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يدكر ىذا البحث حكؿ النشاط البحرم في الكاليات الثالثة العثمانية     
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البحرية، مبينان ذلؾ مدل تأثير القرصنة عمى النشاط التجارم االكركبي، 

كانت الكاليات الثالث تسيطر عمى مزاكلة احتكار  0621كبعد عاـ 
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Abstract: 

This research revolves around maritime activity in the 

three Ottoman provinces against European commercial 

ships. The research interest focused on the policy of the 

Ottoman Empire in the field of the development of the 

activity (maritime jihad) known as maritime piracy, 

indicating the extent of the impact of piracy on European 

commercial activity, and after 1730 the three states were 

Controls the practice of export and import monopolies, 

including rejecting the presence of European merchants 

without obtaining a license and accepting the central 

government in Istanbul. 
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 المقدمة:
االقتصادية مف المرتكزات التي تقكـ عمييا االنظمة السياسية في مختمؼ تعد العكامؿ 

االزمنة، كمنيا النشاط التجارم في الكاليات الثالث العثمانية التي تقع شماؿ افريقيا تطؿ عمى 
البحر المتكسط، فقد حاكلت الدكؿ االكركبية اف تندفع بنشاطيا نحك السيطرة عمى التجارة 

لسد النقص في حاجتيا في تجارة السمع مف القمح كالمرجاف كتجارة العبيد  البحرية في الكاليات
كالرؽ كغيرىا، ففي مطمع القرف الثامف عشر اندمج ىذا النشاط بنشاط اخر ىك الجياد 
البحرم)القرصنة( ككانت الدكلة العثمانية راعية ليذا النظاـ، كباستمرار القرصنة البحرية حتى 

كركبية تعمؿ عمى قرارات مؤتمر فيينا لفرض سيطرتيا عمى بدأت الدكلة اال 0703عاـ 
الكاليات في شماؿ افريقيا، كعمى الرغـ مف التحالفات العسكرم االكركبي لـ يتكقؼ نشاط 

 باحتالؿ فرنسا لمجزائر.0721القرصنة حتى عاـ 
اعتمػػد الباحػػث فػػي كتابػػة ىػػذا البحػػث عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف الكثػػائؽ ال يػػر منشػػكرة كمػػف       

اىميا مركز الكثائؽ العثمانية في استانبكؿ، كالكثائؽ التكنسية العثمانيػة، امػا الكتػب كالمصػادر 
العربية كالكتب االجنبيػة كالمجػالت كالبحػكث المنشػكرة التػي كانػت رافػدان اخػر فػي تعزيػز البحػث 

 ، كنامػػؿ بيػػذا الجيػػد اف ت طػػي مكانػػةبخطػػكات عمميػػة كتاريخيػػة كالتػػي كفػػرت المعمكمػػات مفيػػدة
اف تناكلػػو البػػاحثكف العراقيػػكف  يسػػبؽالئقػػة فػػي المكتبػػة العربيػػة. كىػػذا البحػػث فػػي المكضػػكع لػػـ 

 كالعرب مف قبؿ... كمف اهلل التكفيؽ.
 :1711المبحث االول: النشاط ) الجهاد البحري( القرصنة في الواليات الثالث لعام

م االكركبي عمى الكاليات بادرت جيكد الدكلة العثمانية لمكقكؼ اماـ التنافس االقتصاد    
الم اربة اذ سعت في تقكية الجبية العسكرية لمكاليات مف خالؿ أنشاء العديد مف مصانع 
االسمحة في طرابمس التي عممت عمى صناعة البنادؽ المحمية كاستحضار الباركد في منطقة 

ة منيا جرجرة، كحاكلت ايضا اقامة كرشات لصناعة السفف كاعتمدت عمى الخبرات االكركبي
كىذا الدعـ العثماني لمكاليات الثالث زاد مف نشاط القرصنة  (0)االسبانية كالفرنسية كاليكلندية

البحرية التي اصبحت مصدر تيديد التجارة االكركبية كاجبرتيا عمى دفع االتاكات كالضرائب 
السنكية، كما اف اغمب الدكؿ االكركبية حاكلت التقرب مف حكاـ الكاليات كتقدـ ليا اليدايا 

 (.1رية)بيدؼ كسبيـ دكف تعرض سفنيـ التجا
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اما في كالية الجزائر كاف حي باب الكاد مشيكر في صناعة المدافع الخفيفة فقد        
، كانشات العديد مف المصانع لصناعة (2)استخدمت االسرل االكركبييف في المنشاة الصناعية

السفف الحربية المستديرة في عنابة كشرشاؿ كحمؽ الكاد، كاعتمدت الكاليات عمى العديد مف 
" Dupont-يندسيف االكركبييف ألعداد سفنيا الحربية كمف ىؤالء الميندس الفرنسي "دكبكفالم

ك "انطكنيك 0682" عاـ    Geoffroy-"ك "جكفركا Simon Dansa -ك"سيمكف دانصا
 .(3)0711عاـ "Antuniu  Maestro-مايسترك
سمحة اما في تكنس فقد انشأت مصانع في القصبة كقصر الحفصية لصناعة األ       

كتصميح المدافع كتمقت اىتماما مف الدكلة العثمانية في عيد الدام عمي باشا بيف عاـ 
(، كاعتمدت تكنس عمى الخبراء الطكلكنييف كالخبراء االكركبييف كانشأت 0632-0633)

، ككانت 0643ترسانة لصناعة السفف الحربية في حمؽ الكادم في منطقة غار الممح منذ عاـ
بالمكاد عمى الدكلة العثمانية كما تحصؿ عميو الكاليات بشكؿ ضرائب مف  تعتمد في تجييزىا

الدكؿ االكركبية كالحديد كالباركد ل رض استخدمو لتطكير تصنيع االسمحة كتقكية الجبية 
 .(4)العسكرية لمكاليات الثالث

اذ قامت لتكريس 1774عامالثالث  عنيت الدكلة العثمانية بالصناعة في الكاليات       
لصالح تمك الواليات ووضعت مثل صناعة السفن ومسابك المدافع  أنشطتها الصناعية

 االقتصادية تهاوقد أدى هذا الوضع إلى دعم سمطالكثير من الحراسة لممراقبة عميها، 
والعسكرية، اذ استطاعت الدولة العثمانية احتكار التجارة الخارجية مما زادت والسياسية 

احتكار استطاعت الدولة العثمانية  ، وايضا(7)المنتوجات المحميةالمنافسة االوروبية عمى 
ومنعت ارتقاء المسيحيين والدخول بتجارتهم الى الموانئ ال بدفع الضرائب التجارة الخارجية 
، كما ان (7)تطوير تجارتها البحرية عمىالمنافسة األوروبية من حدة  الباهظة، وهذا زاد

التخمص من السياسة التي فرضتها الدولة العثمانية في سخط الدول االوروبية ودعوة 
كيستخمص عمؿ الدعـ العثماني الى  (،3)االقاليم الساحمية تهدف الى التحكم بالطرق التجارية

  .0653الكاليات الثالث كالسيما الجزائر بزيادة نشاط القرصنة البحرية حتى نياية عاـ 
التجارية الى الجميكريات  كجيت الكاليات الثالث بعمميا البحرم نحك قرصنة السفف       

 الى السمطافشككل  استانبكؿفي  االيطالية، كبسب استمرار القرصنة قدـ قنصؿ البندقية
اثناء رفضت البندقية  ضد سفنو التجارية، كعندما االعتداءات ، مكضح(8)مصطفى الثالث
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 ستانبكؿا عمى اثر ذلؾ ايدتك  الكاليات الثالث،تجارتيا في مكانئ  فزية عالمفاكضات دفع الج
قكافؿ السفف  "تي تعرؼال ،(01)سفف البندقية الثالث مف جيكد لمقضاء عمى كالياتما تقكـ بو ال
االسطكليف التكنسي  تمقت البندقية ضربات مف ، كنتيجة ذلؾالتجارية ياسفنمرافقة لالمسمحة" ال

، فضال عف ذلؾ اف القرصنة البحرية قطعت الطرؽ اماـ (00)0663عاـلكالجزائرم حربيا 
االمدادات العسكرية االكركبية الى االسباف، فقد تمكنت الجزائر مف القبض عمى بعض 

(اثناء مركرىا الى السكاحؿ االسبانية فصادرت ما 0663-0662السفينة الفرنسية بيف عاـ)
( قنطار مف الحباؿ 411(صكارم ك)7( قنطار مف قبضاف الحديد ك)411و منيا)تحمم
( قطعة مف النقكد، كبذلؾ فقد عبرت السمطة العثمانية عف دكاعي سركرىا تجاه 3111ك)

    .(01)العمؿ العسكرم الذم قامت بو الجزائر
ف االكركبية التي بيد اف الدعـ العثماني لمتطكرات البحرية الم اربية جاء لمالقاة السف     

، بيد اف سفف البحرية التكنسية سارت بقيادة (02)حاكلت بسط سيطرتيا عمى الطرؽ التجارية
القبطاف "مصطفى الكريتمي" لمالقاة السفف االكركبية التي حاكلت بسط سيطرتيا عمى البحر 

حصار،  (سفف في مياه قزؿ4المتكسط، ففي اثناء تكاجد السفف البحرية التكنسية المككنة مف)
كاكد اف 0662اذ ارسؿ القبطاف رسالتو لمسمطاف مصطفى الثالث في االكؿ مف نيساف عاـ 

كجكده كاف ل رض تعقب السفف الخارجة مف مكسكك لالنتقاـ منيا، كاثناء مالقاة السفف 
(سفف قرب جزيرة مرطاد استطاعت اغراؽ 6المذككرة مع السفف الركسية التي تككنت مف)

 . (03)دت السفف التكنسية سالمة الى المياه العثمانيةسفينة كاحدة ثـ عا
تنامي زيادة التنافس التجارم بيف الدكؿ االكركبية عمى الطرؽ التجارية البحرية في         

الكاليات  0663البحر المتكسط، اذ دعت الدكلة العثمانية في السادس كالعشريف مف ايار عاـ
اصيميا بيد التجار العثمانييف كالعرب، كطمبت مف لمعمؿ عمى التحكؿ االقتصادم كاحتكار مح

(الؼ كيؿ كاف 5111كالية تكنس ضركرة تجييزىا بكمية القمح المطمكبة التي قدرت كميتيا بػ)
يتـ شحنيا الى استانبكؿ بكساطة السفف الفرنسية التي يقكدىا القبطاناف "اكبيف كركم"، كيمثؿ 

