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  جامعة خم�س مل�انة   -

  شع�ة التار�خ -

  2021 تار�خ المقاومة و الحر�ة الوطن�ة :صصخت         ماستر  األولى :ةنسلا-

  تونسي :األستاذ -

  

  ملخص مق�اس المواقف الدول�ة من الحملة الفرنس�ة

 1830مراحل الغزو الفرنسي للجزائر سنة   -أوال

  : 1830-1827مرحلة الحصار ال'حر& الفرنسي للسواحل الجزائر%ة  -1

قطعة من أسطولها الى  1827جوان  12�ان رد فرنسا على حادثة المروحة إرسال یوم 

، الذ< اقترح على الدا< حسین قبول أحد الحلول  ( Collet ) الجزائر �ق�ادة الق�طان �ولي

 : التال�ة

جانب أن �ستقبل ال�اشا الق�طان و رئ�س أر�انه و القنصل �محضر الدیوان و القناصل األ •

 . و �عتذر أمامهم إلى دوفال

إلى قطعة األسطول الفرنسي ل�عتذر ) وز�ر ال�حر�ة ( أن یرسل �عثة برئاسة و�یل الحرج  •

 . �اسم ال�اشا إلى القنصل

أن یرفع العلم الفرنسي على جم�ع القالع الجزائر�ة ، �ما في ذلك القص�ة و تطلI مائة  •

 .طلقة مدفع تح�ة له

�ولي تقتضي أنه في حالة قبول ال�اشا أحد الحلول الثالثة یتقدم إل�ه  و �انت تعل�مات  

  : �عد ذلك �عدة مطالب فرنس�ة تتضمن

 . دفع التعو�ضات -

 . معاق�ة الجزائر�ین المسؤولین عن األضرار �المنشآت الفرنس�ة -

 . تسل�ح هذه المنشآت في المستقبل -

 .اعالن الجزائر أنه ال حI لها في دین ��ر<  -

ساعة  24في حالة عدم استجا�ة الدا< لواحد من هذه االقتراحات المذ�ورة في ظرف  -

 .�علن الحصار رسم�ا على الجزائر
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بدون رد أعلنت فرنسا الحرب على الجزائر في ش�ل  اإلنذارعندما انقضى أجل و   

في غ�اب األسطول الجزائر< الذ< �ان  1827جوان  16حصار �حر< لمیناء الجزائر یوم 

ها ال�حر�ة المشهورة نافار�ن ، في طر�قه إلى الیونان لمساعدة الدولة العثمان�ة في معر�ت

 :�مایلي�ان الغرض من هذا الحصار تحقیI عدة أهداف نوجزها فو 

�التالي إضعاف قوتها االقتصاد�ة المعتمدة على النشا^ قطع التمو�ن عن الجزائر ، و  -1

 . ال�حر< 

إغالق ال�اب أمام أ< تدخل محتمل من طرف الدولة العثمان�ة أو الدول األورو_�ة  -2

 .المنافسة لها من جهة

رو_�ة بجدوc احتالل إعطاء الوقت الكامل لمساعیها الدبلوماس�ة إلقناع الدول األو  -3

  .الجزائر مدع�ة أن ذلك في صالح أورو�ا و المس�ح�ة عموما

الجدیر �الذ�ر أن طیلة السنوات الثالثة للحصار حاولت فرنسا استئناف المفاوضات   

مع الجزائر ، ف�عثت عدة وفود الى الدا< حسین الذ< أصر على عدم االعتذار و تلب�ة 

سا تهدف من فتح �اب التفاوض مع الجزائر إلى إلغاء و �انت فرن. المطالب الفرنس�ة 

الحصار �طر�قة مشرفة نتیجة تكالیف الحصار ال�اهظة سواء من حیث تكالیف األسطول أو 

من حیث الخسائر التي لحقت التجارة الفرنس�ة التي �انت مهددة �سبب عدم توقف القرصنة 

  .الجزائر�ة �صفة نهائ�ة

 : %ة على الجزائرمشروع الحملة العس.ر  إعداد-2

شرعت فرنسا في اعداد مشروع الحملة العس�ر�ة على الجزائر ، و في هذا الصدد تم اقتراح 

  : عدة مشار�ع من طرف جنراالت و نواب منها

 1827أكتو_ر  14وز�ر الحر_�ة الذ< قدم تقر�را إلى الملك یوم "  .ل�مون طونیر "مشروع  •

