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 احملور االول

يربي للبلدان املغاربيةاالالعصور احلديثة والغزو  عاجلزائر مطلأوضاع   

 

اإلسالمي قد احتدت مع بعضها حىت القرن الثالث عشر ميالدي ، وحتت   بالد املغرب كانت    
قيادة الدولة املوحدية

، وانضمت إليها األندلس اليت كانت تعترب من أكرب الدول املوجودة يف العصر   
الوسيط اإلسالمي ، وكان املوحدون سادة يف بالدهم ، ومل تكن هناك قوة أوربية تقف يف طريق  

 .1سعاهتمتو 

، لكن سرعان ما امتد   تعاشت الدول األوربية هذه الفرتة يف تنازع و اقتتال على األقاليم و اإلقطاعيا
نظرهم إىل اخلطر املوحدي وضرورة تشكيل األحالف وهو ما كاَن ، فنتج عنه حلف " أرغونة " و "  

 .2بين األمحر  قشتالة " الذي توج إبسقاط آخر معقل للمسلمني أال هي غرانطة

عشر ، هو الوضع  وما ميكن قوله عن الفوضى اليت عاشها املغرب العريب مع مطلع القرن السادس 
تبين جمدها على أجماد املوحدين ونعين بذلك دولة بين حفص    احلتمي ، يف وقت كانت فيه ثالث دول

 يف تونس و هي متتد من طرابلس يف  

 

 الدولة املوحدية : وهي دولة دينية ، إصالالالالالالحية ، كوفا للفقيه نمد بن مترت ، املعروف  ملهدي ، يف أواقل القرن السالالالالالادس ه ري ، بدأت دعوهتا  لغرب ، و 
بن مترت يف نشالالالر وهو ما تقوى به ا  -رضالالالي   عنهما  -أرجع املؤرخون نسالالالب ابن مترت إىل النل صالالاللى   عليه وسالالاللم ، عن طريق احلسالالالن واحلسالالالني 
.205، ص  10أنظر الكامل يف التاريخ البن األثري ، ج دعوته ...   

 
 .  4،  3ص ، ص ،  3، ج 1981، دار النهضة اإلسالمية ، لبنان ،   -العصور احلديثة وه وم االستعمار  -حيي : املغرب الكبري  جالل 1

 غرانطة : غرانطة بين النصر ، وتسمى غرانطة بين األمحر ، وأصلها La Grenada أي : رمانة ، وهذا لكثرة هذه الفاكهة يف املدينة ... أنظر ايقوت 
 احلموي ، مع م البلدان .

 
 . 60نور الدين حاطوم : اتريخ عصر النهضة األوربية ، دار الفكر احلديث ، لبنان ، ص   2

   م 1229الدويالت الثالث وكما سبق الذكر ، فإننا حناول أن نعطي ولو حملة عن نشأة و أصل تسمية كل واحدة ، فالدولة احلفصية اليت أتسست عام
زاينية ، أما الدولة ال - -إىل عمر ابن اخلطاب  -ابن خنيل  -، نسبة إىل أيب حفص عمر بن حيي اهلنتاقي من أصحاب ابن مترت ويرجعه أحد النسابة 

هال ، أما دولة بين مرين فكانت  ملغرب 633أو دولة بين عبد الواد ، فتنتسب إىل زاين بن اثبت وهو من بطون بين قاسم من عبد الواد  ، أتسست عام 
د اشتملت على بعض مناطق هال ، وق 610األقصى ، وكانوا بداة أعزاء على الدولة املؤمنية ، دخل هبم كبريهم عبد احلق بن نيو تل املغرب األقصى عام 

 األندلس اإلسالمية ، وكانت عاصمتهم "فاس" . 



الشرق إىل شرق املغرب األوسط ، ودولة بين زاين  لوسط و الغرب من أرض اجلزاقر ، و دولة بين مرين       
 .3 ملغرب األقصى 

 

وساد الدويالت الثالث التطاحن و الشقاق سواء من اخلارج أو الداخل ، فتونس احلفصية كانت تعاين          
يف صراع  كان بنو وطاس  من خطر اإلسبان خاصة من انحية صقلية وانبويل ، و يف املغرب األقصى

الداخلية ونزاع على مدينة فاس ، وهكذا فقدت املدينة جمدها و انشغلت  لفوضى   مع السعديني
السالالت ، وكانت الدولة الزاينية تعاين من ضعف ووهن أصاهبا منذ زمن بعيد ، فكان شيوخ الربابرة  

املستعربون يف نزاع وقتال ، وكل واحد يسعى إلفناء اآلخر ، فكان ميناء اجلزاقر ميسراً الستيالء 
 .4اإلسبان

املغرب العريب بنفسها ، مؤلفة إمارات  وانتقلت اجلهات العديدة يف أطراف ويف وسط 
وإقطاعات أو ملوك طواقف واهني ، فال حدود معروفة لدولة وال ختوماً مرسومة إلمارة ، وذاق األهايل  
ويالت اجلراقم مع أن البالد كانت مزدانة  لرجال والعلماء و األد ء ، وكان جديراً أن يؤلف املغرب  

 5هاب اجلانب على غرار دولة املوحدين . وحدة سياسية واقتصادية جتعل منه م  

لقد فّرط ملوك بين عبد الواد من جهة يف النفوذ  ملغرب األوسط وجتلت سلطتهم بشكل كبري يف     
الغرب ، اتركة معظم البالد هل مات اإلسبان ، كما انقسمت البالد بينهم وبني بين حفص الربابرة ،فقد  

 

  أمحد توفيق  املدين : حرب ثالث ماقة سنة بني اجلزاقر وإسبانيا )1492 ، 1792( ، ط3 ، اجلزاقر ، ص 3.64

 

 الدولة الوطاسالالالالية : وكانت يف املغرب األقصالالالالى يف مسالالالالتهل القرن السالالالالادس عشالالالالر ، وبنو وطاس فرقة صالالالالغرية من بين مرين ، كانت تتوىل الوزارة مث اسالالالالتولت على 
م ، كانت فرتة صالالالالالالراع مع اإلسالالالالالالبان حىت  هرت األسالالالالالالرة  1504سالالالالالالنة ، تويف عان  32احلكم  لتدريج ، واشالالالالالالتهر منهم نمد الشالالالالالاليخ الذي حكم مدة 

 السعدية .

 
 لثامن بعد امليالد ، وهناك من يزعم أفم من قبيلة حليمة السعدية  الدولة السعدية : وتذكر املصادر أن األسرة السعدية جاءت من احل از يف القرن ا

فاعتربوا من األشراف و هرت هذه األسرة نتي ة توسع الربتغاليني يف البالد من جهة وع ز بين مرين من جهة أخرى ، وامتد حكمها   مرضعة الرسول 
 م .1666حىت سنة 

،ص   1، ج 1988العثمانية ، ترمجة : عدانن نمود ، مراجعة : نمد األنصاري ، مؤسسة فيصل للتمويل ، إسطنبول ، يلماز  أوزاتان : اتريخ الدولة  4
 . 232،  230، ص 

 .65أمحد توفيق  املدين ، املرجع السابق ، ص  5



واىل يف نصفها الشرقي والثاين يف نصفها الغريب مث مالتا اىل الضعف  كنتا يتقسمان النفوذ يف اجلزاقر،اال
 والسقوط نتي ة لعوامل عدة بعضها داخلي واالخرخارجي منها: 

م والتنافس  16هال/10النزاع الذي كان يقوم بني الدولتني من أجل السلطة والنفود قبل القرن 
اد األسرة الزاينية مما أدى اىل ضعفها وإفاك  الذي كان يقوم بني أفراد األسرة احلفصية ،وكذلك بني أفر 

قواها وأدى إىل جتزقتها وتفككها وتقلص نفودها أكثر فأكثركما أن هؤالء املتنافسوان كانوا يضطرون اىل 
االستعانة  لقباقل العربية كبين عامر والذواودة واوالد سعيد واليت كانت تستغل حاجاهتم اليها وضعفهم  

 نفودهم اىل حد كبري. للتمرد عليهم وتقلص 

فظهرت قباقل وإمارات أبعداد هاقلة وجمموعات متنقلة حتت نفوذ األولياء ، فكانت قباقل من   
، وسيطر الشيخ احلفصي على اجلهة الواقعة الونشريس ، وخضعت بالد القباقل إىل إمارة ملك كوكو 

ين جالب يف تقرت وعالهم يف  بني عنابة و القل ، وسيطر الدواودة على الزاب و احلضنة  و اسرة ب
ورقلة جنوب اجلزاقر كما استولت القباقل على املناطق السهلية كبين عامر يف القطاع الوهراين والذواوذة 

 .6يف القطاع القسنطيين

كما أن احلالة اليت وصل إليها بنو زاين ؛ حيث ركن ملوكها وختاذلوا واستندوا  إىل الراحة ، فانتشرت            
بني السكان يف كل ميادين احلياة ، وكان من جهة أخرى ملوك النصارى من اإلسبان يرتصدون هذه   الفوضى

 7األوضاع خلسة ويرتقبون الظروف املواتية للقضاء على دولة اإلسالم  يف الشمال اإلفريقي . 

 

 هناك من يرجع أصالالالول احلفصالالاليني إىل إحدى القباقل الرببرية ويعترب جدهم "فصالالالكة ومزال أنيت " و هو ا السالالالم احلقيقي أليب حفص عمر بن حيي اهلنتاين ، وهو 
م ، وهو من قبيلة مصمودة .1120هال / 514من أقد أصحاب املهدي بن تومرت ، فقد أوى الداعية يف بيته مبنطقة جبال األطلس األعلى عام   

 

  شارل أندري جوليان : اتريخ إفريقيا الشمالية ، ترمجة : نمد مزاري ، الدار التونسية للنشر ، اجلزاقر ، ج2 ، ص 6.322

 

 نتسالالالالالالالالالالالالالاءل هنا إذا كانت أوضالالالالالالالالالالالالالاع املغرب هذه املزرية ، فهل كانت هناك دولة تتزعم املشالالالالالالالالالالالالالرق أ وتذود عنه األعداء   نعم ، إفا دولة املماليك اليت تفطن إليها 
م ، برآسالالالالالالالالة بطرس  مارتريدا نفريا عن الوفد اإلسالالالالالالالالباين 1501اإلسالالالالالالالالبان ، ف افوا من وقوع حلف أو محية مع قال إفريقيا ، فكانت بينهم معاهدة عام 

 قانصوه اململوكي .

 
 .  181ص  ، 3، ج 1994، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزاقر ،  7عبد الرمحن  جياليل : اتريخ اجلزاقر العام ، ط 7



والذي جعل املغرب األوسط فريسة مغرية هو ما أبرم من اتفاقيات مع الربتغال متنع على إسبانيا التمركز ببالد    
م ، بعد االنتهاء من اسرتداد األندلس ،  1497املغرب األقصى ، عدا مليلة اليت اكتفت فعالً  حتالهلا سنة 
يف حفز القوة األوربية املسيحية مبمارسة العدوان على  و لفعل كان هلذا التطاحن و الفوضى واالحنالل أثر فعال 

 8املدن واملوانئ الساحلية هلذه املنطقة احلساسة من احلوض الغريب للمتوسط . 

  

 

 الغزو االسباين وأسبابه   

لقد اكتسب البحر األبيض املتوسط وحىت هذه الفرتة من القرن اخلامس عشر ، صبغة حضارية  
حضارات راقية أمازيغية ويواننية و فينيقية ورومانية وازدهى أكثر  حلضارة العربية  ترعرعت على ضفاف 

اإلسالمية ، ويف كونه طريقاً عاملياً للت ارة والعبور الدوليني بني أجزاء العامل القدمي يف العصر القدمي و  
ى ضفافه عدة قوى  برزت عل الوسيط مع العامل اجلديد يف العصر احلديث ، و يف مطلع العصر احلديث

سياسية تركزت بصورة خاصة يف جنوب غرب أور  وقال إفريقيا ، وشرق املتوسط ، واشتد الصراع 
 . 9بينهما

فقد تعددت األطراف املتنافسة يف مياه املتوسط ، فكانت إسبانيا تتدخل يف شؤون اجلزاقر أو 
، بدءاً من األندلس ، ويرتجم هذا   على األقل يف كامل املغرب اإلسالمي ملوصلة احلرب ضد املسلمني

...إطاعة وصااي أمنا املقدسة الكنيسة  »البنتها وزوجها بال :   اإلصرار يف تنفيذ وصية تركتها امللكة إيزابيال
اهتا و املدافعني عنها ... أالّ يكفا عن متابعة غزو   –ابنتها وزوجها  – ... وأن يكوان  مح 

 .10«افريقية...

 

 . 68السابق ، ص  املرجعشارل  أندري جوليان :  8

  ماي فحول كنيستها العظمى " أاي صوفيا"   29م يوم 1453تبدأ من فتح القسطنطينية على يد نمد الفاتح من عام العصر احلديث : وهو الفرتة اليت
وسيط احلافل  إىل مس د جامع أتكيداً لطابع الدولة اإلسالمية ، فعرفت  ألستانة عند رجال السياسة . فهذه هي بداايت العصر احلديث وفاية العصر ال

  ألحداث العاملية .

 .10، ص  1999حيي  بوعزيز : مع اتريخ اجلزاقر يف امللتقيات الوطنية والدولية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزاقر ،  9

 .07م ، ص 1985نمد الطيب  عقاب : األخوان عروج وخري الدين ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، اجلزاقر ،  10



 إسبانيا وفرنسا املسيحيتان الكاثوليكيتان ضد بعضهما البعض خاصة يف عهد فرانسوا وكان صراع بني         
 .11األول و شارلكان 

ويف هذه الفرتة وصلت حدة الصراع ذروته بني اجلارين األعداء ، فقد أراد فرنسوا األول ملك فرنسا أن         
وجها لوجه ، ولكن الكفة آلت هلذا األخري وجلس على كرسي   يرشح نفسه لإلمرباطورية ووقف وشارل

اإلمرباطورية واعترب كتهديد خطري لفرنسا فقد ملك األراضي املن فضة وآرتو وفرانش ، وكونة وملك  
 .12انبويل وميالنو فطوق فرنسا من مجيع اجلهات

 

لمني ، اختل التوازن بني  ويف غضون هذه األثناء وتنامي الروح الصليبية األوربية وتراجع قوة املس
قوى اجلنوب و الغريب ألور  وقال إفريقيا ، وتكالبت املماليك األوربية واشتدت يف شن الغارات  

واحلروب على موانئ املغرب بصورة مستمرة  ووحشية ، وساعد يف هذا طرد املسلمني من األندلس ،  
 .13وسيلى للكسب والغنم وتدخل هذه اهل ومات يف جانب القرصنة اليت اختذهتا أور  ك

، حيتلون العديد من    وهكذا ما إن كاد القرن السادس عشر يطلع حىت كاد اإلسبان الربتقيز            
املراسي و املدن الساحلية ، ومن دوافع هذا الغزو جند الدافع الديين وهو ميثل العداوة التقليدية بني  

نشر املسيحية يف ربوع املغرب اإلسالمي ،  وإبعاد حدود   اإلسالمية والنصرانية ، ورغبة من النصارى يف
اإلسالم عن اسبانيا وذلك مبالحقة املسلمني يف عقر دارهم، والدافع الثاين هو اجلانب االقتصادي ،  

، أصبحت يف حاجة شديدة إىل أسواق جديدة  ذلك أن شبه جزيرة أيبرياي بعد االكتشافات اجلغرافية

 

 .11حيي  بوعزيز : املرجع السابق ، ص 11

  م ، وترىب يف فالندر وهو ابن فيليب اجلميل و جاَن اجملنونة ، جيهل األملانية 1509شباط  24امللك شارل : ولد شارل يف مدينة غاد يف بل يكا يف
 واإلسبانية ، كان أشقر اللون قوي احليوية ، كثري التفكري ، اثبتا ال يتزعزع ، ويلقب بشارلكان .

لحروب و احلياة العسكرية ، يرى نفسه وارث روما ، ويفكر داقما فيما يسميه الوحدة األوربية ، وصل إىل احلكم عن طريق آل كان مسيحيا مؤمناً مياالً ل
بيكوك معركة  رو فليزر و املالعبات املالية والرشاوي ف يبوا  ن فرنسوا األول ، وكانوا يف صف شارلكان أثناء االنت ا ت ، وانتصر فرنسوا األول يفڤفر 
(1522.) 

 .  57،  56نور الدين  حاطوم : املرجع السابق ، ص ، ص ،  12
 
 .  10حيي  بوعزيز ، املرجع السابق ، ص  13
  2يف  –غرانطة  –الربتقيز : وهي من ) الربتغال ( تقامسوا شبه اجلزيرة األيبريية مع اإلسبان بعد أن مت طرد املسلمني من آخر معاقلهم يف األندلس  

 م .   1492جانفي 

   إن حقيقة هذه الكشافات اجلغرافية العاملية خالل القرن اخلامس عشر ، كانت موجة أصالة 



حاولت السيطرة  على املراكز الت ارية واملناطق اليت تتميز بغىن أقاليمها  لثروات   تسقبل جتارهتا كما أفا
احليوانية واحملاصيل الزراعية كعنابه ووهران ، و الدافع الثالث هو سياسي واملتمثل يف حتقيق سيادة  

م بغزوهم  االسبان على احلوض الغريب للبحر املتوسط وتزعمهم للعامل املسيحي عن طريق زايدة شعبيته 
، فبعد انتصارات األندلس فكر ملوك  للعامل اإلسالمي  ، ومل يكن أقل خطورة من العاملني السابقني

،كذلك احتالل مواقع إسرتاجتية واختاذها منطلقاً  14اإلسبان يف توسيع ملكهم إىل ما وراء املتوسط 
لنشاط مسلمي األندلس  للتوسع االستعماري ، ورغبة من اإلسبان والربتغال خاصة يف وضع حد  

 . 15املطرودين ، ومنع بلدان املغرب من تقدمي املساعدة هلم

 

 

 اجلهاد البحري  

كانت مياه البحر األبيض املتوسط منذ القرن األول لله رة ، مسرحاً جلوالت األساطيل اإلسالمية ،            
أو ثالثة حينما نشأة األساطيل الكربى يف   ولكن املسلمني مل يتمرسوا  لغزوات واملعارك البحرية إال بعد قرنني

مصر وإفريقيا واألندلس ، وأخذت القوات اإلسالمية جتوب مياه املتوسط شرقه وغربه ، و هرت خالهلا  
 .16املغامرات البحرية احلرة و أعمال القرصنة 

لصوصية البحر اليت يقوم هبا مغامرون من أجل السلب و النهب و   ونعين مبصطلح القرصنة                
و اليت هي نوع من أنواع احلروب البحرية   Courseو بني القرصنة  Piraterieاليت تدعى  لفرنسية 

اليت تقع بني الدول املتعادية ، والغاية منها ضرب اقتصاد العدو  الستيالء على البضاقع الصادرة منه أو  

 

 س عشر ، سوف وإذا سلمنا أمران إىل هذه الدوافع الواضحة واليت كانت أغلبها من جانب طرف واحد ، فاملتتبع للتاريخ املغاريب خالل فرتة القرن اخلام
اخلرافة وسيطرت على ذهنه و أفكاره ، فكان هذا يف غالب األحيان سبباً يف عدم مقاومة الغزوات مثلما حدث مع حصن  جيد أن جمتمعه طبعت عليه 

 بزوال  آسفي الذي سقط يف أيدي النصارى ضناً من السكان أن دعاء الشيخ اجلازويل عليه هو ما كان وراء فايته هذه ، فهو أمر مكتوب ال يزول إال
 ، ضف إىل ذلك عدم وجود وحدة ومتاسك بني السكان الذين شعوا بضعف األسر احلاكمة. غضب الشيخ املذكور 

 .16نمد العريب  الزبريي : مدخل إىل اتريخ املغرب العريب ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزاقر ، ص  14

 . 12،  11بوعزيز : املرجع السابق ، ص  15

 . 75) د . م ( ، ص  جماهد  مسعود : اتريخ اجلزاقر ، )د . ت ( ، 16

  ويعرف البعض القرصنةLa course  أوCorsaw   إليطالية ، على أفا غزوات وجهاد البحر ، من ال خيتلط يف مفهومنا أن القرصنة هي 
عند اليوانن و الفايكينغ .  اللصوصية وقطع الطرق واألعمال الوحشية العداقية ، املنافية لكل القوانني والنظم ، ألن هذه احلرفة  هرت يف القرون الوسطى 

 ربروسة .وخالل حبثنا هذا عندما نطلق لفظ قرصنة ، نعين به اجلهاد البحري ، ناولني أن نتفادى كل الت رحيات الغربية و الرواايت عن األخوين ب



ليه ، وهذه القرصنة ذات نظم وقوانني وهلا تقاليد معروفة ال حتيد الدول وال حييد القراصنة  الواردة إ
 .17عنها

