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َمةُ   ُمَقدِّ
توقفت الهج�ت اإلسبانية عـىل مدينـة الجزائـر منـذ بدايـة 

م التي تعد األوىل خالل ١٧٧٥القرن السابع عرش وإىل غاية حملة 
عىل وهران واملـرىس الكبـ� سـنة  الحملةالقرن الثامن عرش، بعد 

، ك� أنها تأيت )١(ت عن إعادة احتالل املدينت�م والتي أسفر ١٧٣٢
، وكأن الدول م١٧٧٢و  ١٧٧٠بعد فشل الحملة الدا�اركية عامي 

األوروبية اتفقت في� بينها عىل  إنهاك اإليالة الجزائرية كل مدة 
بحروب متقطعة هدفها السيطرة عليها وإخضاعها، ويف كـل مـرة 

الـدور ذاتـه، فتـارة  كانت دولة من هذه الدول األوربيـة تلعـب
إســبانيا ومــرة فرنســا وإنجلــرتا وتــارة أخــرى الــدا�ارك وغــ�هم. 
وتعترب هذه الحملة من أهم الحمالت التي وجهتها إسـبانيا ضـد 
الجزائر، بل يذهب الكث� من املؤرخ� لتشبيهها بحملة شـارلكان 

م التي قادها بنفسه عىل مدينة الجزائر محاولـة منـه ١٥٤١سنة 

واحتاللها، إال أنـه منـي بهز�ـة نكـراء، وتكبـد جيشـه إلخضاعها 
خسائر ماديـة وبرشـية فادحـة، وعليـه �كننـا طـرح التسـاؤالت 
التالية: إىل أي مدى استطاعت اإليالـة الجزائريـة التصـدي لهـذه 
الحملة؟ وما هي مآالت هذه الحملة؟ وما هي أهم نتائجها عىل 

هـا أردنـا التطـرق الطرف�؟ وقبل التطرق ألسباب الحملـة ووقائع
 ألوضاع البلدين قبيل هذه الحملة.

 أوًال: الوضع العام للبلدين قبيل احلملة 
   إسبانيا-١/١

توىل حكم إسـبانيا يف هـذه الفـرتة شخصـية قويـة متثلـت يف 
كــان لـه مرشـوع طمــوح  الـذيم) ١٧٨٨-١٧٥٨كـارلوس الثالـث(

لتطــوير بــالده وجعلهــا مــن أهــم دول أوروبــا يف ذلــك الوقــت، 
ــ ــات فح ــع القطاع ــدة، مســت جمي ــال إصــالحات جدي اول إدخ

السياسية، العسكرية، الصناعية، الفالحية واملالية، ولذلك نال بعد 
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 صفحات من تاريخ الرصاع الجزائري اإلسبا� خالل القرن الثامن عرش

ســنوات مــن مبــارشة هــذه اإلصــالحات لقــب "الطاغيــة  ١٠
أما عىل املستوى الخارجي فقد حاول أن يجعـل مـن ) ٢(املستن�".

لقـرن السـادس إسبانيا دولة قوية مثل� كان عليه الحـال بدايـة ا
عرش ميالدي، حتـى تسـتطيع مواجهـة الـدول األوروبيـة خاصـة 
فرنسا وإنجلرتا اللتان كانتا تهـددان إسـبانيا دامئًـا، ومـا إن متكـن 
كارلوس الثالث من تأم� الجبهة الداخلية بعد نجاح اإلصـالحات 
السياسية واالقتصادية التي قام بها، وإنهاء الحرب داخـل أوروبـا، 

ه أنظاره نحو الجزائر التي كانت متثـل بالنسـبة لـه حتى بدأ يوج
العدو األول الذي يجب القضاء عليه، ولـذلك مـا إن حلـت سـنة 

م حتى كان مستعدا للهجوم عىل مدينـة الجزائـر، معتمـًدا ١٧٧٤
عىل خطة تقيض بهاجمتها بحرًا وبرًا  للقضاء عـىل تهديـدات دار 

األوربيـ� يف ذلـك  ك� كان يسـميها  )٣(الجهاد أو "مهد القرصنة"
 الوقت.

 الجزائر-١/٢
توىل حكم اإليالة الجزائرية يف هذه الفرتة محمد بـن عـث�ن 

خلفا للداي عيل "امللقب ببوصبع" وكـان يحمـل مرشـوًعا  )٤(باشا
حضاريًا أساسه إعادة هيبـة الدولـة الجزائريـة داخليـا وخارجيـا، 

األوضاع  لعلمه أنها كانت تعيش حالة من الفوىض والتدهور، زاد
خطورة االحتالل اإلسبا�، الذي قـرر محمـد بـن عـث�ن تصـفيته 
نهائيــا حتــى يســتطيع توحيــد كامــل اإليالــة وإنجــاح مرشــوعه 

فعىل الصـعيد الـداخيل انـتهج سياسـة تعتمـد عـىل  )٥(الحضاري.
الكفاءة والقدرة يف اختيار الرجال، سواء املتعـاون� معـه يف إدارة 

ئر، أو عـىل مسـتوى البايلكـات الـثالث، شؤون البالد مبدينة الجزا
 )٦(فكان يويل من يستحق الوالية ويعزل من يستحق العزل.

ولعلمــه مبــا كــان يحيكــه اإلنكشــارية مــن مــؤامرات داخــل 
ــأديبهم  ــىل ت ــل ع ــددهم وعم ــن ع ــل م ــدأ يف التقلي ــة، ب اإليال
وتنظـيمهم، فمــنعهم مـن حمــل السـالح أثنــاء التجـول باملدينــة 

لذلك كرثت مترداتهم ومحاوالت قتلـه،  )٧(مرهوشدد عىل تنفيذ أوا
لكنه استطاع القضاء عىل هذه املؤامرات وقرر ألول مرة يف تاريخ 
الحكم العث�� للجزائـر منـع دخـول األشـخاص املسـلح� قرصـ 
الداي وتفتيش كل من يريد الدخول إال ضباط الحكومة وضـباط 

مثـل: قبائـل باإلضافة إىل قمـع القبائـل املتمـردة ) ٨(حراس القرص
فليسة بجرجرة وقبائل بجاية التي رفضت دفع اللزمة املقدرة بــ 

بوجو سنويا، فوجه لها الداي محمد بن عث�ن حملة لقمعهـا  ٣٠
 )٩(وإخضاعها لسلطته.

أما خارجيًا فقد انـتهج سياسـة مختلفـة عـن سـابقيه، فرفـع 
ا قيمة اإلتاوات عىل السفن التابعة للبندقية وهولندا والسويد، أم

م لرفضـها ١٧٦٧الدا�ارك فقد نقض معها معاهدة السـلم لسـنة 
تقديم الهدايا واإلخالل برشوط املعاهدة، وردا عـىل قـرار الـداي 
قامت القوات الدا�اركية مبهاجمة ميناء الجزائـر، إال أن البحريـة 
الجزائرية تصدت لها، ومل يتمكن األسطول الدا�اريك االقرتاب من 

يوما، ليضطر يف النهايـة لعقـد  ١١ ذلك مدة املدينة، واستمر عىل
بتدخل من الدولة العلية التي حثـت حكـام  )٠١(صلح مع الجزائر

الجزائــر عــىل إرجــاع القنصــل الــدا�اريك  بعــد تــدخل القنصــل 

الدا�اريك يف استانبول، وطلبه من الدولـة العليـة التـدخل إلبـرام 
العليــة ، ومبوجــب ذلــك تــدخلت الدولــة )١١(صــلح بــ� الطــرف�

وطلبت إبرام هذا الصلح متاشـيا والعالقـات الحسـنة بينهـا وبـ� 
» Hosland«م جـاء األمـ�ال هوسـالند ١٧٧٢الدا�ارك، ويف عـام 

التي فرضها محمد بن عث�ن باشا  )١٢(إىل الجزائر وخضع للرشوط
، أما مـن جانـب إنجلـرتا وفرنسـا )١٣(وتم إبرام الصلح ب� الطرف�

ر هذه العالقات وتـرك األمـور كـ� كانـت فلم �س الداي بجوه
 عليه يف عهد سابقيه. 

وما �كننا قوله أن محمد بن عث�ن باشا اسـتطاع أن يحكـم 
قبضته داخليا، بإسناد املناصب إىل رجال أكفاء لهـم القـدرة عـىل 
تسي� البالد مبقدرة عالية وبإخالص تام نذكر منهم: الباي محمـد 

، الباي الوزنـاجي (بـاي التيطـري)، بن عث�ن الكب� (باي الغرب)
الباي صالح اإلزم�يل (باي الرشق)، وآغا العرب عيل، وقام بتنظيم 
الجيش والحد من سطوة اإلنكشارية وتدخلهم يف شؤون الحكـم، 
مع مراعاة العدل ب� الناس والرفق بهم حتـى قـال فيـه الزهـار: 

ن� امللـك وكان رحمه الله مؤثرا للعدل واإلنصاف عارفا بقـوا«... 
أمـا  )١٤(».ملتزما بأحكام الرشيعة املطهرة، وكـان يحـب الجهـاد...

عىل املستوى الخارجي فقد استطاع فرض هيبة الدولة الجزائرية، 
وقام بإعـادة مراجعـة العالقـات الخارجيـة وفـق أسـس جديـدة 
تراعي أكرب الحقوق واالمتيازات للجزائر، في� أبقـى عـىل هـدوء 

وفرنسا رمبا لقوته�، وأيضا تحييـده� يف أي  العالقات مع إنجلرتا
نزاع مرتقب ضد إسبانيا، خاصة وأنه وضع مـن أولوياتـه تحريـر 

 مدينتي وهران واملرىس الكب�.

 ثانًيا: أسباب احلملة 
 محاولة فك الحصار عىل وهران واملرىس الكب�-٢/١

بعد انسحاب القوات الجزائرية من مدينتي وهـران واملـرىس 
 -م١٧٣٢ىل إثر إعادة احتالله� من طرف اإلسبان سـنة ع–الكب� 

استطاعت فرض حصار محكم عـىل املـدينت�، وبـدأت يف إنهـاك 
القوات اإلسـبانية بـالهج�ت الخاطفـة واملفاجئـة، كبـدتهم مـن 
خاللها خسـائر ماديـة وبرشـية فادحـة، ونتيجـة لهـذه الخسـائر 

بسـالم تشكلت لدى اإلسبان قناعـة أنهـم ال يسـتطيعون العـيش 
) ١٥(وهناء ما مل يضعوا حدا لهذا الحصار وهذه الهج�ت املتتالية.

