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مممممرقؾة مثالثة مضرون متؼرؼؾا م– مبداؼة ماظؼرن م

تارقخ اؾقبول/ / :

مإدي ماظـؾث ماألول معـ ماظؼرن م  -مسرف ماظؾقر ماٌؿقدط مصراسام

ضارؼا ،موحروبا مدعقؼة مبني مدوظة مضررت ماظدصاع مسـ مطقاغفا موذاتفا مووجقدػا ،محقث ممتؽّـت معـ متقجقف مضرباتم
عقجعةمألسدائفا،موبنيمتؽؿّؾمعلققلموزّػمطؾمإعؽاغاتفموراضاتفمظؾؼضاءمسؾكماىزائر،موسؾكمغظاعفاماظذيمرصضم
اظرطقع مواظرتاجع مأعام ماظؿقرّذات ماٌلقققة ماٌؿؽررة مواٌعؾـة مسؾك ماظلقاحؾ ماىزائرؼة.موضد مغؿج مسـ مػذا ماظصراع،م
وسـمػذهمايروبمخلائرمبشرؼةمضدّرتمبعشراتماآلالف،مؼضافمهلؿمسددمػائؾمعـماألدرىمسيماظضػّؿنيماظشؿاظقةم
واىـقبقةمظؾؿؿقدط.م
وضضقةماألدر مواظرقمضدمية مضدم ماظؿارؼخ ،مصكاللمصرتات ماظؿارؼخماإلغلاغل ماظيت ماتلؿت مباظصراعمبنيماظؼؾائؾمأوم
اظدول مطاغت مضضقة ماألدرى متشؽؾ مغقاة مسالضات ماظؿػاوض مبني مػذه ماظؼؾائؾ مأو ماظدول ،مصإعا مؼصؾح مػؤالء ماألدرىم
سؾقدامؼلكرونمًدعةماألضقؼاءمأومؼؿؿماصؿداؤػؿمبدصعمعؾاظغمعاظقةمأومسـمررؼؼماظؿؾادل.موضدمذؽؾمعقضقعماألدرىم
سي مضػيت ماظؾقر ماألبقض ماٌؿقدط ماىـقبقة مواظشؿاظقة معـقك موادعا مسي ماظعالضات مبني ماٌغرب ماإلدالعل موأوروبام
اٌلقققة ماٌؿقدطقة ،مػذا ماٌـقك مؼـؾغل ماظـظر مصقف مبإععان مظلرب مأشقاره ،موطشػ محؼائؼف ،موإسطاء مػذه ماظؼضقةم
االجؿؿاسقة محؼفا معـ ماظؾقث،مألن معلأظة ماألدرمواألدرىمملمهظمباظعـاؼةماظؽاصقة معـ مررفماظؾاحـني،موخباصةم
سيماٌغارب.م
اؾكلمات اؾداؾة:
اؾبحر األبوض ادلتودط -اؾدول األوروبوة -اؾكنوسة اؾبابوقة  -حترقر األدرى األوروبوني -اجلزائر خالل اؾعهد اؾعثماـي

