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>  ُملَّخْص  <<

األوربية أحد أبرز األنشطة المريبة يف البحر المتوسط خالل الفرتة الممتدة من القرن الثاين عرش إىل نهاية القرن السادس عرش  مثلت القرصنة

ا لتطور صناعة السفن والتجارة البحرية يف المدن الساحلية األوربية، فإىل جانب الطابع الربيح للقرصنة األوربية فإنها ساهمت وكان ذلك معاصرً 

وما سنقوم بتوضيحه يف هذا المقال إبراز التفوق  رع الرعب يف المتوسط وعىل سواحل المدن المتوسطية المغربية واإلفريقية بشكل خاص.يف ز 

يت لنتائج الالبحري األوريب خالل الفرتة المشار إليها ثم تتبع ظاهرة القرصنة األوربية وتطورها الزمين لنقف عند تطورها من الناحية التنظيمية وا

ولتوضيح كل ذلك قمنا بتتبع المصادر واستدرار  أسفرت عنها وخاصة عمليات األرس واالستعباد اليت حلقت أعداد كبرية من ضحااي القرصنة األوربية.

خية واألحداث مخزونها لذلك اعتمدنا عىل الرسد والتحليل ثم االستنتاج يف كل مرحلة من مراحل كتابة المقال حىت يتسىن للقارئ فهم األطر التاري

 القرصنية اليت رافقتها ثم اخلروج ابستنتاجات مسرتسلة حسب العناصر اليت بوبناها لننهي مقالنا ابستنتاجات كربى تتعلق بظاهرة القرصنة

ضرورة البحث  ونتائجها الوخيمة عىل ضحاايها الذين انتهى بهم المطاف إما يف عداد المفقودين أو سلعة للتداول يف أسواق العبيد وهو ما يعين 

  يف مصري العبيد واألرسى المغاربة خالل العصر الوسيط.
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َمةُ    ُمَقدِّ
اموس العهد الوسيط تحيلنا عىل "اجلهـاد إن كلمة حرب يف ق

والغزو والقتال مع العدو أو دار احلرب الـيت تعـين بـالد المرشـكني 

وأوردت المصادر احلفصـية  )١(الذين ال صلح بينهم وبني المسلمني

عديد األلفاظ اليت عىل صلة ابحلرب ومنها "القطع والغزو واجلهـاد 

تعــــرب هــــذه  ية".والفــــتح وتمهيــــد النــــوايح والقرصــــنة واللصوصــــ

المفــردات عــن الســياق العــام الــذي أدرجــت فيــه فــالفتح واحلركــة 

غالبــا مــا كانــا مقرتنــني ابلعمــل العســكري ضــد المتمــردين عــن 

ــة ــة عمليــة استعراضــية لقــوة  )٢(الدول أمــا تمهيــد النــوايح فبمثاب

الدولة يف شـكل عمـل شـبه دوري يقـوم بـه كـل سـلطان حفيصـ 

  )٣(لمركز.جديد ضد المناطق البعيدة عن ا

وخــالل فــرتة بحثنــا وقفنــا عــىل كلمــة "اجلهــاد" فقــد ذكــرت يف 

القرنني األخـريين مـن عمـر الدولـة احلفصـية وكـان ذلـك منـذ فـرتة 

) يف حني ورد لفـظ الغـزو ١٣٩٤-١٣٧١السلطان أبو العباس أحمد(

وقد استعمل بكثافة يف العهد الموحـدي (يف صـيغ مختلفـة مثـل 

ومـا  )٤(يف مؤلـف العـرب البـن خلـدون. الغزاة والغزى) واليت نجدها

يالحظه الدارس أن لفظيت القطع والقرصنة قد تم استعمالهما 

يف الوثــائق الرســمية احلفصــية والمؤلفــات الفقهيــة الــيت تحــدثت 

وتـم سـحبها  )٥(عن "قطع الطريق" وحكمه الرشـعي عنـد الفقهـاء

  )٦(.كذلك عىل المجال البحري للداللة عىل انعدام األمن

"قرصـــنة" وقـــد ذكرتهـــا ـ لمـــة "قرصـــلة" فهـــي تحريـــف لـــأمـــا ك

ــــائق الرســــمية يف معاهــــدات الســــلم والتجــــارة والرســــائل  الوث

المتبادلة بني األرغونني واحلفصـيني مـع بدايـة القـرن الرابـع عرشـ  

كما استعمل اللفظ يف الفرتات الالحقة إذ ذكر ابن عبـد الباسـط 

عــــــن  وتحــــــّدث الــــــربزيل  )٧(يف رحلتــــــه الــــــذي ذكــــــر "قرصــــــال"

ـــيت وردت يف  )٨("اللصوصـــية". ـــاظ ال ـــك األلف ـــف تل وحســـب مختل

المصادر عـىل امتـداد كامـل الفـرتة المعنيـة ابلدراسـة تبـني لنـا أن 

ـــــا ابلفرنســـــية  ـــــر ويقابله ـــــين لصوصـــــية البح ـــــظ القطـــــع يع لف

«Piraterie» و«Piracy»  ابألنقلزييــــة ولعــــل اســــتعمال كلمــــة

والـيت عـىل صـلة  «Corsaro»قرصنة المعربة عن األصـل الالتيـين 

عىل ما يبدو بجزيـرة كورسـيكا قـد أصـبحت تعـين العمـل الرشـعي 

الــذي تقــوم بــه كــل ســفينة مســلحة رخــص لهــا أبن تجــوب البحــار 

ـــة  ـــل ســـفن األعـــداء المغـــرية عـــىل ســـواحلهم وهـــي عملي وتقات

رشعية كانت تخضع لمراقبة السلطة الـيت ترشـف عـىل تنظيمهـا 

  )٩(منذ الفرتة اليونانية والرومانية.

حيلنا مختلف األلفاظ اليت أرشنا إليهـا عـن واقـع معقـد كـان تُ 

يعيشــه المتوســط بضــفتيه الشــمالية واجلنوبيــة حيــث امزتجــت 

ــــا ــــات األرس واالســــتعباد ابلتجــــارة واحلــــرب، وكانت (احلــــرب  عملي

والتجارة) تشكالن وسيلتني أساسيتني متداخلتني للحصول عىل 

فــإن األطــراف المشــاركة ا لــذلك وتبًعــ الــرثوة الماديــة والبرشــية.

يف العمل القرصين كانت ترتبط بمصـاحل أخـرى تبـدو عضـوية ممـا 

ألزمهـــا احلفـــاظ عـــىل تواصـــل العالقـــات بـــني الطـــرف المســـييح 

وسالطني بالد المغـرب واألنـدلس، وعمومـا تمـزيت تلـك الفـرتة 

بتنــامي عمليــات الغــزو والقرصــنة بــني اجلــانبني ممــا ســاهم يف 

الضـــحااي الـــذين كـــان مصـــريهم إمـــا وجـــود عرشـــات اآلالف مـــن 

  األرس وافتكاك حريتهم أو العبودية المؤبدة.

 :   القرصنة خالل القرن الثا عرشأوالً
منذ القرن الثاين عرش الميالدي نجـد صـدى القرصـنة األوربيـة 

ــبط تطــور القرصــنة  يف المعاهــدات الدبلوماســية والتجاريــة وارت

تمثلـة يف انبعـاث احلـروب ابلتغريات الداخلية اليت شهدتها أوراب م

ـــدلس ابإلضـــافة إىل   الصـــليبية وتنـــامي حركـــة االســـرتداد يف األن

تطــــور صــــناعة الســــفن والعمــــل التجــــاري الــــذي تحكّــــم فيــــه 

وقـــــد وازى تلـــــك التحـــــوالت روح  اإليطـــــاليون بشـــــكل خـــــاص.

المغامرة والبحث عن الرثوة من قبـل قراصـنة يعملـون حلسـابهم 

يـــات احلربيــة الـــيت تقــوم بهـــا اخلــاص كمــا كانـــت الغــزوات والعمل

ـــات أو آالف األرسى  ـــة مـــن خـــالل خطـــف مئ ـــة أكـــرث دموي الدول

أصــييل إفريقيــة الــذين كــان يــتم شــحنهم لبــيعهم يف األســواق 

  )١٠( األوربية.

وقد وثقت المصادر العربية صور أغلب عمليات القرصنة الـيت  

تعرضت لها السواحل اإلفريقية خالل فـرتة زمنيـة طويلـة نسـبيا 

أن أحد المؤلفني ذكّر أن الكسوف الكيل للشـمس قـد ارتـبط حىت 

م ف"سبوا أهلها وقتلـوا مـن ١٠٨٧بزنول الروم عىل المهدية سنة 

شاءوا منهم وأحرقوهم ابلنار ووقـع الصـلح عـىل مائـة ألـف دينـار  

تدفع لهم ويقلعون بما حصل يف أيديهم من المسلمني فدفعت 

إن ذلــك  )١١(أبنــائهم."لهــم وأقلعــوا أبمــوال المســلمني ونســائهم و

الكســـوف المبـــالغ فيـــه مـــن قبـــل ابـــن عـــذاري قـــد مثـــل ابلفعـــل 

منعرجا حاسما يف تـاريخ العالقـات الثنائيـة بـني إفريقيـة والـبالد 

األوربيــة حــني أصــبحت احلــرب ألول مــرة تــدور رحاهــا عــىل أرض 

إفريقية كما كانت كذلك مناسبة أوىل لمعرفـة أوراب بوجـه مغـاير 

عـدما تـم مهاجمـة المهديـة بقـوة بحريـة قـدرها عما كـان سـابقا ب

ــويني والبيشــيني بمباركــة ٣٠٠ ســفينة واجتمــع فيهــا كــل مــن اجلن

  )١٢(.البااب فيكتور الثالث

تتالــت بعــد ذلــك التــاريخ سلســلة مــن الهجمــات عــىل مختلــف 

المدن الساحلية لبالد المغرب وخلـص ابـن خلـدون تلـك الوضـعية 

ر الرومـي يف الشـمال قـد صـار "كانت أمة الفـرنج وراء البحـ بقوله:

لهم التغلب ودولة بعد انقـراض دولـة الـروم فملكـوا جزائـره مثـل 
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دانية ورسدانية وميورقة وصقلية ومألت أساطيلهم فضـاءه ثـم 

تخطوا إىل سواحل الشام وبيت المقدس فملكوها وعادت لهـم 

سورة التغلب يف هذا البحر بعـد أن كانـت سـورة المسـلمني فيـه 

آخــر دولــة الموحــدين بكــرثة أســاطيله ومــران راكبيــه  ال تقــاوم إىل 

فغلبهم الفرنج وعادت السورة لهم وزاحمتهم أساطيل المغـرب 

مركـز دولـتهم  لعهد بين مرين أايم ثـم فشـل ريـح الفرنجـة واحتـل

بإفرنســة وافرتقــت طوائــف يف أهــل برشــلونة وجنــوة والبنادقــة 

    )١٣(.عددة"وغريهم من أمم الفرنجة النصرانية وأصبحوا دوال مت

من خالل هذه الصـورة العامـة الـيت قـدمها ابـن خلـدون تبـدو 

ــا يف  ــيت شــهدها المتوســط قــد تغــريت كلي مجــرايت األحــداث ال

ا وتبًعـ )١٤(مجال البحرية المغربية وخاصـة بعـد سـقوط الموحـدين.

