بسم ه الرحمن الرحيم

اإهداء
إ تلك الومضة اجميلة ،جو رة احبة الي رحلت و ي
ازالت حلم ،أن تراي فيما أا فيه اليوم ...إ من تعلمت على
يد ا أو اأحرف اأجدية واأرقام ...إ من ستبقى راسخة ي
ذ ي وحية ي قلي مهما مرت السنن وطالت اأعوام ...إ
روح خالي فاطمة الز راء رمها ه وأسجنها فسيح جنانه.
وإ نورا حياي أمي احبيبة ووالدي العزيز أطال ه

ي

عمرما وحفظهما من كل سوء.
وإ معات حياي وسندي ي ذ الدنيا أخواي الثاث
خدجة ،دعاء ،صفاء ،وخااي على دعمي ومساندي وحفيزي.
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أتوجه بشكري ا زيل أوا إى ه عز وجل م ه وكرمه ،أن أمدي الصحة
والعافية والعزمة ،إمام ذا البحث امتواضع .فا مد ه وحد  ،على أفضاله ونعمه.

كما أتقدم بشكري أيضا إى اأستاذ امشرف ،الدكتور والروفسور – علي
أجقو -الذي تكرم علي إشرافه على إجاز ذا البحث وم يبخل علي بتوجيهاته
وإرشاداته القيمة .و يكفي فخرا أن يكتب إمه على ذا العمل امتواضع.

وإى كل من ساعدي من قريب أو بعيد ،ولو بكلمة أو نصحية أو توجيه ،من أساتذة
وزميات وزماء ،وأخص الذكر أخوين م تلد م أمي معاذ و حمد حسام الدين

على كل امساعدات الي م حاي إا ا.
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مقدمة
متعت ا زائر بفضل انضمامها للخافة العثمانية اإسامية على مدى ثاثة قرون مكانة عظيمة ،فقد
كانت من أقوى دول حوض امتوسط بفعل اسطوها البحري ،حيث كان يضمن أمن الدولة ا زائرية خاصة
والدولة العثمانية عامة.
مع مطلع القرن التاسع عشر إزداد عداء الدول اأوروبية للجزائر فسعت لغزو ا خاصة فرنسا ،الي كانت
ترى ي ا زائر ميداا م اسبا لتأمن رغبة التوسع .مستغلة الظروف الدولية واإقليمية من جهة ،واأوضاع الداخلية
للجزائر من جهة أخرى.
أزمت العاقات بن فرنسا وا زائر وازدادت حدة ا اف بي هما وبداية من اريخ 1827/06/16م،
دخلت فرنسا مع ا زائر ي حالة حرب ،انتهت إحتال مدي ة ا زائر وتوقيع الداي حسن على معا دة
اإستسام ي 1830/07/05م .وما كانت ا افة العثمانية تتزعم العام ااسامي انذاك ،ونظرا للعاقة الي
كانت معها ا زائر مثلت القضية ا زائرية أزمة ي العاقات العثمانية الفرنسية .
أمية اموضوع :إن ا تمام ا افة العثمانية القضية ا زائرية م ت ل الدراسة الائقة ها ومرد ذلك حسب
رأي ا  ،أن أغلب من ارخوا لردود الفعل على اإحتال الفرنسي أكدوا على امقاومة الشعبية ،ورأوا أها ت بع من
رفض غالبية ا زائرين لإحتال الفرنسي .مت اسن أو اسن ا هود الي بذلتها ا افة العثمانية إعتبار ا حامية
العام اإسامي إستعادة ا زائر لذلك جاءت ذ الدراسة كمحاولة لتوضيح تلك ا لقة امفقودة ي اريخ
ا زائر.
هدف من خال ذا اموضوع إى :تسليط الضوء على اأوضاع العامة للجزائر قبيل اإحتال
الفرنسي1830-1800م .
التعرف على عاقات ا زائر ا ارجية _خال ذ الفتة_ أوا ا افة العثمانية وانعكاس ذ العاقةعلى رد فعل ا افة العثمانية .انيا الدول اأوربية.
التعرف على جذور العداء اأوري _خاصة الفرنسي_للجزائر. تتبع ا هود الي بذلتها ا افة العثمانية بشقيها الدبلوماسي ي البداية م العسكري ماية ا زائر م ذدخوها ي حالة حرب مع فرنسا ،وأسباب عدم تدخلها الفوري وامباشر إهاء ا صار وم ع اإحتال.
التعرف على مدى التجاوب اأوري _خاصة اإجليزي_ مع امساعي العثمانية._است تاج أسباب فشل جل احاوات العثمانية إهاء اإحتال الذي أصبح واقع كرسه إعتاف ا افة
العثمانية .

أ

مقدمة
دوافع اختيار اموضوع :وقع اختياري هذا اموضوع الذات أسباب موضوعية؛ تتعلق بطبيعة ذا

اموضوع حيث أنه وأسباب عديدة فإن الكتاات التارخية م تت اول بشكل كاف على اإطاق دور ا افة
العثمانية نفسها ،ي الصراعات الدولية الي نشبت خال القرن التاسع عشر.
 كما أنه رغم الكم اهائل من امراجع التارخية الي ت اولت اريخ اإحتال الفرنسي للجزائر ،فإن معظمذ امراجع كانت مكرسة للتأريخ هذا اإحتال ،وامعارك العسكرية وامقاومة الي دارت ،وم تتطرق بشيء من
التفصيل إ ا هد الذي قامت به ا افة العثمانية لرفع ا صار وإيقاف ا ملة م استعادة مدي ة ا زائر وفيما
بعد م ع سقوط مدي ة قس طي ة آخر معاقل الدولة ا زائرية ،بشقيه الدبلوماسي البارز ي البداية ،م حاولة
إستعمال القوة.
أما اأسباب الذاتية فتتمثل ي رغبي ي التعرف على موقف ا افة العثمانية من احتال ا زائر خاصة
وامكانة الي كانت تلها ي اريخ عاقتها معها.

إشكالية البحث:
مثلت ا افة العثمانية مركز العام اإسامي وحامية اإسام وامسلمن ،رغم ماك ت تعانيه من ضعف إا
أها ظلت تدافع عن العام اإسامي وما كانت ا زائر جزء م ه نطرح اإشكال اآي:
 كيف كان رد فعل ا افة العثمانية على العداء الفرنسي ا ا زائر والذي انتهى إحتاها وفقدانا افة ليف قوي وقف ا جانبها ي أكثر من مرة ؟
ولإجابة على ذ اإشكالية نطرح التساؤات اآتية:
-

كيف كانت أوضاع ا زائر خال الثاثن س ة الي سبقت اإحتال؟

-

ل أثرت عاقة الدولة العثمانية ا زائر على موقفها ؟

-

ل كانت حادثة امروحة مرر كاي لغزو ا زائر؟

-

ما ي امساعي الي بذلتها الدولة العثمانية للمحافظة على ا زائر؟ وماذا فشلت ؟

امنهج:
لإجابة على ذ اإشكالية اعتمدا امنهج الوصفي امائم لطبيعة اموضوع من خال وصف اأحداث
والوقائع وتتبعها كرونولوجيا بداية من أوضاع ا زائر 1830-1800م ،ا غاية اعتاف ا افة العثمانية
اإحتال الفرنسي.
وامنهج التحليلي النقدي حيث تطرق ا ا رصد و تتبع اأحداث البارزة و ليلها ونقد ا قصد التوصل
إ ا قائق.
ب

مقدمة
الدراسات السابقة:

ي سياق البحث و التقصي حول اموضوع وجدا دراستان سابقتان :اأو قام ها جون سار Jean

 Serresو و دبلوماسي فرنسي ودكتور ي كلية اآداب ,ع وهاب:

‘’La politique Turque en

’’Afrique de Nord sous la monreche de juillet 1827-1848

ونشرت س ة  1925م .خصصت الدراسة للحديث عن السياسة التكية ي مال إفريقيا ككل م لو ذ
الدراسة من الذاتية ،وإصدار بعض اأحكام ،خاصة وأن ذا الدبلوماسي اعتمد بدرجة كبرة على اأرشيفات
الفرنسية واأوروبية ،ذا ا ي في ا هد الذي قام به وا قائق الي نستشفها من خال دراسته .ليأي بعد ب61
س ة الباحث التكي أرمنت كوران ويقوم ب شر دراسته س ة 1957م ت ع وان'' السياسة العثمانية ا
اإحتال الفرنسي للجزائر''1848-1827م'' ،مستفيدا من الوائق والرسائل والسفارات ام شورة بدور الوائق
التكية .رغم أمية ذ الدراسة إا أها أبقت على غموض بعض ا وانب امتعلقة اموضوع.
كما قامت اأستاذة مياء قامي م اقشة ذا اموضوع ي مداخلة ألقتها م اسبة إحياء الذكرى اأربعن
إنداع الثورة ونشرت امداخلة ي جريدة السياحي.

أ م مراجع اموضوع:
اإضافة إ الدراستن السابقتن امذكورتن آنفا ،والي مك ت ا من ديد ا طوط العريضة للموضوع،
إستع ا مجموعة من امراجع الغتن العربية والفرنسية وأمها امراجع الي تعرج على موقف ا افة العثمانية من
اإحتال الفرنسي للجزائر والي تتثمل ي :كتاب دراسات ووائق ي اريخ ا زائر السياسي والعسكري الفتة
العثمانية 1830-1519م أرزقي شويتام ،حيث إحتوى الكتاب على بعض الوائق الي تعى اموضوع .وكتاب
اريخ ا زائر العام ا زء الرابع ،لعبد الرمن بن حمد ا يا .
وامراجع الي تت اول اريخ الدولة ا زائرية وتؤرخ لبداية اإحتال ومن أمها :كتاب امرآة مدان بن عثمان
خوجة إعتبار امرجع اأساسي الذي أرخ هذ الفتة .وكتاب  Histoire de la conquéte d’Algerل
.Alfred Nettemen

اإضافة إ امراجع الي تتحدث عن الدبلوماسية والدبلوماسين العثمانين ومن أبرز ا :كتاب اإمراطورية
العثمانية وعاقتها الدولية الكس دروف ادولي ا ني ل .ومداخلة بع وان ال شاط الدبلوماسي العثماي إهاء اإحتال
الفرنسي للجزائر ،سن صاح امسلوت والي ألقا ا ي ملتقى العاقات ا زائرية –التكية فيفري2014م.
ذا وم اإستعانة أيضا امراجع الي تتطرق مقاومة ا اج أمد اي ،ومن أمها كتاب أمد اي ي الشرق
ا زائري ،رجل دولة ومقاوم .وكتاب Histoire de Constantineل .Mercier Ernest

ت

مقدمة
كما مت اإستعانة ببعض امقاات للباحث التونسي عبد ا ليل التميمي ام شورة ي اجلة التارخية امغربية
والي تطرق فيها ضم يا إ العاقات الفرنسية-التونسية بعد إحتال ا زائر ،والي أثرت سلبا على نتائج التدخل
العثماي إهاء إحتال ا زائر.

خطة البحث:
أما ال سبة للخطة امعتمدة فقد بدأا اموضوع بفصل مهيدي ع ون ا زائر خال الثاثن س ة اأو من
القرن التاسع عشر ،وتطرق ا فيه إ اأوضاع العامة للجزائر وعاقاها ا ارجية إان تلك ا قبة.
أما الفصل اأول فجاء ت ع وان فرنسا ت اصب ا زائر العداء ،وقد قسم إ ثاث مباحث .خصص
امبحث اأول للحديث عن جذور العداء الفرنسي للجزائر ،ودواعي اإحتال ،وحقيقة حادثة امروحة.
ويليه امبحث الثاي الذي تطرق ا فيه إ امساعي الي بذلتها ا افة لت هي ا اف ا زائري-الفرنسي
بطريقة سلمية .وتضمن امبحث الثالث ا ديث عن احاولة الي بذلتها ا افة لتوقف ا ملة الفرنسية على مدي ة
ا زائر.
م نعرج إ الفصل الثاي الذي ع وا إحتال مدي ة ا زائر والتفاوض العثماي بشأن مستقبلها ،خصص
امبحث اأول معا ة اأسباب ا قيقية لسقوط مدي ة ا زائر ،التكيز على معركة سطاوا إعتبار ا معركة
ا سم .أما امبحث الثاي م التطرق إ امساعي الدبلوماسية الي بذلتها ا افة أوا مع فرنسا م مع إجلتا
إستعادة ا زائر .وي امبحث الثالث م التأكيد على رفض ا افة اإعتاف اإحتال الفرنسي للجزائر.
أما الفصل الثالث الذي أدرج ت ع وان حاولة ا افة العثمانية إنقاذ ا زائر من اإحتال الفرنسي
1848-1831م ،حيث تطرق ا ي امبحث اأول إ ا هود الي بذلتها ا افة العثمانية إستعادة ا زائر من
خال إيفاد ا مبعوثن إ فرنسا وإجلتا .وي امبحث الثاي قم ا بدراسة عاقة ا افة العثمانية مقاومة ا اج
أمد اي إعتبار ا ع صرا من اموضوع .ل أي ي امبحث الثالث إ امساعي العثمانية اأخرة إنقاذ آخر معاقل
الدولة ا زائرية والي إنتهت إعتاف ا افة اإحتال الفرنسي للجزائر.
خامن اموضوع إست تاج كان مثابة ا وصلة العامة ،ما توصل ا إليه من خال دراست ا للموضوع.

ث

الفصل التمهيدي  :الجزائر خال الثاثين سنة اأولى من القرن التاسع عشر
شهدت ا زائر مطلع القرن التاسع عشر( 1800إ غاية 1830م) ،تد ور عام مل ميع قطاعات ا ياة
ويرجع ذا التد ور الذي تعرضت له ا زائر إ آزر عوامل داخلية وخارجية ،ويع

ذا الفصل اأوضاع العامة ال

آلت اليها ا زائر ،ي تلك الفرة مع الركيز على نقاط الضعف ال ستستغلها فرنسا فيما بعد لإستياء على
ا زائر.1

امبحث اأول :الوضع الداخلي للجزائر
– Iاأوضاع السياسية والعسكرية:
م يكن التدخل العثماي ي مال إفريقيا أمرا متوقعا ،وم يكن يدور ي أروقة الدولة العثمانية نفسها فضا عن
أن التدخل م يكن نتيجة تصميم العثمانين ،بل إن الظروف السائدة ي باد امغرب إان تلك ا قبة حكمت
بذلك ،خاصة بعد اهجمات اإسبانية امتكررة على سواحلها. 2
وقد أختلف امؤرخون ي سبب ا ا العثمانين إ امغرب اأوسط ،فمهم من يقول أن اإخوة أب اء يعقوب
أوفد م السلطان سليم مباشرة إ ام طقة ،ب اء على است جاد ا زائرين ا افة العثمانية ،3وم ذ قيام الدولة ا زائرية
اأو على يد خر الدين اشا الذي أعلن رييا اإنضمام إ ا افة ،م حت ا زائر ذا اللقب ا ديث وأصبحت
تعرف به ،بعدما كان مقتصر على امدي ة ال صارت امركز ،كما ادخل مفهوم ا دود السياسية (أنظر املحق رقم
 )01وم القضاء على الفوضى الداخلية ال كانت سائدة ي أغلب م اطق ا زائر وتوحيد القوى مواجهة ا طر
اأوري.

- 1أرزقي شويتام :هاية ا كم العثماي ي ا زائر وعوامل إهيار 1830-1800م ،شهادة اماجستر ،غ.م شورة ،كلية اآداب،
قسم التاريخ وعلم اأار ،جامعة اإسك درية ،مصر1988 ،م ،ص .23

- 2مؤيد مود مد امشهداي و سلوان رشيد رمضان'' :أوضاع ا زائر خال العهد العثماي1830-1518م'' ،جلة الدراسات

التارخية وا ضارية  ،مج ،5ع ،16أفريل 2013م ،جامعة تكريت ،ص .413

- 3صا كليل :مذكرة ل يل شهادة اماجستر ،غ.م شورة ،كلية اآداب والعلوم اإنسانية ،قسم التاريخ ،جامعة ات ة-ا زائر،
2007/2006م ،ص .115
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الفصل التمهيدي  :الجزائر خال الثاثين سنة اأولى من القرن التاسع عشر
وقد قسمت ا زائر إ ثاثة أقاليم (ايليك) ي :و ران ،قس طي ة والتيطري وم طقة أمرية تسمى دار
السلطان (ا زائر وضواحيها) .وإ أربع قيادات ي :سبو والسودان (وما القسم الشرقي من الصحراء) م القلعة
وال كانت ترتبط مباشرة مدي ة ا زائر( 1دار السلطان) مركز ا كم ،الذي مر أربعة مراحل ي:
.1

مرحلة البايلراات1587-1518

.2

مرحلة الباشوات1659-1587

.3

مرحلة اآغاوات1671-1659

.4

مرحلة الداات1830-1671

2

ميزت الفرة اأخرة و ي أطول الفرات بتكريس سلطة الدولة ا زائرية وإتساع نفوذ ا السياسي
واإقتصادي ،وعاقاها ا ارجية وأيضا زادة وترة اهجمات واإعتداءات اأوروبية ضد سواحلها ،نتيجة للهيم ة
ا زائرية شبه التامة والكاملة على البحر امتوسط.
كان للداي سلطة واسعة ،ويعاونه ي ا كم لس استشاري من كبار اموظفن ،و و الذي تار ورزاء
ب فسه ،كان يقيم ي قصر ا ي ة ،م نقل إ قلعة القبة ،ورغم مكانته إ أنه كان دائما عرضة لقيام فت ة عسكرية أو
مؤامرة تودي ياته .3فا عجب أن د ي الفرة اممتدة من 1830-1800م (أنظر املحق رقم  ،)02وقوع أربع
إغتياات :أوها للداي مصطفى اشا س ة 1805م ،الداي أمد س ة 1809م ،الداي مد س ة 1814م ،والداي
عمر آغا س ة 1817م ،حيث كانت فرة الكثر م هم ا تتعدى مس أشهر .إ جانب الداي اك موظفون كانوا
يسرون الشؤون العامة و م على طبقتن (انظر املحق رقم )03الطبقة اأو  :اإضافة ا الداي تضم كبار
اموظفن .والطبقة الثانية تشمل امساعدين.
أما القوة العسكرية فكانت تتألف من اأوجاق و م ا ود اأتراك الذين ي ضمون للقوة العسكرية طواعية
من تلف أ اء ا افة العثمانية كانوا يتلقون تدريبا خاصا ،و م امسؤولون على حفظ اأمن وكان رؤساؤ ا يؤلفون

- 1وليم سب سر :ا زائر ي عهد راس البحر ،تع ،تح ،عبد القادر زادية ،دار القصبة لل شر ،ا زائر2006 ،م ،ص .83
- 2مؤيد مود مد امشهداي و سلوان رشيد رمضان ،امرجع السابق ،ص.418

- 3شوقي عطا ه ا مل :امغرب العري الكبر ي العصر ا ديث(ليبيا_تونس_ا زائر_امغرب) ،مكتبة اإ لو امصرية القا رة،

1977م ،ص .113
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الديوان .وقد حافظت ذ القوة الرية احدودة العدد على اأمن وال ظام ي الداخل ومت ا دود الرية للدولة
ا زائرية ومصا ها ا يوية ي كل من تونس وامغرب اأقصى طيلة  3قرون و 17عاما.
وي الفرة امتأخرة من ذ ا قبة ،قل ااعتماد على ؤاء ا د الذين كانوا لبون من تلف أ اء
ا افة العثمانية ،وا ه الداات إ ا اد قوة جديدة من ع اصر لية أو ج ود مرتزقة.1
كما كان ا زائريون دون ي ا يش ويعي ون ي امراكز الدي ية .
وم يثبت أن ار ا زائريون ضد السلطة امركزية إذ أن التزامات اعرافهم ا افة اسم الدين م عهم من الثورة و ذا ما
أكد عليه وليم سب سر بقوله ... '' :فإن ا قيقة ي أنه خال ثاثة قرون من وجود ااالة م تكن ا أية ثورة
واحدة على امستوى الواسع ضد السلطة امركزية 2''...ذا ا ي في حدوث بعض التمردات من وقت آخر  ،نذكر
من بي ها- :مردات باد القبائل س وات .1823 ، 1810 ، 1804
مرد درقاوة الغرب ا زائري س ة  ، 1805ومابن 1812و. 1817-مردات ال مامشة واأوراس وسوف من  1818ا

.1823

مرد الشريف ابن اأحرش مال قس طي ة س ة .3 1804وال كان وراء ا بعضها رجال الزواا والطرق الصوفية  ،فبستث اء الزاوية الرمانية كانت الزواا تظهر م اوءها
لكل شكل من أشكال التفا م او التواطئ مع السلطة  .كما تلقى بعضها دعما خارجيا حيث ساند السلطان امغري
عبد الرمان خالذي نصب حديثاخ الزاوية التجانية ي مرد ا . 4وتذكر بعض امراجع التار ية أن اأوروبين خخاصة
اإ ليزخ ع دما يعجزون عن قيق اي دف القوة يلجأون ا أتباع أسلوب ا يلة وا داع  ،وهذا كانوا يسعون
ا خلق امشاكل وإارة الفوضى و ذا ما حدث س ة 1804م ،حيث حرض اا ليز القبلين على التمرد والعصيان

-De Gremment : Histoire d’Alger sous la domination turque 1515-1830,

1

Ermest Lorousc édition, Paris, 1887, P P 381 , 382.
- 2وليم سب سر ،امرجع السابق ،ص .87

- 3بشر باح :اريخ ا زائر امعاصر من 1830ا 1989م ،دار امعرفة ،ا زائر2006 ،م ،ج ،1ص .19

- 4شارل اندي جوليان :اريخ ا زائر امعاصر ،بداات الغزو وااستعمار1871-1827م ،دار اأمة ،ا زائر2008 ،م ،ج،1

ص .36
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وقدموا هم الساح . 1إن ذ ا ادثة التار ية تثبت أن التمردات م تكن جلها بسبب تذمر السكان من الفوضى
والفساد السائد أواخر عهد الداات .
ذا وميزت ذ الفرة بتزايد ال فوذ السياسي لليهود ،الذين كانوا ي فقون اأموال الطائلة لتحقيق أ دافهم
ا اصة والعامة وتثبيت وتعميق نفوذ م داخل ا زائر ،رغم ذلك م يقوموا ممارسة أي نشاط سياسي بشكل عل
وصريح داخل ا زائر .لك هم كانوا يقومون بتوزيع اهداا على ذو ام اصب العليا وامهمة وعلى ااعمال ا رية بغية
ا صول على ا تمام ورضى ا ميع .وسوف نرى فيما بعد الدور الذي لعبه اليهودان بكري وبوش اق ي احتال
ا زائر.

-اأوضاع ااقتصادية:
مكن التعرف على ااوضاع ااقتصادية ي أواخر عهد الدولة ا زائرية ا ديثة  ،من خال التعرض ا
القطاعات ااقتصادية الرئيسية (الزراعة  ،الص اعة  ،التجارة) اإضافة ا عائدات ا هاد البحري على اعتبار أن
ا زائر كانت معروفة بذلك .
وقد تراجعت عائدات ااسطول ا زائري بفعل امعا دات ال أبرمتها ا زائر مع الدول اأوربية لضمان أمن
ارها ي البحر امتوسط ،مقابل بعض اأموال .وما زاد من تقييد نشاطها البحري ضعف ااسطول ا زائري فتوقفت
أكثر الدول اأوروبية عن دفع الغرامات واهداا ،وكانت الواات امتحدة اامريكية ي مقدمة الدول ال كفت
س ة1812م عن تسديد ما التزمت بدفعه ،و و  24الف دوار س وا م تبعتها كثر من الدول اأوربية.2
أ-الزراعة :كمت فيها طبيعة املكية وكيفية استغال اأرض ،وأثرت فيها ظروف وعوامل تلفة .3رغم
ت وع احاصيل يث اختصت كل م طقة انتاج نوع من احاصيل حسب الظروف ام اخية إا أن الفاحة ا زائرية ي
الس وات ال تلت 1800م ،كانت تعاي مشاكل وصعوات عاقت تطور ا وازد ار ا اأول ،وتعود ذ الصعوات
ا استعمال الفاحن أدوات بسيطة وأيدة وأساليب ري بدائية .إضافة ا طبيعة ملكية اأرض ال كانت أغلبها
للعروش والبايلك واأوقاف ،وكثر من اأراضي ا صبة كانت ملك لأتراك والكراغلة وا ضر ،يضاف ا ذلك
 - 1عزيز سامح ألر :اأتراك العثمانيون ي إفريقيا الشمالية ،تر ،علي مود ،دار ال هضة العربية ،بروت1983 ،م ص .581

- 2بشر باح ،امرجع السابق ،ص .28

- 3نصر الدين سعيدوي :ال ظام اما للجزائر ي الفرة العثمانية 1830-1800م ،امكتبة الوط ية لل شر ،ا زائر1979 ،م ،ص

.33
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الظروف الصعبة ال كان يعيشها الفاح ا زائري فقد كان معرضا للحمات العسكرية ،ومهددا من قبائل امخزن
امسلحة كما كان عرضة لأمراض واجاعات ال كانت تاح الباد بن ا ن وااخر.
فرغم أن الزراعة كانت ي امورد امعيشي لغالبية السكان إا أنه نظر هذ الظروف ،د أن الكثر من
الفاحن فضلوا تربية امواشي على ااستقرار ي اأرض وخدمتها او اإلتجاء ا الزراعة امؤقتة والرعي امت قل اسيما
ي ام اطق ال تكثر فيها التمردات .1ما وفر ثروة حيوانية ضخمة كأغ ام واماعز واابقار وا يل حيث اشتهرت
بعض اأقاليم ا زائرية احافظة على أنواع أصيلة من ا يول العربية ال تتصف ودها ،مثل خيول فلي ة ،انقاذ
والشلف وغر ا. 2
ب-الص اعة:
كانت امدن ا زائرية تضم العديد من الص اعات ال

ق ل ا وصفها الت وع وااتقان والت ظيم ،اذ كانت

موزعة على عشرات ال قاات امه ية ،مثل امهن أو ا رف ،وعلى رأس كل حرفة أمن يشرف عليها كأمن الفضة
وأمن ا ياطن ...كما كانت كل مه ة تص بشارع أو سوق ي سب إليها. 3
تعدد الص اعات ال كانت على نوعن :
 -1لية يدوية :استمدت تقاليد ا من اماضي السحيق  ،تعتمد على إرضاء متطلبات أسواق امدن واأراف
من امص وعات اليدوية كص اعة ال سيج واأقمشة ا ريرية...
 -2الص اعة امعدنية او الثقيلة :ال م تشهد تطور ملموس  ،وال كانت ا تتعدى استخراج املح من سباخ
و ران ،أو ب اء بعض السفن ا شبية اموانئ اهامة أ و ضر البارود وسبك امدافع مدي

قس طي ة وا زائر .4ويورد

الدكتور نصر الدين سعيدوي ملة من العوامل حالت دون تطور القطاع الص اعي وتراجعه ،من بي ها ام افسة اأج بية
وفتح اب اإستراد ا ارجي واإكثار من الضرائب اإضافة ا

كم ال قاات امه ية ي الص اع.

