسان. إن النظام االوريب حنت صورة،  هذه الفرتة بروز كل من الرأمسالية و 

"شخصية" سكان مشال إفريقيا، واليت رغم أا مل تكن السبب الرئيسي  ــكونت وصفا ل

  68.األخري السبب الفكري له يف لالحتالل، إال أن أصبحت

تعترب الرسائل إحدى أهم املصادر للبحث يف األسرى، كون أغلب األسرى إن مل نقل  

إلنقاذهم من اجلزائر؛ ما جيعل أعماهلم  السلطات األوربيةراسلوا أهاليهم أو السلطة كلهم 

الرسائل "وميكن أن نضيف هلاته اخلانة  مهمة لتحليل نفسية األسري وطبيعة نظرته لألسر.

  .األصليةإىل سلطام الرمسية يف بلدام واملسؤولون القناصل  اليت أرسلها "الرمسية

                                                           

67
 Lotfi Ben Rejeb, op.cit, p.345. 

68
 Ibid, p.345. 
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 إن الرسائل اليت كانت تصل أوربا يوميا من قبل األسرى والقناصل وحىت التجار

كونت "الصورة اهلمجية" لإلنسان اجلزائري، وال يتعلق األمر فقط باهلمجية؛ ذلك أن األوريب 

مل يعد ينظر هلمجية املسلم كغريزة مكتسبة، بل جتاوز األمر لتصبح غريزة عرق، أي أا 

مع اإلنسان العريب واملناطق اليت تبنت اإلسالم؛ وهذا نتيجة التلقني املستمر للمواطن  ناشئة

وريب البسيط، سواء من خالل نشاط الكنيسة، احلكومة أو املسرح (خاصة املسرح األ

  االجنليزي).

يذكر مسيث جورج يف حالة األسري، قدمت لنا رسائل األسرى معلومات قّيمة عن 

آلن أعمل يف الرصيف...لقد أنا ارسالته املوجهة إىل إدوارد فيتيباين حالته كأسري يف اجلزائر: "

شيء حىت مالبسي اليت على ظهري...وأترجاكم أن تتصلوا بالقنصل كل   أخذوا مين

 1600السويدي يف اجلزائر السيد سرباجر للتدخل من أجل حتريري، الذي قد يكّلف حوايل 

تعّرب عن معلومات  ألاإن رسائل األسرى تعترب عينات مهمة، لتقدير مثن الفدية، 69دوالر".

  للتواجد العثماين باجلزائر. ثالثة قرونمتواصلة خالل 

ومثلت الرسائل الدينية نوعا مهما للثقافة ومنط نظرة األسري نفسه للحرية الدينية يف 

اجلزائر، فمثال تعترب رسائل طائفة الكويكرز لزعيمهم الروحي ومؤسس مذهبهم جورج 

رف به أتباع لذي عُ ا الديين، فحىت التسامح يف اجلزائر ، مهمة ملعرفة احلياة الدينية70فوكس

                                                           

69
 George Smith C., Copy of letter to Edward Fettyplan [?] re: Smith’s status as slave 

in Algiers, Manuscript Document, Gilder Lehrmen Collection, GLC02794. 

70
)، إجنليزي األصل، وأحد منشئي مذهب األصدقاء 1691جانفي  13- 1624(سبتمرب  George Fox رج فوكسو ج 

، نشأ فوكس يف ظروف غري مستقرة كانت تعيشها البلد، جاب بريطانيا كراهب منشق، الديين، املعروف بالكويكرز
واضطهد يف العديد من املرات من طرف السلطة احلاكمة اليت رفضت معتقداته. تزوج جورج مارغريت فيل أرملة إحدى 

سجن ألكثر  املناطقه إىل هاته أتباعه األغنياء، واتسعت رقعة اتباعه إىل أمريكا واألراضي املنخفضة. ويف إحدى جوالت
من سنة. وقضى أواخر سنوات حياته يف العمل على توسيع نشاط حركته. ويف عهد جيمس الثاين تقدمت السلطة 
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ن يكون نتيجة نظرم للمنظومة الدينية، اليت استطاع العثمانيون إنشاءها يف الطائفة، ميكن أ

"أكد روجر يودي من دوفينشاير، جنار سفينة، كان اطق اليت خضعت لنفوذهم؛ فمثال املن

 جدا يف أسريا يف اجلزائر... أن االتراك استحسنوا لقاءات الطائفة (الكويكرز)، وكانوا راغبني

معرفة طريقة تعبد األصدقاء... إخل، ذلك أم رأوا يف الكويكرز قوما هادئني، وال يسرقون 

  71ممتلكات مالّكهم كما يفعل األسرى األخرين".

واعتمد الكاتب يف هذه النسخة، يف جزء كبري من عمله على رسائل جورج فوكس، 

أتباع الطائفة، وحىت شهادات  أحد قادة الكويكرز ومنشئها؛ إضافة لشهادات األسرى من

أقارم وإخوام يف الدين. إن العمل الذي بني أيدينا يعترب أحد أهم األعمال؛ إن مل يكن 

   أمهها فيما يتعلق باألصدقاء يف مشال إفريقيا.

كانت رسائل األسرى تنهال على امللك السويدي، وعائلة األسري. فمثال: يف سنة 

راسل أحد األسرى املشتغلني على ظهر إحدى السفن اجلزائرية، والذي كان امسه  1661

البحرية امللكية حول وضعيته املزرية يف املدينة. وبعد  (John Arvidsson)جون أرفيدسون 

هذا أصبحت الرسائل توجه إىل الكنيسة مطالبة إياها جبمع األموال الفتدائهم... ويف قضية 

 Carl gustave)بحرية شخصيا كارل غوستاف رونغال أرفيدسون قام قائد ال

                                                                                                                                                                      

 Nickllas, Jhon L., The Journal ofأنظر:  من أتباعها من السجون. 1500 وحررتباعتذار للكويكرز 

George Fox, Cambridge University Press, 1952. 

71
 Account of Slavery of Friends in the Barbary States, towards the Close of the 

Seventeen Century,with some particulars of the Exertion of their Brethren at Home 

for their Redemption,  London: Edward Marsh, 1848, p.13. 
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Wrangel) .فالرسائل تبقى وثائق جد مهمة يف فهم  72مبراسلة القنصل عن قيمة الفدية

  حالة األسرى املتواجدين باجلزائر.

وميكن أن نضيف هلذا الصنف من املصادر، العرائض اليت كانت ترسل إىل امللوك 

خام لدراسة حالة األهل واألقارب ودورهم يف عملية خربية دة واالس األوربية؛ ما جيعلها ما

من جزيرة مايوركة يف  (Bárbara  Truiol)وصفت بربرا ترييول "  حترير القريب (األسري)،

جها وأبنائها من قبل "قرصان" تونسي و عريضتها املوجهة إىل جملس أراغون، كيف مت أسرها وز 

زوجها وابنها البالغ من العمر  بقيوأخذت لتونس، وبعد مفاوضات أطلق سراح الزوجة بينما 

يف انتظار دفع  ثالث سنوات كرهائن بيد اآلسر التونسي، بينما عادت هي وأبنائها للوطن

  73".مبلغ الفدية

  :األطر الرسمية -ب

  لعبت الرسائل والتقارير الرمسية دورا جد مهم يف توفري املعلومات عن األسرى

باعتبارها تصدر عن أطر رمسية، يكون وصفها للوضع أكثر مصداقية من رسائل األسرى 

ومذكرام. إن الكثري من هاته الرسائل مجعت يف جملدات رمسية، فيما يعرف "باموعات" 

ى الباحثني اجلزائريني، هو عمل أوجان بالنتيت "مراسالت ولعل أهم عمل ذائع الصيت لد

، والذي يضم كّما هائال من الرسائل، اليت احتوت إشارات 74دايات اجلزائر إىل ملوك فرنسا"
                                                           

72
 Joachim Ostlund, Swedes in Barbary Captivity: The Political Culture of Human 

Security, Historical Social Research, Vol35, N°4, 2010, p.150. 

73
 Daniel Bernardo Hershenzon, Early Modern Spain and the Creation of the 

Mediterranean: Captivity, Commerce, and Knowledge, Thesis  for The degree of 

Doctor of Philosophy (History) University of Michigan, 2011, p.25. 

74
، تر. ججيك إلياس 1833-1700فرنسا  ووزراءبالنتيت أوجان ، مراسالت دايات اجلزائر إىل ملوك  ينظر: 

  .2014أجزاء، دار الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر،  03سالمنية بن داوود، 
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لوضعية األسرى؛ وترجم العمل إىل العربية جيجيك إلياس وسالمنية بن داود، وهناك العديد 

الفرنسية، نذكر منها: رسائل الرئيس جيفرسون من اموعات والتقارير بلغات أخرى غري 

تتعلق  ، احتوت رسائل ملبعوثني ومسؤولني بشمال إفريقيا75الكثري من الداتواليت تضم 

  باألمن البحري للتجارة واملواطنني األمريكيني. 

أمهية الوثائق الرمسية يف كوا تقدم لنا معلومات أكثر دقة من روايات األفراد  وتربز

الذين كانوا دائما ما يقدمون روايتهم حتت ميول إيديولوجية تنقص من قيمتها العلمية. ففي 

راسالت اليت جرت بني مسؤولني والذي حيتوي عديد املالد اخلاص "بوثائق الدولة" 

سرى والرئاسة األمريكية، لضبط معاهدة مع اجلزائر تضمن حترير األ أمريكيني يف اجلزائر

  املتواجدين يف مدينة اجلزائر.

في وقدم لنا الد السابق، معلومات جد مهمة؛ حول عدد األسرى وأسعارهم. ف

إىل توماس جيفرسون  (Richard O’brien)مقتطف من رسالة ريتشارد أوبريان  

(Thomas Jefferson) كان  1789جاء فيها: " يف ديسمرب  1789ديسمرب  12 بتاريخ

لكل دوالر  4000نائب قبطان يقدر مثنهم  2ربان سفينة ميلك الداي مثنهم،  2هناك باجلزائر، 

بيد... وقد ضريبة على الع %20دوالر لكل واحد منهم... و 1500حبار بــــ  11واحد منهما، 

  76دوالر". 38.325 اجلميع بـوذا يقدر مبلغ ، وافق الداي على الثمن

                                                           

75
 The diplomatic correspondence of the American Revolution : being the letters ينظر: 

of Benjamin Franklin, Silas Deane, John Adams, John Jay, Arthur Lee, William Lee, 

Ralph Izard, Francis Dana... concerning the foreign relations of the United States 

during the whole Revolution : together with the letters in. 1829-1830, Edited by Jared 

Spark, Vol 04, Boston: Nathan Hale, Gray, Brown, 1829.  

76
 American State Papers, Class 1, Foreign Relations, Vol 1, Washington: Published 

by Gales and Seaton, 1832, p.283. 
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أحد أفضل اموعات اإلجنليزية اليت  (Hertslet's Treaties)ويعترب عمل 

ضمت أغلب املعاهدات اليت عقدا بريطانيا العظمى خالل الفرتة احلديثة، حيث يضم 

معاهده عقدها االجنليز مع دايات اجلزائر بني سنيت  12جملدات ضخمة. واحتوى على 

  77وجاءت املعاهدات كاآليت:، 1682-1824

  .1682أفريل  10معاهدة وقعت بني الداي واألدمريال هاربرت بتاريخ  -

   .1686أفريل  6معاهدة وقعت بني الداي والسري وليام سلون بتاريخ  -

 .1700أوت  17معاهدة وقعت بني الداي والقائد موندن والقنصل كول بتاريخ  -

   .1716 أكتوبر 29بتاريخ  والقائد نوربوريمعاهدة وقعت بني الداي  -

   .1729مارس  18معاهدة وقعت بني الداي واألدمريال كافونديش بتاريخ  -

   .1751جوان  3معاهدة وقعت بني الداي والسري القائد كابل بتاريخ  -

   .1762 ماي 14بتاريخ  أرشيبلد كليفندمعاهدة وقعت بني الداي  -

   .1765 أوت 3بتاريخ أرشيبلد كليفند معاهدة وقعت بني الداي  -

   .1800 مارس 19بتاريخ  والقنصل فالكونمعاهدة وقعت بني الداي  -

   .1816 أوت 28بتاريخ  واللورد إكسموثمعاهدة وقعت بني الداي  -

   .1824 جوان 26بتاريخ  سبانسر والقبطانمعاهدة وقعت بني الداي  -

على كم إن البحث حول األسرى األوربيون يف اجلزائر، يفرض على الباحث اإلحاطة 

مبا يطور  اواسع من املعلومات، وتوظيفها مبا خيدم حبثه؛ كما يلزمه البحث التارخيي توجيهه

إىل إعطاء احلقائق املوضوعية يف  أحباثهمتارخيه احمللي. إن الكتاب األوربيني عمدوا يف أغلب 

                                                           

 Playfair, E. Lambert, A Bibliography of Algeria, From The Expedition ofينظر:  77

Charles 5 in 1541 TO 1887.  
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فيما تبقى من نسبة البحث،  أيدولوجيام يف حني يعمدون لغرسنسبة كبرية من أحباثهم؛ 

كما وجدها دون حتليلها؛ وهلذا فمهما يكن   اإليديولوجيةحيث أن القارئ املبتدئ يأخذ 

  البحث موضوعيا إال أن البحث يستلزم على الباحث التأين عند القراءة.
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شّكل األسر منظومة متكاملة خالل العهد العثماين، ال ميكن فصله بأي شكل من األشكال 

للدولة. عن الوضعية العامة السائدة آنذاك؛ وأصبح يعرب عن حالة اقتصادية، متثل جزءا من الدخل العام 

وأنتج هذا الوضع نشاطا للعمليات الفدية؛ سواء بتدخل من الدولة أو منظمات الفدية. وعاجلنا يف اية 

  داخل جمتمع أسيادهن.الفصل قضية النساء األوربيات يف اجلزائر، ووضعيتهن 

    إحصاء األسرى - 1

باجلزائر خالل الفرتة العثمانية، تبقى عملية  األوربيني حصاء عدد األسرىإإن عملية 

صعبة؛ إن مل نقل مستحيلة، كوا ترتبط بعدة عوائق جتعل من الباحث يرتنح يف حتديد نتائج 

  حبثه:

إن اإلحصاءات املقدمة، مل تصدر عن أطر رمسية، وأغلبها تعترب شهادات ألسرى  -

قيمتها العلمية من ناحية احلقيقة عاشوا باملنطقة أو لقساوسة؛ ما يفقد هذه اإلحصاءات 

 كان،  االستعماريةالتارخيية، "علما أن أول إحصاء رمسي لعدد السكان، أجري خالل الفرتة 

، والذي يعترب أول إحصاء رمسي مقبول ومكتمل يعلمنا، أن عدد اجلزائريني قد 1872سنة 

  1".2.100.000أمسى 

بالفرار حنو مناطق مملوكة إلسبانيا يف مشال إفريقيا من املرات؛ قيام األسرى يف العديد  -

قد يصيب أو حنو القبائل اجلزائرية املتمركزة بالقرب من مدينة اجلزائر، نظرا لليأس الذي 

 من ميناء اجلزائر األسري، ويف أحيان أخرى الفرار حنو السفن احلربية األوربية الراسية بالقرب

حنو   1688جوان  14يف اع العديد من األسرى الفرار، فعلى سبيل التمثيل ال احلصر:" استط

حبيث   سفينتني فرنسيتني كانتا قد أرست على بعد ميل واحد من املدينة، مث اقرتبت أكثر

                                                           

  .53، ص2007، رويبة، ANEP، قصة خيانة، تر. عبد الرزاق عبيد، منشورات ميشال هابار 1
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ويف أحيان أخرى ادعاء الدخول يف اإلسالم، مث التوجه حنو 2أصبح يسهل السباحة حنوها".

  3.فيلبسريبة، مثلما حدث مع توماس احلج؛ ومن هناك الفرار حنو املمالك املسيحية الق

من " :، فمثال4وفيات حسب بعض اإلحصائيات %17يضاف إىل هذه األعداد نسبة 

يف  5على قيد احلياة".بقي أسري فقط  70، منهم 1627مت أسرهم سنة أيسلندي  400بني 

،  باجلزائر الوقت الذي قام فيه العديد من الباحثني املعاصرين، بتقزمي عدد األسرى املتواجدين

"فقد حتدث "، Renegade"املرتدين  ــكون العديد منهم دخلوا يف االسالم، وكانوا يلقبون ب

من األسرى  2/5أي أن  6أسري دخلوا اإلسالم باجلزائر" 9500األب بيار دان عن وجود 

   .دخلوا يف اإلسالم

اجلزائر، ما جيعل العديد منهم كان يتواجد مبناطق غري مدينة عدم مركزية األسرى؛ ف - 

  األسري تيدنا الذي كان يشتغل لدى باي معسكر. :، مثلمتذبذبة من عملية اإلحصاء

، وتكتم سلطات هذه (Shipwreck)حتطم السفن األوربية على السواحل اجلزائرية  -

املناطق عن التصريح م؛ خاصة إذا كان هؤالء األسرى يتبعون لدولة مهادنة مع اجلزائر 

  .(فرنسا) ، واآلنسة بورك مبنطقة جبال كوكو(اجنلرتا) مع ماريا مارتني بتنسمثلما: حدث 

                                                           

2 Playfair, E. L, op.cit, p.152.  
 Tomas phelps, A True Acount of Captivity of Thomas Phelps, at Mechnasin نظر:ي 3

Barbary, London, p.rinted by H.Hills, 1685.  

4 Robert Davis, "Counting European Slaves on the Barbary Coast", The Past and 
Present Society, Oxford, 2001, p.115.  

، حتت إشراف حنيفي هاليلي، مذكرة 1830-1519بومدين دباب، األسرى والسجون يف مدينة اجلزائر العثمانية  5
ث واملعاصر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي بلعباس، مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلدي

  .65ص، 2007-2008

6 Pierre dan .R.p, Histoire de Barbarie et de ses corsaires des royaume, et des villes       
d’Alger, de Tunis, de  salé, et de tripoli, 2nd, p.aris: chez pierre Rocolet, Imprimeur &              
Libraire ordinaire du Roi, 1646, p.341. 



 الجزائر في األوربيين األسرى إحصاء: الرابع الفصل

 

143 

 

إن ما سنقدمه يف عملية إحصائنا، هي جمرد أرقام تقريبية بعضها يأخذ طابعا رمسيا، يف 

. لكن املهم رى الذين عاشوا باملدينة أو الرحالةسحني أن البعض اآلخر يعود لشهادات األ

 شهد أوجه خالل القرن السابع عشر ن عدد األسرى باجلزائر،والذي جيب أن نعلمه هو أ

أثناء االجتياح  مدينة اجلزائرمث بدأ يف االخنفاض تدرجييا، إىل أن مل يبقى من األسرى يف 

  أسري. 120الفرنسي سوى 

سفينة من  60-50 فــــــوميكن أن نرجع هذا إىل التحول يف نوعية السفن املستخدمة، 

جمدف؛ لكن مع مطلع القرن  16.000-10.000التجديفية، كانت حتتاج بني نوع الغليار 

  7الثامن عشر، واستخدام سفن شراعية، أصبحت احلاجة إىل ادفني أقل.

 25.000سريفانتيس عن وجوده  هويف إحدى قصائده إىل امللك فليب الثاين، أخطر 

أسري حسب  32.000فقد بلغ عدد األسرى املتواجدين باملدينة  1621أما سنة 8أسري باجلزائر.

سفينة جتارية  80أسر  من اجلزائريون متكن، 1634-1628وبني سنيت 9بعض اإلحصاءات.

سفينة إجنليزية، حتمل  131على  1641-1628أسري، واستولوا بني سنيت  980فرنسية حتمل 

يقل  أكدت عن وجود ما الفقد ، 1646إحدى التقارير اإلجنليزية سنة  أسري.  أما يف 2555

اليت قد تعرتض الباحث عند  ؛مدى الصعوبةالسابق يعكس إن التباين 10أسري. 20.000عن 

  حماولته الوصول إىل احلقيقة التارخيية.

  

                                                           
7 Abla Gheziel, "Captifs et captivité dans la régence d’Alger (xviie- début 
xixe siècle)", Cahiers de la Méditerranée, 87, 2013, p.80. 
8 Dario Fernandez-Morea, "Islam's Christian Captives", (Book Reviews), Modern 
Age, Winter, 2008, p.66. 
9  Piracy and Privating in The Golden age, op.cit., p.80. 
10 About Algeria, Algiers, Tlemcen, Constantine, Biskra, Timgad, By Charles 
Thomas-Stanford F.S.A.,  With A Map And Thirty. Two Illustrations From Dra 
Wings By F. Dorrien Thoroton And From Photographs, New York: John Lane 
Company, 1912, p.68. 
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  :1791-1671الجزائر  األسرى المسيحيون -أ

مقارنة بني العبيد السود؛ الذين نقلوا عرب احمليط األطلسي،  يقدم لنا روبريت دافيس

: "عندما كان اإلجنليز ميارسون 1670واألسرى اإلجنليز البيض الذين وجهوا إىل اجلزائر سنة 

عبد إفريقي  1500جتارة العبيد السود يف احمليط األطلسي، بقي متوسط النقل يف حدود 

من السفن اإلجنليزية  كل سنةسنويا؛ أما "قراصنة" سال واجلزائر فاستطاعوا أسر املئات  

سفينة  353أخذ ما ال يقل عن  1682-1672وقد استطاع اجلزائريون بني سنيت  11وحدها".

  12أسري بريطاين جديد كل سنة. 430و 290بريطانية، هذا يعين أنه كان يتم أسر بني 

، رسالة خاصة بسيدي إبراهيم 1790الغزيت االحتادية الصادرة يف مارس جريدة  ونشرت

الطوائف املسماة الرقة  ىحتكي تذمره من أحد أحد أعضاء الديوان اجلزائري، ،1670سنة 

Erika ،سم اهللا، اهللا العظيم وحممد نبيه (عليه الصالة والسالم)، هل تعي :" بحيث قال

، كيف ميكن أن املسيحينيبعريضتهم؟ إذا أوقفنا هجماتنا ضد طائفة الرقة معىن االعرتاف 

بة لنا؟ من سيؤدي أعمال نزدهر من سلع أوطام، واليت تعترب أكثر من ضرورية بالنس

  13عبد يف مدينة اجلزائر وضواحيها". 50.000مدينتنا، وعائالتنا؟ منلك اآلن حوايل 

  

  

  

                                                           
11 Robert Davis, "Counting European Slaves…, op.cit, p.115. 
12 Robert Davis, Muslim Masters, Christian Slaves…, op.cit, p. 4. 
13 "On the Slave-Trade", Federal Gazette, March 23, 1790, p.7. 
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ويقدم لنا اجلدول التايل األسرى؛ الذين مت افتداؤهم من قبل منظمات افتداء األسرى 

واملكتبة   (AHN)خ الوطين بإسبانيا ي، من خالل أرشيف التار 1739-1575بني سنيت 

  14:(BNM)الوطنية مبدريد 

  »1739- 1575إحصاء عدد األسرى الذين تم افتداؤهم من قبل منظمات الفدية «

  المدة الزمنة (اليوم)  عدد الُمْفَتِدين  األرشيف  السنة

1575  BNM:mss2963 143  84  

1580 -1581  L118, L12015 165  293  

1582  L119 107   --  

1587 -88  L122 102   --  

1591 -92  L121 120   --  

1618  L125 141   --  

1627  mss3872 143   --  

1642  L133 142   --  

1649  L132 106   --  

1651  mss3597 238   --  

1660  mss4359 368   --  

1662  L139 285  19  

                                                           
14 Attila Ambrus, "Pirates of the Mediterranean: An Empirical Investigation of 
Bargaining with Transaction Costs", Harvard University Press, 2011, p.16. 

15 (L): مبعىن Legagos.أي ملفات رقم :  
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1664  mss4314 262   --  

1667  mss3586 211  22  

1669  mss3593 189  12  

1670  L135 192  23  

1675  mss7974 519  19  

1678  Mss7752 448   --  

1679  L146 165  09  

1686   mss4363 320  20  

1690  L145 162  09  

1692  L147 156  17  

1702  Mss3587 482  17  

1713  mss3837 197  22  

1718  L148 284  18  

1723  mss3549 424  21  

1724  mss3589 275  15  

1729  L149 272   --  

1730  mss3592 345  26  

1739  mss3590 435   --  

  )38(  7398  المجموع اإلجمالي
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يوضح اجلدول السابق التباين يف عمليات الفدية؛ لعملية ثابتة ومستمرة، وعدم قدرة 

الوثائق على تغطية النقص احلاصل يف السنوات، كون عمليات الفدية متثل إخراج جزء من 

  آخرون كأسرى يف مدينة اجلزائر. بقييالكل، أي افتداء جزء من األسرى؛ يف حني 

  16:)الثالوث املقدس ومنظمة الرمحة يف اجلزائرمة (ويقارن جدول آخر نشاط كل منظ

  »منظمتي الثالوث المقدس والرحمةمن قبل  عدد األسرى الذي تم افتداؤهممقارنة بين «

  المنظمة وعدد األسرى  السنة  المنظمة وعدد األسرى  السنة

  )153الرمحة (  1681  )212الثالوث املقدس (  1670

  )446الرمحة (  1682  )519الرمحة (  1675

  )156الثالوث املقدس (  1692  )450الرمحة (  1678

  )163الثالوث املقدس (  1679  )642الرمحة (

  )537جمموع األسرى احملررين من طرف منظمة الثالوث املقدس (

  )2210من طرف تنظيم الرمحة ( ررينجمموع األسرى احمل

حالة األسرى ، 1680وتوضح إحدى العرائض املوجهة إىل الربملان اإلجنليزي سنة 

وعددهم يف مدينة اجلزائر:" لقد أخذوا (اجلزائريني) منذ انقطاع وتصدع عالقاتنا اإلجنليز 

سفينة شراعية وسفنا أخرى، العديد منها حتمل سلعا مثينة...  140معهم، ما ال يقل عن 

توّفوا ىل املئات الذين إإضافة أسري إجنليزي؛  1500ويوجد هناك يف هذا الوقت أكثر من 

  17هناك نتيجة الطاعون".

                                                           
16 Daniel Bernardo Hershenzon, op.cit, p.249. 
17 The Case of Many Hundreds Poor English-Captives, Algier, Together  with Some 
remedies to Present their Increase, Humbly Represented to both Houses of 
Parliament, London: 1680, p.1. 



 الجزائر في األوربيين األسرى إحصاء: الرابع الفصل

 

148 

 

يف رسالة إىل ، Josef  Waseyأحصى أحد أتباع طائفة الكويكرز (جوزيف واساي) 

ا أمساء األسرى رسالتني مؤخر  أنه تلقى يف، Theodore Ecclestonر إكالستون ثيود

)، جيمس : آرثر واستكاوت (مدينة كورنوالاملتواجدين مبدينة اجلزائر األصدقاء (الكويكرز)

سنوات أسري)، جوزيف بيغالند الّلندين، روبريت فاينلي من مشال إجنلرتا، أبراهام  10بريجني (

  18سنوات أسري).05تاري (مدينة إبسوم)، توماس هارل من نفس املينة (

، 1702-1682اجلدول التايل عدد أسرى طائفة الكويكرز باجلزائر، بني سنيت ويوضح 

     على كتاب "رواية حول عبودية األصدقاء يف الدول الرببرية" حيث قمنا  باالعتمادوأجنزناه 

ها يف جدول لكي يتسىن للقارئ نابتتبع مسار املعلومات اليت أوردها الكاتب يف عمله، ووضع

  19الفهم أكثر:

  »1702-1682أسرى طائفة األصدقاء  إحصاء عدد«

  األسماء إن وجدت  عدد األسرى  السنة

1682  21   --  

  

1683  

  

 --  

 ان يوجد لقاءات بني أفراد الطائفة ك
  دون تفاصيل

  

1684  

يف إحدى التقارير، مت افتداء 
البعض، يف حني بقي آخرون  

  كأسرى

  

 --  

  

  ذكر موسس فولك، أسري   

                                                           
18  Account of Slavery of Friends in the Barbary States, towards the Close of the 
Seventeen Century, London: Edward Marsh, 1848, p.12-13. 
19  Ibid, p.13-29. 
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1685  

 ستةأنه ترك يف املدينة  سابق،
أسرى. أما إيغرامي جيلبارت 

 فأكدأسري سابق ياجلزائر، 
  وجود ثالثة من أسرى الطائفة 

 مويسس فولك، إيغرامي جيلبارت، ريوماي
أما ريوماي فقد أصبح ملكا للوزير 

  العثماين األكرب.

  روجر أودي  01  1686

1687  01   --  

1688   --   --  

 07حترير التقارير  ت أحدأحص  1702

  مشال إفريقيا منأسرى 

 --  

، واحنصارها 1702-1688نلحظ غياب املعلومات عن األصدقاء يف اجلزائر بني سنيت 

ة الوثائق ، إىل طبيعمعلومات عن اجلزائربني مدينيت مكناس وسال؛ وميكن أن نرجع غياب 

، نظرا باجلزائر الطائفة أعضاء من ه مل يتم أسر، أو أنيف حبثه اليت ارتكز عليها الباحث

  .خالل هذه الفرتة زائرية الربيطانيةالستقرار العالقة اجل

ومع أواخر القرن السابع عشر، كان مسيحّيوا أمريكا املستعمرة، مفتونني مبا يسمى 

 1671بعد سنة . و بـــ"قراصنة الرببر"...وبدأت القصص عنهم تنتشر يف املستعمرات األمريكية

مستشاسيتش وابنه. رأى الكتاب سر الكابنت ويليام فوسرتا الروكسبوري من مدينة عندما أُ 

املسيحيون األمريكيون "قراصنة الرببر" كصورة هلمجية املسلم. ويف نفس الفرتة ساوى هؤالء 

  20الكتاب بني املسلمني واملعادين للمسيحية والرومان الكاثوليك.

                                                           
20 Heathe. Z. J. Sharkey, "American Christians and Islam: Evangelical Culture and 
Muslims  From the Colonial Period to the Age of Terrorism", p.rinceton: Princeton 
University Press, p.259. 
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على  االستيالء، متكن حبارة اجلزائر من 1680-1677وخالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

ألف إسرتليين، من  153حبار، وممتلكات بقيمة  1850سفينة إجنليزية، كان على متنها  153

بينها أربعة سفن من ماساشوست األمريكية: الربكة، الوحة، ويليام ماري، والوردة، وغادرت 

حبارا، وعدد  60هذه السفن من بوسطن وتشارلستون، حيث قتل من طاقمها ما ال يقل عن 

  21شخص. 90رين؛ يف حني أسر غري معروف من املساف

 49.960، شهدت وقوع 1690-1582وتذكر بعض االحصاءات أن الفرتة املمتدة بني 

أسري كل سنة؛ أغلبهم من ايطاليا،  458أسري أوريب يف منطقة املغرب االسالمي، مبعدل 

  22فرنسا، اسبانيا...

، ضد السواحل واملناطق األوربية، من نييوضح اجلدول التايل غارات البحارة اجلزائري

  1793:23-1672خالل مصادر خمتلفة بني سنيت 

  »1793-1672إحصاء عدد األسرى «

  المصدر  عدد األسرى  المناطق  السنة

  De La Motte, 99  4200-2800  سفينة إجنليزية 353  82- 1672

 Mafrici, 66  50  بوغليا -تورشياريلو  1673

  

1677 -80  

 160أخذ اجلزائريون 

سفينة إجنليزية خالل 
  .شهر 40

1300-1900   

Morgan. R  

  

                                                           
21 Beth A.Bower, "Captivity with ye Barbarous Turk", American Ancestors, Vol. 13, 
Spring 2012, p.18-19. 
22 José Antonio Martínez Torres, "Europa y el rescate de cautivos en el Mediterráneo 
durante la temprana Edad Moderna", Historia Moderna, Serie IV, T. 18-19, 2005-
2006, p.73. 
23 Robert Davis, "Counting European Slaves…", op.cit, p.92-93. 
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1685 -86   --  664   Fontnay, 434 

 Mafrici, 67  44  بوغليا -سكوينزانو  1711

 74أخذ اجلزائريون   1720- 1712

  سفينة

1668  De La Motte, 98  

  Mafrici, 67  80  بالقرب من ليس  1716- 1714

 36أخذ اجلزائريون   1727- 1714

  إجنليزية جتاريةسفينة 

393  

  

De La Motte, 142-4  

 Foss, 160-1  130  سفينة أمريكية 13  93- 1785

سرى؛ املتواجدين يف اجلزائر، وهنا ألحيصي روبريت دافيس عدد اويف جدول آخر 

  1789:24- 1669سنأخذ عينة عن الفرتة املمتدة بني سنيت 

  »1789-1669إحصاء عدد األسرى «

  المصدر  عدد األسرى  السنة

 100، تضم 14000-15000  1669

  طفل 400-300امرأة، وبني 

Mafrici, 98 

1675  6000 -12.000  Arvieux, Vol 06, 225 

1678  20.000-30.000  DeFercourt in Cresti, 159 

 CPF/SOCG-01, p.503  أو أكثر 5.000  1681

                                                           
24 Robert Davis, Esclaves Chrétiens, Maitres Musulmans, L'esclave Blanc en 
Méditerranée 1600-1800, Tr. Manuel Tricoteau, p.aris: Ed. Jacqueline Chambon, 
2006, p.314-315. 
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1682  17.000  Barbarella 

1683  35.000-40.000  Pétis de la Croix, 21 

1687  10.000  Bombard, vol 02, p.78 

 Planet, 251  من خمتلف اجلنسيات 36.000  1691

  CPF/SOCG-03, p.144  4000أكثر من   1693

 CFP/SOCG-01, p.54  10.000أكثر من   94- 1693

  CFP/SOCG-01, p.54  يوناين 2.000  1694

1698  2.800  CFP/SOCG-03, p.377  

  CFP/SOCG-03, p.408  مسيحي 20.000أكثر من   1701

  CFP/SOCG-03, p.414  مسيحي 3.000أقل من   1701

1719  4000  Gueludville in Cresti, 159 

  CFP/SOCG-04, p.491  5.000أقل من   1721

1729  9000-10.000  Fau in cristi 

  CFP/SOCG-06, p.210  5.000أكثر من   1729

  CFP/SOCG-05, p.516  4.000أكثر من   1734

 Shaw in Christi  2.000حوايل   1738

1749  7.000  Bombard, vol 02, p.210 

1749  6.000-7.000  CFP/SOCG-06, p.210  
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1763  3.000  CFP/SOCG-07, p.122  

  CFP/SOCG-06, p.210  حيتمل أم كاثوليك 2.000  1773

 CFP/SOCG-07, p.653  كاثوليكي  1.900  1774

 Thédenat, p.159  كاثوليكي 3.000  1779

كاثوليكي، وأكثر من   1.800  1785
  يوناين أرثودكسي 100

Bombard, Vol 02, 584 

أسري فرنسي مت حتريره من  315  1785
  اجلزائر

Trinitaires 

1787  2.000  Venture de Paradis, 154  

1788  800  Von Renhinder et Rynal 

in CRISTI, 159  

1789  500  Venture de Paradis, 154  

لنا اجلدول السابق، تراجع عدد األسرى املسيحيني يف اجلزائر، منتصف القرن  ظهريُ 

الثامن عشر؛ ويف الوقت نفسه يفّسر لنا مدى التقارب يف الوثائق واألرقام املقدمة. ففي سنة 

الوثيقة األوىل:  حتصيمدى اخللط يف املعلومات، حيث  رُ هَ ظْ ، ومن خالل وثيقتني يَ 1701

أسري كانوا متواجدين باملدينة؛ وهذا ما  4.000 تقدم لنا الوثيقة الثانية ألف أسري، يف حني 20

س يف قاشتغل كالذي ، توماس شاو يطلعنا"ويف املقابل  تبقى جزئية. اإلحصائياتيؤكد أن 

، يف الوقت 25وجود ألفي أسري باجلزائر"عن )، 1732-1720القنصلية االجنليزية باجلزائر (

  .1729سنة أسري  10.000-9000و، 1721أسري سنة  5000الذي حيصي فيه اجلدول حوايل 

                                                           
25 Shaw Thomas, Travels and Observations relating to several parts of Barbary and 
the Levant, 2nd Ed, London: Oxford, 1723 p.68. 
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وميكن مأل بعض الفراغات اليت خلفها اجلدول أعاله، من خالل االعتماد على بعض 

، قام األب رامون خوسي روبيليدا وتوماس كاسكومثال:  1752. ففي سنة اإلضافية املصادر

ا يف حترير ديسمرب من برشلونة، وجنح 09بعملية فدية لصاحل مدينة فالنسيا، حيث أقلعا يف 

 4.000م اربنا السجل السنوي للحكومة اإلجنليزية؛ عن قيخي 1765ويف سنة 26أسري. 240

  27مسيحي يف اجلزائر بالثورة. آالف أسري

مقاطعة  اسباين من 120، 1717 وتؤكد تقارير إسبانية أن حبارة اجلزائر، أسروا يف أفريل

  28.اسباين 240مت أسر  1723، ويف سنة واملدنينياجليش من راد فنافارا، بينهم أ

رحلة من مشال  20.000من أكثر  وقعت، 1807- 1747خالل الفرتة املمتدة بني سنيت 

ما  29رحلة توجهت حنو املتوسط. 15.000أوربا؛ إىل ما وراء رأس فينسرت، منها أكثر من 

 من قبل حبارة املغرب اإلسالمي. لة من سكان هاته املناطق مت أسرهميثبت أّن أعداد هائ

 240سفينة دمناركية أسرها اجلزائريون، حتمل  19؛ 1754-1716"فمثال بني سنيت 

، حتت اللواء ، مدينة نانت(األمل) (Hoffnung)السفينة ، 1724يف سنة  تغادر و 30فرد".

، ، وواحد من جزيرة فوهر: ثالثة من أمروما كان من الدمناركطاقمهاهلامبورغي، رغم أن كل 

  31من قبل حبارة اجلزائر. احتجازهامت ؛ حيث  (Elbe) وثالثة من ألب

                                                           
26 The Order of Blessed Virgin Mary of Mercy (1218-1992), A Historical Synthesis, 
Rome: Mercedarian Library Vi, 1997, 107. 
27  Outbreak of 4000 Christian slaves at Algiers, Annual Register, 1765, p.60. 
28 Maximilliano Barrio Gozalo, "Los Cautivos Espanoles en Argel Durente el Siglo 
Illistrado", Caud Diechioch, N. 04, 2003 , p.139. 
29 Dan H. Andersen, Hans-Joachim Voth, "The Grapes of War: Neutrality and  
Mediterranean  Shipping Under The Danish Flag, 1750-1807", op.cit., p.04. 
30 Peter Madsen, "Danish Slave in Barbary", Copenhagen University Press, Nov 2010, 
p. 2. 
31  Marti Rheinheimer, "From Amrum to Algiers and Black: The Reintegration of a 
renegade in the Eighteenth Century", Central European History, Vol. 36, N°02, 2003, 
p.209. 
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بني سنيت  أنه وتقدم لنا إحدى اإلحصاءات، املتعلقة بأسرى الدمنارك، هامبورغ وليباك

ناجحة  افتداءأسري، مت حتريرهم من اجلزائر. بنسبة  8.000-5.000د بني وج ،1590-1830

  32أي أن أغلب أسرى مشال أوربا، كان يتم افتداؤهم بسرعة. ؛%90- %80 بنسبة

، اليت تتطرق إىل الغنائم واألسرى، مها التشريفات وسجل عربيتني الرمسيةالوثيقتني الإن 

من التوزان يف الدراسات، قمنا بإجناز هذا اجلدول من خالل دفرت  نوعالغنائم، وإلعطاء 

   1791:33-1736التشريفات 

  »1791- 1736سجل التشريفات إحصاء األسرى من خالل «

  األسرى  السنة  األسرى  السنة

1736  1063  1746  783  

1737  931  1747  821  

1738  705  1748  1003  

1739  569  1749  950  

1740  414  1750  1063  

1741  499  1751  1773  

1742  530  1752  609  

1743  582  1753  632  

                                                           
32 Magnus Ressel, "The North European Way of Ransoming, Explorations into an 
Unknown dimension, Modern Welfare State", Historical Social Research, Vol35, 
N°4, 2010, p.139. 
33 A. De Voulx , Tachrifat Recueil de Notes Historiques sur L’administration de 
L’ancienne Régence d'Alger, Alger: Imprimerie du Gouvernement, 1852, p.131-133.    
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1744  793  1754  591  

1745  741  1755  564  

1756  694  1774  1376  

1757  1561  1775  1373  

1758  1571  1776  1468  

1759  1753  1777  1501  

1760  1941  1778  1369  

1761  1993  1779  1481  

1762  1902  1780  1494  

1763  1900  1781  1586  

1764  1920  1782  1532  

1765  1904/1944  1783  1507  

1766  2004  1784  1520  

1767  2062  1785  1372  

1768  1131  1786  1426  

1769  1226  1787  572  

1770  1323  1788  574  

1771  1320  1789  659  
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1772  1190  1790  715  

1773  1326  1791  715  

األول، أنه  االحتمال، باعتباره وثيقة رمسية موثوقة: احتمالنييعطي لنا دفرت التشريفات 

أسري، وهذا يثبت أن هذه اإلحصائيات تقدم لنا  2000م، مل تتجاوز الغنائم 18خالل القرن 

ذو  27ذو احلجة، والثاين  24، االول يف 1765سنة  إحصاءينتقديرات فصلية، فمثال: هناك 

يات اليت قدمها لنا الدفرت، تثبت األغالط اليت الثاين: فهو أن اإلحصائ االحتمالاحلجة. أما 

"خاصة وأا تتطابق مع ما قدمه لنا فونتري دو  قدمتها لنا الوثائق واملشاهدات األوربية.

-1.800بني  ، والذي قدر عددهم)1790-1788أقام يف اجلزائر بني سنيت ( براديس

وجود حوايل  معلومات عن ،1790 جولية 09أمريكي،  كما يقدم لنا تقرير رمسي  2.000.34

 وبني؛ مأسراه ون وعدد من األمم األخرىاالسبان والنابوليبعد أن حّرر أسري باجلزائر،  300

أسري نتيجة  780أسري، بعد أن كان عددهم  700تناقص عددهم إىل  88-1787سنيت 

سبانية الطاعون الذي ضرب املدينة. أغلب هؤالء املوتى كانوا إسبانا فروا من احلاميات اإل

  35بوهران.

  :1815-1791 ن بالجزائرو المسيحي األسرى -ب

األمريكية إىل البحر شهدت هذه الفرتة، كما أشرنا سابقا دخول الواليات املتحدة 

جارة نامية تغري حبارة اجلزائر؛ خاصة وأا مل تعقد أي معاهدة مع اجلزائر، "ففي املتوسط، كت

  36حبار". 109سفينة امريكية، حتمل  11زائريون من أسر وحدها متكن اجل 1791سنة 

                                                           
34 Jean-Michel  Venture  de  Paradis,  Alger et  Tunis  au  xviii e  siècle,  Paris, 
Éditions Sindbad, 1983, p.161. 
35 American State Papers: Documents of the Congress Of The United States, From 
The First Session Of The First To The Third Session of the Thirteenth Congress, 
Inclusive: Commencing March 3, 1789, and Ending March 3, 1815. , Class I, Foreign 
Relations, Vol. 01, Washington: Gales- Seaton, 1832, p.119. 
36 Allen, Gardner W., op.cit, p.16. 
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-1793عدد األسرى الذين كانوا متواجدين باجلزائر، بني سنيت  التايل ويوضح اجلدول

  37، من خالل مصادر خمتلفة:1805

  »1805-1793إحصاء عدد األسرى «

  المصدر  عدد األسرى  السنة

 Jhon Foss, 125  أسري يف كل سجن 600، 1200  1793

1796  70  Alasia in Cristi, 159 

1801  500  Vicherat in Cristi, 159 

1805  1200  Jonssony  

أما دفرت التشريفات فيقدم لنا أرقاما أكثر دقة واستمرارية، فيما يتعلق باألسرى 

  38املتواجدين باجلزائر:

  »1815-1792إحصاء عدد األسرى «

  عدد األسرى  السنة  عدد االسرى  السنة

1792  832  1802  772  

1793  755  1803  946  

1794  896  1804  901  

1795  730  1805  1022  

                                                           
37 Robert Davis, Esclaves Chrétiens, Maitres Musulmans…, op.cit, p.315. 
38 DeVoulx A., Tachrifat…, op.cit, p.133-134. 
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1796  659  1806  1228  

1797  546  1807  1267  

1798  1168  1808  1422  

1799  1019  1809  1545  

1800  860  1810  1357  

1801  545  1811  1345  

1813  1475  1815  1525  

1814  1656  1816  1450  

حملسوس لألسرى يف اجلزائر، حدث بني ا االرتفاعنالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن 

نرجعه إىل جتدد احلرب اجلزائرية التونسية؛ وكذا استباحة اجلزائر الذي و  ،1815-1807سنيت 

للّسفن اليونانية اليت كانت تتبع للدولة العثمانية، إضافة إىل عودة التوتر للعالقات اجلزائرية 

  األمريكية والدويالت االيطالية. 

-1811يتواجد أسراها باجلزائر، خالل سنوات  كان  واجلدول التايل يوضح الّدول اليت

1815:39  

  »1815-1811 من خالل سجل التشريفات إحصاء عدد األسرى«

  أسرى الدول  السنوات

1811  

  

 53مانيا، و ؛ ر 34؛ سردينيا، 06؛ النمسا، 634؛ نابويل، 362الربتغال، 
  .49؛ االسبان، 242صقلية، ؛ 116اليونان، 

                                                           
39 DeVoulx A. , Tachrifat…,  op.cit, p.135-136. 
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1812 -1813  

  

؛ الواليات املتحدة األمريكية، 52؛ فرنسا، 634 ؛ نابويل،52مانيا، و ر 
؛ 10النمسا،  ؛285؛ صقلية، 372ونان، ، الي08االسبان،  ؛24

  .18، الفالمند، 159، مليلية، 34سردينيا، 

  

1814 -1815  

اليونان،  ؛10؛ الواليات املتحدة األمريكية، 693؛ نابويل، 174رومانيا، 
، مايوركا، 26الفالمند،  ،33؛ سردينيا، 26؛ النمسا، 325؛ صقلية، 30

  .159، مليلية، 05؛ تابولسا، 06

لغنائم كل سنة نائم، ارتأينا وضع جدول توضيحي، على سجل الغ االطالعوبعدد 

  1815:40-1797على حسب ما جاءت يف السجل، بني سنيت 

  »1801-1791 من خالل سجل الغنائم إحصاء عدد األسرى«

  عدد األسرى  السنة  عدد األسرى  السنة

  43سفن (؟) 05+17، 42س  179141

 =57-77   

س (؟) 39+10؛ 05؛ 04س،   1798
 =331 -487  

  

1792  

  1799   172-48س (؟)=  06

  

   22؛06؛09؛ 16؛ 06س، 

؛ 86؛ 66؛ 79؛ 43؛ 05؛ 12

                                                           
40 Devoulx Albert, Le registre des prises maritimes…, op.cit., p.52-102. 

مل يقدم لنا السجل يف غالب السنوات، عدد األسرى املتواجدون على منت السفن؛ لكن من الواضح أن السفن  41
سفينة أمريكية، حتمل على  11متكن اجلزائريون من أسر  1793فرد، فمثال يف سنة  12-08التجارية، كانت حتمل بني 

ثر كفرد يف كل سفينة. لكن عكس السفن التجارية؛ فإن السفن احلربية كانت حتمل أ 11فرد، أي مبعدل  109متنها 
بكثري، إضافة إىل أن سفن كل دولة كانت ختتلف يف جتهيزاا عن األخرى، فمثال: مل يسلح األمريكيون ودول مشال 

 Robert Davis, "Counting European Slaves واإلجنليز والفرنسيني. أنظر:أوربا سفنهم؛ عكس اهلولنديني 

on the Barbary Coast", op.cit.  

