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ىرة الحرب كانت مبلزمة لمتاريخ اإلنساني بمراحمو كما يميزىا تعدد مظاىرىا التي تحدد ظا إف

تمارسو عمى المجتمع متسع مداه كدرجتو حسب الكسائل المتبعة في الحرب، كمف الذؼ كالتأثير  نتائجيا

ك التي أصبحت ظاىرة في العصر   .نتائج الحرب األسرػ التي تعتبر نتيجة سكاء لممنتصر أك المنيـز

الحديث في البحر األبيض المتكسط، كلقد كاف لمجزائر المتكسطية نصيب كبير في ىذه الحركب مف 

أخطارىا كتأجج أسرػ خبلؿ الحرب التي بينيما كبيف الدكؿ األكركبية خاصة إسبانيا في إطار الدفاع عف 

نار الجياد البحرؼ كأثره عمى األكركبييف المسيحييف جعميـ يسمكنو بالقرصنة كثيقة الصمة باألسرػ، كىنا 

تكمف أىمية المكضكع كبالذات في فترة الجزائر العثمانية بالتحديد، أيف كاف لؤلسرػ األكركبييف كقع كبير 

ف تحكالت عمى جميع األصعدة، ككذلؾ يمس عمى العالـ األكركبي كعمى الجزائر كما حدث فييا م

المكضكع أبعاد متعددة متعمقة بالمجتمع الجزائرؼ المسمـ فتتداخل ظاىرة األسرػ األكركبييف باإلسبلـ 

كالصراع اإلسبلمي المسيحي في الحكض الغربي لممتكسط بشكمو الديني كالسياسي، ككذلؾ تكاجد جماعات 

ئر المسممة كما ينتج عف التفاعل بينيا كبيف السكاف يستمـز التفحص أكركبية مسيحية كثيرة في ببلد الجزا

 الجيد لمحياة االجتماعية السائدة.

لتحدث عف مصير فئة دخيمة عمى في اتجاىاتيـ  لقد أسيب المؤرخكف باختبلؼ آرائيـ ك

المختمفة  المجتمع الجزائرؼ خاصة األكركبيكف كمنيـ الذيف سعكا إلى استغبلؿ ما يجرؼ لتحقيق أىدافيـ

إفتداء األسرػ األكركبييف في إيالة الجزائر مف  باختبلفيـ كمف ىنا جاء عنكاف المذكرة المكسكمة ب "

كأثرىـ  خبلؿ المصادر األجنبية" الذؼ نيدؼ مف خبللو إلى إبراز حياة األسرػ األكركبييف في إيالة الجزائر

 ة الرد عمييا.بعرض مكضكعي لما جاءت بو ىذه المصادر كمحاكل في المجتمع
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كما دفعنا الختيار ىذا المكضكع الرغبة في استقصاء أكضاع فئة كانت في كقت مضى محكر 

ف كانت غير مكجكدة اليـك فتأثيرتيا ببل شؾ كانت قكية كربما ال كالمتكسطي اىتماـ المجتمع الجزائرؼ  ، كا 

 تزاؿ سارية.

 ولكشف مالبسات الموضوع طرحنا اإلشكالية التالية: 

مصيرىـ في إيالة  ما ىكماىي الظركؼ المتعمقة بتنظيـ كصكؿ األسرػ األكركبييف إلى الجزائر؟ 

؟ ما ىك التأثير كالتأثر الناتج مف تفاعل فئات المجتمع الجزائرؼ اإلسبلمي االجتماعيالجزائر في النظاـ 

 مع ىؤالء األسرػ ككيف كاف أثره في المجتمع الجزائرؼ؟

يج التاريخي الكركنكلكجي لتكضيح فترات كجكد األسرػ في اإليالة كأضفنا عمى المنكلقد اعتمدنا 

   .االفتداءالمنيج التحميل الكصفي كخاصة مف خبلؿ رسائل 

كعف أىـ المصادر التي اعتمدنا عمييا فكانت ما كتبو ىايدك كالذؼ لو أىمية كبيرة في بحثنا 

خاصة مع قمة المصادر المتعمقة بالقرف السادس عشر، أما عف المراجع كانت كتابات األستاذ بمقاسـ 

كشف كفندت الكثير قرباش ميمة خاصة مع اعتماده عمى المادة الخبرية اإلنجميزية المتنكعة كالمميزة كالتي 

مف اآلراء خاصة آراء اآلباء الفرنسييف كاإلسباف، ككذلؾ استفدت مف رسالة الماجستير لمحة عائشة فيما 

 كالتزاماتيـيتعمق بأكضاع األسرػ األكركبييف، كمف رسالة الماجستير المعنكنة ب"مياـ مفتدؼ األسرػ 

 كسعييـ تجاه افتداء األسرػ في إيالة الجزائر. المفتديف..." كالتي بينت بدقة دكر اآلباء االجتماعية

 كلمعالجة المكضكع قسمناه إلى فصكؿ تتضمف مباحث كالتالي:
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الفصل التمييدؼ: تطرقنا فيو إلى المصطمحات الرئيسية الكاردة في البحث فحيث حاكلنا تتبع 

مع إعطاء نمكذج كتمييد المصطمح لغكيا كتاريخيا في إطار الحضارة اإلنسانية مدعما بالشكاىد التاريخية 

 متمثمة في ببلد المغرب اإلسبلمي كاألندلس قبل فترة الدراسة.

الفصل األكؿ: تطرقنا فيو إلى الظركؼ العامة لحرب الجياد البحرؼ لمبحرية الجزائرية مبينيف 

عف كسائميا كمظاىرىا كبينا عبلقة أسرػ الحرب بالنشاط البحرؼ، مع محاكلة إلعطاء نظرة سريعة شاممة 

 .كاجتماعياحياة األسرػ األكركبييف في اإليالة عمميا 

الفصل الثاني: تطرقنا فيو إلى ردة الفعل األكركبية تجاه األسرػ في الجزائر بشكل عممي 

كالمتمثمة في المسارعة في افتداء ىؤالء األسرػ كمف جية أخرػ تعرضنا لنتاج تفاعل بعض األسرػ مع 

 الى اعتناقيـ اإلسبلـ فأصبح أثرىـ أقكػ في المجتمع.المجتمع الجزائرؼ كالذؼ أدػ 

كما أدرجنا في األخير مبلحق تكضح أكضاع األسرػ حسب ما صكرتو المصادر األجنبية عمى 

 في أؼ مكاف مف مدينة الجزائر. يعيشكف بدكف أدنى ظركؼ عيش البشرأنيـ بائسكف معذبكف 

ع ككثرة المادة العممية كالخبرية التي كاجيتنا عدة صعكبات أىميا تعدد أبعاد المكضك كلقد 

المذكرة متضمنة  في كتب  إلنجازتستدعي الدقة في التحميل إضافة إلى ككف أغمب المعطيات البلزمة 

أجنبية مصدرية أك مرجعية ككثير مف المصادر مف الناحية المغكية كاألسمكبية تتميز بالصعكبة المتفاكتة 

درجتيا خاصة المصادر الفرنسية لمقرف السادس عشر كالسابع عشر، ككذلؾ تعدد المعاني جعمتنا نجتيد 

 كالحمد هلل  لتقديـ أفضل ما يمكننالتجاكزىا ا جاىديف ، لكف عممنفي التحقق مف المعنى المقصكد كتأكيده

 الذؼ أعاننا عمى ذلؾ.



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: مفاىيم حول األسر والسبي والرقيق. -

واألندلس في  تجارة الرقيق في المغرب اإلسالميالمبحث الثاني:  -

 .القرن الرابع عشر والخامس عشر

إفتداء األسرى في المغرب اإلسالمي واألندلس في  :الثالثالمبحث  -

.القرن الرابع عشر والخامس عشر
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 المبحث األول: مفاىيم حول األسر والسبي والرقيق

 لممفاىيم: واالصطالحياإلطار المغوي -1

 (: Captivitéاألسر) -1-1

صطالحا: -1-1-1  لغة وا 
 لغة: 

َساًرا فيك آِسر (:Captureَأَسَر ) ، فأسر جنديا أؼ قبض عميو كأخذه َأِسيرا في 1َيْأِسُر، َأْسًر ، كاِ 

كاألْسُر في  2الحرب كاستأسر الشخص أؼ أسمـ نفسو كأخذ أسيرا كمصدره أْسر أؼ قيد ، ككضع في األْسر

 3المغة الحبس كالشد كاألخذ.

، ككل محبكس في قد أك سجف  5، فيك األخيذ ، المقيد ، المسجكف  4المأخكذ في الحرب اأًلِسيْر:

كقد كرد الجمع في القرآف الكريـ بصيغتيف ىما َأْسَرػ كُأَساَرػ  6كالجمع ُأَسَراْء كُأَساَرػ كَأَساَرػ كَأْسَرػ 

ألف آخذه يستكثق منو  كيقاؿ لؤلسير مف العدك أسير 7ككمتاىما تعبراف عف األسير المأخكذ في الحرب.

كىك العقد الذؼ يشد بو الشيء كالحبل  8باإِلَساْر كىك الِقد لئبل يفمت  كيقاؿ ُأِسَر فبلف ِإَسارا كُأِسَر بِاإِلَسار

                                                           
 .71، ص 1992، دار العمـ لممبلييف لمتأليف كالنشر بيركت لبناف، مارس 7جبراف مسعكد، الرائد معجـ لغكؼ عصرؼ، ط  1
ـ، ص 2008ىػ/1429، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة، القاىرة 1، ط 1أحمد مختار عمر كآخركف ، معجـ المغة العربية المعاصرة، مج 2
91. 
، دار الكتاب المصرؼ القاىرة، دار الكتاب المبناني بيركت لمنشر ، 1عبد المطيف عامر، أحكاـ األسرػ كالسبايا في الحركب اإلسبلمية ،ط  3

 .76ص،ـ1986ىػ/1406
 17ص ،ـ2004ىػ/1425مصر ،  ،ر، مجمع المغة العربية مكتبة الشركؽ الدكلية لمنش4إبراىيـ أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط، ط 4
 .343، مؤسسة الرسالة، ص 6مجد الديف بف دمحم بف يعقكب الفيركزآبادؼ، القامكس المحيط، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ط 5
/الطاىر أحمد الزاكؼ ، مختار القامكس مرتب عمى طريقة 19، بيركت، 1، ط4أبي الفصل جماؿ الديف بف مكـر بف منظكر، لساف العرب، مج  6

 55ص  ح كالمصباح المنير، الدار العربية لمكتاب ، ليبيا تكنس،مختار الصحا
 .76عبد المطيف عامر ، المرجع السابق، ص   7
 .55ابف منظكر ، المصدر نفسو، ص   8
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ف لـ يشد باإلسار 2كجمعو ُأُسرْ  1أك السمسمة كيكصف بمفع أسير كل مف  3كما أف األسير ىك األخيذ كا 

 4.كامرأة أسيرة فيستكؼ فيو المذكر كالمؤنثالرجل كالمرأة فيقاؿ :رجل أسير 

 إصطالحا:

كاألسير ىك مف يقع  5بمعنى يأخذ.  (capereتعكد جذكر مصطمح أسير إلى المغة البلتنية )

حيا سكاء في أعقاب القتاؿ الفعمي أك في القتاؿ غير  6تحت يد قكـ بينيـ كبينو عداكة كالحرب دائرة بينيما

 7الفعمي.

 

 

 

 

                                                           
ـ، جامعة 1191ـ/1097ىػ/586-ىػ490منى حماد، األسرػ المسممكف كالصميبيكف كطرؽ معاممتيـ بيف اإلطار القانكني كالكاقع التاريخي   1

 .55السمطاف قابكس، األردف، ص 
 .17إبراىيـ أنيس كآخركف ، المرجع السابق، ص 2
 .174ص  ـ،1958ػ/ى1377، دار مكتبة الحياة، بيركت 1أحمد رضا، معجـ متف المغة، مج  3
 .55منى حماد المرجع السابق، ص  4
ـ( أطركحة لنيل شيادة الدكتكراه في التاريخ الحديث 1830ـ/1671في الجزائر في الجزائر خبلؿ عيد الدايات ) األكركبييفبمقاسـ قرباش، األسرػ  5

 .50، ص 2015/2016كالمعاصر، جامعة مصطفى اسطمبكلي معسكر، 
ـ( ، مذكرة مقدمة لنيل شيادػ الماستر في التاريخ 1191-ـ1098ػ/ 587-ىػ491لغريب أحبلـ ، أسرػ الحركب الصميبية، دراسة تاريخية )  6

 .21ص ، ـ2018-ـ2017ىػ/1431-ىػ1438ـ قالمة، السنة الجامعية، 1945ماؼ  8الكسيط ، جامعة 
تطبيقية عمى االسرػ الفمسطنييف في سجكف اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ، الجامعة اإلسبلمية  مؤنس أحمد حسيف العقاد، أحكاـ األسير الفقيية دراسة  7

 .29ص، ـ2012ىػ/1433غزة، 
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 التعريف الالىوتي: -1-1-2
يعرؼ البلىكتيكف األسرػ مف خبلؿ الكتاب المقدس أنيا مأخكذة مف اإلنساف الذؼ يؤخذ أسير 

في الحرب كتجرد منو حريتو مع تعرضو لمتعذيب حيث كقعك في يد عدكىـ أك الغازؼ ليـ كال يقتصر ذلؾ 

 1يكخ(.عمى الفئة المحاربة فقط بل يشمل حتى العامة )النساء، األطفاؿ ، الش

 في الفقو اإلسالمي:  -1-1-3
يعرفو الفقياء بأنو الحربي مف أىل دار الحرب يؤخذ بالغمبة، كاألسرػ ىـ الرجاؿ الذؼ يقعكف في 

 2قبضة أعدائيـ أحياء في حاؿ الحرب.

 3كيعرؼ الماكردؼ األسرػ أنيـ الرجاؿ المقاتمكف مف الكفار إذا ظفر المسممكف بأسرىـ أحياء.

 المشروعة لتحرر األسرى في اإلسالم:الطرق -1-1-4

 المن  -1-1-4-1
َمف يمف ، امنف ، مف، منا فيك َماْف كالمفعكؿ ممنكف عميو فمف هللا عمى عمى  لغة: -1-1-4-1-1

 4عبده أؼ كىبو نعمة طيبة كَمف عمى األسير: أطمقو ببل مقابل.

 إصطالحا:-1-1-4-1-2
طبلؽ سراحو إلى ببلده بغير شيء يؤخذ منو.المف عند الفقياء ىك تخمية سبيل األسير   5كا 

                                                           
 .21المرجع السابق، ص  أحبلـ،لغريب   1
 .29مؤنس أحمد حسيف العقاد، المرجع السابق، ص  2
 .63الدينية، تحقيق أحمد مبارؾ البغدادؼ، جامعة الككيت، ص  أبي الحسف عمي بف دمحم بف حبيب الماكردؼ، األحكاـ السمطانية كالكاليات  3
 .373/ معجـ متف المغة، المرجع السابق، ص471/ مختار القامكس، المرجع السابق، ص 888المعجـ الكسيط ، المرجع السابق ،ص   4
 .417صـ، 2014ىػ/1434، دار الفكر، دمشق، 5كىبة الزحيمي ، أثار الحرب دراسة فقيية مقارنة، ط  5
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 :(Rachat,Rédemption)الفداء -1-1-4-2
 فاد، مفاداة ، كفداء فيك مفاد كالمفعكؿ مفادػ فيقاؿ:يفادؼ،فادػ، لغة: 1--1-1-4-2

 ماال لتخميصو مف األسر كغيره. حرره، دفعأؼ  فادى فالنا:

 أعطى فدية إلطبلقيـ. فادى األسرى:

 1يقدـ مف ماؿ ك نحكه لتخميص أسير أك غيره.ما الفدية: 

 3قاؿ تعالى: )لك أف ليـ ما في األرض جميعا كمثمو الفتدكا بو(. 2 قدـ الفدية عف نفسوافتدى: 

 أف تشتريو فتفديو بالماؿ.الفداء: 

 .أف تدفع رجبل كتأخذ رجبلالمفاداة: 

كَأْفَدػ إذا أعطى رجبل كأخذا ماال َفَدػ إذا أعطى ماال كأخذ رجبل قال الوزير ابن المعري: 

 4.كفادػ إذا أعطى رجبل كأخذا رجبل

 إصطالحا:-1-1-4-2-2
 5تبادؿ األسرػ أك إطبلؽ سراحيـ عف عكض. :المفاداة الفداء أو

 

 

                                                           
/معجـ متف المغة ، المرجع السابق، 471/مختار القامكس ، المرجع السابق، ص 1682المرجع السابق، ص  المعاصرة،معجـ المغة العربية   1
 .373ص

 .677آخركف ، نفس المرجع السابق ، ص ك  إبراىيـ أنيس 2
 .113سكرة المائدة اآلية    3
 .149، ص 15المصدر السابق، ج منظكر،ابف   4
 .417ص  كىبة الزحيمي ، المرجع السابق،  5
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 (:Captivitéالسبي ) -1-2

 :لغة واصطالحا 1-2-1
 لغة: 

كالَسْبُي ما ُيْسَبى كىف النساء ألنيف َيْأِسْرَف القمكب أك ألنيف  1 َسَبى العدك َسْبًيا كِسَباًء كاْسَتَباهُ 

. المؤنث: َسِبية جمعيا َسَباَيا: كىي صفة ثابتة لممفعكؿ مف َسَبى فيقاؿ مثبل 3كال يقاؿ لؾ لمرجاؿ2ُيسَبْيَف 

كالسبي كيقاؿ "خرجت السرايا فجاءت السبايا" فيخصص األسر بالرجاؿ  4"أخذت نساء األعداء َسَباَيا"

 6كالسبية: المرأة المنيكبة كمنو السبي ألنو يغرب عف كطنو كالمعنى متقارب. 5بالنساء.

 إصطالحا:

السبي ىك الحصكؿ عمى األطفاؿ كالنساء مف خبلؿ المعارؾ كمصدر أساسي لو ككاف عرفا 

فتو أمـ شتى سائدا كمعمكال بو في العصكر القديمة كالكسطى حيث كاف يتحكؿ تمقائيا إلى عبكدية كقد عر 

كيحدد الماكردؼ السبي في األطفاؿ كالنساء إذا ظفر  7عشية ظيكر اإلسبلـ كالرـك كالفرس كالعرب كغيرىـ

 8المسممكف بيـ أحياء.

 

                                                           
 .367ص  / لساف العرب ، المصدر السابق ،1293القامكس المحيط، المصدر السابق، ص   1
 .219المرجع السابق، ص القامكس،/ مختار 1032معجـ المغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص  2
 .367، ص 14السابق، ج المصدر منظكر،ابف   3
 .1032أحمد مختار عمر كآخركف، المرجع السابق، ص   4
 .289المرجع السابق، ص  عامر،عبد المطيف   5
 .367ص  ،السابق المصدر ،نفس14جابف منظكر،  6
 .10، ص2010دراسة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ ، جامعة النجاح الكطنية ،  ،اإلسبلـشادؼ إبراىيـ عبد القادر، السبي في صدر   7
 .171ص  الماكردؼ ، المصدر السابق،  8
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 :(Esclaves) الرقيق -1-3

 لغة واصطالحا: -1-3-1
 لغة:

كاسترؽ مممككو كأرقو أؼ أدخمو في الرؽ كىك  2فاسترؽ األسير أؼ ممكو 1ىك العبكدية الٍرْق:

كالرقيق بالكسر لمكاحد كالجمع  4المممكؾ كمو أك بعضو كجمعو أرقاء، كاإلماء رقائق والرقيق: 3نقيض أعتقو

، فيقاؿ استعبد أك تعبد أك عبد فبلنا بمعنى اتخذه عبدا أؼ رقيقا مممككا أك عاممو  5كقد جمع عمى رقاؽ

 7العبيد رقيقا ألنيـ يرقكف لمالكيـ كيذلكف كيخضعكف.كسمي  6معاممة العبيد

 إصطالحا: 

تعني مف كاف خاضعا إلرادة الغير خضكعا مطمقا ال  : (Esclaveالرق )-1-3-1-1

كاالسترقاؽ  9فيك فاقد التصرؼ بذاتو كمكاسبو8خيار فيو كأمكف لسيده أك مف ممكو التصرؼ بو كما يشاء 

 10ىك التصرفات المشركعة كغير المشركعة التي تحيل اإلنساف إلى مجرد سمعة .

                                                           
، ص 2/ معجـ متف المغة ،المرجع السابق، ج399/ الرائد معجـ لغكؼ عصرؼ، المرجع السابق، ص 366المعجـ الكسيط، المرجع السابق، ص  1

633. 
 .366ص  إبراىيـ أنيس كآخركف، نفس المرجع السابق،  2
 .124، ص10السابق، ج المصدرابف منظكر ،   3
 .258ص  / مختار القامكس ، المرجع السابق،633، ص 2المرجع السابق، جنفس  معجـ متف المغة ،  4
 .887الفيركزآبادؼ ،المصدر السابق ،ص   5
 .1448أحمد مختار عمر ,آخركف ، المرجع السابق، ص  6
 .124، ص 10المصدر السابق، جنفس ابف منظكر ،   7
جامعة دمحم خيضر بسكرة، السنة  القانكف الدكلي، أطركحة مقدمة لنيل شيادة دكتكراه العمكـ في الحقكؽ، في االسترقاؽعمراكؼ السعيد ، جريمة   8

 .14ـ،ص2017ـ/2016الجامعية 
 .14ص  عمراكؼ السعيد ، المرجع نفسو ،  9

 .258ـ، ص 1999ىػ/1419، مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر كالتكزيع، الرياض 2، ط11المكسكعة العربية العالمية ، ج  10
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ىي الحالة أك الكضعية التي تمارس فييا بعض  :(esclavage)العبودية -1-3-1-2

 أك جميع حقكؽ الممكية عمى شخص ما

تعني نخاسة أك بيع العبيد كشرائيـ تكخيا لمربح كقد أطمق عمى  : تجارة الرقيق-1-3-1-3

 1مف يتاجر بالرقيق اسـ النخاس "كىكبائع الدكاب أصبل أك الدالؿ".

 الرق في اإلصطالح الشرعي:-1-3-1-4

يعرفو الفقياء بأنو "عجز حكمي يقكـ باإلنساف سببو الكفر" أك "عجز شرعي مانع لمكاليات مف 

براـ العقكد كقد عبر القرآف الكريـ عف  القضاء كالشيادات كغيرىا" كمف صكر ىذا العجز الحكمي التممؾ كا 

 مصطمح الرؽ ب: 

 2لفتاة.العبد المممكؾ، العبد ، األمة ، الرقاب، ممؾ اليميف، الفتى ، ا

 األسرى واألسر في التاريخ والحضارات:-2
تعرض األسرػ عند اإلغريق كالفرس كغيرىـ كالسكمرييف كالمصرييف لمذبح كالقتل كما تعرضك 

لئلسترقاؽ كاالستعباد كقدمكا كقرابيف لآللية لشكرىا كتقديرىا لممنتصر ككانت األمـ المغمكبة تنقل لؤلرض 

صبلح األرض المكات كال يؤذف ليـ بحرية اإلقامة أك حرية اإلنتقاؿ. المنتصرة لمعمل في تعمير الخرائب  كا 

في حيف عرفت بعض الحضارات كالصينية كاليندية الطابع اإلنساني في الحرب كاألسر كتحريـ 

 3قتل العدك إذا استسمـ أك كقع في األسر عمى المقاتل.

                                                           
 .14عمراكؼ السعيد ، المرجع السابق، ص   1
 .114-111أحمد سميماف البشايرة، الرؽ قضية إنسانية كعبلح قرآني، مجمة البحكث كالدراسات القرآنية ، العدد العاشر، ص   2
3
ـ(، بحث لنيل درجة 661 -ـ622ىػ/40-ىػ1فريد إسماعيل حسف أحمد، حقكؽ األسرػ في الدكلة اإلسبلمية خبلؿ العيديف النبكؼ كالراشدؼ)  

 .5ـ.ص 2010ىػ/1437الماجستير في التاريخ اإلسبلمي ، الجامعة اإلسبلمية غزة، 
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 عند اإلغريق: -2-1
كالتصريح بدفف جثث المكتى كافتداءاألسرػ أك مبادلتيـ امتاز عيد اليكناف بكضع قكانيف الحرب 

 1ككاف الفداء بميناءيف ثـ أصبح بميناء كاحد لكل أسير.

عرؼ اإلغريق السجكف فكاف األسرػ بجانب المجرميف يحبسكف في ىذه السجكف كيتـ تعذيبيـ 

 2بأقصى ألكاف كصنكؼ العذاب.

 يمكف التمييز بيف فئتيف مف العبيد:

 عبيد العكاـ. -1

 عبيد اآللية الذيف يتممككف األراضي كمكقفيـ القانكني أقرب ما يككف إلى األحرار. -2

كغالبية العبيد مف النساء تـ أسرىـ باعتبارىـ غنيمة حرب، كما تبيف مف خبلؿ األكديسة 

مف النساء الخدـ كأحيانا مف الجكارؼ إلى جانب بعض الذككرػ ككانت  كليكميركس أف العبيد معظميـ كان

الزراعة قاعدة اإلقتصاد اليكناني ىي مجاؿ اإلستخداـ الرئيسي لمرقيق، كقد انتشر في المناجـ كالمحاجر 

 حيث استأجر فييا الرجاؿ األثرياء عدد كبير مف العبيد.

ات األسرػ كاستخدـ العدد األكبر منيـ في كرش لقد عني الرقيق بالقياـ بالكظائف التي تفكؽ قدر 

العمل كعمل العبيد في المنازؿ كذلؾ، ككاف ينكب سيده في تجارتو كيصاحبو في الرحبلت. أما في الحرب 

فيتحكؿ إلى جندؼ مراسمة لجنكد المشاة، كلـ يخل مف العبيد إال منازؿ المكاطنيف الفقراء، أما إناث العبيد 

 3ماؿ المنزلية كحمل أطفاؿ سادتيـ كزمبلئيـ.تـ استخداميف في األع

                                                           
 44،ص 1979،بيركت، أكت 1عبد الكريـ فرحاف، أسرػ الحرب عبر التاريخ، ط  1
ـ، ص 2014ىػ/1435، مكتبة القانكف كاإلقتصاد، الرياض، 1دمحم بف تراؾ براؾ الفكزاف، احكاـ السجف كاالستيفاؼ كالضبط، دراسة مقارنة، ط  2
38. 
 .20. ص2001نظاـ الرؽ عبر العصكر، مركز زايد لمتنسيق كالمتابعة، دكلة اإلمارات العربية المتحدة، سبتمبر   3
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كفي حرب البيميبكنيز التي نشبت بيف المدف اليكنانية ذبح الكثير مف األسرػ عند انتياء 

المعارؾ، كبعد انتصار األسطكؿ االسبرطي عمى األسطكؿ االثني أمر ليسنكر بقتل ثبلثة آلالؼ مف 

 1األسرػ االثنييف مف غير فدية. األسرػ األثنييف في حيف أطمق الممؾ فيميب سراح

 2دراخمة لكل فرد. 600دراخما إلى  150كعف أسعارىـ فقد كانت حسب ميارتيـ مف 

 عند الرومان: -2-2
كاف أسرػ الحرب يشكمكف الجزء الرئيسي مف الرقيق الركماني، كيمكف ربط التطكر الزراعي في 

الجماعي مف خبلؿ الحركب المستمرة التي تنتيي  إيطاليا في القرف الثاني قبل الميبلد بعامل االستعباد

 3باالستيبلء عمى المدف كأخذ األسرػ الستعبادىـ.

كما أف األجانب الذيف ال يرتبطكف مع ركما بمعاىدة صداقة أؼ شخص ركماني يستحكذ عمييـ 

شغاؿ كيمتمكـ فيصبحكف رقيقا خاصا، ككانكا يصبحكف أرقاء الدكلة تخضعيـ لخدمتيا كتستخدميـ في األ

 العامة ككانكا يباعكف بالمزايدة العمنية.

ىذا كقد كاف يعمل في الحقكؿ كالضياع عشرات األلكؼ مف البرابرة أك المختطفيف مف أسكاؽ 

 الرقيق دكف شفقة أك رحمة.

يدخل العبيد ضمف ثركة السيد كيعتبر مف عناصرىا اليامة التي ينتفع بيا كيممؾ حق التصرؼ 

 1ده، نبذه، التخمي عنو لممعتدؼ عميو لينتقـ منو كحتى يشمل حق إعداـ العبد.فيو فيستطيع بيع أكال
                                                           

 .48،ص 1979عبد الكريـ فرحاف، المرجع السابق   1
 27ص  .2016،كالتكزيع لمنشر الجناف دار حقائق بيف التمفيق كالتكثيق، -اسياد العبكدية  دمحم ابراىيـ ابداح، 2 

3
  Jason Paul Wickham, The Enslavement Of War Captives By The Romans To 146 Bc, 

Thesis Submitted In Accordance With The Requirements Of The University Of Liverpool For 

The Degree Of Doctor In Philosophy, May 2014, p6. 

http://www.ektab.com/publishing-house/686/
http://www.ektab.com/publishing-house/686/
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ككاف الركماف يدفعكف باألسرػ المسترقيف لمنازلة الكحكش الضارية أك مجالدة القرناء بالسيكؼ 

كالحرب ألجل التسمية، ثـ صدرت الحقا قكانيف تحمي العبيد كعدـ إجبارىـ عمى مصارعة الكحكش إال 

 اكـ كعقاب السيد بالقتل إذا قتل عبد دكف مبرر.بإذف الح

 150000كأصبح االسترقاؽ عبلمة القادة بالنصر، فالقائد الركماني )ايمميكس( دخل ركما يتبعو 

 2أسير بعد انتصاره في معركة مقدكنيا.

أما في إطار الحرب بيف الركماف كاإلسباف قاـ لكسيكس لكككلس بقتل كاستعباد آالؼ اإلسباف 

مبرر ككذلؾ فعل سميسك سجاليا الذؼ استقدـ إلى معسكره سبعة آالؼ مف السكاف فأمر بتطكيقيـ ثـ بدكف 

ذبحكا كاسترقكا، كقد أقر الرؽ عند الركماف جميع الفقياء كالفبلسفة إال أف القانكف الركماني القكمي لـ 

 3يعترؼ بو إال في حاالت خاصة.

تسر بالدـ فكانكا يذبحكف العبيد كأسرػ الحركب  كاف في اعتقاد الكثنييف الركماف أف األركاح

 4عكض الحيكانات.

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
 .53ص  عبد الكريـ فرحاف، المرجع السابق،  1
 .38ص ، ـ1979كحاضره، المجمس األعمى لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، نكفمبر عبدالسبلـ الترمانيني، الرؽ ماضيو   2
 .53ص  عبد الكريـ فرحاف، المرجع السابق،  3
4
   .51جرجي زيداف، خبلصة تاريخ اليكناف كالركماف، مؤسسة ىنداكؼ لمنشر، مصر، القاىرة، ص  
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 األسرى والرقيق في اإلسالم تشريعا وواقعا: -2-2

 األسرى: 1--2-2

 مشروعية األسر في اإلسالم: -2-2-1-1
"فإذا انسمخ األشير الحـر فاقتمكا  كالدليل عمى ذلؾ قكلو تعالى: 1 األسر مشركع في اإلسبلـ

 2حيث كجدتمكىـ كخذكىـ".المشركيف 

 الحكمة من مشروعيتو: -2-2-1-2
 3كسر شككة العدك كدفع شره كابعاده عف ساحة القتاؿ لمنع فاعميتو كأذاه. -

معاممة العدك بالمثل فمك كاف األسر محرما في اإلسبلـ لجاز ألعداء األمة أف يأسرك مف  -

 المسمميف كيفما يشاؤكف دكف رادع يمنعيـ مف ذلؾ

رػ المسمميف عف طريق مفاداتيـ باألسرػ الكفار الذيف يقعكف في أيدؼ إنقاذ األس -

 4الكفار.

 من يؤخذ أسيرا؟ -2-2-1-3
مف جية التكميف الشرعي لمف يعد  االصطبلحيبيف المعنى المغكؼ كالتعريف  االختبلؼيكمف 

 أسيرا كمتى يتـ األسر حيث انقسـ الفقياء إلى فريقيف:

 يككف إال في الرجاؿ المحاربيف.ذىب البعض إلى أف األسير ال  -

                                                           
ـ(، بحث لنيل درجة 661 -ـ622ىػ/40-ىػ1اإلسبلمية خبلؿ العيديف النبكؼ كالراشدؼ)فريد إسماعيل حسف أحمد، حقكؽ األسرػ في الدكلة  1

 .9-5ص ، ـ2010ىػ/1437الماجستير في التاريخ اإلسبلمي ، الجامعة اإلسبلمية غزة، 
 .5سكرة التكبة اآلية   2
 .5ص  ـ،2012ىػ/1433، 2عمي بف نايف الشحكد، الخبلصة في أحكاـ األسرػ،ط  3
 .9فريد إسماعيل حسف أحمد، المرجع السابق، ص  4
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بينما ذىب آخركف إلى أف كل مف يؤخذ مف األعداء المتحاربيف سكاء كاف مقاتبل أـ ال  -

 مادامت الحرب قائمة كلك بصفة غير فعمية.

كتؤكد ذلؾ المكسكعة الفقيية بما جاء فييا "... أسر الرجاؿ مف الكفار في القتاؿ مثل أف تمقيو 

 1الطريق كيؤخذ بحمية". السفينة إلينا أك يضل

 شروط األسر:   -2-2-1-4
عمييـ ، كأال يككف ممف دخل دار  االستعبلءأف يككف الكافر عاقبل قاتل المسمميف أك أظير 

 اإلسبلـ بأماف كأف يككف سبب القتاؿ إعبلء كممة هللا.

 حقوق األسرى في اإلسالم: -2-2-1-5
في األمف كالحرية كانتياء األسر/ الحق في الحرية الحق في الكرامة كالمعاممة اإلنسانية/ الحق 

 2الدينية كعدـ التعرض لمديانات بالسب كالشتـ.

