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 تجهيزات السفن الحربية بالجزائر 
 في العهد العثماني

 عائشة حنفي. د
 
لقد دأب الناس منذ القدم على استخدام السفن فً ارتٌاد البحر الذي اجتنبتهم أسراره و 

و أهم من ذلك أن الناس أبحروا من أجل ما ٌنطوي علٌه من مؽامرات مشوقة 
فالسفن  ألتجارة جدٌدة و أراضً نستٌطاا بؽرض  و الؽزو، كما أبحروا االستكشاؾ

     1وسائل المواصالت. أهمو  هً إحدى أقدم 
ٌقول ابن خلدون فً مقدمته عن البحرٌة اإلسالمٌة:" فلما استقر الملك للعرب و شمخ 

كل ذي صنعة إلٌهم  خوال لهم و تحت أٌدٌهم و تقربسلطانهم، و صارت أمم البحر 

و استخدموا من النوتٌة فً حاجاتهم البحرٌة أمما، و تكررت بمبلػ صناعته، 
ممارستهم البحر و ثقافتهن استخدموا بصراء بها، فتاقت نفوسهم إلى الجهاد فٌه،  و 

أمطوها فٌه السفن و الشوانئ، و شحنوا األساطٌل بالرجال و السالح و  أنشأوا
و اختصوا بذلك من ممالكهم  و  العساكر المقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر

و نستنبط من هذا النص البن   2ثؽورهم ما كان أقرب إلى هذا البحر و على حافته".
خلدون، أن العرب اعتمدوا فً أول أمرهم على أبناء األمم التً خضعت لسلطانهم 

 أهمٌة أولتالجزائر من بٌن األمم التً  كانتو باٌاه خ و ممن كانت لهم دراٌة بالبحر
و خاصة فً الفترة العثمانٌة، حٌث  العسكرٌة منها وباألخصلسفن البحرٌة ل كبٌرة

كان األسطول الجزائري آنذاك، ٌمثل هٌبة و سٌادة الدولة و محور قوة الجزائر 
 العسكرٌة و السٌاسٌة فً البحر األبٌض المتوسط.

مظهرا من مظاهر السٌادة  كانتلقد أولت الجزائر أهمٌة كبٌرة لصناعة السفن إذ و
وفقا إلى ما ذهب إلٌه ابن خلدون على اعتبار أن السفن الحربٌة من مراتب الدولة و 

ح علٌه السالم. وضع وخططها، متتبعا تطور صناعتها منذ ظهورها على ٌد النبً ن
ألول مرة فً التارٌخ مرورا بمختلؾ المراحل  بوحً من هللا تعالى أسسهاقواعدها و 

و بداٌة  نهاٌة العهد العثمانً بالجزائر الى ؼاٌةالتً مرت علٌها فً بالد المؽرب 
السٌادة  أنمفتاح التفوق ٌكمن فً السفن و االحتالل الفرنسً فال مراء إذا كان 

،و البحرٌة تكون من نصٌب األمة التً تستطٌع بأسطولها الحربً أن تدحر أعداءها
قد أدرك بعض الحكام بأن الهدؾ لسٌادة كهذه، هو أن تضمن الدولة استخدام البحر 

                                                             
 2أستاذة محاضرة بمعهد اآلثارجامعة الجزائر 

1
 De Brossard(A), L’histoire maritime du monde, S.E.D, paris, SD,p 41.                                           
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لنقل المؤن و جعله أمٌنا للرحالت و الطلعات العسكرٌة فً الوقت الذي ال تفسح فٌه 
    3ستعمال هذا الحق.المجال ألٌة دولة أخرى ا

و من هذا المنطلق تمٌز العصر الحدٌث بالتوسع الكبٌر فً استؽالل و استخدام السفن 
على أوسع نطاق فً السلم و الحرب، و نتٌجة لذلك ازدادت أهمٌتها فأصبحت 
السٌطرة علٌها و امتالكها هدفا ا تسعى األمم و الشعوب لتحقٌقه، مما استوجب بذل 

ً بناء و تطوٌر الوسائل الكفٌلة بتحقٌق سبل التفوق  و السٌطرة، و الجهد و المال ف
  4كانت الدول تقاس بحجم و قدرة أساطٌلها.

و لهذا تنافس الملوك و الحكام فً استقطاب المهندسٌن و الشخصٌات التً نالت حظا 
 وافرا فً الشهرة فً مجال السفانة و ركوب البحر و االستفادة منها فً هذا المجال.

سٌطرتها فً البحر فرضت  فً الفترة العثمانٌةلدولة الجزائرٌة ا أن تجدر اإلشارة  و
و هداٌا ، حٌث أقدمت معظم الدول البحرٌة على دفع إتاوات و تقدٌم  المتوسط

ترضٌات تمثلت معظمها فً السفن و أدوات بنائها كاألخشاب المتنوعة و الصواري 
فً طلب الود و و المسامٌر و ما إلى ذلك، زٌادة  و البارود و الشرعة و القماش

الصفح حتى تضمن السالمة ألساطٌلها فً عرض البحر البٌض المتوسط و قد 
 اؼتنمت الجزائر جمٌع الفرص المتاحة لتقوٌة دور صناعتها و أساطٌلها.  

كترتٌب  كبٌرةو كانت تجهٌزات السفن الحربٌة فً تلك الفترة، تستدعً استعدادات 
فن و تجهٌزها فضال عن صنع الس قوداهمو تصنٌفهم، و حصرهم و تحدٌد د الجنو

و السالح،فالجمٌع كان ٌشارك بقدر استطاعته فً هذه العملٌة حتى النساء بالمؤن 
بعن حلٌهن للمساهمة فً الجهاد، و ٌعٌن مجلس الرٌاس من له دراٌة بشؤون المالحة 

لحملة حٌث كان ٌرافق الراٌس و له مهارة و شجاعة و تجارب فٌنتخبه لقٌادة ا
و عندما  5و منهم السمع و الطاعة.ٌن، فٌأتً منه التدبٌر و األمر مجموعة من الفنٌ

تنتهً تدابٌر النفٌر و التجنٌد ٌؽلق المٌناء بإذن من الدٌوان قصد تسلٌح البحارة و 
 6الجهاد.ٌدوم هذا األمر عادة ثالثٌن أو أربعٌن ٌوما قصد تجهٌز السفن لخروجها إلى 

و تسكن هاء فصل الشتاء عندما ٌهدأ البحر أما توقٌت الخروج إلى الؽزو فكان بعد انت
أحسن وقت للؽزو بٌن شهر أفرٌل و سبتمبر، فتشحن السفن بالزاد  كانأمواجه، و

معهم  الجنودالالزم إلقامة طوٌلة فً البحر تستؽرق أحٌانا شهرٌن أو أزٌد، فٌحمل 
  7الحملة بعد إصالح أدوات السفن و اختبار آالتها. كمٌة من المؤن ثم تنطلق

                                                             
3
تطور صناعة السفن الحربٌة بالجزائر على عهد العثمانٌٌن من خالل المصادر سرحان)حلٌم(، 

