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مقــــال

ال�صليبية امل�ستحيلة ل�شارل اخلام�س
ــــة
َّ
هرني الثامن ملك �إجنلرتا و�شارل اخلام�س ،ف�ضال عن ممالك
�إيطاليا املتحالفة معه ب���إ���ش��راف البابا هدريانو�س ال�ساد�س.
تغيت مبقت�ضاها اللغة ال�سيا�سية منذ �إ�سداء لقب �إمرباطور
َّ
روماين مقد�س ل�شارل لتغدو الأرا�ضي امل�سيحية «�إرث امل�سيح»
و»م��ي��راث ال����رب» ���س��ع��ي��ا ل�����ش��ح��ذ ال��ه��م��م ن��ح��و احل����رب امل��ق��د���س��ة
املن�شودة.
ومن اجلانب العثماين ،كان ُم َّطط �سليمان القانوين يهدف
ر�أ�سا للو�صول �إىل �إيطاليا ،وما كانت املجر غر�ضه الأك�بر وال
النم�سا ،ب��ل لف�سح ال��ط��ري��ق نحو روم���ا .فبعد �إخ�ضاعه املجر
توجهت قواته حل�صار فيينا التي بلغتها يف � 21سبتمرب ،1529
َّ
ودام احل�صار �إىل ال�ساد�س ع�شر من �أكتوبر ،لكن جراء عوامل
اجلو وف�شل �أرب��ع حم��اوالت قرر العثمانيون الرتاجع عن تلك
اخلطة م�ؤقتا.
ويف الف�صل ما قبل الأخري ،يُر ِّكز بللغريني على الدور الفاعل
ل��ل��ب��ح��ري��ة اجل���زائ���ري���ة يف ذل���ك ال��ع��ه��د؛ ف��ق��د ع�����ض��دت ال��زح��ف
ال��ع��ث��م��اين يف اجل��ب��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة ل��ل��م��ت��و���س��ط ق�����وات ب��رب��رو���س
امل��راب��ط��ة يف اجل��زائ��ر وحققت انت�صارا ب��اه��را يف �أك��ت��وب��ر 1529
على ق��وات ق�شتالة يف معركة بحرية حا�سمة .م�برزا الكاتب
ت�صرف الدولة العثمانية كقوة دولية قادرة على حتريك قوى
يف جبهات متباعدة؛ مما دف��ع بامللك الفرن�سي فران�سوا الأول
لعقد حتالفات �سرية مع الباب العايل �ضد القوات الإ�سبانية،
وهو ما زاد من خماوف روما بح�صول غزوة و�شيكة على املدينة
املقد�سة بعد ت��ب��ادر ن��واي��ا باقت�سام �إي��ط��ال��ي��ا ب�ين ال��ب��اب العايل
وامللك الفرن�سي .ويف ذلك العهد ،ما كانت فرن�سا ُتعلن �صراحة
حتالفها الإ�سرتاتيجي مع الباب العايل ،وكانت تزعم حفاظها
ع��ل��ى ال��و���ض��ع ال�����س��ائ��د يف �إي��ط��ال��ي��ا ،رغ���م ع��ل��م��ه��ا ب��امل��خ��ط��ط��ات
العثمانية وبتحريك البيلرباي يف اجل��زائ��ر ملهاجمة ال��ق��وات
الإ�سبانية يف املتو�سط؛ مما �أوح��ى ل�شارل اخلام�س �أن م�شروع
�إر�ساء نظام �أوروبي يع�ضده احلما�س الديني �ضد «املحمديني»
قد بد�أ يختل.
وي�ستعيد بلليغريني �إح���دى �صفحات ال�����ص��راع ال��ت��ي تخ َّلدت
يف ال��ت��اري��خ ،ح��ت��ى جت���� َّذرت يف ال�لاوع��ي اجل��م��ع��ي للإيطاليني
والإ���س��ب��ان خم���اوف دائ��م��ة م��ن امل�سلمني« :مل��ا ���ص��ار خريالدين
بربرو�س �أم�يرال الأ�سطول العثماين ،ق��اد بنف�سه �سنة 1534م
�سل�سلة من الهجمات وعمليات الإنزال على ال�سواحل الإيطالية
يف مناطق �شرتارو و�سان لو�شيديو ،يف كاالبريا ،ويف عدة مناطق
من خليج نابويل ،يف �سبا ْرلونغا ويف فو ْندي ،ويف �إقليم الت�سيو.
