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محطات في تاريخ وهران والمرسى الكبير من خالل المجلة اإلفريقية
د /كمال بن صحراوي /جامعة ابن خلدون  /تيارت
k_bensahraoui@yahoo.fr
ملخص البحث:
اىتمت اجمللة اإلفريقية بتاريخ اجلزائر بشكل خاص ،وكان حظ "اجلزائر العثمانية"
من ىذه الدراسات وافرا ،حيث مت االعتناء بالتنظيم اإلداري والشخصيات اليت كان ذلا
دور يف تثبيت احلكم العثماين باجلزائر ،والصراع العثماين اإلسباين وموقف القبائل منو،
إضافة إىل قضايا أخرى كثَتة متعلقة هبذه ادلرحلة من تاريخ اإليالة ،كتاريخ وىران وادلرسى
الكبَت ضمن ىذه احلركية التارخيية اليت أفرزت صبغة عسكرية ببايلك الغرب اجلزائري.
ونظرا ألمهية ىذه الدراسات اليت حوهتا اجمللة اإلفريقية حول وىران ارتأيت تتبعها
ألقرب القارئ منها وأنقل إليو صورة عامة عن تاريخ ادلدينة وميناء ادلرسى الكبَت ،دون
ّ
إمهال االىتمام دبنهج الفرنسيُت يف ىذه األعمال ،واألخطاء اليت وقعوا فيها بسبب
التوجو الذي رمستو ذلم ادلدرسة االستعمارية.
Résumé :

Les chercheurs de la Revue Africaine ont commencé, depuis
son apparition en 1856, à traiter l’histoire de l’Algérie depuis les
temps les plus reculés, l’Algérie ottomane fut un sujet de
recherche vu l’installation du nouveau régime et les
circonstances dans lesquelles la régence d’Alger a été fondée.
L’histoire d’Oran et de Mers el Kébir était très importante
dans ce sens à cause de l’influence de l’occupation espagnole. De
ce fait, j’ai décidé d’étudier les articles de fond, de la Revue
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Africaine, qui traitaient l’histoire de la ville et de ses relations
dans le cadre du conflit hispano-ottoman.

مقدمة:

وىران مدينة جزائرية ساحلية ،تقع بُت رأسُت ىامُت؛  Cap Abujaشرقا

و Cap Falconغربا ،وىي عاصمة الغرب اجلزائري حاليا ،وقد اختلفت الروايات يف
نشأهتا على رأيُت اثنُت؛ رأي يرى أصحابو أهنا قددية تعود إىل أزمنة غابرة قد تصل إىل ما
قبل التاريخ ،ورأي يرى أهنا أسست عام 290ه903/م من قبل زلمد بن أيب عون
وزلمد بن عبدون وأتباعهما من البحارة األندلسيُت.
ويف  1509وقعت وىران بيد اإلسبان بعد أن عجز الزيانيون عن ضبايتها ،وكان
ميناء ادلرسى الكبَت القريب منها غربا قد وقع يف أيديهم قبل ذلك بأربع سنوات ،ليستمر
ىذا االحتبلل حىت هناية القرن 18م ،وىو ما جعل ادلنطقة الغربية من إيالة اجلزائر
العثمانية تعيش حالة خاصة ميزهتا صبغة عسكرية بالدرجة األوىل نتيجة الصراع العثماين
اإلسباين حول ادلنطقة والذي أفرز زلاوالت ربرير كثَتة للمدينة كللت بالنجاح عام
1708م ليعود اإلسبان من جديد يف 1732م ويظلوا هبا وبادلرسى حىت عام 1792م
حيث مت ربريرمها على يد الباي زلمد بن عثمان الكبَت.
ونظرا ألمهية ادلدينة اىتم الفرنسيون بتارخيها حيث ألفوا كتبا وكتبوا مقاالت كثَتة
نشروىا عرب ادلنابر اليت أنشأوىا ،ومنها اجمللة اإلفريقية اليت حوت عشرات ادلقاالت حول
ادلدينة وادلرسى الكبَت وقبائل ادلنطقة واالحتبلل اإلسباين وقادتو ،وعمليات التحرير
ورجاالتو خاصة الباي زلمد بن عثمان ،إضافة إىل االىتمام بقضايا ذلا عبلقة بوىران
كحركة التأليف اليت صحبت ربرير ادلدينة ودور طلبة العلم فيو.
ألقرب القارئ
ونظرا ألمهية ىذه الدراسات اليت حوهتا اجمللة اإلفريقية ارتأيت تتبعها ّ
منها وأنقل إليو صورة عامة عن تاريخ مدينة وىران وميناء ادلرسى الكبَت من خبلذلا ،على
أنٍت مل أقم بًتصبة كاملة ذلذه األعمال وإمنا اكتفيت بتتبع خطوطها العريضة عرب ربليل
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مضامينها وبيان مناىجها والوقوف على أبرز اذلفوات الواردة فيها .كما ارتأيت معاجلة
كل موضوع على حدة زليبل على رقم جزئو والصفحات اليت ورد ضمنها يف اذلوامش
وذلك هبدف التسهيل على القارئ ،علما أن بعض ادلواضيع مل ِ
تأت ضمن جزء واحد
فقط من اجمللة اإلفريقية وإمنا ضمن أجزاء سلتلفة كادلوضوع الثامن مثبل.
العرض:
01 - A. BODIN : L’agrément du lecteur : Notice

historique sur les Arabes soumis aux Espagnols pendant

leur occupation d’Oran, par Si Abd-el-Kader el
Mecherfi.1

ىذه ترصبة لكتاب "هبجة الناظر يف أخبار الداخلُت ربت والية اإلسبانيُت من
األعراب كبٍت عامر" يعرضها علينا  .BODINويقدم ذلذا العمل باحلديث عن الفرق
بُت جهود اإلسبان يف وىران ومثيبلهتا بادلغرب األقصى يف مليلية مثبل حيث كانت نشطة
يف األوىل دون الثانية مقدما مربر ٍ
ات لذلك من بينها أن ادلدينة ادلغربية زلاطة جببال
تسكنها قبائل قوية ،ومل يكن من احلكمة أن تقوم احلاميات اإلسبانية بإزعاجها خوفا من
رد فعلها.
ومل تكن إسبانيا لتفكر أبدا يف توسيع نقاط سيطرهتا يف مشال ادلغرب ،بل فكر
مسؤولوىا – على عكس ىذا سباما – يف إخبلء مناطق نفوذىا ىذه مرتُت يف 1764
ويف  1772بناء على ما أمساه الكاتب "قيمة السكان السياسية" ،ذلك أهنم رأوا يف
الشعب ادلغريب شعبا حقودا غَت قابل لآلخر؛ أي األجنيب الكافر ،خصوصا وأن ىذا
الشعب ذو حضارة ضاربة يف القدم ولو ثقافة سلتلفة سباما عن ثقافة اإلسبان.
ومن بُت احلجج اليت يسوقها الكاتب خبصوص مليلية دائما قضية العبلقات احلسنة
اليت عمل ادللك اإلسباين كارلوس الثالث ( )1788-1759والسلطان ادلغريب سيدي
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زلمد بن عبد اهلل ( )1790-1757على احملافظة عليها باعتبار وجود عدو مشًتك ىو
إصللًتا ،ولذلك طالت فًتة السلم  -باستثناء زلاولة ادلغرب اذلجوم على مليلية عام
 - 1775مثلما طالت فًتة حكم ىذين ادللكُت.
وعلى عكس ىذا سباما كان إسبان وىران يسيطرون على سهلي مليتة وسَتات ،وىو
ما جعل القبائل هتادن ادلدينة لتستفيد من ادلراعي اذلامة ادلوجودة بالسهلُت ،وكانت ىذه
ادلهادنة زلفزا لعبد القادر ادلشريف ليؤلف فيهم كتابو ادلذكور سابقا ،وىو يوفر للقارئ -
حسب الباحث  -فرصة التعرف على ىذه القبائل بأمسائها .غَت أن صاحب ادلقال
شكك يف بعض ىذه األمساء بناء على ما أورده  Gorguosباجمللة اإلفريقية (Vol
) 5, p119اعتمادا على .Clariana
وال يقدم الباحث ترصبة وافية للمشريف وإمنا يكتفي  -اعتمادا على تلميذه أيب راس
الناصر  -بذكر حضوره حادثة استعادة مدينة وىران من قبل اإلسبان عام 1732
مضيفا أن تأليف الكتاب كان سنة  .1764وابتداء من الصفحة  197ينشر
 BODINكتاب ادلشريف حىت الصفحة  220ليبدأ بعدىا عملية الًتصبة واليت تستمر
حىت الصفحة  261مع إدراج بعض التعليق والتوضيح يف اذلوامش.

