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فئّٔ ٌغشًّ أُ أتقذً باىشنش  خاء فً األثش ٍِ ىٌ ٌشنش اىْاط ىٌ ٌشنش اهلل  

ألعتـاري اىَششف األعتار اىّذمت٘س عَّاس بِ خشٗف  اىدضٌو ٗاىتقذٌش اىعظٌٍ 

اىزي قبو اإلششاف عيى أطشٗحتً، فناُ  ٗباسك فً عَشٓ ٗ حفظٔ اهلل ٗسعآ،

ثٍَْت،ٍٗالحظاتٔ اىقٍَّت،ٗتشدٍعٔ اىَغتَش، ٗصذسٓ اى٘اعع، ّعٌ اىَششـذ ىً بْصائحٔ اى

.ًّ  ٗصبشٓ عي

عيى  -األعتار بشعبت اىعيً٘ اإلعالٍٍت -اىذمت٘س عَش ٍّ٘ت مَا أشنش         

خاله  أٗ ّصحًْ أٗ أسشذًّ ٗقف بداّبًمو ٍِ ٍغاعذتٔ، ٗاٍتْاًّ عظٌٍ إىى 

اى٘طٍْت اىَنتبت  يىعألشنش اىقائٍَِ  ٗ أّتٖض ٕزٓ اىَْاعبت عْ٘اث اىبحث

غٍٖالث اىتً قذٍٕ٘ا ىً ىدَع اىَادة اىعيٍَت ىٖزٓ ىّتعيى اَينت اىَغشبٍت ىيَ

ٍؤعغت اىَيل الٌف٘تًْ أُ أٗخٔ شنشي اىخاص ىيَغؤٗىٍِ عيى  مَا ،األطشٗحت

اإلّغاٍّت بَذٌْت اىذاس اىبٍضاء اإلعالٍٍت ٗاىعيً٘ آه عع٘د ىيذساعاث  عبذ اىعضٌض

ٗمزا  اىعيٍَت اىّضشٗسٌت ألطشٗحتً،ٗت٘فٍش اىَادة  ،عتقباهعيى حغِ اال اىَغشبٍت

عت نش ٍ٘ص٘ه ىداٍثٌ اىّشاىقائٍَِ عيى األسشٍف ٗداس اىنتب فً تّ٘ظ، 

ٌحفظٌٖ أعأه اهلل أُ  ع٘باثرّىي٘ا ىً مو اىّص غشداٌت ٗاىَغؤٗىٍِ فٍٖا،اىزٌِ

ٖذٌٕ ٕزا فً ً خٍش اىدضاء، ٗأُ ٌدعو خٌداصٌٌٖ عّْعٌٖ باىصحت ٗاىعافٍت، ٗأُ ٌَّٗت

 ٍٍضاُ حغْاتٌٖ ًٌ٘ اىقٍاٍت.



 
 

 

 

 

 

 اهلل فً عَشَٕا. باسكإىى اى٘اىذٌِ اىنشٌٍَِ 

 إىى اىضٗخت أً عبذ اىَدٍذ.

 إىى بْاتً.

 إىى اىّصغٍش ٍحَذ اىٖادي.

 إىى اإلخ٘ة ٗاألخ٘اث.

 إىى أعاتزتً اىفضالء فً مو ٍشاحو دساعتً.

 .ّٗحتغب ث٘ابٔ عْذ اهلل  إٔذي ٕزا اىعَومو ٕؤالء إىى 



 
 

 عَيت فً اىبحثالئحت اىشٍ٘ص ٗاىَختصشاث اىَغت

 باىعشبٍت ٗاىفشّغٍت

 اىَعْى اىشٍض

 ٍدّيت دع٘ة اىحق اىَغشبٍّت ً  د ذ  ً

 بذُٗ تاسٌخ د ث
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 يف سياؽ دراسة تاريخ ادلغرب األقصى الّسياسي كالدبلوماسي ،يندرج موضوع ىذه الدراسة        

 (ـ8575-ـ8057)كادلػػػػوا يلاعيػػػػ  العلػػػػوم ـ(،8061-ـ8751)عدميف عهػػػػدم املػػػػد ادلنصػػػػور الّسػػػػ
مالية الّعػػ كعالئقهمػػا الّسياسػػية كالدبلوماسػػية ادلمعػػعّة مػػ  دّكؿ ضػػ ا بػػرب الّطػػر األبػػي  ادلموسػػ 

بعقػد دراسػة مقار ػة موضػطا  يهػا  ،ياسػي كالدبلوماسػي للسػليا ي األدا  السّ تّّي  الدراسةك  ،كاجلنوبية
  .عابو كاإلخمالؼ بينهما يف األدا اكجو المّ  مربزا ك ىذه العالئق 

  دكاعي إختيار الموضوع:-
ياسػػػية كالدبلوماسػػػية بػػػي ادلغػػػرب األقصػػػى كدّكؿ بػػػرب يرجػػػ  يىممػػػامي اوضػػػوع العالقػػػات السّ       
معر ػة كاررىػا يف العالقػات "حيػ  قػدمم مػذ رة بعنػواف  ،ادلموس  يا مرحلػة دراسػة ادلاجسػمرض ا 

ت رلرل ىذه ادلعر ة الا برّ  "ـ8061-ـ8751يسّا يا -الربتغاؿ- ر سا -ؿ برب اركباادلغربية م  دكّ 
 يف ادلنيقة حينها. العالقات الدكلية

تػاريخ ادلغػرب يف  ّي يل مكا ػة ىػاذيا الّسػليا ي كتمهررعلػاكقد زدت يرتّاطا بادلوضوع عندما تّ       
ر بػػػا خػػػركؼ ااسػػػماذم ادلعػػػرؼ الػػػد مور عمػػػ شلػػػا  ػػػّد ي مّػػػاىي ا ةػػػر ىػػػي  كػػػرةك احلػػػدي ،  األقصػػػى

لكػػػػ  مػػػػا الّسػػػػلياف املػػػػد ادلنصػػػػور الّسػػػػعدم كادلػػػػوا ياسػػػػي كالدبلوماسػػػػي يم األدا  السّ تقيّػػػػمكا يػػػػة بإ
لػػ  ادس ععػػر كالةّ يف القػػرف الّسػػ  الػػدراس لمػػاريخ ادلغػػرب األقصػػى ،يف دراسػػة مقار ػػةيلاعيػػ  العلػػوم 

ررتػا  خصيمي  ّرتي حكممػا ادلغػرب األقصػى كايالّ اف يذ ر  اب  ععر اليسعواألخر ما القرف السّ 
بػػي القػػول الدكليػػة يف احلػػوض الغػػر  راع  ػػديدة الّصػػ ،ك قلمػػاه يف  ػػاة تارؼليػػة حرجػػة ،ؽّلػػا تػػمهررا يػػو 

ا جعلم ادلغرب بعد اف  انّ  ،اق  ما يقاؿ عنها ،للّطر األبي  ادلموس  يف عصوره احلديةة  قلة  وعية
 ا يف صػػن  األحػػداث الػػا قويػػا مػػ ررا كمعػػار ك صػػار موحػػدا  ،راعات الداخليػػة ػػاف م ككػػا تنخػػره الّصػػ

 مرت هبا ادلنيقة يف العصر احلدي .
 (8061-ـ8751) الّسػعدم  املد ادلنصػورادلوا خصية األكا ىي صدر الدكلة الّسعدية  العّ        

كادم  صػػػػػػػر الػػػػػػػذم اسػػػػػػػمياع اف يػػػػػػػنه  بػػػػػػػادلغرب األقصػػػػػػػى سياسػػػػػػػيا كعسػػػػػػػكريا كاقمصػػػػػػػاديا بعػػػػػػػد 
 كالػػػذم يعمػػػػرب (ـ8575-ـ8057العلػػػػوم ) ادلػػػػوا يلاعيػػػ الّعخصػػػية الةا يػػػة ىػػػػي الّسػػػلياف ادلخازف،ك 

راعات كالقضػا  علػى الّصػ ،اا قدمو ما جهد يف توطيد ادللػ  ،ادل سس ال علي للدكلة العلوية احلديةة
 ماس  كالقوة ما جديد.حلمة المّ  ،  مهعاد للمغربالداخلية
مكنمهما ما القياـ بػمهدكار ىامػة  خصيماف ادلذ ورتاف ما م ىالت ك  ا ةك ظرا دلا تممم  بو العّ       

 ،كابرزتػػو  قػػوة يقليميػػة مهابػػة اجلا ػػم يف  ػػاة حكمهػػاغػػرب كتقويمػػو يف سلملػػ، ا ػػاالت، يف تيػػوير ادل
م  دّكؿ ضػ ا بػرب  ىذه  حوؿ األدا  الّسياسي كالدبلوماسي للسليا ي سا ايرتمهيم اف تكوف در 
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عالقػػػات المغػػػرب األقصػػػى الٌسياسػػػية :بػػػػ ةوسػػػومميف اطركحػػػة للػػػد موراه الّطػػػر األبػػػي  ادلموسػػػ  
عدم كالمػػولى مػػع دٌكؿ ضػػفتي غػػرب المتوسػػط فػػي عهػػدم أحمػػد المنصػػور الٌسػػ كالدبلوماسػػية

 .8دراسة مقارنة ـ8515-8061/8051-8751 إسماعيل العلوم
كبّينػػم اكجػػو االخػػمالؼ مػػ  حاكلػػم اف ابػػرز  يهػػا اكجػػو المعػػابو يف سياسػػمهما كدبلوماسػػيمهما      
ؿ بػػرب الّطػػر األبػػي  ادلموسػػ  علػػى ضػػ ميو الّعػػمالية الدكليػػة ادلعاصػػرة ذلمػػا،كاع  بػػذل  دكّ  القػػول

كاجلنوبيػػة و كاقصػػد هبػػا  ػػالّ مػػا يسػػّا يا ك ر سػػا كالػػدكيالت اإليياليػػة، ىػػذه األخػػرة الػػا   اجػػد ذلػػا 
 عالقػػػػات  ّػػػػرة يف عهػػػػدم ىػػػػذيا الّسػػػػليا ي سػػػػول ي ػػػػارات قليلػػػػة  ػػػػ  األسػػػػرل بػػػػي الّلػػػػديا،م

، دلموسػػ  مر ػػرا دراسػػا علػػى اجلرائػػرالعةما يػػة الػػةالث يف اجلهػػة اجلنوبيػػة مػػا الّطػػر األبػػي  ا اإليػػاالت
الػوط  لرر ػي، الّمو سػي  ائق تةػرم دراسػا عنػد زيػار  ذلػا ك للمر ػرا تو س  لػم اعةػر ذلػا علػى كرػامّ 

رب األقصػػػى يف عهػػػدم الدبلوماسػػػية تنعػػػدـ بػػػي تػػػو س كادلغػػػاسػػػية ك يالسّ ، كتكػػػاد الورػػػائق 7687سػػػنة 
 ىذيا الّسليا ي.

حجػػػػػم الّصػػػػػعوبات الػػػػػا تعػػػػػاض الّاحػػػػػ  يف ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػا الّدراسػػػػػة جيّػػػػػدا كا ػػػػػا اقػػػػػّدر          
ارؼليػػػة  ملػػػ، عػػػا ادلقار ػػػة يف علػػػـو ادلػػػادةو دلػػػا تمميػػػر بػػػو العلػػػـو ادلقار ػػػة يف األحػػػداث المّ  لمػػػاريخوألفّ ل

رؼليػة  مػا حصػلم يف زمانػا كمكانػا، كصػعوبة احلكػم علػى اإل سا ية ما اسػمطالة يعػادة احلادرػة الّما
الدبلوماسػػػية  ا ػػػم يف ياسػػػية ك السّ األحػػػداث  افّ ك ، ال سػػػيما الّعخصػػػيات الّمارؼليػػػة ك  واياىػػػا مقاصػػػد

كاالسػػػػمعا ة  ،لكّا الّطػػػػ  ادلسػػػػممر، كاالسمقصػػػػا مػػػػا حيػػػػ  األحػػػػداث كادلميػػػػرات عصػػػػريا سلمل ػػػػي
ياسػػػػي السّ   ػػػة بػػػػي ىػػػػاتي الّعخصػػػػيمي يف األدا ادلقار وض ىػػػػذه خػػػػبمهسػػػماذم ادلعػػػػرؼ،ح ر   علػػػػى 

 الدبلوماسي.ك 
 :الدراسة أىداؼ -

 اذ ر منها:راسة يا حتقيق مجلة ما األىداؼ هتدؼ ىذه الدّ 

الدبلوماسية للمغرب احلدي  يف عصرم املد الّسعدم كيلاعي  الّسياسية ك الّمعري، باألكضاع  -
 الدبلوماسي.الّسياسي ك دا  العلوم، كمدل الّمعابو كاالخمالؼ يف األ

 الّدبلوماسية ادلغربية احلديةة يف عهدم ىذيا الّسليا ي.الّسياسية ك يبراز الةوابم الا بنيم عليها  -

                                                           
1 بعضوية   1115شلام 17ىػ/1346 عّاف 11 وقعم ىذه الرسالة يف رحاب جامعة برداية يف قاعة ادليدياتي  يـو السّم

   ما األساتذة، األسماذ الد مور بوسليم صاٌف رئيسا،كاألسماذ الد مور عمار با خركؼ معر ا مقررا،كاألسماذ الد مور 
عمراكم مليدة عضوا مناقعا،كاألسماذة الد مورة  اطمة الرىرا  قعي عضوا مناقعا،كاألسماذ الد مور حني ي ىاليلي عضوا 

 سعيود يبراىيم عا ادلناقعة . مناقعا،كباب الد مور
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دراسة عوام  النجاح كالقصور يف الدبلوماسية ادلغربية احلديةة، كمدل مساعلة الّسليا ي املد  -
 ادلنصور الّسعدم كيلاعي  العلوم يف ذل .

الضو  على  خصيا املد ادلنصور الّسعدم كيلاعي  العلوم،كمعر ة م ىالهتما الّسياسية  يلقا  -
 عهديهما. يفكملكاهتما الدبلوماسية الا ساعلم يف حتقيق النهوض بادلغرب األقصى 

 الّدبلوماسية الدكلية آ ذاؾ.الّسياسة ك ما مدل اإلخ اؽ كالنجاح الذم يمطمال و يف رلاؿ  -

كالا يعقد  يها الّاح  مقار ة بي  خصيمي  لمّارؼلية هبذا النوع ما الدراسات ادلقار ةيررا  ادلكمّة ا -
 سياسيمي معهورتي يف حقّمي حرجمي ما احلقم الا مّر هبا ادلغرب األقصى.

 اإلطار الزماني كالمكاني للدراسة:-
ـ 1514يا سػػنة 1438سػػنة مػػا  ،ينطصػػر ا ػػاؿ الرمػػا  ذلػػذه الدراسػػة يف  ػػا  حيػػاة الّسػػليا ي    

ـ كىػي تػاريخ 1616ـ يا سػنة 1543كىو تاريخ ميالد كك اة الّسلياف ادلوا املػد ادلنصػور كمػا سػنة 
امػا اإلطػار  ،ك اة الّسلياف ادلوا يلاعي  مػ  الا يػر يف الدراسػة علػى  ػاة حكمهمػا للمغػربك ميالد 

  منها كاجلنوبية. ماليةعال الّطر األبي  ادلموس برب ادلكا   ينطصر يف دكؿ ض ا 
 :الدراسةاإلشكالية المطركحة في -

 :كىو اال ما س اؿ جوىرم ينيلق موضوع ىذه الدراسة         

المغربيػػػة الحدي ػػػة  علػػػى  ياسػػػة الجارجيػػػةالدبلوماسػػػية أك السٌ  مػػػا المحػػػاكر التػػػي بنيػػػ  عليهػػػا -
  عهدم أحمد المنصور الٌسعدم كإسماعيل العلوم ؟

 كا ّةقم عنها اسئلة  رعية كىي:

 دبلوماسية،كالّسياسة اخلارجية ؟ما مواض  االخمالؼ بينهما يف ال -
 برب ادلموس ؟ ض ا ،م  قادة دكؿياسي كالدبلوماسيالسّ ما مواطا الّمعابو بينهما يف األدا   -
 ؟ياسي كالدبلوماسي السّ ادائهما كما  قاط القّوة،ك قاط الّضع،،يف ايا ت –
 الدراسات الٌسابقة للموضوع : -

-ـ 8751)الّدبلوماسي للّسليا ي املد ادلنصور الّسعدمك  الّسياسيماريخ الال   اف دراسة        
اىممػػػػاـ الكةػػػػر مػػػػا ادلػػػػ رخي  ىقػػػػد اسػػػػاعـ( 8515 -ـ8051)يلاعيػػػػ  العلػػػػوم ادلػػػػوا(، ك  ـ8061

لّ ػػػم يف ىػػػذا ا ػػػاؿ الكةػػػر مػػػا الكمػػػم كادلوسػػػوعات الػػػا تناكلػػػم تػػػاريخ ادلغػػػرب كالدارسػػػي، كقػػػد ا  
على سّي  ادلةاؿ ال احلصػر موسػوعة األسػماذ عّػد اذلػادم المّػازم الّدبلوماسي ، اذ ر منها السياسي ك 

(، كىػػو رلهػػود جّػػار جػػا  يف ععػػرة التػػاريخ الدبلوماسػػي للمغػػرب مػػن أقػػدـ العصػػور إلػػى اليػػـويف)
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، كا ػػػػرد ا لػػػػديا،الةّاما لل ػػػػاة  اجرا ،تنػػػػاكؿ  يػػػػو عالقػػػػات ادلغػػػػرب الدبلوماسػػػػية منػػػػذ القػػػػدّ يا اليػػػػـو
 ّماس  كالعا ر لل اة العلوية على الّموايل.الّسعدية، كا لد ال

العالقات الٌسياسية كالدبلوماسػية بػين م الدراسة الا قاـ هبا األسماذ املد األزمي يف  مابو)        
(،يضػػا ة يا الدراسػػة القّيمػػة الػػا اصػػدرىا المغػػرب كفرنسػػا علػػى عهػػد الٌسػػلطاف المػػولى إسػػماعيل

حتػم ي ػراؼ  8(مؤسسػة المجػزف فػي تػاريخ المغػرب مابػو)  ـ يف7688األسماذ زلمد جػادكر سػنة 
الّسياسػػي الػػد مور عّػػد ا يػػد قدكرم،عقػػد  يهػػا الّاحػػ  مقار ػػة بمخصػػي   صػػ   امػػ  عػػا النعػػاط 

 مػػاب  المقػػاط  يف عملهمػػا ، م مقالػػو الػػذم  عػػره يفللسػػليا ي مػػربزا  قػػاط المالقػػي ك  الّدبلوماسػػيك 
الدبلوماسية الٌسعدية كالدبلوماسية العلوية استمرارية أـ قطيعػة الماريخ كالدبلوماسية، حتم عنواف )

(،كالػػػذم ا ػػػاد   ةػػػرا يف اسػػػمخالص اكجػػػو المعػػػابو أحمػػػد المنصػػػور كالمػػػولى إسػػػماعيل نموذجػػػا
 الدبلوماسي بينهما.الّسياسي ك كعوام  المقاط  يف األدا  

ت الٌسياسػػػية بػػػين المغػػػرب العالقػػػاعمػػػار بػػػا خػػػركؼ يف  مابػػػو ) الّاحػػػ م دراسػػة األسػػػماذ        
ر يف بػاب  امػ  علػى عالئػق املػد ادلنصػور الّسياسػية كقػد رّ ػ 7(كالجزائر في القرف الٌسادس عشػر

 كالدبلوماسية م  معاصريو .
أطػػوار العالقػػات ) بػػػـ راىيم  ػػطاتة حسػػا يف  مابػػو ادلوسػػو يا جا ػػم مػػا قػػاـ بػػو األسػػماذ يبػػ       

كالدراسػػة الػػا ( 8495-8786ريخ المغػػرب عبػػر خمسػػة قػػركف المغربيػػة الع مانيػػة )قػػراءة فػػي تػػا
ييياليػا خػالؿ العهػد العةمػا  كىػي رسػالة اصلرىا األسماذ يبراىيم سعيود خبصوص األسػرل ادلغاربػة يف 

باعمّػار اف قضػية األسػرل بػي  7688-7686وراه يف الماريخ احلدي  قسػم المػاريخ جامعػة اجلرائػر مد 
ؿ بػػرب ادلموسػػ  الّدبلوماسػػي بػػي ادلغػػرب كدكّ الّسياسػػي ك  ىر النعػػاطالضػػ مي، ا م مظهػػرا مػػا مظػػا

  التػػػاريخ الدبلوماسػػػي قضػػػايا المصػػػطلح كالمػػػنه األسػػػماذ عّػػػد ا يػػػد قػػػدكرم:،كدراسػػػة ادلسيطية
منعػػورات   ليػػة ا داب كالعلػػـو اإل سػػا ية ،تضػػما رلموعػػة امػػاث القيػػم يف مائػػدة مسػػمديرة حػػوؿ 

ا ة يا العديػد مػا ادلقػاالت كالّطػوث لّػاحةي تعرضػوا دلوضػوع السياسػة باإلضػ ،الماريخ كالدبلوماسية
كالّدبلوماسػػية يف عالقػػات ادلغػػرب األقصػػى يف العصػػر احلػػدي  ال يسػػ  ا ػػاؿ لػػذ رىا مجيعػػا،كال يعػػ  
ذلػػ  مػػا اّف الدراسػػة المارؼليػػة للجوا ػػم الّسياسػػية كالدبلوماسػػية للمغػػرب األقصػػى قػػد  ػػم اإلحاطػػة 

، كىػو مػا ة كمػ  يف ت اصػي  كعناصػر اخػرلب  ىناؾ مػا اجلوا ػم مػا ػلمػاج يا  ليػ بك  جوا ّها،

                                                           
1 بكلية ا داب كالعلـو اإل سا ية بالرباط. 1113جويلية  15ىي يف األص  اطركحة د موراه يف الماريخ  وقعم يـو 
1 1874ىي رسالة ماجسمر يف الماريخ،قسم الماريخ جامعة دمعق. 
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 ػػػّجع  علػػػى الّطػػػػ  يف ىػػػذا ادلوضػػػػوع بعقػػػد مقار ػػػة بػػػػي ىػػػاتي الّعخصػػػػيمي يف ا ػػػاؿ الّسياسػػػػي 
كالّدبلوماسي كالّلمي عا ما يف ظركؼ سياسية سلمل ة، كقد اض ى ذل  على ىذه الّدراسة جا ّػا مػا 

  بعقػد  ادلوضوع كالّمناكؿ للسياسية كالدبلوماسية ادلغربية، بعدما اّ د يل اسماذم ادلعػرؼ ا ّػاجلّدة يف
ىػػذه ادلقار ػػة ال اجػػا قػػدؽلا،كال ا ػػرر مػػا قيػػ  حػػوؿ  ىػػذا ادلوضػػوع ،كاحػػاكؿ اف اصػػ  يا  مػػائ   يهػػا 

  وع ما الممّير بعد الّمطلي  كالّممطي  كال ط  كادلقار ة .
 :   الدراسة المنه  المتبع في -

ادلػػػنه  المػػػارؼلي الوصػػػ ي الا يػػػو المطليلػػػي، كادلػػػنه  علػػػى اعممػػػدت يف يصلػػػاز ىػػػذه الدراسػػػة        
الدبلوماسػػػية اخلارجيػػػة لكػػػ  مػػػا املػػػد تمّػػػ  مراحػػػ   يف ادلػػػنه   األّكؿ كالةػػػا  ظ ػػػمك ادلقػػػارف حيػػػ  
رب ادلموسػ ،مربزا مظاىرىػا كشليراهتػا عدم كيلاعي  العلوم م  القػول ادلعاصػرة ذلمػا يف بػادلنصور السّ 

ليا ي ذلػذيا الّسػػ الّدبلوماسػيةالّسياسػية ك يف  صػلي  ػاملي، كىػو تمّّػ  احػوج  يا كصػػ، األكضػاع 
اسػمعنم  مػا ما اج   ليمها يف سػّي  الوصػوؿ يا  هػم اعمػق لسياسػميهما ادلػ رّرتي يف عصػريهما،  

          ادلػػػػػػػػنه  األمةػػػػػػػػ  إلجػػػػػػػػرا  ادلقار ة،موضػػػػػػػػطا اكجػػػػػػػػو وبػػػػػػػػادلنه  ادلقػػػػػػػػاريف يف ال صػػػػػػػػلي األخػػػػػػػػريا أل ّػػػػػػػػ
،كقد  ضػػػلم طريقػػػػة ادلقار ػػػػة الّدبلوماسػػػػيالّسياسػػػػي ك مظػػػػاىر االخػػػػمالؼ بينهمػػػا يف األدا  الّمعػػػابو، ك 

احيػػة ادلنهجيػػة، كاضػػطة مػػا النّ الدراسػػات،كالا تعمػػّدت اف تكػػوف  ادلمعػػارؼ عليهػػا يف ىػػذا النػػوع مػػا
ة يف طّيات الّطػ  دكف ت صػي  اك توضػيمم، شلػا يمعػم القػار  كابمعدت عا اليريقة الا تدرج ادلقار 
 يف الوصوؿ يا ابراضها كمراميها.

 :الدراسةفي المعتمدة جطة ال-
الفصػػل كسػػمة  صػػوؿ كخا ػػة  ميػػ  خصصػػم مقدمػػة  ي ػػمملم الدراسػػة علػػى خيػػة تضػػمنم      
 ، كالظػػػركؼ الّسياسػػػيةميلاعيػػػ  العلػػػو ادلػػػوا  عدم كالّسػػػادلنصػػػور مهملػػػد الممهيػػػدّم للمعريػػػ، ب األكؿ

الػػػا احاطػػػم بكليهمػػػػا يف الوصػػػوؿ لسػػػّدة احلكػػػػم يف ادلغػػػرب األقصػػػى،كمكا ة ىػػػػاتي  كالدبلوماسػػػية
 الّعخصيمي يف تاريخ ادلغرب األقصى.

بلوماسػػية مػػ  لدّ كا الّسياسػػيةاإلرىاصػػات األكا للعالقػػات ا قػػد تناكلػػم  يػػو الفصػػل ال ػػاني:اّمػػا       
 .يلاعي  العلوم  عدم كعهدم املد السّ   قّ برب ادلموس ض ا دكؿ 

كاعػػػ  بػػػذل  تلػػػ  العالئػػػق الّسياسػػػية كالدبلوماسػػػية الػػػا ربيهػػػا اكائػػػ  الّسػػػالطي الّسػػػعديي،         
 ، مر ػػراكاكائػػ  الّسػػالطي العلػػويي مػػ   ػػ   مػػا  ر سػػا كيسػػّا يا كاإليػػاالت العةما يػػة يف بػػرب ادلموسػػ 

 .ذلذه العالقات سيةياسية كالدبلوماالسّ على ادلناحي 
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الّدبلوماسػػػػػية يف عهػػػػػد املػػػػػد ياسػػػػػية ك السّ عالقػػػػػات لل يػػػػػو  يرقػػػػػم: مالفصػػػػػل ال الػػػػػثامػػػػػا           
ـ( م     ما  ر سا، كيسّا يا، كاإلياالت العةما ية يف ال اة احلديةػة 8061-ـ8751ادلنصورالّسعدم)

سػرل كالّمجػارة كاجلهػاد الّطػػرم، موضػطا  يػو اوػاكر الكػربل، الػػا بػدت ميػدا ا ذلػذه العالقػػات،  األ
 كتّادؿ الّس ارات كبرىا.

-ـ8057لعالقػػػػػػػػات الّسػػػػػػػػلياف مػػػػػػػػوالم كيلاعيػػػػػػػػ  العلػػػػػػػػوم) الفصػػػػػػػػل الرابػػػػػػػػع ك ا ػػػػػػػػردت        
ؿ بػػػػرب ادلموسػػػػ  علػػػػى ضػػػػ ميو الّعػػػػمالية الدبلوماسػػػػية مػػػػ  دكّ ياسػػػػية ك السّ  ممّعػػػػم عالئقػػػػو ،(ـ8575

يصلليرم لالسمعا ة بو على طرد  كالى حتال،  ر سي كاجلنوبية،كالا  اف يسعى ما كرائها للطصوؿ ع
كيغلػػاد حلػوؿ  اجعػة دلعػك  األسػرل بينػػو كبػي الػدكؿ األركبيػة اك المػػركد  ،غػور ادلغربيػةاإلسػّاف مػا الةّ 

 .ما اإلصللير بالّسالح
السياسػية مػا ىػذه الّدراسػة  خصصػمو لّيػاف اكجػو االخػمالؼ يف ىػذه  الفصل الجامساما          

ادلقار ػػة  ا ػػم يف  اتػػي   يالقػػا مػػا افّ ياكجػػو المّػػايا  يهػػا، ،كاظهػػرت  قػػاط الّمقػػاط ، ك وماسػػية الّدبلك 
سلمل مػػػػي مػػػػا حيػػػػ  األحػػػػداث الّسياسػػػػية كاالىممامػػػػات الدكليػػػػة آ ذاؾ،يضػػػػا ة يا اكضػػػػاع ادلغػػػػرب 

 األقصى يف عهد املد ادلنصور الّسعدم كيلاعي  العلوم.
 قػػػاط الّمالقػػػي كلػػػات الّموا ػػػق كاكجػػػو الّمعػػػابو يف عالقاهتمػػػا  الفصػػػل الٌسػػػادسك بّينػػػم يف         
الا اعممدىا    مػا املػد ادلنصػور الّسػعدم كيلاعيػ  العلػوم يف الّدبلوماسية ياسة ك يف السّ اخلارجية 

 تعاملهما كت اعلهما م  األحداث الّسياسية كالدبلوماسية الا  هدىا ادلغرب يف عصريهما.
ا  دـ الا رايم انّ  المالحق بّع ها ضّمنمها النمائ  الا توّصلم يليها ،كذيلم،  الجاتمةاما        

 ادلوضوع، كتعمرب توريقنا لعدد ما القضايا الا كردت يف رنايا الدراسة.
 :عرض نقدم لبعض المصادر كالمراجع -

ا ادلعػا   مجلػة مػ ،حلػدي ييرح الّط  يف الماريخ الدبلوماسي للمغػرب األقصػى يف العصػر ا       
كبنوعيػة كطّيعػة ادلػنه   ،،ذلا عالقة باخلل ية ادلصػدرية كادلرجعيػة الػا ؽلكػا اإلعممػاد عليهػاعوباتكالصّ 

كتػػرداد ادلسػػمهلة تعقيػػدا  ،الػػذم ؽلكػػا يف يطػػاره توظيػػ، مػػا تيسػػر ضػػّيو كالوقػػوؼ عليػػو مػػا ادلعلومػػات
ؿ ض ا برب ادلموس  ما زاكية حينما يميرؽ الّاح  دلظاىر العالقات الدبلوماسية بي ادلغرب كدكّ 

كادلصػادر الػا سػمعرض  ،ليا ي املػد ادلنصػور الّسػعدم ،كادلػوا يلاعيػ  العلػومادلقار ػة بػي ادا  الّسػ
هػػا تعيػػي  ظػػرة اكليػػة علػػى اعليمهػػا ك وعيػػة لكنّ  ،جػػر ا يسػػرا شلػػا ّت اإلعممػػاد عليػػو  ةػػ  يالّ   يمػػايلي ال
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 ياسػػػية ،كاحيا ػػػا اخػػػرلسػػػم المسلسػػػ  الػػػرم  لوقائعهػػػا السّ ادلعلومػػػات الػػػواردة  يهػػػا ،كقػػػد درسػػػمها ح
 مه يد على تداخ  موضوعات بعضها.م  المّ  ،حسم ك اة م ل يها

 مصادر الدراسة:-
 ارؼلية المقليدية ك مم الااجمادل ل ات المّ -
 .ؿ األركبيةادرة عا الّسليا ي اك عا حكاـ الدكّ الورائق الرلية الصّ -
 ترة أحمد المنصور السعدم :فل المصادر التاريجية-1

 المصادر العربية: ( ا

 : "مناىل الٌصفا في مآثر موالينا الٌشرفاء" -
ة،كقد ادلػ رّخ الّرلػي للّدكلػة الّسػعديالذم يعمرب  ـ(8077/ىػ8617)تأل   ارس عّد العرير ال عمايل

ف يف م ل ػػو، دلوقعػػة كادم ادلخػػاز عاصػػر املػػد ادلنصػػور، ك كضػػ   مابػػو ىػػذا ك قػػا لمعليماتػػو، كتعػػّرض 
 كص، اال مصار الكّر للمنصور، ك بّي  ي، علم علّمو بي األمم ؟ك 
اكرد بعػػ  الم اصػػي  عػػا دبلوماسػػية املػػد ادلنصػػور كسياسػػمو اخلارجيػػة، سػػوا  مػػ  بعػػ  الػػدكؿ  قػػدك 

 األكركبيػػػة  إسػػػّا يا اكعالقاتػػػو مػػػ  الّػػػاب العػػػايل كاجلرائػػػر العةما يػػػة.كما ادل خػػػذ علػػػى ىػػػذا ادلصػػػدر
 ، كىػػػذا يعػػػود يا افّ ابيػػػات الّسػػػلياف كيب ػػػاؿ الّسػػػلّياتىػػػو تر يػػػر صػػػاحّو علػػػى يغل ،اذلػػػاـ يالمػػػارؼل

 ادل ل، زلسوب على رجاؿ الّالط الّسعدم.

 : "فارة التركية للتمجركتيالنفحة المسكية في السٌ " -
ـ بعػػدما رجػػ  يا مسػػق  راسػػو بدرعػػة 8791/ىػػػ999يف اكاخػػر سػػنة  مّهػػا ابػػو احلسػػا الممجػػرك  

الدبلوماسػػي يف ال ػػاة احلديةػػة، كقػػد كلػػد ياسػػي ك السّ مػػا ادلصػػادر اذلامػػة لمػػاريخ ادلغػػرب  الرحلػػة ربكتعمػػ
ـ بممجػركت مػا بػالد درعػة يف ادلغػرب، كتػرر يف اسػرة 1443ىػ/831علي با زلمد الممجرك  سنة 

مػػراد  عر ػػم بػػالورع كالّصػػالح،  يلّػػو املػػد ادلنصػػور الّسػػعدم ليطمػػ  رسػػالة يا الّسػػلياف العةمػػا 
،كقػػد حػػرر الممجػػرك  رحلمػػو قّػػ  ك اتػػو سػػنة ـ8797-8751ـ /8617-ىػػػ917حكػػم مػػا بػػي الةالػػ 
مػة  ارة الا يػة، كقػد اكرد  يهػا معلومػات تارؼليػة قيّ ـ، كلّاىا الن طة ادلسكية يف الّسػ1483/ىػ1114

 عا مهممو الدبلوماسية لدل الّاب العايل.
 : "تاريخ الدكلة الٌسعدية التاكمدراتية" -

،كالػػذم قػػد يكػػوف مكناسػػي األصػػ ،اك شلّػػا سػػكنوا مكنػػاس مػػّدة طويلػػة، غلهػػ  م لػػ، ىػػذا الكماب
ـ،  مػػا قّدمػػو كحققػػو عّػػد الػػرحيم 1843كيػػرّجمم ا ّػػو مػػا بقايػػا الوطاسػػيي،  عػػره جػػورج  ػػوالف سػػنة 
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ت ـ، ك يرّكد ػا صػػاحم الكمػاب بم اصػػي  تارؼليّػػة،  ةػرا مػػا اعللهػا بػػره، كمعلومػػا8991بنطػادة سػػنة 
 اف حادا يف  قده للمنصور، ك اف   م ل و عا سياسة ادلنصور م  معاصريو،كيف  اف الّع  يقوؿ افّ 

 .الكماب لو قيممو المارؼلية  بعيدا عا ادلوضوعية،يالّ افّ 
 :"رسائل سعدية"-

ـ،كىػػي عّػػارة عػػا ارنمػػي كسػػمي رسػػالة، 1843ك عػػرىا عّػػد او  نػػوف سػػنة  حّققهػػا  اتّهػػا رلهػػوؿ
لياف الّسػػػػػعدم املػػػػػد ادلنصػػػػػور الذىو،اسػػػػػمعنم هبػػػػػا يف تمّّػػػػػ  العالقػػػػػات رة عػػػػػا الّسػػػػػابلّهػػػػػا صػػػػػاد

عدم كاألتراؾ العةما يي يف اجلرائػر، معمرب بػذل  كرػائق ياسية بي املد ادلنصور السّ الدبلوماسية كالسّ 
 الدبلوماسية.ياسية ك السّ ار ي ية جد ىامة يف العالقات 

 :8"المنصورعلى مآثر الجليفة  قصورالمنتقى الم"-
للسػػػلياف املػػػد ادلنصػػػور الػػػذم   ػػػكرا(، ـ8080ىػػػػ/8677-ـ 8771ىػػػػ/906)القاضػػػيال ػػػو املػػػد بػػػا 

 مه ػػػار يا يىممػػػاـ ىػػػذا السػػػلياف بالعػػػػر ا   ،ـ8715ىػػػػ/997اعمقػػػو مػػػا اسػػػر ادلسػػػيطيي لػػػو سػػػنة 
 السعديي كي عامو عليهم.

 :"ركض اآلس العاطرة األنفاس"-
تػػػػػراجم لعػػػػػدة  علػػػػػى ـ( يعػػػػػمم 8018ىػػػػػػ/8618م )ت سػػػػػنة بػػػػػا زلمػػػػػد ادلقػػػػػر أل  العّػػػػػاس املػػػػػد 

عملم يف بػالط املػد ادلنصػور الػذىو ،اك تػرددت عليػو ،كيػمه  بم اصػي   ، خصيات علمية كادبية
 كا ية عا منجرات ىذا السلياف.

 :"مجموعة ظهائر كرسائل الٌسعديين"-
 قػػػاـ بػػػو اوقػػػق يف ـ كىػػػو جهػػػد  ّػػػر7688مصػػػي ى بنعلػػػة ،طّػػػ  يف جويليػػػة  دراسػػػة كحتقيػػػق الػػػد مور

شلػػػا اتػػػاح  ،يخػػػراج ظهػػػائر الّسػػػعديي كرسػػػائلهم الّسياسػػػية مػػػا دكر األر ػػػي، كزلاكلػػػة قرا هتػػػا كترمجمهػػػا
(، موجهػػة يا 867للّػػاحةي اإلطػػالع علػػى ىػػذه الورػػائق، ػلمػػوم الكمػػاب علػػى مائػػة ك سػػة رسػػالة) 
موجهػػػػػػػػة يا ابنػػػػػػػػا  عػػػػػػػػدة جهػػػػػػػػات سياسػػػػػػػػية،  ػػػػػػػػاإلصللير كاإلسػػػػػػػػّاف كالعةمػػػػػػػػا يي كبعػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػائ  

 ادلنصور،يسم دت منها يف سياسة ادلنصور كدبلوماسيمو م  معاصريو.
 

                                                           
1 ألملد با القاضي،دبلـو الدراسات  ر الجليفة المنصورالمنتقى المقصور على مآثينظر،رزكؽ زلمد: دراسة كحتقيق سليوط

 .1871العليا لكلية ا داب كالعلـو اإل سا ية ،ي راؼ زلمد حجي،جامعة زلمد اخلامس الرباط 
 
 



 

-15- 
 

 :"نزىًة الحادم بأخبار ملوؾ القرف الحادم" -
مػػػ رخ مغػػػر ،كما (ـ8511/ىػػػػ8870حػػػوايل)ت غر بالّصػػػادللقػػػم  ،لعّػػػد او زلمػػػد بػػػا املػػػد األ ػػػرا 

ـ، ا مهر بممهرؼلػو للدكلػة الّسػعدية يف 1633ـ كتويف ضلو1558مصن ي الااجم،كلد ادينة مرا ش ضلو 
ادلغرب، كيف  اف عنوا ػو يػدؿ علػى احػداث القػرف احلػادم ععػر ام قػرف الدكلػة العلويػة كالػا   ي ػرد 

 صػػػال صػػػغرا مػػػا ىػػػذا الكمػػػاب الػػػذم يعمػػػرب مػػػا اىػػػم ادلصػػػادر كاك اىػػػا عػػػا تػػػاريخ الّعػػػر ا   ذلػػػا يالّ 
جيّػػػػػػدة عػػػػػػا عالقػػػػػػات املػػػػػػد ادلنصػػػػػػور الّسػػػػػػعدم  الّسػػػػػػعديي كا ةرىػػػػػػا موضػػػػػػوعية، كاكرد معلومػػػػػػات

ـ حتػػم عنػػواف ) رىػػة احلػػادم 1778ىوداس،كترمجػػو يا ال ر سػػية، ك عػػره سػػنة  واخلارجية،كقػػد صػػطط
 .ـ(1561ـ يا 1411تاريخ الّسعديي يف ادلغرب ما سنة 

 :"درٌة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ" -
الدينية كالعسكرية يف ادلغرب،سوا  الػا  البا القاضي ادلكناسي، كىو مصدر يف الااجم للعخصيات

عاصػػرت ادلنصػػور،اك   تعاصػػره، كاكرد معلومػػات ىامػػة عػػا حيػػاة املػػد ادلنصػػور السػػعدم،كذ ر بػػركه 
اه  مطا،كقػػػد حقػػػق الكمػػػاب زلمػػػد األملػػػدم ابػػػو النػػػور يف جػػػرايا، الػػػذم لّػػػالغػػػر  لسػػػوداف لػػػّالد ا

 .ـ1861كاصدرتو دار الااث بالقاىرة سنة 
 :عدملفترة أحمد المنصور السٌ األجنبية التاريجية در المصا -ب

 كرائق ىنرم دك اسام:
sources inédites de l histoire du  Maroc,1530-1845, dynastie Saadienne     

 )ادلصادر بر ادلنعورة ادلمعلقة بماريخ ادلغرب(
كتضم تقارير كرسائ  كرحالت كت اصي  دقيقة عا الماريخ السياسي  ،عدمبمدا  ما العصر السّ ي

ككاص    (Henry de Castries )كالدبلوماسي كاإلقمصادم كاإلجمماعي مجعها ىنرم دك اسام
 العم  ما بعده آخركف.

سػػػّعة  الػػػدكؿ تّلػػػ  ىػػػي رلموعػػػة كرػػػائق اركبيػػػة سلمل ػػػةتمعلق بمػػػاريخ ادلغػػػرب كعالقاتػػػو مػػػ  ىػػػذهك       
كععػػريا رللػػدا ضػػخما خاصػػة بمػػاريخ ادلغػػرب يف عهػػدم الػػدكلمي الّسػػعدية كالعلوية،كادلسػػمخرجة مػػا 

كا ادلخصصػػة للدكلػػة لسػػلة األاخلرا ػػات كدكر او وظػػات األكركبيػػة، ك ر ػػرت بصػػ ة خاصػػة علػػى السّ 
 ىي الورائق ال ر سية كاإلسّا ية كاإلصلليرية ، كمنها :الّسعدية،ك 

 ورائق ال ر سية رالرة رللدات.ال-
 الورائق اإلصلليرية رالرة رللدات.-
 الورائق الربتغالية  سة رللدات.-
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 الورائق اذلولندية سمة رللدات م  يضا ة ا لدات اخلاصة بال هارس.-
 :"أخبار أحمد المنصور سلطاف المغرب"-

برتغالية  ّيلة، كدلا عّي كالده  الذم ينطدر ما اسرة (Antonio de Saldanha)أل يو يو ديصالدا يا
 ،ـ حا ما دلدينة طنجة را قو يليها بص مو  ارسا ما  رساف احلاميػة، كبعػد سػنمي ك صػ،8798سنة 

ـ،اسػػػػره ادلغاربػػػػة يف يحػػػػدل بػػػػارات الربتغػػػػاليي خػػػػارج اسػػػػوار ادلدينػػػػة،ك ق  يا 8791ام يف بضػػػػوف 
ة سػػػنة ،كيمضػػػما الكمػػػاب حقيقػػػة مػػػا كاممػػػد اسػػػره مػػػا يريػػػد عػػا اربػػػ  ععػػػر  ،مػػرا ش عاصػػػمة ادلنصػػػور

 ػػػاىده ىػػػذا األسػػػر مػػػا احػػػداث يف ادلغػػػرب حيػػػ   ػػػاف  ػػػاىد عيػػػاف علػػػى سياسػػػة املػػػد ادلنصػػػور 
ـ كتػػػرجم يا اللغػػػة 8995كقػػػد صػػػدر ىػػػذا الكمػػػاب بلعػػػّو ة سػػػنة  ،اخلارجيػػػة دبلوماسػػػيمو الداخليػػػة ك 

 . كفليعربو األسماد يبراىيم بوطالم كآخر  ،ال ر سية كالربتغالية
 :"مفاكضػػػات فرنسػػػا مػػػع الشػػػرؽصػػػاحم  مػػػاب"(Ernest charrièreر سػػػم  ػػػاريار )ي -

Négociations de la France dans le levant.                                                           

ـ،  اتم كماجم،  مابو عّػارة عػا اربعػة رللػدات 1754ـ، كتويف سنة8167 ر سي اجلنسية،كلد سنة 
ىامػػػػػة يف تػػػػػاريخ العالقػػػػػات الدكليػػػػػة كالعالقػػػػػات العةما يػػػػػة ال ر سػػػػػية مػػػػػا خػػػػػالؿ األر ػػػػػي، ضػػػػػخمة 

القناصػػػػ  ال ر سػػػػيي، كقػػػػرا ات كحتلػػػػيالت  االقنصػػػػػلي،كالدبلوماسي ال ر ػػػػػسي،بو رسػػػػائ  كتقػػػػارير مػػػػ
ـ(،كقػد 8719 -ـ8787للكاتم،ممهخوذة عا س را  كدبلوماسػيي كملػوؾ  ر سػيي، يف ال ػاة مػا بػي)

كدكر  راع الػػدكيل حوذلػػايف الورائق،خاصػػة عنػػد تنػػاكؿ تػػداعيات األزمػػة الربتغالية،كالّصػػمنػػو ا  ةػػر   ا ػػدت
 ادلغرب األقصى  يها.

 : فترة المولى إسماعيل العلومالتاريجية لمصادر ال (1
 المصادر العربية:ا( 

 : ـ1581-ـ1581 "رحلة الوزير في إفتكاؾ األسير" -
 ال  عػرؼ عػا صػاحم الرحلػة يالّ  ،ا الرحالت السػ ارية اذلامػةومد با عّد الوىاب الغسا  كىي م

لياف منصػػم  اتػػم الّسػػػ  ػػػغ اسػػمقرت ادينػػة مرا ش، ،و ينممػػي يا اسػػرة ا دلسػػػيةالقليػػ  سػػول ا ّػػػ
يلاعي ،كقػػػد  ل ػػػو ىػػػذا األخػػػر بسػػػ ارة دبلوماسػػػية يا  ادلػػػوابػػػّالط مكنػػػاس علػػػى عهػػػد السػػػلياف 

 .8ـ1573  مدينة العرائش ما يد األسّاف سنة ادلوا يلاعي يسّا يا بعد اف ا م ّ 
                                                           

1  تعمرب الرحلة ما ادلصادر األكلية الا ت رخ للدبلوماسية كالّسياسة اخلارجية ادلغربية م  يسّا يا يف عهد الّسلياف موالم
 لاعي .ي
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 :"بن الشريف لركضة التعريف بمفاخر موالنا إسماعي" -
 اومػػد الصػػغر بػػا زلمػػد بػػا عّػػد او الي ر ، قيػػو كاديػػم كمػػ رخ  ّػػر تعػػود اصػػولو يا قريػػة ي ػػرف مػػ

ابػػو مصػػدرا ـ، يعمػػرب  م1631ىػػػ/1144ـ، كتػػويف سػػنة 1551ىػػػ/1171 احيػػة سػػوس،كلد اػػرا ش سػػنة 
 ةػرا عنػدما تيرقػم يف رسػالا للمعريػ، هبػذا   كقػد ا ػاد  ادلوا يلاعي ،كتاريخ السلياف ىاما لسرة 

 .السلياف، كللمعارؾ الا خاضها موالم يلاعي  يف حتريره للةغور ادلغربية
 :"تاريخ الدكلة السعيدة "-

 ،ف ك اتػػو كال تارؼلهػػا علػػى المطقيػػق،   يعػػرؼ مكػػاأل  عّػػد او بػػا زلمػػد بػػا عّػػد السػػالـ الربػػاطي
 يعمػػرب  مابػػو مػػا ادلصػػادر اذلامػػة لمػػاريخ الدكلػػة العلويػػة،ترجم لػػو ابػػا سػػودة يف  مابػػو دليػػ  مػػ رخ ادلغػػرب

ىػػذا الكمػػاب عنػػد تنػػاكؿ األحػػداث  ا ػػدت مػػاـ،ك 1641ىػػػ/1154و كلػػد سػػنة حي  ذ ػػر ا ّػػاألقصػػى،
جاعو دلدينة العرايش،كعقد الصػلمم مػ  األتػراؾ الا كاجهم ادلوا يلاعي  يف بداية عهده، كعند اسا 

 العةما يي يف اجلرائر.
 : "نزىًة الحادم بأخبار ملوؾ القرف الحادم" -

لعّػػد او زلمػػػد بػػا املػػػد األ ػػرا  ادللقػػػم بالصػػغر مػػػ رخ مغػػر ، كمػػػا مصػػن ي الػػػااجم، كلػػد ادينػػػة 
عدية يف ادلغرب،كيف  اف قد عاصر ـ،ا مهر ا و ارخ للدكلة السّ 1633ـ، كتويف ضلو1558مرا ش ضلو 

و ا ػػػرد مّطةػػػا كاحػػػدا قيمػػػا عػػػا تػػػاريخ الدكلػػػة العلويػػػة ك ػػػاة مػػػوالم ا ّػػػ لياف مػػػوالم يلاعيػػػ  يالّ الّسػػػ
حيػػػ  تيػػػّرؽ  يػػػو يا  قيػػة ىامػػػة يف عالقػػػات ادلغػػػرب الدبلوماسػػية كالسياسػػػية، كىػػػي  ػػػممم  ،يلاعيػػ 

 .8مدينة العرايش اإلسااتيجية 
 ":لسليمانيةمجطوط الركضة ا" -

 ـ،لو1744-ـ1643/ىػ1138-ىػ1147أل  القاسم الريا ،كزير م رخ الدكلة العلوية،ما مواليد سنة 
 .7عدة مصن ات

 :"الترجماف المعرب عن دكؿ المشرؽ كالمغرب" -
 الكماب ما ادلصادر اذلامة ل اة موالم يلاعي ، ـ(يعمرب8111ىػ/8719الريا  )تأل  القاسم 

                                                           
1 ىوداس،كترمجو يا ال ر سية، ك عره  والكماب ما اىم ادلصادر كاك اىا عا تاريخ العر ا  العلويي،كا ةرىا موضوعية، صطط

ـ( ياّل ا   اعممدت على 1561ـ يا 1411ـ حتم عنواف ) رىة احلادم تاريخ الّسعديي يف ادلغرب ما سنة 1778سنة 
 النسخة العربية.

1 بالرباط حتم رقم  ةة ما ىذا ادلخيوط اكمّة ادلل  عّد العرير العامة بالرياض،ك ذل  يف اخلرا ة احلسينيتوجد  سخ
6148. 



 

-18- 
 

عالقػػػات الدبلوماسػػػية كالسياسػػػية مػػػ  األتػػػراؾ العةمػػػا يي يف اجلرائػػػر، حّققػػػو  كترمجػػػو يا كخاصػػػة يف ال
 ـ.1775ال ر سية ىوداس، كطّ  يف باريس يف ادليّعة اجلمهورية سنة 

 المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف: -
مػػ رخ الدكلػػة ـ 1946 ػػو مرب15/ىػػػ1454ذك احلجػػة  11تػػويف يػػـو السػػّم  أل  عّػػد الرملػػاف بػػا زيػػداف

ـ، عينػػو السػػلياف زلمػػد بػػا عّػػد او 1767مػػام /ىػػػ1184يف ربيػػ  الةػػا   سالعلويػػة،ما مواليػػد مكنػػا
يعمػرب  مابػو ذك اعليػة  ّػرة يف تػاريخ  ةرة يف تاريخ الدكلة العلوية، لو م ل ات   ، قيّا للعر ا  العلويي

   يف رلاؿ دبلوماسية كعالقات موالم يلاعي . اة موالم يلاعي  دلا ػلمويو ما كرائق ا ادت
 :Germain Moüette رحلة األسير مويط"" -

كىػػي مػػا ادلصػػادر المارؼليػػة اذلامػػة يف ال ػػاة  ،ترمجهػػا يا العربيػػة  ػػ  مػػا زلمػػد حجػػي كزلمػػد األخضػػر
سػنة الكيي حػوايل مػا طػرؼ القراصػنة الّسػ" لرسػر Germain Moüette" تعرض مػوي   ،ادلدركسة
األسػر مػوي   ذ ػر ،ك ق  يا مرا ش ليقضي مدة احد ععر سنة يف األسػر ،ـ يف معر ة مرية8056

 عػػػا األسػػػرل األركبيػػػي يف ادلغػػػرب يف عهػػػدم ادلػػػوا الر ػػػيد كادلػػػوا يلاعيػػػ  قّيمػػػة معلومػػػات تارؼليػػػة
 ـ.8018كاطلق سراحو بعد اف ي مداه الرىّاف ال ر سيي ليعود يا  ر سا يف جويلية 

 :لفترة المولى إسماعيل العلوم األجنبيةالتاريجية صادر الم -ب
صػػػة للدكلػػػة العلويػػػة لسػػػلة الةا يػػػة مػػػا رلموعػػػة الورػػػائق بػػػر ادلنعػػػورة لمػػػاريخ ادلغػػػرب ادلخصّ السّ  كتعػػػم 
 كىي:
 ـ(1617يا 1551الورائق ال ر سية سمة رللدات تغيي احلقّة ما بي)-
 ـ(.1861يا 1617بي ) الورائق ال ر سية سمة رللدات تغيي احلقّة ما-
ـ،كقػػػد ا ػػػد ىنػػػرم دك اسػػػام بػػػاريس مقػػػرا ألمارػػػو كخصصػػػم لػػػو 1614حقّػػػة  رللػػػد كاحػػػد ؼلػػػ ّ -

 .يف باريس ادلملكة ادلغربية جر ا ما ادليرا ية للقياـ هبذا اجلهد القّيم حتم اسم القسم المارؼلي ادلغر 
 )ادلصادر بر ادلنعورة ادلمعلقة بماريخ ال الليي(

( Section Historique du Maroc a Paris) sources inédites de l histoire du 

Maroc, dynastie filalienne, deuxieme série, Archives et Bibiotheques de 

France, tome II, Paris ,1924. 

  ػو مرب11ادلولػود يف  ( Pierre Génival ) ي ػاؿو ـ،بيارج1816م مػا مجعػو خلي مػو عنػد ك اتػو سػنة 
اخلػػػػرائا مػػػػ  األر ػػػػي، ادلغػػػػر  مػػػػا جل 1814 سػػػػنة اعػػػػم فبػػػػدا يعمػػػػال ورمنديػػػػة، ـ،مػػػػا عائلػػػػة 1777

 .ار ي، ادلراسيك ال ر سية، كدكاكيا كزارة اخلارجية، 
sources inédites de l histoire du Maroc,dynastie filalienne ,deuxieme série, 

Archives et Bibiotheques de France ,tomeIV,Mai 1693-Novembre1698. 
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-Henry de Castries :Moulay Ismail et Jacques II une Apologie de Lislam par 

sultan du Maroc. 

يف دعػوهتم العمنػػاؽ  الدبلوماسػػية مػوالم يلاعيػ  الػػا ا مهجهػا مػ  ملػػوؾ اكركبػ تعػرضىػذا الكمػاب ك 
 اإلسالـ كالد اع عنو.

لياف موالم يلاعي  ما كجهة النظر الغربية دا حياة السّ يّ مة الا كضطم يل جكما ادلقاالت القيّ -
in Ecole  :Vida de Moulay ismail rey de fes, de la verronne Chantalمقاؿ:  

 Historiques et philologique sciences section, 
e

pratique des hautes etudes 4

Annuaire 1967-1968. 
 عي  كاألسرل ادلسيطيي.ك ذل  مقاؿ حوؿ دموية موالم يلا

Henré cutions: sanglantes de Moulay ismail et les Captifs Chretiens d’àprés y 

koehler: Ev un Manuscrit inedites de son Temps in Bulletins Hispanique, 

tome 35, N
0
 4 . 1933. 

صداقة كاخوة مػوالم بو ادلعنوف بما خالؿ  ما كما  مّو يو س  كركؼ عا العالقات ال ر سية ادلغربية
 يلاعي  كلويس الراب  ععر.

Louis XIV                                           Une Amitie Orageuse Moulay ismail et 

 :الٌصعوبات التي كاجهتني في إعداد الدراسة -ج

 ام عم  جاد ما صعوبات كعراقي  منها: الؼللو
دة العلميػػة كاسػػمخراجها مػػا مصػػادرىا العربيػػة كاألجنّيػػة، كىػػذا تيلػػم بكػػ  ادلػػاصػػعوبة  اإلحاطػػة  -

اإلدلػاـ   كنم مػام  قرا ة مممه ية مسممرة،ككاعية للمادة اخلربية الا اخذت م  كقما طويال، يا اف 
عدم،كيلاعي  دبلوماسػية  ػػ  مػػا املػد ادلنصػػور الّسػػسياسػػة ك اػواطا المعػػابو،ك اكجػو االخػػمالؼ يف 

ال ؼل ػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػعوبة الدراسػػػػػػػػػػػػػػات ادلقار ػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػػػػػ  ادلنهجية،كاسػػػػػػػػػػػػػػػمنّاط العلوم، مػػػػػػػػػػػػػػا 
ليا ي الدبلوماسػػي عنػػد الّسػػالّسياسػػي ك األحداث،كاسمخالصػػها،كمقار مها،م  الكػػم اذلائػػ  للنعػػاط 

 الكةر ما الدقة كالا ير.الذم يميلم سلمل مي، ك  عهديا يف
 ها  حي قاؿ:العماد األص  ذ ر مقولةااف  كال ي وت  قّ  اخلماـ       
غييٌػرى ىذا لىكافى أىحسن كلىػو  لو قاؿى في غىًدًه  إالٌ  في يىوًموً  ًكتابان  اانن سى نٍ إً  به ته كٍ ي الإٌني رأي ي أنٌو » 
ػػدى  يػػزً  ـى ىػػذا لكػػافى أفضػػل لىكػػافى ييستىحسػػنٍ  اذى كى ػػكلػػو تيػػًرؾى    كلىػػو قيػػده كىػػذا ًمػػن  لىكػػافى أجمػػل  اذى ىى

 «... لنٌػٍقًص على جيملىًة البىشرأعظىًم الًعبر  كىو دىليله على استيالًء ا

                                         .كاهلل الموفق كالمستعاف 
11/67/1680 غرداية في       الطالب: بن قومارجلوؿ 
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 ألكؿ:المبحث ا

 ـ(.8061-ـ8794)المغرب األقصى في تاريخ المغربلطاف أحمد المنصور السٌ 

كقد  ،عديي بادلغربعظم سالطي دكلة األ راؼ السّ املد ادلنصور الذىو ما االسلياف  د  ع  يػ         
على الربتغاؿ يف معر ة كادم ادلخازف الذم حققو ادلغاربة  باإل مصار الّساحقبادلنصور باو تيمنا  يل  
 ؟ دكلػػػػػػػػػػػػة األ ػػػػػػػػػػػػراؼ الّسػػػػػػػػػػػػعديي مػػػػػػػػػػػػاىي مكا ػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػذا الّسػػػػػػػػػػػػلياف يف  ـ1578ىػػػػػػػػػػػػػ/986 اـعػػػػػػػػػػػػ

 :  المولد كالنشأة -8

 القائم بمهمر او مدزلبا  ادلهدم  زلمد العيخبا السعدم  املد ادلنصورابو العّاس ىو 
احلرة  كامو ،ـ يف اسرة مالكة لعرش ادلغرب8719/ىػ970سنة  كلد ب اس ،الريدا  احلس 

تّوات مكا ة سامية يف قلوب الا يخ ا  العّاس املد با عّد او الوز يا،مسعودة بنم العّ 
 ذ ر سات خرية  ربل كما  يدتو ما م سادلرا عيي، اا قدممو ذلم ما معركؼ كيحساف 

 اف ابوه زلمد الّعيخ يرعاه 8صم لو الكةر ما األكقاؼمنها ادلسجد الكّر الذم خصّ 
الح ك ق المقاليد العربية اإلسالمية يف ادلغرب، اف اصغر كالصّ الع اؼ  تربية  ار كيعّده،

 :بقولو كقد كص و صاحم االسمقصا  ،يخوتو كعالمات الذ ا  كسلاي  ال ينة بادية عليو
كاف المنصور طويػل القامػة ممتلػل الجػدين كاسػع المنكبػين تعلػوه صػفرة رقيقة أسػود الشػعر » 

بػػػراؽ ال نايػػػا حسػػػن الشػػػكل جميػػػل الوجػػػو ظريػػػف المنػػػزع لطيػػػف 7أدعػػػ  أكحػػػل ضػػػيق الػػػبل 
 : ما كص و ابا القاضي،1«الشمائل 

انتقاء كاصػطناع الرجػاؿ لػو كىو أيده اهلل من أىل العقل كالفضل كحسن السيرة كبعد الهمة ك » 
كىو إماـ عادؿ ىماـ باسل كملك فاضل ماضػي العزيمػة نافػذ  ]...[آثار جليلة كأعماؿ جميلة 

                                                           
1:1845،جواف جويلية ،الربػاط  4، السنة اخلامسة، عدد خاص، عدد يف رللة ادلغرب،"المنصور الذىبي"زلمد با عةماف  ،

 .11-11ص ص 
1 دار لسػػػاف العػػػرببػػػا منظػػػور: ذه الكلمػػػة زلمػػػد بػػػا مكػػػـر عػػػا راس األ ػػػ،،ينظر عػػػا ىػػػ الػػػّل  يف احلػػػاجّي ىػػػو تّاعػػػدعلا،

 .448،ص1، م  1114ممم ،بركت 14صابر،
4:ج،حتقيػػػق جع ػػػر الناصػػػرم ك زلمػػػد الناصػػػرم،دار 8،االستقصػػػا ألخبػػػار دكؿ المغػػػرب األقصػػػى املػػػد بػػػا خالػػػد الناصػػػرم

 .81، ص 4،ج1844الكماب،الدار الّيضا  
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 أنػو أسػمر اللػوف غػائر العينػين كافػر» هػوؿ  قػد ذ ػر مػا صػ اتو اخللقيػة:امػا ا  ،8... «الصريمة 
يبػػدؿ   ة فػػي كالمػػوالصػػوت لػػو ل ػػ غليظ الجسػػم جهيػػر اللحيػػة لػػو شػػرطات علػػى خػػده األيسػػر

 .7...«باألرض الشين سيناكافر ال ياب يسحبها
 :  نسبو -1

مػػػػػا  ػػػػػر ا   كاصػػػػػلهما ػػػػػراؼ سجلماسة،عدم الػػػػػذىو يا يعػػػػػود اصػػػػػ  املػػػػػد ادلنصػػػػػور الّسػػػػػ       
ىػو أبػو العبػاس أحمػد أميػر المػؤمنين المنصػور » : كقػد ذ ػر ابػا القاضػي  ػجرة  سػّو بقولػو1ينّػ 

ر المػػؤمنين أبػػي عبػػد اهلل المهػػدم بػػن موالنػػا أميػػر المػػؤمنين أبػػي عبػػد اهلل ابػػن موالنػػا اإلمػػاـ أميػػ
محمد القائم بأمر اهلل تعالى ابن أبي زيد عبد الرحماف بن علي بن مجلوؼ بن زيداف بن أحمد 
بن محمد بن أبي القائم بن محمد بن الحسن بن عبد اهلل بن أبي محمػد بػن عرفػة بػن الحسػن 

حسن بن أحمد بػن إسػماعيل بػن قاسػم بػن محمػد المهػدم الملقػب بن أبي بكر بن علي بن ال
 .1«بالنفس الزكية بن عبد اهلل بن الحسن الم نى بن الحسن السبط بن علي بن فاطمة

ري، كير عػو يا بػ  سػعد بػا بكػر بػا ىػوازف الػذم مػنهم سػم الّعػيف حي ين ي الّع  عنو النّ      
اس مػػا ، كمػػا النّػػعّػػد ادليلػػما مسػػم يا ابنػػا  العّػػاس بػػو ينا ّػػقػػاؿ مػػا كمػػنهم ،7عديةّسػػالحليمػػة 
 .كاقرّه ري،سم العّ كمنهم ما ارّم لو النّ ،0اس هبموا بالّسعديي لسعادة النّ م ل   ذىم انّ 

 
                                                           

1  ابػػػو النػػػور،  م،حتقيػػػق زلمػػػد األملػػػدـ (8617ىػػػػ/006درة الحجػػػاؿ فػػػي أسػػػماء الرجػػػاؿ )زلمػػػد بػػػا القاضػػػي: املػػػد بػػػا
 .117،ص 1القاىرة،ج 1861ج،4،دار الااث،1ط

1  :دار تينمػػ  لليّاعػػة كالنعػػر، مػػرا ش 1،تقػػدّ كحتقيػػق، عّػػد الرملػػاف بنطػػادة،طتػػاريخ الدكلػػة السػػعديةالتكمدارتيةرلهػػوؿ،
 .54،ص1883

4 تحفػػة الحػػادم الريػػا :  معػػة قػػرل بػػمهرض احلجػػاز،كىي مػػوطا  ػػر ا  بػػ  علػػي  ػػـر او كجهػػو ،ينظػػر ىػػامش ابػػو القاسػػرلمو
، تقػػدّ كحتقيػػق ر ػػيد الراكيػػة، منعػػورات كزارة األكقػػاؼ كالعػػ كف اإلسػػالمية بادلملكػػة المطػػرب فػػي رفػػع نسػػب شػػرفاء المغػػرب

 .61ـ،ص 1117ىػ/1318ادلغربية 
3ج، مكمّة ادلعارؼ 1،دراسة كحتقيق زلمد رزكؽ، المنتقى المقصور على ماآثر الجليفة المنصورقاضي: املد با زلمد با ال

 .134، 131، ص ص 1للنعر كالموزي ،الرباط، دت، ج
4 :ج ،حتقيق زلمد حجي كاملػد تو يػق )موسػوعة 4، نشرالم اني ألىل القرف الحادم عشر كال انيزلمد با الييم القادرم

 .1114،ص4، ج1885،دار الغرب اإلسالمي،بركت 1،ط( باعالـ ادلغر 
5ميّعػػػة اصلػػػي، بػػػاريس س،حتقيػػػق ىػػػودانزىػػػة الحػػػادم فػػػي أخبػػػار ملػػػوؾ القػػػرف الحػػػادم:الي ػػػر  زلمػػػد بػػػا عّػػػد او الصػػػغر ،

 .16،ص 1888
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 ثقافتو:   -1
املد ادلنصور بةقا مػو الواسػعة ،حيػ  اخػذ مػا  ػ  علػم  صػيّا،  قػد تعهػده ابػوه يف  ادلوا ؼ ري ع       

يخ ا  عّػػػد او زلمػػػد بػػػا ك ػػػ  امػػػر تمهديّػػػو يا الّعػػػ، بعػػػدما ا  ةاتػػػو كا عػػػمهه  عػػػمهة سػػػويّ  ػػػ  مراحػػػ  حي
غػة كاخػذ علػـو اللّ 8،  كغػره مػا ابنػا  األمػرا  ح ػر القػرآف الكػّر يف صػّاهيوس، الػدرعي ادلرا عػي

كاحلسػػػاب  كاصػػػوؿ الػػػديا علػػػى ا  العّػػػاس ادلنجػػػور،"العّػػػاس القػػػدكمي"يخ ا  طػػػو علػػػى يػػػد الّعػػػكالنّ 
كعلػم الكػالـ علػى يػد  كاحلدي ،كعلـو الم سر ،العرير ادلرا عي الرياضيات( على يد ا  زلمد عّد)
ػلػي  كقد اجازه علمػا  مصػر امةػاؿ العػيخ ابػو عّػد او زلمػد بػا،لعيخ  قركف با ىيّة او الوىرا ا

كشػػػعر فػػػائق لػػػو نظػػم راؽ » كقػػاؿ عنػػػو ابػػا القاضػػي: 7القػػرايف كالعػػيخ ابػػػو عّػػد او زلمػػد الّكػػػرم
بػػارع الجػػط مشػػارؾ فػػي الحسػػاب كاآلداب كالنحػػو لػػو معرفػػة بأيػػاـ  ]...[معػػدكد مػػن العلمػػاء 

 :كحتدث عنو ادلقرم بقولو1... «كقد ألف في ذلك  االملوؾ الماضية كسياساته
كفػػتح اهلل عليػػػو أيػػػده اهلل فػػػي فهػػم كتػػػاب إقليػػػدس مػػػن غيػػػر شػػيخ لعػػػزة كجػػػوده فػػػي المغػػػرب »

اإلمػاـ أبػو العبػاس أحمػد بػن أبػي العافيػة ككػاف يتنػاكؿ معػو كتػاب إقليػدس ]...[أخبرني شيجنا 
 .1... « قاؿ:رأي  من قوة إدراكو نصره اهلل ما ال يمكن كصفو

يف عهػػػد كالػػػده زلمػػػد العػػػيخ  مػػػا ادلضػػػايقات، الػػػا  ا ػػػم مازدىػػػرت الركايا،ك لصػػػعهػػػده كيف     
اسػمعم  القػوة  كالػّيش يف  كيف  ػاف قػد،7، ما سجا معايخ الصو ية كىدـ بع  الركايػا عدمالسّ 

ابػػا املػػد بػػا الّعػػيخ  ق علػػىو ضػػيّ حيػػ  تػػذ ر ادلصػػادر ا ّػػ ،ضػػد بعػػ  القػػول الدينيػػة ،بدايػػة حكمػػو
 .6يف سجا تاركدا م تويف،حىت موسى اجلازكيل

                                                           
1 11زلمد با عةماف:ادلرج  السابق،ص. 
1115، ص5:ادلرج  السابق،جابو العّاس املد با خالد الناصرم. 
4  دار ادلنصور لليّاعة كالوراقة، الربػاط، جذكة االقتباس في ذكر من حٌل من األعالـ مدينة فاسزلمد با القاضي:املد با،

 .114ص 
3 :ادليّعػة 1،طركضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيتو من أعػالـ الحضػرتين مػراكف كفػاساملد با زلمد ادلقرم ،

 .44،ص 1874، الرباط ةادللكي
45زلمد با عةماف:ادلرج  السابق، ص. 