- 1اصر الدين سعيدوي ،امرجع السابق ،ص .34

- 2اصر الدين سعيدوي وامهدي بوعبد  :ا زائر ي التاريخ العهد العثماي 1830-1734م ،امؤسسة الوط ية للكتاب،
ا زائر1984 ،م ،ج ،4ص ص .61 ،60
 - 3اصر الدين سعيدوي وامهدي بوعبد  ،امرجع نفسه ،ص ص .62 ،61

- 4اصر الدين سعيدوي ،امرجع نفسه ،ص ص .35 ،34
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ج-التجارة:
يرى الكثر من امؤرخن أن التجارة مثلت القطاع اإقتصادي اأكثر أثرا على اأوضاع امالية
واإقتصادية للدولة ا زائرية ا ديثة ،ب وعيها الداخلي وا ارجي .فالتجارة الداخلية كانت تتم داخل امدن أو بواسطة
اأسواق اأسبوعية والس وية ي اأراف .1شهد ذا القطاع بسبب السياسة ا بائية ركودا ملحوظ ،حيث كانت
امواد التجارية امتفرعة عن الفاحة هرب عن طريق السوق السوداء ،وما زاد ي تد ور اأسواق الداخلية وحال دون
ان تتطور تطورا م سجما و وحدات ارية كرى ،و أن اإضطراات ال شهد ا مطلع القرن التاسع عشر حالت
دون أسيس شبكة مواصات امة د من انطواء ام اطق الريفية على نفسها. 2
أما التجارة ا ارجية فكانت ضئيلة مع اأقطار اإفريقية واإسامية مقارنة مع الدول اأوروبية رغم جو
العداوة .حيث كانت الدول اأوروبية ،وا صوص فرنسا ،تستورد امواد اأولية امتوفرة بكميات ارية كاأصواف
وا لود والشمع ،مقابل تصدير امواد الكمالية والرفيهية كالعطور وامصرات من فرنسا والزليج من ايطاليا ،والعتاد
ا ري من اسك دافيا ،والسكر والقهوة من ا لرا عن طريق جبل طارق. 3
وعلى الرغم من ت وع التجارة ا ارجية واأراح ال تدر ا إا أها كانت تذ ب ي معظمها ا التجار اليهود
وا كبار اموظفن والضباط اأتراك ،الذين م يكن يهمهم تطوير وسائل اانتاج ،بقدر ماكان يهمهم مع الثروات
وتكديسها .ذ الوضعية م تستفد م ها غر العائات اليهودية ال كانت تلعب دور الوسيط بن الداي وبن
أصحاب اأعمال.4
خزي ة القصبة:
تعود ذ ا زي ة على اأقل ا القرن السابع عشر .5وي شهر ديسمر من س ة 1817م اختار الداي
علي خوجة عما بوصية مستشار وخليفته حسن حصون القصبة مقرا جديدا للخزي ة ،وبذلك استقرت ا زي ة ي

- 1نصر الدين سعيدي ،امرجع السابق ،ص .38
- 2مبارك اميلي :اريخ ا زائر ي القدم وا ديث ،مكتبة ال هضة ا زائرية ،ا زائر1964 ،م ،ج ،3ص ص .310 ،309

- 3اصر الدين سعيدوي ،امرجع نفسه ،ص .40

 - 4مبارك اميلي ،امرجع نفسه ،ص ص .311 ،310

- 5ام ور مروش :دراسات عن ا زائر ي العهد العثماي العملة ،اأسعار امداخيل ،دار القصبة لل شر ،ا زائر2009 ،م ،ج،1
ص .63
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مكان حصن و عبارة على أقبية ود اليز مقوسة سيئة اإارة ،دون مستوى الطبقة اأرضية لقاعة الديوان ،ويؤدي
ا

ذ الد اليز اب ي هاية الرواق م خفض ي وضع م حرف ال سبة للباب الرئيسي للقصر ،كتبت اعا ذ

العبارة'' :نصر من ه وفتح قريب ،ا فاتح اأبواب افتح ل ا أفضاها'' .1
رغم أن الق اصل اأوروبيون وضعوا تقديرات للمبالغ امودعة ي بداية القرن التاسع عشر ما بن  100و150
مليون فرنك فرنسي من فرنكات ذلك العهد . 2إا أن الدكتور نصر الدين سعيدوي يرى أنه من الصعوبة ما كان
التحقق من ذ التقديرات التقريبية ،وذلك إختاف الرواات وغموضها وتضارها فضا أن السجات الريية
للخزي ة قد اختفت أو ضاعت اثر اإحتال مباشرة . 3التا كل ما نستفيد من ذ التقديرات و إعطاء فكرة
ملة عن خزي ة الدولة ا زائرية مدة ثاثن س ة قبل اإحتال ،ع دما كانت تضم ثروات ضخمة من اأموال
وامقت يات الثمي ة وال كان يقوم عليها ا زاجي امخول الوحيد الدخول للخزنة ،بعد أن يسلمه الداي امفتاح الذي
يعيد اليه ي امساء ،كما يتو ا زاجي تعين اموظفن من أ ل ا زائر يطلق عليهم لقب '' الصبا ية '' لعد ال قود
الداخلة للخزي ة أو ا ارجة م ها .4فهذ الثروات ا مكن أن تبلغ ذا ا د من خال تقديرات الق اصل اأوربين
لوا اتباع سياسة مالية حكيمة ،و اصة أث اء مردات ا د واضطراب نظام ا كم واشتداد غارات اأساطيل
اأج بية .ذا وقد ساعدت ذ السياسة امالية التقشفية تلك اجاعات واأوبئة ،وذلك الركود اإقتصادي الذي
عاشته ا زائر ي أوائل القرن التاسع عشر ما جعل احافظة على أموال ا زي ة شيء ضروري لبقاء كيان الدولة
ا زائرية.5
العملة :كانت العملة ا زائرية وفقا للمحتوى امعدي ي القيمة والوزن اموضوعن حسب امعيار الريي
للقسط طي ية ،ففي عهد مود الثاي( 1829-1808م) كانت تصدر ال قود الفضية والذ بية معا .وتدعى العملة

1

-نصر الدين سعيدوي'' :ا زي ة ا زائرية (1830-1800م'' ،اجلة التارخية امغربية ،ع ،3جانفي1975م تونس ،ص ص

.23 ،22
2

-كان الفرنك الفرنسي آنذاك يزن5غ ،وفيه من الفضة ا الصة حوا 4,500غ .راجع ،نصر الدين سعيدوي'' ،ا زي ة

ا زائرية ،....امرجع نفسه ،ص .23

- 3نصر الدين سعيدوي'' ،ا زي ة ا زائرية ،....امرجع نفسه.

- 4مبارك اميلي ،امرجع السابق ،ص .392

- 5اصر الدين سعيدوي :ا زي ة ا زائرية  ،....امرجع نفسه ،ص ص .29 ،28
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الذ بية سلطاي و ي على ثاثة أنواع و مل ي جانبيها عبارة (دورو ي ي جزاير )Durufi Be Cezayir
وعلى ا انب اآخر السلطان مود خان غازي نصارا ).(Sultan Mahmud Khan Ghazi Nasara
وتساوي ي الواقع اكثر من مثيلتها القسط طي ية ،وأها صممت وفق ف يات معترة ونظرا لقيمتها فإها م تكن كثرة
التداول ي ا زائر ،يث كانت الفضة ي عملة التداول الرئيسية ي ا زائر .وال كانت تسك أيضا بدقة ف ية كبرة
ومن خليط صاي .1كما كانت الك العملة ال حاسية وتضرب كلها بدار السكة العاصمة ،أساسها السلطاي
القدم ( 3,4غرامات ذ ب خاص) والسلطاي ا ديد ( 3,187غرامات ذ ب) والبوجو (متوسط وزنه 10
غرامات فضة) إضافة ا نقود اسية .2وي بغي اإشارة ا أنه ي الفرة اأخرة كان الداي كومته وديوانه يقرر
إستقالية امة كل ما ص سك العملة و ديد قيمتها وم اطق تداوها ،وقد اقران ذا التوحيد ال قدي التوحيد
السياسي للقطر ا زائري ي حدود الشرقية والغربية وال استمرت دون تغير يذكر إ اليوم.3

- IIIاأوضاع اإجتماعية:
مع بداية القرن التاسع عشر كان سكان ا زائر يشكلون فسيفساء اجتماعية ،عكست الت وع العرقي والدي
وح طبيعة عاقتهم السلطة ا اكمة.
ورغم اختاف الرواات امتعلقة احصاء سكان ا زائر ي أواخر الفرة العثمانية إا أن بعض التقديرات
إشارة إن موع السكان م يكن يتجاوز مليون نسمة ،فيما ضخمت رواات أخرى العدد عشرة ماين نسمة .على
أن ااحتمال الغالب أ ن عدد السكان كان يراوح بن ثاثة ماين وثاثة ماين ونصف مليون نسمة .يعيش
غالبيتهم ي اأراف بي ما امدن ا مثل سكاها سوى نسبة ضئيلة ا تتعدى حسب امعلومات امتوفرة  %5من
موع السكان.4
أما أ م ما ميز ا ياة اإجتماعية خال الثاثن س ة اأو من القرن التاسع عشر على مستوى اأحوال
الصحية ،فهو تردي ذ اأخرة ما أثر سلبا على مو السكان وترك أارا سيئة على وضعهم اإجتماعي فتضائل
سكان امدن وت اقص سكان اأراف ،ما تسبب ي ضعف قوة اأوجاق وت اقص عدد البحارة وندرة ا رفين
- 1وليم سب سر ،امرجع السابق ،ص .153

- 2بشر باح ،امرجع السابق ،ص .26

- 3ام ور مروش ،امرجع السابق ،ص ص .59 ،58

- 4اصر الدين سعيدوي :ال ظام اما للجزائر ،...امرجع السابق ،ص ص .41 ،40
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والص اع و افتقار امزارع وا قول إ اليد العاملة ،ويعود سبب سوء اأحوال الصحية إ انتقال العدوى وانتشار
اأمراض من اأقطار اجاورة ،وذلك لصلة ا زائر بعام البحر امتوسط وانفتاحها على أقاليم السودان وعاقتها الباد
اأوربية وارتباطها امشرق العري.1
يضاف إ سوء اأحوال الصحية ذ حدوث الكوارث الطبيعية امتمثلة ي الزازل :ع ابة عام1810م.
مدي ة ا زائر عام 1818م ،جهات اأطلس البليدي ونواحي الساحل ومتيجة عام 1825م .اإضافة إ ا فاف
وا راد والفيضاات ال أدت بدور ا إ ت اقص السكان وتضرر اإقتصاد.
ذا واستهل القرن التاسع عشر بكثرت اجاعات حيث اتصفت اعة 1800م خاصة إنعدام امؤن
اأمر الذي اضطر معه الداي مصطفى اشا إ استراد ا بوب من موانئ البحر امتوسط ونفس اإجراء ا ذ الداي
حسن اشا عام 1819م. 2
وا تكتمل ذ ا طوط العامة لأوضاع اإجتماعية إا التعرض للسلطة القضائية ،لرتباطها ال ظام
اإجتماعي وأثر ا عليه ،ظلت ذ السلطة تعتمد على الشريعة اإسامية ،مثلها لدى الداي مف وقاضي لكل
من امذ ب ا في الذي مارسه اأتراك ،وامذ ب امالكي الذي يتبعه اأ ا  ،على أن تكون الراسة الدي ية
والقضائية للمف ا في أو امف اأكر الذي يرشحه الباب العا نظرا أن امذ ب ا في كان يعتر مذ ب
السلطة ا اكمة .كما كانت أجهزته مركزة ي امدن بي ما البوادي واأراف فكانت قضائيا من اختصاص شيوخها
وأ ل الرأي فيها .
ما ياحظ على ا هاز القضائي أنه ظل افظا على قسوة أحكامه وعقوبتها وبساطة مرافعاته و اكماته،
فهي تتم بدون من وبا إستدعاء  ،وبدون أخر ،إعتمادا على رأي القاضي وأقوال الشهود وي حالة عدم توفر
ا جج ترأ ساحة امتهم ،و تؤجل اكمته شهرا كأقصى مدة.3

- 1اصر الدين سعيدوي :ورقات جزائرية دراسات  ،وأحاث ي اريخ ا زائر ي العهد العثماي ،دار الغرب اإسامي
بروت2005،م ،ص .559

 - 2اصر الدين سعيدوي :ورقات جزائرية ،...امرجع نفسه ،ص ،560وما يليها.

- 3اصر الدين سعيدوي :ال ظام اما للجزائر ،...امرجع السابق ،ص ص .51 ،50
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عموما كان اجتمع ا زائري شبيها جدا مجتمع ج وب أوروا  ،إستث اء فرنسا ،فقد كان اأرستقراطيون ي
القمة والفاحون ي ا ضيض .وبن القمة وا ضيض اك طبقة ي الوسط ،أثر ا كان ضعيف أو ا يكاد يذكر.
ذلك أن أثر الدين كان أقوى من أي أثر آخر.1

-VIاأوضاع الثقافية:
حافظت ا ياة الثقافية على طابعها اإسامي ،حيث كانت تربط براط متن كم بن تلف أص اف
السكان  ،وكانت تعمل عملها ي صهر السكان ح يشعروا إنتمائهم لبلد واحد وأمة واحدة  .وليس الطابع
اإسامي للثقافة مقتصر على احتوى الدي وإما يشمل احتوى ا ضاري بكل مقوماته من تعليم ت ظيم ثقاي
وقضائي وعاقات إجتماعية و فكرية.2
ال سبة ركة التعليم فقد سارت سرها العادية وم صل فيها تطور ام أن ا كام كانت جهود م كلها
متوجهة إ حركة ا هاد  ،والتجارة والكسب البحري  .ومع ذا فا ن كر أن مدا مثل اية وتلمسات ومازونة
وقس طي ة حافظت على الراث الفكري والثقاي  ،وواصلت سر ا ي ذا الطريق ونبغ فيها علماء وشعراء ومثقفون ،
كما أن مدي ة ا زائر مت فيها ا ركة الفكرية وتطورت واتسع أفق الكثر من أب ائها ح أصبحوا حجة ي كثر من
الف ون اأدبية والعقلية واللغوية .3وقد كان اك احرام كبر للتعليم ولك ه كان –ي الغالب -تعليما مقتصرا على
الدراسات الدي ية ا اضعة بدور ا لسلطة الطبقة امتدي ة كانت اللغة العربية ي لغة ا مهور  ،بي ما مثلت اللغة
الركية اللغة ا كومية  ،أما الفرنسية فكانت شائعة بن الق اصل اأجانب ولعلها بن ال خبة ا زائرية أيضا. 4
من ميزات ذ الفرة انتشار الطرق الصوفية وكثرة الزواا امخصصة ها  ،حيث تثبت اإحصاءات أن عدد
الزواا كان يفوق عدد امساجد وامدارس .5كما أن ذ الزواا أوجدت نوعا من التوازن التعليمي والثقاي بن اأراف
وامدن ،لكن ذلك م م ع من أن تكون نسبة التعليم ي اأراف أقل م ها ي امدن .كما أن اك من امؤرخن من

- 1أبو القاسم سعد ه :أحاث وآراء ي اريخ ا زائر ،ط ،2دار الغرب اإسامي ،بروت1996 ،م ،ج ،1ص . .247
- 2مبارك اميلي ،امرجع السابق ،ص .317

 - 3ي بوعزيز :موجز اريخ ا زائر ،ط ،2ديوان امطبوعات ا امعية( ،د.ب)2009 ،م ،ج ،2ص .67
- 4أبو القاسم سعد ه ،امرجع السايق ،ص ص .247 ،246

5

-أبو القاسم سعد ه :اريخ ا زائر الثقاي1830-1500م ،ط ،2دار الغرب اإسامي ،بروت 2005م ،مج ،1ص ص

.267 ،262
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دث عن دور ا السلي وامثمثل ي مارسة الدجل والدروشة  ،ونشر البدع والضاات واأاطيل وح استغال
ال اس.1
ذا وأوجد نظام اأوقاف نوعا من الوحدة الثقافية ،وقد مثل امورد اأساسي للمدارس القرآنية وامعا د
وامساجد واحاكم.2
ميز الطابع امعماري ي أواخر عهد الداات أنه مزيج من أذواق تلفة ،لية وعثمانية شرقية وح
أندلسية ،نتج ع ها دقة الب اء والزخرفة وإستعمال الرخام وال قوش العربية والركية على ا دران وغر ا من ضروب
اإبداع الف  ،يث مثلت امساجد والزواا والقصور جزءا كبرا من ذا الفن امعماري.3

- 1بشر باح ،امرجع السابق ،ص .32

- 2مبارك اميلي  ،امرجع السابق ،ص.318 ،317

- 3مدان بن عثمان خوجة :امرآة ،تق ،تح ،تع ،مد العري الزبري ،م شورات  ( ،ANEد .ب)2005 ،م ،ص .65
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امبحث الثاي :عاقات الدولة ا زائرية ا ارجية
-Iعاقة الدولة ا زائرية ا افة العثمانية:
اتسمت العاقات بن ا زائر وا افة العثمانية التعاون امتبادل ،فبعد امساعدة ال م حتها ا افة
العثمانية للجزائر ي بداية تشكل الدولة ا زائرية ،كانت ذ اأخرة تساعد دولة ا افة ي حروها مع أوروا ،فعلى
صعيد العاقات العسكرية عمل اأسطول ا زائري ،على دعم اأسطول العثماي ي العمليات العسكرية الكرى.1
فع د قيام ثورة اليوان عام 1820م ،ي عهد السلطان مد الثاي ساندت بعض اأطراف اأوربية الثوار الرجال
والعتاد ،وا ذت ا رب صبغة صليبية ،حي ها م يتوان اأسطول ا زائري ي مساندة ا افة ،حيث أرسلت ا زائر
أسطوا يتكون من عشر سفن.
قيمة ذا الدعم العسكري من أسطول الدولة ا زائرية للبحرية العثمانية نلتمسه من خال أربعة رسائل
فالرسالة اأو بعث ها مسؤول رفيع امستوى يصف البحارة ا زائرين أنذاك'' :ي ذا البلد (الدولة العثمانية)
مسلمون ومسيحيون مجدون ،عظمة ا زائر بسبب شجاعة اربيها وأبطاها ومدى يعتهم ي الر والبحر ،والذين
سجلوا انتصارات عديدة على كثر من اأمم ،كل امسلمن يدعون ه لتسهيل قدوم ؤاء صباحا ومساءا .2''...أما
الرسائل الثاث اأخرى فتؤكد بدور ا على الدور الذي لعبته البحرية ا زائرية ي ذ ا رب.
كانت آخر امعارك امهمة البحر امتوسط ،وال كان للجزائر فيها مسامة فعالة ولو بعدد قليل من السفن
وا ود معركة افارين 1827م .رغم أن ذ امعركة أسفرت عن طيم اأسطول ا زائري إا أها أكدت على مدى
ماسك الروابط الروحية واإلتزامات اأدبية ال كانت تربط الدولة ا زائرية ا افة العثمانية 3ذا من جهة .من جهة
أخرى كان للخافة العثمانية دور مهم ي امداد ا زائر اإمكانيات العسكرية  ،على سبيل امثال ا ا صر ي رسالة
مؤرخة ي/22فيفري1802/م  ،تتضمن أمرا ا اإدارين احلين لتج يد مائ فرد من ألوية ازمر  ،من يرغبون ي

- 1امد آيت حبوش ،امرجع السابق ،ص .301
2
- Devoulex :''Coopération de la régence d’Alger à la guerre de l’indépendance'',
(, 1856-1857, P P 133, 134.جRevue Africaine, )N1
 -3اصر الدين سعيدوي :ورقات جزائرية دراسات ،...امرجع السابق ،ص .310
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اإلتحاق أوجاق ا زائر برضا م .1وي رسالة أخرى أمر ارسال اآجر امقاوم لل ار معمل الصب ي ا زائر
ومه دسن لتعليم ص اعة الدافع والق ابر فضا عن ا ود الذين تاجهم اأوجاق من أزمر وأرجائها  ،وذلك ب اء
على طلب الداي حسن .2ذا وكان الباب العا م ح موافقته لتج يد ا ود ي امشرق الذين تاج إليهم أوجاق
ا زائر.
أما من ال احية السياسية فإ غاية س ة 1800م كان الداي امعن حديثا يطلب ت صيبا رييا .وسعيا إ
كسب ود الباب العا يرسل الداي داا (م سوجات  ،مرجان  ،عبيد )...م تكن ااواة م تظمة بصرف ال ظر عن
قيمتها  ،كما كان السلطان يرد عليها أيضا هداا (كمدافع  ،ارود  ،وي عامي 1801و  1817قدم السلطان
سفي تن حربيتن).3
ي اطار الدبلوماسية لعبت ا افة العثمانية دور الوسيط ي الصلح بن ا زائر وتونس ، 4حيث أصدرت
أمرا ي 1827/01/09م ،بضرورة سن العاقات القائمة م ذ القدم بن أوجاقات الغرب وتعزيز ا ي إطار الوحدة
اإسامية  ،إعادة الفارين من تونس إ ا زائر.5
كما مع بن الدولة ا زائرية وا افة العثمانية عاقات ثقافية سدت ي ا ديث عن ا زائر إعتبار ا
است بول الصغرى نظرا مكانتها الدي ية والعلمية وااقتصادية  ،كما كثر عدد الوافدين عليها من مركز ا افة (علماء،
فقهاء  ،دراويش )... ,وكان هم دور ي القضاء ونشر امذ ب ا في  ،والفتوى والتعليم بل كان م هم من أدى
وظائف دبلوماسية.
أثر العثمانيون ي ا ياة اإجتماعية والثقافية للجزائرين من ذلك ربط اجتمع ا زائري اجتمع الشرقي ي
امأكل واملبس واألقاب ،والتقاليد والص ائع...إ  .كما أثروا ي العمارة كامساجد واأضرحة وي ا ط واللغة
واموسيقى .مكن اجتمع ا زائري من خال ذ العاقات من بلوغ مرحلة اجتمع الواعي امتماسك وامتجاوب ضمن

 -1راسة الوزراء ،امديرية العامة لدور احفوظات :ا زائر ي الوائق العثمانية ،تر ،فاضل بيات و بشار مد صا الشريف،
سيستام أوفسات ،أنقرة2010 ،م ،ص .106

 -2راسة الوزراء ،امديرية العامة لدور احفوظات ،امرجع نفسه ،ص .148

 -3روبر مانران :اريخ الدولة العثمانية ،تر ،بشر السباعي ،دار الفكر للدراسات ،القا رة1992 ،م ،ج ،1ص .622

 -4أمد آيت حبوش ،امرجع السابق ،ص .306

- 5راسة الوزراء ،امديرية العامة لدور احفوظات ،امرجع نفسه ،ص .154
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قيم وعادات وتقاليد مستمدة من التشريع اإسامي ال تشكل عامل وحدة قوية ي ا تمع  .1التا كانت عاقة
ا زائر بدار ا افة عاقة الف ،فكانت قوة ا زائر ي قوة ا افة ،وكانت قوة ا افة ي قوة ا زائر.2

- عاقة الدولة ا زائرية الدول اأوروبية:
كانت للدولة ا زائرية عاقات دبلوماسية مع معظم الدول اأوروبية ،حيث كان الركن الشما الغري من
مدي ة ا زائر حيا خاصا اممثليات الق صلية أ م الدول واممالك اأوروبية( 3أنظر املحق رقم .)04ومع مطلع القرن
التاسع عشر أصبحت ا زائر

دفا للتحالفات اأوروبية خاصة بعد مؤمري فيي ا1815م

4

وإكس

اشابيل1818م.5
رغم أن بداية القرن التاسع عشر استهلت إعادة ربط العاقات بن فرنسا وا زائر ،بعد أن ح بوابرت ي
عقد اتفاقيات دنة حيث وقع ق صله ديبوا انفيل ( )Dubois-Thainvilleمع داي ا زائر يوم
/19ماي1800/م دنة تا ا توقيع معا دة صلح بن ا انبن يوم/30سبتمر من نفس العام ،6إا أن العاقات
الفرنسية ا زائرية م تستعد اإستقرار ام تظر  ،فقد بي ت اأحداث ال توالت م ذ نشوب ال زاع اأوروي أنه م يعد
مك ا م طقة امغرب ب انعكاساته السلبية عليها خاصة ي اجالن اإقتصادي والسياسي ،كما بي ت الفرة اماضية
مدى الصعوبة والع اء اللذين واجهتهما الدبلوماسية ا زائرية للحفاظ على حياد ا ي الوقت الذي كان فيه الصراع

- 1أبو القاسم سعد ه :احاث وآراء ،...امرجع السابق ،ج ،3ص .195

- 2أمد مريوش وأخرون :ا ياة الثقافية ي ا زائر خال العهد العثماي ،امركز الوط للدراسات والبحث ي ا ركة الوط ية ،وثورة
أول نوفمر  ،1954ا زائر2007 ،م ،ص .115

 - 3مد زروال :العاقات ا زائرية الفرنسية 1830-1791م ،امؤسسة الوط ية للف ون امطبعية ،ا زائر2009 ،م ،ص .23
4

-مؤمر في ا :عقد ذا امؤمر العاصمة ال مساوية فيي ا خال الفرة اممتدة من /13سبتمر9-جوان1815/م ،ي البداية كان

اإتفاق أن ضر ميع الدول ال وقعت على اتفاقية اريس اأو  ،وع دما تبن أن العددا كبر ا صر بن الدول الكرى  :بريطانيا،

روسيا ،بروسيا وال مسا ،و ح الران بضم فرنسا .راجع عمر عبد العزيز عمر :اريخ أوروا ا ديث وامعاصر1919-1815م،
دار امعرفة ا امعية ،اإسك درية2000 ،م ،ص .32
5

-مؤمر إكس اشابيل :مؤمر دو عقد مدي ة إكس اشابيل دود أمانيا ،ي /30سبتمر1818/م ،حضرته كل من دولة

بريطانيا ،وفرنسا و ول دا وايطاليا واسبانيا والرتغال .راجع عبد الرمان ا يا  ،اريخ ا زائر العام ،دار اامة ا زائر2007 ،م،
ج ،3ص .356

 - 6ي بوعزيز ،امرجع السابق ،ص .105
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صورا فقط ي م طقة غرب أوروا ،لكن ع دما رج ذا الصراع عن ذا اجال ويتخذ طابعا امراليا  ،فإن ذ
السياسة تبدو شبه مستحيلة.
فر اات الفرة امقبلة ،ح سقوط ابليون وانعقاد مؤمر فيي ا 1815م جعلت ا زائر ي ضغط .1وي أواسط
عام 1814م اجتمع عدد من الساسة اأوروبين ي مؤمر عام أول مرة مدي ة فيي ا وطرحت أمامهم عدة مشاكل
أمها ما يو القرص ة امغربية ،ومسألة ارة الرقيق ،و رير امسيحين اموجودين ا زائر ،فأبدى اأمرال سيدي
ييث ) (Sidney Smithا تماما خاصا امشكلة وقدم إ امؤمر ي شهر أوت عام 1814م ،مذكرة خاصة
مشكلة ا زائر والدول امغربية اأخرى طالب فيها بضرورة قيام أوروا بعمل ماعي ضد دول امغرب لتحطيم قوها
البحرية وتغير حكومتها ا الية كومات أخرى ترعى امبادئ امتبعة بن دول أوروا .مراوغا الباب العا  ،زاعما أن
ذا العمل ا مس سيادته بل العكس و أكيد لسيادته على تلك الباد.
كان رأي جول بولي ياك ( 2)Jules Polignacأن اشرك فرنسا ي مثل ذ العمليات ا ربية سي سي
الفرنسين أحزاهم القومية ويرضي حاجتهم لل شاط العسكري وهذا قدم إ

امؤمر مذكرة خاصة يوم

/19سبتمر1814/م .ذكر فيها أن ذ العمل سيكون مت فسا أسلحة أوروا وماستها ا ربية.
ومع ذا اتفقت آراء كل من فرنسا وبريطانيا على رفض مشروع ييث لتعارض امصا  .3ففرنسا رأت ي
ت فيذ

قيقا لتفوق اا ليز ي حوض البحر امتوسط ،أما بريطانيا فقد جاء على لسان وزير خارجيتها كاسلريه أها

تفضل بقاء نياات امغرب قائمة ح ا تتعرض تلك الباد للفوضى ال تتيح لفرنسا إخضاعها بسهولة .التا

- 1مال ق ان :العاقات ا زائرية الفرنسية 1830-1790م ،امؤسسة الوط ية لل شر واإشهار ،ا زائر2005 ،م ،ص .135

 - 2جول بولي ياك :إيه ا قيقي /14( Auguste-Jules-Armand-Marie de Polignacماي-1780/
/02مارس1847/م) ولد ي اريس ،نفي قبل الثورة الفرنسية إ إ لرا ،ولدى عودته ،ألقي عليه القبض بتهمة التآمر ضد ابليون،
فأودع السجن من 1813-1804م .ي عام  ،1829عي ه شارل العاشر وزيرا للخارجية ورئيس الوزراء وكان مسؤوا عن امراسيم
الصارمة ال تسببت ي ثورة جويلية 1830م ،فسجن ددا من 1836-1830م م نفي .راجعThe Editors of ،
Encyclopædia Britannica : Jules-Armand, prince de Polignac , French statesman
 Encyclopaedia Britannica , last updated02/11/2014.متاح على الرابط :
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/467353/Jules-Armand-prince-de Polignacاريخ أخر زارة 2015/04/05م.
 - 3ي بوعزيز ،امرجع السابق ،ص ص.109 ، 108
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إكتفى امؤمر ي معا دته ال هائية ال أعل ت يوم/9جوان1815/م التأكيد على رم القرص ة وااسرقاق ي ا زائر
أصا وي تونس وطرابلس التبعية ،وضرورة القضاء عليهما كذلك ي بقاع العام اأخرى.
ي شهر أوت من نفس العام عي ت فرنسا بير دوفال ( (Pierre Devalق صا ها ا زائر وأبدت نواا
حس ة ا ها.
أما ا لرا فقد غرت موقفها السابق وأصبحت تسعى لتب مشروع ييث وت فيذ فكرة التدخل ضد ا زائر
اسم أوروا وامسيحية .والسبب ي ذلك ظهور تفوقها واكتساها مركزا جيدا ي امتوسط بعد أن سيطرت على ا زر
اأيونية وأقر امؤمر السابق سيطرها على مالطة ، 1فعقدت ا لرا معا دة مع ال مسا وبروسيا ضد ا زائر ي شهر
أكتوبر س ة1815م .كما اعتزمت الدول اأوروبية عقد إجتماع ي ل دن لبلورة سياسة مشركة ا ا زائر بعد
هديد ا مصا هم التجارية ي البحر امتوسط .وي ماي من نفس الس ة أرسلت ا لرا اسطوا بقيادة اللورد اكسموث
( (Exmouthإ مدي ة ا زائر ،2وقد شرح ذا اأخر للداي أن يقبل ا زائريون ذا القرار وأن رروا أرقاء م
امسيحين ،لكن امبعوثن اا ليز كانوا موضع سخرية .فوصلت قوة رية ا ليزية -ول دية تتألف من ست وثاثن
سفي ة حربية.
أرسل اللورد اكسموث مركبا إ الرصيف مل علم اهدنة وانذار أخرا .3طلبت ا لرا من السلطات
ا زائرية  ،اجراء الصلح مع الدول اأوروبية الصغرة دون أخذ ا زية وإطاق سراح اأسرى امسيحين ,مقابل القليل
من امال وقد اجر داي ا زائر على اانصياع هذ الشروط ،ولك ه بعد انسحاب اأسطول اإ ليزي ،ار الشعب
فخاف عمر اشا وتراجع عن التفا م مع اللورد اكسموث وعليه ا دا اأوسطوان اإ ليزي واهول دي وعادا ا
ا زائر مرة انية وضربت امدي ة امدافع بشدة ،ومع أن عمر اشا جابه اأسطوان ببطولة ،إا أنه رضي بعقد
معا دة صلح مع كل من ا لرا و ول دا .وال ظر إ تلك امعا دة أطلق سراح أسرى امسيحين ي ا زائر وم تتعرض
سفن ول دا بعد هجوم من طرف ا زائرين

4

 - 1ي بوعزيز ،امرجع السابق ،ص .110
- Abdeljalil Temimi : ''Ducoments turcs inédits sur le bonbardement d’Alger 1816'',

2

5(, 1968, P P 111, 112.جRevue de l’occident musulman et la Méditerranée, )N

- 3جون وولف :ا زائر وأوروا 1830-1500م ،تر ،ابو القاسم سعد ه ،عام امعرفة ،ا زائر2009 ،م ،ص .445

-Abdeljalil Temimi, op. Cit, P113
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ي أث اء ذا الع ف اا ليزي حاولت فرنسا أن تستفيد من ذا الوضع وأبرمت معا دة تعيد اإمتيازات
لفرنسا.1
أما بريطانيا فسعت لتحقيق فكرة انشاء عصبة رية 2من دول أوروا البحرية ترغم دول امغرب على احرام
القانون ووضع حد للقرص ة.3
ع دما إنعقد مؤمر اكس اشابيل يوم/30سبتمر .1818/كانت كل دولة تقريبا ماتزال ع د موقفها
فال مسا ،ترى أن يعاد أسيس م ظمة ''فرسان'' القديس يوح ا ي جزيرة ليسا  lissaأو ألبا  ،Albaمن جهتها
عادت بريطانيا إ عرض مشروعها السابق .أما فرنسا فكانت تسعى إ العودة إحتال مقعد ا ومكانتها بن
الدول الكرى ال حققت اانتصار عليها مثل ا لرا وروسيا  ،فرأت أن ت ضم إ ا لف الراعي (بريطانيا  ،روسيا،
ال مسا ،وبروسيا) على أن تستخدم كل دولة قوها على حدة و دد م ذ البداية عدد السفن ال ستستخدمها .كما
يتم إخطار الباب العا مقدما بكل تلك اإجراءات.
إن مازاد اأمور تشعبا وتعقيدا و رغبة روسيا ي اإشراك ي ذ القوة البحرية ،و اولة كل من فرنسا
وبريطانيا إبعاد ا عن حوض البحر امتوسط ومشاكله .لذلك فشل ذا امؤمر أيضا ي إجاد حل حاسم للمشكلة
وإكتفى ي بروتوكوله الذي أصدر يوم/20نوفمر1818 /م ،بضرورة وضع حد للقرص ة وعلى تكليف فرنسا
وبريطانيا إباغ ا زائر إنذار من طرف امؤمر بوقف أعمال القرص ة واإسرقاق وإا فإها ستؤلف حلفا أوروبيا عاما
يقضي رما على كياها ماما .4ما جعل الداي يوفد بعثة إ ا لرا خال صيف1819م ،ومن بن امهام الرئيسية ال
أوكلت إليها معرفة حقيقة ال واا الريطانية صوص إشعار دول مؤمر إكس اشابيل ،والتهديدات ال يتضم ها،
وتبن مدى جدية واستعداد ا لرا للمسامة ي وضع ذ التهديدات موضع الت فيذ.

