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َمةُ   ُمَقدِّ
مرت الدولة الجزائرية كغ�ها من دول العـامل، بالعديـد مـن 
الفرتات واملراحل التاريخية الحافلـة باألحـداث املثـ�ة لالهـت�م، 

اجد العث�� فيها من ب� أهم هذه املراحل، هذا والتي يعترب التو 
التواجــد الــذي مل يكــن نتيجــة معــارك حربيــة خاضــتها القــوات 
املسلحة ضد األهايل، عىل غـرار مـا حـدث يف الشـام أو مرصـ أو 
العراق، ولكن كان بناءا عىل طلب الدولة والسكان إلنقاذهم من 

عد الهجـوم خطر الزحف الصليبي االستع�ري األورويب وخاصة ب
االســبا�، وبالتــايل هــذه الوضــعية جعلــت الوجــود العــث�� يف 
الجزائر يتميز بطبيعة خاصة، تختلف عن وجودها يف بقية الدول 

تالشـت مبجـيء  ةاألخرى، إال أن هذه الرابطة الجزائرية العث�نيـ
االســتع�ر الفرنيســ، لتعــود هــذه العالقــة مــن جديــد يف الفــرتة 

ت وعوامل تحركها مصالح البلدين، بناًء عـىل الراهنة وفًقا ملعطيا
ما تقـدم سـيتم معالجـة إشـكالية رئيسـة يف هـذا املوضـوع تـم 

إىل أي مـدى �كـن اعتبــار صـياغتها يف التسـاؤل املركـزي التـايل: 
الرابط التاريخي عامل مهم لتوجيه العالقـات الجزائريـة الرتكيـة 

 يف الفرتة الراهنة؟
راء إجـراء هـذه الدراسـة، يف تتمثل أهم األهداف الكامنـة و 

الرتكيـة -سعي الباحث لتوضيح بعض محددات العالقة الجزائرية
يف أبعادها املاضـية والحـارضة واملسـتقبلية، بغيـة الوقـوف عنـد 
مختلف مضام� هذه العالقة يف الفرتة الراهنة، وهـو مـا يسـاعد 
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البــاحث� واملهتمــ� بجــوهر هــذه العالقــة، يف معرفــة مســاراتها 
قبلية، والتنبؤ ألهم تحوالتها، خاصة وأن موضـوع العالقـات املست

الرتكية يف الفرتة الراهنة مل يحظى بالكث� من االهت�م، -الجزائرية
ذلــك بســبب انقطــاع العالقــة بــ� الطــرف� ملــدة طويلــة، فــرتة 

 االستع�ر الفرنيس.

طبيعة التواجد العثماين يف اجلزائر وموقف 

 لجزائرالسلطنة من احتالل فرناس ل
 السياق التاريخي للتواجد العث�� يف الجزائر وأسبابه

 األوضاع الجزائرية قبيل فرتة الحكم العث��
متيزت الفرتة السابقة لوصول العث�ني� للجزائر بقيام الدولة 

م)، التي تنسـب إىل زيـان بـن ثابـت والـد ١٥٥٤-١٢٣٥الزيانية (
تلمسان دخلت يف  ، هذه الدولة التي كانت عاصمتها)١(يغمراسن

ــع  ــارة م ــريني�، وت ــع امل ــارة م ــلة، ت ــروب متواص ــات وح رصاع
الحفصي�، ك� عانت من الرصاعات واالنشـقاقات الداخليـة بـ� 
القادة الزياني� أنفسهم من أجل الحصول عىل السـلطة، وكانـت 
نتيجة هذه األوضاع تحالف بعـض القـادة املحليـ� مـع اإلسـبان 

هذا الوقت متكـن اإلسـبان مـن االسـتيالء ضد الدولة الزيانية. يف 
م)، ويف نفس الفرتة تم تقسيم ١٤٩٢عىل غرناطة باألندلس سنة (

دول املغرب بـ� الـدول األوروبيـة، حيـث متكنـت الربتغـال مـن 
. ففي )٢(التوسع يف املغرب، وايطاليا يف تونس، وإسبانيا يف الجزائر

املـرىس الكبـ� م قامت إسبانيا بإرسال حملة إىل مينـاء ١٥٠٥سنة 
م، ١٥٠٥يف غرب الجزائر فاستولت عليـه يف العـارش مـن سـبتمرب 

م، ليستولوا عىل بجايـة ١٥٠٩واتسع نطاق الحملة اإلسبانية سنة 
بعد سقوط وهران، وهكذا مع بداية القـرن السـادس عرشـ بـدأ 

، هذا ما دفع بسكان ش�ل )٣(الرصاع املغاريب مع الدولة اإلسبانية
ــا عامــة وســ ــر خاصــة، لاللتجــاء إىل الســلطان إفريقي كان الجزائ

فاســتجابت  العــث�� "الســلطان ســليم األول" برســالة اســتنجاد.
الدولة الستغاثاتهم. ولذلك مل يكـن دخـول العث�نيـ� إىل شـ�يل 
إفريقيا نتيجة معارك حربية خاضتها القوات املسـلحة العث�نيـة 

ث�نيـة عـىل ضد أهايل البالد، أو تدخل مبـارش مـن الحكومـة الع
 .)٤(غرار ما حدث يف الشام أو مرص أو العراق

التواجد العث�� يف الجزائر (قدوم األخوين عروج وخ� الدين 
 برباروس)

استنجد الجزائريون باإلخوة األتراك عروج وخ� الـدين نظـرا 
األخــوين بحــارين مــاهرين  ولكــونللــروابط الدينيــة املشــرتكة، 

 واكتســبا خــربة كبــ�ة يف هــذا اشــتغال بالقرصــنة ضــد املســيحي�
امليدان، لهذا استنجد بهم الحاكم الحفيص لبجاية لطـرد اإلسـبان، 
وقد لبى عروج وأخـوه خـ� الـدين النـداء والتحقـا ببجايـة عـام 

م، و فور وصول األخوين عمال عىل طـرد اإلسـبان، ويف عـام ١٥١٢
م استنجد سكان العاصمة بهـ� مبـا يف ذلـك حاكمهـا سـامل ١٥١٦

، ويف ذلــك الوقــت كــان عــروج متواجــد يف )٥(وميي الثعــالبيالتــ
م، فتوجـه إىل الجزائـر ١٥١٣جيجل التي بويـع أمـ�ا عليهـا عـام 

العاصــمة لكنــه مل يــتمكن مــن طــرد اإلســبان منهــا، وقــام بقتــل 
حاكمهــا ســامل التــوميي الثعــالبي لــيعلن نفســه ســلطانا عليهــا، 

ليانة وتنس ودلس، واستوىل األخوان في� بعد عىل مدن املدية وم
)، ١٥١٦األخوين عـىل  اإلسـبان يف الجزائـر (نـوفمرب انتصاروبعد 

م فدخلها دون مقاومة، إال أن ١٥١٧توجه عروج إىل تلمسان سنة
القوات اإلسبانية عاودت الهجوم عىل تلمسان واستطاعت حينهـا 

 .)٦(م١٥١٨قتل عروج وجنوده عام 
ة العث�نية رسـميًا، ليقوم خ� الدين بعدها باالستعانة بالدول

وقد وصلت مساعدة السلطنة قبل وصـول القـوات اإلسـبانية إىل 
، وقد جاء دعم السلطنة تلبية لطلـب خـ� )٧(السواحل الجزائرية

الدين وسكان الجزائر الذين وجهوا رسالة اسـتغاثة إىل السـلطان 
ــام  ــة الغــزو اإلســبا� بعــد اســتيالء ١٥١٩ســليم األول ع ، ملوجه

