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 هوقف . احتالل . فرًسيالكلوة املفتاح : 

 لخصامل

 نالحكومة البريطانية من االحتالل الفرنسي لمجزائر الذي كابين البحث موقف         
يقي لمنع وبين عدم اتخاذ اي اجراء حقالجزائر بين معارضة تواجد فرنسا في  متأرجحا

البريطاني عمى  ولم يقتصر الموقف ،والييمنة عمى المنطقة  فرنسا من تنفيذ مشروعيا
الموقف نفسو ،  حزب معين بل اتخذ حزبي المحافظين واالحرار والحكومات التي شكموىا

بل ذىب البعض منيا الى مشروع مأما الدول االوربية االخرى فمم تبدي معاضة فعمية ل
عمني لفرنسا والسيما روسيا وبروسيا ، ولذلك كانت بريطانيا الدولة الوحيدة منح تأييد 

ارضت باستمرار اجتياح القوات الفرنسية لمجزائر ، وبعد أن فشمت في ذلك سعت التي ع
الحكومة البريطانية الى الحصول عمى وعد من فرنسا باقتصار الحممة عمى تأديب الداي 
وعدم االقامة المستمرة في الجزائر او التوسع في شمال افريقيا ، ولم تحصل الحكومة 

رسميا وأصبح احتالل الجزائر وتواجد فرنسا فييا امرا البريطانية عمى مثل ىذا الوعد 
 .واقعا 

 املقذهة

ارتبطت الجزائر بعالقات تجارية مع معظم الدول االوربية والسيما بريطانيا 
عمميات خر بسبب م تعود لطبيعتيا حينا آوفرنسا وكانت ىذه العالقات تتوتر حينا ث

،  بشكل خاص داي الجزائرعموما و شمال أفريقيا  حكام والياتالقرصنة التي مارسيا 
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كان ىؤالء البحارة يأسرون سفن االوربيين ويستولون عمييا وعمى حمولتيا ويبيعون و 
االسرى المسيحيين الذين يمسكونيم في سوق الرقيق مما أدى الى خسائر جسيمة في 
 صفوف التجار االوربيين الذين طالما حرضوا حكوماتيم لمقيام بعمميات عسكرية لمقضاء

وبعد تحول موازين القوى لمصمحة الدول االوربية عمى حساب واليات عمى القرصنة ، 
أوربا بمياجمة سواحل تمك الواليات تارة  دول بدأت فريقيا التابعة لمدولة العثمانيةشمال ا

ومنذ  ،لمحاربة القرصنة وتارة لمحاربة تجارة الرقيق ومرة اخرى لحماية التجارة االوربية 
مطمع القرن التاسع عشر اثارت والية الجزائر اطماع الدول االوربية الكبرى والسيما 

مستغمة حادثة المروحة الشييرة وعزمت فرنسا عمى احتالل الجزائر ، رنسا بريطانيا وف
وبدأت تعد العدة لذلك االمر الذي أثار معارضة بريطانيا ، وعدت  ، =8<7عام 

إمبراطوريتيا الخطوة تيديدا صريحا لسالمة طرق مواصالت الحكومة البريطانية تمك 
: الحصار تم معالجة الموضوع من خالل المحاور التالية ، المحور األول االستعمارية . 

ىذا  ووضح،   91<7-=8<7الفرنسي لشواطىء الجزائر وموقف الحكومة البريطانية  
وفرض حصار  ي الجزائرالذريعة التي اتخذتيا فرنسا الفتعال خالف مع داالمحور 

: موقف الحكومة البريطانية من بحري عمى الموانىء الجزائرية ، أما المحور الثاني 
فتطرق الى محاوالت فرنسا تكميف محمد ،  محاولة تكميف والي مصر باحتالل الجزائر

، وأخيرا تناول  القوية ليذا التكميف بميمة احتالل الجزائر ومعارضة بريطانياباشا عمي 
واحتالليا  91<7في حزيران بدء الحممة الفرنسية عمى الجزائر : الثالث  المحور

لحصر الوجود الفرنسي داخل والجيود المبذولة معارض الموقف البريطاني الواستمرار 
 الجزائر .

اعتمد البحث عمى مجموعة ميمة من المصادر العربية واالنكميزية منيا كتاب         
تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني الى االحتالل  نالمعنو محمد خير فارس 

، فضال عن كتاب يسرى عبد الرزاق الجوىري المعنون شمال أفريقيا دراسة في  الفرنسي
الجغرافيا التاريخية ، كذلك كتاب يحيى ابو عزيز المعنون الموجز في تاريخ الجزائر ، 

  , Martin Evans  كميزية منيا كما إعتمد البحث عمى مجموعة ميمة من الكتب االن
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Algeria , France's Undeclared War وكتابPaul A. Silverstein , 

Algeria France Transpolitics , Race , Nation   وكتابTukumbil Umu 

ba-Kasongo , The Dynamics of Economic and Political Relations 

Between Africa and Foreign Powers   ومصادر أخرى يمكن الرجوع الييا .
 في قائمة المصادر ، وفي الختام أسال اهلل التوفيق والسداد في طريق العمم والبحث. 

احلكوهة  ( وهوقف0381-0381)اجلزائر احلصار الفرًسي لشواطىء :  اوال
  الربيطاًية

اتجيت انظار الفرنسيين الى شمال افريقيا بعد أن وقفت بريطانيا حائال دون       
فقدوا مستعمراتيم في اليند وكندا خالل  كما انيمتحقيق اطماعيم في مصر والشام ، 

 (8) يدعى الداي ماكح الجزائروكان يحكم  .( 7) (;7<7-??=7) الحروب النابميونية
 سواحلعمى تجارة الرقيق انتشرت  كماالمالية عمى القرصنة والتجارة ،  اعتمد في موارده

التي وجدت في مظيرىا رعت فرنسا بيذه المسالة وتذ،  البحر المتوسط الجنوبية
مستغمة  عمييا لتحقيق اطماعيا في الجزائريجعميا وسيمة صالحة لالستناد  االنساني ما

-9==7)( 9) بن الحسن الجزائر الداي حسينحاكم الخالفات التي نشبت بينيا وبين 
، والتي إزدادت حدتيا ( :)عشرينيات القرن التاسع عشر منذ ( 91<7-<7<7/<9<7

قنصميا في لىانة ا إوعدتيالتي تذرعت بيا فرنسا  =8<7عام بعد حادثة المروحة 
Pierre Devalديفال بيير الجزائر 

 (5)
ترجع جذور و ( =8<7-:7<7/=8<11-7=7) 

الجزائر حكومة الثورة في  ساندت إذ ،( >) ?<=7الثورة الفرنسية أيام ىذه المسالة الى 
قرضا بقيمة مميون يا ميع الدول االوربية ضدىا ، ومنحتفرنسا في الوقت الذي وقفت ج

لكن الحكومة الفرنسية لم تدفع  ، <?=7الحممة عمى مصر فرنك وزودتيا بالقمح اثناء 
تماطل في تسديد تمك الديون بحجج واىية حتى نفذ  اشترتو من قمح وظمتثمن ما 

التاسع في و ، ( =)صبر الداي من كثرة المخاطبات التي ارسميا الى باريس دون رد 
لة بينيما من اثيرت المسأزيارة ديفال لبالط الداي اثناء  =8<7والعشرين من نيسان 
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اليو بالمروحة واشار جافا وجارحا مما اثار الداي فأمره بالخروج  ديفال، وكان رد جديد 
عمى  لمحفاظالى حكومتو طالبا اتخاذ الوسائل الالزمة  ديفالالتي المست وجيو ، وكتب 

  . ( <) كرامة فرنسا

وصل خبر حادثة المروحة إلى فرنسا في الوقت الذي تصاعد فيو نشاط         
Charles Xالعاشر المعارضة ضد ممك فرنسا شارل 

 (9) (7>;=-7>9</7>7;-
ل من جعيتحرك لا االخير ، لكن ىذ الممك، فحاولت المعارضة استعماليا ضد ( 91<7

سواحل عمى حصار لفرض  ذريعةكحادثة الممك ال واتخذ،  الحادثة ورقة رابحة في يده
عدد ، وبمغ  وقنصمر الداي عمى االعتذار من واجبا =8<7عام حزيران الجزائر منذ 

 ، وذىب (71) سفينة عسكريةن خمسي نحومحاصرة لسواحل الجزائر السفن الفرنسية ال
عد العدة إلرسال حممة عسكرية لتأديب الداي يبدأ الى أبعد من ذلك عندما شارل العاشر 

مثل  ألنمع الجزائر لتبرير احتالليا  ةحادثكانت فرنسا حريصة عمى افتعال  و ،( 77)
تجيو الى تحقيق نصر في الخارج وستساعد تحممة ستجعل انظار الشعب الفرنسي ىذه ال

شارل العاشر اعمن لذلك ، ( 78) أمام معارضيواالستبدادي ممك فرنسا عمى تقوية حكم 
بواسطتيا  ، (79) تكون نواتيا الجزائرعن نيتو اقامة مستعمرة فرنسية في شمال افريقيا 

عمى الساحل االفريقي المقابل بشكل  قاعدة عسكريةيستطيع االسطول الفرنسي ان يجد 
، وحينئذ بدأت االستعدادات العسكرية الفرنسية  يكفل لو حرية التنقل في البحر المتوسط
   .(:7) الحتالل الجزائر لتحقيق اليدف المنشود

 قمقحممة ضد الجزائر  إلرسال افرنس نواياحصار الموانىء الجزائرية و  أثار        
، ومارست ضغوطا عمى  (;7)المشروع ىذا حباط فبذلت جيودىا إل الحكومة البريطانية
عن أي لحمميا عمى التخمي ان لم يكن عن الحممة نفسيا فعمى االقل  الحكومة الفرنسية

 ولنغتونالدوق ، وقد حدد رئيس الوزراء البريطاني ( >7) مشروع استعماري في افريقيا
Duke of Willington (7= )(7=<?-7>;8/7>8>-7>91) حكومتو  وجية نظر

سنسمح بالقيام بو ىو شيء مماثل لمقصف البريطاني لمجزائر سنة  " كل مابقولو : 
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وبين ولنغتون  ، يقيم نفوذ فرنسي في البالد " إن لم يتعيد ممك فرنسا بأن ال 8181
لة الجزائرية بأن بريطانيا ىي الدولة الوحيدة الميتمة بالمحافظة أمسبال بالدهسبب اىتمام 

