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 السنة األولى ماستر

1830-1519التخصص: تاريخ الجزائر الحديث   
 التحوالت الكبرى في غربي البحر المتوسطالمقياس: 

أوضاع أوربا والتحوالت الكبرى: ألولالمحور ا  

 )النهضة األوربية ، الكشوفات الجغرافية( 

 
 أ.د. عبد القادر فكاير 

 

 أوال: النهضة األوربية:  

، وتدل الكلمة في    1830تعبير حديث بدأ استعماله منذ سنة     Renaissance)  (  إن كلمة      

أما في   الجديد.  البعث  تعني  أنها  وإحيائه، أي  القديم  التراث  بعث  الضيق على حركة  معناها 

الفرد  وشعور  الوسطى  العصور  قيود  من  اإلنساني  العقل  تحرر  تعني  فهي  الشامل  معناها 

ب  يشعر  عما  التعبير  في  حركة  بحريته  األوربية  النهضة  وتعد  وانفعاالات.  أحاسيس  من  ه 

انتقالية في أوربا بين العصور الوسطى والعصر الحديث، وقد أطلق المؤرخون هذه التسمية  

وال العصور الوسطى  التي تتوسط  الفترة  القرنين  على  التي تشمل  الحديثة    15و    14عصور 

      على وجه التقريب.

في إيطاليا في أواخر القرن الخامس عشر ، وأسباب طهور  لقد بدأ عصر النهضة        

 عصر النهضة في إيطاليا أوال ثم االنتشار منها إلى بقية أنحاء أوربا فهي عديدة نذكر منها: 

الرومانية  -1 الحضارة  موطن  الحضارة  إيطاليا  أوج  االمبراطورية  هذه  شهدت  وما  : 

وخلفت آثار من تماثيل وقصور والوثائق والمخطوطات    مرت به من من نكبات وانتصارات،

، والتي عمل علماء النهضة على التنقيب عنها ، وكان اإليطاليون ينظرون إلى هذه المخلفات 

الحضارية على أنها دليل عظمة وتقدم تميز به أسالفهم، لذا تولد بداخلهم شعور إلحياء هذه 

 الحضارة ولكن بشكل يتماشى مع عصرهم. 
إيطاليا:  الطبي -2 السياسية لشبه جزيرة  إيطاليا تضم عدة وحدات  عة  كانت شبه جزيرة 

سياسية من إمارات وجمهوريات ودوقيات )أي مدن دول( متنافسة، وقد أعطى هذا الوضع  

واألدباء   العلماء  تشجيع  في  المنافسة  مظهر  السياسية  الوحدات  هذه  العلم  لحكام  لتشجيع  إما 

لشخصي وحث الفنانين على تخليد أسمائهم. وكانت الكنسية في  لذاته، وإما لبحث عن المجد ا

 روما هي األخرى تجزل العطاء لهوالء الرجال.  
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تزخر إيطاليا بمناظر طبيعة خالبة ، مما أثر في أحاسيس    الطبيعة الجغرافية إليطاليا:  -3

 رجالها ومبدعيها وكذلك أثرت في أقالمهم. 
كانت إيطاليا حلقة اتصال بين الشرق وأوربا الغربية ، فكانت  إيطاليا حلقة اتصال:    -4

الحروب   النظر عن  العرب بصرف  بالتجارة مع  وتقوم  الصليبية ،  الحمالت  نقل  شارك في 

، حيث نقلت عن العرب الدراسات مما ساعدها على االستفادة من علوم العرب إلى حد بعيد  

انت إيطاليا قريبة من القسطنطينة ، فاستفادت الفلكية والطبية والرياضيات ، إلى دانب ذلك ك

من العلماء اإلغريق الذي كانوا يحاضرون في مدارسها وإرسال بعثاتها العلمية إلى بيزنطة  

 لالستفادة من العلم اإلغريقي. 
التجارة: -5 إيطاليا  ،  احتراف  بالتجارة  اإليطالية  المدن  على    اشتغلت  ذلك  ساعد  وقد 

رفاهية العيش فيها وتوافر المال الذي ساعد العلماء على البحث والتنقيب والتفرغ للعلم دون  

 االهتمام باألمور األخرى.
التاريخ:  -6 بمجال  في    العناية  النهضة  عصر  رجال  من  كبير  باهتمام  التاريخ  حظي 

وغ الرواة  على  يعتمدون  قديما  كانوا  المؤرخين  أن  حيث  غير  إيطاليا  المصادر  من  يرها 

  ، فلورنسا  النقدية وعلى رأسها مدرسة  المدارس  نشأت  فقد  النهضة  أما في عصر  المؤكدة، 

وأنتجت هذه المدرسة ‘نتاجا ضخما في المجال التاريخي ، وطبعت كتب هذا العصر بطابع  

البالية والتزموا بالموضوعية مما مهد  لعلم    تميز بتحررهم من الموضوعات الدينية والتقاليد 

 حديث في التاريخ.  
كانت يوجد في شمال أوربا في العصور الوسطى فن معماري لع طابع    فن العمارة: -7

ن  ، واستفاد اإليطاليون من هذا الفالذي انتقل فيما بعد إلى إيطالياخاص يعرف بالفن القوطي  

ت  مارة الخصائص والرسوما، إال أنه في عصر النهضة أدمجت في فن العفي بناء الكنائس

 ، وكانت فلورانسا هي مهد هذا التقدم ومنها انتقل إلى بقية أنحاء أيطاليا. الهندسية
  

   انتقال النهضة إلى دول أوربا: 

 انتقلت النهضة العلمية إلى دول أوربية أخرى منها فرنسا وانكلترا ثم ألمانيا:  

العلمية في فرنسا:   إيطالي النهضة  القرن  بينما كانت  النهضة في  تعيش مظاهر  ، كانت  15ا 

ب بين انكلترا وفرنسا )حرب المائة  ، وذلك بسبب الحرا تعاني من توقف اإلنتاج الثقافيفرنس

هذه   وانتهت  حتى  سنة(،  الحرب  هذه  من  تنتهي  تكد  لم  فرنسا  ولكن  فرنسا،  بتوحيد  الحرب 

ولما غزا شارل الثامن إيطاليا وأمراء اإلقطاع.    11بدأت الصراعات الداخلية بها بين لويس

، رأى بها ما لم يكن يتوقعه من النهضة والتقدم، فأراد نقل هذا التراث   1498-1494مابين  

طائف تسربت  ثم  ومن   ، بالده  هناك  إلى  كان  ولكن  إيطاليا.  من  فرنسا  إلى  العلوم  هذه  من  ة 

اختالف واضح بين النظرة الكالسيكية في إيطاليا عنها في فرنسا، ففي إيطاليا أرادت العقلية 

اإليطالية في تشرب الروح الكالسيكية بكل محتوياتها القديمة دون إضافة أو وإخراجها إلى  

فكا الفرنسية  النظرة  أما  الوجود،  إلى  حيز  ينظرون  كانوا  إنهم  حيث  مختلفة  نظرة  نت 
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تقدير، ولكنهم كانوا يأخذون من القديم ما يوافق أمزجتهم ويضيفون   الكالسيكية القديمة بكل 

،  إليه تفكيرهم ونتاجهم  العقلي . ونضيق أن فرنسا تفوقت في دراسة القانون الروماني القديم  

عصر، ومن رواد هذا المجال جاك كوجاز  حيث استخرجوه وحللوه مع ما يتماشى مع رغبة ال

(Jacques Cojas)   ( الذي تفوق في تفسي القانون الروماني، وكذلك بريسونBrisson  )

 ذو الدراية الواسعة بمصطلحات القانون المدني. 
 النهضة في فرنسا عن النهضة في إيطاليا وذلك يتجلى في المالحظات التالية:  وتختلف     

اتجهت النهضة الفنية المعمارية في فرنسا إلى تشييد المباني العامة كمجالس البلديات    -1

الكنائس   بناء  على  مقصورة  كإيطاليا  تكن  ولم   ، والبناء  المعمار  جمال  إلظهار  والقصور 

 والكاتدرائيات.  
أن -2 البيئية    بالرغم  الظروف  أن  إال   ، إليطاليا  تابعة  كانت  فرنسا  في  األدبية  النهضة 

 المحيطة بهذه النهضة في فرنسا لم تتح لها االزدهار إلى درجة ما وصلت إليه في إيطاليا.
الطبقات،   -3 مختلف  من  صعوبات  تواجه  كانت  فرنسا  في  والفنية  األدبية  النهضة  إن 

لفرنسا طابعها الوطني الذي يلقى أنصارا له كثيرون  وتضع في طريقها العراقيل، حيث كان  

 وخصوما، كذلك فإن كلية الالهوت في السربون كانت تقاوم الدراسة األدبية ودراسة القديم. 
ترا أصعب منها  كانت الظروف المحيطة بعصر النهضة في انكلالنهضة العلمية في انكلترا:  

فرنسا وإنجلترا،     بيني من حرب المائة عام  ، ذلك أن انكلترا لم تكد تنتهفي إيطاليا وفرنسا

هزمت فيها دخلت في حرب أهلية ، التي كانت أكثر فظاظة على  والتي    1453إلى    1337

األذهان، وقد  انكليزية،  أرض  على  األهلية  الوردتين  حرب  جرت  حيث  يهتم    انكلترا،  ولم 

  االنكليز بما كان يحدث في إيطاليا من تقدم علمي. 

اعتماد        قامت  وقد  التيودور،  أسرة  يد  في  الحكم  استقر  ما  بعد  انكلترا  في  النهضة  بدأت 

 ( ليلي  وليام  مثل  إيطاليا  في  درسوا  الذين  روما  ( William Lillyعلى  في  درس  ،  الذي 

( غروسين  ت William Grocynوويليام  الذي  ليناكر  (  وتوماس  فلوراسنا،  في  علم 

(Thomas Linacreكامبر وزخرت  أوكسفورد.  وكانوا  باليونانية  هؤالء  اهتم  لقد  دج  (، 

واألدباء العلماء  من  أرزم  بممجموعة  منهم  نذكر  كروك  والدي،  ريتشارد  وتلميذه   ،

(Richard Croke ،الذي كان أستاذا للغة اليونانية ،)    وخلفه في هذا الكرسي السير توماس

 ( الالهوت،  Thomas Smithسميث  كامبردج خمسة تخصصات هي:  جامعة  في  وكان   .)

والعلمي   األدبي  التوجه  جانب  وإلى  اليونانية.  اللغة  العبرية،  اللغة  الطبيعة،  المدني،  القانون 

م وصديقه كوليت  أرز  للنهضة العلمية في انكلترا، كان فيها اتجاه اإلصالح الديني ، فقد كان 

، فقد كان كوليت عميدا لكاتدرائية سان بول، الذي أنشأ مدرسة سان بول  زعماء هذه الحركة

للمدارس   به  نموذجا يحتذى  المدرسة  الكنيسة رغبة في اإلصالح. وكانت هذه  التي هاجمت 

 المصلحة فيما بعد.  

ألمانيا:   في  العلمية  العلمي   اتجهت النهضة  األلمانية  النهضة  ودينياة  يقتنع  اتجاها علميا  فلم   ،

ولم بالتقليد  اإلنسانية   األلمان  الدراسات  على  العلوم يقتصروا  دراسة  على  انكبوا  وإنما   ،
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الدين وبعض رجال   مقاومة عنيفة من كل رجال  األلمانية  النهضة  واجهت  ولقد   ، التطبيقية 

بالدراالعلم ترحب  األلمانية  الجامعات  كانت  فقد  فرنسا  عكس   وعلى   .  ، اإلنسانية  سات 

. وعمل رجال   التعليمية  برامجها  في  الدراسات وأخدلتها  الحد من هذه  والكنيسة على  الدين 

   ومن انتشارها، بعدما فشلوا في منعها من دخول الجامعات األلمانية.
 أهم نتائج عصرالنهضة: 

التفكير واآلراء، -1 الجديد حديث  الفكر  القديم ، وبدأ    ظهور  الديني  التفكير  وقضي على 

التفكير الحديث من حيث التجربة والتنقيب للوصول إلى الحقيقة، مثل بترارك الذي بحث في  

مصادر أرسطو، واطلع على كتب القدماء واعتقد في أن ضوابط التفكير ال يجب أن نركزها  

الحر. والفكر  التجرية  إليها  نضيف  أن  يجب  ولكن  فقط  الكتب  األفالك    في  "ثورة  وكتاب 

السماوية" لكوبرنيك البولندي، الذي توصل إلى نظرية أن اآلرض تدور حول الشمس، عكس  

سنة   نشر  األرض،  حول  تدور  التي  هي  الشمس  بأن  لبطليموس  القديمة  ، 1543النظرية 

 وأهدي إلى البابا بول الرابع. 
الذهنية   -2 التربية  جانب  إلى  الجسدية  بالتربية  فلتري  االهتمام  النظرية  هذه  صاحب   ،

(Feltre)  .الذي اهتم بالرياضة كالسباحة وركوب الخيل والتدريبات العسكرية 
االهتمام بالدراسات اإلغريقية والالتينية والعبرية ، حيث رأى رجال ذلك العصر أن   -3

اإلنسان، وأن اإلنسان لن يصل إلى درجة مرموقة دون  هذه الثقافات هي أرقى ما وصل إليه  

 دراسة هذه الثقافات . 
المؤلفات   -4 حيث  من  العلمية  الميادين  شتى  في  الفترة  هذه  خلفتها  التي  الهائلة  النتائح 

القديم   للعهدين  وارزم  روكلين  وترجمة  لكوبرنيك،  السماوية"  األفالك  "ثورة  مثال  العلمية 

 ن الفني بشتى فروعه.والجديد، وما ظهر في الميدا
 الصالت الثقافية بين مراكز الحضارة اإلسالمية وغرب أوربا: 

أيبيريا:   -1 جزيرة  قرون،  شبه  ثمانية  من  يقرب  ما  أيبيريا  جزيرة  شبه  العرب  حكم 

أصبحت خاللها قلعة علم ومنارة للحضارة ، فأصبحت مقرا للمدارس والمعاهد ودور العلم 

وحين  العلم  طالب  مقصد  أصبحت  والطب حتى  الفلسفة  دراسة  بها  ازدهرت  قد  كانت  ذاك 

 والرياضيات بأنواعا واألدب والشعر. 
الحضارة صقلية:   -2 جوانب  إليها  ونقلوا  ونصف  قرنين  عن  تزيد  مدة  العرب  حكمها 

وقصدها   ألوربا،  وإشعاع  العلم  منارة  أصبحت  حتى  ذلك  اإلسالمية  في  بما  العلم  طالب 

ي األوربيون في  أن سقطت صقلية  وبعد  التي  ،  العربية  الصبغة  إزالة  يحاولوا  لم  النورمان  د 

العرب   بها  أغراضهم  صبغ  استنفذوا  حتى  تقدمها  على  وعملوا  عليها  حافظوا  وإنما  صقلية 

 واصطبغت بالحضارة الغربية. 
 