- 1عمار مداي ،حقيقة غزو ا زئر ،تر ،سن زغدار ،م شورات الة ،ا زائر ،2007 ،ص ص .45 ،44

 - 2للمزيد من امعلومات حول ذ العصبة البحرية ومواقف الدولة اأوروبية م ها .راجع ،مال ق ان ،امرجع السابق ،ص .328

 - 3ي بوعزيز ،امرجع السابق ،ص.111

 - 4ي بوعزيز ،امرجع نفسه ،ص ص .114 ،113
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عرفت الفرة ال أعقبت مسعى دول مؤمر اكس اشابيل 1818م ،سلسلة من امضايقات والتحرشات
وااستفزازات .1بعد أن ظهرت الشكوك بن فرنسا وبريطانيا حول مقرارات إكس اشابيل وانعدام الثقة خاصة.2
فلم تعرف العاقات الفرنسية ا زائرية حيوية جديدة م ذ س ة 1820إ غاية1826م ازداد التوتر بسبب
اإ فاض امفاجئ ي امبادات التجارية ال كانت تدر عليها بفوائد .وما زاد الوضع سواءا استياء البواخر ا زائرية
على اخرتن رافعتن علم ا ر اأعظم.3
أما ا لرا فقد تشاجر ق صلها ماك دوالد ) (Macdonnelمع الداي حسن ،بسبب اقتحام بعض
ا زائرين مركز ق صليته ثا عن بعض امتمردين ،فاحتج الق صل على ذا العمل ورحل إ بريطانيا وحث حكومته
على إرسال ملة أديبة ضد ا زائر فأرسلت قوة رية بقيادة اري نيل ( (Harry Nealوملته مشروع معا دة
تتضمن حفظ حقوق الرعاا اإ ليز وإعطاء اأسبقية لق صل بريطانيا ،وأن الداي م يقبل ذ الشروط أخذت
البحرية اإ ليزية تقذف امدي ة طيلة يومي 11و 12جويلية عام 1824م .وي ال هاية خضع اا ليز للداي وعي وا
رجا آخر كق صل  ،و ذا ما اق ع ا زائرين أن ا زائر ا مكن قهر ا مام تتوحد أوروا كلها ضد ا.4
بفشل ملة نيل فشلت كل احاوات اأوروبية لتدويل القضية ا زائرية وعادت كل دولة إ معا ة شؤوها
ب فسها مباشرة مع ا زائر ،كما عادت العاقات ا زائرية اأوروبية إ سابق عهد ا وأصبح الداي يشعر -أكثر من
ذي قبل -بقوة وم اعة حصونه وموانئه .وخا ا و لفرنسا لكي تسوي مشاكلها مع ا زائر بطرقها ا اصة ال كانت
تفكر فيها وتسعى ي قيقها م ذ أمد طويل  ،وساعد ا ا ظ اختفاء كثر من الذكرات ال ابوليونية ال كانت
مقتها أوروا.5
ا ديث عن العاقات ا زائرية اأمريكية فخال الس وات اأول من القرن 19م ،عرضت أمريكا على الداي
أن تدفع له ال قود بدا من امعدات العسكرية  ،وذلك لراجعها ,بسبب حرها مع بريطانيا س ة 1812م ،فرفض
الداي ذلك وأعلن ا رب عليها .لك ها بعد أن وقعت السام مع بريطانيا 1815م ظهرت بقوة رية جديدة
- 1مال ق ان ،امرجع السابق ،ص .329

 - 2ي بوعزيز ،امرجع السابق ،ص .114

- 3عمار مداي ،امرجع السابق ،ص ص.50 ،49

- 4جون وولف ،امرجع السابق ،ص .448

 - 5ي بوعزيز ،امرجع نفسه ،ص ص .115 ،114
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وأرسلت أسطوها أمام مدي ة ا زائر لكي يفرض السام على الداي ،فأبرمت بن الطرفن معا دة سام ي مدي ة
ا زائر س ة 1815م ،وجددت ذ امعا دة عدة مرات ،حي ها أصبحت العاقات ا زائرية-اأمريكية عادية وبقيت
كذلك إ اإحتال الفرنسي.1

إست تاج :
من خال ما سبق ناحظ أن خر الدين كان له فضل ي ت ظيم ا زائر ،ت ظيما جيدا ،إستمر ح سقوط
العاصمة بيد الفرنسين س ة 1830م .إا أن بعض اإخفاقات قد واجهت بعض حكام ا زائر بعد وفاته .2مثلت
ي عدم اا تمام الكبر ا وانب ااجتماعية و الصحية والثقافية ،اأمر الذي أدى إ عدم قدرة الدولة على مواكبة
التطور ا اصل ي الضفة اأخرى.
م تكن ا زائر ''إالة'' أحد  ،وا جزء م ه ،وا ابعة له ،وا ملحقة به ،3فالواقع يثبت أن الدولة ا زائرية
قبل ا ملة الفرنسية ،كانت تستجيب للمعاير ال تقوم عليها دولة ذات سيادة .كانت مضي امعا دات مع الدول
اأخرى ،وتعلن ا رب والسام حسب معيار واحد يعر عن مصا ها ،كما ا تتدخل أي دولة ي تعين موظفيها
مهما كان مستوا م أو ت ظيمهم ااقتصادي وااجتماعي وعاوة على ذلك ،فإن ذ السيادة معرف ها من طرف
العديد من الدول اأوروبية .4وعلى ذا اأساس كانت ها عاقات خارجية خاصة ها كدولة جزائرية خالصة وكيان
مستقل ،وما كان توافق عاقتها ي كثر من اأحيان مع ا افة العثمانية إا ابعا من إنتمائها وواء ا الدي هذ
اأخرة.
حازت الدولة ا زائرية اأو ا ديثة على مكانة مرموقة نبعت من متعها كومة قوية تس د ا قوة برية مهابة ا انب
وقوة رية سيدة ي البحر امتوسط .مك ت ا زائر بفضلها من التصدي لاعتداءات اأوروبية ،وإنتهاج سياسية
جومية أربكت دول أوروا امسيحية ،وأجرت معضمها على التقرب م ها ،وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها،
وإفتداء أمن ارها بدفع اإاوات واهداا.

- 1ابو القاسم سعد ه ،احاث وآراء ،...امرجع السابق ،ج ،1ص .250

 - 2مؤيد مود مد امشهداي و سلوان رشيد رمضان ،امرجع السابق ،ص .412 ،411
3

-مولود قاسم ايت بلقاسم :شخصية ا زائر الدولية و يبتها العامية قبل س ة 1830م ،ط ،2دار اأمة ،ا زائر2007 ،م،

ج ،2ص .284

- 4عمار مداي :امرجع السابق ،ص .16 ،15
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لكن إ اد كلمة أوروا ضد ا زائر ي بداية القرن التاسع عشر ،وإختال التوازن اإقتصادي والعسكري بن
ا انبن بفضل الثورة الص اعية ،أضعفت ا زائر إ حد بعيد 1و أفقدها مكانتها واحرام اآخرين ما فيهم لأسف
الشديد الفرنسين.

 - 1بشر باح ،امرجع السابق ،ص .23
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
رﻏﻢ أن اﳋﻼف ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،إﻻ أﻧﻪ اﳓﺼﺮ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﲝﻴﺚ
ادﻋﺖ أﺎ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ وﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﳋﻼف وﻣﺎ أﻓﺮزﻩ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ
 -Iاﻟﺠﻬﺎد اﻟﺒﺤﺮي :ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻘﺪﱘ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻇﺎﻫﺮة
دوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ اﳊﺮب واﻟﺘﺠﺎرة ﺛﺎﻟﻮﺛﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻢ.1
اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺮﺻﺎن ﰲ اﻟﺴﻄﻮ واﻟﻨﻬﺐ .2وﻗﺪ أﻃﻠﻖ اﳌﺆرﺧﻮن اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺿﺪ ﺳﻔﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وﻏﲑ اﻷوروﺑﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺻﺐ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺪاء وﺗﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﺣﻠﻬﻢ.
و ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻫﺠﻮم اﻟﺴﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﻬﺎدا ﲝﺮﻳﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ
ﺑﺈﻣﺘﺪاد اﳉﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﻷرض إﱃ اﻟﺒﺤﺮ ﻷن اﳌﺴﻠﻤﲔ اﺳﺘﻨﺪوا إﱃ ﻣﺒﺪأ اﳉﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ أﻋﺪاء
اﻹﺳﻼم ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻷرض أو ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ورد اﻋﺘﺪاءاﻢ .ﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن
ﰲ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺿﺪ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ و''ﻓﺮﺳﺎن'' اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ ﺟﻬﺎدا ﲝﺮﻳﺎ .3وإذا ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳉﻬﺎد اﻟﺒﺤﺮي ﰲ اﳌﻐﺮب اﻷوﺳﻂ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻣﺆرﺧﻮن ﻛﺜﺮ ﺣﻮﻟﻪ وﻣﻨﻬﻢ
اﻟﺒﻜﺮي اﻟﺬي ذﻛﺮ ﺑﺄﺎ ﺗﺮﻛﺰت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻫﺮان ،وﺗﻨﺲ.4
وﻣﻊ ﳎﺊ اﻷﺧﻮة أﺑﻨﺎء ﻳﻌﻘﻮب أذل اﻷﺳﻄﻮل اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ وأﺟﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﺗﺎوات
وﻫﺪاﻳﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.5

1

-اﳌﻨﻮر ﻣﺮوش :دراﺳﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻷﺳﺎﻃﻴﺮ واﻟﻮاﻗﻊ ،دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ2009 ،م،

ج ،2ص .141
- 2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻐﺮﺑﺎوي :ﻣﻨﺠﻲ اﻟﻄﻼب ﻋﺮﺑﻲ-ﻋﺮﺑﻲ ،دار اﻟﻘﺒﺲ) ،د .ب() ،د.س( ،ص .737
- 3رأﻓﺖ اﻟﺸﻴﺦ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻋﻴﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ1994 ،م ،ص .372
- Khelifa Abderrahmane: Histoire d’Eldzair Bani Mazghanna, Editions

4

Dalimen, Alger, 2007 , P79.
- 5إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻳﺎﻏﻲ وﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ :اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،دار اﳌﺮﻳﺦ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،1999 ،
ج ،2ص .126
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وﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺣﱴ اﻹﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﳉﻬﺎد اﻟﺒﺤﺮي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت إﻧﺘﻬﻰ دورﻫﺎ . 1
ﻓﻠﻢ ﲡﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ذراﺋﻊ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻏﺰوﻫﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺬرﻳﻌﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﱵ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﻤﻼت اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﻷﺳﺎﻃﻴﻞ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ ،إﻻ أن ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻣﺆﲤﺮ إﻛﺲ ﻻﺷﺎﺑﻴﻞ )1818م( أﺗﺎح ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄن
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻤﻲ اﻟﻘﺮاﺻﻨﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﳍﻢ اﳌﻼذ اﻵﻣﻦ .ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳊﺮب ﺿﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ واﻷﺳﻄﻮل اﳌﺼﺮي ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ أن ﺗﻮاﺻﻞ دول اﻟﻐﺮب ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ ﺿﺪ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ،وﰲ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﲝﺮﻳﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺬرﻋﺔ ﺑﻀﺮورة
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﺿﺮورة ﺗﺄﻣﲔ اﳌﻮاﺻﻼت واﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺮ .2إن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻘﻮدوﻧﺎ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺎن ﺻﺮاﻋﺎ دﻳﻨﻴﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺪﻳﲏ ،وﲡﺴﺪﻩ ﻣﻘﻮﻟﺔ وزﻳﺮ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ '' :ﻟﻘﺪ
أرادت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻹﳍﻴﺔ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲪﻴﺔ ﺟﻼﻟﺘﻜﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻟﺪ أﻋﺪاء اﻟﺪﻳﻦ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ورﲟﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ اﳊﻆ ﻟﻨﻨﺸﺮ
اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﲔ وﻧﺪﺧﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ''. 3
إن ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﺮن ﻓﻜﺮة اﻟﺼﺮاع اﻟﺪﻳﲏ ﲟﺴﺄﻟﺔ اﳉﻬﺎد اﻟﺒﺤﺮي ،ﻫﻮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺬي إﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ﻓﻜﺮة اﳉﻬﺎد
اﻟﺒﺤﺮي ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻛﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﳋﻔﻴﺔ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻏﺰوﻫﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ.

- 1رأﻓﺖ اﻟﺸﻴﺦ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .385
- 2إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻳﺎﻏﻲ :اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ،اﻟﺮﻳﺎض1997 ،م ،ص .225
- 3إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻳﺎﻏﻲ وﳏﻤﻮد ﺷﺎﻛﺮ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .126
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 - ΙΙﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن :
ﺗﻌﻮدت اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻮﺷﻨﺎق وﺑﻜﺮي ﰲ ﺗﻌﻜﲑ ﺻﻔﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ -اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﱵ ﺟﺜﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ وﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ أﻓﻀﺖ إﱃ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﺎم 1827م.1
ﻓﺮﻏﻢ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ –اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻃﻴﺒﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ
أوﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﺣﻴﺚ إﻋﱰﻓﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،وﻗﺪﻣﺖ ﳍﺎ ﲨﻴﻊ
أﻧﻮاع اﳌﺴﺎﻋﺪات ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻠﺤﻢ اﻔﻒ واﳊﺒﻮب .ﰲ وﻗﺖ ﺗﺄﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺿﺪﻫﺎ وﻓﺮﺿﺖ ﺣﺼﺎرا
ﳏﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.2
أﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﺘﻌﻮد ﺟﺬورﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﱃ ﻋﺎم 1796م ،ﺣﻴﺚ أﻗﺮﺿﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻮرة ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﻜﺎت ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﰲ ﺷﺮاء اﳊﺒﻮب ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ .ﰲ أول اﻷﻣﺮ ﻛﺎن
ﺷﺮاء اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻧﺊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﺘﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ) اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﰒ ﺧﻠﻴﻔﺘﻬﺎ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ( اﻟﺜﻤﻦ إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ وﺧﻼل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﲤﺮ ﻏﲑت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻓﻠﺠﺄت
إﱃ اﻟﺘﺎﺟﺮﻳﻦ اﳍﻮدﻳﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺑﻜﺮي 3وﺑﻮﺷﻨﺎق .4ﻟﻴﻘﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺪﳍﻤﺎ إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  .5وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ،ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺗﺎﺣﲔ ﳍﺎذﻳﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮﻳﻦ .ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺬر ورﻳﺒﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ

- 1ﲨﺎل ﻗﻨﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.104
- 2إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻳﺎﻏﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .253 ،252
- 3ﺑﻜﺮي :ﻣﻴﺸﺎل ﻛﻮﻫﲔ ،اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﲰﻪ اﳌﺴﺘﻌﺮب اﺑﻦ زاﻫﻮت ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﲡﺎرة ﰲ أوروﺑﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺳﻨﺔ 1770م ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻪ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .راﺟﻊ ،ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .140
4

-ﺑﻮﺷﻨﺎق :ﻧﻔﺘﺎﱄ ﺑﻮﺷﻨﺎق ،اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﲰﻪ اﳌﺴﺘﻌﺮب ﺑﻮﺟﻨﺎح ،ﻛﺎن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺳﺮة ﳍﺎ ﲡﺎرة ﰲ اﳋﺎرج وﺟﺎءت إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ

ﺣﻮاﱄ 1723م.راﺟﻊ ،ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
5

-أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ :ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ '' ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﺣﺘﻼل '' ،ط ،3اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،

اﳉﺰاﺋﺮ1982 ،م ،ص .14
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻤﺎ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻘﻤﺢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺪدون ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻄﲑ .وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻬﻤﺎ وﻗﻒ
ﻣﻌﻤﺎﻣﻼﻤﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺸﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﻤﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺿﻐﻂ اﻟﺪاي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .1
اﺳﺘﻤﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺷﺮاء اﻟﻘﻤﺢ اﳉﺰاﺋﺮي وﻣﻮاد أﺧﺮى ،ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ دﻳﻮن اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ 24
ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ .ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﲦﻦ اﻟﻘﻤﺢ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
ﺗﻮاﻃﺄت ﻣﻊ ﻗﻨﺼﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ووزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ .وﻗﺎﻣﺖ ﲟﺨﺎدﻋﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﲝﻴﺚ ﺗﺮاﺧﺖ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻘﺒﺾ ﻣﺎ
ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ دﻳﻮن اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ذﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ.2
ﲟﺠﺮد إﻛﺘﺸﺎف اﻟﺪاي ﳍﺬﻩ اﳋﺪﻋﺔ ،واﺟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ وﺷﺪد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳋﻨﺎق ﻟﻜﻲ ﺗﺪﻓﻊ أﻣﻮال
اﳉﺰاﺋﺮ اﻤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ .وﺑﺪل أن ﺗﺪﻓﻊ دﻳﻮن دوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺆرخ ﰲ/28أﻛﺘﻮﺑﺮ1819 /م ،ﻗﺎم اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﲟﺮاوﻏﺔ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ رﺷﻮة إﱃ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وﳑﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻧﻴﻘﻮﻻ ﺑﻠﻴﻔﻴﻞ
) ،(Nicolas Plévilleﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﻜﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ وﻋﺪم دﻓﻊ اﻷﻣﻮال
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ .3ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻛﺎﻧﺎ ﳘﺎ ﻣﺪﻳﻨﻴﲔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.4
وﻫﻜﺬا ﺗﺸﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ  5ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻴﻬﻮد وﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ب 42ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ
اﻟﻔﺮﻧﻜﺎت ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﳔﻔﺾ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ إﱃ أن وﺻﻞ إﱃ  7ﻣﻼﻳﲔ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﺑﺪﻳﻮﺎ
اﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺮي وﺑﻮﺷﻨﺎق.
وﰲ /24ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،1820/ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻦ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ 7ﻣﻼﻳﲔ ﻓﺮﻧﻚ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ
ﺑﻜﺮي وﺑﻮﺷﻨﺎق ،وﻋﻨﺪﺋﺬ واﺟﻬﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺜﲑة ﻳﺪﻋﻲ أﺻﺤﺎﺎ ﺑﺄن ﺑﻜﺮي ﻣﺪﻳﻦ ﳍﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎﻣﺖ

- 1ﲨﺎل ﻗﻨﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .105
 - 2ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،ج ،4ص .345
- 3ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺣﻮش :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 1962م ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت 1997م ،ص
ص.88 ،87
- 4أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ :ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .16
- 5ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ دﻳﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ ﳉﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ،ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺳﻨﺔ 1819م ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﻓﻌﺔ وﲢﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺳﺘﻐﺮق
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ،ﺑﻐﺮض دراﺳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳊﺴﺎب وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﱪاء ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ .راﺟﻊ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،3ص .349
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﱃ اﶈﺎﻛﻢ .1ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ ،ﻓﺈﺣﺘﺞ اﻟﺪاي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف
اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﻖ ﶈﻜﻤﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،وﻷن اﳋﻼف ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪاي ﺑﲔ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ
وﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻳﻌﺘﱪان ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﳉﺰاﺋﺮي.
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺷﺪات ﻋﺪة وﺟﻬﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻠﻪ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﲞﺼﻮص ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،أدرك اﻟﺪاي ﺑﺄن أﻣﻮاﻟﻪ وﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻪ ﺿﺎﻋﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮاﻃﺊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ
ودﺳﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺗﻼﻋﺐ اﻟﻘﻨﺼﻞ ﺑﻴﺎر دوﻓﺎل .وﲟﺠﺮد إﻓﺘﻀﺎح أﻣﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻜﺮي وﺑﻮﺷﻨﺎق  ،ﻻذا ﺑﺎﻟﻔﺮار
ﺧﻔﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﲢﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﳋﺰﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.

 -IIIﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻤﺮوﺣﺔ /29/أﻓﺮﻳﻞ1827/م:
ﻗﺒﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي أﲣﺬﺗﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺬرﻳﻌﺔ ﻟﻐﺰو اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﺎن اﻟﺒﺎرزﺗﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ ،اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ )أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ،(05و اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ دوﻓﺎل.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﳊﺪ اﻵن ﺳﲑة ذاﺗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ،إﻻ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆرﺧﲔ ﲢﺪﺛﻮا
ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻟﱰ ،أن اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ وﻟﺪ ﻋﺎم 1779م ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳﻨﺰﱄ ،ﺟﺎء إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ أﺧﻴﻪ وﻋﻤﻞ ﰲ ﺻﻴﺪ
اﻟﺴﻤﻚ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﳉﻴﺶ اﻻﻧﻜﺸﺎري وﺗﺮﻓﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ إﱃ أن أﺻﺒﺢ ﺧﻮﺟﺔ اﳋﻴﻞ .2وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺪاي
ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻓﺮاش اﳌﻮت أوﺻﻰ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺪاي ﻟﻪ .3رﻏﻢ رﻓﻀﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻼم اﳌﻨﺼﺐ ،إﻻ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﰲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .وﻟﺪى إﻋﻼﻧﻪ اﻟﻘﺒﻮل أﻃﻠﻘﺖ اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ إذاﻧﺎ ﺑﺈﺳﺘﻼﻣﻪ ،اﳌﻨﺼﺐ اﳉﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ إﺳﺘﻨﺒﻮل ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ.
ﻛﺎن اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﻗﻮﻳﺎ وﻣﺘﻴﻨﺎ وﻓﻌﺎﻻ وﻋﺎدﻻ ،وﻫﻮ ﻗﺎﺳﻲ وﺻﻠﺐ ﰲ إﺟﺮاءاﺗﻪ ،4ﳝﻜﻦ أن ﻧﻜﻤﻞ ﻣﻼﻣﺢ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آراء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﻋﺎﺻﺮﺗﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻪ.

