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ملخص البحث
ارتبطت املشكلة االندلسية بعهد امللكني "الكاثوليكيني" املشهورين     
هبذا اللقب لشدة تعصبهام ، إذ شهد العام ١٤٧٩ بداية النهاية للوجود العريب 
حكم  حتت  وقشتالة)  (آراغون  اإلسباين  العرش  توحيد  عقب  األندلس  يف 
  I I الثاين   ١٥٠٤) وزوجها فرديناند   –  ١٤٧٤)  Isabella Iإيزابيال االوىل

Ferdinand (١٤٧٩ – ١٥١٦) الديني.

  كان من آثار التهجري اجلامعي للمسلمني ونزوح أعداد كبرية منهم إىل الشامل 
هذه  يف  واالقتصادية  االجتامعية  املشكالت  من  العديد  حدثت  أن  اإلفريقي 
اجلهاد  لذا ظهرت حركة  البحارة،  أعداد كبرية من  بينهم  املناطق، وكان من 
البحري ، إذ اعتمدت القو اجلديدة  يف جهادها أسلوب الكر والفر بسبب 
من  بأضعاف  تفوقها   قو ضد  تقليدية  حرب  يف  الدخول  عىل  قدرهتا  عدم 

حيث اإلمكانيات املتاحة.
   شجعت األسباب السابقة إسبانيا عىل السعي لنقل حرهبا  الرضوس ضد 
للسياسة  األساسية  السمة  كان  التوجه  ذلك  اإلفريقي،  الشامل  اىل  املسلمني 
يف  أسباهبا  األسبانية  للقيادة  كان  لكن  عرش،  السادس  القرن  يف  االسبانية 
إضافة  املجاهدين،  لسفن  قواعد  كوهنا  بحكم  اجلزائرية  املواينء  اختيار 
ضدها  العسكرية  احلمالت  من  بسلسلة  فرشعت  االقتصادية،  ألمهيتها 

للمدة(١٥٠٥-١٥١٠).



١٢٤

أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي

Abstract 
     The Year 1479 marked the beginning of the end of the Arab pres-
ence in Andalusia following the unification of the Spanish throne 
(Aragon and Castile) under the reign of Isabella I (1474- 1504) and 
her Husband Ferdinand II (1479 - 1516) . The effects of the mass 
displacement of Muslims and the displacement of large numbers of 
them to the north of Africa come to the fore as there are many so-
cial and economic problems in these areas, including the large num-
bers of sailors, so emerged the movement of jihad maritime . Thus 
the new forces adopt in their jihad hit and run policy because of the 
lack of Its ability to engage in a conventional war against forces that 
are far more numerous in terms of possibilities .
     The previous reasons encourage Spain to seek to transfer its vir-
ulent war against Muslims to North Africa. This trend sets the main 
feature of Spanish politics during the Sixteenth Century, but the 
Spanish leadership has its reasons in choosing the Algerian ports as 
bases for the Mujahideen's ships in addition to its economic impor-
tance.



١٢٥

احلمالت االسبانية عىل املوانىء اجلزائرية  ( ١٥٠٥-١٥١٠)أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي

املقدمة. 
شهد  ألنه  احلديثة،  للعصور  بداية   ١٤٩٢ عام  عد  عىل  املؤرخني  غالبية  مع  جيُ   
يف  العريي  احلكم  هناية  أوهلام  األمهية،  من  عالية  درجة  عىل  تارخييني،  حدثني 
اجلديد،  للعامل  كوملبوس  كريستوف  اكتشاف  وثانيهام  االندلس(٧١١-١٤٩٢)، 
لكن ماهيمنا هنا بالتحديد هو احلدث األول بحكم تأثريه الطويل يف تاريخ بلدان 

الشامل األفريقي، املمتد اىل الوقت احلارض، عرب قضيتي سبتة ومليلة.
ا امتد عدة قرون، تداخلت فيه عوامل كثرية     خاض العرب واألسبان رصاعا مريرً
داخلية وخارجية، لكن األمر الثابت، هو انحسار الوجود العريب- اإلسالمي، يف 

مقابل توسع خصومهم واكتساهبم للمزيد من األرايض  .
 كانت مملكة غرناطة بزعامة بني األمحر(١٢٣٨-١٤٩٢)، الرمز االخري للوجود 
ايبرييا، لذا كانت هنايتها خامتة ذلك عىل الصعيد  العريب اإلسالمي يف شبه جزيرة 
العام ١٦٠٩،  السيايس، وليس اإلنساين، إذ استمر وجود العرب املسلمني، حتى 
ومآسٍ  داخلية  رصاعات  عقب  وهنائيًا،  رسميًا  األسبانية  السلطات  نفتهم  عندما 

انسانية مريرة.
حقوق  من  اليسري  اجلزء  األمحر،  بني  حكم  اهنت  التي  املعاهدة  ضمنت  لقد      
ا عىل  العرب املسلمني، وباألخص حرية العبادة، لكن وألسباب متعددة بقيت حربً
ورق، فلم يلتزم هبا احلكام االسبان منذ اللحظة األوىل، إذ عرضوا عليهم التنصري أو 
النفي اىل الشامل اإلفريقي، ومن هنا بدأت مأساة انسانية أخر أشد وطأة، استخدم 
فيها االسبان وبدعم مبارش من الكنيسة الكاثوليكية، ورجال الدين أكثر االساليب 

قسوة، يف تنفيذ هذه السياسة الرسمية غري اإلنسانية.
  كان من نتيجة ذلك أن هاجرت اعداد كبرية من املسلمني، ومن قبلهم اليهود، 
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الشامل  موانئ  اىل  املمنهج،  واألهيل  الرسمي  والديني  السيايس  االضطهاد  بسبب 
بإمكانياهتم  رشعوا  هناك  ومن  العقيدة،  يف  اشقائهم  بدعم  حظوا  حيث  األفريقي 
واملوانئ  السفن  عىل  غارات  بشن  النظري،  املنقطعة  بحامستهم  لكن  البسيطة، 

االسبانية.
املادي والبرشي،  الصعيد  باألسبان، عىل      احلقت هذه اهلجامت خسائر كبرية 
وهذا دفع السلطات  للتحرك العاجل، والرد مبارشة، عرب جتهيز محالت عسكرية، 
تستهدف  احتالل قواعد انطالق سفن املجاهدين يف الشامل األفريقي؛ لذا حظيت 
رئيسة  مراكز  كوهنا  بحكم  احلمالت،  هذه  من  الوافر  بالنصيب  اجلزائرية،  املوانئ 

للنشاط البحري.
دراسة  ثم  الرصاع،  لبدايات  تطرق  تارخيي،  ومتهيد  مقدمة  من  البحث  تألف    
عن  سامهتا  يف  كثرياً  ختتلف  مل  التي  االسبانية  احلمالت  وجمريات  لدوافع  موسعة 
السياسة الرسمية املتبعة جتاه مسلمي إسبانيا من حيث االساليب الوحشية، والنزعة 
من  كبري  ومادي  معنوي  بدعم  انطالقتها  ومنذ  حتظى  جعلها  ما  املتطرفة،  الدينية 
الكنيسة الكاثوليكية؛ ليعقبها توثيق ما ترتب عليها من نتائج عىل مستقبل العالقات 

بني ضفتي البحر املتوسط ، ليكون ذلك خامتة البحث.
جوانب  بجميع  لإلملام  متنوعة؛  ومعربة  عربية  مصادر  عىل  البحث  اعتمد    
املوضوع، يأيت يف مقدمتها كتاب أندرو هيس (افرتاق العاملني االسالمي واملسيحي 
بمنهجية  ونتائجه  الرصاع  جذور  يف  يبحث  الذي  واألندلس،١٩٨٦)،  املغرب  يف 
السياسية  االصعدة  خمتلف  وعىل  شمولية،  علمية  لرؤية  تبعاً   ، متميزة   تارخيية 
بني  سنة  ال٣٠٠  حرب   ) املدين  توفيق  أمحد  كتاب  ثم  واالجتامعية؛  واالقتصادية 
الرصاع  عنف  اىل  بوضوح  عنوانه  يشري  الذي   ،(١٤٩٢-١٧٩٢ اسبانيا  و  اجلزائر 
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وعمقه التارخيي، بحكم امتداده عىل مد ٣ قرون،ونشري كذلك اىل كتاب  نيقوالي 
ايفانوف (الفتح العثامين لألقطار العربية ١٥١٦-١٥٧٤، ٢٠٠٤)، الذي قام مؤلفه 
املختلفة؛  الرصاع  أطراف  بني  للعالقات  االجتامعية  السياسية-  االبعاد  بدراسة 
الدولة  بتاريخ  اهتمت  التي  الكتب  بعض  بالتفصيل  للموضوع  تطرقت  حني  يف 
سليم  السلطان  عهد  يف  إال  ا  مبارشً تدخالً  تتدخل  مل  أهنا  من  الرغم  عىل  العثامنية، 
االول (١٥١٢-١٥٢٠)، لعل من أمهها كتاب (إدريس النارص رائيس، العالقات 

العثامنية – األوروبية يف القرن السادس عرش، ٢٠٠٧).
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متهيد( اجلذور التارخيية للرصاع).
   يقدم تاريخ شبه جزيرة ايبرييا سلسلة متصلة من التساؤالت التي ماتزال بحاجة 
اىل إجابة؛ ويقدم تاريخ إسبانيا سلسلة من التناقضات التي ال يمكن العثور عليها 
يف تاريخ أي من األمم األوروبية األخر، وفوق االرايض اإلسبانية تكونت بعض 
أهم احلضارات يف العامل من  رومانية اىل عربية، إال أن احلضارة العربية كانت األهم 
معظم  متكنت  حني  ويف  احلديثة،  العصور  يف  وتأثرياً  ديمومة  واألكثر  واألشمل 
التي تطورت يف  العربية  الرتكة احلضارية والعلمية  استغالل  الدول األوروبية من 
حلل  السيف  محل  واختارت   ، ذلك  من  االستفادة  سن  حتُ مل  إسبانيا  فإن  األندلس، 
يتضمن  التوسع  كان  وإذا  واجلديد؛  القديم  العاملني  يف  ثرواهتا  وزيادة  مشاكلها 
تقويض احلضارة العربية يف األندلس أو حضاريت االنكا واالزتك يف العامل اجلديد، 
فإن ذلك مل يكن مهامً بالنسبة لإلسبان، الذين ال ينكرون أن دولتهم التي سيطرت 
نتاج  كانت  قبلهم،  من  أحد  عليها  يسيطر  مل  أراضٍ  عىل  عرش  السادس  القرن  يف 
احلرب التي خاضوها ضد االندلسيني عىل مد قرون عديدة، ولكن يف حني متكن 
أصحاب الفتح من بناء حضارة راسخة باالعتامد عىل السكان املحليني، فإن إسبانيا 
مل تتمكن من السيطرة بشكل كامل عىل املناطق التي يسكنها االندلسيون من دون 

ابعادهم تدرجييًا، بلغ ذروته يف العام ١٦٠٩(١) .
  ارتبطت املشكلة االندلسية بعهد امللكني �الكاثوليكيني� املشهورين هبذا اللقب 
لشدة تعصبهام ، إذ شهد العام ١٤٧٩ بداية النهاية للوجود العريب يف األندلس عقب 
 Isabella Iتوحيد العرش اإلسباين (آراغون وقشتالة) حتت حكم إيزابيال االوىل
 (١٤٧٩ – ١٥١٦) I I  Ferdinand  (١٤٧٤ – ١٥٠٤) وزوجها فرديناند الثاين
السياسة  التي حددت مسار  بمعطيات سياسية واقتصادية واجتامعية هي  ؛  الديني 
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السياسية  وحدهتا  عن  بدأب  تبحث  كانت  فإسبانيا  اإلسالمي،  الوجود  نحو  اإلسبانية 
متخطية بذلك كل احلواجز التي كانت تعوق هذه الوحدة :