كاليات الثالث بمبدأ حصر بيع المحاصيؿ الزراعية حقيقة التعاكف بيف الحككمة المركزية مع ال
دكف تدخؿ اك التالعب الدكؿ االكركبية التي كانت تباع بأثماف قميمة تظمـ بيا الفالحيف 

 .(04)العرب
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كفي اثناء التنافس االقتصادم االكركبي عمى الكاليات الثالث ارسؿ" محمد باشا" الى       
كركز التقرير عمى دعكة  0663كالعشريف مف ايار عاـالدكلة العثمانية تقريرا في التاسع 

التقديـ الدعـ العسكرم الى القكات التكنسية المساندة لمقكات البحرية العثمانية في البحر 
(بدأت تجكب البحار بتعقبيا لمسفف االكركبيةػ، في 4، كبكصكؿ السفف التكنسية)(05)المتكسط

في جزيرة ركدس كغاليبكلي كمكرة بصرؼ  حيف امر السمطاف مصطفى الثالث ككالء المالية
كعد الجباية عمى التجارة بانيا تكفير القدرات ، (06)المستحقات المالية كالمؤف لمسفف التكنسية

 .(07)كاالمكانيات العسكرية ضد ام الحمالت االكركبية
حرصت الدكلة العثمانية عمى االستماع لمتطمبات الكاليات العسكرية بشاف ايقاؼ          

الندفاع البحرم االكركبي، كاثناء كصكؿ رسالة المبعكث سميـ افندم الى استانبكؿ في ا
التي اكدت حاجة السفف التكنسية الى التمكيؿ المادم 0664السادس مف تشريف الثاني عاـ

ضركرة  (،08)كالعسكرم مف االسمحة كالباركد، كبضكء الرسالة اعمف السمطاف عبد الحميد االكؿ
(قنطار صمغ 211(قنطار مف الزيت صافي ك)211لى تمؾ السفف)تمكيميا فقدمت ا

(قماش المصنع ككذلؾ شراء خمس مف 2111( قماش البكغاز ك)311(قنطار قطراف ك)41ك)
الكاح خشب البمكط، كيتضح كراء ىذا التمكيؿ باف تحركات قباطنة الكاليات استمرت بالخركج 

لمضايؽ التي تربصت لمسفف العثمانية البحرم اشبو بالمفارز ميمتيا رصد سفف العدك في ا
ارادت بيا تكجيو ضربة سريعة كمباغتة تدمير البحرية العثمانية ليسيؿ عمييا احتالؿ االقاليـ 

 .(11)البعيدة
اسيمت جيكد الكاليات البحرية عمى اخضاع الدكؿ االجنبية بالرجكع الى الدكلة        

مصطفى باشا لمدكلة العثمانية اف الصمح المبـر ، فقد اكضح الدام (10)العثمانية لشراء السمـ
تضمنت شركط ضركرة دفع المبمغ  0664بيف الدام حسف باشا مع النمسا عاـ

(الؼ ذىبية مقابؿ منحيـ مركز قنصؿ يمثميـ في الجزائر، ككما اكد الدام 41111المالي)
دىا رفع تقريرا الى مصطفى انو ارسؿ العناصر لمتحرم عف جدية نكايا النمسا إلبراـ االتفاؽ بع

السمطاف عبد الحميد االكؿ اكضح اف كدية التقرب النمساكم كاف افتراء كىي تنكم السيطرة 
عمى الجانب االقتصادم في شماؿ افريقيا، كعبر عف كجكد النمسا انيا تمثؿ مشاركة باقي 

ات مصالح الدكؿ االكركبية الذيف تبنكا فكرة تقسيـ مصالحيـ االستعمارية بيف الكالي
 .   (11)الم اربية
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اىتمت الدكلة العثمانية بتطكير الجانب العسكرم في الكاليات لككنيا تمثؿ ردعان في كجو    
التحركات االكركبية التي استيدفت سيادتيا في االقاليـ البعيدة، كبذلؾ استجابت استانبكؿ في 

الذيف طالبكا  حاجة القباطنة البحرية التكنسية0665الحادم عشر مف كانكف الثاني عاـ
(قطراف مف الفكالذ، كما قدمت الدكلة 41(مف الكاح البمكط لبناء السفف ك)41تجييزىـ بػ)

 .(12) العثمانية مخصصات الى قباطنة الجزائر كتكنس كطرابمس ال رب
بشاف تزايد الخطر االكركبي كالسيما الخطر الركسي كالبريطاني كالفرنسي الذيف ىددكا        

يـ كاستانبكؿ، كىذا دفع الدكلة العثمانية الى تزكيد السفف التكنسية باألسمحة باحتالؿ االقال
، فيما اكدت 0665كالذخائر كالمستمزمات البحرية في الثاني كالعشريف مف كانكف الثاني عاـ 

اف مف الضركرم االعداد البحرم في الجزائر كطرابمس لكي تككف حجر عثرة تحطيـ جميع 
تي اكدت اىدافيا نحك السيطرة عمى االقاليـ المحيطة بالبحار التي الطمكحات االكركبية ال

 . (13)تحتؿ اىمية استراتيجية كمركر السفف التجارية
حسب العريضة التي قدميا سفير النمسا الى الدكلة العثمانية في الثاني مف ايار          

التي ابحرتا مف ميناء حكؿ ما تعرضت اليو السفف التجارية منيا" تيرسنو كآنتكريف" 0671عاـ
فيكمو الى مكانئ الم اربة العثمانية، كبعد التحرم  اعمنت الدكلة العثمانية في السابع كالعشريف 

االكامر الى حكاـ الكاليات الثالث كسائر القادة العساكر كالربابنة كرؤساء  0671ايمكؿ عاـ
لبريطانية كالدنماركية...، كعدت السفف االنتباه كعدـ االعتداء عمى السفف الصديقة النمساكية كا

استانبكؿ تخبط عمميات القرصنة بالعائؽ التي تؤدم الى زعزعة الحفاظ عمى االمف كاكدت 
 .  (14)ضركرة مسايرة السفف االكركبية

لكنيا تفاجئت بردكد 0670دعت الدكلة العثمانية الى تنفيذ بنكد المعاىدة مع النمسا عاـ       
لجزائر الذيف رفضكا ايقاؼ القرصنة ضد السفف التجارية النمساكية فعؿ حاكـ كالية تكنس كا

في البحر المتكسط، كاصطدمت استانبكؿ برفض الجزائر في تنفيذ بنكد الصمح السابؽ مف 
دكف عقد النمسا معاىدة معيا، اما تكنس رفضت تطبيؽ بنكد الصمح دكف اف تكقع الجزائر 

الحميد االكؿ مبعكثو الخاص الذم اقنع حمكدة  عمييا قبال، كبذلؾ فقد ارسؿ السمطاف عبد
 .(15)0673باشا كالجزائر بعقد اتفاقية مع النمسا في الثاني عشر مف كانكف الثاني عاـ 

في  رفع الككيؿ "الحاج عثماف" في تكنس عريضة الى الدكلة العثمانيةكمف جية اخرل        
كالعسكرييف كامناء االكقاؼ كمنتسبي احتكت اسماء قادة السناجؽ 0673االكؿ مف ايمكؿ عاـ
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الكظائؼ االخرل االدارية الذيف تكلكا زماـ السيطرة عمى التجارة الخارجية في البحر المتكسط، 
كيدلؿ اف السيطرة المركزية العثمانية مف خالؿ قباطنيا مراقبو جميع التحركات االكركبية 

ي التجارة، كعرض الككيؿ في البرقية محاكلو االستفادة مف قكة التنافس االقتصادم كالتحكـ ف
، (16)اف الرسكـ التجارية عمى التجارة االكركبية المارة في)تكنس كالجزائر كطرابمس ال رب(

كاكد الككالء العثمانيكف ضركرة كضع حٍد لمتنافس االكركبي  تتضمف في زيادة فرض 
لسيطرة عمى التجارة الضرائب عمى التجارة االكركبية دكف اف تمنحيا فرصة لتنفيذ اىداؼ ا

 .    (17)الخارجية
قامت الكاليات الثالث بحممتيا البحرية ضد السفف االكركبية كالسيما السفف النمساكية       

التي راحت ضحيتيا كالقرصنة كانت مخالؼ لمبنكد االتفاقية المبرمة مع الدكلة العثمانية، 
االعتداءات دكافع تمثمت بقيادة كنتيجة ذلؾ عبرت النمسا عف مكقفيا كاكدت اف كراء تمؾ 

الدكؿ االكركبية التي دفعتيا لمنع دخكؿ السفف النمساكية، كبذلؾ فاف النمسا قدمت الى 
ادانت فييا اعتداء الكاليات 0673استانبكؿ عريضة شككل في السابع كالعشريف مف ايمكؿ عاـ

سفف المحتجزة ، كبالفعؿ الثالث، كطالبت مف الدكلة العثمانية باألفراج عف االسرل كاعادة ال
اصدرت الدكلة العثمانية اكامر الى الكاليات الثالث اكدت عمى تحرير االسرل كمحاسبة 

 .(18)المعتديف كتعكيض تجار النمسا عف الخسائر اتي الحقت بيـ
فاف 0674كبضكء تكرار الحمالت البحرية ضد السفف التجارية النمساكية في عاـ       

دانت فيو االعتداءات عمى سفنيا كطالبت مف السمطاف عبد الحميد االكؿ االخير قدمت تقريرا ا
التدخؿ العاجؿ لمنظر فيما تقكـ بو مف خركقات مثمت انتياكا لمسيادة فقدمت النمسا التقرير 
بكساطة قنصميا في استانبكؿ اذ تضمف التقرير كؿ الخركقات التي حدثت مع سفنيـ كحجـ 

لتجارة البحرية كالخسائر التي الحقت بيا النمسا، فاصدر الخسائر المادية كايقاؼ عمؿ ا
السمطاف عبد الحميد االكؿ اكامره الى الكاليات الثالث تضمنت بنكدىا بضركرة دفع تعكيضات 
لمسفف النمساكية بما الحقت بيا مف الخسائر، كطمبت مف حكاـ الكاليات القياـ بكاجبيـ الالـز 

 .      (21)عدائية التي كانت تمثؿ انتياكا لسيادتيالتاميف السكاحؿ كانياء االعماؿ ال
الفرنسي االكركبي منيا التنافس بيد اف الدكلة العثمانية تعاممت بظؿ زيادة نشاط        

