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 المقدمة:

لمتوسط خالؿ القرف الثامف عشر الميالدي لبحر األبيض اشيدت منطقة غرب ا
تطورات سياسية ىامة، وأحداثًا بارزة ساىمت في إعادة بمورة العالقات بيف الدوؿ 

(1)القائمة عمى ضفتيو الشمالية والجنوبية. وقد شكمت إيالة الجزائر
محورًا لمعالقات  ,

اإلقميمية التي أخذت الطابع السممي أحيانًا والطابع العدائي والحروب في أحياف 
أخرى. لذا يمكننا القوؿ إف الجزائر ارتبطت بدوؿ جنوب غرب أوربا المتوسطية 
بعالقات تاريخية، أخذت اتجاىات سياسية واقتصادية تتغير أبعادىا وفؽ توازنات 

ئر عمى مواجيات التحديات الخارجية. وىذا بطبيعة الحاؿ، القوى ومدى قدرة الجزا
كرست تاريخًا مشتركًا يربط بينيما، وىو التاريخ الذي تأرجح بيف التحالؼ والتعاوف 

 أحيانًا، والصراع والصداـ المسمح في أحياف أخرى. 

كانت ىناؾ عوامؿ عدة جعمت مف تأرجح تمؾ العالقة بيف صورة السمـ تارة 
أخرى، وفي مقدمتيا التحوالت السياسية التي ّمرت بيا دوؿ غرب أوربا  والحرب تارة

، وما أفرزتو مف انعكاسات عمى الجزائر. ومف خالؿ (2)المتوسطية في ىذه المدة 
ىذا البحث سوؼ نركز عمى جزئيو مف جزئيات تمؾ العالقات التي ارتبطت بيا 

األوربية، واعني ىنا العالقات االسبانية الجزائرية في النصؼ الجزائر مع تمؾ الدوؿ 
الثاني مف القرف الثامف عشر الميالدي، والتي توجت بعقد الصمح بينيما إيذانًا 
بمرحمة جديدة مف العالقات السياسية والدبموماسية. واالىـ مف ىذا، كانت خطوة 

راف مف االحتالؿ دبموماسية أعقبت صراعًا مسمحًا مف اجؿ تحرير مدينة وى
 االسباني.

اتسمت العالقات الجزائرية االسبانية طيمة العيد العثماني بالعدائية والصراع 
، برز (3)المسمح الذي كثيرا ما كاف يفضي إلى احتالؿ مناطؽ مف الساحؿ الجزائري

السموؾ العدائي مف جانب األسباف تحديدا نتيجة النشاط البحري لألسطوؿ الجزائري 
خطوط المواصالت االسبانية خاصة، واألوربية عامة، وتمسؾ األسباف  الذي ىدد

باحتالؿ وىراف والمرسى الكبير. ولكف ىذه العالقة المتوترة تراجعت حدتيا في أواخر 
، (4)ـ(1791-1766القرف الثامف عشر، وتحديدًا في عيد الداي محمد عثماف باشا )
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د الحموؿ التي تخفؼ مف حدة الخالفات حينما أرادا الطرفيف الجزائري واالسباني إيجا
وتنقؿ العالقة بينيما إلى حالة السمـ واالستقرار. ويبدو إف ىناؾ أسبابًا داخمية 
وخارجية فرضت نفسيا عمى الطرفيف جعمتيما يفكرا مميا بيذه المسالة. ومف خالؿ 
ىذا البحث سوؼ نسمط الضوء عمى تمؾ المحاوالت الجادة لمسمـ بيف الطرفيف مف 

 خالؿ دراسة الظروؼ واألسباب التي أدت إلى ىذه الرغبة ونتائجيا .

 أواًل: مفيوم القوة: وسيمة األسبان لمصمح مع الجزائر

(5)ـ(1788-1759)منذ اعتالئو عرش اسبانيا عمؿ الممؾ كارلوس الثالث
, 

عمى استعادة مكانة اسبانيا في منطقة الحوض الغربي مف البحر األبيض 
وضع في أولويات سياستو الخارجية مسألة إنياء التيديدات الجزائرية ، إذ (6)المتوسط

لممصالح االسبانية في المنطقة، واعّدت كؿ السبؿ مقبولة لتحقيؽ ذلؾ، بما فييا 
الوصوؿ إلى تسوية مع إيالة الجزائر، وشجعو عمى ذلؾ استقرار األوضاع الداخمية 

تمكنيا مف المحافظة عمى في بالده منذ نياية حرب الوراثة، فضاًل عف ذلؾ 
مستعمراتيا فيما وراء البحار، وتدفؽ خيرات العالـ الجديد عمييا، ولممحافظة عمى ىذا 
االستقرار والرخاء االقتصادي كاف البد مف تأميف طرؽ المواصالت البحرية لبالده 

 .(7)والتي كانت البحرية الجزائرية تشكؿ تيديدًا ليا

رلوس الثالث مف تعزيز قدراتيا العسكرية عبر وتمكنت أسبانيا في مدة حكـ كا
بناء أسطوؿ بحري، ووجد الممؾ في تنامي قدراتو العسكرية وسيمة لمضغط عمى 
الجزائر لالستجابة لما يريد ويسعى إليو في سياستو الخارجية. ونتيجة ذلؾ، وجد في 

صوؿ إلى التمويح بالعصا الغميظة إلجبار إيالة الجزائر عمى القبوؿ بالتفاوض والو 
التسوية تعيد الييبة الدولية لإلسباف في غرب المتوسط ممكنو. ولكف ذلؾ، لـ يحقؽ 
لالسباف المبتغى، بعدما رفض الداي رفضًا قاطعًا الدخوؿ في أي مفاوضات ما 

. واستمرت سياسة التمويح بالقوة مف قبؿ (8)دامت اسبانيا تحتؿ وىراف والمرسى الكبير
الداي محمد عثماف باشا تسير شؤوف اإليالة الجزائرية، أرسؿ االسباف، إذ حينما تولى 

الممؾ كارلوس الثالث مبعوثًا عنو لتينئتو الداي الجديد، كما دعاه لعقد الصمح مع 
مممكتو مقابؿ مبالغ مالية كبيرة ،غير أف الداي محمد عثماف باشا رفض المقترح، 
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ن السالح :"إني ال أخاف من الوخاطب المبعوث اإلسباني، قائال  قوات اإلسبانية، وا 
 .(9)ىو الفاصل بيننا"

وحينما اقتنع الممؾ االسباني مف إف التمويح بالقوة لمجزائرييف لف يجد نفعًا، 
حاوؿ قبؿ المجوء إلى استخداميا، المجوء لمسمطاف المغربي محمد بف عبد اهلل 

قات بينيما طالبًا منو التوسط مف أجؿ ذلؾ، الّسيما وأف العال (12)( 1224 -1171)
. وبالفعؿ بذؿ (11)1767أخذت طابعًا وديًا بعد عقدىما معاىدة صمح في عاـ 

السمطاف المغربي جيوده الدبموماسية إلقناع الداي في الجزائر بأىمية الصمح بيف 
اسبانيا والجزائر، إذ أرسؿ كتابا يرجوه فيو بالموافقة عمى التصالح، واخبره مف انو 

. ولـ تثمر محاوالت (12) أمواؿ كثيرة مف اإلسبافسيحصؿ مقابؿ الصمح عمى 
السمطاف المغربي في ىذا االتجاه إال عف موافقة الداي عمى تبادؿ األسرى بيف 

، حينما أريد  تبادؿ األسرى بينيما 1773وفي عاـ  .(13) 1767الطرفيف  في عاـ 
عثماف باشا إطالؽ سراح أسيريف مسمميف مقابؿ كؿ مف جديد، اشترط الداي محمد 

أسيرًا مسممًا مقابؿ إطالؽ سراح  1126أسير إسباني، وبذلؾ أطمقت إسبانيا سراح 
 .(14)أسير مف االسباف 572

سبانيا  ويمكننا عّد عممية تبادؿ األسرى ىي أوؿ اتصاؿ سياسي بيف الجزائر وا 
ينيما نتيجة رفض الداي محمد عثماف ،إال أنيا لـ تساعد عمى تقريب وجيات النظر ب

باشا المستمر ألي اتفاؽ سالـ مع إسبانيا مادامت متمسكة باحتالؿ وىراف والمرسى 
الكبير. ونتيجة ذلؾ، لـ يكف أماـ اسبانيا إال استخداـ القوة التي كانت تموح بيا مف 

سباف، قبؿ. فانتقمت العالقات مف حالة التيدئة الى حالة إعالف الحرب مف قبؿ اال
 وىي السمة الطبيعية لمعالقات بينيما.