فالقرصنة إذا هي عدم االعرتاف أبي سلطة ورفض التمييز بني سفن هذه الدول أو تلك ،  
ية من خالهلا  وهناك فرق بينها وبني اجلهاد البحري الذي كان ميارسه املسلمون ، وهو القيام مبغامرة حبر 

أعطي الشرع جملموعة من رايس البحر خاصة مبمارستها ، وقد مارسها خالل القرن السادس عشر  
يف توسكاان ، وانطلق  Stephanفرسان القديس يوحنا يف جزيرة مالطا و فرسان القديس ستيفان  

 .18اإلسبان شرق البحر املتوسط 

احبة ، ألفا وإن كانت نفوفة  مل اطر وكانت القرصنة أثناء ذلك االضطراب من الصناقع الر 
 . 19من كل جانب إال أفا تكسب  صاحبها شرف الش اعة و البسالة

كان املسلمون قد نشطوا يف أعمال اجلهاد البحري على الناحيتني ، من جهة الشرق أين كان آل              
فاف املتوسط ، فإىل جانب أسطوهلا الض م  عثمان أايم قوهتم وعنفوافم حياربون الدول األوربية الواقعة على ض

العتيد الذي كان يدوخ البحر وحيتل اجلزر و املوانئ وينقل اجلند و العتاد . أنشأ اجلنود األتراك أسطوال قواي ،  
 .20حيارب من حارب سلطافم ويسامل من ساملهم  

ن املسلمون  ومن انحية الغرب ، مل تكن هذه احلرفة ممارسة جديدة ، فمنذ قرون عديدة كا
واملسيحيون يقومون هبا ، فكان عدد املسيحيني كبري جداً خالل القرنيني اخلامس و السادس عشر ، مث  

خفت وطأت القرصنة املسيحية ، وازدادت ضراوة  اجلهاد البحري )غري أن بروديل اعتربها القرصنة  
 .21املسلمة( يف الشمال اإلفريقي بعد إبعاد مسلمي األندلس  

اإلسبان و الربتغال تستحوذ على السفن اإلسالمية وتسل من فيها من رجال   فكانت سفن
ونساء وأتخذ ما فيها من متاع ، واشتد عضد املسلمني يف املغرب العريب مبن جاءهم من مهاجري  
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األندلس ، العارفني بصناعة السفن و املالحة ، فأخذت املدن الساحلية املغربية تنشئ سفن خاصة  
ودلس وجباية وجي ل إىل   صارت السفن خترج من سال ، ووهران و شرشال و اجلزاقرللدفاع عنها و 

، بلغ من قوهتا وجرأهتا أفا   BRGANTINSسواحل اسبانيا ، وكانت مبدينة وهران سفينة بركنيت 
 .  22بلغت ميناء مالطة فأحرقته و أخذت ما فيه من غناقم 

واستعمل البحارة أنواعا من السفن الصغرية اليت تتميز  خلفة و سرعة احلركة وتدعى بال  
، فوصل هبا البحارة     Galares، والسفن املستديرة من صنف القلرية   Galiotesالغليطات 

 .23م 1631م ، وشواطئ إجنلرتا عام  1617اجلزاقريون فيما بعد إىل جزيرة ماديرة عام 

اط البحرية اجلزاقرية  لقرصنة ووصفوا رجاهلا  لقراصنة و هو إدعاء مغرض  نعت األوربيون نش
بعيد عن احلقيقة و الواقع ، ألن أول من مارس أعمال القرصنة وتوسع يف تطبيقها بكل وحشية وشراسة  

  24هم األوربيون يف أعقاب احلروب الصليبية ، وبداية الرتاجع اإلسالمي  ألندلس 

املهنة اليت عادت  لربح على احلكومة و الشعب ، فكانت تفرض الضراقب على األسرى  فقد تطورت هذه 
 25فيحتفظوا هبم حىت يفتدوا ، و ل الدخل طيلة ثالث قرون منها .

ورأت اإلسبان و الربتغال ومها الدولتان اللتان  احتدم الصراع بينهما من أجل احتالل املغرب 
  –تود سيالس  –أفى النزاع ،  قتسام النفوذ يف العامل وفق معاهدة اإلسالمي ، لوال تدخل البا  الذي 

  – فيال فرنكا  –م ، وأعقب ذلك اتفاق اقتسام املغرب العريب اإلسالمي وفقا ملعاهدة  1495سنة 
م ، واليت نصت على منح املغرب األقصى للربتغال مقابل حصول اسبانيا على املغرب   1509
 .26األوسط 

 للمغرب االوسط الغزو االسباين 

 

  اسبانية   36استوىل على بدأ أسطول مدينة اجلزاقر ينموا منذ أن دخلها    عروج صاحبا معه ألول مرة مراكب من جي ل ، ويف عهد خري الدين ..
ي من صادرات  ضمها إىل القطع السابقة ،ةوجلأت اجلزاقر إىل القرصنة ألن االتفاقيات مع االسبان كانت ذات طابعع ديين ، ال عالقة له  جلانب الت ار 
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ومع بداية القرن السادس عشر ، كانت دولة الربتغال متلك مدن سبتة وطن ة وأصيال و أزمور  
والصويرة و أسفي مع كامل مقاطعة دكالة املمتدة مصب فري أم الربيع و تنسفيت على احمليط  

  27اجلزاقر .األطلسي ، ملك اإلسبان ص رة  ديس ، فاليس ، ومليلة وانطلقوا لتطوير احلرب ضد 

فسقوط غرانطة وه رة املوريسكيني ، كان الدافع األساسي ملهامجة سواحل قال إفريقيا ،  
م ، انطلقت األرمادة االسبانية للعمل كي تسبق اتصال املهاجرين  لدولة القوية و اليت  1505فمنذ 

    28ذاع صيتها ونعين بذلك الدولة العثمانية . 

طويال و إمكاانت كبرية ، فقد وضعت كل اإلمدادات البشرية و املادية حتت تصرف   وقد تطلب هلذه احلملة إعداد
مللوك إسبانيا ومجع    ملوك اإلسبان ، فقد أرسم البا  مرسوما ، يقضي يف االستمرار بدفع الضراقب الصليبية 

 29القساوسة و الرهبان أمواالً ض مة لذلك . 

أتثري سيئ على أوضاع املغرب األوس، فقد انقسمت على نفسها   وكان لضعف دولة بين زاين كما سبق وأشران  
 لقباقل ، نضيف إليها إمارة   اإلمارات صغرية ، متفككة متناحرة ، وكما سبق ذكر إمارة جبل كوكو 

جبزاقر بين مزغنة ، وش ع اإلسبان   بين حفص بقسنطينة وبين جال بتوقرت وواد ريغ ، وإمارة الثعالبة 
بشكل كبري هذا االحنالل و الضعف ، وذلك لتْسهل عليه مهمة غزو موانئ و مدن الساحل املتوسطي  

 .30بشكل خاص و املغرب العريب بشكل عام 

وعندما صح العزم من امللك فردانند الكاثوليكي على املشروع يف غزو سواحل املغرب األوسط  
، فغادر األسطول اإلسباين   ر الكاردانل مخنيس من ماله اخلاص لت هيز األسطول، فقد تطوع الوزي

 

 . 59،  58املرجع نفسه ، ص   27
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 سم الغريب من جبال القباقل  إمارة جبل كوكو : وهي إحدى الفروع املنفصلة عن إمارة الدولة الزاينية ، وكان حيكمها رجل امسه ابن قاضي ، وهي الق
مري عبد  الكربى ، وكانت هلذه الش صية أحداث عظيمة مع القاقد اجملاهد الرببروسي خري الدين ، أما القسم الشرقي من تلك اجلبال فكان حيكمه األ

 العزيز احلفصي ، وعاصمته قلعة بين عباس وكان النزاع قاقما بني اإلمارتني ملدة زمنية طويلة .

  يتوطنون وكانت هناك جمموعة من القباقل الكربى تعيش يف ضل هذا التطاحن ، فكانت القباقل العربية منها قباقل الثعالبة وهي من العرب املعاقيل
سويد يف هضاب  ، وقبيلة عطاف غرب مدينة مليانة ، و  -البويرة حاليا  – ملتي ة وضواحي مدينة اجلزاقر ، وقبيلة الضحاك ، وعياد يتوطنون جهة محزة 

 وسهول السرسو إىل واد مينا ، و ملك يتوطنون البقاع اليت حوايل مدينة وهران ومرساها الكبري .

 . 255،  254، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزاقر ، ص  2، ج – جزاقر حدينة  –حيي ، بوعزيز : املوجز يف اتريخ اجلزاقر  30

 1498م ، واكتشاف الربتغال لطريق اهلند عام  1504رية ، فتم اكتشاف أمريكا اجلنوبية و اهل رة إليها عام كان نتي ة القوة اإلسبانية اكتشافات حب  
 م .  1522م و  1519م ، ورحالت ماجالن عام 



م ، وكان يقوده دون راميوند دي قرطبة وحتت إمرته حوايل حوايل  1505أوت  29، يوم  مالقة 
سبتمرب ، وكان قد أتخر بسبب رايح   11يوم  ووصل األسطول املرسى الكبري مخسة آالف رجل

معاكسة  كانت يف صاحله ألن اجملاهدين عندما مسعوا إقالع األسطول من إسبانيا قد انتظروا كثريا وملوا 
 ،31من متابعة األحداث وقلت لديهم املؤمن ، فرجع أكثرهم إىل دايره 

ووصل أسطول اإلسبان ، ومل تكن بيد الفرقة الصغرية املتبقية من حيلة أمام جيوش عتيدة ، عندقذ اجتمع أهل  
 32املدينة ورأوا وجوب تنظيم مقاومة شعبية والدفاع عن املدينة شرباً شرباً . 

وم اجلمعة فقذفت مدفعية احلصون اإلسالمية أساطيل العدو وبقذاقف  واستؤنفت املعركة من ي
من احل ارة تزن أربعني رطال واستمرت املعركة إىل الليل ، واجتمع األهايل يف دار املزوار ، واتفقوا على  

االنسحاب ، وحدد هلم اإلسبان بعد موافقتهم على هذا الفرار مدة ثالثة أايم واشرتط عليهم أال أيخذوا  
يئا من الزاد واملؤونة وال من احليواانت لل ر وال األسلحة ، وأنصرف اإلسبان لتحصني املدينة ورفعوا ش

 .33فوقها أعالمهم 

 23(، بعد حصار دام شهر ونصف يف  Pedro Navaroوأسلم املرسى بعدها أمره إىل بيدرو انفارو) 
النصرانية من دون ميز على ح ر  ديس     م ، بعد فرتة قضاها يف مهامجة السفن الرببرية و  1505أكتوبر 

Perion  de velez    املوجود يف املغرب األقصى 

 :م1509احتالل وهران 

 

 . مالقة : إحدى املدن اإلسبانية 

 فلقب  ملرسى اإلهلي خالل الفرتة الرومانية أو  املرسى الكبري : كان هذا املرسى يف القدمي يتمتع بشهرة فاققة نظرا ملوقعه االسرتاتي ي ،Portus 

Divinus  م ، مث  1477م ، وطردوا منه مرة أخرى عام  1471م ، مث أعادوا الكرة عام  1437م و أخرجوا منه عام  1415، احتله الربتغال عام
 م . 1501هامجوه و فشلوا عام 
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اليت ذبح فيها أربعة آالف ،  وأسر مثانية آالف من الرجال وحول مس دين إىل    وافتك وهران            
حيث عني امللك االسباين فرديناند الكاردينال مخينيس قاقدا  على   34م  1509يف ماي  كنيستني

احلملة املوجهة الحتالل مدينة وهران ؛فقام هذا االخري  عداد احلملة اليت انطلقت من ميناء قرطاجنة 
زورق وقد نزلت  51 خرة حربية و 33جندي ؛اقلته 15000م مكوان من 1509ماي 7االسباين يف 

دون عاقق خاصة بعد أن التحقت هبا قوات االسطول  االسباين الذي كان مرابطا   هذه القوات اىل الرب 
 ملرسى الكبريوكان اجلزاقريون قد استعدوا مواجهة العدو خارج أسوار املدينة واشتبكومعهم يف معارك  
د  شرسة ،اال أنه يف الوقت الذي كانت فيه املعركة على أشدها قام حاكم املرسى الكبري بشراء ذمة أح

اليهود األندلس الالجئني اىل وهران يدعى شطورا وكان هذا األخري يعمل قابضا عاما للضراقب وقد كان  
على أن يقوم هذا االخري بفتح أحد أبواب املدينة جلنود االسبان فدخل االسبان على اثرها   قاالتفا

قاومة حوايل مخسة أايم راح  وذخلوا املدينة من كل االبوابفي كل اجلهات يقتلون وحيرقون وقد استمرت امل
جزاقرايخدوا اىل اسبانياوقد دفع سقوط وهران 8000جزاقري واسر اكثر من 4000ضحيتها حوايل 

امللك الزايين أ  محو الثالث اىل اعالن تبعيته اىل االسبان وتعهد هلم  ن يدفع هلم جزية سنوية قدرت ب  
الباز اجلارحة،وقد متكن االسبان من بسط  من طيور  6فرمسن جياد اخليل و 12دوقة دهبية و 12000

نفودهم على ساقر الغرب اجلزاقريكنا سرعت الكثري من املدن اىل اعالن تبعيتها لالسبان خوفا من  
 35بطشهم وذلك بعد أن أتكذ هلم ع زها عن املقاومة منها دلس ومستغامن وشرشال.

 :1510حتالل جباية 

 

  915سنة وهران : وهي مدينة حصينة بناها نمد ابن أيب عون ومجاعة من األندلس ، وهناك من يرجعها إىل خزر بن صوالت من قبيلة مغراوة الرببرية 
، والشدة ، وقد يصل الطويل من غريهم إىل منكب أحدهم ، وحيمل الرجل منهم ستة من رجال غريهم ، فيحمل  م ، وأهلها موصوفون بعظم األجساد 

اجلديد ، وبرج   على عاتقه رجلني وبني يديه رجلني ، وحتت إبطه رجلني منهم ، وبينها وبني تلمسان مرحلتني وملدينة وهران أبراج هي : برج اهلني ، وبرج
هورة ، شهدت املدينة يف  ل السيطرة الزاينية و املرينية واحلفصية انتعاشا واسعا ملواد العاج وجلود النعام و احلبوب و اخلضر  بين زروال ، وبرج بن ز 

زل وتعددت ...وغريها وكثر عليها تردد جتار مدن بيزة و البندقية وجنوة  و مرسيليا و القطالنيون و زادت منازهلا يف هذه الفرتة إىل ستة آالف من
 اجدها وفنادقها ، ووصل إليها الت ار من كل األصقاع من مايل وواحات توات الصحراوية .مس

 ن الزايين  وأعطوا امسا إلحدى هذه الكناقس ، فكانت تعرف بكنيسة القديس ميقيل ، وأقاموا هبا أول قداس هلم ، واحتلوا هذه القرية على عهد السلطا
 ، وحصن اإلسبان أنفسهم  ملرسى وقريته . أيب محو موسى الثالث الذي يلقب بيوقامون

البحرية الض مة اليت   * وما نشري إليه أن املرسى الكبري كان خالل القرن الثاين عشر ميالدي من املراكز املهمة يف دولة املوحدين إذ أنه كان مركزا للعمارة
 أنشأها بطل املغرب و اإلسالم عبد املؤمن بن علي رأس الدولة املوحدية .
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سفينة حتمل  20لقد وصل االسطول االسباين املكون من م  1510عام   وتنس فاحتلوا جباية    
م و قد التحمت املعركة بني الطرفني بعد ان مت اخالؤها من  1510جانفي 5مقاتل اىل جباي يوم 10000

االطفال والنساء ،غري أن املدافعني عن املدينة غادروها بعد أن أتكد هلم الفشل وكان أول املنسحبني امللك عبد  
، وبعد أن ثبت النفود االسباين يف جباية أذنوا لالهايل للعودة  4100وقد استشهد حوايل  شهيد الرمحان احلفصي

إىل منازهلم فرجع الكثري منهم كما  يع الكثري منهم األمري أ  بكر الذي كان حيكم قسنطينة  سم احلفصني والذين  
 كانوا يناوشون االسبان حتت قيادته. 

 م:1511اجلزائر سنة مدينة  خضوع 

كانت مدينة اجلزاقر يف هذه الفرتة اتبعة ململكة جباية ؛يتوىل ادارهتا الشيخ سامل التومي شيخ قبيلة الثعالبة اليت              
كانت تعيش يف سهول متي ة ومدينة اجلزاقر وعندما سقطت جباية ووهران خشي أهلها ان يصيبهم نفس املصري،لذلك  

فد منهم اىل جباية للتفاوض مع االسبان للوصول اىل اتفاق حيفظ هلم حياهتم  وفعال  أمجع اعيافا بعد تشاورهم أن يرسلوا و 
وصل الوفد بعد أايم من سقوط جباية بقيلدة سامل التومي اىل قاقد احلملة االسبانية بيدروانفاروحيث اتفق الطرفان على  

اح االسرى املسيحيني؛يسلفر وفد اىل اسبانيا  مايلي :عقد سالم بني مدينة اجلزاقر واالسبان ؛تعهد اجلزاقريني  طالق سر 
لعقد اتفاق فاقي مع امللك؛يدفع اجلزاقريون حلاكم اسبانيا بب ايةأن يدفعوا له نفس املال الذي كانو يدفعونه للملك  

م حيث اتفق الطرفان على أ ن يسلم  اجلزاقريون أكرب جزرهم  1511احلفصي ،وسافر الوفد اىل اسبانيا فعليا سنة 
رية لالسبان لكي يقيمو عليها قلعة حترس سفنهم الت ارية وتضمن حرية مواصالهتم البحرية واليت صارة تعرف بقلعة  الص 

 البنيون.

 :م  1511عام  مستغامنخضوع  

لقد قام أهايل مستغامن  التصال  السبان اثر احتالل جباية وعنابة عارضني تبعيتهم هلم مقابل               
 ة وأدبية بناءا على اتفاقية من مجلة ماجاء فيها:التزامات مالي

 

   جبابة : وهي مدينة عظيمة ذات علم وعلماء ، وهي مرسى عظيم يف جون عظيم مينع من كل ريح ، له مدخل ضيق يف جبال شاهقة احتلها اإلسبان
 م .  1555رايس عام م ، وحررها صاحل  1510عام 

  هال ، وأهلها من ولد إبراهيم بن نمد بن سليمان ، وينتهون عند نسب   262تنس : وهي مدينة ساحلية بناها البحريون األندلسيون ومن معهم عام

ي بن محيس ، اجلزاقر من وهبا فواكه وقالع ومزارع ، وهي على فر يسمى تنانني وهذا حسب كتب الرحالة العرب ...أنظر موال  علي ابن أيب طالب 
 خالل رحالت املغاربة .

  كلم ، غرب مصب فر الشلف ، ذات أعني وبساتني ، اشتهرت بزراعة القطن .  15مستغامن : مدينة ساحلية بني آرزيو وتنس على حنو 



اعالن تبعية ميتغامن اىل اسبانيا؛دفع الرسوم اىل امللك االسباين بدل الزايين؛اطالق سراح مجيع  
املعتقلني امليسيحيني؛يلتزم أهايل املدينة بتسليم القاقد االسباين كل ما حيت ونه من حيواانت ومواد بناء  

لتزم أهايل املدينة بتمويني ندينيت وهران واملرسى الكبري وال يسمحون مطلقا بتعمري  أبسعار ندودة كما ي
 أوتفريغ أي سفينة اال  دن من امللكني. 

م حىت كانت معظم مدن الساحل اجلزاقري قد  1512، ومل أتت سنة  كما انظمت كل من دلس وهنني
ت سيطرت اإلسبان إىل أن  هر  وقعت حتت االحتالل االسباين، و لت سواحل املغرب األوسط حت

اإلخوة بربروسة يف مياه املتوسط و أعادوا احلق ألصحابه ، فاشتهروا بردهم للعدوان ومحاية كل من هو 
 .36مضطهد ، ف علوا راية اإلسالم واجلهاد هي الراية العليا 

 

أوضاع المغرب االوسط االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية بعد الغزو 
 االسباني: 

 :األوضاع  االقتصادية

لقد ترتب عن الغزو االسباني للموانئ الجزائرية نتائج أدت الى تدهور احوال 
الدويالت التي كانت تشرف على البحر المتوسط ،حيث بعد سيطرتها على  

الموانئ تسببت في تضيق الخناق على السكان الذين كانوا يعتمدون على هذه 
ارجية نظرا لرفضهم التعاون مع االسبان،كما أن  الموانئ في تجارتهم الخ

يعودوا يقصدون الموانئ الجزائرية   التجار االجانب مثل الجنويين والبنادقة لم
بسبب خضوعها لالسبان،وقد انتهج االسبان فور احتاللهم الموانئ على ارهاق 

 فتيق100االهالي بالضرائب فقد فرضوا على سكان بجاية مثال أن يقدموا اليهم 

من البقرلذلك ترك 50رأس من الغنم و100فتيق من الشعير و50من الشعير و

التجار الجزائريون الموانئ فرارا من مضايقات االسبان االمر الذي سلهم في 
 انهيار تجارة تلك الموانئ. 

