*Mohamed Cherif | محمد الرشيف

ســبتة يف اســراتيجية دول الحــوض الغــريب للبحــر
)األبيــض املتوســط (القســم الثــاين
Ceuta in the Strategy of the Powers of the Western
Mediterranean (Part 2)
 وفحصنا عالقاتها التجارية ببعض قوى،وقفنا يف القسم األول من هذه الدراسة عىل األهمية االسرتاتيجية ملدينة سبتة

وجت باســتيالء الربتغاليني
ّ ُ وبيّنا كيف أضحت املدينة عرضة لألطامع الخارجية التي ت،الحوض الغريب للبحر األبيض املتوســط
 وانعكاســات ذلك عىل التطور الحضاري،م1415  ونناقش يف القســم الثاين دوافع الغزو الربتغايل للمدينة ســنة.عليها

.للمغرب

The first part of this study considers the strategic importance of the city of Ceuta and assesses its commercial
relationships with some of the powers of the West Mediterranean basin. We explained how the city was the
object of foreign ambitions, which ended with the Portuguese taking control of it. The second part discusses the
motivations behind the Portuguese invasion of the city in 1415 and the implications of this for the civilisational
development of Morocco.

. املغرب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – تطوان،جامعة عبد امللك السعدي
Abdelmalek Essaadi University, Faculty of Arts and Humanities, Tetouane, Morocco.
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خامسا :دوافع االحتالل الربتغايل لسبتة سنة 1415م
ً

(((

أن املصادر املغربية كادت تجهل هذا الحدث ،وتلك التي اكتفت بذكر
يكتيس سقوط سبتة بأيدي الربتغاليني أهمية بالغة ،غري ّ

سقوط املدينة تفتقر إىل الدقة ،أو تورد معلومات خاطئة((( .وقد اكتفى محمد األنصاري ،ابن املدينة ،واملعارص للحملة الربتغالية ،بذكر

تاريخ االستيالء عىل املدينة وفداحة خسارتها بالنسبة إىل املغاربة واملسلمني(((.

لقد وصلتنا روايات مختلفة عن كيفية استيالء الربتغاليني عىل سبتة؛ فالرواية املغربية نجدها عىل لسان محمد بن الطيب القادري

(ت1187 .هـ1773 /م) الذي يروي يف نرش املثاين قصة ،قال عنها صاحب االستقصا إنها تشبه قصة قصري مع الزباء ،وتلك هي قصة
الصناديق اململوءة بأربعة آالف رجل التي ُأنزلت بمرىس سبتة ،والناس منشغلون بصالة الجمعة .ونجد صدى هذه الرواية يف أبيات

شعرية يقال إن أهل سبتة خاطبوا بها السلطان عبد الحق املريني (ت869 .هـ1465 /م)(((.

ّأما الرواية "املرشقية" فنجدها يف إنباء الغمر البن حجر (ت852 .ه1449 /م) ،ويف شذرات الذهب البن العماد الحنبيل (ت.

1089هـ1679 /م) .يقول ابن حجر ،بعد أن عرض الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية املتدهورة باملغرب ،وانتشار الوباء فيه،
فعمروا عليهم عدة مراكب ،فجمع صالح أهل الجبال وأنزلهم عىل البلد ،فرجع
وسوء إدارة حاكم سبتة وظلمه أهلها" :وبلغ ذلك الفرنج ّ
الفرنج إىل جزيرة بني سبتة وجبل الفتح ،تسمى طرف القنديل ،فأقام بها ،فطال األمر عىل أهل الجبال ،وظنوا أن الفرنج رجعوا إىل
بالدهم ،وق ّلت عىل أهل الجبال األ ْزواد ،فتفرقوا ،فبلغ ذلك الفرنج ،فنازلوا أهل سبتة ،فقاتلوه ،فغالبهم بالكرثة ،وملك منهم املينا،

فخرج املسلمون بأهلهم وأموالهم وما قدروا عليه ،فدخل الفرنج البلد يف سابع شعبان من هذه السنة [يقصد 817هـ] ،ونقلوا ما كان بها
قاعا
حتى الكتب العلمية ،وكان بها منها يشء كثري إىل الغاية ،ونقلوا ما وجدوا بها من الرخام واآلالت واألمتعة حتى األنوال ،وتركوها ً
خرابا ،ومع ذلك فهي بأيديهم ،فال قوة إال بالله"(((.
ً

1

ملزيد من التفاصيل يستحسن الرجوع إىل كتابنا :محمد الرشيف ،املغرب وحروب االسرتداد (تطوان :مطبعة الخليج العريب.)2005 ،

مثل ،ذكر املقري ً
ً
خطأ ،أن سقوط سبتة كان سنة 819هـُ ،ينظر :شهاب الدين أحمد بن محمد املقري التلمساين ،أزهار الرياض يف أخبار عياض ،تحقيق مصطفى
2
السقا [وآخرون] ،ج ( 1القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،)1939 ،ص  .46وجعله ابن حجر سنة 816هـ ،يُنظر :ابن حجر العسقالين ،إنباء الغمر بأبناء العمر،
ج ( 3مرص :املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية  -لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي1389 ،هـ1969 /م) ،ص  .41ويقول النارصي يف كتابه االستقصا :إن سقوط سبتة تم "بعد
حصار طويل"ُ ،ينظر :أحمد بن خالد النارصي ،االستقصا ألخبار دولة املغرب األقىص :الدولة املرينية ،تحقيق جعفر النارصي ومحمد النارصي ،ج ( 4الدار البيضاء :دار
الكتاب ،)1997 ،ص  .92يتبعه يف ذلك محمد بن تاويت ً
قائل" :بدأت املرحلة الربتغالية الحتالل سبتة سنة 818هـ وكان ذلك بعد حصار طويل"ُ ،ينظر :محمد بن تاويت،
تاريخ سبتة (الدار البيضاء :دار الثقافة ،)1982 ،ص  .175واملعطيات الخاطئة نفسها وردت يف :عبد الهادي التازي ،التاريخ الدبلومايس للمغرب من أقدم العصور إىل
اليوم :عهد بني مرين والوطاسيني ،مج ( 7املحمدية :مطبعة فضالة ،)1988 ،ص .159

محمد بن القاسم األنصاري السبتي ،اختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني اآلثار ،تحقيق عبد الوهاب بن منصور ،ط ( 2الرباط :املطبعة امللكية،)1983 ،
3
ص .57 ،27

املرجع نفسه ،ص ( 77من امللحق)؛ النارصي ،ص  .92وذكر صاحب نرش املثاين يف كيفية استيالء الربتغال عىل سبتة قصة تشبه قصة قصري مع الزباء ،قال" :رأيت يف
4
بعض املقيدات مما قيده من يظن به التثبت والصدق أن النصارى لعنهم الله أتوا بصناديق مقفلة يوهمون أن بها سلعا وأنزلوها باملرىس كعادة املعاهدين يف ذلك عند فجر يوم
الجمعة من بعض أشهر عام ثمانية عرش وثمانمائة ،وإذا الصناديق مملوءة ً
غدراـ فجاء
رجال ،وعدد من كان بها أربعة آالف من الشبان املقاتلة ،فأخرجوا املسلمني من املدينة ً
أهلها مسترصخني إىل ملك فاس وعليهم املسوح والوبر والشعر والنعال السود ،رجاال ونساء وولدانًا ،فأنزلهم بمالح املسلمني ،ثم ردهم بالفحص قرب بالدهم لعجزه عن
نرصتهم حتى تفرقوا يف البالد [ ]...وسمعت من بعضهم أن سبب ذلك والله أعلم ،مقاطعة النصارى دمرهم الله عىل خراج معلوم يف السنة ليفوض إليهم يف املرىس ويكون
أحكامها لهم من غري بحث فيهم وال اختبار ملا أتوا به .ولو ويل املسلمون أحكامها ما تركوهم ينزلون صناديق ال يعرفون ما فيها ،بل ال ينزلون إال ما عرفوه وتحققوه .فلو كان
األمر هكذا ما وقع هذا األمر الفظيع والخطب الشنيع" .محمد بن الطيب القادري ،نرش املثاين ألهل القرن الحادي عرش والثاين ،تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق ،ج
 ،1سلسلة الرتاجم (( )3الرباط :مطبوعات دار املغرب للتأليف والرتجمة والنرش ،)1977 ،ص .156
ابن حجر العسقالين ،ج  ،7ص  .151املعطيات نفسها يوردهاً ،
نقل عن ابن حجر ،مصطفى بن حسني الجنايب يف كتابه :البحر الزخار والعيلم التيار ،مخطوط الخزانة
5
الحسنية بالرباط ،رقم  ،1507الذي توجد نصوص مرتجمة منه يف كتاب:
E. Fagna, Extraits inédits relatifs au Maghreb (Alger: Ancienne Maison Bastid-Jordan Jules Carbonel, 1924), pp. 285-359,