02 - Berbrugger, Conquête d’Oran.2

يناقش بربروجر ىنا قضية حضور اجلوسسة يف احتبلل وىران عام 1509
متسائبل :ىل كان لئلسبان استخبارات يف وىران قبل احتبلذلا؟ يقول مارمول وسواريز:
نعم .بينما ينفي  Cayetano Rosellذلك غَت مدعم قولَو بأدلة حسب ما نقل
عنو  Feyالفرنسي ،إال أن يكون ىذا األخَت ىو ادلقصر يف نقلها .واجلوسسة مسألة
معتادة ذلك الزمان!!!
وشلا نقلو بربروجر عن سواريز أن اثنُت من "بورجوازيي" وىران سامها يف ادلفاوضات
واالستخبارات هبدف إحلاق ادلدينة بالتاج اإلسباين وذلك بواسطة "االجتهاد احلسن"
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الذي قام بو السجُت  Martin de Argoteوادلاركيز De Gomarèsالذي
كان طليقا بادلرسى.
وكان من بُت األسرى يف وىران  Don Martinو Luysوبينهما وبُت حاكم
ادلرسى الكبَت عبلقة قرابة فاشًتامها قايد وىران وقائدا بابيها (وكانا مسؤولُت عن
اجلمارك) بنية بيعهما وربيق الربح .وخوفا من فرار السجينُت احتفظوا هبما يف بيوهتم
قرب مكتب اجلمارك ليس بعيدا عن ادلسجد.
نشأت عبلقة بُت القائدين (ادلسؤولُت عن اجلمارك) والسجينُت من خبلل ادلواد
اليت كان األخَتان يوفراهنا ذلما من إسبانيا بواسطة بعض التجار ،فعمد دون مارتن إىل
احلديث إليهما عن التاج اإلسباين وكيف ديتد سلطانو إىل أماكن تشرق فيها الشمس
حُت يغزو الظبلم شبو اجلزيرة اإليبَتية ،وعن رغبة ادللك يف السيطرة على فاس وتلمسان
وتونس وغَتىا لتعمَتىا بادلسيحيُت .وىذا ما اعتربه سواريز نوعا من "ادلفاوضات".
يتدخل بربروجر ليدافع عن سواريز ويقلل من قيمة "الفجوة" اليت تركها حُت مل
ِ
يعط تفصيبل أكرب ،ويعذره خصوصا وقد حبث عن ادلعلومات عند أطفال صانعي
األحداث وعند أحفادىم ،ويف أرشيف وىران العام واخلاص.
مث يقارن بربروجر كبلم سواريز وكبلم مارمول ،ويبُت أخطاء الثاين ادلتعلقة ببعض
األحداث .لينقل بعد ذلك رواية مارمول ادلتعلقة باالستخبارات واجلوسسة مشَتا إىل
زلادثات اإلسبان بادلرسى الكبَت مع اليهودي سطورا واجلزائريُت عيسى العُرييب وابن
قانص بوىران لتسليمها .ويعطي تفصيبل دقيقا ذلذه اخليانة العظمى.
03- Berbrugger, Négociations entre Hassan Aga
et le comte d’Alcaudete, gouverneur d’Oran
(1541-1542).3
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يطرح بربروجر ىنا إشكالية خطَتة جدا متعلقة بسياسة حسن آغا ذباه التحرشات
اإلسبانية ،فيورد منذ البداية رأيُت متناقضُت أصل أوذلما الكتابات احمللية اليت تقول إنو
رفض مناقشة أي اتفاق مع شارل اخلامس من باب إىانتو ،وأصل ثانيهما ادلؤلفات
اإلسبانية اليت تذكر أن حسن آغا خضع لرغبة التعاون مع شارلكان  -من خبلل شلثلو
دالكوديت  -لوال الضغوط اليت تعرض إليها من السكان واليت ىددت حياتو شخصيا.
ويدعي بربروجر أنو جاء يف ادلقال بأدلة ترجح ما ذىب إليو اإلسبان ،ويعتمد على
مارمول الذي اشتغل  06سنوات يف "إفريقيا" وشهد حصار مدينة اجلزائر يف ،1541
ويعترب رأيو يف ادلسألة "محترما" .ويورد عنو أن ما ثٌت حسن آغا (ادلسمى عندىم
 )Acenagaعن تسليم مدينة اجلزائر ىو أن القايد زلمد  -وىو أحد اليهود الذين
دخلوا اإلسبلم  -ذىب إليو مع رلموعة من األعبلج واألتراك ومنعوه من ذلك واعتربوه
مهانة وخزيا ،وذ ّكروه بكل ما بذلوه من أجل ىذه األرض.
ويرى صاحب ادلقال يف هنايتو  -كخبلصة  -أنو بعدما أورد الرسائل الثبلث اليت
اعتمدىا يف ربليل ادلسألة مل يعد األمر يقبل نفي ىذه ادلفاوضات اليت جرت حسبو
خبلل  .1542 - 1541 - 1540غَت أنو فتح قوسا يف النهاية تريث من خبللو
يف احلكم على نية حسن آغا من وراء ىذه ادلفاوضات حيث تساءل عن جديتو أصبل
وىو يفاوض ،كما مل يُ ِ
قص فرضية رلاراتو لشارلكان اقتداءً "دبعلمو" خَت الدين بربروس.

04 - L. FERAUD, Lettres Arabes de l’époque de
l’occupation Espagnole en Algérie.4

يبدأ فَتو باإلشارة إىل ما صبعو  Elie de la Primaudaieمن وثائق رمسية
األعمال اليت من
النور ىذه
ُ
إسبانية من ادلكتبة ادللكية بسيمونكاس متمنيا أن ترى َ
شأهنا إضاءة تاريخ االحتبلل اإلسباين للمنطقة .ويف انتظار نشر ىذه الوثائق طلب
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يعرف قراء اجمللة اإلفريقية ببعض الرسائل العربية
 de la Primaudaieمن فَتو أن ّ

بعد ترصبتها.
الرسالة األوىل من مستغاًل إىل خيمينس بعد مقتل سامل التومي على يد عروج
بربروس الذي مل يتمتع طويبل حبكم مدينة اجلزائر وقتل على يد Alferez Garcia
كرمو شارل اخلامس.
 Fernandez de Plazaالذي ّ
الرسالة الثانية من بعض اجلزائريُت إىل شارلكان ربمل عبارات الوفاء لو .أما
الرسالتان األخَتتان ُفوجهتا سنة  1535إىل حاكم وىران Don Martin de
 Ordoueوىو على األرجح واحد من أبناء دالكوديت.