اؾعنوان باإلجنلوزقة:
The efforts of the Papal Church in liberating the European prisoners in Algeria
during the Ottoman period (historical approach).
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.Abstract:
For almost three centuries - the beginning of the 16th century to the first third of
the 19th century - the Mediterranean was a fierce conflict and a bloody war between
a state that decided to defend its existence and its existence, where it was able to
inflict painful blows on its enemies and between a Christian bloc and used all its
potential and energies to eliminate Algeria , And its regime, which refused to kneel
and retreat before the repeated Christian harassment and declared on the Algerian
coast. This conflict has resulted in tens of thousands of human losses, in addition to
a large number of prisoners in the northern and southern shores of the
Mediterranean.
The issue of families and slavery is as old as history. During periods of human
history, the issue of prisoners was the core of the negotiation relations between these
tribes or countries. These prisoners either become slaves to serve the powerful or are
redeemed by payment of money or through exchange.
The issue of prisoners on the southern and northern shores of the Mediterranean
has been a major aspect of the relations between the Islamic Maghreb and the
Mediterranean Christian Europe. This trend should be carefully considered to
explore its facts and to give this social issue its right to research because the issue of
families and families has not been adequately addressed By researchers, especially
in the Maghreb.
Key words:
Mediterranean countries - European countries - the Papal Church - the liberation of
European prisoners - Algeria during the Ottoman period
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 مسرف ماظؾقر ماٌؿقدطم-6> مإدي ماظـؾث ماألول معـ ماظؼرن م6;رقؾة مثالثة مضرون متؼرؼؾا م– مبداؼة ماظؼرن م
محقثممتؽّـتمعـم،موحروبامدعقؼةمبنيمدوظةمضررتماظدصاعمسـمطقاغفاموذاتفامووجقدػا،صراسامضارؼا
م،موبنيمتؽؿّؾمعلققلموزّػمطؾمإعؽاغاتفموراضاتفمظؾؼضاءمسؾكماىزائر،تقجقفمضرباتمعقجعةمألسدائفا
وسؾك مغظاعفا ماظذي مرصض ماظرطقع مواظرتاجع مأعام ماظؿقرّذات ماٌلقققة ماٌؿؽررة مواٌعؾـة مسؾك ماظلقاحؾم
مؼضافم،موسـمػذهمايروبمخلائرمبشرؼةمضدّرتمبعشراتماآلالف،موضدمغؿجمسـمػذاماظصراع.اىزائرؼة
 موضضقة ماألدر مواظرق مضدمية مضدمم.هلؿ مسدد مػائؾ معـ ماألدرى مسي ماظضػّؿني ماظشؿاظقة مواىـقبقة مظؾؿؿقدط
 مصكالل مصرتات ماظؿارؼخ ماإلغلاغل ماظيت ماتلؿت مباظصراع مبني ماظؼؾائؾ مأو ماظدول مطاغت مضضقةم،اظؿارؼخ
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األدرى متشؽؾ مغقاة مسالضات ماظؿػاوض مبني مػذه ماظؼؾائؾ مأو ماظدول ،مصإعا مؼصؾح مػؤالء ماألدرى مسؾقدام
ؼلكرونمًدعةماألضقؼاءم
مأومؼؿؿماصؿداؤػؿمبدصعمعؾاظغمعاظقةمأومسـمررؼؼماظؿؾادل.م
ممموضدمذؽؾمعقضقعماألدرىمسيمضػيتماظؾقرماألبقضماٌؿقدطماىـقبقةمواظشؿاظقةمعـقكموادعامسيم
اظعالضاتمبنيماٌغربماإلدالعلموأوروباماٌلقققةماٌؿقدطقة،مػذاماٌـقكمؼـؾغلماظـظرمصقفمبإععانمظلربم
أشقاره،موطشػمحؼائؼف،موإسطاءمػذهماظؼضقةماالجؿؿاسقةمحؼفامعـماظؾقث،مألنمعلأظةماألدرمواألدرىم
مل مهظ مباظعـاؼة ماظؽاصقة معـ مررف ماظؾاحـني ،موخباصة مسي ماٌغارب .م موظعؾ معـ مأدؾاب ماظيت مدصعؿينم
ظؾؾقثمسيمعقضقعماألدرىم،مصذظؽمؼعقدمباظدرجةماألوديمإديمطقنمضضقةماألدرىمواالدرتضاقمػلمسيماظقاضعم
عأداةمبشرؼةمتؼؾؾتمصقفامأحداثماظزعان،مواصطكؾتمصروفماألؼام،موداولماظدػرمصقفامبنيمذطرؼف،م
صفق معرة مػؿ موشؿ،موػق مسيمأخرى مخذالن موبالء معلؿطري.موأعا ماظلؾب ماظـاغل مصقؿعؾؼ مباظؽؿ ماهلائؾ معـم
اظقثائؼ ماظيت مسـرغا مسؾقفا مسي مزبؿؾػ ماٌراطز ماألرذقػقة ماإلؼطاظقة موسي معؼدعؿفا معرطز مأرذقػ م" مبربؼـدام
صقديم" 1مم ػذهماظقثائؼمطشػتمظـاممعدىماػؿؿامماظؽـقلةمبؼضقةماألدرىماٌلقققنيمسيماىزائرمخاللم
اظػرتة ماظعـؿاغقة ،موسـ معدى ماىفقد ماٌؾذوظة معـ مررف ماهلقؽة ماظؾابقؼة مسي مروعا ،مواهلقؽات ماألخرىم
اٌرتؾطةمبفامعـمأجؾماصؿؽاكمػؤالءماألدرى،موإسادتفؿمإديمأوراغفؿموذوؼفؿ.ممم
األدرى األوربوون يف ؿدقنة اجلزائر خالل اؾفرتة احلدقثة :م
ممم ذؽؾتماظرتطقؾةماظلؽاغقةمٌدؼـةماىزائرمخاللماظعفدماظعـؿاغقة،مأدادامظؾؾـقةماالجؿؿاسقةمهلذهم
اٌدؼـةمحقثمضؿتمأثـاءمػذهماظػرتةمذبؿقساتمعـماظعـاصرماظلؽاغقةمعؿؾاؼـةمصقؿامبقـفا،موعـمأبرزمػذهم
اظعـاصر،ماألتراكماظعـؿاغققن،مواظؽراشؾة،موايضر،مواٌقرؼلؽققنماألغدظلققن،موصؽةماظربّاغقة،مواظزغقج،م
واظقفقد،مواألوروبققن.متـؼلؿمػذهماظػؽةماألخرية،مإديمذبؿقسؿني،مذبؿقسةماألوروبقنيماألحرارماٌؽقغةمعـم
اظؼـ اصؾ ،مواٌؾعقثني ماظؽـلقني ،موعقزػل ماظؼـصؾقات ،مواظؿفار ،مو موطالء ماٌؤدلات ماظؿفارؼة ،موآباءم
االصؿداء.موذبؿقسةماألدرى.ممطانمسددماألدرىماألوربقنيمسيماىزائرمخاللماظػرتةماظعـؿاغقةمؼؿغقّرمبنيم
صرتةموأخرى،موذظؽمالرتؾاطمعلأظةماألدر،موضضقةماألدرىمباظـشاطماظؾقري،موغشاطماظؼرصـةمسيماظؾقرم
اٌؿقدط،مطؿامأنمصرتاتماظلؾؿمواألعـمظعؾتمدورػامسيمتـاضصمسددماألدرىمسيمضػيتماٌؿقدط.موأعّامخاللم
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صرتاتماظصراع،مصإنمسددػؿمطانمؼؿزاؼدموؼؿضاسػمبدونمذؽ.مأوردتمبعضماظدراداتماألوروبقةمبعضم
اإلحصائقات مسـ مسدد ماألدرى ماألوربقني مسي ماىزائر ،مصفاؼدو م) (Haedoمذطرمأن مسددػؿ مسي ماىزائرم
واوزمعائؿامأظػمأدري،موسيمغػسماظلقاقمأوردماظراػبمدانم) (Danمبأنمسددػؿمطانمؼرتاوحمبنيمأظػنيم
وزيلؿائةمومثالثةمآالفمأدريمعـفؿمأظػموعائيتماعرأة،موأعاماظراػبمدومالمصايم) ( De La Fayeمصؼدم
ذطرمأغفمملمؼؾؼمسيماىزائرمدـةم6<7:مدقىمأدريانمعلقققانماثـان 2.م
م سؾكماظعؿقم،مصإنماظقثائؼماظيتمارؾعـامسؾقفامخاللمرحالتـاماٌؿؽررةمإديمإؼطاظقا،ماتلؿتمبؽـريمعـم
اظؿـاضضمصقؿامخيصمسددماألدرىماٌلقققنيمسيماىزائرمساعة،مصؼدمأوردمأحدماٌؾعقثنيماظؽـلقنيمعـم
خاللمعفؿةمضاممبفامسيماىزائرمتؼرؼرامعؤرخامسيم 61مدؼلؿربم 6<;8مجاءمصقف:ماىزائرمػلماٌدؼـةمعؼرم
إضاعةماٌؾعقثماظؽـلل،موتـؼلؿمممؾؽةماىزائرمإديمثالثمعؼارعاتمحيؽؿفامثالثمداؼات،مدايمضلـطقـةم
سي ماظشرق،موداي مععلؽر مسيماظغرب ،موػـاك مداي ماظؿقطري 3وسي مغاحقة مضلـطقـة مؼقجد مسدد مطؾري معـم
األدرىماٌلقققنيمحقاظلم،6811مأشؾؾفؿمسيماٌـطؼةماٌلؿاةممضاظةمأؼـمتقجدمطـقلةمأؼضا.موسيمعدؼـةمبقغةم
اظيتمطاغتمتلؿكمضدميامػقؾقغةمحقثمتقجدمطـقلةماظؼدؼسمأشلطني،مسيمػذهماٌدؼـةمؼقجدمعلققققنم
طـريون 4طؿامودمبفذهماٌدؼـةمشرصةموارؼةمجـقؼةم) (Casa Genoveseوعـمػذهماٌدؼـةمؼؿؿّمذقـمدؾعم
سدؼدةمباواهمعـارؼمإؼطاظقةمزبؿؾػة،موسيمعؼدعـةمػذهماظلؾعمايؾقب.موأعامضلـطقــةمصققجدمبفامثالثقنم
أدقـرامادؿؼدعفؿمدايمضلـطقـةم(مؼعينماظؾاي)معـمعدؼـةماىزائر،موترتاوحمأسؿارمػؤالءماألدرىمعامبنيم
67مو7:مدـة.مم
دجون األدرى األوربونيم
مموأعا مدفقنماظداي مسي معدؼـة ماىزائر مصؼد موصؾمسدد ماألدرى مبفا م =11مأدري ،مأشؾؾفؿ مصؼؾّققن،م
وباظؼربمعـمإحدىماظؽـائسمؼقجدمدفـمبفمحقاظلم:11مأدريمعلققل،محبلبمعاموردمسيموثقؼةمعؤرخةم
سي م 61مدؼلؿرب م 5.6<;8معؼابؾ مػذه ماألسداد مصؼد مأذارت موثقؼة مطـلقة مأخرى ،معؤرخة مسي م 77مصقػريم
 ،6<>1مأن مسددػؿ مسي ماىزائر مخالل مػذه ماظػرتة ممل مؼؽـ مؼؿفاوز متلعة موثالثقن مأدريا 6.م طاغت مػذهم
اظلفقن،متلؿّكمباغققم)(Bagnoموتعينمايؿّام،مذظؽمأنماألدرىمطاغقامؼقدسقنمسيمايؿّاعاتمأثـاءماظؾقؾ،م
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إال مأن ماالرتػاع ماٌؿزاؼد مظألسداد ماألدرى ،مدصع مبايؽقعة ماىزائرؼة مآغذاك مإدي مدبصقص معؾاغل مهلذام
اظغرض،مععماحؿػازفامبـػسماظؿلؿقة 7م
مممطاغت مدفقنمعدؼـةماىزائرمذؾقفةمإديمحدمطؾريمباٌـازلماظلؽـقة،مأيمأغفامطاغتمتؿأظػمعـم
بفق مداخؾل مؼؿقدط ماٌؾـك ،مهقط مبف مأروضة معؼلؿة مإدي مشرف معؿػاوتة ماٌلاحة ،محقث متأوي ماظغرصةم
اظقاحدةمعامبنيم6:مو71م أدريا،موػلمخاظقةمعـماألثاثمإالمعـمحصائرمعصـقسةمسيماظغاظبمعـماظؼصبمأوم
ايؾػاءمؼلؿكدعفاماألدرىمأثـاءمغقعفؿ.8موتـؼلؿمدفقنماألدرىمسيمعدؼـةماىزائرمإديمضلؿني:م
-

دجون اؾباقلك.

وؼعقدمتارؼخمتأدقسمػذهماظلفقنمإديماظؼرنماظلادسمسشر،موطانمسددػامسيماظؾداؼةماثـان،ماظلفـم
اظؽؾريماظذيمطانمؼؼعمسيمذارعماظلققماظؽؾريمباظؼربمعـمبابمسزون،9موطانمؼلؿكمأؼضامدفـماٌؾؽمألنم
خريماظدؼـمػقماظذيمأدلف،موغظرامظلعةمعلاحؿفمصؼدمطانمؼـزلمبفمسددامطؾريامعـماألدرى،مصؼدمذطرم
ػاؼدومأنمػذاماظلفـمطانمؼضؿمعامبنيمزيلؿائةموأظػلمأدري،10موػذامأثـاءمصرتةمحؽؿمحلـمصقـقزؼاغق