 وفشل الحمول العسكرية: 5775ثانيًا: حممة الكونت اوريمي عمى الجزائر 

كاف القرار االسباني بشف ىجـو عمى السواحؿ الجزائرية عبر حممة  عسكرية 
بيدؼ إخضاعيا إف أمكف أو إجبارىا عمى االستجابة لممطالب االسبانية بخصوص 

. والمخطط كاف يقـو عمى أساس المباغتة عبر 1775التصالح في عاـ التيدئة و 
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إسناد  ، وتـىجـو بحري وبري في اآلف واحد، بعد أف حدد المكاف وىو مدينة الجزائر
 .(15)قيادة الحممة إلى األميراؿ الكونت أوريمي

سفينة حربية مجيزة تجييزا حديثا،  522كانت الحممة كبيرة جدا وتألفت مف 
مف رجاؿ المدفعية مع مدافعيـ  922فارس و 822ف المشاة، وحوالي م 22222و

بحار، فضاًل عف ذلؾ  أعداد كبيرة مف  3522،وقد بمغ عدد البحارة حوالي 
حاوؿ االسباف اإلعداد لمحممة بسرية تامة، ولكف أخبارىا وصمت مسامع  .(16)العبيد
 بمغ عدد قواتو قرابة. والذي عجؿ باالستعداد ليا حتى (17)محمد عثماف باشاالداي 
 .(18)ألؼ جندي 152

، 1775انطمقت الحممة االسبانية في يوـ الثالث والعشريف مف حزيراف 
ووصمت إلى قبالة مدينة الجزائر في األوؿ مف شير تموز، تـ االنزاؿ في يوـ الثامف 

. (19)مف تموز عمى الساعة الرابعة فجرًا شرؽ مدينة الجزائر قرب وادي الحراش
مواجيات بيف الطرفيف عشرة أياـ، والتي انتيت بفشؿ الحممة مف تحقيؽ ودامت ال

أىدافيا المبرمجة ليا، وتـ االنسحاب في يـو الثامف عشر مف تموز، وقد تكبدت 
 . (22)  فادحة القوات االسبانية خسائر  مادية وبشرية

كاف مف الطبيعي أف يكوف لمفشؿ االسباني آثاره السياسية والدبموماسية، إذ 
مف مكانة إسبانيا الدولية، وجعؿ الدوؿ األوربية تتردد في  أدى ىذا الفشؿ في الحط

موقفيا المؤيد لالسباف في سياستيـ في منطقة غرب المتوسط، كما ىو الحاؿ بالنسبة 
لفرنسا الطرؼ الثالث الميـ في توازنات المنطقة. واتخذت موقفًا برغماتيًا مف الصراع 

يؤمف مصالحيا في المنطقة، أي عمى العكس مما كانت عميو القائـ بيف الطرفيف بما 
كما ساىـ االنتصار الذي حققتو إيالة  .(21)مف قبؿ عندما انحازت إلى جنب االسباف

الجزائر في رفع شأنيا في المنطقة، وىو ما دعا الدوؿ األوربية أف تسعى لعقد 
 .(22)معاىدات سمـ معيا

 ر :ثالثًا: مساعي إسبانيا لميادنة الجزائ

، صعوبة حسـ 1775أدرؾ اإلسباف، عمى اثر فشؿ حممة أوريمي عاـ 
الصراع عسكريًا مع الجزائر، وأدرؾ الممؾ كارلوس الثالث ضرورة البحث عف الحموؿ 
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الدبموماسية في اقناع الجزائر بإقامة عالقة ودية تضمف المصالح االسبانية غرب 
ؿ المشكالت الخارجية بالطرؽ المتوسط. وعميو كاف الحؿ التفاوضي ىو األنجع لح

السممية. واختمفت استراتيجية التفاوض في ىذه المرحمة عما كانت مف قبؿ، اذ وجد 
االسباف أف القضاء عمى القرصنة البحرية التي عطمت مصالح إسبانيا التجارية، ال 
يمكف أف تحقؽ إال مف خالؿ سمـ عاـ مع جميع القوى المحمية واالقميمية. ومف ىنا، 

التحرؾ االسباني اتجاه الدولة العثمانية وسمطاف المغرب االقصى كخطوة أولى.  بدا
وقد تمكف االسباف مف إبراـ معاىدة صمح مع الدولة العثمانية في يـو الرابع عشر 

، وكاف مبتغى اإلسباف ىو جعؿ الباب العالي يضغط عمى حكاـ 1782مف ايموؿ 
  .(23)معيا  إيالة )الجزائر( البراـ معاىدة سمـ وصداقة

نجح االسباف مف إبراـ معاىدة سمـ وصداقة مع سمطاف المغرب االقصى كما 
. 1784، ومع االسرة القرمانمية في ايالة طرابمس الغرب في ايموؿ 1782في أيار 

، ولكف حينما وصمت المساعي لمجزائر اصطدمت االرادة االسبانية بالرفض الجزائري
حينما رفض الداي محمد عثماف باشا أي نوع مف انواع الصمح والصداقة مع االسباف 
لكوف اسبانيا تسعى الى تحقيؽ مصالحيا عمى حساب الجزائر، وأف التعامؿ معيا 
يجب أف يكوف عسكريا فقط. وىذا الموقؼ دفع أسبانيا الى أف تعيد استعماؿ ورقة 

 . (24)العمؿ العسكري مف جديد

 األولى ورغبة استعراض القوة: ة دون أنطونيو برثمورابعًا: حمم

بعد فشؿ الحممة الدبموماسية االسبانية في الضغط عمى الداي محمد عثماف 
باشا إلمضاء معاىدة سمـ وفؽ شروط إسبانية تعيد ليا ىيبتيا بيف دوؿ البحر 
األبيض المتوسط، فضاًل عف ذلؾ فشميا في فؾ الحصار البري عمى مدينة وىراف 

المرسى الكبير. جاء القرار بأف يكوف الرد عسكري، وعميو تقرر تجييز حممة و 
عسكرية أوكمت قيادتيا لألميراؿ دوف انطونيو برثمو، وكاف ىدؼ الحممة مياجمة 
ميناء الجزائر بشكؿ خاطؼ وتدمير جميع السفف الراسية فيو، فضاًل عف قصؼ 

 المدينة. 
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، 1783ي السابع عشر مف تموز انطمقت قوات الحممة مف ميناء قرطاجنة ف
وتمكف مف الوصوؿ إلى قبالة مدينة الجزائر يوـ التاسع والعشريف مف تموز، وبدأت 

ونتيجة استعماؿ تقنيات حربية  .(25)عممية  قصؼ المدينة في األوؿ مف شير آب 
ولكف  .(26)جديدة مف قبؿ االسباف، تمكنوا مف ايقاع خسائر كبيرة في مدينة الجزائر

ا تمكف قادة االسطوؿ الجزائري مف ايجاد الحموؿ في مواجية ىذه التقنيات سرعاف م
وذلؾ بعد تسعة أياـ مف المعارؾ  .( 27) الحديثة، وابعاد الخطر االسباني مرة اخرى

الضارية بيف الطرفيف، انسحب االسطوؿ االسباني بعدما نضبت ذخائره مف دوف اف 
نفس القوة مف حيث التجييز مثؿ حممة إال أف ىذه الحممة لـ تكف ب .(28)يحقؽ ىدفو

أوريمي، ما يدؿ أنيا كانت استعراضية، فكانت محاولة اسبانية لمضغط عمى الداي 
 محمد عثماف باشا، لمرضوخ لمطالبيا والقبوؿ بالصمح معيا .

