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 -:السيطرة العثمانية على أقطار المغرب العربي

 االقتصادي والتدهور السٌاسً التفكك أوضاع إلى سبق فٌما اشرنا     

 األطماع ظهور بعد وخاصة العربً المغرب أقطار تعٌشه كانت التً

 على األول سلٌم السلطان أخذ فقد لذلك ، والبرتغالٌة االسبانٌة االستعمارٌة

 الدول من البحرٌة السٌادة انتزاع تتولى بحرٌة قوة بناء مهمة عاتقه

 مشروعات عاصرت وقد المتوسط للبحر الغربً الحوض فً األوربٌة

 البحر قادة بٌن عامة حركة ظهور المنطقة هذه فً العثمانٌة الدولة

 األطماع من وسواحلهم موانٌهم حماٌة على العمل تستهدف المغاربة

 بعد األندلس من العرب المهاجرٌن وصول تؤمٌن على والعمل ، األوربٌة

 . 2543 سنة فٌها العربٌة الدولة سقوط

 وأخٌه ٌعقوب بن عروج المغربٌان البحاران القادة أولئك أبرز من كان لقد

 كانا اللذان – الصفراء اللحٌة ذو أي – بباربروس المعروف الدٌن خٌر

 سنة منذ عروج وكان ، المتوسط البحر فً ٌعمل قوٌا اسطوال ٌمتلكان

 قابس خلٌج فً تقع صغٌرة جزٌرة وهً جربة جزٌرة إدارة ٌتولى 2621

 الحفصً الحسن بن محمد هللا عبد أبً تونس سلطان بموافقة تونس شرقً

 من علٌها ٌحصل التً الغنائم خمس للسلطان دفعة مقابل 2637 – 2545

 . األوربٌة السفن على ٌشنها التً الغارات جراء

 ضد االسبان ٌرتكبها التً الفظائع عن الناس ٌتداولها التً للقصص وكان

 االندلس من خروجهم عقب لها ٌتعرضون التً والمخاطر االندلس عرب

 التً األسباب من األوربٌٌن القراصنة لدى أسرى وقوعهم خطر والسٌما

 إنقاذ على العمل نشاطها من جزءا ٌوجهان الدٌن خٌر وأخٌه عروج جعلت

 العربً المغرب إلى بسالم إٌصالهم تؤمٌن طرٌق عن االندلسٌٌن العرب

 . اآلالف بعشرات ٌقدر إنقاذهم تم الذٌن عدد إن وٌقال

 من إلنقاذهما الدٌن خٌر وأخٌه عروج إلى المغرب عرب أنظار اتجهت

 باألخوٌن استنجدت التً المدن طلٌعة فً بجاٌة وكانت األجنبً النٌر

 تحرٌرها فً أخفقا لكنهما الدعوة األخوان لبى وقد االسبان من لتحرٌرهما

 قاعدة عن البحث بضرورة األخوان أحس لذلك حصونها مناعة بسبب
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 على ٌقع الذي الجزائري جٌجل مٌناء على اختٌارهما فوقع لنشاطها جدٌدة