،وعدم  االضطرابعاني من الرئيسي للسكان، كانت ت االقتصادي  تشكل النشالالزراعة التي كانت  أما      
االستقرار الناجمين عن التجزؤ و التفكك الذي آلت إليه الجزائر، والنزاع  الذي كان قائما بين الوحدات السياسية  

 

  اطون الصباغة لكثرة املياه والعيون و اجلداول ، أما م حييط هبا سور متني وكان أهلها يتع 16دلس : مدينة عتيقة بني اجلزاقر وجباية ، كانت يف القرن
 م .  1534م إىل  1531هنني فهي مرسى جديد مقصود هبا بساتني وضروب ومثر مدينة صغرية وحسنة وعامرة  لسكان احتلها اإلسبان عام 
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كانت تستهدف أقاليم المدن، و   الصغيرة، التي قامت هنا وهناك، والغزو اإلسباني للسواحل، و الغارات التي 
ي أدى كل ذلك إلى تقلص المساحات المزروعة، لهجر الفالحين  الموانئ التي وقعت تحت االحتالل اإلسبان

أراضيهم غير اآلمنة إلى أماكن أكثر أمنا ، أو اكتفائهم بزرع مساحات قليلة لسد حاجتهم فقط. وتأثرت التجارة  
الداخلية، و الخارجية أيضا بالحالة األمنية، التي اضطربت بين المدن، وفي الطرق، واألسواق، كما تأثرت  

عرض مراكز التجارة الهامة، وال سيما مع الخارج إلى الغزو أو االحتالل أو التهديد، فهاجر تجارها وغيرهم إلى  بت
 أماكن أخرى بحثا عن األمن، واالستقرار. 

أما الصناعة التي كانت ال تزال في طورها الحرفي، فأصيبت هي األخرى في الصميم لتعرض         
نها كوهران و بجاية، وعنابة، وغيرها إلى الغزو، أو التهديد به،  كثير من المدن التي كانت  تحتض

 مما جعل كثيرا من المراكز الحرفية تختفي أو تفقد أهميتها. 

الهجري  قرن السادس عشر الميالدي/ العاشر وال بد من اإلشارة إلى أن الجزائر استقبلت حتى مطلع ال      
لسيين، الذين عززوا صفوف نظرائهم من الجزائريين، ولكن  األند الكثير من التجار، والحرفيين، والفالحين

 .(1)ذلك لم يؤد إلى انتعاش ملحوظ لالقتصاد الجزائري في أوائل القرن المذكور 

إلى التردي و التدهور نتيجة لعدة عوامل   لقد ألت  األوضاع االجتماعية :األوضاع االجتماعية
 : أهمها

التجزؤ الداخلي، والغزو الخارجي، اللذان نجم عنهما اضطراب األمن ،وانعدام االستقرار، وهجرة قسرية   -  
كبيرة ،من المدن التي أصابها الغزو اإلسباني، أو التي كانت مهددة به، أو من المناطق المضطربة ،إلى  

الهجرة تتم في ظروف صعبة، فقد فيها أولئك   وكانت تلك  بحثا عن األمن واالستقرار. المناطق الداخلية
المهاجرون  منازلهم وأمالكهم. وهكذا شهدت بعض المدن الداخلية كتلمسان، و قسنطينة، وغيرهما تضخما  

  أنها من سكانيا، كما شهدت بعض المناطق الجبلية الوعرة كالجبال المحاذية لبجاية اكتظاظا سكانيا رغم
 المناطق الشحيحة الطاردة للسكان.

تعرض قطاع المدن الذي كان أصال ضعيفا إلى الغزو والتخريب والتقليص، وفقدان األهمية، مما   -             
زاد في تقليص نسبة السكان الحضر المستقرين، وزاد في نسبة سكان البدو، والرحل، بالرغم من استقبال  

صوص، وبعض المدن الداخلية عددا كبيرا من السكان األندلسيين الذين عززوا المدن الساحلية على الخ
 نسبة سكان المدن. 

الوضع االقتصادي المتردي الذي انعكس علـى الوضع اإلجتماعي للسكان بحيث كثر الفقر،  -          
ومن يقرأ كتاب الوزان الموسوم بوصف إفريقيا، وكتاب إفريقيا   وانتشرت األمراض في صفوفهم.



لمارمول الذي نقل الكثير عن األول، وزاد عنه بعض المستجدات، يدرك أن المجتمع الجزائري كان 
في  أغلبه مجتمعا ريفيا، يعيش في حالة البؤس، والخوف، يظهر ذلك في وصفهما لمأكل الناس و  

لقرى، واألرياف، وتأهبهم لتجنب الغزو والعدوان الذي يمكن أن ملبسهم ومسكنهم في المدن، وا 
 .(1)يتعرضوا له 

 الثقافية والعلمية     

لقد تأثرت الحياة الثقافية باألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية غير المستقرة، وكذلك        
بالغزو اإلسباني للسواحل الجزائرية، والمناطق الداخلية المجاورة لها. وقد نجم عن كـــل ذلك غلق  

ا الذين نجوا من القتل  المراكز التعليمية التـــي كانت تحتضنها المدن المحتلـة،  لهجرة طالبها وعلمائه
إلى مراكز أخرى في الجزائر، وخارجها، بحثا عن األمن واالستقرار، وفقدان المراكز التعليمية في  

المناطق المجاورة لتلك المدن المحتلة كل األهمية، أو بعضها على األقل، لعدم شعور العاملين فيها  
ن أكثر أمنا في الداخل، وحتى في خارج باألمن، فعرفت هي األخرى هجرة إلى أماك من علماء وطلبة 

 الجزائر. 

وهكذا فإن الباحث في الحياة الثقافية في الجزائر في العقدين األولين من القرن العاشر           
السابقين الستقرار العثمانيين فيها، ال يكاد يجد سوى مراكز قليلة، احتفظت ببعض أهميتها السابقة  

والطلبة، وفضل من انضاف إليهم نتيجة الهجرة القسرية من المراكز  بفضل من كان بها من العلماء 
التي احتلت مدنها، أو كانت مهددة باالحتالل أو الغزو. فباستثناء تلمسان، وقسنطينة اللتين استقبلتا  
أعدادا من علماء وهران ، وبجاية، وطلبتهما، وأعدادا أخرى من العلماء  والطلبة األندلسيين، ال نكاد  

راكز علمية هامة أخرى، اللهم بعض الزوايا التي أخذت في االنتشار في المناطق الريفية ،تقدم  نجد م
كانت تعاني   م16هـ/  10تعليما دينيا بسيطا، بحيث يمكن القول: إن الحياة الثقـافية في أوائل القــرن 

 .(1)هي األخرى من الظروف الصعبة التي كانت تعاني منها الجزائر في مختلف الجوانب 

لقد ترتب عن الغزو االسباني للسواحل الجزائرية اثار بالغة الخطورة تتمثل      االوضاع السياسية:
 فيما يلي: 

اخضاع الموانئ والمدن الجزائرية المحتلة الشراف االدارة االسبانيةالمباشرة االمر الذي أفقد   -   
االسر الحاكمة والمجالس المحلية التي كانت تشرف على ادارة المدن الساحلية  لسلطتها  

السياسية؛فأصبحت المدن المغرب االوسط دون قيادة سياسية تتولى قيادة الشعب مؤقتا الى  
ن ظهور قيادة كقوة تستند اليها مهمة انقاد البالد ،وقد التف الشعب حول القيادات الدينية  حي



المتمثلة في العلماء وشيوخ الطرق الصوفية الذين لعبوا دورا كبيرا في تحريض وقيادة الشعب  
 . لمقامة االحتالل

ى االسبان معلنتا  تسارع القوى الزينانية والحفصية في كل من تلمسان وبجاية على التقرب ال -
تبعيتها وخضوعها لهم بعدما تبين عجزها عن مقاومة االحتالل ؛حيث سارع السلطان الزياني بعد  

 علنا خضوعه لالسبان  سقوط وهران الى السفر الى اسبانيا مصحوبا بهدايا ثمينة م 

ض لم يقتصر الخضوع لالسبان على السلطات الرسمية من الملوك واالمراء ،بل امتد اى بع -
القبائل العربية المحيطة بوهران التي سارعت الى اعالن خضوعها لهم خوفا من بطشها ورغبة  

في االنتفاع باالمتيازات التي كانوا يحلمون بها ولم يتمكنوا من تحقيقها على حساب  
 منافسيهممن القبائل العربية االخرى. 

مي االندلس اذ لم تعد الموانئ  كما ان احتالل االسبان لسواحل الجزائرية انعكس سلبا على مسل-
الجزائرية قادرة على ارسال االمدادات اليهم والتخفيف عنهم من ظلم االسبان؛ذلك لكون 

االسبان كانوا قد فرضوا على أمراء وأعيان  الموانئ الجزائرية التعهد بعدم السماح الي سفينة  
 أي خلل.باالنطالق لالغارة على السفن المسيحية واعتبرتهم مسؤوليين عن 

وقد أدى االحتالل االسباني الى ظهور المقاومة الشعبية بقيادة الزعماء المحليين كشيوخ الطرق   -
الصوفية وعلماء الدين وبعض االمراء المحليين وتحريضهم لالهالي وتنظيم ثورة ضد االسبان 

سبان  ،ورغم فعالية المقاومة من حصر االحتالل في المدن الساحلية لم تتمكن من طرد اال 
،االمر الذي جعل الزعماء المحليين للمدن يرون ضرورة االستعانة باالخوة بربروس وذلك لما  

 بلغهم من االنتصارات التي حققوها في عرض البحر المتوسط. 

تلك كانت باختصار مالمح األزمة المتعددة الجوانب التي كانت تعيشها الجزائر، وتعاني منها قبل  
ها، وشروعهم مع الجزائريين في العمل على إخراج البالد من المحنة  بروز أوائل العثمانيين في

التي كانت فيها. فكيف كانت بداية أمر العثمانيين فيها ؟ ثم ماهي  جهودهم ؟ وما هي  
 االتالية.  المحاضرات نجاحاتهم التي أحرزوا عليها ؟ ذلك ما سنراه في 

 

 سط احملور الثاين: قدوم االخوة ابربروس اىل املغرب اال 

 



 منشأ و أصل اإلخوة بربروس  -أوال

يف هذا الوقت كان البحر املتوسط مسرحا النتصارات أربعة إخوة من أصل أحد اجلزر اليواننية  
، وكانت ميزهتم الش اعة وعرفة علوم البحر مما جعلهم مهايب اجلانب يف البحر من طرف القراصنة 

خدمة سلطان إسطنبول حيث كانوا يقومون  والنصارى ، وبعد دخوهلم اإلسالم وضعوا أنفسهم حتت 
  37حبمالت جريئة على شواطئ إسبانيا قصد مساعدة مسلمي األندلس . 

ومن الصعب حتديد أصل اإلخوة ولكن ما اتفق عليه املؤرخون أن أصل األسرة كانت تعيش يف إحدى قرى  
  –أو ميتيلني ، وكان أبومها يدعى يعقوب بن يوسف ،وكان تركيا مسلما  البالد اليواننية جبزيرة مديل
،وكان والدهم يلقب جاكوب وهو اسم ال يزال يست دم على نطاق واسع    .38يعمل يف اجليش الرتكي 

أن والده كان من السبايهية ، وكانت له أرض إقطاع يف   ،ويشري خري الدين يف مذكراته39بني اإلغريق . 
راد اجملاورة لسالنيك ، وهبها له السلطان نمد الفاتح ، وكان إسحاق مقيما يف قلعة مديلاللي  منطقة وا

 40أما عروج فقد ركب البحر . 
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 لفاتح سالالنة وخيتلف املؤرخون يف تسالالمية اجلزيرة بني متليلي ولسالالبوس حبرف السالالني و لسالالبوص حبرف الصالالاد ،وهي جزيرة  ألرخيبل اليوانين ، فتحها نمد ا
 م ،وتقع  لضبط يف السواحل الغربية آلسيا الصغرى .1457

 فا أسالالرة مسالاليحية وأبوهم كان جنداي وتزوج ابنة قديس أرثوذكسالالي يوانين ورىب أوالده الذكور على اختلف الرواايت أيضالالا حول بربروسالالة ،فهناك من يقول أ
ارا ، الدين اإلسالالالالمي ، يف حني نشالالالأ بناته على املسالالاليحية . وهناك مراجع تقول أن يعقوب بن يوسالالالف والد عروج وخري الدين و الياس وإسالالالحاق عمل ف 

دراسالته اإلسالالمية وكان يوسالف عروج بن يعقوب ، أما بقية اإلخوة اختاروا البحر ميداان هلم وهذا لضاليق املعيشالة ، اختار االبن األكرب طريق العلم فمض يف 
ري الدين فكان عروج هو منفتح الباب إلخوته يف ركوب البحر وهو ابن العاشالالالالالالالالالرة من العمر ، ف هز بعد مدة قار  بنفسالالالالالالالالاله وأصالالالالالالالالالبح يتوىل قيادته ، وكان خ

 وله معىن آخر ويعين هبة   وهو اصغر إخوته فرأى والده أنه سوف يكون له مستقبل خاص ومزهر . امللقب خبضر أو خزر
  نمد الطيب ، عقاب : املرجع السابق ، 14 ، 15 .38

39 Fraug Digo haedo : histoire des rois d'Alger , traduction de l'espagnol : henri de grammont , 

Alger , 2004 , p11 . 
 قع يف قال اجلزيرة .ويشري دايڤو هايدوا يف يف كتابه عن ملوك اجلزاقر أن اسم القرية اليت سكن هبا يعقوب و أبناؤه مبنليلي وإمسها " موال هاملت " اليت ت *

اليت متيل إىل احلمرة ، و  و اليت تعين اللحية الشقراء أو الصهباء  Berberouse* عرف اإلخوة أبناء يعقوب بال بربروسة وهي حتريف لكلمة بربروس 
 الشاقع داقما أن كلمة بربروسا تعين هبا خري الدين وعروج وعرف خري الدين  سم اخلضر وهو احلقيقي .

  فتح مذكرات خري الدين : وهي أمر من السالالالالالالالاللطان سالالالالالالالالليمان القانوين ، أمر هبا خري الدين أن يكتب كيف خرج هو وأخوه من جزيرة مدليلي   وكيف مت
 ر   و الغزوات اليت قام هبا ، وكان خلري الدين زميل امسه املرادي ، فكان خري الدين ميلي و املرادي يكتب .اجلزاق

 www.elchihab.com .من موقع  01يلماز  أوزاتان : مذكرات خري الدين ، ترمجة : نمد دراج ، جامعة مرمرة ، اسطنبول ، ص  40



بدأ عروج الت ارة على مركبه الصغري صنعه بنفسه ، ويف إحدى خرجاته وقع أسريا لدى فرسان القديس          
 42، وأخذوا عروج مقيدا  ألغالل . 41بعد معركة سقط فيها أخوه إلياس قتيال  يوحنا

لقد حزن خري الدين كثريا على هذا اخلرب فسعى إلنقاذه بشىت الطرق ، وكان له صديق اتجر على ملة         
الكفر ، وكان يتاجر بني رودس و اجلزر اجملاورة هلا وامسه " كريغوا " ، وقد أعطاه خري الدين مبلغا عسى به أن  

أوق ة ، وكان كرغوا هذا عارفا مبداخل رودس وخمارجها ،ولكن سرعان ما أحس   18.000حيرر أخاه وقدر بال 
به اجلند فأسروه وأخربهم مبهمته معرفا الفرسان مدى قيمة عروج عند أهله ، فوضع كم ذف لسفنهم ،وقد كان  

 43ميتاز بقوة عضلية مذهلة . 

متكن من الفرار ، إذ ألقى بنفسه يف البحر على  عمل عروج ملدة سنتني يف اجملاذيف وحتت القيد ، لكنه        
مقربة من السواحل املصرية ، ومنها ركب البحر عاقدا إىل جزيرته ، حيث أبوه وإخوته ، غري أنه كاد يسقط يف  

الرجل الش اع و القوي ، فأكرمه وأّمره على   رأى فيه األمري كركود أو ابن السلطان  يزيد ،44األسر جمددا 
على السواحل اإليطالية ، فاختطف سفينتني اتبعتني البا  ، وخاض غمار املتوسط مت ها صوب   سفن لإلغارة

الضفة الغربية منه ، خاصة جبهة األندلس ، واختار جزيرة جربة قاعدة لنشاطه وانظم إليه أخوه خري الدين على  
 .45رأس سفينة حربية جمهزة بكامل العدة 

 نشاط األخوين ابملتوسط  -اثنيا

اختار األخوان جزيرة جربة لبعدها عن الواقع املؤمل اليت تعيشه دويالت املغرب و املتمثل يف ضر ت          
اإلسبان والربتغال واخلطر احملدق هبا داقماً ، وبعدها أيضا عن ميادين اجلهاد احلقيقي ، فكانت املل أ و احلصن 

 

  كانت على صالالالراع مع الدولة العثمانية ، ألن الفرسالالالان كانوا يغريون على  -فرقة قرصالالالنة   –فرسالالالان القديس يوحنا : كان موضالالالعهم جزيرة رودس  ليوانن ،
ا شالالارل م ضالالمه 1530م ، ويف   1522السالالفن ويسالاللبوفا ، وبعدها صالالارت اجلزيرة معقال للقراصالالنة القطالنيالالالالالالالالالالالالالالالالالني و املالطيني ، حاصالالرها آل عثمان عام  

 اخلامس إىل ملكه .
 . 44، ص  2005( ، دار هومة ، اجلزاقر ،  1830 – 1514صاحل  عباد : اجلزاقر خالل العهد الرتكي )  41
 . 37عبد الرمحن ، جياليل ، املرجع السابق ، ص  42

 . 2يلماز أوزاتان : املرجع السابق ، ص  43

 . 28،  27بسام  العسلي : املرجع السابق ، ص ص  44

 . السلطان  يزيد : كان قليل األمهية مقارنة مع  قي السالطني ، ويف عهده رفع اجلند اإلنكشارية إىل العرش 
 . 28املرجع نفسه ، ص  45



بروسا عشرة سفن عليها ماقة من رجال البحر  ، امتلك خالهلا القادة الش عان بر 46احلصني لفرتة من الزمن
 . 47الفرسان ، وتربطهم بسلطان تونس عالقة احلمية و التعاون على جماهبة العدو و اقتسام الغناقم

، أحسنها بعمارة أمري تونس  لرغم من معارضة رؤساء البحر ،واختاروا من األجفان اشتغل بربروسا        
، كما زاد من  وحكم البالد احلفصية يف هذه الفرتة السلطان نمد48وأصلبها على جماهبة األمواج و األعداء . 

الحني أكفاء وغناقم  ربط عالقتهما مع الدولة العثمانية والسلطان سليم ، حيث بعث له سفينة على متنها م
مسلوبة ، فزادمها يف األعطيات وبعث إليهما رسوال يبلغهما حتية السلطان ويعلن خضوعهما حتت راية الدولة  

 . 49العثمانية

 استنجاد اهايل املغرب االوسط ابالخوة بربروس -اثلثا

وحىت أمري قسنطينة أبو بكر  وأعيان جباسة   لقد اتصل هبم علماء    ستنجاد أهايل جباية:ا                
احلفصس لن دهتم ،فعمل األخوان على اسرتجاع مدينة جباية اليت ضاعت قبل سنتني من وصلهما إىل جربة ،  
وذلك  لدعم من السلطان تونس ألفا تعد من أمالكه اخلاصة ،وبعد حصار املدينة فشال يف اسرتجاعها وعاد  

،وترجع أسباب اهلزمية أو   50نه يف معركة قاسية مع البحار دوراياألسطول إىل تونس بعد أن فقدا قسما من سف
اهلزاقم اليت مين هبا اإلخوة بربروسة يف جباية إىل سوء األحوال اجلوية ،ووصول املدد اإلسباين يف الوقت املناسب  

 

 . 254، ص  2بوعزيز : امل تصر يف اتريخ اجلزاقر ، ج 46
 . 26كورين شوفاليه ، املرجع السابق ، ص  47

   قام بسلسلة من احلمالت اجلريئة فاكتسب هبا شهرة عظيمة يف البحر املتوسط ، غضافة إىل ذلك افمك يف  جند أن عروج وخالل إقامته جبزية جربة
 نقل املورسكيني وهم مهاجروا األندلس إىل املواىنء وشواطىء الشمال اإلفريقي بعد إبعادهم عن غرانطة . 