 ظهور الدول القومية: 
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القرن         أواخر  في  الحديث  التاريخ  مطلع  عند  الحديثة  القومية  للدول  ظهور  أول  بدأ  لقد 

واألوروبي   اإلنساني  الفكر  انطالق  إلى  ذلك  ويرجع  عشر،  السادس  وأوائل  عشر  الخامس 

بخاصة نحو االهتمام بسائر الدراسات والبحوث المتعلقة بحياة الفرد من جميع النواحي، مما  

دفون إلى المجتمع الذي يكفل لهم الطمأنينة واالستقرار، وباتوا ال يرون  جعل األوروبيين يه

 .ضرورة لالحتفاظ بعالم مسيحي موحد من الناحيتين السياسية والدينية 
له حدوده الجغرافية الواضحة،  –ومن ثم، فقد رأت كل جماعة        وترجع في    تسكن إقليماً 

في   أبناؤها  يتفق  ثم  متقاربة،  أجناس  أو  عامة  بصفة  واحد  جنس  إلى  أصلها 

أن تخلق لنفسها وحدة    –يتفاهمون بها، كما يتفقون في المصالح واألهداف القومية   التي اللغة

 .قومية مستقلة خاصة بها
دعت إلى قيام الدول القومية الحديثة، إذ رأت هذه الجماعة أنها في حاجة  كل هذه األمور       

إلى حكم جديد يعني فيه بكل مصالحها المعيشية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعالقاتها  

العصور   أثناء السياسية كافة. وكانت فكرة اإلمبراطورية أو الدولة الواسعة هي الفكرة السائدة

الزعيم   وهو  البابا  كان هناك  االتساع، كما  إمبراطورية عظيمة  الوسطى، حيث كانت هناك 

 .الديني الكاثوليكي لغرب أوروبا
قوة        القوتين  هاتين  بين  المرير  الصراع  بمراحل  الوسطى  العصور  واشتهرت 

البابوية، وقوة  ال  اإلمبراطورية  بتلك  البابوية  تقنع  رعاياها  سلطةفلم  على  الواسعة  الدينية 

النظام   ذلك  الزمنية.  سلطاتها  في  اإلمبراطورية  تنافس  أخذت  بل  األوروبيين،  المسيحيين 

لعديدة المتباينة في أجناسها  السياسي لم يكن بطبيعته يخدم مصالح الشعوب الغربية المتفرقة ا

االتجاهات  نمت  الحديثة  العصور  مطلع  عند  أنه  نجد  ولذلك  القومية،  ومصالحها  ولغاتها 

 .القومية، ونجحت بالتالي بعض هذه الجماعات في تكوين وحدتها القومية 
لهذ  البرتغالوكانت        القومية  الوحدة  إتمام  السياسية، وكان  الوحدات  تلك  أسبق  ه  وإسبانيا 

إلى الثالث يرجع  تأخرت شعوب وأقوام أخرى   أسباب الدول  بينما  بكل منها،  خاصة متعلقة 

الوحدة هذه  تحقيق  في    .في  الجغرافية  الكشوف  بحركة  للقيام  السباقة  تكون  جعلها  ما  وهذا 

 خارج القارة األوربية. 

       
 الكشوف الجغرافية:  ثانيا:

   تعريف الكشوف الجغرافية : 

هي رحالت قام بها مجموعة من االوروبيين لمناطق جديدة لم تكن معروفة في القرنين       

الخامس عشر و السادس عشر . فقد قامو ا بها من أجل شراء منتجاتهم من المناطق الشرقية  

بدفع ضر األوروبيين  يطالبون  المسلمون  أصبح  أن  بعد  لذلك ،   ، بضائعهم  على  غالية  ائب 

األوروبيون مقاطعة مناطق   الى جزر  قرر  والبحث عن طريق يوصلهم   ، المسلمين  التجار 

بدأت   وقد  بالمسلمين،  االتصال  دون  مباشرة  الكشوفات  الهند  حركة  في  وٕاسبانيا  البرتغال 

 الجغرافية أوالً .  

https://onshr.nrme.net/cat-907.html
https://onshr.nrme.net/cat-913.html
https://onshr.nrme.net/cat-139166123.html
https://onshr.nrme.net/cat-896.html
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 دوافع الكشوف الجغرافية األوروبية 

المغامرات   :الدينيالدافع  - 1 نشاط  في  أيًضا  الفعّال  أثره  له  كان  الديني  الدافع  أن  الشك 

األوروبيون كان  فقد  األسبان -االستكشافية،  األخص  بالد    -وعلى  عن  معلومات  تصلهم 

يستطيعون جعلها ميداًنا للتبشير بالمسيحية الكاثوليكية ، والتوغل فيها عن طريق الدين، وفي  

الوقت عينه كانت لهم أهداف انتقامية موجهة نحو المسلمين ، كما فعلت البرتغال التي جعلت  

الو  وفي  أفريقيا.  في غرب  المسلمين  قوة  المرحلة ضرب  هذه  في  حازت  شعارها  عينه  قت 

حركة الكشوف الجغرافية على رعاية واهتمام البابوية، من تشجيع للملوك على دعم البحارة،  

 ومدهم بما يحتاجونه من مؤن ورجال. 

من أهم الدوافع التي أوحت لألوروبيين باالتجاه نحو الكشف عن تلك   : الدافع االقتصادي- 2

بين   الجديدة  البحرية  والطرق  المجهولة  حاجة  البالد  في  أوروبا  كانت  فقد  والهند،  أوروبا 

شديدة إلى البهارات والتوابل التي كانت تستورد من الشرق، لكن هذه البضاعة ال تصل إلى  

في   وتجعلها  كمياتها،  وتُحدد  أسعارها  ترفع  احتكارات  عدة  في  تمر  أن  بعد  إال  األوروبيين 

فهم نادرة،  األحيان  األوروبيين-بعض  ج   -أي  رسوًما  حكام  يدفعون  يفرضها  فادحة  مركية 

والشام،باإلضافة   الموانئ  مصر  من  البضائع  تلك  نقل  البندقية  جمهورية  تجار  احتكار  إلى 

 السورية والمصرية إلى أوروبا.  

للسيطرة   تخضع  ال   ، للتجارة  جديدة  ووسائل  طرق  إيجاد  إلى  األوروبية  الدول  سعت  لذلك 

البضائع بأثمان منخفضة وبكميات كبيرة،  العربية ، وذلك لتامين تجارتهم ، والحصول على  

 وكذلك وهو األهم منع استفادة البالد العربية من مرور التجارة عبر أراضيها.  

واكتشاف    وهي أطماع الدول األوروبية في الحصول على دول جديدة ، :الدافع السياسي- 3

وممتالكاتها االستعماري  نفوذها  زيادة  أجل  من  لمدينة   . مستعمرات  البرتغالي  الغزو  وكان 

سنة   في  1415سبتة  األولى  والخطوة  العالم،  اكتشاف جغرافية  في طريق  األولى  الخطوة   ،

 سياسة البرتغال االستعمارية. 

وإنما جاء نتيجة أغراض  دفا في حد ذاته  هوخالصة القول إن الكشف الجغرافي لم يكن       

الحروب   مواصلة  إلى  تهدف   ، وإسبانيا  البرتغال  وخاصة  أوربا  غرب  دول  إليها  تطلعت 

الذهب.   عن  والبحث  التوابل  تجارة  تأمين  إلى  إضافة  وإخضاعهم،  المسلمين  ضد  الصليبية 

الدوافع   مع  الدينية  الدوافع  وامتزجت  إقتصادي.  عامل  الصليبية  بالروح  امتزج  وهكذا 

، واكتشاف الطريق البحري حول  1492لقد كان اكتشاف أمريكا ابتداء من سنة  تصادية.  اإلق

 ، نتائج مهمة في تاريخ أوربا الحديثة وتاريخ العالم الحديث.  1498رجاء الصالح سنة 

 

 :البرتغالية  الكشوف  حركة  -1
  هامة   نتائج  وحققت   ،  الجغرافية  الكشوف  حركة  بدأت  أوربية  دولة  أول   البرتغال   تُعتبر     

  من  العوامل   من   مجموعة   األمر   هذا  في  النجاح   على   ساعدها  وقد  الصعيد،   هذا  على

  بعلم   االهتمام  زيادة  ، البوصلة  مثل   حديثة   أجهزة   وجود ، المتطورة  السفن  ،وجودهمهاأ
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 .والخرائط   الجغرافية  الكتب  صعيد  على  سواء  المسلمين  تراث  كل  من   واالستفادة  الجغرافية
 الثالث  االبن  (1460-1394)  المالح  هنري  األمير  بتأييد  الجغرافي  الكشف   فكرة  حظيت  لقد

  بالجغرافية   واهتم  ،  المسيحية  لنشر  متحمسا  مسيحيا  هنري   وكان  األول،  جواو   البرتغال   لملك

  جمع   نفسه   الوقت  وفي  ،  ومرصد  بحرية   أكاديمية  بتأسيس   عمله  بدأ  السفن،  وتطوير  والفلك

  األمير   واستولى  عصره.  في   المتوفرة  الخرائط  من  ومجموعة  الجغرافيا،  علماء  من  عددا

ً   أبوه  وعّينه  ،1415  سنة  المغرب  في  سبتة  مدينة  على  هنري   االستيالء   وحاول  عليها،   حاكما

  للشواطئ   توجه  ذلك  وبعد  عنها،  المجاهدين  دفاع  بسبب  فشل  لكنه  طنجة،  مدينة  على

  هناك، المسيحية بنشر واهتم   وغانا، السنغال  نهر  ن بي   الواقعة المناطق  على وسيطر  األطلسية، 

  معلومات   وكانت   ،األفارقة  بالرقيق  التجارة  على  عمل   االستعمارية  مشروعاته  ولتمويل

 .(Nan Cap)  نان رأس  عند  تقف  الغربي إفريقيا ساحل  عن  األوربيين
البرتغاليون أن يتقدموا على طول الساحل اإلفريقي نحو الجنوب حتى وصلوا      واستطاع     

( بوجادور  رأس  ثم    (Cap Bajadorإلى   ، الصحراوية  المنطقة  يرتادون  شرعوا  حيث   ،

( األبيض  الرأس  إلى  حتى وصلوا  الكشوف  البرتغاليون حركة  ثم  Cap Blancoواصل   ،)

اك ذلك  تبع  ثم  السنغال،  نهر  إلى مصب  الرأس األخضر )تجاوزوه  .    (Cap Verdeتشاف 

( اإليطالي األصل، الذي أسندت إليه مهمة  Cada-Mostoومع ظهور شخصية كادا موستو)

مواصلة حركة الكشوف وتنظيم التجارة مع المناطق المكتشفة ، فقد وصل إلى رأس روكسو  

(Cap Roxo  الكشوف حركة  إليه  وصلت  ما  أقصى  تعد  التي  سيراليون  إلى  ومنها   ،)

 الدافعة  القوة   توقفت  1460  عام  المالح   هنري  وبوفاةلبرتغالية في عهد األمير هنري المالح.  ا

  سنة.  40 عن تزيد لفترة الجغرافي  الكشف لحركة

  وأصبحوا   الكونجو،  نهر  مصب  إلى  الوصول  من  المالح  هنري  بعد  البرتغاليون  وتمكن       

  المنطقة   في  بالمالحة  لآلخرين  يُسمح  ولم  الغربي،  اإلفريقي  الساحل  على  المالحة  يحتكرون

  الحرب   قيام  بسبب   الجغرافية   الكشوف   في   البرتغاليين  جهود  تعطلت   لكن   البرتغاليين،   بإذن   إال

  اضطرابات  من  حدث  ما  وكذلك  ،1479  إلى  1475  عامي  بين  والبرتغاليين  األسبان  بين

  أرسل   عندما    الجغرافية  للكشوف  عادوا  البرتغاليين  لكن   الكشفية،  الحمالت   أوقفت   داخلية

  أعمدة  بوضع  قام  الذي  غاو  دييغو   رحلة  منها  الكشفية  البعثات  من  سلسلة  الثاني  جواو   الملك

  الكونغو   نهر  مصب  عند   أولها  وضع  فقد  ،   إفريفيا   في   اكتشافها  تم  التي  السواحل  على  حجرية 

  دياز  بارتلوميو   1488  سنة  وفي  االستواء.  خط   جنوب  دائرة  عند  وضعه  ي والثان   ،1483  عام

(Diaz Bartholomeu)  الخليج  على  الملك  أطلق  ولهذا  الصالح،  الرجاء  رأس  إلى  الوصول 

  يد  فاسكو   تمكنو   .الهند  إلى  الوصول  إمكانية  في  األمل  بعث  ألنه  الصالح"،  الرجاء  "رأس

 قرب   الشرقي  ساحلها  إلى  ووصل  1497  سنة  إفريقيا  جنوبي  حول   الدوران  من  اماغ

  طريق   إلى  أرشده  الذي  ماجد"   بن  "أحمد  العربي   المالح  إلى  تعرف  وهناك  "موزمبيق"،

  محملة   وسفنه   بالده،  إلى  1499  سنة  وعاد  1498  الهند  إلى  داجاما  فاسكو  وصل  الهند،

 هذا  وكان  الهند،  إلى  مباشر  بحري  طريق  فكش  لبرتغال  تحقق  وبذلك   الشرقية،  بالتوابل
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ً   اإلسالمي؛  لألمة  اقتصادية  ضربة  الكشف   في  التجارية  وللمراكز  المملوكية،  مصر  خصوصا

