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 :الممخص
مثمت الجزائر أىمية سياسية واقتصادية لمدوؿ األوروبية في القرنيف السابع 
عشر والثامف عشر وكانت عامؿ جذب لفئات عديدة مف الناس لمعيش 
فييا. لذلؾ كاف المجتمع الجزائري مزيًجا مف العديد مف األعراؽ والطوائؼ 

الطوائؼ التي عاشت في الجزائر وتمتعوا بحقوقيـ . تمؾوكاف الييود أحد 
بشكؿ الذي مكنيـ مف توسيع نشاطيـ الدينية واالجتماعية واالقتصادية. 

المستوى الخارجي  بؿ عمى، فحسبمناسب، ليس عمى المستوى المحمي 
تجارتو الداخمية والخارجية  وعمىسيطروا عمى اقتصاد الجزائر  إذأيًضا، 

مع الدوؿ األوروبية بشكؿ عاـ ومع فرنسا بشكؿ  بسبب عالقاتيـ القوية
، التي ُأثقمت بالديوف جراء ذلؾ فكانت سببًا في تحركيا إلحتالؿ خاص
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Abstract: 

Algeria represented a political and economic importance 

for the European countries in the sevententh and the 

eighteenthcenturies and they were an attraction factor for 

many categories of people to live in. So the Algerian 

society was a blend of many races and sects and Jews 

were one of these sects that lived in Algeria and they 

enjoyed their religious, social and economic rights. Jews 

could, gradually, expand their economic activity in an 

apparant manner, not on the domestic level only, but on 

the foreign level as well, that they controled the 

economy of Algeria and dominated its internal and 

external trade due to their strong ties with other states 

that enabled them from establishing transactions with 

European countries in general and with France in 

particular that led, later on, to the accumulation of 

France debts to Algeria and that was the reason that 

resulted in occupying Algeria by France in 1830 A.D. 
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 المقدمة
ُيعد الييود أحد الفئات االجتماعية التي يتكوف منيا المجتمع الجزائري والتي حصمت  

عمى مكانتيا االجتماعية ونالت حقوقيا الدينية واالقتصادية منُذ قدوميا إلى تمؾ البالد وقد 
، فكانت بالد الجزائر أكثر أمنًا 2<09رد االسباف ليـ في عاـ ازداد عددىـ أكثر بعد ط

وأستقرارًا ليـ لمعيش فييا وممارسة أنشطتيـ االقتصادية لما أمتازت بو الجزائر مف موقع 
إستراتيجي ميـ وموارد اقتصادية متنوعة شجعتيـ عمى أف يكوف ليـ دورًا اقتصاديًا واضحًا في 

 البالد.
التي برز فييا الدور االقتصادي  81=0 -9<>0البحث  وبقدر تعمؽ األمر بمدة

لمييود ومدى تأثيرىـ عمى االقتصاد الجزائري، والسيما فيما يخص النشاط الصناعي 
وسيطرتيـ وتحكميـ بالتجارة الداخمية والخارجية لمبالد مف خالؿ الدور الذي مارستو شركة 

فكانت سببًا في تحميؿ الجزائر أعباء بكري وبوشناؽ التي سيطرت عمى تجارة البالد الخارجية 
مالية كبيرة كديوف لفرنسا عمى الجزائر أدت فيما بعد عمى توتر العالقات بيف الطرفيف، 

 .81=0فإتخذت فرنسا ذلؾ األمر ذريعًة ليا لمقياـ بغزو الجزائر في عاـ 
 المبحث األول: 

 بدايات التواجد اليهودي في الجزائر
العربي اعدادًا كبيرة مف المياجريف المسمميف والييود ايضًا بعد استقبمت بالد المغرب 

وعمى اثر ذلؾ انتشر الييود في دوؿ المغرب  (0)عمى يد االسباف 2<09سقوط االندلس عاـ 
 80ـ( مرسـو ممكي في ;0:0- 09:2العربي قاطبة والسيما بعد اصدار الممؾ فرديناند )

. فتوجو قسـ منيـ الى الجزائر مف اجؿ (2)الندلسلطرد الييود مف بالد ا 2<09مارس  –اذار 
 . (8)العيش فييا وطمب األماف

، الفضؿ األكبر في وضع (9)كاف لمياجري الييود األوائؿ مف ييود الميغوارشيـ
. إذ ُعدت (:)األسس األولى لتنظيـ الجماعات الييودية الموجودة في بالد الجزائر وتممساف

عايش جماعات ييودية مختمفة، فمف المؤرخيف مف أرجع وجودىـ مدينة الجزائر نموذجًا حيًا لت
سنة، اال انيـ لـ يستقروا فييا نيائيًا، اذ كانوا يعودوف الى المناطؽ التي جاؤوا  8111الى 

منيا، وفي عيد اإلمبراطورية الرومانية فضؿ الييود الذىاب الى شماؿ افريقيا والقسـ االخر 
اظيره الحكاـ الروماف ضد الييود، وفي عيد البيزنطييف  الى اسبانيا، بسبب العداء الذي
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تعرض الييود الى الكثير مف المضايقات واجبروا عمى الدخوؿ الى المسيحية بالقوة، مما 
جعميـ يفروف نحو المناطؽ الداخمية في شماؿ افريقيا، ولما دخؿ اإلسالـ الى شماؿ افريقيا 

ذي حفظ ليـ حقوقيـ المتعمقة بعقيدتيـ ونشاطيـ اصبح الييود جزءًا مف المجتمع اإلسالمي ال
االقتصادي، مقابؿ دفع الجزية التي كانت تفرض عمى اغنيائيـ دوف الفقراء، وذلؾ ما حصؿ 

 . (;)بالنسبة لمجزائر ايضاً 
اف الذي دفع الييود الى اليجرة االستقرار في الجزائر كونيا تزخر بموارد وثروات 

يا االستراتيجي الذي يؤمف ليا أسواؽ تجارية امنة، فضاًل طبيعية متنوعة، فضاًل عف موقع
تمؾ العوامؿ األساسية التي  ،(>)عف أف الجزائر شكمت ممجأ مثاليًا لمييود مف الناحية األمنية
 شجعت الييود عمى التوجو الى الجزائر لالستقرار والعمؿ فييا. 

مف االندلس فمنيـ مف  اختمفت المصادر في تحديد اعداد المياجريف الييود الخارجيف
( االؼ نسمة مف >( االؼ الى )9أف مدينتي وىراف وقسنطينة استوعبتا ما بيف )"ذكر: 
اف عدد الييود في مدينة معسكر مف ايالة الجزائر قد "، في حيف ذكر الناصري: (=)"الييود

( نسمة خالؿ القرف السادس عشر الميالدي، ومع نياية القرف الثامف 0111:وصؿ الى )
 .(<)"( نسمة0111>عشر كاف عدد السكاف ال يتعدى )

فيما قدَر فوزي سعد اهلل أعداد الجالية الييودية في مدينة الجزائر في العيد العثماني 
-=0:0( نسمة في فترة البيمربايات )أمير األمراء( 0111: – 20111يقدر بػ)"عندما قاؿ: 

د ليبمغ عددىـ طواؿ القرف السابع والجزء األعظـ مف المرحمة األولى مف ىذا العي ==:0
ألؼ  02االؼ حتى  01عشر وبداية القرف الثامف عشر، أي في مرحمة القوة واالستقرار مف 

إلى بداية  =0منذ منتصؼ القرف  "نسمة قبؿ أف ينخفض في مرحمة الضعؼ واإلنحطاط...
ؿ أواخر أف عددىـ قد تناقص خال". فيما أورد مصدر أخر: (01)"81=0االحتالؿ الفرنسي 

 .(00)"القرف الثامف عشر وذلؾ بسبب الطاعوف، وكثرة المجاعات في الجزائر
، فيـ يشكموف جزءًا أساسيًا مف النسيج (02)اف تواجد الييود في الجزائر قديـ جداً 

االجتماعي العاـ فيو، فقد كاف وضعيـ القانوني اثناء الحكـ العثماني مرتبطًا بتعاليـ الشريعة 
منحت اىؿ الذمة )النصارى والييود( الحرية والحؽ في إدارة مؤسساتيـ وكؿ اإلسالمية التي 

مقابؿ ضريبة مالية تدعى الجزية التي كانت تفرض عمى -ما يتعمؽ بشؤوف حياتيـ الداخمية 
لقاء الحماية واألماف مع احتراميـ لمقوانيف واالحكاـ اإلسالمية التي  -األغنياء دوف الفقراء
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، فاصبحوا بذلؾ جزءًا متممًا لبقية (08)مة الخاص بالنصارى والييودصدرت في عقد اىؿ الذ
سكاف الجزائر، فاندمجوا وتأقمموا مع طبيعة البالد وأىميا وتراثيـ العربي اإلسالمي، وقد ظير 
ذلؾ بشكؿ واضح مف خالؿ العادات والتقاليد والمغة المشتركة بينيـ وبيف المسمميف التي كانت 

 . (09)سالميةمستمدة مف الثقافة اإل
اقاـ الييود األوائؿ الوافديف الى الجزائر في اىـ المدف والمراكز التجارية مثؿ عناية 
وجيجؿ وبجاية وشرشاؿ والجزائر العاصمة وغيرىا لغرض ممارسة نشاطيـ التجاري الذي 

، كما سكنوا في احياء المسمميف ومدينيـ أو بالقرب مف (:0)اشتيروا بو اكثر مف نشاط اخر
الحكاـ واالمراء في العيد العثماني، بينما فضؿ آخريف االنغالؽ عمى انفسيـ والسكف  حصوف

، ففي الجزائر لـ يكف ليـ احياء خاصة بيـ اال بشكؿ قميؿ جدًا (;0)في حارات خاصة بيـ
باستثناء الشارع الذي اطمؽ عميو )زنقة الييود( والذي يسمى ايضًا )حومة الييود(، اما في 

والى  (>0)وتممساف فقد كانت ليـ احياء خاصة بيـ تسمى بػ ) درب الييود( مدينتي قسنطينة
جانب خصوصية سكنيـ في بالد الجزائر، حصؿ الييود عمى حقوؽ ميمة ليـ في حياتيـ 
االجتماعية كحؽ ممارسة شعائرىـ الدينية بكؿ حرية، وحقيـ في اختيار العمؿ الذي يريدوف 

وفي ىذا الصدد ذكر القنصؿ األمريكي وليـ شالر  .(=0)االشتغاؿ بو دوف مضايقات عمييـ
William Schaller  :الييود يتمتعوف بحريًة تامة في ممارسة عقائدىـ الدينية "في مذكراتو

وىـ يخضعوف لقوانينيـ الدينية في األحواؿ الشخصية... وبوصفيـ رعاية جزائرييف يتمتعوف 
ة التي يرونيا في حدود القانوف في جميع بحرية التنقؿ واإلقامة حيث يرغبوف وممارسة المين

. فكانت الجزائر مكانًا أمنًا ليـ ولعوائميـ بعيدًا (<0)"أنحاء اإليالة والييود غير قابميف لالسترقاؽ
 عف مالحقة وأذى االسباف. 