 يناء اجلزاقر  جلفنة .األجفان : مجع مفرده جفن ، ومعناه السفن واملراكب البحرية ، وعرف م 

 . 14،  13، ص 1934جمهول ، غزوات عروج وخري الدين ، تصحيح وتعليق : نور الدين عبد القادر ، مكتبة رودسي بن قدور ، اجلزاقر ،  48

   خلفه عرف السلطان نمد و الذي خلف أ ه نمد بن احلسن وكان مشتغال  للهو و اخلمور مهمال ألمور امللك والرعية وتركا مخسة وأربعني ذكرا
 منهم ابنه احلسن الذي قتل مجيع إخوته ، وأبقى على الرشيد و عبد املؤمن ، واشتغل هو اآلخر مثل أبيه يف اللهو واخلمور .

الدولة احلفصية حىت مدينة قسنطينة واليت كان رأسها أبو بكر احلفصي هذا األخري الذي طلب من األشقرين ونعين عروجوخري الدين بينما   * كانت حدود
 كاان يف حلق الواد أخذ مدينة جباية .

 .  104نمود  شاكر : املرجع السابق ، ص  49

  : القاقد آندري دورايAndri Dora ليني ،كانت له أعمال عظيمة وهو سليل بيت من أكرب بيوت مدينة جنوة ،ورث عن  ، من قياد البحر اإليطا
 أبيه فن احلرب وحب املغامرة ،وعشق األمواج ، خدم ملك فرنسا فرانسوا األول مث شارلكان .
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ء بربروسة  ، وكان من مجلة دواعي تفطن اإلسبان وكثرة التحركات يف املتوسط خالل هذه الفرتة ، هو استيال
 51، واعترب هذا العمل سابقة خطرية وأنه جزء من أعمال القرصنة البحرية . على سفينتني من بالد جنوة

 

يف التوجه حنو حقوهلم و مزارعهم  ومن جهة أخرى قلة املؤونة والعتاد وحصانة املدينة ، ورغبة السكان        
 هورهم حنو فكرة اجلهاد وصدوا عن مساعدة  ملمارسة حرفهم وجين ناصيلهم وأتمني أقواهتم ، ومنه َوَلْو 

وما زاد يف أتزم الوضع هو احلصار البحري الذي تعرض له عروج ملدة أربعة وعشرين يوماً حىت نفذ    52بربروسة. 
فلم حترر املدينة يف   ،53 ذلك أن السلطان احلفصي رفض إعطاءهم املدد و املساعدة البارود ، وقلة املؤن ، ويف

املرتني األوليني ، كذلك حدثت للبطل الرتكي جراحة يف احلرب فأصيبت ذراعه ومتادي يف صفره وهو على هذه  
صارى وما معهم  حىت برئ جرحه وخرجا ملواجهة الن –جربة وحلق الواد  –احلال ، فأقام مع خري الدين بتونس 

 54من قوة . 

م  1515م عاما مل تن ح فيه ناولة اإلخوة من حترير جباية وبعدها  1514وكان عام     
 ،55اقرت  من النصر  يف فصل الربيع مثل سابقتها ، ويف املرة األخرية ومع مساعدة األمري عبد العزيز

األتراك واملرتدين عن املسيحية على السواء ،  وانظم إىل عروج يف هذه املدة أفراد عديدون من بني 
سفينة وأطلق عليه رجاله    عروج ، أي األب   12و  10م ، بني  1510وتراوحت عدد سفنه عام 

 

  . جنوة : وهي مدينة ذات طابع جتاري منذ القدم من ايطاليا ،وعناصرها يلقبون  جلنويز 

 . 37،  36عبد الرمحن  جياليل : املرجع السابق ، ص ص  51

   وخضالالالروات كلم من بشالالالار ، وهي جمموعة قباقل متحدة ، متصالالاللة بسالالالفح جبل صالالالغري على سالالالفر الوادي ، هبا فاكهة   225بين العباس : قصالالالر على بعد
استوىل على  وبساتني ، وإبحدى قراها كان الشيخ سيدي عبد   وهو من املرابطني ، وكان من أنصار الرتك يف مواجهة السعديني يف عصر موالي زيدان ،

 م . 1611س لماسة الصفرية عام 

 
   الطرقية ، اليت توجهت يف هذه الفرتة إىل املصالاحل اخلاصالة ، خاصالة سالبق أن ذكران أن العرب ولو عن اجلهاد ، فحسالب رأينا هو قلة التوجه الديين أو كثرة

 املالكي . بعد التفوق بني احلفصيني و الزاينيني و السعديني و الصراع بني القباقل املتفرقة ، وانتشار طابع اخلرافة على العباد أكثر من املذهب

 . 272،  271عثمان ، الكعاك : املرجع السابق ، ص ص  52

 . 272نفسه ، ص  املرجع 53

 . 41،  40جمهول : املصدر السابق ، ص ص  54

 يف البالد  عبد العزيز : األمري احلفصالالي و املكلف جببهة القباقل من طرف السالاللطان احلفصالالي ، كان ملكا على قلعة بين عباس وينتمي إىل أسالالرة ذات نفوذ
م  1559ا لعروج خالل ناوالته يف الوصالالول إىل جباية ، قضالالى عليه صالالاحل رايس عام القباقلية الصالالغرى ، حتالف مع ابن القاضالالي و األتراك وقدم عوان كبري 

 عندما زادت قوته ونفوذه يف البالد .

 . 273،  272عثمان  الكعاك : املرجع السابق ، ص ص  55



وبعد التعاون مع السلطان سليم   56عروج وذلك كعالمة على احرتامهم له واعتمادهم على زعامته . 
عشر سفينة ، وناوالته يف الرب بدل البحر ، ومساعدات ابن  األول و املدد الذي أرسله و املقدر أبربعة 

 57الذي حاصر اإلسبالان من جهة البحر متكن عروج من اسرتجاع مديالنة جباية .   القاضي

وبعد ذلك رسى األخوان مبدينة جي ل لقضاء بعض مآرهبما ، وكان إ ن تلك الفرتة حتت                 
،ومتكنا من استعادهتا  58م ، فالتمس سكان املدينة املساعدة منهما 1260منذ عام  سيطرت اجلنويز

م ، واختذاها قاعدة هلم بدل حلق الواد ، كون املدينة قريبة من احلوض الغريب للبحر   1514عام 
 . 59املتوسط من جهة ، والت لص من مضايقات السلطان احلفصي من جهة أخرى 

امللك اإلسباين فردانند ،وكان اإلخوة استقروا   قد  شر حتري سواحل املغرب ، تويف ويف فرتة كان عروج          
 مبيناء جي ل الصغري الواقع على الساحل القباقلي إىل الشرق من مدينة اجلزاقر.

 دينة اجلزائر:  ماستنجاد أهايل 

لعروج وا أن يطلبوا  م لتقدمي شكوى 1516انتقل وفد من سكان مدينة اجلزاقر اىل جي ل عام          
مساعدهتم ليتغلبوا على الوحدة اإلسبانية املتمركزة يف ص رة البنيون ويضعوا حدا للضريبة السنوية املفروضة  

بعد أن تكونت مسعة جيدة وحسنة لألخوة يف نفوس سكان اجلزاقر ، خاصة أفم سئموا سياسة  ،60عليهم
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  هلذا اجلزء من املوضوع أن احلفصيني بتونس كانوا خيشون من عروج كثريا حفيضة   تكاد الرواايت التارخيية جتمع وحسب ما استطلعناه من خالل دراستنا
عند ناولته    منهم أنه سوف يزداد قوة وسوف جتتمع حوله األمة ، فيصبح هو اآلمر و الناهي يف جزء املتوسط الشرقي ، فلهذا جند قلت املساعدات واملدد

 . -سليم األول  – سليم ايوز حترير جباية أو جي ل لوال تدخل السلطان العثماين
  م   1516جانفي  23جند أن أمري قلعة بين عباس عبد العزيز قد بذل جهودا كبرية لفك احللف املوجود بني ابن القاضي وعروج ، وقد جنح يف ذلك يف

 ، يوم وفاة فردانند .  
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 ل اليت كانت بيد األخوان يطلبون محايتهم  كما سبق  ، فبعث أغلب السكان رسال إىل مدينة جي الثعالبة
وأدركت محية اإلسالم عروج ملا وصلته أنباء اجلزاقر ، واست ار   تعاىل يف الذهاب إليهم ، فأوصى   .61وأشران

تلك الناحية أي جي ل وسكافا أن يلحق به أخوه خري الدين عند قدومه وميد له املساعدة إن احتاج إليه ،  
وملا وصل خري الدين إىل جي ل قادان من تونس ، أبلغه سكافا ما تركه عروج من وصااي ، فأرسل له ماقتني  

 62ومثانني جفناً . 

ويف هذه الفرتة وصل األخ األكرب لإلخوة عروج وخري الدين ، إنه إسحاق ، فقد كان مقيما  
هناك ، فأكرمه وفرح كثريا لقدومه وساروا يف أساطيل    لرجوع إىلإبقليم الروم ، ومل يسمح له خري الدين 

 63ض مة يغزون النصارى ويدعرون وجودهم  لتوسط . 

قر على منت سفينتني حتمالن ألف تركي ، وهي أول قوة تدخل اجلزاقر من طرف دخل عروج مدينة اجلزا           
جندي ومعدات حربية حديثة ، ولكن هذا الوضع أساء سامل التومي   280األتراك ، مث دخل خري الدين ومعه 

 64وتذمر ، فحاول مع بعض أعوانه التآمر ضدهم واعرتاض فتحاهتم 

القوة اليت أتى هبا عروج إىل اجلزاقر ، فهناك من يقول حسب ما ذكر   وختتلف املصادر يف ذكر              
مسلحني   من املوريني 3000تركي مسلحني  لبنادق و  800هايدوا سابقا ، وهناك من يقول أنه أخضر 

جندي   2000 ملدفعية و البارود واملؤونة وأدوات احلرب ، وجاء عروج عن طريق الرب ، أما البقية املكونة من 
 280فكان هدفهم الغناقم والكسب فقط ، وأشار آخر أبن عروج قدم على منت سفينتني حربيتني وحلق به 

قطعة مدفعية كبرية ، وقدم خري الدين على منت أربع سفن صغرية عليها جنود كثر   15تركي وأربع سفن صغرية و 
قر إال بعد أن يسوي بعض  ، ولكن عروج أىب أن يدخل اجلزا  65وحتت قيادة أخيه إسحاق لن دة عروج

حسا ته مع أحد قادة شرشال ، وكان يسمة قار حسن ، وكانت املدينة من أروع املدن املتوسطية ، إذ هبا ميناء  

 

 رتحال فاستقروا مبنطقة التل ،وتغلب عليهم قبيلة توجني ، أايم كانوا  لتيطري مث ملكيش ، ووالة  الثعالبة : من قباقل املعقل اهلاللية ، كانوا عاجزين عن ال
م ، وأدوا املغارم للحفصيني و املرينيني ، وكان رأسهم أول األمر بسام بن ثعلب بن علي ومر به ابن مترت  7اجلزاقر ، مث انتقلوا إىل متي ة أواخر القرن 

 .  370، ص 2زاين على الدخول حتت طاعتهم ...أنظر مبارك امليلي : اتريخ اجلزاقر يف القدمي و احلديث ، ج فأكرمه ، مث أجربهم بنوا

61  Diego heado : OPCIT , p17 . 
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64  Diego haedo : OPCIT , p17 . 
  ، وهم سكان مغربيني يقيمون جببال جي ل .املورييني : نسبة إىل املور 
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قابل للتوسع ، وأبقل التكاليف ،وحتتوي حياهلا على مواد كثرية لبناء السفن البحرية ،وأخريا فهو أقرب الطرق إىل 
 .66ساعة ، وهزم عروج خصمه وطرده من البالد  20ث نقطع هذه املسافة خالل جزر البليار وإسبانيا ، حبي

، اهل وم على النصارى و التكثيف منها ،   ومن أهم  األعمال اليت م قام به عروج حينما تواجد  جلزاقر      
، وكان النصارى إذ ذلك قد شددوا على  67، وقطع عليه املياه و املؤونة  وشدد احلصار على حصن الص رة

،فأمجع عليهم عروج جبيش قوامه ثالث ماقة وعشرين جفنا ومخسة   أهل املدينة ورموهم  ملدافع و املكاحل 
 . 68عشر ألف مقاتل  

م ، وكان تعيينه   1516عام واجتمع أهل العقد واحلل ، وأسندوا لقب أمري اجلهاد لعروج وكان هذا           
،لكن سكان املدينة غري أّن سليم التومي قد   69هذا حاجزا ومانعا من وقوع اجلزاقر يف يدي اإلسبان مرة أخرى  

رأى أن حكمه قد ذهب فانسحب إىل محاية قبيلته يف متي ة ،وكان هذا مبثابة مؤامرة إلخراج الزاقرين الذين 
،بعد أن سيطر عروج على املدينة وميناقها  70دهم شيخ الثعالبة و اإلسبان أصبحوا غري مرغوب فيهم ، فتعاون ض 

أمر بصك العملة وحتصني القصبة ، ونصب فيها مدفعية صغرية ، ووضع عليها حامية صغرية من األتراك ، كما  
قد جلأ إىل النصارى اإلسبان   ،بعد هذه اإلجراءات جند أن سامل التومي71أمر أهايل جي ل  لعودة إىل بالدهم  

، ويبدوا أن سامل هذا كان حيضى بشعبية وحب اجلماهري فقد التف حوله العامة ، و السبب يف  72يف مدينة وهران
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  روج إىل اجلزاقر و يف بداية أتسيس حلكومة الدولة اجلديدة ، أزاح أبناء األوجاق و السكان األصليني من مناصب احلكومة ،وهم ما عرف عند وصول ع
 .  30بال " قلري " ، أو ما عرف  لكراغلة ، وأراد دولة من رعاايه ...أنظر وليام ، سبنسر : املرجع السابق ، ص 

 رأسها الثالثون سنة لقيام دولة مدينة اجلزاقر لكورين شزوفاليه ، أن سكان احلصن ونتي ة للحصار املضروب عليهم  ، كانوا   تشري املراجع األجنبية و على
قربة ماء ومؤونة ال  15م أنه بقيت  1516أوت  8جيلبون املاء من ماروقة ، وبعث على اثرها نيكالس اخلامس حاكم احلصن إىل حاكم إسبانيا يف 

 ...اخل . شحص  200تكفي 
 .  164عبد القادر  حلمي : املرجع السابق ، ص  67
  ليربة من احل ارة . 30ومن اآلالت احلربية اليت استعملها عروج يف حصاره احلصن من نيق ميكنه إطالق قذاقف تزن الواحدة 

 .  40،  39جمهول : املصدر السابق ، ص ص   68

 . 30كورين  شوفاليه : املرجع السابق ، ص  69

 .  31جمهول : املصدر السابق ، ص  70

 . 46صاحل  عباد : املرجع السابق ، ص  71

   . كان سامل التومي قد رشح حيي وهو ابنه البكر ليتوىل مهمة ملك ورآسة الثعالبة ، لكن هذا مل حيدث مع قوة األتراك 

 . 47،  46املرجع نفسه ، ص ص  72



، لقد كشف سامل  73ذلك أنه خلصهم من هيمنة السلطان أبو زاين نمد الذي كان كثريا ما يؤذي السكان 
 .  74بان  التومي أسرار األخوان بربروسة إىل اإلس

عمل عروج وهو املعروف  حلكمة العسكرية و الدهاء احلريب على إعادة الفار إىل بالده مظهرا له الوالء         
،  75، ملا كان ذلك الرقيس السيئ يتأهب لصالة الظهربقماش عمامته وهو يف احلمام  والطاعة ، فقام بشنقه

 . 76ولكن عروج مل يظهر جرميته ، فقد أخفى األمر وقال أن الرجل اختنق يف محامه خمافة االنقالب الشعل  

فأخذ القتيل على صهوة احلصان إىل املس د الكبري حيث ودعوه الوداع األخري كملك ملدينة  
لصل الذي مل يت اوز  ، بعد أن أزاح ابن سامل التومي ،وهو ا78، ونصب عروج ملكا على اجلزاقر77اجلزاقر

، واعترب عروج نفسه غري مسؤول عن تنفيذ معاهدة الذل و العار املربمة مع  79احلادية عشر من عمره 
 80الكفرة . 

 

م ، بقيادة ديغو ديفبريا ، من مدينة قرطاجنة ،   1516سبتمرب  30أسطول إسبانيا يف  وقد غادر           
مقاتل ، وهناك من أشار إىل أن   1500فينة نقل على متنها سفينة حربية ، وس 320وتكونت احلملة من 

األمر الذي جعل الزايين يرسل بكتابه فقد   81رجل. 8000سفينة على متنها  80إىل  60العدد مكون من 
يعين   – تش ع واستأنس هبذه احلملة وكتب يقول :» ...موالان الفاضل لقد أوصى أيب يب إىل امللك رمحه   

 

 . 72،  71العثمانيني اجلزاقر ، اجلزاقر ، ) بدون اتريخ ( ، ص ص عبد احلميد  بن أشنهوا : دخول األتراك  73
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 ديغوديفريا .مصادر تركها ار ب السفن ، وكذلك رساقل نيكوالس اخلامس حاكم قلعة البنيون ، وهي تقارير مل تصل قاقد احلملة 



أين يف خدمته ويفعل يب ما يشاء ...و الذي   Docorlosن أان حتت محاية الوايل دوكورلوس و اآل –فردانند 
  .»...82أحتفظ به منكم هي املنطقة املمتدة من الشلف إىل قرب الرومية

وكتب ديغو دو فيبريا بدوره رساقل دعم ليتهيأ لله وم على مدينة اجلاقر ، فكتب إىل حاكم حصن              
الص رة احملاصرة من طرف األتراك ورسالة إىل أيب عبد   الزايين ملك تنس وإىل اخلونة يف اجلزاقر ، ورسالة إىل  

» ...أيها الشريف الش اع و السيد األمني ،وصلنا وفاة والدكم األمني ولذا   حيي بن سامل التومي يقول فيها : 
على الرتك ومن ساعدهم من الرببر ... وإن الكاردانل قد   هتيئا ملساعدتنا عندما نصل اجلزاقر ...ومنه القضاء

 83 » محلين وصية ختص شرفك وشرف أهلك... 

ونتي ة الفوضى اليت وقعت فيها جيوش النصارى لفتوا انتباه األتراك املتفطنني ، وجرت معارك حسب هلا          
وعم فيهم القتل ، وأجرب   – ص رة قلعة ال –عروج ألف حساب ، خرج على إثرها ملالقات عدوه يف عقر داره 

 .84حيمل أذايل اهلزمية   ديغوا على االختباء حىت النهار والتحق بسفنه ورجع إىل بالده

وهذا االنتصار زاد من هيبة عروج يف البحار؛ وتثبت أقدامه يف مدينة اجلزاقر، وقضى على أعداء            
احلكم وصل فيه حىت تلمسان ، فكان له الشرف يف تكوين  ، وبعدها أسس لنفسه ضر  حقيقيا من 85الداخل

 .86لدولة مدينة اجلزاقر وتنظيمها النواة األوىل

 

   ، دومورلوسDocorlos  وهومن القادة العسالالالالالكريني اإلسالالالالالبان الذين قدموا يف بداية القرن السالالالالالادس عشالالالالالر عندما مت االسالالالالالتيالء على مدينة وهران و :
 املرسى الكبري ، وقد عني واليا على املدينة من طرف امللك فردانند .