5
Justinard: Carnet d'un lieutenant à El Mansour,Archives Marocaines,Vol 

29,Paris1933,p131.                      
لػوم عالقة الدكلة المركزية بالزكايػا )دكلػة أحمػد المنصػور الٌسػعدم كالمػولى إسػماعيل العكينظر  ذل ،يدريس ابو يدريس:"

 .78،ص11-18،عدد1111،ميّعة النجاح احلديةة،الدارالّيضا ، ادلغرب،يف رللة ام .الماريخ .الةقا ة.ا مم ،نموذجا"
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 انتصاره في كادم المجازف:-9

كادم موقعػة ك زلمػد ادلمو ػ  يف  علػى الربتغػالييالذم احػرزه ادلػوا املػد ادلنصػور اإل مصار   اف     
ياسػية خصػية السّ اصػّمم العّ ك  ،مكا ة عظيمػة بػي ملػوؾ تلػ  ال ػاةقد اتاح لو  ،ـ8751ادلخازف سنة 

القّيمػػػػػة باذلػػػػدايا  اكيبراقهػػػػ8،اطػػػػال، معهػػػػػكالمّ ،االػػػػا تسػػػػعى القػػػػػول اإلقليميػػػػة لكسػػػػم كّدىادلرموقػػػػة 
ى كػل نفػيس مػن حجػر فػاحتوت علػ» :يليػو  كص، ىػدايا اإلسػّافيف  قاؿ ال عمايلكقد  ، يسةالنّ ك 

 7«ـمن ذخائر ملوؾ اسبانيا العظا ...الحصيات المجصص كالمنتقى للملوؾ الياقوت الكبير 

 :1وداف الغربيلسٌ لبالد اغزكه -7

ارػػرا مػػا آرػػار موقعػػة كادم ادلخػػازف، يذ  ادلػػوا املػػد ادلنصػػور ّػػ قوداف مػػا الّسػػبػػالد يعمػػرب بػػرك        
، كحّولػػػم ادلغػػػرب مػػػا بلػػػد  ػػػاف بػػػاألمس القريػػػم رة للمنصػػػور سػػػّ  القػػػّوة كادلكا ػػػةخػػػك ػػػرت ىػػػذه األ
، ش اجليوش،يا بلد غليّ ، كاألتراؾف، هتاجم اراضيو كحتم  رغوره ما الربتغاليي كاألسّاوميمعا ألعدائ

 ،ـ8717ىػػػ/919  ػػي سػػنة ،ه األكركبيي اعػػدا يضػػايق، ك   احلمػػالت العسػػكرية للموسػػ  جنوبػػاكيّعػػ
عػد اف يػئس مػا األتػراؾ ، ب1جد "اسكية با داكد" بادلنصور إلخضاع بعػ  القّائػ  الةػائرة عليػواسمن

خل ػو يف احلكػم 7 اط عليو ادلنصور الدخوؿ يف بيعمو، كبعد ك ػاة " اسػكية بػا داكد "ا،  يف اجلرائر
عػػاـ ية عسػػكر مللػػة لػػو د جرّ ك ،اعلػػا احلػػرب عليػػوك الػػذم ر ػػ  اخلضػػوع للمنصػػور  زلمػػد" "احلػػاج ابنػػو

                                                           
1":كزارة األكقػػػػػػاؼ كالعػػػػػػ كف رللػػػػػػة دعػػػػػػوة احلػػػػػػق،يف موقعػػػػػػة كادم المجػػػػػػازف كانػػػػػػدحار الٌصػػػػػػليبية بػػػػػػالمغرب"سػػػػػػعيد اعػػػػػػراب،

 .1، ص90،عدد 8951اإلسالمية،ادلغرب 
1 ميّوعػػات كزارة األكقػػاؼ كالعػػ كف مناىػػل الصػػفا فػػي مػػآثر موالينػػا الشػػرفاءريػػر ال عػػمايل:عّػػد الع ، ،حتقيػػق عّػػد الكػػّر  ػػّر

 .   76،ص 8951اإلسالمية كالةقا ة، الرباط
4  ت عػمهكمػا ادلمالػ  الػا  ،ت عػات تعػادمر اوػي  األطلسػي ك ػرقا  طرا  الكربل ،كبرباه مشاال الصّ ػلدّ  الّسوداف الغر ،يقليم 

 رد قادـ ما جنوب ىذه  يلق سكاف مشاؿ ي ريقيا  لمة سودا  على امّ كي   ،كمايل كالسنغاؿ ،ىي با ا ،وداف الغر يف بالد السّ 
،مراجعػػػػػػة مػػػػػػيالد ا.ادلقرحي،منعػػػػػػورات اجلامعػػػػػػة تػػػػػػاريخ إفريقيػػػػػػا الحػػػػػػديث كالمعاصػػػػػػرينظػػػػػػر  يصػػػػػػ  زلمػػػػػػد موسػػػػػػى : ،األقػػػػػػاليم
 .46، 45، ص ص1997ادل موحة،

3ادلغػرب عػدد خػاص اناسػّة الػذ رة األربعائػة دلعر ػة كادم ، ـ د ح، يف "أحمد المنصور الذىبي كرجل دكلػة"م حر ات:يبراىي
 . 75،ص1978ىػ/بعم 1398، رمضاف 8،العدد 19ادلخازف،السنة 

4 ـ كاسػػممر يف 8719ىػػػ/970ـ، كخل ػػو يسػػكيا داكد عػػاـ 8711ىػػػ/976،يسػػكيا يسػػطاؽ عػػاـ تػػوا حكػػم شللكػػة صنغام
ـ ، سا ت العالقات بينو كبي املد ادلنصػور الّسػعدم،  خل ػو ابنػو يسػكيا احلػاج زلمػد الةػا ، 8718ىػ/996كم حىت عاـ احل

التػػػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػػػالمي)العهد ـ. للمريػػػػػػػػد ينظػػػػػػػػر زلمػػػػػػػػود  ػػػػػػػػا ر:8711ىػػػػػػػػػ/997كالػػػػػػػػذم عرلػػػػػػػػو يخوتػػػػػػػػو عػػػػػػػػا احلكػػػػػػػػم  عػػػػػػػػاـ 
 .169،ص5،بركت،ج7666،ادلكمم اإلسالمي،67طالمملوكي( 
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و بػػا سػػا " "كعّػػد ادلػػوا بػػا عيسػػى" بقيػػادة "زلمػػد مػػا ععػػريا الػػ، مقػػاتالمكو ػػة ـ 8711/ىػػػ996
كاعمربكىا ،، كقػد عػارض العلمػا  ىػذه احلملػةالكا احلملػة  عػلم كىلػ  معظػم اجلػيش عيعػا كجوعػ

قيػػادة ـ ب8796/ ىػػػ991را يػػة سػػنة مه ادلنصػػور مللػػة م ىيّػػ و ألّف بلػػداف ادلسػػلمي ال ت ػػممم،ممليسػػم ب ػػم
 .8 "ج ذر با ا"

ر  ّػػػرة مػػػػا الػػػا زّكدت ادلغػػػػرب ايضػػػا اقػػػادي،معظػػػػم األسػػػلطة مػػػا يصللاا ادلنصػػػور قػػػد جلػػػمك       
داـ ادلغػػرب يواجػػو بلػػدا ما ،يصللػػاا   تكػػا خاسػػرة هبػػذه الصػػ قة ك ال ػػ  افّ ،القمػػاش الصػػاٌف للخيػػاـ

بلػ  كقػد ، عػا عػدا  معػاؾ إلسػّا يا الواقػ  ىناؾ ص قة بي الّلديا  ا ػة يف  ضال افّ ،بر مسيطي
"ا  ح ػ  تنّكػمكجو ادلنصور خيابػا يا قاضػي ك ،ارني كععريا ال ايف ىذه احلملة اجليش ادلغر  
 سػليافا اج  الػدخوؿ يف طاعػة م،وداف  وذه لدل سكاف السّ  طالّا منو يسمعماؿ،عمر با زلمود"

كىو موقػػ، طّيعػػي أل ػػو ىلػػ  لل ػػممم كرحػػم،يػػر ال عػػمايل  قػػد مػػ رخ ادلنصػػور عّػػد العر  اّمػػا 7ادلغػػرب
صػػاحم  مػػاب "ال مػػاش يف 1كقػػد اكرد القاضػػي زلمػػود  عػػم عدمزلسػػوب علػػى رجػػاؿ الػػّالط الّسػػ

حمالؿ ادلغاربػػة لقسػػم ي،األمػػور" كعظػػائم1المكػػركراس كذ ػػر كقػػائ  كا ػػابر النّػػ اخّػػار الّلػػداف كاجليػػوش
كاسػػمهمار ادلمػػمهخريا كاف، سػػاد اخػػالؽ السّ  اي يف  ظػػره ذلػػ  يعود،وداف الغػػر  بػػالقوةالّسػػبػػالد مػػا 

 يمػا  الغػر  ودافت بادلنصػور يا بػرك الّسػكؽلكا حصر األسػّاب الػا ادّ ،كبالقّيم األخالقية ،الو هم
 :ييل

 ياسي :وسع السٌ عامل التٌ  -أ
                                                           

1تػاريخ ص  األ دلسي ما  واحي بر اطة ا ضم يا اجليش م  اخيو زلمود يف عهد ادلنصور ينظر،  ارؿ ا ػدرم جوليػاف:ذك األ
 . 164، ص1874، اكت 1ج، الدار المو سية للنعر،ج1،تعريم زلمد مرايل كالّعر با سالمة،إفريقيا الشمالية

1  ا العامة كالعلما ،  هناؾ ما اعمربه تعديا على  عم مسلم ال يرقى   يكا عليو توا ق م فللّسودا ركادلالحر اف برك ادلنصو
لل ممم، ألف ادلسلم ال ت ممم بالده،كىو الرام الذم عرب عنو رلهوؿ صاحم  ماب تمهريخ الدكلة الّسعدية الدرعية الّمكدمارتية ينظر 

 .57، 56رلهوؿ:ادلصدر السابق،ص ص
4  تػاريخ ال مػػاش مصػدرا مػا مصػادر القػرف السػػادس  ويعمػرب  مابػ، لّسػوداف، حضػر احػػمالؿ ا1484ىػػ/1111تػويف حػوايل سػنة

، ادل سسة الوطنية الحضارة العربية كالتأثير األكركبي في إفريقيا الغربية كجنوب الصحراءعّد القادر زبادية: ينظر عنو ،، ععر
 . 45، ص 1878للكماب،  اجلرائر 

3،كمدينة تكركر تعرؼ عند ابا خلدكف ادينة زباية، كاى  المكركر يعيعوف   عم زصلي يسكا اجلر  األ رب ما بالد السنغاؿ
الصػػػحراء الكبػػػرل العػػػر :   علػػػى الرراعػػػة، ما عر ػػػوا بالعػػػجاعة يف العصػػػور احلديةػػػة، ينظػػػر عػػػا ىػػػذا العػػػعم اإل ريقػػػي يلاعيػػػ

 .161، ص 1874،ادل سسة الوطنية للكماب، اجلرائر كشواطئها
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 كيسممد سلية خال مو ما  سػّو،للمسلميعدم يعمرب   سو خلي ة ادلنصور السّ ادلوا املد  اف     
  ػ ّ ما  ا مي ،أل و ا   ممادل يف الغرك جنوبا ،كتوات،تيكوراريا ك جعو يف ذل  سييرتو على، ري،العّ 

 .8بسّم اذليّة الا ا مسّها بنصره يف القصر الكّر قد تصيّو ما اخلارج،مضايقة 

 العامل االقتصادم : –ب 
كمنعػػػ ت سكرية،حاجيػػػات الدكلػػػة مػػػا   قػػػات ع اقػػػ  مػػػا اف تمسػػػ  لسػػػد، ا ػػػم مػػػوارد ادلغرب    

ما ادللمم،الذم  اف يّاع مو ر على  ميات معمربة ي و،ا ّ ودافمعرك ا عا السّ ك اف ، كاجمماعية،عمرا ية
ؿ خػرات ادلنصور يف اسػمغالاملد    طمي  لذل ،7طرا كيسمعم   عملة صعّة يف  ارة الصّ بالذىم،

الػػّالط الّسػػعدم، دة لػػدل ر ػػة جيّػػف   تكػػا معرك ػػة معودابلػػداف الّسػػ بػػالربم مػػا افّ ،الغر  ودافالّسػػ
كيمطملػػوف كرا ىػػا ادلعػػاؽ  ،اف يقػػـو هبػػا ا ػػخاص حلسػػاهبم اخلػػاص ،ودافجػػارة مػػ  الّسػػكذلػػ  اف المّ 

 .1ودافالسّ بالد ،كىذا ما ي سر  ع  مللة ادلنصور العسكرية األكا على الكةرة
 العامل العسكرم:  -ج
سػػم للجػػيش مػػدا   ، ليسليممكالمّ  ة حديةػػة المنظػػيموداف تمػػو ر علػػى قػػّوة عسػػكريالّسػػبػػالد   تكػػا    

 ػػإّف اجلػػيش ادلغػػر   ػػاف رلهػػرا علػػى احػػدث طػػراز بالنسػػّة للقػػرف  ،كعلػػى العكػػس مػػا ذلػػ  كال بنػادؽ
 .1ادس ععر ادليالدمالسّ / العا ر اذلجرم

 .ـ8751كادم المجازف  معركةالمنصور بعد أحمد المولى مظاىر قوة  -0
 عػػػػا  جهػػػػاز يدارم بإ ،احق يف كادم ادلخػػػػازفادلنصػػػػور بعػػػػد ا مصػػػػاره الّسػػػػ ادلػػػػوا املػػػػدىػػػػمم ي       

، ػػػػمه   ػػػػارس عّػػػػد العريػػػػر علػػػػى مسػػػػمول رقػػػػايف عاؿكسياسػػػػي قػػػػوم، ك ا ػػػػم حكوممػػػػو تضػػػػم كزرا  
،اقاييس القػػػػػرف ف دكلػػػػػة قويػػػػػةاسػػػػػمياع اف يكػػػػػوّ ك   يا ال عػػػػػمايل،كعّد العريػػػػػر ادلػػػػػركار، كيبػػػػػراىيم الّسػػػػػ

كعا ،كععػريا سػنة خبمسػة ،كالػا تقػدريلػة  سػّيا الػا قضػاىا يف احلكمقلنوات الربػم الّسػـ 80/ىػ86
كسػائر ملػوؾ   القسػطنطينية العظمػىخاطػب لحينػو صػاحب » ىذه ادلعر ة كاعليمها قػاؿ ال عػمايل:

كمػا  7« على حػزب الشػيطاف  للمغرب كعرفهم بالفتح كظهور حزب اهلل  اإلسالـ المجاكرين
  :اذ ر ىذه ادلظاىر

                                                           
1 69، ص5:ادلرج  السابق،جا خالد الناصرمابو العّاس املد ب رينظ. 

1  37عّد القادر زبادية:ادلرج  السابق،ص. 
4

  Brahim Harkat : le Makhzen Saàdien , IN  R. O.M .M.  1973 , vol 15-16 , P 49.                         
3

 .53،ص    س ادلرج  

4
 .37،ص1:ادلصدر السابق،طينظر عّد العرير ال عمايل 
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 :8منصور بالجيفإعتناء ال -
يخ،  واتػػػػو األكا منػػػػذ عهػػػػد زلمػػػػد الّعػػػػ ،تكو ػػػػمي عػػػػا  جػػػػيش مغػػػػر  قوم ا كػػػػا ادلنصػػػػور مػػػػ     

،كقد ضػػػّم ىػػػذا اجلػػػيش عدمة كادم ادلخػػػازف عّػػػد ادللػػػ  الّسػػػكا مملػػػم ىيكلمػػػو يف عهػػػد قائػػػد معر ػػػ
الرببػر كالقّائػ   مػا زلليةباإلضا ة يا كحدات ا دلسية، كعناصر كالعلوج، ،عناصر ما ادلرترقة األتراؾ

، بعػد اف  ػا وا ايػاـ سػل و ضػما عسػكرية مسػمقلة جعػ  املػد ادلنصػور مػا األتػراؾ كحػدة كقػد العربيػة
 ،سػػػمياع ادلنصػػػور اف يػػػدم   الوحػػػدات األ دلسػػػػيةاك  اعالجػػػا مػػػا اجنػػػاس سلمل ػػػة، هبػػػا خاصػػػة رقػػػة 

ابػو  زكد ػا كقد ،ات احلربيةالا تساىم يف العمليق كاحد م  سائر الوحدات الوطنية،يف  ري 7كالعلوج
 ػػػو ادلنصػػػور مػػػا األتػػػراؾ، الػػػذم  وّ ،اعلومات دقيقػػػة عػػػا احلػػػرس اخلاص،ال عػػػمايل عّػػػد العريػػػر  ػػػارس
ور بقػػادة حظػػي اجلػػيش ادلغػػر  يف عهػػد املػػد ادلنصػػكقد ،رؽلكػػا الرجػػوع يليػػو يف ىػػذا ادلضػػما كلػػذل 

مػػد السػػ يا " الػػذم قػػاد اجلّهػػة ، تمميػػر بالوطنيػػة كمػػنهم "يبػػراىيم بػػا زلذكم   ػػا ة عسػػكرية عاليػػة
اىػػمم  ك1األماميػػة يف معر ػػة كادم ادلخػػازف،  مػػا قػػاـ بػػدكر  ّػػر يف ردع القّائػػ  الةػػائرة كقيػػاع اليػػرؽ

بعػدما  ا ػم قيػ  األسػيوؿ ،تيورا  ّرا الّطرم ادلنصور بصناعة ادلدا    ما بل  يف عهده األسيوؿ
 .1ادلعمصم اربعي قيعة  "دلل عّد ا"ك "الغالمعّد او "يف عهدم السليا ي 

 : مرداتكالتٌ  ال وراتالقضاء على  -
قيػاـ حر ػات  رديػة ىػذه القػوة    نعػو مػا  افّ  يالّ نصور ما تكػويا قػوة عسػكرية  ّػرة، كا ادل      

،حيػػ   ا ػػم ىػػذه الممػػردات يف الدكلػػة يا مػػا ال حتمػػد عقّاه ، ادت اف تمهخػػذمسػػلطة ضػػد حكمػػو
 .7 سرتو ك ذ ر منها:بالّها ما ا راد ا

 ـ:8718-ـ8759/ىػ911-ىػ915رورة داكد با عّد ادل ما كاى  السوس  -ا

                                                           
1":رللة الواحات للّطوث يف ـ" 8061-8751المغرب األقصى في عهد أحمد المنصور الٌسعدم جلوؿ با قومار

 .168، 167، 166،ص ص1113،جواف 11،جامعة برداية ،عدد كالدراسات
7 ييلق عليهم اسم ادلهمدكف. كىم على العمـو اسرل مسيطيوف ما اكركبا يدخلوف بالّا يف ديا اإلسالـ 
4

 .53ص:ادلقاؿ السابق،يبراىيم حر ات 
3 العالقػػػات الٌسياسػػػية بػػػين الجزائػػػر .كينظػػػر ايضػػػا عمػػار بػػػا خػػػركؼ:83، 84عّػػد العريػػػر ال عمايل:ادلصػػػدر السػػػابق،ص ص

،ص 1115،اجلرائػػػر 1،دار األمػػػ  للنعػػػر كالموزيػػػ ،ج1، طكالمغػػػرب فػػػي القػػػرف العاشػػػر الهجػػػرم /السػػػادس عشػػػرالميالدم
118. 

4مذ رة فرنسا -إسبانيا-البرتغاؿ-معركة كادم المجازف كأثرىا في العالقات المغربية مع دكؿ غرب أركبا:جلوؿ با قومار
 .113،ص1111ماجسمر يف الماريخ احلدي  ،بر منعورة ،ادلر ر اجلامعي،برداية 
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ةار داكد ضّد عمو ادلنصور  يف اعقاب تعيي املد ادلنصور كلده "زلمد العيخ كليا للعهد،   ا م   
 صػارا كجػد يف اىػ  السػوس ا حي   اف داكد ؽلّ    سو بواليػة العهد،كقػد،يف السوس جنوب ادلغرب

"كاد ـ مػػػػػػا زلاصػػػػػػرة داكد يف8716/ىػػػػػػػ911، مهسػػػػػػرع ادلنصػػػػػػور بموجيػػػػػػو مللػػػػػػة اسػػػػػػمياعم سػػػػػػنة لةورتو
 .8"الودايا" ليموت ىناؾىربة"،لكا داكد اسمياع ال رار يا عرب

 ـ:8711/ىػ995رورة احلاج قرقوش -ب
 سػػو بادللػػ ، بػدات رػػورة ادلػػراب  "احلػاج قرقػػوش"يف مشػػاؿ ادلغػرب اقاطعػػة اذلػػّ ، حيػ  دعػػا لن       

كلػػبس شػػارة الملػػك كاتجػػذ اآللػػة كتسػػمى فػػي كتابػػو بػػأمير »وبقولػػذلػػ  ال عػػمايل  علػػى عػػرّب قػػد ك 
 صػػػ ر80كا ػػػمع  ذليػػػم رورتػػػو يف ،كمج  حولػػػو خلقػػػا  ةراا ػػػو مػػػا األ ػػػراؼ،ّدعػػػى اك  ،7«نالمػػػؤمني

هرمػو ، مقات  0666،قوامهػا لػو ادلنصػور قػوات مػا مللػة الّنادؽ طرؾ  ،ـ8711جا  ي87/ىػ990سنة
كاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ يف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ،القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو القّ  م،رعلى األ ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكتوارل"قراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوش"

 .1ـ87/0/8790/ىػ995رجم71يف
كالػا كجػدت دعمػا قويػا مػا  ،ـ8790-ـ8797ىػػ/ 8661-ىػػ8661رورة الناصر با عّػد او : –ت 

 . 1يسّا يا
  رد زلمد العيخ : -ث

و الػػا  ا ػػم قويػػة جػػدا،عاش ادلغػػرب كبػػا  بعػػدما اسػػمياع ادلنصػػور اف يقضػػي علػػى رػػورة الناصػػر      
ر  ةػرا يف   سػية ،كاسػممر سػائدا  يػو سػّ  سػني .لكػا مػا ارّػاعوفو الذم  مػ  بػالكةر مػا الناسالي

... » :دد مػا  صػوهوؿ يف ىػذا الّصػقد قاؿ ا  سرتو  و كس، ىو  رد ابنو زلمد العيخ عليو،ادلنصور
صػحو  مسػرعا إلػى الفسػاد فػي القينػات ... مصػرا قبيح الذات كاألفعػاؿ غػدارا لمػن خدمػو  كن

كبع  ادلػػػػوالي الد حسػػػػي،كقػػػػد مجػػػػ  حولػػػػو اعػػػػدا  ابيػػػػو  عػػػػرب اك ،« ...علػػػػى الجمػػػػر كالحشػػػػيف
لمعقم  7 ارسا ال، ارني كععرياقوامها  ةكيف ا موبر كجو ادلنصور ملل،، عرب اكالد طلطةلرتراؾ
ليػػمم القػػّ  عليػػو بعػػد  ،يا يحػػدل الركايػػا الموجػػو  لم يكػػا امػػاـ ابنػػو ادلممػػرد يالمػػد العػػيخ"،ابنػػو "زل

 .معر ة عني ة

                                                           
1

 .118،ص1عمار با خركؼ: ادلرج  السابق، ج 

1
 .118  س ادلرج  ،ص  

4  141، 118  سو ،ص ص. 

3
 .64ينظر رلهوؿ: ادلصدر السابق،ص 
7 169، ص5:ادلرج  السابق،جابو العّاس املد با خالد الناصرم عا  رد زلمد العيخ ينظر. 
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 : ـ8751-8758/ىػ441-ىػ  448 إلقليمي توات كتيكورارينغزك المنصور  -

تعػكالف يممػدادا  اجلنػوب الغػر  للجرائػرالواقعمػاف يف  7"تيكػوراريا"ك 8 ا م  احيما "توات"      
كبعػد  ،ادلنصػور بعػد رػالث سػنوات مػا توليمػو  عـر املد 1رائرالمابعمي للجكرقلة   لملمساف كطّيعيا 

 يكػػػا األتػػػراؾ يعركنمػػػا  اللمػػػي -ادلػػػذ ورتيبمهف يغػػػرك اإلقليمػػػي ،اف ا مسػػػم زمػػػاـ القػػػوة العسػػػكرية
يف سػػنة  ذلػػ  يالّ لػػو  ك  يػػممّ ،ام  يسػػاعد علػػى المعجيػػ  بػدخوذلعػػا ادلغػرب بعػػدعلا  بػػر افّ  ،اىممامػا
احلػػػداد يا القائػػػد "املػػػد بػػػا بر ػػػة"، ك"املػػػد هتػػػا اسػػػندت قياد د مللػػػة عسػػػكريةبعػػػ، ـ8711/ ىػػػػ996

، ا يالقػػػا مػػػا مػػػرا شر ، كقػػػد تيلػػػم الوصػػػوؿ يا ىػػػذه اجلهػػػات  ػػػهريا ك صػػػ، مػػػا الّسػػػالعمػػػرم"
  يغلابيػة مػا الناحيػة  مػائ او الػا  ا ػم ذلػضد ىذه احلملػة قوموا بمهم رّد  ع األتراؾ   ي افّ كالغريم 
 .1اتاحم للمنصور الذىو اف يمهيمه كيسمعد ل موحات اكس   ياقا ما اجلهات ا اكرةو االقمصادية

 : الرخاء اإلقتصادم -

يعػػيش  مهصػػّمم  ،8751معر ػػة كادم ادلخػػازف  صػػر بعػػد تغػػّر كضػػ  ادلغػػرب األقصػػى اإلقمصػػادم       
بػػالد مػا ذىػم ،بسػّم مػػا حتصػ  عليػو ادلنصػػور كر اىيػػة اجمماعيػة حسنة ،يف ا معػاش اقمصػادم  ّػر

لػا قػدمم كما  م  مػا امػواؿ  ميجػة م ػاداة األسػرل ادلسػيطيي كاذلػدايا، ا،7كتربه كعّيده  ،ودافالسّ 
تيػػوير قوتػػو العسػػكرية الربيػػة دلنصػػور ىػػذه اإلمكا ػػات يف تقويػػة ك اسػػمغ  الػػو مػػا ادللػػوؾ كالقناص ،كقد

 ر ػة كخػػربة علميػة كاقمصػػادية،شلا ذلػػم مع،مسػمعمال بعػػ  األسػرل،كاألسلطة،اعة الس ابصػن،لّطريةكا
الكّػػػر    هػػػذا الةػػػرا،0يف ادلغػػػرب اصػػػّطم مػػػا الصػػػناعات األكا والاكركقػػػاـ بميػػػوير صػػػناعة الّسػػػ

 ،كتربػػم يف المعػػاكف معػػو  سػػييرتو علػػى المجػػارة ،بػػالكةر مػػا الػػدكؿ اف تمقػػرب يليػػود ػػ   ،للمغػػرب
                                                           

1
تػػوات كاحػة  ّػػرة بػاجلنوب اجلرائػػرم ،تضػػم عػدة قػػرل كقصػور، مػػا ا ػػهر مػدنا تيميمػػوف كقػراره. ينظػػر زلمػػد الصػاٌف حوتيػػة : 

الجزائػػر مػػن . كينظػػر مػػوالم بلطميسػػي: 41،ص1،ج1113  لليّاعػػة كالنعػػر،ال ّة اجلرائػػر ج،دار الكمػػاب العػػر 1،كاألزكاد
 .56،ص 1871،العر ة الوطنية للنعر كالموزي  ،اجلرائر خالؿ رحالت المغاربة في العهد الع ماني 

1
،  كصػف إفريقيػا :ال اسػي، احلسػا بػا زلمػد الػوزاف 48معناىا بالرببرية ادلعسكرات، للمريد ما اإلطالع ينظر، ىػامش رقػم  

  .144، ص 1،ج ، دار الغرب اإلسالمي، بركت،د ت1تعريم زلمد حجي كزلمد األخضر ،ط

4
 .118،ص1ينظر عمار با خركؼ :ادلرج  السابق ،ج 

3
 .118،ص 1،ج ادلصدر السابقاملد با القاضي: 

4
و بكػػ  مػػا يّػػاع كيعػػال.ينظر يلاعيػػ  العر :ادلرجػػ  ، كيسػػمعم   مجػػارة رائجػػة يف الصػػطرا ، دلّادلمػػم ػػاف ادللػػمم يّػػاع بالػػذى 

 . 418السابق،ص 
5

 Paul Berthier : la canne à Sucre richesse de l ancient Maroc , IN R.O .M .M ,1964 , 

N
O
2 , P 386.   
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حىت بدات ا يف العا  اخلارجي،خاص كز ا ن سو، كجع  ليقليميا دكلمور   ما قيمة  ،كمناجم الذىم
 سػػعم زلاكلػػة اف  ،الػػا قػػد يسػػمعملها ضػػدىا ،ك ػػاؼ مػػا قوتػػو ادلمناميػػة ،سػػيوتو مػػا يسػػّا يا  عػػى

 .8تعقد حتال ا عسكريا معو

 تحكم المنصور في طرؽ التجارة الصحراكية : -

، ظػػػرا للسػػػواح  غػػػر  وداف المػػػا بػػػالد الّسػػػتػػػديا لياعمػػػو بػػػالد كاسػػػعة  سػػػليا ا اصػػػّمم ادلنصػػػور      
، األمػػػر الػػػذم جعػػػ  مئػػػات الكيلػػػوماات علػػػى ضػػػ اؼ اوػػػي  مػػػد الا ،ك سػػػيير عليهػػػا الػػػا الواسػػػعة 

جهػة، كبػي ي ريقيػا  وداف كادلغػرب مػاالّسػ بػالد ادلنصور يعرؼ على اعظم طرؽ ادلواصالت الربية بي
طرا  اإل ريقيػػة كبػػالد ّصػػلا مػػادم يف  موحاتػػو يف ػػجعو علػػى المّ قػػد جهػػة اخػػرل، ك رقية كمصػػر مػػا الّعػػ
 ي ريقيػػػا  اؿ بػػػربمشػػػالا ػػػي يف العةمػػػا  اليريػػػق الّطريػػػة ادلموسػػػيية، بػػػداة الموسػػػ   ، ضػػػع،ودافالّسػػػ

معاىػػػػدات معظمها مػػػػ  يوقعػػػػواالػػػػا    ،اجلهػػػػاد الّطػػػػرم ضػػػػد الػػػػدكؿ األكركبيػػػػة الػػػػذيا اعلنػػػػواىػػػػ ال  
 .7سلم كات اقات

 : سالمنصور كحلم استرداد األندل -

،يذ ال عػ  كاخليّػة ملػ  يسػّا يا قلقػة جػدا 1" يليػم الةػا "نوات األخرة مػا حكػم السّ  ا م        
ظلػػػػػم  ،1ـ8711اكت  86د خسػػػػػائر جسػػػػػيمة يف معر ػػػػػة األرمػػػػػادا يف كتػػػػػوايل اذلػػػػػرائم بعػػػػػد اف تكّّػػػػػ

،حتػػدكه ربّػػة العمػػ  ضػػد  يليػػم "الربكتسػػما ا"ادلنصػػور يا المعػػاكف مػػ  ادلعسػػكر   موجػػو املػػد،تالحقو
ـ، 8790،كألف احػمالؿ اإلصلليػر دلدينػة قػادس سػنة رةػورة الناصػل ه ،  رد  ع  دلػا قػاـ بػو مػا تمهييػدالةا

                                                           
1

 كينظر .165، ص  1867،جامعة زلمد اخلامس، الرباط، ادلغرب المغرب في عهد الدكلة السعديٌةعّد الكّر  ّر :  
 .141،ص1يضا عمار با خركؼ،ج ا

1
 .163عّد الكّر  ّر : ادلرج  السابق، ص  

4
مػػػػػػػػػػػػام 21ـ،كلػػػػػػػػػػػد انيقػػػػػػػػػػػة بلػػػػػػػػػػػد الوليػػػػػػػػػػػد يف 1598ـ يا سػػػػػػػػػػػنة 1556 يليػػػػػػػػػػػم الةػػػػػػػػػػػا  ملػػػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػػػّا يا مػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػنة  

ا السياسػػػػػػػػػػية ـ ،ابػػػػػػػػػػوه  ػػػػػػػػػػارؿ اخلػػػػػػػػػػامس كامػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػمى ييػػػػػػػػػػرابيال مػػػػػػػػػػا الربتغاؿ،عمػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػى تعريػػػػػػػػػػر مكا ػػػػػػػػػػة يسػػػػػػػػػػّا ي1527
  :كالعسكرية، ا م لو عالقات ممععّة م  ادلوا املد ادلنصور للمريد ما اإلطالع ينظر

PhillipeII Roi d éspagne ,vol1,Mesterdam,p 1.                          :M.Watson  

3
 11ا مهػػػػػػػػػػػم يف ، ك اتعػػػػػػػػػػ  اجلػػػػػػػػػػػيش الكةػػػػػػػػػػر ، كىػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػم معر ػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػي اإلصلليػػػػػػػػػػػر كاإلسػػػػػػػػػػّاف دارت رحاىػػػػػػػػػػػا يف اكركبػػػػػػػػػػ 

ـ،انػػػػػػػػػػـر  يهػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػيوؿ  يليػػػػػػػػػػم الةػػػػػػػػػػا ، للمريػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا اإلطػػػػػػػػػػالع كالموسػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػا رلريػػػػػػػػػػات ادلعر ػػػػػػػػػػة، ينظػػػػػػػػػػر 1477اكت 
، تعريػػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػػي ادلرزكقػػػػػػػػػػػػي، األىليػػػػػػػػػػػػة للنعػػػػػػػػػػػػر كالموزيػػػػػػػػػػػػ  ،األردف، د، ت، الحػػػػػػػػػػػػديث اتػػػػػػػػػػػػاريخ أكركبػػػػػػػػػػػػج ػػػػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػػػػراكف:

 .111ص
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  ػػػػػػس ، طرؾ ذلػػػػػػ  يف كاظهر حقيقػػػػػػة اكضػػػػػػاعها ادلضػػػػػػيربة،ابيػػػػػػ  اسػػػػػػيورة يسػػػػػػّا يا القويػػػػػػة ادلنيعػػػػػػة
ا إف يريػػدن» ،حيػػ  ذ ػػر ال عػمايل مػػا  صػػو:حظرة ادلسػلمي ادل قودة،س،حلم اسػػاداد األ ػػدلادلنصػور

علػػى عػػدك الػػدين بفضػػلو  كينجػػز لنػػا كعػػده الصػػادؽ فػػي إظهػػار ديػػن الحػػق كلػػو  كيسػػهل علينػػا 
 كإحيػػاء أطاللػػو الػػدرس حتػػى كتجديػػد رسػػـو اإليمػػاف بهاألندلس بفضػػلو كمعونتػػو أسػػباب فػػتح ا

ينطلق لساف الدين فيها بكلمة اهلل التي طالما سػك  عنهػا بدائػو كخػرس كشػرؽ بريقػو فغػٌص ك 
ا ضػمم  ة ػك قد ظهر ىذا العـر يف توجيو ادلنصور رػالث سػ ا مسػلطة، كزلملػة بادل  ك 8« ...ساحتب
ـ يا األسػيوؿ اإلصلليػرم كاذلولنػدم، الػذم  ػاف ػلاصػر مدينػة قػادس اإلسػّا ية 8790جػواف  77يـو 

، مػدل حرصػو علػى زلاربػة اإلسػّاف،لي  ػد لجنصلليػر كاذلولنديي ،( Charles Hawardحتػم قيػادة) 
احمالؿ قػادس قػد اعيػى الػدلي  علػى يمكا يػة  ػممم  ر عا املو يف  ممم األ دلس، يذ افّ اعرب ادلنصو ك 

منصػػػور كصػػػلم للـ،8795مارسإلمكا ػػػات، كيف  ػػػهر يسػػػّا يا مػػػىت توحػػػدت اجلهػػػود، كا ػػػذت  ػػػ  ا
ادلوجػػودة  ةتيلػػم  يهػػا مػػا ادلػػوا املػػد اف يقػػـو بمخريػػم ادلنػػاطق الرراعيػػ،رسػػالة مػػا ادللكػػة ايليرابيم

 لػػم يلػػم  7ا حصػػارا اقمصػػاديا  ػػديدادلنصػػور ي ػػرض  كافّ الحػػمالؿ اإلسػػّا  بػػادلغرب،را ػػر احػػوؿ م
سياسػػيا حػػاكؿ اف يػػربمم  و  ػػاف لعوبػػا مراكبػػاادلنصػػور ىػػذا اليلػػم لمخو ػػو مػػا ردة  عػػ  اإلسػػّاف، كأل ّػػ
اخليػػرة الػػا  ػػر هبػػا  عكامػػاـ ىػػذه األكضػػا  ،الوقػػم كاف ال يقػػدـ علػػى  عػػ  قػػد يغضػػم ادللػػ  اإلسػػّا 

بػػات  يليػػم الةػػا  ممخو ػػا كبػػر ميمػػئا مػػا  احيػػة ادلنصػػور،  كػػاف يّطػػ  لػػو عػػا  قػػاط  ،ّا يايسػػ
ضػػغ ، قػػد تػػد   بػػو للااجػػ  عػػا  ياتػػو ضػػده، كحتال ػػو ادلرتقػػم مػػ  اإلصلليػػر،  وجػػد يف الةػػورة القائمػػة 

ةر ا ،لع  ادلنصور ي ض  مصاحلو السياسية يف ادلغرب ،ضده يف جّاؿ بمارة كسيلة إلسمغالذلا ضده
 .1 ّ  اإلصللير كا سّاف على حّد سوا  ،ما اف يمورط يف معا   سياسية بعيدة عنو

 :  عالقات المنصور التجارية مع اإلنجليز -

،تقػػدـ  يػػو  ػػكرىا دلػػا ابػػداه مػػا رعايػػة ـ8717بعةػػم ادللكػػة يليرابيػػ  خيابػػا للمنصػػور يف ابريػػ        
قػػرارا اصػػدرت ادللكػػة كقد ،جويليػػة مػػا   ػػس السػػنة 67، الػػذيا كصػػلوا للمغػػرب للمجػػارة كيف لجنصلليػػر

ر ة الحمكػػػار المجػػػارة ادلغربيػػػة دلػػػدة ارػػػ  ععػػػر عامػػػا، كتػػػديا ىػػػذه الّعػػػ "بػػػالد الرببػػػر"بممهسػػػيس  ػػػر ة 
ؼ ليسػػا" كاخػػوه "ييػػرؿ اكؼ الػػا بػػذذلا لػػدل الػػّالط اإلصلليػػرم  ػػ  مػػا "ييػػرؿ اك  ،بوجودىػػا للجهػػود

                                                           
1

 .898عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص  
1 Henry de Castries : les sources inédites de L histoire du Maroc ,1serie dynaste saadienne 

, Archives bibliothèques D'Angleterre , T2 , Paul geuthner , paris et Luzace , londre , p 121.                                                                                                            

.870عّد الكّر  ّر : ادلرج  السابق، ص   4
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ك ػاف اذلػدؼ ،8 ر ة ػوا ىػذه الّعػالذيا  وّ واألربعير لندف حي   ا ا يسييراف  اما على  ا،اركي "
 .ادلمي ليبالمجار يف مواجهة ما الوىم اف يق،  ار لندف حائال  ر ةما العّ 

 ػاف اكؿ قػرارات ك رعييكالمجار الّعػ ،ك كقوع اضرار بالمجارة،وؽسّ ل يا تدمر الادّ  ىذه ما        
يػػػة بػػػي ، ليطػػػا ر علػػػى العالقػػػات الودّ عدمالػػػّالط الّسػػػ يا ايرسػػػاؿ ك يػػػ  ذلػػػ، ىػػػو العػػػر ة اجلديػػػدة

كاسػمقّلو  ،ـ8717سػّممرب  61الّلديا، كقد كص  ىذا الو ي  ادلدعو "ىنػرم ركبػرتس" يا آسػ ي يف 
كقػد ا عكػس حتسػي العالقػات بػػي  ،ليقيم  يهػا،ادلنصػور م ػاكة عظيمة،كمنطػو دارا يف احلػي اليهػودم

 ،ـ8711ىػػ/ اكؿ مػارس 990ربيػ  ا خػر عػاـ  61ره املػد ادلنصػور يف الػذم اصػد األمر ادلملكمي يف
 7كالذم قدـ  يو احلماية كالرعاية اخلاصة للمجار اإلصللير

 جهود المنصور في المجاؿ اإلدارم كالتنظيمي:-5
ألساسػػية يف لياف الر يػرة اؽلةػ   يػو الّسػ ،عدية منػذ تمهسيسػها علػى  ظػاـ حكػم كرارػيالدكلػة الّسػبنيػم 
 اجلهاز اإلدارم للمنصور ما:    كف الّالد، ك يمكوفتسير
 الحاجب:-
يعمػػرب الّعخصػػية اذلامػػة يف جهػػاز الدكلػػة بعػػد الّسػػلياف، كىػػو الواسػػية بينػػو كبػػي الػػوزرا ، ين ػػذ الػػذم  

 .1تعاليم الّسلياف كيّل  قراراتو للوزرا  
 كاتب الٌسر:-
ييلػ  علػى اسػرار الدكلػة كػلػا ر  حيػ  ّسػليافمػا ادلقػربي لل كىو الّعخصػية الةا يػة بعػد احلاجػم ك 

 .1عنها
 أصحاب المشورة:-
كالقػػػادة  قػػػاؿ عّػػػد العريػػػر  اصػػػطاب الػػػرام كادلعػػػورة ىػػػو ا لػػػس اإلسمعػػػارم الػػػذم يمكػػػوف مػػػا    

فحمع المأل من طبقات األجناد كذكم الحل كالربط كأكلػي »  ال عمايل يف ىذا الصدد ما  صو :

                                                           
1

، دار الةقا ػة، دار 1رزؽ ، ط ،تعريػم يو ػاف لّيػم8066تػاريخ العالقػات اإلنجليزيػة المغربيػة حتػى عػاـ  ؼ ج  ركجرز: 
التػػػػػاريخ الدبلوماسػػػػػي للمغػػػػػرب مػػػػػن أقػػػػػدـ العصػػػػػور إلػػػػػى عّػػػػػد اذلػػػػػادم المػػػػػازم: .كينظػػػػػر35،ص1871، ادلغػػػػػرب   الّيضػػػػػا
        .184، ص7م ،مياب   ضالة اومديةادلغرب،م  11،اليـو

1
 .15ؼ ج  ركجرز:ادلرج  الّسابق،ص  

4
 .716،ص7جلة السعديٌة المغرب في عهد الدك عّد الكّر  ّر :  

3
   س ادلرج . 
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مػػور لػػم يسػػت ن مشػػار إليػػو كال مشػػاكر كصػػدع لهػػم أيػػده اهلل بػػذات البصػػيرة كالحنكػػة كخبػػرة األ
صػػػدره كفػػػاتحهم بعزيمتػػػو كمػػػا أجمػػػع عليػػػو مػػػن تجهيػػػز العسػػػاكر إلػػػى ىػػػذه األقػػػاليم السػػػودانية 

 .8«كاألصقاع الجنوبية 

 :صاحب المظالم-

ىػػػػو الػػػػذم يملقػػػػى  ػػػػكاكل ادلظلػػػػومي، كير عهػػػػا للمنصػػػػور الػػػػذم غللػػػػس للنظػػػػر  يهػػػػا بعػػػػد صػػػػالة    
  .7اجلمعة

 القيادة العسكرية: -

صػػػػػػػوؿ عربيػػػػػػػة كآخػػػػػػػركف مػػػػػػػا اصػػػػػػػوؿ تمكػػػػػػػوف قيػػػػػػػادة ادلنصػػػػػػػور العسػػػػػػػكرية مػػػػػػػا قػػػػػػػادة مػػػػػػػا ا        
  األعالج كاألتػػػػراؾ كعناصػػػػر اخػػػػرل تواجػػػػدت بقػػػػرب ادلنصػػػػور قػػػػاؿ عّػػػػد العريػػػػر ال عػػػػمايل:اجنّيػػػػة،

الجيػػل اليزنيػػة  فػػاختص رؤسػػاء العػػرب كأكػػابر الدكلػػة مػػنهم بالمشػػورة كالتػػدبير كقيػػادة عسػػاكر»
كاصطفى من العجم موالي أنبتتهم نعمتو كدربتهم تربيتو فنجب  طوائف عديدة ليس فػيهم فتػى 

جنػوب ادلنصػور يف املػد بػرز ىػ ال  القػادة العسػكريي يف حػركب كقػد ،1«كأعظم شأنا أضجم حاال
يا ة الّسػعديي سػلي ليم الّعيػدة عػا مر ػراضػير اف ؼلضػ  ىػذه األقػيوداف الغػر  ميػ  كالّسػادلغرب 

   .1القيادات العسكرية

 أياـ الديواف:-

 عينػػةمكقػػد حػػّدد بمهيػػاـ  يعمػػرب مػػا مظػػاىر المنظيمػػات الػػا احػػدرها ادلنصػػور لمسػػير  ػػ كف الدكلػػة      
كحمدت طريقتو تقسيم زمانػو إلػى أيػاـ الػديواف كىػي »  قاؿ عّد العرير ال عمايل:ىذا الصدد  كيف
مناكلػػة أمػػور المملكػػة بػػالنقض كاإلبػػراـ يجلػػس فيهػػا للجمهػػور كالوفػػود كأحكػػاـ الجنػػد ك  التػػي

 .7«كخٌص بذلك يو السب  كاإلثنين كاألربعاء ككذا سيرتو الكريمة أيده اهلل
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 .870عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص  
1

 .716،ص7جالمغرب في عهد الدكلة السعديٌة عّد الكّر  ّر :  
4

 .768عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص  
3

 .718،ص7جالمغرب في عهد الدكلة السعديٌة عّد الكّر  ّر :  
4  870،ص 8كينظر عمار با خركؼ :ادلرج  السابق ،ج 767عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص. 
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 :الٌسعدم في عهد المنصور 8لمغرباب الوضع الٌصحي -1

عػػػػرؼ ادلغػػػػرب يف عهػػػػد ادلػػػػوا املػػػػد ادلنصػػػػور يزدىػػػػارا يقمصػػػػاديا كيجمماعيػػػػا  مػػػػا  ػػػػهد اكبئػػػػة       
ا حػػػدث مػػػرارا خػػػالؿ القػػػر ي السػػػادس ععػػػر كالسػػػاب  ععػػػر  عػػػرؼ ادلغػػػرب بمػػػدىور كرلاعػػػات مةلمػػػ
 ظهػػػػػػػػرت اكبئػػػػػػػػة معديػػػػػػػػة    ،عػػػػػػػػا ا اعػػػػػػػػات كال يضػػػػػػػػا ات كالػػػػػػػػا صلمػػػػػػػػمطية  ةػػػػػػػػرا األحػػػػػػػػواؿ الّصػػػػػػػػ

عاؿ( الػػػػػػػذم ا معػػػػػػػر دلػػػػػػػدة سػػػػػػػنمي ممػػػػػػػواليمي يف اقصػػػػػػػى جنػػػػػػػوب ادلغػػػػػػػرب منػػػػػػػذ سػػػػػػػنة الّسػػػػػػػ مرض)
كبعػػػده بسػػػنمي   ـ كبػػػا  ىلػػػ  منػػػو خلػػػق  ةػػػر8797ىػػػػ/8661ـ م  ػػػهد ادلغػػػرب سػػػنة 8759ىػػػػ/951

كتوالػم الكػوارث علػى  ،ا معر كبا  آخػر مػات مػا جرائػو ادلئػات مػنهم  قهػا  ك خصػيات يف ادلدينػة
 .7خلق  ةر كمنهم ادلنصور   سو ما جرائهاادلغرب عدة سنوات ىل  

 شجصية المنصور من خالؿ أعمالو: -4
ادلنصػػػور يمميػػػر   احيػػػة  ادلالمػػػمم اجلسػػػمية ،لكػػا يّػػػدك افّ لقػػد سػػػّق كاف كصػػػ م ادلنصػػػور مػػا        

 ابرزىا:كما  ات الكامنة كرا  مظهره بعخصية  املة تمخللها بع  الصّ 
كيمجلػػػى ذلػػ  يف عػػدـ  صػػػلو نائيػػا يف كاليػػة العهػػػد ي مظػػارا لموبػػة كلػػػده  ،اخلضػػوع للمػػمهرر العػػاط ي-

 .1 يبراىيم حر ات الّاح ادلمهموف  ما يعمقد 
ياسية مةلمػا حػدث مػ  ال قيػو املػد بابػا المنّكػا ك ػذل  حركبػو تضخيم بع  ادلواق، السّ هتوي  ك -

 وداف الغر .كسياسمو  اه السّ 
كقػػ، معػػو يف العديػػد مػػا  حيػػ ، مةلمػػا  عػػ  مػػ  اخيػػو عّػػد ادللػػ   ،عػػاكف كاإلممةػػاؿيمميػػر بػػركح المّ -

ك  تػػػذ ر ادلصػػػادر  ،كادم ادلخػػػازف معر ػػػة كقمالػػػو معػػػو يف ،عّة كمنهػػػا حركبػػػو مػػػ  ادلمو ػػػ ادلواقػػػ، الّصػػػ
 .ك ا م ال رص مماحة لمطقيق ذل  ،كاإل قالب عليوا ادلنصور حاكؿ الممرد على اخيو ارؼلية افّ المّ 

                                                           
1

األبئػة كالمجاعػات بػالمغرب للموس  ينظر زلمد امي الّراز اطركحة د موراه حتم ي راؼ األسماذ جرمػاف عيػاش موضػوعها،  
 ـ،8997اإل سػػػا ية عامعػػة زلمػػػد اخلػػامس ،ا ػػػداؿ الربػػػاط ، بكليػػػة ا داب كالعلػػـو فػػي القػػػرنين ال ػػػامن عشػػػر كالتاسػػع عشػػػر

،كىػي اطركحػػة لنيػػ   الفقػػر كالفقػراء فػػي المغػػرب خػػالؿ القػرف السػػادس عشػػر كالسػابع عشػػركينظػر زلمػػد اسػميمو: .870ص
، كينظػػػػر رسػػػػالة زلمػػػػد 7667د مػػػػوراه دكلػػػػة يف المػػػػاريخ حتػػػػم ي ػػػػراؼ زلمػػػػد مػػػػرم، بكليػػػػة ا داب كالعلػػػػـو اإل سػػػػا ية ،كجػػػػدة 

، بكليػػػة ا داب كالعلػػػـو اإل سػػػا ية ،ظهػػػر ادلهراس،دبلػػػـو القػػػرف السػػػادس عشػػػر فػػػي تػػػاريخ مغػػػرب لكػػػوارث الطبيعيػػػةااسػػػميمو:
 . 8911الدراسات العلياف ي راؼ زلمد مريا، اس 

1 "51"،صأحمد المنصور الذىبي كرجل دكلةيف دراسمو اجلة دعوة احلق حتم عنواف. 
459  س ادلرج  ،ص. 
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الذ ا  الوقاد كاوا ظة على اسرار الدكلة كيمضمم لنا ذل  ما موق ي ارني علػا يخ ػا ه مػوت اخيػو -
 .8 رة ؼ العّ بمكاره حلرك اارنا  ادلعر ة) كادم ادلخازف( ك 

اقمػػػػّس مظػػػػاىر ادللػػػػ   يهػػػػا مػػػػا األتػػػػراؾ  يلػػػػ  ميػػػػ   ػػػػاف يسػػػػعى إلقامػػػػة دكلػػػػة قويػػػػةمػػػػوح كالمّ اليّ -
 وداف الغنية.مرباطورية مغربية  اه مناطق السّ يف العةما يي ككّس  ملكو ليكوّ 

سػػمياع مػػا خالذلػػا حػػ  معػػكالت سياسػػية كدبلوماسػػية صػػعّة مػػ  األتػػراؾ ايتػػراف  خصػػيمو الػػا  -
خصػػية بػػر معقػػدة  كنػػم ىػػذه العّ  شلػػا يػػدؿ علػػى افّ  ،كدكلػػة يسػػّا يا منكػػة كمقػػدرة  ّػػرة يعةمػػا يال

 .7ما تعيي قادة ا  ا  يف مناصم ىامة

عػػّ  بػػالركح النظاميػػة الػػا اخػػذىا مػػا الػػنظم الا يػػة م يقػػراره لرمػػا للسػػكاف كمراقّػػة تصػػر ات المّ  -
 ادلس كلي يف دكلمو.

كىػػذا مػػا جعػػ  ادلنصػػور يعػػي قضػػاة ا  ػػا  يف جهػػاز العدالػػة العػػدؿ يف شللكمػػو حلػػرس علػػى توطيػػد ا -
 .1كينعئ "اياـ الديواف"

 :كالعلمية موقفو من القول الدينية-86
كمنهم املػد بػا موسػى  م  زعما  الديا رامةدة كالصّ يتّ  ادلنصور م  القول الدينية اسلوب العّ      

و ية ترىّػو كتسػمكي لػو شلػا جعػ  القػول الدينيػة الّصػ 1 ػم م مات كىو يف سػجا تاركداذاجلازكيل ال
كمنهم ،لدينية كي رامهم حىت يكسػّهم لصػ و د ادلنصور سياسة اإلرضا  بمقريم بع  القول ااكقد 

يف قاؿ عّد العريػر ال عػمايل  -ادقيكىو ما اكليا  او الصّ - "ابو عّد او الّصرم ادلكناسي"العيخ 
  :وما  صّ  دد ا الصّ ذى
ؿ مػػن الرحمػػة كيلػػين لػػو فػػي القػػوؿ حتػػى ينصػػرؼ راضػػيا كيمضػػي ذككػػاف يجفػػض لػػو جنػػاح الػػ» 

 .7«شاكرا داعيا
كيديعوف ذل   ،ك اف ادلنصور يقرب العلما  كاألدبا  كيكرمهم بادلاؿ  يعودكف يا ديارىم  ا ريا لو

 .0عليهمحىت يغضوا اليرؼ على  دة ادلنصور يف رسم الضرائم  ،اسبي النّ 
                                                           

1 59:ادلقاؿ السابق،صيبراىيم حر ات. 
1. 817،ص 8عمار با خركؼ:ادلرج  السابق، ج ينظركللمريد ما اإلطالع    س ادلرج. 
4

 .767عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص  
3

 .875عمار با خركؼ:ادلرج  السابق، ص 
4

 771عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص  
5 871،ص8. كللمريد ما اإلطالع ينظر عمار با خركؼ:ادلرج  السابق، ج07ق،صينظر رلهوؿ: ادلصدر الساب. 
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 موقفو من القول القبلية:-88

 قػد قػاـ بنقػ  قّائػ   ،يف كالئهػا لػو تعام  ادلنصور بعدة كحـر م  بع  القّائ  الا  ػاف يعػ ّ      
ك ػػاف ؼلعػػى مػػا اكالد  ، ػػمهكالد ميػػاع كا ػػرذلم بػػي قّائػػ  اخللػػ ،عربيػػة مػػا جنػػوب ادلغػػرب يا مشالػػو 

،  قّائػػ  الغلػػ  كاسػػمخدمهم يف اجلػػيش ىػػم كاضػػطا  ػػاه ادلنصػػور كجػػذب احلسػػي الػػذيا   يكػػا كال
كتسػػممم لػػو  كادلسػػال  رؽم يف اليّػػكحػػىت يػػمط ،يف اجلنػػوب الغػػر  بعػػ  القػػالع كاحلصػػوف  مػػا بػػى

 .8ييرة على تل  القّائ بالسّ 

األمػر  افّ  يالّ  كادلمالػ  كبالربم ما    ىذه اإلحااسػات الػا اقامهػا ادلنصػور  ػاه ىػذه القّائػ       
مػػا ذ ػػره عّػػد  اضػػية علػى حكػػم ادلنصػػور كمنهػارّ الات مػػا بعػػ  القّائػ  بػػر مػردؼللػو مػػا بعػػ  المّ  ال

فػي جػيف عرمػـر مػن  »:قاؿالعرير ال عمايل عا خركج املد ادلنصور لممهديم القّائ  ادلممردة حي  
إلى بالد الريف كالهبط كجباؿ غمارة إلقتفاء خراجها كتجديد العهد فيهػا بقواعػد  األسل كالنار

بػاع أىلهػا كسػرعة إسػتيحالتهم فسػارت العسػاكر فػي تلػك الجهػات مسػير الطاعة إلستيحاش ط
كعنػػدما ،7«الشػمس حتػػى اسػػتوعبوىا سػلوكا سػػهال كجػػبال كاقتضػى خراجهػػا كبػػٌث فيهػا الطاعػػة 

فػي حصػة أخػرل »... و :قاؿ ال عمايل ما  صّ يا طاعمو قّائ  اكالد احلسي  إلرجاع توجو ادلنصور 
حسػين مػن العػرب المعقػل إلنتػزاع خػيلهم  لمػا أشػتهر عػنهم مػن من الجيف إلى قبائػل أكالد ال

 .1«قطع السبيل كالعبث في األكطاف فارجلوا كافة كستقصي  خيلهم

 :ة المنصوركفاتمرد محمد الشيخ ك -81

اعوف كاسػػػممر يعصػػػ،  قػػػد ا معػػػر اليّػػػ ،باإلرتّػػػاؾنوات األخػػػرة مػػػا حكػػػم ادلنصػػػور الّسػػػ  يػػػرت     
كجلػػػػمه معظػػػػم ،كاألرياؼكاق رت ادلػػػػدف ،كافالكةػػػػر مػػػػا الّسػػػػ مػػػػا جرائػػػػو ىلػػػػ  سػػػػّ  سػػػػنواتلبػػػالّالد 
م ج وف القطػػػ  الػػػذم اسػػػممر رػػػالث سػػػنوات،اع، كتعيلػػػم الرراعػػػة كرا ػػػق اليّػػػيا اجلّػػػاؿ السػػػكاف

زلمػد  اخميػار ادلنصػور ألبنػو كتال ذل  رلاعة سلي ة كاجلػدير بالػذ ر افّ ،خالذلا األنار ك ضّم الينابي 
كاف، كال مػا يخوتػو اك   يكا اخميارا مو قػا يذ   يلػق ام ارتيػاح مػا الّسػللعهد، يخ ادلمهموف كلياالعّ 
 عليػػو الممػػرد  طػػاكؿ حسػػاب ابيػػوليسػػممهرر بػػاحلكم علػػى  ت كاف يػػدبر ادلكائػػد كػليػػ  ادلػػ امرا،سػػرتوا

                                                           
1 875،ص8عمار با خركؼ:ادلرج  السابق، ج 
1

 .07عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص  
4

   س ادلصدر. 
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م  قػ  يا مكنػاس ، ماليةيف ادلنيقػة الّعػ8"ا  العػما  اخلمػار"كت اعمقالو كسجا بضريمم، ع لكّنو 
،  لمػا بػالرجوع يا مػرا ش ،يخ ادلػمهموفعػـر ادلنصػور بعػدما ا مهػى مػا  ػرد ابنػو زلمػد الّعػ.7 مرا ش

، لكػا الوبػا   ـ8061ىػػ/8687تري  يف الرجوع يا اف دخلم سنة  ،بلغو ظهور الوبا  بمل  النواحي
جلديػػػدة يػػػـو كقػػػد اصػػػيم ادلنصػػػور هبػػػذا الوبػػػا  ادينػػػة  ػػػاس ا ، ػػػاف قػػػد ا معػػػر يف  ػػػ  ادلنػػػاطق الغربيػػػة

سػنة  ربيػ  األكؿ 80 كالػ،، كتػويف ليلػة االرنػياحلادم ععػر مػا ربيػ  األكؿ سػنة ارنػا ععػر   األربعا
 .80611اكت 70ادلوا ق لػػػىػ8687

 :كمما سبق يمكن القوؿ
 مػػ  القػػول ا ػػاكرة لػػو يف عالقػػات جديػػدة ،ادلغػػرب األقصػػى بعػػد معر ػػة كادم ادلخػػازف دخػػ         
القػوة العسػكرية كادلكا ػة مػا  ما مسػ ادلنصػور ، قد  همم يسػّا يا افّ ام  بادلة  كالنديةم يف المع ةل

توجػػػو صػػػوب اعػػػدا  يسػػػّا يا  يذاكخاصػػػة  ،مػػػا ؽلكنػػػو اف يهػػػدد الوجػػػود اإلسػػػّا  يف ادلغػػػرب الدكليػػػة،
مػػػػا اجلهػػػػػة  قاعػػػػػدة واصػػػػرة اإلسػػػػػّاف كلػػػػة العةما يػػػػػة كقػػػػد يسػػػػػمعم  ادلغػػػػرب  كالداإلصللير، المقليػػػػديي

 اف  يليػػم الةػػا  ؼلعػػى اف ؽلػػد و ادلسػػمهلة الربتغاليػػة علػػى ا ػػدىا،يف الوقػػم الػػذم  ا ػػم  يػػك ،جلنوبيػػةا
الح،  قػد بػات املػد ادلنصػور كيػدعم رورتػو بادلػاؿ كالّسػ،"الضػوف اك يو يػو" نصور العوف للةائراملد ادل

خليػػػػػػة عوبات الدا ػػػػػػ  الّصػػػػػػ  اف يمغلػػػػػػم علػػػػػػى كاسػػػػػػمياع ،علػػػػػػى درجػػػػػػة  ّػػػػػػرة مػػػػػػا القػػػػػػوةيف ادلغػػػػػػرب 
ادس ال اعلة يف القرف السّ يف بداية عهده على اخلصوصو كصار ادلغرب الدكلة والا كاجهمو كاخلارجية

حػػػىّت ال ، ك ي مقػػاـ األتػػراؾ العةمػػا ييؼلعػػى  املػػد ادلنصػػور ععػػر حتسػػم لػػو الػػ، حسػػاب،  لػػم يعػػد
الػػذم  ا ػػم لػػػو بػػالمقرب مػػا اإلصلليػػر  ، كىػػذااومملػػػة ا عػػاذلمحمػػاط لن سػػو مػػا ردة اقػػد  ، اإلسػػّاف

 .1  ادللكة اإلصلليرية يليرابي  األكاممراسالت عديدة 

                                                           
1  عّ  امر و ما بالد  كد ا1481ق/ 886زلمد با موسى،صويف يعرؼ باخلمار، اكم النسم يكى بمه  العما  تويف عاـ

،حتقيػػق زىػػرا  الػػركض العطػػر األنفػػاس بأخبػػار الصػػالحين مػػن أىػػل فػػاس عػػمالة، ينظػػر عّػػد او بػػا زلمػػد بػػا عيعػػوف العػػراط:
 . 117،ص 1886،ميّعة النجاح ، الدار الّيضا  ،الرباط 1النظاـ،ط

1
 . 76،ص 1874،الدارالّيضا ، ادلغرب  ،دار الر اد احلديةةالسياسة كالمجتمع في العصر الٌسعدم يبراىيم حر ات: 

4
 .131،ص 1عمار با خركؼ:ادلرج  السابق،ج ينظرا ةر  ك للموس .76  س ادلرج  ،ص 

3
           Henry de Castries : les sources inédites de L histoire du Maroc عا ىذه ادلراسالت ينظر  

,1serie ,dynaste saadienne , Archives bibliothèques france , T2 , Ernest  leroux , Paris 1909, 

p 151.                                      
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"تػوات" "كتيكػوراريا"  و لعدة ملالت عسػكرية علػى كاحػاتذل  يقدامو على  ن ىكيعهد عل      
سػػنة   ر ػػاؿم علػػى ، ـ8711ىػػػ/997ك ػػرض احلصػػار علػػى طنجػػة يف سػػنة  ـ8711ىػػػ/ 998يف سػػنة 

تػػػويف ،وداف الغر ـ الحػػػمالؿ بػػػالد الّسػػػ8796ىػػػػ/991ميلػػػ  سػػػنة كيرسػػػاؿ مللػػػة يف  ـ8711ىػػػػ/990
 ممنػػوا اكتػرؾ ادلغػػرب ؽلػػوج يف  وضػػى عارمػػة، تسػّم  يهػػا ابنػػا ه الػػذيا بعػػد اف اصػػيم بالوبػػا  ادلنصػور 

                            .لرطماع اخلارجيػػػػػػػػػػػػػػة األركبيػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػا جديػػػػػػػػػػػػػػدعلػػػػػػػػػػػػػػى احلكػػػػػػػػػػػػػػم شلػػػػػػػػػػػػػػا جعػػػػػػػػػػػػػػ  ادلغػػػػػػػػػػػػػػرب عرضػػػػػػػػػػػػػػة
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 المبحث ال اني:
 .ـ( في تاريخ المغرب1727 -ـ 1645)لطاف موالم إسماعيل العلوم السٌ 

   :نسبوك  مولده-8
بسػػػوس عػػػاـ  سػػػة  كلػػػديلاعيػػػ  بػػػا مػػػوالم علػػػي العػػػري، العلػػػوم كادلعػػػركؼ اػػػوالم يلاعيػػػ       

،كمػػنهم مػػا يرجػػ  موضػػ  كالدتػػو بما ياللػػم بالقصػػر ادلعػػركؼ ـ8017ادلوا ػػق لػػػػ ىجريػػة كسػػمي كالػػ، 
كقػػد  ػػرح بػػو ابػػوه  رحػػا 7و كلػػد عػػاـ كقعػػة القاعػػة ي، ا ّػػكذىػػم بعضػػهم كمػػنهم ادلػػ رخ الضػػعّ  8بمهرلػػار

 يذ ر م رخ الدكلة العلوية العهر مػوالم و ا امّ امّ ،1ه يلاعي او رزؽ بو على حي  رب كلّ  ديدا أل ّ 
ادلنػػرع اللييػػ، يف م ػػاخر ادلػػوا يلاعيػػ  بػػا "  مػػاب  صػػاحم ـ (8910ا زيػػداف )ت عّػػد الرملػػاف بػػ

  ـ8001/ىػػػػ8651مػػػوالم يلاعيػػػ  ىػػػي مّار ػػػة بنػػػم يػػػرؾ ادلمو ػػػاة سػػػنة لياف اف كالػػػدة الّسػػػ "العػػػري،
ماليل دؽلػػػاف اىػػػدكىا أل  دميعػػػة الّسػػػ 1كضػػػرػلها ب ػػػاس بػػػادلغرب كمّار ػػػة بنػػػم يػػػرؾ حرطا يػػػة ألكالد

سػػا  اللػػوا  ، ا ػػم ضػػما النّ 7ليػػ يانيقػػة ي لودايػػااماللية يػػ  عاصػػمة اإلمػػارة الّسػػم سسػػس مدينػػة ييل
مػػة تسػػاعده ا "ري،علػػي الّعػػ"كقػػد اىػػدل اكالد جػػرار يا ادلػػوا 0"ماليلحسػػوف الّسػػ بػػوا"ؽلػػملكها 

 .5كتمهخذ بيده يف حّسو كتقـو على   ك و

                                                           
1

 .79،ص 8915، ادليّعة االقمصادية بالرباط،الدرر الفاخرة بمآثر الملوؾ العلويين بفاس الزاىرة عّد الرملاف با زيداف: 

1
ـ، ينػـر  يهػا مػوالم زلمػد، كاقػمطم الػدالئيوف 8010ىػػ/8670العري، سػنة  ىي معر ة بي الدالئيي كقوات موالم زلمد 

سجلماسة، كقسموا معو مناطق الن وذ  مهعمرب    ما يق  جنػوب الصػطرا ، ىػي منػاطق تابعػة للمػوا زلمػد العػري،، كمػا جهػة 
حتقيػق كتعليػق الدكلػة الٌسػعيدة( تاريخ الضعيف) تػاريخ العماؿ،مناطق   وذ احلاج زلمد الدالئي.ينظر زلمد الّضعي، الربػاطي:

 .9، ص 8910،دار ادلمهرورات الرباط 8املد العمارم ،ط

4
، حتقيػق عّػد الوىػاب بػا ركضة التعريف بمفاخر موالنا إسماعيل بن الشػريفالي ر  : زلمد الصغر با احلاج با عّد او  

 .18، ادليّعة ادللكية الرباط، ص 7منصور،ط

3
،تقدّ كحتقيق المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريفعّد الرملا با زيداف:  :زيدافعّد الرملاف با ينظر  

 .11، 11، ص ص1993ادلغرب،،ميّعة يدياؿ،الدار الّيضا 1عّد اذلادم المازم،ط

4
ة يمػػػارة سى،عاصػػػمو كسػػػمة  لمػػػاات عػػػا زاكيػػػة سػػػيدم املػػػد اكم ،مدينػػػة تر يػػػمعػػػا تّعػػػد ارنػػػي ك سػػػي  لػػػم  ييليػػػ نيقػػػة م 
ينظر:زلمػػد لياف العلػػوم ادلػػوا الر ػػيد يف ملالتػػو للقضػػا  علػػى اإلمػػارات اإل  صػػالية مالليي،تعرضػػم للهػػدـ مػػا طػػرؼ الّسػػالسّ 

 .1966،تعليق زلمد با عّد او الركدا ،ادليّعة ادللكية ،الرباط  ايليغ قديما كحدي اادلخمار السوسي:

5 ىػػ1035 الّسماليل ادللقم بّودميعة، زعيم  عو  انيقة سوس،قاـ بةورة سنة علي با زلمد با املد با موسى اجلركيلىو-
يبػراىيم  ـ، اف يرل اف الدكلة الّسعدية قد اضلر م عا األىداؼ الا قامم ما اجلهػا، ينظػر عنػو،1659-ـ1625ىػ/1070
 . 91، ص السياسة كالمجتمع في العهد الٌسعدمحر ات: 

6 9السابق،ص  زلمد الضعي، الرباطي:ادلصدر. 
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كيف  ، رب ادلوا يلاعي  يف رعاية ابيوكقد  ي ،كاصلم منها ابنو يلاع ،مةاألج هبذه كيرجمم ا و تركّ      
يرج   سم ادلوا يلاعي  يا األ راؼ العلويي، ما ساللة علي بػا .8طرا يحدل رحالتو يا الصّ 

ؿ احلسػا بػا القاسػم مػا احلجػاز ه األكّ ك اطمة الرىرا ، كاف قػدـك جػدّ - ـر او كجهو -ا  طالم 
كيّعػد عػا ادلدينػػة  ، ةػرة يقػاؿ اف عػػددىا مائػة كسػموف عينػػابػو عيػػوف   ،مػا مكػاف يسػمى ينّػػ  النخػ 
كسػّم قدكمػو اف ر ػم احلجػي   ،عهد الدكلة ادلرينيػة يف 7سجلماسةادلنورة مدة اربعة اياـ كاسموطا 

كمػنهم  ، يلػم ادلغاربػة مػا احلسػا بػا القاسػم ا يػئ معهػم   اف يادد على األ راؼ ىناؾ  ،ادلغر 
كقػػػد 1اكالد ادلنػػػرارم نػػػرارم كاكالد بػػػا عاقلػػػة كاكالد ادلعمصػػػمي كصػػػاىره مػػػنهماكالد الّعػػػرم كاكالد ادل

احلكػم يف  زمػاـ (8079-8719)ري، با علػيموالم العّ  توا،1ر ا  الّسجلماسييبالعّ  وا  ذل عر 
قّ  عليو كسػجنو، قاـ ابنػو ادلػوا رار ضده  حسوف )بو دميعة(  مالليي ابازعيم السّ  افّ  ادلغرب يالّ 

ييلػػم - ـ(8001-8017)الػػذم حكػػم ادلغػػرب مػػابي سػػنة -بػػا علػػي العػػري، السجلماسػػي  مػػدزل
، كتػذ ر ادلصػادر مػا زلّسػو علػيري، بػا الّعػ حسوف قد اطلق سراح يف حي  اف ابو،احلكم لن سو

زمػاـ اليػاممم للطكػم تػوا ابنػو زلمػد يف احلكػم، كقػد  زاىػداري، بػا علػي  ػاف ادلوا الّعػ افّ المارؼلية 
 .7 رة يف ذل ادلّاد

                                                           
1  ـ،ك ا م امػراة لّيّػة، ك قيهة،كصػاحّة رام، 8051ق/8619تركج بالّسيدة "خنارة بنم الّعيخ بكار ادلعا رم" حوايل سنة

كلو منها السلياف موالم عّد او جد ادللوؾ احلاليي يف ادلغرب ينظر خر الديا الرر لي:  كمعورة، الم رقمو عندما بوي  باحلكم
بعػػػػض شػػػػهيرات ".كينظػػػر  ػػػػذل  عنهػػػػا زلمػػػػد الصػػػػّيطي: 171،ص7ـ ،ج7667ج،بػػػػركت 1،دار ادلاليػػػػي87،ط األعػػػػالـ
 .1ـ،ص8917،الرباط،السنة الرابعة،عدد  و مرب يف رللة ادلغرب، النساء"

1 :اف كمدينػة سجلماسػة بنيػم سػنة اربعػي كمائػة كبعمارهتػا خلػم مدينػة تربػة كبينهمػا يومػ »... مدينة قدؽلة قاؿ عنها الّكرم
سجلماسػػة كإقليمهػػا فػػي القػػرف ال ػػامن الهجرم الرابػػع عشػػر  قػػال عػا حسػػا حػػا ظي علػوم: « كبعمارهتػا خلػػم زيػر ايضػػا...

 .71ـ،ص1997كزارة األكقاؼ كالع كف اإلسالمية ،ادلملكة ادلغربية ،الميالدم 

4 :ص ص 8997اجلديػػػدة،الرباط،،دراسػػػة كحتقيػػػق آسػػػية بنعدادة،ميّعػػػة ادلعػػػارؼ زىػػػر األكػػػمعّػػػد الكػػػّر بػػػا موسػػػى الري ػػػي 
100 ،101 ،102. 

3
Augustin Bernard et Ch-Al-Joly :le tafilelt et sidjilmassa, in France-Maroc ,deuxieme 

Année N
O 7, 15Juillet 1918,paris ,p198.  

4 مػوالم محمػد بػن : كللموس  ينظر عنو :العسرم زلمػد .861، 865عّد الكّر با موسى الري ي: ادلصدر السابق،ص ص
 ـ.1987،دبلـو الدراسات العليا يف الماريخ ،جامعة كجدة ـ 1664-1640الشريف كمنطقة المغرب الشرقي 
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 صفاتو:-1
 معتدؿ  أكحػػػػػل العينين أجعػػػػػد الشػػػػػعرأدـ اللوف »كصػػػػػ و زلمػػػػػد الضػػػػػعي، الربػػػػػاطي بقولػػػػػو:     

القد ليس بالطويل أشػيب كػأف لحيتػو مػن بياضػها قطعػة ثل  سػميح الوجػو كريم اللقػاء  حسػن 
اء مقربػػا  مرفعػػا للعلمػػي ذات اهلل تعػػالى  مكرمػػا للصػػلحاء موثرا لهمالعفػػو  حليمػػا متواضػػعا فػػ

 ذاكرا للتػػػواريخ كأيػػػاـ فصػػػيح اللسػػػاف األرزاؽ مػػػن بيػػػ  المػػػاؿ طػػػوؿ أيامو لهم أجػػػرل علػػػيهم
،ممدينا،  كف اإلسالميةو اىمماـ عظيم بالعّ  اف لك 8«الناس نافذ الرأم ذك حـز كسياسة كشجاعة 

 .7اسيعود ال السّ  وعيخ ابالخصوصا  ،يسم ا علما  عصره يف جالئ  األمور ممقع ا يف حياتو،
 بيعتو :  -9

سػػليا ا علػػى  كبوي ، ػػاف ادلػػوا يلاعيػػ  كاليػػا علػػى  ػػاسـ ـ  8057والم الر ػػيد سػػنة مػػ دلػػا تػػويف    
مػػا  80/ ق8617ادس ععػر مػػا ذم احلجػة مػا سػنة اعة الةا يػة مػا يػػـو األربعػا  الّسػيف الّسػ ادلغػرب

حيػػ  اف ابػػا اخيػػو  سػػول اىػػ  مػػرا ش،كصلطا ه،كحضػػر بيعمػػو اعيػػاف ادلغرب ،ـ8057ا ريػػ  سػػنة 
حولػو كلمّ، اسرع يا مرا ش كطلم ما اىلها مّايعمو ،املد با زلرز دلا بلغو خرب موت عمو الر يد

 .1كععريا سنة  اآ ذاؾ سمّ  هك اف عمر  ،1مجاعات ما ذكم األبراض خصوصا ما اى  سوس
 فيو :الغربيين أقواؿ المؤرخين  -7

ة  منهم ما كص و باحلـر كعلو اذلمّ  ،دلوا يلاعي  خصية ايف اخمل م  ظرة الكماب الغربيي       
خاصػة  ،عسػ،كالمّ  ،كاجلػور ،كاهتمػو بالدمويػة ،كقػ، موق ػا  اقػدا حلياتػومػا كمنهم  ،يامس  بالدّ كالمّ 

س ر ادلل  ال ر سي  "ساف الوف" يقوؿ عنو اا ؽلكا ترمجموملمو لرسرل ادلسيطيي يف ادلغرب،يف معا
أكصػػافو فهػػو االعتقػػاد  أخػػصٌ  اٌ أمػػ »:قػػاؿ  يهػػا  رسػػالة كجههػػا دللكػػو ادلػػذ ورلػػويس الرابػػ  ععػػر يف

الراسػػخ فػػي الػػدين ال تأخػػذه فػػي الػػدين لومػػة الئم مستحضػػر آلم القػػرآف فػػي ك يػػر مػػن أحوالػػو 
 كبالجملة فإنو لم يظهػر ملػك ذك قػوة كثبػات سو في سبيل نشر الدين كعلو كلمتوكمضحيا بنف
 مطلػع علػى العلػـو الدينيػة متفقػو مستحضػر سماعيل منػذ قركفلدين م ل موالم إعلى كصوؿ ا

                                                           
1 99زلمد الضعي، الرباطي:ادلصدر السابق، ص . 