 أحكام األسرى في اإلسالم: -2-2-1-6

 قبل نقمو لدار اإلسالم )في دار الحرب(: -2-2-1-6-1
يدعك اإلسبلـ إلى الرفق باألسرػ كتكفير الطعاـ كالشراب كالكساء ليـ كاحتراـ أدميتيـ يقكؿ 

عمييـ  حر الشمس  تجمعكامف بقي، ال  فتقتمكاالرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص "أحسنكا إسارىـ كقيمكىـ، كاسقكىـ حتى يبردكا 

 كحر السبلح".

                                                           
 .231إحساف عبد المنعـ سمارة، غالب حكامدة، معاممة أسرػ الحرب في اإلسبلـ كالقانكف الدكلي، جامعة جرش ، األردف، ص   1
 .19-10فريد إسماعيل حسف أحمد، المرجع نفسو، ص   2
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كالحنابمة ذلؾ في دار الحرب بينما يرػ الحنفية أنيا أما مف ناحية تقسيـ الغنائـ فيجيز المالكية 

 ال تقسـ إال في دار اإلسبلـ.

 في دار اإلسالم:-2-2-1-6-2
، العتق،  االسترقاؽذىب اإلماـ مالؾ إلى أف اإلماـ يخير في األسرػ بيف خمسة أشياء: القتل ، 

 الفداء، عقد الذمة كىك مقيد في اختياره بما يحقق مصمحة الجماعة.

 القتل:-2-2-1-6-2-1
ال يحل القتل إال برأؼ اإلماـ اتفاقا، إذا خيف ضرره فحينئذ يجكز قتمو قبل أف يؤتى بو لئلماـ 

يقكـ بذلؾ مف أسره. كما يجكز قتل األسير لمنعو مف اليرب في حالة عدـ كجكد حل آخر كقد قاـ بيذا 

 1الكثير مف الصحابة. 

تل أبي عزة الجمحي بعد أف نكث بكعده يكـ بدر كعاد إلى قتاؿ المسمميف فقد قاـ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص بق

 2يـك أحد.

 الفداء:-2-2-1-6-2-2
حكؿ تقييد ذلؾ بحاجة المسمميف لمماؿ أك ما إذا كاف األسير شيخا  كاالختبلؼجائز 

 كبيرا الجئ لو كلد.

 

 

                                                           
 .15-7ص  عمي بف نايف الشحكد، المرجع السابق،  1
 63اكردؼ ، المصدر السابق، ص الم  2
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 المفاداة:-2-2-1-6-2-3

العاني" فإنقاذ المسمـ مف العذاب  فككالقكلو ملسو هيلع هللا ىلص "ذىب جميكر العمماء إلى جكاز تبادؿ األسرػ  

 1كالفتنة في الديف أكلى مف إىبلؾ الكافر.

حيث أفدػ الرسكؿ صمى هللا  2 كأكؿ فداء في تاريخ اإلسبلـ كاف في سرية عبد هللا بف جحش

كما أخذ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص فداء أسرػ بدر  3عميو كسمـ أسيرؼ قريش عثماف بف عبد هللا كالحكـ بف كيساف.

 4كفادػ بعضيـ رجبل برجميف.

 بالعمل: الفداء-2-2-1-6-2-4
مف لـ يكف معو فداء مف األسرػ كىك يحسف القراءة كالكتابة كاف فداؤىـ أف يعممكا عشرة مف 

 6لممسمميف. لحل مشكمة الفداء بالنسبة لؤلسير كمشكمة األمية بالنسبة 5أكالد المسمميف 

 اإلسترقاق:-2-2-1-6-2-5
فاسترؽ الرسكؿ  7الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص منيـ ذا جمد كقكة عمى العمل استرقو ليككف عكنا لممسمميف رأػمف 

 8ملسو هيلع هللا ىلص بني المصطمق كىكزاف بعض أسرػ بدر كخيبر كقريظة كحنيف ككل ذلؾ تمت بو مصالح عظيمة.

 

                                                           
 .5ص  عمي بف نايف الشحكد، المرجع السابق،  1
 .15عطا هللا المعايطة، إنسانية النبي ملسو هيلع هللا ىلص في معاممة األسرػ ، الجامعة األردنية، ص   2
، دار ىجر لمطباعة 1عبد المحسف التركي ،ط، تحقيق عبد هللا بف 5ج الدمشقي،عماد الديف أبي الفداء إسماعيل ابف عمر بف كثير القرشي   3

 .38ص  ـ،1997ىػ/1418كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ، 
 .63الماكردؼ ، المصدر السابق، ص   4
 177، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، ص4محمكد دمحم خطاب السبكي،  الديف الخالص أك إرشاد الخمق إلى ديف الحق،ج  5
 .30ص  ـ،2015، المممكة األردنية الياشمية ، 2اإلبداع رؤية إسبلمية،ط العجيف، عمي بف إبراىيـ بف سعكد  6
 .32-31ص  المرجع السابق،نفس عمي بف نايف الشحكد،   7
 .143ص  ،نفسو   8
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 إفتداء األسرى في التاريخ اإلسالمي:إتفاقيات  -2-2-1-7
تجدر اإلشارة ىنا إلى أف تنظيـ طريقة الفداء كتحديد المبالغ التي تدفع الفتداء االسرػ كاف يمفيا 

بيف الدكؿ  االتفاقياتالغمكض مف حيث الضبط كالحدكد كمف أكضح صكر تبادؿ األسرػ المسمميف في 

ـ( مف كاف في ببلطو مف النساء 842ىػ/231كانت عندما أخرج الخميفة العباسي الخميفة الكاثق باهلل سنة )

 1ككلد. امرأة 500ك  300الركميات ليسمميف جميعا إلى الركـ مقابل األسرػ المسمميف الذيف بمغ عددىـ 

 السبايا: -2-2-2

 أساس نشأة السبي: -2-2-2-1
كالصبياف في ميداف القتاؿ فيقع األسر عمييف كيصرف بعد القسمة في أيدؼ كجكد النساء 

 3، فقد سبى الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مف ىكازف ستة آالؼ مف الذرارؼ كالنساء.2المحاربيف

 الحكمة من مشروعية السبي: -2-2-2-2
ب عمى المسمميف فبعد قتل أزكاجيف أك فرارىـ كج االجتماعيةمراعاة لمصمحتيف كمصمحة البيئة 

نما رجل كاحد  كفالة السبايا باإلنفاؽ عمييف كمنعيف مف الفسق ، كلـ تكف السبية تستباح لكل الرجاؿ كا 

كالعبلقة بينيما أشبو بالزكج كالزكجة، فقد تزكج الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص جكرية بنت الحارث مف سبي بني المصطمق 

 4كاعتق لذلؾ مائة أىل بيت منيـ.

                                                           
 .93ص  المرجع السابق، عامر،عبد المطيف   1
 .291-290ص  السابق،نفس المرجع  عامر،عبد المطيف   2
 .292ص  ـ،1995ىػ/1416، تحقيق مجدؼ فتحي السيد، دار الصحابة ، 1، ط4ابي دمحم عبد الممؾ بف ىشاـ، سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ج  3
 .362-358ص  عبد المطيف عامر، نفس المرجع السابق،  4
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 أحكام السبايا: -2-2-2-3

 معاممة السبايا في النقل إلى دار اإلسالم:  -2-2-2-3-1
أمر الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص في سبايا الطائف بأف تتخذ ليـ حظائر يستظمكف بيا مف الشمس كأمر بشر بف 

 1سفياف أف يقدـ مكة ليشترؼ لمسبي ثيابا تكسكىـ فأكساىـ كميـ.

 إفتداء السبايا: -2-2-2-3-2
يجكز المالكية المفاداة دكف الفداء كيرػ الشافعية بجكاز الفداء كالمفاداة كذلؾ بعض تعكيض 

الغانميف عنيـ مف سيـ المصالح ، أما األطفاؿ إذا كانكا في السبي كليس معيـ أحد مف آبائيـ كأمياتيـ 

 3بامرأة مف فزارة.، فقد فدػ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص مسمميف بمكة 2فحكـ ىؤالء حكـ أىل اإلسبلـ

 إسترقاق السبايا: -2-2-2-3-3
يسترؽ النساء كالذرارؼ مف العرب كما يسترؽ نساء مشركي العجـ كذرارييـ ألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص إسترؽ 

 4نساء ىكازف كذرارييـ كىـ مف صميـ العرب.

 بيع السبايا: -2-2-2-3-4
الشرعية لو حتى لككاف ذلؾ في دار الحرب في أجاز البعض كالشافعي بيع السبي بعد القسمة 

يككف إال في دار اإلسبلـ كقد حـر الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص عند بيع السبي تفريق  حيف يرػ أبك حنيفة أف البيع ال

 5األبناء عف أمياتيـ أك تفريق اإلخكة عف بعضيـ كذلؾ كاف يتفقد أمرىـ بنفسو.

                                                           
 .312ص  المرجع السابق، ،عبد المطيف عامر  1
 .361، ص نفسو  2
 .134ص  عمي بف نايف الشحكد، المرجع السابق،  3
 .362ص ، المرجع السابق نفس عبد المطيف عامر ،  4
 .35 – 51ص ص  عمي بف نايف الشحكد ، نفس المرجع السابق،  5
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 الرقيق: -2-2-3

 في تضييق مصادر الرق: دور اإلسالم 2-2-3-1
عند مجيء اإلسبلـ أراد التدرج في تحريـ الرؽ لتعكيد الناس عمى نظاـ إنساني غريب عمى 

تصكراتيـ القديمة فحصر مصادره في أسرػ األعداء الكافريف الذؼ يحاربكف المسمميف في إطار المعاممة 

 1بالمثل كحـر استرقاؽ الناس األحرار بغير طريق الحرب.

 معاممة اإلسالم لمرقيق: -2-2-3-2
 الحياة. اعتبار الرقيق كائنا إنسانيا لو حق الكرامة ك -1

مساكاة الرقيق مع  الجنس البشرؼ في الحقكؽ كالكاجبات )مع تخفيض عقكبتو إلى  -2

 النصف كاعفائو عف الكاجبات التي تتعارض مع مسؤكلياتو المكمف بيا كإعفائو مف صبلة الجمعة(.

 2إنسانية خاصة تشعره بإنسانيتو في لقاءاتو مع الناس.معاممة الرقيق معاممة  -3

 

 

                                                           
 .259ص  عمراكؼ السعيد ، المرجع السابق،  1
 .38-29شر كالتكزيع، جدة، ص عبد هللا ناصح حمكاف، نظاـ الرؽ في اإلسبلـ، دار السبلـ لمطباعة كالن  2
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تجارة الرقيق في المغرب اإلسالمي واألندلس في القرن الرابع عشر المبحث الثاني: 
 والخامس عشر:

 في المغرب اإلسالمي:-1
ككاف دكره كبيرا  كانت فئة الرقيق مف الفئات االجتماعية اليامة في المغرب األكسط كاألقصى

في تدعيـ سمطة الفئات الميسكرة كتمكيف نفكذىا االجتماعي فكاف لكل ثرؼ عدد مف العبيد يتناسب مع 

 فكانت أسكاؽ النخاسة كتجارة الرقيق رائجة في الغرب اإلسبلمي بصفة عامة. ثراءه 

 كمف العكامل المتحكمة في ىذه التجارة:

 ، تربية األبناء، التسرؼ.بيت في تدبير شؤكف ال :الحاجة إلى األمة-

 لدكافع سياسية عسكرية. العبد في الحرؼ كتكاجده في الببلط الممكي الحاجة لمعبد: -

القدرة الشرائية : تتمثل في العرض كالطمب الذؼ يساىـ في الشراء أك العزكؼ عف شراء -

 1الرقيق.

 أسواق النخاسة في المغرب اإلسالمي: -1-1
الغربي كسكقيا يكثر فيو التجار حتى أف الرجل ال يسمع فييا جميسو  أكدغست مف مدف السكداف

يقكؿ أبك عبيد 2كاف يتـ بيا تبادؿ منتجات المغرب بالعبيد كالذىب ك  كيتبايعكف بالذىب دكف الفضة.

 3البكرؼ "بيا سكدانيات طباخات محسنات تباع الكاحدة بمائة مثقاؿ أك أكثر".

                                                           
ىػ مف خبلؿ 15ىػ إلى 12ىػ/9إلى  6كالفكرية في المغربيف األكسط كاألقصى مف القرف  كاالقتصادية االجتماعيةبمبشير عمر، جكانب مف الحياة   1

 .129ـ، ص2010ـ/2009ة، كتاب المعيار لمكنشريسي أطركحة لنيل شيادة الدكتكراه في التاريخ اإلسبلمي ،جامعة كىراف ،السنة الجامعي
اليجرييف ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة  5ك 4عيكني دمحم، دكر الرقيق في الحياة السياسية كالثقافية في بببلد المغرب كاألندلس خبلؿ القرنيف   2

 .69ـ، ص2013-ـ2012ىػ/1444-ىػ1433الماجستير في العمكـ اإلسبلمية، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية، 
 .245، دار الكتب العممية بيركت لبناف، ص  2أبي عبيد عبد هللا بف عبد العزيز دمحم البكرؼ، المسالؾ كالممالؾ، ج  3
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 أسواق الدولة المرينية: -1-1-1
، امتمككا رؤكس أمكاؿ 1ناحية ببلد البربر مف أرض المغرب قرب مراكش أغمات: -1-1-1-1

 بالتجارة مع السكداف حيث يسفر الرجل عبيده كرجالو في قكافميـ.

كاف بمدينة فاس سكؽ الخضر لبيع كشراء العبيد بو منازؿ متخصصة سوق الخضر:  -1-1-1-2

رؼ في القصكر المرينية كمنازؿ أثرياء المدينة كعممكا في لبيع العبيد كالجكارؼ كقد استخدمت الجكا

 2الطبخ.

دينار ذىبي ككاف مالكيا قد  65ـ أسيرة قطبلنية ب 1322بيعت فييا سنة  سبتة:-1-1-1-3

دينار أك أقل مف ذلؾ، ككاف كىناؾ تاجر ذىب اشترػ سمعا كرقيقا كبعث بذلؾ لممرية  15اشتراىا ب 

 3كسبتة.

 العيد الزياني:األسواق في  -1-1-2

 أصبحت مركزا تجاريا ىاما لمختمف السمع كمف أىميا الرقيق. تاىرت:-1-1-2-1

 4عبر الصحراء.  أسكاقيا نشيطة يباع فييا العبيد الذيف يجمبيـ التجاروارجالن:-1-1-2-2

 1كاف بيا سكؽ البادستاف الذؼ يباع فيو  األسرػ المستقدميف مف بجاية. الجزائر:-1-1-2-3

                                                           
 .225ـ، ص1977ىػ/1397، بيركت، 1شياب الديف أبي عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الحمكؼ، الركمي البغدادؼ، معجـ البمداف، ج  1
 .120ص  ـ،2013،المكتبة الثقافية الدينية،1في العصر المريني، ط ىالة عبد الرزاؽ دمحم، أسكاؽ فاس  2
، جمعية تطاكف، سمير لمنشر الرباط 2(، طكالمرينييف ،)عصر المكحديفكاالجتماعي االقتصادؼدمحم شريف ، سبتة اإلسبلمية دراسات في تاريخيا   3

 .104،105ـ، ص 2006
 .72-71ص  دمحم عيكني، المرجع السابق، 4
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كاف يباع فييا العبيد في بعض األسكاؽ المتخصصة لفائدة التجار األجانب  تممسان:-1-1-2-4

 2خاصة الكاتالكنييف كالبنادقة كالميكرقييف إذ يشكمكف بضاعة مربحة لتعدد مجاالت استخداميـ.

 أسواق الدولة الحفصية: -1-1-3

ـ تـ شراء 1475فمثبل سنة  3كانت بيا حكمة المذبح أيف كاف يباع األسرػ  بجاية: -1-1-3-1

 4عبديف أسكديف عند عبكر الخط البحرؼ البربرؼ لحمميما إلى الجزائر.

كاف بيا سكؽ المعرض قرب الجامع لمعبيد البيض الذيف كاف معظميـ مف  الزيتونة:-1-1-3-2

يجمبكف مف السكداف يعممكف في المنازؿ أك الفبلحة كالخصياف الذؼ  كانكاأصل مسيحي أما العبيد السكد 

 5يحرسكف حريـ السمطاف كاألسر المرمكقة.

 التبادل التجاري بين مدينة فاس وبجاية: -1-1-4
كانت أىـ السمع التي تصل مف بجاية إلى مدينة فاس الشمع كالعبيد فكانت سكقا ىاما لمعبيد 

 6د السكد.بحكمة المذبح أيف يباع العبي

 

 

 
                                                                                                                                                                                      

 .64 لديف عبد القادر ،صفحات مف تاريخ مدينة الجزائر مف أقدـ عصكرىا إلى انتياء العصر التركي، دار الحضارة ، الجزائر، صنكر ا  1
 .87قالمة، ص  1945ماؼ  8ـ( ، جامعة 15-13ىػ/9-7في تممساف خبلؿ العصر الزياني، ) كاالقتصادفؤاد طكىارة، المجتمع   2
 .71ص  دمحم عيكني ، المرجع السابق،  3
 .570ص  ،2014ـ(، تر: عمار عبلكة، المجمس األعمى لمغة العربية، الجزائر 1510ـ/1067دكمينيؾ فاليريف، بجاية ميناء مغاربي، )  4
ىػ، رسالة مقدمة لنيل درجة 893ىػ كحتى سنة 621جميمة مبطي المسعكدؼ، المظاىر الحضارية في عصر دكلة بني حفص منذ قياميا سنة   5

 .144ـ(، ص2000ىػ/1461في التاريخ اإلسبلمي، المممكة العربية السعكدية ، ) الماجستير
 .124ص  ىالة عبد الرزاؽ دمحم، المرجع السابق،  6
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 في األندلس: -2
كانت أسكاؽ األندلس تغص بالعبيد المستخدميف في شتى المجاالت حيث كاف مصدرىـ الثغر 

،ككاف األسرػ اإلسباف في األندلس يتحكلكف إلى مكالي كعبيد إذا لـ يجدك مف يحررىـ أك 1األعمى الشمالي

 3يدربكف حسب مكاىبيـ قبل بيعيـ في السكؽ: ككانكا، 2اإلسبلـ فيأخذكف لمعمل في البيكت أك البناء يعتنقكا

 أسواق النخاسة في األندلس:

 بمنسية: -2-1
ـ بعضيـ مف 1494كانت تزكد بعدد كبير مف اليد العاممة التي يصدرىا القطالكنيكف منذ سنة 

منيـ كلذلؾ أصبحكا يباعكف بأبخس األثماف ككاف  800ـ 1496ـ ك 1495أصل سنغالي بيع ما بيف 

 4مصيرىـ أنغس مصير.

 :المرية -2-2
مدينة في األندلس منيا يركب التجار كفييا تحل مراكب التجار التي كانت تجمب العبيد كما أنيا 

دار لتجارتو فكانت نساء المرية تتخذف لمخدمة أك لمذة كالنسل فاشترػ المعتصـ جارية تدعى "غاية المنى" 

                                                           
 .191ص ، ـ2018، مركز الكتاب األكاديمي لمنشر، كاالجتماعي االقتصادؼ. إسماعيل سامعي، تاريخ األندلس   1
سبانيا النصرانية خبلؿ عصر سمطنة غرناطة  عدناف خمف سرىيد الدراجي،  2 -ـ1238ىػ/897-ىػ635التأثير المتبادؿ بيف األندلس اإلسبلمية كا 

 79ص ، ـ2018، كالترجمة، دار حميثرا لمنشر 1ـ،ط1492
 .191ص  إسماعيل سامعي، المرجع السابق،  3
 .251 ـ، ص1990سادس عشر، اليكنسكك ، إفريقيا مف القرف الثاني عشر إلى القرف ال4تاريخ إفريقيا العاـ، مج  4
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فاستقر بيا عدد كبير مف تجار جنكة الذيف كانكا يعممكف  1لما عمـ أنيا تقكؿ الشعر كتحسف المحاضرة.

 2بتجارة الرقيق.

 قرطبة: -2-3
أكثرىـ مف الصقالبة حيث بمغ عدد مف يحرس القصر ستة  3كانت سكقا رائجا لمبيع الجكارؼ 

 4آالؼ صقمبي.

 سرقسطة: -2-4
 كانت إحدػ األسكاؽ التي يسكؽ فييا الرقيق القادـ مف فرنسا.

 الرقيق بين المغرب اإلسالمي واألندلس:تجارة -2-5
أطمق المسممكف عمى الرقيق األبيض القادـ مف أكركبا لمعالـ اإلسبلمي كمنيا األندلس عدد مف 

 5التسميات منيا المجابيب، العمكج، الخرس، المماليؾ، مماليؾ السمطاف.

 6دامو في المنازؿككاف الرقيق األسكد اآلتي مف إفريقيا أرخص ثمنا مف األكؿ القتصار استخ

 7بعد بيعو لمسيحيي شبو الجزيرة اإليبيرية مف سبتة مثبل.

                                                           
ـ(، دار الكتب العربية ، لبناف بيركت، ص 1091-ـ1051ىػ/484-ىػ443مريـ قاسـ طكيل ، مممكة المرية في عيد المعتصـ بف صمادح )  1
79 ،111. 
 .289ـ،ص 1997سكندرية مؤسسة شباب الجامعة لمنشر ، اإل أحمد دمحم الطكخي، مظاىر الحضارة في األندلس في عصر بني األحمر،  2
 .111ص  مريـ قاسـ طكيل ، المرجع السابق،  3
 .74ص  دمحم عيكني، المرجع السابق،  4
، أحمد حامد عكدة المجالي، الصقالبة كدكرىـ السياسي كالثقافي في األندلس، رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتكراه في التاريخ، جامعة مؤتة   5

 .44-29ـ.ص 2008
 .191ص   إسماعيل سامعي، المرجع السابق،  6
 .105 دمحم شريف ، المرجع السابق، ص  7
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األسرى في المغرب اإلسالمي واألندلس في القرن الرابع عشر  افتداء :الثالثالمبحث 
 والخامس عشر

 في بالد المغرب اإلسالمي:-1

 بجاية:  -1-1
ـ 1312سنة  "ركشس إستاؼ"األسرػ كتسديد فدية الميكرقي  الفتداءحدثت عدة عمميات 

 ليفر. 10المحتجز في بجاية بمبمغ 

 كقاـ آخركف بفداء أصحابيـ في المينة كالتالي:

 السنة الفدية المفتَدػ المفتِدؼ

 ـ1419 ليفر 4 ماتيك فابر  )تاجر( برنات ركجر

 ـ1423 سك 50 ابف بيرؼ لتكنيس  جكىانس رفيير 

 ـ1434 سك 20 أندرك سرفيا تكمازؼ 

عف طريق جماعات الرىبنة المتخصصة فاستغل إصدار الغفراف مقابل إعطاء الماؿ أما الفداء 

 لممفديف.

كعف عمميات الفداء الرسمية فقد اتفق أبي بكر سمطاف بجاية كاألرجكاني جاؾ الثاني سنة 

ـ عمى تحرير األسرػ المحتجزيف عمى أراضي السمطاف مقابل تحرير األسرػ المحتجزيف عمى 1314

 رجكانة.أراضي ممؾ أ
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ككاف أيضا بإمكاف األسير أف يتفق مع سيده عمى مبمغ لفداء نفسو ثـ يعمل لجمعو كيتمقى 

دينار مزدكج لمددة ثبلث سنكات بعد  500مساعدة إخكانو في الديف كمنيكك أكنك كابنتو دلسيا جمعا 

 1تحصميما عمى الرخصة فتـ تحريرىما.

 تممسان:  -1-2
لتسريح األسرػ األكركغكانييف أك حتى مبادلتيـ باألسرػ لـ يتـ قبكؿ طمب جاقما الثاني 

 2المسمميف ألىميتيـ في تعمير الببلد.

 الجزائر: -1-3
كاف أسرػ البادستاف المستقدميف مف بجاية يطمب في فديتيـ األثماف الباىظة المرتفعة فقل مف يتحرر  

 3ليذا السبب.

 في األندلس:-2

 األسرى المسممون: -2-1
األندلس يستخدمكف الرىائف في فداء األسرػ المسمميف ألف الحرب لـ تنقطع بيف كاف أمراء 

 4األندلس كاإلمارات النصرانية في الشماؿ.

 

                                                           
 .630-612دكمينيؾ فاليريف، المرجع السابق، ص  1
، مذكرة لنيل شيادة الماستر تخصص دراسات 1ـ(، ط1492-ـ1238ىػ/962-ق633جميمة شراير، فتيحة دحماني،الجيش في العيد الزياني )  2

 .129ص  ـ(،2016-ـ2015ىػ/1436-ىػ1435جامعة الدكتكر يحي فارس المدية ، السنة الجامعية ) العصر الكسيط،في تاريخ كحضارة 
 .64ص  نكر الديف عبد القادر ، المرجع السابق،  3
كمانيا لمنشر ، ببم1الرىائف السياسيكف في األندلس منذ الفتح اإلسبلمي كحتى نياية عصر ممكؾ الطكائف، رسالة ماجستير في اآلداب، ط  4

 .245ـ، ص 2018ىػ/1440كالتكزيع، 
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 المفاداة في معركة األرك: -2-1-1
 1عمى اإلفراج عف خمسة آالؼ مف أسرػ المسمميف مقابل إطبلؽ القشتالييف. االتفاؽتـ 

تجار ذكؼ عبلقات دكلية كاستقرار عمي الغرناطي كما كانت ىناؾ مبادرات فردية مف  -

ـ في جنكب فرنسا الفتداء االسرػ المسمميف، كمف جانب آخر كانت األقميات اإلسبلمية تعمل 1407سنة 

ـ جمع الزكاة 1303جاىدة لتحرير األسرػ المسمميف مف عبكديتيـ، كقد رخص لؤلسير المسمـ سنة 

 2بو. لتحرير نفسو إلى جانب العمل الذؼ يقكـ

 األسرى المسيحيون: -2-2
 3بالماؿ. افتداءىـفي تبادليـ مع األسرػ المسمميف أك  13رابطات فكيـ منذ القرف  اىتمت

 م:1478 سنة إفتداء األسرى بعد مفاوضات تسميم مالقة -2-3
ـ بافتداء ستة مائة كستة كستكف أسيرا 1489ـ ك 1487قاـ تاجر يدعى عمي دردكث بيف 

 مسمما.

 مرابطي. 75627000بقيمة  بالمال:

 4خص تسعة كتسعكف أسيرا مسمما تمت مبادلتيـ مع أسرػ مسيحييف مف شماؿ إفريقيا. بالتبادل:

                                                           
رسالة مقدمة لنيل شيادة دكتكراه العمـك في التاريخ  خميسي بكلعراس ، فف الحرب بالغرب اإلسبلمي خبلؿ عصرؼ المرابطيف كالمكحديف،  1

 .112 ـ، ص2013-ـ2014ىػ/ 1435-ىػ1434اإلسبلمي، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية، 
ر دمحم ناضر، إفتكاؾ األسير في الغرب اإلسبلمي ، دار العرب مابيف القرف الرابع كالحادؼ عشر لميجرة، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستي  2

 .84-83 ـ، ص2014ـ/2013، 1تخصص الحضارة اإلسبلمية ، جامعة الجزائر 
 .86-85ـ. ص 2008لمطباعة كالنشر كالتكزيع، سكريا دمحم نمر المدني، عقدة األندلس كأسممة أكركبا، دار كمؤسسة رسبلف   3
 .129دمحم ناضر، المرجع نفسو ص   4
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 م:1492سنة تبادل األسرى في معاىدة تسميم غرناطة  -2-4
اإلفراج عمى االسرػ المسمميف مف مدينة غرناطة كالبياريف  مف المعاىدة عمى 44نصت المادة 

بعد خمس أشير مف إبراـ المعاىدة كيفرج عمى أسرػ قشتالة بعد ثمانية أشير كبعد انقضاء يكميف مف 

1تسمـ أسرػ النصارػ يتسمـ المسممكف مائتي أسير مسمـ مف الرىائف كالمائة الثانية مف غير الرىائف.

                                                           
 .434 عمي المنتصر الكتاني، انبعاث اإلسبلـ في األندلس، دار الكتب العممية ، بيركت لبناف، ص  1
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 المبحث األول: تكوين األسطول الجزائري وتطوره.

 ظروف نشأة البحرية الجزائرية:-1

 الخارجية وعالقتيا باألوضاع األمنية الداخمية:األخطار  -1-1
جذبت األكضاع الداخمية لممغرب األكسط االحتبلؿ اإلسباني فكمف ما يميز ىذه األكضاع 

االنقساـ كالصراع السياسي داخل األقاليـ كبيف الكحدات السياسية فكانت تقارير الجكاسيس اإلسباف عف ىذه 

رده في كجو الحككمات المتياكية كفي ظل الضعف العسكرؼ األكضاع إضافة إلى حالة المجتمع كتم

 1لممغاربة تحفزت القكػ األكركبية لمعدكاف عمى سكاحل المنطقة.

فاشتدت اليجمات اإلسبانية عمى السكاحل الجزائرية بشكل خاص الستعمار كل المنطقة كيدؼ 

ـ بحممة 1505مرسى الكبير سنة فتـ احتبلؿ ال 3لتصبح المممكة اإلسبانية دكلة عظمى في المتكسط. 2ليا

سفينة بقيادة بيدرك نافارك الذؼ  90ـ بأسطكؿ مجمكع قطعو 1509سفينة ككىراف سنة  150قكتيا البحرية 

سفينة كذلؾ تـ بناء حصف البنيكف عمى جزيرة  14بأسطكؿ مككف مف  ـ1510احتل بجاية أيضا سنة 

 4ؼ لؤلسطكؿ الجزائرؼ.متر عف المدينة لمنع أؼ نشاط بحر  300سطكفمة البعيدة 

 نواة األسطول الجزائري: -1-2
 15ك 10لـ تكف المكانئ المغاربية مكتكفة األيدؼ ففي كل قاعدة منيا سفف قرصنة تبمغ ما بيف 

قادسا كعدد مقارب منيا مف الغميكطات كغيرىا مف السفف الخفيفة كالمتكسطة كقدكـ اإلخكة بارباركسة إلى 
                                                           

1
 واالقتصادٌةم ، دراسة تتناول اآلثار السٌاسٌة 1792-م1505هـ/1206-910عبد القادر فكاٌر، الغزو اإلسبانً للسواحل الجزائرٌة   

 .28-26ص  ،والثقافٌة على الجزائر واالجتماعٌة

2
شمالً إفرٌقٌا، المؤتمر الدول الخامس نٌفٌن مصطفى حسن سعد، دور األخوٌن خٌر الدٌن برباروس وعروج فً مقاومة اإلستعمار اإلسبانً فً  

 .761 ص ،العرب والترك عبر العصور
3
-1708م/1206-1119دمحم السعٌد بوبكر، العالقات السٌاسٌة الجزائرٌة اإلسبانٌة خالل القرن الثانً عشر الهجري )الثامن عشر المٌالدي  

 .44ص ، م2010/2011م( مذكرة شهادة الماجستٌر، المركز الجامعً بغرداٌة، 1792
4
م 16هـ عشر المٌالدي 10اإلسبانً للسواحل الجزائرٌة وردود الفعل الجزائرٌة خالل القرن العاشر الهجري السادس  االحتالل ،دكانًنجٌب  

 .30 ص ،م2001/2002جامعة الجزائر،  رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر،
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كانت نكاة األسطكؿ الجزائرؼ السفينتاف المتاف قدـ بيما عركج  1ىذا الجك.المكانئ المغاربية في خضـ 

قطع بحرية في يد  8ـ 1509كأصبحت حقا سنة  16كاخكتو مف المشرؽ إلى المغرب في بداية القرف 

كبعد التمركز بجيجل قاـ عركج بمحاكلتيف ألخذ بجاية لكنيما باءتا بالفشل كخبلؿ ىذا أرسل  2عركج

سفينة كمجمكعة مف المجدفيف الميرة إضافة لؤلسمحة كالذخيرة  14ماني إلى عركج كاخكتو السمطاف العث

أما بالنسبة لسكاف الجزائر فقد شكل حصف البنيكف عائقا أماـ  3ردا عمى ىدية عركج لو بعد فتح جيجل.

يحييف ممارستيـ لمقرصنة فراسمكا بمكافقة سميـ العثمي اإلخكة برباركس إلنجادىـ مف اضطياد المس

قطعة كظفيا لبلنتقاؿ البحرؼ  16في  5، فقاد خير الديف األسطكؿ البحرؼ إلى الجزائر4كتحطيـ الحصف

إلييا ككانت تمؾ القطع تابعة لعركج كأصدقائو. كقد اجمعت المصادر عمى أف زيادة قكة األسطكؿ 

الجزائر دكرا حاسما  الجزائرؼ التدريجية كانت في بداية خضـ الصراع العثماني اإلسباني كالذؼ لعبت

 6فيو.