واملقاطع الخاصة بسبتة توجد يف ص .300-298
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ويف شذرات الذهب يقول ابن العماد الحنبيل يف صدر أحداث سنة 817هـ1415-1414 /م ما نصه" :يف سابع شعبانها دخل الفرنج

خرابا ،ومع ذلك فهي
مدينة سبتة من بالد املغرب ،وخربوها ،وأخذوا ما كان بها من األموال والذخائر حتى الكتب العلمية ،وتركوها ً
قاعا ً

محاصون ،أرسلوا قصيدة طنانة يستنجدون فيها أهل اإلسالم ،من أهل مرص وغريها،
بأيديهم ،فال قوة إال بالله ،كان أهلها وهم
َ
مطلعها:

ُ
سألتكم نرصها م ّلة الهدى
فقد
بعد املدى ** ْ
حماة الهدى َس ْبقا وإن ُ

فلم تفدهم شي ًئا ،غري أن أجيبوا بقصيدة من نظم ابن حجة ،ويا ليتها مثلها"(((.

أما وجهة نظر الغرناطيني ،فيقدمها لنا ديوان ابن فركون (ت .بعد 820هـ1417 /م) الذي يتطرق إىل ظهور األسطول الربتغايل

أياما بمرىس الجزيرة الخرضاء ،واستيالئه بعد ذلك عىل سبتة .ويدعي ابن فركون أن امللك النرصي ،يوسف
بمضيق جبل طارق ،ووقوفه ً
ألم به" ،ويلقي بالتهمة عىل أيب سعيد يف ضياع سبتة،
الثالث ،لم يخرج ملواجهة الربتغاليني عىل السواحل األندلسية بسبب "مرض شديد ّ

طلبا لإلغاثة ،ومن
ويشري يف قصائد كثرية ،إىل أن يوسف الثالث سيغزو سبتة ويسرتدها ،وأن أهلها ما انفكوا يتوجهون إليه بالرسائل ً

جهة أخرى فإننا نجد يف هذا الديوان كيف أسهمت معاهدة قشتالة وأرغون يف التفريق بني بني مرين وبني نرص(((.

جدا عن سنة 1415م .وعىل عكس هذا الفقر يف املصادر
هذا كل ما يستفاد من املصادر العربية ،وهي كما يتبني مصادر متأخرة ً

العربية ،فإن الوثائق األوروبية تقدم معطيات مهمة عن مالبسات االستيالء عىل سبتة واستقرار الربتغاليني فيها ،وتهتم بردود الفعل

الصادرة عن مختلف البلدان املسيحية .إنها وثائق مستمدة من أرشيفات برتغالية وأرغونية وغريها ،أغلبها متعلقة باالستيالء عىل سبتة

عموما .ولعل أهم األرشيفات التي تضم هذه الوثائق هي :األرشيف الرسي للفاتيكان Archivo Secrito Vaticano
وبالتوسع الربتغايل
ً

بروما ،واألرشيف الوطني بتوري دو تومبو  Archivo Nacional de la Torre do Tomboبلشبونة واألرشيف العام بسيمانكاس

 .Archivo General de Simancasولقد جمعت هذه الوثائق يف خمسة عرش
مجلدا بعنوان ،(((Monumenta Henricina :وهي
ً

تشكل أداة ال غنى عنها لدراسة مختلف أوجه التاريخ الربتغايل عىل عهد األمري دون إنرييك  ،D. Henriqueبما فيها الحملة عىل سبتة.
وأرخت للحملة الربتغالية عىل املدينة املغربية ،سابغة عليها هالة من
أما املصادر األجنبية فإنها أولت هذا الحدث
ً
اهتماما بال ًغاّ ،

القدسية والتمجيد .وعىل رأس هذه املصادر نجد مؤلفات اإلخباري الربتغايل غوميس إينيس دي زورارا (حواىل 1474-1412م)(((،

واإليطايل ماتيو دي بيزانو ( Matteo de Pisanoمنتصف القرن التاسع الهجري) ،والفرنيس أنطوان دو السال (ت1461 .م) ،والربتغايل

ً
فضل عن "يوميات" اإليطايل أنطونيو مرزوين Antonio Marzoni
خريومينو ماسكرنهاس ( Jeronimo Mascarenhasت1671 .م)،

(ت .منتصف القرن 15م)(.((1

ابن العماد الحنبيل ،شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب ،تحقيق محمود األرناؤوط ،مج ( 9دمشق /بريوت :دار ابن كثري 1406 ،هـ1986 /م) ،ص 183؛ وعن أصداء
6
احتالل سبتة يف الشعر العريبُ ،ينظر :عبد الله بنرص العلوي" ،أصداء سبتة وتحريرها يف الشعر العريب" ،مجلة كلية اآلداب بتطوان ،العدد  ،3خاص بندوة سبتة :التاريخ
والرتاث ( ،)1989ص .168-163
7

أبو الحسني أحمد بن فركون ،ديوان ابن فركون ،تقديم وتعليق محمد بن رشيفة ،سلسلة الرتاث (الرباط :مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية ،)1987 ،ص .88-87

8
Portugal Presidencia do Concelho, Monumenta Henricina, vol. 2 (Coimbra: Comissao Executiva das Comemoracoes do V Centenario
da Infante D. Henrique, 1960); Portugal Presidencia do Concelho, Monumenta Henricina, vol. 15 (Coimbra: Comissao Executiva das
Comemoracoes do V Centenario da Infante D. Henrique, 1975).
9
A. Baeza Harrazti, "Gomes Eanes de Zurara y sus Crónicas sobre Ceuta," in: Ceuta Hispano portuguesa, Instituto de Estudios Ceutíes,
Ceuta, 1993, pp. 43; R. Ricard, "Le Maroc septentrional au XVe siècle d'après les chroniques portugaises," in: Etudes sur l'histoire des portugais
au Maroc, Lisboa, 1955, pp. 6-8.

 10حول مختلف هذه املصادر ينظر :محمد الرشيف" ،مصادر دراسة الغزو الربتغايل ملدينة سبتة عام 818هـ1415/م" ،مجلة كلية اآلداب بتطوان ،العدد ،)2006( 12
ص .114-101
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وتحظى الحملة الربتغالية عىل سبتة باهتمام بالغ عند املؤرخني الربتغاليني املعارصين ،حتى إنها أفرزت ما يسمى بـ "مسألة سبتة"

 Questao de Ceutaيف الهيستوريوغرافيا الربتغالية املعارصة .فالحملة تؤرخ للحظة من أهم لحظات التطور السيايس واالقتصادي للربتغال.
ولعل أسباب االهتمام الذي يحظى به هذا الحدث التاريخي كامنة يف كونه لحظة االنطالقة لتأكيد الهوية الربتغالية ،واملحرك الذي نجده

وراء أصل صريورة االكتشافات لسواحل أفريقيا الغربية ،التي سمحت بالوصول إىل مناطق لم تكن معروفة آنذاك يف الغرب املسيحي.

والقضية التي أسيل حولها مداد كثري هي املتعلقة باألسباب واألهداف التي دفعت امللك جواو األول ،وأبناءه الثالثة ،إىل اإلقدام

عىل تنظيم تلك الحملة وتنفيذها .وتباينت التفسريات والفرضيات لتفسري قرار التاج الربتغايل بغزو مدينة الزقاق( .((1ولعل أهم هذه
التفسريات يتمثل بما ييل.