العديد من  انعزال  الذي نتج عنه  العميق  التفاوت اجلغرايف  حواجز ديموغرافية بفعل 
املناطق التي متسكت هبويتها واستقالهلا اىل الوقت احلارض(كتالونيا، الباسك، األندلس).
االمتيازات  ذات  االقطاع   قو وجود  بفعل  الطبقي  التفاوت  اقتصادية:  حواجز 
الكبرية املتوارثة، وهي حتظى بنفوذ وسلطات تؤدي اىل التفكك أكثر من أن تؤدي اىل 
الوحدة واملركزية، ففي قشتالة كانت األرسة املالكة، دائامً ضعيفة االمكانيات بسبب 
اخلناق  السلطة ويضيقون  يعارضون  كانوا  الذين  االقطاعيني  النبالء  من  وجود عدد 
بحقوق  حتظى  كانت  التي  املدن  اىل  باإلضافة  الوحدة،  تعزيز  يف  مشاريعها  كل  عىل 

قديمة، والكنيسة الكاثوليكية  التي كانت تتمتع بسلطات دنيوية وروحية واسعة.
  لكن العرش القشتايل متكن يف النهاية من التغلب عىل بعض هذه الصعاب بفضل 
احلامسة الدينية وحماربته للعرب واالستيالء عىل املناطق التي كانت بحوزهتم، فكان، 
هذا السياق هو املحور الذي متركزت حوله الوحدة ثم السياسة اإلسبانية، إذ جعل 
من قشتالة مركز استقطاب لعدد من املتطوعني املتحمسني دينياً يف الظاهر، يف حني 
كانت االطامع االقتصادية هي ماتدفعهم للتحرك، إذ اعتمدت قشتالة عىل الزراعة 
عىل  آراغون  اعتمدت  حني  يف  واليهود،  املسلمني  بيد  االقتصادي  النشاط  وتركز 

النشاط التجاري يف احلوض الغريب من البحر االبيض املتوسط.
الكاثوليكية، إذ جعلت من بني أهم  إيزابيال  امللكة     ظهرت هذه السياسة يف عهد 
اهدافها طرد العرب واالستيالء عىل أراضيهم والقضاء عىل آخر معاقلهم يف غرناطة، 
الذي كانت حتركه  الكاثوليكي  الوحدة مع آراغون، ممثلة بملكها فرديناند  متجهة اىل 
الداخيل  الصعيدين  عىل  حاسمة  نتائج  الوحدة  هلذه  كان  لذا  نفسها؛  الطموحات 

واخلارجي:
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عىل الصعيد الداخيل:
ألغيت  فالنبالء  النظام،  وإعادة  السلطة  تنظيم  من  الكاثوليكيان  امللكان  متكن   
أصبحت  العسكرية  واألوامر  الكاثوليكيني،  امللكني  صف  يف  ودخلوا  امتيازاهتم 
للسلطة  ختضع  مدربة  قوات  بواسطة  الداخيل  األمن  وحفظ  بالعرش،  مرتبطة 

املركزية، ما أسهم بتعزيز األمن وفرض سلطة الدولة.
فقد  وبالفعل  خارجية،  مغامرات  نحو  إسبانيا  اجتهت  اخلارجي:  الصعيد  عىل 

برزت نتائج الوحدة األسبانية عىل اخلارج أكثر من إسبانيا نفسها (٢) .
   وتزامن الطابع املتعصب للكنيسة يف تلك املدة مع االنتصارات املستمرة للحكام 
اآلييرييني عىل األندلسيني، ليظهر بجالء أن اندفاع عملية االسرتداد ال يمكن صده؛ 
دائامً  تأيت  واليهود  للمسلمني  املعاملة  كانت  املسلمني،  احلكام  خالف  وعىل  لكن 
بمنزلة تنازل سيايس مؤقت، وليست التزاماً دينياً، إذ كانت تسرتشد يف املقام األول 
األرايض  عىل  يعيشون  كانوا  الذين  للمسيحيني،  باملثل  املعاملة  ضامن  يف  بالرغبة 
اإلسالمية كذلك باملنافع االقتصادية التي كان املسلمون واليهود يدروهنا عىل ممالك 
 إسبانيا قليلة السكان، ومع اشتداد زخم االنتصارات وحتول املسيحيني مرة أخر

ا باخلطر. اىل األغلبية يف آيبرييا كلها، أصبح موقف املسلمني حمفوفً
الرسمية مع  املعاملة  بالبداية عىل نحو مبارش يف إسبانيا عرب تغري  التحول    جتىل 
إذ  آيبرييا،  الذين كانوا حيظون بمعاملة طيبة من لدن احلكام املسيحيني يف  اليهود، 
اشتهروا بمهاراهتم املالية واإلدارية، ومع حلول العصور الوسطى املتأخرة، كانت 
إسبانيا قد أصبحت وطنًا ألكرب جتمع هيودي يف أوروبا، لكن االمور تسارعت، فتم 
طرد جزئي للمسلمني، أو جرت حماوالت للقيام بذلك، يف ممالك إسبانيا، عىل أن 
آذار١٤٩٢، عندما  اليهود  يف ١  التي تعرض هلا  النكبة  أمام  تلك االحداث هتون 
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أُعلن مرسوم يقيض بتجريم التفاعل بني النصار واليهود، ومنحوا مدة ٤ شهور 
و١٠ أيام، لتغيري دينهم أو النفي، وفضلت الغالبية العظمى منهم املنفى، عرب موجة 

نزوح مجاعي ، وصفها الكاهن واملؤرخ أندريس برينالديث  عىل النحو اآليت :
اليأس، األطفال والبالغون، واملسنون  ”تركوا مجيعاً مسقط رأسهم يف حالة من 
والشباب، مشياً عىل األقدام وعىل عربات، والسادة عىل محري وغريها من البهائم، 
وتوجهوا مجيعاً اىل مواينء الرتحيل، جازوا يف رحلتهم، خالل الطرق واحلقول يف 
آخرون..،وبعضهم  وينهض  بعضهم  فيقع  مصريه،  كل  ليالقي  البؤس،  من  حالة 

تنرص عىل مضض وبقوا، لكنهم قليلون      جداً...“ (٣) .
فيها  القتال  ن  يكُ مل  التي   ،(١٤٨٤-١٤٩٢) الرصاع  من  األخرية  املرحلة  ويف    
رشط   أو  قيد  دون  استسلمت  التي   مالقة،  يف   حدث  كام  النهاية،  اىل  دائامً  يستمر 
بتأريخ ١٨ آب١٤٨٧، إذ متت التسوية باتفاقيات استسالم بني الغالبني واملغلوبني، 
 ” يف  كلها  تشرتك  أقسام،  ثالثة  اىل  االساسية  رشوطها  تقسم  االتفاقيات  وهذه 
االعرتاف باحلريات الشخصية، واحلفاظ عىل الرتكيبة االجتامعية، والنُظم القضائية 
املسلمني  متنح  بكوهنا  العام،  هذا  بعد  منها  املُوقعة  ومتيزت  للمغلوبني“؛  والثقافية 
قدت يف ٢٥ ترشين  إمكانية احلفاظ عىل كل ممتلكاهتم، أما معاهدة التسليم ، التي عُ
الثاين ١٤٩١(٤)، فقد شملت حترير االرس بطريقة شبه تلقائية، كان التسامح، الذي 
هو سمة مشرتكة بني كل هذه الوثائق، يتزايد كلام كانت تُرشف احلرب عىل هنايتها.

    لكن هذه النيات احلسنة مل تصمد يف مواجهة الواقع، إذ إن بعض البنود االساسية 
املثال، ألغي الرتخيص بحمل السالح بعد مدة  ظلت حربا عىل ورق، فعىل سبيل 
رم األندلسيون املستقرون بسهول غرناطة من  قصرية، وبعد مدة قصرية كذلك، حُ
احلق يف رشاء األرايض وهو إجراء استهدف تسهيل إعامر املنطقة باملسيحيني؛ وما 
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كان أكثر خطورة من هذا وذاك هو أن السلطات قامت يف مناسبتني، عام ١٤٩٥، 
أمل  بخيبة  أصاهبم  ما  سواهم،  دون  عليهم  جديدة  رضائب  بفرض  و١٤٩٩، 

مريرة،ألهنم كانوا يتوقعون سياسات أقل إجحافاً (٥).
   ضمنت معاهدة التسليم ذات السبعة والستني رشطا،ً احرتام املسلمني يف دينهم 
وأمالكهم وسالمتهم وحرية حركتهم، لكنها رسعان ما نقضت، حتت تأثري الكنيسة 
ذات النفوذ الطاغي، بزعامة رئيس اساقفة طليطلة الكاردينال فرانثيسكو خيمينيث 
 ،(١٤٣٦-١٥١٧)  Francisco Jiménez de Cisnerosدي ثيسنريوس
ملا له من تأثري مبارشعىل امللكة إيزابيال، فابتدأت الدعوة اىل تنصري املسلمني بطريقة 
اإلرشاد أوالً؛ ثم كانت الكارثة العظمى يف عام ١٤٩٩ عندما صدر مرسوم يقيض 
مساجدهم،  وغلق  الدينية،  شعائرهم  إقامة  وحظر  دينهم  تغيري  عىل  بإجبارهم 
وحرقت مئات االالف من الكتب اخلاصة باملسلمني ، فلم يبق منها إال ٣٠٠ كتاب 

يف الطب (٦).
البيازين يف غرناطة يف  انتفاضة حي  املتعصبة، اىل اندالع   أدت هذه االجراءات 
١٨ كانون الثاين ١٤٩٩، ما يؤرش لبداية مرحلة جديدة من الرصاع، اختذت طابع 
املواجهة املسلحة، ليعقبها صدور ثالثة مراسيم ملكية مثلت قطيعة رسمية كاملة 

مع مجيع مظاهر املايض والوجود العريب االسالمي يف إسبانيا، وهي:
املرسوم األول (٢٠ متوز١٥٠١): منع وجود املسلمني يف مملكة غرناطة،وحيظر 
بمن  االتصال  عليهم  ويمنع  تنصريهم،  يتأخر  أن  خشية  بغريهم  االتصال  عليهم 
وتصادر  باملوت  يعاقب  ذلك  خيالف  من  وكل  عليهم،  يؤثروا  ال  حتى  تنرصوا 

ممتلكاته.
املرسوم الثاين (١٢ آذار١٥٠٢): يلزم كل مسلم حر يبلغ عمره ١٤ عام ، إن كان 
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ذكراً، و١٢ عام لألنثى، أن يغادر مملكة غرناطة قبل ١ آيار١٥٠٢، عىل أن يسمح 
ملن يريد اخلروج  أن يترصف يف ممتلكاته، عىل أن ال يكون اخلروج إىل إفريقيا بسبب 

حالة احلرب مع إسبانيا، وكل من خيالف ذلك يعاقب باملوت وتصادر ممتلكاته.
ممتلكاهتم  يف  الترصف  املسلمني  عىل  ١٥٠٢):حظر  أيلول   ١٢) الثالث  املرسوم 
اآلراغون  مملكتي  اىل  إال  قشتالة،  مملكة  مغادرة  عليهم  عامني،وحيظر  انقضاء  قبل 

والربتغال (٧).
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أوال: دوافع احلملة اإلسبانية.
أ.الدوافع اخلارجية .

لتنصريهم  التعسفية عىل األندلسيني يف حماولة    فرضت إسبانيا أقسى اإلجراءات 
جلأ  لذلك  نتيجة  اآليبريية،  اجلزيرة  شبه  عن  يرحلوا  حتى  عليهم  اخلناق  وتضييق 
األندلسيون اىل القيام بثورات وانتفاضات يف أغلب املدن اإلسبانية، التي يوجد فيها 
املسلمون، وخاصة غرناطة وبلنسية، لكن أمخدت السلطات تلك الثورات بدون رمحة 
 أخر جهة  ومن  نحوهم،  واحلقد  الكره  مشاعر  لتعميق  وسيلة  واختذهتا  شفقة  وال 
كان من الطبيعي أن يرنو بأنظارهم اىل ملوك املسلمني يف املرشق واملغرب إلنقاذهم، 
وتكررت دعوات وفودهم ورسائلهم إليهم للعمل عىل إنقاذهم مما يعانونه من ظلم، 
وخاصة رجال الكنيسة ودواوين التفتيش التي أباحت مجيع أنواع العقوبات ضدهم.