 أسطول إيالة الجزائر: -2

 انضمام الجزائر لمدولة العثمانية: -2-1
بعد مقتل عركج عرض خير الديف عمى كبار مدينة الجزائر االنضماـ لمدكلة العثمانية لحماية 

سميـ  ـ أيف كاف السمطاف العثماني1518الجزائر فاستحسنكا ذلؾ، فأرسل خير الديف كفدا إلى مصر سنة 

                                                           
1
 .70، ص م2009: القرصنة األساطٌر والواقع، دار القصبة للنشر ،2فً العهد العثمانً، ج المنور مروش، دراسات عن الجزائر 

 .70ص ،م2014، دار هومة 1830م/ 1514صالح عباد، الجزائر خالل الحكم التركً، 

2
 .49ص م.2014، دار هومة 1830م/ 1514صالح عباد، الجزائر خالل الحكم التركً،   

 13-12ص  ،، ديكاف المطبكعات الجامعية2: الجزائر الحديثة، ط2يحي بكعزيز، المكجز في تاريخ الجزائر، ج  3
 .25-24ص  ،فراؼ دييغك ىايدك، تاريخ ممكؾ الجزائر، تر: أبك لؤؼ عبد العزيز األعمي، دار اليدػ لمطباعة كالنشر كالتكزيع 4

 .13-12يحي بكعزيز، المرجع نفسو، ص   5
 .494صالح عباد، المرجع نفسو، ص  6
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مف االنكشارية كعددا مف المدافع  2000األكؿ مكجكدا آنذاؾ  ليعرض عميو الفكرة فقبميا كأرسل لو 

ـ رد السمطاف الذؼ 1519ماؼ  15كعاد في  1كالذخائر الحربية كاذف لو بتجنيد المتطكعيف لحفع النظاـ

 2منح فيو خير الديف لقب بيمرباؼ.

 الجزائري:الييكل المادي والبشري لألسطول  -2-2
كاف دكر األسطكؿ الجزائرؼ مزدكجا بيف حماية الجزائر مف ىجكمات األساطيل األكركبية 

كيعد إقامة السمطة في الجزائر  3كخدمة االستراتيجية العثمانية في البحر األبيض المتكسط مف جية أخرػ 

تـ االىتماـ كثيرا بتنمية كتطكير نكاة البحرية الجزائرية ماديا كبشريا فأنشئكا المراكب البحرية كاتخذكا ميناء 

صبلح القديمة كالمعطكبة.  4الجزائر بعد تطكيره كتحصينو كقاعدة بحرية ىامة لبناء المراكب الجديدة كا 

 ي:سفن األسطول الجزائر  -2-2-1
كانت الفرقاطات كالككربيطات كالسفف مف نكع البريؾ ذات المتانة كالقكة النارية باإلضافة إلى 

ككل ىذه السفف ذات العدد  5الشبؾ ذات السرعة كالرشاقة تشكل القكة البحرية األساسية ألسطكؿ الجزائر

 6الكبير متعكدة لئلبحار سكاء لمحرب أك القياـ بالسباقات.

 الغمياطات، الفرقاطات، البركنتي. :16الجزائري في القرن سفن األسطول 

                                                           
 .16، ص السابقيحي بكعزيز، المرجع  1
 .46ص ، 2007(،تر كتح جماؿ حمادنة، ديكاف المطبكعات الجامعية،  1541-1510ككريف شكفاليو ، الثالثكف سنة الكلى لقياـ مدينة الجزائر)  2
 .45ص ،ـ2007دار اليدػ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ، 1حنيفي ىبليمي، بنية الجيش الجزائرؼ خبلؿ العيد العثماني، ط 3
في  عطمي دمحم األميف، نشاط البحرية الجزائرية في القرف السابع عشر كاثره في العبلقات الجزائرية الفرنسية، ممخص مذكرة شيادة الماجستير  4

 .47ص ،ـ2011/2012التاريخ الحديث، المركز الجامعي بغرداية، 

 .403جع السابق، ص المنكر مركش، المر   5
6
 Pierre Dan, Histoire De Barbarie, Et De Ses Corsaires, Pierre Ricolet Imprimeur Et Librairie 

Du Roy, 2ème Edition, Paris, 1637, p.306. 
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سفف البرتكف، السفف المستديرة، السفف المدفكعة  :17سفن األسطول الجزائري في القرن 

 1بالشراع.

كما كانت السفف الصغرػ التي تقـك بالمبلحة الساحمية كتغامر أحيانا بالقرصنة القصيرة المدػ 

 2كانت تتصيد فرائس طفيفة.كالقميمة المردكد كىذه السفف 

 أىم السفن الحربية لألسطول الجزائري: -

 :(brigantinالبركنتي )-2-2-1-1
سفينة حربية خفيفة كصغيرة مف سفف القرصنة ذات مجاديف طكيمة تتميز بالدقة، تحمل مدافع كيتراكح 

السفف عادة في . تصنع ىذه 3 19بحار إضمحل استعماليا بحمكؿ القرف  100ك 70عدد بحارتيا بيف 

شرشاؿ بأيدؼ مغاربية ذكؼ أصكؿ مف غرناطة، فاالنس، أراغكف يبحركف بيا كيجكبكف السكاحل اإلسبانية 

تتميز بسيكلة إخفاءىا في الشاطئ يقكؿ ىايدك أف ىذه السفف تسبب الضرر األكبر لممسيحية ألنيا تبحر 

 4باستمرار كبدكف إصبلح سكاء في المكاسـ الجيدة أـ السيئة.

                                                           
 . 56حنيفي ىبليمي، المرجع السابق، ص  1
 .404المنكر مركش، المرجع السابق،   2
ـ( مف خبلؿ 1830-1514ىػ()1246-920السفف الحربية بالجزائر في عيد العثمانييف )سرحاف حميـ، تطكر صناعة   3

 .123ـ. ص2007/2008المصادر التاريخية كاألثرية، جامعة الجزائر، 
4
 Fray Diégo De Haedo , Topographie Et Histoire d’Alger, Trad De L’espagnol Par 

Monnereau Et Berbrugger, I V En 1612, 1870, p.87. 
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 :(brickالبريك )-2-2-1-2
تكفر الحماية مف خبلؿ المدافع كاألسمحة الخفيفة  18سفينة حربية كتجارية صغيرة عرفت في القرف 

 2. دكالر 40268سنة بريؾ كبيرة ب  1799اشترت الجزائر مف األمريكاف سنة  1كالمقاتميف.

 :(vaisseauالجفن: )-2-2-1-3
كر أف خير الديف أمر بإزالة الحديد مف بعض األجفاف التي فقدت ، يذ3سفينة كبيرة الحجـ كبطيئة الحركة

، كقد ساىـ القرصاف اليكلندؼ سيمكف داسا في تطكيرىا. تراجع 4كصيره إلعداد السبلسل لكبح المسيحييف 

 5ىػ( كاستمر استعماليا حتى مجيء الفرنسييف .1137-ـ1722عددىا سنة )

 :(chebec): الشباك-2-2-1-4
السفف الحربية صغيرة الحجـ كانت دائما ضمف تشكيبلت سفف الغزك تتميز بالخفة كالسرعة تنتمي لعائمة 

،بعد فتح البنيكف تـ إرساؿ سفف 6كالرشاقة كيعتمد عمييا في مياجمة العدك كالدخكؿ لؤلماكف الضيقة 

امية البنيكف الشباؾ إضافة لمغاليرات كراء السفف اإلسبانية التي لمحت ىذه األخيرة تـ إرساليا لنجدة ح

، كذلؾ أغارت سفينة شباؾ مف األسطكؿ  7حيث أرادت العكدة بمجرد رؤيتيا الحصف مسكػ باألرض

 8الجزائرؼ عمى شختكرة فرنسية في عرض البحر محممة بالقيكة كالجمكد كتمكنك مف اإلستيبلء عمييا 

                                                           
 .126سرحاف حميـ، المرجع السابق، ص  1
 .408المنكر مركش، المرجع السابق، ص  2
3
 .621ص  سرحان حلٌم، نفس المرجع السابق،  

4
  Sander Rang, Fondation De La Régence d’Alger, Histoire Des Barberousse, T1, Parris, 

1837.p 116. 

 .128-127سرحاف حميـ، نفس المرجع السابق، ص   5
 .133سرحاف حميـ، نفس نفس المرجع السابق، ص   6

7
  Sander Rang, Fondation De La Régence….. Op Cit, p.227-228. 

 .135-134سرحاف حميـ، نفس المرجع السابق، ص   8
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تعكيض شبؾ جزائرؼ تـ قرش إسباني ىذا ك بمغت تكمفة  6000ـ بالجزائر ب 1763كقد بيع شبؾ سنة 

 1ألف دكالر(. 34ألف ليرة ترنكا )حكالي  170ـ حكالي 1788اغراقو سنة 

 :(galèresالغاليرات )-2-2-1-5
رجبل  150مجداؼ كيصل عدد المقاتمة فييا إلى  140تسمى الشكاني كتستخدـ لجياد في البحر تسير ب 

لحاؽ الضرر بو فيي ذات في كل شيني تتميز الشيني الجزائرية بميماز في مقدمتيا ل ضرب العدك كا 

فعالية قتالية عالية مثيرة لمرعب لدػ األعداء، تعتمد في سيرىا بدرجة كبيرة جدا فكصل عدد ركابيـ إلى 

كنسكره تبحر الغاليرات  3، كانت ممكات البحر األبيض المتكسط 2رجل نصفيـ مف األسرػ المجدفيف 500

ئا ألنيا عمى غرار سفف التجديف األخرػ غير قادرة عمى مقاكمة مف ماؼ إلى سبتمبر أيف يككف الجك ىاد

كقد ظمت لفترة طكيمة أداة قتاؿ ككذلؾ تستعمل في عمميات متعددة  4الرياح الشديدة كاألمكاج القكية 

كتجدر اإلشارة إلى أف رياس الغاليرات يصبحكف رياس غميكطات فيذه  5كالمراقبة ، الشرطة، القرصنة

تعيا معظـ القراصنة عند بداية مينتيـ. كانت ضمف كحدات اليجكـ عمى البنيكف ككذلؾ ؼ الطريقة التي يب

 6معركة ليبانت كانكمش عددىا نتيجة لتقمص عدد األسرػ.

                                                           
 .408المنكر مركش، المرجع السابق، ص  1
 .139-137السابق، ص المرجع ،سرحاف حميـ  2

3
 De Grammont. H. D, Histoire d’Alger Sous La Domination Turque (1515-1830), Paris 

Ernestl Eroux Editeur 1887, p.240-241. 

4
 Pirre Dan, Histoire….., Op Cit,p.306.   

5
  Moulay Belhamissi, Marine Et Marins D’Alger (1518,1830), T1 :Les Navires Et Les 

Hommes, Alger 1996.p.100. 

6
 Fray Diégo De Haedo , Topographie……. Op Cit, p.87. 
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 (:frégatteالفرقاطة )-2-2-1-6
تأتي إما بطمبيا مف الدكؿ األكركبية مف خبلؿ  1رجبل 40قطعة بحرية عسكرية ذات مجاديف ، تحمل 

عاىدات أك تحكيل بعض القراكيط كالحراريق إلى فرقاطات كاممة التجييز ميمتيا في الحرب تقديـ إبراـ الم

 2السند كالحماية لككنيا سفينة مدرعة.

 :(galioteالغميوطة )-2-2-1-7
تستعمل في األعماؿ الحربية كالقرصنة كانت أكؿ سفينة عاممة في األسطكؿ كىي صغيرة الحجـ 

،كتحرس سفينتاف كبيرتاف عمى متف كل كاحدة منيما عشركف بحارا 3قيادة كسريعة كخفيفة كسيمة ال

. بمغت قيمة الغميكطة الجزائرية 4كميمتيما بالضبط منع العبيد مف محاكلة الفرار بالسفف كقكارب الصيد

 5قرش اسباني(. 6000سمطاني ) 3000ـ 1763التي اغرقيا الفرنسيكف سنة 

 طاقم السفينة : -2-2-2
يعرفكف بالصكطا رايس كىـ كالتالي: لباش رايس، الرايس، رايس العسة، رايس أ/ الضباط: 

 التريؾ، باقانجي.

                                                           
-1821حكيمة حدكف كخديجة بف رنجة، مساىمة البحرية الجزائرية في حركب الدكؿ العثمانية خبلؿ فترة الدايات )حركب اليكناف أنمكذجا  1

 .21ـ. ص2015/2016ـ( جامعة الجيبللي بكنعامة بخميس مميانة، 1829

 .144،145حميـ سرحاف، المرجع السابق، ص    2
ـ( مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر في 1518/1830بكشاىد ىشاـ ، فراقة عبد الحميد، البحرية الجزائرية كنشاطيا في البحر األبيض المتكسط )  3

 .53ـ. ص2015/2016قالمة،  1945ماؼ  8التاريخ العاـ، جامعة 
 ، 1982جيمس كاثكارت، مذكرات أسير الداؼ كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب، تر إسماعيل العربي، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،   4

 .77ص 

 .409ص  المنكر مركش، المرجع السابق،  5
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كىـ البحارة العاممكف يتدرجكف حسب الترتيب اآلتي: سندر الراسي،  ب/ صف الضباط:

جي، المبرجي، دمامجي، مسترداش، بريطاجي، برقان ككبلء الخرج، ككيل القيادة العميا، الخزناجي،

 1باش دمامجي، الجمفاط، قارصا كابك.

 النشاط البحري لألسطول الجزائري:-3

 النشاط البحري بين القرصنة ولصوصية البحر: -3-1
في البحر األبيض  سمى األكركبيكف النشاط البحرؼ بالقرصنة كلصكصية البحر كالذؼ كاف سائد

عممكا عمى تضخيـ حجمو كفقا لمنظكرىـ ثـ  17ك 16طابع اقتصادؼ خبلؿ القرنيف ببشكل بارز  المتكسط

كىذا ما نبلحظو في كتابات ىايدك كغراماؼ كداف بشكل خاص اليادفة إلى ترسيخ صكرة الجزائر 'كآفة 

 لمعالـ المسيحي'.

Corsa  كممة إيطالية تعني السباؽ كاشتق منيا القرصاف الذؼ يقكـ بالتسابق كاف استخداميا في

ؼ لميجكـ كاالعتداء عمى سفف كسكاحل الدكؿ األجنبية كأصبحت في بمعنى التسابق البحر  14القرف 

بمعنى السفف السريعة التي تؤىميا دكلة ما لمسطك عمى السفف التجارية  16القكاميس الفرنسية في القرف 

 االصطبلحيفالمعنى الشائع لمفيكـ القرصنة بعد التتبع نجده بعيدا نكعا ما مف المعنى     'pirateلؤلعداء '

، كتطكر مفيـك القرصنة لدػ الطرؼ المسيحي لتحدد في مجمكعة مف المعاني كاأللفاظ تدخل في 2ليا 

كالقرصنة البربرية اإلسبلمية  'Activité Corsair كالنشاط القرصاني ' ’piraterie‘دائرة النيب البحرؼ 

'Course Barbaresque Musulmane '  ة عمى أف ممارسييا ال كتعريف المؤرخ الركماني بكلبيكس لمقرصن

                                                           
 .181-180ص  ،ـ2007، دار الحضارة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر 1عمي خبلصي، الجيش الجزائرؼ في العصر الحديث،ط  1

 .38عطمي دمحم األميف، المرجع السابق، ص  2
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يتمتعكف بالسمطة القانكنية ال ينطبق عمى نشاط األسطكؿ الجزائرؼ بل كيتناقض معو كما يؤكد عمى 

شرعيتيـ تحالف فرنسا معيـ كاالستنجاد بيـ ، كما أف حرب القرصنة تقكـ بأمر مف الدكلة كيشترؾ فييا 

الحرب بيدؼ الدفاع عف أراضي الجزائر أصحاب السفف في تكاليف كفكائد الحرب البحرية ككانت ىذه 

ضد أمكاج اليجمات الصميبية المتبلحقة كالمتجددة فكاف اىتماميا بالدرجة األكلى انقاذ المسمميف مف ظمـ 

أما لصكصية البحر فيي عممية تتـ في  2كليذا كاف ليا قكانينيا كانظمتيا كعاداتيا الحية كتقاليدىا 1اإلسباف

 3البحر ببل عقيدة كال قانكف فيي مدانة عالميا مف طرؽ القانكف كاألخبلؽ.

 مراحل نشاط األسطول الجزائري:  -3-2
دكر كبير طيمة ثبلث قركف ككانت قكتيا  16كاف البحرية الجزائرية التي ظيرت في القرف 

ـ أصبحت مؤسسة ليا شيرتيا عمى الصعيديف المغاربي مصدر رعب كخكؼ شديديف لمقكػ المسيحية ث

، فحيث كاف أصحاب المراكب المسيحية يأكمكف 5فأىانت تقريبا كل األساطيل األكركبية  4كالعالمي

كفي لعب النرد كالبطاقات ىؤالء القراصنة يتفكقكف في كل  المآدببراحتيـ كيمضكف األياـ كالميالي في 

 6لصياديف الذيف يطاردكف األرانب لمتسمية.البحار شرقا كغربا فيشبيكف ا

                                                           
1
  http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-16/911198 

 .49ككريف شكفاليو، المرجع السابق، ص  2
 .40عطمي دمحم األميف، المرجع السابق، ص  3
امعة بسكرة كحيد خنيش، المؤسسات في الجزائر أكاخر العيد العثماني الجيش أنمكذجا، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في التاريخ المعاصر، ج  4
 .97ص  ،ـ 2014/2015،  -قطب شتمة–

5
 De Grammont. H. D, Histoire….., op cit, p.137. 

6
 Fray Diego De Haëdo, De La Captivité À Alger,Tr Moliner-Violle, Alger Typographie 

Adolphe Jourdan Imprimeur-Libraire-Éditeur, 1911, p .94-95. 

http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-16/911198
http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-16/911198
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فقد نمت جرأة الرياس شيئا فشئيا فمـ يكف نشاطيـ في البحر األبيض المتكسط بشكل خاص  

 1.أيسمنداكحده فقط بل ككصمكا إلى خميج بسكاؼ، بحار بريطاني العظمى، كأنيار المالديرا الجميدية في 

كالمتطكرة تغيرات سياسية كاقتصادية كاجتماعية  تحكمت في أىداؼ البحرية الجزائرية المتغيرة

 2اطارىا الجزائر بشكل خاص كدكؿ البحر األبيض المتكسط بشكل عاـ.

 م(1577 -م1519مرحمة الجياد البحري: )حرب الرمادات   -3-2-1
حيث جاء  3تميز النشاط البحرؼ عقب إلحاؽ الجزائر بالدكلة العثمانية بالطابع الجيادؼ المحض

كرد فعل لطرد المسمميف مف اسبانيا كمبلحقتيـ لمسكاحل الجزائرية ثـ احتبلؿ مدنيا كفي ظل غياب التفاىـ 

مثمت الجزائر أداة ليذا كلتقكـ البحرية الجزائرية ببسط نفكذىا في البحر األبيض المتكسط كاف عمييا طرد 

 4.االستراتيجيلمكقع المسيحييف مف أراضي المسمميف كالسيطرة عمى الجزر ذات ا

 جال الجياد البحري ونتائجو:م -3-2-1-1

 تحرير السواحل: -3-2-1-1-1
اقتحاميا بعد  ليتـ  5سفينة ثـ قصف البنيكف  22بإخضاع بكنة ب  1522قاـ خير الديف سنة 

قتيل  65ماؼ ليستسمـ الجنكد اإلسباف بعد معركة حامية تقدر عدد القتمى فييا أزيد مف  27الحصار يكـ 

 6امرأة كطفل بما فييـ قائد الحامية مارتاف فاركاس في األسر. 25جندؼ مع  90ككقع 

                                                           
1
 De Grammont. H. D, Histoire….., op cit, p.129. 

 .84 . ص2017، ديسمبر 12ـ، الحكار المتكسطي ،مج17ىػ/11دمحم بف سعيداف، األسطكؿ البحرؼ ك دكره في إيالة الجزائر خبلؿ القرف   2

 .38بكشاىد ىشاـ، المرجع السابق، ص   3
 .85-84بف سعيداف، المرجع نفسو، ص  دمحم 4
 .49فراؼ ديغك ىايدك، المصدر السابق، ص  5
 .83صالح عباد، المرجع السابق، ص   6
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اية كبعد القصف سفينة مف السفف الشراعية الصغيرة إلى بج 22ثـ تـ ارساؿ سفينتيف شراعيتيف ك

رجل  400تحطمت أسكار القصر اإلمبراطكرؼ كانتيى األمر باستسبلـ دكف ألكنزك، ككاف عدد األسرػ 

 1رجل. 100كمائة إمرأة ك 

 الغارات عمى السفن والسواحل الجنوبية ألوروبا المسيحية:-3-2-1-1-2
لـ ييمل خير الديف سباقاتو التي قاـ بيا مرة أك مرتيف  2بعد إزالة عقبة البنيكف مف كجو األسطكؿ

ـ بقيادة كاكسيا ديالبالك  1529في السنة لكسب الشيكة كاحداث الضرر بالمسيحييف فارسل أسطكال سنة 

، أما عف مياجمة 3فاستكلكا عمى العديد مف سفف أسطكؿ بكرتندك الشراعية كقبضكا عمى العديد منيـ 

نكا يدخمكف بمباس المسيحييف كيتحدثكف اإلسبانية كبمساعدة السكاف المكر ينصبكف السكاحل األكركبية فكا

   (Ambiegna)ـ قرية 1559، كما فاجئكا عاـ  4الكمائف كيأسركف المسيحييف ثـ يعكدكف بيـ لديارىـ

ا ، كعف نائب ممؾ بمنسية أف األتراؾ أخذك 5شخصا مف القرية منيـ جيكفانيي فالنتيك 40بيجكـ حيث أسر 

 6كسيد القرية.  (barcent)سكاف القرػ التابعة لباركنة برسنت 

 م(:1711-م 1577مرحمة الغزو البحري: )حرب المغامرات    -3-2-2
 7ـ بعد فتح تكنس عمى يد الدكلة العثمانية كطمب إسبانيا لعقد معاىدة معيا.1577بدأت سنة 

                                                           
 .107-106فراؼ ديغك ىايدك، المصدر السابق، ص   1
 .33ص ،ـ2014ناصر الديف سعيدكني، تاريخ الجزائر في العيد العثماني، البصائر لمنشر كالتكزيع،   2

 .48-46فراؼ ديغك ىايدك، نفس المصدر السابق، ص  3
4
 Fray Diégo De Haedo , Topographie……, op cit, p.87. 

 .145المنكر مركش، المرجع السابق،  ص   5
 .55-54بمقاسـ قرباش ، المرجع السابق، ص   6
 .40 بكشاىد ىشاـ، المرجع السابق، ص  7
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 لمجزائر: االقتصاديمميزات النشاط البحري ودوره في القطاع  -3-2-2-1
جنيو فأصبح النشاط البحرؼ يشغل قطاعا 1مبلييف  3تميزت بزيادة األرباح التجارية حتى حكالي 

، يذكر ىايدك السمع المختمفة التي 2حيث نمت فئة اجتماعية ذات نفكذ قكؼ  االقتصاديةىاما مف الحياة 

لمحبلت التجارية المكجكدة عمى أرض تزخر بيا الجزائر فيقكؿ "... تمتمئ جميع المنازؿ كالمتاجر كا

المصكص ىذه بالذىب، الفضة ... التكابل... النحاس... األصباغ... الحبكب ، القماش ، الصكؼ...لقد 

كانت ىذه المدينة ىي األغنى في الشرؽ كالغرب..." فيتحدثكف عنيا في تركيا كركممي كاألناضكؿ كسكريا 

 3اليند. كما يتحدثكف في قشتالة كالبرتغاؿ عف جزر

كارتبط النشاط 4ألف أسير  20ـ إلى حكالي 1626ـ ك 1621كقد كصل عدد االسرػ بيف 

 5البحرؼ ك االقتصادؼ.

أصبح األسطكؿ الجزائرؼ يشكل ثمث  المجال البحري لنشاط لألسطول الجزائري: -3-2-2-2

 األراضي الجديدة.أك نصف األسطكؿ العثماني فامتد نشاطو إلى شماؿ أكركبا، البمطيق، أيسمندا ، 

 نتائج النشاط البحري: -3-2-2-3

 ازدىار مدينة الجزائر مف ناحية السمع، األسكاؽ، التحصينات. -

                                                           
 .85 دمحم بف سعيداف، المرجع السابق، ص  1
 .41بكشاىد ىشاـ، المرجع السابق، ص   2

3
 Fray Diego De Haëdo, De La Captivité ….., op cit, p.96-97. 

 .85 دمحم بف سعيداف، نفس المرجع السابق، ص   4
 .42 بكشاىد ىشاـ، نفس المرجع السابق، ص  5
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ظيكر مؤسسة القرصنة الربحية المممككة سفنيا لمحكاـ، كبار القراصنة، شركات ذات أسيـ تتبع قكاعد  -

 في تكزيع الغنائـ.

باشرة كمالكي سفف أك غير مباشرة كمبلؾ عبيد يستخدمكف تطكير الحكاـ لممنشآت البحرية الستفادتيـ الم -

 1لمتجديف مف نتائج القرصنة.

 بعض عمميات المرحمة: 3-2-2-4

 في الحوض الغربي لمبحر االبيض المتوسط:-3-2-2-4-1
ـ باجتياح تجمع سكاني يقع بيف آلكانت كجزير بندكرني فألقى القبض 1582قاـ مراد رايس عاـ 

 700كصغارا كعاد لمجزائر كاجتاح الرياس تجمع بمدكنيا أخذكا فيو شخص كبارا  600عمى أكثر مف 

اإلسبانية  (calpe)، كداىـ الجزائريكف قرية كالبي 2شخص 400شخص كتجمع مكنسيمك قبضكا فيو عمى 

 3أسير معظميـ مف النساء كاألطفاؿ. 315فاخذك 

 في المحيط األطمسي:-3-2-2-4-2
بعدما  %27ـ إلى 1619ـ ك1609ارتفعت نسبة األسرػ المجمكبيف مف المحيط األطمسي بيف 

 األيسمنديةككانت الحممة  17ـ ثـ تراجعت في النصف الثاني مف القرف 1609ـ ك 1570بيف  %3كانت 

                                                           
 .86-85 ص دمحم بف سعيداف، المرجع السابق،  1
 .215-214 فراؼ ديغك ىايدك، المصدر السابق، ص  2

3
 Bekkaoui Khalid, White Women Captives In North Africa, Narratives Of Enslavement, 

1735-1830, Uk: Palgrave Macmillan, 2010, p.315. 
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ـ داىـ الميتدؼ الفممنكي مراد رايس بمدة 1631يكنيك  26كفي  1ـ التي أسر فييا الكثير1627عاـ 

  2امرأة كطفل. 89رجبل ك 20بالتيمكر البريطانية فاسر 

 إحصاء عام ألسرى المرحمة:  -3-2-2-4
 3ـ1662ـ إلى 1580مف   -1

 ـ1662 ـ1634 ـ1620 ـ1580 السنة

 العدد
25000 
 أسير

35000 
 أسير

25000 
 أسير

21000 
 أسير

 4ـ:1701إلى ـ 1669مف  -2

 ـ1682 ـ1681 ـ1678 ـ1675 ـ1669 السنة

 العدد
14000-
15000 

6000-
12000 

20000-
30000 

5000 
 أك أكثر

17000 

 ـ1701 ـ1694 ـ1691 ـ1687 ـ1683 السنة

 العدد
35000-
40000 

10000 36000   
2000 
 يكناني

20000 
 مسيحي

 أشير ىؤالء األسرى:

آراندا كبركج أسر  إيمانكيلـ الكاتب اإليطالي 1578الشاعر اإليطالي أنطكنيك فينيزيمنك أسر في أفريل 

 1ـ.1674ـ ، الكاتب الفرنسي جاف فياف أسر عاـ 1640سنة 

                                                           
 .5،6ص  ،نمكذجا( أيسمندا)آيرلندا،  1650-1609الغارات البحرية الجزائرية في المحيط األطمسي بمقاسـ قرباش،    1

2
 Bekkaoui, White Women ……, op cit, p.2. 

،  2009،الجزائر، 2نصر الديف سعيدكني ، كرقات جزائرية دراسات كأبحاث في تاريخ الجزائر في العيد العثماني، دار البصائر لمنشر كالتكزيع، ط 3
 .138ص 

 .152-151 بمقاسـ قرباش، األسرػ األكربيكف....، المرجع السابق، ص  4
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 م(:1830 -م1711مرحمة الدبموماسية )شرطة البحر -3-2-3
فقد ارتبطت  2لممعاىدات المبرمة بينيماتتميز ىذه المرحمة بمراقبة الجزائر لتنفيذ الدكؿ األكركبية 

الجزائر بمعاىدات سبلـ مع كل مف بريطانيا العظمى، فرنسا ، إسبانيا، ىكلندا، الدنمارؾ، السكيد، 

 3البندقية.

 النشاط البحري المنظم: -3-2-3-1
أصبح أسطكؿ الجزائر تقريبا كمو مممككا لمدكلة تحت سيطرة كزير البحرية فأصبح األسطكؿ أكثر 

، بعد أف كاف عشكائيا كعمبل فرديا كظيرت ىيئة 4انتظاما فيمارس نشاطو البحرؼ مع احتراـ القكاعد الدكلية

، ككانت التجاكزات الفردية مف طرؼ بعض القراصنة نادرة كتصل 5ديكاف الرياس ذات النفكذ الكبير

رية المبلحة كالتجارة مع كىدايا عمى الدكؿ األكركبية لح أتكاتعقكبتيا لحد اإلعداـ، كفرضت الجزائر 

ـ  الذؼ 1724. كقد نما نفكذ الييكد في حيث كاف مؤسسو "سميماف جاكيتي" الذؼ تكفي عاـ 6الجزائر

 7استكلى عمى جميع أنكاع أماكف الصيد ظمما بدعكػ التعمق بمصالح البايمؾ كما كاف مالؾ لسفينة سباؽ.

ـ حيث احرقت السفف 1816سمكث سنة أثر عمى األسطكؿ الجزائرؼ بشكل كبير حممة المكرد إك

 8الجزائرية ككذلؾ تحطمو في معركة نافريف.

                                                                                                                                                                                      
 .139-138 ناصر الديف سعيدكني، كرقات جزائرية ....، المرجع السابق، ص  1
 .87دمحم بف سعيداف ، المرجع السابق، ص   2
 .17 ، المرجع السابق، صتكاثكار   3
 .45 بكشاىد ىشاـ، المرجع السابق، ص  4
 .88-87يداف، نفس المرجع السابق، ص دمحم بف سع  5
  .46ص  بكشاىد ىشاـ، نفس المرجع السابق،  6

7
 De Grammont. H. D, Histoire……. op cit,p.236. 

 .177 عمي خبلصي، المرجع السابق، ص  8
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 جواز السفر في نشاط األسطول: -3-2-3-2
تعرؼ الجزائر األساطيل المرتبطة معيا بمعاىدات باستخداـ جكاز سفر لو نسخة عند الطرفيف، 

تي ىامبكرغ كلكبيؾ بجرمانيا . فسفف دكل1فيفرج عف السفف الصديقة عند التعرؼ عمييا أما العكس فبل

، أما السفف األمريكية 2تحمل جكاز سفر ىكلندؼ أك سكيدؼ كلـ تعد ىدفا لمبحارة الجزائرييف كما في السابق

فدخمت البحر األبيض المتكسط بحماية الطرادات اليكلندية كالبرتغالية أك بجكاز سفر إنجميزؼ مزكر أك تـ 

 3السفف اإلنجميزية.شراؤه حتى ال يميزىا الجزائريكف عف 

 األسرى في غنائم المرحمة: -3-2-3-3
، فتككنت عمكما مف سفف اسبانية مف نكع 4انخفضت الغنائـ البحرية لقمة النشاط البحرؼ 

ـ استكلى ميتد مف الجزائر عمى سفينة 1719. كفي عاـ 5كبعض قكارب الصياديف  (Tartane)طارتاف

ـ استكلى الجزائريكف عمى مفرزة إيرلندية في 1747أغسطس  16فرنسيات، كفي  5كاف عمى متنيا 

كقد اشترؾ القبطاف الجزائرؼ أحمد حداد في أسر  6طريقيا إلى مايكركا بيا أربعة مف النساء الجنديات.

 7ـ.1815 -ـ1798سفينة بيف سنتي  11

 

                                                           
 .61، نفس المرجع السابق، ص  بكشاىد ىشاـ   1
ـ(، تر. ناصر الديف سعيدكني، دار 1732 -ىػ 1145إلى الجزائر كتكنس كطرابمس ) ىابنسترايت، رحمة العالـ األلماني: ج. أك. ىابنسترايت  2

 .44 ، ص 2008الغرب االسبلمي، تكنس، 
3
 Gardner W.Allen, Our Navy And The Barbary Corsairs, Houghton Mifflin Company, 

Fabruary, 1905, p.15. 

 .88-87 ص دمحم بف سعيداف، المرجع السابق،  4
 .44 ىابنسترايت، المصدر السابق، ص  5

6
 Bekkaoui, White Woman ……, op cit, p.5. 

 .88بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، المرجع السابق، ص  7
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 1:ـ1773ـ إلى 1719مف  -1إحصاء عام ألسرى المرحمة:  -3-2-3-4

 ـ1773 ـ1763 ـ1749 ـ1738 ـ1734 ـ1729 ـ1721 ـ1719 السنة

 4000 العدد
أقل مف 
5000 

9000-
10000 

أكثر مف 
4000 

2000 7000 3000 2000 

 2ـ:1830ـ إلى 1785مف  -

 ـ1830 ـ1816 ـ1788 ـ1785 السنة
 122 1642 2000 6000 العدد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .152 ، صبمقاسـ قرباش ، األسرػ األكركبيكف.............، المرجع السابق  1
 .138ناصر الديف سعيدكني، كرقات جزائرية....، ص   2
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 المبحث الثاني: وضعية األسرى في الجزائر.

 األوروبيين في المصادر األجنبية:صورة أسرى إيالة الجزائر  -1
، 1أثارت قضية األسرػ جداال محتدما فعكلجت مف طرؼ األكركبييف كالمسمميف عمى حد السكاء

فيؤالء االسرػ ىـ عبيد أكركبيكف مف الرجاؿ، النساء، األطفاؿ كانكا مسجكنيف في مدينة الجزائر أسركا في 

لمتكسط مف قبل القراصنة األتراؾ ،فقد كانكا في البحر أك في الغارات عمى شكاطئ البحر االبيض ا

 2ألف أسير مف جميع األمـ معظميـ مف اإلسباف كاإليطالييف.  30حكالي  16منتصف القرف 

في الجزائر كالذيف يمكف  3في المصادر المحمية استخدـ لفع "أسير" لكصف العبيد األكركبييف 

 4اعتبارىـ مجرد أسرػ حرب بالمعنى الحديث لمكممة.