11

م

وؼأتلمبعدماظلفـماظؽؾري،مدفـماظؾادؿارد،12مأضؾمعـماألولمعلاحة،موػقمعؼلؿمسؾكمشرارماظلفـم
اظؽؾريمإديمشرف،موػقمزبصصمظألدرىماٌؽؾػنيمباظعؿؾمسيماألذغالماظعاعة،موؼعرفمػؤالءماألدرىمبادؿم
سؾقدماٌكزن،مألغفؿمعـمأعالكماظدوظة .13ممؼضؿمدفـماظؾادؿارد،مطـقلةمحيلمصقفاماألدرىماٌلققققنم
صؾقاتموضداسمأؼامماألحد،موسيماٌـادؾاتمواألسقادماظدؼـقةماٌكؿؾػة،موؼرتدمسؾكمػذاماظلفـماظعدؼدمعـم
اٌؾعقثني ماظؽـلقني ،مورجال ماظدؼـ معـ ماظؼلاودة ،موذظؽ مظؿؼدؼؿ معا مؼعرف مسـد ماٌلقققني مباظدسؿم
اظروحل،موؼرتاوحمسددماألدرىمصقفمعامبنيمأربعؿائةموزيلؿائة،مؼؿؿؿعمأشؾؾفؿمحبرؼةمسيمايرطة .14وععم
تزاؼدمسددماألدرى،مأصؾحمعـماظضروري ،مبـاءمدفقنمجدؼدة،مصؼدمأضقػمإديماظلفـنيماظلابؼنيمدفـم
ثاظث،مػقمدفـمدقديمريقدي ،15مودفـمرابعمػقمدفـماظغاظريات ،16موتالمبعدمذظؽمإضاعةمدفقنم
أخرىمعـؾمدفـمسؾلمبؿشنيماظذيمطانمؼؿلعمزيلؿائةمأدري،مودفـمذؾيب،مودفـمداغتمطاترؼـ،م
ودفـماظدؼقان،مودفـماألدقدماظقاضعمسيماٌؽانماٌلؿكم"تربغةماظؾاؼؾؽ"مومسلمطذظؽمالحؿػازماظدايمسيم
ضلؿمعـفمبؾعضماألدقد،ماظيتمطانمؼؼدعفامطفداؼامظؾعضمعؾقكمأوروبا.17ممطؿامطانماألدرىماألوروبققنم
ؼؼقؿقنمأؼضامسيمايؿاعاتماظيتمطاغتمسيماظغاظبمذؾقفةمباٌـازل،مبؾابمرئقللمضقؼموممرمرقؼؾ،مأؼـم
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تؿقزع مشرف ماألدرى ،18مإديمجاغب موجقد محاغة،مؼؼضل مصقفا ماألدرىمأوضاتمصراشفؿ ،19مطؿا متؿشؽؾم
ايؿاعاتمعـمرابؼمسؾقيمحيؿقيمسؾكمشرفمؼؼقؿمبفاماألدرى،مإديمجاغبموجقدمذرصاتمتطؾمسؾكم
اظػـاءماظداخؾل،مأؼـمؼقجدمخزانماٌاء،مإضاصةمإديمشرصةمصغريةمتقضعمصقفامدالدؾماألدر 20م
مممأعاماألدرياتماألوروبقات،مصؽانمسددػـمضؾقال،موضدمسرفمسؾكماظعـؿاغقنيماحرتاعفؿمظألدرياتم
األوروبقات مسؾك ماظرشؿ معـ مطقغفـ معلقققات ،مصؾؿ مؼؽقغقا مجيربوػـ مسؾك ماسؿـاق ماإلدالم .21موسي مػذام
اظصددمذطرماألبمدانمأنمسددماألدرياتماٌلقققاتماظؾقاتلماسؿـؼـماإلدالممسيمدـةم،6;81مبؾغمسبقم
أظػمأومؼزؼدمبؼؾقؾم(أظػموعائيت)ماعرأة .22مطانماألػاظلمؼشرتونماألدريات،مظؾعؿؾمسيماٌـازل،موطـريامعام
ؼـؿفلماألعرمبزواجماظؽـرياتممباظؽقفـمبعدماسؿـاضفـماإلدالم،مطؿامحدثمععمخريماظدؼـمبربروسماظذيم
تزوجمعـماألدريةمعارؼامطاؼؿاغق.23م
-

بووت اخلواص.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م طانمعـماألدرىماألوروبقنيمعـمؼؼقؿمسيمبقتمعاظؽفممتشريمأشؾبمعرادالتماٌؾعقثنيماظؽـلقنيماظذؼـم
تقاصدوامسؾكماىزائرمرقؾةماظؼرغنيماظلابعمسشرمواظـاعـمسشر،مإديمضضقةماألدرىماٌلقققني،مواتلؿتم
ػذهماٌرادالتمباٌؾاظغةمسيموصػمحاظؿفؿمصفؿمعلاطنيمحبلبمعاموردمسيمبعضمػذهماظقثائؼم (Questi
) ،poveriti, O quei meschiniمواهلدفمعـمذظؽ مادؿعطافماظؽـقلةماظؾابقؼة،مواىؿعقات ماظدؼـقةم
واٌدغقةمظؾؿلاػؿةمسيمذيعماألعقالمالصؿدائفؿ،مومماموردمسيمػذاماظلقاقمعامجاءمسيمعرادؾةماٌؾعقثماظؽـللم
طروازؼؾ (Groiselle)24م" مبعد ماٌؼدعة ماظيت متضؿـت ماظؿققة مواإلجالل مواظؿعظقؿ مذطر م ...مرأؼت مسيم
عدؼـةماىزائرمسددامػائالمعـماألدرىمسددامػائالمعـماألدرىماٌلقققني،مألجؾماظرب،موهلؤالءمأظؿؿسم
سطػؽؿمورياؼؿؽؿماٌؼددة،مصفؿمعدؼـقنمظؽؿمباظررية،مؼقجدمعـمبنيمػؤالءماألدرىمضلاودة،مورجالم
دؼـمآخرونمعـمرتبمطـلقةمزبؿؾػة،موطذظؽمعـمذيعقاتمدؼـقةمزبؿؾػة،مطذظؽمؼقجدمعـمبنيمػؤالءم
ضؾاطمسلؽرؼقنمذويمرتبمسلؽرؼةمساظقة،مواىـقدمأؼضا،موػـاكمأذكاصمذويمعفـمزبؿؾػة،معـفؿم
اٌفـددقنموربابـةماظلػـ،مؼقجدمأدرىمعلـّقن،موطذظؽمأدرىمعـمصؽةماظشؾاب،متقجدماظـلاءمأؼضا،م
عـفـماظلقداتمواألواغس،مطؿامؼقجدماألرػالمطذظؽ،مطؾ مػؤالءماألدرىمعؽؾؾقنمسيماظؼققد،متؾدومسؾكم
وجقػفؿمعظاػر ماظشؼاءمواظغنب ،مرأؼت مسي مػذه ماٌدؼـةمأدرى معلققققنمعـ مطؾ ماألسؿارمواألضطار معـفؿم
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اظروعاغققن،مواىـقؼز،مواظـابقظقؿان،مواألدؾان،مواظربتغاظققن،مواظػرغلققن،مواالدؾـدؼقن،مواظؾقظـدؼقن،م
وشريػؿمعـماألعؿماٌلقققة،مراؼؿفؿمؼعاعؾقنمطأغفؿمذبرعقن،مربؿؼرونمعفاغقن،موععذبقن،مؼضربقنمعـم
ررفماظربابرةماهلؿفقني،مضربامعربحامعـمشريمذػؼةمومالمرأصة 25".م
األدرى ادلسوحوون يف اجلزائر دنة . 26 6<>1
ادم األدري

ادلورن
بارعام

دقؾادؿقانم

اؾعمر

ؿدة األدر

34مدـةم

34مدـقاتم

طارتارؼؾؾلم
جقنمباتقلتم
رؼؽقرم
صرغلقامذارترانمم
جققمآذقـقم

ذاتقمضرؼـقيتمصرغلام
-

صرغلام
أرغقؿقمروعام

53مدـةم

34مدـقاتم

53مدـةم

35مدـقاتم

44مدـةم

39مدـقاتم

دؼػقريدلم
جقاغقمتقلقادرتام

إدؾاغقام

59مدـةم

39مدـقاتم

طقؿاغقمإدؾقـقام

إدؾاغقام

43مدـةم

37مدـقاتم

جقزؼػمرؼزؼـام

إدؾاغقام

63مدـةم

36مدـةم

صراغشقلؽقم

إدؾاغقام

56مدـةم

35مدـقاتم

التقسم
دقؾػاديتمرؼػقالم

إدؾاغقام

53مدـةم

38مدـقاتم

صراغشقلؽقم

إدؾاغقام

57مدـةم

23مدـةم

أضقظققينم
جقغقلمروجاسم

عدرؼدمإدؾاغقام

عقؼالمصرغـدوم

إدؾاغقام

44مدـةم

اغدرؼامضاردقام

إدؾاغقام

45مدـةم

38مدـقاتم

جقانمأظققايم

إدؾاغقام

42مدـةم

23مدـقاتم

إدؾاغقام

64مدـةم

34مدـةم

طاالبرؼام

76مدـةم

46مدـةم

رميقنمضارغدوم
عقؼالمعقرؼالم
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بققرتومغاصارؼام

