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 تقديرو  شكر 

  
 الواسعشكره على فضله نو  مد  هلل ععاىحنن أاملذكرة إال  هذه بعد إمتام اال يسعن

َّلا ِِبَللا  تَْوِفيِقي َوَما﴿
ِ
لَْيِه أُِنيبُ  إ

ِ
ُْت َوإ   ﴾عَلَْيِه تََوَّكا

 .88سورة هود، اآلية 
 يوما  حرفا   اتقدير اى كل من علمناللوفا  و اب وهي االعرتاف قوهلا انعلي كلمة واجب

 وعرفان شكر ةقف أمامكم وقفنلو ا املقام هذ صللن اليوم اما كن ؛أنتم الفلو 
 إبشرافها علينا اليت عفضلت "حالة خدجية " ألستاذعنا انشكر نوجه  هذا املقام ومن

 الطريق لالجتهاد واخلوض يف هذه املوضوع على هذه املذكرة فأضا ت لنا
 .التقديركل االمتنان و  فلها منا كما مل عبخل علينا أبية معلومة أو عوجيه

 ان ووجهنا من األساعذة خاصةالشكر اى كل من ساعدتقدم جبزيل نكما 
 .االحرتامتقدير و الفله كل " ي أمحدالدكتور جاليل" الفاضل  أستاذان

 .خالص الشكر هات فله منايبتوج الذي أكرمنا "جعفري مبارك"الفاضل الدكتور  وأستاذان
 .مسهابكل واحد   اإلنسانيةالعلوم  قسم والعرفان إى كافة أساعذةأيضا  جبزيل الشكر  نتقدم كما

 ابهلل زمال  الدراسة  كما نوجه شكران إى من عذوقنا معهم أمجل اللحظات إى من جعلهم  هلل إخوعنا
 .االحرتامكل هؤال  لكم مين فائق التقدير و 

 
طومة ومربوكةف                                                           



 

 

 

 

 

 إلاهداء

   ابهليبة والوقار إى من علمولا العطا  دون انتظار هلل إى من كللهم
 ان وعقديرا  بفضلهما عليَّا الكرميني عرفا هذا العمل إى الولدين أهدي

 .افية إن شا   هللوالع أطال  هلل يف عمريهما، وأمدمها ابلصحة
 

   كل واحد ابمسه   ايحياةوسندي يفإى إخويت رفقا  دريب 
 ،شيخة زوبيدة: إى من عذوقت معهم أمجل اللحظات صديقايت

 حليمة، مجيلة ،مرمي ،مسية، عائشة
 

 إى كل من يعرفين من قريب أو بعيد
 

 

 

 

  فطومة



 

 

 

 إهداء
 

ه وجعل الجنة مستقره طيب هللا ثرا إلى روح أبي الطاهرة

 (الحاج الطيب معطاهلل) مأواهو 

والوقار إلى من كان سندي ألاعلى في  الهيبةبإلى من كلله هللا 

النجاحات لألصل ما أنا عليه والدي الحبيب رحمة هللا 

 عليه

ي وسر نجاحي التي سقتني إلى أمي الغالية بسمة حيات

 الصبر أطال هللا في عمركالحنان و 

 دمحم ألامين :إلى أخي وسندي

 ،خولة، فاطمة، كريمة، زينب :إلى أخواتي

 .جاءمريم، ر  ،إكرام 

 ياسر، أميمة :إلى البراعم

 إلى جدتي أطال هللا في عمرها

 إلى أعمامي وأخوالي وخالتي

 .إلى كل ألاهل وأقارب ومن يحمل لقب معطاهلل

 

 

 مبروكة



 

 

 قائمة املختصرات ابللغة العربية 

 الداللة الرمز
 طبعة .ط 
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 :التعريف ابملوضوع وأمهيته
ل فشك ،خلارجيف  هلا مكانة املطل على البحر األبيض املتوسط املوقع اجلغرايف للجزائر أكسب

، فأصبح هذا املوقع مسرحا ألحداث واختالفهابتنوعها  واألمم، هذا املوقع حلقة وصل بني الدول
 .على خمتلف العصور العالقات الدولية على البالغرثر األسياسية وعسكرية وجتارية كان هلا 

دة أواخر العهد العثمالا الوالايت املتح فمن بني الدول اليت ربطتها عالقات مع اجلزائر
رحلة حامسة يف حث يف هذا املوضوع يكتسي أمهية ابلغة خاصة وأن اجلزائر كانت متر مبلباألمريكية؛ فا

 عالقاهتايف لتحوالت  انظر والقضائي؛  والدبلوماسي على الصعيد السياسي واالقتصادي والتجاري
 األمريكية وبية وكذلكور األخمتلف الدول  مع حنو الطابع السلمي اتالعالق اخلارجية واملتمثلة يف عوجه

 .م5971بعد سنة  خاصة
وسعيا منا إلبراز طبيعة هذه العالقة األمريكية اليت ربطتها ابجلزائر جا  موضوع مذكرعنا 

 : املوسوم
 م2449-2971العالقات اجلزائرية األمريكية 

من خالل بعض مصادره  األمريكيةيتضمن هذا املوضوع دراسة حتليلية للعالقات اجلزائرية 
  .ملتنوعة واملختلفة التوجه من الطرفنيا

يف حماولة فهم وعفسري العالقة بني اجلزائر والوالايت املتحدة األمريكية  عكمن أمهية املوضوع
ملعرفة خبااي هذه العالقة والكشف عن نوااي البلدين يف إقامة هذه العالقة بينهما، لتسليط الضو  

 . رسم خارطة طريق العالقة بينهماورصد إسهامات املعاهدات املربمة بينهما يف
كون     5889اى 5881كما عستمد هذه الدراسة أيضا أمهيتها كبرية خاصة يف فرتة من بني 

األمري استطاع عكوين دولة يف ظل واقع سياسي واقتصادي واجتماعي صعب وربط عالقات مع 
ت اجلزائرية األمريكية اليت  خمتلف الدول؛ لذلك هذا املوضوع يشكل دراسة حمورية حول بنا  العالقا

 .كان هلا إطار عنسيقي يربز أمهيته
 :أسباب اختيار املوضوع

وهي على النحو  هو موضوعيما هو ذايت ومنها ما ارعبط اختياران هلذا املوضوع بني ما هو 
 :التايل
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 .الشخصية يف دراسة العالقة اجلزائرية األمريكية رغبتنا -
 لناعشجعها يف دراسته و  رغبة لناع البحث الذي كانت شرو مبحالة خدجية  أستاذعناعرحيب  -

 .هذا املوضوع على ن وافقت على اإلشرافملواصلة البحث فيه بعد أ
 .ئر والوالايت املتحدة األمريكيةمعرفة أحداث هذا البحث وعطورات العالقة بني البلدين اجلزا 
احثني عديد من الب تمالاسيف البحث حول هذا املوضوع الذي بقليل ولو  حماولتنا لإلسهام -

 .حوله للبحث
 :املطروحة اإلشكالية

 بني ما األمريكيةلعالقات اجلزائرية ح اممالمتحورت إشكالية دراستنا هلذا املوضوع حول طبيعة 
 م5971-5889

 :فرعية وهياإلشكال الرئيسي عدة عساؤالت هذا وعندرج حتت 
ائر والوالايت املتحدة اجلز بني  اتالعالقسامهت يف بنا  ت اليت املعاهداعتمثل  فيما - 
 ؟األمريكية
 ؟األمريكيةيف عنظيم العالقات بني اجلزائر والوالايت املتحدة  5971معاهدة  كيف سامهت-
ما بني  األوروبيةلدول مع ا هعالقاع بنا و دولته عبد القادر بتنظيم  األمريف قام كي- 
 ؟م5889اى 5881

 :الدراسةأهداف 
 :دراسة إىهندف من خالل هذه ال

  .مريكيةدراسة حول العالقات اجلزائرية األستفادة منها أال وهي عزويد املكتبة بدراسة علمية لال-
  .ى ما كانت هتدف إليهإالوقوف عند بداايت هذه العالقات وجمرايهتا و  -
 م5889-5971إليها يف هذه الفرتة من شيا  املتطرق رصد أهم األ-

 :حدود الدراسة -
فالتاريخ األول ميثل اتريخ إبرام أول  ،م5889،م 5971ر التارخيي هلذه الدراسة منذ اإلطاميتد 

معاهدة مع اجلزائر؛ بينما التاريخ الثالا ميثل اتريخ سقوط دولة األمري عبد القادر وإهنا  العالقات 
 .آخر لتتجدد بعد االستقالل بشكل األمريكية مع اجلزائر
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 :ملنهج املتبع يف البحثا
يف املنه  التارخيي  متثلاملوضوع املعتمد يف هذه لدراسة هذا  نه ص املخي مافي ماأ       

ا ملا هو حمدد متسلسال وفقزمنيا وعرض الوقائع التارخيية وعرعيبها عرعيبا الذي وظفناه لسرد  ياالسرتداد
وكذلك وضوعي امل إطارهايف  راسة املادة التارخيية وصياغتهالد التحليل أداة يعتربف ؛خطة البحثيف 
 .والوقائع اإلحداثاملوجود يف االختالف  إلبراز

 :السابقة الدراسات
 :ومن بني أهم الدراسات السابقة اليت عاجلت هذا املوضوع متثلت يف

الدكتوراه  املقدمة لنيل شهادة ،م5881-5991اجلزائرية األمريكية  العالقات: أطروحة علي اتبليت
  . هذه األطروحة كثريا  يف فهم املوضوع خاصة يف الفصل األول ، فقد أفادعنالتاريخ ايحديثيف ا

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  ،خلليفة محاش نة اجلزائر خالل العهد العثمالااألسرة يف مديأطروحة 
 .التاريخيف 

 نسية األمريكية ومسألة اجلزائريةالعالقات الفر  أطروحة مناصرية معمر العايب اليت محلت عنوان
يكا من االحتالل ساعدعنا يف فهم موقف أمر  ،شهادة الدكتوراهاملقدمة لنيل م، 5884-5714

 . الفرنسي للجزائر
 :ملصادر واملراجعا

 . منهانذكر من املصادر واملراجع  لقد اعتمدان يف اجناز هذا البحث على جمموعة
 :املصادر

والذي  يف املغرب اريكمذكرات أسري الداي كارثكارت قنصل أم: جيمس ليندر كارثكارت -
كان كارثكارت ، فهبذه الفرتة التارخيي املتعلقعايشت ايحدث  شخصية هابعتبار  يعترب مصدرا مهما
بني اجلزائر وأمريكا جعله  ؛ ألنه يعترب وسيطايستغل الوضع ملصلحته الشخصيةو مييل اى األمريكيني 

 .بسبب األعمال اليت كان يقوم هبا يطلب املال من
كم طبيعة عايش األحدث حب م5848-5851ام القنصل األمريكي ابجلزائر ولي مذكرات  -

 .ابلعالقات اجلزائرية األمريكية خصص مذكراعه هذهوظيفته يف السلك الدبلوماسي، و 
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دراسات الاألسرى األمريكان ابجلزائر يعترب هذا الكتاب من  جيمس ويلسون ستيفن - 
 .ية األجنبية ونظرهتا للعالقات اجلزائرية األمريكيةأعطت نظرة عن املصادر التارخي املعاصرة اليت
م حتقيق أمحد عوفيق 5881-5918أشراف اجلزائر  قيبن مذكرات أمحد الشريف الزهار -
 . املدلا

أبو القاسم سعد  هلل، والذي ساعدان يف فهم عرمجة  حياة األمري عبد القادر، :عشرشل هنري -
 .رجيةاخلا أتسيس عالقاعهدولة األمري وكيفية 

 :اجعاملر 
قيمة علمية كبرية  م يعترب كتااب  ذا5881-5111وأورواب  اجلزائر: جون وولف ابعيست-
جا ت معطياعه مغايرة لوجهات النظر املسمدة من  ،تاريخ ايحديثالمتخصص يف  مرجع يعترب

 .املصادر الفرنسية
ى عطرق االذي  م،لية وهيبتها العاملية ملولود قاسم انيت بلقاسالدو  شخصية اجلزائرية -

ساعدان يف معاجلة وفهم و أفادان يف دراسة املعاهدات بني اجلزائر وأمريكا و  العالقات اجلزائرية األمريكية
 . عاهدات اليت عطرقنا هلا يف البحثبنود امل

 :البحث صعوابت
ابحث  لمي ععرتيه جمموعة من الصعوابت وإن اختلفت درجتها منعشك أن كل حبث  ال  
عرتضتنا يف االيت  ، وميكن حصر الصعوابتوعكوينه العلمي املعرفية واملادية إمكانياعه حسب ألخر

 :فيما يلي إعداد املوضوع
ان، مما وقف بسبب فريوس كورو  اجلزائرهبا  مير هبا العامل واليت أترثرتالظروف الصحية اليت  -

 .حائال بيننا وبني بعض املكتبات املتواجدة على مستوى والية أدرار
االستزادة واالستفادة من املصادر واملراجع جل من أ انا هلة اللغة األجنبية وعدم إعقانمشكل -

 . املكتوبة هبا
بعض املصادر واملراجع يف املعلومات خاصة من انحية ضبط التواريخ بني التضارب  -

 .وإلحصائيات
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 :خطة البحث
 فهارس خمتلفة إضافة ةعتكون من مقدمة رثالرثة فصول وخامتاعبعنا خطة  اإلشكاليةوملعاجلة 

بنود  أهماى  م عطرقنا فيه5851اى 5971 األمريكية الفصل األول للعالقات اجلزائرية خصصناف
 .املعاهدةهذه بعد  املسائل اخلالفيةوكذلك م 5971وعداعيات معاهدة 
م، ورصدان 5881-5851 األمريكيةالعالقات اجلزائرية فيه  تناولنافالفصل الثالا  أما

ضد اجلزائر وعطرقنا  األوروبيةاى الكتلة  أمريكاانضمام  ،بعد ذلك محيدويس ار اد الاستشهفيه 
دة اهى ذلك معإ وإضافة ،م5881للجزائر ي الفرنس من االحتالل أمريكا موقفى إ

 .م5851و5851
اى  5881 من األمريكيةاجلزائرية العالقات  الذي حيمل عنوانالفصل الثالث  وأفردان

 األوروبيةعض الدول وكذلك عالقته مع ب األمريفيه كيفية بنا  دولة  ناجلاعم 5889ة غاي
البحث خبامتة عضمنت وأهنينا  ريكيةاألمكذلك الوالايت املتحدة و  وبريطانيامنها فرنسا 

 .املطروحة اإلشكالية عن إجاابت
 



 

 

 
 
 
 

 :الفصل األول
 .م2421- 2971 العالقات اجلزائرية األمريكية

 .م2971عاهدة اجلزائرية األمريكية امل :املبحث األول
 .5971بنود معاهدة : أوال  
 .م بني اجلزائر والوالايت املتحدة األمريكية5971عداعيات معاهدة : اثنيا  
 .م5971مالحظات حول معاهدة اجلزائر والوالايت املتحدة : اثلثا  

 .م2971املسائل اخلالفية بعد معاهدة : ثاينالاملبحث 
 . أ.م.ني الداي اجلزائر ورئيس الوادلة برسائل املتب :أوال  
 .أزمة جورج واشنطن :اثنيا   

.م5851-5854قطع العالقات القنصلية اجلزائرية األمريكية  :اثلثا  



 (م2421-م2971)  األمريكيةالعالقات اجلزائرية                               :الفصل األول
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 .م2971مريكية املعاهدة اجلزائرية األ: حث األولاملب
 .تعريف املعاهدة وأهم بنودها :أوالا 

ت ومتعلقات وشروط التعامل األمريكي مع ورثيقة اترخيية سجلت حيثيا ععترب هذه املعاهدة
عظهر هذه املواد  ،أنشا 58وطوهلا  1أنشا   51طعة مستطيلة عرضها حوايل ق51من عتكوناجلزائر، 

لغة اإلجنليزية على ابوقد دونت هذه املواد  وعتضمن كل صفحة مادة واحدة، 51من الصفحة رقم 
 .2ةيالعثمانيسار الصفحة، بينما كتبت على اليمن ابللغة 

 ل املوافق ه5451صفر 45:مسيت هذه املعاهدة مبعاهدة سلم وصداقة ومت عقدها بتاريخ
جورج "ورئيس الوالايت املتحدة األمريكية 4"حسن ابشا"بني داي اجلزائر  3م5971سبتمرب 51

 .5"واشنطن
يف  6االستمراريف حتريض بريطانيا للداي على  عشري بعض املصادر التارخيية أنه كان لفرنسا يد  

 44من  تكونع ونالحظ أن هذه املعاهدة ،جل القضا  عليهأحماربة النشاط التجاري األمريكي من 
 زات السفر والعالقات الدولية يفالتعامل بني البلدين يف التجارة وجوا مادة وكلها عتعلق بشروط عنظيم

 .7املتحدة األمريكية تاجلزائر ابلوالايوحنو ذلك اعرتاف  ايحرب والسلم وكذلك شؤون امللكيةحاليت 
تنوع انشغاالهتم عنوعت مواضيع هذه املعاهدة بتنوع اجلالية األمريكية على األرض اجلزائر وب

، فقد كانت هذه املعاهدة  مبثابة خارطة طريق للعالقات بني وارعباطات سلطات بالدهم ابجلزائر
                                                           

 .سم4.14، وعساوي مستعملة يف نظام القياس األمريكياإلنش وحدة طول 1
اثلة  ،دون جز ، دون طبعة م،5881، 5157األمريكية  لبلدان أورواب والوالايت املتحدةمعاهدات اجلزائر مع ا: علي اتبليت2

 .581م ،ص4158اجلزائر ،  ،زارة اجملاهدينللنشر، و 
واملعاصر  يف اتريخ ايحديثدولة ل شهادة دكتوراه أطروحة لني م،5881-5991اجلزائرية األمريكية  العالقات :علي اتبليت3

 . 855ص م،4111، م4119 ،جامعة اجلزائرقسم اتريخ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية،  ،انصر الدين سعيدولا إشراف
 ا   حديرة وحرصه الشديد يف اإلدارة كان بعد وفاة دمحم عثمان ابشا كان يتمتع ابلفطانة والكفا  عوى ايحكم :الداي حسن ابشا4
بنية : حنيفي هاليلي ينظر: لتفادي أي ضرر قد يصيب االايلة الذخرية  املدافع و و سلحةحيث أهتم كثريا  بتأمني األ ن أعدا ه م

 .88، صم4119دار اهلدى، اجلزائر،  دون جز  ، دون طبعة، العهد العثمالا، ش اجلزائري خاللاجلي
 دولة يف اتريخ ايحديث واملعاصر دكتوراه أطروحة لنيل شهادة ،م5881-5991العالقات اجلزائرية األمريكية  :علي اتبليت5
 .855صاملرجع السابق،  

 مديويلة مكتبدون جز ، دون طبعة،  ،م5758-5881مريكية العالقات العثمانية األ :سلوى سعد الغايل6
 .81،ص4114القاهرة

 .471ص م، 4119 ،اجلزائر ،ردار البصائدون طبعة،  ،ز  األولج أحباث وأرا  يف اتريخ اجلزائر،: أبو القاسم سعد  هلل7
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 عقد هذه املعاهدة يففجا  يف بينهما ت و حلول لتساؤالت ومشاكل سابقة البلدين و إجااب
نب  ي ومنها ما اختذ من اجلاهو متعلق ابجلانب التجار  منها ما ،على العديد من البنودمضموهنا نص 

 :وغريها، نذكر منها العسكري و القضائي طريقا له 
" جورج واشنطن"من حاكم أمريكا  من خالل دراستنا هلذه املادة فنجد إن كل :املادة األوى

ن إطبقا هلذا االعفاق فو  ،ص على سلم وصداقة بني البلديننعوصلوا اى اعفاق ي "اابش حسن"السيد و 
سالمهما أو  نه بعد هذا التاريخ مل يرتك شيئا يزع أمت أتكيدها و قد و  ستبقى وطيدة تناوصداقتنا سالم

 .ميكن عشويهه
اكم أمريكا أو السفن التجارية كانت صغرية أو كبرية يحأن  ه املادة علىذعنص ه: املادة الثانية

سلعتها طبقا ع مينا  اجلزائر أو أي مينا  أخر اتبع للجزائر وعبي ابملثل السفن اتبعة لرعاايه عصل إى
ى عصل إبياسرت يف حالة عدم بيع البضاعة عندما 11ويؤخذ من السفن  .للعرف السابق املوجود

 .املينا 
يف عرض البحر مع السفن حربية أو  يكاألمر إذا التقت سفينة حربية أو جتارية  :املادة الثالثة
 .1ىحدمها األخر أي ذيسمح إن عفتش أو عؤ  بعضهم البعض ال وعرف جتارية اتبعة للجزائر
هذه  وإن التقت  سفن حربية للحاكم األمريكي مع السفن جتارية جزائرية إذا :املادة الرابعة

كن  مي ألمريكي  مقيم ابجلزائر  الا أو من القنصلاجلزائر  هلا جوازات مرور سلم  من حاكم  السفن
كبرية أو : اجلزائرية أيضا أن السفن ايحربية ،بل عواصل  طريقها بسالم شي ن ميس أبي أ ألحد
ا  مثانية عشرة شهر  ليت ليس هلا جوازات مرور أمريكية خالل فرتةا س السفن األمريكيةمت ال صغرية

 از أمريكي يف أيدي طاقم  الإذا وجد جو  نهأ لسلم  صرحت أمريكا يف هده املادةبسبب  معاهدة ا
 .هذلك مل يكن ضمن الشروط املعاهدة السلم  هذن أل ؛لقبض عليه كغنيمةالشعبه فسيلقي  ينتمي

السفن اجلزائرية أو ضباطهم أو قادهتم أن قادة  ألحد مننه أجا  يف هذه املادة : املادة اخلامسة
إى أماكن  سفنهم أو إحضار مثل هذا الشخص األمريكية إىالسفن عنوة من  أيخذوا أي شخص

                                                           
ص  ،م4118اجلزائر، ،ة اثلدون جز ، دون طبعة،  األسرى األمريكان، عرمجة، علي اتبليت،: ويلسون ستيفنجيمس 1
 .559-551ص



 (م2421-م2971)  األمريكيةالعالقات اجلزائرية                               :الفصل األول
 

~ 35 ~ 
 

أو القيام إبيذائهم مهما كانت نوعية الناس مادام  أساس أي شي لن يستجوبوهم على  أخرى وأهنم
 .1األمريكية فإنه ال ميكن إيذائهمهؤال  متواجدين على السفن 