1 :7،ص 8956،عدد خاص،رللة تيواف،يف "حياة المولى إسماعيل"زلمد ال اسي. 

40،5  س ادلرج ،ص ص. 
3161،صركضة التعريف بمفاخر موالنا إسماعيل بن الشريفد الصغر با احلاج با عّد او الي ر : زلم. 
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رمضاف شهرين في العاـ كمػا شػرب  يصـو زيادة عن ائلها األصلية يتمذىب بمذىب مالكلمس
ل في الصالة توجػو بكليتػو إلػى  كيعتمد على اهلل في سائر أحوالو كإذا دخقط مسكرا في عمره

صلحاء كالحجاج كالعلماء اإلك ار من الدعاء  كيتجرد من نجوة الملك كحلتو كيطلب من الربو
علػى  يػردّ  "مػوالم إسػماعيل كجػاؾ ال ػانييف  مابػو " ىنػرم دك اسػامذ ػر ك 8«...لو بظهر الغيػب

إننػا »:بقولػو ،كالقساكسػة ،ما رجػاؿ اال مػدا ،كالدمويػة ،اكلئ  الذيا اهتمػوا مػوالم يلاعيػ  بالقسػوة
صػارل األسػارل مػن النٌ  ممػا كػاف يقاسػيو افكار بأكركبنجد أشياء خالية عن كل حجة تناقلتها األ

دة مع أنو لم يكن يعاملهم بأك ر ممػا يعامػل بػو غيػرىم مػن الجنػاة عن موالم إسماعيل من الشٌ 
فػي تػواريجهم كخصوصػا رجػاؿ  فيعتمػد فيمػا نسػبوه إليػو إال مػا نقلػو األكركبيػو ك إننا لم نجػد ما

 مػا كصػ و صػاحم  ،7«... تبػوا ذلػك بػدكف تػركٌ كذلك بعيدا عن الصػحة فػإنهم ك  الدين منهم
موالم إسػماعيل قػاـ بػأمر عظػيم يمكػن أف  إفٌ »ـ:8978تاريخ ادلغرب ادليّوع بّاريس سنة   ماب

 خصػػية  ،عمػػرب مػػوالم يلاعيػػ يىنػػاؾ مػػا  ،يف ادلقابػػ ك 1 «...نشػػبهو بأعػػاظم ملػػوؾ تػػاريخ فرنسػػا
 قػد  مػا حكمػوسػنة األكا لسػمة كالععػريا ايف ال،  خ  بيده 10 قد قم  زىا   ، ديدة كدموية

كمتفرعػػة قلػػيال   يػػة طويلػػةحذك ل  حسػػن المالمػػح  طويػػل شػػيئا مػػا »:مػػوي  بقولػػواألسػػر كصػػ و 
شػديد قػاس إلػى درجػة  بػل بػالعكس إنػو  كنظره الذم يبدك عذبا إلى حٌد ال يدؿ علػى إنسػانيتو

سػػ ر ادللػػ  ال ر سػػي لػػويس  ذ ػػرمػػا بين1...« لػػم يسػػبق لهػػم أميػػرا يضػػاىيوأف رعايػػاه يقولػػوف إنػػو 
 يا افّ ،ـ8091سػنة ادلغػرب عنػدما زار  ( pidou desaint Olon) لػوالرابػ  ععػر بيػدك دكسػا م اك 

                                                           
1 :حتقيػػػق علػػػي إتحػػػاؼ أعػػػالـ النػػػاس بجمػػػاؿ أخبػػػار حاضػػػرة مكنػػػاسينظػػػر الرسػػػالة كترمجمهػػػا عنػػػد عّػػػد الرملػػػاف بػػػا زيػػػداف،

 .07-01،ص ص 7،ج7661ج،مكمّة الةقا ة الدينية،القاىرة 8،7عمر،ط

.66،ص ادلرج   س   1  
1  سو  . 
3  تعريم زلمد حجي كزلمد األخضر،كزارة الةقا ة ادلغربية،دار ادلناى  لليّاعة كالنعر،ادلغرب رحلة األسير مويط:جرماف موي،

 كينظر  ذل   .51، ص  ـ1990
Michaux-Bellaire,: L'organisme marocain,in revue du Monde 

Musulman , Paris 1909, T9,
 
sebtembre , pp28 , 29. 

ـ قمػػ  األسػػر بلمػػرار 1684ديسػػمرب مػػا سػػنة 28كيسػػمدلوف علػػى ذلػػ ، بإحصػػائيات ألسػػرل مسػػيطيي قملػػوا يف ادلغػػرب،   ػػي 
جويلية سنة 20( كيفAlonso desieraـ قم  الو سو دكسيرا )1685مارس سنة 4(،كيفBaltassa decastilloدك سميلو)
 Pedro)ـ قيػػػػ  راس األسػػػػر بيػػػػدرك الر ػػػػوف 1688( كيف سػػػػنة Garonne Pando)ـ ،قمػػػػ  جػػػػركف بينػػػػدك1687

Alarcon ـ قم  بيده األسر دييغو دكسوتو1690 ي رم ما سنة 5(،كيف(Diego de sotto أل و حاكؿ ال ػرار، كيف جػواف،)
 .اك يو يوم يف جويلية قم  األسر (François chusosotto)ما   س السنة، قم  يف مكناس األسر  ر سوا  وسو
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ا امّ ،سػػػػّ  كاربعػػػػي  خصػػػػا ،ععػػػػريا يومػػػػا اك كاحػػػػد كععػػػػريا يومػػػػاحػػػػدكد مػػػػوالم يلاعيػػػػ  قمػػػػ  يف 
،حػوؿ ىػذه القسػوة ـ8501(  قد اعيى ت اصػي  ا ةػر سػنة dominique busnatدكميني  بوسنا) 

 شلػاك .8«و يقتل الك ير من البشرفإنٌ  فراءموالم إسماعيل عندما يلبس المالبس الصٌ  فٌ إ »قػاؿ: 
 ،كالمنكي  كالّيش كالممةي   سّوا دلوالم يلاعي  اخالؽ القسوة كالعن، األكركبيي  سمنم  افسّق 

وا يلاعيػػ  ادلمعيعػػة للػػدما    مػػا اكعػػركا ذلػػ   يا   سػػية ادلػػ ك ،اك ادلػػة قاطعػػةمقنػػ  لغػػر سػػّم 
وا اقػػواؿ األسػػرل مػػا ىػػ ال  صػػدقّ  ، يذ افّ المارؼليػػة ترقػػى للطقيقػػةكاالهتامػػات كىػػذه الػػدعاكل  ،كصػػ وه

ة ال تريػد عػدّ ىػذه ال الّعػدة،كلكامعاملة  ذل  العصر ادلّنيػة علػى ابنا جلدهتم ،الذيا  ا وا يعاملوف 
  ػػي يسػػّا يا  ػػػاف يّػػاح قمػػ  األسػػػرل  7صػػارلعنػػػد النّ  علػػى الػػا  ػػاف يعامػػػ  هبػػا األسػػرل ادلسػػلموف

ا عملهػػم اّمػػ صػػرا يةمػػا اعمنػػق النّ  عػػاؿ يالّ س النّ كتعػػذيّهم،كحلق  ػػعورىم كحلػػاىم،كال يسػػممم ذلػػم بلػػّ
ك ػػػ  كاحػػػد  ،السػػػ  كالقيػػػودكيربيػػػوف بالسّ  بعضػػػهم  ػػػوؽ بعػػػ  ، كػػػا وا يوضػػػعوف صػػػ و ا يف الّسػػػ ا

ياط قػػاؿ:عا ىػػذه احلالػػة كالّسػػ ػلملػػوف العصػػي م رقّػػا علػػيه ،قػػاب  علػػى طػػرؼ مػػا ا ػػداؼ اليويػػ 
ىػػذه القسػػاكة ال م يػػل  إفٌ  »ـ(:8977/ـ8117) "ernest lavisseال ػػيس" ادلػػ رخ ال ر سػػي ير سػػم

دة  ا ّهػػػا ادلوضػػػوعية ىػػػذه ادلّالغػػػة يف كصػػػ، ادلػػػوا يلاعيػػػ  بالّعػػػ .1«لهػػػا فػػػي تػػػاريخ الػػػرؽ أبػػػدا
 هػ  د ػاع الّسػلياف عػا .تكوف عند ادلػ رخ قّػ  بػره مػا الكمػابركرة اف ارؼلية الا  ا م ما الضّ المّ 

 ؟ ملكو كرعيمو ، ىو يف  ظر الغربيي  دة كجور كقسوة كدموية
 جهوده في توحيد المغرب :   - 0

بسّم ،ك  طام ل ميمعاك اف ، اف ادلغرب قّ  قياـ الدكلة العلوية موزعا بي الةوار كالنصارل   
،كبعد اعمال  موالم يلاعي  ادلنصور الذىو املدادلغرب بعد ك اة ال وضى كالم ك  الذم عر و

  ،كما ىذه اجلهود:ـ عمد يا تقوية ادلغرب كتوطيد ار اف الدكلة2761/ىػ1881سنة العرش 

 :عبيد البجارمجيف ل ؤهإنشا -

 ادلوا يلاعي اطلق عليو ك قد  ،عسكريةال رؽ ىو ما اىم ال

                                                           
1 9زلمد ال اسي: ادلرج  السابق، ص. 
1 : ج، عر كتوزي  مكمّة السالـ الدار الّيضػا ، 7،كالفترة المعاصرة ( ثتاريخ المغرب ) العصر الحديعّد العرير بنعّد او

 .88، ص 7مكمّة ادلعارؼ،الرباط،ج

4 :9،صادلرج  السابقزلمد ال اسي. 
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،  كػونف ادلػوا يلاعيػ  ادلعارضي للطكم نيدىم ما اج  زلاربة  تّ  الذيا8اسم عّيد الّخارم     
ا ػػم اجلػػيش كي ،دريمؿ  يػػالق جػػيش الّخػػارم كعػػنهم ت ػػرع جػػيش ضػػخم العػػدد كزلكػػم المّػػمػػنهم اكّ 

اإللػػػػاعيلي مػػػػا رػػػػالث  ػػػػركع رئيسػػػػية ىػػػػي: عّيػػػػد الّخػػػػارم، كؽلةلػػػػوف القػػػػوات األساسػػػػية، م قّائػػػػ  
را ويػا بالقيػػاس لعّيػػد الّخػارم، م ال ػػرؽ ا نػدة مػػا ادلػدف كالقّائػػ  كمػػا الػػا اصػّمم دكرىػػا  7الكػيش

 عّيػػػد الّخػػػارم بمجنيػػػده للعّيػػػد ادلم ػػػرقي يف ادلػػػدف كالّػػػوادم جػػػيشلياف عػػػرز الّسػػػكىكػػػذا ا اىديا.
م ملػػػػػالت علػػػػػى  ّكمػػػػػو جللػػػػػم العّيػػػػػد مػػػػػا ، ك ظّػػػػػاإل كعػػػػػارية يف اجلػػػػػيش الا ػػػػػي الػػػػػذيا لعّػػػػػوا دكر

ف كهبػذا تكػوّ  ،كادرلهػم يف جػيش الّخػارم ،ما سلمل، القّائ  كادلدف 1  احلراطي مامج،1ودافالسّ 
ك اف عليػػو اف يضػػما ،ليافالّسػػ كال ه الوحيػػد لعػػخ ا ممػػ  ادلغػػر ، اتجػػيش معػػركؿ عػػا  ػػ   ئػػ

كتوسػػػي    وذىػػػا  ،كاألعػػػدا  كملايػػػة الدكلػػػة مػػػا ادلممػػػرديا ،كمراقّػػػة اليػػػرؽ المجاريػػػة ،جّايػػػة الضػػػرائم
لػػػػػى مقابػػػػػ  احلصػػػػػوؿ ع،احلكػػػػػم القائم اك اتطال ػػػػػمّ العلػػػػػى   ةػػػػػرا االعممػػػػػاددكف ر ريمهػػػػػا،كحتقيػػػػػق م
 .7مقات  قدر عدده اائة ك سي ال، معك  جيش امميازات،

                                                           
1  ّاجلنػػػود  مػػػا 1222  ػػػاف اجلػػػيش ي ديػػػو علػػػى  مػػػاب اإلمػػػاـ الّخارم،كتكو ػػػم  واتػػػو األكا مػػػا اعػػػة الػػػذم   سػػػّة ليمػػػي الي

لجػػػيف الػػػدخيل فػػػي الدكلػػػة يراجػػػ  ،زلمػػػد احليمػػػر:اكللموسػػػ  ا ةػػػر .1، ص ادلرجػػػ  السػػػابق: بنعّػػػد او عّػػػد العريػػػرينظػػػر .الر ػػوج
ة د مػػػػوراه يف المػػػػاريخ ،ي ػػػػراؼ ادلػػػػودف عّػػػػد ،اطركحػػػػاإلسػػػػالمية جيف العبيػػػػد كاإلنكشػػػػارية الع مانيػػػػة محاكلػػػػة فػػػػي المقارنػػػػة 

 .2001الرملاف، لية ا داب كالعلـو اإل سا ية ،الرباط 
1،كقّائ  اجليش قدؽلا رلموعة ما  كالصطيمم قّائ  اجليش حسم اللساف الدارج ادلغر  قدؽلا، كتسمى ايضا قّائ  حوز مرا ش

  ينظرما اإلطالع ركب، كمنها قيائ  الودايا كالعراقة للمريد معرك ة ب ا احل زلار  بع  قّائ   رؽ ادلغرب كالا  ا م

, in Révue du Monde Musulman le régime immobilier Au Maroc: Michaux bellaire et Paubin

fevrier –Mars ,T18 , 1912,paris ,pp24-25.                                                                
4 Ernest Fallot : la solution française de la question du Maroc , Librairie Ch.                     
Delagrave,p76.        

         .                                    18،ص8968،ترمجو لل ر سية ىوداس،باريس تذكرة النسياف في أخبار ملوؾ السودافكينظر عا ىذا اجليش  ذل ،رلهوؿ:
3  ّود الّعرة كىي  لمة ي ريقية اك امازيغية زلر ة عا  لمة احرطا اك الذم لو اخواؿ ما السوداف ،كيقاؿ يف كتع  األحرار الس
معلمة كللموس  ا ةر ينظر مادة "حراطي" يف  ،ريما يا اف اصلها  لمة احرار طارئي ام الذيا حصلوا على حريمهم حديةاو م

 غربية للممهلي، كالامجة كالنعر، حتم ي راؼ زلمد حجي ، عر مياب  سال.للجمعية ادل المغرب

4  : ترمجو لل ر سية ىوداس،ادليّعة الوطنية،باريس الترجماف المعرب عن دكؿ المشرؽ كالمغربابو القاسم املد الريا،
، جواف 17-18،عدد ية ادلغربيةا لة المارؼل"، يف رللة ،قضية الرؽ في تاريخ المغربكينظرزلمد رزكؽ: " 80ـ، ص 8117
 ـ.881ـ ،تو س،ص 8910
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 :الودايا لجيفإنشاؤه  -

ضاربة  ما القّائ  الا  ة يها ك ّوف لن سو قوة عسكرياألما  د ادلوا يلاعي  دكلمو كح رطّ ك        
دلغرب بد  ما ادلرابيي الذيا كىي عادة جرل عليها سالطي ا ،لودايااكمنها قّائ    ،الئهايةق يف ك 

كقد ت رقم قّائ  الودايا  ،كادلوحدكف اعممدكا على قّائ  مصمودة ،عممدكا على القّائ  الصنهاجيةا
  اف غلم  رتمهل ادلوا يلاعيكدخ  ادلغرب األقصى  اة ال وضى، ي عدية الدكلة السّ  مت كك مابعد

كيسمغلم  عسا ر لمدعيم اىدا و يف ادلغرب  كل،  خصية منهم تسمى ابو  ، ماهتم ما جديد
الذيا  ا وا  8ابا ات  رة الودم  جم  منهم جيعا ك قلهم يا عاصممو مكناس م ضم يليهم العّ 

يّجية ام كقد تكو م كحدات اجليش اإللاعيلي ما ال7ب اس كاسكنهم مجيعا اكاف يعرؼ بالرياض
رجاؿ ادلد عية  كالذيا  ا وا يرابيوف يف  اس كيف ادلغرب العرقي، ك ا م كحدات ىذا اجليش تسمعم  ادلدا   

سمعم  اجليش ام سالح ادلنجنيق كآالت احلصار كقد صن  يف ادلغرب بعد تذكيم النطاس،الا  ا م ت
 .1الح النارماإللاعيلي السّ 

 :اتالقضاء على ال ورات كالتمرد -ب

 ـ:4761ىػ/4801جمادل ال انية في  تمرد الفاسيين إنهاء -

يعود سّم  رد اى   اس عا سلية ادلوا يلاعي  يا القرار اجلرم  الذم ا ذه ادلوا      
بالربم ما اف ادلصادر المارؼلية   تّي لنا ،كادلممة  يف اسمّداؿ  اس اكناس عاصمة دللكو ،يلاعي 

                                                           
1  ىم عرب قّيلة ادلعق  ارا ش،زعيمهم عّد الكّر با القائد با ا  بكر العيّا ،يعرؼ عند العامة بكرـك احلاج،دخ

رج  السابق، ابو العّاس املد با خالد الناصرم : ادل ـ،ينظر1659ىػ/1069كدعا لن سو احلكم  ّايعو الناس سنة  مرا ش
 .109،ص7ج
1  13، 12زلمد ال اسي: ادلرج  السابق ،ص ص. 
4 :ـ،ص 1986،ادليّعة كادلكمّة العادلية ،الرباط الجيف المغربي عبر العصورعا اجليش اإللاعيلي ينظر عّد العرير بنعّداو

بي النصر المولى إسماعيل قاىر الجيف المغربي في عهد أ.كللمريد ما الموس ، ينظر عّد احلق ادلري  :"53، 52ص 
 .1991مارس 14ىػ/1411، عّاف 282،عدد  يف رللة دعوة احلق، األعداء"
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اليّّيعة  ّم  يا ما تممم  بو مكناس ما مجاؿ الناصرم يعيد السّ  8المغيربعك  كاضمم سّم ىذا 
 :حي  قاؿ ما  صو،اذلوا كحسا 

اختصػػػػػ  مكناسػػػػػة بطيػػػػػب التربػػػػػة كعذكبػػػػػة المػػػػػاء كصػػػػػحة الهػػػػػواء كسػػػػػالمة المجػػػػػزف مػػػػػن »
 .7«...التعفن

عغيلهم ادينة لرسرل ادلسطيي لم غير يا  ق  ادلوا يلاعي ىذا المّ  ككيعر  لكىناؾ ما ير 
حىت ا و  اف ما  مائجها قم  ودة كاالتساع  يرت رورهتم بالعّ ،كالا كلذل  رار اى   اس.1مكناس

ام  اتصاؿ اى   اس بمهملد با زلرز اليّ  ،كشلا زاد يف توتر الوض  كت اقمو1القائد با زيداف العامرم
لم اىلها بعد ذل  سكحاصرىا ليسمحي ذاؾ كجو موالم يلاعي  مللة يا  اس  ،يف ادلل  لممهييده

جا  يف ك اف قد بع  يليهم برسالة  ،كا ق على ذل كقد  ،لياف مم ما السّ كييلّوف الع و كالصّ 
 الرسالة:

الدجاج األبيض كمن اليعد الفي  أىل فاس كىم عمدة أىل فاس كأما غيركم فما ثٌم إالٌ  »
كسكم كرجعتم إلى الحرث كالفالحة رؤ العير كال في النفير من البلديةكغيرىم كاليـو غطيتم 

كالمهانة كأكالد الركسي يأكلونكم  للبلديين...كرضيتم كالجمودكسلمتم الكالـ 
 .7...»0بالتبهبيرة

                                                           
1" :ثػػػػورات المػػػػدف فػػػػي المغػػػػرب األقصػػػػى الحػػػػديث مدينػػػػة فػػػػاس فػػػػي عهػػػػد السػػػػلطاف المػػػػولى احلػػػػاج ساسػػػػيوم ال ػػػػياليل

 .61،64،ص ص ـ 2012،سّممرب 17،عدد دكرية  اف المارؼليةيف ـ" 1727 -ـ1672إسماعيل)
1 48،ص7ابو العّاس املد با خالد الناصرم : ادلرج  السابق، ج. 
1 07احلاج ساسيوم ال ياليل: ادلقاؿ السابق،ص 
3 47، ص7: ادلرج  السابق،جابو العّاس املد با خالد الناصرم. 
7،ل ظة يف اللساف الدارج تع  الّصراخ كالّعدة كزلاكلة المخوي. 
5  ينظػػر الرسػػالة  املػػة بػػاللغمي  ـ،8580خػػة يف اخلػػامس مػػا مجػػادل الةا يػػة مػػا سػػنة رالرػػي كمائػػة كالػػ، ادلوا ػػق لػػػالرسػػالة م ر

 Norman Cigar: Une lettre inédites du Mulay ismail aux gens de Fes ,in ال ر سػية كالعربيػة عنػد

                                                 ,Vol15,Maroc 1974,p115.                    Hespéris Tamudarévue  
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 :ـ3761 /ىػ8619غيالف القضاء على ثورة الجضر -
يػػػة كارتّ  بصػػػالت كدّ ، ا ادلسػػػيطيةّطػػػر ا اىػػػديا ضػػػد الّسػػػضػػػر بػػػيالف مػػػا امػػػرا  ال ػػػاف اخل     
م  حكاـ اجلرائر كقد عاد ما اجلرائر يا موطنو األصلي بميواف كموزتو ارنػا ععػرة  حتال، اقة ككصد

ضػر بػيالف ا يديػو يف مشػاؿ ، كاتصػ  اخلى با ا رايس امر الّطر اجلرائرمس ينة حربية بقيادة مصي 
  وتعدد خصوم بالربم ما ،يواجو ىذا ادلوق، بك  حـر كعـر ف اف على ادلوا يلاعي  اك ،8ادلغرب

 مهسػرع يا مواجهػة قػوات اخلضػر بػيالف ،خرا  كا مػا ضػرهبم الواحػد تلػو  ولكنّ  ،كقوهتم العسكرية
 /ىػػػػػػ8611ك كػػػػػا مػػػػػا قملػػػػػو يف ارض ادلعر ػػػػػة  يػػػػػـو األحػػػػػد الععػػػػػريا مػػػػػا مجػػػػػادل الةا يػػػػػة مػػػػػا سػػػػػنة 

 .مايل ما ادلغربييرة على اجلر  العّ ليمم لو السّ ،ـ1671
 :ـ4708/ىػ4804ئيأحمد الدالثورة  إخماد-

لياف يلاعي  ما العاصمة كا عغالو مرب ابا اخيو املد با ما خركج السّ  ذ املد الدالئيا ّ      
 ال،ادلوا يلاعي  جيعا ما رالرة آالؼ مقات و، ّع  يلي،  رصة ا معاؿ  ار الةورةيف مرا ش 7زلرز

،م بع  لو  رقة اخرل م زللمو كخيلواسمياع ىرؽلمو كنلكا املد الدالئي  ،حتم يمرة القائد ؼلل،
 كيف مكاف يسمى كادم العّيد المقى ال ريقاف يف معر ة  اصلة،  اف الّنصر  يها1  س ادلصر لقيم

زلـر 78يا جّاؿ آيم يسرم،ك يها تويف يـو اخلميس  3للموا يلاعي ،  المجمه املد الدالئي
 . ـ1571 رباير 14/ىػ8698

                                                           

 1 :األما ة العامة إلحتاد ادل رخي العرب ،بغداد رللة ادل رخ العر  "المولى إسماعيل كتحرير ثغور المغرب" فيجالؿ ػلىي ،
 .81، ص 1العراؽ، عدد 

7 لر ػيد، كبايعػو ادلرا عػيوف كالسوسػيوف بعػد ك ػاة الر ػيد كدخلػم الكةػر املد با زلرز با العري،  ػاف كزيػرا لعمػو الّسػلياف ا
ما القّائ  يف طاعمو،كجرت بينو كبي عمو الّسلياف موالم يلاعي  معارؾ طاحنة،  كا الّسلياف ما حصاره يف مرا ش زىا  

، الرباطي:ادلصػػػػدر زلمػػػػد الّضػػػػعي ـ  للموسػػػػ  ينظػػػػر:8055ىػػػػػ/8611سػػػػنمي ك صػػػػ،، يا اف قمػػػػ  بػػػػدرا ،يف منمصػػػػ، عػػػػاـ 
 .61، 49، ص ص7: ادلرج  السابق،جابو العّاس املد با خالد الناصرم .كينظر07السابق،ص

4 ميّعة النجاح 2،طالزاكية الدالئية كدكرىا الديني كالعلمي كالسياسيزلمد حجي:  عا ىذه الةورة ك ي ية ي ادىا،ينظر ،
 .240،ص 1988اجلديدة،ادلغرب 

3 فهرسة الفهارس كاإلثبات كمعجم كينظر عا ترمجة املد الدالئي ،عّد احلي با عّد الكّر الكما :.361  س ادلرج ،ص
 .191،ص8ـ،ج8917،دار الغرب اإلسالمي،بركت 7اعمنا  يحساف عّاس،طالمعاجم كالمشيجات كالمسلسالت 
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 :8حراءإنهاء ثورة الصٌ  -
يلاعي  اف  كاسمياع موالماف ك ا م ىذه الةورة قد ظهرت على يد األمر احلراف اخ السلي     

يك   لو العيش يف الصطرا   اخيو احلراف بعد اف اعياه ما يقضي على ىذه الةورة كيع و عا
و يليو مسمعينا بمهخويو ىا م كاملد  موجّ اخيو  ،لكا احلراف ما لّ  اف عاد يا الةورة ضدّ عريرا

كبعد حرب دامية خسر ـ  8051/ىػ8619ما الرماة سنة 7موالم يلاعي  على راس جيش قوم
يلاعي  يف طريقو عاص ة   يلاعي  عددا  ّرا ما عسا ره، بعدما صادؼ جيش ادلوا يها ادلوا
 . 1الةل  يف مكاف يسمى رنية الكالكمقوية ما 

 :ـ8561/ىػ8880محمد العالم إفشاؿ تمرد ابنو  -
ده كزكّ  ،جنػػػوب ادلغػػػرب بنػػػو زلمػػػد ادلػػػدعو العػػػا  كاليػػػا علػػػى يقلػػػيم السػػػوساادلػػػوا يلاعيػػػ   عػػػي      

حاصػػرىا يف ك كزحػػ، علػػى مػػرا ش  ،كدعػػا لن سػػو ،بػػمهل،  ػػارس يال اف زلمػػد العػػا  طمػػ  يف احلكػػم
هػػػم كاعمػػػ   يهػػػا القمػػػ  كالن قػػػاـ باقمطػػػاـ مػػػرا ش ـ1611/ىػػػػ1113كيف الععػػػريا مػػػا سػػػنة  ،رمضػػػاف

،كقي  يػػػػػده كرجلػػػػػو مػػػػػا قػػػػػّ  عليػػػػػولياف مػػػػػا ىرؽلمػػػػػو كال كػػػػػا الّسػػػػػ1613/ىػػػػػػ1115كملػػػػػوؿ سػػػػػنة 
 لقولو تعاا:حلد احلرابة يف اإلسالـ مصداقا تيّيقا .1خالؼ

ػػادنا أىف يػيقىتػَّليػػوا أىٍك  » ػػارًبيوفى اللَّػػوى كىرىسيػػولىوي كىيىٍسػػعىٍوفى ًفػػي اأٍلىٍرًض فىسى ػػزىاءي الَّػػًذينى ييحى ػػا جى ييصىػػلَّبيوا أىٍك ًإنَّمى
نٍػيىا ػػٍم ًخػػٍزمه ًفػػي الػػد  ؼو أىٍك يينفىػػٍوا ًمػػنى اأٍلىٍرًض ذِىلًػػكى لىهي ػػٍم ًفػػي  تػيقىطَّػػعى أىيٍػػًديًهٍم كىأىٍرجيليهيػػم مهػػٍن ًخػػالى كىلىهي

 . 7 «اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه 
     اراد المخل  األسر عا حراسو كمرؽ األربية، كالّضمادات،كظ  الدـ ينرؼ منو، ك مه ّو كقد رار  

  
                                                           

1 .يقصد بالّصطرا  ادلناطق ادلوالية إلقليم درعة  رقا كبربا كجنوبا 
119،ص1،جالمغرب عبر التاريخىيم حر ات:يبرا. 
4  اعةر عا تعري،  ايف ذلذا ادلكاف سول ما ذ ره الناصرم اف ادلكاف يق  بالقرب ما جّ  درف يف الّصطرا  حتي  بو قّائ  

 مصمودة.

3  91، ص7: ادلرج  السابق، جابو العّاس املد با خالد الناصرمينظر. 

4  11سورة ادلائدة،ا ية. 
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يف اليريػق قّػ  اف يقابػ   زلمد العػا  ما حياتو قّ  الوصوؿ يا حاضرة ابيو ادلوا يلاعي ،كقد تويف
 .8اباه يف مكناسة

 :في موالم إسماعيل يب القادرمشهادة المؤرخ بن الطٌ -ح
اهلل أيػاـ أمػن كان  أياـ المولى إسػماعيل رحمػو :»كص، القادرم حكم ادلوا يلاعي  بقولو     

كدخػػوؿ فػػػي أكعافيػػة للػػرايح كالغادم كالحاضػػر كالبػػادم عػػدا مػػن تقػػدـ لػػو أك آلبائػػو تلصػػص 
فتن فكاف عليهم شديدا كخالصهم منػو بعيػدا فقطع بػذلك دابػر جميػع اللصػوص كعلػ  فيهػا 

 كل منػػزؿ فػػي محلػػو ككػػل ذم أصػػل رجػػع إلػػى أصػػلو فك رت مراتػػب أىػػل الجػػاه كالجصػػوص
ع كأخمدت الٌشركر كتتابع الرخاء كك ر العلماء كالٌصلحاء كشػمخ ملكػو العمارات في كل موض

 .7«كطلع سعده بالٌنصر كالتمكين حتى دار فلكو
 يعمػػرب ايػػاـ حكمػػو خػػرا ،يف  ػػهادتو ىػػذه يف حػػق مػػوالم يلاعيػػ   ػػادل رخ بػػا اليّيػػم القػػادرم      

ك عػػيم يف عهػػده  ،ا  ادلغػػربكارسػػى السػػلم يف اضلػػ ، قضػػى علػػى قيػػاع اليػػرؽ ،كعا يػػة علػػى ادلغاربػػة
 كالةقا ية كاحلضارية. ،احلياة ال كرية

 كفاتو: -خ

 يرت معظم  اة حكػم ادلػوا يلاعيػ  بػاألما كالضػّ ،كقد عّمػر طػويال حػىت اف اكالده  ػا وا        
"،كقد ذ ر الناصرم يف اإلسمقصا  اف احلكم   يعمر  يو احد ما الحي الدائمييلقوف عليو  عم "

 ،الػػذم داـ حكمػػو سػػمي سػػنة حػػا م مصػػر 1كعلػػا ادلسمنصػػر العّيػػدم ،سػػول ارنػػي ،اإلسػػالـملػػوؾ 
كمائػػػػة  كيف بضػػػػوف سػػػػنة تسػػػػ  كرالرػػػػي. 1 كادلػػػػوا يلاعيػػػػ  الػػػػذم مكػػػػ   يػػػػو سػػػػّعا ك سػػػػي سػػػػنة

كالػػػ،،مرض ادلػػػوا يلاعيػػػ  مػػػرض موتػػػو،كتويف يػػػـو السػػػّم الةػػػاما كالععػػػريا مػػػا رجػػػم سػػػنة تسػػػ  
                                                           

1: 1،ص8951،مياب  دسربيس،تيواف8طموالم إسماعيل بن الشريف حياتو  سياستو مآثره  عّد او العمرا. 

1 حتقيق  :إلتقاط الدرر كمستفاد المواعظ كالعبرمن أخباركأعياف المائة الحادية كال انية عشر زلمد با الييم القادرم
 .115، 110،ص ص8911،بركت،منعورات دار األ اؽ اجلديدة8ىا م العلوم القالي،ط

4 اخلال ة العّيدية  توا ،ابو  يم معد با الظاىر إلعراز ديا او با احلا م با العرير با ادلعر لديا او العّيدم ال اطمي
 سنة ـ، كاقاـ هبا سمي سنة يا1036ىػ / 427يف النص، ما  عّاف سنة  ،كىو ابا سّ  سني ،خل نا لوالده  )ال اطمية)

النجـو الزاىرة في ملوؾ مصر كي:مجاؿ الديا ا  اواسا يوس، با تغرم بردم األتابينظر، ـ1094ىػ / 487
 .61،ص7ـ،ج8997،دار الكمم العلمية ،بركت 8ج ،ط80،تقدّ كتعليق زلمد حسي مشس الديا ،كالقاىرة

3 99، ص7: ادلرج  السابق، جابو العّاس املد با خالد الناصرم. 
 

http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
http://www.islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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،،ادلوا ػق لػػػػػػػػػػسّ  كععػريا كسػػّعائة كالػ، ميالديػة، كد ػا بضػريمم الّعػيخ ا ػػذكب كرالرػي كمائػة كال
.كتػػػذ ر ادلصػػادر المارؼليػػػة اف ادلػػوا يلاعيػػػ    يعهػػد ألحػػػد مػػا اكالده بػػػاحلكم 8يف مدينػػة مكناسػػة

أنػػو ال كلػػد لػػك تقلػػده أمػػر  »بعػػده،مي  اخػػذ بنصػػيطة العػػا  ا  العّػػاس اليطمػػدم الػػذم قػػاؿ لػػو:
 .7«لمسلمينا

 كمما تقدـ يمكن القوؿ:
،يال اف الّع  ،كاصلو ما ينّ ا راؼ سجلماسةيا نسم ي دلنصور الذىولياف املد االسّ  افّ  -

ة رقا مو ،عرؼ بغرار عديةمنهم حليمة السّ  يا،الذالّعري، كير عو يا قّيلة ب  سعدسم ين ي عنو النّ 
ر ي مصاره يف معر ة كادم ـ، ير2761سنة  ،ك كص  يا حكم ادلغربحي  اخذ ما    علم  صيم

وماسية ياسي كحنكمو الدبل،يسمياع بدىائو السّ م منو سليا ا قويا، مرىوب اجلا م،الا جعلادلخازف
ما ادل زؽ الّسياسي بنجاح كبك  جدارة ؼلرج ياسية،كاف السّ عكالت ادلاف غلنم ادلغرب العديدما 

لقرف السادس ععر كعلا اإلمرباطورية العةما ية يف العرؽ خاصة كا و جار إلمرباطوريمي عظيممي يف ا
 .اإلمرباطورية اإلسّا ية يف الغربك 

ىػ( 8607كلد بسوس عاـ  سة كسمي كال، للهجرة)ري، لياف ابو النصر يلاعي  با العّ السّ ىو -
ي بػا ا  األ راؼ العلويي ما ساللة عل، يرج   سّو  ما امج  عليو ادل رخوف يا ـ1654ادلوا ق لػ 

،يسػػػمياع اف يوحػػػد ،مػػػوطنهم األصػػػلي منيقػػػة ينّػػػ  مػػػا احلجازلػػػم  ػػػـر او كجهػػػو ك اطمػػػة الرىرا طا
، ّوف جيعػػػا  ػػػات الممػػػرد ا ػػػمهر بعػػػدتو مػػػ  خصػػػوموادلغػػػرب حتػػػم سػػػليمو بعػػػد اف قضػػػى علػػػى حر 

 ي ديػػو علػى  مػػاب اإلمػػاـ  سػػّة ليمػي الياعػػة الػػذم  ػاف اجلػػيش اسػػم عّيػد الّخػػارماطلق عليػػو ،قويػا
مقاتػ .يرتّ   ي الػ،اائة ك سػر عدده،كقد مر رية الدكلة اإللاعيلية يسمياع اف ي رض بوالّخارم،

عدم كادلوا يلاعي  بعالقات سياسية كاخرل دبلوماسية مػ  دكؿ احلػوض ادلغرب قّي   اة املد السّ 
امهػػػا الّسػػػالطي  مػػػاىي العالقػػػات الّسياسػػػية كالدبلوماسػػػية الػػػا اق الغػػػر  للّطػػػر األبػػػي  ادلموسػػػ  .

                                                               الّسعديي األكائ  م  دكؿ برب ادلموس  بض ميو العمالية كاجلنوبية؟ كماىي مظاىر ىذه العالقات؟

ض ا ؿ م  دكّ  مّدا العالقات الّسياسية كالدبلوماسية بي الّسالطي العلويي األكائ   ي،  اف
                                                              برب ادلموس   األركبية منها كاإلسالمية  ؟

                                                           
1 188،ص7  س ادلرج ،ج. 
7 .سو   



 

 
 

 

 
 

غرب  ضفتي الدبلوماسية مع دكؿك  ياسيةاإلرىاصات األكلى للعالقات السٌ 
 . سماعيل العلوماعهدم أحمد السعدم ك  لالمتوسط قب

 

الدبلوماسية مع دكؿ غرب ك  ياسيةالسٌ  تالمبحث األكؿ:البدايات األكلى للعالقا
 المتوسط في عهد أكائل الٌسعديين.

 ـ.1557-ـ 1540/ىػ964-ىػ946)في عهد محمد الشيخ-1
 ـ(.1574-1557)في عهد عبد اهلل الغالب-2

 ـ(1578-1576)في عهد عبد الملك الٌسعدم -3        

ماسية مع دكؿ غرب الدبلو ك  ياسيةالمبحث ال اني:البدايات األكلى للعالقات السٌ 
 المتوسط في عهد أكائل العلويين.

 ـ(1664-1640)في عهد محمد األكؿ-1

 ـ(1664/1672)في عهد المولى الرشيد-2
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 المبحث األكؿ:

غرب المتوسط في عهد ضفتي ؿ الدبلوماسية مع دكٌ ك ياسيةللعالقات السٌ  لبدايات األكلىا
 أكائل الٌسعديين.

تر ػػػػة  8 قػػػد كرث الوطاسػػػػيوف ،ا مػػػػا احػػػمالؿ جػػػػ  ادلػػػوا ئ ادلغربيػػػػةيسػػػّا ي ك بػػػممكا الربتغػػػػاؿ       
بسػّم ا عػداـ ،كذل  كاألمنيػة ،كاالقمصػادية،شلا ادل يا تردم األكضاع االجمماعية، 7سياسية رقيلة 

 بنػػوكلكي ػلػػا ر كتمصػػدل للغػػرك اخلػػارجي،،تّسػػ  سػػييرهتا علػػى اطػػراؼ ادلغرب،سػػلية مر ريػػة قوية
قػػػػات سياسػػػػية كدبلوماسػػػػية مػػػػ  ديهم مػػػػا منػػػػاطق، ا هػػػػوا يا ربػػػػ  عالكطػػػػاس علػػػػى مػػػػا بقػػػػي يف ايػػػػ

ك سػػػم كد  ،كالرضػػػوخ كادلهاد ػػػة ،اقػػػ  مػػػا يقػػػاؿ عنهػػػا انػػػا عالقػػػات دبلوماسػػػية تكػػػرس المّعيػػػةاوم ،
  ػػي رسػػالة بعػػ  هبػػا  ك سمعػػ، ذلػػ  مػػا الرسػػائ  ادلمّادلػػة بػػي الوطاسػػيي كالربتغػػاليي. ،الربتغػػاليي

ـ ردا علػػى رسػػالة 8761جػػا  ي 77يا اىػػايل ازمػػور ادلغربيػػة م رخػػة يف 1ؿيػػ  األكّ ادللػػ  الربتغػػايل ما و 
كيوا ػػق  يهػػا علػػى اليلػػم الػػذم قػػدموه يليػػو بػػمهف  ،بعػػ  هبػػا األىػػايل يليػػو يعػػكرىم  يهػػا علػػى  ػػدمهم

كقػد حتػدث طػوريس عػا حجػم المّعيػة كالعمالػة الػا  ا ػم 1كحتػم ملايمػو كملكػو ،يكو وا ما رعاياه

                                                           
1  ـ يا قيػػاـ السػػعديي سػػنة 1361ىػػػ/765يا اسػػمولوا علػػى حكػػم ادلغرب،سػػنة عػػرؼ ادلغػػرب يف ظػػ  يمػػارة بػػ  كطػػاس الػػذ

كىم  رع صغر ينمموف يا قّيلة ز اتة األمازيغية، غ  بع  زعمائهم مناصم عليايف دكلة ب  مريا،كاسمياع  ـ،1411ىػ/814
ابو العّاس املد با خالد ع ينظر ـ،تمهسيس اإلمارة الوطاسية يف ادلغرب للمريد ما اإلطال1361زلمد العيخ الوطاسي يف سنة 
،ىػػامش 53،ص 1كللموسػ  ا ةػر ينظػػر عمػار بػا خػػركؼ :ادلرجػ  السػابق،ج. 86-85، ص ص3الناصػرم: ادلرجػ  السػػابق،ج

 .1رقم 
1 :15،ص، السياسة كالمجتمع في العهد الٌسعدميبراىيم حر ات. 
4ـ،بعػد اخيػو "ال و سػو اخلػامس"،ّت يف 1384عػاـ  ـ،تػوا ملػ  الربتغػاؿ يف1358مػام 41ما اعظػم ملػوؾ الربتغاؿ،كلػد يف

ـ،ينظػر ادلوسػػوعة احلػػرة 1411ديسػػمرب 14ـ،كا معػاؼ الربازيػػ ،تويف يف 1375عصػره ا معػػاؼ اليريػػق الّطػرم للهنػػد يف عػػاـ 
 كعا الغرك الربتغايل للمغرب ينظر

la société , publier par revue d’histoire Moderne, in Les portugais au Maroc: Lopes(D)

d’histoire Moderne, janvier ,Mai, N
O 

36-37, Paris 1930,pp337 ,347. 
3: ـ، 1886،،منعورات ا م  الةقايف،ابو ظو1،ط العرب كالبرتغاؿ في التاريخلجنطالع على الرسالة  املة ينظر  اٌف حنظ

 .174ص 
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كالػػػػا تسػػػػل  الضػػػػو  علػػػػى األكضػػػػاع السياسػػػػية  ،اؾ مػػػػا الكةػػػػر مػػػػا ادلغاربػػػػة للربتغػػػػالييسػػػػائدة آ ػػػػذ
 و : ما صّ  يها حي  يقوؿ  ،كالدبلوماسية كاالجمماعية قّي  قياـ دكلة السعديي

بعد أف رجع نونيو فيرناند إلى أسفي بالغنيمة التي حصل عليها جاءه في صباح الغد عيسػى »  
ة كغيره من القادة المغاربة  الذين كانوا ينتظركنو فػي المدينػة ليسػلموا بوبكر شيخ أعراب الغربي

كا لو الجراج منذ ذلك العهد كاقتدل بهم باسم قراىم كأدٌ  عليو كيعرضوا أنفسهم كرعايا للملك
 .8« ...العديد من المغاربة اآلخرين الذين كفدكا من كل دكاكير اإلقليم

جويليػة 1ػ/ق981رمضاف 1ل  الربتغاؿ ما ادلغاربة م رخة يف كيف رسالة اخرل ما بع  عمال  م    
مػػن  ]...[موالنػػا دكف منويػػل سػػلطاف البرتكػػاؿ» جػػا   يهػػا: ،ـ يغلػػم عليهػػا اللهجػػة العاميػػة8787

شػػػيخ كبػػػار الشػػػرقية كىػػػم سػػػالم بػػػن عمػػػر ...كنصػػػر بػػػن حلػػػوا كأحمػػػد بػػػن عمػػػر كسػػػعيد بػػػن 
كأف كل القبابطين الذين جػاؤكا إلػى ىػذه  ]...[ككل بني الفريجي كيقبلوف أياديكم ]...[يحلوؽ

لػػو كيوصػػيو فينػػا ألنػػو رجػػل جيػػد كنطلػػب مػػن  فضػػل سػػيدنا أف يكتػػب  ]...[الػػبالد كػػانوا م لػػو 
ىػػػذه الرسػػػائ  كبرىػػػا تػػػدؿ علػػػى اف .7... « كملػػػيح كنطلػػػب مػػػن حلمػػػك أف تػػػرد لنػػػا الجػػػواب
عسػػػكرم، كي مقػػػادىم للسػػػند بسػػػّم ضػػػع هم الالوطاسػػػيي   يسػػػمييعوا الوقػػػوؼ يف كجػػػو الربتغاليي،

تيلػػم لن سػػها احلكػػم كمنهػػػا  عو الػػذم اخػػذ يااجػػ   ظػػرا لظهػػور قػػول سياسػػية اخػػرل اخػػذتالّعػػ
عنػػػد ادلغاربػػػة كىػػػي  كػػػرة  ؿالػػػذيا بنػػػوا دكلػػػمهم علػػػى  كػػػرة دينيػػػة كجػػػدت القّػػػو  وفاأل ػػػراؼ السػػػعدي

شلا الوطاسػػيي، النسػػم العػػري، الػػا يسػػمةمركىا بكػػ  حنكػػة كاقمدار،ىػػذه األسػػّاب كبرىػػا اضػػع م
كاإلسػػراع يف عػػرض  ،رضػػاىم ك سػػم د يلػػيهم، كالمػػودّ  د ػػ  بػػالكةر مػػا األىػػايل يا مراسػػلة الربتغػػاليي

كينػػالوا ملػػايمهم يف ظػػ  ا عػػداـ قػػوة سياسػػية تػػدا    ،عسػػاىم اف يظ ػػركا برضػػاىم،خػػدماهتم للمطملي
قػػدموا خػػدمات  ّػػرة ك ي ممعػػا،كقػػد دخػػ  بعػػ  ادلغاربػػة يف صػػ، اومػػ  الربتغػػايل كجعػػ  مػػنهم عنهم

الػػػػذم  ػػػػاف عمػػػػيال  "بػػػػا تع و ػػػػم"ػلػػػػي  للربتغػػػػاليي لمةّيػػػػم حكمهػػػػم للةغػػػػور ادلغربيػػػػة، كمػػػػا ىػػػػ ال 
 طػرف  ،كقػد تمهسػ، احلػا م الربتغػايل علػى نايػة ىػذا الرجػ  الػذم قػدـ خػدمات ىامػة ذلػم،للربتغاليي

 .1ة ما بعدىا خسارة للمسيطييعليو الربتغاليوف، ك عموه بالّي  ادلغر ، كاعمربكا يبميالو خسار 

                                                           
1:األخضػػر ،اجلمعيػػة ادلغربيػػة للمػػمهلي، كالامجػػة كالنعػػر، ميػػاب  ،تعريػػم زلمػػد حجػػي كزلمػػد تػػاريخ الٌشػػرفاءدييكػػو دم طػػوريس

 . 17،ص1877سال،احلي الصناعي لماربريكم،الدار الّيضا  
1  343 اٌف حنظ :ادلرج  السابق، صلجنطالع على    الرسالة، ينظر. 
4 41دييكو دم طوريس:ادلصدر السابق،ص. 
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 .ـ8775- ـ8796ىػ/409-ىػ490)معديخ السٌ في عهد محمد الشٌ العالقات مع إسبانيا  -8

 األتػػراؾ يحػػراج ىػػو زلاكلػػة ، ك ػػاف الغػػرض مػػا ذلػػ مػػ  األسػػّاف8عدمحتػػال، زلمػػد العػػيخ الّسػػ    
للعػػدا  كالمػػوتر العػػديديا ظػػرا   ،يف امكػػا ذلػػ ،مشػػاؿ ي ريقيػػامػػا  ، اك يخػػراجهماجلرائػػر يف العةمػػا يي

خ اف يّعػػػػػ  ،شلا د ػػػػػ  اطمػػػػػد العػػػػػيقػػػػػات ادلغربيػػػػػة العةما يػػػػػة يف عهػػػػػدهاللػػػػػذيا اتصػػػػػ م هبمػػػػػا العال
اف على ،ادلقدرة بععرة آالؼ مقات  يها ادلساعدة العسكرية  ييلملرسّاف  يقودىابومليدة7بس ارة
ـ 8777جويليػة 81مدينة  اس يـو بادرت الس ارة ،رالرة مةاقي  ذىم يف     هرلك  كاحد يد   

كبػػدكره ر ػػ   ،لمعػػرض عليػػو اليلػػم 1كىػػراف الكو ػػم الكوديػػم يفيا كىػػراف دلقابلػػة القائػػد اإلسػػّا  
كقػد ـ 8777اكت 9ىػػ/ 907رمضػاف 78بذل  يا األمر  يليم الةا  ابا  ارؿ اخلامس بماريخ تقريرا

 كرد  يو مايلي:

وقػػ  الػػذم يبػػدؿ فيػػو ملػػك فرنسػػا عػػدكنا األلػػد كػػل يجػػب أف نعتبػػر أنفسػػنا سػػعداء ففػػي ال »
لتسػػجير األسػػطوؿ الع مػػاني كػػي يهػػاجم ممتلكاتنػػا كجػػدنا ملكػػا  -دكف أف يجػػاؼ اهلل–جهػػوده 

عربيػػا ذا نفػػوذ كبيػػر يصػػمم علػػى مهاجمػػة أتػػراؾ الجزائػػر كإبعػػادىم عػػن إفريقيػػا كذلػػك فيمػػا إذا 

                                                           
1 كلػػذل    اتيػػرؽ يف العالقػػات دلػػا  ادلغػػرب، لدكلػػة السػػعدية كادلوحػػد ألجػػرا يعمػػرب زلمػػد العػػيخ الّسػػعدم ،ادل سػػس احلقيقػػي ل

 :زلمد الّصغر با احلاج با عّد او الو را  سّقوه، قاؿ عنو
كقػد «. اتسع  لو مملكة المغرب من باب تلمساف إلى تجـو الصحراء كدان  لو الرقاب  كاجتمع  عليو الكلمػة» ... 

اية القرف العا ر اذلجرم بّض  سنوات،تلقى تعليمو بسوس م ب اس، اف لو رػالث اكالد تعػاقّوا كلد زلمد العيخ ادلهدم قّ  ن
ـ بمػدبر 1446ـ،قمػ  سػنة 1446ـ/1431الغالم كعّػد ادللػ  كاملػد ادلنصػور تػوا احلكػم مػا بػي على احلكم، كىم عّد او

ركضة التعريف بمفاخر موالنا إسماعيل  عّد او الو را :ينظر:زلمد الصغر با احلاج با  ما العةما يي. للمريد ما اإلطالع،
.كينظػر ايضػا عمػار بػا 41، ص السياسة كالمجتمع في العصر السعدمعنو يبراىيم حر ات: ر.ك ينظ 45،ص  بن الشريف

 .51،ص1خركؼ: ادلرج  السابق ، ج
1 كىذا المعري، ال ؼلملػ، عمػا صلػده يف م ػاىيم  بعةة كيل األمر لعخ  معممد ما قّلو ،يا جهة معينة ،دلّا رة مهمة معينة،

"نظػاـ الٌسػفارة الدبلوماسية،كؽلكا القوؿ:اف العرب اسمخدموا الس ارة اعى الدبلوماسية لجنطالع ا ةر ينظر ،زلمد ضيا  احلق:
 . 81ـ،ص1887،عدد  و مرب ،ديسمرب ،الرياض،1،ج يف رللة العرب" ،عند العرب في الجاىلية

4  ـ يف معر ػػة مربػػراف ،لقػػم بال رطػػاس ذ ػػره سػػيدم خلصػػر 1447ـ، قمػػ  سػػنة 1443،عي علػػى كىػػراف سػػنة حػػا م يسػػّا
:طػػ  علػػػى ال رطػػػاس يومػػػا مػػػات        يف ادلغػػػرب اىػػ  اخلػػػر يردمػػػوه ، ينظػػػر ديػػػواف سػػػيدم خلصػػػر قصػػػيدة مزغػػػرافبلخلػػوؼ يف 
 .1بلخلوؼ ،ج
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ولدم رىينة كلو كن  أعرؼ أنػو يريػد قدمنا لو اثني عشر ألف مقاتل كاني مستعد أف أبعث لو ب
بػػػػذلم يسػػػػّا يا مػػػػا اجلػػػػو جهػػػػودا  ّػػػػرة  الػػػػذم عدم اإلسػػػػّا ىػػػػذا المقػػػػارب الّسػػػػ8«...أف يذبحػػػػو
ام كمنػػ   ،كاألتػػراؾ العةمػا يي يف اجلرائػػر ،عدمموسػػي  ىػوة اخلػػالؼ بػي زلمػػد العػػيخ الّسػلمطقيقػو، ل

 .ادلنيقة اإلسّا  يف الوجودتقارب زلمم  بي القوتي قد هتدد 
 عالقاتو مع األتراؾ الع مانيين في الجزائر: -1

كاقػػاح عليػػو  (8770-8777صػػاٌف رايػػس) ادلػػوا زلمػػد العػػيخ قػػد  مػػم يا با ػػا اجلرائػػر ػػاف        
يقػػػاح عليػػػو دربػػػوث رايػػػس ،كبعػػػ  هبػػػدايا يا ، كادلرسػػػى الكّرالقيػػػاـ بعمليػػػات معػػػا ة ل ػػػممم كىػػػراف

 ألتػراؾاعديي ك ا عػداـ الةقػة بػي اليػر ي  كسػعي  ػ  مػا الّسػ افّ  الّ ي،7ضػد يسػّا ياحػرب  الدخوؿ يف
سػػػػػػػنة  ك ملػػػػػػػوؿ -ادلنيقػػػػػػػة اإلسػػػػػػػااتيجية ذلمػػػػػػػا-علػػػػػػػى تلمسػػػػػػػاف  يسػػػػػػػمعيدكف السػػػػػػػييرةالعةمػػػػػػػا يي 

 ػػػرؽ ادلغػػػرب  اسػػػموا علػػػى برسػػػي، م كجػػػدة  ـ  ػػػنم القػػػوات ادلغربيػػػة ىجومػػػا علػػػى 8719ق/970
 يخ ليػدخ ا زلمػد الّعػبقيػادة زلمػد احلػراف بػ 1عدييقوة الّسػك اف ما  مائ  ىذه احلملة  يسمعراض 

حليػػػػ، األتػػػػراؾ  "احلسػػػػا"كيلقػػػػا  القػػػػّ  علػػػػى األمػػػػر الريػػػػا   ـ8776جويليػػػػة 9ىػػػػػ/975يفتلمسػػػػاف 
،لينهػػـر "حسػػا قورصػػو" كػػاف رد األتػػراؾ العةمػػا يي علػػى احػػمالؿ تلمسػػاف قويػػا، بقيػػادة  ،العةمػػا يي
الةػػػا  ابنػػػو بينمػػػا اسػػػر  "زلمػػػد احلػػػراف"يخ كيقمػػػ  ابػػػا زلمػػػد الّعػػػـ 8776ىػػػػ/ 975يف سػػػّممربادلغاربػػػة 

، اف معارضػا كمناكئػا للموسػ  عدميخ السّ كشلا سّق  سمنم  اف زلمد العّ ،1كقيعم يد االبا الةال 
خصوصػا 7،ك اف ؼلعى اف ؽلمد الموس  العةما  ليعػم  ادلغػرب برممػوي ريقيا ؿالا ي العةما  يف مشا

ييرة علػػى الّسػػ كمػػنعهم مػػاالعةمػػا يي مجػػاح عدية   تكػػا بػػالقوة الػػا ؽلكػػا ذلػػا  ػػّمم الّسػػالدكلػػة  كافّ 
 .ادلغرب
العالقػػػات بػػػي القػػػوتي  ،كظلػػػما ػػػمّد العػػػدا  بػػػي الّسػػػلياف زلمػػػد العػػػيخ كاألتػػػراؾ العةمػػػا يي       
ك ػػردىم عػػا .0عديي خبال ػػة آؿ عةمػػاف، كعػػدـ اعػػااؼ الّسػػرة بسػػّم  قػػداف الةقػػة بػػي اليػػر يممػػوت

                                                           
1  دار الّصػػػػائر اجلرائػػػػر 4ـ،ط  8501-8401زائػػػػر كإسػػػػبانيا :حػػػػرب ال الثمائػػػػة سػػػػنة بػػػػين الج ينظػػػػر املػػػػدتو يق ادلػػػػد ،

 .434، ص 1118
165ادلرج  السابق ص: ّر عّد الكّر. 
4 131،ص1عمار با خركؼ : ادلرج  السابق ،ج. 
366:ادلرج  السابق،ص ّر عّد الكّر. 
4 : 116 ،ص1997،دار العركؽ للنعر كالموزي ،عماف 1،طتكوين العرب الحديثسيار مجي. 

5 ":ليػػة ا داب، رللػػة جامعػػة ادللػػ  سػػعود"، يف موقػػف األشػػراؼ الٌسػػعديين مػػن مسػػألة الجالفػػة هػػد بػػا زلمػػد السػػويكم  ،
 .855ص ، 89، عدد7660الرياض 
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لياف العةمػػا  بسػػلياف القػػوارب عدم يسػػمي الّسػػيخ الّسػػاال ضػوا  حتػػم لػػوائهم،  قػػد  ػػاف زلمػػد الّعػ
العػيخ اف ينسػ  عالقػات حتػال، مػ  األسػّاف القصػد  اطمدىذا الموتر يف العالقات د   ،8كاحلواتة

األمر الػذم ،ماع العةمػا يياف تق، يف كجو اط كاؽل ،األتراؾ العةما يي كيغلاد قوة  ّرة منها يحراج
،كىػذا مػػا الػذم  كػػر يف ابميالػو كالػػمخل  منو ،جلػم عليػو  قمػػة السػلياف العةمػػا  سػليماف القػػا و 

بعدما بع  احد رجالو األقويا  "صاٌف الكاىية"الذم قّدـ   سو  ،ـ8775/ ىػ901سنةبال ع  حص  
طقػػم بػػو العصػػابة الػػا بعةهػػا الّػػاب ، كالميعلػػى ا ّػػو  ػػار مػػا اجلػػيش الّا ػػ )زلمػػد العػػيخ(، دمللمهػػ

كقد توجو ادلهػدم يا  ،بالربم ما حييمو كذ ائوادلهدم يالّ اّف احلقهم ما يمو،العايل،  ما  اف ما 
 7"تاركدا م" كتوق، "بمه لكاؿ"  هامجمو ا موعة كحّركا راسو كمللوه يا القسينيينية.

 عالقاتو مع الفرنسيين: -1
قويػػػة مػػػ   كصػػػالت  تكػػػا ذلػػػا عالقػػػات ا يّػػػدك اّنػػػ ،ةسػػػا بصػػػراعاهتا األكركبيػػػ ظػػػرا الىممػػػاـ  ر       

حي  ا يف امريكػػػػا اجلنوبيػػػػة،اهتوسػػػع قػػػد  ا ػػػػم منعػػػػغلة بم ،ادلغػػػرب يف عهػػػػد زلمػػػد العػػػػيخ السػػػػعدم
عديي دلػػرا ش  كبعػػد دخػػوؿ الّسػػ1ـ يف عهػػد ادللػػ  ال ر سػػي  ر سػػوا األكؿ8777احملػػم الربازيػػ  سػػنة 
عدم لي ػاكض زلمػد العػيخ الّسػ (J.pacquelon)كر يف اعمماد الماجر بػا يلوف اف  ر سوا األكؿ ي 

يف ،1( يف مقابػػ  ادلعػػدف الصػػاٌف لصػػناعة ادلػػدا  Létainبمركيػػد  ر سػػا بادلعػػدف األبػػي  )القصػػدير( )
دبلوماسي  ر سي يف ادلغرب بص ة رليػة  ػاف يف عهػد ادللػ   ىنػرم  حي تذ ر ادلراج  اف اكؿ  ةي 

 .ـ8755معيي القنص  برار سنة ، بالةال 
 ـ(:8759-8775عهد عبد اهلل الغالب) في اإلسبافالعالقات مع  -

،يف سياسػػة مهاد ػػة النصػػارل يا ابعػػد احلػػدكد،كيف زلاكلػػة منػػو ا ػػد   الغالػػم بػػاو بػػا ادلهػػدم       
لػى سػاح  اوػي  ، قد ىّم جيو و لمطرير الربغلػة عادلغربية الةائرة على سياسمو تل لمهدئة ادلعاعر 

كقد اسمياع قائده ابا تودة اف غللي الربتغاليي، لكنو سرعاف ما تلقػى اكامػر بػاؾ اوملػي  ،األطلسي
حتصػػ  ، كقػػد ذ ػػر اف الغالػػم يف امػػا ا تواجػػدىم ك مه ػػو اعػػاؼ بػػإحمالذلم لملػػ  الةغػػور حيػػ   ػػا وا

                                                           
1: 31صادلصدر الّسابق،زلمد الصغر با احلاج با عّد او الو را. 
1:تعريػػػم زلمػػػود علػػػي عػػػامر،دار النهضػػػة العربيػػػة لليّاعػػػة 1،طاليةاألتػػػراؾ الع مػػػانيوف فػػػي إفريقيػػػا الشػػػمعريػػػر سػػػاممم يلػػػا ،

 .111ـ، ص 1878كالنعر،بركت،
4

 R.Tomassy : Le Maroc et ses caravanes, ou Relations de la France avec cet empire, 

librairie de Firmin didot  frères, Paris 1845, p 115.                                                        
3  801، ص1عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،م.        
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مػ   اذ ػر اف سياسػة الغالػم كلعػ  مػا ادلناسػم اف.8ىديػة مجيلػة كامػواال طائلػة ما اجػ  ذلػ  علػى
 عنػػو صػػاحم  مػػاب الدكلػػة ىػػذا مػػا عػػرّب ك  عليػػو سػػخ   ئػػات  ةػػرة مػػا ادلغاربػػة،قدجلّم ادلسػػيطيي

 عدية بقولو :السّ 
غٌف مػػػا يقػػػع للمسػػػلمين كذلػػػك فػػػي صػػػحيفتو كعبػػػد اهلل المجػػػذكؿ فػػػي سػػػلطانو اليبػػػالي ب» 

كمللػػػػو زلػػػػ  ، صػػػػ  يف األمر لػػػػم ي ،امػػػػا الي ػػػػر  صػػػػاحم النرىػػػػة،7«المسػػػػلمين كصػػػػادؽ النصػػػػارل
 :بقولو ، العّ 
كلسػػػػ  أدخػػػػل فػػػػي عهػػػػدتها ألنػػػػي رأيتهػػػػا فػػػػي أكراؽ ىػػػػذه أمػػػػور شػػػػنيعة إف صػػػػح أنػػػػو فعلها »

 .1«مجهولة
ضػد عػدكه اللػدكد  ،كالمقػارب ،كالمعػاكف ، اف ؽليرىا الم ػاىمقد    ،كخبصوص عالقاتو م  األسّاف     

 قػد تنػازؿ لرسػّاف علػى ،1ائػريي كرجػاؿ اجلهػاد الّطػرمالدكلة العةما ية كما يسر يف ر اهبا ما اجلر 
 :مهف ما  صوالعّ  يف ىذا الي ر حجر بادس حىت يقي  اليريق على العةما يي،  قد  مم 

كيبيع لو البالد  ،7فكتب إلى سلطاف الٌنصارل كاتفق معو أف يجلي لو األدالة من حجر بادس»
بػػرأم مػػن الٌسػػلطاف الفاسػػد ككتب أىػػل بػػادس  كسػػكنتها النصػػارل]...[كيجليهػػا مػػن المسػػلمين

 0«يستنجدكنو  لعدـ علمهم بصنعتو سرا
طػمه علػيهم ابػ  تو  ، لػم ينجػدىم يف رػورهتم ،سػكيييو بػّ  اليػرؼ علػى معا ػاة ادلور يضا ة يا ا ّػ    

 يغضػػػػػم كػلػػػػػػرج حل ائػػػػػػو مػػػػػػا ككا ق علػػػػػػى طػػػػػػردىم مػػػػػا مػػػػػػدنم،ك   ذلػػػػػػ  حػػػػػػىت ال،مػػػػػ  اعػػػػػػدائهم
األنػدلس إلػى كأنػو استشػار معهػم أف يجرجػوا أىػل »هػوؿ يف ذلػ  مػا  صػو: قد  مػم ا األسّاف،

 .5«ناحية الغرب كيعمركا الٌسواحل
 

                                                           
1 " :عدد 8911،كزارة األكقاؼ كالع كف اإلسالمية،الكويم رللة الوعي اإلسالمي"،يف كادم المجازفعسر عسراف املد طو،

 .11،ص 771

118رلهوؿ: ادلصدر السابق،ص. 

419،ص نزىة الحادم في أخبار ملوؾ القرف الحادم صغر با احلاج با عّد او الو را :زلمد ال. 

311عسر عسراف املد طو :ادلرج  السابق،ص. 

4  ـ، ينظر عمار با خركؼ :ادلرج  8709ىػ/958احمّ  اإلسّاف حجر بادس الذم  اف بيد العةما يي يف سنة
 .878،ص8السابق،ج

5 :19،ص التكدمارتية الدكلة السعدية تاريخ ينظر رلهوؿ. 

6 16،ص   س ادلصدر. 
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 العالقات مع البرتغاؿ:-
اّمػػا عالقاتػػو مػػ  الربتغػػاؿ  قدسػػادىا المقػػارب خاصػػة بعػػد  ػػعور عّػػد او الغالػػم خبيػػر األتػػراؾ       

ادكا تقربػا منػو  للطػد مػا خيػر األتػراؾ الػداىم  مػ  العلػم الربتغػاليي يزد العةما ي يقاب منو  مػا افّ 
يخ كقػػد حضػػر ك ػػارؾ يف معظػػم ادل اكضػػات ؽلػػا ألبيػػو زلمػػد الّعػػاألاف عّػػد او الغالػػم  ػػاف الػػذراع 

المطضػػر حلملػػة قػػد حتػػدث ضػػد ك يخ كالربتغػػاليي لمهيئػػة السػػلم رية الػػا  ا ػػم بػػي ابيػػو زلمػػد الّعػػالّسػػ
 .8األتراؾ العةما يي

 :واجهة الغالب لتهديد األتراؾ الع مانيين بالجزائرم-

 ،كصػػداميو يف رلملهػػا ، ا ػػم عالقػػات عّػػد او الغالػػم مػػ  األتػػراؾ العةمػػا يي يف اجلرائػػر عدائيػػة    
سػػػػػػنة يخ علػػػػػػى يػػػػػػد األتػػػػػػراؾ بميػػػػػػاؿ ابيػػػػػػو زلمػػػػػػد الّعػػػػػػي  كمرد ذلػػػػػػ،بسػػػػػػّم العػػػػػػدا  اوكػػػػػػم بينهمػػػػػػا

 ػػمهّكؿ عمػػ  قػػاـ بػػو بعػػد بيعمػػو يف  ػػاس ىػػو ،7ي حلكمػػوـ،كاسػػمقياب اجلرائػػر ألخوتػػو ادلعارضػػ8775
مللػػػة  ،اال مقػػػاـ مػػػا قملػػػة ابيػػػو،كما  ػػػاد ػلقػػػق برضػػػو حػػػىت قػػػاد حسػػػا بػػػا خػػػر الػػػديا حػػػا م اجلرائػػػر

جمػادل  كفػي»1صدىا،قاؿ عنهػا صػاحم النرىػة: ـ ، كا الغالم ما8771ىػ/907عسكرية سنة 
ا حسػين بػن خيػر الػدين التركػي فػي جػيف األكلى من سنة خمسػة كسػتين كتسػعماية حػٌرؾ الباشػ

 من عمالػػة فػػاس فكانػػ  تػػو فألتقيا بمقربػػة مػػن كاد اللػػبنحفيػػل فجػػرج مػػوالم عبػػد اهلل لمالقا
 .«الدايرة على حسين فرجع منهزما

-8711)"حسػػي بػػا خػػر الػػديا" ّعػػد النصػػر الػػذم حققػػو عّػػد او الغالػػم علػػى مللػػة الّا ػػا       

يلػػػػػػػ  يا تنظػػػػػػػيم مللػػػػػػػة قويػػػػػػػة علػػػػػػػى تلمسػػػػػػػاف محػػػػػػػىت بػػػػػػػدا ي ،لػػػػػػػنيف موقعػػػػػػػة قػػػػػػػرب كادم ال (8778
عديي عليها رورة األىايل على حكامها مػا األتػراؾ كقد عر م تلمساف قّ  مللة السّ ـ 8706/ىػ901

كيّدك ذل  ا و بايعاز ما سلياف ادلغرب عّد او الغالم كاسمياعم قواتو الػدخوؿ يا ادلدينػة لكػا 
 .1 يليها "حسي با خر الديا"بسّم رجوع  مود  يها  ةرا  تسمي  الصّ 

                                                           
110اعّد الكّر  ّر :ادلرج  السابق، ص. 

1889،ص8عمار با خركؼ: ادلرج  السابق،ج. 