أصؾقـقمإؼطاظقام

77مدـةم

46مدـةم

جقاطقعقمديم

إؼطاظقام

66مدـةم

46مدـةم

دقزاريم
75مدـةم

46مدـةم

بادؽقاظلمطؾزوغام

طاالبرؼام

دقؿقنمصققرغاريم

صؼؾقةم

75مدـةم

46مدـةم

بققرتومالغؼقم

صؼؾقةم

84مدـةم

46مدـةم

غقؽقلموديمدؼقم

طابقاغقمإؼطاظقام

73مدـةم

46مدـةم

ظقرغزومضاالرؼقم

ديمبقضؾقامإؼطاظقام

83مدـةم

46مدـةم

بادؽقاظلمصقعقؾؾقم

غابقظقؿاغقمإؼطاظقام

73مدـةم

46مدـةم

عارطقمطاظقؿشلم

بققينمصاغؿقمإؼطاظقام

73مدـةم

46مدـةم

أغؿقغققمغقرصقؾم

أورضقنم

73مدـةم

44مدـةم

ظقرغزومعقؿشلم

ديمدؾقظقؿقمإؼطاظقام

49مدـةم

39مدـقاتم

جققصاغلم

ديمصريؼرامإؼطاظقام

53مدـةم

28مدـةم

عارتقـارؼقم
جققباتقلؿام

63مدـةم

أغؽقغامإؼطاظقام

3:مدـقاتم

ذقؿارؼؾؾلم
أنؾؾقمرودلم

طاالبرؼام

76مدـةم

46مدـةم

أغطقغققمضامسققرم

إدؾاغقام

37مدـةم

35مدـقاتم

بقارمطقدورم

صرغلام

36مدـةم

35مدـقاتم

ظقرغزومدقظػقرؼؿقم

إؼطاظقام

44مدـةم

23مدـقاتم

داصقاؼاردومصرغلام

3:مدـةم

34مدـقاتم

أغطقغققمؼقـقؿقسم

اظربتغالم

43مدـةم

39مدـقاتم

ذقؽقتقمبقؼلم

دردؼـقام

39مدـةم

33مدـؿنيم

صراغشقلؽقمآزووم

دردؼـقام

33مدـةم

33مدـؿنيم

صربؼزؼقمعريطاديم

دردؼـقام

83مدـةم

44مدـةم

أغطقغققم

دردؼـقام

38مدـةم

34مدـؿنيم

دؿقػانمبروكم

الدرؼـقاريم
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غلؿـؿجمعـمخاللمػذاماىدول،مأنماألدرىماإلؼطاظققنمحيؿؾقنماٌرتؾةماألوديمعـمحقثماظعددمب6=:م
أدريا،مأيمعامؼعادلم%9;.6:مؼؾقفؿماألدؾانمب6;:مأدريا،معامؼعادلم96.17م%مثؿماظػرغلققنمسيماٌرتؾةم
اظـاظـةمب19:مأدرى،معامغلؾؿفم61.7:م%موأخرياماظربتغالمبأدريمواحد،معامؼعادلم;.%7.:م
افتمام اؾكنوسة اؾبابوقـة باألدرى ادلسوحوني
أوظتماظؽـقلةماظؾابقؼة،موطذاماظدولماألوروبقة،موسيمعؼدعؿفاماظدولماٌؿقدطقة،ماػؿؿاعامطؾريامٌلأظةم
األدرى ماألوروبقني ،موذظؽ معـمخاللمإصدارموثائؼ مبابقؼة مسرصت مبردائؾ ماظؿقصقة ،م موإردال معؾعقثنيم
طـلقني ،موممـؾني مظؾدول ماألوروبقة مسي ماىزائر مدقاء مطاغقا مدػراء مأو مضـاصؾ ،مأو مسـ مررؼؼ ماىؿعقاتم
اظدؼـقةمواٌدغقة.مم
-

إصدار ردائل اؾتوصوة م

ممممسقّتمػذهماظقثائؼماظؾابقؼةمردائؾماظؿقصقة ) ، 27 (Litterae Hortatoriaeوػلمبراءاتمبابقؼةم (Brevi
) Pontificiمهؿؾمخؿؿماظلؾطةماظؾابقؼةمممـؾةمسي مذكصماظؾابا،موتلؾّؿمظذويماألدري،موؼقصكمسيمػذهم
اظردائؾ مبؿلفقؾ معفؿة محاعؾفا موعلاسدتف مسؾك مذيع ماألعقال مضصد ماصؿداء ماألدري ماٌلققل ،موهؿقيم
رداظةماظؿقصقةمسؾكمزيسمصؼراتمرئقلقة:م
-

اظػؼرةماألوديمتؿضؿـماظقالءمظؼدادةماظؾابا،مععمذطرمامسف.
اظػؼرة ماظـا غقة متؿضؿـ موصاؼا ماٌلقح ماٌؿعؾؼة محبؿاؼة ماٌلقققة مواٌلقققني .موهؿقي مسؾكم

اٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمباألدري،معـفامتارؼخموضقسفمسيماألدر،موعقرـفماألصؾل،موطذظؽمعفـؿفمضؾؾماظقضقعمسيم
األدر.

-

اظػؼرةماظـاظـةموهؿقيمسؾكمتذطريمباظـقابماظذيمؼـاظفمعـمداسدمسؾكمصؽماألدريماٌلققل.
اظػؼرةماظرابعةمتؿضؿـماٌعؾقعاتماظدضقؼةماٌؿعؾؼةمباألدري،معـؾماياظةماالجؿؿاسقةم(أسزبمأوم

عؿزوج)موظغؿفماألصؾقةمصإذامطاغتماظالتقـقةمؼشارمإديمذظؽمبؽؾؿة مظغؿـام ) Nostram Linguamموتؿؿماإلذارةم
أؼضامإديماظعالعاتماًصقصقةماظظاػرةمسؾكمجلؿماألدريمعـؾماظقذؿ،مأومبعضماظعققبماىلدؼة،موعـم
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اظعالعاتماألخرىماٌذطقرة،مؼشارمإديماظؾققةمإنموجدت،موذطرمضاعةماألدري،مباإلذارةمإديمطقغفمرقؼال،م
أومعؿقدطمأومضصريماظؼاعة.
-

اظػؼرةماًاعلةموهؿقيمسؾكمعؽانموتارؼخمصدورماظرباءةموتقضقعماىفةماظيتمأصدرتفا.م
إردالماٌؾعقثنيماظؽـلقني.م

أردؾماظػاتقؽانمخاللماظػرتةماٌؿؿدةمعـمدـةم 6;:1مإديمدـةم 6=16ممثاغقةمسشرةمعؾعقثامطـلقامبصػةم
عؾعقث معؼقؿ موععؿؿد معـ مررف ماظلؾطة مسي ماىزائر ،28مإضاصة مإدي مسشرات ماٌؾعقثني ماظؽـلقني مشريم
اظدائؿني ،محقث متؿقدي معدردة مإذفار ماإلميان م)(Collegio de Propaganda Fide

إرداهلؿ مسي ماٌفؿاتم

اٌلؿعفؾةماٌؿعؾؼةمبرساؼة مذؤونماألدرىماٌلقققني .29طانمظؾؿؾعقثنيماظؽـلقنيمدورامبارزامسيمعػاداةم
األدرىماٌلقققني،موػذامإنمدلّمسؾكمذلء،مصإمنامؼدلمسؾكمعدىماالػؿؿامماظذيمتقظقفماظؽـقلةماظؾابقؼةم
هلذهماظػؽة،مصإذامأخذغامسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصر،موجدغامأنماٌؾعقثماظؽـللمظقعؾريمدوطنيم (Lambert
)Duquesneماظذيمأضاممسيماىزائرمأطـرمعـمثالثنيمدـةم()6<8;-6<1:مضدمأردؾممأطـرمعـمدؿنيمتؼرؼرامإديم
عدردةماإلذفارمباإلميانمسيماظػاتقؽانمبروعامحقلماألدرىماٌلقققني،موطانمآخرمتؼرؼرمأردؾفمحقلمػذهم
اٌلأظةمبؿارؼخم>6مجقانم;6<8

30

ؼائمة بأمساء ادلبعوثني اؾكنسوني .316=16-6;:1

ادم ادلبعوث

Vicario Apostolico

ؿدة اإلؼاؿة يف
اجلزائر

صقؾقبمظقصاذل

Philippe le Vacher

2773-2763م

م
بـقاعنيمػقجيل

Benjamin Huiguier

2774-1662م

م
جقنمظقصاذل

Jean le Vacher

2794-2778م

م
عقشالمعقغؿؿادقن

Michel Montmasson

2799-2796م

م
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Giusseppe Gianola
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27:3-279:م

م
إؼػقنمظقراغس

Yvon Laurence

2836-27:4م

م
ظقعؾريمدوطني

Lambert Duquesne

2847-2836م

م
بقارمصارو

Pierre Faroux

2853-2848م

م
ذارلمبقارؼل

Charles Poirier

2854-2852م

م
أرغقظتمبقدق

Arnault Boussou

2868-2857م

م
تققدورمطروازؼؾ

Théodore Groiselle

2874-2868م

م
ظقؼسمدومالبل

Louis de Lapie

2876-2874م

م
صقؾقبمظقمروا

Philippe le Roy

2884-2876م

م
صرغلقامصقفقل

François Figuier

2889-2884م

م
طؾقدمطقدقن

Claude Cosson

2893-2889م

م
عقشالمصريان

Michel Ferrand

2895-2893م

م
جقنمآالزؼا

Jean Alasia

28:9-2896م

م
طؾقدمصقشريا
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م

م
-

دور مجعوة األرذوكوـفراترـوتا دقل ؼوـفاؾوـي.مم

مم تأدلتمػذهماىؿعقةمحبلبمعا موردمسيموثائؼمعؽؿؾةماظػاتقؽان مدـة م=;، 67مسي مسفد ماظؾابام
32