 مركزا وجعله تحرٌره من األخوان تمكن وقد بجاٌة غرب كم 213 بعد

 . لنشاطهما

 جزءا إلٌه وأرسل األول سلٌم بالسلطان جٌجل تحرٌر بعد عروج اتصل 

 العربً المغرب لها ٌتعرض التً المخاطر طبٌعة له وشرح الغنائم من

 العرض بهذا سلٌم السلطان اغتبط وقد ، والتاٌٌد الدعم إلى حاجته له وبٌن

 الرجال من إمدادات مع سفٌنة 25 من مإلفا اسطوال عروج إلى وبعث

 من زاد العثمانٌٌن من عروج تلقاه الذي الدعم ان وٌبدو والذخٌرة والسالح

 واستعان 2625 اب فً ثانٌة بجاٌة احتالل حاول إذ ، وطموحه إمكاناته

 فً فشل أنه إال مقال ألف عشرون قوامها كتامة قبٌلة من بقوة الغر لذلك

 فً مقره إلى وعاد أشهر ثالثة ٌستمر الذي الحصار رفع إلى واضطر ذلك

 األحوال رداءة منها عدة عوامل إلى اإلخفاق هذا عزو وٌمكن ، جٌجل

 البذار حلول إلى إضافة ، بجاٌة حامٌة لنجدة إسبانٌة قوة ووصول الجوٌة

 . حقولهم إلى وعودتهم القتال عن القبائل رجال تخلً من علٌه ترتب وما

 بضعة تسلم ان بعد الجزائر مٌناء تحرٌر نحو جهوده توجٌه عروج قرر

 الشٌخ وهو أحدهم رسالة تضمنته ومما ، االهالً بعض من استغاثة رسائل

 معروف جزائري وفقٌه عالم وهو ، الزواوي قاضً احمد بن العباس ابو

 وقد.  للذئب أو ألخٌك أو لك بقٌت بالدنا إن:  قوله لالسبان المعادي بموقفه

 أن أدرك إذ الجزائر ألوضاع مستفٌضة دراسة اثر هذا عروج قرار جاء

 فً البحر على ممتاز بموقع تتمتع التً وهً الجزائر احتالل فً نجاحه

 بجاٌة إنقاذ على قادرا سٌجعله ، ووهران بجاٌة بٌن المسافة منتصف

 كما ، االسبانً النٌر تحت ترزح كانت التً الساحلٌة المدن من وسواها

 حكم تؤسٌس طرٌق على خطوة بمثابة ستكون المٌناء على السٌطرة عن

 بؤخٌه عروج اتصل وعلٌه ، وألخٌه له فٌه السلطة تكون الجزائر فً جدٌد

 فً الراغبٌن المتطوعٌن تجنٌد منه وطلب تونس فً آنذاك وكان الدٌن خٌر

 خٌر وخرج الحملة هذه فً للمساهمة بحرا بهم والتوجه االسبان ضد القتال

 ، مقاتل 2611 متنها على سفٌنة 32 من مإلفة بحرٌة قوة رأس على الدٌن

 011 قوامها برٌة قوٌة ومعه برٌة قوٌة ومعه جٌجل غادر فقد عروج اما
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 بلغ حتى الجزائرٌة القبائل ٌجند الجزائر مٌناء إلى طرٌقه فً وأخذ ، مقاتل