عــىل مرصــ، وذلــك يف مقابــل ضــم الجزائــر إىل  الســلطان ســليم
. وبـذلك )٨(اإلمرباطورية العث�نية وإقرار سـيادة السـلطان عليهـا

أصبحت الجزائـر تحـت حكـم الدولـة العث�نيـة رسـميا، ودعـم 
السلطان هذا القرار بقرارات تنفيذية، فأرسل إىل الجزائر قوة من 

ية للقضاء عىل من الجنود اإلنكشار ٢٠٠٠، وحوايل املدفعيةسالح 
اإلسبان، كان هذا الدعم رضوري للقضـاء عـىل اإلسـبان وتحقيـق 
األمن واالستقرار الـداخيل والخـارجي يف املنطقـة، وبـذلك كانـت 
ــيادة  ــت الس ــدخل تح ــا ي ــ�ل إفريقي ــيم يف ش ــر أول إقل الجزائ

 .)٩(العث�نية

 مراحل احلكم العثماين يف اجلزائر

 م)١٨٣٠-م١٥١٨(
 في� ييل:وتتمثل هذه املراحل 

 م): ١٥٨٧-١٥١٤"أم� األمراء" ( )١٠(عرص البايات
مثلت هذه الفرتة أزهى مراحل الحكـم العـث�� يف الجزائـر، 
فقد عرفت البالد االزدهار والرقي يف مختلف الجوانب التعليمية، 
ــة  ــ� فئ ــاون ب ــع إىل التع ــذا راج ــة وه ــادية، والعمراني واالقتص

ــاس" ــاء ا )١١("الري ــادة وأبن ملنطقــة، كــ� ســاهم مهــاجروا يف القي
األندلس يف تنمية البالد وازدهارها بفضل خربتهم ومهارتهم التـي 
ــاد  ــة االقتص ــرا�، وتقوي ــاء العم ــن والبن ــة امله ــا يف ترقي وظفوه

سـنة بسـيطرة  ٧٠الجزائري. ك� متيزت هذه الفرتة التـي دامـت 
رياس البحر أو جنود البحريـة عـىل السـلطة، وكـان قـرار تعيـ� 

م يـأيت مـن طـرف السـلطان العـث��، كـ� عرفـت الحيـاة الحاك
 .)١٢(السياسية نوعا من االستقرار والتحالف ضد العدو اإلسبا�

 م): ١٦٥٩-١٥٨٦الثالث� ( )١٣(حكم الباشوات
جاء هذا األسلوب يف الحكم نتيجة خـوف البـاب العـايل مـن 

يل استقالل الجزائر عن السلطنة العث�نية، لهـذا قـرر البـاب العـا
برتكيا أن ينصب عىل الجزائر باشا يع� ملدة ثـالث سـنوات، وأول 

م، هـذا األخـ� ١٥٨٦باشا ع� عىل الجزائر هـو دايل أحمـد سـنة 
الذي كرثت يف عهده الغزوات البحرية الجزائريـة ضـد السـواحل 
األوروبية (إسبانيا، صقلية وكورسيكا، ونابويل)، لقتل أثناء املعركة 
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املتمـردين الليبيـ�. فخلفـه خرضـ باشـا  التي خاضها جيشه ضـد
الذي قمع ثورة املقرا� لسبب هجومه عىل الثكنـات العسـكرية 
الرتكية، إال أنه تم سجنه من قبل السلطة العث�نية بسبب وشاية 
اليولداش (هم القوة برية الرتكية كان سكان الجزائـر يكرهـونهم 

بان باشـا ثـم لترصفهم الغليظ) بنهبه ألموال الخزينة، ليخلفه شع
. لقد كان تعي� الباشا ملدة قصـ�ة مقـدرة )١٤(مصطفى باشا...إلخ

بثالث سـنوات عامـل مهـم يف تعزيـز حلقـة البحـث عـن الـرثوة 
والنهب ومحاولة تحقيق أكرث ربح يف هذه الفرتة، هـذا مـا جعـل 
من مقومـات السـلطة تـتالىش لتبقـى مجـرد مظـاهر وشـكليات 

أمـا السـلطة الحقيقيـة فقـد  تتمثل يف القرصـ والحـرس الخـاص،
انتقلت من الباشا إىل الديوان بعدما كان هذا األخـ� ال �لـك إال 

 .)١٥(رأيًا استشاريًا أصبح هو املرجع يف تسي� شؤون الدولة
 م): ١٦٧١-١٦٥٩( )١٦(حكم األغوات

حظي حكم الباشوات عىل سخط السكان وغضبهم، هـذا مـا 
ــه ب ــة إىل تبديل ــة العث�ني ــع بالدول حكــم األغــوات، فاســتغل دف

اليولداش هذه املناسبة لتقلد مناصب الحكـم ومل تسـتطع فرقـة 
الرياس البحرية التصدي ملخططهـم بسـبب ضـعفها النـاتج عـن 
هالك أغلب أسطولهم يف معركة البندقية، فقـرر قـادة اليولـداش 
إعطاء السلطة التنفيذية ألحد أعضـائهم، وأطلقـوا عليـه تسـمية 

كمـه ال تتجـاوز ثالثـة أشـهر. أمـا السـلطة اآلغا، وكانـت مـدة ح
الترشيعية فقد تم إسنادها إىل الديوان، وقد أثبـت هـذا الحكـم 
فشله منذ البداية كسابقه، حتى أنه يعترب أسوء منـه حيـث كـان 
مآل كل األغوات القتـل بسـبب الفتنـة التـي كانـت سـائدة، ويف 

عـىل هذه الفرتة برز الرصاع الفرنيسـ اإلنجليـزي حـول السـيطرة 
 .)١٧(ش�ل إفريقيا

 م): ١٨٣٠-١٦٧١حكم الدايات (
يف هــذا الحكــم أصــبح الحــاكم الــذي أطلــق عليــه تســمية 

يعــ� يف منصــبه مــدى الحيــاة، عــىل عكــس األنظمــة  )١٨(الــداي
السابقة، حيث يتم تعيينه بناًء عىل اقـرتاح مـن الـديوان العـايل، 

ل هـذا وتعي� رسمي من طرف السلطان العث��. ك� أنـه يف ظـ
الحكم أصبحت الجزائر أكرث استقالالً عن اإلمرباطورية العث�نيـة، 
فالداي ينتخب من طـرف الـديوان العـايل (املجلـس) كـ� سـبق 
الذكر هذا األخ� الذي يعترب السلطة الترشيعية يف الجزائر، ليـتم 
ــــديوان العــــايل للحــــاكم عــــرب إصــــدار  تثبيــــت اختيــــار ال

ــالتعي� مرســوم"فرمان"من طــرف الســلطان ال ــث�� ليقيضــ ب ع
الرسمي لهذا املنتخب، ومنـه فالدولـة العث�نيـة كانـت سـلطتها 
شكلية عىل الجزائر يف هـذه الفـرتة متثلـت يف االعـرتاف مبراسـيم 
التعي� والتعاون يف مجال الحروب كتقديم املسـاعدة العسـكرية 
للسلطنة يف حالة تعرضها العتـداء خـارجي كـ� حـدث بالنسـبة 

 .)١٩(م١٨٢٧ارين سنة ملعركة ناف
 

 التنظيم السيايس واإلداري للجزائر

 يف العهد العثماين
قســمت الجزائــر يف ظــل الحكــم العــث�� إىل ديــواني�: 

الخـاص وهـو مجلـس الدولـة، والـديوان العـام وهـو  )٢٠(الديوان
املجلس العمومي، فالديوان الخاص الذي هو املجلـس التنفيـذي 

حكم املطلق ويسـاعده يف مهامـه للدولة يرتأسه الداي صاحب ال
خمس موظف� سـام� مـن األتـراك مبثابـة وزراء (واملتمثلـ� يف: 
الخزناجي وهو نائـب الـداي املكلـف بالخزينـة العموميـة، وآغـا 
الصبايحية وهو القائد العام للجيش، ووكيل الخرج وهو املسئول 