طؾقؿقغتماظرابعم()67;=-67;:موػـاكمعصادرمأخرىمحددتمصرتةمغشأتفامعابنيمدـةم67:1موم.3367<1مم
واألرذقؽقغػراترغقؿا مذيعقة مذات مرابع مدؼين مظؽقغفا مغاظت معؾارطة ماظؽـقلة ماظؾابقؼة ،مصؼد مصدرت مسيم
ذأغفامسدّةمبراءاتمبابقؼـة،متؤطدمذرسقةماظعؿؾماظذيمتؼقممبف

34

موضدمتعددتمعفامموغشاراتمذيعقةم

األرذقؽقغػراترغقؿا،مصؿـمأداءماظصؾقات،مواظؿضرّعمإديماهللمسيمزبؿؾػماظؽـائسماظروعاغقة،مإديماظرتحؿمسؾكم
األعقات ،موإحقاء معرادقؿ ماظؿعؿقد مظؾؿلقققني مأصال،موألوظؽؽماٌعؿدؼـ ماىددمعـ ماظذؼـ ممتّ متـصريػؿ،م
وؼعرفمػؤالءمبادؿم"ـووػويتمم( " Neofitiادلنصرون اجلدد) .أوماألدرىماظعؾقدم) . (Schiavi e Schiaveممم
وهلذهماىؿعقةمصروعموعؼرّاتمسيمزبؿؾػماٌدنماإلؼطاظقةمعـمروعامحؿكمغابقظلمودردؼـقامجـقبا،موحؿكم
تقدؽاغقاموبادوصاممشاال،مطؿامغاظتمػذهماىؿعقةمذفرةمطؾريةمسؾكمعلؿقىماظدولماألوروبقةمأؼضا.م
ممموادبذتمػذهماىؿعقةمعـمطـقلةماظؼدؼلةمظقذقامسيمروعامعؼرامهلام) ( Chiesa di Santa Luciaوػلم
ذاتفاماظؽـقلةماظيتمغشأتمصقفامأولمعرة،مطؿاماغؿشرتمعؼرّاتفامسيمغقاحلمسدؼدةمعـمإؼطاظقا،موغاظتم
ذفرةمسظقؿةمسيمطاعؾمأرجاءمأوروباماٌلقققةمتؼرؼؾا.موارتؾطمغشاطمػذهماىؿعقةمبإحقاءمعرادقؿ ماظؿعؿقدم
ظؾؿلقققني مواٌـصرؼـ ماىدد ،مواصؿداء ماألدرى ماٌلقققني مسـ مررؼؼ مذيع ماألعقال ماٌكصصة مظؾػداء،م
وعلاسدة مأػاظل ماألدرى موذوؼفؿ مسي ماظؾقث مسـ مأعاطـ متقاجد مأدراػؿ مسي ماظؾالد ماإلدالعقة ،مواظؿدخؾم
بشأغفؿ مظدى ماظلؾطة ماظؾابقؼة مإلصدار مردائؾ ماظؿقصقة .مأرؾؼت ماألرذقؽقغػراترغقؿا مسؾك مغػلفا مادؿ م"م
اىؿعقةماألمم"مأوم"مأمماىؿعقاتم"موإضاصةمإديمعفاعفاماظدؼـقة،مصؼدمهقّلماػؿؿاعفامًدعةماجملؿؿعم
اٌدغل ،مطإشاثة ماٌـؽقبني ،موتؼدؼؿ ماظصدضات مظؾػؼراء مواٌلاطني ،مواإلذراف مسؾك مإسداد معرادقؿ مووالئؿم
اظزواجماىؿاسلمظػؽةماظشؾاب.35م
ؿن ؼوود األدر إىل فرم اؾسلطة .
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ذفدت ماىزائر مخالل ماظعفد ماظعـؿاغل متدصؼ مأسداد مطؾرية معـ ماألدرى ماألوربقني ،موذظؽ مبلؾبم
سالضات ماظؿقتر معع ماظدول ماألوربقة ماٌؿقدطقة ،ماظيت مطـػت معـ ماسؿداءاتفا ماٌؿؽررة مدون ماغؼطاع .مخاللم
اظعؼدماألولمعـماظؼرنماظلادسمسشرماذرتطتمأشؾبماإلعاراتماإلؼطاظقة ماٌؿقاظػة مععماإلعربارقر مذارلم
اًاعس

36

سي مايؿالت ماظيت موجفت مالحؿالل ماىزائر ،موػؽذا موابف ماىزائرؼقن مواإلؼطاظققن ،موعـم

ايؿالتماإلؼطاظقةمأومتؾؽماظيتمضادػامإؼطاظققن،مريؾةمأغدريمدورؼا 37مسؾكمذرذال،مصؼدمأحبرمدورؼام
عـمجـقةمسيمذفرمجقؼؾقةم6:86مسؾكمرأسمضقةمحبرؼةمعشؽؾةمعـم71مدػقـةمسؾكمعؿـفام6:11مرجؾ،موٌام
أذرفمسؾكمذرذالمحاولمعؾاشؿؿفا،مصػقجئممبؼاوعةمسـقػةمعـمضؾؾماظؾقرؼةماىزائرؼة،مصاغفزممتارطام
وراءه مسبق م ;11مأدري معـ مرجاظف 38موضد مطان مرد مصعؾ مخري ماظدؼـ مآغذاك مسـقػا ،مإذ مذـّ مػفقعا مسؾكم
اظلقاحؾماىـقؼةمواطؿلقفامبرجاظف،موسـدعا مرجعمإديماىزائرمأرؾؼ مسؾقفمدؽاغفامادؿ معؾؽماىزائرم
اٌـؿصرةمم «Il Re di Algeri la vittoriasa »39م
وعـذمهدؼفامالدؾاغقامدـةم،6:96مواغؿصارػامسؾكمذارلماًاعسماظذيمطؾػؿفمرباوظةماالدؿقالءمسؾكم
اىزائر محقاظل م 61111مرجؾ مو م 6:1مدػقـة ،مأصؾقت ماىزائر متلؿك م"احملرودة"