  مع   مباشرة  يتاجرون  البرتغاليون  أخذ   التاريخ  ذلك  ومنذ  .اإليطالية  المدن  مثل   المتوسط   حوض

 الهند.  طريق  فتح إلى أوربا توصلت  ثم ومن   وسيط.  دون الشرق

 :سبانيةاإل الكشوف  حركة -2
  الكشوف  فحركة  البرتغالية.   الكشوف  حركة  عن  اإلسبانية  الكشوف  حركة  تختلف     

  في   بها  قام  فقد  اإلسبانية  الكشوف  حركة  أما  وشعبا،   حكومة   البرتغال   بها  قامت   البرتغالية

  موقفا  اتخذت   الرسمية  اإلسبانية   الهيئات   أن   حين   في   المغامرين،  من   مجموعة   البداية

  نحو  اتجهت  قد  البرتغالية  الكشوف  حركة  أن  حين   وفي  .  مشجع  غير   ثم  ومن   معارضا،

  إلى   للوصول  الغرب  نحو  اتجهت   قد  اإلسبانية   الكشوف  فإن  الهند،  إلى  للوصول   الغرب

   األرض. لكروية  تحقيقا الشرق

  إيطالية  أصول  من  اإلسبانية،  الكشوف  رائد  (1506-1451)  كولومبس  كريستوف  يعد

  بدأ  الغرب.  طريق   عن   الشرق  إلى  الوصول   وبإمكانه  األرض  بكروية   يؤمن   كان  ،   )جنوة( 

  سابيع أ  عدة  وبعد  ،1792  أوت  3  يوم  إسبانيا  غرب  في  (Palos)  بالوس   ميناء  من  رحلته

  أنه  واعتقد   وهايتي،   كوبا  إلى   أبرح  ثم  ، هاماسالبا  جزر   إحدى   غواناهاني،   جزيرة  إلى  وصل 

  أخرى  رحالت  بثالث  قام  ثم   .1493  مارس  في   كولمبس   وعاد  الشرقية.  الهند   جزر  إلى   وصل

  إلى  هندوراس  من  الرئيسي   الساحل  خاللها  اكتشف  .1502  ،1498  ،1494  سنوات:  في

   جديدة. قارة اكتشف  أنه يعلم أن دون ،1506  سنة  في ومات  فنزؤيال.

  (Vespucci Amerigo)  فيسبوتشي  أمريغو   وهو   فلورنسا  من  آخر   إيطالي  مغامر  وقام 

  سنة  في  وكتب  .1501  سن   إلى  1499  من  الفترة  في   الجنوبية   أمريكا   ساحل  معظم   باكتشاف 

  ،  آسيا  ليست  اكتشفها  التي  األقاليم  أن  وأثبت  الجديد،  العالم  اكتشف  أنه  فيه  ادعى  مقاال  1503

 الشمالية.  وأمريكا الجنوبية  أمريكا على اسمه أطلق  وقد  ، بآسيا لها  عالقة ال  جديدة أقاليم بل

  ميناء  من    برتغالي   وهو  ،   ( .Magellan F)  ماجالن  فرديناند   أبحر  1519  سبتمبر  فيو 

 الشرقي   الساحل  بمحاذاة  جنوبا  وسار  األطلسي  فعبر  إسبانيا  في   (Lucar San)  لوكار  سان

  )مضيق  باسمه  بعد  فيما   عرف  مضيقا  ووجد  جنوبا،  نهايتها  إلى  وصل  حتى  الجنوبية  ألمريكا

  وفي  .  الفيليبين  جزر  إلى  وصل  1520  مارس  وفي  الهادي.  المحيط  إلى  فعبره  ،الن( ماج 

  أسبانيا  إلى  الرحلة  أتباعه  واصل  ثم   سكانها.   مع  اشتباك  في  ماجالن  قتل  الجزر  هذه  إحدى

  سبتمبر   في  يةإشبيل  إلى   وصلوا  حتى   الصالح  الرجاء  رأس  وطريق  الهندي،  المحيط  عبر

 كروية.  األرض أن الرحلة  هذه برهنت  وقد .1522

 :والفرنسية اإلنكليزية الكشوف  حركة -3
  من   ( J.Cabot)  كابوت  جون  أبحر  عندما  1497  سنة  في   حدثت   استكشافية  محاولة  أول    

  وصل   أنه  إال  آخر،  طريق   خالل  من  الهند  إلى  للوصول  األطلسي  المحيط  عبر  بريستول  ميناء

 الشرق   إلى  الوصول  في  أمله  أن  غير  الند،  نيوفوند  جزيرة  عند  الشمالية  أمريكا  شواطئ  إلى
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  ألمريكا  الشرقي  الشاطئ  فيها  اكتشف  ثانية  برحلة  كابوت  قام  التالية  السنة  وفي  يتحقق.  لم

 الجديد.  العالم من كبير لجزء  بريطانيا  الستعمار  الطريق هيدتم ذلك عن  ونتج الشمالية.

.J )  كارتييه  جاك  الفرنسي  المالح  شرع  حينما  بدأت  فقد  الفرنسية  الجغرافية  الكشوف  أما     

Cartier) يصل  أن واستطاع  األطلسي،  المحيط عبر بحرية برحالت  القيام  في 1524 سنة  في  

  األمر  وانتهى  الجديد.  العالم  باكتشاف  الفرنسيون  اهتم   كارتييه   وبعد  كندا،  شواطئ   إلى

  االنكليز   مع   االصطدام  إلى  أدى  مما  الميسيسبي،   نهر   وحوض   كندا  على  الفرنسية   بالسيطرة

  الفرنسيين   احتكار  إلى  الجديد  العالم  في  الفرنسية  الكشوف  حركة   وأدت  .1754  سنة  في

  مع   الشمالية  أمريكا  في   استعماري  تنافس   إلى  أدت  كما  كندا.   مناطق  في  والفراء  الصيد  ارةلتج 

 الجديد.  العالم في والسيادة السيطرة أجل من االنكليز
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 السنة األولى ماستر

1830-1519التخصص: تاريخ الجزائر الحديث   
 التحوالت الكبرى في غربي البحر المتوسطالمقياس: 

وأوائل السادس عشر.   15أوضاع بلدان المغرب أواخر القرن : الثانيالمحور ا  

 أ.د. عبد القادر فكاير 
األوضاع في المغرب األوسط )الجزائر(:  أوال:  

لقد تميزت األوضاع في الجزائر ، خالل القرن الخامس عشر باالضطراب السياسييي            

 واالجتماعي  ، وبالغموض أحيانا . فقد كانت الحدود السياسي  للبالد في ذلك العهد غييير بابتيي ،

فكان جزءا كبيرا من شرق الجزائر الحالي  وجنوبهييا الشييرحي تحييت ندييوذ الدوليي  الحد ييي  ، 

الذي كان يشمل حسنطين  وعناب  وبجاي  وبسكرة وتقرت. وكانت حييدود الدوليي  الزيانييي  تمتييد 

من بجاي  والزاب وورحل  شرحا إليين نهيير ملوييي  غربييا. لقييد سيياالمت فييي تلييك االضييطرابات 

ر منها ضعف الملوك ، والتطاحن العييائلي فييي األسيير الحاكميي  سييواء فييي عوامل عديدة ، نذك

تلمسان أو في بجاييي  ، ميين أجييل الدييو  بييالحكل . فكييان الخ ييا  بييينهل حييد دفيي  ببع ييهل إليين 

االستجارة األن ار لمحارب  السلطان القائل ، فكان األبناء يثورون ويخلعون آباءالل ،كما كييان 

حتسا  ملك أبييهل استغلت بعض القبائل ي التي كانييت تح يين األبناء يحاربون بع هل بع ا ال

بشبه استقالل في أراضيها ي تلك األوضاع ، فكلما شعرت ب ييعف الملييوك د  ادت ميين حييدة 

ع يانها وتمردالا وتحديها للسلط  القائم  ، فلل يكن يعنيها سوى م ييالا القبيليي . إليين جانيي  

ن تهديدات المرينيين من الغييرب، والحد يييين ذلك ، كان المغرب األوسط واحعا في الوسط بي 

 من الشرق .سعت كل بسط ندوذالا علن الاته المنطق .  

فعندما تعرضت الجزائر لالحتالل األسييبان فييي بداييي  القييرن السييادن عشيير د كانييت           

مجزأة إلن حوالي خمس  عشر كيانا، تهيمن عليهييا القبائييل . فكانييت حبيلتييا سييويد وبنييي عييامر 

ن عليين مع ييل سييهول والييران ، وكييان آل المقرانييي يهيمنييون عليين منطيي  القبائييل تسيييطرا

ال غرى )وادي بجاي  ( حيث كانييت حاعييدة إمييارتهل حلعيي  بنييي عبييان ، تحولييت إليين مجانيي  

والقبائل الكبرى ، تحييت ت يير  آل ابيين القاضييي ، ومقيير إمييارتهل جبييل كوكييو . أمييا كدينيي  

لرابيي  عشيير تحييت سييلط  الثعالبيي  تتعييرض لندييوذ الجزائر وسهول متيج  فكانت منذ القييرن ا

الزيانيين تارة ، ولملوك بني حدص تارة أخرى ، إلن أن استقلت بأمرالييا فييي الن ييف الثيياني 

من القرن الخامس عشر ، فأصبحت أشبه ما يكون بجمهوري  يديرالا مجلسا مؤلدا ميين أعيييان 

. وكانييت (3)ي أحييد رجييال حكمهييا المدين  تحت سلط  الثعالب  ، كان الشيخ عبد الرحمن الثعالب 

كل من حبائل الدواودة واألحرار وسييد ويكيين وبنييي تيقييرين تهيييمن عليين ناحييي  ال تنالهييا فييي 

 ت رفاتها أحكا  الملوك.

لقد تعرض كثير من الدقها ء إلن سلوكات الؤالء القبائل وت رفاتهل م  الحكييا ، لعييل           

ل ما ونيي  عنييد التعييرض لييبعض األسيي ل  من أشييهرالل صيياح  رالييدرر المكييينون  فييي نييوا 
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المتعيلق  بتمرد تلييك القبائييل حيييث حييالل )) وسيي ل الحديييد سيييدي محمييد العقبيياني عيين الييؤالء 

األعراب المتغلبين علن البالد ل عف السلطن  أحيانا يكونون خدما للسلطان ، وتارة يكونييون 

سييويد يعمييد أحييدالل إليين ، وبنييي ما يدعل عرب بالدنا مثل بنييي عييامرمحالدين علن السلطان ك

 ، الل ت ا توليته وتندذ أحكامه((.أي إحطاعه ( بال أمر اإلما  فيقضتولي  حاض في وطنه )

لقد أدى ذلك الوض  إلن انتشار عقيدة المرابطييي  والزوايييا والحركيي  ال ييوفي  ، فقييد           

ات يتنيياحلون أدى ال عف السياسي بالنان إليين اإلحبييال عليين االنخييراط فييي الزوايييا والرباطيي 

.كما كان الؤالء المت وف  يحكمون التنافس فييي ح يياياالل . ميين أالييل   أخبار األولياء وكراتهل  

الزوايا التي تكونت بالجزائر في ذلييك العهييد ،  اوييي  الثعييالبي فييي مدينيي  الجزائيير ، و اوييي  

المالري  في حسنطين  ، و اوييي  السنوسييي بتلمسييان ، وضييريا محمييد الهييواري فييي والييران. 

كان لتلك الزوايا دورا في النشيياط الييديني والسياسييي . وحييد اعتبيير ال ييليبيون الجييدد الييذين و 

ظهروا في شبه جزيرة أيبيريا ، أن تلك الوضعي  المتدالورة التي عرفتها الييبالد المغربييي  بمييا 

 فييها أرض الجزائر ، فرص  مناسب  لتوسي  نطاق ندوذالل.

المغييرب األوسييط يجييدر بنييا التطييرق إليين أكبيير  للتعيير  أكثيير عليين األوضيياع فييي          

 .  ومملك  بجاي ، والميا الدول  الزياني  ،   15الوحدات السياسي  التي كانت حائم  خالل القرن 

 لـ الدولة الزيانية بين الخالفات الداخلية والتهديدات المرينية والحفصية   1

خالل القرن الخامس عشر تتميز بالتناحر بين أفييراد األسييرة الحاكميي   الدول  الزياني   كانت    

، أو وحوعها تحت التأبيرات المرينييي  أو الحد ييي  ن ييرا لموحعهييا الجغرافييي بييين المملكتييين 

السابقتين . فقد ووجد ملوك تونس وكييذلك ملييوك بنييي مييرين فييي تلمسييان ال ييرو  المناسييب  

حيييان بتأييييد الطييامعين ميين أفييراد العائليي  الحاكميي  فييي لزرع الدتن ، فقد اكتدوا فييي بعييض األ

العرش ، فيدفعونهل إلن الثورة ضد من الو في العرش . فعلن سبيل المثال استجار   أبو  يان 

محمد بحكوم  تونس ، فجاء حاكل تونس مغيرا علن مدين  الجزائيير ومتيجيي  وتيينس ، ومليانيي  

رالا كييان بعييض ملييوك تلمسييان فييي القييرن . وبهذه ال د  وغي 1438وغيرالا فاحتلها في سن  

الخامس عشر ، وحتن بقي  عمر الدول  خالل القرن السادن عشر ال يبقون فييي الحكييل سييوى 

 مدة ح يرة ال تتجاو  ب ع  أشهر في بعض األحيان ، وحليل منهل من حكل لسنوات عديدة.