 اوضاع اليهود في الجزائر في العهد العثماني
ار في الجزائر التي كانت كاف العامؿ االقتصادي ايضًا سببًا دفع الييود الى االستقر 

تزخر بثرواتيا الطبيعية المتنوعة وبموقعيا االستراتيجي الميـ، اذ كانت تقع عمى مفترؽ 
-الطرؽ واألسواؽ ومحطة تجارية امنة نسبيًا جمبت انتباه الييود األوائؿ الييا، كانت الجزائر 

تساع مساحتيا الجغرافية وتنوع ممجًأ مثاليًا لالستقرار فييا، اذ امتازت با -مف الناحية األمنية
تضاريسيا فشجعت الييود عمى االستقرار فييا بشكٍؿ دائـ مما ساعدىـ في توسيع نشاطيـ 

. فقد قاـ الييود الوافديف الى الجزائر في اىـ المدف والمراكز التجارية مثؿ مدف (21)التجاري
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الذي اشتيروا بو  عنابة وجيجؿ وشرشاؿ والجزائر وغيرىا لغرض ممارسة نشاطيـ التجاري
 . (20)اكثر مف نشاط اخر

فكاف لذلؾ أثره في توطيد عالقاتيـ االجتماعية مع العرب الجزائرييف وصمت حد 
المصاىرة بيف الطرفيف بيدؼ زيادة عددىـ مف جية ولحماية انشطتيـ االقتصادية مف جية 

مف تفضيؿ بعض . فكاف ذلؾ فرصة ليـ لالندماج مع المجتمع الجزائري عمى الرغـ (22)أخرى
 . (28)منيـ العيش في احياء خاصة بيـ

حرصت عمى معاممة  =0:0وعندما سيطرت الدولة العثمانية عمى الجزائر في عاـ 
الييود معاممة حسنة حسب ما تقتضيو تعاليـ الشريعة اإلسالمية تجاه اىؿ الكتاب. فكاف ليـ 

نشاء االستقالؿ التاـ في إدارة امورىـ العامة وممارسة شعائرىـ  الدينية، وحقيـ في التعميـ وا 
مدارس ومعابد خاصة بيـ، كما ليـ الحؽ في الحفاظ عمى عادتيـ وتركيبتيـ االجتماعية، 

 . (29)فضاًل عف ممارسة انشطتيـ االقتصادية
فضاًل عف ذلؾ فقد تمتع بعض افراد الطائفة الييودية بنفوذ واسع وتأثير كبير في 

الثامف عشر الميالدي وبدايات القرف العشريف، والذي جعؿ  المجاؿ السياسي في اواخر القرف
( جعؿ مف :1=0-=<>0بعض الحكاـ الجزائرييف يضعوف ثقتيـ بيـ، فالداي مصطفى )

 .(;2)، مستشارًا لو(:2)الييودي بوشناؽ
 اشهر العوائل اليهودية في الجزائر

منذ سنوات  ذكرنا فيما سبؽ اف الطائفة الييودية عاشت واندمجت مع سكاف الجزائر
طويمة، حتى اف البعض منيـ اندمجوا بالمجتمع ولـ يبقى ما يميزىـ اال أسماء عوائميـ التي 

 ظمت شاىدة عمى تنوع المناطؽ التي وفدوا منيا، واشير ىذه العوائؿ ىي: 
 عائمة بكري وبوشناق:  -1

ذ مف العوائؿ التي اشتيرت وذاع صيتيا في مدينة الجزائر في القرف الثامف عشر، ا
 02>0، واؿ بوشناؽ في ;0>0ظير كؿ واحد منيـ عمى حدى، فأؿ بكري ظيروا في عاـ 

في محاولة منيما لالستقرار في مدينة الجزائر، والسيما انيما كانا يمارساف التجارة بيف بالد 
 . (>2)الجزائر وليفورف كؿ حدى

وف، ومع لبيع الخرداوات في منطقة باب عز  1>>0جاء بكري لمعمؿ في الجزائر عاـ 
مرور الوقت توسع عممو وازدادت ثروتو، اذ اصبح تاجرًا كبيرًا نافس ييود مدينة الجزائر، 
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والسيما بعد تأسيسو لشركة قوية مع أبنائو األربعة الذيف لحقوا بو لتستقر العائمة بأكمميا في 
 . (=2)الجزائر

رار في الجزائر اما نفطالي بوشناؽ أو بوجناح الذي قدـ في ليفروف مع عائمتو لالستق
وكانت عائمتو فقيرة معدمة ال تمتمؾ قوت يوميا، اذ عمؿ لدى احد التجار الى اف  28>0عاـ 

 . (<2)اصبح تاجرًا لوحده، فازدادت ثروتو وتوسعت عالقاتو اذ اتخذه الداي مصطفى مستشارًا لو
ـ مف تمقت ىذه االسرة دعمًا في اعماليا التجارية مف قبؿ عائمة بوشعرة الييودية ث

عائمة بكري التي ارتبطت مع عائمة بوشناؽ عف طريؽ المصاىرة التي تمت بينيما، فتطور 
االرتباط االجتماعي الى ارتباط تجاري عندما اسسا معًا شركة باسـ شركة االخوة بكري 

التي لـ يقتصر عمميا عمى التجارة داخؿ الجزائر فحسب بؿ أدت دورًا بارزًا   (81)وبوشناؽ. 
، كما سيطرت عمى مقاليد 8=>0في المعامالت التجارية بيف الجزائر والدوؿ االوربية منذ عاـ 

 :99>220ماقيمتو  11=0االقتصاد الجزائري، وجنت منو اموااًل طائمة بمغت في عاـ 
د توسعت اعماؿ الييودياف التجارية التي قربتيـ الى الداي ، فضاًل عف ذلؾ فق(80)فرنؾ

الجزائري بشكؿ كبير وصؿ الى حد التدخؿ في سياسة الداي وشؤونو الخاصة، مما أدى الى 
 .(82)انزعاج بعض الجزائرييف وعناصر اجنبية منيـ

 عائمة بوشعرة:  -2
نيـ يعقوب بوشعرة تعد مف العوائؿ الييودية التي اشتيرت بالعمؿ التجاري ايضًا برز م

مف جية وقنصؿ ليفورنة في  :9>0 – :8>0لممدة  (88)الذي شغؿ منصب مقدـ لمييود
ثـ خمفو اخوه ابراىاـ الذي  =;>0 – ;:>0الجزائر مف جية أخرى. ولده يوسؼ خالؿ المدة 

اشتير بثرائو الواسع وتجارتو الناجحة ما بيف الجزائر وليفورنة، ساعده في ذلؾ امتالكو عددًا 
مف المراكب التي استخدميا في تجارتو، فضاًل عف مكانتو الدينة والثقافية اذ كاف حاخاـ 
ومفكر ألؼ الكثير مف الكتب الدينية والفمسفية بالمغة العبرية وشغؿ منصب مقدمًا لمييود لممدة 

. مما زاد في سمطاتيـ كما زاد مف تغمغميـ في صميـ الحياة (89)(11=0 – =;>0)
  .(:8)االقتصادية
 عائمة بخمير:  -3

اشتير بعض افرادىا بالنشاطات االقتصادية، والسيما التجارة الخارجية مابيف المدف 
( كما امتيف البعض االخر مف العائمة 28=0 – 2<>0الجزائرية وليفورنة ومرسيميا ما بيف )
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ات في صناعة الحمي )الصياغة(، فضاًل عف كونيا مف اكبر العائالت الييودية المالكة لمعقار 
بالمدينة، والمنظمة لشؤوف الطائفة الييودية في الجزائر بدليؿ تولي بعض مف افرادىا مينة 

 . (;8)القضاء لمفصؿ بيف الييود
 األنشطة االقتصادية لميهود في الجزائر

سعى الييود مف اجؿ الحفاظ عمى سير نشاطيـ التجاري بالشكؿ الذي يريدونو، 
عف طريؽ تقديـ اليدايا والرشاوي مف أجؿ التدخؿ في  التقرب الى ارباب السمطة في الجزائر

األمور السياسية، كتدخميـ في تغيير الدايات وعزؿ الوزراء، أو تأثيرىـ عمى قرارات الدولة مف 
 . (>8)اجؿ الحصوؿ عمى امتيازات كبيرة الستمرار انشطتيـ التجارية

ا ما يتعمؽ بافتداء كما كاف لمييود دورًا واضحًا في مجاؿ الوساطة المالية والسيم
االسرى الذي اىتموا بو بشكؿ كبير، لما يدره عمييـ ذلؾ مف أرباح وفوائد جمة، فقد تبنى 
الييود دور الوسيط بيف األسير وأىمو لدفع فدية األسير والذي مكنيـ مف ذلؾ معرفتيـ بالمغات 

أخرى، مما  السائدة في حوض البحر المتوسط مف جية وعالقاتيـ مع بمداف عدة مف مف جية
 . (=8)مكنيـ في الحصوؿ عمى أمواؿ كثيرة في مقابؿ إيصاؿ فدية األسير

 النشاط الصناعي
عمؿ اغمب ييود الجزائر في مختمؼ الصناعات الحرفية التي تتطمب نشاطًا وميارة، 
فبرع الييود فييا بشكؿ واضح اكثر مف سكاف الجزائر انفسيـ، والسيما في الصياغة والخياطة 

 . (<8)والحياكة وصناعة المطرزات، كما عمموا في صناعة الزجاج ومقابض األسمحةوالغزؿ 
كانت صناعة الذىب والفضة )الصياغة( مف اىـ الصناعات التي تفوؽ فييا الييود  