 01، ص2002، الجزائر، التارٌخٌة و األثرٌة
 نفسه.  4
، تقدٌم و تحقٌق، محمد بن عبد الكرٌم، م.و.ك، المحمود فً نظام الجنود السعًابن العنابً،  5

  .14-11، ص ص1623الجزائر، 

  
 6
 Klein(H), Feuillets d’Eldjezair, L chaix editeur, Alger, 1937,p 112 .        

حضارة مجلة تارٌخ و بلحمٌسً)موالي(،" الجزائر و الؽزو البحري فً القرن السادس عشر"،  7
 .14، ص 1662الجزائر، ، كلٌة اآلداب،04، العدد المؽرب
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 :االستعدادات البشرية -1
 ٌطلعنا خوجة حمدان على أن تجهٌز السفن بؽرض الجهاد، كان البد أن ٌتسم بالعنؾ

حتى انه كان ٌرفض مؽادرة السفن التجارٌة األجنبٌة للمٌناء و ٌحبس  2 وةاو الضر
االستعدادات تجري على قدم و ساق، من بشرٌة ، فكانت 6العبٌد منعا لمحاولة هروبهم

و حربٌة قبٌل الخروج إلى الجهاد و الؽزو، حتى تؤدي السفن دورها على أكمل وجه 
  نعنً بها الطاقم المدٌر للسفٌنة الذي ٌكون كالتالً و
 :طاقم السفينة-أ

نظرا لتنوع المهام على المراكب، وجب تجنٌد مجموعة من األفراد المختصٌن 
، و المؽاربة و كو الجنسٌات و الشرائح االجتماعٌة كاألترا ؾ األعماربمختل

األندلسٌٌن، و األعالج، فالعامل المشترك بٌن هؤالء، جمٌعا هو حب المؽامرة و 
الؽزو لفترات طوٌلة األمر الذي ٌتطلب الشجاعة و رباطة الجأش من كل واحد 

   تً:و هؤالء هم الطاقم المدٌر للسفٌنة  و هو كاآل 10منهم.

 رايس البحر: -6
كان ٌطلق على كل قائد لقب راٌس أو قبطان راٌس، و ٌنتمً هؤالء إلى دٌوان عرؾ 

بطائفة الرٌاس البحرٌٌن الذٌن كانوا ٌؤلفون أهم تنظٌم عسكري فً الجٌش الجزائري 
كانوا ٌنتمون ؼلٌها ما عدا على عهد العثمانٌٌن، و ؼالبٌة الحكام فً هذه المرحلة 

األؼوات التً تمكن فٌها جنود المشاة الٌولداش من السٌطرة على الحكم فً فترة حكم 
 اماالبالد، لم تكن هذه الطائفة خاضعة خضوعا تاما للنظام اإلداري، بل كان لها حك

لدى  ٌن، فهً بمثابة النقابة لرٌاس السفن، و هً تتمتع بمحبة  و احترام كبٌراخاص
اٌة البالد و دفع خطر ؼزوات العدو ،لما بذلته من جهود فً حم11عامة الناس
تتحصل علٌها من كانت  كانت ؼنٌة جدا و هذا بسبب الؽنائم التً  أنهاالبحرٌة،كما 

 اٌصبحولو كانت تجند رجاال من مختلؾ طبقات الشعب  12البحر. الؽزو فً عرض
بحارة ماهرٌن و هذا ما أكسبها المكانة الالئقة بها فً البالد، زٌادة إلى ذلك نجد 

و سكانا  أندلسٌٌنضمن أعضائها رٌاسا من مختلؾ الجنسٌات، أتراكا، كراؼلة، 
سالم، و قد إلمحلٌٌن لكن الؽالبٌة منهم كانت تتكون من األوروبٌٌن الذٌن اعتنقوا ا

البحرٌة بطرٌقة جٌدة و منتظمة، و أصبحت الطرٌقة تحكمت هذه الخٌرة فً العملٌات 

                                                             
،ش.و.ن.ت، 2، تقدٌم و تعرٌب و تحقٌق، محمد العربً الزبٌري، طالمرآة)حمدان(،  خوجة  2

 .76، ص1622الجزائر، 
)جٌمس لٌندر(، مذكرات الداي، ترجمة و تقدٌم و تعلٌق، اسماعٌل العربً، الجزائر،  كاثكارث  6

 .77، ص1622
10

 Belhamissi(M),Histoire de la marine Algerienne(1516-1830)E.N.A,Alger,2003, pp69-70  
ة، تقدٌم و تحقٌق محمد التحفة لمرضٌة فً الدولة البكدشٌة فً بالد الجزائر المحمٌابن مٌمون،   11

 .42، ص 1621الجزائر، عبد الكرٌم،ش.و.ن.ت، بن
 .420، الجزائر، دت، ص 2، جالجزائرالموجز فً تارٌخ بوعزٌز)ٌحً(،   12
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بالنسبة للطائفة فً تونس و  بها ٌحتذالجهاد البحري و التنظٌم مثاال  الجزائرٌة فً
طرابلس. كان لهذه الطائفة فضال كبٌرا عن رٌاسة السفن دور كبٌر فً رخاء 

داخلٌة و على زٌادة على سٌطرتها على السٌاسة ال ألساحلٌةالمعٌشة و ازدهار المدن 
، ٌدٌنون له 13و كان للرٌاس قائد عام ٌلقب بقبودان باشا ألوالٌاتتؽٌٌر أوضاع 

فً ، واحد فً الجزائر و  همبالوالء و الطاعة أٌنما كانوا و السلطان هو الذي ٌعٌن
للقبودان الموجود  األخٌرٌنهذٌن  ٌخضع والثانً فً تونس و الثالث فً طرابلس،

اختلؾ عدد الرٌاس حسب الظروؾ فأحٌانا ٌكثرون و أحٌانا  و قد 14بمدٌنة الجزائر.
م( و أوائل 12-17ه/12-11ٌقلون،و ال شك أن عددهم كان مرتفعا خالل القرنٌن)

-1212القرن الموالً، حٌث بلػ عددهم خالل حكم الداي مصطفى باشا)
م(،خمسماٌة راٌس بعضهم ٌعمل فً السفن الجهادٌة فً 1205-1762ه/1220

  ،مع ؼٌرهم فً ركوب البحر البعض اآلخر ٌقٌمون فً البالد و ٌتناوبونالبحار، و 
و ٌبدأ الواحد منهم كخادم عند قبطان السفٌنة، و بعد مدة ٌرقى إلى رتبة نوتً ثم إلى 

راٌس و هً أعلى رتبة فً  نرتبة زمٌل، ثم إلى رتبة راٌس ، أخٌرا إلى رتبة قبودا
فٌها   دمالباشا لرٌس السفٌنة ٌتبع بمراسٌم ٌقوكان تعٌٌن  15سلك الضباط البحرٌٌن.