مقارنيي  ميي  ميين سييبقه ميين وإذا كان أبو العبان العاحل حد استمر في الملك مدة حياسي  بال       

الملوك أو الذين جاءوا بعده ، فإن عهده الو اآلخر لل ينج من الدتن التي أبارتها بعييض القبائييل 

  بها أحمد بن الناصر بن المولن أبييو امالك  ، نذكر منها الثورة التي حأو بعض أفراد األسرة ال

محمد بن محمييد بيين أبييي   حا  أمير آخر والو و بالقتل.    حركته  انتهتو ،    1446حمو خالل سن   

طاح  بعل أبيه الملييك أبييو العبييان إلبابت الملق  بالمتوكل علن هللا بثورة أخرى ، وتمكن من ا

 . وبعييد ذلييك أبعييد إليين األنييدلس حيييث سييعن   1462الجري  / المواف  لسن   866أحمد ، سن   

مكن ميين الناك إلن تكوين جين عاد به إلن تلمسان ، فحاصييرالا لمييدة أسييبوعين ، لكنييه لييل يييت 

 . 1463فتحها ، فقتل في معرك  وحعت بينه وبين جين المتوكل في أوت سن  

غير أن أالل األعمال التي حا  بها المتوكل الييل توحيييد كلميي  الرعييي  ، بعييد أن أخ يي            

لسلطته العرب وجمي  المخالدين له ، كما غزت في عهده سدنه السواحل اإليطالي  واألسييباني  

ل بمسلمي صقلي  واألنييدلس . كمييا عمييل عليين حماييي  بغيير النييين ميين اعتييداءات انتقاما لما ح 
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أعليين عيين   1463وسعن المتوكل إلن المحاف   علن استقالل مملكته ، فدي سيين   ،  الن ارى  

رف ه الدعوة للحد يين وطرد والتهل من أعمالها . لكن تواطؤ بعض القبائل مثل بني سييويد 

يتحييرك بجيوشييه إليين تلمسييان ، فحاصييرالا وضييرب م  الحد يين جعلت السلطان الحد ي  

رجيي  الملييك الحد ييي إليين أسوارالا ، فلل يجد التوكل بدا من تجديد البيع  للحد يين ، عندئذ  

   .. كان ذلك آخر تدخل حد ي في مملك  بني  يان 1467ذلك في سن  و تونس  

الدييتن العائلييي  وبعد المتوكل عرفت الدول  الزياني  فتييرة ميين ال ييعف ،حيييث تجييددت          

، خلده ابنه أبييو تاشييدين ، وبعييد أربعييين سيين  ميين   1485علن الحكل ، فبعد وفاة المتوكل سن   

ه أبو عبد هللا محمد الثابتي ، الييذي تميييز عهييده باالضييطرابات ،حيييث أخييذت و الحكل خلعه أخ 

يدائه بعض المدن تستقل بأميرالا مثل تنس والجيزائر ، كما أخذت بعض القبائل تن يل إليين أعيي 

 كلما الاجموا أراضي المملك .  

ولعل من أالل األخطار التي تعرضت لها المملك  الو التحرش األسييباني الييذي شييرع.           

، تزايييد عييدد المهيياجرين  1492فبعييد أن اسييتولن األسييبان عليين مملكيي  غرناطيي  فييي سيين  

عبييد هللا الزغييل ،   األندلسيين إلن السواحل المغرب األوسط ، كان من بينهل ملك غرناط  أبييو 

 الذي استقبله الملك الزياني أبو عبد هللا محمد الثابتي بحداوة في تلمسان . 

 :  مملكة بجاية )الحفصية(ـ   2

إن أول ماوح  من األراضي الجزائري  تحت سلط  الدول  الحد ي  ، واليتا حسيينطين            

، . ون ييرا لمالمييي    1230الحد ييي سيين  وبجاي  ، عندما  حف عليهما أبييو  كرييياء األول 

االستراتيجي  لثغر بجاي  ، عين السلطان الحد ي ابنه األمير أبو يحييي أميييرا عليهييا ، وعييين 

ابن النعمان من النتات  علن حسنطين  وم  مرور السنوات أصبحت بجاييي  تلعيي  دورا أساسيييا 

غربي  ، أو لشد أ ر تييونس في تدعيل ومساندة حاضرة الحد يين في توسعاتهل نحو الجهات ال

 .  أما التهديدات ال ليبي   

وحد امتد ندوذ الحد يين في المناط  الشرحي  للجزائر حتيين أصييبا ي ييل إليين جانيي            

بجاي  وحسنطين  دكل من عناب  وبسكرة وتقرت ، فأصبحت بجاي  تعييد عاصييم  الييذا اإلحليييل . 

ل بها إلن االنسييالع عيين تييونس ، فدييي سيين  غير أن االضطرابات التي حدبت بين األمراء ، آ

انقسييمت الدوليي  الحد ييي  عليين ندسييها ، حيييث انت يي  أبييو حدييص بيين أبييي  كريييا  1287

بحاضرة تونس ، واستقل بالناحي  الغربي  وعاصمتها بجاي  أبو  كريا بن أبي اسحاق ، وذلييك 

 للتنافس الذي كان بين الرجلين ، لت با مملك  مستقل .

رفييت بجاييي  فييي بعييض أوحاتهييا اسييتقرارا وا دالييارا أدى إليين توسييي  رحعتهييا وحييد ع          

الجغرافي  ، حيث امتدت حدودالا حتيين منطقيي  الجريييد التونسييي ، وكييان ذلييك بسييب  تحييالف 

القبائل العربي  م  أمير بجاي  ، مثل العمل أحد  عليه الزاب ، المن ور بن مزني عندما أعليين 

وان مامه بإحليمه الواس  إلن أمير بجاي    1294تونس سن   اند اله عن السلط  الحد ي  في  

أبي  كريا . ولما أصبحت تلك القبائل تشكل خطرا علن استقر ألوضاع فييي األحيياليل الشييرحي  

للملك  الحد ي  ، كانت في بعض األحيان بإيعا  من صاح  بجاي  ، لجأ السييلطان الحد ييي 
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الت يي  علن البجائيين  . عندئذ حا  السلطان   أبو ع يدة ، إلن االستنجاد ببني مرين من أجل

   .لكنه لل يتمكن من إخ اعها لندوذهأبو يعقوب المريني بدرض ح ار علن بجاي  لعدة أيا  ، 

عر  الحد يون خالل الذا القرن أ مات عديدة كان م درالا ت افر جهييود القبائييل           

كييان أصييحاب تلمسييان يييأملون فييي ضييل   العربي  مثل بني سالل والذواودة وعبد الييوادي . فقييد

بجاي  إلن سلطتهل ، والذا ما جعل السلطان الحد ي أبو يحي أبو بكر يسييتغيث ببنييي مييرين ، 

فجهز السلطان أبو الحسن المريني أسطوال وبعث به إلن حليده ببجاي  ونهض ميي  حييوات أبييي 

تأ مييت   1346حي سن  يحي لغزو مدين  تيكاللت. فاستولن عليها بل خربيها. ولما توفي أبو ي 

األمور الداخلي  من جديد ، جعلت أبو حسن المريني ، يغزو حسنطين  وبجاييي  بييل دخييل تييونس 

( ، لكيين سييلطته عليييهل لييل تسييتمر طييويال ، إذ تألبييت عليييه القبائييل 1347في السن  الموالييي  )

 .1384والزمته في القيروان سن   

ببا في حيا  المرينيين ميين جديييد بغييزو حسيينطين  وكان الستمرار الخالفات العائلي  ، س          

عبان الذي كييان ، لكن ندوذالل بها لل يد  طويال . وفي عهد السلطان أبي ال  1357وعناب  سن   

تمكن من أخذ بجاييي  وتييدلس وعنابيي    1370، وحبل دخوله إلن تونس سن   أميرا علن حسنطين 

 وذلك بإعان  من الذواودة . 1366سن   

( نحو المناط  الغربي  للمملك  1433  –  1394السلطان أبو فارن الحد ي )  وتوجه          

، الواحع  إلن الغرب من وادي ريغ التي كانييت خارجيي  عيين سييلط  الحد يييين بمييا فييي ذلييك 

بسكرة التي كانت تحت سلط  أمراء عائل  بني مزني ، فاحتلها وكذلك الواحات المجاورة لهييا 

، وبعد الروب األمييير عبييد هللا ميين عنابيي  ذاليي    1408   . وفي نهاي  عا1401وذلك في سن   

ليبحث له عن ملجييأ فييي المغييرب ، وعيياد ميين النيياك عليين رأن حييوات مرينييي  ، دعمييت فييي 

الطري  ببعض رجال القبائل العربي  ، بل احتل بجاي  . إبر ذلك خرج إليه السييلطان الحد ييي 

بييل عييين   1409خييرى فييي سيين   وتمكن من حتله إبر معرك  غير متكاف   واحتييل بجاييي  مييرة ا

 عليها ابن أخيه أبو العبان.

إليين   1366لقد ظلت بجاي  واألحاليل التابع  لها تحت السلط  الحد ي  في تونس من سن         

حتيين أعليين عمييه أبييو   1435، وما أن تييولن أبييو عميير عثمييان الحكييل سيين     1435غاي  سن   

شيييوع أوالد أبوالليييل وعليين رأسييهل الحسن حاكل بجاي  استقالله ، وكان مدعوما ميين طيير   

توجه صاح  بجاييي  إليين   1436عيسن بن محمد وكذلك من طر  الدواودة . فدي بداي  سن  

حسنطين  بهد  احتاللها فحاصرالا لمدة شهر ، غير أن حاميتهييا أجبرتييه عليين رفيي  الح ييار 

ات معتبييرة والتوجه إلن تونس العاصم  . ولما علل أبو عمر باألمر خرج إليييه عليين رأن حييو 

، فديير أبييو الحسيين ميي    1436أكتييوبر    6وتمكن من الزمه في معرك  وادي سيراط وذلك في  

 .   (بعض فرسانه إلن بجاي  ، بعد أن اندض عنه أوالد أبو الليل

لقد ظن أبييو عميير أن اند يياض األعييراب ميين حييول عمييه يسييهل لييه مهاجميي  بجاييي            

، لكنه لل يتمكن من بلوغها بسب  اصييطدامه بأن ييار   1437واحتاللها ، فخرج إليها في سن   

أبي الحسن الذين اعترضوا طريقه ، وأضيعدوا حواته ، عندئذ اضيطر إلن العودة إليين تييونس. 

ل  جديدة علن بجاي  ، فدخلها بعد أن كييان أبييو الحسيين حييد أخالالييا ، فعديين وبعد سنتين حا  بحم

عن سكانها وعين علن رأسها ابن عمه عبد المؤمن بن أبي العبان أحمد ، بل حدل راجعييا إليين 
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تونس.  ولل يكد السلطان أن يدخل تونس حتن ظهر أو الحسن من جديد في جبال القبائل ، فلييل 

  واستدراج حاكمها إلن خارج المدينيي  ، وفييي إحييدى خرجاتييه يتوحف عن م ايق  حاكل بجاي 

، وخلدييه فييي الحكييل أخيياه أبييو محمييد عبييد المالييك .   1442حتل من طر  بني سيلين في ماي  

وظلت األوضيياع غييير مسييتقرة فييي بجاييي  ونواحيهييا ، فقييد بقييي أبييو الحسيين يتحييين الديير  

ث الاجمها وحتييل حائييدالا أحمييد حي  1446السترجاع بجاي  إلن أن تمكن من دخولها في مارن  

بن بشير ، لكينه لل يستقر بها سوى بالب  أسابي  فقط ، حيث خرج إلييه أبييو عثمييان ميين جديييد 

إلن جان  القائد نبيل من حسنطين  ، وتميكن الذا األخير ميين دخييول بجييياي  ، بعييد أن غادرالييا 

 ن فرح علن بجاي  .أبو الحيسن واعت ل في الجبال ، وعين الملك الحدي ي القائد محيمد ب 

وحامت في توغرت بورة أخرى تزعمها أمير من عائل  بني جالب يدعن يوسف بيين حسيين    

، واحتحل المدين  وبعد ح ار طويل   1449الذي أعلن استقالله ، فخرج إليه السلطان في سن   

 .  أسر األمير ، وعين علن رأن حيادة مينطق  وادي ريغ أحد القادة الذي كان مواليا لتونس

أعاد أبو الحسن ح ار بجاي  ، وعندما وصلت النجدة من ابن عميير   1452وفي سن             

عثمان إلن بجاي  ، تآمر عليه بنو سيلين وال سيما سعيد بن عبد الييرحمن بيين صييخر وصييهره 

محمد بن سعيد ، فألقيا عليه القبض عندما نزل عندالما ، بل ات ال ب يياح  حسيينطين  ، الييذي 

الخبر إلن السلطان ، فاستبشر خيرا ، وبعث جيشا لنقلييه إليييه ، كييان يقييوده شيييخ أرسل بدوره  

الموحدين محمد بن أبي الالل ، وفي طريقهل به إلن تييونس حتلييوه بحجيي  خييوفهل ميين أن يدلتييه 

العرب من أيديهل ، وأرسل رأسه إلن السلطان وبذلك انتهت بورة أبييو الحسيين التييي اسييتمرت 

قائد من ور حاكما عليين بجاييي  ، بينمييا خلدييه ابنييه فييرح عليين رأن لمدة طويل . بعدالا عين ال

حسنطين  ، غير أن أالالي المدين  حاولوا التمرد علن القائد الجديد ، وتطلعييوا إليين مبايعيي  إبييي 

الذا األخييير والييذي تييل حييرب  بكر بن عبد المؤمن الحد ي ، فأمر السلطان بإلقاء القبض علن

 ي  أبا فارن عبد العزيز .الميل  ، بعدئذ عين علن رأن بجا

لقد ظلت المنطق  مسرحا للعديد من االضييطرابات سييواء فييي بجاييي  أوحسيينطين  أوفييي          

بميييل سييكان تلييك الجهييات إليين ،وكذلك ورحل  ووادي ميييزاب. ولمييا أحييس أبييو عميير توغرت

حمليي  إليين وادي ريييغ، فاحتييل تييوغرت، والييد  فييي  1465، خييرج فييي صيييف سيين  التمييرد

. غييير أن ليييتأييد ميين حبييل سييكان ال ييحراء بمييا، بل دخل إلن ورحل  ، حيث تلقيين اتح يناتها

، جعييل وات األخيييرة ميين القييرن الخييامس عشييرال عف الذي أصاب الحد يييين خييالل السيين 

القبائل تلع  دورا في حيادة األمور في الجهات التي كانت تابعيي  لهييا . فدييي حسيينطين  مييثال إذا 

ذواودة وإليين جييانبهل أوالد سيييالم ، د فإنييه كيييان لليي الرسييمي  ممثل السلطان الو المسؤول  كان

   .، كلم  في تسيير شؤون المنطق وابن الدقون،  وعائالت أخرى مثل عبد المؤمن، وبني باديس

   ثانيا: ضعف الدولة المرينية:
تتهيياوى سييريعا بتييولي الحكييل سييالطين دون سيين   بييدأت الدوليي  المرينييي   1358منذ عان       

