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  1830-1519تاريخ الجزائر الحديث 
 السداسي: الثالث

 2ماستر 
 2اسم الوحدة: العالقات الجزائرية األوربية 

 أ.د. عبد القادر فكاير
 

 مع البرتغال خالل الفترة العثمانيةالجزائر عالقات  -1

   
 كان للجزائر بحكم موقعها الجغرافي المطل على البحر المتوسط عالقات مع مختلف الدول     

األوربية الكبيرة منها والصغيرة خالل الفترة العثمانية ، ومن بينها البرتغال التي كانت من أوائل 
الدول األوربية التي حققت وحدتها القومية ، وتطلعت إلى االستعمار مع بداية العصر الحديث . 

لجزائرية في وقد تميزت هذه العالقات في بدايتها بمحاوالات التوسع البرتغالي على الألراضي ا
القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر . لكن تراجع البرتغال االستعماري بسبب النافسة 
األوربية لها ، وخضوعها لبعض الوقت للنفوذ األسباني ، قد جعل احتكاك الجزائر مع هذا البلد 

ا التباعد . يقل ، وكان لقرارات مؤتمر توردسيالس في أواخر القرن الخامس عشر دورا في هذ
غير أن االشتباكات بين بحارة البلدين ظل قائما وخاصة في أواخر القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر . وقد سعت البرتغال إلى أبرام معاهدة مع الجزائر من أجل إنهاء حالة التوتر 

   . 1813السائدة في البحر، وقد توجت هذه المساعي بإبرام كعاهدة سنة 

  ر دولة البرتغال ونشاطها البحري األول:ـ ظهو
تعد البرتغال من أوائل الدول األوربية التي حققت وحدتها القومية مع بداية العصر الحديث،      

، ولد في مدينة ()األول  (Joao Iجواو )فإثر اعتالء عرش البرتغال أسرة أفيز ، بتولي الملك 
هذه الدولة من تأمين استقاللها بعد انتصارها  ، تمكنت1433، وتوفي في سنة 1357نة سنة لشبو

 وكان التجار وصيادو السمك البرتغاليون قد على القوات األسبانية ، وعقد تحالف مع انكلترا . 
أبحروا في المحيط األطلسي قبل القرن الخامس عشر الميالدي. وهذا ما أدى بدولة البرتغال تقوم 

د من مناطق جديدة ، وقد ساعد على هذا النجاح وفرة بسلسلة من المغامرات انتهت بكشف العدي
أدوات المالحة والسفن المتطورة واالهتمام بعلم الجغرافيا. وبرز اسم هنري المالح ابن الملك 

ويدعم كثيًرا من  األول، إذ أسهمت دراساته في خبرات البرتغاليين البحرية، وكان يشجع جواو
بالد المغرب ، فقد نجح في احتالل مدينة سبتة ، وقد شارك في عدة حروب ضد  .االكتشافات

م 1419وصل البحارة البرتغاليون إلى جزر ماديرا عام أنه فشل في احتالل مدينة طنجة.  غير
م، كان البرتغاليون قد اكتشفوا الساحل 1460هنري المالح عام  م. وعند وفاة1431واآلزور عام 

وامتدوا على  وا إلى ما يسمى اليوم سيراليون.إلى الجنوب حيث وصل اإلفريقي الغربي وتوغلوا
طول الشاطىء الغربي ووصلوا إلى مصب نهر السنغال ، وأسسوا به مركزا تجاريا يحرسه 

نه أخذوا يتاجرون بالذهب وم أراغون بالقرب من الرأس األبيض حصن في جزيرة
يس جورج المينا، أو ، أو مـا يـعرف بـ ) القدعلى موقع المينا 1484أسس في سنة وت  والرقيق.

يشترى الذهب  وكان في هذا الموقع البحريفرنسيين بـ )منجم ملك البرتغال (. كما يعرف لدى ال
وتوالت إثر ذلك الحمالت يجمعونه من األنهار المجاورة له. الذين كانوامن السكان المحليين، 

 لعالم الجديد . والرحالت واالكتشافات إلى أن تم التوصل اكتشاف الطريق نحو الهنـد وا
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 :15في القرن ـ الحمالت البرتغالية على وهران والمرسى      

،  1415أوت  14ذكر بعض المؤرخين األوربيين أن البرتغاليين قد احتلوا المرسى الكبير في     
)بينما ذكر المؤرخ عبد الرحمن الجاللي انها احتلت مرتين من طرف البرتغال، كانت األولى في 

. 1487، استمر وجودهم بها لمدة خمسة سنوات . أما الثانية فقد امتدت بين سنة  1474سنة 
وذلك في عهد الملك البرتغالي يوحنا األول ، ولكنها ظلت هذه القاعدة تتعرض دوما للهجمات 

الحامية البرتغالية المكلفة بالدفاع عن   التي كانت تشنها القوات الزيانية، ورغم كثرة أفراد
شن الملك  1471، . وفي عام  1437فقد تمكن الزيانيون من استرجاعها في سنة المستعمرة، 

، تولى الملك في سنة  1432البرتغالي ألفونس الخامس )يكنى باإلفريقي ولد في مدينة سينترا عام 
، حارب في إفريقيا وفي قشتالة ، وفي فترة حكمه وصل 1481، وظل فيه إلى غاية سنة  1438

نة وهران هي المستهدفة هذه ، وكانت مديى المنطقةغينيا .(هجوما جديدا علالبرتغاليون إلى 
، إذ تعرضت المدينة على حصار محكم لمدة ستة سنوات لم تدم طويال لكن فترة االحتالل ، المرة

غير أنها ومنذ إبرامها التفاقية مع  .1477أجبرت القوات الغازية من االنسحاب من وهران سنة 
، حول تقسيم مناطق النفوذ ، حاولت أن يكون لها نصيب من  1494دياس سنة أسبانيا في ثورتي

 النفوذ في البحر المتوسط ، وهو ما سعت من أجله ، من خالل محاولتها احتالل المرسى الكبير. 

  :وفشها 1501المرسى الكبير  على يةالبرتغالـ الحملة 

، غير أنهم لم يتمكنوا من الفوز بها . لقد حاول البرتغاليون مرة أخرى احتالل المرسى الكبير     
كانت الدولتان األيبيريتان تطلعات نحو األراضي اإلفريقية ، المطلة على البحر المتوسط ، منذ 
بروزهما كدولتان قوميتان في أوربا ، تسعى كل منهما إلى تحقيق األمجاد القومية . ومن تحقيق 

ات ، وخاصة نحو مدينة وهران التي كانوا هذا المسعى ، امتدت انظارهما إلى هذه الجه
 يعتبرونها وكرا للمحارة المسلمين المهاجرين إليها من األندلس. 

طلب البابا اسكندر السادس ، والبنادقة من دولة البرتغال تقديم مساعدات إثر  1500ففي سنة    
البندقية . لبى  نجاح العثمانيين في استعادة منطقة المورة، التي كانت تحت احتالل جمهورية

البرتغال النداء ، حيث أمر بإعداد أسطول يتألف من ثالثين سفينة مجهزة بمختلف المعدات 
واألسلحة ، وقوات عسكرية تتكون من ثالثة آالف مقاتل . وعين على رأس قيـادته الـدون خـوان 

هذه ( . كلفت Viana، ابن كونت مقاطعة بيانا ) (Don Juan de Menezesدي مينيزيس )
القوات باحتالل المرسى الكبير ، وهي في طريقها إلى شرق البحر المتوسط ، على أن يتركوا بها 

  حامية معتبرة تتولى احتالل الساحل .

إلى مدينة وهران دون أن  ووصلت، 1501جوان  15ة من ميناء بلم يوم أقلعت الحامي   
السفن على الرسو داخل الخليج  تعترضها صعوبات ، غير أن هبوب الرياح الغربية قد أجبرت

لمدة ثالثة أيام . استطاع السكان خاللها اكتشاف أمر الذي أصبح يهدد مدينتهم ، فأعلنوا حالة 
االستنفار ، واستقدموا من وهران ثالثمائة فارس ، وعدد من المشاة من أجل التصدي لهذا 

  العدوان .