بمعٌة الحضور فً جو من الخشوع و ٌرفع ٌدٌه لتالوة الفاتحة  و،  الرٌس شكره
، بعدها ٌذهب الراٌس المنتخب إلى السفٌنة المعدة له و ٌبادر برفع العلم فوقها، الوقار

ٌن سفٌنته فٌرفع رثم ٌأمر بإطالق النار من خمس مدافع و ٌركب كل من الرٌاس اآلخ
 و ٌحٌون رفٌقهم الجدٌد بإطالق نفس عدد الطلقات السابقة. العلم، 

رٌس ، و ال ٌسمح ألحد أن ٌؽٌر لل ت عناٌة و تنظٌم السفن هً الشؽل الشاؼلكانو
هذا النظام الصارم جعل من طائفة الرٌاس قٌادة حكٌمة لها وزنها فً القضاٌا و مكانته

  16لبحرٌة.الكبرى و بخاصة فً الحروب ا
 قبطان السفينة:-2

 ٌستوجب منه دراٌة كبٌرة بظروؾ اإلبحار ألنهالرجل الثانً على ظهر السفٌنة،  هو
الحفاظ على أرواح طاقم السفٌنة و البضائع الثمٌنة و كجسام، تمسؤولٌا علٌه تقع

الؽنائم و سالمة وصول السفٌنة إلى المٌناء ، و ٌتوقؾ على قدرته فً التؽلب على 
أحٌانا.و كل هذا كان ٌتطلب من قبطان الصعاب المختلفة و األخطار ؼٌر المتوقعة 

وان و العملٌة،  من المعلومات النظرٌة قدر كبٌرالسفٌنة توفر مهارات مهنٌة و 
، محافظا ؼٌر متزمت، ذا أخالق عالٌة ٌتصؾ بالشجاعة و الحذر والنشاط المستمر

لكن ؼٌر متساهل، دقٌقا فً الكالم، صارما فً العمل وأن ٌكون أستاذا فً عمله على 
                                                             

معجم المصطلحات و لفظ فارسً معناه أمٌر البحر أنظر:الخطٌب )مصطفى عبد الكرٌم(،  13

 .347،ص1666بٌروت،لبنان، مؤسسة الرسالة، ،األلقاب التارٌخٌة
14 Raymond(A),Grandes villes à l’époque Ottomane,B.A.sindibad,Paris,1985,p36. 

 ، مطابع بدران و شركاه، بٌروت،3ج ،تارٌخ الجزائر فً القدٌم و الحدٌث )مبارك(، المٌلً  15

 .126-125ص ص ،1664 لبنان،
16  Belhamissi(M),opcit,pp70-77            
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السفٌنة و مثاال لألخالق التً ٌجب أن ٌتحلى بها المواطن فً أرض ؼرٌبة، و أهم 
أال ٌهرب من سفٌنته و ال ٌتركها حتى الرمق األخٌر و أن  واجب معنوي للقبطان

 17 ٌكون وفٌا لها بؽض النظر عن أي شًء.
 :الربان أو المعلم-3

و أعماقها و الدخول بالسفن إلٌها و الخروج 12هو شخص له خبرة و معرفة بالموانئ
كان و ٌجب أن ٌكون على إلمام تام بالسفن فً جمٌع البحار أو بؽاطسها إذا 16منها

كبٌرا أو صؽٌرا و أن ٌكون على معرفة بعلم الفلك، و هو الذي ٌقع على عاتقه قٌادة 
، كما البد أن ٌكون له معرفة و خبرة 20السفٌنة إلى مقصدها و تجنٌبها األخطار

و ، بالجبال و الجزر، و له معرفة بالبر و أماكن ماء الشرب، و كذا الحطب للوقود
و مداخلها و ٌكون عمل لفترة طوٌلة فً البحر و ٌلم بمعرفة الخلجان  أنٌنبؽً علٌه 

و ٌذكر خوجة حمدان أن   21ال بد أن ٌكون على علم بالسفٌنة و أجزائها و أدواتها
النوتٌة بإمكانهم أن ٌترقبوا فً سلم الرتب على ظهر المركب حتى ٌصلوا إلى رتبة 

و ٌضٌؾ  ة تامة بالطرق البحرٌة،، و ٌخبرنا ابن حمادوش أنه كان على معرف22ربان
 .23فً هذا الصدد أنه عمل خارطة رٌاح البحر، و هً عمل هندسً سهل المأخذ

 و هو نائب القبطان،قائد السفٌنة:باش ريس-4

 و هو نائب ثانً لقائد السفٌنة.: صوصو رايس-5

:و هو مفتش المركب، و المشرؾ على صٌانته، و رايس العسة أو الورديان-6
به،و هو الذي ٌرتب الحراسة على ظهر السفٌنة لٌال و نهارا، و كل حارس العناٌة 

ست ساعات متوالٌة ثم ٌخلفه آخر على مدار الٌوم و ٌتناوب أربعة  ،ٌقوم بحراسة
 24أفواج من الحراس متوالٌن بدون انقطاع.

                                                             
و ، تحقٌق و نشر تٌودور شوموفسكً، ترجمة ثالث أزهار فً معرفة البحاربن ماجد )احمد(،   17

 .76،ص 1666الكتب، القاهرة، تعلٌق، محمد منٌر مرسً، عالم 
،دار الكتاب العربً للطباعة والنش، البحرٌة فً مصر اإلسالمٌة و آثارها الباقٌةماهر)سعاد(،  12

 .277،ص 1667القاهرة، 
، مراجعة حسن صالح شهاب، المجمع الثقافً أبوظبً، القاموس البحريالكسدي)بدر أحمد(،  16

  . 136 ، ص2004فمارات العربٌة المتحدة، ا
، العدد األول، السنة الثامنة، مجلة الثقافةحسن )صالح شهاب(،"فن المالحة عند العرب"،  20

 .56، ص1621طرابلس، لٌبٌا،
 136الكسادي)بدر بن أحمد(، المرجع السابق، ص  21
 .77خوجة)حمدان(، المصدر السابق،ص   22
،تقدٌم و الحسب و الحاللسان المقال فً النبأ عن النسب ابن حمادوش)عبد الرزاق بن محمد(،  23

 . 255، ص 1623المكتبة الوطنٌة، الجزائر، ٌق و تعلٌق أبو القاسم سعد هللا،وتحق
24  Devoulx(A), «La marine de la régence d’Alger », in revue africaine, vol13,bastide, 

libraire éditeur, Alger,1969,pp384-420                                                                                                                                                                                           
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ٌشرؾ على صٌانة المدافع و : و هو ضابط المدفعٌة فً المركب باش طبجي-7
الحرب و هو رئٌس الرماة الطبجٌة، و البد أن ٌكون عالما بمكاٌد استعمالها فً 

 25الحرب متخلقا بها، ٌستعملها فً مقابلة العدو فً ؼٌر كلفة.
: و هو ضابط الشرعة فً المركب، ٌشرؾ على كٌفٌة استعمالها، و باش دومانجي-2

 ٌساعده فً ذلك معاونٌن اثنٌن.
          : وهو الكاتب الذي ٌضبط أمور المركب فٌما ٌخص ما ٌحمله من األمتعة الخوجة-6