ظل التواجد اإلسبا� بوهران واملرىس الكب� يشـغل بـال الساسـة 
والعسكري� الذين خصصوا مصاريف باهظة لالحتفاظ باملدينت� 
وإبقائه� تحت سيطرتهم، فكانتا تشكالن عبئًا ثقيالً عليهم، نظرًا 

عبة التـــي كانـــت تعيشـــها قـــواتهم باملـــدينت� لألوضـــاع الصـــ
املحارصت�، ولذلك انقسمت الطبقة السياسية والعسكرية حيـال 
مستقبل التواجد اإلسبا� باملدينت� إىل قسم�: قسم كـان يـدعوا 
إىل االنسحاب وعدم املجازفة بالبقاء، الذي كلف وسيكلف املزيد 

يفضل البقاء مه� من الخسائر املادية والبرشية، وقسم آخر كان 
 كانت الخسائر.

ومن أجل حسم هذا الخالف قرر امللك فليب الثالث تكليف 
الحاكم العسكري لوهران الـدوق جوزيـف دي أرميـورو بإعـداد 
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 صفحات من تاريخ الرصاع الجزائري اإلسبا� خالل القرن الثامن عرش

تقرير مفصل عن وهران واملرىس الكب�  ومستوى العالقات الذي 
يربط اإلسبان بالقبائـل املجـاورة، وقـد أنجـز هـذا التقريـر سـنة 

، وبصدور هـذا التقريـر أصـبحت السـلطات اإلسـبانية )١٦(م١٧٤١
مرغمة عىل اختيار أحد الحلول، إمـا االنسـحاب وتجنـب  املزيـد 
من الخسائر أو مواصلة املغامرة وتحمل النتائج املرتتبة عن ذلك، 
وال يتأىت لهم ذلك إال بإعادة احتالل كامـل السـواحل الجزائريـة، 

كلت دامئـا الصـخرة التـي وبداية إخضاع مدينة الجزائر التـي شـ
تتحطم عليها آمالهم، ويف النهاية كانت الغلبة ألصـحاب االختيـار 

 الثا�.
 الحد من الهج�ت الجزائرية عىل السواحل اإلسبانية-٢/٢

عىل الرغم من الهدف األسـايس لفـرض الحصـار هـو تحريـر 
وهران واملرىس الكب�، ونظرًا لصعوبة هذه املهمة غـ�ت القـوات 

ية اسرتاتيجيتها يف مواجهة اإلسبان، وقامت بنقـل املعـارك الجزائر
إىل السواحل اإلسبانية  فكانـت السـفن الجزائريـة تهـاجم هـذه 
الســواحل وتعــود محملــة بالغنــائم واألرسى مــن نســاء ورجــال 
وأطفال  والذين كان عددهم مبدينة الجزائـر وحـدها يزيـد عـن 

دل عـىل ضـخامة ، وهذا مـا يـ)١٧(آالف إسبا� ١٠ألف، منهم  ١٨
الهج�ت الجزائرية عىل كامل الدول األوروبيـة وخاصـة إسـبانيا، 
ونتيجـة لكــرثة الشــكاوى مــن طــرف ســكان الســواحل اإلســبانية 
للملك، وترضرهم ماديا ومعنويا، كان ال بـد لـه مـن اتخـاذ قـرار 

 لوقف هذه الحمالت املتزايدة.
 إسقاط الداي محمد بن عث�ن باشا من الحكم-٢/٣

الســلطات اإلســبانية حقيقــة مفادهــا أن اإليالــة  أدركــت
الجزائرية متـر مبرحلـة قـوة وازدهـار، بقيـادة الـداي محمـد بـن 
عث�ن باشـا، الـذي كـان يعـيش العديـد مـن املشـاكل الداخليـة 
نتيجــة إلعــالن بعــض القبائــل متردهــا عــن ســلطته وخالفــه مــع 
الجــيش اإلنكشــاري الــذي كــان الــداي يريــد الحــد مــن نفــوذه 

له يف شؤون الحكم، فأرادت إسبانيا استغالل هـذه الفرصـة وتدخ
، )١٨(والقيام بإسـقاط محمـد بـن عـث�ن باشـا مـن سـدة الحكـم

وتعطيل مشاريعه داخل البالد وخارجها وتوقيـف هـذا االزدهـار 
 املتنامي.

 السيطرة عىل مدينة الجزائر-٢/٤
مل ينس اإلسبان لسكان مدينـة الجزائـر اسـتنجادهم بعـروج 

لدين، هذا األخ� الذي استطاع طردهم من قلعـة البنيـون وخ� ا
م، وأيضا مل ينسوا هز�ة شـارلكان عـىل يـد حسـان ١٥٢٩يف ماي 

م، باإلضـافة أن مدينـة الجزائـر ١٥٤١آغا عىل أسوار املدينة سـنة 
هي عاصمة ومركز قوة اإليالة، لذلك تم اتخـاذ القـرار باحتاللهـا 

 كـان الشـأن يف مطلـع القـرن وإلحاقها باملمتلكات اإلسبانية كـ�
السادس عرش ميالدي وجعلهـا منطقـة نفـوذ، فالغايـة إذن هـي 
السيطرة عىل مركز اإليالة وقوتها، وهي رغبة قد�ـة متجـذرة يف 
نفوس اإلسبان اآلسف� عـىل ضـياعها، والـذين فشـل أسـالفهم يف 
تحقيق هذه الرغبة عىل الرغم من كرثة محـاوالتهم التـي كانـت 

لقرن� السادس عرش والسـابع عرشـ امليالديـ�  لـذلك عىل مدار ا

أخذت إسبانيا تعد العدة  للسيطرة عىل مدينة الجزائر واحتاللها 
 )١٩(نهائيا.

 فشل مساعي الصلح ب� الطرف�-٢/٥
عاشت إسبانيا قبيل قراراها القايض بـاحتالل مدينـة الجزائـر 

بيـة، مشاكل داخلية كبـ�ة بسـبب حروبهـا  داخـل القـارة األورو 
فعملت عىل تهدئة الرصاع ضد اإليالة الجزائرية ولو ملدة معينـة 
حتى تتفرغ ملواجهة هذه املشـاكل لـذلك أرسـل امللـك كـارلوس 
الثالث مبعوثـا عنـه للـداي عـيل باشـا طالبًـا منـه عقـد  الصـلح 
وعارضا عليه مبالغ مالية معتربة، لكن طلبه قوبـل بـالرفض، غـ� 

من ذلك، وما إن تم تعي� الداي محمد أن امللك اإلسبا� مل ييأس 
م حتــى أرســل إليــه يهنئــه مبنصــبه ١٧٦٦بــن عــث�ن باشــا ســنة 

الجديد وعارًضا عليه إقامة الصلح مقابل مبـالغ ماليـة كبـ�ة، إال 
أن الداي الجديد رفـض هـذا الطلـب وكـرر موقـف سـلفه قـائالً 

ن إننـي ال أخـاف مـن القـوات اإلسـبانية، وإ «...  للملك اإلسـبا�:
 )٢٠(».السالح هو الفاصل بيننا

وملا تأكد امللك اإلسبا� مـن فشـل مسـاعيه لجـأ إىل وسـاطة 
السلطان املغريب محمـد بـن عبـد اللـه الـذي وافـق عـىل طلـب 
الوساطة ب� الطرف�، وقام بجهود مضنية يف سبيل تحقيق رغبـة 

أرسل إىل الداي محمد بن عث�ن باشـا كتابًـا  لدلكامللك اإلسبا�، 
جيًا منه باسمه وباسم أخوة اإلسالم أن يتصالح مـع اإلسـبان، يف را

مقابل حصوله عىل أموال كث�ة، وإلنجـاح هـذه الوسـاطة اتصـل 
) ٢١(السلطان املغريب بالدولة العلية لت�رس ضغوطها عـىل الـداي.

ومواصلة لجهوده يف سبيل إقامة الصلح أرسـل السـلطان املغـريب 
ائر لإلرشاف عىل تبادل األرسى بـ� مبعوثه محمد الفزان إىل الجز 

، وقـد نجـح املبعـوث )٢٢(م١٧٦٨هــ/ ١١٨٢الجزائر وإسبانيا سنة 
ــ�  ــادل األرسى عــىل نطــاق واســع ب ــم تب ــه وت املغــريب يف مهمت
الطرف�، عـىل الـرغم مـن رفـض املجلـس امللـيك اإلسـبا� وملـدة 

سنة مثل هذا األمـر، بحجـة أن إطـالق رساح األرسى  ٢٥٠قاربت 
  )٢٣(م� يزيد يف عددهم وقوتهم.املسل

وم� تجدر اإلشارة إليـه أن الـداي محمـد بـن عـث�ن رفـض 
هـل «... إقامة الصلح، ورد عىل مبعوث السلطان املغريب بقولـه: 

ورأيي عندما عقـدت أنـت معاهـدة الصـلح مـع  مشوريتطلبت 
وأمام تعنـت املوقـف الجزائـري الـرافض ) ٢٤(»م١٧٦٧إسبانيا سنة 

إسبانيا مامل تتخىل عن وهران واملرىس الكبـ� تأكـد ألي صلح مع 
امللك كارلوس الثالـث أنـه ال حـل أمامـه سـوى اسـتخدام القـوة 

 العسكرية إلسقاط الداي من الحكم وإخضاع مدينة الجزائر.
 إطالق رساح األرسى املسيحي�-٢/٦

يعترب القرن السابع عرش ميالدي قرن الجهاد البحري بامتياز، 
تكدس هائل لألرسى األوربي� بالجزائر، وذلك راجع م� نتج عنه 

الزديــاد الهجــ�ت الجزائريــة عــىل الســواحل الجنوبيــة الغربيــة 
ألوربا التي كانت هـدفا مبـارشا للبحريـة الجزائريـة انتقامـا مـن 
إسبانيا، ومن أكرث السواحل عرضـة للهجـ�ت الجزائريـة سـواحل 

طة و ميورقة... وتعد جنوة ونابويل، ليفورن، كورسيكا، صقلية، مال
هذه املناطق األماكن املفضلة لنشاط القراصنة األوروبي� الـذين 
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 صفحات من تاريخ الرصاع الجزائري اإلسبا� خالل القرن الثامن عرش

ينطلقون منها ملهاجمة السفن الجزائريـة والقيـام بحمـالت عـىل 
ولذلك ما إن فكرت إسبانيا يف مهاجمـة مدينـة ) ٢٥(مدينة الجزائر.