، 5أما المصادر األجنبية فتشير إلى أنيـ كانك عبيدا أك أرقاء في كامل األراضي العثمانية

فالمصادر األكركبية عممت عمى تضخيـ حجـ القرصنة البربرية خاصة كتابات رجاؿ الديف كػ :"ىايدك" 

لتي ألحقيا بيـ أف "..األسرػ المسيحيكف يعانكف مف القسكة الشديدة ا 7فيقكؿ األب داف 6"غراماؼ" "داف"

كيذىب ىايدك أبعد مف ذلؾ فيصف األتراؾ ب "...المتكحشيف  8القراصنة البرابرة السيئ السمعة..." 
                                                           

 .298ص .1987،المؤسسة الكطنبة لمكتاب، الجزائر،  1830-1619قناف جماؿ ، معاىدات الجزائر مع فرنسا    1
 .184، دار المعرفة، الجزائر. ص 2، ج1962عمار عمكرة، الجزائر بكابة التاريخ ماقبل التاريخ إلى   2

3
  Yacine Daddi Addoun, L'Abolition De L'esclavage En Algerie 1816-1871, A Thesis 

Submitted To The Faculty Of Graduate Studies In Partial Fulfilment Of The Requirement Of 

The Degree Of Doctor Of Philosophy, York University Toronto, Ontario, Avril 2010, p.78. 

 .300جماؿ قناف، المرجع السابق، ص    4
 .64حنيفي ىبليمي، المرجع السابق، ص   5
 .37 عطمي دمحم األميف، المرجع السابق، ص  6
7
القدوم ة كلف بمهم  لشهادة الباكالورٌا فً علم الالهوت شخصٌة دٌنٌة مسٌحٌة، من أصل فرنسً، حامل ”Père pierre Dan “ األب بٌار دان  

 ر:ٌنظ م 6166ماي  64إلى بالد البربر الفتداء األسرى فً 

االجتماعية في مدينة الجزائر خبلؿ الفترة العثمانية، مذكرة  مقدمة لنيل شيادة الماجستير في  التزاماتيـ، مياـ مفتديي األسرػ ك  حفٌظة خشمون
 .49 ـ، ص2007/2006.التاريخ االجتماعي لدكؿ المغرب العربي، جامعة منتكرؼ 

8 Le Père Dan, Les Illustres Captifs, Revue Africaine, 1883-1884, p.66. 
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كيقكؿ عف األسر في الجزائر أنو أكثر إيبلما مف  1، القساة التكاقيف لمدـ المسيحي البرؼء..."كالبلإنسانييف

أؼ كقت مضى كيصفو بالعبكدية في حيف يبقي عمى مصطمح األسر في أكركبا. كعف معاممة األتراؾ 

 2األسرػ يقكؿ "...أنيـ يتسابقكف عمى القسكة تجاىيـ...".

بل يمكف ف 3في حيف اف قصص األسرػ أنفسيـ ىي كثائق أكثر مصداقية مف أية كتابات أخرػ 

ف منيا  4أف يككف مسار قصة أكثر أىمية كشخصية مف مسار الضحية الذؼ يضع تجربتو عمى الكرؽ  كا 

فقاؿ سرفانتس "إف أغمب  5مف تعطي صكرة دقيقة لحالتيـ بمكضكعية كبقدر مف التجرد يثير اإلعجاب

خرػ عف كـر كلطف األرقاء المسيحييف كاف مصيرىـ برزخ الحياة كجينـ ىذا العالـ " كتكمـ مف جية أ

 7، كينفي تيدنا صفة البربرية الشائعة في أكركبا عف سمعة ىذا الشعب.6السادة

أما قصص الدبمكماسييف كالرحالة فميا أىمية خاصة كفائدة أكثر لتمكنيـ مف الكصكؿ إلى 

فيقكؿ ديطاسي أف تصكير  8مستكيات مختمفة مف السمطة ككذلؾ شرائح مختمفة مف المجتمع الجزائرؼ 

لقسكة عمى األسرػ كاف بشكل مبالغ فيناؾ أعماؿ صعبة يجب القياـ بيا كىناؾ مبلؾ غبلظ يجب ا

كيقكؿ العالـ الرحالة ىابنسرايت  10كيشيد عمى حالتيـ الجيدة الدبمكماسي الفرنسي دؼ برادؼ9تحمميـ 

                                                           
1
 (.22أنظر الملحق رقم )  

2 Fray Diego De Haëdo, De La Captivité….., op cit,p p .13-36 37-100. 
3 De Grammont. H. D, Histoire….., op cit p.134. 
4 Yacine Daddi Addoun, L'abolition….., op cit  p.46. 

 .301ص جماؿ قناف، المرجع السابق،    5
 .229-228، ص1986، تر . أبك القاسـ سعد هللا، المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر، كأكركباجكف.ب.ككلف، الجزائر   6
. 2009اليدػ، الجزائر،  80عميراكؼ أحميدة، دار  :تيدنا، الجزائر في أدبيات الرحمة كاألسر خبلؿ العيد العثماني )مذكرات تيدنا أنمكذجا(، تر  7

 .56ص 

8   Yacine Daddi Addoun, L'Abolition….., op cit  p.51. 
 .224جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   9

 .185عمار عمكرة، المرجع السابق، ص   10
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مية الدانماركية كيقكؿ لكيسك سكرتير القنص 1"…إف األسرػ األكركبييف عادة ما يحظكف باحتراـ األتراؾ…"

كيذىب كيمياـ شالر إلى أف أشد أنكاع البؤس كالشقاء 2عف الجزائر أنيا "...ليست مكاف مثيرا لبلشمئزاز..."

حتى أف العبيد يحممكف معيـ 3الذؼ يعاني منو العبيد المسيحيكف ىك حرماف حككمتيـ ليـ مف أمل الفدية 

لؾ بعض األسرػ الذيف اعتنقكا اإلسبلـ تقمدكا كظائف . إضافة إلى ذ أمكاؿ طائمة عند رحيميـ عف الجزائر

 4سامية كمنصب البيمرباؼ.

أما عف النساء يصكر لنا فكلتير أنو تـ اغتصابيف جميعا مف كل الرجاؿ ببل استثناء في حيف 

سنكات مف األسر في شماؿ إفريقيا في أسرة برجكازية  10يقدـ مكليير المرأة عمى أنيا صالحة لمزكاج بعد 

 5ية كانيا لـ تتعرض لئلىانة.راق

 بمدينة الجزائر: االستقبالاألسرى من األسر إلى -2
ككاف بعضيـ قد حاكؿ  6إف أصحاب الحع السيء الذيف كقعكا بيف أيدؼ القراصنة في البحر

ـ كجاف لكفكازيف عاـ 1619اليرب إال أنو اضطر لمقتاؿ كاستسمـ أخير مثل جكرج ماسكاريناس عاـ 

ـ ىذا األخير اختار القتاؿ رغـ قكتو الضئيمة مقارنة بقراصنة 1635ـ ككمكد سيتسركف عاـ 1621

معركة قائبل "...أعقب الطمقات يصف الفرنسي جاف فرانسكا ريجنارد الذؼ كقع أسير الحقا ال 7الجزائر

                                                           
 .34 ىابنسرايت، ص  1

2
 Achille Fillias, l’Algérie Ancienne Et Moderne, Deuxième Edition Alger, 1875, p.214. 

 .101ص  ،،)تر. إسماعيل العربي، ش. ك. ف. ت الجزائر 1824-1816شالر، قنصل أمريكا في الجزائر )كلياـ شالر، مذكرات    3

 .187-186 عمار عمكرة، المرجع السابق، ص  4
 .228جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   5

6
   De Grammont. H. D, Histoire……. op cit ,p.132. 

7
 Le Père Dan, Les Illustres……op cit, p.78. 
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أحضركا إلى الجزائر جميعيـ كأسرػ  1صكت مدفعي رىيب، لـ نتمكف مف تمييز البحر عف السماء..." 

 2مسيحييف عمى متف الغاليرات كالبركنطي كالفرقاطات.

 أحوال حبس األسرى في السفينة: -2-1
 3تـ تكبيميـ في قعر المركبيقكؿ تيدنا أنو تـ نقمو مع مف معو إلى إحدػ سفف القراصنة ك 

الغرفة التي يزج فييا األسرػ بالمظممة كالقذرة لمغاية ك أنيا حارة كيقل فييا اليكاء لحد  تكيصف كاثكار 

 االختناؽ.

 معاممة األسرى: -2-2
ككانت معاممة أسرػ الحممة اآليسمندية عاـ  4أنو تـ حرماف األسرػ مف أؼ طعاـ تيقكؿ كاثكار 

ـ جيدة فبالرغـ مف تخطيطيـ لميرب كتطكيقيـ بالحديد إلى أنو منح ليـ الخمر كالجعة طيمة الرحمة 1627

ك يذكر تيدنا أف القراصنة كانكا 5أكليفر غيمسكف الرحمة بانيا مفعمة بالحياة  األيسمنديةكيصف األسير 

كمف بيف الطعاـ الذؼ أعطي لبفايفر البسككيت كالزيتكف  6كاف يتكقعو إنسانييف بعض الشيء عكس ما

   7األسكد كحتى لحـ الضأف المجفف كما يشيد بنفسو عمى حسف المعاممة التي تمقكىا عمى السفينة.

                                                           
1
 La Guerre De Course En Recits, La Coopération Du Centre De Recherches En Littérature 

Comparée, p.162. 
2
 Fray Diego de Haëdo, DE LA CAPTIVITÉ ……, op cit p. 97. 

 .45 تيدنا، الجزائر في أدبيات ......، المرجع السابق، ص  3

 .18، المصدر السابق، ص تكاثكار   4
 .6بمقاسـ قرباش، الغارات البحرية الجزائرية......، المرجع السابق، ص   5
 .45 تيدنا ، أدبيات..... ، نفس المرجع السابق، ص  6

7
 G. Simon Friedrich Pfeiffer, The voyages and five years captivity in Algiers of doctor G.S.F 

Pfeiffer,Harrisburg,pa. John winebrenner, printer, 1836, p.78. 
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أنو كانت ىناؾ امرأة اسبانية في السفينة قبمت مصيرىا كتدعك األسرػ  تىذا كيذكر كاثكار 

  1اآلخريف عمى الرضا بما قدر ليـ

 إستقبال األسرى: -2-3
عند كصكؿ األسرػ يدفع الفضكؿ الشعب إلى الميناء كتزغرد النساء المحجبات مف السطكح 

كتصف احدػ األسيرات اإلنجميزيات 3كيقكؿ جيركت أنو استقبميـ الباشا عند كصكليـ إلى الجزائر 2

الساحل الرممي بأنو كاف مغطى بالجزائرييف الذيف كانكا يصرخكف كييتفكف كحتى كجكد فرقة مكسيقية 

ك يذكر االب داف ما حدث عند كصكؿ ماسكريناس  قائبل"... ضجة  4تعزيف إلى جانب زغاريد النساء 

ىك رؤيتو لنفسو بيف ىؤالء  آلـ ماسكاريناسكأف ما  القبض عميو جعمت الكبار كالصغار ييرعكف لرؤيتو...

المصكص كخكفو عمى زكجتو سيدة البرتغاؿ كأبناءه مف المعاممة الغير البلئقة  ليـ مف طرؼ البرابرة..." 

 5كتـ اقتيادىـ عبر المدينة إلى مكاف آمف يحبسكف فيو.

                                                           
 .18، المصدر السابق، ص تكاثكار   1

 .14تيدنا، أدبيات.....، المرجع السابق، ص    2

،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماستر، قسـ التاريخ كعمـ )1671-1830ـ(قريف بشرػ، السجف ك السجناء في الجزائر خبلؿ عيد الدايات   3
 .47ـ، ص 2017/2018اآلثار،

 .221بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف..... ، المرجع السابق، ص   4
5
   Le Père Dan, Les Illustres……, op cit, p.58. 
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 تنظيم تجارة األسرى: -3
عندما تصل السفينة إلى مأسكرة إلى الميناء يقاد األسرػ إلى قصر الجنينة أك دار اإلمارة حيث 

كيقاد اآلخركف لمسجف أيف يباعكف صباح اليـك   %12ك % 10أف الباشا أك الداؼ لو حقو الذؼ ىك بيف 

 1التالي في البادستاف.

في جميع أنحاء  2بأعداد ىائمة  ففي القرف السابع عشر كانت السمعة األكثر ركاجا ىي األسرػ 

، حيث 4كذلؾ في مشيد يكمي بعد عكدة المنتصر 3بربريا كتركيا كسعر البيع أك الفدية يعتبر كنزا ىائبل 

مكانياتيـ ككاف معظميـ أكركبييف متنكعيف بيف أعمى النببلء،  يتـ فحص األسرػ صباحا إلدراؾ حالتيـ كا 

. 5المسافركف، البرجكازيكف، رجاؿ البحر العاديكف، الفبلحكف الفقراءكبار الممكييف، ضباط السفف، التجار، 

بعد صبلة الظير بحضكر الرياس كضباط لمعاينة األثماف حيث يصيح السمسار قائبل  6كتتـ عممية البيع

عف مزايا األسير كميمتو كبعد المزاد يقكـ الكاتب المسؤكؿ عف عممية البيع بكتابة السعر، كيحدد قيمة 

، كيقكؿ الدكتكر  7عكامل منيا: سنة، مكاف ميبلده، ثركتو المزعكمة، كضعيتو االجتماعية في ببلده األسير

فتقكؿ  8أندرىيل انيـ يعرضكف كسط الحيكانات األخرػ أما عف النساء يتـ إخفاءىف في حانكت منعزؿ 

سي أخذىا إلى القاضي ماريا مارتيف أنو حتى بني جنسيا لـ يرحمكىا كابتيجكا لمعاناتيا كأنيا بيعت لرك 

                                                           
 .210جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   1
 .100عطمي دمحم األميف، المرجع السابق، ص   2

3
  Fray Diego De Haëdo, De La Captivité…..op cit. p.95. 

4
 De Grammont. H. D, Histoire….. op cit, p.129. 

 .210جكف.ب.ككلف، نفس المرجع السابق، ص   5
6
 (.26أنظر الملحق رقم )  

عائشة محمة ، األسرػ األكركبيكف في مدينة الجزائر كدكرىـ في العبلقات بيف الجزائر كدكؿ الحكض الغربي لممتكسط خبلؿ القرنيف السادس   7
 .19 ص،.2011، المركز الجامعي بغرداية، كاالجتماعيةكالسابع عشر لمميبلد، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، معيد العمكـ اإلنسانية 

 .222قاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق، ص بم   8
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كيقكؿ جكزيف الميتدؼ اإلنجميزؼ أنو في البادستاف البربرؼ خضت النساء  1كأكصى بيا كممكية خاصة

لفحص دقيق مف قبل المشتريف المحتمميف كيصف األب داف عممية البيع قائبل: "كانت الزكجات منفصبلت 

و مف الجانب كزكجتو مف الجانب اآلخر عف أزكاجيف كاألطفاؿ عف آبائيـ، تـ بيع األب مف جانب كزكجت

 2كابنتيا انتزعت مف ذراعييا، دكف اؼ أمل في رؤية بعضيما البعض مرة أخرػ".

 تجارة االسرى: تطور -3-1
ـ  ألحد الميتديف كبيع جاف لكفكازيف عاـ 1564بيع االب اإليطالي سبستياف داؿ كامبك عاـ 

. كيذكر جاف ريجنارد عاـ 4رياؿ لمعمج شعباف 200كما بيع دراندا ب  3ـ لبكلكباشي يدعى دمحم1621

كقد تراكحت  أسعار األسرػ   5ليفر 1000ليفر ككانت امرأة معو بيعت ب  1500ـ أنو بيع ب 1678

 6قرش. 496قرش ك  38بيف  17في النصف الثاني مف القرف 

ـ في مضاربات تجارية أك كما كاف يسمح لمييكد بشراء األسرػ المسيحييف حيث يستعممكني

سكة كعندما عمـ كعندما عمـ أنو غير نافع  70فقد اشترػ ييكدؼ تيدنا ب  7يكرسكنيـ لمحياة المنزلية

 1سكة. 100لمبستنة كأنو ال يجيد شيئا سكػ الكتابة أعاد بيعو لككيل باؼ معسكر في مدينة الجزائر ب 

                                                           

 .3. ص 1806-1800 -الشمف-بمقاسـ قرباش، ماريا مارتيف األسيرة االنجميزية بمدينة التنس  1

2
 Bekkaoui Khalid, White Woman ….., op cit, p.13. 

 نمال عن:

Dan, Histoire De Barbarie, p.313. 
3
 Le Père Dan, Les Illustres…..op cit, p.19. 

 20ص  محمة عائشة، المرجع السابق،  4
5
   Jean François Regnard, Oeuvers Complètes De J.F Regnard, T1, A Paris 1823, p.3. 

 .20 محمة عائشة، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق، ص  6
7
  ALI TABLIT, The Economic-Political Role Of The Jewish Community In Algiers, Les 

Annals De University d’Alger N°20, T2, November 2001, p .4. 
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، 2يشترييـ الباعة يصبحكف ممكا لمدكلة كعندما ال يختار الداؼ األسرػ لمعمل كحرس كخدـ كال

أما  3كقد كاف األرقاء يمثمكف مظير ىاما مف مظاىر إزدىار اإلقتصاد كرغد المعيشة بالنسبة لمجزائرييف

عند إلغاء القرصنة الفردية فأصبح األسرػ ممكا لمحككمة كقمما تتنازؿ عنو أك تبيعو عمى سبيل اليبة 

عبدا برتغاليا تعكد ممكيتيا  14ككانت مجمكعة مف  4ي أسكاؽ النخاسةكالترضية كبالتالي فيندر عرضيـ ف

لؤلفراد كقعكا عمى عقد محرر معيـ حيث كاف ىؤالء مرتبطيف بالطبقة الحاكمة منيـ ييكدؼ يدعى ديفيد 

 5امتمؾ خمسة عبيد بمفرده. (David Baqueriؼ )كر باك

 واإلجتماعية في إيالة الجزائر:معاممة األسرى األوروبيين في حياتيم العممية  -4
تحدد معاممة األسير حالتو اإلجتماعية في ببلده فكما كاف الناس في أكركبا يعممكف عمبل شاؽ 

فكذلؾ كانكا يعممكف في المنازؿ كفي المدينة  6كحمل األثقاؿ أك فبلحة األرض أك التجديف في السفف

كعمميـ في التجديف ألياـ معمكمة كليبل يحبسكف  نفسيا أك في الحدائق خارج األسكار حسب مشيئة سادتيـ

ف منيـ مف كانت حياتيـ أحسف بكثير مف  7في دكر تابعة لمحككمة أك األفراد ، فيتـ االستثمار فييـ كا 

 8حياتيـ لك كانكا في أكركبا.

                                                                                                                                                                                      
 . 49-47تيدنا، أدبيات......، المرجع السابق، ص   1
 .64ىبليمي، المرجع السابق، ص   2
 .208جكف ككلف، المرجع السابق،   3
 .100 كيمياـ شالر، المصدر السابق، ص  4

5
  Yacine Daddi Addoun, L'Abolition….., op cit, p.79. 

 .212-211المرجع السابق، صنفس جكف.ب.ككلف،   6
 .38ص  أحمد السميماني، تاريخ مدينة الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية ، بف عكنكف، الجزائر.  7

 .230جكف.ب.ككلف، نفس المرجع السابق، ص   8
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 األسرى في السباق البحري: -4-1
التكمفة مساىميف في السباؽ كاف مبلؾ السفف الكبار كالتجار الصغار أصحاب السفف العادية 

 1البحرؼ كحتى النساء كف يبعف مجكىراتيف لممشاركة في ىذه العممية المثمرة.

لمغميكطة  15ك 10يستأجر الرايس األسرػ مف تجار اعتادكا عمى القياـ بيذا العمل فيأخذ بيف 

ي السباؽ عبده الخاصيف كما يستخدـ ف 2رياال لمرأس الكاحد عف كل رحمة بحرية 12الكاحدة كيدفع مقابميـ 

ـ خرج سيد إلى السباؽ البحرؼ بسفينة كاحدة كاف 1625كيذكر األب داف أنو في جكاف 3كعبيده البحارة 

  "Houalعدد العبيد فييا اربع كعشركف عبدا مسيحيا مف بينيـ "كمكد سيستركف"  كصديقو اإلنجميزؼ "

كمف بينيا المرتبطة بالمبلحة كالتجديف،  4حيث استخدمكا كمرشديف، مصمحيف لمسفف، كمختمف الكظائف

. كقد كاف عدد األسرػ 5كغير ذلؾ مف الخدمات الصغيرة لمقكارب  رفع الصكارؼ، رفع الشراع ، الكنس

 6أسير مجدؼ.  384أسير عند بداية العيد العثماني كتناقص عددىـ حتى كصل إلى  25000المجدفيف 

 األسرى والتجديف:  -4-1-1
يكما متجددا مرتيف  50يعاني إال مف العمل الشاؽ في التجديف كالذؼ يدكـ لـ يكف األسير 

فؤلحذ القكارب المسيحية بشكل مفاجئ  8مجبريف 16كقد عمل فيو األسرػ الضباط في أكائل القرف  7سنكيا

 ال ترفع أشرعة السفينة لكي ال ترػ مف بعيد كتعمل بالتجديف دائما سكاء كانت الرياح مكاتية أك معاكسة

                                                           
1
  De Grammont. H. D, Histoire……, op cit, p.129. 

 .45 محمة عائشة ، االسرػ االكركبيكف....، المرجع السابق، ص  2
 .59بكشاىد ىشاـ، المرجع السابق، ص  3

4
 Le Père Dan, Les Illustres…., op cit, p.79. 

5
  Fray Diego De Haëdo, De La Captivité……,op cit, p.101. 

 .53 حميـ سرحاف، المرجع السابق، ص  6
7
   De Grammont. H. D, Histoire……, op cit, p.133. 

 .212جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   8
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ف رائحة العرؽ تفكح منيـ..." حتى أنيـ ال  كيذكر ىايدك "... أنيـ يعممكف بدكف تكقف كال راحة... كا 

 2،ليذا اختار حسف باشا األسرػ األشد قكة ليعممكا مجدفيف في سفنو. 1يممككف الكقت لشرب الماء

 طعام المجدفين ومناميم:   -4-1-1-1
ى ليـ القمامة مف بسككيت نتف كفاسد كأحيانا يذكر ىايدك أف األسرػ بعد العمل الشاؽ تعط

، كيذكر  3يضاؼ لو الخل ليأخذ طعـ البسككيت نكعا ما أما عف الماء فيأخذكف معو ما باستطاعتيـ أخذه

دؼ بارادؼ أف البايمؾ يعطي لمقراصنة بسككيت مصنكع مف دقيق القمح كالشعير كالزيتكف األسكد كالخل 

أنو لؤلسرػ نصيب مف ىذا الطعاـ ألنيـ يأكمكف مف نفس طعاـ طاقـ  كيؤكد جكف ككلف 4كالتيف المجفف

السفينة كحتى يسمح ليـ بإحضار الجبف ، كالفكاكو المجففة كزاد خاص كينامكف عمى نفس األبناؾ التي 

 5كاف يناـ عمييا االنكشارية.

 معاممة األسرى ومصيرىم بين العقوبات والمكافآت:  -4-1-1-2
 ضرب األسرى: -1

يصف ىايدك معاممة األسرػ بالجحيـ كيشمل طاقـ السفينة كمو بكصف الجبلديف الذؼ يتحرككف 

بغضبيـ كال يستمعكف لعقميـ كيقكؿ "... إف كل كاحد منيـ يحاكؿ أف يككف أكثر قسكة مف الذؼ بجانبو..." 

لقنب يستعممكنيا فيستخدمكف عصي الزيتكف الصمبة كالككربيشات الكبيرة المصنكعة مف جمد البقر كحباؿ ا

ضربة  300بقكة عمى المسيحييف العراة في األكامر كلعقابيـ بعد اتياميـ بمحاكلة اليرب فتكزع عمييـ حتى 

                                                           
1
  Fray Diego De Haëdo, De La Captivité……,op cit, p.98-99. 

 .23محمة عائشة ، االسرػ االكركبيكف....، المرجع السابق،    2
3
 Fray Diego De Haëdo, De La Captivité……,op cit, p .99. 

4
   Jean-Michel Venture De Paradis, Alger Et Tunis Au Xviii E Siècle, Paris, Éditions Sindbad, 

1983, p .42. 
 .197جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   5
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عمى البطف كالظير كالساقيف دكف مراعاة لصرخاتيـ حتى أف كجكىيـ تتشكه  كذلؾ يقكؿ ىايدك أنيـ 

فيصبغكف أيدييـ كمبلبسيـ بدماء  1لة سكريضربكنيـ لمجرد الضحؾ كالمتعة في مأدبة الغنيمة كىـ في حا

لى جانب ضربيـ يمعنكنيـ فيطمقكف عمييـ الكبلب، األكغاد كيمعنكف دينيـ.  2المجدفيف المسيحييف كا 

ككذلؾ ضربيـ  3كيقكؿ ىايدك عف مكت األسرػ أنو مشيد يكمي مف خبلؿ ذبح أعناؽ األسرػ 

مف ماء البحر فقبرىـ البحر جميعا كجثثيـ  ككذلؾ بسبب الجكع كالعطش حتى أنيـ يشربكف  4لحد المكت

مجدفا مسيحيا في سفف مامي قكرصكا مف العطش لـ  32تعتبر طعاما تزكد بو األسماؾ. فمثبل تكفي 

يشربكا الماء لمدة تزيد عف ثمانية أياـ كالبعض منيـ انتحركا بحبل ربطكه في مقعد التجديف ثـ مرركه حكؿ 

 5لبحر.أعناقيـ كألقكا بأنفسيـ باتجاه ا

 أجور االسرى المجدفين: -2

أك أمكاؿ الغنيمة لقياميـ بالتجديف كيظير ىذا مف  6كاف  األسرػ يستفيدكف مف دخل القرصنة 

حيث يذكر دؼ بارادؼ أف دمحم داؼ  7أك دفع أجكر الجدافيف المتطكعيف "Baggarin"خبلؿ ما يسمى ب 

                                                           
 بمقاسـ قرباش، الغارات البحرية  ينفي أسير الحممة اآلسمندية  أكليفر غيمسكف شرب الطاقـ لمخمر كيقكؿ أنو كاف مف نصيب األسرػ )ينظر:  1

 (.6...، المرجع السابق، ص  ... لجزائرية
2
  Fray Diego De Haëdo, De La Captivité……,op cit,  p.100-108. 

3
 Fray Diégo De Haedo , Topographie …….., op cit, p.82. 

( كال 43يتـ استعمل العصا أحيانا كلكف ليس بشكل يؤدؼ إلى مكت األسير باعتباره جزء مف ثركة سيده)ينظر: ىابنسترايت، المرجع السابق، ص   4
بلؾ أخريف تـ تأجيرىـ كاف حدث لو شيء يؤدؼ إلى حدكث يمكف لطاقـ السفينة التصرؼ عمى ىكاىـ تجاه األسرػ ألف السفينة تحمل أسرػ م

 مشاكل مع سيده. 
5
  Fray Diego De Haëdo, De La Captivité……,op cit, p.100-109.  

 .184 عمار عمكرة، المرجع السابق،  ص  6
 .131،134 سرحاف حميـ، المرجع السابق، ص  7
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كبعض منيـ يكفركف ىذه النقكد ليفتدكا أنفسيـ  1عمى العبيد المجدفيف (sequins)سكة  400الجزائر كزع 

 2كيتخمصكا مف األسر.

 فرار االسرى و استيالءىم عمى سيادة السفينة: -4-1-2
يتحكؿ شقاء كتعاسة الجدافيف إلى بصيص أمل قد يعيد ليـ الحرية عند اصطداـ السفينة التي 

في خضـ المعركة بالسباحة إلى  يركبكنيا مع سفف يمكف أف تككف لبني جمدتيـ حيث يحاكلكف اليركب

كيمكف االستدالؿ حسب ما ذكره ىايدك عمى حيطة األتراؾ إزاء ىذا الكضع أنو مرة كاف  3السفف األخرػ 

مشكمة في حطب المجداؼ الذؼ تكسر فاتيـ األتراؾ المسيحييف بالتآمر مف خبلؿ كسر المجداؼ بإزميل 

مساؾ كما أنيـ أيضا يحاكلكف اإل 4فتطاردىـ سفينة مسيحية يفركف إلييا كسعكا إلى اكتشاؼ المؤامرة 

منيـ فقد انقض كمكد سيستركف كرفاقو فجرا عمى جزء مف القراصنة النائميف أسفل  5بجبلدييـ كالتخمص

السفينة فاستكلكا عمى أسمحتيـ النارية كقتمكىـ ثـ سيطرك عمى السفينة فأخذكىا إلى قرطاجنة أيف باعكىا 

 6كتقاسمكا الماؿ ليعكد كل منيـ إلى بمده.

 الشخصيات البارزة في الدولة:حياة أسرى القصور و  -4-2
كاف األسرػ الذؼ يعممكف عند الداؼ ككبراء الدكلة كعند أغنياء الترؾ كالعرب كالييكد ليس 

 ىناؾ ما يؤلميـ إال تذكرىـ بأنيـ أسارػ.
                                                           

1
 Jean-Michel Venture De Paradis, Alger Et Tunis Au Xviii E Siècle, Paris, Éditions Sindbad, 

1983, p.   301 . 

 .15ص المرجع السابق، ، ...... حفيظة خشمكف، مياـ مفتدؼ   2
ـ 1792ىػ/1207ـ 1757ىػ/1171الجزائرية " المحفكظة بالمكتبة الكطنية 1641شاعك كماؿ، بايمؾ قسنطينة مف خبلؿ بعض كثائق المجمكعة "  3

 .98ـ ، ص 2005ـ 2004،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ الحديث ، جامعة كىراف ، 

4
    Fray Diego De Haëdo, De La Captivité……,op cit, p.105. 

 .98 شاعك كماؿ، المرجع نفسو، ص  5
6
   Le Père Dan, Les Illustres…., op cit, p.80. 



(61-61الفصل األول                                  نشىء البحرية الجزائرية وعملياتها )ق  
 

 
62 

 أعمال األسرى: -4-2-1

 الوظائف المرموقة:-4-2-1-1
كيارؾ ألكفس الذؼ  كاالجتيادكاف بإمكانيـ الترقي في مناصب مختمفة في الدكلة حسب النشاط 

ـ منصب قائد حرس 1732-ـ1728ترقى مف خادـ في قصر الباؼ إلى خزندار في قصره كشغل مف 

كقد أصبح تيدنا أسير باؼ معسكر خزندارا أيضا فكسب محبة الجميع  1الباؼ ثـ شغل منصب آغا الدايرة

 2حتى األىالي كأتقف عممو كأصبح يتكسط لرجاؿ الببلط عند الباؼ.

كمنيـ مف عممكا كأطباء اكتسبكا تقديرا كبير كاحتراما لدػ الجزائرييف ككاف كثير منيـ أسرػ 

ـ كاإليطالي باسكاؿ غاميزكا طبيب صالح 1713كالطبيب سانسكف عند باؼ قسنطينة حسف بككمية عاـ 

خمس سنكات ـ كبفايفر الذؼ اتخذه كزير البحرية طبيبا خاصا لو في فترة أسره لمدة 1771باؼ قسنطينة 

 4فعالج مف في قصر الكزير كحتى الداؼ كاف يستشيره. 3ـ1825بداية مف 

كذلؾ نجد رئيس المكظفيف المسيحييف كمعو أربعة مف العبيد مينتيـ الحراسة الشخصية لمداؼ 

 5فقط.

 أعمال أسرى الحكام األخرى داخل وخارج القصر: -4-2-1-2
دمكف لمقياـ بمختمف األعماؿ في المكاتب، يستخ 1أسير أكركبيا  40يشتغل في قصر الداؼ 

المطبخ، مخازف القصر كيشرؼ رؤساء الطباخيف عمى جميع أنكاع النشاط الذؼ يقكـ بو العبيد 
                                                           

 .225 بمقاسـ قرباش،األسرػ األكركبيكف...،  المرجع السابق، ص  1
 .75-70تيدنا، أدبيات ....، المرجع السابق، ص   2

ـ )مقاربة اجتماعية( ، رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير 1830 -1519بكحجرة عثماف، الطب كالمجتمع في الجزائر خبلؿ العيد العثماني    3
 .34-33ـ. ص 2014/2015، 1في التاريخ الحديث، جامعة كىراف 

 .30-26ص  .، الجزائرسيمكف بفايفر ، مذكرات جزائرية عشية االحتبلؿ، تر. أبك العيد دكدك، دار ىكمة  4

 .26  ، المصدر السابق، صتكاثكار   5
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 3لغسل المبلبس كغيرىا مف األعماؿ المنزلية  (Diego galan)فقد عمل األسير اإلسباني  2المسيحيكف 

ضاءة الدرج لمداؼ في الصباح  كمنيـ مف ىك مسؤكؿ عمى تقديـ القيكة لمداؼ كلزكاره مف العظماء كا 

، كاستخدـ حسف الفينيسي العبيد المسيحييف صكاكيف 4كتنظيف الجزء األسفل مف القصر كالعناية بالحديقة

 5لمنقكد لصؾ عممتو الجديدة.

امتبلؾ مبمغ صغير ممارستيا مقابل إعطاء كما يسمح لمعبيد ذكؼ معرفة بالتجارة كيستطيعكف 

. فقد أرسل الداؼ اسكتمنديا صغيرا لمعمل مع األسرػ اآلخريف مف الصباح 6ثمثي ما حصمكا عميو لمداؼ

 7  إلى المساء ككاف عممو سمة مف البيض يقكـ ببيعيا.