  كانت أخبار األندلس قد وصلت اىل املرشق فضجّ هلا العامل اإلسالمي، وبعث 
حتمل  بوفود   (١٤٦٨-١٤٩٦ قايتباي(  الدين  سيف  األرشف  اململوكي  السلطان 
محايته  حتت  هم  الذين   النصار أن  فيها  أوروبا،يذكرهم  وملوك  روما  اىل  رسائل 
يتمتعون باحلرية، يف حني أن أبناء دينه يف املدن اإلسبانية يعانون من أشد الظلم، فهدد 
بإتباع السياسة نفسها، إذا مل يتوقف االضطهاد املمنهج، لكن مل حتظ دعوته بالقبول، 

واستمرت السلطات باتباع خطتها يف تصفية مجيع مظاهر الوجود اإلسالمي .
  ووجهت كذلك رسائل االستغاثة اىل السلطان العثامين بايزيد الثاين( ١٤٨١-

١٥١٢)، إذ بدأت بتعظيم وإكبار السلطان العثامين ثم إبراز شكواهم التي تتلخص� 
بتوضيح شعور املسلمني املتنرصين ، نحو الدولة العثامنية، ثم يطلب املوريسكيون 
يتوسط  وأن  فيه،  هم  مما  وإنقاذهم  إلمدادهم  بايزيد  السلطان  تدخل  ذلك  بعد 
للتخفيف  املسيحيني   لد توسط  قد  أن سلطان مرص  اىل  عنهم، مشرياً  للتخفيف 
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عنهم ولكنهم مل يغريوا شيئاً وظلوا يف تشددهم       وتعنتهم ..�.
  عىل الرغم من حدة تلك الرسالة وحاجة أهلها لإلنقاذ، إال أن بايزيد الثاين مل 
يفعل شيئاً، إذ كان لديه من املشاكل ما يعوق إنقاذ هوالء الناس، ومع ذلك فقد قام 
باالتصال باألرشف قايتباي،لتوحيد اجلهود من أجل مساعدة غرناطة، ووقعا اتفاقاً 
يرسل بموجبه بايزيد الثاين أسطوالً اىل سواحل صقلية التابعة إلسبانيا، وان جيهز 
األرشف قايتباي محالت أخر من ناحية إفريقيا، وبالفعل أرسل أسطوالً عثامنيًا  

جتول قرب الشواطيء اإلسبانية، لكن مل يتغري يشء عىل األرض(٨) .
الغوري  قانصوه  املامليك  سلطان  ١٥٠١اىل  عام  يف  الثالثة  استغاثتهم  وبعثوا    
(١٥٠١-١٥١٦)، لوجود القدس حتت سيطرته التي كان يعيش فيها جمموعة كبرية 
ودعوه  غرناطة،  سقوط  بعد  حالتهم  عليه  وصلت  ما  وأوضحوا  املسيحيني،  من 
ا اىل  التسليم، فأرسل وفدً الكاثوليكيني حتى حيرتما معاهدة  امللكني   ليتوسط لد
االسالم  يف  الدخول  عىل  بالده  يف  املقيمني   النصار سيجرب  �بأنه  وهدد  إسبانيا، 
ا ملقابلة السلطان الغوري، ونجح  قرساً، إذا مل تراعَ املعاهدة�،فأوفدت إسبانيا مبعوثً
احلقوق  بنفس  حيظون  إذ  حسنة،  معاملة  االندلسيني  �يعاملون  بأهنم  إقناعه  يف 

والواجبات التي يتمتع هبا األسبان� (٩) .  
  وكان من آثار التهجري اجلامعي للمسلمني ونزوح أعداد كبرية منهم اىل الشامل 
اإلفريقي أن حدثت العديد من املشكالت االجتامعية واالقتصادية يف هذه املناطق، 
وكان من بينهم اعداد كبرية من البحارة؛ لذا أصبح من الرضوري أن تبحث عن 
الوسائل املالئمة الستقرارها، إال أن بعض العوامل قد توافرت لتدفع بأعداد منهم 
الوازع  البحر املتوسط، يأيت يف مقدمتها  اىل طريق اجلهاد ضد القو االوروبية يف 

الديني  بسبب حجم الظلم الذي تعرضوا له.
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إذ  والربتغاليني،  اإلسبان  ضد  منتظم  غري  بشكل  البحري  اجلهاد  حركة  ظهرت    
اعتمدت القو اجلديدة  يف جهادها أسلوب الكر والفر بسبب عدم قدرهتا عىل الدخول 

يف حرب تقليدية ضد قو تفوقها بأضعاف من حيث اإلمكانيات املتاحة (١٠) .
  بدأت هذه الغارات البحرية عىل الشواطيء اإلسبانية منذ اوائل القرن السادس 
عىل  بخاصة  البحرية،  القواعد  بعض  يف  االندلسيني  املنفيني  استقرار  مع  عرش، 
للقصاص  والسعي  للجهاد  حياهتم  منهم  الكثريون  ووهب  اجلزائري،  الساحل 
من أولئك الذين تسببوا يف ترشيدهم، وكان البحر يوفر هلم هذه اإلمكانية التي مل 
تتحها احلرب الربية؛ لذا كانت سواحل الشامل اإلفريقي بطبيعتها الوعرة، وثغورها 
ملشاريع  مالذ  أفضل  العالية  الصخور  حتميها  التي  الكثرية  وخلجاهنا  ومراسيها، 
للرسو  قواعدهم  افضل  وتونس  اجلزائر  مياه  وكانت  املجاهدين،  البحارة  أولئك 
اجلنوبية  املياه  يف  والسيام  اإلسبانية  الشواطيء  عىل  غاراهتم  كانت  إذ  واإلقالع، 
تتجدد بال انقطاع، وتنجح يف معظم األحيان يف حتقيق غاياهتا، وكان حكام الثغور 
من تونس اىل وهران يشجعون هذه العمليات العسكرية، ويسمحون للمجاهدين 
بالرسو والتموين يف ثغورهم؛ ولقد ظهر يف هذا الوقت عنرص جديد أذكى موجة 
نحو  يندفعون  أخذوا  العثامنيني  البحارة  أن  ذلك  املياه،  هذه  يف  البحرية  الغارات 

غرب البحر املتوسط، وبرز منهم  األخوان بربروسا    ( عروج وخري الدين) (١١) .
دوافع  عن  مبارش  بشكل  اجلزائر  يف  املجاهدين  سفن  جتهيز  فكرة  نتجت  لقد    
اإلسبان  ضد  اهلجامت  اتسمت  لذا  الشخيص؛  الثأر  يف  الرغبة  حمورها  خاصة، 
بالشجاعة والفدائية ، لكوهنم اضطهدوا املسلمني أكثر من أية دولة أوروبية أخر؛ 
إذ كان املجاهدون جيهزون سفنًا صغرية تشبه سفن اإلسبان، ثم يراقبون السواحل 
ويقومون بنوع من التجارة، ويف الوقت نفسه حيتجزون السفن التجارية اإلسبانية 
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اجلوالت  هذه  تدوم  وال  البحرية،  قواعدهم  اىل  ويقودوهنا  أيدهيم  بني  تقع  التي 
هذه  قباطنة  أن  من  الرغم  وعىل  أيام،   ٥-٦ من  أكثر  العادة  يف  اخلاطفة،  البحرية 
الشامل  يف  اإلسباين  الساحل  تضاريس  يعرفون  فإهنم  املالحة،  فن  جيهلون  السفن 
والساحل اإلفريقي يف اجلنوب، وكانت قمم اجلبال هي بوصلتهم التي ترشدهم يف 

سريهم لتساعدهم عىل بلوغ اهلدف  (١٢) .
  يف واقع األمر يُعد القرن السادس عرش قرناً حمورياً إذ شهد حتوالت وتبدالت 
خمتلف  بني  احلربية  املجاهبات  بقرن  رف  عُ وإذ  املستويات،  مجيع  عىل  ا  جدً كبرية 
األطراف، فهو بالشك قرن التحوالت الضخمة يف األنظمة السياسية واالتصاالت 
قرن  ا  أيضً وهو  املتوسط،  البحر  عرب  أطرافه  بني  حصلت  التي  والبعثات  املبارشة 
فيه  يستحيل  قرن  فهو  ذلك  اىل  وباإلضافة  العاجلة،  واملنافع  الظرفية  التحالفات 
فصل الدين عن السياسة، يف الظاهر عىل األقل، وعىل األخص منها ما كان متصالً 

بملف الرصاع يف البحر املتوسط .
القرن  يف  وسلوكه  اإلنسان  فكر  يف  أثر  قد  الدين  أن  عنا  يغيب  ال  أن  جيب  لذلك     
السادس عرش، تلك هي احلقيقة التي تبني لنا بعض احلوافز وترشح لنا طبيعة األحداث 
والرصاعات السياسية والعسكرية يف منطقة البحر املتوسط، إذ اختذت تلك الرصاعات 
والعثامنيني  العرب  من  اإلسالمي  الرشق  بني  الرصاع  طريف  أن  ذلك  عديدة؛  أشكاالً 
وديناميكية  حركية  عرش  السادس  القرن  عىل  أضفيا  قد  املسيحي  األورويب  والغرب 

أسهمتا بدور فاعل يف بلورة وحتديد وجهة األحداث السياسية احلاسمة (١٣) .
   عدّ االسبان هذه املقاومة ضمن �أعامل اللصوصية� التي كانت سائدة نتيجة 
األزمات االقتصادية واالجتامعية التي كانت تعرفها املنطقة، لكنها كانت غري ذلك 
بالنسبة لألندلسيني، فهي تدخل يف إطار املواجهة احلضارية املستمرة بني الطرفني، 
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مل تكن يف  يقومون هبا  كانوا  التي  فإن األعامل  ثم  بقاء، ومن  إهنا كانت معركة  أي 
نظرهم أعامالً إرهابية أو أخالقية وعفوية، بل كانت أعامال هادفة وخمططا هلا ، فهي 
من قبيل األعامل الفدائية وحروب التحرير ملقاومة موجات القمع اإلسباين املوجه 

ضدهم ملسخ حضارهتم ونفي كياهنم.
  ترتكز املقاومة عىل ثالثة عنارص أساسية:

وينضم  باملدن،  املسلحة  اجلامعات  :Gandulesأعضاء  املحليون  املقاتلون   -
يف  كبري  دور  هلا  كان  لذا  املدن،؛  داخل  للقتال  مستعدة  وهي  الشبان،  غالباً  إليها 

االنتفاضات املسلحة ضد السلطات اإلسبانية.
-   البحارة  Piratas: هم يف مفهوم النصوص اإلسبانية أولئك الذين ينطلقون 
من سواحل الشامل اإلفريقي للقيام بغارات عىل السواحل اإلسبانية، وهم يعملون 
بذات الطريقة،ويتوىل قيادهتم يف االغلب عنارص من االندلسيني املنفيني، إذ يرسون 
اإلسبانية؛  املواقع  مهامجة  أي  هدفهم،  اىل  ينطلقوا  ثم  مهجور،  بمكان  العادة   يف 
الفعال،  تأثريها  إىل  اإلشارة  مع  عرش،  السادس  القرن  خالل  متعددة  والعمليات 
غالباً  الذين  باملنطقة  املقيمني  لألندلسيني  الفعالة  املشاركة  اىل  ذلك  سبب  يعود  إذ 
العيون  من  قوية  للمجاهدين شبكة  كانت  إذ  بالغارة،  يكونون عىل علم مسبق  ما 

تزودهم باملعلومات من داخل إسبانيا.
أو  املغريب   � اإلسبانية  األكاديمية  قاموس  يف  هم   :Monfiers -املنفيون 
املورسكي الذي يشكل جزءا من اجلامعات املقاتلة بمنطقة األندلس بعد عمليات 

إعادة الغزو�، فاملنفي بالنسبة لإلسبان هو عبارة عن � جمرم حرب� الغري.
ا هائلني  ا وتقديرً    يف حني كان بالنسبة لألندلسيني، بطل احلرية، وهلذا نر احرتامً
الدين  باألساس رجال  الكنيسة، كوهنم هيامجون  للتحرر من قمع  ا  باعتبارهم رمزً
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اجل  من  التجار  كذلك  للسلطات،  جواسيس  يعملون  الذين  الفنادق  وأصحاب 
احلاق الرضر باالقتصاد اإلسباين، ويبدو أن هذه اهلجامت كانت مصدر رعب كبري، 
ويتضح من املطالب املستمرة التي قدمت اىل السلطات للتصدي هلا، بغية احلد من 