اإلقليم سواحل  ذا جنحت سفينة للحاكم األمريكي أو اتبعة لرعاايه يف إحدىإ: املادة السادسة
 سلعهم والمن ممتلكاهتم أو  أخذ شي  نأ ألي شخص نه ال ميكنإيحكم اجلزائر وحتطمت ف اخلاضع
الواقعة  ماكنيف اال الشي حدث نفس  ألصحاهبا وإنى اجلمارك وال القيام هلا أبي ضرر إعؤخذ 
 .يد املساعدة هلم فإهنم جيب عليهم عقدميسلطة اجلزائر  حتت

 اكم اجلزائرحواليت هلا عرخيص وسلطة من  ةسفينة جزائرية صغرية أو كبري  ميكن ألي ال: املادة السابعة
 .2ارعكبت أعماال حربية ضد اجلزائر أن جتهز من البلدان وهي يف حروب مع حاكم أمريكا وأهنا

 .جند منها كل مواد عتعلق جبانب مااطالعنا على بنود هذه املعاهدة من خالل 
السلم ى إالوصول على كيفية  حدث أو مبعىن أخر حتتويعت( 4)املادة الثانية و ( 5)املادة األوى 

 .العالقة بينهمعلى  ؤرثر أن عايحد من اخلالفات اليت ميكن  وكذلكوالصداقة بني البلدين 
( 58)والثامنة عشر (59)،والسابعة عشر(51)،واخلامسة عشر (51)أما املادة العاشرة 

دبلوماسي الفنجدها أهنا مست اجلانب القضائي وكذلك ( 48)شرون والثالثة والع( 41)والعشرون 
عتحدث عن (51)العاشرة  ما جا  فيها، فنجد املادةوفق  وميكن عصنيف كل  وحدة ،للبلدين

النزاع بني  يُفصل يف كيفية التعامل يف (51)اخلامس عشر  لبنداألمريكيني، أما ا صالحيات القناصل
السادس عشر  بندأما ال داي،الفخامة  من حضور البد وللقضا  بينهم ،أمريكي ومسلم

فيحتوي حيثياعه على عشاجر أحد رعااي  ايحاكم األمريكي مع مسلم وجرح أحدمها  األخر أو (51)
دور  (59)السابع عشر لبند اجا  يف قتله فإنه  كل واحد منهما سيعاقب طبقا للقوانني بلدهم  و 

 .همالقناصل األمريكيني وكيفية حرية عنقل
فقد أمجعت  (58)والثامنة ( 11)واخلامسة ( 18)دة الثالثة فتضمنته املاأما اجلانب العسكري 

أو  ى التفتيش وفق شروط وقوانني معمول هباهذه البنود على عدم ععرض سفن البلدين األموال إ
ة أمريكية سفينأي  نصت يف حاليت حتطمفقد  (11)املادة السادسة  أما .املتعاقد عليها يف املعاهدة

                                                           
ص ، ص ،سابق، املرجع ال(5881-5157)الوالايت املتحدة األمريكية  البلدان أورواب واجلزائر معاهدات مع : علي اتبليت1

581-588. 
 .581صاملرجع نفسه، : علي اتبليت 2
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عسمح إبمكانية  (54)الثانية عشر املادة ؛ يف حني جند عليها االستيال  جيب ال سواحل اجلزائر ىعل
 .أمريكيبيع وشرا  أي مواطن 

من عوقيع هذه  ىمساهلدف األ كاناملعاهدة ألنه  و كان للجانب التجاري دورا  هاما  يف هذه  
كيفية البيع والشرا  وكيف عتم  (51)والعاشرة( 18)نة والثام( 14)وجا  يف املادة الثانية ة املعاهد

ذلك  اى جانب الضرائب ومتت اإلشارةكما عاجلت   ع دون اللجو  اى السرقة أو االحتيالعملية البي
 .من املعاهدة (45)يف املادة الواحد والعشرون 

  .ألمريكيةااملتحدة  اجلزائر  والوالايت  ىعل  م2971 تداعيات معاهدة :اثنياا 
ولكن كانت ...»  :"الرب بروسية"العالقات الدبلوماسية  ؤرخ األمريكي إروين يف كتابهامل :يقول

هذه املعاهدة مع اجلزائر عتضمن عضحيات يف الكرامة القومية للوالايت املتحدة األمريكية ومراهنة 
 :ملاليتها فقد كان هلذه املعاهدة  رثالرثة فوائد

 .ائرألمريكيني يف اجلز ا إطالق سراح-
 .نأش إقامة السلم مع أقوى بلدان املغرب، أخطرها-
عوسط اجلزائر بطلب من أمريكا لدى كل من ابي عونس وابي طرابلس لعقد السلم  -
 .«1معهم

ن يقوموا يستطيعون أن هذه املعاهدة كانت إهانة لبالدهم ألهنم كانوا ال أبينما شعر األمريكيني 
 .2كانت هلا  فوائد على اجلزائر  وقيع هذه املعاهدة اليتهوا اى عيتوجأن أبعمال عسكرية دون 

األمريكان وجند أمريكا قد لى أمريكا أطلقت اجلزائر األسرى ومن بني أهم فوائد املعاهدة ع
بنيت فعال وقدمت  السفن  وعدت ببنا  السفن للجزائر وفعال قامت ببنا  السفن ووفت بوعدها فقد

م عوقيع معاهدة  3،5971سكجولدبراند ،هلل ايحمد اللالعائشة، ابشا، حسن سفينة اهلالل، :التالية
  وإاتوةدوالر كفدية  ملائة  أسري  184111عدفع الوالايت املتحدة مبوجبها  مع االايلةوصداقة  سلمال

                                                           
جملة جيل العلوم  ،5881-5991عثمالا العالقات بني اايلة والوالايت املتحدة ألمريكية خالل العهد ال: جياليل شقرون1

 .515 ص ،م 4158مارس  ،اجلزائر ،81العدد ،لعام اخلامساإلنسانية واالجتماعية ،ا
 . 487 ص ،املرجع السابق :أبو القاسم سعد  هلل 2
 يخ ايحديث واملعاصراتر  يف قات اجلزائرية األمريكية أواخر العهد العثمالا، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماسرتالعال: اتنوال بريك 3
 .  84، صم 4151  -م4151 ،ة ، جامعة املسيلةواالجتماعي  اإلنسانيةالعلوم  د مسعود، قسم اتريخ، كليةأمحشرف سيد م
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أن ووفق جملس الشيوخ  على كل  وكهدية للحكومة اجلزائرية ومت اعفاقيات سلم أخر  216001مببلغ 
 .جزائري كوينس 54111ملتحدة األمريكية  جبزية  سنوية  مقدارها علتزم  الوالايت ا
ووضع " صوندوانلد"الذي وضعه  مبلغ الفدية املنصوص عليها جتهيزات حبرية وأيضا وكذلك

ة الوالايت املتحدة األمريكية وضع علك االعفاقي :ععليقا علي هذه املعاهدة واملتمثل يف "سبنسر وليام"
، وذلك مع االايلة العالقات خصوص يف األمم األوروبية األصغر ةة لوضعينفسها املشاهب وضعية يف
 .2املخفضةمخاطرة بسب بعد املسافة واجلزية األقل ععرض لل متيازاتاالمن 

 448911ن عدفع أعنص على  وهي ،لوالايت املتحدةسفري اى ونقلت مقرتحات الداي إ
 ها مسلحة  خبمسة ورثالرثني مدفعا مثنا  للمعاهدةحربيتني كل واحدة من وعقدم للجزائر ابرجتني دوالر
وكان  سكوين54111اد حبرية عبلغ قيمتها ى ضريبة سنوية عدفع يف شكل عتابإلضافة إ السالم

" لدايا"و"  دوانلد صونجوزيف " و"  أ.م.الو"  سفريبني يعمل كواسطة ثكارثكار  ندريجيمس ل
على موافقته على هذه  شعر ابلندمرية و كبكان يف حالة غضب  "  دوانلد صون" ن السفريأحيث 
 عزل أمريكا عن ذلك يف متثل ؛حيث كانت انتصارا كبريا للجزائر  أن هذه املعاهدة والظاهر 3املعاهدة 

ألمريكا كبرية  مزااي للمعاهدة أنبدور ايحليف ضد اجلزائر، كما  إن يقوموا  ميكنهم أصدقائها الذين
ساعيها ايحميدة  مب ألمريكية يف البحر األبيض املتوسط والقيامالتجارة اععهدت حبماية  اجلزائر ألن

 . 4وأمريكا لدى ابش طرابلس لتحقيق سالم بني بالده
أو األسباب اليت جعلت الوالايت املتحدة األمريكية عقوم  القول إن من أهم عداعيات وميكن

 :بعقد معاهدة السلم والصداقة مع اجلزائر

                                                           
ة اخلاصة، علم طبعدون جز ،  ععليق أبو القاسم سعد  هلل،و مجة  م، عر 5881-5111اجلزائر وأورواب : جون وولف ابعيست 1

 . 851، صم 4117اجلزائر،  عوزيع،املعرفة للنشر و 
 طبعة األوى، شركة الوطنية، اجلزائردون جز ،  ،اجلزائر يف عهد راي س البحر، ععريب وعقدمي عبد القادر زابدية: وليام سبينسر2

  .581ص  م،5781
دون جز  يب، كارثكارت  قنصل  أمريكا يف املغرب، عرمجة وععليق إمساعيل العر مذكرات أسري الداي   : جيمس ليندر كارثكارت3

  .518، صم 5784طبعة الثانية  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 النهضة العربية داردون جز ، دون طبعة، عامر،  علي حممود عرمجة ،يف إفريقيا الشمالية األعراك العثمانيون: مساح الرت عزيز-4

 .141ص  م،5787 ،لبنان
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ليت صار هلا حضورا قوي يف ئري على البواخر األمريكية اعفادي هجمات األسطول اجلزا -
وميكن يكون السبب أيضا قوة أسطوهلا ت حضور يف البحر األبيض املتوسط، األطلسي وبدااي احمليط
 .1ي يتميز حبدارثة التجهيز والتسليحالذ

  .وكان من ضروري التواصل من أجل إجياد حل لتحرير أسراها -
ل املغرب أجل ربط عالقاهتا مع دو أمريكا عالقات مع اجلزائر من امة ى إقإ وكان الداعي -

  .2جعلها وسيطة بينها وبني دول املغرباستخدام صداقة اجلزائر و 
عواجه و أ ،رأت نفسها أما عوقع معاهدة صداقةسفنها وجتارهتا ومواطنيها ولكي حتمي -

وكان  م مع اجلزائرعنشيد السال تايحرب، ونظرا ملشاكلها الداخلية ولقوة اجلزائرية العسكرية قرر 
 .3 شؤون البحر األبيض كانت ضعيفةوأن خربهتم يف جتربتهم مع اجلزائر كانت حمدودة األمريكان

 .2971مالحظات حول معاهدة اجلزائرية األمريكية  :اثلثاا 
ية من خالل اطالعنا على بنود معاهدة السلم والصداقة بني اجلزائر والوالايت املتحدة األمريك  
أهم  املعاهدة فكانت من بني عداعياهتا قمنا مبعاجلة أهم ما جا  فيها من مالحظات حول هذهوعلى 

 :عتمثل يف مالحظات اليت  عطرقنا إليها
إى  4" دوانلد صونجوزيف "فبعد وصول  ى عوقيع املعاهدة أمرا  مرهقا  جدا،إمل يكن عوصل -
السلم   مت عوقيع املعاهدةسيتمرب 1ط يوم خ ابلضبم يومني بعد هذا التاري5971سبتمرب 8اجلزائر 

 .الصداقة بني البلدين
األوروبية األخرى  نفس النقاط اليت عاجلتها معاهدات الدوللتسوية  هذه املعاهدة جا ت-

 .واليت عنحصر يف جمملها حول األمن البحري
كات، اليت عكون لوكل املسافرين واملمتاملرور سفن األمتني دون مضايقات، كان هناك حرية -

 .املمتلكات متني جيب أن ال عنتهك هذه السفناخلاصة إبحدى األعلى ظهر السفن 

                                                           
هد العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة معسكر ، معجلزائر يف أواخر عهد داايتالدور الدبلوماسي ليهود ا :صحراويكمال بن 1

 .78ص  ،م4118-4119اجلزائر 
  .48ص  ،املرجع السابق: تيكانوال بر 2
 .488ص  ،املرجع السابق: ابعيست جون وولف3
ره دا  لثقة يف نفسه وأما مزاجه عكرجال طويل القامة يف اخلمسينيات من العمر مهيب  الطلعة  شديد  ا :ندوانلد صو جوزيف 4

 .514ص   ،املصدر السابق: ندر كارثكارتيجيمس ل :ينظر. النقرس الذي كان يشكو منه
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من نلحظ هذه البنود مدى عشاهبها مع بنود املعاهدات الربيطانية اجلزائرية السابقة فالكثري - 
 .1هذه البنود عكاد عكون مستنسخة

هو عقرير مضطرب إى حد ما  5971سبتمرب 9، عن املعاهدة دوانلد صونفتقرير جوزيف 
ن أب ، وذكر(العثمانية) ملعاهدة حرر ابلرتكيةغري أنه أشار أن نص ا، وفيه بعض النقاط الغامضة

 .كان من األسرى األمريكيني "جيمس لندر كارثكارث"
طلب ، (زيةابلرتكية مث عرمجها هو حنو االجنلي ملعاهدةا إن كارثكارت عاد ومعه مواد) اوبراين: قال
 .من املعاهدة نسخ  (8)أربع  استنساخ "Cathcart"ندر كارثكارت جيمس ل
 . ى كاعب الدولة اخلارجيةإعرسل -
 .عليهابلشبونة للتوقيع الوزير املقيم  ،3مهفريز دافيد 2ىإ عرسل-
 .نصلية العامة األمريكية ابجلزائرلقاحتفظ يف أرشيف -
 . اجلزائر مبدينةحتفظ يف أرشيف قصر الداي -

 /ه5451صفر  45لسبت ا واثئق األصلية أي يوملل ا  طبق ليه يف التقومينيإ املشارفالتاريخ 
بشأهنا اليت متت  ن األموالاملذكور سابقا يتضح أب وانلد صوندومن عقرير م 5971 سبتمرب1املوافق 

يف  دوانلد صون ىإ كارثكارتسلمها  وأن املعاهدة  سبتمرب1السبت كانت عبدو يوم املفاوضات  
قام بكتابتها  ،نه عوجد ورثيقة للمفاوضات أكثر دقةإوم املويل ومهما يكن من أمر فصبيحة الي

ن املبلغ أ ني االعتبار مصاحل الداي اخلاصة، حيثبع أخذت ن هذه املعاهدةأونرى . 4"كارثكارت"
ومت خصم . 5دوالر 18111ن جمموع املبلغ اإلمجايل أقد خصص شخصيا لعائلته و  دوالر 48111

                                                           
كتوراه يف مقدمة لنيل درجة الد  م، أطروحة 5881-م  2792األسرى األوروبيون  يف اجلزائر عهد الداايت  :بلقاسم قرابش1

 م4151جامعة معسكر، ،اإلنسانية والجتماعية ية العلوم، كلقسم العلوم اإلنسانية ن،فالة وداإشراف بوغ ،اتريخ وايحديث ملعاصر
 .81ص

م 4158جز  االول، دون طبعة، منشورات اثلة ، اجلزائر،م ،5881-م5991اجلزائرية األمريكية  العالقات: يتعلي اتبل2
 511ص

 لدى اجلزائر وبعد فشله يف مهنته غادر ابجتاه ابريس من وعني قنصال 5971يل ر غادر العقيد مهفريز أمريكا يف أف: دافيد مهفريز3
مفاده أن األمريكي مبرسيليا  أجل طلب املساعدة من فرنسا  لعقد معاهدة مع اجلزائر وعندما كان هناك علقى خرب من القنصل

 .98ص  ،لسابقجع ر امل ،ستيفن جيمس ويلسون :رينظ. اهدة سالم وصداقة مع داي اجلزائرقد أبرام مع ندوانلد صو السيد 
 .511صاملرجع السابق،   ،م5881-م 5991زائرية األمريكية  العالقات اجل :علي اتبليت4
 .599ص  ،املصدر السابق: س ليندر كارثكارتجيم5



 (م2421-م2971)  األمريكيةالعالقات اجلزائرية                               :الفصل األول
 

~ 22 ~ 
 

 الر الذي عدفعه الوالايت املتحدةدو  511111دوالر من مبلغ اإلمجايل  11111 مبلغ اإلمجايل
الوالايت املتحدة  أصبحت فقد ،مذكرة حررها الداي ابلغة الرتكيةوبنا  على وهكذا،  سنواي األمريكية

 .1دوالر81111األمريكية مدينة للخزينة مببلغ 
 "حسن اباب" متت بني الداي اهدةن هذه املعأملصادر واملراجع عديد من ا لونري من خال

وعن الوالايت  ،داي اجلزائر اباب حسنأمضاها  يت ابجلزائر،املعاهدة أمض" جورج واشنطن" الرئيسو 
بني  عن وسيطاوكان كارثكارت عبارة  2. صون دوانلد املبعوث األمريكي جوزيف ؛املتحدة األمريكية
السياسي لتاريخ مدينة اجلزائر  رمزا  فن هي السأن وميكن القول أيضا   .3صونلد دوانالداي وجورج 
يف عشكيل  نظرا إى الدور الفعال الذي أدعهوذلك  ،يف العهد العثمالاوحىت االقتصادي والعسكري 
ن  املصادر األوروبية  إف ص ملكية السفنخبصو اليت كان متثيلها يف علك الفرتة، أما  القوة البحرية
ون متييز من مام اخلواص دأ مفتوحةوإمنا كانت انب السلطة جمن  حمتكرةى أهنا مل عكن إأشارت  

 .4عاديني  رجال السلطة  وأشخاص
 بنفسه كما حررون ص دوانلدجوزيف  ابإلجنليزية ونرى أيضا النسخ الثالث األخرى فقد حررها

يف أكتوبر  اإلايلةها ختم ووضع علي، خوجة نفس العدد  ابلعثمانية يف داره، األمر مستعجلان عثم
 .5م5971

اهلدااي   لتقدمي سبتمرب 1 إى قصر الداي يوم األحد دوانلد صونكارثكارت أنه رافق » :ويقول
البضائع  عاهدة السالم، وكثري من اهلدااي اشرتيت من الداي نفسه، والسيما عقد م مبناسبةاألمريكية 

إليه  واخلوامت  اليت  أعيدت   اليت عقدم للضباط من الدرجة الثالثة والرابعة  عتكون من األحجار الكرمية 
د ، فباعها مقابل النقود ليتخلص منها وكان املشرتون هم التجارة اليهو وكان الداي قد علقى هدااي

دوانلد  حا مضاعفة يحساهبم اخلاص، وعندما عادرابالذي حققوا به أ الذين أعادوا بيعها لنا بسعرهم
                                                           

 .585ص  السابق، املصدر:جيمس ليندر كارثكارت  1

، دار البعث جز  األول، طبعة األوى، 5881 شخصية اجلزائرية  الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة: مولود قاسم انيت بلقاسم2
  .447ص ،م 5781النشر، اجلزائر، 

 511،ص ، املرجع السابق،5881 -م 5991العالقات اجلزائرية األمريكية  :  علي اتبليت 3
، إشراف  ثمدينة اجلزائر خالل العهد العثمالا، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف اتريخ ايحدياألسرة يف : خليفة محاش4

 .918، ص م 4111قسنطينة،  العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية،  فاطمة الزهرا   قشي، قسم التاريخ 
 851ص ،م، املرجع السابق5881-5991العالقات اجلزائرية األمريكية : علي  اتبليت5
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عبد امسه جوزيف كونين  وهي عبارة عن  ،دايى أن علقى هدية من اليلبث إ إى منزله ومل صون
 .1«ى حصان بربري مجيلابإلضافة إ
الداي من كارثكارث أن يكتب مذكرة إى السفري األمريكي  م طلب5971من سبتمرب  9يف 
، وقد أمر رسل اى اجلزائر من أرفع األنواعالعتاد واألجهزة البحرية اليت ع نه جيب أن يكونيقرر فيها أ

دفع  الوالايت املتحدة اجلديدة اليت عنص على أن ع رت ابلكتابة وأملى عليه مقرتحاعهالداي كارثكا
 .2دوالر وهو ختفيض معترب يف مطالب السابقة 784111مبلغ  األمريكية

املذكورة اليت عدفع  على أساس معاهدة السلم والصداقة واستمرت العالقات اجلزائرية األمريكية
كما نالحظ أن الداايت  .3كضريبة سنويةمبقتضاها املبالغ املتفق عليها   الوالايت املتحدة األمريكية

 .4نقدا اإلاتواتدوا صعوبة يف قبول جي اجلزائر مل
ن  وكانت أكثر ععقيدا أل كبريا بني خمتلف الدول األوروبيةأترثريا  اجلزائر كان هلا  كما إن عالقات

ألمهيتها وهذا نظرا  نت عقيم عالقات وديةدول أوروبية كانت هلا قوة حبرية فنجد أن اجلزائر كا كل
 .5السياسية والتجارية واجلغرافية

دول ن للجزائر أسطول حبري قوي وهذه السلطة البحرية قد فرضت نفسها على الفنجد أ
 أنفا عدفع اجلزية للجزائر وعقدم انمبا يف ذلك الوالايت املتحدة األمريكية عدة سنني كما ذكر األوروبية 
 .6لكي عشيد معها صداقة دائمة وحتافظ على جتارهتا النشيطةهلا اهلدااي 

 
 
 
 
 

                                                           
 .588ص ق،بصدر الساامل :جيمس ليندر كارثكارت1
 .594، صاملصدر نفسه: ندر كارثكارت يجيمس ل2
 .488صاملرجع السابق، : بلقاسم مولود قاسم انيت3
 .851ص  ،املرجع السابق :ابعيست جون وولف4
 487، ص نفسهاملرجع  5
6
 .488، ص  نفسهاملرجع  
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 2971املسائل اخلالفية بعد معاهدة : املبحث الثاين
 : الرسائل املتبادلة بني داي اجلزائر ورئيس الوالايت املتحدة األمريكية :أوالا 

، 1صطفى ابشابينما كان على رأس اجلزائر م ،زآدمهذه الفرتة جون  خالل أ.م.عوى رائسة الو
بعد  جذراي احيث شهدت اجلزائر عغيري م؛ 5978خلفا جلده الداي حسني ابشا الذي عويف سنة 

 .ذلك
ميكن اإلشارة إى أن الداي قبل وفاعه أرسل رسالة إى الرئيس األمريكي اجلديد عن طريق 

يذ املعاهدة كارثكارث يذكره مبا جا  يف معاهدة السالم، ولكن أمريكا متاطلت يف عنف ندريل جيمس
واضطر الداي الذي أجنز وعوده كلها إى أن يرسل مذكرات عديدة يطالبهم فيها أن يفي بتعهدات 

وصلت رسالة من الرئيس األمريكي جون آدمز إى اجلزائر يذكر فيها أنه  االنتظاروبعد طول 2.بالده
 .قنصال عام يف اجلزائر 3مت ععيني أوبراين

جوزيف ن السيد أمريكي مبرسيليا من القنصل األ اريس و علقى خرب مهفريز ابدافيد  غادر العقيد 
ن أ ن على السيد ابرلوإذلك فل، رم معاهدة السالم مع داي اجلزائر واعتربها مالئمةأبون قد صلددوان

، ولكن أمريكا لزالت عتماطل عن دفع يلأفر  18ى إت فرتة الدفع دتيواصل عمله مع اهلدااي، وم
 ابرلو من ن كالإوعليه ف لدفع، جل النهائيعن األ مصطفى ابشا لدايعلن اأ األموال، حيث

فإن  ا،يوم رثالرثنيجل أموال يف ن مل عدفع األإايم و ية أاجلزائر يف حدود مثان ان يغادر أ سونلددوانو 
 .4ةعاهدة ملغاامل

                                                           

، كان له دور كبري يف التصدي 5978أخ حسن ابشا عوى ايحكم سنة  ابنهو مصطفى بن إبراهيم   :الداي مصطفى ابشا 1
 مذكرات أمحد الشريف الزهار : الزهار أمحد الشريف :ينظر. االنكسارية، اغتيل من طرف اجلند إلجنليزيةاو للحمالت الفرنسية  

 .95ص دون سنة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، دون جز ، دون طبعة، نقيب أشراف اجلزائر، حتقيق أمحد عوفيق املدلا، 
، املؤسسة الوطنية 4طبعةدون جز ، ، 5881-5974بني  لشرق اجلزائري يف الفرتة ماالتجارة اخلارجية ل :دمحم العريب الزبريي 2

 .84، ص 5788للكتاب، اجلزائر، 
، قاد مركب جيفرسون خالل الثورة األمريكية، عمل يف مركب ر، وكان ضابط ممتهنا يف فرجييناقنصل عام أمريكي ابجلزائ  :أوبراين3

ص م ،املرجع السابق، 5881 -5991العالقات اجلزائرية األمريكية  :اتبليت علي :ينظر. رالتجارة إى غاية أسره من طرف اجلزائ
518 . 