4: كينظر الرسالة الا بع  76،ص نزىة الحادم في أخبار ملوؾ القرف الحادم زلمد الصغر با احلاج با عّد او الو را.
 ـ، يّعره  يها بالنصر على األتراؾ، ينظر ذل  يف8771ىػ/907او الغالم يا حا م ازمور عّد او با املد بماريخ  هبا عّد

 Robert Ricard et Chantal de la Véronne : les sources inédites du histoire du Maroc, 

Archives et bibliothèques d Espagne, T II, Paris 1956,p445.                                                   
3816،ص8عماربا خركؼ: ادلرج  السابق،ج. 
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 فرنسا: عالقاتو مع-1

بالييّة كتعكس ذل  ادلعاىدة ادلربمة  ،كص م العالقات م   ر سا يف عهد عّد او الغالم      
ـ امضاىا ما 8779ىػ /900حا م   ار يف ناية رمضاف ،وفكا يواف دكبورب ،بي عّد او الغالم

ادلعاىدة على منمم  ر سا  تن ّ  (Vaez DAzevedo)  ايس دك ّيدكاجلا م ال ر سي الس ر
مقاب  منمم مينا  القصر ،كععر  رساف يكو وف حتم تصرؼ عّد او الغالم ، سمائة جنديا

 .8،كرعاية خاصة لل ر سيي يف ادلغرب ر سا، يضا ة يا تسهيالت  اريةغر لالصّ 
 ـ(:8750/8751)لٌسعدمفي عهد عبد الملك ا العالقات مع إسبانيا -8

حيػػػ  حػػػاكؿ ىػػػذا األخػػػر اف يّػػػ   ،عدم مػػػ  يسػػػّا يا حسػػػنة ا ػػػم عالقػػػات عّػػػد ادللػػػ  الّسػػػ    
بالربم ما اف األمر مػوالم عّػد ادللػ   ػاف قػد ،طيّة م   يليم الةا ،كدبلوماسية ،عالقات سياسية
العػرش مػا ابػػا اخيػو زلمػػد  ييلػم دعمهػػم كعػونم السػػاداد ،يف اجلرائػرالعةمػػا يي المجػمه يا األتػراؾ 

عدم  ػاف حػذرا ،لكا ادلراسالت الدبلوماسية بينو كبػي اإلسػّاف تػدؿ علػى اف عّػد ادللػ  الّسػادلمو  
 قػد سػارع يا مراسػلة  يليػم الةػا  كىػو مقػيم يف  ،كيف اظهر ذلم الود كالرضوخ ،األتػراؾكمموجسا ما 

الػػػػا  ا ػػػػم تقػػػػيم بّلنسػػػػية ك ارػػػػرت يف  (gasparo)اجلرائػػػػر برسػػػػالة سػػػػرية عػػػػا طريػػػػق اسػػػػرة  اسػػػػّارك
ـ يف  ػػػاة 8756ا مػػػوبر 81ىػػػػ/951م رخة يف مجػػػادل األكا ض الغػػػر  للمموسػػػ ،األحػػػداث يف احلػػػو 
مػا ادللػ   ،ك طػول الرسػالة ىػو طلػم العػوف كادلسػاعدة،كادلوقعة بػاحلركؼ الالتينيػة ،كالية العل  علي

سػػػالة عّػػػد ادللػػػ  لكػػػا كجػػػد تيمينػػػات عنػػػد بػػػالربم مػػػا ا ػػػو   يػػػرد علػػػى ر  ،اإلسػػػّا   يليػػػم الةػػػا 
(gasparo)عائلة اسػػّارك

7 ي يػػد اف ملػػ  يسػػّا يا تواصػػ   ،ـ8755مػػام88جػػواب مػػ رخ بمػػاريخكيف
 لػػو قػػد اعػػرب،ـ 8755 ي ػػرم مػػا   ػػس العػػاـ ام 7ينػػاير ك86مػػوالم عّػػد ادللػػ  بمػػاريخ  مػػ برسػػائ  

 1بعقد سلم معو ، يليم عا  رحمو كسعادتو ا يه
 ػاف يسػعى لػدل  يليػم الةػا  ،عّد ادلل اف يال  بادلغرب يمطرش سيّسميافالذم  اف  يف الوقم   
الكاتػم  ذ ػر  قػد ،لكا   يسػعو ذلػ ،العدكؿ عا قػرار احلػرب ضػد ادلغػرب يقن  ابا اخمو عا ألف

                                                           
1            .ينظر ادلعاىدة يف  صها العر  يفHenry de Castries:Op.Cit, T1, 1530-1660, France, pp178, 

181.  
 .120،ص 1ينظر عمار با خركؼ : ادلرج  السابق ،جللمريد ما اإلطالع ك 

1
Chantal de la veronne :les sources inédites du histoire du Maroc, Archives et   

bibliothèques d Espagne, T III, Paris 1956, p176.                                                                  

.124،ص1ينظر عمار با خركؼ :ادلرج  السابق ،ج  4 
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ـ الموافػػق 8750و فػػي سػػنة أنٌػػ»بقولػػو خبصػػوص عّػػد ادللػػ :صػػموي  بػػا سػػعدية بػػا د ػػاف  ماليهػػود
مػوالم عبػد الملػك قػدـ مػن الجزائػر علػى رأس جػيف قليػل مػن األتػػراؾ  أفٌ  عبريػة 7110لسػنة 

 .8 «للنصار اليعلن بعد ذلك الحرب المقدسة ضد 
 عالقاتو مع فرنسا:-1

األكركبيػي ارة األكركبية، ك ا  اف يػنه  مػ  طالعو الواس  على احلضيادلوا عّد ادلل  عا ؼ ري ع      
كذلذا السػّم،صلده يراسػ  ،األمػا كاالسػمقرارم ر ذلػك ّػقػد ؿ،ك كّ سػّمو احػااـ قػادة الدسياسة جديدة،ا 

الػػػذم  ػػػاف مػػػا  (Louis cabrette)اب  لػػػويس  ػػػابري ملػػػ   ر سػػػا ىنػػػرم الةالػػػ  عػػػا طريػػػق الّضػػػ
كيف زلاكلػػػة   الػػػّالدكؼلربه بموليػػػو حكػػػم ،لييلعػػػو علػػػى احػػػداث ادلغػػػرب ،جلرائػػػراصػػػدقا  عّػػػد ادللػػػ  يف ا

 Guillaume)مػػػ   ر سػػػا بعػػػ  السػػػ ر ال ر سػػػي قيػػػـو بػػػراردبلوماسػػػية منػػػو لػػػرب  عالقػػػات طيّػػػة 

Bérard)كبمػاريخ  يا ادلل  ال ر سي ىنرم الةال  يعلمو بربّمو يف عقػد حلػ، عسػكرم بػي الّلػديا
مّعػػوث مػػوالم عّػػد ادللػػ  يا  -ىػػػ، بعػػ  موسػػى بػػا عّػػد النػػو 917ـ/ربيػػ  األكؿ 8755مػػام 71

ي  ػد  يهػا ربّػة  (L Abbe de Lésleوؿ ال  دكليسػ ) ر ال ر سػي بسػينّرسالة يا الّسػ -يسينّوؿ
عالقػػػات كديػػة علػػػى بػػرار مػػا يوجػػػد بػػي ادللػػػ   ،يف المطػػػدث يا ملػػ   ر سػػػا عػػا ي عػػا عّػػد ادللػػ 

  .(2) لياف العةما ال ر سي كالسّ 
 :كالدكلة الع مانية الجزائرعالقاتو مع -1

،بي الػػوال  كاالعػػااؼ كالدكلػػة العةما يػػة عدم يف عالقاتػػو مػػ  اجلرائػػرتػػمهرجمم عّػػد ادللػػ  الّسػػ         
ـ بعػػ  عّػػد ادللػػ  8755،  ػػي مػػام ضػػم ادلغرب مػػا كبي اخلػػوؼ مػػا تيلعػػات العةمػػا يي،يادةبالّسػػ

كبيػػده ىديػػة  ينػػة قػػدرىا مئمػػا الػػ،  لياف العةمػػا  مػػراد الةالػػ مّعورػػو موسػػى بػػا عّػػد النػػو يا الّسػػ
ـ، جػدد  يهػا عّػد ادللػ  8755مػام 1ىػػ/حوايل 917كيف رسالة حتم  تاريخ اكاس   ص ر سنة .دك ا

مػا أنػا عليػو مػدين بػو :»كسػليا و كشلػا جػا   يهػا  كاعاا و بسػيادتو ،لياف العةما اممنا و ك كره للسّ 
كبما أف الكفار يحتلوف عديدا من المراكز الحصػينة علػى  ]...[لطاف فهو سيدم كسلطانيللسٌ 

                                                           
1

 George vayada:Un recueil de textes Historiques Judéo –Marocains ,instituts des hautes 

étudesMarocaines,NO 12,Paris,1951,pp 15,16,17. 
7 ترمجو لل ر سية  ا ياف،حتم عنواف          البحر الزخار كالعلم الطيارنا : مصي ى اجل،Fagnan :Extraits inédits 

relatifs au Maroc, alger1924,p350. 

 .123،ص1كينظر عمار با خركؼ :ادلرج  السابق ،ج 
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أف تسػػاعدنا فػػي  ةلطاف العاليػػة الٌسػػكنأمػػل مػػن ىٌمػػ فػػنحن نريػػد مهاجمتهػػا كالػػتجلص منهاأرضػػنا 
 .1... «تحقيق ىذا الغرض

عدم قػػد ربػػم عّػػد ادللػػ  الّسػػ افّ  يسمعػػ، منػػو م ذالػػىػػذا ادلقميػػ، مػػا الرسػػالة مػػا ا يالقػػا      
كحتمػػس يف المعػػاكف مػػ  األتػػراؾ العةمػػا يي يف صػػراعهم مػػ  اإلسػػّاف، كضػػّد الربتغػػاليي الػػذيا يػػدقوف 

عدم مػػ  األتػػراؾ العةمػػا يي ضػػد اإلسػػّاف   د ادلغػػرب، يال اف   وايػػا عّػػد ادللػػ  الّسػػطّػػوؿ احلػػرب ضػػ
يذ تنازعػػو الربّػػة يف بقػػا  حّػػ  الػػود ممصػػال مػػ  ادللػػ  اإلسػػّا   يليػػم الةػػا ،  ،يػػةتكػػا صػػادقة كجدّ 

يقلػػ  عػػا  كػػرة بػػرك  كػلػػاكؿ اف يسػػمميلو يليػػو، آمػػال اف يقنػػ  ىػػذا األخػػر ابػػا اخمػػو سيّسػػمياف بػػمهفّ 
جػردت اجلرائػر مللػة  ،عدمك صػرة لعّػد ادللػ  الّسػ 2ادلغرب كمد العوف ومد ادلمو   ادليالم بالعرش

على اف يد   عّد ادلل  ععرة آالؼ مةقاؿ ذىو عػا  ػ  يػـو تقضػيو  ـ1576ىػ/ 984عسكرية سنة
 ق984سػنة يف مػارس "الػر ا"عدم بقػوات زلمػد ادلمو ػ  اكػاف يسػمى عّػد ادللػ  الّسػاحلملة  ػمهلمقى 

 .3ـ كقد دارت الدائرة على جيش ادلمو    انـر8750
 : كمما تقدـ نستنت  

 عالقػػػات  ،بعالقػػػات ممعػػػعّة مػػ  القػػػول ادلعاصػػرة ذلػػػم اعديي قػػػد ارتّيػػو اف سػػالطي اكائػػػ  الّسػػ     
 ،ركبية خاصػة يسػّا يااأليخ الّسعدم كابنو عّد او الغالم  ا م طيّة يف ابلّها م  الدكؿ زلمد العّ 
يخ  ػػاف يػػر   اإل ضػػوا  كا ػػم ممعػػنجة كعدائيػػة بسػػّم اف زلمػػد الّعػػ هتمػػا مػػ  اجلرائػػر ابينمػػا عالق

زلمػد العػيخ مػا األسػّاب الػا اّدت يا يبميالػو   ياسػة الػا ي مهجهػاىػذه السّ  حتم حكم العةما يي
طػػاكؿ    يي قػػد كاصػػ  سياسػػة ابيػػو ادلعاديػػة للعةمػػا ابنػػو عّػػد او الغالػػماّمػػا  .ـ8775/ ىػػػ907سػػنة 

ربّػػة توجسػػو ك و ػػو مػػا  الػػذيا قملػػوا ابػػاه ك ػػذل   ،العةمػػا يي ي مقامػػا مػػاعقػػد حلػػ، مػػ  اإلسػػّاف 
علػػػى  عدم  قػػػد حػػػا را عّػػػد ادللػػػ  الّسػػػاّمػػػ ،وا  ادلغػػػرب كاذليمنػػػة عليػػػومػػػالعةمػػػا يي بػػػر اخل يػػػة يف يح

ليسػػاعدكه يف حربػػو ضػػد  ،خكالرضػػو  ر ذلػػم الػػّودهػػظكا ،عالقاتػػو الييّػػة مػػ  األركبيػػي كجامػػ  العةمػػا يي
 . اف يّمغيو منهمما   يف األخر علىقد حص  لذا   ابا اخيو ادلمو  

                                                           
1 766،ص8ينظر عمار با خركؼ:ادلرج  السابق،ج. 
1  س ادلرج  . 
4 897-891  سو،ص ص. 
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 المبحث ال اني:                                          
غرب المتوسط في أكائل ضفتي ؿ الدبلوماسية مع دكٌ ك  ياسيةالسٌ للعالقات  البدايات األكلى

 العلويين.الٌسالطين 

 ـ:8096ىػ/8676كلة العلوية الشريفة تأسيس الد-8
ك اطمػػػػة  ارؼليػػػػة يا علػػػػي بػػػػا ا  طالػػػػميرجػػػ   سػػػػم األسػػػػرة العلويػػػػة  مػػػػا ا ػػػػارت ادلصػػػادر المّ      
اب  ك ػػاف ذلػػ  يف القػػرف الّسػػا قاسػػم، بػػؿ مػػا جػػا  مػػا ىػػذه األسػػرة ىػػو ادلػػوا حسػػا ،كاكّ 8الرىػػرا 
جػػد  ـ1589ىػػػ/997ري،ا علػػي الّعػػمػػو لل  ػػافك  كاسػػموطا سجلماسػػة/الةالػػ  ععػػر ادلػػيالدم اذلجرم

 كاف اىػػ  سجلماسػػة كسػػائر ،كلػػو يف   ػػوس ادلغاربػػة منرلػػة ،،مواق، معػػر ة يف اجلهػػاداألسػػرة العلويػػة
،ك  تقمصر مكا ة الرجػ  علػى ادلغػرب  قػ  بػ  تعػدهتا 2بالد ادلغرب يقصدك و يف ادلهمات كاألزمات

،كقػػد بعةػػوا يليػػو ب مػػول مػػا علمػػائهم دلػػا عّػور يليهمهػػا بػػو ،كطلّػػوا منػػو الالػػا اسػػمنجد اىل يا األ ػدلس
ل ازديػاد   ػوذ مهدّ  ػ،3،م ادىا اف العّور للجهػاد ا ضػ  مػا احلػ عوا بو ا و عاـز على الموجو للط ل

، ك ػاف منػو ادلعػركؼ بػمه  دميعػة "ماليلا  حسػوف الّسػ"يا  ػوؼ  ،ري، كمكا مػوادلوا علي با العّ 
 "ري،الّعػعلي "خبيورة ادلوا  ،ك عر ابودميعةكسجلماسةوس كدرعة سّ اسموا على الىذا األخر قد 

،حػػىت يزدرهتػػم اس كضػػيقوا عليهم كا معاملػػة النّػػاقػػد اسػػ ػػاف جنػػد ا  حسػػوف ك 1 قػػرر اعمقالػػو كسػػجنو
 ّػػػػػػػػايعوه بسجلماسػػػػػػػػة سػػػػػػػػنة  "زلمػػػػػػػػد"ابنػػػػػػػػو ادلػػػػػػػػوا سجلماسػػػػػػػػة علػػػػػػػػى بيعػػػػػػػػة اىػػػػػػػػ   ػػػػػػػػمهمج   العيػػػػػػػػوف
 .7ـ8016ىػ/8676

                                                           
1: كينظر النسم العلوم  .711،ص نزىة الحادم في أخبار ملوؾ القرف الحادم زلمد الّصغر با احلاج با عّد او الو را

كما  61،ص65للناصرم،ج اإلستقصاءكما بعدىا،كينظر ايضا  75" أل  العّاس العلوم،صاألنوار الحسينية"يف 
 ، حتقيق كلدم ادل ل،.8970بعدىا،ط

7ما رمضاف سنة 81سمياع ابنو ادلوا زلمد اف ي   اسره ،ليقضي بقية عمره يف سجلماسة،يا اف كا مو ادلنية يف ا
 .81،81،ص ص 5املد با خالد الناصرم : ادلرج  السابق ،ج سـ.ينظر ابو العّا8071ىػػػػػػ/8609

461،69،ص ص 5،  س ادلرج ،جنظر ىذه ال مولي. 
3769،ص8955، مكمّة األصللو ادلصرية،القاىرة8،طالمغرب العربي الكبير ريخ:تااجلم   وقي عيا او. 
4م يرتّد عنو اىلها، كىاجم تلمساف ا ةر ،ـ8076ىػ/8606كب اس سنة  8018ق/8676بوي  باحلكم بسجلماسة حوايل

ّعػػػػػػػػػرقي سػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػا مرة، ػػػػػػػػػاف يمممػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػعّية  ّرة،تػػػػػػػػػويف مقمػػػػػػػػػوال، يف معر ػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػد اخيػػػػػػػػػو الر ػػػػػػػػػيد بمه كػػػػػػػػػاد يف ادلغػػػػػػػػػرب ال
 .88:ادلصدر السابق، صـ،ينظر عنو زلمد الضعي، الرباطي8007ىػ/8657
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بعد معارؾ طاحنة  عّم بداية تمهسيس الدكلة العلوية ،ىي  زلمدادلوا اريخ مّايعة كيعمرب ت       
ت ا مهم باسميال  ادلوا زلمد على درعة كاعماذلا،كادّ  ري، كا  حسوف" بودميعة"العّ  بينو كبي 

كعم  على بس    وذه على باقي  ،اس حولو كذاع صيموالم اؼ النّ  ىذه اال مصارات يا ازدياد
 .8لية  لها يف يد حا م كاحدادلغرب حىت تموحد السّ اجرا  

 االصطداـ بالدالئيين :-1

ا  عّد او زلمد احلاج كاجو زلمد با العري، الدالئيي بقيادة زعيم الراكية الدالئية      
،كزح، زلمد احلاج كمكناسة كسال 1اممد يا  اسقد ك اف   وذه يف ذل  الوقم 7الدالئي

،كالمقى ـ8010ىػ/8607تا ياللم على راس جيش ضخم ما الرببر يف اكائ  عاـ الدالئي يا 
كاباح  مدينة سجلماسةكدخ  احلاج الدالئي  1ري،العّ با اجلمعاف يف كقعة القاعة  مهنـر زلمد 

لمم بي الير ي على اقمساـ مناطق الن وذ، جعلوا ك بعد مدة ّت الصّ  ،للرببر اف ي علوا هبا ما يعا كف
بعد ىذه اذلرؽلة ك 7كما  وؽ ذل  ما الّالد خاصا بالدالئيي ،العيا ي للموا زلمدوؿ جّ  ما ح
  ما  اّ ، مهسموا على كجدة ،رقية ما ادلغربري، يا األقاليم العّ العّ با ا ظار زلمد  ما ه

 .0العةما يي األتراؾك ا م يف تل  ال اة حتم سييرة  ،الغارات على تلمساف

 : ين األخوينراع بالصٌ -1
ما بيعة اخيو زلمد ك رؿ ،اف تنص  بعد ك اة ابيو،ري،العّ با زلمد  اخادلوا الر يد    يلّ      

 ،بي األخويا معر ة ل يا  عوب شلا ادّ ،ربكدعا لن سو حا ما على  رؽ ادلغ،مدينة كجدة

                                                           
1:عدد خاص بعيددعوة احلق ادلغربية،  يف رللة "الدكلة العلوية المغربية :النشأة كاالستقرار كاالستمرار"زلمد العر  العاكش، 

 .167العرش،ص
1ـ ،بػدات مهػاـ زلمػد احلػاج 8719ىػػ/995ر الدالئي، كلد يف الدال  عػاـ ىو زلمد احلاج ا رب ابنا  العيخ زلمد با ا  بك

ـ ، بوي  على راس 8010ىػ/8610السياسية كاحلربية يف حياة كالده، الذم  اف يعممد عليو يف ادلهمات، كبعد ك اة كالده سنة 
 .808،801ـ لجنطالع ا ةر ينظر زلمد حجي: ادلرج  السابق،ص ص8078ىػ/8608الراكية سنة 

461عّد العرير بنعّداو:ادلرج  السابق،ص. 
3

Archive Marocaine: Chronique de la Dynastie Alaouite du Maroc, traduite par Eugene 

Fumey, publication de-là Mission Scientifique du Maroc ,vol 9,Ernest Leroux ,Paris 1906, 

p22. 
4788ابق،ص : ادلرج  الساجلم  وقي عيا او. 
5: 0،صالترجماف المعرب عن دكؿ المشرؽ كالمغربابو القاسم املد الريا. 
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ر يد منا سا ازاح ال كبذل 8ـ8001ػ/اكت ق8657عاـ يف زلـر ،ري،اس رت عا مقم  زلمد العّ 
 .كاسمخل  ادلغرب لن سو راعقويا لو على احلكم ما الصّ 

 : ؿ مع إيالة الجزائرعالقات محمد األكٌ -1

مللة عسكرية  يعود يا،م  ييالة اجلرائر ؿلياف زلمد األكّ سّ ؿ يحمكاؾ مّا ر للاكّ   اف          
،يرر ذل  بع  7تلمسافرقي ما اج  اسمخالصو ما احلكم العةما  كمهامجمو ضلو ادلغرب العّ 

 ك ا م الّس ارة ،ؿيا ادلوا زلمد األكّ  ـ8071ىػ /8601بس ارة بماريخ منمص، رجم 1املد با ا
كاحلاج زلمد با  ،علا ال قيو عّد او با عّد او الغ ارك  ،ما ارني ما  ّار علما  اجلرائر تممهل،

 .1األتراؾكارني ما رجاؿ الديواف ،عّد العايل احلضرم ادلربناكم

 : ـ8071ىػ /8601ؿباشا إلى محمد األكٌ  رسالة أحمد-أ

إف حفيد موالنا علي كسيدتنا البتوؿ ككلد موالنا الشريف بن موالنا علي كبعد »كشلاجا   يها:
كذلك ]...[فقد كاتبناكم من مغنى غنيمة المقيم كالظاعن كالزائر رباط الجريد مدينة الجزائر 

منحكم ىمة كىيبة الجود كالحلم كالسماحة كأختار لكم عنواف  أف الوىاب سبحانو كتعالى
كن فاتكم سٌر الرأم كالتدبير خرق  على اإليالة العصمانية سجلماسة لعليها في الصوف 

جلباب صونها الجديد من كجدة األبلق إلى حدكد الجريد فجيب  عنا أخالؽ 
 .7...«مشني  الغارة العشواء على بني يعقوب فحسم  رسمه]...[كأحالؼ

                                                           
1   69 ا ػم ادلعر ػػة قػرب مكػػاف يسػػمى ا كػاد  اسػػمقرت اّكؿ رصاصػػة يف ضلػر "ادلػػوا زلمػد" ليسػػق  قمػػيال، كذلػ  يػػـو اجلمعػػة 

 .18،ص 5لسابق ،جاملد با خالد الناصرم : ادلرج  ا سابا العّاـ ينظر 8001ىػ/ 8657زلـر 
1  جمهػػرة التيجػػاف كفهرسػة اليػػاقوت كاللؤلػػؤ كالمرجػػاف فػي ذكػػر الملػػوؾ كأشػػياخ المػػولى ابػػا القاسػم بػػا املػد الريػػا :ينظػر

 . 861ـ،ص  7661،دار الكمم العلمية،بركت لّناف،8،تقدّ كحتقيق عّد ا يد حيايل،طسليماف

4
 
حسي با رجػم   ػاكش ـ ينظر  عنو، 8077ـ يا 8071جلرائر ما سنة توا املد با ا ادلعركؼ باسم "تو اف" حكم ا

،بيػػػػػػػم 8،مجػػػػػػػ  كاعمنػػػػػػا   ػػػػػػػارس  عػػػػػػواف،طتقييػػػػػػػدات ابػػػػػػػن المفتػػػػػػي فػػػػػػػي تػػػػػػاريخ باشػػػػػػػوات الجزائػػػػػػػر كعلمائهػػػػػػا:بػػػػػػا ادل ػػػػػػا
ا ينظر . بينما ذ ر ابا زيداف اف الذم بع  الرسالة للّسلياف ادلغر  زلمد األكؿ ىو عةماف با 71ـ،ص7669احلكمة،اجلرائر

 .801،ص 1،ج إتحاؼ أعالـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناس عّد الرملاف با زيداف:
3 :سليوط،مكمّػة الدر المنضد الفاخر ألبناء موالنا علػي الشػريف مػن المحاسػن كالمفػاخرزلمد با عّد القادر الكػردكدم،

 .81 كرقة 8/ 6 76م سسة ادلل  عّد العرير،الدار الّيضا  ،ادلغرب  قيد رقم 
4 ،71، 76،77زلمد الضعي، الرباطي:ادلصدر السابق،ص صينظر الرسالة  املة عند. 
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 الرسالة تعكس بوضوح  وؼ اجلرائر ما زلاكلة توسعات السلياف ادلغر  زلمد األكؿ على       
كيكّ، عا ىذه الغارات الا و يمخلى لعلّ  ،كيذ ره بنّ  اخالقو كبنسّو العري، ،حساب اجلرائر

 يعنها على األقاليم اجلرائرية.

 :ـ8071/ق8601 أحمد باشا ؿ على رسالةرد محمد األكٌ  -ب

عّػػارات    ىاحمػوت علػلػػا ا يليػو ك با ػا اجلرائػرعػ  هبػػا الػا برسػػالة المػا  ؿبمػاظ زلمػد األكّ ي      
يا با ػا  برسػالةشلػا د ػ  بػو، اف يّعػ   8...«بػالطوب الحجر ال يدؽٌ  كقولكم إفٌ »:يمقّلها  قولػو

 ـ جا   يها:8071جويلية 87ىػ/8601بماريخ اكاخر  عّاف اجلرائر 

جمػػرة الصػػبرعلى  تلمسػػاف مػػا آثػػارىم إال جػػوركم فػػي األمػػواؿ كالبنػػين مػػع مكابػػدتهم إف آؿ»
بسػػط الجطػػوب تيقنػػا أف  إف الحجػػر اليػػدؽ بػػالطوب كالجػػاطف اليطػػأ مسػػير السػػنين كقػػولكم

حػػػػن أعػػػػرؼ مػػػػنكم بأصػػػػناؼ البػػػػاركد  السػػػهم كالػػػػرمح ال يقومػػػػاف بقػػػػوة الكبريػػػػ  كالمػػػدافعوف
 .7...«كالمدافع

 :ـ8071 /ىػ  1065 م الحدكداالتفاؽ على رس-ت

 زلمػػػد بػػػا تقنػػػ  افّ 1كعلػػػى راسػػػها ابػػػو الصػػػوف اوجػػػوب احلضػػػرم ةاسػػػمياعم الّعةػػػة اجلرائريػػػ      
 :ي، العلوم ب كرة احلدكد قائلة لور العّ 

مر سلاطّػػة الّضػػمعممػػدة يف ذلػػ  1...«ؾ كتقػػف عنػػد حػػدؾنحػػن جئنػػا لتعمػػل معنػػا شػػريعة جػػدٌ »
 ك كحتػاكؿ يقناعػػو ،ركػػم األتػراؾ العةمػا يي يف اجلرائػػليػم القّائػػ  ضػد حلممنعػػو مػا تمه اإلسػالمي  يػو،

 -يقصػد النػو-ه  مػا  ػاف جػد ،ف مػا ي علػو حػراـ ال غلػوز يف مػذىم مػا مػذاىم ادلسػلميمهره بػتذ ّ 
 .7ػلارب ادلسلمي كال يمهمر بنهم ادلسمضع ي

                                                           
1 .ام اّف األتراؾ يف اجلرائر اقويا   احلجر الّصواف، كاّ   ايها الّسلياف، ضعي، ضع، الّيوب اماـ احلجر الّصلد 
177زلمد الضعي، الرباطي:ادلصدر السابق،صينظر الرسالة  املة عند. 
4 ىو احد ادبا  ك قها  اجلرائر كيّدك ا ّو  اف  اتّا يف الديواف الا ي باجلرائر، كىػو الػذم املػى علػى الو ػد الرسػالة الػا كجهػم

، 8،دراسػة كحتقيػق ر ػيد الراكيػة، طالبسػتاف الظريػف فػي دكلػة أكالد مػوالم الشػريفالريػا : ميا ادلوا زلمػد ينظػر ابػو القاسػ
 .17علوية، ميّعة ادلعارؼ اجلديدة،الرباط،صمر ر الدراسات كالّطوث ال

3 :801،807،ص ص 1ج ،إتحاؼ أعالـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناس عّد الرملاف با زيداف. 
470،ص5ابو العّاس املد با خالد الناصرم:ادلرج  السابق، ج. 
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 لصر و عا اجلرائر بقوذلا:على ادلنيق العقلي  اف تر ر ، ارة اجلرائرية ما حاكلم السّ      

 الذين ىم في كسط البالد كإف كاف غرضك رغرضك  في الجهاد فرابط على الكفافإف كاف »
 فال يكػن عليػك فػػي يهػا كاسػتعن بػالرحيم الرحمػاففػي االسػتيالء علػى دكلػة آؿ ع مػاف فػابرز إل

ة ادلعػا   الػا  ا ػم ،ك اف مضيرا ألف يقمن ،  ميجري،با العّ  اقمن  ادلوا زلمد،8...«ذلك مالـ
 احلدكد م  اجلرائر بعد اف  مم لوايل اجلرائر مايلي:ترسيم ، وا ق على ما    جا مقو تيوّ 

كأكقعونػػا فػػي   انتصػػركا بنػػا علػػى أعػػدائهمفػػي ىػػذا المحظػػور إال شػػياطين العربكاهلل مػػا أكقعنػػا »
أعػرض بعػد   تعػالى المعصية اهلل كأبلغناىم غرضػهم فػال حػوؿ كال قػوة إال بػاهلل كإنػي أعاىػد اهلل

ي أعطيكم ذمػة اهلل كرسػولو القطعػ  كادم التافنػة إلػى  كإنٌ ا اليـو لبلدكم كال لرعيتكم بسوءىذ
 .7...«ناحيتكم إال فيما يرضي اهلل كرسولو

كىػػي تعيػػي ،ـ8071 /ىػػػ  1065 مهمػػة سػػنة ةكبػػذل  رجعػػم الّعةػػة الدبلوماسػػية اجلرائريػػة بنميجػػ     
يف دائمػػػا، كاعمػػػربكه اةابػػػة يت ػػػاؽ حػػػوؿ احلػػػدكد بػػػ  يعممػػػدكه  طجػػػة ا ػػػهركىا،1احلػػػدكد بػػػواد الما نػػػة

 لموس  ادلغر   رقا.ا زلاكالت

 :عالقات المولى الرشيد مع الجزائر-9

احيا ػا  العالقات اجلرائرية ادلغربية يف عهد ادلوا الر يد بػي المػوتر حينػا كالسػالـ احلػذر تراكحم      
اعقاب ك ػاة ادلػوا زلمػد كجلػوس اخيػو ادلػوا  كيف ،وس   رقالر يد يف المّ بسّم ربّة ادلوا ا اخرل،

الر ػػػيد علػػػى  رسػػػي احلكػػػم، كجهػػػم اجلرائػػػر بعةػػػة دبلوماسػػػية يا مػػػوالم الر ػػػيد تيلػػػم منػػػو اف ال 
ادلػػوا  قػػد بػػي اجلرائػػر كسػػم االت ػػاؽ الػػذم ع  كىػػذا م ،يسػػممم جليعػػو بالموبػػ  يف األراضػػي اجلرائريػػة

كقّػ  باإلت ػاؽ  كآرػر االسػمقرار األمر  مهذعا الر يد لذل  1 العهد على ذل يو  الذم اعيىك  زلمد
  ادلرـب على ترسيم احلدكد.

                                                           
1 70،ص5ابو العّاس املد با خالد الناصرم:ادلرج  السابق، ج. 
1لية رللػة مكناسػة"يف  ـ85-ـ 80ق/88-ق86البعد الحدكدم في عالقػة المغػرب بػأتراؾ الجزائػر ؽ : "قدكر بوزيا ،

 .50ـ، ادلغرب، ص 1،8991العلـو اإل سا ية،عدد
4.ىو احد األكدية يف اجلرائر يّل  طولو مائة كسّعوف  لم ،يوجد يف مشاؿ برب اجلرائر يف كالية تلمساف 
35ادلرجػ  السػابق،ج:.كينظر  ػذل  ،ابػو العّػاس املػد بػا خالػد الناصػرم87، ص9رج  السابق،م  عّد اذلادم المازم : ادل ،

 .88،صالدرر الفاخرة بمآثر الملوؾ العلويين بفاس الزاىرة: عّد الرملاف با زيداف . كعا ترمجة  ادلوا الر يد ينظر،06ص 
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 :عالقات موالم الرشيدمع فرنسا-7

ـ، قػػػدـ يا ادلغػػػرب 8000ك اريػػػة،  ي عػػػاـ  ،ربػػػ  مػػػوالم الر ػػػيد مػػػ   ر سػػػا عالقػػػات سياسػػػية     
ييلػم  ،ذاؾ يف تازايـو ك اف ادلوا الر يد (Lauranne Afergice)"ركالف ا رجس"الماجر ال ر سي 

ك ػاف قػد كجػو يليػو  مابػا سػابقا ييلػم  يػو ،8منو اإلذف لّنا  زل  للمجارة بالري،  واحي كادم  كور
كذ ػػر  يػػو اف بيػػده  مابػػا مػػا ملػػ   ر سػػا  ل ػػو بمقدؽلػػو للسػػلياف  مهمنػػو  ،ك ارتػػو ،األمػػاف عػػا   سػػو

 .7م  بضاعموكعي لو سمي بعرا حل ،الر يد
 ـ:8007نوفمبر  84رسالة الملك لويس الرابع عشر للمولى الرشيد -أ

لياف ادلػػػػوا الر ػػػػيد رسػػػػالة  ػػػػ  المجػػػػارة بعػػػػ  ادللػػػػ  ال ر سػػػػي لػػػػويس الرابػػػػ  ععػػػػر يا الّسػػػػ      
إلػػى الشػػريف العظػػيم مػػوالم الرشػػيد فاف مػػا »:جػػا   يهػػا شلػػاكاألسػػرل كربػػ  عالقػػات طيّػػة معػػو ك 

تكم من أنها تقتبل إقتباال حسنا كل من تشرؼ بالوصوؿ إلى أعتابكم حقق لنا نسمعو عن جالل
سػعيا فػي  الػذم أكفػدناه إلػيكم (Lauranne Afergiceستقبلوف بفرح التاجر"ركالف أفػرجس")

 كقػػد كلفنػاه أف يعػرض علػػيكم قضػاء كػل مػػا يجصػكم مػن مملكتنػػا ربػط عالئػق الصػداقة معكم
فػػػتح بػػػاب التجػػػارة بػػػين رعيػػػتكم كرعيتنا كقػػػد أذنػػػا  كأف يكلمكػػػم فػػػي شػػػاف أمػػػور أخػػػرل كفػػػي

 أف يؤسسػػوا شػػركة  (Lauranne Afergiceك"ركالف أفػػرجس) ( Michelle) للتػػاجرين ميشػػاؿ
مػػػن أعيػػػاف دكلتنػػػا فنطلػػػب مػػػنكم أف تسػػػاعدكىما علػػػى ذلك كإننػػػا مسػػػتعدكف إلعطػػػاء دالئػػػل 

كنسػأؿ اهلل أف يػديم عػزكم  المحبة ك االحتراـ اللذين نضمرىما لجاللتكم كىذا ما نريده مػنكم
 .1...«كأف يجعلكم  سعداء أكال ك آخرا

ّػة مػ  ادلػوا  الرسالة تّّي اف ادلل  ال ر سي لويس الراب  ععر  اف يسػعى يا ربػ  عالقػات طيّ      
 الر يد    تسهيالت  ارية كاخرل سياسية لل ر سيي يف ادلغرب .

 :ـ8000"سبتمبر Attrouper"سفارة أطركبر-ب
 يا سػػػػ ره بػػػػاجلرائر اطركبػػػػر1(Vincennes)بػػػػ  ععػػػػر مػػػػا مدينػػػػة " ػػػػاف سػػػػيا مػػػػم لػػػػويس الر      

(Attrouper)ييلػػم منػػو اإلعا ػػة العسػػكرية  ،بالموجػػو بػػرا اك مػػرا يا ملػػ  تا ياللػػم مػػوالم الر ػػيد

                                                           
1 دلموس  ،برب مدينة احلسيمة. لم،يصم يف الّطر األبي  ا06يق  يف الري، مشاؿ ادلغرب،طولو 
1 51،ص  1،ج إتحاؼ أعالـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناس الرملاف با زيداف:عّد. 
4 50، 57  س ادلرج  ،ص ص. 
3 ّرقية لّاريس،يف يقليم  اف دكرماف.مدينة  ر سية تق  يف الضواحي الع 
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 سي كحصار األسيوؿ ال ر يكوف حصار ادلوا الر يد ذلا برا،ك  ،حلصار طنجة الا  ا م بيد اإلصللير
   تكا تل  ادلراسالت الوحيدة الا  م ك  8مرا كلكا الس ر   غلد سّيال للذىاب دلوالم الر يد

مػػا اخػرل رسػػالة جهػم ، قد ك لياف مػوالم الر ػػيدكبػي الّسػػ ،  ععػػربػي ادللػػ  ال ر سػي لػػويس الرابػ
 .7 ـ8000سمرب دي لػ ادلوا ق ق8655مجادم الةا ية 86قصر ساف جرماف يا الر يد م رخة يف لػ 

 :ـ8051فيفرم  11 في (Samuel Roy)ركم سفارة صامويل-ت
، يا الر ػيد ػلمػ  (Samuel Roy)"  ركم اموي صػاك د لويس الراب  ععػر مػا بػاريس مّعورػو "    

،كرب  ات ػػاؽ بػػي الّلػػػديا لمّػػادؿ األسػػرل ال ر سػػػيي وبػػا يف  ػػػمهف بعػػ  األسػػرل ال ر سػػػييمعػػو مكم
مقابػ  ععػرة مػا األسػرل  ،سال، كقد  ل و اف يسلم ععرة مػا األسػرل ادلغاربػةالذيا اسركا ما اى  

مػػا الػػوزير  ك ػػاف ادلكمػػوب موقعػػا ، ػػارة  ر سػػا يف ادلغػػرب ال ر سيي،يضػػا ة يا الممػػاس تػػمهمي كملايػػة
،يال اف ابا زيداف يقوؿ  قال عا الكو م دك اسام اف ىذا ادلكموب   يص  يا يد ال ر سي  ولّر

 .1.ـ8057ا ري 69ىػ/8615ذك احلجة ما سنة 88أل و تويف يف مرا ش يف  ،الر يد
 :1عالقاتو مع جمهورية جنوة-0

العالقات بي ادلغػرب يف عهػد الر ػيد  افّ ،(Mouette)موي  ال ر سي اكرده األسر  شلايّدك          
و  قػػد احلػػرب بػػداربسػػّم مػػا يػػرب  عالقػػات دار اإلسػػالـ  ،جنػػوة  ا ػػم ممػػوترة كممعػػنجة مجهوريػػةك 

اقة عنػػوة احػػد ا ػػهر قػػادة   مػػا سػػجا األ ػػغاؿ الّعػػطلػػم اىػػ  تيػػواف مػػا ادلػػوا الر ػػيد اف ؼللّػػ
الر يد اليلم، كبعػ  بمهحػد معاك يػو  لبّ كقد ،الذم اسره اجلنويوف "ابا حدك"يد لسّ اجلهاد الّطرم ا

ك  ػاف  –ادلملكػة ادلغربيػة عميػ  اسػراىم يف  "ابػا حػدك"ما اليهود للجنويي ليقػاح علػيهم اسػمّداؿ 
،مقابػػ  يطػػالؽ ادلػػوا الر ػػيد اف يّعػػ  ذلػػم  لّا لياف، كطلّػػوا مػػا الّسػػ ر ضػػوا ذلػػ  -عػػددىم قلػػيال

رػار ىػذا المصػرؼ ادلسػرؼ يف   ػمه، لّام ال يعمػربكف ادلسػلم  يال ّ ّنػمظهريا بػذل  ا، "ابا حدك"سراح 
و  اممػػػػػػػن  عػا حتريػػػػػػر مػا حتػم  الر ػيدلياف ادلػوابضػم الّسػ ،لكالباحمقار ادلسػلمي كمسػاكاهتم بػا

 .7مسيطي ميلقا مهما  اف الةما ػلرر امّ  االّ ،على   سو مقسما كآا،يديو ما اسرل ادلسيطيي

                                                           
1 :15،ص  1،ج اضرة مكناسإتحاؼ أعالـ الناس بجماؿ أخبار ح عّدالرملاف با زيداف. 
1  01، ص 9ينظر عّد اذلادم المازم : ادلرج  السابق ،م. 
4 59،ص 1،ج إتحاؼ أعالـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناس الرملاف با زيداف:ينظر عّد. 
3 ،ا ػم دكلػة مسػمقلة مػا يحدل الدكيالت اإلييالية ادليلة على الّطر األبي  ادلموس  على الّساح  الّعمايل الغػر  إليياليا

 ـ .8595ـ يا 8667
4  18ينظر األسر موي  : ادلصدر السابق،ص. 
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 :عالقاتو مع إسبانيا-5

ها ما احلػي ، ميجة الغارات الا  اف يعنّ م الر يد م  يسّا يا مموترة جدا ا م عالقات موال      
8بيػػدرك لػػوبيسيا ا خػػر 

 (Pedro Loupais) يػػة ال اصػػ  بػػي مدينػػة ، علػػى اىػػايل حػػدكد قلعػػة ملو
اتػو علػى بار  كيف يحػدل،مػمهماليكو وا يف ،علػى اال سػطاب لقمػم اجلّػاؿ، قد اربمهم تلمساف ك اس

 سػػػر بػػػػذل  كاخػػػذكه يف اباللػػػو للسػػػلياف الر يد،لػػػو  مينػػػا  ػػػمهكقعوه اسػػػرا مػػػ  اخيو، صػػػّوا األىايل،
 مػػػا "مػػػا  احليػػػاة "اخلمػػػر اك  بّيػػػ بسػػػّم اهتامػػػو  يمػػػا بعد،،ليقملو ه دلػػػدة سػػػم سػػػنواتر اسػػػ،ك كابمه 

 .للمغاربة 7يسميو األسر موي 

  ما  صو : .1ـ8058سنة  ذ ر األسر موي  حوؿ مقم  قائد مدينة مليلة 

الشيء يستحق الذكر في شدة موالم رشيد من الميتة المفجعة كالمجيدة لفارس إسػباني »... 
الح التػػي يحتلهػػا الملػػك عى "دكف بيػػدرك لػػويس" كػػاف قائػػدا عامػػا لفرسػػاف مليليػػة مركػػز الٌسػػيػػد

الكاثوليكي على حدكد قلعية كاقعة عند مصب نهر ملوية الفاصل بين مملكتي فػاس كتلمسػاف 
كلمػػػا كػػػاف ىػػػذا القائػػػد فػػػي أغلػػػب األحيػػػاف يشػػػن الغػػػارات علػػػى بربػػػر ذلػػػك اإلقلػػػيم كيأسػػػرىم 

نصػبوا لػو   علػى اإلنسػحاب إلػى قمػم الجبػاؿ ليكونػوا فػي مػأمن لكػنهم جماعات فإنٌو أرغمهػم
في األخير كمينا بمساعدة أىل الريف  كىو إقليم مجاكر  ك أسركه مع أخيو الذم كاف خليفتو 
بعد أف بالغا المجهود في الدفاع بشجاعة مدة طويلة  ككاف في استطاعتو أف يفر لو أراد ذلػك  

ذين إرتقوا بمزية  لكنو لم ير تػرؾ أخيػو الػذم كػاف جريحػا  كيحبػو كما فعل الك ير من رجالو ال
لكػػن عامػػل الريػػف أكقفهػػم  كنظػػرا   أك ػػر مػػن نفسػػو  أراد البربػػر أف يفتكػػوا بػػو لألخػػذ ب ػػأرىم

إلعجابو "بدكف بيدرك" أكاه في خيمتو كأمر أف تضمد جركح أخيو بكامل العناية كمنذ يـو الغػد 
 .1...«ا إلى الملك سار بهما في طريق فاس ليقدمهم

                                                           
1  قائػػد  رسػػاف مليلػػة اإلسػػّا   ػػاف قائػػدا عامػػا ل رسػػاف مدينػػة مليلػػة ادلغربيػػة اوملػػة   ػػّا العديػػد مػػا اذلجمػػات علػػى ادلغاربػػة كيف

 .11سر موي  : ادلصدر السابق،صيحدل الغارات ّت اسره  كالذىاب بو يا السلياف ، ينظر األ
1  11  س ادلصدر، ص. 
4  يرل األسر "موي " اّف معاملة ادلوا الر يد لرسرل ادلسيطيي بقسوة يعود يا األخّار الا تص  يليو ما األسرل ادلغاربة يف

أيجوز أف يعامل إخواني ىكذا في أركبا » يسّا يا كاركبا عامة كالذيا يعا وف ما العن، الّعديد  قاؿ ا و صاح ذات مرة قائال:
 .17ينظر   س ادلصدر،ص «كيكوف ىؤالء الكالب المسيحيين في عيشة راضية؟

3  11  سو،ص. 
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 ادلممعا يف الن  الذم  مّو األسر موي ، يمضمم لنا جليا، تمهرره العديد مػا احلادرػة ادل جعػة        
كتعكػس عواط ػػو  (Pedro Loupais) بيػدرك لػوبيس بالنسػّة يليػو كالػػا اكدت بمهسػر القائػد اإلسػػّا 

 كتعصّو الدي . ،ادلسيطية
 يمكن القوؿ: ـتقد اكمم
الٌسػػػػالطين أكائػػػل  غػػػرب المتوسػػػػطضػػػػفتي ؿ مػػػع دكٌ  الدبلوماسػػػػيةك  ياسػػػيةالسٌ لعالقػػػات ا أفٌ    
 عديين:السٌ 
يسػّا يا   وصػ م العالقػات مػ  ،سلمل ة ما دكلة يا اخرلياسية  ا م العالقات الدبلوماسية كالسّ -
كابنػو  عدميخ الّسػعهػدم زلمػد الّعػ كخاصة يف بادلسمقرة كاحلسنةعديي الطي السّ عهد اكائ  السّ  يف

 ،عّػػد او الغالػػم اللػػذيا حػػاكال ربػػ  عالقػػات طيّػػة مػػ   يلػػم الةػػا  للمصػػدم للمطر ػػات العةما يػػة
ككصػػػػلم العالقػػػػات يا درجػػػػة المطػػػػال، ،كي عػػػػاؿ معػػػػركع ضػػػػم ادلغػػػػرب دلمملكػػػػات الدكلػػػػة العةما ية

 العسكرم.
رة جػػػدا كصػػػلم يا عديي األكائػػػ  مػػػ  ييالػػة اجلرائػػػر  ا ػػػم ممػػوتالطي الّسػػالعالقػػات يف عهػػػد الّسػػػ -

لياف زلمػػد العػػيخ كابميػػاؿ الّسػػ،يػػد ملػػالت عسػػكرية قويػػة علػػى ادلغرببمجر  ،درجػػة الصػػداـ ادلسػػلمم
هػػا  ػػهدت  وعػػا مػػا المػػوازف كالمطػػال، يف عهػػد عّػػد ادللػػ  ،لكنّ ـ8775بإيعػػاز مػػا العةمػػا يي سػػنة 

ا اخيػػػو زلمػػػد عدم الػػػذم طلػػػم ادلسػػػاعدة العسػػػكرية مػػػا األتػػػراؾ العةمػػػا يي يف صػػػراعو مػػػ  ابػػػالّسػػػ
 كخاصة معر ة كادم ادلخازف. ،ادلمو  )ادلسلوخ( يف  ةر ما ادلعارؾ

م   ر سا ب   ا م عّارة عا يرىاصات اكلية  ،كممينة ،عديي بعالقات قوية  يرتّ  اكائ  السّ -
 لّنا  عالقات دبلوماسية ك ارية م  ادلغرب  ظرا دلعا    ر سا الداخلية. 

الربتغاليي  ا وا  ديد يذ افّ عديي  كاف يعوهبا احلذر العّ اكائ  السّ  غاؿاما العالقات م  الربت-ث
ػلملوف بع  الةغور ادلغربية، ك  يعمه الّسعديوف األكائ  ما توتر العالقات معها  ظرا لوجود اخلير 

 العةما  الذم يهددىم.
 :الطين العلويينسٌ الأكائل غرب المتوسط ضفتي ؿ مع دكٌ  الدبلوماسيةك  ياسيةالسٌ العالقات  أفٌ 
 ا م العالقات الدبلوماسية كالّسياسية م  ييالة اجلرائر يف عهد الّسالطي العلويي األكائ    يفّ  -

كالذم  ،ؿلياف العلوم زلمد األكّ مضيربة كقلقة جدا كصلم يا ادلواجهة العسكرية يف عهد السّ 
 طد طّيعي يرسم   "كاد الما نة" ،كاعمرب8071/  ىػ 1065سنة  على ترسيم احلدكد م  اجلرائراجرب 

 احلدكد بي ييالة اجلرائر كادلغرب األقصى.



-71- 

 

 

، ا يف عهػػد ادلػػوا الر ػػيد  قػػد ظلػػم العالقػػات بػػي اجلرائػػر كادلغػػرب ممػػوترة يعػػوهبا السػػالـ احلػػذراّمػػ -
يهػػا الػػا كا ػػق عل ،ر اجلرائريػػوف ادلػػوا الر ػػيد اعاىػػدة رسػػم احلػػدكد،كقػػد ذّ ػػكا عػػداـ الةقػػة بػػي الير ي

  .ـ8071 /ىػ  1065سنة  ؿاخوه ادلوا زلمد األكّ 
الػدكلمي بعةػات ارتّ  ادلوا الر ػيد بعالقػات  اريػة كدبلوماسػية حسػنة مػ   ر سػا  قػد  ا ػم بػي  -

  قد بع  ادلل  ال ر سي ادلل  لويس الراب  ععر رسالة للموا ،دبلوماسية     المجارة كاألسرل
كربػ  عالقػات  ،ماح لل ر سػيي بممهسػيس  ػر ة  اريػةالّسػ يها منو  ييلم ـ8007 و مرب  89الر يد 
للمػوا الر ػيد  ـ8000سػّممرب يف (Attrouper)س ارة اطركبر، كس ارة داقة كالمعاكف بي الّلدياالصّ 

يعا ػػػة عسػػػكرية حلصػػػار طنجػػػة الػػػا  ا ػػػم بيػػػد اإلصلليػػػر، ك سػػػ ارة صػػػاموي  ركم ييلػػم  يهػػػا ادللػػػ  
(Samuel Roy) 71  ـ، كالا  ا م هتدؼ يا حترير األسرل ال ر سيي يف ادلغرب8057 ي رم. 
للعديػد مػا م  يسّا يا  كا م مموترة  ميجة احػمالؿ األسػّاف  ،يف عهد ادلوا الر يد تاما العالقا -

 ادلغربية كالغارات الا  اف يعنها األسّاف بي ال ينة كال ينة على ادلغاربة. الةغور
نػػويي يف عهػػد ادلػػوا الر ػػيد مضػػيربة حتكمهػػا تػػدعيات القرصػػنة كالقرصػػنة  ا ػػم العالقػػات مػػ  اجل  -

كما  م  عنها ما اسرل بي  ك عالقات دار اإلسالـ بدار احلرب ،ادلضادة يف الّطر األبي  ادلموس 
 الير ي.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

غرب المتوسط ضفتي الدبلوماسية مع دكؿ ك الٌسياسيةالمغرب عالقات مظاىر 
 ـ(.1603-ـ1578)المنصور الٌسعدمفي عهد أحمد 

 
 المبحث األكؿ:

في عهد أحمد  إسبانيا كالبرتغاؿالدبلوماسية للمغرب مع ك  السياسيةالعالقات مظاىر 
 ـ(.1603-ـ1578المنصور)

 :ال انيالمبحث 

-ـ1578الدبلوماسية للمغرب مع فرنسا في عهد أحمد المنصور )ك الٌسياسية  العالقاتمظاىر 
ـ(.1603

 :ل الثا المبحث

الدبلوماسية للمغرب مع الجزائر كالدكلة الع مانية في عهد أحمد ك  الٌسياسيةالعالقات مظاىر 
 ـ(.1603-ـ1578المنصور )
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ضد  ـ8751 سنة عدم عقم ي مصاره يف معر ة كادم ادلخازفيرتّ  املد ادلنصور السّ        
،  برب  الّطر األبي  ادلموس ؿ ض ابعالقات سياسية كدبلوماسية ممععّة م  دكّ  ربتغاليي،ال

كيمضمم ذل  يف  ،ما ملوؾ كقادة خصوموكمهابة يف   وس  ، هذا اإل مصار ا سّو رقة يف الن س
ؿ الو ود الا كصلم يليو ك اف اكّ  ،وا صر كادلل  على السّ بالنّ  مو ارية الا جا ت لمهنئالو ود السّ 

-ـ8755)حكم ما بي سنة  " نريا وحسا با ا اجلرائر "ك د العرير ال عمايل ىو  حسم عّد

خلي ة سيّسمياف قمي  كادم (8716-ـ 8751)الذم حكم ما بي م تاله ك د القس ىنرم  (8715
مراد "لياف العةما  م رس  السّ  (8791-8770) "ليم الةا ي "ادلخازف، م ك د ادلل  اإلسّا  

 .ـ(8797-8751) "الةال 
ق املد    ؿ ؟كى  ك  ات السياسية كالدبلوماسية م  تل  الدكّ  ا م مظاىر تل  العالق  كي،      

 ادلنصور يف حتقيق اىدا و كتيلعاتو؟ 
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 المبحث األكؿ: 

في عهد أحمد إسبانيا كالبرتغاؿ  الدبلوماسية للمغرب معك العالقات الٌسياسية مظاىر 
 ـ(.8061ـ/8751المنصور)

ـ علػى الربتغػاليي، ذا ارػر  ّػر 8751ر يف كادم ادلخػازف سػنة قػو ادلنصػو  اف اال مصػار الػذم حقّ       
يف   ػػػػػػػػوس خصػػػػػػػػومو المقليػػػػػػػػديي، مػػػػػػػػا األسػػػػػػػػّاف كالربتغػػػػػػػػاليي كاألتػػػػػػػػراؾ العةما يي، مهصػػػػػػػػّمم املػػػػػػػػد 
ادلنصور، خصية سياسػية  اعلػة كمػ ررة ،يف األحػداث الدكليػة عامػة، كيف الػّالط اإلسػّا  خاصػة،شلا 

ا ،اف ينػمه  معػو سياسػة االحمػػوا ، كزلاكلػة المقػرب يليػو،كيبعاده عػػا  د ػ  بادللػ  اإلسػّا   يليػم الةػػ
هبػا يػرت   ات الػا طال، م  األتراؾ العةما يي ضد يسػّا يا،  مػا ىػي الّصػ   زلاكلة هتدؼ يا المّ 

 نوات األكا ما حكمو م  يسّا يا ؟ دبلوماسية املد ادلنصور،يف السّ سياسةك 
 ـ:8711-ـ8751سبافمظاىر الود بين المنصور كاأل -8

كاف  8،حػػرص ادلنصػػور بػػداة توليمػػو، علػػى احل ػػاظ علػػى  ػػوع مػػا الّصػػالت الوديػػة مػػ  األسػػّاف  
ػلاكؿ  نػم الصػداـ معهػم، كػلػا ر علػى اسػمقالؿ ادلغػرب مػا اطمػاع األتػراؾ العةمػا يي، كاألسػّاف 

سػّاف، ىػو الضػغ  العةمػا  وا ، األسّاب الا د عم بادلنصور يا المقارب كالمعاكف مػ  األعلى السّ 
كالمهديد بغرك ادلغرب،  لم ينس ادلنصور زلاكلة ادلوالي للعةما يي ما القادة األ دلسػيي لجنطاحػة بػو 

قائػػد طائ ػػة األتػػراؾ يف جػػيش املػػد ادلنصػػور بعػػ  سػػ ينمي تػػر يمي يا  عػػا طريػػق يرػػارة اجلنػػد، م افّ 
الّسػلياف اجلديػد بػر قػادر علػى  لية، ألفّ علػى الّسػ ييرةيعلمػو اف الوقػم مناسػم للّسػ7با ا اجلرائر

كألجػػػ  حتقيػػػق ىػػػذا المقػػػارب عمػػػ  ادلنصػػػور علػػػى يزالػػػة  ػػػ  عقّػػػة مػػػا  ػػػمهنا تػػػوتر 1ضػػػّ  األمػػػور
 منها :  ذ ر ككا ق على مجلة ما المدابر ،العالقات بينهما

 تسليم ج ة الدكف سيبستياف:-
لكاررػػة الػػا حلػػم بالربتغػػاليي اوقعػػة القصػػر الكّػػر اسػػمقّ  املػػد ادلنصػػور بعػػد رالرػػة ا ػػهر مػػا ا    
ـ ،ك دا يسّا يا كبرتغاليػا ملػ  يليػو رسػالة مػا  يليػم الةػا ،يرجوه  يهػا تسػليم جةػة الػدكف 8751سنة 

 ما رمضافكيف اليـو الةا  1سيّسمياف قمي  كادم ادلخازف، كذل  إل اـ مراسيم د نو يف لعّو ة
                                                           

1118ادلرج  السابق، ص: ّر عّد الكّر. 
1  34عّد العرير ال عمايل:ادلصدر السابق،ص. 
4114،ص1عماربا خركؼ:ادلرج  السابق،ج. 
3 63، ص السياسة كالمجتمع في العصر السعدم:يبراىيم حر ات. 
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 7حػػػدد  يهػػػا ادلالمػػػمم اجلديػػػدة8خبيػػػابصػػػور علػػػى رسػػػالة ملػػػ  يسػػػّا يا رّد ادلن،ـ8751ىػػػػ /910عػػػاـ 
الـ كالمعظػػػيم ا ػػػو علػػػى ، كذ ػػػر  يهػػػا بعػػػد الّسػػػإلسػػػّا ية بعػػػد معر ػػػة كادم ادلخػػػازفللعالقػػػات ادلغربيػػػة ا

 ، ككضػػمم لػػو اف مػػا جػػرل يفف مّػػديا سػػعادتو بملّيػػة ىػػذا اليلػػماسػػمعداد لمسػػليم جةػػة ادللػػ  سيّسػػميا
، مممهسػػ ا علػػػى ادلصػػػر ذم ال يسػػػميي  احػػػد د عػػو اك تغيػػػرهالػػ،ا تصػػػري، القدركادم ادلخػػازف ىػػػو مػػ

  جةمػو يف كقػد كضػو  لػ، مػا مػ  عنػو يف ارض ادلعر ة،، كبّي لو ا ّػكف سيّسميافالدالذم آؿ يليو 
أنػو لػو طلػب منػو الملػك فيليػب ال ػاني »تابوت بعد المعرؼ عليو،كاسػميرد قػائال للملػ  اإلسػّا :

ؽ سػػراح خادمػػو   كمػػا زٌؼ لػػو نبػػأ إطػػالدكف سيبسػػتياف ك ىػػو حػػي لسػػلمو إيػػاهتسػػليم الملػػك الػػ
كيف ديسػمرب مػا سػػنة ...«كأنٌو عاملػو بالحسػنى إكرامػا للملػػك فيليػب ال ػاني"جػواف ذم سػيلفا" 

كقػػػد ذ ػػػر ال عػػػمايل 1كمنهػػػا ملػػػ  ليػػػد ا يف بلػػػده(Ceuta)سػػػّمة ملػػػ  جةمػػػاف سيّسػػػمياف يا  8751
غبونػو قد أكفدا معا قبل ذلك على أمير المػؤمنين رسػلهم األكلين يرٌ  كقد كاف الطاغيتاف» بقولػو:

مػػػقػػػػػػامو كافػػػػػػػػػوه أيػاـ ك  الطاغيػة بسػتياف المػوارل بالقصػر فػي تابوتػو 1عليهم بشلوفي االمتناف 
اإلسػالـ فػرأل أيػده اهلل مػا لعػز  خاضعينفتطارحوا عليو متضرعين ك ]...[بمعسكره بساحة فاس

 .7« شلو لهم كالذىاب بو إلى أرضهمفي إسالـ ال
 ىدايا فيليب ال اني للمنصور:-

كما ،، الػػا جػػػا ت لمهنئمػػو بالنصػػر كبػػػاجللوس علػػى العػػػرشياسػػيةاسػػمقّ  ادلنصػػور الو ػػػود السّ         
» :اعجػم هبػا ال عػمايل ككصػ ها بقولػو كقػد ،مةالو د اإلسّا  الذم مل  يليو اذلدايا القيّ ،ىذه الو ود
إثػرىم إرسػاؿ صػاحب قشػتالة كبلغػوا مػراكف علػى جهػة آسػفي مرسػى ملكهػم  ىعلثٌم كصل  

فػػأدكا رسػػالة ملكهػػم كعظػػيم ملػػتهم كقػػدموا بػػين أيػػديهم  ىديتػػو المشػػتملة ]...[كمحػػط رحػػالهم
على كل نفيس من حجر اليػاقوت الكبيػر الحصػيات المنتقػى لػذخائر الملػوؾ انتزعػ  مػن تػاج 
                                                                                                                                                                                   

 
1: 7ـ، عػػػػػدد 1867، ادلغػػػػػرب رللػػػػػة دعػػػػػوة احلػػػػػق"،يف "مػػػػػن الوثػػػػػائق النػػػػػادرة لمعركػػػػػة كادم المجػػػػػازفعّػػػػػد الكػػػػػّر  ػػػػػّر ،

 .45ص 
1:63،ص السياسة كالمجتمع في العصر السعدميبراىيم حر ات. 

4
Lucette valensi :Silence, dénégation ,affabulation: la souvenir d un grande défaite dans 

la culture portugaise in Annales Economies, Sociétés , Civilisation , Année 1991, Vol 46 ,NO 

1 ,P 13.                                                                                
31417سد ينظر ابا منظور: ادلصدر السابق، صىي اجلةة اك    ما بقي ما جلد كج. 
4 38عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق،ص. 
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د قومػػو  كربعػػة مملػػوؤة مػػن حصػػباء الػػدر الفػػاخر كقصػػب أبائػػو كأسػػالفو  كالػػذخيرة العظمػػى عنػػ
 يمػػا  وانا سػػتك  النػػاس اعجمكقػػد8«رالزمػػرد كانػػ  منهػػا زمػػردة فػػاخرة الجػػـر تفػػوؽ سػػائر األحجػػا

ما كرا  ذل  المػمهرر ك اف  يليم الةا  يرمي  7؟ اـ ىدية األسّاف ؿىدية الربتغا هم اعظم؟بينهم ايّ 
كمنهػػا تقػػّر  ،ليطقػػق منػػا   يسػػااتيجية جػػد ىامػػة –حجػػار الكػػّركىػػو يعلػػم كلعػػو باأل–علػػى ادلنصػػور

 األمػػر بينهمػػاكراػػا يصػػ  .1املػػد ادلنصػػور كديػػة مػػ  ك سػػ  عالقػػات،الػػدكر الا ػػي العةمػػا  يف ادلغرب
  يف ادلسمقّ . يا المطال ات العسكرية

 ـ:8754بيدرك فينكاس بالٌسفير اإلسباني رحيبالتٌ -ت

ـ يا املػػد ادلنصػػور 8759سػػنة  (Pedro vengas)سػػ ره بيػػدرك  ينكػػاسبعػػ   يليػػم الةػػا       
كزلاكلػػػة ترسػػػيخ تعػػػاكف مغػػػر  ،هتػػػدؼ يا تلييػػػ، األجػػػوا  الدبلوماسػػػية بػػػي الّلديا  ا ػػػم الّسػػػ ارةك 

كيّدك اف االتصاالت بي املد ادلنصور كاألسػّاف  ،مصدر اخلير على الير ي،لضرب األتراؾ،يسّا 
 . 1األتراؾ العةما يي قد كصلم اخّارىا يا

 ـ:8718(Marin) سفارة القسيس مرين-ث

القسػػػػػػيس  حػػػػػػي ك ػػػػػػد عليػػػػػػو سػػػػػػ ر  يليػػػػػػم الةػػػػػػا ،املػػػػػػد ادلنصػػػػػػور اعسػػػػػػكره بما سػػػػػػي م  ػػػػػػاف       
لوضػػػ  معػػػركع معاىػػػدة عسػػػكرية ضػػػد األتػػػراؾ علػػػى اسػػػاس  كقػػػد دخػػػ  معػػػو يف م اكضػػػات، (Marin)مػػػريا

للملػػػ  اإلسػػػّا  يف رد القراصػػػنة  ذات اعليػػة يسػػػااتيجية ىػػػي الػػػا ،المنػػازؿ لجنسػػػّاف علػػػى مدينػػة العػػػرايش
ىػػذه كيف  ػػمهف 7،األتػػراؾ الػػذيا ا رلػػوا خسػػائر  ادحػػة بالمجػػارة اإلسػػّا ية يف الّطػػر األبػػي  ادلموسػػ 

 : ارة ذ ر ال عمايل ما صوالسّ 
                                                           

1 41عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق ،ص. 
1 93، ص5: ادلرج  السابق ، ج ابو العّاس املد با خالد الناصرم. 
4 151مصي ى اجلنا  : ادلصدر السابق،ص.                             

3
Fray Diego deHaedo :histoire des rois d’ alger,traduite H.D.deGrammant,Adolphe 

Jourdan Librairie éditeur, alger1881 , p 164.  

 Chantal de la vaironne :Relations entre le Marocنظريكللمريد ما اإلطالع على تقارب ادلنصور م  اإلسّاف 

R.   ,in,seconde Moitie du 16 siècle le début du17 siècle 1554/1616 et la Turquie dans la

16, p 395.  -15  
o

Anneé1973,vol15, , n  ,A .M M . O 
4111: ادلرج  السابق ، ص   ّر عّد الكّر. 
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ف الة بما كاف ساعتئذ بمراكت رسوؿ عظيم الملة النصرانية طاغية قشحضر معو جمعو العظيم»
تػػػاب  مػػػ   ،كبعػػػد عػػػودة ادلنصػػػور يا  ػػػاس.8«...ملكػػػوا إلػػػى حضػػػرة أميػػػر المػػػؤمنين مػػػن عندسػػػفير 

 األكّؿ  ػاف، السػ ارةيضػا ة يا اف ىػدؼ ،7نة تقريّػاالقسيس مريا ادل اكضػات الػا دامػم زىػا  الّسػ
 ااّمػ، 1دةكتسليم مدينة العرايش مقاب  تنػازؿ يسػّا يا عػا مدينػة اجلديػ يقامة معركع معاىدة عسكرية

ال ػارس الربتغػايل، كقػد  (Duque debarcelos)ساذلػدؼ الةػا  ىػو اإل ػراج عػا الػدكؾ دم بارسػيلو 
 اكصى  يليم الةا  س ره، بمهف يمقيد باألمور المالية يف م اكضاتو م  ادلنصور كىي:

 اف يةر ادلوضوع م  ادلنصور بسرية تامة.(Marin)على األب مريا  -

عػػػػػػػا مينػػػػػػػا  ادلنصػػػػػػػور تنػػػػػػػازؿ يا  مػػػػػػػا  ػػػػػػػمهنا تػػػػػػػ دمداقة الػػػػػػػا دعػػػػػػػم الّصػػػػػػػ اف يسػػػػػػػعى ياينّغػػػػػػػي -
 .7لكي ؼليم بص ة قيعية آماؿ األتراؾ يف احمالذلا.1العرايش

 ال يكػػوف ذلػػ  سػػّّا يف قيػػ  العالقػػات الدبلوماسػػية بػػي ،يف حالػػة االممنػػاع عػػا تسػػليم العػػرايش -
و ادلواز ػة تعممد على نوات األكا ما حكمولسّ كبذل   ا م دبلوماسية املد ادلنصور يف ا، 0الّلديا

ؾ  لمػا ك يلجػمه يا األتػراعاظم خو و ما األتراؾ العةما يي،مىت ت ،ك غلاملهم ظاىريا  يهادف اإلسّاف
ياسػػػة الػػػا تمسػػػم با ػػػػاملة ، ك ازداد خيػػػرىم عليػػػو و  اسػػػمياع هبػػػذه السّ  ػػػعر بمرايػػػد اطمػػػاع اإلسػػػّاف

 طد دعائم شللكمو .يوّ اف 5ادلعوبة باحلذر ادلمّادؿ

 توتر العالقات بين المنصور كاألسباف:-1
يالّ بعػػد رجػػوع ،بػػالعودة يا يسػػّا يا(Marin)القسػػيس مػػاريا   ر اإلسػػّا   يػػمهذف ادلنصػػور للّسػػ     

لياف العةمػا   ػاه كتمه ده مػا النوايػا اجلديػدة للّسػياظمي مػا يسػينّوؿ،اطو كسػ ارة الّعػس ارة الّعػ
                                                                                                                                                                                   

 
1 53عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق،ص. 
1 114: ادلرج  السابق، ص   ّر عّد الكّر. 
4 ،811،ص1م   عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق. 

4
Jehanne Marie gandin : La remise de Larache aux Espagnols en 1610 .in, 

R.O . M .M.1970 , vol 7, n
o
 1 , p 71.                                    

4 : كترمجػة كحتقيػق يبػراىيم بوطالػم كآخركف،مكمّػة الربػاط  ،تقدّأخبار أحمد المنصور سلطاف المغربا يو يو دم صالدا يا
 .11،ص7688 م،ادلغرب،

5 811،ص 1،م  عّد اذلادم المازم: ادلرج  السابق. 
6  :19صالسياسة كالمجتمع في العصرالسعدم يبراىيم حر ات. 
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،كبذؿ الوعػػود ادلخمل ػػة ا ػػرب األرػػر يف تقاربػػو مػػ  األسػػّافمهديػػد الا ػػي العةمػػا  اف لل لقػػد  ػػادلغرب،
كالضػػغ  الػػذم مارسػػو  يليػػم الةػػا  إلي ػػا  ادلنصػػور بوعػػده يف ،للطصػػوؿ علػػى مسػػاعداهتم العسكرية

 .8تسليم مينا  العرايش

 عوامل توتر العالقات :-1
 :ظهور اإلنجليز على مسرح األحداث -
يّوعة بالوّد كالربّة يف م ،املد ادلنصور ما رب  عالقات دبلوماسية ك ارية م  اإلصللير كا     

العديد ما  معهاتّادؿ  ،ك،حىت ا و ات ق ادلنصور ك يليرابيم على القياـ بغرك معاؾ إلسّا ياالمعاكف
ذم تمرعمو    ال شلا يدؿ على اف ادلنصور قد توجو يا ادلعسكر الربكتسما ا 7الرسائ  الدبلوماسية 
خّ، عليو الضغ  الا ي العةما  ،،كاظهر  وعا ما االبمعاد عا يسّا يا بعدماما برييا يا ك ر سا

 .1ك كنو ما توطيد ار اف عر و 
زلاكلػة لنسػ  عالقػات  يا -العدك اللػدكد إلسػّا يا -ل ظهور اإلصللير على مسرح األحداثادّ       

يف مقابػ  تسػهي   ػارة ،اإلصلليػر ليضػما بػذل  تسػليمم اجلػيش ادلغػر دبلوماسية كسياسية ك ارية م  
،مّ اإلسّا  حوؿ األزمػة الربتغاليػة كضماف دعم ادلنصور كتمهييده للصراع اإلصلليرم ،اإلصللير يف ادلغرب

 1الذيا طادلػػػػا ىػػػػادنم ادلنصػػػػور لعلػػػػو يكسػػػػم بعػػػػ  الوقػػػػم،معػػػػاد لرسػػػػّاف،ا مسػػػػاب حليػػػػ، قوم
لقػػػد اصػػػدرت ادللكػػة الربييا يػػػة مرسػػػوما، بممهسػػػيس  ػػػر ة "بػػػالد ، يف ادلغػػػربكيػػمخل  مػػػا اطمػػػاعهم 

ر ة للجهػػود الػػا بػػذذلا جػػارة ادلغربيػػة دلػػدة ارػػ  ععػػر عامػػا،كتعود تمهسػػيس ىػػذه الّعػػالرببػػر" الحمكػػار المّ 
                                                           

1 كالمقػػػػارب لػػػػة ادلػػػػ رخرل، يف :"ديبلوماسػػػػية أحمػػػػد المنصػػػػور السػػػػعدم مػػػػن خػػػػالؿ تقاييػػػػد أسػػػػير برتغػػػػالي"زلمػػػػد جػػػػادكر ،
،ص 8. كينظػػر عمػػار بػػا خركؼ:ادلرجػػ  السػػابق ،ج 7 - 1،ص ص  1ـ، عػػدد  7669جػػواف، جويليػػة، اكت الربػػاط الةقايف،

 .818،817ص
1 للوقوؼ على الرسائ  الا تّادذلا املد ادلنصور ك ملكة برييا يا يليرابي ، ينظر 
  Henry De Castries :Opcit,T2 , D'Angleterre ,PP1-18-34-40-68-99-132-137-155-159.            
4 818،817،ص ص8ينظر عمار با خركؼ :ادلرج  السابق ،ج . 
3":مػػن العػػرايف إلػػى فضػػالة أربعػػة عقػػود كنصػػف مػػن اإلسػػتراتيجية اإلسػػبانية فػػي احػػتالؿ مراسػػي مغربيػػة   حسػػي بوزينػػم

 . 7 -8،ص ص81، عدد 7666غرب  ما  ، مجعية ادل رخي ادلغاربة، ادلـ .ت ع"،يف ـ8019ـ/8751
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اف  امػػػا علػػػى  ػػػار لنػػػدف حيػػػ   ا ػػػا يسػػػيير ،ؼ ليسػػػا" كاخػػػوه "ييػػػرؿ اكؼ اركي "ييػػػرؿ اك السػػػيد "
 ،حتقيػػق بػػرض آخػػر "بػػالد الرببػػر"كقػػد اسػػمهدؼ تمهسػػيس  ػػر ة ،8ر ة ػػوا ىػػذه الّعػػا  وّ الػػذياألربعيو

الح، وا باال ػار يف الّسػالػذيا قػاميف مواجهػة مػا الػوىم بادلمي لي،كىو اف يقػ،  ػار لنػدف حػائال 
 ،جػػػػارةكقوع اضػػػػرار بالمّ ك ،وؽكاألقمعػػػػة الرخيصػػػػة بكميػػػػات  ّػػػػرة ،شلػػػػا ادل يا تػػػػدمر الّسػػػػكالذخرة،

، عدميف الػػػّالط الّسػػػ ايرسػػػاؿ ك يػػػ  ذلػػػر ة اجلديػػػدة ، ىػػػو ؿ قػػػرارات الّعػػػ ػػػاف اكّ ك  رعييجػػػار الّعػػػلمّ كا
كقد كصػ  ىػذا الو يػ  ادلػدعو "ىنػرم ركبػرتس" يا آسػ ي ية بي الّلديا،ليطا ر على العالقات الودّ 

يػػػ  اقػػػاـ ،حيمة،كمنطػػػو دارا يف احلػػػي اليهودمكاسػػػمقّلو ادلنصػػػور م ػػػاكة عظ ،ـ8717سػػػّممرب  61يف 
وكقد ا عكػػػس حتسػػػي ال،ىنػػػاؾ رالرػػػة سػػػنوات الذم اصػػػدره املػػػد عالقػػػات بػػػي ادلملكمػػػي يف ادلرسػػػـو

كالػذم قػػدـ  يػو احلمايػػة كالرعايػة اخلاصػػة ،ـ8711اكؿ مػارس  ىػػػ/990ربيػ  ا خػػر عػاـ  61ادلنصػور يف 
 .7للمجار اإلصللير

 :إلى المغرب 1منع  عودة القائد عبد الكريم بن تودة-

ىػػو ر ػػ   يليػػم الةػػا   رألحػػداث الػػا تعكػػس تػػوتر العالقػػات بػػي  يليػػم الةػػا  كاملػػد ادلنصػػو مػػا ا
ماح للقائػد عّػد الكػّر بػا تػودة الالجػئ يف يسػّا يا مػا اف يعػود يا ادلغػرب  وسػيلة ضػغ  علػى السّ 

وف إلينػا كلمػا تقػرر لػدينا كعلمنػا أف مػا تقػادم»و بع  يليو برسالة جا   يها :،بالربم ما ا ّ ادلنصور 
فػػػالمراد مػػػنكم إف شػػػاء اهلل أف  ]...[فيػػػو أنػػػتم بشػػػفاعتكم كرسػػػائلكم أف تسػػػعفوا فيػػػو رغبػػػتكم 

 1....«تصدقوا ظننا الحسن فيكم بإطالؽ ذلك الرجل إلينا

 :دبلوماسية الجداع كربح الوق سياسة ك  -ث

                                                           
1  184،ص 7،م  عّد اذلادم المازم: ادلرج  السابق. 