تأثريها عىل حياة الناس (١٤) .
  إىل جانب ما سبق ذكره، يربز دافع خارجي آخر، إذ ازداد انحالل دول الشامل 
اإلفريقي، وتفاقم األمر ، وقسمت املنطقة إىل ثالث دول، هم بنو وطاس  (١٤٧١ 
– ١٥٥٣) يف املغرب األقىص ، وبنو حفص (١٢٣٧ – ١٥٧٣) يف تونس وطرابلس 
 –  ١٢٣٦) الواد  عبد  بني  مع  حكمها  اقتسموا  التي  اجلزائر  من  وأجزاء  الغرب 
١٥٥٤)، وكانت هذه الدول يف حالة رصاع مستمر مع بعضها ، إذ يصفها املؤرخ 
اجلزائري أمحد توفيق املدين(١٨٩٩-١٩٨٣)، بقوله� تقهقر، وفوىض، وإنحالل، 
تلك الكلامت التي تلخص لنا، دون حاجة اىل اطناب وتفصيل حالة بالد املغرب 
اجلسام،  االحداث  جتابه  وهي  عرش،  السادس  القرن  مفتتح  يف  املؤملة،   العريب 
وتشهد خروج العامل من عصوره الوسطى املظلمة، اىل العرص احلديث، فبينام كان 
السلطان املسيحي جيمع صفه ويوحد قواه ويستعد للمعركة احلاسمة ضد االسالم 
واملسلمني،..، كان املغرب العريب مقسامً – نظرياً- اىل ثالث دول،..، لكن ازدهار 
هذه الدول كان يذبل شيئا فشيئا، وسقطت كلها يف وهدة االنقسامات واحلروب 
الداخلية اهلوجاء،فحروب داخل كل دولة بني الطامعني يف العرش، وماجيره ذلك 
من املحن والباليا، وحروب بني الدول اإلسالمية،.. وهكذا انقىض القرن اخلامس 
العديدة، يف اطراف ويف وسط املغرب  عرش كله يف مد وجزر. واستقلت اجلهات 
العريب بنفسها، مؤلفة امارات اقطاعية أو ملوك طوائف واهني،..، فال تكاد تعرف 
خالل فرتة االنحطاط والتدهور حدود معروفة لدولة، وال ختوما مرسومة إلمارة. 
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التاريخ،  يستسيغها  وال  اهللا  يغفرها  ال  التي  اجلرائم  هذه  جراء  من  الشعب  وذاق 
أهواال وخطوبا ال يستطيع القلم وصفها...� (١٥) .

دمر، مستعبد تتنازعه الرصاعات الداخلية،     كانت اجلزائر متثل لوحة حمزنة لبلد مُ
ويف الواقع مل تقم يف املغرب األوسط أي سلطة حكومية موحدة، فكانت البالد ممزقة 
وجمزأة اىل إقطاعيات مستقلة متعددة، وإمارات للبدو الُرحل، ومدن حيكمها طغاة 
عبد  حممد  عبداهللا  ايب  تلمسان  سلطان  حكم  حتت  اجلزائر  غرب  وكان  مستبدون، 
الواد(١٥٠٥-١٥١٦)وحاكم دليس الذي كان يسيطر عىل وادي الشليف ومدينتي 
ميديا ومليانة، أما األرايض الواقعة اىل الرشق من الوادي الكبري فقد اعتربت حتت 
حكم سلطان تونس احلفيص،فشكلت هناك إمارات مستقلة عاصمتها بجاية حتى 
سالطني  أما  املحليون،  احلفصيون  األمراء  حكمها  التي  قسنطينة  ثم   ،١٥١٠ عام 
كانت  البالد  أحد، ويف جنوب  بسلطة  يعرتفوا  فلم  عباس  ولد  وقبيلة  قبيلة كوكو 
الزاب واحلسضة وغريها من املناطق الصحراوية حتت حكم زعامء البدو املستقلني، 
كان  بل  ألحد،  ختضع  تكن  مل  الساحل  عىل  والسيام  كثرية  ومدنًا  مناطق  أن  عىل 

حيكمها خمتلف املغامرين الذين استولوا عىل السلطة يف ظروف خمتلفة (١٦) .
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ب. الدوافع الداخلية
ضد  الرضوس  حرهبا   لنقل  السعي  عىل  إسبانيا  السابقة  االسباب  شجعت     
للسياسة  االساسية  السمة  كان  التوجه  وذلك  اإلفريقي،  الشامل  اىل  املسلمني 
البداية بدعم كامل من مؤسسة  االسبانية يف القرن السادس عرش؛ وحظيت ومنذ 
 (١٤٩٢-١٥٠٣)  Alexander VI السادس  الكسندر  البابا  اصدر  إذ  البابوية، 
 Treaty ا يبارك فيه هذا التوجه، ليعقب ذلك توقيع معاهدة تورديسيالس مرسومً
بموجبها  وإسبانيا،  الربتغال  بني   ،١٤٩٤ حزيران   ٧ بتأريخ   of Tordesillas
باديس ويتوالها اإلسبان  الشامل اإلفريقي اىل قسمني�اوىل تقع رشق حجر  م  قُسِّ
سيدة  إسبانيا  فأصبحت  للربتغال�،  تُركت  وقد  النقطة  هذه  غرب  تقع  والثانية 

املوقف دون منازع فيام بني بجاية رشقاً ووهران غرباً وصخرة اجلزائر وسطاً (١٧) .
    تطلب التحضري هلذه احلملة العسكرية استعدادات مكثفة، وإمكانيات كبرية، 
البابا يف روما الذي عمل عىل وضع مجيع اإلمكانيات البرشية واملادية حتت  بدأها 
ترصف امللوك اإلسبان، من أجل إبعاد املسلمني من األندلس أوالً، وإخضاع  الشامل 
اإلفريقي ثانياً، ولتحقيق غايته،أصدر البابا أمره السامي لكل رعاياه بأن يستمروا يف 
Crusada مللوك إسبانيا من أجل احلرب القادمة، فجمع  دفع الرضيبة الصليبية 

رجال الدين امواالً ضخمة من جراء ذلك (١٨) .
  كانت هناك عوامل داخلية أخر دفعت السلطات اإلسبانية اىل السعي ملهامجة 
سواحل الشامل اإلفريقي، مردها تنامي الروح الوطنية بني اإلسبان بعد أن نجحوا يف 
القضاء عىل احلكم العريب اإلسالمي وطرد املسلمني من بالدهم،  فرغبوا بمطاردهتم 
للتنكيل هبم إينام وجدوا، عالوة عىل ذلك فإهنم ورثوا مكتسبات احلضارة العربية، 
التي كانت مزدهرة يف بالدهم، فحذقوا اساليبهم يف فن املالحة بعملهم يف السفن 
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العربية، وبسبب ذلك نجحوا يف اكتشاف العامل اجلديد، وهذا رسخ الشعور الوطني 
بالنفوذ والتفوق (١٩) .  

اهليمنة عىل  بالرغبة يف  تتلخص  التي  االقتصادية  العوامل  نفسه  السياق    وتربز يف 
طرق التجارة البحرية املزدهرة يف البحر املتوسط، عرب امتالك مواينء وأسواق جديدة 
يستطيعون منها احتكار جتارة املعادن النفيسة والتوابل التي ترد من طريق القوافل من 
والتي  والبندقية)  اإليطالية( جنوة  املدن  الصحراء، وملزامحة  الدواخل جنوب  مناطق 
 لد توفرت  ما  بعد  خاصة  طويلة،  مدة  والغرب  الرشق  بني  التجارة  عىل  هيمنت 

اإلسبان ومن قبلهم الربتغاليني األسباب الكافية ملد نفوذهم يف هذه املناطق(٢٠) . 
 � به  واملقصود  السياق،  هذا  يف  املبارش  دوره  العسكري  للعامل  كان  كذلك     
لشحة  حمدودة  كانت  املجاهدين  فإمكانيات  األوروبية،   للقو البحري�  التفوق 
اكثر  كانوا  البحري،  اجلهاد  حركة  عامد  شكلوا  الذين  فاألندلسيون  املالية،  املوارد 
ارتباطًا بثقافة البحر املتوسط منهم بثقافة املحيط األطليس، لذا فإهنم وجدوا أنفسهم 
 مضطرين اىل االجتاه صوب القسم اجلنويب الرشقي من شبه جزيرة آيبرييا، ثم أد
الزحف املعادي صوب البحر املتوسط اىل ابتعاد املجاهدين عن مضيق جبل طارق 
واجتاههم صوب مناطق البحر املتوسط التي كانت ال تزال تستعمل السفينة ذات 
املجاديف، واختذت عملياهتم نمط اهلجامت اخلاطفة التي ال ختضع لتوجيه مركزي، 
معتمدة عىل السفن اخلفيفة ذات املجاديف، والتي تصلح للعمل يف البحر املتوسط 

، وهو ما يمثل تراكامً لرتاث البحرية االسالمية.
   مل خيتلف وضع الدول والقو املحلية يف الشامل اإلفريقي عن ما تقدم ذكره، 
سواء باقتباس تقنية السفينة املحيطية العمالقة أو عن حشد اساطيل من السفن ذات 
املجاديف، ففي شتى ربوع املنطقة كان يبدو أن مجيع الدويالت الصغرية والفقرية 
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ال يمكنها توفري نفقات اإلبقاء عىل أسطول صغري من أي نوع، خاصة وإهنا كانت 
ختشى من أن يتغلب عليها رجال القبائل أو األوروبيون أو املنافسون املحليون، كام 
املحافظة  مفهوم  ترسيخ  اىل   أد قد  السياسية  أوضاعها  املزمن يف  االضطراب  أن 
تتطلبه  كانت  الذي  بالتجديد  تأخذ  مل  التي  و  العسكرية،  احلياة   يف  االجتامعية 

التجارب اإلمرباطورية اجلريئة التي كان جيرهيا خصومهم اآليبرييون(٢١).
عدة  استمر  رصاع  بعد  االسالمي  العريب  الوجود  إهناء  يف  اإلسبان  نجح  لقد    
قرون، لكنهم كانوا خيشون من ردة فعل املسلمني يف الشامل اإلفريقي، الذي طاملا مد 
حكامه املتعاقبون يد العون إلخوهتم يف األندلس قبل سقوطها، لذا توجسوا خيفةً 
من احتاملية التعاون مع الثوار األندلسيني، فالقاعدة احلربية التي تتبع باستمرار يف 
مثل هذه احلالة، هي نقل احلرب اىل أرض العدو، وإجباره عىل التمرتس للدفاع عن 
اإلسبانية  القيادة  اقتنعت  كذلك  اآلخر،  الطرف  مهامجة  يف  يفكر  ال  حتى  مواقعه، 
بوجوب مد نفوذها اىل الشامل اإلفريقي حتى تسبق القوة الناشئة اجلديدة يف العامل 
اإلسالمي متمثلة بالدولة العثامنية، التي كانت يف حالة سيطرهتا عىل املنطقة ستشكل 

ا عىل إسبانيا نفسها. ا كبريً خطرً
  ويربز كذلك الدافع االقتصادي، فمع تقويض احلكم اإلسالمي واهنيار النظامني 
االجتامعي واالقتصادي االسالميني يف إسبانيا، تشتت شمل املسلمني وأبعدوا عن 
البالد، وقد كانوا دعامة االقتصاد املحيل، كل ذلك أوجد معضلة اقتصادية كبرية، 
فاإلنتاج تعطل بصفة تامة، وتالشت وسائل التصنيع، وأصبحت التجارة اخلارجية 
بني تصدير واسترياد كلمة ال مدلول هلا؛ أما املعامالت املالية والقروض وما إليها، 
اليهود، واضطهاد ومصادرة ممتلكات من بقي  فقد أصبحت من املايض، مع طرد 

منهم عىل قيد احلياة.
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  أمام هذه املعطيات واحلاجات الداخلية املُلحة، مل يبقَ أمام اإلسبان إال اللجوء 
الشامل  فاكتساح  العيش،  متطلبات  لتأمني  وسيلة  اخلارجي،  واالستعامر  للغزو 
كثيفة،  وغابات  غنية،  مزارع  من  به  مايتمتع  نتيجة  ذلك،  سيؤمن  كان  اإلفريقي 
ومروج واسعة، وثروة حيوانية، وسواحل غنية باملوارد الطبيعية، وصناعات حرفية 
تتمتع بسمعة عالية، عىل الرغم مما ينتاب البالد من فتن وقالقل وعدم استقرار احلكم 
يف أي مكان، لذا فالشامل اإلفريقي يمكن أن يزود إسبانيا بام هي يف أمس احلاجة إليه 
من موارد، وسيوفر اإلمكانية للتغلغل يف الداخل اإلفريقي بغية الوصول اىل مناجم 
الذهب، ثم أنه باملحصلة سيضع البحر املتوسط  بضفتيه حتت اهليمنة اإلسبانية، ما 
سيوفر بذلك الفرصة لتشكيل  وحدة اقتصادية بني شامل البحر املتوسط وجنوبه، 

