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العالقات الجزائرية_التركية  :بين اإلرث التاريخي والتحديات الراهنة.
الملخص:

أ .رزايقية حنان /جامعة الجزائر  / 03الجزائر

الغرض من ىذه الورقة ىو دراسة العالقات اعبزائرية -الًتكية من خالل اإلشارة
إذل عدد من اعبوانب اليت تؤكد ىذه العالقات:
أوال :أن طبيعة العالقات اليت مت تطويرىا بُت اعبزائر واإلمرباطورية العثمانية كانت
إحدى أىم اؼبراحل يف التاريخ اعبزائري .
ثانياً :أن ىذه الورقة رباول أيضا أن تلقي الضوء على طبيعة العالقات بُت البلدين
خالل االستعمار الفرنسي للجزائر .حيث كانت العالقات بُت البلدين منعدمة
تقريبا ،ىذه األخَتة اليت كان موقفها غَت واضح ذباه االحتالل الفرنسي.
ثالثا :البحث يف العالقات اعبزائرية -الًتكية يف الفًتة الراىنة.

Subject

The purpose of this paper is to study the AlgerianTurkish relationships with special reference to a number of
aspects that underline such relationships:
Firstly, the nature of relationships that were developed
between Algeria and the Ottoman Empire have marked one of
;the most important era in Algeria’s history
Secondly, the paper will also try to throw the light on the
nature of relationships between the two countries during the
French colonization of Algeria; relations between the two
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countries were almost inexistent and the Ottoman Empire
hardly expressed its stand with regard to French colonial policies
in Algeria.
Thirdly Search Algerian-Turkish relations in the current
period

مقدمة:

مرت الدولة اعبزائرية كغَتىا من دول العادل ،بالعديد من الفًتات واؼبراحل
التارخيية اغبافلة باألحداث اؼبثَتة لالىتمام  ،واليت يعترب التواجد العثماين فيها من
بُت أىم ىذه اؼبراحل  ،ىذا التواجد الذي دل يكن نتيجة معارك حربية خاضتها
القوات اؼبسلحة ضد األىارل ،على غرار ما حدث يف الشام أو مصر أو العراق،
ولكن كان بناءا على طلب الدولة والسكان إلنقاذىم من خطر الزحف الصلييب
االستعماري األورويب وخاصة بعد اؽبجوم االسباين ،وبالتارل ىذه الوضعية جعلت
الوجود العثماين يف اعبزائر يتميز بطبيعة خاصة ،زبتلف عن وجودىا يف بقية الدول
األخرى  ،إال أن ىذه الرابطة اعبزائرية العثمانية تالشت دبجيء االستعمار الفرنسي،
لتعود ىذه العالقة من جديد يف الفًتة الراىنة وفقاً ؼبعطيات وعوامل ربركها مصاحل
البلدين ،بناءا على ما تقدم سيتم معاعبة إشكالية رئيسية يف ىذا اؼبوضوع مت
صياغتها يف التساؤل اؼبركزي التارل:
إذل أي مدى ديكن اعتبار الرابط التارخيي عامل مهم لتوجيو العالقات اعبزائرية
الًتكية يف الفًتة الراىنة؟
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طبيعة التواجد العثماني في الجزائر وموقف السلطنة من احتالل فرنسا
للجزائر.
 .Iالسياق التاريخي للتواجد العثماني في الجزائر وأسبابه:
 .Iاألوضاع الجزائرية قبيل فترة الحكم العثماني:
سبيزت الفًتة السابقة لوصول العثمانيُت للجزائر بقيام الدولة الزيانية (-1235
1554م) ،اليت تنسب إذل زيان بن ثابت والد يغمراسن

()1

 ،ىذه الدولة اليت

كانت عاصمتها تلمسان دخلت يف صراعات وحروب متواصلة ،تارة مع اؼبرينيُت،
وتارة مع اغبفصيُت ،كما عانت من الصراعات و االنشقاقات الداخلية بُت القادة
الزيانيُت أنفسهم من أجل اغبصول على السلطة ،وكانت نتيجة ىذه األوضاع
ربالف بعض القادة احملليُت مع اإلسبان ضد الدولة الزيانية .يف ىذا الوقت سبكن
اإلسبان من االستيالء على غرناطة باألندلس سنة(1492م) ،ويف نفس الفًتة مت
تقسيم دول اؼبغرب بُت الدول األوروبية ،حيث سبكنت الربتغال من التوسع يف
اؼبغرب ،وايطاليا يف تونس ،وإسبانيا يف اعبزائر( .)2ففي سنة 1505م قامت إسبانيا
بإرسال ضبلة إذل ميناء اؼبرسى الكبَت يف غرب اعبزائر فاستولت عليو يف العاشر من
سبتمرب 1505م ،واتسع نطاق اغبملة اإلسبانية سنة 1509م ،ليستولوا على جباية
بعد سقوط وىران ، ،وىكذا مع بداية القرن السادس عشر بدأ الصراع اؼبغاريب مع
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الدولة اإلسبانية( ، )3ىذا ما دفع بسكان مشال إفريقيا عامة وسكان اعبزائر خاصة،
لاللتجاء إذل السلطان العثماين "السلطان سليم األول " برسالة استنجاد .
فاستجابت الدولة الستغاثاهتم .ولذلك دل يكن دخول العثمانيُت إذل مشارل
إفريقيا نتيجة معارك حربية خاضتها القوات اؼبسلحة العثمانية ضد أىارل البالد ،أو
تدخل مباشر من اغبكومة العثمانية على غرار ما حدث يف الشام أو مصر أو
العراق(.)4
 .IIالتواجد العثماني في الجزائر"قدوم األخوين عروج وخير الدين
برباروس":
استنجد اعبزائريون باإلخوة األتراك عروج وخَت الدين نظرا للروابط الدينية
اؼبشًتكة ،ولكون األخوين حبارين ماىرين اشتغال بالقرصنة ضد اؼبسيحيُت واكتسبا
خربة كبَتة يف ىذا اؼبيدان ،ؽبذا استنجد هبم اغباكم اغبفصي لبجاية لطرد اإلسبان،
وقد لىب عروج وأخوه خَت الدين النداء والتحقا ببجاية عام 1512م ،و فور وصول
األخوين عمال على طرد اإلسبان ،ويف عام 1516م استنجد سكان العاصمة هبما
دبا يف ذلك حاكمها سادل التوميي الثعاليب( ، )5ويف ذلك الوقت كان عروج متواجد
يف جيجل اليت بويع أمَتا عليها عام 1513م ،فتوجو إذل اعبزائر العاصمة لكنو دل
يتمكن من طرد اإلسبان منها ،وقام بقتل حاكمها سادل التوميي الثعاليب ليعلن نفسو
سلطانا عليها ،واستوذل األخوان فيما بعد على مدن اؼبدية ومليانة وتنس ودلس،
وبعد انتصار األخوين على اإلسبان يف اعبزائر (نوفمرب ،)1516توجو عروج إذل
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تلمسان سنة1517م فدخلها دون مقاومة  ،إال أن القوات اإلسبانية عاودت
اؽبجوم على تلمسان واستطاعت حينها قتل عروج وجنوده عام 1518م(.)6
ليقوم خَت الدين بعدىا باالستعانة بالدولة العثمانية رظبيا ،وقد وصلت مساعدة
السلطنة قبل وصول القوات اإلسبانية إذل السواحل اعبزائرية

