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اتخذ قراصنة الترك
اإلسبان ذريعًة للقضاء على الدولة الحفصية

يوم دخلت تونس
نفق الظلم واالحتالل العثماني

هكـــذا نظــــر ســــــالطين آل عثمـــــــان 
الواقعة شـــرق المغرب،  إلى تونس،  وقراصنتهم 
المميزة بموقعها الذي أسهم بدوره في أهميتها 
االســـتراتيجية، إضافة إلى توســـطها بين الجزائر 
وليبيا، فضالَ عـــن اإلمكانيات الهائلة التي توفرها 
موانئهـــا في التحكـــم بالمواصـــالت البحرية في 
البحر األبيض المتوســـط، مع مـــا حباها الله من 
خصائص طبيعية وبشرية. فهي تمثل أبعد أجزاء 
بالد المغـــرب والقارة اإلفريقية نحو الشـــمال، إذ 
يفصلهـــا عن جزيـــرة صقلية أقل مـــن 140 كيلو 
متراً، وعن جزيرة سردينيا أقل من 200 كيلو متر، 
كما أن خط العرض 37 يشـــق شمالها، فيمتد إلى 
جنوب شـــبه الجزيـــرة اإليبيرية وجزيـــرة صقلية 
وشـــبه جزيرة البيلوبوناز، وكانـــت بموقعها هذا 
على إحدى ضفتي مضيـــق صقلية، مطمع الدول 

القدم. االستعمارية منذ 

أدى الموقع الجغرافي 
لتونس وموانئها على البحر 

األبيض المتوسط إلى 
جعلها مقصًدا للطامعين 

من القوى االستعمارية، 
وعلى رأسهم العثمانيون.

لم يترك العثمانيون بلًدا إال دمروه، أعينهم دائًما تبحث عن المدن المستنيرة التي تتميز بدور 
معرفي وموقع استراتيجي مهم، ليسيطروا عليها وُيطِفئوا نورها، ويجردوها من كل فضل وميزة، كأن 

العداء للعرب أمر يتوارثوه ويتأسسون عليه.

تميزت الســـواحل الشرقية التونسية بأنها آمنة مضيافة في معظمها، وليست ُعرضة للزوابع 
كجيرانهـــا فخلجانها منفتحة على بحر هادئ يشـــجع على وصول الوافدين إليهـــا، كل تلك الظروف 

الطبيعية والتضاريسية جعل منها األرض الموعودة للغزاة والطامعين عبر العصور.

ومن أولئك الغزاة، األتراك الطامحون في تحقيق أطماعهم واحتاللها كاألخويين بربروسا، ففي 
القرن الخامس عشـــر الميـــالدي كان القراصنة األتراك يقومون بنشـــاطاتهم على ســـواحل أفريقيا 
الشمالية، وقسم منهم كانوا يعمل لحسابه الخاص، واآلخر لصالح العثمانيين، وكان هدفهم من ذلك 

الغنائم واألسالب، ومنهم عروج وأخوه خير الدين أبرز قراصنة البحر.

وكان لألخويـــن دور في الغـــزوات البحرية في البحر األبيض المتوســـط، ومهاجمة الســـفن 
األوروبية وإرعابها خالل القرن الســـادس عشر الميالدي، بل وأســـهما في تسهيل وصول العثمانيين 
الحتالل أجزاء من شـــمال أفريقيا مثل تونس والجزائر وغيرها، وانتهى المقام بهما بالرســـو في جزيرة 
جربة مقابل الشـــواطئ التونسية، ومنها اتصال بالسلطان الحفصي في تونس وأقنعاه بالسماح لهما 
بالرســـو في ميناء حلق الوادي الشـــهير على أن يتخذاه قاعدة لهما لالنطالق لمعاركهما البحرية، وأن 

يدفعان للسلطان الحفصي خمس ما يحصالن عليه من الغنائم.

وكعـــادة والة العثمانيين الذين ينقضـــون العهود، ويكتمون النوايـــا الخبيثة، عمل األخوان 
بربروســـا على دق آخر مســـامير عرش الحفصيين في تونس، مما دعاهم إلى البحث عن مخرج لهم 
للبقاء في سدة الحكم، وكان الحل استغالل وجود اإلسبان في تونس، بحجة إخراجهم منها، والواقع 
خالف ذلك، فما لم يعلنوه أنهم كانوا يهيئون لوصول األتراك إلى ســـواحل شمال أفريقيا، ويبدو ذلك 
واضًحا ال لبس فيه، عندما اســـتدعى السلطان سليمان القانوني سنة (1533) خير الدين بربروسا إلى 
إسطنبول وقّدم إليه الدعم الكامل من أجل احتالل تونس، وإنهاء حكم الحفصيين الحكام الشرعيين 
فيها، وتحويلهـــا إلى والية عثمانية، والحقيقة إذا كانت القلنســـوة اإلســـبانية قد خرجت فقد حلت 

التركية.  مكانها العمامة 
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