ومل مت�ض �سوى فرتة ق�صرية حتى عبث القر�صان الطاعن يف
ال�سن ب�سواحل نابويل وبوليا ودملاتي.
وكان العام الالحق وخي ًما � ً
أي�ضا على ال�شواطئ الإيطالية ،حني
�سار �أ�سطول بربرو�س حذو ال�سواحل مهددا املناطق املجاورة،
�إىل � ْأن بلغ ك��االب��ري��ا وكامبانيا ،ث��م احتل غا ْيتا حتى بلغ نهر
الترب ،وعب�أ م�ؤونته من ماء ال�شرب .بنى قاعدة قرب غرو�سيتو،

انطلقت منها غ��ارات��ه �إىل م��ارمي��ا؛ ويف �إح���دى ت��ل��ك ال��غ��ارات
التي قادها �أحد �أع��وان بربرو�س ،امل�سمى نظام ،هاجم غيلة يف
تو�سكانا تاالموين ،قرب �أوربيتِللو .حيث �أخرج جثة برتولوميو
برييتي من قربه و�أحرقها ثم ذرى رمادها؛ فقد خرج النبيل
برتولوميو قبل عام ،على ر�أ�س جي�ش للكني�سة ،يف غزوة لل�شرق،
خلفت دمارا م�س ميتيالن ،املدينة التي وُلد فيها بربرو�س.
فما ك��ان الأت���راك فح�سب ي��ث�يرون الهلع يف ال�ضفة ال�شمالية
للمتو�سط ،بل الربباري�سك �أي�ضا امل�سمون بـ»موري�سك �إفريقيا».
وبالفعل كانت حربا نف�سية م�شنونة ما كانت الإم�براط��وري��ة
العثمانية هي ال�صانع لها وحدها ،بل امل�ستفيد منها يف ب�سط
هيمنة الهالل.
ويف الف�صل الأخري ،يتع َّر�ض الكاتب لو�صول احلملة �إىل �أوجها
ومن ث َّم تراجعها .ففي ظل ت�ضييق اخلناق على �إيطاليا ،ارت�أى
���ش��ارل اخلام�س � ْأن ال �سبيل لبث ال��وه��ن يف اخل�صم العثماين
املتحالف مع الفرن�سيني �سوى بنقل احلرب �إىل ديار حلفائه.
فكان قرار �إبحار �أ�سطوله من بر�شلونة عرب �إيطاليا �إىل تون�س
ومهاجمتها ،ويف منطقة �شفيتا فاكيا كان اللقاء بالبابا الذي
ب��ارك الأ�سطول املتوجه �إىل �صقلية ثم ر�أ���س��ا �إىل تون�س .كان
دخول تون�س كارثة كما ي�صف بلليغريني الأم��ر ب�إيجاز خمل،
وقد تركز التدني�س على جامع الزيتونة واملكتبات املجاورة ،كما
و�صف الوزير ال�سراج احل��دث يف م�ؤلف «احللل ال�سند�سية يف
الأخبار التون�سية» بقوله« :وق�سمت املدينة (تون�س) �إىل م�ؤمن
وكافر ،و�أُهني امل�سجد الأعظم و ُنهبت خزائن الكتب التي كانت
به ،ودا�ستها الكفرة بالأرجل و�ألقيت ت�صانيف الدين بالأزقة
تدو�سها حوافر اخليل وال��رج��ال؛ حتى قيل �إن �أزق��ة الطيبني
كانت كلها جم��ل��دات ملقاة حت��ت الأرج���لُ .
و�ضربت النواقي�س

وربطوا اخليل باجلامع الأعظم ،و ُنب�ش قرب ال�شيخ �سيدي حمرز
بن خلف فلم يجدوا به �إال ال��رم��ل ،وباجلملة فعلوا ما تفعله
الأع���ادي ب���أع��دائ��ه��ا ،وك��ان��ت ك��ل دار م�سلم ي��ج��اوره��ا ن�صراين».