 الدفاعٌة المحاوالت تحطٌم فً االخوانه نجح ان وبعد 6111 أفرادها عدد

 أواسط فً الجزائر مٌناء تحرٌر لهما وتم االسبانٌة الحامٌة بها قامت التً

 مدٌنة جنوب فً ومٌلٌانة والمدٌة وتناس تلمسان نحو اتجها 2627 سنة

 . األجنبٌة السٌطرة من لتحرٌرها الجزائر

 المغرب وحدة تحقٌق على قادرة الجزائر فً دولة إنشاء عروج حاول   

 قوات أن االسبان أدرك حٌن فشلت الناجحة البداٌة هذه ان اال العربً

 كله المنطقة فً االستعماري لوجودهم خطٌرا تهدٌدا تشكل أصبحت عروج

 االسبانً وهران حاكم إلى أوامره الخامس شارك الملك أصدر فقد لذلك ،

 االسبانٌة القوة نجحت وقد ، عنها عروج قوات وإجالء تلمسان نحو بالتقدم

 وتلمسان وهران بٌن الملح وادي قرب قع مكان فً عروج محاصرة فً

 . 2620 سنة أتباعه وتشتٌت وقتله

 أخٌه مقتل بعد االسبان المستعمرٌن ضد الصراع الدٌن خٌر أدار     

 إمكانٌاته وضآلة السٌاسً موقفه ضعف البداٌة منذ وأدرك ، عروج

 بن احمد بن العباس أبو ترأسها استانبول إلى بعثة أرسل لذلك العسكرٌة

 ٌإدي أن امل على ، العثمانٌٌن من المساعدة فٌها ٌطلب الزواوي قاضً

 وقد ، االسبان بوجه الوقوف من تمكٌنه ثم ومن مركزه تقوٌة إلى ذلك

 الجزائر بكً بكلر ورتبة باشا لقب الدٌن خٌر ومنح سلٌم السلطان رحب

 رجل آالف ستة قوامها االنكشارٌة من قوة 2620 سنة فً إلٌه وأرسل

 الجزائر قوة أي"  األوجاق"  منهم تكون الحربً وعتادهم بمدافعهم

 . األناضول من المتطوعٌن بتجنٌد له وسمح الحربٌة

 بعد 2634 سنة أٌار 32 ٌوم البٌنون قلعة احتالل فً الدٌن خٌر نجح وقد

 مدٌنة خلص وبذلك األسبان المحتلٌن ضد الدامٌة المعارك من سلسلة

 القلعة هذه من علٌها تسلط كانت التً االسبانٌة المدفعٌة نٌران من الجزائر

 البٌنون قلعة احتالل إن ، متر 411 من أكثر المدٌنة عن تبعد تكن لم التً

 السٌطرة بداٌة الحقٌقة فً ذلك وٌعد ، الجزائر مدٌنة أمن وضمن ثبت

 . العربً المغرب على العثمانٌة
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 استانبول إلى باربروس الدٌن خٌر القانونً سلٌمان السلطان استدعً فقد

 األوربً الزحف إلٌقاف اتخاذها ٌمكن التً االجراءات حول معه لٌتفق

 عملٌة من كجزء العربً الغرب فً العثمانٌٌن أقدام تثبٌت على والعمل

 . العربً الوطن فً توسعهم

 تونس القتحام واستعد ، الجزائري االسطول بناء باعادة الدٌن خٌر قام

 نٌسان 20 وفً ، المتوسط البحر واطً شواطئ بٌن التنقل حرٌة وضمان

 التً الثورة اغتنم ان بعد تونس مدٌنة على بسهولة استولى 2645 سنة

 . االسبان حلٌف الحفصً الحسن محمد أبً حاكمها ضد فٌها نشبت

 فً اسطولهم تجمٌع إلى هرعوا الذٌن باالسبان الحسن استنجد ما وسرعان

 واالصطدام تونس نحو والتوجه سردٌنا ساحل أمام 2646 سنة حزٌران

 إلى لالنسحاب الدٌن خٌر اضطر عندئذ ، ومحاصرتها الدٌن خٌر قوات مع

 ٌوم تونس مدٌنة احتلوا فقد االسبان أما ، الجزائر مٌناء إلى ثم عنابة مٌناء

 اتفاقا معه عقدوا أن بعد عرشه إلى الحسن وأعادوا 2646 تموز 32

 : االتفاق بنود أبرز من وكان مصالحهم لهم ضمن

 . فدٌة أي دفع دون االوربٌٌن األسرى جمٌع سراح إطالق -2

 . القرصنة أعمال عن واالمتناع لألوربٌٌن التجارة حرٌة ضمان -3

 الف 23 مقدارها االسبان إلى سنوٌة جزٌة دفع تونس سلطان على -4

 . قرش

 23و حصانا 23 من مكونة سنوٌة هدٌة بتقدٌم تونس سلطان ٌتعهد أن -5

 . االسبانٌة بالسٌادة باالعتراف االستمرار على دلٌال مدفعا

 . أجنبً هجوم أي ضد تونس بحماٌة اسبانٌا تتعهد -6

 . فٌها الحالة هدوء لحٌن تونس احتالل ٌبقى -7

 الدٌن خٌر لقوات انضمامهم بسبب التونسٌٌن من االنتقام فً االسبان بالغ

 المواطنٌن من ألف ستٌن بقرابة وفتكوا أٌام ثالثة التونسٌة المدن فاستباحوا

 االسبان صنٌعة ضد الشعبٌة االنتفاضات اندلعت ما سرعان لذلك التونسٌٌن
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 التً القٌروان فً ذروتها االنتفاضات هذه بلغت وقد الحفصً الحسن