فيها السفن ومتوين األسـطول باألسـلحة  تبنىعن الوراشات التي 
صيانة املوانئ البحريـة والحربيـة وتحصـينها فهـو مبثابـة وزيـر و 

البحرية، وخوجة الخيل مكلف بالجباية واملرافق العامـة التابعـة 
للدولة، وبيت املالجي الذي يسهر عىل تسي� بيت املال والعقـود 
واملواريث)، ثم تأيت مرتبـة الكتـاب املتكونـة مـن أربعـة أعضـاء 

هـام إداريـة متنوعـة مثـل تحريـر يرأسهم الباشـكاتب يتولـون م
ــدل  ــف بالع ــا، باإلضــافة إىل شــيخ اإلســالم املكل الرســائل وغ�ه
ــة  ــة الغذائي ــف باملئون ــرج املكل ــل الخ ــة، ووكي ــؤون الديني والش
للسكان، كذلك هناك رجال األمن وقائد الفحص املكلف بتحصيل 
الرضائب، يف ح� أن الديوان العام الذي �ثل املجلس الترشـيعي 

 .)٢١(من املوظف� السام� األتراك يتكون
أما في� يتعلق بالتنظيم اإلداري فقد تم تقسـيم الجزائـر إىل 

 :)٢٢(إدارية وهي كالتايل مقاطعاتأربعة 
 دار السلطان:-١

توجد هذه املقاطعة اإلدارية يف الجزائر العاصـمة ونواحيهـا، 
 حيث متتد من مدينة دلس يف الرشق إىل مدينة رششال غربا، أمـا

يف الجنوب فيحدها البايليك التيطري، ك� أن مقر نائب السلطان 
 العث�� يقع يف هذه املقاطعة.

 الرشق: ) ٢٣(بايليك-٢
ــد هــذه املقاطعــة مــن الحــدود  وعاصــمتها قســنطينة ومتت

القبائـل الكـربى يف الغـرب، أمـا مـن  بالدالتونسية رشقًا إىل غاية 
 الجنوب الصحراء. الش�ل فيحدها البحر األبيض املتوسط ومن

 بايليك الغرب: -٣
متتد هذه املقاطعة اإلدارية من الحدود املغربية غربا إىل غاية 
بايليك التيطري رشقا، أما يف الجنوب فتحدها الصحراء ومن 
الش�ل البحر األبيض املتوسط، ك� أن هذه املقاطعة شهدت 

ىل تغ�ا يف مقر عاصمتها، فبعد أن كانت مازونا هي العاصمة إ
م، انتقلت العاصمة إىل مدينة معسكر، ثم صارت ١٧١٠غاية عام 

 م.١٧٩٢وهران هي العاصمة بعد مغادرة اإلسبان منها عام 
 بايليك التيطري (الوسط):  -٤

وتعترب أصـغر املقاطعـات اإلداريـة، كانـت عاصـمتها املديـة، 
 تتوسط سهل املتيجة والصحراء من الش�ل إىل الجنوب.
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 دية واالجتماعية اجلزائريةاحلياة االقتصا

 يف ظل احلكم العثماين
في� يتعلق بالجانب االقتصادي فكانت الوضعية ال بأس بهـا 
يف الجزائر إبان هذه املرحلة، فعىل الرغم من أن الصناعة مل تكن 
متطورة باملقارنة مـع الـدول األوروبيـة املجـاورة، إال أنهـا كانـت 

وبا مثل صـناعة النسـيج تعرف معظم الصناعات التي تعرفها أور 
واألحذية والدباغة والرسوج ومـواد السـفن والسـالح والبـارود... 
إلخ، هذا باإلضافة  إىل صيد السمك، وأغلب هذه صناعات كانت 
تسد حاجيات السكان باإلضافة إىل تصدير الفائض، أما املبـادالت 
التجارية مع الخارج فقد كانت تجرى مع كل من تونس واملغرب 

، وكانـت الصـناعة املحليـة )٢٤(ة إىل بعض الدول األوروبيةباإلضاف
منظمة تنظي� دقيقا بحيث كـان الحـرفي� منخـرط� يف نقابـات 
حســب التخصــص، كــ� لعبــت الهجــرة األندلســية دورا مهــ� يف 
تحريك النمو االقتصادي من خـالل إدخـال العديـد مـن الحـرف 

ية، والصناعية، أما املتطورة يف مختلف امليادين العمرانية، والفالح
سكان الريف  فيمثلون أغلبية السكان ويشتغلون يف الفالحة من 
تربية املوايش وزراعة األرايض الخصبة مبختلف املنتجـات خاصـة 

  )٢٥(القمح والشع�
فقــد كــان املجتمــع الجزائــري يف  )٢٦(أمــا الحيــاة االجت�عيــة

العهد العـث�� مقسـم إىل عـدة طبقـات وطوائـف كـل حسـب 
صول والجهات التي ينتمـي إليهـا. حيـث كـان األتـراك �ثلـون األ 

الطبقة الحاكمة التي تسند إليها أهم املسـؤوليات وتتمتـع بكـل 
الصالحيات واالمتيازات مل�رسة السلطة، والكراغلة (أب تريك وأم 
جزائرية)، وهناك أهل املخزن من القبائل الحليفة الذين �لكـون 

ن مـن وادي ميـزاب باإلضـافة إىل أرايض خصبة، وهنـاك القـادمو 
السود املتحررون الذين كانوا يحرتفـون املوسـيقى وفنـون البنـاء 

 )٢٧(...إلخ 

 احلياة الثقافية والدينية
متيزت هذه املرحلة بسيادة اإلسـالم الـذي كـان رابطـا متينـا 
محك� بـ� مختلـف أصـناف السـكان، وكـان يعمـل عـىل صـهر 

ــاالنت�ء إىل أ  ــق الســكان ليشــعروا ب ــي� يتعل مــة واحــدة، أمــا ف
باملحتوى الحضاري لهذه الفرتة فقد شهد العديد مـن الفرنسـي� 
يف فرتة االحتالل بأن األمية كانت منعدمة تقريبا يف الجزائر، فكل 

يعرفون القراءة والكتابة، وباعتبار األتراك مل يكونوا  كانواالسكان 
ذا الرقـي يعتنون بالثقافة مثل الحرب فإن هذا يـدل عـىل أن هـ

. إال أن مكانـة الجزائـر )٢٨(واالزدهار نابع من الجزائريون أنفسهم
تراجعت في� بعد لتقـع تحـت وطـأة االسـتع�ر وينتهـي بـذلك 

 التواجد العث��.

 

 العالقات اجلزائرية يف الفرتة العثمانية
كانت العالقات املغاربية متوترة،  عىل املستوى املغاريب: •

ونس إقلي� تابعا لها، أما تونس فرتفض فكانت الجزائر تعترب ت
ذلك، يف مقابل ذلك فإن تونس كانت لها أط�ع يف قسنطينة، 
أما املغرب فكان لها هي األخرى أط�ع قد�ة يف تلمسان، 
وهو ما دفعها إلقامة مؤامرات وتحالفات كث�ة ب� البلدان 
املغاربية من أبرزها زحف تونس وليبيا من تونس إىل 

م، وكذا زحف املغرب نحو تلمسان، ١٧٠٢ام قسنطينة ع
 وكانت أحيانا تلجأ لتحالف مع الدول األوروبية ضد الجزائر.