()7

 ،وقد جاء دعم

السلطنة تلبية لطلب خَت الدين وسكان اعبزائر الذين وجهوا رسالة استغاثة إذل
السلطان سليم األول عام  ، 1519ؼبوجهة الغزو اإلسباين بعد استيالء السلطان
سليم على مصر ،وذلك يف مقابل ضم اعبزائر إذل اإلمرباطورية العثمانية وإقرار
سيادة السلطان عليها( .)8وبذلك أصبحت اعبزائر ربت حكم الدولة العثمانية
رظبيا ،ودعم السلطان ىذا القرار بقرارات تنفيذية ،فأرسل إذل اعبزائر قوة من سالح
اؼبدفعية ،وحوارل  2000من اعبنود اإلنكشارية للقضاء على اإلسبان ،كان ىذا
الدعم ضروري للقضاء على اإلسبان وربقيق األمن واالستقرار الداخلي واػبارجي يف
اؼبنطقة ،وبذلك كانت اعبزائر أول إقليم يف مشال إفريقيا يدخل ربت السيادة
العثمانية(.)9
مراحل الحكم العثماني في الجزائر(1518م1830 -م):
وتتمثل ىذه اؼبراحل فيما يلي:
 .1عصر البايات(" )10أمير األمراء" (1587-1514م):
مثلت ىذه الفًتة أزىى مراحل اغبكم العثماين يف اعبزائر ،فقد عرفت البالد
االزدىار والرقي يف ـبتلف اعبوانب التعليمية ،واالقتصادية ،والعمرانية وىذا راجع إذل
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التعاون بُت فئة "الرياس"( )11يف القيادة وأبناء اؼبنطقة ،كما ساىم مهاجروا األندلس
يف تنمية البالد وازدىارىا بفضل خربهتم ومهارهتم اليت وظفوىا يف ترقية اؼبهن والبناء
العمراين ،وتقوية االقتصاد اعبزائري .كما سبيزت ىذه الفًتة اليت دامت  70سنة
بسيطرة رياس البحر أو جنود البحرية على السلطة ،وكان قرار تعيُت اغباكم يأيت من
طرف السلطان العثماين ،كما عرفت اغبياة السياسية نوعا من االستقرار والتحالف
ضد العدو اإلسباين(.)12
 .2حكم الباشوات( )13الثالثين (1659-1586م):
جاء ىذا األسلوب يف اغبكم نتيجة خوف الباب العارل من استقالل اعبزائر عن
السلطنة العثمانية ،ؽبذا قرر الباب العارل بًتكيا أن ينصب على اعبزائر باشا يعُت
ؼبدة ثالث سنوات ،وأول باشا عُت على اعبزائر ىو دارل أضبد سنة 1586م ،ىذا
األخَت الذي كثرت يف عهده الغزوات البحرية اعبزائرية ضد السواحل األوروبية
(إسبانيا ،صقلية وكورسيكا ،ونابورل) ،لقتل أثناء اؼبعركة اليت خاضها جيشو ضد
اؼبتمردين الليبيُت .فخلفو خضر باشا الذي قمع ثورة اؼبقراين لسبب ىجومو على
الثكنات العسكرية الًتكية ،إال أنو مت سجنو من قبل السلطة العثمانية بسبب وشاية
اليولداش (ىم القوة برية الًتكية كان سكان اعبزائر يكرىوهنم لتصرفهم الغليظ) بنهبو
ألموال اػبزينة  ،ليخلفو شعبان باشا مث مصطفى باشا...إخل(.)14
لقد كان تعيُت الباشا ؼبدة قصَتة مقدرة بثالث سنوات عامل مهم يف تعزيز
حلقة البحث عن الثروة والنهب وؿباولة ربقيق أكثر ربح يف ىذه الفًتة  ،ىذا ما
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جعل من مقومات السلطة تتالشى لتبقى ؾبرد مظاىر وشكليات تتمثل يف القصر
واغبرس اػباص ،أما السلطة اغبقيقية فقد انتقلت من الباشا إذل الديوان بعدما كان
ىذا األخَت ال ديلك إال رأيا استشاريا أصبح ىو اؼبرجع يف تسيَت شؤون الدولة(.)15
 .3حكم األغوات(1671 -1659 ( )16م):
حظي حكم الباشوات على سخط السكان وغضبهم ،ىذا ما دفع بالدولة
العثمانية إذل تبديلو حبكم األغوات ،فاستغل اليولداش ىذه اؼبناسبة لتقلد مناصب
اغبكم ودل تستطع فرقة الرياس البحرية التصدي ؼبخططهم بسبب ضعفها الناتج عن
ىالك أغلب أسطوؽبم يف معركة البندقية ،فقرر قادة اليولداش إعطاء السلطة
التنفيذية ألحد أعضائهم ،وأطلقوا عليو تسمية اآلغا ،وكانت مدة حكمو ال تتجاوز
ثالثة أشهر .أما السلطة التشريعية فقد مت إسنادىا إذل الديوان ،وقد أثبت ىذا
اغبكم فشلو منذ البداية كسابقو ،حىت أنو يعترب أسوء منو حيث كان مآل كل
األغوات القتل بسبب الفتنة اليت كانت سائدة ،ويف ىذه الفًتة برز الصراع الفرنسي
اإلقبليزي حول السيطرة على مشال إفريقيا(.)17
 .4حكم الدايات (1830-1671م):
يف ىذا اغبكم أصبح اغباكم الذي أطلق عليو تسمية الداي( )18يعُت يف منصبو
مدى اغبياة ،على عكس األنظمة السابقة ،حيث يتم تعيينو بناءا على اقًتاح من
الديوان العارل ،وتعيُت رظبي من طرف السلطان العثماين .كما أنو يف ظل ىذا
اغبكم أصبحت اعبزائر أكثر استقالال عن اإلمرباطورية العثمانية ،فالداي ينتخب
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من طرف الديوان العارل(اجمللس) كما سبق الذكر ىذا األخَت الذي يعترب السلطة
التشريعية يف اعبزائر ،ليتم تثبيت اختيار الديوان العارل للحاكم عرب إصدار
مرسوم"فرمان"من طرف السلطان العثماين ليقضي بالتعيُت الرظبي ؽبذا اؼبنتخب،
ومنو فالدولة العثمانية كانت سلطتها شكلية على اعبزائر يف ىذه الفًتة سبثلت يف
االعًتاف دبراسيم التعيُت والتعاون يف ؾبال اغبروب كتقدمي اؼبساعدة العسكرية
للسلطنة يف حالة تعرضها العتداء خارجي كما حدث بالنسبة ؼبعركة نافارين سنة
1827م(.)19
 .IIالتنظيم السياسي واإلداري للجزائر في العهد العثماني:
قسمت اعبزائر يف ظل اغبكم العثماين إذل ديوانيُت :الديوان( )20اػباص وىو ؾبلس
الدولة ،والديوان العام وىو اجمللس العمومي ،فالديوان اػباص الذي ىو اجمللس
التنفيذي للدولة يًتأسو الداي صاحب اغبكم اؼبطلق ويساعده يف مهامو طبس
موظفُت سامُت من األتراك دبثابة وزراء (واؼبتمثلُت يف :اػبزناجي وىو نائب الداي
اؼبكلف باػبزينة العمومية ،وآغا الصباحيية وىو القائد العام للجيش ،ووكيل اػبرج
وىو اؼبسئول عن الوراشات اليت تبٌت فيها السفن وسبوين األسطول باألسلحة وصيانة
اؼبوانئ البحرية واغبربية وربصينها فهو دبثابة وزير البحرية ،وخوجة اػبيل مكلف
باعبباية واؼبرافق العامة التابعة للدولة ،وبيت اؼباعبي الذي يسهر على تسيَت بيت
اؼبال والعقود واؼبواريث) ،مث تأيت مرتبة الكتاب اؼبتكونة من أربعة أعضاء يرأسهم
الباشكاتب يتولون مهام إدارية متنوعة مثل ربرير الرسائل وغَتىا ،باإلضافة إذل شيخ
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اإلسالم اؼبكلف بالعدل والشؤون الدينية ،ووكيل اػبرج اؼبكلف باؼبئونة الغذائية
للسكان ،كذلك ىناك رجال األمن وقائد الفحص اؼبكلف بتحصيل الضرائب ،يف
حُت أن الديوان العام الذي ديثل اجمللس التشريعي يتكون من اؼبوظفُت السامُت
األتراك(.)21
أما فيما يتعلق بالتنظيم اإلداري فقد مت تقسيم اعبزائر إذل أربعة مقاطعات إدارية
وىي كالتارل(:)22
 .1دار السلطان:
توجد ىذه اؼبقاطعة اإلدارية يف اعبزائر العاصمة ونواحيها ،حيث سبتد من مدينة
دلس يف الشرق إذل مدينة شرشال غربا ،أما يف اعبنوب فيحدىا البايليك التيطري،
كما أن مقر نائب السلطان العثماين يقع يف ىذه اؼبقاطعة.
 .2بايليك()23الشرق:
وعاصمتها قسنطينة وسبتد ىذه اؼبقاطعة من اغبدود التونسية شرقا إذل غاية بالد
القبائل الكربى يف الغرب ،أما من الشمال فيحدىا البحر األبيض اؼبتوسط ومن
اعبنوب الصحراء.
 .3بايليك الغرب:
سبتد ىذه اؼبقاطعة اإلدارية من اغبدود اؼبغربية غربا إذل غاية بايليك التيطري
شرقا ،أما يف اعبنوب فتحدىا الصحراء ومن الشمال البحر األبيض اؼبتوسط ،كما
أن ىذه اؼبقاطعة شهدت تغَتا يف مقر عاصمتها  ،فبعد أن كانت مازونا ىي
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العاصمة إذل غاية عام 1710م ،انتقلت العاصمة إذل مدينة معسكر ،مث صارت
وىران ىي العاصمة بعد مغادرة اإلسبان منها عام 1792م.
 .4بايليك التيطري(الوسط):
وتعترب أصغر اؼبقاطعات اإلدارية ،كانت عاصمتها اؼبدية ،تتوسط سهل اؼبتيجة
والصحراء من الشمال إذل اعبنوب.
 .IIIالحياة االقتصادية واالجتماعية الجزائرية في ظل الحكم العثماني:
فيما يتعلق باعبانب االقتصادي فكانت الوضعية ال بأس هبا يف اعبزائر إبان ىذه
اؼبرحلة ،فعلى الرغم من أن الصناعة دل تكن متطورة باؼبقارنة مع الدول األوروبية
اجملاورة ،إال أهنا كانت تعرف معظم الصناعات اليت تعرفها أوروبا مثل صناعة النسيج
واألحذية والدباغة والسروج ومواد السفن والسالح والبارود..إخل  ،ىذا باإلضافة
إذل صيد السمك ،وأغلب ىذه صناعات كانت تسد حاجيات السكان باإلضافة
إذل تصدير الفائض ،أما اؼببادالت التجارية مع اػبارج فقد كانت ذبرى مع كل من
تونس واؼبغرب باإلضافة إذل بعض الدول األوروبية