فهم زلتوى الرسائل سهل جدا ألهنا متوفرة يف ادلقال باللغتُت العربية والفرنسية،
ُ
وىي تعج بعبارات الوالء واخلضوع والتبعية واالعتذار وفيها ذكر ألمساء شخصيات
وأسر دينية معروفة مستعدة خلدمة اإلسبان مقابل احلفاظ على امتيازاهتا واحلصول على
ات إىل الردود اليت تلقاىا أصحاهبا من اإلسبان
مقابل مادي .ويف الرسائل أيضا إشار ٌ
وذكر لبعض الذين ضبلوا ىذه الردود مثل  ،Timizويف اذلوامش تعليقات تزيد
ٌ
ادلوضوع وضوحا.

05 - LA VÉRONE (Mlle Ch. de), Deux lettres
inédites d’un roi de Tlemcen (1531-1532).5

تشَت الباحثة ابتداء إىل عثور ادلكتبة العامة وأرشيفات احلماية الفرنسية بادلغرب على
رلموعة من الوثائق بباريس عند السيد  ،Roux-Devillasأصلها من إسبانيا
أقدمها رسالتان من سلطان تلمسان الزياين موالي عبد اهلل بعث هبما سنيت 1531
و ُ
و 1532إىل إيزابيل إمرباطورة الربتغال واليت كانت ربكم إسبانيا يف غياب شارلكان
ادلتواجد حينها بأدلانيا .مث تعرج الكاتبة على عبلقة تلمسان بإسبانيا حيث كانت على
عهد أيب ضبو الثالث – ادلتوىف عام  – 1528عبلقة ربالف ،غَت أن سياسة خليفتو
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موالي عبد اهلل انتاهبا كثَت من اللبس بسبب وجود طرفُت يف ادلعادلة ومها األتراك
واإلسبان.
كان حاكم وىران ىو  ،Don Luis Fernandez de Gordobaويف
 1531رحل إىل إسبانيا مستخلفا  Don Pedro Godoyالذي ُكلف ىو
وموظف ساحة وىران الدكتور  Lebrijaبإدارة ادلفاوضات مع ملك تلمسان عن طريق
شلثلو بن يزار  Beniazarيف جانفي  .1530غَت أن السلطان آثر يف 1531
التحالف مع األتراك وىو ما وتر العبلقة بينو وبُت ابنو موالي زلمد الذي حاصر والده
بتلمسان وبعث إىل اإلسبان يطلب مساعدهتم.
غَت أن حاكم وىران  Pedro Godoyوالدكتور  Lebrijaنصحا احلكومة
اإلسبانية دبساندة موالي زلمد دون إهناء العبلقات مع موالي عبد اهلل لقطع الطريق أمام
احلضور الًتكي على الساحة الزيانية ،وذلذا جاءت الرسالتان – زلور ىذه الدراسة – من
موالي عبد اهلل إىل القيادة اإلسبانية العليا الستعادة التحالف معها.
كانت األوىل يف  08سبتمرب  1531تبعا حملادثات مع  Lebrijaيف بداية الشهر
نفسو ،وإذا جاز اعتماد الرسالة الثانية – حسب الباحثة – أمكننا اعتبار موالي عبد اهلل
حليفا رمسيا أو سريا لئلسبان ،وكان طبيعيا أن يساندوه بعد أن توجو ابنو موالي زلمد –
الذي مل حيصل منهم إال على وعود – إىل اجلزائر .وبعدما تويف عبد اهلل عام 1533
دخل ابنو تلمسان دبساندة األتراك.
بعد ىذا التقدمي أوردت الباحثة نص الرسالتُت باللغة اإلسبانية ومهدت لكل منهما
دبلخص يأيت بعده مباشرة تاريخ الرسالة ،وىو ما آثرنا نقلو ىنا للتعرف على مضموهنما
باختصار.
الرسالة األوىل مؤرخة – كما ذكرنا أعبله – ب ـ ـ  08سبتمرب  1531وىي من موالي
عبد اهلل ،بعث هبا من تلمسان إىل اإلمرباطورة يعلمها من خبلذلا برغبتو التامة يف احًتام
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شروط السلم ادلتفق عليها .وكانت ىذه الرسالة إجابة عن أخرى بعثت هبا إليو
اإلمرباطورة طمأنة لو وتأكيدا على صداقتها.
وكان موالي عبد اهلل قد كتب سابقا إىل اإلمرباطورة بذات اخلصوص غَت أن الرسالة
وقعت بيد بربروس الذي – ردبا – حاول شن حرب على تلمسان ،وىو ما أخر رد
موالي عبد اهلل الذي قرر التفاوض بشكل هنائي مع اإلسبان فبعث خادمو اليهودي
 Jacob Alegreإلسبام ادلهمة راجيا اإلبقاء بوىران على ادلوظف ادللكي الذي كانت
تربطو بو عبلقات طيبة.
الرسالة الثانية مؤرخة بـ ـ ـ  03جويلية  ،1532لكن الباحثة تقع يف خلط حيث
ذكرت يف بداية ادلقال أن الرسالتُت كلتيهما بعثتا إىل اإلمرباطورة إيزابيل ،بينما ذكرت ىنا
أن الرسالة الثانية بعث هبا موالي عبد اهلل إىل شارلكان عن طريق خادم اإلمرباطور
.Luis Fernandez de Gordoba
وكان موالي عبد اهلل قد بعث قبل فًتة وجيزة عرب خادمو  Jacob Alegreإىل
شارلكان يطلب منو عقد صلح معو مقابل دفع ضريبة ،غَت أن شارلكان مل جيبو لسبب
ما فجاءت ىذه الرسالة لطلب السلم بنفس الشروط السابقة ونفس الضريبة ادلدفوعة
سابقا دون اعتبار لؤلخطاء اليت وقعت ألنو مل يستطع ذبنبها ،وحىت شارلكان كان لو
فيها نصيب من ادلسؤولية.
 كما يرجو السلطان اإلمرباطور أن يعتربه تابعا لو وزلميا من قبلو ،مؤكدا لو أنىذا لن يضر اإلمرباطور يف شيء ،وأن بإمكانو التأكد من مسؤويل وىران
اإلسبان.
-
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يرجو السلطان اإلمرباطور أن يرفع عدد جنود احلامية بوىران ب ـ  500مسلح
قابلُت دلساندتو مقابل دفع أجرهتم ابتداء من اليوم الذي يغادرون فيو وىران
وحىت عودهتم إليها.
وإذا قرر اإلمرباطور بعث ضبلة ضد اجلزائر فعليو فعل ذلك بسرعة ألن موالي
عبد اهلل سيوفر مؤونة اجليش الربي ويقدم إىل اإلسبان رىائن من بُت أعيان
شللكتو.