بتوازن القوى والنفوذ في البحر المتوسط القائم حاليا بدون اختالل ، الن قيام دولة عمى 
النفوذ والتجارة البريطانية في البحر  ييدداالفريقي متحدة مع فرنسا يمكن أن  الشاطئ

د قاالستعماري أن اصرار فرنسا عمى تنفيذ مشروعيا  المتوسط ، وقد لمحت بريطانيا إلى
، أما الدولة العثمانية فمم يكن موقفيا بمستوى الحدث  يؤدي الى الحرب بين الدولتين

في قواتيا العسكرية وعدم  بتفشي الفوضىنظرا لحالة الضعف التي كانت تعيشيا 
عتمدت كثيرا  عمى الموقف البريطاني مواكبتيا لمتطور الذي حدث لدى الدول االوربية وا 

 .( <7) الرافض لممشروع الفرنسي

حاولت الحكومة البريطانية الحصول عمى وعد من وزير خارجية فرنسا    
Jules de Polignac (7?) (7=>1-7>:=/7>8?-7>91 )اك نيجوليوس دي بول
امام الضغوط ، لكن بوليناك لم يتراجع  ترسيخ النفوذ الفرنسي في الجزائريتعيد فيو بعدم 

البريطانية واكتفى بالقول بأن فرنسا لن تقيم نظاما جديدا في حالة اقالة حكومة الداي اال 
الدول  لتقنع، وقد تذرعت فرنسا بعدة اعذار ( 81)بعد ان تتفاىم مع الدول االخرى 

القراصنة  قضائيا عمى تيديد عامة تيم الجميع من خالل قضية االوربية بأنيا تدافع عن
 وكتب وزير الحرب الفرنسي ،( 87)واستمرار الرق في اراضييا  لمسفن األوربية يينالجزائر 

 De Bourmontدي بورمون 
الى  =8<7عام  (91<7-?8<7/>:<9-7==7)( 22)

الممك شارل العاشر مشيرًا بأن احتالل الجزائر سيكون مفيدًا لفرنسا ، وذلك لصرف 
االنتباه عن المشاكل السياسية التي تعاني منيا فرنسا في الداخل ، كما سيسمح لمحكومة 

 . (89) ان تذىب الى االنتخابات القادمة وفي يدىا مفاتيح الجزائر

نفقات الحكومة الفرنسية  لثالث سنواتالجزائر  موانئمى ع حصارفرض ال كمف       
وامام فشل الحصار في ارغام الداي عمى االعتذار ، باىضة قدرت بعشرين مميون فرنك 

صرار فرنسا عمى مطاليبيا من جية أخرى قررت الحكومة الفرنسية بتحويل  من جية وا 
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الحممة  لكن ، الحصارالحصار الى حممة عسكرية وىو ما كانت عازمة عميو منذ بدء 
 زيد من النفقات العسكرية ، وىو امر يالقي معارضة شديدة في البرلمان الفرنسيسوف ت

 ، لذلك فكرت الحكومة الفرنسية باالستعانة بوالي مصر لتنفيذ مشروعيا في شمال 
 .  (:8)افريقيا 

 تكليف وايل هصر باحتالل اجلزائر هوقف احلكوهة الربيطاًية هي ثاًيا : 

عمى إلعتراض بريطانيا والدولة العثمانية كحل  ?8<7في عام عرضت فرنسا       
مصر  والي( ?:<7-;1<7/?:<7-?>=7) (;8)ميأن يقوم محمد عإحتالليا لمجزائر 
فرنسا عمى ان يكون ل مصرالجزائر ويضميا الى طرابمس وتونس و وحميفيا باحتالل 

في ونص المشروع الذي اقترحو قنصل فرنسا ، ( >8) ىذه االقاليمامتيازات واسعو في 
Bernardino Drovettiدروفيتي  ينوبرنارد مصر

 (8= )(7==<-7>;8/7>81-
بالحممة بجنوده وحدىم وبدون د محمد عمي بالقيام ييتع عمى محمد عمي بأن ( ?8<7

عشرة ماليين فرنك تدفع عمى تقدم فرنسا لمحمد عمي قرضا بقيمة و االستعانة بسواىم 
عشر سنوات عمى االكثر ، فضاًل عن ىا في مدة اثناء الحممة ، عمى أن يسدد اقساط

محمد عمي  أعطى تمك الواليات ، شواطئ تعيد فرنسا بتشديد الحصار البحري عمى
واشترط أن يقوم بالحممة لوحده وكل ما عمى فرنسا أن تشدد الحصار موافقتو المبدئية 

الحصار بعد ان يرى قادة الحممة انيم في عمى الجزائر من جية البحر ، عمى أن تفك 
غنى عنيا ، كما اشترط محمد عمي أن يكون القرض احدى وعشرون مميون فرنك تدفع 
خالل اربع سنوات وتمنح فرنسا لمحمد عمي اربع سفن حربية من عيار ثمانين مدفعا 

 .( <8) كيدية وبدون مقابل

حكومتو واالستيالء عمى عرض  تبنيعمى والي مصر يشجع  تييكان دروفو  
 تمتد من مصر حتى المحيط  إمبراطوريةيستطيع انشاء  إذال افريقيا منطقة شم

 في باريسيعمل  ?8<7م وظل القنصل الفرنسي بعد نقمو من مصر عااالطمسي ، 
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التي ستحصل عمييا فرنسا من ىذا  (99) من خالل توضيحو لممزايالتحقيق ىذا المشروع 
المسؤولين الفرنسيين بيذه المقترح مادام سيبقي واليات شمال افريقيا تحت ، واىتم العمل 

 . (91) سيادة السمطان كما ىو الحال في مصر

فرنسا مذكرة بيذا ممك دروفيتي ومال الييا ، وقدم الى نياك بوجية نظر اقتنع بول 
الرابع عشر رسالة في سفير فرنسا في اسطنبول ، وارسل الى  ?8<7اواخر ايمول الشأن 

العثماني محمود  من تشرين االول من نفس العام طمب منو فييا أن يدعو السمطان
لمعاقبة داي الجزائر عن طريق استخدام  (?9<7-<1<7/?9<7-;<=7) (97)الثاني

، عمى خضاع واليات شمال أفريقيا إقوات محمد عمي ، واصدار فرمان بذلك يسمح لو ب
واال فإن فرنسا ستقوم بيذا ، ان يستمر محمد عمي بدفع االتاوات السنوية التقميدية اليو 

برفضو قيام محمد عمي بأي رد السمطان العثماني عمى طمب فرنسا  .( 98) العمل لوحدىا
 أوعز الى والي مصر بالتخمي عن المشروع الفرنسيو  نشاط عسكري في شمال أفريقيا 

مسألة تزويد محمد عمي بأربع سفن فرنسية لقيت معارضة شديدة من  كما ان. نيائيا 
باالستقالة إذا منحت قطعة بحرية واحدة لمحمد  حكومة الفرنسية وىدد وزير الحربقبل ال

 .  ( 99)عمي ، ومن جيتو تمسك محمد عمي بشروطو ولم يصل الطرفان الى اتفاق نيائي 

Charles Stuart (9: )ستيوارت  شارلباريس  السفير البريطاني فيأبمغ بوليناك        

مدعيا ان محمد عمي ىو  بنوايا فرنسا ،بشكل مباشر ( 91<7-<8<7/;:<7-?==7)
ن فرنسا لدييا عدة اعتراضات عميو وما يزال قيد الدرس  إقترحمن  ىذا المشروع ، وا 
نياك تأييد بريطانيا والدول االوربية المعنية الساعة ، وفي النياية طالب بول تمكحتى 

بالمشروع مؤكدا ان فرنسا عازمة عمى انياء مشكمة الجزائر لصالح الحضارة واالنسانية 
مذكره رسمية في ىذا اإلطار بوليناك وكتب .  ( ;9)سواء وحدىا او بالتعاون مع غيرىا 

حدد فييا وجيو النظر  91<7في منتصف كانون الثاني  المعنية الى الدول االوربية
، وورد في المذكرة أنو بينما كانت الحكومة الفرنسية ( >9)الفرنسية في ىذا الموضوع 

عمييا االشتراك في منيمكة في إتخاذ التدابير الالزمة لغزو الجزائر عرض محمد عمي 
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ىذا المشروع ، وأقترح حال يوفر عمى فرنسا ارسال جيش الى الشاطيء االفريقي يمكن 
إن سمعو محمد وأظاف بوليناك ، االوربية  يحقق النتائج نفسيا وبصورة مريحة لمدولان 

ن عمالء محمد عمي  السكان العديدين العاممين بين عمي العظيمة في ىذه المناطق ، وا 
ن ابراىيم باشا نجل محمد عمي و  ذلل الصعوبات ،العرب عمى شاطئ افريقيا ست ا 

نظام الحكم القائم في ىذه المدن ويوطد ،  سيخضع طرابمس وتونس والجزائر ويحطم
وسيتمقى السمطان من ىذه المناطق جزية سنوية  العثمانيةسمطة الدارة نظامية ، بفعل ا

في حين إنو اليتقاضى االن منيا شيئا ، وستمغى القرصنة واالسترقاق عمى طول ساحل 
، وسيتوفر لمرعايا  البحر المتوسط وستحترم حقوق الدول االوربية في ىذه المناطق بدقة
افت المذكرة ضوأ ،االوربيين االمن نفسو المتوافر ليم في واليات الدولة العثمانية االخرى 

ان استيالء دولة اوربية عمى الجزائر سيثير شكوك الدول االوربية االخرى في حين ان 
المشروع المصري سيقضي عمى القرصنة وسيرجع الواليات في شمال افريقيا الى 

وأكدت  لمجميع ، مفيدىذا الحل مصمحة اي دولة اخرى وىو  يضرولن  ،السمطان 
بقبوليا تدخل محمد عمي تثبت نزاىتيا ونواياىا السممية ،   فرنسا خالل تمك المذكرة إنيا

نياك مذكرتو معمنا ان قرار الممك قطعي وىو الغاء القرصنة في البحر وأنيى بول
المتوسط ، واذا لم تنجح المفاوضات مع محمد عمي فأن فرنسا ستتخذ لنفسيا حال ليذه 