ميناء المرسى الكبير ، حيث شرع قائد الحملة  جويلية ، تغلغلت القوات البرتغالية داخل 26وفي   
على التو في إنزال جنوده إلى البر ، دون أن يلجأ أهل المدينة إلى مقاومتهم ، ومنعهم من اإلنزال 
منتظرين الوقت المناسب لبدء الهجوم. تقدمت بعد ذلك القوات البرتغالية نحو أسوار القلعة ، 

ار واقتحامها . استغل سكان المدينة ومن جاء لمساعدتهم وأخذوا في إعداد الساللم لتسلق األسو
من رجال وهران والمناطق األخرى انشغال الغزاة باقتحام القلعة ، وبدأوا بالهجوم ، كما خرج 
أفراد الحامية الذين كانوا داخل القلعة في الوقت نفسه ، والبالغ عددهم نحو أربعمائة فارس ، 



 3 

ة أنفسهم محاصرين من مختلف الجهات . وبدأت المعركة بين والعديد من المشاة . فوجد الغزا
الطرفين ، كانت الغلبة فيها لصالح المسلمين ، حيث تمكنوا من القضاء على ألف جندي برتغالي 

)بينما ذكر  وأسر عدد كبير منهم. بينما تمكن عدد آخر من الفرار إلى مراكبهم بصورة فوضوية.
بفعل مطاردة المسلمين لهم نحو مراكبهم دون أن يتخلف منهم  أن البرتغاليين تراجعوا  كازيناف

 أحد، ولم يش إلى أي قتيل برتغالي . 

لم يعتبر البرتغاليون باإلخفاق الذي أصابهم ، في محاوالتهم الحتالل المرسى الكبير ، فلم     
متوسط ، يعودوا مباشرة إلى بالدهم بل واصلوا طريقهم ـ كما كان مقررا ـ في اتجاه شرقي ال

  على أمل محو آثار هزيمة المرسى الكبير ، والحصول على انتصار هناك يعيد لهم االعتبار .

هكذا كانت رغبة الملك على ما يبدو ، غير أن تلك األمنية لم تتحقق ، ولم تجد العزائم لوحدها    
ية المنهارة التي كان غي هذه األمور ، لتحقيق األماني ، حيث لم تِؤخذ بعين االعتبار ، الحلة النفس

عليها الجنود ، إثر هزيمتهم وفقدانهم عددا كبيرا من رفقائهم . فلم يتمكنوا من مناصرة الجنود 
البنادقة ، والوقوف في وجه الثمانيين الذين استطاعوا خالل السنة من فتح مناطق عديدة كانت 

ت ، ودورازو في بحر األدرياتيك ، وليبان  تحتلها جمهورية البـندقية اإليطالية ، وتتمثل دالماسيا
ال الملك وكل منطقة المورة ، باإلضافة إلى جزر أخرى في األرخبيل . وبالرغم من إرس

الفرنسي ، بعض سفنه الحربية لتدعيم القوات النصرانية ، إال أن القوات العثمانية صمدت في 
وجه ذلك التحالف . وكاد العثمانيون أن يفتحوا مناطق أخرى كانت تابعة للبندقية ، غير أن 

لح مع ( أخبرته على إبرام ص1512ـ1481األحوال الداخلية للسلطان العثماني بايزيد الثاني )
  .1502محاربيه سنة 

لقد سعد سكان وهران والمرسى الكبير بانتصارهم على البرتغاليين والدفاع عن سواحلهم، ضد   
اعتداءات المسيحيين ، لكنهم لم ينعموا طويال بتلك السعادة ، يسلموا من أخطار أعدائهم ، لقد كان 

 لها بعد سنـوات ، كانت أكثر خطورة   عدوان البرتغاليين ، مؤشرا العتداءات إسبانية ، تعرضوا

  ضد الجزائر: الدعم البرتغالي لألسبان في حربهم  ـ

ورثت البرتغال نفس الحساسيات األسبانية ضد الجزائر ، وبلدان المغرب كلها وكان طرفا      
نجده  معاهدة توردسياس مع أسبانيا بمباركة البابوية ضد البلدان المغربية ومنها الجزائر. ولذا  فيم

دوما في تيار المد الصليبي ضد الجزائر . ومن هنا كثرة مبادراته بحبك المناورات والمؤامرات 
فإلى جانب أعمال العدوان ضد المرسى  ضد الجزائر ، ومساعيه لخلق تكتالت حربية ضدها .

الكبير ووهران، كان لهذا البلد بعض النشاط الحربي تمثل في تعزيز األسطول األسباني في 
مالته التي كان يقوم بها على السواحل اإلفريقية المطلة على البحر المتوسط ، نذكر منها الحملة ح

حيث أرسلت سفنا حربية بلغ عددها سبعة وعشرون سفينة تحمل ألفي  1535على تونس سنة 
(. وكان ضمن الجيش عددا من األمراء والتبالء A.de Saldanhaرجل ، تحت قيادة سالدانآ)

     (Don Luis) .من بينهم ابن ملك البرتغال الدون لويس  األوربيين

ضرب حسن قورصو مدينة وهران المحتلة من طرف األسبان ، عندئذ أبدت  1556وفي سنة      
البرتغال رغبتها في نجدة األسبان، فأمرت سفنها إلى االلتحاق بالسفن األسبانية الموجودة بمالقة 

سعت البرتغال إلقناع الدول التي كانت في حالة حرب  1785والمتوجهة إلى وهران . وفي سنة 
ضد الجزائر بضرورة تشكيل حلف بينها ضد دول المغرب كلها ، وفي الدرجة األولى ضد 
الجزائر . وكانت البرتغال ضد التحالف الذي جمعها مع بريطانيا وأسبانيا بقصد فرض على داي 

رح به وزير خارجية البرتغال سوزا في لشبونة الجزائر عقد معاهدة سلم دائمة معه ، حسبما ص
  .1792أكتوبر  12للقنصل األمريكي يوم 



 4 

  : 19، وبداية القرن الـ 18ـ المواجهات البحرية في أواخر القرن الـ

إن المعارك البحرية بين الجزائريين والبرتغاليين كانت تجري على الخصوص في النواحي      
في األطراف الشرقية للمحيط األطلسي المحاذية الساحل القريبة من مضيق جبل طارق أو 

األوربي اإلفـريقي . وكانت تلك المجابهات قليلة الوقوع خالل القرن السابع عشر والثلثين األولين 
من القرن الثامن عشر . لكنها عرفت تصعيدا خطيرا خالل الثلث األخير من القرن الثامن عشر ، 

 1786عشر ، وخاصة بعد إبرام المعاهدة الجزائرية األسبانية سنة  والعقد األول من القرن التاسع
. وال شك أن ذلك يعود بالدرجة األولى رفض البرتغال دفع الضرائب . فقد تمكن البحارة 

أسير ، باإلضافة إلى كميات معتبرة  118الجزائريون من غنم ستة عشر سفينة برتغالية وأسر 
هذه الضربات المتتالية التي يتعرض لها سكان غرب  من السلع . ومن أجل الوقوف في وجه

األندلس ، أقدمت الحكومة البرتغالية على تشكيل أسطول لحماية المناطق الساحلية الحساسة من 
هجمات البحار الجزائريين . وسعت من جهة أخرى إلى التوصل إلبرام هدنة مع الجزائر عن 

نجحت الوساطة البريطانية في  1793ي سنة طريق وساطة مغربية ، لكن هذا المسعى فشل . وف
عقد هدنة بين الجزائر والبرتغال ، لكنها لم تدم طويال . فقد تجددت المواجهات البحرية بين 

،  1799، وخاصة المواجهات العنيفة التي حدثت خالل سنوات 1796الطرفين ابتداء من سنة 
. حيث كان الرايس حميدو  1810، وظلت هذه الحروب مستمرة إلى غاية سنة  1803،  1802

قائد أغلب هذه العمليات. وقد أبرمت هذه السنة هدنة بوساطة بريطانية ، ثم أتبعت بمعاهدة سنة 
1813  . 

ضد البرتغال الذي تجمع والمعروف بالرايس حميدو عدة معارك البحار الجزائري  وقاد     
 ذين عرفهم تاريخ البحرية في العالم . مصادر التاريخ ، ومنها المصادر الغربية بأنه من أعظم ال

قاد الرايس ابن تابلك إحدى السفن من نوع الشبك ، تمكن من احتجاز سفينة  1799ففي سنة    
 385حربية برتغالية ، وأسر تسعة وسبعون كانوا على ظهرها ، باإلضافة إلى غنيمة قدرت بـ 

  . 1799أوت  30ف، جاء بهم إلى مدينة الجزائر يوم الجمعة 29و

أن يقود إلى مدينة الجزائر حراقة برتغالية كانت  1802ماي  28وتمكن الرايس حميدو في    
 تحمل على ظهرها مائتي واثنان وثمانون أسيرا إلى جانب أربعة وأربعين مدفعا . 