الحرب قائمة مع " ، یتضمن مشروعا مفصال لعمل�ة غزو مدینة الجزائر جاء في مقدمته 

مدینة الجزائر ، �یف �م�ن إنهاؤها �ش�ل مفید و مجید لفرنسا ؟ هذه هي المسألة التي یجب 

  ".فحصها
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تتمثل ف�ما ین�غي أن تكون  "بولین�اك " لس وزراء فرنسا الخطة التي أعدها رئ�س مج •

عل�ه الجزائر �عد االنتصار علیها ، و اقترح على مجلس الوزراء حر�ة االخت�ار بین البدائل 

 : األر_عة التال�ة

إ�قاء الدا< في ح�م الجزائر على أن تشرف فرنسا عل�ه من الناح�ة العس�ر�ة ف�حدد له  - أ

 . ول الذ< �ستط�ع الدا< االحتفاj �هعدد الج�ش و األسط

إعادة الجزائر إلى الدولة العثمان�ة إلنشاء ح�ومة منظمة فیها تضمن احترام الجزائر�ین  - ب

kللمالحة في ال�حر األب�ض المتوس. 

 .أن تتقاسم فرنسا الجزائر مع الدول األورو_�ة و خاصة انجلترا - ت

 . أن تستغلها اقتصاد�ا أن تحتل فرنسا الجزائر �صورة دائمة و - ث

المتعلI �احتالل مدینة الجزائر و خطة الجاسوس بوتان  اقتراح العودة إلى مشروع نابلیون  •

    . 1808التي أعدها عام 

 31و هو االقتراح الذ< أخذ �عین االعت�ار و على إثره قرر مجلس الوزراء الفرنسي یوم 

حسب  –إلى الثأر لشرف را�ة فرنسا تنظ�م حملة على مدینة الجزائر تهدف  1830جانفي 

  مزاعمها

 :)مرحلة التحضیر للحملة( االستعداد الفرنسي للحملة العس.ر%ة على الجزائر  -3

  : �عد أن تقررت الحملة �صفة فعل�ة ، عملت فرنسا على

 

  : تحضیر الحملة 'شر%ا - أ

قائدا للقوات "  دو_ر< : تعیین األشخاص الذین �شرفون على التحضیر للحملة أمثال  •

 . ال�حر�ة

 . تعیین الجنراالت الذین یترأسون الفرق العس�ر�ة للتعرف على جنودهم •

 17على رأس الحملة ، و �ان تحت إمرته " دو_ورمون " عین وز�ر الحر_�ة الكونت  •

  .ضا�طا برت�ة جنرال

 .مترجما 40هیئة من مترجمین بلغ عدد أفرادها حوالي  •

 . رسامون  •
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 .رجاالت الدین •

تطلب تحضیر الحملة ماد�ا حوالي ثالثة أشهر من العمل ل�ال :  تحضیر الحملة ماد�ا -  ب