 الثانية:خامسًا: حممة دون أنطونيو برثمو 

يحوؿ فشؿ الحممة االسبانية التي قادىا برثمو مف عاـ مف معاودة االسباف لـ 
المحاولة مف جديد بمياجمة الجزائر. وحاولوا االستفادة مف أخطاء التجارب 
الماضية، وكانت الخطوة ىذه المرة بتشكيؿ تحالؼ أوربي والحصوؿ عمى مباركة 

برتغاؿ ومالطا إلى جانب في الفاتيكاف، وبالفعؿ انضمت ال بيوس السادس البابا
عندما نشر البابا بيوس السادس يوـ  اسبانيا، في حيف أعمف البابا مباركتو لمحممة

الثامف عشر مف حزيراف مرسومًا بابويًا يعمف فيو أنو وىب البركة والغفراف لكؿ 
  .(29)مسيحي يشارؾ في ىذه الحممة

حربية مابيف  سفينة 132انطمقت الحممة االسبانية وىي تتألؼ مف حوالي 
كبيرة الحجـ وصغيرة مف ضمنيا إحدى عشرة سفينة مف نابولي،وثماني سفف مف 

محمد عثماف باشا  بالمقابؿ استعد الداي ،(32)مالطا،وفرقة مف البحرية البرتغالية
، كما وصمت الجزائر دعما عسكريا مف ىولندا والسويد (31)لمواجية الحممة اإلسبانية
 . (32)الة الجزائر لصد ىذه الحممة اإلسبانية والباب العالي لمساعدة إي

 1784انطمقت الحممة مف قرطاجنة في الثامف عشر مف حزيراف عاـ 
تموز، وبدأت المعركة بيف الطرفيف في الثاني عشر مف  9ووصمت إلى الجزائر في 
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سفينة إسبانية مواقيا استعدادا لميجـو وبالمقابؿ تصدت ليا  72إذ أخذت ، (33)تموز
سفينة جزائرية ،وقد بادرت الجزائر بالقتاؿ فرمت قنابميا مكاف رسو السفف  63

اإلسبانية ،والتي ردت بالمقابؿ بقصؼ عنيؼ، إال أف القذائؼ االسبانية كانت ال 
،كما أنيا لـ تستطع اصابة مدينة تصيب السفف الجزائرية،ألنيا كانت تسقط وراءىا

 .( 34)الجزائر لبعدىا عنيا

في بداية المعركة انسحبت ثالث قوارب إسبانية نتيجة إلعطاب أصابتيا،ثـ  
تالىا إنسحاب كامؿ لألسطوؿ االسباني ،وفي الخامس عشر مف تموز استؤنؼ 

محافظة عمى القتاؿ وكاف أشد وأقوى مف المرة األولى إال أف السفف الجزائرية بقيت 
ظيرت قوارب إسبانية لممرة الثالثة في السابع  .( 35)مواقعيا رغـ قوة النيراف اإلسبانية 

عشر مف تموز ،مكونة مف ثالثة فرؽ، األولى ميمتيا الدفاع عف االسطوؿ والثانية 
مقاتمة لمسفف الجزائرية ،أما الثالثة فميمتيا قصؼ مدينة الجزائر بالمدافع ،وداـ القتاؿ 

ذه المرة ساعتيف ثـ انسحب بعدىا االسباف ألف معظـ قذائفو كانت تسقط في في ى
، ثـ تجدد القتاؿ في اليـو التالي الثامف عشر مف  تموز، فتقدمت فرقة مف (36)البحر

االسطوؿ االسباني وأصابت المرسى ، فتصدت ليا القوارب الجزائرية وأرغمتيا عمى 
الحادي والعشريف مف تموز، إذ أطمقت  االنسحاب ،وتواصؿ القتاؿ إلى غاية يـو 

، لكف أغمبيا سقط في البحر ،وبقيت  قذيفة 15152السفف االسبانية ما نحو 
إيقاؼ القتاؿ  22المعارؾ عمى نفس الوتيرة ، إلى أف قرر االسباف في اليـو 

 .(37)تموز عائدًا إلى إسانيا دوف اف يحقؽ أي نتيجة تذكر 23واالنسحاب في 

حمالت العسكرية اإلسبانية المتتالية أدرؾ اإلسباف عجزىـ وبعد فشؿ كؿ ال
عف القضاء عمى الجزائر أو الضغط عمييا عسكريا إلجبارىا عمى عقد صمح وفؽ 
شروطيـ، كما لـ يتمكنوا مف تحقيؽ آماؿ المسيحية،األمر الذي جعميـ يفكروف جديًا 

ناع الجزائر بقبوؿ في الحؿ السياسي، فقاموا بجيودًا دبموماسية حثيثة مف أجؿ اق
 . (38)معاىدة سمـ معيـ

 سادسًا: الصمح الثنائي وبداية مرحمة التحرير: معاىدة السمم الجزائرية اإلسبانية
5786: 
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كمما تفشؿ اسبانيا في حموليا العسكرية تعاود الكره في مسألة ايجاد حمواًل سممية   
السفف التجارية االسبانية  لمقضايا العالقة مع الجزائر، والتي كاف في مقدمتيا مياجمة

في منطقة الحوض الغربي لممتوسط. وعمى ىذا االساس تحركت اسبانيا دبموماسيا 
 القناع الجزائر بما تصبو اليو، وىو ما تحقؽ في ىذه المرحمة.

 متغيرات األحداث وبدء المفاوضات:  .1
كاف مف الطبيعي إف تظافر عدة متغيرات دفعت كال البمديف عمى الدخوؿ في 

 فاوضات مباشرة، وىو الذي اسيـ في النياية الى رسـ مسار جديد لمعالقات بينيما، م

 دوافع الموقف االسباني: .أ
فرضت جممة مف المتغيرات عمى االسباف الدخوؿ بمفاوضات مباشرة مع 

 الجزائر، وبإلحاح، والتوصؿ إلى السمـ والصمح المنشود، ومنيا: 

العسكرية ضد الجزائر، وادراؾ االسباف عدـ جدوى ذلؾ في فشؿ الحموؿ  .5
 .(39)اجبار الجزائر عمى الرضوخ وعقد معاىدة صمح وفؽ شروطيا

فقداف اسبانيا لييبتيا في البحر المتوسط نتيجة الفشؿ المتكرر في   .2
النظر نشاطيا العسكري تجاه الجزائر، وىذا ما اجبرىا جديًا عمى إعادة 

 في مستقبؿ عالقتيا مع الجزائر. 
تراجع مكانة إسبانيا الدولية، الّسيما بعد اليزائـ التي منيت بيا في  .3

 1782صراعيا مع بريطانيا، ورفض األخيرة العرض االسباني عاـ 
 .(42)بخصوص مقايضة مستعمرة جبؿ طارؽ بمدينة وىراف

دبموماسية القناع دور الوساطة الذي قامت بو فرنسا مف خالؿ مساعييا ال .4
إسبانيا بضرورة تغيير سياستيا تجاه الجزائر، واقناع الجزائر بقبوؿ مبدأ 
التفاوض مع االسباف. وذلؾ مرتبط في طبيعة المصالح الفرنسية المتنامية 
في الجزائر ورغبتيا في الوقت ذاتو في ابقاء اسبانيا قوية لمواجية تحديات 

 .(41)ي المنطقةاوربية قد تيدد المصالح الفرنسية ف
 دوافع موافقة الجزائر عمى التفاوض مع االسبان: .ب
عمى ما يبدو،إف الدوافع التي حركت الداي محمد إلى االستجابة لمسألة      

التفاوض مع االسباف والتوصؿ إلى معاىدة صمح معيـ تنوعت ما بيف إستراتيجية 
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ض مف جانب الداي الي وأخرى داخمية. اليمكننا تجاىميا، الننا نتذكر الموقؼ الراف
، ويتجمى ذلؾ واضحا في رده الحاد لممقترح (42)نوع مف انواع التفاوض مع االسباف

الذي اشار بو وكيؿ الحرج حسف باشا بعد عودتو مف استانبوؿ، وربما انو كاف ينقؿ 
:" ال أصالحيم ما دمت وجية نظر السمطاف العثماني بيذا الخصوص، إذ رد قائال

 .(43)حيا " 

، ما الذي جعؿ الداي يوافؽ عمى التفاوض مع االسباف؟. عمى ما يبدو، وعميو
اف الموافقة جاءت نتيجة ظروؼ ومتغيرات أجبرتو عمى ذلؾ، ومنيا ما ىو 
استراتيجي، إذ نجحت الجزائر في استنزاؼ القدرات العسكرية االسبانية بالشكؿ الذي 

بما يجعؿ مف مسألة تحرير وىراف افقدىا قدرتيا العسكرية وىيبتيا بيف الدوؿ األوربية 
قاب قوسيف أو أدنى، وىو ما أكدتو األحداث حينما حررت وىراف بعد سنوات قميمة. 
إلى جانب ذلؾ، عمينا أف نشير إلى مسألة ميمة، وىو ما تعرضت إليو البالد مف 

، وىذه األمور اليمكف تجاىميا، إذ شيدت الجزائر (44)كوارث طبيعية وانتشار لألوبئة
، انتشار وباء الطاعوف، وىو الوباء األعنؼ الذي 1787 -1786ؿ عامي خال

، كما (45)حالة وفاة  في مدينة الجزائر وحدىا 16712شيدتو الجزائر، إذ خمؼ نحو 
تسبب في وفاة ثمثي سكاف مدينة عنابة، وانعكس ذلؾ سمبًا عمى الحياة في الجزائر 

عادة النظر في موقفو مف في مختمؼ الجوانب، وىذا الوضع فرض عمى الداي إ
مسالة المفاوضات مع اإلسباف، وضرورة التوصؿ إلى الصمح، ولكف شرط تحقيؽ 
مكاسب سياسية واقتصادية قد تساعد البالد عمى تجاوز المحنة، ويتجمى ذلؾ في 

