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  المقدمة:

ةأم  ضان اب ثامن ،  هدتهمامم امباررة  ابززاررة  ي  واارر اب االإن 
اع زد ون تهنمك عالق  امش ا  امبارث ي  ابنظمم ابضرةا  اب ثامن ؛ يقد ا   االشمغمل

 امازهه نرا ،ابضرارب رةنذاك، اون اباررة  ابززاررة  كمنت مؤثر ي  ذبك ابنظمم
 .ابزةمدة ي  اقمدةر ابضرارب امرفةضهم، انرا ابمشدد ي  ابزامة  اابمرار  عنهم

ام زداى ابارث ي  ممرةخ اباررة  ي  ابرمرج اعالقمهم امبضرارب ي  اعلةه ي
ابدارل؟ امأصةل ادى وتهاة  ذبك ي  رةمة ابداب  امأثةرامهم ابام ددة على ارملف 

 وازه ابرةمة اب ما ؟

، بةس ي  كل ابفمرةيقط، ا اب ثامن   صرواارر اب ةام ي  وام بامذا ابارث اب
 :عااال ته ية اد إبى عدة 

 .اقمب ةقمض  دراس  اطاب ، مسملزم وكثر ان   اب ثامنة ون ابارث ي  كل ابفمرة -

اب ثاةةةةةمن ، مغةةةةةةرات الراظةةةةة   صةةةةةريةةةةة  واارةةةةةر اب  شةةةةةهدتون اباررةةةةةة  ابززاررةةةةةة   -
االااس ، ز لمهم ممرازع على اسرح اباررةةمت اب مباةة ، امنمقةل اةن طةار ابااةمدرة 

 إبى طار ابمصدي، اان ابمررةر إبى ابديمع.

ابردةثةةة ، اقةةةد شةةةهدت يةةةةه  را صةةةر اب ثاةةةمن ، تهةةة   رةةةر اب صةةةون يمةةةرة واارةةةر اب  -
 ابززارر ورداثم اها  وتهاهم:

 اقةمم االسم امر ابفرنس . زاال ابركم اب ثامن  -أ

شةةةهدت ابمةةة  كمنةةةت ممغةةةذى انهةةةم رزةنةةة  ابدابةةة ،  ،ةةةة ابززارر اباررةةةة  اةةةاارد ون  -ب
ابمةةة  سةةةاقت  ،اب قةةةاد ابثالثةةة  ا رةةةةرةرةةةالل ابفمةةةرة اباةةةذكارة وعةةةالي، اال سةةةةام يةةة  

 صةةةةابمراز ةةةةم كاةةةةةرا، ا اةةةةر ابةةةةذي ودى امبدابةةةة  إبةةةةى ابمازةةةةه االرةةةةمالل ابفرنسةةةة ، 
مامع سةمس  ضراراة  اركا .  داارل اباالد، اا 

 العثماني: العصر في ية ونشاطهاالجزائر  البحرية حالة -
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 ه، ابةةةم مكةةةن بةةةه وتهاةةةةصةةةغةراً  إن اةنةةةمل ابززارةةةر قاةةةل ازةةة ل اب ثاةةةمنةةن، اريةةةأً 
اابةذي اةدوت  ،كاةرة، بكةن انةذ ارماةمط ابززارةر امبدابة  اب ثامنةة  اانضةاارهم مرةت راةمهةم

 م ةظهر على سطح اب مبم.م، ادو نزم ابززارر ااةنمؤته5955تهة/ 529ان سن   انذ

كةةمن ابسةةامن ال ةزابةةان ةسةةةطران علةةى اةنةةمل ابززارةةر، اسةةاب  ايةة  ملةةك اباةةدة
اباقمال بلاةنمل، يإن وال ركمم ابززارر ا"اكلةر امةممهةم" رةةر  ،(5)ازاد رصن "ابانةان"

م، اداةةةري علةةةى 5925تهةةةة/ 596ابةةةدةن اراةةةراس، شةةةن علةةةةه رالةةة  ال تهةةةاادة يةهةةةم سةةةن  
 .(2)رؤاس ابسامن، اشرع ةان  اأرزمر ذبك ابرصن نااة اباةنمل

اب ثاةةمن ، يةةإن اررةمهةةم  ب هةةدابززارةةر، عمصةةا  ابةمبةة  يةة  ا اباةةم كمنةةت ادةنةة 
ابقاةةة ، انطالقةةم اةةن اةنمرهةةم، قماةةت اأعاةةمل زهمدةةة  امررةرةةة ، امبضةةمي  إبةةى ديمعهةةم 
عن اباالد، اصد اب دةد ان ابراالت ا اراة ، ام ز لهم من ت اا ض ا سامل اثةل: 

ا اةةةةر ابةةةةذي عرضةةةةهم ب الةةةةةمت  "ابارراسةةةة ، ادار ابزهةةةةمد، اابادةنةةةة  ابمةةةة  ال مقهةةةةر".
ا اراةةةة ، رسةةةب اةةةم مثامةةةه مقةةةمرةر ابارةةةمرة ارزةةةمل ابةةةدةن اابقنمصةةةل اابّمزةةةمر ابّمزسةةةس 

ااراسةةةالمهم ... ابةةةذةن عالةةةاا زاة ةةةم علةةةى زاةةةع وكاةةةر قةةةدر اةةةن ابا لااةةةمت بصةةةمبح 
 .  (9)الدانهم بمنفةذ ارّططممهم ضد ابززارر

مم  إذم د اباررة  ته  ابنااة ا ابى ابم  مشكلت انهم ابقاات ابززاررة  عما ، 
مامم اهم امطاةرتهم امسمارار ان ابنمرة  ابامدة  ااباشرة ، إبى ون وصارت االته

ابززارر ماملك وسطاال اررةم كاةرا ي  ابراض ابغرا  بلارر اباماسط انذ اب قدةن 
ابسماع ، بةشهد اب صر ابذتها  طةل  ابقرن ابسمدس عشر اباةالديا ابةةن ان ابقرن 

، ابثمان عشر اباةالديض ف واارر ابقرن ، ثم ةادو ي  ابمرازع اابعشر اباةالدي
رغم ون ابززارر قمات امدعةم وسطابهم ابررا  ان زدةد، اوصاح ةرمل اكمن  
ارااق ، االغ اه ا ار ون مشكل ان ثالثةن اركام، اامرزمةن ذات ورا   اورا ان 

 .(4)ادي م مرت قةمدة ضامط وكفمل واثمل ابّراةس "راةدا"

لى عممقهم رامة  اباصمبح ابسةمسة  ااالقمصمدة ، ورذت اباررة  ابززاررة  ع
، ادة  اسةل  وررى غةرتهم ي  تهذي ابارمى ابسمرامةزة  بلاالد امبقاة، يلم ةكن بلّداب

بذبك مازب علةهم اااصل  زهادتهم اب سكرة  ضد وعدارهم، اباماثلةن ي  ا ظم 
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ابالدان ا اراة ، اةاكن ابززم ونه افضل ابنشمط اب سكري بلاررة ، صن ت ابززارر 
 إذعالقممهم ابّسلاة ، اع ا ض ا طراف ا اراة ، ااامدت بمشال وارةكم وةضم، 

 مدة  بالدان اباغرب اعلى روسهم ابززارر، س ت تهذي ا رةرة بمكاةن رااط  اررة  ا
ابكنهم يشلت، اام اضطرتهم ي  ابّنهمة  إبى مغةةر ااقفهم، سمعة  ب قد ابّسلم اع 

  .(9)م5959ابززارر، اتها ام ردث عمم 

ان ابنشمط ابارري بألسطال اب ااد ابفقري القمصمد ادةن  ابززارر، اذبك  عدّ 
رةق ايمدال اب اةد اباسةرةةن، االل وسااق عن ط بكرالل ااارد ابغزا ابارري، اكذ

ابادةن  امباضمرع ابم  ةمم غناهم، رةث م ّاد رةمس ابارر ابززاررةةن على ابرراج 
إبى ابارر ارمةن وا ثالث ارات ي  ابسن ، ي  يصل ابراةع، ثم صةفم، اي  يصل 

 .(6)ابررةف ا ظم ا رةمن، اتهذا ام ز ل ابادةن  ي  ررك  اقمصمدة  اسمارة

بقد كمنت ا ظم ابّدال ا اراة ، اوارةكم ي  نهمة  ابقرن ابثمان عشر، مديع 
إمماة سناة  بلززارر اقمال ررة  اباالر  ي  راض ابارر ا اةض اباماسط، اكمن 
ركمم ابززارر ةشمرطان ون مكان ي  شكل اااد وابة  كم بااح، اابامراد، اا سلر ، 

 .(9)اغةرتهم

رهم ات نزاع دارم يةام اةنهم، نمةز  مضمرب اصمبعريت ابّدال ا اراة  يمر 
ام وبرقمه ابثارة ابفرنسة  اهم، بذا بم مماكن تهذي ابالدان ان  بكاارمالف نظاهم، اكذ

امرمذ إزرالات رمسا  مز لهم ي  اأان ان ارمرة ابةمب ، ال على اب كس يإن عددًا 
تهم على ازماه  ان تهذي ابّدال كمنت ممقرب ان ابركمم ابززاررةةن، بمكسب ادّ 

اصمبرهم، يةؤّةدان تهذا ارة، ي  ذبك يرص  بردا   وعدارهم. اقد ازد ابززاررةان
 .(8)اةقفان ضّدي ارة وررى إبى ون ةضمعف ابهداةم اةزةد ي  مناة هم

