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  المغرب العربي تاريخ

 من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر.

  العائالت البربرية المالكة

 ماركوس هتستين

 ترجمة: د. علي مقلد

 ماركوس هتستني، علي مقلد، املغرب العريب، تاريخ، الرببر.الكلمات المفتاحية: 

وورثت العائالت احلاكمة  ،سبانياأفريقيا وإ ابط السياسية بني مشالعندما اهنار حكم املوحدين انقطعت الرو 
واستوىل احلكام املريدون من جنوب مراكش العاصمة معظم البالد  ،الرببرية تركة اإلمرباطورية الكربى داخل املغرب

 عنآخر حكام املوحدين  1269سنة  أنزلوا ،1248سنة  وعلى فز ،1244بعد استيالئهم على مكناس سنة 
إذ كان عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم  يف أول األمر ظل حكمهم غري مستقلهلم.  صمة  فز عا، واختذوا العرش

وضد اهلجمات الصليبية املتعددة من املمالك املسيحية يف شبه اجلزيرة  ،بآن واحد ضد جرياهنم يف الشرق
 األيبريية.

وهم مل  ،الرسولنيون أن يشرعنوا حكمهم باالدعاء أهنم من أسالف العرب من جدهم ريومل يستطع امل
تكن فيهم محاسة اإلصالح الديين اليت كانت عند املوحدين، وهلذا جعلوا أنفسهم املدافعني عن اإلسالم السلفي 

على العديد من  قاسية   وبدأوا محلة   ،س يف العديد من املدارس اليت بنوها يف مدن مراكش]احلق[، الذي كان يدر  
سمحوا للجماهري فإىل املهادنة أخري ا ليني من املرابطني، ولكنهم اضطروا العبادات اإلقليمية وعلى القديسني احمل
هالت إىل هتدئة الريف الديين اجلنوب من البالد. وعملت هذه التسايف  خاصة   ،ممارسة نوع من اإلسالم العاطفي

 يف مراكش الذي بقي بالتايل كما هو عمليًّا فلم يتغري. 

( الذي متتع 1335 -1331أبو احلسن علي ) خالل حكم اهلدوء السياسيومرت فرتة قصرية من 
بدأ برناجم ا عمرانيًّا عام ا وطموح ا، فأنشأ العديد حيث حكمه بثقة ثقافية كبرية وبانتعاش اقتصادي جيد يف البالد. 

 واستفادت فز أكثر من غريها من عمله. وحافظ أبو احلسن على السلم يف ،من املدن املراكشية كما نعرفها اليوم
احتل اجلزائر )تلمسان( سنة فيما كية قائمة على التحالفات خاصة مع تونس ومصر. ذ بلده بفضل سياسة 

عاىن من  حيثحىت وصل إىل تونس ولكنه مل يستطع البقاء يف هذه املنطقة اليت استطاع الوصول إليها،  1347
( الذي أزاح والده عن العرش حبرب 1358 -1351هزائم مؤملة على يد اإلسبان. أما ابنه أبو اينان فارس )
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وإن كان طموحه  ،1352وغزا اجلزائر وقسم ا من تونس سنة  ،أهلية فقد تابع سياسة والده ونشاطاته العمرانية
كانوا   هفاحلكام الذين خلفو  ،بعد اغتيالهالعائلة سريع ا تراجع حكم  أ. وبدعادة إمرباطورية املوحدين قد فشلإىل إ

إما صغار السن أو ضعفاء عاجزين عن فرض إرادهتم، فأصبحوا دائم ا خاضعني لرعاية الوطاسيني وهم عائلة 
 -1421ينيني، عبد احلق )املر وآخر سلسلة احلكام  ،لفرتة لتسلط بين نصر يف غرناطةخضعوا كما   ،قريبة

عاد بأن ذبح كل العائلة )باستثناء أخوين هربا( ولكنه  1458يكسر تسلط الوطاسيني سنة ( حاول أن 1465
 .1465يف فز سنة قتل نفسه خالل عصيان شعيب 

، أعلى مناصب الدولةمبهام للقيام  –وهم من شرق مراكش  –الوطاسيون  تصدىينيني أيام حكم املر 
 -1472وكوزراء. واستطاع حممد الشيخ املهدي )كأوصياء   1358ستولوا على كامل السلطة سنة ي قبل أن
أن يشق طريقه إىل احلكم على مراكش سنة  1458( وهو أحد األخوين اللذين جنيا من املذحبة سنة 1505
فقد بدأ الربتغاليون حيتلون ويقتطعون  ،من قاعدته يف أوزيال. ولكن حكم الوطاسيني بقي يف حالة دفاع 1472