تو، كمف سنة لخدم 25ك 18كيذكر أف باؼ قسنطينة قد اشترػ ثبلثيف عبدا مسيحيا أعمارىـ بيف 

العبيد المسيحييف أسير فرنسي ترؾ رسكمات تتمثل في لكحات جصية تصكر قتاال بحريا تزخر بيا جدراف 

 8قصر باؼ قسنطينة.

 الغذاء، المباس والمنام: -4-2-2
كاف العبيد يأكمكف الفكاكو، الخمر، الخبز، كالمأككالت، المطبكخة كالمأككلة حتى أنو قدـ ليـ لحـ 

كالعاممكف في المطبخ ليـ الحق في فضبلت المطبخ كماتبقى مف مائدة الكزير أك  9الجمل لكف لـ يأكمكه 

                                                                                                                                                                                      
 .30محمة عائشة، األسرػ األكركبيكف ...، ص   1
 .25، المصدر السابق، صتكاثكار   2
 .224بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف .... المرجع السابق، ص  3
 .26،27ص  ، المصدر السابق،تكاثكار   4
 .195فراؼ ديغك ىايدك، المصدر السابق، ص   5

6
 Just-Jean Etienne Roy, Illustraion De L’histoire d’Algérie, Paris 1844, p.152. 

7
 Pirre Amédée Pichot, Revue Britanique,T3,Paris, 1835, p.308. 

8
   E.Louradan, La Justice Musulmane En Algérie, Typographie Et Lithographie A.Boyer 23 

Rue Bab Azoun, p.33. 

 .20المصدر السابق، ص نفس ، تكاثكار   9
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ككاف باؼ معسكر  1ذة السادة اآلخريف كقد أصبح لبفايفر خادماف بسكرياف يقدماف لو األطباؽ المذي

، أما عف المباس فكاف أسرػ الداؼ العاممكف في القصر يمبسكف بدلة 2يستأنس بتيدنا كىما يشرباف الخمر

مف الجكخ الرفيع مطرزة بالذىب أك الحرير حسب مرتبتيـ أما أسرػ األعماؿ الشاقة يمبسكف بدلة مف 

كأما تيدنا فمبس مبلبس كاممة  4مصاف رفيعةكألبس بفايفر ثيابا مصنكعة مف القطف كق 3القماش الردؼء

 5 ليميق بالخزندار.

كعف مكاف النكـ يناـ أسرػ قصر الداؼ في شقق بالقرب مف المخازف المخصصة لمتدبير 

ككاف بفايفر قبل انتقالو إلى غرفتيف كبيرتيف في القصر أرضيتيما مغطاة بالزرابي يناـ رفقة العبيد  6المنزلي

 ألكاح مغطاة بجمكد الغنـ كاغطية خفيفة مف الصكؼ . ك كاسع كأفرشة بسيطة عماؿ المطبخ في مخزف 

 أوقات الراحة والعطل: -4-2-3
كاف لبفايفر فائض مف الكقت يستريح فيو عمى األريكة كيشاىد البحر كالمدينة كضكاحييا 

كقد كاف يكـ العيد عطمة بالنسبة لؤلسرػ يسمح  7بالمنظار كيتسمى بالطيكر مف ببغاكات كحماـ كعصافير

أما تيدنا فينسى احيانا أنو عبد كيسمـ نفسو لمممذات كمما أتيحت لو  8ليـ بالخركج مف القصر إلى المدينة

 9الفرصة كما يحضر أعراس كحفبلت أصدقائو المرمكقيف مف شباب المدينة. 

                                                           
 .16 بفايفر، المصدر السابق، ص  1
 .81 تيدنا، أدبيات .....، المرجع السابق، ص  2
 .28، المصدر السابق، تكاثكار   3
 .27 بفايفر، نفس المصدر السابق، ص  4
 .57 تيدنا،أدبيات.....، نفس المرجع السابق، ص  5
 .223 بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف......، المرجع السابق، ص  6
 .32  27-16بفايفر، نفس المصدر السابق، ص ص   7
 .31المصدر السابق، ص نفس ، تكاثكار   8
 .89المرجع السابق، ص نفس تيدنا، أدبيات.....،   9
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 الوضعية المالية: -4-2-4
ي الداؼ أفضل مف غيره كمما يمكنو تكفيره في بمده، كيحصل إف المستكػ المعيشي لقيكج

مف الدكالرات كما أف ليـ  200األسرػ بحق تقميدؼ بتحية كاحتراـ الباؼ أك الخميفة عمى مكافأة تبمغ نحك 

حق مبلحقة العظماء في درج القصر كتقبيل أيدييـ لمحصكؿ عمى النقكد إضافة لتكزيع الداؼ الماؿ عمييـ 

سنة ، أما رئيس المكظفيف المسيحييف كأعكانو جمعكا ثركات كبيرة مف خبلؿ زيارتيـ لبيكت مرتيف في ال

كالطاىي كالقيكجي  2كينفقكف أمكاليـ في الميك، العبث كشراء المبلبس الجميمة كتطريزىا  1النببلء كالكبار

، 3سكة  12ك  10 سكة كاألحزمة بيف 50ك 40ينفقاف أمكاليما غي تطريز المبلبس الفخمة المكمفة بيف 

ككاف تيدنا يعطي الماؿ لمعبيد أثناء تكاجده بالجزائر كقاـ مرة بإقراض صائغ ليقكـ بالتجارة كجمع مبمغ 

 4جنيو. 2000فديتو المقدر ب 

 الفرار والعقوبات: -4-2-5

ألف القصر محاط بأسكار كنباتات عالية كىناؾ باب كاحد يؤدؼ إلقامة الداؼ ال يمكف لؤلسرػ 

لكف حدث مرة كاف ىرب األسيراف اإلسبانياف فينيسك كفادريؾ أسرػ محتجزيف في منزؿ ممؾ  5اليرب

الجزائر بنفق سرؼ قاما بحفره مف منزليما إلى منزلو كبعد اإلستيبلء عمى غميكطة نجحكا في الكصكؿ 

يستطع الفرار كقد عيف الباؼ مراقبا لتيدنا في عمميات الشحف في ميناء مستغانـ فمـ  6لمسكاحل اإلسبانية

                                                           
 .53 26المصدر السابق، ص ص  ت،كاثكار   1
 .31محمة عائشة، المرجع السابق،   2

3
 Jean-Michel Venture De Paradis, Alger….., op cit, p.56. 

 .107-105تيدنا ، أدبيات.....، المرجع السابق،    4
 .223بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف.....، ص   5

6
 Caroline Lyvet, Les Episodes De Course Et De Captivite Barbaresques Dans Le Roman 

Espagnol Du Premier Tiers Du Xviie Siecle : Un Tableau Synoptique, p.12. 
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كقد حاكؿ بفايفر كصديقو اليرب لكف تـ اعادتيما بعد كشاية األسير سافكيار ككانت  1مع الفرنسييف

ك  2جمدة بسبب الكفر 150عقكبتيما مائة كخمسيف ضربة عمى األقداـ ككذلؾ عكقب بفايفر الحقا ب 

ككاد  3قة تكبيبل بالسبلسلتعاطي الخمر في القصر مف قبل المسيحييف عقكبتو الجمد ثـ األعماؿ الشا

جمدة ألنو التقى بامرأة في حديقة الباؼ كحذره بأنو لف يرحمو مرة أخرػ  600الباؼ مرة أف يجمد تيدنا 

، كعندما يرتكب العبيد المسيحيكف عقكبة تستحق القتل مف أجميا تقطع رؤكسيـ 4بخصكص ىذه االتيامات

 5الداؼ يمتؾ السمطة الضركرية لمحكـ عمى األسرػ.تحت دالية تغطى ساحة عمكمية مقابل القصر، ككاف 

 النساء واألطفال: -4-2-6
فيما يتعمق بالنساء كاألطفاؿ فقد دخل النساء الحريـ  أما األطفاؿ فقد كانكا المفضميف لدػ 

كقد تـ إرساؿ   7 سنة 15إلى  9غبلما أعمارىـ مف  40فقد كاف في منزؿ عمي بتشيف  6األغنياء كاألثرياء

جميع األطفاؿ المنفصميف عف أمياتيـ إلى قصر الداؼ أك إلى منازؿ العائبلت األكلى أيف نشأ ىؤالء 

فإنيـ يعاممكف كأحد  9، كبينما يقكؿ جراماؼ أف األطفاؿ يتـ ختانيـ بالقكة8الصغار عمى العقيدة اإلسبلمية 

لعبلقة بيف كبيف ذكيو فينسى بيتو الخاص كدينو أطفاؿ المالؾ في العائمة معاممة الحب كالحناف كتتطكر ا

                                                           
 .102تيدنا، أدبيات......، المرجع السابق، ص   1
 .32-23بفايفر، المصدر السابق، ص   2
 .26السابق، ص ، المصدر تكاثكار   3
 .100المرجع السابق ،ص نفس  تيدنا، أدبيات......،  4
 .90المصدر السابق، ص نفس  ،تكاثكار   5

6
 De Grammont. H. D, Histoire d’Alger Sous La Domination Turque (1515-1830), Paris 

Ernestl Eroux Editeur 1887, p.135. 
7
 Abbé Orse , Alger Pendant Cent Ans Et La Rédemption Des Captifs,Paris 1860, p.99. 

8
 Louis De Baudicour, La Guerre Et De Gouvernement De l’Algérie, Paris,1853. P.107. 

9
 J.MESNAGE, Le Christianisme En Afrique, Maison-Carrée.Die 24° Octobris 1914. P.192. 
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ككانت النساء تتخذف جكارؼ أك خادمات في البيكت كفي بعض  ،1حتى أنيـ يصبحكف كرثة مالكييـ

كبعد ذلؾ  2األحياف كانت الكاحدة تتزكج صاحب البيت كتحصل عمى حريتيا كنادرا ما يتمسكف بالمسيحية

النبيمة اإليطالي مارية دؼ غايتانك خير الديف كما  تكقد تزكج 3تبقى المرأة في قصر الداؼ مع أبناءىا

في حيف رفضت آنا ماريا فرنانديز الدخكؿ إلى اإلسبلـ رغـ  4كانت زكجة أحد الدايات عمجة إنجميزية 

 5إغراءات عمي داؼ مف مبلبس فخمة مغاربية كمجكىرات كىدايا.

 حياة األسرى األوروبيين في البانيوات: -4-3
فمـ يككنكا  6كاف األسرػ األكركبيكف يحبسكف ليبل في دكر تابعة لمحككمة أك مممككة لؤلفراد 

، كفيما بعد 8حرية العبادة كيحضر احتفاالتيـ األتراؾ كالمغاربة 7محبكسيف طكاؿ اليكـ كليـ في السجكف 

 9حمكدة كجاليرا.السجكف الشخصية كسجكف الرياس أغمقت أك ىدمت كلـ يبقى سكػ سجف البايمؾ كسيدؼ 

                                                           
 .227جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   1
 .184 عمار عمكرة، المرجع السابق، ص  2

 ، ص2014العدد الثالث كالعشركف؛ مارس  -دكرية كاف التاريخية. -بمقاسـ قرباش، الكتابات الغربية كدكرىا في تشكيو تاريخ الجزائر العثماني. 3
121. 

 .228 جكف.ب.ككلف، نفس المرجع السابق، ص 4
5
  Bekkaoui Khalid, White Woman….., op cit, p.58. 

 .38أحمد السميماني، تاريخ مدينة الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية ، بف عكنكف، الجزائر. ص   6
7
 (20( و )26أنظر الملحق رقم )  

8
  Alexandra Merle, D’une Captivité L’autre : Récits De Captifs Espagnols A Constantinople 

Et A Alger Au Siècle D’or, Presses De l’Université Paris-Sorbonne, 2008, p.16.  
 .132ـ، ص 2013ـ دراسات تاريخية ، ديسمبر 1830-ـ1519بمقاسـ قرباش، بانيكات األسرػ المسيحييف في الجزائر خبلؿ العيد العثماني،  9
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كيصفو 1يصف ىايدك سجكف الباشا بأنيا "...اسطببلت يحتفظكف فييا بعبيدىـ المسيحييف..." 

كيصفو جيركت ب "...البناية البشعة  2األسير اإلسباني سرفانتس سجف الجزائر بأنو كرشة عذاب 

 3.الكريية..."

 األسرى في أىم سجون مدينة الجزائر:

 الخروج إلى العمل والعودة منو : -4-3-1
ككما أنيـ  4يستيقع األسرػ عند الفجر حيث يقكدىـ األكصياء عمييـ مثل القطعاف إلى عمميـ

كيصف ىايدك مجدفيف عائديف 5يخرجكف في ساعة معينة مف الصباح يعكدكف في ساعة محددة مف الميل 

"...أنظر إلى ىذه األجساـ كىذه الكجكه  مف سباؽ بحرؼ عمى غاليرة جعفر رايس الميتدؼ الجنكؼ فيقكؿ

ـ أف العبيد 1816كيذكر مسافر زار السجف سنة  6يمكف التعرؼ عمييا..."  الذابمة كالمشكىة كالتي ال

 7يصمتكف عند عكدتيـ مف العمل كل مساء كيرقدكف عراة عمى األرض.

                                                           
1
 Fray Diégo De Haedo , Topographie…… ,op cit, p.203. 

2
 Revue Historique Et Archéologique Du Maine,T2,1882, p.38. 

 .47قريف بشرػ، السجف ك السجناء......، المرجع السابق، ص  3
4
 M.Courtin, Enylopédie Moderne Ou Dictionnaire, Arbégé,T4, A Paris , 1824, p.31. 

5
 A Short History Of Algiers: With A Concise View Of The Origin Of The Rupture Between 

Al Giers And The United States, Third Edition, Newyork, 1805, p16. 
6
 Fray Diego De Haëdo, DE LA CAPTIVITÉ……, op cit p.204. 

7
 M.Courtin, Enylopédie ……op cit, p.31. 
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 :االقتصاديةأعمال األسرى في السجن وأحواليم  -4-3-2

 كاتب السجن: -4-3-2-1
إذا كاف حسف السمكؾ  افتدائوكاف ىناؾ كاتب السجف الذؼ يمكنو في بضع سنكات كسب مبمغ 

، كمف بيف الذيف شغمكا المنصب أنيباؿ بيير ألنو كاف رجبل طيبا كصالحة جعمو سيده في ىذا المنصب 1

األسرػ اآلخركف، فنكب بو  لكنو ماؿ إلى حياة الفجكر فخسر في القمار أمكالو كاألمكاؿ التي ككميا إليو

 2سيده ككضعو في التجديف.

 إدارة الحانات ودورىا بالنسبة لألسرى: -4-3-2-2
خصصت الغرؼ الكاقعة أسفل سجني البايمؾ كجاليرا لمحانات حيث يحضر القائمكف عمييا 

مييا مف كما يقكمكف بشراء الخمكر المستكلى ع 3الخمكر بأنفسيـ مف العنب الذؼ يشتركنو مف األىالي 

مف العبيد لتفريغ  32كيذكر دارندا أنو مرة استخدـ  4البحارة بأسعار معقكلة لتكفيرىا لزبائنيـ بأثماف زىيدة

 5النبيذ كأخذه لمبانيك.

كتتطمب عممية بيع الخمكر  6يباع فييا الخبز كالمحكـ كاألطعمة سيمة التحضير كالكسكس كما

 7ال أف إستيراد الخمكر يككف معفى مف التعريفة الجمركية.كالمأككالت رخصة ثمف الحصكؿ عمييا مرتفع إ

                                                           
1
 Jean-Michel Venture De Paradis, Alger…..,op cit p.52. 

2
  François Moureau Captifs En Méditerranée (XVI-Xviiie Siècles): Histoires, Récits Et 

Légendes, PUPS 2008, p.107. 
 

 .136بمقاسـ قرباش، بانيكات األسرػ.....، المرجع السابق، ص   3
 .232 جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص  4

5
 Abbé Orse , Alger Pendant Cent…..,op cit, p.105. 

ـ ، سجكف مغمقة أـ فضاءات مفتكحة عمى التسامح الديني، مجمة الحكمة عدد 17 –ـ 16مباركي نادية، البانياكات بمدينة الجزائر خبلؿ القرف   6
 .241، ص 5

 .57-56 ص، المصدر السابق، تكاثكار   7
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كيعتبر اإلسباف مسيرؼ الحانات أمراء بيف العبيد حيث يكسبكف ثمف افتدائيـ في كقت قصير 

مف بيع الخمر بالتجزئة، فالميكرفي ألفاراز أصبح مسير  (Patagon)كيحققكف أربعيف أك خمسيف باتقكف 

 ،1ثبلث حانات كلـ يرد العكدة إلى ببلده رغـ دفعو لمبمغ فديتو

كفي الحانات يعمك ضجيج آالت العزؼ كاإليقاع المكسيقية التركية كاإليطالية كاإلسبانية كيحكؿ 

 2راحة بالنسبة لمعبيد . الطباؽ المنتشر دكف رؤية االشياء في  يكـ الجمعة الذؼ يعتبر

 المزاد وبيع المسروقات: -4-3-2-3
كاف األسرػ يمارسكف تجارة األشياء المسركقة حسب داف فإف عجكزا إيطاليا عند حمكؿ الظبلـ 

كا غبلؽ االبكاب أخذ يحمل كيسا كبيرا مف المبلبس، الصكؼ، القمصاف، إناء نحاس كأدكات أخرػ كأخذ 

 4ككذلؾ تباع المسركقات في صباح اليـك المكالي في المزاد العمني. 3ينادؼ بكـ 

 البعد المالي لتقديم الدروس: -4-3-2-4
كاف مف األسرػ المسيحييف في الجزائر الكثير مف األدباء كرجاؿ الفكر كالقمـ كحتى أصحاب 

كمكاىبو كقدـ دركسا في العاىات كانكا يجدكف مايقكمكف بو لكسب الماؿ، فقد استغل سرفانتس فترة أسره 

 5المغات كالرياضيات كبعض العمكـ األخرػ لكثير مف األندلسييف فكسب الماؿ كرفع مستكػ معيشتو.

                                                           
 .240مباركي نادية، المرجع نفسو، ص   1
 .57، المصدر السابق، ص تكاثكار   2
 .241مباركي ، نادية نفس المرجع السابق، ص   3
 .133بمقاسـ قرباش، بانيكات األسرػ....، المرجع السابق،   4
 .242المرجع السابق، ص نفس مباركي،   5
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 الحالة الصحية الدينية والثقافية لألسرى داخل السجن: -4-3-3

 طعام األسرى ومناميم: -4-3-3-1
كما  1الكحيد المقدـ ليـ  يحظى عبيد السجكف بأربعة أرغفة مف الخبز في اليكـ كىك الطعاـ

يجرؼ في ىذه السجكف إعداد الطعاـ كالدجاج، األرانب عمى نار ىادئة .إضافة لممؤف التي كاف يذىب بيا 

في حيف يذىب دراندا إلى أنو في سجف عمي بتشيف لـ  2العثمانيكف إلى البانيك كىي مكجية لؤلسرػ العبيد 

. ك قد كاف األسرػ في سجف 3يكف يقدـ ليـ الطعاـ فكانكا يكسبكنو عف طريق ممارسة الحرؼ أك السرقة

 4جاليرا مف يأكل القطط بحكـ الضركرة كذلؾ ما فعمو أسير فرنسي.

النيار كيمنح نسبة معينة مف  كاف البانيك بالنسبة لؤلسرػ مرقدا حيث يتكلى األسير نفسو في

ككاف بعض األسرػ الخكاص الذيف ال يممككف مكانا لئلقامة ينامكف في السجف مقابل مبمغ  5الدخل لسيده 

. يناـ األسرػ عمى األرض أك عمى حصيرة إذا كاف لدييـ الماؿ لشراءىا كلـ تكف الغرؼ تكفييـ 6مف الماؿ

 7سطح كما يفتقركف لمغطاء في الميل.فاضطر بعضيـ لمنـك في الفناءات أك عمى األ

                                                           
1
   Jean-Michel Venture De Paradis, Alger…… ,op cit, p.56. 

 .241، 239مباركي ، المرجع السابق، ص   2
3
  Abbé Orse , Alger Pendant Cent…., op cit, p.137. 

 .60، المصدر السابق، صتكاثكار   4
 .133بمقاسـ قرباش، بانيكات األسرػ...، المرجع السابق، ص   5
 .24صالمرجع السابق، محمة عائشة، األسرػ األكركبيكف....،   6

7 Ch. De Rotalier, Histoire d'Alger Et De La Piraterie Des Tures Dans La Méditerranée La  

Adapter Au Seizième Siècle Paris, V2, 1841, p.286. 
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 نظافة السجن: -4-3-3-2
كاف الحارس باشي يحرص عمى نظافة ممرات كغرؼ السجف كتبييضيا بالكمس مرة في 

أف سجف جاليرا بسبب المستشفى المجاكر لو كرائحة األسكد كالنمكر تنتج عنو  ت، كيقكؿ كاثكار  1األسبكع

صل الصيف، ىذا كقد قتمت الحيكانات بخركجيا مف القفص عددا في ف االختناؽرائحة كريية تصل لحد 

 3.  كىناؾ مف يقكؿ أف األسرػ كانكا يعانكف مف الرطكبة كالحشرات كالعقارب 2مف العبيد

 المستشفيات والرعاية الصحية الروحية لألسرى: -4-3-3-3
بمعالجة األسرػ كانت المستشفيات كالصيدليات التي أسسيا رجاؿ الديف في السجكف تتكفل 

ـ بإنشاء مستشفى الحق بالسجف 1551فقاـ األب سبستياف عاـ  4كمساعدتيـ ككذلؾ دفنيـ عند كفاتيـ

مستشفيات إثناف في سجف الباشا كاألخرػ في سجف الدكراف،   05الكبير، كقاـ بيدرك فاريدك بإنشاء 

بالسجف الكبير ميمتيا تزكيد ، كقد كانت ىناؾ صيدلية 5، ككاف ليـ دكر حيكؼ santa calatingشمبي، 

 6المستشفيات األخرػ باألدكية كاألعشاب الطبية.

كاف المسيحيكف مف مختمف الطكائف يتكافدكف عمى مستشفى سجف جاليرا، فالطعاـ فيو صحي 

كالعناية جيدة كالعبلج في قاعة كاسعة أيف يناـ المرضى عمى مرتبات محشكة بالصكؼ كمزكدكف بمبلحف 

مف الصكؼ متى كاف الجك باردا، كالذؼ يخدمكف الداؼ كحاشيتو ليـ غرؼ خاصة في ككسائد كبغطاء 

                                                           
 .241مباركي نادية، المرجع السابق، ص   1
 .60، المصدر السابق، ص تكاثكار   2

3
 Ch. De Rotalier, Histoire D'alger Et De La Piraterie….., op cit, p.286.    

 .28 قريف بشرػ، المرجع السابق، ص    4
غكؼ ، حفيظة خشمكف، سجكف األسرػ المسيحييف في مدينة الجزائر خبلؿ العيد العثماني، اليجرة الحراؾ كالنفي كآثارىـ عمى الصعيد الثقافي كالم  5

 192-189، ص 2010سمسمة أعماؿ ممتقيات مخبر الدراسات كاألبحاث حكؿ الرحمة كاليجرة، جكاف 

 .268 المرجع السابق، ص بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف ....،  6
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. ككانت في المستشفيات التي أسسيا بيدرك فاريدك ممرضة كطباخ لكل مستشفى إضافة إلى 1المستشفى

كقد أعطى الداؼ شعباف لؤلب جكزيف امتيازات  2قسيس كيمكف ربط طبيب أك طبيب جراح بالمستشفى

، كيذكر 3تشفيات كفي مقدمتيا مستشفى بانيك الممؾ كقد كفر دخل دائـ لصالح المستشفىلتسيير المس

 كمختمفبأف فيو مخمكقات بائسة مف كبل الجنسيف  4ـ1815القبطاف كرككر الذؼ زار المستشفى عاـ 

أـ لثمانية  امرأةاألعمار أطفاؿ في عمر الثامنة كرجاؿ في عمر الستيف إضافة لنساء صقميات منيف 

 5أطفاؿ قضت معيـ ثبلثيف سنة.

 الحالة الدينية: -4-3-3-4
كنت مبلزمة لمرعاية الصحية فكانت ىناؾ كنيسة في سجف الممؾ كاثنتاف في سجف عمي بتشيف 

قسيس كدكاترة، معمميف،  40مف  فيتـ تأدية القداس اليكمي كاالحتفاؿ باألعياد الدينية كيحضر ذلؾ أكثر

فدارندا يذكر أف سيدتو تسمح لو بعد أداء عممو بأف يذىب كل صباح لسماع  6.. ،رجاؿ ديف، كينة.

يستحق اإلعجاب ىك أف ىذه الكبلب غير  كيعترؼ سرفانتس قائبل "... ما 7القداس في سجف عمي بتشيف

 8المؤمنة تسمح لنا بالحفاظ عمى ديننا...".

                                                           
 .103-102، المصدر السابق، صتكاثكار  1

 .269بمقاسـ قرباش، األسرػ األكربيكف.....، المرجع السابق، ص  2
 .277مباركي نادية، المرجع السابق،   3
4
 (21أنظر الملحق رقم )  

 268بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف ......، نفس المرجع السابق،  5
 .195، ص السابقخشمكف حفيظة، سجكف األسرػ.....، المرجع   6
 .245مباركي نادية ، المرجع السابق، ص   7

8
  Fayçal Bensaadi, Cervants Captif A Alger, Synergies Algérien, N°1, 2007, p.123. 
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 السجن مصدر لإلليام والثقافة: -4-3-4
أنكاع البشر فتعددت المغات كمف بيف ىؤالء سرفانتس الذؼ بالرغـ مف أنو  عاش في الجزائر كل

عاش تجربة مؤلمة إال أف إقامتو بالجزائر طكرت شخصيتو كجعمت الجزائر تنعكس كتؤثر في كل أعمالو 

كمف بينيا ركاية دكف كيشكت أفضل ما كتب في األدب العالمي كيقكؿ دارندا ال تكجد  1االدبية تقريبا

ككاف مجتمعا عالميا الحتكائو عمى البحارة  2أفضل مف سجف الجزائر فيك يعمـ العمكـ كاالنفتاحجامعة 

مجتمعا عالميا تدكر فيو حكايات حكؿ العالـ المكجكد خارج الجزائر كالنساء ، االماكف، العادات المكجكدة 

 3في العالـ الجديد آسيا، الياباف، اليند.

 الفرار:  -4-3-5
،  4مسؤكال عف شرطة السجف كلمنع ىركب العبيد كضع حراس حكؿ األسكار كاف الحارس باشي

أكتكبر  28،كفي مراسمة لكزير البحرية الفرنسية في 5ككاف أسرػ بانيك البسطارد يتمتعكف بحرية كبيرة

أنو ىرب اثناف مف عبيد البايمؾ مف سجف الجزائر كبمساعدة قبطاف فرنسي قاـ بشراء مركب مف  1699

البلزمة  االحتياطاتىربيـ فقامت الحككمة بإعادتيما إلى الداؼ في نفس السفينة مع اتخاذ الجزائر ك 

 6لسبلمتيما.

                                                           
1
  https://journals.openedition.org/insaniyat/4956 

 .197حفيظة خشمكف، سجكف األسرػ....، المرجع السابق، ص   2
 .232-233جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   3

4 Ch. De ROTALIER, Histoire d'Alger Et De La Piraterie….., op cit, p.285-286. 
 

 .233ص  مباركي نادية، المرجع السابق،  5
6
 Inventaire Des Archives Modernes De La Chambre De Commerce De Marseille, 

Typographie Et Lithographie Balatier Fics Rue Venture 19, Marseille, 1878, p.16. 

https://journals.openedition.org/insaniyat/4956
https://journals.openedition.org/insaniyat/4956
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 الشجار والعقوبات: -4-3-6
قد تحدث في السجف عدة نزاعات كالنزاع بيف األرقاء الركس كاإلسباف كالذؼ لـ ينتيي إلى تدخل 

كيذكر دارندا أنو حدث مرة شجار  1استعادة النظاـالحارس لكنو عاد بعد غمق األبكاب ليحصد أركاحا قبل 

 2عندما كاف الجميع في حالة سكر كتدخل راىب باإلضافة إلى الحراس لفضو.

أما عف العقكبات فيعاقب األسير إذا تأخركا ربع ساعة أك نسي ذكر اسمو لممنادؼ داخل السجف 

. كاألسرػ الذيف يحدثكف 3كمائتي ضربةبتقييده مف يديو كرجميو كفكو في الصباح ليضرب فمقة بيف مائة 

 فكضى يعاقبكف بتقييدىـ بالسبلسل أحيانا.

 أعمال األسرى في مدينة الجزائر:  -4-4

 أعمال وميام عبيد المخزن وأحواليم:  -4-4-1
تصنف أعماؿ األسرػ في البحرية إلى أربعة أصناؼ ىي: الكرشات البحرية، مجمكعة 

، فقد عمل ابف بكرتندكا كقباطنتو 4كالمجمكعة المكمفة بإنجاز األشغاؿ العامةالمبلحيف، مجمكعة الحماليف 

كقد عمل 6( 1532إلى1530كقاـ أسرػ البنيكف اإلسباف ببناء الرصيف البحرؼ )مف  5في األعماؿ الشاقة

كمف أعماليـ األخرػ: العمل في كرش الحدادة ،حمل 7مف العبيد  2000في ىذا المشركع أكثر مف 

                                                           
 .232جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   1
 

2
 Abbé Orse , Alger Pendant Cent Ans……,op cit, p.107. 

 .139 بمقاسـ قرباش، بانيكات األسرػ....، المرجع السابق، ص  3
 .45 27محمة عائشة، المرجع السابق، ص ص   4
 .48فراؼ ديعك ىايدك، تاريخ ممكؾ الجزائر، ص  5
 .30ناصر الديف سعيدكني، تاريخ الجزائر في العيد العثماني، المرجع السابق، ص   6
 .48شكفاليو، المرجع السابق، ص  7
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،كقد كاف عبيد دار الصناعة مستفيديف مف حرية الدخكؿ كالخركج كتقدـ ليـ الكالئـ عند  1رسكسبلسل ال

كقد أعطتيـ الدكلة مبلبس 3. كمف بيف األغذية التي يتناكلكنيا الخبز الخشف ، الزيتكف.2إنجاز السفف

 4قصيرة، سترة مف الصكؼ بأكماـ طكيمة كمعطف.

 يقكؿ ىايدك أف ظركؼ العمل سيئة في األقبية ك في تدكير الطكاحيف اليدكية يعممكف كما 

الفناءات كالعمل يككف ليبل كنيار مع  تمقي خبزتيف صغيرتيف مف الشعير كالنخالة كالماء، كفي الشكارع 

، لقد كاف 5دائما ما يككف زنجي كرائيـ يضربيـ كال يسمح ليـ بالراحة إضافة إلى األغبلؿ التي يحممكنيا

 6كرماء مع أرقائيـ. االنكشاريةفيقكمكف بأعماؿ التنظيف كقد كاف  االنكشاريةت العبيد يخدمكف في ثكنا

 األعمال والمين الحرة لألسرى: -4-4-2
كاف األسرػ يعممكف في حرؼ كصناعة الحمي، الخياطة، صناعة األحذية، دباغة الجمكد، 

مبمغ مالي يتفق يتفق صناعة السركج، صناعة السبلؿ، كمف حقيـ اكتراء كرشات مف أصحابيا مقابل 

، كما يحصل العبيد المسيحييف أحيانا عمى اذف لفتح حانة التي تعتبر  7عميو بينيـ كبيف أصحاب الكرشات

                                                           
 .79، المصدر السابق، تكاثكار   1
 .89حميـ سرحاف، المرجع السابق، ص  2

3
 Achille Fillias, l’Algérie Ancienne Et Moderne, Deuxième Edition Alger, 1875, p.214. 

4
  Stéphan D’estry, Histoire d’Alger Territoire Et De Ses Habitans De Ses Pirateries De Son 

Commerce Et De Ses Guerres De Ses Mœurs Usages, Quatrième Edition, Tours. p 214. 

5
 Fray Diego De Haëdo, DE LA CAPTIVITÉ….. op cit, p.110. 

الحديث، دة دكتكراه العمـك في التاريخ اھ، رسالة مقدمة لنيل شالعثماني دھالع ايةھجميمػة معاشػي، اإلنكشارية كالمجتمع ببايمؾ قسنطينة في ف  6
 .24، ص 2007- 2008 جامعة منتكرؼ قسنطينػػة،

 .46محمة عائشة، المرجع السابق، ص   7
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حتى عف تمكيف  مسؤكلكف ، كىؤالء 1كسيمة لجمع مبمغ فديتو، كيرتدؼ ىؤالء حمقة نحاسية فكؽ كاحميـ

 2كالمعسكرات كالحاميات بالخل. القراصنة

 السرقة: -4-4-3
يقكـ االسرػ بسرقة الدكاكيف، حافظات النقكد، مبادلة القطع النقدية، كما يتسممكف إلى البيكت. 

 4كحسب جكف ككلف فإنيـ يتشارككف مع أسيادىـ في الغنيمة. 3كيفرغكف ما بداخل الدكاكيف ليبل

الذؼ كاف يبيع الحديد المسركؽ    (Fontimama)كمنيـ مف أبدع في السرقة كاإليطالي فكنتيماما 

 5.(Patacons)باتقكف  5في جاليرة عمي بتشيف كمرة باع مرساة ب 

 :األسرى في منازل السكان -4-5
لممئ منازليـ باألسرػ المسيحييف كمف أعماليـ حمل الماء، صناعة الخبز،  السكاف يسعى 

فقد كاف جاف فرانسكا رينجارد طباخ في منزؿ الجزائرؼ أحمد تالـ  6الكنس، نظافة األركقة، الفناءات،...