: كانت الجزائر السي� يف عهد عىل املستوى األورويب •
البايلربايات تتمتع مبكانة مرموقة، إذ أن الدول األوروبية 
كانت تقدم لها الهدايا وتدفع لها الرضائب يف أوقات الضعف 

بادر بحمالتها العسكرية يف أوقات القوة، أما األسبان فقد وت
كانت العالقة معها متوترة بسبب هجوماتها وحمالتها 
الصليبية التي كان يقوم بها عىل السواحل الجزائرية، والتي 
منيت أغلبها بالهز�ة، أم في� يتعلق بعالقة الجزائر بفرنسا 

امتيازات يف هذه الفرتة فقد كانت جيدة حيث منحتها 
تجارية هامة، وسمحت لها بإنشاء مؤسسات يف عنابة والقالة 
والقل لصيد املرجان وتصدير الحبوب إىل أوروبا مقابل دفع 
رضيبة للحكومة الجزائرية، ك� أن الجزائر اعرتفت 
بالجمهورية الفرنسية بعدما قامت الثورة الفرنسية سنة 

يبدأ التوتر ب�  م، وكانت تقرض فرنسا أمواالً طائلة ومل١٧٨٩
البلدين إال مبجيء نابليون بونابرت للحكم وبداية األط�ع 

 .)٢٩(االستع�رية
أما في� يتعلق بعالقة الجزائر بالواليـات املتحـدة األمريكيـة 
فالجزائر أول دولة اعرتفت بالواليـات املتحـدة األمريكيـة كدولـة 

ا بنوع مستقلة كاملة السيادة والحقوق، وقد طبعت العالقة معه
من التعاون تارة، والتوتر تارة أخرى، وذلك بسبب مشكلة مـرور 

 السفن األمريكية عرب البحر األبيض املتوسط.

 االحتالل الفرنيس للجزائر
 انهيار األسطول الجزائري:  .أ

لقد مارست الجزائـر هيمنتهـا عـىل البحـر األبـيض املتوسـط 
ـائب عـ ىل بفضل أسطولها البحري الـذي سـاعدها يف فـرض الرض

السفن التي كانت تعـرب البحـر األبـيض املتوسـط مقابـل تقـديم 
الح�ية لها، هذه الوضعية التي دفعت الدول األوروبيـة لتفكـ� 

 ١٨١٦يف وضع حد لهذه السـيطرة فتحالفـت ضـدها، ففـي عـام 
، )٣٠(نجحت إنجلرتا برضب األسطول الجزائري وحطمت جـزء منـه

ئـري، قـام السـلطان وبعد هذه الرضبة املوجعـة لألسـطول الجزا
م  بطلــب املســاعدة مــن ١٨٢٠العــث�� "محمــود الثــا�"  ســنة 

ـــانيون وحلفـــائهم  ـــوار اليون األســـطول الجزائـــري ملواجهـــة الث
عـاودت الدولـة  ١٨٢٧األوروبي�، فلبت الجزائر النداء، ويف سـنة 

العث�نية طلب املساعدة من األسطول الجزائري لتعزيز أسطولها 
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ملسيحي (إنجلرتا، وروسيا، وفرنسـا) يف معركـة ملواجهة التحالف ا
م التـي أســفرت عــن تحطــيم ١٨٢٧أكتــوبر  ٢٠نفـارين البحريــة 

معظم قوات األسطول العـث�� الـذي نجـت منـه حـوايل ثالثـ� 
باخرة من بينها عرش بواخر جزائرية، وبهذا خرست كال الـدولت� 

 .)٣١(أسطوله� يف هذه املعركة
 للجزائر:وقائع االحتالل الفرنيس  .ب

كانت فرنسا تسعى الحتالل الجزائر منذ خروج إسبانيا نهائيا 
م، وقد تجسدت هـذه املطـامع أكـرث مـع تـويل ١٧٩٢من وهران 

نابليون بونابرت الحكم الـذي كـان يتوعـد بخـوض الحـرب ضـد 
الجزائر إثر احتجاز الجزائـر سـفينت� فرنسـيت�، وكـذا مـن أجـل 

ــاليون والكورســك ــر األرسى اإليط ــن طــرف تحري ــ� م ي� املعتقل
الحكومة الجزائرية، فبعث بجواسيس ومن بينهم الضابط بوتـان 

boutin  م من أجل تحقيق مخططهـا االسـتع�ري، إال ١٨٠٨سنة
أن انشغال نابليون يف مواجهة الثـورة اإلسـبانية وخـوض حملتـه 

، ك� طرحت )٣٢(ضد روسيا حالت دون تنفيذ مخططه يف الجزائر
-١٨١٤مناقشات مؤمتر فيينا الـذي عقـد سـنة  مسألة الجزائر يف

م بعد مرحلة الحروب الثورة الفرنسية، والذي تم فيه طرح ١٨١٥
مسألة تأسيس الرابطة البحرية من طرف بريطانيا تكون مهمتهـا 
إعطاء األوامر للقناصل املعتمـدين يف الجزائـر، إال أن املرشـوع مل 

وروبيــة، لكــن يلقــى رضــا الحــارضين نظــرًا لتنــاقض املصــالح األ 
بريطانيا ورغـم فشـلها يف متريـر مرشـوعها فإنهـا أرسـلت حملـة 
عسكرية بقيـادة اللـورد اكسـموث لرضـب الجزائـر العاصـمة يف 

م الذي اتفقت ١٨١٩م، ثم جاء مؤمتر اكس الشبيل ١٨١٦أوت ٢٧
فيه األمم املسيحية عىل رضورة إبعاد القوة العسكرية الجزائريـة 

حر األبيض املتوسط، حيـث وافقـت ووضع حد لسيطرتها عىل الب
دولة أوروبية عىل فكرة القضاء عىل الجزائر وأسندت املهمـة  ٣٠

 )٣٣(إىل فرنسا وإنجلرتا.

م  نفذت فرنسا نواياها تجاه الجزائـر بـدعوى ١٨٣٠ويف عام 
منع تعدي قراصنة البحر املسلم� عىل مراكبها التجارية لكـن يف 

 لهـا بشـ�ل إفريقيـا حقيقة األمر كانت تبحث عـن مركـز حـريب
حتى ال تكون إنكلرتا صاحبة السيادة مبفردها عىل البحر األبـيض 
ــة املروحــة ذريعــة مناســبة لهــا، هــذه  املتوســط، فكانــت حادث
الحادثــة التــي تعــود وقائعهــا إىل الخــالف الواقــع بــ� الحكومــة 
الفرنســية والبــاي حســ� بســبب بعــض الــديون الجزائريــة عــىل 

، وتتلخص قضية هذا الدين (مثن القمح) يف )٣٤(الحكومة الفرنسية
املؤامرة التي كان طرفيها التاجرين اليهودي� يف الجزائر بوخريص 
(املــدعو بكــري) وبوشــناق مــن جهــة والــوزير الفرنيســ تــال�ان 
والقنصل الفرنيس يف الجزائر ديفال من جهة ثانيـة، حيـث تعهـد 

زير والقنصل بوخريص وبوشناق بإعطاء نصيبا من الديون إىل الو 
ــديدها،  ــىل تس ــية ع ــة الفرنس ــاع الحكوم ــا يف إقن ــال نجح يف ح
وبالفعــل اســتطاع كــل مــن تــال�ان وديفــال يف إقنــاع الحكومــة 
الفرنسية التي دفعت عدة أقساط إىل رشكة بوشـناق وبـوخريص 
دون أن تدفع شيئا إىل الخزينة الجزائرية، وأبقت جزًءا من هـذه 

إذا كان هناك أشخاص أو رشكات الديون تحت الرهن يف حالة ما 

لهم دين عـىل بوشـناق وبـاكري، وقـد اتضـحت للـداي املـؤامرة 
م حظـر ١٨٢٧أفريـل ٠٣، ويف )٣٥(وعرف أن طرفها القنصل ديفـال

القنصــل الفرنيســ ديفــال لتهنئــة الــداي بعيــد الفطــر يف القلعــة 
الداخلية مبحرض جميع أعضاء الديوان، فكان اسـتقبال الـداي لـه 

بعد الحفل، سأل الداي القنصل الفرنيس عـن سـبب غ� بشوش و 
عدم رد الحكومة الفرنسية عن رسائله العديدة بخصوص الـدين، 

"إن حكومتي ال فرد عليه القنصل بسوء أدب واستهزاء، فقال له: 
 )٣٦(تتنازل إلجابة رجل مثلكم".