ــدو مــن الصــعب  ــالد المغــرب يب ــات القرصــنة ضــد ب لكثافــة عملي

ريــة األوربيــة عــىل المــدن القيــام بعمليــة جــرد لكــل الهجمــات البح

ـــة ال  ـــة والوثائقي ـــك أن المصـــادر اإلخباري ـــة ذل الســـاحلية المغربي

  يمكنها رصد كل األحداث عىل امتداد ثالثة قرون ونصف.

تواترت العمليات   )١٥(مع صعود النورمان يف صقلية إىل احلكم

ـرة جربــة إىل عمليــة غــزو  ـريني فتعرضــت جزـي العســكرية ضــد الزـي

ن قتلـــوا وبقـــي البـــاقون تحـــت طـــاعتهم" م فقتلـــوا مـــ١١٣٤ســـنة 

م فقتلـوا ١١٥٣وحاول أهل هذه اجلزيرة مقاومة احلضـور النورمـاين 

منهم جماعة كثرية مما اسـتدعى تـدخل النورمـان ثانيـة يف نفـس 

ـرة فنقلــوا أكــرث أهلهــا ســبااي إىل بالدهــم  الســنة وأخضــعوا اجلزـي

ج أسـطول م خـر ١١٤٢ويف سـنة  )١٦( ولم يبقوا بها إال من ال ابل له.

م دخـل ١١٤٣صاحب صقلية فضرب عىل مدينة طرابلس ويف سنة 

مدينة صفاقس ودخلـت يف عمـل رجـار صـاحب صـقلية ويف سـنة 

م كان تغلـب الـروم عـىل مدينـة المهديـة وخـرج منهـا صـاحبها ١١٤٨

احلســن بــن عــيل بــن يحــىي بــن تمــيم بــن المعــز بــن ابديــس ولمــا 

إفريقيـة مجاعـة استوىل صاحب صقلية عىل هذه المدينـة كانـت ب

عظيمة فخاف أهل تونس من أهل هذه السواحل من النصـارى 

  )١٧(وكان صاحب صقلية دخل بونة وسىب أهلها."

م وطرابلس سـنة ١١٤٥كما اجتاح النورمان جزيرة قرقنة سنة 

م الـــيت احتلـــت لمـــدة ســـتة أشـــهر ثـــم أصـــبحت تابعـــة لملـــك ١١٤٣

بس م إضــافة إىل قــا١١٤٨صــقلية وتــم أخــذ صــفاقس أيضــا ســنة 

م وأصـــبح روجـــار الثـــاين ١١٤٨وسوســـة وســـقطت المهديـــة ســـنة 

وبقيــــت عمليــــات النهــــب والغــــزوات  )١٨(بمثابــــة ملــــك إفريقيــــة.

المفاجئــة النورمانيــة متواصــلة حيــث تمــت مهاجمــة ســواحل بــين 

م وأحرقوهــا ابإلضــافة إىل مــوائن ١١٤٣حمــاد فــدخلوا جيجــل ســنة 

إن أخــرى صــغرية تقــع بــني تــنس ورششــال وحســب اإلدرييســ فــ

م قـد تسـبب يف تفقـري المدينـة مـن ١١٥٣احتالل مدينـة بونـة سـنة

  )١٩(م.١١٨٠سكانها كما سقطت المهدية كذلك بيد الصقليني سنة 

-كمـا بينـت المصـادر-وما يمكـن قولـه إن القـرن الثـاين عرشـ

ا ا عـىل أهـايل المـدن السـاحلية اإلفريقيـة واعتمـادً ا صعبً كان زمنً 

للباحـث كتابـة عمـل منـوغرايف  عىل المصادر يف تلك الفرتة يمكن 

 خــاص بكــل مدينــة وعالقتهــا ابلمجــال البحــري الــذي أصــبح مجــاالً 

ــ ــل الغــزاةهشًّ ــك الوضــع قــد  ،ا ســهل االخــرتاق مــن قب ولكــن ذل

ارتـــبط بعناصـــر "تنشـــيطية" جديـــدة القتصـــادايت بـــالد المغـــرب 

  ا.عمومً 

  القرصنة خالل العرص الحفيصثانًيا: 
ــذ بدايــة حكمهــم الــذي لقــد ورث احلفصــيون ذلــك الواقــع  من

سيشهد تغريات عدة ارتبطـت بمـوازين قـوى وعالقـات مـد وجـزر 

مـــع القـــوى المســـيحية الـــذين تعـــاملوا معهـــا وابلتـــايل لـــم تكـــن 

القــرون الالحقــة ســوى حلقــات ربــط تطفــو عــىل الســطح أحيانــا 

مـــواطن القـــوة وتختفـــي يف فـــرتات لتعـــود إىل الواجهـــة حســـب 

ا مسارات داخليـة خاصـة بكـل مجرايت األحداث اليت تحكمت فيه

  دولة ومسارات خارجية عكستها العالقات الدولية.

ـ ( ــــث عرشـــ ــــم احــــتالل ١٢٥٨ففــــي منتصــــف القــــرن الثال م) ت

طـــرابلس لمـــدة خمســـة أشـــهر كمـــا ســـقطت احلمامـــات ســـنة 

ابإلضـافة إىل احلملـة الصـليبية الثامنـة عـىل تـونس سـنة  )٢٠(م١٢٦١

م وتـدخلت ١٢٨٢سنة  م، كما احتل القل من قبل شارل دنجوا١٢٧٠

ــوراي يف  ـق رويج دي ل أســاطيل الصــقليني واألرغــونيني عــن طرـي

ـــة ســـنة  ـــة ســـنة ١٢٨٣جرب ـــة والمهدي م ابإلضـــافة إىل ١٢٨٧وقرقن

مــرىس اخلــرز (القــل) الــذي كــان مــوطن صــناعة الســفن والعمــل 

م "واحتملـوا أهلهـا ١٢٨٦القرصين ضـد رسدينيـا فـتم تـدمريه سـنة 

ــارا"  ــة فبقيــت إىل حــدود أرسى وأضــرموا بيوتهــا ن م  ١٣٣٥أمــا جرب

  )٢١(تحت السيطرة المسيحية.

وعلق الرحالة المغـريب العبـدري عـىل مـا شـاهده قـائال "ومـن 

ــا صــادفنا وقــت المــرور زورقــا للنصــارى ال   أغــرب المســموعات أن

تبلغ عمارته عرشـين شخصـا وقـد حصـروا البلـد حـىت قطعـوا عنـه 

كوهم للفــداء الــدخول واخلــروج وأرسوا مــن الــرب أشخاصــا فأمســ

أمـا عمليـة الغـزو  )٢٢(بمرىس البلد وتركناهم نـاظرين يف فـدائهم."

م فكـان ١٢٨٢اليت قام بها دوراي لسواحل المغـرب األوسـط سـنة 

مخططا لها من قبل القطالنيني ألهـداف تجاريـة نظـرا ألهميـة 

مينـــاء القـــل ومدينـــة قســـنطينة ابإلضـــافة إىل كـــل مـــن جزيـــريت 

  ن نقطتني إسرتاتيجيتني.قرقنة وجربة اللتان تمثال
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ويبدو أن احتاللهما كـان مقابـل التعـاون الـذي أبـدوه مـع أيب 

إســحاق وكانــت احلملــة القطالنيــة عــىل مدينــة القــل جــد قاســية 

فبالرغم من الزنال الذي وقع بـني اجليشـني وفـرار أغلـب السـكان 

إىل اجلبال المجاورة فقد تم أرس العديد من الرعااي واقتسام تلـك 

مة" من قبل اجلنود المشاركني يف احلملـة وقـد بيـع األرسى "الغني

دنـانري وتـم ١٠و٧أبثمان مختلفة فالرجال كان سعرهم يـرتاوح بـني 

 Roger deوكـان  )٢٣(االحتفـاظ ابألرسى مـن النسـاء واألطفـال.

Lorria  يقـوم ابعتــداءات  ١٢٨٣منـذ اسـتقراره بجزيـرة جربــة سـنة

ــــم تعيــــني ١٢٩٧متكــــررة عــــىل ســــواحل إفريقيــــة ويف ســــنة  م ت

أمــريال مقاطعــات أرغــون عوضــا  Bernat de Sarriaالمســمى 

وكلــف هــذا األمــريال اجلديــد القيــام ابلعمــل القرصــين  Rogerعــن 

غليونـــا والـــذي ٢٠معتمـــدا يف ذلـــك عـــىل أســـطوله المتكـــون مـــن 

اعرتض سفينة بلنسية كانت تحمل تجارا مـن بجايـة متجهـني إىل 

فــأرس كــل مــن كــان يف  ١٢٩٧ميورقــة يف شــهر ســبتمرب مــن ســنة 

المركب وبعد أشهر قام بمهاجمة السواحل التونسية وأرس عـددا 

  )٢٤(من سكان جزيرة جربة وجزر قرقنة.