، كما اف سبب اىتماميـ لما تدره عمييـ مف أرباح وفوائد قدرت ما (91)بشكؿ كبير دوف غيرىـ
. حتى انو كاف ليـ شارع خاص بمدينة (90)مصنوعة% مف المجوىرات ال1: -%81بيف 

الجزائر ُعرؼ بشارع الصاغة، الذي اختص بصناعة الحمي مف الذىب والفضة، وعدت ىذه 
الصناعة مف الحرؼ التي مارسيا الييود في مختمؼ مدف االيالة الجزائرية، كونيا منظمة في 

ء عمى تمؾ الييئات أو النقابات ىيئات يتولى كؿ واحدة منيا أميف، وقد انحصرت مياـ األمنا
 . (92)في االشراؼ عمى أصوؿ المينة والحرص عمى جودة البضاعة وتحديد كمياتيا

كما عمؿ الييود في حرفة العطارة، التي عادت عمييـ بالربح الوفير والسيما حاجة 
الناس اليومية لمواد ىذه الحرفة مف ازر وسكر وعطريات، واغمب مف عمؿ بيا ىـ ييود 
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اذ كانت ليـ محالت وأسواؽ خاصة  (98)ورينا القادميف مف إيطاليا لمعيش في الجزائرليف
والتي كانت في الغالب تتوسط مدينة  (99)بالحرفة سميت بسوؽ العطارية أو محالت العطاريف

الجزائر بالقرب مف الجامع الكبير في وسط المدينة أو القيوة الكبيرة أو بجانب أسواؽ 
الييود مف تواجد اسواقيـ وانشطتيـ االقتصادية في أماكف المسمميف . فمـ يتحرج (:9)أخرى

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة الى أصحاب الحرؼ مف مسممي الجزائر، فالحرية واألماف الذي تمتع بو 
ييود الجزائر جعميـ يتفوقوف في نشاطيـ االقتصادي كما اف تواجدىـ في األماكف العامة ذات 

 جاؿ لتصريؼ بضاعتيـ وحصوليـ عمى الربح الوفير بشكؿ كبير. التجمعات السكانية الكبيرة م
كذلؾ اشتير الييود رجااًل ونساًء في حرفة الخياطة والتطريز والحياكة التي جمبت ليـ 

، ومف اشيرىـ فييا الخياط ىاروف بف بردخاي اشكانصو الذي ورد اسمو في (;9)الربح أيضاً 
انو اشترؾ مع جماعة مف الذمييف في "عدد مف العقود، فقد ذكرت الباحثة نجوى طوباؿ: 

ممكية احدى الدور الواقعة في سوؽ التحافييف، كما ورد اسمو في بياف صدر عف ىيئة بيت 
 . (>9)"لصالحوالماؿ، ضـ اشخاص ترتبت عميـ ديوف 

وقد مارس الييود حرفة الخياطة في المناطؽ التي غمب عمييا النشاط التجاري، 
اف نسبة الحرفة في "كالسوؽ الكبير في وسط الجزائر ايضًا، وذكرت الباحثة عائشة غطاس: 

% ومف خالؿ ىذه 21% وبالنسبة لحومة البوزة تقدر بػ =0909حومة الرحبة القديمة تقدر بػ 
اف حومة البوزة ىي النسبة األكبر والمنطقة التي اجتاحيا الييود بمينة الخياطة  النسب نجد

 ."لكونيا تقع بالقرب مف أسواؽ العاصمة الجزائرية
إلى جانب ذلؾ عمَؿ الييود في حرفة سؾ العممة تحت مراقبة اميف السكة، وكاف يتـ 

انو تـ تحديد "يف: ذلؾ في دار السكة القريب مف قصر الداي، وذكر سعيدوني نصر الد
صائمة عف  911مرتباتيـ بشكؿ طرديًا، عمى حساب الكمية الناتجة، فمثاًل: يأخذوف 

ونظرًا لمعرفة الييود بالعممة، فقد كانوا اقدر عمى تمييز أنواعيا والسيما المغشوش  (=9)"قنطار
صناعة ، كما وضعت الحكومة اثناف مف الييود عمى سؾ العممة أوليما يراقب حسف (<9)منيا

 . (1:)النقود والثاني يتولى وزف القطع ويعمف عف اوزانيا بصوت عالي
اف استخداـ الييود في مجاؿ سؾ العممة لـ "وفي السياؽ ذاتو ذكر كماؿ صحراوي: 

يكف في حد ذاتو غريبًا، لكف الخطر يكمف فيما يترتب عف دخوؿ الى القصير، ومعرفة 
لييود استغموىا لتثبيت نفوذىـ لدى الدايات ولذلؾ بالعممة وىي الدولة ولما صارت في ايدي ا
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كتب انو حينما اصبح بوشناؽ مستشارًا لمداي، صارت خزينة القصبة تحت تصرفو فاحسف 
استغالليا لصالحو، وقد كاف يمقب بممؾ الجزائر ولـ يكف ىؤالء المساكيف يدركوف انيـ اقرب 

د اثناء عقدىـ الصفقات واستالميـ اثمانيا . وقد كاف األىالي يستعينوف بالييو (0:) "الى الحقيقة
 . (2:)خشية وقوعيـ ضحية التعامؿ بالنقود المزورة التي كثر تداوليا في اواخر العيد العثماني

 دور اليهود في التجارة الداخمية والخارجية لمجزائر
 دور اليهود في التجارة الداخمية -

التجارة ما بيف الجزائر والمدف امتيف الييود القاطنوف بمدينة الجزائر مينة ممارسة 
األخرى حتى الصحراء، تمؾ التجارة التي تدعى بتجارة القوافؿ المتنقمة بيف المدف لتجارة 

. وقد اعتمد الكثير مف سكاف (8:)الحرير والنسيج واالقمشة والمصابيح االوربية وخردوات اوربا
باتيـ اليومية مف سكر وشاي الجزائر والمدف األخرى عمى ما يزوده التاجر الييودي مف متطم

واقمشة التي كانت تصميـ عف طريؽ الباعة المتجوليف الى اقصى منطقة نائية، فكاف بذلؾ 
اشبو بدكاف متجوؿ يعرض بضاعتو مقابؿ قروض وفوائد مرتفعة، كما انو يتحدى اصعب 
الظروؼ، فيضطر الوصوؿ الى اصعب المناطؽ مف الصحراء اليصالو بجممِو مقابؿ ريش 

 . ليقـو ببيعيا سواء في داخؿ الجزائر أو خارجيا بأثماف عالية. (9:)نعاـ والجمود والتبرال
كما استثمر الييود عالقاتيـ مع بايات الجزائر في عممياتيـ التجارية والسيما التجارة 
الداخمية التي أصبحت حكرًا ليـ، اذ كانوا يشتروف المنتجات المحمية بأرخص االثماف سواء 

التي تجمع فييا الضرائب  –سواؽ والفنادؽ المخصصة لمقوافؿ أو مف المستودعات كاف مف األ
. فضاًل عف ذلؾ فاف التجار الييود (::)ليبعونيا بثالثة أو أربعة اضعاؼ سعر الشراء –العينية 

 . (;:)الجزائرييف كانوا الوسيط ما بيف التجارة الصحراوية والتجارة البحرية )التجارة الخارجية(
اذ "كما احتكر الييود مصادر الثروة في الجزائر، اذ يذكر احد المصادر ذلؾ ببقولو 

احتكروا كؿ مصادر الثروة وولجوا كؿ أبواب االكتساب، اذ ال نجد طريقًا مف طرؽ الماؿ، اال 
ونجد عمى طرفيو رجاؿ ييود يتصدوف في كؿ ماء اذانؾ ال ترى اصاًل أي ييودي متكامؿ أو 

فغنييـ يعمؿ ويكدح لتنمية ثروتو، وفقيرىـ يعمؿ ويكدح لمتحصيؿ عمى قانع مف العيش 
 . (>:)"الثروة

سعى الييود بكؿ ما في وسعيـ مف اجؿ كسب الماؿ وجمعو حتى واف كاف بطرؽ 
غير مشروعة، فقد مارسوا التعامؿ بالسمسرة والمراباة، كما قاموا بدور الوسيط في كؿ 
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اـ صغيرة، اذ وصؿ الحاؿ بأىؿ الجزائر االستعانة  المعامالت التجارية سواء كانت كبيرة
بالييود في بيع أي شيء، مما فسح المجاؿ اماـ الييود مف السيطرة والتحكـ بالنشاط التجاري 

وقد اصبح لمييود مكانة كبيرة في البالد لسيطرتيـ عمى األمور االقتصادية  (=:)بشكؿ عاـ
ماؿ اال وعمموا فييا دوف كسؿ أو ممؿ، اذ ال توجد طريقة مف اجؿ كسب ال (<:)بشكؿ كبير

 . (1;)ألجؿ زيادة أمواليـ
وعمى الرغـ مما وفرتو الظروؼ السياسية واالقتصادية لمييود مف السيطرة عمى عموـ 
النشاطات التجارية في الجزائر اال اف طابع المصمحة الشخصية ىو الغالب عمى الطائفة 

، فمـ يكف ليـ أي والء (0;)ـ عف مصمحة البالدالييودية بشكؿ عاـ، اذ كانوا يفضموف مصمحتي
لمجزائر التي استقبمتيـ ومنحيـ حكاميا الحرية في ممارسة شعائرىـ وطقوسيـ، وممارسة أي 
نشاط أو عمؿ يريدونو، مما وفّر ليـ فرص كبيرة مكنتيـ مف التيرب مف الكمارؾ لمتخمص مف 

الرسوـ المفروضة عمى تجارة الييود ، عممًا اف (2;)الرسوـ الكمركية المفروضة عمى تجارتيـ
، وقد قمت النسبة بشكؿ اكثر في أواخر العيد (8;)ىي نفسيا المفروضة عمى بقية أىالي البالد

العثماني، بسبب الرشاوي واليدايا التي كانت تقدـ لمبايات الذيف كانوا سببًا في تفوؽ الييود 
البضائع والسيما األسمحة وبعض  ، وفي سياؽ ذاتو مارس الييود عممية تيريب(9;)االقتصادي

المواد المحظورة في األسواؽ االوربية، وعمموا كعمالء مزدوجيف يقدموف الخدمات لمف يدفع 
 . (:;)اكثر والسيما في حاالت الحصار والمقاطعة العسكرية

 دور اليهود في التجارة الخارجية -
فيو ليس لكونيـ  كاف ميداف التجارة مف اكثر المياديف الذي اختاره الييود لمعمؿ