هذا الرد أغضب الـداي ودفـع بـه لرضـب دوفـال مبروحتـه، 
جلـس مهـددا بتبليـغ حكومتـه بكـل فانسحب عىل الفور مـن امل

يشء، استحسنت فرنسا ترصف ديفال، وكلفته بتحـذير الجزائـر و 
طلبت من الداي تقديم االعتذار ودفع التعويضات لها عن هـذه 

ــاها  ــدة أقص ــة يف م ــذار ومل  ٢٤اإلهان ــدة اإلن ــت م ــاعة، انته س
يستجيب الداي لهذه الرشوط، وأمام هذا الـرفض أعلنـت فرنسـا 

الجزائــر، ففرضــت عليهــا حصــار طويــل دام ثــالث الحــرب عــىل 
، ويف جـوان )٣٧(سنوات عانت منه فرنسا والجزائر عىل حـد سـواء

جندي يف  ٣٧٠٠٠م نزلت القوات الفرنسية املكونة من ١٨٣٠عام 
كيلومرت غـريب الجزائـر)،  ٢٣سواحل سيدي فرج (الذي كان يبعد 

ملعركـة وقد كانت املقاومة عنيفة حيث فقدت فرنسا إثر هـذه ا
آالف مــن الجــيش الجزائــري  ١٠شــخص، يف حــ� استشــهد  ٤٠٠

(األتــراك) ليــتم بعــد ذلــك توقيــع وثيقــة االستســالم مــع الــداي 
 .)٣٨(حس�

ــدي  ــهولة يف أي ــذه الس ــر به ــقوط الجزائ ــبب س ــع س ويرج
ــوم  ــة  ٠٥الفرنســي� ي ــالحكم ١٨٣٠جويلي ــداي ب ــراد ال م إىل إنف

تـراك، يف حـ� تـم واعت�ده عىل جيش صغ�  متكون من جنود أ 
اســتبعاد أبنــاء الجزائــر مــن الســلطة وكــل مــا يتعلــق بهــا مــن 

، وقــد غــادر األتــراك )٣٩(مســؤولية الجــيش والــدفاع عــن الــوطن
الجزائر نهائيا بناء عىل طلب فرنسا، حيث كانت البداية مبغـادرة 
ــاره  ــاًء عــىل اختي ــويل بن ــة إىل نب ــداي حســ� األرايض الجزائري ال

ء دور األتراك اآلخرين الذين تم تـرحيلهم الشخيص، بعد ذلك جا
م، عرب السفن الفرنسية التي قامت بحمـل ١٨٣٠جويلية  ١١يوم 

 .)٤٠(األتراك إىل أسيا الصغرى (أنظوليا)

 موقف اإلمرباطورية العثمانية

 من االحتالل الفرنيس للجزائر
 (املشكلة الجزائرية يف السياسة الخارجية العث�نية)

لعث�نية عىل الضغط عىل عاملهـا الـداي لقد عملت الدولة ا
حس� يف الجزائر من أجل التساهل مـع فرنسـا وتلبيـة رشوطهـا 
في� يتعلـق بتقـديم االعتـذار والتعويضـات املطلوبـة، فأرسـلت 
الدولة العث�نية مندوبا إىل الجزائـر يطلـب منـه قبـول الرشـوط 

ة هـذا الفرنسية وتسوية الخالف القائم ب� الدولت�، غ� أن مهم
املندوب مل تكتمل بسبب خطف السفن الفرنسية للمركب التـي 
كان هذا املنـدوب عـىل متنهـا ومل تطلـق رساحهـا إال بعـد إمتـام 
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ــر ــاحتالل الجزائ ــا ب ــا )٤١(فرنســا ملهمته ــىل النواي ــدل ع ــذا ي ، وه
الفرنسية بعدم املوافقة عىل التسـوية السـلمية وأن رشوطهـا مـا 

وحــة إلضــفاء الرشــعية عــىل هــي إال حجــة مكملــة لحادثــة املر 
حملتها ضد الجزائر، فـربفض الـداي للتسـوية تكـون قـد كسـبت 

 تأييًدا داخليا وخارجيا ملرشوعها االستع�ري.
ـــالطرق  ـــر ب ـــرتجاع الجزائ ـــة اس ـــة العث�ني ـــت الدول حاول
الدبلوماسية، وبذلت مساع مكثفة لدى بريطانيا والنمسا وروسيا 

قليم تحت سـيطرتها انطالقـا وفرنسا مؤكدة حقها يف بقاء هذا اإل 
من أن السيادة العث�نية عليه معـرتف بهـا مـن قبـل املجموعـة 
الدولية، وأن الجزائري� هم رعايا السلطان، ك� حاولت استخدام 
القوة بعد فشل اتصاالتها الدبلوماسية السرتجاع الجزائـر إال أنهـا 
تراجعت عن ذلك بسب عدم متكنها من شن حـرب عـىل فرنسـا 

. لقد كانت الدولـة العث�نيـة تعتـرب )٤٢(أسطولها وجيشهالضعف 
الجزائــر مقاطعــة مســتقلة لحــد أنهــا كانــت تــرفض التــدخل يف 
ــة  ــا بالحمل ــى مــع علمه ــا حت ــا ليســت تابعــة له شــؤونها وكأنه
الفرنسية، ولكن بعد استيالء فرنسـا عـىل الجزائـر، أدركـت تركيـا 

ت يف إرسـال خطأها بتخليها عن حقها السيايس دون مقابل، وبدأ 
لفرنسا ودول أوروبا مـن أجـل  )٤٣(السفراء والبعثات الدبلوماسية

اسرتجاع املنطقة، وقد تـم تكليـف مصـطفى رشـيد باشـا (سـف� 
تركيا لدى فرنسا) لبدء املفاوضـات مـع الحكومـة الفرنسـية مـن 

 .)٤٤(أجل سحب قواتها من الجزائر
ة وفرص تطورها واقع العالقات الجزائرية الرتكية يف الفرتة الراهن

 يف املستقبل
الجزائرية يف الفرتة الراهنة، بالتعـاون -تتسم العالقات الرتكية

يف مختلف املجـاالت خاصـة املجـال االقتصـادي، حيـث أن تركيـا 
تسعى السرتجاع دورها يف القـارة اإلفريقيـة كـ� كـان يف املـايض، 
بعد انفصـال طويـل عـن العـامل العـريب واإلسـالمي خـالل الفـرتة 

ستع�رية التي اجتاحت هذه املنطقة، وحتى بعـد االسـتقالل، اال 
وذلك بسبب السياسة الخارجية الرتكيـة يف تلـك الفـرتة املعاديـة 
للقضـايا العربيــة واإلسـالمية، حيــث كانـت تعتــرب  نفسـها دولــة 
أوروبيــة ســاعيًا منهــا لقبــول االتحــاد األورويب لعضــويتها، ولكــن 

كذا حدوث الكث� من التحوالت برفض هذا األخ� لهذا املطلب، و 
يف املنطقة العربية واإلسالمية، تتيح لرتكيا لعـب دوًرا اسـرتاتيجيًا، 
لذلك عملـت تركيـا عـىل اسـرتجاع رابطتهـا التاريخيـة مـع هـذه 
املنطقة فاملصلحة الرتكية تحتم عليها التوجه نحـو أفريقيـا عامـة 

وبـذلك والجزائر عىل وجـه الخصـوص باعتبارهـا بوابـة إفريقيـا، 
تعزيز عالقته� االقتصادية والسياسية  أصبح الطرف� يعمالن عىل

لتحقيق مصالح مشرتكة، فالجزائر تبحث من خالل تعزيز عالقتها 
موقعها االقتصادي يف الساحة الدولية، أمـا تركيـا  لتعزيزمع تركيا 

فهي تسعى للسيطرة عـىل السـوق يف شـ�ل إفريقيـا واسـرتجاع 
فرتكيا تهدف يف املقام األول من هذه العالقة  مكانتها يف املنطقة،

إىل االستفادة من الـرثوات التـي تتمتـع بهـا الجزائـر والتـي يـأيت 
 النفط يف مقدمتها.