 .( =9)تقتضيو كرامتيا ومصالحيا  المسألة حسب ما

من خالل ممارسة ضغطيا بيذه الميمة  رفضت بريطانيا بشدة تكميف والي مصر       
، واكدت معارضتيا عمى اسطنبول بواسطة سفيرىا ىناك لمنع تنفيذ ذلك اليدف الفرنسي 

نو سيؤدي الى تصدع توازن القوى الشرقية بالمسألة الجزائرية أل ألةمبادرة لخمط المسألي 
جورج ىاممتون في الشرق وتجزئة الدولة العثمانية ، ولم يخفي وزير الخارجية البريطاني 

George Hamilton Aberdeenأبردين 
 (9>) (7=>:-7><1/7>8>-7>91 )

بخصوص الجزائر دون االكتفاء مع محمد عمي  المباشرةفرنسا مخاطبات دىشتو من 
، كما رفضت بريطانيا ان يقوم تابع لمسمطان بعمل ما بدون الحصول بمخاطبة السمطان 

 .( ?9) عمى فرمان من سيده
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المشروع الفرنسي في الدولة العثمانية  احباطعمى من جيتو تون ولنغعمل       
معارضتو الشديدة لفكرة تدخل  91<7كانون الثاني  89واالسكندرية ، ثم ابمغ فرنسا في 
ومن جية أخرى شجع رئيس الوزراء البريطاني  .( 1:)محمد عمي في شمال افريقيا 

و أن اليمكن لثاني عمى مقاومة المشروع ، وبين لو مخاطره ، وأعمن انوالسمطان محمود ا
وأبمغ قبل بتغيير الوضع الراىن في شمال افريقيا بسبب اىمية ىذه البالد االستراتيجية ، ي

محمد عمي عن طريق قنصمو في مصر انو يعارض والي مصر  رئيس وزراء بريطانيا
 بشدة فكرة ارسال قواتو الى شمال افريقيا سواءا بموافقة الدولة العثمانية او بدونيا ، ووجو

عمى قيامو بيذه  بالعواقب الوخيمة التي ستترتب را شديدا لمحمد عمي وأنذرهتحذي
لو أن تخميو عن ىذا المشروع ىو فرصتو الوحيدة لمنجاة ، والشرط  المحاولة ، وبين

االول لالحتفاظ بسمطتو ، ولكنو إذا لم يحسن التصرف فإن بإمكان بريطانيا بالتفاىم مع 
وسط وسوريا والبحر االحمر ، وطمب من البحر المت السمطان ان تخمق لو المتاعب في

فرنسا وانيا ان يؤكد لمحمد عمي أن بريطانيا تعارض معارضة قاطعو تحالفو مع  قنصمو
 . ( 7:)اسطنبول ستتصرف بيذا المعنى في 

ادرك محمد عمي جدية التحذير البريطاني ومخاطر تحديو لبريطانيا فحاول في  
، وان يبين لقنصل بريطانيا الفوائد التي تجنييا بالده من  يكسبياأن  ياحديثو مع قنصم

سيا ، ولكن بريطانيا رفضت االستماع لو ن معو لمجابيو التوسع الروسي في آالتعاو 
وابمغت بريطانيا باي تونس وباشا طرابمس بالخطر الذي يتيددىما ، وعممت عمى اثارة 

ى بريطانيا في معارضة المشروع وانضمت النمسا ال،  فرنسا أطماعاالوربية ضد  الدول
-Metternich (:8) (7==8مترنيخ المستشار النمساوي ، وكان  الفرنسي
ألنو كان يخشى أن يرى اوربا تعود مرة اخرى  بريطانيايؤيد ( <:<87-7<7/?;<7

عمى ضرورة مترنيخ  أكدوقد  جنبيا منذ مدة ،التي ظمت تت والحروبفتغرق في الفوضى 
بين الداي وفرنسا . اما روسيا فانيا كانت قد عرضت تدخل السمطان العثماني لموساطة 

، في وقت سابق عمى فرنسا منطقة شمال افريقيا كحصتيا من تمزيق الدولة العثمانية 
وكان غرض روسيا من ىذا العرض التفريق بين فرنسا وبريطانيا ، ولكن روسيا اظيرت 
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 دة الن تقاربا بين فرنسا وبين والي مصر بيذا الشكلالفرنسية الجديقمقيا من السياسة 
ك بالتدخل وليذا نصحت روسيا بولينا واسطنبول يمكن أن ييدد اطماعيا في المضائق

، في حين حذت مباشرة لتأديب داي الجزائر وتجنب تكميف محمد عمي بيذه الميمة 
ية لتأديب الداي بيدف اضعاف بروسيا حذو حميفتيا روسيا بتأييد حممة فرنسمممكة 

بروسيا في دم وجود اىتمام أو مصالح مباشرة لاىتمام فرنسا بمنطقة الراين فضال عن ع
 .( 9:)البحر المتوسط 

من ونتيجة ليذا المواقف عادت فرنسا الى درس موضوع  تعاونيا مع محمد عمي  
اك مذكرة الى مجمس الوزراء الفرنسي يوم التاسع والعشرين من كانون نيجديد وقدم بول

اقترح فييا ىذه المرة ان تتشارك فرنسا مع محمد عمي في العمميات  91<7الثاني 
الحربية وتتولى ىي اخضاع الجزائر ، ويتولى ىو اخضاع تونس وطرابمس وتأذن 

حمية في كل من تونس إلسطوليا ان اراد ان يساعده في اليجوم عمى المدن السا
حول مقترحات ، وبعد أن انتيى مجمس الوزراء الفرنسي من مداوالتو ( ::)وطرابمس 
الى محمد عمي والى  91<7بتاريخ الرابع من شباط  من جديد ارسمت المذكرةبوليناك 

الدول االوربية المعنية ، وجاء في المذكرة أن فرنسا قررت أن تنيي بنفسيا قضية 
ة نفسيا مندوبة العالم المتحضر ، وحددت المذكرة غرض المشروع الفرنسي الجزائر معتبر 
القضاء عمى تاديب داي الجزائر واالنتقام لإلىانة التي لحقت بالعمم الفرنسي و بما يمي : 

االسترقاق والقرصنة واالتاوات عمى طول الشاطىء االفريقي الشمالي وتأمين سالمة 
تجارة طىء البحر المتوسط الجنوبي مركز المالحة في البحر المتوسط وجعل شا

 . (;:)وحضارة وممتقى لجميع االمم 

وابمغت اعتراضيا الى السمطان مذكرة بولينياك رفضت الحكومة البريطانية       
ألي مشروع العثماني ومحمد عمي معا فاعمن السمطان رفضو ىو االخر ومعارضتو 

ولم ، فرنسي لإلستيالء عمى الجزائر سواًء لوحدىا أو باالستعانة بقوات محمد عمي باشا 
تخفي الحكومة البريطانية شكيا أن فرنسا حتما ستضع يدىا عمى الجزائر بحجة محاربة 
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في لندن الفرنسي ونشر الحضارة والمدنية ، فأبمغ ولنغتون السفير  القرصنة واالسترقاق
أن ما جاء Duke de Laval (:<) (7=<>-7>9=/7>8>-7>91 )الفال  الدوق دي

في المذكرة ال يمكن أن يبعث عمى االطمئنان لدى حكومتو ألنيا تعمم أن روح الطموح 
والفتح ىي شعور وطني في فرنسا ، وأن الحكومة الفرنسية أيا كان لونيا ستكون 

" ستكونون لمسفير الفرنسي :  وقال ابردين لالستجابة ليذا الشعور المسيطر ، مضطرة
. ولخوف بريطانيا  مضطرين الى السير الى ابعد مما أعمنتم وىذا ما ال يناسبنا ... "

حرصت الجزائر عمى تفوقيا في البحر المتوسط بسبب إقامة فرنسا بصورة دائمة في 
عمى أن تحصل من الحكومة الفرنسية عمى تعيد بتخمييا إما عن الحممة نفسيا أو عمى 

، وان يتعيد ممك فرنسا بمذكرة رسمية  الجزائراالقل عن أية فكرة بإقامة مستعمرة في 
. وفي ىذه االثناء كان السفير البريطاني في باريس يطمع  ىناكبعدم إقامة نفوذ فرنسي 

عدادات العسكرية الفرنسية وعمى تحركات القطعات العسكرية والنشاط حكومتو عمى االست
لى ان فرنسا تييء الواسع المرافق ليا مبينا أىميتيا وأتساعيا ، الفتا نظر حكومتو إ

 . ( =:)لحممة بحرية واسعة إلحتالل الجزائر 

جاء في اعمنت كل من روسيا وبروسيا موافقتيما عمى ما وعمى المستوى الدولي         
مذكرة بولنياك ثم اضطرت النمسا الى االنضمام الييما بعدما كانت الوحيدة التي تقف 
  بالصف البريطاني وذلك ألنيا كانت ترغب بتحويل إىتمام فرنسا الى التوسع خارج
أوربا ، كما أن عمييا مسايرة حميفتييا روسيا وبروسيا في تأييد الخطوة الفرنسية فضال 

 ( .<:) ركة لمدول الثالث في شرق اوربا فقبمت النمسا باألمر الواقععن المصالح المشت

" وقطع المفاوضات قائال : من الوصول الى اتفاق مع فرنسا يئس محمد عمي        
ذا وصموا فمن يجرؤوا عمى البقاء فييا لمعارضة  إنيم لن يصمو ابدا لمجزائر ، وا 

كان و ،  مشروع مؤكدا والءه لمسمطان العثماني إنسحابو من ال" ،  وأعمن بريطانيا ليم 
محمد عمي يعود الى اشتراط فرنسا المشاركة في الحممة وتمسك بموقفو ان يقوم  انسحاب

بالحممة بمفرده ، إذ كان حريصا عمى ما اكتسبو من مركز وشعبيو لدى الراي العام 
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،  ناً العثمانية شأ: " إني أعمى وزراء الدولة االسالمي ، وقال بيذا الصدد ما نصو 
ذا قبمت وأحبيم الى قموب الناس ولست مستعدا لممجازفة بمركز  ي وشعبيتي ، وا 

ني أخسر كل ما أكسبتني إياه اعمالي وجيودي وأخسر معو شرفي االتفاق فإ
المشترك وبيذا سقط المشروع  . (?:)فيحتقرني ابناء امتي وينصرف الناس عني ... " 