 : نهارا ، حتى أص�ح العتاد جاهزا في األ�ام األولى من شهر ما< و المتمثل في

 . سفینة تجار�ة �500ارجة و  100 •

 . �ن�م�ة ضخمة من المال�س و من الخ�ام و األغط�ة و أغذ�ة شهر  •

 .األعالف و العر_ات و أدوات شI الطرق و األخشاب و الحواجز •

ألف �لغ من  280و أكثر من ) مالیین خرطوشة  5( �م�ة ضخمة من الخراط�ش  •

 . ال�ارود

 . التلغراف و المط�عة: وسائل االتصال و االعالم مثل  •

 : تهیئة الرأ& العام الداخلي و الدولي - ت

تحصل على موافقة اس�ان�ا لالستعمال موانئها و إقامة مستشفى في تم�نت فرنسا من أن  -

  . ماهون �البل�ار �ستعمل لعالج الجرحى و المرضى

، بل سمح  1828نجحت في ضمان ح�اد حسین �ا< تونس في حر_ها مع الجزائر منذ  -

 . هذا ال�ا< بتسهیل تمو�ن الحملة ان اقتضت الضرورة لذلك

امتناعه الصر�ح بتقد�م العون للجزائر ، فقد سمح سلطانه عبر المغرب األقصى عن  -

 . موال< عبد الرحمن للفرنسیین �التزود من موانئه في حالة الضرورة �ذلك

لم تلI فرنسا موقفا رافضا �صراحة سوc من انجلترا التي �انت تنظر إلى الحملة �عین  -

رفضت قوال و ل�س . ( لة الر��ة و الشك ، إلى درجة أنها طالبت بتوض�حات خاصة �الحم

 . (فعال

 : انطالق الحملة من میناء طولون إلى سید& فرج -4

میناء طولون الحر_ي یوم " د< بورمون " غادرت الحملة الفرنس�ة �ق�ادة الجنرال وز�ر الحرب 

، متجهة إلى الجزائر ، و قد وصلت الحملة إلى میناء العاصمة الجزائر�ة  1830 ما< 25

و نزلت �ش�ه جز�رة سید< فرج وفI خطة بوتان التي أكد فیها أن تلك  1830جوان  14في 

  . المنطقة هي نقطة الضعف في الدفاع الجزائر< 
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لحملة من النزول إلى و في غ�اب خطة عس�ر�ة دفاع�ة و اتخاذ االحت�اطات الالزمة لمنع ا

البر ، نجح الفرنسیون دون مقاومة تذ�ر و استولوا على سید< فرج ، و انتصروا على قوات 

 .1830جوان  19الدا< في اسطاوالي أین �ان معس�ر القوات الجزائر�ة في 

 : 1830جو%ل�ة  5توق�ع وث�قة االستسالم في  -5

د الفرنسیین �عد أر_عة أ�ام من في ی " برج موال< الحسن" سقk  1830جو�ل�ة  4في 

المعارك ، و هو الحصن الذ< �شرف على العاصمة و الوحید الذ< �ان �حمي المدینة من 

الجهة الجنو_�ة و الجهات البر�ة �صورة عامة ، و على اثر ذلك عرض الدا< التفاوض و 

سل�م ، لكن هذا األخیر رفض و أصر على استسالم الدا< و ت» د< بورمون  »الصلح مع 

 : العاصمة ، فعرض عل�ه عن طر�I رسوله وث�قة تتضمن الشر̂و التال�ة

�سلم حصن القص�ة ، و �ل الحصون التا�عة للجزائر ، و میناء هذه المدینة إلى الج�ش  •

 .على الساعة العاشرة 1830جو�ل�ة  5الفرنسي صب�حة یوم 

الجزائر ، بترك الحر�ة له ،  یتعهد القائد العام للج�ش الفرنسي تجاه صاحب السمو ، دا< •

 و ح�ازة �ل ثرواته الشخص�ة 

للدا< حسین �امل الحر�ة في اخت�ار الم�ان الذ< یرغب السفر إل�ه رفقة عائلته و أمواله ،  •

و ��ون تحت حما�ة القائد العام الفرنسي طوال اقامته في الجزائر ، وسیتولى حرس ضمان 

 .أمنه الشخصي و أمن أسرته

أ< ( جنود األتراك التا�عین للج�ش الجزائر< �الحقوق المقررة في الفقرات السا�قة یتمتع ال •