(، كييانوا بييال رأي ، لقييد وضيي  الييؤالء تحييت 1458-1393( و  1374-1358الرشد ما بين )

 -1373وصاي  أحربائهل ميين الوطاسيييين ، كمييا حييا أصييحاب غرناطيي  بتييولي دور الوصيياي  )

ص ميين ( اسييتطاع أن يييتخل1465-1420( ، أخر السالطين الو عبد الح  بن عثمييان )1393

، ولل يد  األمر علن حالييه وحييا  سييكان 1458أحريائه الوطاسيين بعد أن أحا  لهل مذبح  كبيرة  

    صار أمر المغرب بعد في أيدي الوطاسيين.فان بثورة علن المرينيين بل  
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لقد ساالمت عدة عوامل في ضعف الدول  المرينييي  داخلييي  وخارجييي  وبالتييالي سييقوطها       

 والي كما يليل

ع بتمييرد أبييي عنييان عليين بييدأ الييذا النييزا  :علـ  العـر   بين األمراء المرينيينع  النزا -1

إن الذه الثورة من ولد علن والده كانييت أسييوأ مثييل ضييرب ألدعييياء   سلط  والده أبي الحسن ،

العرش والثوار علن  الدول  ، وبما أنه لل يكن لنبي مرين شأن سابقيهل أي ا ن ا  حييار لوالييي  

العهد ، فقد كان كل ملك يتولن العرش يخشن علن ملكه من بييورات يقييو  بهييا أمييراء األسييرة 

حييدة عليين و   األنييدلس ، وتكييون تلييك أسييوأ وسيييل  للمحاف يي المالك ، فيندي أخطرالل شأنا إلن  

، حيث ينتهز بني األحمر أحل فرص  ضعف من بين مرين ليسييلطوا عليييهل بعييض ميين العرش

تحت أيديهل من أمراء بني مرين، والكذا أمد أبو الحجاج أبا الد ل بجين يحارب به أخاه أبييا 

راء إلن  بني عبييد الييواد أو بنييي حدييص أو عنان الذي كان حد ندته إلن األندلس ، وحد يلجأ األم

ملوك حشتال  ، فإن أبا سالل دخل المغرب مخدييورا بأسييطول ملييك حشييتال  والتجييأ األمييير عبييد 

 الحليل إلن السلطان أبي حمو الذي ساعده علن دخول سجلماس  في عهد أبي  يان . 

إذا استثنينا ملكين بدرت منهما ل  (م1358  -1348)  ضعف شخصية الملوك بعد أبي عنان -2

 محاوالت إلعادة مجد الدول  والما أبو سالل وأبو فارن، وكالالما ولي الملك بعييد أبييي عنييان،

، لتحمل أعباء الدوليي   فإن باحي الملوك المتأخرين كانوا يتداوضون ضعدا من حيث صالحيتهل

فقد بوي  أبو بكر السعيد صبيا صغيرا ، وكان أبو عمر تاشدين ضعيف العقييل، أمييا أبييو  يييان 

 يييان الثيياني طدييال لييل يحييتلل بعييد، وأدى أبييو سييعيد محمد فلل يكن له ندوذ يذكر ، وبوييي  أبييو  

عته لبني أبي حدص، وذبا عبد الح  و راءه الوطاسيين لين   عوضييهل حكوميي  عثمان طا

 من اليهود.

خطر العوامييل الداخلييي  التييي أدت إليين سييقوط من أ  استبداد الوزراء وفساد الحكومة: -3

فطالما كانت السلط  األساسي  بيد الملييوك والييو راء ال ييالحين المتعيياونين   الدول  المريني  ،

م  الملوك علن خير البالد . أما والسلط  حد تحولت كلها أو مع مها إلن أيدي و راء أغلييبهل 

ين ر إلن الملوك ن رة األوصييياء الجييائرين إليين اليتييامن المحجييورين، فييإن بقيي  الشييع  حييد 

كان ينتهز أول فرص  تسنا حتيين يمييد يييده ألي شييخص يخل ييه ضعقت في الؤالء وأول ك، ف

من أكثر كبار المييوظدين خطييرا   الفودوديمن جبروت الو راء وغدل  الملوك . وكانت أسرة  

بل ن     أبا تاشفينفي البحر وخل     السعيدوأغرق    أبا عنانخن  أحدالل    علن الدول ، والكذا

(. وكييان ميين أخطيير عمـرعلن يد الذا الو ير )أبا  يان األول الذي لل يلبث أن لقي حتده خنقا  

الذي عمل علن حتل ابن الخطي  ومسعود بن رحو الييذي دبيير   سليمان بن داودالو راء ندوذا  

اغتيال عدد من الو راء، بل كانت أسرة الوطاسيين التي لل يبيي  معهييا الملييوك المتييأخرين أي 

 ندوذ.

برالييان عليين  فقييدان الملييوك المتييأخرين بقييتهل  أحييوىلعييل   ضــعف الــروح الحربيــة: -4

بالجين الوطني اعتمادالل علن الجين الن راني الذي وكلوا إليه حمايتهل وحماي  ح ييورالل، 

بل ومقاوم  المواطنين أحيانا عند تمردالل عوضييا عيين الجييين الييوطني. والكييذا فييإن الجييين 

ميير الدييودودي عليين خليي  السييعيد ، وأعليين خليي  أبييي سييالل بتأييييد الن راني ساعد الييو ير ع

، كما أن حتله تل بيد أحد أفراده، والل غارسيا الذي الل بالدتييك بييالو ير غارسيا حائد الذا الجين

https://ar.wikipedia.org/wiki/1348
https://ar.wikipedia.org/wiki/1358
https://ar.wikipedia.org/wiki/1358
https://ar.wikipedia.org/wiki/1358
file://///اقوى
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عمر لوال أن الذا بطن به حبله. ومن الطبيعي أن تلع  القوى الن راني  دورا فعيياال فييي خليي  

 د عهدوا إليها بالمحاف   علن سالمتهل .  الملوك وتن يبهل ما دا  الؤالء ح

شييكل الييذا التييدخل م يياالر مختلديي  ، التدخل المسيحي في سياسية الدولـة المرينيـة:   -5

بع ها اتخذ صبغ  التأييد المعنوي لتن ي  ملك معييين كمييا كييان التييدخل أحيانييا عيين طرييي  

عا كبيييرا ميين ملييك إمدادات عسكري ، بل انتهن بالتدخل المباشر المسلا. فأبو سييالل لقييي تشييجي 

حشتال  ليتولن عرش المغرب بعد أبي بكر السعيد، واستمد الو ير مسعود القشتاليين أي ا في 

عهد أبي  يان الثالث حتن يناوشوا ابن األحمر الذي كييان يتييدخل بييدوره فييي تن ييي  وعييزل 

عليين يييد البرتغييال، فعجييز بنييو مييرين عيين 1415وتييل احييتالل سييبت  سيين   ملوك بني مييرين .  

ادتها وتكدلت المقاوم  الشعبي  بمناوش  البرتغال الحرب من آن إليين آخيير، ومنييذ احييتالل استع

سبت  والتدخل المسيحي يتطور ويتس  مداه شي ا فشي ا والدول الن راني  تتكال  علن التييراب 

 المغربي بمختلف الوسائل.

إليين ي مع ل الجهود في الميييدان العسييكري ف الحفصـيين:والحرب ضد بني عبد الواد  -6

، فكان النجاح في جملته محدودا وكان الحد ي     محاول  السيطرة علن الدول  الزياني  والدول 

الدشل في كثير من األحيان يكلف الدول  المرينييي  خسييائر كثيييرة فييي األمييوال واألرواح. وحييد 

 اصطدموا بمقاوم  عنيد  من بين عبد الواد ، كما اصطدموا بندور الحد يين.

ل بني األحمر فييي شييؤون المغييرب بنحييو حييرن م يين حبييل بدأ تدخ  تدخل بني األحمر: -7

الي( أمد ابن األحميير أميييرا بييائرا 776-774سقوط الدول  المريني . فدي عهد أبي  يان الثاني )

بأسطول بحج  امتناع الحكوم  المغربي  من تسليل ابن الخطي  كما ساعد أحمد ابن أبييي سييالل 

ي الذا ندوذه فبطن بابن الخطييي ، بييل عمييل عليين خليي  الييذا السييلطان علن تولي الملك، وخش

واستدعائه إلن األندلس وتوليته موسن بن أبي عنييان مكانييه، حتيين إذا تييوفي الييذا وخلدييه ابيين 

أخته المنت ر بن أبي  يان، تعاون م  الو ير مسعود عل  خلعه والو بعييد صييبي، بييل أطلقييوا 

وفي الواح  بدأ تدخل بني األحمر في المغرب علن سراح أبي العبان ليستعيد ملكه بالمغرب،  

الي، ولكنهييا لييل تلبييث تحييت أيييديهل   703عهد يوسف حيث استولن بنو األحمر علن سبن  سن   

لقد كان تدخل بني األحمر في شؤون الدول  المريني  حد أسقط كثير ميين أكثر من ست سنوات.  

   اليب  الدول  المريني .
   :حفصيةضعف الدولة ال ا:ثلثا

 أ م  شامل  طالت كل المجاالت. 15عرفت الدول  الحد ي  منذ أواخر القرن 
 المظاهر السياسية لألزمة:

وحييد  ، 15بدأ مسييار التدكييك واالنحييالل فييي أواخيير القييرن انحالل السلطة المركزيـة:  -1

تجلن ذلك في ال راعات بين أع اء األسرة الحاكم  بسب  غياب حانون ين ل توارث الحكييل 

 وعجز بعض الحكا  عن مواجه  الوض .

إليين اسييتقالل عديييد المييدن عيين السييلط  أدى ذلييك  فقدان السيطرة عل  أقـالي  الـبالد:   -2

وبجاييي . ممييا أدى إليين المركزي  مثل عناب  وطرابلس وحسنطين  وجرب  وصييداحص وسوسيي   
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إضعا  الحكل المركزي وبييرو  حييوى اند ييالي  داخلييي  ، وحييد بلييغ خطيير القبائييل أوجييه ميي  

 الطريق  الشابي  بالقيروان.

كانت إفريقي  مجال لل راع القوتين اإلسباني  والعثمانييي  ودا    تفاقد الخطر الخارجي: -3

  .1574-1534عاما ما بين   40ذلك ال راع لمدة 

 مة اإلقتصادية:  مظاهر األز

انح رت المساح  المزروعيي  وتراجعييت الغراسييات وذلييك ل ييالا   القطاع الفالحي: -1

النشاط الرعوي والترحال، وتراج  اإلنتاج الدالحي عن االحت اد التجاري الغير متوا ن ميي  

البلدان األوربي . وكان دور الريف يتمثل في تجمي  المييوارد الدالحييي  وتحويلهييا إليين المدينيي  

  دير ، وحد ارتبط تدالور النشاط الدالحي بعوامل ظرفي  تتمثل في تعسف األعراب.للت 
وأصباالل الدقر الشديد، وحد ارتييبط ذلييك بعييدة تدالور أوضا الحرفيين  النشاط الحرفي:   -2

عوامل منها منافس  الب ائ  األجنبي  وعد  التمكن من مجارات التطييور الحاصييل فييي المييدن 

 البندحي  ، وبقل ال رائ  المدروض  عليها.اإليطالي  مثل مدين  جنوة و 
تراج  النشاط التجاري داخليييا وخارجيييا وتراجعييت التجييارة تراجع النشاط التجاري:   -3

ومن العوامل المدسر لهذا الركود الي أ م  البادي  والمدينيي  وال رفييي  العالمييي    ال حراوي  ،

 الجديدة منها االكتشافات الجغرافي  ، مما أدى إلن تراج  نشاط الموانئ الحد ي .

 المظاهر اإلجتماعية لألزمة:  

يتجسل ذلييك فييي التنييافر بييين السييكان المسييتقرين فييي المييدن والقبائييل تفكيك المجتمع:   -1

رحل وسبه الرحل. وساالمت فتاوي العلماء في المزيد من التوتر مثل فتاوي ابن عرف  التييي ال

تم  الح ري نتيج  تباين مواحييف ربييض بيياب السييويق  تحث علن مقابل  األعراب تدكك المج 

حيييث بيير ت مواحييف عليين تييونس   1534وباب الجزيرة تجاه حمل  خير الدين بربرون سن   

 دة لخير الدين. مساندة للسلطان وأخرى مسان 
، و ادت انتشييارا فييي أواخيير  13يعود انتشارالا إلن القييرن  انتشار الطرق الصـوفية: -2

.وارتبطت بال رو  المتسييم  بانعييدا  األميين وتعييدد اآلفييات وبت يياعد 16والقرن    15القرن  

 الخطر المسيحي.
 :أسباب سقوط الدولة الحفصية

ده الداسدة بعد  ي ي اعتمادالا للمنهج المنحر  الذي ن ر له ابن تومرت، وحرصها علن تبني عق

أن انكشف  يف العقيدة التومرتي  ومنهجه البدعي لكثير من أالالي الشمال اإلفريقي، فأصبا  

تومرت   ابن  منهج  تبني  تابعوا  الذين  الدول   أمراء  عند  حتن  التومرتي  للدكر  ضعيداً  الوالء 

 .سياسي  من أجل الق اء علن بقايا دول  الموحدين كمناورة
من صراع   ذلك  علن  ترت   وما  الحد ي،  البيت  أبناء  بين  الحكل  علن  الداخلي  ال راع  ي 

 .عنيف وحتال دموي 
الدول    أحيانا  فت طر  الحد يين،  عاصم   عن  مستقل   كإمارات  المدن  بعض  استقالل  ي 

لسلطانها، فيكلدها ذلك الكثير من األموال  لتجريد الجيوش وتجهيزالا من أجل إخ اع المدن  

 .والعتاد والرجال، وأحيانا تنهز  جيوش الدول  أما  مقاوم  المدن ال اري 
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من حبل اإلسبان الن ارى واألوروبيين عموماً، فعملوا علن    الدول  الحد ي ي استُهدفت مدن  

وبرواتهل، فدخلت الدول   تن ير الشمال اإلفريقي واالنتقا  من المسلمين، واستغالل خيراتهل  