إن تلــك األحــداث لــم تكــن منعزلــة عمــا كــان يقــع يف أمــاكن 

ســنة  إشــبيليةأخــرى بــبالد المغــرب واألنــدلس فتعرضــت مدينــة 

وع واخلطـف م إىل حصار بري وبحـري حيـث ذاق أهلهـا رش اجلـ١٢٤٧

"فاشــتد يف هــذه  والقتــل ويقــول ابــن عــذاري يف هــذا الغــرض:

السنة حصـارها وتمـألت مـنهم أنظارهـا وأقطارهـا وأخـذوا خلقـا 

كثريا مـن أهلهـا واختطفـوا يف األجفـان بعـض أطفالهـا وضـيقوا 

بها غاية التضييق ورموا احلجارة ابلمنجنيق وعـدموا المرافـق كلهـا 

ع خلــق كثــري وعــدمت األطعمــة مــن قليلهــا وجليلهــا ومــات ابجلــو

 القمح والشعري وأكل الناس اجللود وفنيـت المقاتلـة مـن العامـة

ولتوثيق هذه احلادثة خط أبو موىس هارون بن  )٢٥(وأصناف اجلنود

هــارون أحــد الشــعراء الــذين عاصــروا هــذه النكبــة قصــيدة رثائيــة 

  ذكرت تفاصيل احلدث وجاء فيها.

  فالبحر ابلمنشئات ارتج من ذعر

  والرب ابلمرهفات ارتاع فاكتتما 

  واستوطنوا القرب يف الوادي وقام لهم

  جرس من الفلك ال تشكو به السأما 

  فكم أسارى غدت يف القيد موثقة

    تشكو من الذل أقداما لها حطما 

  وكم صريع رضيع ظل مختطفا

  عن أمه فهو ابألمواج قد فطما 

  يدعو الوليد أابه وهو يف شغل

  ال وانسجما عن اجلواب بدمع س

  فكم ترى والها فيهم ووالهة

  ال يرجع الطرف إن حاورته الكلما 

  لهفي عليهم وما لهفي بمغنية

  عمن تبدل بعد النعمة النقما 

  يف كل حني ترى صرعى مجدلة

  )٢٦(وآخرين أسارى خطبهم عظما

م ١٣٠٠وغــري بعيــد عــن األنــدلس حــدث عمــل مشــابه يف ســنة 

وحمـــل معـــه  )٢٧(لوشــرياحيــث تمكـــن شــارل الثـــاين مــن احـــتالل 

شخصا إىل نـابيل وتـم سـجنهم إمـا بقصـد احلصـول عـىل فديـة  ٤٥٠

كبرية بشـأنهم أو السـتبدالهم ابألرسى أو كـذلك قصـد تحـويلهم 

أسـريا فقـد ١٠٫٠٠٠إىل عبيد أما ما تبقى من األرسى والبالغ عددهم 

عبـد ٢٥٠٠تم بيعهم أببخـس األثمـان وحصـلت نـابيل عـىل مـا ينـاهز 

ألطفـــــال والرجـــــال يف حـــــني كـــــان ببـــــاري مـــــا مـــــن النســـــاء وا

  )٢٨(عبد.٢٠٠يقارب

ــك  ــل المل ــدعم الكــايف مــن قب لقــد كــان القراصــنة يجــدون ال

) يحــــرتم Lorriaأبن أمريالــــه (١٣٠١األرغــــوين الــــذي صــــرح ســــنة 

ـ فقــام  االتفاقيــات والمعاهــدات المربمــة مــع الســلطان احلفيصـ

 ١٣٠٤-١٣٠٣ومـا بـني سـنة  ١٣٠٣بعمليات غـزو ضـد احلمامـات سـنة 

أغار عىل قصر زايد والمهدية وبونة وكان يف كل مرة يقوم ابلقتل 

والتدمري ويحمل معه عديد األرسى وخاصة من األطفال لبـيعهم 

ـرة صـــــقلية كمـــــا تمـــــت مهاجمـــــة  Pentellariaإمـــــا يف  أو جزيــــ

م يف ١٣١٤م وأرس عــدد مــن التونســيني ســنة ١٣٠٦صــفاقس ســنة 

م قــام قراصــنة ١٣١٦عــرض البحــر وحملهــم إىل صــقلية ويف ســنة 

    )٢٩(بمهاجمة بجاية.

كان الميورقيون كذلك يقومون بعمليات قطع وقرصـنة ضـد 

احلفصــيني يف فـــرتة ابـــن اللحيـــاين ولـــم يســـلم المبعـــوث اخلـــاص 

للسلطان احلفيصـ الطبيـب أبـو العبـاس ابـن عيشـون مـن األرس 

إىل الملــك األرغــوين جــاك الثــاين يف طريــق عودتــه إىل  ١٣١٢ســنة 

ــ ــة ول ــدخل الملــكإفريقي ويف إطــار  )٣٠(.م يطلــق رساحــه إال بعــد ت

التـوتر الــذي كـان ســائدا بـني كــل مـن أرغونــة وميورقـة كــان رعــااي 

بجايــة ضــحية هــذا الصــراع حيــث قــام الطرفــان أبرس العديــد مــن 

وتم تحـويلهم إىل عبيـد يف كـل مـن برشـلونة  ١٣١٦البجائيني سنة 

نصـــــل وبلنســـــية وميورقـــــة وأقـــــدم البجـــــائيني عـــــىل احتجـــــاز ق

ــ ا عــىل عــدم إطــالق رساح األرسى البجــائيني القطالنيــني احتجاجً

  م.١٣١٦وكان ذلك سنة 
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وخـــــالل تلـــــك التـــــوترات الـــــيت كـــــان مرســـــحها المتوســـــط 

والسواحل المغربيـة وخاصـة احلفصـية كانـت المبـادالت التجاريـة 

ــــني  ــــادل ب متواصــــلة وبقيــــت عمليــــات التحــــرش والعنــــف المتب

لكيـات احلفصـيني يف أرغونـة كمـا  الطرفني ذلك أنه تم مصادرة م

تواصـــل تصـــدي القراصـــنة البجـــائيني للهجمـــات الميورقيـــة ســـنة 

ــــة ( م.١٣١٩ ) تمكــــن األمــــريال األرغــــوين ١٣٢٠ويف الســــنة الموالي

Francesc Carroz  ـــد التونســـيني ورد الســـلطان مـــن أرس عدي

احلفيص بـإغالق فنـادق القناصـلة القطلـونيني لمـدة تسـعة أشـهر 

األرسى وأمــر تلــك احلمــالت شــبه المنظمــة  قصــد إطــالق رساح

وقد اندرجت يف إطار الضغوطات المبارشة عـىل احلفصـيني لفـتح 

األســـــــواق للمبـــــــادالت التجاريـــــــة وللـــــــزتود كـــــــذلك ابألرسى 

    )٣١(احلفصيني.

إزاء تلك الوضعيات تعددت الشكاوى احلفصية الموجهـة إىل 

رت األرغونيني بشكل خاص لالحتجاج عىل خـرق المعاهـدات وذكـ

ــــا وثيقــــة مؤرخــــة يف  ــــة ١٣٠٦مــــاي ١٣لن ــــداءات حــــاكم جرب م "اعت

ويف رسالة أخرى بعث بها أبو عبد الله األمري احلفيصـ  القطالين".

اتهــم القــوى األوربيــة بعلمهــا بمــا كــان يحــدث مــن خــرق لبنــود 

المعاهدات ومساهمة السـلطات الرسـمية األوربيـة بـدعم تلـك 

ّرفون يف القرصــلة ويف االخرتاقــات وتــذكر الوثيقــة"ورجالكم يتصــ

عمارة األجفـان الغزوانيـة المضـرّة للمسـلمني فـإذا أحلقـتهم أذّيـة 

من المسلمني مشوا إليكم وتشكّوا وقالوا: نحن رجالك ورعيّتك 

  )٣٢(وضّرنا صاحب البحر بحضرة تونس"

وذكر ابن بطوطة الذي مرّ بإفريقية يف شهر أفريل من سـنة 

عض التونسيني صـغرية ونـزل م أنه ركب البحر يف قرقورة لب١٣٤٩

بجربـــة وســـافر المركـــب المـــذكور إىل تـــونس فاســـتوىل العـــدو 

ــا   )٣٣(عليــه ـرة رسديني ــا شــهادته يف وصــف مــرىس جزـي كمــا أفادتن

الــذي كــان عجيبــا عــىل حــد قولــه "عليــه خشــب كبــار دائــرة بــه ولــه 

مـــدخل كأنـــه ابب ال يفـــتح إال منها"ونقـــل لنـــا كـــذلك مـــا أصـــاب 

  )٣٤(علموا بعزم أهلها عىل أرسهم."المسافرين من رعب حني 

وأمـام العجـز الــذي بـدا عليــه المغاربـة ضــد القطالنيـني خــالل 

ـ يف المجــال البحــري وخاصــة  ـ والرابــع عرشـ ــث عرشـ القــرنني الثال

ـرة جربـــة أصــبح هـــاجس  ابلســواحل اإلفريقيـــة منــذ احـــتالل جزـي

اخلوف والقلق واإلرهاب الذي انترش بني سكان السواحل بشكل 

ى ببعضهم إىل االدعـاء عنـد أرسه أبنـه أصـيل جزيـرة خاص مما أد

جربة لإلفراج عنه كما تمزيت العالقات السياسية ابنعـدام الثقـة 

المتبادلــة ممــا أثــر عــىل التجــارة بــني الطــرفني الــيت مــن أسســها 

الســلم والثقــة ولهــذا فــإن المعاهــدات المربمــة لــم تكــن ســوى 

فاقـات بمثابـة إلزام للطـرف المغـريب يف حـني كـان خـرق تلـك االت

  )٣٥(عادة متواصلة من قبل األوربيني.

