
على األقاليم وتحريرها من بحكم الوحدة الدينية والجغرافية  عملت الجزائر على الدفاع :  مع المغرب العربي-3
التواجد االستعماري الصليبي األوروبي فحارب األسطول الجزائري االسبان والبرتغال في سواحل المغرب 

  .م04/08/1578) الملوك(وطرابلس ، وهزم البرتغاليين في معركة وادي المخازن 
      :األوروبية مع الدول -4
 كانت العالقة بينهما عدائية،والحرب مستمرة نتيجة التحرش االسباني على السواحل الجزائرية في :مع اسبانيا -1

).      1792 -1492( الفترة 

  2- مع البرتغال: كانت العالقة عدائية تحركها النزعة الصليبية ( اشتراك البرتغال في العديد من الحمالت 
الصليبية األوروبية خاصة سنة 1785.وتخللتها فترات هدنة خالل ( 1795-1793).      

3- مع فرنسا: كانت عالقتها معها إلى غاية 1798 متميزة من خالل الدعم العسكري لفرنسا في الفترة ( 1543الى 
1591) ومنح امتياز صيد المرجان لشركة النش الفرنسية (1650)  على الساحل الشرقي للجزائر (بين عنابة 

والقالة). ومنذ 1798 بدأ مظهر العداء.      
4- مع اإلمارات االيطالية: كانت عدائية لمشاركة ايطاليا في صف حلفائها األوروبيين في حمالتهم العسكرية 

المتكررة  على الجزائر ، تخللتها فترات سلم مثل معاهدة هدنة مع جمهورية البندقية 1763)ومعاهدة سلم مع صقلية 
 .1816

5- مع الفاتيكان: كانت متوترة وعدائية، نظرا لموقف البابوية من الجزائر ودعمها ومشاركتها في التكتالت 
األوروبية وشن حمالت صليبية ضد بلدان المغرب اإلسالمي.      

6- مع بريطانيا: كانت عالقتها قائمة على تامين مصالحها فكانت األفضل الدول األوروبية لكنها شنت حمالت 
عسكرية أهمها: حملة اللورد إكسماوت( 1816) وقصف األسطول اإلنجليزي لمدينة الجزائر 1824.      

 7- مع النمسا: امتازت العالقة معها بالسلم والصداقة وفق المعاهدة المبرمة خالل سنوات 1727 و1748م.  

 8- مع روسيا: عالقة عداوة تاريخية مستمرة ورفضت الجزائر بإصرار عروض السلم الروسية، وانضمت روسيا 
إلى الحلف السباعي سنة 1814م. 

 9- مع اإلمارات األلمانية: كانت عالقتها مع هامبورغ سلمية ومعاهدة ( 1751/02/22) ألغيت وهانوفر كانت 
تدفع ضريبة سنوية للجزائر ولها معها عالقات دبلوماسية وعالقتها بروسيا عدائية، وانضمام هذه األخيرة إلى الحلف 

السباعي 1814. 
10- مع الدانمارك: كانت عالقتها تجارية وفق معاهدتين( 1746- 1772) ثم أصبحت عدائية بانضمامها إلى 

الحلف السباعي 1814. 
11- مع هولندا: تأرجحت عالقتها بين السلم والحرب إذ تم إبرام(10) معاهدات في الفترة (1652- 1816).  

12- مع الو.م.أ : عالقة عدائية إذ سايرت موقف الدول األوروبية وشكلت حلف ضد الجزائر، ثم وقعت معاهدة 
سلم وصداقة في 1795/09/05م. ثم انضمت إلى الحلف السباعي ثم وقعت معاهدة سالم ( سنة 1812). 