  المصري ، واخذت فرنسا تسعى لمقيام وحدىا بالعمل كما كانت تبغي  –الفرنسي 
دام ثالث سنوات بعد حصار  91<7ائر في آذاروتحبذ ، واعمنت الحرب عمى الجز 

 . ( 1;)وبدأت باعداد الحممة وتجييزىا 

 هعارضة واستورارواحتالهلا اجلزائر  احلولة الفرًسية على بذءثالثا : 
 احلكوهة الربيطاًية 

وقال بيذا  ى تنفيذ الحممة عمى الجزائرصرار الحكومة الفرنسية عمإولنغتون  رفض      
" إن بريطانيا تفضل ان تبقى قرونا عديدة تقاسي من اعتداءات الجزائر عمى :  الصدد

حاول السفير الفرنسي و ،  ( 7;) " ان تدفع ىذه البالد لتقع تحت يد دولة اجنبية اوربية
غاية ليا  حول نوايا حكومتو ، وأن الحممة ال البريطانيةفي لندن أن يطمئن الحكومة 

لسفير أبمغ اوزير خارجية بريطانيا ابردين اقبة الداي وتحطيم القرصنة . لكن سوى مع
ىدف ليا  إنو إذا أكدت الحكومة الفرنسية أن ال 91<7الفرنسي في الثالث من آذار 

تعرض ميما كانت أىمية االستعدادات ىانات فأنو ليس لبريطانيا أن النتقام لإلسوى ا
. ولكن إذا كانت الحكومة الفرنسية ترغب في تحطيم قوة الداي فإن الحكومة ( 8;)الجارية 

تريد أن تعرف لمصمحة من سيتحول االحتالل ، ورفض ابردين االكتفاء البريطانية 
 يا طيمة المفاوضات تطالببوثيقة مكتوبة . وظمت بريطانبالتصريحات الشفيية وطالب 

، وفي الوقت نفسو الجزائر ة في عدم االقامة الدائموب من فرنسا ينص عمى تعيد مكتب
كانت الحكومة الفرنسية تحرص عمى عدم تقييد حريتيا في العمل ، وبدال من أن 

نت عمى الدوام تتوجو تحصر موضوع الحممة والتفسيرات المبررة ليا مع بريطانيا ، كا
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   ، جاعمة المسالة دولية وينبغي أن تعالج مع كل الدول وفي آن االخرىالى الدول 
 . (9;) واحد

اوال : فتح  الى غرضينتدويل مسألة الجزائر ييدف من وراء نياك وكان بول      
ثانيا :  .بما ينسجم مع مصالح فرنسا  تنظيم اوربا ةالطريق الى مشاريع واسعة في اعاد

، من مساعدة القيصر  التدويل كان واثقا ، في حالالنو ل المعارضة البريطانية ش
من شأنو والن القيصر يرحب بكل ما  شارل العاشر بسبب توافق آراءىماالمؤيد ل الروسي

أيضًا نياك يأمل في الحصول عمى تأييد بروسيا وكان بول إضعاف الدولة العثمانية ،
كما كان يأمل  بعيدا عن الراين ، برؤية فرنسا تتحول الى العمل عمى الدوام ترغبالتي 

في الحصول عمى حياد النمسا ، الن مترنيخ كان يعطف عمى شارل العاشر بسبب 
، وعمى تأييد مع روسيا وبروسيا الدائم وتأثير تحالف النمسا ميوليما الرجعية المشتركة 

. وىكذا فأن ىذا والبابا وسردينيا (  كل دول البحر المتوسط االخرى ) نابولي واسبانيا
ار سيكون لصالح فرنسا وسترى بريطانيا نفسيا معزولة ، وفي الثاني عشر من آذ األمر

يقتصر  بين فييا إن مشروع الحممة ال المعنية نياك مذكرة الى الدولوجو بول 91<7
، بل خدمة لكل ( :;)عمى الحصول عمى تعويض عن االضرار التي لحقت بفرنسا 

التي تدفعيا  الجزيةلغاء وتحطيم القرصنة والغاء استرقاق المسيحيين كميا ، وا المسيحية
حكومة الداي وبينت المذكرة انو اذا حدث خالل ىذا الصراع انيارت  داي ،اوربا الى ال

الذي سيحل محل النظام  دحول النظام الجدي الدول االوربيةفسيتفاىم ممك فرنسا مع 
 . (;;) القديم المنيار

ولكن بريطانيا عّدت ىذه المذكرة غير كافية وبين الدوق ولنغتون رئيس الحكومة       
بحاجة لمتثبت من المصير الذي تعده بالده ان  لندنفي البريطانية لمسفير الفرنسي 

فرنسا لمجزائر ، وبين لو ردا عمى مذكرة الثاني عشر من آذار أن الوعد باالتفاق مع 
إجماع ، وكان من الواضح أن بريطانيا تعارض أي  يبدو أبدا مطمئناً  الدول االوربية ال

لمحصول عمى  بمطالبتيابريطانيا  إستمرتتكون نتيجتو تأييد موقف فرنسا ، وليذا  أوربي
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فقد حال وعمى كل . ( >;) امة الدائمة في الجزائرتأكيد خاص من فرنسا بعدم االق
،  91<7 وحزيرانبين نيسان  ما المدةل نياك طوابين ابردين وبول المراسالتتواصمت 

عازمة عمى يدع لمشك بأن فرنسا ولم يستطع احدىما أن يقنع االخر ، وتأكد بما ال
 .( =;) احتالل الجزائر

الى ابردين  سمم السفير الفرنسي في لندن 91<7وفي الخامس عشر من نيسان       
مذكرة زادت من قمق بريطانيا ، فقد جاء فييا أنو بالرغم من أن محمد عمي قد تخمى عن 

،  الحرب عوض نفقاتلتسعى ا ست، وأني عنو تتخمىلن فأن فرنسا  المشروع الفرنسي
عن احتالل الجزائر لزمن غير محدد ،  كإعالنظيرت مسألة تعويض نفقات الحرب ف

" لقد طمبنا منكم أن تسكنوا قمقنا ولكنكم المذكرة حتى صرخ قائال :  وما ان قرأ ابردين
" إن :  بفحوى المذكرة قال ولنغتونلما عمم و ،  لم تفعمو سوى زيادة ىذا القمق "

، وفي الحادي والعشرون من نيسان عقد  بونابرت لم يتصرف أسوا من ىذا التصرف "
لة الجزائرية ، وأبدى الوزراء أالمسمجمس الوزراء البريطاني جمسة درس فييا مطوال 

ب مثل وقرر المجمس تجن ، ش الفرنسي يقيم نيائيا في الجزائرخشيتيم من رؤية الجي
 ة بالدهحكومأن  فرنسا يبمغوكمفت الحكومة البريطانية سفيرىا في باريس أن  ىذه االمر

لينياك ن بو ، ولكيقتصر التدخل الفرنسي عمى قصف الساحل الجزائري مصممة عمى ان 
  . ( <;)مذكرة آذار ظل متمسكا بما أعمنو في 

" ... إني بحاجة قائاًل : لسفير الفرنسي أبمغ ابردين اار وفي التاسع من آي  
ماسة الى مذكرة تطمأنني عن نوايا الحكومة الفرنسية ، إن برلماننا يطمب ىذه الوثيقة 

، وختم ابردين المقابمة  تتغيرنياك ولكن الحكومات . واكد لمسفير إنو يثق ببول ... "
ن االعتدال بعدم توجيو االوامر " لقد كان لدينا حتى اآل بتوجيو تيديد ضمني قائال :

الميددة واتخاذ مقر  الشواطئمكاننا إرسالو الى ا في البحر المتوسط . إن بإسطولنإل
سا عمى جبار فرنالتيديد كاف إل، وكان ابردين يعتقد أن ىذا  ... "لو في جبل طارق 

التراجع ولكن الحكومة الفرنسية لم تتأثر . ووجو بولينياك في الثاني عشر من آيار 
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مذكرة جديدة الى الدول االوربية بين فييا الغرض من االستعدادات العسكرية الجارية ، 
فرنسا وحدىا وىو االنتقام لشرف الراية ىما يخص ىدفين : احدوأشار فييا الى ان ىناك 

الفرنسية والحصول عمى ضمانات ضد االعتداءات عمى ممتمكاتيا فيما بعد ، والحصول 
اليدف اما  نفقات حرب لم تكن ىي المسبب ليا ،عمى غرامة حربية تعوضيا عن 

زال اوربا خر فيو ييم المسيحية كميا ، وىو الغاء االسترقاق والقرصنة والمزمة التي ماتاآل
تدفعيا لمجزائر . وأعمنت المذكرة ان فرنسا لن تضع السالح ولن تسحب قواتيا قبل ان 
تحقق أىدافيا ، ورددت المذكرة من جديد ماجاء في مذكرة الثاني عشر من آذار عن 

،  (?;)  حول النظام الجديد الذي سيحل محل النظام المنياراألخرى التفاىم مع الدول 
ية عمى استعداد لتقديم االيضاحات الالزمة لمن يطمب ذلك من حمفاءىا والحكومة الفرنس

 . ( 1>)مع احتفاظيا بحرية العمل ىناك 

عيد صريح بعدم بتفرنسا مطالبتيا  من جيتيا فيالحكومة البريطانية  استمرت      
، ولم تكف عن التيديد بأن البحرية البريطانية لن تقف  دائميااحتالل الجزائر احتالال 

مكتوفة االيدي . ولكن الحكومة الفرنسية لم تكترث ليذه التيديدات وظمت متمسكة 
ن  ممك فرنسابموقفيا رافضة تقييد نفسيا بأي التزام ، وكان  يرى ان بريطانيا تيدد فقط وا 

ا ، حسب لم يكن بامكان بريطانيمقمقا ، و  ولكنو ليسىذا التيديد يجعل الوضع حرجا 
ة ، أن تخوض حربا دفاعا عن الداي في وقت كانت تعاني فيو من مشاكل داخمياعتقاده 

وبالتحديد المطالبة الشعبية بالقيام باإلصالحات البرلمانية والخالفات بين حزبي 
William IV ، وعندما أعتمى وليم الرابع المحافظين واالحرار في ىذا االطار

 (<7)
 

عرش بريطانيا في السادس والعشرون من حزيران  (=9<91-7<7/=9<7-;>=7)
، كان من الصعب عميو ، بالرغم من عداءه لممشروع الفرنسي أن يدشن حكمو  91<7