06 - LESPES (R.), Oran, ville et port avant
l’occupation française (1831).6

يستهل الباحث عملو ىذا دبقارنة بُت مدينيت اجلزائر ووىران ،فاألوىل مل يقل عدد
سكاهنا منذ القرن  16وحىت القرن ( 17؟) عن  100ألف نسمة ،بينما مل يزد مثيلو يف
وىران  -ادلدينة الصغَتة  -عن  20ألفا .ومل يتم اعتبارىا مدينة كبَتة إال يف الفًتة
ادلعاصرة ،فأول إحصاء أبان عن ذباوز عدد سكاهنا  100ألف نسمة كان عام
 .1906مث يقلل من مكانة وىران قبل ( 1831تاريخ خضوعها لبلحتبلل الفرنسي)
خاصة قبل احتبلذلا من قبل اإلسبان ،فهي – على حد تعبَته – مل تكن تستحق فعبل
تسمية "ميناء".
يتحدث الكاتب عن وىران وتأسيسها سنة 903م وأىدافو ،وعن القبائل اليت
كانت تسكنها معًتفا أن ادلادة ادلتعلقة بتاريخ ادلدينة من ق  10حىت ق  16قليلة ال
تفي بغرض الدراسة .ورغم حديثو عن أمهية ادلدينة بالنسبة لتلمسان كميناء يفتح على
أوربا للتزود بكثَت من ادلواد منها فإنو يقلل من شأن وىران ثانية مربرا ذلك بدور رشقون
وىنُت يف مزاضبتها ،مؤكدا على أن وىران تركت مكاهنا تدرجييا للمرسى الكبَت الذي يوفر
ضبايةً جببالو وماءً بِواديو وسلبأً للسفن يقيها مشاكل الرياح الغربية والشمالية الغربية.
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ويعاًف صاحب ادلقال قضية الكثافة السكانية بوىران معتربا اذلجرة األندلسية سببا يف
زيادهتا ،سواء اليهودية أو اإلسبلمية ،مذكرا ببعض األمساء اليهودية كاحلاخام سيمون بن
مساح دوران وعمران إيفرايت الذي حارب كثَتا من العادات اليت جلبها اليهود احملليون من
ادلسلمُت.
ويعود الكاتب إىل الفًتة الوسيطية حيث كان التجاذب قويا على مستوى البحر
ادلتوسط وقد كثرت األطراف ادلتنازعة ،غَت أن سياسة ادلرابطُت وادلوحدين شجعت على
قيام عبلقات سلمية فصارت التجارة بُت الضفتُت تنتعش وصار لوىران نصيبها ضمن
ىذه احلركية التجارية .كما يعرج الكاتب على تنامي مكانة ميناء وىران يف العهد الزياين
حُت صارت القوافل التجارية ربط رحاذلا بو.
وال خيفي  LESPESموقفو ادلؤيد الحتبلل اإلسبان لوىران وفرحتو بقهر حبارهتا
حولوا ادلرسى الكبَت إىل "عش للقرصنة" يرىب سكان السواحل .ويذ ّكر جبهود
الذين ّ
إيزابيبل الكاثوليكية وخيمينس لغزو شللكة تلمسان ،مث باحتبلل وىران وأىم األحداث
اليت تلت ذلك حىت إخضاع األتراك لتونس عام  1574حيث مل يبق لئلسبان على
الساحل ادلتوسطي سوى وىران وادلرسى الكبَت ومليلية.
ويذكرنا الكاتب بأىم زلاوالت ربرير وىران من االحتبلل اإلسباين وجيعلها سبعة:
 حصار ادلرسى الكبَت من قبل حسن باشا عام 1563 مهاصبة األتراك لوىران يف 1604 احلصار الربي والبحري لوىران عام 1639 حصار ادلرسى الكبَت يف 1675 زلاولة موالي إمساعيل ربرير وىران عام 1973 حصار وىران وادلرسى الكبَت من قبل باي معسكر مصطفى بوشبلغموأتراك اجلزائر منذ  1705وسقوط وىران يف أيديهم يف  1707واستسبلم
ادلرسى يف ( 1708ص )298
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مث يعود الباحث إىل الكثافة السكانية بوىران يتتبعها منذ بداية القرن  ،16مث
يتحدث عن حصون ادلدينة وأبواهبا وحالة شوارعها ومنازذلا معتمدا على تقارير حكامها
وشهادات الكتاب ،إضافة إىل حديثو عن التحوالت اليت عرفتها ادلدينة عند ربريرىا عام
 1792خصوصا تلك اليت مست القبائل احلليفة لئلسبان.
كما طرق ادلؤلف – على عادة كثَت من الفرنسيُت – مسألة زبلي اإلسبان عن
وىران نظرا للحالة اليت آلت إليها معرجا على فشل ضبلة أوريلي سنة  1775وعلى
مفاوضات ادللك شارل الثالث مع الداي زلمد بن عثمان باشا اليت أوصلت إىل اتفاقية
 1780اليت عاجلت  -يف بعض بنودىا – قضية إخبلء وىران مقابل احلفاظ على
امتيازات التجارة اإلسبانية وتوقف القرصنة.
ىذا ومل يغفل الكاتب عن احلديث عن زلزال  09 -08أكتوبر  1790الذي دمر
ادلدينة حيث بقي  2000شخص ربت األنقاض ،وعن حركة التعمَت اليت عمد إليها
الباي الكبَت بعد استبلم ادلدينة ،مث عن احلركة التجارية اليت عرفتها وىران مع أطراف
أوربية سلتلفة ودور اليهود يف ىذا ،ليعطينا أخَتا صورة قاسبة للمدينة حُت استلمها
الفرنسيون عام  1831وكيف كان عليهم أن يعيدوا بناءىا من جديد؟؟؟
07- CASENAVE. J. Contribution à l’histoire du
Vieil Oran: Mémoire sur l’état et la valeur des
places d’Oran et de Mers-el-Kebir.7

