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 -:وتونس وطرابلس للجزائر االسباني الغزو

 دٌنٌا طابعا العربً المغرب ألقطار االسبانً الغزو اتخذ    

 فً العربً الوجود على بالقضاء االسبان ٌقنع لم إذ ، صلٌبٌا

 إفرٌقٌا شمال فً العرب مطاردة إلى هدفوا وإنما االندلس

 الوقت ذلك فً األساسٌة ثروتهم مصادر إلى والوصول

 اسبانٌا دولة لظهور وكان ، التجارة باحتكار والمتمثلة

 الكاثولٌكً الخامس فردٌناند زواج أثر الموحدة الحدٌثة

 فً كبٌر أثر الكاثولٌكٌة قشتالة ملكة األولى إٌزابٌال بالملكة

 البابا بارك وقد ، األفرٌقً الشمال نحو أنظارهم توجٌه

 ونثر المجال هذا فً األسبان نشاطات الرابع بورجٌا اسكندر

 التً االراضً على اسبانٌا لملكً الوالٌة ٌعطً قرارا

 . علٌها االسبانٌة السٌطرة ٌبسطان

 دام حصا وبعد 3641 سنة عنابة مرفأ االسبان احتل لقد

 األسبان استطاع سكانها من عنٌفة ومقاومة شهرٌن قرابة

 سنة أٌلول فً الجزائر غربً الكبٌر المرسً مدٌنة احتالل

 وهران مدٌنة االسبان احتل 3151 اذار 31 وفً 3151

 كما ، كٌلومترات ثمانٌة الكبٌر المرسً عن تبعد كانت التً

 استٌالئهم وبعد بجاٌة مدٌنة 3135 الثانً كانون 1 فً احتلوا

 مدى ضمن الجزائر مدٌنة أصبحت اسطفة جزٌرة على

 التوغل األسبان حاول ولقد 3133 سنة فاحتلوها مدفعٌتهم

 أبداها التً عنٌفة مقاومة بعد فشلوا لكنهم الجزائر داخل

 . السكان



 امتدت بل ، الجزائر احتاللهم عن االسبان مطامع تقف لم

 الكونت االسبانً القائد فاصطدم الشرقٌة السواحل لتشمل

 استفادوا الذٌن التونسٌة السواحل عرب بمقاومة نفارو بدرو

 لتقوٌة فهرعوا الجزائرٌة السواحل عرب إخوانهم هزٌمة من

 ٌستطٌع ثغرة ٌتركوا ولم للمقاومة العدة وإعداد الحصون

 اتباع إلى نفارو بدرو اضطر الذي األمر ، فٌها النفاد العدو

 التقدم ثم ومن طرابلس احتالل على تقوم جدٌدة تسراتٌجٌة

 تمكنوا االسبان فإن ، طرابلس مقاومة ورغم ، الشمال نحو

 بلغت ان بعد 3135 سنة تموز51 ٌوم المدٌنة اقتحام من

 . قتٌل 155 قرابة خسائرهم

 الحتالل الغربً الساحل نحو نفارو بدرو االسبانً القائد اتجه

 تموز أواخر فً أمامها من انسحب ولكنه ، جربة جزٌرة

 الجزائر فً السكان ٌكن ولم ، أهالٌها مقاومة أمام 3135

 وتصمٌما استعدادا جربة جزٌرة أهالً إخوانهم من أقل قرفنة

 فً بجاٌة مدٌنة إلى نفارو بدرو عاد لذلك ، المقاومة على

 . م3133 سنة شباط

 أٌار 13 ٌوم بحرٌة حملة شارلكان االسبانً الملك قاد وقد

 أصبحوا الذٌن المقاتلٌن من ألف 15 من مؤلفة 3111 سنة

 قرطاجة مدٌنة أطالل أمام نفسها السنة من حزٌران 34 ٌوم

 االسبان احتالل حزٌران 53 وفً ن تونس مدٌنة وسواحل

 الذٌن أهلها من انتقاما نهبها لجنوهم وأباحوا تونس مدٌنة

 . االحتالل قاوموا



 محمد بن الحسن الحفصً السلطان على االسبان فرض

 : بنودها أبرز من كان مهٌنة معاهدة

 . األسبانٌة للدولة بتبعٌتها الحفصٌة الدولة اعتراف -3

 وقرطاجة الوادي حلق لمرسى مطلقة ملكٌة االسبان ملكٌة -5

 . والمهدٌة عنابة ومدٌنتً

 مهاجري من أحد بالده ٌدخل ال بأن"  السلطان"  التزام -1

 . األندلس

 وتونس وطرابلس للجزائر األسبانً االحتالل كان وهكذا

 تطوٌق استهدفت استعمارٌة أوربٌة صلٌبٌة خطة من جزءا

 إخضاع لمحاولة وذلك ، العربً والوطن اإلسالمً العالم

 العربٌة الحضارة معالم لطمس والسعً لنفوذهم المنطقة هذه

 إلى شدٌدة ضربة توجٌه من والبرتغال االسبان استطاع وقد

 تجارته على أٌدٌهم وضعوا أن بعد العربً الوطن اقتصاد

 تقل بأسعار أوربا إلى البضائع إٌصال على قادرٌن فأصبحوا

 وتدفع العربٌة باألقطار تمر كانت التً البضائع أسعار عن

 . كثٌرة رسوما

 آنذاك االسالمً العالم فً الفتٌة القوة وهو العثمانٌون ٌكن لم

 العالم تحرك كانت التً الخطٌرة التطورات تلك عن بغافلٌن

 اندفاعهم إلى أدى الذي األمر عشر السادس القرن مطلع فً

 المتوسط البحر منها والسٌما التجارٌة القٌمة ذات البحار فً

 على أن األول سلٌم السلطان وجد وقد ، الهندي والمحٌط

 ثقلها ترمً أن حفاظا لممتلكاتها أرادت ما إذا العثمانٌة الدولة



 العربً الوطن فاحتالل ، األوان فوات قبل الصراع ذلك فً

 على العثمانٌة السٌطرة بسط أهمها أهداف عدة لها ٌحقق

 نفوذ وإبعاد ، المتوسط للبحر والجنوبً الشرقً الحوض

 األوربٌة القرصنة عبث من والحد ، عنه والجنوبٌٌن البنادقة

 وتجارتها العثمانٌة للدولة البحرٌة المواصالت وتأمٌن

 عبث إمكانات من وحماٌتها المقدسة األماكن إلى والوصول

 ، المهمة هذه فً الممالٌك إخفاق ثبت ان بعد البرتغالٌٌن

 وهٌبتها السابقة وحدتها إلى اإلسالمٌة الدولة إلعادة والسعً

 الدولة تطوٌق من ومنعهم األوربٌٌن مطامع وإبعاد الماضٌة

 . علٌها التجارة منافذ وسد العثمانٌة

 

 

 