1  .  س ادلرج   
4  ىػػػػو صػػػػهر زلمػػػػد ادلمو ػػػػ  )ادلسػػػػلوخ(، كاحػػػػد قواده،تنػػػػازؿ للربتغػػػػػاليي عػػػػا مينػػػػا  اصػػػػيال،  ػػػػّر يا يسػػػػّا يا بعػػػػد ىرؽلػػػػػة كادم

، 4ـ، مػػػػػػ  1883، مكمّػػػػػػة مػػػػػػدبويل، مصػػػػػػر 1،طموسػػػػػػوعة المغػػػػػػرب العربػػػػػػي ادلخػػػػػػازف،ينظر عّػػػػػػد ال مػػػػػػاح مقلػػػػػػد الغنيمػػػػػػي:
 .167، ص 4ج

3  ادلرج  السابق،ص:  .876عّد الكّر  ّر
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يف   سػػػو ليممه ينػػػة ا بعػػػ ك  ديػػػدة لمطسػػػي العالقػػػات مػػػ  ادلنصػػػورت اوػػػاكالت العةما يػػػة اجلادّ       
عػػرايش  قد قػػاـ بمطصػػي مدينػػة الر قػػدما يف تنازالتػػو لرسػػّاف،الّسػػ شلػػا د عػػو يا عػػدـ كاألمػاف احلػػذر،

يعلقهػػػا  يليػػم الةػػا  علػػى ىػػػذه  ػػاف  ،بالربم مػػػا ا مػػاؿ الكّػػرة الػػاحػػىت ال ت اجػػمه هبجػػـو يسػػّا 
 .8لومسليمها لتلقى كعودا ما ادلنصور  كالا،ادلدينة

 دد: ؿ ال عمايل يف ىذا الصّ قا كقد
 كأبطػػل]...[الحصػػنين الضػػجمين اللػػذين خػػيم بهمػػا علػػى أنػػف عػػدك الػػدين بمرسػػى العػػرايف »

بهمػػا كيػػد عػػدك الػػدين كدفػػع بهمػػا فػػي صػػدر طػػاغوت الشػػرؾ كأقامهمػػا مػػع األيػػاـ شػػجى فػػي 
 ،7...«حلقو

تقوية مدينة العرايش حتسػّا   ّنا  املد ادلنصور ىاذيا احلصني العسكريي القويي ىو ما باب      
 .ألم ىجـو يسّا  مّابم

 ال ينػة كال ينػة،كؽلاط  كيمةاقػ  علػىبػي ذلم كيعمذر  ة اخرل ظ  ادلنصور ؽلاط  اإلسّافكما جه     
عي يف سياسػة ّسػ،كقد سػاعد ادلنصػور يف الكيمطج  عا ذل ،بالقياـ بمهعمػاؿ مسػمعجلة،الةا  م يلي

 ال،ك الػػا  ػػرم يف الواجهػػة اإلسػػّا ية احلػػركب ؿ ادللػػ  اإلسػػّا  يفا عػػغا ،ىوسػػوي،ربػػمم الوقػػم كالمّ 
 قد يكوف مصرىا ال عػ   طملػة سيّسػمياف يسمطسا لرسّاف اف يغامركا بمجريد مللة على ادلغرب

Sébastien) )1 ّادلنصػػور يالعػػّهم سياسػػيا، كدبلوماسػػيا، لػػربمم الوقػػم  ،كىػػم يػػدر وف  ػػاـ اإلدراؾ اف
  ق .
 -ىذه ادلدينة- سوي، يف تسليم العرايشماطلة كالمّ ادلنصور سّم ىذه ادلوا املد ادلرج  ا      

  قد ،ألعلية ادلدينة ذلم 1«...ها تساكم إفريقيا بأكملهاأنٌ »:األسّاف كالا قاؿ عنهااإلسااتيجية 
بع   و  سمخلصو ما الرسالة الاك سمع، ذلك ةبي العامّ  ،كيذاعة اخلربراهتمهم بعدـ  مماف السّ 

 حي  جا   يها :(Philippe II ) يليم الةا هبا ادلنصور  للمل  

                                                           
1 : 99،م سسة اخللي  لليّاعة كالنعر،الكويم،ص بداية الحكم المغربي في السوداف الغربيزلمد الغر. 

1 807عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق،ص. 

4ّادلرج  السابق،ص ع :  .881د الكّر  ّر

3 :7661،ميّعة النجاح اجلديدة الّيضا ، ادلغرب 8،طالتاريخ كالدبلوماسية قضايا المصطلح كالمنه عّد ا يد القدكرم ،
 .897ص
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 .7...«من عندكم جكلمناكم مرارا كأكصيناكم أال تذكركا شيئا من ذلك ثم أف الكالـ خر 

 ـ:8711ىػ/440ةسن على اإلنجليز األرماداحملة فشل -
كاسػمةمر  يهػا جهػودا  ف كاإلصلليػرراقم ادلنصور عا قرب تيور العالقات العدائية بي اإلسّا         

دكف ادلنصػػػػػور يػػػػػركّ  هػػػػػميػػػػػة شلمػػػػػازة شلػػػػػا جعلالػػػػػذيا ارتػػػػػّ  معهػػػػػم بعالقػػػػػات كدّ  سياسػػػػػية ىػػػػػ ال  اإلصلليػػػػػر
سمّعػػػر عنػػػدما بلغػػػو  ّػػػمه انػػػراـ ا،كقد سػػػّر ادلنصػػػور ك ػػػرح ك ،ك ادل ك ػػػة احلربيػػػة الالزمػػػة جليعػػػوباألسػػػلطة
 (L'armada)ااألرمػػػػػػػػػػػػػػػػػاد بسػػػػػػػػػػػػػػػػّم العاصػػػػػػػػػػػػػػػػ ة اذلوجػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػػػػػػا اكدت بمهسػػػػػػػػػػػػػػػػيوؿ ،األسػػػػػػػػػػػػػػػػّاف

كىػػو يف طريقػػػو للةػػمهر مػػػا ادللكػػػة   ( Médina Sidonia)سػػيدك يا ا،بقيػػادة مػػػدينـ8711ىػػػػ/990سػػنة
،ا  عةماف سعيد با علي رسالة يا قاضي اجلماعة بالسوسبع  ادلنصور  الّعمهفىذا  كيف8يليرابيم

الػدين لػك أف عػدك كذ ]...[ تعين أف نسػاىمكم مػن كػل بشػرل تػرد علينػا كبشػارة» :جا   يها 
ف مػػػن أمػػػره مػػػن سػػػلطاف بػػػالد كػػػا]...[  كىػػػو طاغيػػػة قشػػػتالة جػػػدد اهلل حزنػػػو  كقػػػٌوض ركنػػػو

 بسبب عداكة نشأت عن عدكا من جنسو كضٌدا شغلو عن نفسو التي قيض اهلل لو منها إنجلترا
نزكعهػػػا ىػػػي كقومهػػػا عػػػن ديػػػن النصػػػارل كشػػػرعتها كالجػػػركج عػػػن ملتهم فكانػػػ  لػػػذلك تغػػػرم 

كتستأصػل المػرة بعػد المػرة بسػيوفها جمػاىير حماتػو سنين بأسطولها في عقػر داره  منذالطاغية 
 .7«...كأنصاره كتقيم كل يـو في أرضو مآتم

العاص ة  بسّم  (L'armada)هبرؽلة اإلسّاف يف  اررة األرمادا ، رح املد ادلنصور كاسمّعر      
 كاف ادلنصور غليد لعّة هة اإلصللير،اذلوجا  الا ضربم األسيوؿ اإلسّا  كىو يف طريقو دلواج

المطال ات كربمم الوقم،كقد كجد يف ىذه الصراع بي قوتي عسكريمي اركبيمي كعلا اإلصللير 
كاإلسّاف ضالمو  قداسااح ما المهديد اإلسّا  عقم معر ة كادم ادلخازف ّم تراج  الضغ  

( لمسليم مدينة Philippe II يليم الةا ) اإلسّا  عليو لعدـ ك ائو بالوعود الا اطلقها  للمل  
 العرايش لو.

                                                           
4  ادلرجػػ775رسػػالة ادلنصػػور ل يليػػم الةػػا  يف ادلكمّػػة الوطنيػػة يف مدريػػد حتػػم رقػػم:   السػػابق،ص .  قػػال عػػا عّػػد الكػػّر  ّر

889 . 

 
 
 
1 ر:ينر 

Jules Thiery :L Espagne et L’Angleterre en  

1588 Campagne de L’Armada Documents nouveaux,librairies de la société des 

bibliophiles français , Paris , S.D ,P44. 
1 ،141ص، 7م  عّد اذلادم المازم: ادلرج  السابق. 
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 ـ:8714ىػ/ 445محاكلة تحرير سبتة -

الااج  الكّر يف القػوة الّطريػة اإلسػّا ية يرػر ك ، صة انراـ األسّاف اماـ اإلصلليرابمنم ادلنصور  ر       
طادلػػػا تػػػردد يف  الػػػا ، لي كػػػر يف اسػػػمخداـ القػػػوة ضػػػدىم كـ8711سػػػنة  (Làrmada) اررػػػة األرمػػػادا

 بال مػػ  الميػػوا  "املػػد بػػا عيسػػى النقسػػيس"ليػػمهمر ادلقػػدـ  ،ني األكا مػػا حكمػػواسػػمعماذلا يف الّسػػ
ا كشلّ ،ه الغػركة ك صػػ   يهػا ت صػػيالذكقػد تعػػرض ال عػمايل ذلػػ، ك اد ي مطهػػابنصػارل سػّمة مػػا األسػّاف،

 ػاني كالعشػرين مػن المحػـر  يـو الجمعػة الغػارة المباركػة كالغػزكة المتداركػةككان  ىػذه ال» قاؿ:
الحراـ فاتح عاـ سبعة كتسعين كتسعمائة ككاف مػن الجبػر فػي ذلػك أف العصػابة القائمػة بغػرض 

فأنتدب ]...[فرصة في المشركين أىل سبتة  زالجهاد من المسلمين بمدينة تطاكف حاكلوا انتها
ادلنصور   الحر افّ  كبذل  ،8«...لذلك منهم زعيم الفئة أبو العباس أحمد بن عيسى النقسيس

ؿ يف ىػػذا المطػػوّ  ،سػػّمة ضػػده يفة سػػمعم  القػػوّ اك  ،" يليػػم الةػػا "مػػا عقػػدة اخلػػوؼ  ػػاه  بػػدا يمطػػرر
ك ػػػذل  اذلرؽلػػػة الػػػا تعػػػرض ذلػػػا  ،ا   ػػػة الػػػذ ر فيعػػػود لرسػػػّا ،" يليػػػم الةػػػا "موقػػػ، ادلنصػػػور مػػػا 

 .ـ8711سنة  (Làrmada)األرمادا اإلسّا  األسيوؿ
 ـ:8751/ىػ410 دم المجازفنتائ  معركة كا-9

عّد ادلل  "ىو  ؿ ميمة طّيعية الةالرة ، األكّ  ادللوؾتويف  يها  الا كادم ادلخازف مهم معر ة ي          
 الربتغػػػايل "الضػػػوف سيّسػػػمياف"ىػػػو  ي،كالةػػػا  بالّسػػػ، (1467-1465)حكػػػم ادلغػػػرب مػػػا  "عدمالّسػػػ

ىلػػػ  الةالرػػػة كىػػػم كقػػػد ، (1467-1465) ىػػػو ادلمو ػػػ  السػػػعدم الػػػواد كالةالػػػ  بريػػػق(1446-1467)
  ػاف  ػ   ػي  قػد ا مهػى،مس  عند مغيػم الّعػك ك  يممم  بو ام منهم . ،يميلعوف يا عرش ادلغرب 

مػوالم "ك ػاة اخيػو  مك األسػى اعلنػ بػاحلرف ملػي يف صمم عميق ك  ،كدّؽ األمر املد بوؽ المجم 
يػػػػدة األرػػػػر سياسػػػػيا، كاجمماعيػػػػا معر ػػػػة كادم ادلخػػػػازف احلالػػػػة عػػػػا  مػػػػائ  بعكاسػػػػ رت  "عّػػػػد ادللػػػػ 
 قلػػػم ادلغػػػرب  قلػػػة  وعيػػػة يف تارؼلػػػو احلػػػدي ، كا عكسػػػم  مائجهػػػا علػػػى العالقػػػات ، قد كاقمصػػػاديا

 الدكليػػػة يف تلػػػ  احلقّػػػة ، مهصػػػّمم ادلغػػػرب لػػػيس ذلػػػ  القيػػػر الػػػا تصػػػارعم مػػػا اجلػػػو القػػػول الدكليػػػة
،كاالقمصػادية، مػا اىلػو يا عسكريةكال سػية،ايب  ا مسػم مػا القػوة السّ ،ا اكرة ، منيقة   ػوذ حيويػة

 .ادس ععػػرلػػا ىيمنػػم علػػى الّطػػر األبػػي  ادلموسػػ  يف القػػرف الّسػػاف يلعػػم دكرا بػػارزا مػػ  القػػول ا
 ادلعر ة يف النقاط المالية :  ىذه كؽلكا يمجاؿ  مائ 

 أكال: بالنسبة للمغرب :  
                                                           

1  85عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق،ص  على ت اصي  موقعة سّمة، ينظرلجنطالع ا ةر . 
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درتػو علػى القضػا  علػى ادليػام  اعاد ا مصار معر ة كادم ادلخازف للععم ادلغر  رقمو بن سػو ،كمق -
 كادلخييات الموسعية ما القوة األيّرية، الا ىيمنم عليو زمنا طويال. ،االسمعمارية 

اتػػػاح ىػػػذا النصػػػر للمغػػػرب  رصػػػة االسػػػمقرار النسػػػو ،ليم ػػػرغ يا ضػػػّ  جهاتػػػو ، كترتيػػػم اكضػػػاعو  -
اخلمػيس العا ػر مػا مجػادل  كبعػدىا دخػ  ادلنصػور  ػاس يػـوكحتسػي ظرك ػو االقمصػادية ،8الداخلية 

كبا ر يف تمهدية مهاـ  هدا الناس كسكنوا  ، حي  جددت الّيعة لو،ـ 8751/ىػ 910ا خر ما سنو 
 . 7لكا ابنا  عموممو كاكالد يخوتو  ركا خو ا ما  دتو كبيعو ،احلكم

دا  األسػرل، الا د عم ال مػ وعلى ادلغرب ما الربتغاؿ امواؿ  ةرةما الناحية االقمصادية تد قم  -
دت ك ػػيّ اعات ال نػػوف كالصػػنكازدىػػرت ، كعػػّم الرخػػا المجػػارة  م ا مععػػم احلر ػػة االقمصػػادية، كاتسػػع

امػػػواؿ  يغػػػنم  ةػػػرا مػػػا لياف املػػػد ادلنصػػػور  كمػػػا غلػػػم ذ ػػػره اف الّسػػػالعمرا يػػػة. القصػػػور، كادلنعػػػ ت 
ولوف عليهػػا حيػػ  قػػاؿ اخػػذىا ادلسػػئادلعر ػػة،  قػػد ذ ػػر ابػػا عيعػػوش اف الغنػػائم  ضػػما بنػػائمالربتغػػاؿ 
الغنيمة لم تقسم إنما انتهبها الناس كمػا اتفػق لهػم بحسػب القػٌوة كالبجػ   أفٌ  .إالٌ ..» ما صو :

الدنيوم ككاف النػاس يتوقعػوف مغبتهػا الخػتالط األمػواؿ بػالحراـ  فظهػر ذلػك مػن غػالء  كغيػره 
 . 1... «ككنا نسمع أف البركة رفع  من األمواؿ من يومئذ 

اعيػػم معر ػػة كادم ادلخػػازف للمغػػرب ز ػػا سياسػػيا قويػػا ،لػػدل دكؿ  ياسػػية  قػػدحيػػة السّ مػػا النا – 
 ارات ،كالّعةػػػات كاخػػػذ ادلغػػػرب يقػػػـو بػػػدكر بػػػارز يف العػػػا   مهاطلػػػم عليػػػو اذلػػػدايا ،ككجهػػػوا لػػػو الّسػػػ

نو على كاحلصوؿ م ،لل وز بالمعام  معو ةجارة الدكلية كتسابقم الدكؿ األكركبيكالمّ  1ياسة العادليةالسّ 
 امميازات  ارية  . 

كالقملػػػى  قػػػد ذ ػػػرت ،األسػػػرل  ليو ، ّت يحصػػػا عر ػػػة كتّػػػدد اجلػػػيش الّصػػػبّػػػار ادل ،بعػػػدما ا كعػػػ -
 .7ادلصادر المارؼلية ارقاما ممضاربة يف عدد األسرل لكنها ات قم على انم  ا وا باأللوؼ

 مػػاب كادبػػا  امةػػاؿ عّػػد العريػػر ال عػػمايل كاألدبيػػة،  ػػربز  ،ازدىػػرت احلر ػػة ال كريػػة  ،كهبػذا النصػػر ادلّػػي
كقد ذاع صيم اال مصار، يف اصقاع العا  اإلسالمي حىّت  ّهم  ،كبرىم 0كابا القاضي ،كادلقرم

  .معر ة كادم ادلخازف اعر ة بدر الكربل

                                                           
1

 .171اجلم  : ادلرج  السابق ، ص   وقي عيا او 

1 :53، ص تاريخ الدكلة السعدية التاكمادارتية رلهوؿ. 

4
 . 113ابو عّد او با عيعوف العراط : ادلرج  السابق ، ص  

3
 .85لسابق، ص : ادلرج  ا سعيد اعراب 

4
 .45عّد العرير ال عمايل : ادلصدر السابق ، ص  



-84- 

 

 

عػػدة سػػ ارات للعػػا  اإلسػػالمي، يعلمهػػم اػػا حققػػو يف كادم ،توجيػػو املػػد ادلنصػػور عقػػم ا مصػػاره  -
  ارات س ارة املد با ػلي اذلرايل يا يسينّوؿازف كبموليمو امر ادلغرب كما ىذه السّ ادلخ

 رسػالة يالياف العةما  اا ىيمهه او لو ما  صر مّي علػى اعدائػو كمللػم   ػس الّعةػة ؼلرب  يها السّ 
 .ئريف اجلرا ادلوجود 8اجلرائر مصطوبة هبدية لرمر يلاعي 

 : بالنسبة للبرتغاؿ:ثانيا
 : مقتل الملك -

و   يصػػدقوا ذلػػ  بسػػهولة ،  قػػالوا : ال ي ّػػ،دلػػا  عػػي خػػرب ك ػػاة ادللػػ  سيّسػػمياف يا الربتغػػاليي       
حيػػ  اف ا ممػػ  الربتغػػايل  ػػاف يػػ ما باخلرا ػػات ، ا معػػرت األسػػاطر حػػوؿ ،ممهسػػور  قػػ  يف ادلغػػرب 

وف ضػػػػػمقمػػػػػ  ال عػػػػػا رخػػػػػوف ملكػػػػػو . كقػػػػػد حتػػػػػدث ادل اخػػػػػذادللػػػػػ  العػػػػػاب كا ػػػػػو سػػػػػيعود لينػػػػػمقم شلػػػػػا 
كاخػرل يف يػده  ،كذ ػركا ا ػو اصػيم بضػربة سػي، يف راسػو ،سيّسمياف،كاض وا عليو القداسة كالّيولػة

اف  :.كما ادل رخي ما ذىم ابعد ما ذلػ  حيػ  ذ ػر7ليسق  ما  رسو مضرجا يف دمائو ،اليمى
حػىت كقػ  علػى ارض  راسػو ىكا ػو اصػيم بػةالث كرالرػي ضػربة علػ ،ادلل  العاب قات  بّيولػة  ائقػة

سػلياف ادلغػرب املػد ادلنصػور امػر بالّطػ  عػا اجلةػة، كالممه ػد منهػا ليػمم حتنييهػا، كاف  ،ادلعر ة قميال
 .1امةلقصر  م اكجعلها يف المابوت كجهه

 إعالف النكبة:  -

  مػػائ  بػػاىرة عػػرزت موق ػػو، كقػػّوت مر ػػره للمنصػػوريذا  ا ػم موقعػػة كادم ادلخػػازف قػػد حققػػم        
و ادس ععػػر ادلػػيالدم ،  إ ّػػيف العالقػػات الدكليػػة ،مػػ  الةلػػ  األخػػر مػػا القػػرف العا ػػر اذلجػػرم /الّسػػ

القػر ي  الػا  ا ػم دكلػة عظمػى يفالربتغػاؿ  علػىكممهساة ،حي   ا م  اررة،على العكس ما ذل  
    .اخلامس ععر كالسادس ععر ادليالديي

                                                                                                                                                                                   
5

ىو املد با زلمد با ا  العا ية ادلعركؼ بابا القاضي  مم عدة تػراجم عػا ادلنصػور الػذىو كيعمػرب مػا ادلقػربي لػو ، ي مػاداه  
ركضػػة اآلس العػػاطرة مػػد ادلقػػرم : ادلنصػػور عنػػدما تعػػرض لرسػػر مػػا طػػرؼ القراصػػنة، للمريػػد مػػا الم صػػي  ينظػػر: املػػد بػػا زل

 .  148، ص 1874، ادليّعة ادللكية ، الرباط  1، ط الحضرتين مراكف كفاس األنفاس في ذكر من لقيتو من أعالـ

1
ىو األمر يلاعي  ابا عّد ادلل  السعدم ، امو تر ية األص ، تر و ابوه عند اتراؾ اجلرائر عندما دخ  ادلغرب لقماؿ ابا اخيو  
و   ،رال  يو األتراؾ احقيمو بادلل  ما عمو ادلنصور، اسمعم   ورقة ضغ  مرارا ضد املد ادلنصور ينظر: عمار بػا خػركؼ، ادلم

 .  143 -118ادلرج  السابق ، ص ص 
2

Ferdinand Denis : Chevalersque de l Espagne et du Portugal , T2 , S  D, Paris , p197 .
 
 

4
 61،ص  الترجماف المعرب عن دكؿ المشرؽ كالمغرب ابو القاسم الريا : 



-85- 

 

 

ك ػػاف كصػػولو يا اصػػيال  ،اجلػػيش الربتغػػايل اذلائػػ ، مػػا قػػد  ػػّر مػػا سػػاحة ادلعر ػػة عػػدد ضػػئي ل      
 ا مسػػرعة كاكصػػلم اخلػػرب يا لعػػّو ة ،  نػػرؿ عليهػػا  ّػػمه اذلرؽلػػة  الصػػاعقة ، ،  مهقلعػػم الّسػػبمهعجوبػػة

  و مػػػا جػػػرا  مػػػا  قدتػػػو مػػػا دخلػػػو احلػػػرف ، كعمػػػو العويػػػ كاصػػػاهبا ذىػػػوؿ  ػػػديد و كمػػػا مػػػا بيػػػم يالّ 
ك كسػم األعػػالـ يف سػػائر الػػّالد ، ك ا ػػم ضػػربة ، السػػواد ، كخػػرة  ػػّاهبا ،  جللػػم ادلدينػػة بابياذلػا

ليّية تّخػػػرت معهػػػا احػػػالـ الّصػػػالػػػا  ،مجيعهػػػا ادلسػػػيطية، كلكػػػا لرمػػػم طسػػػم  للربتغػػػاؿ قاصػػػمة ال
  .8يا األبدليّيي يف ادلغرب كالصّ 
  : حيث قاؿ لويس مارية ( )الكارثة كما كصفها المؤرخ البرتغالي  حجم
كمػػا كصػػفو   –وءا لنػػا فػػي مسػػتقبل اإلعصػػار  العصػػر  الػػذم لػػو كصػػفتو كقػػد كػػاف مجبػػ»       

  فيػػو مػػدة لقلػػ :ىو العصػػر الػػنحس البػػالغ فػػي النحوسػػة  الػػذم انتهػػ –غيػػرم مػػن المػػؤرخين 
  كانطفأ مصباحهم بين األجنػاساؿ   كانقض  فيو أياـ العناية من البرتغالصولة كالظفر كالنجاح

كاضػػمحٌل إبػػاف مػػنهم كخلفهػػا الفشػػل  كانقطػػع الرجػػاء  النجػػوة كالقػػوة كذىبػػ    كزاؿ ركنقهػػم
الغنػػى كالػػربح   كذلػػك ىػػو العصػػر الػػذم ىلػػك فيػػو "سيبسػػتياف" فػػي القصػػر الكبيػػر مػػن بػػالد 

 .7... « المغرب

ك الػا  ، عهادة ىػذا ادلػ رخ تصػ، عػال  حجػم الكاررػة الػا حلػم بالربتغػاؿ يف القصػر الكّػر      
ة الربتغاليػػة الػػػا بنػػم ذلػػػا .  ػػػرما القػػوّ ل  يف النطوسػػػة "  مػػا عػػرّب كصػػ، عصػػرىا بعصػػػر الػػنطس "الّػػا

األمػػػم ادلسػػػيطية منهػػػا  يمرباطوريػػػة مااميػػػة األطػػػراؼ ، قػػػد كّا يا بػػػر رجعػػػة ، كهتػػػاكت مكا مهػػػا بػػػي
، كالعسػكرية ياسػيةاألصػعدة االقمصػادية ،كاالجمماعيػة، كالسّ علػى  ػ  ،ك قدت مكمسّاهتا كاإلسالمية

كا لسػم خرينمهػا مػا جػرا  مغامرهتػا يف ادلغػرب.يذ بلغػم ،اسػمقالذلا ( كتراهبػا كتارؼلهػا  لم قد  يانا )
) عملػة ذلػ  اؿ ك ػعّها، حػوايل مليػوف  ركساضػوسالمكالي، ادلالية ذلذه احلملػة الكارريػة علػى الربتغػ

 .1العصر( ام ما يقدر  ص، ميرا ية الدكلة عا  ّ  سنة 

 : المنصور كاألزمة البرتغالية-

                                                           
1

 . 83: ادلرج  السابق، ص  سعيد اعراب 

1
 .61،ص 1884، دار ال كر، دمعق، سوريا   3، ط  كادم المجازف : وقي ابو خلي  

4
ـ ، 1871، ادلغػػػرب جويليػػػة ـ د ح ، يف  مػػػدل تػػػأثير موقعػػػة كادم المجػػػازف فػػػي نفػػػوس البرتغػػػاليينزلمػػػد قعػػػييليو :  
 . 87،ص 3العدد
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تدخ  ادلنصور يف األزمة الربتغالية كاسمغاللو  ،الةا  مشلا زاد يف حدة الموتر بي ادلنصور ك يلي      
حتاكؿ اف  د ميدا ا للم اىم م   حي   ا م يليرابيميسّا يا، كا كلاا للعالقات العدائية بي 

 يليم "ما اقدـ خاصة  عنداكلة   تس ر عا ام  ميجة تذ ر،و بر اف ىذه او"املد ادلنصور"
، ليضم ايضا ادلمملكات الربتغالية على ـ8718مارس  80يف  ضم الربتغاؿ دلملكموعلى  "الةا 
وف ضار"ال ر ك ،د احمالؿ الربتغاؿ ك ع  ادلقاكمةكبع كطنجة كمازاباف، سّمو اح  ادلغر  و كىيالسّ 

بي " ملكة ا كلاا المّاعد اسمغلم "ييلير ي، النجدة الساجاع ملكو طالّايا ي كلاا .8"ا يو يو
، تعرض عليو معركعا يهدؼ يا ارسلم يا ادلل  ادلغر ، ك " يليم الةا "ك "ادلنصور"ادلذ ور بي 
اسيوال  امال، يف حي  "وف ا يو يوضلل"ين  على اف تقدـ ي كلاا ،ىذا ادلعركع  7حترير الربتغاؿ

 "ا يو يو "يمنازؿ األمر ،د األسّاف ما الربتغاؿ، كعندما يير حتم  الن قات كادل ف "ادلنصور "يموا
اّف ي كلاا   تكا  :اعلها ةرة احلية للمغرب، بر اّف ىذا ادلعركع  ع  ألسّاب  عا اجليوب السّ 

، كما جهة اخرل  اف ذ ما ادلعركع كسيلة للمساكمة  ق كيظلا  ا م تمخ،ة   يما تقوؿجادّ 
 الناصر كزلمد العيخ اللذيا  ا او "املد ادلنصور"اسرة ما  يمهكم يف قصره ارني " يليم الةا "

كتلّية ،ربّة اإلصلليرل لالسمجابة مسمعد "ادلنصور"افّ  " يليم الةا "ا علم  لمّ ،بالعرش ييالّاف
، كيض  حتم تصر هما جيعا يقاتالف د بمه ّو يدعم ىو ايضا ادليالّي باحلكم ادلغر ، ىدّ ميالّهم

 .1بو
ك سر  " يليم الةا "ألحراج  يممى ي قاذ الربتغاؿ ما احلكم اإلسّا  اف   ادلنصور م  العلم افّ     

 ظرا لورقة الضغ  الا ؽلملكها  يليم  ، اف يمعام  مذر يف ذل   ادلنصور لكا منو،كالمخل  كقوتو 
 . 1عنده "زلمد العيخ"ك "ادلمو   "كادلممةلة يف كجود الناصر  قيق

 ـ:8747لناصر بن عبد اهلل الغالباالدعم اإلسباني ل ورة -

                                                           
1  ـ يف باريس، حكم  هرا كيوما 1595اكت 36ـ كتويف يف 1511مارس 38الضوف اك يو يو مل  الربتغاؿ كلد يف

، ترعم ادلقاكمة الربتغالية ضد اإلسّاف عندما ضّموا الربتغاؿ يا شلملكات 1588اكت  35يا1588جويلية 34كاحدا ما 
 ـ ،ينظر ادلوسوعة.1578 ة كادم ادلخازف سنة ـ يرر ىرؽلة معر 1581يسّا يا سنة 

1 18،ص8957 ر، مياب  ادل سسة اجلرائرية لليّاعة، اجلرائمدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث:لربرما زلمد العر. 
4 : ادلرج  السابق،ص  عا األزمة الربتغالية ينظر :  .870عّد الكّر  ّر
3ص 1888/1111، منعورات جامعة دمعق، تاريخ المغرب العربي الحديث :ود علي عامر ك زلمد خر  ارسمزل ،

56. 
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يا معسكر الربتغاؿ  ، مق  ادلوا "الناصر با عّد او الغالم" صّيطة معر ة كادم ادلخازفي     
كجد الناصر ،ـ8718كدلا قاـ  يليم الةا  بضم الربتغاؿ سنة ،زلمد ادلمو  لال ضماـ يا اخيو ادلوا 

  يلم م يا  ادلل  اإلسّا  افّ  ، يالّ و ادلنصورقدـ بيلم النجدة ضد عم م لوال رصة مناسّة 
ر،  ا م تربيو بادلنصو  الا - وعا ما -كالعالقات الوديّة ،بسّم معابلو الداخلية كاخلارجية،طلّو

وف "ا يو يو" الضبال  ادلنصور يف اإلعراب عا تمهييده لرمر ،"األرمادا"  اررةكدلا ا مهم  
(Antonio،) دلعسكر الربكتسما اكباا يف المعام  م  ا8 حي  خاصةو  اإلصلليركيليرابي  ملكة

 : ا ار ال عمايل يا ذل  بقولو

بما أمدىا بو من النحاس لتفريغ مدافع النار كإطالؽ ملح الباركد لها بالشراء من ممالكو  » 
 .7«[...]الشريفة كإمدادىا بالمعادف التي أعوزتها ببالدىا 

، ، للضػغ  علػى  يليػم الةػا اكربػا الغربيػةيف غالؿ ظػركؼ يسػّا يا احلرجػة كدلا حاكؿ ادلنصػور اسػم     
 افك قػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػر و لػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػّا  يا ادلعاملػػػػػػػػة بادلةػػػػػػػػ جلمه ادل،للمنػػػػػػػػازؿ لػػػػػػػػو عػػػػػػػػا اصػػػػػػػػيالكمسػػػػػػػػاكممو 

ح ، كاخػذ يلػوّ  ـ8719يف  ػهر مػام  1 "الناصر" ك"العيخ" ما لعػّو ة يا مدينػة " رمو ػايافعدالسّ 
عػدـ الو ػا  اػا كعػد بػو  مساعدهتما للةػورة ضػده و األمػر الػذم اجػرب ادلنصػور علػىللمنصور بإمكا ية 

 ،معظمهػا مػا ادلوريسػكيي، كمعػو قػوات جرارةوـ8797مػام 5، كامر الناصر ما "مالقػا"يـو :اإلصللير
،  مػا كجػد  ذلػ   رصػة لل ػرار مػا ىػذا اجلطػيم، ككجدكا يفا وا يعا وف االضيهاد يف يسّا ياالذيا  
ذ ػػر ال عػػمايل يف  كقػػد ،،  ػػمهبرل الناصػػر كزيػػا لػػو األمػػرللػػمخل  مػػنهمالةػػا  يف ذلػػ  مناسػػّة   يليػػم

 :ذل  بقولو

؛ شػػمر لالعتمػػاؿ فػػي المكايػػد التػػي ىػػي جنػػده األقول كحصػػنو الػػذم يلػػوذ بػػو عنػػد الشػػدائد» 
ليلػة"  رلػم القػّوات يف مدينػة "م قػد ،1... «   كتحريك حوار الفتنةفأملى للناصر لتفريق الكلمة
كاعلػػػػػا منهػػػػػا الةػػػػػورة ضػػػػػد عمػػػػػو ،ـ8797مػػػػػام  69ىػػػػػػ/8661 ػػػػػعّاف  71اوملػػػػػة مػػػػػا األسػػػػػّاف يػػػػػـو  

                                                           
1 ادلرج  السابق،ص :  .141عا ىذا الدعم لةورة الناصر ينظر عّد الكّر  ّر

1 184عّد العرير ال عمايل:ادلصدر السابق، ص. 

4 ينظر       : مدينة يسّا ية يف مقاطعة برك ا س يحدل حضائر األ دلس للمريد ما اإلطالعAlexandre-louis joseph 

Itinéraire descriptif de L Espagne  ,imprimerie de Firmin dido ,SD, p240.                         
3161عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص. 
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، ضػماـ عػدد مػا قػوات ادلنصػور للناصػرو كاسػموا عليهػا بسػّم ا  رح، على مدينة "تػازا"7ادلنصور
كد   و، مػا ملػاس الناصػر دلواصػلة قمالػصػر األكيل، راد ىػذا النّ ّمم اليريق م موحػا للةػوار ضلػو  ػاس مهص
رقي مػػا ادلغػػرب  مر ػػػر ، كقػػد اخمػػار الناصػػر جّػػاؿ الريػػ، الّعػػّع  زعمػػا  القّائػػ  لال ضػػماـ يليػػوبػػ

  علػػيهم مػػد الناصػػر و كحػػىت يسػػهّ ا مليلػػة قاعػػدة االحػػمالؿ اإلسػػّا ادلنيقػػة قريّػػة مػػ  ظػػرا ألفّ  ،لقواتػػو
جلرائػػر ليلػػم العػػوف بػػمهتراؾ ا ، مػػا اتصػػ  ىػػذا األخػػرسػػاعدات العسػػكرية يف اسػػملـر األمراخملػػ، ادل

 دا ذل : قاؿ ال عمايل م  ّ ،اك االلمجا  يليهم يف حالة االنراـ،منهم

 .8...«كليجد كليجة إلى المركؽ من ىناؾ لجهة الشرؽ  إف بدا لو من أمره ما يكره» 
 0رسالة يا  يليم الةا  م رخة بيـو  اخلميس  ،بعد  هريا ما قياـ رورة الناصر بع  ادلنصور      

اعرب لو  يها عا بقا  حّ  الوّد كا املة موصوال  ـ8797جويلية  81ـ/ 8661القعدة عاـ  مذ
، كملّلو مس كلية ما سيق ،رو على العدكؿ عا دعم رورة الناصآمال يف رّد  يليم الةا  كملل،بينهما

 .7ك  يع  اف األسّاف ىم اور وف األساسيوف لةورة ابا اخيو،يقيعلى  ف ا   ادلنصور
 1يـو اجلمعة  (Balhzar polo)" ر اإلسّا  "بيلهراربولو  مهقدـ على يلقا  القّ  على السّ      
كذل   مدابر كقائية ،الحقة األسّاف ادلوجوديا بادلغربكم ،ـ ككضعو رىا االعمقاؿ8797اكت 

  واؿ  ّل، كيف،1ال وضى لصاٌف رورة الناصر بعماؿ الّالد كاغم احااسا ما اف يقـو ى ال  بالعّ 
، كظّ  ىو 1ك ائّو على  اس بموجيو ملالت عسكرية على الناصر ،املد ادلنصور ابنو زلمد العيخ

 ،المقى اجلمعاف على مقربة ما  اس  ،معسكرا يف نر "تا سي م" على اىّة االسمعداد للمدخ 
بعد اف اصيم ،انـر  يها الناصر ك رّ  ،7، دامم ساعة ك ص،قرب جّ  "مدبرة" يف معر ة عظيمة

يخ ادلمهموف مد العّ ، بينما خسر زليل  سة آالؼ قمي  ما جيعو، ك  قد حوابرصاصة يف ر ّمو
و ، كبذل  ا مهم رورتوـ8790ىػ/ 8661كبعد مياردة للناصر ّت اعمقالو كاعدـ سنة ال ي ما رجالو،

 . ادت اف تقضي على حكمويا،الا ىددت ادلنصور هتديدا جدّ 
                                                           

4 184عّد الكّر  ّر : ادلرج  السابق، ص. 
1 161ابق، صعّد العرير ال عمايل:ادلصدر الس. 

1 186عّد الكّر  ّر : ادلرج  السابق، ص. 

4 186  س ادلرج ، ص. 

3 G. Faure-Biguet: Histoire de l'Afrique septentrionale sous la domination musulmane, 

Vauzelle , Paris , 1905.,P 307.                      
4

 Henry De Castries : les sources inédites de L histoire du Maroc ,1serie,  

Dynaste saadienne , Archives bibliothèques de France , T2 , éditeur Ernest   Leroux , Paris  

1909.p224. 
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،  قد عاش ادلغرب ك  تنمو مماعم ادلنصور   تموق، يال افّ ،القضا  على ىذه الةورةكبالربم ما     
يخ م  رد ابنو زلمد العّ اعوفو الذم  م  بالكةر ما الناس،كاسممر سائدا  يو سّ  سني،كبا  الي

اؿ بمهقّمم اخلص كقد كص، ا هوؿ زلمد الّعيخ، للقضا عليو كعلى  رده،0 لو جيعاعليو، كقد سّر 
قبيح الذات كاألفعاؿ غدارا لمن خدمو  كنصحو  مسرعا إلى الفساد في » :حي  قاؿ  يو

الد كقد مج  حولو اعدا  ابيو  عرب اك  ،8«...مصرا على الجمر كالحشيف ]...[القينات 
 1666قوامها  ةملل لو كيف ا موبر كجو ادلنصور ،، عرب اكالد طلطةحسي، كبع  ادلوالي لرتراؾ

يا يحدل الركايا ليمم  و جاللّ  معقم ابنو "زلمد العيخ"،  لم يكا اماـ ابنو ادلممرد يالّ مقات ، ل
 .7القّ  عليو بعد معر ة عني ة

 كمما سبق نستنت  مايلي:

 ما حاكؿ   ،جا ّوكيكسّو يف ص و حىت يمهما  " يليم الةا "حاكؿ ادلنصور اف يمقرب كيهادف -
يا الّسياسة الا سار عليها بع  اسال و ما الّسالطي   يليم الةا  ما جا ّو جذب ادلنصور

الّسعديي األكائ  كىي  كرة المطال، م  اإلسّاف لد   اخلير العةما   قّ  ادلنصور اّدا الم اكض 
على ذل ، لكا سرعاف ما تّدد ذل  بسّم ي مقاؿ الةغور ادلغربية اوملة ما الربتغاليي يا شلملكات 

  باف.اكطنجة كمر  يسّا يا كىي سّمة

تدخ  ادلنصور يف األزمة الربتغالية كزلاكلة المطال، م  اإلصللير اقلق  يليم الةا  كىدد بدعم -
 األمريا الالجئي عنده "الناصر ""كزلمد العيخ" ليضغ  هبما عليو .

 "م الةا يلل ي"يذ  اط  ادلنصور يف المنازؿ  ،اتقا ادلنصور م  اإلسّاف سياسة ادلراكبة كربمم الوقم-
 على مدينة العرايش بالربم ما الوعود الا قدمها للمل  اإلسّا .

شلا  ج  ادلنصور ا ةر يف  " يليم الةا " ع  مللة األرمادا على اإلصللير اّدت يا تدىور قوة  -
 ." يليم الةا " حتدمالممادم يف 

                                                           
5

 Bekkhoucha (M.) : Epitaphes des Sultans saadiens, France-Maroc, in Revue France- 

Maroc,7Année, 1923, Tome 7, pp. 127-128. 
1 :58، ص تاريخ الدكلة الٌسعدية التكدمارتيةرلهوؿ. 
1 63  س ادلصدر، ص. 
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ادلدعومة ما اإلسّاف  ـ8797سنة الناصر با عّد او الغالمرورة سمياع ادلنصور اف يقضي على ي-
 خير عسكرم  ّر  اف يهدد سليا و. شلا مكنو ما يزالة

 
 
 

 المبحث ال اني:
الدبلوماسية للمغرب مع الجزائر كالدكلة الع مانية في عهد أحمد ك  ياسيةالسٌ العالقات مظاىر  

 ـ(.8061-ـ8751المنصور )
اة عّػػد ادللػػ  ،كاعلا عػػا ك ػػعلػػى الربتغػػاليير عظػػيم للمغاربػػة ا مهػػم معر ػػة كادم ادلخػػازف بنصػػ     

سػػػعى القػػػادة ادلوالػػػوف لرتػػػراؾ العةمػػػا يي،ما القػػػادة األ دلسػػػيي  مطمػػػد زرقػػػوف  بعػػػد ا مهػػػا  ادلعر ػػػة،
 ،بػػدال مػػا عمػػو املػػد ادلنصػػور ،يلاعيػػ  بػػا عّػػد ادللػػ  ذم األـ الا يػػة ،توليػػة هم مػػا زلاكلػػةكبػػرى

،كقػػد تػػوارل مػػوالم املػػد عػػا ادلمواجػػد يف اجلرائر8يف اخلال ػػة  غركاخػػذكا ينػػادكف بمهحقيػػة األمػػر الّصػػ
 ،ك ػػاف ادلػػوا عّػػد ادللػػ  ادلعمصػػم قػػد اكصػػى باخلال ػػة يا اخيػػو املػػد،7األ ظػػار خو ػػا مػػا اف يقملػػوه
 حي  ذ ر األ را  ما صو :

 تقاؿ ىذا األمر مػن بعػدم إالٌ ي ال أحب أحدا بعد نفسي محبتي لك  كرغبتي في انفأعلم أنٌ » 
ؿ ك ػػاف اكّ ،1ك  يرضػوا بػػو توجػػو ىػ ال  القػػادةكلػػذل  عػارض معظػػم ادلغاربػة 1.«...  ال لغيػػرؾإليػك

 يا  ػػاس اخيػو عّػد ادللػ  ة،ىو يرسػاؿ جةػػي ػاـ بيعمػوبعػػد  ك،عمػ  قػاـ بػو ادلنصػػور بعػد ا مهػا  ادلعر ػة

                                                           
1  ما األسػّاب الرئيسػية الػا ادت يا  كّػة  ىػ ال  القػادة العسػكريي ىػو اهتػامهم بالمػ مر مػ  األتػراؾ يف اجلرائػر، لضػم ادلغػرب

ي ػة، مسػمغلي لعػة كمكا ػة ابيػو عّػد ادللػ  ادلعمصػم يف   ػوس ادلغاربػة، ينظػر لجنمرباطورية العةما ية،كادلناداة بػاألمر يلاعيػ   خل
 .31عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص

1  :8918،طّعو ىودا، ادلكمّة األمريكية كالعرؽ، باريستاريخ السودافعّد الرملا با عّد او با عمراف با عامر الّسعدم ،
 .761ص 

4 67،ص  نزىة الحادم في أخبار ملوؾ القرف الحادم اج با عّد او الو را :زلمد الصغر با احل. 

3114،ص1عمار با خركؼ: ادلرج  السابق،ج. 
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كجػو  ايضػا ادلعر ةكما ساحة ، 7اهتمهيم،يذ مل   ععو  ّار  قها   اس كقضايف جو  ىناؾليد ا 
 .0املد با ػلي اذلرايليراسها  الّاب العايلادلنصور س ارة يا 

 ـ:8711-ـ8751إحتواء المغربالع مانيين محاكالت األتراؾ  -8

كمنها  ،جا ت مهنئة حتم  اذلدايا ،كصلم يا ادلغرب بعد مّايعة املد ادلنصور ك ودا  ةرة      
ارؼلية حوؿ اسمقّاؿ ادلنصور ذلذه كقد اخمل م الركايات المّ  "ال مراد الة"لياف العةما  ك د السّ 

: ، حي  يقوؿكا رمو ،كرحم بو ،داادلنصور اسمقّ  الو د اسمقّاال جيّ   ال عمايل يذ ر افّ  ، ارةالسّ 
بينما ذ ر .8« يافةكإقامة رسم الضٌ ك األرغاد في القرل  كأختار النزؿ  كلقاىم ميرة التكريم» 

ةما  لياف الع،شلا ابضم السّ كاعللو ادلنصور تةاق  عا لقا  الو د وص الو د العةما  افّ األ را  خبص
خاقاف ملك   ر عن جوابكتأخ ل المنصور كتركهم بحضرتو مهمليكتشاغ:»حي  قاؿ ما  صو

 .7...«فغاظو ذلك منوالقسطنطينية 

 إف حا م ادلغرب  ،لياف العةما السّ كدبلوماسية ا املة بي ادلنصور ك ،بالربم ما مالممم الودّ ك       
ييرة عليو، كقد بنوا كالربّة يف السّ  ،دا ميامعهمالقوم،   ييمئا لرتراؾ العةما يي، كيعلم جيّ 

كمنها الّعوث الدبلوماسية كاإلبرا ات  ،نوات األكا ما حكم ادلنصور على ذل سياسمهم يف السّ 
 نها:ادلمعددة جلذب ادلغرب يا الّيم العةما  كم

  ـ:8754سنة يب البسكرمسفارة أبي الطٌ -

 مػػرتي األكا  ا ػػم سػػنة يا ادلغػػرب (ـ8759ىػػػ/995)ت بعػػد1الّسػػكرمابػػو الييػػم  قػػدـ العػػيخ 

سليم الةا  بالموسػ   يف الصػلمم بػي عّػد حي   ل، بموجيو  ما السلياف العةما   ـ8758ىػ/951
                                                           

4 ادلرج  السابق،ص :  .116عّد الكّر  ّر

5 :ة يجبره لسلطاف الرـك كالمشرؽ كإيفاد رسائلو عليو في مشهد الفتح إلى القسطنطيني»ك عا ىذه الّس ارة قاؿ ال عمايل
ينظػػػر عّػػػد العريػػػر ...« بمػػػا ىيػػػأه اهلل مػػػن نصػػػر دينػػػو كإعػػػالء كلمتػػػو  ك اإلسػػػتالء علػػػى أحػػػزاب الٌشػػػرؾ كطواغيػػػ  الكفػػػر

 .51ال عمايل:ادلصدر السابق،ص

1 41عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص. 

1 : 75، 74،ص ص  لقرف الحادمنزىة الحادم في أخبار ملوؾ ازلمد الصغر با احلاج با عّد او الو را. 

4 ىػػػػػو م ػػػػػا اجلرائر،العػػػػػا  الكّػػػػػر كاخلييػػػػػم العػػػػػهر، اخمػػػػػاره  السػػػػػلياف العةمػػػػػا  مػػػػػراد الةالػػػػػ ، لعػػػػػهرتو، كمكا مػػػػػو،يف العلػػػػػم
لعالقػػػػات االقتصػػػػادية كال قافيػػػػة كالرياسػػػػةىذا مػػػػا ذ ػػػػر عنػػػػو ال عػػػػمايل،  اعةػػػػر عػػػػا ترمجػػػػة كا يػػػػو لػػػػو ينظرعمػػػػار بػػػػا خػػػػركؼ: ا

،دار األمػػػػػػػػػػػػػػ  لليّاعػػػػػػػػػػػػػػة كالنعػػػػػػػػػػػػػػر،اجلرائر ـ80ىػػػػػػػػػػػػػػػ/86ين الجزائػػػػػػػػػػػػػػر كالمغػػػػػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػرف اكاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػ
 .117،ص1،ج1117
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علػػى ـ 8759ىػػػ915مػػرة را يػػة يف مجػػادل األكا سػػنة م قػػدـ  ،كاخيػػو عّػػد او الغالػػم ،ادللػػ  ادلعمصػػم
  ،عدم إل مصػػاره يف معر ػػة كادم ادلخػػازف كبموليػػو حكػػم ادلغػػربراس ك ػػد جرائػػرم لمهنئػػة ادلنصػػور الّسػػ

 ،سػػػػػػػول اف ادلنصػػػػػػػور  ػػػػػػػرح هبػػػػػػػاك  يعػػػػػػػر يا مضمونا ارة لكػػػػػػػا ال عػػػػػػػمايل   يػػػػػػػذ ر  طػػػػػػػول الّسػػػػػػػ
 ارة الّسػ كابلػم األمػر افّ ،1«سػركرا مػن أعػوادهىتز لذلك أمير المػؤمنين اف»قالو:حي  ،كاسمّعر

   عػػ  ادلنصػػور كرائهػػا ميالػػم اخػػرل مػػا بػػ   ػػاف ،  تكػػا هتػػدؼ يا المهنئػػة بادللػػ  كالنصػػر  ق 
اعمّػار  م مػا ادلنصػور ارة طلّػالّسػ كابلم الظػا افّ 7ك ضم الغير على سّي  ادلداراة يالّ يهمر سركرا 

 بالّسػيادة العةما يػة ك يربامػو بػاإلعااؼ عمليػا،عي  با عّد ادللػ صيم األمر يلامشاؿ ادلغرب ما  
  .كتقدّ ادلساعدة يف حترير كىراف، ما  اف األمر سابقا يف عهد ادلمو   كعّد ادلل يف ادلنيقة،

 على رأس الجزائر: "8رمضاف باشا"مهمة تعيين -

أل و  ػاف  ةرا،ـ(8797-8751)د الةال مرا،السلياف العةما ،لقد اقلق المقارب ادلغر  اإلسّا      
الّطػػػػػػػػػػػػر األبػػػػػػػػػػػػي  ضػػػػػػػػػػػػ ة ك ،يسػػػػػػػػػػػمهد هم بالدرجػػػػػػػػػػػػة األكا،كيقػػػػػػػػػػػػ، ضػػػػػػػػػػػػد طموحػػػػػػػػػػػاهتم يف ادلغرب

امػرا بمعيػي رمضػاف  ـ8759لياف العةمػا  يف اكت ،اصػدر الّسػادلم اقم كتيويقا ذلذا اخلير،7ادلموس 
،يف يقمضػػػى األمػػػر ده مػػػا شللكمػػػوكطػػػر  ،، ك ػػػا احلػػػرب عليػػػولي و رليػػػا بإ عػػػاؿ  وايػػػا ادلنصػػػوركتكبا ػػػا
ينػػػوم بػػػرك اجلرائػػػر بالمعػػػاكف مػػػ   ،ادلنصػػػور  قػػػد كصػػػلم معلومػػػات يليػػػو ت  ػػػد  ػػػكو و مػػػا افّ  ذلػػػ ،
 مبػػمهف يضػػعوا  ػػ  يمكا يػػاهت،كبا ػػا طرابلس،كحػػا م تو س ،كاصػػدر اكامػػره يا با ػػا اجلرائػػر،1األسػػّاف

 ،رسػالة يا داكد بػا عّػد ادلػ مابع  رمضاف با ا  ،ـ8716كيف سنة  1"رمضاف با ا"حتم تصرؼ 
لػػو رض يعػ (جنػوب ادلغػرب)السػػوس منيقػة يف ـ 8759ادلنصػور يف ا مػوبر املػػد الػذم رػار ضػد عمػو 
كشلػا جػا   ،يخخاصػة عنػدما اخػذ ادلنصػور الّيعػة لولػده ككيل عهػده زلمػد الّعػ ، يها ادلساعدة كالػدعم

كأيػن   ؿ ما سألنا عن أحػوالكمفأكٌ   كلما عزمنا اآلف القدـك إلى مدينة تلمساف»:الرسػالة   يف 
                                                           

3 41عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص. 

4113،ص1عمار با خركؼ: ادلرج  السابق، ج. 

1 م عّد ادلل  السعدم ـ برا  اس ك اسموا عليها،ك صم موال1463،كيف سنة 1468رمضاف با ا توا حكم اجلرائر سنة
تقييدات ابن المفتي ـ ا ظرعنو ابا ادل ا حسي با رجم  اكش: 1467خل ا ومد ادلمو   الذم اسمنجد بالربتغاليي سنة 

 .34،ص1117،ط، حتقيق  ارس  عواف ،بيم احلكمة للنعر كالموزي ،اجلرائر في تاريخ باشوات الجزائر كعلمائها

1114  س ادلصدر، ص. 
4

Diego Fray de Haédo :Histoire des rois d’Alger, traduite H ,D Grammont , Alger 

Alger1881, ,p164.                                                                                                               
3

ibid ,p164. 
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فبع نػا ىػذا المكتػوب لعلكػم   تقػادـ لنػا مػن أسػالفكم  استقر مقامكم لكي ننشل معكػم عهػدا
فػال تغيبػوا عنػا شػيئا مػن مقاصػدكم   لنػا بمػا عنػدكم مػن مػأموؿ كمرغػوب  تعلموننا فػي جػوابكم

 .7«نيةالسٌ 

 حالف كالمصاىرة على المنصور:عرض التٌ -
كزلاكلػػػػة تػػػػركي  ادلنصػػػػور بػػػػالقّوؿ  ،سياسػػػػة االحمػػػػوا  "مػػػػراد الةالػػػػ "لياف العةمػػػػا  الّسػػػػكاصػػػػ       
ة يف كجػػػػو القػػػػوّ ؽلكػػػػا اف يقػػػػ،  ،ك سػػػػّو  طليػػػػ، ،،كالرضػػػػوخ كلػػػػو  سػػػػّيا إلرادتػػػػوذليمنػػػػة العةما يةبا

لياف علػػػػى املػػػػد ادلنصػػػػور ، كلػػػػذل  بػػػػات مػػػػا الضػػػػركرم اف يعػػػػرض الّسػػػػاإلسػػػػّا ية ادلهػػػػددة لليػػػػر ي
، بمركغلػػػػػػو يحػػػػػػدل كالسػػػػػػممالة ادلنصػػػػػػور يليػػػػػػو ،كالمقػػػػػػارب ،لمػػػػػػرداد ركابػػػػػػ  ادلػػػػػػودة ،نهمػػػػػػاادلصػػػػػػاىرة بي

كصلػاح  يليػم الةػا  يف ،كخاصة بعدما اسمياع املػد ادلنصػور القضػا  علػى رػورة ابػا اخيػو داكد8بناتو
 .7ـ8716ضم شللكة الربتغاؿ يا ملكو سنة 

 ـ:8718ىػ/414مشركع حملة العل  علي على المغرب-ث

، األمر كالمةاق  عليو بعدما جا  لمهنئمو  ما مرّبنا العةما اقدـ املد ادلنصور على  اى  الو د      
اللمي  ، كخاصة عندما  اط  يف الرد على الرسالميلياف العةما  "مراد الةال "الذم ابضم السّ 

حتال،  ييلم  يهما ما ادلنصور عقد،ـ8716سّممرب /ػ ق911يف رجم عاـ  يليو،بع  هبما 
 : صوحي  جا  يف الرسالة ما ،اتعلى اساس يمداده بمهسيوؿ كقوّ  ،عسكرم ضد األسّاف

تح بها إف شاء اهلل   ككماة ع مانية تستفسلطانية  كجيف عٌز كنص1نوجو لكم ثالثمائة غرابا» 
سابات ، كعام  الو د العةما  بربكدة لمص ية حذ موق و ىذاك اف ادلنصور قد ا ّ ،1«بالد األندلس

 قدؽلة بسّم العوام  المالية:

                                                           
4ادلرج  السابق،ص عّ صورة عا الن  األصلي للرسالة ينظر :  .44د الكّر  ّر

1:عهدنا إلى أمير األمراء يصهر »... جا  يف رسالة ما السلياف العةما  مراد الةال  يا ادلنصور خبصوص عرض ادلصاىرة
. قال عا الرسالة 41،ص7ينظر عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،م « ...لكم على إحدل بناتنا إسعافا لغرضك المنيف

 .6344لية بادلكمّة الوطنية ادريد حتم رقم األص

1116،ص1عمار با خركؼ: ادلرج  السابق، ج. 

4 وع ما ادلرا م الّطرية، اّكؿ ما اسمعملها القرطاجيوف كالركماف، كعنهم اخذىا العرب كاسمعملوىا لربراض احلربية 
: ادلرج  السابق، ص كالمجارية، لي بذل  ألف مقدممو تعّو راس الغراب، للمريد ينظر مصي  .441 ى عّد الكّر
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بغرض اإلطاحة بو بعد العهر ،م  بع  قادة جيعو ،رّد بذل  على موق، األتراؾ ادلم مر عليو -
 .األّكؿ ما مّايعمو يف ارض ادلعر ة

، كالدعم الذم لقيو يف "داكد با عّد ادل ما"االتصاالت الا  ا م بي األتراؾ كادلممرد األمر  -
 نصوررورتو ضد ادل

ورقة ضغ   الذم  اف ما ادلمكا اف يسمعم   "،ييوا ىم لرمر يلاعي  "ابا ادلعمصم عّد ادلل  -
يف ىذه الظركؼ  8، بعد اف تركج حسا  نريا و بمهرملة اخيو عّد ادلل ضد ادلنصور كينازعو ملكو

لياف ،  مهعيى السّ لديا، ظهرت بوادر احلرب يف األ قديد بي الّكالموتر العّ  ،ياسية ادلعطو ةالسّ 
، الذم كص  يا اجلرائر يف مجادل الةا ية عاـ اكامره "للعل  علي" بغرك ادلغرب العةما 

ه يف ضم ادلغرب للدكلة ، حي  كجد يف ادلهمة الا  ل، هبا مّمغاه،الذم طادلا  ناـ8718ىػ/919
الرة يف ربي  و  مطرؾ على راس  سي بقضا  على دكلة األ راؼ الّسعديي، كالالعةما ية

 طعد عسا ره على    نر  ،علم ادلنصور بممهىم العل  علي لغركهك  ،ـ8718ىػ/ 919سنة
 طة البنو مدعيا اخذ الّيعة مصا ـ8718/ 61/ 81ىػ /919ص ر  ذ"تا سي م" خارج مرا ش من

 اؽ  ّو عسكرم م  ادلل  ، كيف ىذه األرنا  توص  املد ادلنصور يا ات"ادلوا زلمد ادلمهموف"
جويلية  18و بدخولو العاصمة لعّو ة  احتا يـو د انى بدكره ادلعكلة الربتغالية، الذم  اف قاإلسّا 
 ، مقاب  المنازؿ عاالعةما على اساس تقدّ مساعدة عسكرية للمغرب دلواجهة المدخ   ـ8718

نصور س ارة ، كيا جا م ىذه االسمعدادات العسكرية كجو املد ادلمدينة العرايش، كامميازات اخرل
و تضم القائد "ابا العّاس املد با كّدة" كالكاتم "املد با ػلي اذلرايل" الساضا  نّوؿيا يسي
، كالااج  عا الواق  باألمرقّوؿ اللياف العةما  بّدا ما كاماـ ىذه الّميورات   غلد السّ 7الّسلياف

 .1يف ادلنيقة العةما جود ضد الو ،، خو ا ما خيورة حتال، ادلنصور م  األسّافبرك ادلغرب
 الحملة:موقف الجزائر من -ح

                                                                                                                                                                                   
3 رسالة الّسلياف العةما  مراد الةال  يا الّسلياف املد ادلنصور، الا يعرض  يها المطال، ضد األسّاف منعورة، ينظر عّمار

 . 138، ص 1با خركؼ: ادلرج  السابق، ج
 
 

1
 Chantal de la veronne :Op.Cit, p 397. 

1 :مكمّػػػػة دار العػػػػرؽ، 1، طريخ الجزائػػػػر الحػػػػديث مػػػػن الفػػػػتح الع مػػػػاني إلػػػػى االحػػػػتالؿ الفرنسػػػػيتػػػػازلمػػػػد خػػػػر  ػػػػارس ،
 .44،ص1858بركت

4 : 111رج  السابق، ص ادلعّد  ّر  ّر . 
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كاسمّعدكا  ،اعربوا على عدـ رضاىمك  ،اف اجلند يف اجلرائر عارضوا احلملة( Haédo)ذ ر ىايدك      
 ، اه اجلرائر ،كالذم   تظهر منو اية بادرة سيئة ،يف  ظرىم  كرة االعمدا  على حا م  اس ادلسا 

 حد ادلرابييا ػلملها العةما  فسليالذل  الغرض س ارة للكقد ارسلوا ، ةاك الدكلة العةما ي
العل  "كينا دكف الّسلياف بمهف يمهمر  ،يوضطوف  يها موق هم ما ىذه احلملة 1ابو المقىيدعى  

 مرد علىباال  صاؿ كالمّ  ،ؿ لو   سوسو  قد ت    ،ييرة على ادلغربو يف صلمم يف السّ أل ّ  ،بموقي ها "علي
حي  ىددكه بالقم   لو،ا كنيضمر  وااألحقاد الا  ا  بسّم ،كقد بى اجلند موق هم ىذا لينةالسّ 

بالربم ما قي  عا األسّاب الا د عم بالعةما يي يا عدـ مهامجة ك ،8عندما  اف كاليا على اجلرائر
طوالت ، المّ  ص  ىذه األسّاب عا سلملا ال  نوات األخرة ما حكم ادلنصور،  إ ّ ادلغرب يف السّ 

،كا عغلوا تراجعم ىيّة العةما يي الدكلية لينة العةما ية كادلغرب األقصى معا،  قدالسّ  هتاالا  هد
 .شلا ا عكس عا ملاسهم يف ضم ادلغرب ،يف ا ةر ما كاجهة برية،كمرية

 ـ:8061-ـ8711الـ الحذرعهد السٌ -1
قّ  اف ي كر يف اسمعماؿ  ،اكلة االحموا كزل ،ياللّ  ةم  ادلنصور سياس "مراد الةال "جّرب        

م النجاح الذم .7"داكد"خاصة بعد اف صلمم ادلنصور يف القضا  على رورة ابا اخيو  ،القوة ضده
كللمخ ي، ما  ،1"القس ىنرم"يرر ك اة ـ8718يف ضم الربتغاؿ يا ملكو سنة  " يليم الةا "احرزه 

لياف بادر السّ  ،ربية العةما ية ذات الموجو اجلديد   توتر ما  مه و تعكر ص و العالقات ادلغ
على راس حكومة ، كتعيي جع ر با ا ،الذم  اف ادلنصور ؼلعاه "حسا  نريا و"العةما  بعرؿ 

 .اجلرائر ك ل و بمطسي العالقات بينو كبي سلياف ادلغرب 
 الضغط الع ماني على المغرب:تراجع  -

،كبات ىذا األخر ميمئنا  وعا ما رة الضغ  على ادلنصو ،ما حداألتراؾ العةما يوفخ ،       
رقية بعدما بّر األتراؾ العةما يوف سياسمهم  اىو كابمعدكا عا  كرة برك عا حدكد ادلغرب العّ 

                                                           
3 ّما اّف الو سيدم "ابو المقى" كىو ما العلما ،  ل،  ،سول ما ا ار يليو ىايدك ،خصية  اعةر عا ترمجة كا ية ذلذه الع

 . Diego Fray de Haédo : Op.Cit, p187                                   نظريلياف العةما ،رسالة يا السّ  مم 
 
1 63قدكر بوزياف: ادلرج  السابق،ص. 

1   ي دلعم ىذه الةورة يف اعقاب تعيي ادلنصور كلده زلمد العيخ كليا للعهد،رار داكد ضد عمو يف السوس كالذم  اف ؽل
ـ بعد  راره يا عرب الودايا، ينظر:عّد العرير ال عمايل:ادلصدر 1471ىػ/ 877و بوالية العهد ليمم القضا  عليو سنة  س

 . 47-45السابق، ص ص 

4116،ص1عمار با خركؼ: ادلرج  السابق، ج. 
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القمناعهم بوجود ممغرات على ماؿ اإل ريقي  شلملكاهتم يف العّ  ام  للمغرب األقصى لضمو يا
عامة  ما سيمه  يف ادلّط  ادلخص  للعالقات م  اجلرائر كالدكلة  دلغربية خاصة كالدكليةاحة االسّ 

 كما األسّاب ادل دية خل ة الضغ  العةما  على ادلغرب مايلي" العةما ية
 ا م ما العوائق الا جعلم   ، ككعورة المضاريسا ة بي ادلغرب األقصى كيسما ّوؿبعد ادلس -

  ا وا قد  علوىا مرات عديدة ما ييالمهم اجلرائر.العةما يي ياككف يف بع  ملالت للمغرب كيف  
 الا تعمرب ما اذلرائم الكربل الا ـ8758بداية الااج  العةما  بعد انرامهم يف معر ة ليّا م -

 8.حلقم بالعةما يي  هي اةابة العد النازيل للقوة العةما ة اماـ األركبيي
،جع  منو قوة ـ8751غاليي يف كادم ادلخازف سنة النصر الكّر الذم حققو ادلنصور على الربت-

 .سياسية كعسكرية  اعلة يف ادلنيقة 
 .7زلاكلة رب  عالقات حتال، معوك ،تسابق القول اإلقليمية للمغرب-
كالذم  ير ،يا عهد الّا ات،المغرات الا  هدىا احلكم يف اجلرائر ما عهد الّيلربايات-

 1"الّوري "  قد ذ ر،1بال وضى كاالضيرابات

 

أتركوا الٌترؾ ما تركوكم فامت لنا :» (ص)قاؿ النبي»قولو: 7ركم عا ادلنصور يف النرىةكقد
0"...«الحديث

 

                                                           
1

Ernest Charrière : Négociations de la France dans levant, imprimerie impériale, Paris, 

T3 ,pp 187-188-189. 
1

 H.D.Degrammant : Histoire  d àlger sous la domination Turque 1518-1830 ,Ernest  

leroux ,Paris1887 ,p123.  
4:مكمّػػػة دار العرؽ،دمعػػػق 8،طتػػػاريخ الجزائػػػر الحػػػديث مػػػن الفػػػتح الع مػػػاني إلػػػى االحػػػتالؿ الفرنسػػػيزلمػػػد خػػػر  ػػػارس،

 .06ـ،ص 8909

3 كىوموادع لسالطين الزماف آؿ :» د ادلنصور  اف يسعى دلسادلة جرا و العةما يي يف اجلرائر حي  قاؿ ما  صو اّف امل
ع ماف فيرسل إليهم الهدايا السنية في كل سنة  كىم يرسلوف إليو المكاتيب كالجلع المستحسنة كتب لو مراد بن سليم  

ينظر احلسا با ...« ف خاطرم ال ينوم لك إال الجير كالمسامحةك لك علي العهد أاٌل أمٌد يدم لك إال بالمصافحة كأ
،دمعق 8،حتقيق صالح الديا ادلنجد، ميّوعات ا م  العلمي العر ،جتراجم األعياف من أبناء الزمافزلمد الّوري : 

 .778،ص 8979
4 ينظػػر سػليماف بػػا كىاتٍػريكيػػوا التػ ػػٍرؾى مىػا تػىرىكيػػوكيٍم ( ) دىعيػػوا اٍلحىبىشىػةى مىػػا كىدىعيػوكيمٍ و قػػاؿ:عػا رجػ  مػػا اصػطاب النػػو عػا النػػو ا ّػ

،مكمّػػػػػػػػػػة ادلعػػػػػػػػػػارؼ للنعػػػػػػػػػػر  لّػػػػػػػػػػا ،تػػػػػػػػػػمهلي، زلمػػػػػػػػػػد  اصػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػديا األ صػػػػػػػػػػحيح سػػػػػػػػػػنن أبػػػػػػػػػػي داكدجما :األ ػػػػػػػػػػع  الّسػػػػػػػػػػ
 .26، ماب ادلالحم ،ص3كالموزي ،الرياض،م 

5: 95، ص  قرف الحادمنزىة الحادم في أخبار ملوؾ ال زلمد الصغر با احلاج با عّد او الو را. 
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 الع مانيوف كالرضي باألمر الواقع:األتراؾ  -
علم ادلنصور ،لم  "مراد الةال "،س ارة تر ية ارسلهامقّ  ادلنصور بداة تواجده يف  اسسي      

 ارة النيات احلسنة للسلياف السّ  يف ييراف،كلم  د ويي ت الا حققها العةما يوف على الصّ باال مصارا
بعدـ جدكل تيّيق سياسة  ،بعدما اقمن  العةما يوف ،ية م  ادلغرب،كيعادة رسم عالقات كدّ العةما 

خاصة كاف األسّاف يمطسسوف ما    تقارب  ،لوجود بدائ  سياسية لديو ،القوة م  ادلنصور
  ر اإلسّا  ةما  مغر .حي  اسمعم  ادلنصور الورقة اإلسّا ية الرامة، كىو ما ت يا يليو السّ ع

 يقوؿ لو  يها: ـ8711الذم بع  برسالة يا ادلل   يليم الةا  سنة  سيل ا
فعنػدما يطالبػو   كمصػانعة األتػراؾ  فهو متػأرجح بػين مصػانعتنا مناإمبراطور المغرب يسجر  إفٌ  »

كعنػدما يهػػدده األتػراؾ يقػػوؿ ىيػا بنػػا إلػػى  بنػػا إلػػى الجزائر لػػة بػالعرايف يقػػوؿ ىيػاالجال صػاحب
 .8« إسبانيا

 كقد ذ ر ال عمايل خبصوص ذل :
كإيفاده رسلو عليو لما   السلطاف مراد خاف  ثم نظر في مجاطبة خاقاف صاحب القسطنطينية»

السػػلطاف مػػراد األخيػػر مهمػػا فػػي بينهما كبمػػا كػػاف  كالمهػػادات السػػالفة  تقػػرر مػػن سػػوابق األلفػػة
 .7...«التي أنفذىا مع الكاتب أبي العباس الهزالي  إتحاؼ صاحبو بالهدية

 ـ:8718ىػ/1414ياظميالشٌ ك  1اطبيسفارة الشٌ -أ
 اطواػػػرا ش الّعػػػ لياف العةمػػػا  مػػػ  سػػػ ارة قاضػػػي القضػػػاةرسػػػالة للّسػػػيف واب اجلػػػرّد ادلنصػػػور      

بػػػػالركاب  بػػػػي الػػػػدكلمي ا ػػػػاد  يهػػػػا ادلنصػػػػور  ياظمياف بػػػػا منصػػػػور الّعػػػػكالعػػػػا  ا  زيػػػػد عّػػػػد الرملػػػػ

                                                           
1 134، ص 6عّد اذلادم المازم :ادلرج  السابق،م. 

1 53عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص. 

4  اقػػ، علػػى ترمجػػة كا يػػة للعػػاطو سػػول ا ّػػو ابػػا قاضػػي مرا ش، قيػػو كىػػو  ائػػم ابيػػو علػػى القضػػا  هبػػا كعلػػى اخليابػػة عػػام  
ـ ينظػػر عنػػو زلمػػد بػػا عّػػد او الصػػغر 1484ىػػػ/1111ـ كتػػويف سػػنة 1416ىػػػ /844ادلنصػػور مػػا قصػػّة مػػرا ش، كلػػد سػػنة 

، مر ػر الػااث الةقػايف 1،تقػدّ كحتقيػق عّػد ا يػد خيػايل،طصػفوة مػن انتشػر مػن أخبػار صػلحاء القػرف الحػادم عشػراأل را :
درة الحجػاؿ فػي د با القاضػي: ، كينظر عنو  ذل  ابو العّاس املد با زلم175،ص 1113ادلغر ، الدار الّيضا  ادلغرب ،

 .161، صأسماء الرجاؿ

3 ـ،يتصػ  بالّسػلياف املػد ادلنصػور  ػاف قائػدا ك ػاعرا، مػا 1514-ـ1433ىػػ/1111-ىػػ841علي بػا منصػور العػياظمي
في ركضة اآلس العاطرة األنفاس ينظر ترمجمو عند املد با زلمد ادلقرم :  اى  مرا ش، لو مجلة ما األ عار يف مدح ادلنصور،

زلمػػد بػػا ، .ينظػػر عػػا ىػػذه الّسػػ ارة164، ص1874، ادليّعػػة ادللكيػػة الربػػاط،1طذكػػر مػػن لقيتػػو مػػن أعالـ مػػراكف كفػػاس 
 .15عةماف: ادلقاؿ السابق، ص 
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ادلنصػػور خيابػػو بالممه يػػد   صػػر يف ييػػراف، كخػػمم،م المهنئػػة اػػا حققمػػو القػػوات العةما يػػة مػػا ادلسػػلممي
 كشلا جا   يها:7على دكر ادلغرب يف اجلهاد بادلغرب اإلسالمي

ثػػم مواصػػلة البكػػر ]...[ىتبػػاؿ بمصػػالح العبػػادكال طػػارئ بحمػػد اهلل عػػدا مػػا نحػػن فيػػو مػػن اال »
فػنحن بحمػد   عارة اإلسػالمية كالٌشػكاآلصاؿ بإقامة فريضة الجهػاد الػذم ىػو الػدثار لهػذه الملٌػ

أعداء اهلل أىل الكفػر  بإلرىا  كارتباط الصافنات الجياد  اهلل دائما في األىبة ك االستعداد لو
يػػة ايضػػا رد االعمػػذار الػػذم ابػػداه كايل اجلرائػػر حسػػا با ػػا  ارة ادلغربكقػػد مللػػم الّسػػ 8... «كالعنػػاد

 حي  جا  يف رسالة ادلنصور ادلوجهة يليهما مايلي: ،الّندقي كقّياف الّطر العل  علي
  أف تحػرككم ذلػك علػى مػا حكيػتم  فأنهى إلينا تلقاه منكم كصٌح  بػو ركايتػو ال ابتػة عػنكم »

 ػادلممعا يف الرسػائ  ادلمّادلػة بػي  ،7... «يػو ما كاف مػنكم لباعػث نفسػي كال لغػرض كػاف لكػم ف
بعػػػػ   ياسػػػػة العةما يػػػػة يف ىػػػػذه ال ػػػػاة  ا ػػػػم ترمػػػػي يانصػػػػور كالعةمػػػػا يي يصػػػػ  يا قناعػػػػة،اف السّ ادل

حػىت يصػرؼ   ا  بي الّلدياكعودة الصّ  ،ك كو و ،كزلاكلة تّديد سلاك و ،اليممه ينة يف   س ادلنصور
 .1اإلسّافالنظر نائيا عا كض  يده يف يد 

 ـ:8719ىػ/441 فيقيقأزمة -ب

ك ادت تمسّم  ،حدرم معكلة عكرت ص و العالقات اجلرائرية ادلغربية،ـ8711ىػ/997يف سنة      
كاراضيها تق  يف ،الا تق  جنوب تلمساف  يقيقكم ادىا اف مدينة  ،يف ازمة راا تمطوؿ يا قماؿ

 ا م اجلرائر تمهخذ عنها  ،رائر منذ زما قدّىي مرتّية باجلك  ،منيقة احلدكد بي تلمساف ك اس
كقاـ بقم  حا مها ادلعي  ،عدم باإلسمال  على منيقة  غي حينئذ امر املد ادلنصور السّ  ،ريّةالضّ 

كطلم ما ادلنصور يخال  ادلدينة  ،صرؼحينها احم  حسا با ا على ىذا المّ ،ما طرؼ اجلرائر
 لكا ىذا األخر اجابو بقولو :

ب العايل ييلعو الّا "حسا  نريا و"راس  ،كحىت ال تمصاعد األزمة  ةرا1«ؿ تركتها ليأف إستانبو »
  9جا   يها برسالة ،لياف العةما  اكامره لصاٌف اجلرائر، مهصدر السّ على ىذه الميورات

                                                           
4:  . 111رج  السابق، ص ادلعّد  ّر  ّر
1:11، ص1843، دار اليّاعة ادلغربية،تيواف ادلغرب رسائل سعديةعّد او  نوف. 
1 61و  نوف،ادلصدر السابق،ص عّد ا. 