إن القطلــونيني واألرغــونيني والبلنســيني والميــورقيني كــانوا 

يقومون ابلنشـاط القرصـين وتعلـن السـلطات الرسـمية ظـاهراي 

الزتامهــا ابلقــانون والمعاهــدات المربمــة مثلمــا أشــارت إىل ذلــك 

كـــان يثبـــت الوثيقـــة االحتجاجيـــة الســـابقة الـــذكر ولكـــن الواقـــع  

ــت مغــامرات القراصــنة قــد أدت إىل مشــاركة  العكــس حيــث كان

فعليـة للسـلطة السياسـية مـن خــالل فـرض مـا يسـمى ابخلمــس 

المخصص للملك من الغنائم الـيت كـان يحصـدها القراصـنة وهـو 

نفـــس المبـــدأ الـــذي كـــان ســـائدا عـــىل مـــا يبـــدو لـــدى احلفصـــيني 

    )٣٦(وسلطات تلمسان.

ل النصـــف األول مـــن القـــرن وأشـــار أحـــد الدارســـني أنـــه خـــال

الرابــع عرشــ كــان القطالنيــون قــد حــافظوا عــىل نفــس العالقــات 

ــك  ــت تل ــالد المغــرب وكان ــة وابيق أجــزاء ب ــيت ربطــتهم بإفريقي ال

العالقات متعددة الوجوه حيث توفرت جملة من العناصر تمثلـت 

يف التجــارة والقرصــنة وفــرتات الهدنــة والميليشــيات العســكرية 

لعبوديــة. ومثلــت تلــك العناصــر مجتمعــة، المكــون ابإلضــافة إىل ا

األسايس للعالقـات بـني األطـراف الـيت ذكرنـا ولكـن القطالنيـني 

اتجهــوا أكــرث نحــو إفريقيــة ويعــود ذلــك إىل أغــراض ثــالث: قــرب 

ـرة جربــة وجــزر قرقنــة  ـرة صــقلية مــن إفريقيــة واحــتالل جزـي جزـي

  م.١٣٢٤-١٣٢٣يف سنة ابإلضافة إىل غزو جزيرة رسدينيا 

 ن بالد المغرب بقيت يف أذهان حكام أوراب المسيحية مجاالً إ

ــــداد حــــروب االســــرتداد رغــــم العامــــل التجــــاري والمصــــاحل  المت

المشـــرتكة الـــيت ربطـــت الطـــرفني المســـييح والمغـــريب إذ أعتـــرب 

القرنان الثالث والرابع عرش العصـر الـذهيب للتجـارة الكـربى إال أن 

كــرة احلــرب الصــليبية االحتفــاظ بمصــطلحات فــرتة االســرتداد وف

ـــت تجـــري بـــني  ـــيت كان ـــا إىل جنـــب مـــع المفاوضـــات ال بقيـــت جنب

الطرفني وال تتعلق المسألة ابلبحث عن نفوذ اقتصـادي فحسـب 

  )٣٧(وإنما يبدو أن فكرة احتالل مناطق جديدة بقيت واردة.

كانـــت حمـــالت القراصـــنة ضـــد مدينـــة احلمامـــات بـــني ســـنيت 

م وكانـت ردود الفعـل ١٣٦٠م ثم تونس وسوسة سنة ١٣٦٠و ١٣٥٩

ـــ ـــات المصـــادرة أحيانً ـــبعض الســـفن احلفصـــية ال تتجـــاوز عملي ا ل

القطلونية أو اعرتاض السفن القريبة من السواحل وذلـك لعجـز 

ـ عــــىل مجــــاراة التطــــور األوريب يف صــــناعة  األســــطول احلفيصـــ

م كانــت الغــزوة الفرنســية اجلنويــة ضــد ١٣٩٠أمــا ســنة  )٣٨(الســفن.

ة شـهرين إال أنهـا ابءت ابلفشـل كمـا المهدية الـيت حوصـرت لمـد

م مــن قبــل ١٣٩٩م ثــم بونــة ســنة ١٣٩٨تــم مهاجمــة تــدلس ســنة 

ضـد قرقنـة ) Alfonso V( األسطول البلنيس والميـوريق وتـدخل
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م ابإلضـافة إىل العمـل الرهيـب الـذي ١٤٣٢م وضد جربة ١٤٢٤سنة 

  )٣٩(م.١٣٥٤قام به فيليب دوراي ضد طرابلس سنة 

جمة عبد الله الرتجمان شاهد عيان عىل وكان قائد البحر والرت

بعض أعمال القرصـنة الـيت حـدثت بمينـاء مدينـة تـونس يف فـرتة 

ا أيب فارس عبد العزيـز أصـبح قائـد البحـر والرتجمـة وذكـر أن مركبًـ

لقوم موسوقا بسلع المسـلمني فلمـا أرىس ابلمـرىس دخـل عليـه 

مركبان مـن صـقلية فأخـذوه حلينـه بعـد أن هـرب المسـلمون منـه 

  )٤٠(برقابهم واستوىل النصارى عىل أموالهم"

ا إن واقع القرصـنة األوربيـة آنـذاك ال يختلـف عمـا كـان سـائدً 

ـ مثلمـــا ذكــرت الوثــائق الرســمية الـــيت  خــالل القــرن الثالــث عرشـ

 أكـــدت عـــىل وصـــول مســـطحان للبيشـــانيني إىل مـــرىس تـــونس:

"أحــدهما يســمى األركليــوس واآلخــر يســمى الكرناطــة ومعهمــا 

فوجــدوا ابلمــرىس ثالثــة مراكــب للمســلمني أحــدهم   زوج قطــايع

ـ لإلقــــالع وفيــــه جميــــع وســــقه وجميــــع التجــــار والركــــاب  تيرســـ

والمركبان فيهما بعض الوسق فأخـذوا ثالثـة مراكـب للمسـلمني 

المــذكورة بجميــع الوســق وجميــع التجــار والركــاب وقتلــوا جماعــة 

مــن المســلمني ســوى مــن رمــى نفســه إىل البحــر فمــات غريقــا 

ـ وانتهكــــــوا حــــــرمتهم وفضــــــحوا وجــــــرح مــــــ نهم مــــــا ال يحىصـــــ

حريمهم...فبعــد اخلطــب الطوـيـل معهــم مــا ردوا المســلمني عــىل 

أســوء حالــة مــن اجلــراح والعــري دون أن يرتكــوا لهــم شــيئا مــن 

رحــالهم وأمــوالهم وردوا المــركبني الــذين فيهمــا بعــض الوســق 

   )٤١(.)١٢٠٠هـ/٥٩٦وأقلعوا ابلمركب الثالث...(عام 

ل القرصنة والتعـدايت الـيت كانـت تحـدث يف ويبدو حل مشك

المــوائن اإلفريقيــة لــم يكــن يــتم تســويتها بشــكل رسيــع وإنمــا 

يحتاج ذلـك إىل مراسـالت متبادلـة قصـد التوضـيح والرشـح وهـو 

مــا حــدث يف هــذه القضــية الــيت عرضــتها الوثيقــة المشــار إليهــا 

أعـــاله وكـــان احلفصـــيون ملزمـــون عـــىل مـــا يبـــدو بتقـــديم احلجـــج 

ــــ ــــد صــــحة شــــكواهم كمــــا هــــو الشــــأن ابلنســــبة الكافي ة لتأكي

ـريني. ــة مــا يــيل: "يقــول  للموحــدين والزـي ونقــرأ يف الوثيقــة التالي

شهداء هـذا العقـد الـذي نعلمـه ونشـهد بـه أن المسـطحات الـيت 

أخذت مركب الرايس مسعود بوادي تـونس يف شـهر شـوال مـن 

ســـنة ســـت وتســـعني وخمســـماية نعلـــم أن جميـــع مـــن كـــان يف 

لمذكور إنما هم من أهل مدينة تونس وابديتها وحجـاج المركب ا

وصلوا من المغرب ولم يكن فيه مـن اإلسـكندرية إال رجـل واحـد 

  )٤٢(ولم يكن معه إال يشء يسري فهذا الذي نعلمه ونشهد به.."

م) ١٣١٣ويف عقد الصلح المـؤرخ يف بدايـة القـرن الرابـع عرشـ(

ـ أبــو يحــىي زكــراي وبيشــة نجــد  فيــه بعــض  بــني الســلطان احلفيصـ

النقــــاط اخلاصــــة ابلتجــــارة وكــــذلك ابلقرصــــنة واألرس ونقتطــــف 

"أن يكـون كـل تـاجر مـنهم غـري ممنـوع مـن السـفر  النقاط التاليـة:

عنـد تخلصــه يف احلضــرة العليـة...وأن يكــون مــن يصـل معهــم مــن 

غــريهم مــن التجــار لــه مــا لهــم وعليــه مــا علــيهم...وأن يكــون لهــم 

بـزنولهم فيـه ال يشـاركهم فيـه ببونة حرسها الله فندق يختصون 

ــدهم يف حضــرة   ــه عــىل عوائ غــريهم مــن النصــارى وأن يجــروا في

تـــونس حرســـها اللـــه وكـــذلك يف قـــابس وصـــفاقس وطـــرابلس 

...وعــىل أنهــم ال يشــرتون ممــن يقطــع عــىل المســلمني شــيئا وال 

من أرساهم ومىت وجـد أبيـديهم يشء مـن سـلع المسـلمني الـيت 

  ")٤٣(منهم بغري عوض.أخذت لهم أو أرساهم أخذ ذلك 

مـاي سـنة  ١٦كما الزتم احلفصيون يف عقـد الصـلح المـؤرخ يف 

"ال يصل إىل بالدهم الساحلية وال إىل أي جـزرهم  م ابلتايل:١٣٥٣

جفــــن حــــريب لضــــررهم مــــن احلضــــرة العليــــة مــــدة هــــذا الصــــلح 

ــــه مــــىت عطــــب لتجــــارهم مركــــب يف ســــاحل مــــن  المذكور...وأن

ىل مـن قـرب مـن سـكان الـبالد السواحل اإلفريقية وما إليهـا فعـ

المــذكورة حراســتهم بغــري إجــارة حــىت يخلصــه أصــحابه وال يــؤدون 

وذكــرت لنــا وثيقــة  )٤٤(يف حمــل ســلعهم إال مــا جــرت بــه العــادة..."