 : السفن وعدد األسرى احململني على متنها.س 42

 .جتارية كل سفينة  عنفرد  12-8سفن جمهولة العدد، وهنا سنأخذ املتوسط بني  (؟): 43
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س (؟) 13+ 10؛ 27؛ 10؛ 16
=507-559  

  س (؟)13+ 18؛ 09س،   1793

 =131 -183  

  س (؟)15+ 18؛ 10؛ 50 س،  1800

 =198 -258  

  (؟)  01+ س76؛ 55س،   1794

 =139 -143  

  45-33=  (؟) س3؛ 09س،   1801

  (؟) س06+ 51؛ 14س،   1795

 = 113-137  

 11؛ 18؛ 09؛ 31؛ 28244س  1802

  522-485=  (؟) س13+ 17

س 05+ 52؛ 09؛ 08؛ 21س،   1796
  150- 130(؟) = 

  65س، 161  1803

س (؟) = 16+09؛ 28؛ 10س،   1797
175 -239  

 (؟)س3+ 13؛ 42؛ 16؛ 08، س  1804

=103-115  

 03(منها  48-32=(؟)س04  1811  159= 46؛ 23؛ 58؛ 32، س  1805

  سفن تونسية)

  س (؟) 09؛ 04؛ 16، س  1812  81-65س (؟) =04+ 33س،   1806

 =92-128  

  16؛ 09؛ 10؛ 30س،   1807

  178-158س (؟) =04+ 

  32-24 س(؟) =02+ 08س،   1813

  284-136س (؟) = 17  1814  س (؟)01+ 22؛ 59؛ 18س،   1809
                                                           

  فرد، هي سفينة حربية. 286السفينة اليت كانت حتمل على متنها  44
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 =107 -111  

  

1810  

  

مل يقدم لنا معلومات؛ سوى عن 
سلع تونسية، كانت على ظهر 

  سفن أوربية

  

1815  

-290س (؟) = 05+ 250س

  (منها سفينة مغربية) 310

    األسرى في الجزائر: عدادألاالنهيار الكلي  -ج

 ةلعد؛ وهذا معتربا اخنفاضا، شهد عدد األسرى يف اجلزائر، 1816مع اية سنة 

، واليت أضعفت 1816- 1815 على اجلزائر اعتبارات لعّل أبرزها: احلملة األمريكية واالجنليزية

البحرية اجلزائرية، مث تالها مؤمتر إكس ال شابيل الذي فرض قيودا جديدة، متنع العبودية 

  .غريها من املناطق يف العاملاملسيحية يف العامل اإلسالمي و 

إىل ضرورة عمل الدول األوربية على إاء  ا، الذي دع1815بعد انعقاد مؤمتر فيينا 

 إىل منطقة املغرب االسالمي 1816أرسل اللورد إكسموث أوائل سنة  ،"العبودية الرببرية"

أسري من املنطقة؛ مع تصريح بضرورة إاء "العبودية املسيحية"  1792حترير  استطاع حيث

اجلزائر استمروا يف مالحقة سفن الدول املعادية والقرصنة بالبحر املتوسط. ولكن حبارة 

كحجة للقيام حبملة ضد اجلزائر   ؛الذين توفوا بعنابةوربيني وجاءت قضية صيادي املرجان األ

  1816.45سنة 

  

  

  

  

                                                           
45  Abraham Salamé, op.cit, p.2. 
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  46أسري من خمتلف اجلنسيات: 1642، مت حترير 1816يف أوت  وخالل احلملة الثانية

  »1816خالل الحملة االنجليزية على الجزائر  إحصاء عدد األسرى«

  عدد األسرى  الدولة عدد األسرى الدولة

  02  النمسا 1110 الصقليتني

  01  الربتغال   62  سردينيا وجنوة

  07  اليونان  06  بيدمونتاز

  28  هولندا  02  فرنسا

  226  اسبانيا  174  رومانيا

  1624  المجموع  06  توسكانيا

يؤكد اجلدول حقيقة تتمثل يف أن أغلب األسرى خالل هذه الفرتة؛ كانوا من الدويالت 

الدويالت، واحنصار نشاطها يف تتمثل يف: ضعف هذه  اعتباراتلعدة  راجعاإليطالية؛ وهذا 

بعملية التوسع والسيطرة يف مل التجاري، عكس دول أخرى كإجنلرتا وفرنسا؛ اليت اهتمت الع

ذا قرب هذه الدويالت من اجلزائر، ما جيعل من السهل على حبارة اجلزائر املتوسط. يضاف هل

  مهامجة سواحلها.

  

  

  

                                                           
46 Edward Osler, Esq., op.cit, p.335. 
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شبه كلي ألعمال "القرصنة" اجلزائرية، اليت مل  ايارالكن اعتبارا من هذه السنة نلحظ، 

  47اجلزائري، وهذا ما يؤكده سجل الغنائم البحرية: لالقتصادتعد تشكل املورد األساسي 

  »1827- 1817ى خالل سجل الغنائم عدد األسر إحصاء «

  السفن المأسورة  السنة   السفن المأسورة  السنة

  --   1823  48-32س (؟)= 4  1817

غنائم إسبانية (؟)+ غنيمة   1824  48-32س (؟)= 4  1818
  جمهولة

1819   --  1825   --  

  (؟)+ سفن  إسبانيةس 07  1826  مت أسر سلع تعود لتونس  1820

  

س (منها سفينتني 04  1827  --   1821
  فرنسيتني)

1822   --   --   --  

إن األرقام الظاهرة أعاله، تؤكد مدى التدهور؛ الذي وصلت له البحرية اجلزائرية، حيث 

مل تعد قادرة على جتديد نفسها، واستمرت يف استخدام سفن حربية بدائية، من نوع: الشباك 

الربيك، الغراب... وغريها من السفن اليت أصبحت يف أوربا تستخدم يف الصيد. ونالحظ أن 

، حىت أنه 1823، 1822، 1821أية أرقام يف العديد من السنوات املتتالية  السجل مل يسجل

                                                           
47 Devoulx Albert, Le registre des prises maritimes…, op.cit., p.102-112. 
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وإلحداث نوع من  48أسري". 120" ، مل جيدوا سوى1830"عند دخول الفرنسيني اجلزائر سنة 

  التوازن، قمنا بعملية إحصاء لألسرى املسلمني يف العامل املسيحي.

  :1830-1671إحصاء األسرى المسلمين بأروبا  -د

قضية إحصاء املسلمني يف أوربا، تعترب أكثر صعوبة من إحصاء األسرى األوربيني يف إن 

العامل اإلسالمي، كون األسرى املسلمني مل خيّلفوا لنا شهادات عن فرتة أسرهم يف العامل 

اإلسالمي، وكل ما وصلنا هو جمرد رحالت؛ يف الغالب كتبها "فّكاّكون" أرسلهم امللك 

  سرى املتواجدين يف إسبانيا.املغريب الفتداء األ

ميثل اجلدول الّتايل عدد األسرى الذين ّمت بيعهم يف قادس، خالل الفرتة املمتدة بني 

1650-1750:49  

  »1750-1650الذين بيعوا في قادس  إحصاء عدد األسرى«

  1650  السنوات

1655  

1660  

1665  

1670  

1675  

1680  

1685  

1690  

1695  

1700  

1720  

1725  

1750  

 المجموع
  اإلجمالي

  األصل

  286  --   --   40  56  84  82  24  "بربري"

  778  04  08  11  69  329  233  124  عربي

  109  01  21  58  11  06  11  01  تركي

   يؤكد اجلدول أن أغلب الذين وقعوا يف األسر مبدينة قادس، كانوا مواطنني عاديني

؛ حيث أن سكان املغرب االسالمي مل جيّندوا ا" وقعوا يف األسريا وعربي"بربر  1064وهذا كون 

                                                           

48
 Robert Davis, Esclaves Chrétiens, Maitres Musulmans…, op.cit, p.315. 

49 Arturo Morgado García, " El mercado de esclavos en el Cádiz de la Edad Moderna 
(1650-1750)", Tiempos Modernos, Vol.18, p.08. 
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األتراك كانوا يف الغالب جيندون يف البحرية واجليش فتركي؛  109، مقابل يف اجليش العثماين

ويبدوا أم وقعوا أسرى نتيجة معارك حبرية أو برية. وميكن أيضا أن نالحظ أن األسر بلغ 

لفرتة اليت شهدت القرصنة أوجها يف ؛ وهي نفسها ا1695-1550أوجه يف املدينة بني سنيت 

  البحر املتوسط، فيما يعرف "بالقرن الذهيب للقرصنة".

؛ شهدت تواجد 1800-1500ويعتقد سالفاتوري بونو أن الفرتة املمتدة بني سنيت 

مسلم بالدويالت اإليطالية؛ يف الغالب جبنوة، ليفورنو، نابويل،  80.000-120.000

ن فيعتقدون أن عدد املسلمني الذين أخذوا من مشال إفريقيا أما باحثون إيطاليو 50بالريمو.

، حيث أم يف 17-16"كعبيد" باجتاه إيطاليا؛ بلغ عددهم نصف مليون خالل القرنني 

وقد كانت األسواق الرئيسية هلؤالء  51الغالب كانوا يستخدمون للعمل يف الغاليارات.

... ومع مطلع القرن السابع وجدت أكرب األسواق يف األسرى: نابويل، ماسينا، وبالريمو

آالف أسري خالل  10ويؤكد بروديل أن ليفورنو وحدها، كان ا أكثر من  52ليفورنو ونابويل.

  54آالف أسري مسلم مبالطة. 10وأواخر هذا القرن وجد 53م.17القرن 

يارة كانت اعتمدت البحرية املالطية يف املقام األول على الغليارات؛ حيث أن كل غل

 30مقعد جتديف (كل جمداف حيتاج ثالثة جمدفني)؛ أما البوارج فكانت تضم  26حتتوي 

مقعد جتديف، رغم أن بعض مصادر تلك الفرتة تؤكد لنا أن سفن الفرسان كانت أقوى من 

، أكد أحد الشهود أن الغاليه احلربية املالطية كان 1629نظرياا يف البحر املتوسط. ففي سنة 
                                                           

50 Monique O'Connell, "The Itallien Renaissance in the Mediterranean or between 
East and West?", California Italian Studies, 2010, p.13. 
51 Jhon Lucassen, "The Mobility Revisited, 1500-1900: What the Case of Europe can 
Offer to Global History?", Global History, Vol. 03, 2009, p.10. 

52 Moulay Ali Bouânani, "Propaganda for empire: Barbary captivity literature in the 
US", Journal of Transatlantic Studies, vol. 7, 2009, p. 399. 
53 Braudel Fernand, " L'economie de la Méditerraneé aux 17 Siecle", C.T, 1956, 
p.198. 
54 Jacques Godechot, "La course maltaise le long des côtes barbaresques", R.A, N.96, 
1952, p.106. 
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ويف الفرتة املمتدة بني سنيت 55مرت. 58مرت؛ وأكد آخر أن البارجة وصل طوهلا  42 طوهلا

، وجد املئات من املسلمني (مغاربة وأتراك) على منت الغاليارات اإلسبانية، 1580-1630

وتشري العديد من املصادر أن "قراصنة"  56املتمركزة يف قرطاجنة وهافانا وسانتا دومينغو.

ألف مسلم  15، متكنت من أسر 1549، املؤسسة يف توسكانيا سنة فرسان سان سيباستيان

جمدف يف السفن الفرنسية،   7970وتؤكد بعض التقارير اإلحصائية أنه من بني 1678.57سنة 

  58"تركي". 2040كان يوجد 

 40، كتب قبطاا يؤكد أن 1669سنة  (Sarah)بعد أن أسر االسبان السفينة اإلجنليزية 

ويف مارس من نفس السنة، وجد على منت السفينة "جنمة  59متنها.جزائري كانوا على 

الصباح" اإلجنليزية جمموعة شباب جزائريني، ّمت افتداؤهم فيما بعد من قبل احلكومة 

حبار...  260على بارجة جزائرية حتمل  1667واستوىل الوسون اإلجنليزي يف سنة  60اجلزائرية.

حبار يف كل  260سفن حربية جزائرية (حوايل  استوىل اإلجنليز على سبعة 1670ويف سنة 

   61سفينة).

، بعض السفن املسيحية على سفينتني جزائريتني بالقرب من القل؛ 1675واستولت يف ماي 

جزائري وّجهوا حنو مالطة، ويف نفس السنة متكن حبارة من إبيزا (جزر البليار) من  22حتمل 
                                                           

55
 John McManamon, "Maltese seafaring in mediaeval and post-mediaeval times", 

Mediterranean Historical Review, Vol. 18, 2003, p.49. 
56 David Wheat, "Mediterranean Slavery, New World Transformations: Galley Slaves 
in the Spanish Caribbean, 1578–1635", Slavery & Abolition: A Journal of Slave and 
Post-Slave Studies, Vol. 31, 2010, p.328. 
57 Moulay Belhmissi, Les Captifs Algériens et l'Europe Chrétienne, Alger: Entrepris 
Nationale de Livre, 1990, p.17. 
58 Boyer Pierre, "La chiourme turque des galères de France de 1685 à 1687", Revue 
de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N.06, 1969. 

59 Nabil Matar,"The Last Moors: Maghariba in Early Eighteen Century Britain", 
Islamic Stadies, Vol.14, 2003, p.14. 
60 Nabil Matar, "Muslims in Seventeenth century England", Islamic Studies, Vol.08, 
1997, p.73. 
61 William Laird Clowes, op.cit, p.422-483. 
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استوىل حبارة  1711ويف سنة  62جزائري. أسري 80االستيالء على سبعة سفن جزائرية ا: 

وبعد معركة حبرية للسفينة  1754جزائري... أما سنة  240مالطة على سفينة جزائرية ا 

"ويف  63آخرين. 80حبار جزائري، وجرح  325اجلزائرية دانتزيك ضد سفن حربية اسبانية، أسر 

أخربوه فيها أم بعد أن ، 1129/1717رسالة تعود لبحارة جزائريني إىل داي اجلزائر سنة 

 William)أقلعوا من مدينة اجلزائر يف سفينة فرنسية، حتت قيادة وليام أكليتون 

Aquilton) وبعد أيام يف البحر، هبت عاصفة غري متوقعة دفعتهم إىل سواحل صقلية، يف ،

، وهناك احتجزوا يف إحدى املنازل، انتظارا للفدية، (Syracuse)منطقة تدعى سرياكيوس 

إمرأة  26ورجل،  159حيث كانوا يشتغلون على السفن الصقلية، ويذكر أن عددهم بلغ 

64وطفل.
  

)، ارتفاعا ملحوظا يف عدد 1715-1647وشهدت فرتة حكم لويس الرابع عشر (

ب سنوي بلغ بني األسرى املسلمني، املستخدمني للتجديف على السفن الفرنسية؛ بطل

أسري، خالل مخسني سنة... ورغم العريضة  12.000-10أسري؛ ومبعدل بلغ بني  200- 150

إال أم   1694اليت كتبها أربعة أسرى جزائريني إىل امللك الفرنسي لويس الرابع عشر سنة 

  65بيعوا يف جنوة.

"هناك :1675وكتب الفارس بينكورت من مالطا إىل الوزير الفرنسي كولبارت سنة 

تركي منذ  25أو  20أوقات ال أملك فيها أي أخبار عن القراصنة (مالطة)، لقد أرسلت 

شهرين إىل فرنسا، ولدي البعض اآلخر الذين اشرتيتهم بعد أول فرصة مسحت يل، لقد قمت 

وبعد القصف  66)".ا بعض الغنائم إىل املدينة (مالطابالتسوق منذ مّدة؛ فالقراصنة جلبو 
                                                           

62 Moulay Belhmissi, Les Captifs Algériens…, op.cit, p.20. 
63 Ibid, p.22-23. 
64 Morgan Josef, op.cit, p.252-255. 
65 Gillian Weiss, "Infidels at the Oar: A Mediterranean Exception to France's Free 
Soil Principle", Slave and Post-Slave Studies, Vol. 32, 2011, p.399-402. 
66 Berbrugger, "De l’esclavage musulman en France", R.A, N°1, 1856, p.39. 
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،  طالب احلكومة الفرنسية بتحرير الفرنسيني املتواجدين 1683زائر سنة الفرنسي على اجل

) بأنكم إن أعطيتم أسارى املسلمني الذين عندكم من الرتك اجلزائريونأجام (باجلزائر، " ف

67وغريهم، وكان الكّل أكثر من أربعمائة نصطلح فأجاب اللعني بالرضى".
 1690ومع سنة  

مسلم كهدف إلكمال  1000كانت أطماع فرنسا التوسعية يف مستعمراا، حتتاج إىل 

  68األعمال الشاقة.

، من قبل )1691-1690( ويذكر الغساين يف رحلته إىل اسبانيا الفتداء األسرى املسلمني

امللك املغريب موالي امساعيل: "عندما وجدوا انعدام الكتب، أو تعّذر حاهلا أن جيعلوا عوضها  

  69كمال ألف أسري من املسلمني، وحالوا ترك بعض اآلالف".

 994، حوايل 1764سنة  Arsenalكان يوجد بدار الصناعة االسبانية (الرتسانة) 

 1770ويف سنة Esclavo Del Rey".70"أسري أغلبهم مغاربة وأتراك، يلقبون بعبيد امللك 

بالتجديف؛ أما النساء فقد منحوا أسري، أغلبهم رجال حكم عليهم  350وجد حبنوة، حوايل 

  71ألغنياء املدينة، للقيام باألعمال املنزلية.

 1200، إىل إطالق االسبان لـ 1786وكمقارنة بسيطة أدت املعاهدة االسبانية اجلزائرية 

 اوعند احتالل نابليون ملالط72أسري إسباين.  785أسري مسلم، مقابل أن يطلق اجلزائريون 

  73مسلم، كانوا يشتغلون على منت السفن املالطية. 2000، قام بتحرير 1798سنة 

                                                           

   .31سابق، صابن رقية التلمساين، مصدر  67

68
 Gillian Weiss, op.cit, p.403. 

، تح. نوري اجلرّاح، دار السويدي للنشر 1691-1690حممد الغساين األندلسي، رحلة الوزير يف افتكاك األسري   69
  .85، ص2002والتوزيع، أبو ضيب، 

70 Manuel Labo Cabrera, "La Esclavitud en España en la Edad Moderna; Su 
Investagac¡on en Los Eltimos Cincunta Años", Hispania, Vol.03, N.176, p.1101. 
71

 Ariel Salzmann, "Migrants in Chains: On the Enslavement of Muslims in 
Renaissance and Enlightenment Europe", religions, Vol. 03, Sept 2013, p.392. 

 
72

  .509ص مرجع سابق،)، 1792-1492المثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا (أمحد توفيق املدين، حرب الث 
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 .حسب روبريت دافيس؛ فإن حوايل مليون مسلم مت أسرهم يف منطقة املغرب االسالمي

لكن مقارنة بسيطة، توضح مالباسات الدراسة، فأليساندرو ستيال استنتج وجود حوايل 

، وأضاف 1750-1450تغال بني سنيت ألف عبد أسود نقلوا عرب اسبانيا والرب  800- 700

ألف مسلم. وعندما نضيف العبيد الذين ولدوا يف اجلزيرة اإليبريية، جزر البيالر  400- 300

وجزر الكناري؛ فإن العدد سيقفز إىل مليونني. أما سالفاتوري بونو فيستنتج أن حوايل مليوين 

أن املسيحيني افتدوا أكثر من  مسلم على األقل نقلوا إىل السواحل املسحية؛ مع حقيقة تثبت

  74املسلمني.

  النساء المسيحيات في الجزائر: -2

تبقى معاجلة قضية النساء املسيحيات يف اجلزائر، أو حىت أسر النساء يف البحر املتوسط 

ل من الديانة املسيحية ي ميكن الباحثني من إثرائها؛ فكذعامة، غري واضحة بالشكل ال

، (Taboos)واإلسالمية، ترفض معاجلة القضايا اجلنسية للمرأة، وتدخلها يف إطار احملرمات 

وحىت النساء األسريات مل يتناولن اجلوانب اجلنسية حليان كأسريات يف العامل االسالمي 

ديد من اك فقدت العذا و ذاحرتاما خلصوصيات اتمعني اإلسالمي واملسيحي، وبني ه

  املعلومات بعد وفاة صاحبتها مباشرة.

  :داخل الحريم -أ

 منتلك األجزاء احملّرم الدخول إليها تعرف موسوعة املعارف االسالمية احلرمي: "هي 

وهو املسكن اخلاص بالنساء...وإذا كانت الطبقات الوسطى والفقرية يف العامل املنزل، 

األغنياء كانوا يتزوجون أربع مرّات، إضافة إىل االسالمي غالبا ما تتزوج مرة واحدة، فإن 

   75اخلليالت (اجلواري) واملخصيني من الرجال؛ الذين كانوا يبقون يف احلرمي".

                                                                                                                                                                      
73 Moulay Belhmissi, Les Captifs Algériens…, op.cit, p.28. 
74 Daniel Bernardo Hershenzon, op.cit, p.29-30 .  
75  "Harim", The Encyclopedia of Islam, Vol. 03, op.cit. 
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موا لنا صورة حسنة، عن معاملة مالك األسرى بالعامل إن الكثري من الرحالة األوربيني قدّ 

ضرن أو جلدهن؛ رغم أن االسالمي لألسرى من املسيحيات؛ "فالنساء يف الغالب ال يتم 

سافر الكاتب املسرحي الفرنسي  1678يف سنة  76الكثري منهن يتم إخفاؤهن يف احلرمي".

جني فرانسوا رينار، على منت السفينة امللكية الربيطانية على طول السواحل اإليطالية،  الشهري

إحدى النبيالت  ويف طريقه من روما إىل مرسيليا، ّمت أسره من طرف حبارة اجلزائر وبرفقته

الفرنسيات حيث بيعت يف سوق اجلزائر؛ ورغم أن الكاتب ّمت حتريره بعد تسعة أشهر؛ إال أن 

  77املرأة اختفت يف احلرمي، ومل يسمع عنها بعد ذلك.

، وهم أسرى مت نزع (Eunuch)كان يدار احلرمي يف الغالب من طرف املخصيني 

جهازهم التناسلي، سواء الرتكام أخطاء أو ألم ولدوا عبيدا، وهذا األمر كان رائجا يف 

ذلك فولتري: "لقد ولدت يف نابويل، أين يتم إخصاء ثالثة أو العامل املسيحي أيضا، ويوضح 

ساهلم أربعة آالف طفل سنويا، حيث ميوت العديد منهم بعد العملية، والناجون يتم إر 

  78ليحكموا بلدا وإمرباطوريات".

إن قضية املرأة يف اتمع االسالمي، كثريا ما كان ينظر إليها يف اتمع الغريب نظرة 

، ومهما الكائن الضعيف واملقهور؛ لكن داخل احلرمي فاملرأة ليست جمّرد أمة ووسيلة جنسية

وأغلب نساء 79تمع االسالمي.يكن فإن املرأة يف احلقيقة، كانت خملوقا مندجما بعمق يف ا

احلرمي هن نساء دخلن اإلسالم وتزّوجن املالك، وأصبح هلن تأثري واضح يف السياسة واحلياة 

  االجتماعية.

                                                           
76

 Daniel Panzac,, op.cit, p.16. 
77 Diane Long Hoevler, Jerry Cass, interrogating Orientalism: Contextual approaches 
and Pedagogicals PR, Ohio University Press, 2006, p.51. 
78

 Voltaire, Candide or The optimist and Prince Samuel Johnson, London: George 
Routledge and Sons 1888, p.35. 
79 Yvonne J. Seng, “Invisible Women: Residents of Early Sixteenth-Century Istanbul” 
Women in the Medieval Islamic World: Power, p.atronage, and Piety, New York: St. 
Martin’s Press, 1998, p.242. 
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فبعد أن زنا تيدنا مع إحدى نساء املدينة، يف حديقة باي معسكر، قرر الباي معاقبته 

ري على زوجها، مستعملة ما يف جلرمه؛ لكن: "هنا تدخلت منقذيت اليت كانت تتمتع بنفوذ كب

وسعها لتهدئته وتربأيت من التهمة... ذه احلجج وغريها استطاعت السلطانة أخريا، أن دأ 

  80زوجها".

وكانت النساء املتحّوالت لإلسالم متأثرات بوضعية األسرى املسيحيني باجلزائر؛ "حيث 

ساعدات إىل الكنيسة، يرسلن الصدقات بإسم الرب، ويذهنب إىل القّداس، ويعطني امل

  81وينتظرن األسطول األوريب لتحريرهن".

القت القصص اليت ألفها الرواةـ عن وضعية النساء املسيحيات يف األسر، رواجا واسعا 

يف العامل املسيحي؛ ولعّل أشهر الرّواة النساء الاليت القت روايان رواجا، االجنليزية بينيلوب 

 The Noble Slaves: Being an Entertaining History of  theأوبني فروايتها 

Surprising Adventures, and Remarkable Deliverances, from Algerine 

Slavery, of Several Spanish Noblemen and Ladies of  Quality  طبعت ستة

، وعّمت كّال من اجنلرتا واملستعمرات االجنليزية يف العامل اجلديد، وكذا 1722مرّات سنة 

 The Strange Adventures of  the Count de Vinevil، 1721روايتها اليت نشرت سنة 

 and His Family; Being an  account of  what happened to them whilst 

they resided  at Constantinople  ث مرّات خالل نفس السنة. وعاجلت ، طبعت ثال

  82رواياا وضعية النساء املسيحيات داخل احلرمي واملعاناة من العبودية.

                                                           

رات تيدنا أمنوذجا)، تر. عمرياوي أمحيدة، دار (مذكتيدنا، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماين  80
 .68-67، ص2009اهلدى، اجلزائر، 

81 Johanna toth, The Muslims of Algiers in Antonio de Sosa's Topographia, E Historia 
General de Argel (1612), A Thesis for the Degree of Master of Arts in Comparative 
History, Central European University, Budapest,  May 2013 , p.73. 
82 Diane Long Hoevler, op.cit, p.51-51. 
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ويؤكد الباحث ساندر "أن أوبني رّكزت اهتمامها على أسرى القارة األوربية، اهولون 

ت احلقيقة من الرجال النبالء، الرهبان، والنساء، واعتمدت عناوين وصفية مل تذكر يف الروايا

  83لألسريات".

وعربت أوبني يف مقدمتها أن املسلمني يفتقدون ملعىن احلريّة، ويستغّلون النساء 

املسيحيات جنسيا: "يف أمتنا، أين يولد املواطنون أحرارا، أين تعترب حريّتهم وممتلكام 

 دون حمفوظة باسم القانون، ذلك أنه ال حيق ألي أمري أن يستعبدنا...ال ميكننا التفكري

رعب، عن أولئك الذين تنتظرهم املأساة، يف بلدان تعترب فيها امللكية مطلقة... جتعل من 

اآلخرين عبيدا؛ فاألتراك واملغاربة مشهورون ذه القسوة... أين يعتقد احلاكم أنه ال جرمية يف 

  84استخدام النساء ملصلحته، أين تدفعه رغبته اجلنسية الفطرية إىل اإلعجاب".

نظرة خمتلفة نوعا ما عن أوبني، بعد أن  (Eliza Haywood)نا إليزا هايوود وتعطي ل

تبعتها يف نفس احلقل، وأنتجت جمموعة روايات؛ حيث أظهرت يف العديد من أعماهلا، أن 

، 1723سنة  (Idalia)اآلسر املسلم يعترب أكثر انسانية من نظريه األوريب، كأعماهلا: 

  1727.85سنة  (Philidore and Placentia)، و1727التحقيق العقيم 

ورغم أن األمريكيني مل يكن هلم أسريات بكثرة يف اجلزائر؛ إال أن روانسن افتتحت 

، "وهي جتسد امرأة أمريكية تدعى ريبيكا وابنها Slaves in Algiers" 1790"مسرحيتها 

تنتظر أموال فديتها من أمريكا. لقد كانت جتهل أن مالكها بن حسن اعرتض  أغسطيس

  86املال، وأبقاه يف حوزته واستمر يف أسر ريبيكا، وهو حياول إقناعها بالزواج منه".

                                                           
83 Diane Long Hoevler, op.cit, p.51.  

84 Ibid, p.52. 
85 Ibid. 
86Miriam López Rodríguez, Maria Dolores Carrion, Women's Contribution to 
Nineteenth-century American Theatre,2004, Valencia: Biblioteca Javier Coy d'estudis 
Nord Americans, p.18. 
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وخيربنا توماس مسيث عن مغامرته داخل القصر، باعتباره طّباخ الباشا، وكيف أن إحدى 

الباشا بعد الشّك فيه؛ "لريسل للعمل يف احلقول...  زوجات الباشا أحبته، وطرده من قبل

ويؤكد أنه عرض عليها الزواج، مذّكرا إياها باحلياة املسيحية السعيدة، اليت تعترب أفضل من 

العيش جبانب رجل عجوز، وأما يستطيعان اهلرب من اجلزائر...لكّنها رفضت ألا كانت 

  87متلك طفلني وختاف املغامرة"

ا صورة عن املنافسة بني الّزوجات داخل احلرمي: "لقد رحلت وتركتين وأعطى لنا أيض

أرثي حايل: رمبا واحدة من زوجات الباشا ّمسمتها، ألن الباشا كان حيبها أكثر من باقي 

زوجاته... وقبل ستة أشهر من وفاا أجنبت طفلة مجيلة، بيضاء مثل البياض نفسه، كان 

وها (هنا رمبا يشري الكاتب إىل أنه الوالد احلقيقي)... يعتقد الرجل املسن (الباشا) أنه أب

وعملت الفتاة األملانية على حتريري؛ حيث تكلمت مع قريبها الذي كان يعمل بالقصر على 

إعطائها وعدا بتحريري بعد وفاا، وأرسلت يل هدية من ذهب ذات قيمة عالية. لكنه 

  88أخلف الوعد وساقين إىل السوق مرّة أخرى".

ذ املرأة مل ينحصر فقط يف التأثري بالزوج؛ بل يف كثري من األحيان تصبح األسرية إن نفو 

أم الداي وحىت السلطان العثماين نفسه، "فالسيدة آمي دي بوك ريفريي قريبة جوزفني، 

الزوجة األوىل لنابليون بونابارت، ّمت أسرها من قبل حبارة اجلزائر. ومنحها الداي كهدية 

وأشيع أا أم حممد الثاين؛ لكن الوثائق )، 1789-1774(بد احلميد للسلطان العثماين ع

  89بعد والدة حممد الثاين". 1788أظهرت أن آمي كانت موجودة يف فرنسا سنة 

                                                           
87  T. S, The Adventures of Mr. T.S an English Merchant, Taken prisoner by the 
Turks of Argiers, and Carried into the inland countries of Africa with a Description of 
the Kingdom of Argiers, of All the Towns and places of note thereabouts, whereunto 
is Added a Relation of the Chief Commodities of the countrey, and of the Actions and 
Manners of the People, London: Printed, and are to be Sold by Moses Pitt at the 
White Hart in Little Britain, 1670, p.15-24. 
88  Ibid, p.23-24. 
89 Christine Isom Verhaaren, "Royal French Women in the Ottoman Sultans' Harem: 
The Royal Uses of Fabricated Accounts from Fabricated Accounts from the 
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  المسيحيات بالجزائر: يراتمعاملة األس -ب

أن النساء املسيحيات، يف اجلزائر كن قد اغتصنب مجيعا،  كانديد  يعتقد فولتري يف روايته

"وأنت تفهمني كر عن ابنة البابا أوربان العاشر اليت باعها أحد اإليطاليني للداي: ذ حيث ي

وضع ابنة بابا، يف سن اخلامسة عشر فقط، واليت يف أقل من ثالثة أشهر سقطت يف الفقر 

   90والعبودية، واغتصبت كل يوم تقريبا".

يقدم لنا املرأة على أا بعد سنوات من األسر يف مشال افريقية،   (Molière)ولكن موليري

ما تزال صاحلة للزواج يف أسرة برجوازية راقية... والظاهر أنه مل يكن من الصعب جدا على 

بأن زواجا يف اجلزائر قد ال يكون خمتلفا كثريا عن الزواج يف  ؛امرأة شابة أن تنتهي إىل احلكم

 91ذا الزواج كان أفضل من وضعية وصيفة يف البيت مدى احلياة.أوربا واألكيد أن مثل ه

، أدت إىل وقوع 1627ويذكر أحد الشهود، أن محلة مراد رايس على جزيرة آيسلندا سنة 

العديد من النساء يف يد اجلزائريني، "واحدة منهن تزوجت أحد األعالج، وعاشت كامللكة، 

  92لباسها حرير وأرجواين".

القرصان االجنليزي وارد يف البحرية التونسية، دخل اإلسالم وأصبح يسمى وبعد أن جّند 

يوسف رايس، وتزّوج بإحدى النساء االيطاليات، وكان من فرتة ألخرى يرسل املال إىل 

  93زوجته اليت تركها يف اجنلرتا.

                                                                                                                                                                      

Seexteenth to the Twenty-First Century", Journal of World History, Vol.17, N.02, 
2006, p.184. 
90 Voltaire, op.cit, p.70. 

  .228جون. ب. وولف، مرجع سابق، ص 91

92
 Helgason, Thorstein, "Historical narrative as Collective Therapy: the Case of the 

Turkish Raid in Iceland Scandinavian", Journal of History, Vol 22, 1997, p.283. 
93

 Kenneth Parker, "Reading ‘Barbary’ in Early Modern England, 1550–1685", The 
Seventeenth Century, Vol.19, N.01, 2004, p.90. 
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ذيب اليت كان ميارسها "األتراك" ضد ماري فالنات، عن طريقة التعوتعّرب األسرية 

ت املسيحيات: "آه، بعد وصويل إىل غرفة التعذيب، وجدت أربعة أتراك مت اختيارهم األسريا

لتنفيذ أوامر الباشا، قاموا بتجريدي كلّيا من مالبسي،  واحد من هؤالء الوحوش أمسكين من 

شعري، ويف نفس الوقت أمسكين آخر من رجلي، وقاما بطرحي على األرض فوق آلة 

أما  94، بعدها بقليل اخرتقت جلدي حىت ظهرت العظام".مرعبة، حتتوي رماح أو مسامري

ماريا مارتني، فتؤكد التعذيب: "لقد كان يتم إجبارنا مرارا، ألخطاء تافهة على نزع مالبسنا، 

وبعدها نقف لعدة دقائق داخل نار متأججة، ويف مرات أخرى ترمي (هنا تؤكد أن املعذبة  

حضوري قامت بسلب احلياة من فتاة فقرية  كانت امرأة) اجلمر والفحم داخل صدورنا، ويف

إن كالم ماريا مارتني هذا مل جنده يف نسخة  95بنثر األرز املغّلى على جسدها العاري".

أما جيمس لويس  96نسخة للرواية". 12صدرت " 1818- 1809، ألنه بني سنيت 1818

لكن يظهر أن   97فيعترب أن "دالالت رمي األرز على جسمها العاري؛ ال حتتاج إىل تفسري".

، "لقد  1806كالم ماريا مارتني السابق مت سرقته حرفيا عن رواية  فالنات اليت صدرت سنة 

كان يتم إجبارنا مرارا على نزع مالبسنا من أجل أخطاء صغرية، ومن مث الوقوف داخل نار 

متأججة، حىت تتقرح أجسادنا بالكامل تقريبا، ويف مرات أخرى يتّم إجبارنا على الوقوف 

فوق اجلمر، ويف مرة مت ااء حياة فتاة فرنسية فقرية، وهذا بتجريدها من مالبسها، مث رمي 

  98األرز املغّلى على جسدها".

                                                           
94 Mary Velnet, An Affecting History of the Captivity and Sufferings of Mrs. Mary 
Velnet, An Italian Lady, who was Seven Years a Slave in Tripoli, NY: Alden Spooner 
1806 , p.55. 
95 Maria Martin, A History of the Captivity and Sufferings of Mrs. Maria Martin Who 
was Six Years a Slave in Algiers, p.hiladelphia: Rakestraw, 1809, p.86. 
96 Paul Miranda, Captive in Barbary : The Stereotyping of Arabs, Turks, and Islam in 
Early American Society, 1785-1850, A Thesis for the degree of Bachelor of Arts in 
History, University of Delaware, Spring 2012, p.43. 
97 Ibid, p.50. 
98

  Mary Velnet, op.cit, p.22. 
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السابق يتشابه متاما يف كلتا الروايتني، وهذا ما جيعلنا نعتقد أن إحدى  الطرحإن 

يا مارتني هي الراويتني نقلت عن األخرى بعضا من طرق التعذيب، وما يؤكد شّكنا أن مار 

، أما الثانية فكانت سنة 1809من اعتمدت على رواية فالنات، كون األوىل صدرت سنة 

، وما يزيد من شّكنا، هو أن رواية فالنات كتبت عن أسرها يف والية طرابلس الغرب 1806

ل أما ماريا مارتني فكتبتها عن مغامراا كأسرية مبدينة تنس اجلزائرية. إن الّلبس احلاصل جيع

من الصعب؛ تقدمي معلومات دقيقة عن وضعية النساء يف اجلزائر كون التضخيم قد غلب 

  على معظم الكتابات اليت خّلفتها األسريات. 

وعلى  وعن املعاملة اليت كانت تتعرض هلا األسريات فوق السفينة، تؤكد اآلنسة بورك "

السفينة، والسيوف بأيديهم، حيث جرحوا واحدة من خادمات  إىل اجلزائريونصعد إثر هذا 

ووضعوا  الفتاة توجدقمرة السفينة أين إىل  السيدة بورك يف موضعني من جسمها. مث دخلوا

مث صعد القبطان إىل القارب، وتوجه إىل غرفة السيدة بورك، وسأهلا من  ...أربعة حراس عليها

  أين تذهب؟. فردت عليه بأا امرأة فرنسيةأتت، وإىل بلد هي، ومن أين، ومن أي تكون

  99."إىل اسبانيا حنو تتجه أتت من فرنسا، وهي

ريدنا فولتري أن نعتقد يف روايته كاديندا، أن النساء املسيحيات يتم االقتتال عليهن ي

لقد قام املغاربة بتجريدنا من مالبسنا متاما كما : "فوق السفينة من قبل البحارةواغتصان 

ولدنا أول مرة، أمي واخلادمات مت جتريدهن بنفس الطريقة... كنت حىت تلك الفرتة ال أزال 

سيدة بورك أما ال100عذراء، لكن يا حسرتاه، مل يدم ذلك طويال، فقد سلبين إياها القبطان".

أو البقاء على سطح ، قاربه منتلصعود على أن القبطان منحها حرية االختيار بني اتؤكد: "ف

سفينتها، أين ستتمتع حبرية وهدوء كبري، ونصحها باختيار االقرتاح الثاين، إذا كانت ال تأمن 

                                                           
99 Acba. B, op.cit, p.13-14. 
100 Voltaire, op.cit, p.65-66. 
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نفسها والنساء الاليت يرافقنها، وسط حوايل مائيت تركي أو جزائري، يركبون على ظهر قاربه 

  101".فاختارت السيدة بورك االقرتاح الثاين

ويف كثري من األحيان كان يعرض املالك على األسريات الزواج؛ لكن مل يكن يتم 

إجبارهن؛ كما يعتقد بعض الكتاب (مورغان وربريت دافيس) أن املرأة مبجرد وصوهلا اجلزائر 

كانت معهم  مرأةات أن ار كر كاثك" يذ تأخذ إىل احلرمي؛ فعلى سبيل التمثيل ال احلصر: 

102ا.حتريره هناك لغايةحيث ستبقى  ،ملستشفى اإلسباينأرسلت فور وصوهلا إىل ا
  

وأما ابنة السيدة بورك الفرنسية، اليت كانت أسرية جببال كوكو؛ "فقد عرض عليها املرابط 

أن تتزوج ابنه البالغ من العمر أربعني سنة، فابنه ليس تافها وميكن أن يقارن بامللك 

  الداي نفسه.، لكن ّمت إطالق سراحها بعد تدخل 103الفرنسي"

إن أغلب روايات األسر صّورت لنا "األتراك"، على شاكلة خملوقات منحرفة جنسيا 

ويف هذا تقول األسرية ماريا 104متغطرسة، فاسقة، مستبدة بالفطرة، وطبيعيا قاسية وعنيفة.

: "مل أكن خائفة من قتلهم يل، ولكن ما كان (Maria Ter Meetelen)تار ميتلني 

  105م اغتصايب من طرفهم. أفضل املوت على أن أسقط يف أيديهم".يرعبين كثريا أن يت

                                                           
101 Acba. B, op.cit, p.15. 

، مذكرات أسري الداي كارتر قنصل أمريكا يف املغرب، تر. امساعيل العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، كاثكارت 102
 .22، ص1982اجلزائر 

103 Acba. B, op.cit, p.24. 
104 Paul Miranda, op.cit, p.09. 
105 Judith E. Tucker, "She would Rather Perish: Piracy and Gendered Violance in the 
Mediterranean", Journal of Middle East Women's Studies, Vol.10, N°03, Fall 2014, 
p.8.  
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، ّمت اختطاف فتاة سردينية بعد قدومها من 1817وحسب إحدى الروايات؛ "فإنه سنة 

منزل القنصل الفرنسي مع والدا من قبل حرّاس الداي، حيث وجهت مباشرة إىل حرميه، مث 

  106أجربت على التخلي عن دينها".

اب "أن النساء املسيحيات، دائما ما كن يعاملن باحرتام"، وقد مسح ويطلعنا أحد الكت

حكام مشال إفريقيا لألسرى بالزواج، واإلقامة يف غرف منفصلة عن العزاب من األسرى 'دون 

إجبارهم على العمل'؛ أما األسرى الذين ميلكون أطفاال؛ فتمنح هلم قطع من األرض 

انة أو حانوت لإلنفاق على عائالم. وقال السلطان لزراعتها، أو القيام باألعمال كإدارة ح

املغريب موالي امساعيل: "إن العبيد ممن ميلكون عائالت لديهم العديد من املشاكل لتحملها 

 1809ويف سنة  107وهلذا جيب عدم ارساهلم إىل العمل؛ ألنه يعيقهم عن االعتناء بعائالم".

مع طفليها وزوجها اإليطايل شوفاليي روسي، إىل بيت القنصل  نقلت امرأة إجنليزية

  108االجنليزي.

ويقارن أحد الّرحالة بني العبودية املسيحية يف العامل اجلديد ووضعية األسرى يف العامل 

اإلسالمي " إن املسلمني ال يستخدمون السوط؛ إال ضد األسرى من الرجال؛ أما النساء فال 

  109يتم تعذيبهن إطالقا".

  :إحصاء عدد األسيرات -ج

من جمموع األسرى املتواجدين  %10ما هو معلوم أن نسبة النساء كانت متثل 

وتقدمي أرقام عامة عن عدد املسيحيات باجلزائر، ميكن أن يوقعنا يف العديد من  110باجلزائر

                                                           

106
 Playfair, E. L, op.cit, p.282. 

107 Khalid Bekkaoui, op.cit, p.21.   
108 Signor Pananti, Narrative of a Residence in Algiers; Containing a Geographical 
and Historical Account of the Regency; Biographical Sketchs of the Dey and his 
Ministers…, Noted by Edward Blaquiere, London: Printed for Henry Colbur, 1818, 
p.67. 
109 Kenneth Parker, op.cit, p.95. 
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التناقضات كون أغلب املشاهدات اليت قدمت لنا، كانت متثل أرقاما لعدد األسرى 

  إمجاال.املسيحيني 

، أن الغارة اليت قادها حبارة اجلزائر 1631أوت  10أحصى القنصل اإلجنليزي باجلزائر يف 

 1637. وهاجم حبارة اجلزائر سنة 111امرأة وطفلة 89ضد مدينة بالتيمور اإلجنليزية، خلفت 

   112.أغلبهم نساء وأطفالأسري  315مدينة كالب بفالنسيا وأسروا حوايل 

بعد الغارة على  (Maria Rodriguez)أسر اجلزائريون ماريا رودريغيز  1621يف سنة 

يف اهلجوم على  (Maria Garcia)بورتنوفو، ويف السنة الالحقة أخذت ماريا غارسيا 

أسرت الطفلة ميغيال   1640ماسبيكا (كالمها من مقاطعة غاليس مشال إسبانيا). ويف سنة 

بالقرب من سواحل تالون، بعد أن قتلت والدا. أما  (Miguela Carnossa)كارنوسا 

ومن بني  113وهي نائمة يف فراشها.  (Catalina Perez)أسرت كاتالينا برييز  1642سنة 

  114 امرأة. 19، كان هناك 1646بريطاين جلبوا إىل اجلزائر سنة  244

"مرتد"، منهم  8000وأسري،  25.000يؤكد األب بيار دان عن وجود ما ال يقل عن 

  115إمرأة. 1000-1200

-14.000طفل، من إمجايل  400-300إمرأة وبني  100، 1669وجد باجلزائر سنة 

 فقد أسر اجلزائريون من السواحل اإلسبانية، 1725أما سنة ، 116أسري مبدينة اجلزائر 15.000

                                                                                                                                                                      
110

 Robert Davis, Muslim Masters, Christian Slaves…, op.cit., p.15. 
111 Theresa D. Marruy, op.cit, p.17. 
112 Ellen G. Friedman, "North African Piracy on the Coasts of Spain in the 
seventeenth Century: A New Perspectiveon the Expulsion of the Moriscos", The 
International History Review, Vol.01, No.01, Jan 1979, p.09.  
113 Ellen G. Friedman, op.cit, p.8-9.  
114

 Khalid Bekkaoui, White Women Captives in North Africa, Narratives of 
Enslavement, 1735-1830, UK: Palgrave Macmillan, 2010, p.21 

115 Playfair, E. L, op.cit., p.53.  
116 Robert Davis, Esclaves Chrétiens, Maitres Musulmans…, op.cit, p.314. 
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منهم أسري  66بافتداء  1750وقامت منظمة الرمحة (األب هريود) سنة 117امرأة وطفل. 25

  . 118امرأتني

  :قيمة الفدية -د

جيب أن نؤكد بأن أغلب النساء املسيحيات الاليت ّمت أسرهن مبدينة اجلزائر، كّن من 

طبقات راقية يف اتمع املسيحي أو خادمات مرافقات لسيدان، وهذا عكس البحارة 

واملسافرين الذين كان ميكن أن يكونوا من طبقات فقرية؛ وهلذا فإن سعر النساء كان دائما 

يضيف نبيل مطر أن النساء املرتفعة فديتهن، هن النساء الّاليت مل مرتفعا عن الرجال. و 

يغتصنب أو يتزوجن، وهلذا ال يزلن صاحلات للعيش مع أزواجهن والعائلة بعد العودة إىل 

  الديّار.

قمنا بإجناز اجلدول التايل من خالل مصادر خمتلفة، توضح مثن فدية النساء يف اجلزائر 

  خالل الفرتة العثمانية:

  »من النساء األسيرات من خالل مصادر مختلفةث«

  قيمة الفدية  السنوات

بعيت أسرية آسلندية مجيلة يف سوق اجلزائر مرّتني مببلغ مرتفع عن   1635
  119غريها من األسرى، مثّ بيعت أخريا إىل زبون مسيحي من فلسطني.

دوبل عن إمرأة بريطانية (إليزابيث ألوين من  1655دفع مبلغ   1646
  120لندن)

                                                           
117 Maximilliano Barrio Gozalo, op.cit, p.139. 
118 Abla Gheziel, op.cit, p.83. 
119 þorsteinn Helgason, "Historical narrative as collective therapy: The case of the 
Turkish raid in Iceland", Scandinavian Journal of History, Vol.22, N.04, 1997, p.283. 
120 Khalid Bekkaoui, op.cit, p.21. 
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  121قطعة ذات الثمانية  900إليزابيث فان هارغلني كّلفت   1683

  2571,40.122ألف قرش، أي مبتوسط  18ّمت افتداء مثانية نساء مببلغ   1750-1751

  ليفر.  4500-4200استقر متوسط الفدية الفردية بني   1778-1782

  123ليفر (مثن خاص). 12000- 300  1789

  124عن فتاتني. دوالر 10.000دفع اإلجنليز   1817

  125دوالر. 200كانت تباع الفتاة صغرية السن بــــ   1826

  ن بأروبا: ثمن وعمر األسرى المسلمي -ج

كان بيع األسرى املسلمني يف العامل املسيحي، يتم بشكل قانوين؛ مثلما حدث مع 

، وامللخص التايل عبارة عن 26/03/1705أحد األسرى اجلزائريني الذي بيع بإسبانيا، يف 

عبدا، وهو رجل متوسط الطول،  (Amar)وثيقة ملكية مقدمة ملالكه: "يعترب املسمى عّمار 

سنة، يتحدث االسبانية جيدا.  26حسن الوجه، قصري الشعر، موطن الوالدة: اجلزائر، 

  126ومبوجب السلطات املمنوحة يل، أعتربه عبدا للسيد األرميين خوان دي ميساغن".