ات كتبها  Don José Vallejoيف األيام األوىل لعام 1734م
ىذه مذكر ٌ
مباشرة بعد توليو حكم وىران وادلرسى الكبَت هناية 1733م ،وىو ثالث حكامها بعد
استعادهتا عام  .1732وقد قام  CASENAVEبًتصبتها إىل الفرنسية بعد أن قدم
ذلا ببعض ادلعطيات الرئيسية حول ادلدينة وكيف خضعت لئلسبان يف  1509معرجا
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على ربريرىا األول من قبل الباي بوشبلغم عام  1708واستعادهتا من قبل اإلسبان يف
 01جويلية  1732مث ربريرىا الثاين على يد الباي زلمد بن عثمان الكبَت عام .1792
وقبل عرض التقرير ذ ّكر ادلًتجم دبوقف البايلك وقبائلو من سيطرة االسبان على
ادلدينة عام  1732وادلتمثل يف زلاولة استعادهتا ،وكيف أن ىذه القبائل استقرت على
أطرافها على أمل النجاح يف دخوذلا رلددا ،وقد ضاق مركيز وىران Santa Cruz
هبذا ضرعا فقرر اخلروج حبامية فيها  100جندي وفرق اجلزائريُت وراح يطاردىم لكنو
اصطدم بعد ذلك جبيش كبَت فمات من حاميتو الكثَت وفرت البقية .فبعد مطاردة جادة
سبت إصابة ادلاركيز و 30من جنده وألقي القبض على ادلاركيز De Valdecanas
والكولونيل  Joseph Pinelوكادت ادلدينة تُستعاد لوال وصول كتيبيت Ultonia
و Aragonاللتُت ادلوقف اإلسباين.
ويف  10جوان  1733فقد ادلاركيز  800 Villadariasجندي فعزلتو إسبانيا
رغم اجلهود اليت بذذلا يف ربصُت ادلدينة ،وعينت مكانو  Don Vallejoالذي ظل يف
ادلنصب حىت  ،1738وقد عُرف باىتمامو بتحصُت ادلدينة مستعينا بثبلثة مهندسُت؛
 Don Diego Bordik – Don Jean Ballester – Zafraحيث أقام
حصنُت جديدين مها Saint Ferdinand :و Saint Charlesوأمت حصونا
سابقة ىي Saint Philippe :و Santa Cruzو Saint Jacquesوأدخل
تعديبلت على احلصون التالية Sainte Barbe :و Pierre Saintو Saint
 Ignaceوأعاد بناء كنيسة القصبة .Chapelle de l’Alcazaba
ومن إصلازات حاكم وىران  Don Vallejoإنشاؤه لكتيبة نظامية من اجلزائريُت
الذين يسكنون ادلدينة ،وقد وافقت وزارة احلربية اإلسبانية على ىذا اإلجراء يف  10ماي
 1734وأصدرت قانونا خاصا هبذه القوات التابعة لئلسبان .ويف  1738استدعت
إسبانيا ىذا احلاكم ليشغل منصبا عاليا يف اجليش ادللكي وعوضتو ب ـ ـ Don Joseph
.Basile Aramburu
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ويف هناية التقرير الذي كتبو  Don Vallejoيصل إىل نتيجة صدمت كثَتا من
اإلسبان مفادىا ضرورة التخلي عن وىران وادلرسى الكبَت ،معطيا األدلة على أن دولتو ال
تستفيد من احتبلذلا ذلما ال ماديا وال أخبلقيا ،وإمنا تصرف أمواال طائلة بغَت فائدة ،وىو
ما يفسر ذلجتو ادلتشائمة اليت ضبلتها عبارتو األخَتة يف التقرير" :ال يمكننا إال أن نقول
بأن إسبانيا قايضت أكواما من الذهب بجبال من الحجارة ،وال يمكنها أبدا أن
تستفيد من هذه الممتلكات ،ال لشرفها وال لتجارتها وال لنشر الديانة الكاثوليكية".
أما التقرير فقد قسم على الشكل التايل:
القسم األول:
 وصف ادلرسى الكبَت ووىران وصف احلصون وصف العُت (منبع ادلاء) واحلدائق وصف ادليناءالقسم الثاين:
 تأمبلت يف احتبلل وىران ووضعيتها ماذا يكلف االحتفاظ هباالقسم الثالث :القبائل اجلزائرية الرئيسية يف شللكة تلمسان
القسم الرابع:
 سياسة حكام وىران ذباه اجلزائريُت الضرائب الغزوات توزيع الغنائماخلاسبة.
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ورغم أن ىذا التقرير مل تأخذ بو السلطة اإلسبانية ومل تًتك وىران وادلرسى الكبَت فإنو
ديثل للباحث مادة ىامة يستفيد منها يف التعرف على وىران وأبراجها وسكاهنا وادلرافق
العمومية فيها ،وعلى القبائل احمليطة هبا ،وعبلقة اإلسبان هبم وغَتىا من ادلسائل اذلامة.
لكن جيب التعامل حبذر مع فكرة  CASENAVEالقائلة بأن ادللك كارلوس الثالث
قرر ترك ادلدينة عام  1792بعد أن دمرىا زلزال  1790ألن يف ذلك رلانبة كبَتة
للحقيقة اليت روهتا ادلصادر احمللية اليت ربدثت عن صراع قوي بُت زلمد الكبَت باي
معسكر وبُت اإلسبان وحصار ساىم فيو حفظة القرآن الكرمي والقبائل ،وىو ما انتهى
بقبول اإلسبان بتسليم ادلدينة.
08- Berbrugger, Mers el-Kebir de 1509 à 1608,
d’après Diego Suarez de Montanes.8

يَعترب بربروجر عملو ىذا ربليبل لكتاب سواريز ال ترصبة لو ،ويقول إنو ال جيب
اعتبار ىذا الكتاب تارخيا دبعٌت الكلمة وإمنا تقييدات لكنها ىامة جدا .وقسم ىذا
العمل إىل  04زلاور:
-1الًتصبة الذاتية لسواريز ،وقد سبق لرببروجر أن نشر ىذا احملور يف "األخبار" يف
أوت وسبتمرب .1864
-2الغزوات اليت كان يشنها اإلسبان على القبائل اليت تعيش يف زليط وىران ،وأول
ىذا احملور أيضا منشور يف األخبار يف  30أوت و 11سبتمرب .1864
-3السياسة اإلسبانية يف وىران.
-4خليط وإضافات.
يقول صاحب الدراسة إن تاريخ الوجود اإلسباين بوىران ال تُعرف منو إال احملطات
الرئيسية ادلتعلقة باالحتبلل األول  1509والتحرير األول  1708واالحتبلل الثاين
 1732والتحرير األخَت  .1791لكن ىناك قضايا غَت معروفة ومنها :كيف كان
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عمل اإلسبان خارج مدينة وىران من وجهة نظر ثبلثية :احلرب ،السياسة ،التجارة؟
ويضيف أنو مل يكن يف االستطاعة اإلجابة على ىذه األسئلة لوال ظهور سلطوط سواريز
الذي سيمكن من إرضاء القارئ.
مث يبدأ يف عرض حياة سواريز ونكتفي ىنا باإلشارة إىل تاريخ ميبلده ( 01ماي
 )1552وأنو ولد من أبوين نبيلُت خدمهما حىت  1574لكن معاملة أحد إخوتو
السيئة لو جعلتو يًتك منزل العائلة ،وأنو وصل إىل وىران يف  1577ليقدم هبا خدمة
دلدة  27عاما.
حيمل الكتاب بعض االختبلفات مع فاي يف "تاريخ وىران" حيث ذكر األول
مثبل أن ادللك فيليب الثاين عمل منذ  1574على ربصُت مدينة وىران وبعث من
أجل ذلك مهندسو الكبَت األمَت  Vespasien de Gonzagueبينما اعترب فاي
ىذه الشخصية من حكام وىران.
حيدثنا سواريز بالتفصيل عن الغزو الذي كان ديارسو اإلسبان يف بايلك الغرب
عموما وعلى القبائل احملاذية للمدينة خصوصا ،وىو مستاء من أداء اجلنود الذين
ينتمون إىل جيل الحق جليلو ،حيث يساعد اجلزائريُت  -بتصرفاتو الطائشة  -على
الفرار والتخلص من عواقب الغزو .كما يتحدث عن "اخليانة" اليت كان ديارسها بعض
اجلزائريُت ويصفهم وىم ينقلون األخبار ويدلّون اإلسبان على الدوار ادلقصود ،مبيّنا
الدوافع اليت جعلتهم يقومون بذلك ومنها احلقد على شيخ القبيلة.
ويبدو أن بربروجر  -رغم اجلهد الذي بذلو يف تعريفنا هبذا اإلنتاج اذلام لسواريز -
يفوت الفرصة لتربير اذلجمة االستعمارية الفرنسية على اجلزائر ،حيث يقارهنا يف ص
مل ّ