، والذي ساعدىـ في (;;)يمتمكوف الخبرة فيو فحسب بؿ النو يدر عمى أصحابو األرباح الطائمة
ذلؾ الحماية التي تمقوىا مف قبؿ الداي وقناصؿ فرنسا وبريطانيا، مما زاد في أثر دورىـ عمى 

مجزائر منذ أواخر التجارة الجزائرية، لذلؾ ازداد تحكـ النفوذ الييودي في التجارة الخارجية ل
القرف الثامف عشر، والسيما بعد الحصار البحري الذي فرضتو بعض مف الدوؿ االوربية عمى 

ومنعتيا مف الدخوؿ إلى الموانئ، فاضطرت الحكومة  2<>0السفف الجزائرية في عاـ 
، وقد ذكر فوزي (>;)الجزائرية االعتماد عمى أعماؿ الييود ووساطتيـ التجارية مع تمؾ الدوؿ

...اما عف الييود في الجزائر العثمانية، "سعداهلل عف دور الييود في التجارة الخارجية بقولو : 
فقد ذاع صيتيـ في تجارة البحر المتوسط، اذ ساىموا في تنشيط التجارة بيف الجزائر والدوؿ 
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االوربية مف خالؿ نقؿ البضائع غير المتوفرة في اوربا كالماشية، الحبوب، التوابؿ، 
 . (=;)"صواؼ، والقطف، وريش النعاـ، والذىب والفضة وغيرىاواال

وقد احتكر الييود التجارة الخارجية لعدـ تمكف الجزائرييف مف ممارسة نشاطيـ 
التجاري نظرًا لمعداء الذي ابدتو الدوؿ االوربية تجاه الجزائرييف عندما جرى منعوىـ مف 

ـ بالتجارة مع اوربا عف طريؽ الموانئ االقتراب مف موانئيـ. فكانت فرصة الييود في القيا
، فحصموا بذلؾ عمى نوع مف التسمط ووضعوا يدىـ عمى اغمب خيرات البالد. الى (<;)والقوافؿ

، باستثناء النشاط الزراعي اذ كاف عمميـ فيو (1>)اف استحذوا عمى طرؽ اقتصاديات الجزائر
 . (0>)اقؿ مف بقية األنشطة

طاء لتنشيط التجارة بيف الجزائر والدوؿ االوربية التي ركز الييود عمى القياـ بدور الوس
شممت كؿ مف إيطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغاؿ، كما شممت الجية الجنوبية لمبحر المتوسط 
التي ضمت كؿ مف تونس، ليبيًا والمغرب والسيما الذي اداه التاجراف الييودياف بوشناؽ 

ف باريس، ومرسيميا، عنابة، جنوة، ليفورف، مدريد الذيف امتدت عالقاتيما الى كؿ م  (2>)وبكري
وكؿ الموانئ االسبانية ولندف ولشبونة، ىامبورغ، فيالدليفا، وقد أشار كماؿ بف صحراوي الى 

اف عدد السفف الفرنسية عمى السواحؿ الجزائرية كانت بأعداد ىائمة، لكف مف  "ذلؾ قائاًل: 
لح دولة فرنسا وحدىا، فقد كانت تستأجر مف الموكد حسبو اف ىذه السفف كانت ال تعمؿ لصا

قبؿ األجانب ومنيـ الييود الذيف وصموا بدورىـ في السيطرة عمى السواحؿ الجزائرية وحافظوا 
، فقد كاف الييود يصدروف الييا مواد متنوعة كالقمح (8>)"عمى عالقاتيـ الودية مع ليفورف

، لذلؾ احتمت ليفورنة المرتبة (9>)ىوكميات مف المرجاف وريش النعاـ والجمود ومنتجات أخر 
الثانية بعد مرسيميا في حجـ المبادالت التجارية الييودية، لوجود عدد كبير مف الييود فييا، 

 . (:>)فضاًل عف وجود التسييالت التجارية الممنوحة ليـ مف قبؿ حكاـ الجزائر
ة لالستيالء اف سيطرة الييود عمى الموانئ االوربية والمراكز التجارية منحتيـ فرص
مما يدؿ  (;>)عمى غنائـ البحر التي كانوا بدورىـ يبعثونيا الى الييود المتواجديف في ليفورف

عمى القدرات االقتصادية العالية لييود الجزائر الذي جعميـ يقدموف العوف والمساعدة لمييود 
 مناطؽ أخرى.  والميفورييف، وكاف رابط العقيدة ىو مف دفع الييود إلى مساعدة بني جمدتيـ في

نظـ الييود مدفوعاتيـ التجارية مف قروض وسندات ونقود عف طريؽ وكالء 
وشخصيات ييودية تجارية في مختمؼ المدف التجارية في المدف المطمة عمى البحر المتوسط 
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مثؿ قرطاجة ومرسيميا، وجنوة، وليفورف، ازمير، اإلسكندرية وتونس وبموجب ذلؾ كاف الييود 
 . (>>)ديونيـ التي بذمة التجار االوربييف أو الجزائريوفيحصموف عمى 

وبفضؿ التوسع التجاري الذي حصؿ عميو ييود الجزائر توسعت عالقاتيـ التجارية مع 
الدوؿ التي كاف ليا تجارة مع الجزائر، الى جانب توسع تجارتيـ مع فرنسا، كاف ليـ نشاط 

الذي  (=>)(><>0-<>>0محمد الكبير) تجاري كبير في مدينة وىراف والسيما في زمف الباي
استدعى ييود مستغانـ ومعسكر وتسمماف لتنشيط التجارة مع اسبانيا. التي كانت تستورد ما 

. وقد استطاع الييود (<>)تحتاج اليو مف موارد مف الغرب الجزائري وباألخص مف مدينة وىراف 
مف جممة المعامالت  2/8السيطرة عمى النشاط التجاري في وىراف اذ وصؿ بما يقدر الى 

. وكاف لشركة بكري وبشوناؽ النصيب األكبر (1=)ـ:0=0حتى عاـ  2<>0المالية لممدة مف 
مف ذلؾ النشاط التجاري والسيما بعد التسييالت التي حصموا عمييا مف قبؿ باي وىراف في 
 حؽ احتكار تجارة الحبوب والذي سبب مضايقة لالسباف الذيف اضطروا الى التعامؿ معيـ

، كما كاف لممثؿ شركة بكري وبوشناؽ (0=)الجؿ استمرار نشاطيـ التجاري مع مدينة وىراف
 . (2=)تعاوف مع ممثؿ القنصؿ البريطاني في مالطة إليصاؿ الحبوب والماشية ليا

وعمى الرغـ مف محاوالت الفرنسييف عرقمة شركة بكري وبوشناؽ في تجارتيـ مع 
اال اف محاوالتيـ باءت بالفشؿ نتيجة  –سبانية ثالث جزر البميار اال –منطقة ماىوف 

، الذيف اثروا عمى عالقات الجزائر التجارية والسيما تجارتيـ مع مدينة (8=)مصالحيـ مع الييود
. لذلؾ نجد اف قيمة الصادرات ما بيف الجزائر (9=)ليفورف لوجود اعداد كبيرة مف الييود فييا

% اثناء القرف الثامف عشر ::رات الجزائر وليفورف تأتي  فعمى سبيؿ المثاؿ  بمغت صاد
لغرض تمويؿ الورشات الصناعية اإليطالية واألوربية، كما تـ تصدير كميات كبيرة مف مواد 

، فضاًل عف تصدير المعادف الثمينة (:=)الحبوب أنواعيا والسيما مف القمح إلى مدينة ليفورف
الباحثة بميؿ رحمونة ذلؾ في قوليا: مف الذىب والقطع النقدية الى مدينة ليفورف، وقد اكدت 

انو تـ ارساؿ عمب مف النقود بمختمؼ أنواعيا مف الجزائر الى ليفورف، غرضًا في اقتناء "
نقود  29=0 – 22=0البضائع والسمع العادة بيعيا في الجزائر، فقد تـ ارساؿ ما بيف عامي 

في الوقت الذي  (;=)" ب...جزائرية بمختمؼ انوعيا كالدينار السمطاني، وقديـ دورو، ومحبو 
% وىي ;0 -%  ;020كانت واردات مدينة ليفورف الى دوؿ الغرب العربي ال تتعدي سوى 

 . (>=)نسبة ضئيمة جدًا اذا ما قورنت بنسبة الصادرات التي ذكرناىا
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 دور شركة بكري وبوشناق في االقتصاد الجزائري
الجزائر وعمى مقاليد التجارة  ذكرنا سابقًا سيطرة الييود عمى األوضاع االقتصادية في

الداخمية والخارجية، وكانت شركة بكري وبوشناؽ التجارية تتحكـ في ثمثي التجارة، وكانت 
الشركة تحدد األسعار بشكؿ تعسفي، كما استغموا التجارة في خدمة مصالحيـ بالدرجة األولى، 

د سواء عف طريؽ واستطاعوا بفضؿ ذكائيـ اف يكسبوا بعض الدايات وكبار شخصيات البال
الرشوة أو تقديـ الخدمات، فضاًل عف مياراتيـ في تسويؼ البضائع ومخادعة رجاؿ 

 . (==)الكمارؾ
. عندما تمكف يعقوب وبكري مف التفاىـ (<=)8<>0تأسست شركة بكري وبوشناؽ عاـ 

( أعواـ مما شجع :مع السمطات الفرنسية لتزويدىا بالحبوب الضرورية لغذاء السكاف مدة )
تاجراف بكري وبوشناؽ مف تأسيس شركة تجارية في تمؾ السنة، وكاف لمشركة دورًا خطيرًا في ال

المجاؿ السياسي واالقتصادي بالنسبة لمعالقات بيف فرنسا والجزائر، وقد ازدادت أىمية الشركة 
بعد اف عيف الداي حسيف بوشناؽ مستشارًا لو، الذي استطاع اف يستغؿ منصبو في خدمة 

 . (1<)ضع ليا اسسًا متينة في مختمؼ انحاء البالد وخارجياالشركة لي
ازدادت أىمية الشركة في عيد الداي مصطفى عندما قاـ بتعييف نفتالي بوشناؽ في 
منصب رئيس االمة الذي كاف يشرؼ عمى تسيير شؤوف الدولة، فسيطر بوشناؽ عمى قرارات 