، ااهذي ابطرةق ، عامرة عن رّدة ي ل على ادةي  ملك اب ةانمصرف ابززارر  
اقاف وارام ضد مكاةن وسطال مزمري ززارري، اعلى االسمغالل ابّمزمري ابذي كمن 
ةم رض به ا تهمب  نمةز  ذبك، إضمي  بكانه ان امطلامت ابزهمد ابارري. كام ون 

ذا درلاتهم يإّنهم ةرمطران  مزمر ابززارر بم ةكن ةساح بهم ادرال ابااانئ ا اراة ، اا 
 . (5)ان اااال ااضمرع ارةممهم اام ةالكان
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نكاةةةمش، اامةةةدال اةةةن واارةةةر ابقةةةرن ، نرةةةا اال(51)امزةةةه نشةةةمط اباررةةةة  ابززاررةةةة  
باةةةةم اةةةةدوت وعاةةةةمل اباررةةةةةمت ا اراةةةةة ، مةةةةؤثر علةةةةى ابارةةةةمرة  ابثةةةةمان عشةةةةر اباةةةةةالدي،

ابززارةةةرةةن، اف ةةةل مزاةةةةد قاامهةةةم، اي مبةةةة  سةةةفنهم؛ يمنمقصةةةت ابغنةةةمرم، امراز ةةةت اكمنةةة  
 اباررةةة ، انقةةص عةةدد ابسةةفن إبةةى وقةةل اةةن اب شةةرة. ابةةم منةةم ش اباررةةة  ابززاررةةة ، إال

ل ابةرةس راةةدا، اانشةغمل ، افضابممسع عشر اباةالديي  ابسناات ا ابى ان ابقرن 
واراةةم اررااهةةم، قاةةل ون مةةنكاش اةةن زدةةةد، يةة  اب قةةدةن ا رةةةرةن اةةن ابركةةم اب ثاةةمن  

 ، اف ل ملقةهم ب دة ضرامت امممبة .م5829، 5824، 5856سناات: 

م، وار امزهةز راس  5956تهة/ 5252ابّداي اصطفى امشم  يانذ ماب 
رةث ابمقاا ثالث  اراكب ةانمنة ،  اراكب زهمدة ، اورسل اهم إبى اضةق بةفارن ،

يأرذاا ام اهم، اامعاتهم ي  بةفارن ، ثم سمقاا ابّسفن باةنمل ابززارر، اقمااا امقمسمم 
ابغنمرم، وام سفةن  "اباالكرة" ان سفن ابغنةا ، يأدرلاا علةهم م دةالت، اإضمي  

مم ي  ابززارر ابادايع اسااتهم امبزانطاط ، اغنم اهم ابكثةر. اا د ابقما  براس  وة
عماد ابغزاة ابمررك بنمرة  اسامنةم، يمبمقاا ابةانمنةةن ثمنة  يمالرااا ا هم، اغنااا 
ثامنة  عشر اركام الةرم امبقاح اارملف ونااع اباضمرع، نزباا اهم ااةنمل ابززارر، 

 .(55)بةغرقاا وسااق ابادةن  اام غنااي

ام رققه ان اطاالت اقد ذاع صةت ابّراةس راةدا ي  كل اقمع اب مبم ا 
نزمزات ي م، ابم  5955تهة/ 5259ي  سن   ازه  وعمب  ابارمر، انذكر اثال رر اا 

ابمقى يةهم اع يرقمط  كاةرة بلارمغمبةةن وكار ان يرقمطمه، اقد ماكن انهم ا د ون 
مالرم اع ارمرمهم امبسةاف، ثم زرتهم إبى اةنمل ابززارر، رةث اسمقال اارمرمه 
اسمقامل ا اطمل، بةكرم ان قال ابّداي شرصةم، امضمف غنةامه إبى ا سطال 

 .(52)زارريابارري ابز

اافضل مضمعف ابنشمط ابارري بإلةمب  وامم انشغمل وارام ارراب "نمالةان" 
افضل عالة  ابزهمد ابارري كثرت ابغنمرم، االغ م داد ابسفن ابم  مم اغمنماهم، 

سفةن ، ام د  599 م(، رااب 5859-5811سن ، ام اةن سنم  ) راس عشررالل 
  .(59)يالزدتهمر ابزهمد ابارري ابززارر  ادة رر 
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م، 5812اا د انمصمر اصطفى امشم اع ابنزلةز اماقةع ابّصلح ا هم سن  
شرع ي  انمل ارج امب ابااد، كام عال على إعمدة انمل ارج راس مميارة، اقمم اإنشمل 

، ازاج ان اباالندات، اقد (54)يرقمطمةن كاةرمةن، اا دتهام ونشأ امرمةن ان ابّلنزار
 .(59)راةس 911ازماع بدةه 

تهة/ 5224اررم  ابرماس عشر ان شهرابرمج عل  امشم، ااممرةخ  ازمهد
م ي  إنشمل اباراكب ابزهمدة  اصنمعمهم، يأنشأ سفةن  االندرة، اانم كريةطم، 5815

 .(56)اغلةاط ، ااسملم كريةطم ان اسطناال تهدة ، إضمي  إبى ام ورذ ان ابغنمرم

كمن ةراقاهم نمالةان، عمد اامنسرمب ابقاة ابفرنسة  ان ابارر اباماسط ابم  
غزاة ابارر بمأكةد رقاقهم ابماس ة ، ااسمأنفاا ورذ ابغنمرم ااثقةن ون ذبك سةنمج عنه 

م زلات بادةن  ابززارر ساع سفن ساةدة ، 5854 ماازمزدد ااارد ابرزةن . يف  
داالر، امات اصمدرمهم بغمة  اصال سفةن  ساةدة  مرال  911قدرت راابمهم اة: 

 . (59)ابززة 

م(، على سفن قلةل ، 5859-5952وثنمل ابرراب ا اراة  ) ابززاررت رصل
راابمهم ان راسةن إبى سمةن ادي م، اان ابااضح ون سفةن  )ابّدانزةك( ذات 

ام زملت كهدة ، ابكن سفةن  )ابغزال( امنمبثامن  اابراسةن ادي م، قد مم غا هم، اا 
ذات ابراسةن ادي م اكذبك سفةن  )ابقصر( ذات ابراسةن ادي م ته  وةضم صن ت 

 ي  ابززارر. 

م،  5859تهة/ 5291سن  راةع ابثمنة   اباالة  ي  ابداي عار امشم اعند ماب  
ابززاررة  ي   يإن ابّض ف ابذي عريمه اباررة  ادل نزم اباررة  ابززاررة  ام يال

عهدي، بم ةساق به اثةل، رغم وّنه ادو ي  ابااقع قال تهذا اباقت اكثةر، اف ل مكمل 
دال وارام اوارةكم ضد ابززارر، إضمي  إبى ااق   اسمشهمد ابراةس راةدا، اعقد 

م، اا د ابااق   اسمرلص ابّداي عار 5859 ماازي  ا متهدة اهةن  اع ا ارةكمن 
د ابززارر، يمنصرف إبى انمل مرصةنمت زدةدة، ااضع اب ارة ان ابمرركمت ض

ادايع زدةدة ي  ابزه  ابشرقة ، ثم قمم امأاةن ابنمرة  ابشامبة  ااضع سلسل  ان 
ابادايع على شكل نصف داررة، على ثالث طاقمت مشمال ورا   اورا ان ادي م، كام 
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كمنت مرماي وضمف برامة  ابزه  ابشرقة  ابم   إذورمط ابانمر ارامة  اامثل ، 
سمةن ادي م، سا ةن ادي م زدةدا، ااض م عند ادرل اباةنمل ادي ةن كاةرةن عةمر 

، كام نصب عدة ادايع قاة  ي  ابزه  اباررة ، مانع ابااارر اباهمزا  ان 68
االقمراب ان ابسمرل، ااضع ي  ابزه  ابغراة  سا ةن ادي م، كام عزز ابّديمع عن 

 .(58)ر  ياته  نمرة اباازه  ابشامبة  بلاةنمل اام

اشمد ض ف ا سطال ابززارري انذ اطلع ابقرن ابثمان عشر، اامبممب  مرازع 
اركز ادةن  ابززارر ي  اباةدان االقمصمدي اابّسةمس ، اامضح ذبك ان رالل اامنمع 
ا ض ابّدال ا اراة  عن ديع ابمماات ابم  م ادت على دي هم سناةم، عندام ادا بهم 

عندام قل عدد قط ه، اانرفض اسماى مزهةزي، اابم  كمن على ض ف ا سطال وا 
م، ثم رذت 5852روسهم اباالةمت ابامردة ا ارةكة ، ابم  ماقفت عن ابّديع سن  

تهابندة  على ابززارر -قال ون مأم  ابرال  ا نزلا .(55)رذاتهم اقة  ابّدال ا اراة 
ى ابادةن  ااباةنمل م، اام مركمه ان دامر نمةز  ابقصف ابادار عل5856سن  

د ّار ززل كاةر ان ابادةن  وثنمل ابقصف رةث وصاح رراام، يزاد اا سطال. ي
دار كمال ، ادارت كل قناات اباةمي، ي منى ابّسكمن كثةرا زرال  911ابرراب عن 

. اقد سقطت قنالممن على انزل ابقنصل ابّدانامرك  يكمد ون (21)ذبك ان اب طش
ر امبنسا  بلقنصل ابنزلةزي ابذي اسمقال اب دةد ان ابقنمال ةهدم امبكمال، انفس ا ا

اةدي ابذي وصمامه ا ض قذةف  اديع، اكذا ابرمل امبّنسا  باةت ابقنصل ابسّ  58ا
مدار ززل  إذانفس ابش ل ردث بانزل ابقنصل ا ارةك  "ابةمم شمبر"  ابقذارف.