40

واسؿرب مأػؾم

اىزائر م أنمػذاماظـصرمعـماهللم(دؾقاغفموتعادي).معـؾؿامدؾؼتماإلذارةمإظقف،مأنماىزائرمذفدتمتدصؼام
ػائال مظألدرى ،مودقؼقا مإظقفا ،مصؿـفؿ معـ ماسؿـؼ ماإلدالم مواغدعج مسي ماجملؿؿع ماىزائري ،موآخرون معـم
األوروبقني م– موػؿ مطـريونمأؼضا -مشادروامبالدػؿماألصؾقةمسـمرقبمخاررموضصدواماىزائر،موأصؾققام
علؾؿني،مذظؽمأنمعدؼـةماىزائرماظؼقؼةمواظغـقةمسيماظؼرغنيماظلادسمسشرمواظلابعمسشر،مطاغتمتؼدممظؽؾم
ػؤالءماإلعؽاغاتمظؾقصقلمسؾكماظـروةممواالرتؼاءمسيماظلؾّؿماالجؿؿاسلمواحؿاللمأسؾكماٌـاصبماظلقادقةم
واظعلؽرؼةمػـاك.م
مممواىدؼرمباٌالحظةمأنماظـازحنيمإديماىزائرمعـمبالدمعـؾمإؼطاظقامحقثمطانمأصؾماظػردمػقماظذيم
ؼؽقّػمايقاةماالجؿؿاسقةموحقثمطانماظـؾالءموماألشـقاءموذووماظلؾطانمؼؿؿؿعقنمباعؿقازاتمترصعفؿمسـم
باضل مرؾؼات ماجملؿؿع ماظيت ممل متؽـ متصؾح مإال مظؾطاسة مواًضقع مهلؤالء ماألدقاد ،موضد ماغظؿ مإدي مػذام
االضطفاد ماالجؿؿاسل ماظلقطرة ماألجـؾقة ماظيت مطاغت مدبـؼ ماظؾالد ،مصال مسفب مأن مؼرى مػؤالء ماىزائرم
األرض ماظيت مؼلقد مصقفا ماظؿلاعح مواٌلاواة موايرؼة .41موعـ ماإلؼطاظقني ماظذؼـ موجدوا ماجملال مصلققام
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الدؿـؿارمعقاػؾفؿمند،محسن آغام(.)6:99-6:88مطانمحلـمػذامعـمعلقققلمدردؼـقا،ماسؿـؼماإلدالمم
وػقمؼـؿؿلمإديمتؾؽما ظػؽةمعـماألوروبقنيماظذؼـمارتضقامهلؿماإلدالممدؼـا.مبعدماغؿصارهمسؾكمذارظؽانمدـةم
6:96مسػامحلـمآشامسؾكمسددمعـماألدرىماٌلقققني .42م
مممرؿضان باذا ( )6:<<-6:<9موػق معـ مدردؼـقا مأؼضا ،مأدر موػق مذاب مسي مدردؼـقة مصعـك مدقدهم
بؿعؾقؿف،موضدمآغسمصقفمعـماظذطاءمواٌقػؾةمعامؼؤػؾفمظالرتؼاء،موغظرامًصاظفمايؿقدةمتقديمسدّةمعـاصبم
إدارؼةمواطؿلبمثرواتمرائؾةموحصؾمسؾكماىاهمواظلؿعةماظطقؾةمواذؿفرمسـدماظـاسمباظعدلمواالدؿؼاعةم
ودعاثة ماألخالقموايؾؿموطان مسفد موالؼؿف مسؾك ماىزائر مسفد مدعادةموازدػار . 43م مو محسن ػونوزقاـوم
(<<)6:=1-6:موػقمعـمعلقققلماظؾـدضقة،مظؼدمطانموػقمصغريامؼؾقرمسؾكمزفرمدػقـةمتدسكمإؼلؽالصقنم
) (Esclavonوسيمإحدىماٌعاركماظؾقرؼةمادؿقديمسؾكمتؾؽماظلػقـةمدرشقثمراؼسمحاطؿمررابؾس،موبعدم
وصاةمدرشقثمأصؾحمحلـمعؾؽامظؼؾقجمسؾلمحاطؿماىزائرم(=;)6:<6-6:مصعقـفمأعقـامساعامظؾكزؼـةمسيم
اىزائر،موسيمدـةم<< 6:متقديمحلـمحؽؿماىزائرمحؿكمدـةم 6:=1م 44حقثمتصؾّبمسيمرباربةماألدؾانم
وأضؾؼمراحؿفؿمسيماظؾقرموسيمبالدػؿ،موأمتّمهصنيماىزائرموأسدػامٌقاجفةمطؾمػفقممربؿؿؾمطؿامتقديم
حلـمحؽؿماىزائرمثاغقةم()6:=<-6:=8موطانمشازؼامسيمذرقماظؾقرماٌؿقدط،موسيمسفدهمطـرتماظغـائؿمسيم
اظؾقرموغشطتماظؼرصـةمغشارامشرؼؾا. 45

اؾشاعر اإلقطاؾي أـطوـوو ػونوزقاـو أدريا يف اجلزائر .
ممم ػقمذاسرمصؼؾّلمظفمذفرةمسيماألدبماإلؼطاظل،مرطبمدػقـةمحربقةمصقؾةمدونمطارظقماألراشقغلمم
) (Don Carlo d’Aragonaمصاحؿفزت مسيمذفر مأصرؼؾ م=< ،6:مودقؼمأغطقغققمأدريامإدي ماىزائر،موػـاكم
اظؿؼكماألدريماألدؾاغلماظذائعماظصقتمعقؼقؾمديمدرصاغؿقسم ) (Miguel de Servantesممصادبذهمصدؼؼا،م
وطاغامؼؿؾادالنمردائؾماظشعر،موضدمأظّػمأغطقغققمسيماىزائرمضصقدةمعشفقرةمسـقاغفامذولوا ) (La Celiaم
أػداػاميؾقؾؿفماٌقجقدةمسيمصؼؾقة .46غقردمعـمػذهماظؼصقدةمػذهماألبقات:
Benchi Pri e Vogghia di li Dei
Tu Si’n Sicilia, ed Iu’n terra di Mori
E lu Corpu In Algeri
Fatto di Genti Barbara Suggettuم
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ضضتمإرادةماآلهلةم
أنمتؽقغلمسيمصؼؾقة،موأغامسيمأرضماظعربم
جلديمسيماىزائرم
علؿعؾدمسـدماظرببر

47

دؾطت مػذه ماظدرادة ماظضقء مسؾك مضضقة معـ مضضاؼا ماظؿارؼخ ماالجؿؿاسل ،موذظؽ معـ مخالل مععاىةم
عقضقع ماألدرى ماألوروبقني مسي ماىزائرح محقث مارتؾطت مػذه ماظؼضقة مباالحؿؽاك مايضاري مواظصراعم
اظعلؽريمبنيمضػيتماظؾقرماٌؿقدط،مممامأدىمإديمتصاسدماظـشاطماظؾقري،موخباصةمسيمايقضماظغربلم
ظؾؿؿقدط.ممممتقزتمػذهماظدرادةمبأغفامذيعتمإديمحدمعامبنيماظؿـاولماظعاممظؾعالضاتماىزائرؼةماألوروبقةم
وذظؽمعـمخاللماٌعاىة ماٌؿكصصةمظؼضقةمعـ مصؿقؿ ماظؿارؼخ ماٌؿقدطل،مآال موػل مضضقة ماألدرى .مإنم
اظؾقثمسيمعقضقعماألدرىمػقمسيماظقاضعمدرادةمظعالضاتمدقادقةماجؿؿاسقة،مذؽؾتمػذهماظعالضاتمبنيم
ضػيتماٌؿقدطمأداداميرطقةماظؿارؼخمسيمسؿؼفمايضاريموبعدهماإلغلاغل.مإنّمضضقةماألدرمواظرقمضدميةم
ضدمماظؿارؼخ،مصكاللمصرتاتماظؿارؼخماإلغلاغلماظيتماتلؿتمباظصراعمبنيماظؼؾائؾمأوماظدولمطاغتمضضقةم
األدرى متشؽؾ مغقاة ماظعالضات مبني مػذه ماظؼؾائؾ مأو ماظدول ،مصإعّا مؼصؾح مػؤالء ماألدرى مسؾقدا مؼلكّرونم
ًدعةماألضقؼاءمأومؼؿؿّماصؿداؤػؿمبدصعمعؾاظغمعاظقةمأومسـمررؼؼماظؿؾادل.م
م إن مػذه ماظدرادة مػل مسي مغظرغا محبث مسي ماظؿارؼخ ماالجؿؿاسل ماٌؿقدطل ،مألن ماظؾقث مسي متارؼخم
اظعالضات مبنيمضػيت ماٌؿقدط مؼؽاد مؼؼؿصر مسؾك ماىاغب ماظلقادلموتعاضبماظدولموايؽام م ،موأن محظم
اظؿارؼخماالجؿؿاسلمعـماظدرادةمواظؾقثمضؾقؾ.مموعـماظـؿائجماظيتمتقصؾـامإظقفامعـمخاللمػذاماظؾقث،م
أنماظؽـقلةماظؾابقؼةمطؿؤدلةمدؼـقةمسؾكمعلؿقىماظػاتقؽانمعـمجفة،موسؾكمعلؿقىماظػضاءماىغراسيم
اٌلققلماألوروبل،مظعؾتمدورامربقرؼامسيماظعالضاتمبنيماٌغربماإلدالعلموأوروباماٌلقققة،موأنمهركم
أوروباماٌلقققةماٌؿقدطقةمباواهمجـقبماٌؿقدطمضدمغالمعؾارطةماظؽـقلةماظؾابقؼة.م
أوظتماظؽـقلةماظؾابقؼة،موطذظؽماظدولماألوروبقة،ماػؿؿاعامعؿزاؼدامبؼضقةماألدرىماٌلقققنيمعـم
خاللمتؽـقػمغشاطماىؿعقاتماظدؼـقةمواٌدغقة،مطؿامأصدرتماظلؾطةماظؾابقؼةمأواعرمسيمروعاموخارجفامعـم
أجؾمتلفقؾمطؾماإلجراءاتماظالزعةمالصؿدائفؿموإسادتفؿمإديمذوؼفؿ.مممباٌؼابؾمطانمػـاكمغقعمعـماالػؿالم
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عـمررفمايؽاممواٌؤدلاتمسيمبالدماٌغاربمصقؿامخيصمأألدرىماٌغاربماظذؼـمرعتمبفؿماألضدارم
ظقؿققظقامإديمسؾقدممبؼؿضكمبراءةمبابقؼةمصدرتمسـماظؾابامباوظقمصرغقز48م
اهلواؿش:
1

» .Archivio Storico « De Propaganda Fide
.Moulay Belhamissi, « Les relations entre l’Algérie et l’Eglise Catholique à
l’époque Ottomane. » in, Majallat Attarikh, CNEN, Alger 1980, pp. 58-60.
2

.3مؼعينمبذظؽماظؾاؼات،مأيمبايماظغرب،موبايماظؿقطري،موبايماظشرق.م
.4مملمؼذطرمصاحبماظؿؼرؼرمإنمطانمػؤالءماٌلققققنمعـماألدرى.م
5

.A.S.P.F, SC( Barbaria), Ristretto della relazione della missione di Algeri 10-121763.
6
.A.S.P.F, Fondo di Vienna, Un plico contenente i propriseriti.
7
. Corine Chevalier, Les Trente premières années de l’Etat d’Alger 1510-1541. Ed,
OPU. Alger1986, p. 56.
8
. Corine (C), Op-cit, p. 56.