األمر الذي يعود عىل اخلزينة احلكومية بمردود مايل وفري (٢٢) .
  من جانبه كان الكاردينال املتعصب خيمينيث صاحب النفوذ الكبري يف البالط 
لذا  املتطرفة،  الدينية  نزعته  بسبب  املسلمني،  ضد  احلرب  توقف  خيشى  اإلسباين، 
سعى بشكل حمموم إلثارة خماوف امللكة إيزابيال الكاثوليكية، التي كانت تربطه هبا 
عالقة وثيقة، وكان يعرف أهنا أشد تعصباً من زوجها، فأثار خماوفها من املسلمني 
الذين نفوا اىل الشامل اإلفريقي ، واستعمل اللهجة التحريضية التي كان يعلم أهنا 

ستكون مسموعة لد أصحاب القرار يف إسبانيا.
يكفيه  كان  فقد  املخاوف،  هذه  إثارة  عليه  الصعوبة  من  يكن  مل  األمر  واقع  يف    
التذكري ببعض احلقائق، وكان يكفيه ابداء بعض املالحظات، ثم اجلمع بني االثنني 
واملسلمني  العرب  وهي�إن  نظره،  يف  هتم  التي  الوحيدة  النتيجة  منها  ليستخلص 
ومعظم   سالحهم،  أخفوا  لقد  هنائية،  هزيمة  األندلس  من  خروجهم  يعتربون  ال 
رؤسائهم تظاهروا فقط باالهنزام يف انتظار الفرصة املواتية، لينقضوا من جديد عىل 
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األندلس ويشهروا احلرب مرة أخر عىل املسيحية، وأنه البد من القضاء عىل أوكار 
القراصنة املسلمني يف الشامل اإلفريقي� (٢٣) . 
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ثانيا: احلمالت العسكرية.
أ.االستعدادات األولية

    رافق نجاح إسبانيا يف اهناء الوجود العريب اإلسالمي ظهور اهتامم رسمي نحو 
مايُعرف �بحركة االستكشافات اجلغرافية�، وأهنمكت جيوشها يف أوروبا بسلسلة 
رفت باحلروب االيطالية (١٤٩٤-١٥٥٩)(٢٤)،  من النزاعات العسكرية املتقطعة، عُ
لكنها ارسلت محلة عسكرية خاطفة نجحت باالستيالء عىل ميناء مليلة الصغري يف  

١٧ أيلول ١٤٩٧ (٢٥) .
أحد  كلفت  إذ  خيمينيث،  نصائح  اىل  برسعة  امللكة  استجابت  ذلك  أثناء  ويف    
أعواهنا، بمهمة التجسس عىل مملكة تلمسان، فتنكر بزي تاجر عريب، ليميض أكثر 
من عام فيها، بغرض مجع املعلومات؛ ووقع اختيار خيمينيث عىل جريونيمو فيينايل 
بخربته عىل جتهيز  ملساعدته  البندقية،  من  مغامر  ، وهو   Geronimo Vinalla
ا  ا ومهندسً خطط الغزو، إذ مارس عدة مهن وتقلب بني مهام خمتلفة، فقد كان بحارً
بسواحل  واسعة  خربة  و  جيدة  معرفة  له  وكانت  اإليطالية  احلروب  يف  شارك  كام 

. (٢٦) الشامل اإلفريقي التي خربها وتنقل بينها بحاراً وتاجراً
  كانت تلمسان قاعدة املغرب األوسط الرشقي منذ أيام املوحدين(١١٣٠-١٢٦٩)، 
هذا املوقع االسرتاتيجي هو ما سمح بقيام واستمرار دولة بني عبد الواد، إذ ال يرجع 
الزيانية،  القبائل  التي أسست الدولة ومن أيدها من  نيان األرسة  بُ ذلك إىل صالبة 
االهنيار،  لعوامل  التصدي  عىل  املوقع  هذا  وقدرة  تلمسان  موقع  حصانة  اىل  وإنام 
فهي يف موقع وعر يتحكم بالطريق من قلب الصحراء اىل البحر املتوسط وقوافل 
التجارة البد أن متر هبا واهلضبة التي تقوم عليها تزيد من مناعتها، ولقد تدهور بنو 
عبد الواد ثم عادوا اىل النهوض أكثر من مرة، واختفوا ثم عادوا اىل الظهور أكثر من 

مرة كذلك، والفضل يف ذلك حلارضهتم تلمسان (٢٧) .
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إيزابيال الكاثوليكية، قررت أن يبدأ   بعد أن جتمعت املعلومات الالزمة لد    
العمل العسكري بمهامجة مملكة تلمسان، وجهزت هلذا الغرض محلة من ١٢٠٠٠ 
 Diego Fernandez de كوردوبا  دي  فرنانديز  دي  دييغو  بقيادة  جندي، 
توفيت  امللكة  لكن  آنذاك يشغل منصب حاكم غرناطة،  الذي كان   ،Cordoba
للحملة  االستعدادات  مؤقت  بشكل  فتوقفت   ،١٥٠٤ الثاين  ترشين   ٢٦ بتأريخ  
العسكرية، التي كانت أغىل أمنياهتا، وعندما فتحت وصيتها املؤرخة يف ١٢ ترشين 
الشامل  لغزو  السعي  مواصلة  وجوب  عىل  اإلرصار  فيها  وجد   ،١٥٠٤ األول 

اإلفريقي واالستمرار يف احلرب ضد املسلمني (٢٨) .
   جاء يف الوصية ما نصه� ملن يتولون املُلك بعدها بأن حيققوا األمنية الغالية عىل قلبها، 
افريقيا  بنفسها لو طال هبا األجل، إال وهي فتح  أهنا قد حققتها  والتي كانت تود ولو 

وعدم الكف عن القتال يف سبيل الدين ضد الكفار( الذين هم املسلمون)� (٢٩) .
   البد من أن نشري هنا اىل القواسم املشرتكة التي حتكم وجهة نظر معظم املؤرخني 
غرامون  دي  البارز  الفرنيس  املؤرخ  ذلك  عىل  كمثال  املوضوع،  من  األوروبيني 
De Gramon. H ، وهو من مؤرخي القرن التاسع عرش، الذي اليرتدد أن يربر يف 
كتابه ”اجلزائر حتت احلكم العثامين“، اهلجوم اإلسباين، باآليت“يف ربيع سنة ١٥٠٥، 
كام قال سواريز مرنتانيز، نظم القراصنة (أي عرب أسبانيا) القاطنون بمرسى الكبري 
هجوماً عىل شاطيء فاالنس( فالنسيا)، واستغلوا ظالم ليلة ليالء فخربوا ضواحي 
مقاطعة  تارخيي، عاصمة  ميناء  واليكانتي(  إسبانيا)،  بلنسية، رشق  ميناء يف  إلش( 
لفنت، التابعة لبلنسية)، ورجعوا من هذا اهلجوم حمملني باألرس والغنائم. وبعد 
ذلك بأيام قالئل، عندما سمعوا بأن مدينة جيجل      ( ميناء، رشق اجلزائر) هومجت 
من طرف بواخر من مالقة ( عاصمة مقاطعة مالقة،جنوب إسبانيا)، جترأ القراصنة 
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عىل الدخول ليالً اىل ميناء مالقة، وأرضموا النار يف البواخر التجارية التي وجدوها 
هبا، فكانت اخلسائر فادحة، وعم االستياء واضطر امللك فرديناند اىل أن يصمم عىل 

حتطيم هذا الوكر من اوكار القراصنة“.
   هبذا يربر دي غرامون اهلجوم االسباين عىل املرسى الكبري، يف حني أن تسلسل 
األحداث التارخيية يشري بجالء إىل عكس ما ذهب إليه، إذ إن نشاط حركة اجلهاد 
البحري جيب أن يوضع ضمن اإلطار العام للتطورات التارخيية عىل ضفتي البحر 
التي  املتالحقة  املأساوية  األحداث  من  تاله  ما  و  املتوسط، عقب سقوط غرناطة، 

جرت بحق األندلسيني (٣٠) . 
    كان للقيادة األسبانية أسباهبا يف اختيار ميناء املرسى الكبري، الواقع يف غرب 
اجلزائر لنزول أوىل احلمالت العسكرية، إذ يبدو أن سبب ذلك كان للرد عىل الغارة 
التي ذكرها دي غرامون، لكن مل يكن هذا السبب الوحيد أو حتى املبارش كام أسلفنا، 
إضافة لذلك تربز أمهية امليناء التجارية، إذ كان من عادة سفن البندقية أن تلجأ إليه 
اجلو  كان  وإذا  وهران،  اىل  قوارب  يف  بضائعها  ترسل  ثم   ، األعاصري  هبوب  عند 
صحواً قصدهتا مبارشة، ويعترب بسبب موقعه يف غرب وهران التي ال يبعد عنها إال 
نحو ٦ كم، قاعدة متقدمة هلا أمهيتها يف عملية التحضري للهجوم املرتقب عىل هذا 

. (٣١) امليناء ذي األمهية العسكرية واالقتصادية الكرب
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ب.احتالل املرسى الكبري٢٣  ترشين األول  ١٥٠٥.
أجربته  لكن   ،١٥٠٥ آب   ٢٩ يوم  مالقة  مدينة  يف  اإلسباين  االسطول  استعد     
هذا  من  احلملة  استفادت  وقد   ،١٥٠٥ أيلول   ٩ حتى  االنتظار  عىل  األعاصري 
لكن  ملواجهتها،  واستعدوا  بخربها  السكان  سمع  فقد  مقصود،  غري  بشكل  األمر 
تأخرها محلهم عىل الظن بأن اإلسبان ختلوا عن خطتهم بمهامجة امليناء، أو أهنم كانوا 

ا آخر. يقصدون هدفً
   وصلت احلملة يوم ١١  أيلول ١٥٠٥، ورشعت عىل الفور بإنزال اجلنود، حتت 
ا للمفاجأة، مل جيدوا سو عدد قليل من  املدفعي، ونظرً غطاء كثيف من القصف 
املدافعني ، مل يتجاوز عددهم نحو ٥٠٠ رجل ، لذلك مل يتمكنوا من مواجهة التفوق 
متواصلة،  أيام  ثالثة  ملدة  القتال  يف  استبسلوا  لكنهم  للمهامجني،  والناري  العددي 
أمام عدو يفوقهم ١٠ أضعاف من حيث العدد، وال يمكن املقارنة بني الطرفني من 

.حيث األسلحة والتجهيزات العسكرية األخر
الذي  اخلانق  واحلصار  للمعركة  األول  اليوم  يف  احلامية  قائد  استشهاد  لكن     
 وقعت فيه، وانقطاع املياه عنها باإلضافة اىل التفوق الكبري للمهامجني، كل هذا أد

ا (٣٢) . باملدافعني اىل قبول االستسالم بعد حصار استمر مدة مخسني يومً
ألسلوب  واللجوء  املقاومة،  فاستمرار  األرض،  عىل  يربره  ما  القرار  هلذا  كان    
قتال الشوارع، لن يغني عنهم يف واقع األمر شيئاً، نظراً لتفوق املهامجني، واحتالهلم 
للساحل، فاملقاومة التي يتلوها االهنيار، سيكون مآهلا أن يأيت السيف عليهم مجيعاً، 

عالوة عىل انتهاك احلُرمات.
  باملقابل منح القائد العام اإلسباين، مدة ثالث ساعات للسكان، كي خيلوا املدينة 
وبقية احلصون، وينسحبوا عن آخرهم، من ٩-١٢ ظهراً، عىل رشط أن ال يأخذوا 
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معهم أي يشء من الزاد واملؤن، وال من حيوانات الركوب، وال من األسلحة، أي 
أهنم مل يأخذوا معهم إال ثياهبم وما خف من أمواهلم.