                                                           
121 Piracy and Privating in The Golden age, op.cit, p.84. 

  .398، ص مرجع سابق، 2ج، املنور مروش 122
123

 Mathiex Jean, "Trafic et prix de l'homme en Méditerranée aux XVIIe et XVIIIe 
siècles", Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 09e année, N.02, 1954, p.162. 
124

 Playfair, E. L, op.cit, p.284. 
125 Missionary Register, Church Missionay Society 1826, London: Printed by R.Watts 
1826, Vol.14, p.293. 
126 pocio Periañez Gomez, La Esclavitud en Extramadura (Siglos 16-18), Tesis 
Doctoral, Departaminió de Historia, Universidad de Extremadura, Cacers, 2008 
p.576. 
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ويعترب مثن أسرى مشال إفريقيا مرتفعا؛ مقارنة بغريهم من األسرى املوجودين يف إسبانيا، 

، أكد الراهب ليورنسي دييغو أنتونيو باربا، أن حترير األسري املغاريب جوسيغا 1675ففي سنة 

  127. 5000دي جوسيس يتطلب دفع 

عاد بيعه أبيسوس، و  148، بشراء علي اجلزائري؛ مقابل 1660قام خوان دي ريفريا سنة 

بيسوس مبتوسط  302.405امرأة، مببلغ إمجايل قدره  1840بيسوس... وبيعت  150مقابل 

بيسوس، مبتوسط  201.009رجل، مببلغ إمجايل قدره  1608بيسوس عن كل امرأة، وبيع  164

  128بيسوس عن كل رجل. 130

ومن بني العبيد الذين بيعوا يف األسواق االسبانية؛ كانت نسبة الرجال مرتفعة عن 

بيضاء،  %36.6، بشرة مسراء %56نساء، وبالنسبة للون فـــ  %21ورجال  %79النساء، 

وتؤكد  129سنة. 30-15سوداء، وأما عن الّسن فقد تراوحت أعمارهم بني  7.3%

االحصاءات السابقة أن أغلب األسرى املتواجدين بإسبانيا؛ كانوا إما مغاربة (بشرة مسراء)، 

  أو أتراكا (بشرة بيضاء).

، ويف السنة املوالية اخنفض 130بياسرت 154املسلمون يف ليفورنو، مقابل  1674وبيع سنة 

؛ لكن مع اية نفس السنة عاد 1679بياسرت سنة  95/100بياسرت، و 130سعرهم إىل 

  131بياسرت. 120وارتفع سعرهم ليصل 

  

                                                           
127 pocio Periañez Gomez, op.cit, p.205. 
128 Arturo Morgado García, op.cit, p.21, 16. 
129

 Pocio Periañez Gomez, op.cit, p.148. 
  ليفر. 03 بياسرت= 01 130

131 Mathiex Jean, op.cit, p.161. 
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اجلدول التايل متوسط مثن األسرى على حسب العمر يف مدينة قادس، عملة  يوضحو 

  132(بيسوس):

  »تحديد ثمن األسرى حسب العمر في مدينة قابس«

  نساء  رجال  العمر

10-14  115  114  

15-19  137  185  

20-29  134  187  

30-39  144  167  

40-49  114  131  

50-59  90  107  

60-<  62  62  

، ميكن أن نرجعه إىل قناعة املالك، بأا 39-15إن ارتفاع أسعار األسرى بني سن 

-15الفرتة اليت يستطيع فيها االستغالل التام لقدرات األسري يف وظائف خمتلفة. فالرجال بني 

سنة ميكن توظيفهم يف أشغال منزلية (غلمان)، أو وظائف إدارية وتسيري شؤون القصر،  25

يف  نيتم استغالل طاقام يف وظائف شاقة، أما النساء فيتم توظيفه 39- 25والرجال بني 

  أعمال منزلية وحىت االستغالل اجلنسي.

  

  

                                                           
132 Arturo Morgado García, op.cit, p.17. 
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ى يف مدينة قادس بني أما اجلدول التايل فيعّرب عن املبلغ السنوي املتوسط، لثمن األسر 

  :133(البيسوس االسباين) 1750-1670سنيت 

  »السعر السنوي المتوسط لألسرى الموجودين في قادس«

  متوسط الثمن السنوي  السنة  متوسط الثمن السنوي  السنة

1670  177  1715  81  

1675  169  1720  79  

1680  139  1725  86  

1685  110  1730  91  

1690  98  1735  125  

1695  82  1740  125  

1700  100  1745  116  

1705  70  1750  90  

1710  74  --   --  

يبدو واضحا كيف حافظ متوسط الثمن ارتفاعه حىت الثلث األخري من القرن السابع عشر 

نشهد تراجعا نتيجة لالنكماش النقدي الذي شهدته فرتة حكم شارل  1685لكن مع سنة 

  الذهب يف العملة).الثاين، ورمبا نتيجة دعم العملة (زيادة قيمة 

ليفر سنة  350، مث ارتفع إىل 1664سنة  134إيكة 100مقابل  وبيع املسلم يف مالطا

أين بيع املسلم  1712سنة  ، مث ارتفع1707، وهو نفس السعر الذي استمر حىت سنة 1677

                                                           
133 Arturo Morgado García, op.cit, p.15. 
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 350إىل  1716، مث عاد واخنفض السعر سنة 1713إيكة سنة  200وإيكة،  130مقابل 

  135ليفر.

  136ض األرقام املتعلقة بثمن الفدية خالل القرن الثامن عشر والتاسع عشر:وهذه بع

  المبلغ عن كل أسير  السنوات

  137سكني بندقي 145- 120  1736- 1735

  بياسرت 800- 700  1743

  بياسرت  700- 200  1748

  138ليفر 250مسلم من جنوة،  34كلف شراء   1749

  139إيكة مالطية 800  1765

  إيكة مالطية 1065  1769

  إيكة مالطية 1000-200بني   1772- 1770

  إيكة مالطية 700حوايل   1774

  أسري تونسي) 136إيكة (افتداء مجاعي لــ  120  1776

  إيكة ( افتداء فردي). 1000- 500

                                                                                                                                                                      

  ليفر. 03إيكة=  01  134
135 Mathiex Jean, op.cit, p.160-161. 
136 Ibid, p.162. 

  بياسرت. 5.6سكني بندقي=  01 137

138 Moulay Belhmissi, Les Captifs Algériens…, op.cit, p.20. 

   139.فرنك 2.5= إيكة مالطية 01 
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  ليفر فرنسي 1800-2000  1789- 1785

  إيكة مالطية 1000  1794

  140دوالر إسباين لنابويل. 500جزائريني  08دفع الداي عن   1816

يبقى مثن الفدية خمتلفا من فرتة ألخرى؛ وهذا على حسب الندرة والكثرة، وكذا العرض 

والطلب، من قبل القوى الكربى أو من قبل الفكاكني. وهلذا فكلما كان الطلب مرتفعا  

كانت قيمة الفدية مرتفعة، وارتفاع الثمن قد ال خيضع لشمولية املناطق والفرتة، فقد جند 

بويل بينما يكون منخفضا مبالطة يف نفس الفرتة. هذا إضافة إىل الندرة الثمن مرتفعا يف نا

  اليت قد تدفع الكثري من املالك إىل رفض بيع أسراهم.

كثري من األحيان كان يتّم حترير األسرى باّان، نتيجة الضعف اجلسدي لألسري الويف 

أمحد من مشال إفريقيا حيث يصبح غري قادر على تأدية األعمال اليومية، "مثلما حدث مع 

  141الذي مت إجباره على اخلروج من املدينة؛ نظرا لتدهور حالته الصحية".

  افتداء األسرى: -3

كانت احلرية الشغل الشاغل لألسرى املوجودين باجلزائر، حيث كان يعمل هؤالء ما 

بوسعهم للوصول إليها؛ كغاية أمسى. ومتكن الكثريون من شراء حريته بنفسه، دون أي 

ين كانوا يشتغلون يف مراكز مرموقة، يف حني أن اآلخرين قامت ذساطات؛ خاصة أولئك الو 

  منظمات تابعة للسلطة وأخرى للكنيسة بالتكفل مبصاريف حتريرهم.

  

   

                                                           
140  Playfair, E. L, op.cit., p.254. 
141 Arturo Morgado García, "Los Libertos en el Cádiz de la Edad Moderna", Revista 
Studia Historiam Historia Moderna, Vol.32, 2010, p.404. 
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  الطرق المتبعة لتحرير األسرى: -أ

لعبت هذه املنظمات دورا كبريا، يف احلصول على حرية منظمات الفدية الدينية:  -1

خاصة منظمة الثالوث املقدس ومنظمة الرمحة. ومنحت هلا كل الصالحيات األسرى؛ 

  اإلدارية من قبل السلطة اجلزائرية، ونشطت باألخص يف إسبانيا وفرنسا.

، (Trinitarian)تعترب منظمة الثالوث املقدس  منظمة الثالوث المقدس: 1-1

"يرى األب بيار دان يف  أكثر منظمة دينية الفتداء األسرى نشاطا يف العامل اإلسالمي. 

كتابه: تاريخ الدول الرببرية، أن هذا التنظيم تأسس على يد القديس جون دو ماتا، وفليكس 

دو فالو... ورأى جون دوماتا رؤيا تتمثل يف ملكا يف صورة مشعة، يرتدي قميصا أبيضا. 

وحيمل على صدره صليبا نصفه أمحر والنصف اآلخر أزرق اللون، وعلى جانبه جيلس 

أسريين، يبدو من خالل هيئتهما أن األول مسيحي والثاين تركي، وقد شاهد جون دو ماتا 

  142حركة يدوية يقوم ا هذا امللك، تشري إىل استبدال األسريين الواحد باآلخر".

إن قصة كاليت أشار إليها بيار دان، حول فكرة تأسيس منظمة الثالوث املقدس، تعرتيها 

العديد من الشبهات؛ وهذا حسب اعتقادنا الشخصي، فلما يقول الكاتب: "يبدو من 

خالل هيأما أن األول مسيحي والثاين تركي". ماذا كان يقصد بالرتكي، علما أن الرؤيا  

)، بعد وصول الطبل والعلم. وهذا يعين أن املنظمة 1300(لرتكيا كانت قبل التأسيس الفعلي 

تأسست حبوايل قرن قبل تأسس الدولة العثمانية. وهذا جيعلنا نتأكد بأن الرؤيا ميكن أن 

  تكون خمتلقة، كون األتراك مل يكونوا معروفني لدى اتمعات والسلطات األوربية آنذاك.

الثالوث املقدس وافتداء االسرى،  ، ومسيت منظمة1198أسست املنظمة سنة 

(Order of the Holy Trinity and Redemption of Captives) أعطيت ،
                                                           

، مهام مفتديي األسرى و التزامام االجتماعية يف مدينة اجلزائر خالل الفرتة العثمانية، مذكرة خشمون حفيظة 142
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ االجتماعي لدول املغرب العريب، حتت إشراف كمال فياليل، جامعة منتوري 

 .33، ص2006/2007
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االعتماد مباشرة من طرف دير السانت ماترين بباريس، وتأسس فرع آخر هلا يف روما ضبة  

، وفروعا يف العديد من البلدان (Meaux)كاوالين، وأخرى مسيت بسري فروي بالقرب من 

األوربية، وحىت يف اهلند الغربية. كما قام األب أنوسنت الثالث مبباركة التنظيم اجلديد، وكتب 

 Illustri)رسالة باللغة الالتينية، يوصي فيها باملفتدين خريا لدى امللك املغريب: 

Miranomolin, Rigi Marochetanorum) . 1199وأول رحلة متت كانت سنة 

  143أسري. 186حيث مت حترير 

وكان لباسهم عبارة عن رداء أبيض وأزرق، مع صليب أمحر معلق بالعنق؛ إضافة إىل 

عباءة سوداء. ومنت املنظمة بسرعة كبرية يف فرنسا، أين كانوا يسمون أيضا 

(Maturinians) نسبة إىل السانت ماترين؛ كما أن مراكزها انتشرت بسرعة، يف كل ،

(الكاثوليكية)، ايطاليا، أملانيا. وفيما بعد قدموا إىل ا، الربتغال، اسكتلندا، إجنلرتا من: إسباني

بولندا، وإىل حدود سلوفاكيا، اجلمهورية التشيكية (حاليا)، ار والنمسا، أين كانوا يلقبون 

  144باإلسبان البيض.

ال إفريقيا، ركزت املنظمة يف بداية نشاطها على الفدية واإلرساليات؛ اليت نشطت يف مش

وبعد حماوالت إلصالح املنظمة يف فرنسا والربتغال خالل القرن السادس عشر، استطاع 

من إجراء تعديل جذري على املنظمة، تربطها أكثر بإسبانيا، بعد أن السانت جون باتيست 

 Ad)متت املوافقة على اإلصالح من قبل البابا كليمنت الثامن، يف مرسوم بعنوان 

Militantis) 1599.145أوت  20، يف  

أما خالل الفرتة احلديثة، فقد نشطت هذه املنظمة أكثر يف اجلزائر وتونس، من خالل 

من واردات املنظمة كانت عبارة عن توسالت  1/3املستشفيات الثالوثية. وتؤكد احلقائق أن 

                                                           
143 Stanly Lane-poole, op.cit, p.252. 
144 Andrzej Witko, "The Trinitairian Inconography", Folia Historica Cracoviensia, 
T13 Krakow, 2007, p.145. 
145 Andrzej Witko, op.cit., p.145. 
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أخرى للرهبان. ورغم أا كانت حامسة؛ إال أا مل تكن كافية. فتم االعتماد على واردات 

مهمة، مثل: اهلبات، الوصايا، واإلجيار، والكثري من العائدات كانت جتمع من قبل منخرطي 

  146.(Sidicos)عامة السكان  - التنظيم واحملاوالت الفردية

أسست شركة اآلنسة ميكو  1666وظهرت شركات الوصايا االستثمارية؛ ففي سنة 

"الفتداء األسرى املسيحيني الفقراء من  جنيه إسرتليين  1000اخلريية، بعد أن تربعت مببلغ 

اجلزائر"، وأمرت السلطات الربيطانية باستثمار املبلغ السابق، حبيث ترفق املبالغ املالية بوصية 

جنيه  160.000 اآلنسة ميكو... ومع أواسط القرن التاسع عشر تضاعف املبلغ ليصل إىل

  147اسرتليين.

، يعترب القديس بيرت نوالسكو (Mercedarian) منظمة سيدة الرحمة: - 1-2

(Peter Nolasco)  املؤسس احلقيقي ملنظمة سيدة الرمحة ،)The Order of 

Blessed Virgin Mary of Mercy(يف  ، وأول مصدر أشار ملكان ميالده وجد

تعود لرئيس العام للمنظمة نادال  (Spuculum Fratum)جمموعة خمطوطات 

، ويف نسخته اإلسبانية إقتبسنا منه: "أكيد أنه بالنسبة 1445سنة   (Nadal Gaver)غافر

لرجل مقدس، كبيرت نوالسكو ، فإن مكان إقامته كان بالقرب من ماس بسانتاس ببجوالس، 

سانت بول ديوسيس، بربشلونة". وتوقع قدماء يف املنظمة أن غافر أشار يف اجلملة السابقة 

منطقة تقع جنوب مدينة  ،)Mas Saintes Puelles )Saint popoul diocesإىل 

قال األب بيدرو سيجار نفس الشيء يف خمطوطه  1446تولوز الفرنسية. ويف سنة 

(Apusculum Tantum Aninque) وأكد الربوفيسور األب فرانسيسكو زومال ،

ومؤخرا ظهرت بعض ... (De vitis Patrum)جبامعة سالمنكا نفس املعلومات يف عمله 
                                                           

146 Bonifacio Porres Alonso," Libertad a los cautivos, actividad redentora de la orden 
Trinitarian", (Book Review),  Secretario Trinitario, Córdoba-Salamanca, 1997-1998 
p.1.  
147  Sidney G. Poupard, Baptist Beginnings in Trinidad", Historical Social Research, 
Vol35, N°4, 2010, p.232. 
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بالقرب من برشلونة...  (Masia)النصوص اليت تؤكد أن األب بيرت نوالكسو ولد يف مزرعة  

   82.148-1180أما عن سنة ميالده، فالعديد من املؤرخني أكدوا أا قد تكون بني سنيت 

، يف برشلونة، مبباركة ودعم من امللك جيمس 1218أوت  10تأسست املنظمة يف 

، قبل أن يبادر أبرش املدينة براجنر دوبولو إىل الرتحيب ا. ومبرسوم البابا األول األراغوين

ولعل 149، مت تنظيم عملها واالعرتاف بنشاطها.1235جانفي  17النهائي غريغوري التاسع يف 

أبرز  عمل قامت به املنظمة هو افتداء، الكاتب االسباين الشهري سريفانتيس، من اجلزائر يف 

  .1577أفريل 

منظمات أخرى نشطت يف اجلزائر، لعل أبرزها منظمة الالزريست، أو املهمة،  وهناك

من عائلة فالحية، ولد بقرية )، 1660-1581(دي بول فينسن مقّرها باريس، أسسها بول 

الفرنسية، أرسل للدراسة مبنطقة داكس لدى عائلة حمرتمة، التحق  بوي، مبقاطعة غاسكوين

ّمت  150كاهنا. 1600عني دي بول سنة بعدها جبامعة تولوز، وبعد سبع سنوات من الدراسة 

حيث ادعى بول  (Apocryphal) مشكوك يف صحتهاقصص  تأسيس املنظمة عن طريق

اجلسدية والروحية لألسرى  الفدية، ما جعله يهتم بيف املغرب اإلسالمي أنه استعبد

املسيحيني. كانت عملية الفدية ختتص ا القنصلية الفرنسية؛ لكنها منحت فيما بعد لطائفة 

زرية إىل اجلزائر بتفويض من ة الالّ . إن قدوم الطائف)1648، تونس 1646الالزريست (اجلزائر 

نظمة الرمحة. اشتغل ، أثار سخط طائفة الثالوث املقدس وموتعيني قنصلي من فرنساالبابا 

تعرضت  1737.151دي بول كراهب عام يف السفن الفرنسية. مت االعرتاف بقداسته سنة 

                                                           

148
 The Order of Blessed Virgin Mary, op.cit., p.17. 

149  CF. CA, p.rologue; Bullarinun, 3, 1858, p.485. 

  .40، مرجع سابق، صخشمون حفيظة 150

151 Naylor Phillip Chiviges, Heggoy Alf Andrew, "De Paul, Vincent", Historical 
Dictionary of Algeria, African Historical Dictionaries, N.66, Scarecrow Press, 1994. 
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املنظمة لعدة مضايقات، كوا تدخلت يف مشاكل سياسية، فبعد أن قصف الفرنسيون 

  152فاشي.دو زري األب ،  أعدم الداي ميزومورتو القنصل الالّ 1683اجلزائر سنة 

الكابوشني إحدى املنظمات البارزة يف الفدية، تكّىن باللغة الالتينية وهناك أيضا منظمة 

(Ordo Fratrum Minorum Capuccinorm) دينية كاثوليكية  منظمة، وهي

، بعد أن تلقى ماثيو دي باسيو أحد 1520وأبرز فروع املنظمة الفرنسيسكانية، ظهرت سنة 

أوسيسي بضرورة العودة إىل الطريقة أتباع الطائفة وحيا من الرب، فسره القديس فرنسيس 

األمر ألزمهم  ذا، والعيش كما عاش مؤسس منظمتهم، ه(العزلة)األوىل املتمثلة يف الوحدة 

االختباء من السلطات الكنسية، كوم مل يعودوا يؤدون واجبام الكنسية بدعوى الوحدة، 

  153اعرتف البابا كليمانت السابع بالطائفة. 1529ويف سنة 

) يف عمليات 1585-1502يف عهد غريغوري الثالث عشر (الكابوتشني طائفة أشركت  

واشتكت من ارتفاع أسعار الفدية يف اجلزائر سنة  154املفاوضة الفتداء األسرى من اجلزائر.

ذي جعل املالك احملليني يرفعون ، بسبب املفتدين االسبان والربتغاليني األغنياء، األمر ال1580

  155سعر األسرى.

وأما عن القوانني اليت كانت تفرض، على منظمات الفدية القادمة لتحرير األسرى من 

اجلزائر، يعطي لنا سجل التشريفات، معلومات عن حترير أسرى البايلك، من خالل رحلة 

  1793:156، واحلاج بابا حسن 1672فدية قام ا آباء اسبان يف عهد حسن باشا 

                                                           

Tournier Jules,  Jean Le Vacher, p.rêtre Consul de France & martyr (1647  :_`aأ 152 
1683), Rabat: Les Éditions la Porte, 1947 , , p.48. 
153 Fragaszy, and al, The complete Capuchin: The Biology of the Genus Cebus, 
London: Cambridge University Press, 2004, p.05-10. 
154 Hess Lawrance, "Capuchin Friars", The Catholic Encyclopedia, Vol.03, New-
York: Robert Appleton Company, 1908. 
155 Francesca Trivellato, et al, Religion and Trade: Cross cultural Exchanges in World 
History, 1000-1900, Oxford University Press,20007, p.119-120. 
156

  A. De Voulx , Tachrifat Recueil de Notes…, p.57-59. 
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 15أسرى من بني املسنني، املعاقني واملصابني، بعدها خيتارون  10خيتار اآلباء يف البداية  -

عن كل  157صائمة 1000أصحاء، وبعد املعلومات اليت يقدمها املراقبون، يتم دفع مبلغ 

 أسري حسب التقاليد القدمية.

إن إطالق سراح أسري؛ لن يتم إال بعد أن تدفع الفدية، وتضبط مصاريف أخرى حسب  -

بوجو. وبعد دفع مبلغ  10تايل: يدفع للخزينة مبلغ واحد بوجو عن كل النظام وعلى النحو ال

 من أجل  12الفدية، يدفع األسري مستحقات إىل خزينة القصر. ويف األخري يقتطع 

 ) ، والباقي مينح للعمال.06احلصول على ورقة اخلروج، يدفع نصف هذا املبلغ للخزينة (

أسرى يتم حتريرهم، من بني  06صائمة، عن كل  1000مينح اآلباء االسبان الباشا  -

 املسنني، املعوقني، املشّوهني والعاجزين.

 .(Dar Serkadji)صائمة، آلغا اجليش، املسؤول عن السجن  1000مينح اآلباء  -

، Mekataadjiيوجد أمني لدى الباشا يسمى خوجة الدفرت، وأمينان (املقتاضجي  -

صائمة عن كل أربعة  1000)، مينح كل واحد منهم Errokamadjiوخوجة الروقماجني 

 أسرى.

 صائمة عن كل أسري. 1000يتلقى أمني خزانة القصر،  -

صائمة، عن كل أسريين يف مقتبل العمر، واحد يشتغل بالقصر،  2000حتصل الدولة على  -

 والثاين يف القصبة.

 صائمة عن كل أسري. 1000يتلقى قادة البحر  -

 صائمة، عن كل أسري. 1000يتلقى خوجة الديوان، كالمها  -

رياال، كهدايا قبل أن خيرج من القصر، وكذا  43واختصارا فإن كل أسري مطالب بأن يقدم 

تقدمي هدايا للياياباشي املسؤول عن الذهاب للسفن، وأربعة أمناء الديوان: خوجة املكتبجي 

                                                           

157
   إسباين. 70-60الصائمة:  تعادل بني  1000 
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ىل قائد امليناء، أمني الغنائم، كتاب البحرية )، خوجة الدفرت، وخوجة الروقماجني، وإ02(

  وقائد املدينة.

 يتلقى الباشا ريالني كبريين عن كل أسري. -

 يتلقى أميين الس (املقتاضجي)، وأمينني يلقبان خبوجة الدفرت، مبلغ  عن كل أسري. -

 يتلقى قائد امليناء نصف  عن كل أسري. -

  عن كل أسري. 1/8يتلقى كّتاب امليناء  -

 مينح اآلباء عن كل أسري، رياال واحدا للمرتجم اإلجنليزي والفرنسي. -

 يتلقى حراس األسرى هدية من اآلباء عن كل أسري. -

 يتلقى الياياباشي رياال عن كل أسري. -

 يتلقى اخلوجة الروقماجني، وأربعة أمناء الديوان، مبلغ ربع  عن كل أسري. -

 ائم مبلغ ربع  عن كل أسري.يتلقى أمني الغن -

 يتلقى احلراس املرافقون مبلغ ربع  عن كل أسري. - 

 يتلقى قائد املدينة ربع  عن كل أسري. -

تكفل الدولة حراسة خاصة لآلباء، مهمتها حراستهم ليل ار، ومحايتهم يف مهمتهم  -

 عن كل أسري. وبانتهائها مينح اآلباء كل واحد من أفرادها مبلغ ربع 

أما بالنسبة لألسرى اخلواص عند حتريرهم؛ فتدفع الفدية للمالك، بينما تستفيد من 

  158املبالغ امللحقة أجهزة الدولة املختلفة، يف شكل حقوق أو هدايا تتمثل يف:

 حقوق حارس أبواب السجن، وعادة ما تساوي هذه احلقوق مثن فدية.  -

  159فقد قدما معطيات يف شكل نسب أو أرقام:أما لوجيي دوتاسي وستيفن دسرتاي، 

                                                           

158
  .296-295، مرجع سابق، صخشمون حفيظة 

  .296املرجع نفسه، ص 159
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 لرئيس امليناء. %10بياسرت للقفطان باشا،  15للجمارك،  10% - 

برزت املعاهدات كحل لالفتداء، وإيقاف تعرض سفن الدولة املهادنة المعاهدات:  -2

للمضايقات، ويتم مبوجبها افتداء الكل أو جزء من أسرى الدولة املهادنة، حسب أمكانيات 

وأمهية كل دولة؛ لكن ما هو معروف أن أي دولة توقع السلم مع اجلزائر، مطالبة بافتداء جزء 

  من األسرى املوجودين باملدينة.

، إىل وضعية 1684أفريل  24تطرقت معاهدة السلم املوقعة بني فرنسا واجلزائر، يف 

ملوجودين عند كلتا ضرورة تبادل األسرى ا: 04 األسرى الفرنسيني باجلزائر؛ حيث نصت املادة

: يتم إطالق سراح كل االسرى الفرنسيني، الذين أسروا من قبل أعداء 07الدولتني. املادة 

إلزامية إعطاء الداي أوامره جبمع األسرى الفرنسيني : 09فرنسا واقتيدوا إىل اجلزائر. املادة 

  160املتواجدين باإليالة، ونفس التسهيالت تتم يف فرنسا.

، نفس املشاكل اليت كانت تعاين منها الدول األوربية 1682وعاجلت املعاهدة اإلجنليزية 

: منذ تاريخ اليوم وحىت الفرتات الالحقة من تاريخ توقيع 12يف البحر املتوسط. املادة 

املعاهدة، يؤكد حاكم اجلزائر، على أنه لن يباع ويشرتى، أو يستعبد أي من الرعايا اإلجنليز 

زائر أو أي نطاق يتبع هلا. دون أعذار. وأن امللك الربيطاين غري ملزم من خالل اجل يف مدينة

معاهدة السلم هذه، بتحرير أي من رعاياه حاليا... والعديد من هؤالء سيحررون من وقت 

  161آلخر.

، ويف املقابل استطاعت 1731ومتكن السويديون من توقيع السلم مع اجلزائر سنة 

، مقابل معدات وجتهيزات عسكرية تضمن هلا 1747م مع اجلزائر سنة الدمنارك، توقيع السل

  162عدم تعرض مواطنيها لألسر.

                                                           

  .297-295مجال قنان، مرجع سابق، ص 160

161 Article of Peace and Commerce…, op.cit, p.11. 
162 Peter Madeson, op.cit, p.07. 
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وعكس هاته الدول فإن إسبانيا والربتغال، اعتربتا دولتان معاديتان لدولة "اخلالفة" 

العثمانية؛ لكن مع أواخر القرن الثامن عشر، شهدت العالقة بني الطرفني انفراجا، ووقع 

  .1793، مث الربتغال 1786معاهدة صلح وسلم مع اسبانيا  اجلزائريون

، إىل ضرورة تبادل األسرى 1786وأفضت املعاهدة اجلزائرية االسبانية يف أكتوبر 

املوجودين عند اجلانبني، واشرتط اجلزائريون أن تطلق اسبانيا كل ما لديها من األسرى، مقابل 

  163ن باجلزائر.أا تستطيع افتداء األسرى االسبان املتواجدي

كان ميكن خالل الفرتة احلديثة أن تكون أسريا أو حرا يف   الحمالت البحرية: -3

ساعات. إن الكثري من املؤرخني عند دراستهم قضية األسرى يف البحر املتوسط، يهملون 

  جانب املعارك يف التحرير واألسر. 

احلمالت البحرية جزءا كبريا من حترير األسرى؛ فكثري من هذه احلمالت كان  مثّلت

، أجرب القصف الفرنسي 1683ميكن هلا أن تنجح؛ كما كان مقدرا عليها الفشل. يف ماي 

أسريا مع وعود بتحرير الباقني، بعد مجعهم من املناطق  142اجلزائريني على حترير 

سيدة الرمحة أرقاما مهمة رغم أا ال تدخل يف فرتة وتقدم لنا سجالت منظمة  164الداخلية.

، هم 1574-1572من األسرى الذين مت افتداؤهم بني سنيت  %70دراستنا؛ حيث تؤكد أن 

من على السواحل  %02وأسروا يف البحر،  %18، و1574أسرى أخذوا عند فتح تونس سنة 

جمموعة من السفن  هاجم األسطول اإلجنليزي واهلولندي 1670ويف أوت 165اإلسبانية.

اجلزائرية، لتجرب على اهلروب حنو رأس سبارتل، لكن االجنليز متكنوا من إحراق سفينيتني؛ أما 

                                                           

 2009دار البصائر، اجلزائر، ، 3ط)، 1792-1492أمحد توفيق املدين، حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا ( 163
  .509ص

164
  Mathew Carey, op.cit, p.60-61. 

165 Allen Friedmen, Spanish Captives in North Africa in the Early Modern Age, 
Madison: The University of Wisconsin Press, 1983, p.06.  
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ويف 166الباقي فقد متكن العبيد املتواجدون على متنها من االستيالء عليها، وتقييد طاقمها.

نصفهم  مسيحيا، 50، استوىل اإلجنليز على سفينة جزائرية، وجد على متنها 1679سنة 

إن كل السفن اجلزائرية احلربية، كانت تستخدم جمدفني مسيحيني على متنها؛ ما  167اجنليز.

يعين أن سقوطها يف يد الدول األوربية، هو حصول األسرى املسيحيني على حريتهم 

  الشخصية مباشرة.

لعبت الوساطات دورا كبريا يف حترير األسرى؛ خاصة تلك اليت كان الوساطات:  -4

ا التجار أو القناصل لصاحل الدول األوربية، وكانت هذه الوساطات تتّم يف الغالب يقوم 

لصاحل دول مشال أوربا، وبعض الدول اليت توجد يف حالة حرب مع اجلزائر كإسبانيا 

  والربتغال.

لعل أشهر التجار الذين قاموا بعمليات وساطة، لعقد معاهدات سالم بني اجلزائر 

، املولود يف اسكتلندا وكان كثري االطالع على منطقة (Logie)لوجيي ودول مشال أوربا هو 

الساحل املغريب؛ بسبب تزويدها بسلع مهربة، مثل: التجهيزات العسكرية واملعدات احلربية؛ 

  168لكنه اختطف من قبل اهلولنديني لتصديره سلعا غري مرخصة، ورمي يف السجن.

ية، لتوقيع معاهدات سلم لصاحلها وإلنقاذ نفسه عرض خدماته على السلطة السويد

مع دول املغرب االسالمي؛ فمنحت له اجلنسية السويدية. ومن خالل اهلدايا استطاع عقد 

معاهدات صلح وجتارة مع اجلزائر. وقدرت قيمة اهلدايا واملعدات العسكرية املقدمة للجزائر 

                                                           
166  Playfair, E. L, op.cit, p.108. 
167

 William Laird Clowes, op.cit, p.454. 
168

 North African States, 1767, Manuscript, A comparative View the Military and 
Naval Power of the Four Piratical States of Barbary, with an Account of their Produce 
and Description of the Present State of their Government where Necessary, 
Introduced by Ali Tablit, Alger: Thala, 2008, p.20. 
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صاحل دول مشال جنيه اسرتليين. وبعدها أصبح مسؤوال عن عقد معاهدات ل 5000حبوايل 

   169أوربا، كتلك اليت وقعها ملصلحة الدمنارك بنفس البنود اليت وقعها السويديون.

ويف تقرير من جملس اخلزينة امللكية إىل امللكة آن، حول عريضة التاجر ويليام باوتل 

أسري إجنليزي   400استطاع حترير حوايل ، 1687-1681اللندين، يؤكد فيها أنه: بني سنيت 

  170متواجدين باجلزائر.كانوا 

وكان لوساطات القناصل دور كبري يف حترير األسرى؛ خاصة قناصل الدول اليت كانت 

الت اإليطالية، اجنلرتا وهولندا. "ففي سنة ييف حالة سلم مع اجلزائر، كفرنسا، وبعض الدو 

)، جملس الشيوخ 1708-1647راسل املقيم اهلولندي يف هامبورغ، جريارد كوستني ( 1684

يرغب ) 1702-1655امبورغي؛ مؤكدا أن القنصل اهلولندي يف اجلزائر كريستوفل ماثياس (اهل

الذين مت أسرهم على ظهر السفن اهلولندية... وقررت غ، أسرى ليباك وهامبوريف حترير 

 احلكومة اهلامبورغية استخدام هذه الطريقة الفتداء كل اهلامبورغيني، حىت أولئك الذين مل

رايتشسثالرز  6800ماثياس مبلغ يوجدوا على منت السفن اهلولندية، وأرسلت إىل 

(Reichsthalers).171  

وكان لليهود الدور البارز يف افتداء األسرى؛ فمثال: كّلفت احلكومة السويدية سنة 

من أمسرتدام، املفاوض احملرتف رفقة السويدي  (Azeweda)، اليهودي أزويدا 1668

، 1669بتحرير األسرى السويديني املتواجدين باجلزائر، ويف سنة  (Eosander)أيوساندر 

أوكلت مهمة الفدية جلونس باركمان؛ لكن املهمة نفسها فشلت، بعد اعرتاضها من قبل 

  172سياسيني نافذين، خلشيتهم من ردة الفعل اإلجنليزية واهلولندية.

                                                           
169 North African States, op.cit, p.20. 
170  Feb 27, 1690, Calender of Treasury Books, Vol. 09, 1039. 
171 Magnus Ressel, "Venice and the redemption of Northern European slaves 
(seventeenth and eighteenth centuries)", Cahiers de la Méditerranée , Vol. 87, 2013, 
p.139. 
172 Joachim Ostlund, op.cit., p.153. 



 الجزائر في األوربيين األسرى إحصاء: الرابع الفصل

 

199 

 

مع لغة ذلك العصر؛ لكن  يبدو املصطلح السابق غري متوافقصناديق االئتمان:  -5

احلقيقة تثبت أن صناديق االئتمان، ظهرت بكثرة يف دول مشال أوربا خالل الفرتة احلديثة؛ 

  لتأمني حرية البحارة واملواطنني، املتوجهني حنو البحر املتوسط.

 Santa)يف نابويل، مؤسسة "الدار املقدسة الفتداء األسرى"  1549أسست سنة 

Casa della Rednzione dei Cattivi) ، وتعترب أول مؤسسة مستقلة عن املنظمات

الدينية الفتداء األسرى، وتبعتها املناطق اإليطالية بتأسيس مؤسسات مستقلة للفدية؛ 

"منظمة مراقبوا الصدقات منظمة بالبندقية، تدعى  1586فظهرت سنة 

 ، وأنشأت جنوة(rovveditori Sopra Ospedali e Luoghi PII)واملستشفيات"

 Majestrato per il Riscatto Degli)منظمتها اخلاصة "إنقاذ العبيد"  1597سنة 

Schiavi) ،173ظمة الثالوث املقدس على عمليات الفدية.نأما يف إسبانيا، فقد أشرفت م  

أن عمليات الفدية ومجع التربعات، كانت ختتلف من منطقة ألخرى  الحظوما يُ 

فالدويالت الصغرية، اعتمدت يف عمليات الفدية على تأسيس منظمات تابعة للسلطة؛ أما 

  الدول امللكية الكربى كفرنسا، اسبانيا، الربتغال، فقد دعمت املنظمات الدينية للفدية.

؛ نظرا لدخوهلا البحر املتوسط  1621بعد سنة  أصبحت التجارة اهلامبورغية يف خطر

كبديل للهولنديني، وبعد سنة واحدة قام ضباط السفن بتأسيس صندوق شراء األسرى 

(Stuk Von Achten Kasse) عبارة عن أخّوة تتكفل بتحرير أعضائها. لكن ما كان ،

، دون يعاب على هذا الصندوق، أن عملية التحرير كانت متس الضباط وقباطنة السفن

، انشأت هامبورغ أول صندوق تأمني، مسي "صندوق 1624الفئات األخرى... ويف سنة 

، وهو عبارة عن مكتب يدار من قبل البحرية اهلامبورغية، (Sklavenkasse)العبيد" 

مهمته فرض ضريبة على كل حبار، وإقرار مبلغ مايل عن كل سفينة متوجهة حنو غرب 

                                                           
173 Magnus Ressel, op.cit, p.128. 
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ل يف حترير األسرى املتواجدين بشمال إفريقيا... وأسست هولندا. حيث تستخدم هذه األموا

  1627.174ليباك صندوقا مشاا سنة 

 Algiers)وأنشأ أواسط القرن السابع صندوق يف إجنلرتا،  مسي "ضريبة اجلزائر" 

Duty) .ومل يعرف هذا  175مهمته فرض ضرائب على السلع الواردة واملصدرة من إجنلرتا

  الصندوق تنظيما كذلك الذي شهدته دول مثل: السويد، الدمنارك، هامبورغ وليباك.

أخذت محاية املالحة يف البحر ، 1721-1700مع اية احلرب الشمالية الكربى 

وميكن أن نالحظ هذا يف قرارين صدرا سنة ، املتوسط أولوية عالية بالنسبة للحكومة السويدية

، دف تنظيم (Konvgkommissariatet)؛ فأسس مكتب املواكب السويدية 1724

ومحاية املالحة يف جنوب أوربا. كما يعمل املكتب على توقيع معاهدات السلم؛ وخدمة 

، ضريبة (Extra-Licent)املصاحل السويدية باملنطقة. وتدّعمت هذه املنشأة بضريبة 

لى كل السلع املستوردة واملصدرة. ويف ، ع1723فرضت من طرف التجار السويديني سنة 

  176صدر قانون يفرض أربعة عمليات جلمع أموال الفدية كل سنة بالسويد. 1726سنة 

وأصدر الربملان السويدي جلنة مسؤولة عن هذه املبالغ، مسيت "مكتب املوارد املالية 

 Rikoens Standers Deputation of Wer Det Algiereisk)اجلزائرية" 

Fondwercket) ومع أواسط القرن الثامن عشر تأسس تنظيم مؤسسة رجال البحر .

(Sjomanshus) وانتشر يف العديد من املدن السويدية، حيث استقدم عدد هائل من ،

                                                           

174
 Magnus Ressel, op.cit, p.129-130. 

175
 About Algeria, Algiers, Tlemcen, Constantine…, op.cit, p.68-69. 

176Joachim Ostlund, op.cit, p.155.  
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وبعد االستقالل، أنشأ األمريكيون منظمة 177رجال البحر للتربع، من أجل افتداء زمالئهم. 

  178ى.تدعى جلنة فيالديلفيا لتحرير األسر 

االصالح الديين الذي  بعد عملياتالسلطة، الكنيسة البروتستانتية والرسائل:  -6

شهدته أوربا، وانفصال دول أوربا الشمالية عن الكنيسة الكاثوليكية، وعكس املناطق 

الكاثوليكية، غابت املنظمات الدينية للفدية يف العامل الربوتستانيت. وكانت الرسائل تصل 

فتداء من أقارب هؤالء األسرى، الذين عملوا على مجع أموال الفدية لصاحلهم. "وأول عملية ا

واستمرت هذه الطريقة كمصدر أساسي ، 1547هذا النوع حدثت يف مدينة دانزينغ سنة 

  179سنة الالحقة". 70للفدية خالل 

لكن ما كان يعاب على هذه النوع من الفدية، هو عدم القدرة على توفري املبالغ 

كانوا جيوبون ، (Brotherhood) الالزمة الفتداء كل األسرى األملان؛ حىت أن أخوة البحارة

املدن اهلانستيكية (الدمنارك، األراضي املنخفضة وبعض املناطق من أملانيا) أمال يف احلصول 

  على صدقات املتربعني.

وكانت هذه الرسائل توجه إىل امللك، السلطات الرمسية، وكل فئات اتمع، ففي أوت 

حيث محلت رسائله  ، راسل أحد األيسلنديني الذي كان أسريا باجلزائر السلطات،1635

أفكارا وكلمات متكررة: " املساعد من الرب، امللك، السلطات احمللية، العائلة واألصدقاء... 

  180واظهار االسالم كعدو للمسيحية".

 1646سبتمرب  29ويف رسالة مشرتكة راسل توماس سويت وريتشارد روبنسون، 

الفرتة اليت قضيتها أسريا يف هذه  أصدقاءمها بلندن؛ أمال يف توفري أموال الفدية هلما: "خالل

                                                           
177 Magnus Ressel, op.cit, p.129-30. 
178 Norman Robert Bennett, "Christian and Negro Slavery in Eighteenth-Century 
North Africa", The Journal of African History, Vol.01, No.01, 1960, p.79. 
179Magnus Ressel, op.cit, p.129. 
180

 Peter Madeson, op.cit, p.3.  
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املدينة، راسلت يف العديد من املرات السلطات اللندنية... وكذا والدي إن كان حّيا، ورسائل 

أخرى إىل اخويت وأصدقائي... ومل يصلين أي رد... ما جعلين أعتقد أن هذه الرسائل قد 

  181فقدت، أو أنكم غّريمت مكان إقامتكم".

ن (البحارة) امللك مباشرة؛ ويعتقد الكثري من املؤرخني أن وراسل األسرى السويديو 

مراسلة امللك مباشرة يف اتمع اللوثري، كان يعترب أمرا عاديا؛ ذلك أن امللك مل يكن زعيم 

ويف العديد من املرات كان يشرتك 182اتمع فقط، بل رئيس الكنيسة الربوتستانتية نفسها.

: "البعض منّا جتمع هنا بصدق عظيم، على ركبنا جمموعة من األسرى يف كتابة الرسائل

العارية، مبرارة دموعنا القلبية والعينية، ندعوا ونطلب مرة أخرى، من جاللتكم املساعدة 

وكانت الرسائل يف كثري من األحيان توجه إىل الزوجات يف أوربا، أمال يف مجع 183والتحرير".

الزوجة، مثل: "تلك الرسالة اليت وجهها  األموال أو بيع املمتلكات اخلاصة باألسري أو حىت

بيار كوالبر أحد األسرى من منطقة فوندي (مقاطعة فرنسية) إىل زوجته، يطلب منها بيع 

  184ممتلكاا لتحريره من األسر يف اجلزائر.

وكانت أول حماولة للفدية يف السويد، بسبب رسالة كتبها األسري جوهان أرفيدسون يف 

راسل  1662لسلطات السويدية الكابنت جونس باركمان. ويف سنة اجلزائر. أرسلت بعدها ا

جمموعة من األسرى مستشار الدولة، وأكدوا أن باركمان زارهم مرّتني، لكنه فشل يف 

احلصول على حريتهم... وأدى هذا الفشل إىل تأسيس شركة سويدية من طرف امللكة 

                                                           
181 Richard Robinson, Letter to his Friends, A Single Sheets, The British Museum, 
N°03. 
182

 Joachim Ostlund, op.cit., p.151. 
 .Riksarkivet Stocholm, Diplomatica Turcica: Bihang Algerica, Vol. 15, 1680أنظر:  183

184 Gillian Weiss, Captives and Corsairs, France and Slavery in early Modern 
Mediterranean, California: Stanford University Press,2011 , p.57.  
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ية يف البحر األمحر؛ لكنها دواغري، وعدد من الربملانيني. هدفها أسر السفن اإلسالم

  185فشلت.

، عن وجهة نظره يف رحلته إىل مشال 1691وعّرب الرحالة السويدي سبارتوانت سنة 

إفريقيا: "إن أموال الفدية جيب أن توجه لتحرير األسرى: األفضل، أصحاب املهن، صغار 

  186تهم".السن، والسويديون اخلالصني؛ أما الكبار واملرضى والّالسويديون فال جيب فدي

السيد جورج مسيث، أحد أفراد طاقم السفينة سامل ممثل  1812سبتمرب  30راسل يف 

السلطة األمريكية يف لشبونة. "وطلب منه أن يراسل السيد سرباجر، أو يتصل مبعارفه 

  187املتواجدين جببل طارق، ليتدخل لدى القنصل السويدي يف اجلزائر لدفع مبلغ فديته".

يعترب مواطنوا الدول األوربية، اليت توجد دوهلم يف حالة سلم التدخل القنصلي:  -7

مع اجلزائر أحرارا، وآمنني عند عبورهم املتوسط. لكن ما يالحظ خالل الفرتة احلديثة، هو أن 

حتطم السفن على السواحل اجلزائرية البعيدة عن مدينة اجلزائر، كان يغري حكام هذه املناطق 

وهنا يربز دور القناصل يف حترير أسرى دوهلم من هذه  على التسرت عن هؤالء األسرى.

  املناطق.

، حتطمت سفينة السيدة بورك على سواحل منطقة جبال كوكو 1719يف سنة   

(جباية)، فتوفيت وأسرت ابنتها، واقتيدت مع طاقم السفينة حنو جبال كوكو. ويف االول من 

يف جبال كوكو، استطاعت أن تراسل نوفمرب وبعد الثالثة أسابيع قضتها ابنة السيدة بورك 

القنصل الفرنسي يف اجلزائر؛ لكنها مل تتلقى أي جواب... ويف الرسالة الرابعة استطاع 

  188 نوفمرب. 24يف  القنصل استالمها من الداي

                                                           

185
 Joachim Ostlund, op.cit, p.152-53. 

186 Ibid, p.150. 
187 Smith, George C., op.cit. 
188 Acba. B, Remarkable shipwrecks or a collection of interesting accounts of naval 
disasters, with many particulars of the extraordinary adventures and sufferings of the 
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أجرى القنصل  اتصاالته مع الداي، الذي منحه رسالة تزكية لدى مرابط جباية   

يف مساء ذلك اليوم أقلع القارب، وبعد وصوهلم قام صاحب السلطة الروحية يف املنطقة. و 

املرتجم باطالع املرابط على التزكية. بعد مخسة أو ستة أيام وصلوا اجلبال، وما إن رأى 

السكان املرابط حىت جلؤوا ألكواخهم؛ لكن املرابط دّق كوخ شيخ القبيلة وسأله مكان 

  189ام، وأطلق سراح األسرى.املسيحيني، ورغم حماولته التسرت؛ إال أنه اعرتف مبك

ونفس املصري لقيته ماريا مارتني االجنليزية بعد أن حتطمت، سفينتها على سواحل   

تنس (مدينة تابعة حاليا ملدينة الشلف) بعد العاصفة الشديدة اليت تعرضت هلا؛ لكن تدخل 

  القنصل مسح بتحريرها وإرجاعها إىل موطنها.

لقد كان هذا النوع من الفدية رائجا يف اجلزائر؛ خاصة بني االفتداء الفردي:  -8

أولئك األسرى التابعني لكبار الشخصيات وأثرياء املدينة، حيث كان ميكن لألسري أن جيمع 

أموال فديته بسهولة، دون إعاقة من املالك حىت وإن كان الباي نفسه؛ فعلى سبيل التمثيل 

ريته من باي معسكر نفسه، باعتباره وزيره ال احلصر: "استطاع األسري تيدنا شراء ح

الشخصي، األمر الذي سهل عليه مجع أموال الفدية... وبعد أن سلمها للقنصل الفرنسي، 

قام األخري بإجراءات حتريره؛ رغم معارضة الباي، إال أن القانون كان واضحا، وبعد عرض 

شخاص الذين ينتمون هلذه الباي األمر على الداي، أجابه: "إننا ال نستطيع االحتفاظ باأل

  190األمة (فرنسا)"، وبعد حماوالت جنح القنصل يف حترير األسري تيدنا".

ولعل أبرز الفديات الشخصية غرابة، هي فدية األسري االجنليزي توماس مسيث سنة 

، حيث وعده سيده الذي كان قائدا يف االنكشارية، مبرافقته إىل املناطق الداخلية 1648

                                                                                                                                                                      

crews of vessels wrecked at Sea, and of their treatment on distant shores, together 
with an account of the deliverance of subibors, Hartford, published by Andrus and 
Starr, 1823, p.16, 23. 
189

 Ibid, p.24. 