  يقع قرب مدينة تيبازة ، وقد مثل به امللك الزايين احلدود للملك احلفصالالالالالالالالالالالالالالي ، فقد وصالالالالالالالالالالالالالالل منه إىل فر  قرب الرومية : وهو موقع أثري ال يزال حلد اآلن ،
 الشلف .
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83Andrer  Berbrugger : Le Peguou d'Alger , Alger , (sans) , p29. 
   األهداف الضالالالالالعيفة ، كما فعلت فرنسالالالالالا عندما وجدت سالالالالاليدي فرج أضالالالالالعف نقطة ، فاإلسالالالالالبان مل حيسالالالالالبوا أن  ب الواد املعروف أن القوات املعادية حتدد
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 أهم أعمال عروج خالل هذه الفرتة 

م بسكان املدن اجملاورة كالبليدة واملدية ودلس ومليانة وجزء  1518م و 1517 كما دفع هذا االنتصار مابني     
من بالد القباقل اىل مبايعة عروج أمريا عليهم  و قد أقام خري الدين على بالد القباقل ونصب عليها من طرف عروج 

 .87حيث كانت إقامته بدلس

ك إسبانيا وطلب منه املساعدة لطرد الوجود الرتكي  حاكم مدينة تنس موالي أبو عبد    راسل ملأما         
م على أخذ مدينة تنس ، فتقدم إليها جبيش من  1517خري الدين يف شهر جوان  فعزم 88خشية زوال ملكه

القادمني من الشرق ، من أتراك ومغامرين ومن أعالج   املشارقة ، ألن أغلبية اجليش الرتكي كانت من اجلند
ومن أسباب تفكري عروج خري الدين يف مدينة تنس أن   .89ومجاعات من سكان البالد الواقعة شرق اجلزاقر

حاكمها محيد العيد نظر بعني العدو و الكراهة إىل اإلخوة ، خاصة وأنه عايش نكبت سليم التومي ، ف هز هذا  
كعادة عروج مل ينتظر قدومه إليه ، فقد خرج ملالقاته على حني غرة يف عقر داره ،وقد وضع خري  و  األخري محلة

 .90الدين مكانه يف مدينة اجلزاقر ، ألنه ال يزال مت وفا من ردة فعل أهلها  

لس يشرف عليه  ومن أهم االعمال اليت قام هبا يف هذه الفرتة قسم املنطقة اىل قسمني قسم شرقي مركزه د                
خري الدين وقسم غريب مركزه اجلزاقر يشرف عليه بنفسه ،وقد اعترب هذا التقسيم بداايت التنظيم االداري  جلزاقر  
،النه قسم مناطق النفود اىل منطقتني وكل منطقة هلا حاكمها وذلك قصد تسهيل التدخالت العسكرية ومحاية  

 لعثمانيني. احلدود ووضع املناطق الغري امنة حتت محاية ا
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 تلمسان تستنجد 

 حصار قلعة بين راشد واستشهاد إسحاق                              

، وكان بلغ مسامع عروج أن  91مل يكن املقام بعروج مبدينة تنس حىت جاءه وفد كبري من مدينة تلمسان        
،وكان أبو 92أخوان قد عزهلما من ملكه سلطافا قد أضر أبهلها وعمهم جوره و لمه فثىن عزمه إليها ، وكان له  

محو الثالث الذي تسلم مقاليد احلكم مبساعدة اإلسبان طبعاً مقابلة التبعية هلم ، لّّب عروج طلب األهايل واجته  
صوب تلمسان ، بعد أن است لف أخوه خري الدين على اجلزاقر ككل مرة ، مازال ال أيمن على ما يف قلوب  

البطل طريق اهلضاب الداخلية حىت ال يصطدم  لنصارى من انحية وهران فيقطعون   الناس من انقالب ، فاختذ
، وهي هبوارة ، ترك أخاه إسحاق مع فرقة من اجليش ليكون يف  ،وبعد وصوله إىل قلعة بين راشد 93عنه طريقة 

طوة الكربى  محايته من اخللف، وهي خطة رجل ال يؤمن على نفسه من طباقع الرببر والنصارى ، وبعد هذه اخل
 94شعر اإلسبان أن مصاحلهم يف خطر .

فارس  6000وعند اقرتاب عروج من تلمسان وجد جيش أبو محو يف استقباله يف تعداد عظيم يقدر بال           
رجل حياولون صده ، فنشبت حرب ضارية بني الطرفان ، افزم فيها أبو محو رغم كثرة جيشه ، إال أن   3000و 

ومن سياسة عروج ودهاقه أنه جعل أهل املدينة ينثلون  ، 95التكتيك العسكري كان ينقصانه احلصانة والقوة و 
عليه من كل انحية ويتلقونه  لطاعة و املكرمة ، فلما رأى سلطافم هذا األمر زاد األمر سوءاً عليه ، وأدرك أنه ال  

 .96مع مجيع أمواله وذخاقره حىت جلأ إىل فاس مست ريا بسلطافا من بين مرين طاقة له بعروج ففر من تلمسان
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 م1518معركة تلمسان واستشهاد عروج          

بعد أن متكن عروج من تلمسان منع أهلها من التعامل مع اإلسبان وتقدمي املدد هلم ، فضاقت أحواهلم ،        
» أنتم   ان كما سبق الذكر ،وملا بلغ األمر اإلسبان ردوا عليه قاقلني :فاستغل أبو محو الثالث الفرصة وراسل اإلسب

مل تطلب منا مددا ولو كنت فعلت لنصرانك ووجهنا لك ما تريد و اآلن قد أنعمنا عليك مبا تريد فتوجه لعدوك  
 97«.  وحنن معك .

سبيل غاييت ، واست لص به  وراسلهم مرة أخرى فقل هلم: » مدوين حبملة وافرة من املال و الرجال ألنفقه يف  
املدينة من يد األتراك ،وحني ترجع العمالة إىل يدي ترجعون إىل ما كنتم عليه من إمدادكم  لزرع واألنعام وساقر  

وما زاد يف أتزم الوضع هو انضمام أبو زاين املسعود الثالث إىل صف عمه أيب محو ،   98«.  ما حتتاجون إليه .
إيقاف هذه املشاغبات ، فقتل أ  زاين وكل املناوقني له ، واغتنم اإلسبان هذه املرحلة  لذلك مل جيد عروج بداً من 

املضطربة ، فاخذ حاكم وهران يستعد ملهامجة قلعة بين راشد ، و يف نفس الوقت انتبه عروج هلذه العملية من  
 99جانب اإلسبان فوجه أحد قواده إىل حيث أخيه إسحاق

د هذا ميتد على طول حنو مخسني ميالً من الشرق إىل الغرب ،وعلى عرض يقرب من مخس  وإقليم بين راش             
وعشرين ميال ، جهته الواقعة جنو  كلها سهول و الواقعة قاال كلها مرتفعات ، لكن أراضيها معاً صاحلة للزراعة  

ان ويزرعون احلقول و الكروم ،  ، وينقسم سكافا إىل قسمني فأهل املرتفعات يسكنون دوراً الققة جداً مبنية جبدر 
وقد أمد النصارى أ  محو بسبعة آالف دينار ذهبا واخذوا منهم رهنا   100ويشتغلون بساقر ضرورايت احلياة . 

على هذا أبخذ ستني من أبناء أشياخ عربه ، فاجتمع له اخليل حنو اخلمسة عشر ألف ، وخرج النصارى ممدين له  
خبمسة عشر ماقة ، فلما مسع خري الدين بذلك ،وجه جيشا إىل قلعة بين راشد وأّمر عليهم أخاه إسحاق ،  

وتقاتل الفريقان وكان النصر لطاقفة اإلسالم ، فقتلوا منهم سبع ماقة ،وأسر ثالث ماقة ودخل املسلمون القلعة ،  
أما اإلسبان فقاموا بتنصيب املدافع يف حني خيرج املسلمون يرموفم هبا ، فاستشهد الكثري منهم ، ورجع الباقون  
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النصارى حبفر اخلنادق و األنفاق وملؤوها  لبارود مما أدى  إىل القلعة ،وبقوا يف احلصار حنو ستة أشهر ، فقام 
 .101 نف ارات داخل القلعة ، هذا ما جعل احملاصرين يعقدون اتفاقا مع العدو  

 

 

                  

وجاء يف مضمون هذا االتفاق أن يرد اإلسبان األسرى جليش املسلمني ، وخروج احملاصرين  
رجل من احملاصرين املسلمني ، وعندما شرع   16احملاصرين اإلسبان جبملة أمتعتهم ، وأن يكون بيد 

املسلمون يف اخلروج خرق اإلسبان االتفاق وشرعوا يف اخذ متاع املسلمني واستذالهلم وهذا ما أدى إىل  
 102اندالع احلرب من جديد . 

ماقة رجل بقيادة القاقد   وزادت إسبانيا إمداداهتا إىل محو الذي قدمت إليه قوة مقدرة بال ثالث              
، خرج اجلنود األتراك من القلعة بقيادة إسحاق ليهامجوا معسكر  من نفس الشهر 15ماراتن درغوط ، ويف 

أيب محو و اإلسبان ليالً ، غري أن الطرف الثاين متكنوا من ردهم بعد أن قتلوا وجرحوا عددا منهم ، ومل يفقد  
بعد أن استسلم، وقد اختلف   د متكن العدو من إسحاق وقاقد قواتهالنصارى إال قتيلني وبعض اجلرحى ، لق

يف أمر إسحاق ابن يعقوب ، فهناك رواية تذكر أنه قتل من طرف سكان القلعة الذين انقلبوا عليه ، وهناك  
رواية أخرى تذكر أنه قتل من طرف إتباع أيب محو ، ويف فاية األمر استوىل سلطان تلمسان على القلعة ، مث  

رغم هذه البطولة اليت قام هبا النصارى   .103ذهب هو ومن معه إىل تلمسان وحاصرها ملدة ستة وعشرين يوماً 
القلعة ، فذهب حاكم   موعمالؤهم من بالد املغرب ، إال أفم أدركوا أفم ال قبل هلم مبهامجة عروج رغم افتكاكه 

وهران دوكماريوس املاركي إىل إسبانيا ملقابلة امللك العظيم شارلكان ، فأطلعه على اخلطر احملدق  ملستعمرات  
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وقوة عروج البحرية واحلربية ، فاستحسن هذا األخري تدبري حاكم وهران وأرسل جيشا عرمرم نزل بوهران عام 
 104م . 1518

ى إثر القتال الذي جرى  لقرب من القلعة ،ومل حيتمل مقتل أخيه إسحاق ومن معه  مل يتمكن عروج عل          
، ينتظر إمدادات من قبل سلطان فاس املريين تنفيذا للوعود اليت كانت بينهما ، وقيل أبن  فاجته صوب قلعة املشور

سب ، ضاق على إثرها احلصار  امللك املغريب بعث املدد عرب طريق مليلة فطال به الطريق ومل يصل يف الوقت املنا
رجل ، لكن اخلديعة تن ح أحياان ، فيما ال ين ح السالح ، فعند جميء عيد   500على عروج ومل يبق منهم سوى 

الفطر تقدمت مجاعة من املسلمني وطلبت من حراس املعقل السماح هلم إبقامة صالة العيد يف مس د املشور فأذن  
دخل املس د حىت أخرجت السالح وشرعت يف قتال األتراك فتصدت هلا هلم بذلك ،وما كادت هذه اجلماعة ت

مجاعة عروج، فقرر هذا األخر اخلروج من املشور حنو بالد الساحل وكان اإلسبان يرتصدونه ، وجرت بينهم معركة  
 إىل  ،استشهد بعد هذه املعركة كل رجال عروج وبقي يدافع عن نفسه لوحده ضد القاقد كارسيا اإلسباين 105عنيفة  

، فقاموا بنزع رأسه وساروا به حنو وهران مث أرسل يف كيس إىل إسبانيا مث انتشر إىل معظم  أن متكن منه النصارى
وفرحا هبذا النصر أخذت مالبسه   .106وم  جري دول أور  ، وكانت فاية رأسه هذا أن وضع يف دير القديس سان 

إىل إسبانيا واخذوا يطوفون هبا يف الشوارع و األفج تطمينا ألفئدة السكان اململوءة غيضا وحقدا على املسلمني ،  
ويروى أن جثمانه قدم به إىل العاصمة فدفن جبوار ضريح سيدي رمضان ، وقربه من ميني الداخل للضريح متميال  

 .107جبدران املس د  

ويدفع هلم سنواي عشر ألف    وأعاد اإلسبان أ  محو الثالث احملتضر على أن يكون حليفهم ضد األتراك ،      
صقور رمزا خلضوعه واست ذانه لإلسبان ،ويف هذه السنة جدد خري الدين   6فرصا و  12، و دوكة أو بياسطر

 108، الذي أنشأه بلكني ملك صنهاجة من قبل .سور مدينة اجلزاقر

 

 . 28نمد الطيب  عقاب : املرجع السابق ، ص  104

   هال ، وسكنها والة دولة املوحدين ،وبعضهم يقول ملوك بين زاين ، مسي املشور ألفم 540قلعة املشور : هي من اآلاثر القدمية مبدينة تلمسان بين عام
 كانوا ينصبون فيه ديوان وزراقهم ، وبقيت منه بقااي إىل يومنا هذا ...أنظر جمهول : غزوات عروج وخري الدين . 

 .  193،  192دين : الرجع السابق ، ص ص أمحد توفيق امل 105

   سنة ، و املكان املسمى مقطع وادي امللح أو  50هال ، وعمره يومئذ  924م ، شهر مجادي األول سنة  1518تويف عروج يف شهر مايRio , 

Salado  . وهناكمن يقول عند جبال بين موس ،يوم عيد الفطر ، وهناك من قال قرب جبل بنيت يزانسن ، 
 .  34جمهول : املصدر السابق ، ص   106

 .  44عبد الرمجن جياليل ، املرجع السابق ، ص  107

 . الدوكة أو بياسطر : عملة إسبانية 
   مرت ، وبط بني املدينة وجزرها ميشي .  4مرت ، وعلوه  25مرت وعرضه  200وهو بناء مكسر لألمواج على طول 

 .  44عبد الرمحن  جياليل : املرجع السابق ، ص  108



أما موقف خري الدين من مقتل عروج فقد استسلم ألمر   تعاىل ، وكان قد أدركه فصل الشتاء ، فلم            
يقدر على احلركة فيه ، فلما انصرم الفصل ودخل فصل الربيع خرج على محلة كبرية احتوت على سبع ماقة مقاتل  

سلطان تلمسان ، وقد كان ختوفه من   من اجليش وعشرين ألف فارس ، وبقي حيرس العمالة خوفا عليها من
الناحية الغربية ، فبعث إليهم قاقال : " إن قدم إليكم فأعطوه يدي الطاعة  اهرا أو صانعوه هبدااي متوهون عليه  

هبا لئال يلحقكم ضرر من انحيته " ، فلما دخل السلطان إىل عمالة خري الدين فما يليه من انحية الغرب أطاعه  
 109بطلهم خري الدين .  أهلها كما رسم هلم

ومما قيل عن عروج بعد وفاته ، أن سبب قتله هو أّن اجلزاقريني راسلوا حاكم الربج اإلسباين سراي واتفقوا معه        
أبن يقتل مجيع األتراك،وأن يضعوا أنفسهم حتت محاية النصارى أفضل من العنصر الرتكي الذي مل يعرف كيف  

كلم من تلمسان بينما كان فارا مت ها إىل   92ؤرخني أن عروج قتل على بعد  يتحكم يف البالد ،ويذكر أحد امل
يزانسن ،وذكر شارل آندري جوليان ، وهكذا انتهت يف سن األربعني عاما هذه احلياة اجمليدة يف ميدان املغامرة ، إنه  

طيع أقلية عاملة حتقيقه يف وسط  الرجل الذي أنشأ القوة العظيمة ملدينة اجلزاقر و البالد الرببرية ، أدرك مدى ما تست
 .110مليء  ملنافسات ، أن يؤسس دولة إسالمية قوية 

  

 حملور الثالث ا 

 اجلزائر العثمانية و أهم أعمال خري الدين هبا

 ربط اجلزائر ابلدولة العثمانية- أوال

كاسر سلطان الع م  وكان سلطان آل عثمان يف هذه الفرتة يقال له سليم خان ،كما سبق الذكر ، وكان        
وفاتح إقليم مصر وساقر ممالك العرب أويل الشمم ، جلس على حتت سلطنة ،ومل تطال أايمه هبا لكثرة سفكه  
للدماء إذ جرت عادة   س حبانه وتعاىل بذلك يف كل من يتعود سفك الدماء ، وتوىل بعده سليمان االبن  

وحات كثرية ، منها فتح رودس وقد أنزل أهلها األمان ،  البكر ، مكث يف السلطنة تسع وأربعني سنة ، وله فت
وفتح األنكرس وقالع كاتورا و بودن و أيلوق وراجة و برقاص وحاصر قلعة بتاق و بيح ، كما فتح العراق وقلونية  
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.كان اتصال اإلخوة  111م، وفيها وصلت الدولة أعز وأكرب قوهتا و أايمها من سليم إىل سليمان 1537عام 
م ، بعد عودهتما من الغزو يف البحر غامنني ، فبعثا رسالة إىل سليم   1518ل مرة  لباب الالعايل عام بربروسة أو 

األول ومعها هدية عظيمة ، ورد عليهم السلطان إبرسال قوة عسكرية مكافأة هلما على هديتهما ، وتعترب القوة  
هم لرببروسة على الغزو يف البحر ال  أول فرقة عسكرية تدخل اجلزاقر رمسيا من طرف آل عثمان ، تش يعا من

 112كممثلني هلم  جلزاقر .

لقد رأى خري الدين  دئ األمر أن اإلسالبان سوف يتوجهون إىل اجلزاقر ومل تكن له القوة الكافية         
ملواجهتهم ، خاصة أن قبيلة الثعالبة يف املتي ة اليت كان إبمكافا أن جتند آالف الفرسان ، قبل أن يشتتها الرتك ،  

 يقوموا أبي تسرع أو ه وم على املدينة ،  كانت تتحني الفرصة لالنقضاض عليه ، غري أن ال هذه وال تلك مل
لقد عرب خضر عن نية الرحيل و العودة من حيث جاء بعد أن فقد مجيع إخوانه ،وهو نشاط البحري أو النزوح  
إىل مدينة ساحلية أخرى ، لكنه ملا رأى النصارى يعودون إىل وهران بعد أن نصبو عاملهم أ  محو على عرش  

ء من قواهتم إىل اسبانيا ، عدل عن رأيه وأخذ برأي رفاقه ورأي أغلبية العلماء رأي مجيع  ، وأرسلوا أجزاتلمسان 
كانت األوضاع يف اجلزاقر مضطربة ومتدهورة ، خاصة    .113من أحبه  لبقاء يف املدينة حلمايتها ورد العدوان عنها  

وحبكمه ، وقيام ثورات يف    بعد معركة تلمسان ، خاصة أن سلطان بين حفص طلب من خري الدين االعرتاف به
، كما أن اإلسبان املنتصرين سيندفعون ال نالة بقوة حنو اجلزاقر للقضاء ، وشرشالعدة مناطق يف زواوة و تنس

على خري الدين الرامي إىل السيطرة على الشمال اإلفريقي ، إن هذه احلالة املرتدية اليت وجد خري الدين نفسه  
عة ، فلم يكن له إال إ هار الوالء إىل السلطان سليم األول الذي كان يف أوج قوته ،  فيها ، وأوضاع خارجية طام

ويف احلقيقة أن خري الدين قرر   .114مصر و الشام  –حيث أصبح يسيطر على جزء مهم من العامل اإلسالالمي 
الزمة ملواجهة اخلطر االستعانة  إلمرباطورية العثمانية حىت يتمكن من احلصول على املال و القوة العسكرية ال

احملدق به  ، خاصة أن إسبانيا كانت تتزعم العامل املسيحي وتعترب القوة املهيمنة يف قال إفريقيا وجنوب أور  ،  
 

م،   1973، دار الكتاب الشرقية ، تونس ،  1احللل السندسية يف األخبار التونسية ، حتقيق : نمد حبيب العميلة ، قعلي بن نمد األندلسي :  111
 .  86،  85، ص ص  2ج
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وحتقيقا هلذا اهلدف قام اخلضر ببناء أسطول حريب جمهز بوحدات حبرية خفيفة وسريعة احلركة ، كما أن خوف  
ا قد ع لت بتحرك خري الدين لكي يقوم بتوثيق هذه العالقة مع آل عثمان  القيادات الداخلية من فقدان سلطاف

، لقد عزم خري الدين قبل هذه الت هيزات على السفر إىل الروم ألجل الغزو ومواجهة هذه األخطار من 115
تركت  هناك ، ومجع أهل البالد وقال هلم :» إين عزمت السفر إىل حضرة السلطان ، وأمنت بالدكم من العدو مبا  
فيكم من جهاد ، ومن وصلب إليكم من أهل األندلس ، وما تركت عندكم من عدة ، لقد تركت أكثر من  

» أيها األمري ال تطيب   مدفع ومل يكن يف بالدكم مدفع واحد« ، وما خاطبه به الناس أفم قالوا له : 400
 يسألك عنهم« ، ومن مجلة ما خاطبه به  أنفسنا بفراقك وال نسمح لك بذلك ، فاهلل   أمة سيدان نمد فإن  

» أيها األمري يتعني جلوسك يف هذه املدينة ألجل حراستها و الذب عن ضعفاء أهلها ، وال   العلماء أن قالوا :
رخصة لك يف الذهاب عنهم وتركهم عرضة للعدو « ، فعند ذلك قال هلم خري الدين : " أنتم رأيتم ما وقع من  

ؤمن عواملهم وقد  هر يل من الرأي أن نصل بيدان بطاعة السلطان األعظم موالان سليم  الالعبني الكفار وال ي
."116 

رضي أهل املدينة  قرتاح خري الدين ،وكتبوا كتا  كما أمرهم وكتب هو كتا  آخر ،وعني أربعة أجفان         
برسم السفر إىل السلطان ،وقدم عيهم رجال من خواص أصحابه امسه احلاج حسني ، ووجه صحبتهم هدية  

زاقريني إىل السلطان سليم ،  عظيمة من مجلتها أربعة رؤساء من النصارى العظام ، فوصلت أجفان املسلمني اجل
فلما رسوا  لقسطنطينية وقابلوا قصر السلطان رموا على حسب ما جرت عليه العادة مدافع كثرية ونزلوا بتلك  

 .  117اهلدية إىل الوزير األعظم فأعلم السلطان بقدومهم وأوصل إليه ما جلبوه معهم  

ية لوثيقة تركية نفو ة يف دار احملفو ات التارخيية إبسطنبول  وقد نشر الدكتور عبد اجلليل التميمي ترمجة عرب        
م  1519نوفمرب  3أكتوبر إىل  26، وهي رسالة أهايل اجلزاقر على اختالف مستوايهتم بتاريخ  6456حتت رقم 

ضاة  ، وكان هدف خري الدين ربط مصري اجلزاقر رمسيا  لدولة العثمانية ، رسالة موجهة  سم مجيع الطبقات من الق
واخلطباء و األقمة و الت ار واألعيان وكافة السكان ، ،وهذا دليل على رغبتهم اجلانة يف الت لص من الذل وهيمنة  

 118النصارى اليت بدأت تتالشى من موانئ املغرب . 
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سواه  » ...إن أهل مدينة اجلزاقر هم عبيد السلطان العثماين ، ليس هلم أحد  وجاء يف نص الرسالة ما يلي :        
، يل أون إليه يف موقفهم احلرج استفادوا أبفضال    عروج يف مدافعة الكفار ، ألنه كان انصر الدين و احلامي  
اجملاهد يف سبيل   ، إىل أن سقط شهيدا يف حصار اإلسبان ملدينة تلمسان ، وخلفه أخوه اجملاهد يف سبيل    

ومل نعرف منه إال العدل و اإلنصاف ، وإتباع الشرع النبوي  خري الدين ، وكان له خري خلف ، فقد دافع عنا 
الشريف ، وهو ينظر إىل مقامكم العايل  لتعظيم و اإلجالل ،وكرس نفسه وماله لل هاد إلرضاء رب العباد ،  
قليم  وإعالء كلمة   ،ومناط آمال سلطتهم العالية ...وحنن معه اثبتون وحنن وأمري خدام أعقابكم العالية وأهايل إ

جباية و الغرب و الشرق خدمة مقامكم العايل ،وأان املذكور حامل الرسالة سوف يعرض على جاللتكم يف هذه  
 119البالد من احلوادث و السالم .«.