4 174،ص1866،مكمّة األصللو ادلصرية،1،طلمغرب العربي الكبير في العصر الحديث وقي عيااو اجلم : ا. 
3  154عرير ساممم يلا:ادلرج  السابق، ص. 
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 كال يحق لحاكم فاس آلف يجب أف تدار على نفس المنواؿ اكان  قديما تدار  فيقيق »...
دكر بالحقد كلكي ال تمتلل الصٌ  بتطبيق ذلك  كننبهك لكن ال تنسى ا نأمرؾنالتدخل فيها إنٌ 

 كإذا استدعى األمر إلى كلية  عليك تدارؾ ذلك جٌيدا كيعم الفساد كتتحوؿ األزمة من جزئية
 .7«ك تتحمل كامل المسؤكلية  فإنٌ لطنة العليةعارض كشرؼ كناموس السٌ مما حدث شيء يت

 ـ:8714كركتيالتم8سفارة أبي الحسن-ت
ر قة زلمد با علي ال عمايل  رك كلمماحلسا علي با زلمد  ااب ل، املد ادلنصور الذىو     

 اس ممجها يا تيواف الا لياف العةما  مراد الةا  ، غادر مم  ىديمو كتّلي  رسالمو يا السّ 
اؿ كاجلرائر الا مسمغامن كتنس ك ر ك  مر بوىراف  ـ8719اكت 81ىػ/995 واؿ 8ا يلق منها يف 

كص  يا القسينيينية يـو الةالرا   كالساحلية ،م ا يلق مارا بالعديد ما ادلدف 7اسّوعامك  هبا 
 ارية حي  اسمقّلو ا هر ادل يف بدايمها مهممو السّ 1كاقاـ هبا حوايل 8719 و مرب77/زلـر 80
  رك كلمماحلسا علي با زلمد اا  .لكا كسلمو رسائ  املد ادلنصور كىديموالةال  لياف مراد السّ 

"النفحة المسكية في ك  يذ رىا يف رحلمو ادلسماة  ،  يكع، لنا عا طّيعة مهممو الدبلوماسية
كيظلا ،  يمطدث  ةرا يف رحلمو عا جوا م  خصيموالممكرك   كالواق  افّ  1"السفارة التركية 

 ، م لديو صورة سلّية عا األتراؾ العةما ييالممكرك   ا افّ  ،القار  للرحلة غلد يف   سو ا يّاعا
ك سمع، ذل  ،كما ىو احق باخلال ة، كبي آؿ عةماف ،عدييما باب ادل اضلة بي األ راؼ السّ 

 عندما مّر بيرابلس الغرب حي  يقوؿ: ،ما األكصاؼ الا كص هم هبا

                                                           
4  ميّعػػة الربػػاط مجموعػػة ظهػػائر كرسػػائل الٌسػػعديين.كينظػػر  ػػ  الرسػػالة عند:مصػػي ى بنعلػػة: 155، ص  ػػس ادلرجػػ ينظػػر،

 .114،ص1، ج1111 يم، ادلغرب، جويلية 
1  ـ 1411ابػػو احلسػػا علػػي بػػا زلمػػد  الممكرك :جغػػرايف كرحالػػة مغػػر  اصػػلو مػػا  كركت،كلػػد يف كادم درعػػة اػػرا ش عػػاـ

يػم عّػد ، تعر مؤرخػو الشػرفاء: لي ػي برك نصػاؿ:  وـ، تراس س ارة ادلنصور للقسػينيينية ينظػر عنػ1484كتويف يف مرا ش سنة 
:"صػػػورة مغربيػػػة . كينظػػػر عنػػػو  ػػػذل ، مصػػػي ى الغا ػػػي71القػػػادر اخلػػػالدم،دار ادلغػػػرب للمػػػمهلي، كالامجػػػة كالنعػػػر،الرباط،ص

، دار االجمهػػاد لرمػػاث كالامجػػة يف رللػػة االجمهػػاد،لإلمبراطوريػػة الع مانيػػة خػػالؿ القػػرف السػػادس عشػػر نموذج التمكركتػػي"
 .78،ص33ـ،عدد1888،بركت ركالنع

1ص 1886، ػػر ة اكربػػيش لليّاعػػة، طػػرابلس ليّيػػا،دراسػػات كبحػػوث فػػي تػػاريخ المغػػرب كاألنػػدلسي تو يػػق الييػػو: امػػ،
184. 

4 : دار 1، حتقيػق كتقػدّ زلمػد الصػاحلي،ط8710النفحة المسكية في السفارة التركية ابو احلسا علي با زلمد الممكرك،
 .86،ص1116اإلمارات، السويدم للنعر كالموزي ،ابو ظو
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كديارىم كالترؾ جاركا على أىل تلك البالد كأفسدكىا كضيقوا على أىلها في أرضهم »
كأموالهم حتى استباحوا حريم المسلمين كحتى أف بن  اإلنساف من األعياف كاألكابر إذا كاف 

اليريق على ادلد  ادلغرب اف يقي  اسمياع  «...لهم فيها غرض ال يقدر أحد أف يمنعها منهم
 .1الا ي ضلو الّموس  بربا على حساب ادلغرب 

  :قوؿن كمما تقدـ يمكن أفٌ 

دىائػػو كمناكراتػػػو كرمػػػو ب ضػػػ  لكػػا ادلنصػػػور  ،ضػػػم ادلغػػرب األقصػػػى دلمملكػػػاهتم ةمػػػا يوفالع حػػاكؿ -
 ت ال رصة على األتراؾ العةما يي ما تن يد معركعهم.يسمياع اف ي وّ  ،للوقم

  يرت عالقات املد ادلنصور م  اجلرائر كالدكلة العةما ية بالسلم احلذر كا املة بي الير ي.-

و ما قوة العةما يي يكا راضيا على الوجود العةما  يف مشاؿ ي ريقيا،لكا خعيميّف ادلنصور    -
 مهاج سياسة ادلداراة حىت اليةر يف األتراؾ ملاسة الموجو لضم ادلغرب كيعيائهم د عم بو يا ا

 .ذل يف  الذرائ  لمطقيق امنياهتم

احضػػػػاف اإلسػػػػّاف اعػػػػدا   ابمعػػػػدت الدكلػػػػة العةما يػػػػة علػػػػى الضػػػػغ  علػػػػى ادلنصػػػػور حػػػػىت الير ػػػػي يف-
 العةما يي المقليديي.

 س ارةالّعػػػػػػػػػػػاطو    ارات الدبلوماسػػػػػػػػػػػية بينػػػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػػػي اجلرائػػػػػػػػػػػر كالدكلػػػػػػػػػػػة العةما يػػػػػػػػػػػةّػػػػػػػػػػػادؿ الّسػػػػػػػػػػػت-
 ـ8719ـ ك س ارة ا  احلسا الممكرك 8718ىػ/919كالّعياظمي

وا بمهف ادلغرب كاقمنع ،العةما يوف يف سياسمهم الموسعية  اه ادلغرب باألمر الواق األتراؾ رضي -
ك ذل  كجود القوة اإلسّا ية كاإلصلليرية الا  ،اصّمم عصيا على الضم بسّم قوة ادلنصور العسكرية
يف احلوض الغر  للّطر األبي   ةياسة العةما يتسعى اف تّعد ادلنصور بك  الوسائ  عا دائرة السّ 

يا    ما يسّا يا كبرييا يا ،كام ضغ  عني، عا ادلنصور راا يموجو يف سياسمو اخلارجية ادلموس 
 كيعك  خيرا عا ادلصاٌف العةما ية يف اجلرائر كاخلوض الغر  للّطر األبي  ادلموس .

                                                           
3" :رللػػة "، يف فػػي منطقػػة الجلػػي  يسػػفارة إنطػػوني تشػػيرلي إلػػى المغػػرب كعالقاتهػػا بالتػػدخل األكركبػػعّػػد اذلػػادم المػػازم

 .83 ـ، ص1866، جويلية 8،تصدرىا كزارة الدكلة ادلكل ة بالع كف الةقا ية، الرباط، عدد ادلناى 
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 المبحث ال الث:

الدبلوماسية للمغرب مع فرنسا في عهد أحمد المنصور ك ياسيةالسٌ العالقات مظاىر 
 ـ(.8061/ـ8751)

الػػذم عيد األكرك ،ك علػػى الّصػػ ،يف الػػداخ  يربةمضػػ،ـ8751سػػنة  ا ػػم األكضػػاع يف  ر سػػا       
بػػػػػي ادللػػػػػ  ال ر سي" ر سػػػػػوا  ديدةادلنا سػػػػػة الّعػػػػػ يضػػػػػا ة يا8تػػػػػداعيات دعػػػػػوة لػػػػػورر الدينيػػػػػة  ػػػػػهد
حي  اعمػػرب  علػػى تػػرعم العػػا  ادلسػػيطي،،ـ( 8771 -ـ8776)ؿ"كادللػػ  اإلسػػّا  " ػػارؿ اخلػػامس"األكّ 
كتوسػػػػػػػػي  رقعػػػػػػػػة  ،تراؾ يا تقويػػػػػػػػة مر ػػػػػػػػرىمل بػػػػػػػػاألكاحػػػػػػػػد منهمػػػػػػػػا حاميػػػػػػػػا للكنيسػػػػػػػػة، شلػػػػػػػػا ادّ    ػػػػػػػػ

7 موحػػػاهتم
 تّ ك  ، يهػػػا الػػػا اسػػػر pavie 1يف معر ػػػة بػػػايفـ 8777" سػػػنة ؿ ر سػػػوا األكّ " ـكبعػػػدما انػػػر ،

لعلػػػػو يػػػػنجمم يف "سػػػػليماف القػػػػا و لياف العةما " ػػػػر اتصػػػػاالتو مػػػػ  الّسػػػػبا، يمػػػػا بعديطػػػػالؽ سػػػػراحو 
 اف اكضػػػػاع  ر سػػػػا يف ىػػػػذه احلقّػػػػة :كا اف  قػػػػوؿكؽل،اسػػػػممالة ىػػػػذا األخػػػػر يا حلػػػػ، ضػػػػد يسػػػػّا يا

 اايلي:اتص م 

                                                           
1 كىو م سس ادلذىم الربكتسما ا كلد ادينة ييسلين اقاطعة سا س مصلمم دي  مسيطي ادلا  رار على الكنيسة الكاروليكية

ـ، كيف القػرف السػادس ععػر ر ػػ  مػارتا  ػعلة اإلصػالح الػدي  سػػاعيا يا تيهػر ادلسػيطية مػا العقائػد بػػر 1374األدلا يػة سػنة 
أصػوؿ ؼ صػاٌف زلمػد سػيد: ا ػر .ينظػر 1537اصلية  يها، كمنها  كرة صكوؾ الغ ػراف، ا مهػم رورتػو بصػلمم كسػم اليا يف عػاـ 

 .85، ص 1118، دار كاتا للنعر الرقمي، قير 1،ط التاريخ األكركبي

1 148  سو، ص. 

4ـ، بي  ر سا كاسّا يا، اسر  يها ادلل   ر سوا األكؿ.1414العاصمة القدؽلة دلقاطعة دلّارديا،كقعم هبا معر ة يف  ي رم 
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 ـ.8710ىػ/ 911سنةالمقارب ال ر سي العةما  -*

 ـ.8757احلرب الدينيةكمذمة باررليميو يف اكت -*

 التقارب الفرنسي الع ماني: -أكال

يا  ،رععػػادس ل الضػػغ  اإلسػػّا  علػػى ال ر سػػيي يف الػػةالث عقػػود األكا مػػا القػػرف الّسػػادّ       
ربم ادلعارضػػػػة كالػػػػر   الػػػػا ابػػػػدهتا ،ؿ كىػػػػم األتػػػػراؾ ادلسػػػػلميوجػػػػو صػػػػوب عػػػػدك ادلسػػػػيطيي األكّ المّ 

باسػمةنا  ا  ادلسيطيي،يقامة سلم دائم مػ  سلملػ، األمػر  األتراؾ على حي  عرضواألكساط ادلسيطية 
دة االمميػػاز معاىػػ،كمػػا ابػػرز مظػػاىر ىػػذا المقارب ،الػػذم غلػػم توحيػػد اجلهػػود ضػػده"، ػػارؿ اخلامس"

حيػػػ  جػػػرل اوجّهػػػا تعيػػػي  ،8ـ8710كالدكلػػػة العةما يػػػة يف سػػػنة  " ر سػػػوا األكؿ"ابرمػػػم بػػػي  الػػػا
كطّق ، سػػػيوف مػػػا اخلضػػػوع للقػػػا وف العةمػػػا جػػػار ال ر كاع ػػػي المّ  ،اـيف مػػػوا ئ الّعػػػ قناصػػػ   ر سػػػيي

منطوا حػػق حراسػػة ك ،المجػػارة ةكحريػػة شلارسػػ ، ما  معػػوا بمخ يضػػات مجر يػػةعلػػيهم القػػا وف ال ر سػػي،
مػػ   "ؿ ر سػػوا األكّ "  كقّػػـ 8711كيف سػػنة ،لياف بادلةػػ بعػػرط اف يعامػػ  رعايػػا الّسػػ ،األمػػا ا ادلقدسػػة

حلعػػػػد الممهييػػػػد ضػػػػذ  ،توسػػػػيم  يهػػػػا الكنيسػػػػة " ػػػػيس"ىد ػػػػة اطلػػػػق عليهػػػػا ىد ػػػػة  " ػػػػارؿ اخلػػػػامس"
ا مػػػاكة بينهلكا سػػػرعاف مػػػا  ػػػددت العػػػد،حػػػدا للصػػػراع بػػػي العػػػدكيا يا حػػػي  وضػػػعم،العةما يي

 .7بسّم منيقة ادليال 

 ـ:8751الحرب الدينية ك مذبحة بارثليميو في أكت  -ثانيا
، ػػػهدت  ر سػػػا حالػػػة مػػػا المػػػوتر بسػػػّم احلػػػركب لنصػػػ، الةػػػا  مػػػا القػػػرف السػػػادس ععريف ا      
 ،الا ا ػػػدلعم بػػػي ادلسػػػيطيي الكاروليػػػ  كالربكتسػػػما م، حيػػػ  ترايػػػد اعػػػداد الربكتسػػػما م يفالدينيػػػة

، كملػوؿ ـ8751كحػىت مػا بعػد  ـ8770 ر سا شلا ادخػ  الػّالد يف اتػوف حػرب اىليػة يف ال ػاة مػا بػي 
-ـ8789)،تعػػرض الربكتسػػما م دلذمػػة امػػرت هبػػا ادللكػػة ال ر سػػية " ػػاتريا دم مديمسػػي"ـ8757سػػنة 

حقػػا اذمػػة عر ػػم ىػػذه ادلذمػػة ال، 1" ر سػػوا الةػػا "ككالػػدة ،  1"ىنػػرم الةػػا "زكجػػة ادللػػ   ـ(8719

                                                           
1 :رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػمر يف المػػػػػػػػاريخ احلػػػػػػػػدي  ،معهػػػػػػػػد المػػػػػػػػاريخ، جامعػػػػػػػػة ةالعالقػػػػػػػػات الجزائريػػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػػيعائعػػػػػػػػة بيػػػػػػػػاس ،

 .4ـ،ص1873/1874اجلرائر

1  09،ص8990، مكمّة العّيكاف،الرياض 8، طالدكلة الع مانية في التاريخ اإلسالمي الحديث :املد يابي يلاعي. 
4 البػا الةػا  للملػ   ر سػوا األكؿ، ـ، ا8779جويليػة 86ـ كتويف يف  8789مارس  18مل   ر سا كلد يف ساف جرماف يف

 ـ .8779ـ يا 8715حكم  ر سا ما 
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،  ػػي الرابػػ  كالععػػريا مػػا (  saint bartholomèus")يػػـو سػػاف بػػاررليميو"اك  "القػػديس بػػاررليميو"
 76666مػػػػػا  ة،قمػػػػػ  ا الؼ مػػػػػا الربكتسػػػػػما م قػػػػػدرهتا ادلصػػػػػادر األكركبيػػػػػـ 8757 ػػػػػهر اكت سػػػػػنة 

، ابنػػػػػػػػة ادللػػػػػػػػ  ىنػػػػػػػػرم (Marguerite) قميػػػػػػػػ ، يف ح ػػػػػػػػ  ز ػػػػػػػػاؼ األمػػػػػػػػرة "مارجريػػػػػػػػم"  30000يا
الربكتسما ا، كقد اسممرت ا ررة رالرة اياـ،كقد اسمقّ   (Navarre )على ىنرم مل   ا ار7ةال ال

   . 0كرالّابوية صلم صالة العّ  ،حىت افّ حالكارولي  ا ّا ىا باأل را 
 :ـ8751عالقات فرنسا مع المغرب بعد سنة  –رابعا 
 قد تناكلم  ،ة الدبلوماسية على الدكاـنصور ص   تكمس عالقات  ر سا م  ادلغرب يف عهد ادل    

كيف  اف المواجد القنصلي ل ر سا يف ادلغرب 8اسمخداـ بع  ال ر سيي   نيياك  ،األسرلتّادؿ 
الذم   (Guillaume Bérard)ارس  اليّيم  يـو برار ، مهطّا حينماـ 8755ىػ/ 917يعود يا سنة

يف القسينيينية،حي  قاـ بدكر  ّر يف خدمة  عدم ارنا  كجوده اف يعاًف األمر عّد ادلل  السّ 
عدم حىت ك اسممر يف صلمو بالّالط السّ ،بالربم ما ا و بر زلاؼ للدبلوماسية ،بلده دبلوماسيا
ارية م   ر سا م  اكائ  جعديي عمدكا على تيوير عالقاهتم المّ كالواق  اف السّ ،7اياـ ادلنصور

الغالم يف عالقاتو م   ر سا يا حد المنازؿ عا بلدة لياف عّد او ،حىت ذىم السّ عدييالسّ 
ألج  يقامة سوؽ  "أل يواف دكبرموف" –تق  على مقربة ما مضيق جّ  طارؽ  –القصر الصغر

 .1اسّوعية

 ـ:8754جويلية 80رسالة ىنرم ال الث للمنصور في -أ
 Guillaume)اربػػػر   يػػػـو قنصػػػلو بػػػادلغرب (HenryIII)  لػػػ، ادللػػػ  ال ر سػػػي ىنػػػرم الةالػػػ     

Bérard)  بمقػػدّ هتػػا   ر سػػا ألملػػد ،ـ 8759جويليػػة 80ادلوا ػػق لػػػ  ىػػػ915مجػػادل األكا 78بمػػاريخ
كبػػػي اخيػػػو ادلػػػوا عّػػػد ادللػػػ  كمضػػػي ا ذلػػػذه  مػػػذ را ييػػػاه بالعالقػػػات الييّػػػة الػػػا  ا ػػػم بينػػػو ادلنصػػػو،

                                                                                                                                                                                   
3 ـ يا 8779ـ، ابػػا ىنػػرم الةػػا ، ك ػػاتريا ميديسػػي، حكػػم  ر سػػا مػػا 8706ديسػػمرب  7ـ كتػػويف يف 8711كلػػد يف ينػػاير

ر، للنعػػػػػػػ م،دارادلػػػػػػػر تػػػػػػػاريخ أكركبػػػػػػػا الحػػػػػػػديث كالمعاصػػػػػػػرحسػػػػػػػا ابوعليػػػػػػػو كيلاعيػػػػػػػ  يػػػػػػػابي: حـ.ينظػػػػػػػر عّػػػػػػػد ال مػػػػػػػا 8706
 .815صـ،8917الرياض

4
 ـ . 8719، ّت ابميالو سنة ةـ، اظهر ميال  للربكتسمنمي8719ـ يا 8751ىنرم الةالم " توا احلكم ما " 

5 896عّد ال ماح حسا ابو علية كيلاعي  يابي: ادلرج  السابق، ص. 
1117،صالمغرب عبر التاريخ :يبراىيم حر ات. 
1 851، ص 5السابق،م  عّد اذلادم المازم: ادلرج. 

4
Henry de Castries:Op.cit., T1, France, p174.  

3
 Henry deCastries:Op.Cit, T2, France, p22. 
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،كبمهف يعمػ  لموا ئ ادلغربية ر سا بالدخوؿ ل العواط، رجا   ر سا يف اف يمهذف سلياف ادلغرب دلرا م
كاف يسػػممم ذلػػا بمصػػدير اربعػػي الػػ، قنيػػار مػػا  ،علػػى حتريػػر مػػا يوجػػد مػػا اسػػرل  ر سػػيي بادلملكػػة

،كييلػػػم مػػػا الػػػ، قنيػػػار مػػػا ملػػػمم الّاركد77،كبمصػػػدير السػػػمعماذلا يف األصّاغ (Rosette)الرزينػػػة 
يسػل ها ملػ   ،، دينػارالػ876س ره اف يّذؿ جهدا عنػد ادلنصػور ألجػ  احلصػوؿ علػى قػرض اّلػ  

 .1ادلغرب يا مل   ر سا
 :ما  ّصو  ارةالسّ  ىذه بعمهف  قد ذ ر ال عمايل

كبو يعرفوف  كيقاؿ فرنسا  ككاف ممن كصل أيضا على تفئة ذلك عامئذ إرساؿ طاغية اإلفرن » 
 . 8... «كاقتفوا سنن غيرىم من إرساؿ ملوؾ األرض  فقضوا فرض التهنئة  اليـو

عر يا ك د الس ارة ال ر سية كقد لّاىم ال عمايل باإل ر   عندما قدموا يا زيارة ادلنصور  هو ي     
 لمهنئمو بالنصر كتقدّ اذلدية.

 الفرنسيين: البحارةالتماس اإلفراج عن -ب
ييلم  يها المماس يطالؽ ـ 8711 ي رم 78بع  ىنرم الةال  برسالة يا ادلنصور م رخة يف 

الذيا كقعوا يف اسر الّطارة ادلغاربة ( la lauve)سيي المابعي للس ينة اللوؼ سراح الّطارة ال ر 
قية الودية ادلعقودة بي على مقربة ما مدينة اصيال كارسلوا لالساقاؽ يف مرا ش، كيذ ره باالت ا

اسمجاب ادلنصور دليلم ادلل  ىنرم عندما حص  بادلقاب  على حترير عددا ما األسرل الير ي،
بة  ا وا رقيقا ب ر سا ،كلمممي العالقات الودية بي ادلنصور كىنرم بع  ادلل  ال ر سي ادلغار 

كالذم قضى بض  سنوات قّ  اف يعود ل ر سا ( A.delisle)باليّيم ادلسمعرب ار وؿ دكلسي 
سّممرب 89كيف ، 7(EtienneHubert)لمدريس اللغة العربية ،م ارس  اليّيم آخر ىو يتياف ىّر 

قنصال ل ر سا بادلغرب كالمطق  (Fournier)اصدر الربدلاف ال ر سي قرارا بمعيي  ور يي  ـ8798
 .1ـ8061-86-60سنة ليسمغى عا خدماتو يف 85ب اس كدامم مهممو الدبلوماسية 

                                                           

 J.Oelerier: le Maroc ,pays du Sucre ,de L Or, , in Revue :                                  كينظر  ذل 

Cassablanca,Maroc,p113.,1923,  79JUIN
O 

,7Année ,NMaroc-France 
 

 

 
1  78عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص. 

1
Henry de Castries:Op.cit, T3, France, p756. 

4
Henry de Castries:Op.cit, T1, France, p248. 
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 كمما تقدـ يمكن القوؿ:

ربم ما اف يف بداية حكمو بعالقات كدية م  يسّا يا ك  يواجهها عسكريا بالارتّ  ادلنصور  افّ  -
يسّا يا حتم  اجرا  ما ادلغرب، بسّم اف ادلنصور  اف ينظر لجنسّاف  صماـ اماف للمغرب يف حالة 
ما يذا طم  األتراؾ العةما يوف يف ضم ادلغرب بالقوة  كاف يهدد األتراؾ بالمطال، معهم كىذا ما  

ليمية كيسمةمر العدا  العةما   اف األتراؾ العةما يوف ؼلعو و ، ادلنصور  ا غليد لعّة المواز ات اإلق
 اإلسّا  اإلصلليرم لصاحلو.

ياسية كالدبلوماسية م  الدكلة العةما ية، تكمسي اعلية خاصة لكوف ادلغرب عالقات ادلغرب السّ  يفّ -
الّلد الوحيد تقريّا ما العا  العر  الذم ا لم ما اخلضوع ادلّا ر لجنمرباطورية العةما ية، ما  اف 

ه الدكلة  مسرحا للصراع بي ادلسيطية كعلى راسها يسّا يا كاإلسالـ الذم تر   لوا ادلغرب ؽلة 
ييرة على برب ادلموس  كالسواح  الغربية ، ىذا الصراع الذم  اف اساسو مد الن وذ كالسّ العةما ية

 لرطلسي.
ض على عقد حتال، مغر  عةما  ضد األسّاف، كعر اقاح لياف العةما  مراد الةال  السّ  يفّ -
لياف ادلغر  يمداده بمهسيوؿ عظيم ،يسمعي بو يف يعادة  ممم األ دلس لكا   يمضمم موق، السّ 

 . راا بسّم  و و ما اإلسّاف ادلنصور ما العرض العةما 
لياف العةما  يعمرب ادلنصور تابعا لو حي  يسمع، يف الّدايات األكا ما حكم ادلنصور  اف السّ -
 لذلك » ارة ال اسية كالا جا   يها:لياف العةما  م  السّ السّ الا بعةها  ذا األمر ما الرسالةى

 اف القائد العةما  .8... « قررنا منحك حق الحكم كلمن سيأتي من نسلك جيال بعد جيل
 تالعل  علي يف ذل  الوقم يمطي ال رصة لمطقيق حلمو الذم  اف يراكده يف ضم ادلغرب دلمملكا

 الدكلة العةما ية 
                                                                                                                                                                                   

leRoger Fourneau et Pierre Grillon: نظر  ذل                                             ي                       

Un charge d affaire au Maroc la correspondance du consul louis Chénier 
232.-1917, pp 2289 , 

O
Nin révue R.O.M.M , 

 

 

 

 

 

 
1 " : عدد 1111،سّممرب دكرية  اف المارؼلية، يف العالقات الع مانية المغربية خالؿ العصر الحديث"خاليد   اد ططيمم ،

 .117-116ص ص  ،13
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و يف احضاف قّوؿ العةما يي باألمر الواق  ك همهم ما اف الضغ  ادلمرايد على ادلنصور راا يرمي-
سياسة لياف العةما  يا ّلديا كماؿ السّ ،كعلى يرر ذل  ص ا اجلو بي العدكىم اللدكد يسّا يا

 ادلهاد ة بينو كبي ادلنصور .

دليال قاطعا على بداية حقّة جديدة يف العالقات  عدية يا العةما يي ارات كالرسائ  السّ تعد السّ -
 .7ياسية كالدبلوماسية بي الّلديا ، كتّددت  وعا ما سلاكؼ ادلنصور ما جرا و العةما ييالسّ 
 ر سا يف عهد املد ادلنصور   ترتّ  بعالقات دبلوماسية قوية م  ادلغػرب علػى بػرار مػا  علػم  ػ  -

ا يي ،كيظلا  ا م عالقاهتا م  ادلغرب يغلم عليها اليػاب  المجػارم اك ما برييا يا ك يسّا يا  ك العةم
 .يػػػػػػػػػػػػةقضػػػػػػػػػػػػايا األسػػػػػػػػػػػػرل لكػػػػػػػػػػػػوف  ر سػػػػػػػػػػػػا يف ىػػػػػػػػػػػػذه ال ػػػػػػػػػػػػاة  ا ػػػػػػػػػػػػم منعػػػػػػػػػػػػغلة اعػػػػػػػػػػػػا لها الداخل

                                                           
1 :عدد 1111،سّممرب دكرية  اف المارؼلية، يف "العالقات الع مانية المغربية خالؿ القرف السادس عشر"املد سا  علي ،

 .44 ، ص14



 
 

 
 

 
غرب المتوسط ضفتي ؿ الدبلوماسية مع دكٌ ك  السياسية عالقات المغربمظاىر 

 ـ1727-ـ1672في عهد موالم إسماعيل
 

 المبحث األكؿ:

الدبلوماسية المغربية في عهد موالم إسماعيل العلوم مع إسبانيا ك السياسية العالقات ر مظاى
 ـ1727-ـ1672

 المبحث ال اني:

الدبلوماسية بين المغرب كفرنسا في عهد السلطاف المولى ك السياسية العالقات مظاىر 
 ـ1727-ـ1672إسماعيل 

 المبحث ال الث:

بين المغرب الجزائر في عهد السلطاف المولى الدبلوماسية ك السياسية العالقات مظاىر 
 ـ1727-ـ1672إسماعيل 
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 تمهيد
بسّم ما خل و المنا س على  ،كص  ادلوا يلاعي  يا حكم ادلغرب يف ظركؼ سياسية صعّة      

ك ذا صراع الدالئيي ك ردىم على  ،احلكم بي اخويو ادلوا زلمد كادلوا الر يد ما آرار سياسية
كيرتم الّيم الداخلي  كيقضي على الممردات ، اسمياع اف يلملم  مات ادلغرب ،ائمةالّسلية الق
 ماىي مظاىر عالقاتو  م  معاصريو ما احلكاـممميرة كيّ  عالقات سياسية كدبلوماسية  لسلينمو،

 السياسية كالدبلوماسية م     ما يسّا يا ك ر سا كاجلرائر؟
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 المبحث األكؿ:
 المغربية في عهد موالم إسماعيل العلوم مع إسبانيا  ةالدبلوماسيك  ياسيةالسٌ قات العال

ادلغرب األقصى م  يسّا يا يف عهد ادلوا يلاعي  بعالقات سياسية كدبلوماسية ممععّة  ارتّ     
  ما ىي مظاىر ىذه العالقات م  يسّا يا؟ 

 :يراع كالتوتر الدبلوماسعالقات الصٌ -8
بالقضا  على ادلناكئي  ،بعد اف كطّد لن سو ادلل ،لياف موالم يلاعي  عرش ادلغربسّ اعملى ال     

لياف موالم م  اجرا  ىامة منو شلا د   بالسّ الذم ػل ،لو، يال اف ادلغرب مازاؿ يهدده اخلير اإلسّا 
 . داـ لمطرير ادلدف اوملةيلاعي  يا ا مهاج سياسة ادلواجهة كالصّ 

 لمحتلة:تحرير ال غور ا-أ
 ـ:8018أفريل) المهدية(ةالمعمور  تحرير-

 ـ،كىي تّعد اسا ة  سة كاربعي  يلوماا8081سنة ) ادلهدية( ةادلعمور اسمولم يسّا يا على      
يلاعي  لن سو سياسة القوة لمطرير الةغور اوملة ما  ادلواماؿ ما سال،كقد ا ذ يا العّ 
م يلاعي  يف ىذا اال اه  ّرة، قد ّت حترير رغر ادلهدية ، كال    اف رلهودات موال8األجا م

،ك بعد معارؾ ضارية كصلم الّعرل ـ 8018ادلوا ق لػ ا ري   ىػ8697ربي  الةا  ما عاـ 87يـو 
 .7و اعيى للجندم الذم ابلغو اخلرب الّسار مائة قيعة ما الذىمللموا يلاعي  بال ممم ،كيقاؿ ا ّ 

 :ـ8011ىػ/8697حصار طنجة كتحريرىا -
كبقيػم يف  ،ـ8007ىػػ/ 8657سػنة اسموا اإلصللير على طنجة بعدما اسمخلصوىا مػا الربتغػاليي    

حينػػذاؾ كجػػو يليهػػا مػػوالم يلاعيػػ  قػػوة عسػػكرية حتػػم قيػػادة ا   ،ـ8011ىػػػ/8697ايػػديهم يا سػػنة 
 السمقصا :قاؿ الناصرم يف ا 1احلسا علي با عّد او الري ي  طاصرىا دلدة سم سنوات

لطاف المػولى فعقػد الٌسػ... طنجة صارت إلى جػنس اإلنجليػز مػن يػد البرتغػاؿ قد تقدـ لنا أفٌ »
إسػػماعيل رحمػػو اهلل للقائػػد أبػػي الحسػػن بػػن عبػػد اهلل الريفػػي علػػى جػػيف المسػػلمين ككجهػػوا 

طلولهم إلى أف ركبوا سفنهم كىربوا في البحر على ما بها من النصارل ك طنجة فضيقوا  لحصار
                                                           

1  77املد سا  علي: ادلرج  السابق ،ص. 
1 . س ادلرج   

4
Publies par la direction des affaires indigènes et du service des renseignements (section 

sociologique) : villes et tribus du Maroc ,V Vll ,édition Ernest Leroux , Paris , pp 82-84. 
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فػػي أكؿ ربيػػع النبػػوم  »لضػػعي، الربػػاطي يف تارؼلػػو مػػا  صػػو:ذ ػػر ا كقػػد ،8...«تركوىػػا خاكيػػةك 
تركهػا النصػارل بعػد أف ىػدموا  -يقصػد عنػوة -أخذت طنجة من يد النصارل عفػوا للمسػلمين

 يػـو الجمعػة أكؿ يػـو مػن ربيػع ا على يد القائد علي بن عبػد اهللدكرىا كىربوا عنها ككاف أخذى
 الضعي، الرباطي يص، لنا  ممم ادلغاربة دلدينة طنجة ك ي،  لى ،7«ـ8019/ ق8647ال اني عاـ 

 عنها اإلصللير دكف مقاكمة تذ ر.
 :ـ1690ىػ/8868محـر 81مدينة العرايف فتح-

يذا  اف ادلوا يلاعي  قد  كا بعد عمليات عسكرية  اجطة  نها على خصومو كالا مكنمو       
 قد  اف عليو اف يسرع بإخضاع بقية األقاليم ادلغربية  ،األكس  ما سلينموييرة على اجلر  ما السّ 

م  حت مكاف القوات اإلصلليرية  ا  ةكاف يعم  على حترير رغور ادلغرب ما احلكم األجنو، خاص
كالعرايش كاصيلة، ك اف كجود كادلعمورة طنجة  ما اف القوات اإلسّا ية حتم  سّمة كمليلة كادلهدية 

كألعلية 1ت األجنّية على ارض اإلسالـ كصمة عار للمغاربة ك ذل  للموا يلاعي    سوىذه القوا
ك كنم ما  ـ8086مدينة العرايش بالنسّة إلسّا يا،  قد صلطم يف احمالذلا بعد ك اة ادلنصور سنة 

كمن » :مقاؿ الناصر كيف ذل  ،1ىذه ادلدينة اإلسااتيجية الا  ا م تعمربىا تساكم ي ريقيا برممها
ذلك مدينة العرايف فإف النصارل استولوا عليها من يد السلطاف محمد الشيخ بن المنصور 
الذىبي كلم يزالوا بها إلى أف أخرجهم موالم إسماعيل رحمو اهلل فبعث لها جيوشو كحاصركىم 
 نحو ثالثة أشهر كنصف ثم مٌن اهلل عليو بفتحها بعد معاناة شديدة كحصار كمقاتالت عديدة

كشحنوىا بالباركد فوقع  ملحمة عظيمة ثم فٌر الكفار للبساتين لك أنهم حفركا حفائر كذ
كأقاموا بها يوما كليلة فدخلهم الجوؼ فجرجوا منها صاغرين كقطع دابر القـو الذين ظلموا 

قتل بها من »كقد ذ ر زلمد با العيا ي عا ىذا المطرير مايلي:،7...«كالحمد هلل رب العالمين
دلدينة العرايش يعّد   اساجاع ادلوا يلاعي ،.0...«كأسر منهم ألفافثنى عشر مائة رل ااالنص

                                                           
1  67، ص 7: ادلرج  السابق، جابو العّاس املد با خالد الناصرمينظر. 
1  05زلمد الضعي، الرباطي:ادلصدر السابق، صينظر. 
4 81  السابق،ص جالؿ ػلي: ادلرج. 

3
Jehanne Marie gandin :Opcit, p 71.                                                                                                          

4:771،ص8ـ،ادلغرب،م 8979،تقدّ زلمد بنو ة،معهد موالم احلسا،تاريخ تطوافزلمد داكد. 
5 حتقيػق كدراسػة املػد قػدكر،مياب  الربػاط زىر البستاف في نسػب أخػواؿ سػيدنا كموالنػا زيػدافا ي ادلكناسي:زلمد با العي،

 .811،ص 7681 م ،
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يصلازا  ّرا لو على الّصعيد العسكرم، ألّف ىذه ادلدينة تعمرب مدينة يسااتيجية لجنسّاف، كقد حاكلوا 
كا اإلسّاف  ـ 8086اإلسميال  عنها يف عهد ادلوا املد ادلنصور ك  ي لطوا يف ذل ،لكا يف سنة 

 ييرة عليها بمواط  ما  ابنو زلمد العيخ .ما السّ 
 :ـ8096ىػ/8867 تحرير أصيال-

 عا ذل  قاؿ الناصرم:ـ ك  8158ىػ/150سنة  احم  الربتغاليوف اصيال     

 كحاصركا النصارل الذين ىم بها من أمر العرايف عمدكا إلى أصيال لما فرغ المجاىدكف»
الليل كركبوا من   إلى أف بلغ بهم الحصار كل مبلغ فطلبوا األمافؿكأظنهم اإلصبنيو سنة كاملة 

 .8«ـ8098/ىػ8861 كدخل المسلموف المدينة فملكوىا كذلك سنة سفنهم كنجوا إلى بالدىم

 :ـ8049/8047 حصار سبتة -

حي دعلها  ـ 8187اكت  78/ىػ 181مجادل الةا ية سنة  87احملم ادلدينة يـو اخلميس       
كقد اظهر ،ؿ ارض تسمعمر يف ادلغربم بذل  اكّ  كا ،7ؿ عيش ضخم لربتغايل جاف األكّ ادلل  ا

، قاـ بالمعّئة العامة يف رير مدينة سّمة ما قّضة األسّافيف حت ا ّر   ايلاعي  ربّة قوية، كطموح ادلو
حصاره ذلا  ، كبدا1 ا ال، مقاتي،بل  عدد ا راده  سة كععر الد ك ّوف جيعا خاصا ذلذه ادلهمةالّ

  . لياف يف زلاكالتو يا حي ك اتو،ك  يك، السّ ـ8097ـ ك8091سنة 
 

                                                           
1 77، ص 7: ادلرج  السابق، جالعّاس املد با خالد الناصرم اابينظر. 
1 خبصوص يحمالؿ سّمة ينظر                    . Le Bonéd de Septenville :Expédition de Ceuta en 

1415:fastes Militaires et Maritimes du Portugal, librairie générale ,Paris ,1879,p 140.         

 
4 ةنظر حصار سّميك                            
 ,in PhilologiqueSources Européenne du  L histoire du MaghrebChantal de la Véronne :

Annuaire ,1967.1968 , Année 1968,pp 509,510.                                                                          
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 كالجهاد البحرم :8القرصنة  -ب
اسممر الموتر بي ادلغرب كيسّا يا،يف عهد موالم يلاعي  على ا ده،كحتّوؿ يف  ةر ما األحياف     

م يلاعي  ضد يسّا يا يف    ما يا صداـ مسلمم، بسّم حر ة اساداد الةغور الا ا مهجها موال
 العرايش كادلعمورة كسّمة كا مداد عمليات اجلهاد الّطرم،اك القرصنةبي الير ي.

باعمّػػػػار اف الّطػػػػر األبػػػػي  ادلموسػػػػ   ػػػػاف حتػػػػم اذليمنػػػػة 7 كػػػػاف اوػػػػي  األطلسػػػػي مسػػػػرحا ذلػػػػا    
طػػال، العسػػكرم بػػي األتػػراؾ يمكا يػػة الم خاصػػة كافّ 1اجلهػػة الغربيػػة  ا ػػم اقػػ  ضػػغيا العةما يػػة،كافّ 

 قد اسمياعم ادلرا م اجلهادية الا ،كموالم يلاعي   ا م بعيدة ادلناؿ ،العةما يي يف مشاؿ ي ريقيا
،حتقيػق ا مصػارات  ّػرة علػى ذلػا مكو ػة مجهوريػة مصػم ا  رقراؽما سػال كالربػاط منيلقػا ال  ع   

مد حجي اف القرصنة السالكية بادلعى العػر   ا ادلسيطية عامة، كاإلسّا ية خاصة كقد اكضمم زلالسّ 
ىػػم  وفالكيصػػنة الّسػػا القر  ،ال ينسػػجم مػػ  الداللػػة الػػا  نطهػػا ييػػاه اللغػػات األجنّيػػة،لكلمػػة قرصػػنة
الذيا خاضوا بس نهم عّاب الّطر للد اع عا حوزة الوطا  ،كادلغاربة ،يوفاأل دلس كفاكالئ  ا اىد

كاخرجػػوىم مػػا ديػػارىم  ،موا ادلسػػلمي يف األ ػػدلس سػػو  العػػذابالػػذيا سػػا ،اك للةػػمهر مػػا اإلسػػّا يي
 :عاملي اساسيي علالقرصنة ادلغربية يا ا سّم كؽلكا اف  رج .1كامواذلم بغر حق

 كالعا  اإلسالمي، كا عداـ اال ارؽ احلضارم النات  عا االخمالؿ يف الموازف االقمصادم، بي اكركب-

                                                           
1عنونا على األساطي  ادلسيطية، ردة  ع  على مصيلمم اطلق على العمليات العسكرية يف الّطر،الا  اف الّطارة ادلسلموف ي

باراهتم على بالد ادلسلمي،كبسّم االضيهاد الذم تعرض لو اى  األ دلس،كبادل هـو اإلسالمي  هي حرب معركعة للمسلمي 
 للػػد اع عػػا ديػػنهم ككجػػودىم كقػػد اصػػيلمم عليهػػا باجلهػػاد الّطرم،الػػذم مّكػػا للمسػػلمي آ ػػذاؾ مػػوارد اقمصػػادية ىامػػة ،عر ػػم
بعائدات الّطر، كيعمرب اإلخوة برباركس كبع  رياس الّطر اوليي،ركاد اجلهاد الّطرم يف بداية القرف العا ػر اذلجػرم /السػادس 
ععر ادليالدم،الذيا اسمياعوا بغاراهتم جلم الموس  اإليّرم يف ادلنيقػة كقػد عػّرؼ جػوف كلػ، القرصػاف بقولػو: "يف القرصػاف ىػو 

كال يعاؼ بمهية سلية  وؽ يرادتو اخلاصة، قد  اف يهجم دكف  يير سػ ا ايػة دكلػة ك ػاف ىد ػو الوحيػد الذم  اف حرا يف النهم 
،ترمجػػػػة كتعليػػػػق ابػػػػو القاسػػػػم سػػػػعد او ،طّعػػػػة (8116-8766الجزائػػػػر كأركبػػػػا )ىػػػػو النهػػػػم "ينظػػػػر ،جػػػػوف كلػػػػ، بابميسػػػػم:

 .859، ص 7688خاصة،دار عا  ادلعر ة،اجلرائر،
1:دار ا  رقػػػػػػػراؽ لليّاعػػػػػػػة 8،طم بمصػػػػػػػب أبػػػػػػػي رقػػػػػػػراؽ خػػػػػػػالؿ القػػػػػػػرف السػػػػػػػابع عشػػػػػػػرالجهػػػػػػػاد البحػػػػػػػر حسػػػػػػػا املػػػػػػػي،

 .01،ص7660كالنعر،الرباط،
4881، 885،ص ص في العهد السعدم ع:السياسة كالمجتميبراىيم حر ات. 

3
Leila Meziane: lés Captifs Européens en terre Marocaine au XVII et 

XVIII siècle, in cahiers de la Méditerranée ,vol 65, Année 2002,pp311,327. 
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 .8ادلضركب على ادلغرب خاصة يف  ارتو م  اكركباسيوؿ  ارم، ضال عا احلصار ا
ك ػػاف مػػػا 7العامػػ  الن سػػي الػػذم جعػػػ  ادلورسػػكيي يلعّػػوف دكرا اساسػػيا يف حر ػػػة اجلهػػاد الّطػػرم-

(الذم  ػاف ييّػم األسػرل luis de San Augustin) مائجها اف ذ ر األب لويس دكساف اكبسم 
 ا ػػاف عػػدد األسػػرل ادلسػػيطيي قػػد بلػػ  ال ػػـ8050ـ ك8057اف مػػا بػػي سػػنة  ،ا مػػدائهم كيعػػرؼ عػػا
 اسػػػػػػر كيف  ػػػػػػاس  سػػػػػػمائة (766)اسػػػػػػر مائمػػػػػػافحيػػػػػػ  يوجػػػػػػد يف مػػػػػػرا ش  (8766) اسػػػػػػركمػػػػػػائمي 

 Juan)ـ احصػػى األب جػػواف داؿ برتػػو8057كيف سػػنة  (166) اسػػر  ،كيف سػػال ضلػػو رال ائػػة(766)

delpuerto)كحسم  هادةاحد 8011 سنةكيف ،اسر اف يف مصم ا  رقراؽ حوايل مائمي ك سي
 .اسر ةاف عدد األسرل األسّاف بل   سمائ األسرل يف مكناس

 .1في فترة موالم إسماعيل يينرسم بياني لألسرل األسباف كاألكرب

 
                                       

                                  النسبة العدد األصل      
 %19 166 األسّاف

 %71 766 الربتغاليوف

 %71 766 ال ر سيوف

 % 1 76آخركف                                        

 .1  % 866 176 ا موع

                                                           
1

 Ibid,p311. 
1

 Ibid
. 

4
 Ibid

.
,p 312.                                                            

3
 Ibid,pp312,313 
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  يكا راضيا  اـ ،"وسيّيخ الالعّ " افّ  د يف اجلهاد يالّ كم     مابذلو ادلوا يلاعي  ما جهو     
ين أياـ كقد حضرت بمدينة تطاك »ؿ ما صو:حي  يقو ، الرضى على تغلغ  اجلهاد يف   وس ادلغاربة

خيال كرماة كقد بلغني اليـو  األرضريخ تهتز  فكانوا إذا سمعوا الصٌ موالنا الرشيد رحمو اهلل
هم سمعوا صريجا جانب البحر ذات يـو فجرجوا يسعوف على أرجلهم كبأيديهم العصي أنٌ 

  بعد هم على الجهاد كالحراسةلها كيحرضواحل كمع السٌ  ف يتفقأفعلى سيدنا ]...[ كالمقاليع
 الن  يّّي اّف ركح اجلهاد كالد اع عا .8...«غيرىم وأف يحسن إليهم  كيعفيهم مما يكلف ب

األرض كمقومات ادلسلمي باتم ضعي ة يف   وس ادلغاربة كانم اصّطوا اليلّوف  دا  اجلهاد كصاركا 
دلوا الر يد كيلـو العيخ الّوسي السلياف يمخاذلوف يف  صرة ادلظلومي كىذا ما   يكا يف اياـ ا

يّذؿ جهدا يف حعد العرائم كيحيا   ريضة اجلهاد يف   وس  ادلوا يلاعي  تلميطا التصرػلا بمهفّ 
  .ادلغاربة حىت يسمييعوا رد النصارل عا الةغور

  إسماعيل: ىمولالاألسرل المغاربة في إسبانيا في عهد  -ت
ك   ،عامػػػة كيسػػػّا يا خاصػػػة قليلػػػة ةاألسػػػرل ادلغاربػػػة يف الػػػّالد األكركبيػػػادلعلومػػػات عػػػا  يّػػػدك افّ       

تميػرؽ يليهػػا ادلصػادر اوليػػة اك األجنّيػػة  ةػرا ،كال ػػ  اف ادلعاملػة القاسػػية الػػا  ػاف يملقاىػػا األسػػرل  
يلاعيػ  اف يكاتػم ادللػ  اإلسػّا   ػارلوص  ل بػادلوا،شلا ادّ 7 ا م تص  يا ادلغرب بيرؽ سلمل ة

األسػػرل يف مدريػػد  ةػػا  خبصوصػػهم،  قػػد ذ ػػر الغسػػا  يف رحلمػػو يا يسػػّا يا بعػػ  مػػا  ػػاىده عػػاال
معلنػوف بلفػظ الشػهادة كالصػالة علػى  ففلقينا من بها من األسرل كىػم فرحػوف مسػركرك :»بقولو

 يظيػ، الغسػا  يف 1«النبي صػلى اهلل عليػو كسػلم كالػدعاء بالنصػر لسػيدنا المنصػور بػاهلل تعػالى
لػػن  اف األسػػرل ادلغاربػػة يف يسػػّا يا مممسػػكوف بػػدينهم بػػالربم مػػا زلػػاكالت الكنيسػػة يجّػػارىم ىػػذا ا

 على  ليهم عا الديا اإلسالمي . 
 :يلم كالهدكء الدبلوماسعالقات السٌ -1

                                                           
1،العمرا  احلس :  ينظر    الرسالة عند، ا  عّد او سيدم زلمد ادلهدم با زلمد با زلمد با اخلضر الوزا  العري

،ص ص 8،م 8997م ،ميّعة  ضالة اومدية ادلغرب 1، النوازؿ الصغرل المسماة المنح السامية في النوازؿ الفقهية
160 ،165،161 ،169. 

1 05،ص 7667 ،دارالسويدم،ابو ظو8، حتقيق  ورم اجلراح،ط رحلة الوزير في إفتكاؾ األسير:األ دلسي زلمد الغسا. 
4810ـ،ص  8951،عدد خاص ،مارس دعوة احلق ادلغربية"،يف رللة "الدبلوماسية اإلسماعيليةايمم: حسا الس. 
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ة ،الػػا ا مهجهػػا معهػػايف يلاعيػػ  يف عالقاتػػو اخلارجيػػة مػػ  يسػػّا يا، بػػي سياسػػة القػػوّ  زاكج ادلػػوا      
،خبصػػوص قضػػايا القرصنة،كاألسػػرل يف م اكضػػاتو معهاةغػػور اوملػػة، كبػػي الدبلوماسػػية اذلادئػػة،حتريػػره لل

  ارات بي الّلديا :كقد تّلورت ىذه الدبلوماسية يف تّادؿ السّ 
 فارات الدبلوماسية:تبادؿ السٌ  -8
 :ـ8096 (Manuel viera delugo)مانويل فييرا دم ليقو تاسفار  -أ

العػػػرايش، كتكّػػػدكا خسػػػائر جسػػػيمة يف األركاح، مػػػا كقػػػ  الكةػػػر مػػػا قػػػادهتم  انػػػـر األسػػػّاف يف     
 اف يوجػػو ك ػػدا سػػ اريا بقيػػادة ما ويػػ ،العسػػكريي يف األسػػر، شلػػا د ػػ  بادللػػ  اإلسػػّا   ػػارلوص الةػػا 

يغلاد ك ،للم ػاكض مػ  مػوالم يلاعيػ  يف قضػية األسػرل (  Manuel viera de lugo) يػرا دم ليقػو
 .8ؽ سراحهمّي  إلطالالسّ 
 ـ:8048ـ/ 8046سفارة الغساني إلى اسبانيا سنة  -أ

،يا ادلل  اإلسّا   ارلوص الةا  7س ره زلمد با عّد الوىاب الغسا  بع  موالم يلاعي      
 يف رحلمػػو ادلوسػػومة بػػػػػػ رحلػػة،دبلوماسػػية دّكف الغسػػا  اخّارىػػامهمػػة يف  ـ8098-8096ىػػػ/8867سػػنة 

 :1ما صومو الدبلوماسية ىذه، ذ ر الغسا  كعا مهم1اؾ األسرالوزير يف ي مك
من النصػارل ليغتػنم  الستجراجهم بيد من كانوا فػي يػده مصركفة لفكاؾ األسرلككان  ىمتو »

عن الرسوؿ البشيرككن  ممن أٌمن اهلل عليو لجدمة  ثواب فكاؾ األسير كيفوز بما كرد في ذلك
                                                           

1 : جامعػة الػدكؿ العربية،اإلسػكندرية 1،م  رللػة معهػد ادلخيوطػات العربيػة،يف "كثيقػة مراكشػية باإلسػبانية"لي ي عّػد الّػدي،
 .171،ص8،ج8975مصر،مام 

1 ـ، ػػاف ابػػوه كاعظػػا يف احػػد مسػػاجد 81ق/87ادلكناسػػي ادينػػة مكنػػاس يف اكاسػػ  القػػرف كلػػد ابػػو عّػػد او زلمػػد بػػا عةمػػاف
ـ 8591ق/8787مكناس،بعةػػػو مػػػوالم يلاعيػػػ  يف مهمػػػة دبلوماسػػػية إلسػػػّا يا،يرجمم ادلػػػ رخ بػػػا زيػػػداف اف ك اتػػػو  ا ػػػم سػػػنة 

رللػػػة معهػػػد يف  مكناسػػػي"الكاتػػػب الػػػوزير محمػػػد بػػػن ع مػػػاف ال "بسػػػّم كبػػػا  اليػػػاعوف، للمريػػػد ا ةػػػر ينظػػػر زلمػػػد ال اسػػػي:
 .57، 17ـ، ص ص8908، و مرب 7،ج5ق، م  8158،جامعة الدكؿ العربية ،مجادل األكا ادلخيوطات العربية

4  كاجب على الناس أف يفدكا األسرل بجميع أموالهم كىذا ال خالؼ فيو لقولو صلى  :»قاؿ اإلماـ مال  رضي او عنػو
،حتقيػق عّػد الػرزاؽ ادلهػدم،ط الجػامع ألحكػاـ القػرآف" ينظػر ابػو عّػد او القػرطو:سػير اهلل عليػو كسػلم:"فٌكوا العػاني أم األ

 .701،ص 7،ج 7681ق،/ 8111،دار الكماب العر ،بركت8
3 861، ص 9عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،م. 
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بمػػن ىنػػاؾ مػػن   كٌجهنػػي أداـ اهلل عػػاله لػػبالد الػػرـك اآلتيػػة  بػػوبابػػو كتفضػػل عليػػو باالنحيػػاز لجنا
عما أبقػػػػاه المسػػػػلموف ىنػػػػاؾ مػػػػن كتػػػػب  كأبحػػػػث فػػػػي الجػػػػزائن األندلسػػػػية  أسػػػػرل اإلسػػػػالـ

يلاعيػػػػ  قػػػػد طلػػػػم مػػػػا   ػػػػاف ادلػػػػوا8«ىػػػػداـ مجػػػػده كفػػػػل مػػػػن ال ػػػػواب ليكوف مػػػػع األحكػػػػاـ

كقػػد عػػرّب الغسػػا  سػػراح األسػػرل ؽ كيطػػال لايرواإلسػػكادلمهسػػورة يف  الكمػػمالعم  علػػى جلػػم ،سػػ ره
 كما أشار بو أمير المؤمنين أيده اهلل مػن إعطػاء فلما عجم الكتاب كرأل ما فيو»:عا ذل  بقولو

يتلقػػى ىػػذه عليػػو الوطػػأة العلويػػة كلػػم يػػدركيف  أسػػير ثقل  ةخمسػػة آالؼ كتػػاب ك خمسػػمائ
 .7« ...طويلةكقع  المشورة مع أىل ديوانو فتشاكركا في ذلك أياما ]...[اإلشارة

و  ػاف ،تنم علػى ا ّػبنربة قويػة "لكارلوص الةا " "الغسا "حتدث ادلوا يلاعي  يف الرسالة الا مللها 
 الذين كنػػػػػػػا أعطينػػػػػػػا الوعػػػػػػػد المائػػػػػػػة مػػػػػػػن األسػػػػػػػرل إفٌ  :»ة حيػػػػػػػ  يقػػػػػػػوؿ ما صػػػػػػػومر ػػػػػػػر قػػػػػػػوّ يف 

اء كعلم األمر الػػػػػػػذم أثػػػػػػػار احتجػػػػػػػاج رجػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدين بتسػػػػػػػريحهم قاموا بأعمػػػػػػػاؿ اسػػػػػػػتفزازية
 بدكف كلذلك فال كجو إلطالؽ سػراحهم يفسٌ خذكا بالىؤالء األسرل أي  ريعة الذين يركف أفٌ الشٌ 

  .1 ...«عوض

 إلى المغرب : اإلسبانية بع ات االفتداء–ث 

،شلا ات ضد سواح  اخلصما القياـ بغار ي، ا كاسر ر اهبالقرص  مياردة السّ لقد تعدل العم  ا     
، كاصّمم طيةيادلساجلهة سالمية اك اإلا ععرات ا الؼ،سوا  باجلهة ي سرل يرت  األجع  اعداد 

 اسواؽ  مهسواؽ يسينّوؿ اك  عاطسواؽ الا ا مهرت هبذا النّ األ،يّاعوف يف سرلاألى ال  
يّاعوف  ، ما  ا واسالك اجلرائر كتيواف ك اس كمرا ش ك ابلس ك تو س كالقاىرة ك طر اإلسكندرية 

                                                           
8  كينظر عا ىذه الّس ارة         70زلمد الغسا  األ دلسي:ادلصدر السابق،ص.Saloua el Aoufir: Al Ghassani 

.,Juin 2011,pp 68,69in revue Zamane, XVII dans l Espagne du                   
7  11زلمد الغسا  األ دلسي:ادلصدر السابق،ص. 
1  861، ص 9عا ىذه الرسالة كمضمونا ينظر، عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،م. 
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جارة مّ كازدىرت ال، ّيلية ك لعّو ةيبلنسيا ك لقة ك ماجنوة ك ندقية ك ، الّسواؽ ادلسيطيةاأليف 
  .خرلاسلعة  يعال  مهم  اع ك يّ   صارباإل ساف الذم 

بعةات دينية مسيطية ضلو ادلغرب ما اج  ي مكاؾ األسرل  ،مطرؾالكقد  م  عا ىذا       
كما ادلالحر اف 8طرؼ األسّافالذيا ترايد عددىم بعد حترير الةغور ادلغربية اوملة ما  ،األسّاف

 ا م تمكوف ما رالث رلموعات   ،ادلغرب يا كمنها ،ىذه الّعةات الا ا مقلم يا مشاؿ ي ريقيا
 كىي:  2دينية

 :(Trinitaires)مجموعة ال الوث المقدس-أ

ـ على يد    ما ساف 8891،تمهسسم سنة (la sainte trinité)تنسم ىذه ا موعة يا اخوية 
 .  كخواف  يليو  لوا (San Juan de mata)خواف 

 Notre)السيدة الرحيمة  (:كينمسّوف يا اخوية(Mercédairesالمرسدير  المجموعة ال انية-ب

dame de la merci )  ـ.8781كقد ت تمهسيسها بغر اطة حوايل سنة 

 François)كقد اسسها ساف  را سواداسير:(Franciscaines)الفرنسيسكافال ال ةمجموعة ال-ج

d` Assise Saint)   قػػد  ا ػػم حر ػػة ىػػذه ا موعػػات  عػػر ادلسػػيطية بػػي الك ػػار ك ،ـ8769سػػنة
لقػػػػد تعػػػػددت األدكار الػػػػا لعّهػػػػا رجػػػػاؿ الّعةػػػػات الدينيػػػػة االسػػػػّا ية  1ادلسػػػػلمي) حسػػػػم زعمهػػػػم (

ل كسػػػ  األسػػػر  بػػػدكر المّعػػػر قػػػاموا ػػػإنم األسػػػرل االسػػػّاف مػػػا يػػػد ادلغاربػػػة وباإلضػػػا ة يا ا مكػػػاؾ 
اىممػػوا بالرعايػػة الصػػطية ذلػػم، ىػػذا  ضػػال عػػا لعػػم بعضػػهم ألدكار مهمػػة   ما،اجلاليػػات ادلسػػيطيةك 

ك خبصػػػوص الػػػرحالت الػػػا ،1 الت بػػػي ادلغػػػرب ك يسػػػّا ياعيد الدبلوماسػػػي يف توريػػػق الّصػػػعلػػػى الّصػػػ
ك  ،ـ يا تيػواف8051سػنة ) (Mercédairesرحلػة رلموعػة ادلرسػدير   ػذ ر ظمها ى ال  يا ادلغرب 

ظمػػػػػوا رحلػػػػػة لػػػػػن س الغػػػػػرض يا ـ  8050كيف سػػػػػنة  ،اسػػػػػر يسػػػػػّا  871 عػػػػػا  كنػػػػػوا مػػػػػا اإل ػػػػػراج
                                                           

1 :رللة ،يف ـ"85بع ات الدينية اإلسبانية إلى المغرب كمسألة األسرل خالؿ النصف ال اني من القرف "العّد احلي بنيس
 .91، ص 8991،الرباط  17،جامعة زلمد اخلامس،ادلعهد اجلامعي للّط  العلمي،عدد الّط  العلمي

1
 
 كينظر عا ىذه الّعةات الدينية                          ػ91  س ادلرج ، ص. André Vovard :En Espagne au 

France1946,PP365,369.4,
O

,T48,NBulletin Hispanique ,in  siècle  XVIII 
4  91عّداحلي بنيس:ادلرج  السابق، ص .       
3  865-861  س ادلرج ،ص ص . 
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 نكػػػم  ـ8097كيف جويليػػػة مػػػا سػػػنة ،7ك  تعػػػر ادلصػػػادر يا عػػػدد األسػػػرل ادل ػػػرج عػػػنهممكنػػػاس،
كيف  ػػهر  اسػػر، 871مػػا  اإل ػػراج عػػا  م اكنػػاسالػػا حلّػػ(Franciscaines)رلموعػػة ال ر سيسػػكاف

يف  ةػػرة تػػردد بعػػ  رجػػاؿ موعػػة اخػػرل   حتػػدد ادلصػػادر عػػددىا،ّت حتريػػر رل لسػػنة ادلواليػػةا ريػػ  مػػا ا
مكػػنهم مػػا  سػػم صػػداقة ادلسػػ كلي ادلغاربػػة  ،الػػديا اإلسػػّاف علػػى ادلغػػرب مػػا اجػػ  حتريػػر اسػػراىم

يا آجػػػاؿ  ك تمهجيػػػ  ادا   ػػػديمهم ،الػػػذيا اصػػػّطوا يمسػػػاىلوف يف تيسػػػر مهمػػػة حتريػػػر بعػػػ  األسػػػرل
 الػػذم اسػػمغ ّ (Diego)ا امةلػػة ذلػػ  سػػعاية الراىػػم ال ر سسػػكا  اإلسػػّا  األب دييكػػوك مػػالحقػػة،

ـ 8011اسػػػػػر مػػػػػا بػػػػػي سػػػػػنوات ( 066)سػػػػػممائةعػػػػػا  اإل ػػػػػراج ك كػػػػػا مػػػػػا صػػػػػداقمو بػػػػػادلوا يلاعيػػػػػ 
 .85718ك

 :الدكر الدبلوماسي لهذه البع ات – ج

و بلوماسية كالسياسية،بي ادلغرب ك بالدىػمالدالت قاـ ا راد الّعةات الدينية اإلسّا ية برب  الصّ      
اال سػا ية  ك ،ك  ظػرا ليّيعػة مهػامهم الدبلوماسية ،يذ  ا وا س را  دللػو هم اإلسػّاف لػدل ادلػوا يلاعيػ 

بػػػػي الّلػػػػديا يف  ا ػػػػة  ،ك الدبلوماسػػػػي، قػػػػد سػػػػاعلوا يف تعريػػػػر المعػػػػاكف اال سػػػػا  ،بوصػػػػ هم مّعػػػػوري
الػػػذم ملػػػ  رسػػػالة مػػػا ملػػػ  (FrailJuan)ب ال رايػػػ  خػػػواف ك يػػػمه  علػػػى راس ىػػػ ال  األ ،ا ػػػاالت

ك ػػػػػػػػػػػػػػػػذا األب دييكػػػػػػػػػػػػػػػػو دكلػػػػػػػػػػػػػػػػوس اطللػػػػػػػػػػػػػػػػيس ،يسػػػػػػػػػػػػػػػػّا يا  ػػػػػػػػػػػػػػػػارلوس الةػػػػػػػػػػػػػػػػا  يا ادلػػػػػػػػػػػػػػػػوا يلاعي 
(DiegodelosAngeles) باإلضػػا ة يا األب ما ويػػ  دك  يػػرا لوبػػو(Manuel de vaira Lobo) 

 ادلوا يلاعي  لدلا اج  األسرل خبصوص الم اكض مالذم  ل و ادلل  اإلسّا  اهمة دبلوماسية 
 .7ـ8098ـ 8096زار ادلغرب مرتي مّعورا رليا بي سنا   قد

 موقف المولى إسماعيل من ىذه البع ات : –د 

لمسهي   ،ك جوازات،ادلوا يلاعي   اف يصدر ذلذه الّعةات ترخيصا الية على افّ تدؿ الوريقة المّ     
 .سهيالتكىذه ظلاذج ما تل  المّ  ،همك تيسر مهام،كصوذلم يا ادلغرب
 مضموف الوثيقة :

                                                           
4 .سو   
1. س ادلرج   
1 .سو   
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لياف ادلوا يلاعي  لرجاؿ الّعةات الدينية اإلسّا ية لدخوؿ ظلوذج ما الرخ  الا  اف يسلمها السّ 
 ادلغرب.

 ري،. الياب  العّ ك ال قوة يال باو العلي العظيم. كال حوؿ احلمد و كحده
يتعػرؼ منػو بحػوؿ اهلل ك قوتػو  ،1حملتػو النصػارل الفرآئليػة  كتابنا ىذا أسماه اهلل ك أعزه بيد»
جميع من يقف على ىػذا الكتػاب الكػريم مػن قػواد مراسػينا عمػرىم اهلل ك أشػياخ الرعيػة أف  أفٌ 

يتهأٌلكا في الفرآئلية المذكورين الذين يجوزكف في بالدىم ك يقفوف معهم ك يقضوف لهم كل ما 
 ك يعٌسػػػػوف علػػػػيهم عنػػػػد المبيػػػػ  ك يقطعػػػػونهم الوديػػػػافيحتاجونػػػػو عنػػػػدىم مػػػػن أمػػػػور الطريػػػػق 

معهػػا لتػػبلغهم لمقصػػودىم كأف ال يتعرضػػوف لهػػم قػػواد المشػػي يعرفػػونهم بػػالطريق التػػي يريػػدكف ك 
المراسي المباركة في حػوائجهم التػي يػأتوف بهػا مػن بالدىػم كأف ال يبح ػونهم فػي شػيء منهػا ك  

ره اهلل يتركونها لهم سول العدة ك القمح كذلك الحوائ  التي يذىبوف بها من بر المسلمين عم
 ضػ  عػاـ ارنػي ك ععػريا ادس ععػر ربيػ  النّػوم ادلك مم يف الّسػ «فقط ك الواقف يعمل بو انتهى

 .2ال،كماية ك 

 عالقات المولى إسماعيل بحاضرة الفاتيكاف: -ك
يطػػػار الّعةػػػات يف  ، اتيكافمػػػ  حاضػػػرةاليرتػػػّ  ادلػػػوا يلاعيػػػ  بعالقػػػات سياسػػػية كدبلوماسػػػية      

علػػى احػػواؿ األسػػرل ادلسػػيطيي للوقػػوؼ ، كىػػذا يا ادلغػػربالكنيسػػة  الدينيػػة الػػا  ا ػػم تّعػػ  هبػػا 
عيػػػ  يسػػػمعي بػػػّع  ىػػػػ ال  ال ارايليػػػة) رجػػػاؿ الػػػديا( لقضػػػا  بعػػػ  ادلهػػػػاـ ا، ك ػػػاف ادلػػػوا يلىنػػػاؾ

   ػػػػػػ  اسػػػػػػر اك حػػػػػػ  معػػػػػػك  مػػػػػػا ما اجػػػػػػ،اك تلػػػػػػ ، وسػػػػػػيا  لػػػػػػدل ىػػػػػػذه اجلهػػػػػػة  ،الدبلوماسػػػػػػية
،كشلػػػا رير م صػػلة عػػػا مهػػامهم داخػػ  ادلغربىػػ ال  الرىّػػاف  ػػػا وا يّعةػػوف بمقػػا ،يضػػا ة يا افّ دلعا  ا

صلػػػد ادلػػػوا يلاعيػػػ  يسػػػممم بػػػدخوؿ بعػػػ  الّعةػػػات الدينيػػػة  ،سػػػاممم الػػػدي المّ  بعػػػ ي بوجػػػود يػػػوح

                                                           
1ما االسم الالتي  ادل رد(Fraile)اك الراىم . كييلق على رج  الديا 
1:الدينيػػػة اإلسػػػبانية إلػػػى المغػػػرب مػػػن خػػػالؿ الوثػػػائق  البع ػػػاتموقػػػف ملػػػوؾ الدكلػػػة العلويػػػة مػػػن رجػػػاؿ "عّػػد احلػػػي بنػػػيس

 .769ـ،ص 8999، 9بميواف، جامعة عّد ادلل  السعدم،العدد  رللة  لية ا دابيف  "المجزنية
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كقػػػد كرد علػػػى ادلغػػػرب  ،1يف بعػػػ  ادلػػػدف ادلغربيػػػة   ػػػاس كتيػػػواف لرسػػػرل ليقػػػدموا مسػػػاعدات طّيػػػة
زلادرػػػػات مػػػػ  الّسػػػػلياف  كاجػػػػرل( Girolomo)جركلومػػػػو ـ8050-ىػػػػػ8615مّعػػػػوث ال اتيكػػػػاف سػػػػنة 

ك قػدـ عػواز مػركر عػرب ادلػدف ادلغربيػة الػا يوجػد  يهػا مسػيطيوف، الّسػليافكقد زّكده  موالم يلاعي ،
الػذم  ػاؿ  ،(Diego)ادلوا يلاعي  هبذا اخلصوص مساعدات اخرل للراىم اإلسّا  األص  دييكػو

كعلػى  صػي  مقػابر للمسػيطيي،كقد  مػم  ،يد بعػ  الكنػائس يف مكنػاسكسػاعده علػى تعػيّ  رقمو
كشلػػػػػا جػػػػػا  خػػػػػرا بالرىّػػػػػاف  يهػػػػػا يوصػػػػػيو رسػػػػػالة  ،ادلػػػػػوا يلاعيػػػػػ  لولػػػػػده األمػػػػػر مػػػػػوالم عّػػػػػد الكػػػػػّر

  يلاعيػ  مػ ساممم الذم ابداه ادلػواىذا المّ ،8...«التترؾ من يقربهم كال من يترامى عليهم»: يها
بالّسماح ذلم بّنػا  الكنػائس ألدا  طقوسػهم الدينيػة بكػ  حريػة، كتعػّييد  الرىّافك ادلسيطيي األسرل،

يػػدح  ر ػػة ذلػػ ال  ادلّعػػوري الدينيي،كاحليػػة المامػػة يف المنقػػ  بعػػ  ادلسمعػػ يات لعػػالج األسػػرل كاحلر 
يقيا عامة، كادلغػرب ي ر  مراعم بع  ادل رخي الغربيي الذم يوجهوف اصاب  اإلهتاـ للمسلمي يف مشاؿ

،يف حي    قرا لدل الّاحةي كادلػ رخي عاملة األسرل األركبيي كتعذيّهمما سو  ماألقصى خاصة،
 كؿ األركبية  ا وا يمممعوف هبذه احلقوؽ.األسرل ادلغاربة يف الدّ  افّ ادلسلمي اك بر ادلسلمي ما 

 كمما تقدـ يمكن القوؿ:

ممػػػػوترة  ا ػػػػم السياسػػػػية كالدبلوماسػػػػية مػػػػ  اإلسػػػػّاف   وا يلاعيػػػػ عالقػػػػات ادلػػػػ ؽلكػػػػا القػػػػوؿ بػػػػمهفّ  -
سياسػػة  معهػػم كصػػدامية، بسػػّم اف اإلسػػّاف ػلملػػوف اجػػوا   ّػػرة مػػا ادلغػػرب  ػػا مه  ادلػػوا الاعيػػ 

كطنجػػػػػة  ـ8018ىػػػػػػ/8697 طػػػػػررت ادلعمػػػػػورة يف ا ريػػػػػ  اوملػػػػػة، ادلواجهػػػػػة العسػػػػػكرية لمطريػػػػػر الةغػػػػػور
ا ميػػػوال داـ حصػػػار ضػػػرب  ـ ك8096ىػػػػ/8867ـ اصػػػيال 8096ىػػػػ/8868ـ كالعػػػرايش 8011ق/8697

 . مليلة حصار م 8091/8097سّمة  سنوات على

                                                           
4 711، ص 9عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،م. 
1  711، ص 9عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،م ينظر. 
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سػػاممم يف ي كالمّ بعػػ  اللّػػمعهػػم  كقػػد ابػػدل ،  ػػاف ادلػػوا يلاعيػػ  يسػػمقّ  رجػػاؿ الػػديا ادلسػػيطيي-
الدينيػة يف  ، كتسػهي  ذلػم ادا  معػاعرىم طيةادلعيعية كالصّ  اكضاعهم حتسي ك ذا رلساألي مدا رلاؿ 

العػػػػػيئ الػػػػػذم  ػػػػػاف ي مقػػػػػر يليػػػػػو األسػػػػػرل ادلسػػػػػلمي يف  ر سػػػػػا اك بسػػػػػّا يا اك الػػػػػدكيالت   نائسػػػػػهم
 .اإلييالية
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 :نيالمبحث ال ا

لطاف المولى في عهد السٌ  بين المغرب كفرنسا ةالدبلوماسيك  ياسيةالعالقات السٌ مظاىر 
 8515/ـ8051إسماعيل

 (ـ-" )Louis XIVويس الرابػػػػ  ععػػػػر"يف عهػػػػد ملكهػػػػا القػػػػوم لػػػػ  كنػػػػم  ر سػػػػا       
،ما اف تّ  لن سها مكا ة دكلية مرموقػة،كارتّيم بعالقػات (le Roi-Soleil)مسكادللقم بادلل  العّ 
اعيػػػى اىممامػػػا دبلوماسػػػيا الػػػذم  ،يلاعيػػػ  لياف ادلػػػوامػػػ  ادلغػػػرب يف عهػػػد الّسػػػ ،دبلوماسػػػية ممميػػػرة

 بي  ر سا كادلغرب بةالث مراح  ىي: كقد مرت العالقات الدبلوماسية ،خاصا معها

 :ـ8051/1682مرحلة التقارب كالتفاىم الدبلوماسي-8

لياف ادلغػػر  تّمػػد  ىػػذه ادلرحلػػة بػػاعمال  مػػوالم يلاعيػػ  عػػرش الّالد،كتنمهػػي بموقيػػ  سػػ ر الّسػػ    
 .معاىدة الّسلم كالمجارة بي الّلديا ،ععرزلمد  يم م  بع  كزرا  لويس الراب  

 :ـ1682/  1681تميم محمد الحاجة فار س -أ

،ك ػ  مػا عػرؼ عنو،ا ػو   تمناكؿ بعيئ  ما الم صي  حياة زلمد  يم  ادلصادر اولية اّف  يّدك      
ط لياف مػػوالم يلاعيػػ  يا بػػالؿ سػػ ر ارسػػلو الّسػػ،م مدينػػة سػػال، كىػػو اكّ تػػوا منصػػم با ػػا تيػػواف

السػ ر زلمػد  خالذلػا قابػ  ،ـ1681ما سنة مرب ديس 16،كذل  يف ادلل  ال ر سي لويس الراب  ععر
جػػػػا  ي  61ىػػػػػ ادلوا ػػػػق لػػػػػػػ  8697ذم احلجػػػػة عػػػػاـ  71يف  لػػػػويس الرابػػػػ  ععػػػػر  ػػػػيم ادللػػػػ  ال ر سػػػػي

،كعلػػى تلػػ  ادلقابلػػة ابمػػدات ادل اكضػػات بػػي زلمػػد  ػػيم مػػا جهػػة كالػػوزيريا ال ر سػػيي  ػػولّر ـ8017
سػ ارة   ػم  عػا ، كقػد8مػا جهػة اخػرل( Seignelay)كسػنيلي  (Colbert de Croissy)دك راسػي

                                                           
1

younés Nékrouf:Une Amitie Orageuse ,Moulay ismail et Louis XIV,éditions Albin 

Michel,paris 1987,p142. 
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  (ف اكالمرماصلسػػػاادينػػػة 1682جػػػا  ي29 معاىػػػدة  اريػػػة بمػػػاريخ توقيػػػ  ػػػيم مػػػ  ال ر سػػػيي زلمػػػد 

(Saint-Germain-en-Laye. 

