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1

» Archivio Storico « De Propaganda Fide
Moulay Belhamissi, « Les relations entre l’Algérie et l’Eglise Catholique à

2

l’époque Ottomane. » in, Majallat Attarikh, CNEN, Alger 1980, pp. 58-60.

 3يعين بذلك البايات ،أي باي الغرب ،وباي التيطري ،وباي الشرق.
 4مل يذكر صاحب التقرير إن كان هؤالء املسيحيون من األسرى.
A.S.P.F, SC( Barbaria), Ristretto della relazione della missione di Algeri 10-12-

5

1763.
A.S.P.F, Fondo di Vienna, Un plico contenente i propriseriti.

6

Corine Chevalier, Les Trente premières années de l’Etat d’Alger 1510-1541. Ed,

7

OPU. Alger1986, p. 56.
Corine (C), Op-cit, p. 56.
9

8

مباركي ناديـة ،احلياة االجتماعية يف مدينة اجلزائر خالل القرنني 11-10هـ17-16/م من

خالل مرافقها احلضارية .مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجسترييف التاريخ احلديث ،قسم التاريخ،
جامعة اجلزائر  .2006-2005ص  .215ينظر أيضا:
-

حممة عائشة ،األسرى األوروبيون يف مدينة اجلزائر ودورهم يف العالقات بني اجلزائر

ودول احلوض الغربي للمتوسط خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر للميالد .مذكرة
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ احلديث ،قسم التاريخ ،املركز اجلامعي غرداية-1432 ،
1433هـ2012-2011/م .ص.26
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Haedo (Diego Fray de), Topographie et histoire générale d’Alger, la vie à Alger au

10

XVI siècle, traduction et notes de A. Berbrugger et Monnereau, 3éme édition,
présentation de Abderrahmane Rebbahi, G.A.L, Alger2004, p55.
11

وهو من مسيحيي البندقية ،كان امسه قبل اعتناقه اإلسالم اندريتا ( )Andrettaلقد كان

وهو صغري أي يف سن الطفولة يبحر على منت سفينة تسمى اسكالفون ( )Esclavonويف
إحدى املعارك استوىل على تلك السفينة دراغوث رايس حاكم طرابلس ،فساقه أسريا ،وبعد
وفاة دراغوث سنة  ،1565أصبح من املقرّبني من علج علي وعلى يده أسلم .ومل تكن هذه
احلادثة فريدة من نوعها ،وال هي حالة طارئة ،ففي ذلك العهد وخالل القرون اليت تلت ،وجد
كثري من اإليطاليني واملسيحيني بصفة عامة الذين وقعوا يف األسر من جرّاء حروب القرصنة،
فسيقوا إىل اجلزائر ،وهناك اعتنقوا اإلسالم واندجموا يف اجملتمع اجلزائري وآخرون من األوربيني
– وهم كثريون – غادروا بالدهم األصلية عن طيب خاطر وقصدوا اجلزائر وأصبحوا مسلمني
وارتقوا يف السلّم االجتماعي واحتلّوا أعلى املناصب السياسية والعسكرية هناك.
وملّا تولّى علج علي حكم اجلزائر سنة  1568رقّاه بسرعة ،وأعدّه خلالفته ،فعينه يف بداية
األمر أمينا عامّا للخزينة ،كما كلّفه بقيادة سفينته اخلاصة ،وانتقاء أشهر اجلدّافني.
تولّى حسن باشا فينيزيانو حكم اجلزائر سنة  1577إىل غاية  )4(.1580وكان حازما
وصارما يف سياسته الداخلية ،كما اشتهر بالدهاء والقسوة ،واحلزم والطموح .حول حسن
فينيزيانو ينظر :بونو سلفاتوري "،العالقات بني اجلزائر وإيطاليا حالل العهد الرتكي" ترمجة أبي
القاسم بن التومي ،األصالة عدد 6.اجلزائر جانفي  ،1972ص ص .118-98
بن خروف عمار ،العالقات السياسية بني اجلزائر واملغرب يف القرن العاشر اهلجري السادس
عشر امليالدي.ج ،1األمل للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر 1427هـ2006/م .ص.110 ،
 12أخذ سجن الباستارد تسميته من واقعة حدثت خالل فرتة حكم حسن باشا ابن خري الدين،
فبعد انتصاره على الكونت دالكوديت يف معركة مستغامن اليت جرت يف سنة 1558م ،متكن
حسن باشا من أسر عدد كبري من األسبان واملتحالفني معهم من األوروبيني ،وقد حاول هؤالء
األسرى اإلفالت واهلروب بعد ذلك على منت السفينة املسماة باستارد ،لكنهم وقعوا من جديد
يف األسر ،فاختار منهم حسن باشا األقوياء أصحاب العضالت املفتولة ،لتسخريهم يف عمليات
التجديف .ينظر :هايدو.
Haedo, Op-cit, p56.
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وينظر أيضا:
Venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIIIème siècle. Mémoires et Observations
rassemblés et présentés par Joseph Cuoq, éd, Sindbad, Paris1983.
Haedo, Ibid, p56.