 201مع االستعمار اإلصلليزي يف إفريقيا ويعترب أن الرأي العام األوريب حا َكم إيالة
اجلزائر على ما قامت بو يف البحر ادلتوسط ،وأن ىذه احملاكمة ّفوضت الفرنسيُت
لبلنتقام منها.
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09- PESTEMALDJOGLOU (A), Mers-el-Kébir,
Historique et description de la forteresse.9

يبدأ الباحث جبغرافيا ادلرسى الكبَت فيحدد امتداداتو وحدوده متحدثا عن شبو
اجلزيرة اليت فيو (900م×200م) وعن اخل ليج الصغَت ،ومبينا أمهية ادلرسى بالنسبة

لوىران ،فاألندلسيون اختاروا ىذه ادلنطقة ألنو ناسب نشاطهم التجاري مث التفتوا
شرقا فوجدوا الطبيعة مبلئمة لبناء ادلدينة فكانت وىران .مث يسوق الكاتب كبلم
ادلؤرخُت األوائل حول ميناء ادلرسى الكبَت كابن حوقل والبكري واإلدريسي وأيب الفداء
مذكرا أن االسم غاب من كتابات ابن خلدون رغم حضور وىران فيها يف خضم
حديثو عن أحداث ببلد ادلغرب.
يف  1501حاول الربتغاليون – يف إطار صلدة البنادقة ضد األتراك – السيطرة
على وىران وادلرسى الكبَت لكن ادلقاومة كانت فعالة وأسفرت عن ىزدية برتغالية كانت
نتيجتها أل ًفا بُت قتيل واسَت .ويقف الباحث عند اتفاقية طورديزيبلس اليت حددت
رلال نفوذ إسبانيا والربتغال وجيعلها خطأً يف 1497بينما كانت يف  07جوان
.1494
ويف إطار احلديث عن تاريخ ادلرسى يقف الباحث عند سنة  1504حيث
حاول اإلسبان دخول ادليناء والسيطرة عليو ولكن احملاولة فشلت وقُتل قائد ادلرسى
بتهمة التآمر مع العدو ،ويف  13سبتمرب  1505يقع ادلرسى بأيديهم ويُسمح
للجزائريُت بادلغادرة شريطة ترك ادلدافع والبارود ،ويتم ربويل ادلسجد إىل كنيسة
القديسة مرمي على خبلف امسها الشائع يف الكتابات التارخيية (كنيسة القديس
ميقيل).
وبعد السيطرة على وىران يف  1509وحىت  1558شكل ادلرسى الكبَت نقطة
إنزال اجليوش القادمة هبدف غزو ادلناطق الداخلية ونقطة اسًتاحة للقوات اليت تغزو
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مشال إفريقيا .ويتوقف الكاتب عند حصار حسن باشا لوىران يف فيفري 1563
وكيف ربول – بعد فشلو – إىل عُت الًتك هبدف ال سيطرة على ادلرسى مستخدما
قوات قبائلية بزعامة ابن سلطان كوكو ،فكان اذلجوم عليو بُت  15أفريل و 07ماي
ليبدأ القصف بادلدفعية يف  15ماي ،لكن يف  08جوان وصلت قوات إسبانية
أفشلت احلصار.
وخبصوص الفًتة بُت  1600و 1830يقر الباحث بعدم امتبلكو مادة تارخيية
سبكنو من ا لكتابة ،ورغم ىذا يتحدث عن ربرير ادلرسى يف  17جانفي  1708بعد
ربرير وىران بأسابيع ،لكنو يهمل تاريخ ادلرسى خبلل فًتة التحرير ىذه حيث ال
يقف عنده وال يعطي تفاصيلو ليقفز إىل  01جويلية  1732أي تاريخ عودة
االحتبلل اإلسباين مقرا أن وىران وادلرسى الكبَت مل يعد ذلما النفوذ الذي كان يف
مرحلة االحتبلل األوىل ،وينتهي الباحث إىل ربرير ادلدينة وادليناء يف  1792حيث
غادر اإلسبان يف مارس من ىذه السنة زلافظُت على امتيازات ذبارية بادلرسى حسب
اتفاقية  12ديسمرب .1791
ويف الصفحات ادلوالية من البحث يهتم الباحث بدراسة:
 عمليات التحص ينات ادلتتالية للمرسى الكبَت الكثافة السكانية فيو وصف ادلرسى قبل  1563وبعدىا خاصة خبلل القرن 18 حالة ادلرسى وقت كتابة ادلقال يف 1940كما أدرج رلموعة سلططات أرشيفية للمرسى توضح حالتو خبلل ادلرحلة
ادلدروسة ،ومبلحق درس فيها حالة ادليناء ،ومسألة ادلاء وحالة ادلدفعية.
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10 -CASENAVE (J.) Les Gouverneurs d’Oran
pendant l’occupation espagnole de cette ville:
(1509-1792).10

يبدأ  Cazenaveموضوعو باحلديث عن احتبلل ادلرسى الكبَت يف  13سبتمرب
 1505وىو الذي مساه اإلغريق  Theon Limenدبعٌت ميناء اآلذلة ومساه الرومان
 Portus Diviniأي ادلوانئ اإلذلية ،مث عن احتبلل وىران يف  1509مشَتا إىل دور
الكاردينال خيمينس يف ذلك.
وقدم الكاتب مربر اىتمامو هبذا ادلوضوع وىو احتفال فرنسا بالذكرى ادلئوية
الحتبلل اجلزائر واليت تزامنت  -حسب الكاتب  -مع تدوين تاريخ ادلستعمرة بعناية
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خاصة ،فك انت مسامهتو من خبلل ضبط قائمة حكام وىران ،ومن خبلل دراسة طبيعة
تسيَت ادلدينة إداريا قبل ذلك.
وكان حاكم وىران يلقب ب ـ Capitaine Général des Royaumes
de Tlemcen et de Ténès et Gouverneur des Places
 d’Oran et de Mers El Kebirويف  1534أضاف دالكوديت إىل لقبو
عبارة القاضي األكرب  Grand Justicierفصار لو حق قيادة اجليش واإلشراف على
العمليات العسكرية والقضاء واإلدارة.
ويف القرن  18صار للحاكم لقب شريف؛ احلاكم العام le Commandant
 Généralلكن مع حذف عبارة "تلمسان وتنس" ليأس اإلسبان من السيطرة عليهما.
ويعتمد  Cazenaveىنا على  Diego Suarezالذي نقل إلينا بعض ادلراسبلت
الرمسية اليت ضبلت ىذه األلقاب وشروط تويل ادلسؤولية واألجور اليت يتلقاىا كل حاكم.
كان ىؤالء احلكام يتمتعون بسلطة تامة يف وىران وادلرسى الكبَت حيث ال يقبلون
وجود أي إداري معهم ،وال يقدمون تقريرا إال إىل ادللك الذي عينهم يف ادلنصب ،وكان
حلاكم وىران  06مساعدين من بينهم شلثل ادللك وحاكم ادلرسى الكبَت .وكان لو احلق
يف التصرف مع حكام تلمسان (يف الفًتة األوىل من االحتبلل) ومع القياد وشيوخ
الدواوير وزعماء القبائل وادلدن ،حيث يعطي األمان دلن يشاء ودينعو عمن يشاء ،وحيالف
أو حيارب كما يشاء .وصلد يف ىذا ادلقال تفصيبل لطرق معاملة اإلسبان للقبائل اجلزائرية
من حيث السلم واحلرب والتجارة والضرائب اليت كانوا رلربين على دفعها ،ويقدم الكاتب
(ص  )267منوذجا دلعاىدة بُت حاكم وىران Marquis de Floris y Avila
مع شيخ قبيلة بالقطاع الوىراين.
ويعطينا  Cazenaveابتداء من ص  284نظرة إصبالية على الوثائق اليت اعتمدىا
يف ضبط قائمة حكام ادلرسى الكبَت ووىران ،مع إشارة خفيفة إىل وجود بعض "اذلفوات"
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يف بعضها ،مث يعمد إىل رسم ىذه القائمة (من ص  )289بدءا حبكام ادلرسى وانتهاء
إىل حكام وىران منذ  19ماي  1509حىت ربريرىا الثاين.
فمنذ  26فيفري  1791أصبحت وىران ربت حكم Don Juan
 Courtenالذي صار يبذل اجلهد ليتجنب سقوط ادلدينة اليت حياصرىا الباي زلمد
الكبَت ،بينما كان  Floridablancaيفاوض الداي زلمد بن عثمان باشا (الذي تويف
يف  12جويلية  )1791مث الداي حسن ،وتوصل مع ىذا األخَت إىل اتفاق 12
سبتمرب  1791الذي وافق عليو ادللك كارلوس الثالث يف  09ديسمرب  1791دبدريد،
لَتحل آخر حكام وىران باذباه إسبانيا من ادلرسى الكبَت يوم  29فيفري  1792على
منت الباخرة .Saint Joachim
11 - PESTEMALDJOGLOU (A), Ce qui subsiste
de l’Oran espagnol.11