 (. نفس االمت�ازات و نفس الحما�ة

ست�قى ممارسة الشعائر الدین�ة االسالم�ة حرة ، و لن یلحI أ< مساس �حر�ة الس�ان من  •

تهم ، و ستكون مختلف الط�قات ، و ال بدینهم ، و ال �أمالكهم ، و ال بتجارتهم و صناع

  .نساؤهم محل احترام و یتعهد القائد العام الفرنسي بذلك عهد شرف

سیتم ت�ادل هذه المعاهدة قبل الساعة العاشرة ، و سیدخل الجیوش الفرنس�ة عقب ذلك  •

 . حاال إلى القص�ة ، ثم تدخل �التتا�ع �ل الحصون المدینة ال�حر�ة

السالفة الذ�ر ، و وقع على وث�قة االستسالم یوم و اضطر الدا< إلى قبول الشر̂و الفرنس�ة 

 . 1830جو�ل�ة  5
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 : سقوL العاصمة و بدا�ة االحتالل -6

�عد التوق�ع على وث�قة االستسالم دخل الجنود الفرنسیین مدینة الجزائر من ال�اب الجدید في 

من جم�ع القالع و األبراج و ارتفعت في  و أنزلت أعالم دولة الدا< 1830جو�ل�ة  06یوم 

 .م�انها را�ات االحتالل الفرنسي ، و أق�مت صالة للمس�حیین

جو�ل�ة رحل الدا< عن مدینة الجزائر و توجه إلى نابولي بإ�طال�ا ، ثم التحI  10و في یوم 

  . �1834فرنسا ، و أخیرا توجه إلى االس�ندر�ة حیث أقام بها حتى وفاته و دفنه بها سنة 

 : مرحلة توسع االحتالل الفرنسي في مختلف المناطI الجزائر�ة -7

في حملة عس�ر�ة لتوس�ع  1830جو�ل�ة  �23عد سقو^ مدینة الجزائر خرج د< بورمون یوم 

  . رقعة االحتالل �الداخل لكنه فشل في ذلك �فضل المقاومة الشعب�ة للجزائر�ین

�أول جنرال حاكما عاما للجزائر ، فقام  1830أوت  13الذ< عین یوم "  �لوزال" ل�ستخلفه 

و �فعل ذلك تم�ن . بإعادة تنظ�م الج�ش الفرنسي �عد هزائمه في مختلف مناطI الجزائر 

نوفمبر من نفس السنة تم  22، و في  1830نوفمبر  18من دخول مدینة البلیدة في 

 .احتالل المد�ة

القوات الفرنس�ة في االست�الء على وهران ، و في عام  نجحت 1830د�سمبر  16و في 

 . استولت فرنسا على أرز�و و مستغانم و �عض المناطI المجاورة لهما 1833

ظلت فرنسا محاصرة في العاصمة ، حیث لم �قم العدو  1834 – 1833و خالل فترة 

 . �غزوات جدیدة إال على المدن ال�حر�ة

رنسي لم یتم�ن من احتالل �امل التراب الوطني إال �عد الجدیر �الذ�ر أن المستعمر الف

 . (1870-1830( من الكفاح ) سنة  40( حوالي أر_عین سنة 

 : أس'اب الهز%مة -8

و استبداله �صهره ابراه�م  1827في سنة " �حي آغا " إعدام الدا< حسین قائد ج�شه  -1

 5بتداء من هذه السنة و إلى یوم و ا. آغا الذ< ال �فهم شیئا في فن الحرب أو ق�ادة الج�ش 

 . �قي الج�ش بدون قائد حق�قي 1830جو�ل�ة 

عدم وضع خطة أو استراتیج�ة مدروسة و دق�قة لمواجهة الج�ش الفرنسي ،حیث الخطة  -2

ال�حر< للج�ش الفرنسي �انت غیر مجد�ة  اإلنزالإلعاقة  إبراه�مالدفاع�ة التي وضعها اآلغا 
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 نها ، ألن تحصین شاطئ سید< فرج �ان �حتاج إلى وقت طو�ل، بل جاءت متأخرة عن أوا

. 