صروا مراكش سنة ا، وح1504، فاستولوا على أغادير سنة 1471البلد سنة  أراض واسعة على طول شواطئ
 1497ويف سنة  ،اكشيني كعبيد، وحاولوا أن يبعدوا الوطاسيني عن جتارة البحر وباعوا أسراهم من املر 1515
ام ا وبعد اإلسبان قاعدة دائمة هلم يف مليلة. وبقيت مناطق بأكملها من البالد، مثل منطقة الريف مستقلة مت أقام

استولوا بنو سعيد على مراكش )العاصمة(، يف حني أن ساللة الوطاسيني أهنكت نفسها بصراعات  1524
دموية على احلكم. ومل تكف السياسة املرنة والتحالفات الرباغماتية وحماوالت كسب دعم العثمانيني يف اجلزائر 

 . 1554طرد من فز من قبل بين سعد سنة من أجل تفادي سقوط العائلة. وكان آخر حكام الوطاسيني قد 

وأصبحت املنطقة اليت تعرف اليوم باسم اجلزائر مقسومة سياسيًّا: فغرب اجلزائر ]البلد[ )أي منطقة 
هوران( كانت حتكم بين عبد الودود الذين حكموها من تلمسان. وقد كانوا يف األصل حكام ا حمليني تابعني 

وذلك بأن حافظوا للحكم املسيحي، دوا . وكان عليهم أن يتص1236ة سن للموحدين، ولكنهم أمنوا استقالهلم
على عقد توازن ثابت بني جرياهنم األقوياء يف الغرب ويف الشرق )بنو مرين وبنو حفص( بعد أن اعرتفوا هلم بتفوق 
قوهتم جمربين. وقد عانوا من عدة اجتياحات ومن إبعادات. ولكن على الرغم من ضعفهم العسكري ومن 
ا[. وازدهرت حياة القصور،  استقالل القبائل يف أراضيهم استقالال  تام ا استطاعوا أن خيلقوا إدارة فعالة ]تعمل جيد 

كان صديقه املؤرخ الكبري ابن خلدون ، و 1389 – 1359بصورة خاصة أيام العامل الكبري أبو مهو الثاين موسى 
 فريقية واملتوسط. للقوافل املتاجرة عرب الصحراء اإلا الذي عمل له كمستشار خاص. وأصبحت تلمسان مركز ا مهم  

يف مطلع القرن السادس عشر وجد بنو عبد الودود أنفسهم حتت خطر هجمات القراصنة اإلسبان 
 1552الذين احتلوا تلمسان سنة  ،وضعوا أنفسهم حتت محاية العثمانيني 1540 عامواألتراك املتكررة. ويف 

 هناية حكم بين عبد الودود.  ه كانتوهذ ،لكي يتخذوها قاعدة هلم ملهامجة إسبانيا
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استلم بنو حفص احلكم يف تونس ويف شرقي اجلزائر )منطقة اجلزائر العاصمة( ويف طرابلس الغرب )ليبيا 
وهم من ساللة أيب حفص عمر  .بعد أن كانوا حكام ا عند املوحدين يف تونس 1236احلالية( واستقلوا سنة 

وهذا أعطاهم هيبة دينية  ،ن تومرت الذي أسس ساللة املوحدينالذي تسموا بامسه، وهو أحد أوائل أتباع اب
، أعلنوا أنفسهم خلفاء، ولقي لقبهم قبوال  لدى العديد من الدول 1258واسعة. وبعد سقوط بغداد سنة 

 مضطرب ا، وانقسمت العائلة إىل عدة فروع. وأسست إمارات اإلسالمية. وكان حكمهم خالل املئة سنة األوىل
دول عدة. رغم هذا، استطاعوا أن يصدوا اهلجوم الصلييب  -مستقلة يف بوجي ويف قسطنطينية، وانبثقت مدن 

، أصبح 1311ووسعوا أرضهم تدرجييًّا حنو الغرب. وبعد  ،1270بقيادة لويس التاسع الفرنسي وذلك سنة 
مركز دراسات إسالمية حيث كان املؤرخون املسلمون يتناقشون املسائل الفلسفية والدينية مع البالط يف تونس 

 املبعوثني التبشرييني املسيحيني مثل رامون لل. 

إىل احلكم أوال  يف قسطنطينية. وأقر لعائلته على أنه الفرع  1357 -1349وجاء أبو العباس أمحد 
ة من احلكام األكفاء وأدى جناحه يف حماربة القرصنة من البحر إىل ، مث عقبه سلسل1370احلاكم يف تونس سنة 

تأمني التجارة مع العامل اإلسالمي الشرقي، ومع وسط إفريقيا ومع أوروبا، وخاصة مع بالطات األمراء اإليطاليني. 
بة طويلة من وجعل تونس أغىن بلد وأهم مركز جتاري يف املغرب. وكان هذا االستقرار يف الظروف قد تزامن مع حق

. واتبع عزوز 1488 -1435وأبو عمر عثمان  1434 -1393ه أبو فارس عزوز يثيالسلم أيام حكم ور 
وذلك من خالل الرسوم اجلمركية العالية، فحس ن أوضاع  ،خزينة الدولة تسياسة دبلوماسية حكيمة وذكية، أغن

املدن يف بنياهتا التحتية ووسع املرافئ، ومسح لألوروبيني بإقامة بعثات جتارية هلم. وقوي احلكم املركزي هلذه الدولة 
 بفضل القضاء على نفوذ األحزاب والفرق والقبائل املختلفة. 