كان ىذا الباحث مكلفا باألرشيف يف عمالة وىران ،وكاتبا جلمعية اجلغرافيا واآلثار
بذات ادلدينة ،ولذا أصلز حوذلا ىذا ادلقال الذي بدأه باحلديث عن تأسيسها يف 902م
 سلالفا ما ذكره 903( Lespesم)  -وخاصة عن مكانتها حيث أكد ىذا الباحثأن ميناءىا عرف يف ظل الدولة الزيانية ثراء مل يَعرف لو مثيبل إال يف الفًتة الفرنسية،
وربدث عن سقوطها يف يد اإلسبان يف  19ماي 1509م مث عن ربريرىا األول عام
1708م على يد الباي بوشبلغم الذي يسميو خطأ "زلمد" بينما امسو مصطفى ،وىو
ادلعروف عند اإلسبان بـ ـ  Bigotillosأي ).(le Moustachu
ادلقال يرسم صورة عامة ألىم ما بقي من وىران "اإلسبانية" مع بيان أىم التغيَتات
اليت طرأت على حصوهنا وطرقها وبناياهتا ،ويعطي الدارس فرصة مقارنة ما كانت عليو
وما آلت إليو سواء يف فًتة التحرير الثاين ( )1830-1792أو فًتة االحتبلل الفرنسي.
أما خطة البحث فيوضحها الكاتب منذ البداية وتشمل احملاور التالية:
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 ماذا بقي من جدران ادلدينة وقلعتها ما بقي من قصورىا وحصوهنا كلمة حول القبلع اليت ربمي ادلنحدر.غَت أن مادة ادلوضوع ليست مقسمة حسب ىذه اخلطة ،فقد ازبذ صاحب ادلقال
ادلخطط احلايل للمدينة ( )1936منطلقا لرسم سلطط قدمي ذلا يعود إىل الفًتة اإلسبانية،
متحدثا عن حائط ادلدينة الذي يبلغ طولو  2157مًتا والذي فُتح فيو بابان؛ باب
تلمسان وباب  Canastelمنبها إىل األخطاء اليت يقع فيها الناس على أيامو كاخللط
بُت إحدى القبلع ادلكتوب عليها  1738وقلعة  Torre Cordaاليت كانت تقع
بعيدا عن ىذا الباب حيث أقيمت كنيسة  Saint-Andréمكان مسجد تركي .أما
باب  Canastelفهو ادلدخل الرئيسي للمدينة ،ومنو كان الناس ديرون ببضائعهم .ويف
أعلى الباب توجد قلعة مربعة تُرى من شارع مدريد.
وينقل إلينا الباحث صورة القصبة ) (Casbah ou Citadelleاليت مل يبق
منها شي ء يعود إىل ما قبل االحتبلل اإلسباين سوى ادلفتاح الذي سلمو حاكم ادلدينة يف
 1509إىل الكاردينال خيمينس ،والذي ما زال زلفوظا بادلتحف الوطٍت لآلثار دبدريد
حسب ما ذكره إسكَت يف .Iconographie Historique de l’Algérie
وكان الباي بوشبلغم قد ازبذ القصبة مقرا لو خبلل فًتة التحرير األوىل (-1708
 )1732وكان حرمو حيث احملكمة العسكرية على أيام صاحب ادلقال.
وكان ىذا الباحث قد اىتم يف مقالو بقضايا كثَتة منها:
 ادلنازل الوىرانية اليت قسمها إىل قسمُت؛ إسبانية وموريسكية مع بيانخصائص كل منهما.
 البحرية ويقصد اجلهة ادلطلة على البحر واليت مل تكن السفن ترسو هباقبل االستعمار الفرنسي وإمنا ترسو بادلرسى الكبَت .ويف ىذه الواجهة ُوجدت
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ادلخازن والثكنات .أما تعمَت ىذا احلي فيعود إىل هناية القرن  18حسب
لوحة مؤرخة ب ـ .1789
وال يغفل الباحث عن بيان التحصينات اخلارجية خصوصا يف قصر Santa
 Cruzالذي مت بناؤه – على حالتو األخَتة – ما بُت  1738 -1735من قبل
حاكم وىران  Vallejoمكان قصر سابق يعود إىل ق .16
كما يشَت الباحث إىل الكتابات اإلسبانية اليت غزت ادلدينة واليت بلغ عددىا 65
ومل يبق منها إال ُ 18حيتفظ بثبلثة منها يف ادلتحف البلدي بوىران ،ويذكر تواريخ كل
منها وادلكان الذي توجد بو ،وكلها مكتوبة باإلسبانية إال واحدة كتبت بالبلتينية.
مالحظة  :أحلق الباحث مقالو دبجموعة من الصور ادللتقطة جلهات من وىران لكنها

يفوت على
درج مباشرة عقب ادلقال وإمنا أدرجت ابتداء من ص  ،1083وىو ما ّ
مل تُ َ
القارئ فرصة االطبلع عليها ،ولذا أرجت بعضا منها ىنا تعميما للفائدة:
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12 - PESTEMALDJOGLOU (A), Le consulat
français d'Oran de 1732 à 1754.12