 .1التفسري الفرويس  -االجتامعي
يدافع زورارا يف كتابه تاريخ االستيالء عىل سبتة  Crónica da tomada de Ceptaعن فرضية ،ستصبح الحقًا ،وقرو ًنا

عدة ،إحدى مسلمات البحث التاريخي يف الربتغال ،وهي أن حملة سبتة كانت تحركها رغبة األمراء الربتغاليني الثالثة :دون دواريت

يرسموا فرسا ًنا ،بعد املشاركة
 ،D. Duarteودون بيدرو  ،D. Pedroودون إنرييك  ،D. Henriqueأبناء امللك جواو األول  ،Joao Iيف أن َّ

يف عمل حريب كبري يليق بمقامهم ،وأكرث ترشيفًا لهم من إطار مبارزة عادية يف الربتغال .ولقد وجدوا ضالتهم يف اقرتاح جواو ألفونسو Joao

 ،Alfonsoاملرشف املليك عىل املالية ،القايض بغزو سبتة .وتحمس األمراء لالقرتاح ،وضغطوا عىل أبيهم ليك يتيح لهم وسيلة إلظهار

شجاعتهم ،وتمكينهم من تس ّلم رتبة فارس.

ولنئ كان بعض الباحثني يرى أن احتالل مدينة سبتة لغاية بسيطة مثل ترسيم األبناء" ،يبدو أقل بكثري من مستوى املرشوع

نفسه" ،ما جعلهم يرتبون الفكرة ضمن نتائج الحملة ،ال ضمن الدواعي واألسباب الرئيسة( ،((1فإن البعض اآلخر اتخذ الفكرة منطلقًا

ليربز بعض األسباب االجتماعية املرتبطة بموقع النبالء والفرسان داخل املجتمع الربتغايل ،ودورهم يف اختيار سبتة هد ًفا للغزو .ويتبنى

هذا الطرح بعض املؤرخني الربتغاليني املحدثني ،أمثال ماريو دي ألبوكريك( ((1الذي يذكرنا بروح الفروسية وباملثل الدينية لفارس العصور
الوسطى ،وبـ "خمول" طبقة النبالء الربتغاليني ،وعدم انشغالها بمرشوعات حربية بعد إمضاء معاهدة السلم مع قشتالة سنة 1411م .ويف

املعنى نفسه يرى باربور أن ما دفع إىل القيام بحملة سبتة هو الطموح من جهة ،والرغبة ،من جهة أخرى ،يف إيجاد منفذ للمغامرين الذين
أصبحوا عاطلني عن العمل بعد إبرام السلم مع مملكة قشتالة( .((1وبدوره يؤكد بالتزار أوسوريو( ((1أن االستيالء عىل سبتة كان ً
عمل
فروسيا يتوخى "الحفاظ عىل الروح العسكرية" لدى النبالء والفرسان الربتغاليني.
ً

11
A. Lobato, Ainda em torno da conquista de Ceuta (Lisbonne: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1985), pp. 21-28; D. Lopes,
"Os Portugueses em Marrocos: Ceuta e Tânger," in: Damiao Peres (dir.), História de Portugal, vol. 3 (Barcelos: Portucalense Editora, 1931),
pp. 385-432; B. Osorio, Ceuta ea Capitania de D. Pedro de Meneses (1415-1437) (Lisboa: Academia das Ciências, 1933); D. Lopes, "A Expansao
em Marrocos," in: A. Baiao et al. (eds.), Historia da expansao Portuguesa no mundo, vol. 1, 2nd ed. (Lisboa: Teorema, 1989); R. Ricard,
Etudes sur l'histoire des Portugais au Maroc (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1955), pp. 3-78; C.M. de Witte, "Les Bulles Pontificales de
l'expansion Portugaise au XVe Siècle," Revue d'histoire ecclésiastique, vol. 48 (1953), pp. 686-696; Vitorino Magalhaes Godinho, A Economia
dos descobrimentos Henriquinos (Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1962), pp. 109-127; "Ceuta et casa de Ceuta," in: J. Serrao (dir.), Dicionário de
historia de Portugal, vol. 2 (Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1971); M.A. Lima Cruz, "Os Portugueses em Marrocos nos séculos XV e XVI," in:
A. de Oliveira et al., Historia dos descobrimentos e expansao Portuguesa (Lisbonne: Universidade Aberta, 1990), pp. 53-123.

12

حسن الفكييك ،سبتة املحتلة :ذروة وعينا الوطني ( 1912-1415الرباط :مديرية الوثائق امللكية ،)2003 ،ص .55

M. de. Alburquerque, Introduçao a historia de descubrimentos (Coimbra: Atlantida, 1962), pp. 47-54.

13

Nevill Barbour, Marocco (London: Thames and Hudson, 1965), p. 98.

14

Osorio.

15
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ومن املعلوم أن غزو املغرب كان وسيلة لتخطي األزمة التي أصابت ذوي املداخيل القارة (الثابتة) يف املجتمع الربتغايل ،وفرصة

أمام الفرسان للحصول عىل املكافآت املالية واإلقطاعية ،وعىل مناصب أو رواتب تخلقها الحروب باملغرب( .((1وبهذا الصدد يروي توماز

أنه "باالستيالء عىل سبتة ،كانت الربتغال تتخلص من أفراد طبقة النبالء املشاكسة واملتحمسة للغزو ،عن طريق إرسالهم إىل املغرب،

حيث الوظائف اإلدارية وآفاق االغتناء الرسيع متوافرة ،ويف الوقت نفسه كانت تجنب البالد بؤر توتر محتملة"( .((1ويف السياق ذاته،

يدافع خواو لوسيو أزبيدو( ((1عن فكرة "إلهاء" طبقة النبالء وشغلها عن التطلع إىل السلطة يف حروب خارجية.

 .2األطروحة الدينية
يربز زورارا ،مثله مثل باقي اإلخباريني الربتغاليني املعارصين لغزو املغرب وللكشوف( ((1أهمية العامل الديني يف غزو سبتة ،ويؤكد أن

فكرة "خدمة الرب" ،كانت مسيطرة عىل مخططي املرشوع .وال غرابة يف أن وجدناه يختم كتابه تاريخ االستيالء عىل سبتة بتسجيل
مدى ارتياح الربتغاليني بعد "تحقيق مهمة ال مثيل لها [ ]...ألنهم األوائل من بني كل شعوب إسبانيا [ ]...الذين نزلوا بأفريقيا،
وعملوا عىل نرش اإليمان بني الكفار"(.((2

وقد أثّـر هذا اإلخباري يف رعيل من املؤرخني الالحقني ،الذين لم يستطيعوا التخلص من التفسري الذي أعطاه ألسباب الحملة

عىل سبتة .ففي القرن التاسع عرش ،نجد أن كاردينال رساييبا  Saraivaيقول إن الهجمات املستمرة للقراصنة املسلمني عىل الساحل
الربتغايل ،إضافة إىل "العداوة األبدية مع اإلسالم" ،هي األسباب التي دفعت الربتغاليني إىل القيام بحملتهم عىل سبتة(.((2

لقد تم تقديم الحملة عىل سبتة عىل أنها حملة صليبية ،لكننا لم نعرث عىل الصك البابوي الخاص بها ،الذي تاله األسقف جواو

دي شريا  J. de Xiraبمدينة الغوس يف  19جمادى األوىل 818هـ ( 27تموز /يوليو 1415م) ،واألسطول الربتغايل عىل أهبة الهجوم عىل

سبتة( ،((2ولكننا نتوفر عىل نص الصك الذي أصدره البابا مارتني الخامس  Martin Vيف  16صفر 820هـ ( 4نيسان /أبريل 1417م) الذي

أحمد بورشب ،دكالة واالستعمار الربتغايل إىل سنة إخالء آسفي وأزمور (الدار البيضاء :دار الثقافة ،)1984 ،ص 157؛ أمني توفيق الطيبي ،دراسات وبحوث يف
16
تاريخ املغرب واألندلس ،ج ( 2طرابلس /تونس :الدار العربية للكتاب ،)1997 ،ص .276

17
L.F. Thomaz, Le Portugal et l'Afrique au XVe siècle: Les Débuts de l'expansion (Lisbao: Instituto de Investigaçao Cientifica Tropical,
1989), pp. 148-149.
J.L. Azevedo, Epocas de Portugal economico (Lisboa: Livraria Classica Editorade A. M. Teixeira, 1988), pp. 57-67