 .81، ص املرجع السابق :مس ويلسون ستيفنيج4
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له  هنما استماال الداي بدفع هديةإاملعاهدة ف إلنقاذمل أكآخر ويف ظل هذه الظروف املستبدة و 
هنم ال ميلكون سفينة شبيهة هلا يف القدرة على أ عندما سلمت للجزائريني الحظوا، و 1قاطةفر عتمثل يف 

رفض السماح  ،صبح جيفرسون رئيساأعلى حسابه ولكن عندما  تنيأخريمر الداي ابرثنتني أف ،حباراإل
ه حنو املصاحل ، وأن خصوماتوةأرسال املعدات ايحربية يف شكل إكما رفض   ،اطتنيفرقبتسليم ال

ولكن عندما  ،جل التوسع التجاريمن أأيضا لألسطول البحري جعلته معاداي  التجارية املتنافسة
ول على بنا  ؤ كان جيفرسون هو املسللوالايت املتحدة األمريكية   جم اجلزائريون السفن التجاريها

 .58542 الشهرية اليت حاربت فيما بعد يف حرب الفرقاطيةالسفن 
مريكي املقيم هناك وسلم املبلغ للقنصل األ أول أكتوبرى اجلزائر يف إ أوبراينان وصل القبط

يهودية ابجلزائر والذي علقى  بوكراس شركةالذي طلب يف السابق قرضا من املال الضروري من 
رض الذي جا  يف وقته وىف ابرلو بشروطه عموال ومع هذا الكيد على اسرتجاع األلتأمعلومات كفيلة اب

ن يقرض ابرلو مبلغا ماليا أدى ذلك ابلداي حيث أ داي الذي كان يف غاية من الفرح ابهلديةمع ال
لتمكينه من التفاوض على معاهدة السالم مع الدولتني التونسية والطرابلسية وبفضل عرعيبات ابرلو 

 3.طرابلسو  ايليت عونسأبرام معاهدة مع إل أ.م.وبراين مفاوضا من قبل الوأعني قبطان 
 ثكار رثجيمس لندر كا من من نفس السنة طلبت الوالايت املتحدة األمريكية ديسمربويف 
املناطق اليت عطوف فيها سلحتها و أمريكي يف طرابلس معلومات حول السفن ايحربية و القنصل األ

 هذه الظاهرة نأومن خالل كل هذه املعلومات يرجع الكثري من املؤرخني  .ساليب هجومهاوأوطرق 
 .4ريام بعمل عسكري كما طلبت نفس هذه املعلومات حول عونس واجلزائالق عنذر إى
 
 
 
 
 
 

                                                           
طنا من ايحمولة، وعفوق عكاليفه  188مدفعا فهي مكسوة ابلنحاس، وينظر أن عكون السفينة ذات  81حتمل  :فرقاطة1

، ويتوقع وصوهلا إى اجلزائر مع بداية شهر سبتمرب املقبل ويقصد هبا نوع من السفن 5971لية دوالر، أحبرت يف جوي 7101111
 .88، ص السابق املرجع: مس ويلسون ستيفنيج : ينظر .اليت كانت عضم املراقبني األجانب

 .88ص نفسه، املرجع  :مس ويلسون ستيفنيج 2
 84.، ص جيمس ويلسون ستيفن، املرجع نفسه  3
 .514، ص م، املرجع السابق5881-5991عالقات اجلزائرية االمريكيةال :ليتعلي اتب 4
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 .زمة سفينة جورج واشنطن أ:  اثنيا
ى اجلزائر حتمل إمريكية جورج واشنطن يف شهر سبتمرب وصلت السفينة األ م5811يف عام 

ريكي و قائد وقد طلب الداي من القنصل األم ،نربيدجيب امولي يقودها حيث كان ،السنوية اإلاتوة
يف البداية رفض القيام بذلك دون ، حيث ى العاصمة العثمانية إسطنبولإمن قبله  االسفينة نقل وفد

ن بعث يحكومتها برسالة ذكر فيها أ املوافقة بعد إىمام إصرار الداي اضطر أذن من حكومتها و إ
 1.(811) ر بثمامنائة دوالرمريكية اليت عقدنقاذ اخلسارة األإالقيام بذلك حفاظا على املعاهدة و 

نربيدج يبوليام ولكن الرابن  ،حتقيق رغبة الداييف لكن رفض كل من الرابن و القنصل العام 
وبراين أوهو ما قد أكده  .2ال فتيلة ايحربعشإمر بدل من خر األآعاد ووافق على طلب الداي يف 

فيدكم أبن الضابط ا» :حيث قال ،أكتوبر 44مريكية املؤرخة يف يوم يف رسالة لوزارة اخلارجية األ
دج لقد أجرب حتت القوة على استعمال الباخرة األمريكية واشنطن، وأطاع هذا الضابط خدمة يبرينرب 

ملصاحل الوالايت املتحدة األمريكية وعالقاهتا مع اجلزائر حىت مينع وقوع زمالئه يف يد االستعباد 
عتقد أبن هذه الباخرة ستكلف اخلزينة األمريكية يف وا. ويسبب حراب وجبلب اضرارا للمصاحل األمريكية

وقد . هذه الرحلة حوايل أربعني ألف دوالر إن استطاعت أن ععود يف خالل مخسة أشهر بسالم
درست كافة االحتماالت اليت أمامي مبا يف ذلك قيام ايحرب ووجدت أن عكاليف رحلة هذه السفينة 

 .3«ي  فيما يتعلق بسالمة شحنتهاضررا، ومل أععهد أبي ش االحتماالتهي أقل 
ولقد عزامن هذا ايحدث، مع قيام محلة انبليون بوانبرت حبملته على مصر ورفضت اجلزائر هذه 

 .4ايحملة مما جعلت العالقات متوعرة بني اجلزائر وفرنسا
رثنا  هذه الرحلة وخاصة عند اقرتاهبا من أالكثري من الصعوابت مريكية األواجهت هذه السفينة  

كفا ة قائدها جعلتها عتغلب على   إال أناملرور  إذنمل عكن حتمل أهنا لسواحل العثمانية ال سيما و ا
 إال أهنا أكدت البلدين ن الزايرة مل عسفر عن إقامة عالقات رمسية مباشرة بنيأمعظم الصعوابت ورغم 

مريكية لدرجة عجاب العثمانيني بتطور صناعة السفن األإ إمكانية قيام علك العالقات خاصة بعد
                                                           

 .85ص املرجع السابق ،:سلوى سعد 1
 .511ص م، املرجع السابق، 5881-5991العالقات اجلزائرية األمريكية :اتبليت علي2
الطبعة ، (اضر جملس األمة األمريكيمن حم) حرب القرصنة بني الدول املغرب العريب والوالايت املتحدة األمريكية :عمر شتيوي 3

 .557، ص 5791، رجالا، طرابلسمؤسسة الفاألوى 
 .481املرجع السابق، ص  :مولود قاسم انيت بلقاسم4
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إى التفكري جبدية يف إقامة عالقات رمسية من أجل ايحصول على  1.دفعت الداي حسني ابشا
 .احتياجات األسطول العثمالا

 5971هنا استمرت عسري يف ظل املعاهدة أى عالقة الوالايت املتحدة ابجلزائر جند إذا عدان وإ
و املعدات ايحربية أ ،ى اجلزائرإة و اتاإل إرسالرغم حدوث بعض التوعر بسبب التأخر يف  5851-

مر سو ا ألوقد ازداد ا .مريكيةى التهديد واالستيال  على السفن األإوالذي وصل يف بعض األحيان 
مريكية البحرية يف ألى عوقف التجارة اإالذي أدى  ألمرا ،مريكية الربيطانيةاأل عند اندالع ايحرب

 .2البحر األبيض املتوسط

مريكية يف مهمة خطرة ومزعجة وسرعان ما األ اجلزائر من استخدام السفينة وهكذا متكنت
 .3مما جعل أمهية أمريكا عتدهور إفريقيامن مواضيع الساعة يف مشال  اانتشر اخلرب فأصبح موضوع

ا يليومارسوقد قدم بكري وبوشناق من ليفورن إبيطاليا  ،ويف عونس كان القنصل وليام ايتون 
 .4الداايت الضعفا  والراغبني يف املالبعض على  والسياسية نفوذمها التجارية

 .م  2421-2420لوالايت املتحدة األمريكية طع العالقات القنصلية مع اق :اثلثا

ومع استالمه للمنصب سارع  5بعد وفاة الداي مصطفى ابشا، عوى ايحكم الداي أمحد ابشا،
ا ودفع اجلزية السنوية بواسطة قنصلها العام السيد مبطالبة الوالايت املتحدة األمريكية بتسديد ديوهن

، وعلقى الداي رسالة من األمري الوصي على عرش اجنلرتا وقام برتمجتها لري والذي أكد فيها 6لري

                                                           
 ول عهد احتالل، وجعلوه كاعدرائيةهو جمدد مسجد كشناوة أو مسجد رحبة املاعز، الذي اغتصبه الفرنسيون أ :حسن ابشا 1

ن سليم الثالث، قاضي حنفي يف أايم الشيخ دمحم بن عبد الرمحن والقاضي املالكي الشيخ ايحاج بن عبد وعوى اإلمارة أايم سلطا
 .18ص  املرجع السابق،: أمحد الشريف الزهار  :ينظر.القادر

 .88ص  املرجع السابق :سلوى سعد الغايل 2
 .88ص جع نفسه، املر  :سلوى سعد الغايل 3
 .598، ص م5881-5991األمريكية  لعالقات اجلزائريةا :اتبليت علي4
ه لكل شخص يشك فيه خوفا على سلطانه، وعرف أيضا بضغط على سفك، وقد عرف ب5811عوى ايحكم سنة  :أمحد ابشا 5

اليهود فكان يفرض عليهم دفع اجلزية خلزينة الدولة من أعماله، أنه قام حبملة عسكرية على عونس، وكانت هناية حكمه مميتة حيث 
 .181ص املرجع السابق  :عزيز سامح الرت :ينظر .5818عليه فقتل سنة  انكشاريةعه يف رثورة عسببت قسو 

 :ينظر .القنصل الوالايت املتحدة األمريكية ابملغرب كلفه الداي أمحد برتمجة رسالة كانت قد وصلته من اجنلرتا :الكولونيل لري 6
 م ،ععليق عقدمي إمساعيل العريب، دون جز ، طبعة اثنية 5848-5851مذكرات وليام القنصل األمريكي ابجلزائر : وليام شالر

 587صالشركة الوطنية لنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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حبماية عاصمته وأسطوله، مادامت عالقات الصداقة قائمة بني األمتني، كما أنه صرح أن ألسطول 
 .1الربيطالا سيد البحار

 وقد دخل 5818يف سنة  ايحكم، 2ل الداي أمحد ابشا عوى ايحكم الداي علي ابشابعد اغتياو 
عليها، وأشار قرر الداي اعالن ايحرب أ حول عنفيذ بنود املعاهدة؛ حيث .م.خالف مع رئيس الو يف

اختاذ السلطات اجلزائرية هذا االجرا  بنا  على نصيحة بعض اليهود الذين  أن  وليام شالر يف مذكراعه
وة كبرية لدى الداي يف علك اآلونة فحني الحظوا مدى اعساع نطاق التجارة االمريكية حظت هلم كان
ى حتريض الداي بدافع النصيحة مؤكدين له إيقاف هذا التوسع حبصول االايلة على مبلغ كبري إ جلأوا

 .3من املال يف مقابل جتديد معاهدة السالم بينهما
مذكراعه خاصة اليهودي بكري داود الذي كان له حظوة  وقد أشار كارثكارث إى اليهود يف  

 .4لدى الداي الذي قام بدور كبري يف إفساد العالقة بني اجلزائر والوالايت املتحدة األمريكية
ى مينا  اجلزائر حتمل على إ ى اجلزائر سفينة أمريكية عدعى اللغالاإويف نفس الفرتة وصلت 

العتاد البحري وقد استقبلت السفينة مبظاهر عدل ذخرية و ال ؛حقةمتنها مقابل الضرائب السنوية املست
وقد ععلل لنقص  ة؛ التجهيزات البحرية اليت محلتها السفينة كجزي ؛ ولكن الداي رفض كلعلى الرضا

وزاد غضب  ؛ أي رديئة وسيئة،5البارود كانت واطئة نوعية أنكميات البارود والكابالت اليت طلبها و 
فينة نفسها قد محلت كميات من البارود لسلطان املغرب األقصى لسا نأغضب الداي حينما عرف 

ردة فعل فسر وليام شالر  وقد ،فرادوأ تيف جبل طارق كما محلت على متنها بضائع أخرى لشركا
هذا السلوك من الوالايت املتحدة مبالغا  يف اعتبار  الداي على هذا الفعل ابلتظاهر والتصنع فيه،

 .6يتهاألمريكية مهينا لشخص

                                                           
 .587ص  السابق،املصدر  :وليام شالر 1
لكل شخص يشك فيه خوفا على سلطانه، وعرف أيضا بضغط على  بسفكه، وقد عرف 5811عوى ايحكم سنة  :ابشا علي2

هم دفع اجلزية خلزينة الدولة من أعماله، أنه قام حبملة عسكرية على عونس، وكانت هناية حكمه مميتة حيث اليهود فكان يفرض علي
 .181ص  املرجع السابق ،: عزيز سامح الرت : ينظر.5818عليه فقتل سنة  انكشاريةعسببت قسوعه يف رثورة 

 .88املرجع السابق، ص  :سلوى سعد الغايل3
 .  487در السابق، ص املص :ندر كارثكارثيجيمس ل 4
 .588ص  رجع السابق،امل  :م سبنسراولي5
 .584، ص املصدر السابق  :وليام شالر 6



 (م2421-م2971)  األمريكيةالعالقات اجلزائرية                               :الفصل األول
 

~ 21 ~ 
 

ابملال   ايلة على بلدهبدفع املبلغ املستحق لإل غضب الداي من ايحكومة األمريكية وأمرها وقد
هو وعائلته ومجيع  ابلرحيل كما قام بسجن السيد لري؛ ولكنه عراجع بعد ذلك وأطلق سراحه وأمره

 .1األمريكيني .املواطنني
ة ذات رثالث صواري اتبعة منتصف شهر سبتمرب سفينة صغري  اجلزائريون يف البحارةسر أ

مريكية ومعها حبارهتا وهذه الغنيمة ضئيلة القيمة هي كل ما حصلت عليه اجلزائر ألللوالايت املتحدة ا
يف السنة الثانية قامت غنائم كبرية و  نتيجة إلعالن ايحرب بكثري من الكرباي  مع أمل ايحصول على

 يفبل دفع الفدية ولكن الداي رفض الدخول سرى السفينة يف مقاأمريكية مبسعى حترير ألايحكومة ا
 .2قيمة من أي فدية أكربسرى أليعترب هؤال  ا أبنهأي مفاوضات مصرحا 

بعد اعرتاف الداي على رفض عسليم األسرى وقطع العالقات مع أمريكا وطرد قنصلها وهذا ما 
 .3جعلها ععلن ايحرب عليها الحقا

على سبع سفن سويدية حبجة التأخر يف دفع  نياجلزائري استيال  مت 5858ويف شهر ماي سنة 
قمشة أ عتكون من كانت أربع شحنات من هذه السفنى مينا  اجلزائر  إالضريبة السنوية واقتادوها 

طات اجلزائرية لخل قدرت قيمتها بنصف مليون دوالر وقد استولت عليها السإ...وملح وقهوة وسكر
حتمل الضريبة السنوية وحترصها ابرجة حربية متكن ويف نفس الوقت وصلت السفينة السويدية اليت 
 .4السويديون من جتديد معاهدة السالم مع االايلة

أسرت اجلزائر السفينتني أرسيتا يف مينا  جبل طارق، ومن هناك، أخذمها حتت محايته ضابط 
أوت من نفس من البحرية الربيطانية، ورافق هبما سفينة حربية، حىت وصلتا إى مينا  اجلزائر يف شهر 

السنة، ولكن احدى السفينتني كانت حتت محاية العلم الربيطالا، ولذلك أطلق سراحهما يف ايحال 
5.وأما األخرى فقد كانت اتبعة إلسبانيا، وأعلن أهنا غنيمة شرعية

 

                                                           
دون  ، سريعه، حروبه أعماله، نظام الدولة وايحياة يف عهده،م5975-5911داي اجلزائر  عثمان ابشا دمحم:أمحد عوفيق املدلا 1

 557ص 5781املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، جز ، دون طبعة، 
 588، ص املصدر السابق :وليام شالر 2
م دار البصائر للنشر والتوزيع، دون جز ، 5881-5111العالقات اجلزائرية اخلارجية مع الدول ومماليك أورواب  :حيىي بوعزيز3

 .557 طبعة خاصة ، اجلزائر، ص
  143.صاملصدر السابق،   :وليام شالر4
 .588نفسه، ص املصدر  :وليام شالر5
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رثرت على العالقات بني الوالايت املتحدة أحداث البد من ذكرها أشهدت هذه الفرتة 
 :يف مثلتر عمريكية واجلزائاأل

ايحدث األول متثل يف إعالن ايحرب بني بريطانيا وأمريكا واليت انتهت بتوقيع الصلح حيث؛  -
ى البحر املتوسط ألهنا   قادرة على إرسال سفن ايحربية إهذه ايحرب جعلت البحرية األمريكية غري

 .1كانت منهكة يف مشاكلها
 . روبيةو ا واشتداد حروبه على القارة األوأما ايحدث الثالا متثل يف هجوم انبليون على روسي  -
أما ايحدث الثالث فتمثل يف ععزيز العالقة بني اجلزائر وبريطانيا حيث أرادت هذه األخرية  -

 .2استمالة اجلزائر إليها وذلك من أجل عزل انبليون وأمريكا معا
 

 

 
 
 
 

                                                           
 .451السابق، ص ملرجع ا م، 5881-5991العالقات اجلزائرية األمريكية : علي اتبليت 1
 .478املرجع السابق، ص  :أبو قاسم سعد  هلل 2



 

 

 
 

 :الفصل الثاين
عودة العالقات بني اجلزائر والوالايت املتحدة 
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 األمريكيةعودة العالقة بني اجلزائر والوالايت املتحدة                          :   الفصل الثاين
 

~ 32 ~ 
 

 م2482-2421العالقات اجلزائرية األمريكية : األول املبحث

 .2421أ على اجلزائر .م .لو محلة :أوال

حيث مت  1لسفينة إدوين ملا أصاب سفنها من خسائر وخاصة خسارهتا االنتقامأرادت أمريكا      
السبب يف إعالن   2وفق عوصيات رئيس األمريكي جيمس ماديصون إعالن ايحرب على اجلزائر
 3.عدفعها أمريكايت كانت اجلزية ال ، وإلغا وينإطالق سراح أسرى سفينة إد ايحرب هو مطالبة أمريكا

دت قيادعه وأسن أسطول حريب زائر ومن مث بدأت أمريكا بتجهيزمت إعالن الكوجنرس ايحرب على اجل
Decatur" ديكا عور"و " Banbridge" بينربيدج ى القبطانني إ

ضم األسطول الذي كان بقيادة و  4
هذه ايحملة  وبعد كل هذه  ولتصدي 5حربية وسفينة حربية ذات ساريتني عور رثالث بوارج ديكا

طوال ز أسبتجهي يس محيدواذه املواجهة حيث مت الر من وضع خطة  هل 6قرر عمر ابشا  األحدث
سطول األمريكي  األ غادر. 7مدفعا   44مدفعا  وسفينة أخرى عتكون من  81يتكون من سفينة حتمل 

بل طارق  بقيادة  األمريال  ى جإووصل جز  منه   5851يف شهر ما ي  ألمريكيةا الوالايت املتحدة
األخرية  ت هذه اليت انتهجتها  السفن األمريكية، متكن التعقيبل عملية البحث و ومن خال 8عورديكا