ويذكر بلليغريني �أ َّن � 15ألفا من �سكان املدينة قد متت �إبادتهم،
وهم ثلث الأهايل ،يف حني فر الثلث الثاين ،والثلث الأخري كان
م�صريهم النخا�سة .ثم ن�صب �شارل اخلام�س م��والي احل�سن
ووق���ع م��ع��ه ع��ه��دا يق�ضي ب��ع��دم ات��خ��اذ عبيد م��ن ال��ن�����ص��ارى يف
امل��دي��ن��ة وال��ت��زام امل��ل��ك احلف�صي ب��ع��دم ا�ست�ضافة موري�سكيني
�أندل�سيني ،ناهيك عن غرامة �سنوية ُت�سدد لإ�سبانيا من املال
واخليل مع �إقامة حامية دائمة يف تون�س ب�ألفي جندي ب�أُ�سرهم
يف منطقة حلق الوادي.
كان �سقوط بودا املجرية ب�أيدي العثمانيني �إعالنا بانتهاء حلم
�إن�شاء �سد منيع �أمام الأتراك �شرق �أوروبا .وزادت �أو�ضاع القرن
ال�ساد�س ع�شر املتميزة ب��اخل�لاف��ات الأوروب��ي��ة م��ن ح��دة تبخر
�أحالم احلملة ال�صليبية و�إن�شاء الإمرباطورية العاملية ل�شارل
اخلام�س .وميكن عد العام 1541م ع��ام انكفاء احلملة وتوقف
�شارل عن �شن حروبه على الإمرباطورية العثمانية.
ال���ك���ت���ابُ ي��ت��ن��اول م��رح��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة م��ه��م��ة يف ت���اري���خ ال�����ص��راع
ال��ع��ث��م��اين-الإ���س��ب��اين ،ول��ك��ن يطغى ع��ل��ى بع�ض ف��ق��رات��ه طابع
احل��ك��ي؛ مم��ا يجعل حم��ت��واه �أق���رب �إىل الن�ص الأدب���ي منه �إىل
الن�ص التاريخي .فكتابة التاريخ لي�ست �سرد �أحداث فح�سب ،بل
تعليق على جريانها وتف�سري لها .كما �أن ثمة �صرامة منهجية
مفقودة يف تناول الق�ضايا التاريخية تتخلل الكتاب ،ف�ضال عن
كثافة اخلال�صة التاريخية التي تعوز م�ضامينه ،وغياب تطرق
�صاحبه بعمق للع�سف الذي حلق بامل�سلمني �سوا ًء يف الأندل�س �أو
يف بالد املغرب� ،إبان تلك احلملة ال�شعواء التي نعتها بامل�ستحيلة
وهي بالأحرى مدحورة ،وهو �أمر جوهري يف ذلك العهد.
----------------نبذة عن امل�ؤلف:
ماركو بلليغريني ،م�ؤرخ و�أ�ستاذ التاريخ احلديث وتاريخ ع�صر
النه�ضة يف جامعة برغامو يف �إيطاليا .له جملة من امل�ؤلفات؛
منها« :حروب �إيطاليا» ( ،)2009و»البابوية يف ع�صر النه�ضة»
( ،)2010و«احلملة ال�صليبية يف ع�صر النه�ضة تبدالت طارئة
على �أ�سطورة 1600-1400م» (.)2014
---------------- الكتاب« :احل��رب املقد�سة �ضد الأت���راك ..احلملة ال�صليبيةامل�ستحيلة ل�شارل اخلام�س».
 امل�ؤلف :ماركو بلليغريني. ال��ن��ا���ش��ر� :إي���ل م��ول��ي��ن��و (م��دي��ن��ة ب��ول��ون��ي��ا�-إي��ط��ال��ي��ا) ،باللغةالإيطالية.
 �سنة الن�شر.2015 : -عدد ال�صفحات� 416 :صفحة.
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املقد�سة �ضد الأتراك ..احلملـــ
احلرب
َّ

ديني ،ولكنَّ عوامل �سيا�سية واقت�صادية
متازجتْ عوامل ُمتلفة وراء اندالع احلروب ال�صليبية بني العامل الإ�سالمي واملمالك امل�سيحية يف �أوروبا .وقد بدا ظاهر ًّيا �أنَّ ال َ
أمر ٌّ
تغيت �أثناء تلك احلمالت القيادة ال�سيا�سية بح�سب تبدُّ ل القوى االقت�صادية املهيمنة على ال�ساحة يف �أوروبا .وقد م َّثلت احلملة
فاعلة كانت املحرك الأ�سا�سي لذلك �أي�ضاَّ .