نفصلت عدة مناطق الستقالل زعماء القبائل هبا، وأخذ تزايد ضعف هذه الدولة. فا 1494وبعد سنة 
. وعندما وجهت دعوة إىل العثمانيني طلب ا 1505اإلسبان يقيمون قواعد عسكرية دائمة هلم على الشاطئ سنة 

للمساعدة، كان كل سلطان للحفصيني قد سقط يف يد القراصنة الذين كانوا مدعومني ومسلحني من قبل 
آروج وخري الدين برناروسا من جزيرة أشهر القراصنة األخوان األسطوريان قد كان مانية[. و احلكومة الرتكية ]العث

ا لنفسه 1516لسبوس اليونانية. يف سنة  لكنه سقط ، احتل أروج اجلزائر )املدينة( وتلمسان حيث أقام حكم 
له أن خو  مما كريًّا جريئ ا، عندما حاربه اإلسبان. أما أخوه األصغر خري الدين، فكان اسرتاتيجيًّا عس 1518سنة 

يصبح القائد األعلى لألسطول العثماين، فاحتل اجلزائر وتونس وحصنهما. وأحلق هزمية منكرة باإلسبان مما 
 استدعى تدخل االمرباطور شارل اخلامس. 

ا من الشاطئ التونسي وتونس بأسطول من اإلسبان واجلنوبيني 1535يف سنة  ، احتل اإلمرباطور قسم 
 كان خري الدين يسلب وينهب مينوركا انتقام ا(. واستطاع من ناحية ثانية أن يبقى يف بع  من األرض )يف حني
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اليت استوىل عليها. أما القرصان اجلريء دراغوت فقد تدخل يف احلرب انطالق ا من حزيرة، وأصبح حاكم ا عثمانيًّا 
 1565سنة . ولكنه قتل 1560باين سنة ، وأحلق هزمية مدمرة باألسطول اإلس1553على طرابلس الغرب سنة 
أصبح آخر  1505[ منها. وبعد منظمة فرسان سان جون ]فرسان مالطاوطرد  عندما حاول احتالل مالطا

. وانتهى حكم آخر إلسبان واألتراك والقراصنةحكام احلفصيني شبه بيادق عاجزة يف لعبات القوى اليت يلعبها ا
يون الشاطئ التونسي كجزء من اسرتاتيجيتهم لفرض السيطرة الرتكية على احلفصيني الدمية عندما احتل العثمان

 املتوسط. 

 حتى القرن التاسع عشر: األشراف، القراصنة، المقيمون األتراك  -القرن السادس عشرمن 

يف مراكش سقط احلكم بني العائالت املالكة العربية اليت تنتسب إىل النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مباشرة 
و سعد جاؤوا وبن ،)األشراف(. وحقبة األشراف اليت استمرت حىت اليوم بدأت عندما أطاح بنو سعد بالوطاسيني

كان زعيمهم زعيم ا على أخوية دينية. ويف مطلع القرن السادس عشر مجع حوله العديد   أصال  من جنوب مراكش
اللة الوطاسيني الضعفاء. واختذوا قاعدة هلم يف من املرابطني وأنصارهم ليشنوا حرب ا مقدسة ضد الربتغاليني وضد س

. وبفضل 1541وطردوا الربتغاليني خارج أغادية سنة  1525طارودنت قرب أغادية. واحتلوا مراكش سنة 
مسعتهم الدينية كسبوا شعبيةكبرية مما ساعدهم على احلصول على دعم محاسي بني السكان. وطرد حممد املهدي 

. واستطاع أن يالقي قبوال  كسلطان يف مراكش وذلك بأن 1554من فز سنة ( والوطاسيني 1557 -1549)
املناورة مع األعداء اخلارجيني وذلك باملوافقة  حتالف مع العثمانيني، وحىت أنه اختذ لنفسه لقب خليفة. وقد أحسن

هدفه إقامة حكم قاد محلة دموية إلغائية ضد املرابطني ورباطاهتم. وكان لى سلسلة من التحالفات املؤقتة، فع
فاضطر  عندما احتل تلمسان 1557تراك سنة مركزي قوي وفرض الضرائب على كل قطاعات السكان. قتله األ

. وقد فرضوا احرتام ا غري مسبوق للعائلة احلاكمة، وحاولوا أن يضعوا على قصر طموحاهتم على مراكشخلفاؤه 
ا لنفوذ األوروبيني املتزايد، الذي أخذ يتنامى بفع ل البعثات التجاري ومحلت أعمال املراكشيني امللك الشاب حدًّ

دون سباستيان، ملك الربتغال على النزول يف مراكش، حيث لقي هزمية نكراء قتل فيها يف آب )أغسطس( سنة 
 يف القصر الكبري.  1578

صى يف نصب أمحد املنصور سلطان ا يف ساحة املعركة وحكم خالل فرتة ازدهار كبري، وكسب ثروات ال حت
 بعثاته إىل السودان، حيث سيطر على جتارة الذهب يف أفريقيا. 