190
  .78، صمصدر سابقتيدنا،  
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احمللة) ومن ّمث منحه احلرية، "مت بيعي ألحد قادة اجليش علي أمحد رايس جلمع الضرائب (

(Hally Ahmed Reis) الذي عاملين بلطف ووقار، وكان عازما على أنه لن يأخذ أي ،

دوالر؛ حيث قال: جيب أوال أن ترافقين إىل  800أموال مّين، رغم أنين عرضت عليه 

  191أنت أحسنت التصرف".األرياف، وعند عودتنا سأقوم بتحريرك؛ إن 

ويواصل:" وعلى ذمة الوعد الذي قطعه يل، منحين حرييت، ومبلغا من املال للعودة إىل 

ويذكر فونتري دي 192وطين، وبعدها التقيت بسفينة مارسيلية يف امليناء، محلتين إىل فرنسا".

ح هلم براديس: "حىت الفقراء كان ميكنهم توفري أموال الفدية يف سنوات، وهذا عندما تسم

  193الفرصة بالعمل يف احلانات املوجودة باملدينة".

كان اليأس يدفع العديد من األسرى إىل اهلروب حنو السفن الراسية الهروب:  -9

بامليناء؛ وحىت حنو املواقع اإلسبانية املتواجدة على ساحل املغرب االسالمي، وكان اهلروب حنو 

السفن الراسية على الساحل اجلزائري، ال يفرض على دولة األسري دفع فديته. "ففي املعاهدة 

كاآليت: "عندما تظهر أي سفينة أمام املدينة، جيب  11جاء البند  1682اإلجنليزية اجلزائرية 

إخطار حاكم اجلزائر، الذي يصدر على الفور إعالنا عاما مبنح العبيد املسيحيني األمان، ويف 

حالة هروب أحدهم حنو السفينة البحرية، فقائد السفينة غري ملزم بإعادة العبد مرة أخرى  

  194صل وال أي فرد من رعايا بريطانيا على دفع فديته".وال جيرب القائد أو القن

ومثل هذه البنود، كانت تشجع األسري على الفرار، ولو بنوع من التحفظ ألن االمساك 

استطاع العديد من األسرى اهلولنديني الفرار حنو سفينة  1665به كان يعين املوت، "ففي سنة 

ملدينة؛ لكن البحارة على ظهر األسطول قاموا راسية بامليناء، وّمت اجبارهم على العودة إىل ا

                                                           
191 T. S, op.cit, p.25. 
192  Ibid, p.89. 
193

  Jean-Michel  Venture  de  Paradis, op.cit, p.50. 
194

 Article of Peace and Commerce…, op.cit, p.10-11. 
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، أجرب القنصل االجنليزي على 1674جبمع أموال الفدية بدفع دوالر لتحريرهم... ويف سنة 

  195دفع فدية، ثالثة أسرى كانوا قد فّروا من اجلزائر".

. فحىت 1646ولعقود حتدث الناس يف أروبا عن فرار وليام أوكالي برفقة أصدقائه سنة 

واستطاع سنة  196الذي فّر فيه مت تعليقه كتمثال بالقرب من الكنيسة املركزية مبايوركة.قاربه 

أحد األسرى الربتغاليني الفرار،  حنو بارجة حربية بريطانية كانت بالقرب من الساحل  1669

  197وهذا عندما كان يشتغل يف حديقة سيده خارج مدينة اجلزائر.

  قيمة الفدية: -ب

مبالغ الفدية غري ثابتة، حيث ختتلف من فرتة ألخرى، على حسب مبدأ الندرة  تبقى 

أكد  1541والكثرة، والطلب والعرض، وكذا حالة األسري االجتماعية والصحية. ففي سنة 

ديغرامون أنه بعد محلة شارل اخلامس ضد اجلزائر ، "بيع العبد ببصلة"، كدليل على اخنفاض 

ت الدولة األمريكية، أن الداي رفض عرضا أمريكيا لشراء أسعار األسرى " وتؤكد سجال

أسراها، وأكد أنه غري مستعد لبيعهم، فهو يف حاجة إليهم، خاصة مع تناقص عدد األسرى 

  198يف املدينة".

  

  

  

  

                                                           

195
 Playfair, E. L, op.cit, p.74.  

196  Daniel. j. Vitkus, p.iracy, Slavery, and Redemption…, op.cit, p.5. 
197 Jhon Finnemore, The Barbary Rovers, London: Adam and Charles Black, 1912, 
p.65. 
198  American State Papers…, op.cit, p.101. 
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  1759:199-1575واملنحىن التايل يوضح تصاعد مثن الفدية بني سنيت 

  »1759-1575ارتفاع أسعار الفدية «

  

  200اإلسكودوس اإلسباين. العملة:

وما يصعب عملية تقدير مثن الفدية، هو قيمة العملة نفسها، حيث ختتلف من فرتة إىل 

أخرى، فقد ترتفع وتنخفض على حسب اقتصاد وامكانيات الدولة. خاصة عند تآكل 

  هب املصنوعة منه، وخمتلف االحصاءات ال تقدم لنا أرقام ثابتة.ذالفضة وال

  

  

  

                                                           

199
 Thomas Woodward, op.cit, p.605. 

 16صبح يساوي أ، وعندما ظهرت أنواع الريال ،  16، يعادل 1535/1537اإلسكودوس: ظهر أول مرة سنة  200

 Krause Chester. L, Chifford أنظر: .1737 دي فيليون بداية من سنة  40 دي بالتافيوريت، أو 

Mishler, Standerd Catalog of World Coins: 1801-1911, 18Th Ed, New-York: Krause 
Publications, 1911.  
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  1702:201النقاط البيانية التالية، فتقدم لنا سن وسعر عينة من األسرى، لسنة  أما

  »1702سعر األسرى من خالل عينة تعود لــ«

  

  البيسوس االسباين. العملة:

بيسوس؛ إال يف بعض  500ّد ومن خالل املنحىن نالحظ أن مثن الفدية مل يتجاوز، ح

؛ وهنا ميكن أن نرجع هذا االرتفاع لنوعية بيسوس 4000احلاالت النادرة، حيث وصل إىل 

بيسوس، تعود ألسرى تراوحت  1500األسري. كما أن أغلب الفديات اليت قدر مبلغها بــ 

  سنة. 37-19أعمارهم بني 

وللتوضيح أكثر قمنا بإجناز اجلدول التايل من خالل مصادر خمتلفة، عن مثن األسرى 

  م:19-18-17احملررين من اجلزائر خالل القرنني 

  الثمن  السنوات

  202دوالر 6.000أربعة فرنسيني ّمت حتريرهم مقابل   1642

                                                           

201
 Thomas Woodward,  op.cit, p.606. 
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  203دوبل عن رجل بريطاين 1450مت دفع مبلغ   1646

  

1682  

يف قائمة قدمها لنا سيمون دفربيس، تظهر أن مثن الفدية  كان بني 
قطعة ذات الثمانية، أما املتوسط اإلمجايل للفدية فكان بني  2000- 150

200 -300.204  

  

  

1683  

 600 - 130بني  كانإحدى قوائم الفدية قدمت لنا أن مثن الفدية  
، وهناك بعض 300-200، أما املتوسط االمجايل  قطعة ذات الثمانية

)، كارنو 2000اإلستثناءات، مثال: قائد سفينة من أمسرتدام (
  205)900)، ربان سفينة (1100لويسسيفارتيز تاسل (

فرانسيس بروك يؤكد أن السلطان املغريب، راسل اجلزائريني من أجل   1688
  206دوالر عن كل رأس. 150أسري مقابل  500شراء 

بعـــد أن مـــرض إبـــن تـــاجر يهـــودي، كـــان أســـريا لـــدى أحـــد كبـــار الضـــباط   17أواخر ق
األتــــراك قــــام األخــــري بتعيــــني أســــريين لالعتنــــاء بــــه؛ إضــــافة لنســــاء القصــــر، 

                                                                                                                                                                      
202 Charles Sumner, White Slavery in The Barbary States, Boston: William  D. Tick 
Nor And Company, 1847, p.22. 
203 Khalid Bekkaoui, op.cit, p.21. 
204  Piracy and Privating in The Golden age, op.cit, p.84. 
205 Ibid. 
206 Francis Brooks, Barbarian Cruelty, Being A True History of the Distressed 
Condition of the Christian Captives under the Tyranny of Mully Ishmael Emperor of 
Morocco, and King of Fez and Macqueness in Barbary, In which is likewise given a 
particular Account of his late Wars with the Algerines. The manner of his Pirates 
taking the Christians and Others. His breach of Faith with Christian Princes. A 
Description of his Castles and Guards, and the Places where he keeps his Women, his 
Slaves and Negroes, With a particular Relation of the dangerous Escape of the 
Author, and two English Men more from thence, after a miserable Slavery of ten 
Years, London: Printed for J. Salusbury at the Rising-Sun in Cornhil, and H. 
Markman at the King's Arms in the Poultry, 1693, p.77. 
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 أن بيعــه، ســيمكنه مــن شــراء مخســة أو ســتة أســرى باعتبــار أنــه كــان يأمــل
  207.آخرين

-135تقدم لنا إحدى التقارير اهلولندية، أن مثن الفدية استقر بني   1726- 1690

  336.208قطعة ذات الثمانية، أما املتوسط االمجايل فقدر بـــ  700

ليفر،  3.500.000أسري، تنظيم الثالوث املقدس  1006كّلف حترير   1768
  209ليفر عن كل أسري. 34791مبعدل 

  210. 5.555.704أسري، مبلغ  1450كلف حترير   1769

  

1786  

  

 6000قباطنة بــ ثالثة يف رسالة من المب إىل جيفرسون يذكر: 

دوالر عن كل  4000دوالر، مسافرين بــ  4000دوالر ، نائبا قبطان بــ 
  211أسري.

  212دوالر 1546حّرر الروس أسراهم مقابل   1787

  

1788  

  

منذ املعاهدة اإلسبانية اجلزائرية مل تتمكن أي دولة من حترير 
باوند اسرتليين، أما الكابنت أوبريان فيعتقد  250أسراها، بفدية أقل من 

دوالر عن كل  1800أنه كان يستطيع افتداء األسرى األمريكان؛ مقابل 
كل دوالر عن   4074أسري. ويعتقد قبطان آخر أنه ميكن حتريرهم مقابل 

  213أسري.

                                                           
207 De Tassy Laugier, Histoire de Royaume d'Alger, Amesterdam: Henri du Sauzet 
1837. 
208 Piracy and Privating in The Golden age, op.cit, p.84. 
209  Robert. C. Devis, Cristian slave, Muslum masters, op.cit, p.25. 
210

 Karen Melvin, "Charity without Borders: Alms-Giving in New Spain for Captives 
in North Africa", Colonial Latin American Review, N°18, Vol.01, 2009, p.79. 
211  Jefferson Papers, (Lamb to Jeferson), Vol. 20, May 20, 1786. 
212 American State Papers…, op.cit, p.101. 
213 Ibid. 
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1790  

  

أسريا  40أكد أحد اخلواص للسيمبسون األمريكي بلشبونة، أن 
دوالر عن كل  2485دوالر، أي  34.792.28أمريكيا ميكن افتداؤهم بــ 

ليفر  8000أسري، ويف نفس الفرتة مت افتداء شاب اسكتلندي مقابل 
دوالر)، وأكد القائم بالسفارة األمريكية بباريس أنه ميكن افتداء  1400(

  214دوالر عن كل أسري. 1571األسرى األمريكان مقابل 

يعتقد جورج مسيث يف رسالته إىل أحد املسؤولني؛ أن مثن فديته لن   1812
  215دوالر. 1600يتجاوز 

املواطنني. وإن الفدية األعلى يؤكد اجلدول السابق أن مثن فدية البحارة كانت أعلى من 
قيمة دائما ما كانت ألسرى ذو أمهية اجتماعية وسياسية يف جمتمعام؛ أو أا ألسرى 

  يشتغلون يف مناصب راقية يف اجلزائر.

ويوضح املنحىن البياين التايل قيمة افتداء األسرى من خالل سجل الغنائم؛ وهذا جبرد 
  216ل متوسط البيع االمجايل:قيمة افتداء األسرى لكل سنة، من خال

»1809-1766قيمة الفدية من خالل سجل الغنائم «

  
  الفرنك الفرنسيالعملة: 

                                                           

214
 American State Papers…, op.cit, p.101. 

215 Smith, George C., op.cit. 
216

 Devoulx Albert, Le registre des prises maritimes…, op.cit., p.16-90. 
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  عمر األسير وسنوات أسره: -ج

شباب دائما ما كانوا ذا أمهية بالغة بالنسبة للدولة؛ كوم يقومون بأغلب ن األسرى الإ

االلتزامات، وهلذا فإن السلطات كانت تتخلى عن األسرى كبار السن؛ وهذا ما تؤكده أحد 

من املسنني واملعاقني واملصابني، وهذا ما ساعد يف  10البنود املفروضة على اآلباء: يتم اختيار 

   217املدينة، واجلدول التايل يوضح ذلك:اخنفاض عددهم يف 

  »عدد األسرى المحررين حسب الّسن«

  62عدد األسرى/  عمر األسير خالل عملية التحرير

21-30  23  

31-40  26  

41-50  09  

51-50  04  

سنة، إىل أن هذا هو السن الذي  40-21وميكن ارجاع ارتفاع عدد األسرى بني سن 

  يقوم فيه املالك باالستغالل الكلي لألسري، من ناحية النشاط والبنية املورفولوجية. 

  

  

  

                                                           
217 Abla Gheziel, "Captifs et captivité dans la régence d’Alger (xviie- début xixe 
siècle)", Cahiers de la Méditerranée, Vol. 87 ,  2013, p.83. 
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، من 1702وتعطي لنا األعمدة البيانية التالية، عمر األسرى املتواجدين باجلزائر سنة 

  218أسري: 162خالل عينة 

  »أسير 162عمر األسرى من خالل عينة «

  

ويبدوا أن سنني األسر اليت كان يقضيها أسرى أوربا اجلنوبية، كانت مرتفعة نوعا ما،   

موعة من ذا نظرا لطبيعة العالقات السياسية بني الضفتني. وبناء على عملية فدية وه

)،  قامت ا منظمة الثالوث املقدس؛ فإن املدة 44األسرى عددهم أربعة وأربعون أسريا (

  219سنوات. 7.5سنة، ولكن يف املتوسط مل تتجاوز  44الت كانت القصوى لتلك احلا

  

  

  

                                                           

218
 Thomas Woodward, op.cit, p.606. 

خليفة محاش، األسرة يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف التاريخ  219
  .87، ص2006احلديث، جامعة مونتوري، قسنطينة، 
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أسري من جنوب أوربا، يبني اجلدول التايل فرتة األسر وعدد  60ويف عينة من 

  220األسرى:

  »فترة األسر وعدد األسرى لعينة من أسرى أوربا الجنوبية«

  عدد األسرى  فرتة األسر (بالسنوات)
2 -3  05  

04  11  

05  14  
06  10  

07-08  10  
09-17  09  

18  03  

 )وفيما خيص معدل سنوات أسر مواطين مشال أوربا (الدمنارك، السويد، هامبورغ، ليباك

فكانت أقل بكثري من سكان أوربا اجلنوبية، وحىت من مواطين اجنلرتا وهولندا، واجلدول التايل 

  221يقدم لنا مقارنة بني سنوات أسر دول مشال أوربا الشمالية وهولندا:

الدنمارك، هامبورغ   نظام الفدية المتبع
  ليباك

  هولندا

ضرائب مستمرة موعات   أموال الفدية
معينة، إضافة إىل الصدقات 

  اموعة.

عبارة عن صدقات يف 
  الغالب، والقليل من الدولة.

بتدخل وتنظيم الدولة يف   تنظيم الفدية
  .(مركزية)الغالب 

شخصية غري مركزية 
  غالبا.

  ثالثة أو أربعة سنوات  غالبا أقل من سنة واحدة  سنوات األسر متوسط

                                                           
220 Abla Gheziel, Captifs …, op.cit, p.84. 
221 Magnus Ressel, The North European way of Ransoming, op.cit, p.128.   
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إن االحصاءات املقدمة تبقى جزئية؛ فما يتعلق باألسرى عبارة عن إحصاءات تراكمية 

لشهادات غري رمسية، ما جيعل التصديق ا غري ثابت؛ فالوثيقتني الرمسيتني العربيتني 

 إن نشاط  .حول املنطقة وربيةا األعمال األالوحيدتني أعطتنا إحصاءات مناقضة ملا جاءت

فإذا اختصت هذه املنظمات بالفدية يف املناطق  ت الفدية؛منظمات الفدية ال ميثل كل عمليا

ت على ربط عمليات ؛ فإن دول مشال أوربا عملوجعلها شخصية الساحلية للبحر املتوسط

فيما يتعلق بالنساء املسيحيات باجلزائر، فوضعيتهن  وجعلها أكثر مركزية. أما الفدية بالدولة

مل تكن بذلك السوء الذي وصفتهم به األعمال األوربية، فكان ميكن لألسرية أن تصبح 

  ملكة.
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، متناقضة من ناحية الدراسة وضعية األسرى األوربيني يف اجلزائرو تبقى معاجلة احلياة 
 املنهجية، كوا تتصل بأطر عرفية متعددة، ويتجلى هذا يف قضية التناول األوريب املتعدد

عصر األنوار كانوا أكثر موضوعية يف نظرم لإلسالم، وخاصة فكتاب ، لقضية األسرى
  أولئك الرحالة املتنورين (نقصد رحالة عصر األنوار).

  الحياة اليومية لألسرى المسيحيين  -1

 سنحاول أن نأخذلنكون أكثر دقة يف تناول احلياة اليومية لألسرى من كل جوانبها. 
  نظرتني أوربيتني خمتلفتني، حلياة األسرى األوربيني يف اجلزائر:

  أوضاع األسرى األوربيين في الجزائر بنظرة أوربية مختلفة:  -أ

تذكر موسوعة العبودية يف العامل، أّن حياة األسرى املسيحيني يف اجلزائر، ختتلف عن 
م يستقبلون زيارات كل فرتة زمنية أولئك العبيد املسلمني املتواجدين يف اسبانيا وإيطاليا؛ فه

من قبل اآلباء املسيحيني، الذين كانوا ينشطون كوسطاء الفتداء األسرى األغنياء منهم. وأما 
شعائرهم الدينية فكانت تؤدى بكل تسامح... إن اجلزائر كانت تعترب جمتمعا متعدد اللغات 

  1واجلنسيات، فيها العديد من املرتدين".

ويذهب أحد األسرى اإلجنليز إىل أبعد من ذلك؛ عندما يصف كتابات األسرى 
اليت يتبعها هؤالء األسرى ضد  مصداقيةموضوعية، ومدى اندهاشه من الالّ األوربيني بالالّ 

األتراك واجلزائريني: "كل العامل املسيحي يهتف ضد اجلزائريني ومعاملتهم السيئة "للعبيد" 
؛ لكن هذا  (Mohamatism)وأعماهلم اليت تصل حّد التعذيب لتحويلهم إىل اإلسالم 

ديد من األخطاء كالم خاطئ، ووجهة نظر أنانية؛ فاألسرى املسيحيون يف اجلزائر يقرتفون الع
دون أّي عقاب، وال أحد منهم جيرب على عمل ما ال يطيق، وأكثر من هذا يتم الصفح 
عنهم عندما ميرضون، والعديد منهم مسرور بوضعيته، حىت أم ال يقومون بشراء حريتهم 

                                                           

1
 "Cervantes, Miguel de (1547-1616)", The Historical Encyclopedia of World 

Slavery, Vol.01, California: Junius P. Podring, p.1997.  
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رغم قدرم على فعل ذلك. ونفس الشيء حيدث جبميع األراضي اإلسالمية، باستثناء بعض 
  2خلاصة؛ كأسرى السلطان املغريب موالي إمساعيل".املناطق ا

ويعتقد لوجيي دوتاسي أن التحامل ضد األتراك واملسلمني عامة، متجذر يف صدور 
أغلب املسيحيني... الذين خّدروا من قبل بعض اآلباء االسبان؛ من ينشرون آالف 

 بعض األحيان األكاذيب عن رحالم إىل منطقة املغرب االسالمي؛ الفتداء األسرى. ويف
تزداد هذه األكاذيب، عن طريق روايات كاذبة ألسرى متظاهرين، يتوسلون حول األرياف 

  3بسالسل حتيط أعناقهم؛ مل حيملوها يف إفريقيا أبدا.

إن مثل هذا التضخيم الذي كانت تستخدمه الكنيسة، كان يهدف بالّدرجة األوىل إىل 
املسيحيني؛ وتعطي الصورة اهلمجية كنسّية قوية؛ تستعطف قلوب   لدعايةالتأسيس 

  للمسلمني، ما يساعد على توفري أموال الفدية.

علق أحد الصحفيني األمريكني قائال: "ليس من العدل أن نقول، بأن وضعهم 
(األسرى) يف اجلزائر عامة سيء؛ فالكثري من أسرى احلرب يف الدول االوربية املتحضرة، 

   4يعاملون ببشاعة أكثر من اجلزائر".

من األسرى البيض، الذين ّمت نقلهم إىل املستعمرات اجلنوبية من العامل  %80إن 
اجلديد، من قبل السلطات الربيطانية، توفوا نتيجة لألعمال الشاقة واملرض. فاألسرى كانوا 
يعملون من طلوع الشمس إىل غروا يف احلقول، وبعدها يتم نقلهم للعمل يف مطاحن 

  5ل والواحدة ليال".احلبوب حىت منتصف الّلي

                                                           
2
 Antony Benzet, Some Historical Account of Guinea, its Situation Produce, and the 

General Discription of it's Inhabitans: with some Inquiry into the Rise and Progress of 

Slaves Trade,its Nature, and Lamentable Effects, London: W. Dwen, 1772, p.70-71. 

3
 Josef Morgan, A Compleat History of the Piratical States of Barbary, Algiers, Tunis 

Tripoli and Marocco, Containing: The Origin Revolution and Present States of these 

Kingdooms, their Forces, Revenus, p.olicy and Commerce, London: R. Griffiths 

1750, p.4-5. 

4
 Daniel Panzac, op.cit, p.15. 

5
 Micheal Hiffman, They are White and they were Slaves, the Untold History, of the 

Enslavement of Whites in Early America, Wish Well Ruffin Home, 1992, p.92. 
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من املستعمرات الربيطانية يف جزر الكارييب، احلكومة  1688وراسل أحد النبالء سنة 
بالعمال الفقراء البيض املتواجدين هنا، والذين يتم  الربيطانية: " أتوسل إليكم... اعتنوا

استغالهلم مجية ال تصدق، أكثر من تلك اليت يعانيها أسرانا يف اجلزائر، فأجسامهم 
  6وأرواحهم تستخدم كأا جهنم، بدأت هنا وستستمر يف العامل القادم أيضا".

اليت قدمها لنا األسرى األوربيون النظرة  السابقة تقدم لنا نظرة خمتلفة كليا، عن التعاليقإن 
ا أن أغلب الذين عارضوا فكرة اضطهاد الذين تواجدوا باجلزائر، وعند التدقيق يتأكد لن

ألسرى، كانوا من طبقات علمية واجتماعية راقية، أي أم ميتازون بتفوق منهجي يف الكتابة ا
ة، ذات بعد ثيوقراطي عن األسري العادي، الذي كان يف الغالب من طبقات اجتماعية فقري 

  متعصب.

  أوضاع األسرى المسيحيين من خالل كتابات األسرى: - ب

 بسفينة(John Foss) فوس  جون القبطان أحبر 1793 سنة يف فوق السفينة: - 1
 الوقت ذلك يف األمريكية السفن من وكغريها ؛(Cadiz) قادس باجتاه بالتيمور من بويلال

 التجار أغرى مثنه ارتفاع وأن خاصة أوربا اليت مزقتها احلرب، إىل املوجه بالقمح حمملة كانت
 املعادية السفن قبل من هلا يتعرضون كانوا اليت الصعوبات وهذا رغم لالستثمار يف نقله؛

 حتمل سفينة شاهدوا  (St. Vincent) فينسن سانت رأس من وبالقرب. القراصنة وسفن
 جاك إينيون الفرنسي القرصان أنه اعتقدوا البعض أن مع منهم، تقرتب اإلجنليزي العلم

(Union Jack)  منهم وجدوا  السفينة اقرتبت أن وبعد إال أنه يومههم؛ أن أراد الذي
فوقها شخصا "يلبس لباسا مسيحيا"، وحياهم على أنه مواطن إجنليزي وقبل أن يردوا عليه 

 حلية ذوي" مهامجوهم كانوا .التحية خرج الرجال من املقصورة وقفزوا فوق سفينة البويل
 السفينة ظهر على الركاب محل مت أن وذا تأكدوا أا تعود لبحارة اجلزائر، وبعد" طويلة

 يف العبودية من سيعانون أم" وطاقمه فوس الكابنت الرايس اجلزائري أخرب اجلزائرية،
 7اجلزائر".

                                                           
6
 Micheal Hiffman, op.cit, p.90. 

7
 Christine E. Sears, American slaves and African masters: Algiers and the Western 

Sahara, 1776–1820 , United States: Palgrave Macmillan, 2012, p.3. 
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مباشرة عن وسئل "من طرف حبارة اجلزائر،  1788يف نوفمرب أسر الدكتور أندرهيل 
رميه لشخصه، ومت تقييده، و  االزدراءجنسيته، وملا أجاب أنه أمريكي، أظهر القبطان نوعا من 

ن فراش للنوم، وال أي أكل أو شرب... ومت ساعة، دو  24يف حجرة قذرة، أين بقي هناك 
فتح الباب ومنح مالبس،  على السفينة... فجأة وجدواإطالق سراح العبيد السود الذين 

يف اليوم املوايل نفس رز املسلوق مث أغلق الباب مرة أخرى. وماء بارد، مع القليل من األ
الشخص منح له نفس الفطور، صرخ أندرهيل متوسال أن يرى هذا الشخص، ويف األخري 

  8عرف أنه أحد األفارقة الذين مت حتريرهم".

 Olafur) 9إغيلسون"باحلياة" كما وصفها القديس أولفري انت رحلة العودة مفعمة ك

 Egilsson) (جزيرة قبالة آيسلندا) بعد اهلجوم اجلزائري على أسري من منطقة هامياي ،
 (Krabbe)"لقد كان اجلو سيئا جدا، وملدة أسبوع كانت سفينة الكراب : 1627آيسلندا 

منفصلة عن سفن البحارة، وكان األسرى على منت السفينة أكرب من عدد البحارة عدة 
مرّات؛ حيث خطط األسرى للثورة واالستيالء على السفينة. لكن مت اكتشاف اخلطة، فواحد 
من األسرى الدمناركيني حتدث مع أحد "املرتدين" الدامنركيني (بول) وأطلعه على اخلطة، 

ئران حتتاج لقتل قط"، وذا تفطن بول لألمر، وّمت تطويق األسرى عندما قال "كم من الف
أن األسرى عوملوا  أوليفرباحلديد إىل غاية حلاق السفينة بسفن البحارة اجلزائريني". وأكد 

  10جّيدا خالل الّرحلة، ومنحوا اجلّعة واخلمر ذلك أن األتراك ال يشربون إال املاء.

مبا أن الظالم كان خيّيم على احلجرة، فكان : "فريأولوعن احتجاز األسرى يذكر 
لديهم (اجلزائريون) مصابيح تضيء يف الليل والنهار. وكّل مساء حيّضر لنا الطعام، حيث 

اخلمر، الذي وجد يف إحدى  برميل أمانأكل نفس الطعام الذي يقدم للبحارة يف القمرة. 
  11كل صباح".  يقّدم لنا منهكان ف ن اآليسلندية؛السفن التجارية اليت أسرت يف فاستما

                                                           

8
  Updike Underbill, op.cit, p.110-111. 

  Jôn  Thorkelsson,  Tyrkjarânid  â  ïslandi  1627 ينظر: 9

10
 Lewis Bernard, "Corsairs in Iceland", Revue de l'Occident musulman et de la 

Méditerranée, N.15-16, 1973, p.142-143. 

11
  Ibid, p.143. 
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أن املعاملة فوق السفينة، مل تكن بذلك السوء الذي يصوره  أما توماس مسيث فيؤكد
فرتة تواجدنا على منت السفينة، عوملنا بطريقة حضارية كتلك  خاللفالكثري من األسرى، "

-Poor) الطعام الذي أكله اجلزائريون، الثوم، بور جون  من نفس أطعمنااليت توقعناها، و 

Jhon) بز حممر (نوع من السمك األوريب)، خ(Rusk) ،12".وغريها من األطعمة، أرز  

وصول األسرى حدى الفتيات اإلجنليزيات إتصف وصول األسرى إلى الجزائر:  - 2
إىل اجلزائر: "لقد أنزلونا (اجلزائريون) على ساحل رملي... مغطا بآالف اجلزائريني، الذين  
كانوا يصرخون ويهتفون... مشينا حوايل ميل يف الرمال، وأمامنا فرقة موسيقية تعزف...ويف 

، حىت من على أسطح البيوت، الاليت فاجأنين كثريا(زغاريد)  الطريق تشوشنا بصراخ النساء
  13مت إخباري أا طريقة للتعبري عن الفرح بقدوم النساء املسيحيات".

بعد وصول األسرى إىل املدينة، يتم عرضهم أمام الداي، حيث له احلق يف مثن األسرى 
القادمني إىل امليناء؛ وبناء على ذلك يقوم باختيار األسرى املهمني، حسب قيمتهم 

إىل سجون الداي يتم إرسال األسرى الذين اختارهم شخصهم وقدرام، وخاصة النّجارين. 
  14املالك والطاقم. ليتقامسهماآلخرين الدولة و 

حيث يقوم يتم نقل األسرى اآلخرين إىل البادستان (السوق اخلاص ببيع األسر)... 
السماسرة بعرض مهنة ونوعية وسعر األسري. ويتم البيع عن طريق املزايدة، وآخر مزايد يقوم  

ع بتسجيل سعر األسري... ويكون البيع األول لألسرى خاصا باملالك وطاقم كاتب البي
السفينة، أما البيع الثاين فيكون يف الغالب مرتفعا نوعا ما عن البيع األول، ألنه يتعلق 

... وميكن تقسيم هؤالء األسرى بالبايلك، ومن البيع الثاين يتم حتديد السعر اخلاص باألسرى
  15.الدولة وأسرى اخلواص إىل قسمني أسرى

يف اليوم املوايل مت نزع مالبسنا اليت ويصف لنا الدكتور أندرهيل طريقة بيعه يف السوق، "
 على أكتافنا، بعدها مت  باليةيف القصر. ّمت ربط فوطة حول خواصرنا، وعباءة  اعرضنا

                                                           

12T. S, op.cit, p.08.  

13
 Khalid El khadraoui, White Women Captives…, op.cit, p.02. 

14
 Josef Morgan, A Compleat History…, op.cit, p.218. 

15
  Ibid, p.222. 
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خفضة، تبيع مغلق حبوانيت منعرضنا للبيع يف السوق. هو عبارة عن مساحة مربعة واسعة، 
سلع خمتلفة... يف وسط السوق ساحة مستطيلة مسّيجة، يتم فيها عرض العبيد والبهائم: 
هنا توجد اجلمال، البغال، احلمري واملاعز... الرجال والنساء، وكّل األنواع األخرى من 

. وشاهدت املشرتي كيف يتنقل من سلعة ألخرى االستخداماملخلوقات، سواء للشهوة أو 
ال فيعرضون وسط احليوانات نها. يتم إخفاء النساء يف حانوت منعزل، أما الرجقارن بييل

  16األخرى".

أواسط  وليام أوكالي الذي كان أسريا مبدينة اجلزائر يذكروعن طريقة بيع االسرى، 
يسوقوم (األسرى) أعلى وأسفل السوق، وإذا صادف وعرض تاجر " :القرن السابع عشر

، من يعرض هناالكثري من املال عرض  أي " !أراش !أراشأي مال، يصرخون مباشرة، 
 األسنانسالمة  وتزيدينظرون إىل أفواههم، الوسامة، القوة،  البداية... يف "أكثر؟

(Ginders)  ،ذلك التصرف: أوال هم خملوقات ولديهم سبب واضح عن من سعر األسري
ون أن الذي ال ميلك أسنانا، ال ميكنه أن يأكل جيدا، ومن ال يستطيع األكل لمعقالنية ويع

ن أن طيلة السنة، وال ميك قاسيا منحهم طعاما ينوونفإنه ال يستطيع العمل... ثانيا فهم 
أما معاجلتهم الالحقة فرتكز على مدى سالمة أطراف اليد  متضغه؛ إال االسنان القوية...

كسور، انفصال العظام من مكاا، منو غري طبيعي)... ويعترب السن   وجود أيواألرجل (
يستطيعون التمييز إن  من ناحية اخلشونة والقوة، حيث ، أيضافحص األيدي .. و جدا. امهم

أما إذا كانت رقيقة ولطيفة، فيشكون أن األسري غين أو تاجر، ما كانت تصلح للعمل؛ 
  17يدفعهم لشرائه من أجل الفدية".

                                                           
16

 Updike Underbill, op.cit, p.117-118. 

17
 William Okeley, Eben-Ezer: or, a Small Monument of Great  Mercy, Appearing in 

the Miraculous Deliverance of William Okcley, John Anthonym William Adams, 

John Jcphs, John  Carpenter, From The Miserable Slavery of  Algiers with the 

Wonderful Means of their Escape in A Beat  Of Canvas …, London: Printed for Nat. 

Ponder, 1575, p.9-11. 
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 181618حول احلملة اإلجنليزية على اجلزائر سنة  دى اخلرائط التوضيحيةتؤكد إح
من  ، أن سوق البادستان كان يقع خارج مدينة اجلزائرالوطين اإلجنليزي باملتحفاملوجودة 
  شرقية، ووضع السوق يف مكان كهذا، ميكن أن يرتبط بالصبغة الدينية.الناحية ال

   األشغال اليومية لألسرى: - 3

للجزائر؛ كما كان ميكن أن يكون جمدفا يف  خازنداراميكن لألسري أن يكون كان 
وعلى املهن اليت يؤديها األسرى تقوم على مبدأ املواهب اليت ميلكها كل أسري،  إنالسفينة. 

  أساسها يكون مثنه.

هناك نوعني من األسرى: أسرى الدولة (بعضهم يوجد يف قصر الداي، أما األغلبية 
 أسرى اخلواص.دولة، حيث يستقرون يف السجون)، و ال أعمال ومشاريع  زإجنافمهمتهم 

  أطباء، قادة سفن وأصحاب حرف خمتلفة.ى وكان من بني االسر 

يعيش أسرى الداي داخل جدران القصر الذي يرتفع على أسرى الداي:  - 3-1
يؤدي إىل إقامة  وال ميكنهم اهلروب ألن هناك باب واحد مرت وسط املدينة، 4000مساحة 

   19.الداي، وجدران القصر حماطة بأسوار وبنايات عديدة

ومساء، حبيث الباختيارهم ، يكون أغلبهم من الشباب و الداي يقوم  نسرى الذيإن األ
الطبقة من األسرى يتم تغذيتهم جيدا مع لباس الئق، وكثريا  وهاته يقومون خبدمته كغلمان،

  20ات القادمة إىل القصر.ما يستقبلون هدايا من قبل الشخصي

أثناء دخوهلم القصر يأخذون إىل محام ساخن، ويقوم بغسلهم أسرى مسيحيون 
آخرون، وينظفون من مجيع األوساخ اليت علقت م أثناء الرحلة البحرية، وختلع عنهم 
ألبستهم البالية، ومينحون أقمصة مفتوحة األكمام وسراويل تركية واسعة وأحذية وطرابيش 

                                                           

    .01امللحق رقم  :أنظر  18

19 Laugier De Tasser, op.cit, p.164. 

20
 Josef Morgan, A Compleat History…, op.cit, p.222. 
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"أما طعامنا فإنه مل يكن من النوع الذي كان يفرض : الطعام فيقول بفايفرعن أما  21محراء.
علينا أن نشكو من اجلوع. فقد كانت فضالت املطبخ كلها لنا وكذلك كل ما يتبقى فوق 

   22مائدة الوزير أو السادة اآلخرين من أهل البيت".

شقق األسرى على امتداد دهليز، بالقرب من املخازن املخصصة للتدبري املنزيل،  وتقع
وهي عبارة عن غرفة كبرية حيث يأكل العبيد وينامون، وبه يوجد مطبخ خمصص للعبيد، إىل 

  23.متر به أنابيب خاصة باملياهجهة احلديقة بواسطة ممر مغطى ومرصوف 

بعد   طباخا للداي عّني أنه "ب، فتوماس مسيث ذكر شاقة  مل تكن األعمال يف القصر
وفاة طباخه اخلاص، ليصبح الطباخ الرئيسي للداي؛ لكن بعد حفلة أقامها احلاكم يف قصره 
وتذمر احلضور من احلساء، عّني مساعدا لرئيس الطباخني إسباين األصل، مث نقل لتسيري 

سل الثياب، مثلما حدث مع ومن األسرى من كان يقوم بغ24شؤون محام الداي الشخصي".
وغريها من  غسل املالبسنت للقد عيّ "، (Diego Galán)دييغو غاالن األسري االسباين 
تنظيف املطبخ وغرف القصر يف الطابق السفلي مهمتهم كانت وآخرون   25األعمال املنزلية".

أطباق والعلوي، ففي الطابق العلوي يوجد أربعة عشر أسريا مهمتهم نظافة اجلناح ومحل 
ا تقدمي القهوة للداي وزواره كما يوجد يف الّلحم إىل مائدة الداي، واثنان من هؤالء مهمتهم

الطابق السفلي إثنان مهمتهما إضاءة الدرج للداي يف الصباح، ورفع أسرّة اجلنود الذين 
  26يرقدون عند أبواب اخلزينة.

                                                           

21
العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية  إمساعيلقنصل أمريكا يف املغرب، تر.  ثكارت، مذكرات أسري الداي كاثكارتكا 

  .93، ص1982

22
  .1998، مذكرات جزائرية عشية االحتالل، تر. أبو العيد دودو، دار هومة، اجلزائر،  سيمون بفايفر 

  .22مصدر سابق، ص ،ثكارتكا 23

24
  T. S, op.cit, p.16. 

25
 Ellen G. Friedman, "Cristian Captives at "Hard Labor" in Algiers, 16

th
-18

th
 

Centuries", The International Journal of Aferican Historical Studies, Vol.13, N.04, 

1980, p.623.  

26
  .27-26مصدر سابق، ص ،ثكارتكا   
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برية رب تلك ال "أين هي ن يصبح خزندار باي معسكر، حيث يذكر:أاستطاع تيدنا 
والالإنسانية اليت تنسبها معظم أوربا هلذا الشعب الذي أنتمي إليه حاليا؟ أال ميكن أن يكونوا 

ليهم ما ال إإنسانيني جتاهي فقط؟ فقلت لنفسي ال، وواصلت القول: جيب على من ينسبوا 
  27يشرفهم أن يعرفوهم أوال. ألم مل يعيشوا معهم أبدا".

 واالجتهادكان ميكن لألسري أن يرتقى يف مناصب خمتلفة يف الدولة، حسب النشاط 
لون، مثلما حدث مع أسري باي قسنطينة هارك ويدير جماالت خيتص ا األتراك واملتحوّ 

): "اشتغل يف البداية كخادم يف قصر الباي، مث  1724-1727( (Hark Olufs)ألوفس 
عني  ؛ مثكقائد حلراس الباي 1732-1728صندوق الباي (خازندار)، وبني سنيت لكأمني 

كان له دور كبري يف الغزو و آغا الدايرة (قائد عام للفرسان احملليني السباهية).  1732سنة 
كما كان 28يعود إىل مدينته أمروم األملانية".ليمنح بعدها حريته، و ، 1735اجلزائري لتونس 

وهو عبد –كاتبا للسجن، وحسب جرييت "فإن كاتب السجن   ميكن لألسري أن يكون
  29قد وصل على صحوة جواده، وأمرنا أن حنّضر أنفسنا، لكي نتبعه إىل السجن". -اسباين

يرثى حلاهلم حسب فونتري دي باراداي، هم الذين يشتغلون  نوهلذا فإن األسرى الذي
الصناعات. أما األسرى الذين يعملون  يف أعمال املنافع العامة. حيث جيب استثناء أصحاب

عند الداي وكرباء الدولة، وعند أغنياء الرتك والعرب واليهود، أو يف املستشفى، أو عند آباء 
البعثة، فإن هؤالء ليس هلم ما يؤملهم إال تذكرهم بأم أسارى، فهم يرتدون أفخر الثياب 

وميكنهم يف مدة قليلة مجع املال ويأكلون أشهى األطعمة، وال يعملون إال أعماال طفيفة، 
  30الذي يفتدون به أنفسهم.

                                                           

 .40تيدنا، مصدر سابق، ص 27

28
 Martin Rheinheimer, op.cit, p.211-213. 

 .58، ص2011، تر. حممد زروال، دار هومة، 1816-1814يوميات أسر يف اجلزائر  ميتزون،جرييت  29
، سريته، حروبه، أعماله، نظام الدولة واحلياة العامة 1791- 1766أمحد توفيق املدين، حممد عثمان باشا داي اجلزائر  30

  .207ص ،2009يف عهده، دار البصائر، اجلزائر، 
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الثمن من يعتقد البعض أن الداي بعد اختياره : (الدولة) أسرى البايلك - 3-2
يعّني كان  31يقول "إذهيب أيتها الكالب املسيحية، والتهمي احلجارة".األسرى القادمني، 

أما  ؛حسنة من قبل اجلنود األتراك بعض األسرى خلدمة الثكنات، وتتلقى هذه الطبقة معاملة
حلقة حديدية صغرية يف أحدى  يلبسونم إرساهلم لسجون األسرى...وكل األسرى تيفالبقية 

، النجارين. ويقوم الداي باستثناء ..(كرمز للعبودية) الرجلني، وهذا لتمييزهم عن اآلخرين
  32مبالغ مالية.الفطة واحلدادين من بني األسرى ليؤجرهم ملالك السفن، مقابل اجل

 :ائف خمتلفةظيف الصباح يتم توجيه األسرى املتواجدين يف السجون للعمل يف و 
املعسكرات، سحب األمتعة، تأدية األعمال الشاقة يف قصر الداي، أما األعمال العمومية 

سحب عربات حمملة مبستلزمات و فرتتكز يف الغالب على حتطيم اجلدران، وكسر الصخور 
من حصتهم يف الغنيمة  1/3يرتك هلم و يقوم الداي بإرسال بعضهم إىل البحر، كما .. البناء.

يتم استخدام السوط يف بعض األحيان. كان ولتأدية األعمال بصرامة  33بينما يأخذ الباقي.
احملالت ، وميكن لألسرى أن يشتغلوا يف مناصب خمتلفة حسب مواهبهم، يف الزراعة

  34والوظائف املنزلية.

السفن اجلزائرية  كانت  .إن أصعب األعمال إرهاقا بالنسبة لألسرى هو التجديف
ثالثة إىل حيتاج بني كان مقعد جتديف، حيث أن كل جمداف   24-18بني  تضم(الغاليه) 

مقعد  13-8أما السفن الصغرية فكانت حتتاج أقل، مثال الربغنتني تضم بني  أسرى؛ مخسة
ويعترب فرانسيس  35جمدف. 240جتديف. وقوارب البحارة كانت تتطلب يف بعض األحيان 

نايت أن األعمال األخرى اليت يؤديها األسرى ال ميكن أن تقارن بالعمل على السفن 

                                                           
31

 Jakson. G. A, Algiers: Being a Complete Picture of the Barbary States; their 

Government, Laws, Religion, and Natural Productions, and Containig of their Various 

Revolutions…, London: R. Edwards, 1817, p.336. 

32
  Ibid, p.223. 

33
 Josef Morgan, Several voyage to Barbary Containing an Historical and 

Geographical Account of the Country, With the Hardships, Sufferings, and Manner of 

Redeeming Christian Slaves…, London: Printed for Oliver Payne, 1736, p.44-45. 

34
 Ellen G. Friedman, "Cristian Captives at "Hard Labor…, op.cit, p.618. 

35
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ث ميوت األسرى نتيجة العطش، حيمرات عدة بإعتبارها األكثر وحشية والالإنسانية... ويف 
وقد 36؛ كما أن احلاجة إىل النوم، تدفع الكثريين إىل اهلذيان.لبحرعلى شرب ماء ا ونجيرب 
 منأحد املالحظني االسبان أواسط القرن السابع عشر، وفاة حوايل عشرين جمدفا  أكد

  37خالل مثانية أيام مل يشرب الناجون سوى ماء البحر.؛ فالعطش

احلانة املوجودة يف السجن، عندما ميلكون ماال كافيا  باكرتاءومن األسرى من يقوم 
كما من أرباحها شهريا،   %4-3إلدارا، أو يقومون بتأجريها لليهود، الذين يشرتكون مقابل 

ويؤكد كاثكارت:  38يقومون مبنح مبالغ ضخمة للداي سنويا، مقابل اخلمر الذي باعوه.
وال يدفع سوى نصف الرسوم  ،تسيري حانة يف السجن  "كان يسمح لألسري يف سجن جالريا

املقررة، وشراء حانة لعينة يف السجن، هو الذي مكنين من احلصول على املال يف وقت مل 
  39. "يكن فيه زمالئي يف األسر ميلكون شيئا

ومن بني أكثر املشاريع استقطابا لألسرى، هو عملية تعزيز الساحل حلماية امليناء من 
، األمر الذي كان يدفع األسرى إىل العمل يف معامل احلجارة اليت واهلجمات اخلارجية الرياح

 1736، ومحلها يف عربات وجرها إىل امليناء. يف سنة مدينة اجلزائرحوايل ميلني عن  دتبع
أسريا إسبانيا "ضباطا وجنودا" امللك فليب اخلامس، يتذمرون  )90تسعني (موعة من جمراسل 

سنوات ونصف، ال يتحركون من دون  ، حيث أكدوا أم منذ ثالثيف اجلزائر من العمل
يقومون بأربع رحالت حيث سالسل ضخمة، وخالل هذه الفرتة عملوا على تعزيز امليناء، 

أكد أحد  1680 سنة ويف عربات حمملة باحلجارة من املعمل إىل امليناء.فيها ون جيرّ  يا يوم
دون بالتسار هرينانديز دي ريفادينريا، الذي كان أسريا  الضباط السامني اإلسبان، يدعى

خالل فرتة  همبدينة اجلزائر ( مت حتريره مقابل ابن حاكم تلمسان الذي كان اسريا يف اسبانيا) أن

                                                           
36

 Francis Knight, A Relation of Seaven Yeares Slaverie Under the Turkes of Argeire, 

Suffered by an English Captive Merchant, Wherein is also Conteined all Memorable 

Passages, Fights, and Accidents, which Happoned in taht Citie…, London: Printed by 

T. Coles, 1640, p.28-29.  

37
 Ellen G. Friedman, "Cristian Captives at "Hard Labor"…, op.cit, p.620. 

38
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، وأضاف أنه كان دائما حماطا أسره اشتغل يوميا يف جّر عربات حمملة باحلجارة إىل امليناء
   40.غرام) 353باوند يساوي باوند (ال 50بسالسل تزن حوايل 

ألسري، ويف مرات عدة الصحية ل الةاحلإن مثل هذه األعمال كانت تؤدي إىل تدهور 
إىل وفاته، ومن بني املناطق اليت كان يشتغل ا األسرى جللب احلجارة، اآلثار الرومانية 

، مت جلب مخسة أسرى إىل مستشفى الثالوث 1719أكتوبر  4الواقعة خارج مدينة اجلزائر. يف 
املقدس ممن كانوا يسحبون احلجارة، "وأكدت التقارير أن املاء املوجود باحملجر كان سيئا 

أسريا  )46( نستة وأربعو كان يوجد  1719أكتوبر  10إضافة إىل سوء التغذية واإلجهاد. ويف 
  41."واحد من هؤالء األسرى تويف أكتوبر 15باملستشفى جلبوا من معمل احلجارة، ومع 

 حيثمن طرف اللورد إكسموث إىل اجلزائر،  1815يف جويلية أرسل الكابنت كروكر 
وصوله إىل  منأعطى لنا صورة عن وضعية األسرى املسيحيني يف اجلزائر، "يف اليوم املوايل 

مع البغال إىل املعمل  ميشونأين شاهد األسرى املسيحيني  املدينة، توجه إىل معمل احلجارة
أسيادهم اجلزائريني، ويضربون ضربات مفاجئة، عند حماولتهم االتصال بالقنصل  حتت إمرة

ويف 42ورغم هذا ال يزالون يف العبودية". ؛االجنليزي إلثبات أم حيملون جوازات إجنليزية
  إجنليزياالقنصل اإلجنليزي أن أحد األشخاص حيمل جوازا  فيها إحدى املرات اليت اكتشف

حتت محايته، مقابل أن  وإبقاءهإىل منزله  ريساأل مل يستطع فعل أي شيء؛ ما عدى أخذ
أن  هموحىت القناصل كان ميكن43يدفع دوالرا واحد كل شهر، لتجنيبه العمل يف املنجم.