(Achmet Talem) .7فأعجبت زكجاتو بأخبلؽ فرانسكا المينية كشخصيتو 

ك العطش،  يقكؿ االب داف أف جاف لكفكازيف في منزؿ سيده البكلكباشي كاف يعاني مف الجكع

عبيدىـ لممسيحييف األحرار مف تجار، فنانيف، . كذلؾ أجر المغاربة 8البرد، الحرارة، الصراخ، الضرب

 1قساكسة بأجر مناسب مع ضماف عدـ ىركب األسير كقيمتو عند الكفاة.

                                                           
1
 Stéphan D’estry, Histoire d’Alger Territoire…… op cit, p.216. 

2
  Jean-Michel Venture De Paradis, Alger….. op cit, p.26. 

 .32-30محمة عائشة ، المرجع السابق، ص  3
 .173جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   4

5
 Abbé Orse , Alger Pendant Cent Ans….. op cit, p.100. 

6
 Fray Diego De Haëdo, De La Captivité….. op cit, p p .13 110. 

7
 Jean François Regnard, Oeuvers Complètes De J.F Regnard, T1, A Paris 1823,p.3. 

8
 Le Père Dan, Les Illustres….. op cit, p.68. 
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أما النساء فتكظفف في خدمة المنازؿ لككنيـ يجدف األعماؿ المنزلية فقد كاف في منزؿ عمي 

 2امرأة مسيحية خصصيا لخدمة زكجتو. 20بتشيف 

 والديني: الجتماعيامصير األسرى في الوضع  -4-6

 زواج األسرى: -4-6-1
كاف األسرػ كماريا كفينسك في الجزائر يتبادلكف الرسائل باستخداـ رمز سرؼ لكتابتيا كطيكر 

ف حدث كتزكج األسرػ ببعضيـ كذلؾ مسمكح ليـ يعيشكف في أماكف منفصمة عف العبيد  3مدربة لنقميا كا 

في  االنخراطالمنفرديف دكف إلزاميـ بالعمل ،ك عندما يككف لدييـ أطفاؿ يسمح ليـ بزراعة قطعة أرض أك 

كالد يتعيف كعند عقد الزكاج كتعميد األ 4األعماؿ التجارية كاالحتفاظ بحانة أك متجر لتكفير قكت العيش

 5.(grec) أرثكدككسي  عمييا مناشدة قس

 مسألة اإلسالم بين الدخول والتحول: -4-6-2
، فقد كاف سبستياف داؿ كامبكا يمارس شعائره كما 6لـ بجبر األتراؾ األسرػ عف اعتناؽ اإلسبلـ

المسيحية سرا عمى يشاء حتى أثر في سيده الميتدؼ فقد لو األخير حرية دينية أكثر فأصبح يمارس الدعكة 

 7بعض الميتديف.

                                                                                                                                                                                      
1
 Pirre Amédée Pichot, Revue Britanique, op cit, p.311. 

2
 Abbé Orse , Alger Pendant Cent Ans…., op cit, p.99. 

3
 Caroline Lyvet, Les Episodes De Course Et De Captivite Barbaresques Dans Le Roman 

Espagnol Du Premier Tiers Du Xviie Siecle : Un Tableau Synoptique, p.11. 
4
 Bekkaoui Khalid, White Woman……., op cit, p 21. 

5
  Pirre Amédée Pichot, Revue Britanique, op cit, P.311. 

6
 De Grammont. H. D, Histoire D’alger….., op cit, p.135. 

7
  Le Père Dan, Les Illustres….. op cit, p.42. 
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أك يرمى إلى األسفل مف أعمى أسكار المدينة  1كأما عقكبة التحكؿ فيي أف يحمر األسير حيا

   Gasson John) . 2 )  عمى عقافات حديدية حادة، فقد تـ إسقاط اإلسباني

 قضاء المظالم والمنازعات: -4-6-3
المرة األكلى يقدـ لمسيد إنذار كالمرة الثانية يحـر لمعبيد حق الشككػ مف سكء معاممة السيد ففي 

مف العبد دكف تعكيض كيتـ إعطاءه لمالؾ آخر كالعبد معرض لخطر قطع الرأس إذا زاغت عينو تجاه 

، فبالرغـ مف شؾ أحمد تالـ بعبده فرانسكا كغيرتو عمى زكجاتو قدمو لمعدالة كالقكانيف 3زكجة السيد أك ابنتو

 4عداـ األدلة كاعتراؼ المشتكي بأنو مجرد شؾ عفي عف فرانسكا.كانت صارمة لكف الن

 تشييع الجنائز: 4-6-4
فقد  5تقع مقبرة دفف المسيحييف في باب الكاد كىك مكاف الكحيد لذلؾ كيدفنكف مكتاىـ بدكف مقابل

 6شارؾ اآلالؼ مف العبيد المسيحييف في تشييع جنازة األب لكسياف.

 األرياف:ألسرى األوروبيون في ا-4-7
، كما أنو يطمب منيـ الذىاب إلييا مرة كل سنة 7يتـ إرساؿ األسرػ في حالة الحرب إلى األرياؼ

، أما أسكأ حاالت العبيد أكلئؾ الذؼ 8غالبا في الجمعة األكلى منيا لقطع القصب الستخدامو في منازليـ

                                                           
1
 (20أنظر الملحق رقم )  

 .138بمقاسـ قرباش، بانيكات األسرػ....، المرجع السابق، ص   2
3
 Pirre Amédée Pichot, Revue Britanique, op cit, p.311. 

4
 Jean François Regnard, Oeuvers Complètes….. op cit, p.3. 

 .86ص  ، المصدر السابق،تكاثكار   5
6
 Abbé Orse , Alger Pendant Cent Ans…., op cit,  p.91. 

 .75، المصدر السابق، ص تكاثكار   7
 .75 ، ص2007 .ـ، تر عمي تابميت، منشكرات تالة، الجزائر، 1796-4795جيمس كيمسكف ستيفنسف، األسرػ األمريكاف في الجزائر   8
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عماؿ الرجاؿ األسرػ في األرياؼ: كمف أ  1اشتراىـ مزارعكف كانكا يمدكف مدينة الجزائر بالحبكب كالفكاكو

.كىؤالء األسرػ العاممكف في المناطق الداخمية مف الببلد 2حرث األرض، قطع الحطب، صناعة الفحـ

كيذكر ىايدكا أف بعض العبيد يرسميـ أسيادىـ   3بعيدكف عف المدف ليس ليـ اتصاؿ بالمسيحييف اآلخريف

ميبل لصنع الخشب  12ك  10الحقكؿ كالجباؿ بعيدا  حتى إلى األرياؼ لمعمل قائبل "...يتـ إرساليـ إلى 

كبيع الماء.. رعاية الحرث، صنع الطكب، كما يحصمكنو مف ماؿ يدفعكنو ليبل ألسيادىـ البلإنسانييف... 

كطعاميـ قطعة مف الخبز الصمب أك البسككيت.. كيمكنيـ الحصكؿ عمى بعض القمح المطبكخ بشكل 

  4ؼ ال طعـ لو..."سيء أك فائض مف أرز السيد الذ

يذكر األب داف أف األب مشاير رفقة عبيد آخريف كانكا عبيدا في الريف، عممكا في حرث 

األرض، زراعة الحدائق، الرعي، أما طعاميـ فكاف بعض القطع مف الخبز كقميل مف الماء كذلؾ بقدر 

( الذؼ استطاع Pierre Marteauحاجتيـ لمعيش ليعممكا كل ىذا حسب العبد الفرنسي بيير مارتك )

اليرب ك يقكؿ أيضا أنو يتـ فرؾ أجساميـ بالزبدة في ظل العمل في أكج حرارة الصيف ما جمع عميو 

 6كيظف أف األب مشاير مات كسط األعماؿ الشاقة.5الحشرات 

 إرتقاء األسرى األوروبيين في السمم اإلداري السياسي العسكري لإليالة:-4-8
المحرريف كمعتنقي العقيدة اإلسبلمية خاصة اندمجكا في الييكل السياسي إف العبيد األكركبييف 

، فكاف ليـ الحق في االرتقاء إلى أعمى المناصب السياسية 7العسكرؼ العثماني كظمكا في خدمة الدكلة

                                                           
 .230جكف.ب.ككلف، المرجع السابق، ص   1

2
 Louis De Baudicour, La Guerre Et De Gouvernement….. op cit, p.107. 

3
 François Moureau Captifs En Méditerranée….op cit, p.25. 

4
  Fray Diego De Haëdo, De La Captivité….. op cit, p.112. 

 ىناؾ تناقض اذ يذكر األب داف أف السيد يريد لعبده أف يعيش كلك ببذؿ أقل مجيكد كمف جية أخرػ يشير إلى أف السيد سبب في مكت عبده  5
6
  Le Père Dan, Les Illustres….. op cit, p.93. 

7
 Yacine Daddi Addoun, L'abolition….. op cit, p.85-86. 
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كاإلدارية كما أف األطفاؿ المسيحييف الصغار المختطفيف في الغارات حكلكا لعبيد كدخمكا اإلسبلـ خاضعيف 

تعميـ عسكرؼ ديني مكثف كشكمكا نخبة القكات العثمانية، كقد كفرت ككرسيكا كحدىا اكبر عدد ممكف مف ل

. كمف بيف ىؤالء اإليطالي 1األفراد مثل بقية العالـ المسيحي الغربي الذيف دخمكا بسيكلة إلى اإلسبلـ

األصل الذؼ تدرج مف الذؼ كاف بيمرباؼ، العمج عمي النابكليتاني  2ـ(1544-1535األصل حسف آغا )

ـ ، ككذلؾ نجد حسف قكرصكا في القضاء األعمى كحسف فنزيانك، جعفر 1568مجدؼ إلى بيمرباؼ سنة 

 باشا، رضكاف باشا، حسيف ميزكمكرتك.

، كالمساىمة المتكقعة كتدؿ كاالجتيادكيعتمد التسمسل اليرمي ليـ عمى عدة عكامل كالتجربة 

3الدينية.  االختبلفاتسيكلة دمجيـ في النظاـ السياسي العسكرؼ العثماني عبلمة عمى األلفة بما يتجاكز 

                                                           
1
 Roland Courtinat, La Piraterie Barbaresque En Méditerranée: Xvi-Xixe Siècle, Editions 

Jacques Gandini,2003,p p 22 25. 
 .187عمار عمكرة، المرجع السابق،   2

3
 Yacine Daddi Addoun, L'abolition….. op cit, p.86. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والبقاءاألسرى بٌن االفتداء   

 .المبحث األول: طرق وأساليب افتداء األسرى  -

 المبحث الثاني: العتق واثره في المجتمع الجزائري. -
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 المبحث األول: أساليب وطرق افتداء األسرى 

 :"l’esclavage de rançonعبودية الفدية "-1
الفدية في شماؿ افريقيا بشكل عاـ ك في إيالة الجزائر بشكل خاص فتفضل  ةشاعت ممارس 

لقد ، 2كىذا ما يميز ظاىره الرؽ االبيض في شماؿ افريقيا 1بعض الدراسات الحديثة التحدث العبكدية الفدية

صبحت العبكدية في أصبحت تجاره الرقيق تخصصيا ك كأفاضت مدينو الجزائر بثركات اكركبا المسيحية 

حككمية فاذا كاف بيع العبد مصدر لمربح االفراد فاف اخذ الفدية مف المسيحييف  ةقطاعيإ ةزائر مؤسسالج

تديف عمى افتداء عبيدىـ أكال حيث يكىمكنيـ بأف العبيد ففقد كاف المبلؾ يحثكف اآلباء الم 3كثر فائدةأ

في االسبلـ كيمنعيـ بكل حتى اف عمي بتشيف كاف يرفض دخكؿ أسراه ، 4مرضى كقد يمكتكف في العبكدية 

ذكؼ  األسرػ يفضمكف  ةلذلؾ كاف الشرا  5..."انا اشترػ العبيد لمحصكؿ عمى بعض الفكائد "... الطرؽ قائبل

كقد ربح مف ىذه التجارة أغنياء الرياس كالتجار كأكثر اعضاء الجالية  ـمني ةالحصكؿ عمى فدي ةمكانيإ

 6الييكدية تأثيرا.

شعباف اغا عمى اسير اسباني بمنحو حريتو بعد اخذه لثمث مبمغ مف جية أخرػ تكـر العمج 

إلنقاذ العبيد المسيحييف الضباط   ducatsألف  120، كقد رفض خير الديف فدية مالية تقدر ب  7الفدية

                                                           
1
 (22أنظر الملحق رقم )  

2
 Yacine Daddi Addoun, L'abolition…… ,op cit, p.78. 

3
 Roland Courtinat, La Piraterie …..op cit, p p .26 133. 

4
 John Harcourt Blofeld, Algeria, Past And Present,Tc Newey 72, Mortimer Strest Cavendish, 

London 1844, p.237. 
 .132 بمقاسـ قرباش ، بانيكات األسرػ....، المرجع السابق، ص    5

 .212 جكف ب. ككلف، المرجع السابق، ص 6
 .15،16 حفيظة خشمكف، مفتدؼ االسرػ......، المرجع السابق، ص  7
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 النيـ مف ذكؼ الرتب العالية يتسببكف بالمشاكل لمعرفتيـ نقاط قكتيـ كنقاط ضعفيـ كحتى أنو أصدر

 1.كتـ تنفيذه بعد الشكرػ  االعداـعمييـ حكـ 

 :األسرى  افتداءطرق -2
فكانكا يعممكف ما بكسعيـ  2ف يتـ فداءىـأمل أكركبيكف في الجزائر عمى عاش االسرػ األ

 4:لمحصكؿ عمى الحريةىـ عند ستخداميااىـ الطرؽ الشائعة أ كمف 3لمحصكؿ عمى حريتيـ 

 ونشاطيا ةالديني ةمنظمات الفدي:  2-1
بعض الكنائس خصيصا  نشأتياأعف طريق المؤسسات الدينية المسيحية التي  األسرػ يتـ افتداء  

 5ليذا الغرض مثل جماعو الثالكثييف ، عذراء الرحمة ،البلزارييف

 اجراءات قبل وبعد عمميو االفتداء:   2-1-1
االسرػ  الفتداءك االمكاؿ التي يتـ جمعيا  6يتـ جمع االمكاؿ البلزمة لمتحرير عدد معيف مف العبيد كل عاـ

كلمحفاظ عمى  7جاءت مف الخزينة العامة الشخصيات الدير الصدقات  التجمع في الكنائس ليذا الغرض

مكاؿ الى الدكؿ البربرية ميف نقل األأجل افتداء العبيد المسيحييف كلتأمف  بالجدمكاؿ الفقراء التي جمعت أ

كما يحمل ىؤالء القساكسة معيـ  8مع قبطاف لحمل الماؿ كالعكدة باألسرػ يمكف استئجار قارب التعاقد 

                                                           
1
 Sander Rang, Fondation…..op cit, p.123. 

2
 Yacine Daddi Addoun, L'abolition…… Op Cit, p.80. 

 .187بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق،ص  3
 .11 حفيظة خشمكف، مفتدؼ االسرػ......، المرجع السابق، ص  4
 .186عمار عمكرة، المرجع السابق، ص  5

6
 Alfred Nettement, Histoire De La Conquête D'alger Ecrite Sur Des Documents Inédits Et 

Authentiques Librarie Jaques Licoffre, Paris 1867.p.77. 
7
  Yacine Daddi Addoun, L'abolition…… Op Cit, p.82. 

8
  P. Clausolles, L'algérie Pittoresque, Ou, Histoire De La Régence D'alger, Imprimerie De J-B 

Java Editeur, Toulouse, 1845. p.176. 
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ليو اك مف طرؼ السمطات اك مف إالمكمفيف بافتدائيـ مف طرؼ التنظيـ التابعيف  األسرػ بأسماء  ةقائم

مف  عياف كىـ في العادةسرػ الباشا كغيره مف األأكؿ مف يتـ فداءىـ أك  1ذكييـك   سرػ صدقاء األأطرؼ 

 ةكذلؾ النساء الثريات اك ذكات الصبلت يتـ افتداءىف بسرع2يف لمالكييـ ككبار السف الغير مفيد ةالعجز 

في حيف يتـ التخمي عف النساء الفقيرات كيتـ استبعادىف مف قكائـ االفتداء ك يتـ التخمي عمييف في 

يادىـ، مكاف إقامتيـ، سماء اسأكما أف اآلباء يتحصمكف عمى معمكمات حكؿ العبيد في ببلدىـ،  3العبكدية.

 4عمرىـ مف أجل التفاكض عمى افتدائيـ بشكل أفضل.

 تنظيم الثالوث المقدس-2-1-2
ـ مف قبل القديس يكحنا في باريس كـ قرف لو ثـ انتشر في 1198يرجع البعض تاريخ تأسيسو الى سنو  

العالـ عمى شكل سنو فقط مف انشائو اصبح لو مائو كخمسيف فرع منتشر في  40مناطق متعددة كبعد 

 6ـ.1787ـ إلى 1198أسير مف  900.000، قاـ الثالكثيكف بافتداء  5ةمؤسسات كادير 

                                                                                                                                                                                      

 
 .65حفيظة خشمكف، مياـ مفتدؼ األسرػ......، المرجع السابق، ص  1
 .217جكف ب.ككلف، المرجع السابق، ص  2

3
  Bekkaoui Khalid, White Women…..Op Cit, p.16-20. 

4
 John Harcourt Blofeld, Algeria Past.....Op Cit, p.237. 

مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ  في الجزائر إباف العيد العثماني، خديجة حالة، الجاليات األكركبية  5
،السنة -أدرار–أحمػد دراية  الجػامعة اإلفػريقية االجتماعي كالثقافي المغاربي عبر العصكر تخصص: التاريخ الحديث،

 .17. ـ، ص2013-2012/ ىػ 1434- 1433الجامعية: 
6
 J. Mesnage, Le Christianisme En Afrique Église Mozarabe — Esclaves Chrétiens, 

Paris,1915. P.183. 
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 في الجزائر: ةنشاط المنظم 2-1-2-1
دكقيو بافتداء  38000ندريو دؼ البككيرؾ كبحكزتيما أنطكاف كاالب أب قاـ األ 1619في سنو في سنو 

،كلعدـ كجكد ـ بافتداء االب انطكاف دؼ ككفيا1621عاـ جكرج ماسكرناس مع عائمتو كمف معو ككذلؾ قاـ 

، ككاف مع دكقيو 13000نفسو في الجزائر لمدة عاـ مقابل  أنطكاف نفسو دػترىف االب المف الماؿ الكافي

اسير بالماؿ  55كقاـ االب لكسياف بافتداء  1اسير 80اسير اضافو  77 أنطكاف دؼ ككفيا عند افتداءه 

 Michelالذيف تـ افتدائيـ  األسرػ كمف بيف  الفتدائيـريف بجمع الماؿ كالعكدة االخ كاعداالذؼ جمبو 

Delaville  ك Thomas Moisson  2.  سنو  82اكبرىـ بعمر  1720اسير في سنو  62كقد تـ افتداء

 45سنكات اما عف سنكات عبكديتيـ فقد تراكحت بيف اربعو اشير ك  9كاصغرىـ اآلنسة دؼ بكرؾ بعمر 

 3عاما

 تنظيم سيده الرحمة :-2-1-3
ـ مف طرؼ القديس بيير نكالسؾ، ريمكف كتـ االعتراؼ بو رسميا 1218اكت  10ىذا التنظيـ في  تأسس

 1235.4جانفي   17في 

 في الجزائر المنظمةنشاط   2-1-3-1
 30 ةعبد بقيم 70قاـ االباء فرانسكا فكر كفرانسكا فايزاف كسبستياف بركجير  بافتداء  1644في سنو  

عاـ كقاـ االب جكزيف  14(البالغ مف العمر Yves Lacure Faqueletمف بينيـ )   cingeensألف

تكليدك بالكقكؼ عمى استخداـ االمكاؿ المخصصة الفتداء األسرػ في محميا كعدـ استخداميا ألغراض 
                                                           

1
 Dan, Les Illustres…… Op Cit, p.65. 

2
 Abbé Orse , Alger Pendant Cent….. Op Cit, p.44. 

3
 Jean-Baptiste De La Faye, Voyage Pour La Rédemption Des Captifs Aux Royaumes D'alger 

Et De Tunis Fait En 1720, Paris, p.171. 
 .38 ص خشمكف حفيظة، مياـ مفتدؼ .....، المرجع السابق،  4
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ييف ايطالييف كقاـ اسير مسيحي مف بينيـ اسبانييف برتغال 293في مدينو الجزائر بافتداء ككذلؾ قاـ اخرػ 

.كما قاـ مجمكعة مف أباء  1اسير اخذىـ الى فالينسيا 150بافتداء ما ىك  1646عاـ (Abadia)االب 

 2أسير. 66ـ بافتداء 1750تنظيـ الرحمة سنة 

 التنظيم الالزاري:-2-1-4
 1632 عترؼ بو البابا سنة كا  فانساف دكبكؿ القديس اك الراىبـ كارتبط باسـ القديس 1624تأسس سنة 

 1633كقد قاـ دكبكؿ بالتخفيف عمى األسرػ االكركبييف عف طريق جمع التبرعات المالية تـ ثـ تكنس 

. القساكسة تحت اسـ التنظيـ البلزارؼ ككاف مقرىا بالكنيسة بالقديمة لمقديس الزار باريس جمعية إنشاء
ألف ليفر لمعمل في  45دؼ بكؿ مبمغا قدره منح فنسنت  1647ماؼ  20كبمكجب عقد التأسيس في 3

 4الجزائر كتكنس.

لئلقامة في شماؿ افريقيا الى جانب القناصل كذلؾ بصفتيـ كياف  ايرسل قساكسة نادر دكبكؿ ككاف  

 jean Barreau قنصل  1646 سنة لمكنيسة لمقياـ ببعض االلتزامات كمياـ كالمياـ تجاه أسراىـ كارسل 

 5عاما بالرغـ مف المشاكل التي اعترضتو. 15الى الجزائر قضاء بيا 

                                                           
1
 Histoire De L'ordre Sacré, Royal, Et Militaire, De Notre-Dame De La Mercy Redemption 

Des Captifs, A Amiens, Paris. p.878-879. 

 .76ص  خشمكف حفيظة، مياـ مفتدؼ االسرػ.....، المرجع السابق، 2
 .18ص  خديجة حالة، الجاليات األكركبية......، المرجع السابق،  3

4
 R. P. J.Batault, Lettres N. De R. P. J.Batault Missionnaire Apostolique A Alger 1676-1736, 

Chalon-Sur-Saone, Imprimerie Et Lithographie De Jules Dejussieu, 1880. p.26. 

 
 .43، 42 ص خشمكف حفيظة، مياـ مفتدؼ االسرػ.....، المرجع السابق،  5
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في   (Barreauـ إلى القنصل الفرنسي )1653مارس  29مف خبلؿ مراسمة فينست دؼ بكؿ بتاريخ 

ليفر أعطاىا أسقف الركشيل  1000بخصكص  (Levacher)الجزائر أخبره أنو كتب إلى السيد لكفاشي 

(Larochelle) د في الجزائر فحثو عمى العناية بمكضكع الفتداء رجل مسف مف جزيرة رؼ كىك عب

 1حريتو.

لقد كاف االب باريك عمى كشؾ اإلفبلس حتى أف األتراؾ كضعكه في السجف  لسكء إدارتو فمـ يبق ماؿ 

 (Piastres). 2 قرشا 12000الفتداء العبيد كما ىرب فايرؼ التاجر مف مارسيميا تاركا عجزا يبمغ 

ـ يذكر أنو كصل إلى ميناء الجزائر 1712جكاف  16ألختو بتاريخ في رسالة األب باتكؿ المكجية 

 3فاستقبمو الباشا ككعده بحمايتو كحسبو فإف األسرػ كانك يعانكف أثناء القياـ باألعماؿ الشاقة في البحرية.

 :المحدكد دكرىا في الجزائر  كمف مف منظمات افتداء األسرػ األخرػ 

 أك  (Ordre De Saint Jean De Jérusalem) منظمة فرسان مالطة: 2-1-2
(Ordre De Chevalier) 

ـ في القدس ككاف مف كظائفيا عبلج المرضى. استقركا في جزيرة ركدس 1099أسسيا جيرارد عاـ  

ـ ثـ استقركا في مالطا التي منحيا ليـ 1522كأطمقكا عمى أنفسيـ فرساف ركدس حتى غزاىا سميماف عاـ 

 1809.1كألغيت ىذه المنظمة عاـ  4 خذك إسـ فرساف مالطاكأ 1530اإلمبراطكر تشارلز الخامس عاـ 

                                                           
1
 Saint Vincent De Paul, Lettres De S. Vincent De Paul, Avignon, April 1883.p.464. 

2
 Bernard Lewis, From Babel To Dragomans: Interpreting The Middle East, Oxford University 

Press, 2004.P 34 
3
 R. P. J.Batault, Lettres…..Op Cit, p.24. 

4
 Pierre Charles Armand Loizeau De Grandmaison , Dictionnaire Héraldique [...]: Suivi De L' 

Abrégé Chronologique D'édits, p.562-563. 
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لقد كقع اثناف مف الفرساف الفرنسياف أسرػ حرب في يد عمي بتشيف فرفض فديتيـ كأبقى عمييـ بعناية 

 2الحتياط التبادؿ عند أسره مف قبل جاليرات مالطا.

 Grandبمراسمة السيد الكبير )فرساف في العبكدية كقامكا  3ـ كقع 1707كفي حصار كىراف عاـ عاـ 

Master Perellos قالكا فييا انيـ اجتيدكا في تنفيذ أكامر القادة كلـ يترددكا في  3ـ1711أفريل  23( في

جكيمية مخيبا آماليـ قائبل"... أنصحكـ أف تصمكا  27قبكؿ التضحيات. فرد عمييـ السيد الكبير في 

أرسل  لكف 4يد الكبير بنفسو ال يستطيع فعل أؼ شيء..."لعائبلتكـ لفعل ما ىك ضركرؼ لتحريرىـ ، الس

رسالة إلى  1716جكيمية  31في   (Mathieu Beaulme)أسير منيـ يعمل خادـ األسمحة ماثيك بكلـ 

 5قرش. 2200السيد الكبير يشكره فييا كيذكر أنو تـ افتداؤه ب 

( مبمغ غير معقكؿ Pennes et Esparrons في حيف طمب الباؼ في األسيراف اآلخراف بينس كاسبركف)

 6.(Phillippe d’Orléans)كلـ يتـ افتداؤىـ إلى بعد تدخل فيميب أكريمياف 

                                                                                                                                                                                      

 
1 Félix De Salles, Annales De L'ordre De Malte, Ou, Des Hospitaliers De Saint-Jean-De 
Jerusalem, Vienne, Imprimerie De St Norbert Editeur 1889. p.343. 
2 G. Monod O G. Fagniez, Revue Historique,Volume 26, Paris Librairie Germer Bailliere Etc 
8. Place Dr .L'obbon, 8, p.29. 
3  François Moureau Captifs En…. Op Cit, p.183-184. 
4  Bertrand Galimard Flavigny, Les Chevaliers De Malte: Des Hommes De Fer Et De 
Foi ,Les Presses Contemporains,1972. p.135. 
5  François Moureau Captifs En…. Op Cit, p. 184. 
6 Carmen Depasquale, La Course Maltaise Dans Une «Litterature Française» De Malte Du 
Xviiie Siecle, p.79-680. 
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 (Pinto De Fonsecaكتب لكيس دكريمياف إلى السيد الكبير بينتك دؼ فكنسيكا ) 1755كفي سنة 

 1سنة.  26كعمره  ( Vento De Pennes Henriبافتداء الفارس فينتك دؼ بينيس ىنرؼ ) يكصيو

التي شاركت في أعماؿ   (Capuccinorm Minorum Fratrum Ordo)الكابكشيفكىناؾ منظمة 

، ككذلؾ تنظيـ كردة المسيح، كتنظيـ  2الثالث غريغكرؼ مفاكضات الفتداء األسرػ في الجزائر في عيد 

 3.ك غيرىـ Saint  Dominique  القديس

 البروتستانت:إشكالية افتداء األسرى  -2-1-6
 في الدينية المنظمات غابت كقد4 الكاثكليؾ افتداء االسرػ  الكحيدة ميمتيـ رىباف كاسبانيا فرنسا لدػ كاف 

 ـمتيأ مف يككنكا لـ الذيف الثالكثيكف رفضكا افتداء العبيد المفتكف  االباء اف عمييا كزاد 5البركتستانتي العالـ

اإلسباف كىذا ىك الحاؿ  الفرنسيكف  باءاآل كرفض كااليطالييف الفرنسييف العبيد االسباف تدكف فالم رفض فقد

مف أسرػ  االبركتستانت الذيف صكدؼ كأف كانك  17في كثير مف األحياف، كما أنيـ لـ يرحمكا في القرف 

 الباشا فكانكا كل مرة ال يفتدكف إال الكاثكليؾ.

منيـ كاثكليؾ  20000المسيحييف في الجزائر كاف مف العبيد  30000يذكر أحد المؤلفيف أنو عندما كاف 

 كالباقي بركتستانت كأرثكذكس.

                                                           
1 Bertrand Galimard Flavigny, Les Chevaliers......Op Cit, p.138. 

 .198 بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق، ص  2
 .32حفيظة خشمكف مياـ مفتدؼ.....، المرجع السابق،ص   3

4
 Alfred De Janze, Les Huguenots Cent Ans De Persecution 1685-1789, Paris Grassart, 

Libraire-Editeur 2, Rue De La Paix, 2 1886, p.280. 

 .201ص  بمقاسـ قرباش، االسرػ األكركبيكف....،نفس المرجع السابق،  5

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Alfred+De+Janze%22
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 الكنسي مجمسال امر كقد 1الجزائر في البركتستانت العبيد تجاه بالقمق البركتستانتية ىكلندا شعرت لقد

خاص  بالسعي العاـ الفتداء االسرػ المكبميف بالسبلسل في )الجزائر، تكنس، سبل( بشكل  البركتستانتي

 كأماكف أخرػ مف بربريا.

ـ عمى متنيا 1687جكاف  6( عمى متف سفينة بخارية ىكلندية بتاريخ Brossardأبحر القس بركسارد )

عاما في السجف  18مف الييكغكنكت فعندما كقع في األسر ابتعد عنو المبشركف الفرنسيكف كبقي لمدة  63

 2جمترا كىكلندا.قبل أف يتـ افتداؤه مف قبل اخكانو في الديف مف ان

كما كانت تصل رسائل ىؤالء االسرػ إلى اقاربيـ الذيف عممكا عمى جمع أمكاؿ الفدية لصالحيـ كقد 

كجيت كذلؾ رسائل إلى الزكجات حتى أف رسالة بيار ككالر طمب فييا مف زكجتو بيع ممتمكاتيا لتحريره 

 3مف األسر في الجزائر.

 جيود األسرى في تخميص أنفسيم:-2-2

 رسائل االسرى الى مسؤولييم وذوييم:   -2-2-1
كصف ظركؼ االستعباد عمى أمل  كااستعممفلقد شجع الخاطفكف التكاصل بيف االسرػ كاقاربيـ  

 5. كقد تميزت رسائل االسرػ مف ناحيو الخطاب  باالستعطاؼ ك التصميـ لمحرية.4اإلسراع في افتدائيـ

                                                           
1
 Societe De L'histoire Du Protestantisme Français, Bulletin Historique Et Littéraire, Tome 

Xlv, 34. He Des Saints-Penes, 55 ,1836 p.132. 
2
 Alfred De Janze, Les Huguenots…… Op Cit, p.282. 

 ..202بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق، ص  3
4
 Daniel J. Vitkus, Piracy, Slavery, And Redemption, Barbary Captivity Narratives From Early 

Modern England, New York: Columbia University Press, 2001, p.21. 
5
 Sophie Linon-Chipon, Les Tyrans De La Mer: Pirates, Corsaires Et Flibustiers, Celat , Press 

De L’université De Paris-Sorbonne.2002, p .71-78. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charles+Alfred+De+Janze%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Sophie+Linon-Chipon%22&sa=X&ved=0ahUKEwj6v5voudviAhWJHxQKHdILBCgQ9AgIKjAA
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صكؿ عمى حريتيـ حتى اف بعض العبيد سرػ يبككف كاالخركف يصرخكف لمحكاف بعض األ

 1تظير عمى عبلقتيـ بأصدقائيـ كاف األب تمقى ماؿ افتدائيـ في بمدىـ. ةقدمكا لمكاىف ىيركف رسائل مزيف

الى مرسيميا قاـ  1690اكت  30(بتاريخ Antoine Brogilliaكفي رسالو انطكاف بركجيميا )

تكسل في رسالتو لمخركج مف البؤس الذؼ ىك فيو باالستعطاؼ كاصفا نفسو ب"طفل مرسيميا " حتى انو 

الى النعمة كالرفاىية كمف جية اخرػ ذكر بالخير الذؼ قدمو لمجميع ككعد بعد افتدائو بتعكيضيـ مف 

طالبا  1690نكفمبر  3بتاريخ   (Jean François Tinierممتمكاتو، نفس األمر مع جاف فرانسكا تيينر )

كفي  2مسيحي خبلؿ شيريف 400كتخميصو مف كباء الطاعكف الذؼ حصد تسعة آالؼ تركي ك  افتداءه

مرسيميا نبلحع فيو التصميـ  مدينةمف الجزائر الى  1792 أفريل 4رسالو التجار الخمسة الفرنسييف بتاريخ 

سل عمى الحرية حيث كصف حالتيـ بالمخزية ك انيـ غاضبكف مف فكرة اف الفرنسييف مقيدكف بالسبل

 3كسجناء عند القراصنة.