 جدول بتواريخ األحداث

( يأخذون استقالهلم يف تلمسان، كما فعل 1552/4 -1236بنو عبد الواحد ) - 37 -1236
 . 1574 -1228احلفصيون يف شرقي اجلزائر وطرابلس الغرب ]ليبيا[ 
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 بنو مرين يستولون على مكناس. - 1244

 استيالء املرينيني على فز.  - 1248

 ( يطردون املوحدين من مراكش. 1465 -1269املرينيون ) - 1269

 حرب صليبية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا يصدها احلفصيون ]ويأسرون امللك[. - 1270

 حكم املريين أبو حسن علي.  - 1335 -1331

 املرينيون حيتلون تلمسان. - 1347

أبو إميان دد احملاولة املراكشية لالستيالء على اجلزائر وتونس أيام حكم املريين جت - 1358 -1351
 فارس. 

 حكم عبد الوديد أبو مهو الثاين موسى. - 1389 -1359

 حكم احلفصي أبو العباس أمحد. - 1394 -1357

 حكم عبد احلق آخر بين مرين. - 1465 -1421

 على احلكم يف مراكش.  1549 -1465ثورة يف فز. استيالء الوطاسيني  - 1465

 الربتغاليون حيتلون شاطئ مراكش. - 1471

 سبان حيتلون مليلة ]وما يزالون فيها[. اإل - 1497

 الربتغاليون يستولون على أغادية.  - 1504

 الربتغاليون حياصرون مراكش ]املدينة[. - 1515

 القرصان أروج بربروسا يستويل على مدينة اجلزائر وتلمسان.  - 1516

 بنو سعد يستولون على مراكش.  - 1525

 ( حيتل تونس وقسم ا من شاطئها. 1558 -1519االمرباطور شارل اخلامس ) - 1535

 بنو عبد الودود يضعون أنفسهم حتت وصاية العثمانيني.  - 1540

 اليني من أغادير. بنو سعد ينجحون يف طرد الربتغ - 1541
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 موت الزعيم القرصان خري الدين بربروسا. - 1546

ا أخري ا حلكم بين عبد الودود.  - 1552  العثمانيون حيتلون تلمسان ويضعون حدًّ

ا على طرابلس الغرب من قبل القرصان دراغوت  - 1553 ]هل هو عائلة دارغوت[ يعني حاكم 
 العثمانيني.

( يطردون بين وطاس من احلكم يف 53-1557/ 1549السعديون بقيادة حممد املهدي ) - 1554
 فز. 

 العثمانيون يسيطرون على الشاطئ التونسي ويضعون هناية حلكم بين حفص.  - 1574

 معركة القصر الكبري وفيها يهزم بنو حفص الربتغاليني بقيادة امللك دون سباستيان.  - 1578

 .د املنصورسلطنة أمح - 1603 -1578

 ثورة العسكر يف تونس. - 1591

محود بن مراد يستويل على احلكم يف تونس ويؤسس ملكية بين مراد اليت حكمت حىت سنة  - 1640
1702. 

 هناية حكم بين سعد. - 1659

 ( يستويل على احلكم يف فز. 1672 -1664العلوي موالي الرشيد ) - 1666

 ش البلد ومراكش املدينة. موالي الرشيد يستويل على مراك - 1669

 ثورة القراصنة يف اجلزائر. - 1671

 حكم موالي إمساعيل يف مدينة مراكش. - 1727 -1672

 مؤامرة الرمسيني العثمانيني ينهي حكم املراديني يف تونس.  - 1702

: بقاء احلكم السياسي ( ينصب نفسه وصيًّا على تونس1735 -1705حسني بن علي ) - 1705
 .1957احلسينيني حىت سنة بني يدي 

 حرب أهلية يف مراكش املدينة بني أوالد موالي إمساعيل.  - 1757 -1727

 حكم موالي حممد يف مدينة مراكش.  - 1790 -1757
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 اجلزائر تقطع عالقاهتا الدبلوماسية مع فرنسا.  - 1827

 فرنسا حتتل اجلزائر. - 1830

 األمري عبد القادر يقود الثورة اجلزائرية من أجل االستقالل عن فرنسا.  - 1847 -1832

 اإلصالح الضرييب واإلداري يقرر يف تونس من قبل الباي أمحد.  - 1855 -1837

 اجليش املراكشي ينهزم أمام اجليش الفرنسي. - 1844

 الدستور التونسي يوضع. تونس تصبح ملكية دستورية. - 1861 -1857

 يش املراكشي ينهزم أمام اإلسبان.اجل - 1860

 اتفاق بكالرد مراكش تصبح حممية فرنسية. - 1863

 الدولة التونسية تعلن إفالسها وتوضع حتت وصاية جلنة دولية مالية .  - 1869

اجلزائر تعطي إدارة مدنية ]بدال  من احلكم العسكري الفرنسي[ وتصبح حتت السيطرة  - 1870
 الكولونالية الفرنسية. 