 و الذخائر.
  26األؼذٌة.للصرؾ ومحافظ الذخٌرة الحربٌة و األموال الالزمة : وهو الخزناجي-10
هو الطبٌب الذي ٌرافق المركب لمعالجة المرضى و المعطوبٌن : والباش الجراح-11

المعارك البحرٌة، عموما ال ٌكون متعلما، ؼٌر أن الخبرة خالل السفر، و أثناء 
الطوٌلة، أكسبته المعرفة ببعض المرضى و عالجها، األمر الذي جعله ٌقوم بجمٌع 
األعمال الخاصة بالجراحة، فهو ٌقوم بعملٌات الجراحة و البتر فً جمٌع الحاالت و 

، و كان بحوزته الظروؾ، حتى أنه ٌقوم بقلع األضراس،و تنظٌؾ و ؼسل الجروح
صندوق العدة الطبٌة الالزمة للظروؾ االستعجالٌةو الجراح ضروري على ظهر 

  27السفن.
،المرافقٌن للمركب و مهمته 22: و هو رئٌس فرقة االنكشارٌٌنرايس الطريق-12

ٌة و هو اإلشراؾ على المجذفٌن و الهجوم على مراكب األعداء خالل المعارك البحر
 26و المحافظة علٌها. إحصائها و حسابهاو المسئول عن الؽنائم 

:و تتمثل مهمته فً تالوة القرآن، و إمامة البحارة فً الصالة، و الدعاء لهم اإلمام-13

، و هذا مما ٌدل على تأصٌل الروح الدٌنٌة بٌن الجنود و 30بالنصر خالل المعارك
 31البحارة، و حضوره على ظهر السفن الحربٌة ضروري جدا.

ٌطلق على الشخص الذي ٌتولى دفة السفٌنة فً سٌرها، و البد أن : السكوني-14
ٌكون من ذوي الخبرة فً هذه الناحٌة، و من أولئك الذٌن مرت علٌهم فترة طوٌلة 

شخاص الذٌن اكتسبوا هذا اللقب بخبرة قٌادة و ٌعملون فً البحر، و أن ٌكون من األ
بالسفن من بحار حل عمله تجارب معترؾ له بها، و بعد تدرٌب ٌكون قد مر فً مرا

                                                             
، تقدٌم و تحقٌق محمد بن عبد  وشاح الكتاب و زٌنة الجٌش المحمدي الؽالببن روٌلة)قدور(،   25

 .40،ص1662ش.و.ن.ت،الجزائر، الكرٌم
  26 Devoulx(A),Tachrifat, pp84-86. 
27  Devoulx(A), la marine…,pp387-388.                       

النظام السٌاسً الجنود األتراك و ؼٌرهم من جنسٌات مختلفة للتوسع أنظر:السلٌمانً)أحمد(،  22

 .13ص ،دار حلب، الجزائر، د.ت، الجزائري فً العهد العثمانً
29Belhamissi(M),opcit, p77.                                                                                                        

، الطباعة الشعبٌة للجٌش، الجزائر، دخول األتراك العثمانٌٌن إلى الجزائرابن شنهو)عبد الحمٌد(، 30

 .  101، ص 1672
 .162سرحان)حلٌم(، المرجع السابق،ص   31
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ثم ارتقى إلى سكونً، الذي ٌتحمل مسؤولٌة سٌر السفٌنة فً الخط المرسوم له تحت 
إرشادات و أوامر الربان، و على هذا األخٌر أن ٌراقبه فً كل حٌن و أال ٌؽفل عنه 

  32ألن إهمال السكونً و عدم مالحظته ٌترتب علٌه مسؤولٌة كبٌرة لسالمة السفٌنة.
 :المشتؽل بطالء السفٌنة و تزفٌتها و دهنها بالقطران حتى ال تشقق ألواحهاالقلفاط-15

 33و تنكسر.
 : المسئول عن السفٌنة و عتادها.الصندال رايس-16
: و ٌطلق علٌه لقب المسترداش، و وجوده ضروري لتصلٌح أي عطب النجار -17

 34ٌمكن حدوثه فً الطرٌق.
الرئٌس، أو السٌد، أو الزعٌم، فلكل سفٌنة آؼا ٌكون كلمة فارسٌة معناها :اآلغا-12

تحت إمرته ثمانٌة جنود، و ال ندري وظٌفته بالضبط على ظهر السفٌنة و لكنه ضابط 
  35ذو رتبة عالٌة على أي حال.

 :التجهيزات الحربية-2
وذات و التروس و الرماح و كان من تجهٌزات السفن الحربٌة عند المسلمٌن الخ

و الباسلٌقات، و هً سالسل فً رؤوسها رمانة حدٌد، و  36لٌبو الكال القسً
صنادٌق مفتوحة من أعالها ٌسمونها المجانٌق ، و كانوا ٌجعلون فً أعلى الصواري 

التوابٌت ٌصعد إلٌها الرجال قبل استقبال العدو فٌقومون فٌها و معهم حجارة صؽٌرة 
و هم مسترون  باألحجار فً مخالة معلقة بجانب الصندوق، فٌرمون العدو

بالصنادٌق، و قد ٌكون مع بعضهم بدل الحجارة قوارٌر النفط لالشتعال، أو جرار 
ٌرمون بها فً مراكب األعداء فتعمً البحارة بؽبارها، و قد تلتهب علٌهم  37النورة

السفن أداة كالفأس ٌسمونها "اللجام" و هً  ةو كانوا ٌجعلون فً مقدم .32إذا تبددت
طوٌلة محددة الرأس جدا و أسفلها مجوؾ كسنان الرمح، تدخل من أسفلها فً  حدٌده

خشبة كالقناة بارزة فً مقدم السفن ٌقال لها "األسطام" فٌصٌر اللجام كأنه سنان رمح 
 . 36بارز، فً مقدم السفن فٌطعنون المراكب به فإذا أصاب جانب المركب بقوة خرقه

                                                             
 .131الكسادي)بدر بن أحمد(، المرجع السابق، ص ص   32
 .100ابن أشنهو)عبد الحمٌد(،المرجع السابق،ص   33
 البحرٌة الجزائرٌة عبر التارٌخ، طبع المتحؾ المركزي للجٌش، الجزائر، خالصً)علً(، 34

 .27،ص 1625
 .147بوعزٌز)ٌحً(، المرجع السابق،ص   35
فائدتها هً إذا دنى البحارة من مركب العدو و ألقو الكاللٌب، علٌه فٌوفقونه ثم ٌشدونه إلٌهم ثم   36

المالحة و ٌرمون علٌه األلواح كالجسور و ٌدخلون إلٌه و ٌقاتلون العدو أنظر: أنور)عبد العلٌم(، 
للثقافة و الفنون و األدب، ، المجلس الوطنً  13، سلسلة كتب ثقافٌة، عددعلوم البحار عند العرب

 .66-46،صص1676الكوٌت، 
 و هو مسحوق ناعم من مزٌج الكلس و الزرنٌخ.  37
 .203ماهر)سعاد(، المرجع السابق، ص   32
 .204نفسه،ص  36
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بن أبً تعملت أول األمر أي فً عهد معاوٌة لسفن الحربٌة اإلسالمٌة اساٌبدوا أن 
سفٌان و هو أول من بنى أسطوال حربٌا فً التارٌخ العربً اإلسالمً أٌام كان 