إن العالقــات الجزائريــة الرتكيــة تحكمهــا الــروابط واملصــالح 
االقتصادية فقط، يف ظل تراجع الرابطة  السياسية والتـي تسـعى 

صة فرنسا إىل منعها لض�ن مصـالحها أغلب الدول األوروبية وخا
يف املنطقة، لذلك يعمل البلدين عىل تعزيـز عالقـته� السياسـية 
وهو ما أكدته زيـارة الـوزير األول الـرتيك رجـب طيـب أردوغـان 

للجزائــر التــي كانــت زيــارة ذات طــابع اقتصــادي  ٢٠١٣جــوان 
، فرتكيـا تعمـل عـىل تكثيـف التعـاون البينـي )٤٥(وأبعاد سياسـية

مشرتكة تحفز قوى اإلنتاج، ك� أنها تعمل عىل حل  أسواقق وخل
املشكالت األمنية التي تعيق ازدهـار املنطقـة، فهـي تبحـث عـن 
السالم يف املنطقة مـن أجـل التوسـع التجـاري وكـذا للعـب دور 
الفاعل اإلقليمي يف املنطقة حيث تستثمر بسخاء، ومـن ثـم تـأيت 

بلدين من ذلك زيـارة الـوزير أهمية الزيارات املتتالية ب� قادة ال
، فمـن الناحيـة االقتصـادية تعتـرب )٤٦(األول الرتيك ك� سبق الذكر

تركيا ثالث أكرب رشيك تجاري للجزائـر خـارج أوروبـا، يف حـ� أن 
الجزائر هي الرشيك اإلفريقي األول بالنسـبة لرتكيـا، حيـث يبلـغ 

دوالر،  مليـار ٥حجم التبادل التجاري ب� الجزائـر وتركيـا، حاليـا 
مليــار دوالر، ٧كــ� يبلــغ حجــم االســتث�رات الرتكيــة يف الجزائــر 

رشكة تنشط يف الجزائر السي� يف قطاعات التجـارة  ٢٠٠فأكرث من 
مليار  ٢والبناء و"الصناعة"، وقد بلغت صادرات تركيا إىل الجزائر 

وتسعى تركيا يف هـذا اإلطـار  إلقامـة  ٢٠١٤و ٢٠١٣دوالر يف عام 
حر مع الجزائر من أجـل دفـع العالقـات التجاريـة  منطقة تبادل

الثنائية ب� الطرف�، يف ح� أن الصادرات الجزائرية لرتكيـا تقـدر 
 (مليار دوالر، وتتشكل عىل وجه الخصوص مـن املحروقـات ٣ب 

مالي� مرت مكعب من الغاز املسـال سـنويًا  ٤وتستورد تركيا نحو 
ميائيـة واملـواد األوليـة واملـواد الكي )١٩٨٨من الجزائر منـذ عـام 

 .  )٤٧(لقطاع النسيج
ويف الشق السيايس فالعالقات ب� البلدين تربطه� التوازنات 

اسـرتاتيجية املبنيـة عـىل املصـالح املشـرتكة فهـي عالقـات  -الجيو
، فرتكيـا تنظـر إىل )٤٨(يغذيها االقتصاد وتربطها رشاي� االتفاقيـات

رين األول هـو تنـامي دور كبوابة جديدة إلفريقيـا العتبـاالجزائر 
الديبلوماسية الجزائرية التي تكاد تنهـي األزمـة يف مـايل وتعمـل 
عىل تقريب بـ� الخصـوم يف ليبيـا، كـ� أنهـا تعـي بـأن الجزائـر 

عىل عـدم التـدخل يف الشـأن  القامئةتتمسك عىل الدوام مببادئها 
الداخيل للدول في� تحاول تركيـا التطلـع إىل أداء سـيايس جديـد 

ليه مرحلة ما بعد موجة الحراك يف العامل العريب يبقى أن تركيـا مت
والجزائــر تحــاوالن تحقيــق مصــالح متقاطعــة منهــا دعــم تركيــا 

ــر  ــاعي الجزائ ــة  ملس ــارة العاملي ــة التج ــ�م إىل منظم إىل االنض
واالستفادة مـن الطفـرة االقتصـادية يف تركيـا، فالطرفـان يـدركان 

واالقتصـادية مسـتقبال انطالقًـا  ألهمية تعزيز العالقات السياسية
من الروابط التاريخية، السـي� يف ظـل التحـديات التـي يواجههـا 

 .)٤٩(البلدان وفق رؤية مشرتكة
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ةُ   َخاِمتَ
عموًما لقد تم التوصل من خالل هذه الدراسة إىل مجموعـة 

الجزائريـة -من االستنتاجات التي تلخص طبيعة العالقات الرتكيـة
يف مختلف تفاصـيله والتـي تـم صـياغتها يف  من جانبها التاريخي

 النقاط التالية:  

مل تكن عالقة الدولة العث�نية بالدولة الجزائرية عالقة السيد  •
بالعبد أي عالقة استع�رية مبنية عىل سيطرة وهيمنة، وهذا 
بسبب الظروف التي أوجدت الدولة العث�نية يف الجزائر 

يكن منصب عىل ضم  بدرجة كب�ة، فاالهت�م العث�� مل
عىل منطقة  تركيزهاهذه املناطق البعيدة عنها بقدر ما كان 

الرشق األوسط التي كانت تعتربها منطقة نفوذ مهمة 
بالنسبة لها فخاضت الحروب مع هذه الدول لضمها لها ك� 
حدث مع سوريا والعراق، يف ح� اختلف األمر مع الجزائر 

أكرث  اسرتاتيجية حليف التي كانت بالنسبة للدولة العث�ني
 منها مستعمرة أو مقاطعة تابعة لها.

طبع التواجد العث�� بالجزائر مبميزات إيجابية وأخرى  •
سلبية، فاإليجابية تتمثل يف إكسابها أسطول قوي مكنها من 
بسط سيطرتها عىل البحر األبيض املتوسط واالستفادة من 

املفروضة مختلف الغنائم املتأتية من الغزوات والرضائب 
عىل السفن يف مقابل توف� الح�ية لها، ك� أنها أكسبتها 
هيبة دولية خاصة بعد القضاء عىل اإلسبان م� جعل الدول 
األوروبية تتخوف من مهاجمتها إىل غاية ضعفها الذي فتح 
املجال أمام األط�ع الفرنسية، أما في� يتعلق بالجوانب 

ىل القوة العسكرية السلبية فتتمثل يف تركيز األتراك ع
وإه�ل الجوانب األخرى، وهو ما انعكس بالسلب عىل 
مختلف املجاالت األخرى خاصة املجال االجت�عي وما تعلق 
بتحقيق االنسجام والوحدة املعنوية مثل� حققت الوحدة 
الرتابية، هذا باإلضافة إىل عدم قدرة العث�ني� عىل االندماج 

والخوف من استقالل  توجساليف املجتمع الجزائري بسبب 
الدولة الجزائرية عن الدولة العث�نية، كذلك عمل األتراك يف 
ظل تواجدهم يف الجزائر عىل احتكار السلطة ومختلف 
املناصب اإلدارية والسياسية في� بينهم وعدم الس�ح ألبناء 
الوطن من الوصول إىل هذه املناصب، ونفس اليشء ينطبق 

ب العسكرية التي كانت حكرًا عىل عىل التوظيف يف املناص
األتراك األمر الذي حال دون تكوين جيش كب� وقوي، خاصة 
القوة الربية، فالقوة العسكرية كانت مقترصة عىل القوة 

 البحرية عىل حساب القوة الربية.