()24

 ،وكانت الصناعة احمللية

منظمة تنظيما دقيقا حبيث كان اغبرفيُت منخرطُت يف نقابات حسب التخصص،
كما لعبت اؽبجرة األندلسية دورا مهما يف ربريك النمو االقتصادي من خالل
إدخال العديد من اغبرف اؼبتطورة يف ـبتلف اؼبيادين العمرانية ،والفالحية،
والصناعية ،أما سكان الريف فيمثلون أغلبية السكان ويشتغلون يف الفالحة من
تربية اؼبواشي وزراعة األراضي اػبصبة دبختلف اؼبنتجات خاصة القمح والشعَت
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أما اغبياة االجتماعية( )26فقد كان اجملتمع اعبزائري يف العهد العثماين مقسم إذل
عدة طبقات وطوائف كل حسب األصول واعبهات اليت ينتمي إليها .حيث كان
األتراك ديثلون الطبقة اغباكمة اليت تسند إليها أىم اؼبسؤوليات وتتمتع بكل
الصالحيات واالمتيازات ؼبمارسة السلطة ،والكراغلة( أب تركي وأم جزائرية) ،وىناك
أىل اؼبخزن من القبائل اغبليفة الذين ديلكون أراضي خصبة ،وىناك القادمون من
وادي ميزاب باإلضافة إذل السود اؼبتحررون الذين كانوا حيًتفون اؼبوسيقى وفنون
البناء ...إخل