ألمريكي ابلقنصل اى لشبونة اعصل إعور وبعد وصول ديكا ،9األخرية  من إجياد  السفن اجلزائرية
من جبل  عادت لتو يس محيدوار  فن  يف األطلس فأجابه  إن فرقاطةس شالر يسأله إذا شاهدوليام 

                                                           
مكتبة النهضة اجلزائر، دون طبعة،   لي، جز  الثالث،وعصحيح دمحم املي ، عقدمياتريخ اجلزائر القدمي وايحديث: مبارك بن دمحم امليلي1

 .415 ص
 . 481ص ، املرجع السابق: اسم انيت بلقاسم ود قمول2
 .18صاملرجع السابق، : فيق املدلا امحد عو  3
الكتب  دار دون جز  ،دون طبعة،م،5881-م5811هامل اهنيار وعو اية ايحكم العثمالا يف اجلزائر هن: ارزقي شويتام  4

   .588ص  ،م4155العريب،
 .589، ص:ام شالر ولي5
 .18، صملرجع السابقا:امحد عوفيق املدلا 6
  .415ص  ،املرجع السابق:يلي املبن دمحم  مبارك 7
 .588ص  ،املرجع السابق :ارزقي شويتام 8
  4111  ،اثلة لنشر، اجلزائردون جز  ،دون طبعة، م، 5851-م 5991حرية اجلزائرية الب يس محيدو أمريالاالر : علي اتبليت  9
 .81ص
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قرب رأس  2ودة سم مشهاقيادة الريس محيدو  واليت حتمل  وهنا  التقت ببارجة  جزائرية  ب  .1طارق
يس محيدو اواليت عقع جنوب اسبانية وقعة معركة عنيفة أصيب من خالهلا الر  Gâta cap رأس غاعة

سفينة استمر الاألمريكان على  ال يستايس محيدو و اى استشهاد الر إأدى  بطلقة مدفعية أمريكية
 81حوايل  تشهادواسخبزانة البارود  ونظرا لتحطم البارجة ودخول املا تال حوايل مخس ساعات الق

نية  يف عرض حقة  السفينة الثامتت مال ،م5851من شهر جوان سنة  8يني ويف من البحارة اجلزائر 
 .3استديو البحر عدعى

يف التاريخ ايحديث لقد دخلت فيه  كتابه نصوص وواثئق   يف مجال قنان عن هذه ايحادرثة ويقول
محد أخليفته  ويف أول القتال فتقدم، نصفني ومات حينها فقسمته إى هعلى كرسي كوره وهو واقف

ري من واستشهد الكث وألقى به يف البحر ووقف يف مكانه للقتالومحله  سيولد عمر ويسمونه الباشا ر 
 .4البحارة ومت حتطيم فرقاطته

ملتحدة األمريكية واليت عوقفت مبجرد الوالايت اوبعد ذلك وقعت مفاوضات بني اجلزائر و 
  .5ةيت عتضمن إلغا  الضريبة السنويية السنوية لكن بعد نص املعاهدة الاشرتاط اجلزائر دفع اجلز 

وكذلك حرية جتارة  الوالايت املتحدة األمريكية  دون دفع  وإطالق سراح األسرى األمريكيني
انبليون  مع لكن الظروف  الدولية املتمثلة يف هناية ايحرب األوروبية اليت كانت قائمة  ؛6إاتوات

للحملة األمريكية  اليت قادها كل من ديكاعور اعتقد  انبليون يف هذه الفرتة، ابإلضافةبوانبرت  ونفي 
ى عوقيع املعاهدة السالم مع إما دفع ابلداي  الداي إن هذه األخرية عشكل مؤامرة الحتالل اجلزائر

اجيايب ابلنسبة  رثرأايت املتحدة األمريكية كان هلا إن املعاهدة اليت كانت بني اجلزائر والوال 7 ،أمريكا

                                                           
  .879ص م،5881-5991مريكية العالقات اجلزائرية األ:علي اتبليت 1
 .481ص  املرجع السابق،: مولود قاسم انبت بلقاسم2
 581ص  ،املصدر السابق :د شريف الزهارايحاج امح3
 ائراجلز ، دار الرائد الكتابدون جز ، دون طبعة، ، 5881- 5111نصوص وواثئق يف اتريخ اجلزائر ايحديث : مجال قنان4

 .841ص، م4151
 . 581ص ، املرجع السابق: رامحد شريف الزها 5
  .841ص  ،املرجع السابق :ابعيست جون وولف6
 .587ص ،املصدر السابق: وليام شالر 7
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االمتيازات اليت حتصلت عليها من خالل إلغا  اجلزية بعد فرض نفسها  ىإى أمريكا وهذا ابلنظر إ
القنصل األمريكي وليام شالر بصفته  يوم الذي وقعت االعفاقية نزل ا ويفعليه وموافقتهعلى الداي 

 . 1ملتحدة األمريكية ملباشرة مهامهقنصال  للوالايت ا

حصلت  ،5851ذه ايحملة العسكرية ضد اجلزائر نت  عنها أبرام  معاهدة سنة ونرى أن ه
هو ما دفع لشن محلة  أمريكا على عدة امتيازات وكذلك بعض الدولة األوروبية مت ذكرها سابقا و 

اخلسائر اليت أيحقت أبسطول اجلزائري ووصوا املعلومات  ىإاملعاهدة  لوعرجع عفاص 2.على اجلزائر
جديدة ا أدى اى عوقيع هذه  املعاهدة وجد أسطول أمريكي ابلقرب من مينا  اجلزائر مملداي عفيد ب

ايت املتحدة  الوال رى أن اجلزائر لن عطالب، ومن خالل هذه املعاهدة ن3حسب شروط  األمريكية 
العسكري  الذي  من األشكال يبني لنا ما مدى عطور اجلانبسنوية  يف أي شكل األمريكية بضريبة 

ى فرض نفسها يف البحر األبيض إ وهذا راجع كله( الوالايت املتحدة األمريكية)يه ت  إلوصل
 .4بريطانيا  خاصة املتوسط كقوة حبرية عضاهي دول أورواب

اليت لقيت  عديد من السفن من بينها فرقاطة أما السفن البحرية كان هلا دورا هاما حيث عرفت أنواع
مدفعا   مكسوة  ابلنحاس   81أكثر من  حتمل وبية ابلدرجة األوىاما كبري من طرف الدول األور اهتم

اليت كانت حتمل اسم مشهودة غنمها  البارجة أما ؛5طنا  من ايحمولة املختلفة  188حتمل  أكثر من 
م خبرب 5851وعندما علم الداي يف شهر جوان ؛ 6محيدو عن الربعغاليني فعرض البحر يساغنمها الر 
.فعل كرد اجلزائر  مهامجة اعور ديك  راكب  ةمثاني  من  أمريكية  حبرية  قدوم محلة

                                                           
 .441ص ،5771اجلزائر  ،املؤسسة الوطنية للكتابدون جز ، دون طبعة،  فصول يف العالقات الدولية، : إمساعيلالعريب 1
 .854 ، صاملرجع السابق: ارزقي شويتام2
  . 518 ، صاملرجع السابق: رونجياليل شق3
 547.ص  ،املصدر السابق:  وليام شالر4
 .84ص ، املرجع السابق :ستيفن جيمس ويلسون5
 . 481 ص ،املرجع السابق :مولود قاسم انيت بلقاسم6
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يس محيدو وكلفه ابخلروج  امت جتهيز مراكب حبرية للر  ،5858عام على قطعها للعالقات مع أمريكا 
ه لفرقاطتيني  اننه قد مت فقدأسابقا  وكما ذكرا ه ايحملة األمريكية ومواجهتها ملالقات هذ ى البحرإ

ها وعسليح حصوهنا  دفاعى حتصني املدينة وعقوية إفأسرع الداي  .1البحارة وعددا من ومركب بريك
  88فدعم ايحصون الشمالية وأرصفتها ببطارايت ذات رثالث طوابق ووضع هبا  ؛ابملدافع والبطارايت

وأيضا املنطقة الشرقية للمينا    .مدفعا 88 ، وأحاط الفنار ببطارايت مثل السابقة ووضع هبامدفعا  
املينا    لمدخ وحصن ،مدفعا أخرى كانت موجود ة من قبل 11جانب  ىإمدفعا  99اووضع هب
من النريان والقذائف  بطارية وأعد جمموعة نوافذ  91املينا  ووضع يف غرب  مدفعا، 91به  ووضع

رسلت أسطوهلا إى مينا  حبرية جيدة حيث أظهرت أمريكا بقوة  ،5851منذ  2ومقاومة نريان العدو
سالم يف املدينة اجلزائر  الني معاهدة بني الطرفلكي عفرض السالم على الداي وهكذا أبرمت  اجلزائر
 .3عديد املراتوقد جددت هذه املعاهدة  ؛5851سنة 

 .انضمام أمريكا اىل الكتلة األوروبية : اثنيا

م عدة احدث اترخيية  ودولية  انعكست  على اجلزائر و املتمثلة  5858لقد شهدت سنة 
ابألحرى ميكن القول   أو ألمريكية  اى الكتلة األوروبيةيف انضمام  الوالايت املتحدة ا خاصة 

استغالل الوالايت املتحدة األمريكية  مع الدول األوروبية الفرصة  لتعتلي  هي مسرح األحدث  وهلذا  
 . اجلزائر ضد ة اى الدولة األوروبي  نضماماالية الوالايت املتحدة األمريكية اميكن القول أهنا بد

   5851سبتمرب  48يوم   ويف هذه األرثنا  كانت ايحرب بني  أمريكا  واجنلرتا وضعت أوزارها  
 من مناطق البحر األبيض املتوسط قد انسحب لذي كان  يهدد اجنلرتا،، اأسطول  انبليون كما إن
ست دول  كانت يف حالة  حرب مع 5858أهم وهو إن اجلزائر سنة    الشي ف اى هذاويضا

ى هذه إوانضمت ، وروسيا ، ( أملانيا)وهي هوال ندا ،  والدا منارك ،  وايطاليا ، واسبانيا ،  وبروسيا 

                                                           
ائر للنشر  طبعة خاصة، دار البص ،م دون جز 5111-5881عالقات اجلزائرية اخلارجية مع الدول ومماليك أورواب : حيي بوعزيز1

 .557ص، 4117والتوزيع، اجلزائر،
 .541ص  ،املرجع نفسه :حيي بوعزيز2
 .411، صرجع السابقامل: أبو القاسم  هلل3
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الوقت حان  لتصفية ايحساب مع  نأ رأت إذ الكتلة الدولة السابعة ضد اجلزائر يف الوقت واحد،
 .1اجلزائر 

السابع من  لفرصة لتكون العدوفيها الوالايت املتحد األمريكية ا ويف هذه ايحالة وجدت 
ومبجرد التصديق على معاهدة  .وروسيا، بروسيا ،اسبانيا ،يطاليا، هوالندإ، دمنارك :األعدا  الستة

مت ععد  حتتمل   لوالايت املتحدة األمريكية اليتقرر الكوجنرس إعالن ايحرب على اجلزائر بسبب اغانت 
ى إرسال قوات حبرية إواختذ اإلجرا ات الضرورية  لة،ائر، وإعالن ايحرب على االايدفع الضريبة للجز 

 .  2على عقد الصلح  أو عقوم  حبماية  السفن  التجارية األمريكية ضد القرصنةاجلزائر  

يف هذا  ي اروينمريكعنوانه املؤرخ األ وهذا ما) يف كتابة مولود قاسم انيت بلقاسموكما مت ذكر 
  .3 (الفصل  بتصفية ايحساب مع اجلزائر 

والايت املتحدة األمريكية وجعلها الكان له دورا  هاما  يف إجال    ن انعقاد مؤمتر فييناأونرى أيضا 
الذي انعقد يف النمسا وقد حضرا  5851-5858 الذي كان يف أواخر ديسمرب؛ عزلة دبلوماسية يف

وقد  .، فرنساسيابرو ، ، روسيالرتا، النمسااجن ؛وى الكربى أنداكالقرأسها  وعلى وفد 581 املؤمتر 
  .4اعتربه  املؤرخون  أعظم اعفاق دبلوماسي

الوالايت املتحدة األمريكية  واليت أهنت ايحرب بني اجنلرتا و  54/5858/ 48دة غانت كانت معاه
ع كل من اجلزائري كان منشغال يف حربه م ن األسطول أى إ مة املعاقبة  اجلزائر ابإلضافةمناسبة مالئ

فيفري أعلن الكوجنرس ايحرب  48ففي  .، وروسياركا، وبروسيا، والدامنوهوالندا ،ايطاليا، واسبانيا
وابلتايل  ب على اجلزائرر ايح الكوجنرس ن أمريكا اغتنمت فرصة إعالنأنرى  وابلتايل 5.على املباشر

يف معاهدة  كانت عليها اليت التزاماهتان عتهرب من أ دتاأر  لسياسةنرى أهنا من خالل هذه ا

                                                           
 .489-481ص، ، صاملرجع السابق: مولود قاسم انيت بلقاسم1
 .   581 ، صاملصدر السابق :وليام شالر2
 .481ص ،املرجع السابق: بلقاسممولود قاسم انيت 3
ر اهلدي للطباعة والنشر دا دون جز ، دون طبعة،،5881-5851العالقات اجلزائرية األوروبية وهناية االايلة : هاليلي حنيفي4

 .58 ص ،م4119، اجلزائر والتوزيع
 . 44- 45ص، ص ، املرجع نفسه: حنيفي هاليلي5
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لتدخل يف شؤون الدولة األوروبية ا ا زاد يف ععقيد العالقات بني اجلزائر وأمريكا حماولةم مم5971
 .1وكذلك حتالفهم عسكراي ضدها اجلزائر الداخلية

دركت ما مدى أمهية عشكيل عكتل ن الدول األوروبية أأخالل هذه األحداث نشاهد  ومن 
البلدان املغاربية  اإلايالتواملتمثل يف  ملشرتكا عوجهه حنو العدو أورويب أمريكي واسع ومتعدد األطراف

من جهة وملا أظهرعه حبريتها من  اجلزائر اجع للموقع الذي حتتلهوهذا ر  ، عامة واجلزائر خاصةالثالث
ملطروحة على الساحة ا يض املتوسط متجاوزة بذلك مشاكلوقفت يف وجه عوسعاهتم يف البحر األب ةقو 

ى إأدى  الضعف وبتزايد هذا واالنكماش ى ضعفإشاط البحري النوهذا وقد ععرض . 2األوروبية
 عرف عقدم الصناعي ومهارة فنية ،م57عالشي القوة البحرية اجلزائرية يف الربع األول من القرن 

 الذي عرفته البالد اجلزائرية  يفاالهنيار الدميغرايف و  االقتصادي سبتها األساطيل األوروبية، واجلموداكت
األساطيل   البحرية اجلزائرية هو عكرر حرية، ومما زاد يف ضعف ة من العهد العثمالاالفرتة األخري 

وكانت معظم الدول  3.المتيازاتا األوروبية، قصد القضا  على القرصنة وإطالق األسرى وإلغا 
املتوسط وكان بعضهم يقدم هدااي  عدفع جزية مقابل حرية املالحة يف لبحر األبيضاألوروبية وأمريكا 

 .مثل الدراهم وأشيا  مثينة أشيا  أخرىو 

دعمت اجلزائر أسطوهلا حىت أصبح له مكانة مرموقة وهكذا قد حتسنت  57القرن  ويف مستهل
ات أبحدث وعوسع بحرية بعض شي  يف السنوات األوى نتيجة انشغال الدول األوروبيةاألوضاع ال

نسبة السفن يف األسطول اجلزائري سنة  يس محيدو فارعفعتاكأمثال الر  انبليون وظهور حبار مشهورين
 .4فاليوطات وبريك وابرجة حبرية  8فرقطات و 1قطعة حبرية خمتلفة األنواع منها  85ى إ 5851

                                                           
القاسم سعد  هلل، انصر و دمي، ومراجعة أبى االحتالل الفرنسي، عقإمن العصر ايحجري  التاريخ اجلزائر زموج: عثمان الكعاك1

  . 854 ص ،م4118الدين سعيدولا، دار  الغرب اإلسالمي، لبنان، دون جز ، دون طبعة، 
  . 815 ، صاملرجع السابق: ابو القاسم سعد  هلل2
 اتريخ اجلزائر م، مذكرة لنيل شهادة املاسرت5858-5991العالقات اجلزائرية األمريكية : ليف، خلود خرشوش أبو خ دمحم3

جامعة مخيس  م، إشراف األستاذ عبد القادر فكاير، قسم اتريخ، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،5881-5158ايحديث 
  .18، ص م4141-4157مليانة، 

 نية للكتابملؤسسة الوطدون جز  ،دون طبعة، ا  التاريخ  العثمالا،اجلزائر يف: الشيخ املهدي بوعبديل :انصر الدين سعيدولا 4
 .581ص  ،5798دون بلد، 
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ن عتخلص أن الوالايت املتحدة األمريكية قد أرادت أ ن نقولأومن خالل هذا التكتل نستطيع 
طيع قبول هذه الشروط، لذلك أراد الساسة مل ععود عست من الشروط اليت كانت متليها اجلزائر ألنه

ن األسطول إ ،جل اخلوض يف حرب مع اجلزائرأن يقوموا بتحرير قوهتم البحرية من أاألمريكيون 
 البحر األبيض املتوسط ، خاصة يفزائري الذي كان يتمتع لقوة عظيمة قد حتكم وبسط سيطرعهاجل

ابجلهاد البحري وكان اجلزائريون هلم دورا هاما  علي ما يسمى فاجلزائر كانت عقوم يف نظامها السياسي
 .1ذلك الوقت قوة البحرية اليت كانت متتلكها يفال يف البحر وهذا راجع إى

 .موقف الوالايت املتحدة األمريكية من االحتالل الفرنسي للجزائر: اثلثا

هذه    أمريكان عكون أأصبحت اجلزائر حتت املراقبة الفرنسية وانه من العجيب  5881منذ سنة 
 اجلزائر من بني وكانت م،5991كانت من بني أوى الدول اليت اعرتفت هبا اجلزائر وبثورهتا  اليت

 .املعرتفني ابستقالل الوالايت املتحدة األمريكية

، هي .........تحرر للحيث عرب هلا الداي حسن عن عواطفه الودية وإعجابه بكفاحها 
والتأييد املطلق  وموقف املساندة التامة ؛جزائر يف كفاحها التحررينفسها اليت عقف موقف املعاداة لل

 .2لالستعمار الفرنسي منها

مريكي  املوقف األ األمريكية  عدير ظهرها  للجزائر أما خبصوص ها هي اليوم الوالايت املتحدة
ية  فقد عرب عنه إبشادة ابملهمة الفرنس 3،يتضح لنا من وضع اجلزائر حتت االستعمار الفرنسي

يكا وأورواب  من الضريبة  السنوية اليت  جل القضا  على  القرصنة  وختلص  أمر أابجلزائر من  ايحضارية
جورج   سعندما نصح الرئي ،5881 ى ما قبل سنةإورمبا هذا التأييد يعود  .4كانت مفروضة عليها

الصلييب   على البعد مع الرتكيز لالستيطانخصبة  واشنطن ملك فرنسا بغزو اجلزائر اليت ستكون أرضا

                                                           
  .547 ص ،جامعة عيارت يف العهد العثمالا،اجلزائرية الفرنسية  يف العالقاتنظرة بعض القناصل األمريكيني : ن حادة مصطفىب1
 .488 ص ،املرجع السابق: مولود قاسم انبت بلقاسم2
 . 18 ص ،املرجع السابق: نوال بريكات3
م، أطروحة الدكتوراه مقدمة لنيل شهادة 5714-5784لفرنسية األمريكية  واملسألة اجلزائرية  العالقات ا: معمر  العايب4

 جامعة علمسان  ، ة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلي قسم التاريخ، ،يوسف منا صرية إشراف الدكتوراه يف التاريخ ايحديث املعاصر،
  .41ص  ،م4118-4117
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 حتاللاالأيدت  خدمة مصايحها أيعريد الوالايت املتحدة األمريكية  كانت ا، وطبعيف هذه العملية
 اجلزائر الوالايت املتحدة األمريكية ومل عكتفي بتأييد فقط بل اعتربت حة؛املصل بدافع الفرنسي

 مستقال له شخصيته املعنوية وما مل ععد كياان خاضعة للسلطة الفرنسية طيلة فرتة االستعمار، فهي
حىت  إهنا  اعتربت ووجود الفرنسي يف اجلزائر ذلك  إلغاؤها  للمعاهدات اليت عربط البلدين  ،  يؤكد

ضماان للمصاحل الغربية األوروبية، وابلتايل الوالايت املتحدة األمريكية  اهتمت مبصايحها دون مراعاة 
 .1سابقا   ما قدمت هلا اجلزائر

بنا  العالقة بني أمريكا  هلم دورا هاما وابرزا يف  كان بعض القناصل األمريكيني أن ىونر  
حول   مفصال  ن بعض القناصل الذين عاشوا يف اجلزائر هذه الفرتة  قدموا عقريرا أوفرنسا حيث نرى 
وختطيط  الذي قام به  الفرنسيون  على الشاطئ   اجلزائر، ووصفوا اإلنزال البحري ايحملة الفرنسية على

 .اليت قام هبا الفرنسيني  

 .2427-2421معاهديت اجلزائر وأمريكا :املبحث الثاين
 .2421معاهدة العالقة اجلزائرية األمريكية من خالل  : أوال
ععهدت هذه األخرية  أنحدث ر، اجلزائللوالايت املتحدة األمريكية على  ةبحريالقوات النتصار ابعد 

رثالرثة بوارج وسفينة حربية ذات  ستيفان ديكاعورالذي كان بقيادة ضم األسطول جديدة، و  معاهدة
جوان ، وقد مت عكليف الرايس محيدو لتصدي هذه ايحملة يف  البحر األبيض املتوسطصاريتني إى

د فعل ر  كاعور ملهامجة اجلزائر ك  يدلة حبرية أمريكية بقيادة عندما علم الداي خبرب قدوم مح. 2م5851
روج ، أسرع لتجهيز مراكب حبرية للرايس محيدو وكلفه ابخلم5858ع أمريكا عام العالقات م القطعه

ى إوعدد من البحارة واجته  فرقاطتنيمريكية ومواجهتها، فقاد الرايس ى البحر ملالقاة هاعه ايحملة األإ
اليت عقع يف جنوب ، 3س غااتأجوان قرب ر  59مضيق جبل طارق والتقى هبذه ايحملة األمريكية يوم 