لضغط باومع ذلك استمرت بريطانيا  ،ليا لدى الرأي العام البريطاني  مبرر بحرب ال
 ،في الجزائر عمى فرنسا لمحصول عمى تصريح رسمي بعدم االقامة الدائمة دبموماسيا 

ووزير وجرت مقابالت مثيرة بين السفير البريطاني في باريس وبين رئيس وزراء فرنسا 
تأكيدات شفيية لتيدئة ، تمقى خالليا السفير البريطاني أيضا ومع الممك  الحربية
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لحصول عمى تصريح االبريطاني عمى  السفير أصر، وعندما  الحكومة البريطانية
، بما لم يطالب بو احد من حمفاءنا "  انك تطالب" قائال : نياك بول وأجاب مكتوب

نياك قائد الحممة رد بوللممة وعندما طمب السفير البريطاني نسخة من التعميمات المس
 عندىايطمب " .  " ان ىذا ربما يعطى كدليل عمى الثقة ولكنو المنييا المقابمة : 

استخدم السفير البريطاني ليجة التيديد باستخدام االسطول البريطاني في حديثو مع 
" ... إننا لسنا في وقت تممون فيو بتحدي :  االخيرأجاب فوزير البحرية الفرنسي 
قالع في اواخر ايار وسيتوقف في إن اسطولنا سيكون مستعدا لإل القانون عمى اوربا ،

انت قد اطمعت عمى سير  وسينزل الحممة غربي الجزائر ، ىاجزر البميار لمتجمع ، 
ا تكمم السفير البريطاني ، وعندمذلك ... "  امالقاتيا ولكنكم لن تفعمو  مكانكمالحممة وبإ

" ... السيد السفير ، كل أوقفو الممك عند حده قائال :  مع ممك فرنسا بنفس الموضوع
 .( 19)ا أسمعو االن " ما استطيع عممو لحكومتكم ىو اال أصغي إلى م

لفرنسا من مغبة احتالل  بتيديدىاوفي الواقع لم تكن الحكومة البريطانية جادة       
ن فرنسا خالل تمك في حين أالجزائر النيا لم تقم بخطوات فعمية وحقيقية بيذا االتجاه 

المرحمة لم تكن قوية بما يكفي لتحدي قوة بريطانيا ، ويمكننا القول بأن بريطانيا وقعت 
بين أمرين االول ىو ضرورة التخمص من القرصنة وتامين التجارة البريطانية وىذا ما 

عمى الجزائر والثاني ىو خشيتيا من امتداد المقبمة يمكن ان تحققو الحممة الفرنسية 
نفوذ الفرنسي خارج الجزائر مما يشكل خطرا عمى المصالح البريطانية وخمال كبيرا في ال

توازن القوى في البحر المتوسط ، لذلك نجدىا غضت البصر عن احتالل فرنسا لمجزائر 
 .ديب الداي  وعدم التوغل في البالد أاقتصار الحممة عمى تمطالبتيا بمقابل 

حاولت لم تكتف الحكومة البريطانية بالضغط عمى الحكومة الفرنسية ، بل     
اتيا في اقامة العراقيل بوجو الحممة ، ونشط قناصميا في تونس يكل امكان استخدام

، وحاول ابردين أن يقنع السمطان لمتحريض ضد الحممة الفرنسية وطرابمس واسطنبول 
 ي بذلك كل ذريعة لمتدخل الفرنسي ،ويمغ بنفسو ،تابعو بان عميو أن يعاقب العثماني 
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رفضت  األخيرةفرنسا ، لكن و  الداي لموساطو بينأن يرسل أحد وزراءه  وطمب منو
أن الوساطة االن اصبحت غير مفيدة ، بحجة أن ، وأبمغت السمطان  بشدة الوساطة

الباب العالي اىمل القيام بمثل ىذه الوساطة يوم ان كانت مرغوبة خالل الشيور الثالثة 
  .( 9>)الماضية 

طاىر باشا  مبعوثو السمطان العثماني أرسلإستجابة لضغوط الحكومة البريطانية       
عمى ظير باخرة عثمانية ومر بتونس ومكث في ميناء  الى الجزائر ، فتوجو كوسيط عنو

حمق الوادي التونسي بعض الوقت ، ثم غادره في الثاني عشر من ايار ، ووصل الى 
( :>)  Victor Duperré فكتور دوبريوورفض الجزائر في الحادي والعشرون منو ، 

قائد االسطول الفرنسي المحاصر لمجزائر في  (97<91-7<7/>:<7-===7)
العشرين من ايار السماح لطاىر باشا بالنزول بحجة أن الحممة الفرنسية عمى وشك 

الى سفينة فرنسية ذىبت بو في  وبيذا فقط بل نقم دوبريو ، ولم يكتفاالبحار من فرنسا 
الفرنسية الحربية  السفنالحال الى طولون حيث احتجز ىناك ، وصادف في الطريق 

 .( ;>)أن ميمتو قد فات اوانيا طاىر باشا الجزائر وأدرك  قادمة الى

الرجعية  واتجاىاتيمالمحافظين ، حزب وبالرغم من أن الحكم في بريطانيا كان بيد       
نياك الصداقة التي كانت تربط بول وفضال عنمشابية لالتجاىات السائدة في باريس ، 

 الحكومة سياسةبأوساط المحافظين البريطانيين منذ أن كان سفيرا في لندن ، فإن 
كانت ضد فرنسا ، وكان من الصعب عمى رئيس بالذات  في ىذه المسألة البريطانية

أن يراىا تتصرف دون أي اىتمام وزراء بريطانيا أن يعامل فرنسا كقوة معادلة لبريطانيا و 
 .( >>)ة بالده حكومي برأ

لموصول الى دوبريو  قائد الحممة البحرية الفرنسيةو بين الداي المفاوضات استمرت       
صرار إواتسمت المفاوضات بالفرنسية ،  ، بالرغم من اكتمال استعداد الحممةحل سممي 

، وأكد  عن حادثة المروحة الداي عمى موقفو الرافض لتقديم اي اعتذار لحكومة فرنسا
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عتقد الداي أن الحممة لن تتجاوز  ، (=>) المتراكمة لمجزائر لديونيافرنسا عمى تسديد  وا 
شأنيا شأن الحمالت االوربية السابقة عمى )غارة بحرية( من البحر  الموانئقصف 

بأن  الحممة ، واعتقدخوف من عواقب  الفومادام قد حّصن الواجية البحرية الجزائر ، 
، وكان يساعده عمى الفرنسيين لن يتخموا عن فكرة التفاوض رغم استعداداتيم لمحممة 

وكذلك  الحصار نطالبة التفاوض منذ اعال وكثرة الرسل والبعثات التي جاءتىذا اعتقاده 
 .  (<>) طول مدة الحصار الذي استمر ثالث سنوات

قوم بنشاط بريطانيا لو التي كانت ت دعمايضا عمى  يعولولعل الداي كان 
احتالل الجزائر لمحيمولة دون قيام  لموانئمنذ بدء الحصار الفرنسي وتحركات واضحة 

عمى االوضاع الراىنة في شمال افريقيا  باإلبقاء، وقد كانت مصمحة بريطانيا  الجزائر
خالل المحظات ، و دون تغيير كما كانت مصالحيا تقتضي ذلك بالنسبة لمدولة العثمانية 

االخيرة من المفاوضات وصمت الى الجزائر سفينتان بريطانيتان ، الن بريطانيا كانت 
  .( ?>) تدفع الداي الى عدم الرضوخ لممطالب الفرنسية

حممة ومن المالحظ أن بريطانيا كانت تحث الداي عمى المقاومة ، وتشن         
 إال أنساطيميا في البحر المتوسط أكبر أبالرغم من تواجد دبموماسية كبيرة ضد فرنسا و 

عسكري حيث امتنعت عن القيام بأي عمل  عمميا الموقف ذاى ترجمة تستطع لم بريطانيا
لتوقعيا انيزام الفرنسيين في الجزائر ، ربما إلعاقة الغزو أو إجبار فرنسا عمى االنسحاب 

لتاديب دايات الجزائر  ومن الجدير بالذكر أن أغمب الحمالت البحرية االوربية السابقة
ولمقضاء عمى القرصنة فشمت في تحقيق أىدافيا مما يفسر الموقف البريطاني الذي كان 

بالجزائر تورطت ما أن فرنسا متى  البريطانيين يعول عمى ىزيمة الفرنسيين ، وتوقع
، ستمتمس من بريطانيا التدخل لمساعدتيا ، و عندىا تصبح بريطانيا سيدة  وىزمت

بخوض حرب ضد فرنسا  ة البريطانيةحكومالنية لدى  ىناك لم تكن لكوكذ لموقف ،ا
 ، ولذلك لم تستطع الحكومة البريطانية منع فرنسا من تحقيق مشروعيا .بسبب الجزائر
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، القادمة مقتنعة تماما بأن الفرنسيين سيربحون المعركة الحكومة البريطانية كانت 
، ولكنيا في حالة وقوع الحرب بين الطرفين ويحققون إنتصارا كبيرا عمى الجزائريين 

، وبالرغم من ممارسة أخرى خارج الجزائر  مناطقدام فرنسا تريد أن تطأ أق كانت ال
مكانيات وتحركات سياسية لم تحقق أي نجاح ممموس  جميع ما في تممكو من ضغوط وا 
الداي  يةالحكومة البريطانأقنعت عمى تأكيد من فرنسا حول مستقبل الجزائر و  الحصول

الحممة إعاقة عمى أمل يمكنيا ان تعمن الحرب وشجعتو عمى التصدي ليا  بأن فرنسا ال
، وعندما تأكدت من جدية العمل الفرنسي أدركت الخطأ الذي  وبالتالي فشميا وعرقمتيا
 . ( 1=)فمم تستمع فرنسا الى تيديداتيا ، فمجأت الى الوعيد والتيديد ،  ارتكبتو

وانطمقت الحممة  ، (7=) حتالل الجزائري بإقرارىا النيائت الحكومة الفرنسية إتخذ       
الجنرال دي بورمون  بقيادة وزير الحرب 91<7من آيار الفرنسية في الخامس والعشرين 
مقاتل تحمميم ستمائة سفينة شراعية  وثالثون ألف سبعةوتكونت الحممة من حوالي 