إضمي  إبى زندي ززارري،  911. اقد راح ضرة  تهذا ابقصف رااب  (25)انه
قمةل، اقمل  889. االغ عدد قملى ابنزلةز رااب  (22)سا ةن شرصم ان ا تهمب 

. ي  رةن كمب "ابةمم (29)شرص 911اقممل ان ابهابندةةن، ازرح بهم قراا   211
شمبر" قمرال ان ابّرازح ون ابززاررةةن بم ةفقداا عددا ان ابّرزمل ةاازي اب دد ابذي 

ال ةازد ام ةدل ا د ابا رك ، على ون رسمرمهم ي  ا رااح  رسري اب دا، اابااقع وّنه
 . (24)كمنت كاةرة

اقةد ذكةةر ابةةّداي عاةر امشةةم يةة  رسةمب  رسةةاة  إبةةى ابّسةلطمن اب ثاةةمن ، اةةن ون: 
عدد قتمى الكفار يفوق أربعة أضعاف نظرائهم المسممين، وعدد كبير منن الجرحنى، "
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دات وخسائر الجزائريين، فتتمل فني وأن سفنهم أعطبت، وأحرقت سفينتان. أّما مفقو 
فقننندان إنكشننناريتنا لنننبعض انسنننرح الننن ين تنننم تحرينننررم، بمنننا يعنننادل ممينننوني ريننننال 

. اا ةةةةةد اةةةةةرار راسةةةةة  عشةةةةةر ةااةةةةةم علةةةةةى ابهزةةةةةام االنزلةةةةةةزي اسةةةةةمكال (29)"فرنسننننني
ابززاررةان اسمركماممهم ابّديمعة  ان زدةد، ابم ةمهماناا اةسمكةناا، رسةب اةم ارد ية  

تهةة/ 5295شةاال  55اي عار امشم إبى ابّسلطمن اب ثامن ، ااباؤّررة  امةمرةخ رسمب  ابدّ 
 .  (26)م5856 اةلال 52

ااضةةةاع ارثنةةةم، اا ةةةد اطالعنةةةم علةةةى ا ةةةض اباثةةةمرق، ماةةةةن بنةةةم ون  اباةةةدةايةةة  
اةةةةاارد اباررةةةةة  ابززاررةةةةة ، اهاةةةةم كمنةةةةت قةامهةةةةم، يإنهةةةةم كمنةةةةت قلةلةةةة  ا تهاةةةةة ، امبنسةةةةا  

 بالقمصمد ابززارري، اذبك ب دة وسامب، انهم:

، يكمنةةت يةة  مذاةةذب اسةةمار، إضةةمي  إبةةى ثمامةة اةةاارد ابغةةزا ابارةةري، بةةم مكةةن  ون -5
 ارمب  ا سطال ابززارري، اااضع اب القمت ابرمرزة  بلززارر.ارمامطهم 

 إذ، (29)ون اصةةمدر اباررةةة  بةةم ةكةةن ةةةدرل انهةةم إبةةى رزةنةة  ابدابةة ، إال زةةزل قلةةةل -2
كمنت كةل ا طةراف اباشةمرك  ية  عالةة  زلةب ابغنةمرم، مأرةذ نصةةاهم، يهة  مقسةم 

باةنةمل، اابراةمبةن، على ازهةزي اباراكةب، اابرةةمس، اابارةمرة، اابةداي، ااةاظف  ا
 .  (28)اغةرتهم

كةةمن اب صةةر ابةةذتها   إذ"، دوالكننروا؛ "م 59تهةةة / 55زةةمل يةة  ورةةد اصةةمدر ابقةةرن  -9
مقنندار خمسننة رواتننب الجنننود، كننان يجمننب مننن داخنننل بلاررةةة  ابززاررةةة ، ون: "

اإليالنننة، أمنننا الجنننز  السنننادس، فكنننان ينننةتي منننن منننورد البحرينننة، ورنننو  ينننر 
. وي ون ابزةةةزل ابسةةةمدس ابقةةةمدم اةةةن ابارةةةر، غةةةةر ثماةةةت، ابةةةم ةكةةةن (25)"مضنننمون

اضةةةاانم يةةة  ا ةةةض ابفمةةةرات. اتهةةةذا دبةةةةل علةةةى ون اةةةدارةل اباررةةةة ، ابمةةة  كثةةةر 
ابزةةةدل رابهةةةم، بةةةم مكةةةن مغطةةة  إال راماةةةم اارةةةدا، اةةةن ابراامةةةب ابمةةة  كةةةمن ةسةةةملاهم 
ابزنةةاد كةةل شةةهرةن قاةةرةن. اكةةل تهةةذا كةةمن ةرةةدث يةة  اباقةةت ابةةذي اصةةلت يةةةةه 

اررة  ابززاررة  إبةى ذراة ازةدتهم اعظامهةم. اتهةذا اةم ةز لنةم نمسةملل عةن ابقةاة  اب
 ابرقةقة  بلغنمرم اباررة ؟
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عننندما راةةدان اةةن عثاةةمن رازةة  علةةى تهةةذا ابااضةةاع، قةةمرال: " ابكممةةب بقةةد علةةق
تجمننب الانننائم إلننى مدينننة الجزائننر، تبنناع لمسننكان، وتننوزع قيمتهننا حينننا، عمننى  و  

ة العامنننة الخمنننس كنصنننيب لهنننا. ووفقنننا لمنننا تننننص عميننن  الحقنننوق. وتةخننن  الخزينننن
شريعتنا، عمى أن ر ا الخمنس لنم يكنن تامنا أبندا، نن انشنيا  الثميننة كاننت تؤخن  

 .  (91)"قبل االطالع عمى الانائم

بذبك ن مقد ون تهنةمك اامبغة  كاةرى ية  مضةرةم رزةم اةدارةل اباررةة ، اال ةسةما د 
ةر االسةم امر ابفرنسة  بلززارةر، شةأنهم ية  ون ةكان اقصد وصرمب تهذا االدعمل، مار 

ذبةك، شةأن وابرةك ابةذةن امهااتهةم اةة: "ابقرصةن "، اابمة  كمنةت اةن ابةذرارع ابمة  امرةةذمهم 
 يرنسم بغزا ابززارر.

بكةةةل ذبةةةك كثةةةر ابزةةةدل، اامبرصةةةاص رةةةال ملةةةك اباةةةدارةل، ابمةةة  كمنةةةت مرصةةةل 
 Les Prises" )الانننننائم البحريننننةعلةهةةةةم اباررةةةةة  ابززاررةةةةة ، ااشةةةةمهرت اةةةةة: "

Maritimes اكمنةةت نممزةة  عةةن يةةرض إمةةماات علةةى ابسةةفن اب ةةمارة بلارةةر ا اةةةض ،)
اباماسط، اوسمسًم على ابدال غةةر ابارماطة  اا متهةدات اامفمقةةمت سةلاة  اةع ابززارةر، 
كاةةةم تهةةةا ابرةةةمل اةةةع إسةةةامنةم، اا ةةةض دال واراةةةم، ابمةةة  مكةةةان يةةة  يمةةةرات رةةةرب اةةةع 

اةةع ابززارةةر، يةةإّن سةةفنهم ال مهةةمزم، اتهةةذا يةة   ابززارةةر، رمةةى إذا اةةم عقةةدت ا متهةةدات
رقةقةةة  ا اةةةر، اةةةم كةةةمن ةسةةةاةه ا اراةةةةةن اةةةة: "ابقرصةةةن "، اتهةةةا عاةةةل اشةةةراع، ارةةةالف 
ابةةدال ا اراةةة ، ابمةة  ثاةةت يةة  ابكثةةةر اةةن ا رةةةمن، ونةةه ارغةةم عقةةدتهم المفمقةةةمت اةةع 

رةةة ، اتهةةذا ابززارةةر، إال ون سةةفنهم يةة  ابكثةةةر اةةن ا رةةةمن، كمنةةت مهةةمزم ابسةةفن ابززار
(، Piraterieتها ي ل ابقرصن  رقةق ، ساال كاصطلح سلب، وا بصاصة  اررةة : ))

 ([.La Course) إارمر وا

 Albertاامطالعنةةةم علةةةى سةةةزل ابغنةةةمرم اباررةةةة ، ابةةةذي نشةةةري: "وباةةةرت دايةةةا" )
Devoulx ،عةةةةةةدد ا (، نأرةةةةةةذ ا ةةةةةةض ابناةةةةةةمذج، ابمةةةةةة  ماةةةةةةةن اةةةةةةدارةل ابغةةةةةةزا ابارةةةةةةري

 ا سهم كام ةل : اباسمفةدةن ان ابرصص وا

( )نةاع Chebec(، نصةاه "شةامك" )Ralioundjكمنت غنةا  ابا سّاى "غلةانج" )
 م.5969وكماار  56تهة/ 5595ان ابسفن( ابامشم، ي  ا ال ان زامدى ابثمنة  سن  
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 ثمن لاير نوع الانيمة
  273  انزةك

  34 ابمفرةغ

  32 قاطمن ابغنةا 

 3 3 اكمقر  عالاة ابرشب

 3 3 اغم ارمدم ابمفرةغشماش 

 

 ثمن لاير نوع الانيمة
 3 1 ابشماش اباسلم بلانزةك

 5 - ابشماش ابةهادي بلانزةك

  14 اباةزان

 3 11 ابصرايان

 3 3 ابرراس

  