 (.1877 -1873سقوط حكومة رئيس الوزراء التونسي خري الدين ) - 1877

 معاهدة باردو: تونس تصبح حممية فرنسية.  - 1881

 اتفاق المرسى يؤكد على وضع تونس كمحمية.  - 1883
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ا يف القرن العشرين. يرتبط ا يسمى املخزن، الذي ما يزال قائم   يف مدينة مراكش فرض نظام ا إداريًّا جديد 
عمل على  الضرائب، وإقطاعات يف األرض. ممااألعيان يف اإلدارة ويف اجليش باحلاكم من خالل اإلعفاءات من 

حبيث أصبحت عظيمة اإلنتاج بفضل اإلدارة والرعاية الفعالة تقوية السلطة املركزية للدولة وأثر يف زراعة البلد 
دود هلا، أعاد تشكيل اجملتمع املغريب يف العديد لألرض من خالل جمموعات النخبات. وبفضل حيويته اليت ال ح

 من اجملاالت. وجعل بين مراكش عاصمة فخمة.

 1659وقسم ولداه مراكش إىل قسمني، بانقسام العائلة إىل خطني على أساس مراكش )حىت سنة 
أن (. ورغم هذا مل يضعف هذا التقسيم اقتصاد البلد، كما 1626]كقسم أول[، واآلخر يف فز )حىت سنة 

. ووجد املتأخرون الضعفاء من العائلة التجارة مع دول أوروبا البحرية قد زادت بفضل عائدات نظام الرخص
املالكة أنفسهم معرضني لضغوطات كبرية من األوروبيني ومن حركات التحرر احمللي على أنواعها، وأخري ا فقدت 

 .1659عائلة بين سعد املالكة سلطتها سنة 

وورث العلويون إرثها، وهي عائلة من األشراف وهي أيض ا قادت أخوية دينية وعاشت يف أعايل جبال 
 يف جنوب البالد منذ القرن الثالث عشر. األطلس 

وحكموا مراكش منذ ذلك احلني. وبعد محالت ناجحة ضد احلكام احملليني، استطاع موالي الرشيد 
ومنها استوىل على العاصمة  1666 يف اجلزائر فهاجم فز سنة احلصول على دعم العثمانيني( 1672 -1664)

( حاكم ا عجيب ا: 1727 -1672. وكان ابنه موالي إمساعيل )1669مراكش وعلى كل بالد مراكش سنة 
ا من  ا مع حب لألناقة. وأنشأ جيش ا منضبط ا جد  عبد أسود، وحطم مقاومة  150000ذكي قاس جد 

كام احملليني. وبىن مدينة مكناس املدينة اإلمرباطورية، وهي أضخم قالع املغرب األخويات الدينية ومقاومة احل
باحلصينة. وبعدها وضع املدن حتت حكم عسكري مما مكنه من ضمان أمان التجارة واألمن يف املدن، 

، واستعاد مع أوروبا وحس نها وطو رهاوأمسكهما بيد من فوالذ. يف هذه األثناء أقام عالقات ديبلوماسية وجتارية 
الكثري من األراضي اليت كانت بيد األوروبيني، وسعى إىل تأمني استقالل بالده إىل أقصى ما ميكن عن جريانه يف 

 الشؤون االقتصادية والسياسية.

شخصية موالي إمساعيل، فإنه قد اهنار بعد وفاته. وعمل أوالده  هذا النظام مفصال  على قدروملا كان 
كلهم على العرش، على إغراق البلد يف حرب أهلية دامت ثالثني سنة. ومل يعد النظام إىل   السبعة، الذين تعاقبوا

( فأعاد تنظيم املالية العامة، وشجع 1790 -1757البالد إال بعد أن استلم احلكم حفيده موالي حممد )
ديث ا. وأضاف ولده التجارة اخلارجية، بفضل منح الرخص، خاصة إىل فرنسا وإىل الواليات املتحدة املستقلة ح