وعند الدراسة التحليلية هلذه الرسالة تتبني لنا اجتاهات خري الدين اجتاه الدولة العثمانية ، وهي أن خري           
م املسلمني رمسيا يف قال إفريقيا ، معتمدا على القرآن والسنة ، ونشاطه يرتكز يف قيادة العمليات  الدين وهو حاك

البحرية ووالء خري الدين للدولة الرمسية وسلطافا سليم ،وكذلك تبني لنا تفاهم ومتاسك األطراف الداخلية  
  120واجلزاقريني ككل .

 تعيني خري الدين بيلرابي على اجلزائر -اثنيا
أ  عطى السلطان سليم منصب بيلربك خلري الدين ،وأصبح القاقد األعلى للقوات البحرية و العسكرية يف إقليمه       

ممثال للسلطان ، وبذلك أصبحت اجلزاقر حتت حكم آل عثمان ، وأصبح أي اعتداء خارجي على أراضيها يعترب  
ارات تنفيذية ، إذ أرسل إىل اجلزاقر قوة من سالح  السلطان هذا القرار بقر  اعتداءا على الدولة العثمانية ،ودعم

م ، بدأ االنكشارية يظهرون على احلياة السياسية و العسكرية   1520املدفعية وألفي من جندي انكشاري ، ومنذ 
يف األقاليم العثمانية لشمال إفريقيا ، وأصدر السلطان مبوجبها قرارات أخرى منها أن تدخل اجلزاقر رمسيا حتت لواء  

م ، ود ِعي السلطان سليم من على منابر املساجد ويسك العملة  مسه ،ومت هبذا كل  1520لدولة العظمى منذ ا
اإلجراءات لتصبح الدولة إقليما ال يت زأ من اسطنبول ، فلم يكن بذلك دخول األتراك إىل اجلزاقر غزوا أو فتحا إمنا 

أول أقاليم املغرب العريب اليت تدخل حتت الدولة العثمانية ،  هو لرغبة أهل البلد واعتربوا منقذين ، فكانت اجلزاقر 
وأصبحت ركيزة لل هاد يف املتوسط ، وكانت حريصة على امتداد نفوذها بعد ذلك إىل كل أقاليم الشمال اإلفريقي 
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بان  لتوحيده حتت راية اإلسالم والعمل على ختليص مسلمي األندلس من األعمال الوحشية اليت كان يقوم هبا اإلس
 121اجتاههم .

،وقبل خري الدين حكم البالد على  122لقد كان خري الدين سبب سعادة الرتك وانتشار صيتهم  ملغرب           
شرط قتل املفسدين وكتب منهم مجاعة ، وأرادوا قتلهم فقال : ال تقتلوا منهم إال من عظم شره وكثر فساده ،  

منهم فقال هلم :» حتروا الفساد وال تزر وازرة وزر أخرى « ،  واحرصوا على ذلك ، واحرصوا أمر الفتنة يف نفر 
وذلك كله احتياطا منه رمحه   ، وحذر سفك الدماء من غري وجه شرعي وأقبل سكان األانضول على السفر  

 123إىل اجلزاقر سواء بدافع نزعة الدين أو الرغبة يف احلصول على الغناقم ، وأدت هذه اهل رة إىل نتاقج عدة . 

 أهم اجنازات خري الدين  -اثلثا

كان استشهاد عروج وهزمية املسلمني ، قد ولد ارتياحا كبريا لدى األوساط    :م  1519هزمية اإلسبان ابجلزائر   
املعادية ، و ن اإلسبان أن النصر النهاقي قد حتقق هلم ، و الفرصة أبيديهم ألخذ الثأر من سكان الشمال اإلفريقي  

بئة محلة جمهزة أبض م عتاد  املسلمني ، فقرر اإلمرباطور شارلكان القضاء فاقيا على االتراك  جلزاقر ، واستعد لتع
مقاتل  5000قطعة حبرية و  40م ، مشتملة على ما يفوق  1519حريب ، انطلقت احلملة من مرسى جنوة عام 

 .124م 1519أوت  17يف   a(Hugo Mancad، وانقبه ) (  GanzaloMarinoيرتأسها وايل صقلية)  

، أما خري الدين واجلزاقريني فإفم رأوا طقة كودية الصابوناختار اجليش اإلسباين ميداان لعملياته احلربية وهي من     
فصعد   أن يرتكوا اإلسبان ينزلون يف املنطقة اليت اختاروها يف الرب مث يقوم هو وجيشه مبحاصرهتم من كل جهة ،
فع و  النصارى املرتفعات وأسرعوا لبناء قلعة حصينة فوق الكدية ودعوها  سم قلعة اإلمرباطور وجهزوها  ملدا

 . 125املعدات احلربية 

رجل ، يريدون اهل وم الفوري على املدينة ، يف   1500مع  Hugo Mancadaوكانوا بقيادة           
حني القاقد اآلخر كان يرى يف ضرورة انتصار سلطان تلمسان بقواته الربية ، أثناء هذا اخلالف هاجم خري الدين  
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صفة  املواقع اإلسبانية ف أة ، كانت املباغتة كبرية إىل أن فر األعداء إىل مراكبهم ، لكن يف هذه الفرتة هبت عا
متكن هوكو دميونكادا من أن   24من شهر أوت فأعاقت عمليات الركوب ويف يوم  22و  21حبرية دامت يومي 

يركب مع بقااي جنوده ، لكن ما إن حترك األسطول حىت عادة العاصفة من جديد ، ودفعت اجلزء األكرب من  
حلملة ثالثني مركبا ،وفقدت ما يقارب  مراكبه حنو الساحل ، فلم ينج إال العدد القليل منهم ، لقد خسرت هذه ا

بعد هذا النصر استوىل   .126أسري و البقية قتلوا ، ومن بني األسرى رقيس احلملة   3000رجل و  4000من 
، وشرع بعدها بتوزيع الو اقف وتعيني الوالة ،  خضر على مدينة القل يف الساحل الشرقي ملدينة اجلزاقر مث بونة

 . 127يفة يف الناحية الشرقية  ونمد بن علي على الناحية الغربية خل فعني أمحد بن القاضي

لقد انتقم  النصارى من  هزميتهم الفادحة أمام خري الدين مبهامجة القباقل العربية القريبة من وهران ، بعد            
ين خرجة إىل سهل سرياط  أن دخلت بقااي احلملة إىل املرسى الكبري وانتقال اجلنود إىل املدينة ، نظم احلاكم اإلسبا

، فأحلق أضررا بليغة بقباقل خمتلفة ، حىت أن أصدقاء اإلسبان من األهايل مل ين وا من هذا الفعل ، وبعد أن  
 128فإنه سيعمل للقضاء على مملكة كوكو وكل حلفاقها .  كسب خري الدين دعم الدولة العلية

 اجنازاته بعد تعيينه بيلرايي 

م ، أهم ما افتتح به خري الدين نشاطه هو انصرافه إىل تنظيم   1519اجلزاقر رمسيا  لدولة العثمانية بعد أن ارتبطت 
،والعمل على تس ري كل الطاقات و اإلمكاانت من أجل أتمني متطلبات احلرب اليت  تت   أمور االايلة اجلديدة

نة هو القضاء على نفوذها حتما وخاصة ما غنمته  ال سيما أن إسبانيا اليت ترى أن انضمام اجلزاقر إىل السلط  وشيكة
وكان السلطان العثماين قد أمد خري الدين بكل ما طلبه وكان   . 129من امتيازات يف بداية القرن السادس عشر

 وضعه ينذر جبٍو سياسي وعسكري جديد حيتم عليه احملاربة على جبهتني : 
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غرب األوسط ، الذي تعرض ملؤامرة من بين زاين وبين حفص اجلبهة األوىل : املعارضة الداخلية من أجل توحيد امل
وأمحد بن القاضي ) كما سيأيت شرحه ( ، لكنه ورغم ذلك متكن من مد نفوذه مت ذا من اسم الدولة العثمانية  

 130ومحاية اإلايلة اجلزاقرية ومد نفوذه ملدن الداخل اهلامة وعلى رأسها قسنطينة . 

اجلبهة الثانية : وهي األخطر وهم  لطبع النصارى اإلسبان من اجليوب اليت أقاموها على ساحل اجلزاقر ومواجهة 
أطماعهم وحترشاهتم يف اجلزاقر خاصة و يف كل الساحل املغريب عامة ، وقد متكن من حتقيق ما أراده يف كل األحوال  

 .131و األهوال 

ة الكبرية مع أمحد بن القاضي و الذي لن يصفح عنه ألنه معترباً سبباً مباشر  لقد كان على خري الدين تسوية املشكل
يف مقتل عروج وقد أكملت فرحة خري الدين حينما انتهى من تسليح جيوش اإلنكشارية ووجههم صوب القباقل  

 132ملهامجة ابن القاضي يف عقر داره . 

، اليت انتصبت فيها اآلاثر على  جلبت من اتمنفوستقام ببناء الصور املهدم ،ورص احل ارة اليت كما        
طرف اخلليج ، كما بىن أيضا األسوار من القرميد النيئ جممعا بواسطة مالط جيد يتكون من خليط الكلس  

الذهل و الرتاب األمحر ورمل احملاجر ، مرتكزة على قاعدة من ح ارة الفليس ، ويف بعض األحيان فوق احلاقط  
حيث جند احل ارة من احل م الكبري وارتفعت األسوار بعلو حيصن امليناء ، وحفر خندق عظيم   الروماين القدمي

و الشيء الالفت لالنتباه و الدال على متسك خري الدين ومن معه مببدأ الدين أن بىن املساجد   .133حوهلا 
م ،   1520ن ذلك عام اتريخ بناقه وكا –الكاتب  –فالكتابة اليت وجدت داخل مس د مجعه الشاوش تبني لنا 

وهذا اجلامع املبارك الذي بناه يف سيبل   ، ويف عهده ارتفعت املنازل أيضا إلسكان كل القادمني اجلدد ،  
إال أن مدينة اجلزاقر جتاهلتهم واحتقرهتم وامتألت  لنشاط و  – البنيون  – واحتفظ اإلسبان داقما بقلعة امليناء 
ف ، وكانوا جيهزون محالت ضد املسيحيني وأخذ كل من هو مسيحي يرغب  استعادة القرصنة نشاطها بدون توق

 .134يف العودة إىل بالده وكذلك محلوا العبيد و الغناقم  
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 املواقف من تويل خري الدين حكم اجلزائر. 

 : موقف ابن القاضي   .أ

كان خري الدين قد قسم البالد إىل قسمني ، قسم شرقي يشمل البالد القباقلية اجلبلية من شرق العاصمة اجلزاقرية 
إىل حدود اململكة احلفصية التونسية ، ووضع عليه أمحد ابن القاضي الغربيين كما سبق ذكره ، أما القسم الغريب  

عليه نمد بن علي واعتقد أنه إبمكانه االعتماد عليهما يف  الذي ميتد من اجلزاقر إىل حدود دولة بين زاين فوضع 
 .  135تسيري أمور البالد  

القاضي من الرجال اجلزاقريني السياسيني توىل القضاء بب اية وهو أكرب علماء الشريعة اإلسالمية ،  كان أمحد بن 
ا أنه عاش األحداث السياسية  كما كان ملما  لرساقل العسكرية وقد كان إىل جانب عروج يف حصار قلعة جباية كم

م ، ومنها   1511للبالد ، بعد أن احتل اإلسبان جباية خرج ابن القاضي منها فعينه احلفصي واليا على عنابة يف 
من عني احلمام بقبيلة آيت   تانتقل إلمارة جبل كوكو اليت اختذها عاصمة له ، وهي واقعة على بعد مثانية كيلومرتا

 .  136حيي  

، ورجع إىل قلب القباقل على رأس جيشه ، وأطلق تصرحيا يدعوا فيه كل  القاضي مع األمري احلفصيحتالف ابن 
الزواوين حلمل السالح و االلتحاق به ملهامجة مدينة اجلزاقر ، ومجع خري الدين قواته دون تردد ودون أي أتخري  

ة حامية الوطيس ، وأول من تلقى ضربة  ووقف أمام العدو الذي قابله يف سهل أيسر حيث التحم اجليشان يف معرك
اإلنكشارية هم التونسيون حيث تراجعوا إىل اليسار على كل مرتفعات فليسه أم الليل حيث تبعتهم اجليوش الرتكية  
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إىل هناك ، لكن ابن القاضي العارف لطبوغرافيا بالده ومحاس جنده ، مل يرتك هذه الفرصة تضيع من يده ، وعليه  
 .137ة ماهرة حاصر جيوش خضر وهزمها أعطى أوامره وخبط

إفا مذحبة حقيقية ف يوش خضر قد هزمت متاما وهذا األخري أصبح يف خطر كبري ، وهو يريد أن ين و بنفسه  
ويصل إىل مدينة جي ل حيث الت أ إليها ، وواصل ابن القاضي سريه إىل مدينة اجلزاقر تغمره نشوة النصر وحاصرها  

كان خري الدين    .138م حسب اتفاق كل املؤلفني و الرواة عن املصادر  1520ام ، وكل هذه األحداث كانت ع
قد بعث برسالة إىل سلطان تونس نرض ابن القاضي حل يبعث له املكاتيب حىت صار حاقدا عليه ، وقال خضر  

م  خماطبا سلطان تونس :» إين ألومك على هذا الفعل الذي صدر منك ، هل أخذت من يدك شيئا من البالد أ
حلقك مين ضرر على هذه األفعال اليت تفعلها يب ، إن مثل ما قمت به ال يفعله إال أهل النفاق ، فأعرض عنه  

 139سلطان بين حفص ومل جيبه«. 

وايهلا من فاجعة حلقت جبند خري الدين ، فكان العرب إذا وجدوا تركيا يف الطريق قتلوه ، دون رمحة وال شفقة ،  
ق الشتاء ومل ابن القاضي ، وكاد يرجع إىل بالده لكن جنده رفضوا ذلك وأصروا  واستمر حصار املدينة حىت حل

البقاء وهو معهم ، ومل يكن  ليد حيلة فقر العرب مصاحلة األتراك ، فبعث ابن القاضي بكبار قومه ومشاخيهم إىل  
أهل اجلزاقر وما هم فيه من  خري الدين يطلبون منه وهو يعلم أن  طنه يف ذلك غري موافق لظاهرهم ، ولكن ملا رأى  

الضيق و الشدة من حصار العدو قبل ذلك منهم يف الظاهر وركن إليه واشرتط عليهم يف هذا الصلح أن يردوا إليه  
األسرى من قومه الذين حتت رمحة ابن القاضي وأن يدفع إليه سنة ماال مقررا جيهزوا له يف كل شهرين قطعة منه  

، و بعد أربعة أشهر مترد ابن القاضي من جديد وأرسل جيشا إىل اجلزاقر قدم  140فوافق العرب على هذه الشروط 
عليه أخاه فوجه خري الدين جيشا لرسم لقاقهم فكانت اهلزمية على جيش العرب ، مث وجه جيش اجلزاقريني إىل اجلهة 

ة حسن فاسرتجع بالدا الشرقية إلنفاذها من ابن القاضي وأّمر عليهم رجال من خواصه عرف يف مصادر التاريخ بقار 
كثرية وقوى أمره ، مث إن الزعيم الرببري دس يف أهل البالد ومشاق ها الرجوع عن حلف خري الدين فرض وا له ،  
وملا وصل اخلرب  إىل بربروس استدعى الفقهاء وكلمهم يف ذلك فتربأو منه ، وقد كان خري الدين قد ابلغ العلماء أن  

أحدهم ، وان اجتماعهم فيه مضرة لكم و لنا ، فقالوا و   ال نرضى مبثل هذا  اجتماعا سوف يكون الليلة بدار 
 .141وحنن سوف نتأكد من هذا األمر ، وكان قد أبلغه أحد جنوده  
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أن ما قاله خري الدين حقيقة ، وليس افرتاء فدخلوا وقالوا  اصار الفقهاء واجلنود قاصدين ذلك املنزل ؛ ليكتشفو      
معون ، أتريدون أن تتفرق األمة بعد قلها وأخذوا يعطوفم الدالقل على عدم جواز الت لي عن األمري  هلم ملا أنتم جمت

  منكم  األمر وأويل الرسول وأطيعوا   أطيعوا آمنوا الذين  أيها اي الناصر وأنه خمالفة لشرع وذكرهم بقوله عز وجل :" 
، 143اجلماعة قيد شرب فمات إال مات ميتة اجلاهلية « وقال الرسول صلى   عليه وسلم : » من فارق  ، 142"

ولكنهم رفضوا كل ما قالوه هلم ، وملا رجع القوم إىل خري الدين واخربوه أن العرب جاهزون لقتاله بعد أن لعب هبم  
جلند  على الفور العسكر ليالً وخرج العامة يف عصر اليوم املوايل مجاعات بال قاقد ، وتفرق عليهم ا الشيطان ، ف هز

ففروا هاربني خاقفني بعد أن أدركوا أنه ال قبل هلم جبيش له فنون احلرب كلها يف الرب والبحر ، وأمر بعدها األمري  
، كانوا يريدون قتل سكان املدينة  خري الدين سكان املدينة بفتح متاجرهم و البيع و الشراء ،  لرغم من أن جنده

 .144«  » كيف نقتل أهل املدينة كلهم وفيهم ا برايء ...  و قال هلم :عن بكرة أبيهم ، إال أن خري الدين رفض 

لقد وصفت الكتب دخول خري الدين إىل اجلزاقر ، فاحتفل سكان املدينة هبذه العودة ، ذلك أن دخوله كان     
تعرب عن ثقافة  مبثابة فتح وحترير هلا ، السياسة اليت قام هبا ابن القاضي جافة وقاسية ، وهي معاملة جبلية ال 

، ورجع إليها يف اليوم الذي خرج فيه   ،غاب خري الدين عن املدينة ثالث سنوات 145الش ص و مكانته العلمية
، فأعاد تنظيم شؤون الدولة وكون جيشاً قوايً وأحسن جتهيزه ، ومتكن يف فرتة وجيزة من أن يكون دولة قوية صاحبة  

 146أ يستعد لتحرير املناطق اليت احتلها النصارى أثناء غيابه يف جي ل.السلطة والنفوذ يف الرب و البحر ، وبد

تيقن خري الدين أن ابن القاضي وما كان قد كونه من حلفاء سوف يثورون من بعد مقتله ، وهو ما كان            
ين ، وأول ما قام  فعالً فقد توىل احلسني أخ ابن القاضي الزعامة القبلية ، ولكن هذا الرجل وضع يده يف يد خري الد 

به هذا األخري ، هو ناربة قارة حسن بشرشال ، فلما مسع هذا األخري بقدوم بربروس ، هذا األخري حتصن  مع  
رجل لبعض احلصون ، أما بقية رجاله فقد فروا خلري الدين طالبني منه العفو وراجني منه احلمية وجماهبة قرة   13

ه اخلاقن ، وذهب خري الدين جبيوشه لإلمساك به ، فلما اقرتب من  حسن ، واخربوه عن املكان الذي خيتبئ في
» اي أخبث احللق وأسود   مكان تواجده ، تقدم ثالثة عشر عنده وطلبوا عفوه ، مث التفت هو لقارة حسن وقال له :
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الذي  الوجه أي شيء فعلته من القبح ، وماذا فعلت لك حىت تكافئين  خلروج عن طاعيت «، وكان خري الدين هو 
عينه على بعض أقاليمه ، وأكرمه وأعطاه اإلجازات ، فأمر بربروسة بسرعة على قتله هو ومن معه ، وملا انتهى من  
ذلك أقام أايماً بشرشال ، مث رجع إىل مدينة اجلزاقر ، ونشر حكمه يف البالد ، وكان ساعده أنصاره وجمموعة من  

 .   147خري القواد يف ذلك

 

 رجوع خري الدين إىل اجلزائر ومؤامرة أبو عبد هللا الزايين-ب         

من رجوع خري الدين ، قام بضرب السكة على امسه ، وصرف  ويف تلمسان بالد بين زاين ، ملا يئس عبد         
ذا كتب إىل  اخلطبة عنه ، وطلب من أخ ابن القاضي مساعدته للقضاء على بربروس ، لكن ملا مسع خري الدين هب

الزايين يهدده مما ينتظره من عقاب ، لكن عبد   مل يهتم له ، ومجع أهل مدينة تلمسان وخطب أمامهم ، وحرضهم  
على مملكة أجدادهم ، وقرر يف النهاية ناربة خري الدين ، ويف    ءعلى خري الدين الذي قال أنه يرغب يف االستيال

د فر إىل بالد اجلزاقر ، خوفا من عاقبة حرب أبيه ، وملا وصل إىل املدينة رحب  هذه األثناء كان أحد أبناء عبد   ق
 148به غاية الرتحيب ، وبعد مدة خرج جيش عبد   ملالقات جيوش خري الدين بربروسة. 