 .في صراع معهل انتهن بالتحالف بين اإلسبان والحد يين
تهز    أن  استطاعت  والتي  العثماني ،  السلطن   في  سّني  أصيل  متمثل   إسالمي   حوى  ي ظهور 

م    صراعها  في  العثماني   الدول   داف   وكان  البحر،  وميادين  البر  ميادين  في  الن ارى 

 .والمسلمين وح  الجهاد في سبيل رب العباد الن ارى د ن رة اإلسال 
ومن   اإلسبان  من  بتحريرالل  تقو   سّني   إسالمي   حوة  إلن  اإلفريقي  الشمال  أالالي  تطلّ   ي 

في   فوجدوا  ودينها،  وعقيدتها  األم   مقدسات  يحترموا  ولل  معهل،  تحالدوا  الذين  األمراء 

ا علن  وتعاونوا  بهل،  وات لوا  فراسلوالل  بغيتهل  إعزا   العثمانيين  أجل  من  والتقوى،  لبر 

 .اإلسال  والمسلمين، ودحر الن ارى الغاصبين
لما   -3 طبيعي   نتيج   الحد يين  دول   سقوط  كان  بين  آي  التنا ع  من  الحال  إليه  لت 

 .المسلمين، وعد  حرصهل علن سالم  وحدة األم  وأالدافها الع من

 لألوربيـ ظهور الخطر ا

وفي جو تلك االضطرابات الداخلي  التي تميزت بها الممالك المغربي  ، استغلت بعض          

الدول األوربي  تلك الحال  ، فح ل بعض ملوكهل علن امتيييا ات لجالييياتهل خولييت لهييل فيمييا 

بعد مطل  الحري  في ت رفاتهل . فقد سييتطاع ملييك فرنسييا لييويس الحييادي عشيير خييالل سيين  

تجاري  م  بجاي  ، التييز  فيهييا ملييك بجاييي  ضييمان أميين الجالييي  الدرنسييي   عقد معاالدة  1482

الموجودة في مملكتييه ، حيييث كانييت تلييك الجالييي  )) تسييكن فنييادق خاصيي  بهييا ، وكييل جالييي  

يخ ص لها فندق يقيل فيه أفرادالا تحت ن ر حن لها الييذي كييان يسييكن معهييا ، فالدنييدق كييان 

عن حري  تشييمل عليين كنيسيي  ومقبييرة ((. وحييد أدى  مخ  ا للسكن والتجارة ، وكانت عبارة

ذلك إلن تردي األوضاع في المدين ، حيث وصف تلك الحال  الدقيه أحمييد الشييريف البجييائي ، 

ضمن السؤال الذي وجهييه إليين أسييتاذه أحمييد بيين الحيياج البيييدري التلمسيياني بعييد عودتييه ميين 

وانتشر فيييه الباطييل ، وذل فيييه  تلمسان فقالل )) ماجوابكل في موض  كثر فيه ال لل واألشرار

المسلمون ، وعز فيه الكدار ، وارتد  فيه الجور وال لل ، وات   فيييه أالييل والمعرفيي  العلييل ، 

 تمكس فيه جل المبيعات علن المسلمين (( .

الكذا بدأ التغلغل األوربي العسكري نشاطه في المنطق  منذ بداي  القرن الخامس عشيير ،        

، حييا   1458ملك البرتغال يوحنا األول مدين  سبت  الساحلي  ، وفي عا   احتل 1415فدي سن  

بعده ألدونسو الخامس باحتالل ح ر المجار . وبعد ذلك بسيينوات اسييتولن عليين أر يييال عليين 

. بينمييا ان ييبت أن ييار مملكيي  أراغييون نحييو   1471المحيط األطلسي ، وعلن طنج  في سن   

تال  علن البقي  الباحي  ميين مملكيي  غرناطيي  . حيييث غييزا إفريقي   الحد ي  ، وأن ار مملك  حش

. لكنهل لل يبقوا فيهييا سييوى سييبع  وعشييرون يومييا   1432ألدونسو الخامس جزيرة جرب  سن   

فقييط .  ولييل يكيين المغييرب األوسييط بمعييزل عيين تلييك األخطييار ، فقييد تييردد عليييه عييدد ميين 

لذين كانوا مبعييوبين ميين حبييل الجواسيس األوربيين في صورة تجار أو غير ذلك من المهن ، ا

 الملوك األسبان.  

لقد تنبه بعض األعيان والعلماء الجزائريون لتلك األخطار التي أخذت تهدد األراضييي          

األراضي الجزائرييي  وغيرالييا ميين بييالد المغييرب ، ولعييل ميين أشييهرالل الشيييخ عبييد الييرحمن 



10 
 

في نواحي بجاييي  ، والييو أبييو عبييد هللا الثعالبي ، الذي بعث برسال  في الجهاد إلن أحد تالميذه  

محمد بن أحمد، يدعوه فيها إلحناع العوا  بوجييوب االسييتعداد للجهيياد لمواجهيي  األعييداء ، ولييل 

يكتف الثعالبي بحث العام  فقط  بالخطر المحييدق بهييل ، بييل بعييث رسييائله إليين الدقهيياء أي ييا 

وحذرالل ليتيق وا ويعملوا مييا   ومما جاء في نص الرسال  ل ))أكت  رحمك هللا إلخواننا ببجاي 

ولو اطلعتل علن ما اطلعت عليه من التحريض لمييا وسييعكل أن تشييتغلوا بشيييء   …أشرنا إليه  

من أمور مهامكل بعد ال الة إال بآل  الجهاد ((. وبعد سقوط غرناط  واحتالل اإلسبان لييبعض 

مدين  والران بق يييدة  المدن الساحلي  لبالد المغرب ن أنذر األدي  الشيخ محمد التواتي سكان

 مطول  منها البيتين التاليينل

 يا أالل والران ان روا ن رة شدق       لبلدكل من حبل أن تتردى 

 وحبل مجيء المنشييييييييييييييييآت ببحرالا      وأي حلوب عندالا مستقرتي 

  ميين ولعل عد  الحيط  والحذر من التحرش األوربي تجاه البالد ، التي لل تح ن بالعناييي      

جان  ملوك وعلماء وعام  النان جعلت المنطق  تتعرض إلن تلك الهجميي  ال ييليبي  الجديييدة 

 التي بدأ ف ولها منذ أواخر القرن الخامس عشر واستمرت طوال القرن السادن عشر.          

 

 

 

 











 

 السنة األولى ماستر
 1830-1519التخصص: تاريخ الجزائر الحديث 

 المقياس: التحوالت الكبرى في غربي البحر المتوسط

 وانعكاساته 1492سقوط غرناطة : المحوراالرابع

 أ.د. عبد القادر فكاير

 أوال: وقائع سقوط غرناطة 

  :مملكة غرناطة والصراعات الداخلية  -1

بصا   ككاويد  ولاة ، ووأراغون في طريقهماا للاا التوديا  قشتالةبينما كانت مملكتا        

، كانت مملكة غرناطة كعيش أياما داسمة مد كاريخها يحكمها السلطان أباو أسبانيا الح يثة

، الااةك كااان يتسااج بالشاامالة والميااا للااا المهااا  ، فقاا   اار  فااي 1465الحسااد منااة ساانة 

د ماد اساتر ا  بعا  وكمكا ،لنصاار باا ر للاا قتاا  ا وكحصيد مملكتا  وكقوياة شيشا  ، 

، كما أوقف  فع المزية التي كان ي فعها وال ه للا مملكة قشاتالة   ولكنا  القال  والحصون

، الاةك كاان خي  أبو لبا    المعاروب بالزغاادكم  ثورة مد أ ب ايةما فتئ أن واش  في 

، بينهماا ثالثاة سانوا و ام النازا   واليا للا مالقة ، مستعينا بملك قشاتالة ننارك الراباع ،

داكماا مساتقال للاا انتها بابرام األخويد لمعان ة صلح يبقا بموشبهاا أبولبا    الزغاا 

أرسا الملكايد الكااثوليكييد ساايرا للاا غرناطاة يطلا   1478  وفي سنة مالقة وأدوازنا

 ار أبوالحسد ونكةا اخترف مد أبو الحسد  فع مؤخر المزية ، فر  الملك للا السايربال

نا  استسالج   وذكر لنا  أ1481لعة الصخرة سنة ، فاستولا للا قالمواشهة ب   الخضو 

ا ثرياا  التاي وقا  أنمبات لا  ، اقتارن خاللهاا بمارياة رومياة اسامهللا دياة ال لاة والتارب

، المعروفاة بباالحرة ب،  يد آخريد مد زوشت  األولا لائشة، وكان ألبي الحسد ولول ان

ورغبة منها في منع أكبر أبناء لائشاة لويياة   الحماج يوسفأبو ونما أبولب    محم  و

، ضاا  لائشااة المنصاا  ر راداات ثريااا كضااع المكاياا  العاار، ، وكر اايح أداا  أبنائهااا لهااةا

وكؤثر للا السلطان للا أن أقنعت  بوضع الملكة وول يها في السمد   لق  أثاار ناةا العماا 

ني سراج كمكنات لائشاة أن كاار ماد وبمسال ة أنصارنا مد ب  غض  كثير مد األ راب

 ،شهاات للااا وا ك آ، فااي شبااا  البشاارا ، وكو1482معتقلهاا مااع ولاا يها وذلااك فااي ساانة 

قام بها أغل  سكان غرناطة  ثورةونناك التحق بهج ل   كبير مد األكبا   وقامت لثر ذلك 

ار  في ي لون لألمير أبولب    ض  أبي  أبي الحسد الةك كان مشغوي في محاربة النص

لقة ديا  أخاوه للا ماار وأنصاره لخضالهج لسلطت  ، فال فا  لد لو ة  فلج يستطيع نو 

    1482،  بينما شلس ابن  أبو لب    محم  وذلك في أواخر سنة أبو لب    الزغا
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اشتمع قا كهج في م ينة ف، د المسلميد ون كا ما كان يح ث بيكان النصار  يترقب          

فارس ، ول ة كتائ   قص  ادتال  مالقة   غيار أن  2700انتقيرة مع قواكهج البالغ ل  نا 

أبولب    الزغا استطا  ر  نمومهج في معركة الشرقية وكمكاد ماد القضااء للاا نحاو 

ياانقاكا    وكاانان أبااو الحسااد فااي كاانلك األثناااء1483ذلااك فااي  ااهر مااارس رشااا،  3000

 منطقة المنك  دي  كاوق للي  في موقعة ال ب   القوا  المنوالية يبن  في 

أرا  أبو لب    أن يحةو داةو لما  لثار اينتصاار الاةك دققا  للاا األسابان فاي           

ماد  9000، خرج للاا رأس قاوة كتا لف ماد فتحت كشميعا  األمير للي العطارمالقة   

اش  قوا  ، و (Lucina)، ولن ما بلغ بل ة لو يناللا قرطبة متوشهافارس  700المشاة و

بيد قتيا وشريح،  5000، انهزم فيها شيش  ، وخسر أكثر مد النصار  في معركة لنياة

كان مد بيد القتلا للاي العطاار، وماد بايد األسار  الملاك أباو لبا    ، الاةك اقتيا  للاا 

   1483قرطبة دي  سمد في قلعة بيانة ، وذلك في أفريا 

دااو  الغرناااطيون كمااوز محنااتهج ، دياا  اشتماع أليااانهج وقارروا اساات لاء أبااو           

الحسد الموشو  في مالقاة ليتاوينج ، لكنا  التاةر لاد كلاك المهماة ، وكنااز  لاد العار، 

، وكودا   الملكاة التاي كانات منشاطرة للاا قساميد   لكاد أسار ب    الزغاا ألخي  أبو ل

، دياا  كااان الملااك لاا  انعكاسااا  خطياارة للااا المساالميد النصااار  كااانأبولباا    لاا   

ن يتصاف بهاا أساالف  ماد األسير ضعيف الشخصية غير متمتع بالخصا  البانرة التاي كاا

 ة للا لر، غرناطة ب ية صورة كانت  ، لق  كان يرغ  في العو بني األدمر

 ون لقا وا معا  معانا ة ولماا أصابح مهي اا لكاا ماا يريا ، أ رك أل اؤه كلك الصااا       

سرية ، مما شاء فيها : أن يعترب بالطالة والتبعية للتاج األسباني ، وأن يا فع لهاج شزئاي 

، بعا  أن 1485ألف  وبال مد الةن   ثاج أطلاق ساراد  فاي أوائاا سانة  12سنوية ق رنا 

، ءبيازيد الةك كان ي يد لا  باالوي، وكوش  رأسا للا دي الأكثر مد سنة األسر  قضا في

وكحصد القصبة دي  كانت أم  كنتظره   ولما انتشر الخبر بيد الناس انقساموا بايد مؤيا  

لوال ه أبي الحسد  وقامت مد ش ي  الحارب األنلياة بايد  األبي لب    وبيد مد كان مؤي 

مية فاادتلوا الطرفيد اساتغلها األسابان فاي اينقضااى للاا الحصاون والحواضار ا ساال

  وكواصا خطر النصار  وسط فتنة غرناطة ال اخلية ن دي  كان 1485م ينة رن ة سنة 

ي كانت الطرفان في دالة مااوضا  به ب الوصو  للا صلح ن فهاشموا م ينة لو ة ، الت

، وق   ا  في كلنك األثناء ب ن السنلطان  1486وادتلونا سنة  مد نصي  لب    الصغير

صرح لن  ذلك ، طان الم سور وصاد  قشتالةكظانر بال فا  لد الم ينة  باكااق بيد السل

أنا غرناطة ب ن  ما شاء للو ة لي ليا خا لليهاا العا و الكاافر  وادتاا النصاار  بعا  ذلاك 

 لكااايد، قلنبيااارة ، منتاريااا  ، الضاااحة،مممولاااة ماااد الحصاااون ا ساااالمية منهاااا دصاااد م

 ا لحصااار ثااج قاااموا بتحصااينها وكرميمهااا وكزوياا نا بااالقوا  العسااكرية اسااتع ا  الصااخرة

الكي  للمسلميد في ظا الحرب األنلية التاي از ا   دا ة  لدغرناطة  لج يتوقف فير نان  



، فعناا ما التحااق أبااو لباا    الصااغير بحااي البيااازيد قااام فر يناناا   1486فااي أواخاار ساانة 