- 1إﲰﺎﻋﻴﻞ أﲪﺪ ﻳﺎﻏﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .256 ،255
 - 2ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﻣﺢ أﻟﱰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .616
-De Grammont ,op. Cit, P 303.
 - 4ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﻣﺢ أﻟﱰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص ص.618 ،617
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ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺰﻫﺎر ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ '' ﻛﺎن ﻗﻮي اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﺘﺰﻋﺰع ﻟﻌﻈﺎم اﻷﻣﻮر ،وﻻ ﻳﺘﻀﻌﻀﻊ ﻟﻨﻮاﺋﺐ اﻟﺪﻫﺮ ،وأﻣﺎ
ﺳﲑﺗﻪ ﰲ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ،وأﻫﻞ ﳑﻠﻜﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺳﺎر ﻓﻴﻬﻢ ﺳﲑة ﺣﺴﻨﺔ ،ﱂ ﻳﺴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻟﲔ اﳉﺎﻧﺐ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺎب
واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﳉﺮاﺋﻢ ،واﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ اﻟﺰﻻت واﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺎء واﶈﺎرم ،ورﻓﻊ اﻟﻈﻼﻣﺎت وﺗﻔﻘﺪ أـﺤﻮال اﻟﻀﻌﻔﺎء .وﻛﺎن
ﺗﻘﻴﺎ ،ﳏﺒﺎ ﻟﻠﺼﺎﳊﲔ وﳌﻦ اﻧﺘﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ ،ﺣﱴ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻐﱰ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺒﺪع ﻓﻴﺤﺴﻦ إﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻓﻴﻬﻢ وﻳﻜﺮﻣﻪ ،وﻳﺴﺘﺒﺸﺮ
ﲟﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ،وﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع وزﺟﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﻢ اﻟﻘﺒﻴﺢ وﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ .وﻛﺎن ﻳﻠﺘﺰم أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻄﻬﺮة.1''...
ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺎر ﳝﻜﻦ أن ﻧﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎدة ﲪﺪان ﺧﻮﺟﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﻋﻦ آﺧﺮ داﻳﺎت اﳉﺰاﺋﺮ أﻧﻪ ''
ﻛﺎن رﺟﻼ ﻋﺎﳌﺎ وﺷﺠﺎﻋﺎ ،وﺣﻜﻴﻤﺎ'' .2
أﻣﺎ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺷﻴﻠﺮ) (Shalerﻳﻌﱰف ﻫﻮ اﻵﺧﺮ أن '' :اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺣﺴﲔ ارﺗﻔﻊ إﱃ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻹﺣﱰام
واﻟﻘﻮة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﱂ ﻳﺼﻞ اﻟﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻼﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻟﻪ ''.
ﰲ ﺣﲔ أﺟﺎب ﺑﻦ ﲰﻮن ﻣﺴﲑ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻜﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﺎﻧﱵ
دوﺑﻮﺳﻲ أﺟﺎب ﺬا اﻟﻮﺻﻒ '' :ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﻣﺘﺴﻠﻄﺎ ﻛﺴﺎﺑﻘﻴﻪ ،ﻛﺎن ﻃﻴﺒﺎ ،ودﻳﻌﺎ ﻓﺨﻮرا وﺷﺠﺎﻋﺎ ،ﻻ ﻳﺘﺨﺬ
ﻗﺮارا ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﻞ ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺮك ﻓﺼﻞ اﳋﺼﻮﻣﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء .ﻛﺎن ﻧﺸﻄﺎ وﻗﺎدرا ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻳﻘﺪر
اﻷﻣﻮر ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ وزراﺋﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺎﻹﻃﺮاء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﳝﻴﻠﻮن إﱃ اﻟﻈﻠﻢ .إﻻ أن ﻣﺎﺷﻮﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﳊﻤﻴﺪة ﻫﻮ ﻋﻨﺎدﻩ وﺗﺼﻠﺒﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ إﻓﻼﺳﻪ '' .3
ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮل رﺟﻞ ﻟﻄﺎﳌﺎ اﻢ ﺑﺄﻧﻪ '' ﻣﺘﻌﺼﺐ '' و'' دﻣﻮي'' و '' ﳘﺠﻲ '' واﻷﻫﻢ '' رﺋﻴﺲ
ﻟﻠﻘﺮاﺻﻨﺔ '' .ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دوﻓﺎل .ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻛﺎن إﺑﻨﺎ ﳌﱰﺟﻢ ﻓﺮﻧﺴﻲ ،ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻔﺎرة
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﻮل وﻗﺪ ﺗﻮﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺂﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى .4وﻳﺮى ﺷﺎرل أﻧﺪري
ﺟﻮﻟﻴﺎن أن دوﻓﺎل ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﲑا  ،Péraﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻧﻴﺊ اﻟﺬي ﺑﺪر ﻣﻨﻪ ،إذ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ
- 1أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳌﺪﱐ :آﺛﺎر اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮزارة اﺎﻫﺪﻳﻦ1954 ،م ،ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ2010 ،م،
ﻣﺞ ،7ص ص .220 ، 219
- 2ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .146
- 3ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .19
- 4ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .166
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ﻟﺪى اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﻣﺮاﻓﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ؛ رﺟﻼ ﻣﻌﺘﻮﻫﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻣﺮﻩ .ﻓﻬﻮ رﺟﻞ ذو  55ﺳﻨﺔ ،ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﲞﱪة ﻛﺒﲑة ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﱰﻛﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺨﺎﺗﻞ ﻣﻨﺬ
رﻳﻌﺎن ﺷﺒﺎﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﺮوﻧﺔ وﺧﺴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻨﻔﺎع ،وﺣﺲ ﰲ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ،واﻟﻘﺪرات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺳﻮاء .1أﻣﺎ ﺷﻴﻠﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻻﻳﺰال ﻳﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻠﻢ دوﻓﺎل ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻘﻨﺼﻞ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻋﻨﻪ '' :ﻣﻊ ﺎﻳﺔ
1815م ،ﻗﺪم إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ أﺣﺪ أﻋﻮان اﻷﻣﺮاء اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻴﺪ ﳍﻢ ﻋﺮﺷﻬﻢ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ ،ﰎ اﻧﺘﻬﺎج ﻧﻈﺎم ﻏﲑ
ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻔﻠﺴﺔ إزاء اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﺮف اﻷﻣﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ .وﺑﺬﻟﻚ اﳓﻂ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻧﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻐﻴﺾ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﻘﺮﻓﺔ'' .
ﻫﺬﻩ إذن اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺘﲔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أراء ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻌﻬﻢ .وﻟﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻫﺎﻧﺔ اﳌﺰﻋﻮﻣﺔ اﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻟﺪاي ﺣﺴﲔ إﱃ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻟﻘﻨﺼﻞ دوﻓﺎل .اﻟﺬي ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻨﻪ
ﻛﻘﻨﺼﻼ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻛﻠﻒ رﲰﻴﺎ ﺑﻄﻤﺄﻧﺔ اﻟﺪاي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻳﻮن ﺑﻜﺮي .2ﻓﺎﺳﺘﻐﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﻘﻨﺼﻞ وﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ-اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻗﺪ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺑﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﻛﺎن ﻳﻨﻮي أن
ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳚﺪد اﻟﻮﻋﻮد ﻟﻠﺪاي ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ إﻳﺎﻫﺎ .3
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻜﺮي ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﻮد إﱃ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻓﻘﺪ اﻟﺪاي اﻟﺜﻘﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ
اﻟﻘﻨﺼﻞ ،وﺑﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﺪﻋﺎء ﻗﻨﺼﻠﻬﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﻟﺪﻳﻦ.4
ﻛﺎن اﻟﺪاي ﻻﻳﺰال ﰲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺑﻌﺚ ﺎ إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺪم اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دوﻓﺎل ﰲ / 29أﻓﺮﻳﻞ1827 /م ،ﻋﺸﻴﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﺒﲑم ،5إﱃ ﻗﺼﺮ اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﺘﻬﻨﺌﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ

- 1ﺷﺎرل اﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص.49 ،48
- 2ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .47
- 3ﻛﻤﺎل ﺑﻦ ﺻﺤﺮاوي :اﻟﺪور اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﻴﻬﻮد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﻬﺪ اﻟﺪاﻳﺎت ،ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،غ.ﻣﻨﺸﻮرة ،اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻲ اﺳﺘﻨﺒﻮﱄ ،ﻣﻌﺴﻜﺮ-اﳉﺰاﺋﺮ2007/2006 ،م ،ص.117
- 4أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ :ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .23
 - 5ﺑﻴﺮم :ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ،اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻖ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻮال .راﺟﻊ ،ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .142
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
اﻟﻌﺎدة  .1ﻓﺠﺮى ﺣﻮار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺪون ﻣﱰﺟﻢ ،ﲤﺤﻮر أﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،وﺣﻮل ﺷﻜﻮى اﻟﺪاي ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﻪ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻠﻪ ﲞﺼﻮص دﻳﻦ ﺑﻜﺮي .2واﻧﺘﻬﻰ ﲟﺸﻬﺪ ﺿﺮﺑﺔ
اﳌﺮوﺣﺔ )أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ.(06
ﺗﻌﺪدت اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﱵ أرﺧﺖ ﳊﺎدﺛﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺻﻮرﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺆرﺧﲔ ﻋﻠﻰ أﺎ رد ﻓﻌﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺜﻞ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ،ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺰاز ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻨﺼﻞ دوﻓﺎل ،ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻋﻠﻰ أﺎ
إﻫﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺷﺨﺺ ﻗﻨﺼﻠﻬﺎ . 3
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ رواﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎدﺛﺔ ،رﻏﻢ ﲤﺎﻃﻠﻪ ﰲ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﲪﻞ ﺷﺎرل اﻧﺪري
ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺄن '' :اﻟﻘﻨﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻹﻫﺎﻧﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﱂ ﻳﺘﻄﺮق ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﻩ إﻻ ﰲ ﺎﻳﺘﻪ
ﻛﺈﻋﻼن ﻣﺘﺄﺧﺮ إﱃ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻮﻃﲏ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ رد ﺷﺪﻳﺪ ''.
ﻓﺎﻟﻘﻨﺼﻞ دوﻓﺎل ﻳﺆﻛﺪ ﰲ رواﻳﺘﻪ) أﻧﻈﺮ ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ (07أﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪاي.
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺄﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺮواﻳﺎت وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ رواﻳﺔ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﻧﻔﺴﻪ ،واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺴﺎﻣﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ
واﻟﻘﻨﺎﺻﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻷورﺑﻴﲔ ،أن اﳌﺸﻬﺪ وﻗﻊ أﻣﺎم ﺣﺸﺪ ﻣﻦ اﳊﻀﻮر .4ﻫﺬا وﻳﻈﻬﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮرﺧﲔ ﲢﻔﻈﺎ ﻛﺒﲑا
ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ دوﻓﺎل ،وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﳌﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻏﺎﻟﺒﲑ اﻟﺬي اﻋﺘﱪﻫﺎ ﳎﺮد ﺗﱪﻳﺮ ﻟﻠﻐﺰو ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻟﻠﺪاي ﺑﻘﻮﻟﻪ:
'' ﻓﺤﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك داع ﻟﺪى اﻟﺪاي ﻟﻠﺸﻜﻮى ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺼﻞ دوﻓﺎل –وﻫﻲ ﺷﻜﻮى ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﲝﺎل -ﻓﻤﺎ ﻛﺎن
ﻟﻪ أن ﻳﻀﺮﺑﻪ '' .ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺴﺐ ﻏﺎﻟﺒﲑ ﳛﻖ ﻟﻠﻘﻨﺼﻞ دوﻓﺎل ،اﻟﺸﺎب اﻷرﻋﻦ أن ﻳﺸﺘﻢ اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺴﻦ ،رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﰲ

-Alfred Nettement : Histoire de la conquéte d'Alger, librairie Jacques Lecoffre,

1

Paris, 1868, P 144.
- 2ﺷﺎرل اﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .53
 - 3ﻟﻺﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أﻧﻪ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆرﺧﲔ اﻟﺬﻳﻦ ذﻫﺒﻮا ﰲ ﺻﺎﱀ ﻗﻨﺼﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ دوﻓﺎل؛ ﺑﺮروا ذﻟﻚ ﲜﻬﻞ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻣﺎ
ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺬا اﻟﺸﻜﻞ .راﺟﻊ،
Mahmoud Bacha : Prise de la Régence d’Alger ; ou le prétexte du coup
d’éventaile, edition Elmel, 2005, P 18
-4ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .70 ،69
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ ﺑﻞ وﰲ ﻗﺼﺮﻩ ،وﻳﻮم ﻋﻴﺪ وأﻣﺎم ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ واﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ رﻓﺾ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪاي ﺣﺴﲔ أن ﻳﻨﻔﻌﻞ وﻻ أن ﻳﺮد اﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻹﻫﺎﻧﺔ وﻳﺴﻜﺖ.1
أﻣﺎ داي اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻘﺪ ﻗﺪم رواﻳﺔ أﻗﺮب ﻟﻠﺼﻮاب ﰲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﺼﺪر اﻷﻋﻈﻢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻮم/18دﻳﺴﻤﱪ1827/م ،ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أن ﺳﻠﻮك وأﻟﻔﺎظ اﻟﻘﻨﺼﻞ دوﻓﺎل ،اﳌﺴﺘﻔﺰ ،ﻫﻲ اﻟﱵ ﲪﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺼﺮف ﻫﻜﺬا  .2وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺎدة ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮرد ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺮآة '' :أن ﺟﻮاب اﻟﺴﻴﺪ
دوﻓﺎل ،ﻛﺎن ﰲ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻮﻗﺎﺣﺔ إذ ﺟﺎء ﻛﺂﰐ '' :إن ﺣﻜﻮﻣﱵ ﻻ ﺗﺘﻨﺎزل ﻹﺟﺎﺑﺔ رﺟﻞ ﻣﺜﻠﻜﻢ '' .وﻳﻌﻠﻖ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
أن اﻟﺪاي ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺴﺎﳏﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻨﺼﻞ ﻟﻮﻻ ﺗﻮاﺟﺪ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ،ﻣﺎﺟﻌﻞ اﻟﺪاي ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ ،وﱂ
ﻳﺴﺘﻄﻊ ﲤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺑﺎﳌﺮوﺣﺔ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﻒ اﻟﻨﺨﻞ ﺿﺮﺑﺔ واﺣﺪة '' .3
ﻫﻜﺬا إذن ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻛﺈﺳﺎءة ﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺣﺠﻢ داي اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺰاز أوﺣﻲ ﺑﻪ ﻟﺪوﻓﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﺒﺎرون دي دﻣﺎس ) .(Damasواﳌﺆﻛﺪ إذن أن اﳊﺎدﺛﺔ ﰎ إﺧﺘﻼﻗﻬﺎ ﻟﺘﱪر ﺧﻄﺔ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ
ﻣﺴﺒﻘﺎ.4

-VIﺣﺼﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ/15ﺟﻮان1827/م:
ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺪاي اﻟﺬي ﻣﻊ اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ ،ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺎدﺛﺔ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺆﺳﻔﺔ  .5ﻓﻘﺪ ﻛﺎن رد
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﻮ إرﺳﺎﳍﺎ ﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ أﺳﻄﻮﳍﺎ أﻣﺎم اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻘﺒﻄﺎن ﻛﻮﱄ ).(Collet

وﺻﻠﺖ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻳﻮم /12ﺟﻮان1827/م ،وﺻﻌﺪ اﻟﻘﻨﺼﻞ دوﻓﺎل ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻘﺒﻄﺎن اﳌﺴﻤﺎﻩ ''ﻻﺑﺮوﻓﺎﻧﺲ
 .''Provenceوﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﺻﻌﻮدﻩ ،ﻗﺪ ﻋﻬﺪ -ﲟﺤﺾ إرادﺗﻪ -إﱃ ﻗﻨﺼﻞ ﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ داﺗﻴﻠﻲ دﺑﻼﺗﻮري ،اﻟﺘﻜﻔﻞ
ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﺆرﺧﲔ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﻌﱪ ﻋﻦ دﻫﺎء دوﻓﺎل؛ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﱄ أي ﳏﺎوﻟﺔ

- 1ﻣﻮﻟﻮد ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎﻳﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .196
2

-ﺑﻌﺚ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ '' :إن اﻟﻘﻨﺼﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻌﻨﺎدﻩ وﻋﺠﺮﻓﺘﻪ ،أﺟﺎب

ﺑﻌﺒﺎرات وﻗﺤﺔ ،وﲡﺮأ ﻓﺘﻠﻔﻆ ﺑﻜﻼم ﻳﺴﻲء إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﳝﺲ ﺷﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎن ''.راﺟﻊ ،ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص
.60
- 3ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .142
- 4ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .75
- 5ﺷﺎرل اﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .55
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ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺪاي ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻀﺢ ادﻋﺎءﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﲝﻀﻮر اﻟﺸﻬﻮد ﺣﻮل ''ﺿﺮﺑﺔ
اﳌﺮوﺣﺔ''.
ﺗﺘﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ،وﲟﺠﺮد وﺻﻮل ﻛﻮﱄ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺷﺎ أن ﻳﺄﰐ إﻟﻴﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻳﻌﺘﺬر
ﻟﻠﻘﻨﺼﻞ .1إﻻ أن ﻣﺎ أﲨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺆرﺧﻮن أن ﻛﻮﱄ ،ﺟﺎء إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺼﺪ ﳏﺎﺻﺮة اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،وﺗﻘﺪﱘ
إﻧﺬار ﻟﻠﺪاي ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ إﻋﺘﺬار رﲰﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ وﺻﻒ ﺑﻺﻫﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ  .2ﳏﺪدا ﻟﻪ أرﺑﻌﺎ
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮد.
ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺪاي اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﱴ ﺗﺮﻓﻊ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 3ﺑﺈﺳﺘﻬﺰاء ﺣﻴﺚ ﺻﺎح ﻗﺎﺋﻼ:
''ﻛﻴﻒ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﱂ ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﲏ زوﺟﱵ !''  .4ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮر إﻋﻼن اﳊﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻳﻮم/16ﺟﻮان 1827/م ،وﻫﻮ إﻋﻼن ﻟﻠﺤﺮب ﻗﺎﺑﻠﻪ اﻟﺪاي ﺑﺘﺨﺮﻳﺐ اﳌﻨﺸﺄت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻮﻧﺔ واﻟﻘﺎﻟﺔ.5
أﺛﻨﺎء ﻫﺬا اﳊﺼﺎر اﻟﺬي دام ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺎرك ﲝﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻧﻈﲑﻩ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺟﺮت ﻳﻮم/4أﻛﺘﻮﺑﺮ1827/م ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﻤﺮ راﻳﺲ
ﲟﻬﺎﲨﺔ ﻗﻄﻊ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻚ اﳊﺼﺎر وإﺑﻌﺎد اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﺘﻬﺖ
ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﺑﱰاﺟﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﲔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎدت اﻟﺴﻔﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ اﳌﻴﻨﺎء ،وﻗﺪ أﳊﻖ ﺑﺄﻛﺜﺮﻫﺎ
أﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﺔ .6
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﺎرك اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﳉﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﳊﺼﺎر ﻏﺎرات
وﻣﻌﺎرك ﲝﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺎرة اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ ﻣﻴﻨﺎء وﻫﺮان ﻳﻮم /22ﻣﺎي1828/م ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﻘﺒﻄﺎﻧﺎن روﺑﲑ واﻧﺪري
- 1أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ :ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ،....اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .24
2

-ﻋﻠﻲ اﶈﺠﻮﰊ :اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﺨﻠﻒ ﻓﺈﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻤﻘﺎوﻣﺔ ،دار ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ2009 ،م ،ص

.37
- 3ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﱰﺿﻴﺔ راﺟﻊ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ :ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،....اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص ص
.25 ،24
- 4ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .56
-Alfred Nettement, op. Cit, P 147.

5

- 6ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪوﱐ'' :اﳊﺼﺎر اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 1830-1827م'' ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ع،5
ﺗﻮﻧﺲ1979 ،م ،ص ص .37 ،36
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دوﻧﺎﺳﻴﺎ ) ،(Robert et André de Nacitﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳍﺠﻮم اﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ اﺳﱰﺟﺎع اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻹﺣﺪى
ﺳﻔﻨﻬﻢ ،اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ أﻳﺪي اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﱪﻳﻚ.1
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺈن اﳊﺼﺎر اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﳒﻠﱰا ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ
1815م ،وإﻳﻜﺲ ﻻﺷﺎﺑﻴﻞ 1818م ،واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺪف أﺳﺎﺳﺎ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وذﻟﻚ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻺﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي .ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﺎوب ووﺿﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳋﺎص
وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻓﺒﻌﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن )1814 (Napoléonم ،وﻣﺎ
ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﺪوﱄ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻷوروﰊ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﺎم ﻓﺮﻧﺴﺎ
أن ﳚﺪوا ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺘﺤﺮك اﳊﺮﰊ ﰲ أوروﺑﺎ ،إذ ﱂ ﻳﺒﻖ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺳﻮى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق أوروﺑﺎ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ
اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﴰﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
وﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺎ ﺗﱪز ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﱵ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﺼﺎر وﻣﺎ ﺻﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ
أﺳﻠﻮب دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﺆدي إﱃ رﻓﻊ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﺗﺼﻒ ﺑﺎﳋﺪاع واﳌﺮاوﻏﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﳌﺎﻛﺮة ،2اﻟﱵ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺤﻮل دون اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻞ.

-Alfred Nettment, op. Cit, P 72.
- 2ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪوﱐ'' :اﻟﺤﺼﺎر اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،''...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.42
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ إﻓﺸﺎل اﻟﺤﺼﺎر وإﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
-Iﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺤﺼﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺪﺧﻠﻪ :
ﺳﺒﻖ وأن ﰎ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﲢﺎﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﻔﺮض ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﳊﻠﻴﻒ ﻟﻨﺠﺪة ﺣﻠﻴﻔﻪ إذا ﻫﺪد ﲞﻄﺮ ﻣﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻨﻮي أن ﲢﺸﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺼﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،1ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗـﺪم ﻣﱰﺟﻢ ﺳﻔﲑ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ) 2 (Guileminotﰲ
أوﺋﻞ ﺷﻬﺮ/أوت1827/م ،ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺴﻔﲑ أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺐ
داي اﳉﺰاﺋﺮ 3وإﳋﻄﺎر اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﲟﺤﺎﺻﺮة اﻟﺴﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .ﻣﺘﺨﺬﺗﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ
اﳌﻌﺎﻫﺪة اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ رﺑﻴﻊ اﻷول 1153ه اﳌﻮاﻓﻖ ل/30ﻣﺎي1740/م ،ذرﻳﻌﺔ ﻹﻋﻼن
اﳊﺮب ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ.
ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﳋﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة ،أن رﻓﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺒﻮﳍﺎ وأﺑﺎن ﳌﱰﺟﻢ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺪم
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﳊﺮب إﺑﻼغ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻨﻪ أﺟﺎب ﺑﺄﻧﻪ
ﺳﻴﻄﻠﻊ آﻣﺮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ .ذﻟﻚ ﻷن اﳋﻼﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺈﲬﺎد ﺛﻮرة ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻮرا ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺮر

- 1ﻧﻨﻮﻩ ﻫﻨﺎ أﻧﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﺎج أﲪﺪ أﻓﻨﺪي _اﳌﺄذون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻔﱵ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ اﳉﺰاﺋﺮ_ ﺣﻮل ﺳﻘﻮط اﳉﺰاﺋﺮ ،أﻧﻪ
ﺧﻼل اﳊﺼﺎر أوﻓﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﳏﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن أﻓﻨﺪي ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ اﳊﺮب ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ
أﺧﻔﺎﻩ ﰲ ﻣﻜﺎن ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﲟﺄﻣﻮرﻳﺘﻪ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﱂ ﳒﺪ ﳍﺬا اﻻﺳﻢ أﺛﺮا ﰲ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺧﺮى ﻓﺮﺟﺤﻨﺎ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻪ اﳋﻼﻓﺔ ﻛﺎن ﺑﺈﻳﻔﺎد ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي .راﺟﻊ  ،ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي اﳊﺴﲏ  :اﺣﺘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺼﻮص ﻣﻌﺎﺻﺮة  ،ﻋﺎﱂ اﻷﻓﻜﺎر) ،
د .ب( ) ،د .س( ،ص .57
 (1840-1774) : Guileminot Charles-Armand- 2ﻣﺘﻄﻮع وﻣﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻣﻌﺴﻜﺮ  ،Moreauأﺻﺒﺢ ﺳﻨﺔ
1798م ،ﺟﻴﻨﺮال وﺑﺎرون اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ .ﻋﲔ ﻛﻤﻔﻮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﻚ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﳊﺪود اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .أرﺳﻞ ﻛﺴﻔﲑ إﱃ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﺔ وﺑﻘﻲ ﰲ
ﻣﻨﺼﺒﻪ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 1831م .راﺟﻊ،
D’Haussey : Mémoires du baron D’Haussez, T 2, calmann Lévy fréres, Paris,
1897, P 134.
- 3ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .151
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ﰲ إﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺼﺪر اﻷﻋﻈﻢ وﺿﻢ وزﻳﺮ اﳊﺮﺑﻴﺔ ﺧﺴﺮو ﺑﺎﺷﺎ ،ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ اﳋﻼف اﻟﻨﺎﺷﺐ ﺑﲔ
ﻓﺮﻧﺴﺎ واﳉﺰاﺋﺮ ،ﻟﻜﻦ ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 -1اﻋﺪاد ﺻﻴﻐﺔ اﳉﻮاب اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻄﻰ ﻟﻠﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺣﺎل أرﺳﻞ ﻣﱰﲨﻪ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ .
 -2ﺗﻜﻠﻴﻒ وزﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﺰت ﳏﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ رﺳﺎﺋﻞ إﱃ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ،1ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ أﻛﺜﺮ وﻓﻬﻢ أﺳﺎس
اﳌﺴﺄﻟﺔ.2
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﺘﺐ وزﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﳋﻄﺎب اﻟﺬي وﺻﻠﻪ ﻣﻦ أﻣﲔ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي .ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﺎم ﺑﺎرﺳﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ وزﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰲ /28أوت1827/م ،ﻳﺮﺟﻮﻩ
ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺸﺮح اﳌﻮﻗﻒ ﺑﺪﻗﺔ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ .ﺑﻌﺪ اﻃﻼع اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺤﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻜﻤﺖ ﲞﻄﺄ اﻟﻄﺮﻓﲔ
اﳉﺰاﺋﺮي واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﻗﺮرت أن ﺗﻠﻮذ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ وﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﱴ ﻳﻔﺎﲢﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻔﲑ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.3
ورﻏﻢ أن اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﻧﻔﺴﻪ وﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺼﺪر اﻷﻋﻈﻢ ﺑﺎﺳﻄﻨﺒﻮل أﻛﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻼف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ،إﻻ أن اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ﺗﺮﻛﺖ اﳉﺰاﺋﺮ وﺣﻴﺪة ﰲ ﺧﻼﻓﻬﺎ اﳌﺴﻠﺢ ﻣﻊ
ﻓﺮﻧﺴﺎ .وﻳﺮﺟﻊ ﻛﻮران ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﻮﻳﻞ اﳋﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺻﻤﺪت ﰲ وﺟﻪ اﻷﺳﻄﻮل اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻋﺎم
1816م.4
وﳝﻜﻦ أن ﻧﻀﻴﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﳌﺒﺎﺷﺮ ﻹﺎء اﳊﺼﺎر
اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ:
أ-إﻧﺸﻐﺎل اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
-1ﺣﺮوب ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ وﺪدﻳﻪ ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺎم واﻷﻧﺎﺿﻮل.5
 -2ﻓﻘﺪن اﳋﻼﻓﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻜﻒء اﳌﺪرب وﲣﻠﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺎق ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ،

1

-ﻛﺎن ﻣﻔﱵ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ وﻛﺎن ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺄزﻣﲑ آﻧﺬاك .راﺟﻊ ،ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران :اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ1830-1827م ،ﺗﺮ ،ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ1970 ،م ،ص ص .39
- 2اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص ص.40 ،39
- 3ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .153
- 4ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .43
- 5ﻋﻠﻲ اﶈﺠﻮﰊ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .37
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-3ﺧﻠﻮا اﳌﻴﺪان ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ اﻹﻧﻜﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻨﻴﺪة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1828م.
ب-اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:
-1اﻧﺪﺣﺎر اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ وﺗﺪﻣﲑ ﻣﺮاﻛﺒﻪ وﺗﻼﺷﻲ ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻧﺎﻓﺎرﻳﻦ 1827م ﻓﺘﻮاﻟﺖ اﳍﺰاﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﳋﻼﻓﺔ ﰲ ﺣﺮوﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ،ﻛﺤﺮﺎ ﺿﺪ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﻣﺎ ﳊﻘﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد ﰲ ﺣﺮوﺎ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ ،اذ
ﻋﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ واﳌﻜﺎﺋﺪ وﺗﺮﺻﺪﻫﺎ ﺿﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﰲ وﻻﻳﺘﻬﻢ اﻟﺒﻠﻘﺎﻧﻴﺔ وإﺛﺎرة اﻟﻔﱳ اﻟﻘﻼﺋﻞ ﰲ
ﳐﺘﻠﻒ ﳑﺘﻠﻜﺎﺎ اﻷﺧﺮى.
-2ﺗﻄﻠﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﲏ ،وﺣﱴ اﻹﻗﺘﺼﺎدي إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﰲ
اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻓﺄﺧﺬت ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ وﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻣﺘﻴﺎزات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد.1
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻀﻴﻒ إﱃ ﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،اﻟﺪﻫﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻟﻌﺐ دورا ﻛﺒﲑ ﰲ إﺑﻌﺎد اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ
ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﺤﺴﺐ ﺟﻮن ﺳﺎر ) ،(Jean Serresﱂ ﺗﺮد ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﻼل ﺧﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ 1827م،
أن ﺗﻘﺤﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ،ﻧﻈﺮا ﻹﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻟﻪ ،وﺧﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة وﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا
اﲢﺪت اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ واﳉﺰاﺋﺮ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻋﺴﻜﺮي ﺿﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﻳﻀﻴﻒ ﺟﻮن ﺳﺎر '' :أن ﻫﺬﻩ اﳊﺮب ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﳐﺎوف ﻓﺮﻧﺴﺎ ''  .2وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻜﻦ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﺳﺘﻄﻨﺒﻮل ﺑﺬﻛﺎﺋﻪ وﻣﻬﺎرﺗﻪ أن ﳝﻨﻊ اﳋﻼﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺄي إﺟﺮاء ﻓﻌﻠﻲ ،وﻏﺪا ﳝﺎرس ﺿﻐﻂ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮان اﳍﻤﺎﻳﻮﱐ 3ﻣﻦ أﺟﻞ اﺟﺒﺎر اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ.4

- 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،4ص .22
-Jean Serres : La politique Turque en Afrique du nord sous la monarchie de

2

juillet, librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris,1925, P 14.
- 3داﺋﺮة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ...إﱁ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وإﺻﺪار ﻗﺮارات ﺑﺸﺄﺎ .راﺟﻊ ،ﺳﻬﻴﻞ ﺻﺎﺑﺎن :اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻲ ،ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻣﺮ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺮﻛﺎت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻴﻨﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض2000 ،م ،ﺳﻞ ،3ص.119
- 4ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﻣﺢ اﻟﱰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .673
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واﻟﻮاﻗﻊ أن اﺳﺘﺨﻔﺎف ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﳚﺪ ﺗﻌﺒﲑا واﺿﺤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﰲ إﻗﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎر
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.1
ﻓﺼﺮاع اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﳌﺴﺤﻴﲔ أﺻﺒﺢ أﻣﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى اﳋﻼﻓﺔ اي ﻗﻠﻖ إزاء ذﻟﻚ ،وﺑﺪا ﻣﺮﺟﺢ
ﻟﻠﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ أن اﻟﺼﺮاع ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﲨﻴﻊ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻟﺼﺎﱀ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ.2
وﳑﺎ زاد ﻣﻦ إﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ أﻧﻪ أرﺳﻞ ﺳﻨﺔ1828م ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﺳﻄﻮل اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد
ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﰲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ روﺳﻴﺎ ،ﻓﻠﱮ اﻟﻨﺪاء .وﻫﺬا ﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﺰام اﻟﺼﻤﺖ ﲡﺎﻩ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺣﱴ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ 1829م ،وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪة أدرﻧﺔ ﺑﲔ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وروﺳﻴﺎ ﰲ
ﺳﺒﺘﻤﱪ1829م ،3ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺄﻛﺪ اﳌﺼﺎدر أن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻛﺎن ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺑﺈﻫﺘﻤﺎم ﺗﻄﻮرات اﻷزﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
وﳌﺎ رأى أن اﳋﻼف زاد ﺣﺪة وﺗﻮﺗﺮا أوﻓﺪ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي وﻫﻮ ﳏﻮر ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻮاﱄ.4

-ΙΙﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي:
ﻛﺎﻧﺖ أوﱃ اﶈﺎوﻻت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﳊﻞ اﳋﻼف اﻟﻨﺎﺷﺐ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﳋﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ﺑﺎﻟﻮﻓﻮد ﻋﻠﻰ
داي اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﺪاي وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ .5
ﻛﺎن ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺄزﻣﲑ واﻋﺘﺰم اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ،ﻓﺈﻏﺘﻨﻢ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻔﺮﺻﺔ
وأذن ﻟﻪ أن ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺈﲰﻪ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﳋﻼف ،وﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﱂ ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ .6ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ﰲ
أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ 1829م ،إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ .وﺗﺆﻛﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ أن ﺳﻔﲑ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻛﺎن وراء ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ وذﻟﻚ ﳍﺪﻓﲔ

- 1ﺳﻬﻴﻞ ﻃﻘﻮش :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻓﺔ ،ط ،3دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻟﺒﻨﺎن ،2013 ،ص .304
- Jean Serres, op. Cit, P 17.