18

"لقد أعطى اإلخباريون الربتغاليون املعارصون لغزو املغرب وللكشوف (زورارا ً
مثل) أهمية قصوى للعامل الديني ،وجعلوا منه املحرك الرئييس ،وسار عىل نهجهم من
19
درسوا موضوع الغزو قبل استغالل الوثائق الربتغالية ،أي قبل العقد الثالث من القرن املايض [ ]...وقد يدفع االعتقاد بأهمية هذا العامل ما أجمعت عليه املصادر من حرص
ملوك الربتغال عىل محاربة املسلمني باملغرب والعمل عىل محو اإلسالم منه ،وتعويضه باملسيحية ،وتحويل املساجد إىل كنائس ،وإنشاء األسقفيات باملغرب ،وإرسال الكهان
للعمل بها [ ]...كما تتجىل هذه الروح يف الشعائر والطقوس الدينية التي تسبق كل هجوم عىل املغرب ،ويف محاولة امللوك الربتغاليني دفع ملوك املسيحية اآلخرين إىل
االقتداء بهم"ُ ،ينظر :بورشب ،ص 149-148؛ أحمد بورشب" ،املخططات الربتغالية خالل القرنني  15و ،"16يف :عبد الله العروي [وآخرون] ،يف النهضة والرتاكم :دراسات
يف تاريخ املغرب والنهضة العربية ،سلسلة املعرفة التاريخية (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)1986 ،ص .209-208

20
G.E. Zurara, Cronica da Tomada de Ceuta por el rei D. Joao I, Francisco Maria & Esteves Pereira (Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1915), p. 186.
I. Drumond Braga, Ceuta Portuguesa (1415-1656) (Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 1998), p. 27.

21

Zurara, Crónica, p. 1566.

22

هناك من الباحثني من يشكك يف وجود هذا الصك البابوي الخاص بالحملة الصليبية عىل سبتة ،ويقول إن امللك جواو األول استخدم ً
بابويا بخصوص الحملة الصليبية
صكا ً
ضد املسلمني بصفة عامة ،من دون تحديد .وهناك من يذهب إىل أن اإلبقاء عىل رس هذا الصك البابوي يتماىش والكتمان الذي أحاط به جواو األول هدف حملته ،فلم يكن
من املمكن اإلعالن عن الصك البابوي ،وإال فشا رس هدف الحملةُ ،ينظر:
Alberto Baeza Herrazti, La Cruzada de Ceuta (Ceuta: Ediciones Grupo Aleo, 1987), p. 12.
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رياني /يناثلا نوناكوناك

أنشئت بمقتضاه كاتدرائية سبتة بصفة رسمية( ،((2ووضعت تحت إرشاف ملوك الربتغال ،لتكون رأس الكنيسة يف أفريقيا ،فكانت أول
كاتدرائية أقيمت يف أرض املغرب.

ماليا يف االستيالء عىل سبتة،
ومنح البابا مارتني الخامس يف  4نيسان /أبريل 1418م املغفرة التامة لكل من ساهم
شخصيا أو ً
ً

مثلهم يف ذلك مثل الصليبيني بالقدس .ويف ربيع 1419م ،وأمام تزايد املقاومة املغربية للوجود الربتغايل بسبتة ،طلب امللك جواو األول

(ت1433 .م) من البابا أن يغفر خطايا املدافعني عن املدينةً ،
رجال ونساء ،وهو ما استجاب له البابا يف  9آذار /مارس 1420م(.((2

إن األطروحة الدينية املحضة( ((2تركز عىل الروح الصليبية التي كانت متغلبة عىل امللك جواو األول وعىل زوجته فيليبا  ،Filipaوأبنائه

الذين قرروا تسيري الحملة العسكرية ضد "الكفار" استجابة لدعوات الكنيسة املتكررة .وكان من الطبيعي أن يفكر ملك الربتغال جواو
نظرا إىل الدور الطالئعي الذي قامت به يف فتح األندلس ،وتعزيز دولة اإلسالم هناك(.((2
األول يف احتالل سبتة قبل غريها من املناطقً ،

وينسب إىل األمري إنرييك قوله لوالده ،وهو يحاول إقناعه باملوافقة عىل حملة سبتة ،إنه ال وجه للمقارنة بني عداء قشتالة املسيحية

للربتغال وبني عدائها "للكفار الذين هم أعداء لنا بالسليقة" .وملا استشار امللك جواو األول أحد كبار مستشاريه بشأن الحملة املقرتحة ضد

سبتة أجابه ً
قائل" :يبدو يل أن هذه الخطة ليست من بنات أفكارك ،وإنما هي بوحي من الله"(.((2

ومن املعلوم أن أول عمل قام به العاهل الربتغايل بعد االستيالء عىل سبتة هو تحويل مسجدها الجامع إىل كنيسة ،أقيم فيها

أول قداس بحضور امللك .بل إن جميع مساجد املدينة قد ُح ّولت إىل كنائس عقب سقوط املدينة .فـأنطوان دو السال الذي شارك يف

الحملة الربتغالية عىل املدينة يذكر سان ميشال  ،Saint Micheleوسان جاك  ،Saint Jackوسان جورج " ،Saint Georgeوغريهم من
القديسني الذين أطلقت أسماؤهم عىل باقي مساجد املدينة"(.((2

وتجدر اإلشارة إىل أن امللكة فيليبا ،كان لها دور كبري يف إذكاء الروح الصليبية يف نفوس أبنائها األمراء ،وبصفة خاصة يف نفس

(((2
رئيسا لنظام املسيح الديري العسكري  Ordre de Christوهو أقدم الجماعات العسكرية
األمري إنرييك  ، Eneriqueالذي أصبح ً

وأقواها ،ووريث تقليدي صليبي طويل .ومع استكمال الربتغال وحدتها الرتابية ،وطرد املسلمني من أراضيها يف منتصف القرن الثالث
عرش امليالدي ،فإن األمري إنرييك أراد مواصلة هذا التقليد الصليبي يف ديار اإلسالم يف املغرب ،ملحاربتهم ،بل العمل عىل تنصريهم(.((3
Ibid., p. 16.

23

24 J. Paviot, "Les Portugais et Ceuta 1415-1437," in: Michel Balard & Alain Duccelier (eds.), Le Partage du monde: Echanges et colonisation
dans la Méditerranée médiévale (Paris: Publications de la Sorbonne, 1998), pp. 427-428.

من املدافعني عن هذه األطروحة خواكني بنساودي ،فهو يربز فكرة "مرشوع الهند" الذي تبناه األمري دون إنرييك الذي كان يطمح ،بحسب بنساودي ،إىل تحطيم
25
تحديداُ ،ينظر:
الخطر الرتيك الذي يهدد املسيحية ،ويفتتح هذا الحلم باالستيالء عىل سبتة
ً

J. Bensaude, "Origem do plano das Indias," Boletim da agéncia geral das colonias (1931), accessed on 27/11/2019, at: https://bit.ly/34pR6lu

26

محمد بن عزوز حكيم ،املغرب يف مواجهة الحمالت الصليبية (تطوان[ :د .ن ،)2003 ،].ص .60

C. Bell, Portugal and the quest for the Indies (New York: Barnes & Noble, 1974), p. 35.

27

مذكور يف :الطيبي ،ص .269

28 Antoine de La Salle, "Le Reconfort de madame de Fresne," in: Joseph Neve, Antoine de La Salle, Sa vie et ses ouvrages (Paris/ Bruxelles:
Champion, 1903 [1881]), pp. 142-147.
29
Alberto Baeza Herrazti, "Ceuta lusitana," in: Portugal y Ceuta: Una historia común (1415-1668) (Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes,
2001), pp. 33-34.

30
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وقد اعتمد دياس دينيس عىل الصكوك الخاصة بالحمالت الصليبية التي منحها البابوات مللوك الربتغال قبل سنة 1415م ،ليؤكد

عمت شبه جزيرة إيبرييا مع تقدم حركة "االسرتداد"
أن االستيالء عىل سبتة هو مجرد استمرارية لحروب االسرتداد وللروح الصليبية التي ّ

تفاديا ملساهمته يف تقوية الجانب الغرناطي( .((3ويعتقد أنطونيو
ونجاحها ،وبذلك فإن الهدف من االستيالء عىل سبتة هو إضعاف املغرب
ً

بايزا هريازيت ،وهو يعتمد عىل الصكوك البابوية نفسها ،أن االستيالء عىل سبتة كانت تحركه الحمية الدينية للربتغاليني الذين كانوا قد

قهرا من املسيحية
انتهوا من طرد املسلمني من أراضيهم ،ونقلتهم تلك الحمية إىل الجانب اآلخر من املضيق ،ليسرتدوا أرايضَ اغ ُتصبت ً

(((3
غريبا عن وصية إيزابيال الكاثوليكية (1504م) التي أوصت بمحاربة املسلمني يف عقر دارهم ،والعمل
يف السابق  .وهذا الفهم ليس ً

عىل تمسيحهم.