 الثمن لاير ناع ابغنةا 
  92  زارق ايرقمط 

  52 دالل )اباةع امبازاد اب لن (
 4 9  ابارل 

 2 725 التقرير
 5 2 اردةمن

  2 اكةل ابررج
 24 اباةنمل

 

 

 9 999 ام ةسمناط
 9 2.411 ابامق  
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 5.92 5.251 نصفه
 955 عدد ا سهم: 
 (95)رةمالت اسا   وثامن 9 رص  كل سهم

م، وصارت رسمامت غنمرم ابسكر اابرشب اابزلاد، ابم  5999ي  سن  ا 
(، Indjaإنزم اراد )رمز علةهم شامك؛ ابةد عل  راز ، ابم  كمن ةقادتهم ابرّةس 

 م.5999 رزةرانتهة/ 5585 ي  راةع ابثمن  سن 

 ثمن لاير  
 4 5.989 انزةك
  911 ابمفرةغ

 6 591 قاطمن ابغنةا 
 2 4  اكمير  عالاة ابرشب

 2 21 )االنكشمرة ( شماش  غم ارمدم ابمفرةغ
 4 41 شماش ابانزةك

 2 21 ابشماش ابةهادي
  48 ابصرايان

  24 امبازاد اب لن (دالل)اباةع 
  512 ابازن

  29 ابفرقمطممن اابزارق
  52 دالل)اباةع امبازاد اب لن (

  6 ابرراس
 9 6 مكمبةف ارملف 
  94 دالل ابزلاد

 4 4 ابارل 
 

 
  5 اردةمن
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  5 اكةل ابررج
 556 اباةنمل

 

 

 9 2.929 ابممبف
 9 55.996 ابامق 

 5 9.998 ابنصف
 يرنك 42.596 99.451 س ر ابسكر

 
  945 عدد االسهم

 .(92)رةمالت اراس  اثامن 526 رص  كل سهم

  

م، كمن ابرةس عل  ابطمتهر، ي  وثنمل اراقامه اباررة ، قد 5859ي  سن  ا  
غنم سفةن  اغراة  ارال  امباضمرع، ابم  سنذكرتهم. اتهذا ي  غرة شهر صفر 

 م.5859 كمنان االالتهة/ 5291

          رينال        
 ثمن

 4 465968     رطال      99قنطمرا ا 288صنداق سكر واةض ةزن  88

 295992               قنطمرا 2811صنداق سكر ورار ةزن  62

 4 515598    69.2( إبى Cochenilleرطال ان ابقراز ) 54قنطمر ا 59

 95258  41( إبى Campêcheرطال ان "ابكااةش" ) 49قنطمرا ا 82

        

      



13 
 

   سنمةام. 52يرنكم، ا 585، 555ابنممج: 

 . (99)رةةمل اثانةن 81سهم بة  511

م؛ غنم ابرةس 5859 شامط 29تهة/ 5291راةع ا ال ان سن   59ثم ي  
(، وثنمل زهمدي ضد ا سطال ابنزلةزي، ارال Brigantinدرامن، اركام شراعةم )

 م، ثم قسم ذبك:، رةث امعه22.4صمع ان ابقاح، ةقدر ثانه اة:  5551

 سنمةام. 29يرنك، ا 44.512ادرال: 

 . (94)رةةمل اثانةن 59سهام، بة  569

اي   رر اب صر اب ثامن ، يقد ارد ي  سزل ابغنمرم اباررة ، ونه ي  ابةام 
م، كمن ابرةس 5829 مشرةن االال 28تهة/ 5249ابسماع ان راةع ابثمن  ان سن  

(، قد اصل إبى مانس اإردى Chébecعل  ابامةارق  قمرد ورد سفن ابشامك )
يرنكم  25.996رةةمل صغمر ) 95.542ابغنمرم. اكمن ازااع ام رصل علةه تها: 

رةمال. وام وسهم طمقم االرمه  45852سنمةام(. اكمن سهم "ابانزةك" اباقمطع:  91ا
يرنكم،  95اازانمت ) 4رةةمل دراتهم، ا 95، اااقدار ثمات اة 254يقدرت اازااع 

راةع ابثمن  سن   55ةام  (، بكل سهم. اكمن ابديع امبمامم. اسزلسنمةام 99ا
اقد مم ابرصال على تهذي ابغنمرم، رغم  م.5829 مشرةن ابثمن  االال ان تهة/5249

ون ا سطال ابارري ابفرنس  كمن ةرمصر اةنمل ابززارر، ارغم ام كمنت مدعةه 
 . (99)يرنسم، ان ونهم قضت على "ابقرصن " ابززاررة  ان زذارتهم

 اختفا  موارد الازو البحر  وبروز الضرائب: -

بةى غمةة  ا كمن بقةرن ابثةمان عشةر، ةركةز ابركم اب ثامن ، انةذ مثاةةت وركمنةه، اا 
ابزمنةةب ابضةةرةا   السةةةامكمنةةت ا مبزمةةه بألاضةةمع ابدارلةةة ، ا ا م اباررةةة ، رمنةةغعلةةى اب

وتهاةةة  امبنسةةا  بلركااةة  اب ثامنةةة  اةةمبرغم اةةن كانهةة نظلم اارةةد قةةمرم علةةى غةةةر ذات 
باةةةةاارد اباررةةةةةة  ثةةةةةم ابسةةةةةالاة ، ابكةةةةن اةةةةةع مرازةةةةةع ابةمبةةةة  اررةةةةةةم، انقةةةةةص اابشةةةةرة   

ابسةمسةمت ابدارلةة  ابمة   نهةج نفس علىاإاكمن اب ثامنةةن االسمارار   دنضااهم، بم ة
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 بزامةةةة  ابضةةةرارب اضةةةع قةةةاانةن زدةةةةدةااةةةم دي هةةةم ابةةةى كةةةمناا ةنمهزانهةةةم يةاةةةم سةةةاق. 
 .  (96)ةدابالزا  بامطلامت ابداب  ابام د

، اا سةةامب ابامبةةة  بسةمسةة  ابكمةةمب اةةةن نقةةص اباةةاارد اباررةةة  اةةةز ابكثةةةر اةةن
م انةذ انمصةف ابقةرن ابثةمان عشةر، كةمن رمنةغضرارب. اةؤكدان علةى ون انرفةمض اباب

اقماةةةةل مزاةةةةةد قةةةةاة ابةةةةدال ا اراةةةةة   نمةزةةةة  مرازةةةةع قةةةةاة ابدابةةةة  اب سةةةةكرة  ااباررةةةةة ، يةةةة 
  .(99)ابامراص  امبززارر

إنةةةةه باةةةةن ابصةةةة ب علةةةةى اباةةةةمرثةن اابدارسةةةةةن، مردةةةةةد ا تهةةةةداف ابكمانةةةة  ارال 
  سةمس  ابلزال إبى ابضرارب ابارملفة ، اابماسةع يةهةم اوسةاماهم، إال ابقةال الزةال ابدابة

مّ  إزةةرالات ضةةرةاة  قمسةةة ، مزاانةةم اةةع ابمنةةمقص يةة   ا ةةتإبةةى سةمسةة  دارلةةة  قاةةة ، اا 
 ااارد ابارر.

اابمنةةةمقص يةةة  اةةةاارد ابارةةةر، ةزةةةب دراسةةةمه انظةةةرة واسةةةع، امرلةلةةةه كزةةةزل اةةةن 
ارطةةط وررةةب، انمشةةر يةة  واراةةم رةةالل ملةةك ابرقةةب. يكةةمن ابمطةةار ابصةةنمع  اابناةةا 

وةضةةم  اب سةةكري ااالقمصةةمدي بةةدال واراةةم، ارال ذبةةك ابةةنقص. كاةةم ةاكةةن اعماةةمر ذبةةك
عةةةةماال رقةقةةةةةم ارال ابسةمسةةةة  ابضةةةةرةاة  اب ثامنةةةةة  يةةةة  ابةةةةاالد. إضةةةةمي  إبةةةةى ون نقةةةةص 
اباةةاارد اباررةةة ، اسةمسةة  ابضةةرارب ابمةة  وعقامةةه، قةةد سةةمعدت علةةى ابمرفةةةف اةةن رةةدة 
اب زةةز يةة  رزانةة  ابةمبةة . اةاكةةن ا رةةذ ا ةةةن االعماةةمر، ارماةةمل ون مكةةان ابسةمسةةمت 

 .ته  ان سمتهم ي  كل ذبك ا ار  ،اب ثامنة  اباما   ي  رد ذامهم

اةةع ابمغةةةرات يةة  اةةاازةن ابقةةاى اب سةةكرة  اةةةن  -اةةدو نظةةمم ابركةةم يةة  ابززارةةر  
ةفقةةد  -ابا ةةدة اقامهةةم اةةدة ابارةةثيةة   ابززارةةر اارملةةف ابةةدال ا اراةةة ، ابمةة  شةة رت

سطامه على ابص ةدةن اب سكري اابامب . انمةز  بةذبك ازدادت ابضةغاطمت ابارملفة  
اةةةمنةةن، يابةةةاا ازةةةاتههم شةةةطر ابضةةرارب، بم ةةةاةض ذبةةةك ابةةةنقص، ابمرصةةةةل علةةى اب ث

وكار قدر ان ابضرارب. ااع ابمرلة  عةن ابارةر بصةمبح ابضةرارب، كةمن بهةذا ابمرةال 
مةةأثةرات ي لةةة ، وتهاهةةم مةةذار ابززارةةرةةن علةةى ملةةك ابسةمسةةة  ثةةم  -اةةن ابااضةةح ماماةةم-