                                                           
حدث سبتمرب، أطروحة لنيل شهادة ماسرت يف  أرجية األمريكية اجتاه اجلزائر بعد اخلااسية التوجهات السي: شريف عادل  منصف1

    .18 ص ،4151 ،العلوم السياسية،  إشراف شريف حممود،  كلية ايحقوق والعلوم السياسية
 .857، ص املرجع السابق: ن وولف ابعيستجو  2
  .557، ص املرجع السابق :حيىي بوعزيز3
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 1وأصيب فيها الرايس محيدو  حيث نشبت املعركة بني الطرفني ؛ملريايأاسبانيا إى الشرق من مدينة 
، واستمر القتال فرقاطتيهمريكيني على ى استشهاده واستيال  األإدى أبطلقة مدفعية أمريكية، مما 

يل رثالرثون من ساعات ونظرا لتحطم البارجة  ودخول املا  خلزانة  البارود واستشهاد حوا 1حوايل 
 اجلزائر، ووقعت مفاوضات بني الداي والوالايت املتحدة األمريكيةى مدينة إالبحارة اجلزائريني عقدموا 

ن عنتصر أمريكية من ألن األسطول اجلزائري كان غائبا يف هذه الفرتة، واستطاعت القوات األ ؛معهم
سطول دو وكثري من رجاله ومصري األس محيوقد علم الداي عمر ابشا بوفاة الراي ،2يف هذه املعركة

معاهدة جديدة مع الداي عمر  لتوقيعى املينا  إمريكان يف هذه الفرتة فغضب غضبا شديدا وعقدم األ
 .3ابشا

 ةربعأسطول هولندي يتكون من أ مام اجلزائر يف منتصف شهر جوان من نفس السنةأظهر 
عرض على الداي جتديد معاهدة الذي الا سطول الربيطاريتني ومعه األصبوارج وسفينة حربية ذات 

ولكن الداي رفض  ؛السالم اليت عربط بني البلدين بنفس الشروط اليت عقوم عليها املعاهدة القدمية
وعقب ذلك  ،عقوم هولندا بدفع مؤخر للضرائب واهلدااي وهو ميثل مبلغا ضخما أن رادأذلك حيث 

 4.العالقات بني البلدينطعت انق
ربية الربيطانية يف غضون هذه الفرتة الباقية حىت هناية السنة على مينا  ععاقبت السفن ايح

السلطات اجلزائرية  ععترب ، وأن هذه الزايرات املتوالية عنذر حبركة غري معتادة أن وكان يبدو، اجلزائر
يكون هلا لن  مسرية الزمة وأنهبيض جمرد مريكي يف البحر األسطول األاملظاهرة العدائية اليت قام هبا األ

يف  ،ى دفع الضريبة السنويةإ تضطر أمريكابدت ما ينبغي من العزم والتصميم سأمىت  ، وأهناجداي ارثر أ
 .5التجارية امقابل عدم هتجم القراصنة على سفنه

يف نفس ، و بعد التوسط الذي قام به القنصل السويدي، مت عوقيع املعاهدة يف اآلجال احملددة
 مريكية اليت وقد مت استعادة كل املمتلكات األ، مريكي يف اجلزائرأل شالر قنصوليام اليوم عني 

                                                           
الرايس  :علي اتبليت :ينظر .مبدينة اجلزائر، اشتهر بشجاعته ومهارعه البحرية اجلزائرية 5991من مواليد سنة  :رايس محيدو1

 .84ص  رجع السابق،، امل5851-5991محيدو وأمريال البحرية اجلزائرية 
 .557، ص املرجع السابق :حيي بوعزيز2
 .875ص املرجع السابق،  :انمجال قن3
 .587ص  سابق،املصدر ال: روليام شال4
 .587ص  نفسه، :وليام شالر5
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السفينة  أسرعن  (51.111) عشرة آالف دوالر ب تقدمت ععويضات قدر ، مث خذت يف اجلزائرأ
كما احتوت املادة الثانية ،  السفينتني اجلزائريتني كحسن نية إعادةوافق ديكاعور على ، دوين ومحولتهاإ

ريكان بتحرير مجيع ميقوم األ أن مقابل، مريكان املتواجدين يف اجلزائرسرى األاألحترير مجيع على 
1.سرى اجلزائريني املتواجدين حبوزهتماأل

 

صلية للمعاهدة هي اللغة االجنليزية اللغة األ، 5851جوان  81وقعت هذه املعاهدة يف 
 41علنت عنها يوم أو أ .م.ولوصادقت عليها ا 5851ديسمرب  11ى جملس الشيوخ  يف إحيلت أو 

5851.2 ديسمرب
 

حيث  ،مريكينيلية يف حوزة املمثلني األأصوكانت هناك نسخة  ا،بند 44عتكون املعاهدة من 
ونصت البنود يف هذه املعاهدة  ا،بند 44ى إقلصت  ابند 41هناك  إى أنعشري بعض الدراسات 

3.ريبةأبي ض  مريكيةن اجلزائر لن عطالب الوالايت املتحدة األعلى أ
 

  2421بنود املعاهدة  : اثنيا
 

إى  حرمتهما، ال عنتهك العامة اللذانوالصداقة  جا  فيها دوام السلم :(15)األوىاملادة  
4.األكثر حظوظاجانب أن هذه املعاهدة عقدت على أساس املعاهدات املنعقدة ببني الدول 

 

سوا  كانت  ،جزية أي  املتعاقدينالطرفني بنيهناك  يفهم بوضوح أنه ليس: (40)املادة الثانية 
من الوالايت املتحدة األمريكية أبي وال عطلب يف أي وقت من قبل الداي  ،هدااي سنوية أو أي شكر

 .حجة كانت
الداي أن يسلم فورا األسطول األمريكي جبميع املواطنني األمريكيني الذين  على: (18)املادة الثالثة 

على أن عسلم الوالايت املتحدة األمريكية له ، من عشرة أو أقلهم يف حوزعه والبالغ عددهم أكثر 
 .الرعااي اجلزائريني والبالغ عددهم أكثر من مخسمائة أو أقل

                                                           
 .71ص  املرجع السابق،: بلقاسم قرابش1
 .489ص  املرجع السابق،،م5881-5991العالقات اجلزائرية األمريكية  :علي اتبليت2
 .587املصدر السابق، ص  :وليام شالر3
 .481، ص املرجع السابق: ممولود قاسم انيت بلقاس4
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أن يقوم داي اجلزائر بتعويض عادل و كامل ملواطين الوالايت املتحدة األمريكية (:  18) املادة الرابعة 
جلزائرية، أو الذين أجربوا أن يتخلوا عن على أساس حجزهم وسجنهم من طرف السفن ايحربية ا

 .5971من معاهدة ( 44)ملكيتهم يف اجلزائر بسبب خرق املادة الثالا والعشرين 
قرتاب من شاطئ إقليم الطرف الطرفني املتعاقدين اال ذا قدر لسفينة أحدإ: (51)املادة العاشرة 

ها وال يسمح بنهبها وعبقى امللكية حتت فإنه البد من عقدمي كل املساعدات الالئقة هلا ولطاقم ،األخر
كوث عليها املال يطلب دفع رسوم مجركية وال  ،وإذا ما أعيد شحن البضائع إى أي سفينة ،املالكني

 .1وجيب محاية الطاقم وإسعافه إى حني متكنه من العودة إى وطنه اخلاص، أبي صفة كانت
لتجار تحدة األمريكية وإايلة اجلزائر ععطي محاية لإن التجارة بني الوالايت امل :(54)املادة ارثنا عشر 

متيازات االو التجارية واملالحني وكذا حق عبادل إقامة القنصلني يف كال البلدين  نورابن السف
ويعلن عن كل ما سبق أن الوالايت املتحدة األمريكية  ،ومتتع القنصلني ابلسلطان القضائي ،وايحصانة

 .دول األكثر حظوة يف كل وجه على التوايلععامل على قدم املساواة مع ال
ديون من قبل الال عن و لن يكون قنصل الوالايت املتحدة األمريكية مسؤ  :(58)املادة الرابعة عشر 
 .لتزامات مكتوبة من قبل للقيام بذلكامواطين بلده إذا قدم 

أو العكس  إن اعتدى أي أمريكي ابلضرب أو القتل على مواطن جزائري :(41)املادة العشرون 
لكن ال جيب أن  ؛وحيق للقنصل حضور احملاكمة، فسيطبق قانون الطرف الذي وقع ببلده ايحادث

على عركي يف نفس الورطة  طبقعكون أكثر قسوة من اليت عناليت ينطق بعقوبة على املواطن األمريكي 
 .وإن فر أي جانح فإن القنصل لن يكون مسؤوال عنه مهما كان األمر

لن يطلب من قنصل الوالايت املتحدة األمريكية دفع أي رسوم مجركية : (45)د والعشرون دة الواحاملا
 .املنزيل أو العائلي لالستعمالأو مكوس على ما يستورده من بلد أجنيب 

إذا عويف أي مواطن من مواطين الوالايت املتحدة األمريكية داخل إايلة (: 44)املادة الثانية والعشرون 
بل إهنا عوضع مباشرة حتت إدارة القنصل ما مل ، خل الداي وال رعاايه يف ممتلكات امليتال يتد، اجلزائر

متلكات الشخصية املنقولة يف  أيدي اململ يكن هناك القنصل فإنه جيب وضع  وإن، حيسم فيها إراداي

                                                           
 .481ص  املرجع السابق، :ممولود قاسم انيت بلقاس 1
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وق وعند عقدمي جرد املمتلكات ال يع، شخص جدير ابلثقة حىت يظهر الطرف الذي له ايحق مبطالبتها
 1.ال الداي وال رعاايه أي إرادة قد عظهر

أكدعه املادة ا مبثابة صورة واضحة عن عقهقر وضعف اإلايلة وهذا م 5851لقد كانت معاهدة 
من املعاهدة؛ حبيث أن اجلزية كانت إلزامية ابلنسبة للدول اليت عريد إبرام معاهدات مع اجلزائر  الثانية

ريخ اإلايلة اليت ضايقت هبا الوالايت املتحدة األمريكية، حبيث ودامت علك السيطرة لفرتة طويلة يف ات
ولقد عضمنت املادة ارثنا عشر من هذه . عثبت جل مصادر األمريكية أبهنا كانت مكلفة للخزينة

املعاهدة أن ععامل الوالايت املتحدة كغريها من الدول واحتوت هذه املادة على امتيازات جتارية بني 
البنود على أن اجلزائر لن عطالب الوالايت املتحدة األمريكية أبي ضريبة سنوية البلدين، ونصت هذه 

يف البحر أ وفرضت نفسها .م.ي وصلت إليه الوويعكس ذلك مدى التطور العسكري البحري الذ
 . األبيض املتوسط كقوة حبرية

خاصة يف  بطابع سياسي دبلوماسي، إال أهنا احتوت على التعاون التجاري 5851اعسمت معاهدة 
ة يف صناعة السفن وامتالكها أ مبثابة قواعد مترر هبا جتارهتا خاص.م.موانئ اجلزائرية اليت اعتربهتا الو

 .حبري قوي أسطول
 .2427معاهدة عالقة اجلزائر األمريكية من خالل  :اثلثا

ديسمرب  48يوم  ماديسونو جيمس الداي عمر  ،بني نفس ايحاكمني املعاهدةعقدت هذه 
 55ال يف إصادق عليها سنوات ساخطني عليهم ومل يُ مثالا مريكان على مدى د ظل األوق5851
حيث  2للمعاهدة هي اللغة االجنليزيةصلية من طرف الرئيس جيمس وكانت اللغة األ 5844فرباير 

 وربيونواجتمع األ، بعد انعقاد مؤمتر فيينا ثكسمو إمع محلة اللورد  اكان اتريخ هذه املعاهدة متزامن
 ى موضوع القرصنة البحريةإولكنهم عطرقوا ، وربيةفيينا ملعاجلة مشاكل حروب انبليون يف القارة األيف 
3.فريقياإعزعمت بريطانيا عطبيق ما اعفق عليه املؤمتر من مواجهة اجلزائر ودول مشال و 

 

قد جددت ، و 5851ال جتديد للمعاهدة السابقة مع ععديل ملعاهدة إوهذه املعاهدة ماهي 
فقط للمواد السابقة اليت مت عنفيذها يف  بياانت  الإواليت ماهي  ،يضا يف هذه املعاهدة حرفياأها شروط

                                                           
 .471ص  املرجع السابق،،م5881-5971العالقات اجلزائرية األمريكية  :علي اتبليت1
 .481املرجع السابق، ص  :مولود قاسم انيت بلقاسم2
 .541ص  املرجع السابق، :حيىي بوعزيز3
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مواد  الثالث ما عدا 5851معاهدة السابقة للومجيع مواد هذه املعاهدة هي عكرار  ،5851معاهدة 
 :اضافية وهي على الشكل التايل  ةومادة جديد

 .سرى والرعااي فقد مت عنفيذهة عبادل األعادإفيما خيص  : (18)املادة الثالثة 
 .عنفيذه يدي القنصل فقد متأى إكمية ابالت القطن   مفيما خيص عسلي : (18)املادة الرابعة 

أ مسؤوال عن العقود املوقعة من قبل .م.لن يكون القنصل العام للو :(58)املادة الرابعة عشر 
 .يف هذا الشأنذا قدم التزامات مكتوبة سابقا إال إمواطين بلده 

عقدم لداي اجلزائر دليال عن رغبتها يف  أجل أنأ من .م.وافقت الو: املادة االضافية التفسريية
جل ختطي  أوذلك من  ،كثرأحترري  أساسايحفاظ على عالقات السلم والصداقة بني الدولتني على 

عاهدة السابقة املعشر من لغا  املادة الثامنة إعلى  ألخرى،كل عقبة قد ععوقه يف عالقاعه مع الدول ا
كثر خطورة واليت هلا معاهدات مع أ مزااي يف موانئ اجلزائر على حساب الدول األ.م.لولاليت ععطي 

1.ايلةاإل
 

 

 

                                                           
 .811ص  املرجع السابق، ،م5881-5991عالقات اجلزائرية األمريكيةال :علي اتبليت1



 

 

 
 
 

 : الفصل الثالث 
 .م2449-2482العالقات اجلزائرية األمريكية 

 .بناء دولة األمري عبد القادر :املبحث األول
 .بد القادر اجلديدةعولة األمري معامل د :أوال  
 .اإلداري والعسكري لدولة األمري عبد القادر التنظيم :اثنيا  
 .االقتصادي واالجتماعي لدولة األمري التنظيم :اثلثا  

 .العالقات اجلزائر ابلدولة األوروبية :الثايناملبحث 
 .م5889-5881عبد القادر بفرنسا  عالقة األمري :أوال  
  .طانياعالقة األمري مع بري :اثنيا  
 .عالقة األمري مع األمريكان :اثلثا  
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 .بناء دولة األمري عبد القادر: املبحث األول
حكم ولكل مرحلة مميزات وحكم وخصائص   خالل العهد العثمالا أبربعة مراحل مرت اجلزائر 

ر حتت عقع بني ايحني واألخ األطراف مرتامية ولكن يف الفرتة األخرية أصبحت اجلزائر، إجيابية وسلبية
الدفاع الوطن و  عنوكانت عقف أحيان عاجزة ( القبائل الداخلية)سيطرة ووجود األورويب اخلارجي و

عاجزة أن عكون دولة قوية حديثة النظام قادرة  محاية األراضي الواقعة حتت نفوذها من اخلطر األورويب
ستعمار  الفرنسي للجزائر ، ومع دخول االم والدفاع عن األراضي واألرواحالتنظي أبعبا  النهوض ىعل

البد   أهدافهاحتقيق سؤولية وعكون جديرة مبمارستها و عتحمل قيادة النظام وامل ةقوة جديد وظهور
يكون هذا التنظيم ميس مجيع اجملاالت ن يكون هلا مشروع عسعى من خالله بنا  حكم  و أ لكل دولة

يعترب هذا التنظيم واقتصادية حيث  ،اعيةسياسية، واجتم ،أو لدولة يف خمتلف اجلوانب سو ا إداريةيف ا
عبد  ولقد أعطى األمري ؛الدولة بال أساس عقوم عليه عكون ودوهنم، هلذه اجملاالت العمود الفقري

س وضوابط ختتلف على قام على أس ابلغ عند عوليه األمارة فاستحدث نظام اقتصادي لقادر اهتماما  ا
مة جناح النظام هذا هو استحدرثه العملة حملية خمتلفة أما وما زاد يف قي ،يف ايحكمالنظام الذي سبقه 
ن أ كل أركان الدولة ال ميكن يكون املنطلقو  ،ي لدولة يعترب القاعدة األساسيةاجلانب االجتماع

 لذلك أهتم األمري عبد لقادر اهتماما  لبة يستقيم هلا عمودا إال إذا كان للدولة أرضية اجتماعية ص
فيها من ى ما أحدرثه إكبريا جبانب اإلداري وهذا راجع  تماماأيضا اه عي ووىابجملال االجتما  خاصا  
أكفا  من  قام بتنظيم  هذه األمور وعشكيل قادة حكومية فعني األمر، ما استقام لألمريعندعغيري و 

 اجلهاد يحماية الوطن وحتريره من الغزاة احملتلني وسارع األمري عبد لقادر يفرجال واعتمدا عليهم يف 
 العصاابت  اليت أصبح يتقنها كثريبتطوير يحرب  العسكرية اسرتاعيجيته أتسيس جيش نظامي وطور

نوع من رواد هذا الاألمري أشهر رجال حرب العصاابت و ما جعل كان يفاجئ ويربك اخلصم، وهذا و 
 . وعقوية يحكومة املركزية لدولتهايحرب واهتم أيضا بتفعيل 

 . عبد القادرمعامل وحدود دولة األمري: أوال

حدود الدولة اجلزائرية ايحديثة بعدم االستقرار والثبات فنجدها اترة عتوسع واترة أخرى   متيزت
 41املربمة بتاريخ  حيث حددت معاهدة دمييشال؛ بسبب مؤرثرات داخلية وخارجيةعرتاجع وذلك 

  طريالتيات وجه الوهرانية مشلت على جممل الناحية ؛حيث كانداحدود الدولة  ،م5888فيفري 
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وجهات   ى املدينة اجلزائرإ ابإلضافة؛ الكبري وهران واملرسى وكذلك نواحي (.جاورها ماو  املدية)
 . 1سهل متيجة ومدينيت عنابة وجباية

م  5881 على مليانة فتوغل يف إقليم التيطري واستوى ةهذه اهلدنة املؤقت ل األمريولقد استغ
معاهدة دميشال  وعندما نقضت  . 2والزيبانجلنوبية وجبال جرجرة حىت بلغ بسكرة والواحات ا، واملدية

 ى ايحدود اململكة املغربية غراب  إالغربية شرقا  عغطي مساحة متتد من متيجة كانت دولة األمري
كل  من وضع أسس دولته  وعوسيع جماهلا حىت مشلتمتكن األمري عبد لقادر  ،م35889-5887

وحميطها واجلنوب القسنطيين، أي والوسط إال العاصمة  ،وأرزيو ،ومستغامن ،ابستثنا  وهرانالغرب 
وسطيف   ة قسنطينة وجيجلالغزاألوراس والزيبان وامتدت إى مشال الصحرا  ويف املقابل احتل 

الغريب للجزائر فهي عرتبع  ة عن رقعة جغرافية عقع يف الشمالفإن دولة األمري عبد القادر عبار  4؛وغريها
  .5على مساحة واسعة

نوفمرب  49عبد لقادر بعد حصوله على البيعة وذلك يف ومن بني أهم عواصم دولة األمري
كانت ععترب معسكر   حيث 6؛ن عكون معسكر هي العاصمة لدولتهأى إبه الرأي  استقر ،5887

                                                           
مؤسس جائرة عبد العزيز مسعود البابطني دون جز ، دون طبعة،  ،اجلزائري عصر األمري عبد القادر: انصر الدين سعيدولا1
 م  4115، دون بلد،الشعربداع لإل
  .418ص 

 انفوا زائردار  دون طبعة، دون جز ، ،ى االستقالل اجلزائرإاجلزائر من فرتة ما قبل التاريخ اتريخ : مولود علوش، إمساعيل زوليخة2
  .98 ، صم4158

 م 4115اجلزائر، دون جز  ،دون طبعة،،(م5889-م5881)قاومة اجلزائرية بطل امل عبد القادر اجلزائرياألمري : دردار فتحي3
 .88ص

 .91، ص4111، دون طبعة ، دار املعرفة ، اجلزائر، جز  األولم، 5787-5881ريخ اجلزائر املعاصر ات: بشري بالح4
دار دون طبعة  ،دون جز  ،م5715-5881ايحديث واملعاصرر يف اتريخ اجلزائ دراسات وأحباث: لسعيددمحم ا 5

  .  85، ص4158،اجلزائراإلرشاد
 .88، ص املرجع السابق :دردار فتحي6
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وهنضته  فكانت حركته ،كانوا دعاة األمارة لنفوسهم ألهنم وعطييبا   قامته أتنسا ألهل أغريسمقرا إل
  .1فية وأوى قرارهو 

ععرضت د وق  ؛2عبد القادر دارة السلطة املركزية لألمريإرثر ذلك كانت معسكر مقر أ وعلى
وكانت الزمالة  من أهم  ،3م على أرثر معركة واد املقطع5887 ديسمرب 57يف  هذه العاصمة للحرق

اسم الزمالة صمة  حتت عواصم األمري إن سقوط عواصم األمري قبل الزمالة  جعلته  يبادر  إبنشا  عا
 عطوير  ايحرب ايحركيةمن أجل  وأيضا االحتالليد من خماطر من قبل  حصنا له ملا ينجز حىت عكون
متتد من ، وععترب الزمالة هي عبارة عن مدينة متنقلة ضاربة يف الصحرا  االحتالل الكفاح ضد املواصلة
مخسني ألف  من بني حوايل يقطنها وهي عتكون من جمموعة من اخليام، ى جبال العمورإ عقادمت

 .4وسبعني ألف ساكن

شعبة النسا   بيته وحاشيته وكذلك الدوائر املدنيون من لآها مقر األمري و في كانت الزمالة
السالح  صنعو  ،املضاربو  واألطفال، احملارب اجلند معسكر :ةياحملل والباعة والصناع واألطفال

 .5واملؤنة واملستودعات الذخائر

على شكال فقد اختار لوائه  ؛وسلطته لنفوذه  عبد لقادر علما لدولته الناشئة عدعيما  مرياأل اختذ
يف  بيض مرسوم عليه ابلذهب املزركشأمن الكتان ايحريري، أعاله وأسفله خضراوان، وسطها قطعة 