  : المعاهدات الجزائرية البرتغالية

  عقدت بين الجزائر والبرتغال أربع معاهدات :    

بين الداي محمد عثمان والملكة ماريا األولى ، بواسطة بريطلنيا  1785دنة سنة ـ معاهدة ه 1
بقصد اإلضرار بالواليات المتحدة األمريكية ، إذ أن تلك الهدنة تجعل تتفرغ لها، وقد وصفها 

  بارنبي بأنها كارثة ، ووصفها إروين بأنها مفزعة ألمريكا وفرنسا.

  ين الداي والملكة ماريا األولى .، ب 1793ـ معاهدة هدنة في سبتمبر  2

  .1795سبتمبر  28ـ معاهدة سلم بين الداي حسن والملكة ماريا األولى في  3

 بين الداي الحاج علي والملكة ماريا األولى .  1813جويلية  14ـ معاهدة سلم يوم  4

غزو  وفي بداية القرن التاسع عشر ظلت البرتغال تناضل من أجل وجودها القومي بعد     
، مما أجبر ملكها على الفرار إلى ريوديجانيرو. وقد  1808الفرنسيين لهذه المملكة خالل سنة 

نتج ذلك الغزو إلى احتالل جزءا هاما من أراضيها . فاضطر ملكها إلى طلب التدخل مـن 
بريطانيا . فسارعت هذه األخيرة إلى تلبية النداء من أجل حماية مصالحها في جبل طارق ، 

مل على نجدة حليفتها البرتغال ، وتعزز التحالف بين البلدين مما أدى إبرام معاهدة تجارة والع
  .1810وصداقة بينهما سنة 
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وكانت من جهة أخرى تسعى بريطانيا لربط عالقاتها مع إيالة الجزائر، حيث عملت كل ما في    
ف الجزائر في أوقات وسعها من أجل أن تحظى بالمعاملة التي كانت تعامل بها فرنسا من طر

السلم والحرب . وكانت تسعى من جهة أخرى في نية غير معلنة ، إفساد التقارب الفرنسي 
على  1806الجزائري ، وتعطيل االقتصاد الفرنسي . فقد استطاعت أن تتحصل في سنة 

ر المؤسسات التجارية ، وذلك باستغاللها بطريقة غير مباشرة ، تترك الحرية فيها لجميع التجا
  ماعدا الفرنسيين.

وأمام توتر العالقات بين الجزائر والبرتغال ، التي ميزتها الكثير من المعارك الحربية بين   
بحارة البلدين خالل العقد األول من القرن التاسع . حيث تمكن البحارة الجزائريون في كثير من 

، وأسر العديد من البرتغاليعديد من وحدات األسطول وغنم ال  األحيان التأثير على تجارتها ،
  الرجال .

وإزاء هذه األحداث ، صممت بريطانيا على استعمال نفوذها هنا في الجزائر في صالح حليفتها    
  عاثرة الحفظ وتحريرها على األقل مؤقتا من مضايقات أعدادها .

من   ونةلشب  ( سافر سكرتير المفوضية البريطانية في1810وفي شهر ماي من نفس السنة )   
تلك العاصمة قاصدا الجزائر حيث أجرى مفاوضات مع السلطات الجزائرية لعقد هدنة، أو بعبارة 

  .أدق لوضع المواد األولى لمعاهدة الصلح بين البلدين  

دوالر . مضافا إليه مبلغ  690000وتقضي هذه النصوص بأن تدفع البرتغال إلى الجزائر مبلغ  
 615لبرتغاليين المحتجزين في الجزائر والذين يبلغ عددهم دوالر فدية لألسرى ا 337000

  أسيرا.

وكانت بريطانيا قد تعهدت بأن تستمر على استخدام نفوذها في الجزائر للحصول على عقد    
 معاهدة نهائية للصلح . 

وفي غضون السنة التالية دفعت السلطات البرتغالية الفدية ، وأطلق سراح األسرى البرتغاليين    
  المحتجزين في الجزائر .

أ.كورت الوزير   عقدت بين البلدين معاهدة صلح نهائية بواسطة السيد 1813وفي سنة    
دفعت  البريطاني المفوض لدى دول المغرب وقد احتوت هذه المعاهدة على ستة عشر مادة.

بأن تدفع البرتغال بموجبها إلى الجزائر مبلغا إضافيا قدره نصف مليون دوالر . كما تعهدت 
دوالر . باإلضافة إلى الهدايا القنصلية التقليدية وهدايا فترة كل  24000ضريبة سنوية قدرها 

، عين قنصل إنجلترا في الجزائر قنصال للبرتغال أيضا، وهو   سنتين. وعقب عقد هذه المعاهدة
  يتقاضى من أجلها المرتب والمنح العادية .
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  1830-1519تاريخ الجزائر الحديث 
 السداسي: الثالث

 2ماستر 
 2اسم الوحدة: العالقات الجزائرية األوربية 

 أ.د. عبد القادر فكاير

 
 الحديثةخالل الفترة  الهولندية يةعالقات الجزائرال -2

 
 ـ ظهوردولة هولندا وتوسعها الخارجي : 1
صررا  السابيري والرد ني الرهد هرهد   اللسربع  شررر إ رر إلى الوجود في أوائل القرر  اهولندا ظهرت      

كب ر  هولنردا جر ما ارب الرنمد المنخفضرة األيرنب اة   ال ري  المنخفضة في ظل الحكر  األيرنب ي  األراضي 

  علجاكرب   اللوكسرمنور،   وهرمبر فر سرب   كب ر    ر لل ارب  هولنرداكب    ض  الرنمد ال ري  فلرل الارو    

 مب   كثار اب ينعة شرر إقلا
لقد كب   الممحة شبام رئاساب في  مو االق صبد في النمد المنخفضة  فقد اي طبش  في خمر عض         

وار ررة أليررنب اب وأصررنح  شررررات السررناب أ   صررن  أشورر  الرردور االق صرربد ة وااليرر عمبر ة فرري العرربل    

وأار كب والهند   وا  ررت يفنه  والنر غبر في النحر  ووي  الهولند و   ربطه  في أراضي همبر أورعب 
  نلطاق والم ويط واألطلسي والهبددفي عحبر ال

اد نة شنداب ا  قل إلاهب ال جبر اب  1585انه ينة  داهولنلس ردا  ارك  الحابة االق صبد ة وأصنح  أا     

Anvers))  هو مب   قبد كور ولاس 1595  وفي ينة   أورعبأصنح  اب أكنر المراك  ال جبر ة في  ال ي
يفب  وا ج   حو الرواطئ الغرعاة إلفر قاب  ح رى وصرل إلرى رأل الرجربم الصربل    وانر   4أيطوال اب 

 ارك ا  جبر ب   هبأقب  فاوجبوة ج  رة ذهب إلى 
شلى  Guinéا طلق   مب و  يفانة هولند ة  حو شدة جهبت   فحط ععضهب في غاناب  1598وفي شب        

وا جهرر  أخررح  حررو الهنررد شنررر هررواطئ إفر قارب  وشرربد النحرربرة الهولنررد و  إلررى هرواطئ إفر قاررب الغرعاررة 

عمده  عمخ لل النضبئ  ال ي كب     وفر شلاهب المنبطق ال ي  صدرهب اثل العبج واللفلف والرربد والقهروة  

نوا  اب أجل   1602وال واعل   وقد  وجه  ههه الرحمت إلى   ياس هركة الهند الررقاة الهولند ة ينة 
ولمب كب   انطقة النحر الم ويط جهاعة   قبطر شلاهب اخ لل القوح يوام المطلرة شملاة اب  لك الخارات  

إلى حوض  لاربركوا ا  األورعااب  سعو   يفنه شلى اابه    أو الواقعة خبرج  طبق    أريل الهولند و  