" لقد صرنا منذ اليوم ال نخاف :حديث الداي مع اعضاء مجمس الديواف حيف قاؿ
ن عقد ذلك الكافر الذي ىزمناه ف ي البر والبحر، شأنو في ذلك شأن أجداده، وا 

الصمح معو اليعّد أبدًا عارًا بالنسبة إلينا، ألن ذلك الصمح سنعقده معو وىو تحت 
سمطان سيوفنا ،وعالوة عمى ذلك فإنو ىو الذي طمب الصمح ولسنا نحن الذين 

يالة أموااًل طمبنا ذلك،كما أن الصمح الذي سنعقده معو لمدة ثالث سنوات سيوفر لإل
لى  كثيرة من خزائن ذلك الكافر ،مما يمكنيا من تعويض الخسائر التي لحقتيا. وا 
جانب ذلك فإن عقد الصمح مع الباب العالي أيد اهلل حكمو ،وكذلك مع سمطان 
فاس، وبقينا نحن بينيما، ولذلك فإن صمحنا نحن لمدة ثالث سنوات مع ذلك 
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ألننا سبق وأن أعطيناه حقو ]االنتصار عميو  الكافر لن يمس أبدًا بسمعتنا أمامو،
 وىو ما سيتحقؽ فعاًل في قادـ األياـ.  .(46)عسكريًا[ في البر والبحر"

وىناؾ مسألة أخرى اليمكف تجاىميا في ىذا األمر، وىي تراجع عمميات 
مياجمة السفف األوربية مف قبؿ رياس البحر الجزائرييف وما يتـ اغتنامو منيا مصدرا 

مصادر تمويؿ ميزانية االيالة. وىذه العمميات كانت تخضع إلشراؼ اإلدارة  ميما مف
 ،الغنائـ% مف مجموع 12 نسبة عمى يحصؿ الدايالعثمانية في الجزائر، إذ كاف 

والباقي يوزع  ،والخمس لخزينة الدولة ،لصيانة أرصفة الميناء %1 وىناؾ ما نسبتو الػ
. وتراجعت عائدات ىذا النشاط (47)المساىميف في تجييز السففعمى أصحاب السفف 

فرنؾ فرنسي، وذلؾ بسبب  122222في عيد الداي محمد عثماف باشا التي بمغت 
تراجع أعداد السفف الناشطة في ىذا الميداف، إذ يشير الكاتب شارؿ اندريو جولياف 

. (48) 1788عاـ عشر قطع  إلى 1724قطعة عاـ  24 إلى إف عددىا انخفض مف
وىذا أمر طبيعي أف يشكؿ ضغطًا عمى اإلدارة العثمانية والداي إلعادة النظر في 

 المسألة.

 سير المفاوضات : .2
بدأت المفاوضات بيف الطرفيف مع وصوؿ أوؿ وفد اسباني رسمي  إلى مدينة 

يتألؼ مف المندوباف السامياف: الكونت ديسيبمي  ،1785الجزائر في حزيراف 
(D'Espilly)وا ،(ألميراؿ مازاريدوMazzredo)(49)،  الداي محمد وقد استقبميما

، وعّد الوفد االسباني ذلؾ عثماف باشا في قصره  وداـ المقاء معو قرابة ربع ساعة
استغرقت المفاوضات بيف  .(52)عالمة ايجابية مف أجؿ التوصؿ الى اتفاؽ مشترؾ

، (51)1786قرابة سنة كاممة وتـ توقيع المعاىدة في الرابع عشر مف حزيراف الطرفيف 
مف قبؿ الداي محمد عثماف باشا، بينما أمضاىا عف الجانب االسباني الوزير األوؿ 
الكوندي دي فموريدا بالنكا في السادس والعشريف مف آب مف العاـ نفسو، وكتبت في 

حتفظ بيا الممؾ االسباني، والثانية بالمغة التركية  ثالث نسخ، األولى باإلسبانية وا 
 .(52)احتفظ بيا داي الجزائر، وثالثة احتفظ بيا القنصؿ االسباني المقيـ بالجزائر
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 :(53)تحميل بعض بنود المعاىدة  .3
سبانيا بعد مرحمة  َعّد ىذا اإلتفاؽ أوؿ معاىدة سمـ وصداقة بيف الجزائر وا 

االطالع عمى بنود المعاىدة نجدىا  طويمة مف الصراع الدامي بينيما. ومف خالؿ
، وىو ما 1689مطابقة تقريبا لبنود المعاىدة التي عقدتيا الجزائر مع فرنسا عاـ 

، وقد احتوت ىذه المعاىدة عمى خمسة (54)أصر االسباف عميو خالؿ المفاوضات
تتمحور أساسًا حوؿ المالحة البحرية، والمبادالت  وعشريف بندًا تناولت مسائؿ عديدة

تجارية ووضعية الجالية اإلسبانية، والصالحيات الممنوحة لمقنصؿ اإلسباني، ال
 ويمكننا إلقاء الضوء عمى أىـ بنودىا:

تأكيد البنود األوؿ، الثاني، الثالث والسابع عشر عمى أف ىذه المعاىدة  .1
معاىدة سمـ بيف الطرفيف، والغرض منيا ىو ضماف حرية المالحة 

تجاري بينيما مع بياف إجراءات عممية تفتيش لمطرفيف، وتنمية التبادؿ ال
مكانية إلتجائيا إلى المرافئ التابعة لمطرفيف مع شرط التعامؿ  السفف وا 

 بالمثؿ. 
أكد البنداف الرابع والثامف عمى توفير الحماية لسفف الطرفيف داخؿ   .2

تقديـ يد العوف لمدوؿ المعادية الموانئ أو عند مغادرتيا، مع اإللتزاـ بعدـ 
 ألحدىما .

تضمنت البنود السابع والتاسع والثامف عشر عمى مسألة تنظيـ الرسـو  .3
جراءات شحف البضائع بينيما.  الكمركية وا 

والتاسع ركزت البنود العاشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر  .4
عشر عمى تحديد صالحيات القنصؿ اإلسباني بالجزائر، وىي ذات حقوؽ 
الدبموماسية التي كاف يتمتع بيا القنصؿ الفرنسي بالجزائر، كما حددت 

 ىذه البنود وضعية الرعايا اإلسباف بالجزائر.
بينما ركزت البنود الحادي عشر والثالث عشر والسادس عشر عمى   .5

 عائر الدينية لمرعايا اإلسباف بالجزائر .مسألة حرية ممارسة الش
أما البنداف العشروف والواحد والعشروف فقد أشارا إلى قضية حساسة،  .6

والتي جوىر الصراع بينيما، وىي قضية احتالؿ االسباف لوىراف والمرسى 
الكبير، اذ أشارا إلى إبقاء الوضع عمى ما ىو عميو، فضاًل عف ذلؾ 
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ؽ عمييما مف طرؼ الجزائر، بالمقابؿ ضماف عدـ مياجمتيما والتضيي
إمتناع اإلسباف عف إرساؿ أي سفينة عسكرية وىو ما  قد تعّده الجزائر 

 عمال عدائيا.
وتناولت البنود الثالث والعشروف، الرابع والعشروف والخامس والعشروف  .7

اإلجراءات المتخذة في حالة تجدد العداء بيف البمديف حيث يمنح رعايا 
الثة اياـ لتسوية اعماليـ والمغادرة، اما في حالة السالـ الطرفيف ميمة ث

فإف البحارة الجزائرييف يمتنعوف عف مياجمة السواحؿ اإلسبانية والبابوية، 
كما طرحت قضية العبيد أو األسرى الفاريف مف الجزائر أو إسبانيا والذيف 
قد يستغموف تواجد سفف بمدانيـ عند ترددىا عمى السواحؿ أو الموانئ 

 . (55)لميروب فعمى بحارة البمديف إعادتيـ دوف شرط او قيد
ومف خالؿ ىذا التحميؿ السريع ألىـ بنود المعاىدة، يظير لنا أنيا كانت  

نصرًا سياسيًا إلسبانيا، بالدرجة األولى، ألنيا تمكنت بموجبيا الحد مف التيديدات 
االسبانية في غرب التي كاف يسببيا مياجمة البحار الجزائرييف لمسفف التجارية 

المتوسط، وىو األمر الذي جعمت الممؾ كارلوس الثالث، يجرب كؿ الوسائؿ لوضع 
نياية لذلؾ، بالمقابؿ نجد اف الجزائر حققت بعض المكاسب، ولكف مطمبيا 
بخصوص استرجاع مدينة وىراف والمرسى الكبير لـ تحقؽ، ألف المعاىدة أكدت عمى 

بميا المبالغ المالية الطائمة، التي كاف بحاجة الييا، بقاء األمور عمى ما ىي عميو. قا
التي كانت كفيمة بصرؼ الداي عف اصراره عمى التمسؾ بمطمب استرجاع وىراف 