2

- 3ﺻﺒﻴﺤﺔ ﲞﻮش :ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﺰاﺋﺮي-اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧﻼل ﻋﻬﺪ اﻟﺪاﻳﺎت 1830-1710م ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ 18و 19ﻓﻴﻔﺮي ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة2014 ،م ،ص .36
4

-ﺷﻮﻳﺘﺎم أرزﻗﻲ :دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ1830-1519م ،دار اﻟﻜﺘﺎب

اﻟﻌﺮﰊ ،اﳉﺰاﺋﺮ2010 ،م ،ص .115
 - 5ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،4ص .23
- 6ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .130
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أوﳍﻤﺎ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ،ﺬا اﳌﺴﻌﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﳏﺎﻳﺪا ﰲ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻧﺸﺐ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﺮاﻛﺶ ،أﻣﺎ اﳍﺪف اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻜﻤﻦ ﰲ أن رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.1
أﻗﻠﻌﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻷﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ،Pelorusﻣﺘﺠﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ،وﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪ إﱃ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ /29ﻧﻮﻓﻤﱪ1829/م ،أﺻﺮ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ﻋﻠﻰ داي اﳉﺰاﺋﺮ أن ﻳﺮﺳﻞ ﺳﻔﲑا ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ
اﻋﺘﺬار ﻋﻠﻰ '' ﺣﺎدﺛﺔ اﳌﺮوﺣﺔ '' و ''ﺣﺎدﺛﺔ ﻻﺑﺮوﻓﺎﻧﺲ'' 2وﻫﺬا ﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﻟﺪاي ﺑﻘﻮة .ﻓﻜﺘﺐ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ﻟﻸﻣﲑال
ﻟﻸﻣﲑال ﻣﺎﻫﻮن ﻗﺎﺋﺪ اﳊﺼﺎر ،آﺧﺮ ﻋﺮوض اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ.3
وازدادت اﻷﻣﻮر ﺳﻮء ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑﻠﻎ ﻣﺒﻌﻮث اﺳﻄﻨﺒﻮل ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ﰲ /31ﺟﺎﻧﻔﻲ1830/م ،أن اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ
وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺪاي ﻹﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﲤﺎﻣﺎ .ﻣﺎﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺄﻛﺪ أن ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ,ﻓﻐﺎدر
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺟﻮان 1830م ،ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﱃ ﺗﻮﻧﺲ وﻫﻨﺎك أﺑﻠﻎ ﻟﻴﺴﺒﺲ ) ،(Lessepsأﻧﻪ ﻻ أﻣﻞ ﰲ وﺿﻊ ﺎﻳﺔ
ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮاع اﳉﺰاﺋﺮي –اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.4

- 1ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .154
- 2ﺣﺎدﺛﺔ ﻻﺑﺮوﻓﺎﻧﺲ : Provenceﻫﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ دوﻻﺑﺮوﺗﻮﻧﻴﺎر ،واﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﻴﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻮم
/30ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ1829/م ،ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺪاي ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ .وﳌﺎ
ﻓﺸﻠﺖ اﶈﺎدﺛﺎت ،أﲝﺮت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻠﺖ ﻛﺜﲑا إﱃ اﻟﺴﺎﺣﻞ وإﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ اﳊﺼﻮن اﳊﺮﺑﻴﺔ
ﺣﱴ ﻇﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎدة اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ أﺎ ﺗﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺈﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻓﻘﻂ وﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﺮض ﺗﺪﻣﲑﻫﺎ ،ﻷن اﳌﺼﺎدر
ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺄﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ ،وأن اﻟﺮﻳﺢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ .راﺟﻊ ،ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ،
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .145
- 3ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط ﻫﻲ-1 :ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺒﺎﺳﺘﻴﻮن-2 .ﻋﺪم إﻋﻄﺎء ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﱵ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﺪ اﳌﺮﺟﺎن ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﳍﻢ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺤﻮن إﻟﻴﻪ-3 .ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ-اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إذا
ﻗﺒﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺮوض-4.أن ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻔﺎوض ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﻠﻘﺎء ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻷﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
 Pelorusﰲ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .راﺟﻊJean Serres, op. Cit, P 24. ،
4
- Ibid, P P 24 , 25.
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- IIIإﻳﻘﺎف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-اﻟﻤﺼﺮي:
ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺟﻬﻮد ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي ﻣﺒﻌﻮث اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﰲ إرﻏﺎم اﻟﺪاي ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﺿﻄﺮ ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك
إﱃ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﲟﺼﺮ .ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻟﺪى ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎت أن ﲢﻞ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺗﻨﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺼﺔ
اﻷﺳﺪ إن ﻫﻲ ﺑﺴﻄﺖ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﳉﺪﻳﺪة.1
وﰲ /10أوت1829/م ،اﺳﺘﻘﺒﻞ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ،ﺑﻌﺜﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﲢﻤﻞ
ﻣﻘﱰﺣﺎت أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ '' ﻣﺸﺮوع ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ 2ﳊﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ '' .3ﲣﱪﻧﺎ اﳌﺮاﺟﻊ أن ﻣﺼﺪر ﻫﺬا
اﳌﺸﺮوع أﺳﺎﺳﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺪ دورﻓﻴﱵ ) ،(Drovittiﻗﻨﺼﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻺﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ذا ﺻﻠﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺷﺎ ﳏﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ،وﻧﺎﻗﺸﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة ﻋﺪة ﻣﺮات ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻌﺚ ﰲ ﺷﺄﺎ ﻣﺬﻛﺮة إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  .4أﻣﺎ ﺷﺎرل أﻧﺪري
ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻓﻴﺆﻛﺪ أن دورﻓﻴﱵ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﻣﺼﲑ ﻣﺼﺮ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1826م ،ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺑﻠﺪان ﴰﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻣﺴﺘﻐﻼ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ،وﻗﺪم إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 1829م ،ﻟﻴﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﲪﻠﺘﻪ 5ﻣﻌﺪدا
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﺳﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ إن ﻫﻲ ﻗﺒﻠﺖ اﳌﺸﺮوع وﻃﺒﻘﺘﻪ.6
ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ،ﻳﺒﺪي ارﺗﻴﺎﺣﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮة وﳝﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻠﻚ ﰲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﺎم
1829م ،ﻣﺬﻛﺮة ﰲ ﺷﺄﺎ.
- 1ﺷﺎرل اﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .65
 - 2ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ :وﻟﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻼد ﻣﻘﺪوﻧﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ 1769م ،ﺗﻮﰲ واﻟﺪﻩ وﻫﻮ ﺻﻐﲑ ،ﻓﺮﺑﺎﻩ ﻋﻤﻪ ﺣﱴ ﻛﱪ ،ﻓﺈﺷﺘﻐﻞ ﰲ ﲡﺎرة
اﻟﺪﺧﺎن ،ﰎ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﺟﻨﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻮا ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،ﰎ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻓﺮﻗﺔ ،ﻓﺈﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻜﻴﺐ ﺛﻘﺔ اﻷﻫﺎﱄ واﻟﺴﻠﻄﺎن
اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ،ﻟﻴﻌﲔ واﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ،وﳛﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻫﺎء ﺣﱴ ﺻﺎر أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﻔﺴﻪ .ﺗﻮﰲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
ﰲ/2أوت1839/م .راﺟﻊ ﻋﺎﻳﺾ ﺑﻦ ﺧﺰام اﻟﺮوﻗﻲ :ﺣﺮوب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -1247
1255ه1839-1831/م ،ﻣﺮﻛﺰ ﲝﻮث اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ1993 ،م ،ص .15
3

-ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .141

- 4ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .131
- 5ﺷﺎرل اﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.66
- 6ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .131
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اﺷﱰط ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﳌﺎدي ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻳﺄذن ﻟﻪ
اﻟﻘﻴﺎم ﺬﻩ اﳊﻤﻠﺔ .1ﻣﺒﺪﻳﺎ إﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳊﻤﻠﺔ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺿﺒﺎط
اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ واﳍﻨﺪﺳﺔإن إﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ إﺑﻨﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ 2ﻗﻴﺎدة ﺟﻴﺶ ﻗﻮاﻣﻪ  40.000رﺟﻞ 20.000
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳉﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﲝﺮا و 20.000ﻣﻦ اﻟﺒﺪو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻠﻜﻮن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪ.
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﳊﻤﻠﺔ ﲟﺒﻠﻎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻓﺮﻧﻚ وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات ،ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﻣﻨﺤﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻬﺰة ﺑﺜﻤﺎﻧﲔ ﻣﺪﻓﻌﺎ ،ﻛﻬﺒﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،ﻋﺪا ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺼﻮري .أﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﻋﻠﻰ اﺷﱰاط اﻟﺴﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﳝﻠﻚ ﻃﻤﻮح إﻧﺸﺎء ﲝﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ .ﻟﺬﻟﻚ
وﲟﺠﺮد ﻋﻮدة ﻫﻮدر ) 3(Huderإﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﻗﺎم ﰲ  20دﻳﺴﻤﱪ ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﺬﻛﺮة ﻋﺎﺟﻠﺔ إﱃ ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ،ﺣﻮل ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻔﻦ اﳊﺮﺑﻴﺔ ،ﱂ ﻳﺒﺪي ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ،إﻋﱰاﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﻫﻮدر ،4ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻌﺮض اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ
ﳎﻠﺲ وزراء ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻘﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻨﺮال دي ﺑﻮرﻣﻮن ) (GL.Bormontوزﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ آﻧﺬاك ,ووزﻳﺮ
اﳊﺮﺑﻴﺔ ودي ﻫﻮﺳﻲ ) (De Haussyوﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،اﻟﱵ دﻓﻌﺖ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ أن ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻘﺪﱘ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ اذا ﻗﺪﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺴﻔﻦ اﻷرﺑﻊ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ داي اﳉﺰاﺋﺮ ،5أﻣﺎ ﺟﻮن ﺳﺎر ﻓﻴﻘﻮل
أن اﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﻃﻔﻲ وﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻮق اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻏﲑ اﻷﻋﻼم اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

-Jean Serres, op. Cit, P 17.

1

 -2إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ :وﻟﺪ ﻋﺎم 1789م ،وﻫﻮ اﻻﺑﻦ اﻷﻛﱪ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ،وذﻟﻚ ﰲ ﻧﺼﺮﺗﻠﻲ ﻗﺮب ﻗﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﺮوﻣﻠﻲ )ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ( وﻗﺪ
إﺳﺘﺪﻋﺎﻩ واﻟﺪﻩ ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻃﻮﺳﻮن إﱃ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم 1805م ،وﰲ ﻣﺼﺮ أﺧﺬ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ .راﺟﻊ ،ﻣﺆﻟﻒ ﳎﻬﻮل :ﺣﻤﻠﺔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺗﺢ ،ﺗﻖ ،أﲪﺪ ﻏﺴﺎن ﺳﺒﺎﻧﻮ ،دار ﻗﺘﻴﺒﺔ ،دﻣﺸﻖ ) ،د  .س( ،ص .12
 Huder- 3اﻟﻘﺒﻄﺎن ﻫﻮدر  :ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻔﺎرة ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ،وﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﳏﻞ ﺛﻘﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 1829م ،ﻣﻜﺴﺎﻋﺪ ﻟﻐﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت .راﺟﻊ ،ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .67
- 4ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
- 5ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .146 ،145
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وازاء ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻠﺐ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﺿﻄﺮ ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ،إﱃ ادﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﲝﻴﺚ ﳝﻨﺢ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺪﻻ
ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ اﻷرﺑﻌﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ،ﻟﻴﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻔﻦ ﰲ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻗﻨﻊ
اﳌﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب اﺋﺘﻤﺎن ﺧﺎص ﻣﻦ  28ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض.1
ﺑﺪأ ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺼﺮ ،ﻓﺄﻗﺪﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ  10ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ،2وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻠﻒ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﻮل ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺤﻪ
ﻟﻠﻔﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ .ﻹﻋﺘﻘﺎدﻩ أن اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﺳﲑﺿﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻨﺤﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﳐﻄﺄ ﰲ إﻋﺘﻘﺎدﻩ .3ﻓﻔﻲ أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ،ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻮﻧﺖ
ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﲤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ/1دﻳﺴﻤﱪ1829 /م ،ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺪم اﻟﺴﻔﲑ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﻣﺬﻛﺮة
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺮﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي.4
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺬﻛﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲟﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺪاي ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،وﰲ اﳋﺘﺎم
أﻛﺪت اﳌﺬﻛﺮة أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﺒﺪأ ﲝﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ ،إن رﻓﺾ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻫﺎﺗﻪ اﳋﻄﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻦ رد ﻓﻌﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻴﺆﻛﺪ ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران أن ﺑﺮﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي وﺑﻌﺪ ﻗﺮأﺗﻪ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،
ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز إرﺳﺎل ﻋﺴﺎﻛﺮ إﱃ أرض ﻣﻄﻴﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺮﻛﻲ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ آﺧﺮ
ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻟﻨﺼﺢ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ .5وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻴﻪ ﺟﻮن ﺳﺎر اﻟﺬي أﻛﺪ أن ﺑﺮﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي ﱂ ﻳﺒﺪي إﻋﱰاﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي اﻟﺴﲑ روﺑﲑ ﻏﻮردن) Sir Robet

 (Gordanﺗﻐﲑ ﻣﻮﻗﻔﻪ.

-Jean Serres, op. Cit, P P 17 ,18.
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- 2ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .146
- Jean Serres, op. Cit, P 17.

3

- 4ﻛﺎن ﺑﺮﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي اﻟﺒﺎﺷﺎ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1827م ،ﰒ أرﺳﻞ إﱃ ﻣﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﱃ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻫﻨﺎك إﱃ أن ﻋﺰل وﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ 1837م ،وﻣﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﻨﻔﺎﻩ ﺑﺄدرﻧﺔ .راﺟﻊ ،أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .46
- 5أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .47 ،46
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
وأﻣﺎم إﺻﺮار اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻹذن ﻟﻮاﱄ ﻣﺼﺮ ،وﺗﺄﻛﻴﺪﻩ إﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻼدﻩ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻗﻮات ﳏﻤﺪ
ﻋﻠﻲ .أﺟﺎب ﺑﺮﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي ﺑﺈﺳﺘﺤﺎﻟﺖ إﻋﻄﺎء اﻹذن ،ﻣﻘﱰﺣﺎ ارﺳﺎل ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺜﻤﺎﱐ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ أن ﳝﺮ ﲟﺼﺮ
ﻟﻴﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﳊﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﲑ أﺧﲑا ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﱰﻛﻲ اﳌﺮﺳﻞ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺟﻮن ﺳﺎر ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ أﺑﻠﻎ ﺎ
اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻣﻦ اﶈﺎدﺛﺔ أن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ واﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻔﺎﻩ
اﻟﺴﻔﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺮاﺣﺔ.1
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻔﺎوض ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺼﺮ وﲡﺮي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳌﺼﺮي ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،أﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺧﺴﺮو ﺑﺎﺷﺎ ورﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺮﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي ﻣﻌﺎ ،ﻹﺟﻬﺎض ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ،وﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻘﺮر إﻳﻔﺎد ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻨﺼﺢ داي اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ
أﻛﺪﻩ ﺑﺮﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي ﻟﻠﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ آﻧﻔﺎ ،وﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎورات ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻮﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ رأى اﻟﺴﻠﻄﺎن أﻧﻪ
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ 2اﻟﺬي ﺳﻨﺄﰐ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﺟﻬﻮدﻩ ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﻮاﱄ.
وﰲ /03ﺟﺎﻧﻔﻲ1830/م ،ﻋﻘﺪ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺸﺮوع اﻗﱰح ادﺧﺎل
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺘﻘﺮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﲣﺼﻴﺺ  20ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ،اﻟﱵ اﺷﱰﻃﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﲝﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺼﻔﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﲢﺮك اﳉﻴﺶ اﳌﺼﺮي وﻧﺼﻔﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،وﺑﻌﻀﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻛﻤﺎ ﰎ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﻣﺒﻠﻎ  8ﻣﻼﻳﲔ ﻓﺮﻧﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻷرﺑﻊ اﻟﱵ رﻓﻀﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﳌﺼﺮ .ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ إﱃ إرﺳﺎل
اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳊﻤﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪﻳﺔ .ووﺻﻞ ﻫﻮدر ﻳﻮم /20ﺟﺎﻧﻔﻲ ،ﺣﺎﻣﻼ اﻹﻗﱰاح
اﳌﻌﺪل ﻟﺒﺎﺷﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﺬي اﺑﺪى ارﺗﻴﺎﺣﺎ ﻟﻪ.3

-Jean Serres, op. Cit, P 18.
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- 2ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ :ﻫﻮ ﲝﺎر ﺟﺰاﺋﺮي اﻷﺻﻞ ،ﻛﺎن ﻳﻠﻘﺐ ﺑﺄﰊ ﺗﺸﻨﺞ وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻷﻧﺎﺿﻮل ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﺪا ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻧﺎﻓﺮﻳﻦ وﺷﺎرك ﰲ
اﳊﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ 1829-1828م ،ﰒ وزﻳﺮا ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ 1836-1832م ،ﻋﲔ واﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب وﺑﻘﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﺣﱴ
أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ 1837م .وﰲ ﻋﺎم1841م ،ﻋﲔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وزﻳﺮا ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻘﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﺳﻨﺘﲔ وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 1847م .راﺟﻊ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم  ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،3ص .23
- 3ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .147
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
ﻛﺎن ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ﻗﺪ أﺻﺪر ﰲ وﻗﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﺴﻔﺮاء اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ إﻋﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﺎء
اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﺳﺘﻌﺒﺎد اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﰲ ﺑﻠﺪان ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻧﻪ ﺳﻴﻮﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺒﺎﺷﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﻐﺮض إﻧﺴﺎﱐ .ﻓﺠﺎءت ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ اﻟﻜﱪى ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ 1ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.2
ﻋﻠﻰ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻷﺎ ﺗﺮى ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺮوع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳌﺼﺮي ﺧﺪﻣﺔ ﳌﺼﺎﱀ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﲤﻬﻴﺪا
ﻟﺴﻴﻄﺮﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻼد ﻏﺮﰊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﳝﺲ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ اﻟﺬي ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻫﻨﺎك ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﻮرﻓﻮ وﻣﺎﻟﻄﺔ وﺟﺒﻞ ﻃﺎرق .ﻓﺄﺑﻠﻐﺖ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺎ ﺗﻌﺎرض ﺑﺸﺪة ﻓﻜﺮة إرﺳﺎل ﻗﻮاﺗﻪ إﱃ ﴰﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻮاء ﲟﻮاﻗﻔﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ أو ﺑﺪوﻧﻪ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺪأت ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﻣﱰﺟﻢ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻔﲑ ﻏﻮردن إﱃ اﺳﻄﻨﺒﻮل.3
وﻗﺪ ﻇﻠﺖ اﻹﺟﺮاءات اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺼﺐ ﻣﻊ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻊ ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
ﻟﻌﺪم اﲤﺎم ﻣﻬﻤﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ.
إن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻣﺎم وﺿﻊ ﺣﺮج ،ﻳﺘﻄﻠﺐ إﲣﺎذ ﻗﺮار ﺎﺋﻲ وﺳﺮﻳﻊ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮر
اﻠﺲ ﰲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻳﻮم /31ﺟﺎﻧﻔﻲ1830/م ،إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﱃ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ.4
أرﺳﻞ ﻧﺺ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﺸﺮوع اﳌﻌﺪل 5واﳌﺘﻜﻮن ﻣﻦ  16ﻣﺎدة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻨﺼﻞ ﺑﺎرﻛﺮ إﱃ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻟﻴﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،
وﻗﺎم ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ﺑﺈﺑﻼغ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.6

- 1أﻳﺪت روﺳﻴﺎ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀﺖ أن ﻳﻘﻮم ﺎ واﱄ ﻣﺼﺮ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪوﺳﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺮددت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ .ﻣﻦ
ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﺎرﺿﺖ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﺑﺸﺪة اﻟﻔﻜﺮة ،ﻓﻜﺎن رأي وزﻳﺮﻫﺎ ﻣﱰﻧﻴﺦ ﺿﺮورة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﺣﱴ ﻻ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ روح
ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ،واﻋﺘﱪ أن اﺷﱰاك ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﳒﺎﺣﻪ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ وأوروﺑﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺜﲑﻩ ذﻟﻚ ﻣﻦ أزﻣﺎت دوﻟﻴﺔ.
وﳍﺬا ﻃﺎﻟﺐ أن ﲢﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺧﻼﻓﺎﺎ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻠﻤﻴﺎ وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ .راﺟﻊ ،ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.134
2

-Jean Serres, op. Cit, P P 18 , 19.
- 3ﺿﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة ﻗﺴﻤﲔ اﺣﺘﻮى اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،اﻟﱵ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﺑﺒﺎرﻳﺲ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ .أﻣﺎ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ إﳒﻠﱰا اﻟﺸﺪﻳﺪة ،ﳌﺸﺮوع اﳊﻤﻠﺔ و ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺈرﺳﺎل ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻮرا .راﺟﻊ أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .50
-Ibid, P 20.
 -5ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك .راﺟﻊ ،ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .135
 - 6ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ..
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
وﻋﱪ ﺟﻮن ﺳﺎر ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ '' :إن ﻣﺸﺮوع ﻏﺰو اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺪ ﻟﻘﻰ إﻋﱰاﺿﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﰲ
أوروﺑﺎ وﺣﱴ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻔﺎء ﻓﺮﻧﺴﺎ '' .1ﻓﺮوﺳﻴﺎ وﺑﺮوﺳﻴﺎ اﻟﻠﺘﺎن واﻓﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺘﺎ واﻧﻀﻤﺘﺎ إﱃ اﻟﻨﻤﺴﺎ
اﻟﱵ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﺎرض اﳌﺸﺮوع ،2وﺣﱴ اﻟﻔﺘﻴﻜﺎن اﻟﺬي أﺑﺪى ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻴﺪ رﻏﻢ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺈﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮة إﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﺗﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن اﺟﺮاءاﺗﻪ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺳﻮى ﻣﺴﻜﻨﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴﻔﲑ اﻟﺒﺎﺑﻮي ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻋﺎم 1830م ،رﻗﻢ ) (537ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ أن ﲢﺎﻟﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻣﺼﺮ ﻋﺒﺜﻲ.3
وﻷن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻛﺎن ﻳﺪرك أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ،أرﺳﻞ ﺧﻠﻮﺻﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﺼﺪارة اﳌﺬﻛﺮة
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ إﱃ وزﻳﺮ اﳊﺮﺑﻴﺔ ﰒ إﱃ ﺑﺮﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻬﺎ أﻗﺮ ﺑﻀﺮورة إرﺳﺎل ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ
ﻓﻮرا ،وﺗﻮﺟﻴﻪ إﻧﺬار ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﱴ ﻳﺴﺤﺐ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰒ ﳛﺮر ﺟﻮاب ﻛﺘﺎﰊ إﱃ ﺳﻔﲑ إﳒﻠﱰا ﺣﻮل ﻗﺮارات
اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﰎ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ وﺟﻮب إﺑﻼغ ﻣﱰﺟﻢ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﺈﻗﻼع ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﻨﺎء ﺑﺪأت اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳏﺪودة ﰲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﺗﻮﻧﺲ وﻓﻖ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ،4ﺣﻴﺚ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﺎ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﺼﺪر اﻷﻋﻈﻢ إﱃ ﻣﺼﺮ ،وﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺒﲔ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﻣﺮت ﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ،ﰒ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن ﺳﻔﲑي أﳒﻠﱰا واﻟﻨﻤﺴﺎ اﺧﱪا اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ،
ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ارﺳﺎل ﲪﻠﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ .ﻣﻌﻠﻤﺎ إﻳﺎﻩ أن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻗﺎم ﺑﺈرﺳﺎل ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﳊﻞ
اﻟﻨﺰاع  ،ﻣﻨﺒﻬﺎ إﻳﺎﻩ اﺑﻼغ ﻗﻨﺼﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻺﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ  .5وﺧﺘﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺘﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ
أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﻘﻮل '' :ﻣﺎﻫﻮ اﳌﻨﺸﺄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺤﻮادث اﳌﺬﻛﻮرة ؟ ﻳﻌﲏ ﻫﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻗﺪ وﺟﻪ إﱃ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ
ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ؟ وﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻋﻮﻣﻠﺖ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﻻء ؟ أرﺟﻮ أن ﺗﺸﺮﺣﻮا ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ذﻟﻚ ﺑﺈﻳﻀﺎح
وﺑﺴﺮﻋﺔ ''.6

- Jean serres, op. Cit, P 31.
- 2ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.135
3

-ﻟﻮرﻓﻴﺸﻴﺎ ﻓﺎﻗﻠﻴﲑي :أرﺷﻴﻒ اﻟﻔﺘﻴﻜﺎن ﺣﻮل ﻏﺰو اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺸﺎرل اﻟﻌﺎﺷﺮ ) اﻟﺤﺮب

اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ( ،ﺗﻖ ،إﳝﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑﺎﺗﺎي ،ﺗﺮ ،ﲪﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻋﺎﱂ اﻷﻓﻜﺎر ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2013 ،ص .58
- Ibid.
 -5ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .54 ،53
- 6ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .157
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
ﺟﺎء رد واﱄ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ إﻗﻼع ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ ﰲ ردﻩ أﻧﻪ ﻻ أﺳﺎس
ﻟﻠﺮواﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ  ،ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ،وأﻧﻪ ﺻﺮح ﻟﻠﻘﻨﺼﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﳍﺬا اﻷﻣﺮ
ﲟﺎﻳﻠﻲ '' :أﻧﺘﻢ ﻣﺴﻴﺤﻴﻮن ،أﻣﺎ ﳓﻦ واﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻓﻤﺴﻠﻤﻮن ،وﲰﺎع أﻗﻮال ﻛﺘﻠﻚ_وﳓﻦ ذو دﻳﻦ واﺣﺪ وأﻣﺔ وﺷﺮﻳﻌﺔ ودوﻟﺔ
واﺣﺪة_ﻻ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ دﻳﻨﻨﺎ ودوﻟﺘﻨﺎ ''.
أﺧﺬ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺗﺼﺮﳛﺎت ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ اﳉﺪ وﱂ ﻳﺮ ﺿﺮورة ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻔﲑي أﳒﻠﱰا
واﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻋﺘﱪﻫﺎ ﳒﺎﺣﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ واﱄ ﻣﺼﺮ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.1
وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻘﻂ اﳌﺸﺮوع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺜﺎﱐ وأﺧﺬت ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎم وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺒﺬ وﺑﺪأت
ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس 1830م ،ﰲ إﻋﺪاد اﳊﻤﻠﺔ وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ.2

 -1ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .55
 - 2ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .135
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ إﻓﺸﺎل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
- Iإﻳﻔﺎد اﻟﺴﻔﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
ﻛﺎن ارﺳﺎل ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 1ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي رﻓﻀﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻨﺢ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎﱐ ﻳﺄذن
ﻟﺒﺎﺷﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﲝﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ .2وﻗﺪ ﻛﺎن اﻹﻗﱰاح اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻳﻘﻀﻲ ﲞﺘﻴﺎر ﻣﺒﻌﻮﺛﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﺜﻤﺎﱐ واﻵﺧﺮ
ﻓﺮﻧﺴﻲ ،وإرﺳﺎﳍﻤﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻹﳚﺎد ﺣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ رﻓﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺳﻔﲑﻫﺎ اﻟﺬي اﻋﺘﺬر
ﻋﻦ ﻋﺪم ﲤﻜﻦ ﺑﻼدﻩ ﻣﻦ إرﺳﺎل ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻧﺴﻲ .3وﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻳﻘﻮل ﺟﻮن ﺳﺎر أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳﻀﻊ داي اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻠﻮك أوروﺑﺎ .وﻫﻮ ﻣﺎﻳﺘﻌﺎرض و ﻛﺮاﻣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ .4وﻧﻘﻮل ﳉﻮن ﺳﺎر ﳌﺎذا ﻻ
ﺗﺘﻌﺎرض ﻛﺮاﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻤﺢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﺟﻴﺎع ،وﳌﺎذا ﱂ ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮض ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ داي اﳉﺰاﺋﺮ رد اﻷﺳﻄﻮل اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺬي ﲣﺘﺎرﻩ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﺑﺮاﺳﺖ اﻟﺸﻬﲑ.
رﻏﻢ ﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﺟﻮن ﺳﺎر أن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻛﺎن ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ وﻇﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻐﲑ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻔﻮض ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺮاﻓﻖ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ،ﺑﺪا
ﻟﱪﺗﻴﻒ أﻓﻨﺪي أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻪ ﻹﻳﻔﺎد ﻫﺬا اﻷﺧﲑ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .ﻟﻜﻦ اﻟﺴﲑ روﺑﲑ ﻏﻮردن ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺗﻄﻠﺐ اﻗﻨﺎع اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻀﺮورة ارﺳﺎل ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ.
 -1ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺰﻫﺎر ﻧﻘﻴﺐ أﺷﺮاف اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ '' :أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻗﱰب ﺧﺮوج اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻮﻟﻮن ،أﺗﺖ رﺳﺎﺋﻞ
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﲣﱪ أن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ ﺟﺎءﻩ أﺣﺪ ﻋﺒﻴﺪﻩ وﻗﺖ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻠﺤﺮﱘ .ﻓﻠﻤﺎ رأى أﺑﻨﺎءﻩ أﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ واﺣﺪا ﻓﻘﺒﻠﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
اﻟﻌﺒﺪ :ﻫﺬا وﻟﺪك أﺧﺬك اﳊﻨﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﻳﺄﺧﺬك اﳊﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﻣﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻓﻴﻬﻢ ﺻﺒﻴﺎن وﻛﻬﻮل
وﻋﻠﻤﺎء ،وأﺷﺮاف ،وﺻﺎﳊﻮن ،وﺷﻴﻮخ ،و أﻳﺘﺎم وأرﻣﻞ ،وﻗﺪ أذﻧﺖ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﺲ ﺑﺄﺧﺬﻫﻢ ،وﱂ ﺗﺸﻔﻖ ﻋùﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷﺟﻞ رﺟﻞ
ﻋﺼﺎك ،ﻓﻠﻮ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ ﺧﺪاﻣﻚ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺑﻪ ،وﺗﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻪ .وإن ﻣﻨﻌﻮك ﻋﻨﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﺒﻬﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳍﺬا اﻟﻘﻮل،
وﻗﻴﻞ :أن دﻣﻮﻋﻪ أﺧﺬت ﺗﻨﻬﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﳊﻴﺘﻪ ،وﺑﻌﺚ ﰲ اﳊﲔ ﻓﻌﲔ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﺎ :ﻛﻲ ﻳﺮد اﻟﻌﻤﺎرة '' .ﻳﻌﻠﻖ أﲪﺪ
ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳌﺪﱐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ أن ﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺬي ﳛﻜﻰ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻟﻴﻮم ،أي أﻧﻪ ﻣﻦ إﺧﱰاﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺔ  .راﺟﻊ أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳌﺪﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .210
- Jean Serres, op. Cit, P 25.

