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Таким образом, система военного управления Персидской империей обладала 

чѐткой организацией и иерархией, на вершине которой находился правитель 

государства, а уже ниже него находились представители высшего военного 

командования, состоявшего преимущественно из персов, а также военные наместники 

и чиновники, следившие за состоянием армии в мирное время. 
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Території, які географічно розташовані у Північній Африці на захід від 

Аравійського півострова та Єгипту, середньовічні історики і географи називали Магрибом 

(араб. «захід»). Магриб ‒ це гірський регіон, високо піднятий над прилеглою до нього з 

півдня пустелею і різко від неї відмежований. Із заходу країни Магрибу омиває 

Атлантичний океан, з півночі і сходу ‒ Середземне море. У VII–VIII ст. території сучасних 

Алжиру, Тунісу, Лівії та Марокко були включені до складу арабо-мусульманської 

держави. Таким чином, у цей період країни Магрибу та держави Близького і Середнього 

Сходу починали асимілюватися і ставати частиною єдиного історико-культурного та 

релігійного простору [1, с. 423]. 

Завдання, які ставить автор у даній публікації: проаналізувати, яким чином 

впливали військові втручання на життя місцевого населення, вихованого на арабських 

традиціях і культурі; з‘ясувати, чи вдалося військам Османської імперії та європейським 

колоністам вплинути на зміну ідентичності арабського населення Магрибу.  

У XV‒XVI ст. території Північної Африки знаходилися у стані економічного 

занепаду. Країни потерпали від феодальної роздробленості і міжусобних конфліктів, які 

доходили до війн [3, с. 184]. Таким чином, нестабільність всередині країн послаблювала 

можливість їхнього опору військовим вторгненням і захоплення з боку іноземних держав. 

Першою країною, що зазнала вторгнень, була Марокко. Озброєні війська 

португальців зайняли місто Сеуту (1415 р.). На цьому вони не зупинялися і продовжували 

завойовувати важливі густонаселені пункти, у тому числі й Танжир (1471 р.). 

Колонізатори швидко встановлювали свої порядки на захопленій території Північного 

Марокко, оскільки саме вона була їм стратегічно важливою через вихід до узбережжя 

Атлантичного океану. Португальці-завойовники швидко побудували укріплені пункти і 

розташували в них гарнізони. Жителі Марокко повинні були сплачувати постійну данину 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1348108000
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грошима, прикрасами, цінними речами побуту і продуктами харчування. Часто 

європейські завойовники здійснювали набіги по території всієї країни і спустошували 

міста, села, грабуючи населення. Таким чином, чоловіки, жінки та діти потрапляли в 

полон і продавалися в рабство [3, с. 189-190]. 

Іспанці також не втрачали можливості вести активні військові вторгнення. 

Наприкінці XV ст., після того, як в Іспанії закінчилася Реконкіста, войовничі іспанські 

ідальго вирішили продовжувати «богоугодні війни» проти «невірних» і почали активно 

нападати на країни Північної Африки. Успіх посміхався іспанцям, і тому в перше 

десятиліття XVI ст. вони захопили важливі стратегічні міста північноафриканського 

узбережжя. Головним їхнім досягненням було встановлення панування над Тлемсенською 

державою, яка була не тільки сильна, а й відзначалася багатим культурним надбанням [3, 

с. 182]. 

Одні з найбільш успішних завойовницьких походів на початку XVI ст. в Північній 

Африці здійснювали турки. Хайреддін Барбаросса, або Хизир-рик, якому у спадок від 

старшого брата перейшла місія захоплювати нові землі, у 1518 р. приєднав території 

Алжиру, за що османський султан Сулейман І призначив його головнокомандувачем 

усього флоту і бейлербеєм [1, с. 297]. За наказом султана Хайреддін Барбаросса отримав у 

розпорядження турецькі батареї і чотирьохтисячний загін, сформований за зразком 

яничарського війська.  

Алжир мав вихід до Середземного моря, тому пірати Хайреддіна Барбаросси не 

могли цим не скористатися. Оскільки Османська імперія в той час уклала негласний союз 

із Францією (1528 р.), пірати Хайреддіна Барбаросси вели активні військові дії проти 

противників короля Франції Франциска I. Головним їхнім ворогом була Священна 

Римська імперія [2, с. 91]. Враховуючи той факт, що османський флот відзначався своєю 

чисельністю, значну роль відігравали захоплені в полон чоловіки, які ставали гребцями на 

галерах і виконували всю важку фізичну роботу під час піратських військових походів [1, 

с. 298]. 

Завойовники з Османської імперії мали на меті зберегти за місцевими феодалами 

(осілими і кочовими) їхні володіння і станову приналежність. Вони дозволяли зберегти їм 

традиції ведення господарства та взаємин із рабами. Однак титул бейлербея, наданий 

султаном Османської імперії Хайраддіну Барбароссі, що мав у своєму підпорядкуванні 

ціле місто, вимагав сплати податків. Звісно, паша прагнув швидкого збагачення, тому він 

не тільки оподатковував місцеве населення, а й вдавався до грабунків і вимагань [1, 

с. 299]. Частину свої податей він відсилав до Стамбула, частину витрачав на утримання  

війська і свити.  

Таким чином, турки все ж таки намагалися не тільки грабувати населення, а й 

насаджувати свою культуру та мову. Арабська мова була замінена в державних і 

військових установ на турецьку. Незважаючи на це, в художній, науковій і релігійній 

літературі арабська мова продовжувала активно існувати, деякі турецькі вчені навіть 

почали писати цією мовою. Це пояснюється тим, що арабська культура, яка існувала 

тривалий час, зміцнила свої традиції, і тому асимілювати населення Північної Африки 

туркам практично не вдалося. 
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