ا من التشجيع للتجارة وذلك بتخفي  الرسوم اجلمركية للسلطات 1822 -1792موالي سليمان ) ( مزيد 
بتأثري من احلركة  1810األوروبية. يف أول األمر كان متساهال  يف الشؤون الدينية، ولكن موقفه تغري بعد سنة 
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فاختذ موقف ا متشدد ا من األعراف الدينية، وأخذ يضطهد الوهابية اليت نشأت يف اململكة العربية السعودية. 
املرابطني. وأدت هذه السلوكيات إىل عدم استقرار وإىل عصيان من قبل خمتلف قطاعات الشعب، واستطاع 
خلفاؤه أن يعيدوا السلم واهلدوء إىل البلد بصعوبة. ومنذ مطلع القرن التاسع عشر وجد املغرب نفسه غرض ا 

كثرية خاصة من قبل فرنسا وإسبانيا. وعجزت عن حترير نفسها من التدخل اخلارجي بسبب بنياهتا   ملطامح أوروبية
 االجتماعية التقليدية. 

وعانت اجلزائر وتونس تطورات سياسية مماثلة بعد االحتالل الرتكي يف منتصف القرن السادس عشر، 
زت على تقوية قواعدمها العسكرية يف املغرب، وُوجدتا حتت ضغوطات من تركيا ومن إسبانيا. وكلتا الدولتني رك

من النخبات  قة احلاكمة يف كل من اجلزائر وتونسالطب تعلى اهليمنة على البحر املتوسط. وكان بعد صراعاهتما
العسكرية اخلاضعة للتأثري الرتكي بقيادة ضباط من االنكشارية وهي قطاعات النخبة يف اجليوش الرتكية تتقاسم 

 النفوذ مع القراصنة. 

االنكشارية جيش ا منضبط ا حسن التسلح إذا قورن بالقراصنة الذين كان معظمهم من املسيحيني  تكان
البحر املتوسط، وكانوا يتسلمون الزعامة يف املنطقة. وعندما كان الفريقان املرتدين من جنوب أوروبا ومن جزر 

يصطدمان كان حسن تنظيم االنكشارية يعطيهم الغلبة. وأجرب اجليش الرتكي القراصنة الذين كانوا مكلفني باختاذ 
 التدابري الدفاعية على طول الشواطئ أن يتقامسوا الغنائم مع االنكشارية. 

مسح العثمانيون البن خريالدين، وامسه حسن باشا، بالتصرف احلر نسبي ا يف بالد اجلزائر.  يف بادئ األمر،
لقب باشا. وقام بدأوا يعينون احلكام بصالحيات حمدودة يف املناصب ويعطوهنم  1587ولكنهم يف سنة 

للجزائر احلديثة.. ومضت  العثمانيون أيض ا بإعادة تنظيم لإلدارة اجلزائرية، وكان من جراء ذلك أهنم خلقوا بنيات
حقبة قصرية عندما حكمت مقاطعة اجلزائر من قائد من اإلنكشارية )اآلغا(. ولكن بعد ثورة القراصنة سنة 

مفردها داي" كأوصياء على اجلزائر إىل حني االحتالل الفرنسي سنة  –، حكمت سالسل من "الدايات 1671
1830 . 

ايات ينتخبون من قبل القائد االنكشاري، ويستلمون املنصب الداي يعين العم وهو لقب تركي. وكان الد
طوال عمرهم. يف الواقع كانت سلطاهتم مقصورة على املناطق الساحلية ألن القبائل يف اجلنوب كانت حتتفظ 
باستقالهلا. وبسبب تدفق العبيد األوروبيني املسيحيني، ازدهرت التجارة يف املدن الساحلية اليت أصبحت بوتقة 

ية خمتلطة، خاصة بعد أن مسحت للمنظمات املسيحية الرهبانية أن تبشر أو أن تشرتي حرية العبيد من الدين ثقاف
 . وحتولت اجلزائر إىل مركز جتاري رئيسي يف البحر املتوسط. املسيحي املأسورين

على أن  األثناء، عملت فرنساوازدهرت فيها الفنون بفضل رعاية التجار األغنياء يف املدينة، يف هذه 
اجلزائر البحرية، اليت مل تكن يف معظمها خارج يد القراصنة وعلى كل، إن لنفسها أهم االمتيازات يف جتارة  تضمن
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إىل أن تعجز اجلزائر عن تأمني مصاحلها يف االقتصاد احلديث والعاملي، أو  أدى تصلب النخبة اإلدارية يف اجلزائر
 أن تقاوم األعمال التوسعية للدول األوروبية. 