 .(56)والمرسى الكبير

 نتائج المعاىدة : .4
عدة نتائج عمى الدولتيف، ومف المالحظ أف اسبانيا  1786لقد أفرزت معاىدة 

ادت مف الحصوؿ عمى امتيازات تجارية في منطقة ىي المستفيد األكبر منيا إذ استف
الغرب الجزائري، تماثؿ االمتيازات الفرنسية في الشرؽ الجزائري، وىذا ما كانت 
تسعى إليو إسبانيا، فتمكنت مف تحقيؽ مبدأ التعامؿ بالمثؿ في إطار المنافسة 

احميا الفرنسية االسبانية في المنطقة، كما تمكنت إسبانيا مف تحقيؽ األمف لسو 
الشرقية، والتي عانت كثيرًا مف ىجمات الجزائرييف، وبفضؿ ىذه المعاىدة استطاعت 

 .(57)تأميف الطرؽ التجارية لمسواحؿ االيطالية
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أما مف جانب الجزائر فإف ىذه المعاىدة وفرت مبالغ مالية معتبرة لمخزينة   
صبانيول)االسبان( " ودفع اإلالجزائرية، ويعمؽ احمد الشريؼ الزىار عمى ذلؾ بالقوؿ:

ثمن الصمح وغرامة مائة سنة سمفا ... وقد تعمرت بذلك المال الخزينة األولى 
، وقد (58)والثانية  ووضعوا في الثالثة ىذا خالف ما دفع عن األسرى ألىل البالد"

بمغت قيمة األمواؿ التي طمبيا الداي مف إسبانيا مقابؿ ىذا الصمح: خمسمائة ألؼ 
مدفعا وألؼ قنطار مف الخشب المخصص لبناء السفف وعشرة قطعة ذىبية وخمسيف 

ثنتي عشر ألؼ قنطار مف البارود ، وذلؾ كتعويض عمى ما (59) آالؼ قذيفة مدفع وا 
خمفتو الحمالت اإلسبانية الثالث، وىو ما وافؽ عميو المفاوضاف اإلسبانياف كامال. 

 122والبالغ عددىـ كما تـ تحرير كامؿ األسرى الجزائرييف الموجوديف بإسبانيا، 
دورو  1222، ودفع 1352أسير، بالمقابؿ افتدت إسبانيا أسراىا والبالغ عددىـ 

 . (62) اسباني  لألسير الواحد

واستفادت البحرية الجزائرية مف توسيع مناطؽ نشاطيا، وذلؾ بالخروج إلى 
ع المحيط األطمسي، وأصبح بمقدورىا مواجية السفف األمريكية والبرتغالية مما دف

البمديف إلى السعي لعقد معاىدة سمـ مع الجزائر نظرًا لتضرر سفنيما مف نشاط 
 .(61)البحارة الجزائرييف في المحيط، 

يرى بعض المؤرخيف أف المعاىدة كانت وسيمة ضغط عمى إسبانيا بغرض  
االنسحاب مف وىراف والمرسى الكبير، لذلؾ لـ يرفع الباي محمد الكبير الحصار 

" لى أف حررت المدينة في عيد الداي حسف، إذ يقوؿ الزىار في ذلؾ: عمى المدينة إ
ووقع الصمح بينيم عمى مائة سنة ، وذلك في البحر فقط وأما البر من جية وىران 

 . (62) فمم يقع الصمح إلى أن فتح اهلل عمى المسممين في أول والية حسن باشا"

 

 

 

 الخاتمــة:
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وضعت أسس لمتفاىـ بيف إيالة  ـ1786نستنتج مما تقدـ أف معاىدة عاـ 
سبانيا، وذلؾ بتصفية كؿ الخالفات والمشكالت التي كانت عالقة بيف  الجزائر وا 
البمديف قرابة ثالثة قروف وأدت الى وقوع صدامات ومعارؾ بحرية عدة بينيما كانت 
الغمبة فييا لالسطوؿ الجزائري بفضؿ قوتو ومؤازرة الشعب الجزائري لو فضاًل عف 

لعثماني واالوربي لمجزائر لموقوؼ بوجو األطماع االسبانية فييا لممحافظة الدعـ ا
عمى توازف القوى في العالـ أنذاؾ، ىذه المعاىدة فرضتيا عدة ظروؼ داخمية 
وخارجية خاصة بالدولتيف، وبمنطقة الحوض الغربي لممتوسط، وعّدت لدى كثير مف 

ـ بانياء 1791بانيا استكمؿ عاـ المؤرخيف أنيا مقدمة لسمـ حقيقي بيف الجزائر واس
أغمب القضايا العالقة بيف البمديف، والتي كانت سببًا في الصراع الحاد ،باالنسحاب 
النيائي إلسبانيا مف وىراف والمرسى الكبير، وذلؾ في عيد الداي حسف باشا الذي 

ـ، وبذلؾ حققت الجزائر مكاسب 1791خمؼ الداي محمد عثماف باشا بعد وفاتو عاـ 
خمية فضاًل عف ذلؾ المكاسب الخارجية ووظفت المعاىدة المصالحيا مع مراعاة دا

 مصالح أسبانيا فييا وبما يحقؽ أىداؼ وطموحات الشعب الجزائري وقتذاؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5رقم )ممحق 
سبانيا   5786معاىدة الصمح بين الجزائر وا 
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 الحمد هلل العمي القدير.

انعقدت معاىدة السمـ والصداقة دائمة بيف إسبانيا و الجزائر،  1222شعباف  17في 
وتمت اإلتفاقية في إطار اإلنسجاـ الكامؿ واإليطار الحسنة، بيف صاحب الجاللة 
المعظـ دوف كارلوس الثالث ممؾ إسبانيا واليند، مف جية، وصاحب السمو محمد 

 الجزائر و مممكتيا مف جية أخرى.باشا الداي والديواف و اإلنكشارية، بمدينة 
البند األوؿ: سيكوف السمـ دائما بيف صاحب القوة ممؾ اسبانيا و أصحاب السمو: 
الداي، الديواف واإلنكشارية، بمدينة الجزائر ومممكتيا. وكذلؾ بيف مف ينتمي 
إلى الدولتيف والذيف يستطيعوف تعاطي التجارة بناء عمى معاممة بالمثؿ في 

تيف والتنقؿ بحرًا في أمف تاـ دوف أي عائؽ أو إزعاج مف كال كمتا المممك
 الطرفيف ميما تكف الحجة.

البند الثاني: إف بحارة اإليالة أو العامميف لحسابيـ بالجزائر، إذ إعترضوا سفنًا إسبانية 
في البحر، عمييـ أف يتركوىا تسير إلى حيث تشاء ويقدموا ليا كؿ 

ذا أرادوا الصعود االسعفات واالمدادات الالزمة إ ذا تعرضت ألي عائؽ. وا 
إلى متنيا لمراقبة يجب عمييـ أال يرسموا سوى رجميف ذوي ثقة إلى ظير 

ينطبؽ عمى البحارة االسباف. والمراكب الجزائرية و   المركب. ونفس االمر
كذلؾ البحارة الذيف يعمموف لحسابيـ الخاص بشرط أف يسمموا مف قنصؿ 

 ت السفر حتى ال ترتكب ضدىـ أخطاء.اسبانيا بالجزائر جوازا
في جميع موانئ اسبانيا. وفرضيا   البند الثالث: يسمح لمراكب الجزائرية بالرسو -

إذا تعرضت لمزوابع، أو أخطار أو إعتداء وتقدـ ليا كؿ الخدمات الالزمة 
مقابؿ أجور عادية. أما في غير ىذه األحواؿ فال يسمح ليا باالتجار، 

موانئ: اليكانت، برشالونة ومالقا وال تبقى بيا إلى الوقت  والتمويف، إال في
المطموب النجاز أعماليا. وبالمثؿ تعامؿ المراكب االسبانية نفس المعاممة 

 في الموانئ الجزائرية.
البند الرابع: إذا وجد المركب االسباني في ميناء الجزائر أو أحد موانييا األخرى 

اء اسبانيا، فإف كاف داخؿ المرمى بالمممكة، وتعرض ليجـو مف طرؼ أعد
مدفعية الحصوف فعمييا أف تحميو وعمى قائدىا أف يجبر المغيريف عمى 
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ساعة لمخروج واالبتعاد،  24إمياؿ المركب االسباني وقتا كافيا اليقؿ عف 
وذلؾ بحجز سفف العدو ومنعيا مف مالحقتو، وتتخذ نفس اإلجراءات مف 