ـــزتام احلفصـــيني والبيشـــانيني بضـــرورة "مكافحـــة  ســـلم أخـــرى ال

"إذا خــرج جفــن أو مركــب مــن  القرصــنة" ونــص ذلــك االتفــاق أنــه:

يقطـع أو يحـدث رشا  يني أو من نظرهـا يف البحـرمراكب البيشان

عــىل المســلمني فعــىل البيشــانيني أن أيخــذوا اجلفــن أو المركــب 

ويقتلــوا مــن فيــه وتســلب أمــوالهم حيــث كانــت ببيشــا أو نظرهــا 

ويسلم ذلك للديوان المذكور وإن عمرت أجفان مـن جهـة المقـام 

عانـة العيل يف طلب قراصـنة فعـىل البيشـانيني أن يعمـروا يف اإل

يف ذلــك ويتوجهــوا حيــث يــؤمروا مــدة إرادتهــم وإن عمــر احــد مــن 

البيشــانيني جفنــا مــن الــبالد المــذكورة  فعليــه أال يضــر أحــدا مــن 

المسلمني الذين من احلضرة العلية وال من سائر بالدهـا وال يضـر 

المسلم المسافر من احلضرة العلية أحد من البيشانيني وأن مـىت 

ىس احلضرة العلية أو ما إليها من الـبالد ما وصل عدو بيشاين لمر

فعــىل البيشــانيني المقيمــني ابحلضــرة العليــة اإلعانــة للمســلمني 

  )٤٥(.واخلروج معهم لقتال عدوهم"

ا لمـــا وفرتـــه القرصـــنة مـــن مـــوارد هامـــة وأعـــداد مـــن ونظـــرً 

العبيد الذين 1/5أبن يكون خمس  ١٤١٥األرسى أتخذ قرار يف سنة 

نة الصــقليني تعــود لفائــدة أمــريال يــتم أرسهــم مــن قبــل القراصــ

الغنيمـــة لمصـــاريف التســـليح وتجهـــزي  1/3صـــقلية بعـــد أن أيخـــذ 

السفن وحني تخرج سفينة من صقلية للغزو فـإن األمـريال أيخـذ 

فلوران عىل كل عبد يباع ويمنع تصدير العبيد مـن اإلمـارة بـدون  ٢

وقد شارك ملك نابيل كذلك يف حـرب  ترخيص وإذن من األمريال
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مغـريب مـن سـواحل بـالد ٣٠٠مـن أرس  ١٤٦٧صنة فتمكن سـنة القر 

  )٤٦(المغرب وتم استعبادهم.

إن كــل المبــادالت اإلســبانية اإلفريقيــة ســواء تعلــق األمــر 

ابلبرش أو البضائع كان لها دافع وحيد يتمثـل يف الرغبـة يف الـربح 

وجشع الرثوة وحسب المصادر المسيحية المعاصرة لتلك الفـرتة 

تـــوفر اجلـــرأة واجلاهزيـــة الســـتعمال العنـــف وأن فإنـــه يكفـــي أن ت

يكون المرء صاحب حيلة وأال يكون مـرتددا أمـام الوسـاوس لـيك 

ـرددون األغــاين  يغــامر ويتجــاوز الصــعاب وكــان طــاقم الســفن ـي

ســواء كــان ذلــك عنــد انتهــاء مهــام غــزوهم أو عنــد طــي أرشعــة 

سفنهم غري آبهني ابلمخاطر وغري مبالني لما يحدث معتمـدين يف 

ذلك عىل ثقتهم يف سالحهم وقوتهم والله الـذي ال يـتخىل عـنهم 

  )٤٧(ليشد أزرهم عند غضب البحر أو عند مداهمة العدو.

ــــ عنوانـــــه  ولـــــدينا نـــــص يعـــــود إىل القـــــرن اخلـــــامس عرشـ

" وهــو يــرتجم عــن تلــك العقليــة الــيت   Le Victorieux"المنتصــر

ـــف مراحـــل االســـتعداد للعمـــل  ـــني لنـــا مختل ـــت ســـائدة و يب كان

ــة القر  ــة احلربي ــيت اســتهدفت خــالل كامــل العملي صــين والمــدن ال

المنظمــة مــن قبــل الملــك األرغــوين ضــد ســواحل بــالد المغــرب 

ا ألهميـــة الـــنص فإننـــا نـــورد أهـــم المحطـــات الـــيت توقـــف ونظـــرً 

  )٤٨(قائد تلك احلملة. Péro Ninoعندها 

أشــار صــاحب المؤلــف أن ســبب تلــك احلملــة تعــدد الشــكاوى 

األرغوين والمتعلقة ابلقراصنة القشتاليني  اليت وردت عىل الملك

الــذين كــانوا يعيثــون فســادا يف المتوســط الرشــيق وبنــاء عــىل 

وجّهزه بعدد مـن الغليونـات يف  Ninoذلك، قام الملك ابستدعاء 

مدينة اشبيلية كما أمره أن يقوم ابختيار بحـارة جيـدين ذوي خـربة 

وضــع عــىل  يف العمــل البحــري للقيــام بتلــك المهمــة الرســية وقــد 

وعـــدد مـــن   ذمـــة ذلـــك القرصـــان ومجموعتـــه أســـلحة متنوعـــة

الغليونات ومجدفني مختصني ابإلضافة إىل سفينة رشاعية كمـا 

حمل معه كمية من القطع الذهبية والفضـية ليقـوم بصـرفها يف 

ثالثـون شخصـا ابإلضـافة إىل   Ninoالدول األجنبية وكان برفقـة 

  )٤٩(.Fernando Ninoأحد أقرابئه المسمى 

كان خروج القرصان من كورية الموجودة قرب الـوادي الكبـري 

مدينـة -مضـيق جبـل طـارق-قـادس-أبسبانيا ثم العبور إىل برّميدا

ـرة رشيـــــــــش (-جبـــــــــل طـــــــــارق-طريفـــــــــة ـــــــ  -)Algazirasجزـي

Almonissar- وتم الوصـول إىل مالقـة يف منتصـف شـهر مـاي-

ة أيـن بـدأ البحـث عـن المغاربـ-ساحل بالد الرببر-المرية-قرطاجنة

ـــزتود ابلمـــاء بعـــد معركـــة  grottes Alcoçébarيف كهـــوف  وال

طاحنــة ثــم الوصــول إىل جــزر احلبيــب (قــرب وهــران) للبحــث عــن 

ثـم توجـه إىل مينـاء طولـون   -المغاربة وقفل راجعا إىل قرطاجنة

برسـدينيا حيـث  Orestanoو اتجـه بعـد ذلـك إىل مينـاء -الفرنيس

-د من المسـيحينيعلم أن بعض قراصنة إفريقية قاموا أبرس عد

وعنــد الوصــول إىل جزـيـريت زمــربة -ومــن ثــم اخلــروج ابتجــاه تــونس

ثــم الهجــوم عــىل -وزمربتــة بقــي القرصــان هنــاك لمــدة عرشــة أايم

 ميناء مدينة تونس.

وتبدو األحداث اليت دونهـا الـنص والمتعلقـة بمهاجمـة مينـاء 

حلق الوادي مهمة ذلك أن احلملة قد انطلقت من جزيـرة رسدينيـا 

ـريت زمـــربة(وبق  Elيـــت تلـــك المجموعـــة مـــن القراصـــنة يف جزيــ

Gemol)وزمربتـــة (El Gemolin ـــم تمـــت ) لمـــدة عرشـــة أايم ث

مباغتــة مينــاء مدينــة تــونس ودارت هنــاك معركــة عنيفــة حســب 

ـــد المســـلمني مـــن رعـــااي الســـلطان  ـــنص ذهـــب ضـــحيتها عدي ال

احلفيص عىل الرغم أن عـدد الفرسـان المـدافعني عـن المدينـة قـد 

وأّرخ الراشـــدي عـــىل مـــا يبـــدو لتلـــك العمليـــة  )٥٠(فـــارس.٫٠٠٠١٠بلـــغ 

ــه ــة مــن  : القرصــنية بقول ــبعض الســواحل القريب ــزل النصــارى ب "ن

ا وجـاءوا برؤوسـهم إىل ا كبـريً تونس فقتل المسلمون منهم عددً 

  )٥١(.المدينة"

ا ذكرت مناقـب بـن عـروس حسـب وخالل نفس الفرتة تقريبً 

توجهـا إىل اإلسـكندرية شاهد عيان "أن مركبا سافر من تونس م

بمن فيـه مـن التجـار فبينمـا هـو يف مـرىس طـرابلس وإذا بسـفن  

تسع أو ثمان جلنس آخر مـن النصـارى دخلـوا عليـه وبـني اجلنسـني 

ــا إذ ذاك  عــداوة عظيمــة فكــان بيــنهم قتــال عظــيم شــاهدته وأن

بطرابلس فأخذوه بعد جراح وقتل وكان سبب أخـذه عـىل مـا كنـا 

قلــة البــارود عنــدهم وإال فالمركــب نســمعه مستفيضــا هنالــك 

عظــيم مكمــل مــن العــدد ثــم لمــا صــار المركــب عــىل ملــك آخذيــه 

ــــه   ــــن ســــلع المســــلمني ســــافر أرابب الســــلع في ــــري م ــــه كث وفي

  )٥٢(.كارين"

م ذكر ابن عبد الباسـط عنـدما ١٤٦٦ويف شهر جانفي من سنة 

كان بوهران وجود أربعة مراكب للفرنج جـاءت مـن جهـة المغـرب 

لنــوايح بخــارج وهــران إليهــا بــل وأرجــف بــوهران أن ففــزع أهــل ا

هذه المراكب مشحونة ابلمقاتلـة وأنهـم قصـدوا أذى المسـلمني 

ثم اجتازت تلـك المراكـب ولـم تعـرج جلهـة وهـران وال سـواحلها "  