، فقد احتفظت الدكلة العثمانية بمكقفيا تجاه (20)(0678-0675بيف عاـ) كبريطانيا كاالسباني
، الف الدكلة العثمانية 0676في العاشر مف اب عاـاالعتداءات الجزائرية ضد السفف الفرنسية 
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(، اما االمتيازات الدكؿ 21كجدت في الحممة الكاليات الثالثة بمثابة العقاب لمتجاكزات الفرنسية)
االكركبية فكاف رد السمطاف عبد الحميد بيف النفي اك البقاء السفف البريطانية كبركسيا دكف 

مع الكاليات الثالث، كىذه السياسة تككف اشبو ب مؽ ابكاب اعطائيـ كتابان جكابي بشاف التجارة 
الحكارات مع الدكؿ االكركبية، كحاكلت الدكلة العثمانية استخداـ االمتيازات احد الكسائؿ 

، كمف جية اخرل (22)لكسب الدكؿ القكية لمكقكؼ بجانبيا ضد الدكؿ االكركبية السيما بريطانيا
ت البحرية التكنسية كالجزائرية كالطرابمسية كمنحت القباطنة اتجيت الدكلة العثمانية بدعـ القكا

، كما بعثت الدكلة العثمانية مبالغ (23)(قرش كركاتب اضافية04111البحرية مبالغ مالية يقدر)
(قرش كذلؾ الستمرار الدفاع عف االراضي 01111مالية الى القكات التكنسية تزيد عف )

 .(24)التكنسية كازالة الخطر االكركبي
حرصت الدكلة العثمانية عمى تجييز سفف الكاليات الثالث كمنيا السفف التكنسية التي     

في تعقب السفف االكركبية، فقد قاد 0681انطمقت في الرابع كالعشريف مف تشريف االكؿ عاـ
السفف القبطاف الحاجي "ابراىيـ" كاالميراؿ القبطاف "عمي كاسالـ" الذم نفذكا حمالتيـ عمى 

، كمف ناحية اخرل ابرقت الدكلة (25)جة، كبضكء استمرار تحرؾ السفف التكنسيةجزيرة صكلي
يؤكد عمى تمكيؿ السفف 0681العثمانية فرمانُا في الثالث كالعشريف مف تشريف الثاني عاـ

ابم ت 0681، كفي التاسع كالعشريف مف كانكف االكؿ عاـ(26)التكنسية كحاجتيا دكف تمكؤ
، في (27)لثالث بعدـ االعتداء عمى سفف رعايا السمطاف  سميـ الثالثالدكلة العثمانية الكاليات ا

البحر المتكسط، كذلؾ بحسب المعمكمات التي تؤكد اعتداء السفف التكنسية كالجزائرية عمى 
 .      (28)سفف الجزر التابعة لمدكلة العثمانية

محصكؿ تكجيت اغمب الدكؿ االكركبية باستخداـ ثقميا الدبمكماسي مع الدكلة العثمانية ل       
كتعد عكدة  الم اربية، كالياتالالتجارية في كتاميف الطرؽ  االقتصاديةعمى االمتيازات 

حيث تكصمت فرنسا في مباحثاتيا ، (31)ا يمنحيا حرية دخكؿ سفنيا في مكانئ الم اربةعالقاتي
ايضا باستخداـ الطرؽ الدبمكماسية اسبانيا  كذىبت0680اتفاقية الصمح مع الجزائر عاـقد بع
مع الدكلة العثمانية، كدية تأطير العالقات تمؾ الدكؿ الكثير مف التنازالت بيدؼ إعادة قدـ ك 

كتعيدت 0680عاـكفرنسا  كاسبانيا الجزائر بيفاتفاقية الصمح  ىاضماف عقدمقابؿ  كذلؾ
 .(30)الدكلة العثمانية ضد في الحربعدـ مشاركة تأكيدىا بمقابؿ  مف الجزائرقكاتيا  خركجب



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2076 ) 
 

لمكاليات الثالث اذ  اتبعت الدكؿ االكركبية كسائؿ منيا تعقب الفراغ باإلدارة العثمانية       
استخدمت الكسائؿ العسكرية كالدبمكماسية لمكصكؿ الى فرض سيطرتيـ عمى طرؽ التجارة في 

، كنتيجة ذلؾ استمرت الدكلة (31)تي تمر عبر سكاحؿ في الكاليات الم اربيةالبحر المتكسط ال
بتقديـ المساندة الى الكاليات الثالث اذ كضعت 0681العثمانية في الثاني عشر مف ايار عاـ

استجابة جميع االحتياجات لمسفف الحربية لمكاليات في مقدمة كاجبيا فقدمت عمميا فقد جيزتيا 
مالية، كذلؾ بيدؼ زيادة نشاطيا البحرم في مالحقة السفف التجارية بالمؤف كالمخصصات ال

 .(32)االكركبية دكف اف تترؾ ام مجاؿ لحرية الت م ؿ التجارم
استمر دعـ الدكلة العثمانية الى الكاليات الثالث اذ ارسمت الكثير مف الخبرات         

االقتصادييف كالعسكرييف كصناع السفف ل رض استحداث كتطكير السفف الحربية كاعادة 
المتضررة منيا لمخدمة كاليدؼ مف ذلؾ كاف ل رض لمتصدم لمخطر البحرم البريطاني 

، كما بحث االقتصادييف العثمانييف سياسة الحفاظ عمى ابقاء (33)الثكتكريسو عمى الكاليات الث
التجارة مع الدكؿ االكركبية السيما النمساكية كالركسية التي كاجيت انكاع القرصنة مف سفف 

، كعبر السمطاف سميـ الثالث اف 0681الكاليات الثالث في التاسع كالعشريف مف تمكز عاـ
دكلتيف يعزز مف النشاط التجارم كالعسكرم التي تقدميا مف استمرار التبادؿ التجارم مع ال
، كبذلؾ فاف السياسية العثمانية االقتصادية دعت الكاليات (34)الكاردات السيما االسمحة الجديدة

الثالث الى تفتيش السفف التجارية االكركبية خكفا مف دخكؿ المشركبات المحرمة، فقد كقعت 
، كذلؾ بسب رفضيا التفتيش مف قبؿ السفف البحرية (35)رعدد مف السفف االكركبية في االس

 (. 0704-0682لمكاليات الثالث مف عاـ)
بضكء ذلؾ فقد الدكؿ االكركبية المتنافسة عف ممجا لتعزيز كجكدىا داخؿ الكاليات         

الثالث فقد انطمقت اكؿ المبادرات البريطانية كالركسية كاليكلندية كالفرنسية التي تبنت 
التيا باستخداـ الكساطة العثمانية القتناع حمكدة باشا إلعطائيـ امتيازات تفكؽ باقي محاك 

الدكؿ االكركبية االخرل، كلـ تقحـ الدكلة العثمانية نفسيا بؿ حاكلت التخمص مف كجكد 
التنافس االكربي داخؿ الكاليات، كمف دكف ض ط طمب السمطاف سميـ الثالث مف حمكدة باشا 

المتيازات عمى الجانب االقتصادم، كبسب التصرفات التي ابدتيا السفف منح فرنسا بعض ا
" Darfuz-ضد السفف العربية امر حمكدة باشا بطرد القنصؿ "درافكز0684الفرنسية عاـ
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مكضحا اف كجكده يمثؿ أداة لممحض كاالفتراء، كقاـ حراسات عسكرية منعت دخكؿ السفف 
 .(36)ت ارىقت كاىؿ الحككمة الفرنسيةالتجارية االكركبية، بيد اف ىذه االجراءا

لمدكؿ االكركبية  لدكلة العثمانيةا الكاليات الثالث غير ممتزمة بالعيكد التي قطعتيا كانت      
سفف ركسيا في السابع كالعشريف مف كانكف  قرصنةالصديقة اذ قاـ قبطاف "أكرج" التكنسي 

 قرصنة ضد السفف االكركبية فقد كقعتقامكا بحممة ية طرابمسال، اما (37)0685الثاني عاـ 
ضحية ذلؾ، كاثناء ذلؾ تقديـ السفير الركسي في استانبكؿ  السفف البحرية التجارية الركسية

الشككل الى السمطاف سميـ الثالث طمب التدخؿ ألنياء التكترات كالعكدة بعالقاتيا مع الكاليات، 
امكاؿ  يـدفعاالسرل الركس بعد راح سطمؽ كاستجابت الكاليات الثالث لألكامر العثمانية كأ

  .(38)المطمكبةالفدية 
بظؿ التطكرات العسكرية بيف الكاليات الثالث كالسيما تكنس مع الدكؿ االكركبية فقد       

(سفف مف نكع غالكتا بيدؼ تعقبت 4ابحر القبطاف محمد عمى راس الفرقة ساليانية بقيادة)
العثمانية عدت التحركات التي تقكـ بيا سفف الكاليات ، اما الدكلة (41)كجكد السفف االكركبية

، كرات في 0686الثالث بمثابة تسديد ضربة لمتحركات االكركبية كالسيما الفرنسية في عاـ
التحركات التي تقكـ بيا سفف الكاليات الثالث ماىي اال مصدرا اكقفت بو تصرفات الدكؿ 

كريات االيطالية المحاكلة بسط سيطرتيـ عمى المتنافسة منيا بريطانيا كالنمسا كركسيا كالجمي
 .       (40)تجارة البحر المتكسط

ككسيمة ض ط عمى قرصنة ال نحك مصالحة الشخصية كاستخدـ يكسؼ باشا سار        
مف  كدف النظر في سيادة الحككمة المركزية، كمف خالؿ الشككل المقدمةالدكؿ االكركبية 

في فرماف  سميـ الثالث ا كىكلندا شككل إصدار السمطافالفرنسي كالبندقي كالنمس يفالقنصم
كاف عدـ  ،(41)عدـ تعرض السفف الصديقةاكصت بنكدىا ب0687عاـالخامس عشر مف تمكز 

 القناصؿ تمحاكال كجدت في لككنيا عمى طرابمسض ط ال الدكلة العثمانيةاستخداـ 
كاكضح السمطاف سميـ الثالث بذلؾ اف االجراءات عزؿ يكسؼ باشا، ل يف دافعااالكركبي

 دفع الضرائب عمى تجارتيال رافضةالدكؿ االكركبية ال ضديكسؼ باشا الصارمة التي اعمنيا 
 .    (42)بانيا مف الكسائؿ التي تقضي عمى التنافس االقتصادم في طرابمس