جزائر. الينبغي ليذه المراكب التي تستولي طرؼ ممؾ اسبانيا لفائدة مراكب ال
عمى شيء لعدوىا إذا وجد عمى مرمى المدفع بالشواطئ االسبانية كميا. 
وينتقؿ المركب المذكور باألشرعة ويكوف األمر كذلؾ كاف راسيا عمى مرأى 

 السواحؿ ألف المركب في ىذه الحالة يعتبر محتميًا بالسواحؿ.
أو اسباف عمى   وف لمجزائر عمى مراكب اسبانية_ البند الخامس: إذا وجد معاد

مراكب معادية لمجزائر فال يسترقوف ميما كانت الحجة، حتى ولو نشب 
القتاؿ بيف الطرفيف يحتـر الجانب االسباني نفس القرار بالنسبة ألعداء 
إسبانيا الموجوديف عمى مراكب جزائرية أو الجزائريوف الموجودوف عمى 

ا وعمى المسافريف أف يبرىنوا أنيـ جزائريوف أو إسباف مراكب معادية السباني
بإظيار جواز سفر يسممو ليـ قنصؿ بالدىـ في موانيء اإلقالع، واف يعمنوا 

 عمى أمتعتيـ و كؿ ما ىو تابع ليـ .
البند السادس: إذا أشرؼ مركب إسباني عمى الغرؼ قرب السواحؿ الجزائرية أو  - 

جبرتو رداءة الطقس عمى اقتراب مف الحقو األعداء بنفس المكاف أو أ
الشواطىء يجب أف يتقدـ ويقدـ لو ما يمـز لصالحو واسترداد حمولتو عمى 

وال يطالب بدفع أي مكس أو أتاوة   أف يدفع مقابؿ الخدمات واإلسعافات
عمى السمع التي أفرغت اال إذا بيعت أو كاف القصد بيعيا في مرسى 

 المممكة المذكورة.
: يستطيع كؿ التجار االسباف بالموانيء والسواحؿ الجزائرية أف ينزلوا  البند السابع -

بضائعيـ ويتاجروا بحرية دوف أف يدفعوا أكثر ما يدفعو االىالي. ويتمتع 
التجار الجزائريوف بنفس الحقوؽ في الموانيء الخاضعة لمسيادة 

ذا أنزؿ التجار المذك االسبانية وروف والمنصوص عمييا في البند الثالث، وا 
سمعيـ بقصد االيداع فقط يكوف مف حقيـ شحنيا دوف أف يدفعوا عمييا أية 
ضريبة، ويدفع الجزائريوف باسبانيا واالسباف بالجزاثر نفس الرسـو الكمركية 
التى يدفعيا الفرنسيوف في ىذيف البمديف ويمثؿ الطرفاف إلى ما تعامؿ بو 

 ىذه الدولة.
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أي مدد لمراكب دولة في حالة حرب مع البند الثامف: اليقدـ الجزائريوف  -
ويعينوف مف حصؿ عمى   وال يحمونيا حتى ولو كانت لمسمميف،  اسبانيا،

شيادة ضريبة المينة مف طرؼ الدولة المعادية، ويستطيعوف استعماؿ ىذه 
الشيادات لمدخوؿ في الغزو البحري ضد األسباف. وتتعيد اسبانيا باتخاذ 

 نفس الموقؼ إزاء الجزائرييف.
البند التاسع: ليس ألحد أف يكره االسباف بأي سبب أو دعوى عمى شحف  -

في مراكبيـ بمواني الجزائر وفرضيا إذا رفضوا ذلؾ وال أف يجبروىـ   بضائع
 عمى القياـ باسفار إلى نواحي ال يرغبوف في الذىاب الييا.

ت التي يتمتع البند العاشر: سيقيـ قنصؿ اسبانيا بالجزائر ويكوف لو نفس االمتيازا -
بيا قنصؿ فرنسا ويتكمؼ بجميع شؤوف االسباف بنفس الكيفية التي يعالج بيا 
قنصؿ فرنسا قضايا مواطنيو وستكوف لو سمطة قضائية في الخالفات بيف 

 االسباف دوف أف يتدخؿ فييا قضاة مدينة الجزائر. 
كامؿ الحرية في   _ البند الحادي عشر: لكؿ االسباف الموجوديف بمممكة الجزائر

ممارسة شعائر الديف المسيحي سواء كانوا بالمستشفى الممكي االسباني التي 
بمدينة الجزائر أو في منازؿ   تديره منظمة االفتدائييف الثالوثييف المنتعميف

القناصؿ أو دور نوابيـ أو التي يستحسف في المستقبؿ إنشاؤىا في أماكف 
 أخرى.

قنصؿ الختيار ترجمانو ووكيمو التجاري وبزيارة السفف البند الثاني عشر: يسمح لم -
 االسبانية متى شاء، و لو أف يرفع عمـ اسبانيا فوؽ زورقو أو عمى منزلو.

البند الثالث عشر: عندما تشب مشاجرة أو نزاع بيف اسباني وتركي أو مغربي  -
نما ينظر فيو مجمس  اليكوف األمر مف اختصاص قضاة المدينة العادييف، وا 

بمحضر القنصؿ أو قائد أحد الموانئ   لباشا والداي والديواف واالنكشارية،ا
بالعدؿ ويحاوؿ الصمح بيف   خارج العاصمة حيث نشب الخالؼ، ويحكـ

 الطرفيف.
البند الرابع عشر: ال يتحمؿ قنصؿ اسبانيا بحكـ وظيفتو، مسؤولية ما يرتكبو  -

ا التـز بذلؾ كتابو. بعض التجار أو األشخاص اإلسباف مف ديوف، إال إذ
وتوضع أمالؾ الموتى اإلسباف بمممكة الجزائر تحت تصرؼ القنصؿ 
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االسباني ليسمميا لمستحقييا مف االسباف أو غيرىـ وتطبؽ نفس اإلجراءات 
 لفائدة الجزائرييف الذيف يرغبوف في االقامة بإسبانيا.

سـو الكمارؾ البند الخامس عشر: يعفى القنصؿ اإلسباني بالجزائر مف جميع ر  -
 فيما يتعمؽ بمؤونتو و أثاثو .

البند السادس عشر: إذا اعتدى إسباني عمى تركي أو مغربي ال يعاقب في غياب  - 
ذا فر منيـ إسباني فال يتحمؿ القنصؿ  قنصؿ بالده الذي سيدافع عنو وا 

 مسؤولية فراره.
، في البحر، البند السابع عشر: إذا صادؼ أحد القراصنة اإلسباف أو الجزائرييف -

مركبًا جزائريًا أو إسبانيًا، وألحؽ بو ضررًا يعاقب، ويقـو الذيف جيزوه بدفع 
 التعويض المطموب عف الخسائر.

البند الثامف عشر: إذا اضطر مركب إسباني بسبب حدوث طارئ، و نفاذ الماء    -
أو أي سبب آخر، إلى اإلرساء بالموانئ الخاضعة لمسيادة الجزائرية ولـ 

أو ينزؿ بضائع، ليس لألغوات أو أصحاب المراسي المذكورة، ألحؽ  يشحف
 في أخذ رسـو اإلرساء مف المركب اإلسباني أو مطالبتو بيا.

البند التاسع عشر: يستطيع الباشا داي أف يعيف، متى شاء، شخصًا مناسبًا ليستقر  -
 بإحدى مراسي إسبانيا بصفتو ممثاًل لأليالة الجزائرية.

روف: تبقى مدينة وىراف وحصونيا، وقاعدة المرسى الكبير عمى ما البند العش -
كانت عمييما مف قبؿ دوف إتصاؿ في الضواحي، ولف يياجميا داي الجزائر 
أبدًا وال يقـو أي معسكر بأية غارة عمييا إذا لـ يتمؽ أمرا مف الداي، وبما أف 

يوافؽ عمى أي ىذا الباي يحكـ الناحية بإستبداد، فإف داي الجزائر العظيـ س
اتفاؽ يحصؿ بيف اسبانيا والباي المذكور الذي تمقى أمرا بمنع اإلعتداء عمى 
ذا قاـ بعض العصاة والمشرديف والمتغطرسيف  القواعد والحصوف اإلسبانية. وا 
مف األىالي، بأعماؿ سمبية، فإف ذلؾ ال يفسد الوئاـ الذي حؿ بيف الدولتيف. 

سالمة في مكاف أبعد مف رمية  غير أف النصارى اليكونوف في أمف و
 المدفع.