بتق يج  ل  العون  الما ك والعسكرك ، وقام مد شهة أخر  بحملة للا م ينة بلش، ورغج 

ا لليها واستماكة أنلها لل فا  لنها ،لي أنها سقطت في ي  النصار  في أفريا خروج الزغ

، وكارق أنلها في مختلف أرشاء األن لس ا سالمية ، ومنهج ماد قطاع البحار  1487سنة 

، ونقطاة للا  ما  لفريقيا  ثج كوشهت أنظارنج للا مالقة أدا   الثغاور ا ساالمية المنيعاة 

ا ، وقاااوم أنلهااا باارا وبحاار داصاارةنا  ولقطااع ذلااك ايكصااا  اكصااا  بالممالااك المغربيااة

وانااكهج ، وصم وا في وش  الحصار ، دتا ناة ما كان ل يهج ماد الازا  دتاا اساتهلكوا دي

، بعا  1487خا الع و بل نج وذلاك فاي أو  ، لن ئة استسلموا و وما  الكثير منهج شولا

 أ هر    3دصار  ام 

أبولبا    الزغاا سااارا  للاا الممالاك المغربياة ومصار ونتيمة لتلك األخطار أوف       

الصعبة التي كانات ، لكن  لج يتلقا  ي ا بس  الظروب المسال ا  يطل نية وال ولة العثما

  ولكد يمكد التوقاف لنا  دكاام كلمساان ، فقا  ذكار بايرفيناغب أن  الملاك كمر بها األخر 

، ناا ايا للااا الملكاايد الكاااثوليكييد يحمااا الزياااني أبااو لباا    محماا  الثااابتي أرسااا مبعوثااا

وطل  منهما أن يعاوا لد سكان م ينة مالقة الةيد أساروا وسابوا ، ومانحهج نااس الوضاع 

 الةك كان للي  سكان الم ن األخر  التي كانت كابعة لهما  

بعاا  سااقوط مالقااة لااج يبااق للمساالميد مااد المواقااع المطلااة للااا البحاار سااو  المنكاا        

وليد كااد لهااج ايكصااا  باافخوانهج فااي الممالااك المغربيااة ، أو وصااو  المتطااوالمريااة يم

لحصون ر  ر  فير ينا ن  في ادتال  اا لحصارنما وقطع ا م ا ا  لنهماوكمهي   لبرنا

، وبع نا  1489استولا للا ثغر المنك  في خريف سنة  ثج، والقر  القريبة مد الثغريد

، وخارج 1490للا التسليج في  اهر فياارك  أشبر أنلهاو للا المرية ، فرى الحصار 

  ل   كبير مد سكانها للا سوادا بال  المغرب

أكما فير ينان  السيطرة للا شمياع الثغاور ا ساالمية ولاز  أناا غرناطاة  ماوبع        

التاي كانات  ''بساطة''المسلميد فاي الضااة المنوبياة للبحار المتوساط ، ادتاا بمد ايكصا  

، فتركهااا لمصاايرنا كقاااوم لوداا ناوا ك آ، ، باامعقلاا  فااي  كااان كحاات ساالطة الزغااا الااةك

أ اهر ، وغا رناا  6بعا  دصاار  ام أكثار ماد  1489وسقطت في النصار  في  يسامبر 

لب    الزغا ، ولماا أ رك ناةا األخيار  أنلها للا وا ك آ، ، آخر معقا بقي يحكم  أبنو

هااا  ، فضااا ايستسااالم بعاا م شاا و  المقاومااة ، لكوناا  أصاابح محاصاارا مااد شميااع الم

واينضواء كحات طالاة فر ينانا   لكنا  أ رك بعا  دايد لا م ق ركا  للاا العايش فاي ذلاك 

الوضع المهيد ، فتناز  لد الحكج وكرك األن لس وناشر للا المغارب األوسانط فاي سانة 

 ، دي  نز  بونران ثج انتقا للا كلمسان دي  قضا فيها بقية دياك  1490
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كان للا أبو لب    بد أبي الحسد أن يسالج غرناطاة لنا  ساقوط بساطة والمرياة          

ووا ك آ، دساا  الشااروط التااي كاناات ضاامد المعاناا ة التااي أبرمهااا مااع النصااار  لناا  



لطالق سراد   وبناء للا ذلك أرسا ملك قشتالة مبعوثا للي  ي لوه للا كساليج غرناطاة ، 

ملكهج للا رف  طل  القشتالييد ولما للج فير ينان  باةلك غيرأن  ع  غرناطة أرغموا 

الموقف  ر  فاي ايساتع ا  للحارب ، وقامات غرناطاة ماد شهتهاا كساتع  للمقاوماة كحات 

 قيا ة موسا بد أبي غسان 

خاارج فير يناناا  للااا غرناطااة للااا رأس قااوة كتاا لف مااد  1490وفااي ربيااع ساانة           

شاة    ولاث في دقولها ومزارلها فسا ا ، فقاام خمسة آيب فارس ولشريد ألف مد الم

بقطاع الطاارق ، وخارج للياا  المسالمون فوقااع بينهماا قتاااي لنيااا ، اسااتطا  المسالمون قتااا 

الع ي  منهج  ولما ي س فر ينان  مد اختال  غرناطة ر رشع مد دي  أكا   ورغاج خاروج 

نشاوة ر  األلا اء لاد أبولب    مع قواكا  ماد أشاا اساتر ا  بعا  الحصاون ، منتعشاا ب

غرناطة ، م فولا بشعور الحماسة ال ينية ل   الناس ،  لي أن ذلك  الموقف شاء مت خرا   

لاااو  الملااك الملااك الكاااثوليكي الهاانموم للااا رأس شياانش يتاا لف مااد  1491فاااي أفريااا 

ثمانيد ألف رشا ، وفاي طريقا  للاا غرناطاة أنشا  م يناة محاطاة باألساوار لحماياة ناسا  

 وأصابحت غرناطاة كحات الحصاار الاةك (Santa-Fe) أطلق لليها اسج سانتا في وشيش 

 ام لم ة سبعة أ هر، فقا الطعام وا ات  الماو  وانقطعات ا غاثاا  التاي كانات كا كي ماد 

المنوب ، لن ئة اشتمع األليان والاقهااء وقاوا  المايش ماع أباو لبا    ، وكناقشاوا داو  

تار ك لماا التساليج أو الماو  ، وفاي األخيار اختااروا المخرج الةك يختارون  لوضاعهج الم

التسليج   غير أن نناك مد وقف ض  نةا الموقف ونو موسا بد غسان ، ولج يكد لموقا  

مد أثر   وأرسا أبو القاسج لبا  الملاك للاا معساكر النصاار  مازو ا بشاروط التاااوى، 

التي وقاع لليهاا الطرفاان وبع  أيام مد التااوى اكاق الطرفان للا وضع معان ة التسليج 

كضمنت سبعة وستيد بن ا  ، ود    المعان ة مهلة التسليج بسبعيد  1491نوفمبر  25في 

شاااناي  2يومااا ، لكااد أبااو لباا    ساالج غرناطااة قبااا المولاا  المحاا   بشااهر ، وذلااك فااي 

لاج   ثج خرج منها باكيا وأم  لائشة كعاكبا  بمقولتهاا الشاهيرة فف فلتباك كالنسااء ملكاا1492

ك افع لن  كالرشا ((  ولماا اطما ن الملاك الكااثوليكي ماد خضاو  غرناطاة التاام  خلهاا ، 

وق  سبق  لليها قوة كبيرة مد المن  ،    وفعا أبو لب    كما فعا لم  ، فلج يتحماا البقااء 

للا ذلك الوضع خاصاة وأن فر ينانا  كاان ينظار لليا  بعايد الريا  ، فغاا ر األنا لس ماع 

كم  للا المغرب دي  أقاام فاي م يناة فااس  وياهاج ماد كاالم صااد  ب أخباار أسرك  ، وا

العصر ب أن أبو لب    لج يخرج مد األن لس لد طي  خااطر دايد قاا  : فف ناز  قرياة 

أن ريش وأقام بها ينتظر ما يؤمر ب  ، ث أن الطاغية ظهار لا  أن يصانرب األميار محما ا 

 ك  ك كي لمرسا لةرة ((  للا الع وة ، ف مر بالمواز وبع  للمرا
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لقاا  أباا   األساابان فااي السااننوا  األولااا مااد سااقوط غرناطااة سياسااة لينااة كماااه           

اناات كساااور المساالميد ، متظااانريد بااادترام معاناا ة ايكااااق ، غياار أن الخشااية والشااك ك

أناسهج في أن يثور المسلمون ، خاصة وأن  كان ل يهج صاال  بمسالمي الممالاك المغربياة 

وال ولة العثمانية   ولكد الروح الصليبية التاي كمياز بهاا الملكاان الكاثوليكياان، التاي كانات 

واقعة كحت ك ثير الكنيساة ، شعلات سياساة التساانا ماع المسالميد لاج كا م طاويال ، وبا أ  

فرضاات  1495  للااا انتهااك  ااروط ايكااااق ، وذلاك بتعاا يا نصوصاا    فااي ساانة كتحاو

ضرائ  ش ي ة للا المسلميد فقاط  ولاج كساتمر سياساة التظاانر باايلتزام بالشاروط أكثار 

با أ  سياساة التنصاير التاا  1499مد أربعة سنوا  ، دتا ب ءوا في خرقها   فااي سانة 

غرناطاة ،وقاا  أ   كلاك الحركااة للاا التااراى  بهاا الكار ينااا  خيمينايس لناا  انتقالا  للااا

المسلميد ، دي  ثار سكان دي البيازيد في  يسمبر مد نااس السانة   كماا قاام الكار يناا  

 12ألاف   وفاي  800بغلق المساش  ودرق الكت  والمخطوطا  التي بلغ لا  نا داوالي 

نا لس   وقا  ص ر مرسوم ملكي يخير المسلميد بايد النصارانية مغاا رة األ 1502فيارك 

وصات بع  المصا ر ا سالمية كلك السياسة ، فق  شاء فاي كتااب بأخباار العصارب: فف 

فلمااا رأ  ملااك الااروم أن الناااس كركااوا المااوار[ أك الهماارة ال ولزمااوا للااا ايسااتيطان 

وزالات درماة المسالميد …فصاال فصاال…والمقام في الوطد ، أخاة فاي نقا  الشاروط 

ثج بع  ذلك  لانج للا التنصير وأكره للي  …ت لليهج وفرض…وأ ركهج الهوان والةلة 

(  وقا  ولج يباق فيهاا ماد يقاو  ي للا  لي   محما  رساو    لي ماد يقولهاا فاي قلبا  (…

زا   معاناة أنا األن لس مع ظهور  يوان التحقيق الةك يقوم بفشراء كحريا  لد دقيقة 

 بقاء المسلميد للا  ينهج ، وكان الم ان ينا  مختلف أنوا  التعةي  منها المو  درقا 

مااد باايد ر و  فعااا المسااالميد ، أن الع ياا  ماانهج كنصااار ، خاصااة لناان ما كاااان و         

ن الولاا  والولياا  لتنصااير األليااان ، ونااةا مااا شعااا العامااة يتبعااونهج  النصااار  يسااتعملو

ونناااك مااد كااانوا يخاااون لسااالمهج   ولمااا وصاالت أخبااار معاناااكهج للااا لخااوانهج فااي بااال  

، ونو  1504المغرب وكخوفهج لد م   صحة ليمانهج أرسا لهج أد  فقهاء المزائر سنة 

نهج ومماا شااء فاي ذلاك الخطاااب : فف أدما  شمعاة المغاراوك خطاباا يطم انهج بصاحة ليماا

فالصالة ولو با يماء ، والزكاة ولاو …لخواننا القابضيد للا  ينهج كالقاب  للا الممر 

لن أكرنوكج فاي وقات صاالة  …ولو لوما في البحر …ك نها لاقيركج أو رياء ، والغسا 

رام ولن أكرناوكج للاا دا …للا السامو  لألصانام أو دضاور صاالكهج فاادرموا بالنياة 

 فافعلوه منكريد بقلوبكج ((  

كما أ   لمليا  التنصير ا شبارك للا قيام الثورا  ، كاالثورة التاي وقعات فاي           

لكنها قمعت بكا قوة ، وسارلان ماا انا لعت ثاروة أخار  ألناف  1499دي البيازيد سنة 

صااون ، فاسااتولا الثااوار للااا الع ياا  مااد الح1500منهااا فااي شبااا  البشاارا  فااي شاااناي 

وقتلوا قسيساي القلعاة اللاةيد كلااا بتنصايرنما ونماا  ك ميا ليد  والونساو غاساكون ، كماا 

أسروا الع ي  مد سكان األدياء المسيحية  ، وأرسا فر ينان  قوا  لساكرية بقياا ة الا ون 



  غير أن المسلميد ألحقوا بهج نزيمة فا داة فقتلاوا مانهج    (Aguillar)ألونسو  ك أغيار

  ولوضاع دا  لتلاك  1501رأسهج  ك غيار ناس  ، وذلك في مارس ماد سانة الكثير للا 

الثورة لم  الملك للا للالن العاو الشاما لد الثوار مقابا  خولهج في  يد المسيحية ، أو 

 يغا روا البال   ون أن ي خةوا أموالهج وممتلكاكهج لي ثيابهج التي يلبسونها 

اضطر األن لسيون للاا الاارار للاا باال  ا ساالم ، وللحااظ للا أروادهج و ينهج          

فعلا الرغج مد ل م ق رة المسلميد سواء في المشرق أو في المغرب مد كق يج لهج العون 

العسااكرك أو المااا ك الكااافي ، بسااب  األوضااا  ال اخليااة المتاا نورة ، لي أنهااج فتحااوا لهااج 

  سانموا في كرديلهج للا أوطانهجو بال نج ، با قطعوا البحر بقواربهج للا ثغور األن لس

لن أغل  كلك الهمرا  كانت للا الممالك المغربية وقليا مانهج ماد نااشر للاا المشارق ، 

القسااطنطينية ومصاار والشااام وغيرنااا مااد بااال  ا سااالم   فقاا  وصاانلت شمالااة ماانهج للااا