()27

 .IVالحياة الثقافية والدينية:
سبيزت ىذه اؼبرحلة بسيادة اإلسالم الذي كان رابطا متينا ؿبكما بُت ـبتلف
أصناف السكان ،وكان يعمل على صهر السكان ليشعروا باالنتماء إذل أمة واحدة
 ،أما فيما يتعلق باحملتوى اغبضاري ؽبذه الفًتة فقد شهد العديد من الفرنسيُت يف
فًتة االحتالل بأن األمية كانت منعدمة تقريبا يف اعبزائر ،فكل السكان كانوا يعرفون
القراءة والكتابة ،وباعتبار األتراك دل يكونوا يعتنون بالثقافة مثل اغبرب فإن ىذا يدل
على أن ىذا الرقي واالزدىار نابع من اعبزائريون أنفسهم( .)28إال أن مكانة اعبزائر
تراجعت فيما بعد لتقع ربت وطأة االستعمار وينتهي بذلك التواجد العثماين.
العالقات الجزائرية في الفترة العثمانية:
 على المستوى المغاربي :كانت العالقات اؼبغاربية متوترة ،فكانت اعبزائر
تعترب تونس إقليما تابعا ؽبا ،أما تونس فًتفض ذلك ،يف مقابل ذلك فإن
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تونس كانت ؽبا أطماع يف قسنطينة ،أما اؼبغرب فكان ؽبا ىي األخرى
أطماع قددية يف تلمسان ،وىو ما دفعها إلقامة مؤامرات وربالفات كثَتة بُت
البلدان اؼبغاربية من أبرزىا زحف تونس وليبيا من تونس إذل قسنطينة عام
1702م ،وكذا زحف اؼبغرب كبو تلمسان ،وكانت أحيانا تلجأ لتحالف
مع الدول األوروبية ضد اعبزائر.
 على المستوى األوروبي :كانت اعبزائر السيما يف عهد البايلربايات تتمتع
دبكانة مرموقة ،إذ أن الدول األوروبية كانت تقدم ؽبا اؽبدايا وتدفع ؽبا
الضرائب يف أوقات الضعف وتبادر حبمالهتا العسكرية يف أوقات القوة ،أما
األسبان فقد كانت العالقة معها متوترة بسبب ىجوماهتا وضبالهتا الصليبية
اليت كان يقوم هبا على السواحل اعبزائرية ،واليت منيت أغلبها باؽبزدية ،أم
فيما يتعلق بعالقة اعبزائر بفرنسا يف ىذه الفًتة فقد كانت جيدة حيث
منحتها امتيازات ذبارية ىامة ،وظبحت ؽبا بإنشاء مؤسسات يف عنابة
والقالة والقل لصيد اؼبرجان وتصدير اغببوب إذل أوروبا مقابل دفع ضريبة
للحكومة اعبزائرية ،كما أن اعبزائر اعًتفت باعبمهورية الفرنسية بعدما قامت
الثورة الفرنسية سنة 1789م ،وكانت تقرض فرنسا أمواالً طائلة ودل يبدأ
التوتر بُت البلدين إال دبجيء نابليون بونابرت للحكم وبداية األطماع
االستعمارية(.)29
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أما فيما يتعلق بعالقة اعبزائر بالواليات اؼبتحدة األمريكية فاعبزائر أول دولة
اعًتفت بالو.م.أ كدولة مستقلة كاملة السيادة واغبقوق ،وقد طبعت العالقة
معها بنوع من التعاون تارة والتوتر تارة أخرى وذلك بسبب مشكلة مرور
السفن األمريكية عرب البحر األبيض اؼبتوسط
االحتالل الفرنسي للجزائر:
أ .انهيار األسطول الجزائري:
لقد مارست اعبزائر ىيمنتها على البحر األبيض اؼبتوسط بفضل أسطوؽبا
البحري الذي ساعدىا يف فرض الضرائب على السفن اليت كانت تعرب البحر
األبيض اؼبتوسط مقابل تقدمي اغبماية ؽبا  ،ىذه الوضعية اليت دفعت الدول األوروبية
لتفكَت يف وضع حد ؽبذه السيطرة فتحالفت ضدىا  ،ففي عام  1816قبحت
إقبلًتا بضرب األسطول اعبزائري وحطمت جزء منو( ، )30وبعد ىذه الضربة اؼبوجعة
لألسطول اعبزائري ،قام السلطان العثماين "ؿبمود الثاين" سنة 1820م بطلب
اؼبساعدة من األسطول اعبزائري ؼبواجهة الثوار اليونانيون وحلفائهم األوروبيُت ،فلبت
اعبزائر النداء ،ويف سنة  1827عاودت الدولة العثمانية طلب اؼبساعدة من
األسطول اعبزائري لتعزيز أسطوؽبا ؼبواجهة التحالف اؼبسيحي (إقبلًتا  ،وروسيا،
وفرنسا) يف معركة نفارين البحرية  20أكتوبر 1827م اليت أسفرت عن ربطيم
معظم قوات األسطول العثماين الذي قبت منو حوارل ثالثُت باخرة من بينها عشر
بواخر جزائرية ،وهبذا خسرت كال الدولتُت أسطوؽبما يف ىذه اؼبعركة(.)31
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ب .وقائع االحتالل الفرنسي للجزائر:
كانت فرنسا تسعى الحتالل اعبزائر منذ خروج إسبانيا هنائيا من وىران
1792م ،وقد ذبسدت ىذه اؼبطامع أكثر مع تورل نابليون بونابرت اغبكم الذي
كان يتوعد خبوض اغبرب ضد اعبزائر إثر احتجاز اعبزائر سفينتُت فرنسيتُت ،وكذا
من أجل ربرير األسرى اإليطاليون والكورسكيُت اؼبعتقلُت من طرف اغبكومة
اعبزائرية ،فبعث جبواسيس ومن بينهم الضابط بوتان  boutinسنة 1808م من
أجل ربقيق ـبططها االستعماري ،إال أن انشغال نابليون يف مواجهة الثورة اإلسبانية
وخوض ضبلتو ضد روسيا حالت دون تنفيذ ـبططو يف اعبزائر

()32

 ،كما طرحت

مسألة اعبزائر يف مناقشات مؤسبر فيينا الذي عقد سنة 1815-1814م بعد
مرحلة اغبروب الثورة الفرنسية ،والذي مت فيو طرح مسألة تأسيس الرابطة البحرية من
طرف بريطانيا تكون مهمتها إعطاء األوامر للقناصل اؼبعتمدين يف اعبزائر ،إال أن
اؼبشروع دل يلقى رضا اغباضرين نظراً لتناقض اؼبصاحل األوروبية ،لكن بريطانيا ورغم
فشلها يف سبرير مشروعها فإهنا أرسلت ضبلة عسكرية بقيادة اللورد اكسموث لضرب
اعبزائر العاصمة يف 27أوت 1816م ،مث جاء مؤسبر اكس الشبيل 1819م الذي
اتفقت فيو األمم اؼبسيحية على ضرورة إبعاد القوة العسكرية اعبزائرية ووضع حد
لسيطرهتا على البحر األبيض اؼبتوسط  ،حيث وافقت  30دولة أوروبية على فكرة
القضاء على اعبزائر وأسندت اؼبهمة إذل فرنسا وإقبلًتا( ،)33ويف عام 1830م
نفذت فرنسا نواياىا ذباه اعبزائر بدعوى منع تعدي قراصنة البحر اؼبسلمُت على
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مراكبها التجارية لكن يف حقيقة األمر كانت تبحث عن مركز حريب ؽبا بشمال
إفريقيا حىت ال تكون إنكلًتا صاحبة السيادة دبفردىا على البحر األبيض اؼبتوسط،
فكانت حادثة اؼبروحة ذريعة مناسبة ؽبا ،ىذه اغبادثة اليت تعود وقائعها إذل اػبالف
الواقع بُت اغبكومة الفرنسية والباي حسُت بسبب بعض الديون اعبزائرية على
اغبكومة الفرنسية ( ،)34وتتلخص قضية ىذا الدين( شبن القمح) يف اؼبؤامرة اليت كان
طرفيها التاجرين اليهوديُت يف اعبزائر بوخريص (اؼبدعو بكري) وبوشناق من جهة
والوزير الفرنسي تالَتان والقنصل الفرنسي يف اعبزائر ديفال من جهة ثانية  ،حيث
تعهد بوخريص وبوشناق بإعطاء نصيبا من الديون إذل الوزير والقنصل يف حال قبحا
يف إقناع اغبكومة الفرنسية على تسديدىا ،وبالفعل استطاع كل من تالَتان وديفال
يف إقناع اغبكومة الفرنسية اليت دفعت عدة أقساط إذل شركة بوشناق وبوخريص دون
أن تدفع شيئا إذل اػبزينة اعبزائرية ،وأبقت جزءا من ىذه الديون ربت الرىن يف حالة
ما إذا كان ىناك أشخاص أو شركات ؽبم دين على بوشناق وباكري  ،وقد
()35