البند الواحد والعشروف: اليمكف لممراكز اإلسبانية أف تقصد إلى مرسى يكوف مف  -
 نتيجتو إعتبار ذلؾ عمال عدوانيا، إال إذا تـ النفي القاطع لذلؾ الحؽ.
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 البند الثاني والعشروف: اليمكف لممراكب اإلسبانية أف تقصد إلى المرسى الجزائرية -
خارج العاصمة لكي تفرغ أو تشحف حمولتيا، إال برخصة مف الحكومة 

 الجزائرية، كما ىو معموـ بو في جميع الدوؿ األخرى.
البند الثالث والعشروف: إذا قطعت العالقات ال قدر اهلل، بيف البمديف فممقنصؿ،  -

 وجميع اإلسباف بمممكة الجزائر، ولمجميع الجزائرييف بإسبانيا، ميمة ثالثة
أشير لمغادرة البالد، وحمؿ أمتعتيـ وال يعرقميـ في ذلؾ أحد سواء قبؿ 

 السفر أو أثناء السفر.
البند الرابع والعشروف: اليمكف لمبحارة الجزائرييف بموانئ إسبانيا و لمسفف الحربية  -

اإلسبانية بموانئ الجزائر، أو يأووا في مراكبيـ الرقيؽ أو المؤديف في 
ذوي جنسيـ، والذيف يمجؤوف إلييـ. بؿ يجب عمييـ أف األشغاؿ الشاقة مف 

 يسمموىـ شريطة أال يعاقبوا بسبب الفرار.
البند الخامس والعشروف: يحتـر الجزائريوف إجالال لمممؾ الكاثوليكي ليس السواحؿ  -

اإلسبانية، إنما السواحؿ البابوية. وعمال بشعور اإلجالؿ ىذا فإف الداي 
خصية تمر بالجزائر تحت حماية الممؾ يستقبؿ بفرح و سرور كؿ ش

الكاثوليكي، وعممو. كما أف جاللة الممؾ الكاثوليكي يستقبؿ مف يمر بإسبانيا 
تحت رعاية داي الجزائر وعممو، ويكوف الداي مستعدا لمدخوؿ في 
المفاوضات مع الدوؿ التي يحث عمييا جاللتو، و تكوف في حالة سمـ مع 

 ي بسياستو دائما.الباب العالي الذي يقتدي الدا
 باسـ اهلل العمي القدير

إف المعاىدة الحالية مف أجؿ السمـ الدائـ صودؽ عمييا بيف إسبانيا وأيمة الجزائر،  
أمال في أف يقبمو ويوافؽ عميو صاحب العزة دوف كارلوس الثالث، أبقاه اهلل في 

ىار، بعد الموافقة اإلزدىار، كما قبمو الداي محمد الباشا العظيـ، أبقاه اهلل في اإلزد
الشاممة مف طرؼ الديواف والمفتي، والقاضييف، والعمماء األخيار. واآلغا، ويجب 
التوقيع والبصـ بالخاتـ عمى النسخ األصمية الثالث المحررة بالمغتيف: اإلسبانية 

األولى لجاللة الممؾ الكاثوليكي، والثانية لمداي الباشا العظيـ والديواف  -والتركية
 القنصؿ الذي يقيـ في ىذه المدينة. مف رية، والثالثة تبقى في حيازةواإلنكشا
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 . 1786حزيراف  14ىػ/  1222مف شير شعباف  17نشر ىذا النص بقصرنا يـو 
 خاتـ وتوقيع محمد باشا.

قبمت اإلقرار والموافقة عمى ىذه اإلتفاقية بالصيغة التي تمت بيا كما أنني بمقتضى 
عميو أحسف الموافقة وأشمميا وأتعيد إيمانا ووعدا مف الممؾ ىذا المكتوب أقر وأوافؽ 

حترامو.  بتنفيذه و مراعاتو، واألمر بتطبيقو وا 
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خيري الديف بعد الطمب الذي ارسمو  1518أصبحت الجزائر إيالة تابعة لمدولة العثمانية عاـ  1.
بأسـ االعياف والفقياء واالئمة والتجار واالمناء وكافة اىؿ مدينة الجزائر العامرة ، مع وفد برئاسة 
الحاج حسيف الى السمطاف سميـ االوؿ الذي كاف موجودا في مصر وعرض عميو فكرة إلحاؽ 

ي انكشاري ( جند2222الجزائر بالدولة العثمانية فقبؿ السمطاف سميـ االوؿ عرضيـ وأرسؿ) 
مسمحيف بالبنادؽ وعدد مف رجاؿ المدفعية، مع مدفعيتيـ وعددًا مف المتطوعيف ومعيـ مجموعة 
مف السفف الحربية، وتدؿ فكرة طمب االنظماـ  ىذه عمى ذكاء خير الديف ، وبعد نظره إذ ادرؾ 

ة القادرة عمى انو مع تصاعد الخطر اإلسباني  عمى الجزائر أف الدولة العثمانية ىي الدولة الوحيد
دعمو، حتى يكتسب نوع مف الحماية الدولية ، ويستطيع خير الديف ييذه الحماية، بناء قوة برية 
وبحرية قادرة عمى مجابية األمـ االوربية. لممزيد مف المعمومات ينظر: عطمي محمد األميف، 

الفرنسية ، رسالة نشاط البحرية الجزائرية في القرف السابع عشر وأثره في العالقات الجزائرية 
ماجستير غير منشورة ، معيد العموـ األنسانية واالجتماعية، المركز الجامعي بغرداية ، الجزائر، 

    .45 -44، ص 2212

شيد التاريخ األوربي الحديث انطالقا مف القرف السادس عشر متغيرات جذرية غيرت الكثير  2.
مجاالت الحياة. واف قمنا أف النيضة مف الرؤى والتوجيات وحتى االيديولوجيا في مختمؼ 

األوربية كانت بداية االنطالقة، وما رافقيا مف متغيرات كاالستكشافات الجغرافية وحركة 
اإلصالح الديني، وصوال إلى ظيور مفيوـ الدوؿ القومية وحركات التنوير ويمكف أف نختميا 

اث في القارة األوربية. التي غيرت مجريات األحد 1789حينما نشير إلى الثورة الفرنسية 
ساىمت تمؾ األحداث في تعزيز مكانة الجزائر اإلقميمية وأعطتيا الثقؿ السياسي واالقتصادي 
خالؿ مدة الحكـ العثماني. لممزيد مف المعمومات ينظر: عبد الحميد البطريؽ وعبد العزيز 

يضة العربية نوار، التاريخ األوربي الحديث مف عصر النيضة إلى مؤتمر فيينا، دار الن
عبد العزيز سميماف نوار ومحمود محمد جماؿ الديف، التاريخ  لمطباعة والنشر، بيروت، د.ـ.؛

األوربي الحديث مف عصر النيضة حتى نياية الحرب العالمية األولى، دار الفكر العربي، 
 .1999القاىرة، 

الجزائرية لفترات  تمكنت اسبانيا في بعض االحياف مف السيطرة عمى بعض المدف الساحمية 3.
 معينة، كما ىو الحاؿ في احتالؿ بجاية ووىراف، الذي جثـ عمييا الغزو االسباني لمدة طويمة.

سيرتو، حروبو،  1791-1766محمد عثماف باشا داي الجزائر  لمتفاصيؿ عف حياتو، ينظر: 4.
 .1986أعمالو، نظاـ الدولة والحياة في عيده، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 

،  ممؾ  1716ولد الممؾ كارلوس الثالث  في مدريد في العشريف  مف كانوف الثاني عاـ   5.
وممؾ نابولى وصقمية ودوؽ بارما. كاف االبف  1788-1759إسبانيا و جزر اليند اإلسبانية بيف 

بح ، أص1731األكبر لفميب الخامس ممؾ إسبانيا و زوجتو الثانية األميرة إليزابيث مف بارما في 
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كارلوس ) خمسة عشر عامًا (  دوؽ بارما وبياتشينوا بأسـ كارلوس األوؿ ، توفي في كانوف 
. لممزيد مف المعمومات ينظر: موقع المعرفة عمى شبكة المعمومات الدولية ) 1788االوؿ عاـ 

 www.marefa.orgاالنترنيت( عمى الموقع: 

القاسـ سعد اهلل، المؤسسة الوطنية  جوف ب. وولؼ، الجزائر وأوربا، ترجمة وتعميؽ: أبو 6.
 .423، ص 1986لمكتاب، الجزائر، 

، 2227، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،2يحيى بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، ج 7.
 .214ص 

سبانيا  8. ، الشركة 2،ط1792 -1492أحمد توفيؽ المدني، حرب الثالثمائة سنة بيف الجزائر وا 
 .473، ص  1976الجزائر،  والتوزيع،الوطنية لمنشر 

شكيب بف حفري، العالقات االسبانية الجزائرية في القرف الثامف عشر مف خالؿ مخطوط  9.
 124، ، ص 2222، قسنطينة ، الجزائر، 1عثماني، مجمة االداب والعمـو االنسانية، العدد 

. 
، سياسة خارجية 1757اـ اتبع السمطاف المغربي محمد بف عبد اهلل ،ومنذ توليو العرش ع 12.