 وبلغ مصر الفرنسيون أخذ ملا يسحبوا احلجارة؛ إن حدثت مشاكل بني دوهلم واجلزائر، "
 برجله احلديد قيد هجيعلو  أن وأمر الفرنسي... القنصل استدعى باشا مصطفىإىل  ذلك خرب
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 عنابة ل:باجلزائر مث الذين فرنسا قناصل واستدعى مجيع األسرى، مع احلجر خيدم وأن 
  44احلجر". خيدمون صاحبهم مثل أرجلهم، يف القيود وضع قدموا وعندما ووهران،

يف الكثري من األحيان مرقدا كانت متثل سجون اخلواص أسرى الخواص:  - 3-3
بالنسبة لألسرى، ويف النهار يتدبر األسري أمره، مقابل أن مينح سيده نسبة معينة من هذا 

"فقد كان هؤالء األسرى ميارسون السرقة وكل أنواع السفالة. فاملواد اليت يسرقوا يف  الدخل،
 عمومي داخل السجن علينمزاد اليوم السابق تعرض للبيع يف اليوم املوايل صباحا يف 

  45".اخلاص

واشتغل الكثري من هؤالء األسرى يف صناعة بعض األلعاب اخلشبية واكرتائها 
 اوذ47والتجول يف شوارع املدينة. بيع التبغ واملشروبات الكحولية،إضافة إىل  46.لألطفال

. غري أن العدد األكرب احلياةيزود األسرى أنفسهم بالقليل من املال للتغلب على مصاعب 
من بين جلدته  20منهم ميوت جوعا كّل سنة، وذلك حسبما أخربنا به رحالة اجنليزي، أن 

زارع كما كان ميكن لألسري أن يشتغل يف م48ماتوا هنا يف شتاء واحد بسبب احلاجة فقط.
سيده، ويصف ذلك توماس مسيث: "كان سيدى الالحق بستاين، حيث أخذين إىل بستان 

وراوة ضخمة جعلين أتعلم أعماال مل أقم ا من قبل. حاولت يف العديد مملوء باألشجار، 
من املرات، أن أقنعه بأداء مهام أخرى؛ ألنين مل أعد أحتمل. وباستياء كبري أطلعين بأنه 

   49بعض املرات كان يرسلين جللب اجلري من أجل إكمال البناء". سيقتلين... يف

                                                           

رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ  حممد شاطو، نظرة املصادر اجلزائرية إىل السلطة العثمانية يف اجلزائر، 44
عن املصدر: مسلم بن عبد  . نقال90ص ،2009- 2006مد بن خروف، جامعة اجلزائر، حم احلديث، حتت إشراف:

  .76القادر، أنيس الغريب واملسافر، مصدر سابق، ص
، تر.على تابليت، منشورات ثالة، اجلزائر، 1795/1796جيمس ويلسن ستيفن، األسرى األمريكان يف اجلزائر  45

  .216، ص2007

46
 Robert Davis, Esclaves Chrétiens, Maitres Musulmans…, op.cit.,  p.167. 

  .79ص ،، مرجع سابقبومدين دباب  47

  .217مرجع سابق، ص جيمس ويلسن ستيفن، 48

49
  T. S, op.cit, p.16. 
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وهناك يف تربية األطفال، "ويقوم مبا تقوم به األمهات...  وكان ميكن لألسري أن يشتغل
ق العديد من األسرى يقومون ذه الوظائف، وا يعفون من وظائف أخرى؛ خاصة إذا تعلّ 

  50األعمال سهولة يف األسر". أكثر وهيم األطفال... 

إن وضعية هؤالء األسرى ترتكز على نوعية املالك نفسه، "ففي بعض األحيان يعيش 
من معه األسري حياة سعيدة، ويتمتع باحلرية مثل مالكه، ويقيم يف نفس احلجرة، ويأكل 

 نفس املائدة؛ وهناك البعض من يعاملون بطريقة سيئة، ويضربون ألخطائهم... وإن أكثر
املالك قسوة هم أولئك الذين يشرتون األسرى من أجل الفدية والربح؛ وخاصة 

   51ن".و املورسيكي

بسبب اهلبات اليت سيئة،  ن؛ فال يتم استخدامهم بطرقتدينو أما األسرى الرهبان أو امل
يقدمها األب املسؤول عن املستشفى االسباين، بدفع مبالغ مالية الستثنائهم من األعمال 

. لكن الشائعات اليت كانت التجار الفرنسيوناليت كان يقدمها  ةىل املساعدإالشاقة؛ إضافة 
لعامة. فمثال: ها املسلمون يف أوربا، كانت تلهب افي يقبعاليت كان  ةتصل املدينة حول املعانا

بعد عودة بعض األسرى املسلمني ممن كانوا يف جنوة، وإخبارهم الداي عن ، 1706يف ماي 
الوضعية السيئة اليت يقبع فيها املسلمون من إجبار عن التخلي عن دينيهم، أمر الداي 

من كورسيكا، وحكم عليهم "باحلرق  (متدينني) باستدعاء ثالثة أسرى فرنسيسكانيني
  52أحياء".

كان يسمح وآخرون  هناك من األسرى من كانوا يعملون كباعة مساعدين يف احملالت. و 
معينة من أرباحهم... أما األسرى  اهم اخلاصة، بشرط أن يدفعوا نسبعهلم بتسيري مشاري

ذا قيمة مرتفعة... إن  كانوافأصحاب املواهب؛ كالنجارين، البنائني، األطباء واجلرّاحني، 
البعض من مالك األسرى من القباطنة، كانوا ميتلكون أسرى أصحاب حرف يف جنارة السفن 

السفن، وهذا النوع من األسرى غالبا ما كانوا يعاملون معاملة  ؤواصّناع املدافع، وبنّا
من األسرى  وحىت إن اشتغل يوما يف اجلراحة جياز جرّاحا"، وهذه الطبقة ..أما "اجلراححسنة.

                                                           
50

 Ellen G. Friedman, "Cristian Captives at "Hard Labor"…, op.cit, p.623. 

51
  Josef Morgan, Several Voyages to Barbary…, op.cit, p.49. 

52
  Ibid, p.50. 
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وال يعّيننهم تعامل معاملة خاصة. "يتم منحهم مالبس عسكرية، وقبعة ثالثية الزوايا، 
فديتهم مرتفعة جدا ويف أحيان  53يف وظائف غريها، وهم يعيشون حياة جّيدة".مالكهم 

  أخرى يرفض حتريرهم على االطالق.

  :بأروبا األسرى المسلمون -ج

جنوبا؛ ما مل نقم مبقارنتها مع الضفة الشمالية، وهلذا ال ميكن أن نفهم وضعية األسرى 
ن األعمال الشاقة اليت كان يعاين منها األسرى، مل توجد يف اجلزائر فقط، بل امتازت ا  فإ

كل مناطق البحر املتوسط؛ "فالعمل يف املناجم االسبانية كان متعبا جدا، حيث أصبح 
ة اإلرهاق، وأكثر من هذا فقد يصابون العديد من األسرى يف حالة صحية متدهورة نتيج

إن األسرى الذين كانوا يعتربون من أسرى النخبة يف فرنسا، هم أسرى  54بأمراض معدية".
مشال إفريقيا اخلاضعني للنفوذ العثماين، وأغلبهم كانوا يؤدون األعمال الشاقة؛ وخاصة 

طيلة الفرتة احلديثة "قوي مثل التجديف. واستمرت اجلملة التالية متداولة يف اتمع الفرنسي 
  55.(Fort comme un Turk)ركي" ت

وتشري سجالت احملاكم الشرعية للوضعية النفسية؛ اليت كان يعيشها األسري بعد حترره 

وعودته إىل اجلزائر؛ ففي كثري من األحيان قد جيد زوجته قد طلقت منه، وحىت أمالكه مت 

، فبعد عودته 1192/1777وة، اليت تعود لسنة اغتصاا، "كحالة األسري حممود بن علي شع

  56".أخذت منهممتلكاته أن ، و وجد أن القاضي كان قد طّلق زوجتهإىل اجلزائر 

                                                           

53
 Ellen G. Friedman, "Cristian Captives at "Hard Labor"…, op.cit, p.624. 

54
 Ibid, p.622.  

55
 Paul Walden Banford, "Procurement of Oarsmen for French Galleys, 1660-1748" 

The American Historical Review, Vol.65, N.01, Oct 1959,  p.32. 

   هـ.1192، 02، ق33س. م. ش، ع 56
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يف اتمع اإلسالمي، وهلذا نلحظ رد  مرعبةيف حد ذاا  بأروباوكانت فكرة األسر 

: "لو )1682(امللك املغريب موالي إمساعيل على اهلدايا اليت قدمها له السفري الفرنسي أمان 

  57محلت يل أسريا واحدا من رعييت املوجودة بفرنسا؛ لفضلته على كل أموال الدنيا".

ميوتون؛ نتيجة لألعمال الشاقة واملعارك البحرية دون  املسلمون وكثريا ما كان األسرى
... 1669سنة، أسر سنة  40احلصول على حريتهم: "قارة حسن اجلزائري؛ ابن مصطفى، 

... تويف يف مستشفى 1685اجلزائري، أسر سنة  Sayet. 1689ماي  18تويف يف املستشفى 
...تويف يف 1664ر سنة . أمحد اجلزائري؛ إبن مبارك، أس1696نوفمرب  12سانت مالو 

... تويف يف إحدى 1672. أمحد اجلزائري؛ مورسكي، أسر سنة 1709أكتوبر  08املستشفى 
... 1672، عّمار من شرشال؛ ابن يوسف، أسر سنة 1699أوت  11احلمالت البحرية 

سنة جمدفني  26ناجي أكملوا أكثر من  43ومن بني  1696.58أفريل  10وتويف يف املستشفى 
سنة... وهناك من  15على منت السفن الفرنسية، مبتوسط بقاء على منت السفن يصل إىل 

، 1636الذي استقدم كمجدف سنة    1418مات جمدفا مثل ذلك التونسي صاحب الرقم 
سنة؛ وبدأ التجديف وسنه  46سنة؛ ما يعين أنه قضى  62كان قد بلغ سّن  1682ويف سنة 

  1684.59وتويف يف املستشفى سنة سنة،  15ال يتجاوز 

  60األعالج: -2

"، عاجلت نشاطهم البحري يف األعالجإن أغلب الدراسات اليت عاجلت قضية "
هذا الربط السابق . "كمتحول"املتوسط، حبيث أصبح العلج يرمز للبحار، أكثر من معناه 

  "بالدور".للعلج جيعل الكثري من الدراسات مل جانبه اإلنساين، وتم أكثر 

                                                           

عز املغرب معنينو، قضايا األسر أسرى اجلهاد البحري يف الرحلة السفارية "الصورة املقننة لآلخر"، ندوة الرحالة   57
  .12، ص2010املعرب واملسلمني، املؤمتر الدويل األول، الدوحة، 

58
 Moulay Belhmissi, Les Captifs Algériens…, op.cit, p.44. 

59
 Boyer Pierre, op.cit, p.69. 

رتد امل العلج أو ، بدال من مصطلح"املتحول"إن الكثري من الدراسات املعاصرة، أصبحت تطلق مصطلح  60
Renegade.إلضفاء نوع من املوضوعية على أحباثهم ،  
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  الدعاية األوربية ضد اإلسالم خالل الفترة الحديثة: -أ

يرى بروديل أن احلكومات األوربية قد شجعت على نشر روايات األسرى ذات البعد 
ورسم اهلمجية اإلسالمية يف عقول  ؛اإلديولوجي؛ وهذا إلبعاد القراء عن االسالم واملسلمني

  قوية تعتمد على املذكرات الشخصية. لدعايةاملسيحيني، والتأسيس 

إن أعداد املسحيني الذين حتولوا إىل اإلسالم خالل الفرتة احلديثة؛ كان أكثر بكثري من 
خلق نوع  إىلاألمر الذي دفع احلكومات األوربية،  61أولئك املسلمني الذين دخلوا املسيحية.

وتصويرهم يف أشكال عدائية.  لتشويه صورة املسلمني يف اتمع األوريب، الدعايةجديد من 
، ذكر أحد االجنليز الذي كان متأثرا باحلضارة االسالمية: "إن النساء 1577ففي سنة 

ومع 62والرجال احلكماء، هم الذين يرتكون اجنلرتا للعيش يف فرنسا، أملانيا، ومشال إفريقيا".
عوا أن يأسسوا للوّيب ، كان يوجد باجلزائر عدد هائل من الربيطانيني، استطام17أوائل القرن 

، كان عدد اإلجنليز املتواجدين باجلزائر 1620قوي ا؛ حىت أنه قبل اهلجرة األمريكية الكربى 
  63أكثر من أولئك اإلجنليز املتواجدين بأمريكا".

رغم أن مثار كوتن مل جيرب العبودية يف حياته؛ إال أنه ومثل كتاب عصره، استخدم 
ورفض التعدد االجتماعي. وبعد عودة  (Anti-Islam)"الرفض لإلسالم"  دعايةقلمه لدعم 

سنوات أسريا يف اجلزائر)، نشر مذكراته القائمة على الكره وتصوير  7جوشوا إىل الديار (
  64اجلزائريني كشياطني ووحوش إفريقيا وقوى الظالم.

ربا؛ أن املسلمني ومع أواسط القرن الثامن عشر، كرب االقتناع يف إجنلرتا ودول مشال أو 
والوثنيني وحدهم من جيب استعبادهم قانونيا؛ وقد صدرت العديد من األغاين الشعبية تبيح 

                                                           
61

 Nabil Matar, English Accounts of Captivity in North Africa and The Middle East: 

1577-1625, Renaissance Quarterly, 54, 2001, p.553. 

62
 Umar Faruq Abd-Allah, Turks, Moors, & Moriscos in Early America, Sir Francis 

Dreke’s Liberated Galley Slaves and The lost colony of Roanoke, Nwawi Foundation 

2010, p.6. 

63
 Daniel. j. Vitkus, op.cit, p.4. 

64
 Sally McKee, "Domestic Slavery in Renaissance Italy", Slave and Post-Slave 

Studies, vol.29, 2008, p.321.  
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استعباد املسلمني؛ كتلك األغنية اليت صدرت مطلع القرن الثامن عشر، بعد أن ّمت أسر 
الربيطانيون  بريطانيا، حكم األمواج؛ !العديد من الربيطانيني يف مشال إفريقيا: "احلكم بريطانيا

  65."لن يكونوا عبيدا

لكن يف املقابل كان هناك الكثري من املفكرين الذين رفضوا التمييز الديين، وأول من 
 م"ال وثين وال مسل: عندما كتب ،1689جون لوك سنة ، طرح فكرة التساوي يف احلقوق

(Mohamaten)  بالكومنولثة اخلاصة يوال يهودي، جيب استثناؤهم من احلقوق احلضار 
  66بسبب دينه".

  م:17-16متحول في كتابات األسرى والرحالة قال -ب

 Richard)إن أول إشارة "ملتحول اجنليزي" كانت يف عمل ريتشارد هوكاليت 

Hakluyt)  جمموع الرحالت"، ويسمى هذا املتحول جون نيلسون"(Jhon 

Nelson)أن نيلسون أجرب على الدخول يف االسالم، ويف نفس العمل  . وادعى هوكاليت

  يز، دخلوا يف االسالم برغبة منهم:أشار إىل مواطنني إجنل

ان حاكما على جزيرة تسمى جربة، أين قدمت سفينة إجنليزية "هذا امللك له ولد، ك

فوقها  ولديه ، كان قائدها السيد بلونكات،(Green Dragon)تدعى التنني األخضر 

يعامل جيدا أفضل ؛ فس(Turn Turk)حتول إىل االسالم  ذاشاب تعيس جدا، وفهم أنه إ

من خادم كحارس للملكة، وفعال أجربه ابن امللك على الدخول يف االسالم، كان امسه جون 

  67ويلسون".

                                                           
65

 David Brion Davis, Re-examining the Problem of Slavery in Western Cumture, 

Yale: American Antiquarian Society, 2009, p.256. 

66
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إن أول رحلة رمسية مرسلة من امللكة إليزابيث إىل امللك مراد الثالث، قادها الرحالة 

"لكنه مل يشر إىل أّي "متحّول" التقى ووصف الرحالة العديد من األراضي االسالمية؛ داالم 

النذل اجلديد يف الصراع  -بالنسبة له–به، وكغريه من االجنليز، فإن "املتحول كان ميثل 

  68االجنليزي ضد املعادين للمسيح...وخاصة إذا كان من بلد كاثوليكي كإسبانيا والربتغال".

"املتحول"، بعد دخوله ي ينتظر ذحاول كتاب الروايات إظهار الندم والعقاب اللقد 

يف االسالم، وأن عودته إىل املسيحية مرّة أخرى، ستجعله يتعرض للعقاب واملوت من قبل 

األتراك، يذكر وليام أوكالي الذي كان أسريا يف اجلزائر: "أن أحد االسبان بعد يأسه من 

ته ليصبح مسلما، لقد كان رجال مسينا؛ لكن بعد دخوله اإلسالم االفتداء، ختلى عن مسيحي

أصبح هزيال جدا، ومييل إىل االكتئاب، لكنين أتوقع أن سوء مزاجه يرجع يف األصل إىل 

ضمريه... وعندما مل يستطع االستمرار، ذهب إىل نائب احلاكم، واحتج على خرافة ووثنية 

قيق، واستمر يف ااهرة بإميانه املسيحي حممد (ص)... جلب بعدها أمام الديوان للتح

  69فسجن بالقيود احلديدية... وحرق حيّا".

ورأى أوكالي مرة أخرى أن الدخول يف االسالم، جيعل من الصعب على املتحول 

التأقلم مع عادات وتقاليد اتمع االسالمي، "وعندما ال يكون الدين مشدودا يف القلب؛ 

لقد حتّول هذا االجنليزي إىل االسالم، وباعتباره سكريا فإن قضية صغرية جتعله يسقط: 

ومل يكن قادرا على ابعاد اخلمر من رأسه  ،(Turk)مسيحيا، فقد أصبح سكريا مسلما 

جد يف أحد األيام خممورا... جلب أمام القاضي وخالل شهر رمضان املقدس عندهم، وُ 

  70وجلد بعنف مئات املرّات".
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السابق، يظهر جليا أن األسرى، دائما ما حاولوا إثبات مسيحيتهم  إن كالم أوكالي

 .رغم االغراءات اليت تعّرضوا هلا من طرف املسلمني ؛وتفانيهم يف خدمتها، ورفضهم االسالم

لكن مل يؤكد أي منهم تعرضه للتحويل باستخدام العنف، وحسب األسري هاسليتون (يعترب 

أحد الشيوخ اجلزائريني قام مبنحه : "فإن 1595باجلزائر) أول أسري إجنليزي ينشر رواية أسره 

 الطعام وامللجأ. مث عمل فيما بعد كمدفعجي عن طيب خاطر (عكس ما صوره لنا واب

Webb (مع راتب حمرتم؛ وعرض عليه الدخول يف  الذي ادعى أنه أجرب على اخلدمة

يستعملوا التعذيب عكس ما كان االسالم، فاجلزائريون كانوا يتوقون لرؤيته مسلما؛ لكنهم مل 

  71يفعله الكاثوليكيني يف إسبانيا جلعله كاثوليكيا".

وكغريه من كتاب الروايات يف عصره، حاول أوكالي التقليل من قدسية اإلسالم: 

مل يكن  72"وذلك عندما نسب دين "حممد (ص) إىل جمموع كتب يهودية، ورهبان مزورين".

 ملسيحيةا رى فقط، بل حىت إبعاد نسبه عنهدف أوكالي نسب اإلسالم لديانة أخ

، وهذا عندما نسبه للدين اليهودي، إحدى أكثر الديانات كرها، من قبل اتمع الكاثوليكية

  و"املؤمنني الربوتستانت" يف إجنلرتا.

"لقد كان  1634لقد اعطى بلونت نظرة مغايرة عن األتراك، يف أغلب فصول رحلته 

يبدو معجبا باألتراك، فمدح نظافتهم الشخصية، واملؤسسات االجتماعية...كتب: "إن 

العيب الوحيد الذي وجدته يف األتراك، هو شراؤهم وبيعهم أي مسيحي ظال، يأيت يف 

، لقد حتدث بلونت مرارا مع بعض املتحّولني، وأكد نفس النظرة اليت رآها كتاب 73طريقهم"

                                                                                                                                                                      

Wonderful Means of their Escape in A Beat  Of Canvas …, London: Printed for Nat. 

Ponder, 1575, p.32-33. 

71
 Nabil Matar, English Accounts of Captivity in North Africa and The Middle East: 

1577-1625, Renaissance Quarterly, 54, 2001, p.558. 

72
 William Okeley, op.cit, p.13. 

73
 Gerald M. MacLean, The Rise of Oriental Travel…, op.cit, p.172. See Also: 

Blount, Henry, A Voyage into the Levant, 1636. Dutch translation, Zee-En Land 
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إّمنا دخلوه فقط لتحسني  ؛أن أغلب من دخلوا االسالم برغبة منهمعصره: "لقد وجد 

وم ظروفهم االجتماعية، دون أي ضغينة للمسيحيني، باستثناء أولئك الذين يسبّ 

  74الرتدادهم".

عكس كتابات عصره  ؛بل نظرة معتدلة ؛إن نظرة بلونت للمتحول، مل تكن متعصبة

ان يبدو لإلسالم كلقد أثبت بلونت أن التحّول  اليت رأت يف املتحول خائنا لعقيدته وبلده.

أمرا متقبال عند العامة من اتمع االجنليزي، وأن ما كان يرّوج يف كتابات األسرى ولدى 

  .وديين بعض املفكرين، ما هو إال خدمة ألغراض دعائية، ذات بعد سياسي

املتواجدين يف العامل أعداد اإلجنليز يف امللكة إليزابيث األوىل تناقصا  شهد حكملقد 

اإلسالمي، أو على األقل التسريع يف عمليات حتريرهم سواء باستعمال الطرق التجارية أو 

يات األسرى اليت ظهرت بعد رواية فوكس يف كتاب ا. إن رو سلم وصداقة عقد معاهدات

ل مل تكن أبدا ألسرى هربوا، وإمنا ألسرى مت افتداؤهم بتدخ ،هكاليت "الرحالت الرئيسية"

امللكة أو الس امللكي الربيطاين، وهلذا فإن الروايات اليت كتبت بعدها كلها جاءت ملدح 

وهلذا فإن  امللكة وإظهارها يف مظهر امللكة احملرتمة للوطن؛ أكثر من تشويه مسعة االسالم.

 For God)تبدأ جبملة "من أجل الرب وامللكة" كانت أغلب مقدمات أعمال األسرى،  

and Queen).  

وعكس كتابات األسرى الذين مت افتداؤهم، فإن املتحّولني اهلاربني أو العائدين إىل 

اءهم لإلسالم، مل يكن سوى الديّار أكدوا يف أعماهلم أم أرغموا على االسالم، وأن انتم

                                                                                                                                                                      

Voyagie Van den Ridder Hendrik Blunt, Na de Levant. Gedaan in het Jaar 1634, 

Leyden: Pieter Van Der Aa, 1707. Rpt. in Die Wijd-Beroemde Voyagien Der 

Engelsen In Twee Deelen, 2 vols. Leyden: Pieter Van Der Aa, 1737. 

74
 Ibid, p.174. 



 بالجزائر األوربيون األسرى: الخامس الفصل

 

238 

 

ظاهريا، فتوماس بيالو الذي كان أسريا لدى السلطان املغريب موالي إمساعيل (صيف  انتماء

  )، كتب:1738جويلية -1716

"بعد وصولنا مكناس، كانت اجلماهري تصرخ "كفار باهللا والرسول"...حوايل الساعة 

الثامنة وصلنا قصر االمرباطور، وقبل دخولنا طُلب منا أن ننزع أحذيتنا، ومررنا حفاة عرب 

بوابة تدعى "بوابة املرتد"، وكان حارسنا مرتدا اسبانيا... بعد عملي يف مستودع األسلحة، 

 Turn)م االمرباطور بتسليمي البنه... الذي كان حيثين دوما على الدخول يف االسالم قا

Moor)  ختليت عن مسيحييت سأعيش كأحد أفضل أصدقائه. وقد اعتدت أنا ... وأنه إن

ي ال أستطيع املوافقة عليه، وكنت آمل بشدة أن يسّر، وأن ذن أجيب، أنه املطلب الوحيد الأ

لك أنين صممت بشدة بأن ال أختلى عن ذتقبلية بأن أصبح مسلما؛ يتخلى عن أفكاره املس

"جّهز نفسك للتعذيب"...ورغم أنين توسلته على ركبيت، أن ال مسيحييت...قال بعدها: 

يستخدم غضبه على فقري، بائس، وخملوق بريء. دون أي رد، جعلين أسريا يف إحدى غرفه 

كل يوم ، مع صرخات بالّلغة املغربية "َشهْد، كنت أجلد  و لعدة أشهر مكّبال يف احلديد، 

َشهْد" برفع اصبعك إىل األعلى...اآلن لقد أصبح تعذييب يتزايد بإفراط، حبرق جلدي حىت 

العظام... لقد أصبحت يف األخري مرغما على االستسالم، ودعوت اهللا أن يساحمين، والذي 

ريا أعلنت تنازيل، برفع إصبعي إىل رغم أنين ظاه م أنين مل أبدي موافقيت من القلب.يعل

  75السماء؛ ذلك أنين أبغضهم، وأبغض مبادئهم احملمدية امللعونة (يقصد االسالم)".

ويظهر األسري بروس (أواخر القرن السابع عشر)  يف روايته كيف أن امللك املغريب 

املرات موالي إمساعيل، كان يطلب مرارا من أسراه أن يتحّولوا إىل االسالم. ويف إحدى 

حاول أسريين مسيحيني الفرار؛ لكن ألقي القبض عليهما، األول كاثوليكي فرنسي أما الثاين 
                                                           

75
 Pellow, Thomas, The History of the Long Captivity and Adventures of Thomas 

Pellow in South-Barbary Giving an Account of His Being Taken by Two Sallee 

Rovers and Carry'd a Slave ... for the Space of Twenty-three Years ..., London: 

Printed for R. Goadey and Sold by W. Owen, 1739, p.53, 
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فإجنليزي بروتستانيت، وجلبا أمام امللك حيث عرض عليهما الدخول يف االسالم مقابل 

ضمان حياما. أما الكاثوليكي الفرنسي فقد استسلم للعرض؛ لكن االجنليزي الربوتستانيت 

". فأجابه: "إن إن هو مل يتخلى عن دينه؛ فسيقتلهخلي عن دينه، و"هدده امللك رفض الت

قوة اهللا أعظم من الشيطان". فأمر السلطان أن يشّوه ، "حىت ميتلئ جسمه باحلفر قدر 

  76االمكان".

إظهار التقوى، الكامنة يف الرجل الربوتيستانيت؛ عن غريه من الشعوب إن بروك تعمد 

الربوتستانيت هو  ، وإشارة منه إىل أن املذهبالكاثوليكييت حتمل املذهب األوربية األخرى ال

  الذي يتبناه الرجل االجنليزي.؛ و احلق املذهب

  ترة الحديثة:فالنظرة األوربية لألعالج خالل ال -ج

أن: "اجلزائر  إن صاحب أحد أشهر املؤلفات اإلجنليزية حول الرحالت هوكاليت، يرى
التجارة، ومركز العبودية...ومسكن شياطني البحر، وعاء  هي عرش القرصنة، ومفسدة

إا النظرة الطبيعة اليت كان ينظر ا الكتاب األوربيون 77املرتدين إىل اهللا، وخونة بلدام".
إىل األعالج؛ ففي الغالب كان ينظر إليهم كخونة، دفعتهم الرغبة إىل الثروة واجلنس لتغيري 

كتبت إحدى اجلرائد: "املسيحيون ُجِعُلوا أتراكا  1609ديانتهم املسيحية. يف سنة 

                                                           
76

 Francis Brooks, Barbarian Cruelty, Being A True History of the Distressed 

Condition of the Christian Captives under the Tyranny of Mully Ishmael Emperor of 

Morocco, and King of Fez and Macqueness in Barbary, In which is likewise given a 

particular Account of his late Wars with the Algerines. The manner of his Pirates 

taking the Christians and Others. His breach of Faith with Christian Princes. A 

Description of his Castles and Guards, and the Places where he keeps his Women, his 

Slaves and Negroes, With a particular Relation of the dangerous Escape of the 

Author, and two English Men more from thence, after a miserable Slavery of ten 

Years, London: Printed for J. Salusbury at the Rising-Sun in Cornhil, and H. 

Markman at the King's Arms in the Poultry, 1693, p.37-38. 

77
 Lotfi Ben Rejeb, "The general belief of the world’: Barbary as genre and discourse 

in Mediterranean history", European Review of History: Revue européenne d'histoire, 

Vol.19, N.01, 2012, p.18. 
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"يعترب اجلزائر  79وشكسبري يف مسرحيته العاصفة78(مسلمون)، واألتراك هم أبناء الشيطان".

  80موطن الساحرات واخلارجني عن القانون".

يعتقد البعض أن القرن السابع عشر شهد دخول املسيحيني يف االسالم بشكل غري  
، العديد "الفقراء"مسبوق؛ ذلك أن العديد من املدن والقرى املسيحية كان ا اآلالف من 

؛ كحل لبدأ حياة يةمنهم رأى ضرورة الدخول يف االسالم واهلجرة إىل املناطق االسالم
دخلت مخس مدن مارونية يف االسالم،  1580-1579ة بني سنيت "ففي الفرتة املمتدجديدة. 

مواطن من كويسرتا (كالبريا) دخلوا االسالم، ، حيث مل يصبحوا  1400وجمموعتني من 
  81قادرين على حتمل احلكومة االسبانية يف هذه املناطق.

وبرت بعد قراءته عن األعداد اهلائلة اليت دخلت يف اإلسالم بتونس واجلزائر، استنتج ر 
املسيحيني الذين دخلوا يف اإلسالم... رحب م  " أن (Robert Burton) بريتن

يف "عريضته"  (Samual Hartlib) كإخوة"، وبشيء من السخرية أكد ساموال هارتليب
"أن الفقر دفع العديد ممن يرغبون يف عيش حياه شريفة إىل اإلحتيال، الكذب،  1644سنة 

 أو أي شيء". ويف مسرحية سريفانتس (Turn Turk) االسالمالسرقة، القتل، الدخول يف 

1580 "El Trato de Argel"   هتف األسري أورليو بأن االسالم قد اجتاح املسيحيني
لكن العديد من املصادر تعطي لنا معلومات مغايرة، "فأحد املرتدين درس 82كبارا وصغارا".

  83م".يف جامعة سالمنكا العريقة؛ قبل أن يتحول إىل االسال

                                                           
78

 Wilson, p.eter Lamborn, p.irate utopias: Moorish corsairs & European Renegadoes, 

Canada: Autonomedia, 1995, p.11. 

ذلك أن ، ومساها "اجلزر"، Argierارتكب مرتجم مسرحية العاصفة إىل العربية، خطأ عند ترمجته لكلمة اجلزائر 79 
غري موجود يف القواميس املعاصرة، حيث استخدم خالل القرن السابع عشر وما قبله، ليستبدل فيما  Argierمصطلح 

  .Algiersبعد مبصطلح 

80
 William Shakespeare, The Tempest, 1611, p.20. 

81
 Eric R. Durstler, op.cit, p.115-116. 

82
  Daniel. j. Vitkus, p.2. 

83
  T.S, op.cit, p.28. 
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لقد كان هاجس اخلوف من اإلسالم كقوة جاذبة خالل الفرتة احلديثة، سببا مباشرا 

يف دعم الدعاية ورسم االسالم كعدو أول بالنسبة للمسيحي، وذا ُدعمت الكتابات اليت 

"تسيء" لإلسالم واملسلمني؛ ففي الوقت الذي كانت تشهد فيه أوربا، ختلي مواطنيها عن 

ملسلمني حاالت حتول للمسيحية؛ إال بعض احلاالت النادرة املتعلقة املسيحية، مل حيدث بني ا

، كتب احملامي كار 1600باألسرى املسلمني ممن تواجدوا يف املناطق األوربية. ففي سنة 

(Carr) إن العديد من رجالنا، ارتدو عن كل مذاهبنا املسيحية، ليصبحوا مولعني بالديانة" :

نفس النظرة: "ال عجب  (Henri Blounte)نري بلونت كرر  ه 1636احملمدية". ويف سنة 

  84أنه يف كتابات القرن السابع عشر، صنف املرتد بدرجة الشيطان".

، آخر مسرحيات العهد اجلاكويب يف 85"املرتد أو نبيل من البندقية"وتعترب مسرحية 
واسعا وهذا ذات الرتاجيديا الساخرة، ألفها فيليب مسنجر. جذبت املسرحية نقدا إجنلرتا، 

لطريقة تعاملها مع الصراع املسيحي إسالمي. "تدور القصة حول مرتد يدعى أنطونيو 
، نبيل (Vetelli)غرميالدي الذي أصبح قرصانا. إن البطل احلقيقي للقصة يسمى فيتلي 

بندقي؛ قدم إىل تونس كتاجر، يبحث عن أخته بولينا، اليت أسرت من طرف قراصنة تونس، 
 حرمي حاكم البلد. بعد أن مسع احلاكم بالعالقة الغرامية اليت جرت بني وهي اآلن تعيش يف

، سجنهما يف برج مظلم. استطاع فيتلي إقناعها (Donusa)فيتلي واألمرية املسلمة دونوسا 
بالدخول يف املسيحية. ويف اجلانب اآلخر فإن املرتد أنطونيو مت معاقبته من قبل احلاكم، 

ندم أنطونيو على حتوله إىل اإلسالم، وقام بإنقاذ النبيل وعشيقته  واى مسريته كقرصان. لقد
   86املسلمة وأخته، ومن مث الفرار باجتاه إيطاليا".

                                                           
84
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85
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إن اللبس الذي خلقه كتاب الفرتة احلديثة من األوربيني، حول مصداقية الدخول يف 
كن بعد اإلسالم، وربطها باملصاحل الشخصية واجلنسية يفتح العديد من التساؤالت؛ "ل

التدقيق يف املوضوع، سيتبني لنا أن أغلب من دخلوا يف االسالم؛ إمنا دخلوا فيه بعد أن مت 
حالة اسبانية، عن ظروف الدخول يف  284افتداؤهم". وتفيد وثائق حماكم التفتيش أن 

 62حالة منها  284منها اختيارية، أي  %29.57، كانت 1700-1560االسالم بني سنيت 

  87حالة فرار جنود. ويضيف بن نصار أن هذه األرقام هي أقل من احلاالت اليقينية.

ونلحظ أن الرحالة واألدباء األوربيون، صّوروا تمعام أن املتحّولني لإلسالم، إمنا 
دفعتهم رغبتهم اجلنسية واملادية للتحول إىل االسالم. "ففي مسرحية بعنوان "الكل ضاع 

إىل ويليام راويل وتوماس ميدلتون:"كان يرغب أنطونيو أن يصبح  ، منسوبة1619بشهوة" 
ويف عهد تشارلز الثاين أُرسل القبطان هاملتون الفتداء بعض 88مسلما، إلشباع نزواته".

األسرى االجنليز الذين كانوا ال يزالون مبنطقة املغرب االسالمي، وُأخرب أم رفضوا العودة 
قد مت اغراؤهم للتخلي عن إهلهم، من أجل حّب مجال الم سعداء بتحوهلم لإلسالم: "ل

إن املسيحي كان يعرف جّيدا، أن املسيحية ليست جذابة كفاية ملواجهة 89النساء الرتكيات".
االسالم عامليا. وهلذا فإن "االرتداد" مل يكن يعين الكثري؛ خاصة مع امتيازات بدأ حياة 

  جديدة يف العامل االسالمي.

يات التحول لإلسالم، عمل الكتاب األوربيون على تصوير املأساة واة تصاعد عمل
اليت تنتظر "املرتد"، فحىت بعد "توبته" والعودة إىل املسيحية؛ سيحرق حيّا. كما عمل كتاب 
املسرحيات على تصوير اية مسرحيام، "بتوبة" املرتد إىل دينه األصلي؛ كمسرحية الرسول 

الربتغال. "أظهر الكتاب أن املرتد لن يتخلى عن دينه فقط  واملرتد، الدون سيباستيان ملك
بل حىت عن كل شيء يربطه بأمته (الشخصية)؛ فاملرتدون تعايشوا مع تقاليد وعادات 
املسلمني حسبهم؛ خاصة لبس العمامة، فكل الكتاب استخدموا العمامة كعالمة مميزة 
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دخل وارد يف االسالم، قال عنه  للمسلمني، مثلما وصفهم جون لوك "أمة العمامة". وعندما
، أن جمموعة من املرتدين 1679دابرون: "بّدل القبعة بالعمامة"، وأشار بول ريكو سنة 

االجنليز، بعد رجوعهم إىل املسيحية واالستقرار بإجنلرتا، داسوا على عمائمهم الرتكية 
كان يعين أن تكون بأقدامهم" كدليل على العودة إىل أصلهم االجنليزي. إن ارتداء العمامة  

   90عدوا، دينيا وسياسيا.

بعد عودة أوليفس إىل وطنه أمروم، نشر مذكراته "مغامرات قوية"، علق الناشر عليها 
بالكلمات التالية: "كان يبدو قويا وغريبا عين، عندما رأيته أول مرة مبالبسه الرتكية اجلميلة. 

  91تركيني دون جوارب، ويستنشق التبغ من أنفه". يلبس خفني

لقد أكد الكتاب االجنليز لقرائهم أن درجة احتفال املسلمني باملسيحيني، ختتلف بني 

أولئك الذين دخلوا االسالم برغبة منهم، وأولئك الذين دخلوا خوفا على أنفسهم أو من 

، أنه إذا دخل مسيحي ، قرأ اتمع االجنليزي1670أجل تسديد دين. مع أوائل سنة 

لإلسالم من أجل إنقاذ حياته أو إرجاع دين، فإنه لن حيرتم من قبل املسلمني: يف عمل "ذريّة 

منزل آل عثمان"، فإن األب األرثودكسي، الذي ختّلى عن مسيحيته "مل يعطى له أي 

92شيء"، ألنه ختلى عن ديانته؛ ليتجنب العقاب بسبب سّبه للنيب حممد (ص).
  

االسالم "العثماين" عاليا وتفاعليا، وُعرف الربيطانيون بكثرة دخوهلم االسالم لقد كان 

واستقرارهم من سانتا كروز (جزر الكناري) إىل استنبول. أرسلت التقارير والرسائل اليت تشري 

. لقد أشار وليام نيإىل "املرتدين" باستمرار، من خمتلف الدول األوربية، تضم بينها بريطاني

"القرصان" الشهري وارد يف تقريره، عن تناوله الطعام مع  (William Lighaw)ليغاو 

Ward وعندما استقبل  ره سبب قلقا أو إثارة بني القراء.يف تونس، حيث حيتمل أن تقري
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وتشا ممبدينة  (Captain Towerton)حد املتحولني االيطاليني القبطان تاورتون أ

(Mocha)  93عن املسيحية. تعجبا من ختلي املتحول االيطايل، مل يبد القبطان 1612سنة  

دفعته رغبته  باستمرار عمد الكتاب اإلجنليز إىل تصوير "املتحول"، كوحش جنسي

اجلنسية، للدخول يف االسالم. "إن املرتدين مل يعرفوا أي إله؛ سوى رغبتهم اجلنسية ومتعتهم"  

إىل توماس  (Jhon Foxe)س ك. ومن عصر جون فو (Jhon Rawlins)كتب جون راولينز 

، استمر اهلجوم (Francis Bacon)وفرانسيس بايكون  (Thomas Brightman)تمان براي

على االسالم؛ كدين شرّير سيدمر من قبل الّرب. لكن الواقع يثبت أن املتحولني عاشوا 

 بسعادة يف العامل االسالمي فمتحّولون مثل "القرصانني" االجنليزيني سيمون، ووارد أصبحا

أسطورة يف البلدان االسالمية، أواخر القرن السادس عشر، نظرا حليام الباذخة بشمال 

  94افريقيا.

إن الكثري من هؤالء املتحولني، كانوا يتبعون لعائالت راقية أو على األقل ليست 

: "جون نيلسون، ابن أحد حراس امللكة"؛ (Henri Lisdam)فقرية؛ كتب توماس ساندر 

: "تركي، لكنه كورنيشي املولد". وذكر 1599فكتب سنة  (Jhon Dallam)أما جون داالم 

  95جون راولينز: "مراد رايس؛ لكن إمسه املسيحي، هنري شاندلر ".

إن عمليات "التحول" إىل االسالم اليت كان يشهدها العامل املسيحي عامة ، دفعت  

"املرتد" عن املسيحية. ففي كال كتاب املسرحيات والشعراء؛ إىل تصوير اجلحيم الذي ينتظر 

احلالتني فإن املتحول سيعاين؛ فالتغريات الروحية احلاصلة ستدفع املتحول إىل العودة 

وإذا حدث هذا فسيحمُر حيا، أو يرمى إىل األسفل من أعلى أسوار املدينة، للمسيحية، "
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حديدية متسك بعظام احلنك واألضالع، أو بأجزاء أخرى من اجلسم"  اتوعلى عقاق

  97وسيعاقبه الرب املسيحي الرتداده عنه. 96.حسب ستيفن ويلسن

  :وبدء حياة جديدة االستقرار بالمدينة -د

مع مطلع القرن السابع عشر، شهد إجنلرتا هجرة العديد من أبنائها حنو مشال إفريقيا، 
حبثا عن وظيفة، وكانوا أكثر من أولئك االجنليز الذين هاجروا إىل مشال أمريكا. وحسب  
كاثكارت فإن أمريكا كانت تعطي القليل بالنسبة للشباب، عكس ما كان مينحه اجلزائريون 

حظ أن أغلب املتحولني كانوا صغارا يف السن، وهذا ما يؤكده كل من وهلذا نال98من فرص.
 20أقل من  %78سنة، و 15بناصر وبارتلومي بأن أكثر من نصف املتحولني كانوا أقل من 

  99سنة.

إذا كان عدد احلكام من األعالج، قد اخنفض يف كل من تونس وطرابلس خالل القرن 
وأبرز هؤالء احلكام: احلاج حممد 100بشكل ملحوظ.الثامن عشر؛ فإنه تضاعف يف اجلزائر 

  بن تريك (يعتقد البعض أنه ابن علج هولندي)، موزمورتو (مايوركا)... وغريهم.

إن دخول األسري يف اإلسالم، كان يستقبل بنوع من اإلزدراء عند املالك واألسياد. ويف 
دث مع األسري اإلجنليزي احلاالت النادرة يتم ارغام األسري على التخلي عن دينه، "مثلما ح

حتويله إىل االسالم، حيث يف ، آمال 1678توماس بيتس، الذي اشرتاه تاجر جزائري سنة 
بيع بيتس إىل مالك آخر كان أسوأ من األول، وأجربه  1680عامله بوحشية كبرية. ويف سنة 

ه بوحشية ال تطاق، وأجرب  -حسبه–على التخلي عن دينه، والدخول يف املسيحية، وعومل 
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سيده وأخوه على نطق الشهادة... بعد فرتة بيع بيتس إىل مالك تقي ومسن، حيث عامله 
ويعترب باننيت أن سبب  101".1680بلطف كبري، ومسح له مبرافقته لتأدية طقوس احلج سنة 

دخول املسيحيني يف اإلسالم، مرده إىل اجلرائم اليت ارتكبوها يف تونس (حلق الوادي)، أو 
إن ما هو مؤكد أن األسري عند  102اعر احلب اليت يكّنوا لبعض النساء.ألم اتبعوا مش

دخوله اإلسالم، كان حيرتم ويعامل مثل غريه من املسلمني، وأكثر من هذا؛ فإن املتحّولني  
كان هلم احلظ األوفر يف اعتالء مناصب الدولة، باعتبار أن أمرا كهذا كان ممنوعا على 

املقابل ليس كل أسري مسيحي يعتنق اإلسالم يصبح حرّا؛ وإمنا قد "ويف  السكان احملليني.
حيصل على بعض االمتيازات: يقّل االجهاد، ويتمتع مبزيد من احلريّة...وأما إذا صادف وأراد 

  103أحد اليهود الدخول يف اإلسالم؛ فهو ملزم أوال بالدخول يف املسيحية".

ذاا، بل كانت الوظيفة تتعلق مل تكن الوظيفة شكال من أشكال الوظيفة يف حّد 
بالثروة، "فالعلج" كان يعرف جيدا أن العيش يف اجلزائر يعين مستقبال، أفضل بكثري من ذلك 
الذي قد يعيشه يف أوربا، وإن الفوارق يف حياة األعالج باجلزائر، كانت تظهر فقط يف 

لعلج إىل حاكم املواهب اليت ميلكها األعالج فاالجتهاد املستمر كان ميكن أن يرقي ا
للجزائر، أو حىت قائدا عاما للبحرية اهلاميونية نفسها. "وهلذا فإن املتحّول كان يستقبل أجرته 

   104مثل املوظف الرتكي، ويشتغل يف كل املناصب الشريفة يف الدولة".

إن عددا كبريا من األعالج كانوا يشتغلون يف املتاجرة باألسرى؛ وكان أغلبهم حبارة 
، وكان هذا النوع من األعالج أغنياء جدا، يذكر ديدجون: "نزلنا يف اليوم وقادة عسكريني

املوايل بشاطئ اجلزائر، أين جاء ضباط الداي إللقاء نظرة على الغنائم القادمة. كان من 
ولعل أشهرهم علي 105بينهم مرتد إيطايل، يظهر من هيأته غنيا جدا، لقد كان تاجر أسرى".

ملدينة خالل القرن السابع عشر، حيث كان ميلك منزلني فاخرين، بتشنني "أحد أكرب أغنياء ا
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يقع األول أسفل املدينة؛ أما الثاين فيوجد بالقرب من البحر... وله سجون تضم أكثر من 
وتصف 107ومما قاله: " أنا أشرتي العبيد للحصول على بعض الفوائد".  106مخسمائة أسري".

مت اقتيادنا كقطيع من األغنام اليت  "عام مبدينة تنس: لنا ماريا مارتني عملية بيعها يف السوق ال
جيب أن تعرض للبيع يف السوق العام، أين جتمع عدد كبري من املزايدين ومن بني هؤالء 

  ، من أعطوين نسمة أمل للحماية، لكن يا(إجنليز) استطعت أن أميز العديد من بين جنسي
فنغمة األمل هذه مل تدم إال مدة قصرية، فحىت اآلن مل يظهروا أي رمحة جتاهي فهم  !حسرتاه

واحد من أولئك الروسيني أعلنين كملكية خاصة به واقتداين  !يبدون مبتهجني أكثر ملعانايت
للقاضي أو حاكم املدينة، كان يبدوا قصريا، قبيحا، وكبريا يف السن، مليئا باألوساخ، حايف 

  108.ري الساقني، حيث أوصى يب كعبدة للروسي"القدمني وعا

كان يوظف العلج حسب مؤهالته، فمثال كانت الدولة حتتاج كثريا ألصحاب املواهب 
أعطى حاكم احدى مقاطعات وهران الصالحية، للعلج  1819يف اال العسكري. "يف سنة 

قربا وأحد أهم علي منات الفرنسي لصناعة كمية ضخمة من البارود، وهذه املوهبة جعلته م
  109."وزراء احلاكم

إن قوة اإلسالم مل تكن عسكرية فقط؛ بل جتارية أيضا، فقد منحت املقاطعات 
جعل الكثري  العثمانية فرصة كبرية للطبقات األوربية الفقرية، للحصول على القوة والثروة. ما

منهم يتخلون عن دينهم عن طيب خاطر، وفعال؛ "ففي جمموعة رسائل ألحد القادة األتراك 
، تباهى فيها بأن جيشه يضم ثالثني ألف مسيحي، منهم صناع املدافع، 1606إىل البابا سنة 

والتجهيزات العسكرية األخرى. كلهم مرتدون يدافعون من أجل ديانتنا، ومعنا الحتالل 
إىل االهتمام املفرط بصناع املدافع: "إثنني من  1622وأشار جون راولينز 110م".بالدك

جنودنا، واحد إجنليزي واآلخر هولندي مت استخدامهما"، ويف السنة الالحقة أوضح جون 
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تشامربلني أن "سبعة أو مثانية آالف حبار، بينهم العديد من املدفعيني يوجدون مبدينة 
   111اجلزائر".