2

- 3ﺷﻮﻳﺘﺎم أرزﻗﻲ :دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.117 ، 116
-Ibid.
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4

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻄﺮح أن اﳒﻠﱰا ﻛﺎﻧﺖ وراء اﻳﻔﺎد ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﻪ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﲣﱪﻧﺎ ﺑﺄن أﳒﻠﱰا ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إرﺳﺎﻟﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻈﺎر اﳌﻔﻮض اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي رﻓﻀﺖ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ.1
ﺣﺴﺐ ﺟﻮن ﺳﺎر ﻓﺈن اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﰎ ﰲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي.2
رﻏﻢ أن ﻣﱰﺟﻢ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﰲ /16ﻣﺎرس1830/م ،أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼدﻩ ﻗﺮرت إرﺳﺎل
ﺟﻴﺶ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ أﺎ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﰲ أن ﳛﻞ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ اﳋﻼف ﺑﲔ اﻟﺪاي وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ إﻳﺎﻩ أﺎ
ﺳﺘﺴﻜﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳊﲔ ورود رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺷﺎ.3
وﰲ /16أﻓﺮﻳﻞ1830/م ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎرﺟﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ '' ﻧﺴﻴﻢ ﻇﺎﻓﺮ '' ﻗﺪ أﻗﻠﺖ ﻣﻦ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ
اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ اﳌﺒﻌﻮث اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ،ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻛﺎﺗﺒﻪ اﳋﺎص وﻣﱰﲨﻪ ﻛﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﳏﻤﻼ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل إﱃ ﻗﺎﺋﺪ اﳊﺼﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ .4ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺰودا ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎﱐ ﻣﻮﺟﻪ إﱃ داي اﳉﺰاﺋﺮ دﻓﱰ ﻣﻬﻤﺎت
اﻟﺪﻳﻮان اﳍﻤﺎﻳﻮﱐ رﻗﻢ 246ﺻﻔﺤﺔ .128ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻣﺎن ﳑﻬﻮرا ﺑﺎﳋﻂ اﳍﻤﺎﻳﻮﱐ 5واﺷﺘﻤﻠﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ
ﳌﺒﻌﻮﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﺑﻨﻮد.6
ﺗﺰﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أن ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎن ﳛﻤﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻌﺰل أو إﻋﺪام اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ،
إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ .ﻟﻜﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺮى ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹدﻋﺎءات أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ.7

- 1ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻚ اﶈﺎﻣﻲ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺢ ،إﺣﺴﺎن ﺣﻘﻲ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﺑﲑوت1981 ،م ،ص .448
- 2وﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﺣﺎوﻟﺖ إﳒﻠﱰا ﻣﺮار وﺗﻜﺮار ،ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺴﻔﺮ
ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺢ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﻌﻮث اﺳﻄﻨﺒﻮل أوﻻ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻏﲑ
أن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ رﻓﺾ رﲰﻴﺎ وﺟﻮد إﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﻗﺮر إرﺳﺎل ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .راﺟﻊ Ibid, P
25, 26.
- 3ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .56
4

-ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .158

- 5ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﻣﺢ أﻟﱰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .643
- 6ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﳋﻤﺴﺔ .راﺟﻊ ،ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .55
-De Grammont, op. Cit, P 339.
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ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﱵ أرﺧﺖ ﳌﻬﻤﺘﻪ ،أﻧﻪ وﺻﻞ ﻳﻮم  8ﻣﺎي ﳌﻴﻨﺎء ﺣﻠﻖ اﻟﻮادي ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻘﻲ ﰲ اﳌﻴﻨﺎء،
وﻫﻨﺎك أرﺳﻞ ﻟﻪ ﺑﺎي ﺗﻮﻧﺲ اﳍﺪاﻳﺎ.
ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺳﻌﻰ اﻟﺒﺎي ﰲ ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ ﻋﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،وﻧﺼﻴﺤﻪ ﺑﻌﺪم اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰول ﺑﺄرض
اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أوﺑﺌﺔ ،وﻛﺎن ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،ﳝﻨﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻷي أﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮل واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﰲ أرض ﻣﻮﺑﻮءة ،ﰎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻳﻌﺎز ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻷﺎ رأت ﰲ اﻟﺘﻘﺎء ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺪاي اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺸﻼ ﳌﺸﺮوﻋﻬﺎ ،ﻓﺄﻧﺬرت
ﺑﺎي ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻀﺮب ﺣﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﳑﻠﻜﺘﻪ ،إن ﻫﻮ ﲰﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺨﻄﻲ اﳊﺪود اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺮاوﻏﺘﻪ
وﺻﺮف ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺄﺳﻌﻔﻬﺎ اﻟﺒﺎي ،وﺑﻘﻲ ﻣﺒﻌﻮث اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ.1
وﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻓﺄرﺳﻞ إﺑﻨﻪ ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ )(Ferdinand

وأوﺻﺎﻩ ﺑﺈﲣﺎذ أﻗﺼﻰ إﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻪ .وﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮح ﻣﺒﻌﻮث اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻔﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ :ﻣﺎ اﺳﻢ
ﻗﺎﺋﺪ اﳊﻤﻠﺔ ؟ ﻫﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺮرت ﻓﺮﻧﺴﺎ ارﺳﺎل ﲪﻠﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 2؟ ﻫﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﲟﻬﻤﺘﻪ ؟ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﺋﻞ
أﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺪاي ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮب اﳋﻼف ﻣﻌﻪ .ﻓﺘﻢ إﺑﻼﻏﻪ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮارب
اﻟﺪوﻗﺔ ﺑﲑي  ، 3Duchesse de Berryﺑﻺﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﺠﲑ ﻻﺑﺮوﻓﺎﻧﺲ ،ﻫﺬا وﺗﺴﺎﺋﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻘﻮات اﻟﱵ
اﻟﱵ ﺳﱰﺳﻞ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
ﰲ /21ﻣﺎي1830/م ،أﺻﺒﺢ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﳊﺼﺎر رﻓﺾ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ
ﺑﺪﺧﻮﳍﺎ ،ﻷن اﳊﻤﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﳌﻐﺎدرة .ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ رأت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺿﺮورة ﻣﻨﻌﻪ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺼﻞ اﻷﺧﺒﺎر إﱃ
اﳋﺎرج .ﻓﻘﺎم ﻗﺎﺋﺪ اﳊﻤﻠﺔ ﺑﻨﻘﻠﻪ إﱃ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻮﻟﻮن  ،Toulonوﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﺘﻘﻰ ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ ﻳﻮم/26ﻣﺎي1830 /م .رﻏﻢ
ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻴﺄس ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم ،ﻓﺒﻤﺠﺮد وﺻﻮﻟﻪ ﳌﻴﻨﺎء ﻃﻮﻟﻮن ﻛﺘﺐ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻴﺎك أﻧﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎب
اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻧﻪ ﺟﺎء إﱃ ﻃﻮﻟﻮن ﺑﻌﺪ أن ﻣﻨﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻹﺟﺮاء ﻣﻔﻮﺿﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ

 - 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،3ص . 386
- 2ﻷن أﺧﺒﺎر ﺑﻠﻐﺘﻪ أﻧﻪ ﰎ اﻻرﺳﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ،وأﺎ ﺗﺄﺧﺮت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻳﺎح اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ وواﺻﻠﺖ إﲝﺎرﻫﺎ ﰲ
/25ﻣﺎي1830/م.راﺟﻊJean Serres, op, Cit, P 2. ،
- 3ﰲ/17ﺟﻮان1829/م ،دﻓﻊ زورق ﻣﻦ ﻟﻔﻴﺠﻴﲏ  l’Iphigénieإﱃ اﻷرض ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﻖ ﻹﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﻘﺎم أﻓﺮاد ﻃﺎﻗﻢ
زوارق اﻟﺪوﻗﺔ ﺑﲑي ﲝﻤﺎﻳﺔ رﺟﺎل ﻟﻔﻴﺠﻴﲏ ،وﻫﺒﻄﻮا ﻹﻧﻘﺎذﻫﻢ ،ﻓﺘﻤﻜﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺛﻼث زوراق ﻣﻦ اﻹﲝﺎر ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻋﻦ اﻟﺰوارق اﻷﺧﺮى وأﺑﻴﺪت ﻃﻮاﻗﻤﻬﺎ .راﺟﻊIbid, P 30. ،
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ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﻓﺠﺎء ﺟﻮاب ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ،ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻗﻴﺔ أرﺳﻠﻬﺎ ﳊﺎﻛﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻄﻮﻟﻮن) أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  ،(08ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت رﲰﻴﺔ ﻟﻴﻌﺎﰿ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻣﺒﻌﻮث
اﺳﻄﻨﺒﻮل أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻬﻤﺘﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ.
وﰲ ﻳﻮم /9ﺟﻮان ﻗﺎم ﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﺸﲑا أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﺿﻄﺮت ﻹرﺳﺎل ﲪﻠﺔ إﱃ
اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻷن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إرﻏﺎم اﻟﺪاي ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﺬار ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ.1
وﻫﻜﺬا ﺑﻘﻲ ﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻴﺎك ﻳﺮاوغ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻗﻴﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻃﻮال ﻓﱰة إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻮﻟﻮن
إﱃ أن ﻳﺄس ﻫﺬا اﻷﺧﲑ وﻏﺎدر اﳌﻴﻨﺎء.
ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺮك ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻗﺮرت أرﻛﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ
إﱃ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ . 2
ﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﻨﺎء وﺻﻠﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أزﻣﲑ وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن أن ﻗﺎﺋﺪ اﳊﺼﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،وأﻧﻪ اﺿﻄﺮ إﱃ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﻟﻮن ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻋﻨﺪ إﻗﱰاﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﺄ ﻫﺬﻩ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﻄﻮل ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳏﻤﻼ ﺑﺎﻟﻌﺴﺎﻛﺮ واﻟﺬﺧﲑة اﳊﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺠﻬﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ.3

إﺳﺘﻨﺘﺎج:
ﻇﻠﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺬﺑﺬب ﺑﲔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﻨﺰاع ﻟﺴﺮد ﻧﻮاﻳﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻧﺰﻋﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﻄﻴﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻇﻬﻮر
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن.4
ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎر ﺑﻴﻮن ،ﻓﺈن اﻟﻐﺰو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﺑﺪا ﲟﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ
ﺣﺎدﺛﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ،ﺑﻞ إرﺗﺒﻂ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﱰاف ﺎ ،رﲰﻴﺎ.5
ﻓﺎﻟﺪاي ﺣﺴﲔ اﻟﺬي ﻣﺎزال اﻟﺒﻌﺾ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﺣﺘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ ،رﺟﻞ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﺰاﻫﺔ ﻛﺒﲑة وﻣﻨﺘﺴﺐ إﱃ
-. Jean Serres, op, Cit, P P 29-31.
- 2ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .59
-3ﳏﻤﺪ زروال ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .161
 - 4ﺑﺸﲑ ﺑﻼح ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .47
- 5ﻟﻮراﻓﻴﺸﻴﺎ ﻓﺎﻗﻠﻴﲑي :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .9

51

1

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  :ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﺎﺻﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺪاء
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ وﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف واﺳﻌﺔ ،ﺧﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ .1وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ ﻟﻜﺎن اﻟﺪاي ﻗﺪ أﻋﺪم اﻟﻘﻨﺼﻞ دوﻓﺎل دون رﲪﺔ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻷوﱃ ،و اﳌﺼﲑ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻷب ﻟﻮﻓﺎﺷﻲ ﻣﺎ زال ﻣﺎﺛﻼ ﰲ ﳐﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ،وﻟﻸﺳﻒ
اﳕﺤﻰ ﻣﻦ ذاﻛﺮة اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ اﳊﻤﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪان ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،أن ﳛﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻹزاﻟﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﺮق ﻋﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ.2
وأﻣﺎم ﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ،اﺣﺘﻔﻆ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﻴﺎك ﺑﺬﻛﺮى ﳐﻄﻄﻪ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺗﱪﻳﺮﻩ أﺑﺪا ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﰲ اﻟﺜﺄر ﻣﻦ إﻫﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﺣﱴ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺪ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻟﻴﺸﻤﻞ آﺳﻴﺎ _ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺒﺎﺷﺎ_ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻒ إﳒﻠﱰا.3
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﺎ ﳋﻠﻖ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﳌﻮاﻧﻊ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ،ﻓﻤﻨﻌﺘﻪ
ﻣﻦ دﺧﻮل اﳉﺰاﺋﺮ وأﺑﻘﺘﻪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﻟﻮن ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺪاي ﻛﻤﺎ اﺻﻄﻨﻌﺖ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻋﻮدﺗﻪ
إﱃ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻷوان.4
ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﲢﺮﻛﺎت اﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻹﻓﺸﺎل ﻣﻬﻤﺔ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺴﻘﺔ وﻣﺪروﺳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻀﻬﺎ أوﻻ
اﻹﻋﱰاف ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻌﻮث رﲰﻲ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،ﰒ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﲔ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل وﻗﺎﺋﺪ اﳊﺼﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
واﻹدارة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻃﻮﻟﻮن .ﻓﻤﺠﺮد ﺗﺄﻛﺪ ﻏﻮﻳﻠﻤﻴﻨﻮ أن ﺑﻼدﻩ اﺣﺘﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أﺧﱪ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺬﻟﻚ.5

- Mahmoud Bacha, op. Cit, P 15.
-Jean Serres, op, Cit, P 17.
- 3ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.68
- 4ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،4ص .24 ،23
- 5ﺷﻮﻳﺘﺎم أرزﻗﻲ :دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .121 ،120
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
رﻏﻢ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻇﻬﺮت ﻧﻮاﻳﺎ ﺣﺴﻨﺔ ﲡﺎﻩ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﺒﻌﻮث اﺳﻄﻨﺒﻮل ،إﻻ أﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪت أن واﱄ ﻣﺼﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﰲ ﻳﻮم
/12ﻣﺎي1830/م ،ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﰲ اﻹﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ أرﺳﻞ ﺑﻮﻟﻴﻨﻴﺎك رﺳﺎﻟﺔ
ﻋﺎﻣﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ أن اﳊﻤﻠﺔ ذاﻫﺒﺔ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎم ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺗﻮﻃﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺼﺎﱀ واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻹﺳﱰﻗﺎق واﻷﺗﺎوات ﻛﻤﺎ أﻛﺪ أن اﻟﻘﻮات
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻼح إﻻ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻦ ﻳﻄﻠﺐ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎك.1

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :إﺳﺘﻴﻼء ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺤﺪي اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻲ
 - Iﺳﻘﻮط ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺎر ﲝﺮي دام ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ووﺳﺎﻃﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﳎﺪﻳﺔ ،ﻗﺮرت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﻐﺰو
اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ إﲣﺬﺗﻪ ﰲ /31ﻳﻨﺎﻳﺮ1830/م ،وﻳﻌﱰف ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺪف ﻣﻦ
وراء ﻫﺬا اﻟﺜﺄر ﻟﻺﻫﺎﻧﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﲤﻨﺢ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻼزم ﳋﻨﻖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﻮاﺗﻴﺔ .ودﻟﻴﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ رأي ﻣﱰﻧﻴﺦ اﻟﺬي ﻻﺣﻆ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻛﻨﻬﺐ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﻘﺼﺒﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﺗﺒﻘﻰ اﻷﺳﺒﺎب
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﳌﺴﻠﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﲝﺘﺔ . 2وأﻳﻀﺎ ﺪف اﻹﻧﺘﻘﺎم اﻟﺘﺎرﳜﻲ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﻟﻔﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺛﻼث ﳉﺎن ﻟﻺﻋﺪاد ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ،ﻣﻘﺮرﺗﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺰال ﰲ ﺳﻴﺪي ﻓﺮج .وﰲ 7
ﻓﻴﻔﺮي أﺻﺪر اﳌﻠﻚ ﺷﺎرل اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﻣﻠﻜﻴﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأﻋﻠﻦ ﰲ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮش '' :أن اﳊﻤﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎم
ﻟﺸﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ،وأﺎ ﲪﻠﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺘﻮﺣﺸﲔ وأﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﳌﺴﻴﺤﻲ ''. 3

-1ﳛﻲ ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .136
- 2ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .72
- 3ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﺪي :اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،دار ﻫﻮﻣﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2013 ،ص .446
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ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ إﻧﻄﻠﻘﺖ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻮﻟﻮن  Toulonﻳﻮم/25ﻣﺎي1830/م ،ﺑﻘﻴﺎدة وزﻳﺮ اﳊﺮب
اﳌﺎرﻳﺸﺎل دوﺑﺮﻣﻮن .1أﻣﺎ ﻗﻴﺎدة اﻷﺳﻄﻮل ﻓﻘﺪ أﺳﻨﺪت ﻟﻸﻣﲑال دوﺑﲑي ) .(Duperréﺿﻢ اﻷﺳﻄﻮل 64000
رﺟﻞ ﻋﻨﺪ ﻏﺮﻳﻨﻴﻔﻴﻞ و 37000رﺟﻞ ﺣﺴﺐ ﺟﻮﻟﻴﺎن ،وأﺳﻄﻮﻻ ﺟﺮارا ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ  675ﺳﻔﻴﻨﺔ .وﺗﻘﺪﻣﻮا ﳓﻮ
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﺪي ﻓﺮج اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻏﺮﰊ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺑﻌﺪ أن أﻛﺪت دراﺳﺎﻢ وﺧﺮاﺋﻄﻬﻢ وﺟﻮاﺳﻴﺴﻬﻢ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻘﻌﺔ
ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع اﳉﺰاﺋﺮي.2
ﺑﻌﺪ رﺳﻮ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻳﺎﻣﺎ ﰲ ﺟﺰر اﻟﺒﻠﻴﺎر ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮب ووﺻﻞ اﻷﺳﻄﻮل أﻣﺎم ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻮم/13ﺟﻮان1830/م ،وﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲟﻨﺎورات اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﺳﻴﺪي ﻓﺮج .
وﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﳌﻮاﱄ ﻫﺒﻄﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷوﱃ ﻣﺸﺎة وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳉﻨﺮال
ﺑﲑﺗﻮزان) ،(Berthézeneوﻗﺒﻞ ﻧﺰول اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻗﺎم اﻷﺳﻄﻮل ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ أوﱃ ﻃﻠﻘﺎت ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ إﱃ ﻣﺌﺬﻧﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪي
ﻓﺮج ﻓﺪﻣﺮﻫﺎ وﻓﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺄﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ وﻟﻠﻌﺎﱂ ﺑﺄن اﻟﻐﺰو ﻫﻮ ﻏﺰو اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻟﻠﻬﻼل .وﺟﺮى اﻹﻧﺰال دون
ﻣﻘﺎوﻣﺎت ﻛﺒﲑة ،وﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮاﺎ وﲢﺼﻴﻨﺎﺎ ﰒ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﳓﻮ اﳉﺰاﺋﺮ.3
وﻋﻦ ﲡﻬﻴﺰ اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺳﻴﺪي ﻓﺮج ﻳﺬﻛﺮ ﲪﺪان ﺧﻮﺟﺔ '' أن اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ ﱂ ﲢﻀﺮ ،وﱂ ﲢﻔﺮ اﳋﻨﺎدق وﱂ
ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺳﻮى اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻣﺪﻓﻌﺎ ﻛﺎن اﻵﻏﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪ ﻧﺼﺒﻬﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ إﻋﻼن اﳊﺮب '' .4ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺰﳝﺔ
اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺪاي ﺬﻩ اﳍﺰﳝﺔ أﻣﺮ ﺑﺎﻹﻧﺴﺤﺎب إﱃ ﻫﻀﺒﺔ إﺳﻄﻮاﱄ واﻹﺳﺮاع ﺑﺘﺤﺼﻴﻨﻬﺎ وﺗﻨﺼﻴﺐ
اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺣﻮﳍﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .5وﻳﻘﻮل أﲪﺪ ﺑﺎي ﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﱃ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪاﻓﻊ
ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮدون اﳉﻴﺶ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺜﻠﻰ ﻗﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة.6

- 1ﺑﺸﲑ ﺑﻼح ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .52
- 2أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ :اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ 1900-1830م  ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت1992 ،م ،ج ،1ص.16
- 3ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﺪي ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .447
- 4ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .152
- 5ﻋﻠﻲ أﺟﻘﻮ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ أﺳﺒﺎب إﺣﺘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻗﺎﻧﺔ) ،د.ب(2012 ،م ،ص .9
 - 6أﲪﺪ ﺑﺎي :ﻣﺬﻛﺮات أﺣﻤﺪ ﺑﺎي وﺣﻤﺪان ﺧﻮﺟﺔ وﺑﻮﺿﺮﺑﺔ ،ﺗﻖ ،ﺗﺢ ،ﺗﺮ ،ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺰﺑﲑي ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
اﳉﺰاﺋﺮ1982 ،م ،ص .30
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وﰲ ﻳﻮم /18ﺟﻮان1830/م ،ﻫﺎﲨﺖ ﻗﻮات اﻹﺣﺘﻼل اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮاﺑﻂ ﰲ ﺧﻂ دﻓﺎع أول
ﺑﺎﺳﻄﻮاﱄ ، 1وﻗﺪ ﺗﻮﱃ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ ﻗﻴﺎدة اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﻈﻢ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻀﻌﺔ آﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺮب
واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻳﺎﻢ وﺷﻴﻮﺧﻬﻢ أو ﺧﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ،ﻓﻮﺻﻞ ﺑﺎي ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ إﱃ ﺳﻄﻮاﱄ ﻣﻊ ﺣﻮاﱄ إﺛﲎ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ وﺑﺎي
ﺗﻴﻄﺮي ﻣﻊ ﲦﺎﻧﻴﺔ آﻻف ،وﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ،وﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﺎي وﻫﺮان ﺳﺘﺔ آﻻف وﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﺎﺑﲔ اﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ ،وأﻣﲔ اﳌﻴﺰاﺑﲔ ﻣﻊ ﺣﻮاﱄ أرﺑﻌﺔ آﻻف ،وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﺮس اﻵﻏﺎ وﺳﻜﺎن
اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮاﺻﻠﻮا إﱃ اﳌﻌﺴﻜﺮ دﻓﻌﺎت ﻛﺒﲑة ،ﻳﻀﻢ ﲬﺴﲔ أﻟﻒ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.2
وﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ دارت ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻳﻮم 19ﺟﻮان أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻫﺰﳝﺔ اﻟﻘﻮات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻓﻘﺪت ﻓﻴﻬﺎ
اﻵﻻف ﻣﻦ رﺟﺎﳍﺎ وﻣﺪﻓﻌﻴﺘﻬﺎ وﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺘﻬﺎ وﺑﺎرودﻫﺎ ،وﺗﻔﺮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﺛﺮﻫﺎ ﻗﻮات اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ إﱃ أوﻃﺎﺎ. 3
ﻳﺆﻛﺪ اﳌﺆرﺧﻮن أن ﺳﺒﺐ اﳍﺰﳝﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﺘﺎد اﳊﺮﰊ ﺑﻘﺪر ﻣﺎﲤﺜﻞ ﰲ اﻹﺳﺘﻌﺪادات اﳍﺸﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ
اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ :وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬ اﻟﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﺰل اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﳛﻲ آﻏﺎ 4وﺗﻌﲔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ  ،5ﻓﺮﻏﻢ أن ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻳﻘﻮل '' :أن اﻟﺪاي ﱂ ﻳﻜﻦ ﳚﻬﻞ ﲟﻜﺎن إﺟﺮاء
اﶈﺎوﻟﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻮاﺳﻴﺴﻪ ﰲ ﻣﺎﻟﻄﺎ وﺟﺒﻞ ﻃﺎرق وﺣﱴ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻏﲑ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﲣﻮف ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ﻋﻠﻰ
اﳌﺪﻳﻨﺔ'' .6وﻫﺬا ﻣﺎأﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺰﻫﺎر اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ رﻏﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﲟﻜﺎن ﻧﺰول اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

- 1ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﺪي ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .448
2

-ﺳﻴﻤﻮن ﺑﻔﺎﻳﻔﺮ :ﻣﺬﻛﺮات ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺸﻴﺔ اﻹﺣﺘﻼل ،ﺗﺮ ،أﺑﻮ اﻟﻌﻴﺪ دودو ،ﻃﺒﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮزارة اﺎﻫﺪﻳﻦ ،دار اﻷﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،