ادلوضوع ىام جدا بالنسبة للذين يدرسون تطور العبلقات الدبلوماسية بُت
إسبانيا وفرنسا بوىران وللذين يهتمون بتجارة اإليالة يف با يلك الغرب مع القوى
األوربية ،فضبل عن صدام مصاٌف الدول األوربية وتداخلها واليت كانت وىران مسرحا
واسعا ذلا.
دير الباحث عرب مرحلة ازدىار التبادل التجاري بُت ادلغرب واألندلس وتنامي
ادلبادالت بُت القوى البحرية ادلتوسطية؛ بيزا  ، Piseجنوة ،البندقية ،مرسيليا وكاتالونيا
ليصل إىل إقرار مبدئي بًتاجع ذبارة وىران عقب احتبلذلا من قبل اإلسبان يف 1509
حيث توقفت مبادالهتا مع تلمسان الزيانية ومع ادلناطق الداخلية اليت صارت بيد
األتراك ،ومل يستطع اإلسبان توفَت ضمانات للمتعاملُت معهم ،ولذلك اقتصر
نشاطهم على استَتاد ادلؤونة الضرورية.
وكان تعيُت نائب قنصل فرنسي بوىران من قبل القنصل الفرنسي بأليكونت ألول
مرة كنتيجة للتوافق الفرنسي اإلسباين عام  1700الناتج عن اعتبلء فيليب اخلامس
عرش ادللوك الكاثوليكيُت .وبعد ربرير وىران األول فُتح اجملال أمام مفاوضات دولية
حيث حصل اإلصلليز – أعداء اإلسبان  -على حق ادلتاجرة مع وىران ،فعمل
القنصل الفرنسي باجلزائر  Clairambaultعلى احلصول على امتيازات شلاثلة لكنو
مل حيصل من الداي إال على تسويفي ،ووجب انتظار الفرنسيُت  11عاما حىت 17

ديسمرب  1719لتحصل فرنسا على حق تعيُت نائب قنصل يف وىران يتبع القنصل
الفرن سي دبدينة اجلزائر ،ورغم ىذا وجب االنتظار أيضا  11عاما أخرى لتطبيق ىذا
االتفاق.
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وكان العائق األكرب ىو تدخل اإلصلليز للحفاظ على امتيازاهتم بوىران إضافة إىل
الغرفة التجارية دبرسيليا اليت عملت على االستحواذ على حق تسيَت ادلؤسسات
الفرنسية باجلزائر ،والتاجر  Bernard Michensالذي أقنع الداي دبنحو
امتيازات ذبارية بوىران ابتداء من  1723وىو ما احتج عليو رللس مرسيليا على
اعتبار أنو سلالف التفاقية  1719ادلذكورة أعبله ،متهما  Michensبإعطاء وعود
للداي دبنحو مبلغ  200جنيو.
وبعد فشل ىذا التاجر عُُت  Dominique Dedauxمنذ  1730نائب
قنصل فرنسي بوىران ،واستطاع خبلل السنتُت ادلواليتُت إحراز صلاح يف ربط عبلقات
مع البايلك ومع األىايل ،غَت أنو تورط يف تنبيو مونتمار اإلسباين يف  30جوان
( 1732ليلة استعادة وىران) إىل أن الباي أخرج النساء واألطفال من ادلدينة بنية
العودة للدفاع عنها ،وكا ن ىذا االتصال مساعدا لئلسبان ،وفلما سيطروا على ادلدينة
شبنوا فعلو ىذا وأبقوا على القنصلية الفرنسية بينما مل تكن للقوى األوربية األخرى
قنصليات يف وىران.
ويف  1752عُ ّوض  - Dedauxادلستدعى إىل كاتالونيا لشغل منصب
فعوضو
القنصل هبا  -بالقنصل  Davidلكن مدريد رفضت استقبالو يف وىران ّ
 ،Pierre Pratويف ص  225من ادلقال بيان دلهامو خاصة بعد تفويضو رمسيا من
قبل ادللك بتاريخ  23ديسمرب .1754
مث يعود ادلؤلف إىل  Dedauxيتتبع حياتو وتنقبلتو وحركاتو ادلشبوىة خاصة
وقد تلقى منذ  1734منحة سنوية من ادللك اإلسباين تقدرت بـ ،Pistoles 100
وظل يتنقل بُت وىران وإسبانيا حبجة معاجلة زوجتو من آثار مناخ وىران ومعاجلتو ىو
أيضا حىت أن فًتة  19عاما اليت قضاىا يف منصب القنصل غاب خبلذلا فًتةً ال تقل
عن  06سنوات؟؟؟
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ورغم انتقال الباحث من قنصل إىل آخر إال أنو كان يعود باحلديث إىل األول
مهتما بقضاي ا شخصية أثرت على خط التمثيل الدبلوماسي ليصل من خبلذلا إىل
استنتاج ىام؛ إن مثول  Dedauxعامي  1737و 1739أمام زلكمة عادية يدل
على أن الوضع القانوين للقنصل الفرنسي مل يكن عاديا.
يعرج الباحث على
ويف إطار احلديث عن الوضع الدبلوماسي الفرنسي يف وىران ّ
الكثافة السك انية الفرنسية بادلدينة مؤكدا على أن كثَتا من الفرنسيُت دخلوىا مع
مونتمار ،وىو ما جعل الداي حيتج لدى القنصل الفرنسي دبدينة اجلزائر على
اإلعانات اليت قدمها ىؤالء الفرنسيون (وعددىم ما بُت  4000و )5000لئلسبان.

وحياول الكاتب التنبيو إىل أن ىؤالء كانوا سويسريُت أو من والونيا جنوب بلجيكا
احلالية ) (Des Wallonsلكنو مل ِ
ينف مشاركة بعضهم بصفتهم فرنسيُت ومل ي ّد ِع
ربول ىذه ادلساعدة إىل اتفاق فرنسي إسباين.
– يف ادلقابل – ّ
وال يُتم الباحث مقالو ىذا حىت حيدثنا ضمن عدة صفحات عن:

 حالة التجارة الفرنسية بوىران ضمن ىذا التمثيل الدبلوماسي توسع التبادل التجاري الفرنسي مع البحارة اجلزائريُت ومع اإلصلليز وأثر ذلكعلى ادلوقف اإلسباين الذي أحس بضياع مصاحلو يف باليك الغرب.
استنتاجات:

 اىتم الفرنسيون يف اجمللة اإلفريقية بالكتابات التارخيية اليت ظهرت ببايلك الغربو ّأرخت لوىران من حيث احت بلذلا وربريرىا األول والثاين ودور قبائلها يف دعم
الوجود اإلسباين هبا أو إهنائو.
 رغم التنافس االستعماري الفرنسي اإلسباين ظل كثَت من الباحثُت الفرنسيُتيأسفون على هناية االحتبلل اإلسباين بوىران ،فلطادلا اعتربوه واجبا مسيحيا
خلّص أوربا من "عش القرصنة" على حد تعبَت .Lespes
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 ظل الفرنسيون يشككون يف قيمة الكتابات احمللية ويثمنون الكتابات اإلسبانيةيف ادلقابل ،كما فعل بربروجر حُت ناقش قضية تفاوض حسن آغا مع شارلكان.
 عاجلت ىذه الكتابات مسألة زبلي إسبانيا عن وىران حبكم أهنا مل تعد تنفعها،ويف ىذا تقليل رىيب من جهد البا يلك من أجل ربرير ادلدينة.
 رغم أمهية ىذه الكتابات فإهنا كثَتا ما ضبلت تضاربات واضحة وصلت إىل حدالتناقض ،وىو ما يتطلب من القارئ حذرا شديدا.
 اىتمت ىذه الكتابات دبسألة خيانة قبائل وىران ،وعملت على تقدديها دليبلأحيانا على نفورىا من النظام العثماين وأحيانا أخرى على اهنيار البنية السياسية
على مستوى القبيلة من خبلل اإلشارة إىل التمرد على القيادات احمللية.
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