ف مف كانكف االكؿ ظيرت مالمح التنافسي االكركبي بشكؿ اكسع في التاسع كالعشري       
اذ حاكلت كال مف بريطانيا كركسيا نقؿ الكثير مف المعمكمات عف التحركات 0688عاـ
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العسكرية الفرنسية كاستيدافيا لمكاليات الثالث، كتبيف خالؿ ابالغ االميراؿ نيمسكف في 
 مراسالتو السرية حكؿ االستعدادات الفرنسية كخركج قكاتيا مف ميناء طكلكف الى جبؿ طارؽ،
كأكدت صحو المعمكمات مف ككالء الكاليات الى الدكلة العثمانية كعت ضركرة تقكية جبية 
الكاليات مف الناحية البحرية ككذلؾ تجييز كالية مصر كحاكـ االسكندرية بفرقة عسكرية، 

 .(43)كظير انش اؿ استانبكؿ كاستعدادىا في البحر المتكسط لمبدء بالحرب ضد فرنسا
الواليات الثالث العثمانية ضد نشاط التنافس التجاري االوروبي من  دور المبحث الثاني: 

 (.1330-1300عام)
لجات بعض الدكؿ االكركبية الى اتباع كسائؿ ارضاء الكاليات الثالث التي انطمقت مف      

، كنتيجة ذلؾ زاد (44) خالؿ المباحثات كدفع االتاكات كالضرائب السنكية كفؽ الشركط المعمنة
 ينقمػكف إلى الصيففانيـ بدأكا ف مع التجار البريطانييف يالتجار األمريكي لتجارم بيفالتنافس ا

جاح ىذه العمميات التجارية بمقػدار كبيػر عمى كيعتمد نمف األفيكف  (االؼ األطناف4-3مف)
الذيف كانكا يجبكف رسكمان عف مركر السفف  المحممة باألفيكف في  كاليات الم اربةمكاقؼ ال
اثره عمى التجارة في البحر المتكسط ألنيـ ؼ الكاليات الثالث ككاف لمكق ،(45)إلقميميةامياىيـ 

كانت تستقبؿ  كالتييحصمكف عمى ضرائب مرضية مف السفف التي تمر في مكانئ بالدىـ 
 .(46)(سفينة011-71بيف)ما 0711حتى عاـ سنكيان 
سػػاىـ البعػػد الج رافػػي بػػيف الكاليػػات كاسػػتانبكؿ فػػي زيػػادة التنػػافس االكركبػػي الػػذم كضػػع      

، (47)بػػػدا التنسػػػيؽ العسػػػكرم بػػػيف اسػػػتانبكؿ مػػػع الكاليػػػات 0711بمكضػػػع االسػػػتفادة، ففػػػي عػػػاـ
كعندما حاكلت الدكؿ االكركبية استخداـ االقميات في الكاليات مستقمة البعد الج رافي لالستفادة 

ت م ػػؿ فػػي مصػػالحيا، كىػػذا دفػػع الدكلػػة العثمانيػة الػػى التػػدخؿ كالػػدعكة بالحػػد مػػف السػػيطرة فػي ال
، كبضػػػػكء ذلػػػػؾ سػػػػارت الجزائػػػػر كتػػػػكنس بقرصػػػػنة السػػػػفف النمسػػػػاكية فػػػػي التاسػػػػع (48)الخارجيػػػػة

فضال عف تعقبيا لمسفف البندقية كالبريطانية، كاضطرت  0711كالعشريف مف كانكف االكؿ عاـ
ع مػذكرة الػى الدكلػة العثمانيػة اكػدت كجػكد خركقػات نفػذتيا السػفف التكنسػية الدكؿ االكركبية برفػ

ضػػد تجارتيػػا، كالػػتمس السػػمطاف سػػميـ الثالػػث مػػف الحجػػج البريطانيػػة كالبندقيػػة خطػػران ييػػدد امػػف 
 .(51)الكاليات الثالث اذ طمب مف حمكدة باشا منع تعرض السفف التجارية االكركبية

، فقػد تبينػت 0710كما ارسمت الدكلػة العثمانيػة العناصػر لمراقبػة السػكاحؿ الم اربيػة عػاـ      
جيكد الدكلة العثمانية نحػك تحقيػؽ النتػائج المرجػكة دكف اعطػاء الػدكؿ االكركبيػة فرصػة لتقسػيـ 
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كبػي ، اما الجزائر فقد امرت اخراج سفنيا الحربية لمقضاء عمى الكجكد االكر (50)الكاليات الثالث
 .(51)0712اذ تمكنت مف اسر سفينة فرنسية عاـ

اثناء التعاكف بيف الكاليات الثالث مع السفف العثمانية تبيف مرحمة تعقب السفف        
النمساكية كبركسيا، كبضكء ذلؾ ارسؿ حمكدة باشا رسالتو التي نقميا "عبد الرحمف اغا" الى 

عرض فييا عبد الرحمف اف 0713ي عاـالدكلة العثمانية في الثالث عشر مف كانكف الثان
السفف البحرية لمعدك تجكب عرض البحر المتكسط دكف اف تحمؿ جكازات اك فرمانان سمطانيان 
خاصان بيا، كاكضح اف عمؿ سفف العدك لـ تقصد التجارة كانما اردت تحقيؽ اىدافيا 

سية كالنمساكية كلـ العسكرية، كاف سفف الكاليات الثالث مازالت تعامؿ السفف التجارية البرك 
 .  (52)تصبيا بادل اك مكركه كىي تعامؿ بطريقة كدية كفؽ ذركة تطبيؽ االمر السمطانية

بأرساؿ بعثات التحرم عف كجكد اىداؼ تدخالت  0714بدأ عمؿ الدكلة العثمانية عاـ    
الدكؿ االكركبية كاكضحت البعثة بقريرىا الذم قدمتو الى السمطاف سميـ الثالث اف بريطانيا 
كفرنسا كالكاليات المتحدة ىي مف الدكؿ األكركبية االكثر تكجيا نحك تعزيز سيطرتيما عمى 

(، اال اف الدكلة العثمانية قامت بأرساؿ الكثير مف 53ارية في البحر المتكسط)الطرؽ التج
العامميف في التجارة الى الكاليات السيما الجزائر التي قدرت عدد العامميف في التجارة 

(تاجران، اما تكنس فكصؿ 0241( االؼ ككاف منيـ التجار العثمانييف)2111بنحك)
عثمانييف فقد تمقى ىؤالء دعما كتأييدان مف الدكلة ( ككاف بعضيـ مف ال1011-0411بيف)

 . (54)العثمانية لزيادة عمؿ كنشاط القرصنة البحرية ضد الدكؿ االكركبية
 حذرت حكاـ الكالياتالدكلة العثمانية  ببمكغ خطر االندفاعات العسكرية االكركبية فاف       

 االكركبية قكة التدخؿ كالتنافس دكف عممو ألنيا تمنح الدكؿخطكة ام  ذاختأاالبتعاد عف مف 
التي تعطييا ركيزة لتنفيذ مخطط االحتالؿ، كنتيجة ذلؾ فاف الدكلة العثمانية شددت الرقابة، 

(مدافع التي 3ارسمت العديد مف السفف الحربية الص يرة التي كانت تحمؿ)0715كفي عاـ
ائر كتكنس بيدؼ تقكية رافقت السفف المشحكنة بالمدافع كالمعدات االخرل المقدمة الى الجز 

 .(55)جناىا العسكرم تحسبا ألم حدث طارئ
استمرت الدكلة العثمانية بأرساؿ الكثير مف الكفكد كعمى راسيـ "عثماف اغا ابف شكر         

اهلل" كالضابط "حسيف اغا ابف عمي" ك"محمكد اغا ابف الحاج مصطفى"، فقد عمؿ ىؤالء نحك 
ة لتخميص "اكرفاؿ محمد جاكيش" ك" ابراىيـ جاكيش" مف تكظيؼ جيكدىـ عمى تحريرا بالككال
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، بعد اف فشمت البعثة في المفاكضات امرت 0716االسر الذم احتجزكا لدل النمسا عاـ
الدكلة العثمانية جميع السفف بما فييا سفف الكاليات الثالث لتعقبت السفف  النمساكية اذ قامت 

ساكييف، كما اعربت الدكلة العثمانية اف االفراج باسر سفينة "بكالقة" كحجز جميع الركاب النم
 .(56)عف االسرل النمساكييف ال يتـ ال باألفراج عف االسرل العرب

ابم ت الدكلة العثمانية الكاليات الثالث العمؿ 0717ففي الحادم كالعشريف مف اذار عاـ       
ما الفرنسي، حيث عمى تاميف حماية السفف التجارية كالقضاء عمى الكجكد االكركبي السي

انطمقت السفف البحرية مف ميناء جزيرة يكزجة باتجاه خانية كاالخرل سارت مف  خانية الى 
مالطا كالثالثة تكجيت مف مالطا الى مرسيميا، كما طمبت الدكلة العثمانية مف تكنس تكضيح 

اكية ، كبذلؾ اعربت تكنس اف سفف النمس(57)0717شككل "بج" فيينا في االكؿ مف ايار عاـ 
كالفرنسية رفض االلتزاـ بدفع الضرائب كما خرقتا االتفاؽ كقامت باالعتداء عمى السفف 
االسالمية، مما دعت تكنس الى العكدة كزيادة نشاط القرصنة عمى السفف التجارية التابعة الى 

كفرنسا في المكانئ الساحمية، بيد اف النمسا طمبت مف الدكلة  الجميكريات االيطالية كجنكا
لعثمانية اف تربى بدفع ىذه الحكادث كاف تعامؿ الكاليات التابعة الييا مع سفنيا التجارية ا

 .(58)بمقتضى الصداقة كاالتفاقيات المبرمة
تعيدت اذ 0701عاـ مع بريطانيا تجاىؿ الدام الجزائرم األكامر العثمانية كعقد اتفاقان       
، يا مف االستيداؼ االكركبيمصالح حمايةتاميف مقابؿ  عسكريان  كدعمو توحمايب االخير

غير ممزمة في دائما اف الكعكد االكركبية يا راتيحذكبشأنيا فاف الدكلة العثمانية ابم ت بت
الى يدؼ تاف جميع االتفاقيات ، (61)محمكد الثاني السمطاف كعبر، ةبقاسال مكعكدتنفيذىا نظرا ل
، (60)ة كفؽ مخططيا االستعمارمبسط ارادتيا السياسية كاالقتصاديمصالحيا ك اتساع ت م ؿ 

كبضكء ذلؾ فقد بدأت الكاليات الثالث كالسيما طرابمس ال رب التي انطمقت في مكاجية الدكؿ 
 .       0703االكركبية الرافضة لدفع الجزية السنكية في عاـ