 ،2009ﻣﺞ ،1ص .74
- 3ﺑﺸﲑ ﺑﻼح ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .53
 - 4ﻳﺤﻲ آﻏﺎ :ﻫﻮ أﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺪاﻳﺎت واﻵﻏﺎوات ،ﺗﻮﱃ ﻗﻴﺎدة اﳉﻴﺶ ﻋﺎم 1817م ،وﻗﺪ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ إﲬﺎد
ﻋﺪة إﻧﺘﻔﺎﺿﺎت داﺧﻠﻴﺔ  ،ﰎ إﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻠﻴﺪة ﻋﺎم 1827م .وﻳﺮى ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ أن ﻗﺘﻠﻪ ﻫﻮ أﻛﱪ ﺧﻄﺄ إرﺗﻜﺒﻪ اﻟﺪاي .راﺟﻊ،
ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  .150راﺟﻊ أﻳﻀﺎ ،أرزﻗﻲ ﺷﻮﻳﺘﺎم :ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .26
- 5ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻗﺎﺻﺮي :دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ1962-1830م ،دار اﻹرﺷﺎد ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ،
2013م ،ص .138
- 6ﺷﺎرل أﻧﺪي ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .96
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ﺑﺴﻴﺪي ﻓﺮج ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﳛﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺘﻪ أﺧﺒﺎر ﲢﺮك اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ_ ﻇﻞ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻬﱰا  1ﻣﻜﺬﺑﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ ﺳﻔﻦ اﻟﻌﺪو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻌﻴﺎن وأﺧﱪ اﻟﺪاي ﺑﺬﻟﻚ رد ﻗﺎﺋﻼ '' :إن ذﻟﻚ ﳎﺮد ﺳﺤﺎب
ﻇﻬﺮ ﰲ اﻷﻓﻖ '' .2
أﻣﺎ ﲪﺪان ﺧﻮﺟﺔ ﻓﲑى أن أﻛﱪ ﺧﻄﺄ ارﺗﻜﺒﻪ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ﲤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ_ 3ﻋﻠﻰ رأس اﳉﻴﺶ
اﳉﺰاﺋﺮي_ اﻟﺬي '' دﺧﻞ اﳊﺮب ﺑﻼ ﺟﻴﺶ ﻣﺪرب وﻣﻨﻈﻢ ،وﺑﺪون ذﺧﺎﺋﺮ وﺑﺪون ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﺑﺪون ﺷﻌﲑ ﻟﻠﺨﻴﻞ ،
وﺑﺪون أﻳﺔ ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳊﺮب ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺟﻨﺪي ﻃﻠﻘﺘﲔ إﺛﻨﺘﲔ ﻓﻘﻂ ''.
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻣﺪادات ،واﳌﺪاﻓﻊ واﻟﺬﺧﲑة واﻟﺒﺴﻜﻮت واﻟﺸﻌﲑ .ﻣﻌﺘﱪا أﻧﻪ ''ﻛﻠﻤﺎ
ﻛﺎن ﻟﺪى اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي رﺟﺎل أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ أﻓﻀﻞ'' .ﻛﻤﺎ اﻤﺘﻪ ﲪﺪان ﺧﻮﺟﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎء
ﺧﺮﻃﻮﺷﺘﲔ ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺪي ﻣﻦ اﳉﻨﻮد ،وﻳﻌﺘﱪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮن
اﻵﻏﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻹﻣﺪادات ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى .4
وﺣﺴﺐ اﻟﺰﻫﺎر ﻓﺈن إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ ،ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺄﺛﺮا ﺑﺮأﻳﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ رﻓﺾ ﻛﻞ اﳋﻄﻂ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻪ
ﺑﺎﻳﺎت اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ آﻧﺬاك وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﳊﺎج أﲪﺪ ﺑﺎي .5ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺤﻪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﳊﺮب اﳌﻮاﺟﻬﺔ أﻣﺎم اﳉﻴﺶ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻘﻮي واﳌﺴﻠﺢ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺳﻴﺪي ﻓﺮج واﳉﺰاﺋﺮ،
أﺟﺎﺑﻪ ﲝﻤﻴﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ وﺛﻘﺔ زاﺋﺪة ﰲ ﳒﺎح ﺧﻄﺘﻪ ،ﻣﻌﺘﱪا أن ﻋﺪم ﳎﺎﺔ اﻟﻌﺪو ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺸﻬﺎم وأن اﷲ ﻟﻦ
ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺳﻴﻬﺎﲨﻮن اﻟﻜﻔﺮة ﻋﻨﺪ ﻧﺰوﳍﻢ وﻫﻢ ﺑﻪ واﺛﻘﻮن .6

- 1ﰲ ﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮ اﺳﺘﻬﺘﺎر اﻟﺪاي إﱃ ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،إﱃ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ ،ﻓﺮﻏﻢ أن اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ارﺳﺎل إﱃ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ
ﳐﻄﻂ ﻣﺼﻮر ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﺣﺪد ﻟﻪ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﱪﻫﺎ ﻧﺰول اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺐ واﳉﻨﻮد
اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ إﻻ أن اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ ﱂ ﳛﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ .راﺟﻊMahmoud Bacha, op. Cit, P P 58 , 59. ،
2

 -اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺰﻫﺎر :ﻣﺬﻛﺮت أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺰﻫﺎر ﻧﻘﻴﺐ أﺷﺮاف اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺗﺢ ،أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳌﺪﱐ ،ط ) 2ش.ن ( ،اﳉﺰاﺋﺮ

2010م ،ص .171
- 3ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻧﺴﺘﺸﻔﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺮى ﺑﺄن اﻵﻏﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﱂ ﻳﺮﻗﻰ اﺑﺪا إﱃ ﲰﻌﺔ اﳉﻨﺮال اﳉﻴﺪ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ
دراﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن اﳊﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .راﺟﻊMahmoud Bacha, op. Cit, P P 58. ،
- 4ﲪﺪان ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .159 ،158
- 5اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺰﻫﺎر ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص . 171
- 6أﲪﺪ ﺑﺎي :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.14
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أﻣﺎ ﺳﻴﻤﻮن ﺑﻔﺎﻳﻔﺮ ﻓﲑى ﻫﻮ اﻵﺧﺮ أن ﺳﺒﺐ اﳍﺰﳝﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪاي ،ﻣﻦ إﻋﺘﺪادﻩ ﲜﻴﺸﻪ
وإﺳﺘﻬﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﱪﻳﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﱪﻳﺔ ﻓﻜﺎن أن
ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﲤﺎﻣﺎ .وﻗﺪ وﺻﻞ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي اﺳﺘﻴﻘﻦ ﻣﻌﻪ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻗﺼﺒﺘﻪ وأن
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ أن ﻳﺴﺎﺟﻞ اﻷﻋﺪاء ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة  .1ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ أن ﳐﻄﻄﻪ اﳍﺠﻮﻣﻲ ﻟﻴﻮم  19ﺟﻮان ﻛﺎن ''
ﺷﺎﻣﻼ وﻣﻌﺪا ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ '' ﺑﺸﻬﺎدة ﺑﺮﺗﻴﺰان ،اﻟﺬي أﻛﺪ أﻳﻀﺎ أن ﻧﻘﻄﺔ اﳍﺠﻮم اﺧﺘﲑت ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﻣﺎة
اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻴﺒﻮن أﻫﺪاﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺎدﻗﻬﻢ ﺗﺼﻮب أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﺎدق اﻟﻔﺮﻧﺴﲔ .ﻓﺮﻏﻢ أن ﻛﻞ
اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﻦ اﳊﻤﻠﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺟﻨﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ واﺳﺘﻤﺎﺗﺘﻬﻢ .إﻻ أن اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻻ ﻣﺴﻨﻮدة ﲟﺎ
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻘﺪان اﳉﻴﺶ ﻟﻺﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﺪرب اﻟﻜﺎﰲ.2
ﺷﻜﻠﺖ ﻫﺰﳝﺔ ﺳﻄﺎواﱄ 3ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﳊﻤﻠﺔ .ﻓﺮﻏﻢ أن ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺼﺮ ﺳﻴﻜﻮن إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ .وﻻﺣﺖ ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻟﻨﺼﺮ ،ﻓﻌﻼ ،ﳌﺎ ﺑﺪأ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻳﱰاﺟﻌﻮن ﺗﺎرﻛﲔ وراءﻫﻢ ﻗﺘﻼﻫﻢ واﻟﻌﺘﺎد .وﻛﺎن ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺪق اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﻓﺘﻨﺪﺣﺮ اﳉﻴﻮش اﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺗﺪﺧﻞ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻋﺪاد اﳌﻐﺎﻣﺮات اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﲢﻄﻤﺖ
ﻋﻠﻰ ﺻﺨﺮة اﻟﺒﻨﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر .وﻟﻜﻦ ﺣﺎدﺛﺎ وﻗﻊ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻐﲑ ﺳﲑ اﳌﻌﺮﻛﺔ وﻳﻘﻮل ﺳﻴﻤﻮن ﺑﻔﺎﻳﻔﺮ أن
ﻫﺬا اﳊﺎدث ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮن ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﳑﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻹﻫﺎﻧﺔ اﻵﻏﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أرادوا أن ﻳﻨﺘﻘﻤﻮا ﻣﻨﻪ ﻓﱰﻛﻮا ﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻘﺘﺎل دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻏﺮة وﻫﺮﺑﻮا إﱃ اﳉﺒﺎل وﻫﻢ ﻳﻬﺘﻔﻮن'' :ﻟﻘﺪ ﻏﻠﺒﻨﺎ ﻓﻠﻨﻬﺮب ،وﻟﻴﻨﺞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺠﺎة'' .وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺤﺎب اﳌﻔﺎﺟﺊ أن ﻋﻢ اﻹﺿﻄﺮاب ﺻﻔﻮف اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،وإﻏﺘﻨﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻓﻔﻜﻮا اﳊﺼﺎر اﳌﻀﺮوب ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺣﻮﻟﻮا اﳍﺰﳝﺔ إﱃ ﻧﺼﺮ ﻣﺒﲔ ،وﻫﻜﺬا وﻗﻌﺖ ﻫﺰﳝﺔ ﺳﻄﻮاﱄ اﻟﱵ ﻣﲏ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن

- 1ﺳﻴﻤﻮن ﺑﻔﺎﻳﻔﺮ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص . 59
- 2ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .97
- 3اﺳﻄﺎواﻟﻲ أو أﺳﻄﻪ وﻟﻲ) ،ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ( وﻫﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺳﲑ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺪي ﻓﺮج ،وﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ :ﺟﺎء ﰲ إﺣﺪى اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت '' :ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ذي اﳊﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،اﳌﻮاﻓﻖ ل 09ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﻮا )
اﳉﻴﻮش اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ( ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ وﻫﺰﻣﻮﻫﻢ وﺑﺪدوا ﴰﻠﻬﻢ وأﺧﺬوا روؤس ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ﻣﻨﻬﻢ وﺑﻌﺜﻮا ﻢ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ
داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ وإﻋﻼﻧﺎ ﺑﺎﻟﻈﻔﺮ ...وﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻳﺴﲑة ﻣﻦ اﻷﻳﺎم إﺰم اﳌﺴﻠﻤﻮن وﺻﺎروا ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن وﻫﻢ ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ'' .راﺟﻊ ،ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﺧﻮﺟﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .153

57
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ﲞﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﰲ اﻷرواح واﻟﻌﺘﺎد ،واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲝﻖ ،ﻫﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .1وﻫﺮب إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان
وإﺧﺘﻔﺎءﻩ ﰲ ﻣﻨﺰل رﻳﻔﻲ ،ورﻏﻢ أن اﻟﺪاي أرﺳﻞ ﻟﻪ ﲪﺪان ﺧﻮﺟﺔ ﻟﻴﻘﻨﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻘﻴﺎدة اﳉﻴﺶ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻫﺮب
ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ،وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﳌﺎ وﺻﻞ اﻟﻌﺪو ﻟﺴﻴﺪي ﺧﺎﻟﻒ .
ﺑﻌﺪ اﳋﻴﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ واﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ إﻓﺘﻘﺎر ﺿﺒﺎﻃﻪ إﱃ اﻟﺬﻛﺎء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻬﺮﻩ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ .2ﰎ ﺧﻠﻊ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ وﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺒﺎي اﻟﺘﻴﻄﺮي ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻣﺮزاق.3
وﰲ ﻳﻮم  22ﺟﻮان ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻗﻮات اﻟﻌﺪو ﳓﻮ ﺳﻴﺪي ﺧﺎﻟﻒ وﺗﺼﻮرت أﺎ ﻻ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻮﺟﺌﺖ
ﺑﻘﻮة ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮﻣﺰراق ﺑﺎي اﻟﺘﻴﻄﺮي ،وﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﳊﺎق ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪو ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺴﺤﺐ ﳓﻮ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .وأﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻗﺮر اﳉﻨﺮال ﺑﻮرﻣﻮن ﻗﺎﺋﺪ اﳊﻤﻠﺔ إﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰات وﺻﻠﺖ ﻳﻮم
25ﺟﻮان ،وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﳓﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻮم 29ﺟﻮان ﻗﺎﺻﺪا ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ
أن أﻋﺪﻫﺎ اﳉﺎﺳﻮس ﺑﻮﺗﺎن ﰲ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ،ﻟﻜﻦ ﻗﻮاﺗﻪ ﻇﻠﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ .وﱂ ﻳﺴﺘﻐﻞ اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ذﻟﻚ .4
وﰲ اﳌﺴﺎء ,وﺻﻞ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﱃ ﻫﻀﺒﺔ اﻷﺑﻴﺎر ،وﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﳌﻨﺤﺪرات اﻟﱵ ﺗﻄﻞ ﻏﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﻦ اﻹﻣﱪاﻃﻮر)اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻛﺎﻻﺳﻲ  ،5( Kalassiﺣﺪد اﳌﺎرﻳﺸﺎل دوﺑﺮﻣﻮن ﻗﺼﻒ ﺣﺼﻦ اﻹﻣﱪاﻃﻮر واﳍﺠﻮم ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ ﻳﻮم  4ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .وﳎﺮد أن ﰎ ﺿﺒﻂ ﺧﻂ اﻟﺮﻣﻲ ،ﺣﱴ أﺣﺪﺛﺖ ﻗﻨﺎﺑﻞ اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ ﻛﻮارث ﰲ ﺑﻨﺎء اﻷﺳﻮار اﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻓﺨﻤﺲ
دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻒ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﻮﻗﻊ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﻤﻮد ﻓﻠﺠﺄ اﳉﻨﻮد إﱃ ﺗﻔﺠﲑ اﳊﺼﻦ ﺑﻌﺪ إﺧﻼءﻩ 6رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﻠﺪاي
ﺣﺴﲔ ﳏﺎوﻻت ﻹﻧﻘﺎض اﻟﻮﺿﻊ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم وﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﺘﺄﺧﺮة ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻴﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ زواوة ،7ﻛﻤﺎ وﻋﺪﻩ
ﺷﻴﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺑﺬﻟﻚ  ،وﺣﺴﺐ وﺻﻒ اﻟﺰﻫﺎر ﳍﺬا اﳉﻴﺶ :ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻢ دﻋﻮة اﳉﻬﺎد اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻼﻳﲔ ﻳﻈﻬﺮون
- 1ﻋﻠﻲ أﺟﻘﻮ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .8 ،9
-Mahmoud Bacha, op. Cit, P 58.

2

- 3ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .196
- 4ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﺪي ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .449
- 5ﺷﻴﺪ ﻫﺬا اﳊﺼﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﻴﻼد ،ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﺷﺎرل اﳋﺎﻣﺲ '' ﻛﻮﻳﻨﺖ '' Charles quint
ﺧﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  1225ﻣﱰ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺒﺔ .راﺟﻊ ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .99
- 6ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .100 ،99
7

-اﻟﺰواوة ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة وﻣﺸﻬﻮرة وﻣﻮاﻃﻨﻬﻢ وﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﺑﺸﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺰواوة راﺟﻊ ،أﰊ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﺰواوي :ﺗﺎرﻳﺦ

اﻟﺰواوة ،ﻣﺮ ،ﺗﻊ ،ﺳﻬﻴﻞ اﳋﺎﻟﺪي ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ2005 ،م ،ص .90
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻟﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳉﻬﺎد ،وﻫﻢ ﻗﻮم ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻇﻬﺮ ﳍﻢ أن اﻟﻘﺘﺎل إﳕﺎ ﻫﻮ ﻛﺘﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ،ﻗﺘﺎل ﲪﻴﺔ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ
ذﻛﺮوا ﻟﻪ اﻷﻟﻮف ﻷﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﻘﺪار اﻷﻟﻒ ﻓﻈﻨﻮا أن اﳌﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﻟﻒ ،واﻟﺒﺎﺷﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻇﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﺜﻞ ﻗﺘﺎل اﻟﺮﻋﻴﺔ.1
ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺲ أن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺻﺎرت ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ ،ﻗﺮر اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﻓﺄرﺳﻞ أﺣﺪ أﻣﻨﺎء ﺳﺮﻩ
ﳌﻔﺎوﺿﺘﻬﻢ ،وأﺑﻠﻐﻮا اﻟﺪاي ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﺪ ﻻ ﺷﺮط .وﺻﻞ ﺷﺨﺼﺎن ﻛﺮﺳﻮﻟﲔ وﻗﺎﺑﻼ اﳉﻨﺮال ﺑﻮرﻣﻮن وﻋﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺳﺨﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ ﻣﻊ اﻹﻋﺘﺬار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮدة اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻳﺮوي اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻬﻤﺎ ﺻﺎح
أﺣﺪﳘﺎ ﻗﺎﺋﻼ '' :إذا ﻛﺎن ﻳﺴﺮك ﻳﺎ ﺟﻨﺮال أن ﺗﺮى رأس اﻟﺪاي ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ ﻓﺈﻧﲏ ﺳﺄذﻫﺐ اﻵن ﻟﻠﻌﻮدة ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻃﺒﻖ ''.
ﻟﻜﻦ اﳉﻨﺮال اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮوﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮﻟﲔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻹﺳﺘﺴﻼم ﺑﻼ ﺷﺮط.2
ﻫﻜﺬا اﻧﺘﻬﺖ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻐﺰو أﻣﺴﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة ﺑﺮاﺳﻔﺘﺶ
) (Brcevitzﻣﻦ اﻟﻘﺼﺒﺔ.3
وﰲ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم/5ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ1830/م ،وﻗﻊ اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﺗﻔﺠﲑ اﻟﻘﺼﺒﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )أﻧﻈﺮ
اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  (09اﻟﱵ ﺣﺪدت دﺧﻮل اﻟﻘﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة .وﰎ اﺣﺘﻼل اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﰲ ﻇﺮوف ﻓﻮﺿﺎوﻳﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ،ووﺳﻂ ﺳﻜﺎن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻘﺒﻠﲔ اﻟﻮﺿﻊ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻫﻢ وﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ أﻇﻬﺮ ﻓﺮﺣﺎ
ﺷﺪﻳﺪا ﲟﺠﺎﻣﻠﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ .4ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺪاي اﻟﺬي ﺗﻘﺒﻞ اﳍﺰﳝﺔ اﻟﱵ اﺑﺘﻼﻩ اﷲ ﺎ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻘﻄﻊ رﻗﺒﺔ
دوﻓﺎل ،اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﺼﺎﺋﺐ اﻟﱵ ﺣﻠﺖ ﺑﻪ  ،وﻃﻠﺐ ﺑﺄن ﻳﻘﺘﺎد إﱃ ﻧﺎﺑﻮﱄ  ،Naplesﲟﻌﻴﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة ﻓﺮدا ﻣﻦ
ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ .ﻓﻤﻦ أﻣﻼﻛﻪ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﲢﺼﻰ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ إﻻ ﻣﻦ ﲪﻞ ﺑﻀﻌﺔ  30.000ﺳﻴﻜﺎن ذﻫﺒﻴﺔ sequins
 d’orﻓﻘﻂ .ورﻓﺾ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ .وأﻣﺮ ﺑﻮرﻣﻮن ،ﺑﺈرﺳﺎل اﻹﻧﻜﺸﺎرﻳﺔ إﱃ ﲰﲑن Smyrne
ﻟﻴﺨﺪﻣﻮا اﳌﻨﺘﺼﺮ ﻃﻮاﻋﻴﺔ .وﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻷﺗﺮاك ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻞ أﺳﻨﺪ اﻹدارة إﱃ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻬﻠﻮن
اﻷوﺿﺎع ﺟﻬﻼ ﻣﻄﺒﻘﺎ .واﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ اﻟﻌﺎرﻣﺔ.5

- 1اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺰﻫﺎر ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .168
- 2ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﺪي ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .450
- 3ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .251
- 4ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .102
 - 5ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .106
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
وﰲ ﻏﻀﻮن أﻳﺎم ﲢﻮﻟﺖ اﳊﻤﻠﺔ إﱃ إﺣﺘﻼل ،وﲢﻮل ﺗﺄدﻳﺐ اﻟﺪاي إﱃ ﺗﺄدﻳﺐ ﺷﻌﺐ وأرض.1

− ΙΙﺑﻠﻮغ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺧﺒﺮ إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﺄﻣﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻔﺎرة ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ إﺣﺘﻠﺖ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .
ﻗﺪم ﻣﱰﺟﻢ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻣﺆرﺧﺔ
ب/6أوت1830/م ،ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺪ إﺣﺘﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ )أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ .(10
أﺧﱪ اﻟﱰﲨﺎن أن اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺮﻳﺪ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻗﺼﺮ ﺑﺎﺑﺎك  Bebekﻛﻤﺎ
ﺗﺮك ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أرﺳﻠﻪ رﺋﻴﺲ وزراء ﻓﺮﻧﺴﺎ ووزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ،وﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
ﳏﺎدﺛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ،وأن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻏﺎدر ﻣﻴﻨﺎء ﻃﻮﻟﻮن ﰲ /5ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ1830/م ،ﻣﺘﺠﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﺸﺮق.2
وﻫﻜﺬا ﺗﺄﻛﺪ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺼﻨﻌﺖ ﺟﻬﻠﻬﺎ ﲟﻬﻤﺔ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ،اﻟﺬي ﺣﺎول ﻃﻮال ﻣﺪة
ﻣﻜﻮﺛﻪ ﰲ ﻃﻮﻟﻮن اﻹﺗﺼﺎل ﲟﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺷﺎرل اﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﻟﻴﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﳏﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ .ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ رﻓﻀﺖ اﻹﻋﱰاف ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻌﻮث رﲰﻲ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،ﺑﻞ ﻓﻀﻠﺖ أن ﲢﺠﺰﻩ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻮﻟﻮن وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ أول ﺟﻮان ﻋﺎم 1830م ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ '' :أﻧﻜﻢ ﱂ ﺗﺮدوا ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺆال اﻷول واﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﻄﺮﺣﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﱴ أﻋﺮف إن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻜﻢ
ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺮب اﳉﺰاﺋﺮ ''  .3وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ راوﻏﺘﻪ إﱃ أن ﻧﻔﺬت ﳐﻄﻄﻬﺎ
وإﺣﺘﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.

- 1أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﷲ  :اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،1ص .16
- 2أرﲨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .61 ،60
 - 3ﺷﻮﻳﺘﺎم أرزﻗﻲ :دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .120
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺮداد ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺧﱪ إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ إﻫﺘﺰ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎدﺗﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻇﻞ ﻏﲑ ﻣﺼﺪق ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻘﺪ
ﺣﻠﻴﻔﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ .ورﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﻗﻔﻪ '' ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻹﺣﺘﺠﺎج اﻟﻌﺬري '' ﲝﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ ﺷﺎرل أﻧﺪري
ﺟﻮﻟﻴﺎن .1ﻟﻜﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل أﻋﻠﻨﺖ اﻹﺿﺮاب ،وأﻳﺪﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف .2وﻓﻀﻠﺖ أن ﺗﻘﻮم ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺴﺎﻋﻲ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.

 - Iاﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ:
ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﳋﻼﻓﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼم آﻧﺬاك ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ اﳉﺰاﺋﺮ أن أﺳﺎس اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺎدث دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻔﺘﻌﻞ ،إﲣﺬﻩ ﺷﺎرل اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺘﱪﻳﺮ
ﻏﺰوﻩ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ .3ﻛﻤﺎ أﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲤﻠﻚ اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﳊﻖ . 4وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻒ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﱰﻛﻲ ﻣﻦ
ﻃﺮف اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﲟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ .5ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻹﺳﺘﻤﺎع إﱃ أﻗﻮال
اﻟﺴﻔﲑ دون أن ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄي ﺷﻲء .
ﺟﺮت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﻮم /14أوت1830/م ،ﰲ اﳌﻨﺰل اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﲪﻴﺪ ﺑﺎي .رﻏﻢ أن
اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﺿﺢ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،أن اﳉﺰاﺋﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﲢﺖ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﲟﻮﺟﺐ أﺻﻮل اﳊﺮوب ،إﻻ أﻧﻪ
أﻋﺮب ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻊ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﲝﻜﻢ ﺻﺪاﻗﺘﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ
أﺿﺎف ﺑﺄﻧﻪ أﺣﻀﺮ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﺒﲔ ﺣﺴﻦ ﻧﻮاﻳﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .وﲤﺎﺷﺎ ﻣﻊ أواﻣﺮ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ اﻟﱵ ﻻ ﲣﻮل ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﺪﱘ ردا ﻟﻠﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺻﺮح ﲪﻴﺪ ﺑﺎي ﳍﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮد ،ﻟﻜﻨﻪ وﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﲤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ
وأﻋﱰض ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺼﺮف ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.6
- 1ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .107
- 2ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﻣﺢ أﻟﱰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .656
- 3ﺻﺎﱀ ﺑﻦ اﻟﻘﱯ'' :اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﺲ واﻟﻴﻮم'' ،اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ 1830إﻟﻰ 1962م ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﲑ ،1954اﳉﺰاﺋﺮ ،1998 ،ص ص.38 ،37
- 4ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﻣﺢ أﻟﱰ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .656
- 5ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،ج ،4اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .24
- 6أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .61
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
إﺣﺘﻮات اﳌﺬﻛﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺮأءﻫﺎ ﻣﱰﺟﻢ ﺳﻔﺎرﺎ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ أﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻃﺎ ،إذا واﻓﻘﺖ اﳋﻼﻓﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﻌﻴﺪ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﳋﻼﻓﺔ ﲝﻜﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،أﻣﺎ أﻫﻢ ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ:
-1

ﺗﺴﻠﻢ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺴﻴﺎدﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ. 1

-2

ﺗﺒﻘﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺣﺪود ﺗﻮﻧﺲ ﺣﱴ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳉﺒﺎل اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ رأس ﺑﻮﺟﺎروﱐ ﰲ ﻳﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ.

-3

ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﳊﺮب .

 5-4ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﲡﺎرﻳﺎ وﻟﻦ ﳝﻠﻚ اﻷوﺟﺎق ﺳﻔﻨﺎ ﺣﺮﺑﻴﺔ .
 -6ﻳﺸﱰط إرﺳﺎل ﺑﺎﺷﺎ ﻋﺜﻤﺎﱐ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﺪة ﲬﺴﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﺟﺪ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ ،ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
-8ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ دﻓﻊ دﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
 -9ﻣﻨﺢ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪة إﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ .
 -11ﻟﻦ ﲣﺮج ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺒﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط. 2
أﻣﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮط اﺤﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﲔ ﲝﻖ اﳋﻼﻓﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، 3وﲟﺠﺮد إﻧﺘﻬﺎء ﻣﱰﺟﻢ اﻟﺴﻔﺎرة ﻣﻦ ﻗﺮأءة
اﳌﺬﻛﺮة ،أﺑﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻌﻄﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ اﳉﻮاب اﳌﻨﺎﺳﺐ. 4
وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ أﻋﺪ ﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﺼﺪارة ﺗﻘﺮﻳﺮا وﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﳎﺮﻳﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ اﻟﺴﻔﲑ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻋﺎرﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻗﺮار اﻟﺮد اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺪم ﻟﻠﺴﻔﲑ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ وزﻳﺮ اﳊﺮﺑﻴﺔ وأرﻛﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻓﺮآى
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،وﻟﻜﻨﻪ دﻋﻰ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺒﻄﺊ أﺛﻨﺎء إﻋﻄﺎء رد اﳋﻼﻓﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﲑ  ،ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺮب ﻋﺪة أﺧﺒﺎر إﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺣﻮل ﺣﺪوث إﻧﻘﻼب ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.