ثم بلغنـا اخلـرب أبنهـا أخافـت السـبل بنـوايح بجايـة وأخـذت ابلمـارة 

ويذكر كذلك ما حدث ببجاية عنـد  . وأرست الكثري من المسلمني"

دخولهم إىل الساحل ونزلوا من المركب هرب من رآهم ظنا منـه 

للفــرنج وأنهــم غــريوا هيئــاتهم حيلــة ألخــذ  أن "المركــب قرصــال

المســلمني" ويضــيف "فصــرنا نصــيح علــيهم مــن البعــد ونكلمهــم 

ابلعـــريب ونقـــر ابلشـــهادتني وهـــم ال يلتفتـــون إلينـــا وال يعرجـــون 

  )٥٣(" علينا
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ا وكــان الفقهـــاء إن اخلــوف مــن الســـفر يف البحــر كــان واقًعـــ

وعىل رأسهم ابن عرفة قـد أفـىت بضـرورة عـدم اسـتعمال مراكـب 

وهو ما -النصارى وحبذ السفر يف الرب عىل مشقة السفر يف البحر

ـــه للحـــج ســـنة  ـــد ذهاب ـــه عن ـــام ب ـــ-م١٣٦٥ق ـــة" حفاًظ ـــىل "كرام ا ع

لمني الــراكبني ألنــه "يغــدر النصــراين المســ )٥٤(المســافر المســلم

معــه فــال يحــل ألحــد أن يتعــرض ألمــوالهم إال عــىل وجــه الفــداء 

ــه  )٥٥(ألراببــه كاللصــوص" عــىل حــد تعبــري الــربزيل. ــو عبــد الل أمــا أب

م) الـــذي "أدركـــه  ١٣٧٥محمـــد بـــن أيب يحـــىي أيب بكـــر الفـــايس (ت.

المبيت يف بلد احلمامات اليت ما زال عدو الله يـزنل بهـا فخـاف أن 

ا الدين تزنل ابلبلد وأيخذونه أسـريا فبقـي سـاهرً  أبروطة من عدو

وذكـر ادورن يف  )٥٦(الليل كله وأكرث من قراءة القرآن وهـو خـائف"

رحلتـــه أنـــه توجـــد ابلقـــرب مـــن ســـور مدينـــة المنســـتري صـــخرتان  

ــة  ــا دخــول المدين ــذكر الســكان أنهمــا ســفينتان حاولت ــان وي كبريت

ينتني إىل خلطــف أهلهــا فخــرج األوليــاء الصــاحلني وحولــوا الســف

  )٥٧(صخرتني وبقيتا عىل تلك الصورة إىل اليوم.

ويف نفــس الفــرتة ذكــرت مناقــب بــن عــروس روايــة المــدعو 

ا إىل  احلاج أيب احلسن عيل النفايت الذي خرج من طـرابلس متوجًهـ

وكـانوا يف قـارب فلمـا انتهـوا إىل  تونس برفقـة أربعـة عرشـ رجـالً 

ــع ســفن للنصــار  ى قــد توجهــوا مــرىس رأس المخــزب اعرتضــهم أرب

ألخذهم ولم يجد ذلك المسافر إال اللجوء للويل بن عروس قائال 

"وناديــت اي ســيدي نهيتــين أن أذكــرك إال عنــد الشــدائد وأي شــدة 

أكرب من هـذا األرس والكبـل والـذل بـني أعـداء الـدين فمـا أتممـت 

ــــد  ــــارب ومعــــه ســــيدي محم ــــدي يف الق الكــــالم إال والشــــيخ عن

رأيس وقـــاال يل ال تخـــف ال أبس شوشو...فوضـــعا أيـــديهما عـــىل 

  )٥٨( ونجانا منهم بربكة التجايئ إىل الشيخ." عليك...

نستشف من خـالل مـا ذكرنـاه سـابقا ومـا بينتـه لنـا المصـادر 

ـــ ـــا معقـــدً المختلفـــة واقًع ـــه كـــان مفروًض ا عـــىل الطـــرفني ا إال أن

ـ واألوريب فقــد طغــى عــىل تلــك الفــرتة منطــق التنــافس  احلفيصـ

المغربيــة كمــا ســاهم -لعالقــات األوربيــةالــذي صــار يــتحكم يف ا

ـــام  ـــرثوة واغتن ـــاحر عـــىل التجـــارة يف جمـــع ال ـــافس والتن ذاك التن

  الفرص.

فكانت القرصنة والقطـع البحـري األوريب ال يخضـعان إىل أي 

قانون أو عقيدة وإنما الدافع كان الربح السـهل والرسـيع والـذي 

حلية المغربيـة ال يتطلب إال اجلرأة والمغامرة الجتياح المدن السا

واعرتاض رعااي بالد المغرب يف عـرض البحـر بهـدف احلصـول عـىل 

غنائم متنوعة لعل أهمهـا األرسى الـذين يـتم تحـويلهم إىل عبيـد 

وكــان هــذا الســلوك القرصــين متبعــا كــذلك مــن قبــل المغاربــة 

الــــذين ورغــــم عــــدم مجــــاراتهم للتطــــور البحــــري األوريب فــــإنهم 

ليـــات األرس حـــىت أصـــبح هنـــاك  يقومـــون ابلوســـائل المتاحـــة بعم

تقليد يف التعامل مع مشكل األرس واالستعباد بنفس الطريقـة  

    )٥٩(ا.تقريبً 

هكذا بدا لنا الوضـع خـالل الفـرتة الفاصـلة بـني القـرن احلـادي 

ــل  ــة تحل ــاريخ بداي ـ وهــو ت ـ وصــوال إىل القــرن اخلــامس عرشـ عرشـ

منظومة الدول المغربية ولعل الوضـعية الـيت سـادت المتوسـط 

ـــم تكـــن حســـب  لك يف القـــرن المـــوايلكـــذ ) ل (الســـادس عرشـــ

اعتقادنــا إال تواصــال مــع الفــرتة الســابقة وخاصــة بعــدما أصــبح 

سـبان المتوسط مجاال لصراع جديد بـني كـل مـن العثمـانيني واإل

للسيطرة عـىل دول فشـلت يف احلفـاظ عـىل توازنهـا أمـام تصـاعد 

نسـحاب م وا١٤٩٢المد المسييح خاصة بعد طرد األندلسيني سـنة

ولعـــل تلـــك الوضـــعية  القـــوى التقليديـــة (الـــدويالت اإليطاليـــة).

الصـــــعبة لـــــبالد المغـــــرب قـــــد زادت يف تنـــــامي عمليـــــات األرس 

واالســتعباد وكــان ذلــك العــدد الكبــري مــن األرسى الــذين تحصــل 

علــيهم األوربيــون ينظــر إلــيهم ابعتبــارهم العــدو المبــارش للــدول 

بيد إىل نهاية لتجارة العالمسيحية وهو ما جعل المتوسط مجاال 

  القرن السادس عرش.

القرصــــنة األوربيــــة خــــالل القــــرن ثالًثــــا: 
  السادس عرش

 ١٥٠٢و ١٤٩٩كانت احلرب بني تركيا والبندقيـة قـد انـدلعت بـني 

وبدأت احلـرب تلقـي  ١٥٠٣و ١٥٠٢وتلتها حرب بني نابيل وفرنسا بني 

بظاللهــــا بــــني قــــوى مختلفــــة وكانــــت عمليــــات حشــــد اجلنــــود 

عمال مختلـــف المراكـــب والســـفن لنقـــل المـــؤن والعـــدة واســـت

والعتـاد خـري دليــل عـىل التوجــه أكـرث للتوسـع واحــتالل منـاطق لــم 

  اسية.يعد بإمكانها أن تصمد للشلل الذي أصاب مكوناتها األس

جنـدي ولنقـل هـذا العـدد الكبـري ٢٠٫٠٠٠فالبندقية قامت بحشـد 

اسـبانيا  تم اسـتغالل حـىت مراكـب صـيد الـنت وكـان التنسـيق مـع

ــــغ قــــدره  ــــك بمبل ــــف ذل ــــالد المغــــرب وكل ــــام بغــــزو مــــدن ب للقي

ـــا مملكـــة أرغـــون ب٣٥٠٫٠٠٠ ـــا ســـاهمت فيه ـــا  ٢٠٫٠٠٠دوك ـــا كم دوك

ــب ملــك صــقلية بمبلــغ  ــا ســنة ٢٥٫٠٠٠ســاهم منكــادا نائ  ١٥٠٩دوك

وكانــت احلــرب الكــربى الــيت تــم التحضــري لهــا ضــد طــرابلس حيــث 

ــادة  ١٥١٠دارت ســنة  ــة بقي و  Gonsalvo Fernandezحــراب رهيب

Bernardo de Vilamari  وLuis de Requenses  فاحتلــت

  يف شهر أوت. Saint Jacquesالمدينة يوم عيد 

كـــان اشـــتداد احلـــرارة يف ذلـــك الشـــهر قـــد دفـــع الســـكان إىل  

ــدمري كــل نقــاط المــاء لمواجهــة العــدو وللتخفيــف مــن اخلســائر  ت

ل وهــي عمليــة يلجــأ إليهــا الضــعفاء لمقاومــة المــوت وقطــع ســب

احلياة عىل العـدو وهـو ابلفعـل مـا أدى إىل ترهيـب محـدود ولكنـه 
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عميــق األثــر عــىل المــرىض واجلــرىح وصــادفت تلــك الغــزوة موجــة 

 ١٥١٠قحط امتدت لستة أشهر حىت أن قائد احلملـة تـرك يف خريـف 

جنـدي وكـل اجلـرىح ألنـه لـم يـدفع لهـم أجـرهم وشــب  ٣٠٠٠هنـاك 

بح المـاء يبـاع مـن قبـل الهلع والفوىض داخل اجليش الغازي وأصـ

بعض اجلنود مما أدى إىل تمـرد العديـد مـنهم وخـريوا اجلحـيم عـىل 

  )٦٠(البقاء هناك عىل حد قول أحد شهود المعركة.