 ها "املتحولون"، االشرتاك يف البحرية اجلزائرية،ينخرط فيأشهر الوظائف اليت كان  لعل

ليس هذا فقط فإن اجتهاد  .، وغالبية قادانوا ميثلون نسبة عالية من أفرادهاحيث كا
قاد  1620-1606 بني سنيت"فسطول العثماين. جيعله قائدا عاما لأل الرايس؛ كا ن ميكن أن
القائد األعلى ما بعد ن سفينة يف البحرية اجلزائرية، وأصبح فيوعشري الرايس سليمان مخسة

  112للبحرية العثمانية".

  :1830- 1671في الجزائر  األعالجظرة حول أعداد ن -ه

، شهدت 1700- 1550أن الفرتة املمتدة بني سنيت قدمت لنا إحدى االحصاءات 

األعالج هم أفراد أسروا مسيحي يف اإلسالم بشمال إفريقيا. وأن أغلب  300.000دخول 

مخسة ومخسون قائدا أساسيا يف  1625 سنة يف 113يف البحر املتوسط أو على األرض.

انضم سنة (Kôr Murad Reis) : رايس مراد ال: منهمالبحرية اجلزائرية كانوا هولنديني؛ 

أحد أبرز القادة البحريني يف اجلزائر سنة  سفر رايس سابقا توماس. وعلي بتشنني... و 1618

ختلي مخسة ، 1769سنة أحصت إحدى التقارير املنشورة و 114(لقب مبلك اجلزائر). 1645

  115عشرة ألف أسري عن دينهم يف كل من تونس واجلزائر.

، أن 1701سنة  (Jiovanni Di Bonaventura)كما ذكر جيوفاين دي فونتريا 

وقدرهم غراماي  116أسري. 20.000"مرتد"، و  6000من األسرى دخلوا يف االسالم،  30%
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ه مل أكد ديغرامون أن؛ و 117شخص سنويا مبدينة اجلزائر مع بداية القرن الثامن عشر 300بـــ: 

ومع اية القرن الثامن عشر، أثبتت  ،1769118تبقى منهم سوى ألفني أو ثالثة آالف سنة ي

من اجليش اجلزائري إمجاال  %50-10اإلحصاءات أن عدد األعالج كانوا ميثلون بني 

(Militia)
، وجد مئات )1807-1797(وخالل فرتة حكم الداي مصطفى باشا  119

القرن ويرى بنانيت الذي كان أسري يف اجلزائر أوائل 120املتحّولني لإلسالم بالبحرية اجلزائرية.

  121التاسع عشر، "أن عدد املتحولني لإلسالم ليس كبريا".

  المتحول والعودة إلى الديار والكنيسة البروتستانتية:  

إن عدم توفرنا على املادة اخلربية، اليت تطرقت للمتحول بعد افتدائه أو عودته إىل 

اليت أشارت إىل  ر بعض األعمالالديار، جعلنا نعاجلها من خالل الكتابات اإلجنليزية، لتوفّ 

  املتحول بعد العودة.

أثبت العضات كيف كان مهما بالنسبة للكنيسة، أن تضمن الطريقة الصحيحة يف 

إعادة إدخال "املتحولني" إىل املسيحية؛ فالكنيسة أيضا كانت حتتاج إىل إخافة األعضاء 

ا هو ... إن مذنبوالتكفري عن ال من خالل االعرتاف Laity "املؤمنني"اآلخرين من 

 122معروف أن عددا كبريا من االجنليز مل يعرتفوا بدخوهلم االسالم عند عودم إىل الديار.

  وقد الحظ هذا بايام:

                                                           

  .31ص، اجلزائر، (د.ت)، ANEPمصطفى خياطي، الطب واألطباء يف اجلزائر العثمانية، منشورات  117
118

 De Grammont. H. D, Histoire d’Alger…, op.cit, p.241. 

119
 Daniel Panzac, , op.cit, p.210. 

120
 Moulay Belhamissi, Marine et Marins…, T.01, op.cit, p.116.   

121
  Pananti, op.cit, p.165. 

122
 Nabil matar, Islam in England…, op.cit, p.52.  
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"إن املئات (املتحّولني) كانوا مسلمني يف تركيا (األراضي العثمانية)، ومسيحيون يف 

الوطن (اجنلرتا)؛ ختّلوا عن ديانتهم، كنزعهم مالبسهم، ويبقون على ضمريهم بكل ميناء 

يوضعون فيه. وإن هؤالء املتحولون املختنون يعتقدون أم يعفون ضمائرهم جّيدا، إذا عادوا 

  123انتهم األوىل".واعرتفوا بدي

ضمان عودة "املرتد عن املسيحية"، من خالل اعرتافه  لقد كانت الكنيسة حتاول

بذنبه، وإعادة متسيحه باتباع الطرق واالجراءات الصحيحة؛ وأن أي متحول ال يقوم ذه 

االجراءات يعترب غري مسيحي، فجوح حتقق من أن العديد من االجنليز، يأتون إىل أبرشيام 

  ن بطقوسهم املسيحية، يف الوقت الذي ال يزالون فيه مسلمني.ويقومو 

، أحد االجنليز من األسر يف اجلزائر، إىل قريته مايد يف سومرسات 1627عاد سنة 

"ارتداده" لإلسالم حسبه. إن هذا الفرد اهول يعترب أول إجنليزي من عصر ــواعرتف ب

لإلسالم، بعد عودته إىل الديار. لقد كان النهضة ورد ذكره يف التسجيالت، واعرتف بتحوله 

 Edward)اعرتافه دراماتيكيا جدا، ذلك أن عضتني ألقيتا من طرف إدوارد كيالت 

Kellet)  ما أول عضتني يف االحتفال االجنليزي، مبا يعترب أنوهنري بايام يف نفس اليوم. إ

  124. (Confession)يكون سابقة يف االعرتاف

وللمساعدة على إعادة دمج املتحولني "التائبني" اجتماعيا، جاء بايام  ملؤيديه وحّذر 

مسيحيني الناقدين، واملوّخبني، والالئمني للمرتدين التائبني". وبنفس اّمع، "ضد الالّ 

"املتحولني التائبني عند عائلته وأتباعه. وبشكل واضح محاية  Gougeالطريقة، حاول جوج 

                                                           

 Henrey Byam, A returne From Algiers, A sermon Preched at Minhead in theينظر:  123

Country of Somerset the A 6 of March, 1627 (1628).  

124
 Nabil Matar, Islam in Britan …, op.cit, p.63. 
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يعامل قريبهم "املتحول"، كان يان، فحىت الوالدين واألزواج، ال يعلمون كيف  يف بعض األح

  : 125وقد رفض جوج بقوة، أي شكل من اشكال النبذ واالبعاد عن اتمع

: ال تبعدوه (Mohometisme)"ال توّخبو ختانه، ال توّخبوا إخضاع نفسه لإلسالم 

عن جمتمعه، ال تتجنبوا التواصل معه... املتاجرة معه، األكل أو الشرب معه، الصالة معه أو 

  126الدعاء له".

ؤكد حقيقة مت إغفاهلا من قبل ، يإن اإلدعاء الذي خلقته الدعاية األوربية ضد االسالم

املال واجلنس فقط، بل  الكثري من الباحثني األوربيني، أن التحول لإلسالم مل يكن من أجل 

كان دخول الكثريين اقتناعا بالدين اجلديد؛ حىت ام دافعوا عن االسالم والراية العثمانية، 

  بشراسة مدهشة ومفاجئة، قد تؤدي لوفاة املهتدي، أكثر من أبنائه األصليني.

  

                                                           

125
 Nabil Matar, Islam in Britan …, op.cit, p.69. 

126
 Ibid, p.70. 



  السادسالفصل 

  األوربيين بالجزائر مرافق األسرى 

  سجون األسرى -1

 البانيو -أ

  حصاء سجون األسرى مبدينة اجلزائرإ - ب

 سجون الدولة (البايلك) -1

  أسرى اخلواص - 2

  اللباس والطعام - ج

 العقوبات -د

  المصحات االستشفائية: -2

  املستشفيات - أ

  لداخيالنفقات وامل - ب

  باجلزائراألطباء األسرى  - ج

  المسيحييننية لألسرى الحياة الدي -3

  املمارسة الدينية لألسرى - أ     

  كنائس األسرى مبدينة اجلزائر  - ب

  الوضعية الدينية لألسرى املسلمني بأوربا - ج

 



 بالجزائر األوربيين األسرى مرافق :السادس الفصل

253 

 

  

تنظيم. الدقة و بنوع من ال ألسرى، يساعد على فهم وضعية االسريإن فهم منشآت ومرافق ا

فالسجون كانت متثل منازل بالنسبة ألسرى  املرافق االساسية لألسرى؛إن الفصل التايل يعاجل 

على  املستشفيات واملنشآت الدينيةة؛ وحىت لكثري من أسرى اخلواص. وتساعد الدول

  استيعاب الوضعية االجتماعية لألسري.

  سجون األسرى -1

هو معلوم أن الفرتة املتأخرة من احلكم العثماين باجلزائر، شهدت تراجعا كبريا  ما إن

كن أن نرجع هذا لألسباب لعدد السجون؛ سواء تلك اململوكة للدولة أو املالك اخلواص، ومي

  التالية:

تراجع نشاط "القرصنة" البحرية اليت كانت تعترب املورد األساسي لألسرى، بالنسبة  -

عند دخول الفرنسيني اجلزائر للجزائر، ما دفع الدولة والعديد من اخلواص إىل غلق سجوم. "

   1أسري". 120"، مل جيدوا سوى 1830سنة 

أن  بعد، مع أواسط القرن السابع عشر  ،ث تقارب بني اجلزائر والدول األوربيةو حد -

ظهر ما يعرف مبعاهدات فاحل املصاحل االسرتاتيجية، عن الدين تدرجييا لص هذه الدول ختلت

، دون أن اهلدنة، اليت ُمتنح مبوجبها الدولة املهادنة، حرية املالحة يف املتوسط واحمليط األطلسي

 .تتعرض جتارا ومواطنوها لألسر

األعالج الذين كانوا ميثلون، النسبة الغالبة من القادة والبحارة، األمر تراجع عدد  -

الذي أثر كثريا على قوة ونشاط األسطول اجلزائري يف املتوسط؛ وبالتايل تراجع العائدات 

  املتمثلة يف األسرى.

                                                           

1 Robert Davis, Esclaves Chrétiens, Maitres Musulmans…, op.cit, p.315. 
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 ونيعتقد الكثري املصطلح الذي كان يطلق على السجون اخلاصة باألسرى، البانيو:  -أ

، يف حني يرى (bagno)الفرنسية جاءت ألول مرة من اللغة االيطالية  (bagne)أن كلمة 

جذورها من الكلمة الالتينية  تأخذواليت ، 2(baño)أا جاءت من اللغة االسبانية  البعض

وقد ترجع هذه التسمية، كون أوائل األسرى من املسيحيني كان يتم ، (Balneum)محّام 

بعض  فيه أنه يف الوقت الذي كان يعيش (Weis)ويعترب وايس حجزهم يف احلمامات. 

 آخرونبة؛ كان يقضي األسرى يف حجرات مرحية، حيث ميكنهم الوصول إىل أدوات الكتا

، أو يربطون مع بعض يف مطمورات (Bagne)لياليهم يف سجون ذات تصميم خاص 

لتخزين منتوجام من (عبارة عن حفر مبنية حتت األرض، يستخدمها الفالحون أيضا 

  3القمح).

ألن  ؛األوربيني يف استنبول إن مصطلح "بانيو" استخدم أول مرة، للتعبري عن "الرهائن"

ليطلق بعدها على كل السجون املتواجدة  ،4املدينة اماتيف محّ  أسراهم زونحيج ااألتراك كانو 

أصبح بعدها يطلق على  مث... اخلاصة باألسرى على األراضي العثمانية ومنطقة مشال إفريقيا

نوع آخر إن  5أسرى السفن يف البحرية الفرنسية؛ ليشمل أي سجن يتعلق باألعمال الشاقة.

أما  .Bagno de Toulon)-(بانيو تولون 1873من هذه السجون يف فرنسا، أغلق سنة 

 Turkish)عرض هناك محامات تركية تيف إجنلرتا فكان يكّىن ببيوت القهوة، حيث 

Buths)  أصبح يطلق على املكان الذي تكرتى فيه الشقق دون 1740لكنه يف سنة ؛ ،

  6أسئلة (بيت الدعارة).

                                                           

2 Audisio. G, "Recherches sur l’origine et la signification du mot « Bagne »", R.A, 
N°101, Alger, 1957, p.365. 
3  Gillian Weiss, Captives and Corsairs: Frances and Slavery in the Early modern 
Mediterranean, (Book Reviews), Stanford: Stanford University Press, 2011, p.185. 
4 "False Friends", Concie Encyclopedia of Semantics, by Kelth Allan, Oxford: 
Elsevier Ltd, 2009.  
5 "Bagno", Cyclopaedia, or an Universal Dictionary of Art and Sciences, Ephraim 
Chambers, London: 1728. 
6 "Bagno", Chamber's Cyclopeadia, 1788. 
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، من خالل اجلملة التالية: لإلشارة للبانيو طلح باغنارداستخدم بيبس يف يومياته، مص

، حيث ينامون (Bagnard)يتم استدعاؤهم مجيعا، من قبل أسيادهم إىل الباغنارد  أين"

  7عراة هناك".

واستخدم مصطلح بانيو يف أوربا الغربية أيضا، كفرنسا، اسبانيا، وإيطاليا لإلشارة إىل 

املستعمرات املعاقبة؛ واألنظمة اليت تعتمد على األعمال الشاقة؛ غالبا يف مشاريع األعمال 

: طولون، بريست، ةدن الفرنسيامل... ولعل أبرز هذه البانياوات تلك املوجودة على العمومية

، كاجلزائر رت... بعدها قامت فرنسا باستبدال البانياوات احمللية باملستعمرات املعاقبةوروشفو 

   8يانا.كاليدونيا اجلديدة، وغ

 تقبلسي الرتكي، الطراز على بناء عن عبارة وعموماً  ،(zindun)  يسمى باللغة الرتكية
 عرضاً، قدماً  20 و طوال قدماً  80 حوايل الداخلية ساحتهم تكون ما وعادة الداخل من النور

ا عبارة عن صروحويعتقد آخرون أا 9.ارتفاعا قدماً   85 و ضخمة وواسعة، غرفها مظلمة جد 
، يف حني أن السجون إمجاال كانت تستوعب أسرياميكنها أن تضم بني اخلمسني والستني 

يف املمرات، أو على  األسرىمخسمائة عبد، ويف حالة عدم وجود غرف ينام هؤالء 
  10.السطوح"

وتتشكل النوافذ من قضبان ، "عبدا" ةغرفة كانت تضم اثنا عشر كل أن   ويرى آخرون
حديدية مقوسة ذات ثالثة أو أربعة إنش لكل واحدة، بدون ألواح زجاجية، ويوجد يف أدىن 

                                                           

7 Samuel Pepys, The Shorter Pepys, Ed. Robert Latham, William Mattews, London: 
Penguin Books,1987, p.118. 
8  "Bagne", p.risons and Prison Systems: A Global Encyclopedia, by Mitchel P. roth, 
New york: Greenwood Publising Group, 2006. 

 سلسلة، جملة اهلجرة والرحلة، العثماين العهد خالل اجلزائر مدينة يف يحينيسامل األسرى سجون ،خشمون حفيظة 9
  .182، ص2010 )، جوان5( السنوي امللتقيات مطبوعات

جامعة اجلزائر ، 01جملة دراسات تارخيية، ع، 1830- 1519قرباش بلقاسم، بانياوات األسرى املسيحيني يف اجلزائر  10

  .113ص 2014
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مع دقة يف النهاية، حيث حيبس  اجلدران سلسلة ثقيلة من حلقات طويلة مثبتة يف رزيرات
  11املشوشون إما عن طريق الرجل أو العنق حىت الصباح؛ وهذا جزاء جلرائمهم".

ويقسم السجن إىل طابقني؛ وبدورمها يقسمان إىل جمموعة من الغرف الصغرية، ويف 
أما  12وسط السجن يوجد خزان ماء، ويف األسفل توجد الكنيسة اليت يقام فيها القداس.

اكم فشققهم تقع على امتداد دهليز، بالقرب من املخازن املخصصة للتدبري املنزيل، أسرى احل
وهي عبارة عن غرفة كبرية حيث يأكل العبيد وينامون، وبه يوجد مطبخ خمصص للعبيد، إىل 
جهة احلديقة بواسطة ممر مغطى ومرصوف متر به أنابيب جيري فيها ماء من أعذب وأمجل ما 

   13يف العامل".

وفيما خيص الرقابة والتنظيم فتختلف من سجن آلخر، فسجون الدولة أو البايلك  
ويذكر ديغرامون أن هذه السجون ، كانت أكثر رقابة وتنظيما، على عكس سجون اخلواص

كانت مركزا لإلدمان واخلالعة، فالسرقة والتعصب ميارسان بشكل واضح، خاصة أولئك 
إىل الديار، فالكثري  منهم انتحر  والباقون ارتدوا وانظموا  ةالذين فقدوا األمل يف احلرية والعود

لقوات العدو. وهناك تقاة ومتدينون أصبحوا اليوم خالني من كل إميان، واتبعوا أعماال 
   14متطرفة.

  :بمدينة الجزائر سجون األسرىإحصاء  -ب

مع أوائل القرن السادس مل تكن توجد هناك سجون خاصة باألسرى، حيث كان 

بالتجول حبرية وسط املدينة؛ لكن مع أواسط القرن السادس عشر كل  لألسرىيسمح 

  األسرى التابعني للدولة واخلواص، أصبح يتم أسرهم يف سجون خاصة م.

                                                           

11
 ،2007، تر.على تابليت، منشورات ثالة، اجلزائر، 1795/1796جيمس ويلسن ستيفن، األسرى األمريكان يف اجلزائر  

  .215ص

12 Haedo Fray Diego, Topographie…, op.cit, p.203. 

13
  .93، صمصدر سابق، ثكارتكا 

14 Degramont, op.cit, p.196. 
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كان هناك نوعني من السجون، سجون تابعة للدولة تضم أسرى البايلك، وسجون 

العاديون فكان ميكن لألسري أن خاصة باخلواص أو مالك األسرى من األغنياء، أما السكان 

 من خيلومنزل  اجلزائروحسب أحد الرحالة االسبان، فإنه ال يوجد يف ، "يقيم معهم يف البيت

  :15مثل هذا السجن املرعب"

األسرى هم ملك للدولة، ويقومون باألعمال  أغلبإن سجون الدولة (البايلك):  -1

: "فإنه يتم حجزهم يف سجن الباستاردا ، ويقيمون يف سجوا؛ وحسب دوسوسامةالعا

(Baño de la Bastarda) ،والسجن امللكي  التابع للدولة(royal baño) الواقع ،

وتعترب سجون الدولة أكثر أمنا من  16.، وحيتجز به األسرى األكثر أمهية وقيمة"بشارع السوق

  17باخلواص، كوا "تضم حراسا يقومون باحلراسة ليل ار". املتعلقةالسجون 

سرى مبدينة اجلزائر، خالل الفرتة يعترب السجن الكبري أو السجن امللكي أكرب سجون األ

وكان يضم أسرى الدولة؛ كما أن العديد من املالك اخلواص كانوا يقومون بأسر العثمانية، 

بذلك يبقون أسراهم يف صحة وأمان لغاية  مهناك، خاصة عند انتظار الفدية، أل أسراهم

   18من أجل هذا الغرض؛ يقومون بدفع مبالغ رمزية للحراس.قدوم الفدية". و 

، حيتوي العديد من عرضا 40قدما طوال و 70حوايل السجن الكبري طابقني، يضم  كان

لسجن فهو مفتوح، مساحة مفتوحة ا حانة... أما جمال ايف الوسط ، توجد الغرف الصغرية

بالنسبة للسكان احملليني، وحىت العبيد الغري مقيمني به، حيث يسمح هلم بالدخول واخلروج 

                                                           

15
 Ellen G. Friedman, “The Exercise of Religion by Spanish Captives in North 

Africa", Sixteen Century Journal, Vol 1, N°1, Apr 1975, p.21. 
16

 Fernando Balliano Gonzalo, Españoles en Àfrica, Madrid: Nowtilus , 2012, p.235. 
17 María Antonia Garcés, Cervantes in Algiers a Captive’s Tale, Nashville: Vanderbilt 
University Press, 2002, p.38. 

18  Ellen G. Friedman, Hard Labor…, op.cit, p.22. 
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قيمني باملغادرة؛ وأي شخص ال يغادر ينام يف املحبرية ارا. أما ليال فتعطى اإلشارة لغري 

  19الصباح. حىتإحدى غرف السجن 

للعمل، كون  مإال أثناء مغادر إن أسرى السجن الكبري غري مسموح هلم باخلروج،

  يعتربون ذا قيمة عالية، جيب إبقاؤهم حتت املراقبة وهمالغالبية منهم ينتظر الفدية، 

، ما يعرضهم للقتل احملليني أو السكان "األتراك"فخروجهم قد يؤدي إىل اشتباكهم مع أحد 

ومسموح هلم يتمتعون حبرية أكرب، فهم أو اإلصابة. أما أسرى الباستاردا األقل حظا للفدية، 

   20اخلروج من السجن والتجول يف املدينة كما يشاؤون.

 Giorgeo)هندس املعماري الليفورين جيورجيو فاساري إل جيوفاين خيربنا امل

Varsari di Giovane)إن أهم األمراء 1596دينة الفاضلة، ملا، يف رسالته املعنونة ب" :

هذه األماكن يف إن ؛ الشاطئ، عندما تكون السفن على ملديهم بناء ضخم حلجز عبيده

الغالب تسمى البانيو، أو مكان السلطان. من بني هذا النوع من السجون، واحد يقع يف 

  21".من العامل ومناطق أخرىاجلزائر مالطة، وواحد يف مدينة 

، وهو  أحد (Taverne des Boitiers)وهناك أيضا سجن "طربنة التماكني" 
 أربعةويف أواسط القرن السابع عشر كان هناك  22ون يف اجلزائر (حسب بربروجر).أقدم السج

خريا سجن ، وأسجن شليب ،Douaneسجون كاآليت: سجن اجلنينة أو الباشا، وسجن 
يضاف إىل هذه السجون  "السجن الكبري" والذي يبدو أنه وجد قبل سنة  23.سانتا كاتالينا

مستشفى ملعاجلة األسرى املسيحيني، و"سجن  حيث أنشأ به سيبستيان دي بوزو ،1551
، وهي السنة اليت أسس به األب سيبستيان مصلى أو  1546امللك"، الذي وجد قبل سنة 

                                                           

19Ellen G. Friedman, Hard Labor…, op.cit, p.22. 
20 Ibid, p.23.  
21 Stephanie Nadalo, "Negociating Slavery in a Tolerant Fronter: Livorno's Turkish 
Bagno (1547-1747)", Mediaevalia, Vol. 32, 2011, p.287.  
22 Berbrugger A, "Charte des hôpitaux Chrétiens d’Alger, 1694", R.A, N°08, Alger 
1949, p.134. 
23 Ibid, p.136.  
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والذي يبدو أنه هو نفسه  ، ولعل هذا السجن هو نفسه "سجن الباشا".24كنسية صغرية
لوصف  ،التايلننا وجدنا العديد من األحباث اليت استخدمت املصطلح أل"السجن الكبري، 

 وأكد دابر ،25"(Bagno Grande Del Rey)السجن الكبري "سجن امللك الكبري" 
كر دوتاسي، الذي ويذ  ، 26(Basios d'esclaves) وجود ستة سجون )1639-1689(

وهناك أيضا سجن  27، أا كانت تضم مخسة سجون هي ملك للدولة.أقام يف اجلزائر
األتراك ممن يرتكبون املخالفات، حيث ال ميكن أن ان خمصصا للجنود الكراغلة الذي ك

  28يدخل األتراك ومن كان من نسلهم إىل سجن آخر غريه.

 ...وحيصي فونتري دي براديس أواخر القرن الثامن عشر "وجود ثالثة سجون باجلزائر

وسجن سيدي محودة، نسبة إىل أحد املسلمني، الذي تويف ، شساعةسجن البايلك األكثر 

ت باجتاه فرّ نسبة إىل غاليارتني نابوليتني  ،الغالياراتجالريا أو السجن، وسجن بالقرب من 

  ونفس العدد يقدمه لنا كاثكارت الذي أسر باجلزائر خالل نفس الفرتة. 29اجلزائر".

 أما ،مشغولة كانت اليت وهي ،رئيسية سجون أربعة على واملراجع ادرصامل أغلب تز كّ ر 

 األسرى من كبري عدد ا كثرية الغنائم تكون عندما تستعمل احلجم صغرية فهي ؛األخرى

  30.مغلقة تبقى ما فغالًبا العادية احلاالت يف أّما

كل سجن من سجون الدولة كان يتواجد به "كاتب يقوم جبرد عدد األسرى كل 

احلارس باشي  وهناك 31أيضا الكاتب الكبري للعبيد". به مساء؛ وزيادة على هذا كان يوجد
                                                           

24 Tournier Jules, Jean le Vachier, p.rêtre consule de France et Martyre (1647- 1683), 
Les éditions la porte, Rabat, 1947, p.171. 
25 Fernando Balliano Gonzalo, op.cit, p.235.  
26 Dapper d’Olfert, D. M., Description de l’Afrique, les Noms, la Situation et les 
Consins de toutes ses partes…, Amsterdam: Wolfgang, 1686, p.170. 
27 De Tassy Laugier, Histoire de Royaume d'Alger, Henri du Sauzet , Amsterdam, 
1837, p.164. 

28
 .122، ص 2007، العريب الزبريي، الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائراملرآة، تر. حممد ، محدان بن عثمان بن خوجة 

29 Venture De Paradis, op.cit, p.51. 

30
  .183...، مرجع سابق، صيحينيسامل األسرى سجون ،خشمون حفيظة 

31  Venture De Paradis, op.cit, p.50. 
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باشي أو احلاكم العام، وهو املسؤول  -وهو املسؤول عن تنظيم السجون، والباشي حارس

ما حيدث يف عن  للدايعن حتضري األسرى للخروج إىل العمل... ويقدم أيضا تقريرا مفصال 

  33وهناك أيضا املدير العام للسجن، ونائب املدير. 32هذه السجون.

البايلك وسجن جالريا، كحانات يقوم وكانت تستخدم الغرف الواقعة يف أسفل سجين 
بتسيريها عبيد، يدفعون للداي سناهية سنوية مقابل حق االمتياز ، وذلك حسب مبيعام 
من اخلمور. يقوم القائمون على هذه احلانات بتحضري مخورها بأنفسهم يف هذين السجنني، 

تني األتراك عندما يكون من العنب الذي يشرتونه من األهايل. وغالبا ما يلجأ إىل هاتني احلان
  34العبيد يف األشغال.

  دولة؛ فإن السجون اخلاصة باملالك على عكس سجون الأسرى الخواص:  -2

كانت أقل تنظيما ورقابة؛ حيث كان "البانيو  بالنسبة لألسرى مرقدا، ويف النهار يتدبر 

األسري أمره، مقابل أن مينح سيده نسبة معينة من هذا الدخل، "فقد كان هؤالء األسرى 

ميارسون السرقة وكل أنواع السفالة. فاملواد اليت يسرقوا يف اليوم السابق تعرض للبيع يف اليوم 

أشار العديد من األسرى يف مذكرام، ملثل هذه و 35وايل صباحا يف املزاد العلين".امل

يل األعمال؛ يذكر غاليان: "صديق مثل الغجري لص مشهور، كان مساعدا عظيما 

وحىت دارندا أشار 36على الشاطئ، بسبب سرقاته اليت جعلتنا نأكل كل شيء".

                                                           
32 De Tassy Laugier, op.cit, p.240. 

 .114كاثكارت، مصدر سابق، ص  33
34

 .216مصدر سابق، صجيمس ويلسن ستيفن،  

35
  .216، صاملصدر نفسه  

36 Galán, Diego, Cautiverio y trabajos de Diego Galán, natural de Co nsuegra y vecino 
de Toledo  1589  a  1600,  Manuel  Serrano  y  Sanz, Madrid: Imprenta Ibérica, 1913. 
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أغلبهم فإن  ؛بتزويد عبيدهم بالطعام"عندما ال يقوم أسيادنا  قال: حينماهلذا، 

  37".املسروقة يعيش على ما يسرق، وكل مساء يبيعون غنائم اليوم

كان سجن علي بتشنني، الذي   ولعل أشهر سجون اخلواص خالل الفرتة العثمانية،

عبارة عن بناية واسعة يوجد فيها مدخل ضيق، يؤدي إىل قبو كبري ومنه يدخل جزء بسيط 

علوي، والذي مل يكن كافيا مما يستلزم إبقاء الفوانيس مضيئة كامل  من الضوء من شباك

اليوم. ويوجد يف األقسام العلوية من البناية فضاء واسع يضم جمموعة شرفات لطابقني 

  38شخص. 300علويني، ويوجد بينهما عدة غرف، ومعبد واسع لألسرى يكفي استقبال 

إن الطعام واللباس  كان خيتلف على حسب الوظيفة والعمل  اللباس والطعام: -ج

، فطعام األسرى املشتغلني باألعمال الشاقة خيتلف عن طعام اّدفني، األسرياملؤدى من قبل 

أفضل  ولباس واملشتغلني لدى احلاكم أو أثرياء املدينة هم من كانوا حيصلون على وجبات

  بكثري من زمالئهم يف السجون.

أصبحوا - (Edwin)تابعة للقبطان إدوين  ؛وبعد أسر عشرة طواقم 1812يف سنة 
إىل امليناء  للعمل يف نقل الصخور من املدينة وجهوا مباشرةحيث  -فيما بعد ملكا للداي

غذاؤهم عبارة عن  كان  صالح التحصينات احمليطة باملدينة.لبناء أرصفته، وتعزيز جدرانه، وإ
خبز أسود قاس مع بعض من الزيت أو احلساء. أما أسرى البايلك فكانوا يزودون بثالثة 

شراء الغذاء من أمواهلم اخلاصة، إضافة بوجبات يف اليوم تتكون من خبز أسود، ويسمح هلم 
  39إىل ما كان مينح هلم من تربع املسيحيني األحرار.

لتايل: على الساعة الثامنة صباحا يتناول هؤالء وتتوزع هذه الوجبات على الشكل ا 
األسرى فطورهم املتكون من رغيف خبز، وصحن صغري من اخلل وكأس من املاء، حيث 

                                                           

37
 Aranda, Emanuel d’., The History of Algiers and Its Slavery: With Many 

Remarkable Particularities of Africk, Written by the Sieur Emanuel D’Aranda, 
Sometime a Slave There, Trans. John Davies. London: John Starkey, 1666, p.152. 

 .216مصدر سابق، صجيمس ويلسن ستيفن،  38
39 Playfair, E. L, op.cit, p.11. 
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 جيلس األسري مدة عشرة دقائق لتناول الفطور، ونفس الوجبة تقدم هلم على الغداء والعشاء.
، "أخرباه أن (Dawes)وداوس  (Mootham)أما بيبس فيطلعنا أن الكابنت موثام 

  40األسرى ال يأكلون سوى اخلبز واملاء".

وتذكر لنا إحدى املصادر االجنليزية أن طعام األسرى كان يتكون من رغيفني من اخلبز 
، وال يسمح هلم تناول اللحم أو  اخلضروات، باستثناء من يعمل يف (رطل)تزن نصف باوند 

يف اليوم، وأفضلهم أولئك الذين يستقرون  البحرية، وهؤالء حيصلون على عشر حبات زيتون
  41عند الداي أو يف املستشفى.

ويرى آخرون أن الغذاء املقدم هلؤالء العبيد هو أربعة أرغفة من اخلبز، وهو نفس ما 
يقدم لليولداش ، وال يقدم هلم أي حساء من أي نوع من الغذاء. حيث يذكر أحدهم : 

، أما األسرى اململوكني 42واملاء ال أكثر وال أقل"يتكون من اخلبز  الغالبغذائهم يف كان "
لكبار رجال الدولة فقد كانوا يأكلون من املطبخ اخلاص بصاحب املنزل، ويقول بفايفر: "أما 
طعامنا فإنه مل يكن من النوع الذي كان يفرض علينا أن نشكو من اجلوع. فقد كانت 

وكذلك كل ما يتبقى فوق مائدة الوزير أو السادة اآلخرين من أهل  ،فضالت املطبخ كلها لنا
   43البيت".

وحيدثنا كاثكارت عن اجلوع الذي كان يتعرض له هؤالء األسرى يف سجون الدولة 
بقوله: "وفضالت هذه احليوانات (يشري إىل احليوانات املفرتسة اليت كانت توضع  ،(البايلك)

يا حلشود الفئران، وهي أكرب  الفئران اليت رأيتها يف يف أقفاص بالسجون) توفر غذاء شه
حيايت، وهذه الفئران بدورها، كثريا ما يستعملها بعض العبيد املساكني لدفع غائلة اجلوع 

                                                           

40
 Samuel Pepys, op.cit, p.118.  

41 Walter Crocker, The Cruelties of The Algerine Pirates shewing The present 
dreadful State of The English Slaves, and other Europeans, at Algiers and Tunis; with 
the horrid Barbarities inflicted on Christian Mariners shipwrecked on the North 
Western coast of Africa and carried into perpetual slavery, London: Printed by 
W.Hone,, 1816, p.6. 
42 A short History of Algiers, with a concise view of the origin of the rupture between 
Algiers and the united states, 3rd Ed, New- York, p.ublished by Evert Duyckinck, 
1805, p.93. 

  .18ص، مصدر سابق،  سيمون بفايفر 43
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الذي ينهش أحشاءهم. وكذلك يأكل بعض العبيد القطط حبكم الضرورة. وقد سألت أسريا 
ابين قائال: "يتحتم على املرء سد فرنسيا ذات يوم ماذا سيفعل بالقط الذي سلخه، فأج

  44الرمق".

أما الذين يشتغلون يف قصر الداي، فلهم مطبخ خاص م، حيث يتلقى األسري 
طعامه وشرابه وموضع نومه يف القصر، وأما لباسه واألمور اخلاصة بالنظافة فيتلقاها مرة 

ولباس  ه بنفسه.ذلك يتحتم على هذا األسري تدبر شؤون دواحدة لدى نزوله يف القصر، وبع
من القماش، وسروال داخلي  (corsd)هؤالء املساجني هو عبارة عن قميص فضفاض 

وقفطان صغري من نفس النوع، والذي ينحدر إىل غاية الركبة، وقبعة بيضاء وزوجني من 
األحذية، حيث حيتفظ ا األسري مدة سنة واحدة، ويقول آخر: "كان مينح كل عبد يصل 

وقميص  ،(Waistcoast)ألمتعة، حتتوي حزاما و سرتة، وصدرية اجلزائر حزمة من ا
  45وبنطالني، ولباس نوم."

وأما أسرى كبار مسؤويل الدولة، فيذكر  بفايفر  أن لباسهم كان يتكون من قلنسوة 
 46محراء وقميص وصدار من الصوف وسروالني ينتهيان فوق الركبة ونعلني من النوع الرخيص.

ومينح عبيد احلاكم لباسا تركيا فاخرا، يتمثل يف قميص فضفاض مفتوح األكمام وسراويل 
وحسب دي براديس؛ "فإن األسرى مبجرد وصوهلم 47تركية واسعة وأحذية وطرابيش محراء.

اجلزائر، مينحون قميصا فضفاضا، وحزام من اجلوخ الغليظ، وقفطان من نفس القماش، الذي 
ة محراء، حذائني، وبطاينة من الصوف. تستبدل هذه األلبسة كل ينحدر حىت الركبة، قبع

  48سنة".

                                                           

44
  .60مصدر سابق، صكاثكارت،  

45 Gregory Fremont-Barnes, The Wars of the Barbary Pirates, To the shores of Tripoli: 
The rise of the US Navy and Marines, Osprey Publishing, New-York, 2006, p.72. 

46
  .19مصدر سابق، ص ، سيمون بفايفر 

47
  .22مصدر سابق، صكاثكارت،  

48
  Venture De Paradis, op.cit, p.51. 
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حزمة  مينحون أسراهم وكتب جون فوس أواخر القرن الثامن عشر، "أن اجلزائريون

وصدرية واليت تلبس عرب الرأس، وقميص دون أكمام وال صغرية، حتتوي: بطانية، معطفا، 

  49يشبه إىل حد ما تنورة املرأة". بنطاالو زند، 

مل تكن العقوبات تتماشى بالضرورة والضوابط االسالمية، فالكثري من العقوبات:  -د

هذه العقوبات كانت غريبة يف تنفيذها. ونفس الطرح السابق يفتح أمامنا العديد من 

التساؤالت؛ هل كانت للعثمانيني قوانني خارج الشريعة االسالمية؟ أم أن الشهادات اليت 

مضخمة خلدمة أغراض دعائية ومادية؟ خاصة إذا علمنا أن هذه قدمها لنا األسرى كانت 

الروايات كانت أكثر األعمال مبيعا يف اتمعات األوربية، ما كان يدفع الرواة إىل إضفاء 

  مزيد من التشويق عليها؛ الستقطاب مزيد من القراء.

بأمريكا : "أن مالك العبيد السود 1786سبتمرب  18نشرت جريدة الغازيت، بتاريخ 

الذين يعتربون و يرتعدون من فكرة العبودية بني اجلزائريني، وميقتوم ككرههم للطغاة الربابرة...

 24وكتب وليام إيتون أول قنصل بتونس يف يومياته، بتاريخ  50أقل بربرية من أتباع حممد"

وحسب دو سوسا: "فإن عامل املغرب 51: "منطقة املغرب اإلسالمي هي جهنم".1799يفري ف

  52بالعذاب، االعدام، وإراقة الدماء". الرؤيا مليءاالسالمي مثل سفر 

هابنسرتايت:   ويذكر. بني األسرى، ما يعرف "بالفلقة" لعل أكثر العقوبات رواجا

رب بالعصا، والذي يتم بطريقة ال "وعند القبض عليهم يف حال اهلروب يتعرضون إىل الض

   53." تؤدي إىل موت األسري إال نادرا

                                                           

49  Robert Davis, Esclaves Chrétiens…, op.cit, p.181. 
50 Benilde Montgomery, "White Captives, African Slaves: A Drama of Abolition" 
Eighteenth-century Stadies, p.615. 
51  Ibid, p.616. 

52 María Antonia Garcés, op.cit, p.44. 

53
)، تر. ناصر م1732 -هـ 1145هابنسرتايت، رحلة العامل األملاين: ج. أو. هابنسرتايت إىل اجلزائر وتونس وطرابلس ( 

 .43، ص2008الدين سعيدوين، دار الغرب االسالمي، تونس، 
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وإذا حدث ودخل أحد هؤالء األسرى اإلسالم وارتد، فسيحمُر حيا، أو يرمى إىل 
األسفل من أعلى أسوار املدينة، وعلى عقافات حديدية، متسك بعظام احلنك واألضالع، أو 
بأجزاء أخرى من اجلسم. ويعرف املذنب أثناء إسقاطه أنه سيعاين معاناة شديدة عدة أيام 

 (Gascon John) جون غاسكون حدث هذا للمغامر اإلسباينمن حياته الباقية. وقد 
وغالبا ما ميارس هذا النوع من العقاب ضد األسرى، غري أنه يف الوقت الراهن (أواخر عهد 

  54الدايات) بدأ إلغاؤه بصفة عامة.

مل يكن بذلك السوء، الذي توجد عليه السجون  يف اجلزائر، ويعتقد البعض أن السجن
أن آالف البحارة املسيحيني يفضلون اإلقامة يف سجون  "األوربية؛ ففرانسيس نايت يرى:

يف السجون  ،"الربدو  يفورنية، أو املوت من "اجلوعاجلزائر على التعفن يف السجون اللّ 
-1640 (Emanuel d’Aranda)أما األسري الفالمنكي إميانويل دارندا  55اإلجنليزية".

أفضل جامعة...لتعليم البشر لغة يف سجن اجلزائر: " 42أنه مسع أكثر من  ادعى، فقد 1642
   56".احلياة

يتم إما بداعي العقاب أو التسلية... ويصطف العبيد  ويرى آخر أن حرق الرأس كان
مساءا ليسمعوا أمساءهم يف السجل، مث يقادون إىل بوابات املدينة، حيث يطالبون بالذهاب 
بأنفسهم إىل السجن، وكل عبد ال يصل بعد ربع ساعة إىل هناك، أو أي واحد منهم نسي 

ن رجليه ويديه. ويف الصباح تنزع ذكر امسه للمنادي داخل السجن، يقيد بأحد األعمدة م
يت عنه القيود ويتعرض لعقاب جديد يتمثل يف الضرب بالعصا "الفلقة"، غالبا بني مائة واملائ

ربطها وحيكم على األسري الذي ميسك برفقة امرأة جزائرية بقطع رأسه؛ أما املرأة فيتم  57ضربة.
58على بعد ميل بالبحر.ووضعها يف قفص يرمى 

  

  

                                                           

54
  .216مصدر سابق، صجيمس ويلسن ستيفن،  

55 Fisher (Sir Godfrey), Légende Barbaresque : Guerre, Commerce et Piraterie en 
Afrique du Nord de 1445 à 1830, Trad. et Annoté par Farrida HALLAL, Office des 
Publications Universitaires, Alger, 2002, p.157. 
56Aranda, Emanuel d’., op.cit, p.152.   
57 Gregory Fremont-Barnes, op.cit, p.74. 
58  Foss John, A Journal of the Captivity and Sufferings of John Foss, Newburyport, 
1798, P32. 
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  المصحات االستشفائية: -2

سيطرت منظمات الثالوث املقدس والرمحة، على عمليات الفدية ، يف كل من إسبانيا 

والعامل االسالمي منذ الفرتات الوسطى؛ لكن مع أواسط القرن السادس عشر، مت انشاء 

مستشفيات للعناية ؤالء األسرى؛ كون العديد منهم ال يتم فديته. واستمرت متواجدة حىت 

.59اية القرن الثامن عشر، رغم حقائق تؤكد تراجعها؛ بسبب تراجع عدد األسرى  

إن تأسيس هذه املستشفيات، كان برعاية مباشرة من طرف السلطة اإلسبانية، 

وإشراف جزائري؛ فحكام اجلزائر حاولوا وضع خمطط أكثر تنظيما، للتعامل مع أسرى احلرب 

ما مجاهرييا يف اتمعني اجلزائري واالسباين، كون يف كال الضفتني. هذا األمر كان يلقى دع

  األسرى املتواجدين يف املنطقتني؛ إما هم أفراد من العائلة أو األقارب. 

  المستشفيات: -أ

اعترب أن و قام األب سيبستيان بزيارة للجزائر، يف مهمة الفتداء األسرى،  1546يف سنة 

، ومسي باسم صاحبه وأحلق 1551سنة  ا صحة األسرى مهمة جدا، فقام بإنشاء مستشفى

وقبل هذا كان حسن باشا قد أنشأ مستشفى، خمصص لعالج "األتراك"،  بالسجن الكبري،

؛ أما رانج ودونيس 60يضّم مخسة غرف، اثنتني يف الطابق السفلي، وثالثة يف الطابق العلوي

                                                           

 Fray Fransisco)لعل أفضل روايتني مت تأليفهما عن املستشفيات، تلك اليت كتبها فراي فرانسيسكو سيلفاسرتي  59

Silvestre)  :يف عمله"fundación de histórica de los hospitales…1679" والعمل الذي ألفه ،
 Viage deاملعنون ب" (Francisco Jiménez de Santa Catalina)فرانسيسكو خيمينيز دي سانتا كتالينا 

Argel" وعن سيلفاسرتي فقد كان مديرا للمستشفى االسباين يف اجلزائر أواخر القرن السابع عشر، أما خيمينيز فعني ،
عن العملني ، وعمله كان عبارة عن يوميات؛ وهناك ايضا عمل آخر ال خيلو أمهية 1720-1717باملستشفى باجلزائر 

. (B. Porres)لصاحبه ب. بوريس  "…Los Hospitales Cristianos de Argel y Túnez "سابقني: 
 .Ellen G. Friedman, “Trinitarian Hospitals…, op.cit, p.552-53ينظر: 

 Haedo Fray Diego, Topographie et Histoire générale d'Alger, Tr. Mounreaut etينظر: 60

Berbrugger, Alger, 1870. 
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وأعلن الراهب برنارد  61مشفى يف اجلزائر، أواخر القرن السادس عشر. 34فقد أكدا وجود 

عن بناء  1612 -05 -16يف رسالة مسجلة بتاريخ  ،(Bernard Monroy)دومنروي 

مستشفى الثالوث املقدس، يف غرفة استمرت حىت االحتالل الفرنسي موجودة دون 

 62استخدام، بالقرب من املصلى، يف حانة سجن البايلك، على موقع من طريق باب عزون.

قائال: "إن األتراك واجلزائريني كانوا غالبا ما  1612، سنة (Manroy)ويذكر األب مونري 

يأتون إىل هنا (أي املستشفى)... لقد كان أمرا عجيبا بالنسبة إليهم أن يروا األرقاء 

املسيحيني هلم مثل هذه املؤسسة يف مدينة اجلزائر... فلم يوجد لديهم مؤسسة ممثالة 

   63ت هذه املستشفيات أوسع بكثري مما كانت عليه.ملرضاهم"، ويف القرن الثامن عشر، أصبح

 12لبعثة حمملة ب  Saint Vincent، إرسال سانت فينسن 1646شهدت سنة 

حيث ظل  ،(Lazaret)تربع ا لويس الثالث عشر  أنشأت مستشفى  ،(livre) ألف لرية

بعد طرد  1793، ورغم أنه أغلق سنة 1825املستشفى الوحيد املتواجد باجلزائر حىت بعد سنة 

منظمة الّالزريت من اجلزائر، لكن مت إعادة فتحه بعد أن تدخل نابليون، بإصدار مرسوم 

فرنك،   3000قدم فيها إعانة مالية سنوية هلذا املستشفى قدرت ب ، 1806-07-31مؤرخ يف 

، بعد احلصار م1827إىل غاية إغالقه ائيا سنة م 1825كل هذا مسح بإعادة فتحه سنة 

مخس مستشفيات  تضمكانت اجلزائر  1665ويف سنة  64الفرنسي على مدينة اجلزائر. البحري

أما  ،(Douan)األول والثاين تابع لسجن الباشا، الثالث يف سجن "على الشكل التايل: 

ويبدو أن هذه 65."الرابع فهو موجود يف سجن شليب، واألخري يسمى سانتا كتالينا

                                                           

61 Rang. S, Denis.F, Fondation de la régence d’Alger, Histoire de Barberousse, 
Chronique arabe du XVIe siècle sur un manuscrit de la Bibliothèque Royale , avec un 
appendice et des notes Tome2, p.aris: ,J. Ange éditeur, 1837.   
62 Berbrugger A, "Charte des hôpitaux …, op.cit, p.135. 

63 De Tassy Laugier, op.cit, p.203. 
64 Mostapha Kiati, Histoire de la Médecine en Alger, de l’antiquité à nos jours, 
Édition ANEP, Alger, 2000, p.87. 
65 Berbrugger A, "Charte des hôpitaux…, op.cit, p.136. 
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  (Pedro de la Concepción)الكونثيبثيوين املستشفيات كان قد أسسها بيدرو دي 

ومل يتبقى منها إال مستشفى واحد، هو املستشفى االسباين، حيث كتب ألونسو كانو 

(Alonso Cano)  66، أنه السجن الوحيد املتبقي يف اجلزائر.1777سنة  

، وضّم خالل القرن الثامن عشر 67كان يقع املستشفى االسباين يف شارع باب عزون

سريرا، وحسب كاثكارت؛ فإن كل األسرى كان مرحبا م يف هذا املستشفى، بغض  50

النظر عن انتماءام الدينية... وكان املستشفى حتت اإلدارة املباشرة "للجزائريني". تأتيه كل 

كما أكد القبطان االجنليزي  68صباح زيارة رمسية، ختتار من هو املناسب للعمل به (األسرى).