ويبدوا أن امللك هذا قد تصاحل مع النصارى وإال كيف ميكنه معارضة الرجل الذي أعطاه ملكاً وأرجعه إىل منصبه  
ويشري ليربجييا أنه بعث رسالة إىل عبد   للتحالف مع النصارى ضد خري الدين  رشه  لرغم من جتاوزاته املاضيةوع

م ، ولكنه فعالً متكن من كسب ود عبد  1529شهر جوان  09، وقطع الطريق أمامه ، وهذه الرسالة مؤرخة يف 
فتح خري الدين حصن البنيون ، وجلأ إىل ابنه نمد     ، وامللفت لالنتباه أن امللك قد وىل عن النصارى بسبب

حتث على معارضة أبيه وكان ذلك يف  وهذا للتأليبه على أبيه ، وكانت بعثت زوجة شارلكان برسالة إىل هذا االبن
وهدااي مثينة إىل خري الدين أتكيداً على الصلح   – عبد     –وكان قد بعث أبموال  149م .1531فيفري  23

والعفو عنه ، فما كان من خري الدين إال أن قبل ذلك ، وكان من مجلة ما حصل عليه خري الدين غفي هذه الفرتة  
 

   الفرنسية بال مالحظة هامة : لقد استعان خري الدين خالل عملياته العسكرية مب موعة من القادة األتراك وعلى رأسهم طالالالالالالالورغود أودارجوت ، ويف املراجع
 :Dragut . 
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وأما مصري   150ثالثني محال من الفضة كل سنة ، ورجع إىل اجلزاقر وحاول خلق جو من اهلدوء و السكينة يف البالد 
ين زاين فقد  ل النصارى يبعثون برساقل الدساقس والتحريض فمرة لالبن على أبيه واترة أخرى إىل السكان  مملكة ب

 .151و القباقل خاصة  

 

 

 

 

 موقف السلطان احلفصي حممد ابن احلسن:  - ج

يني  لقد خلف إحلاق اجلزاقر  لدولة العثمانية اضطرا  يف أوساط بين زاين بتلمسان وبين حفص بتونس و الوطاس
 ملغرب األقصى ، خوفا من امتداد ملك خري الدين عليهم وقوله لكامل بالد املغرب  فبادر سلطان تونس بتوجيه  

» أنظر إىل مملكة األتراك كيف استقرت يف اجلزاقر ، وأن خري الدين إن دامت   كتاب لسلطان تلمسان يقول له :
عليهما ، فأنظر لنفسك ، فإن هذا الرجل قد فتح عمالة اجلزاقر ، أايمه وطالت يف اململكة أعوانه فإنه سيستويل  

واستوىل على مدينتنا طاقفة من العسكر الذين كانوا يغزون معه البحر ، فتدارك هذا الوضع قبل أن يتسع ،وأكون  
الدين  أان وأنت يدا واحدة ، وقد  هر يل أن تضرب بني نمد علي وخري الدين وأضرب أان بني ابن القاضي وخري 

 152، فإذا دخل هذان الرجالن يف أيدينا كان لنا مجيع ما نريده «. 

لقد أََلَب بنو زاين و بنو حفص العرب على خري الدين مقابل أموال طاقلة ، لكن هذا األخري خرج  يف اجلهة 
نظامي ، كما  الغربية وحارهبم وأعادهم لطاعته ، وكلما أعده السلطان احلفصي مل يصمد أمام خري الدين وجيشه ال
م ، متت  1519بعث الرجل إىل أشياخ العرب مكاتيب يدعوهم فيها إىل خلع سلطان تلمسان وبيعة أخيه املسعود 

نفوذ األتراك ، وملا عاد خري الدين إىل اجلزاقر حاول هذا األخري اخلروج عن طاعته فطلب مساعدة اإلسبان بوهران  
قبة أمره ، وجهز جيشا حملاربته ، وملا مسع الرجل اهلارب ذعر وبعث أحد  ، فوجه خري الدين كتا  يلومه فيه وخيوفه عا

الرجال الصاحلني املقربني خلري الدين يقول له فيها على لسانه أنه اندم على ما فعل ويود لو حيكم تلمسان من  
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الكفر يف صدره ، وهذا  »إن هذا الرجل قد رسخ  وملا أوصل الشيخ اجلليل اخلرب إىل خري الدين قال له : ،153جديد  
حال ملوك تلمسان ال يقرون اخلري وال يشكرون على النعمة ، أنظر ألخيك املسعود كيف أعنته وأوصلته إىل احلكم  
وبعثت له  لعسكر ، فلما نشبت خمالبه هبا أنكر اإلحسان ، واستعان  إلسبان على حربنا ، وألجلك أيها الشيخ  

  –اجلزاقر  –، فبعث له خري الدين ليدخل املدينة  اقن وأجتاوز عما فرط منه«اقبل هذا العذر الذي أعتذر به اخل
ويتفاوض معه على أمر تلمسان لكنه أىب الدخول خشية من أخيه املسعود الذي يرتصد له يف الطريق وطلب منه  

تغامن وبعد ذلك  خري الدين أن يساعده على نصرة املسلمني وإعالء كلمة   ومن مثة يعينه على فتح مدينة مس
 .154يتفقان على شأن تلمسان  

وقع االتفاق بني بربروسة وملك تلمسان على حترير مستغامن ، حيث جهز خري الدين مثانية وعشرين جفنا       
، عظيمة يف الرب فيها عساكر كثر وعزم على حصار  جبميع ما حتتاج إليه من العدة وعدد من الرجال ، وجهز نلة

،وكان خري الدين قد فتحت له احمللة اليت وجهها صوب مدينة مستغامن واتته  لنصر ودخلوها  155راً  املدينة براً وحب
واست لصها املسلمون من يد صاحب تلمسان املسعود ، فلما استقرت على ملك خري الدين خرج إليها امللك  

نتهت احمللة من عملها توجهت صوب  موالي عبد   الزايين ودخل إليها ، فلما مسع بذلك خضر سر كثرياً ، وملا ا
 .156قلعة بين راشد واست لصتها من يد املسعود ومنها توجهت إىل تلمسان 

» إين قد جعلت   ومضمون رسالة بعثها خري الدين إىل جيوشه ملا انتهى أمرهم وتعيينه مللك تلمسان قاقالً هلم فيها :
خلعة امللوك ، شرط أن تكون اخلطبة والسكة ملوالان السلطان  موالي عبد   سلطاان على تلمسان ، فاخلعوا عليه 

األعظم سليمان خان « ، فقبل أبو عبد   هبذا وطلب من جند خري الدين أن يبقوا معه خوفا من غدر املسعود ،  
جندي ، ، وملا مسع خري الدين بعد فوات األوان بتآمر سلطان تونس مع ابن القضي   150وكان عددهم مقدرا بال 
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، بعث يلومه ويعاتبه ويتهمه  لنفاق ، مث وجه قوته إىل الناحية الشرقية ، وتقابل مع  وابن علي و امللك الزايين
 157جيوش بين حفص وهزم امللك التونسي شر هزمية . 

وكان السكان أايم حكم املسعود هلم ومواجهته خلري الدين قد بعثوا برسالة يعربون فيها عن متسكهم مببادقهم ،  
ستشف منها أن أهايل املدينة كانوا ال يريدون ضرراً إبخوافم املسلمني من األتراك لوال أن هت مات املسعود عليهم  ون

»إننا ال حناربكم بل حنن طاقعني ألمر األمري خري الدين ، ولن يوليه علينا   وسيطرته أرغمتهم على ذلك فقالوا له : 
 158«.  اً منه . أحد ، إمنا أطعنا هذا املسعود ،  اهراً وخوف

،املغلوبني  كانت القوة العسكرية اجملهزة قد توجهت إىل األندلس وهذا ملساعدة املهاجرين  : جندته هلاجري األندلس
على أمرهم للمرة الثانية بت ويزهم إىل بالد املسلمني يف املغرب وحفظهم من العدو ، فأخذ حيمل عل سفنه أكرب  

 املستضعفني الفارين بدينهم ، و  ل ذهابه وإايبه يف البحر سبع مرات متتالية عدد ممكن من هؤالء 

 .159وأنقذ ما يزيد عن سبعني ألف رجل ونزل هبم مدينة اجلزاقر وسهل متي ة  

وكان من املهاجرين من نزل بضواحي القصبة ومنهم من نزل بدلس ، ومنهم ن استوطن بتلمسان ووهران وكان فيمن  
،  ويف املرة األوىل من رسالة األندلس،160وهبا قضى بقية حياته   ري أبو عبد   نمد الثاين عشرنزل بتلمسان األم

إىل خري الدين أبلغوه ما وقع هلم من أعداء   فدخلت قلبه احلمية إىل اإلسالم وأرسل ستة وثالثني جفنا القوا فيها 
اربني إىل اجلبال ، ووقع بينهم قتال عنيف ومنح   خري  جبيوش النصارى اإلسبان اليت كانت تالحق األندلسيني اهل 

 

 اد ، فكان  الظاهر يف هذه الفرتة أن بعض احلكام ذوي املسؤوليات ال يهتمون إال مبا يكون يف مصلحتهم فت اهلوا مصاحل البالد و العباد ومبدأ اجله
 .  االنفاق وسيلة سهلة و التويل حيثما شاءو 
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  تمالان لقالد عالان أهالل األنالدلس وذاقوا الويالت من خالل مالا قالامالت باله نالاكم التفتيش حىت أن البعض خالاف على ديناله فمالارس التقيالة وهي إ هالار الكفر وك
 وقد حكمت هذه احملاكم بقتل كل من هو على دين اإلسالم .اإلسالم ، 



وتشري املصادر األندلسية ومنها نفح الطيب للمقري ، أن النصارى قد متادوا يف غيهم وطغيافم  ، 161الدين النصر
كما شددوا يف عملية التنصري حىت أفم أحرقوا كل من هو مسلم ومنعوهم من محل السكني الصغرية فضال عن  

 162من احلديد.  غريها

احلديث عن جيوش خري الدين اإلنكشارية ، يدعوا إىل التعريج إىل معرفة نظام السفن  ان ،: تنظيماته العسكرية
وكيفية تنظيمها ، فكانت السفن هي اآلالت احلقيقية للعمل إذ يقومون بفحصها من حيث النظافة و النظام  

عتمد على السرعة  والرتتيب وهم ال يفكرون يف شيء آخر سواها ، إن أشرعة سفن خري الدين كلها صغرية السعة وت
وضعف تسليحها ، و قلت أنواع السفن مركب ذو ثالث صواري يعرف  لشبك ، وثالثني جمدافا وتتسع إىل أقل  

رجل ، وجمهزة أبربعة إىل أربعة وعشرين مدفعاً ، والفينة   200 – 30طن ، نملة بطاقم يتكون من 200من 
مدافع ، وسفينته   10إىل  2رجل ، ومن  130إىل  20 مقعد ، ومن 19إىل  12احلربية الصغرية يوجد فيها من 

 16شراعية بصاريتني وهي سفينة انتقالية بني السفينة ذات اجملاذيف و السفينة الشراعية ، هبا صاري واحد فقط و 
  .163، ويستعمل اجملداف أكثر من الشراع فجمدافا حيث يوجد رجل واحد على كل جمدا

صارماً ، فاجملدفون كانوا مربوطني إىل أماكنهم وال يتحركون أثناء عملية الت ديف ،  كان يسود السفن نظاما حديداً 
وال يسمح ألحد  لتحرك من مكانه ، وهذه اخلفة والسرعة هي اليت ستشكل ثروة طاقلة لل زاقر، وروى أحد  

اه الريح دون أية عرقلة أو  األسرى قاقال : » وحنن مشينا خبفة فاققة مثل سرعة الربق ، وعندما هومجنا كنا نسري  جت
عياء ، كما أن املدافع القليلة جعلت سري السفن أكثر سرعة ، وإن وجدت بكثرة سارت ببطئ وتراست املدافع  

جنبا إىل جنب ، حيث ال يبقى مكان لتحريكها إىل اخللف ، وكان  هر السفن مبلال بل ج البحر وحيدث اهل وم  
 164وبعد العودة من الغزو يتم فحص السفن بكل عناية«  مث يليه التالحم  ألسلحة البيضاء ،

لقد كان تدخل بربروسة ومن انصرهم من األتراك وأندلسيني وأهالايل البالد لتغيري وضعية بالد املغرب               
العريب ، ولتمكن النصارى من تنفيذ خمططاهتم وهو متسيح الشمال اإلفريقي ، ويف هذا النطاق نعترب وحبق أن  
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  املسيحيني وجيرون بشكل عادي ، كما  ال يرفع قادة اجلهاد البحري أشرعتهم حىت ال يراهم العدو من بعيد ، وكما يقولون يقطعون أذرع الريح يف أذرع
واهلم يف  يقتضي فهن القراصنة ، ويندفعون بكل قوة ، سواء أكانت الريح ساكنة أو عكس خط سريهم ، وال يست دمون الشراع يف طريق عودهتم وأثناء جت

خملوطة  خلل ، وهناك جمدفون ميتلكون قوة ال كمثيل  انتظار فريستهم ، وتتألف احلصة اليومية من طعام اجملدفني من ثالث قطالع بسكويت وكمية من املاء
وقس   هلا ، منهم خرج معظم رايس حبر اجلزاقر ، وكان فصل الراحة من الت ديف ألنه مل تكن هناك رواتب ، فكلما غنموا أكثر زادت حصصهم أكثر ،

 على ذلك يف كل احلاالت .
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هاد البحري اجلزاقري هو عمل شرعي وخالهلا تبني هلم أنه احلل الوحيد للدفاع عن البالد والذود عنها وعن  اجل
أهليها وطبع هذا الصراع منذ البداايت األوىل للوجود العثماين بكل أبعاده العاملية ، فاندرج ضمن إطار النزاع بني  

ومتكن اجلزاقريون خالل هذه الفرتة اليت كان خري  ،165املسيحية القوتني البحريتني يف تلك الفرتة القوة اإلسالمية و 
الدين قد ذاع صيته يف أرجاء املتوسط و البحار ورهبته الدول النصرانية ، ومتكن قياد أساطيله اليت أرهبت داير  

م ، 1529الكفر من الوصول إىل ما تصبوا إليه ، فقد شنت عدة غارات بقيادة ايدن رايس و صاحل رايس عام 
أبمر من خري الدين ، وقد غنموا خالهلا ومتكنوا من العودة  لالجئني األندلسيني ، ما ساعد البحرية اجلزاقرية 
وقوى شوكتها ونشاطها ، التحاق الكثري من البحارة األتراك و األندلسيني  جلزاقر للعمل يف البحرية وكذلك  

، وبعضهم وقع يف األسر واعتنق اإلسالم ومكث   جميء العديد من األوربيني قصد احلصول على غناقم وأرحبا 
لعدة أنواع من السفن وهي سفن صغرية تتميز  خلفة و سرعة احلركة ، وقد   ناستعمل البحارة اجلزاقريو ،166 جلزاقر

أفادهم كثرياً يف مسألة الفرار ، عكس سفن النصارى و البيزنطيني خاصة ، فقد كانت ذات ح م كبري صعبت  
م أو يف مسألة هبوب الريح ، ونذكر أنواع من املراكب الرتكية ، فوجدت الغليوطات و الربيكات  يف مسألة هروهب

BRIGANTINS et GALOTES  و السفن املستديرة عرفت بصنف الغلرية ،GALARES  وبفضلها
م، وشواطئ 1617عام  MAERAوصلوا إىل كامل حبار العامل ووجدت الشباكة ، فوصلوا إىل سواحل ماديره  

 167م .1631لرتا عام اجن

 م 1529حترير حصن البنيون 

لقد كان البنيون الذي أنشأه بدرو انفار على اجلزر العظيمة املسماة س فة ، كان ذلك احلصن جمهزاً  لسالح 
واجليوش ، كان شوكة يف حلق اجلزاقريني ، كان اجلند فيه يفتشون كل صادرات وواردات البالد ، وقطع صلة  

فم عليهم ، وكانوا يطلقون النار على املنارات عند  اجلزاقريني  لبحرية ، وتعددت أدية النصارى لألهايل وتكرر عدوا
خري الدين عن عملهم هدا فلم يفعلوا ، لقد يئس من ناوالته السلمية وأخفق           كل أدان صالة ، لقد فاهم 

 168من إنذاراته وهتديده لإلسبان ، وجتهز أخري املنازلة القلعة أبنواع السالح الثقيل . 

 

م ،   1984، وزارة الثقافة و السياحة الوطنية للكتاب ، اجلزاقر ،  -العهد العثماين  –املهدي  بوعبديل ، وانصر الدين سعيدوين : اجلزاقر يف التاريخ  165
 .43ص 

 .  43املرجع السابق ، ص   166
 .  44،  43نفسه ، ص ص   167

 . 52السابق ، ص  عبد الرمحن  جياليل : املرجع  168



مقابل قلعة البنيون ، وكان منالزع ا وغاضبا النشغاله بت ديد ذخريته من البارود و العتاد  أسرع خضر لنصب مدفعية 
 169احلريب الذي مت استهالكه نظرا لكثرة عملياته احلربية السابقة . 

