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 درس: بعض مظاهر الحياة الثقافية في الجزائر خالل العهد العثماني.عنوان ال

 
 

 تناول خالل هذا الدرس:ننواصل عزٌزي الطالب فً نفس المحور األول. و مقدمة:
 

 األوضاع العامة للجزائر خالل الحكم العثماني:-1
 

 فً الجزائر منذ مطلع القرن السادس عشر بعدم االستقرار وتوالً عدة أنماط  األوضاع العامةتمٌزت        
فسٌاسة العثمانٌٌن اتجاه البلدان  ،وٌرجع هذا إلى طبٌعة الوجود العثمانً فً الجزائر ،من الحكم على السلطة

كانت تتصف بعدم التدخل فً الحٌاة الخاصة لهذه البلدان الخاضعة مما ٌجعل الحكم  ،التً دخلت تحت حكمهم
 ركزٌة ٌتضاءل نسبٌا. أما فً المناطق النائٌة فكان مجال تدخل السلطة الم ،التركً ظاهرٌا أكثر منه حقٌقٌا

 

 الحكم العثماني في الجزائر بأربع مراحل: وقد مر
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      ، وبدأت حٌن أسند سلٌم األول بدأت هذه المرحلة مباشرة بعد إلحاق الجزائر سٌاسٌا بالدولة العثمانٌة      
لٌكون بهذا أول باٌلرباٌا تعٌنه الدولة " أمٌر األمراء"،  إلى خٌر الدٌن حكم الجزائر مانحا إٌاه لقب البٌلرباي

 وقد أبدى كفاءة عالٌة على القٌادة سٌاسٌا وعسكرٌا.، العثمانٌة كممثل لها فً إٌالة الجزائر
         ،تمٌز هذا الحكم بتوالً ثالث بٌلٌرباٌات علٌه، هم خٌر الدٌن بربروس، وعروج بربروس وحسن أغاكما 

 ن طرف السلطان العثمانً مباشر من الباب العالً.وقد كان الحاكم ٌعٌن م
 ،بعد عودته من تلمسان وقضائهعلى فتنة موالي أحمد ،م1543انتهى هذا العصر بموت حسن أغا فً سبتمبر 

 .حاكم تلمسان بعد تحالفه مع اإلسبان

والمالحظ من خالل هذه الفترة توطٌد الحكم  ،عاصرت هذه المرحلة السالطٌن العظام وعصر القوة العثمانٌة
العثمانً فً الجزائر ووضع أسسه التً سوف ٌرتكز علٌها طوال التواجد التركً فً الجزائر وكان هؤالء 
      الباٌلرباٌات بمثابة ملوك مستقلٌن رغم اعترافهم بسٌادة السلطان العثمانً إذ كانوا ٌمارسون سلطتهم بأنفسهم 

  ٌعنونهم فً حالة انشغالهم عن إٌالة الجزائر...أو بواسطة خلفاء لهم 

         ظلت الدولة العثمانٌة تعٌن على المغرب باٌلرباٌات كانت هذه الفترة من أخصب فترات الحكم التركً 
مع أوروبا بصفة عامة وإسبانٌا  من حٌث النشاط فً مٌدان التوسع وفً مٌدان الصراع ،فً الجزائر والمغرب

 بصفة خاصة

وإن كان ذلك على مضض أحٌانا. لكن، القسطنطٌنٌة كانت  ،اٌلرباٌات على والئهم للحكم العثمانًبقً هؤالء الب
هذا ما دفعها إلى إلغاء منصب الباٌلرباٌات فً المغرب بعد نهاٌة  ،ال ترغب فً قوة نفوذهم وسطوتهم

رباٌات أن ٌحكموا إٌالة وقد قامت بتعٌٌن مسؤولٌن تحت إمرتها بصفة مباشرة. وكان لهؤالء الباٌل ، توسعاتها
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 ،لم ٌكن هؤالء الباٌلرباٌات مقٌدٌن بمواقف الدٌوان ،الجزائر بصفة مباشرة أو بواسطة من ٌعٌنونهم نوابا عنهم
 ا لقد كانوا من رجال البحر ال من الجٌش البري.الذي كان ٌمثل اإلنكشارٌة أساس