وما إن عاد امللك الربتغايل إىل بالده يف الثاين من أيلول /سبتمرب 1415م ،حتى كتب مللك قشتالة ،فرناندو الكاثولييك (ت1516 .م)،

برتغاليا هو الذي فتح مدينة سبتة ،بل هي دولة مسيحية
أمريا
يقول له" :ليست الربتغال هي التي قامت بهذه الحملة املباركة ،وليس ً
ً
صاحبة امللحمة ،وهو أمري مسيحي يضع هذا النرص يف صحيفة النرصانية ،وبخاصة ملوك شبه الجزيرة اإليبريية"(.((3

 .3التفسري االقتصادي للحملة عىل سبتة
بموازاة هذا التفسري الذي يعطي األسبقية للعامل الديني ويربز الحماس الصليبي والرغبة يف تحقيق األمجاد والبطوالت الحربية،

هيستوريوغرافيا يرى أن العوامل االقتصادية كان لها دور كبري يف دفع الربتغاليني إىل اختيار سبتة هد ًفا للحملة .ويركز هذا
تيارا
نجد ً
ً
التيار عىل رغبة الربتغال يف إيجاد مكان لها بني الدول التي كانت تهيمن عىل املبادالت التجارية يف حوض البحر األبيض املتوسط .وقد
نظرا إىل التمفصالت العديدة التي
سمح هذا التيار الهيستوريوغرايف بإعطاء تأويل أكرث
ً
اتساعا للمعطيات املتضمنة يف املصادر التاريخيةً ،
تربط بني مختلف جوانب الظاهرة التاريخية.

فالحاجة إىل بعض املنتجات التي كان يحتاج إليها املجتمع الربتغايل (كالذهب والقمح والعبيد) ،واالستجابة ملتطلبات الطبقات

الربجوازية النامية يف مدن الربتغال ،والجاذبية التي كانت لبعض مناطق اإلنتاج ،وتعزيز تجارة الربتغال يف منطقة البحر األبيض

املتوسط ،والرغبة يف الحصول عىل ذهب السودان الغريب عن طريق سبتة ،والطمع يف ثروات املغرب ذاته ،والرغبة يف االستيالء عىل

الجزر األطلسية ،وتقدم املعارف البحرية واملالحية والجغرافية ،هي بعض املواضيع التي ُدرست يف إطار أبحاث شاملة ،وأرست أسس

معرفة أعمق لألحداث.

ويرجع الفضل إىل أنطونيو سريجيو يف مراجعة التفسري الفرويس والديني للحملة الربتغالية عىل سبتة ،وذلك يف دراسة صدرت له

مدافعا عن مصالح
يربز من خالل كتابات زورارا
سنة 1919م .فقد رأى هذا املؤرخ أن جواو ألفونسو دي ألينكري" ،مترصف الخزينة"ُ ،
ً

الربجوازية الربتغالية املهتمة بالتجارة يف ما وراء البحار ،وبالسيطرة عىل األسواق الخارجية التي من شأنها أن تفتح آفا ًقا جديدة أمام

االقتصاد الربتغايل .ومن املعلوم أن أرسة أفيش  Avisجاءت إىل الحكم سنة 1385م بفضل مساندة الطبقة الربجوازية من تجار املدن،
31 A.J. Dias Dinis, "Antecedentes da expansáo ultramarina Portuguesa: Os Diplomas Pontificios dos Séculos XII a XV," Revista Portuguesa
de História, vol. 10 (1962), pp. 86-106
32 Herrazti, La Cruzada, p. 8; Fernando Calapez Corréa, "Causas da tomada de Ceuta," Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, vol. 3,
no. 6-7 (1990), pp. 27-29.
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وهي طبقة احتلت مصالحها التجارية املقام األول يف سياسة اململكة .وكان تجار لشبونة وبورتو ال ينظرون بعني الرضا إىل احتكار
اإليطاليني واألرغونيني التجارة مع أسواق شمال أفريقيا ومدنه املرفئية ،وعىل رأسها سبتة.

ولقد لفت سريجيو االنتباه إىل األهمية التي يكتسيها االستيالء عىل سبتة من وجهة نظر اقتصادية ،خاصة أن املدينة املغربية كانت

عىل امتداد تاريخها اإلسالمي ،نقطة تجارية أساسية ،حيث ترد سلع الرشق وحبوب املغرب ،وهي املنفذ الرئيس لصادرات املغرب ،وأحد

املراكز التي تنتهي إليها تجارة ذهب السودان الغريب عرب الصحراء .ومن املعلوم أن استرياد الحبوب املوجهة إىل االستهالك كان له

أهمية كبرية ،خاصة مع نقص القمح بالربتغال(.((3

ويف هذا الصدد ،نجد أن بعض املؤرخني لم يرتددوا يف ربط احتالل سبتة (والسواحل املغربية األخرى) بمحاولة الربتغاليني ضمان

هذه املادة األساسية لبالدهم( .((3ويدعم روبري ريكار بدوره فرضية الدور األسايس للحبوب يف قضية سبتة ،ويعتقد أن الحبوب مرتبطة

كذلك باملبادالت التجارية التي ستتم الحقًا مع غينيا( .((3ويؤكد بيتورينو ماغالهايس غودينهو  Vitorino Magalhaes Godinhoمن
كبريا للحبوب التي كانت تردها من السهول املغربية ،وكان يوجد بها عدد مهم من الطواحني واملخابز،
جانبه أن سبتة كانت مرك َز تخزين ً

ويشري يف هذا الصدد إىل الفندق الكبري بسبتة الذي يصفه األنصاري يف كتابه اختصار األخبار( .((3ويؤكد هذا املؤرخ أن الربتغال كانت

تستورد القمح من سبتة قبل حملة امللك جواو األول عليها ،سنة 1415م( .((3وبذلك فإن االستيالء عىل سبتة كان يهدف ،يف نظره ،إىل

تسهيل االنفتاح عىل عاملني :العالم املغريب  -املتوسطي ،والعالم املغريب  -األطليس .ومنهما كان يف مستطاع التجار الربتغاليني التزود
بذهب السودان وبحبوب املغرب ،واالستفادة من مجاالت الصيد البحري ،كما رأى فيهما التجار الربتغاليون قاعدة لرشاء العبيد(.((3

ولنئ كان ديفيد لوبيش يشكك يف أن يكون ملادة الحبوب دخل يف مرشوع االستيالء عىل سبتة ،بدعوى أن املدينة لم تكن منطقة

منتجة للحبوب ،وال سو ًقا للسلع الرشقية( ،((4فإن رغبة الربتغال يف الحصول عىل الذهب ال يمكن التقليل منها أو استبعادها كعنرص

رئيس يف دفع الربتغاليني إىل االستيالء عىل سبتة .فقد عرف القسم الجنويب من أوروبا "مجاعة نقدية" يف القرن الرابع عرش امليالدي لم

يسبق أن عرفها من قبل ،مرتبطة بأزمة الحصول عىل الذهب( .((4وبسبب النقص يف هذه املادة توقفت الربتغال عن سك عملة ذهبية
خاصة بها منذ سنة 1383م .كما أن األزمة الطويلة التي كانت تعانيها الربتغال قبيل حملة سبتة نتيجة النقص الكبري يف موارد الدولة،

دفعت امللك جواو األول إىل العبث بالعملة ،وتخفيض قيمتها ،لتسديد ديونه( .((4فقد أصبحت قيمتها سنة 1409م أقل من قيمة العملة
34 António Sérgio, "A Conquista de Ceuta: Ensaio de interpretaçáo náo romantica do texto de Zurara," Ensaios, vol. 5 (1920), p. 255; António
Sérgio, "Repercussaoes duma hipotese: Ceuta, as navegaçoes e a genese de Portugal," Ensaios, vol. 4 (1934), p. 193; António Sérgio, "Ciência
e Educação," Ensaios, vol. 4.