اتضحت للداي اؼبؤامرة وعرف أن طرفها القنصل ديفال

 ،ويف 03

أفريل1827م حظر القنصل الفرنسي ديفال لتهنئة الداي بعيد الفطر يف القلعة
الداخلية دبحضر صبيع أعضاء الديوان  ،فكان استقبال الداي لو غَت بشوش وبعد
اغبفل  ،سأل الداي القنصل الفرنسي عن سبب عدم رد اغبكومة الفرنسية عن
رسائلو العديدة خبصوص الدين ،فرد عليو القنصل بسوء أدب واستهزاء ،فقال لو:
" إن حكومتي ال تتنازل إلجابة رجل مثلكم"
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ىذا الرد أغضب الداي و دفع بو لضرب دوفال دبروحتو  ،فانسحب على
الفور من اجمللس مهددا بتبليغ حكومتو بكل شيء  ،استحسنت فرنسا تصرف
ديفال ،وكلفتو بتحذير اعبزائر و طلبت من الداي تقدمي االعتذار ودفع التعويضات
ؽبا عن ىذه اإلىانة يف مدة أقصاىا  24ساعة ،انتهت مدة اإلنذار ودل يستجيب
الداي ؽبذه الشروط  ،وأمام ىذا الرفض أعلنت فرنسا اغبرب على اعبزائر ،ففرضت
عليها حصار طويل دام ثالث سنوات عانت منو فرنسا واعبزائر على حد سواء(،)37
ويف جوان عام 1830م نزلت القوات الفرنسية اؼبكونة من  37000جندي يف
سواحل سيدي فرج (الذي كان يبعد  23كيلومًت غريب اعبزائر) ،وقد كانت اؼبقاومة
عنيفة حيث فقدت فرنسا إثر ىذه اؼبعركة  400شخص ،يف حُت استشهد 10
آالف من اعبيش اعبزائري (األتراك) ليتم بعد ذلك توقيع وثيقة االستسالم مع
الداي حسُت(.)38
ويرجع سبب سقوط اعبزائر هبذه السهولة يف أيدي الفرنسيُت يوم  05جويلية
1830م إذل إنفراد الداي باغبكم واعتماده على جيش صغَت متكون من جنود
أتراك ،يف حُت مت استبعاد أبناء اعبزائر من السلطة وكل ما يتعلق هبا من مسؤولية
اعبيش والدفاع عن الوطن

()39

 ،وقد غادر األتراك اعبزائر هنائيا بناء على طلب

فرنسا ،حيث كانت البداية دبغادرة الداي حسُت األراضي اعبزائرية إذل نبورل بناءاً
على اختياره الشخصي ،بعد ذلك جاء دور األتراك اآلخرين الذين مت ترحيلهم يوم
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 11جويلية 1830م ،عرب السفن الفرنسية اليت قامت حبمل األتراك إذل أسيا
الصغرى (أنظوليا)(.)40
 .IIIموقف اإلمبراطورية العثمانية من االحتالل الفرنسي للجزائر( المشكلة
الجزائرية في السياسة الخارجية العثمانية):
لقد عملت الدولة العثمانية على الضغط على عاملها الداي حسُت يف اعبزائر
من أجل التساىل مع فرنسا وتلبية شروطها فيما يتعلق بتقدمي االعتذار والتعويضات
اؼبطلوبة ،فأرسلت الدولة العثمانية مندوبا إذل اعبزائر يطلب منو قبول الشروط
الفرنسية وتسوية اػبالف القائم بُت الدولتُت ،غَت أن مهمة ىذا اؼبندوب دل تكتمل
بسبب خطف السفن الفرنسية للمركب اليت كان ىذا اؼبندوب على متنها ودل تطلق
سراحها إال بعد إسبام فرنسا ؼبهمتها باحتالل اعبزائر( ،)41وىذا يدل على النوايا
الفرنسية بعدم اؼبوافقة على التسوية السلمية وأن شروطها ما ىي إال حجة مكملة
غبادثة اؼبروحة إلضفاء الشرعية على ضبلتها ضد اعبزائر ،فربفض الداي للتسوية
تكون قد كسبت تأييداً داخليا وخارجيا ؼبشروعها االستعماري.
حاولت الدولة العثمانية اسًتجاع اعبزائر بالطرق الدبلوماسية ،وبذلت مساع
مكثفة لدى بريطانيا والنمسا وروسيا وفرنسا مؤكدة حقها يف بقاء ىذا اإلقليم ربت
سيطرهتا انطالقا من أن السيادة العثمانية عليو معًتف هبا من قبل اجملموعة الدولية،
وأن اعبزائريُت ىم رعايا السلطان  ،كما حاولت استخدام القوة بعد فشل اتصاالهتا
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الدبلوماسية السًتجاع اعبزائر إال أهنا تراجعت عن ذلك بسب عدم سبكنها من شن
حرب على فرنسا لضعف أسطوؽبا وجيشها(.)42
لقد كانت الدولة العثمانية تعترب اعبزائر مقاطعة مستقلة غبد أهنا كانت ترفض
التدخل يف شؤوهنا وكأهنا ليست تابعة ؽبا حىت مع علمها باغبملة الفرنسية ،ولكن
بعد استيالء فرنسا على اعبزائر ،أدركت تركيا خطأىا بتخليها عن حقها السياسي
دون مقابل ،وبدأت يف إرسال السفراء والبعثات الدبلوماسية