 . رفض اآلغا ابراه�م اقتراح الحاج أحمد �ا< قسنطینة -3

 . عدم إعداد الدفاعات الكاف�ة عند میناء سید< فرج -4

سوء تنظ�م القوات الجزائر�ة التي �انت تهاجم العدو �طر�قة فوضو�ة ، فضال عن  -5

  االنض�ا^افتقارهم للتدر�ب و 

  .اختالل میزان القوة الماد�ة و ال�شر�ة و التنظ�م�ة لصالح الفرنسیین -6

  

  

  

 

 : المواقف الدول�ة من احتالل الجزائر -9

ت�اینت المواقف الدول�ة من سقو^ الدولة الجزائر�ة �أید< القوات الفرنس�ة بین مؤ�د و 

 : معارض و متحفu ، و ف�ما یلي سنذ�ر أهم هذه المواقف

 : على المستوc الغر_ي -1

 . أیدت روس�ا الحملة �ال تحفu و دعمته �مهندسین عس�ر�ین:  روس�ا •

 . أیدت الحملة:  ألمان�ا •

تحفظت من العدوان الفرنسي على الجزائر العتقادها �أحقیتها في احتالل القطاع :  اس'ان�ا •

الكبیر ، و الرت�اطها �اتفاق�ة  الوهراني من الجزائر ، نظرا لوجودها السابI بوهران و المرسى

تجار�ة مفیدة مع الجزائر ، و حرصها على االحتفاj �عالقات جیدة مع بر�طان�ا ، لكن هذا 

 . لم �منعها من تقد�م مساعدات الى فرنسا

 . اضطرت إلى التأیید �عدما �انت في الصف البر�طاني المعارض الوحید : النمسا •

 . خدمات ض�اطها على فرنساأیدت الغزو و عرضت :  بروس�ا •
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عارضت الغزو و احتجت عل�ه ، ألنها رأت في ذلك تهدیدا لتفوقها و مصالحها  : بر%طان�ا •

في ال�حر األب�ض المتوسk ، و أعلنت أنها لن تسمح �أكثر من عمل�ة قصف لتأدیب مدینة 

 . الجزائر

• Oیدت الحملة �عد المساعي أ:  الدول االس.ندیناف�ة و دول الضفة الشمال�ة لل'حر المتوس

 .الدبلوماس�ة المبذولة في هذا اإلطار

أیدت الغزو بل اعتبرت أن الفرنسیین هم الذین خلصوا أمر��ا :  الوال�ات المتحدة األمر%.�ة •

  . من دفع االتاوات الى الجزائر

 : على المستوS العرRي -2

دا�ات الجزائر الذین �انوا �ان �ا< تونس من المؤ�دین لالحتالل انتقاما من :  تونس •

 �عتبرون تونس تا�عة لهم 

 . التزم التحفu و الصمت:  المغرب •

 . فقد عارضت الحملة س�اس�ا و لم تجسد ذلك عمل�ا: طرابلس  •

لم ��ن موقفها في مستوc الحدث نظرا لحالة الضعف :  على مستوS الدولة العثمان�ة -3

ها العس�ر�ة و عدم مواكبتها للتطورات الحضار�ة التي �انت تع�شها بتفشي الفوضى في قوات

الحاصلة في أورو�ا ، و �التالي اقتصر موقفها في إرسال م�عوث خاص لتبدید الخالف بین 

الجزائر وفرنسا ، و لكن هاته الوساطة جاءت متأخرة ، ثم إن فرنسا لم تعرض اهتماما ، و 

  .نقد �انت قواتها قد حققت انتصارا على األرض و المیدا

 انتهى

 