شبو وفي الرابع عشر من حزيران نزل الجيش الفرنسي في ،  ( 8=)وسبع بواخر صغيرة 
دافع الجزائريون دفاعا  بالمقاومة التي تزعميا الداي ، وقد واصطدمسيدي فرج ،  جزيرة
 . ( 9=)الجزائري اطئ وأنحصر الزحف الفرنسي في شريط ساحمي لم يشمل كل الش قويا

باتجاه مدينة الجزائر بعد استيالئيا بالرغم من المقاومة تقدمت القوات الفرنسية       
ضطر، ولم تستطع قوات الداي إيقافيا عمى شبو جزيرة سيدي فرج  الداي في الخامس  وا 

، والتي  (:=) نسيين التي فرضوىا عميومن تموز عمى االستسالم والقبول بشروط الفر 
الجزائرية لمقوات الفرنسية ، ويتعيد القائد العام  والموانئتضمنت تسميم جميع الحصون 

لمجيش الفرنسي بحرية الداي في حيازة اموالو وثرواتو وحريتو في اختيار المكان الذي 
يرغب بالسفر اليو ىو وعائمتو ، كما تضمنت الشروط احترام الفرنسيين لمشعائر الدينية 

الجزائر الى مدينة نابولي في  اي عن، وفي السابع من تموز رحل الد( ;=)االسالمية 
وبذلك انتيى الحكم العثماني ولألبد من ،  الفرنسيينايطاليا وترك البالد تحت سيطرة 

 .  (>=) الجزائر
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نيا أعربت عن رضائيا وابتياجيا يمكن القول أن كل دول أوربا باستثناء بريطا 
المتوسط ، وقدمت كل حتالل الجزائر وتحطيم إحدى أىم قواعد القراصنة في البحر بإ

وىولندا والواليات المتحدة والدويالت االيطالية التينئة لفرنسا  والنمسا من روسيا وبروسيا
، واكتفى السمطان العثماني محمود الثاني  لإلنسانيةالخدمة التي قدمتيا  ما أسمتوعمى 
سفير الأما بريطانيا فإنيا لم تخفي قمقيا ، وقد كتب  . (==)حتجاج بسبب عجزه باال

الوعود التي قطعت حول  بتطبيق أممونياك معربا عن البريطاني في باريس الى بول
نيا البكونيا تقتصر أىداف الحممة  تبغي التوسع والفتح  عمى االنتقام لمشرف الوطني وا 

نياك كعادتو اتبع اسموب المماطمة امال في إطالة امد االحتالل ليخمق ولكن بول ،( <=)
وفي الحقيقة ، كان التغيير الذي طرأ في الجزء الغربي من البحر  ،بذلك أمرا واقعا 

،  (?=) 91<7المتوسط بعد نجاح فرنسا من فرض سيطرتيا عمى الجزائر في عام 
، وباشا طرابمس في ( 1<) 91<7وابراميا التفاقية مع باي تونس في الثامن من آب 

طانيا عمى طريق البحر ، يشكل تيديدا خطيرا إلشراف بري91<7الحادي عشر من آب 
: " لو قال   اكثر حزما ، إذ عمى السفير البريطاني بولنياك وكان جواب .  (7<)المتوسط 

... ألخذ الجزائر لم آخذ بعين االعتبار سوى كرامة فرنسا ، ولالحتفاظ بيا او التخمي 
وفي الواقع لم يكن أحد في الحكومة الفرنسية .  عنيا لن أقيم وزنا إال لمصمحة فرنسا "

إال إن  ، التحديد كيف سيكون مصير الجزائر الممك يعرف عمى وجوبولنياك أو بما فييم 
ثورة ن يقطف ثمراتو فقد أطاحت بو أو أمن التمتع بيذا النصر لم يتمكن شر اشارل الع

 .( 8<)، وغادر شارل العاشر فرنسا الى المنفى  91<7 تموز

خمقت ثورة تموز في فرنسا واوربا وضعا جديدا انعكس عمى الوضع في الجزائر ،        
 Louis الممك لويس فيميبالمتمثل ب بنظام الحكم الجديدفقد إعترفت بريطانيا لوحدىا 

Philip (>9) (7==9-7>;1/7>91-7>:> )روسيا دفع دول  ت، في حين حاول
، وىكذا أصبحت فرنسا بحاجة الى  الى الحكم التحالف المقدس إلعادة شارل العاشر

شكل حرجا كبيرا  كانت ضد االحتالل الفرنسي لمجزائر مماالتي مساعدة بريطانيا 
يخص  لمحكومة الفرنسية الجديدة ، لذلك مارست فرنسا سياسة الحمول الوسطى في ما
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ار نيائي من خالل عدم اتخاذىا اي قر مسالة المصالح البريطانية في البحر المتوسط  
 . (:<)بخصوص تواجدىا الدائم في الجزائر

، إذ كان جاد اتجاه احتالل فرنسا لمجزائر الغير وىنا يتضح موقف بريطانيا       
، والتي اربكت  91<7يمكنيا إجبار فرنسا عمى سحب قواتيا من الجزائر بعد ثورة 

الحكومة الفرنسية الجديدة فضال عن ضعف موقف تمك الحكومة بعد انتشار الثورة في 
اوربا وحاجتيا لمساعدة بريطانيا ، لكننا لم نالحظ اي موقف حازم من قبل بريطانيا تجاه 

  ي السابق . ىذا الموضوع كما ف

في  91<7موز خمقت الثورات التي نشبت في بمجيكا وايطاليا عمى خمفية ثورة ت       
      إخالء ؤيد لمحكومة نحو ، وظير إتجاه لدى الفريق المباريس مشاكل جديدة 

الرأي  ىا أمامعنو خشية جرح كبرياء تراجعت، ولكن الحكومة الفرنسية  (;<)الجزائر 
العام الذي سيثور بسبب التخمي عن أول نجاح عسكري أحرزتو فرنسا منذ سقوط 

 .( ><)االمبراطورية 

ولكنيا في الوقت نفسو لم تضع خطة لتحديد مصير الجزائر ، فقد كان الوضع       
مراعاة رغبة بريطانيا يمنعانيا من إتخاذ موقف واضح بالرغم من تمسكيا و االوربي 
، في فرنسا النظام الجديد أن  حتى منتصف أيمول وظل البريطانيين مقتنعينبالفتح ، 

، عن الجزائر انصاره الحممة أيام شارل العاشر ، لن يتاخر عن الجالء  عارضالذي 
وطبقت الحكومة الفرنسية نصيحة سفيرىا في لندن فتجنبت إثارة المسألة وآثرت الصمت 

في أوربا تطورات كما أن الت عمى االحتالل . عمى امل ان يعتاد الراي العام مع الوق
 فييا أثرت عمى موقف بريطانيا فأصبح لدى الحكومة البريطانية ما دالع الثوراتوان

 .( =<)يشغميا عن مناقشة قضية الجزائر مع الفرنسيين 

في تغيير في بريطانيا ايضا إذ سقطت حكومة المحافظين بزعامة ولنكتون  حدث 
وأصبح  يطانية جديدة بزعامة حزب االحراروجاءت حكومة بر ،  91<7انتخابات عام 
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رئيسا ليذه  Lord Grey (>>) (7=<:-7>:;/7>91-7>9: )  غرايالمورد 
Lord Palmerstonالحكومة ، وتولى المورد بالمرستون 

 (>?) (7=>:-
حصر التواجد  الى ، وسعى بالمرستون( 1?)وزارة الخارجية ( :9<91-7<7/;><7

 ، (7?) الجزائرية ، وعدم إمتداده الى أجزاء أخرى من شمال أفريقيا باألراضيالفرنسي 
ربط واليات شمال افريقيا بشكل مباشر مع العاصمة اسطنبول ، وذلك لمنع وحاول 

السمطان وشجعت بريطانيا  ،( 8?)العثمانية  اتفرنسا من بسط نفوذىا عمى تمك الوالي
وحكميا بشكل مباشر ،  (9?) عمى استعادة والية طرابمس من االسرة القرمانمية العثماني

يار ، وفي شير آ النظام الى البالداالمن و من خالل تجييز حممة عسكرية بحجة اعادة 
المكونة اثنان وثالثون سفينة بقيادة نجيب العثمانية العسكرية  الحممةوصمت  ;9<7

باشا الى والية طرابمس ، والقي القبض عمى عمي باشا القرمانمي في الثامن والعشرين 
، وأصبح نجيب باشا واليا عمى طرابمس ، وبذلك استعادت الدولة  الشير نفسومن 

 .  (:?) العثمانية حكميا المباشر عمى الوالية

اليو جتمع بالمرستون بالسفير الفرنسي في لندن ، ونقل وفي ىذا االطار أيضا إ 
طرابمس والية  واتونس والية السفير ضمانات حكومتو بعدم وجود اية نوايا فرنسية لغزو 

إنو مستعد لقبول  أعمن بالمرستون =9<7وفي تشرين الثاني عام ،  (;?) أو المغرب
 فرنساال تياجم االجراءات التي ترغب فرنسا بإتخاذىا في الجزائر وبشرط واحد ىو أن 

كما وثقت بريطانيا عالقاتيا مع .  (>?)انية االخرى في شمال افريقيا الواليات العثم
 .( =?) المغرب وكثفت تواجدىا في البالد لموازنة الوجود الفرنسي في الجزائر 
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 االستٌتاجات
عمى الجزائر  ممن بسط سيطرتي فرنسيينلامنع لالحكومة البريطانية  لم تبادر  -7

توقعيا ، فضال عن باستخدام القوة ضدىم خضوعيم لتيديداتيا لقناعتيا بوذلك 
كما حصل لمحمالت االوربية   في تمك الحرب أمام الداي ىزيمة الفرنسيين 

 السابقة .
ل نتج عن احتالل الجزائر أن حصمت فرنسا عمى موقعا استراتيجيا ميما مثّ   -8

نقطة انطالق يمكن االعتماد عمييا في المستقبل لمتوسع في شمال أفريقيا يوازي 
 الوجود البريطاني في جبل طارق .