الجزائر حتى كانت الكنيسة يف طليعة املؤيدين لهـا, زيـادة عـىل 
ض املدن اإليطالية مثل نابويل، ليفـورن وجنـوة، وذلـك بحجـة بع

ح�يــة الســواحل اإلســبانية مــن الهجــ�ت الجزائريــة املتواصــلة 
، )٢٦(وإطالق رساح أرساهم الذين يقدرون باآلالف يف ذلك الوقـت

فكان هذا من أهم األسباب التي تحجج بها امللك كارلوس الثالث 
 يف هجومه عىل مدينة الجزائر.

 استقرار األوضاع يف إسبانيا وأوروبا-٢/٧
 م١٧٧٥-١٧٣٢دخلت إسبانيا خالل الفرتة املمتـدة مـن سـنة 

يف سلسلة من الحروب األوروبيـة إىل جانـب فرنسـا فقـد كانـت 
-١٧٣٣طرفًا فعاًال يف حرب الوراثـة البولونيـة التـي امتـدت مـن 

، وكانت أيضا ضمن التحالف املشكل مـن فرنسـا، بفاريـا، م١٧٣٨
نيا، يف مواجهة النمسـا، روسـيا وجرمانيـا، لفـرض مرشـحهم رسدي

للوصول إىل سـدة » Stanislas le czinski«ستانيسالس لزينسيك 
ويف سـنة  ) ٢٧(»Augusts 2«الحكم خلفا للملـك أوغسـت الثـا� 

م أبرمت الدول  املتصارعة معاهدة فينا تم مبوجبهـا إنهـاء ١٧٣٨
 حرب الوراثة البولونية.

ة من توقف حرب الوراثة البولونيـة وجـدت وبعد مدة قص� 
إسـبانيا نفســها مــن جديــد إىل جانــب حليفتهــا فرنســا يف حــرب 

، وعرفت »Marie Thérèse«جديدة ضد ملكة النمسا مريا ت�يزا
هذه الحرب تاريخيا بحرب الوراثة النمساوية، التي امتدت عـىل 

أن  مدار سنوات األربعينيات من القرن الثـامن عرشـ مـيالدي، إال 
أشهر الحـروب وأخطرهـا التـي خاضـتها إسـبانيا يف هـذه الفـرتة  

-١٧٥٦سنوات التي جرت وقائعها يف الفرتة املمتدة مـن  ٧حرب 
ــ� دول ١٧٦٣ ــتع�رية ب ــرئيس املنافســة االس ــببها ال ــان س م، وك

التحالف إسبانيا، فرنسـا والنمسـا، ضـد إنجلـرتا وبروسـيا، والتـي 
كاسب هائلة يف العامل الجديـد استطاعت خاللها إنجلرتا تحقيق م

 )٢٨(عىل حساب فرنسا وإسبانيا.
تكبدت إسبانيا خسائر فادحة يف هذه الحروب، لذلك مـا إن 

ـاع األورويب ــى الرصـ ــة -انته ــ� يف كيفي ــدأ التفك ــى ب األورويب حت
استعادة هيبتها وتعويض الخسائر التي لحقت بهـا، فكـان لزاًمـا 

د طرفًا أقل قـوة مـن تلـك عىل الساسة والعسكري� اإلسبان إيجا
ــة  ــداهم تفكــ�هم إىل مدين ــا، فه ــا يف أورب ــي واجهته ــدول الت ال

 الجزائر التي �كن السيطرة عليها بسهولة حسب ظنهم.

 ثالًثا: استعدادات الطرفني
 إسبانيا -٣/١

توفرت العديـد مـن األسـباب للقيـام بهـذه الحملـة،  بعد أن
ة املـوانئ الرئيسـية أصدر امللـك "كـارلوس الثالـث" أمـرًا إىل كافـ

بإسبانيا، مثل قرطاجنة، قادس، برشلونة، برضورة التحض� الجيـد 
كتجميع الفيالق الحربية والعتاد واملؤن واآلليات الرضورية، وقـد 

م. اســتطاع ١٧٧٥اسـتمرت هـذه التحضـ�ات طيلـة شـهر جـوان 
مدفعي  ٦٠٠فارس و ٣٠٠ألف جندي و ٢٠اإلسبـان تجنيد حوايل 

، )٢٩(بحـار ٣٥٠٠ما كانت السفـن تحمل حـوايل  مع مدافعهم، يف
 ٢٠بارجــة و ٢٠باخـــرة حـــربية،  ٥٠ســفينة، توجــد منهــا  ٥٠٠و

 ١٠٠سفينة مـزودة بــ  ٣٤٤مراكب من نوع "شباك" و  ٧مدمرة  
، وأسندت مهمة قيادة هذه الحملـة لألمـ�ال األيرلنـدي )٣٠(مدفع

كقائـد  ) أليخنـدرو أورلـيلAlgandro O’reillyاألصل الكونـت (
 Donللجيش الربي، فـي� أسـندت قيـادة الجـيش البحـري إىل (

Pedro Castejon ٢٣) بيدور كاسـتيخون لتنطلـق الحملـة يـوم 
ــة  ١٧٧٥جــوان  ــة لتصــل إىل ســواحل مدين ــاء قرطاجن م مــن مين

 )٣١(جوان. ٣٠الجزائر يوم 
 الجزائر-٣/٢

عىل عكس الحملـة األوىل ضـد وهـران واملـرىس الكبـ� سـنة 
م الجزائريون مبكرًا بخـرب هـذه الحملـة فعملـوا عـىل م عل١٧٣٢

االستعداد الجيد لها بقيادة وإرشاف الداي محمد بن عث�ن باشا 
الذي أصدر أوامره وأعلن النف� العام يف كامل تراب اإليالة، وأمر 
الناس بالجهاد للـدفاع عـن الـدين والـوطن، حاثـا السـكان عـىل 

تهم االجت�عية ومستوياتهم التعاون في� بينهم مه� كانت طبقا
املعيشية، ومن مختلف الفئات العمريـة، حتـى أنـه أمـر بتعيـ� 
األوالد مــن فــوق الســبعة ســن� للمســاعدة عــىل تعمــ� القــالع 

. ثـم وجـه أوامـره برضـورة تنظـيم القـوة العسـكرية )٣٢(واألبراج
املوجودة مبدينة الجزائر وضواحيها، والتـي قـدر عـددها بحـوايل 

قادًرا عىل املشاركة الفعلية يف املعارك،  ٩٣٢٢د منهم مجن ١١٨٩٧
فوجـا، مقيمـ� بـث�� ثكنـات عسـكرية  ٤٢٤كانوا موزع� عىل 

، وبعدها أصدر أوامره إىل بـاي قسـنطينة )٣٣(داخل أسوار املدينة
باملس� إىل الجزائر بعد أن كان مرابطا ناحية حمزة (البويرة) ويف 

فأخذ صالح باي املخازنية : «...ذلك يقول محمد الطاهر بن أحمد
والعتاد واملشايخ والدواير والصبايحية وكل مـن أراد الجهـاد مـن 

وكـذلك أصـدر أوامـره  )٣٤(»الطلبة واملرابط� وتوجـه إىل الجزائـر
لباي التيطري، ولخليفة باي الغرب بالتوجه إىل الجزائر، في� أمـر 

ن تحـرك الباي بالبقاء لتشـديد الحصـار عـىل وهـران، مخافـة مـ
القــوات اإلســبانية ومفاجــأة القــوات الجزائريــة، أو مهاجمــة 

 )٣٥(مستغانم وتلمسان.

 رابًعا: توزيع القوات اجلزائرية المدافعة عن المدينة 
قرر الداي محمد بـن عـث�ن باشـا توزيـع وحـدات الجـيش 
الجزائري إىل خمس مجموعات، كل واحدة منها تـرابط يف مكـان 

ستعداد للـدفاع عـن املدينـة والتصـدي مع� لتكون عىل أهبة اال 
 للقوات اإلسبانية، وكان توزيعها عىل النحو التايل: 

أســندت قيادتهــا "لحســن الخزنــاجي"، وكــان املجموعــة األوىل: -
 ٤٠مركز رباطها ع� الربط (الحامة حاليًا) ووادي الخنـيس معـه 

نفـرًا مـن العسـكر، أي  ٣٠ُخباء (فصيل أو رسية)، ويف كل ُخبـاء 
 جندي. ١٢٠٠جد معه حوايل يو 
أسندت قيادتها "لعيل آغا" آغا العـرب ومركـز املجموعة الثانية: -

 ٤٠رباطها واد خنيس (العنارص حاليا)، وأمر الداي أن يكون معه 
 جندي. ١٢٠٠نفرا من العسكر أي  ٣٠ُخباء يف كل ُخباء 
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 صفحات من تاريخ الرصاع الجزائري اإلسبا� خالل القرن الثامن عرش

أسـندت قيادتهـا للسـيد "مصـطفى خوجـة" املجموعة الثالثـة: -
 ٢٠ومركز رباطها باب الواد، وأمر بـأن يكـون معـه خوجة الخيل 

ــاء  ــل ُخب ــاء يف ك ــه  ٣٠ُخب ــد مع ــر أي يوج ــدي. ٦٠٠نف -)٣٦(جن
باي التيطـري "مصـطفى بـاي" ومركـز رباطـه املجموعة الرابعة: 

 متنفوست، تؤازره بعض القبائل وفرسان سباو.

خليفة بـاي الغـرب يـؤازره الخزنـاجي مـن املجموعة الخامسة: -
آالف فـارس مـن  ٤ية من رباط (ع� الـربط) ومعـه الجهة الغرب

 )٣٧(الدواير.