                                                           
 االسكندرية التجارية ، املطبعة ، دون طبعة، جز  األولاجلزائر وأخبار حتفة الزائر يف مآرثر عبد القادر: لقادرااجلزائري دمحم بن عبد 1

 .518 ص  ،5718
دون  العربية، وزارة الثقافة دون جز ، دون طبعة، ،يش اجلزائروقائد اجلألمري اجلزائري مؤسس الدولة ا: العريب إمساعيل 2

 .58، ص م 4119بلد،
  .95، ص املرجع السابق:  دردار فتحي3
، ص 5788  ، بريوت،دار النفائس  ،طبعة الثانية دون جز ، ،م5888-5819األمري عبد القادر  اجلزائري   :بسلم العسلي4

11. 
هادة املاسرت يف مذكرة نيل ش  ،م5889-5884عبد القادر  واالجتماعية يف دولة األمري االقتصاديةاجلوانب : سهري محالوي5

جامعة بسكرة  ية واالجتماعية،، كلية العلوم اإلنسانشعبة التاريخ ،، قسم العلوم اإلنسانيةالتاريخ ايحديث، إشراف رضا حوحو
 .48ص م، 4158-4151
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الدين بن حمي وعوجد فيه عبارة نصرا من  هلل وفتح قريب، انصر الدين عبد لقادر  .1صورة دائرية اتمة
كان : قائال وقد أكد على ذلك هنري عشرشل يف كتابه ؛ة ابلذهبويف وسطه دائرة يد مبسوطة مطرز 

 .2بيض يتوسطه يد مفتوحةألقادر اخلاص هو علم كبري الوا  عبد 
حاول  وقد ؛مشلت القطر اجلزائري عبد القادر فكانت الدولة اجلزائرية ايحديثة بقيادة األمري

ى جنوبه من خالل النظام الذي وضعه إى غربه ومن مشاله إجلزائري من شرقه عوحيد الوطن ا األمري
ذلك وك سيادةلبنا  دولة قوية ذات  دي واالجتماعي والقضائي والعسكريواملتمثل جمال االقتصا

دولة جزائرية هلا قاعدة سياسية وعسكرية وغريها عقوم  إنشا  وكذلك ،عكوين جمتمعا له مبادئ دينية
 .عليها

 .التنظيم اإلداري والعسكري لدولة األمري: يااتن

األوى اهدة التافنة لألمري عبد القادر أبن يضع اللبنات مسحت فرتة السالم اليت أعقبت مع 
نه قام هذا النظام  أ حيث ،3أنه أنشا  نظاما إداراي حمكما يقوم على نظام املقاطعات ؛ه حيثلدولت

كل مقاطعة  يرأس إداريةرالية يتمثل يف وجود مقاطعات ة األمري لقادر على أسس فدلدولاإلداري 
بن فرحة   دمحم: كرمعس ،الوهلاصي دمحم البحميدي: ألمري ويتواجد اخللفا  يف علمسانخليفة ا
عالل   مت دمحم بن، حمي الدين بن عالل القليعي :مليانة ،محد التهاميأ مث مصطفى بن ،املهاجي
 دمحم بن عبد السالم :مث دمحم الربكالا جمانة ،حمي الدين نب مصطفى: مث دمحم بن عالل التيطري ،القليعي
بن السالم  محدأبرج محزة،  ، ايحسني بن عزومث ،بسكرة، فرحات بن السعيد  دمحم اخلرويبمث ،املقرالا

 الشورى   األعلى وكان يوجد كذلك جملس4. املنطقة الغربية الصحرا  قدور بن عبد الباقي ،الدبنيسي
 األمري عبد القادر جملس للشورى بلغ عدده أفراده أحدى عشر عضوا  ميثلون أنشأ حيث ؛األمريي

                                                           
دار الكتاب اجلزائري  ،الشركة الوطنية لنشر وعوزيع ،طبعة الثانية ، دون جز ،اجلزائراألمري عبد القادر رائد الكفاح  :حيي بو عزيز1

 .98 م، ص5777 ،اجلزائر
دار التونسية  بو القاسم سعد  هلل،ون جز ، دون طبعة، أد حياة األمري عيد القادر، عرمجة وعقدمي وععليق، :شارل هنري عشرشل2

 .14م ص 5798عونس، ،للنشر
 .458ص اجلزائري، املرجع السابق،  عصر األمري عبد القادر: انصر الدين سعيدولا3
ص  ،نانبل دار املعرفة، بريوت دون جز ، دون طبعة، عبد القادر قائد رابلا وجماهد إسالمي، سرية األمري:  صاليبعلي دمحم4

548-547. 
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محد اهلامشي ملراحي نيابة عن  أالقضاة اجلزائر السيد  يوجعل على رأسهم قاض ،1ق خمتلفةمناط
 . 2األمري

ون من جمموعة من مناصب  لألمري شرع يف عشكيل حكومة الدولة اليت عتك رملا استتب األم
ولقد اختذا األمري من مدينة  ؛3حربية أعضا ها خبربة فنية ومهارة علمية وسياسية وكفا ة وزارية عرف

مت ععني و  -األمري عبد القادر- أال أن منصب رئيس الوزرا  فقد أحتفظ به لنفسه ،له مقرا   معسكر
وكان هناك  ،4اجلاحب لكتبة أييت منصبالوزرا  الكتبة وهم رثالث حسب ايحاجة مث بعد ا بعد ذلك

 اخلزينة  اخلاصة وجود وزارة وأيضا، املالية الوزارة ،ةلوزارة اخلارجيا ،الوزارة الداخلية وجود وزارت منها
إن األمري قد وى عناية هبذه الوزارات  ،أيضا الوزارة ايحربيةووزارة األعشار وصنوف الزكاة و  ،واألوقاف

مل جيعل  للقضاة وزارة خاصة به، بل أشرف  نهأرثنا  عشكيل حكومته حيث وأ ،عهده ابلقضا  يف 5
ىت يسود العدل يسهرون على اجلهاز القضائي ح بنفسه فعني يف مجيع أرجا  دولته علما  أكفا  عليه

كم يف أرجا  دولة  بفضل التنظيم احمل. 6أحكامهم من الشريعة اإلسالمية واآلمن بني الناس مستمدين
األمن العام وشيوع النهب  سواق بعد ما كانت الفوضى واالضطرابيف األ فى الغشاألمري فاخت

 .7سلب عقب اهنيار اإلدارة  الرتكيةوال

ليت نه أصبح  متداوال لدى الناس يف ذلك الوقت على أن أي فتاة عستطيع قطع البالد اأحىت 
ى  إأدى  هب وهذا ماكانت واضعة على رأسها اتج من الذ ولو ،عدين الوال  لألمري بدون خوف

 . 8امة ومساندة اخلاصة هلذا التنظيمكسب أتييد الع

                                                           
 .511 ص ،م 5715دون بلد، املكتبة األردنية اهلامشية،دون طبعة،  ،، اجلز  األولاتريخ اجلزائر :اجلزائري مسعود جماهد 1
  .89 ص ،قاملرجع الساب: بسام العسلي2
  .95 ص ،رجع السابقامل: دردار  فتحي3
  .511ص  ،املرجع السابق: اجلزائري مسعود جماهد 4
 .98ص املرجع السابق،  األمري عبد القادر رائد الكفاح  اجلزائر،: زيزحيي بوع5
 هبا  الدين دار دون جز ، دون طبعة، ى ايحرب التحرير الوطين،إاتريخ القضا  يف اجلزائر من العهد الرببري  :مزهود الصادق6

 . 488 م ،ص 4154اجلزائر 
  .81ص ش اجلزائر، املرجع السابق، اجليلة قائد األمري اجلزائري مؤسس الدو : إمساعيل العريب7
 .451ص املرجع السابق  ،اجلزائري عصر األمري  عبد القادر :انصر الدين سعيدولا8
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 .التنظيم العسكري لدولة األمري -

ن كيف عكو  يف ظل الواقع الذي ععرفه اجلزائر هوأتسيس دولته  إن أول ما فكر فيه األمري عند
وعتاد، ولقد جيوش البد من جتهيز  القوة عسكرية  من  ؛ولتحقيق ذلكدولته قوية جيابه هبا األعدا  

 .1اسم اللوا  احملمديشرع األمري يف إعداد جيشه وأطلق عليه 

 ابجليش إى أحد، بل عكلف بنفسه لتدريبه وعنظيمهن األمري مل يوكل مهمة االهتمام نرى أ
 حيث ؛ 2ومناعتهاذا القطاع من أمهية ابلغة فعليه عقف قوة الدولة وعزهتا اإلشراف عليه ملا  ميثله هو 
   ؛3ودالتفاصيل املتعلقة ابلضباط والرواعب املالبس اجلن ىقانون عسكراي حيتوي عل ضع دستورا أونه و أ

بضرورة عطوير   عميقا   وطين وروحه التقدمية للنظام فقد أمن إمياان   كإنسانولكن أعظم ما مييز األمري  
يتمتع به   عدوكان ال ن التقدم ايحضاري الذيعوطنه، وكان يعرف مدى اهلوة اليت كانت عفصل 

سلحه أبحدث األسلحة، ووضع على رأسه مدربني    حديثا   جيشا   وللخروج من ذلك كون األمري
 .4عصريني يف الغالب أجانب

 :لقد قسم اجليش إى أقسام
 .قايد وله معاوانن ينقسم إى مئات وعلى رأس كل مئة :املشاة-
 .عتألف من كوكبات  كل كوكبة من مخسني فارس :يالةاخل-
 .5"لطواجبي الباشا"  سهمويرأ جنداي 54عني كل مدفع  :املدفعية -
لقادر وضع مصلحة خمتصة يف الطب العسكري، ووضع على رأسها  اعبد  حيث إن األمري 

وحنكة يف العالج   األخري الذي كانت له خربةوايل هذا أبوعبد هلل الزر : طبيب له شهرة يف عصره وهو
ويشرف الطبيب الكبري  ،ب الطبية وخصائصها العالجية واجلراحيةواجلراحة ومعرفة واسعة ابألعشا

كما  على املصاحل الفرعية اليت أنشأت  يف عديد من املقاطعات اليت عربط هبا القوات النظامية،

                                                           
 .81 ص ،املرجع السابق: سهري محالوي1
 . 575 ص ،املرجع السابق: دمحم بن عبد القادر رياجلزائ2
  .89صاملرجع السابق : سهري محالوي3
دون جز ، طبعة الثالثة، الشركة الوطنية لنشر و التوزيع، اجلزائر  ،االحتاللاضرات يف اتريخ اجلزائر بداية حم :أبو القاسم سعد  هلل 4
 . 585 ص

 518 ، ص5779، بريوت، دار عطية ، دون جز ، دون طبعة ،خوري لميشا، عرمجة عبد لقادر اجلزائري: آعيني برونو 5



 عالقة الدولة اجلزائرية ابلدول األوروبية                                           : الفصل الثالث
 

~ 52 ~ 
 

ياقة  اللالذين عتوفر فيهم صفات  بني اجلنود املمرضني الذين كانوا خيتارون من يشرف  على عدريب
والشعور اإلنسالا املرهف فريعقي ذوي االستعدادات واملهارات منهم    ،اشرةوالبشاشة وطيبة  املع
   .1الطيب للرعب األعلى يف سلك

هلا سيادة وهلا راية عدل ن األمري كان له دولة أ نستنت والعسكري  ومن خالل النظم اإلداري
حتالل، وهذا بفضل  ى املواجهة الغزاة واالعلى مسؤولية كرب كياان وقدرت  دولة هلا نه هناكأ على

 داري وعسكريإقضائي و نه مت وضع عنظيم ى أعليها الدولة ولذاك نر  هلا أسس عبىن قاعدة عكوين
ن األمري قد أعقن يف وضع أسس  أن نقول أوهنا ميكن  ،فكان يشرف على اجلهاز القضائي بنفسه
 .هذه األنظمة لتكوين بالد ذات سيادة قوية

 .   .جتماعي لدولة األمريواالالتنظيم االقتصادي  :اثلثا

 .التنظيم االقتصادي -2
لفالحي واجلانب اجلانب ا :منها النظام االقتصادي لدولة األمري عديد من اجلوانب مض

لقد قام األمري عبد القادر بتشجيع العمل الزراعي، وألغى ضريبة   ؛وغريها الصناعي وجتاري
اجليش الشعيب   نملخزن القمح التمويوقد استعملت ا ؛اخلراج واستخدم أدوات بسيطة ايحرث

 . 2جل شرا  مستلزمات ايحربأالوطين  والتبادل التجاري من 
كانت عغطي نصف   امتازت الدولة األمريية بوجود حقول القمح والشعري اليتلقد 

أكثر  أغريس، وكان النخل الربي يطل من بني السنابل البصر، وكانت األرض أصلح الزراعة
 .3من الرعي

املنتوج   كبرية وكثرية للحفاظ على عبد القادر على بنا  مستودعات األمريعمل 
 خاصا   حتت األرض لتخزين ايحبوب واليت أوى هبا اهتماما   عبارة عن مطامري الزراعي وهي

                                                           
م 5778، ، منشورات املتحف الوطين، اجملاهدروالنش املؤسسة الوطنية لالعصال ،واالستعمار دراسات يف املقاومة: قنان مجال 1
 .11 ص

الة مقدمة لنيل ، رس5889-5884 ،ايحديثةاإلجهاض مشروع الدولة اجلزائرية الفرنسية  االسرتاعيجية: عبد القادر سلمالا 2
جامعة  ية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلوعلم األاثر،  قسم اتريخ إشراف صم منور،  شهادة املاجستري يف اتريخ ايحديث واملعاصر،

 . 41ص  ،م 4118-4117، نوهرا
 .11 ص ،ع السابقاملرج :بسام العسلي3
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فهم بدورهم حيفرون   ولقد كانت هذه املطامري الوسيلة الناجحة اليت يستعملها أهايل القرى،
 .1ومخسني مطمورة يف قبيلة ما يرتاوح بني أربعني

أنه من : يقول عطا  فكرة استهالك اخليول إذإعلى  جعل أيضا األمري عبد القادرا كم
حصان لغرابة وهران وحوايل نفس العدد للحاجوط يف سهول  111خالل سنة واحدة أعطت 

 2حصان أالف 1وأما عن عدد اخليول اليت منحتها للفرسان الغري نظامية  ،اجلزائرمدينة 
وقد  ؛ والصوف واألغنام، ومن بني أهم منتجات البالد بتجارة عبد القادر اهتم األمري ؛ولقد

لدعم  اخلارج والتجارة مع القوات االحتالل لشدة ايحاجة لألموال  التصدير إى احتكر ألمري
كذلك يف  لقد شرع األمريو  ؛3ضرار ابلفالحني وغريهمأوايحق ذلك  ،جمهود ضد الفرنسيني

 .م5888يحربية مبعسكر سنة االصناعة  إقامة
كما قام  األخشاب، البنادق، اخلراطيش منعصنع  إنشا  مصنعا لألسلحة اخلفيفة

املخازن للذخرية والكربيت   ىإسراديب املدينة  الرومانية القدمية بتاقدمت  بتحويل، أيضا
فقام  األورويبي ناعالص تقدمالستفادة من الل ،4وامللح والبارود والنحاس والرصاص وايحديد

كما اعتىن   ،، لصناعة األسلحة وصيانتها وإصالحها وصهر املعادنأوروبينيجبلب خمتصني 
ية  املالبس والسروج العسكر  بصناعة السروج ولوازمها فرعب عدد من اخلياطني لتفصيل

 .5وإصالحها  مبختلف  املقاطعات
 :التنظيم االجتماعي -0

حول لقادر إبنشا  حظائر لألغنام  وهي ملك للدولة،  عبد اقام يف اجملال االجتماعي األمري
األنواع ايحيواانت من بينها ذات اللون األسود وعدد من التيوس رية من خمتلف املدينة اخليام  قطعان كب

رؤوسها  اليت كانت اجلمال  من ى عددإابإلضافة  ،املرحة املتورثبة واألبقار والثريان الصغرية واهلزيلة

                                                           
 .511ص  ،املرجع السابق: قاصري دمحم السعيد 1
 .18ص املرجع السابق، :  بسام العسلي2
  .88، ص املرجع السابق: بشري بالح 3
 .41السابق، ص  املرجع :سالمالا عبد القادر4
 .48-49ص ، صاملرجع نفسه ، :سالمالا عبد القادر5
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عتواجد الكالب البدوية  البيضا   كانتالساحبة عرعفع كقطع الصخر ووسط كتلة املاشية  أمسنتها 
 .1الطويلة الشعر وبنات أوى

جتماعية وكذلك  عبد القادر الرتكيبة اال ولقد مس هذا التنظيم  االجتماعي يف دولة األمري 
رفت دولة األمري جمموعة من ع ؛وأساسيا يف دولة حيث لذلك يعترب هذا اجلانب  مهما  الرتبية وغريها 

 .القبائل ختتلف عن بعضها البعض من حيث موالهتا لألمري أو رفضها له والتنظيم الذي يقوم به
 ؛حيثبعض الشخصيات والقبائل كانت هلا مكانة مرموقة وسامية  فقد مشلت لدولة األمري

ته السلطة الشرعية  له بصف يف إخضاع القبائل اليت رفضت الوال  ،كان يتمثل قام به األمري عمل أول
كام العثمانيون يستعملوهنا  جللب الضرائب  يف علك اليت كان ايح ،غلبها عتمثلأللبالد وهذه القبائل ف

  الفرنسيني مثلما  لوال وهي على استعداد لعرض. من القبائل األخرى وكانت عسمى بقبائل املخزن
بني خمتلف القبائل كان  ن هذا الصراعأجيدا كان األمري عبد لقادر يعلم ،  ععرضه على ايحكم كانت

 .2سببه العثمانيون الذين كانوا  يطبقون سياسة فرق عسود
 :ومن بني القبائل املعادية 

عراك واليت ميكن ععرفها أبهنا مع األ وهي عدل على جمموعة السكانية املتعاملة: قبائل املخزن
 .3 أعراقهامتمايزة يف أصوهلا خمتلفة يف ععمرييهجتمعات سكانية 

 .4كان هلم جاه كخدم الباي،  وهي خليط من األندلسيني والعرب: وأيضا قبائل الزمالة
 .ةغل والكراقبائل الغرابة، واالغواط، ومجاعة األعراك 

 :الفة مع األمري منهااملتح ومن بني القبائل
 .قبيلة ايحاجوط
 .قبائل بنو عامر

 .قبائل أوالد الشيخ

                                                           
 .11ص  املرجع السابق،: سالمالا عبد القادر1
 .598ص  ،املرجع السابق:  بالحبشري2
 4119دون بلد، دار البصائر،  دون جز ، دون طبعة، جزائرية ودراسات وأحباث يف اتريخ اجلزائر، ورقات: انصر الدين سعيدولا3

 .877ص 
 م4111، شركة انس للطباعة ،القاهرةدون طبعة،  التاريخ السياسي للمغرب العريب الكبري، اجلز  اخلامس، : الفياليل عبد الكرمي4
 .88 ص
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 .سكان املدية       
  .1ومنطقة القبائلانة ملي

فظة على للمحا ا  عبد القادر هيكال ععليمي م فقد وضع األمريأما يف ما خيص يف جانب التعلي
األمري  حاول  ،2واحملافظة على كيان اإلسالمي ،من أجل حتقيق عطور علمي ،رصيد الثقايف اجلزائري

القرا ة والكتابة   ليموعع لتدريس األطفال كرتعيب الكتاعيب بد القادر جتسيد هذه الشعاراتع
أصرا ، و ابملساجد وكان األمري عبد لقادر يكرم  هؤال  الطلبة يكملون دراستهم، أما الطلبة والصالة

كانت ابلزمالة العاصمة اجلزائرية  لقد ؛معاقبة من يقول إبعالفهاو  على احملافظة على املخطوطات
بقيادة الدوق  ،م5888ماي51حبرقها يف  ياملخطوطات قام اجليش الفرنس مكتبة هبا أهم املتنقلة

 .3ق الكتب املتعثرة اليت عاىن يف مجعهااشتات أور  ى الزمالة كان يالحقإدومال بعد عودة األمري 
واعترب األمري عبد القادر  التعليم  احد أركان األساسية يف بنا  الدولة  ومل  متنعه  ظروف   

عليم  يتم بطريقة عقليدية  يف كل قرية بواسطة خيمة ايحرب  من عكريس  هذا اهلدف  حيث كان الت
سنوات  من عمره فيتلقى مبادئ  القرا ة والكتابة   8عسمى الشريعة يقبل الطفل حنوها منذ السن 

ويتلقى  كرمي حتت إشراف مدرس ويف املرحلة الحقة يواصل ععليمه جماان  اليئا من حفظ القر ان وش
أو  إدارية، ود إجازعه هنا يسمح له بتويل مهمة علمية أوبع دروسا يف النحو والصرف، والتفسري

 .4والصرف كالنحوى  يسمح له مبواصلة ععليمه فيتوسع يف معارف أخر 
ري بتأسيس مكتبة يف عقادمت لتعميم الفائدة وعوفري املصادر للباحثني اإلرثرا    كما قام األم 

ى اإلدارة إب من كل أحنا  البالد وإحضارها املكتبة أمر إطارات الدولة واألعوان واجلنود جبمع الكت
 .5ديوان األمرياملركزية ليضعها يف املكتبة أو يف 

 
 

                                                           
  .78-74  ، ص، صاملرجع السابق: ويمحال سهري1
والتوزيع  روعبورس التمرا للنشر  الشركة الوطنية ،سلسلة الفن  والثقافةدون جز ، دون طبعة، ، األمري عبد القادر: قداش حمفوظ2

  11ص  5798 ،،مدريد
 .81ص ، املرجع السابق: سهري محالوي3
 .584ص ، اجلزائر4117 ،، دار اهلدىطبعة الثانية ، دون جز ،خ اجلزائر ايحديثمن اتري: أمحيدة عمرياوي4
  .518 صاملرجع  السابق، : أبو القاسم سعد  هلل5
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 .العالقات اجلزائرية األوروبية: املبحث الثاين 
 العالقات اجلزائرية الفرنسية  : أوال

اخلصوص   األوروبية على وجه والعالقات بني الدول عامةالالدولية  مبتابعة العالقات اهتم األمري 
وقد بذل األمري   ؛وجبل طارقمن خالل الصحف الفرنسية اليت يستلمها من مبعورثه يف فاس واجلزائر 