،كاسػػػ رت عػػػا عقػػػد  ـ8017ابمػػػدات ادل اكضػػػات بػػػي اليػػػر ي ادلغػػػر  كال ر سػػػي سػػػنة      
 م على ما يلي:معاىدة بينهما  صّ 

 : ـ8011المنب قة عن ىذه الٌسفارة8 بنود المعاىدة -8
 :البند األكؿ-

لرعايا يمرباطور  ر سا كرعايا يمرباطور  ،سيموق، مسمقّال    عم  عدكا  بي القوات الربية كالّطرية
 ادلغرب .

 :البند ال اني-
لرعايػا الّلػديا اف  ؽلكػاك  كرعيػاهادلغػرب كيمرباطور  ،مسمقّال بي يمرباطور  ر سا كرعاياه سيعم السلم
 ، ما ؽلكا ذلما اسمعماؿ الّطر بك  حرية  ذل .جارة بك  حرية يف اإلمرباطوريميؽلارسوا الم

 :البند ال الث-
احلاملػػػة للرايػػػة ال ر سػػػية  اف تعػػػاض سػػػّي  السػػػ ا ال ر سػػػية يف الّطػػػر ،الغلػػػوز للسػػػ ا احلربيػػػة ادلغربيػػػة

، ما يقضػي خة الا تن  عليها ىاتو ادلعاىػدةدليابقة للنسس ر امراؿ  ر سا،ا تكادلمو رة على جوازا
بػػػمهف تقػػػدـ السػػػ ا ادلغربيػػػة  ػػػ  اإلسػػػعا ات كادلسػػػاعدات الضػػػركرية للسػػػ ا ال ر سػػػية عنػػػد  ،ىػػػذا الّنػػػد

 االقمضا ،ك  س ادلعاملة سمملقاىا الس ا ادلغربية ما الس ا ال ر سية. 
 البند الرابع:-

،م  ادا  ا ػػاف ىػػذه اخلػػػدمات ، لسػػ ا ك ػػار الّلػػدياليػػر يكتقػػدّ اإلبارػػة مػػا ا ،ضػػماف ادلسػػاعدة
 هبا. الرسويف األما ا الا سيمم  ،باألسعار ادلعمادة

 البند الجامس:-

                                                           
1 :العالقػػػات السياسػػػية كالدبلوماسػػػية بػػػين المغػػػرب كفرنسػػػا علػػػى عهػػػد السػػػلطاف مػػػوالم إسػػػماعيل ينظػػػر املػػػد األزمػػػي
 71-89، ص7665منعورات ما بعد احلدارة، اسـ( 8515ـ/8051)
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ة يف احػػد يذا حصػػ  اف تعرضػػم يحػػدل السػػ ا المجاريػػة ال ر سػػية العمػػدا  مػػا بعػػ  السػػ ا العػػدك 
اك اعػػػػدا  مػػػػا مػػػػوا ئ ي ريقيػػػػة  كتػػػػو س،كلػػػػو تعلػػػػق األمػػػػر بمهعػػػػدا  مػػػػا اجلرائػػػػر ادلػػػػوا ئ المابعػػػػة للمغرب

يف ،م  مػػنمم السػػ ا ال ر سػػية الوقػػم الكػػاهػػا اػػدا   حصػػوف ادلػػوا ئ ادلغربيػػة،يموجػػم الػػد اع عناخرل
،ك  س العم  سيقـو بو يمرباطور  ر سا، ريية اف ال تقػـو السػ ا احلربيػة لالبمعاد عا ادلوا ئ ادلذ ورة

 .على بعد سمة  راسخ ةادلغربية بمهعماؿ "قرصنية" يف ادلياه ال ر سي
 البند السادس:-

يػػػمم اإل ػػػراج  ػػػورا عػػػا  ػػػ  ال ر سػػػيي الػػػذيا يقعػػػوف يف اسػػػر اعػػػدا   ر سػػػا،كالذيا يسػػػاقوف يا ادلػػػوا ئ 
،كلو  اف األعدا  جرائريي اك تو سيي اك طرابلسيي كسيصدر ية دكف اف يمعرضوا يا االساقاؽادلغرب

كالعمػػػ  علػػػى  ،لكػػػ  عمالػػػو باالحم ػػػاظ باألسػػػرل ادلػػػذ وريايمرباطػػػور ادلغػػػرب مػػػا ا ف  صػػػاعدا امػػػره 
،ك  ػػس العػػي  ييّػػق علػػى رعايػػا يمرباطػػور ادلغػػرب بمهحسػػا  ػػا شلكا ،واسػػية قنصػػ   ر سػػاا مػدائهم ب
 ب ر سا.

 البند السابع:-
 166ىم مقابػػػػػ    ادلغػػػػػرب،ؽلكا ا مػػػػػدا  ػػػػػ  األسػػػػػرل ال ر سػػػػػيي ادلوجػػػػػوديا حاليػػػػػا يف اسػػػػػر يمرباطػػػػػور

 .((Ecusلرة
 بند ال امن:ال-

ال يسممم باسمعماؿ ادلسا ريا األجا م ادلمهسوريا بالس ا ال ر سية كال باسمعّاد ال ر سػيي ادلمهسػوريا 
،ك  س اإلجػػرا  الػػا قّضػػوا عليهػػا دا عػػم عػػا   سػػهاعلػػى السػػ ا األجنّيػػة حػػىت كلػػو  ا ػػم السػػ ينة 

 ادلمهسوريا بالس ا األجنّية. يراعى بالنسّة لرجا م ادلمهسوريا بالس ا ادلغربية كالرعايا ادلغاربة
 البند التاسع:-

ة عػػدك اك بسػػػّم يذا حػػدث اف برقػػم يحػػػدل السػػ ا ال ر سػػية يف العػػػواطئ ادلغربيػػة ، ميجػػة ميػػػارد
،يموجػػم منطهػػا  ػػ  مػػا يلػػـر مػػا ادلسػػاعدة لمسػػممه ، مسػػرىا اك تسػػمعيد سػػل  ردا ة احػػواؿ اليقس

كف تسديد اية ضػريّة علػى السػل  الػا ا رلػم ملولمها بعد ادا  اياـ العم  لك  ما ا مع  يف ذل  د
 يا األرض ،ما عدا تل  الا ت بيعها يف   س ادلوا ئ.

 العاشر: البند-
ؽلكػػا للمجػػار ال ر سػػيي الػػذيا يرتػػادكف ادلػػوا ئ ك العػػواطئ ادلغربيػػة اف ينرلػػوا سػػلعهم  يا األرض اف 

  ػػس العػػي   رعايػػا امرباطػػور د عػػو ك يّيعػػوا ك يعػػاكا بكػػ  حريػػة دكف اف يػػد عوا  ػػيئا بػػر مػػا اعمػػاد
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ك يف حالػػػػة يذا مػػػػا ا ػػػػػرؿ المجػػػػار ادلػػػػذ وركف سػػػػلعهم قصػػػػد اإليػػػػداع  قػػػػػ   ،اعػػػػى يف مػػػػوا ئ  ر سػػػػاير 
 . ّإمكانم  طنها دكف ادا  اّم  ي  

 العاشر:الحادم البند  -
ك ال دلػػػا يعمػػػ  و سػػػية،رابلسػػػية ك اجلرائريػػػة ك الملػػا يسػػػممم بمػػػػػػقػػػػػػدّ ايػػػة صلػػػدة اك ملايػػػة للس ػػػػػػػػا الي 

 لصػاٌف حلساهبم  ما يموجم على امرباطور ادلغرب اف ؽلن  على رعاياه منعا  ليا القيػاـ بعمػ  عػدكا 
،  مػػا يموجػػم عليػػو اف ؽلنػػ  اعػػدا   ر سػػا مػػا اسػػمعماؿ موا ئػػو دليػػاردة ام امػػر اك عػػدك ضػػد  ر سػػا

 .الرعايا ال ر سية 
 شر:ال اني عالبند  -
دلسػػػاعدة راه مناسػػػّا يػػػ، اك يف ام مكػػػاف آخر قنصػػػ  بسػػػال ك تيػػػواف سػػػا بمعيػػػييسػػػممم إلمرباطػػػور  ر  
نرلػػػو ديا مػػػو ك ؽلكػػػا ذلػػػذا القنصػػػ  اف ؽلػػػارس بكػػػ  حريػػػة يف ملمجػػػار ال ر سػػػيي يف مجيػػػ  ابراضػػػهم،ا

ك  يّػػػق علػػػى الرعايػػػا ادلغاربػػػة ب ر سػػػا،ك   ػػػس العػػػي  ين،ادلسػػػيطية بالنسػػػّة لػػػو، ك جلميػػػ  ادلسػػػيطيي
لل صػ  يف النراعػات الػا ؽلكػا اف تنعػمه بػي ال ر سػيي دكف اف يمػدخ  قضػاة  يةللقنص   ام  السل
 ادلغرب يف ذل  .

 شر: ال الث عالبند  -
 ، ب  يكوف ذل  مػايسممم لقضاة عاديي بال ص  بينهمايذا حدث خالؼ بي  ر سي ك مغر  ال 

 مه  يها ىذه اخلصومات .اك احلا م بالو يف ادلوا ئ الا تنع،اخمصاص ا لس اخلاص لجنمرباطور
 شر:الرابع عالبند  -

كيذا  سػػػيي يذا   يكػػػا ذلػػػ  مةّمػػػا  مابػػػة،ال يسػػػممم امابعػػػة القنصػػػ  ألدا  ام ديػػػا عػػػا المجػػػار ال ر 
ارة ال ر سػػػيي مػػػا مػػػات  ر سػػػيوف بػػػادلغرب  ػػػإف اممعػػػمهم تسػػػّلم يا ايػػػدم القنصػػػ  ليضػػػعها رىػػػا ي ػػػ

  .للمغاربة الذيا يريدكف اإلقامة ب ر سا، ك  س العي  يراعى بالنسّة ادلسمطقي لذل 
 شر:ع الجامسالبند -

 يممم  القنص  باإلع ا  ما    الواجّات  يما ؼل  ادل ف الضركرية دلنرلو 
 شر:السادس عالبند  -

القنصػػػػػ  ليػػػػػدا   عػػػػػا قضػػػػػية   ػػػػػ   ر سػػػػػي اعمػػػػػدل علػػػػػى مغػػػػػر  ال ؽلكػػػػػا معاقّمػػػػػو يال بعػػػػػد ي ػػػػػعار
 .ال يعمرب مس كال عنو  و  إف القنص دلعمدمايذا حدث يف  ّر ال ر سي ل ر سي،ك 

 شر:السابع عالبند -
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 يذا ارتكّم سلال ة يف تيّيق ىذه ادلعاىدة ال غلم اسمعماؿ القوة يال بعد اللجو  يا القضا .
 شر:ال امن عالبند  -

مػ  يذا احلق قراصنة  ر سيوف اك مغاربة ضػررا بسػ ا  ر سػية اك مغربيػة بػالّطر  ػإف جػرا  العقػاب ك حت
 مس كلية ذل  يرج   هرم الس ا ك ارباهبا .

 شر:التاسع عالبند  -
يذا  مػػم ذلػػذه ادلعاىػػدة اف اصػػّطم ملغػػاة ال قػػدر او  إ ػػو يسػػممم لكػػ  المجػػار ال ر سػػيي بػػادلغرب 

 باال سطاب حي  ارادكا دكف اف يوق هم احد طيلة رالرة ا هر .
 :العشركفالبند  -

ما  ك تر يمها ما يمرباطور  ر سا ك يمرباطور ادلغرب ليمم العم  هباه،سممم ادلصادقة على الّنود اعال
سمقرا ك تنعر ك تعلق ىذه الّنود يف    مكاف حىت ال يمذرع ام ،ك طرؼ رعاياعلا دلدة سمة سنوات

 احد عهلو هبا 
 تقييم نتائ  سفارة محمد تميم:-1
 مصالح فرنسا في المعاىدة:-

ما خالؿ مناقعة ،بالنسّة للمغرب ااك يغلابيمه،ىذه ادلعاىدة سميي  اف ضلكم على سلّية       
 كمنها. ،بالدرجة األكؿكالا اتضمم انا  دـ اليرؼ ال ر سي  ،بع  بنودىا

يذا  ،الذم يقضي بمهف يدا   ادلغرب عا الس ا ال ر سية يف ادلياه ادلغربية كػلميهاالجامس: البند-
 يمكا القوؿ اف ىذا الّند  ،اك ام عدك ما ي ريقيا، سيةو اك المّ ، ا اجلرائريةتعرضم ذلجـو ما السّ 

يمقالوف علـو  ،و سيي يخوة للمغاربةسيطدث معا    ّرة للمغرب باعمّار اف اجلرائريي كالمّ 
كال ؽلكا للموا يلاعي  اف يكوف احلارس األمي ل ر سا يف اجلنوب الغر  للّطر األبي   ،ادلنيقة
 .ادلموس 

كىو  ،بدؿ المّادؿ ،يّي ربّة ال ر سيي يف ح  مسمهلة األسرل عا طريق اال مدا ابع:البند السٌ -
 .8ال ر سييكيضما حترير الرعايا  ،عم  مقصود اذلدؼ ما كرائو االحم اظ باألسرل ادلغاربة

كتسهيالت للمجار ال ر سيي يف ارض ،يهدؼ يا تقدّ امميازاتكالعاشر: البنداف التاسع-
  . هو يجرا  احادم ة  يصلوا بمجارهتم يا ادلوا ئ ال ر سي ،علـو اف المجار ادلغاربةكما ادل ،ادلغرب

                                                           
1 77املد األزمي: ادلرج  السابق،ص. 
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 ،غلعالف ما القنص  ال ر سي  خصا ال ؽلكا ممابعموالبنداف الرابع عشر كالجامس عشر:-
 بمهدا  ام ديا عا المجار ال ر سيي.

 عدـ التزاـ فرنسا باألعراؼ الدبلوماسية:-1

 يا معاملػػة مهينػػة،  ـ1682 –ـ 1681مػػد  ػػيم ارنػػا  مهممػػو الدبلوماسػػية سػػنة  ر زلالّسػػ تعػػرض     
مػػا طػػرؼ ال ر سػػيي،  يا، حيػػ  تعػػرض يا يعلػػاؿ ك شلاطلػػة مقصػػودتػػراع  يهػػا األعػػراؼ الدبلوماسػػية
يا اف بػػػادر  ر سػػػا عائػػػدا يا ادلغػػػرب يف نايػػػة  ػػػهر مػػػارس  ((Brest منػػػذ اف  ػػػرؿ اينػػػا  بريسػػػم 

كيف ظػركؼ مناخيػة جػد صػعّة ارنػػا   ،هريامػد  ػيم يا ادلكػوث مػا يريػد عػػا الّعػضػير زلي،8ـ1682
ماح لو بمقدّ اكراؽ اعمماده س را للموا يلاعي  لػدل ينمظر السّ ،((Brestما  يف مينا  بريسم العّ 

بعػػػد اف تمه ػػػد  ادللػػػ  ال ر سػػػي لػػػويس الرابػػػ  ععػػػر، ك  يسػػػممم لػػػو بااللمطػػػاؽ بالعاصػػػمة ال ر سػػػية يالّ 
كل ػػوف اراقّمػػو مػػا ال ر سػػيي مػػا صػػطة اكراؽ اعممػػاده، ك  ػلػػ  باسػػمقّاؿ بركتو ػػويل الئػػق  مػػا ادل

 .7جرت العادة يف اعمماد س را  الدكؿ
ا رلمػػو احلكومػػة ال ر سػػية مػػ  حا ػػيمو ك  ،م ػػاكة  سػػمقّي زلمػػد  ػػيم افّ  "جػػاؾ  يلػػي"يػػرل يف حػػي   
ك ح ػػالت ،ى  ػػر و ممهدبػػة ععػػا اقيمػػم علػػك  ،، ك كضػػعم حتػػم تصػػر و عربػػة خاصػػة را دؽ الّسػػب نػػ

ك قػػػػػد قػػػػػٌول اعتقػػػػػاده و قػػػػػد عػػػػػاد مػػػػػن فرنسػػػػػا أنٌػػػػػ»حىت قػػػػػاؿ:وقد اعجػػػػػم باالسػػػػػمقّاؿراقصػػػػػة،ك 
 . 1...«بالجنة

                                                           
1: مػذ رة  ماجسػمر بػر منعػورة،مر ر  مػػ85ىػ/88البع ات الدبلوماسية المغربية للبالط الفرنسي خالؿ القرف مجاؿ سهي ،

 .881،ص7688برداية،
175املد األزمي: ادلرج  السابق،ص. 
4" :موالم  د،منعوراتكلية ا داب، معهرللة األماث ادلغربية األ دلسية"يف السفارات كالبع ات المغربية إلى فرنساجاؾ  يلي

 . 891-877ـ،ص ص  0،8908احلسا ،تيواف ادلغرب،عدد 
 
 
 
 
 
 
 



-128- 

 

 

 :ـ1699ـ/1682تفاراراعات رغم تبادؿ السٌ مرحلة التناحر كالصٌ -1
 (Saint Amans)ىذه ادلرحلة بس ارة "دكسا م اماف تّدا
 ـ:1682يا ادلغرب (Saint Amans) سفارة "دكسان  أماف-1

حلصػوؿ علػى ، ك ا ػم هتػدؼ يا اا علػى سػ ارة زلمػد  ػيم يا  ر سػا ارة ردجا ت ىذه السّ         
ىػا لصػاٌف الػا  ا ػم جػ  بنود ،ابقةك موا قمو على معاىػدة سػاف جرمػاف الّسػ مصادقة ادلوا يلاعي 

بمهف يعّد الئطة باألسرل ال ر سػيي  اماف مدكسا  ر عليمات الا تلقاىا السّ ، حي   صم المّ  ر سا
حترير    تكا لو  ية يف ، لكا ىذا األخرلويس الراب  ععر اي هباك يّع   ،الذيا يوجدكف بادلغرب
كالّ   يػػػو ،اليػػػرؽ المهػػػرب مػػػا مناقعػػػة ادلوضػػػوع كلػػػذل   قػػػد حػػػاكؿ بعػػػىتواألسػػػرل ادلغاربػػػة بادلقاب 

 . ول ا و   يرخ  لو بالم اكض حولوبدع
لرة لرسر الواحد، م  ر    166قد  اف لويس الراب  ععر يربم يف اال مدا  ادلمّادؿ بادلاؿ اّل  ل

غ سػ ا ملػ  و ألف ىػذا اإلجػرا  ي ػرّ تّادؿ يطالؽ األسرل اسرا بمهسر ح  مسمهلة األسرل عا طريق
 .8 ر سا ما األسرل ادلغاربة

الذم  7رص على تسوية قضية علي بدرماحل ىي المعليمات األخرل للس ر ال ر سي ك ما     
 ككسيلة ضغ  كا اذه حجة،ـ8017 -ـ8018قّ  توقي  معاىدة سنة  ،القي عليو القّ  ك طاقمو

ىي الرسائ  الا  م الس رللميالّة بمطرير عدد شلار  ما ال ر سيي،كما اكؿ ادلماعم الذم صاد 
كقد  اف ممواجدا معو األسرل ادلغاربة ب ر سا، زكده هباالذم  1"عّد احلق معنينو"عةر عليها موزة 

 بينمسرل ادلغاربة ك ىذه الرسائ  الا ت ضمم معا اة األ ،على منت الس ينة الا  قلمو يا ادلغرب
الس ر ال ر سي  جعلمشلا ،االضيهاد الا يمعرضوف لو على ايدم ال ر سيياصناؼ المنكي  ك 

 .رتو لدل ادلوا يلاعي ما تسرب اسرار اخرل حتّ  مسعاه كس اؼلعى 

                                                           
1  10-18املد األزمي:ادلرج  السابق، ص ص. 
1غاربة  ،كق  اسرا عند ادلار ير الصلوركف علي بدرم اك بودرم ىو احد رلاىدم الّطر ادلLangeron  8018سنة. 
4 ىو ابا الس ر احلاج علي معنينو مرا ق الس ر زلمد  يم، كق  اسرا لدل ال ر سيي، بع  برسالة يا عمو ؼلربه بظرك و

سالة اف "ال ر سيي الكالب" عوض الصعّة يف األسر، كىو يف معمق  صعم ك اؽ مقيد اليديا كالرجلي باحلديد،  كجا  يف الر 
العناية اطمد  يم القادـ ما تيواف  ا وا مرة يالط و و، كمرة ؼللعوف مالبسو، كىكذا   يسمي  اف يعاىد ام احد منا ينظر 

 .19ـ،ص8990،دط،عائلة معنينو السالكيةاحلاج املد معنينو:
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 ـ:1682يا ادلغرب  (Saint Amans) سفارة "دكسان  أمافنتائ  -أ
كجود ادلوا يلاعي  باجلنوب إل اد ،يا ادلغرب دكسا م اماف صادؼ كصوؿ الس ر ال ر سي     

 ـ اسمقّاال حسنا.8017ديسمرب سنة 88اسمقّلو ادلوا يلاعي  يـو  حي ،رورة املد با زلرز
 فارة:فشل السٌ  -ب
مّعورػا مػا ادللػ  لػويس الرابػ   ،ـ8017ادلغػرب سػنة  (Saint Amans) ر سػاف امػافقصػد الّسػ      

بقصد الم اكض م  السلياف ادلغػر  مػوالم يلاعيػ  حػوؿ ادلعاىػدة الػا  ،حتم ضغ  الكنيسةععر 
 تػػػن  علػػػى تّػػػادؿ لكونػػػا ال ،يلاعيػػػ  ادلصػػػادقة عليهػػػا ادلػػػواك ر ػػػ  ، امضػػػاىا السػػػ ر زلمػػػد  ػػػيم

،كتقػػديرا للهػػدايا الػػا بعػػ  هبػػا لػػويس الرابػػ  ععػػر كيظلػػا تػػن  علػػى  ػػديمهم بادلاؿ،األسػػرل راسػػا براس
 عػػرّب ،8حتريػػر ععػػريا اسػػرا  ر سػػياالسػػلياف قػػرر  كبػػدا   ا املػػة كحسػػا النيػػة،  قػػد للمػػوا يلاعيػػ 

 ،ظػػة علػػى السػػلم مػػ   ر سػػاطا للمعػػا حرصػػو  (Saint Amans) ر سػػاف امػػافمػػوالم يلاعيػػ  للّسػػ
  يػػرخ  ادلػػوا يلاعيػػ   ،ص بمطريػػر األسػػرل تّادال،كاوجػػم ادلعاملػػة بادلةػػ د لػػو االقػػااح اخلػػاكاّ ػػ
حػىت ال يػرل األسػرل ال ر سػيي  ،ك  يسممم لو بػادلركر اكنػاس ، ر ال ر سي بعرا  اخليوؿ ادلغربيةللسّ 
 .7بر ية األسرل ادلغاربة يف  ر سا ر ادلغر  زلمد  يم للسّ  ر سا سممم ت  ،مةلما
مػػػػي مػػػػا مػػػػوالم يلاعيػػػػ  كلػػػػويس الرابػػػػ  ععػػػػر  ا ػػػػم حتػػػػذكعلا الربّػػػػة يف   اف  ػػػػالكادلالحػػػػر      

ارػػر تػػمهررا سػػلّيا األسػػرل  ةحػػوؿ  ي يػػة يغلػػاد حػػ   ػػاج  دلسػػمهليال اف سػػو  الم ػػاىم بينهمػػا  ،العالقػػات
،كاهتػم ادلػوا يلاعيػ  لػويس 1 سػا يا حػد بعيػد على مسمقّ  العالقات الدبلوماسية بػي ادلغػرب ك ر 

يػػة بعػػدـ اجلدّ كصػػ و  يهػػا ـ 8011جويليػػة 61الرابػػ  ععػػر يف رسػػالة  ػػديدة اللهجػػة كجههػػا لػػو بمػػاريخ 
سػػػػػاف  الحيات ادلمنوحػػػػػة لسػػػػػ رهيف ادل اكضػػػػػات كبمػػػػػدخ  اىػػػػػ  ديوا ػػػػػو بعػػػػػدما ادرؾ زلدكديػػػػػة الّصػػػػػ

غلػػػب عليػػػك أىػػػل  ال أظنػػػك إالٌ ك  » رنياىػػػا:للملػػػ  ال ر سػػػي يف قػػػاؿ .3 (Saint Amans)امػػػاف
 .  7«... كصاركا يلعبوف بك كما يشاءكا ديوانك

                                                           
116احلاج املد معنينو:ادلرج  السابق،ص. 
117: ادلرج  السابق، ص املد األزمي. 
4  15  س ادلرج ،ص. 
3  ركضػػػػة التعريػػػػف بمفػػػػاخر موالنػػػػا إسػػػػماعيل بػػػػن عنػػػػد زلمػػػػد الصػػػػغر الي ػػػػري : 81ينظػػػػر رسػػػػالة ادلػػػػوا يلاعيػػػػ  يا لػػػػويس

 .95، ص8997، ادليّعة ادللكية الرباط، 7،طالشريف
4  55،  ص 9عّد اذلادم المازم: ادلرج  السابق، م. 
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 ـ:8011ىػ / Augiers))8866سفارة أكجيو   إخفاؽ-1
ك سػيقوا  ،ك سق  ادلريد ما اجلػا ّي ،تعةرت ادل اكضات كاسممه  م اعماؿ القرصنة بي الّلديا     

لػػويس الرابػػ  اف يّػػدم بعػػ   ،والم يلاعيػػ  ادلمعػػددةجػػربت مواقػػ، مػػاك قػػد ،يا مكنػػاس كطولػػوف
ادل اكضػػات كاعييػػم لػػو  مػػا اجػػ  يسػػمئناؼ((Augiersاكجيػػو  المنػػازالت يف  ػػركطو،  ّعػػ  ال ػػارس

بسػّم  ّسػ ارة تعةػرتلكا ىػذه ال،مّػدا رجػال برجػ  علىعلػى معػكلة األسػرل، صالحيات الم اكض
تسػليم مغػػر   عارضػا عليػو،ينيي مػا لكسمّورغاف عرضػا قػدـ للمػوا يلاعيػ  مػا احػد ادلّعػػوري الػد

 .8اسر يمم حتريره     لرة مقاب  066كاحدا باإلضا ةيا
 :ـ1693"(pidou de saint Olon) " بيدك دكسان  أكلوفسفارة  -3
ـ ك ػاف 1693مػام  12ادينػة تيػواف يػـو  (pidou de saint Olon) بيػدك دكسػا م اكلػوف حػ ّ      

مػػػػا   ػػػػس العػػػػهر  14كيف يػػػػـو  ،يف ادلدينػػػػة ال ر سػػػػيي زلمػػػػد  ػػػػيم كبعػػػػ  المجار  ريف اسػػػػمقّالو الّسػػػػ
بيػدك دكسػا م  جويليػة حػ  السػ ر2كيف   "علي بػا عّػد او"قة العمالية القائد يحا م ادلناسمقّلو 
اليهػودم "ميمػوراف" ك  ػلػ  باسػمقّاؿ   وجػد يف ي مظػارهكنػاس ا (pidou de saint Olon) اكلػوف
 .7بالقصر ادللكي 11يـو كحضي بإسمقّاؿ آخر ما الّسلياف ،هرما   س العّ  6يـو  لياف يالّ السّ 

 نػػ  عنػػو يسػػمقّاؿ ام  م   ،يافلو طيلػػة ادلػػدة الػػا قضػػاىا ضػػي ا علػػى الّسػػا ّػػ ىػػذا السػػ ر كيػػذ ر       
ععػػر عّػػدا مسػػيطيا ػلملػػوف  رػػ ا ر بصػػطّة ك ػػاف الّسػػ ،ليافحىت يػػـو موعػػد يسػػمقّالو للّسػػ، ػػخ 

 ،اعات ال ػػػاخرةكعػػػدد مػػػا الّسػػػ ،تمعػػػك  مػػػا بعػػػ  األسػػػلطة اجلميلػػػةالػػػا دايا للمػػػوا يلاعيػػػ  ك اذلػػػ
 ال ر سػػي  رالّسػػ يعيي،ك ، كبسػػاطي  اصػػعيكبعػػ  ملػػر الػػوحش ،كالررقػػا  ،كبعػػ  األرػػواب احلمػػرا 
  يقوؿ:حي   ى يلاعي ي يّاعا بر الئق للمولى

  شأنا ديا لباسا بسيطا يشبو أقل رعاياهمرت  كحربة  لطاف كاف يمسك رمحا قصيراالسٌ  أفٌ »
جاء ليجلس دكف   ود كبعد أف سلم الرمح ألحد عبيده السٌ منديال متسجاكفي يده أيضا 

 .1«.بساط على عتبة مدخل أحد البيوت

                                                           
1

 younés Nékrouf : Op.cit ,p176. 
1  70املد األزمي: ادلرج  السابق، ص. 
4:عػػدد جريػػدة ادلسػػا  ادلغربيػػة"،يف "سػػفير لػػويس الرابػػع عشػػر يكشػػف أسػػرار أقػػول الٌسػػالطين العلػػويينيدريػػس الكنّػػورم ،

 .7681/ 61/  81، ليـو7115
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 ر يصػ، ادلػوا يلاعيػ  يف مذ راتػو باحلػا م ادلسػمّد، ربيئػة، صلػد اف ىػذا الّسػالكهبذه األكصاؼ بر 
كمنديلػو  ،كالدلي   ما يرعم لّاسػو القػدّ ،ما احلضارة كال ما عيش ادللوؾ  يئا يذ رالذم اليعرؼ 

 كعدـ ي اا و عند اجللوس.، ادلمسخ
 :"(pidou de saint Olon)بيدك دكسان  أكلوف فشل ٌسفارة-أ 
يرج  يا تنا س النائم علي با "،دكسا م اكلوف بيدك"حتدرم ادلصادر على اف سّم س ارة       

يضا ة يا  ،ك بي القائد زلمد حدك الذم  اف يعارضها ،الذم حرص على توقي  االت اقية ،او عّد
و حي   اف ادلػوا ك يمعلق األمر بقضية احمالؿ سّمةواسّابا اخرل ساعلم يف  ع  ادلهمةاف ىناؾ 

يف مقاب  ،يهدؼ يا حترير رغر سّمة ما يد األسّاف ،يلاعي  يريد اف يعقد م   ر سا حل ا عسكريا
 . 8يرضائو للميالم ال ر سية يال اف ذل    يمطقق 

 ـ :: 1698 -1699 عائشة بن عبداهللسفارة األميراؿ  -4
 فير ابن عائشة:شجصية السٌ -أ

قػاؿ سول مػا ،ا حياتوع، ك  تع  معلومات  ا ية ادلصادر  خصية با عائعةك  اعللم ادلراج       
عبػد اهلل بػن عائشػة   قائد ال غػور ك األسػطوؿ طاف إسماعيللك من عماؿ السٌ  »: عنو ابا زيداف

قػاؿ ك ،7.«..األندلسي الرباطي الوالدة ك الوفاة  كاف قائد الرباط ك األسطوؿ ك سفير المتػرجم
م  ػػاف كالػػذ 1(Jean Baptiste Estelle)عنػػو القنصػػ  ال ر سػػي يف سػػال جػػاف باتيسػػم ييسػػمي 

رئػػيس البحريػػة الملكيػػة فػػي  كػػاف ىػػو.»..و عالقػػة قويػػة :ك تربيػػو بػػ،معاصػػرا لعّػػد او بػػا عائعػػة
ال ر سيي 7 ما كص و احد ادل اكضي،1.«..المرعبينكاحد من أشهر قراصنة سال  كىوالمغرب
أف نتصػورىما مػن رجػل  و كاف رجال مليئا باألمػل كقمػة فػي األدب كاللياقػة اليمكػنإنٌ .»..بقولو:

 .0.«..الد البربرعمل في القرصنة بل كيعتبر من مواليد ب
                                                           

1  51،ص 9عّد اذلادم المازم: ادلرج  السابق، م. 
1 706، ص المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريفبا زيداف:  عّد الرملا . 
1  ـ، عي س را ل ر سا يف ادلغرب م يف سوريا تويف يف 8007سياسي كدبلوماسي  ر سي ما مواليد مارسيليا يف جا  ي

 ـ.8571مسق  راسو يف جا  ي 
3  85 هد با زلمد السويكم : ادلرج  السابق، ص . 
4 و لويس  يكوال تو ويل،دبلوماسي  ر سي  مم مذ راتو، ككص، حتر ات الس ر با عائعة يف  ر سا خالؿ ال اة ما ال

 . 85، ينظر   هد با زلمد السويكم: ادلرج  السابق، ص 8099مام 7يا  8091 و مرب 88
5  85  س ادلرج ، ص . 



-132- 

 

 

 :8044-8041إلى فرنسا  ابن عائشة أسباب سفارة -ب
 حصار الٌسفن الفرنسية للموانل المغربية : - 

 "بو عػيراف"تػوترا  ػديدا و  كمػم كزيػر احلربيػة ال ر سػي  رب ك  ر سػاػػوترت العالقات بي ادلغػػػػػت     
سيوؿ ادلغر  ك جلم قراصػنة ةلى لمطييم األيقاح ما خالذلا اليريقة ادل و،مذ راتيف  ـ70/9/8091يف

بينما ؽللػػ  بػػػا عائعػػػة كاحػػػدةو لػػػذل  ،ؽللػػػ   ػػػا  سػػػ ا قرصػػػا يةمعػػػرا بػػػمهف سػػػلياف ادلغػػرب سػػال، 
،ك تن يػػػذا  8لمضػػػرب حػػػػصارا علػػػى ىػػػذه ادلػػػوا  ،اكصػػػى بضػػػركرة  صػػيػػػػ  بعػػػػػػ  الس ػػػػا ال ر سػػػية

دليػاردة القراصػنة  "و ػوفادلاريعػاؿ دك ػوي  ل"يػادة  ا بقامػرت الّسػ ،للمهديدات ال ر سية ضد ادلغرب
و ميػػ   كػػا بػػا عائعػػة مػػا العػػودة   علػػيهم، لكػػا النميجػػة  ا ػػم عكسػػيةك يلقػػا  القػػّ،الكييالّسػػ

جػػػاف باتيسػػػم "و شلػػػا جعػػ  القنصػػػ  بعػػػد اف اسػػػر عػػددا مػػػا ال ر سػػػيي ـ87/5/8091يا سػػال يػػػـو  
، ك  لػو اسػى ك بػادر مدينػة سػال بصػ ة نائيػةو،ائيعرب عػا اسػمي (Jean Baptiste Estelle)"ييسمي 

لم الػػػذم اصػػػاب الّطريػػػة ال ر سػػػية يف يجّػػػار ادلغػػػرب علػػػى توقيػػػ  الّسػػػ،ك حسػػػرة امػػػاـ ال عػػػ  الذري 
 .  7بالقوة
 :ـ 8041جويلية   16حملة الماريشاؿ ديسترم  إخفاؽ -

اصػػػدر  ،القراصػػػنة ال ر سػػػيي امػػػاـ اال مصػػػارات ادلمماليػػػة الػػػا حققهػػػا عّػػػد او بػػػا عائعػػػة علػػػى       
اكامػػػػػػػػػػػػػره يا ادلاريعػػػػػػػػػػػػػاؿ ديسػػػػػػػػػػػػػام ـ 8091جويليػػػػػػػػػػػػػة  16يػػػػػػػػػػػػػـو(dePontchartrain)بو عػػػػػػػػػػػػػيراف

(d'Estrées)ا ػو   ػلقػق النمػائ   ،يالّ ك القضػا  عليهػا،بالموجو يا قادس، ك ميادرة س ا الّسػالكيي
، مػ  يمكا يػة اسػمئناؼ ت ػاىمعائعة على ادلاريعاؿ ارضية يف ىذا الوقم ادلعطوف اقاح ابا ،ادلرجوة

م اكضػػات السػػلم بػػي ادلغػػرب ك  ر سػػا، ك توصػػ  الير ػػاف بعػػد ذلػػ  يا يبػػراـ ات اقيػػة ىد ػػة يف  ػػهر 
بػي  ايقاؼ    األعمػاؿ العدكا يػة،ك  ّهد يرساؿ س ارة مغربية يا لويس الراب  ععر ،ـ8091سّممرب 
 . 1الّلديا

 : La Princesse de condé خطبة األميرة دك كوندم -
مصػػاىرتو ،حػػاكؿ ادلػػوا يلاعيػػ  يف يطػػار توطيػػد العالقػػات مػػ  ادللػػ  ال ر سػػي لػػويس الرابػػ  ععر   

بعػ  ادلصػادر المارؼليػة   مػا كرد يف(وLa Princesse de condé)خبيّػة ابنمػو األمػرة دك  و ػدم 
                                                           

1  11 هد با زلمد السويكم : ادلرج  السابق.،ص . 
1   00 س ادلرج ، ص . 
4 05  سو، ص . 
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ي   ي لػمم يف ذلػ  و س ره ابا عائعة الذم  ّل، هبذه ادلهمة لدل الػّالط ال ر سػ افّ  ، يالّ ال ر سية
 بسّم اخمالؼ العوائد ك المقاليد بي ادلغرب ك  ر سا. 

و مػػا مػػراعم ادلػػ رخي مه ّػػك قػػد ا كػػر ادلػػ رخ ادلغػػر  عّػػد الػػرملا بػػا زيػػداف حػػدكث ىػػذا األمػػرو مػػدعيا ب
المػػاريخ ادلغػػر     يف ذلػػ ،  ضػػال عػػا افّ و لكػػا الورػػائق المارؼليػػة ال ر سػػية حتػػوؿ دكف الّعػػال ر سػػيي

كقػػػد عػػػرض لػػػويس الرابػػػ  ععػػػر علػػػى ،8عي  يػػػو رعية ال  نػػػ  الّسػػػالمقاليػػػد ادلمهلو ػػػة ك األحكػػػاـ الّعػػػك 
كمػػا اوممػػ  اف تكػػوف ادل اكضػػات حػػوؿ  لملّيػػة طلّػػو يف الػػركاج مػػا ابنمػػو، لياف ادلغػػر  اف يمنّصػػرالّسػػ

جػػػػػة مظهػػػػػر العظمػػػػػة ادلمرك  ،اخليّػػػػػة قػػػػػد اخملقػػػػػم اخمالقػػػػػا لمضػػػػػ ي علػػػػػى الػػػػػّالط ال ر سػػػػػي كملكػػػػػو
قمصػادية، العالقػات اال ،يف حي لو صلمم ىذا الركاج، ال  ػّ  افّ 7باالسمخ اؼ بيلم ادلل  ادلغر 

 .1،سمموطد  ةرا بي الّلدياكالعسكرية كالدبلوماسية
 :في أكربا ) حرب الوراثة ( عشر انتصارات لويس الرابع  -

خاض حي  وكربا بعد ا مصاراتو ادلممالية  وذه يف اتوس  ترايدت قوة ادلل  لويس الراب  ععر ك       
 لييالػػممػػوت ملػػ  يسػػّا يا  يليػػم الراب ، بعػػد(1668 -1667)سػػنةرب الورارػػة ابمػػداىا مػػحركبػػان  ةػػرة 
كاسػػموا علػػى حصػػػوف ،احلػػػرب علػػى يسّا يا ،  عػػاّ ىولنػػدابورارػػة  - يليػػػم ابنػػة ادللػػ  -مػػق زكجمػػو 

يال  رىػػة امػػاـ جػػيش  ر سػػا  ،  تكػػا يف الواقػػ الػػا  كا ػػم حػػرب الورارػػة اإلسػػّا ية ، يسػّا يا كقالعهػػا
 .1القوم
 مهك ػد سػ ره  ،معو معركع حتال،كاسممالمو ليقيم  ،كلذل  اضيّر ادلوا يلاعي  يا  سم كّده     

كيغلاد حلػػوؿ للمعػػا   العالقػػة بػػي ،و يػػنجمم يف حتقيػػق معػػركعوبػػاريس لعلّػػاألمػػراؿ ابػػا عائعػػة يا 
 ل كالمجارة .الّلديا  موضوع األسر 

                                                           
1 : 879،ص8957،جويلية 1عدد  رللة دعوة احلق ادلغربية،، يف "الٌسفير عبد اهلل بن عائشة"حسا السائمم. 
1" :مام 87، السنة 1عدد  رللة دعوة احلق ادلغربية،، يف ابن عائشة أمير البحر في عهد موالم إسماعيل"يبراىيم حر ات ،

 . 879 ،871،ص ص 8909
4

Rabih Saïd :Deux Ambassadeur Marocaines en France aux 17 siècle, Université de 

Picardie  jules verne ,Année 1998-1999,p171.   ،ا ظر  ذاؾ 

Reynold L Adreit :Moulay Ismailet la princesse de Conti in France in Maroc-France, revue 

Mensuelles N
0
 15,Octobre1917,Maroc, pp15,17.                                        .                                                                 

3 : .ينظر  151ـ،ص 8910،دار ال كر لليّاعة كالموزي  كالنعر،دمعق،8، طالقرف السابع عشر في أركبا ور الديا حاطـو
ادلكمػػم اجلػػامعي الحػػديث كالمعاصػػر حتػػى الحػػرب العالميػػة األكلػػى  يالتػػاريخ األكركبػػؿ ػلػػي:  ػػذل  عػػا ىػػذه احلػػرب، جػػال

 .00، 07احلدي ، األزاريية ،اإلسكندرية، ص ص 
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 :ـ1698-1699 ابن عائشة فارةسٌ  إخفاؽ -ب

لدل  للّس را  األكربيي   يّد الدبلوماسيوف ال ر سيوف االىمماـ الّال  الذم تعودكا اف يولوه      
بّركا ك ،ـ1698حينما حّ  يـو العا ر ما  هر  ي رم سنة ،اسمقّاذلم للس ر ادلغر  ابا عائعة

خركجا  كىذا ، ر الربييا السمقّاؿ السّ اصال الذم  اف معدا  ، را السّ األراث ال اخر يف  ندؽ 
 .8عا مّدا ادلساكاة م   ظرائو األركبيي

، بسخ يف  ر سا،ب  قوبلم لوب عو ادليحتر بالاحيم العّ   ما اف ىذه الّس ارة    
باركف "م اف السيد رب ، ر ادلغر تسّّم يف يحلاؽ األذل بّع  مرا قي السّ كاحمجاجات عدائية 

طاكؿ ال ر سيوف  .  را  اف يف اسمقّالو عند كصولو يا  ندؽ السّ ، را مقّدـ السّ  "دك برم توي 
 اكضات ادلرم   جر  ما بر ام  زيارتو للممهرر عليو ارنا  ادل  ،يهبار ابا عائعة بريارة معا  باريس

 ا ممط، اللو ر كادليّعةال ع ض ،،  رار برج  وترداـ ادلي  على باريسعقدىا بي الير ي
،كت قد يوير اسلطمهمؿ يف مصن  األسلطة ميلعا على جهود ال ر سيي يف ت ما  وّ ادللكية،

بع  العركض  ك اىدو حي  اسممم  خمم جولمو بدار األكبرا، ك األ ادؽلية ادللكية للرسم
 .7ادلسرحية

 :استقباؿ لويس الرابع عشر للٌسفير ابن عائشة -ج

 ي ػػػرم  80ّاح الّػػػا ر مػػػا يػػػـو يف الّصػػػ، ادللػػػ  ال ر سػػػي اقابلػػػة السػػػ ر ادلغػػػر  ابػػػا عائعػػػةاذف      
كبعػػػػػػػد مراسػػػػػػػيم االسػػػػػػػمقّاؿ ،لياف مػػػػػػػوالم يلاعي  سػػػػػػػ ر للّسػػػػػػػ،1اعممػػػػػػػاده،ليقػػػػػػػدـ اكراؽ ـ8091

اعيػػػ  يف يرسػػػا  السػػػلم بػػػي الدبلوماسػػػية القػػػى ابػػػا عائعػػػة امػػػاـ ادللػػػ  خيابػػػا ضػػػمنو ربّػػػة ادلػػػوا يل
كبعػد 1، ما ارػى علػى ادللػ  بعّػارات الممجيػد كاإلجػالؿا،كيغلاد سػّي  حلػ  معػكلة األسػرلالّلػدي

 ي ػػرم بػػدات ادل اكضػػات الرليػػة بػػي اليػػر ي حيػػ  عػػرض ادل اكضػػوف  70مػػركر ععػػرة ايػػاـ ام يف 
 ـ 8017ال ر سيوف على ابا عائعة بع  بنود ات اقية احلاج زلمد  يم الا كقعها م  ال ر سيي سنة 

                                                           
1  77 هد با زلمد السويكم: ادلرج  السابق، ص  
1  75  س ادلرج ، ص . 
4  كيل الدكلة ادلسمقّلة، ليعي رليا  س ر لمل  الدكلة كيممم  ىي كرائق رلية يقدمها الس ر لدل تعيينو  مّعوث اك س ر دلس

 باحلصا ة الدبلوماسية.
3  07 هد با زلمد السويكم: ادلرج  السابق،ص .  
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ليجد ابا عائعة   سو ي اكض ال ر سيي على ،8اخلاصة با مدا  األسرلعديالت م  يجرا  بع  المّ 
راينػا سػابقا  ا ػم  ألف معظػم بنودىػا  مػا،ـ ادلمط ر عليهػا مػا اجلا ػم ادلغػر 8017ارضية معاىدة 
 .يف صاٌف  ر سا

اظهر تصلّا ال يقاـك حوؿ رالث و ا ّ  يال،منازالتالف عّد او با عائعة قدـ بع  ا بالربم ما     
ضما ادلنيقة القريّة ما  اطئ الّلديا كالا ػلـر على 7 قاط كىي عدـ قّولو بإدخاؿ جّ  طارؽ

كاٌف بمهف يكوف الرعايا ال ر سيوف ادلمهسوريا ما طرؼ ادلغاربة على ،األعماؿ القرصنية الير ي شلارسة
على تسليمم س ا دكؿ يسالمية يف حركب م  ،كابدل عدـ اعااضو ة ذلمس ا العدك بنيمة معركع

يف ترسيم السلم ،ى  سمنجمم س ارة عّد او با عائعة يا الّالط ال ر سي،1 ر سا بادلوا ئ ادلغربية 
؟اـ سيكوف مصرىا ك المناحر بي الّلديا،ك الموتر،بعد  اة سادىا الصراع ،بي ادلغرب ك  ر سا

 اجلمود  سابقاهتا ؟الذم سيقود يا القييعة ك ،الدبلوماسياسّاب الموتر ك القلق  كيزديادال ع  
 تقييم سفارة عبد اهلل بن عائشة: -د

  ادلل  ال ر سي لويس كزرا ألفّ ،على ادلسمول الدبلوماسي يكمم لس ارة ابا عائعة النجاح        
كال ،صػاٌف  ر سػا  ر ادلغػر  للموقيػ  علػى معاىػدة  ا ػم بنودىػا يف، ا وا يريدكف د   الّسػالراب  ععر

الس ر ادلغر   اف ػلم  ت ويضػا  ،بالربم ما افّ ـ8017 مل، يف زلمواىا على معاىدة ساف جرماف 
 1بذل  ما ادلوا يلاعي 

 المالية : يف النقاط اإلخ اؽاسّاب ىذا  تلخي كؽلكا 
 .7الم اىم الذم  عمه حوؿ بع  بنود ادلعاىدة  سو -
 ، اللذاف(Maurepas)سكموربا (Torcy)ال ر سياف طورسي  دل اكضافيكنها امعاعر العدا  الذم -

                                                           
1  01  س ادلرج  ،ص. 
1تسػػػمى زلليػػػا بػػػػ ،الّطػػػر األبػػػي  ادلموسػػػ  علػػػى منيقػػػة صػػػخرية مموبلػػػة يف ميػػػاه ، ػػػّو جريػػػرة ييّريػػػا يف اقصػػػى جنػػػوب مضػػػيق 

كىػػي  لمػػة زلر ػػة تعػػ  جّػػ  طػػارؽ، عر ػػم قػػدؽلا بعواميػػد ىرق ،كيسػػمى  ػػذل  عّػػ  ال ػػممم، كىػػو اليػػـو مػػا شلملكػػات  ""جربلمػػار
 .761،ص8910،دار ادلعرؽ بركت،81،ط المنجد في األعالـ برييا يا كقاعدة عسكرية  ّرة، ينظر

4 57املد األزمي:ادلرج  السابق، ص. 
3 ـ،خبصوص ت وي  امراؿ الّطر ابػا 8091سّممرب  70ها ادلوا يلاعي  يا لويس الراب  ععر بماريخ ينظر الرسالة الا بعة

 عائعة بك  الّصالحيات عند .
Pierre de genival: les sources inédites de lhistoire du Maroc ,deuxieme série ,deynastie 

filalienne ,Archives et Bibliotéques de France ,T IV,Mai 1693,Novembre1698,pp 673 -674- 

675. 
4  50املد األزمي: ادلرج  السابق، ص. 
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ك اف يمعامالف م   ،كادلغربية على اخلصوص ة  يكو ا يف ادلسمول ادليلوب جلهلهما بالع كف اإل ريقي
كاألما ا الا زارىا سي رر عليو ،ا ّهار ابا عائعة باحلضارة ال ر سية معمقديا افّ  ،الّس ر باسمعال 

 .كضاتيف ادل ا

ابا عائعة ليس سلوال بصالحيات  املة ما موالم يلاعي  إلمضا  ام  اعمقاد ال ر سيي افّ -
 .8ات اؽ م   ر سا

 ةلم يف تمهسيس  ر ة  ارية الها  ر ة  ،با عائعة   ميجة اخرلعّد او  ا م لس ارة -
غرب ك ق حترير زلضر بينهما هتدؼ يا القياـ بالمجارة م  ادل،"جاف جرداف"اجر ال ر سي م  المّ ،سال

كقد قدمم الوعود ذلذا الماجر الذم تربيو صداقة م  ابا عائعة 7ـ. 8566جا  ي 75بماريخ 
عاط الدبلوماسي م   ر سا  اف ادلوا يلاعي  يهدؼ ما    ىذا النّ ،1بمعجي   ارتو يف ادلغرب

 ، كاحلصوؿ على ا ادللكية ي على السّ مجدعلا حترير األسارل ادلغاربة ادلعمغلي   ،يا بايمي ارنمي
يف حي  اف  ،،السمكماؿ حترير الّالدلة صلاح ىذه ادلساعي الدبلوماسيةمدادات عسكرية يف حاي

ضد دكلة  ،ال ر سي لويس الراب  ععر عقد حتال، م  دكلة يسالميةعم على ادلل  ما الصّ 
سية ادلغربية يف ال اة مابي لّية يف العالقات ال ر ك  ىذه ادل  رات السّ  1مسيطية
 ادت يا قييعة دامم سّعة كععريا سنة.،ـ1699ـ/1682

 ـ: 8515ـ/ 8566مرحلة القطيعة كالجمود الدبلوماسي-1
،يا تمهـز الوض  يف العالقات بي با عائعة يا الّالط ال ر سياّدل  ع  س ارة عّد او       
، يرت ىذه ادلرحلة سّعة كععريا سنةاسية دامم  دخال يف مرحلة مجود كقييعة دبلوم ،الّلديا

،يضا ة يا ادلناكرات كالعسكرية،ياسيةبسّم ا عغاؿ العاىلي اعا لهم السّ  ،بالموتر ادلسممر
كمنها برييا يا، م سو  الم اىم احلاص  بي المجار  ةياسية كالدبلوماسية لّع  الدكؿ األكركبيالسّ 

 . 7يلاعي  او ادلال ر سيي كرعايا 

                                                           
1  50  س ادلرج ، ص. 
1  91 هد با زلمد السويكم : ادلرج  السابق، ص . 
4   17، ص 5عّد اذلادم المازم: ادلرج  السابق،م. 
3  71عّد العرير بنعّد او :ادلرج  السابق،ص. 
4  95األزمي: ادلرج  السابق، ص املد. 
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ساعدت األجوا  ادلعطو ة بي ادلغرب ك ر سا يا ظهور قوة اخرل منا سة ل ر سا يف ادلغرب     
يلاعي  كتكوف ىي الّدي  لعالقات  ادلواالا  ا م تسعى لنس  عالقات ممميرة م  ،كىي برييا يا

ياسي م  كالسّ ىذا اال  راج الدبلوماسي  8ـ 8011العاى  ادلغر ، ا سطّم ما مدينة طنجة سنة 
 سعوا  ،ازع  ال ر سييشلا 7ـ إلرسا  السلم كالمعاكف بي الّلديا8578توج بإبراـ معاىدة  ،برييا يا

ادلوا كبذؿ ادلساعي لدل ،اكلة حتسينها ما جديدكزلجاىديا إلعادة العالقات ادلغربية ال ر سية 
بالربم ما اجلهود الا ،1ال ع ىذه اواكالت با ت ب بر افّ ،يلاعي  ما اج  تيّي  العالقات

جاف "كقنص  جنوة عّ  طارؽ الّسيد party) )" بارتيي" الّسيد1بذذلا القنص  ال ر سي بقادس
 ارج  القنص  قدك 7الذم  اف يرعى مصاٌف برييا يا يف   س ادلدينةp.Sturla) )"باتيسم سمورال

يلاعي   او ادلبرمها ألكا يا ادلعاىدة الا االقييعة بي ادلغرب ك ر سا بالدرجة اpartyet))بارتيي 
الذم سلكو  ،،كدعا يا ضركرة اف تسل   ر سا م  موالم يلاعي    س ادلسل م  اإلصللير

 ا م  ر سا جادة يف العم  ما اج   ممم حوار إلعادة رب  ك ،، باذلدايا الةمينةاإلصللير بالمقرب يليو
منعم 0ممرد يف الّالدالحاالت كظهور ،كمرضو،يلاعي ا و ادل  رب سا بر افّ  ،العالقات ما جديد

 يف العالقات ما جديد. ةيعادة اللطم ما
 كمما سبق يمكن القوؿ:

لػػويس الرابػػ   ياسػػية كالدبلوماسػػية  ةػػرا علػػى ادللػػ  ال ر سػػيادلػػوا يلاعيػػ  عػػّوؿ يف عالقاتػػو السّ  افّ -
كرية الالزمة دلواصلة حتريػر الةغػور اوملػة لكػا ععر، ك اف يمهم  اف ؽلّد لو ىذا األخر، ادلساعدة العس

 اصيم ادلوا يلاعي  خبيّة ام   ّرة  اه ادلل  ال ر سي.
ـ بعد م اكضات 8017يا  ر سا كالا كا ق على معاىدة  ـ1682/  1681 يم زلمد احلاج ارة س-

ادلسلمي  غرب كالواضمم افّ م  الوزير  لّر، قد  مطم الّاب كاسعا ل كرة اإلمميازات ال ر سية يف ادل
   يمنّهوا خليورة اإلمميازات األركبية على العا  اإلسالمي.يف ذل  احلي،

                                                           
1 younés Nékrouf: Op.cit ,p375. 

1  881املد األزمي: ادلرج  السابق، ص. 
4 95  س ادلرج ، ص. 
3 . مدينة يسّا ية ساحلية تق  جنوب األ دلس 
4  889املد األزمي: ادلرج  السابق، ص. 
5  877  س ادلرج ،ص. 
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 تةّيميا  ا م هتدؼ اساسا ، ـ1682يا ادلغرب (Saint Amans) "دكسا م امافس ارة  يفّ  -
 بّنودىا.ر  ادلوا يلاعي  باإللمراـ لياف ادلغـ كزلاكلة يقناع السّ 8017جا  ي 79معاىدة 

جويليػػػة 77ىػػػػادلوا ق لػػػػ 8697 ػػػعّاف 9يا لػػػويس الرابػػػ  ععػػػر بمػػػاريخ  رسػػػالة بعػػػ  ادلػػػوا يلاعيػػػ  -
كبػػي تصػػر ات  ،جهػػة مػػايف المعامػػ  معػػو كاصللػػاا  8ـ كالػػا يقػػارف  يهػػا بػػي طريقػػة ال لمنػػ 8011

ادللػ  ال ر سػي يذا   يا افّ على تردده يف حتريػر األسػرل ادلغاربػة، كينّهػو ، كيعاتّو ادلل  ال ر سي  اىو
الـ مػػػػ  ادلغػػػػرب عليػػػػو اف يّعػػػػ   خصػػػػية دبلوماسػػػػية ذلػػػػا  امػػػػ   ػػػػاف يربػػػػم يف ترسػػػػيخ قواعػػػػد الّسػػػػ

يف ي ػارة كما ضمنها اسرل اليػر ي،  ،خبصوص القضايا العالقة بي الّلديا للم اكض ،الحياتالصّ 
 .7 (Saint Amans) سا م امافف "دك يا س ارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1كىي توجد يف اجلر  الّعػمايل مػا بلجيكػا، كادلصػيلمم يػدؿ علػى بالّيػة الّلجيػ  ينظػر ادلوسػوعة  ىم سكاف منيقة ال ال  درز

 احلرة.
1 :155،ص3،ج 2011ج،الرباط3،دار  ر ة ادلعر ة،1، طالوسيط في التاريخ الدكلي عّد اذلادم المازم. 
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 :ال الثحث المب
 -8051في عهد موالم إسماعيل العلوم مع الجزائر الدبلوماسيةياسية ك السٌ العالقات مظاىر 

 ـ 8515

 كالصداـ: راعمرحلةالصٌ -8
اسػػمياع مػػا خالذلػػا ،قرف ،صػػلياف مػػوالم يلاعيػػ   ػػاة طويلػػة  ػػاكزت النّ اسػػممر حكػػم الّسػػ      

 ية شلةلة يف اإليالة اجلرائريػة  عػى طموحػو اإلقليمػي كباتم الدكلة العةما،تةّيم ر ائر دكلمو يف ادلغرب
ؿ اخيػػو زلمػػد األكّ  مػػ  ـ8071ىػػػ/8607سػػنة  احلػػدكد ادلمضػػاةك ق معاىػػدة ،بمجػػاكز خػػ  نػػر ملويػػة

 كما مظاىر ىذه ادلرحلة:  (ـ8057ـ/8000)ادلوا الر يد وهاخعاؼ هبا ا ك( ـ8001ـ/8017)

 ـ:8017-ىػ8640ـ/8054-ق8646دعم الجزائر لتمرد ابن محرز-أ
عمػػو ادلػػوا  ضػػداجلرائػػريي دعمػػوا كسػػا دكا  ػػرد املػػد ابػػا زلػػرز  افّ  ةتػػذ ر ادلصػػادر المارؼليػػة اوليػػ     

ادلػػوا  افّ مػػا ،بسػػّم العػػدا  بػػي ىػػذا األخػػر كاألتػػراؾ العةمػػا يي يف اجلرائػػر لعلػػم اجلرائػػريي يلاعي 
 افّ علػػى   لكشلا يػػد،كهتديػػد ملكػػو الػػدعم يحراجػػو ػػمهرادكا هبػػذا  ،رؽيلاعيػػ  لػػو اطمػػاع توسػػعية يف الّعػػ
 :الريا  بقولو ىو ما ذ ره ابا زلرز  اف على اتصاؿ باجلرائريي

اصػرم ىػذا  ػذل  النّ   بػّي كقػد 8« كأف كالمهم مع ابػن أخيػو أحمػد بػن محػرز راسػلهم كراسػلوه»
 بقولو: العةما يي يف اجلرائر ؾاالتصاؿ بي ابا زلرز كاألترا

هػم كأنٌ 1كعلى دار ابن مشعل7كاستولوا على بني يزناسن  الترؾ خرجوا بعسكرىم فٌ أ ثم بلغو»
كانبـر كالمهػػػػم معػػػػو علػػػػى حػػػػرب  ميػػػػد الوفػػػػاؽ إلػػػػى ابػػػػن محػػػػرز كراسػػػػلوه كراسػػػػله قػػػػد مػػػػدكا

 .1«لطافالسٌ 
                                                           

1 07الضعي، الرباطي:ادلرج  السابق،ص. 
1 غرب ،موطنهم األصلي مدينة كجدة ك ؽلمد رلاؿ ىذه القّائ  يا حدكد األراضي اجلرائرية  قّائ  امازيغية يف مشاؿ  رؽ ادل

 بنويزناسن عبر الكفاحكمنهم ما يقوؿ اّنم ما عرب اليما ينظر، قدكر با علي با الّعر الير اسي العميقي الورطاسي احلس :
 .89، 81ـ،ص ص8950:ميّوعات دار ادلغرب للممهلي، كالامجة كالنعر،الرباط الوطني

4 البستاف الظريف في دكلة أكالد ابو القاسم الريا :ىي عّارة عا حصا يعود يا اليهودم ابا معع  بناحية تازا ،ينظر
 .16زلمد الضعي، الرباطي:ادلصدر السابق،ص ينظر .807، ص موالم الشريف

365، ص 7: ادلرج  السابق، جابو العّاس املد با خالد الناصرم. 
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  ـ: 8050 للجنوب الغربي للجزائر إسماعيل لىمو المهاجمة -ب
للصػػػطرا  اجلرائريػػػة  ػػػاؾ مدينػػػة تلمسػػػاف عػػػا بازيػػػا  ـ8050ىػػػػ/8619يلاعيػػػ  سػػػنة خػػػرج مػػػوالم     
 ك على،م يا اف كص  نر العل،هبكعاد طرا  مسمقيّا القّائ  كذىم موبال يف الصّ ،يساره

 مهنـر ،كاطلقم علػػى اجلػػيش ادلغػػر   ػػراف ادلد عيػػػة،الضػػ ة ادلواجهػػة للنهػػر  اجػػمههتم القػػوات اجلرائريػػػة 
 .8  الوزير منصور الراميلياف كتعمم تل  القّائ  كقمجيش السّ 

 ـ:8566ىػ/8881كقعة الكويعة -ت
 قػػرب العػػل، كاجػػو مػػوالم يلاعيػػ  يف يحػػدل ملالتػػو علػػى الغػػرب اجلرائػػرم يف موقعػػة الكويعػػة     
مسػمعمال خدعػة عسػػكرية  ةلػم يف قصػ، مػػد عي  ،القّائػ  ادلمطال ػػة ضػده 7ـ8566ىػػ/8887 سػنة

حيػ  قمػ  مػا القّائػ   ،ّاح  كا م النميجػة حالػةسمم عند الصّ م اذلجـو الكا ،طيلة اللي  للاىيم
،كسّم ذل  اف قّائ  ب  عامر العربية ادلمطال ة م  ادلػوا يلاعيػ  1ال، رحسم ادلصادر ارنا عع

عندما علمم  كيف الصّاح،تيلق قذائ ها إلرىاهبم عندما لعوا مدا   الاؾ ، سلوا ما معسكره ليالي
 اجلػيش الػذم قػدـ بػو لياف ياّل ك  يّػق مػ  الّسػ ،امر ينرمم ىي بدكرىا دكف قمػاؿالقّائ  ب رار ب  ع

 .1ك اف ىذا سّّا يف رجوع ادلوا يلاعي  يا عاصمة ملكو ،ما ادلغرب
إلػػػى أف كصػػػل إلػػػى بػػػالد شػػػليف  »عّػػػد الكػػػّر بػػػا موسػػػى الري ػػػي: كعػػػا ىػػػذه ادلوقعػػػة ذ ػػػر      

أف أكػػل مػػن زرعهػػا كنهػػب ك يػػرا مػػن أمػػواؿ أىلهػػا  كالقويعػػة كبقػػي ىنػػاؾ نحػػو تسػػعة أشػػهر إلػػى
ككان  بينو كبين األتراؾ مقتلة عظيمة كملحمة كبيرة مات فيها القائد منصور بن الرامي كالقائد 

 .7«كك ير من الناس كذلك في سنة إثنتي عشرةكمائة كألف عبد اهلل بن أحميدة
                                                           

1 :898،ص1،ج7665،  ر ة دار األمة،اجلرائر 7،طتاريخ الجزائر العاـعّد الرملاف با زلمد اجلياليل. 
1 :العصػػػػػػر احلػػػػػػدي  للنعػػػػػػر مػػػػػػن الفػػػػػػتح اإلسػػػػػػالمي إلػػػػػػى الغػػػػػػزك الفرنسػػػػػػي وتػػػػػػاريخ المغػػػػػػرب كحضػػػػػػارتحسػػػػػػي مػػػػػػ  س ،

  .711،ص1ك7،ج 8997،بركت، 1كالموزي ،م 
4:منعػػػػورات ادلعهػػػػػد ادللكػػػػي للّطػػػػػ  يف تػػػػاريخ ادلغرب،ميّعػػػػػة عكػػػػػاظ 8،طتركيػػػػػبتػػػػاريخ المغػػػػػرب تحيػػػػػين ك زلمػػػػد القّلػػػػػي،

 . 161،ص 7688اجلديدة،الرباط 
3: السػػنة الةا يػػة،ادلر ر اجلػػامعي 7ك  1،عػػدد رللػػة الّطػػ  العلمي،يف  "سياسػػة مػػوالم إسػػماعيل الجارجيػػة"عّػػد او العمػػرا،

 .166،ص 8907للّط  العلمي،الرباط 
4 898،ص8997،دراسػػة كحتقيػػق آسػػية بنعدادة،ميّعػػة ادلعػػارؼ اجلديػػدة،الرباط، زىػػر األكػػمسػػى الري ػػي:عّػػد الكػػّر بػػا مو. 

،تقػػدّ الجػػيف العرمػػـر الجماسػػي فػػي دكلػػة أكالد موالنػػا علػػي السجلماسػػيكينظػػر ابػػو عّػػد او زلمػػد بػػا املػػد الكنسوسػػي: 
 .875،ص8991،الرباط 8كحتقيق كتعليق املد با يوس، الكنسوسي،ج
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 :ـ 8041ىػ / 8861في كقعة المشارع-ث
اف  ، ما  اف ما الدام  عّاف يالّ موالم يلاعي  احلدكد اجلرائرية لياف ادلغرباجمازت قوات س     

كيف  ،كرالرػػة آالؼ مػػا ال رسػػاف ، جهػػر ععػػرة آالؼ مػػا ادلعػػاة ،يعلػػا احلػػرب ضػػد سػػلياف ادلغػػرب
كالمقػػػى اجلمعػػػاف يف مكػػػاف 8اربعػػػة كععػػػريا الػػػ، مػػػا ادلعػػػاة كععػػػريا الػػػ،  ػػػارس ل،خػػػر ا مصػػػادر
كدارت  7ر ملويػة كىػي يف احلقيقػة سلسػلة مػا ادلعػارؾ بػدات  ػرؽ تلمسػافعلى ن "ادلعارع"يسمى 

مػػوايل  سػػة آالؼ  ادلصػػادرقػػدرهتا  ،تكّػػد  يهػػا اليػػرؼ ادلغػػر  خسػػائر جسػػاـ ،ادلعر ػػة بػػي اليػػر ي
الػدام  المم مػيلم مػوالم يلاعيػ  الّصػ ،1بينما   يقم  ما اجلرائريي سول مائة ،ما ادلغاربةقمي  

لياف كعقػػػػد  ػػػػاجمم   يهػػػػا الػػػػدام مػػػػ  الّسػػػػ ،الغػػػػرض تموسػػػػ  اجليعػػػػي صػػػػّم خيمػػػػة ذلػػػػذا ػػػػعّاف ك 
السػػلطاف مػػوالم إسػػماعيل عنػػدما كػػاف  إفٌ  »:(Galibert)يقػػوؿ قاليّػػار كعػػا ىػػذا الّصػػلمم1الصػػلمم

كذلػك إشػعار   كان  يداه مكتػوفتين   نصب  من أجل إبراـ عقد الصلح يذاىبا إلى الجيمة الت
كأردؼ قػػػائال   عنػػػدما كصػػػل أمػػػاـ الجيمػػػة قبػػػل األرض ثػػػالث مػػػراتك   كخضػػػوعو  باستسػػػالمو

و اشترط عليو م بيد أنٌ للدام:"أن  خنجر كأنا اللحم فإف شئ  قطع" فلم ينلو مكركه من الدا
 . 7«عن تطبيقها فيما بعدشركطا عجز 

 :ـ8049ىػ/8867إسماعيل كبام تونس ضد الجزائر  المولىتحالف -ج
الػذم  " مػراد"كعقػد حتال ػا مػ  الّػام  ،تػوتر العالقػات بػي اجلرائػر كتػو س اسمغ  موالم يلاعي     

احلػػاج الػػدام   قػػرر،ليعػػا ىجومػػا علػػى احلػػدكد الغربيػػة للجرائر،85660سػػنة حاصػػر مدينػػة قسػػنيينو
م حتػرؾ قاصػدا جػيش مػوالم الاعيػ  الػذم  ،مهامجة المو سيي كسطقهم (8567-8566مصي ى)
لاعيػ  بعػد اف  قػد يكبعد قماؿ كمياردة ىـر موالم عريا ال، مقات ،كع ودا قدرت بارنيمج  حع

الػػذم  ،لياف مػػوالم يلاعيػػ بػػنم اجلرائريػػوف بنػػائم  ةػػرة كمػػا بينهػػا  ػػرس الّسػػك 5 سػػة آالؼ قميػػ 

                                                           
1

 L éon Galibert :Histoire de L'Algérie Ancienne et Moderne ,Paris 1843,p 234.            
1 50ينظر زلمد الضعي، الرباطي:ادلصدر السابق، ص. 