يف تونس عني  العثمانيون باشا )باي البايات( كأوصياء إمنا ألوقات حمددة يف الوظيفة وعينوا معه ديوان ا 
على أثرها اضطر العثمانيون  1591ثورة عسكرية دموية سنة  عسكريًّا لالستشارة. ولكن هذا النظام طاحت به

إىل أن مينحوا األرستقراطية العسكرية التونسية حكم ا ذاتيًّا موسع ا. وعلى أثرها أصبح الديوان يعين رأس الدولة 
ذا العثمانيني املقيمني يف تونس على املناصب الرمسية. وكل ه ملدى احلياة مع لقب داي. يف حني اقتصر دور

 .1640النظام معموال  به حىت سنة 

ومتتعت املدن التونسية الساحلية بازدهار كبري بفضل جتارها األغنياء وبفضل جتارة العبيد املسيحيني. وهي 
من إسبانيا على  ن طرد "املور"جتارة استفادت منها إىل حد كبري مدينة تونس اليت أعيد بناؤها بفخامة. إذ بعد أ

استقر معظمهم يف تونس. وحفز  1609( والذين طردوا هنائيًّا 1571 -1568ورسك )أثر عصيان ]؟![ امل
 القادمون اجلدد االقتصاد بأن أدخلوا معهم تقنيات صناعية متقدمة. 

 -1640) استلم احلكم موظف رمسي عال وكان حازم ا، وامسه محودة بن مراد 1640ويف سنة 
ام حكم بين مراد الذين دانوا يف سياستهم اخلارجية لالمرباطورية ( ففرض النظام يف معظم أرجاء البالد وأق1659

العثمانية مع بقائهم يتمتعون باالستقالل الذايت الواسع يف كل الشؤون الداخلية. إال أن حفيده سقطوا بفعل 
 1735 -1705. وخرج قائد اخليالة الرتكي حسني بن علي 1702مؤامرة عليهم قام هبا الرمسيون األتراك سنة 

. وبعد أن اعرتف به العثمانيون أسس حكم العائلة احلسينية اليت منتصر ا من هذا االضطراب الذي عقب املؤامرة
 . 1957ظلت يف احلكم رمسيًّا حىت إعالن اجلمهورية سنة 

بقي حكم احلسينيني مضطرب ا أول األمر ولكنهم أثبتوا أهنم بناؤون ناشطون. وقاربت الظروف حد احلرب 
( مبساعدة جزائرية. واجتيحت 1756 -1735عندما انقلب على احلسني حفيده علي باشا املتنور )األهلية 

( 1782 -1759تونس من قبل اجليوش اجلزائرية. ولكن املغتصب قتل. ويف أيام ورثة علي باشا وبنيهم على )
هار الكبري حىت أن ( أعيد تنظيم االقتصاد، وكان من نتيجة ذلك حقبة من االزد1814 -1782وأيام محودة )

حقبة حكم محودة )بك( )باي( عرفت بأهنا عصر تونس الذهيب. وتاق إىل مزيد من االستقالل يف السياسة 
ا للهيمنة اجلزائرية على املنطقة اليت كانت عامال  دائم ا منذ  . وذلك عندما حقق 1756الثقافية، ووضع حد 

 .1807جيشه انتصار ا حامس ا سنة 

رتكي سريع ا عندما أعلن احلسينيون تونس دولة مستقلة وطنية، لغتها لغة العامل العريب، وتراجع النفوذ ال
. وأنشأت احلكومة جيش ا عربيًّا بقادته وجنوده من 1830حمل اللغة الرتكية كلغة رمسية سنة وحلت اللغة العربية 
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رته االبلدان يسلم مقاليد جت املماليك. ولكن ديون تونس جتاه أوروبا أصبحت ال تطاق ونتيجة لذلك كان على
 البحرية للدول األوروبية. 

 التدخل الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر

كانت الذريعة للتدخل الفرنسي املباشر يف اجلزائر، واليت خطط هلا ألن تكون لبع  الوقت، قد توفرت بالديون 
لكبرية اليت كان داي اجلزائر قد أقرضها للحكومات اليهودية العالية اليت قدمها التجار اليهود لفرنسا، وباملبالغ ا

الفرنسية املتعاقبة. وعندما رفضت فرنسا االستجابة لطلبات الباي املتكررة بالدفع )بالسداد(. قطعت اجلزائر 
أن مسح هلا . ونتيجة لذلك ضربت فرنسا مرافئ اجلزائر بالقنابل إىل 1827عالقاهتا الدبلوماسية بفرنسا سنة 

لبالد يف واستولت على ا 1830يها، وعندها أنزلت جيوشها واحتلت مدينة اجلزائر يف يوليو )متوز( بالنزول ف
 أصبحت اجلزائر مستعمرة فرنسي ا، ولكن فرنسا مل تسعد هبذا االحتالل. السنوات الالحقة

ملستوطنني ، قسمت فرنسا اجلزائر إداريًّا إىل حمافظات على الطريقة الفرنسية وارتفع عدد ا1834يف سنة 
األوروبيني سريع ا. ووضعت البالد حتت حكم حاكم عام، فرنسي، وله سلطات مدنية وعسكرية تعينه باريس. 
 ووضع برنامج اعتادي ملصادرة األراضي وتوزيعها على املستعمرين الفرنسيني الذين أعطيت هلم قروض سخية. 