 اب جب نه  لفرض وجوده  فا    
 : 1622سنة  وإبرام معاهدةإلى الجزائر  كورنليس بيجناكير األولى رحلةـ  2
ئرر اه مرب  الردور لقد أ برت المراكر  ال جبر رة ال ري كرب   ح لهرب الفر سراو  فري السربحل الرررقي للج ا     

  وخبصررة الهولنررد اب واال كلارر    وقررد  ورر  الهولنررد و  أشمرربر شدوا اررة ضررد السررواحل األورعاررة األخرررح

   1616  والهد أدح إلى  خر نهب  وفي ينة  1610اد نة جاجل ينة  شلى إينب ب ار ركة ا   الج ائر ة 

هن  هولندا هجواب آخر شلى يواحل  فس المد نة ا  األيطولاب األينب ي واال كلا د   وانره عدا رة العقرد 
 الثب ي اب القر  السبع  اه م  هولندا عإريبر انعو اب لهب إلى الج ائر اب أجل ال وصل ال فبقابت هد ة     

ا طلرق الرهد (  (CornelisPynackerوهرو انعو رب إلرى الج ائرر حكب  هولندا ريبر أواب أجل ذلك       
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ين منر وصل إلى اد نة الج ائر  وظل في  3يفان اب حرعا اب   وفي  واع  1622جو لاة  7اب عمده في 

عرا  فري يرم  والمطبلنرة عمهمة ال وصل ار  الج ائرر اب إلرى ال   اكلفبأك وعر 18اد نة الج ائر إلى غب ة 
ايرر قنل المنعررو   نب  ـع حر ررر كررل األيرررح الهولنررد اب دو  اقبعررل   وقنررور يررم  و  حرربلل ضررد األيرر

الهولندد اب قنل النبهب حساب حماد آغب قبئد جرـنود اإل كرربر ة   وكرهلك ارب طرري الرد وا    أشلر  النبهرب 

ئر ب  ر  أيرهره  ارب أيارا ج ا 12 دو  شودة حساب المنعو  الهولندد   ع   شقد السم  ياكو  اس حام
عاجنربكار ععرودة األيررح   و حصرل ارب جه ر  شلرى وشرد  وشد 1622أك وعر  1و في   طري الهولند اب 

  ععثرة عاجنربكار عرإعرا  وقرد  وجرفلورا      1500عإشداد  صب لمعبهدة يم    ووافق المنعو  شلـى دف  

ارب الررهر غربدر المنعرو  الهولنردد  18و فري  عنردا  14اح روت شلرى ا فبقاة في ههر أك وعر عاب النلـد ب 
  الج ائر إلى  و س 

 : 1630ـ حملة يوحنا فندلسين 
لقد شرف  العمقبت الج ائر ة الهولند ة  و را خرمر شقرود الثم انرب   واألرععانربت والخمسرانبت ارب      

وفري ويرط هرها الجرو   عقرودهرهه الي خرمر فر  و اب  فسر هرها الجرو  غاربل القنبصرل الهولنرد اب 17القر  

المرحو  عاب النلد ب أريل  هولندا يفان اب حرعا اب   شلى ا نهرب السراد ب  وحنرب فاندلاسرب وأ طو ارو دد 
  كاسار
 21  وععد ههر اب وصرول  إلرى الج ائرر فري  1630وصل فاندلاسب إلى اد نة الج ائر في جو لاة        

أصنح  حقاقة   لقد  نبدر الطرفب  اللو  والع بل و رفض السم    ووض  أوت   أيفرت شلى أ  الحرل 
الج ائر و  إلى فاندلساب ععد  جدوح إعرا  اعبهدة دو  حضور القنصل   ولمب لجر  فادلسراب إلرى الحرد   

شب السفب الهولند ة المح لة اب طري الج ائر اب رد شلا  الج ائر و  ع    الهولند و  قد اير ولوا أخاررا 

اير ولى شلرى يرفانة ارراد رال  وكرب  ألرل فلرورة   70شلى يفانة ج ائر ة شلاهب حمولة قدرت أكثر ارب 
 هخصب    36ال بععة لرركة الهند الغرعاة وكب  شلى ا نهب   (l’hirondelleهولند ة  دشى السننوة )

فان اب الحررعا اب ولعل السنب المنبهر للحرل عاب النلد ب هو هرول شررة أيرح اسراحااب إلرى السر      

الهولنررد  اب الل ررب  حمل ررب المنعررو  الهولنرردد  وقررد رفررض عحبر هررب إرجررب  األيررـرح الهرربرعاب   وذكرررت 
الروا ة الهولند ة أ  الج ائر اب خاروا المنعو  فندلساب عاب الحرل وعاب إرجرب  الهربرعاب   فبخ ربر هرها 

مر شود   إلرى عرمده ال ري علغهرب فري د سرمنر األخار الحرل   ووشد ع    ياعود واع  خمساب يفانة   وخ

حبور االي امم شلى الج ائر اب في النحرر ارب أجرل إعرداله  ع يررح هولنرد اب ارب الج ائرر   لكرب  1630
الن اجة كب   اخانة إذ ل    مكب اب أير يوح أرععة ج ائـر اب فقط   عانمب  مكب الج ائر رو  ارب جهر ه  

 هولندد  500يـفانة هولند ة وأير  23اب اح مر  1630خمر الرهور األخارة اب ينة 

 Michel Adriaensz De Ruyter :1655تر األولى ياتز دي رويـ حملة أدر
 ر  الهد أشطرى  علامربت   للقارب  عربح مر  رغن  هولندا في إريبر حملة ضد الج ائر عقابدة دد رو      

   1655بري اد نرة الج ائرر فري  هب رة أوت شنداب علر  رو  رر ارر وحرق أو غرق األيطور الج ائرد  

أشطى األار ع نصاب العل  اإل جلا د شلى  مب اة يفب   وحراق اب وذلك عهردي اغبلطرة الج ائرر اب    ر  

 ر  أريل  م ة يفب لمق رال اب اد نة الج ائر و س طل  الوض    وقد أعلغ  النعثة االي طمشاة دد رو
 وإحدح شرر يفانة راياة فا   خمسة انه  احماة داخل الرصال ع  هب هبهدت أهخبصب في المانبم 

  لكب ال واع  النحر رة واألاطربر  لامعنبم شلى ههه المعلوابت قرر رو  ر إريبر حراقب   إلى المانبم      

  أوت  صب الهولند و  شلى أيطوله  أشم  عمده  و قدا   حو اد نة الج ائر 30  وفي  ذلكانع   اب 
فلرورا   250ب في اكب  ععاد شب القهائل الج ائر ة   وأراد روو  را أ   جرل حو  في ان  ري  السف

لكل ا طو  اس عد للمخبطرة عبلههبل إلى المانبم عبلحراقبت خبصة وأ  النحر كرب  هبدئرب فري هرهه اللالرة   



3 
 

عررب اررب حارر  ا سررحب راجولررها وفرري الاررو  المرروالي فرر دره عرر   الهجررو   فرري هررهه الحبلررة  كررو  اسرر حام  

اضاق جنرل في  عانهمباعركة  ووقع اب إحدح شرر يفانة   يطور ج ائرد ع اصطد  ق جبم وفي طر 
  وشدد آخر وق  فري األيرر  وواصرل الج ائر رو  ارب أرععة يفب  كمب فقدوا ج ائرد  120 ق لفطبرق  

 يفانة هولند ة   35اب غن   1661ـ1656جه ه  حرعه  ضد الهولند اب اله ب  مكنوا خمر الف رة ابعاب 
 : 1662ـ حملة رويتر الثانية على الجزائر 

 1662أفر رل  5و فري  السلطبت الهولند ة دد رو  ر للمررة الثب ارة إلرى الج ائرر فري اهمرة يرم  أريل   

أفر رل   لقرد عقري دد رو  رر فري السرفانة  13أ ب   وغبدرهب في  8اك  فاهب  وصل دد رو  ر إلى الج ائر
  لقرد قبعرل هرها الررخ   Gilbert de Uyanenلى النر و ولى ال فبوض عبي  دد رو  رر دو  أ   ن ر إ

 7هولنرد ب وأكثرر ارب هرها أيرفرت شلرى هد رة لمردة  55يفاب  آغب   لقد أدت هرهه المفبوضربت إلرى  حر رر 