جية ما بيف الجزائر والدوؿ الداي مصطفى، بؿ وصؿ الحد بو التدخؿ في العالقات الخار 
االوربية التي كانت تتوسط بو مف اجؿ الحصوؿ عمى االمتيازات االقتصادية في الجزائر 

 . (0<)مقابؿ رشاوى باىظة تحققيا ليـ الشركة
كما سيطرت الشركة عمى كؿ العمميات التجارية والسيما تجارة الحبوب في منطقة 

، مما ساعد الشركة (2<)منتجاتيا الى ميناء مرسيميا الشرؽ الجزائري، اذ كانت تقوـ بتصدير كؿ
الشركة في عممياتيا األولى مع فرنسا، اذ صدرت الشركة في عاـ واحد ما يزيد عمى مميونيف 

وىو العاـ الذي تمكف فيو الييود مف السيطرة عمى جميع  <>>0مف الفرنكات في عاـ 
اف قاـ مجمس الشركة الممكية  االحتكارات التجارية في الشرؽ الجزائري وفرنسا ايضًا، لدرجة

، بحؿ ىيئتيا والتنازؿ عف جميع امتيازاتيا، فكانت فرصة لشركة بكري وبوشناؽ (8<)االفريقية
، عندما ارسؿ يعقوب الى باريس لالتفاؽ عمى ارساؿ (9<)لتحؿ محميا في األنشطة التجارية

طالبوا  ;<>0دىا عاـ كمية مف الحبوب الى جيوش بونابرت في إيطاليا وعندما تـ انتياء تزوي
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بدفع اثماف الحبوب اال اف الخزينة الفرنسية كانت خاوية فتـ االتفاؽ عمى إعطاء سندات تحدد 
( 00:00111=فييا المبالغ المترتبة عمى الحكومة الفرنسية والتي وصمت قيمتيا حوالي )

ديوف ( فرنسا دفع مستحقات الشركة مف ال:1=0 – =<>0فرنؾ، وقد طالب الداي مصطفى )
 . (:<)التي عمييا الى رعاياه الييود

الى رئاسة وزارة الخارجية في عاـ  Talleyrandاستثمر الييود وصوؿ تاليراف 
لتحالفو مع الييود، مما سيؿ عمييـ مساومتو وارتشائو، كما اف الحكومة الفرنسية ( ;<)ـ><>0

 . (><)قررت التراجع عف كثير مف قراراتو ضد الييود بفضؿ تدخؿ تاليراف
وعمى الرغـ مف قطع العالقات بيف الجزائر وفرنسا بسبب غزو األخيرة لمصر عاـ 

بطمب مف الدولة العثمانية اال اف الوساطة الييودية كاف ليا اثرىا في إعادة العالقات  =<>0
عقدت معاىدة الصمح بيف الطرفيف والذي ُعد فرصة لمشركة  11=0بيف البمديف، في عاـ 
خسرتو، اال اف االمر لـ يدـ طوياًل النقطاع العالقات مرة ثانية بسبب  الييودية لتعويض ما

اال اف ذلؾ لـ يؤثر عمى عمؿ الشركة بفضؿ  (=<)12=0الفرنسية عاـ  –الحرب العثمانية 
وساطة تاليراف الذي اعطى لمشركة صفقة تمويف الجيوش الفرنسية في نير الرايف عممًا اف 

 . (<<)نساذلؾ سيزيد في حجـ الديوف عمى فر 
كاف لسيطرة الشركة الييودية عمى اغمب الصفقات التجارية في الجزائر اثرىا في 

، لكوف الشركة (011)حدوث غالء لألسعار واستفحاؿ المجاعة في أوساط السكاف الجزائرييف
مسيطرة عمى تصدير الحبوب الذي يعد قوت أىالي الجزائر، اذ لـ يباِؿ أصحاب شركة بكري 

الناس مف قمة في غذائيـ اليومي، والذي خمؼ ىوة كبيرة بيف الييود  وبوشناؽ لما أصاب
والسكاف الجزائرييف، كما سبب تذمرًا وسخطًا عامًا مف قبؿ السكاف تجاه الداي وحمموه مسؤولية 

، والذي أدى في نياية االمر (010)ذلؾ، واتيموه بالتواطئ مع الييود في اقتساـ أرباح التجارة
أدت الى مقتؿ رئيس  :1=0حزيراف  =2لييود في الجزائر في حدوث ثورة عارمة ضد ا

الطائفة الييودية نفطالي بوشناؽ مف قبؿ احد االنكشارييف بينما كاف خارجًا مف قصر 
 . (012)الداي

شعر الداي بالخوؼ اماـ سخط السكاف وغضبيـ مف الييود ومنو، حتى انو سمح 
ياة والسفر خارج البالد، لكنيا لحقت بو، لالنكشارية بنيب المدينة مقابؿ تركو عمى قيد الح

 . (018)فذبحتو وسحمت جثتو في الشوارع
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 81=0قضية الديوف واثرىا في احتالؿ فرنسا لمجزائر 
شكمت قضية الديوف الييودية أحد األسباب األساسية في توجو السمطات الفرنسية مف 

كري وبمساعدة وزير اجؿ احتالؿ الجزائر، فكما ذكرنا استطاع صاحب الشركة الييودية ب
الخارجية تاليراف والداي، في الحصوؿ عمى اربع مالييف مف الفرنكات مف مجموع ديونيا، ولـ 

، (019)وبقي في حوزة الفرنسييف سبعة مالييف فرنؾ 8110111تقدـ لمخزينة الجزائرية سوى 
مبمغ الذي اما الييود... فقد استمـ ورثة بكري وبوشناؽ ال"...بينما يذكر كماؿ بف صحراوي: 

 . (:01)"( مالييف فرنؾ، لكنيـ انطالقًا مف ىويتيـ الييودية لـ يعطوا االيالة نصيبيا>قيمتو )
جدد الداي مطالبة فرنسا بالديوف التي بذمتيا، كما انو اعطى لمشركة الييودية حرية 
اكبر في عمميا مف باب الضغط عمى الفرنسييف، واستمر ذلؾ االمر الى اف عينت الحكومة 

دخمت في مفاوضات مع المعنييف لحؿ المشكمة، انتيت بتوقيع  (;01)الفرنسية لجنة رباعية
اذ قدرت  ;0=0أكتوبر/ -/ تشريف األوؿ=2اتفاقية في باريس عمى عيد الداي حسيف بتاريخ 

( مميوف فرنؾ بسبب الديوف >( مميوف فرنؾ، ثـ تـ االتفاؽ عمى حصرىا بػ )92تمؾ الديوف بػ )
اسرة بكري وبوشناؽ مف اطراؼ أخرى، عمى اف تدفع فرنسا الديوف في  التي كانت عمى

واذا اعترض الفرنسيوف عمى ذلؾ  (>01)21=0مارس/  -/أذار0غضوف سنة واحدة ابتداءًا مف 
 . (=01)فسيحاؿ الموضوع الى المحاكـ

االسبانية بمسألة الديوف ايضًا والسيما عندما طمبت  –كما تأثرت العالقات الجزائرية 
نيا مف الداي حسيف، تعويضات عف حمالت اخذت مف سفف تحت رايتيا، وبعد الكشؼ اسبا

في قوائـ الحساب مف قبؿ الداي تبيف انو عمى اسبانيا قائمة حساب يجب دفعيا الى شركة 
بكري، وقد استطاع الداي استحصاؿ المبمغ الذي قّدر بمميوف فرنؾ ووزعو عمى مف كانت ليـ 

مشكاوي المتكررة عمى الشركة، ولتسوية المشكمة بشكؿ نيائي بيف ديوف عمييا، ليضع حدًا ل
. وعمى الرغـ مف ذلؾ بقي عمى الشركة بكري ديوف، مما استدعى ببيع ممتمكاتو (<01)الطرفيف

 . (001)( لاير ليستطيع تسديد ما عميو مف ديوف8211في المزاد العمني بثمف )
يفية تسديد الديوف التي عمييا ظمت مسألة الديوف تشغؿ باؿ الحكومة الفرنسية في ك

لمجزائر ثمنًا لمحبوب التي كانت الشركة الييودية تصدرىا الييا، وجاءت الفرصة لتتممص مف 
ذريعة ليا الستدار العصؼ الدولي حوؿ  (000)تمؾ القضية حينما اتخذت مف حادثة المروحة

الجزائري، وأبمغت  ادعائيا المزعوـ بما اسمتو ما لحؽ بشرؼ فرنسا مف إىانة عمى يد الداي
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الحكومات األجنبية انو لـ تتمقى مف الداي الترضية الكافية، فقررت االنتقاـ مف ذلؾ بفرض 
 . (002)الحصار عمى الجزائر في الحاؿ وغزوىا

 الخاتمة
شيدت الجزائر توافد اعداد كبيرة مف عناصر مختمفة والسيما العناصر الييودية عبر 

ت في بالد الجزائر المكاف المناسب لالستقرار واألماف في مراحؿ تاريخية مختمفة والتي وجد
 إيجاد سبؿ معيشتيـ وممارسة انشطتيـ االقتصادية. 

تمتع الييود في ظؿ الدولة العثمانية بشكؿ عاـ وفي الجزائر بشكؿ خاص بكامؿ حقوقيـ -0
الدينية واالجتماعية واالقتصادية في اطار حقوؽ اىؿ الذمة الذي سمح ليـ بممارسة دورىـ 
االقتصادي بشكؿ اعتيادي دوف التعرض الى اية مضايقات مف قبؿ سكاف الجزائر، الذيف 

 نيـ بالقرب مف احيائيـ. رحبوا بوجودىـ واسكا
عمى الرغـ مف الدور االقتصادي الذي اداه الييود في داخؿ الجزائر اال اف اغمب مردوداتو -2

 تصب في مصمحتيـ اكثر مف الفائدة االقتصادية التي تعود عمى بالد الجزائر. 
ساسة تمكف الييود بفضؿ ما تمتعوا بو مف إمكانيات ونفوذ اقتصادي الوصوؿ الى مراكز ح-8

في االيالة لدرجة تدخؿ بعض الشخصيات الييودية بقرارات الداي والسيما في عالقاتو 
الخارجية مع بعض الدوؿ واشرافيـ عمى صؾ العممة وغيرىا مف األمور التي مكنتيـ مف 

 االطالع عمى اسرار االيالة واستغالؿ ذلؾ لمصمحتيـ االقتصادية. 
صادي بشكؿ كبير في الجزائر والسيما بفضؿ بروز دور عائمتي بكري وبوشناؽ االقت-9

شركتيما التجارية التي سيطرت عمى التجارة الخارجية لمجزائر والسيما تجارة الحبوب التي 
 احتكروا تجارتيا، فكانت سببًا في تحميؿ الجزائر أعباء مالية كبيرة كديوف لفرنسا. 