 .(98)ثارمهم ا د ذبك
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مب ، ابنةةةمزم عةةةن منةةةمقص ابغنةةةمرم اباررةةةة ، إبةةةى عةةةدم االسةةةمقرار اباةةة يضةةال عةةةن
"، اانرفةةمض ارزانهةةم، يقةةد خزانننة صننايرة نوعننا مننااابمةة  رابةةت رزةنةة  ابززارةةر إبةةى "

وصاح ان ابص ب على ابدابة ، ابم ماةل اةع كمية  امطلاممهةم. إضةمي  إبةى ون ابنفقةمت 
 ابكاةةةةرة اةةةةن ا اةةةةاال، كمنةةةةت ضةةةرارة  يةةةة  رةةةةةمة ابةمبةةةة  ابةااةةةة . ابكةةةةل ذبةةةةك، اةةةةدوت
ابركااةةة  يةةة  ابارةةةث عةةةن اصةةةمدر ادةلةةة ، اسةةة ةم بةزةةةمد اةةةدارةل ورةةةرى اةةةن ابمزةةةمرة 

 .(95)اابفالر  اغةرتهم، يكمنت ابضرارب وتهاهم على ابطالق

، اةةةةن عةةةةدم ابثةةةةمان عشةةةةراةةةةن ابقةةةةرن  اب قةةةةاد ا را ةةةة  ا رةةةةةرة اةةةةدةاةاةةةةدا ون 
مهم ابكثةةةرة االسةةمقرار اباةةمب ، ااالرةةمالل يةة  اةةاازةن ابقةةاى اةةع ابةةدال ا اراةةة ، امةةدرال

ي  شؤان ابززارر، اعدم االلا  اسمردام ا ض ابضرارب اابماسع يةهةم، قةد ودى كةل 
ذبةةك، إبةةى مزاةةةد ابا مرضةة  ابشةة اة ، بطلةةب ابركااةة  ابةةداع   رةةذ ابضةةرارب ابارلةةة  

إن اباثمرق اابةديممر ابدقةقة  بارملةف ونةااع ابضةرارب، اكةفةةمت مرصةةلهم  إذابامناع . 
بةةةا ض ابسةةةناات، اا ةةةض ابضةةةرارب يقةةةط، يةةةإن ارمفةةةمع ابضةةةرارب ال غةةةةر امةةةايرة، إاّل 

 .(41)ةاكن ا ريمهم إال امفرص ملك اباثمرق

ااةناةةةةم ازدادت اباصةةةةمعب واةةةةمم ابركةةةةم اب ثاةةةةمن  يةةةة  زامةةةةة  ابضةةةةرارب، يةةةةإن 
اسةمارارة  اباشةةمكل ابامبةةة ، ز ةةل اةن ابصةة ب علةةى ابدابةة  نفسةهم، مةةأاةن اةةاارد ثمامةة  

ودى إبةةةى مرازةةةع قةةةاة ابدابةةة  دارلةةةةم يةةة  ا ةةةض ابانةةةمطق، ارمرزةةةةم واةةةمم بلرزةنةةة ، ااةةةم 
ابةةةدال ا زناةةةة . اكنمةزةةة  بملةةةك ابصةةة اامت، اةةةدوت ابدابةةة ، يةةة  ا ةةةض ابفمةةةرات، يةةة  
إنهةةمك ابسةةكمن اضةةرارب إضةةمية ، اورةةرى زارةةدة عةةن رزاهةةم. يكمنةةت ممسةةاب، ااشةةكل 

طمت ابزراعةةةةة  كاةةةةةر، يةةةة  انرفةةةةمض رزةةةةم ابنمةةةةمج اارملةةةةف وشةةةةكمبه، امرازةةةةع ابنشةةةةم
اةن واةاال ابزامةة  كةمن ةازةه اشةكل  غةر قلةةلاابررية  اابمزمرة . كام ةادا ون رزام 

 .  (45)وسمس  بلداي ارمشةمه، ي  كل انمسا  رساة  باقدم ابامةمت اضرارب وقمبةاهم

، رةالل زارةراال ممااير ساى ا لاامت قلةل  زدا عن عالةةمت ابضةرارب ية  ابز
  منةةةةمقض اةةةةع اباصةةةةمدر اب راةةةةة  اا زناةةةةة . امشةةةةةر اثةةةةمرق . اورةمنةةةةم يةةةةدراسةةةة اب اةةةةدة

ا رشةف إبى وعامل اردادة ي  عالةمت زامة  ابضرارب رالل ذبةك. إضةمي  إبةى ون 
كاة  ضرارب ابامةلك ارزاهم، قد ادو وةضم ي  االنرصمر ي  ا ةض اباةرات. إال ونةه 

يةرض إرادمهةم، بةةس  ال ابامةةمت ية  اةمةلةكهم، اال ابركااة  اباركزةة ، كمنةت قةمدرة علةى
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نام إبى ازااع  ان اب ااال؛ مهرب ابسكمن امرمةلهم، ااساب سةناات  اساب اارد، اا 
 ابقرط اابزفمف ااآليمت ابطاة ة ، اكذا ابض ف ابارساس ي  قاة ابداب .

اابارماةةةل ون ا سةةةامب ابمنظةاةةةة ، كمنةةةت ذات وتهاةةةة  وةضةةةم، يقةةةد كمنةةةت تهنةةةمك 
اا ةةةةض  مدةاةةةةمة ارلةةةةةم؛ كاةةةةم كةةةةمن رةةةةمل ابقةةةةابزونةةةةااع اةةةةن ابضةةةةرارب مزاةةةةى اةةةةن قاةةةةل 

إن ابقةا  االساة  بلضرارب كمنةت ية  ا ظاهةم داراةم عةنةة ، ال  إذابااظفةن اغةرتهم. 
ةاكن مقةةاهم ادق ، يإن ذتهمب ززل اهم اةن ابضةرارب، ةز ةل انهةم مرصةةل رمصةل، 
ارااةةةم كةةةمن تهةةةذا اةةةن وتهةةةم وسةةةامب نقةةةص إةةةةرادات ابزامةةةة  اامبمةةةمب  ابرزةنةةة  اةةةن زهةةة ، 

 .  (42)امالال ابسكمن اماردتهم ان زه  وررى

رشةةةفة  وضةةاال زارةةدة علةةى ونةةااع ابضةةرارب اوسةةامرهم، اوسةةامل املقةة  اباثةةمرق ا 
ابقامرةةل ابا نةةة  اهةةم، اابااةةمبغ اباازاةة ، اسةةناات ذبةةك اغةرتهةةم. بةةذبك اةةن ابااكةةن مماةةع، 
اعمامدا على اباثمرق ابامايرة، ابضرارب ازةمدمهةم ية  اباةمبةةك، اية  كةل يمةرة وا سةن . 

 .(49)ابضرارب قد كمنت كثةرةااعمامدا على ذبك، يإن ا نااع ابام ددة ان 

 اصةةةةمبح اةةةةمي شةةةةرقمً  ارةةةةالل عهةةةةد ا ةةةةض ابامةةةةةمت واثةةةةمل؛ اراةةةةد ابكاةةةةةر غراةةةةمً 
، اباةةةرايقةن بةةةداي ابززارةةةر اراةةةد عثاةةةمن امشةةةم، كمنةةةت ابضةةةرارب ااراةةةد ابةةةذامح زنااةةةمً 

 .  (44)، ز لت ابرعة  ملمف رابهمهاةركون قاة شكةا  تهؤالل، اسةمسمهم ابام ددة، إال 

كمنت قد ازدادت اشكل رمد رةالل ابفمةرة ااضةاع ابارةث اقالهةم بكن ابضرارب 
اقلةل. اال مشةر اباثمرق إبى كل انمطق ابززارر، ياثمرق امةلك ابمةطري اامةلةك ابغةرب 

 كمدت مكان ان دا  مقرةام.

اقد كمن ان اب ااال اباهاة ، اابارةددة  شةكمل ابسةمسةمت ابامبةة  بلدابة ، تهة  
ااةةةةةةةن ابازماةةةةةةع. اكةةةةةةمن اةةةةةةن وتهةةةةةةداف ملةةةةةةك ابسةمسةةةةةةمت طاة مهةةةةةةم، ااب القةةةةةةمت اةنهةةةةةةم 

اارططممهم، ابمةأقلم اةع ابانةة  االزمامعةة ؛ يمب القة  اةةن ابدابة  اابازماةع، مقةام علةى 
اصةةمبح تهةةذا ا رةةةر، ااشةةكل وعةةم ابم ماةةل اةةع ارملةةف ابقةةاى االزمامعةةة  اابسةمسةةة  

ابزعماةمت ابنميةذة  ابنميذة يةهم، اابرضاع بمأثةرامهم. ااصةغ  وررى ةاكن ابقال إن ملك
 ته  ان كمنت مقام اصةمغ  سةمسمت ابداب ، م زةزا باصمبرهم ااآراهم.
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رةة  اةةن ابةةالزم ابم ةةرض بطاة ةة   ابا ريةة  طاة ةة  ابسةمسةةمت ابامبةةة  اب ثامنةةة  ر 
ابداب ، اعالقممهم امبازماع. يقال كل ش ل رمابت ابدارة اباركزة  ي  ابززارةر إةزةمد 

مشةةى اةةع اةةم عريةةاي انةةذ اب صةةار ابسةةماق ، ابكةةن ةكةةان بهةةم نظةةمم االرةةم بلززارةةرةةن ةما
اركةةز ابصةةدارة. يكمنةةت عالةةةمت ابمزةةمرة، اماةةاةن اب مصةةا ، ضةةرارة رماةةة  السةةمقرار 
ابنظةةمم. يمسةةمتهلت اةةع ارملةةف ابمزةةمر اابصةةنمع اابفالرةةةن، اةةل شةةز مهم طمباةةم كةةمناا 

 .(49)ةسمعدانهم ي  مثاةت ابداب  ادعاهم

ابززارةةر اباررةةة ، ااةةم نةةمج عنهةةم اةةن مرازةةع اةةاارد ااةةع رةةداث منةةمقص يةة  قةةاة 
ابارةةةةر ااغمناةةةةه، ااةةةةم ودى إبةةةةى عةةةةدم اسةةةةمقرار اقمصةةةةمدي ااةةةةمب ، امبرصةةةةاص، انةةةةذ 
ابنصةةف ابثةةمن  اةةن ابقةةرن ابثةةمان عشةةر اباةةةالدي، ارمةةى عشةةة  االرةةمالل ابفرنسةة . 
 ارالل تهذي ابسناات كمن ابماسع ي  اباةدان ابضرةا  ةمسمرع. ابةس ثاة  سةاب اارةد
ناةةةةم عةةةةدد اةةةةن ا سةةةةامب ااب اااةةةةل اابةةةةداايع ابازما ةةةة  ااباشةةةةمرك  ارال ملةةةةك  بةةةةذبك، اا 

 ابسةمس .