()43

لفرنسا ودول

أوروبا من أجل اسًتجاع اؼبنطقة ،وقد مت تكليف مصطفى رشيد باشا (سفَت تركيا
لدى فرنسا) لبدء اؼبفاوضات مع اغبكومة الفرنسية من أجل سحب قواهتا من
اعبزائر(.)44
 واقع العالقات الجزائرية التركية في الفترة الراهنة وفرص تطورها في
المستقبل:
تتسم العالقات الًتكية-اعبزائرية يف الفًتة الراىنة ،بالتعاون يف ـبتلف اجملاالت
خاصة اجملال االقتصادي ،حيث أن تركيا تسعى السًتجاع دورىا يف القارة اإلفريقية
كما كان يف اؼباضي ،بعد انفصال طويل عن العادل العريب واإلسالمي خالل الفًتة
االستعمارية اليت اجتاحت ىذه اؼبنطقة ،وحىت بعد االستقالل ،وذلك بسبب
السياسة اػبارجية الًتكية يف تلك الفًتة اؼبعادية للقضايا العربية واإلسالمية ،حيث
كانت تعترب نفسها دولة أوروبية ساعياً منها لقبول االرباد األورويب لعضويتها،
ولكن برفض ىذا األخَت ؽبذا اؼبطلب ،وكذا حدوث الكثَت من التحوالت يف اؼبنطقة
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العربية واإلسالمية ،تتيح لًتكيا لعب دوراً اسًتاتيجيا ،لذلك عملت تركيا على
اسًتجاع رابطتها التارخيية مع ىذه اؼبنطقة فاؼبصلحة الًتكية ربتم عليها التوجو كبو
أفريقيا عامة واعبزائر على وجو اػبصوص باعتبارىا بوابة إفريقيا ،وبذلك أصبح
الطرفُت يعمالن على تعزيز عالقتهما االقتصادية والسياسية لتحقيق مصاحل مشًتكة،
فاعبزائر تبحث من خالل تعزيز عالقتها مع تركيا لتعزيز موقعها االقتصادي يف
الساحة الدولية ،أما تركيا فهي تسعى للسيطرة على السوق يف مشال إفريقيا
واسًتجاع مكانتها يف اؼبنطقة ،فًتكيا هتدف يف اؼبقام األول من ىذه العالقة إذل
االستفادة من الثروات اليت تتمتع هبا اعبزائر واليت يأيت النفط يف مقدمتها.
إن العالقات اعبزائرية الًتكية ربكمها الروابط واؼبصاحل االقتصادية فقط ،يف ظل
تراجع الرابطة السياسية واليت تسعى أغلب الدول األوروبية وخاصة فرنسا إذل منعها
لضمان مصاغبها يف اؼبنطقة ،لذلك يعمل البلدين على تعزيز عالقتهما السياسية
وىو ما أكدتو زيارة الوزير األول الًتكي رجب طيب أردوغان جوان 2013
للجزائر اليت كانت زيارة ذات طابع اقتصادي وأبعاد سياسية( ،)45فًتكيا تعمل على
تكثيف التعاون البيٍت وخلق أسواق مشًتكة ربفز قوى اإلنتاج ،كما أهنا تعمل على
حل اؼبشكالت األمنية اليت تعيق ازدىار اؼبنطقة ،فهي تبحث عن السالم يف اؼبنطقة
من أجل التوسع التجاري وكذا للعب دور الفاعل اإلقليمي يف اؼبنطقة حيث تستثمر
بسخاء ،ومن مث تأيت أمهية الزيارات اؼبتتالية بُت قادة البلدين من ذلك زيارة الوزير
األول الًتكي كما سبق الذكر( ،)46فمن الناحية االقتصادية تعترب تركيا ثالث أكرب
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شريك ذباري للجزائر خارج أوروبا ،يف حُت أن اعبزائر ىي الشريك اإلفريقي األول
بالنسبة لًتكيا ،حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بُت اعبزائر وتركيا ،حاليا  5مليار
دوالر ،كما يبلغ حجم االستثمارات الًتكية يف اعبزائر 7مليار دوالر ،فأكثر من
 200شركة تنشط يف اعبزائر السيما يف قطاعات التجارة والبناء و"الصناعة"  ،وقد
بلغت صادرات تركيا إذل اعبزائر  2مليار دوالر يف عام  2013و 2014وتسعى
تركيا يف ىذا اإلطار إلقامة منطقة تبادل حر مع اعبزائر من أجل دفع العالقات
التجارية الثنائية بُت الطرفُت ،يف حُت أن الصادرات اعبزائرية لًتكيا تقدر ب  3مليار
دوالر ،وتتشكل على وجو اػبصوص من احملروقات) وتستورد تركيا كبو  4ماليُت
مًت مكعب من الغاز اؼبسال سنويًا من اعبزائر منذ عام  (1988واؼبواد الكيميائية
واؼبواد األولية لقطاع النسيج(.)47

ويف الشق السياسي فالعالقات بُت البلدين تربطهما التوازنات اعبيواالسًتاتيجية
اؼببنية على اؼبصاحل اؼبشًتكة فهي عالقات يغذيها االقتصاد وتربطها شرايُت
االتفاقيات( ، )48فًتكيا تنظر إذل اعبزائر كبوابة جديدة إلفريقيا العتبارين األول ىو
تنامي دور الديبلوماسية اعبزائرية اليت تكاد تنهي األزمة يف مارل وتعمل على تقريب
بُت اػبصوم يف ليبيا ،كما أهنا تعي بأن اعبزائر تتمسك على الدوام دببادئها القائمة
على عدم التدخل يف الشأن الداخلي للدول فيما رباول تركيا التطلع إذل أداء
سياسي جديد سبليو مرحلة ما بعد موجة اغبراك يف العادل العريب يبقى أن تركيا
واعبزائر رباوالن ربقيق مصاحل متقاطعة منها دعم تركيا ؼبساعي اعبزائر إذل
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االنضمام إذل منظمة التجارة العاؼبية واالستفادة من الطفرة االقتصادية يف تركيا،
فالطرفان يدركان ألمهية تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية مستقبال انطالقاً من
الروابط التارخيية ،السيما يف ظل التحديات اليت يواجهها البلدان وفق رؤية
مشًتكة(.)49
خاتمة:
عموما لقد مت التوصل من خالل ىذه الدراسة إذل ؾبموعة من االستنتاجات
اليت تلخص طبيعة العالقات الًتكية -اعبزائرية من جانبها التارخيي يف ـبتلف
تفاصيلو واليت مت صياغتها يف النقاط التالية:
 دل تكن عالقة الدولة العثمانية بالدولة اعبزائرية عالقة السيد بالعبد أي عالقة
استعمارية مبنية على سيطرة وىيمنة ،وىذا بسبب الظروف اليت أوجدت الدولة
العثمانية يف اعبزائر بدرجة كبَتة ،فاالىتمام العثماين دل يكن منصب على ضم
ىذه اؼبناطق البعيدة عنها بقدر ما كان تركيزىا على منطقة الشرق األوسط اليت
كانت تعتربىا منطقة نفوذ مهمة بالنسبة ؽبا فخاضت اغبروب مع ىذه الدول
لضمها ؽبا كما حدث مع سوريا والعراق ،يف حُت اختلف األمر مع اعبزائر اليت
كانت بالنسبة للدولة العثمانية حليف إسًتاتيجي أكثر منها مستعمرة أو
مقاطعة تابعة ؽبا.
 طبع التواجد العثماين باعبزائر دبميزات إجيابية وأخرى سلبية ،فاإلجيابية تتمثل يف
إكساهبا أسطول قوي مكنها من بسط سيطرهتا على البحر األبيض اؼبتوسط
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واالستفادة من ـبتلف الغنائم اؼبتأتية من الغزوات والضرائب اؼبفروضة على
السفن يف مقابل توفَت اغبماية ؽبا ،كما أهنا أكسبتها ىيبة دولية خاصة بعد
القضاء على اإلسبان فبا جعل الدول األوروبية تتخوف من مهاصبتها إذل غاية
ضعفها الذي فتح اجملال أمام األطماع الفرنسية ،أما فيما يتعلق باعبوانب السلبية
فتتمثل يف تركيز األتراك على القوة العسكرية وإمهال اعبوانب األخرى ،وىو ما
انعكس بالسلب على ـبتلف اجملاالت األخرى خاصة اجملال االجتماعي وما
تعلق بتحقيق االنسجام والوحدة اؼبعنوية مثلما حققت الوحدة الًتابية ،ىذا
باإلضافة إذل عدم قدرة العثمانيُت على االندماج يف اجملتمع اعبزائري بسبب
التوجس واػبوف من استقالل الدولة اعبزائرية عن الدولة العثمانية ،كذلك عمل
األتراك يف ظل تواجدىم يف اعبزائر على احتكار السلطة وـبتلف اؼبناصب
اإلدارية والسياسية فيما بينهم وعدم السماح ألبناء الوطن من الوصول إذل ىذه
اؼبناصب ،ونفس الشيء ينطبق على التوظيف يف اؼبناصب العسكرية اليت كانت
حكراً على األتراك األمر الذي حال دون تكوين جيش كبَت وقوي  ،خاصة
القوة الربية ،فالقوة العسكرية كانت مقتصرة على القوة البحرية على حساب
القوة الربية.
 اقتصار القوة اعبزائرية العسكرية على القوة البحرية اؼبتكونة من اعبنود األتراك
سهل من مهمة االحتالل الفرنسي للجزائر ،ىذا األخَت الذي دل جيد مقاومة
حقيقية تذكر لعدم وجود جيش برية منظم يقف يف وجو ىذا العدوان.
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 يتضح فبا سبق تردد الدولة العثمانية فيما يتعلق بقضية االحتالل الفرنسي
للجزائر ،فهي دل تتخذ موقف واضح وصريح بشأنو ،كما أهنا دل تعر
التهديدات الفرنسية بغزو اعبزائر أمهية ،و دل تقدم مساعدة فعلية ؽبذه األخَتة
بعد وقوع العدوان ،وعلى الرغم من جهودىا الدبلوماسية غبل األزمة فهي دل
تكن مثمرة لعدة أسباب :أمهها زمن ىذه اؼبفاوضات واليت جاءت يف وقت
متأخر( بعد االحتالل وليس أثنا حدوث االضطراب بُت الدولتُت والتجهيز
الفرنسي للحملة ضد اعبزائر) ،كما أهنا دل تستطع الضغط بشكل فعلي على
اغبكومة الفرنسية ػبوفها من اإلضرار بعالقتها مع الدولة فرنسية خاصة أهنا
كانت هتدد دبساندة اغباكم اؼبصري.
 العالقات اعبزائرية الًتكية الراىنة ربكمها مصاحل البلدين ،فًتكيا حاليا تسعى
لتتصاحل مع ذاهتا