أههر  ص  شلى شرد   عررض النحربرة الج ائرر اب إلرى السرفب الحرعارة الهولند رة   كمرب  صر  شلرى حرق 
ئرر اب فري  حصررال اإل ربوات شررب السرل  اإليررنب اة و اإل طبلارة الموجررودة شلرى ظهررر السرفب ال جبر ررة الج ا

 للقاب  عدور قنصل  Andries Vander Burgh المدشو أحد رجبه  صب دد رو  رالهولند ة   و 

 : 1664ـ حملة دي رويتر الثالثة 
أفر رل  11م األيرح   فقرد غربدر عرمده فري أريل  هولندا ارة  أخرح دد ور  ر  حو الج ائر الف دا      

فلرورا  لكرل هرخ    وهرو انلر  كربي  500علر  ا ويرط الفد رة   ألرل فلرورا  8ارداف  و  4واع   1664
يرفانة إلرى  12وصرل دد رو  رر فلرورا  شلرى رأل أيرطور ا ر لل ارب  ل حر ر كل األيرح الهولند و  

جروا  و أعردح لد ر  رغن ر  فري اف ردام كرل  30  قبعرل شلري آغرب   روو  1664جروا   19اد نة الج ائر فري 

 55فلورا  لكل هخ    اي طب  دد رو  ر أ   ف دد  500األيرح الهولند و    وأ   شلى اي عداد لدف  
 ألل فلورا   50أيار  اقبعل 

عر   دد رو  رر كرب  اه مرب   Gerarde   Van  KrieKenأضربي الكب رب الهولنردد فرب  كرر كب          

ألل فلورا    لكب آغب طلرب انر  دفر   30عبف دام ع يرح هولند و  آخر ب   اقبعل  المنل  الم نقي ل  النبل  
   انبل  ابلاة ار فعة اقبعل أيرح اساحااب أجب ب

 :1670ـ الحرب اإلنجليزية الهولندية على الجز ائر  
  و وررا ل رو ر العمقربت  الج ائر رة  1668 را امرب أدح فري يرنة  ردت العمقبت الج ائر ة ا  إ جل      

الج ائرر اب   جربم ذلرك ععرد أ  هب الحررل شلرى الهولند ة كهلك   قرر النلدا  األورعاب  ال عبو  اب أجل 
هرربج  النحرربرة الج ائر ررو  يررفانة حرعاررة هولند ررة    اجررة لهررهه العملاررة الحرعاررة ا صررل  القارربدة الهولند ررة 

ة اإل جلا  ة   و   اال فبق عاب الطرفاب شلى إريبر أيطور ار ره   ركل اب خمسة يفب إ جلا  رة عبلقابد

 ( و أرععة يفب هولند ة  ح  قابدة  و لاب  فرب  جنر  Richard  Allen ح  قابدة الضبعط ر ربرد ألاب  
Willem Van Gent )    عنربما شلرى  علامربت دد رو  ررDe Ruyter ي اضراق  ر   جمار  األيرطور فر

  الرهديرفب كنررح  7اب اش رض هها األيطور المر ره أيطوال ج ائر ب  1670جنل طبرق   وفي أوت 

 1800األيررطورشلررى ظهررر وارردفعب    30   حمررل كررل انهررب شلررى األقررل كررب  قبداررب اررب المحرراط األطلسرري 
يرفب إلرى  6 أيرار   و لمرب شلمر  القاربدة الج ائر رة عربلكماب األورعري   جنحر  200ج ائرد و أكثر ارب 

حر رر اب القنض إال شدد اب الج ائر اب الجرحرى   و  "ألاب"و "فب  جن "السواحل المغرعاة ول    مكب 

 حط  اإل جلا  شررة يفب في اانبم عجب ة   1671  وععد  ينة شددا اب األيـرح المساحااب  
 ( 1676ـ  1675ـ رحلة توماس هيس األولى إلى  الجزائر: )

 1674في إجرام ا صبالت ا  هولنردا   حار  ععر  فري هرهر اربد ارب يرنة ودت  قد ئرالج ا وكب        
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الحرربج احمررد ريرربلة إلررى حكررب  هولنرردا أشلررب فاهررب شررب رغن رر  فرري إقباررة شمقرربت طانررة عرراب النلررد ب   كررب  

قررر حكرب  هولنردا  1675 يرنة حمد   إذ في ههر أفر رل ارب ال جبول الهولندد انسجمب ا  رغنة الحبج ا
  وابل هاس إلى الج ائر كمندول شب هولندا  إريبر
   1675ك روعر أ 13وصرلهب فري ف وج   وابل هـاس شلرى رأل أرععرة يرفب حرعارة  حرو الج ائرر         

 9 وصرل الطرفرب  إلرى إعررا  اعبهردة فري  اهرهر 18و ععرد إقبا ر  فري الج ائرر لمردة   اي قنل  الحبج احمرد
األيررح   وقرد خصصر  الهربد يرفانة حرعارة لنقرل الفد رة إلرى     علق هرهه المعبهردة ع حر رر  1677ابد

 الج ائر   اب أجل ضمب  شودة األيرح إلى عمده    
أيرارا  ر   590شنرداب أعرر  اال فربق شلرى  حر رر األيررح كرب  فري الج ائرر  1677شلمب ع    اب ابد      

آلخرو  فمب أصور ألمب اة و اب أصل هولندد   أاب ا 420يفانة هولند ة اب عانه   70هحنه  شلى ظهر 

اداف    و فري  فرس السرنة غربدر  واربل هراس  8ايكند بفاة   وقدا  هولندا اقبعل هها اال فبق إلى الج ائر

 ( ( Gacobus  Tolliusععد أ   ره في الج ائر قنصل عمده   ذلك  و 1680ابد  8الج ائر وذلك في 
 ـ عودة هيس إلى الجزائر:    

  حارر   عرضرر  اد نررة  1681ي حبلررة حرررل ارر  فر سررب  انرره ا رردالشهب فرري أك رروعر كب رر  الج ائررر فرر    
(   في ههه الوروي  وج   واربل هراس اررة Duquesneالج ائر لقصل  ولى زشبا   القبئد دوكاسب  )

أك وعر واع  انل  ابلي قام ر   17  حا  وصلهب في  1682 ب اة إلى اد نة الج ائر في عدا ة خر ل ينة  

ألررل اخصصررة ل يرررح فرري اد نررة أاسرر ردا    قررب  عجمرر  جرر م انهررب  115لررورا  اررب عانهررب ألررل ف 170
JOHNNES HEES  1664في العبصمة الهولند ة   وكهلك المنل  الهد ل   نفع  دد رو ـ ر خمر ينة 

(  رولي أارر  حر رر أيرراهب عنفسرهب   (ZELANDEالهولند رة     وفي هرهه األ نربم فضرل  اقبطعرة ز لنردا

 42 ردام فشملابت الجم   وقد اي طبش  ههه المقبطعة قنل وصور  وابل هاس إلى الج ائر ارب إفنوم  
أيار اله ب     قله  إلى هولندا شلى ظهر يرفان اب حررعا اب حار  دفر  فري الم ويرط  82أيار اب اجمو  

 فلورا  شب الرخ  الواحد  750
أيارا اب اقبطعة ز م دا    40ئر اب عانه  اب اواطنا  اب الج ا 80   ره ولمب غبدر هاس الج ائر     

ولمب كب   فلورا  للحصور شلى حر  ه  فامب ععد   12500واب أجل  حر ر األيرح الم نقااب أود  هاس 

المنل  المبلي المجمو    اخصصب ل حر ر األيرح الهولند اب   فإ  هراس لر   قر  عبف ردام األيررح األلمرب  

 واأليكند نبفااب   
حسن  العمقبت عاب الج ائر وهولندا ععد ز برة هاس ههه إلى الج ائر  حا  أعدح عبعب حسرب فري لقد       

شدة انبينبت شب    اده لحسب العمقبت ا  هها النلد   و جنب المربكل ار  الهولنرد اب ارب داار  عرمده فري 

 إ كل را   حرل ا  فر سب   كمب أ   ل    لق الهدا ب ال ي وشد   لند  إ ر  جد د السم  ا 
 :  1685ـ زيارة هيس الثالثة إلى الجزائرسنة 

في ز برة حماماة  1685لقد رج  هاس ارة أخرح إلى الج ائر العبصمة في اب ههر فافرد في شب       

عراال اب النبرود وهدا ب أخرح ذات قامة إجمبلاة  قدر عخمسة آالي فلورا    ول   كب  240  وجلب اع  