إن ابرؤة  ابزدةدة ابمة  ةقةداهم بنةم ابنظةمم ابضةرةا ، تهة  ازةاد مفةمعالت قاةة  
امامدبةةة  اةةةةن ابةةةنظم ابضةةةرةاة  اا اضةةةمع االقمصةةةمدة ، يةةة  شةةةكل ماازةةةمت اقمصةةةمدة  

يةة  وغلةةب ا رةةةمن، علةةى يسةةح ابازةةمل، بماسةةع  طاةلةة . يمالسةةمقرار ابضةةرةا  ةسةةمعد
عالةمت ابفالر  اابمزمرة اابنمةمج اةن زهة . اكةذبك، يةإن غةةمب االسةمقرار وا زةةمدات 
يةةةة  ابضةةةةرارب، غمباةةةةم اةةةةم ةكةةةةان بةةةةه  ثةةةةمر سةةةةلاة  علةةةةى ابزاانةةةةب ابامبةةةةة  اابنممزةةةةة  

مدة ، اابمزمرةةة . ااب كةةس صةةرةح؛ يمالزدتهةةمر االقمصةةمدي وا ماسةةع ابااةةمدالت االقمصةة
غمباةةم اةةم ةسةةاح بلدابةة  ازاةةع عمرةةدات إضةةمية ، ااةةم ةسةةمتهم يةة  االسةةمقرار ابضةةرةا . 
ااةةةةن ثةةةةم كةةةةمن تهنةةةةمك مةةةةرااط قةةةةاي، علةةةةى اباةةةةدى ابطاةةةةةل، اةةةةةن ا اضةةةةمع ابضةةةةرةاة  

 .(46)اا اضمع االقمصمدة 

اال ةاكةةةةةةةن إدراك رقةقةةةةةةة  رازةةةةةةةة  ابنظةةةةةةةمم ابضةةةةةةةرةا  يةةةةةةة  اب صةةةةةةةار ابردةثةةةةةةة  
لكةةةة  ابارزنةةةة ، دان ابنظةةةر يةةة  ابرلفةةةة  ابممرةرةةةة  يةةة  اابا مصةةةرة، يةةة  ابسةةةلط  ابامة

اب صةةةار اباسةةةطى. ااةةةم ز لنةةةم نقةةةال ذبةةةك، إن ابركةةةم اب ثاةةةمن ، اركةةةم ا اةةةةر عاةةةد 
ابقةةةمدر، اركةةةم ابفرنسةةةةةن، كةةةمن انرصةةةرا اةةةةن اباةةةدن، ااماركةةةزا يةهةةةم، اانفمرةةةم علةةةى 

ت ابزامةةةة  اسةةةةر ، اال ةنفةةةمح كثةةةةرا علةةةى ابةةةداارل، إال يةةة  يمةةةرا(49)ابمةةةأثةرات ابرمرزةةةة 



18 
 

، ااقة  دارةل ابةاالد ارميظةم علةى ابةنظم ابااراثة  اةن اب صةار ابسةماق . (48)ابارالت
 كل تهذا ةز لنم نقال إن طماع ابداب  ابززاررة  قد ماةز  نذاك امالزداازة  اابثنمرة .

اكام ذكرنم ي  اقدا  ابدراس ، يإن ظراف ابقرن ابثمان عشر االقمصةمدة  ية  
منةةمقص اةةدارةل ابغةةزا ابارةةري اابمزةةمرة اباررةةة ، ااةةم سةةمعد علةةى اباماسةةط، ماةةةزت ا

ية  اب مصةا ،  (45)م زةز اكمن  ابقةمدات ابارلةة ، امغةةةر اةاازةن ابقةاى دارةل ابةدةاان
بفمرةةدة ابركةةمم ابةةذةن كةةمناا علةةى امصةةمل دارةةم اةةع ابةةدارل؛ كقمرةةد دار ابسةةلطمن وا  غةةم 

ه اب ثاةمنةان إبةى اسةمغالل ابةدارل، اب رب، اراز  ابرةل، اابامةمت. ااسةاب ذبةك امزة
ااالتهمامم وكثر امسمةفمل ا عشمر اابزكماات اابرةراج اابكرااةمت وا رقةاق ابم ةةةن بكةل 

 .  (91)انصب، يضال عن ابغراامت اابلزامت ابامناع  اغةرتهم

ارغةم منةاع اصةمدر درةةل ابززارةر ية  ابفمةرة اب ثامنةةة ، يةإن ا ظاهةم كةمن ةةةأم  
. إال ون ا ظةةةةم ابدراسةةةةمت (95)االقمصةةةةمدة ، االسةةةةةام ابقطةةةةمع ابزراعةةةة اةةةةن ابقطمعةةةةمت 

ذتهات إبى ابمأكةد على ون ابززارر ي  اب صةر اب ثاةمن ، كمنةت قمراة  افضةل اةدارةل 
ملةةةةةةةةك اباةةةةةةةةدارةل اةةةةةةةةاردا وسمسةةةةةةةةةم  عةةةةةةةةدت. ا (92)ابغنةةةةةةةةمرم اباررةةةةةةةةة ، ايدةةةةةةةةة  ا سةةةةةةةةرى

 .  (99)القمصمدتهم

اةمل اةةزان  إذثًم اهاًم ي  ابززارةر، إن اداة  زاال نظمم ابغزا ابارري، كمن رد
ابقةةاى إبةةى ا اراةةةةن، اةةل رمةةى إبةةى ابسةةالطةن اب لةةاةةن امباغةةمرب ا قصةةى، اابامةةةمت 
ابرسةةةنةةن امةةانس، امعماةةمر وّن ابامةلةةةك، اباةةدة طاةلةة ، كةةمن ة ةةةةش اةةن اةةرداد ذبةةةك، 

مبغ ممركةةةًم دارةةةل ابةةةاالد، وا اهاةةةال اسةةةمغالل اااردتهةةةم، ابةةةم ةطلةةةب اةةةن ابسةةةكمن إال ااةةة
رازةةة . اباةةم وصةةاح اب ثاةةمنةان ازاةةرةن علةةى ابمنةةمزل عةةن نشةةمطهم ا سمسةة  ابسةةمبف 
ابةةةذكر، اةةةع اقةةةمل اسةةةمرل ابنمةةةمج يةةة  ابزراعةةة ، وا مراةةةة  اباااشةةة ، وا ابصةةةنمع  دان 
مقةةدم، اةةل قةةد ةكةةان اب كةةس تهةةا ابرمصةةل اابااقةةع، سةةةام يةة  اباةمبةةةك ابةةثالث، يةةزاد تهةةذا 

  اابقةمدات ابارلةة ، اودى إبةى مطةار اب القة  اةةن اباضع ان ردة ابمنميس اةن ابسلط
 ابركمم اابرعة .

اقد كمنت اةدارةل ابدابة  اةن ابضةرارب، مكةمد مغطة  اصةمرةف ابزةةش ارةدي؛ 
الةةةان  52يرسةب ورةد اةاظف  ابةداي، يةإّن مكةمبةف ابزةةش ااباررةة ، كمنةت مقةدر اةة: 
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ماةةل ابةمبةة  تهةةا يرنةةك سةةناةم، ايةة  اباقماةةل كةةمن ازاةةاع ابضةةرارب اباسمرلصةة  اةةن ك
 .  (94)الةان يرنك 21

إن اباررةةة  ابززاررةةة ، كمنةةت مرظةةى طةلةة  اب صةةر اب ثاةةمن ، رالصةة  ابقةةال، 
اأتهاة  امبغ ، اي  كل ازمالت ابرةمة، ي ن طرةقهم كةمن كةل اةم ةةدرل إةمبة  ابززارةر، 

ااثةل وا ام ةررج إال اةار عار اباةنمل ابارري، وام امق  اباةاانئ ابززاررةة ، يلةم مكةن 
وتهاةمه، اثةل: عنماة ، اازمةة ، اشرشةمل، امةنس، ااسةمغمنم، اورزةةا، اتهنةةن، اابارسةى 

 م.5952تهة/ 5216ابكاةر اتهران ا د مررةرتهام سن  

ايةة  ابازةةمل اب سةةكري، كةةمن اةنةةمل ابززارةةر اقةةر ا سةةطال ابززارةةري، اازهةةز 
ية   اكل ونااع ابسةفن، اارصةن عسةكرةم عةن طرةةق اباطمرةةمت، ابمة  كمنةت انصةاا 

إضةمي  إبةى م رضةه بل شةرات اةن ابراةالت ، (99)ابادةن ، امرماي ابارةمت اةن اباةدايع
ا اراة ، اان قال ارملف ابدال، مساب ابا ض انهم ي  مةداةر وزةزال انةه، اغةرتهةم؛ 

 ايةه مازد ا اةرابة ، ادار ابصنمع  اغةرتهم.