13

Haedo, Ibid, p56.

14

 15نسبة للولي الصاحل سيدي محودي ،الذي دفن إىل جوار هذا السجن بعد وفاته
 16مسّي بهذا االسم ،ألن غالريتني نابولتانيتني وقعتا يف األسر ،واقتيدتا إىل مدينة اجلزائر ،وكان
على متنها بعض اجملدفني اجلزائريني الذين حصلوا على حريتهم ،بينما افتدت حكومة نابولي
بعض الضباط التابوليتان ،وقام أباء االفتداء ،بافتداء باقي الضباط النابوليتان .ينظر:
Henri Klein, Feuillet d’Ei-Djazair, 2vols, éd, du Tell, Alger2003, Vol,1, p157.
Klein, Ibid, p157.

17

Emmanuel d’Aranda, Relation de la captivité du sieur Emmanuel d’Aranda jadis

18

esclave à Alger, Jean Mommart éditeur, Bruxelles1662,p156.

 19يذكر درندا يف مذكراته عن األسرى األوروبيني مايلي..." :كنت أجد متعة كبرية عندما أستمع
إىل ما كان حيدث يف أوساط أسرى السجن ،وعلى الرغم من أنين كنت أقيم يف منزل سيدي
حممد شليب فقد كنت أذهب إىل السجن ألتسلى ،وأروّح عن نفسي باحلديث إىل الطالب
فراسوا ،الذي كان جيتمع حوله أسرى من دنكريك ،كانوا يروون مغامراتهم ،ومصادماتهم
البحرية مع غريهم يف عرض البحر ،وكان اهلولنديون يتحدثون عما حدث هلم يف جزر اهلند
الشرقية ،ويف اليابان والصني .وأمّا األسرى الدمناركيون واألملان فكانوا يروون قصصا عن صيد
احليتان يف غرينلند ،ويف أي يوم كانت الشمس تسطع يف إيسلندا ،يواصل درندا حديثه فيقول:
وإذا مل تعجبين حكايات هؤالء ،أذهب إىل اإلسبان الذين يتحدثون عن مستعمراتهم ،وطريقة
حكمهم له ،ويتحدثون أيضا عن ملذات املكسيك ،وثروات البريو .أما األسرى الفرنسيون
فكان حديثهم يدور دائما حول األراضي اجلديدة ،كندا ،وفرجينيا .ينظر:
Emmanuel d’Aranda, Ibid,p160.
Klein, Ibid, p157.

20

 21جون.ب .وولف ،اجلزائر وأوروبا  ،1830-1500تعريب وتعليق أبي القاسم سعد اهلل .م.و.ك.
اجلزائر ،1984ص.288
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Dan (P), Histoire de Barbarie et de ses Corsaires, éd Pierre Racolat, Paris1637,

22

p422.

 23وولف ،نفس املرجع .ص.288
 24هو تيودور كروازيل ،أقام يف اجلزائر بصفته مبعوثا كنسيا ،برتبة سفري للفاتيكان من سنة 1757
إىل سنة  ،1763حول املبعوثني الكنسيني ينظر:
-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.
A.S.P.F, SC(Barbaria), Groiselle chiedi sussidi per la ricostruzione della Chiesa

25

nel bagno del Beilik. Algeri 7-6-1754.

 مباذا نفسّر هذا التناقض الذي وقع فيه هذا املبعوث الكنسي املسمّى كروازيل ،ففي الوقتالذي جنده يصف سكان اجلزائر باهلمجيني والربابرة ،وأن حالة األسرى املسيحيني يف هذه البالد
يرثى هلا ،ها هو يذكر يف تقريره املؤرخ يف  ،1754-6-7واملذكور أعاله ،بأنّ الداي تدخّل
شخصيا وأمر بإعادة بناء اجلزء املهدّم من كنيسة البايلك ،بعدما تسببت األمطار الغزيرة يف هدم
جزء من الكنيسة املذكورة ،آال يدلّ هذا على التسامح الديين؟ إذا ما ذكره املبعوث الكنسي
كروازيل ،فيما يتعلق حبالة األسرى املسيحيني ما هو إال مبالغة زائدة الستعطاف الكنيسة
البابوية جلمع مبالغ كبرية من املال قصد افتكاك األسرى املسيحيني.
26

اعتمدنا يف إعداد هذا اجلدول على وثيقة عثرنا عليها يف مركز أرشيف الرببقندا فيدي.