كان الموقف العثماني ضعيفا ولم يرتقي لمستوى الحدث إزاء احتالل الجزائر   -9
 حتالل الفرنسي لمجزائر .بريطانيا لإل عتمد عمى رفضوا

أرتكب الداي خطًأ فادحًا عندما أصر عمى رفض االعتذار لمحكومة الفرنسية   -:
 لفرنسا الحتالل بالده .منو تجاه القنصل مييئا بذلك مبررات  عن ما بدر

، حكومة الفرنسية الحقيقية لم حول النوايا تتثير تساؤالإن طول مدة الحصار   -;
ليا لممشكمة أم كانت لموصول الى حل تفضل التفاوض مع الداي فيل كانت 

 واالرجح أنيا كانت تفضل الخيار الثاني وجاء رفضالنية الحتالل الجزائر ، 
 .لإلحتالل  مبرراالداي لالستسالم لشروطيا 

كان في احتالل فرنسا لمجزائر مصمحة أوربية عامة تمثمت في تخمصيم من   ->
مداي عن تجارتيم وكذلك تخمصيم من الوقوع في أسر الضريبة التي يدفعونيا ل

بحارة الداي ، لذلك لم تبد الدول االوبية أي اعتراض عمى مشروع فرنسا بإستثناء 
 بريطانيا .

إعتمدت الحكومة البريطانية سياسة القبول باألمر الواقع تجاه احتالل فرنسا   -=
ىناك ، ولم تدعم حركة لمجزائر ولم تحاول القيام بأي جيود إلخراج فرنسا من 

 . المقاومة التي بدأت ضد االحتالل الفرنسي مما يشير الى قبوليا باألمر
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Abstract 

     The research shows the British government's attitude towards 

the French occupation of Algeria , which was swinging between 

opposition to the presence of France in Algeria and the failure to 

take any real action to stop France from the implementation of its 

hegemony over the region . British attitude was not limited to a 

particular party, but  the Conservative and the Liberal parties and 

the  governments that they form took the same attitude, but other 

European countries did not show actual opposition for the project, 

but some of them went to give their public support of France, in 

particular Russia and Prussia, and therefore Britain was the only 

country that consistently opposed the invasion  French forces of 

Algeria, and having failed to do so, the British government has 

sought to obtain a promise from France to limit the campaign to 

discipline Dey and not  to continue its residence in Algeria  or 

expansion in North Africa, and the British government did not get 

such a promise  officially and  the occupation of Algeria and the 

presence of France became a reality. 
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ىررو ترراجر تبررغ البرراني ، دخررل فرري الخدمررة التركيررة قرراد فرقررة البانيررة قاتمررت الررى جانررب العثمررانيين ( ;8)
محمد عمري فري مصرر بعرد إنسرحاب الفرنسريين منيرا ، أصربح واليرا ، وبقي ??=7ضد الفرنسيين عام 
إخمررراد ثرررورة  عمرررى، سررراعد االترررراك  فرنسرررا بنفررروذ قررروي فررري بالطرررو ت، تمتعررر ;1<7عمرررى مصرررر عرررام 

وىدد اسطنبول ، أجبرتو القوى الكبرى عمى التنازل  98<7، إحتل سوريا عام <8<7-89<7اليونان 
، لممزيرد مرن التفاصريل ينظرر : آلرن 1:<7معاىردة لنردن عرام بموجب  عن فتوحاتو وحكم مصر وراثيا
 . ;?، ص  8بالمر ، المصدر  السابق ، ج

(26) Jennifer E. Sessions , By Sword and Plow: France and the Conquest of 

Algeria , Cornell University Press , 2014 , p. 24 .  

بيدمونت ، التحق  - مدينة تورينو مممكة سردينيا( سياسي فرنسي من أصل ايطالي ، ولد في =8)
، وبقي في مصر بعد انسحاب الفرنسيين  <?=7بالجيش الفرنسي خالل الحممة الفرنسية عمى مصر 

، ثم تولى ىذا المنصب مرة أخرى  :7<7فيما بعد حتى عام  في مصر أصبح قنصال لفرنسا ،منيا 
باشا ،    مصر عمى ثقة الوالي محمد عمي، حصل خالل خدمتو في ( ?8<7-81<7في المدة )

 ، لممزيد ينظر : 81<7ومنحتو الحكومة الفرنسية لقب فارس عام 

Ronald T. Ridley , Napoleon's Proconsul in Egypt: The Life and Times of 

Bernardino Drovetti , Rubicon Press, the University of Michigan , 1998 .  

، مكتبة  العثماني الى االحتالل الفرنسيالفتح  فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من ( محمد خير<8) 
 . ?>7ص دار الشرق ، بيروت ، 

تعويض خسائر  -8 . توفير النفقات الضخمة التي تتكبدىا فرنسا إذا ذىبت ىي بنفسيا -7( ?8)
تجنب معارضة بريطانيا  -9وتمييد السبيل إلعادة العالقات الطيبة معو . محمد عمي في اليونان 

ارتياح الباب العالي لعودة ىذه الواليات الى  -:التي قد تتراجع عندما تصبح المسالة اسالمية . 
تحويل أنظار محمد عمي عن التوسع في بالد الشام وتجنب ما سيثيره  ذلك من أزمة  -;سيطرتو . 

 ارتياح أوربا لمقضاء عمى القرصنة واعتراف العالم بجميل فرنسا صاحبة الفكرة .  ->دولية حادة . 
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 .>>7( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، ص91)

االنكشاريين عام  قضى عمىيعد من اكثر السالطين العثمانيين نجاحا عمى مدى قرنين ، ( 97)
انو لم يستطع منع انفصال اقاليمو االوربية مثل صربيا واليونان ، ىدده طموح واليو  ، اال >8<7

عمى مصر محمد عمي باشا الذي طالب ببالد الشام ، وبعد رفض السمطان بدأت الحرب بين 
آلن  الطرفين وصمت عمى أثرىا قوات ابراىيم باشا مشارف اسطنبول ، لممزيد من التفاصيل ينظر :

 . <=ص ، 2در  السابق ، جبالمر ، المص

  ( يحيى ابو عزيز ، الموجز في تاريخ الجزائر ، الطبعة االولى ، المطبوعات الوطنية 98)
؛ محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر  1?7-?<7، ص ص  7، ج ;>?7الجزائرية ، الجزائر ، 

 . <>7الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، ص

 .<<8الياللي الميمي ، المصدر السابق ، ص ( مبارك بن محمد 99)

وتم تعيينو  17<7( سياسي ودبموماسي بريطاني من اسرة نبيمة ، التحق بالعمل الدبموماسي عام :9)
( ، كما عمل وزير مفوض :1<7-17<7ممثل لمتحالف البريطاني ضد فرنسا في فينا في المدة )

( ومرة اخرى :8<7-;7<7سفيرا في فرنسا )( ، و :7<7-71<7في البرتغال والبرازيل في المدة )
 ( ، لممزيد ينظر :::<7-7:<7( ، وعمل ايضا سفيرا في روسيا )91<7-<8<7)

Robert Franklin , Lord Stuart De Rothesay , Book Guild Limited , The 

University of Wisconsin – Madison , 1993 . 

 . 7?7، ص  المصدر السابق( يحيى ابو عزيز ، ;9)

(36) Jennifer E. Sessions , Op.Cit , p. 24 .  

( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، ص ص =9)
7=8-7=9 . 

، تولى العديد من المناصب منيا سفير لبالده في النمسا عام  سياسي ورجل دولة بريطاني( <9)
ووزيرا لمحرب والمستعمرات  تشرين  (91<7 -<8<7)، وأصبح وزيرا لمخارجية في المدة  79<7
وأصبح  >:<7-7:<7كما تولى وزارة الخارجية مرة أخرى أيمول ، ;9<7نيسان  -:9<7الثاني 

 لممزيد من التفاصيل ينظر: ;;<7ط شبا -8;<7األول  رئيسا لموزراء في  كانون
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محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية االحتالل ، الطبعة الثالثة ، ( ابو القاسم سعداهلل ، ?9)
 . 99، ص 8<?7منشر والتوزيع ، الجزائر ، الشركة الوطنية ل

 . 8?7( يحيى ابو عزيز ، المصدر السابق ، ص 1:)

( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، ص ص 7:)
7=9-7=:. 

( ولررد كميمررنس مترررنيخ فرري كرروبمنس فرري النمسررا ، خرردم كدبموماسرري نمسرراوي فرري درسرردن االلمانيررة 8:)
->1<7، واصررربح سرررفيرا قررري بررراريس فررري المررردة  >1<7-19<7وفررري بررررلين  19<7-17<7لممررردة 
-، ادخرل النمسرا فري التحرالف الروسري ?1<7، ثم أصبح وزيرا فري الحكومرة النمسراوية عرام  ?1<7

، اصرربح مستشررارا لالمبراطررور النمسرراوي  ;7<7-:7<7، ترررأس مررؤتمر فينررا  البروسرري ضررد نررابميون
 ينظر: ، لممزيد  <:<7، واستمر حتى ثورات 87<7عام 

غيرر  ، اطروحة دكتوراه89<7-?1<7نعيم كريم عجيمي الشويمي ، مترنيخ ودوره السياسي في اوربا 
 . >811، كمية االداب ، جامعة بغداد  منشوره

 . :=7رس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، ص ( محمد خير فا9:)

 . 99، ص  المصدر السابق( ابوالقاسم سعداهلل ، ::)

 . 9?7-8?7يحيى ابو عزيز ، المصدر السابق ، ص ص  ( ;:)

 Anne-Adrien Pierre deآندريان بيير دي مونتمورنسي الدوق الثالث دي الفال  -( ىو آن>:)

Montmorency 3rd Duce de Laval   من اسرة نبيمة موالي ألسرة سياسي ودبموماسي فرنسي
آل بوربون ، وبعد اندالع الثورة الفرنسية فر الى بريطانيا ، وعاد الى فرنسا بعد سقوط نابميون ، وفي 

-<8<7ا في المدة )اصبح سفيرا لفرنسا في اسبانيا ، ثم أصبح سفيرا لفرنسا في بريطاني :7<7آب 
 فترك منصبو ، لممزيد ينظر :  91<7( ، رفض االعتراف بمويس فيميب بعد ثورة 91<7

Wikipedia.org/wiki/Anne-Adrien-Pierre_de_Montmorency-Laval .  