قام الرجل إبصالح مدفعيته وإصالح القطع الفاسدة بتحديدها وتطويقها من جديد مما سيعطيه الفرصة يف مهامجة  
م ، تظاهر اثنان من سكان مدينة اجلزاقر بدخوهلم املسيحية وذهبوا إىل القلعة حيث كان  1529يف ماي  القلعة يف

سكافا يف استقباهلم وأنزلوهم منزلة حسنة ، وأسكنوهم عندهم ، ويف إحدى ليايل ممارسة القداس توجها إىل أعلى  
فت أمرمها ، فعلقوا يف شرفة مقابلة للمدينة ، وهذا  الربج وأعطيا إشارة إىل مدينة اجلزاقر إال أن إحدى اخلادمات كش

القرار زاد من غضب خري الدين وقرر مهامجة القلعة ، و كان قبل هذا قد أرسل مفاوضا عنه حىت جينبهم االنتقام و  
  األخذ  لثأر لكنهم رفضوا التفاوض ، وأمام هذا الرفض املنتظر من زعيم القلعة ماراتن دوفارقاس فتح خري الدين

لقد كان بربروس رجال داهية ورجل حرب ، فقد وضع خطة متكن من خالهلا من متويه   ،170نريانه صوب القلعة 
العدو وخديعته ، فقد أذاع خرب بني الناس حىت يوصلوه إىل سكان القلعة ، وهو أنه سوف خيرج إىل اجلهاد و الغزو 

وهو املكان املعروف بربج البحري حىت توقف  على سواحل دول أور  ، ولكنه ما إن وصل إىل سواحل متنفوست ،
احلصن اليت تطوق املدينة وبدأ يف قصف   وانتظر نزول الليل ، حيث أعاد املدفعية وجيوشه ونصبها على بطارايت

املدينة دون انقطاع ، وإضافة إىل عمل املدفعية جند أن عروج مل يهمل اجلانب البحري وختوفه من الغادرين أو أية  
 ت الرجل ليلة كاملة راكعا   ،171محية اسبانية فقد محى  هره أبسطول حبري طوق األساطيل النصرانية كي ال تفر 

وجل مبتهال وراغبا منه أن يعينه على فتح ذلك احلصن ، فلما كان صباح تلك الليلة وهو يوم    وساجدا هلل عز
اجلمعة أمر املدافع أن تقذف ما هبا من  رود ، وكان اقرب إليه من ساقر اجلهات ، رمى  ملدافع ذلك املدد القادم  

جلامع األعظم ، وأتى اهلدم على  ملساعدة سكان احلصن ، وقصف النصارى مآذن املساجد حىت هدموا صومعة ا
دور كثرية ، فلما صلوا اجلمعة توكلوا على   عز وجل وركب عسكر خري الدين القوارب وه موا عليه من كل  

 172انحية . 
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لقد  لت املدفعية تضرب دون استسالم ملدة مخسة عشر يوما ، أسقطت من خالله الربجني املوجودين يف القلعة  
ا كبريا من املدافعني عن القلعة ، ولزايدة سالح مدفعيته مل يرتدد اجلزاقريون يف االستيالء على أسلحة  ، وقتلت جزء

السفن املوجودة داخل امليناء ومن بينها سفينة فرنسية لإلخوة ج ون ، كانت يف طور اإلصالح و الرتميم و اليت ال  
احلصن وقفزوا إىل أرضه بينما كان جند القلعة يف راحة من  ،دخل اجلزاقريون ليال إىل  173عالقة هلا يف هذه احلرب

ماي   27،كان اهل وم من  ب الواد  وفتح احلصن رمسيا يف 174جراء املعارك املتعبة وانقضوا على من يف القلعة 
 90ش ص  وأسر منهم  50م ، ومتكن املسلمون من القضاء على كل من بداخله فقتل 1529من يوم اجلمعة 

(،   Don Martin Fargasأة ، وكان من بني األسرى رقيس احلملة اإلسباين دون ماراتن) امر  25رجال و 
 .176وقتل أهلها كلهم 175م ، حىت كان خري الدين قد افتك القلعة  رمسيا 1530وما إن حل عام 

واستعملت  لقد أمر خري الدين بدك الثكنة عن آخرها حىت ال يبقى ألهلها مطمع يف العودة إليها مرة أخرى ،        
، ومتكن بعدها جند  أنقاضها يف ضم تلك الص ور إىل امليناء وبناء جسر والرصيف املمتد بني املدينة وبرج الفنار

خري الدين من االستيالء على سفينة حربية كانت قادمة إلنقاذ أهلها ، ومتكنت اجلزاقر من أن تصبح يف مصاف  
يعرف نيابة اجلزاقر وأصبحت كل الضفة الغربية من هذا البحر   الدول القوية بعد أنقاضها، وأتسست بعد هذا ما

للتعبري به على إقليم املغرب األوسط وكان لشدة اخلوف عليها من   املتوسط حبرية عثمانية واستعمل اسم اجلزاقر
 177م .1532هال املوافق لال 939األمواج مت النشاء رصيف املول الطويل سنة 

 :م 1530ي دوراي انتصار البيلرابي وهزمية أندر 

م ، حىت انطلقت سفنه إىل ارض اسبانيا بعد أن علم  1529ما كان خري الدين يهنأ  نتصاره العظيم يف البنيون    
مبحاولة اإلمرباطور اإلسباين الذي كان ينسج خيوط املؤامرة على مدينة اجلزاقر ، هذا األخري الذي اتفق مع أيب محو  

فان بتوجيه ضربة حامسة وقاضية لل زاقر ، وكان ذلك بت هيز مخسني سفينة  ملك تلمسان ، على أن يقوم الطر 
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حربية يتبعها ثالث ماقة من حامالت املقاتلني ، إضافة إىل الكثري من املقاتلني املتطوعني و األمراء الصليبيني و  
 178القاقد اجلنوي أندري دوراي . 

( ، وقد ألقى الرعب و اهللع يف Galeresري )وكان األسطول اجلزاقري يشمل مخسة عشر سفينة من نوع قال
نفوس سكان اإلسبان وكانت هناك معدات أخرى ، على اثر هذا التحرك بعث القاقد االسباين رسالة إىل خري  
الدين يدعوه فيها إىل االستسالم  وإال فعل به مثلما فعل بعروج ، ولكن خري الدين مل يكن  لرجل الذي يرضى  

 .179ن السيف هو الذي سيحكم بيننا على من هو أحق  جلزاقر.«   لذل ، فقد رد عليه قاقال : »إ

تلقى قاقد األسطول أمرا إمرباطوراي أبن يتقدم ملهامجة األسطول العثماين وأن حيطمه و يبعده عن الساحل            
توندوا " أميا استعداد ، وتقدم على رأس أسطول قوامه اثنا عشر   – اإلسباين ، فاستعد األمريال " فريديريكوبور 
 180سفينة يتبع هبا أسطول خري الدين السريع . 

، وه م عليهم بقوة ، لكن خري الدين وخبربته  ملسلمني حىت عثر عليهم يف جزيرة من جزر البليارواتبع توندوا ا
البحرية ركز ه ومه املعاكس على السفن اإلسبانية دون غريها ، ومتكن من قتل و اسر العديد منهم قاقد احلملة  ومل  

 .181تنج من هذه املعركة سوى سفينة واحدة 

 .م 1531معركة شرشال  –        

بلغت فرحة اجلزاقريني أشدها هبذا النصر ، يف حني عم اهلم و الغم معظم اسبانيا و الدول احلليفة هلا ، وكان        
،مل يرض   182من نتاق ها أن تسلم شارلكان قيادة األساطيل البحرية ، وكان شارلكان هذا ميلك نصف أور 

اليت الحقتهم من طرف املسلمني اجلزاقريني وعزموا على حتطيمهم  النصارى عن هزميتهم وعن اخلساقر الفادحة 
  انطالقا من مراكز نفوذهم يف كل من جباية ووهران واملرسى الكبري ، فبدأ أندري دوراي يعد للحملة يف مدينة جنوة
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ل  سفينة جيدة التسليح ليصل مدينة شرشا 20يف شهر جويلية ينطلق دوراي على رأس  183م .  1530منذ عام 
قبل طلوع الشمس ، وأنزل هبا ما يقارب ألف و مخس ماقة  لقرب من املدينة ، وأمرهم ببلوغ األسرى املسيحيني  

 184وحتريرهم و العودة إىل السفن دون أي عمل من أعمال النهب . 

 

 

ية أو تفطن خري الدين لزحف اإلسبان ، لكنه مل يستطع حتديد هدفهم ، هل يريدون العاصمة اجلزاقر           
مناطق ساحلية أخرى ، ف مع أسطوله املكون من أربعني سفينة و استعد للمواجهة ، كانت شرشال هي هدف  

، واعتقد النصارى اإلسبان إفا سوف تكون سهلة املنال وه موا عليها  ما  دوراي ، وكانت من أهم مدن اجلزاقر
،تفرق النصارى   185القصبة وبقوا يرتقبون األوضاع  أدى بسكافا إىل الفرار ، يف حني تركزت قوات خري الدين يف 

يف شوارع املدينة ،هذا ما سهل على خري الدين حصارهم و مل يسمع املقاتلون إىل إنذار قاقدهم دوراي ، ملا طلع  
ت  وافالوا على جند النصارى فقتلوا وجرحوا العديد منهم  بينما أخذ النهار جتمع الرتك  وانضموا إىل سكان املدينة

مدافع املدينة تقصف املراكب البحرية اإلسبانية ، ومت أسر من بقي يف املدينة الذين خافم دوراي الفار إىل بالده ،  
 186فن د أن خري الدين قد عوض األسرى احملررين أبسرى جدد . 

انيتني نملتني  وكان هذا النصر إذان لدخول خري الدين مدينة شرشال ، ومتكن من أن يغنم سفينتني ، اسب          
  وإميانه اجلزاقري الشعب  التعلق زاد الداخل ففي ، اخلارج و  الداخل يف ملموسة نتاقج  أيضا النصر هلذا كانكما   عتاداً 
  زاين  بين سلطة حتت  كانوا الذين تلمسان سكان  على  اجيابية آاثر النصر هلذا كان  كما ،  الرتكي الرجل هذا  بقدرة
 افزام كان  فقد اخلارجي املستوى  على أما ، اإلسبان لاحتال من البالد إلنقاذ  الدين خري  من الن دة طلبوا الذين

 اجلزاقرية الدولة قل لتشتت  قوية  محلة وجتهيز الثأر أخذ على تعمل جعلتها  املسيحية  الدولة يف مؤملة ضربة اإلسبان
  على  وأيل ، منازع دون املتوسط من الغريب احلوض لزمام  مالكا وأصبح  ، البحار يف الدين خري  صيت ذاع ،لقد187
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 وآخر   مدينة شرشال : من أهم املدن اجلزاقرية ، مدينة ساحلية ، حصنها عروج وجهزها مب تلف أجهزة احلرب وكان هبا مصنع لعتاد اجليش اإلسالمي
 لل شب . 
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 أندلسيني هاجروا إليها يف فرتة االضطهاد النصراين عليهم يف غرانطة .  –شرشال  –دينة معظم سكان امل 
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  أسري ، وقد واجه األتراك وحدهم هذه احلملة دون مساعدة سكان مدينة شرشال .  800قتيل وحوايل   140عدد القتلى يف صفوف النصارى قدر بال 
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  هناك  من و  ألسطوله  مقرا اإلسبانية HYERES هااير جزر  من فاختذ ، وحبرا برا ودحرهم  اإلسبان سلطان تقويض نفسه
  وصاحل رايس طرغوث  و  الدين خري بن حسن أمثال البحر رجاالت من حوله  ومجع  ، املتوالية احلرية غزواته يوايل أخذ
  – اجلديد  العامل من العاقدة ةالربتغالي و  اإلسبانية السفن محلته  وما الذهب  من الكثري  أيديهم غنمت  وقد ،  وسنان راسي
 . 188 أمريكا

 

 

 

 ألوضاع مدينة اجلزائر خالل حكم خري الدين -رابعا 

ولن رج قليال من األعمال الرببروسية الفذة ، ونعرج قليال على الوضع العام يف مدينة اجلزاقر وخاصة عنصر اليهود ،  
الدين  إلقامة ، ووضع مؤسساهتم حتت الوصاية ، حبيث مت حتديد نشاطاهتم الت ارية ، كما أفم  فقد مسح هلم خري 

يستطيعون الوصول إىل مراكز عالية بعد قبوهلم يف املدينة ، كما احرتم ثقافتهم واخربوا على ارتداء لباس خيتلف عن  
ثافة سكانية عالية ، وميتلك الكثريون منهم بيوات  لباس العامة اجلزاقرية ، ألفم يزدمحون يف حارات خاصة هبم ذات ك

خارج هذه احلارات ، وكذلك منازل غنية يف الريف ، كما ال يسمح لنساقهن بدخول احلمامات الشعبيالة ، وهم  
أيتون يف الدرجة الثانية بعد العبيد املسيحيني من حيث تزويدهم مبياه الينابيع ، وزايدة على ذلك فإن هذا اجملتمع  

دوبالس يف السنة ، حبيث يدفع كل واحد منهم   1500ودي جيب عليه دفع الضراقب للحكومة تقدر بال اليه 
حسب إمكانياته ، وإذا أراد احدهم الدخول يف اإلسالم جيب عليه قبل ذلك اعتناق املسيحية ، أي بعد أن يكون  

 189مل اسم " سالمي " . قد أكل حلم اخلنزير ، ويقبل الت لي عن معتقده حىت يصبح مسلما لذلك فهو حي

إال أن هذه األقلية تتمتع  متيازات اقتصادية واسعة وميارسون حرفهم وصناعاهتم على نفقة املسيحيني اترة واترة  
أخرى على نفقة املسلمني ، ويعتربون على اخلصوص الوسطاء الوحيدين فيما خيص العالقات الدبلوماسية أو  

است دموا يف هذه الفرتة الكمبياالت و است دموها يف معامالهتم مع مراسليهم من  الت ارية بني أور  و الرببر ، كما 

 

 . 229أمحد توفيق  املدين : املرجع السابق ، ص 188

 . 66شوفاليه : املرجع السابق ، ص  كورين 189



كل املدن األوربية ، وهم يعتربون أسياد العامل يف مجع الثروات و األموال ، حيث عملوا على صياغة الذهب و  
 190الصريفة ويقومون بطرق العملة الذهبية و الفضية و النحاسية و ال ينازعهم أحد يف ذلك . 

أما النسبة ملعاملتهم لألسرى فهي ختتلف عن معاملة جنود خري الدين ، فقد  ل العبد حتت رمحة السيد يعامله  
معاملة جيدة ، وإذا اشتكى أي عبد من سيده اليهودي فإن احلاكم خري الدين أو من جاء بعده له أحقية حترير  

ني األندلسيني على اجملتمع اجلزاقري وعلى مدينة اجلزاقر ،  ،أما هايدو يف كتابه فقد أشار إىل أتثري الالجئ 191املأسور 
وقد شغلت اجلزاقر املزدهرة ازدهارا  هرا فكر العامل املسيحي ، فمن بني أعمال خري الدين هبا بناء الرصيف الذي  

  192أكثر نشاطا ، وهذا ما سبق ذكره .  ءجعل املينا

 

 

 

 م1535أمريال البحرية العثمانية  ترقية خري الدين  -خامسا

  ، العايل الباب يف أمامه للمثول  تنتظره العثماين السلطان دعوة  وجد ،  هااير جزر يف غزوته من الدين خري  عودة بعد
  قيادة مهمة أوكله أن السلطان دعوة مضمون وكان ، سردينية  جزيرة من آغا حبسن أتى قد كان  ذلك قبل ولكن

  أسباب  وتعود ، اجلزاقر برائسة  احتفا ه مع  ،  شا قبطان أي البحر أمري  مهام قلده  وبذلك  ، كلها العثمانية األساطيل
 193.  إسبانيا  و  إيطاليا  يف البندقية دولة خاصة أور  و  العثمانية  اإلمرباطورية بني احلرب اشتداد إىل  التقليد هذا

   لرحيل الرجل حف ،  العديدة هانتصارات على له اءاجز   السلطان كافأه  فقد ، اللقب  هذا يستحق الدين خري  حقاً  وكان
 194. هبا قبله  أحد  يلقب فلم ، والهتا فاتح كان اليت الرائسة  هذه مقاليد ليستلم
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192  Diego Haëdo : Op-cit , p 342 . 
  ، م ، وهو من سردينية 1533عاملا ، صاحلا ، عينه خري الدين على اجلزاقر عام حسن آغا : امسه نمد حسن آغا الطوشي ، كان رجال عاقال ، عامال

أصبحت  ، ر ه خري الدين ورعاه ، وتشري بعض الكتا ت ومنها حرب ثالث ماقة سنة انه كان عبدا ، ولكن خري الدين جعل منه الناقب عنه يف دولة 
 بربروس يف كثري من األشياء .نل أطماع الغرب ، فهي مهمة ال تليق إال برجل عظيم يقارب 
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  عن مسع وقد ،  األخري هذا بقدوم  حلب  مبدينة األعظم الوزير مسع وملا ، عظيم  جيش رأس على اسطنبول بربروس دخل
  الدين خبري يبعث  أن منه  يطلب األول سليم  إىل رسالة بعث  ، العدو  أرهبت  اليت هبش صيت ومسع ، العظيمة انتصاراته

  بك  االجتماع منك سأل حبلب  خادمنا إن  » : له يقول الدين خري  إىل خادما السلطان فأرسل ، لرؤيته ليتربك عنده 
  من عبد  ألين أتوجه لسلطانا سيدي بعثين حيثما » :  قاقال الدين خري فأجابه  ، «  ال أم  هذا  يف غرض لك فهل ،  هناك
 195.  « عبيده 

  حلب يف بعدها واستقبل ،  وحراسته خلدمته رجال و  سالح من حيتاجه  ما  وكل الدين خري لسفر السلطان جهز
  منت  على  وركب ، الديوان طرف من الوزراء خلعة  والبس ، السلطان وزراء من وزير منصب منح وله  ،  حارا استقباال
  السلطان استقبله حيث اسطنبول إىل   لرجوع استأذن مدة  وبعد  ، اخلالص الذهب و   لياقوت مرصع بسرج جواد

  رأس  على  سار أن الدين خري  به قام عمل وأهم  ، الذهب من سرهوجا عمامته  يف وجعل رأسه  على  ومسح ، سليمان
  ،196حرقا و  خرا  فيها وعاث  "  أرتيلية "  وهي الروم قالع من قلعة  على  به واستوىل سفينة   ومثانون أربعة قوامه جيش
  منصبه  يف آغا حسن  استمر بينما ،  للمتوسط الشرقي احلوض يف نشاطه  وبدأ ، اجلديد منصبه  حبكم الدين خري انشغل

  أرعب قد  وكان ، احلسن البالء ذلك سبيل يف فأبلى األوربية القرصنة قهر على  يعمل ،  بيلربك انقب  عليه املست لف
 يف  داقما أيمل كان الذي اإلسباين الرجل هذا ، يتم  مل األمر لكن الدين خري عاهدةمل  جلأ قد شارلكان أن حىت الغرب

  وهذا اسطنبول عن إفريقيا قال يفصل أن وعمل  ، ضده املتحالفني العثمانيني و  الفرنسيني ملواجهة بربروسة حلف
  مرسيليا مدينة من وجعل ،  أور  هزت انتصارات وحقق اجلهادية أعماله يف الدين خري  استمر .197ستحقق  مل الذي
  انضمام املسلمني قوة يف زاد وما  ، اسبانيا من غنموه   ما وصحبه الدين خري  ع وفيها ، ألسطوله ومقرا له قاعدة

 وطرد الفرنسية  نيس مدينة مهامجة هو  به قام عمل  وأول ، عليها قاقدا الدين خري وجعل ،  إليهم فرنسية أساطيل
  خري واتبع 198العثمانية  للقوات  اثنية قاعدة  وجعلها بطولون  استقر وبعدها ، فرنسا مللك  دهتاوإعا فاسوا دوق حاكمها
  قاد لقد ،  ليباري بينها ومن الساحلية املدن من عددا احتل كما  ، هبا ما وغنم البطل واحتلها ، ألبا إىل طريقه الدين

  أن  ننسى ال أن  جيب  :» شارلكان على  فيها رد برسالة التاريخ لنا وحيفظ  ، عظيما فوزا وحقق اإلميان حرب بربروس
  الدين خري فأجاب ،  « مثلهما مصريك كان متاديت  فإن ، وعروج الياس  أخويه قتلوا وأفم ،  معركة يف خيذلوا مل اإلسبان

  جعونسري  قوادك وإن ، ستغرق  مراكبك  وإن ، أشالؤهم ستتطاير  جنودك إن  ، ببعيد  ليس  غدا وإن  غدا سرتى » :
  للعقيدة  راقع  وتطبيق   سبيل  يف جماهد  شعب ، شروط   ثالث الدين خري لنصر توفر وقد ،  « اهلزمية بعار مكللني إليك
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 . ألبا : جزيرة كانت حتت السيطرة اإلسبانية وحررها خري الدين ، وهي نفس اجلزيرة اليت نفي إليها انبليون بوانبرت 



  ، الدين خري معهم وانتصر ، اجلزاقري الشعب انتصر بذلك ، الكفاءة  من عالية درجة  على وقيادة ، اإلسالمية القتالية
  199احملروسة.   جلزاقر التاريخ مصادر يف عرفت  جديدة لدولة  أسسا  ووضع  يينبغ كما دوره  الدين خري مارس وبذلك

 مساء له  أضاءت  طاملا جنم  غاب   –   رمحه – بوفاته و  ، 200م1545 جويلية 4 يف  بربروسة الدين خري  توىف
 .  البحر و  الرب يف املسلمني
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