أمتوا  وعندما  الرجال،  تبعهم  ثم  النساء،  من  األمر  أول  املدينة  السكان  أخىل    
ذلك، دخل اإلسبان املدينة، ورفعوا راياهتم فوق مبانيها، لكن عىل الرغم من األمر 
الصارم الذي أصدره قائد احلملة جلنوده بعدم حتطيم أي يشء يف املدينة،او القيام 
ا لعملياهتا املقبلة، فإن اجليش  بأعامل حفر فيها ، لرغبة القيادة باالحتفاظ هبا مركزً
قد  اندفع حمطامً ومنقباً من اجل التفتيش عن األموال والذخائر التي يكون السكان 

قد تركوها خلفهم (٣٣) .
   انرصف االسبان عىل الفور اىل حتصني املدينة وتعزيز مواقعهم ، خلشيتهم من 
حماولة حتريرها، ومل خيب ظنهم، ففي اليوم التايل، وصل جيش املجاهدين وقوات 
تلمسان، وكان عددهم نحو ٢٢٠٠٠ من املشاة و ٢٠٠٠ من الفرسان، لكن احلامية 
اإلسبانية كانت قد متركزت بقوة يف املدينة؛ ثم حاولت قوة الفرسان اقتحام املدينة 
التي وصفها أحد شهود املعركة�مل أر يف  ، غري أن احلامية أحبطت هذه املحاولة، 
حيايت اطالقاً ابدع من هذه الفرقة املؤلفة من ثالثامئة من الفرسان العرب التي كان 
يقودها القائد ابن دايل- وال أرهف سالحاً، سواء من حيث خيوهلا املطهمة البالغة 

منتهى اجلامل، أو من حيث ذلك اجلهاز الفاخر املطرز الذي كان يكسوها� (٣٤) .
   ما كاد خرب احتالل املرسى الكبري يصل إسبانيا، حتى غمرهتا موجة من االبتهاج 
وأعلن فيها االحتفال مدة ثامنية أيام، إثر ذلك طلب امللك من قائد احلملة أن حيرض 
قادته  أحد  بأمرة  نحو ٨٠٠ جندي  مع األسطول وترك حامية من  فعاد  لتكريمه، 
املقربني، فانرصفوا اىل حتصني مواقعهم، كام سعى اىل توسيع شبكة اتصاالته خارج 
احلصن، فاستوىل  جنوده عىل املنابع املائية يف الطريق املؤدي اىل وهران، وبنى حصنًا 
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املناطق  سكان  إليه  يستميل  ان  وحاول  دائم،  بشكل  عسكرية  فرقة  فيه  متوضعت 
املحيطة، ألنه كان يعرف أمهية وسائل التموين، ففتح هلذا الغرض سوق عىل مقربة 
من احلصن، لكن السكان رفضوا مجيع اغراءات املحتلني، بل أخذوا يغتنمون كل 
وضع  إن  القول  يمكن  بحيث  العدو،  هبا  يفاجئون  خاطفة  هجامت  لشن  فرصة 

احتالل املرسى الكبري ليست إال قصة حصار دائم (٣٥) .
ج.احتالل وهران ١٨ آيار ١٥٠٩

اجلزائر  مدينة  عن  تبعد  اجلزائر،  غرب  شامل  يف  مزدهر  جتاري  ميناء  وهران    
يف  زارها  الذي  الوزان(١٤٨٣-١٥٥٤)  احلسن  الرحالة  ها  يصفُ ٤٣٢كم، 
األفارقة  بناها  كانون،  اآلف  ستة  فيها  كبرية  بقوله�مدينة  املدة(١٥١٦-١٥٢٠)، 
األقدمون، عىل شاطيء البحر املتوسط، بعيدة بنحو مائة وأربعني ميالً عن تلمسان. 
وهبا من البنايات واملؤسسات ما تتميز به كل مدينة متحرضة، من مساجد ومدارس 
يف  املدينة  من  جزء  يقع  مجيلة،  عالية  بأسوار  حماطة  وفنادق،  ومحامات  ومالجيء 
الصناع  من  سكاهنا  معظم  كان  االرتفاع،  شديد  جبل  يف  اآلخر  واجلزء  السهل، 

واحلاكة، ويعيش الكثري من أهلها من مدخوهلم،...�.
  كانت وهران حمطة للتجار الكتلونيني واجلنويني، وهبا دار تسمى دار اجلنويني 
ألهنم كانوا يقيمون هبا، حظيت باستقالل داخيل، وكان الوهرانيون دائامً أعداء مللك 
تلمسان، مل يقبلوا قط أي وايل من والته، ماعدا اميناً للامل وقابضاً يستلم مداخيل 
امليناء، وكانوا ينتخبون رئيس جملس ينظر يف القضايا املدنية واجلنائية، وكان سكاهنا 
كتالونيا  اقليم  دأبوا عىل مهامجة سواحل  البحري، حيث  اجلهاد  ناشطني يف حركة 

. (٣٦) وجزر البليار ومنورقة وميورقة، حتى أصبحت املدينة تزخر باألرس
أعطى تويل األدمريال بيدرو نافارو Pedro Navaro (١٤٦٠-١٥٢٨) قيادة 
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نطاق  لتوسيع  إضافياً  زمخاً   (١٥٠٨-١٥١١) املدة  يف  العريب  املغرب  عىل  احلملة 
عمليات األسبان احلربية التي تزامنت ثانيةً مع عودة اهلدوء يف احلروب اإليطالية 
نفقات  بتغطية  الذي قدمه خيمينيث  التعهد  للمدة (١٥٠٩-١٥٠١١) فضالً عن 
احلملة، مقابل قيادته هلا، والوعد الذي تلقاه بأن تلحق بأسقفية طليطلة التابعة له 

مجيع املناطق التي سيتم احتالهلا يف الشامل اإلفريقي باملستقبل (٣٧) .
  كانت عملية الغزو أسهل مما هو متوقع، ألن حاكم املرسى الكبري اتفق مع قابض 
بحسب  املدينة  تسليم  عىل  السكان،  من  رفاقه  من  واثنني  أشطورا  اليهودي  امليناء 
خطة متفق عليها، ولد نزول القوات، تقدم السكان ملحاربتهم، ومل يرتكوا خلفهم 
للمتآمرين فغلقوا  الفرصة  السكان؛ لذلك سنحت  قليل من  املدينة سو عدد  يف 
األبواب ونصبوا عىل احد األبراج صليبًا أمحر كان حاكم املرسى الكبري قد أرسله 
إليهم خفية ليتخذوه شارة يستحثون هبا املهامجني إذا وصلوا أمام املدينة، وسلموا 
اليه مفاتيح أبواب املدينة، ويف أثناء املعركة تسلق عدد من اجلنود األسوار من الطرف 
اآلخر بينام كان السكان يقاتلون باخلارج، فدخلوها وهامجوا املدافعني من اخللف، 
فكانت مذبحة كبرية هلم، فتشتتوا، تاركني املدينة بام فيها من النساء واألطفال، عىل 
الرغم من أن بعضهم صمد حول املسجد األعظم  يف حي الفقيه مدة مخسة أيام، 
سمت، يف حني بلغ عدد الشهداء واألرس نحو ٤٠٠٠ اآلف، ما  لكن املعركة حُ

يؤكد حجم الكارثة التي أصابت وهران (٣٨) .
بحضور  احلرمات،  وتنتهك  وتستبيح  وتأرس  تقتل  اإلسبانية  القوات  انطلقت    
دينار  مليون   ٤٨ بنحو  قيمتهُ  ماقدرت  احلملة  رجال  وهنب  ومباركته،  خيمينيث 
جزائري اقتسمها اجلنود، وكان نصيب خيمنيث منها وفرياً، واجته عىل الفور، نحو 

حتويل مساجد املدينة اىل كنائس، وجعل  املسجد األعظم كاتدرائية.
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ا للسياسة اإلسبانية، متثلت  ا كبريً كان لسقوط وهران نتائج كبرية، شكلت نجاحً
بام يأيت:

- اعرتاف حاكم تلمسان ايب عبداهللا حممد عبد الواد(١٥٠٥-١٥١٦)، بالتبعية 
لإلسبان، مع تقديم  جزية سنوية هلم مقدارها ١٢٠٠٠ دوكة ذهبية.

-خضوع  قبائل بني عامر وغريها من القبائل الواقعة ضمن دائرة وهران للحكم 
اإلسباين، مع مايرتتب عىل ذلك من التحالف وتقديم العون(٣٩) .

  تسبب هذا النجاح الكبرييف زيادة اخلالفات بني خيمينيث وفرديناند الكاثوليكي، 
بسبب رغبة األول يف التوغل بمناطق الدواخل، وتأسيس دولة موالية إلسبانيا بدافع 
االيطالية،  باحلروب  تطلعاته، النشغاله  يشاركه  مل  امللك  لكن  املتطرفة،  روحه  من 
فقطع كل اتصاالته مع البالط اإلسباين، واعتزل الشأن السيايس، حتى وفاته يف  ٨ 

ترشين الثاين١٥١٧ (٤٠)  .
د. احتالل بجاية ٥ كانون الثاين١٥١٠

   ميناء مزدهر يف رشق اجلزائر، تبعد عن العاصمة نحو ٥٠ كم، يسميها احلسن 
بناها  عريقة  مدينة  فهي  أسباهبا،  التسمية  وهلذه  الكبرية�  بجاية  مدينة  الوزان� 
الرومان، عىل منحدر شاهق عىل ساحل البحر املتوسط، حتيط هبا أسوار عالية متينة، 
وتناهز كوانينها ثامنية آآلف، ودورها كلها مجيلة، وفيها جوامع كافية، ومدارس يكثر 
فيها الطلبة وأساتذة الفقه والعلوم، باإلضافة اىل زوايا املتصوفة ومحامات، وفنادق 
أحسن  منسقة  مجيلة  وأسواقها  البناء،  حسنة  مشيدة  رصوح  وكلها  ومستشفيات، 
بالفسيفساء  مزخرفة  اجلدران  متينة  كبرية  قلعة  اجلبل  قرب  توجد  كذلك  تنسيق، 
واجلص املجزع واخلشب املنقوش، وكان سكاهنا عىل قدر كبري من الثراء، يسلحون 

العديد من السفن احلربية املختلفة لغزو شواطيء إسبانيا (٤١).
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  كانت بجاية ختضع بشكل أسمي للدولة احلفصية، بام يسمى � مملكة بجاية�، 
فلم يكن السلطان احلفيص أبو عبداهللا حممد اخلامس(١٤٩٤-١٥٢٦)، يملك قوات 
أو إمكانات كافية إلقرار األمن والنظام يف دولته، إذ كانت الوحدات األساسية يف 
القديم  املوحدين  ند  جُ أما  لألقطاعيني،  التابعة  ذاهتا  املسلحة  الفصائل  هي  قواته 
املنضبط فتفسخ وفقد أمهيته العسكرية، ليحل حمله جيش حمرتف صغري من اجلنود 
كون من اجلنود املرتزقة االيطاليني واألندلسيني والعبيد السود أو العبيد  املرتزقة مُ
االفريقيني املعتقني واملرتزقة الرشقيني، وعند ظهور أي خطر خارجي كانت تلتحق 
كانت حتمي  املدن، يف حني  للقبائل وسكان  التابعة  املسلحة  الفصائل  اجليش  هبذا 

السلطان فرقة من حرس إسباين بلغ عدد أفرادها ١٥٠٠ رجل.
القوات احلفصية عىل املستو املطلوب، ومل يكن حيمل أسلحة     مل يكن جتهيز 
نارية إال املرتزقة األجانب وأعيان القبائل، أما القوات األساسية فلم تكن مسلحة 
إال باحلراب واألقواس، كام أن املنشئات يف القالع البحرية كانت تفتقر اىل الكثري 
من رضوريات الدفاع، فأصبح اجليش احلفيص الذي كان يُعد أحد أفضل اجليوش 
يتمكن األسطول  ملقاتلة أي عدو قوي، ومل   اإلفريقي، غري ذي جدو الشامل  يف 
للقراصنة  التصدي  عن  حتى  عجز  بل  اإليطالية  واملدن  إسبانيا  سفن  مواجهة  من 