  40األساطٌل.النفط البحري على أوسع نطاق و هو مركب خصٌصا إلحراق  حاكما،
 النفط البحري:-أ

و ٌقال له   (Bitumen)فً العربٌة)نفت فً الفارسٌة( على صفوة قارتطلق كلمة نفط 
و من خصائصه اجتذاب  أٌضا القٌر، و لونه فً الطبٌعة أبٌض، و ٌوجد أحٌانا أسود،

النار عن بعد دون أن ٌمسها مباشرة، و إذا أخلط بمواد أخرى كالدهان و الزٌت و 
الكبرٌت و ؼٌرها، اشتد التهابه و لزوجته و أصبح عنصرا أساسٌا من عناصر النار 

(Feu grégeois)اإلؼرٌقٌة
و هو مزٌج من مركبات مختلفة كالكلس الحً، و بعض  41 

. كان هذا 42الراتنجات) مواد ؼٌر مبلورة من األصماغ( و ٌصبح فً شكل سائل
فً كل شًء و كان ٌقذؾ به على المراكب، و استحفظ هذا  لمزٌج ٌضرم النار

، أو الزراق بالنفاطالمستحضر الجدٌد باسم النفط البحري، و ٌتولى متخصص ٌعرؾ 
إطالق هذه النار على هٌئة النفث بواسطة أنبوبة نحاسٌة هً النفاطة أو الزراقة أو 
المكحلة و هذه اآللة هً األصل فً قاذفات اللهب،و ٌقال أن كلمة نفط اتخذت معانً 

.و كان ملح البارود فً 43م(1230ه/627)جدٌدة منذ عرؾ ملح البارود فً حوالً 
مسحوق االشتعال فً األلعاب النارٌة، و قد احتفظ باسم  البداٌة ٌدخل فً تركٌب

، و كثٌرا ما ٌقذؾ النفاطون هذا المزٌج 44النفط، ثم أطلق بعد ذلك على بارود المدافع
 (1)شكل 46و أحٌانا بالمجانٌق 45التً عرفت بالسهام الخٌطٌة السهامبالنشاب و

                                                             
، دار الفارس للنشرو التوزٌع، 3،ط2،جالموسوعة العسكرٌةالمقدم الهٌثم األٌوبً و آخرون،   40

 . .203،ص1660عمان، األردن،

، ترجمة لجنة دائرة المعارؾ اإلسالمٌة، بٌروت، البارود عند المسلمٌنكوالن)جورج(،   41 

 .11،ص 1624لبنان،
42 Reinaud et Favé, »du feu grégeois , du feux de guerre et des origines de la poudre à 

canon chez les arabes, les persans et les chinois » in journal asiatique,1849,p315.   
فقد كان الصٌنٌون من زمن على معرفة بما لملح البارود من خصائص إشعال النار ؼٌر أنهم لم   43

ٌكونوا ٌستعملونه فً دفع الصوارٌخ فً األلعاب النارٌة أو فً الحرب، و ربما المعرفة بخصائص 
لتمدن تارٌخ اهذا الملح و طرٌقة تنقٌته قد انتقلت من الصٌن إلى بالد فارس. أنظر جرجً)زٌدان(، 

 .163،د.ت، ص 1، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت،لبنان،جاإلسالمً
 .62-67أنور عبد العلٌم، المرجع السابق،ص ص   44
 .1215، ص 1676، بٌروت، 2، طالموسوعة الموسوعة العربٌة المٌسرة  45
ع هو عبارة عن قاعدة من الخشب السمٌك ٌرتكز علٌها عمود خشبً سمٌك فً رأسه كفة لوض  46

المقذوفات و ٌشد هذا العمود بأقواس أو لوالب متٌنة، فإذا أرٌد الرمً به سحب العمود لألسفل 
بواسطة الللوالب أو األقواس فٌفلت فجأة و ٌصطدم بعارضة خشبٌة قوٌة أمامه فٌرمً ما بداخل 

  paris 1952,p55), Le feu grégeoisMercier(M,.الكفة إلى مسافات بعٌدة أنظر،
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 أحمد صفر(عن )آلة المنجنٌق  1شكل 

أن المسلمٌن فقط، بل المكورة و حزم السهام  التً لم تقتصر على رمً الحجارة  
المقذوفات النارٌة إلشعال النفط البحري أو لرمً استطاعوا تحوٌره و تطوٌره 

الحرائق و التأثٌر على المحاصرٌن و فً هذه الحالة ٌجب أن تكون الكفة مصنوعة 
كانت تتم بللبود المبللة بالخل لمنع حرٌقها. و من الحدٌد أو من الخشب المؽطى 

 :ةعملٌة الرمً باألسالٌب التالٌ
فخارٌة على شكل رمانات و قد استخدمت كقنابل متفجرة  وهً قوارٌر القوارير:-1

سالمً، و كان انتشارها فً أواخر القرن الثانً و بداٌة القرن الثالث إلفً العصر ا
و قد أشار إلٌها المقرٌزي فً خططه 47مٌالدي الهجري/الثامن المٌالدي و التاسع

قائال:" و بعث شادر إلى مصر بعشرٌن قارورة نفط و عشرة آالؾ مشعل نار فرق 
فٌها، فارتفع لهٌب النار و دخان الحرٌق إلى السماء، فصار منظرا مهوالن فاستمرت 
النار تأتً على مساكن مصر من الٌوم التاسع من صفر لتمام أربعة و خمسٌن ٌوما" 

ترمى بالمنجنٌق، فتقع على  و تمد فوهتها، ثم 46كانت هذه القوارٌر تمأل بالنفط. و 42
الهدؾ و تنكسر فتلطخ المنطقة المضروبة بالنفط ثم ٌؤتى بعد ذلك بحجر جعلت فٌه 
شقوق وأخادٌد كثٌرة تشبع بالنفط، ثم تشعل فٌه النار و ٌرمى إلى حٌث وقعت 

 (2.)شكل 50ٌصٌر رمادا القوارٌر فٌلتهب الموضع و ال ٌنطفئ حتى

                                                             
47

Mercier(M), opcit, p 93. 
 . 336، طبعة بوالق،دت، ص 1،جالخططالمقرٌزي)تقً الدٌن(،   42
كانت طبٌعة النفط المستخدم خالل هذه الفترة فهو عبارة عن مواد ملتهبة تقذؾ نحو الهدؾ  46

   .Mercier(M), opcit,p 56: إلضرام النٌران فٌه أنظر

السامرانً)عبد الجبار(،"النار العربٌة"، مجلة التراث الشعبً، العدد الفصلً الثانً، السنة   50
 . 65-63،ص ص1623الرابعة عشرة، الجاحظ للنشر، بؽداد، العراق، 
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 عن سرحان حلٌم( افتراضًقوارٌر النفط )رسم  02شكل 

: و تسمى أٌضا بالنفاطات و كانت تمأل بحجم حجر المنجانٌق قوادس النحاس-2
 (03)الشكل  51بالنفط البحري، فتشعل ثم ترمى على المراكب

