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:تاريخ السنة السادسة   

 الصراع العثماني اإلسباني على البالد التونسية وانتصاب العثمانيين بتونس

 
 

  :أسباب الصراع - 1
:  األسباب الخارجّية- أ 

ر كانت االمبراطورٌتان العثمانٌة واإلسبانٌة تتنافسان خالل أواسط القرن السادس عش
تنافسا شدٌدا للّسٌطرة على البحر األبٌض المتوّسط  نظرا ألّن كلتٌهما تتمّتع بقّوة 

ٌّة  عظمى وتطمح    . للهٌمنة على الّتجارة البحر
 على البحر األبٌض المتوّسط من حوضٌه الشرقً والغربً فقد وبما أّن تونس مطلّة 

ٌّة   .تصارعت  اإلمبراطورٌتٌن على الهٌمنة على البالد الّتونس

ٌّون  ٌّتٌن اللّتان مّما هّدد  ٌنشطون بالقرصنة وكان البّحارة التونس مصالح اإلمبراطور
ٌّة . كانتا تعّوالن كثٌرا على الّتجارة البحر

 : األسباب الّداخلّية- ب 

 كان ٌحكم البالد التونسٌة السلطان بن محّمد الحفصً  الذي عرف  فً ذلك الوقت
ٌّته وكان ٌفرض ضرائب مضاعفة علىبظلمه ومجونه   مما أّدى  إلى ثورة ضّد  رع

. السلطة الحاكمة  فانشّقت العدٌد من القبائل عن الحكم
 :مراحل الّصراع- 2

ٌّة بثالث مراحلمّرت  :  خالل الّصراع العثمانً اإلسبانً  البالد الّتونس
 :المرحلة األولى- أ 

توسع العثمانٌٌن واإلسبان فً 

حوض البحر األبٌض 

 16المتوسط فً أواسط القرن 
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 م أرسل الّسلطان العثمانً القائد خٌر الّدٌن 1529 هـ الموافق لـ 936خالل سنة 
ٌّة والذي تزامن قدومه مع هروب الّسلطان محّمد الحفصً   بربروس  إلى البالد الّتونس

 مواجهة وقد دخل بربروس البالد  بكّل سهولة ودون أن ٌتعّرض ألي مواجهة 
فاستولى على الملك، وخطب فً المنابر ودعى للسلطان العثمانً الّذي رسم اسمه على 

. العملة 

 

 :المرحلة الّثانية- ب 

حكمه البالد  الستعادة بمحاوالت عدٌدة م 1534قام السلطان الحسن الحفصً سنة 
فقّرر ،   رغم مساندة مجموعة من األعرابولكّنه فشل  من العثمانٌٌن التونسٌة 

 الفتكاك البالد وأرسل جنوده  الموقف  شارلكان الهروب وطلب المساعدة من فاستغل 
م 1535، فقاد حملة كبٌرة سنة   فً المنطقةنفوذهم  لكً ال ٌتوّسع من العثمانٌٌن 
، وسٌطروا على البالد وعاث فٌها الجنود اإلسبان فسادا حٌث دّمروا  كلّلت بالّنجاح

 .المساجد والمدارس

.  إلى الجزائرتوّجه إلى الجبال مع مقاتلٌه ثّم   خٌر الّدٌن بربروس وهرب 

، مّما دفع بابنه أحمد  فً ٌد اإلسبانفقد صار مجّرد أداة  السلطان الحسن الحفصً أّما 
م وظّل ٌحكم البالد حّتى داهمه الوالً العثمانً على 1543الفتكاك الحكم من أبٌه سنة 

 . الجزائر وسٌطر على مدٌنة تونس 

 أن ٌقتسموا من اإلسبان اشترطوا علٌه  المساعدة  طلب السلطان الحفصً وعندما 
م 1573 أخاه أبا عبد هللا محّمد سنة وتولّى الحكم  الحكم  وعندما رفض وقع عزله 

م حٌث أصدر السلطان العثمانً األوامر إلى وزٌره سنان باشا 1574حّتى سنة 
ٌّة واسترجاعها  .بالّتوّجه إلى البالد التونس

خٌر الدٌن 

 بربروس
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 :المرحلة الّثالثة- ج 
، فسٌطروا على مدٌنة تونس   الجزائر ولٌبٌابمساعدة نجح الوزٌر باسترداد البالد 

، وانتهى الحكم الحفصً  وهرب اإلسبان والّسلطان الحفصً إلى البستٌون
. واإلسبان وترّكز الحكم العثمانً

 

 : نتائج الّصراع - 3
ٌّة وتوّجهوا  شمال إفرٌقٌاوا غادربعد أن انهزم االسبان  ، وتحّولت تونس إلى   نحو القّارة األمرٌك

ٌّة ٌّة الّدول المغارب ٌّة مثل بق ، فخطب الخطباء على المنابر باسم السلطان العثمانً  والٌة عثمان
ٌّة لحماٌة 4، وتّم ترك  وُكِتب اسمه من جدٌد على العملة  آالف مقاتل عثمانً من جٌش اإلنكشار

أّما الجهات فٌحكمها أمٌر .  منهم قائدا ٌسمى الّداي100، وسّمً على كّل  البالد ٌقودهم اآلغا
اللّواء الّذي ٌسهر على تسٌٌر أمورها وجمع الضرائب فٌها وٌسمى الباي، أّما الباشا فهو الّذي 

ٌشرف علٌهم كلّهم 

     

 شارلكان

 سنان باشا
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