لعثماني لالحتالل الفرنسي ، : محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح ا( نقاًل عن =:)
 .1<7-?=7ص ص 
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 . 9?7-8?7( يحيى ابو عزيز ، المصدر السابق ، ص ص <:)

: محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ،  ( نقاًل عن?:)
 .;=7ص 

 . 9?7( يحيى ابو عزيز ، المصدر السابق ، ص 1;)

 .8?7: المصدر نفسو ، ص  ( نقاًل عن7;)

 . ?>8عبدالرزاق ابراىيم ، المصدر السابق ، ص( شوقي الجمل وعبداهلل 8;)

 .  9?7( يحيى ابوعزيز ، المصدر السابق ، 9;)

( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، ص ص :;)
7>1-7>7. 

(55) Bruce Vandervort , Wars of imperial conquest in Africa 1830–1914 , 

Virginia Military Institute , pp. 56-59 .  

 . :77، ص  المصدر السابق( عمورة عمارة ، >;)

 . :?7( يحيى بوعزيز ، الموجز في تاريخ الجزائر ، ص =;)

، ماني لالحتالل الفرنسي تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العث: محمد خير فارس ،  ( نقاًل عن<;)
 .  8<7ص

 .9<7( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني ، ص  ?;)

(60) John E. Flint , Op.Cit , p. 104 .  

عرش بريطانيا ، خدم وليم في عمى ( ىو االبن الثالث لجورج الثالث ، خمف أخاه جورج الرابع 7>) 
أظير حكمة سياسية جيدة عندما استعمل نفوذه لتأمين الموافقة عمى تمرير البحرية عندما كان شابا ، 

، وبما ان ابنتيو قد توفيتا في طفولتيما ،  98<7قانون اإلصالح البرلماني في مجمس الموردات عام 
 ، لممزيد من التفاصيل ينظر : =9<7فقد خمفتو ابنة أخيو فكتوريا عمى العرش بعد وفاتو عام 
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32 
 

، لفرنسي ا حديث من الفتح العثماني لالحتاللتاريخ الجزائر ال: محمد خير فارس ،  ( نقاًل عن8>)
 . :<7-9<7ص ص 

 . ;?7-:?7( يحيى ابو عزيز ، المصدر السابق ، ص ص 9>)

بريطانيا بعد الثورة الفرنسية  اسرة نبيمة ، قاتل الى جانب قوات نابميون ضدعسكري فرنسي من ( :>)
، وشارك في  <7<7تقاعد بعد عودة البوربون الى حكم فرنسا ، ثم عاد الى الخدمة مرة أخرى عام  

كمفو شارل العاشر ليقود االسطول  91<7، وفي عام  :8<7الحممة الفرنسية عمى اسبانيا عام 
لممزيد ينظر : اعترف دوبريو بالنظام الجديد ،  91<7وبعد ثورة تموز إلحتالل الجزائر ، الفرنسي 

En.wikipedia.org/wiki/Guy-Victor_Duperré 

 .  ?=7-<=7( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني  ، ص ص ;>)

 .  ;9>ص( عزيز سامح التر ، االتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية ، >>)

 .  ص:77،  المصدر السابق( عمورة عمارة ، =>)

دار ،  ترجمة:  محمود عمي عامر،  ( عزيز سامح التر ، االتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية<>)
 .   ;9>، ص  8، ج ?<?7النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع ،  بيروت ، 

 .  8;>ص،  المصدر نفسو( ?>)

(70) D. Roberts , The Cambridge History of Africa , Vol.7 , from 1905 to 

1940 ,  Cambridge University Press , 2008 , p. 267 . 

(71) Alexander Mikaberidze , Conflict and Conquest in the Islamic World : 

A Historical Encyclopedia , ABC-CLIO , LLC , Oxford , 2011 , p. 74 .  

(72) James S. Olsan , Histoical Dictionary of European Imperialism , 

Greenwood Press , London , 1991 , p. 9.  

(73) John Middleton & Joseph C. Miller , New Encyclopedia Africa , Vol.   

1 , Thomson Gale , London , 2008 , p. 447.  

( مجاىد مسعود ، انييار خطط االستعمار الفرنسي بالجزائر ، المطبعة العمومية ، دمشق ، :=)
   ؛ =8د.ت ، ص
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Paul A. Silverstein , Op.Cit , p. 42 .  

؛ شوقي الجمل وعبداهلل عبدالرزاق ابراىيم ،  ;77، ص  السابقالمصدر ( عموره عمار ، ;=)
 ؛                     1=8المصدر السابق ، ص

Jonathan Oakes , Op.Cit , p.9. 

        ( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، >=) 
 . ??7ص 

(77) Sohail H. Hashmi , Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, 

Jewish, and Muslim Encounters and exchanges , Oxford University Press , 

2012 , p. 230. 

(78) John E.Flint , Op.Cit , p. 120 . 

(79) Phillip C. Naylor , North Africa A History from Antiquity to the Present 

, University of Texas press , Austin , 2009 , p.158 . 

(80) Basil Davidson , A Short History of Africa , Discovering Africa's Past , 

London , p.27. 

 . 811( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، ص 7<)

(82) Martin Evans , Op.Cit , p. 9.  

( ىرررو سرررميل لرررويس الثرررامن عشرررر واالبرررن االكبرررر لررردوق اورليررران الرررذي اعررردم أبررران أحرررداث الثرررورة 9<)
، ىرررب إلررى خررارج فرنسررا وتنقررل بررين النمسررا وسويسرررا والواليررات المتحرردة األمريكيررة ?<=7الفرنسرريةعام

ب ، اختيرر لرويس فيمير91<7وبعرد سرقوط شرارل العاشرر عرام  ، ;7<7وبريطانيا، عاد الرى فرنسرا عرام
 <:<7، سرقط حكمرو عمرى اثرر ثرورة حكمو بما عرف باسم ممكية تمروز ليكون ممكا عمى فرنسا مبتدءاً 

 ، لممزيد ينظر:  1;<7في باريس ولجأ الى بريطانيا وتوفي فييا عام 
The New Encyclopeadia Britannica , Vol.7 , P.510 . 

(84) Paul A. Silverstein , Op.Cit , p. 42 . 

 . 811خير فارس ، تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني لالحتالل الفرنسي ، ص ( محمد ;<)

(86) Malcolm Crook , Revolutionary France 1788-1880 , Oxford University 

press , 2002 , p. 185 .   
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،  ><<7->;<7المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر ( خالد بن الصغير ، =<)
 . 1;، ص =??7بعة الثانية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الط

2( االيرل الثاني شارل غراي <<)
nd

 Earl Charles Grey ،  سياسي بريطاني من االحرار ، ولقب
، دخل  Viscount Howickوكذلك الفسكونت ىويك  >1<7-17<7بالبارون غراي في المدة 

أصبح  =1<7->1<7أصبح وزيرًا لمبحرية ، وفي المدة  >1<7، وفي عام ><=7البرلمان عام 
 -91<7تشرين الثاني 88وزيرا لمخارجية ورئيسا لمجمس العموم ، وأصبح رئيسا لموزراء في المدة 

، الذي  98<7وكان لو دور فعال في إصدار قانون اإلصالح البرلماني لعام ،  :9<7حزيران >7
 :تفاصيل ينظروسع حق التصويت لفئات جديدة من الشعب البريطاني ، لممزيد من ال

The New Encyclopedia Britannica,Vol.5,p.491.                                                                                      

سياسي بريطاني ترك بصرمة واضرحة فري الدبموماسرية البريطانيرة، ولرد فري العشررين مرن تشررين ( 98)
في مقاطعة برودالنرد ىامبشراير ، ترولى العديرد مرن المناصرب السياسرية فقرد اصربح  :<=7االول عام 

-;9<7المررردة ) فررري( ، والثانيرررة :9<7-91<7وزيررررًا لمخارجيرررة ثرررالث مررررات، االولرررى خرررالل المررردة )
-8;<7المرررردة ) فرررري( كمررررا اصرررربح وزيرررررًا لمداخميررررة 7;<7->:<7والثالثررررة خررررالل المرررردة ) ، (7:<7
( والثانيرة ;;<7-8;<7، فضاًل عرن ذلرك توليرو رئاسرة الروزراء مررتين االولرى خرالل المردة ) (;;<7

ايرراد تركرران ابررراىيم الرردليمي ، المررورد بالمرسررتون ودوره فرري  ( لممزيررد ينظررر:;><7-?;<7المرردة ) فرري
( ، أطروحررررة دكترررروراه غيررررر منشررررورة ، كميررررة التربيررررة ، ;><7-91<7الخارجيررررة البريطانيررررة )السياسررررة 

 . 8178الجامعة المستنصرية ، 
(90) Marquis of Lorne,Viscount Palmerston,K.G.,New Yourk,1892,p.17. 

 . 87، ص  المصدر السابق( نوفل كاظم ميوس ، 7?) 

(92) J.F.Ade Ajayi , General History of Africa VI , Africa in the Nineteenth 

Century until the 1880s , University of California Press , California 1989 , p. 

472 . 

( ، اذ قاد احمد ;9<7-77=7( وىي االسرة التي حكمت والية طرابمس لمدة قرن وربع تقريبا )9?)
، وكان احمد القرمانمي ضابطا في الجيش  77=7الي العثماني عام القرمانمي ثورة اطاحت بالو 

العثماني وبعد تجاح ثورتو اعترف بو السمطان العثماني حاكما عمى والية طرابمس ، ومنحو الكثير 
( ;:=7-77=7من االستقالل ، حكم طرابمس من ىذه العائمة خمسة والة اوليم احمد القرمانمي )
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-;?=7( ويوسف القرمانمي );?=7-:;=7( وعمي القرمانمي ):;=7-;:=7ومحمد القرمانمي )
 ( لممزيد ينظر : ;9<7-98<7( وعمي الثاني )98<7

Ronald Bruce St John , Historical Dictionary of Libya , The Scarecrow  

Press , Oxford , 2006 , p.293 .   

(94) Amy Mckenna , The history of the northern Africa , Britannica 

Educational publishing in Association with Rosen Educational services , 

New York , 2010 , p. 59 .     

 . 87( نوفل كاظم ميوس ، المصدر السابق ، ص ;?)

(96) Sharon Vance , The Martyrdom Of A Moroccan Jewish Saint , 

Koninklijke Brill NV , Netherlands , 2011 , pp.72-73 . 

(97) Charles Issawi , An Economic History Of The Middle East and North 

Africa , Columbia University Press , New York , 1982 , p. 4 ; 

 

 

 

 

 