ً
وجدل حادين بني املؤرخني الربتغاليني.
وقد أثارت فرضية أنطونيو سريجيو يف حينها نقاشً ا
35
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R. Ricard, "Le Commerce de Berbérie et l'empire Portugais," Annales de l'institut d'etudes orientales d'Alger, vol. 2 (1936), pp. 10-11.

36

38 Vitorino Magalhaes Godinho, Les Grandes découvertes (Coimbra: BEP, 1953), p. 32; Vitorino Magalhães Godinho, "História económica
e social da expansao Portuguesa," Terra Editora, vol. 1 (1947), pp. 87-89.
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القديمة الذهبية بخمسني مرة ،ونزلت إىل  700مرة سنة 1435م .وكانت فئة التجار عىل رأس املترضرين من هذا االنخفاض ،فال غرابة
يف أن وجدناهم وراء اختيار سبتة أول هدف لكونها آنذاك أهم أسواق الترب باملغرب(.((4

وخالصة القول ،لقد كان للعامل التجاري دور كبري يف دفع الربتغاليني إىل استهداف سبتة ،وبذلك تصح مقولة بيري شونو الذي

يصف حملة سبتة بكونها "قضية برجوازيني [ ]...يقودها نبالء"(.((4

ومحج تجار أوروبا
إال أن احتالل سبتة أدى إىل أفول نجمها بعدما كانت نافذة املغرب عىل البحر األبيض املتوسط،
ّ
والعالم ،وتحولت املدينة إىل مجرد ثكنة عسكرية ،تعيش عىل نفقة الربتغال ،وأصبحت مصاريف تحصينها والدفاع عنها تثقل كاهل

(((4

الخزينة الربتغالية(.((4

 .4عامل القرصنة
ً
أساسيا وراء احتالل الربتغاليني
دافعا
وارتباطا بالعامل التجاري ،يرى بعض املؤرخني أن إرادة التخلص من القرصنة السبتية كانت ً
ً

سبتة سنة 1415م(.((4

ومنذ القرن التاسع عرش ،اعترب كاردينال رساييبا أن الهجمات املستمرة للقراصنة املسلمني عىل الساحل الربتغايل ،إضافة إىل العداوة

األبدية مع اإلسالم ،هي األسباب التي دفعت الربتغاليني إىل القيام بحملتهم عىل سبتة( .((4ويرى ديفيد لوبيش أن االستيالء الربتغايل

عىل سبتة ،القاعدة البحرية املهمة ،كان يمثل نهاية السيطرة اإلسالمية عىل مضيق جبل طارق ،ونهاية القرصنة اإلسالمية باملنطقة(.((4

وتتبنى إلني سانسو  Elaine Sanceauبقوة يف مقدمة كتابها الحصون يف أفريقيا هذا التفسري ،وتستعرض الغارات البحرية

اإلسالمية عىل سواحل الربتغال ،وتقف عند الهجوم الذي تعرضت له مدينة الغوس سنة 1385م ،والذي أدى إىل نهب املحتويات

ً
نشيطا للقراصنة" ،من الطبيعي أن تكون هد ًفا
"وكرا
الثمينة لكنيستها (كنيسة القديسة مارية) وتهريبها إىل سبتة .وبما أن سبتة كانت
ً
للحملة الربتغالية من أجل حماية سواحل الربتغال ،وال سيما أن هذه القرصنة كانت تعرقل تصدير منتجات الغرب الربتغايل إىل املغرب،

وهي مصدر دخل أسايس للذهب بالنسبة إىل الربتغال(.((5
43
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ً
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ويؤكد املؤرخ الربتغايل خايمي كورتيساو  J. Cortesáoأن أسباب االحتالل الربتغايل للمدينة املغربية يجب البحث عنها يف الرغبة يف

القضاء عىل النشاط القرصني اإلسالمي( ،((5الذي ضاعف من نشاطه ،بحسب رأيه ،خالل مطلع القرن الخامس عرش ،والذي تسبب يف

اختناق واردات الربتغال ودول شمال املحيط األطليس ،من السلع القادمة من املرشق ،ومن غريه من األسواق املتوسطية.

حدا ،بحسب كورتيساو ،للحصار املرضوب عىل تدفق السلع ،وفتح املجال
إن االستيالء عىل سبتة ،والقضاء عىل القرصنة وضعا ً

أمام ميناء لشبونة ليستقبل السفن واملراكب من البحر األبيض ،وما يتبع ذلك من مردود التجارة وأرباحها(.((5

ويف السياق نفسه ،ينفي توركاتو دي سوزا سواريس وجود مرشوع شامل لغزو املغرب واالستيالء عليه ،ويرى أن الهدف الرئيس

لحملة جواو األول هو القضاء عىل النشاط البحري والقرصنة اإلسالمية ،املسؤولة عن أرس عدد كبري من املسيحيني(.((5

وترى املؤرخة اإليطالية أنا أونايل أن الهدف األسايس من الحملة الربتغالية هو الحصول عىل قاعدة اسرتاتيجية تسمح بمراقبة

األوضاع باملضيق عىل مستويني :منع القرصنة املسيحية بهذه املياه ،والقضاء عىل األعمال القرصنية للمسلمني الذين يعرقلون التجارة
اآلتية من الرشق ،وتضيف الباحثة أنه بعد االستيالء عىل املدينة أصبحت الربتغال تتمتع بحرية تحرك كبرية بمياه الزقاق ،وحولت
القرصنة لصالحها(.((5

ً
تدعي أنها أتت للقضاء عليه .فقد أصبحت القرصنة الربتغالية سيدة منطقة الزقاق .فزورارا
والواقع أن الربتغال أحيت
نشاطا كانت ّ

يؤكد أن األمري دون إنرييك لم يتوقف عن تسليح السفن ضد "الكفار" منذ سقوط املدينة( .((5ويقدم لنا هذا اإلخباري معلومات دقيقة عن

القرصنة الربتغالية باملضيق .فبعد مغادرة امللك جواو األول سبتة يف  2أيلول /سبتمرب 1415م ترك وراءه سفينتني لحماية املضيق .وكانت
السفينتان كبريتني ،فعمد حاكم املدينة ،دون بيدرو دي مينيسيس  ،Don Pedro de Menezesإىل إنشاء سفينة رسيعة ،ذات عرشة

متمرسا يف الحرب البحرية ضد املغاربة،
صفوف تجديفية ،وضعها رهن إشارة سانتياغو يس دي براتا  Santiago See de Prataالذي كان
ً

أسريا لديهم .وأول سفينة استوىل عليها كانت من نوع "الغراب" ،كانت محملة بالقمح والشعري والفواكه ،وكانت متجهة
وسبق أن كان ً

من القرص إىل غرناطة .والسفينة الثانية التي أرسها كانت متجهة من مالقة إىل طنجة وعىل متنها شحنة تقدر قيمتها بعرشة آالف كورونة،
وكانت مكونة من النسيج والحرير واألنسجة الرفيعة .واستوىل كذلك عىل سفينة مغربية يف ميناء جبل طارق(.((5

أشخاصا آخرين ،يورد زورارا أسماءهم .كما جلبت سبتة قراصنة من املناطق اإليبريية األخرى
وجلبت الغنائم املتأتية من القرصنة
ً

(((5
غربا يصل حتى العرائش وسال ،ورش ًقا حتى
(قطالنيون ،وقشتاليون وغريهم) وحتى من فرنسا  .وإذا كان نطاق القرصنة الربتغالية ً

املرىس الكبري ،فإن أكرب غنائمهم كانوا يحصلون عليها يف مياه املضيق(.((5
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كيفما كان الحال ،فاملالحظ أن القرصنة السبتية لم تأخذ أبعا ًدا مهمة إال مع القرن 8هـ14 /م .فالشهادات التي نتوفر عليها من

املصادر العربية ومن الوثائق الالتينية عىل حد سواء ترجع كلها إىل هذا القرن ،وتصادف فرتات االستقالل الذايت للمدينة .ويمكن

غريبا عن األزمة االقتصادية التي كانت تمر بها املدينة آنذاك ،وهي أزمة مرتبطة بتقلص نشاط املدينة
افرتاض أن هذا النشاط لم يكن ً