 
 قوادس النحاس)رسم افتراضً عن حلٌم سرحان(  03شكل  

: تربط إلى مزراق من نحاس "رمح قصٌر" له أنابٌب تنفذ إلٌه النحاسصناديق -3
فٌمأل بالنفط، ثم ٌثبت فً رأس المزراق قطعة لباد فتشعل، و ٌقذؾ المزراق و معه 

52الصندوق بالمنجنٌق، فٌشتعل من جراءها و ٌنفجر.
 (04)شكل 

 
 صندوق النحاس)رسم افتراضً عن سرحان حلٌم( 04شكل 

بحجم حجر المنجنٌق، تحفر فٌها  كروٌة: على شكل أحجار الحجر المجوف-5

فً الماء بحٌث كانت تؽرق فٌه  فراؼات و تمأل بالنفط، فتشعل و تقذؾ بالمنجنٌق
ثم تطفوا على وجه الماء و تنفجر النار منها شاقة عبابها مشتعلة  ،دون أن تنطفئ

                                                             

-642الفن الحربً للجٌش المصري فً العصر المملوكً البحري(فهٌم محمود)ندٌم أحمد(، 51 

 .175،ص 1623المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة،(، الهٌئة م1323-1250ه/723
 .221-220، ص ص 1جرجً)زٌدان(، المرجع السابق، ج  52
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ٌن لنا مما سبق أن فٌصبح لها تأثٌران هما التدمٌر و الحرٌق. و ٌتب 53بقوة هائلة
 (05)شكل 54المنجنٌق كان ٌقوم مقام المدفعٌة فً األساطٌل الحدٌثة.

 
 حجر مجوؾ)رسم افتراضً عن سرحان حلٌم( 05شكل 

: و هً أنبوب معدنً و التً ٌزرق بها النفط من أنابٌب، تجعل فً السفن، الزراقة-6
و دخان شدٌد فتحرق  و تسمى عند العرب بالزراقات، تنبعث منها نار النفط بارعاد

و هذه اآللة  56و ٌتم القذؾ بها عن طرٌق ضؽط الهواء من مؤخرة األنبوب 55السفن.
 (06)شكل57هً األصل فً قاذفات اللهب الٌوم.

 
 Mordal الزراقة  عن 06شكل 

: تتكون هذه البنادق من أنابٌب نحاسٌة فً طرفها فتٌل مشتعل، البنادق الهوائية-7
المشبعة بالنفط فً األنبوبة، و ٌطلقونها بواسطة النفخ بالفم فتندفع فٌضعون الكرٌات 

 (07)شكل  52من األنبوبة ملتهبة بمالمستها الفتٌل المشتعل فً طرفها.

  
 بندقٌة هوائٌة)رسم افتراضً عن سرحان حلٌم( 07شكل

                                                             
 .12كوالن جورج، المرجع السابق، ص  53
 .224ماهر )سعاد(، المرجع السابق،ص   54
 .221، ص1جرجً)زٌدان(، المرجع السابق، ج 55

56Ayalon(D),Gunpowder and fireams in the mamlouks kingdom,Londre,1961,p16.                                      
 .12كوالن)جورج(، المرجع السابق، ص 57
 .220،ص1جرجً )زٌدان(، المرجع السابق، ج  52
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:و هً أحسن األسالٌب التً استعملها المسلمون لرمً النار، القسي و السهام -2
تندفع إلى أبعد مكان، و هً نوعان:سهام المخابرة و هً التً تثبت فٌها كرٌات  ألنها

صؽٌرة، تصنع من مزٌج الكبرٌت السود و صمػ و دهن بلسان و نورة و مواد 
ملتهبة أخرى، و إذا أرٌد رمٌها ٌمسح علٌها بالنفط، و تطلى بمسحوق الكبرٌت و 

ذوفات لؽرض إعطاء اإلشارات بٌن تثبت فً السهم، و قد استعمل هذا النوع من المق
 (02)شكل.56السفن فً عرض البحر

 

 
 سهام المخابرة)رسم افتراضً سرحان حلٌم.( 02شكل 

: سهام ملتوٌة بدقة تلؾ بالقنب و الوبر و الشعر، و تشبع بالنفط، و سهام الحريق-9

 (06)شكل 60تشعل ثم ترمى.

 
 سهام الحرٌق )رسم افتراضً سرحان حلٌم.( 06شكل

فً أعلى صواري السفن، ٌصعد و هً صنادٌق مفتوحة الرأس تثبت التوابيت: 61
إلٌها الرامً قبل االلتحام بسفن العدو، و ٌحتمً بالصندوق، و ٌبدأ برمً السفن 

 (10.)شكل 61المعادٌة بقوارٌر النفط

 
 )عن سرحان حليم (للتابوت افتراضي تخطيط: 10شكل 

                                                             
 .162سرحان )حلٌم(، المرجع السابق، ص   56
 .62السامرانً)عبد الجبار(، المرجع السابق،ص  60
 .12كوالن جورج، المرجع السابق، ص   61
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بها المقذوفات كما ترسل بالمنجنٌق، لكنها فً و هً أنابٌب ترسل مدافع السفن: -ب
و أما فً المدافع فإنها  هذا ترسل بحركات مٌكانٌكٌة كالمقالٌع و األوتار و نحوها،

 .62تقذؾ بالبارود
زودت السفن الحربٌة الجزائرٌة على مدار ثالثمائة سنة بمدافع مختلفة العٌارات و 

 :األشكال و األوزان، و تمثلت أنواعها فٌما ٌلً
من المدافع الطوٌلة المعروفة بالثعبانٌة، أو (Columborina): ةمدافع القولومبورن-1

مدفع الباز الذي بمقدوره رماٌة كرة تزن ثالثة أرطال، و هذه المدافع تستعمل فً 
 (11)شكل 63السفن، ألنها خفٌفة  و سهلة الحركة.

 
 (Féraud: تخطٌط مدفع القولومبورنة )عن 11 شكل

اسم ٌطلق على نوع من الزوارق،كما ٌطلق على (SAJKAالشايقة )مدافع -2

المدافع التً تركب على هذه الزوارق، و ٌعرؾ أٌضا بالمدفع الوسطى أو 

و منه أنواع كنصؾ جعبة و ربع جعبة،و أكثر استعماالتها فً  ( CANONالجعب)

الطوٌلة، و هدم الحصون و األسوار، و هذا النوع ال ٌحتاج من البارود قدر المدافع 
 (12)شكل  64ٌكون فً مؤخرة السفن.