. Archivio di Propaganda Fide
-A.S.P.F, F.V, vol, 25. Op-cit.

 27نسخ من هذه الرسائل حمفوظة يف أرشيف الفاتيكان ،وهي موزّعة كما يلي:
-A.S.V, Registra Vaticana, Epistolae ad Principes, Segretaria dei Brevi.
A.S.P.F, F.V. Op-cit.
29

28

نذكر على سبيل املثال ال احلصر :فينشانزو دي باولو) (Vincenzo di Paoloجريوليمو

كاستيلفيرتانو) (Girolomo Castelvitranoفريناندو هابا) (Fernando Habbaكارلو ماريا دي
جينوفا) (Carlo Maria da Genovaفرانشيسكو قاتا) (Francesco Gattaإضافة إىل اجلمعيات ،ومنها
مجعية آباء االفتداء )(Pères de la Rédemptionآباء الرمحة) (Pères de la Merciآباء املستشفى (Pères de
) l’Hôpitalوغريها من اجلمعيات.
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)A.S.P.F, SC(Barbaria), Op-cit, vol, 4 (1708-1723) et vol, 5 (1724-1740

30

A.S.P.F, FV. Op-cit.

31

B.A.V, Arciconfraternità del Gonfalone. XX.B 36.

32

Luigi Ruggeri, l’Arciconfraternita del Gonfalone. Roma 1866, p.1.

33

 34نذكر من هذه الرباءات ) (Breviتلك اليت أصدرها البابا قرقوار الثالث عشر بتاريخ  12أكتوبر
 .1576ينظر:
Ruggeri, Ibid, p. 06.
Ruggeri, Op-cit.

35

 36ولد شارل اخلامس ،املعروف باسم شارلكان ،سنة  ،1500ورث ملك إسبانيا عن والدته جان،
ابنة فرديناند وإزابيال ،انتخب أمريا ألملانيا بعد موت جدّه ألبيه اإلمرباطور مكسيميليان ،قضى
أيامه يف حماربة فرنسوا األول ملك فرنسا ،وحارب خري الدين أمري البحر الشهري ببارباروس،
قصد االستيالء على مدينة اجلزائر ،فلم يفلح ،تنازل عنملك إسبانيا البنه فيليب ،وعن أملانيا
ألخيه فرديناند ،واعتزل يف أحد األديرة حتى تويف سنة  ,1658ينظر:
حممد فريد بك احملامي :تاريخ الدولة العلية العثمانية .حتقيق الدكتور إحسان حقي،

-

ط ،1دار النفائس ،بريوت 1401هـ1981/م .ص.204 .
 37سعيــود إبراهيم  " :حملة عن الصراع اجلزائري اإليطالي خالل العهد العثماني " جملة دراسات
يف العلوم اإلنسانية ،جامعة اجلزائر ،عدد  ،7سنة  ،2007ص.207 .
Luigi Pinelli, Un Corsaro Sardo Re di Algeri. Sassari 1972, p. 59.

38

Pinelli, Ibid, p. 60.

39

Corine Chevalier, Les Trentes premières années de l’Etat d’Alger 1510-1541.

40

O.P.U, Alger 1986, p. 95.
41

بونو سلفاتوري " :العالقات اجلزائرية اإليطالية خالل العهد الرتكي " تر .أبي القاسم بن

التومي ،جملة األصالة ،عدد  ،6اجلزائر 1391هـ1972/م ،ص.100 .
42

تفاصيل أكثر حول حسن آغا وردت يف كتاب بينيللي ،ينظر الفصل الذي خصصه الكاتب

هلذه الشخصية.
Pinelli, Un Corsaro…, Op-cit, pp. 91-135.

 43بونو سلفاتوري ،نفس املرجع .ص.101 .
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-

Turk Ansiklopedie, p. 324.

44

 45سعيـود إبراهيم :عالقات اجلزائر ،...املرجع السابق ،ص.47 .
Salvatore Bono, Sciciliani nel Maghreb. Roma 1992, pp. 69-73.

46

 47الرتمجة الواردة يف النص قام بها صاحب هذه الدراسة.
48

حول القرار البابوي املذكور ،راجع دراستنا املوسومة :وثيقة أرشيفية بابوية تتعلق بتعميد

األسرى املسلمني ( قراءة تارخي ية ) جملة الدراسات التارخيية ،قسم التاريخ ،جامعة اجلزائر
،2العددان  15و  ،16السنة 1434ه2013/م ،ص  237وما يليها.
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