 خاماًس: توزيع المدافع عىل األبراج
 مدفًعا. ١٨٠برج الفنار (برج البحرية) وبه  •

 مدفًعا. ٣٢برج الرسدين وبه بطاريتان من املدافع بها  •

برج الجديد (برج الزوينة) وقد جدد بناءه محمد بن عـث�ن  •
م فيـه مجموعـة مـن املـدافع، ويف ١٧٧٤-١٧٧٣باشا مـا بـ� 

مــدفع جــاهز للــدفاع عــن  ٢٠٠املحصــلة يوجــد حــوايل 
 )٣٨(املدينة.

 
أما في� يخص العـدد الكامـل للقـوات الجزائريـة املسـتعدة 
فعليا للدفاع عن املدينة، فإننا نستع� بالتقرير الذي قدمه سـان 
ديدي حول الحملة اإلسبانية نقال عن ج�ل قنان وكـان توزيعهـا 

 ك� ييل: 

 ألف رجل. ٢٠بايلك الرشق بقيادة صالح باي، عدد قواته  •

ألف رجل،  ٤٠بايلك التيطري بقياد مصطفى باي، عدد قواته  •
 )٣٩(ألف. ٢٠في� ذكر الجديري رقم 

ألف  ٢٠بايلك الغرب بقيادة الخليفة نائب الباي، عدد قواته  •
 جندي.

 .من العث�ني� ٢٠٠٠آغا العرب بالجزائر عدد قواته  •

 آالف رجل. ٦الخزناجي بالجزائر عدد قواته  •

 )٤٠(آالف رجل من العث�ني�. ٥وكيل الحرج عدد قواته  •
 

أما باي الغرب فبقي مرابطا يف أرزيو يرتصد تحركات اإلسبان 
املوجودين يف وهران واملرىس الكب� وكان عـدد قواتـه يـرتاوح مـا 

 )٤١(ألف رجل. ٤٠و ٣٠ب� 

 جئهااسداًس: سري احلملة ونتا
 س� الحملة-٦/١

م، ١٧٧٥جـوان  ٣٠هـ املوافـق لــ١١٨٩ج�دى الثانية  ٠٢يف 
بدأت تظهر القوات اإلسبانية عىل سواحل مدينة الجزائر، وما إن 
بدأ الناس يخرجون من صالة الجمعة حتى رست مقدمة الجيش 
بالحراش ونتيجة لهذا الوصول املفـاجئ قـام صـالح بـاي مبنـاورة 

ألف جنـدي مبكـان غـ�  ٢٠التي قدرت بحوال ذكية وأنزل قواته 
م ١٧٧٥جويليـة  ٠١ومع مطلـع فجـر يـوم ) ٤٢(بعيد عن الحراش.

ــة  ــيل بجول ــت أورل ــبانية الكون ــوات اإلس ــام للق ــد الع ــام القائ ق

اسـتطالعية رفقــة العديــد مــن الضـباط واملستشــارين عــىل مــنت 
السفينة "سانتا كالرا" الستطالع األوضـاع عـىل السـاحل والتعـرف 

ىل الدفاعات الجزائرية املنصوبة، لكنه تفاجأ عندما رأى املدافع ع
والبطاريات موزعة عىل كامل املدينة من كل الجهات، وأكرث مـن 
ذلك اكتشافه لتحصينات قوية ال �كـن اخرتاقهـا، مـ� دفعـه إىل 
اختيار حل آخـر وهـو النـزول إىل الـرب ثـم الزحـف عـىل مدينـة 

 )٤٣(الجزائر للسيطرة عليها.

رر الكونت أورليل إنزال قواته عىل الشاطئ الرشقي للجزائر ق
ألـف  ٢٠ب� وادي خنيس (العنارص) والحراش  وتم حشد حـوايل 

جندي بكامل معداتهم الحربية ومؤنهم، وقد وصـف أحـد قـادة 
عملية النـزول » Mazarrede«القوات اإلسبانية األم�ال مزاريدو 

ن تجمعت الحملة يف خليج بعد أ «...والظروف املحيطة بها قائال: 
الجزائر يف أول جويلية طلب منـي الكونـت أورلـيل عـىل أسـاس 
أنني قائد األسطول النـزول إىل الـرب رفقـة األفـواج األوىل للجـيش 

 ١٢، ثم يليهـا مبـارشة إنـزال ٤قطعة مدفعية من عيار ١٢ومعي 
، إال أننـا ١٢مـدافع مـن عيـار  ٨باإلضـافة إىل   ٨مدفع من عيـار

م� صعب عملية اإلنـزال  )٤٤(جويلية ٠٣برياح قوية يوم تفاجئنا 
جويلية ونتيجة هذه األوضاع كلفت بوضع خطـة  ٤التي قرر لها 

نهائية لنقل الجنود واختيار السفن التي سـتحملهم إىل الشـاطئ 
رجـل، ليلتحـق بهـم بعـد وقـت  ٧٦٠٠عىل أن تنزل قوة قوامهـا 

 )٤٥(».آالف رجل ٧قص� قوة تعدادها 

ذت القــوات الجزائريــة مواقعهــا اســتعدادا ملالقــاة فــي� أخــ
العدو متبعة إسرتاتيجية محكمة لتطويق القوات اإلسبانية، حيث 

 مل يرتكوا أي مجال للصدفة، متخذة الشكل التايل: 

الجهة الغربية املؤدية ب� الجزائر ووادي خنيس وع� الربط  •
(الحامــة، ســاحة أول مــاي)، أســفل مرتفعــات عــ� األزرقــة، 
قوات حسن الخزناجي تؤازرها قوات عيل آغا العرب بالقرب 

 من وادي خنيس.

الجهة الرشقية من ساحة الحراش جنوبـا: قـوات صـالح بـاي  •
 ومعه الكث� من راكبي الخيل والج�ل.

 الجنوب الغريب: قوات مصطفى خوجة الخيل. •

باب الوادي: فرقة الصبايحية، ملراقبة تحركات العدو يف حـال  •
 وتنقل إىل الجهة الغربية ملدينة الجزائر. تغ�ت خططه

 فرق زواوة: لح�ية الجهة الغربية للمدينة. •

الجهة الغربية: قوات خليفة بـاي الغـرب محمـد بـن عـث�ن  •
  )٤٦(الكب�.

سهل متيجة: قوات باي التيطري إىل غاية تامنفوسـت (الـربج  •
البحري حاليا)، لتـأم� مـؤخرة املـدافع� واملكلفـ� بإيصـال 

 )٤٧(ؤن، واملبادرة بالهجوم يف حالة الرضورة.امل
 

املالحظ إذن أن املدينة أصبحت مطوقة من كل االتجاهـات، 
ف� إن تنزل القوات اإلسبانية إىل ساحة املعركة حتى تجد نفسها 
محارصة من كل الجهات. أخـذ كـل قائـد يـنظم قواتـه ويعـدها 
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 صفحات من تاريخ الرصاع الجزائري اإلسبا� خالل القرن الثامن عرش

 لخــوض املعــارك يف املنطقــة التــي خصصــت لــه، وقــاموا بحفــر
الخنادق واملتاريس، وم� ساعدهم عـىل إمتـام تجهيـزاتهم تـأخر 
نزول القوات اإلسبانية أسبوعا كامال نتيجة الرتدد وهبـوب الـريح 

إن مكـث العـدو «...وإىل ذلك أشار ابن رقيـة التلمسـا� بقولـه: 
كان خ�ا لنـا، ألن قبائـل العـرب كـانوا يجيـؤون مـن كـل ناحيـة 

تي تحمل الجنود اإلسبان بالتقدم نحـو بدأت القوارب ال) ٤٨(.»إلينا
الساحل، وما إن وصلت حتـى بـدأ الجنـود بـالنزول إىل الشـاطئ 
ــة بقصــف معســكرات  ــوم الســفن الحربي ويف نفــس الوقــت تق
القوات الجزائرية مركـزة قصـفها عـىل املنطقـة التـي توجـد بهـا 
قوات حسن الخزناجي رغبة منها يف تـأم� عمليـة النـزول، لكـن 

 )٤٩(املدافع الجزائرية كانت لهم باملرصاد.البطاريات و 

نزل الجنود اإلسبان إىل الـرب وبيـد كـل واحـد مـنهم بندقيـة 
ورمح برأس� حديدي�، لتستعمل كمتـاريس حـول معسـكراتهم، 
ويف نفس الوقت يعيقون بها تقدم الخيالة الجزائري�، ك� أنزلـوا 
معهــم أكوامــا مــن األخشــاب مربوطــة يف شــكل حــزم ومهــارس 

ــرقهم ا ــدأ ف ــزمهم، لتب ــا يل ــع م ــم جمي ــدافع ومعه ــل وامل لقناب
العسكرية يف بنـاء االسـتحكامات باسـتخدام تلـك الرمـاح، إال أن 
القوات الجزائرية بتمركزها الجيد استطاعت أن تعيق تحركـاتهم 
وتطوقهم وتحارصهم يف منطقة ضيقة ب� مرتفعات حسـ� داي 

ــادروا م ــي ب ــيناتهم الت ــم تحص ــر، رغ ــاطئ البح ــة وش ــذ البداي ن
 )٥٠(بإقامتها.