قائمة عمى الحوار الدبموماسي، واعّدىا أولوية عمى الحروب في حؿ المشاكؿ الدولية، وقد 
أنفؽ مبالغ مالية كبيرة لتحرير األسرى مف المسمميف والمسيحييف دعما ليذا التوجو السياسي، 

انيا. ينظر: وىو ما جعمو يحظى بمكانة خاصة لدى بعض الدوؿ األوربية، ومف بينيا إسب
 .215يحيى بوعزيز،  المصدر السابؽ، ص 

 . 124 -123شكيب بف حفري، المصدر السابؽ، ص  11.

 .125 - 124المصدر نفسو، ص  12.

 . 215يحيى بوعزيز، المصدر السابؽ، ص  13.

االسرى والتزاماتيـ االجتماعية في مدينة الجزائر خالؿ الفترة حفيظة خشموف، مياـ مفتدي  14.
العثمانية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموـ االنسانية واالجتماعية،جامعة قسنطينة، 

 .25، ص 2227الجزائر،
 .  423السابؽ، ص جوف ب. وولؼ، المصدر  15.
، 2ئر الفترة الحديثة والمعاصرة ،ج ناصر الديف سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزا 16.

 . 156، ص 1988المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، 
 .474، ص  المصدر السابؽأحمد توفيؽ المدني،  17.
، 1األتراؾ العثمانيوف في شماؿ إفريقيا، ترجمة: محمود عمي عامر، ج  عزيز سامح إلتر، 18.

 .528-527، ص ص 1989دار النيضة العربية ، بيروت، 
 .474، ص  المصدر السابؽ أحمد توفيؽ المدني، 19.
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، دار األمة لمطباعة والنشر، 3عبد الرحماف محمد الجياللي، تاريخ الجزائر العاـ، ج  22.
 .244، ص 2212الجزائر، 

(، وزارة المجاىديف، 1832-1619معاىدات الجزائر مع فرنسا)جماؿ قناف،  21.
 . 228، ص 2227الجزائر،

 .533-532المصدر السابؽ ، ص  عزيز سامح إلتر، 22.

 .216-214، ص  المصدر السابؽيحيى بو عزيز،  23.

بيف  1786"صفحات مف تاريخ العالقات الجزائرية اإلسبانية معاىدة موالي بمحميسي، 24.
سبانيا، مجمة تاريخ وحضارة المغرب، العدد   ،12، ص1996، الرباط، 11الجزائر وا 

 .541المصدر السابؽ،ص  عزيز سامح إلتر، 25.

، ترجمة: أحمد توفيؽ 2(، ط1832-1754أحمد الشريؼ الزىار، ذخائر المغرب العربي ) 26.
 .32، ص 1982المدني، المؤسسة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .32نفسو، ص  المصدر 27.

، الشركة الجزائر في عيد رياس البحر، ترجمة وتقديـ :عبد القادر زبادية وليـ سبنسر، 28.
 .154، ص 1982الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 

 . 249السابؽ، ص ، المصدر عبد الرحماف بف محمد الجياللي 29.

 .543السابؽ، ص  المصدرعزيز سامح إلتر،  32.

 .543المصدر نفسو، ص  31.

 .249السابؽ، ص  المصدرعبد الرحماف محمد الجياللي،  32.

 . 543السابؽ، ص عزيز سامح إلتر، المصدر  33.

بوبكر محمد السعيد، العالقات السياسية الجزائرية اإلسبانية خالؿ القرف الثاني عشر اليجري  34.
ـ(، رسالة ماجستير غير منشورة،  1792ػ1728ىػ /1226ػ1119الثامف عشر ميالدي )

 .129، ص  2211المركز الجامعي غرداية، الجزائر،
 .482ؽ، ص أحمد توفيؽ المدني، المصدر الساب 35.
 . 481نفسو، ص المصدر  36.
 . 249عبد الرحماف بف محمد الجياللي، المصدر السابؽ ،ص  37.
 .483أحمد توفيؽ المدني، المصدر السابؽ، ص  38.
 .428جوف ب. وولؼ، المصدر السابؽ، ص  39.
 .12موالي بمحميسي، المصدر السابؽ، ص  42.
سبانيا تيديدًا عمى الرغـ مف كوف الفرنسيوف كانوا يروف في ح 41. الة تقارب بيف الجزائر وا 

لمصالحيـ، اال انو في ذات الوقت كانت مسألة استمرار الصراع المسمح يعني تيديدًا 
استراتيجيًا لمصالحيا في المنطقة. فيي لدييا مصالح متنامية في الجزائر، وفي الوقت ذاتو  
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ستراتيجية الفرنسية تقوـ عمى أساس ضد بريطانيا. ولكوف اإلتعّد اسبانيا  حميفًا استراتيجيًا 
إبعاد بريطانيا عف البحر األبيض المتوسط، الف ضعؼ اسبانيا سوؼ يؤدي إلى تشجيع 
أعدائيا لضـ مستعمراتيا إلى ممتمكاتيـ، الّسيما بريطانيا، وىذا ما قد يسبب في اندالع صراع 

 ينظر: عبد القادر فكاير،مسمح بيف الدوؿ الطامعة، وىو ما كانت تحاوؿ فرنسا تجنبو آنذاؾ. 
الميالدييف(،أطروحة  18 -16آثار اإلحتالؿ اإلسباني عمى الجزائر خالؿ العيد العثماني )

السابؽ، ص  المصدر ؛ جماؿ قناف،265، ص 2229دكتورة غير منشورة، جامعة الجزائر، 
281. 

ػ 1782لمدريد )المراسالت الجزائرية اإلسبانية في أرشيؼ التاريخ الوطني يحيى بوعزيز،  42.
 .31-32، ص 1985(، ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 1798

 .34أحمد الشريؼ الزىار، المصدر السابؽ، ص  43.

تعرضت الجزائر لمواجيات مف الكوارث واألوبئة التي كاف ليا األثر السمبي عمى األحواؿ  44.
الجزائر حدوث حيف شيدت  1766اإلقتصادية، فعمى سبيؿ المثاؿ ما حدث في عاـ 

( عندما زحفت 1779 -1778فيضانات وكوارث بحرية. كما شيدت الجزائر خالؿ عامي )
أسراب مف الجراد عمى المناطؽ الزراعية وأتمفتيا، وتسبب في حدوث مجاعة نتيجة ذلؾ. 
لممزيد مف المعمومات ينظر: ناصر الديف سعيدوني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الفترة 

أرزقي ؛ 127، ص1988، المؤسسة الوطنية لمكتاب،الجزائر، 2والمعاصرة،ج الحديثة 
 دار الكتاب العربي، الجزائر، المجتمع الجزائري وفعالياتو في العيد العثماني،، شويتاـ
 .412-411ص  ،2229

 .414-412ص  السابؽ، ، المصدرأرزقي شويتاـ 45.

 . 132شكيب بف حفري، المصدر السابؽ، ص  46.

، 1دراسات عف الجزائر في العيد العثماني، العممة ػاألسعار والمداخيؿ، الجزءمروش،  المنور 47.
 467 -466، ص 2229دار القصبة لمنشر، الجزائر، 

، ترجمة: محمد مزالي والبشير 2، ج1شارؿ أندري جولياف، تاريخ إفريقيا الشمالية،ط 48.
 .371، ص 1983بوسالمة، دار النشر التونسية، تونس،

 . 12موالي بمحميسي، المصدر السابؽ، ص  49.

 . 131شكيب بف حفري، المصدر السابؽ، ص  52.

 .12السابؽ، ص  المصدرموالي بمحميسي،  51.

 . 38يحيى بوعزيز، المصدر السابؽ ، ص  52.

 ( .1لالطالع عمى المعاىدة كاممة ينظر الممحؽ رقـ ) 53.

 . 34أحمد الشريؼ الزىار، المصدر السابؽ ، ص  54.

 . 17ػ13موالي بمحميسي، المصدر السابؽ، ص  55.
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 . 77المصدر نفسو، ص  56.

 .33أحمد الشريؼ الزىار، المصدر السابؽ، ص  57.

 .34المصدر نفسو، ص  58.

 .132شكيب بف حفري، المصدر السابؽ،ص  59.

 .34أحمد الشريؼ الزىار، المصدر السابؽ، ص  62.

كاثكارت )قنصؿ امريكا في الجزائر(، ترجمة وتعميؽ: كاثكارت، مذكرات أسير الداي  61.
 .18، ص 1982إسماعيؿ العربي، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 . 34أحمد الشريؼ الزىار، المصدر السابؽ، ص  62.