ودخل  69، أنه املستشفى الوحيد املوجود يف املدينة.1815ر اجلزائر سنة كروكر، الذي زا

املستشفى، "حيث رأى خملوقات بائسة من خمتلف األعمار ومن كال اجلنسني، رجال يبلغون 

من العمر ستني سنة، وأطفال ال يتجاوز سّنهم الثامنة... كان هناك العديد من النساء 

أا أم لثمانية أبناء، وطلبت منه النظر إىل ستة منهم   الصقليات، من بينهم امرأة، أخربته

  70كانت قد قضت معهم ثالثني سنة، تركنا هذه املشاهد املتوحشة" كتب القبطان كروكر.

كانت تقع االدارة العامة هلاته املستشفيات اخلمسة يف السجن الكبري، وهنا كان يقيم 

أيضا بالسجن الكبري صيدلية، مهمتها املدير العام للمستشفيات ومساعديه، وكانت توجد 

إىل جانب هذه املستشفيات، أوىل 71تزويد املستشفيات األخرى باألدوية واألعشاب الطبية.

                                                           

66 Ellen G. Friedman, “Trinitarian Hospitals in Algiers: An Early Example of Health 
Care for Prisoners of War, Catholic historical review, Vol.66, N°.04, 1980, p.555. 

67
  Plyfair, op.cit, p.307. 

68 Norman Robert Bennett, op.cit, p.79.  
69 Walter Crocker, op.cit, p.04.  
70 Ibid, p.06. 
71

 Ellen G. Friedman, “Trinitarian Hospitals…, op.cit, p.554. 
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حكام اجلزائر رعايتهم لبعض املالجئ، منها مصحة خاصة ألصحاب األمراض العقلية توجد 

  72بزنقة اهلواء.

كل مستشفى من املستشفيات اخلمسة السابقة، كان يضم ممرضة وطبّاخا، إضافة إىل 

قسيس إلقامة املراسيم املقدسة لألسرى األكثر مرضا، وكل هؤالء (املمرضني والطباخ) هم 

بيسوس ملالكهم. وكان ميكن ربط طبيب أو  02أسرى، يدفع املدير العام للمستشفيات 

، بعد قدوم أفراد منظمة الرمحة إىل اجلزائر 1723يف سنة  طبيب جراح باملستشفى، فمثال:

، جلبوا طبيبا جراحًا آخر  1724جلبوا معهم طبيبا جراحا؛ وحىت صيدليا أيضا. ويف سنة 

وكان يتم اختيار هؤالء األطباء بعناية يف اسبانيا، قبل إرساهلم حنو اجلزائر 73ألن األول تويف.

، يف اجلزائر (Alexandro San Millán)سان ميالن فبعد اية عقد اجلراح أليكساندرو 

، طُِلَب منه البقاء لسنتني اضافيتني. وعكس هذا فإن العديد من اجلراحني، كان 1763سنة 

 Felix)موراليسيتم ااء مهامهم أو استبداهلم، مثلما حدث مع الطبيب فليكس أنتونيو 

Antonio Morales)   إىل اجلزائر، حيث طالب املدير العام  1776الذي أرسل سنة

، وفعال مت استبداله بالطبيب ثيربيانو كنيادا 1778للمستشفى يف اجلزائر باستبداله، سنة 

(Ciriapano Cañada).74، والذي اشتغل مدة عشر سنوات باملستشفى العام مبدريد 

طبيب ومل يكن عالج األسرى منحصرا يف املستشفيات، ففي بعض األحيان كان جيلب 

  75املستشفى، إىل بيوت املالك ملعاجلة أسراهم.

يبدو أن املستشفى االسباين أصبح يدار من قبل طائفة الرمحة لفرتة من الزمن، وحتت 

محاية القنصل الفرنسي، لكن بعد املنافسة اليت نشبت بني أحد الرهبان ومنافس من القنصلية 
                                                           

  .34هبنسرتايت ج. أو، مصدر سابق، ص 72
73

 Ellen G. Friedman, “Trinitarian Hospitals…, op.cit, p.554.  
74 Ibid, p.554-55. 
75 David C. Moberly, p.iracy, Slavery, and Assimilation: Women in Early Modern 
Captivity Literature, A Thesis For the Degree of Master of Arts, Under the 
Supervision of Professor Stephen Buhler, Nebraska: University of Nebraska, April 
2011, p.27. 
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ليزية. وخيربنا مورغان: "أن املستشفى النمساوية، نقل املستشفى ليصبح حتت احلماية اإلجن

اإلسباين أسس يف األصل من طرف أحد الرهبان الكابوتشيني املدعو دون جون النمساوي 

(Don Jhon of Austria) بعد أن أسر من طرف حبارة اجلزائر، حيث استخدم املبلغ ،

وكذا شراء قطعة الضخم الذي أرسله له امللك النمساوي لفديته، لبناء املستشفى االسباين 

إن الشهادة السابقة تفتح لنا العديد من التساؤالت، حول 76أرض لدفن األسرى املسيحيني".

  من أنشأ املستشفى واملنظمة الدينية اليت يتبع هلا.

  :لمداخيالنفقات وال -ب

شهدت نفقات املستشفى االسباين تصاعد كبريا، باعتباره أهم مستشفى متعلق 

اجلزائر خالل القرن الثامن عشر. ففي الفرتة املمتدة بني ماي باألسرى، كان موجودا ب

، ضعف النفقات اليت صرفت  21,881، ارتفعت نفقات املستشفى إىل 1710وديسمرب 

 34,712لتبلغ  1711، وارتفعت املصاريف سنة  10,042، واليت بلغت 1707طيلة سنة 

من اسبانيا، خاصة بعد سقوط مدينة ، وقد واصلت املصاريف يف االرتفاع، مع دعم 

  77وهران.

وحىت بعد تراجع عدد األسرى باجلزائر، أواخر القرن الثامن عشر، استمر وجود 

املستشفى باملدينة؛ حيث تطلعنا إحدى الوثائق عن وجود مرضى باملستشفى يف الفرتة 

ث املقدس يف ؛ وعلى الرغم من هذا الرتاجع، استمرت منظمة الثالو 1780- 1770املمتدة بني 

امتالك املستشفى، مزودة بثالثة رهبان، طبيب، طبيب جرّاح، صيديل، واثنا عشر مساعدا.  

أسريا باملستشفى،  35,833كما أن الوثيقة تطلعنا خالل الثمانية والعشرين سنة، معاجلة 

  78.%94أسريا...أي مبعدل عالج يقارب  33,743أسريا فقط، بينما عوجل  2,090تويف منهم 

                                                           

76
  Josef Morgan, History of Piratical…, op.cit, p.235. 

77
  Ellen G. Friedman, “Trinitarian Hospitals…, op.cit, p.556. 

78 Ibid, p.557. 
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ويضاف إىل هذه املداخيل األموال اموعة، من خالل التربعات، "فمثال: يف سنة 

منحت السلطة االسبانية رخصة، ملنظمة الثالوث املقدس، جبمع التربعات يف مناطق  1678

  79، لصاحل املستشفى اجلزائري مدة أربع سنوات".(Indies)اهلنود احلمر 

وال املتربع ا، حيث أصدر الداي قرارا ومل تكن مداخيل املستشفى تقتصر على األم

بياسرت عن كل ستة أسرى للمستشفى، لتحمل تكاليف دفنهم.  01يفرض على املالك، منح 

لكن يف حال خروج األسري من املستشفى، يسرتجع املالك البياسرت الذي دفعه للمستشفى.  

إىل املستشفى  بياسرت 03ترسوا على شاطئ مدينة اجلزائر، تدفع  سفينة أي كما أن

  80.اإلسباين

يضاف إىل املداخيل السابقة، نفقات ثابتة حاولت السلطة االسبانية الرمسية تقدميها 

ملنظمة الثالوث املقدس لالعتناء باحلالة الصحية لألسرى؛ فمثال: "إن أول التسجيالت 

ة بني . خالل الفرت 1759املتعلقات باألموال القادمة من اسبانيا، ظهرت ابتداء من سنة 

 سنويا...   66,000، قدرت األموال املرسلة من املسؤول العام يف مدريد بـ 1759-1769

بيسوس، عن كل ستة بوتاس  6,5كما أن احلكومة اجلزائرية، كانت تفرض ضريبة تقدر ب

Botas .81مخر تصنع، حيث متنح للمستشفى االسباين  

  األطباء األسرى بالجزائر: -ج

املالحظ عند دراسة قضية األسرى األطباء، سيجد احنصارهم يف التطبيب لكبار  إن

الشخصيات وأهل املدينة، وتعويضهم للنقص الذي خلفه التطبيب بالطب الشعيب أو احمللي 

  خاصة يف مدينة اجلزائر.

                                                           

79
  Ellen G. Friedman, “Trinitarian Hospitals…, op.cit, p.556. 

80  Josef Morgan, History of Piratical…, op.cit, p.234. 
81

 Ellen G. Friedman, “Trinitarian Hospitals…, op.cit, p.560. 
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الذي كان ولفهم الوضعية أكثر ال بد من إلقاء نظرة، حول الطب الشعيب يف اجلزائر، 

على األعشاب، وحىت خالل الفرتة االستعمارية، استمر األطباء احملليون يف استخدام  يعتمد 

كتب األطباء السابقني، فمثال: "ارتكز الطب الشعيب يف األوراس خالل الفرتة االستعمارية، 

على مخسة أعمال ألطباء سابقني، لعل أبرزهم عبد الرزاق (إبن محادوش) املعروف 

ة اجلزائر خالل النصف األول من القرن الثامن عشر، والذي ارحتل ب"اجلزائري"، ولد مبدين

  82عدة مرات حنو مكة، ومجع مالحظاته، يف كتاب مسّاه "كاشف الرموز".

إن أغلب املصادر اليت تناولت احلياة الصحية للجزائر العثمانية، أشارت إىل تعرض 

األمراض الفتاكة اليت مست املدينة  اجلزائر إىل أوبئة خمتلفة ويف كل القرون احلديثة، ولعل أبرز

، 1801، 1800، 1799هو الطاعون، "وقد عرفت اجلزائر مثال: انتشار الطاعون سنوات 

ومل تسلم اجلهة الغربية من الطاعون، حيث يذكر الرحالة أبو القاسم 83".1804، 1803، 1802

جلزائر فرارا من الوباء الزياين، أواخر القرن الثامن عشر أم "خرجوا من تلمسان إىل مدينة ا

الذي حّل ا، وكان عاّما يف العمائر اليت بينها وبني اجلزائر، فما نزلنا منزال إال وجدنا أهله 

ويصفها  1805- 1804وضربت ااعة املناطق الشرقية أيضا (قسنطينة) 84يدفنون موتاهم".

عباد يأكلون حلم بعضهم العنرتي بقوله: "أنزل الّله القحط على اخلاص والعام، حىت صاروا ال

وقد أدت إىل هالك العديد 85من شّدة اجلوع وانقطاع الطعام، واستمر ذلك مّدة سنة كاملة".

                                                           

82
  Hilton-Simpson W., Arab Medicine Surgery, Study of the Healing Art in Algeria 

London: Oxford University Press, 1922. 

، كلية 01، جملة دراسات انسانية، ع"فلة القشاعي، "وباء الطاعون يف اجلزائر العثمانية وسلم حدته وطرق انتشاره 83
  .134، ص2001،  العلوم االنسانية، جامعة اجلزائر

أبو القاسم الزياين، الرتمجانة الكربى يف أخبار املعمور برّا وحبرا، تح. عبد الكرمي اجلياليل، دار نشر املعرفة، الرباط،  84
 .148، ص1991

حممد صاحل بن العنرتي، فريدة منسية يف حال دخول الرتك بلد قسنطينة واستيالءهم على أوطاا، أو تاريخ  85
 .87، ص2007حيىي بوعزيز، دار هومة، اجلزائر،  قسنطينة، تح.
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من الناس، من بينهم العلماء كالفقيه عبد القادر السنوسي ابن زرفة، وأخيه الفقيه اهلامشي، 

  86ديب صاحب تأليف "فتح وهران"، مصطفى ابن عبد اهللا.وابن عمهما األ

لقد أظهر أغلب الكتاب األوربيني ممن زاروا اجلزائر العثمانية، احتقارا للطب احمللي 

فقد أكد لوجيي دوتاسي "عدم وجود أي طبيب يف مدينة اجلزائر، وال يف أي مكان 

وأما توماس مسيث فيعترب أن الطب يف اجلزائر، كان منحصرا لدى فئة السحرة 87باململكة".

تلون مكانة راقية يف اتمع: "لقد رأيت رجال أعمى، عوجل بعشب، والعرافني، الذين كانوا حي

وبنوع من االستهزاء يذكر هابنسرتايت: "ما 88من طرف اجلزائريني". (Hegn)يسمى حقن 

دمت ال أستطيع اقناع هؤالء الناس، بأن كل مرض من األمراض، يتطلب دواء خاصا، فهم 

االت املرضية. فضال عن كوم حيملون يعتقدون أن دواء واحدا، كفيل أن يشفي كل احل

ويؤكد الرحالة كامبل األسكتلندي الذي زار اجلزائر 89نظرة جيدة عن كفاءة األطباء النصارى".

  90: "أن السكان احملليني ال ميلكون طبيبا واحدا خلياطة جراحهم".1834سنة 

احملليني  إن الوضعية السابقة جعلت من احلكام، أكثر حذرا يف التعامل مع األطباء

وجعلت من الطب الشعيب، طب العامة من الفقراء، ويف املناطق اليت تقع خارج مدينة 

اجلزائر، كون السكان احملليني أصبحوا ينظرون إىل الطاعون "كعقاب إهلي"، ويف املقابل جعل 

احلكام من األطباء األسرى معاجليهم اخلواص، وقد برز يف هذا اال العديد من األطباء 

  سرى سنحاول تعريفهم، كاآليت:األ

                                                           

، جملة الواحات للبحوث "نظرة على األحوال الصحية باجلزائر العثمانية يف أواخر عهد الدايات"حممد الزين،  86
  .2012، جامعة غرداية، اجلزائر، ديسمرب 07والدراسات، ع

87  Laugier de Tassy, , p.o.cit, p.82. 
88 T.S, op.cit, p.56. 

 
   .77هبنسرتايت، مصدر سابق، ص89

90 Thomas Compell, Jornal of a Residence in Algiers, Vol.01, London: Henrey 
Colbern, 1842, p.10. 
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، وقد استغل 1678ة اذ املستعمرة االسبانية بوهران سنقدم إلنق مانويل مورللو: -1

من قبل اجلزائريني، ومت نقله إىل  ته اخلاصة لشراء األدوية وتوزيعها على املرضى... اعتقلو ثر 

اجلزائر، حيث بقي ثالثة عشر عاما. وساهم يف عالج الوباء، وقد وهبت له السلطات 

  91اجلزائرية حريته، اعرتافا باسهاماته.

م،  1713ه/1125طبيب هولندي، كان أسريا لدى باي قسنطينة سنة سانسون:  -2

قسنطينة، حيث زوده مبعلومات حول كان على اتصال مع العامل توماس شاو عندما زار 

  92الطب.

نة، كون عمله لعله أشهر األطباء األسرى املشهورين يف املديسيمون بفايفر:  -3

، وأطلق سراحه بعد االجتياح الفرنسي للجزائر. 1825أسر بفايفر سنة ترجم إىل العربية، 

يف معاجله كبار  وبعد عالجه الداي جعل منه طبيبه الشخصي، واحنصر نشاط بفايفر

  93مسؤويل الدولة، لكن أثناء الدخول الفرنسي، عمل يف معاجلة املصابني.

ولد مبنطقة بورستموث (إجنلرتا)، مت أسره من قبل حبارة اجلزائر  ماثيو ديدجون: -4
عتقد أنه سيجين الكثري، من اأحد األتراك إن "، يعترب طبيبا جراحاأواخر العهد العثماين، 

كان املالك يرسله ملعاجلة العامة، مقابل أموال معتربة، ونادرا ما   94جرّاح".موهبيت كطبيب 
كان يكلف مبهام غري طبية، وحسب ماثيو ديدجيون: "لقد كان يرسلين سيدي إىل األرياف 
ملعاجلة املرضى... لكن هذا مل يكن يرضي جشع مالكي الذي جعلين أعمل يف حديقته 

  95أيضا".
                                                           

  .108-107، ص2013، اجلزائر، ANEPمصطفى خياطي، الطب واألطباء يف اجلزائر العثمانية، منشورات  91
  .108املرجع نفسه، ص 92

  بفايفر، مصدر سابق.ينظر: سيمون  93

94 Mathew Dudgeon, A True Relation of the Travels and Perilous Adventures of 
Mathew Dudgeon, Gentleman: Wherein is truly set down the Manner of his Taking, 
the Long Time of his Slavery in Algiers, and Means of his Delivery, London: 
Longmans, Green, and Co., 1894, p.15. 
95 Mathew Dudgeon, op.cit, p.15. 
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طبيب أمريكي، أسر من طرف حبارة اجلزائر يف "ديسمرب أندرهيل: أبدايك  -5
...حيث بيع ألحد أغنياء املدينة واملسمى عبد امللك، أحد قادة اجليش اجلزائري 1788
ولكن ما حدث مع الدكتور أندرهيل أنه بدأ حياته يف األسر، مشتغال يف سحب  96سابقا.

   97أن اعتدى على سيده.احلجارة لبناء حائط حديقة مالكه، حيث عوقب باجللد بعد 

بالتدخل من أجله؛ ليقوم املدير العام للمستشفى  Priestوقام أحد األئمة املسلمني 
االسباين بشرائه من مالكه السابق عبد امللك، ويعّني يف غرفة األدوية، مع السماح له باخلروج 

  98إىل املدينة لتقدمي العالج.

طبيب إيطايل، أسره الرايس حممد ، Pascual Gamizoباسكال غاميزو:  -6

حمبوب  1000م، مقابل 1781/هــ1195االسالمي، اشرتاه الباي صاحل حاكم قسنطينة، سنة 

  99فرنك فرنسي. 4000أي ما يعادل 

 تلخيصهاورد ذكر أمساء العديد من األطباء األسرى، يف سجل التشريفات، سنحاول 

   100:يف اجلدول التايل

  »المذكورين في سجل التشريفاتاألطباء األوربيين 

  اآلسر  سنة األسر  البلد  الطبيب

  الريس أمحد الدباغ  م1750ه/1173  الربتغال  خواكينو كارديرو

  الريس حممد الشيباين  م1756ه/1180  الربتغال  جوزيف ألبريت

  الريس علي  م1760ه/1183  الربتغال  سيمون بيدرو

                                                           

96 Updike Underhill, op.cit, p.106. 
97 Ibid, p.125-127. 
98 Ibid, p.152. 
99 Albert  De Voulx, Tachrifat…, op.cit, p.90.   
100  Ibid, p.86, 87, 93, 101, 102. 
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  ألغاندجي وحممد عزالريس   م1776ه/1190  الربتغال  لويس جوزيف

  الريس ألغاندجي وحممد عز  م1776ه/1190  الربتغال  جوزيف أليدا

  الريس ألغاندجي وحممد عز  م1776ه/1190  الربتغال  خوان كارديرو

دوناستيا جيوكومو 
  ميسيافايل

  صاحل رايس اجليجلي  م1786هــ/1200  جنوة

  --   م1799هـ/1214  الربتغال  فرانسيسكو فينارد

  الريس محيدو  م1801ه/1217  اسبانيا  أنتونيو داكييتوخواكينو 

  :المسيحيينالحياة الدينية لألسرى  -3

تعترب احلياة الدينية لألسرى يف العامل االسالمي، أكثر قضايا الفرتة احلديثة جدال   

باعتبار أن من كتب يف املوضوع، أغلبهم ذات انتماء مسيحّي متعصب، وظلت الكتابات 

، حتمل توجهات الكنيسة، لكن مع بداية حترر العقل األوريب 1689اليت نشرت قبل سنة 

وفيما يعرف بعصر األنوار، برز جمموعة من الكتاب حاولوا إبداء خالل القرن الثامن عشر، 

  نوع من املوضوعية، لنظرم حول اإلسالم والعامل اإلسالمي.

  الممارسة الدينية لألسرى: -أ     

، الذي كان 1692راسل بايف حممد راكس كما يلقب يف املصادر االسبانية، يف أفريل 

ئر يتذمر من املعاملة السّيئة اليت يتلقاها من سيدته، زوجة أسريا يف مايوركا، أقاربه يف اجلزا

أحد الصيادين؛ "اليت مل تسمح له مبمارسة طقوسه الدينية، ومل متنح له الطعام، واليت تطّوقه 

باألغالل يف عنقه خالل الّليل، واليت تعامل بنفس السوء العبيد اآلخرين". بعد هذه الرسالة 

بالتدخل. وكرد فعل؛ "قام اجلزائريون بغلق الكنائس وتطويق كل  اتصل أقاربه بالداي وطالبوه
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وطالبوا منظمة الثالوث املقدس مراسلة إسبانيا والتأكد من 101األسرى املايوركيني يف األغالل".

أن حممد يعامل جيدا. يف رسالة املنظمة، يصفون فيها املعاملة احلسنة اليت يتلقاها املسيحيون 

من طرف اجلزائريني، وكيف أن رسالة حممد غّريت وضعيتهم: "لقد  ومنظمة الثالوث املقدس،

مؤخرا إىل مدينة اجلزائر، وخالل األيام القليلة اليت قضيناها  ]سدمنظمة الثالوث املق[وصلنا 

باملدينة، متتعنا بتسهيالت من طرف حاكم اجلزائر النبيل، وكل هؤالء اجلزائريني اللطفاء...لقد 

ويف األيام املقدسة فإن   لعبيد بالقدوم إىل الكنائس، حلضور القداسل ]اجلزائريون[مسحوا 

املالك جمربون أن يرسلوا عبيدهم لتأدية طقوسهم الدينية، وهم ال يفرضون على أي منهم 

التخّلي عن دينه، إم يعاملوم جّيدا يف العادة، وإذا صادف واحتج أي عبد للحاكم من 

نتيجة لتدخل الداي معاملة سّيده السّيئة، فإم سيعاقبون املالك وجيربونه على بيعه آلخر". و 

واملنظمة؛ فإن نائب حاكم مايوركا تدخل شخصيا، وقام بنقل حممد من ملكية مالكه السابق 

  102إىل سجن نائب امللك، وأرغم مالكه السابق على دفع  له كّل يوم. 

، يقول: 1767فيفري  23يف رسالة من الداي علي إىل أمني الدولة للبحرية الفرنسية، 

السمو مسعت أنه حدثت إهانة بقطع أذن الشخص الذي كان يتوىل مهام "صديقي صاحب 

اإلمام يف مسجد العبيد، وجعله ذا حمال لالزدراء العام... علما أنه يوجد هنا كهنة يف 

الكنائس النصرانية، جيتمعون فيها من أجل حضور طقوسهم الدينية دون أن يتجرأ أحد على 

: "إن العبيد مل يكن هلم أبدا مسجد مقام يف 1761س مار  30ورد عليه الوزير 103إزعاجهم".

  104فرنسا".

                                                           

101 Juan Vernét Gines, El rescate del arraez argeli Bibi, p.risionero en Mallorca, 
Tetuán: Instituto Muley el Hasan, 1952, p.207. 
102  Juan, Vernét Gines, op.cit, p.207. 

  .116،  مصدر سابق، ص2، ج1833-1700أوجان بالنتيت، مراسالت دايات اجلزائر إىل ملوك ووزراء فرنسا  103
  .119املصدر نفسه، ص 104
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إن املراسلة السابقة تؤكد أن الداي؛ كان يعترب ممارسة الطقوس الدينية لألسرى شيء 

بديهي، حىت أنه توقع وجود مسجد للمسلمني يف فرنسا؛ لكن أمني البحرية أكد أنه مل 

يثبت أن الطقوس الدينية لألسرى   السابقإن املوقف يوجد أبدا مسجد للمسلمني يف فرنسا. 

رغم أن فرنسا تعترب البلد األوريب  ؛كانت حمدودة يف فرنسا، ومتارس بشكل غري رمسي

الوحيد، الذي تأسست عالقاته مع الباب العايل على أسس غري أيدولوجية، واملراسلة السابقة 

  ق كإيطاليا وإسبانيا.تفتح اال للعديد من التساؤالت حول احلرية الدينية يف مناط

ذكر حممد القيسي التونسي، الذي كان أسريا يف كاتالونيا حول جمادالته للرهبان ي

اإلسبان: "وحقا ملن أسرته الروم، وكابد املشقة واهلموم، أن يكّلم لسانه، ويكون خري يومه 

ن يف أمسه... وغصبين ثوب اإلحسان واستبدلين به لباس احلرمان، ورماين بني حزب الشيطا

  105دار الكفر والطغيان، أخدم النصارى العصيان".

 Consejo)، جملس الدولة اإلسباين 1696راسل الداي "أمحد حاجي بن احلاج" سنة 

el Estato) خيربه فيها عن بلوغه أخبار تؤكد معاناة مواطنيه: "إن اآلباء االسبان يقومون ،

األسرى، فإن اآلباء السابقني املوجودين حتت محايتكم، وعندما ميرض  بإزعاج أسرانا

خيدعوم للتخلي عن دينهم، ويفرضون على فرساننا املسلمني التحّول إىل املسيحية... 

ومسعنا أن اآلباء االسبان، يأخذون أسرانا بالّليل عند احتضارهم، ويرموم من فوق جدران 

بعض اآلخر فيرتك يف القصور، وآخرون يطّوقون باحلجارة يف انتظار رميهم يف البحر، وأما ال

  106أكثر الشوارع قذارة، وحنن نراسلكم ونسألكم ملا تفعلون هذا".

قارن الداي بني املعاملة اليت يتلقاها األسرى املسلمون، مع تلك اليت يتلقاها األسرى 

املسيحيون باجلزائر: "حنن نعامل أسراكم يف هذا البلد مثل التابعني (املواطنني)، دون منعهم 

                                                           

حممد القيسي، مفتاح الدين يف اادلة بني النصارى واملسلمني من قول األنبياء واملرسلني والعلماء الراشدين، املكتبة  105
  .1557الوطنية اجلزائرية، خمطوط رقم 

106  Daniel Bernardo Hershenzon, op.cit, p.100. 



 بالجزائر األوربيين األسرى مرافق :السادس الفصل

279 

 

لكنائسهم، وانظر لكهنتكم، عندما ميرض األسرى، يقومون جبلبهم إىل من الذهاب 

املستشفى". وأكد للمجلس أنه يف حال عدم التدخل، فإنه سيقوم بنفس املعاملة: "ومن 

أجل ذلك راسلناكم كصديق، لكي ال تقولوا فيما بعد أننا مل نتلقى أي حتذير... ألننا 

وكل األسرى املوجودين يف مملكتنا... وسنحطم  سنفرض نفس املعاملة واألعمال على اآلباء

  107املستشفيات... وجنرب كل األسرى املسيحيني على الدخول يف االسالم".

يف حبثه حول العبودية، "أن أعظم تسامح هو ذلك الذي ميتد  (Blake)واعترب باليك 

لتأدية الطقوس الدينية لألسرى يف اجلزائر؛ فأعظم أربعة احتفاالت للكنيسة الرومانية: عيد 

عيد الفصح، مولد القديس جون والعذراء، تعترب أعيادا مقدسة بالنسبة لألسرى. لقد امليالد، 

قومون باستئجار كاهن خصيصا لراحة األسرى الروحية قرأنا أن مالكي األسرى النافذين ي

وبالنسبة للمالك اآلخرين، فإم يأخذون أسراهم بانتظام، مرة يف األسبوع لالعرتاف يف 

ويعترب باليك أن اجلزائريني أظهروا اهتماما بالعبد املتدين، عن غريه من العبيد  108الكنيسة".

ل، "أفضل من رجل ال ميلك دينا أصال". كما أم األقل تديّنا. "فاملسيحية" كما تعودوا القو 

ليسوا متحمسني لتحويل عبيدهم، "مسيحّي سيء... ال ميكن أن يكون مسلما جّيدا". إن 

العبيد ذات السرية احلسنة وحدهم، من يستقبلون يف اتمع االسالمي. والكهنة املأسورين 

سمح هلم باالنضمام إىل املنازل الدينية يعاملون باحرتام، ال يرسلون إىل األعمال الشاقة، بل ي

املنشأة يف اجلزائر. أما األطفال فيتم حتويلهم إىل االسالم، ومينحون إىل العائالت، ويصبح 

  109هذا الطفل أحد الورثة الشرعيني للمالك.

وعكس اجلزائريني؛ فإن اإلسبان كانوا يقومون ببيع األطفال املأسورين كعبيد يف 

اعرتف كريستوفال دي كروز أمام عضو الس املقدس حملكمة  1660األسواق، "ففي سنة 

                                                           

107 Daniel Bernardo Hershenzon, op.cit, p.100. 
108

  Blake William.O, The History of Slavery and the Slave Trade, Ohio: H. Miller, 
1860, p.79. 
109  Ibid. 
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التفتيش، فرياكروز باملكسيك، أن الشك يرواده حول الديانة الكاثوليكية. ولد كريستوفال 

باجلزائر، ومت أسره عند بلوغه سن التاسعة أو العاشرة من طرف سفينة اسبانية، وأخذ إلسبانيا 

وأكد كريستوفال أنه التقى على جزيرة سانتا دومنغو 110ّمد.حيث مت بيعه بسرعة يف السوق وع

(بالقرب من هاييت) مسلما يدعى عبد الرمحن، والذي أكد شكوكه حول الكاثوليكية. 

وادعى كريستوفال أنه حتدث مع عبد الرمحن، الذي مل يعّمد، ويشتغل كطباخ يف سفينة 

رمحن: "إن كانت تعرتيك كل موجوده على الساحل، تدعى ماريا املسيح، وقال له عبد ال

   111هذه الشكوك؛ فلماذا أصبحت مسيحّيا إذا".

وتؤكد بعض الوثائق أن املسلم، يف حال دخوله املسيحية، يطلق سراحه مباشرة، حيث 

، منح امللك الفرنسي احلرية ألحد العبيد 1685يعيش "كفرد مسيحي"؛ فمثال: "يف سنة 

ألنه ختلى عن ديانته ليصبح مسيحيا، ولقب بالالزاري  (Nassan)املسمى نسان اجلزائري 

(Lazare).112  

استخدم االسالم يف أوربا خالل الفرتة احلديثة، من طرف الربوتستانت كمذهب  

، والطوائف األخرى. فمثال: هاجم الَعاِملُ 113جديل ضد الكاثوليكية، الكويكرز، املارمونز

ة املذهب الكويكرزي جورج فوكس ، أحد قاد)1684-1603(الكاثوليكي روجر ويليام 

إن الصورة اهلمجية اليت حاول الكتاب  114ناعتا إياه ب"هذا حممد اجلديد".) 1624-1691(

                                                           

110 Karoline P. Cook, "Navigating Identities: The Case of a Morisco Slave in 
Seventeenth-Century New Spain", The Americas, Vol. 65, No.01, (Jul., 2008), p. 63. 
111  Ibid, p.68. 
112  Zuzana Wilcox, Charity and Social Reform: Civic Virtue, Spiritual Orthodoxy, 
and Local Identity in Seventeenth-Century Marseilles, A Thesis for the Degree Doctor 
of Philosophy, McMaster University, July 2012, p.220. 

ّلم من قبل املسيح ، ادعى فيها أنه كُ 1844-1805: طائفة أمريكية أنشأها جوزيف مسيث  Mormons زاملرمون 113
 Mormons", The History of Science and Religion"ينظر:  موروين. يسمى، وملك عليه السالم عيسى

in the Western Tradition: an Encyclopedia, New York: Garland Publishing, Inc., 2000. 
114 Thomas S. Kidd, “Is It Worse to Follow Mahomet than the Devil?”, Early 
American Uses of Islam, Church History, Vol.72, N°.04, 2003, p.767-768. 
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األوربيني تصوريها لإلسالم، امتدت إىل األسرى؛ فاألسري جون فوس كتب يف روايته: "إن 

ما األسرية لباسهم وحلاهم الطويلة، جتعل منهم وحوشا أكثر منهم خملوقات إنسانية". أ

؛ فقالت أن الرجل الغريب الذي أرسله زوجها لتحريرها (Eliza Bradley)إليزابيث براديل 

  115من اجلزائر: "على الرغم من مسرة بشرته؛ ال خيتلف عن مظهر عريب مهجي".

، دخل قسيس إسباين إىل أحد املساجد البارزة مبدينة 1667خيربنا باليفر أنه يف سنة 

الديانة االسالمية بعنف، ما جعله حيرق حيّا؛ وأكثر من هذا "يشوى"  اجلزائر، وهاجم 

وتطلعنا إحدى الرسائل اليت كتبها األب الفرانسيسكاين ألونسو 116يومني بعد هذا احلادث.

، إىل الس األراغوين، أكد فيها "أن 1663، يف جانفي (Alonso de Jesus)املسيح 

والصور (املتعلقة باملسيح املعلقة بالسجون)، وهدم كل الديوان اجلزائري أمر حبرق كل الكهنة 

لكن األمر الذي أصدره الديوان، جاء بعد وصول رسالة إىل  117الكنائس املوجودة باملدينة".

الداي من قبل جمموعة من األسرى املسلمني باألندلس، يطلعونه فيها "أنه ّمت إيقاف ستة 

قادس، وواحد من األندلس، بعد أن مت دفع  أسرى مسلمني من ميناء سانتا ماريا بالقرب من

ني يقومون بتدنيس أجساد املوتى املسلمني يف منطقة يفديتهم". كما أضافوا "أن املسيح

  118.(Sanlúcar de Barrameda)سانلوكار دي بارميدا 

هاجم العديد من الكتاب األوربيني، الرهبان وطريقتهم يف تضخيم صورة "املسلمني" يف 

اتمعات األوربية، "وقد كان دارفيوكس واضحا جدا يف هذه املسألة، عندما أشار إىل أن 

العامة يعتقدون أن العبيد املسيحيني يعانون الظلم والتعذيب الالإنساين؛ بعدها لّقب الرهبان 

، اليت كانت تستهدف تشجيع املساعدات، وأكد أنه (Pious lies)يب التقية" ب"األكاذ

هو نفسه كان خمطئا يف نظرته، إىل غاية زيارته تونس، أين رأى العبيد يعاملون بلطف". 

                                                           

115
  M. El-Moctar El-Shinqiti, Early American Perceptions of Muslims, p.17-18. 

116 Plyfair, op.cit, p.90. 
117

 Daniel Bernardo Hershenzon, op.cit, p.107. 
118

 Ibid. 
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اآلباء، بعدما قرأ عن االعمال  (Rehbinder)وبنفس الطريقة هاجم االملاين ريهباندر 

كان قاسيا على اآلباء الكاثوليك وكتابام املتعصبة.   السابقة حول مدينة اجلزائر، حيث

من سوء معاملة"، وحىت  "ال يعاين العبيد (La Condamine)وعلق الكوندمني 

أشارا إىل "احلرية الدينية اليت   (Payssonnel)بايسونيل و  (Desfontain)ديسفونتان

  119يتلقاها العبيد يف اجلزائر".

إن أغلب األسرى، حاولوا رسم صورة مثالية ألنفسهم، كوم استطاعوا احلفاظ على 

ديانتهم؛ رغم االبتزازات اليت كانوا يتعرضون هلا من طرف اجلزائريني: "لقد رأيت ضعاف 

كانوا يرتجونين ألختلى عن   ]اجلزائريون[القلوب، يتخلون عن مسيحيتهم... إن البعض منهم 

  كتب ديدجون.  120منهم" ديانيت، وأصبح واحدا

إمجاال فإن اجلزائريني أظهروا احرتاما كبريا للكهنة والديانة املسيحية، عّلق غراسيان "أنه 

دائما ما كان يتفاجأ من االحرتام الذي كان يبديه األتراك لرجال الدين االسبان... ويف كل 

   121مرة يدخل فيها االتراك كنيسته يقدمون بعض الفكة".

  :بمدينة الجزائر ىكنائس األسر   -ب

كل سجن، كان يضم كنيسة أو مصلى صغري، خمصص لألسرى من أجل إقامة   إن
قداسهم، ومتتلئ هذه السجون يف األعياد عن آخرها لدرجة أن املصلني كانوا يصطفون 

الوضع قائال: "تصبح األماكن مكتظة أيام االحتفاالت الدينية، ففي  خارجا، ويصف هايدو
يدع احلراس (األتراك) بعض األحيان كان يتوجب إلقاء القداس يف اخلارج، ويف هذا اليوم ال 

دون أن يدفع صائمة واحدة للدخول إىل املصلى، وهذا ما جيلب هلم أي شخص مير 
املذاهب الدينية املسيحية، حيث يسمح وكانت الكنيسة تضم كل   122مداخيل كبرية".

                                                           

119 Ann Thomson, Barbary and Enlightenment: European Attitudes towardes the 
Maghreb in the 18th Century, Netherlands: Brill, 1987, p.27-28.   
120

 Mathew Dudgeon, op.cit, p.09, 83. 
121 Ellen G. Friedman, “The Exercise of Religion by Spanish Captives in North 
Africa", op.cit, p.24.  
122 Haedo Fray Diego, Topographie…, op.cit, p.203. 
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... ويف أيام األعياد، خاصة عيد مذهبهلألسرى مبمارسة شعائرهم الدينية كل على حسب 
الفصح ورأس السنة تقام احتفاالت ضخمة؛ وذه املناسبة يقدم القنصل الفرنسي العشاء 

ولندي ففي بقية األيام يوم األحد، واإلجنليزي يوم االثنني، والسويدي يوم الثالثاء، أما اهل
وخالل هذه املناسبات يقوم األسرى باالستماع إىل موسيقاهم املعزوفة بآلة 123األخرى.

القانون واملاندولني...ومل تنحصر هذه االحتفاالت يف البانيو فقط، بل متتد إىل املدينة، حيث 
  124"حممد".الحظ األب غراسيان أن عيد مولد املسيح يف تونس، حيتفل به أكثر من مولد 

ومل تكن الكنائس املوجودة يف السجون، مقتصرة على املذهب الكاثوليكي، "فاألسرى 

 125الذين كانوا يّتبعون املذهب األرثوذكسي اليوناين، كانت هلم كنيسة يف أحد سجون اجلزائر"

وأحلق منزل األب املسؤول عن املذهب األرثودوكسي بكنيسة السجن، حيث يسمح لألسرى 

وحىت طائفة الكويكرز وعلى قلة أسراها   126ية تامة.لطائفة، بتأدية طقوسهم حبرّ وجتار هذه ا

: "حنن ندرك أن 1683كانت هلم احلرية يف إجراء طقوسهم الدينية، كتب أحد أعضائها سنة 

جانفي  10وجاء يف تقرير مؤرخ بـــ127األصدقاء (الكويكرز) حافظوا على لقاءام يف اجلزائر".

الربوتستانت لديهم أيضا مكان للصالة، حيث تؤدى يف منزل قنصلكم : "إن 1675

وهذا ما أكدته املعاهدة 128اإلجنليزي، من طرف عدة جنسيات: إجنليزية هولندية وأملانية".

: "أن يكون (القنصل) له مكان للصالة، دون أن يعرتضه أي إنسان 1682اإلجنليزية اجلزائرية 

إن األسرى املسلمني ادفني، على السفن الفرنسية،  ويف نفس الفرتة ف129بكالم أو فعل".

  130كانوا ممنوعني من ممارسة طقوسهم الدينية.
                                                           

123 Playfair, E. L, op.cit, p.10.  
124  William E. Wilson, op.cit, p.494-495. 
125 Payssonel , Jean - André, Voyage dans les Régences de Tunis & d’Alger, Vol.01 
Paris: Libraire de Gide, 1838, p.458. 
126

  Josef Morgan, History of Piratical…, op.cit, p.235. 
127

 Account of Slavery of Friends…, op.cit, p.09. 
128 Nabil Matar, Britain and the Islamic World…, op.cit, p.95. 
129

  Articles of Peace…, op.cit, p.15. 
130 Norman Robert Bennett, "Christian and Negro Slavery in Eighteenth-Century 
North Africa", The Journal of African History, Vol.01, N°.01, 1960, p.77. 
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  1551إن أول كنيسة ّمت تأسيسها مبدينة اجلزائر، كنيسة سانتا كروز بالسجن الكبري 

، التابع ملنظمة  (Sebastián del Puerto)من طرف األب سباستيان دل بويرتو 

خالل نفس الفرتة أنشأت كنائس أخرى أيضا يف سجون املدينة؛ خاصة الثالوث املقدس،  و 

  131مع وجود حاكم معتدل كحسن باشا.

كانت تعتمد هذه الكنائس يف عائداا، أوليا على األموال اموعة يف اجلزائر. وأهم 

مصدر من هذه األموال تلك الضريبة املفروضة على أصحاب احلانات، حيث جيب عليهم 

عن كل كيس ُيصنع من اخلمر ؛ أما املصدر اآلخر األكثر أمهية، هي األموال تسديد نسبة 

اموعة من األسرى؛ حيث يسمح لكل راهب يف كنيسة السجن، أن جيمع األموال من 

أسرى السجن الذي تتبع له الكنيسة. إن العديد من اجلزائريني واألتراك مينحون هدايا 

الفوانيس، "الحظ أحد الفرانسيسكانيني خالل للكنائس، على شكل مشوع وزيوت إلضاءة 

القرن السابع عشر، أن زينة الكنائس املوجودة يف السجون اجلزائرية، بالشموع وزيوت اإلنارة 

  132باهضة الّثمن، حبيث ال توجد كنيسة يف إسبانيا ذه العظمة".

ال يقل وخالل الثلث األخري من القرن السابع عشر، كان يوجد بالسجون اجلزائرية ما 

 133عن ستة كنائس. وكل كنيسة من هاته الكنائس كنت تضم على األقل راهبا واحدا.

يضاف إىل هذا أن كل املناطق االسالمية، كانت تضم مقابر لدفن املوتى 

وكانت توجد املقربة املسيحية باجلزائر، قرب "باب الواد؛ حيث أا استمرت 134املسيحيني.

  135".1816للجزائر سنة موجودة حىت بعد القصف اإلجنليزي 

                                                           

131 Ellen G. Friedman, “The Exercise…", op.cit, p.24. 
132 Ibid, p.27. 
133 Ibid, p.28. 
134 Nabil Matar, Britain and the Islamic World…, op.cit, p.94.  
135

 Plyfair, op.cit, p.308. 
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أحصى أحد املالحظني اإلسبان أوائل القرن الثامن، "وجود ثالثة كنائس بكّل من 

شهد عدد الكنائس اخنفاضا  اجلزائر، وكنيستني يف طرابلس الغرب، وواحدة يف املغرب". لقد

يف اجلزائر؛ نتيجة الخنفاض عدد السجون، كون كل السجون كانت تضم على األقل كنيسة 

  واحدة.

  :الوضعية الدينية لألسرى المسلمين بأوربا -ج

، مهمتها تعليم 1543سنة  "Casa dei Cataimen"أسس البابا بول الثالث 

  136اعتناق املسيحية عن طيب خاطر.وحتضري املسلمني واليهود، الراغبني يف 

وأجازت الكنيسة البابوية عملية املتاجرة باألسرى املسلمني؛ وحتويلهم إىل عبيد   

وبيعهم يف األسواق اإليطالية، "وذلك مبوجب براءة بابوية وقعها البابا بول الثالث (باولو 

جانفي  12ريخ ، ونشرت يف سجل القرارات البابوية بتا1548نوفمرب  08فريزي)، بتاريخ 

 Banda Sopra at tenere Schiavi e Schiave in)، حتت عنوان 1549

Roma) .137جتيز شراء واحتجاز العبيد نساء ورجاال، دون أي إعاقة من أي شخص  

الرابع، براءة بابوية جديدة نصت  واستكماال لقرار البابا بول الثالث، أصدر البابا بيوس

على إنشاء بيت جديد لتنصري األسرى املسلمني إىل جوار البيت األول، ومسي بيت 

، وقد مت ختصيصه إليواء النسوة األسريات الالّئي نصرن "Casa Monastro"الدير

وأسندت مهمة اإلشراف على الدير إىل جمموعة من الراهبات هن أخوات القديس 

   138دومينيك.

                                                           

136 Le baptême des musulmans esclaves à Rome aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le 
XVIIIe siècle", Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée, T.101, 
N.01. 1989, p.12. 
137 De Collenberg Wipertus Rudt, op.cit, p.09. 

، جملة الواحات "من تراث األسرى اجلزائريني يف إيطاليا خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر"إبراهيم سعيود،   138
  .73، ص2006، ديسمرب 01للبحوث والدراسات، ع
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وتوىل إدارة بيت التعميد مدير برتبة كاردينال، وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدّل على 

مدى أمهية هذه املؤسسة من الناحية الدينية، وكذلك من الناحية السياسية ألن البابا هو 

، مبقتضى قرار 1543نفسه من يتوىل تعيني مدراء هذا البيت، وذلك منذ تأسيسها يف نوفمرب 

  1771.139البابا بول الثالث وإىل غاية 

ويبّني اجلدول التايل عدد األسرى املسلمني الذين عّمدوا خالل حكم بعض الباباوات 
1605-1700:140  

  » 1700- 1605األسرى المسلمين المعمدين بايطاليا «

  المعمدين  الباباوات  المعمدين  الباباوات

  19  )69-1667(التاسع  كليمانت  72  )21-1605(بول اخلامس 

  55  )76-1670(كليمانت العاشر   43  )23-1621( غريغوار اخلامس عشر

  138  )89-1676( أنوسنت احلادي عشر  201  )44-1623(إيربان الثامن 

  10  )1691-1689(أليكساندر الثامن   87  )55-1644(أنوسنت العاشر 

  56  )1700-1691(أنوسنت الثالث عشر   88  )67-1655(أليكساندر السابع 

 183، منهم 1724- 1599"تركي" بفلورنسا بني سنيت  308وجنحت الكنيسة يف تعميد 

ولكن ما يالحظ أن التعميد مل يكن مفروضا يف فرنسا، باعتبارها  141امرأة. 125رجل و 

حليفة للدولة العثمانية، وحىت نظرا إىل األسرى كانت تقوم على مبدأ اسرتاتيجي، هو 

  توسيع أطماعها يف العامل اجلديد، ودعم حبريتها مبجدفني مسلمني.

                                                           

، األسرى املغاربة يف إيطاليا خالل العهد العثماين، أطروحة دكتوراه يف التاريخ احلديث، حتت إشراف إبراهيم سعيود  139
  .2010-2009، 02عائشة غطاس، جامعة اجلزائر 

140 De Collenberg Wipertus Rudt, op.cit, p.25. 
141 Samuela Marconcini, "Battesmi di "Turchi" a Firenze in Età Moderna", Annali di 
Storia di Firenzi, Vol.07, 2012, p.99. 
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ويقول أحد الباحثني ونفس الشي كان حيدث يف إسبانيا مع املورسكيني واملغاربة؛ 

اإلسبان: "إن أغلب املغاربة كان هلم إميان ديين قوي، حيث أم حىت وبعد إجبارهم على 

التعميد والتحول إىل الكاثوليكية، يبقى العديد منهم على أفكاره اإلسالمية؛ مثل حالة آرزيو 

د املغرب ، الذي صرخ قائال: "أنا ضد الّرب وال أؤمن به، وأنا من بال1548سانشو سنة 

  142، وإذا كان قريبا (الّرب) سأصبح مغربيا وأرفض تعميدي".(Berberia)اإلسالمي 

ونشر أحد الربتغاليني الدومينيكانيني  "داميان فونسيكا"، رسالة (النصيحة) باللغة 

، "حيث اقرتح أن اهللا 1612اإليطالية تبيح طرد املورسكيني؛ وترمجت إىل الكاستيلّية سنة 

 El"لطة الكاثوليكية، أن تقوم مبحرقة ترضي عقابه اإلالهي، ومصطلحه كان يتوقع من الس

Agredable Holocausto".143، احملرقة املقبولة  

وكان اهلدف األساسي للكنيسة اإلسبانية، هو تعميد األطفال املورسكيني واملسلمني 

يتجاوزوا  ، حيث أن كل األطفال الذين مل1609سبتمرب  01وذلك ما أقره جملس الدولة يف 

العشر سنوات، سيبقون يف اسبانيا ويتلقون تعليما من طرف الرهبان، أو املواطنون الذين هم 

وقد أصبح هذا القانون حمل  144سنة 30إىل  20حمّل ثقة الكنيسة، ويوجدون يف الكنيسة منذ 

نوفمرب)  7-أكتوبر 6التنفيذ، فمن بني املغاربة الذين ّمت جريهم من أليكانت واألندلس (

، كان 1610أفريل  17طفل. ويف وثيقة مؤرخة بتاريخ  14.000، فقدت العائالت 1609

طفل مغاريب أرسلوا غصبا خلدمة الكهنة ونبالء مملكة الكاستيل... ويف جويلية  1832هناك 

سنوات مبدينة فالنسيا، جيب أن  7، أعلنت الكنيسة أن كّل األطفال الذين هم فوق 1610

  145إىل كبار املسيحيني.يباعوا كعبيد 

                                                           

142 Andrés Acosta González, "Moriscos e Inquisición en Canarias Durente el Siglo 
16", Revista de la Facultad de Geografia e Historia, N.04, 1989, p.47-48. 
143 Damián Fonseca, Justa Expulsión de los Moriscos España,  Lacoma   Mascarado, 
1612, p.154. 
144 Pascual Boronat, Borrachina, Los Moriscos Españoles y su Expulsión, Vol.02, 
Valencia: Real Colegio de Corpus Christi, 1901, p.521-552.  
145 Pascual Boronat, Borrachina, op.cit, p.575. 
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ية، متارسها الكنيسة الكاثوليكية ضد املذاهب غري  نإن عملية التعميد كانت عملية روت

كاثوليكية؛ فحىت إن كان األسري بروتستانتيا، يفرض عليه التعميد مثلما حدث مع األسري 

ي نظريا يف هاسليتون الذي عّمد إجباريا. فاحلمية الدينية يف اجلزيرة اإليبريية، كانت تضاه

  إيطاليا؛ باعتبار أن االسبان كانوا يعتربون أنفسهم، الرعاة احلقيقيني للمذهب الكاثوليكي.