األوروبيني الذين عاثوا فساداً يف السواحل احلفصية (٤٢).
تثبت  كادت  فام  سلفاً،  جمهزة  كمة  حمُ خطة  وفق  محلتها  يف  تسري  إسبانيا  كانت    
أقدامها يف اجلهة الغربية يف مملكة تلمسان، حتى وجهت أنظارها اىل اجلهة الرشقية 
امالك  من  اجلزء  ذلك  عاصمة  بجاية،  عىل  اختيارها  فوقع  للحفصيني،  اخلاضعة 
الدولة احلفصية املتهالكة، مايعني فرض حصار مطبق عىل السواحل اجلزائرية، من 

اجلانبني(٤٣).
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مدينة  عند  القبائلية  اجلبال  خيرتق  الذي  الصومام  وادي   جمر عىل  بجاية  تقع    
اإلسبانية،  للحملة  التايل  اهلدف  كانت  فقد  وملكانتها،  موقعها،  ألمهية  ونظرا  (أقبو)، 
التي استُهلت بمناورة خداعية، إذ غادر األسطول املرسى الكبري يف ٣٠ ترشين الثاين 
تبلغ ٢٠  بقوة  أقلع  ثم  قوة دعم إضافية،  البليار وصلته  إذا وصل جزر  ١٥٠٩،حتى 
احلصار،  واآلت  الضخمة  باملدفعية  مدعمة  جندي،   ١٠٠٠٠ حتمل  كبرية  سفينة 
ووصلت هذه القوات اىل الساحل يوم ٥ كانون الثاين١٥١٠،وبدأت املعركة عىل الفور 
بني حامية بجاية واإلسبان، ثم تسلق املدافعون مرتفعات اجلبال بغرض منع املهامجني 
من النزول، غري أن مدفعية األسطول مكنتهم من القيام بذلك، وأرسع السكان بأجالء 

النساء واألطفال، فيام احتلت بقية القوات مواقعها يف املدينة للدفاع عنها.
  قسم نافارو قواته إىل فرقتني: واجب الفرقة األوىل جماهبة قوة املدافعني يف اجلبال، 
انتصار  عن  أسفرت  دامية  معركة  ودارت  املدينة،  اقتحام   الثانية  الفرقة  وواجب 
اإلسبان وإبادهتم ألكثر من ٤٠٠٠ من السكان، وتدمري املدينة بشكل شبه كامل، 
احتالل  بأمهيتها  تفوق  لإلسبان،  مبارشة  غري  مكاسب  حتقيق  اىل  االنتصار   وأد

بجاية، تتمثل، فيام يأيت:
-خضوع السلطان احلفيص، وقبوله دفع اجلزية هلم.

-خضوع اجلزائر التي أصبحت مطوقة من الرشق ومن الغرب( بجاية ووهران)، 
تسليم  عىل  سكاهنا  وموافقة  اجلزية،  بدفع  تومي،  بن  سامل  الشيخ  حاكمها  وتعهد 

جزيرة اسطفلة املقابلة للجزائر من أجل اقامة قاعدة بحرية إسبانية (٤٤).
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ثالثا: ( نتائج احلمالت اإلسبانية).
أمهية  ذات  الدينية  العوامل  اعتبار  يف  بالغت  املؤرخني  غالبية  أن  الشك      
الصليبية  احلرب  سموها�  كام  أو  اإلسبانية  احلمالت  انطالق  يف   كرب
بروديل   فرديناند  املعروف  الفرنيس  املؤرخ  دراسات  بخاصة  اإلفريقية�، 
من  بوضوح،  خصائصها  أبرزت  التي   ،(١٩٠٢-١٩٨٥)Fernand Braudel
دون أن ننكر طبعاً ماكان يتمتع به فرديناند الكاثوليكي من محاس ديني عىل األقل، 
تنظيم  يف  عظمى  مسؤولية  من  الكنيسة  لرجال  كان  وما  الرسمية،  مراسالته  يف 
العامل  شكلت  ما  رسعان  التي  هي  املادية  املصالح  أن  فالواقع  األوىل،  احلمالت 
األسايس، فلقد جعل ملك إسبانيا �انتصار العقيدة� مرشوطاً باعتبارات سياسية 
داخلية وخاصة خارجية ليس هلا عالقة البتة بالدين، وسلك اجلنود الغزاة مسلك 
املكاسب  كانت هتمهم  ما  بقدر  النار�  النجاة من   � يبحثون عن  فهم ال  املرتزقة، 

املادية بالنهب والتقتيل.
ثورات  بسبب   ، جديد  من  اإلسالم�  �خطر  ظهور  عىل  املتعصبون  أرص  لقد     
األمر  لكن  واملؤامرات�،  الدسائس  يك  حتُ خفية  مغربية  �يد  ووجود  األندلسيني 
رف  برمته ال يعدو أن يكون انتفاضة شعب استفزته مواقف خيمينيث املتطرفة، إذ عُ
الكاثوليك  محاس  فاستغل  الدنيوية  واملطامح  الدينية  العاطفة  وتأجج  الطبع  بحدة 
الديني ومحلهم بجهد جهيد عىل نقل احلرب اىل الشامل اإلفريقي حيث كان املنفيون 
االندلسيون حيرضون الناس ضدهم بسبب حجم مأساهتم الكبري، فيحظون بالتعاطف 
والدعم املادي، وبرزت رؤية تبدو أقرب ما تكون للخيال، لكنها أثارت ذعر اإلسبان، 

تتلخص بإمكانية التحالف بني حكام الشامل اإلفريقي ودولة  املامليك (٤٥).
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  كانت خطوط التحصينات يف الشامل اإلفريقي تشبه القالع التي كان يستعملها 
إال  األعداء،  أرايض  حافة  عىل  تقع  لكوهنا  غرناطة  عىل  اإلغارة  يف  قشتالة  حماربو 
فرديناند  أمر  بل  متحركاً،  يكون  أن  منه  الغرض  ن  يكُ مل  هذا  التحصينات  خط  ان 
الكاثوليكي قادة احلدود اإلسبان دون مواربة ان يكرسوا جهودهم للمحافظة عىل 
هذه املراكز احلربية باعتبارها أبراجاً دفاعية اليقيم فيها سو املسيحيني يف الوقت 
 الذي تشكل فيه بعض القبائل املوالية الدرع الواقي من هجامت األعداء إذ جر

إغرائؤهم بتنشيط التجارة وجعل حمالهتم العسكرية مكتفية ذاتياً (٤٦). 
الثابت  البقاء  مسألة  باحلسبان  يأخذ  ال  الذي  املحدود  االحتالل  نظام  ظل  يف    
والطويل األمد يف البالد، مل يعمل اإلسبان عىل تأسيس جهاز إداري فعال خاص 
هبم، فبقيت السيطرة يف املناطق بأيدي احلكام املحليني التابعني الذين تم اغراؤهم 
باملكتسبات املادية، مع التلويح املستمر باستخدام القوة، لذا مل يطرأ تغيري يُذكر عىل 

ُجمريات احلياة املحلية وأنظمتها(٤٧).
    امتنعت إسبانيا عن التوسع يف الغزو رغم تفوقها العسكري الكبري، ألن مسألة 
فرديناند  اهتاممات  قائمة  يف  الثانية  املرتبة  حتتل  كانت  األفريقي  الشامل  يف  التوسع 
الواسع   العسكري  تدخله  ويعود  األورويب،  للشأن  اهتاممه  وجه  إذ  الكاثوليكي، 
أن يضع  االيطالية كام كان عليه  احلروب  اهلدوء يف  اىل  املدة(١٥٠٩-١٥١٠)،  يف 
من  اخلزينة  تواجهها  التي  الكبرية  املتطلبات  تسمح  مل  إذ  املادي،  اجلانب  بحسبانه 
االندفاع نحو مشاريع استعامرية مكلفة غري ذات طائل يف املستقبل املنظور، لذلك مل 
تكن السياسة اإلسبانية يف الشامل اإلفريقي، مستقلة بذاهتا يف القرن السادس عرش 

واليمكن فهمها من دون ربطها بالسياسة العامة للبلد (٤٨).
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كلمة،  مرشوع  والثقافة،  للسياحة  ظبي  أبو  هيئة  بنياية،  زينب  مراجعة  بنياية،  حممد  ترمجة  ط١، 

٢٠١٣، ص٢١-٢٢ . 
املغرب اإلسالمي  السيايس ودورها يف  تارخيها  احلفصية  السلطنة   ،املطو العرويس  ٦.حممد 
احلضارة  بروفنسال،  ليفي  ينظر:  للتفاصيل   . ص٦٥٤   ،١٩٨٦ اإلسالمي  الغرب  دار  بريوت، 
العربية يف إسبانيا، ط٣، ترمجة د.الطاهر امحد مكي، القاهرة، دار املعارف، يناير١٩٩٤، ص٩٧-

١٤٧
 ٧.د.عيل مظهر، حماكم التفتيش يف اسبانيا والربتغال وغريها، القاهرة، املكتبة العلمية، ١٩٤٧، 
؛ مؤلف جمهول،  السابق، ص ١٥٧-١٦٣  املصدر  ماثيو كار،  ينظر:  للتفاصيل   . ص ٢٦-٢٧ 

املصدر السابق، ص ١١٤-١١٩ .
األندلس٨٩٨ه-١١١٥ه=١٤٩٢م- مسلمي  إنقاذ  وحماولة  العثامنيون  زغروت،  ٨.د.فتحي 

١٦٠٩م، ط١، القاهرة، دار التوزيع والنرش، ٢٠١١، ص٤١-٤٢ .
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العرص  مطلع  يف  واسرتداده  األندلس  إلنقاذ  العثامنيني  جهود  رضوان،  احلي  عبد  ٩.نبيل 
احلديث، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القر، كلية الرشيعة والدراسات التارخيية، 

١٩٨٧، ص ١٠٣ .
١٠. د.فتحي زغروت، املصدر السابق، ص١٤٩ . للتفاصيل عن دور املهاجرين االندلسيني 

احلضاري يف الشامل اإلفريقي ينظر: د. حممد رزوق، املصدر السابق، ص ٣١٨-٣٥٦ .
١١. بسام العسيل، خريالدين بربروسا، ط١،بريوت، دار النفائس،١٩٨٠، ص٨١ . للتفاصيل 
للنرش  األصالة  اجلزائر،رشكة  دراج،  د.حممد  ترمجة  ط١،  بربروس،  الدين  خري  مذكرات  ينظر: 

والتوزيع،٢٠١٠، ص٢١-٥١ .
الزبريي، اجلزائر،  ١٢.محدان بن عثامن خوجة،املرآة، تقديم وتعريب وحتقيق د. حممد العريب 

منشورات ANEP، ٢٠٠٦، ص٧٩ .
ط١،  عرش،  السادس  القرن  يف  األوروبية   – العثامنية  العالقات  رائيس،  النارص  ١٣.إدريس 

بريوت، دار اهلادي للطباعة والنرش، ٢٠٠٧، ص ٥٥ . 
١٤. د. حممد رزوق، املصدر السابق، ص ١٠٤-١٠٥ .

اجلزائر،   ،١٤٩٢-١٧٩٢ وأسبانيا  اجلزائر  بني  سنة  الثالثامئة  املدين،.حرب  توفيق  أمحد   .١٥
دواية،  بو  مبخوت  ينظر:  للتفاصيل   .  ٦٥ ص٦٤-  بال،  والنرش،  للتوزيع  الوطنية  الرشكة 
املغرب االسالمي مع دول جنوب غرب أوروبا}ق٧- السياسية واالقتصادية لدول  العالقات 
١٠ه/ ١٣-١٦م{، أطروحة دكتوراه غري منشورة،اجلزائر،جامعة أيب بكر بلقايد- تلمسان، كلية 

العلوم االنسانية والعلوم االجتامعية، شعبة التاريخ، ٢٠١٣-٢٠١٤، ص٢٤-٣٤ .
١٦. نيقوالي إيفانوف ،الفتح العثامين لألقطار العربية ١٥١٦ – ١٥٧٤ ، ط٢، نقله إىل العربية 

يوسف عطا اهللا، بريوت، دار الفارايب، ٢٠٠٤ ، ص١١٩-١٢٠.
١٧. إدريس النارص رائيس، املصدر السابق، ص٦٥ . سبقت الربتغال إسبانيا بمضامر التوسع 
ينظر:  للتفاصيل   .١٤١٥/٨/٢٤ يف  سبتة  ميناء  احتلت  إذ  اإلفريقي،  الشامل  يف  االستعامري 
مارمول كربخال، أفريقيا،ج٢، ترمجة حممد حجي وآخرين، الرباط، دار املعرفة للنرش والتوزيع، 

١٩٨٨-١٩٨٩، ص٢١٦-٢٢١ .
١٨. بسام العسيل، املصدر السابق، ص٥٨ .