بسب  0703عاـ الكاليات الثالثبريطانية الى الالكعكد التي قدمتيا الحككمة تالشت        
فقد حاكلت بريطانيا استيداؼ الكاليات بحجة ، االقتصادية مصالحيا تنفيذ كضع مخطط

كاليات الثالث تحذيرات الحككمة البريطانية التي ال ، فقد كاجيت0704عاـالقرصنة البحرية 
ىددت بتدمير البالد كاالسطكؿ البحرم، كتبيف كراء الض كطات البريطانية بقصد الحصكؿ 

الدكلة  كاثبتتيفكؽ الدكؿ االكركبية االخرل،  ةكدبمكماسي ةسياسيك  اقتصاديةامتيازات عمى 
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، كبذلؾ حرصت الدكلة العثمانية عمى استبداؿ (61)حقيقة التنصؿ الدكؿ االكركبيةالعثمانية 
رئيس المفتشيف في البحر المتكسط اذ كضع "محمد اغا" بيدؼ تنفيذ سفف الكاليات الثالث 

 . (62)دكؿ االكركبية دافع حقيقي الحتالؿ الكاليات الثالثلألكامر دكف اعطاءىا لم
الذم نتجت عنيا دائرة المعترؾ الدكلي  باف الكاليات الثالث اصبحت داخؿكنستشؼ        

ظيكر التمردات الداخمية  ىكالكخيمة  حدكث الكثير عمى ساحتيا الداخمية كمف ىذه العكاقب
ىدفَا سيال لالحتالؿ مف  االخرل، مما كانت الكاليات التي قتادتيا الدكلة االكركبية في محاربة

 .العسكرية االكركبية قكاتقبؿ ال
كانت  ياقاـ رياس البحر بأسر سفينة تجارية تعكد الى النمسا بالرغـ ان0704ففي عاـ       
ينص احد بنكدىا بحماية السفف النمساكية المبحرة في البحر  دكلة العثمانيةاتفاقية مع ال ةمبرم
ة(كيعكض اصحاب تمؾ السفف عف االضرار يبيض المتكسط مف اعتداءات)القراصنة الم ارباال

عمى ارجاع  الدكلة العثمانية الدام عمر باشااجبرت التي الحقت في السفف النمساكية، ك 
اما طرابمس فقد قامت باسر العديد مف  الخسائر التي الحقت بيا، السفينة كتعكيض اصحابيا

حتى منتصؼ 0703اليكلندية كالدانماركية كااليطالية في منتصؼ عاـ السفف النمساكية ك 
بعد اف تأخرت الدكؿ االكركبية عف دفع الجزية السنكية، كاف اغمب تمؾ الدكؿ 0704عاـ

 .  (63)االكركبية طمبت مف الدكلة العثمانية الكسطة لحؿ الخالفات كاالفراج عف االسرل
السترداد االمتيازات 0705عمى استخداـ القكات العسكرية عاـ  حرصت بريطانيا      

الدبمكماسية كاالقتصادية القديمة التي منحتيا اياىا الدكلة العثمانية في ايالة الجزائر، فقد تبيف 
مدل تزامف الفكر السياسي بريطانيا باستخداـ القكات العسكرية عمى خطى الفكر الممنيج لدل 

تقديـ الذرائع كالحجج الستخداـ القكة بمنطمؽ حظر العبكدية كاالفراج  السياسية الفرنسية منيا
، فضال عف ضركرة تسميـ سالح القرصنة ثالثيات الالكالعف جميع العبيد المسيحيف لدل 

بالدفاع عف  ،(64)الدام حسيف نتيجة اصرار النجاحالبريطاني مض ط ل كلـ يكتبالبحرية، 
لتي تحصيف القالع كالدفاعات اكاعادة االستعداد العسكرم بدا بالعمؿ عمى  الجزائر كمنيا

ف دكر بطكلي في الدفاع ك ، كبذلؾ قدمكا جنكد االنكشارية العثماني(65)بريطانيةاللمقكات  تصدت
عف الجزائر اذ سطركا التضحيات دكف تراجع بخطكة الى الكراء خالؿ تشابكيـ في االسمحة 

 . (66)0705باف حممة أكسمكث عاـ عمى متف سفنيا ا كفبريطانيالمع الجنكد 
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التي تبنت 0705كاتضح اف الدكلة العثمانية تجاىمت التطكر العسكرم االكركبي عاـ        
محاكالتيا في تنفيذ االىداؼ التنافسية االقتصادية باستخداـ الكحدة العسكرية، فقد انطمؽ نحك 

لككنيا تعرقؿ تجارتيـ  اكركبا فكرة فرض الحصار عمى الكاليات بحجة القرصنة البحرية
الخارجية، ككانت الدكلة العثمانية تتطمع الى حقيقة االىداؼ السرية االكركبية التي كصؿ ذركة 
تنافسيما االقتصادم باستخداـ النيج العسكرم، كبذلؾ فقد تكجيت محاكالت الدكلة العثمانية 

يا في عمـك كالياتيا لكنيا السير بخطكة الكحدة الشامة كالسير باإلصالحات الجديدة التي ادخمت
،  كىذا ما دفع الدكلة العثمانية الى (67)لـ تجدم نفعا اماـ قكة التطكرات العسكرية االكركبية

زيادة نشاط القرصنة فقد رات في نشاطيا كتعقبيا السفف االكركبية بمثابة كضع حدن لردع 
 التطمعات العسكرية االكركبية.  

باإليقاؼ عف منح  الكالياتكعمى الرغـ مف محاكالت الدكلة العثمانية المجدية بمناشدة        
الدكؿ االكركبية ام االمتيازات بجكانيا الدبمكماسية اك االقتصادية، كما كانت تدعكىـ الى 
كحدة الصؼ كانياء الخالفات لككنيا تعد الكسيمة التي تمكنيا مف مكاجية التحديات كالصعاب 

ة، اال اف طرابمس ال رب ارادت اف تشؽ طريقيا بعيدا عف الدكلة العمية فقدمت لفرنسا الخارجي
العديد مف االمتيازات كخاصة االقتصادية اذ تعيدت فرنسا  0705خالؿ تكقيع اتفاقية عاـ

بحماية التجارة البحرية الميبية مقابؿ استخداميا المكانئ في ىجماتيا البحرية خالؿ تعرضيا 
كؿ االكركبية، كنستشؼ مف نكعية االستقالؿ طرابمس ال رب في الحكـ عف لحرب مع الد

الدكلة العثمانية قد كاف عرضو لتدخؿ الدكؿ االكركبية تمخضت عف تدمير قكاىا البحرية في 
طرابمس كاحالؿ القكات العسكرية" الكراغمة" العثمانية حتى اصبحت غير قادرة عمى حماية 

 .(68)نفسيا
زيادة الديكف عمى الجزائر كتكنس ب في تنفذ اىدافياتدخالت االكركبية ال استمرت        
، ككصمت التقارير االكركبية الذاتية يـالتجار االكركبييف تكظيؼ الديكف لخدمة مصالح كحاكؿ
القنصؿ االمريكي  تؤكد كجكد االمكاؿ مما دفع ذلؾ 0706الخزينة التكنسية كالجزائر عاـ حكؿ

كىذا دفع  ،(71)لكضع ايدييـ عؿ البالد كخيراتياديـ طمب لحككماتيـ بتقكبريطانيا  كالفرنسي
بيدؼ منحيا  0706(الؼ فرنؾ عاـ 064فرنسا الى تقديـ كصمت الديكف الى تكنس اذ كصؿ)

الفرصة لمتدخؿ العسكرم بذريعة تاميف الحماية عمى امكاليا في الجزائر دكف معارضة الدكؿ 
 .(70)االكركبية االخرل
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الكاليات الثالث مف نكعية التنافس االكركبي كانت تحذر كاليات الالدكلة العثمانية اما       
حتالؿ الكاليات، التطكرات العسكرية كاندفاعيا نحك ااستعراض  الذم كصؿ بيا الى مرحمة

تحقيؽ  نحكسائ ة اللقمة التي تككف بمثابة امع الدكؿ االكركبية متخذه ام خطكة  كرفض
قاـ بعقد معاىدة الصمح التحذيرات ك ؿ البام التكنسي ااىممما ظير ، (71)ةمشاريعيا االستعماري

اسياـ  ، كىذا التخبط اصبح محؿ0713مع فرنسا في الخامس عشر مف تشريف الثاني عاـ
كبير في اندفاع التنافس العسكرم االكركبي نحك السيطرة عمى كاليات شماؿ افريقيا 

 .(72)العثمانية
النظر في مجرل المشاكؿ الداخمية العالقة بيف بشاف الدكلة العثمانية اسيمت تدخالت        

حرص السمطاف محمكد الثاني عمى ارساؿ مبعكثو الخاص  فقدالكاليتيف تكنس كالجزائر، 
، 0715 عاـ تشريف االكؿحامال معو رسالتيف الى حكاـ الكاليتيف في السابع عشر مف 

كؿ كالنزاعات بيف الطرفيف كالتكجو بالعمؿ عمى تطمعت الرسالة كدعكتيا الى ايقاؼ المشاك 
جدية التعاكف ضمف النيج الديني لكي تككف مرغمو لمتكجيات المسيحية االكركبية المتحالفة 

 .(73)عسكريا بيدؼ مالزمة سيطرتيا االقتصادية كاسر حريتنا
تمخض  تقريرا تارسمالكاليات في  المتكررتزايد النفكذ االكركبي كنشاطيا البحرم  نتيجة    

عنو ايفاء شرح مفصؿ حكؿ فكرة اقصاء كجكد العثمانييف مقابؿ زيادة النفكذ االكركبي 
كاتباعيـ، كىذا التقرير اثارت مخاكؼ الدكلة العثمانية كبضكء ذلؾ ارسمت االخير جممة مف 

(التي اكدت بالقضاء عمى التمردات 0716-0713االجراءات المطمكب تنفيذىا بيف عاـ)
طاء ام فرصة لممكاليف ال رب في ممارسة سياستيـ التي تشع فسادان لتعضيد ت م ؿ كعدـ اع

 . (74)المصالح االكركبية
لـ تتكقؼ الدكلة العثمانية كتحذيراتيا الى الكاليات مف اثار م بة الدكؿ االكركبية حتى        