 ب اي عداد الي قنبل  أل   كب  ار ضالحبك  الحساب شلى 
هراس   Christofell Mathias(38واب جهرة أخررح أشلر  القنصرل الهولنردد كر سر وفل اب اربل  )      

  كب  قد 1684شب األوضب  السبئدة في الج ائر وع   حساب الهد كب  قد أعر  السم  ا  فر سب في أفر ل 

ار  هولنردا   وأضربي عر   السرفب ال جبر رة الهولند رة  صرح في شدة انبينبت شب رغن   العرا  فري يرم 
  جنب المجيم إلى الج ائر وأ هب ال  وهر إال  بدرا في اانبئهب   ابداا  السفب ال جبر ة الهولند ة ال  نحر 

 عصفة شبد ة في اانبم الج ائر فإ   اب الضرورد شلى السفب الحرعاة الهولند ة أ   وهر اب حاب آلخر  
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    وجسبت هرها القنصرل  صرل إلرى انعرو  عرمده   فرإ  حسراب أعردح  رحبعر  خرمر اير قنبل  واب كب      

للمنعو  الهولندد وادح الصداقة ا  هولندا ووشد ع    ياعبقب النحبرة المره ناب   ودشرب عصرراحة السرفب 
ال النبرود كمب الهولند ة شلى ال وقل في اانبم الج ائر   وفي المقبعل كب   جبول هاس أ  قب  ع فر   عراا

  1682أيرح هولند اب اله ب ل       حر ره  في ينة  10قب  عبف دام 
اربرل   أوضرر  حسراب المررربكل الم علقرة عقلررة  رردد النحر ررة  24وفري ز رربرة الرودا  ال رري جررت فرري      

 الهولند ة حا  أكد اثل يلف  هعنب  آغب   شلى ضرورة اي عمبر  موذج اوحرد للرا ربت   شروض النمربذج

  المخ لفة ال ي  قداهب المقبطعبت والمد  الهولند ة 
  1816ـ الحملة االنكليزية الهولندية على الجزائر 

اررف مر فاانررب عبيرر  الرردور األورعاررة اللررورد اكسررمو  لضرررل الج ائررر عبيرر  وضرر  حررد اليرر عنبد كلررل      

اطرم  عطناعرة ال حصرانبت    الحملرة شلرى االمساحااب   وكب  اللورد اكسمو  وفو  كبعلاب الهولندد قبئرد
( والضرربعط ز قررل Wardeو وررب  الرردفب  عمد نررة الج ائررر  ال رري زودهمررب عهررب الجبيويرراب النقاررب و رررد )

Ziewgel))   وكرب  الج ائر رو  شلرى شلر  عحركرة األيرطور المسراحي   الرهد كرب    جرور فري الم ويرط

  ووضر  ال حصرانبت و  ر  المراكر  الدفبشارة وعناة الدور األورعارة السرا ة  جربه عمدهر    ولهرها قرباوا ع ع
 كمابت السمح شلى أهنة االي عداد  

أوت  وشلرى الفرور طلرب اللرورد  27وصل األيطور اال كلا د الهولندد المرر ره إلرى الج ائرر  رو       

اكسمو  اب الداد شمر عبهب شقد الصل    وأ   كو  الرد فري خرمر يربشة واحردة فقرط   وكرب  رد الرداد 
عبدرت القوات المساحاة في ضرل اد نرة عبلقرهائل    ئهبر المسفولاب عبلرفض  ألواار األاارار   شندوكن

وقد وصل الداد شمر عبهب المعركة حا  قبر : )) لقد كب ر  اعركرة حباارة الروطاس داار  إحردح شرررة 

حورة يرام ل   ررح دقاقرة راحرة واحردة   إذ أخرهت   هبطرل شلانرب فري كرل ل…يبشة و م  وشرر ب دقاقة
وافرا اب القنبعل الصغارة والكنارة الحج ((   وقد قربو  الج ائر رو  العردوا  عكرل قروة   ح رى جعلر  قبئرد 

 الحملة اال كلا د اكسمو   قور : )) ل  أرح في حاب ي أشدام  حبرعو  عإ مب  و نبت وج ش كهفالم ((  
لسررفب ال جبر ررة الج ائر ررة  و حطمرر  لقررد كب رر   الخسرربئر المبد ررة جسررامة   فقررد أحرقرر  كررل النررواخر وا

وعلغرر  الخسرربئر النرررر ة اررب  ال حصررانبت واانرربم الج ائررر خررمر يرربشة واحرردة  ورررا لكثرررة القصررل   

 الج ائر اب   م مبئة عاب ق ال وجر     أاب اب الجب ب اال كلا د والهولندد فكب  أكثر اب  مب مبئة ق ال  
قنصرلاة األار كارة أ  الج ائرر اب قنلروا عررروط الصرل  ال ري وشب  هب رة المعركرة ذكرر  قر رر حررر فري ال

 أيار اساحي عدو  فد ة   1200قداهب إلاه  المن صرو    واب أه    بئجهب إطمق يراح أكثر اب 

 معاهدات الجزائر مع هواندا: 

 وهي: 1818و 1622لقد أعرا  الج ائر ا  هولندا العد د اب المعبهدات ابعاب 
  1622اعبهدة أك وعر  -1
  1662اعبهدة أفر ل  -2
  1677اعبهدة اب أجل فد ة األيرح  -3
  1679اعبهد اب أجل اي عبدة السل  عاب النلد ب  -4
  1680اعبهدة السل  الدائ   -5
  1726اعبهدة السل   -6
  اعبهردة  حربلل دفربشي عراب هولنردا وإيرنب اب ضرد إ ربالت الج ائرر و رو س وطرراعلس الموقعرة فري -7

(Alcala de Henares)   1816ت أو 10 و  
  1816أوت  28اعبهدة يل  عاب الك هولندا وداد الج ائر  و   -8
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 اإليطالية مع الدويالت  عالقات الجزائر-3

 

 هي األكثر تتحضرا في قارة أوربا ، 15كانت األراضي اإليطالية مع بداية القرن الـ     
وفلورانسا والبندقيو. ورغم ذلك لم تكن موحدة ، وظلت مقسمة إلى دويالت مثل نابولي 

 17و  16وكانت إيطاليا تعيش عصر النهضة منذ مدة قرن على األقل. وفي القرنين  الـ 
تحكم في أجزاء كبيرة من األراضي اإليطالية كل من األسبان والنمساويين، وتعرضت إيطاليا 

اإلسبان ، إال أن أباطرو هابسبورغ النمساويين تبنوا التنوير لتحسين لنهب ثرواتها من 
األوضاع االقتصادية مما جعل المدن اإليطالية الكبرى تكون أرضا خصبة للنقاشات الفكرية. 
يالة الجزائر خاصة فيما  وفيما يلي بعض مظاهر العالقات بين بعض المدن اإليطالية وا 

برام المعاهدات  يتعلق بالمجابهات العسكرية  .وا 
كان لجنوة حضور كبير ونشاط واسع في الحوض الغربي للبحر المتوسط منذ  جنوة: -1

العصور الوسطى، حيث كانت تربطها عالقات مع بالد المغرب خاصة في المجال التجاري. 
وعندما ظهر البرتغاليون وسعوا إلى السيطرة على الطرق التجارية ، وقاموا باحتالل سبتة 

، اضطر ، ثم قاموا بتوجيه حمالت على مراكز تجارية في المغرب األقصى 1415سنة 
الجنويون إلى التحالف مع إسبانيا التي كانت هي األخرى التي كانت منهمكة في حرب 
االسترداد، والتوسع إلى البالد. استغل الجنويون ذلك الوضع وراحوا من جانبهم يحتلون 

فرد.  600، وقد بلغ عددهم آنذاك نحو 1513عام  جيجل وأقاموا بها قلعة لصيد المرجان
خوته من تحريرها سنة   . 1514واستطاع عروج وا 

عزم دوق توسكانا فرديناند األول على غزو مدينة : 1607على عنابة توسكاناحملة  -2
 عنابة بإسناد هذه المهمة لفرسان القديس ستيفان . وكانت مدينة عنابة في نظر التوسكانيين
أنها كانت تشكل مصدر قلق وتهديدا للمصالح التجارية لتوسكانا، إلى جانب فقدان جمعية 
فرسان القديس ستيفان لعدد معتبر من بحارتها في هذه المدينة. إلى جانب ذلك كانت مدينة 
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عنابة تمثل سوق لتجارة الرقيق المسيحيين، فكان الهدف من غزوها أيضا هو تحرير األسرى 
، وكان 1607سبتمبر نطلقت حملة توسكانا هذه من مدينة ليفورنو في شهر المسيحيين. ا