ال�صليبية امل�ستحيلة -كما �سماها امل�ؤرخ الإيطايل ماركو بلليغريني ،والتي انطلقت مع مطلع القرن ال�ساد�س ع�شر� -إحدى احلمالت الفا�شلة التي قادها �شارل اخلام�س قائد
أجزاء وا�سعة من �أوروبا ،وامتدَّ �إىل العامل اجلديد .ترافق ذلك التحفز حينها مع ت�شكل قوة بحرية
الإمرباطورية الرومانية املقدَّ �سة املنطلق من �إ�سبانيا ،بعد �أن �شمل نفوذه �
ً
�صاعدة للإمرباطورية العثمانية ،ال �سيما مع �سليمان القانوين ( .)1566-1520جعلت �شارل اخلام�س ي�صطدم بواقع جديد يف خو�ض حملته ال�صليبية على نقي�ض ما كان
�سائدا يف القرون الو�سطى.
الكتاب �ضمن ف�صوله اخلم�سة ي�ستعيدُ تط ُّور �إمرباطوريتني عامليتني ،ومتدد نفوذيهما على منطقتي املتو�سط و�أوروبا؛ من خالل ا�ستح�ضار وقائع الأو�ضاع االقت�صادية والدوافع
ُ
ال�سيا�سية الفاعلة يف ذلكُ ،مربزا عوامل ف�شل �شارل اخلام�س يف حملته بفعل تبدل موازين القوى يف تلك الفرتة.
وي�����س��ت��ه ُّ��ل امل����ؤل���ف ح��دي��ث��ه يف ال��ف�����ص��ل الأول ب�����ص��ع��ود ال��دول��ة
العثمانية على امل�سرح الدويل يف حو�ض املتو�سط ،وما �أدخله ذلك
من تغيري يف معادالت ال�سيطرة؛ حيث مثل فتح الق�سطنطينية
���س��ن��ة 1453م ب��داي��ة حت���ول يف ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة .وك����ان وق�� ُع
�سقوط املدينة يف �أي��دي امل�سلمني فاجعا يف الغرب ،وباملثل كان
للحدث �أث��ره يف �شحذ همم الإ�سبان للتحفز حلرب اال�سرتداد
( ،)Reconquistaب��ع��د ع��ق��ود م��ن اخل��م��ول؛ ح��ي��ث ا�ست�أنف
هرني الرابع ملك ق�شتالة �سعيه احلثيث لطرد امل�سلمني عقب
احلدث اجللل الذي حل مبعقل امل�سيحية يف ال�شرق ،باحثا عن
�سبيل لتهوين ما نزل ب�أوروبا من خزي على احلدود الآ�سيوية.
ف��ب��ا���ش��ر ه�ن�ري ال��راب��ع ه��ج��م��ات��ه ع��ل��ى الإم�����ارات الإ���س�لام��ي��ة يف
الأندل�س منذ العام  ،1455ومل توفق قواته يف دحر امل�سلمني من
�أر�ض الأندل�س و�إن جنح يف انتزاع م�ضيق جبل طارق �سنة .1462
يُربز بلليغريني َمدَى خ�ضوع اخليارات ال�سيا�سية ملقدرات القوة
الع�سكرية من خالل تطلع م�سلمي الأندل�س ،الذين بد�أ ي�ضيق
عليهم اخل��ن��اق ،نحو �شرق املتو�سط بحثا ع��ن �سند يف الدولة
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ل��دف��ع ت��ه��دي��دات ق�شتالة وح��ث��ه��م اخل��ط��ى ب���إر���س��ال
ال�����س��ف��راء �إىل ال�����س��ل��ط��ان حم��م��د ال��ث��اين ( )1477و�إىل بايزيد
ال��ث��اين ( )1487طلبا ل��ل��ع��ون ،دون �أن تخلف ت��ل��ك ال�����س��ف��ارات
نتيجة ملمو�سة .فقد ك��ان من ال�صعوبة مبكان ت�شكيل حمور
مع �إ�سطنبول لإن��ق��اذ م�صري امل�سلمني يف تلك ال��دي��ار ،ال�سيما
موحدة يف بالد املغرب التي مثلت
يف ظل غياب ر�ؤي��ة �سيا�سية َّ
�سببا م��ن جملة ع���دة �أ���س��ب��اب يف ان��ه��ي��ار الأن��دل�����س .ف��ق��د كانت
الدولة احلف�صية يف تون�س تربطها عالقات متينة ومعاهدات
ب�إ�سبانيا بلغت حد اعتبار الدولة العثمانية عدوا م�شرتكا بني
املتحالفني.