ستانبكؿ ، كرفضت ا0716اعمنت فرنسا الخطكات العسكرية التي اكدت بأرساؿ حممتيا عاـ
جميع اساليب الدكلة االكركبية كعت الحككمة البريطانية الى التدخؿ كأنياء الخالفات ككضع 
الحمكؿ السممية دكف الخكض بالحرب، كلـ يفكت البريطانييف الفرصة لكضع الدكلة العثمانية 
 بمكضع استجابة مصالحيا كتجاىمت االمر الكساطة لحؿ االزمة الفرنسية مع الجزائر، كحياؿ
ذلؾ سارعت الدكلة العثمانية في ارساؿ طاىر باشا الى تكنس بشاف اتحاد مكقفيا لدعـ كالية 

 .(75)الجزائر عندما ادركت ألحاح فرنسا عمى احتالؿ الجزائر 
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عندما فرضت القكات الفرنسية  ىالي الكاليات الثالثتنامي الشعكر االسالمي لدل ا      
الكثير مف طالب المدارس الصكفية  ظفر، حيث 0717الحصار البحرم عمى الجزائر عاـ

بالمشاركة الفعمية الى جانب القكات الجزائرية لتمبية نداء العقيدة االسالمية في الدفاع عف 
ت الدكؿ االكركبية فيما برر ، (76)الديف االسالمي خكفا مف تكرر االحداث السابقة في االندلس

تخميص الدكلة العثمانية مف ىداؼ الحممة يمثؿ دعميا الى فرنسا ضد الكاليات معبرة باف ا
 .(77)ةحييبداية القضاء عمى االسالـ كنشر المسالخارجيف عف سيادتو كلكنيا الحممة كانت 

"دكال رفضت كالية الجزائر االستجابة المفاكضات الفرنسية التي قدميا المبعكث         
التي تضمنت  0718عاـ تمكزفي التاسع كالعشريف مف  Dele Brotonniere"-بركتكنيار

تقديـ االعتذار الرسمي لفرنسا كشعبيا ككذلؾ كدفع امكاؿ عف دمار سفنيا عمى بنكدىا بدعكة 
ايدم القرصنة البحرية، كبالرغـ مما كانت تعانيو الجزائر مف اثر الحصار الفرنسي جاء رد 

انو لف يتخمؼ بما سبقو مف حكاـ في التصدم  0718عاـ  تمكزالدام في الثالثيف مف 
 .(78)لمعدكاف الصميبي

ارتبطت طرابمس ال رب في ىذه الحقبة بعالقات تجارّية عمى درجة عالية جية اخرل  كمف    
كالمدف االكربية كمدف افريقيا كالدكلة العثمانية مف األىمّية كالنشاط مع مصر كتكنس 

التطكرات الداخمية التي استخدمت ،(80)بكادر التنافس االكركبي التجارمتجاىمت ، (81)الكسطى
الحتالليا مسرح األحداث  تىيئحيث  في مصالحيالت م ؿ نحك ا فرصةفي طرابمس ال رب 

( كذلؾ ألسباب عديدة 0728-0717)بيف عاـتدخؿ السمطاف العثماني محمكد الثاني لكال 
 :  (81)منيا
لمكصكؿ الى سدة الحكـ االمر الذم أضعؼ االسػرة  القرمانميةاالنقساـ السمطكم في االسرة -0

 كمزؽ كحدتيا . 
( فػي ظػؿ سياسػة التػكدد فػي 0721 – 0684بعثرة السمطة كافالتيا في حكـ يكسؼ باشا) -1

 عالقتو الخارجية مع الدكؿ االكربية منيا عقد الكثير مف االتفاقيات دكف عمـ الدكلة العثمانية. 
قبكؿ بنكد مؤتمرات الدكؿ االكركبية منيا ايقاؼ عمميات القرصنة الذم جعميا تمر بضيؽ  -2

 شديد. مالي 
 رفض االىالي لحكـ القرمانمي لفرضيا الضرائب الكثيرة التي اثقمت كاىميـ. -3
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سنح المجػاؿ لمتػدخؿ االكربػي فػي شػؤكف الكاليػة، كتػدخؿ قناصػؿ الػدكؿ االكربيػة فػي شػؤكف -4
 .الكالية الداخمية، ىذا االمر كاف مرفكضا مف الدكلة العثمانية

ال شؾ اف الدعـ العسكرم المتكاصؿ لمكاليات الثالث كاعداد القرصنة البحرية كانت      
بمثابة انقاذ سياسة الدكلة العثمانية التي اندفعت كراء التصدم لجميع بكادر الت م ؿ االكركبي 
كالسيما الت م ؿ االقتصادم، كتعد مساىمة نشاط القرصة بتحقيؽ المكاسب كاالرباح الى 

لثالث مف خالؿ االستيالء عمى السفف التجارية االكركبية فضال عف ايقاؼ احتكار الكاليات ا
النشاط االقتصادم االكركبي في البحر المتكسط، كبذلؾ رات الدكلة العثمانية اف القرصنة 
البحرية بانيا السمة البارز التي دعمت سيادتيا في شماؿ افريقيا فضال عف تصدييا لمدكؿ 

 بمكقفيا لمدكلة العثمانية. االكركبية المعادية
 النتائج

 -االتية:تكصؿ البحث الى االستنتاجات   
تمثؿ دكر الدكلة العثمانيػة فػي المرحمػة االكلػى بالتعػاكف العسػكرم مػع الكاليػات الػثالث  -0

لدعـ نشاطيا البحرم بعدؼ القضاء عمى نشاط التحكـ كاالحتكار االكركبي في البحر 
 المتكسط.

العثمػػاني فػػي الكاليػػات الػػثالث ألجػػؿ كضػػع اإلجػػراءات العسػػكرية لمحفػػاظ جػػاء التعػػاكف  -1
عمػػػى امػػػف السػػػكاحؿ فػػػي شػػػماؿ افريقيػػػا كمنػػػع تكسػػػع السػػػيطرة التجاريػػػة االكركبيػػػة فػػػي 

 االراضي الم اربية.
رفضػػت الدكلػػة العثمانيػػة كجػػكد التنػػافس بػػيف الػػدكؿ االكركبيػػة كمػػا اكػػدت الػػدفاع عػػف  -2

 الى النتائج القادمة. الكاليات الم اربية دكف النظر
حاكلت الدكلة العثمانية ابقاء النشاط القرصنة فػي الكاليػات الػثالث بشػكؿ مسػتمر ضػد  -3

السفف التجارية االكركبية ممػا اجبرتيػا عمػى ابػراـ المعاىػدات بػدفع الضػرائب كاالتػاكات 
 مقابؿ كصكؿ سفنيا الى المكانئ الم اربية. 

  االحاالت
 

                                                 

(1)André Raymond, "Tunisiens et Maghrébins au Caire au XVIIIe siècle, Tunisie, 
1959, p126-127. 
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2
(، دار الكتػػاب 0721-0684احمػػد سػػعيد الطكيػػؿ، البحريػػة الطرابمسػػية فػػي عيػػد يكسػػؼ باشػػا القرمػػانمي) ((

 .24-23، ص1110الجديد، بيركت، 
أجيػػركف شػػارؿ ركبيػػر، تػػارير الجزائػػر المعاصػػرة، ترجمػػة: عيسػػى عصػػفكر، منشػػكرات عكيػػدات، بيػػركت ، (2)

 .02، ص0871 باريس،
سػػػػػعيدكني، الجانػػػػػب االقتصػػػػػادم ناصػػػػػر الػػػػػديف ؛ 24-23احمػػػػػد سػػػػػعيد الطكيػػػػػؿ، المصػػػػػدر السػػػػػابؽ، ص(3)

 . 56-55كاالجتماعي، ص
(، منشػكرات الجامعػة التكنسػية، تػكنس، 0703-0681سياسة حمػكدة باشػا فػي تػكنس) محمد رشاد االماـ، ((4

 .110-111ص ،0871
(، دار الكتػػاب 0887-0851الخيػػارات التنمكيػػة بػػالمجتمع الجزائػػرم) السػػمطة الحاكمػػة كزمػػاـ نػػكر الػػديف، (5)

 .16-15، ص1111العربي، 
(7)Merad Boudia Abdelhamed, La formation Algérienne précoloniale  essai 
d'analyse théorique, Alger, 1981, p183-184. 
(8)ROUDH EL KARTAS, SOUVERAINS DU MAGHREB ESPAGNE ET MAROC 
ET ANNALES DE LA VILLE DE FÈS, 2009, p9. www.algerie-ancienne.com         

مػػف ابػػف  بػأمرفػػي اسػتانبكؿ عػػاش بعيػدا عػػف امػكر الدكلػػة  0606كلػد فػػي الثالثػيف مػػف كػانكف الثػػاني عػاـ  ((8
قػػػاـ بالعديػػػد مػػػف االصػػػالحات الداخميػػػة  0646عمػػػو السػػػمطاف عثمػػػاف الثالػػػث حتػػػى اعتمػػػى الحكػػػـ فػػػي عػػػاـ 

كالعسكرية كعقد اتفاقيػة مػع النمسػا كحصػف الحػدكد العثمانيػة مػف خػالؿ بنػاء القػالع كانشػا العديػد مػف المػدارس 
،عزتمػػك يكسػػؼ بػػؾ 0663كف الثػػاني عػػاـ التعميميػػة كالزكايػػا كالتكايػػا حتػػى تػػكفي فػػي الحػػادم كالعشػػريف مػػف كػػان

، 0884، 0اصػػػػاؼ، تػػػػارير سػػػػالطيف بنػػػػي عثمػػػػاف مػػػػف اكؿ نشػػػػأتيـ حتػػػػى االف، مكتبػػػػة مػػػػدبكلي، القػػػػاىرة، ط
 .67ص

(10) Basbakanlik Osmanli Arsivi , Arsivi Divan Defteri ,00083, 001,001. 
مجمػػػة الدراسػػػات ، 0652يكليػػػك 07 -ق0066محػػػـر  6البندقيػػػة  -عائشػػػة غطػػػاس، المعاىػػػدات الجزائريػػػة((00

 .84-83، ص0882(، 6التاريخية، الجزائر، العدد)
(12)DE GRAMMONT, Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), 
paris, Ernest Leroux Editeur,1887 , p328-330.  