بعد أن أدرك اإلسبان خطـورة املوقـف حـاولوا فـك الحصـار 
مبكرًا لـذلك هرعـت قـواتهم نحـو البسـات� املجـاورة والحقـول 
الواقعــة بــ� الحــراش وخنــيس، وقــاموا باســتخدام األســطول يف 
قصف تجمعات القوات الجزائرية التي أبدت مقاومـة رشسـة يف 

أيـام وهـي تحـارب يف نفـس  ٣بقيـت ملـدة التصدي لهم، والتي 
املنطقة إىل أن استطاع أحد املدافع� واسمه عمر بـراقنيس إدارة 
مدفع� إىل ناحية الحصن، الذي يتواجد به اإلسبان فأحدث ثغرة 
يف حائطه، م� مكن الجزائـري� مـن توجيـه قـذائف مبـارشة إىل 

ن تجمعــات اإلســبان وســفنهم، مــ� نــتج عنــه تــدم� العديــد مــ
ــري�. ــل لصــالح الجزائ ــدأت املعركــة متي ــذلك ب ــاريس، وب ) ٥١(املت

أسفرت هذه املعارك عن خسائر فادحة يف صفوف اإلسبان، فقـد 
جندي، أما من بقـي مـن الجـيش  ٢٠٨٨ضابط و ١١٩قتل حوايل 

فقد أُحكم الحصار حولهم متاما وغدا الصمود ال يجدي نفعا، ألن 
  )٥٢(املنطقة. القوات الجزائرية أحكمت سيطرتها عىل

 بداية النهاية للقوات اإلسبانية–اليوم الرابع من املعارك -٦/٢
عىل الرغم من مرور ثالثة أيام عىل بداية املعـارك، إال أنـه ال 
أحد من الطـرف� اسـتطاع حسـم املعـارك لصـالحه، فحـاول كـل 
طرف إيجاد طريقة ما لحسم األمر نهائيًا، ومـن هنـا خطـر عـىل 

حربية يفاجئ بها القوات اإلسبانية ويشـتت  بال صالح باي خطة
شــملها ويقــتحم معســكراتها املحصــنة، ففــي اليــوم الرابــع مــن 
املعارك صبيحة يوم اإلثن� أشـار صـالح بـاي بتجميـع كـل اإلبـل 

، ووضع فوقهـا )٥٣( ٥٠٠التي قدم بها من قسنطينة، وكان عددها 
دق الصوف وقام بإشـعاله فانـدفعت اإلبـل إىل األمـام نحـو خنـا

، في� كانت قواته املقـدرة بحـوايل )٥٤(اإلسبان فداستها واقتحمتها
ألف رجل متيش خلفها، وكـان يهـدف مـن وراء هـذه الخطـة  ٢٠

، زيادة عىل إرعـابهم )٥٥(ح�ية جنوده من رصاص الجنود اإلسبان
، )٥٦(وبعث الخوف يف نفوسهم ملشاهدتهم هذا املوقـف الرهيـب

صالح باي قوات الخزنـاجي مـن  ويف هذه األثناء التحقت بقوات
جهة الغرب، ومن الجنـوب قـوات خليفـة بـاي معسـكر وقـوات 

 خوجة الخيل.
والتقى الطرفـان يف معركـة رهيبـة اسـتطاعت فيهـا القـوات 
الجزائرية دخول املتاريس ومالحقة القوات اإلسبانية التي بـدأت 

هم يف الفرار باتجاه السفن بدون تنظيم، وما زاد األمر تأزما بُعـد
عن البحر، حيث قدرت املسافة بنصف ميل، وقتل مـنهم الكثـ� 

عـىل السـاعة الثالثـة  )٥٧(وهرب بعضـهم يف الـزوارق إىل سـفنهم.
جويلية متكن بعض اإلسبان الذين نجوا مـن  ٩و ٨صباحا من يوم 

ن�ان وسيوف الجزائري� من ركوب سفنهم، وكلهـم فـرح ورسور 
الرهيبـة، تـارك� خلفهـم بتمكنهم من النجاة من هـذه املجـزرة 

مدافعهم ومعداتهم الثقيلة التـي أنزلوهـا إلحكـام الحصـار عـىل 
ــة  ــة، وظــل أســطولهم إىل غاي ــادة  ٢٤املدين ــة محــاوال إع جويلي

القصف والهجوم من جديد، لكـن املجلـس الحـريب رفـض خطـة 
أورليل، ليتحرك األسطول باتجاه إسبانيا وسط خالفات حـادة بـ� 

 )٥٨(هم محمالً مسؤولية االنهزام لآلخر.قادته، وكل واحد من

أما من جانب الجزائري� فقد زفت البشائر للداي محمد بـن 
عث�ن باشا وأُعلنت األفراح، فقام بتوزيع الكث� من األموال عـىل 

وقعـد عنـد «... السكان، ويف ذلك يقول أحمد الرشـيف الزهـار: 
وال بإذنه باب دار ملكه ومعه خزنداره وع�له وهم يفرقون األم

سـلطا� عـىل كـل  ١٠٠عىل كل من يأيت برأس نرصا�، واملقدر بــ
رأس باإلضافة إىل أصحاب املـدافع، حتـى ضـاقت األرض بـرؤوس 

، وهو دليل عىل كرثة الغنائم التـي تحصـل )٥٩(»النصارى واملدافع
عليها الجزائريون. انتهت املعركة بانتصار الجزائري� عىل اإلسـبان 

ب� مرة أخرى، وتحطمـت آمـالهم عـىل عتبـات الذين رجعوا خائ
مدينة الجزائر، التي بقيت صامدة بفضل عبقريـة الـداي محمـد 
بن عـث�ن باشـا ومعاونيـه مـن أمثـال صـالح بـاي وأغـا العـرب 
وحسن الخزناجي وخليفة باي الغرب، زيادة عىل شجاعة الجنود 

العرب الجزائري� سواء النظامي� أو املتطوع� من أبناء القبائل و 
 والسكان املحلي�، وقد أسفرت هذه الحملة عىل عدة نتائج.

 نتائجها-٦/٣

فشل اإلسبان بقيادة الكونت أورليل يف احتالل مدينة الجزائر  •
آمال امللك كارلوس الثالث يف تحقيق أمنية لطاملا حلم  وخيبة

 بها أجداده من امللوك، وهي إخضاع املدينة لسلطة اإلسبان.

ائر ماديـة وبرشـية فادحـة، فقـد أجمعـت تكبد اإلسبان خس •
املصادر املحلية عىل أن اإلسبان تركوا وراءهم جميع عتادهم 
وجثث جنودهم مقطوعة الرؤوس مرمية يف سـاحة املعركـة، 

آالف جـريح  ٣آالف قتيـل و ٨وقد قدرت هـذه الخسـائر بــ 
ضـابطًا مـنهم  ٢٥٠مهندسا، ومن الضـباط السـام�  ١٢منهم 

، فـي� ذهبـت روايـة أخـرى إىل أن )٦٠(بـه"كاهية الج�ال"كات
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 صفحات من تاريخ الرصاع الجزائري اإلسبا� خالل القرن الثامن عرش

، باإلضـافة إىل تـركهم حـوايل )٦١(ألف قتيل ١١عدد القتىل كان
 )٦٢(مدفع وجميع اآلالت الحربية. ١٠٠

 
أمــا التقــارير اإلســبانية فإنهــا حاولــت التخفيــف مــن هــول 

، بهـمالصدمة التي أصابتهم، والتقليل من الخسائر التـي لحقـت 
ريدو املسؤول عن عمليات اإلنـزال عـىل فاألم� جوزيف دي مازا

الشاطئ حاول يف تقريره التخفيف من الخسـائر اإلسـبانية قـائالً: 
وما تركناه وراءنا عىل الساحل أربعـة مـدافع مشـاة، وبعـض «... 

رطًال من رصاص البنادق،  ١٩، باإلضافة إىل ١٨قطع مدفعية عيار 
عـرب عـن ورامي القـذائف، وبعـض األدوات، وهـذه الخسـائر ال ت

ــا إىل  ــو انتظرن ــتىل ل ــا ســنرتكهم ق ــذين كن يشء لعــدد الرجــال ال
وهذا التقرير يف الحقيقـة يعـرب عـن نظـرة عسـكري ) ٦٣(».الصباح

وجب عليه التحفظ يف شأن إعطاء الخسـائر الحقيقيـة والتـدليل 
عىل عبقريته العسكرية، مفضال االنسحاب عىل تكبـد خسـائر يف 

خسائر وعدم إظهار ذلـك للعـدو أرواح جنوده، مع التقليل من ال
(الجزائري�)، وهـذا إن دل عـىل يشء إ�ـا يـدل عـىل ذكـاء هـذا 
الضابط يف ذلك الوقت أو لنقل هي حرب كالمية مرتبطة عضويا 
بالحرب العسكرية، مع أن كل القرائن تكذب قولـه، فهـل يعقـل 
أنه مل يتكبد خسائر يف كل املـدة التـي قضـاها يف املعـارك وأدرك 

 حقيقة يف يوم واحد فقط؟هذه ال

البرشية حسب الروايات األجنبية فإنهـا  للخسائرأما بالنسبة 
جاءت مغايرة متاما ملا أوردته املصادر املحلية ومل تتجاوز حسبهم 

 ٥٠١جنـدي قتيـل و ٢٠٨٨جريًحا من الضـباط، و ٢٧قتيل و ١٩١
   )٦٤(جريح يف صفوف الجنود.

قارنــة بحجــم أمــا خســائر الجزائــري� فقــد كانــت ضــئيلة م •
الخسائر التـي منـي بهـا اإلسـبان واملعـارك التـي جـرت فلـم 

، أما عند البعض اآلخر فقد )٦٥(شهيد ٢٠٠تتجاوز عند البعض 
شهيد،  ٤٠٠في� ذهب البعض اآلخر إىل  )٦٦(شهيد ٣٠٠بلغت 

ــربط ــة إزاء عــ� ال ــت لهــم مقــربة بالرملي  )٦٧(جمعــوا وجعل
ــة بحصــن املجاهدين"ســاحة ــدى العام ــاي  (عرفــت ل أول م

 حاليا") 

زاد هذا االنتصار املحقـق اإلحسـاس بـالفخر واالعتـزاز لـدى  •
الجزائــري�، وااللتفــاف حــول قيــادتهم التــي قــادتهم إىل 
االنتصار، فعمـت األفـراح واالحتفـاالت كامـل تـراب اإليالـة، 

مع بعـض  )٦٨(وزف الخرب السعيد للسلطان عبد الحميد األول
حمد بك ووكيل خـراج القرصـ الهدايا وقدم له حفيد الداي م

تفاصيل هذا االنتصار الذي حققه الجزائريون، في� توافـدت 
ــذا  ــه ه ــة ل ــة ومبارك ــري مهنئ ــد الجزائ ــ�ة للوف ــوع غف جم

 )٦٩(االنتصار.

تركت هـذه الهز�ـة أثـرا بالغـا عنـد اإلسـبان، فقـد ذكـرتهم  •
بحمالتهــم الفاشــلة الســابقة، خاصــة حملــة شــارلكان ســنة 

الهز�ـة إىل انتكاسـاتهم السـابقة عـىل م، لتضاف هذه ١٥٤١
 )٧٠(عتبات مدينة الجزائر، التي بقيت صامدة أمامهم دامئا.