. 9معؾارطلمغادؼـة،مايقاةماالجؿؿاسقةمسيمعدؼـةماىزائرمخاللماظؼرغنيم00-01ػـ01-01/ممعـمخاللمعراصؼفام
ايضارؼة.معذطرةمعؼدعةمظـقؾمذفادةماٌاجلؿريسيماظؿارؼخمايدؼث،مضلؿماظؿارؼخ،مجاععةماىزائرم.5111-5112مصم
.502مؼـظرمأؼضا:م
-

ربؿةمسائشة،ماألدرىماألوروبققنمسيمعدؼـةماىزائرمودورػؿمسيماظعالضاتمبنيماىزائرمودولمايقضماظغربلم
ظؾؿؿقدطمخاللماظؼرغنيماظلادسمسشرمواظلابعمسشرمظؾؿقالد.معذطرةمعؼدعةمظـقؾمذفادةماٌاجلؿريمسيماظؿارؼخم
ايدؼث،مضلؿماظؿارؼخ،ماٌرطزماىاععلمشرداؼة،م0344-0345ػـ5105-5100/م.مص.51م
10

. Haedo (Diego Fray de), Topographie et histoire générale d’Alger, la vie à Alger
au XVI siècle, traduction et notes de A. Berbrugger et Monnereau, 3éme édition,
présentation de Abderrahmane Rebbahi, G.A.L, Alger2004, p55.
 11م.وػقمعـمعلقققلماظؾـدضقة،مطانمامسفمضؾؾماسؿـاضفماإلدالمماغدرؼؿام()Andrettaمظؼدمطانموػقمصغريمأيمسيمدـم

اظطػقظةمؼؾقرمسؾكمعنتمدػقـةمتلؿكمادؽالصقنم()Esclavonموسيمإحدىماٌعاركمادؿقديمسؾكمتؾؽماظلػقـةمدراشقثمراؼسم
حاطؿمررابؾس،مصلاضفمأدريا،موبعدموصاةمدراشقثمدـةم،5151مأصؾحمعـماٌؼرّبنيمعـمسؾجمسؾلموسؾكمؼدهمأدؾؿ.موملمتؽـم
ػذه مايادثة مصرؼدة معـ مغقسفا ،موال مػل محاظة مرارئة ،مصػل مذظؽ ماظعفد موخالل ماظؼرون ماظيت متؾت ،موجد مطـري معـ ماإلؼطاظقنيم
واٌلقققني مبصػة مساعة ماظذؼـ موضعقا مسي ماألدر معـ مجرّاء محروب ماظؼرصـة ،مصلقؼقا مإدي ماىزائر ،موػـاك ماسؿـؼقا ماإلدالمم
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واغدذبقا مسي ماجملؿؿع ماىزائري موآخرون معـ ماألوربقني م– موػؿ مطـريون م– مشادروا مبالدػؿ ماألصؾقة مسـ مرقب مخارر موضصدوام
اىزائرموأصؾققامعلؾؿنيموارتؼقامسيماظلؾّؿماالجؿؿاسلمواحؿؾّقامأسؾكماٌـاصبماظلقادقةمواظعلؽرؼةمػـاك.م
ممموٌّا متقظّكمسؾج مسؾلمحؽؿ ماىزائر مدـة م 0211مرضّاه مبلرسة،موأسدّه مًالصؿف ،مصعقـف مسي مبداؼة ماألعر مأعقـامساعّا مظؾكزؼـة،م
طؿامطؾّػفمبؼقادةمدػقـؿفماًاصة،مواغؿؼاءمأذفرماىدّاصني.م
ممممتقظّكمحلـمباذامصقـقزؼاغقمحؽؿماىزائرمدـةم0211مإديمشاؼةم)3(.0211موطانمحازعاموصارعامسيمدقادؿفماظداخؾقة،م
طؿاماذؿفرمباظدػاءمواظؼلقة،موايزممواظطؿقح.ممحقلمحلـمصقـقزؼاغقمؼـظر:م
بقغقمدؾػاتقري"،ماظعالضاتمبنيماىزائرموإؼطاظقامحاللماظعفدماظرتطل"ممترذيةمأبلماظؼادؿمبـماظؿقعل،ماألصاظةمسدد5.م
اىزائرمجاغػلمم5791م،مممصمصم.559-79م
بـمخروفمسؿار،ماظعالضاتماظلقادقةمبنيماىزائرمواٌغربمسيماظؼرنماظعاذرماهلفريماظلادسمسشرماٌقالدي.ج،5ماألعؾم
ظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿقزؼع،ماىزائرم5219ػـ1005/م.مص،م.550م
. 12مأخذمدفـماظؾادؿاردمتلؿقؿفمعـمواضعةمحدثتمخاللمصرتةمحؽؿمحلـمباذامابـمخريماظدؼـ،مصؾعدماغؿصارهمسؾكم
اظؽقغتمداظؽقدؼتمسيمععرطةمعلؿغاٍ ماظيتمجرتمسيمدـةم0221م،ممتؽـمحلـمباذامعـمأدرمسددمطؾريمعـماألدؾانم
واٌؿقاظػنيمععفؿمعـماألوروبقني،موضدمحاولمػؤالءماألدرىماإلصالتمواهلروبمبعدمذظؽمسؾكمعنتماظلػقـةماٌلؿاةمبادؿارد،م
ظؽـفؿ موضعقا معـ مجدؼد مسي ماألدر ،مصاخؿار معـفؿ محلـ مباذا ماألضقؼاء مأصقاب ماظعضالت ماٌػؿقظة ،مظؿلكريػؿ مسي مسؿؾقاتم
اظؿفدؼػ.مؼـظر:مػاؼدو.م
Haedo, Op-cit, p56.

وؼـظرمأؼضا:م
ème

Venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIII siècle. Mémoires et Observations
rassemblés et présentés par Joseph Cuoq, éd, Sindbad, Paris1983.
13
. Haedo, Ibid, p56.
14
.Ibid, p56.

15م.غلؾةمظؾقظلماظصاحلمدقديمريقدي،ماظذيمدصـمإديمجقارمػذاماظلفـمبعدموصاتفم
16

 .م مسّلمبفذاماالدؿ،مألنمشاظريتنيمغابقظؿاغقؿنيموضعؿامسيماألدر،مواضؿقدتامإديمعدؼـةماىزائر،موطانمسؾكمعؿـفامبعضم

اجملدصني ماىزائرؼني ماظذؼـ محصؾقا مسؾك محرؼؿفؿ ،مبقـؿا ماصؿدت محؽقعة مغابقظل مبعض ماظضؾاط ماظؿابقظقؿان ،موضام مأباءم
االصؿداء،مباصؿداءمباضلماظضؾاطماظـابقظقؿان.مؼـظر:م
Henri Klein, Feuillet d’Ei-Djazair, 2vols, éd, du Tell, Alger2003, Vol,1, p157.
. Ibid, p157.
18
. Emmanuel d’Aranda, Relation de la captivité du sieur Emmanuel d’Aranda jadis
esclave à Alger, Jean Mommart éditeur, Bruxelles1662,p156.
17
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.19م ؼذطرمدرغدامسيمعذطراتفمسـماألدرىماألوروبقنيمعاؼؾل:م"...طـتمأجدمعؿعةمطؾريةمسـدعامأدؿؿعمإديمعامطانمحيدثمسيم
أوداطمأدرىماظلفـ،موسؾكماظرشؿمعـمأغينمطـتمأضقؿمسيمعـزلمدقديمربؿدمذؾيبمصؼدمطـتمأذػبمإديماظلفـمألتلؾك،م
وأروّح مسـ مغػلل مبايدؼث مإدي ماظطاظب مصرادقا ،ماظذي مطان مجيؿؿع محقظف مأدرى معـ مدغؽريك ،مطاغقا مؼروون معغاعراتفؿ،م
وعصادعاتفؿماظؾقرؼةمععمشريػؿمسيمسرضماظؾقر،موطانماهلقظـدؼقنمؼؿقدثقنمسؿامحدثمهلؿمسيمجزرماهلـدماظشرضقة،موسيم
اظقابانمواظصني.موأعّام األدرىماظدمنارطققنمواألٌانمصؽاغقامؼروونمضصصامسـمصقدمايقؿانمسيمشرؼـؾـد،موسيمأيمؼقممطاغتم
اظشؿس متلطع مسي مإؼلؾـدا ،مؼقاصؾ مدرغدا محدؼـف مصقؼقل :موإذا ممل متعفؾين محؽاؼات مػؤالء ،مأذػب مإدي ماإلدؾان ماظذؼـم
ؼؿقدثقن مسـ معلؿعؿراتفؿ ،موررؼؼة محؽؿفؿ مظف ،موؼؿقدثقن مأؼضا مسـ معؾذات ماٌؽلقؽ ،موثروات ماظؾريو .مأعا ماألدرىم
اظػرغلققنمصؽانمحدؼـفؿمؼدورمدائؿامحقلماألراضلماىدؼدة،مطـدا،موصرجقـقا.مؼـظر:م
Emmanuel d’Aranda, Ibid,p160.
20
.Klein, Ibid, p157.