مف بينيـ كاستل فرانؾ  4ـ1687كفي رسالو جماعيو لمعبيد الفرنسييف في الجزائر نشرت سنة  

(Castle Franc يستنجدكف الفتدائيـ كلبلستعطاؼ يصفكف سكء ظركؼ األسر التي ىـ فييا حيث )

 5لتغذية.يقكلكف انيـ مضطيدكف دينيا كيتعرضكف لمضرب إضافة لمعمل الشاؽ نقص ا

                                                           
1
 P. Deslandres, L'ordre Des Trinitaires Pour Le Rachat Des Captifs, Tome Second, Edouard 

Privat Lieraire-Édite U R 14, Rue Des Arts, 14, Toulouse,1903 , p.288. 
2
 P. Deslandres, L'ordre Des Trinitaires……Op cit, p .337-338. 

3
.Sophie Linon-Chipon, Les Tyrans…….Op cit, p.71. 

4
 (23أنظر الملحق رقم )  

5
 La Mothe De Jourdan, Lettre Circulaire Des Fideles De France Esclaves A Alger, Abraham 

Acher 1687, p.3. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.+Deslandres%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.+Deslandres%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Sophie+Linon-Chipon%22&sa=X&ved=0ahUKEwj6v5voudviAhWJHxQKHdILBCgQ9AgIKjAA
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كما كاف االفتداء يتـ مف خبلؿ عائبلت العبيد االغنياء كغالبا ما يخفي ىؤالء العبيد ىكيتيـ خكفا 

لكف لـ يكف غالبية ك  ،1مف استعاده حريتيـ فقط مقابل دفع فديات باىظة فالفدية تزداد كفقا لكرامة منزلتيـ

 2العبيد االغنياء بما فيو الكفاية الفتداء أنفسيـ.

كأخذ الجزائر يقكؿ األب داف  1600( الذؼ اسر سنو Harles Du Laugierدكلكجي )فيارلس 

اما  3جيده عميو..." فدية تعرض لسكء المعاممو مف اجل معرفو حالتو كامكانياتو مف اجل فرض  "...

فعندما اصبح مجدفا طمب مامي ارناؤكط مف كالده في  Gentiluonoأنيباؿ بيير الذؼ قدـ نفسو بصفتو ابف 

لقد تمكف جاف فرانسكا بعد عاميف مف  4البنو لكف كالده رفض دفعيا ألنيا مرتفعة scudi 500 نيس   

 5ليفر فدية لو كلعشيقتو التي كانت معو. 16فأرسل لو   ألف  لو غ اسرتو بكضعيتو فأرسلمف اببل األسر

 6.ليفر 75000رىا الجزائريكف أسكقد كانت فدية حفيده المبلـز األكؿ بكرؾ التي 

 االفتداء الذاتي:  -2-2-2
خاصو األسرػ  7لقد تـ العمل بو رسميا سنو بطريقو االفتداء الذاتي داخل اإليالة الجزائرية 

، كبيذه الطريفة  تمكف االالؼ مف العبيد مف الحصكؿ عمى  8التابعيف لكبار الشخصيات كاثرياء المدينة

فيكافق السيد عمى منحو عقد التحرير الى العبيد الذيف طمبكه كحالو البرتغالييف الذيف كقع عقكد  9حريتيـ

                                                           
1
 Yacine Daddi Addoun, L'abolition…… op cit, p.80. 

2
 François Moureau Captifs En…. op cit, p.29. 

3
 Dan, Les Illustres….. op cit, p 97. 

4
 François Moureau Captifs En…. op cit, p.107. 

5
 Jean François Regnard, Oeuvers…. op cit, p.Vii. 

6
 Alfred Nettement, Histoire De La Conquête….. op cit, p.237. 

 .14 حفيظة خشمكف، مياـ مفتدؼ.... ، المرجع السابق، ص  7
 .204ص  سـ قرباش، األسرػ األكركبيكف، المرجع السابق،ابمق  8

9
 Daniel Hershenzon, The Captive Sea: Slavery, Communication, And Commerce In Early 

Modern Spain And The Mediterranean, Penn University Of Pennsylvania, 2018, p.80. 
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مع سيدىـ ككانت ىذه الممارسة كاسعة االنتشار عمى االقل بيف العبيد الذيف لدييـ كظيفو يمكف اف 

ب لقمو العيش كبالرغـ مف ارتفاع ثمف الفدية يعتقد فكنتير دؼ بارادؼ انيـ بإمكانيـ تساعدىـ عمى كس

( مف جمع جزء مف مبمغ فديو فديتو Bonacenture) فقد تمكف االب الثالكثي بكنافكتكر 1افتداء انفسيـ

 2ما تبقى مف المبمغ. ىيركف  كاكمل لو الكاىف

خبلؿ اطبلؽ السراح المشركط كىذا يتطمب  ككذلؾ يمكف لؤلسير جمع مبمغ فديتو في بمده مف

ضماف العكدة كدفع جزء ثمف الفدية عمى االقل قبل مغادرة مكاف األسر فقد سمح مالؾ إيمانكيل دارندا 

اسبانيا فاستغرؽ عاميف لجمع مبمغ فديتو كفدية االسباف االخريف المستعبديف في  إلىبالمغادرة لزينغا 

 3الجزائر

 اليروب -2-3
لمحصكؿ عمى الحرية حيث يستغمكف الحرية النسبية التي  4يدفع العديد مف االسرػ إلى اليركب كاف اليأس

 يتمتعكف بيا لميرب كعف طرؽ اليركب فكانت:

 اليركب نحك بجاية أك كىراف. -

 .اليركب عف طريق البحر -

 .اإلستعانة باألعبلج -

 1السباحة نحك السفف الراسية في الميناء. -

                                                           
1
 Yacine Daddi Addoun, L'abolition…… op cit, p.81. 

2
 P. Deslandres, L'ordre Des Trinitaires Pour Le Rachat….op cit, p.288. 

3
 Daniel Hershenzon, The Captive Sea….. op cit, p.28. 

 .205ص  المرجع السابق،سـ قرباش، األسرػ األكركبيكف، ابمق 4

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22P.+Deslandres%22
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 :دورىا واسياميا في افتداء االسرى  ةالسمط-2-4

 : المعاىدات -2-4-1
سرػ االكركبييف مف المسائل الكبرػ التي تضمنتيا بنكد المعاىدات افتداء األ ةلأكانت مس 

الدكلة الميادنة امكانيات كاىمية كل  أسرػ حيث يتـ بمكجبيا افتداء الكل اك جزء مف  2الجزائرية األكركبية

في بمدىا في بندىا االكؿ عمى أمر التسريح  1640جكيمية  7مارس  21فقد كصمت نصت معاىده  3دكلة

، كفي المعاىدة المبرمة بيف فرنسا كالباشا في شير 4الفرنسييف المكجكديف في الجزائر األسرػ  الكمي لجميع

ذلؾ قامت ىكلندا في ، ك5يةداف العبيد الفرنسييف سيتمتعكف بالحرية الكاممة دكف دفع اؼ ف 1670فيفرؼ 

 6بافتداء العبيد. 1677  مع الجزائر سنة معاىده

ـ أكد حاكـ الجزائر انو لف يباع كيشترؼ اك 1682مف المعاىدة اإلنجميزية سنو  12كفي المادة 

كعندما كقعت ماريا مارتيف في 7مستعبد اؼ مف الرعايا اإلنجميز في مدينة الجزائر اك اؼ نطاؽ يتبع ليا 

المكضكع كقد قدمكا مف  إخفاءسبلـ مع انجمترا لذلؾ تـ  ةكجيا في تنس كانت الجزائر في حالاألسر مع ز 

                                                                                                                                                                                      
 .33-32 ص محمة عائشة ، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق،   1
 18 حفيظة خشمكف، مياـ مفتدؼ.... ، المرجع السابق، ص  2
 .195ص  سـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، المرجع السابق،ابمق  3
 20 حفيظة خشمكف، مياـ مفتدؼ.... ، نفس المرجع السابق، ص 4

5
 France, Recueil Des Traitez De Paix, De Treve, De Neutralité,T5, A Paris,P 1 

6
 M.Tétot, Répertoire Des Traités De Paix, De Commerce, Partie Alphabétique 1493- 1867.8 

Rue De La Paix, Paris. p.2. 
 .195ص  السابق،سـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، نفس المرجع ابمق  7
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جماىير كأسرػ برتغالييف خكاص ألنو اذا قدمكا كأسرػ إنجميز فسيقكـ القنصل اإلنجميزؼ بالتدخل 

 .1لصالحيـ 

لؤلسر في حيف عدـ تعرض مكاطنييا  1747ككذلؾ الدانمارؾ في معاىده السمـ مع الجزائر سنو 

مع الجزائر، فعقد صمح مع اسبانيا  18اف عبلقات اسبانيا كالبرتغاؿ شيدت انفراجا فقط في اكاخر القرف 

كفي اكتكبر مف نفس السنة عمى افضت المعاىدة بيف الطرفيف الى ضركرة تبادؿ االسرػ  1786سنو 

شترط عمييـ الجزائريكف اطبلؽ كل ما المكجكديف عند الجانبيف كلـ يستطع االسباف افتداء ىـ بالجزائر كا

كتبادؿ كافتداء  1810جكيمية  6، كما قامت البرتغاؿ في معاىدة ما الجزائر بتاريخ 2لدييا مف اسرػ 

 3عبيدىا.

 الحمالت البحرية: -2-4-2
 ةبقياد 1531 سنو بشرشاؿ ةاالسباني الجيكش نزلت فعندما 4االسرػ  تحرير مف كبيرا جزءا تمثم

 5.مسيحيأسير  800 عف اليقل ما تحرير مف كتمكنت أندرؼ دكريا

أسير مع كعكد بتحرير  142 تحرير عمى الجزائرييف الفرنسي القنصل اجبر 1683 ماؼ كفي

 6مسيحيا نصفيـ إنجميز. 50الباقيف كاستكلى اإلنجميز عمى سفينة جزائرية كجد عمى متنيا 

                                                           
 .2بمقاسـ قرباش، ماريا مارتيف....، المرجع السابق، ص   1
 .195ص  بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، المرجع السابق،  2

3
 M.Tétot, Répertoire Des Traités .....Op Cit, p.3. 

 .196ص  بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، نفس المرجع السابق،  4
ـ إلى الثمث األكؿ مف القرف  10کرميش عزكز،الحمبلت األكركبية عمى مدينة الجزائر خبلؿ العيد العثماني بداية القرف  5
.، 2016-2015، السنة الجامعية: 1ـ ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في التاريخ الحديث ك المعاصر،جامعة كىراف 19
 .92 ص

 .197-196ص  المرجع السابق، بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، 6
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ـ عقد معاىدة بندىا األكؿ حرية 1816سنة  اإلنجميزيةاكسمكث  المكرد حممو نتائج مف ككاف

 1جميع األسرػ المسيحييف بدكف دفع الفدية.

 ات::الوساط -2-5
 غالبا القناصل اك التجار بيا يقكـ كاف التي تمؾ خاصو ػ االسر  تحرير في كبيرا دكرا لعبت 

 2كالبرتغاؿ اسبانياك الجزائر مع حرب حالو في تكجد التي الدكؿ كبعض اكركبا شماؿ دكؿ لصالح

 الخاصلمفداء  ككبلءك القساكسو يعمل كذلؾ كككبلء ـعممي مقابل مقابميـ كالتجار القناصل كيتقاضى

 3.البارزيف بالمساجيف

 التجار: -2-5-1
 اكركبا شماؿ دكؿ لصالح معاىدات عقد عف مسؤكال اصبح الذؼ المكلد االسكتمندؼ التاجر برزىـأ

 بيف استطاع انو الممكة الى الممكية الخزينة مجمس مف  تقرير يؤكد الذؼكيمياـ باكتل  المندني كالتاجر

 4.الجزائر متكاجديف انجميزؼ  أسير 400 تحرير 1687 1681 سنتيف

 القناصل:-2-5-2
يقكؿ بايسكنيل أنو كجد عبدا فرنسيا فقيرا في تممساف لـ يكف مدرجا في قائمة المفتديف ألنو غير 

كالكتابة فتكسل ىا العبد إلى بايسكنيل فكتب ىذا األخير إلى القنصل معركؼ  كلـ يكف يستطيع القراءة 

 1الذؼ قاـ بافتداءه.

                                                           
1
 R. P. J.Batault, Lettres…… Op Cit, p.35. 

 ..217ص  سـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، المرجع السابق،ابمق 2
 .217جكف ب.ككلف، المرجع السابق، ص   3
 .198 ص سـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، نفس المرجع السابق،ابمق 4
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 باؼ لدػ التدخل تطكاف في كىرافباؼ  ممثل مف المغرب في البرتغاؿ العاـ القنصل طمب لقد 

 أكدعت قد المحتجزيف ىؤالء ككانت عائبلت المدف ىذه في المحتجزيف العبيد الفتداء الجزائر كداؼ كىراف

 2.القنصمية لدؼلبلفتداء  البلزمة المبالغ

 الييود : -2-5-3
بالتكسط لعتق  فقامكا افتداء عمى المسيحييف كركبييفاأل ةمساعدباسـ  العبيد ةتجار  الييكد مارس

الدكؿ البربرية بأنيـ ليسكا سكػ كسطاء ىميـ افتداء األسرػ  إقناعكافتداء ىؤالء األسرػ حيث نجحكا في 

 3مقابل عمكالت معينة لقاء خدماتيـ.

، كما كمفت الحككمة السكيدية سنة 4فقد أقرض البكرؼ القناصل مبالغ مالية الفتداء األسرػ 

ػ ( بتحرير األسر Eosander( كمفاكض رفقة السكيدؼ إيكساندر )Azwedaـ الييكدؼ أزكيدا )1668

 المتكاجديف بالجزائر.

 االئتمان: : صناديق-2-6
 الخطر مف اليامبكرغية التجارة ةلحماي ػ االسر  شراء صندكؽ  أكركبا شماؿ في ةخاص ظيرت 

 كالصندكؽ  1624 عاـ مؤسسال العبيد صندكؽ ك  .السفف قباطنة ك الضباط تحرير عمى اقتصر لكنو

                                                                                                                                                                                      
1
 Jean André Peyssonnel, Réné Louiche Desfontaines, Peyssonnel Et Desfontaines. Voyages 

Dans Les Régences De Tunis Et D’alger, Volume 1,Librarie De Gide, Paris 1838.P170. 
2
 Yacine Daddi Addoun, L'Abolition….. Op cit, p 80-81. 

. 2004، شركة األمة لمطباغة كالنشر كالتكزيع، الجزائر ، 2المجيكلكف،طفكزؼ سعد هللا ، ييكد الجزائر أكلئؾ   3
 .220-219ص

4
 Ali Tabli, The Economic…..,Op Cit p.9. 
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ة التجار  عمى ضريبو 1642 ماؼ 5 في االنجميزؼ  البرلماف كقد فرض ىذا 1627 سنو1 ليباؾ أسسو الذؼ

 2خصصت الفتداء األسرػ اإلنجميز.

 المدف مفالذؼ انتشر في العديد  البحر رجاؿ ةمؤسستنظيـ  تأسس عشر الثامف القرف  اكاسط كمع

 السكيدية كاستقدـ كثير مف رجاؿ البحر لمتبرع مف أجل افتداء زمبلئيـ.

 :دور القناصل والمبعوثين:-2-7
يبرز دكر القناصل خاصة عندما يككف تستر عمى أسرػ تحطمت سفنيـ بعيدا عف مدينة الجزائر 

 3ألف دكلتيـ في حالة سمـ مع الجزائر.

ـ إلى الداؼ في 1719نكفمبر  24فقد تدخل القنصل بعد كصكؿ الرسالة الرابعة لدؼ بكرؾ في  

. 4مرابطي بجاية لمباشرة رحمة افتداء األسيرةمدينة الجزائر ليقكـ الداؼ بإصدار خطاب تكصية كتبو لكبار 

كذلؾ قاـ القنصل اإلنجميزؼ بالتدخل في تنس ليقكـ بافتداء ماريا مارتيف كثـ زكجيا بعدىا بستة أشير 

 5زكجتو في انجمترا.إلى لينضـ 

أما بخصكص تيدنا فبالرغـ مف جمعو لمبمغ فديتو إال أف افتداءه لنفسو ستمـز تدخل القنصل ثـ 

 6الداؼ لرفض الباؼ تحريره.

 28ـ بافتداء 1636ـ ك 1635بيف  (Wilhielm Kifft)كقاـ المبعكث اليكلندؼ كيمياـ كيفت 

رجبل دنماركيا كنركيجيا كايسمنديا ككاف مبمغ الفدية األعمى دفع لتحرير النساء فقد تـ  22امرأة ايسمندية ك 
                                                           

 .199-198ص بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، المرجع السابق،  1
 .23خشمكف حفيظة، مياـ مفتدؼ....، المرجع السابق، ص   2
 203 201ص ص  بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف....، المرجع السابق،  3

4
 Bekkaoui Khalid, White Women…. Op Cit, p.54-55. 

5
 Ibid.p.187. 

 .120-117ص  تيدنا، الجزائر في أدبيات .....، المرجع السابق،  6
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 184ب  Margrét Árnadóttirك   Riksdals 160ب  Guðríður Árný Jónsdóttir  افتداء 

Riksdals.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Steinunn Jóhannesdóttir, L’esclave Islandaise,  Livre 1, Tr De L’islandais Par Éric Boury, 

Gaïa Éditions, 82, Rue De La Paix,2017. p.23. 
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 المبحث الثاني: العتق واثره في المجتمع الجزائري 

 العتق لغة واصطالحا:-1
 .2كاعتق العبد أؼ حرره مف عبكديتو كرقو .1العتق ىك الخركج عف الرؽ كىك الحرية لغة: 1-1

عتقاء كاألمة عتيقة كاإلماء عتائق كعتق العبد يعتق عتقا كعتقا كعتاقا كعتاقة فيك عتق كعاتق جمعو 

 4، كاعتق العبد فيك معتق كالمفعكؿ معتق.3فمكلى عتيق كمكالة عتيقة

، كيعرؼ شرعا 5بأنو تحرير المممكؾ كتخميصو مف رؽ العبكدية العتقيعرؼ  إصطالحا:  1-2

 6بأنو "إزالة ممؾ عف رقبة آدمي، ال إلى مالؾ تقربا هلل تعالى"

اإلكثار مف االعتاؽ كجعل اعتاؽ الرقاب مصرفا مستقبل مف مصارؼ لقد حث اإلسبلـ عمى 

 7الزكاة كجعل عتق الرقبة في طميعة كل كفارة، كلئلعتاؽ فضائل بعضيا ال يعيدىا في غيره مف األعماؿ.

، استنقذ هللا عمى كل عضك منو عضكا مف النار" مسمماأيما امرغ مسمـ اعتق امرأ  " قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 8.(متفق عميو، أخرجو البخارؼ كمسمـ)

                                                           
 .22 ، المرجع السابق، ص4أحمد رضا، معجـ متف المغة،ج  1
 .1454 السابق، صأحمد مختار عمر كآخركف ، معجـ المغة العربية المعاصرة، المرجع   2
 .90 الفيركزآبادؼ، القامكس المحيط، المرجع السابق، ص  3
 .1454 أحمد مختار عمر كآخركف ، معجـ المغة العربية المعاصرة، نفس المرجع السابق، ص 4
 .69 .ص2018،دار الخميج لمنشر كالتكزيع،1سماحة اآلسبلـ في حقكؽ االنساف،طدمحم شاىيف،  5
،تحقيق: مجدؼ دمحم سركر 21كفاية النبيو شرح التنبيو في فقو اإلماـ الشافعي، ج، العباس نجـ الديف أحمدابف الرفعة/أبي  6 

، دار الكتب العممية بيركت لبناف. ص   .391باسمـك
 ديسمبر –،يكليك 2العدد ،1المجمد  : ،ايکتااسبلميکا دراسة تحقيقية حقيقة الرؽ كمكانتو في اإلسبلـ:،دمحم طاىر  7

 .140ص  ،ـ2013
 .دار الكتب العممية ف بيركت6شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ، ج ابف حجر العسقبلني، أبي الفضل أحمد بف عمي  8

 .197ص ، لبناف
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كاعتق أبك بكر الكثير كاعتق  69نسمة عدد سنى عمره كاعتقت عائشة  63فقد أعتق النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 1العباس عند مكتو سبعيف مممككا كاعتق عبد الرحماف بف عكؼ ثبلثيف ألف نسمة.

 غة واصطالحا:العمج ل-2
 لغة: 2-1

كجاء في المعجـ الكسيط "كل جاؼ شديد مف الرجاؿ " كقيل كل رجل ضخـ 2كل صمب شديد 

 5، عمجة، معمجة، معمكجى، معمكجاء. أعبلج، كجمعو عمكج، 4، ككل ذؼ لحية3مف كفار العجـ

 إصطالحا: 2-2

اطمقت كممو عمج في العيد العثماني عمى االكركبييف المسيحييف الذيف اعتنقكا االسبلـ لمداللة 

يتميزكف بخضامة  أكركربيكف عمى اصميـ المسيحي حيث يبدك انيـ احتفظكا بالكصف الجسماني فيـ 

دركف خالقيـ ، كيعتبرىـ ىايدكا مسيحييف بالدـ ك االباء لكنيـ يعممكف متطكعيف لدػ االتراؾ كيز 6الجسـ

                                                           
 .141المرجع نفسو، ص ،دمحم طاىر  1
 .182 المرجع السابق، ص 4أحمد رضا، معجـ متف المغة،ج  2
 .1537 العربية المعاصرة، المرجع السابق، صأحمد مختار عمر كآخركف ، معجـ المغة   3
 .326، المرجع السابق، ص 2بف منظكر، لساف العرب، ج  4
 .182أحمد رضا، معجـ متف المغة، نفس المرجع السابق، ص   5

-16ق  10 - 11دكر األعبلج في العبلقات بيف الجزائر ك دكؿ جنكب غرب أكركبا خبلؿ القرنيف  جميمة ثابت،  6
 شيادة الماجستير في تخصص التاريخ الحديث، المركز الجامعي بغرداية معيد العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،ـ،مذكرة 17

 .41-40، ص 1432-1431السنة الجامعية: 
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اطمق عمييـ بارتكلكمي كلكسيل عمى ىؤالء الرجاؿ المتكسطيكف  1لذلؾ يقكؿ عنيـ" اتراؾ بحكـ المينة"

 2"بمسيحيي هللا".

( Rénégatsكما يسمى ىؤالء القادمكف الجدد الذيف غيركا دينيـ عند المسيحييف بالمرتديف )

مؤنث لفع العمج فيك )عمجية كعمجة(،كيشار أما  (Muhtadi)3  كعند المسمميف يطمق عمييـ الميتديف

 4سيرات األكركبيات.بيما إلى األ

 ظروف اعتناق اإلسالم:-3
لـ يخضعكا ألؼ  17ك  16الرغـ مف مساىمة األعبلج في تطكير الدكؿ البربرية في القرنيف ب

 معباء المفتدكف لذلؾ بسبب عدـ كجكد الكثائق الكافية في معظـ المادة المصدرية كتبيا اآل ةدراسة معين

كجكد تقارير الدبمكماسييف كمبلحظات المسافريف ال يمكف لمباحث اف يأمل في ايجاد كصف مكضكعي 

 5اجتماعية. ةظاىر ل

 

 

 

                                                           
1
Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p.48. 

2
 Marìa Antonia Garcés, Cervantes In Algiers A Captive’s Tale, Nashville: Vanderbilt 

University Press, 2002, P.58. 
3
  Bernard Lewis, From Babel To Dragomans: Interpreting The Middle East, OXFORD 

UNIVERSITY PRESS, 2004, p.25. 
الجزائر خبلؿ العيد العثماني،رسالة مقدمة لنيل دكتكراه الدكلة في التاريخ الحديث،جامعة خميفة حماش،األسرة في مدينة   4

 .113-112ـ. ص  2006ىػ /  1427منتكرؼ ػ قسنطينة،
5
 Pierre Boyer, Les Renégats Et La Marine De La Régence D'alger, Revue Des Mondes 

Musulmans Et De La Méditerranée   1985 , p.92. 

https://www.persee.fr/authority/147270
https://www.persee.fr/collection/remmm
https://www.persee.fr/collection/remmm
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 قضية إجبار األسرى عمى اعتناق اإلسالم:  3-1
ال يجد االب داف تفسير بسبب دخكؿ الكثير مف الميتديف لئلسبلـ مقابمو االتراؾ الذيف يترككف  

مف  دينيـ كيقكؿ أف ىؤالء قد ركبكا قارب الكنيسة أؼ اعتبره منجى ليـ مف الغير في حيف اعتبر اآلخريف

 1ميتديف كأتراؾ مسمميف لـ يركبكا فيو غرقى.

 2عبلج يعتنقكف االسبلـ ىك خكفيـ مف البقاء في العبكديةيقكؿ ىايدكا اف الذؼ جعل بعض اال

 كيؤيد االب داف ذلؾ كيضيف اسباب تتعمق بفتنو الميتدؼ في دينو يمكف تمخيصيا في:

 سياسة الترغيب والترىيب : 3-1-1
تأتي اكال  ةفبالنسبة لؤلطفاؿ كالغمماف يقكؿ اف المعاممة الحسنو كالكممات الطيبة كالكعكد العظيم

 Guillameسكفير ) ـكاذا لـ تجدؼ نفعا يبلجكف الى التعذيب كالضرب بالعصا كما حدث مع الفتى غيك 

Souveir ككبلؼ الذؼ كاف اسيرا بالجزائر اف االسرػ حاكلكا أكيبيف  3سنو 16ك  15( الذؼ عمره بيف

غراء الذؼ تعرض لو لكف لـ يؤكد اؼ منيـ تعرضو لمتحكيل استخداـ العنف اإل ةاثبات مسيحتييـ مقاكم
ك أكثر سخاء ليـ مف زكجاتيـ كىكذا مف دكف تقدير أتراؾ يشجعكنيـ ك يصبحكف فيقكؿ ىايدك"... اف األ4

 5معرفة يصبحكف مسمميف..."

 

 

                                                           
1
 R. P. Pierre Dan, Histoire De Barbarie Et De Ses Corsaires Des Royaumes, & Des Villes 

D’alger, De Tunis, De Salé, & De Tripoli. Seconde Édition 1646, A Paris Chez Pierre Rocolet, 

Imprimeur & Libraire Ordinaire Du Roi, Au Palais, Aux Armes Du Roi & De La Ville, p.334. 
2
 Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p.48. 

3
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.345. 

 .235بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق،ص   4
5
 Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p.48. 
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 الوقوع في الفخ: 3-1-2
ككذلؾ يذكر االب داف اف صحبة األسرػ لمميتديف في شرب الخمر كفي مجمس الخمر يعمف 

االسير الشيادتيف دكف كعي منو يصبح مجبرا عمى اعبلف دخكؿ االسبلـ اماـ المفتي، نفس االمر اذا 

 1.يضطر العتناؽ اإلسبلـالمكت  عقكبةلتفادؼ ك قبض عمى مسيحي مع امرأة مسممة بتيمة الزنا 

ق غراماؼ مع االب داف ككنيـ يدخمكف االسبلـ مجبريف بسبب حادث مفخخ اك خكفيـ مف كيتف 

 التعذيب ك االعماؿ الشاقة كفقداف االمل في الحرية.

لقد رفض كل ىؤالء المؤرخيف اف يككف الديف االسبلمي قد جذب النصارػ كدفعيـ عمى تغيير  

المسيحيكف في ببلد االسبلـ سببا الى اعتناؽ  دينيـ مف جية اخرػ نتج عف التسامح الديني الذؼ كجده

دليل  1549االسبلـ فقد ىرب الجنكد االسباف مف المراكز اإلسبانية في الجزائر كغيرىا كما حدث سنو 

 2عمى ذلؾ.

االسبلـ  ةجاذبي 1700ك  1550يثبت مف خبلؿ محاكـ التفتيش اإلسبانية كالبرتغالية بيف  ك

يعترؼ فييا الميتدكف باإلضافة الى كجكد  ةحال 1500عمى العديد مف المسيحييف في دراسة شممت 

رقاـ اقل مف الحاالت األ كىذهكانت فرار الجنكد  ةحال 62حالو اف  284كقد تبيف مف خبللو  3الشيكد.

 4.الميتديف كاف دخكليـ لئلسبلـ بعد افتداءىـ أغمباليقينية. كبعد التحقيق في المكضكع يتبيف 

 

                                                           
1
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.342. 

 .48-47دكر األعبلج......، المرجع السابق، ص جميمة ثابت،  2
3
 Marìa Antonia Garcés, Cervantes……op cit, p.35. 

 .242ص  بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق،  4
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 مظاىر اعتناق االسالم واثره:-4

 محضر اعتناق االسالم وتبعاتو: 4-1
الجزائر ك يعمف اعتناقو لئلسبلـ بحضكر شاىديف ثـ  ةيمثل الميتدؼ اماـ القاضي الحنفي لمدين 

شعره كيضعكف بدؿ  يحمقكف في الشيادتيف ثـ  بأصبعو، فيتجو نحك السماء كيشيد 1يعطى لو اسـ عربي

 2.قبعتو امامو عمامة كيمبس بدؿ المبلبس المسيحية مبلبس عمى طريقو المسمميف

 ةسن 20كعمره  (Noel)كاف عبد في الجزائر اسمو نكيل  1632يذكر االب داف انو في سنو  

كقع في فخ مجمس الخمر فتـ اقتياده الى المفتي اف لـ يكف امامو حل سكػ اف يمبس العمامة. كمف بيف 

كالعرب: احمد، عبد هللا، شعباف، حيدر، دمحم ،مصطفى، سميماف اما  المكرابرز االسماء الرجاؿ االتراؾ ك 

اسمو مثل االسماء باقي فالمسيحي بعد اعتناقو لئلسبلـ يغير  3،عائشة ،زينب ،فاطمو :عف النساء

كثر تداكال بينيـ عمي حسف، حسيف، مراد، جعفر ،كقد كاف العمج يتخمى عف لقب سماء األالمسمميف ك األ

كذلؾ تنسب المعتقات الى اب كىمي باسـ عبد هللا مثل: فاطمو العمجة 4ابيو كيفضل لقب بابف عبد هللا 

 5إبراىيـ بمكباشي ابف دمحم. ةابنو عبد هللا زكج

                                                           
 .42دكر األعبلج......، المرجع السابق، ص جميمة ثابت،  1

2
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.350. 

3
 Ibid, p.352-353. 

 .41األعبلج......، نفس المرجع السابق، صدكر  جميمة ثابت، 4
 .112خميفة حماش ، األسرة.....، المرجع السابق، ص  5
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 دعميـ كيتـ كالماؿ العبيد ليـ كيعطي التحرر)العتق( كثيقو تقدـ ليـ الميتديف اسبلـ بمجرد

 التي االمكاؿ كميو تصدؽ ال فقيرا الجديد المسمـ ىذا يككف  عندما"... داف االب يقكؿ 1االمر لـز اذا الحقا

 2الصدقة..." لتقديـ استعداد عمى انيـ اال مسمميف البرابرة ككف  مف الرغـ عمى لو تعطى

 مراسم الختان: 4-2
 بغير ذلؾ يككف  اف يمكف كال الختاف يتـ الشيادتيف كاعبلنو دخكؿ اإلسبلـ عمى المكافقة بعد

 يتـ الميتديف الييكد، كفي ختاف ختاف مف اكثر دمكية االتراؾ االب ختاف يعتبر3 السابقة الشركط استيفاء

   تسمى ةكجب تقدـ الميل كفي غرفو في جدا مزيف سرير فيكضع 4االطفاؿ ختاف مف اكبر بشكل االحتفاؿ

(sosfi)صاحب اليو دعاىـ العشاء كىذا 5الضيكؼ االصدقاء، االقارب، كسط الجديد المسمـ كيجمس 

 6العبد.

 كيأتي جالس رجل ركبتي عمى يكضع صبيا كاف اذا ك كرسي عمى الميتدؼ يكضع الكجبة بعد 

 ك حجرؼ  كسكيف شفره يستعمميا التي االدكات بيف كمف 7ماىر عادة ييكدؼ انو ىايدك يقكؿ الذؼ الجراح

 في الحاضركف  كيعطيو 8اسبكعيف مف ألكثر احيانا ىناؾ يبقى ايف الفراش الى بالذىاب يقكـ العممية. بعد

 الشمكع الصغيرة، المناديل القمصاف، الراس، أغطية ،السكاكيف، األحذية كالقبعات، ىدايا الحفل

                                                           
1
 Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p 99.  

2
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit,  p.159. 

3
 Henri Delmas De Grammont, Etudes Algériennes: La Course, L'esclavage Et La Redemption 

A Alger, Extrait De La Revue Historique. (Les Tirages A Part Ne Peuvent Etre Mis En 

Rente.), p.75. 
4
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p. 350. 

5
 Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p.99. 

6
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, P 351 

7
  Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p.99. 

8
Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.350. 
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 في تصمي ثـ تغسيميا يتـ حيث استقباليا فيتـ لمنساء بالنسبة .اما شيئا يعطكف  ال ككثيرا الخضراء...إلخ.

 1تركي. اك عربي باسـ تسمى ك رقبتيا حبلقو االماـ كتتـ مف شعرىا قص يتـ كبعدىا غرفو

 الحالة الدينية لمميتدي حسب المصادر األجنبية: 4-3
كيعمنكف ذلؾ بالمظاىر فقط  2بالديانة التي اعتنقكىايقكؿ األب داف أف الميتديف ال ييتمكف كثيرا 

كيمبسكف األزياء التركية دكف التردد عمى المساجد أك الصبلة كلـ يكف عمييـ قيد يفرض عمييـ ذلؾ حتى 

سنكات مف اىتدائو كمثل ىؤالء مستعدكف لميرب مف أكؿ فرصة  10أف ىناؾ مف لـ يدخل المسجد طيمة 
يتديف الحقيقيف قميل فجميعيـ يشربكف الخمر أما الصياـ فيأكمكف في السر ، كيقكؿ ىايدك أف عدد الم3

 4حتى ال يراىـ المسممكف خاصة المرابطكف 

يقكؿ شكرؼ خكجة أف شخصية الميتدؼ ضعيفة كأف الردة لـ تتركو أبدا كىناؾ صكت يقكؿ لو 

ذابا لو .. في دماغو لـ را احتفع المرتد بإيمانو كلكف النفاؽ سيككف عسدائما "ستعاقب" كيضيف "... 