     انً، حٌث نجح الجٌش فً إخراج االسبان وأهم ما ٌمٌز هذه المرحلة هو مواصلة الجهاد ضد العدو االسب
م من صد الحملة االسبانٌة الثالثة بقٌادة اإلمبراطور 1541م، كما تمكن فً 1530من برج الفنار فً 

ٌّز المرحلة بتحرٌر بجاٌة فً عهد الباٌلرباي "صالح رٌس"   "شارلوكان". وختم هذا التفوق العسكري الذي م
 م.1574نً فً عهد البٌلرباي " علج علً"  فً م، وانهاء االحتالل االسبا1555فً 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المرحلة تمثل أحسن مراحل الحكم العثمانً فً الجزائر من الناحٌتٌن االقتصادٌة 
والعمرانٌة حٌث لعب مهاجرو األندلس دورا هاما فً نقل كثٌر من المظاهر الثقافٌة والحضارٌة التً عاشوها 

 جزائر. فً األندلس إلى ال
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بلقب  أدركت الدولة العثمانٌة أن الوقت قد حان إللغاء مرحلة الباٌلرباٌات، واستبدلت لقب البٌلرباي        
الباشا الذي كان "دالً أحمد" أول من حمله.  وتحوٌل الوالٌات الثالث فً شمال إفرٌقٌا إلى نٌابات ٌدٌرها 
باشوات لمدة ثالث سنوات رغم أن مرحلة الباٌلرباٌات عرفت عدم االستقرار السٌاسً إال أن مرحلة الباشوات 

من جانب السٌاسً توالً ثالثة وأربعون باشا.  لم تسلم هً األخرى من هذا الوضع حٌث عرفت هشاشة النظام 
 سنة ونصف.سنة. أي بمعدل باشا كل  72على الحكم خالل 

وقد كان باشوات الجزائر مهتمٌن بتحصٌل أكبر ما ٌمكن من المال ألنهم متٌقنون أن فترة بقاءهم فً المنصب 
واعتبرهم موظفٌن مخلصٌن للمال ال غٌر، قصٌرة هذا ما وسع الهوة بٌنهم وبٌن الشعب الذي انفصل عنهم 

لقد عرفت الجزائر خالل هذه المرحلة أكثر من أربعٌن باشا تجدد تعٌٌن بعضهم   :وهذا ما أكده "شارل جولٌان"
  .وتعرض الكثٌر منهم للعزل والسجن على األوجاق وكان عهد معظمهم قصٌرا جدا ،أكثر من مرة

       ولعل هذا  ،أرهقوا سكان الجزائر بجشعهم ونهبهم جمع المال وقد وقد كان البشاوات ٌستخدمون مناصبهم ل
هؤالء الباشوات المعٌنون لمدة قصٌرة لم ٌكونوا مشغولٌن  .1651كان بسبب تجرٌدهم من كل سلطة وهذا عام 

         فسمحوا للقوة الحقٌقٌة فً اإلٌالة  ،إذ كانوا غٌر قادرٌن على ذلك ،بتأكٌد سلطة السلطان األعظم فً اإلٌالة
بل          كما كان األمر فً عهد الباٌلرباٌات  ،لم ٌعودوا شخصٌات سٌاسٌة عسكرٌة أن تفلت من أٌدٌهم فهم 

وقد تمٌز عهد الباشوات .أصبحوا ٌذهبون إلى شمال إفرٌقٌا لجمع المال الذي كان علٌهم لٌدفعوه غلى ضباطهم
وضعف  ،فنتج عن ذلك اضطرابات وصراعات وخالفات متمثلة فً طغٌان اإلنكشارٌة ،بالركود واالنحطاط

 وانتفاضات. فكان عهد تمردات ،الحكام المجردٌن من أي سلطة

، واشتداد 1601أما أهم األحداث التً رافقت هذه المرحلة فكانت تعرض الجزائر لحملة اسبانٌة رابعة فً 
 من أجل الحصول على امتٌازات المرجان عبر السواحل الجزائرٌة،  التنافس بٌن فرنسا، برٌطانٌا وهولندا

 وحق إقامة المحارس العسكرٌة لحماٌة سفنهم التجارٌة.
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