 توالت ثم ، األجنبً للتدخل بعرشه ٌدٌن بسلطان االعتراف رفضت

 التونسٌون فاستدعى الفرار إلى الحفصً السلطان اضطر مما االنتفاضات

 . الحكم لتولً عنابة والً أحمد العباس أبا ابنه

 االسطول فاصطدم 2671 سنة جربة جزٌرة إلى اسطولهم االسبان وجه

 الذي سٌكاال الكونت األوربٌٌن االسرى بٌن من وكان ودحره العثمانً

 قٌادة فً كبٌر دور بعد فٌما له وكان باشا سنان باسم وعرف اسالمه أعلن

 سنة اواخر فً االسبانٌة السٌطرة من تونس وتحرٌر العثمانً االسطول

 ٌشرف عثمانٌة والٌة تونس غدت 2620 وحتى الوقت ذلك ومنذ 2625

 . الجزائر والً إدارتها على

 طرابلس لمٌنائها االسبان احتالل إلى أشرنا أن سبق فٌما أشرنا فقد لٌبٌا أما

 ان بعد ٌوحنا القدٌس فرسان إلى سلمت 2646 سنة وفً 2621 سنة فً

 اتفاقٌة ضمن التسلٌم هذا وكان ، العرب ضد عنهم الدفاع علٌهم اشترطوا

 لهم قاعدة لتكون مالطة تسلٌم الخامس شارل من الفرسان فٌها طالب عاملة

 . العربً الوطن منها ٌغزون

 وضع 2644 سنة العثمانً االسطول قٌادة الدٌن خٌر تولً أعقاب فً

 2646 سنة فً األسبانً التدخل ان إال ، طرابلس على لالستٌالء خطة

 العثمانٌة السفن نجحت 2662 سنة أٌلول 20 وفً ، الخطة فشل إلى أدى

 أصبحت الوقت ذلك ومنذ ، المتوسط البحر شرق فً تجمعت التً

 . عثمانٌة والٌة طرابلس

 مصر على االستٌالء منذ العثمانٌة السٌطرة تحت كان فقد برقة إقلٌم أما

 . للعثمانٌٌن والءهم محمد بنً أسرة من فزان إقلٌم زعماء أعلن وقد

 ، أشهرهم باشا غوث دار كان العثمانٌٌن الوالة من عدد لٌبٌا حكم تولى

 كما ، بكاملها اللٌبٌة السواحل لتشمل العثمانٌة السٌطرة وسع الذي وهو

 عسكرٌا ظل بلٌبٌا العثمانٌٌن اهتمام أن على هناك االنكشارٌة فرق أنشؤ

 . الساحلٌة المدن على نفوذهم واقتصر األولى بالدرجة
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 عن بعٌدة ظلت فقد المغرب من الغربً الركن فً الواقعة مراكش أما    

 السعدٌة الدولة قوة تنامً بسبب وذلك المباشر وحكمهم العثمانٌٌن متناول

 التً الجهود من الرغم وعلى ، عشر السادس القرن منتصف منذ الناشئة

 2670 منذ الجزائر بكً بكر العلج علً ومنهم العثمانٌون القادة بذلها

 النصر:  أولهما مهمٌن لسببٌن ٌتحقق لم ذلك ان اال مراكش إلخضاع

 سنة المخازن وادي معركة فً البرتغالٌٌن على المغاربة حققه الذي الكبٌر

 إٌقاف فً ورغبته العثمانً السلطان تقدٌر محط جعلهم الذي 2620

 حاكمة قوٌة شخصٌة ظهور:  وثانٌهما ، مراكش ضد الموجهة الحمالت

 استقالل على للمحافظة سعى الذي السعدي المنصور هو ذلك فالمغرب

 . العثمانً للسٌطرة الخضوع وعدم مراكش

 العثمانٌة السٌطرة ضعف بظاهرة العربً المغرب فً العثمانٌون اتسم لقد

 المسافة لبعد وذلك والتاسع عشر السابع القرنٌن بٌن وبخاصة والٌاته على

 ال التً االداة لضعف ثم ، الدولة وعاصمة الوالٌات هذه بٌن تفصل التً

 البحرٌة القوة وهً الوالٌات تلك على بسٌطرتها الدولة الحتفاظ منها بد

 نحو على فٌها والحرب الحكم أداة تنظٌم إلى الوالٌات هذه لجؤت فقد لذلك

 فً فقامت ، األوربً الغزو مواجهة فً كٌانها عن الدفاع لها ٌكفل

 للعثمانٌٌن االسمً بالوالء تدٌن حاكمة أسر والجزائر وتونس طرابلس

 األسرة قامت طرابلس ففً ، بٌنهم فٌما الحكم أعضاإها وٌتوارث

 األسرة ظهرت فقد تونس أما ، 2046 حتى 2222 من وحكمت القرمانلٌة

 اعتاد الجزائر وفً 2467 وحتى 2215 منذ الحكم تولت التً الحسٌنٌة

 فقد مراكش أما"  الداي"  ٌسمونه ، بٌنهم من حاكم اختٌار على البحر قادة

 الشرفاء أسرة أبدتها التً المقاومة بفضل العثمانٌٌن على استعصت

 . هذا ٌومنا حتى الحكم فً تزال ما التً العلوٌٌن

 

 

 

 