 
 (DURON et ROUGERONعن تخطيط مدفع الشايقة) 12شكل 

                                                             
  .165،ص1جرجً)زٌدان(، المرجع الساق، ج  62
 .61كوالن )جورج(، المرجع السابق، ص   63
كتاب العز و المنافع للمجاهدٌن فً ابن ؼانم)ابراهٌم بن أحمد بن محمد بن زكرٌا األندلسً(،  64

 .11، ص 1511، مخطوط المكتبة الوطنٌة،تحت رقم سبٌل هللا بالمدافع
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هو من المدافع الخفٌفة ٌطلق بقذائؾ صؽٌرة من ((SZAKALLAZمدفع الشاقالوز-3
قصٌرة فً طولها و متسعة الفوهة، و تعد  PIERRIERالحجر،  و ٌعرؾ بالفرنسٌة 

-16ه/11-10استعملت فً السفن الجزائرٌة خالل القرن من أحسن المدافع التً 
التً ترمٌها و الخسائر التً تحدثها، و تستخدم أٌضا  اتمن نظرا لضخامة الكور17

فً هدم األسوار و القالع و فً الدفاع عن الموانئ و ٌصل وزن كورها أحٌانا إلى 
ألخرى، و ال تحتاج بمقارنتها مع األنواع االقنطارٌن و من ممٌزاتها أنها أخؾ وزنا 

 (1)صورة 65إلى البارود قدر باقً المدافع

 
 : مدفع شاقالوز01صورة

م و كانت تستعمل فً السفن و كذا 17ه/11:بدأ استعمالها فً القرن فع الهراسامد-4
م 12ه/12فً األسوار و القالع، و بدأت تحل محل مدافع الحجارة فً نهاٌة القرن 

. و ٌقال ان هذا لنوع قد تطور من مدافع المهارٌسرفقة نوع آخر من المدافع و 
الحجارة نفسها و ٌعد من أثقل المدافع و قذائفه عبارة عن قنابل مملوءة بالبارود 

 (      02)صورة  66حتى أنه سمً أحٌانا بمدفع الرمانات.(grenade)تعرؾ بالرمانات

 
 (ESQUIER)عن تخطيط المدافع الهراس:12صورة

، بحٌث نجد معظم هذه األسماء فً تقارٌر قد استمرت إلى أواخر العهد العثمانً 

الجواسٌس والقناصل و فً مذكرات األسرى و الرحالة الذٌن زاروا الجزائر خالل 

الفترة العثمانٌة.إضافة إلى المدافع التً أحدثت تؽٌرات فً القتال البحري، ٌمكن ذكر 

                                                             
 .12بن محمد بن زكرٌا األندلسً(، المصدر السابق، ص  ابن ؼانم)ابراهٌم بن أحمد 65
 .55نفسه، ص  66
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ٌكٌة، أو البنادق ذات الفتٌل المصنوعة فً األندلس البنادق التً تشتؽل بطرٌقة مٌكان

التً تطورت، كما ظهرت المسدسات التً كانت تستعمل على نطاق واسع فً 

بعضهم ببعض أو عند اقتراب السفن من المعارك البحرٌة عند التحام المقاتلٌن 

 (03)صورة 67بعضها.

 
 : بنادق و مسدسات تستعمل على ظهر السفن10صورة 

إال أنه و من الشعارات الهامة بالنسبة لألسطول، و هً شعارات قدٌمة فً البحرٌة، 
و على الرؼم من أن المسلمٌن عرفوا األعالم البحرٌة منذ فترة مبكرة من تارٌخهم 

  البحري،فإن المصادر التارٌخٌة لم تعن بذكرها إال بعرض بسٌط فقط.
ربما بقً هذا و الراٌات فً أساطٌلهملقد أفادتنا المصادر أن المسلمٌن قد رفعوا و

النظام معموال به حتى ظهور العثمانٌٌن فً المشرق فكانوا ٌتخذون راٌة واحدة 
للسلطان فً رأسها خصلة كبٌرة من الشعر ٌسمونها "الجتر" و هً شعار السلطان 
عندهم، و الراٌة العثمانٌة حمراء علٌها صورة الهالل الموشى بالذهب،  و الراجح أن 

تخاذ هذه االراٌة، أصبح سنة اتبعها حكام الوالٌات فً بالد المؽرب ترفرؾ على ا
 62األبراج و القالع و على صواري السفن.

منح الباب العالً حكام الجزائر الشعار المعروؾ بذٌول الخٌول الثالثة الذي اتخذه 
 سالطٌن آل عثمان األوائل شعارا لهم، و هو علم مؤلؾ من سبع سبٌبات حمراء،

خضراء،و بٌضاء، و حمراء بٌضاء ثم خضراء، و كان ٌرفع على صواري السفن 
  66الحربٌة.

و عندما احتد فً القرن السادس عشر الصراع بٌن اإلمبراطورتٌن العثمانٌة  و 
خٌر الدٌن لنجدة مسلمً األندلس و الدفاع فً الساحل الؽربً  سارعاالسبانٌة 
اتخذ إلبراز الطابع الدٌنً الجهادي لحروبه ضد النصارى علما أخضر وللمتوسط، 

ٌتخلله سٌؾ "ذي الفقار" و هو مشهور عند المسلمٌن و أن سٌؾ "ذي الفقار" هً 

                                                             
 .22بن روٌلة)قدور(، المصدر السابق، ص   67
(، دار 1232-1765الطوٌل)محمد سعٌد(، البحرٌة الطرابلسٌة فً عهد ٌوسؾ باشا القرمانلً) 62

 .164،ص2002الكتاب الجدٌد المتحدة، بٌروت،لبنان،
  

69
Dubreuil(B), «  Les pavillons des états musulmans »,in hesperis,vol I,,Fasc03, 

Rabat,1960,pp543-544  
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التسمٌة التً أطلقت على سٌؾ علً بن أبً طالب رضً هللا عنه رابع خلفاء 
 (04، )الصورة70الراشدٌن

 
 م(16الفقارالقرن (راٌة خٌر الدٌن بربروس)ذي04)صورة

و لعله السنجق الذي أرسله السلطان العثمانً سلٌم خان إلى خٌر الدٌن دلٌال على 
و اتخذت الجزائر عدة راٌات فً الفترة العثمانٌة  71إلحاق الجزائر بالدولة العثمانٌة،
 (05الذي كان ٌعر ؾ براٌة الفرس.)صورة 72و من بٌنها راٌة الراٌس حمٌدو

 
 الفرس للراٌس حمٌدو( راٌة 05)صورة  

للجهاد،ٌبدأ  بعد االنتهاء من تجهٌز السفن باألسلحة الالزمةالتجهيزات التموينية: -3
العبٌد بوضع ثقل الموازنة و الذخٌرة، و جمٌع لوازم الرحٌل على متن السفٌنة، و 

 " و الخل و الزٌتون وتالبسكوٌالمواد الؽذائٌة التً تشحن علٌها و تتكون من "
و الخضر و الفواكه، و بعض السمن القدٌم، و الزٌت و التٌن و اللحوم المجففة 

                                                             
، العدد مجلة الدراسات التارٌخٌةشاوش حباسً،"أصول العلم الوطنً الجزائري المعاصر"   70

 113،ص2005، المملكة العربٌة،353

 /ـه1246-620) بالجزائر على عهد العثمانًتطور صناعة السفن الحربٌة سرحان)حلٌم(، 71 

 . 206،ص -2007(، الجزائر، م1514-1230
 تعود جزائرٌة عائلة من ،1770 سنة القصبة حً فً ولد. بحمٌدو الملقب علً بن محمد هو  72