اغبضارية اإلسالمية ،فهي تعتز دباضيها العثماين متعدد

الثقافات واألعراق ،وبالتارل تعمل على إقامة عالقات متوازنة مع الشرق
اإلسالمي ،ومنو ربقيق التوازن اغبضاري بُت إرث اؼباضي ومعطيات اغباضر،
الذي يستدعي من تركيا ربقيق مصاغبة تارخيية مع ؿبيطها العريب واإلسالمي
واألفريقي وإقامة شراكة إسًتاتيجية مع دول مشال إفريقيا وخباصة اعبزائر ،ىذه
األخَتة اليت أصبحت تربطها هبا يف الوقت الراىن عالقات اقتصادية ىامة ذات
أبعاد سياسية.
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 تشهد العالقات الًتكية اعبزائرية تطوراً إجيابيا خيدم مصاحل الطرفُت ،وىو األمر
الذي جيعل من مستقبل ىذه العالقة سوف يشهد مزيداً من الًتابط ،وىو أمر
ال تسعى خلفو تركيا فحسب ،وإمنا اعبزائر أيضاً ألن يف ىذه العالقة مصلحة
مشًتكة لطرفُت يف ـبتلف اجملاالت
الهوامش:
 -1يغمراس ىو أول ملك للدولة الزيانية سنة (1235م).
 -2عمار بوحوش ،التاريخ السياسي للجزائر :من البداية ولغاية  ،1962الطبعة األوذل( ،بَتوت :دار العرب
اإلسالمي ،)1997 ،ص.47
 -3ؿبمد مورو ،بعد  500عام من سقوط األندلس 1492م1992-م اعبزائر تعود حملمد صلى اهلل عليو
وسلم ( ،القاىرة :اؼبختار اإلسالمي للطبع والنشر والتوزيع ،)1992،ص.17
 -4إظباعيل أضبد ياغى ،الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي اغبديث  ،الطبعة الثانية( ،الرياض :مكتبة
العبيكان ،)1998 ،ص .238
 -5لقد دبر سادل التومي رفقة بعض األعيان مؤامرة ضد األتراك بسبب سوء معاملة اعبنود االتراك للجزائريُت ،
فتفطن ؽبا عروج وقضى على ىذه اؼبؤامرة بقتل التومي بيده يف ضبام منزلو وأعلن نفسو سلطانا على مدينة
اعبزائر.
 -6عمورة عمار ،موجز يف تاريخ اعبزائر ،الطبعة األوذل ( ،اعبزائر :دار رحيانة للنشر والتوزيع ،)2002 ،ص
.90
 -7مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلى ،تاريخ اعبزائر يف القدمي واغبديث ،اعبزء الثالث ( ،اعبزائر :مكتبة النهضة
اعبزائرية ،)1964 ،ص .51
 -8أضبد عبد الرحيم مصطفى ،يف أصول التاريخ العثماين ،الطبعة الثانية ( ،القاىرة :دار الشروق،)1993 ،
ص .93
 -9علي ؿبمد الصاليب ،الدولة العثمانية :عوامل النهوض وأسباب السقوط ،الطبعة األوذل( ،دار التوزيع والنشر
اإلسالمية ،)2001 ،ص .357-354
 -10الباي ىو دبثابة نائب الرئيس  ،فهو يقوم بأعمالو يف اإلقليم الذي يشرف عليو نيابة عن الداي الذي ىو
رئيس الدولة  ،وىو يعترب من كبار موظفي الدولة.
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 -11طبقة الرياس ىم رجال البحر ،أي قادة السفن البحرية.
 -12عمار بوحوش ،مرجع سابق ،ص ص .58 -57
 -13الباشا أصلها يف الًتكي ة مأخوذة من كلمة "باش" واليت تعٍت رأس أو طرف أو قمة أو زعيم ،البداية ،اؼببدأ،
...إخل .وتوضع قبل الصنعة أو الوظيفة مثل باشكاتب ،والباشا ىو لقب فخري رظبي تقتضيو مكانة الشخص يف
اجملتمع يرتبط باؼبدنيُت والعسكريُت على حد سواء .أنظر مصطفى بركات ،اؼبرجع سابق ،ص .80
 -14عمورة عمار ،اؼبرجع السابق ،ص .97
 -15مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلى ،مرجع سابق ،ص ص .139-138
 -16األغا يف اللغة الًتكية مأخوذة من اؼبصدر"أغمق" ومعناه الكرب وتقدم السن ،وتطلق تسمية اآلغا يف الًتكية
على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة  ،ورئيس العسكر،وعلى اػبادم اػبصى الذي يؤذن لو بدخول غرف النساء.
ؼبزيد من التفصيل أنظر :مصطفى بركات ،األلقاب والوظائف العثمانية :دراسة يف تطور األلقاب والوظائف ؼبصر
حىت إلغاء اػبالفة العثمانية( من خالل اآلثار والوثائق واؼبخطوطات)1924-1517م ،القاىرة :دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع ،)2000 ،ص .173
 -17عمورة عمار ،اؼبرجع السابق ،ص .99
 -18الداي ىو رئيس الدولة (اغباكم األعلى) وىو القائد العام للجيش يف البالد ،وىو اؼبسؤول األول عن
سياسة الدولة.
 -19عمار بوحوش  ،مرجع سابق ،ص .60
 -20الديوان كلمة فارسية استعملت يف العهد العثماين وتعٍت سجل أو دفًت ،وىو دبثابة ؾبلس الوزراء يف يومنا
ىذا ويضم شخصيات اؼبقربة للرئيس ،فهو دبثابة الساعد األدين لرئيس الدولة.
 -21اؼبرجع نفسو ،ص .104
 -22عمار بوحوش ،مرجع سابق ،ص .63
 -23مقاطعة ،عمالة.
 -24اؼبرجع نفسو ،ص . 314
 -25عمورة عمار ،مرجع سابق ،ص .106
 -26لقد احتفظت اعبزائر يف العهد العثماين ،بالتقسيم االجتماعي ذاتو الذي كان سائدا خالل الفًتات التارخيية
اليت سبقت ىذا العهد ،فاألتراك اكتفوا بوضع تقسيما إداريا مرنا ،حقق الوحدة الًتابية للجزائر (اغبدود اليت
وجدهتا فرنسا ىي نفسها اليت كانت إبان العهد العثماين) دون ربقيق الوحدة اؼبعنوية ،ىذا ما دفع باؼبؤرخُت
الغربيُت للقول بأنو دل يكن ىناك وجود لألمة اعبزائرية يف العهد الًتكي بسب عدم االنسجام االجتماعي ووجود
أصناف اجتماعية ـبتلفة من عروش وقبائل ،ىذه اآلمة حسب رأيهم دل تظهر إال بعد االحتالل الفرنسي.
 -27مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلي ،مرجع سابق ،ص .316
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 -28اؼبرجع نفسو ،ص ص.318 -317
 -29عمورة عمار ،اؼبرجع السابق ،ص .113
 -30نينل ألكسندر وفنا دولينا ،اإلمرباطورية العثمانية وعالقاهتا الدولية :يف ثالثينيات وأربعينيات القرن التاسع
عشر ،ترصبة :أنور ؿبمد إبراىيم ( ،اإلسكندرية :اجمللس األعلى للثقافة ،)1999 ،ص .39
 -31مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلى ،مرجع سابق ،ص .320
 -32عمورة عمار ،مرجع سابق ،ص .112
 -33بن قايد عمر ،ؿباضرات يف تاريخ اعبزائر ،مت تصفح اؼبوقع على الساعة  20:00يوم  2015/3/5على
elearn.univ-