ة، تحمل على متنها ألفي جندي عدد آخر من المتوطعين، نيسف 14األسطول يتشكل من 
تحت قيادة سيلفيو بيكولوميني. لقد قاومت المدينة الهجوم التوسكاني بكل قوة ، غير أن 

مكن الغزاة من محاصرة أماكن تواجد األسرى وتم تحرير العديد  التفوق العسكري التوسكاني
منهم، وعندما سمع التوسكانيون بقرب وصول النجدة العسكرية من الجزائر اضطروا إلى 

إلى عقد معاهدة. حيث سمحت المعاهدة لسفن  1748وتصل البلدان في سنة  االنسحاب.
 . العاصفة( –ضرورة )المطاردة توسكانا االحتماء في الموانئ الجزائرية في عند ال

تعد البندقة من أهم المدن اإليطالية ذات  :1763 البندقية-المعاهدة الجزائرية -3
النشاط التجاري والسياسي في البحر المتوسط. لقد تمكنت هذه الجمهورية من الحفاظ على 

د مع وهذا ما دعاها إلى عق، لباب العالي إثر سقوط القسطنطينةعالقاتها السلمية مع ا
 اإلياالت العثمانية خاصة الجزائر وتونس.

عقد اتفاقيات مع الجزائر وتونس، فأوفدت الدولة 1720 في سنة  عزمت البندقية    
العثمانية مبعوثا إلى اإليالتين وطلب من الحكومتين إلى مندوبين إلى الباب العالي للتفاوض 

. غير أن هذه االتصاالت باءت بالفشل بسبب معارضة التجار البنادقة مع ممثلي البندقية
بحجة تحمل مصاريف المفاوضات. وكانت البندقية تحتج لدى الباب العالي ضد البحارة 
الجزائريين وكانت الدولة العثمانية ترد عليها بضرورة عقد السالم مع تلك الدول. وهذا ما 

 ذكر منها:أدى بالبندقية إلى إجراء مفاوضات ن
(: كان روزاليم قنصال في إزمير، ورغم أنه 1754-1753مفاوضات نيقوال روزاليم ) -1

قضى قرابة سنة في الجزائر إال لم يوفق في النجاح نظرا لمعارضة القناصل األوربيين 
 بالجزائر ، والرياس، وكذلك التجار اليهود حفاظا على مصالحهم التجارية. 

ة لتاجر يهودي يدعى يعقوب بوشعرة للتفاوض أوكلت البندقي 1762وفي سنة  -2
 باسمهم، لكن مجلس الشيوخ سرعان ما تراجع وجرده من المهمة. 

برام معاهدة  -3 : حل جيرفازوني بالجزائر في شهر 1763مفاوضات جيرفازوني قيتانو وا 
جويلية ، وبعض مفاوضات مع حكام اإليالة تم االتفاق على عقد معاهدة بين البلدين . وقد 

وضع شروط المعاهدة اعتمادا على مشاريع سابقة ، واتفق الطرفان على بنود سرية تم 
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إلى الداي  تعهدت البندقية بمقتضى البند األول مبلغ من المال، وتقديم هدايا في المناسبات
آالف سكينة سنويا، كما تعهدت في  10وحاشيته. نص البند الثاني على أن تدفع البندقية 

أسير مسلم هدية للداي ، وفي المقابل تعهد الداي بإدراج بند يقضي  15م البند الثالث بتقدي
 بمنع السفن الجزائرية من الدخول إلى بحر األدرياتيك. 

مادة احتوت على مسائل مختلفة كانت تشغل الطرفين وعلى  23تتشكل المعاهجة من      
وحددت مجال الغزو المسموح به للبحارة الجزائريين ،  رأسها المالحة البحرية وحماية السفن ،

كما تناولت موضوع األسرى وكيفية معالجتها، كما تعرضت إلى المبادالت التجارية التجارية 
بالمائة. وأقرت الحصانة  5، وحددت الرسوم الجمركية المفروضة على سفن البندقية بـ 

ورغم تحفظ نواب مجلس الشيوخ منوحة له. الدبلوماسية لقنصل البندقية وحدد الصالحيات الم
البندقي حيث اعتبروها مذلة نظرا لما كلفتهم من مبالغ مالية ، فقد صادق عليها هذا 

  المجلس.
 معاهدات أخرى أبرمت من الجزائر والدويالت اإليطالية:

ة ، أبرمت إيالة الجزائر معاهدات أخرى مع بعض الدول اإليطاليإلى جانب هذه المعاهدة    
 هي: 

يالة الجزائر في   .1748ماي  27معاهدة سلم وتجارة بين توسكانا وا 
يالة الجزائر في   1748أكتوبر  8معاهدة سالم بين توسكانا وا 

يالة الجزائر في    1822أفريل  15معاهدة سالم وتجارة بين توسكانا وا 
        .1816أفريل  3معاهدة سلم بين الجزائر وسؤدينيا في 

  .م 1816 أفريل 03 - في بعراال فرديناند الصقليين ملك و عمر الداي بين سلم معاهدة
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 عالقات الجزائر مع الدويالت األلمانية-4

 19 -9نبذة عن الدويالت األلمانية مابين القرن 

الهجرات واسعة من قبل شعوب وقبائل ألمانيا  مسرح  كانت المناطق التي تشكل اليوم     

. وقد اصطلح على تسمية م 476عام مختلفة في الفترة التي أعقبت سقوط الدولة الرومانية 

سكان هذه المناطق الواقعة في وسط أوروبا بالقبائل الجرمانية. ولم تتوحد المناطق 

ثامن بقيادة الملك المذكورة في ظل سلطة واحدة إال مع قيام مملكة الفرنج نهاية القرن ال

ع ملكة الفرنج في مطلع القرن التاسمؤسس م.  748)- (814( كارل الكبير )شارلمان

إلى مملكة الفرنج الغربية التي انبثقت عنها فرنسا الحقا  دولتهتم تقسيم  تهوبعد وفاالميالدي. 

بعد بمملكة ، ومملكة الفرنج االشرقية التي سميت باإلمبراطورية الرومانية المقدسة، وفيما 

األلمان، وكانت تضم كذلك أراضي النمسا وسويسرا وشمال إيطاليا وبوهيميا وهنغاريا. 

انقسمت هذه اإلمبراطورية في العصور الوسطى إلى العديد من المدن والدويالت المستقلة ، 

وفي الوقت نفشه شهدت صراعات بين األسر الحاكمة والسلطة الدينية والمتمثلة في البابوية 

انعكس على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية. وقد أدت هذه األوضاع إلى  ما

بالمائة  80ظهور حركة اإلصالح الديني التي انبثق عنها المذهب البروتستانتي ، فتحول 

-1618من األلمان إلى المذهب الجديد. وقد أدى ذلك إلى اندالع حرب الـثالثين عاما )

لمانية ثمنا باهضا جرا  المعارك التي جرى معظمها عليها. ( دفعت األراضي األ1848

 360وانتهت الحرب بعقد صلح ويستفاليا ، الذي رسخ تقسيم المملكة األلمانية إلى قرابة 

ودوقية أو مدينة أو إمارة كنسية لكل منها رايتها، ما جعل الوضع يتميز دولة صغيرة 

ي االمبراطور ، وبين األمرا  الطامحين في بازدواجية السلطة بين الحكم المركزي ممثال ف

االستقالل. وتفاقم الصراع الحاد على الهيمنة في ألمانيا بين أسرة هونزولرن البروتستانتية 

في بروسيا وأسرة الهابسبورغ الكاثوليكية في النمسا، ما جعلهما يفشالن في التصدي 

ترتب عن القرن التاسع عشر. لسياسة نابوليون بونبرت في التوسع على حسابهما في مطلع 

 حروب نابوليون في أوربا أربعة نتائج تتعلق بالمناطق األلمانية هي:
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 وإحالل اتحاد الراين 1908سقوط اإلمبراطورية الرومانية المقدسة عام  -1

(Rheinbund)  تحت حماية امبراطور فرنسا  للدويالت األلمانية الغربية محلها

يشرف على الذي   (Diet)ا وكان لهذا االتحاد مجلسا يدعى دايت باستثنا  بروسيا والنمسا،

 اإلدارة المشتركة . 