 ؛54-51، ص0874كمس تكد، اسرار طرابمس، دار المحدكدة، لندف، مابؿ ل((02
(14(Cevdet Bahriye ,00201, 09383,002,002. 
(15(Ali Emiri Sultan Birinci Abdülhamid ,00264, 17786, 001,001. 
(16)C, BH, 00084, 04004, 001,002. 
(17)C,BH, 00240, 11147, 001, 001. 

http://www.algerie-ancienne.com/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2087 ) 
 

                                                                                                                                        

، 0870، دار النيضة، بيركت، 2الكبير)العصكر الحديثة كىجـك االستعمار(،ججالؿ يحيى، الم رب (07)
(، 0721-0681النظاـ المالي لمجزائر في اكاخر العيد العثماني) ؛ ناصر الديف سعيدكني،41-37ص

 .130-131، ص1118الجزائر، 
إلػػػى  تعػػػرض السػػػمطاف مصػػػطفى الثالػػث إلػػػى كعكػػػة صػػػحية فتحػػػت المجػػػاؿ 0614آذار عػػػاـ  11كلػػد فػػػي(08)

صػػراع بػػيف كريثيػػو، كتػػدخؿ حينيػػا الجزائػػرم حسػػف باشػػا لينتصػػر فػػي النيايػػة عبػػد الحميػػد األكؿ كيتػػكلى مقاليػػد 
. عزتمػك يكسػؼ بػؾ اصػاؼ، تػارير 0663الحكـ بعد كفاة أخيو االكبر مصطفى الثالث في كػانكف الثػاني عػاـ 

 .011-008ص 1100، 0سالطيف بني عثماف، القاىرة، ط
(20)C, BH, 00275, 11889, 001,001؛ C, BH, 00275, 11889, 002,001 

كانػػت الػػدكؿ االكركبيػػة تػػدفع الضػػرائب الماليػػة ككػػذلؾ االسػػمحة كحبػػاؿ كصػػكارم كرصػػاص كحديػػد كبػػاردك (10)
)امريكا كىكلندا كالبرت اؿ كنابكلي كالسكيد كالنركيج كالدانمارؾ(، اما الدكؿ االكركبية التي كانت تدفع الضرائب 

يػػػات كتعيػػػيف القناصؿ)اسػػػبانيا كفرنسػػػا كبريطانيػػػا كركسػػػيا كالنمسػػػا كىػػػانكفر كسػػػردينيا كالطكسػػػكاف مقابػػػؿ االتفاق
ـ بػيف الحداثػة 05المدني، ينظر ضكمط أنطكف اإلقطاع العثماني خػالؿ القػرفكدافكس كالبندقية(، احمد تكفيؽ 

 .82-80ص 1111كالتقميد، دار النشر لمسياسة كالتارير، بيركت، 
(22)C, BH, 00037, 01765, 001,001. 
(23(C, BH, 00275, 11889, 003,001. 
(24(C, BH, 00275, 11889, 003,001؛ C, BH, 00275, 11889, 003,002. 
(25)AE, SABH, I,00307, 20621, 001,001. 
(26) C,BH, 00024, 01137, 002, 001. 

لزماف بأخبار ممكؾ ؛ احمد ابف ابي ضياؼ، اتحاؼ ا082-081الفكنصك ركسك، المصدر السابؽ، ص
 .65، ص0888، الدار العربية لمكتاب، تكنس، 2تكنس كعيد االماف، ج

اسماعيؿ العربي، المعاىدة الجزائرية األمريكية ككيؼ كانت الجزائر سببا فػي إنشػاء أكؿ أسػطكؿ أمريكػي،  (16)
 .61-61، ص0866(، 31(، العدد)6مجمة الثقافة، الجزائر، السنة)

(28)AE, SABH, I, 00150, 10160. 
(29)AE, SABH, I,00307, 20612, 001,001. 
(30(HAT, 00450, 000021,003 ,01. 

المحركسة الحمالت األكركبيػة كبػركز األطػكؿ الجزائػرم كقػكة  الجزائرصالح مختارم، الحركب السرية ضد (20)
 .00-01ت(، ص-، الجزائر،)د0674بحرية عالمية الجزائر تعمف الحرب عمى أمريكا عاـ 

(
32

)AE, SABH, l, 1081204, 911, 10.  
(33(Hattı Hümayun ,0081, 00830, 00001. 
(34(C,BH, 00189, 08905, 001,001. 
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(35( HAT, 00191, 09265, 00001. 
يعد نشاط القرصنة البحرية فػي الكاليػات الػثالث السػيما تػكنس اثػار الرعػب لػدل الػدكؿ االكركبيػة كالسػيما  (25)

فرنسا الذم دفعيا الى كضع االتفاؽ لتحديد عمؿ القرصنة التكنسية بمقدار ثالثيف ميالن مف السكاحؿ الفرنسػية، 
كثيقػة ال، الكثػائؽ التكنسػية العثمانيػة. 0681 مػام عػاـ 14كاف يككف فترة االتفاؽ لمدة اربعػة اشػير ابتػداء مػف 

 .0681عاـ ايار  0في  ،(52الممؼ رقـ) ،(126(، حافظة رقـ )114رقـ)
C, BH, 00184, 08672, 002,001. 
(37(C,BH, 00184, 08672, 002,002.   

كب فقد شيده عيده احتالؿ فرنسا لمصر كحر  0678كتكلى العرش عاـ  0650تشريف الثاني  13كلد في (27)
مػع ركسػػيا كالنمسػػا، كمػػا قػػاـ ب صػالحات مػػف الناحيػػة الماليػػة كاالداريػػة تحػد مػػف نفػػكذ الباشػػكات كالبكػػكات، كقػػاـ 
بتشػػكؿ جيشػػان جديػػدان يتمقػػى تعميمػػان كتػػدريبان غربيػػان بػػدؿ االنكشػػارية كأسػػماه النظػػاـ الجديػػد اذ كصػػمت فعاليتػػو فػػي 

كشػػارية لمتمػػرد حتػػى خمعػػو عمػػى اثرىػػا السػػمطاف سػػميـ الثالػػث الكاليػػات االكركبيػػة التػػي اسػػتعانت بكالتيػػا قػػادة االن
، 2، عمػػي مػػكال، المكسػػكعة العربيػػة الميسػػرة، مصػػر، ط0716كتػػكلى السػػمطة ابػػف عمػػو مصػػطفى الرابػػع عػػاـ 

 .062-061، ص1118
(39( HAT, 00186, 08761, 00001. 

،  0865يامنػػػا ، مكسػػػكك، بكنػػػدا ريفسػػػكي، ال ػػػرب ضػػػد العػػػالـ اإلسػػػالمي مػػػف الحمػػػالت الصػػػميبية حتػػػى أ (31)
مذكرات أسير الدام كاثكارت، ترجمة: إسماعيؿ العربي، ديػكاف المطبكعػات الجامعيػة، الجزائػر، ؛ 42-41ص

 .34-33، ص0871
مكتبػػة النيضػػة ؛ احمػػد تكفيػػؽ المػػدني، ىػػذه ىػػي الجزائػػر، 37-35(عيسػػى شػػنكؼ، المصػػدر السػػابؽ، ص(30

 .60ص، 1110المصرية، 
(42(Ali Emiri Sultan Üçüncü Mstafa, lll, 00136, 08256, 001,002؛ AE ,SSLM, lll, 
00136, 08256, 001,003.  
(43(C, BH, 00184, 08672, 001 ,001.  
(44( AE,SSLM, lll, 00136, 08256, 001,003.  
(45(Cevdet Vilayat-ı Mümtaze , 00011, 00510, 001, 001.  
(46( C, BH, 00184, 08672, 001 ,003.  
(47)Richard Mbrace, Morocco. Algeria, Tunisia, Newjersey, 1963 , p.67.  

 . 246صتكنس،) د، ت(، 2بالنتي، مراسالت بآيات تكنس، ج
(48( HAT, 00036, 01838, 00001. 
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-86، ص1114، 0ط حسيف مسعكد ابك مدينة، ج رافية ميناء طرابمس ال رب، دار مصراتو، ليبيا، ((38
كمحمد خير فارس، تارير الم رب العربي الحديث) الم رب االقصى كليبية(، ؛ محمكد عمي عامر 88

 .112، ص0888منشكرات جامعة دمشؽ، سكريا، 
(50(C, BH, 00201, 09383, 001,001. 

عمػػى احػػد  0687( اسػػتمرت تعقػػب كاليػػة تػػكنس لمسػػفف االكركبيػػة فػػي البحػػر المتكسػػط حتػػى اسػػتكلت عػػاـ (40
الحاممػػة لرعايػػا السػػمطاف مػػف النػػابكلييف التػػي ادركػػت بانيػػا احػػد السػػفف التابعػػة " Alexiالسػػفف العثمانيػػة تػػدعى" 

لمدكؿ االكركبية، ككمؼ السمطاف كزير البحرية حسف باشا العثمػاني فػي متابعػة القضػية حتػى افػرج عػنيـ بدايػة 
، ابراىمػػي نصػػر الػػديف، تػػارير مدينػػة الجزائػػر؛ 246، ص2بالنتػػي، مراسػػالت بآيػػات تػػكنس، ج .0688عػػاـ 

 .06، ص 1101منشكرات تالة، الجزائر، 
(52)HAT, 00175, 07659, 00001. 
(53)HAT, 00175, 07659, 00002. 
(54)HAT, 00176, 07659, 00001. 

؛ 0688عػػاـ  ،(00611)رقػػـ الممػػؼ(، 313حافظػػة رقػػـ)(، 141)رقػػـ، الكثيقػػة كثػػائؽ التكنسػػية العثمانيػػةال (44)
 .214-213ص ،، تكنس 2بالنتي، مراسالت بايات تكنس، ج

، 0865بكنػػػػدا ريفسػػػػكي، ال ػػػػرب ضػػػػد العػػػػالـ اإلسػػػػالمي مػػػػف الحمػػػػالت الصػػػػميبية حتػػػػى أيامنػػػػا، مكسػػػػكك، (45)
 ؛ 42-41ص

 J.C. Hurewitz, The Middle East And North Africa In World Politics, A 
Documentary Record 1535-1914, Vol.I, 2 Editions ,New Haven&London-1956, 
P 110. 

(4) J. B. Macmaster, Adiplomtic Historyof TheAmerican People Sixth Edition. 
Newyork , 1979,P.64.  