لو دور فاعؿ في ممارسة  شعور االطمئناف الذي حظي بو الييود في داخؿ الجزائر كاف-:
دورىـ االقتصادي الواضح في المجاالت كافة، مما مكنيـ في التحكـ بالتجارة الخارجية لمبالد 
التي لـ تجمب لو اال المشاكؿ االقتصادية وتوثر في العالقات الخارجية والسيما مع فرنسا التي 

الى اإلعالف عف غزوىا  تيربت مف سداد ما عمييا مف ديوف مالية أدت بيا في نياية االمر
 .81=0لمجزائر عاـ 

  االحاالت
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(1) Khiari, F. "Une communaté resurgente’ Les Andalous á Alger de 1570 á 1670 

Revue d’histoire maghré’ bine, N°69-70, 1995, P 122. 

مرسـو الحمراء أو مرسـو الطرد في  Isabellaوزوجتو الممكة ايزابيال  Ferdinand وقع الممؾ فرديناند( 2)
مارس/اذار يقضي بطرد جميع الييود الموجوديف في البالد غير المعمديف ميما كانت أعمارىـ أو  81

يوليو وال يسمح ليـ العودة ومف يخالؼ ذلؾ تكوف عقوبتو اإلعداـ،  –/ تموز 20احواليـ في مدة أقصاىا 
الت عدا النقد والفضة، وقد حاولت بعض الشخصيات مع السماح ليـ باخذ امتعتيـ مف سكوؾ المعام

الييودية التوسط لدى الممؾ والممكة اللغاء قرار الطرد، لكف دوف فائدة، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: خالد 
 – 00> -ىػ  ><= – 2<يونس عبدالعزيز الخالدي، الييود في الدولة العربية اإلسالمية في االندلس 

 . ;;2(، ص 0<<0، )فمسطيف، ـ، مطبعة دار االرقـ2<09
كماؿ بف صحراوي، الدور الدبموماسي لييود الجزائر في أواخر عيد الديات، رسالة ماجستير، المركز ( 8)

 . >2(، ص =211معسكر، )الجزائر،  -الجامعي مصطفى استانبوؿ
لميغوارشيـ كممة عبرية ييود الميغوراشيـ: وتكتب الميوارشيـ أيضًا، وىـ مف أصوؿ اسبانية أو برتغالية، وا( 9)

تعني بالمغة العربية الالجئيف مف االندلس الذيف تعرضوا لالضطياد عمى يد االسباف، فياجروا الى 
الجزائر، وامتازوا بارتدائيـ الّبريطة عمى رؤوسيـ تميزًا ليـ عف ييود التوشاييـ الذيف يضعوف قطعة كبيرة 

 – ><=0صرية، النشاط الييودي في الجزائر )مف القماش، لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: يوسؼ منا
 2111؛ عيسى شنوؼ، ييود الجزائر 8>( ص 2118( دار ىومة لمطباعة والنشر، )الجزائر، 2;<0

 .82-8(، ص =211سنة مف الوجود، دار المعرفة لمنشر، )الجزائر، 
حاكـ الشرعية، ( مف خالؿ السجالت وال81=0-11>0نجوى طوباؿ، طائفة الييود بمجتمع الجزائر )( :)

 .9;(، ص=211دار الشروؽ لمطباعة والنشر والتوزيع، )الجزائر، 
(

6
، 1>=0 – 81=0؛ أمػػاؿ معوشػػي، ييػػود الجزائػػر واالحػػتالؿ الفرنسػػي 91طوبػػاؿ، المصػػدر السػػابؽ، ص ( 

 .<(، ص2108وزارة الثقافة، )الجزائر، 
، )الجزائر، 2مة لمطباعة والنشر والتوزيع، طفوزي سعداهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولوف، شركة دار اال( >)

 .88( ص 2119
 .2;طوباؿ، المصدر السابؽ، صنقاًل عف:  (=)
أحمد بػف راس الناصػري، عجائػب األسػفار والطػائؼ األخبػار، تحقيػؽ: بوزكيػة محمػد، منشػورات نقاًل عف: ( <)

 .90، ص 0(، ج2100وزارة الشؤوف واألوقاؼ )تممساف، 
 .>08اهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولوف، ص سعد نقاًل عف: ( 01)
، أطروحػة دكتػوراه، كميػة 81=0 – <0:0ارزقي، شويتاـ، المجتمع الجزائري فعاليتو فػي العيػد العثمػاني ( 00)

 .0=، ص (;211العمـو اإلنسانية واالجتماعية، )الجزائر، 
 . 91طوباؿ، المصدر السابؽ، ص  (02)
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 . 91طوباؿ، المصدر السابؽ، ص ( 08)
 .  <معوشي، المصدر السابؽ، ص ( 09)
(

85
؛ شػريؼ شػييرة، النشػاط االقتصػادي لممجتمػع الجزائػري =2سعداهلل، ييود الجزائر ىػؤالء المجيمػوف، ص  ( 

المسػػػػيمة،  –(، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، جامعػػػػة محمػػػػد بػػػػو ضػػػػياؼ 81=0 – =0:0خػػػػالؿ العيػػػػد العثمػػػػاني )
 .:2ص(، =210)الجزائر، 

(، رسػالة ماجسػتير، جامعػة محمػد 1>=0-81=0امينة عباس، السياسػة الفرنسػية تجػاه ييػود الجزائػر، )( ;0)
أمينة محمػد حبيػب، السياسػة الفرنسػية اتجػاه ييػود الجزائػر ؛ ;2(، ص2109، )الجزائر، -بسكرة -خيضر

 ..:0(، ص>210، )الجزائر، -بسكرة -(، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر1>=81-0=0)
 . 000- ;01لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: طوباؿ، المصدر السابؽ، ص ( >0)

(18 ) Rozet, Poym, Voyage dans la regence dalger, paris, ed 1833, tome2 – p.214.  

، تعريػػػب وتعمػػػيـ وتقػػػديـ: 29=0 -;0=0مػػػذكرات وليػػػاـ شػػػالر قنصػػػؿ أمريكػػػا فػػػي الجزائػػػر  ( وليػػػاـ شػػػالر،<0)
 .<=(، ص2=<0الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، )الجزائر، إسماعيؿ العربي، 

محمػد، دور الطائفػة الييوديػة بتػػوات  قػدومي. ينظػػر: 88سػعداهلل، ييػود الجزائػر ىػؤالء المجيولػوف، ص ( 21)
 . <2(، ص2109ـ، رسالة ماجستير، جامعة وىراف، )الجزائر، ;0- :0ىػ /  01 – <خالؿ القرنيف 

 . :2؛ شييرة، المصدر السابؽ، ص=2سعداهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولوف، ص ( 20)
 . ;8عطا أبو رية، المصدر السابؽ، ص ( 22)
 . :8سعداهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولوف، ص( 28)
 92>0ىدى درويش، العالقات التركية الييودية واثرىا عمى الػبالد العربيػة منػذ قيػاـ دعػوة ييػود الدونمػة ( 29)

 كمػػا قػػاـ البػػاي محمػػد. 0;0 -1;0، ص 0( ج2112، دار القمػػـ، )دمشػػؽ، 0، ط21حتػػى نيايػػة القػػرف 
. عممػًا أف لػدفف امػواتيـ دوف دفػع أي مبمػغ مػالي لمييػود قطعة ارض عباستقطا( <<>0 – 0>>0)الكبير 

، وأنيػـ لػـ يتخمصػوا بعض مف الضباط الفرنسييف أشاعوا أف الييود كانوا عبيدًا في الحكـ العثمػاني لمجزائػر
. شػػػويتاـ، المصػػػدر مػػػف وضػػػعو ىػػػذا إال بعػػػد المسػػػاعدة التػػػي قػػػدميا ليػػػـ الفرنسػػػييف عنػػػدما احتمػػػوا الجزائػػػر

عبدالناصػػر شػػتح، دور الييػػود فػػي انييػػار النظػػاـ االقتصػػادي فػػي الجزائػػر أواخػػر العيػػد  ؛089السػابؽ، ص
يػػة، جامعػػة محمػػد خضػػير بسػػركة، )الجزائػػر، العثمػػاني، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة العمػػـو اإلنسػػانية واالجتماع

 09(، ص<210
 سيأتي الحديث عنو في الصفحات القادمة. ( :2)
 .20-21؛ نور اليدى ومروة، المصدر السابؽ، ص ;08شويتاـ، المصدر السابؽ، ص( ;2)
 . 22عباس، المصدر السابؽ، ص( >2)
؛ يحيػػػى 9>2(، ص :211)د.ـ،  ، دار قرطبػػػة،2فػػػوزي سػػػعداهلل، ييػػػود الجزائػػػر موعػػػد مػػػع الرحيػػػؿ، ج( =2)

محمد طاىر الغزاوي، دور الجماعات الييودية في تجارة الرقيؽ في الجزائػر فػي القػرف الثػامف عشػر وحتػى 
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(، ;210منتصػػػؼ القػػػرف التاسػػػع عشػػػر، أطروحػػػة دكتػػػوراه معيػػػد البحػػػوث والدراسػػػات االفريقيػػػة، )القػػػاىرة، 
088. 