ابااةر  ذي ة ةدعار اةنمرهم، اب ابسةمس ، كمن اباررة  ابززاررة  بزمنبي  اوام 
ابارةد بكل ابا ثمت ابدالاامسة  اابقنصلة ، اعن طرةقه مار كل ابايةاد، امسةمقال انةه 
ابززارةةر ابقنمصةةل، ااباراسةةالت اةةع شةةمى ابةةدال، امسةةمقال ااثلةة  ابسةةلطمن اب ثاةةمن ، 

 ااراسةاه، وا "يرامنمه" ... إبخ.

 عن طرةق اةنةمل ابززارةر، كمنت اباررة  ابززاررة قد ، يياالقمصمد ابرقلي  ا 
كةةل  هامةنفس ابادةنة  اابدابةة  ككةل اةع اب ةةمبم ابرةمرز ، اسةمةرادًا امصةةدةرًا، يمصةدر انة

ابةةرز، ، اثةةل: ابقاةةح، اابشةة ةر، ا زراعةةة ارملةةف ا قطةةمر؛ اةةن انمزةةمت  انمزممهةةم إبةةى
اابذرة، اابشايمن اغةرتهم، اانمزةمت رريةة  كثةةرة، كمنةت مشةمهر اهةم ابززارةر، ااطلااة  

ثةةرة يةة  ابرةةمرج، ارمةةى اصةةناعمت عسةةكرة . امبضةةمي  إبةةى اسةةمةراد ابةةاالد كةةل اةةم اك
 .(96)كمنت ي  رمز  إبةه ان سلع اانمزمت ام ددة اغةرتهم

ا ماةةةةةرًا، إذ عريةةةةةت ابززارةةةةةر ماايةةةةةد  اباررةةةةةة  ابززاررةةةةةة  دارًا ازمامعةةةةةةمً  تاب اةةةةة
ا ةةرايةن اةةن عنمصةةر سةةكمنة  ارملفةة ، يايةةد علةةى ابةةاالد ا ةةض ا زنةةمس، بةةم ةكانةةاا 

، اارملف ا سةرى ا اراةةةن ةن اباارسكةةنقال؛ ان ا مراك اب ثامنةةن، اكذا ا ندبسة
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اغةرتهةةةةم. ااةةةةم ز ةةةةل ابازماةةةةع ابززارةةةةري، ة ةةةةرف ثةةةةراًل ازمامعةةةةةم، ان كةةةةس علةةةةى كةةةةل 
ةةةّد  ازةةمالت ابرةةةمة، امعماةةمر اسةةمتها  كةةل عةةرق وا كةةةل الّةة  يةة  ازةةمل ارةةدد، ااةةم ع 

 .(99)ابش اب، اي  مطار اباالدك ملك زراًم، سمتهم ي  ارمكم

إضمي  إبى كل ذبةك، يقةد ب اةت اباررةة  ابززاررةة  وداارا عةدة، رمةى ية  ابرقةل 
ابثقةةةمي ، ي ةةةن طرةةةةق اةنةةةمل ابززارةةةر، كةةةمن ةاةةةر اب لاةةةمل اةةةن اباغةةةرب إبةةةى اباشةةةرق، 
ااب كس صرةح، اةماقفان ي  ادةن  ابززارر، اةسمتهاان ي  ابرركة  ابفكرةة  ااب لاةة  

 .  ا ةةض اباصةةمدر دالرةةل علةةى ذبةةك، اثةةل ااةةن زاكةةار اابزةةةمن  اباغراةةةمناةةه. ابنةةم يةة
 ال سةةةامابززارةةرةةن إبةةى كةةل ا رزةةمل،  اعةةن طرةةةق اةنةةمل ابززارةةر، كةةمن ةسةةمير ا ةةض

بمأدةةةة  ابةةةركن ابرةةةماس يةةة  ابسةةةالم، ااامرسةةة   اب راةةة  اةةةرارا ااصةةةر، إبةةةى اباشةةةرق
ابمزةمرة ابفكرةةة ، ااةةع كمةةب اشةرال ورةةرى اغةرتهةم. اال ودل علةةى ذبةك  اةةن ابشةمرة إبةةى 
ون ادةنةة  ابززارةةر، ااامشةةرة عنةةد ابةةدرال إبةهةةم اةةن ابارةةر، اةةن ابطرةةةق ابارةةةد "اةةمب 

ةسةةاى  نةةذاك اةةة:  ابةةدزةرة وا ابززةةةرة"، ال ةاشةة  ابةةدارل إبةهةةم كثةةةرا، رمةةى ةزةةد اةةم كةةمن
"، وا ابرةة  ابفكةةري؛ رةةةث كمنةةت ارةةق اكمنةةًم ةب  ةةجي امباكماةةمت، اة ةةًم اشةةراًل، القيصننرية"

 اةازد اه اب دةد ان ن ّسمخ ابكمب، اغةرتهم.

اب ل وتهم ام اشمهر اه اةنمل ابززارةر، ابفمةرة طاةلة  نةمتهزت ابثالثة  قةران، تهةا 
كل  بألسةةطال ابززارةةري بلةةذاد عةةن اعماةةمري انفةةذ دار ابزهةةمد، يانةةه منطلةةق ابسةةفن اباشةة

ابةاالد، امررةةةر ابسةاارل ابارملةة ، ابنزةةدة ا ندبسةةةن، ابلاسةةمتها  ية  عالةةةمت ابدابةة  
 .(98)اب ثامنة  ي  اباشرق، ابرد اب داان ابرمرز  على ابااانئ ابززاررة  اغةرتهم

 الخالصة:

 ة ابززارر  اباررة هم مإنه اهام عّددنم وازه ا تهاة  ابم  اكمس رالص  ابقال:
 ا سطال، ذبك ونه كام روةنم، يقد ب ب مرقه ماب ثامن ، يلن ن طةه صري  واارر اب 

إذ كمنت بلاررة  ، وداارا رمسا ، ااها  زدا ي  ارملف وازه ابرةمة يابززارر 
ابززاررة  اكمن  كاةرة ي  مايةر االااال اريع اباسماى ابا مش  بهم اال سةام ابزناد 

واست اباالد ابززاررة  بقا  سمرغ   اباررة  اامراز ه اض فرة  ، ي  اباررة  ابززار
 م.5891ي  ةد يرنسم، ااق ت يرةس  ي  ةد ابارمل سن  
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م رض ي  طةممهم كلفه امسزةل راادث يمح اتهران. اتهذي ابرمدث  )وا ابنمررة، وا ابنمزب (، م

إبى م سف ا ض ابركمم، اسال اسم امبهم بسلطمهم اباراب  إبةهم، امثات ا ض ابمشدد ي  
 زامة  ابضرارب رمى قال يمح اتهران.



25 
 

يذكر ون ابقمرد اراد ان عار امهم ا ض رعة  ابارااطةن ااسرغةن اا ض ابمهم، بك  
كاى ضدي إبى ابامي، تهذا ا رةر ةأرذ انهم ابرطة  ابارزنة  ابا ممدة، يقمم ابطلا  اريع ش

كلف كال ان ابسةد اراد ان عاد اهلل، اابطمتهر ان راا امباقمال  اةن ابطريةن، اابركم 
اةنهام. اعندام ماةن ظلم ذبك ابقمرد، مم إرزمع اباظمبم إبى وصرماهم، اقمم ابامي ا زبه، 

 اابى اكمنه ابرمج عدة ان ارلاف.
كام مز لنم تهذي اباثةق  نسمنمج وارا  رر، اتها ون اب ثامنةةن، كمناا ة ةنان ابركمم، 
اابقةمد اغةرتهم ي  انمصاهم، اةأارانهم امبركم، اي ل ام تها الزم، اضراري ي  رداد 

بلازةد ان  واا احكمبشكمةمت اثال، اغةرتهم. سلطمهم، طمبام بم ةأت ش ل ةسمازب عزبهم، 
الرحمة ان زري :  اباصطفى ان عاد اهلل ان عاد ابرراناراد  ااا :ظرةن ابا لاامت

، 5، ج9922، رقم: اباكما  اباطنة  ابززاررة  ج، ارطاط2، القمرية في السيرة المحمدية
 ازه. 65ارق  

درا يغرار، االاقمف اابمناة  االزمامعة  ااالقمصمدة  امبززارر، رسمب  امزسمةر غةر  .49
 .45، ص 2152انشارة، كلة  اب لام االزمامعة  ، زما   اتهران، ابززارر، 

ارااد ارسمن ابهندي، ابرابةمت ابززاررة  ممرةخ اباؤسسمت ي  ابززارر ان اب هد اب ثامن   .46
 .55، ص 5599الل، اب را  بالعالن اابنشر اابطامع  ، داشق، ابى عهد ابثارة يمالسمق

، امتهماماهم امبزهمد ابارري ادة ابدراس اب ثامن  قال   هدع ريت ابززارر ي  ا ظم اب. 49 
اماسكهم اه، اتهذا بام كمن ةدري علةهم ان ياارد زا ، رغم انرراطهم ي  ابمامدل ابمزمري عار 

د ام ة رف انظمم االامةمزات، رمص  ي  ابقمب  اع ابارر ا اةض اباماسط، ارغم ازا 
ابمزمر ابفرنسةةن، ااالنزلةز ي  ا ض ابفمرات؛ اابامرسةلةةن امبرصاص. اتهذا نمةز  ام 
عريمه وارام عار ابزان ان مطار اقمصمدي كاةر، اتها ام ة رف بدى االقمصمدةةن امبماسع 

  :ظرةن تبلازةد ان ابا لاامابمزمري "ابامركمنمةل " ا ارا . 
- F. Braudel : Civilisation matérielle; économie et capitalisme : Le 

Temps du monde, Armand Colin, Paris, 1979, T 2, pp: 71- 131. 