سطوع نجم الـداي محمـد بـن عـث�ن باشـا يف كامـل العـامل  •
ــبح  ــالمي، وأص ــرب اإلس ــة املغ ــة يف منطق اإلســالمي، وبخاص
ــه  ــه اســتطاع بدهائ ــاس، ألن ــا يف قلــوب الن مشــهوًرا ومحبوبً

أال يـرتك شـيئا للصـدفة، ولـذلك كافـأه  وعبقريته العسـكرية
الســلطان عبــد الحميــد األول بــربدة وســيف وطــرة مرصــعة 
ــا  ــة تكر� ــا واألرشع ــن الســفن ولوازمه ــ� م ــالجوهر والكث ب

 )٧١(وتعظي� له.

خلّدا هـذا النرصـ لـدى الجزائـري� وأطلـق الشـعراء العنـان  •
لقرائحهم، فنظموا العرشات من القصائد الشعرية والكتابات 

تي تخلد هذا النرص التاريخي، ومن هذه األبيـات مـا قالـه ال
الشاعر الجزائري أحمد بن الشيخ سيدي السعيد قدورة وهو 
يُجيب فيها الشيخ محمد بن سعيد بن قـريش التطـوا� عـن 

 أخبار هذه املعركة:
  لِتُْسِمَعَك اليََقَ� َعـِن الَجزَائِرِ   ِهَي األَقْالَُم تَْنِطُقُها املََحاِبـُر 
ـَ�ئِِر   َوبَاُؤوا ِمثْلََ� َجاُؤوا َخـزَايَا   َوأَْعطَْوا َما أَكَنَّ يف الضَّ
 ِمْن َصَواِعِق الِ تَْعُد ِخالََل زَاَخِر   وَكَْم رََمْت الُحُصوُن َعلَيِْهُم 
 )٧٢(إِذَا الْتََقِت الَعَساكُِر بِالَْعَساكَِر.  َوالَ تَْحزَْن فَِإنَّ اللَه َمَعــَنا 

 

ستمرار حالة العداء ب� الطرف� الجزائري واإلسبا�، فـزادت ا
الغارات من الجانب� وأصبح كل واحد منه� يرتصد سفن اآلخـر، 
وقد اتبع محمد بن عـث�ن باشـا سياسـة تكثيـف الغـارات عـىل 
ــادة  ــة بزي ــامل� يف البحري ــام بتشــجيع الع ــبان والقي ســفن اإلس

ور لهم زيادة عىل نصـيبهم املكافآت للّرياس والبحارة، ودفع األج
من الغنـائم، وشـجع صـناعة السـفن، ولـذلك اعتـربت السـنوات 

م من أهـم السـنوات التـي حقـق فيهـا ١٧٨٢-١٧٧٨املمتدة من 
الجهاد البحري أعىل مستوياته، ألن املداخيل زادت فيها وقاربـت 

 )٧٣(املليو� فرنك سنويا.

رثة الغنـائم انتعاش الحركة التجارية مبدينة الجزائر نتيجة لكـ •
فوقـع للتجـار ربـح عظـيم، «واألرسى، ويف ذلك يقول الزهار: 

 ٢٠٠وكان الس�رسة ينادون عـىل األسـارى وقيمـة كـل أسـ� 
، )٧٤(»دورو، فإذا جاء الغداء يفتـدونهم بـألف دور لكـل رأس

وهــذا دليــل عــىل انتشــار الحركــة التجاريــة وكــرثة الغنــائم 
 .واألرسى مبدينة الجزائر يف ذلك الوقت

 اسبًعا: العوامل الماسعدة عىل انتصار اجلزائريني
اختلف املؤرخون يف تفس� العوامل واألسـباب التـي أدت إىل 
انتصار الجزائري� وهز�ة اإلسبان، وكل واحد فيهم يحاول تفس� 
هــذا األمــر مــن وجهــة نظــره، فهنــاك مــن أرجعهــا إىل األخطــاء 

ا إىل دهـاء وعبقريـة الحربية التي وقع فيها اإلسبان، وثان أرجعه
القادة الجزائري� بقيادة محمد بن عث�ن باشا ومسـاعديه مثـل 
عيل خوجة وصالح بـاي...وغ�هم، وآخـر أرجعهـا إىل تأييـد اللـه 
باملالئكة وكراماته التي أنزلها عىل الجيش الجزائري نتيجة إل�انه 

 وصربه، ولذلك نلخص مجمل هذه األقوال في� ييل: 
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 صفحات من تاريخ الرصاع الجزائري اإلسبا� خالل القرن الثامن عرش

ع قرارات قادة الجيش اإلسـبا� وعـىل رأسـهم الرتدد الذي طب •
الكونت أورليل والـدون بيـدرو كاسـتيخون يف اختيـار موقـع 

، وهذا فيـه إنهـاك )٧٥(أيام كاملة ٧اإلنزال، فقد استغرق ذلك 
لقـوى الجـيش الــذي أصـابه العيـاء مــن قلـة النـوم والجهــد 
املبذول خالل هذه املدة، وكان من املفروض أن يختار نقطـة 

ال مسـبًقا قبـل وصـول الحملـة إىل الجزائـر، حتـى يـتم اإلنز 
 اإلنزال بأقىص رسعة ممكنة.

استهزاء اإلسبان بقـدرات الجزائـري� عـىل رد الحملـة وعـدم  •
تقديرهم الجيد ملعطيات املعركـة، سـواء مـا تعلـق بقـدرات 
الجزائــري� العســكرية أو أرض املعركــة نفســها، فقــد دخلــوا 

عىل شاطئ حص�، كـ� أنهـم  املعركة دون أن يقع اختيارهم
فشلوا يف معرفة أماكن تواجد املدافع الجزائرية التي وضعت 

، لـذلك كانـت )٧٦(عىل املرتفعات املطلـة عـىل مكـان نـزولهم
تقديراتهم سيئة، زد عـىل ذلـك أن تخطـيطهم لهـذه املعركـة 

 كان أسوأ.

قوة وفعالية املدفعية الجزائرية التـي كانـت متمركـزة جيـدا  •
ــأرض عــىل املرت ــ� األشــجار والبســات� املحيطــة ب فعــات وب

املعركة، وتآزر وتـدخل القـوات الجزائريـة يف آن واحـد ضـد 
 العدو، أدى إىل حسم املعركة لصالحهم.

مهارة وكفـاءة القـادة الجزائـري� وعـىل رأسـهم محمـد بـن  •
عث�ن باشا ومسـاعديه مثـل صـالح بـاي ومصـطفى خوجـة 

كيـف يخططـون لهـذه وخليفة باي الغـرب... الـذين عرفـوا 
 )٧٧(املعركة.

لعبت املكافآت املالية التي وعد بها الداي محمد بـن عـث�ن  •
دورا مهـ�،  -لكل من يأيت برأس جنـدي إسـبا�-باشا جنوده 

وكانت دافعا ملزيد من الح�س والشـجاعة لـدى الجزائـري� 
دنــان� مقابــل كــل قتيـــل  ١٠مــن أجــل الحصــول عــىل 

هذا الشأن أن جون وولف يفرس ،وم� نالحظه يف )٧٨(مسيحي
هذا األمر عىل أنه جشع بحت لهؤالء املقاتل� الذين يريدون 
الربح املادي فقـط، وهـذا هـو ديدنـه يف كامـل كتابـه فـي� 
يخص كل املعارك التي خاضها الجزائريون خاصة املتطوعـون 
منهم، غ� مبال متاما بعقيدتهم التي تدعوا إىل الجهاد والفوز 

ة إىل ح�سـهم يف الـدفاع عـن وطـنهم وأرضـهم بالجنة زيـاد
التي يريد اإلسبان االستيالء عليها، وهم يف ذلك غـ� متناسـ� 
مأساة إخـوانهم مـن األندلسـي� املوريسـكي� الـذين فعلـوا 
اإلسـبان بهـم األفاعيــل وطـردوهم مـن أرضــهم، زيـادة عــىل 

 االنتقام من اإلسبان الذين يحتلون وهران واملرىس الكب�.

جاعة واإلقــدام اللــذان متيــزت بهــ� القــوات الجزائريــة الشــ •
املدافعة عن املدينة وذكائها الحريب ورسعـة تحركاتهـا داخـل 

 )٧٩(أرض تعرف خباياها بالتفصيل.

الخطة العسكرية املحكمة التي نفذها صالح باي هـي التـي  •
رجحــت الكفــة لصــالح الجزائــري� وأثبتــت ذكــاءه وخربتــه 

 )٠٨( تحقيق هذا النرص.العسكرية، وكانت سببا يف

الكرامات التي حدثت للمجاهدين الجزائـري� أثنـاء القتـال،  •
، حتى قيل إن النار كانت تشـتعل يف )٨١(وقتال املالئكة معهم

 )٨٢(جنود النصارى بعون الله سبحانه وتعاىل.

 
ــادت  ــي ق ــة هــي الت ــارص مجتمع ــإن هــذه العن ــا ف وعموًم

بانية، عــىل الــرغم مــن الجزائــري� لالنتصــار ودحــر الحملــة اإلســ
اختالف التفاس� لهـذه األسـباب، فهنـاك املتعـاطف مـع اإلسـبان 
خاصة األوروبي�، وآخر متعاطف مع الجزائري�، ومع ذلك مهـ� 
كانت التفس�ات فإنها ال تنقص من هذا االنتصار، بل يبقـى مـن 

 أعظم االنتصارات التي حققتها الدولة الجزائرية الحديثة.
 