التجاري مع بلدان حوض البحر األبيض املتوسط .ولذلك نجد أن مجال نشاط القراصنة السبتيني يقع يف املناطق التي نافست املدينة
املغربية
تجاريا (بلنسية ،وتونس ،وبجاية ،وجزر البليار ،وميورقة  ...إلخ) وكادت تخنقها بقطع رشيانها الحيايت األسايس ،أي التجارة(.((5
ً

وال بد من اإلشارة إىل أن مصادرنا التاريخية ال تذكر أن التجارة أو السفن الربتغالية قد تعرضت ألذى من سفن سبتة .وقد عارض

حتما إىل قيام املغاربة بالثأر من السفن الربتغالية يف
ملك الربتغال بادئ األمر فكرة الهجوم عىل سبتة ،بحجة أن الهجوم سوف يؤدي ً

مضيق جبل طارق ،ما سيعرض للخطر تجارة الربتغاليني املجزية بزيت الزيتون والنبيذ مع موانئ البحر املتوسط .بل إن امللك جواو األول

أمل يف أن تستحوذ الربتغال عىل ٍ
شن هجوم مشرتك مع القشتاليني ضد مملكة غرناطة ً
أراض جديدة يف شبه جزيرة إيبرييا(.((6
كان يحبذ ّ
أما يف بداية القرن الخامس عرش فلم تكن سبتة تتوفر عىل قوة بحرية تمكنها من مزاولة النشاط القرصني ،وهناك شهادات تثبت

انعدام وجود األسطول السبتي ما بني سنوات 812هـ1409 /م و818هـ1415 /م ،أي خالل املدة التي كانت فكرة احتالل سبتة قد شقّت

طريقها نحو التنفيذ .ومن تلك الشهادات ما جاء يف تقرير الوفد الربتغايل املكلف باستطالع حال املدينة سنة 816هـ1413 /م من كون
أيضا أثناء حرب أيب سعيد عثمان ألخيه محمد السعيد .والحجة الدامغة عىل
خاليا من السفن السبتية ،وهذا هو املالحظ ً
مرىس املدينة ً

"وتبعا لذلك ،فإن ساسة
كل هذا عدم وجود أي مركب وقت انتصاب األسطول الربتغايل بمياه سبتة يف  12و 21آب /أغسطس 1415م.
ً

زمنيا إىل الوراء لحشد مربرات الغزو ،باالستناد إىل أدوار
الحملة حينما أثاروا مسألة القرصنة ليدرجوها ضمن العوامل ،كانوا قد تراجعوا ً

يمت بأية صلة إىل العوامل املبارشة"( .((6ومما يؤكد أن عامل القرصنة
سبتة الجهادية السالفة .وبناء عىل ذلك يتبني أن عامل القرصنة ال ّ
حاسما يف االستيالء عىل سبتة هو أن الربتغاليني لم يعملوا قط عىل احتالل مدن مغربية كان مجاهدوها نشطني ،كتطوان
لم يكن
ً

والعرائش وسال( .((6كما أننا ال نجد أي سبب من األسباب األربعة التي برر بها امللك الربتغايل احتفاظه بسبتة له عالقة بالقرصنة بمنطقة
الزقاق أو بالخطر البحري املغريب هناك(.((6

 .5الدوافع االسرتاتيجية والسياسية
لقد كان الهدف املبارش للحملة الربتغالية هو سبتة ،ولكن االستيالء عىل هذه املدينة وثيق االرتباط بالسيطرة عىل مضيق جبل

طارق .ونعتقد أن تنحية القوتني اإليبرييتني (األرغونية والقشتالية) من مياه مضيق جبل طارق كانت تمثل االنشغال األكرب للتاج

الربتغايل يف مطلع القرن الخامس عرش .لقد كانت الربتغال حريصة عىل ّأل تقع سبتة يف أيدي منافسيها ،إذ اجتذبت املدينة قبل ذلك
أنظار قشتالة وأرغون ،وحتى جنوة ،التي حاول تجارها االستيالء ،عب ًثا ،عليها سنة 633هـ1236 /م.

ومن املعلوم أن االتفاقيات األوىل التي كانت تحدد مجال نفوذ قشتالة وأرغون ببالد املغرب (خاصة اتفاقية مونتياغودو

 Monteagudoلسنة 1291م) ال تعرتف للربتغال بدور يف هذا التوزيع ،وتقصيها من مرشوع التوسع املسيحي باألرايض املغربية.
59
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قربا
فالقوى املؤثّرة يف الحوض الغريب للبحر املتوسط آنذاك كانت متعددة .وباالستيالء عىل سبتة ،مفتاح املضيق ،واملدينة األكرث ً

جذريا عىل التوازن السيايس
تغيريا
من شبه الجزيرة اإليبريية ،كان امللك الربتغايل يحاول ،عن طريق عمل حريب واسرتاتيجي ،أن يدخل
ً
ً
واالقتصادي بمنطقة الزقاق ،والحصول عىل قاعدة اسرتاتيجية تسمح بمراقبة األوضاع باملضيق.

كان األمر يتعلق بمواجهة غري مبارشة مع دول مسيحية مسيطرة ،ومحاولة أخذ مكانها يف املضيق ويف البحار املجاورة ،من دون

نظرا إىل قوة الحضور التجاري األرغوين
أن تضطر الربتغال إىل الدخول يف رصاع مسلح معها .ولم يكن من السهل تحقيق هذا الهدفً ،
والجنوي يف أهم املدن الساحلية للمغرب األقىص .ومن هنا كانت السيطرة عىل سبتة تدخل ضمن مخطط يرمي إىل إعطاء دفعة نوعية

سياسيا
لدولة الربتغال لالرتقاء
واقتصاديا ،ولتجاوز التأخر الذي راكمته يف امليدان التجاري ،مقارنة بمنافسيها(.((6
ً
ً

مهما بالنسبة إىل األرغونيني والجنويني والقشتاليني وكذلك تجار املناطق األندلسية املجاورة .إن
لقد كانت سبتة مرك ًزا
ً
تجاريا ً

وضع املدينة تحت السيطرة الربتغالية كان يعني ،يف املقام األول ،القضاء عىل تجارة باقي األمم املسيحية بها .من جانب آخر له عالقة
تغيريا ً
كامل يف التوازنات القائمة؛ تجاه القراصنة
بمضيق جبل طارق ،فإن الحامية الربتغالية التي ستستقر هناك كان ينبغي أن تحدث
ً

املسيحيني الذين كانوا يعملون يف املنطقة ،وكذا تجاه القرصنة والتجارة اإلسالميتني .ويف هذا السياق يقول أداو دا فونسيكا( ((6إن
"دافع االستيالء عىل سبتة كان هو الرغبة يف السيطرة عىل مضيق جبل طارق ،وهو موضوع كان يهم الربتغاليني والجنويني .وبالفعل،
منذ سنة 1415م أصبحت املدينة قاعدة للبحرية الربتغالية ضد اإلسالم وضد البحر املتوسط الغريب".

مت عالقات الصداقة مع فاس( ((6يف أفق االعرتاف بسيادته عىل جبل طارق( ،((6وكان من
كان امللك األرغوين فرناندو األول قد ّ

شأن ذلك أن يوطد السيطرة األرغونية عىل مياه املضيق ،أو عىل األقل يضمن مراقبتها .فاالستيالء عىل سبتة ،ذات املوقع االسرتاتيجي

املقابل لجبل طارق ،كان خطوة يف منتهى األهمية إلفشال مرشوع التاج األرغوين( ،((6وعرقلة هيمنته باملنطقة .إن الربتغال لن تتدخل
يف أرايض مملكة أرغون مبارشة ،وإنما ستعمل عىل محارصة مصالحها األساسية بمياه املضيق.