ينسى زكجتو كأكالده عمى الجانب األخر مف البحر، سكؼ يظيركف لو في أحبلمو كككابيسو في شكل 

 5شياطيف مركعة..." 

                                                           
1
 Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p99-50. 

2
 ان اآلالف من األعالج ٌعملون بالبحرٌة فً الجهاد الذي ٌعتبر أقوى ما ٌثبت إٌمانهم.  

3
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p 338. 

4
 Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p p 142 ,193 

5
 Afaf Amrouch, Le Dédoublement Du Héros Dans El Euldj, Captif Des Barbaresques De 

Chukri Khodja, Synergies Algérie N° 24 – 2017, p. 66-67.                                                          

             

 نمال عن:

Khodja, Ch. 1929. El Euldj, Captif des Barbaresques. Arras : INSAP, éd. de la revue des 

Indépendants. Réédité à Paris: Sindbad, 1991, préface d’Abdelkader Djeghloul. Réédité avec 

Mamoun, L’Ebauche d’un idéal, Alger : O.P.U., collection « Textes Anciens », 1992, 

présentation de Nadya Bouzar Kasbadji, p.75-77. 



 الفصل الثاني                                                     األسري بين االفتذاء والبماء
 

 
109 

كلذلؾ يقدـ االب داف نصيحة لممسيحييف قائبل "احرص عمى عدـ خسارة الديف المسيحي" كيقكؿ 

، فيذكر قصة العمج اليكناني 1قصصا عديدة عف ىركبيـأنيـ يتكبكف كلكف بعد فكات األكاف حيث يركؼ 

الذؼ كاف جريحا في السفينة التي استكلى عمييا العبد كمكد سيستركف كرفقائو مف العبيد حيث طمب المكت 

أف يتكب مف أخطائو كعندما كصمت السفينة إلى قرطاجة كاحضر لو الصميب أيف قبمو بعشق  كمسيحي

 2حتى مات.

 ات المجتمع الجزائري:األعالج فئة من فئ-5
..ال تكجد أمة مسيحية في العالـ ال يكجد  منيا مرتديف في الجزائر...يكجد  يقكؿ دؼ سكسا "

في الجزائر المتمردكف سكاف مكسكك ، ...البمغاريكف ، البكلنديكف ، الينغاريكف ،  األلماف ، مف الدنمارؾ 

،  كف ..، البرتغاليكالنركيج ، االسكتمنديكف ، اإلنجميز ، الفممنكيكف ، البكلكنيكف ، الفرنسيكف ، .. الباسؾ .

، فالنسيا ، أراغكف ، كتالكنيا ...، سردينيا ، ككسيكا ، صقمية ...، نابكلي  ...، جنكة  ...،  كف األندلسي

 3.البندقية.."

 بشماؿ مسيحي 300000 االسبلـ الى دخل 1700 ك 1550 بيف فانو االحصاءات احد حسب

 الحديث العصر خبلؿ البمداف ىذه في الميتدية الجماعات تأثير ك االدكار بدراسة القياـ يجب لذلؾ 4افريقيا

 في الجزائر يشغمكف  يـفان ىايدك كحسب 5بالمغرب ةمقارن الميتديف اعداد بكثره كالجزائر تكنس حيث تتميز

 عددىـ تقدير كيمكف منزؿ 12000 عددىا البالغ الجزائر مدينو منازؿ عدد نصف اؼ منزؿ 6000

                                                           
1
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.347-348. 

2
 Le Père Dan, Les Illustres Captifs, Revue Africaine, p.81. 

3
 Marìa Antonia Garcés, Cervantes……op cit, p.35. 

 .248بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف، المرجع السابق،ص   4
5
 Marc-André Nolet, Les Renégats : Leur Contribution À La Construction De L'étatmarocain 

Du Xvie Au Xviii Siècle, Mémoire p.113. 
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 متضمنو الف 50 السكاف بجميع الفئات عدد اف حيف في كنساء اطفاؿ10000  منيـ عمج 25000

 1فيو. مشككؾ التقريب ىذا كلكف العبيد

 االسبلـ في الداخميف عدد ك عمج 12000 بحكالي 1619 سنو عددىـ فاف كحسب غراماؼ 

دخل  قد ـ1619 1609 فبيف سنكيا طفل يصمكف  الذيف االطفاؿ حساب بدكف  شخص 500 يتعدػ حسبو

مف  850دانماركي،  60ىامبكرغي،  138فرنسي ،  850إنجميزؼ،  300ألماني ،  857لئلسبلـ 

 55كاف  1625كفي سنة  2طفل. 300بمجيكي، في ىذه الفترة تـ ختاف  130بكلكنيا، المجر ، ركسيا، 

 3قائد أسياسي في البحرية الجزائرية ىكلندييف منيـ الرايس مراد، سفر رايس.

برتغاليات،  نساء معظميف اسبانيات، 1200عمج منيـ  8000كيقدر االب داف عددىـ ب  

 4ركسيات ثبلث أك أربع فرنسيات متزكجات.  إيطاليات ، يكنانيات، إنجميزيات،

ـ قد اعتنق اإلسبلـ 1687فرنسي ك ألماني سنة  3000قد دخل لئلسبلـ  1640كفي سنة  

عددىـ يتناقص كالسبب حسب البعض ىك بداية تراجع النشاط  بدأ 17أسير كبعد منتصف القرف  1400

 5البحرؼ في الجزائر.

                                                           
1
 Pierre Boyer, Les Renégats…..,op cit, p.93. 

 .44-43جميمة ثابت،دكر األعبلج.....، المرجع السابق،ص   2
 .248بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف، المرجع السابق،ص  3

4
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.391 

 .44 جميمة ثابت،دكر األعبلج.....، نفس المرجع السابق،ص  5

https://www.persee.fr/authority/147270
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ميتدؼ  6000مف األسرػ دخمكا في اإلسبلـ  % 30ـ اف 1701كيذكر ديكف دؼ فكنتيرا سنة 

ـ كفي فترة حكـ مصطفى باشا 1769سنة  3000أك  2000كأكد غرامكف أنو لـ يتبقى منيـ سكػ 

 1ـ( كاف المئات منيـ.1807 -1797)

 لألعالج في إيالة الجزائر: االجتماعيةالحياة -6
اإلسبلمية جمبكا ميارات مفيدة  ىؤالء الميتديف انتقمكا مف أجزاء مختمفة مف أكركبا إلى األراضي

 2عسكرية، تقنية لغكية.

ففي الجزائر انضمكا إلى مجتمع أكثر مساكاة حيث تـ تدبر األفراد لثركاتيـ كمؤىبلتيـ 

ميتدؼ  978عاما في دراسة ؿ  19ك  15الشخصية، أما األطفاؿ الميتديف، المتراكحة أعمارىـ بيف 

 3ليـ إلى مسمميف في نظاـ اجتماعي جاىز الستقباليـ.ربع العينة فقد تـ دمجيـ بعد تحك  شغمكا

مكاف عيشيـ فيبقكف مع سيدىـ بعد اعتناقيـ لئلسبلـ كقد استطاعكا االندماج في المجتمع  عف ك

 4الجزائرؼ مف خبلؿ تمكينيـ مف اتقاف المغة التركية إلى جانب لغاتيـ األصمية.

جع النشاط البحرؼ انخفضت مكانتيـ لكف مع تراجع عدد الميتديف الذؼ يرجعو البعض لترا

االجتماعية فمـ يعد ىناؾ ما يسمى "األتراؾ بالمينة" كحسب بايسكنيل فقد أصبحكا بائسيف في الجزائر كما 

 5ىك الحاؿ في كل تركيا.

                                                           
 .249ص  األسرػ األكركبيكف، المرجع السابق، بمقاسـ قرباش، 1
 

2
 Bernard Lewis, From Babel…..op cit, p.23. 

3
 Marìa Antonia Garcés, Cervantes……op cit, p p.36 58. 

 .49ص  دكر األعبلج.....، نفس المرجع السابق، جميمة ثابت،  4
5
 Pierre Boyer, Les Renégats…..,op cit, p.95. 

https://www.persee.fr/authority/147270
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 النشاطات الحرفية لألعالج: 6-1
نحاتكف، إف الحرفييف في الجزائر معظميـ مف الميتديف منيـ صائغيف، صانعي أحذية، 

 1نساجكف، صانعك أسمحة: األقكاس السياـ ، كما أنيـ يمارسكف التجارة ىـ كأبنائيـ.

فقد صرح ميتديف في محاكـ التفتيش بأنيـ أرادك كسب الثركة مع المغاربة ألنو في بربريا "يمكف 

ضل، فقد فالعمج كاف يعرؼ جيدا أف العيش في الجزائر يعني مستقببل أف 2لممرء أف يعيش بشكل أفضل" 

كاف عدد كبير منيـ يستعمل لممتاجرة في االسرػ ككاف مف بينيـ ميتدؼ إيطالي يبدكا مف ىيئة غنيا جدا 

 4،كما كاف العمج إبراىيـ تاجرا إستقر في عنابة ككانت لو ثركة.3ألنو كاف تاجر أسرػ 

جار العمج، جارة في ثبلث حاالت ىي العمج النجار، الننجارة فكردت النف األعبلج التينكما ام

 5عمج معتق خزندار النجار، كتعاطكا البناء أيضا "العمج البناء".

 األعالج والزواج: 6-2
ذىب بعض الباحثيف إلى أف اإلماء كاألسيرات األكركبيات كاف ليف دكر كبير في مكاجية الخمل 

المجمكبات مف إماء الديمغرافي الذؼ كاف يعاني منو المجتمع بسبب زيادة نسبة الرجاؿ عف نسبة النساء، ف

،كلذلؾ 6ف نقص النساء في المجتمع كيمبيف حاجة الرجاؿ الزائد إلى الزكاجكضكأسيرات أكركبيات يع

                                                           
1
 Fray Diégo De Haedo , Topographie….. op cit, p p .89 96. 

2
 Marìa Antonia Garcés, Cervantes……op cit, p.36. 

 .246بمقاسـ قرباش األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق،ص   3
4
 Laugier De Tassy, Histoire Du Royaume D’alger, A Amsterdam, Chez Henri Du Sauzet M. 

Dcc. Xxv, p.96-99. 

اجتماعية ػ اقتصادية، أطركحة دكتكراه  24ـ، مقاربة  1830ػ  1700كالحرفيكف بمدينة الجزائر  ؼغطاس، الحر عائشة   5
 .29-18ـ، ص  2001ػ  2000جامعة الجزائر،  دكلة،

 .755ص األسرة ......، المرجع السابق، خميفة حماش،  6
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ك يؤكد  1فاألكركبيكف الذيف أنجبكا أطفاؿ في مجتمعات شماؿ إفريقيا، أثركا في البنية الكراثية لممجتمع.

 2مكرغاف أف الرجاؿ المسممكف بدافع الحب أك الغركر يتزكجكف نساء مف أؼ أمة أك ديف.

كيقكؿ االب داف "...أف المغاربة ىـ األكثر زكاجا مف النساء الميتديات بشكل أكبر مف نساء 

شي الخياط كمف أمثمة العمجات المتزكجات :فاطمة العمجة ابنة عبد هللا زكجة مصطفى بمكبا3بمدىـ... ".

ابف حسيف. كما كاف التسرؼ سائد في المجتمع كرقية العمجة التي تسرػ بيا الحاج عبد الرحماف بف أحمد 

ـ كأنجب منيا بنتا 1098ىػ ، كحسيف باشا ميزمكرتك الذؼ تسرػ بعمجة سنة 1098زركؽ األندلسي سنة 

ذا تكفي ا  4لمتسرؼ بيا أصبحت حرة.ىي فاطمة ، كعندما تصبح الجارية أـ كلد ال يمكف بيعيا كا 

ك يقكؿ األب داف أف األسياد عندما يركف في عبيدىـ ميارة كبراعة يشترطكف عمييـ الدخكؿ في 

، فبفايفر يذكر أف صديقو اليكلندؼ أسمـ كأرسل إلى باؼ 5اإلسبلـ مقابل الحرية كالزكاج مف بناتيـ

البنت الكحيدة ألميف بيت ماؿ باؼ  قسنطينة فكضع تحت تصرفو ماال كدار بحديقة كعبيد كتزكج الحقا

 6قسنطينة.

ىناؾ مف يشير إلى أف الميتديف استفادكا مف تعدد الزكجات كاعتبركه حرية جنسية فاعتنقكا 

مف مايكركا الذؼ حككـ غيابيا في محاكـ التفتيش  (Miquell Coll)اإلسبلـ كالقايد مراد المعركؼ ب 

                                                           
 .228جكف ب.ككلف، المرجع السابق،ص   1

2
 Bekkaoui Khalid, White Women……op cit, p.24. 

3
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.391 

 .455 450خميفة حماش، األسرة.....، المرجع السابق،ص ص   4
5
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.394. 

 .59بفايفر، المصدر السابق، ص  6
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أربع زكجات: إمرأة مغاربية ، كامرأة تركية كانت أرممة  ـ كاف لديو1630ـ. عندما كاف عاـ 1648عاـ 

 1سيده السابق، كزكجتاف.

كيقكؿ دؼ طاسي أنو في حالة زكاج الميتدؼ بنساء عربيات أك مغربيات يفقد امتياز الرقي في 

تزكج المجتمع. كما أنو لثراء العمج عبلقة بتعدد الزكجات كالحاؿ مع العمج إبراىيـ التاجر في عنابة الذؼ 

المرأة األكلى ثـ الثانية كالثالثة كانت ابنة صديق لو تزكجتو مف أجل ثركتو كأصبحت تكثر طمب 

 2.المجكىرات

 األمالك وانتقاليا:  6-3
إذا مات أحمد الميتديف دكف ذرية تعكد ثركة إلى السيد الذؼ كاف عبدا عنده أكؿ مرة كفي  

. كيسمى ىذا الكالء بالعتاقة اؼ انتقاؿ اإلرث مف الُمعِتق 3غياب السيد يأخذ ابف أك جد ىذا األخير الثكرة

، فقد تكفي رمضاف بف عبد هللا 4إلى كرثتو الذككر فقط مف بعده دكف البنات كيقدـ فيو األقرب فاألقرب

ـ كما أنو صير سيده السابق تاركا منزال كأربعة عبيد 1649معَتق كجندؼ بالحامية العثمانية سنة 

 5مسيحييف.

انتقل ارث المتكفية مسعكدة عتيقة الزركؽ المكالتي أنا زكجيا كاف قارا عمي المتمثل في قد ك 

 ـ(.1757ىػ )1171نصف الجنة بفص بكزريعة فانتقل اإلرث إلى الزكج كالمعتق المذككريف مناصفة سنة 

                                                           
1
 Marìa Antonia Garcés, Cervantes……op cit, p.332. 

2
 Laugier De Tassy, Histoire Du Royaume……op cit, p.97-99. 

3
 Fray Diégo De Haedo , Topographie……op cit, p.49. 

 .824خميفة حماش، األسرة....، المرجع السابق، ص  4
5
 James Mcdougall, A History Of Algeria, Cambridge University Press, 2017, p.30. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&biw=1242&bih=568&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22James+McDougall%22&sa=X&ved=0ahUKEwjjyMCry9viAhVUDGMBHT37BRoQ9AgILzAA
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ـ ػ 1669ق 1080ككذلؾ انتقمت أمبلؾ العتيق الحاج جعفر عتيق فتح هللا بف خكجة بيرؼ سنة 

متمثمة في حانكتاف عمى ممكة بداخل البادستاف، إلى كرثة المعِتق كىما كلدا إبف أخي معِتقو خكجة بيرؼ ال

 1كىما السيد حمكدة كالسيد عمي كلدا المرحكـ دمحم بف خكجا بيرؼ.

يقكؿ غرامكف أف تعدد الزكجات زعزع مف ثقة الزكج بزكجاتو كأطفالو فأصبح الزكج يرػ في 

 2رب منو العبيد كالُمعتقيف.قطر أعدائو، فكرثتو الطبيعييف أخ

أما عندما يمكت األسياد دكف كرثة ليـ يتشارؾ األعبلج ممتمكاتيـ كأمكاليـ كما يحدث مع 

 3األبناء كيكسبكف حريتيـ بمجرد مكت السيد.

كمف جية أخرػ يقكؿ األب داف أف أحد أسباب اعتناؽ األسير لئلسبلـ يتمثل في طمعيـ بثركة 

ركيات البلتي يمنحف لمعبيد الحرية كنصف الثركة شريطة التخمي عف المسيحية كأف يدخمكا النساء الت

قد رفض األسرػ اإلنجميز بمنطقة المغرب اإلسبلمي العكدة ألنيـ سعداء باىتدائيـ ك ما ف. 4 اإلسبلـ

 5أغراىـ لمتخمي عف دينيـ "حب جماؿ النساء التركيات".

لمساعدة المعتقيف لتدبير شؤكف حياتيـ في ظل الظركؼ كما يخصص االسياد جزء مف أمبلكيـ 

الجديدة التي تكاجييـ فبعضيـ كانكا يتزكجكف كيشكمكف أسرا فقد قاـ دمحم أغا ابف عبد هللا بكقف  االجتماعية

                                                           
 .825-824اش، األسرة....، المرجع السابق، ص خميفة حم  1

2
 Henri Delmas De Grammont, Etudes Algériennes……op cit, p.76. 

3
 Fray Diégo De Haedo , Topographie……op cit, p.49. 

 
4
 Dan, Histoire De Barbarie…. op cit, p.348. 

 .242ص  بمقاسـ قرباش، األسرػ األكركبيكف.....، المرجع السابق،  5
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ىػ لمعتقتاه مباركة 1215دار لعتقاءه الذككر كاإلناث كما أكقف الحاج أحمد السكاكرؼ سابع النظرة سنة 

 1ت.كجكىرة حانك 

                                                           
 .951-949 خميفة حماش، األسرة....، المرجع السابق، ص  1
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 خاتمة

إف الجياد البحرؼ أك ما يسميو األكركبيكف بالقرصنة نتج عنو كقكع األكركبييف في األسر ، 

طابع ىذه الحرب القائمة بيف الجزائر كالدكؿ األكركبية اقتصادؼ بدرجة أكلى مما أدػ إلى استنزاؼ  ككاف

 سعييا الفتداء كاسترداد العبيد. اقتصادىا سكاء بخسارة الدكؿ المسيحية لمكفاءات أك

الكثير مف الكتاب كالمؤرخيف األجانب بصفة عامة كاألكركبييف بصفة خاصة دائما ما قامكا 

خيـ األحداث كالكقائع كل حسب مصالحو كذلؾ نبلحظو في تباينيـ التدريجي في آرائيـ كحتى أف بتض

  منيـ مف ألف قصص مف الخياؿ ال تمت لمكاقع بصمة.

إف األسرػ في الجزائر لـ يككنكا عبيدا بل كانت ليـ حريتيـ التي استغمكىا ككثير منيـ قاـ 

عمى الحرية المعطاة كاألب داف يقكؿ أنيـ حتى يشربكف باليرب عبر طرؽ مختمفة كما ذلؾ إلى دليل 

 الخمر مع الميتديف كيشير مف جية أخرػ إال أنيـ سجناء محبكسيف.

مكانياتو مف جية كالمستكػ المعيشي لسيده  االجتماعيةإف ما يتحكـ بالحالة  لؤلسير ىك قدراتو كا 

 مف جية أخرػ لكف غالبا ما تككف حالة العكاـ مف العبيد في الجزائر أفضل حاال مما كانت عمييـ.

كاف نشاط اآلباء المفتديف في إطار منظمات الفدية الدينية الذؼ أسيـ في أكبر قدر مف األسرػ في 

ا فقط يفتدكف األسرػ بل يحرصكف عمى رعايتيـ الصحية كالركحية بالدرجة األكلى الجزائر، كلـ يككنك 

كيمكف القكؿ أف أعداد معتنقي اإلسبلـ في الجزائر قد تحكـ في نشاط اآلباء المفتديف في الجزائر فحرصكا 

لمجتمع الذؼ عمى مبلزمة األسرػ حتى ال يفقدكا إيمانيـ ألف كثيرا مف األسرػ قد اعتنقكا اإلسبلـ تأثر با

 يعيشكف فيو.



 الخاتمة
 

 
119 

التي يعيشكنيا في  االجتماعيةكاف سعي األسرػ األكركبييف في إيالة الجزائر يعكس مظاىر الحياة 

الجزائر كمدػ تبلحميـ في المجتمع ، فنجاح الكثير منيـ في افتداء نفسو تدؿ كذلؾ عمى الحرية التي كاف 

عكدة إلى بمده رغـ استطاعتو افتداء نفسو يعد تأثر األسرػ يعيشكنيا في الجزائر، كما أف رفض بعضيـ لم

 بالمجتمع الجزائرؼ ، حتى أف منيـ مف اعتنق اإلسبلـ لتأثره .

لـ يكف لؤلعبلج فقط دكر في البحرية التي اشتيركا كقادة ليا، بل اف كثير منيـ تفاعل في النظاـ 

ح يؤثر كيتأثر بالمجتمع بصكرة االجتماعي الجزائرؼ فمنيـ مف أصبحت لو زكجات كأمبلؾ أؼ أنو أصب

 فاعمة.
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(01الممحق رقم )  

 سكؽ األسرػ في الجزائر

 

 

 

 /https://www.wikipedia.org   المرجع:

 

 

https://www.wikipedia.org/
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(02رقم ) الممحق  

 تعذيب األسرػ في الجزائر

 

 

 

 

 

 

      : المرجع

،  ، تاريخ مدينة الجزائر في العيد العثماني،نص: عمي تابميت، ثالة الجزائر نصر الديف براىامي  
 .90، صـ 2010
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(03الممحق رقم )  

 مساجيبف في مدينة الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 المرجع :

 .93.....، المرجع السابق، ص مدينة الجزائر  تاريخ ، نصر الديف براىامي       
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 سجن الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

(04الممحق رقم )  

 المرجع :   

 .88.....، المرجع السابق،ص مدينة الجزائر  ، تاريخ نصر الديف براىامي    
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 حرؽ األسرػ كتعذيبيـ

 

 

 

 

  

(05الممحق رقم )  

   المرجع :

   Paul  Baepler , White Slaves African Masters, An Anthology Of American Barbary Captivity 

Naratives The University Of Chicago Press, Chicago And London Permanence Of Paper For Printed 

Library Materials Ansi Z39-48 1992.p34. 
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.1816زيارة القبطاف كرككر لمستشفى الجزائر عاـ   

 

 

 

 

 

 

 

(06رقم )الممحق   

         المصدر :

   Walter Croker, The Cruelties Of The Ilgerine Pirates, Siiew'ina Ti15 Of The English Slaves, And 

Other Europeans, At Algiers And Tunis; Printed For Av. Hone, 55, Fleet-Street. London, 1816.p6. 
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فتداء األسرػ في الجزائرإ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(07الممحق رقم )  

      المرجع:
      ―Les‖ Bienfaiteurs de l'humanité ou le rachat des captifs,I. I.EFORT  Victor Doublet, 

IMPRIMEUR-LIBRAIRE, Lille.p2 
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 رسالة األسرػ الفرنسييف إلى مرسيميا  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(08)الممحق رقم   

 المصدر:
           4-, p.3, Lille……Op citLettre La Mothe De Jourdan,  
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 : المصادر-1

 القرآف الكريـ

 األرشيف: -

 بالعربية:

،المؤسسة الكطنبة لمكتاب، الجزائر،  1830-1619قناف جماؿ ، معاىدات الجزائر مع فرنسا  .1

1987. 

 بالمغة األجنبية:

1- Inventaire Des Archives Modernes De La Chambre De Commerce De Marseille, 

Typographie Et Lithographie Balatier Fics Rue Venture 19, Marseille, 1878.   

2- La Mothe De Jourdan, Lettre Circulaire Des Fideles De France Esclaves A Alger, 

Abraham Acher 1687. 

 المصادر العربية: -

،  الشافعيكفاية النبيو شرح التنبيو في فقو اإلماـ ، العباس نجـ الديف أحمدأبي  الرفعة إبف .1

 ،تحقيق: مجدؼ دمحم سركر باسمكـ، دار الكتب العممية بيركت لبناف.21ج

، تحقيق أحمد  أبي الحسف عمي بف دمحم بف حبيب الماكردؼ، األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية .2

 مبارؾ البغدادؼ، جامعة الككيت.

 ، بيركت.1، ط4لساف العرب، مج ، الفصل جماؿ الديف بف مكـر بف منظكر أبي .3
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.دار الكتب 6، ج شرح بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عميالفضل أبي  .4

 بيركت لبناف. ،العممية 

، تحقيق مجدؼ فتحي السيد، دار الصحابة ، 1، ط4، سيرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،ج عبد الممؾ بف ىشاـ دمحمابي  .5

 .ـ1995ىػ/1416

، بيركت، 1شياب الديف أبي عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الحمكؼ، الركمي البغدادؼ، معجـ البمداف، ج .6

 .ـ1977ىػ/1397

، دار الكتب العممية بيركت  2أبي ، ج عبيد عبد هللا بف عبد العزيز دمحم البكرؼ، المسالؾ كالممالؾ .7

 .لبناف

، تحقيق عبد هللا بف عبد 5ر بف كثير القرشي الدمشقي ،جعماد الديف أبي الفداء إسماعيل ابف عم .8

 .ـ1997ىػ/1418، دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ، 1المحسف التركي ،ط

مجد الديف بف دمحم بف يعقكب الفيركزآبادؼ، القامكس المحيط، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة  .9

 .، مؤسسة الرسالة6الرسالة، ط

دمحم بف يعقكب الفيركزآبادؼ، القامكس المحيط، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة مجد الديف بف  .10

 ، مؤسسة الرسالة.6الرسالة، ط

، دار الكتب 4محمكد دمحم خطاب السبكي،  الديف الخالص أك إرشاد الخمق إلى ديف الحق،ج .11

 .العممية، بيركت لبناف
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 المصادر المعربة:

 .االحتبلؿ، تر. أبك العيد دكدك، دار ىكمة، الجزائرسيمكف ، مذكرات جزائرية عشية بفايفر  .1

،)تر. إسماعيل العربي، ش. ك. ف. ت  1824-1816كلياـ، قنصل أمريكا في الجزائر )شالر  .2

 الجزائر.

فراؼ دييغك ىايدك، تاريخ ممكؾ الجزائر، تر: أبك لؤؼ عبد العزيز األعمي، دار اليدػ لمطباعة كالنشر  .3

 كالتكزيع.

مذكرات أسير الداؼ كاثكارت قنصل أمريكا في المغرب، تر إسماعيل العربي، جيمس ، كاثكارت  .4

 . 1982ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 -ىػ 1145ىابنسترايت، رحمة العالـ األلماني: ج. أك. ىابنسترايت إلى الجزائر كتكنس كطرابمس ) .5

 . 2008ـ(، تر. ناصر الديف سعيدكني، دار الغرب االسبلمي، تكنس، 1732

 المصادر بالمغات األجنبية: -

1. Dan Pierre, Histoire de Barbarie, et de ses Corsaires, Pierre Ricolet imprimeur et Librairie 

du Roy, 2ème édition. Paris, 1637. 

2. Fray diégo de Haedo , Topographie et histoire d’Alger, trad de l’espagnol par Monnereau 

et Berbrugger, I V en 1612, 1870. 

3. G. Simon Friedrich Pfeiffer, The Voyages And Five Years Captivity In Algiers Of Doctor 

G.S.F Pfeiffer,Harrisburg,Pa. John Winebrenner, Printer, 1836.  

4. Jean André Peyssonnel, Réné Louiche Desfontaines, Peyssonnel Et Desfontaines. Voyages 

Dans Les Régences De Tunis Et D’alger, Volume 1,Librarie De Gide, Paris 1838. 

5. Jean François Regnard, Oeuvers Complètes De J.F Regnard, T1, A Paris 1823. 

6. Jean-Baptiste De La Faye, Voyage Pour La Rédemption Des Captifs Aux Royaumes 

D'alger Et De Tunis Fait En 1720, Paris. 
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7. Jean-Michel Venture de Paradis, Alger et Tunis au xviii e siècle, Paris, Éditions Sindbad, 

1983. 

8. Laugier De Tassy, Histoire d'Alger Et Du Bombardement De Cette Ville En 1816, 

Cherpilian, Libraire, Paris 1830 

9. Laugier De Tassy, Histoire Du Royaume D’alger, A Amsterdam, Chez Henri Du Sauzet 

M. Dcc. Xxv, 

10. Père Dan, Les Illustres Captifs, Revue Africaine 1883-1884. 

11. R. P. J.Batault, Lettres N. De R. P. J.Batault Missionnaire Apostolique A Alger 1676-1736, 

Chalon-Sur-Saone, Imprimerie Et Lithographie De Jules Dejussieu, 1880. 

12. Saint Vincent De Paul, Lettres De S. Vincent De Paul, Avignon, April 1883. 

13. Walter Croker, The Cruelties Of The Ilgerine Pirates, Siiew'ina Ti15 Of The English 

Slaves, And Other Europeans, At Algiers And Tunis; Printed For Av. Hone, 55, Fleet-

Street. London, 1816. 
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 المراجع:-2

 الكتب: -

 بالعربية:

،  نص: عمي تابميت، ثالة الجزائر براىامي نصر الديف ، تاريخ مدينة الجزائر في العيد العثماني، .1
 .ـ2010

أحمد سميماف ، الرؽ قضية إنسانية كعبلح قرآني، مجمة البحكث كالدراسات القرآنية ، العدد البشايرة  .2

 .العاشر

 ، ديكاف المطبكعات الجامعية.2: الجزائر الحديثة، ط2يحي ، المكجز في تاريخ الجزائر، جبكعزيز  .3

 .ـ1990، إفريقيا مف القرف الثاني عشر إلى القرف السادس عشر، اليكنسكك 4تاريخ إفريقيا العاـ، مج .4

داب، الككيت، نكفمبر عبدالسبلـ ، الرؽ ماضيو كحاضره، المجمس األعمى لمثقافة كالفنكف كاآل ترمانينيال .5
 ـ.1979

تيدنا، الجزائر في أدبيات الرحمة كاألسر خبلؿ العيد العثماني )مذكرات تيدنا أنمكذجا(، تر. عميراكؼ  .6

 .2009اليدػ، الجزائر،  80أحميدة، دار 

 ، خبلصة تاريخ اليكناف كالركماف، مؤسسة ىنداكؼ لمنشر، مصر، القاىرة.جرجي زيداف  .7
 تاريخ اليكناف كالركماف، مؤسسة ىنداكؼ لمنشر، مصر، القاىرة.جرجي زيداف، خبلصة  .8

 .1986، تر . أبك القاسـ سعد هللا، المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر، كأكركباجكف.ب.ككلف، الجزائر  .9

، دار الحضارة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1عمي، الجيش الجزائرؼ في العصر الحديث،طخبلصي  .10

 ـ.2007الجزائر 
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سبانيا النصرانية خبلؿ ي الدراج .11 عدناف خمف سرىيد ،التأثير المتبادؿ بيف األندلس اإلسبلمية كا 

 ـ.2018، كالترجمة، دار حميثرا لمنشر 1ـ،ط1492-ـ1238ىػ/897-ىػ635عصر سمطنة غرناطة 

 .ـ2014ىػ/1434، دار الفكر، دمشق، 5كىبة ، أثار الحرب دراسة فقيية مقارنة، طالزحيمي  .12

، مركز الكتاب األكاديمي لمنشر، كاالجتماعي االقتصادؼ، تاريخ األندلس إسماعيل سامعي  .13

 ـ.2018

، شركة األمة لمطباغة كالنشر كالتكزيع، 2فكزؼ ، ييكد الجزائر أكلئؾ المجيكلكف،طسعد هللا  .14
 .2004الجزائر ، 

 ـ.2014ناصر الديف ، تاريخ الجزائر في العيد العثماني، البصائر لمنشر كالتكزيع، سعيدكني  .15

نصر الديف ، كرقات جزائرية دراسات كأبحاث في تاريخ الجزائر في العيد العثماني، دار سعيدكني  .16

 . 2009،الجزائر، 2البصائر لمنشر كالتكزيع، ط

 أحمد ، تاريخ مدينة الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية ، بف عكنكف، الجزائر.السميماني  .17

حكامدة، معاممة أسرػ الحرب في اإلسبلـ كالقانكف الدكلي، إحساف عبد المنعـ ، غالب سمارة  .18

 .جامعة جرش ، األردف

 .2018،دار الخميج لمنشر كالتكزيع،1في حقكؽ االنساف،ط اإلسبلـسماحة مد ،ػمحشاىيف  .19

،)عصر المكحديف كاالجتماعي  االقتصادؼمد ، سبتة اإلسبلمية دراسات في تاريخيا ػمحشريف  .20

 .ـ2006تطاكف، سمير لمنشر الرباط  ، جمعية2كالمرينييف(، ط

(،تر كتح جماؿ  1541-1510كلى لقياـ مدينة الجزائر)ثكف سنة األبلككريف ، الثشكفاليو  .21

 .2007حمادنة، ديكاف المطبكعات الجامعية، 
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مؤسسة شباب الجامعة  أحمد دمحم ، مظاىر الحضارة في األندلس في عصر بني األحمر،الطكخي  .22

 .ـ1997لمنشر ، اإلسكندرية 

-ـ1051ىػ/484-ىػ443مريـ قاسـ ، مممكة المرية في عيد المعتصـ بف صمادح )طكيل  .23
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Annals De University d’Alger N°20, T2, November 2001. 

4- Carmen Depasquale, LA COURSE MALTAISE DANS UNE «LITTERATURE 
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