١٩. نبيل عبد احلي رضوان، املصدر السابق، ص١٥٠ .
٢٠. إدريس النارص رائيس، املصدر السابق، ص٦٤ . لقد سبقت الربتغال مجيع بلدان القارة 
األوروبية يف ميدان االستكشافات اجلغرافية، الذي ارتبط بانطالقته بجهود األمري هنري املالح



١٦٠

أ.م.د. سمير عبد الرسول العبيدي

عن  عقود،  عدة  بعد  اإلسبان  تالهم  ثم   ،(١٣٩٤-١٤٦٠)   Henry The Navigator
-١٤٥١)  Christophorus Columbus طريق الرحالة اجلنوي كريستوف كولومبوس
١٥٠٦) عام ١٤٩٢. للتفاصيل ينظر: د. مفيد الزيدي، موسوعة تاريخ أوروبا احلديث واملعارص، 

ج٢،ط٣، عامن، األردن، دار أسامة للنرش والتوزيع،٢٠٠٩، ص ٤٠٥-٤١٦ .
العاملني اإلسالمي واملسيحي يف املغرب واألندلس ، ط١ ، ترمجة   ، افرتاق  أندرو هيس   .٢١

د. أمحد عبد الرحيم مصطفى ، الكويت ، منشورات ذات السالسـل ، ١٩٨٦ ، ص٣٢-٣٣ .
٢٢. أمحد توفيق املدين، املصدر السابق، ص٨٢-٨٩ .

مكتبة  اجلزائر،  ج٣،  واحلديث،  القديم  يف  اجلزائر  تاريخ  املييل،  اهلاليل  حممد  بن  ٢٣.مبارك 
النهضة اجلزائرية، ١٩٦٤، ص١٩-٢٠ .كان الكاردينال خيمينيث من اشد رجال الكنيسة قسوة 
يف مالحقة املسلمني واضطهادهم، وكان الداعم الرئيس إلنشاء فرع يف غرناطة ملحاكم التفتيش 
سيئة الصيت، التي أسست ملطاردة اليهود ثم املسلمني يف مرحلة الحقة. للتفاصيل ينظر: د.عيل 

مظهر، املصدر السابق، ص ٧٠-٨٣؛ ١٠٧-١٢٥ .
استهلت  وحلفائهام،  وإسبانيا  فرنسا  بني  جرت   :(١٤٩٤-١٥٥٩) االيطالية  ٢٤.احلروب 
ينظر:د.مفيد  للتفاصيل  ثم(١٤٩٩-١٥٠٤).   ،(١٤٩٤-١٤٩٨  ) للمدة  االوىل  مرحلتها 

الزيدي، املصدر السابق، ص٤٤٨-٤٥٤ .
الوزان،  حممد  بن  احلسن  ينظر:  .للتفاصيل  ص٦٣-٦٤  السابق،  املصدر  هيس،  ٢٥.أندرو 
وصف إفريقيا، ج١، ط٢،ترمجه عن الفرنسية د. حممد حجي و د. حممد األخرض، بريوت، دار 

الغرب اإلسالمي ١٩٨٣، ص٣٤١ .
٢٦. مبارك بن حممد اهلاليل املييل، املصدر السابق، ص ٢٠-٢١ .

سالمة،  هاين  وتعليق  وحتقيق  تقديم  ط١،  بتلمسان،  الزيانية  الدولة  تاريخ  االمحر،  ٢٧.ابن 
القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية للنرش والتوزيع، ٢٠٠١، ص ١٤-١٥ . للتفاصيل ينظر: احلسن بن 

حممد الوزان، املصدر السابق، ص١٧-٢٤ .
٢٨. مبارك بن حممد اهلاليل املييل، املصدر السابق، ص ٢٠-٢١ .

٢٩. بسام العسيل، املصدر السابق، ص٥٩ .
٣٠. مبارك بن حممد اهلاليل املييل، املصدر السابق، ص ٢١ .

املرسى  موقع  أمهية  للتفاصيل عن   . السابق، ص١٥٢  املصدر  احلي رضوان،  عبد  نبيل   .٣١
الكبري ينظر: مارمول كربخال، املصدر السابق، ص٣٢٧-٣٢٨ .

٣٢. مبارك بن حممد اهلاليل املييل، املصدر السابق، ص ٢٢-٢٣ .
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٣٣. أمحد توفيق املدين، املصدر السابق، ص٩٧-٩٩ .
٣٤. بسام العسيل، املصدر السابق، ص ٦١ .

٣٥. مبارك بن حممد اهلاليل املييل، املصدر السابق، ص٢٣ -٢٤.
٣٦.  احلسن بن حممد الوزان، املصدر السابق، ص٣٠ .

٣٧. أندرو هيس، املصدر السابق، ص٦٦-٦٧ .
٣٨. مارمول كربخال، املصدر السابق، ص٣٣٠-٣٣١ .

٣٩. بسام العسيل، املصدر السابق، ص ٦٦-٦٧ . للتفاصيل ينظر:عبد الرمحن اجلياليل، تاريخ 
اجلزائر العام،ج٢، ط٢، اجلزائر، مكتبة الرشكة اجلزائرية، ١٩٦٥، ص١٩٦-٢٠٠.

٤٠. نبيل عبد احلي رضوان، املصدر السابق، ص١٥٥ .
كربخال،  مارمول  ينظر:  للتفاصيل   . ص٥٠  السابق،  املصدر  الوزان،  حممد  بن  احلسن   .٤١

املصدر السابق، ص٣٧٥-٣٧٧ .
٤٢. نيقوالي إيفانوف، املصدر السابق، ص٢١٤-٢١٥ .للتفاصيل عن اجليش احلفيص ينظر، 
أمحد بن عامر، الدولة احلفصية (صفحات خالدة من تارخينا املجيد)، تونس، دار الكتب الرشقية، 

أكتوبر ١٩٧٤، ص ٣٧-٤٠ .
٤٣. أمحد توفيق املدين، املصدر السابق، ص١١٩ .

٤٤. بسام العسيل، املصدر السابق، ص ٦٨-٦٩ . للتفاصيل ينظر: مارمول كربخال، املصدر 
السابق، ص٣٧٧-٣٧٩ . 

بو  البشري  الشاملية، ج٢، ط٣، تعريب حممد مزايل،  أفريقيا  تاريخ  أندري جوليان،  ٤٥.شارل 
سالمة، الدار التونسية للنرش، ١٩٨٣، ص ٣٢٢-٣٢٣.

٤٦. أندرو هيس ، املصدر السابق، ص ٦٨. للتفاصيل ينظر:إدريس النارص رائيس، املصدر 
السابق، ص٦٣-٦٨ .

٤٧. نيقوالي إيفانوف، املصدر السابق، ص ١٢١ .
يف  مهم  دور  العربية  للمقاومة  كان   . ص٣٢٤  السابق،  جوليان،املصدر  أندري  شارل   .٤٨
بن  مبارك  ينظر:  للتفاصيل  الدواخل.  بمناطق  التوغل  يف  التفكري  من  ومنعهم  املحتلني،  حماربة 

حممد اهلاليل املييل، املصدر السابق، ص٢٧- ٣٠ .
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 قائمة املصادر.
أوال: الرسائل اجلامعية غري املنشورة.

السياسية  العالقات  دواية،  بو  مبخوت   .١
واالقتصادية لدول املغرب االسالمي مع دول 
جنوب غرب أوروبا}ق٧-١٠ه/ ١٣-١٦م{، 
منشورة،اجلزائر،جامعة  غري  دكتوراه  أطروحة 
أيب بكر بلقايد- تلمسان، كلية العلوم االنسانية 
-٢٠١٣ التاريخ،  شعبة  االجتامعية،  والعلوم 

. ٢٠١٤
٢. نبيل عبد احلي رضوان، جهود العثامنيني 
العرص  مطلع  يف  واسرتداده  األندلس  إلنقاذ 
منشورة،  غري  دكتوراه  أطروحة  احلديث، 
والدراسات  الرشيعة  كلية   ،القر أم  جامعة 

التارخيية، ١٩٨٧ .
ثانيا:املصادر العربية واملعربة.

الزيانية  الدولة  تاريخ  االمحر،  ابن   .١
هاين  وتعليق  وحتقيق  تقديم  ط١،  بتلمسان، 
للنرش  الدينية  الثقافة  مكتبة  القاهرة،  سالمة، 

والتوزيع، ٢٠٠١.
٢. أمحد بن عامر، الدولة احلفصية (صفحات 
خالدة من تارخينا املجيد)، تونس، دار الكتب 

الرشقية، أكتوبر ١٩٧٤.
سنة  الثالثامئة  املدين،.حرب  توفيق  أمحد   .٣
بني اجلزائر وأسبانيا ١٤٩٢-١٧٩٢، اجلزائر، 

الرشكة الوطنية للتوزيع والنرش، بال.
٤. إدريس النارص رائيس، العالقات العثامنية 
ط١،  عرش،  السادس  القرن  يف  األوروبية   –

بريوت، دار اهلادي للطباعة والنرش، ٢٠٠٧ .

إفريقيا،  الوزان، وصف  ٥. احلسن بن حممد 
د. حممد حجي  الفرنسية  ج١، ط٢،ترمجه عن 
الغرب  دار  بريوت،  األخرض،  حممد  د.  و 

اإلسالمي ١٩٨٣.
اإلسالمي  العاملني  افرتاق   ، هيس  أندرو   .٦
واملسيحي يف املغرب واألندلس ، ط١ ، ترمجة  
 ، الكويت   ، مصطفى  الرحيم  عبد  أمحد  د. 

منشورات ذات السالسـل ، ١٩٨٦ .
برينارد  أورتيث،  دومينغيث  أنطونيو   .٧
ومأساة  املوريسكيني(حياة  تاريخ  فانسون، 
أقلية)، ط١، ترمجة حممد بنياية، مراجعة زينب 
بنياية، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، مرشوع 

كلمة، ٢٠١٣. 
بربروسا،  خريالدين  العسيل،  بسام   .٨

ط١،بريوت، دار النفائس،١٩٨٠ .
تقديم  خوجة،املرآة،  عثامن  بن  محدان   .٩
الزبريي،  العريب  حممد  د.  وحتقيق  وتعريب 

. ٢٠٠٦ ،ANEP اجلزائر، منشورات
أفريقيا  تاريخ  جوليان،  أندري  شارل   .١٠
الشاملية، ج٢، ط٣، تعريب حممد مزايل، البشري 

بو سالمة، الدار التونسية للنرش، ١٩٨٣ . 
االندلسيون  بشتاوي،  سعيد  عادل   .١١
بعد  االندلسيني  تاريخ  يف  دراسة   ) املواركة 
مطابع  القاهرة،  غرناطة)،ط١،  سقوط 

انرتناشيونال برس، ١٩٨٣ .
اجلزائر  تاريخ  اجلياليل،  الرمحن  ١٢.عبد 
الرشكة  مكتبة  اجلزائر،  ط٢،  العام،ج٢، 

اجلزائرية، ١٩٦٥.
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١٣. د.عيل مظهر، حماكم التفتيش يف اسبانيا 
العلمية،  املكتبة  القاهرة،  وغريها،  والربتغال 

. ١٩٤٧
١٤.د.فتحي زغروت، العثامنيون وحماولة إنقاذ 
مسلمي األندلس ٨٩٨هـ-١١١٥هـ=١٤٩٢م-

والنرش،  التوزيع  دار  القاهرة،   ط١،  ١٦٠٩م، 
.٢٠١١

يف  العربية  احلضارة  بروفنسال،  ليفي   .١٥
مكي،  امحد  د.الطاهر  ترمجة  ط٣،  إسبانيا، 

القاهرة، دار املعارف، يناير١٩٩٤.
شعب  (إبادة  والدم  الدين  كار،  ماثيو   .١٦
قاسم،  د.مصطفى   ترمجة  األندلس)،ط١، 
أبو  هيئة  ظبي،  أبو  خريس،  د.أمحد  مراجعة 
ظبي للسياحة والثقافة، مرشوع كلمة، ٢٠١٣.
ترمجة  أفريقيا،ج٢،  كربخال،  مارمول   .١٧
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