ةُ   َخاِمتَ
عترب هـذه املعركـة التـي درات وقائعهـا عـىل أرض الجزائـر ت

بداية النهاية للرصاع الجزائري اإلسبا� الـذي دام حـوايل ثالمثائـة 
سنة، حاولت فيها إسبانيا بكل ما أوتيت من قـوة إبقـاء الجزائـر 
ــد للساســة  ــة تأك ــاء هــذه املعرك ــه بانته تحــت ســيطرتها، إال أن

لحديثـة ال �كـنهم احتاللهـا أو والعسكري� اإلسبان أن الجزائـر ا
إخضاعها، لذلك يجب التفك� يف طرائق أخرى لعلهم يستطيعون 
بها تحقيق أهدافهم التي عجزوا عن تحقيقها بالقوة العسـكرية، 
لذلك سنالحظ في� بعـد أن الخيـار الوحيـد املتـاح أمـامهم هـو 

م بتوقيع اتفاق صلح بـ� ١٧٨٦الخيار الدبلومايس الذي بدأ سنة 
طرف�، ليتوج مسار هذا الطريـق الـدبلومايس مبعاهـدة نهائيـة ال

م، تم عىل إثرها انسحاب اإلسبان النهـايئ مـن وهـران ١٧٩١سنة 
سـنة، وبـذلك تضـع  ٢٨٠واملرىس الكب� بعـد احـتالل دام حـوايل 

الحرب أوزارها ب� الجزائر وإسبانيا بعـد رصاع مريـر وألـيم كبـد 
 واألموال.الطرفان خسائر فادحة يف األرواح 
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 صفحات من تاريخ الرصاع الجزائري اإلسبا� خالل القرن الثامن عرش

 :الَهواِمُش 
استطاع الداي محمد بكداش تحرير مدينتي وهران  ١٧٠٨يف سنة  )١(

سنة،  ٢٠٣واملرىس الكب� ألول مرة من االحتالل اإلسبا� بعد احتالل دام 
 بقيادة الضابط الكونت دي مونت�ريا. ١٧٣٢ليعاد احتالله� سنة 

بو القاسم سعد الله، ، ترجمة وتعليق: أ الجزائر وأوروباجون وولف:  )٢(
 .٤٠٣، ص م.٢٠٠٩، املعرفة للنرش والتوزيع، الجزائر ، عامل٢ط

 .٤٠٣نفسه، ص )٣(
م، ١٧٣٧-١٧٣٤بن عث�ن امللقب بالكب� مبليانة ما ب�  محمدولد الباي  )٤(

كان ولده عث�ن الكردي بايا للتيطري، وأمه تدعى زايدة كانت جارية 
، وملا قتل والده عث�ن ببالط موالي إس�عيل سلطان املغرب األقىص

الكردي يف معركة ضد أوالد نايل، حىض محمد الكب� وأرسته برعاية 
صديق والده الباي إبراهيم، الذي صار بايا للتيطري ثم بايا للغرب 

م، كان محمد الكب� يحظى بثقة الداي ١٧٦٠-١٧٥٩الجزائري سنة 
حيث زوجه إبراهيم لخصاله الحميدة، وازداد قربا إليه باملصاهرة، 

ابنته فاطمة وأرشكه يف إدارة البايلك، وتدرج يف املناصب إىل أن صار بايا 
م، وخاللها سجل الباي العديد من ١٧٩٧-١٧٧٩للغرب الجزائري سنة 

ذي املقام الذي أطلعت أزهاره «اإلنجازات، قال عنه أبو راس النارصي 
ي كرم منه غ�ئم جوده، واقتىض اختياره بركة جوده، امللك األصيل الذ

اإلج�ل والتفصيل الرفيع الشأن، السيد محمد باي ابن عث�ن أخلص 
الله جهاده ويرس يف قهر أعداء الدين مراده بأبسط العدل واألمان، 

، محمد أبو راس النارصي: فتح اإلله ومنته يف »الرفيع املجاهد املرابط...
، حققه، التحدث بفضل ريب ونعمته "حياة أيب راس الذاتية والعلمية"
م، ١٩٩٠محمد بن عبد الكريم، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

اإلصالح الثقايف للباي محمد الكب� يف ؛ بلرباوات بن عتو: "١٠٠ص
 ؛ ١٩٧م، ص٢٠٠٣، األبيار، الجزائر، ٣/٤، حولية املؤرخ، عمدينة معسكر"

Gorgouos, Notice sur le Bey D’oran Mohammed Elkebir, 
R.Af, N°1, Alger, 1856, pp 403-406. 

الحمالت العسكرية لدول غرب أوروبا املتوسطية : تجاجنةبوحفص  )٥(
، رسالة ماجست� يف التاريخ، م١٨٣٠-١٧٣٢هـ/١٢٤٦-١١٤٥عىل الجزائر 

اإلنسانية واالجت�عية، املركز الجامعي،  العلومقسم التاريخ، معهد 
 ٦٣م، ص ٢٠١١-٢٠١٠هـ/١٤٣٣-١٤٣٢غرداية، 

مذكرات أحمد الرشيف الزهار نقيب أرشاف الزهار:  فرشيأحمد  )٦(
، تحقيق، أحمد توفيق املد�، عامل املعرفة للنرش والتوزيع، الجزائر

 .٣٧م، ص٢٠١٠الجزائر، 
، ترجمة: ١، طاألتراك العث�نيون يف إفريقيا الش�ليةألرت:  سامحعزيز  )٧(

ة، محمود عيل عامر، دار النهضة العربية للنرش والتوزيع والطباع
 .٥٢٣م.، ص ١٩٨٩ب�وت، لبنان، 

نتساءل ملاذا تأخر حكام اإليالة يف فرض هذا النظام طوال  بدورنانحن  )٨(
املدة السابقة؟ عىل الرغم من عرشات الحاالت التي تم فيها اغتيال 
الحكام نتيجة هذا التسيب يف مقر الحكم، ورمبا راجع لضعف الحكام 

ف اإلنكشارية ألنهم هم من السابق� الذين كان يُتحكم فيهم من طر 
عينوهم فيبدون ضعفاء أمامهم، باإلضافة إىل فقدان حكام اإليالة 

 الجزائرية لربوتوكوالت الحكم ك� كان يحدث يف سائر دول أوروبا.
-١٧٦٦الداي محمد بن عث�ن باشا وسياسته بن عتو:  بلرباوات )٩(

سمرب ، جامعة وهران، الجزائر، جوان/ دي٦/٧"، مجلة عصور، عم١٧٩١
 . ٩٤، ٩٢م.، ص ٢٠٠٥

 .٤١، ٤٠أحمد الرشيف الزهار: املصدر السابق، ص  )١٠(
 .١٦، وثيقة رقم ٥٤، علبة رقم ٣٢٠٥مجموعة رقم  )١١(
مدافع من الربونز،  ٤ألف سك�، و ٥٠من أهم هذه الرشوط دفع  )١٢(

صارية لألرشعة، وكميات  ٥٠٠قنطار بارود و ٥٠٠قنبلة و ٤٠٠و

والعديد من الحبال الضخمة، معتربة من األخشاب ومواد البناء، 
ودفع جميع الهدايا املرتتبة عىل السنوات املاضية أثناء قطع 

، بلرباوات بن ٥٢٦العالقات...، عزيز سامح ألرت: املرجع السابق، ص
 ، ١٠٠عتو: املرجع السابق، ص 

 .٥٢٤سامح ألرت: املرجع السابق، ص  عزيز )١٣(
 .٣٧أحمد الرشيف الزهار: املصدر السابق، ص )١٤(
 .٥٢٩سامح ألرت: املرجع السابق، ص عزيز  )١٥(
وهران والغرب الجزائري يف للمزيد عن هذا التقرير يُنظر: أرميورو،  )١٦(

، تقديم وترجمة: القرن الثامن عرش ميالدي حسب تقرير أرميورو
 م.١٩٧٨محمد القورصو وميكال دي إيبيلزا، املكتبة الوطنية، الجزائر، 

 .٤١أحمد الرشيف الزهار: املصدر السابق، ص )١٧(
 .١٠٠بلرباوات بن عتو: املرجع السابق، ص  )١٨(
-١٤٩٢حرب الثالمثائة سنة ب� الجزائر وإسبانيا أحمد توفيق املد�:  )١٩(

 . ٤٥١، ص ٢٠٠٧، دار البصائر للتوزيع والنرش، الجزائر، ١، طم١٧٩٢
العالقات اإلسبانية الجزائرية يف القرن الثامن شكيب بن حفري: " )٢٠(

"، مجلة اآلداب والعلوم �عرش ميالدي من خالل مخطوط عث� 
، جامعة األم� عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، ١اإلنسانية، ع

 .١٢٤م، ص ٢٠٠٢الجزائر، 
 .١٢٥نفسه، ص )٢١(
 .٦٩بوحفص تجاجنة: املرجع السابق، ص )٢٢(
 .٢٢٧عزيز سامح ألرت: املرجع السابق، ص  )٢٣(
 .١٢٥شكيب بن حفري: املرجع السابق، ص  )٢٤(
، الجزائر الحديثة، ديوان ٢، جتاريخ الجزائراملوجز يف يحي بوعزيز:  )٢٥(

 .١٨٥م، ص ٢٠٠٧املطبوعات الجامعية، الجزائر، 
الفرتة -دراسات وأبحاث يف تاريخ الجزائرنارص الدين سعيدو�:  )٢٦(

م، ١٩٨٤، املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ٢، ج-الحديثة واملعارصة
 .١٥٦ص 

� الجزائر وإسبانيا العالقات السياسية والتجارية بموفقي:  امحمد )٢٧(
، مذكرة ماجست�، قسم التاريخ، م١٨٣٠-١٧٨٦هـ/ ١٢٤٥-١٢٠٠

-١٤٣١معهد العلوم اإلنسانية واالجت�عية، املركز الجامعي، غرداية، 
 ٣٣م. املرجع السابق، ص٢٠١١-٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢

-١٥٠٠نصوص ووثائق يف تاريخ الجزائر الحديث : قنان ج�ل )٢٨(
 ٢٦م، ص٢٠١٠هـ/١٤٣١جزائر، ، دار الرائد للكتاب، الم١٨٣٠

، في� ذكر جيمس ولسن ٤٠٣جون وولف: املرجع السابق، ص  )٢٩(
شخص مبا فيهم املشاة،  ٢٥٤٤٧ستيفانس أن عدد القوات كان 

الخيالة، الفرسان، رجال املدفعية...وغ�هم، أما السفن وتجهيزاتها 
سفينة من نوع آخر،  ٢٤شباك،  ٩ فرقاطة ١٢سفن كب�ة، ٦فكانت 

مدافع هاون ...جيمس ولسن ستيفانس:  ٢ة مدفع وقطع ١٧٦
م، ترجمة، عيل تابليت،  ١٧٩٧- ١٧٨٥، األرسى األمريكان يف الجزائر