 المٌالدي، عشر الرابع  القرن فً الثعالبة إمارة عاصمة هً وٌسر. ٌسر مدٌنة إلى جذورها

 قدر .نزار بن ربٌعة قبائل احدى وائل بن بكر بن ثعلبة بنً إلى نسبها فً تعود عربٌة قبٌلة والثعالبة

 130 من أكثر إلى الجزائرٌة البحرٌة قادة أشهر حمٌدو الراٌس عهد فً الجزائرٌٌن البحارة عدد
 المحروسة الجهاد، مفتاح البحار، رعب وقتها الجزائرٌة الحربٌة السفن أشهر ومن بحار، ألؾ

 حٌث األطلسً، والمحٌط اسكتلندا إلى بعملٌاته الوصول من الجزائري األسطول تمكن كما. وؼٌرها
 واألمٌركٌة البرتؽالٌة البحرٌة مع معركة فً 1215 سنة حمٌدو الراٌس قتل
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جرات و . و كانت مؤخرة السفٌنة تكون ؼالبا مملوءة بال73المحمصة و البرؼل
البحارة، لمدة عدة أٌام  هاالخوابً و السالت الملٌئة بنوع آخر من األطعمة ٌستهلك

  74فً عملٌات الؽزو و الجهاد. معقب رحٌله
 الذي كان على النحولنظام ؼذائً موحد. ٌخضعونفً السفٌنة و كان كل الموجودٌن  

 التالً:
 : ٌتألؾ من خبز بالزٌتونالفطور-
: لحم ٌحضر بالطرٌقة التالٌة: ٌجفؾ اللحم تحت أشعة الشمس ثم ٌطهى فً الغذاء-

  75الزٌت قبل أن ٌصبر فً مزٌج من الشحم ثم ٌوضع فً دنان الفخار.
 :كسكس بالحمص.العشاء-
لقد كان  76:الماء عادة و نظرا لسرعة تلوثه فإن البحارة ٌشربون النبٌذ.المشروبات-

الباٌلك ٌزود كل سفٌنة بأربع كٌالت من القمح، تكون عادة مما ٌحجز فً سوق 
 77الحبوب، فضال عن جرة من السمن، و كٌلة من األرز.

تفحص السفن و تزوٌدها بالنفط : كانت أول مهام أمراء البحار، تجهيزات الصيانة-4
و شحنها باألسلحة.و بما أن السفن لها قوة تحمل معٌنة و بالتالً فهً تفقد قدرتها 
على المالحة، بعد كل رحلة فً البحار فالرٌاح تمزق القلوع،و تلوي الحبال و 

و تفسد الحدٌد، و الشمس تفسد الدهان و الظالم  تقطعها، و مٌاه البحر تأكل الخشب
لك قدرا من الزٌت و الشمع و لهذا، فال بد من قطع الؽٌار كالمراسً، و الحبال ٌسته

رصاص و جذوع األشجار المشذبة، و القماش، حتى ٌتسنى للبحارة عند لو الحدٌد، وا
من أدوات النجارة كاملة،فضال عن و البد الضرورة إصالح كل عطل و ضرر، 

فً ذلك حرج فً الطرٌق أو مانع ألنه الشباك و الصنانٌر الصطٌاد السمك ما لم ٌكن 
، باإلضافة إلى صواري و 72سٌكون مع الخبز المجفؾ أساس الؽذاء فً الرحلة.

هوائٌات، و بعض برامٌل أو سالل المسامٌر، و جلود الؽنم المعدة لتنظٌؾ المدافع 
من البارود المحترق ثم العدد الكثٌر من الفنارات و ؼٌر ذلك  مما ٌحتاج إلٌه من 

 76ر السفن.أمو

                                                             
قمح ٌقلى ثم ٌرحى و ٌؽربل لتنزع منه النخالة فٌصبح نوعا من البسٌسة، و ٌحتفظ بهذا القمح   73

 . 101المطحون عاما كامال.أنظر:حمدان خوجة، المصدر السابق، ص 
 . 14بلحمٌسً)موالي(، "الجزائر و الؽزو البحري....."،ص 74

75 م،منشورات ثالة 1215-1770تابلٌت)علً(،الراٌس حمٌدو أمٌرال البحرٌة الجزائرٌة   

 .315-314،ص 2006الجزائر،
 نفسه، 76

77Devoulx(A), Tacherifat..,p27.                                                                                               
 .213لسابق، ص سرحان )حلٌم(، المرجع ا 72
 ، حققه و قدم له اسماعٌل العربً،نتٌجة االجتهاد فً المهدانة و الجهادابن المهدي)الؽزال(،  76

 .160، ص 1624الجزائر،  د.م.ج،
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بد من وجود ؼواصٌن فنٌٌن على ظهر السفٌنة و ذلك إلصالح أي عطب ٌحدث  و ال
   20عرض البحر.و هً فً  للسفٌنة

الظرٌؾ عندما تتم تعبئة السفٌنة بالعتاد الالزم و بالبحارة، ٌجلس أحد الرٌاس و فً 
ٌده وعاء خشبً ملًء بالفول فً طرؾ السفٌنة و ٌجلس آخر فً الطرؾ المقابل و 
فً ٌده وعاء فارغ   و عند ذلك ٌؤمر أفراد طاقم السفٌنة بأن ٌأخذ كل واحد منهم 

ٌضعها فً الوعاء الفارغ و ٌدور فً طرٌقه حبة من الفول من الوعاء الملًء ل
بالسارٌة الرئٌسٌة، و بعد ذلك تعد حبات الفول فً الوعاء األخٌر و ٌتأكد الراٌس إذا 

و هو العدد المطلوب فً لكنه إذا تجاوز خمسمائة بحار كان عدد الطاقم كامال، و 
  21سفٌنة حربٌة ضخمة أعفً الشٌوخ ذوو العاهات و أعٌدوا إلى البر.

ان راٌس البحر ٌقؾ هو و مساعدوه فً مقدم السفٌنة و ٌرشدونها حتى تخرج من ك
المٌناء و تدخل فً عرض البحر كان من تقالٌد البحرٌة الجزائرٌة أن تمر السفٌنة 
بقبة سٌدي عبد الرحمن تطلق عدة طلقات بالمدافع للتحٌة ثم ٌوزع البارود على 

   22المقاتلٌن
كانت مهمة صعبة تتطلب  نالدراسة، أن تجهٌزات السفلقد تبٌن لنا من خالل هذه 

الحذر و الدقة حتى ٌتمكن البحارة اإلبحار فً ظروؾ جٌدة و مالئمة و خاصة أثناء 
حٌث الخطأ ؼٌر وارد و هذا ما جعل من األسطول الجزائري أعظم أسطول الحروب 

      لجزائرٌة.الذي كان ٌمثل هٌبة و سٌادة الدولة االبحر األبٌض المتوسط وفً حوض 

                                                             
 . 214سرحان)حلٌم(، المرجع السابق،ص   20
 .76كاثكارت، المصدر السابق، ص  21

82Klein(H), opcit, p113.                                                                                                              