؛ محمػػد العربػػي الزبيػػري، التجػػارة الخارجيػػة لمشػػرؽ :>2 سػػعداهلل، ييػػود الجزائػػر موعػػد مػػع الرحيػػؿ، ص( <2)
 . >:2(، ص2><0، )الجزائر، الوطنية لمنشر والتوزيع، الشركة 81=0-2<>0 الجزائري

 >2- ;2؛ نور اليدى ومروة، المصدر السابؽ، ص :>2سعداهلل، ييود الجزائر موعد مع الرحيؿ، ص( 81)
المصػػاىرة كانػػت بػػزواج بنػػػت ميشػػاؿ كػػوىيف بكػػري الػػػى ابػػف نفطػػالي بوشػػناؽ وكػػػاف قػػد سػػبقو ايضػػػًا زواج 

؛ الغػػػزاوي، 28نفطػػػالي الصػػػغرى )عزيػػػزة( مػػػف دافيػػػد ابػػػف جوزيػػػؼ بكػػػري، عبػػػاس، المصػػػدر السػػػابؽ، ص
 . 089مصدر السابؽ، صال

، دار اليػػػدى، )الجزائػػػر، 81=0- :0=0حنيفػػػي ىياليمػػػي، العالقػػػات الجزائريػػػة االوربيػػػة ونيايػػػة االيالػػػة ( 80)
 . :9(، ص>211

 . <2نور اليدى ومروة، المصدر السابؽ، ص( 82)
لعثمػاني مقدـ الييود: رئيس وممثؿ لمييود، يوضع عمى رأس كؿ جماعة ييوديػة فػي الجزائػر فػي العيػد ا( 88)

يعػػرؼ باسػػـ المقػػدـ،  ويمثػػؿ طائفتػػو فػػي أمورىػػا كافػػة أمػػاـ السػػمطات العثمانيػػة ويعمػػؿ عمػػى تسػػيير شػػؤونيـ
الذي كػاف يعػيف مػف قبػؿ الػداي وعػدوا مػوظفيف رسػمييف كػانوا يخضػعوف الػى سػمطة رئػيس مقػره إسػطنبوؿ، 

(، 1>=0- 81=0ية الفرنسية )عرؼ باسـ حاخاـ باشي، باري بريزة، ييود الجزائر، خالؿ الفترة االستعمار 
؛ مريخي رشيد، الجزائر في عيد <(، ص<210رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، )الجزائر، 

 . <09(، ص2100(، رسالة ماجستير، )جامعة الجزائر، :1=0 -=<>0الداي مصطفى )
؛ مخاطري مباركة، التحوالت االقتصادية بالجزائر العثمانية 208- 202طوباؿ، المصدر السابؽ، ص  (89)

 . =9(، ص2108، رسالة ماجستير، جامعة د. موالي الطاىر بسعيدة، )الجزائر، 81=0 – =0:0
 . >21(، ص<211، )الجزائر، 0احمد توفيؽ المدني، حياة كفاح، دار البصائر لمنشر والتوزيع، ط( :8)
 . 81نور اليدى ومروة، المصدر السابؽ، ص( ;8)
 . 99شتح، المصدر السابؽ، ص( >8)
مجمػػة دراسػػات  م، 81=0محمػػد داده، ملمحػػات عػػف ييػػود الجزائػػر منػػُذ مطمػػع القػػرف الثػػامف عشػػر حتػػى ( =8)

جوانػب مػف الحيػاة االجتماعيػة واالقتصػادية مدادة، ؛ ;22(، ص;=<0، )دمشػؽ، 22-20تاريخية، العدد 
ص  (،2108، )الجزائػػر، 01مجمػػة عصػػور جديػػدة، العػػدد  ،مسياسػػية لييػػود الجزائػػر فػػي الفتػػرة العثمانيػػةوال
<2. 

 Haddey, H.J.M, Le Livre d'or des؛ 0>0- 1>0دادة، جوانػب مػف الحيػاة االجتماعيػة، ص ( <8)

Israelites algerien, Algerie 1871 , p.9.  

 – 0;;0وقد أوردت نجوى طوبػاؿ مجموعػة مػف أسػماء الييػود ممػف عمػؿ فػي صػناعة الػذىب منػذ عػاـ( 91)
 . 2:9 – 2:2ـ، لممزيد ينظر: نجوى طوباؿ، المصدر السابؽ، ص >2=0
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، دار الفكػػػػر اإلسػػػػالمي، 0، ط81=0( عمػػػػي عبػػػػد القػػػػادر حميمػػػػي، مدينػػػػة الجزائػػػػر نشػػػػأتيا وتطورىػػػػا قبػػػػؿ 90)
 .>;(، ص 2><0)الجزائر، 

 .  0>0دادة، جوانب مف الحياة االجتماعية، ص  (92)
 – ::;0؛ عائشػػػػة غطػػػػاس، الحػػػػرؼ والحػػػػرفيف بمدينػػػػة الجزائػػػػر )>:2طوبػػػػاؿ، المصػػػػدر السػػػػابؽ، ص (98)

 . 200(، ص2102، )الجزائر، ANEp( مقارنة اجتماعية اقتصادية، منشورات 81=0
 =<>0 – =9>0ود مػػػف عػػػاـ وقػػػد ذكػػػرت أسػػػماء العطػػػاريف الييػػػ >:2طوبػػػاؿ، المصػػػدر السػػػابؽ، ص (99)

 . 202ينظر: غطاس، المصدر السابؽ، ص؛  =:2ينظر، المصدر نفسو، ص
 . ;2طوباؿ، المصدر السابؽ، ص (:9)
(

26
 .445دادة، لمحات عن يهود الجزائر، ص ( 

 . ;82غطاس، المصدر السابؽ، ص (>9)
(، الشػركة الوطنيػة 81=0 – 11=0سعيدوني نصر الػديف، النظػاـ المػالي لمجزائػر فػي الفتػرة العثمانيػة )( =9)

 . 1<0- <=0(، ص <><0لمتوزيع، )الجزائر، 
كاف الييود يعمموف عمى مراقبة العممة الداخمة الى خزينة الدولػة، فقػد كػانوا يشػرفوف عمػى فحػص العممػة ( <9)

كمػا كػانوا عمػى معرفػة بكمياتيػا وقيمتيػا فػي الصػعود واليبػوط فػي األسػواؽ ووزنيا لتمييزىا عف المغشػوش، 
التجنػػيس وردود الفعػػؿ،  11<0 – 81=0الدوليػة. ينظػػر: عبػػدالقادر كركػار، الطائفػػة الييوديػػة فػي الجزائػػر 

 . 099؛ الغزاوي، المصدر السابؽ، ص82(، =211رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، )الجزائر، 
 . :>0در السابؽ، صطوباؿ، المص (1:)
 . 9:بف صحراوي، المصدر السابؽ، ص (0:)
 . 0:مداني، المصدر السابؽ، ص (2:)
 . 0>0دادة، جوانب مف الحياة االجتماعية، ص( 8:)
 .>>0المصدر نفسو، ص  (9:)
محمد خير فارس، تاريخ الجزائر الحديث مف الفتح العثماني الى االحتالؿ الفرنسي، مكتبػة دار الشػرؽ، ( ::)

 . 9:؛ شييرة، المصدر السابؽ، ص;01(، ص<><0)دمشؽ، ، 2ط
 . <8-=8لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: ىاليمي، المصدر السابؽ، ص ( ;:)
(، رسػػػػػالة 2;<0 – 1>=0خديجػػػػة عوينػػػػة وىػػػػدى لعبسػػػػي، الييػػػػود فػػػػي الجزائػػػػر والسياسػػػػة الفرنسػػػػية )( >:)

 . <0(، ص;210خميس مميانة ػ )الجزائر،  –ماجستير، جامعة الجياللي بونعامة 
 . 92شتح، المصدر السابؽ، ص( =:)
 . >21المدني، حياة كفاح، ص (<:)
 . ==0(، ص 2101لمنشر والتوزيع، )الجزائر،  ANEPاحمد توفيؽ المدني، كتاب الجزائر، منشورات ( 1;)
 .=<، ص المصدر السابؽولياـ شالر،  (0;)
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ولغػػػرض الػػػتخمص مػػػف العقبػػػات التػػػي تواجػػػو نشػػػاطيـ التجػػػاري كػػػانوا يقومػػػوف بحمػػػؿ جنسػػػيات مزدوجػػػة ( 2;)
العمػـ الجزائػري عمػى سػفف ييوديػة، كمػا كػانوا يسػتعيروف  إسالمية ونصرانية، واستعارة أسماء جزائرية، ورفع

بأسػػػماء تجػػػار أجانػػػب وفرنسػػػييف لغػػػرض التغمػػػب عمػػػى العقبػػػات التػػػي تػػػواجييـ أو تحػػػد مػػػف نشػػػاطيـ، بػػػف 
 . 28:صحراوي، المصدر السابؽ، ص

 . 98شتح، المصدر السابؽ، ص( 8;)
 . =9، صصدر السابؽالم؛ مباركة، =21سعداهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولوف، ص( 9;)
 . =9مباركة، المصدر السابؽ، ص( :;)
 . 2>0، صدادة، جوانب اجتماعية( ;;)
 . ;9؛ مباركة، المصدر السابؽ، ص=8ىاليمي، المصدر السابؽ، ص  (>;)
 . =9؛ مباركة، المصدر السابؽ، ص<21سعداهلل، ييود الجزائر ىؤالء المجيولوف، ص (=;)
عبيػػػدة مغػػػزي مػػػداني، األوضػػػاع االقتصػػػادية والسياسػػػية لييػػػود الجزائػػػر أواخػػػر العيػػػد العثمػػػاني وبدايػػػة ( <;)

(، ;210، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، )الجزائر، 81=0 – 2<>0االحتالؿ الفرنسي، 
 . >:ص

، 8(، ج9<<0)الجزائػر، ، ديػواف المطبوعػات الجامعيػة 8عبدالرحمف الجياللي، تاريخ الجزائػر العػاـ، ط( 1>)
 . ;<2ص

فاطمػػة بوعمامػػة، الييػػود فػػي المغػػرب االسػػالمي خػػالؿ القػػرنيف السػػابع والثػػامف، مؤسسػػة كنػػوز الحكمػػة ( 0>)
 . 210(، ص>210)الجزائر، 

 سيرد ذكرىما فيما بعد . ( 2>)
 .  ::- 9:بف صحراوي، المصدر السابؽ، ص  (8>)

(74 ) Filippin, Jp, ‘Livourne Et Afrique Du Nord Au 18e Siecle’ In Renue D'nstoir 

Magrenine, Wo1977, P145.  