   وناشر  أل ا  كبيرة منهج للا فاس وونران وبماية وكونس وطرابلس 
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الزمد  لذا كان األسبان ق  نمحوا في ادتال  بع  الم ن السادلية لاترا  متااوكة مد    

السيطرة للا م ن سادلية أخر  رغج ش يتهج في مسعانج التوسعي   ، ففنهج فشلوا في 
ان نحو غير أن الشيء الملات لالنتباه نو أن  رغج اين فا  الةك أب اه القا ة األسب

األراضي المزائرية بقواكهج العسكرية ، وكمكنهج مد ادتال  بع  المواقع السادلية لي 

أنهج لج يتمكنوا مد  التغلغا للا المناطق ال اخلية مد البال    باستثناء ق ركهج للا 
الوصو  للا م ينة كلمسان مرورا ببع  المناطق المؤ ية لليها   وق  كج الغزو للا 

يتيد ، المردلة األولا في القرن السا س لشر ، والمردلة الثانية ما بع  مردلتيد أساس

 نةا القرن 

 أوي : في القرن السا س لشر :     

كميز نةا القرن بتعرى المزائر للا غارا  أسبانية ل ي ة ، نمحوا في بعضها في      

في فرى ق  استعما األسبان طرقا مختلاة وادتال  بع  الم ن وفشلوا في أخر    
أسلوب القوة رئيسيتان نما :  طرقتان، مد أنمها المزائريةسيطركهج للا الم ن السادلية 

العسكرية ، وأسلوب فرى المعان ا  للا زلماء المناطق التي وصلوا لليها ، كحت 

ادتال  المرسا الكبير    أما المناطق التي ادتلونا بالقوةر العسكرية فهي:طائلة الته ي  
   1510ادتال  بماية   1509  ونران ادتال  1505

أخر  ، كعرضت م ن بع ما خضعت الم ن السابقة الةكر للا ايدتال  العسكرك     

وش   ناسها ممبرة للا كوقيع معان ا  الويء لألسبان   للا ناس المصير لذ مارالو
 سنةمستغانج  ،1510سنة  م ينة المزائر، 1508سنة  نةكرنا فيما يلي:  م ينة كنس

  1511سنة  مملكة كلمسان ،1511

ولكانهج فشالوا فاي  ،بعا  الما ن الساادليةللاا للا شان  ذلك  د ا سبان دماال        
فشلهج في ادتال    ر اا  وني : رغج  خولهج لليها ادتاللها ، أو البقاء فيها لم ة أطو ، 

فشا   ،يبهابع  كخر 1534 ابهج منها سنة حانس ج،ث1531ادتال  م ينة ننيد سنة ، 1531



ولاج يمكا  المناو  األسابان ، 1535لثار ادتاللهاا سانة  األسبان في ايدتااظ بم يناة لناباة

بعنابة لي خمسة ألوام فقط ديا  كمكنات القاوا  المزائرياة ماد محاصاركهج ، وأشباركهج 
سريعا لضرب م ينة   ار  الخامسشاء ر  ا مبراطورق  و  1540للا اينسحاب سنة 

لكناا   1541حملااة  ااارلكان للااا م ينااة المزائاارب دياا  قااامالمواليااة  المزائاار فااي الساانة

 :ذلك للا وكعو  أسباب اضطر للا اينسحاب 
ن استصااغار ا مبراطااور بشاا ن المزائاار والتقااا ه بتحقيااق النصاار نظاارا لطبيعااة القااوة  1

 العسكرية التي شاء بها  

لااج يتاارك السااكان ن دسااد قيااا ة دسااد آغااا و اامالت  فااي العمااا للااا ر  العاا وان ، ف 2
وقا  اساتمابوا  .يستسلمون للي س   وذكر أن  ق  رك  دصان  وطاب فاي الم يناة يشامعهج

 لألمر فصم وا وكضامنوا أمام أل ائهج  
ساااينة مااد أدمااام مختلاااة كاناات  150ن فعااا الزوبعااة البحريااة التااي أكاات للااا كحطاايج  3

 راسية في البحر ، أو غرقت 

ض نا ثالث دمال ،  وادي  وشه(: 1558-1543تغانج ففشا األسبان في ادتال  مس    

ة ت بالاشا، با كج في الحملة الثالثا  ولكنها كلها انته1568و  1547و  1543في سنوا  
  1558قتا قائ  الحملة الكونت  الكو يت داكج ونران سنة 

   خاوان غاساكونلثار دملاة قا ناا  1567ادتال  م ينة المزائارا سبان كةلك في  فشا  و

، كاان 1601فشاا ا سابان فاي مخططهاج يداتال  المزائار سانة  17في ب اياة القارن الانو
 لاا أخاال  القارن الثاامد فقا  و  (Roux )ألا نا شاساوس فرنساي يا لا روكاسأل نا  

ساانة ، بعاا ما ساابق وأن دررنااا الباااك بو ااالغج  1732ونااران م ينااة ادااتال  ا ساابان 

، دماال  ثاالث ا م ينة المزائر لل سبانا وش  في أواخر القرن الثامد لشر و  1708
دملاة أوريللاي سانة فاي  كتمثاا ناةه الحماال كانوا يرشعون منهزميد   وكا مرة لكد في 

 للا التوالي   1784، 1783بارثيللو في سنتي أونطونيو ودملتي  ،1775

 المد العثماني إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط: -3

لاكقاا  مهمااة بناااء قااوة بحريااة كتااولا انتاازا  الساايا ة  أخااة الساالطان سااليج األو  للااا     

البحرية مد ال و  األوربية في الحوى الغربي للبحر المتوسط وق  لاصر  مشرولا  

ال ولاة العثمانياة فاي ناةه المنطقاة ظهاور دركاة لاماة بايد قاا ة البحار المغارباة كسااته ب 

العماا للاا كا ميد وصاو  العما للا دماية موانيهج وسوادلهج مد األطما  األوربية ، و

 . 1492سااااااانة  غرناطاااااااةب ماااااااد األنااااااا لس بعااااااا  ساااااااقوط المهااااااااشريد العااااااار
 لا يهمامد أبرز أول ك القا ة البحااران لاروج باد يعقاوب وأخيا  خيار الا يد اللاةان كاناا و

 الواقعةيتولا ل ارة شزيرة شربة  1510في البحر المتوسط ، وكان لروج منة سنة  ينشط

 1526 – 1494أباي لبا    محما  باد الحساد الحاصاي ان سالطال رقي كونس بموافقاة 

ماد  يوشهاان شازءا األخاوانوكاان .نشااط  البحاركخمس الغنائج التاي يحصاا لليهاا ماد 

 ماد ، فقا  كمكنااالمغرب العربي السوادا للا ونقلهج اين لسييد  نشاطها العما للا لنقاذ 

للاا لاروج ساكانها اكمهات أنظاار  ولثر ادتال  ا سبان لم يناة بماياة   منهج لنقاذ اآليب

قاا لكنهماا أخا، ، فقاما بع  محاوي وق  لبا األخوان ال لوة ، وأخي  خير ال يد  نقاذنما 



 مركازا لنشااطهما وأصابحت شيماا  م يناة   ثاج اناتقالفي كحريرنا بسب  منالة دصونها

  1514منة سنة 

رساائا اساتغاثة ماد كسالج  امقرر لروج كوشي  شهو ه نحو كحرير ميناء المزائر بعا      

اكصاا لاروج ب خيا  ثاج رسالة الشيخ ابو العباس باد ادما  قاضاي    منهانالي ، بع  األ

مقاكاا ،  1500 كحمااساينة  21 ومع خرج خير ال يد ف  ،في كونسالةك كان خير ال يد 

 5000وشن  فاي طريقا  ، مقاكا 800 مدبرية  للا رأس قوةما لروج فق  غا ر شيما أ

 أ رك ايسابان أن قااوا  لاروج أصاابح  1516أفاارا  القبائاا وذلاك فااي سانة  اخ  ماد 

القضاء للي   سنة نمحت القوة ايسبانية في فشكا كه ي ا خطيرا لوشو نج في المنطقة ، ي

  بيد ونران وكلمسان في معركة  1518

، أرساا بعثاة للاا اساتانبو  ايسبان بع  مقتاا أخيا  لاروج خطورة خير ال يد  ركأ      

استقبلت البعثة بحاااوة كبيارة  برآسة أبو العباس بد ادم  بد قاضي لطل  ال لج العثماني 

مد قبا السلطان ، الةك قبا ن يتهج ،واطلع للا خطابهج وطلبهج المتعلق بطل  الحماية ، 

أ رك ساليج األو  األنميااة ا سااتراكيمية ، التااي كحتلهااا بال نااج وسااائر السااوادا المغربيااة 

لبحر المتوسط ، بالنسبة لتوسيع نشاط البحرية ا ساالمية فاي ناةه المنطقاة ، المطلة للا ا

والةو  لد دما المسلميد  وبناء للا كلك ايلتبارا  وافق السلطان للا طلبهج ، وأثناء 

لو كهج ر أرسا معهج راياة ، وخطاباا للاا أناا م يناة المزائار يعلمهاج فيا  أنهاج أصابحوا 

عيااة ، وكميااا  مااد الااةخيرة ا معهااج بعاا  قطااع الم فممااد كشااملهج لنايتاا  ، كمااا أرساا

  نتقا  المتطوليد للا المزائر، با ضافة للا ألاي شن ك ببنا قهج ، كما رخ  باالحربية

فاستماب لن اء السلطان أربعة آيب متطو  ، الةيد التحقوا باالمزائر  كماا مانح السالطان 

ا أص ر السلطان فرماناا يضاع دمايتا  ونكة .خير ال يد لق  ''بايلرباك '' أك أمير األمراء

، أك بعاا  دملااة  1519للااا المزائاار بطلاا  مااد المزائاارييد أناسااهج ، وذلااك فااي ساانة 

مونكا ك ض  المزائر   ونكةا أصبحت  المزائر كعيش منة ناةه الاتارة لها ا ش يا ا  فاي 

 مااك 27قلعاة البيناون ياوم  كحرياروق  نماح خيار الا يد فاي كنف مسان ة القوة العثمانية   

وبةلك خل  م يناة المزائار ماد نياران الم فعياة ايسابانية  ضرب  لليها،بع   1529سنة 

  متر  300التي كانت كسلط لليها مد نةه القلعة التي لج ككد كبع  لد الم ينة أكثر مد 

 تونس:

للا استانبو  ليتاق مع  دو  باربروس فق  است لي السلطان سليمان القانوني خير ال يد 

ا  التي يمكد اكخاذنا  يقاب الزدف األوربي والعما للا كثبيت أق ام ايشراء

 . العثمانييد في الغرب العربي كمزء مد لملية كوسعهج في الوطد العربي
قام خير ال يد بالا ة بناء ايسطو  المزائرك ، واستع  يقتحام كونس وضمان درية 

استولا بسهولة للا  1534 نيسان سنة 18التنقا بيد  واطئ البحر المتوسط ، وفي 

م ينة كونس بع  ان اغتنج الثورة التي نشبت فيها ض  داكمها أبي محم  الحسد الحاصي 



وسرلان ما استنم  الحسد بايسبان الةيد نرلوا للا كمميع اسطولهج   دليف ايسبان

 ام مع قوا  خير أمام سادا سر ينا والتوش  نحو كونس وايصط 1535سنة  شوانفي 

يناء لنابة ثج للا ميناء ، لن ئة اضطر خير ال يد لالنسحاب للا مومحاصركها ال يد

وألا وا الحسد للا  1535كموز  21، أما ايسبان فق  ادتلوا م ينة كونس يوم المزائر

  وق  لر   بع  أن لق وا مع  اكااقا ضمد لهج مصالحهج وكان مد أبرز بنو  ايكااق

، دي  كج كحريرنا وأصبحت 1574للا غاية سنة ظلت كونس كحت السيطرة ا سبانية 

 ويية لثمانية 

 ليبيا:

سالمت للاا  1535وفي سانة  ،1510طرابلس في سنة  ءادتال  لمينابايسبان  لق  قام     

ان نااةا ، وكاا المساالميدفرسااان القاا يس يودنااا بعاا  ان ا ااترطوا للاايهج الاا فا  لاانهج ضاا  

 ار  الخامس كسليج مالطة لتكون قال ة لهاج  طال  فيها الارسان مد التسليج ضمد اكااقية

في ألقاب كولي خيار الا يد قياا ة ايساطو  العثمااني سانة   والبال  ا سالميةيغزون منها 

أ    1535وضع خطة لالستيالء للا طرابلس ، لي ان الت خا األسباني في سنة  1533

التاي كممعات فاي  نمحات السااد العثمانياة 1551سنة  سبتمبر 18للا فشا الخطة ، وفي 

أماا لقلايج برقاة    رق البحر المتوسط ، ومنة ذلك الوقت أصبحت طرابلس ويياة لثمانياة

فق  كان كحت السيطرة العثمانية منة ايستيالء للا مصر وق  أللد زلماء لقليج فزان مد 

 ماد أمهاجكاولا دكاج ليبياا لا   ماد الاوية العثماانييد   أسرة بني محما  ويءناج للعثماانييد

الاةك وساع السايطرة العثمانياة لتشاما الساوادا الليبياة بكاملهاا، كماا أنشا   ،رغوث با اا  

فاارق اينكشااارية نناااك للااا أن انتمااام العثمااانييد بليبيااا ظااا لسااكريا بال رشااة األولااا 

   واقتصر ناوذنج للا الم ن السادلية

 المغرب

 ر وذلك بسب  كنامي قوة فق  ظلت بعي ة لد متناو  العثمانييد ودكمهج المبا المغربأما 

ال ولة السع ية النا  ة منة منتصف القرن السا س لشر ، وللا الارغج ماد المهاو  التاي 

 :لك لج يتحقق لسببيد مهميدن ذأ لي ، هابةلها القا ة العثمانيون  خضال

: النصر الكبير الاةك دققا  المغارباة للاا البركغاالييد فاي معركاة وا ك المخاازن سانة 1 

ك شعلهج محط كق ير السالطان العثمااني ورغبتا  فاي ليقااب الحماال  الموشهاة الة 1578

   ض  مراكش 

ولا م  المغاربالةك سعا للمحافظة للاا اساتقال  المنصور السع ك : ظهور  خصية 2

   الخضو  للسيطرة العثماني
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