ــــا  ١٥١١ويف ســــنة  التحضــــريات  Pelegrin Venierنقــــل لن

ــت أكــرث حســما مــن ســابقاتها، إذ  ــة والــيت كان اجلديــدة لتلــك احلمل

السـفن واجلنـود واحتيـاط هـام  وصل من مختلف البالد االسبانية

مـن اللحــم المملـح وكميــات كبـرية مــن اجلـنب واخلــرب ابإلضــافة إىل  

 ١٠٫٠٠٠كميات كبرية من الماء الـيت جمعـت يف كـل المـوائن فكانـت 

طـــن يف كالبـــر وذلـــك ألن  ٣٠٠٠يف بلرمـــو و ٣٠٠٠طـــن يف نـــابيل و

  )٦١(ا.الصيف كان رهيبً 

م ١٥٠٥بتمرب سـنة اتخذت احلملة لون احلركة الصـليبية ففـي سـ

م اســتوىل ١٥٠٩مــارس ١٧احتلــت أوىل الفــرق المــرىس الكبــري ويف 

شــخص وذكــرت  ٨٠٠٠الكونــت بيــدرو دي نافــارا عــىل وهــران وأرس 

عقـــود المـــوثقني األســـبان أن مـــراي أصـــلها مـــن وهـــران وعمرهـــا 

يف مدينــة بلنســية  ١٥٠٧ســنة وعرضــت للبيــع يف شــهر ســبتمرب ١٨

دت هــذه األســرية أنهــا قــد مــن قبــل تــاجر أصــيل طليطلــة وأكــ

أرست يف بلــدها ثــم اقتيــدت إىل طليطلــة حيــث اشــرتاها التــاجر 

م وعقـد يف ١٥١٠المذكور كما احتلت بجاية دون مقاومة تذكر سـنة 

شــهر مــاي مــن نفــس الســنة اتفاقيــة مــع ســلطان تــونس أعلــن 

  )٦٢(.اإلسباينفيها تبعيته للملك 

ن نظرياتهـا ا مأما مدينة طرابلس فلم يكن نصيبها أقل حظً 

ــة  ــد احلمل ــر قائ ــا أعــاله وقــد ذك  Pedroمــن المــدن المشــار إليه

Navara  من العرب وأرس أكـرث مـن سـتة آالف" أمـا ٥٠٠٠أنه "قتل

Battistino de Tonsis :أنـه أرس  الذي شـارك يف احلملـة فقـال"

ــا  ١٠٫٠٠٠شــخص مــن مجمــوع  ٥٠٠٠مــنهم حــوايل  ســاكن أو أكــرث أم

إال القليـل الـذي تخطـى السـور مـن  البقية فقتلوا ولم يـنج مـنهم

أمــا األعــداء فقــد قتلــوا رش قتلــة وحوصــر  جانــب احلــي اليهــودي...

األحياء يف القلعة والمسجد وقد تمكنوا بعد ذلك من االسـتيالء 

عليه ابلقوة بعد قتال مريـر وأرس الشـيخ مـع أوالده وزوجتـه كمـا 

ــذين  ١٥٠أطلــق رساح  مســيحيا وهــم مــن أرسى وخــدام العــرب ال

جدوا يف اخلنادق مصـفدين وذكـر تقريـر لشـخص مجهـول شـارك و

يف األحداث رواية أخرى أبن القـتىل مـن العـرب كـانوا سـتة آالف 

ا وأغلـبهم ا مسـيحيً أسـريً  ١٧٠وتـم إطـالق رساح  ١٠٫٠٠٠وأرس حوايل 

  )٦٣(من الصقليني والمالطية."

وتــــم حمــــل آالف األرسى بعــــد احــــتالل مدينــــة وهــــران إىل 

أرغـــــون وكـــــذلك الشـــــأن ابلنســـــبة ألرسى أســـــواق رسدينيـــــا و

طـرابلس الــذين حملـوا إىل إيطاليــا وقــد ذكـر قنصــل البندقيــة يف 

وصــول "عديــد العبيــد الــذين تــم بــيعهم  ١٥١٠ســبتمرب  ١٤نــابيل يــوم 

ـوم  عبــد  ١٤٠٠ســبتمرب بيــع ٣هنــاك" أمــا قنصــل ابلــرم فــذكر أن "ـي

ط دوكــا وتــم أخــذ كــل القيمــة إىل الــبال ٢٥و ٣بقيمــة تــرتاوح بــني 

ــوم  )٦٤(الملـــيك". ـــائق عبـــدا اســـمه  ١٥٢١جـــانفي ٢٥ويف ـي ذكـــرت وث

إبـراهيم أصــيل مدينــة بجايـة الــذي ذكــر أنـه أرس مــن قبــل ســفينة 

سنوات مما يعين أن تاريخ أرسه كان ٨من مالقة وكان ذلك منذ 

أمـــا يـــوم  Johan Marchم وهـــو عـــىل ملـــك التـــاجر   ١٥١٣ســـنة 

ـــة أرسى   Johan Beneytoم فقـــد عـــرض التـــاجر ١٤/٧/١٥١٧ ثالث

ســنة، محمــد بــن ٣٠عــيل عمــره  أصــييل تــونس وهــم عــىل التــوايل:

سنة ومحمد زبرة لم يحـدد عمـره هـذا ونشـري إىل ٢٨الزايت عمره 

أنــه قــد تــم أرسهــم مــن قبــل ســفن جنويــة حيــث تــم إنــزالهم يف 

قـام التـاجر  ١٥١٨مـارس ١٢قـادس ثـم حملـوا إىل بلنسـية ويف يـوم 

ـ  ــان ٣بعــرض   Ausias Garciaالبلنيسـ ــع مــنهم اثن أرسى للبي

ســنة والثــاين اســمه ١٨أصــييل اجلزائــر: األول اســمه محمــد وعمــره 

سنة وقال هذا األخري أنـه كـان تـاجرا  ٥٠أحمد؟ أو عصمت وعمره 

ــع  ــر إىل مكــان يبعــد أرب ــه مــن اجلزائ ــد تنقل ــر وأصــله حــر وعن ابجلزائ

مراحل عن مدينتـه تـم أرسه مـن قبـل مراكـب جنويـة وقـد قـاموا 

از سـفره وعنــد وصــوله إىل بلنسـية تــم بيعـه مــن قبــل برسـقة جــو

البلديـــة ابعتبـــاره عبـــدا ألنـــه ال يملـــك وثـــائق شخصـــية تبـــيح لـــه 

  )٦٥(التنقل.

ـــائق األرشـــيف األوريب إىل العديـــد مـــن األرسى  وأشـــارت وث

ــل أحــد األرسى  ــم خطفهــم يف عــرض البحــر مث ــذين ت ــة ال المغارب

ذكــر أبنــه تــم  ســنة وقــد  ٣٠وعمــره  "عــيل" دعىالتونســيني الــذي ُيــ

أرسه من قبل مسلحني جنويني عند مهاجمـة مدينـة تـونس وتـم 

وكــان نفــس المصــري ألســري آخــر  ١٩/٠٢/١٥١٩نقلــه إىل قــادس يــوم 

سنة أصـيل تـونس وذكـر أنـه كـان خياطـا  ٢٣وعمره  "عيل"اسمه 

وكــان قبــل تــاريخ أرسه بعــامني قــد اعــرتض مركبــه ســفن جنويــة 

 ٦٠ميع من كان معـه وعـددهم عندما كان عائدا من تركيا فأرس ج

 ٤٠و "عــيل"وتــم نقــل األرسى إىل جنــوة وبعــد ذلــك رحــل  ا.شخًصــ

 Lopizا آخـــر إىل قـــادس ثـــم تـــم رشاؤه مـــن قبـــل التـــاجر شخًصـــ

ويجء به إىل بلنسية مثل غريه من األرسى ويف شهر جويلية من 

 Joanثالثـــة أرسى تونســـيني برفقـــة التـــاجر اجلنـــوي   ١٥٢٠ســـنة 

Bartoloto  العبيد أنهم أرسوا يف عـرض البحـر مـن قبـل  وقد ذكر

    )٦٦(الذي أوصلهم إىل بلنسية. Andrea Doriaغليونات 
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م ذكــر شــاهد عيــان ١٥٣٥وعــىل إثــر االحــتالل األســباين ســنة 

شخص يف حني ذكر ابـن أيب دينـار أنـه  ٨٠٠٠برتغايل أنه قد تم أرس 

"أرس الثلث ومات الثلث وهرب الثلث...وعدد كـل ثلـث سـتون  قد

يهـود تـم بـيعهم يف  ونسـاءً  وكان مـن بـني األرسى رجـاالً  )٦٧(لفا"أ

يف كـل مـن نـابيل وجنـوة حيـث تـم رشاء  مناطق مختلفـة وخاصـةً 

 )٦٨(العدد األكرب منهم مثلما تحدث عـن ذلـك أحـد األطبـاء اليهـود.

ــدري دوراي كمــا   ١٥٥٠أمــا المنســتري فقــد أخــذت ســنة  مــن قبــل أن

راصـنة أصـييل تـراابين تعرضت المدينة للنهـب مـن طـرف سـفن ق

ا فقــط ألن ســكان وتــم أرس أربعــني شخًصــ ١٥٨٦(صــقلية) ســنة 

ــة كــانوا يهجرونهــا يف فصــل الصــيف خوفــا مــن هجمــات  المدين

  )٦٩(القراصنة.