ويف الف�صل الثاين ،يُ�برز بلليغرين �أ َّن َب�� ْدء ت�شكل �أيديولوجيا
«ال��ري��ك��ون��ك��وي�����س��ت��ا» لإف���ري���ق���ي���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة يف ب��ل�اط «امل���ل���وك
الكاثوليك» ا�ستند �إىل �أ َّن املنطقة هي �أر�ض م�سيحية يف �سابق
ع��ه��ده��ا ،اح�� ُت��ل��ت م��ن قبل «ال��غ��زاة ال��ع��رب» وق��د ح��ان��ت اللحظة
لإع���ادة الأم���ور �إىل ن�صابها ،وه��ي َت��عِ�� َّل��ة لطاملا ب��� َّرر بها ال��غ��زاة
غ��زوه��م .يف وق��ت ك��ان��ت فيه الهجمات البحرية املنطلقة من
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ب�لاد امل��غ��رب -امل��ع��روف��ة ب��غ��زوات ال�سرا�سنة ،وال��ت��ي باتت ُتعرف
منذ ع�صر النه�ضة ب��غ��زوات ال�برب��اري�����س��ك ،بنعت م��ت��داخ��ل يف
دالل��ت��ه ب�ين «ال�ب�رب���ر» الأم���ازي���غ ،و»ال��ب�راب����رة» ال��ه��م��ج -تق�ض
م�ضجع �سواحل جنوب �أوروب��ا وحركة العبور يف املتو�سط .وقد
مثل احتالل �أوترانت (1481-1480م) الواقعة يف منطقة بوليا
جنوب �إيطاليا ،من قِبل الأت���راك �صدمة ثانية للإيطاليني.
حيث كان �سعي الإمرباطورية العثمانية لت�شكيل قوة بحرية يف
وجه القوى امل�سيحية مع حممد الفاحت بعد فتح الق�سطنطينية
م��ب��ا���ش��رة ،ح�ين دف��ع ب��ال��ت��ح��دي �إىل ال��ب��ح��ر الأي����وين م��ن خ�لال
عملية �إنزال موفقة يف �أوترانت ،وتوا�صل ذلك مع ابنه بايزيد
الثاين �إىل حني باتت الإم�براط��وري��ة العثمانية بحوزتها قوة
بحرية �ضاربة يف بحر �إيجه.
وعلى ما ي��ورد بلليغريني ،دفعتْ الأو���ض��اع فرديناند و�إيزابيل
خل��و���ض ح��رب ا�ستنزاف يف غ��رن��اط��ة ،انطلقت م��ع ال��ع��ام 1482
وانتهت با�ست�سالم املدينة يف الثاين من يناير 1492م .ومع دحر
امل�سلمني من ذلك املعقل ،بد�أت تت�شكل معامل احلملة ال�صليبية
اجل��دي��دة حت��ت م�ب�ررات دي��ن��ي��ة ،م�ستهدفة ب��الأ���س��ا���س �إخ�����ض��اع
منطقة ال�شمال الإفريقي ،ال �سيما اجلزائر التي كانت ت�شكل
معقال النطالق الهجمات البحرية نحو �أوروبا .ومل يكن هدف
احلملة يف ذلك العهد الأرا�ض َي املقد�س َة ،كما كانت �سابقاتها ،بل
هد َفت �إىل خلق هيمنة يف املتو�سط بقيادة �إ�سبانيا .فكانت �أوىل
الهجمات على وه��ران وبجاية وامتدت مع العام 1510م لتبلغ
طرابل�س .وك��ان املنطق اجل��دي��د ال��ذي الزم «الريكونكوي�ستا»
مي��ل��ي ف��ر���ض امل�سيحية ب��ال��ق��وة وحت��وي��ل امل�����س��اج��د �إىل كنائ�س
والعبث باملقد�سات يف املدن الإ�سالمية التي تقع حتت ال�سيطرة.