عىل القوة البحرية  العسكريةاقتصار القوة الجزائرية  •
االحتالل الفرنيس املتكونة من الجنود األتراك سهل من مهمة 

للجزائر، هذا األخ� الذي مل يجد مقاومة حقيقية تذكر لعدم 
 وجود جيش برية منظم يقف يف وجه هذا العدوان.

يتضح م� سبق تردد الدولة العث�نية في� يتعلق بقضية  •
االحتالل الفرنيس للجزائر، فهي مل تتخذ موقف واضح 

لفرنسية بغزو ورصيح بشأنه، ك� أنها مل تعر التهديدات ا
الجزائر أهمية، و مل تقدم مساعدة فعلية لهذه األخ�ة بعد 

لحل  الدبلوماسيةوقوع العدوان، وعىل الرغم من جهودها 
األزمة فهي مل تكن مثمرة لعدة أسباب: أهمها زمن هذه 

املفاوضات والتي جاءت يف وقت متأخر( بعد االحتالل وليس 
لتجهيز الفرنيس للحملة أثنا حدوث االضطراب ب� الدولت� وا

ضد الجزائر)، ك� أنها مل تستطع الضغط بشكل فعيل عىل 
الحكومة الفرنسية لخوفها من اإلرضار بعالقتها مع الدولة 

 فرنسية خاصة أنها كانت تهدد مبساندة الحاكم املرصي.  

العالقات الجزائرية الرتكية الراهنة تحكمها مصالح البلدين،  •
تتصالح مع ذاتها الحضارية اإلسالمية، فرتكيا حاليًا تسعى ل

فهي تعتز مباضيها العث�� متعدد الثقافات واألعراق، 
وبالتايل تعمل عىل إقامة عالقات متوازنة مع الرشق 
اإلسالمي، ومنه تحقيق التوازن الحضاري ب� إرث املايض 
ومعطيات الحارض، الذي يستدعي من تركيا تحقيق مصالحة 

لعريب واإلسالمي واألفريقي وإقامة تاريخية مع محيطها ا
مع دول ش�ل إفريقيا وبخاصة الجزائر،  اسرتاتيجيةرشاكة 

هذه األخ�ة التي أصبحت تربطها بها يف الوقت الراهن 
 عالقات اقتصادية هامة ذات أبعاد سياسية.

تشهد العالقات الرتكية الجزائرية تطوًرا إيجابيا يخدم مصالح  •
يجعل من مستقبل هذه العالقة  الطرف�، وهو األمر الذي

الرتابط، وهو أمر ال تسعى خلفه  منسوف يشهد مزيًدا 
تركيا فحسب، وإ�ا الجزائر أيًضا ألن يف هذه العالقة مصلحة 

 مشرتكة لطرف� يف مختلف املجاالت

 

 :الَهواِمُش 
 م).١٢٣٥هو أول ملك للدولة الزيانية سنة ( يغمراس )١(
، ١٩٦٢زائر: من البداية ولغاية التاريخ السيايس للجع�ر بوحوش،  )٢(

 .٤٧)، ص١٩٩٧الطبعة األوىل، (ب�وت: دار العرب اإلسالمي، 
م ١٩٩٢-م١٤٩٢عام من سقوط األندلس  ٥٠٠بعد محمد مورو،  )٣(

، (القاهرة: املختار اإلسالمي الجزائر تعود ملحمد صىل الله عليه وسلم
 .١٧)، ص١٩٩٢للطبع والنرش والتوزيع،

، لدولة العث�نية يف التاريخ اإلسالمي الحديثاإس�عيل أحمد ياغى،  )٤(
 .٢٣٨)، ص ١٩٩٨الطبعة الثانية، (الرياض: مكتبة العبيكان، 

لقد دبر سامل التومي رفقة بعض األعيان مؤامرة ضد األتراك بسبب  )٥(
للجزائري�، فتفطن لها عروج وقىض عىل  األتراكسوء معاملة الجنود 

م منزله وأعلن نفسه سلطانا هذه املؤامرة بقتل التومي بيده يف ح�
 عىل مدينة الجزائر.

، الطبعة األوىل، (الجزائر: دار موجز يف تاريخ الجزائرعمورة ع�ر،  )٦(
 .٩٠)، ص ٢٠٠٢ريحانة للنرش والتوزيع، 

، تاريخ الجزائر يف القديم والحديثمبارك بن محمد الهاليل امليىل،  )٧(
 .٥١)، ص ١٩٦٤ الجزء الثالث، (الجزائر: مكتبة النهضة الجزائرية،

، الطبعة الثانية، يف أصول التاريخ العث�� أحمد عبد الرحيم مصطفى، )٨(
 .٩٣)، ص ١٩٩٣(القاهرة: دار الرشوق، 

الدولة العث�نية: عوامل النهوض وأسباب عيل محمد الصاليب،  )٩(
ص  )،٢٠٠١ الطبعة األوىل، (دار التوزيع والنرش اإلسالمية، السقوط،

٣٥٧-٣٥٤. 
ة نائب الرئيس، فهو يقوم بأع�له يف اإلقليم الذي يرشف هو مبثاب الباي )١٠(

عليه نيابة عن الداي الذي هو رئيس الدولة، وهو يعترب من كبار 
 موظفي الدولة.  
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 الرتكية ب� اإلرث التاريخي والتحديات الراهنة –العالقات الجزائرية 

 هم رجال البحر، أي قادة السفن البحرية. :الرياسطبقة   )١١(
 .٥٨-٥٧ع�ر بوحوش، مرجع سابق، ص )١٢(
والتي تعني رأس أو  أصلها يف الرتكية مأخوذة من كلمة "باش": الباشا )١٣(

طرف أو قمة أو زعيم، البداية، املبدأ، ...إلخ. وتوضع قبل الصنعة أو 
الوظيفة مثل باشكاتب، والباشا هو لقب فخري رسمي تقتضيه مكانة 
الشخص يف املجتمع يرتبط باملدني� والعسكري� عىل حد سواء. أنظر 

 .٨٠مصطفى بركات، املرجع سابق، ص 
 .٩٧السابق، ص عمورة ع�ر، املرجع  )١٤(
 .١٣٩-١٣٨مبارك بن محمد الهاليل امليىل، مرجع سابق، ص  )١٥(
"أغمق" ومعناه الكرب وتقدم  املصدريف اللغة الرتكية مأخوذة من : األغا )١٦(

اآلغا يف الرتكية عىل الرئيس والقائد وشيخ  تسميةالسن، وتطلق 
وعىل الخادم الخىص الذي يؤذن له بدخول  القبيلة، ورئيس العسكر،

األلقاب النساء. ملزيد من التفصيل أنظر: مصطفى بركات، غرف 
والوظائف العث�نية: دراسة يف تطور األلقاب والوظائف ملرص حتى 

(من خالل اآلثار والوثائق  إلغاء الخالفة العث�نية
، القاهرة: دار غريب للطباعة والنرش م١٩٢٤-١٥١٧واملخطوطات)

 .١٧٣)، ص ٢٠٠٠والتوزيع، 
 .٩٩رجع السابق، ص عمورة ع�ر، امل )١٧(
هو رئيس الدولة (الحاكم األعىل) وهو القائد العام للجيش يف  :الداي )١٨(

 البالد، وهو املسؤول األول عن سياسة الدولة.
 .٦٠ع�ر بوحوش، مرجع سابق، ص  )١٩(
العث�� وتعني سجل أو  العهداستعملت يف  فارسيةكلمة  :الديوان )٢٠(

ويضم شخصيات املقربة  دفرت، وهو مبثابة مجلس الوزراء يف يومنا هذا
 للرئيس، فهو مبثابة الساعد األ�ن لرئيس الدولة.