وضـرب حصـار  ١٥٥٤وتم الهجوم عىل المهديـة يف شـهر جـوان 

ــوم   ١٥٥٥ســـبتمرب  ٨عـــىل المدينـــة وقـــدر عـــدد القـــتىل ابلمدينـــة ـي

أرس حاج رايس وحـوايل عرشـة آالف آخـرين  بسبعمائة قتيل كما

ـــّم إرســـالهم عـــىل مـــنت الســـفن إىل  ـــراك واألهـــايل و ت مـــن األت

ـر خمســمائة عبــد مســييح ونتيجــة  رسدينيــا وصــقلية كمــا تــّم تحرـي

التدمري الذي أصاب المدينة ذكرت المصادر أنها أصـبحت يف سـنة 

مدينــة ميتــة كمــا لــم تخــل جــزر قرقنــة مــن التــدمري واخلطــف  ١٥٨٧

تــم   ١٥٧٦األرس حــىت أفقــرت المدينــة مــن ســكانها وخــالل ســنة و

 )٧٠(شــخص ٥٠٠فكــان عــدد األرسى  ١٦١١شــخص أمــا ســنة ١٠٠٠أرس 

شـخص ويف  ٣٩٦م تم غزو مدينـة احلمامـات وأرس ١٦٠٢ويف سنة 

  )٧١(شخص.٧٠٠تم غزوها ثانية وأرس   ١٦٠٦سنة 

ـــه الموريســـكيون  ـــذي قـــام ب ـــدلس وبعـــد التمـــرد ال أمـــا ابألن

بت حـــرب مروعـــة ضـــد ســـكان القـــرى األندلســـية نشـــ ١٥٦٨ســـنة

 ٢٥وحســب شــهادات المــؤرخني يف تلــك الفــرتة تــم أرس مــا بــني 

 ١٥٦٩ا شخص حولوا إىل عبيد خالل الفرتة المرتاوحة بـني ألفً  ٣٠و

ـــة  )٧٢(.١٥٧١و ـــراك يف معرك ويف نفـــس الفـــرتة وبعـــد هزيمـــة األت

Lépante  ٣٠٫٠٠٠كانــت اخلســائر الرتكيــة قــد وصــلت إىل   ١٥٧١ســنة 

 Don Juan d’Autricheوكـــان نصـــيب  ٣٫٥٠٠قتيـــل وتـــم أرس 

 )٧٣(.١٠/١ عبدا وست عرشة غليونة وهو ما يوافق عرش الغنيمة٧٢٠

ــيت  ــة الهشــة ال كمــا اســتفادت أوراب كــذلك مــن األوضــاع الداخلي

مـــزيت دول بـــالد المغـــرب وكانـــت مختلـــف األزمـــات السياســـية 

خـري سـند لتـوفري  واالجتماعية واالقتصـادية واألوبئـة والمجاعـات

  عبيد واألرسى أصييل بالد المغرب.أعداد هامة من ال

ا عـىل المعلومـات المتنـاثرة من خالل ما تقدم ذكـره واعتمـادً 

الــيت قــدمتها المصــادر وحاولنــا االســتفادة منهــا فإننــا نخلــص إىل 

ــم أرسه مــن رعــااي  ــذي ت نتيجــة رئيســة تتمثــل يف العــدد الكبــري ال

ـ وكنـــا قـــد  أرشنـــا إىل عمليـــات القرصـــنة الـــيت  الســـلطان احلفيصــ

تعرضت إليها إفريقية خالل الفـرتة السـابقة النتصـاب احلفصـيني 

ليك نبني أن مشـكل السـواحل اإلفريقيـة كـان نتـاج وضـع سـابق 

ولكنه تفاقم يف الفرتة المعنيـة ابلدراسـة وقـد انعكـس ذلـك يف 

األوربيـة خـالل كامـل   العدد الكبري من العبيد الذين زودوا السـوق 

  تلك الفرتة.

إن القيام بعملية إحصاء دقيقـة تبـدو صـعبة المنـال ابلنسـبة 

للدارس إال أن ما نجمله يف المعلومات اآليت ذكرها بمثابة أرقام  

تقريبيـــة فحســـب ولكنهـــا تبقـــى معـــربة عـــن اســـتفحال عمليـــات 

ـ ألــــف  األرس واالســــتعباد. وقــــد بلــــغ عــــدد األرسى ثمانيــــة عرشـــ

يف أربــع عمليــات إنــزال ومحاصــرة  أســري) ١٨٫٣٠٠( وثالثمائــة أســري

أسـري) ومدينـة طـرابلس ٨٫٠٠٠م (١٢٨٤لكل مـن مدينـة جربـة سـنة 

أســري) وجــزر ٣٠٠( م١٣٩٨أســري) وتــدلس ســنة ٧٫٠٠٠( م١٣٥٤ ســنة

أمـا إذا أضـفنا لهـذا العـدد أرسى  أسـري). ٣٫٠٠٠( م١٤٢٤قرقنة سنة 

أســري) ونضــيف  ١٠٫٠٠٠م الــذين بلغــوا (١٥١٠مدينــة طــرابلس ســنة 

أسري) يف كل مـن  ٢٠٢٠٠م مجموع عرشين ألف ومائيت أسري (إليه

تونس والمهديـة وقرقنـة واحلمامـات فـإن مجمـوع األرسى يصـل 

  أرسى المدن اجلزائرية.شخص دون اعتبار عدد  ٤٨٫٥٠٠إىل 

أسري الـذي قدمـه ابـن أيب دينـار  ٦٠٫٠٠٠وإذا أخذنا بعني االعتبار 

ــونس فــإن مجمــوع أرسى إ ــة ت ــق بمدين ــة خــالل فيمــا يتعل فريقي

شـــخص يف الفـــرتة  ١٠٠٫٠٠٠الفـــرتة المدروســـة يصـــل إىل مـــا ينـــاهز 

أي خالل ثالثة قرون وهو ما يعين مـا  ١٦٠٢و ١٢٨٤الممتدة ما بني 

 أسـري كـل سـنة. ٣٣٠أسري كل مائـة سـنة أي بمعـدل  ٣٣٫٠٠٠يناهز 

)  ١٥٥٠وذكر أحد الدارسني أنه مع منتصف القرن السـادس عرشـ (

أســري يف مدينــة نــابيل  ٢٠٫٠٠٠غاربــة يصــل إىل كــان عــدد العبيــد الم

عبد خـالل القـرن السـابع عرشـ يف كـل  ٥٠٫٠٠٠و ٤٠٫٠٠٠فحسب وبني 

ــا  ــون الفرنســية كــان يوجــد م ــة طول المجــال اإليطــايل ويف مدين

    )٧٤(.١٦٥٠أسري سنة ١٠٫٠٠٠يناهز 

ــذي  ــدة عــن الواقــع ال ــة ألنهــا بعي وتبــدو هــذه األرقــام تقريبي

الــرغم مــن ذلــك فــإن تلــك عــىل و ،يــهحاولنــا تســليط الضــوء عل

األرقام مجتمعة تفيد بشكل رئيس أن بالد المغرب وإفريقية قد  

ــا خزانًــكانــت طــوال الفــرتات المشــار إليهــا ســابقً  ا مــن ا احتياطيً

  العبيد الذين بقي أغلبهم مجهول المصري.
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َةٌ  ِ   َخا

ما يمكن أن نتبينه من العـرض السـابق أن القرصـنة األوربيـة 
بقيت نشيطة خالل كامل الفرتة الممتدة من القـرن الثـاين عرشـ 

القرن السادس عرشـ، وعاشـت المـدن السـاحلية لـبالد  ةإىل نهاي
وقــع الهلــع والتــدمري وأرس  ا وخاصــة إفريقيــة عــىل المغــرب عموًمــ

لقـــد تبـــني أن تنظـــيم  واســـتعباد ســـكان تلـــك المـــدن الســـاحلية.
ــالقرصــنة األوربيــة كــان مُ  ــا إذ شــهد تطــورً حكًم ا عــرب الــزمن ا هاًم

ومثل اجلانب الربيح والمردود اجليد مزية كل عمليات القرصـنة يف 
عـــرض البحـــر أو عـــىل الســـواحل اإلفريقيـــة ومـــع بدايـــة القـــرن 

ا لعمليات قرصنة لـدول كـربى  أصبح الوضع مالئمً السادس عرش 
إن ذلك يعـين أن  وبقيت إفريقية ضحية تلك العمليات القرصنية.

القرصــنة ســاهمت يف التوســع العثمــاين ابتجــاه الغــرب ووفــرت 
رصيدا ماليا هاما لتحقيق ما يصبوا إليه العثمـانيون الـذين قـاموا 

لمعاهـدة الثنائيـة ابلتدخل المبـارش يف الشـؤون اإلفريقيـة قبـل ا
وكانـت إفريقيـة مسـتقلة عـن  ١٥٧٤سـبان سـنة بني األتـراك واإل

  يني".السلطان العثماين "ومكملة جلهده احلريب ضد المسيح
كمـــا كـــان عـــدم تـــنظم الســـلطنة احلفصـــية منـــذ االســـتنجاد 

ســبان وتواجــدهم يف حلــق الــوادي بمثابــة تواصــل مــع مــا جــد ابإل
واألرغـونيني غـري أنـه لـم يكـن ا من تحالفات بـني احلفصـيني سابقً 

أصـــبحت القرصـــنة  ١٥٧٤ا لـــنفس األغـــراض ومنـــذ ســـنة خاضـــعً 
منظمة أكرث من السابق بعد استقرار األتراك يف كـل مـن تـونس 
واجلزائــر وطــرابلس إذ أنهــا مثلــت مؤسســة سياســية واقتصــادية 

واحتكرت العائدات المالية للقرصنة من قبل العناصـر  واجتماعية
بعـد ظهـور  وخاصـةً  ١٥٧٤تقرت بتـونس بعـد سـنة الرتكية اليت اس

الـــداايت، إزاء تلـــك األحـــداث الـــيت صـــبغت عالقـــات التـــوتر بـــني 
ـــات أرس  ـــا مـــن عملي ـــتج عنه ـــا ن ـــة وم ـــدول األوربي احلفصـــيني وال
متبادلـة تبـني لنــا ردود أفعـال مختلفـة ومــن بينهـا عمليـات الغــزو 

االت والقرصنة اإلفريقية اليت بدت محدودة ولم تسفر يف كل احل
    .إال عن أرس واستعباد أعداد قليلة مقارنة ابلقرصنة األوربية
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