21م.جقن.ب.مووظػ،ماىزائرموأوروبام،0141-0211متعرؼبموتعؾقؼمأبلماظؼادؿمدعدماهلل.مم.و.ك.ماىزائر،0813م
ص.511م
22

. Dan (P), Histoire de Barbarie et de ses Corsaires, éd Pierre Racolat, Paris1637,
p422.

.مووظػ،مغػسماٌرجع.مص==.7م

23

. 24ػقمتققدورمطروازؼؾ،مأضاممسيماىزائرمبصػؿفمعؾعقثامطـلقا،مبرتؾةمدػريمظؾػاتقؽانمعـمدـةم<6<:مإديمدـةم،6<;8محقلم
اٌؾعقثنيماظؽـلقنيمؼـظر:م
-A.S.P.F, F.V, Appendice lista dei prefetti Apostolici, Vicari e Viscovi nelle sedi
missionarie dell’Africa del Nord, tra il XVII e il XIX secolo.
25
. A.S.P.F, SC(Barbaria), Groiselle chiedi sussidi per la ricostruzione della Chiesa
nel bagno del Beilik. Algeri 7-6-1754.

 م مباذامغػلّرمػذاماظؿـاضضماظذيموضعمصقفمػذاماٌؾعقثماظؽـللماٌلؿّكمطروازؼؾ،مصػلماظقضتماظذيمندهمؼصػمدؽانماىزائرمباهلؿفقنيمواظربابرة،موأنمحاظةماألدرىماٌلقققنيمسيمػذهماظؾالدمؼرثكمهلا،مػامػقمؼذطرمسيمتؼرؼرهماٌؤرخمسيم-1
،0123-1مواٌذطقرمأساله،مبأنّماظدايمتدخّؾمذكصقاموأعرمبإسادةمبـاءماىزءماٌفدّممعـمطـقلةماظؾاؼؾؽ،مبعدعامتلؾؾتم
األعطار ماظغزؼرة مسي مػدم مجزء معـ ماظؽـقلة ماٌذطقرة ،مآال مؼدلّ مػذا مسؾك ماظؿلاعح ماظدؼين؟ مإذا معا مذطره ماٌؾعقث ماظؽـللم
طروازؼؾ،مصقؿامؼؿعؾؼمحباظةماألدرىماٌلقققنيمعامػقمإالمعؾاظغةمزائدةمالدؿعطافماظؽـقلةماظؾابقؼةمىؿعمعؾاظغمطؾريةمعـم
اٌالمضصدماصؿؽاكماألدرىماٌلقققني.م
26

.ماسؿؿدغامسيمإسدادمػذاماىدولمسؾكموثقؼةمسـرغامسؾقفامسيمعرطزمأرذقػماظرببؼـدامصقدي.م Archivio di

. Propaganda Fide
-A.S.P.F, F.V, vol, 25. Op-cit.
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.27مغلخمعـمػذهماظردائؾمربػقزةمسيمأرذقػماظػاتقؽان،موػلمعقزّسةمطؿامؼؾل:م
-A.S.V, Registra Vaticana, Epistolae ad Principes, Segretaria dei Brevi.
28
. A.S.P.F, F.V. Op-cit.

 .29غذطرمسؾكمدؾقؾماٌـالمالمايصر:مصقـشاغزومديمباوظق) (Vincenzo di Paoloجريوؾومو ؽادتولفورتاـو (Girolomo
) Castelvitranoػريـاـدو فابا) (Fernando Habbaطارظق معارؼا مدي مجقـقصا)(Carlo Maria da Genova
ػراـشوسكو ؼاتا) (Francesco Gattaإضاػة إىل اجلمعوات ،وؿنها مجعوة آباء االػتداء )(Pères de la Rédemptionآباء
اؾرمحة) (Pères de la Merciآباء ادلستشفى ) (Pères de l’Hôpitalوغريفا ؿن اجلمعوات.
30

). A.S.P.F, SC(Barbaria), Op-cit, vol, 4 (1708-1723) et vol, 5 (1724-1740
31
. A.S.P.F, FV. Op-cit.
32
. B.A.V, Arciconfraternità del Gonfalone. XX.B 36.
33
. Luigi Ruggeri, l’Arciconfraternita del Gonfalone. Roma 1866, p.1.
34
.مغذطرمعـمػذهماظرباءات ) (Breviمتؾؽماظيتمأصدرػاماظؾابامضرضقارماظـاظثمسشرمبؿارؼخم67مأطؿقبرم;<.6:مؼـظر:م
Ruggeri, Ibid, p. 06.
35
. Ruggeri, Op-cit.

.36موظدمذارلماًاعس،ماٌعروفمبادؿمذارظؽان،مدـةم،6:11مورثمعؾؽمإدؾاغقامسـمواظدتفمجان،مابـةمصردؼـاغدم
وإزابقال،ماغؿكبمأعريامألٌاغقامبعدمعقتمجدّهمألبقفماإلعربارقرمعؽلقؿقؾقان،مضضكمأؼاعفمسيمرباربةمصرغلقاماألولمعؾؽم
صرغلا،موحاربمخريماظدؼـمأعريماظؾقرماظشفريمبؾارباروس،مضصدماالدؿقالءمسؾكمعدؼـةماىزائر،مصؾؿمؼػؾح،متـازلمسـؿؾؽم
إدؾاغقامالبـفمصقؾقب،موسـمأٌاغقامألخقفمصردؼـاغد،مواسؿزلمسيمأحدماألدؼرةمحؿكمتقسيمدـةم=6;:حمؼـظر:م
-

ربؿدمصرؼدمبؽماحملاعل:متارؼخماظدوظةماظعؾقةماظعـؿاغقة.مهؼقؼماظدطؿقرمإحلانمحؼل،مط،6مدارماظـػائس،م
بريوتم6916ػـ6>=6/م.مص.م.719مم

37

م.دعقــقدمإبراػقؿ :م"محملةمسـماظصراعماىزائريماإلؼطاظلمخاللماظعفدماظعـؿاغلم"مذبؾةمدراداتمسيماظعؾقمم

اإلغلاغقة،مجاععةماىزائر،مسددم<،مدـةم<،711مص.م<.71م

. Luigi Pinelli, Un Corsaro Sardo Re di Algeri. Sassari 1972, p. 59.

38

. Pinelli, Ibid, p. 60.
40
. Corine Chevalier, Les Trentes premières années de l’Etat d’Alger 1510-1541. O.P.U, Alger 1986, p. 95.
 41بقغقمدؾػاتقري:م"ماظعالضاتماىزائرؼةماإلؼطاظقةمخاللماظعفدماظرتطلم"متر.مأبلماظؼادؿمبـماظؿقعل،مذبؾةماألصاظة،م

39

سددم;،ماىزائرم68>6ػـ6><7/م،مص.م.611م
42

.متػاصقؾمأطـرمحقلمحلـمآشاموردتمسيمطؿابمبقـقؾؾل،مؼـظرماظػصؾماظذيمخصصفماظؽاتبمهلذهماظشكصقة.م
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Pinelli, Un Corsaro…, Op-cit, pp. 91-135.

-

.43مبقغقمدؾػاتقري،مغػسماٌرجع.مص.م.616

. Turk Ansiklopedie, p. 324.
45

.دعقـقدمإبراػقؿ:مسالضاتماىزائر،...ماٌرجعماظلابؼ،مص.م<.9م
. Salvatore Bono, Sciciliani nel Maghreb. Roma 1992, pp. 69-73.

47

44

46

م.اظرتذيةماظقاردةمسيماظـصمضاممبفامصاحبمػذهماظدرادة.م

 .48م حقلماظؼرارماظؾابقيماٌذطقر،مراجعمدرادؿـاماٌقدقعة:موثقؼةمأرذقػقةمبابقؼةمتؿعؾؼمبؿعؿقدماألدرىماٌلؾؿنيم(مضراءةم
تارخيقةم)مذبؾةماظدراداتماظؿارخيقة،مضلؿماظؿارؼخ،مجاععةماىزائرم،7اظعددانم6:موم;،6ماظلـةم6989ه7168/م،مصم<78م
وعامؼؾقفا.م
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