وم����ن ج��ان��ب �آخ�����ر ،ويف ال��ف�����ص��ل ال���ث���ال���ث ،ي��ت��ن��اول بلليغريني
باحلديث تد�شني املو�سم احلافل للجهاد البحري الإ�سالمي يف
بالد املغرب مع �ساللة ع�سكري عثماين �سابق امل�سمى يعقوب،
ال���ذي ُي��رج��ح �أن���ه م��ن �أ���ص��ول �أل��ب��ان��ي��ة ،وق���د ت���رك �أرب��ع��ة �أب��ن��اء
منهم ع��روج وخ�ضر (ذو اللحية احل��م��راء) ،ال��ذي ب��ات يُعرف
بخريالدين ب��رب��رو���س .ك��ان��ت انطالقة ع��روج م��ن تون�س حني
واله ملك تون�س مهمة الدفاع عن جزيرة جربة عقب �أح��داث

جزيرة قرقنة التون�سية التي كانت عر�ضة لغزو الإ�سبان مع
ال��ع��ام 1511-1510م .وب���د�أت الأو���ض��اع تتطور م��ع ع��زل م��والي
عبدالرحمن وايل بجاية اجلزائرية من قِبل الإ�سبان ودعوته
عروج ملعا�ضدته يف دفع بلية الن�صارى الإ�سبان.
و�ضمن ه��ذه الأج���واء ،ما ك��ان منطق القطيعة هو ال�سائد بني
ال��ع��امل�ين الإ���س�لام��ي وامل�سيحي الأوروب�����ي طيلة ت��ل��ك احلقبة؛
بل كانت الأم���ور تخ�ضع ملنطق امل��ن��اورة والهدنة وال�صلح رغم
�أج����واء ال��ت�����ص��ارع الغالبة على �إم�براط��وري��ت�ين عامليتني .ي��ورد
بلليغريني على �سبيل املثال :لقي «الآب��اء الثالوثيون» ترحيبا
من قِبل الأهايل امل�سلمني �سنة  1509بحلولهم مبدينة اجلزائر
ي�س َر لهم -على مدى قرنني-
لتقدمي خدماتهم ال�صحية مما َّ
م�صحات يف املدينة .وناهيك عن �أ�شغال الطبابة التي
�إن�شاء 5
َّ
يتعاطونها ،ك��ان��وا يلعبون دورا يف ال��و���س��اط��ة لتحرير العبيد
ال��ن�����ص��ارى م��ق��اب��ل م��ا ُي��ق��دم م��ن ف��دي��ة ،مم��ا ي�����س��ر ل��ه��م تكوين
ر�صيد مادي يع�ضد مهامهم الأ�صلية .وال �ضري �ضمن منطق
ذلك الع�صر �أن ُت�شن احلرب يف جبهة ويُعقد ال�صلح يف �أخرى،
فمنطق العالقات الدولية يتيح ذل��ك .فبعد �سقوط فل�سطني
ب���أي��دي العثمانيني �سنة 1516م ���س��ارع ���ش��ارل ب���إر���س��ال بعثة �إىل
ال�سلطان �سليم الأول يطلب منه جتديد االتفاقيات املربمة يف
عهد �سابق مع احلاكم اململوكي مب�صر ،والتي ت�ضمن للحجيج
الن�صارى زيارة الأرا�ضي املقد�سة مع امتيازات للكنائ�س.
ترب�ص واحلرب
فال�سلم يف عُ��رف الإمرباطوريتني ال�سائدتني
ٌ
�سجال كما يو�ضح بلليغريني .وق��د مثل ح�صار رود���س ،كربى
اجل���زر يف بحر �إي��ج��ة� ،سنة � 1522صفحة ج��دي��دة يف ا�ستعمال
الأ���س��ل��ح��ة الثقيلة ،ق��ب��ل ان��ت�����ش��اره��ا يف ال��غ��رب .وم��ا � ْإن �سقطت
اجلزيرة يف �أيدي العثمانيني حتى جاءت التهاين من البندقية،
امل��ل��ق��ب��ة ب��ع��اه��رة الأت������راك� ،إىل ال���ب���اب ال���ع���ايل الج��ت��ث��اث��ه وك���را
للقرا�صنة ه��ز �أرك���ان الأم���ن يف بحر �إي��ج��ة .ك��ان��ت الأو���ض��اع يف
الغرب حينها مهرتئة من الداخل جراء ال�صراعات الكاثوليكية
الربوت�ستانتية ،وكان �شارل يف ذلك العهد ي�سعى جاهدا للهيمنة
على �إيطاليا بو�صفها البلد الأغنى والقلعة املتقدمة يف �أوروبا
نحو املتو�سط .ومل ت�أت �سنة 1523م حتى مت توقيع معاهدة بني