ملدن الساحلية حيث عاشوا كربوليتارية فقرية قضى على املزارعني احملليني الذين زحفوا حنو ا األمر وهذا
وحتولت التجارة واستثمار املناجم املكتشفة حديث ا على أيٍد فرنسية خالصة. وأعطيت النخبات الوطنية تعليم ا 
 فرنسيًّا تقليديًّا، ولكنهم أبعدوا متام ا عن السلطة الفعلية ملدة طويلة. يف حني مارسوا الفرنسيون اجلزائريون نفوذ ا

 واسع ا. 

من احلكام كانوا راغبني يف إصالح البلد، ولكنهم وقعوا يف القرن التاسع عشر قاد بالد مراكش سلسلة 
أدى تدخل مراكش العسكري يف  1844حتت ضغوطات متزايدة ناجتة عن تبعيتها لالقتصاد األورويب يف سنة 
ى أثرها اضطر البلد إىل قبول التدخل األورويب. الصراع املغريب من أجل احلرية إىل هزمية أمام فرنسا يف إيسلي عل

انكسر جيش مراكش أمام اإلسبان أمام التعويضات الكبرية الباهظة اليت طلبتها إسبانيا،  1860ويف سنة 
. وهذا جعل بالد مراكش 1863وجدت مراكش نفسها مضطرة إىل توقيع اتفاق بيشار بيكالر مع فرنسا سنة 

أثرها فرضت فرنسا إدارة اقتصادية وعسكرية مبنية وفق ا للنموذج األورويب يديرها حتت احلماية الفرنسية، على 
مستشارون فرنسيون ووضعت النخبات احمللية حتت املراقبة الشديدة وأعطيت األراضي األكثر خصب ا للمقيمني 

ظلت مراكش ملدة طويلة . و األوروبيني، وأبعدوا معظم السيطرة اليت كان السلطان واملخزن ميارساهنا على االقتصاد
غري قادرة على إمساع صوهتا يف احملافل الدولية اليت هتيمن عليها أوروبا إال إذا كان ذلك خيدم التوازن بني األنظمة 

 اإلمربيالية.



12 
 

التدخل الفرنسي أطول مما فعلت دول املغرب األخرى. فاملصلحان املتحمسان أمحد بك قاومت تونس 
( أدخال عدة تغيريات أوروبية اإلحياء )إلغاء العبودية، 1882 -1859) ( وحممد الصادق1855 -1837)

. 1852إصالح اجليش، نظام تعليم وإدارة حكومية( ولكن السياسة املالية املفلسة أدت إىل إفالس الدولة سنة 
أدت الكوارث  1869 سنة مت التوافق على دستور، وأصبحت تونس ملكية دستورية. ويف 1861يف سنة 
إىل وضع البلد حتت إشراف جلنة دولية مالية، كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي إىل  ،أخري ا ،واملواسم العاطلة يةالطبيع

فشلتها الدول  1860حد بعيد. إال أن السياسة املالية اإلصالحية الطموحة اليت اعتمدت يف أواخر عقد 
ملتجدد خريالدين نتيجة ضغط فرنسي سنة األوروبية. فقد مت التخلي عنها فجأة عندما استقال رئيس الوزراء ا

. يف سنة  1877 فرضت  1881ألن الدول األوروبية مل تكن ترضى عن احتمال أن تصبح تونس أكثر استقالال 
حممية فرنسية. وأصبحت فرنسا بعدها تسيطر  –مثلها مثل مراكش  –فرنسا معاهدة باردو اليت جعلت تونس 
ونسية. وأعيد تشكيل اإلدارة وفق ا للخطوط املوافقة لنمط التنظيم اإلداري على السياسة اخلارجية والعسكرية الت

 الفرنسي. واستقر املقيمون الفرنسيون واإليطاليون بأعداد كبرية يف تونس. 

األخرى يف العامل اإلسالمي جرب العامل كله حتوالت وكما هو احلال يف املستعمرات واحملميات األوروبية 
يف أواخره وصل السكان املدينيون فيه إىل صادية والسياسية طوال القرن التاسع عشر، الذي جذرية يف بناته االقت

الذين كانت أعداؤهم  درجة االنفجار. مث إن معظم األراضي اخلصبة، قد أصبحت بني يدي األوروبيني املقيمني
ها هي واملشاريع التجارية اليت تتزايد بسرعة. ومت اكتشاف موارد معدنية غنية وأصبحت بيد الدول األوروبية تستغل

 أعطيت امتيازات استثمارها. 

وبعد احلرب العاملية الثانية واجهت كل دول املنطقة حتدي رعاية االنتقال املرجو منذ مدة طويلة إىل 
االستقالل عن احلكم األورويب كما أهنا قامت بتنفيذ إصالحات جذرية يف أنظمتها االجتماعية ذات اهليكلية 

        ية.التقليد

             