 . ٥٩ – ٥٨م، ص ٢٠٠٨منشورات تالة، الجزائر، 
أما املصادر املحلية واملراجع فقد تقاربت يف إعطاء نفس األرقام  )٣٠(

الزهار:  حربية، أحمد الرشيف سفينة ٥٠٠وألف جندي  ٢٠تقريبا 
، امللف الثا�، ١٦، علبة رقم ٣١٩٠، مجموعة ٤٢املصدر السابق، ص 

عجائب األسفار محمد أبوراس النارصي: ، ١، ص١٣Pوثيقة رقم 
، دراسة وتحقيق بوركبة محمد، منشورات وزارة ١، جولطائف األخبار

  ٣٣٨م، ص ٢٠١١الشؤون الدينية واألوقاف، الجزائر، 
Dalarymple (Major), Expedition D’oreilly1775, R.Af, N°5, 
Alger, 1861, pp33.34 

 .٢ص، ١٣P، امللف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٣١(
 .١٥٧نارص الدين سعيدو�: املرجع السابق، ص )٣٢(
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ذكر طرف والية املرحوم السيد صالح باي الطاهر بن أحمد:  محمد )٣٣(
، ٢٦٣ونس، رقم ، مخطوط املكتبة الوطنية، تأم� ببلدة قسنطينة

 .٢٢ص
الزهرة النائرة في� جرى يف الجزائر ح� الجديري التلمسا�:  رقيةابن  )٣٤(

، مخطوط، املكتبة الوطنية، الجزائر، رقم أغارت عليها جنود الكفرة
 .٢٦، ص١٦٢٦

 .٢٧، ٢٦، صنفسه )٣٥(
 .٠١، ص١٣P، امللف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠ مجموعة )٣٦(
 ٢٥٦بق، ص: املرجع الساقنانج�ل  )٣٧(
 ٢٧الجديري التلمسا�: املصدر السابق، ص رقيةابن  )٣٨(
 ١١٣ليكون بذلك عدد الجنود املدافع� عن املدينة يقدر بحوايل  )٣٩(

ألف مقاتل ويبدو الرقم مبالًغا فيه كث�ًا وال يعرب عن الحقيقة، خاصة 
 وأن املصادر املحلية مل تتطرق بتاتًا لهذا العدد الضخم.

 .٢٥٧ – ٢٥٦سابق، صج�ل قنان: املرجع ال )٤٠(
 – ١٧٩٢تاريخ بايات قسنطينة يف العهد الرتيك : فايستأوج�  )٤١(

، ١، ترجمة، صالح نور، تقديم، الشيخ عبد الرح�ن شيبان، طم١٨٧٣
 . ٣١م، ص ٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢دار قرطبة للنرش والتوزيع، الجزائر،

(42) Berbrugger (Adrien), Reprise D’oran par Les Espagnols 
en 1732, R.Af, N°8, Alger 1864, p174. 

هو ديدن األوربي� دامئا عندما يتعلق األمر مبعاركهم ضد  هكذا )٤٣(
الجزائري�، وليك يربروا هزامئهم يلجؤون إىل العوامل الطبيعية مثل 
الرياح واألمطار وغ�ها، وهي كلها مباررات غ� مقنعة متاما، ناس� 

 ه.أو متانس� قوات الجيش الجزائري وعبقرية قادت
(44) Mazarredo (Joseph de), Expédition D’oreilly Contre 

Alger en 1775, R.Af, N°8, Alger, 1864, pp 255, 257.  
 .٤٦٥أحمد توفيق املد�: املرجع السابق، ص )٤٥(
 .١٥٨الدين سعيدو�: املرجع السابق، ص نارص )٤٦(
 .٢٧ابن رقية الجديري التلمسا�: املصدر السابق، ص )٤٧(
ت السياسية والتجارية ب� الجزائر وإسبانيا العالقاامحمد موفقي:  )٤٨(

، مذكرة ماجست�، قسم التاريخ، م١٨٣٠-١٧٨٦هـ/ ١٢٤٥-١٢٠٠
-١٤٣١معهد العلوم اإلنسانية واالجت�عية، املركز الجامعي، غرداية، 

 .٣٧م، ص٢٠١١-٢٠١٠هـ/ ١٤٣٢
 .١٥٩سعيدو�: املرجع السابق، ص الديننارص  )٤٩(
 .٤٢بق، ص الزهار: املصدر السا الرشيفأحمد  )٥٠(
 .٥٣٠عزيز سامح ألرت: املرجع السابق، ص )٥١(
 .٢ص ،١٣P، امللف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٥٢(
، تحقيق، حسا� تاريخ بايات قسنطينة، املرحلة األخ�ة: مجهول )٥٣(

؛ اآلغا ١٠م، ص١٩٩٠مختار، منشورات دحلب، حس� داي، الجزائر، 
 .٢٥٠بن عودة املزاري: املصدر السابق، ص

هـ ٤٧٩يُذكرنا هذا األمر مبا فعله املرابطون يف معركة الزالقة سنة  )٥٤(
بقيادة يوسف بن تاشف�، عندما استنجد بهم املعتمد بن عباد ضد 
النصارى، فهاجموا النصارى باإلبل وكانت املعركة فاصلة أبقت 

 األندلس إسالمية ملدة قاربت أربعة قرون من الزمن.
 .٣٣بق، صأوج� فايست: املصدر السا )٥٥(
 .٤٣-٤٢الزهار: املصدر السابق، ص ص الرشيفأحمد  )٥٦(
رشح تنوير البصائر واألبصار يف تحريض سلطان حسا� مختار: " )٥٧(

"، املجلة املغاربية للمخطوطات، أع�ل الجزائر عىل قتال الكفار
، جامعة ٤م، ع٢٠٠٦امللتقى الوطني للرتاث املخطوط، نوفمرب 

 .٢٢٨م، ص ٢٠١٣الجزائر، الجزائر،
 .٤٣الزهار: املصدر السابق، ص الرشيفأحمد  )٥٨(
 .٣١التلمسا�: املصدر السابق، ص الجديريابن رقية  )٥٩(

 .٠٢، ص ١٣P، امللف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٦٠(
 .٤٣أحمد الرشيف الزهار: املصدر السابق، ص )٦١(

(62) Mazarredo (J. de), op.cit, p265. 
(63) Berbrugger (A), op.cit, p184. 

جندي وجرح  ٥٠٠ضابطا و ٢٧جون وولف أن عدد القتىل بلغ  يقول )٦٤(
جندي، جون وولف، املرجع السابق، ص  ١٠٠٠ضابطًا وأكرث من  ١٩١
 اوهكذا هي عادة األوروبي� يقللون من خسائرهم حتى ينقصو ؛ ٤٠٦

من انتصارات الجزائري� وال يعطونها  حقها من القيمة واالهت�م، 
 . معركة بسيطةعكس انتصاراتهم ولو كانت يف

 .٢، ص ١٣P، امللف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٦٥(
 .٣١ابن رقية الجديري التلمسا�: املصدر السابق، ص  )٦٦(
الحلل السندسية يف تاريخ وهران والجزيرة محمد أبو راس النارصي:  )٦٧(

 .٣٣٨، ص٣١٨٢، مخطوط املكتبة الوطنية، الجزائر، رقم األندلسية
م، ١٧٧٣هـ/١١٨٧م، جلس عىل العرش سنة ١٧٢٦هـ/ ١١٣٨ولد سنة )٦٨(

سنة، يف عهده عرفت الدولة العلية عدة إصالحات  ١٦ومدة حكمه 
م، مثل محاربة الفساد وبعض ١٧٧٥هـ/١١٨٩ابتداًء من سنة 

اإلصالحات اإلدارية، وعرف عهده الكث� من الحروب ضد الدولة 
 ٦٦اهز م، عن عمر ين١٧٨٩هـ/١٢٠٣الصفوية وروسيا، تويف سنة 

، تاريخ الدولة العلية العث�نيةسنة...، محمد فريد بك املحامي: 
، دار النفائس، ب�وت، لبنان، ١تحقيق، إحسان حقي، ط

 . ١٨٦، ١٨٤م، ص١٩٨١هـ/١٤٠١
 .٥٣٢عزيز سامح ألرت: املرجع السابق، ص  )٦٩(
 .٣٩أمحمد موفقي: املرجع السابق، ص )٧٠(
 .٥٣٢عزيز سامح ألرت: املرجع السابق، ص  )٧١(
، دار األمة ٥، ج٣، جتاريخ الجزائر العامالرحمن الجياليل: عبد  )٧٢(

 .٢٤٦، ٢٤٥م، ص٢٠١٠للطباعة والنرش والتوزيع، الجزائر، 
القرصنة، -دراسات عن الجزائر يف العهد العث�� املنور مروش:  )٧٣(

 .٤٦٨، دار القصبة، سعيد حمدين، الجزائر، ص ٢، ج-األساط� والواقع
 .١٤٤السابق، ص  أحمد الرشيف الزهار: املصدر )٧٤(
 .٥٣١عزيز سامح ألرت: املرجع السابق، ص )٧٥(
 .٤٠٦جون وولف: املرجع السابق، ص  )٧٦(
 .١٦١نارص الدين سعيدو�: املرجع السابق، ص  )٧٧(
 .٤٠٤جون وولف: املرجع السابق، ص  )٧٨(
 .٤٦٩أحمد توفيق املد�: املرجع السابق، ص  )٧٩(
 ، تحقيق، حسا�تاريخ بايات قسنطينة، املرحلة األخ�ةمجهول:  )٨٠(

 .١٠م، ص١٩٩٠مختار، منشورات دحلب، حس� داي، الجزائر، 
ال �كننا نفي أو تصديق هذا األمر، لكن نقول إنه ثبت عرب التاريخ  )٨١(

اإلسالمي منذ غزوة بدر الكربى مثل هذه الكرامات للمجاهدين 
املخلص�، ألن الله سبحانه وتعاىل �د عباده باملالئكة للقتال معهم 

املظلوم�، و�كن أن يكون حدث هذا األمر يف نرصة لدينه وعباده 
 هذه املعركة.

 .٢، ص١٣P، امللف الثا�، وثيقة رقم ١٦، علبة رقم ٣١٩٠مجموعة  )٨٢(