دويلة ما ساعد على بد  بلور شعور قومي  38تقليص عدد الدويالت األلمانية إلى  -2

وتحوله إلى ثورة كراهية ضد الفرنسيين الغربا  في المناطق األلمانية الشرقية والشمالية 

 .1813بعد عام 

تحكم بروسيا والنمسا بقرارات الكونفدرالية األلمانية "البوند" التي تأسست سنة  -3

1815  . 

حدوث نتائج اقتصادية وخيمة على الدويالت األلمانية تزامنت مع األزمة الزراعية  -4

، وإغراق المنتجات الصناعية االنكليزية األسواق 1817-1816والمجاعة عامي 

 األلمانية.

 برمت معها الجزائر معهادة )هامبورغ(:أهم دولة ألمانية أ
 12هامابورغ ومنذ القرن تحت اسم  م811سنة  غهامبور الهانزا سست المدينة الحرة و مدينةأت     

من األعضا  األوائل ألقوى  غصبحت هامبورأتطورت المدينة و بالقرون الوسطى وعبورا

اتحاد  عضو في غأصبحت هامبور 1321 في عام  .وهو ما يعرف باتحاد الهانزا تجارى اتحاد

 مهددة هامبورغكانت . أصبحت إحدى مدن االمبراطورية األلمانية الحرة 1618 و في عام الهانزا

 االحتفاظ من تمكنت ذلك ومع ، الدنمارك مملكة قبل من األقويا  الجيران قبل من باستمرار

 مع الدبلوماسية االتصاالت الماهر واالستخدام هاحول الرائعة التحصينات بسبب باستقاللها

 الرغم على ، ذلك على وفرنسا.عالوة العظمى وبريطانيا هولندا سيما ال ، األخرى القوى

 بطريقتها االزدهار من تمكنت فقد ، المسلحة والصراعات الحظر عمليات من العديد من

 الرئيسي السبب بالتأكيد الجغرافيا كانت. 1800 إلى 1520 من القرون مر على الخاصة

. أساسي حياة شريان بمثابة وكان للدفاع قابليتها من بقوة المدينة بالبحر ارتباط زاد. لذلك

 مجي  إلى بحاجة ، ألمانيا شمال في جمهورية مدينة دولة وهي هامبورغكانت   ذلك ومع

 ،( علمها تحت يكون أن يفضل ولكن) علم أي تحت المحملة التجارية للسفن دائم وذهاب

 نطاقها ووسعت أيبيريا األطلسيالمحيط  مع قوية وتجارية شحن روابط هامبورغ طورت

 هي الوجهات هذه كانت. المتوسط األبيض البحر في حتى عشر التاسع القرن تسعينيات في

. المبكر الحديث العصر من األفضل الجز  في هامبورغ في للشحن ربحية األكثر الفروع

 مر على والجزائر هامبورغ من أطقم بين البحر في العنيفة المواجهات مئات حدثت

 شمال أرض على هامبورغ سفن من بحار 5000 إلى يصل ما استعباد تم وقد القرون،

 .الحديث العصر أوائل في إفريقيا

  :1751فيفري 22معاهدة الجزائر مع هامبورغ في 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/1321
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/1618
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كانت الدول األوربية كلما تضايقت من دفع اإلتاوات والضرائب والهدايا المفروضة عليها 

كانت تنظم حمالت ضد الجزائر منفردة أو مشتركة. وكان هذا الشأن  من إيالة الجزائر ،

نتا من الحصول عليه بفضل ينطبق على هامبورغ وتوسكانا اللتات طالبتا بالسلم وتمك

نشاطهم في البحر المتوسط ، لكنه لم يدم طويال. حيث استأنف البحارة الجزائريون الهدايا

امبورغ تدفع اإلتاوة في شكل أدوات حرب والتعرض لسفن هذه الدول. وكانت إمارة ه

وتموينات بحرية وهدايا أخرى. وفي األخير وقعت المعاهدة في عهد الداي محمد بكير باشا 

(1748-1754 .) 

ربيع  26عقدت معاهدة سلم دائمة بين إيالة الجوائر ودولة مدينة هامبورغ بتاريخ       

 دا وفيما يلي بعض بنودها:بن 22م. تتكون من 1751فيفري  22هـ/1164األول 

م، تم االتفاق على إقرار 1751هـ الموافق لعام 1164: في هذه السنة من عام 1البند 

ت سلطتها هامبورغ وكل الرعايا الذين هم تح سلم متين راسخ ودائم بين شيوخ جمهورية

نائبه وآغا الجزائر  من جهة، واألمجد محمد باشا والديوان الموقر لمدينة ومملكة الجزائر

وكل المليشيا المنصورة وجميع رعايا مملكة الجزائر من جهة أخرى بحيث أنه منذ اآلن 

 وفي المستقبل لن يحدث أي عدا  بين األمتين.

وكل التابعين لهذه الجمهورية  كبيرة كانت أم صغيرة ، إن سفن هامبورغ: 2البند 

يستطيعون االرتياد وبكل حرية حسب التقاليد المرعية بين الدول الصديقة إلى مينا  الدول 

الصديقة إلى مينا  مدينة الجزائر والموانئ األخرى التابعة لها , والسلع التي يتم إنزالها بها، 

جمركية مثل التي تستخلص من المائة من قيمة السلعة. رسوما  5لن يستخلص عنها سوى 

من التجار االنكليز والهولنديين. وإذا ما رغبت في إعادة شحن السلع التي يتم بيعها ، فإنه 

. وفيما لن يستخلص عنها أي رسم ، كما لن تعطل في سفرها في أي من هذه الموانئ 

اب يخص السلع المحظورة مثل البارود والكبريت واأللواح والخشبية وكل أنواع األخش

ب وكل األشيا  األخرى الصالحة لبنا  السفن والحبال والقار والقطران وأدوات الحر

 مملكة الجزائر لن يطالبوا بأي رسم عليها. األخرى، فإن مسؤولو

: جعل هللا هذا السلم متينا ودائما، ولكن في حالة حدوث ظروف تؤدي إلى القطيعة 18البند 

يقيم في مدينة الجزائر، وكذلك رعايا هذه أو إلى الحرب فإن قنصل هامبورغ الذي 

الجمهورية المقيمين في هذه المملكة يستطيعون البقا  في أمان تحت حماية النية الحسنة، 

سوا  في حالة السلم أو الحرب. وإذا ما رغبوا في االنسحاب والخروج من البالد فلهم 

ذلك خدامهم حتى ولو يوجد الحرية في ذلك، فلن يوقفوا ولن تحجز ممتلكاتهم وأمتعتهم، وك

 من بينهم من هو من مواليد الجزائر. 

إذا وقعت بعض الحوادث الخاصة ، أدت إلى انتهاك ترتيبات هذه المعاهدة فإنه : 22البند 

وهذه الحاالت  لن يستخلص منها نتائج من شأنها زعزعة السلم الذي يبقى متينا وراسخا ،

لن تضر أبدا بالصداقة التي يجب أن تستمر وتكون دائمة. فعلى األشخاص المتضررين من 
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هذه التجاوزات االكتفا  فقط بالمطالبة بالتعويضات الالئمة عن األضرار التي لحقت بهم ، 

  . ومعاقبة المتسببين في ذلك ، آلن نيتنا خالصة وكلمتنا ال رجوع فيها

مبورغ إلى إلغا  المعاهدة بضغط من إسبانيا. وهذا ما جعل العالقات اضطرت ها      

الجزائرية األلمانية بما فيها هامبورغ ال تسير على ما يرام . لذلك كانت دول ألمانيا مثل 

جميع الدول األوربية، كانت ممن ظلت تناور لعقد معاهدات وأحالف ضد الجزائر ،وكان 

في برلمان فرانكفورت قد طالب  1817في ديسمبر  آخرها تدخل البارون فون هومبولدت

 أوربا بعقد حلف عام ضد الدول المغاربية ، منها الجزائر.

 هامبورغ بين السالمأصدرتها هامبورغ تخليدا لمعاهدة  1751 فضية ميداليةل هذه صور

 . والجزائر
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