 .1األمريكية لكنها مل عتكلل أبي نتيجة قامة عالقات مع بريطانيا والوالايت املتحدةإلل جهودا  
ليا إبقامة  على أتكيد كيان دولته وفرض وجوده إقليما ودو  حرص األمري عبد القادر وقد 

اهتماما    أو أظهرت اعصاالت سياسية وعالقات دبلوماسية مع الدول اليت كانت هلا عالقة مع اجلزائر
شرتكة  ووسيلته  املفضلة عواصل التعامل ابملثل وضمان املصاحل  املأبوضاعها وكان قوام هذه العالقات 

لنشاط الدبلوماسي الدولة  ابيون فربز يف اجملال منهم واألورو  ،واعتماد الوكال  اجلزائريني املبعورثني وإيفاد
دمحم البومحيدي الوهلاصي الذي مجع بني العلم والفروسية  ومن  ،منهمكفاية  األمري رجال حمنكون ذو

رجال الدبلوماسيني كذلك امليلودي بن عراش من قبيلة العرابة الذي يعترب حبق أفضل شخصية   
ة املنوطة يؤدي  املهم من ايحرب كان يعرف كيف شجاعته وخوفهسياسية يف ديوان األمريي فرغم قلة 

 .2ملك فرنساى إبه وحيقق اهلدف املطلوب  منه، فكلفه األمري محال اهلدااي 
لقد كان لألمري عالقات قنصلية مع سلطات االحتالل خالل فرتة السلم بينهم فكان له أربعة و 

ج يحبيب بن مهر والثالا ابلعاصمة هو اليهودي بن وبعده ايحا  لني أوهلم بوهران هو دمحم بن خيوممث
والثالث مبستغامن  والرابع "  درلون "دران الذي شغل هذا املنصب يف عهد الوايل  االستعماري  

ساسية  مهمته األ جببل طارق  التابع  لربيطانيا كما عني األمري مندواب له خليفة بن حممود  أبرزيو
ا  شعر الفرنسيون بنشاطات األمري على مستقبل وجودهم ابجلزائر ومن هن ،شرا  األسلحة والذخائر

بدا وكأنه سيغدو قادرا على خاصة بعدما دانت له بالد القبائل ومناطق من شرق البالد حبيث 
من اخلارج بواسطة وكال  جتاريني كبرية جتلب  فيما خيص ابألسلحة كانت كميات أما 3،حصرهم

طار التبادل التمويين، أما أهم املساعدات يف هذا اجملال فكانت علك عتمدهتم الدولة اجلزائرية يف إا
اجلزائرية مع  ، كما ععاملت الدولةوى عن طريق الشرا  وبعضها جمااناليت أتيت من املغرب يف املرحلة األ

                                                           
 .89 ص ،املرجع السابق: بشري بالح1
 .448ص املرجع السابق، ، عصر األمري القادر اجلزائري :انصر الدين سعيدولا2
 .57املرجع السابق ص، : بشري بالح3



 عالقة الدولة اجلزائرية ابلدول األوروبية                                           : الفصل الثالث
 

~ 55 ~ 
 

ويف أطار اعصاالت األمري عبد القادر   ،1اإلدارة الفرنسية يف وقت اهلدنة لشرا  األسلحة والذخرية
من التفاصيل ملؤامرات الفرنسيني اليت سامهت يف القضا  على دولة  شي  العرضجيدر بنا  رنسابف

الفرنسيان  مبعسكر  ومها  تعاملني معهم  خباصية  القنصالنفقد كان اجلاسوسني الفرنسيني وامل ؛األمري
م على العهواط ى فرنساإ درورا ابرزا  يف نقل املعلومات "warneier" وارنييه" Deumas" دوما

عظاهرهم خبدمة األمري و  ابلرغم من ظل الفرنسيون منهم علي إخالصهم  لوطنهمبينما أوضاع األمري 
، ففرنسا الدولة  "غارسان "و املدعو بعمر ،2"ليون روش "  اإلخالص له يف طليعتهم اجلاسوسان

فعني لدى  ،م5888عام  برام معاهدة دميشالإ فقد عبادل معها التمثيل الدبلوماسي منذ ؛احملاربة له
كل الشؤون وأوكال إليهم مراقبة العدو وحتددا نشاطه يف األماكن اليت وضع   فرنسا سفرا  له ميثلونه يف

ولقد   ،يف اجلزائر ودمحم خليفة بن حممود يف أرزيو "بن دران مردخاي"كما ذكرا سابقا يده عليها  
صله من أسفريا هلا و  "ويسون  عبد هلل" الكومندان فرنسا من قبلها لدى األمري يف معسكر نتيع

دورا ابرزا يف التجسس على روش  لعب ليون ،3كان يعمل جنداي يف اجليش الفرنسي مماليك مصر
 ى املغامرة إ هميل وكان عني ساهرة على مصاحل  فرنسا وقد ساعده على ذلك  ،عبد القادر األمري

مرتمجا يف اجليش   همة وععلم اللغة العربية وصارجل هذه املأمن 5884واجلرأة فالتحق  ابجلزائر سنة 
وأصبح كاعب سره يف فرتة بنا  السالم   ،م5889يف نوفمرب الفرنسي مث التحق ابألمري عبد القادر 

، ونرى األمري زاد يف عزلته ومسح لفرنسا فيما بعد 4م5887-م 5889اليت أعقبت معاهدة التافنة 
بسبب حكومة ابي عونس اليت  كل من عونس واملغرب، وهذاى  وبسط سيطرهتا عل استخدام خمططاهتا

قد احتكرت حكومة األمري التصدير رغم كانت يف هذه الفرتة  من ،5ععاون مع األمري فائدة يف ال ىعر 
موال لدعم اجملهود اجلهاد ضد ى األإات االحتالل لشدة ايحاجة ى اخلارج والتجارة مع القو إ
استئناف ايحرب بني فرنسا   ةابجليش الفرنسي غدا جديد روش من وبعدها التحق ليون ،6نسينير الف

ائر فيه حياعه  يف اجلز  ضمن بعضها كتابه الذي  يتناول ،واألمري حامال معه معلومات يف غاية األمهية

                                                           
  .57 ص ،املرجع السابق: سالمالا عبد القادر 1
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لقادر   اعن الدولة األمري عبد  كان يعرفه من أسرار وخدماعه لألمري وهناك متكن من مقايضة ما
فزود وزارة ايحربية الفرنسية مبعلومات مهمة ضمنها يف عقريرين األول  يف شهر أوت   ابستعادة مكانته،

 .1م5881 والثالا أمته يف شهر أكتوبر
كل حال فإن طريق العمل الذي جلأ ليه كان الطريق الوحيد الذي يؤدي إى  علىاألمري  ىونر 

 .ةحل السلمي للخالفات هو االجتماعات بينه وبني ايحكومة  الفرنسي
 .العالقات األمري مع بريطانيا : اتنيا

ليت اجنلرتا  بدو  حماولته االعصال خارجية فتكاد عنحصر يف عبد القادر أما عالقات األمري
مناطق النفوذ خارج  استغالل التنافس التقليدي بني الفرنسيني واجنلرتا يف ىواسبانيا فانه عمل عل

  بطنجة حامال  ى القنصلية الربيطانية إ ،م5881 أكتوبردمحم بن قللة يف فأرسل مبعواث عنه هو ،أورواب
ى ملك اجنلرتا  إوالثانية " درومان هاي " ى القنصل الربيطالا بطنجة السيدإرسالتني، األوى موجهة 

أشعره بعدم استعداد بريطانيا للقيام  5881 مارس81ة بوليام الرابع، فرد عليه القنصل برسالة مقتض
 .2فرنسابوساطة بينه وبني 

ن اينة طنجة  منهم درماملقيمني مبدكومة االجنليزية بواسطة قناصلهم ولقد اعصل األمري القادر مع ايح
  .3وكذلك نيكوالما نوعشيهاي 

ناصل الربيطانية يف اجلزائرية الربيطانية  ميكننا معرفة اعصاالت األمري بق وضمن سياق العالقات 
مبدينة  طنجة كان فحوى  حدة األمريكية  يف املرة الثانيةاملت الوالايتاملرة األوى وكذلك القناصل 

ملراسي الكبري  يف أحدى ا رض للطرفيني حول ممارسة التجارة حول ممارسة التجارةاالعصال هو عقدمي ع
التموين  الربيطانية  يف أطار األمري ربط عالقات مع ايحكومة   ولقد أراد ،4اليت كانت خاضعة لألمري

وذ  الربيطالا  من النفعه مقاومته ليتمكن من شرا  األسلحة والذخرية ايحربية لالستفادة ومساند جيشه

                                                           
 .448-444، ص، ص عصر االمري عبد القادر اجلزائري، املرجع السابق: انصر الدين سعيدولا1
 .441 صعصر االمري عبد القادر اجلزائري، املرجع السابق،  :انصر الدين سعيدولا 2
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 األورويب االستعماريكما سعي اإلاثرة  التنافس   ،واحتكارهم  التجارة  اخلارجيةجبل طارق  مبضيق
صفوف  حريب ليستفيد منه لتنظيم  مكسب عر العالقات بني البلدين لتحقيقعلى عو والعمل ابملنطقة، 

لكن العالقات الفرنسية  الربيطانية  عربطها  ؛يالفرنس دولته يف مواجهة قوات االحتالل وإرسا  قواعد
لقد كان عفكري األمري  1؛مصاحل عوسعية يف أورواب لذلك مل هتتم  اجنلرتا بتدخل يف الشؤون اجلزائرية

التموين ابلذخرية  والعتاد  ايحريب،  ومساعيه لتسليم مينا  عنس للدولة االجنليزية  غايته عسهيل عملية 
قات  وأراد ضرب العاللقوات االحتالل  وعوسعاعه   مةيف مقاو ملؤنة اليت حيتاجها ا وضمان هذه
د قام األمري  ولق ؛الفرنسية ى جانبه عقف معه لصد  القواتإ دولة أوروبية وكسبجنليزية الفرنسية اإل

ن أستفيد القوات اجليش، ونرى ع جتارية جلزائر وفتح هلا سوقامرسى اب عسليمهاجنليزية لدولة اإلإبغرا  ا
ايحكومة الربيطانية عرفض عوسعاهتا أبرض األوروبية جعلت  نية وعضارب املصاحلالربيطا األطماع
 .2اجلزائر

وهذا   ى االعصال برئيس وزرا  اجنلرتا  اللورد ابملريسونإومن خالل هذا ابدر القنصل الربيطالا 
يقرتح فيها  ،م5885ديسمرب  51ى رئيس الوزرا  الربيطالا بتاريخ إ جه رسالةن يو أمري ما مسح لأل

يف مينا  عنس ونرى أهنم يتخوفون من االعصال ابألمري عبد القادر فظلوا على  منح إلجنلرتا امتيازات
ععري أي  زائر وجعلها اليف اجلوهذا ما أطلق يد فرنسا  ،موقفهم ايحيادي من يرتقبون عطور األوضاع

ونرى   .3اجلزائر ىلرتا مل ععود ععرتف بسيادة فرنسا علالفرنسي أبن اجن ريأمهية لتذكري ابردين للسف
وقد   ،األرثنا   هتدد ابخلطر وفرنسا يف هذه كانت العالقات السياسية بني اجنلرتا نهأ فهذه الفرتة
ويف رسالة كتبها إليها فتح أمامها  ى ملكة بريطانياإحنة له، فأرسل سفارة سان الفرصة أاعتقد األمري 

 .4على اجلزائر ستحواذمكانية االإ

 

                                                           
 عن الرتكية عبد اجلليل التميمي تنقلدون جز ، طبعة الثانية،  ،م5889- 5849 جتاه اجلزائراالسياسة العثمانية : كوران ارمجند1
 .15ص، 5798 ،عونس ، الرسمو  شركة   التونسية لفنونال
 .591ص  ،املرجع السابق :  الا عبد القادرسالم2
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 .عالقة األمري مع الوالايت املتحدة األمريكية: اثلثا
واملواقف السلبية من طرف ابايت عونس والسلطة العثمانية يف إرسال  اإلمكانياتاعترب شح 

ى لتموين ودعم مقاومته ضد صادر أخر الدعم واملساندة لألمري عبد القادر جعلته حياول البحث عن م
، ميكننا أن نقرأ اعصاالعه بقنصل بريطانيا يف املرة األوى مث قنصل الوالايت الفرنسيحتالل هذا اال

كان فحوى االعصال عقدمي عرض للطرفني حول يف املرة الثانية مبدينة طنجة، و املتحدة األمريكية 
، اليت كانت خاضعة يحدود دولة األمري (ملرسى الكبريعنس أو ا) ممارسة التجارة يف إحدى املراسي 

وهذا العرض ابلنسبة لربيطانيا، أما األمريكان فكان عرضا مشاهبا لذلك الذي كان قد عقدم به إى 
الربيطانيني؛ ولكن مع اختالف واحد جذري ففي مقابل املعاهدة عرض عليهم متليكهم إحدى 

عم و املساندة لألمري عبد القادر يف مواجهته للفرنسيني بينما مل املراسي السالفة الذكر مقابل عوفري الد
 .1يعرض على الربيطانيني سوى التجارة يف أحد مراسي

 : اتصال األمري عبد القادر بقنصل الوالايت املتحدة األمريكية  بطنجة -5
يب ر من اجلوانب الغامضة يف عالقات األمري عبد القادر مع بعض الدول املؤرثرة يف ايحوض الغ

عصاالت اليت ربطها مع  األمريكان، واليت اال الفرنسي جند علك لالحتاللاملتوسط خالل فرتة مقاومته 
ال عزال حتتاج ملزيد من البحث فاعصاالت األمري ابألمريكان من خالل مراسلة قنصلها بطنجة 

ازال يثري استفهامات كممثلله مبدينة اجلزائر؛ وم ،رابجلزائ 2"جرافييين "مت ععيني قنصلها "جيمس ليب"
الكثرية أمام الباحثني، ومن بني هذه القضااي جيدر بنا ايحديث عن اعصاالت األمري عبد القادر 
ابلقنصل األمريكي مبدينة طنجة وهي أوى احملاوالت اليت قام هبا األمري عبد القادر لربط اعصاالت 

أحد املوانئ  متليكض عليهم خارجية قصد كسب الدعم واملساندة يف جهاده ضد فرنسا؛ حيث عر 
اجلزائرية مقابل ايحصول على الدعم و املساندة اللوجتيستيكية يف مقاومته للفرنسيني، فعرضه مشابه 
للعرض الذي قد قدمه لإلجنليز من قبل، مع اختالف جذري واحد فقط، ففي مقابل املعاهدة عرض 

خل البالد، بينما مل يعرض فة إى متويله من دااألمري على األمريكان أن ميتلكوا املرسى اجلزائري ابإلضا
 .3يساجنليز سوى املتاجرة إبحدى املر على اإل

                                                           
  .819ص أحباث وأرا  يف اتريخ اجلزائر، املرجع السابق  :أبو قاسم سعد  هلل 1
قنصل األمري عبد القادر يف مدينة اجلزائر أصله إيطايل، كان يقوم أبعمال قنصلية الوالايت املتحدة األمريكية ابجلزائر،  :جرافينيي2

 .459ص  املصدر السابق،: شرشلهنري ع رشال: ينظر .ملزدوجة طيلة سنتنيقام أبدا  هذه املهمة ا
 .511ص  5889املرجع السابق، :معمر العايب3
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ابألمريكيني هو اطالعه على عوعر العالقات  عصالاالذي شجع األمري عبد القادر على األمر ال
وقف الفرنسية األمريكية خالل هذه الفرتة؛ حيث كان األمري عبد القادر يتابع ابهتمام عطورات امل

 "ليون روش " ليت كان يرتمجها له الدويل، و ال سيما ما يتصل ابجلزائر بواسطة الصحف األوربية ا
ومن خالل مراسلة القنصل األمريكي يتضح هذا؛ حيث يطلب منه أن يطلع على وضع العالقات 

 1.لصايحهالفرنسية األمريكية؛ أي أن األمري كان يريد عوظيف أتزم العالقات الفرنسية األمريكية 
 جرافينيي قنصال أمريكياا ابجلزائر  -4

فإننا سنالحظ بداية حتفظات الفرنسيني من ععيينه " جرافينيي " بعد فرتة وجيزة من ععيني 
قنصال لألمري، حيث سيثري القائم أبعمال الوايل العام بشأنه اعرتاضات يف عقريره إى وزير ايحربية 

أن ععيني قنصل أمريكا معتمدا لألمري يف  عرتاضاتالا، و من بني هذه 5889أكتوبر  58بتاريخ 
مدينة اجلزائر له مغزى سياسي، حيث أنه عربطه عالقات األعمال ابألمري ابإلضافة إى أن أخاه يوجد 

 2.مبدينة وهران، و هو صاحب جتارة هبا، يقوم إبجناز صفقات
ا يف ذلك شرا  مئتني قام ببعض العمليات التجارية يحساب األمري مب 5889يف شهر نوفمرب 

قطعة ( 811)قنطار من النحاس و األسلحة و الذخرية و أقمشة اجلوخ األمحر و أربع مئة ( 411)
من القماش للخيم، و قد شحنت هذه البضائع على منت اجلمال و البغال من اجلزائر إى مليانة، و 

صائيني للقيام بعمليات مبهمة البحث على أخ" جرافينيي " يف منتصف شهر نوفمرب، كلف األمري 
البحث و استكشاف املعادن يف املناطق اخلاضعة، و من بني هؤال  أحد البولنديني، وخالل هذه 

ممثال لألمري عبد القادر يف " جرافينيي " الفرتة قررت ايحكومة الفرنسية سحب اعرتافها رمسيا بتعيني 
الفرنسية، ويف ظل غياب األرشيف مدينة اجلزائر، و كان موقف األمري أن رفض  قرار السلطات 

" األمريكي وعدم اطالعنا على حمتواه ومضامني هذه ايحادرثة الذي مل يسجل لنا أخبار القنصل 
 3.، ال ميكننا معرفة موقف الوالايت املتحدة األمريكية من قضيته و اعصاالعه ابألمري"جرافينيي

" ائر بعد هذا األخري، ما سجله لنا و من املواقف األمريكية املؤيدة لالحتالل الفرنسي للجز 
عرب " عييدور روزفلت " سفري فرنسا بواشنطن؛ حيث ذكر أن الرئيس األمريكي " جول كامبون 

                                                           
1

 .601، ص السابقالمرجع  :معمر العايب

 .519نفسه، ص  :معمر العايب 2
 .519نفسه، ص  :معمر العايب 3
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اشادعه ابملهمة الفرنسية ايحضارية ابجلزائر و قضا  فرنسا على القرصنة اجلزائرية و ختليص أمريكا و 
 5757.1أوراب من اجلزية اليت كانت مفروضة عليها 

                                                           

، ص 11الدراسات التارخيية، معهد التاريخ، جامعة اجلزائر، العدد للتاريخ اجلزائري، جملة األمريكينينظرة  :قاسم سعد  هلل أبو1 
584. 
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 :خامتة
 :ويف أخر هذا البحث متكنا من الوقف على مجلة من النتائ  املتعلقة هبذا البحث 

يف البحر األبيض املتوسط نتيجة قوة أسطوهلا ايحريب مما  لقد كان للجزائر حضور قوي :أوالا 
وعتسابق لكسب ودها  وعقد  وات هلاروبية اليت كانت عدفع ااتبعض الدولة األو  علألطما وضع حدا  

متيز هذه العالقات  ابلعدا  ات سلم معها، وعدفع  ضرائب سنوية هلا ضماان  يحماية أساطيلها و معاهد
 .اترة وأخرى ابلود

إن اجلزائر هذه الدولة العريقة اليت كانت من بني أوائل الدول املعرتفة بشرعية الثورة  :اثنياا       
هلا؛ لكن من العجيب أمريكا هذه اليت أعرفت هبا اجلزائر قامت إباثرة محالت األمريكية واستقال

 . دبلوماسية يف األوساط األوروبية حملاربة اجلزائر منذ استقالهلا عن بريطانيا
الايت سفن األمريكية رأت الو يف ظل عزايد نشاط اجلهاد البحري اجلزائري ضد ال: اثلثاا 

أول  اجلزائر، وقد كانت هذه املفاوضاتن فتح ابب للمفاوضات مع مأنه ال مفر املتحدة األمريكية 
 .اعصال مباشر بني البلدين

ا األوى لصاحل اجلزائر وجدت كانت ظروف العالقات اجلزائرية األمريكية يف بدايته: رابعاا 
نفسها مضطرة اى كسب ود اجلزائر من أجل عسويق جتارهتا وأتمني  الوالايت املتحدة األمريكية

 .اطنيها يف البحر األبيض املتوسطمو 
م أول معاهدة سلم وصداقة بني اجلزائر والوالايت املتحدة 5971ععترب معاهدة : خامساا 

األمريكية إذ وضعت هذه املعاهدة أسس للعالقات بينهما وكان هلذه املعاهدة انعكاس إجيايب على  
أبحداث عقارب كبرية بني الدولتني ونري أيضا أن من بني نتائ  هذه املعاهدة قامت . كال الطرفني

أ ابلغت يف متاطلها لتحقيق التزاماهتا رغم املراسالت بني الداي والرئيس األمريكي مما أدى .م.لكن الو
 . إى عودت العالقة من جانيها اجليد إى التوعر واالضطراب

األبيض  نتقام األورويب من اجلزائر بسبب سياستها يف البحريف إطار سياسة اإل: سادساا 
 و وأملانياا  والدمنارك وإيطاليا، اسبانيا إى التحالف األورويب الذي ضم  هولند(  أ.م .الو)دخلت 

أسو  أحواهلا، ويف األخري أعلنت أمريكا ايحرب رمسيا على  روسيا، وبذلك عادت العالقات إى 
صاحل أمريكا خاصة بعد وهنا ميكننا القول انه أصبحت العالقات بني  البلدين ل 5851اجلزائر سنة 
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أ، إذ استطاعت هذه األخرية أن عفرض شروطها على .م.انعقاد معاهديت أصبحتا مبثابة انتصارا  للو
 .اجلزائر

أ، هدفا للهجمات .م.وجدت اجلزائر نفسها بعد التوقيع املعاهدة األخرية مع الو: سابعاا 
ستعمار ها عصري لقمة سائغة يف يد االجعل ااخلارجية ويف هذه الفرتة وجدت اجلزائر نفسها ضعيفة مم

حتالل الفرنسي ة املطاف أن عدير ظهرها وعؤيد االالفرنسي الذي عكالب عليها، أدى يف هناي
 .للجزائر