ويوضح اجلدول التايل أن األسرى املعمدين يف إيطاليا، مل يكونوا مسلمني فقط؛ بل 

  146:)1798- 1769(منهم من كان يتبع ملذاهب مسيحية غري كاثوليكية 

  »1798- 1769ن في ايطاليا جنسيات األسرى المعمدي«

  1798-1769  المنطقة  1798-1769  المنطقة

  08  الجزائر  06  القسطنطينية

  19  تونس  01  األناظول

  09  طرابلس  02  مصر، سوريا

  02  المغرب  --   تركيا األوربية

  03  رومانيا  03  اليونان

  03  أمريكا  04  كرواتيا

      04  إفريقيا السوداء

  

  

  

                                                           

146
 De Collenberg Wipertus Rudt, op.cit, p.527. 
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لنا اجلدول التايل جنس وعمر املسلمني الذين مت تعميدهم يف إيطاليا خالل  ويعطي

  147القرن الثامن عشر:

  »م18عمر وجنس األسرى المعمدين في ايطاليا خالل القرن «

  النساء  الرجال  األعمار

  06  06  حىت العشر سنوات

10  - 19   54  03  

20- 30   116  09  

30- 39   71  03  

40- 49   24  01  

50- 59   11   --  

60- 69   06   --  

70- 79   01   --  

  22  289  المجموع

،  يوّضح اجلدول السابق أن عملية التنصري كانت موجهة للفئات الصغرى والشّبانية

كوا فئة يسهل التأثري عليها؛ أو استمالتها للتخلي عن دينها؛ واملسامهة فيما بعد يف محل 

مشعل التنصري لألسرى املسلمني اجلدد؛ عكس الفئات الكربى اليت أصبح من الصعب 

إغراؤها حبمل دين جديد. كما أن اجلدول يؤكد أن عدد الرجال املعمدين كان أكثر من 

للّنساء؛ وميكن أن نرجع سبب قلة عدد  %7.08مقابل  %92.92إىل  النساء؛ بنسبة وصلت

  النساء األسريات، لقلة تنقل النساء يف البحر عكس الرجال.
                                                           

147 De Collenberg Wipertus Rudt, op.cit, N.02, p.523. 
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إن وضعية األسرى يف اجلزائر، كانت مقبولة إىل حد بعيد، فاألسرى مل جيربوا أبدا على 

التخلي عن دينهم نظرا للعامل االقتصادي واملادي، الذي كان يعود سلبا على املالك 

والدولة؛ فاملالك دائما ما كان يرى أن دخول األسري يف اإلسالم، هو عبارة عن خسارة 

ول األسري لن يعود عليه بالفائدة، أكثر من وجوده أسريا. واستمر مادية ، باعتبار أن حت

األسرى يف احلصول على العالج جمانا؛ حيث أن وضعيتهم الصحية، كانت تعترب أفضل 

  مقارنة بوضعية السكان احملليني. 
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يعترب القرن الثامن عشر، أكثر العصور ميكيافلية، وجتليا واضحا للتنوير الذي تأثرت 

به النخب األوربية بشكل عام، وبدأ ينتقل هذا التأثر بشكل تدرجيي لعامة املواطنني؛ كل 

هذا أثر على نشاط الكنيسة والدعاية اليت كانت تنتهجها الكنيسة ضد الديانات واملذاهب 

 وأقل تعصباحول االسالم، أكثر تساحما  وأنتج الوضع  عصر جديدا للكتابة غري مسيحية.

  ...وغريهم.وشاو لوتاسيريهبايندر، مثل أعمال: جون لوك، 

أواخر القرن الثامن عشر، سريجع تأخرها  إن املتأمل يف تراجع قوة البحرية اجلزائرية 

أن البحرية اجلزائرية استمرت حيث السائد يف أوربا؛  العلميإىل عدم مواكبة الدايات للتطور 

الغراب...إخل كسفن رئيسية يف البحرية اجلزائرية، يف حني و  يف استخدام سفن الغليارة، الشباك

لكن نظرة سريعة حول أوضاع لصيد البحري؛ أوربا لأن هذه السفن كانت تستخدم يف 

ى عمن السفن يد القوى األوربية الكربى طورت نوعا جديدا البحرية اجلزائرية، يؤكد أن

اليت كان يكلف بناء واحدة منها مبالغ مالية ضخمة ، (Ship of line)السفن العالية 

دولة صغرية مثل اجلزائر، واليت مل تكن ميزانيتها ببالنا ا فمكربى، الدول الاستنزفت طاقات 

  .ا النوعذسفينة واحدة من ه حىت السنوية لتبين

كان ،  1830ن الثامن عشر وحىت سقوطها سنة ر إن اجلزائر كقوة حبرية أواخر الق 

كسوط ضد الدول األوربية النامية مثل   علتلكنها جُ  من قبل فرنسا وبريطانيا،ميكن إسقاطها 

 اقتصاداملركز اخلامس أوربيا، ويشهد تطورا مستمرا كان يهدد  اقتصادهاالسويد اليت كان حيتل 

كقوة يط األطلسي والبحر املتوسط  دخلت احمل ا الواليات املتحدة األمريكية اليتذالدولتني، وك

. إن الظروف استهالكها من القمحمن  1/4با مبا نسبته أرو تزود وأصبحت ؛ نامية مؤثرة

 اجلزائر السابقة قللت من التنافس الربيطاين الفرنسي على اجلزائر؛ فقد كان ميكن إسقاط

ذا الفساد داخليا، وكنظرا للظروف السائدة  ،1830- 1800الفرتة  ذهخالل ه بسهولة
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السياسي الذي خنر األطر السياسية اجلزائرية، ودليل الضعف اجلزائري هو أن الربيطانيني 

  .أشهر، بواسطة سفيننني عاليتني 6استطاعوا غلق الساحل اجلزائري مدة 

إن قضية األسر، ظاهرة طغت على البحر املتوسط خالل الفرتة احلديثة، وال ميكن 

يد الطرفني ميكن إدخاهلم يف يف متّيز ا العصر، فاألسرى الذين وقعوا فصلها من منظومة 

  إطار أسرى احلرب.

متّيز العصر احلديث بظاهرة فريدة، فاألسرى البيض الذين وقعوا يف يد املسلمني،  و  

أي أن األسري كان يقوم بنفس األعمال اليت يقوم ا العبد؛ لكنه يف –" تبادلكانوا "أسرى 

يف أمريكا أو أوربا األسود ، عكس العبد غالبا لدية األمل يف احلصول على احلرية املقابل كان

، باعتباره "ذا قيمة لالستعمال"؛ وهلذا ميكن أن احلصول على حريتهالذي مل يكن يأمل 

أمال يف نلحظ أن االسري كان ميثل جزءا من ثروة سيده، ما كان يدفعه للمحافظة عليه، 

  . ان ميوت يف العبودية؛ عكس العبد الذي كبيعه

،  أرثوذكسكل الطوائف املسيحية دون متييز (منحت لإن احلرية الدينية لألسرى،  

. وميكن أن ندخلها يف إطار املنظومة التكاملية اليت  )...إخل، والكويكرزبروتستانتكاثوليك، 

لة العثمانية إمجاال؛ فالتسامح الديين ميثل جزءا من التطور املنظومايت و كانت تعيش فيها الد

للدولة نفسها، حيث ال ميكن فصله عن التطور االقتصادي، االجتماعي، الثقايف والفكري. 

  باجلزائر والدليل أن العديد من كتاب العصر، أشاروا إىل أن الكنيسة الرئيسة بالسجن الكبري

؛ إضافة إىل احلرية إسبانيايف حال الكنائس الكربى عليه مما كان  أفضلكانت جمهزة جتهيزا 

  ارسة طقوسهم بكل حرية.مللطوائف األخرى، للمالدينية اليت كانت ممنوحة 

سامهت "القرصنة" بشكل مباشر يف تطوير األسر، حيث كانت السبب املباشر يف 

كانت مرغوبة عندما متارس ضد فوقوع أسرى. وشجعت احلمية الدينية عمليات األسر؛ 

  أعداء الدين، وتدخل يف إطار احلرب املقدسة.
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إن عملية إحصاء األسرى اليت قدمت سابقا، تعّرب عن شهادات محلت الكثري من 

مالحظات لرحالة  مثّلتمصادقية، كوا ال تتعلق بتقارير أو إحصاءات رمسية، وإمنا الالّ 

ثريا منها محلت التضخيم يف طيّاا، خدمة للكنيسة وأسرى عاشوا يف اجلزائر؛ وذا فإن ك

  والسلطة الرمسية، من أجل االسراع يف عمليات التحرير، وكسب تعاطف اجلماهري.

شهدت احلياة الصحية اخلاصة باألسرى، تطورا ملحوظا، مقارنة بوضعية السكان 

ال أطباء من أوربا العام اخلاص باألسرى، مل ينقطع عن استقباالسباين فاملستشفى  احملليني

بالشعوذة ينخر تفكري العامة من  يبطبتعلى طول العهد العثماين؛ ففي الوقت الذي كان ال

السكان اجلزائريني، فإن األسرى املسيحيني حصلوا على أفضل رعاية صحية توفرت يف اجلزائر 

 ولةالدخالل هذه املرحلة، ووضعيتهم الصحية قورنت مبا حتصل عليه الدايات ومسؤولوا 

  ، كانوا يقومون بعالج األسرى.احلكامالذين عاجلوا  املسيحيني فنفس األطباء ؛أنفسهم

 إن  
ُ
أن أغلب املصادر األوربية، أرجعت  يرىاألعالج، قضية َالَحَظ عند دراسة امل

والعمل كبحارة، للدافع اجلنسي واملادي، الذي طغى على رغبات  اإلسالمسبب دخوهلم يف 

املتحول؛ لكن عند التدقيق يف األمر، سنفاجئ بالشراسة اليت دافع ا متحولون لإلسالم عن 

ويف املقابل فقد شهد االسالم، حىت أن الكثري منهم ماتوا وهم يدافعون عن الراية العثمانية. 

كان أوربا الشمالية باجتاه مشال إفريقيا، كملجأ من العصر احلديث هجرات كبرية لس

، حيث وحىت حياة الفقر اليت كان يقبع فيها املئات من األوربينيوالسلطة؛ االضطهاد الديين 

  .رأوا يف اهلجرة حال لبدأ حياة جديدة باجلزائر

إن "القرصنة" من الناحية القانونية مل يتم متييزها؛ إال يف الفرتة املعاصرة من قبل 

غري ، وقرصنة La Courseالباحثني املختصني؛ وقسموها إىل نوعني: قرصنة مشروعة 

، وذا فالقرصنة اليت كانت تصدر عن أطر رمسية، هي يف العادة La piraterie شرعية

تم حجزها يف يأعداء الدولة، وتدخل مجيع الغنائم اليت  قرصنة مشروعة، كانت توجه ضد
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؛ أما القرصنة اليت كان ميارسها "قراصنة" مستقلون عن الدولة، فكانت إطار الغنائم الشرعية

تعترب اعتداءات على التجارة الدولية، ويف حال إمساك واحد من هؤالء القراصنة يعدم 

  .مباشرة

اخلارجية للجزائر، يدفعنا بالضرورة للحديث  ويف األخري فإن احلديث عن العالقات

عن األسرى، كوم شكلوا حمورا مهما يف العالقات الدولية بني الضفة الشمالية واجلنوبية. إن 

أغلب املعاهدات اليت وقعت بني اجلزائر والدول األوربية محلت إشارات لألسرى؛ إما بالعمل 

كما أن الكثري من األزمات الديبلوماسية   ؛على تسريع عمليات حتريرهم، أو بتحسني ظروفهم

ها يف يد حبارة اجلزائر، وفشل ل الكربى، كان مرّدها وقوع مواطنيوالسياسية مع هاته الدو 

 . املفاوضات لتحريرهم
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  :01رقم الملحق 

  1816رسم تقريبي للحملة اإلنجليزية على الجزائر 

 
"Plan of the Battle of Algiers", Add MSS.Brit.Mus: 

23618.Fol.33. (Playfair, p161) 
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  : 02ملحق رقم 

إليدوارد  األمريكية سالم ةأحد أسرى السفين–صورة لرسالة أرسلها جورج سميث 

 1812/09/30 فيتبالين

  



 قائمة المالحــــــــــــق
 

299 

 

  

Smith, George C.1, Copy of letter to Edward Fettyplan [?] re: Smith’s 

status as slave in Algiers 1812/09/30, Manuscript document, Gilder 

Lehrman Collection: GLC02794 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 www.slavery.amdigital.co.uk 
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  رسالة جورج سميث كاملة:

"Dear Sir, , , Be not astonished !! for alas it is to here, that I am now 

addressing you as a Slave in Algeria. -- I lost convoy.-- met with adverse 

winds-- and fell into the hands of these witches in the 26th of Augt I am 

now at work upon the mole--my situation distressing- no distinction of 

persons- I was shipped of everything even the clothes to my back. -- For 

Heavens take give me some assistance, and you will conser an external 

obligation on me-- you know my kinds -- & my situation in life is good 

for $ 810 in Salem in cash I think you will not hesitate ro advance for my 

Ransom for I cannot Survivor [sic] Six months labor here. , Please to 

advise Mr. Sprajer or done other of you correspondents at Gibraltar to 

authorize the Swedish Consul to clear for my Ransom.-- I expect it will 

be about $1600-- I think that all differences will be adjusted between G. 

B. & American, Should they not [illegible] not let me [illegible] a Slave 

in Algiers -- I can order the money to be transferred to your Brother. -- , I 

am in great haste, you W>D-- , (signed) G.B. Smith. a Slave in Algiers". 

خيرب فيها جورج مسيث أن رحيا عاتية، اعرتضت سفينتهم، ما جعلهم يسقطون يف يد 

، وأنه يعمل حاليا على الرصيف، حيث أخذت منه مالبسه 1812أوت  26اجلزائريني بتاريخ 

دوالر  1600وأن وضعيته سيئة كأسري يف اجلزائر، حيث يرى أن حتريره سيكون حوايل 

أمريكي، ويطلب من إيدوارد االتصال بالقنصل السويدي باجلزائر سبارجر أو أي من معارفه 

  يف جبل طارق أمال يف حتريره.
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  : 03الملحق رقم 

ريح بالعمل بالفصل الخامس من االتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر بشأن قرصان تص

 المغرب

  

احلافظة تصريح بالعمل بالفصل اخلامس من االتفاقية املربمة بني فرنسا واجلزائر بشأن قرصان املغرب، 

  .، األرشيف الوطين التونسي60 امللف، 205
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  : 04الملحق رقم 

  18302-1578األوربيين في الجزائر من خالل مصادر مختلفة إحصاء عدد األسرى 

  المصدر  العدد  السنة
  Diego  de  Haedo  25000حوالي   1578-1581

 Magini (éd)  15000حوالي   1598

  Gramaye  35000أكثر من   1619

1625  25000  G.B. Salvago  

1640  30/40000  De Aranda  

1660  35000  Davity éd.  De Rocoles  

1662  12000  Père Auvry (Miroir)  

  Du Val  35000أكثر من   1665

1678  20/30000  De Fercourt 

1683  35/40000  A.  Manesson Mallet 

1684  35000  Pétis de  la Croix 

1693  4000  Lorance (Arch.  «De 

Propaganda  Fide) 

1696  1600  Lorance (Ibid) 

1698  2600  Lorance (Ibid) 

1700  8/10000  Comelin et  De la Motte 

1701  3000  Lorance (Arch.  «De 

Propaganda  Fide) 

1719  4000  Gueudeville (Atlas) 

1729  9/10000  Fau 

 Vander Aa  5000أكثر من   1729

 Shaw  2000حوالي   1738

                                                           
2
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1785  2000  Von Rehbinder  

1787  2000  Venture de Paradis 

1788  800  Von  Rehbinder 

1788  800  G.T. Raynal 

1789  500  Venture de Paradis 

1796  700  Alasia (Arch.  «De 

Propaganda  Fide) 

1801  500  Vicherat 

1805  1200  Joussouy 

 Playfair  1642حملة إكسموث:   1816

1830  122  De Grammont 

Cresti Federico, Alger à la Période Turque, Observations et Hypothèses 

sur sa Population et sa Structure Sociale, Revue de l'Occident musulman 

et de la Méditerranée, N°44, 1987. 
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  :05الملحق رقم 

تطور عدد األسرى بالجزائر خالل العهد العثماني من يوّضح إجمالي منحنى بياني 

  :1830- 1578خالل مصادر مختلفة 
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  :05الملحق رقم 

  :م17م و16منحنى بياني تفصيلي يوّضح تطور عدد األسرى بالجزائر خالل القرنين 
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  :05الملحق رقم 

  :م19م و18منحنى بياني تفصيلي يوّضح تطور عدد األسرى بالجزائر خالل القرنين 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1700 1701 1719 1729 1729 1738 1785 1787 1788 1788 1789 1796 1801 1805 1816 1830

  
Cresti Federico, op.cit.  



 

 

 

 

1
 

  

 فهرس األعالم -1

 فهرس األماكن -2

  

  

  

                                                           

أي اسم يبدأ بـ"ابن" يدخل يف ؛ و مل أدخلها يف الرتتيب األجبدي فيما خيص الرتتيب األجبدي، فإن "ال" التعريف 1

  "أ".إطار الرتتيب األجبدي حرف 
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  - أ-         

  . 51ابن السراج األندلسي 

  . 52ابن خلدون 

  .72،71ابن رقية التلمساين 

  . 272أبو القاسم الزياين

  .88أمحد احلداد 

  .56آل كوديت

  .56ألونسو دو كونرتيرس

  .173إليزا هايوود

 ،36،37،38، 34، 17إليزابيث األوىل 

235 .  

 . 296أليكساندر الثامن عشر 

  . 296أليكساندر السابع 

  . 24،55،56، 22اأندري دوري

  .77أنطونيو دو بارثيلو

  .286أنوسنت الثالث 

  .286 أنوسنت احلادي عشر

  

 . 286أنوسنت العاشر 

  .175أوربان العاشر 

  . 77أوريل

  .220إغيلسونأولفري 

  . 54رايس  إيدن

  .286إيربان الثامن 

  -ب-        

  .71بابا حسن 

  .116بابتيست غراماي

  .120أبراهام  براون

  . 82بنجامني فرانكلني 

  . 54بورتندو

  .22بورجيوبراشيلوين

  .274بورستموث

  .286، 285بول الثالث 

  .286بول اخلامس 
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  . 191دي بول فينسنبول 

 .91بونبارت 

 .  124، 123بيار دان 

  . 191نوالسكوبيرت 

  .  268بيدرو دي الكونثيبثيوين

  .173، 172بينيلوب أوبني

  -ت-        

 .58 التمقرويت

  .64نتوماس آال

  .136، 83،82توماس جيفرسون 

  .248توماس ساندر

  .174 ،123توماس مسيث

  . 35توماس سينغلتون

  . 118،153توماس شاو 

  . 142توماس فيلبس 

              

   -ج-         

  .117بيتسجوزيف 

  . 86جوزيف دونالدسون

  .120جوشوقي

  . 82جون أدامس 

  .74 جون غابريال سباروانفيلديت

  . 122،219، 121جون فوس

  .    123، 113 جون فوكس

  .234جون لوك 

  .111فيلغانيون دو ديرون نيكوالس جون

  .244 ،234جون نيلسون

  . 37جون هاوكني

 . 115جون ويندوس

  . 198، 202جونس باركمان

  . 202جوهان أرفيدسون

  . 191، 43جيمس األول

  . 128جيمس بروس 
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  . 86جيمس مونرو 

  . 36جني بابتيستكولبارت

 .  23دولفورات جني

  .171جني فرانسوا رينار

  .  23جني فرجنيباين

  .75جني فون أوتفال

  .258جيورجيو فاساري إل جيوفاين

  - ح-           

  . 88احلاج سليمان

  .91حلاج علي ا

  .89،87،93،94محيدو 

 .106حسني 

  . 121،266، 55حسن باشا 

  -خ-         

  . 17خوان

 . 17،18ا خوان

 .   55خري الدين 

  . 24،26خري الدين بربروسة

  - د-           

  .59دانسر

  .91،249مصطفى 

  . 56،57درغوث باشا 

  .72دوتورفيل

  .06دون خوان

  . 94، 96ديكاتور

  -ر-         

 . 88الرايس صاحل 

 .240بريتن روبرت

  .149روجر أودي

  .280روجر ويليام 

  83، 136ريتشارد أوبريان

  .    31ريشفي
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   -ز-         

 .  23زابوالجنوس

  - س-         

 .240هارتليب ساموال

  .115 بارشاس ساموال

  .120سيول ساموال

  . 67ساموال مارتني 

  .189ماترين السانت

  . 38سانتا كروز 

  .20ستانلي الن بول 

  . 86سكجولدبراند

  .23،22سليم األول

  .19سليم الثاين

  . 23، 20 سليمان القانوين

  .133مسيث جورج

  .32سيجينسماند فاسا 

  .143سريفنتيس

  .20سيكنجر

  - ش-         

  . 40 الثالث عشرشارل 

، 23، 17،18،19،20شارل اخلامس 

25 ،27 ،77.  

  .26شارلكان

  .105، 96شالر

  . 76الشريف الزهار

  .240شكسبري 

  .179روسي  شوفايل

  -ع-         

  . 98عبد الرمحن التنالين

  .272محادوش) عبد الرزاق (إبن

  .273عبد القادر السنوسي ابن زرفة 

  .43عثمان باشا 

  .     53عروج 
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  .    30، 29علج علي 

  .29علي باشا 

  .261، 248علي بتشنني

  .31علي مصطفى 

  . 99عمر باشا 

  - غ-           

 . 286غريغوار اخلامس عشر

  .191غريغوري التاسع 

  . 192غريغوري الثالث عشر 

  - ف-         

  .220فاستمان

  .26، 23، 20فرانسوا األول

 . 244فرانسيس بايكون

 . 226فرانسيس نايت 

  .190فرانسيسكو زومال

  .18فليب األول

  ، 61الثالث فليب

  .37، 36فليب الثاين 

  .257فليب اخلامس 

  . 17،27فريديناند

  - ق-        

  . 31باي  قوصو

  -ك-        

  .57، 19كاثرين ميدتشي

  . 79كارلوس الثالث 

  .17كريستوف كوملبوس

  .240كالبريا

  . 286كليمانت التاسع 

 . 286كليمانت العاشر 

  . 189كليمنت الثامن 

  .25كولونا
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  - ل-         

    .28اللة مصطفى 

  96،97،100 اللورد إكسموث

  . 40،41،42لويس الثالث عشر 

  .39،41،36،168لويس الرابع عشر 

  .  23دونغالم لويس

  .23ليو العاشر

  - م-        

  .192ماثيو دي باسيو

  .92ماديسون 

  . 38مادينا سيدونيا

  .39مارك ب. هولت 

  .38،36ماري استيوارت

  .120راولندسون ماري

  ، 177ماري فالنات

  .178ماريا تار ميتلني

  . 180ماريا رودريغيز

، 177، 176، 119، 118 مارتنيماري  

247   

  . 27ماكسيمليان

  .131مانيال نوح ماردوخي

  .120، 119مثار كوتن 

  .174حممد الثاين 

  . 80حممد الكبري

  . 83 ،80 حممد بن عثمان باشا

  . 34مراد الثالث 

  ، 175مراد رايس 

  .273مصطفى ابن عبد اهللا 

  .   29مؤذن زادة 

  .66موسى رافيال سالوم

، 232، 179، 169موالي إمساعيل 

238 .  

  .175موليري 
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  . 72ميزمرتو

  .17ميشال

  - ن-         

  ، 174نابوليون بونبارت 

  .190نادال غافر 

 . 88النعمان 

 . 17نيكوالس أندرو 

  - ه-         

  .40، 31هنري الثالث 

  .31هنري الرابع 

  . 40هنري الرابع 

  .241هنري بلونت

  .113هنري دي ليسدام 

  .130هنري ستانفورد بالنكلي

  .130هودسون

  - و-         

  . 59،243وارد 

  .66وليام الثالث 

  .264وليام إيتون

 .115وليام لومرباير

  .117ويليام أوكالي

  - ي-        

  .66يعقوب دو باز 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.175يوسف رايس 
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  - أ-               

، 32، 31، 28 ،19 األراضي املنخفضة

34 ،36 ،37 ،38 ،39، 44 ،209 .  

     . 262، 23استنبول 

، 191، 43، 39، 36، 31 اسكتلندا

205.  

  .120، 51، 35االسكندرية 

، 120، 119، 117، 18 الشمالية إفريقيا

122 ،124 ،129 ،135 ،136 ،139 ،

142  ،170 ،193 ،196 ،240.  

 .30ألبانيا 

    .19 ألبيجراس

  .33األلزاس 

   .33اللورين 

، 43، 34، 33، 32، 20، 19 أملانيا

45 ،1 ،241 . 

   .61إليزا براديل 

  .90أليكانت 

  

 .22 اإلمرباطورية البيزنطية

  .44، 37 أمريكا

 . 207، 130،131أمسرتدام 

، 38، 37، 36، 35، 31، 21 إجنلرتا

42 ،43 ،44 ،45 ،48،46 ،59، 83، 

84 87 ،95 ،129 ،154 ،197 ،

  . 283، 263ـ، 250، 243، 206، 241

  .288، 52األندلس 

  .57أوليقا 

  .37إيران 

، 63،  27، 26، 25، 23، 17 إيطاليا

170 ،195 ،163 ،255 ،258 ،280.   

  - ب-                

   .18 بالبريو

  .185بالتيمور 

  .171، 169بالريمو 

   .37باي بيسكاي 
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    .208، 66، 56، 53، 52جباية 

 163، 106، 76، 48، 32، 17الربتغال 

173 ،192 ،200 ،201 ،279.  

   .188، 157برشلونة 

   .33بريطانيا العظمى 

  .202، 29البندقية 

  .221بوسطن 

    .23 البوسنة

  .151بوغليا 

 .30بولندا 

    .32بولندا 

  .32بوهيميا 

   - ت-            

  .164تابولسا 

  .22  ترانسلفانيا

  . 178، 53تلمسان 

  . 145، 121، 52تنس 

  .170، 59، 58توسكانيا 

، 72، 58، 55، 41، 33 ، 21 تونس

92 ،187 ،257 ،254 ،255 ،290.  

  - ج-              

   .44جبل طارق 

  .239جربة 

 .172، 34، 23جزر البليار 

  .194اجلمهورية التشيكية 

  203، 190، 170، 58، 54، 35جنوة 

280.  

  . 253، 250جون راولينز 

  .40جيندانفيلي 

  - خ-              

  .33اخلليج "الفارسي" 

  .24خليج القرن الذهيب 

  .53خليج قادس 

  - د-              
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، 200، 104، 76، 75، 37الدمنارك 

203 ،223.  

  .54  ،21 رودس

  .29روما 

  .194، 162رومانيا 

  - س-         

  .171سانتا ديغو 

  .20 سبري

  .75ستيبل 

  .163، 35سردينيا 

   .152سال 

   .73، 63، 60، 44 سال

   .193سلوفاكيا 

  .290، 35، 29سوريا 

، 203، 106، 75، 33، 31 السويد

204 ،216.  

  .170سرياكيوس 

   .58سيغنا 

  - س-            

   .234شرشال 

  -ص-            

  .162، 116، 75، 60، 58، 19 صقلية

  - ط-              

، 247، 54، 35، 32 ، 21 طرابلس

290.  

   .69. 59طنجة 

  .72، 71طولون 

  - ع-            

   .53عنابة 

  - غ-            

  .52 ،15 غرناطة

   .261غيانا 
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  - ف-              

  .160، 57، 21 فالنسيا

  35، 32، 28، 25، 22، 21 فرنسا

37 ،38 ،1 ،44 ،46 ،47 ،48 ،73 

76 ،84 ،90 ،95 ،148 ،156 ،166 

175 ،176 ،185 ،197،200 ،205 

213 ،237 ،239 ،241 ،263 ،287.  

  .166الفالمند 

   .63الفالندر 

  .296فلورنسا 

  .57فليتا 

  .25 ،21  فيينا

  -ق-         

   .63قابس 

، 227، 193، 192، 172، 40قادس 

290.  

   .  31، 30قربص 

  .20 القدس

  . 173، 100قرطاجنة 

 .20 القسطنطينية

   .281قسنطينة 

  .174القل 

  .55 قلطونية

  .24 القوط

  - ك-               

 .227، 20 الكارييب

   .297،  34 ، 20 الكاستيل

   .263 كاليدونيا اجلديدة

  .298كروايتا 

  .252كوتشا 
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  -ل-            

   .44، 43، 41الروشيل 

  .99، 77لشبونة 

  .23 لإلمرباطورية الرومانية

  .190، 72، 64، 63لندن 

  .35اللورين 

  .157ليس 

  .173، 172ليفورنو 

  -م-         

   .60ماسني 

  .172، 63ماسينا 

، 175، 173، 62، 24، 23 مالطا

243 ،251 .  

  .287، 286، 253، 166 ، 21 مايوركا

  .197، 29، 21 ار

  .84، 82املرسى الكبري 

              . 178، 60، 59مرسيليا 

   .155مستشاسيتش 

   .58مستغامن 

  .298مصر 

  .233، 213، 148، 83، 82معسكر 

  .298، 126، 38املغرب 

 ،51، 46، 44، 17املغرب االسالمي 

47 55 ،82 ،116 ،129  ،131 ،

158 160 ،205 ،251  .  

  .289، 20 املكسيك

     .246، 155مكناس 

  .166مليلية 

  .55منورقة 

  .44، 43مونتوبان 

  .55ميوركة 

  -ن-                

 166، 109، 77، 46، 37نابويل 

172 ،173 ،194 ،207.  

    .160نانت 
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، 167، 166، 35، 33، 24النمسا 

197.  

        .28نيس 

  -ه-           

   .173هافانا 

  .197اهلند الغربية 

، 63،68، 48، 39، 35، 34هولندا 

208.  

   - و-         

  .60واد امللح 

  ،97، 83الواليات األمريكية املتحدة 

127 ،166.  

  .24الوندال 

، 80، 58، 56، 55، 28، 24وهران 

82 ،83 ،84 ،255 ،282.  

 . 250ويليام راويل 

  -ي-          

   .30اليمن 

  .298، 166اليونان 
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  العربية:والمراجع المصادر  -أ

  :العربية المخطوطات -1

، خمطوط باملكتبة فيما جرى باجلزائر حني أغارت عليها جنود الكفرة هرة النائرةز ابن رقية التلمساين، ال -
  .2063الوطنية اجلزائرية، رقم 

 هـ.1240، سنة 22550خط هاميون، رقم الرصيد العثماين،  - 

 .ه1231 سنة، 22486 رقمهاميون، لرصيد العثماين، خط ا - 

، مفتاح الدين يف اادلة بني النصارى واملسلمني من قول األنبياء واملرسلني والعلماء القيسي حممد - 
  .1557الراشدين، املكتبة الوطنية اجلزائرية، خمطوط رقم 

 احلافظةبالعمل بالفصل اخلامس من االتفاقية املربمة بني فرنسا واجلزائر بشأن قرصان املغرب،  تصريح -

 .، األرشيف الوطين التونسي60 امللف، 205

ه)، خزانة قصر با عبد اهللا 1244هـ)، خمطوط أ (1233رحلة الشيخ سيدي عبد الرمحن التنالين (ت - 

  أدرار.

  هـ. 1192، 02الوثيقة ، 33العلبة ، جل احملاكم الشرعيةس -

  .1624جمهول، "احملكمة"، خمطوط، املكتبة الوطنية، رقم  - 

  :(المجموعات) الوثائق الرسمية المطبوعة -2

  .1987املؤسسة الوطنبة للكتاب، اجلزائر، ، 1830-1619 ، معاهدات اجلزائر مع فرنسا المج قنان -

 دار البصائر ،1798-1780حيىي، املراسالت اجلزائرية االسبانية يف أرشيف التاريخ الوطين ملدريد بوعزيز  - 
  .66، ص2009اجلزائر،   ،للنشر والتوزيع
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  المصادر: -3

خلدون: ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر، ومن  ابنخلدون عبد الرمحن ، تاريخ (ابن)  - 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 6األكرب، تح. خليل شحادة، جوي الشأن ذعاصرهم من 

2004.   

   ، تح. خمتار احلساين2زرفة أبو عبد اهللا بن عبد الرمحن، الرحلة القمرية يف السرية احملمدية، ج(ابن)  - 

هـ)، فتاوى أيب القاسم بن السراج األندلسي، حتقيق أبو 848السراج األندلسي أيب القاسم (ت (بن)  - 
   .2000األجفان حممد، امع الثقايف، أبو ظيب، 

، فريدة منسية يف حال دخول الرتك بلد قسنطينة واستيالءهم على أوطاا، حممد صاحلعنرتي (بن) ال - 
 .2007أو تاريخ قسنطينة، تح. حيىي بوعزيز، دار هومة، اجلزائر، 

، املرآة، تر. حممد العريب الزبريي، الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر، عثمان بن خوجة محدان (بن)  - 
2007.  

، دار الغرب االسالمي، بريوت، 2وزان الفاسي حسن بن حممد ، وصف إفريقيا، (جزأين)، ط(بن)  - 
1983.  

  .1974، ش. و. ن.ت، اجلزائر، مسلم ، أنيس الغريب واملسافر، تح. رابح بونار عبد القادر )بن( - 

أفوقاي أمحد بن قاسم احلجري ، رحلة أفوقاي األندلسي، خمتصر رحلة الشهاب إىل لقاء األحباب  - 
   .2004، حتقيق حممد رزوق، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1611-1613

الوهراين، تح. املهدي  الثغر راشدي أمحد بن حممد بن علي بن سحنون ، الثغر اُجلماين يف ابتسامال - 

 .1973البوعبديل، منشورات التعليم األصلي والشؤون الدينية، اجلزائر، 

مذكرات احلاج أمحد الشريف الزّهار، تح. أمحد توفيق املدين، الشريف ، احلاج أمحد  الزهار -

  .1974 ،ش.و.ن.ت، اجلزائر

الكربى يف أخبار املعمور برّا وحبرا، تح. عبد الكرمي اجلياليل، دار نشر  زياين أبو القاسم ، الرتمجانةال - 
 .1991املعرفة، الرباط، 

، تح. نوري اجلرّاح، دار 1691-1690حممد ، رحلة الوزير يف افتكاك األسري  غساين األندلسيال - 

  .2002لسويدي للنشر والتوزيع، أبو ضيب، ا
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 .1903ن وهران واجلزيرة األندلسية، بييفونطانا، اجلزائر، أرأس ، احللل السندسية يف ش وناصري أبال - 

، اجلزائر، 1816-1776أورين راي، العالقات الديبلوماسية بني دول املغرب والواليات املتحدة  - 

 .1978ش.و.ن.ت، 

توزيع، األصالة للنشر وال، مذكرات خري الدين بربروس، تر. حممد دراج، شركة  خري الدين بربروسة - 

  .2010لعاصمة، ا اجلزائر

  .1998بفايفر سيمون ، مذكرات جزائرية عشية االحتالل، تر. أبو العيد دودو، دار هومة، اجلزائر،  -

، تر. ججيك إلياس 1833-1700بالنتيت أوجان ، مراسالت دايات اجلزائر إىل ملوك ووزارء فرنسا  - 

 .2014أجزاء، دار الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر،  03سالمنية بن داوود، 

(مذكرات تيدنا أمنوذجا)، تر. عمرياوي تيدنا، اجلزائر يف أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماين  - 
 .2009أمحيدة، دار اهلدى، اجلزائر، 

لعريب، ش. و. ، تر. إمساعيل ا)1824- 1816(شالر وليام ، مذكرات شالر، قنصل أمريكا يف اجلزائر  - 
  .اجلزائر ن. ت،

كاثكارت، مذكرات أسري الداي كاثكارت قنصل أمريكا يف املغرب، تر. إمساعيل العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية،  -
1982.  

  .2013كاراي ماثيو ، خمتصر يف تاريخ اجلزائر، تر. علي تابليت، ثالة، اجلزائر،  - 

  .2011، تر. حممد زروال، دار هومة، 1816-1814، يوميات أسر يف اجلزائر  ميتزون جرييت -

 - هـ1145هابنسرتايت، رحلة العامل األملاين: ج. أو. هابنسرتايت إىل اجلزائر وتونس وطرابلس ( - 
 .2008م)، تر. ناصر الدين سعيدوين، دار الغرب االسالمي، تونس، 1732

، تر.على تابليت، منشورات 1795/1796ويلسن ستيفن جيمس ، األسرى األمريكان يف اجلزائر  - 
  .2007ثالة، اجلزائر، 
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  المراجع: -4

أوزوتونا يلماز، تاريخ الدولة العثمانية، الد األول ، تر. عدنان حممود سلمان منشورات مؤسسة  - 
  .1988فيصل للتمويل، استانبول، 

، دار البصائر للنشر والتوزيع 1830-1500بوعزيز حيىي ، عالقات اجلزائر مع دول وممالك ودول أوربا  -

   .2009اجلزائر 

  .2013، اجلزائر، ANEPخياطي مصطفى، الطب واألطباء يف اجلزائر العثمانية، منشورات  - 

 .2011، دار هومة، اجلزائر، 3، ط1830- 1514اجلزائر خالل احلكم الرتكي  عباد صاحل، - 

دار البصائر، ، 3ط، )1792-1492(دين أمحد توفيق ، حرب الثالمثائة سنة بني اجلزائر وإسبانيا امل - 

  .2009 اجلزائر،

 نظام أعماله، حروبه، سريته، ،1791- 1766 اجلزائر داي باشا عثمان حممد ، توفيق دين أمحدامل - 

  .2009 اجلزائر، البصائر، دار عهده، يف العامة واحلياة الدولة

، دار القصبة 2دراسات عن اجلزائر يف العهد العثماين " القرصنة، الواقع األساطري"، ج ،مروش املنور - 

  .2009 للنشر والتوزيع، اجلزائر،

، الشركة الوطنية 2طموالي بلحميسي ، اجلزائريون من خالل رحالت املغاربة يف العهد العثماين،  - 
  .1981 ،اجلزائر للنشر والتوزيع،

  .2007، رويبة، ANEPهابار ميشال ، قصة خيانة، تر. عبد الرزاق عبيد، منشورات  - 

  .2010امشي إياد علي ، تاريخ أوربا احلديث، دار الفكر، اململكة األردنية اهلامشية، اهل - 

  .1986، اجلزائرأبو القاسم سعد اهللا، املؤسسة الوطنية للكتاب  .اجلزائر وأوربا، تر جون.ب، وولف. - 

ياتسيك ماخوفسكي ، تاريخ القرصنة يف العامل، تر. أنور حممد إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب  - 

  .2008القاهرة، 
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  المجالت: -5

 ،06، عجملة الثقافة"، اسرتاتيجية حممد الكبري يف فتح وهران  واملرسى الكبري"عتو بلربوات ،  )بن( - 

 .2010وزارة الشؤون الدينية، 

جملة الواحات ، "نظرة على األحوال الصحية باجلزائر العثمانية يف أواخر عهد الدايات"حممد،  الزين - 
  .2012، جامعة غرداية، اجلزائر، ديسمرب 07عللبحوث والدراسات، 

جملة اهلجرة ، العثماين العهد خالل اجلزائر مدينة يف يحينيسامل األسرى سجون ، حفيظةخشمون  - 
  .2010 )، جوان5( السنوي امللتقيات مطبوعات سلسلة، والرحلة

، "من تراث األسرى اجلزائريني يف إيطاليا خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر"سعيود إبراهيم ،  - 
  .2006، ديسمرب 01، عجملة الواحات للبحوث والدراسات

،  جملة دراسات انسانية، "اجلزائر العثمانية وسلم حدته وطرق انتشارهفلة ، "وباء الطاعون يف القشاعي  - 
  .2001، 01كلية العلوم االنسانية، جامعة اجلزائر، ع

مركز ، جملة دراسات تارخيية، 1830-1519قرباش بلقاسم، بانياوات األسرى املسيحيني يف اجلزائر  - 

  .2014 مارس، 01ع، البصرية

جملة املواقف للبحوث والدراسات يف ، 1700-1571بلقاسم، مسألة االسالم يف اجنلرتا  قرباش - 
  .202، ص2015، ديسمرب 10عجامعة معسكر،  ،اتمع والتاريخ

 10، ع جملة عصور، "1791-1766الداي حممد بن عثمان باشا وسياسته: ، "عتو بلربوات  )بن( - 
  .2005جوان 

  األطروحات الجامعية: -6

محاش خليفة ، األسرة يف مدينة اجلزائر خالل العهد العثماين، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة  - 

 .2006يف التاريخ احلديث، جامعة مونتوري، قسنطينة، 

مذكرة مقدمة لنيل  ،1830-1519دباب بومدين ، األسرى والسجون يف مدينة اجلزائر العثمانية  - 
شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر، حتت إشراف حنيفي هاليلي،  كلية اآلداب والعلوم 

  .2008- 2007اإلنسانية، جامعة سيدي بلعباس، 
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، مهام مفتديي األسرى و التزامام االجتماعية يف مدينة اجلزائر خالل الفرتة  خشمون حفيظة -
ة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ االجتماعي لدول املغرب العريب، حتت إشراف  العثمانية، مذكرة مقدم

  .2006/2007كمال فياليل، جامعة منتوري 

سعيود إبراهيم ، األسرى املغاربة يف إيطاليا خالل العهد العثماين، أطروحة دكتوراه دكتوراه يف التاريخ  - 
  .2010- 2009، 02احلديث، حتت إشراف عائشة غطاس، جامعة اجلزائر 

 شهادة لنيل مقدمة رسالة اجلزائر، يف العثمانية السلطة إىل اجلزائرية املصادر نظرة شاطو حممد، - 
  .2009-2006 اجلزائر، جامعة احلديث، التاريخ يف املاجستري

  : الملتقيات -7

 الرحالة ندوة ،"لآلخر املقننة الصورة" السفارية الرحلة يف البحري اجلهاد أسرى :األسر قضايا ، املغرب معنينو عز -
  .2010 الدوحة، األول، الدويل املؤمتر واملسلمني، عربال

  المصادر والمراجع األجنبية: -ب

  1المخطوطات: -1

- "A Message of Elezabeth 1 to her Army at Tilebury on the Eve of 
Spanish Armada, 1588", (Manuscript). 

- Feb 27, 1690, Calender of Treasury Books, Vol. 09, 1039. 

- George Smith C., Copy of letter to Edward Fettyplan [?] re: Smith’s 
status as slave in Algiers, Manuscript Document, Gilder Lehrmen 
Collection, GLC02794. 

- Neapolitan Captives: Interesting Narrative of the Captivity and 
Sufferings of Miss Viletta Laranda, a Native of Naples, who, with a 
Brother, was passenger on Board a Neapolitan Vessel Wrecked Near 
Oran, on The Barbary Coast…, New York: Charles C.Henderson, 1830. 
Rare Book:C-6 S631A V.3 NO.25. 

                                                           

آدم دجييتال للوثائق األرشيفية، بعد أن حتصلت إن املخطوطات املقدمة أعاله، قمت بتحميلها من موقع مالحظة:  1
   ، حيث منحت يل التبويبات التالية:Free Accesعلى دخول جماين 

www.slavery.amdigital.co.uk 
www.travelwriting.amdigital.co.uk 
www.africanamericancommunities.amdigital.co.uk 
www.americanhistory.amdigital.co.uk 
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- Outbreak of 4000 Christian slaves at Algiers, Annual Register, 1765. 

- Robinson Richard, Letter to his Friends, A Single Sheets, The British 
Museum, N°03. 

  :(المجموعات) الوثائق الرسمية المطبوعة -2

- A Collection of All The Marine Treaties Subsisting between Great-
Britain, Commencing in The Year 1546, and including the Definitive 
Treaty of 1763, London: Printed for J.Millan, Charing-Cross, 1779. 

- American State Papers: Documents of the Congress Of The United 
States, From The First Session Of The First To The Third Session of the 
Thirteenth Congress, Inclusive: Commencing March 3, 1789, and Ending 
March 3, 1815. , Class I, Foreign Relations, Vol. 01, Washington: Gales- 
Seaton, 1832. 

- American State Papers, Class 1, Foreign Relations, Vol.01, Washington: 
Published by Gales and Seaton, 1832. 

- Bevans Charles I., Treaties and other International Agreements of the 
United States of America, 1776-1949, Vol.05, Washington: U.S 
Government Printing Office, 1970.  

- Devoulx Albert, Le registre des prises maritimes, Traduction d’un 
document authentique et inédit concernant le partage des captures 
amenées par les corsaires algériens, Alger, 1872. 

- Devoulx Albert, Tachrifat Recueil de Notes Historiques sur 
L’administration de L’ancienne Régence D’alger, Alger: Imprimerie du 
Gouvernement, 1852.    

- Jefferson Papers, (Lamb to Jeferson), Vol. 20, May 20, 1786. 

- Montagu Mary Wortley, The Complete Letters of Lady Mary Wortley 
Montagu: 1752-1762, Vol. 03, London: Claredon Press, 1967. 

- State Papers and Publick Documents of the United States, 2nd Ed, Vol 
10, Boston: 1817.  

- The diplomatic correspondence of the American Revolution : being the 
letters of Benjamin Franklin, Silas Deane, John Adams, John Jay, Arthur 
Lee, William Lee, Ralph Izard, Francis Dana... concerning the foreign 
relations of the United States during the whole Revolution : together with 
the letters in. 1829-1830, Edited by Jared Spark, Vol 04, Boston: Nathan 
Hale, Gray, Brown, 1829. 
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.- Sariny Yusuf, Osmanli belgeleride Cezayir, Ankara, Osmanlı Arşivi 

Daire Başkanlığı, 2010. 

  :المصادر -3

- A short History of Algiers, with a concise view of the origin of the 
rupture between Algiers and the united states, 3rd Ed, New- York, 
Published by Evert Duyckinck, 1805. 

- Acba. B, Remarkable shipwrecks or a collection of interesting accounts 
of naval disasters, with many particulars of the extraordinary adventures 
and sufferings of the crews of vessels wrecked at Sea, and of their 
treatment on distant shores, together with an account of the deliverance of 
subibors, Hartford, published by Andrus and Starr, 1823. 

- Account of Slavery of Friends in the Barbary States, towards the Close 
of the Seventeen Century, London: Edward Marsh, 1848. 

- Antonio de Sosa, Topoghraphy and History of algiers in an Early 
Modern Dialogue with Islam: Antonio de Sosa’s Topoghraphy of Algiers 
(1612),Edited by Maria Antonia Gracès, Tr. Diama de Armas Wilson, 
Indiana: University of Notre Dame Press, 2011. 
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