(58(C,BH, 00231, 10720, 001, 001؛ C,BH, 00231, 10720, 001, 002.  
-3111( الػػؼ فػػرد، كفػػي تػػكنس بػػيف )04111بػػػ) 0717يقػػدر عػػدد العثمػػانييف فػػي الجزائػػر حتػػى عػػاـ ( (48

( فػػرد، كاغمػػب ىػػؤالء كػػانكا ميتمػػيف فػػي ادارة المؤسسػػات 6111( الػػؼ فػػرد، امػػا فػػي طػػرابمس كصػػمكا بػػػ)7111
-0684ا القرمانمي)االدارية كالعسكرية كالتجارية. احمد سعيد الطكيؿ، البحرية الطرابمسية في عيد يكسؼ باش

سياسػػػػػة حمػػػػػكدة باشػػػػػا فػػػػػي ؛ محمػػػػػد رشػػػػػاد االمػػػػػاـ، 14، ص1110(، دار الكتػػػػػاب الجديػػػػػد، بيػػػػػركت، 0721
 .  110ص ،0871(، منشكرات الجامعة التكنسية، تكنس، 0703-0681تكنس)

(60( HAT, 00164, 06848, 00001. 
(61)AE,SSLM, lll,00346, 19919, 001,001؛ 

 . 113-112، ص0872(، الجزائر، 64القادر كادارتيا، مجمة الثقافية، العدد) اسماعيؿ العربي، حككمة عبد
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(62)BERBRUGGER Adrian, Un chérif Kabylie en 1804, revue africaine .vol 3 
,1858, P211. 
(63(C, BH, 00037, 01756, 002,001. 

 0861الجزائرية لمطباعة كالنشػر، الجزائػر، ( ألبريد يفك، الريس حميدك، ترجمة: العربي الزبيرم، المؤسسة (53
 .88-81، ص

(65(Doctcul ADALA Moharned, Ottomane et ses Rapports avec Ia Califat 
Ottomane (LA SITUATION POLITIQUE DE L'ALGERIE) ,des Sciences Islamiques 
, Dossier(2), Nombre(2), Constantine ,Algerie, 1988, P5-10؛ BY WILLIAM 
SHALER, op, cit, p37-40.  

التػػابع لايالػػة قكرفػػو  0715حزيػػراف عػػاـ  00بضػػكء الشػػككل التػػي قػػدميا القبطػػاف" قرقجػػاف الينبختػػي" فػػي (55)
ككيفالكنيا كبكبمقو في الجػزر االيكنيػة فػي اليكنػاف التػابعيف لمسػيادة الدكلػة العثمانيػة، فقػد اكػدت الشػككل اعتػداء 

ى سػفنيا التجاريػػة فػػي مينػاء "كسػػتيجو" فػػي مػػكرة كاجبػار سػػفف طػػكيره بػدفع مبػػالغ ماليػػة تزيػػد السػفف التكنسػػية عمػػ
( ليرة ذىبية مع زيػادة كميػة الخشػب كنيػب االسػمحة فضػال عػف قتػؿ بعػض ركػاب السػفف النمسػاكية، 111عف)

ف تكنس تعكيض كبشاف ذلؾ امرت الدكلة العثمانية بمعاقبة القبطاف التكنسي كتـ سجنو في استانبكؿ كطمبت م
 السفف المتضررة.  

 HAT, 00171, 07322, A, 00001 ؛ AE, SSLM, lll, 00346, 19919, 002, 001. 
(67(Arsivi Divan Defteri, 00809, 0001؛ C, AS,001334, 05945, 001, 001. 
(68(AE, SSLM, lll, 00346, 19919, 003, 003. 
(69(AE, SSLM, lll, 00429, 24548, 001, 001. 

قػػػػاـ بػػػػالكثير مػػػػف  0717كتػػػػكلى العػػػػرش عػػػػاـ  0674كىػػػػك ابػػػػف السػػػػمطاف عبػػػػد الحميػػػػد االكؿ كلػػػػد عػػػػاـ ( (61
االصالحات العسكرية كالقضائية كاالجتماعية، كاىتـ في تطكير المؤسسة العسكرية حاكؿ القضاء عمى القكات 

. 0728 ـتػػكفي عػػا االنكشػػارية كانشػػاء الجػػيش النظػػامي الحػػديث اك الجديػػد عمػػى غػػرار الجيػػكش االكركبيػػة،
؛ محمػد حسػيف الػدقف،  60، ص1100، بيركت، 0جكرجي زيداف، مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر، ج

 . 78-68، ص 0868دراسات في تارير الدكلة العثمانية، القاىرة، 
 .032-031، ص0871مذكرات كلياـ شالر، تعريب: اسماعيؿ العربي، الجزائر، ( (60
، 0847(، 0(،العػػػدد)00نقػػػكال زيػػػادة، ليبيػػػا فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػر، مجمػػػة األبحػػػاث، بيػػػركت، السػػػنة)( (61
، ( الجزائػػػر،)د، ت(0721-0411مػػػع دكؿ كمماليػػػؾ اكركبػػػا) ؛ بػػكعزيز، عالقػػػات الجزائػػػر الخارجيػػػة04ص
 .011-010ص

(73)HAT, 00457, 22514, 00001. 
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(المؤسسػػػػػة الكطنيػػػػػة لمكتػػػػػاب، 0744-0721الرحػػػػػاليف االلمػػػػػاف)ابػػػػػك العيػػػػػد دكدك، الجزائػػػػػر فػػػػػي مؤلفػػػػػات ((63

 .30الجزائر،)د. ت(، ص
اسػتطاع اف يعيػد االمػف الػداخمي بالقضػاء عمػى التمػردات 0707مف اصكؿ عثمانية تكلى الحكـ عاـ كىك ((64

ء مػف خػالؿ الػدعـ العسػكرم العثمػاني، كمػا اتضػحت سياسػتو عمػى عػدـ التيػاكف مػع الػدكؿ االكركبيػة كتػـ ال ػػا
،  حسػاني مختػار، 0721جميع االتفاقيات المبرمة سابقا، كانتيى حكمو باحتالؿ القكات الفرنسية لمجزائػر عػاـ 

 .61-60، ص0888تارير بايات قسنطينة، منشكرات دحمب، الجزائر، 
(76)Guy Pervillé, La guerre d’Algérie Histolre et Memolres, op, P17. 

الميبػػي، ايالػػة طػػرابمس ال ػػرب حكػػـ عمػػي القرمػػانمي باشػػا طػػرابمس ال ػػرب  منشػػكرات مركػػز ابحػػاث كدراسػػات((66
عائشػػػػػة غطػػػػػاش، المصػػػػػدر السػػػػػابؽ، ؛ 03-02، ص0867، تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد الحػػػػػيكـ اربػػػػػد، طػػػػػرابمس، 0682

 .78-77ص
(خالػػد زيػػػادة، اكتشػػاؼ التقػػػدـ االكركبػػي، دراسػػػة فػػػي المػػؤثرات االكركبيػػػة عمػػى العثمػػػانييف فػػي نيايػػػة القػػػرف (67

 .114-110، ص0870شر، دار الطميعة، بيركت، الثامف ع
احميده سػالـ حمػاد، الػركابط االقتصػادية المتبادلػة بػيف السػمطاف القرمانميػة كالمجتمػع الطرابمسػي فػي اكاخػر ((68

 .3-2، ص1105(، 02العيد القرمانمي، مجمة العمـك كالدارسات االنسانية، المرج، ليبيا، العدد)
تزيػد عػف مميػكف قػرش  0680كشفت التقػارير كالرحالػة كالتجػار االكركبيػيف اف خزينػة كاليػات الم ػرب عػاـ ((71

ام تساكم مميكنيف كمائػة الػؼ فرنػؾ، ككصػؼ القنصػؿ االمريكػي شػالر اف خزانػة الكاليػات تصػؿ الكاحػدة منيػا 
اؿ القنصػػػؿ الفرنسػػػي فػػػي مميػػػكف كمائػػػة كسػػػتيف فرنكػػػا، ككشػػػؼ ككميرمػػػكف طػػػكنير كزيػػػر الحربيػػػة الفرنسػػػي كدكفػػػ
، المجمػة 0721-0711الجزائر اف خزائف تصؿ ثالث مميكف قرش. ناصر الػديف سػيعدكني، الخزينػة الجزائريػة

 . 18-11، ص0864(،2التاريخية الم ربية، تكنس، العد)
(عمػي المحجػػكبي، العػػالـ العربػي الحػػديث كالمعاصػػر" تخمػؼ فاسػػتعمار فمقاكمػػة"، دار محمػد عمػػي، تػػكنس، (70
 .80-81، ص1118، 0ط

(الدكلػػػة العثمانيػػػة تػػػارير كحضػػػارة، اشػػػراؼ كتقػػػديـ: اكمػػػؿ الػػػديف حسػػػف اكغمػػػي، ترجمػػػة: صػػػالح سػػػعدكف، (71
 .84، ص1111استانبكؿ، 

 .111، ص0860(لكتسكي، تارير اقطار العربية الحديث، ترجمة: عفيفة البستاني، مكسكك، (72
(84)Kuran Erkument, La letter du demier der an grand vizir de lempire ottoman, 
R-A, 1952, P192-193. 

محمػػػكد عمػػػي عػػػامر كمحمػػػد خيػػػر فػػػارس، تػػػارير الم ػػػرب العربػػػي الحػػػديث) الم ػػػرب االقصػػػى كليبيػػػة(،  ((74
 .117، ص0888منشكرات جامعة دمشؽ، 
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ار مف خالؿ مصادر التكنسية اتحاؼ اىؿ الزماف بأخبػ 08محمد صالح حقي، صكرة الجزائر في القرف  ((75

ممػػػكؾ تػػػكنس كعيػػػد االمػػػاف "ك" صػػػفكة االعتبػػػار بمسػػػتكدع االمصػػػار كاالقطػػػار نمكذجػػػا، مجمػػػة افػػػاؽ فكريػػػة، 
 .055-035، ص2؛ احمد ابف ابي الضياؼ، اتحاؼ اىؿ الزماف، ج34، ص 1105(، 4الجزائرية، العدد)

ي الجزائػػػػػر االنعكاسػػػػػات السياسػػػػػية االسػػػػػتعمارية عمػػػػػى العالقػػػػػات بػػػػػيف الجنػػػػػكب الشػػػػػرق( رضػػػػػكاف شػػػػػافك، (76
 .01-8، ص1105، 32الجزائر، العدد -، مجمة كاف التاريخية0843-0721كتكنس

(، ترجمػػة: عبػػد اهلل تكمػػك، الػػدار القكميػػة لمطباعػػة 003( مارسػػيؿ اجريتػػك، الػػكطف الجزائػػر، كتػػب سياسػػة)(77
 .14-13كالنشر، القاىرة، )د، ت(، ص

تقديـ كتعريب كتحقيؽ: محمػد العربػي الزبيػرم، المؤسسػة الكطنيػة لمكتػاب، الجزائػر،  (حمداف خكجة، المرآه،(78
 .072ص، 0864

( أنعاـ محّمد سالـ شرؼ الػديف، مػدخؿ الػى تػارير طػرابمس االجتمػاعي كاالقتصػادم، دراسػة فػي مؤّسسػات (81
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