 . 82شتح، المصدر السابؽ، ص (:>)
(76 ) Masson (paul), Histoir des etablissements et du commerce français dans 

l’afriqu barbaresque (1566-1793), (Algérie , Tunisie , Tripolitaine, Marco), 

Hachelte, (paris, 1903), Voir, pp. 709-713.  
 .82( شتح، المصدر السابؽ، ص >>)
 – 8<00لمتفاصيؿ عف الباي محمد الكبير ينظر حبيبػة بوشػارب، محمػد الكبيػر بػاي الغػرب الجزائػري )( =>)

، <210المسػػيمة، الجزائػػر،  –ـ(، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة محمػػد بوضػػياؼ ><>0 – <>>0ىػػػ / 0200
 ا بعدىا. وم 81ص

ركز االسباف عمى مدينة وىراف بحكـ سيطرتيـ عمييا لسنوات طويمة الى اف تـ تحريرىا وفتحيا في عاـ ( <>)
 عمى يد الباي محمد الكبير. 2<>0
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 . 89شتح، المصدر السابؽ، ص( 1=)
 . :8؛ شتح، المصدر السابؽ، ص<;0نواصر، المصدر السابؽ، ص( 0=)
 .  1;2 – <:2، ص المصدر السابؽلمتفاصيؿ ينظر: الزبيري، ( 2=)
 . >8؛ شتح، المصدر السابؽ، ص0>نواصر، المصدر السابؽ، ص ( 8=)
 . =8شتح، المصدر السابؽ، ص ( 9=)
 . =8، ص المصدر نفسو( :=)
، مجمػة عصػور "سيطرة الييود عمى التجارة الجزائرية الميفورنيػة خػالؿ القػرف الثػامف عشػر"بميؿ رحمونة، ( ;=)

 .=:؛ شتح، المصدر السابؽ، ص=21(، ص2108(، )الجزائر، 01)الجديدة، العدد 
 .=8؛ شتح، المصدر السابؽ، ص202، صرحمونة، المصدر السابؽ( >=)
؛ جبػػػػاري قرايفػػػػة وشػػػعيب عثمػػػػاني، ييػػػػود الػػػػبالط واالقتصػػػػاد فػػػػي =:2الزبيػػػري، التجػػػػارة الخارجيػػػػة، ص( ==)

رسػػػالة ماجسػػػتير، جامعػػػة الشػػػييد حمػػػة  (81=0 – 0<>0الجزائػػػر العثمانيػػػة ودورىػػػـ فػػػي نيايػػػة االيالػػػة )
 . 89(، ص=210)الجزائر،  -الوادي -لخضر

تأسػػيس شػػركة بكػػري "لممزيػػد مػػف التفاصػػيؿ عػػف شػػركة بكػػري وبوشػػناؽ ينظػػر: محمػػد العربػػي الزبيػػري، ( <=)
(، 29(، السػػػنة )29، مجمػػػة االصػػػالة، العػػػد )"وبوجنػػػاح ودورىػػػا فػػػي عيػػػد الػػػداييف حسػػػف ومصػػػطفى باشػػػا

 (. :><0)الجزائر، 
 . :;مداني، المصدر السابؽ، ص  (1<)
 . 281؛ دادة، لمحات عف ييود الجزائر، ص;;2 – :;2الزبيري، التجارة الخارجية، ص ( 0<)
صػػالح مركػػوس، تػػاريخ الجزائػػر مػػف مػػا قبػػؿ التػػاريخ الػػى غايػػة االسػػتقالؿ المرحمػػة الكبػػرى، دار العمػػـو ( 2<)

 . =;؛ مداني، المصدر السابؽ، ص:02(، ص:211لمنشر والتوزيع، )عنابة، 
صػػدر فػػي التػػاريخ ذاتػػو ممكػػي فرنسػػي بمرسػػـو  90>0/ 2/ 22فػػي  تأسسػػتالشػػركة الممكيػػة األفريقيػػة: ( 8<)

 Mr. Rafael السػيد رفاييػؿ الفرنسػيمجمػس ال تػولى رأسػتاسػـ الشػركة الممكيػة االفريقيػة، عمػى اف يحمػؿ 
ينوب عنو موظفاف مػف الغرفػة التجاريػة، امػا المسػيروف فثالثػة مػدراء يختػاروف  وكافمفتش تجارة المشرؽ، 
لغرض مف تأسيس الذيف كانت ليـ القدرة الكبيرة في ميداف البيع والشراء، كاف االشركة مف بيف المساىميف 

الشػػركة تنميػػة التجػػارة الفرنسػػية فػػي أفريقيػػا، وتػػوفير الرخػػاء لرعاياىػػا فػػي ذلػػؾ الجػػزء ولمنػػع البريطػػانييف مػػف 
التسػػمؿ الػػى تمػػؾ السػػواحؿ التػػي اعتبرتيػػا فرنسػػا اكبػػر مخػػزف يزودىػػا بػػالحبوب، وكانػػت مدينػػة القالػػة المقػػر 

( الػؼ حمولػة شػعيرًا. 211 - 1=0بوب ما يتػراوح )الرئيس لمشركة، تدفع الى مرسيميًا في كؿ عاـ مف الح
، 81=0-1<>0؛ جماؿ قناف، العالقات الفرنسػية الجزائريػة ;<0 – 9<0الزبيري، التجارة الخارجية، ص 

 . 021مطبعة خاصة بوزارة المجاىديف، )الجزائر، د.ت(، ص 
لعجػػز المػالي الػػذي تعػػاني يػذكر اف فرنسػػا سػددت ربػػع مميػوف فرنػػؾ، واعتػذرت عػػف تسػديد البقيػػة بسػبب ا( 9<)

 . ==2منو الخزينة الفرنسية، قناف، المصدر السابؽ، ص
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 . =;؛ أبو اليدى ومروة، المصدر السابؽ، ص<;مداني، المصدر السابؽ، ص( :<)
كػػاف ليػػـ  التػػيالجزائريػػة يتمثػػؿ فػي شػػركة بكػػري وبوشػناؽ،  –ادرؾ تػاليراف اف مفتػػاح العالقػػات الفرنسػية ( ;<)

تػػأثير عميػػؽ فػػي كػػؿ المجػػاالت الحيويػػة فػػي الدولػػة الجزائريػػة. ويػػذكر اف تػػاليراف كػػاف ال يممػػؾ مػػااًل رغػػـ 
منصبو السياسي، ومف ذلؾ الباب دخؿ عميو الييود حتى صػار ميػااًل ليػـ، والشػائع اف تػاليراف كػاف جشػعًا 

ؾ غطػى عمػى اعمػاؿ الييػود، ومنػع أجيػزة محبًا لمماؿ دوف اعتبار لمصػادره، كمػا كػاف ماسػونيًا نشػطًا، لػذل
الحكومػػة مػػف اتخػػاذ أي اجػػراء ضػػدىـ ومػػف ذلػػؾ كػػاف دعمػػو لمييػػود فػػي الجزائػػر، وبالمقابػػؿ دعمػػو الييػػود. 

 . 9>؛ مداني، المصدر السابؽ، ص<9ينظر: قرايفة وعثماني، المصدر السابؽ، ص 
 . 8:؛ قرايفة وعثماني، ص >= – ;=نواصر، المصدر السابؽ، ص  (><)
وروسيا لمحاربػة فرنسػا، اضػطرت األخيػرة لانسػحاب  ادخمت الدولة العثمانية إلى جانب كؿ مف بريطاني( =<)

. لمتفاصيؿ ينظر: محمد فؤاد 12=0مف مصر بعد معارؾ عديدة وعقدة صمحًا سمي صمح أمياف في عاـ 
 شكري، الحممة الفرنسية وظيور محمد عمي، مطبعة المعارؼ، )د.ت، القاىرة(.

 .<9رايفة وعثماني، المصدر السابؽ، صق (<<)
 . 8:المصدر نفسو، ص( 011)
ـ، 81=0 – 0<>0؛ محمػػػػد زرواؿ، العالقػػػػات الجزائريػػػػة الفرنسػػػػية 2:شػػػػتح، المصػػػػدر السػػػػابؽ، ص (010)

 . 81(، ص<211الوحدة الوطنية لمفنوف المطبعية، )الجزائر، 
 ؛012(، ص2112التوزيع، )الجزائر، ، دار الريحانة لمنشر و 0عمار عمورة، موجز تاريخ الجزائر، ط( 012)

 .282-280لالستزادة عف ذلؾ ينظر: دادة، لمحات عف ييود الجزائر، ص 
 . =>0دادة، جوانب في الحياة االجتماعية، ص( 018)
 . <2عباس، المصدر السابؽ، ص( 019)
 . 8;0بف صحراوي، المصدر السابؽ، ص( :01)
، رسػػػػػالة 2;<0 – 1>=0لسياسػػػػػة الفرنسػػػػػية خديجػػػػػة عوينػػػػػة وىػػػػػدى لعبسػػػػػي، الييػػػػػود فػػػػػي الجزائػػػػػر وا( ;01)

 . 28(، ص;210، )الجزائر، -خميس مميانة –ماجستير، جامعة الجياللي بونعامة 
 . <2عباس، المصدر السابؽ، ص( >01)
 . 22؛ عونية ولعبسي، المصدر السابؽ، ص9;0بف صحراوي، المصدر السابؽ، ص( =01)
 22ولعبسي، المصدر السابؽ، ص؛ عونية 9;0بف صحراوي، المصدر السابؽ، ص( <01)
 <2عباس، المصدر السابؽ، ص( 001)
واحدًا مف القناصؿ األوربييف الذي اعتادوا تقديـ التينئة لمداي فػي  Dival كاف القنصؿ الفرنسي ديفاؿ( 000)

يػػـو العيػػد واثنػػاء المقػػاء سػػألو الػػداي عػػف عػػدـ ايجابػػو حكومتػػو عػػف برقياتػػو العديػػدة الخاصػػة بالػػديوف، فكػػاف 
جواب القنصؿ اف حكومتي ال تتنازؿ الجابة لرجؿ مثمكـ، فمـ يتمالؾ الداي نفسو مف الغضب، فأشػار اليػو 

مروحتػو لمخػروج، فعػدىا القنصػؿ انػو ضػربو بيػا، وكانػت ىػذه الحادثػة احػد األسػباب الرئيسػة التػي تػػذرعت ب



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)02<2 ) 
 

                                                                                                                                        

بيػػػا فرنسػػػا لغػػػزو الجزائػػػر. ينظػػػر: حمػػػداف بػػػف خوجػػػة، المػػػرآة، تحقيػػػؽ: محمػػػد العربػػػي الزبيػػػري، )الجزائػػػر، 
 . >< – :<؛ لمتفاصيؿ ينظر: مداني، المصدر السابؽ، ص 091(، ص>211

 ومابعدىا.  =:0ف التفاصيؿ ينظر: فارس، المصدر السابؽ، ص لممزيد م( 002)
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