الرابط:
?ouargla.dz/2013.../document.php
 - -34ؿبمد فريد بك احملامي ،تاريخ الدولة العلية العثمانية ،الطبعة األوذل( ،بَتوت :دار النفائس،)1981 ،
ص .447
 -35مبارك بن ؿبمد اؽبالرل اؼبيلى ،مرجع سابق ،ص .271
 -36ضبدان بن عثمان خوجة ،اؼبرآة ،ترصبة :ؿبمد العريب الزبَتي ( ،اعبزائر :اؼبؤسسة الوطنية للفنون اؼبطبعية،
 ،)1975ص .142
 -37عزيز سامح الًت ،األتراك العثمانيون يف إفريقيا الشمالية ،الطبعة األوذل ،ترصبة :ؿبمود علي عامر(،بَتوت:
دار النهضة العربية ،)1989 ،ص ص .632 631
 -38فائقة ؿبمد ضبزة عبد الصمد حبري" ،أثر الدولة العثمانية يف نشر اإلسالم يف أوروبا" ( رسالة مقدمة لنيل
درجة اؼباجستَت يف التاريخ اإلسالمي اغبديث ،جامعة أم القرى السعودية1989 ،م) ،ص.115
 -39عمار بوحوش ،مرجع سابق ،ص .90
 -40أبو القاسم سعد اهلل ،اغبركة الوطنية اعبزائرية  ، 1900 -1830اعبزء األول ،الطبعة األوذل( ،بَتوت:
دار الغرب اإلسالمي1992 ،م) ،ص .20
 -41ؿبمد فريد بك احملامي ،مرجع سابق ،ص .447
 -42إظباعيل أضبد ياغي ،مرجع سابق ،ص .242
 -43والبد من اإلشارة إذل أنو من العوامل اليت دفعت بالدولة العثمانية استئناف اؼبفاوضات مع فرنسا خبصوص
القضية اعبزائرية عام 1834م ىو العريضة اليت رفعها ضبدان أفندي -السكرتَت السابق لباي اعبزائر  -للسلطان
ؿبمد الثاين يف  18يوليو سنة 1833م ،يشكو فيها ما يعانيو الشعب اعبزائري من االحتالل ويطلب مساعدتو ،
فبدأ مصطفى رشيد رظبيا مفاوضاتو مع اغبكومة الفرنسية يف ديسمرب عام 1834م بناءا على أمر السلطان،
فدارت اؼبفاوضات مع وزير اػبارجية الفرنسي األدمَتال دى ريٌت .وقدم لو السفَت الًتكي مذكرة حكومتو بشأن
القضية لكنو رفضها بسبب عزم فرنسا على عدم ترك اعبزائر ،وبعد جهود كثَتة ؽبذا السفَت سواء مع فرنسا أو
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بريطانيا والنمسا وروسيا وغَتىا من الدول اليت عقد عليها األمل يف حل ىذه اؼبشكلة إال أن جهوده باءت
بالفشل يف هناية اؼبطاف.
 -44نينل ألكسندر وفنا دولينا ،مرجع سابق ،ص ص .140-39
 -45سليم قاللة ،مصلحة اعبزائر اليوم تكمن يف تقوية عالقتها مع تركيا ،جريد اؼبقام ،مت تصفح اؼبوقع يوم
 2015/03/28على الساعة  14:30على الرابط التارل:
http://www.elmakam.com/?p=2076
 -46العالقات اعبزائرية الًتكية ...التاريخ واعبغرافيا ،مت تصفح اؼبوقع يوم  2015/3/28على الساعة 16:20
على الرابط التارل:
http://elraaed.com/ara/sahebrai/
 -47باحثون جزائريون يرشحون العالقات اعبزائرية الًتكية للتطور مستقبال ،مت تصفح اؼبوقع يوم 2015/3/28
على الساعة  22:00على الرابط التارل:
http://almagharibia.tv/
 -48معاىدات واتفاقيات الصداقة والتعاون والتشاور اؼبربمة سنيت  2006و  2008اليت هتدف إلعادة صياغة
أرضية جديدة لالنطالق كبو أداءات سياسية أكثر تطابقا.
 -49زيارة اردغان للجزائر -اإلذاعة اعبزائرية ،مت تصفح اؼبوقع يوم  2015/03/29على الساعة 21:00
على الرابط التارل:
www.radioalgerie.dz/news/ar/article/.../20059.html
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