الفرنسي إى اجلزائر وظهور مقاومات استطاع األمري عبد القادر  االستعماربعد دخول : اثمناا 
مع بعض الدول األجنبية من بينها الوالايت املتحدة عالقات  يرسىمن خالل عنظيم دولته احملكم، أن 

 .األمريكية
يف هذه الفرتة ظهرت قوة األمري عبد القادر الذي حاول إرسا  قواعد دولته اليت انفس : اتسعا  

لفرنسي وإفشال املخططات ا االحتاللقاعدية  متينة  ملقاومة قوات  هبا بعض الدول وفق أسس
اليت  مشلت قتصادية نب منها االبعديد من اجلوا االهتمامذلك راجع إى عماري األورويب و ستاخلطر اال

عديد من القطاعات منها الصناعية مبا فيها ايحربية والغذائية والنسيجية وكذلك التجارة والزراعة، أما 
اجلزائري من اضطرا ، وكان للجانب  جتماعي فكان يعترب وسيلة إلصالح ما أصاب اجملتمعاجلانب اال
ري دورا  هاما يف بنا  دولة األمري  عبد القادر  ومن أجل حتقيق أهدافه املسطرة  البد من العسك

وجود ظروف داخلية، وهنا بدأ األمري مرحلة من اجلهاد وهذه املرحلة هي أخطرة مرحلة  وهذا ما 
ألهنا  ( أ.م.الو)جعل األمري يسعى اى عوسيع وربط العالقات مع الدول األوروبية خاصة مع بريطانيا و
 .كانت  يف خالف مع فرنسا لكن فرنسا استطاعت جتاوز خالفاهتا وقطع الطريق أمامها



 

 

 
 

 

 

  عالمفهرس األ
 و األماكن
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 األعالم-أ
 أ-

 .51،48،88ص :أوبراين
 .41،49ص :أمحد ابشا

 .81،81،89،11،15،14،18،11،11،14ص :األمري عبد القادر
 .11أبو عبد  هلل الروايل ص

 -ب-
 .48ص :ابرلو
 .41،49ص :بكري
 .41ص :بوشناق

 . 41،48ص :اباب حسن
 .89ص :برج محزة
 .11ص :بن دران

 -ت-
 .11ص: عيدور روزفلت

 -ج-
 .48 ص :جون آدمز

 .59،57،41،45،44،48،49 ص :جيمس لندر كارثكارث
 .48 ص :جيفرسون

 .11ص :جيمس ليب
 .58،41،41،89ص :جورج واشنطن

 .59،57،41،45،48،81ص  :ونجوزيف دوانلدض
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 .45ص :جوزيف كونين 
 .11 ص :جول كامبون
 .85ص:مجال قنان

   .84،81 ص :جيمس ماديصون
 .11ص:جرافييين

 -ح-
 .89، 58،41 ص :حسني ابشا
 .18 ص : ايحاج يحبيب

 .89ص  :حسني بن عزوز
 -د-

 .57،48ص  :دافيد مهفريز
 .11 ص :درلون

 .11ص:دي مشال 
 .18ص:دوق دومان 
 .19درمون هاي 

 -ر-
 .81،85،88،81،87ص :ايس محيدوالر 
 -س-

 .81،85،88،88ص :ستيفان ديكاعور
 -ع-

 .49،81ص :علي ابشا
 .11ص :عبد  هلل وسون
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 .81،87ص:عمر ابشا
 .45ص:عثمان خوجة 

 -غ-
 .11ص :غارسان

 -ق-
 89.ص  :قدور بن عبد الباقي

 -ل-
 .48 ص :لري

 .11،11.ص:ليون روش
 .18ص:اللورد ابملريسون

 -م-
 .48،41 ص :مصطفى ابشا

 .89ص :دمحم بن فرحة املهاجي
 .89ص :مصطفى بن أمحد التهامي

 .89ص  :حمي الدين بن عالل
 .89ص :دمحم الربكالا

 .89ص :دمحم بن عبد السالم
 .89ص :دمحم اخلرويب
 .89ص :الوهلاصي دمحم بومحيدي

 .88ص :مولود قاسم انيت بلقاسم
 -ن-

 .41،48،88،81،84ص  :انبليون بوانبرت
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 .19ص:اوعشينيكوالم
 -ه-

 .81ص:هنري عشرشل 
 -و-

 .41،81ص :وليام بينربيدج
 .48،81،84،87ص :وليام شالر

 .59ص  :وليام سبنسر
 .41ص:وليام إيتون 

 . 11 :ورانييه
 األماكن

 -أ-
 .89،19،11ص  :أرواب
 .11، 18ص:أرزيو

 .14 ص :األغواط
 .88 ص :أملرياي

 .41 ص :إسطنبول
 .11، 88، 41ص  :اجنلرتا
 .88، 88، 41ص  :ياإسبان
 .88، 88، 41ص  :إيطاليا

 -ب-
 .41 ص :بروسيا
 .19،18، 11، 18، 87، 47، 57، 58 ص :بريطانيا
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 .81 ص :جباية
 .89، 81 ص :بسكرة

 -ت-
 .11، 41، 48، 51 ص :عونس
 .18 ص :عنس
 -ج-

، 88 ، 84، 85، 81، 47، 48، 49، 41، 41، 48، 44، 45، 41،  58ص  :اجلزائر
88،81 ،81 ،89 ،88 ،87 ،81 ،85 ،88 ،88 ،15 ،11 ،19. 

 .11، 18، 48ص :جبل طارق
 .81ص :جبال جرجرة

 .18ص :جيجل
 -د-

 .88،88ص  :دمنارك
 -ر-

 .88، 88ص :روسيا
 .85ص  :رأس غاعة

 -ز-
 .81 :زيبان
 .81،14ص :الزمالة
 -س-

 .81ص :سطيف
 -ط-
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 .11،19،17ص :طنجة
 .48ص  :طرابلس

 -ع-
 .81ص  :عنابة
 -ف-

 .11، 18، 19، 11، 11، 89 ص :فرنسا
 .84 ص :فيينا
 .18 ص :فاس
 -ق-

 .81 ص :قسنطينة
 -ل-

 .41 ص :ليفورن
 -م-

 .18، 81 ص :املدية
 .11 ص :مصر
 .11، 11 ص :املغرب
 .18، 81 ص :مليانة

 .11، 81 ص :مستغامن
 .11، 88، 89، 81 ص :معسكر

 -ن-
 .88 ص :النمسا

 -ه-
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 .88، 88 ص :هولندا
 -و-

 .11، 81 ص :وهران
 .81 ص :الواحات
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 قامتة البيبلوغرافيا
 : املصادر العربية-22

دار دون جز ، دون طبعة، ، ميشل خوري مجةلقادر اجلزائري ،عر ا عبد األمري:آعيني برونو  -06
 .م5779بريوت عطية

دار  ،سعد  هللم مجة وعقدمي أبو القاسعر  ،عبد القادرحياة األمري  :عشرشل شارل هنري -00
 .م5798 عونس، ،التونسية للنشر

جز   ألمري عبد القادر وأخبار اجلزائر،حتفة الزائر يف مآرثر ا: القادر اجلزائري دمحم بن عبد -00
 .م5718،األسكندرية، املطبعة  التجارية   األول، دون طبعة،

م 5918،5881مذكرات أمحد شريف الزهار نقيب أشراف اجلزائر :الزهار أمحد شريف  -00
، اجلزائر الشركة الوطنية لنشر وعوزيع ،، دون جز ، دون طبعةأمحد عوفيق املدلا حتقيق

 .م5781
دون اتبليت عرمجة علي  ،م5979-5981األمريكان األسرى :ستيفن جيمس ويلسون  -00

 م 4119اجلزائر ، ،جز ، دون طبعة، منشورات رثلة
حتقيق وعقدمي م 5848-م 5851مذكرات وليام القنصل األمريكي ابجلزائر :شالر وليام  -01

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، اجلزائر  ،الطبعة الثانية دون جز ،، إمساعيل العريب
 .م 5784

، عرمجة مذكرات أسري الداي كارثكارت قنصل أمريكا يف املغرب: كارثكارت ليندر جيمس  -00
 .م 5784ئر ، ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزاإمساعيل العريب، دون جز ، دون طبعة

  : املراجع.0
، اجلزائر  ،  دار اهلدىمن اتريخ اجلزائر ايحديث، دون جز ، طبعة الثانية: اوي أمحيدة عمري -15

 .م 4117
 مجة حممود عامر علي، دون جز عر لية، األعراك العثمانيون يف أفريقيا  الشما: ألرت عزيز سامح  -14

 .م 5787زيع ، بريوت ، لبنان ، ، دار النهضة العربية  للنشر والتو دون طبعة
جز   اتريخ اجلزائر يف القدمي وايحديث، عقدمي وعصحيح دمحم امليلي،: بن دمحم امليلي مبارك -18

 .م 5784، اجلزائر دون طبعة، مكتبة النهضة  اجلزائرية ،الثالث
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 ملعرفة، دار ال، دون طبعةجز  األو 5787،5 -5881ائر املعاصر يخ اجلز اتر : بشري بالح   – 18
 .م4111 اجلزائر،
 ت.ن.و .ش دون جز  ، طبعة الثانية، ،قادر  رائد الكفاح اجلزائرألمري عبد الا :بوعزيز حيي -11

 . م 5777دار لكتاب  اجلزائري ، اجلزائر ، 
دون جز   ،م5111،588الدول ومماليك أورواب  عالقات اجلزائرية اخلارجية مع: بوعزيز حيي– 11

 . م4117، طبعة خاصة ، اجلزائر ، ائر للنشر والتوزيعدون طبعة، دار البص
املتحدة األمريكية  معاهدة اجلزائر مع البلدان أورواب والوالايت :اتبليت علي -19

 م 4158. اجلزائر ، رثلة للنشر وزارة اجملاهدينم ،دون جز ، دون طبعة، 5157،5881
، دون جز ، دون م5851 -5991الريس محيدو أمريال البحرية اجلزائرية : اتبليت علي -18
 .م4111،  ،، رثلة لنشر ، اجلزائرطبعة
دون  ،املكتبة األردنية اهلامشيةجز  األول، دون طبعة، اتريخ اجلزائر، : اجلزائري مسعود جماهد  –17
  م 5715، بلد
دون جز ، دون طبعة  ،588105889ل املقاومة اجلزائريةاألمري عبد القادر بط: دردار فتحي -51
 .م 4115، ائراجلز 
، دون م5881-5974ائري يف الفرتة ما بني التجارة اخلارجية للشرق اجلز :الزبريي دمحم العريب 55
 84م ص5788، اجلزائر املؤسسة الوطنية للكتاب الثانية، طبعة ،جز 
، دون جز ، طبعة زابديةععريب وعقدمي عبد القادر  اجلزائر يف عهد رايس البحر،: يامسبنسر ول -54
 .م  5781، اجلزائر شركة الوطنية لنشر والتوزيع ،ىاألو 
البصائر  دار  ،ول، دون طبعةجز  األ يف اتريخ اجلزائر،أرا  أحباث و : مالقاسسعد هلل أبو -58

 . م4119اجلزائر،
  حتالل، دون جز ، طبعة الثالثةاالحماضرات يف اتريخ اجلزائر بداية : أبو القاسم سعد  هلل -58

 . م 5784، ،اجلزائرلنشر وعوزيع  الشركة الوطنية 
 .معهد التاريخ ،جامعة اجلزائر  ،ظرة األمريكيني للتاريخ اجلزائرين: سعد  هلل أبو القاسم -51
، دون جز ، دون طبعة م5758، 5881العالقات العثمانية األمريكية  : سعد الغايل سلوى  -51

 . م 4114مصر ، مكتبة مديويل، 
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دون  ،م5715- 5881وأحباث يف اتريخ اجلزائر ايحديث واملعاصر،  دراسات :السعيد دمحم -59
 . م4158 اجلزائر، دار اإلرشاد، جز ، دون طبعة،

دون جز ، دون  ،ورقات جزائرية ودراسات وأحباث يف اتريخ اجلزائر : سعيدولا انصر الدين  -58
 . م 4119  دون بلددار البصائر، طبعة، 
دون جز ، دون طبعة، مؤسسة  جائر لألبداع  ألمري عبد القادر،عصر ا:سيعدولا انصر الدين  -57

 .م4115الشعري، دون بلد 
، دون جز ، دون اجلزائر يف اتريخ العثمالا: ، الشيح املهدي بوعبديل سعيدولا انصر الدين – 41

 .م  5798 دون بلد، ،طبعة، املؤسسة الوطنية للكتاب
حماضر جملس األمة   ريب والوالايت املتحدة منحرب القرصنة بني املغرب الع:شتيوي عمر -45

 .م 5791وى طرابلس ، طبعة األ، سسة الفرجالا، مؤ األمريكي
، دون م 5881م ، 5811هناية ايحكم العثمالا يف اجلزائر وعوامل اهنياره : شويتام أرزقي  –44

 .م4155، اجلزائر ، دار الكتب العريب جز  دون طبعة،
، دون جز ، دون طبعة إسالميجماهد ة  األمري عبد القادر قائد رابلا و سري : صاليب علي دمحم  -48

 .دار املعرفة، بريوت، دون سنة
اجلزائر دون جز ، دون طبعة،  ،عالقات الدولية ،املؤسسة الوطنيةفصول يف ال:  العريب إمساعيل -48

 .م5771
وزارة   زائر، دون جز ، دون طبعةاجلمؤسس الدولة قائد اجليش  األمري اجلزائري : العريب  إمساعيل-41

 .  م  4119، ، دون بلدالثقافة  العربية
بريوت  ،م، دون جز ، طبعة اثنية5888-5819عبد القادر  اجلزائري األمري : العسلي بسام  -41

 .م5788دار النفائس ،
القاهرة  ، دون طبعةجز  اخلامس، ، املغرب العريب الكبريالتاريخ السياسي : يل عبد الكرميالفيال-49

 م4111الشركة  انس للطباعة 
دون  املكتبة األردنية اهلامشيةاجلزائر، جز  األول، دون طبعة، اتريخ : قاصري مسعود جماهد  – 48
 م  5715بلد،
عالم ، سلسلة الفن والثقافة وزارة اإل، دون جز ، دون طبعةاألمري عبد القادر :قداش حمفوظ-47

 .م5798روعبورس التمرا ، مدريد،   ،والتوزيع والثقافة الشركة الوطنية للنشر
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دار  ، دون جز ، دون طبعة،م5111،5881نصوص وواثئق يف اتريخ ايحديث : قنان مجال -81
 .م 4151الرائد  الكتاب ، اجلزائر 

طبع املؤسسة الوطنية  ،، دون جز ، دون طبعةستعماردراسات يف املقاومة و اال :ان مجالقن-85
 . م 5778منشورات املتحف الوطين اجملاهد، دون بلد،  صال والنشر ،علال
دمي  ، عقحتالل الفرنسياجلزائر من العصر ايحجري اى اال موجز التاريخ : الكعاك عثمان  -84

سالمي   دار العرب اإل ،م سعد  هلل ، انصر الدين سعيدولا، دون جز ، دون طبعةأبو القاس ومراجعة
 .م  4158لبنان 
ن الرتكية عبد م ، نقلة ع 5889-5849السياسة العثمانية  جتاه اجلزائر   :كوران أرمجند-88

 .م5798ة  لفنون  الرسم  عونس  ، اجلليل  التميمي، طبعة الثانية، الشركة التونسي
م، سريعه حروبه، نظام الدولة 5975-5911اجلزائر دمحم عثمان ابشا داي :  أمحد عوفيق املدلا-88

 م5781املؤسسة  الوطنية للكتاب ، اجلزائر ،  دون جز ، دون طبعة، ،وايحياة العامة يف عهده
اجلزائر ،دار   ستقاللة ما قبل التاريخ  إى االعر، اجلزائر من فرت : ، إمساعيل زوليخة مولود علوش -81
 م4158انفو ، ، دزاير
جز  ، 5881شخصية اجلزائر  الدولية وهيبتها العاملية قبل سنة : انيت بلقاسم مولود قاسم -81
 .م4154، اجلزائر، دار األمة ، دون طبعة،ولاأل
دون جز ،  م، 5881-5851ايلة  وهناية األ األوروبيةالعالقات اجلزائرية : هاليلي حنيفى -89

 .م4119اجلزائر ر اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، دا دون طبعة،
دار اهلدى   ،ون جز ، دون طبعة، دبنية اجليش اجلزائر خالل العهد العثمالا :هاليلي حنيفى-88

 م4119اجلزائر ،
القاسم سعد  هلل  أبوعرمجة وععليق  ،م5881-5111اب اجلزائر وأورو :وولف جون ابعيست   -87

 . م 4117طبعة خاصة  علم املعرفة لنشر، اجلزائر ،دون جز ، 
 :الرسائل اجلامعية .8
العهد العثمالا ، مذكرة مكملة لنيل شهادة العالقات اجلزائرية األمريكية  أواخر : بريكات نوال-15

نسانية ود ، قسم اتريخ ، كلية العلوم اإلماسرت ، اتريخ ايحديث واملعاصر ، مشرف سيد أمحد مسع
 .م 4151-4151والجتماعية ، جامعة املسيلة ، 
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الدور الدبلوماسي اليهودي اجلزائري يف آواخر العهد الداايت، معهد : بن صحراوي كمال -14
 .م4118-4119لوم االجتماعية واالنسانية، جامعة معسكر، اجلزائر، الع
، رسالة مقدمة لنيل شهادة نة اجلزائر  خالل العهد العثمالااألسرة يف مدي:محاش خليفة  -18

دكتوراه يف اتريخ  ايحديث ، إشراف فاطمة الزهرا  قشي ، قسم اتريخ ، كلية العلوم اإلنسانية 
 .م4111ينة،واالجتماعية ،جامعة قسنط

اإلجهاض مشروع الدولة  اجلزائرية ايحديثة الفرنسية  االسرتاعيجية: لقادر سالمالا عبد ا-18
إشراف صم  املعاصر، وشهادة املاجستري يف اتريخ ايحديث م، رسالة مقدمة لنيل 5884-5889

 .م4117-4118نسانية، جامعة وهران كلية العلوم اإل ،ريخ وعلم اآلاثرمنور، قسم ات
ل مذكرة لني م،5881-5884اجلوانب االقتصادية واالجتماعية يف دولة األمري:سهري محالوي -11

انية شعبة اتريخ  كلية العلوم نسشهادة املاسرت يف اتريخ ايحديث، إشراف رضا حوحو، قسم العلوم اإل
 .م 4158 ،معسكر ،  جامعةواالجتماعيةاإلنسانية 

 أحداثبعد اجتاه اجلزائر  األمريكيةاخلارجية السياسية  التوجهات:عادل منصف شريف -11
، قسم العلوم السياسية  شريف حممودسبتمرب، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم السياسية، إشراف 

 .م 4151مخيس مليانة، كلية ايحقوق والعلوم السياسية،
وحة مقدمة  أطر  م،5881-5195األسرى األوروبية يف اجلزائر عهد الداايت :قرابس بلقاسم -19

سم العلوم اإلنسانية ق ،إشراف بوغفالة وادان لنيل  شهادة الدكتوراه يف اتريخ ايحديث واملعاصر،
 م4151جامعة بسكرة،،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

يف  ،كتوراهم ،أطروحة الد 5714-5784العالقات الفرنسية األمريكية  :مناصرية معمر العايب-18
الجتماعية انسانية و ، كلية العلوم اإلقسم التاريخ إشراف يوسف مناصرية، ،ملعاصراو اتريخ ايحديث 
 .   م4118جامعة علمسان ،

  :املقاالت
نظرة بعض القناصل األمريكيني يف العالقات يف العهد العثمالا جامعة :بن حادة مصطفى  -15

  . عيارت 
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  اجلزائر، 8، العدد، لعام اخلامسم، جملة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية5881 -5991العثمالا 
 .م4158، مارس
، جامعة  أبو م األسباب واخللفيات5889-5881ن  معمر العايب عالقة األمري ابألمريكا-18

 .م4159جانفي  ،8اس، العددلمسان  قسم اتريخ ، جملة القرطبكر  بلقايد  ع
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 م5788األمري عبدا لقادر ، اجلزائر ،
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 : امللخص
أواخر العهد  خالل عتمحور هذه الدراسة حول إايلة اجلزائر وعالقتها مع الوالايت املتحدة األمريكية        

حتالل الفرنسي؛ وكيفية دخوهلا احمليط األطلسي والضفة الغربية للبحر األبيض املتوسط ومدى العثمالا وبداية اال
نهما مما أدى ذلك إى فتح ابب مفاوضات بني البلدين من أجل نطاقها البحري والتجاري فيهما، والصراع بي

عفاقيات مت مبوجبها والت عفاوضية متخضت عن عقد رثالث اني ومن هنا بدأت جيإطالق سراح األسرى األمريك
عدفع سنواي وهذا من أجل مساح لسفنها دخول البحر  هااتو ألسرى مقابل دفع فدية إضافة إى أإطالق سراح ا

الفرنسي  تاللحاالني إى غاية يععيني قناصل أمريكعفاقيات فتح قنصلية أمريكية و ومت مبوجب اال. توسطبيض املاأل
ادر يف إطار الصراع ضد فرنسا دراسة عالقة الوالايت املتحدة األمريكية مع دولة األمري عبد القللجزائر، وكذلك 

 .تعماريةساال
 ألمريكية ، اإلمرباطورية العثمانية ، البحر األبيض املتوسطاجلزائر الوالايت املتحدة ا: الكلمات املفتاحية

    Cette étude est centrée sur la dépendance de l’Algérie et ses 

relations avec les Etats-Unis d’Amérique à la fin de l’ère ottomane et 

au début de l’occupation français. Et comment il est entré dans 

l’océan Atlantique et la cisjordanien dela mer méditerranée et 

l’étendue de sa portée maritime et commercial en eux, et le conduit 

entre eux, qui a conduit à l’ouverture de négociations entre les deux 

pays dans le but de libérer American prisonniers, et à partir de là ont 

commencé des cycles de négociations qui ont about à la.  

Conclusion de trois accords dans lesquels les prisonniers ont été 

libérés en échange d’une rançon.En plus d’une redevance que nous 

payons annuellement, ceci afin de permettre à ses navires d’entrer en 

méditerranée. Selon les accords, un consulat américain a été nommés 

jusqu’à l’occupation français de l’Algérie, puis nousavons tenté 

d’étudier les relations des Etats-Unis d’Amérique avec l’émir 

Abdelkader dans le cadre de la lutte contre la France colonial. 

Mots clés: Algérie Usa, Empire ottoman, la mer méditerranée. 
  