 .١٠٤املرجع نفسه، ص  )٢١(
 .٦٣ع�ر بوحوش، مرجع سابق، ص  )٢٢(
 مقاطعة، ع�لة. )٢٣(
 .٣١٤املرجع نفسه، ص  )٢٤(
 .١٠٦عمورة ع�ر، مرجع سابق، ص  )٢٥(
لقد احتفظت الجزائر يف العهد العث��، بالتقسيم االجت�عي ذاته  )٢٦(

ا خالل الفرتات التاريخية التي سبقت هذا العهد، دً الذي كان سائ
ا، حقق الوحدة الرتابية ا مرنً  إداريً اكتفوا بوضع تقسيً�  فاألتراك

للجزائر (الحدود التي وجدتها فرنسا هي نفسها التي كانت إبان العهد 
الوحدة املعنوية، هذا ما دفع باملؤرخ�  تحقيقالعث��) دون 

يكن هناك وجود لألمة الجزائرية يف العهد  الغربي� للقول بأنه مل
الرتيك بسب عدم االنسجام االجت�عي ووجود أصناف اجت�عية 
مختلفة من عروش وقبائل، هذه اآلمة حسب رأيهم مل تظهر إال بعد 

 االحتالل الفرنيس.
 .٣١٦مبارك بن محمد الهاليل املييل، مرجع سابق، ص  )٢٧(
 .٣١٨-٣١٧املرجع نفسه، ص )٢٨(
 .١١٣ملرجع السابق، ص عمورة ع�ر، ا )٢٩(
اإلمرباطورية العث�نية وعالقاتها الدولية: يف نينل ألكسندر وفنا دولينا،  )٣٠(

، ترجمة: أنور محمد ثالثينيات وأربعينيات القرن التاسع عرش
 .٣٩)، ص ١٩٩٩إبراهيم، (اإلسكندرية: املجلس األعىل للثقافة، 

 .٣٢٠مبارك بن محمد الهاليل امليىل، مرجع سابق، ص  )٣١(
 .١١٢ورة ع�ر، مرجع سابق، ص عم )٣٢(
بن قايد عمر، محارضات يف تاريخ الجزائر، تم تصفح املوقع عىل  )٣٣(

  عىل الرابط: ٥/٣/٢٠١٥يوم  ٢٠:٠٠الساعة 
elearn.univ-ouargla.dz/2013.../document.php? 

، الطبعة تاريخ الدولة العلية العث�نيةمحمد فريد بك املحامي،  )٣٤(
 .٤٤٧)، ص ١٩٨١س، النفائ ب�وت: داراألوىل، (

 .٢٧١مبارك بن محمد الهاليل امليىل، مرجع سابق، ص  )٣٥(
، ترجمة: محمد العريب الزب�ي، املرآةحمدان بن عث�ن خوجة،  )٣٦(

 .١٤٢)، ص ١٩٧٥(الجزائر: املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، 
الطبعة  ،األتراك العث�نيون يف إفريقيا الش�ليةعزيز سامح الرت،  )٣٧(

(ب�وت: دار النهضة العربية،  محمود عيل عامر، األوىل، ترجمة:
 .٦٣٢ ٦٣١)، ص ١٩٨٩

"أثر الدولة العث�نية يف نرش فائقة محمد حمزة عبد الصمد بحري،  )٣٨(
(رسالة مقدمة لنيل درجة املاجست� يف التاريخ  اإلسالم يف أوروبا"

 .١١٥م)، ص١٩٨٩اإلسالمي الحديث، جامعة أم القرى السعودية، 
 .٩٠رجع سابق، ص ع�ر بوحوش، م )٣٩(
، الجزء ١٩٠٠-١٨٣٠الجزائرية الحركة الوطنية سعد الله،  القاسمأبو  )٤٠(

 .٢٠م)، ص ١٩٩٢األوىل، (ب�وت: دار الغرب اإلسالمي،  الطبعةاألول، 
 .٤٤٧محمد فريد بك املحامي، مرجع سابق، ص  )٤١(
 .٢٤٢مرجع سابق، ص  إس�عيل أحمد ياغي، )٤٢(
التي دفعت بالدولة العث�نية اإلشارة إىل أنه من العوامل  منوالبد  )٤٣(

م ١٨٣٤مع فرنسا بخصوص القضية الجزائرية عام  املفاوضاتاستئناف 
السكرت� السابق لباي الجزائر -هو العريضة التي رفعها حمدان أفندي 

م، يشكو فيها ما يعانيه ١٨٣٣يوليو سنة  ١٨محمد الثا� يف  للسلطان-
رشيد ، فبدأ مصطفى الشعب الجزائري من االحتالل ويطلب مساعدته

 م بناءً ١٨٣٤مفاوضاته مع الحكومة الفرنسية يف ديسمرب عام  رسميًا
عىل أمر السلطان، فدارت املفاوضات مع وزير الخارجية الفرنيس 
األدم�ال دى رينى. وقدم له السف� الرتيك مذكرة حكومته بشأن 
القضية لكنه رفضها بسبب عزم فرنسا عىل عدم ترك الجزائر، وبعد 
جهود كث�ة لهذا السف� سواء مع فرنسا أو بريطانيا والنمسا وروسيا 
وغ�ها من الدول التي عقد عليها األمل يف حل هذه املشكلة إال أن 

 جهوده باءت بالفشل يف نهاية املطاف.
 .١٤٠-٣٩نينل ألكسندر وفنا دولينا، مرجع سابق، ص  )٤٤(
، "القتها مع تركيامصلحة الجزائر اليوم تكمن يف تقوية ع"سليم قاللة،  )٤٥(

 ١٤:٣٠عىل الساعة  ٢٨/٠٣/٢٠١٥جريد املقام، تم تصفح املوقع يوم 
 :   عىل الرابط التايل

http://www.elmakam.com/?p=2076     
، تم تصفح املوقع يوم الجزائرية الرتكية... التاريخ والجغرافيا العالقات )٤٦(

 عىل الرابط التايل:  ١٦:٢٠عىل الساعة  ٢٨/٣/٢٠١٥
http://elraaed.com/ara/sahebrai/ 

باحثون جزائريون يرشحون العالقات الجزائرية الرتكية للتطور   )٤٧(
عىل  ٢٢:٠٠عىل الساعة  ٢٨/٣/٢٠١٥، تم تصفح املوقع يوم مستقبالً

 الرابط التايل: 
http://almagharibia.tv/ 

 ٢٠٠٦قة والتعاون والتشاور املربمة سنتي الصدا واتفاقياتمعاهدات  )٤٨(
تهدف إلعادة صياغة أرضية جديدة لالنطالق نحو أداءات  التي ٢٠٠٨و

 .اسياسية أكرث تطابقً 

، تم تصفح املوقع يوم الجزائرية اإلذاعة-للجزائرغان و ردأزيارة  )٤٩(
 عىل الرابط التايل:   ٢١:٠٠الساعة عىل  ٢٩/٠٣/٢٠١٥

www.radioalgerie.dz/news/ar/article/.../20059.html 
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