-Jean Serres, op. Cit, P 55.
- 2أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .62
- 3ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،4ص .24
- 4أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﱂ ﺗﺘﺄﺧﺮ اﳊﻮادث ﰲ إﺛﺒﺎت إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺮع ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺟﻮاب ﻟﻠﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ .ﻓﻤﺎ ﻫﻲ
إﻻ أﻳﺎم ﺣﱴ أﺗﻰ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﺮوﺳﻲ ،ﺣﺎﻣﻼ ﺧﱪ ﻫﺮوب ﻣﻠﻚ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺑﻼدﻩ إﺛﺮ ﺣﺪوث إﻧﻘﻼب ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ،ﻣﺸﺪدا
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻋﺪم ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﻬﺎء اﻹﻧﻘﻼب.1
أﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ وراء اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺮوﺳﻲ ،ﻓﻬﻮ رﻏﺒﺔ روﺳﻴﺎ اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ روﻣﺎﻟﻴﺎ .2وإدراﻛﻬﺎ أن ﺗﻮﺳﻊ
روﺳﻴﺎ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﻠﻮ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ .3ﻓﺤﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم إﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ
ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻀﻄﺮب ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وإﳚﺎد ﺣﻞ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .راح اﻟﺴﻔﲑ اﻟﺮوﺳﻲ ﻳﻮﺻﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺄﺧﲑ
إﻋﻄﺎء اﳉﻮاب ﻟﻠﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ.
ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ دﻋﻮة اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻌﻘﺪ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،ﰎ إﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ﻫﺬا
اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ إﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻃﺊ إﳒﻠﱰا ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .أﻣﺎ أﻫﻢ ﻣﻘﺮراﺗﻪ ﻓﻬﻲ:
-1

أن ﻳﻌﻘﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻘﺎءا ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ،ﻳﻔﺼﺢ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺑﺸﺄن اﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
-2

أن ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻨﻈﲑﻩ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻏﻮردن ،ﻋﻠﻰ أن ﲣﺮج ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮة ،

ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ وﻳﻐﲑ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮادﻫﺎ .4
وﰲ ﻳﻮم/25دﻳﺴﻤﱪ1830/م ،إﻟﺘﻘﻰ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﲪﻴﺪ ﺑﺎي ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻫﺬا
اﻷﺧﲑ ﻟﻪ.

- 1أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .64 ،63
-Jean Serres ,op. Cit, P 38.
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 - 3ﺷﻮﻳﺘﺎم أرزﻗﻲ :دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .140 ،139
- 4ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻳﺎم ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺟﺮت ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﲪﻴﺪ ﺑﺎي واﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ،أرﺳﻞ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي
ﻣﱰﺟﻢ ﺳﻔﺎرﺗﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﺧﻼﺻﺔ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺐ رﻓﺾ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ '' :ﻗﺪ
ﻳﻌﻄﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﳌﺬﻛﺮة ﻓﻘﻂ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ '' .ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ اﻟﺴﻔﲑ ﺳﻴﺨﺎﺑﺮ ﲞﺼﻮص ﻗﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .رﻏﻢ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي
ﻋﻦ ﻣﻄﻠﺒﻪ وأﺻﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﱰﺟﻢ ﺳﻔﺎرﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺬا اﻟﺸﺄن .ﻳﺮى أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران أن ﺗﺼﺮف اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺬﻩ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﱂ ﻳﻜﻦ اﳍﺪف ﻣﻨﻪ وﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .ذﻟﻚ أن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳚﻬﻞ أن
اﺳﱰداد اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﲟﺴﺎﻋﺪة إﳒﻠﱰا ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻦ اﳋﻼﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ اﳊﻀﻮر أن ﻳﺼﺮح ﻋﻦ ﻣﺬﻛﺮة ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺳﻔﲑ دوﻟﺔ ،ﻟﺴﻔﲑ
دوﻟﺔ أﺧﺮى .راﺟﻊ أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص ص .64 ،63
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
رﻏﻢ أن ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺑﻠﻎ ﻟﻠﺴﻔﲑ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،إﻻ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﳉﺰاﺋﺮ ﻃﻠﺐ
اﻟﺴﻔﲑ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺪﻋﻴﺎ أﻧﻪ ﻧﺴﻲ اﻷوراق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ .وأﻣﺎم إﺻﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب رﺿﻰ اﻟﺴﻔﲑ ﺑﺒﺤﺚ ﻫﺎﺗﻪ
اﳌﺴﺄﻟﺔ.
ﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱵ إﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أن اﳋﻼﻓﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﻛﻤﺎ أن اﳌﻌﺎﻫﺪات اﳌﻌﻘﻮدة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﳌﻔﻌﻮل ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ.
ﻓﻜﺎن رد اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ '' :أن ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ '' .
ﻓﺘﺤﺖ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ،ﻫﺬﻩ ﺑﺎب ﻧﻘﺎش ﻋﻨﻴﻒ ،ﻣﻊ ﲪﻴﺪ ﺑﺎي اﻟﺬي ﻛﺮر ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﺟﻮب إﻋﺎدة
اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺪ اﻷول ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﺎم ﲟﺮواﻏﺔ
ﺧﻄﲑة ،ﻣﺼﺮﺣﺎ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻘﻰ ﳍﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة ﺣﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ وﻗﻮع ﺗﻐﲑات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﻣﺎ ﲪﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻦ ﺗﻀﻴﻊ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻟﻠﺴﻔﲑ ﺑﺄن ﻳﻜﺘﺐ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻦ ﺗﺄﺧﺬ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺣﺮب ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ أﺛﻨﺎء اﻹﺣﺘﻼل أﺧﺬت
أﻣﻮال ﻛﺜﲑة ﺟﺪا .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﻋﺪم ﲰﺎﻋﻪ اﻹﳝﺎء_ﺑﺄن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ
اﻟﻘﺼﺒﺔ_ ذﻛﺮ ﲪﻴﺪ ﺑﺎي ﺑﺸﺮط دﻓﻊ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺬﻛﺮة ﻓﻌﱪ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب
ﻋﻦ دﻫﺸﺘﻪ ﻣﻦ أن اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ورﻳﺜﺔ ﻟﺪﻳﻮن اﳉﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻻ ﻷﻣﻮاﳍﻢ .
وأﻣﺎم إﺻﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻋﺪ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﳊﻜﻮﻣﺘﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳜﻒ أن ﻫﺬﻩ
اﻷﺧﲑة ﺳﱰﻓﺾ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ .1وردا ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﲪﻴﺪ ﺑﺎي ﺣﻮل ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل اﻟﺮد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .أﺟﺎب اﻟﺴﻔﲑ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ
ﻳﺄﰐ ﺑﻘﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ.2

-ΙΙﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ إﻧﺠﻠﺘﺮا:
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات ،ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﳏﻞ ﺻﺮاع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﳒﻠﱰا .وﻣﻦ

- 1أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .66
-Jean Serres, op. Cit, P 80.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .1ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻨﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺈﻫﺘﻤﺎم ﺗﻄﻮر
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﳋﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ ﻛﺎن ﺟﻞ اﻟﻘﻨﺎﺻﻠﺔ اﻷورﺑﻴﻮن ﻗﺪ ﻏﺎدروا ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻨﺼﻞ إﳒﻠﱰا ،ﺳﺎن ﺟﻮن ) ،(Saint Jhonوﻗﻨﺼﻞ ﺳﺮدﻳﻨﻴﺎ ،اﻟﻜﻮﻧﺖ داﺗﻴﻠﻲ.2
ﻛﻤﺎ إﲣﺬت إﳒﻠﱰا ﻣﻮﻗﻔﺎ واﺿﺤﺎ ﻣﻨﺬ أن ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺼﺮ ﻟﻐﺰو اﻷﻗﻄﺎر اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ
)اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،وﻟﻴﺒﻴﺎ( ﻓﻘﺪ ﺳﺎرع اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻏﻮردن ،إﱃ إﺧﻄﺎر اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻨﻮاﻳﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﳏﻤﺪ
ﻋﻠﻲ ،ﺣﺎﺛﺎ دوﻟﺔ اﳋﻼﻓﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ إرﺳﺎل ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ 3ﻷﺳﺒﺎب ﺳﺒﻖ وأن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﱂ ﻳﺰد اﻟﻘﺮار اﻟﺬي إﲣﺬﺗﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﳊﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ،4إﳒﻠﱰا إﻻ ﲤﺴﻜﺎ
ﲟﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﻌﺎرض ﳋﻄﻂ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺪد ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ.5
ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺒﺖ إﳒﻠﱰا ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ /03ﻣﺎرس1830/م ،ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت وﺑﻠﻎ ذﻟﻚ ﺣﺪ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ'' إذا ﻛﺎن ﻏﺮض ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻘﺎم ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻫﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ ﻓﻼ داﻋﻲ
ﻹﻋﱰاض إﳒﻠﱰا ﺣﻮل ذﻟﻚ .أﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ راﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻄﻴﻢ ﻗﻮة اﻟﺪاي ،ﻓﺈن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﲟﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻄﺮف اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺰو ''.
ﻣﺎ ﲪﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄن '' :ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﳝﺔ اﻟﻐﺮض ،وأن ﻫﺪف اﳊﻤﻠﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻣﻘﺘﺼﺮا ﺳﻮى ﻋﻠﻰ ﺬﻳﺐ وﻗﺎﺣﺔ اﻟﺪاي وﲢﻄﻴﻢ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﳍﻤﺠﻴﺔ ''.
ﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﶈﺎدﺛﺎت ﰲ ﻃﻴﺎﺎ ﺑﺬور اﻟﺼﺮاع اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻘﻮﺗﲔ .6وﺑﻌﺪ ﺗﺄﻛﺪ إﺣﺘﻼل ﻓﺮﻧﺴﺎ ﳌﺪﻳﻨﺔ

1

-ﳏﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﳏﻤﺪ :اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ إﻳﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،أو ذرﻳﻌﺔ اﻟﻤﺮوﺣﺔ ،ﺗﺮ ،ﻋﺰﻳﺰ ﻧﻌﻤﺎن ،ط ،2اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ،

 ،2005ص .53
- 2ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .235
- 3ﺷﻮﻳﺘﺎم أرزﻗﻲ :دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .134
- 4ﺷﺎرل أﻧﺪري ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.75
 - 5ﺷﻮﻳﺘﺎم أرزﻗﻲ :دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .135
- 6ﳏﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﳏﻤﺪ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .53
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ إﳒﻠﱰا ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻋﻠﺘﻨﻪ رﲰﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻹزاﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ. 1
إﺳﺘﻐﻠﺖ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ذﻟﻚ وﻗﺪﻣﺖ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﻟﻠﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻏﻮردن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي
ﺗﻘﺮر ﰲ إﺟﺘﻤﺎع ﳎﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،وﻣﻊ أن ﺗﺼﺮف اﳋﻼﻓﺔ ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻟﻠﻌﺪاوة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،وﻛﺴﺐ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻹﻧﻘﺎض اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻻ أن اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﱂ ﻳﺒﺪي ﻣﻴﻼ
ﻟﻠﺘﻘﺎرب ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﺻﺮح ﳌﱰﺟﻢ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺪوﻣﻪ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻔﲑ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺄن رأﻳﻴﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﱰك ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳉﺰاﺋﺮ.
رﻏﻢ ذﻟﻚ رﻏﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻗﺎﺋﻤﻘﺎم اﻟﺼﺪراة ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي
روﺑﲑ ﻏﻮردن ،ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻢ رأي إﳒﻠﱰا ﺑﺸﺄن اﳉﺰاﺋﺮ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻌﻂ اﻟﺴﻔﲑ ﺟﻮاﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﲪﻴﺪ ﺑﺎي أن
ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺴﻔﲑ إﺑﻼغ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﳉﺰاﺋﺮ.2
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻌﻘﺪت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﺑﺈﺳﻄﻨﺒﻮل ﻏﻮردن  Gordanووزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ
ﲪﻴﺪ ﺑﺎي ،ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ /29ﺟﺎﻧﻔﻲ1831/م .وﰲ ذﻟﻚ اﻠﺲ ﻋﺮض اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﲑ رﻏﺒﺔ دوﻟﺘﻪ ﰲ
ﺻﺪاﻗﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰ ،وﻣﺴﺎﻧﺪﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮق اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ. 3
أﺟﺎب اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸﻲء ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﻋﺰا
ﺳﺒﺐ إﺣﺘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺗﺄﺧﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻷداء ﻣﻬﻤﺘﻪ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ﻟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﺎب أن اﻟﺘﺄﺧﲑ
ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ،ﺑﲔ اﻟﺴﻔﲑ ﻧﻴﺘﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺟﺴﺪﻫﺎ وﺿﻊ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺸﺮط دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺔ ،دﻳﻮن اﳉﺰاﺋﺮ .ﻣﺎﺳﻴﻔﺘﺢ اﺎل ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻀﺔ ﻻ ﺗﻘﺪر اﳋﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺑﻘﺎء اﳉﺰاﺋﺮ

- 1ﻧﻴﻨﻞ اﻟﻜﺴﻨﺪروﻓﻨﺎدوﻟﻴﻨﺎ :اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺗﺮ ،أﻧﻮر ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺼﺮ،
2002م ،ص .41
- 2أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .67 ،66
- 3ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،4ص.24
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺑﻴﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﻛﻠﻒ ﲪﻴﺪ ﺑﺎي اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ،أن ﻳﻜﺘﺐ ﳊﻜﻮﻣﺘﻪ ﲟﺎ ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،1ﻓﺄﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﲑ رﺿﺎﻩ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳜﻒ ﻣﻘﺎﺻﺪ دوﻟﺘﻪ ﰲ أﺎ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ دﺧﻮل اﳊﺮب ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻷﺟﻞ ﲢﺮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮ. 2
اﺧﺘﺘﻤﺖ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺬﻛﺮة إﱃ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﳋﻼﻓﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد أو ﺗﻌﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ ﲟﻨﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻼد .ﻓﺮأى
ﲪﻴﺪ ﺑﺎي ﺻﻮاب ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ،وﻗﺮر ﻣﻊ اﻟﺴﻔﲑ ﻏﻮردن ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﺬا اﳌﻌﲎ وارﺳﺎﳍﺎ ﻟﻠﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ
إذا ﱂ ﻳﺄﰐ ﺟﻮاب إﳚﺎﰊ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ . 3
رﻏﻢ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي ﺳﺎد اﳌﻮﻗﻒ اﻹﳒﻠﻴﺰي ،ﻃﻮال اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﲪﻴﺪ ﺑﺎي ﻣﻊ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي إﻻ أن
ﻣﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ إﺗﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﱵ أﻃﺎﺣﺖ ﲟﻠﻚ ﺷﺎرل اﻟﻌﺎﺷﺮ1830-1824م .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﺮوﺳﻴﺎ وﺑﺮوﺳﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻓﻀﻠﺖ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪة دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ .ﻓﺈن إﳒﻠﱰا أدى ﺎ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻹﻗﱰاب ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،واﻋﱰﻓﺖ ﲝﻜﻢ ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻠﻴﺐ)،( Luis Philip
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن إﺳﺘﻮﱃ ﺣﺰب اﻷﺣﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻋﺎم 1830م .4
وﺑﻮﺿﻮح اﳌﻮﻗﻒ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻫﺬا ﺗﺄﺳﺲ ﺗﻮازن ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺧﻼل ﳏﺎوﻻﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎض اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ. 5

- 1أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.68 ، 67
- 2ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،ج ،4اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
-Jean Serres, op. Cit, P 83.
- 4ﺷﻮﻳﺘﺎم أرزﻗﻲ :دراﺳﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،...اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .137 ،136
- 5ارﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .69 ،68
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :رﻓﺾ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
رﻏﻢ ﲡﺎﻫﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮة اﻟﱵ ﺑﻌﺚ ﺎ اﻟﻜﻮﻧﺖ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺣﻮل
ﻗﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
إﻻ أن اﳋﻼﻓﺔ ﻓﻀﻠﺖ اﻹﻧﺘﻈﺎر أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر أﺧﺮى ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺮر ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻏﻮردن ،وﺗﺮﺳﻞ
ﻣﺬﻛﺮة أﺧﺮى ﻟﻐﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ /13ﻣﺎي1831/م ،ﺗﺒﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﳎﺪدا ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ .إذ '' ﲟﻮﺟﺐ
اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ،ﻓﺈن ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺎﺑﺜﺔ ﰲ
ﻛﻞ اﻷزﻣﺎن ''.
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺮت اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻬﺎ اﳌﺸﺮوع ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.1
ﻛﻤﺎ أﻋﺮب اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ ،ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﺿﻤﺎن ﻣﻨﻊ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﺘﻬﻴﻼت ﻟﺘﺠﺎرة ﰲ
أوروﺑﺎ .وﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﺬﻛﺮة ﻛﺮر اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻃﻠﺐ إﺳﱰداد اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺎﺋﻼ '' :ﳌﺎ ﻛﺎن إﺳﱰﺟﺎع اﻟﺒﻼد اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﳉﻨﺎب اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ،ﻃﻠﺒﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮوط اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
اﳌﺆﻣﻰ إﻟﻴﻪ ﻛﺎف ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ،وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻄﻌﺎ ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺸﺮوط اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ – ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮاد
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط -ﰲ ﻣﻌﺎﻫﺪات اﻟﺼﻔﺎء اﳌﻌﻘﻮدة ﺑﲔ اﻟﺪول '' .2
رﻏﻢ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﲡﺎﻫﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة أﻳﻀﺎ ،وأﺑﻘﺘﻬﺎ دون رد .إﻻ أن اﳋﻼﻓﺔ إﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﲡﱪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.3
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة ،ﻻﺣﺖ ﰲ اﻷﻓﻖ أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة زات اﻷﻣﻮر ﺗﻌﻘﻴﺪا وﺟﻌﻠﺖ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺸﻐﻞ ﻋﻦ
اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﺗﺼﺐ ﺟﻞ إﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻫﻲ إﺳﺘﻐﻼل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﻜﺎﻟﺐ اﻷﺣﺪاث اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ

4

ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وإﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺰو ﺳﻮرﻳﺎ واﺿﻌﺎ ﺳﺘﺎرا ﺷﺮﻋﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ وﻫﻮ ﺗﺄدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺎﺷﺎ

 - 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻴﻼﱄ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،4ص .24
- 2أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.69
 - 3أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .70
- 4ﻋﺎﻳﺾ ﺑﻦ ﺧﺰام اﻟﺮوﻗﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .78
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﻟﺬي ﻛﺜﺮ ﲤﺮدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ،وﳏﺎوﻟﺘﻪ اﻹﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﳋﻼﻓﺔ .وﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﺘﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬا ﻟﻴﺨﺪع اﻟﺴﻠﻄﺎن
اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ اﻟﺬي أدرك أﻫﺪاف ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ.1
أرﺳﻞ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﺟﻴﺸﺎ ﺑﻘﻴﺎدة إﺑﻨﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﰲ/02ﻧﻮﻓﻤﱪ1831/م .وﺟﻌﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻣﻘﺮا ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﺮﻛﺰا ﻷرﻛﺎن ﺣﺮﺑﻪ وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎ ﻟﻠﻤﺆوﻧﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ،ﰒ إرﲢﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﶈﺎﺻﺮة ﻋﻜﺎ ،ﻓﺤﺎﺻﺮﻫﺎ
ﺑﺮا وﲝﺮا ﰲ /26ﻧﻮﻓﻤﱪ1831/م .ﺣﱴ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ اﳌﺪد ﲝﺮا.
ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺪﺧﻮل اﳉﻴﻮش اﳌﺼﺮﻳﺔ إﱃ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم وﺣﺼﺎرﻫﺎ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻜﺎ ،اﻋﺘﱪ ذﻟﻚ ﻋﺼﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ واوﻋﺰ إﱃ واﱄ ﺣﻠﺐ اﳌﺪﻋﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎﻟﺴﲑ ﶈﺎرﺑﺘﻪ وردﻩ إﱃ ﺣﺪودﻩ .2وﻋﺪ ﺑﻔﺘﻮى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم
ﻋﺎﺻﻴﺎ  ،ﳑﺎ أدى إﱃ إﻧﺪﻻع ﻣﻌﺎرك ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎن وواﱄ ﻣﺼﺮ.
ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ وﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺼﻴﺐ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺮ ﺑﻪ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻮان ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ اﻹﻋﻼن
رﲰﻴﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﳉﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻹﺳﻢ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ دﻓﱰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺎت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻛﺖ
اﺳﻢ اﻟﻮاﱄ ﺷﺎﻏﺮا وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻴﺪ 1832م .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻄﺒﻊ دﻓﱰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺟﺪول وﻧﺸﺮﻩ ﰲ ﻧﺴﺨﺔ
/4ﺷﻮال1247 /ه اﳌﻮاﻓﻖ ل/7ﻣﺎرس1832/م .ﲜﺮﻳﺪة ﺗﻘﻮﱘ وﻗﺎﻳﻊ اﻟﺮﲰﻴﺔ.3
وﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﺟﺮﻳﺪة ﺗﻘﻮﱘ وﻗﺎﻳﻊ ،ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ،أرﺳﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دو ﻓﺎرن )(De Varenne

ﻣﱰﺟﻢ اﻟﺴﻔﺎرة ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﳜﱪﻩ ﺑﺄن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺑﱰك اﳉﺰاﺋﺮ .4وﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﳌﱰﺟﻢ

- 1ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﻼف ﺑﲔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺎﺷﺎ واﱄ ﻋﻜﺎ ،ﻫﻲ رﻓﺾ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ إﻋﺎدة اﻟﻔﻼﺣﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﳍﺎرﺑﲔ
إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﲝﺠﺔ أن ﺳﻮرﻳﺎ وﻣﺼﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن واﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻩ وﳍﻢ ﺣﻖ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ إﱃ ﻣﻜﺎن
ﳜﺘﺎروﻧﻪ ،ﺑﻺﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﻓﻀﻪ دﻳﻨﻪ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎش ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ﻛﺸﺮط ﻟﻌﻮدة ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺻﻴﺪا .راﺟﻊ،
ﻣﺆﻟﻒ ﳎﻬﻮل ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .15 ،14
- 2ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻚ اﶈﺎﻣﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .449
- 3ﺗﻘﻮﱘ أي -وﻗﺎﺋﻊ ،أو ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،ﺻﺪر ﻋﺪدﻫﺎ اﻷول ﰲ /1أﻛﺘﻮﺑﺮ1831/م ،ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳏﻤﻮد اﻟﺜﺎﱐ .وﻫﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ وﺗﺘﻮﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﲔ واﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺼﺎدرة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺒﺎر اﻷﺣﺪاث اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﰲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ .وﰲ وﻗﺖ آﺧﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺼﺪر ﳍﺎ ﻃﺒﻌﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﲢﺖ إﺳﻢ ﻣﻮاﻧﻴﺘﲑا وﺗﻮﻣﺎ .وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﻄﺎﺑﻊ رﲰﻲ.
راﺟﻊ ،روﺑﲑ ﻣﺎﻧﱰان :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮ ،ﺑﺸﲑ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة1992 ،م ،ج ،2ص .58
- 4أرﲨﻨﺖ ﻛﻮران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .71 ،70
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﻟﺴﻔﺎرة ،واﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﻏﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮ ﻣﻊ ﲪﻴﺪ ﺑﺎي ﰲ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺟﻬﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

إﺳﺘﻨﺘﺎج:
رﺳﻰ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺴﻴﺪي ﻓﺮج ﻳﻮم  14ﺟﻮان 1830م ،ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﲝﻮاﱄ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ .وﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﺳﻘﻄﺖ ﻗﻼع اﳉﺰاﺋﺮ اﶈﺮوﺳﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻘﺼﻒ ﻣﺒﺎﻏﺖ .وﰲ ﻳﻮم 5ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
1830م ،اﺳﺘﺴﻠﻢ اﻟﺪاي .ﻓﺘﻢ اﻟﺜﺄر ﻣﻦ ''ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺮوﺣﺔ''.1
ﺑﻌﺪ إﳒﺎز دﻳﺒﻮرﻣﻮن أوﱃ ﻣﻬﺎﻣﻪ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲢﻄﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪاي واﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺻﺒﻴﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا وإﺎﻣﺎ أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﲑ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ
ﺳﻘﻮط اﻟﺪاي ﺣﺴﲔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﻟﻨﻴﺎك ﻣﱰددة ﺑﲔ ﻋﺪة أﻃﺮاف .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﺐ .2وﻫﻮ ﻣﺎﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺪاي ﺑﻠﻘﺒﻪ وﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ اﳉﺰاﺋﺮ.3
واﺟﻬﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﳒﻠﱰا ﳌﺎ ﻗﺮرت وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲟﻔﺮدﻫﺎ وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻮة.4
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ،أﻧﻪ ﺣﱴ ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ﳌﻌﺎﻫﺪة اﻹﺳﺘﺴﻼم ،ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ وﺟﻮد
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﳉﻼء ،وﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ دور اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﺮ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ''ﺑﻮﻧﺔ اﻟﻘﺎﻟﺔ'' اﻟﱵ
ﺣﺪدﻫﺎ وزراء اﻹﺳﺘﻌﺮاش واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ '' أﻣﻼك ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ''.
وﻣﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻮرﻣﻮن ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻮﻟﻨﻴﺎك ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ /18ﻣﺎرس ،وﺣﺴﺐ
ﺑﻴﺎر ﺳﲑﻓﺎل ) (Pierre Servalاﻟﺬي ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أرﺷﻴﻒ ﻋﺎﺋﻠﺔ دﻳﺒﻮرﻣﻮن ،ﻓﺈن رﺋﻴﺲ اﻠﺲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
أرﺳﻞ إﱃ دﻳﺒﻮرﻣﻮن ﻟﻴﻠﺔ اﳍﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻦ اﻹﻣﱪاﻃﻮر ''رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺳﻼم'' ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﳉﻼء ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ.5

 - 1ﻟﻮراﻓﻴﺸﻴﺎ ﻓﺎﻗﻠﻴﲑي :اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .9
- 2ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .199
 - 3ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .230
- 4ﻟﻮرﻓﻴﺸﻴﺎ ﻓﺎﻗﻠﻴﲑي ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .79
- 5ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ص .244
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :إﺣﺘﻼل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻔـﺎوض اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻛﺘﺐ ﺑﻮﻟﻴﻨﺎك ﻳﻘﻮل '':ﻧﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة اﳉﺰاﺋﺮ وإﻗﻠﻴﻤﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﲟﺠﺮد إرﺳﺎل ﻋﺪدا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﻣﻴﺔ وﻟﻦ ﻧﻄﻠﺐ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎﱄ ﻋﻦ اﳊﺮب ،وﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺪى ﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎب
اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺬي ﺳﲑث اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ.
'' وﻟﻜﻦ ﻹﺿﻔﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻨﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت
اﻟﱵ ﻧﻘﻮم ﺎ ﻟﺘﻨﺤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪاي اﳌﺴﺘﺒﺪة ،ﺳﻨﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮ اﳉﺰاﺋﺮي ﳝﺘﺪ ﻣﻦ
رأس ﺑﺎﺟﺮوﱐ ﺣﱴ ﺣﺪود ﺗﻮﻧﺲ وﻳﻜﻮن ﲢﺖ ﺳﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .1
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ووﺿﻮﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ إﺷﺎرة ﻣﺆﻛﺪة ﻹﻋﺎدة اﳉﺰاﺋﺮ وإﻗﻠﻴﻤﻬﺎ إﱃ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻮﻟﻨﻴﺎك ﻣﺰال ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﳑﻠﻜﺔ اﳉﺰاﺋﺮ .أﻣﺎ أﻃﻤﺎﻋﻪ اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود '' ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻮﻧﺔ -اﻟﻘﺎﻟﺔ
اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺎ ﻣﻨﺬ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺎﳉﻼء ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ردح ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.

- 1ﻋﻤﺎر ﲪﺪاﱐ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  ،ص .246 ،245
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الماحق
املحق رقم ( :)01خريطة الدولة اجزائرية.

مؤيد حمود مد امشهداي و سلوان رشيد رمضان ،امرجع السابق ،ص . 444
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الماحق
املحق رقم ( :)02قائمة أماء داات اجزائر منذ بداية القرن التاسع عشر وإ غاية اإحتال
الفرنسي.

سامح عزيز ألر ،امرجع السابق ،ص .664
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الماحق
املحق رقم ( :)03اهيكل اإدراي للدولة اجزائرية ،ي أوائل القرن التاسع عشر.

نصر الدين سعيدوي :ورقات جزائرية ،دراسات ،...امرجع السابق ،ص .629
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الماحق
املحق رقم ( :)04خريطة توزيع اممثليات الدبلوماسية امعتمدة ي دار السلطان عاصمة الدولة اجزائرية
قبيل اإحتال الفرنسي.
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شارل أندري جوليان ،امرجع السابق ،ص .57

107

الماحق
املحق رقم ( :)07صورة طبق اأصل لتقرير القنصل دوفال حول ''حادثة امروحة ''
/29أفريل1827/م.

عمار مداي ،امرجع السابق ،ص ص .439 ،438
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.م1858-1800  السفر العثماي مصطفى رشيد اشا:)11( املحق رقم

Konu hakkında özet bilgi : Mustafa Reşit Paşa, Türkçe Bilgi'ye Katıl, Web

:امصدر

http://www.turkcebilgi.com/mustafa_re%C5%9Fit_pa%C5%9Fa : متاح على الرابطsitesi ,
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