الهدف االسرتاتيجي الثاين للحملة عىل سبتة مرتبط بالسباق مع قشتالة للسيطرة عىل مضيق جبل الزقاق( .((6إن مبادرة ملك

الربتغال ومستشاريه إىل اتخاذ القرار الخاص بتجهيز حملة ألخذ سبتة كان ر ًدا عىل بوادر السياسة البحرية القشتالية يف البحر املتوسط
واملحيط األطليس ،عقب قبولها تبعية جزر الكنارياس لها( ،((7وعىل التوجهات الحربية لقشتالة بالضفة الجنوبية للمضيق ،كما أبانت

عنها غارتها عىل تطوان سنة 1400م .فقد كان يمكن أن تكون سبتة هد ًفا للتوسع القشتايل بعد القضاء عىل مملكة غرناطة .لقد كانت

سبتة ومضيق جبل طارق يمثالن ،يف نظر سياسيي قشتالة ،امتدا ًدا لسواحلها ،وكل حضور برتغايل يف هذه السواحل سيكون غري طبيعي
Unali, p. 197.
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يف نظرها .وإن لم يكن هناك رد فعل قشتايل عىل االستيالء الربتغايل عىل سبتة سنة 1415م ،فإن ذلك راجع إىل الوضعية الصعبة التي

كانت تمر بها اململكة ،بسبب خضوعها للوصاية األرغونية .ومع ذلك لم تعرتف قشتالة باالحتالل الربتغايل لسبتة إال سنة 1423م(.((7

وبتحليل االدعاءات القشتالية املقدمة سنة 1435م ،التي تناقش املشاريع الربتغالية لالستيالء عىل شمال أفريقيا ،يمكننا فهم كيف

اغتصابا للحقوق القشتالية يف هذه املناطق.
أن مهمة جواو األول ،بما يف ذلك حمالته السابقة عىل االستيالء عىل سبتة ،كانت تعترب
ً
ً
متمثل يف كل املناطق التي كانت
وللربهنة عىل رشعية املطالب القشتالية ،يتم االستناد إىل كون ملوك القوط تركوا إرثًا للملوك القشتاليني

تشكل موريتانيا الطنجية التي كانت ضمن ممتلكاتهم( .((7ولم تستأنف قشتالة هجماتها عىل املغرب إال بعد القضاء عىل غرناطة (1492م).
يلخص خوخي بورجيس دي ماسيدو األبعاد االسرتاتيجية يف حملة سبتة ً
قائل" :إن العوامل والدوافع التي كانت تسود مجتمع

حاليا [ ]...إن أسباب االستيالء عىل سبتة تكمن يف البحث عن
ذلك الوقت هي عوامل ودوافع ال تشكل األسبقيات بالنسبة إلينا ً
التوازن بني القوى الدولية آنذاك .فالعملية العسكرية هي نتاج اسرتاتيجية نابعة مبارشة من عدم نجاعة الدعم اإلنكليزي املحتمل
للربتغال يف القرن الخامس عرش ،وهذا الهدف كان يضمن للربتغال فرصة مواتية للتدخل يف فضاء التوازن اإليبريي ،ويعطي للربتغال

وسيلة ضغط عىل قشتالة"(.((7

إن دوافع الغزو الربتغايل ملدينة سبتة معقدة تجمع بني التحمس الديني واألمل يف فتح ٍ
أراض جديدة وتكديس غنائم ثمينة والرغبة

نهائيا من القراصنة املسلمني ،وإيجاد قاعدة اسرتاتيجية يف مدخل البحر األبيض املتوسط ،بل هناك من املؤرخني من يصف
يف التخلص
ً

االستيالء عىل سبتة بـ "املبادرة املعزولة" ،إذ لم يكن للربتغال عدو يهدد حدودها ،وال خطر محدق بها ،وأن مربر تسيري هذه الحملة

ال يعدو أن يكون رغبة للملك جواو األول وأرسة أفيش ،لتأكيد ذاتهم عىل املستوى الداخيل وعىل املستوى الخارجي ،للتصدي لخطر

االجتياح القشتايل ،وللحصول عىل بركة البابا ودعم املسيحية بصفة عامة(.((7

خامتة
يتضح مما سبق أن مدينة سبتة كانت محط أطماع قوى حوض البحر األبيض املتوسط الغريب ،وذلك بحكم موقعها االسرتاتيجي

عىل مضيق جبل طارق ،وإذا كان الرشوع يف التخطيط لالستيالء عىل املدينة املغربية من طرف الربتغال يرجع إىل بداية القرن الخامس

سيتها
عرش ،فإن نيات االستيالء عىل هذه املدينة تعود إىل فرتات أقدم بكثري؛ فالتاريخ يفصح لنا عن عدد من الحمالت العسكرية التي ّ
مختلف القوى اإليبريية عىل املدينة طوال القرنني الثالث عرش والرابع عرش امليالديني.

سقطت سبتة بأيدي الربتغاليني سنة 818هـ1415 /م ،وبسقوطها بدأت صفحة جديدة من تاريخ هذه املدينة .لقد كان سقوطها

مأساة كربى بالنسبة إىل املغاربة ،ما زالت لم تدرس يف كل أبعادها.

Braga, p. 23.
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فقد أضحى املغرب بعد ذلك ِ
ئت عيناه" اللتان كان ّ
يطل بهما عىل عالم حوض البحر األبيض املتوسط،
"م ْثل العمالق الذي ُف ِق ْ

وحرم بذلك من التواصل مع محيطه املتوسطي ،وانكفأ عىل نفسه لينشغل بفتنه الداخلية عن املجال الحيوي املتوسطي ،وانقطعت

السبل التي كان يمكن أن تصله بالنهضة التي اعتملت يف أوروبا يف القرون الثالثة الالحقة .وأدى احتالل املدينة إىل أفول نجمها بعدما

محج تجار أوروبا والعالم ،وتحولت إىل مجرد ثكنة عسكرية ،تعيش عىل نفقة الربتغال ،وأصبحت مصاريف تحصينها والدفاع عنها
كانت
ّ
تثقل كاهل الخزينة الربتغالية(.((7

بحريا
حصارا
ولم يقترص الضياع عىل سبتة بمفردها .بل إن التفوق البحري للدول اإليبريية ،بما فيها الربتغال ،جعلها تمارس
ً
ً

صليبيا عىل الساحل املغريب املتوسطي .ونتج من ذلك انغالق السوق الكبرية التي كانت تتنفس منها التجارة واالقتصاد املغربيان.
ً

إن ضياع سبتة تاله حرمان املغرب من شاطئه املتوسطي ،وضياع مليلية ومراكز أخرى عىل الساحل نفسه .ولم تستطع الدولة

املغربية ال يف املرحلة األخرية من حكم املرينيني ،وال يف عهد الوطاسيني ،وال يف عهد السعديني أن تعيد للمغرب مركزه وحضوره يف البحر

ً
مجال لنشاط جديد ،إال ما كان من حركة الجهاد
املتوسط .ولم تستطع أن تعوض الضياع الحاصل من جراء ضياع سبتة ،وال أن توجد

(((7
كثريا من الواجهة األطلسية لسببني رئيسني :أولهما
البحري الذي قامت به جماعات من املتطوعني  .وبالجملة فاملغرب لم يستفد ً

تقنيا ،وقلة استعدادها ملنافسة البحرية األوروبية اآلخذة يف التطور والتوسع واخرتاق البحار العاملية
تدهور البحرية املغربية وتخلفها ً

الكربى ،وثانيهما حصار الربتغال وإسبانيا وعدوانهما املتواصل طوال القرنني السادس عرش والسابع عرش عىل شواطئ املغرب األطلسية.

Paviot, pp. 428-432.
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ترجمة أمني األيويب

الدولة :نظريات وقضايا

ترجمة لكتاب The State: Theories and Issues

صــدر عــن سلســلة "ترجــان" يف املركــز العــريب

لألبحــاث ودراســة السياســات كتاب الدولــة :نظريــات
وقضايــا ،وهــو ترجمــة أمــن األيــويب العربيــة

لكتــاب  The State: Theories and Issuesالــذي حــرره
ِ
ليســر وديفيد مارش
باإلنكليزيــة كولِن هــاي ومايكل

عا مــن آراء مجموعــة من
.يعــرض الكتــاب نطاقًــا واســ ً
املرجعيات األكادميية يف مضامر العلوم السياســية،

ومقاربات نظرية رئيسة متباينة لدراسة الدولة ،إضاف ً
ة

إىل القضايــا البــارزة املتنــازع عليهــا يف مــا يتعلــق

بالعوملة ،واألشــكال الجديدة للحكم ،والتغيري الحاصل
يف الحدود ما بني العمومي والخصويص.

يتألــف هذا الكتاب ( 544صفحة بالقطع الوســط ،موثقًا
فصل وخامتة.
ً
ومفهرسا) من مقدمة واثني عرش
ً