ابارل  عامرة عن رال  عسكرة ،كمنت اظةفمهم مماثل ي  مازههم بزامة  ابضرارب، ارفظ  .48
ا ان، امأدةب اب صمة ااباماردةن، اكمنت مماع طرةقم اازه  اعممدت سلاكهم ي  ا ظم 
ا رةمن، رسب ظراف ابطرةق، اايقم بماير ارطمت ابماقف اابرار ، كام ون بلارل  

دة  بل ةمن، امماثل ي  إثامت ابازاد اابركم اب ثامن  ي  اظمرف وررى اضارة، اغةر ام
اباالد، اكذا ماطةد دعمرم ابركم، اابمااصل اع ابرعة ؛ اذبك امبركم اابقضمل ي  ابنزاعمت 
ابم  كمنت مردث اةن ارملف ابقاى اابازااعمت ابفمعل . اتهذا ام مثامه اباصمدر ابم  

باذناةن ااباقصرةن ي  رق رعمةمتهم، ان م رضت إبى ارل  ابامي، اام كمن ةف له اع ا
بذبك يللارل  وتهداف وررى غةر ملك ابرمص  امبزامة . اةاكن ون  ابزعامل اابشةاخ اغةرتهم.

امنظةم امرمةب ابزهمز ابداري ابمنمزب  ان ابقةمدات،  نضةف إبى ذبك؛ مأاةن ابطرقمت،
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ثنمل سةرتهم ان انطق  إبى كمنت مقام و اا اطمن، اابقامرل. ةضمف إبى كل تهذا وّن ابارل 
وررى امب ال ااظمرف مزمرة . ابلمدبةل على ذبك نذكر ورد اباصمدر، اتها ررل  اراد 
ابكاةر إبى ابزناب ابصررااي ابززارري، بصمراه وراد ان تهطمل ابذي ذكر وّن ابامي، 
اعندام كمن ةقام اغزاة ام على إردى ابزامعمت ابسكمنة ، اام كمن ةسماب  علةه ةازع 

 ضه على زندي، اابامق  كمن ةممزر اةقمةض اه انمطق وررى رمض   بركاه اغةرتهم. بكل ا
رضمع  تهذا اغةري نزد وّن ابارل  بم مكن اهامهم اقصارة على اسمرالص ابضرارب، اا 

اورةرا نقال إّنه كمن ان مقمبةد اب ثامنةةن ي   ابثمررةن يقط، ال كمنت مم دى ذبك اكثةر.
بى داارل اباالد، اي  ابامةلةك ابثالث  )ابمةطري، اابشرق، اابغرب( ابززارر مازةه ارالت إ
وام عن اداة  ظهار ابارل  ي  رد ذامهم، يه ، رسب اباصمدر،  كأرد وسمبةب ركم اباالد.

اسمارار بام كمن اازادا ي  ابززارر انذ اب هاد ابسماق ؛ ابزةمن ، اابرفص ، ارمى 
ّنام  ورذاا اه، اارثاي عن اب صار ابسماق ، ابااردي. وي تها نظمم بم ةردثه اب ثام نةان، اا 

 وراد ان تهطمل :ظرةن بلازةد ان ابا لاامتاطا اي اصاغمهم، امنظةاهم، اعمدامهم. 
اراد ان عاد ابكرةم، عمبم ابكمب، ابقمتهرة،  ، مرقةق،رحمة محمد الكبير،  ابملاسمن 
 ؛م5565

- J. Dakhila: "Dans la mouvance du prince : La symbolique du 

pouvoir itinérant au Maghreb", in, Annales, Economies, Sociétés, 

Civilisations, Mi-juin, Paris, 1988, pp: 724-751. 

دراسة في الثابت والمتحول في عالقة الدولة  ،الدولة والسمطة والمجتمع ،ررا  اارقة  .45
 .569 -69، ص 5555، دار ابطلة  ، اةرات، بالقبائل في المارب

ج، اباركز ابثقمي  9، تاريخ المارب من الازو اإليبير  إلى التحرير ،عاد اهلل اب راي. 91
 .99 -99 ، ص:5555اب را ، ابدار اباةضمل، 

ارد ي  إردى اباثمرق، ابم  ة اد ممرةرهم إبى ابفمرة ا رةرة ان اب صر اب ثامن ، ون قةا   .95
اازا، ام ة مدل  458956قسنطةن  برزةن  ابداب ، قدرت اة: ابدناش ابم  دي هم امي 

 :ظرةن بلازةد ان ابا لاامت .يرنك 998855
- «Etat des redevances et présents que les beys de Constantine et 

d’Oran payaient à la régence d’Alger.» in, Archive des Affaires 

étrangères (France), Mémoires et documents, Algérie, T 8, 1821. 

اكمن اإاكمن ا سرى اباسةرةةن اباقمل ي  ابززارر ا د اعمنمقهم ابسالم، وا اب ادة إبى  .92
الدانهم اازرد ديع يدةمهم. اقد شكلت ابدال ا اراة  بهذا ابغرض عدة إرسمبةمت، ممابى 

ا ون قةا  ابفدة  بم مكن اها  ابمفماض اع ركمم ابززارر رال قةا  ابفدة . اعلى ام ةاد
م، ام اةن 58تهة/ 52ثمام ، إذ كمن ةمم مردةدتهم ايقم باكمن  ا سةر. يكمنت ممرااح ي  ابقرن 

وبف رةةمل صغمر امبنسا  بلرريةةن، امس امر  رةةمل بلاالرةن اابرامبةن، اثامنامر  رةةمل 
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رملف . وام إذا امبنسا  بلردم. امضمف إبى تهذي ابقةا  اصمرةف وررى ي  شكل ضرارب ا
  :ظرةن بلازةد ان ابا لاامتكمن ا سةر ان ابشرصةمت اباها ، يإن يدةمه ممضمعف. 

- C. Ph. Vallière: l’Algérie en 0830, pub. Par, Lucien Chaillou, Imp. 

Nouvelle, Toulon, 1973, p: 35. 

- J, M. Venture de Paradis: Tunis et Alger au 03e
 siècle, mémoire et 

observation, rassemblés et pressentis par Joseph Cuoq, Ed. 

Sindbad, Paris, 1982, p: 144. 

421 C. Bontems: Manuel des institutions algériennes de la 

domination Turque à l’indépendance, T10, (la domination 

Turque et le régime militaire 0103-0381), éd. Cujas, Paris, 1975, 

p: 39. 

431
.
G. Esquer: Correspondance du Duc Rovigo, commandant en 

chef, le corps d'occupation d’Afrique (0380-0388), T3, Jourdan, 

Alger, 1931, p: 443. 

اب ل تهذا ام ودى اركاا  ا اةر عاد ابقمدر يةام ا د، ابك  مقضى على ابفسمد اابرشاة، 
رصات ركاا   إذاطرق اامزاز وااال ابش ب، اغةر ذبك اام اشمهرت اه ابدارة اب ثامنة ، 
 بلازةد ان ابا لاامتا اةر ارمامت بزاةع ابااظفةن مديع امبامل اب ةن ، اااااد ابمااةن. 

دارتها«امعةل اب را : إس  :ظرةن ، 99اب دد، ازل  ابثقمي ، »حكومة انمير عبد القادر وا 
 . 229، ص5589ابززارر، 

م. اكمن ةرظى 56اب ل وشهر ابادايع، اباديع ابضرم، ابذي صام ي  وااسط ابقرن ابة . 99
"بايمش " اشهرة ااس   ان قال ا تهمب ، اامبقال عن ياته  تهذا اباديع ابذي را  يةه ابسةد 

(Levacher  ؛ قنصل يرنسم ي  سن)5689( "م، اابسةد "اةالPiolle  ابذي رلفه سن ،)
(، اابامرةشمل "دةمري" Duquesne  ابززارر، ان قال "داكةسن" )ة، ا د قصف ادةن5688

(le Maréchal d’Estrées( " ابهذا ابساب وطلق ابفرنسةان اسم "ابقنصل .)La 
Consulaire ا ب بابا مرزوقابقط   ابضرا ، ابم  سامتهم اب ثامنةان "( على تهذي( "

ابارظاظ، وا ابس ةد. اقد ن قل تهذا اباديع إبى يرنسم، ا د ارمالل ابززارر ااقت قصةر. 
 بلازةد ان ابا لاامت ةنظر:

A. Devoulx: «Registre», op.cit. 
بززارر ي  اب هد اب ثامن  .نمصر ابدةن س ةدان، ارقمت ززاررة ، دراسمت ااارمث ي  ممرةخ ا96

 .595، ص 2111، دار ابغرب االسالا  ، اةرات، 
 . 49.واةن ارسن ، اباصدر ابسماق ، ص 99
 .92. عدنمن اب طمر ، اباصدر ابسماق، ص 98
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