4 تقدّ كحتقيق زلمد با التحفة المرضية في الدكلة البكداشية في بالد الجزائر المحميةنظر زلمد با ميموف اجلرائرم:ي ،
 .24،ص 1981،العر ة الوطنية للنعر كالموزي ،اجلرائر2ّ،طعّد الكر 

3 24،ص   س ادلصدر. 

4
L éon Galibert: Op.cit. ,p234.  

5 206،ص3عّد الرملاف با زلمد اجلياليل: ادلرج  السابق،ج. 

6 441، ص 2عرير ساممم الا:ادلرج  السابق،ج. 
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طػال، الػذم كردت ي ػارات ىػذا المّ ، يمػا بعد "لػويس الرابػ  ععػر"اىداه اجلرائريوف للملػ  ال ر سػي 
لػػػويس الرابػػػ  "،يا ادللػػػ  ال ر سػػػي ـ(8097-ـ8019)"الػػػدام  ػػػعّاف" بعػػػ  هبػػػا عنػػػو يف الرسػػػالة الػػػا

 .8ـ8091سّممرب8بماريخ  "ععر
 ـ:8566ىػ/8881 في كقعة الجديوية-ح
سػػنة 7اجلديويػػة موقعػػة  ىرؽلػػة منهػػاك  ،صػػراعو مػػ  اجلرائػػريي ىػػرائم  ّػػرة يلاعيػػ  يف ادلػػوا تكّػػد      

، كيف ل،سػػػي الػػػ، جنػػػدم يا حػػػدكد نػػػر الّعػػػو  ادلقػػػدرة خبم ّعػػػدما توبػػػ  بقواتػػػ ـ8568/ىػػػػ8887
كبعػػػد اربعػػػة سػػػاعات مػػػا  ،صػػػّاحا ـ8566ا ريػػػ   71يلمقػػػى اجلمعػػػاف يػػػـو  "اجلديويػػػة"مكػػػاف يػػػدعى 

كعػاد اجلػيش كلػوال سػرعة  رسػو لقمػ   كجػرح كتػرؾ رزلػو عنػد اعدائػو ،القماؿ،ىـر جيش ادلوا يلاعيػ 
  يلاعي  مهركما ك رع يف حتصي ادلدف خو ا ما األتراؾ.رج  ادلوا،1اجلرائرم بغنائم  ّرة

 ـ:8568سنة  على كىراف لإسماعي المولىحملة -خ
يف حالػػػة اسمخالصػػػها مػػػا  ،ضػػػمها للمغػػػربلاعيػػػ  مللػػػة عسػػػكرية علػػػى كىػػػراف ليجهػػػر مػػػوالم     

رائريي لو بقوة قدرت بععرة آالؼ ما ادلعاة كرالرة آالؼ  ارس ك ا م ال رصة مواتية للج ،األسّاف
ل مطػم كىػراف قّػ   ،كحػدكا جهػودىم ضػد اإلسػّاف،ك عاكف مػ  سػلياف ادلغربم كجدكا القابلية للمّ انّ 

عاضػػػم احلاميػػػة اجلرائريػػػة ا ػػػاكرة لػػػوىراف قػػػوات مػػػوالم يلاعيػػػ   ا،1ال ػػػممم النهػػػائي بسػػػني عديػػػدة
ة يف األركاح كعػا ىػذه الغػركة كاحلقم بالقوات ادلغربيػة خسػائر  ّػر  ،كبابممها ادا عها على نر ملوية

 الشػػػريفكلمػػػا سػػػمع الشػػػريف سػػػلطاف المغػػػرب مػػػوالم اسػػػماعيل بػػػن »قػػػاؿ ا بػػػا ػلػػػي ادلػػػرارم:
استغاظ غيظا شديدا كجمع جيشا عظيما ال يكاد 5شعباف العلوم بقتل العرب المتنصرة للدام

                                                           
1

Eugene Plantet:Correspondances des deys d Alger avec la cour de France 1579-

1833,T1,Paris,1889,p415. 
1 بلدية اكالد ما اجلنوب ك  ،ما الغرب مدينة احلماد ةك  ،تق  مدينة اجلديوية برب اجلرائر يف كس  يقليم بليراف،ػلدىا كاد رىيو

 يعيش كما العماؿ بلدية احلمرم .

3
H .D. degrammant : Histoire D Alger sous la domination Turc ,1515-1830, Ernest leroux 

,Paris 1887,p270.                                                                                           
3دار الكمػػػػم العلميػػػػة ،بػػػػركت لّنػػػػاف، 1،طالدكلػػػػة الع مانيػػػػة كالمغػػػػرب إشػػػػكالية الصػػػػراع كالتحػػػػالفداىػػػػش: زلمػػػػد علػػػػي،

 .                                                                           79،ص2011

4 :طلوع سعد السعود في أخبار كىراف كالجزائػر كإسػبانيا كفرنسػا إلػى أكاخػر القػرف التاسػع ينظرعا ادلعر ة آبا ػلي ادلرارم
ا القّائػ  ادلمعاك ػة مػ  األسػّاف)ادلغاطيس( عّػد .كينظر عػ229،ص1،ج1990،حتقيق ػلي بوعرير،دار الغرب اإلسالمي ،عشر

، حتقيػق بهجة الناظر في أخبار الداخلين تح  كالية اإلسػبانيين بػوىراف مػن األعػراب كبنػي عػاـالقادر با عّد او ادلعريف: 
 زلمد با عّد الكّر ،دار مكمّة احلياة،بركت،د ت.
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رفنزؿ بجبػل مػن ال ػاني عشػ ريسمع بم لو في أقاصي سوس كجاء حاركا بو كىراف سنة اثنا عشػ
كال ىػػػػذه أفعػػػػى تحػػػػ  حجػػػػر تضػػػػر ":كعػػػػاين احكامهػػػػا كمنعهػػػػا كإتقػػػػاف صػػػػنعها فقػػػػاؿ ىيػػػػدكر
كقد ذ ر ير يسم ،8«األعراب مع األتراؾ إقامة الغضبفقام  عليو  كارتحل عنها مشرقاتضر"

 Ora ,dit il est une vipére alabri dun":ا صػوم يلاعيػ  يف كىػراف  قػاؿ ادلػواولػة مرسػيي مق

Rocher "7 
 ـ:8561/8515مرحلة الهدكء الحذر-1

بي الّلديا   لما  كر يف اخااؽ احلدكد،ي  ذلرائم عديدة اماـ اجلرائرييتعرض موالم الاع    
لياف  المجمه يا السّ داـ ادلسلمم معهم،ال جدكل م  الصّ  اقمن  ب كرة افّ  وعمقد ا ّ ،كاكىو كاد الما نة

كىذا ما توضطو  ميي  الممهرر على ييالة اجلرائرلعلو يس بينهما الوديةمسمةمرا العالقات العةما  
 الرسائ  ادلمّادلة بي موالم يلاعي  كالسلينة العةما ية. 

 كول بإيالة الجزائر للباب العالي:شٌ تقديم  -
جاكزات ادلسممرة حلكاـ مذ را يياىا بالمّ  لينة العةما يةلياف ادلغر  ضلو السّ بدات مساعي السّ     
بع  برسالة للسلياف العةما  زلمد الراب  لذا  ،كالا تسي  يا العالقات ادلغربية العةما ية ،رائراجل
كيذ ره اعاىدة الما نة الا ،ؼلربه بصني  رجالو يف اجلرائر ـ8011اكت 7يف م رخة ـ( 8011-8015)

 الـ كاالحااـلياف مم هما كم  دا ادلي  للسكقد  اف موق، السّ  ،ترسم احلدكد بي الدكلمي
 1«الة الجزائر عند أمره كنهيوإف إيٌ »:بقولو
 : الشكول الرد على-ب
عى دّ يالا ،كول بمهى  اجلرائرلياف العةما  خبصوص العّ كصلم رسالة موالم يلاعي  يا السّ     

خة لياف العةما  يف رسالة م ر  جا  الرد ما السّ  ،اجلرائريي يمطر وف بادلغرب لياف افّ  يها السّ 
 ليافماح كالع و عا اجلرائريي كيهدد السّ لياف ما ادلوا يلاعي  السّ ـ ييلم  يها السّ 8577بسنة 

                                                           
1 ظػػػػػر عػػػػػا ىػػػػػذه احلملػػػػػة  ػػػػػذل   زلمػػػػػد بػػػػػا املػػػػػد بػػػػػا ا  راس ني.ك 232، 231بػػػػػا ػلػػػػػي ادلرارم:ادلرجػػػػػ  السػػػػػابق، ص ص آ

 .46الناصرم:،ادلرج  السابق،ص 

،حتقيػػق كتقػػدّ  اصػػرالديا القػػوؿ األكسػػط فػػي أخبػػار بعػػض مػػن حػػٌل بػػالمغرب األكسػػطاملػػد بػػا عّػػد الرملػػاف العػػقرا : نظػػريك 
 .69،ص1991، 1سعيدك ،دار الغرب اجلرائرم،ط

1
Ernest Mercier:Histoire Lafrique septentrionale (berberie) ,T3 ,Paris ,p317. 

4  77زلمد علي داىش: ادلرج  السابق،ص. 
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كىذه 8"بأف يمحي جرتهم"-كبكلمة عامية-الة اجلرائر يف حالة االعمدا  على ادلغربييّ  العةما 
ألسمى كخطابكم يد الولي أف قبل أف يصل إلينا كتابكم اها السٌ علم أيٌ إ»:مقمي ات ما الرسالة

ا ال نعرؼ ما ىم عليو أىل الجزائر كال أنهى إلينا فعلهم أحد كما أنهيتموه لنا كال األنمى كنٌ 
كقد بلغنا أنهم خرجوا من البالد محلتهم كأرادكا  ]...[عرفنا ما صار عندىم كالماىم عليو 
طلب من كماؿ كتلك الجرجة التي خرجوا لبالدؾ ن]...[الشٌر معكم كإنا ال نرضى منهم ذلك 

  .7... «تسمح لهم لوجهنا كإف عادكا يراجعونك كلو بكلمة نمحي جرتهم فعلك كحسبك أفٌ 
لياف العةما  قد ايّد السّ  يمضمم افّ  ،لياف للموا يلاعي لرسالة الا بع  هبا السّ يف ا ادلمعا      

الة ييّ  علم لو بالصراع الدائر بي ال و يقر بمهفّ بالربم ما ا ّ  ،ادلوا يلاعي   يما ادعاه ضد اجلرائريي
 ادلغرب.اجلرائر ك 

 اف عالقات موالم يلاعي  م  يسّا يا مرت ارحلمي كعلا: :كمما تقدـ يمكن القوؿ
 ةلم يف العمليات العسكرية ما اج  حترير الةغور راع كادلواجهة ك الصّ األكا ىي مرحلة رحلة ادل -

 مليات اجلهادية.ادلغربية اوملة كما  م  عنها ما الع
الا طّعم بياب  تّادؿ الس ارات بي الّلديا كاسمقّاؿ  الـ احلذر كالسّ  الةا ية ىي مرحلة رحلةادل-

 موالم يلاعي  لرجاؿ الّعةات الدينية اإلسّا ية ما اج  حترير األسرل. 
 اّما عالقاتو م   ر سا  مرت بةالث مراح  ىي:

 ادؿ الس ارات كيمضا  ادلعاىدات .لم كالم اىم ك ةلم يف تّمرحلة السّ -
 مرحلة الصراع كادلواجهة ك ةلم يف ادلواجهة العسكرية كاحلصارات.-
 ـ8575-8566مرحلة القييعة كمجود العالقات ما -

 اّما العالقات م  اجلرائر يف عهد ادلوا يلاعي   قد مرت ىي األخرل ارحلمي كعلا:
 راع كالصداـ العسكرم.مرحلة الصّ -
لم احلذر.ة السّ مرحل-

                                                           
1  ّمدابرىكاقي  ادمرىم  لياف العةما  يف رسالمو ،كتع عّارة عامية ممداكلة عند اجلرائريي ،ذ رىا الس . 
1

 
22،ص9نظر عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق ،جي   . 
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الحوض الغربي ضفتي دبلوماسيتهما مع دكؿ  ك سياستهما جوانب االختالؼ في
 للبحر األبيض المتوسط .

 المبحث األكؿ:

 عدم كعصر موالم إسماعيل العلوم.عصر أحمد المنصور السٌ 

 المبحث ال اني:

 بنية رسائلهما الدبلوماسية.

 المبحث ال الث:

 الدبلوماسية مع إسبانيا.ياسية ك السٌ ا أكجو االختالؼ في عالقتهم

 المبحث الرابع:

 مع فرنسا.الدبلوماسية ياسية ك السٌ  أكجو االختالؼ في عالقتهما

 :المبحث الجامس

 مع إيالة الجزائرالدبلوماسية ياسية ك السٌ  أكجو االختالؼ في عالقتهما
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 تمهيد:

كادلوا يلاعي   الّسعدم ملد ادلنصورليا ي اياسي كالدبلوماسي لك  ما السّ  اف األدا  السّ      
ىذا اإلخمالؼ  ،ؿ ض ا برب الّطر األبي  ادلموس م  دكّ  هماسلمل ا ما حي  تعاملالعلوم 

   الا طّعم  ياسية كالدبلوماسيةادلظاىر السّ يف ذل  كيمجلى  ،يمّلور بوضوح يف عصرم    منهما
اخرل  ا م قوية يف  مكتراجع ،ال  ا م ضعي ة  يما مضىدكّ   ربزتبياب  خاص،    عصر

 حدرم معارؾ بّرت رلرل العالقات الدكلية.ك  ابق،السّ 

 ماىي جوا م اإلخمالؼ كعوام  المّايا يف ادا  الّسليا ي يف ا اؿ الّسياسي كالدبلوماسي       
 ؟ ؿ ض ا برب الّطر األبي  ادلموس دكّ م  
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 المبحث األكؿ:
 عدم كعصر موالم إسماعيل العلوم.عصر أحمد المنصور السٌ 

 م(8515 -م 8051) ( /م8061 -م 8751)

عر ػة م اعي  العلػوم عدم كادلوا يلليا ي املد ادلنصور السّ السّ دبلوماسية ادلقار ة بي  تقمضي      
 يا يضػػا ة ،ا ػػذاؾ كال اعلػػة يف األحػػداث ،ؿ ادلػػ ررةالػػدكّ  كالوقوؼ عنػػد،ات عصػػريهماكلػػخصػػائ  

 . الدبلوماسيةك  ةياسالسّ معها يف رلاؿ الّسليا اف الدكلية الا تعام   خصياتالعّ 
 ـ:8061ـ/8751عدمالمنصور السٌ  مات عصر أحمدس-8

اميػػػػػرات جعلػػػػػم منػػػػػو قر ػػػػػا مليئػػػػػا  ،ادس ععػػػػػر ادلػػػػػيالدمالّسػػػػػسػػػػػم القػػػػػرف العا ػػػػػر اذلجػػػػػرم /اتّ       
،كبرزت األبػػي  ادلموسػػ  ؿ ضػػ ا احلػػوض الغػػر  مػػا الّطػػرارػػرت علػػى دكّ  ،كالصػػراعات ،باألحػػداث

  ما ىي اخلصائ  العامة ذلذا العصر؟ ،رارىا يف العالقات الدكليةآتر م ، سياسية يو  خصيات 
 .واحلالغزك اإليبيرم للسٌ -

، قد  اف ادلد كالربتغاليي بقرف اإلسّاف،ادس ععر ادليالدمالسّ العا ر اذلجرم /رؼ القرف ع         
، قد  ّوف 8دمة الا اذىلم ادلغاربةالصّ  ،كمشاؿ ي ريقيا عامة ،ةاإليّرم يف ادلغرب األقصى خاص

يمرباطورية اسمعمارية  ّرة  -تسعوف ال،  لم-اجلغرا ية  الربتغاليوف بالربم ما صغر مساحمهم
كباتم ، واح  األطلسية ادلغربية ما سييرت على معظم السّ   ،رؽ اإلسالميبسيم   وذىا يف العّ 
كاحكموا  ،كالمو سية ،واح  اجلرائرية، ما توجو األسّاف يا اذليمنة على السّ تميل  يا الدكاخ  منو

ا عة لرحداث الدكلية يف ادلنيقة القوية كادل ررة كالصّ  خصيات السياسيةكما بي العّ ،القّضة عليها
 مذ، ذ ر ادلل  اإلسّا   يليم الةا  الادليالدمععر األخر ما القرف الّسادس األيّريةيف الةل  

يرر 7ـ8716بعد اف صلمم يف ضم شلملكات اإلمرباطورية الربتغالية سنة ،تعرز   وذه كقويم يمرباطوريمو
  .1ـ8751ىرؽلمها يف معر ة كادم ادلخازف سنة 

 ظهور األتراؾ الع مانيين في الحوض الغربي للمتوسط: -
ادلموسػػػ  مػػػ  ميلػػػ  القػػػرف احػػػدث ظهػػػور األتػػػراؾ العةمػػػا يي يف احلػػػوض الغػػػر  للّطػػػر األبػػػي       
عر ػػم الػػا ك  ،احلػػوض الغػػر  للّطػػر األبػػي  ادلموسػػ  وعػػا مػػا تػػوازف القػػوة يف منيقػػة  ،ـ 80/ىػػػ86

                                                           
1 ادلر ر الةقايف 1،طما بين القرنين الجامس عشر كال امن عشر)مسألة التجاكز( كأكرباالمغرب قدكرم: اليد عّد ا،

 .82،ص2000العر ،الدار الّيضا  ادلغرب،

1
 L.A.Rebello de la silva : invasion et occupation du royaume de Portugal  en 1580, 

librairie Auguste Durand ,Paris 1864,T1,pp284 ,285.                                                             

.14جلوؿ با قومار: ادلرح  السابق،ص ينظر 4
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 ؾ،  كػػػػاف رلػػػػي  األتػػػػرابعػػػػد سػػػػقوط دكلػػػػة ادلوحػػػػديا ياسػػػػيةالنيػػػػار كا عػػػػداـ الوحػػػػدة السّ  كػػػػ  كاالمّ 
علػى المواجػد اإلسػّا  يف    األرػربػال سلمي،كشلةلي للخال ة اإلسالمية لعماؿ ي ريقيػا  م  العةما يي

العةمػػػا يوف بػػػالقوة اإلسػػػػّا ية، كا عػػػلوا معػػػػركعها يف  األتػػػػراؾ ،يذ سػػػػرعاف مػػػا اصػػػيدـ8مشػػػاؿ ي ريقيػػػا
، كخاصػة بعػد اف دا ػم ذلػم  ػ  مػا اجلرائر،كتػو س،كطرابلس احلػوض الغػر  للمموسػ  ييرة علػىالسّ 

لضمها للطكم العةما  يف ي ريقيا، لوال اسػمماتة الغرب،كتيلعوا يا دكلة األ راؼ الّسعديي النا ئة 
بعػػ  الّسػػالطي الّسػػػعديي يف الػػد اع عػػا ادلغػػػرب مّػػديا معارضػػمهم مػػػرة، كمصػػيدمي مػػ  األتػػػراؾ 

ياسة اخلارجية حالػة كمراكبي كمداىني ذلم  الّسلياف املد ادلنصور يف السّ 7العةما يي مرات عديدة
 .1اخرل
 دس عشر الكبرل:من معارؾ القرف الٌسا -

ترتّم عنهػا ،ك  ػاف ذلػا ابلػ  األرػر يف احلػوض الغػر  للمموسػ ، ّرة عاصر املد ادلنصور معػارؾ     
 ػػػػػي يعػػػػػادة تعػػػػػكي  ،كسػػػػػاىم ترت عصػػػػػر ادلنصور،ميّ ،كاخرل يسػػػػػااتيجيةةكدبلوماسػػػػػي، مػػػػػائ  سياسية

مصػاؼ ،كبػرزت يا ّرة، ا كمعم مػا جرائهػا قػول يقليميػة  لدكلولية الّسياسية كاإلسااتيجية اخلري
 .كما ىذه ادلعارؾ،الدكؿ ادل ررة اخرل

 :ـ8758 (معركة ليبان الٌتراجع الع ماني ) -
كالرابيػػة ادلقدسػػة  ،ةيحػػدل ادلعػػارؾ الػػا اسػػمياعم  يهػػا القػػوات األكركبيػػ "ليّػػا مو" ا ػػم معر ػػة     

يحلػػاؽ  ـ مػػا8758/ػػػق959يف  جػػر الّسػػاب  مػػا ا مػػوبر سػػنةالنمسػػاكم  رلممعمػػي حتػػم لػػوا  "جػػواف"
ىػػػذا اال مصػػػار  ما سػػػ كقػػػد "علػػػي با ػػػا ػػػاف حتػػػم يمػػػرة "  الػػػذم،1العةمػػػا ىرؽلػػػة  ّػػػرة باألسػػػيوؿ 

                                                           
1 : مذ رة ماجسمر يف الماريخ سياسة خير الدين في مواجهة المشركع اإلسباني إلحتالؿ المغرب األكسطينظر صاٌف  لي،

 .15،ص7660،7665لعـو اإل سا ية،قسم الماريخ،جامعة العقيد احلاج خلضر،باتنة بر منعورة، لية ا داب كا

1 850،855،851 ص ص ،1جر با خركؼ ،ادلرج  السابق ،انظر عا ىذه الصدامات العةما ية ادلغربية،عمي. 

4  789،ص8. كينظر عمار با خركؼ :ادلرج  السابق ،ج71زلمد خر  ارس: ادلرج  السابق،ص. 

3   م ادلعر ة بالقرب ما "ليّنمو"،كا مّكم  يها قوات العةما يي م  األساطي  ادلسيطية مدة رالث ساعات، ا مهم ادلعر ػة  ا
الػ،، ك ػاف ذلػذا النصػر 41مد عا،كاسػركا  411،كبنمػوا  83س ينة عةما ية،كاحرقم كابرقم 141با مصار ادلسيطيي  غنموا 

،مكمّة ا داب، 4،طتاريخ الدكلة العلية الع مانيةطالع ينظر:زلمد  ريد ب  اوامي: رحة عارمة يف  ام  اكركبا. للمريد ما اإل
ـ ينظػػػر عمػػػار بػػػا خػػػركؼ :ادلرجػػػ  1461. كعػػػا معػػػار ة اجلرائػػػريي يف معر ػػػة ليّا ػػػم سػػػنة 111،ص 1118القاىرة،مصػػػر 

 كينظر  ذل  .117،ص1السابق،ج
Ernest Charrière:négociations de la France dans levant ,T3,imprimerie impériale ,Paris 

,P240. 
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للقػػػػوة اةابػػػػة العػػػػد المنػػػػازيل كيف ادلقابػػػػ   ا ػػػػم ادلعر ػػػػة ،ألكركبيػػػػي ادلمطػػػػال ي رقػػػػة بػػػػالن سالكاسػػػػمم ا
 العةما ية.

 .ـ8751ىػ/ 410( معركة كادم المجازف الٌتفوؽ المغربي) -
ىػػػو عّػػػد ادللػػػ   ،ؿ ميمػػػة طّيعيػػػة، األكّ ادللػػػوؾ الةالرػػػةتػػػويف  يهػػػا  كادم ادلخػػػازف الػػػاا مهػػػم معر ػػػة     

ادلمو ػ  الّسػعدم "ىػو  الواد كالةال  بريق ،"الضوف سيّسمياف الربتغايل"ىو  ي،كالةا  بالسّ الّسعدم،
 ػاف  مس  مغيػم الّعػ عنػدك  الرة كىم يميلعوف يا عػرش ادلغػرب،ك  يمممػ  بػو ام مػنهم،ىل  الةكقد 

م األسػػى اعلنػػملي بػػاحلرف ك يف صػػمم عميػػق ،ك جمػػ كدّؽ األمػػر املػػد بػػوؽ المّ  ػػ   ػػي  قػػد ا مهػػى،
معر ػػة كادم ادلخػػازف احلالػػة عػػا  مػػائ  بعيػػدة األرػػر سياسػػيا، ك ػػاة اخيػػو مػػوالم عّػػد ادلل ،اسػػ رت 

سػػػػم  مائجهػػػػا علػػػػى كاجمماعيا،كاقمصػػػػاديا، قد  قلػػػػم ادلغػػػػرب  قلػػػػة  وعيػػػػة يف تارؼلػػػػو احلدي ،كا عك
العالقػػات الدكليػػة يف تلػػ  احلقّة، مهصػػّمم ادلغػػرب لػػيس ذلػػ  القيػػر الػػا تصػػارعم مػػا اجلػػو القػػول 

ياسػػػية، كالعسكرية،كاالقمصػػادية، مػػػا الدكليػػة ا اكرة، منيقػػة   ػػػوذ حيويػػة،ب  ا مسػػػم مػػا القػػوة السّ 
موسػ  يف القػرف السػادس اىلو يا اف يلعػم دكرا بػارزا مػ  القػول الػا ىيمنػم علػى الّطػر األبػي  ادل

 .8ععر
 ـ: 8575 -8057مات عصرالمولى إسماعيلس-1

، حتػػوالت  العقػػد الةالػػ  ادلػػيالدم عػػرؼ الةلػػ  األخػػر مػػا القػػرف الّسػػاب  ععػػر ادلػػيالدم، كبدايػػة     
 ربل على الّساحة الدكلية، برزت  يو قول  ا م يف القػرف السػادس ععػر ممواضػعة، كهتػاكت اخػرل  

قريم قوية  ػكلم يمرباطوريػات  ّرة،ىيمنػم علػى العػا  اإلسالمي،كادلسػيطي علػى  ا م يا امد 
وا ،يف ىػػػذا العصػػػر عػػػاش ادلػػػوا يلاعي ،كاسػػػمياع اف يّقػػػى يف حكػػػم ادلغػػػرب ا ةػػػر مػػػا  صػػػ، الّسػػػ

قػػػرف، كا خالذلػػػا مػػػا الّمعامػػػ  مػػػ  مسػػػمجدات عصػػػره، كت اعػػػ  دبلوماسػػػيا، كسياسػػػيا،م  اجلهػػػات 
  ما ىي ادلميرات العامة ذلذا العصر؟ الدكلية  ادل ررة  يو،

 تدىور القوة العسكرية لإلسباف:-
 ا ػػػم يسػػػّا يا يف القػػػرف الّسػػػادس ععػػػر قػػػوة عسػػػكرية  ّرة،اسػػػمياعم اف ت ػػػرض كجودىػػػا يف       

احلػػوض الغػػر  للمموسػػ  مػػا خػػالؿ احػػمالؿ اجػػرا   ّػػرة مػػا مشػػاؿ ي ريقيػػا، ك ػػا بػػارات كملػػالت 
،بػػرز  حػػىت اضػػطى لقمػػة سػػائغة لجنسػػّاف كالربتغػػاليي غػػرب اإلسػػالمي،عسػػكرية قويػػة علػػى منيقػػة ادل

                                                           
1  :كينظر 18،ص1868،دار الةقا ة ،الدار الّيضا ،1،طكقعة كادم المجازف في تاريخ المغربيبراىيم حسا  طاتة .

 .67، 66ايضا جلوؿ با قومار:ادلرج  السابق ،ص ص
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( كابنػػو  يليػػم ـ8770-8789علػػى راس ىػػذه اإلمرباطوريػػة ملػػوؾ اقويػػا   ػػذ ر مػػنهم  ػػارؿ اخلػػامس )
ـ( لكػػػا بو ػػػاة ىػػػذيا ادللكػػػي دخلػػػم يسػػػّا يا يف صػػػراعات داخليػػػة، كتعرضػػػم 8791-8770الةػػػا )

لمػػاؾ  8مسػػمعمراهتا، ااج  دكرىػػا الريػػادم يف الّسياسػػة الدكليػػة ذلػػرائم،  قػػدت مػػا خالذلػػا الكةػػر مػػا
ا ػػاؿ لكػػ  مػػا  ر سػػا يف عهػػد لػػويس الرابػػ  ععػػر )ادللػػ  العػػمس(، ليػػدخ  ىػػذا األخػػر يف معػػارؾ 

،كمػػا خػػالؿ الرسػػالة الػػا بعػػ  هبػػا ادلػػوا 7كصػػراعات مػػ  ادلا يػػا كبرييا يػػا  دلػػا يعػػرؼ مػػرب الورارػػة 
كاللهجػػة الػا خاطّػو هبػا، لػدلي  علػى اف يسػػّا يا    " ػارلوص اخلػامس"اإلسػّا   يلاعيػ  اا ادللػ 

 ادس ععر،كشلا حا  يف الرسالة:تكا يف كضعية قوية  ما  ا م يف عهد ادللوؾ األقويا  يف القرف السّ 
إذا نحػػػن أبصػػػرنا مػػػنكم المسػػػارعة ألغراضػػػنا كالجػػػد مػػػن ابتغػػػاء مرضػػػاتنا فػػػال تركنػػػا إال مػػػا  »

 .1«يعجبكم
 بركز فرنسا)لويس الرابع عشر(: -

 ا م  ر سا يف القرف الّسادس ععر منعغلة باتيم بيمها الداخلي،ك  يكا ذلا صالت قوية م        
رجاؿ اقويا  يا سدة احلكم ب ر سا  الوزير  كص القر ي الّساب  ععر كالةّاما ععر  ك ملوؿادلغرب،

بعػدما  ػاف لػويس الرابػ   8008ى ادللػ  حػىت ك اتػو سػنة الذم سػيير علػ ريعيليو كالكارديناؿ مرراف 
لػػويس  ا ػػذ، سػػا الر ػػد كتقلػػد زمػػاـ احلكػػمادللػػ  دلػػا بلػػ   ،كععػػر حتػػم كصػػاية امػػو آف النمسػػاكية 

كعمػػػ  علػػػى تقويػػػة ادللكيػػػة  ،كاحلكػػػم ادليلػػػق ،الرابػػػ  ععػػػر لن سػػػو يف حكػػػم  ر سػػػا سياسػػػة االسػػػمّداد
بكةرة حركبو  كمعػاريعو  (8587-8011) يرت احلقّة ما بي ادليلقة يا ذركة رلدىا كاكج سيوهتا، ك 

 كىو صاحم ادلقولة العهرة  1كادلعرك ة مرب اوال ة العظمىالموسعية يف اركبا 
                                                           

1:ت  زينم عصمم 4،ط إلى ال ورة الفرنسية ةالحديث من النهضة األكركبي يأصوؿ التاريخ األكركبينظر ىربرت  يعر،
 .144، 141را د كاملد عّد الرحيم مصي ى،دار ادلعارؼ مصر،ص ص 

1  يرر ك اة ادلل  اإلسّا   ارؿ الةا  الذم 1614يا سنة 1557يممدت حركب الورارة اإلسّا ية ،سنوات طويلة ما سنة ،
ما ادلل  ال ر سي لويس الراب  ععر كيمرباطور ادلا يا ليّولد ينظر جالؿ    ياؾ عقّا ،كقد تنازع عا كرارة حكم يسّا يا   

 . 54،ادلكمم اجلامعي احلدي ،اإلسكندرية،ص الحديث كالمعاصر حتى الحرب العامية األكلى يالتاريخ األكركبػلي:

4   118،ص 8عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،م. 

3  (1689-1688حرب اوال ة العظمى، ) ّؿ حل، اكجربرج، ادلعركؼ باوال ة العظمى بعد سنة حرب بي  ر سا كدك
،  قد كعد لويس الراب  ععر مل  يصللاا جيمس الةا  بالوقوؼ عا ّو إلساداد عر و بعد اف خلعو منو كليم الةال  1689

 ينظر ادلوسوعة احلرة.
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ر عػم ،عر ػم الّطريػة ال ر سػية يصػالحات  ّرة " ػولّر"يف عهد كزيػره ،ك 8"أنا الدكلة كالدكلة أنا"

  تػػرؽ للمسػػمول ادليلػػوب، مقار ػػة بػػالقوات الربيػػة كيمضػػمم ذلػػ  مػػا يمهػػا القماليػػة، يال انػػا مػػا جاىر 
احتلػػ  فرنسػػا طػػواؿ حكػػم لػػويس الرابػػع »:كالػػذم جػػا   يػػو 1553" ادلػػ رخ يف سػػنة  ػػولّرتقريػػر "

كحين دعػ  إنجلتػرا إلػى ضػركرة  ككانػ  مركػزا للسياسػة الدكليػة عشر المكانة األكلى فػي أركبا
كطلب مػن إنجلتػػرا أف تبػدأ ىػػي لرابػع عشػػر ذلػك بشػػدة  رفض لػػويس اتحيػة السػػفن اإلنجليزيػة
 ايف اكركبػ "لػويس الرابػ  ععػر"ا ػع  ،7«بػالرد عليهػاذلػك ثم يقػـو بعػد   بتحية البحرية الفرنسية

ـ، لمّدا مرحلة اخرل كىػي 8001ـ يا سنة 8005سلسلة ما احلركب  ا م بدايمها األكا ما سنة 
سػػػػنة  يسػػػػّا ياك   ر سػػػػايف ـ كاخػػػػرا حػػػػرب الورارػػػػة 8095يا سػػػػنة 8057احلػػػػرب مػػػػ  ىولنػػػػدا مػػػػا سػػػػنة 

85681. 
 شتداد القرصنة:إ -

زداد  عاط القرصنة كالقرصنة ،يقرف الةاما ععر ادليالدمال  ععر كبداية ابم  ناية القرف السّ      
عاط الّطرم لة القرف، مارسمو معظم الدكؿ ادلضادة يف احلوض الغر  للمموس ،  قد  اف ىذا النّ 

اك ادلغرب األقصى ادلمة  يف  -اجلرائر كتو س كطرابلس الغرب  -سوا  اإلياالت العةما يةدليلة عليو،ا
باعمّار ى ال ، ؽلةلوف دار اإلسالـ،كالدكؿ األركبية النصرا ية يف اجلهة دكلة األ راؼ العلويي 

  ادلموس  معارؾ الّعمالية منو الذيا ؽلةلوف دار احلرب،  قد دارت على ص طة مياه الّطر األبي
 .1مرية  رسة، م  عنها م سي  ةرة بي اجلا ّي كا ضم يا ا الؼ ما األسرل ما اجلا ّي

ما جرا  ما يدره األسرل عند  خلرائنها،النعاط القرص   مهىم مورد اقمصادم الدكؿ  تذ ّ اك       
حسم معار ة  كاألرباح النسم توزعك  ،بعائدات الّطراصيلمم عليها  7الّي  اك اال مدا  ما ارباح 

يضا ة يا الّصراع  -ت يا ترايد  عاط القرصنةالّطارة على ادلنت األسيوؿ،كما األسّاب الا ادّ 

                                                           
1

Poncet Olivier : L'état Royale XVII, XVIII, une anthologie in ,bibliothèque de L'école 

des chantes, Année, 2006,V164,N
O
  164 ,P240.                                              

1  64  س ادلرج ،ص. 
4 : 181،ص1115، األىلية للنعر كالموزي ،عماف األردف،1،تر علي ادلرزكقي،ط الحديث اتاريخ أكركبجي رم براكف. 
3جواف،جويلية،ادلغرب 5ك 0،العدداف يف رللة دعوة احلق،"مساىمة المغرب في حركة الجهاد البحرم"راىيم حر ات:اب،

 .11ـ،ص8959
4

Jean Malthis : Trafic et prix de Lhomme en Méditerranée aux XVIIe et XVIII siècle ,in 

Annales économies ,sociétés ,civilisation , 9
e
 année ,N

0
 2 ,1954,P161.    
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 ا المجارية اإلسالمية دلوا ئهم قصد ىو الر   الذم ابداه ادلسيطيوف ما دخوؿ السّ  -الدي  
كبرىم، ما اإلياالت العةما ية يف مشاؿ اال ار معهم،كيف   س الوقم ييالم ال ر سيوف كاإلصللير 

ي ريقيا كك ق معاىدات بينهم، مماية  ارهتم ما القراصنة،ك ما مّدا المعام  بادلة ، ازدادت حدة 
 ّو مقدسة بي الدكؿ ادلسيطية  ،8ؿ الّطر األبي  ادلموس   يا حربراع بي اجلا ّي ليمطوّ الصّ 
م تنامي الركح الدينية يف  ،العسكريةركبية ما كسائ  القوة اعدة بسّم ما ا مجمو النهضة األالصّ 

اليرؼ بي ك ،  وس النصارل يحيا  ألرلاد احلركب الصليّية ضد ادلسلمي يف القركف الوسيى 
كاعمّاره كاجّا دينيا ي رضو اجلهاد يذا  الذم  اف يسعى يا رد الغرك ادلسيطي عا اراضيو ياإلسالم

  اإلعمدا  كالغرك.تعرضم رغور ادلسلمي يا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1

 H.Degrammont: la course L'esclavage la Rédemption A Alger in  revue Historique 

9Année ,T26,Ancienne librairie germer ,Ballienne ,Paris 1884,p2. 
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 المبحث ال اني: بنية رسائلهما الدبلوماسية.
 :الدبلوماسيةكالمولى إسماعيل  المنصورأحمد رسائل -

باالزدىار كقػد  لػى  ،ك اة املد ادلنصور خاصة ،عدم عامةعر م احلالة الةقا ية يف العهد السّ       
ال عػػػمايل ،كقػػػد ذ ػػػر عّػػػد العريػػػر 8 كتعػػػجي  ادلنصػػػور ذلػػػمذلػػػ  يف ترايػػػد معاىػػػد العلػػػم ك ةػػػرة العلما

 : ما صو
الذين يجمعهم للتحليق فػي   بمحضر المأل من الفقهاء كالعلماء  ككاف أيضا يتعاطى أيده اهلل»

املد ادلنصور ا مسػم مػا  ػ  علػم  صػيم، كظهػرت  كحمما  إفّ ،7... «مجلسو الكريم للمذاكرة
، بينمػػا عر ػػم احلالػػة الةقا يػػة يف العهػػد العلػػوم األكؿ  وعػػا مػػا رع صػػاحمو حػػىت ا ػػو  ػػاف يقػػرض الّعػػ

 اجلمود كالااج   ماىي الص ات ادلميرة للسيا ي يف رسائلهما الدبلوماسية؟
 :عند المنصور غةة اللٌ قوٌ -أ

 بقػػػوة اللغػػػة، ،كقادتػػػو رسػػػائ  املػػػد ادلنصػػػور الدبلوماسػػػية الػػػا كجههػػػا يا ملػػػوؾ العػػػا  تصػػػ مي     
شلا يػػػدؿ علػػػى اف املػػػد ادلنصػػػور مػػػممكا مػػػا  اصػػػية اللغػػػة، كقواعػػػد كمما ػػػة األسػػػلوب،،افكحسػػػا الّي
ّػارات موحيػػة، يها سػج  بػػر ، ذات ع1ّ ، جرلػة األل ػػاظ جػا ت رسػػائلو قويػة الّسػػ ،النطػو العػػر 

يف عّػارات  تممير بيوؿ الديّاجة  عادة الرسػائ  الديوا يػة يف تلػ  ال ػاة حيػ  يّػال  ادلرسػ ممكل،،
الرسػػائ  الػػا  عػػرىا ادلػػ رخ األسػػماذ عّػػد ،كييي  يف ذلػػ ، كمػػا األمةلة،نػػا  يا ادلرسػػ  يليػػوكر كالةّ الّعػػ
قائػد األسػاطي  الّطريػة "علػ  الا بعةها ادلنصور يا  ، كمنها الرسالة نوف يف  مابو رسائ  سعدية  او

احػػػد ععػػػر سػػػيرا، وؿ لمصػػػ  يا ،عنػػػدما رجػػػ  عػػػا  كػػػرة بػػػرك ادلغرب،كديّاجمهػػػا تمميػػػر بػػػاليّ علي"
 : ضي  على كزف ا ع  حي  يقوؿالمّ  كبسج  مجي  للكلمات، كلغة ممينة كاسمعماؿ صيغة اسم

الم ابة التي لها في تدبر األساطيل الجهادية الجاقانية األثػر المشػهور كالمكانػة التػي لقػدرىا  »
ممتطيػا لنكايػة   الحاـز الػذم الينفػكالتنويو المسموع  كالصي  المػذكورفي األبواب الع مانية 
األجػل  وركاألصيل الػذم لػو فػي إي ػار الجهػاد السػند المػركم كالجبػر المػأث الكفرة متوف البحو

 .1«...  األثير األحظىاألفضل األحفل األكمل
 

                                                           
1185دلرج  السابق،صا: ّر عّد الكّر. 
1701عّد العرير ال عمايل:ادلصدر السابق،ص. 
4811، 817صد جادكر:ادلرج  السابق،زلم. 
3 01ينظر اسلوب الرسالة  املة عند عّد او  نوف:ادلصدر السابق،ص. 
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 غة عند المولى إسماعيل:ركاكة اللٌ  -ب

حتموم  ،سلوبمهلهلة األلوماسية يف ا م  ضعي ة الا يم،جا ت رسائ  موالم يلاعي  الدب      
لديوا يػة يف سػمول الكمابػة ابمػد  مشلا يػوحي ،اك الدخيلة على العربية ،على الكةر ما اللهجة العامية

 هػػػ  يعػػػود ذلػػػ  إل معػػػار اجلهػػػ  ؟ اـ لمعمػػػد ادلػػػوا يلاعيػػػ  ي ػػػاد األسػػػاليم ،بػػػالط ادلػػػوا يلاعي 
  يكػػػا يف  ةػػػر مػػػا  ود ذلػػػ  ا ّػػػمػػػر يكػػػوف  كا،8القريّػػػة مػػػا العاميػػػة لمسػػػهي  الامجػػػة للمرسػػػ  يليػػػو 

،كيلرمو بقرا هتػػػػػا عليػػػػػو قّػػػػػ  ب   ػػػػػاف ؽللػػػػػي علػػػػػى الكاتػػػػػم الرسػػػػػالة، يكمػػػػػم رسػػػػػائلو بن سػػػػػو،األحيػػػػػاف
خممها،كمةاؿ ذل  الرسالة الا بع  هبا ادلػوا يلاعيػ  يا ادللػ  اإلسػّا   ػارلوس الةػا  م رخػة يف 

 لمػة ال رايلػي -، كاألسػلوبية،  اسػمعماؿـ كالػا حتمػوم علػى بعػ  اذل ػوات اللغويػة8096سّممرب 76
كقد أخذكا العرايف مػن كيف »كقولو بمهسلوب لغوم ضعي،: –كىي  لمة يسّا ية معناىا الراىم 

تػػػرخي  مػػػا ادلػػػوا  كجػػػواز كيف كريقػػػة ،7«لطاف الػػػذىبيأكؿ كىلػػػة بػػػل ضػػػغطوا الشػػػيخ ابػػػن الٌسػػػ
، جػا ت عّػارات ر يكػة كا مػدا  األسػرلالػا قػدمم للمغػرب لم قػد  ّعةػة الدينيػة اإلسػّا يةلليلاعي  

الػػػذين يجػػػوزكف فػػػي بالدىػػػم كيقفػػػوف معهػػػم  أف يػػػتهاٌلٍكا فػػػي الفرآيليػػػة المذكورين»منهػػػا قولػػػو :
كما ػدر اإل ػارة ،1...«عليهم1كيقضوف لهم كل ما يحتاجونو عندىم من أمور الطريق كيعٌسوف

 بػػداانػػا تػػدؿ علػػى ا ػػو  سػػليا ا قويا، مػػا بػػالربم مػػا تػػد  اسػػلوب رسػػائلو الدبلوماسػػية يال  ويليػػو ا ػػ
 .7للّطراألبي  ادلموس  ر يف احلوض الغ،ادلغرب يف زمنو ما الدكؿ ال اعلة يف السياسة الدكلية

 :في رسائل المنصورلمصطلحات الع مانية ااستعماؿ  -ت
نها الرسالة الا اسمعم  ادلنصور يف رسائلو الدبلوماسية الكةر ما مصيلطات اللغة العةما ية، كم    

ؼلاطم  يها جيش اجلرائر كالا كردت  يها مصيلطات عةما ية منها، ياباش الر،بلكّاش 
 .0الر،كاطنّاش الر،يلظاش

                                                           
1": السنة الةا ية،جا  ي،اكت 7ك 1،العدد رللة الّط  العلمي"،يف سياسة موالم إسماعيل الجارجيةعّد او العمرا،

 .799ـ،ص8907
1 797  س ادلرج ،ص. 
4 اف الدارج تع  ػلرسونم.ل ظة يف اللس 
3  769ينظر عّد احلي بنيس: ادلرج  السابق،ص. 
4  799عّد او العمرا : ادلقاؿ السابق، ص. 
5  97ينظر    الرسالة  املة، عّد او  نوف:ادلصدر السابق ،ص. 
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 :خديمنا األكبر األعز في رسائل المولى إسماعيلاستجداـ مصطلح  - ج
 ،أل ػرب األعػر مػرة ا م األلقاب الدبلوماسػية يف رسػائ  مػوالم يلاعيػ  توصػ، بعّػارة خػدؽلنا ا    
كجهنػا »، حي  خاطم لويس الراب  ععر بقولو:كبكلمة اإل ّا دكر حينا آخر ، ر مرة اخرلكبالسّ 

ككرد يف رسػائلو ادلوجػو يا  ر سػا   8... «إليكم إنباشدكر من عندنا كسفيرا من جانبنا العلي بػاهلل 
م يلاعيػػ  مّعػػوري  سػػ را  يف  لمػة صػػاحّنا، يف ي ػػارة يا الّسػػ ر ابػػا عائعػػة، كقػد اسػػمخدـ مػػوال

 طػػاييم "مهػػاـ دبلوماسػػية مػػا سلملػػ، الّعػػرائمم االجمماعيػػة يف ا ممػػ  ادلغػػر ،  مػػنهم المجػػار اليهػػود 
اك مػػا  "زلمػػد  ػػيم"ك" عّػػد او بػا عائعػػة"" اك مػػا  ئػة ريػػاس الّطػػر ابػػراىيم ميمػػوراف"ك  "طوليػدا و
 1"لسالـ با جسوسعّد ا"ك 7ب الغسا  طمو با عّد الوىا"الكماب 

 :في رسائل المنصور الرسوؿ –استجداـ مصطلح الجادـ  - ت
تّاتو مصيلمم خادمنا، اك رسولنا، ا اف املد ادلنصور يسمخدـ يف مراسالتو الدبلوماسية يف مك     

خاطّها بعّارة  ّع  ا اىكم  قد 1كيف الرسالة الا بع  هبا يا ادللكة اإلصلليرية يليرابي  األكا
، اكحام  ىذا ر  سوال ما قّ  مقامنا العلي،كا و يرد على شللكم  خدامنا مللة ىذا الكماب الكّر

 .7اخلياب الكّر خدّ مقامنا العلي،اك كرد على مقامنا خدامنا القا لوف ما جهمكم
 :في رسائل المولى إسماعيل مصطلح الطاغية مع األسباف عماؿاست –ت

ائلو الدبلوماسية مػ  ملػ  يسػّا يا  يليػم اخلػامس، اف يصػ و يف بدايػة درج ادلوا يلاعي  يف رس     
ـ يا 8580ىػػ/ 8871كىذا ما كرد يف الرسالة الا بع  هبا ادلوا يلاعي  بمػاريخ  0بالطاغيةالرسالة 

إلػػػى »كشلػػػا جػػػا   يهػػػا: ،ادللػػػ  اإلسػػػّا   يليػػػم اخلػػػامس ييلػػػم  يهػػػا حتريػػػر اسػػػر جرائػػػرم يف يسػػػّا يا
 ميورقة األندلسية العليا كالسفلى كغيرىا فيليب كينط سالـ اهلل لة ليوف أرغوف نبارةطاغية قشتا

تمعلػػػق  ـ 1717ىػػػػ/ 8879كيف رسػػػالة اخػػػرل م رخػػػة يف ععػػػريا زلػػػـر 5... «علػػػى مػػػن اتبػػػع الهػػػدل

                                                           
1 :770، 777، ص ص ادلرج  السابقزلمد جادكر. 
1

 .778  س ادلرج ، ص 
4 .سو   

3
Henry de Castries: Henry De Castries : les sources inédites de L histoire du Maroc T2, 

1925 ,Angleterre, p20. 
4 :الدبلوماسية السعدية كالدبلوماسية العلوية استمرارية أـ قطيعة أحمد المنصور كالمولى إسماعيل زلمدجادكر

 .777دلرج  السابق،ص،مقاؿ يف  ماب الماريخ كالدبلوماسية،انموذجا
5 مادة طغى يف قاموس ادلعا  اجلام  :نظري  ديد الظ لم، ممكرب  عاٍت، جّنار، عنيد، يمه   حقوؽ الناس كيقهرىم. 
6 :816،818،ص ركضة التعريفعّد الرملاف با زيداف. 
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إلػى فيليػب كيػنط طاغيػة »اعاملة اإلسّاف ادلعينة لرعية يهودية مػا خػداـ ادلػوا يلاعيػ  جػا   يهػا:
،بينمػػػا صلػػػده يف رسػػػائلو مػػػ  لػػػويس الرابػػػ  ععػػػر ملػػػ   ر سػػػا 8... « أرغوف كبسػػػكاية ليوفلةقشػػػتا

إلى المعظػػػػم بػػػ»كمػػػرة اخػػػرل7... «إلػػػى عظػػػيم الػػػرـك ككبيػػػر مملكػػػة الفرنسػػػيين»ؼلاطّػػػو بقولػػػو:
إلػػى عظػػيم الػػرـك النبراضػور لػػويف الرابػػع عشػػر »كيف حػػاالت اخػرل ؼلاطّػػو بقولػو:1...«المبجػل

ك  اقػػػػػ، يف رسػػػػػائلو  ػػػػػاه لػػػػػويس الرابػػػػػ  ععػػػػػر بػػػػػمهف كصػػػػػ و ،... «فرنسػػػػػيسصػػػػػاحب مملكػػػػػة ال
ىػػو  " ػػارلوس اخلػػامس"و مػػ  ملػػ  يسػػّا يا ابيػػة يف مراسػػلماسػػمعماؿ عّػػارة اليّ  درم افّ ا ال باليّابيػػة،

ادلصػيلمم تعػّود عليػو ادلسػلموف يف سلاطّػة ملػوؾ  ،اـ افّ درج عليػو ادلػوا يلاعيػ  يرلػرد تعّػر دبلوماسػ
،المقليػػػ  مػػػا  ػػػمهف ىػػػذا ادلل ،الػػػذم يعػػػا  مػػػا مصػػػاعم ا ػػػو  ػػػاف يقصػػػد هبػػػذا النعم اـصػػػارل،النّ 

ارؼلي بػي الّلػديا ىػو الػذم اـ اف العػدا  المّػ،عكس ادلل  ال ر سي القوم لويس الراب  ععػرسياسية،
 .1عمد   بادلوا يلاعي  اف يص و هبذا النّ 

 استجداـ المنصور للشفرة: -ث
رية اك مػػا يعػػػرؼ  كػػاف يسػػمعم  الرمػػوز الّسػػ ،تو علػػى سػػرية ادلعلومػػػاتحػػا ر ادلنصػػور يف مراسػػال    
 علػى اف اك ػاف حريصػ ،سػالةاعليػة كقيمػة ادلعلومػة يف الرّ   قد  هم ادلنصػور ،كىو ابمكار قدّ ، رةبالعّ 
للملكػػػػة يليرابيػػػػ  ـ 8066سػػػػنة  ظ عنػػػػدما كجػػػػو ادلنصػػػػور سػػػػ ارة مغربيػػػػة برئاسػػػػة  ،تصػػػػ  لنخػػػػريا ال

رقية كالغربيػػػػػة إلحكػػػػػاـ اخلنػػػػػاؽ علػػػػػى ادلصػػػػػاٌف نظػػػػػيم  ػػػػػركؿ عسػػػػػكرم يف اذلنػػػػػد الّعػػػػػيف  ػػػػػمهف ت ،األكا
يسػػمعم  ىػػذا األسػػلوب مػػا الكمابػػة كالػػا   نجػػده،7حػػىت تسػػمجيم لمطريػػر الةغػػور ادلغربيػػة ،اإلسػػّا ية

 ا مػػا حيػػ  ادلّعػػوري الدبلوماسػػيي  ػػإفّ اّمػػ،0"بالكتابػػة الباطنيػػة"األسػػماذ عّػػد اذلػػادم المػػازم  ااىػػلّ 
                                                           

1   717، ص81ينظر الرسالة  املة يف ادللطق رقم. 
1 779،ص65طق رقم ينظر الرسالة  املة يف ادلل. 
4  718،ص 61ينظر الرسالة  املة يف ادللطق رقم. 
3 تعر ادلصادر المارؼلية اك  مم السرة، اف النو يسمخدـ مصيلمم اليابية يف مرسالتو م  ادللوؾ الذيا عاصركه، بالربم ما  

، يا عظػػيم ال ػػرس،يا ادلقػػوقس عظػػيم ظلمهػػم كتعسػػ هم لرعيػػاىم، كرعايػػا األمػػم األخػػرل،  قػػد خػػاطّهم بقولػػو:يا عظػػيم الػػرـك
عالميػػػة اإلسػػػالـ كرسػػػائل النبػػػي )ص( إلػػػى الملػػػوؾ القّ .ينظرزلمػػػد امػػػي  ػػػا ر حلػػػوا  كعّػػػد الوىػػػاب عّػػػد السػػػالـ طويلػػػة:

 .811، 877، 887، دار القلم، دمعق،ص ص كاألمراء
4:رللػة ا مػ   "يف كالتأثر بالنسبة للغػات األخػرل"لغة الوثيقة الدبلوماسيىة في مغرب األمس بين التأثير عّد اذلادم المػازم

 . 10،ص8911، القاىرة 07، م  ر الدكرة  الرابعة كاخلمسي،ج العلمي
5موث رللػة رلمػ  اللغػة العربيػة،يف تقديم مجطوطة مغربية حوؿ المراسػالت بواسػطة األرقػاـ العربيػة" " :عّد اذلادم المػازم،

 .766،ص 8911قاىرة م  ر الدكرة الماسعة كاألربعوف،ال
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املػد " خصيات ذلا مكا ػة علميػة، كاجمماعيػة  ّػرة  ػذ ر مػنهم الكاتػم عممد على يملد ادلنصور ا
 . "الرايس رزكؽك"،"اطوابو القاسم العّ "قاضي كال ،"املد با كدة العمرم"كالقائد  ،"با علي اذلرايل

ة كالدبلوماسػية عػا ياسيلقد ك ق الّسلياف املد ادلنصور الذىو يف يخ ا  معلوماتو، كاخّاره السّ      
اعدائو يف الداخ  كاخلارج، كاسػمياع اف يظلػ  جواسػيس يسػّا يا، الػذيا  ػا وا يممّعػوف اخّػار ادلغػرب 

عّػػػػد الواحػػػػد بػػػػا مسػػػػعود "يف داخلػػػػو كخارجػػػػو،كمرة ا ػػػػاع املػػػػد ادلنصػػػػور الػػػػذىو ا ػػػػو بعػػػػ  سػػػػ ره 
،الا  ػػػاف ادلنصػػػور مولعػػػا بالّعػػػاـ للطصػػػوؿ علػػػى األحجػػػار الكرؽلػػػة7يا مينػػػا  األسػػػكندرك ة8"عنػػػوف

هبا،كاف الّعةة يظلا ي ذت طريقها عرب يصللاا لمطص  على عوف ادللكة اإلصلليرية يليرابي  لمسير رحلػة 
مريػػػة تنقػػػ  السػػػ ر يا مينػػػا  اإلسػػػكندرك ة، ك عػػػال حػػػرر ادلنصػػػور رسػػػالة يا ادللكػػػة يليرابيػػػ  بمػػػاريخ 

 ـ كشلا جا   يها :8066مارس  75ق ػادلوا ق لػػػػ 8661ما رمضاف 87
كالذم أكجب لمكانك المكين أنو سيرد على مملكتك خدامنا حملة ىذا الكتاب الكريم »...

 1« الذين كجهناىم إلى حلب لقضاء بعض مئاربنا
كبعػػد م اكضػػات  هيديػػة يف مػػرا ش بػػي ادلنصػػور كبػػي شلةػػ  ادللكػػة الربييا ية،كصػػلم ادلعلومػػات      

سػّممرب 68 كمم لدكلمو رسالة حررت بماريخ  (Démarchénal)ش دؽلار ينا يا س ر يسّا يا ارا 
ـ م ادىػػا،اف الّسػػلياف ادلغػػر  بعػػ  سػػ را يا الّعػػاـ عػػرب برييا يػػا لعػػرا  الل لػػ ، كقػػد ي يػػوت 8066

يكاتػم  "عّدالواحػد بػا مسػعود عنػوف"  رعليو احليلػة، كاكصػ  معلومػات مغلوطػة حلكامػو،كظ  الّسػ
هور الػػا قضػػاىا يف لنػػدف كظػػ  ػلػػرر مذ راتػػو حػػوؿ مهممػػو، لػػيس عػػا م طيلػػة الّعػػلياف الّسػػعدالّسػػ

،كمػػا  ػػدر 1طريػػق األسػػلوب ادلعمػػاد يف  مابػػة الرسػػائ  الدبلوماسػػية كلكػػا بواسػػية األ ػػكاؿ الّسػػرية 
اإل ارة يليو اف ادللكة يليرابي  تمجػاكب مػ  املػد ادلنصػور حػوؿ تقيػيم اخّػار ىػذه الّسػ ارة  ةػرة، م 

 . 7ع  ذلا ادلنصور برسالة  كر كيممناف لجنسمقّاؿ الذم خصصمو لس ره كيقّ  العذر منهايّ

                                                           
1 ـ   يعرؼ تاريخ ك اتو، اف الكاتم  األكؿ للسلياف املد ادلنصور 8771عّد الواحد با مسعود با زلمد عنوف ما مواليد

 ـ،لعقد حتال، يصلليرم مغر  ضد يسّا يا.8066الذىو،بعةو يف س ارة للملكة اإلصلليرية يليرابي  األكا عاـ 
1 عليو، يق  يف الراكية العمالية، العرقية للّطر األبي  ادلموس ،يعد ادلن ذ اليّيعي دلدينة حلم،اسموا ىو مينا  سورم ممنازع

 ـ.8919عليو  ماؿ اتاتورؾ سنة 
4 :ميّعة ادلعارؼ اجلديدة، عر ادلعهد اجلامعي للّط  الرموز السرية في المراسالت المغربية عبر التاريخعّد اذلادم المازم،

 .18ـ، ص 8911 العلمي،الرباط
3 18  س ادلرج ، ص. 
4  17  سو، ص. 
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 كمما تقدـ يمكن القوؿ:
القوؿ اف جوا م اإلخمالؼ يف األدا  السياسي كالدبلوماسي للسليا يي ىي  ةرة اذ ر  ؽلكا -

 منها:
ػػػ ،العصػػػر الػػػذم عػػػاش  يػػػو الّسػػػليا اف مػػػا  احيػػػة - سلمل ػػػاف مػػػا حيػػػ  األحػػػداث  العصػػػريا د افّ اجي

كالوقػػائ   قامػػم  يػػػو دكال  ا ػػم قويػػة مػػػ ررة يف األحػػداث، كانػػارت اخػػػرل كتػػدىور برىػػا كتراجػػػ ، 
 عنػػدما احتػػدث عػػا القػػرف الّسػػادس ععػػر  ػػإّف القػػوتي العسػػكريمي الكّرتػػي ادلمنا سػػمي يف احلػػوض 

عصػر ادلػوا يلاعيػ   كػاف عصػر القػوتي  اامّ  ،الغر  للّطر األبي  ادلموس  علا اإلسّاف كالعةما يي
 الصاعدتي  ر سا كاصللاا.

عػػارؾ القػػرف السػػادس ععػػر الكػػربل كالػػا بػػّرت  يػػر عهػػد املػػد ادلنصػػور عػػا عهػػد ادلػػوا يلاعيػػ  ا-
رلػػػػػػرل األحػػػػػػداث، كارّػػػػػػرت يف العالقػػػػػػات الدكليػػػػػػة تػػػػػػمهررا  ّػػػػػػرا، اذ ػػػػػػر منهػػػػػػا معر ػػػػػػة ليّا ػػػػػػم سػػػػػػنة 

مػػػا ادلعػػػارؾ احلالػػػة يف تػػػاريخ المطػػػال، ادلسػػػيطي ضػػػد الدكلػػػة العةما يػػػة  كالػػػا تعمػػػرب ـ8758/ىػػػػ951
ـ كالػػا 8751ىػػػ/910 هػػذه اذلرؽلػػة تعمػػرب اةابػػة العػػد المنػػازيل للقػػوة العةما يػػة، م معر ػػة كادم ادلخػػازف 

ينيػار يمرباطوريػة الربتغػاؿ ك ػذل   اررػة  يا كضعم حدا لرطماع اإليّرية يف ادلغرب األقصػى كاّدت 
كالػػػا اكدت باألسػػيوؿ اإلسػػػّا  يا اذلاكيػػػة ككجػػدت الكاررػػػة صػػػدا كاسػػػعا يف  ـ8718األرمػػادا سػػػنة 

 األكساط األركبية كاإلسالمية على السوا .
ما  احية رسائلهما الدبلوماسية  نجد اّف رسائ  ادلنصور اقول لغة كاحسا سّكا كىو ما يعكس  -

الهتما س،يضا ة اف السليا ي يف مر ىاذيا الّسليا ياحلياة ال كرية للّسعديي كالعلويي يف عهد 
 يسمخدـ مصيلطات دبلوماسية سلمل ة.

 إذا  اف اإلخمالؼ يف بنية الرسائ  الا يسمعملها    ما املد ادلنصور كادلوا يلاعي  قد       
د  ماىي اكجو اإلخمالؼ يف سياسة كدبلوماسية امل ،عكسم بوضوح ادلسمول الةقايف للّسليا ي

 ادلنصور كادلوا يلاعي  م  يسّا يا؟
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 المبحث ال الث:

 الدبلوماسية مع إسبانياياسية ك السٌ أكجو االختالؼ في عالقتهما 

 : مع إسبانيا كالمولى إسماعيلعالقات أحمد المنصور -

دّ ػػػا املػػػد ادلنصػػػور الػػػذىو عهػػػد ي  مػػػاح مػػػ  يسػػػّا يا علػػػى الػػػربم مػػػا ا ػػػو  ػػػاف ؼليػػػ  بصػػػرب        
كالػػا  ،كادلراكبػػة ،كتعامػػ  معهػػا مػػذر  ػػديد يعكػػس  خصػػية املػػد ادلنصػػور احلػػذرة 8ممػػاـ لغركىػػاكاى
  ىي الدكلة العةما ية كيسّا يا. ،سمياعم اف تمعايش م  قوتي  ّرتي ممنا سميا

 :(سويف كالمماطلةالتٌ أحمد المنصور ) سياسة -أ

دبلوماسية ادلنصػور  ػاف يغلػم عليهػا طػاب   افّ  7 (Antonio de Saldanhaكضمم  الدا يا )ا      
لكنػػو صلػمم يف ربػػمم  ،و مػا اخليػػريا اإلسػّا  كالعةما شلا ي سػػر سلاك ػكاحلػذر، ،كاحلييػػة ،كالػادد ،القلػق
،بمسػػػوي و الػػػدائم كشلاطلمػػػو  ، اسػػػمهدؼ مػػػا كرائهػػػا ربػػػمم الوقماجلػػػوالت الم اكضػػػية اهػػػارة عاليػػػة  ػػػ 

بالنسػػػّة للملػػػ  عليهػػػا احلصػػػوؿ ك ػػػاف  1ينػػػة العػػػرايشخبصػػػوص تسػػػليم مد " يليػػػم الةػػػا "دليالػػػم 
 ،ك ذلػػػذا  ػػػاف يمطمػػػ  بصػػػربّ ،ك يسػػػعى جاىػػػدا  لمطقيقػػػو بكػػػ  الّسػػػ، ال ي ارقػػػو، اإلسػػػّا  ىاجسػػػا

سػػػػوي، و يف الوقػػػػم الػػػػذم  ػػػػاف ادللػػػػ  ادلغػػػػر  يمعمػػػػد سياسػػػػة المّ اطلػػػػة املػػػػد ادلنصػػػػور، ك مناكراتػػػػوشل
سػػػممر  ا ال لليػػػر ي الا ػػػي كاإلسػػػّا  لمطقيػػػق مراميػػػو، كاسػػػمغالللوقػػػم ، كاالزدكاجيػػػة رمػػػاكالممهجيػػػ 

مػػػػػػ ررا العمػػػػػػ  بػػػػػػالقنوات  ،كيخال ػػػػػػو لوعػػػػػػوده ،رالمغاضػػػػػػي عػػػػػػا تالعّػػػػػػات ادلنصػػػػػػو  يليػػػػػػم الةػػػػػػا  يف 
 إلبػػالغ (perovengeas)بنيغػػاش"ك"بيرك  (padre marinمػػريا" )،حي  ارسػػ  القػػس الدبلوماسػػية

، السػػيما كاف  مػػائ  معر ػػة جهػػة سػػا رة مػػ  ادلغػػربلػػدخوؿ يف مواكممجنّػػا ا،1ادلنصػػور بكػػ  تيلعاتػػو
بعػك    كاٌفّ  " يليػم الةػا "ادللػ   اصػرّ ،ـ8710كملوؿ سنة .ألذىافيف امارلة مازالم كادم ادلخازف 

                                                           
1 67للمريد ما الموس  ينظر يبراىيم حر ات:املد ادلنصور الذىو  رج  دكلة ،ادلرج  السابق ، ص. 
1 ـ،  مػػ  مريػػة احلر ػػة  عػػاش اتصػػاالت ادلنصػػور كراقػػم 1515ـ يا 1481 ّيػػ  برتغػػايل عػػاش اسػػرا يف الػػّالط الّسػػعدم مػػا

ـ، 1118، جواف،جويلية ،اكت 3، عدد  رللة ادل رخوماسيمو م  الدكؿ األجنّية كاكرد معلومات ىامة عا ىذه ال اة، ينظر دبل
 .3ص 

4 ، 117ينظر جلوؿ با قومار :ادلرح  السابق. 
3:ربيػػة "مػػن العػػرايف إلػػى فضػػالة أربعػػة عقػػود كنصػػف مػػن اإلسػػتراتيجية اإلسػػبانية فػػي احػػتالؿ مراسػػي مغحسػػي بوزينػػم

 . 1 -1،ص ص14،عدد 1111،مجعية ادل رخي ادلغاربة،ادلغرب  ما  رللة الماريخ العر ،يف ـ"8014ـ/8751
 



-158- 

 

 

، عدم بدىائػػػػو ادلعهػػػػودري، الّسػػػػاألمػػػػر الػػػػذم  ػػػػاف يقابلػػػػو الّعػػػػعلػػػػى ادليالّػػػػة بمسػػػػليمو العرايشو،ر ّ
كاخلارجيػة الػا ،ية، لو ا عكاسػاتو الداخلار سياسي كسلال ة  رعيةقّلو ا مط مسليم مدينة العرايش ما 

 مػػػا ،ادلخازف  وذه ك تسػػػي  يا لعمػػػو بعػػػد ا مصػػػاره الّيػػػويل األخػػػر يف كادم ك ،تضػػػع، مػػػا موق ػػػو
ة  سػم الوقػم مػا كرا  ، ك لذل   ض  االسممرار يف سياسػكهتدد مصاٌف دكلمو،ت رر على اما بلده

 ك األسّاف على حد سوا .ة األتراؾ ح يظو لكي ال يةر ىذه ادلسمهلة

 :سياسة المولى إسماعيل) اإلعتماد على القوة( -ب

اجلػػػراة علػػػى مواجهػػػة 8ا مسػػػم ادلػػػوا يلاعيػػػ  مػػػا القػػػوة العسػػػكرية الػػػا ا عػػػمهىا مػػػا العّيػػػد        
ا جعػػ  شلػػ ،كزلاكلػػة حتريػػر ادلػػدف اوملػػة بػػالقوة الػػا ليادلػػا قضػػى هبػػا علػػى خصػػومو ،األسػػّاف عسػػكريا

،الا   يسلم منهػا حػىت ابنػا ه " مطمػد العػا " عنػدما خػرج 7بالدموية يص و والكةر ما ادل رخي 
 ي ػػممم ادلعمػػورة يػػـو  ،يواجػػو يسػػّا يا عسػػكريا هصلػػد عليػػو،كاماـ  كػػا ادلػػوا يلاعيػػ  مػػا ىػػذه القػػوة،

ايش  مهقمطمهػػػػػػػػا لعػػػػػػػػر اقواتػػػػػػػػو يا حتريػػػػػػػػر  ،كّجػػػػػػػػوكبعدىاـ 8018ابريػػػػػػػػ  16ىػػػػػػػػػ/8697ربيػػػػػػػػ  الةػػػػػػػػا  88
ىػػذا الّمعػػدد كعػػدـ ادلهاد ػػة الػػذم ابػػداه 1كاسػػر ادلئػػات مػػا اإلسػػّاف،كبنم اربعػػي مػػد عا80191سػػنة

الدبلوماسية، م  خصػومو اإلسػّاف سػوا  يف معار ػو مػا  وموالم يلاعي  يف سياسمو اخلارجية،كعالئق
علػػى اف الرجػػ  ميػػاؿ للعنػػ، اجػػ  حتريػػر الةغػػور اك  ػػ  األسػػرل،ترمجو الكةػػر مػػا ادلػػ رخي الغػػربيي 

كبػالربم مػػا اسػمعماؿ القػوة مػػ  األسػّاف،  ػإف ادلػوا يلاعيػػ    ػلقػق مػا خالذلػػا  ،7كسػ   الػدما 
يذ مازالػم سػّمة كمليلػة حتػم االحػمالؿ اإلسػّا  ربػم زلػاكالت بايمو يف حترير  ام  األراضي ادلغربية،

كيف ىذا الصدد قاؿ ادلوا الاعي  -ا الربتغاليوف ما لاى-(ماز افمدينة اجلديدة )ادلمواصلةك  المطرير
كتبػ  »:( José Alvares )لرج  برتغايل جػا  لي ػاكض علػى يطػالؽ األسػرل، كيػدعى جوسػي ال ػار

 0«كلم يجبني بجصوص تجليو عن مدينة )مازكاف( منذ سنتين إلى ملكك الكلب
                                                           

8  :كل  ىذا السلياف عم  العّيد جعلهم عسكرا ... ك اف يف الد ا مػا العّيػد مايػة ك سػوف »...قاؿ الريا  عا ىذا اجليش
 .80، 87السابق،ص صال ا،ينظر ابو القاسم املد الريا :ادلرج  

1
P.Henry Koehler : Op.cit , p430.                                                                                   

4 867،ص9:الماريخ الدبلوماسي،م عّد اذلادم المازم. 
3  ينظر 

Robert Ricard : Lieutenant colonel H. de Castries ,les sources inédites de histoire de 

in , Paris , III  Maroc , 2série , Dynastie Filalienne ,Archives et bibliothèques de France , T

,Année 1928,V30, No 4, p p353,354,                                                           bulletin Hispanique 
4

 P.Henry Koehler : Op.cit , p430. 
5

Robert Ricard :Op.cit , p p353,354.                                                        
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 :(الحذر الـحالف كالسٌ التٌ )الجارجية مع إسبانيا  أحمد المنصور سياسة-ت
ا يف الواقػػ   كا ػػم معػػوبة اّمػػ ، ا ػػم سياسػػة ادلنصػػور مػػ  األسػػّاف يغلػػم علػػى ظاىرىػػا ا املػػة     

اف ألف  يليػػػم الةػػػا   ػػػاف ؼلعػػػى ـ 8797ىػػػػ/8666 قػػػد اخلػػػم يسػػػّا يا اصػػػيال سػػػنة،باحلػػػذر ادلمّادؿ
كقػد ،8االسػمقالؿ ) الضوف اك يو يػو( علػىاعدة احد ميالو العرش الربتغايليسارع ادلل  ادلغر  دلس

إلحّػػاط  ،حا مػػا علػػى اجلرائػػر خصيصػػا "رمضػػاف با ػػا" عػػي  ،لياف العةمػػا  هبػػذا المقػػاربعلػػم الّسػػ
هديػد العةمػػا  ضػد ادلنصػػور كامػػاـ ىػذا المّ  ،سػمعماؿ القػػوة يف لػـر األمػر ضػػد ادلنصػورإبك ذاؾ المقػارب 

  ػمهف ادلسػاعدة   ادلنصػور يفللم ػاكض مػ ،ـ8718ىػػ/919توجهم سػ ارة يسػّا ية يا ادلغػرب يف سػنة 
سػػ ارة  مػػا اسػػمقّ  ادلنصػػور 7،يسػػّا يا يف حالػػة تعرضػػو للهجػػـو االا ػلماجهػػا ادلنصػػور مػػوالعسػػكرية

يف م اكضػػات لوضػػ  معػػركع معاىػػدة عسػػكرية  كدخ  معػػواعسػػكره "بما سػػي م"، "القسػػيس مػػريا"
تيجية بالنسػّة ذلػم ،قصػد القيػاـ اساس المنازؿ لجنسّاف على مدينة العرايش اإلسػاا، على ضد األتراؾ

المجػػارة اإلسػػّا ية يف الػػذيا  ػػا وا يلطقػػوف خسػػائر  ادحػػة ب وكمالحقػػة القراصػػنة ،بعمليػػات عسػػكرية
 Antonio de)ذ ر األسر الربتغايل " الدا يا"كقد ،1قرب العواطئ ادلغربية األطلسيةك عرض الّطر،

Saldanha) ملػػػد ادلنصػػػور، ك ييضػػػاح خّايػػػا عالقاتػػػو اػػػا قيّػػػده مػػػا معلومػػػات ىاّمػػػة حػػػوؿ سياسػػػة ا
ك اف  ػػاىد عيػػاف ،نػػ، الّسػػعديي ك مػػ  مريػػة احلر ػػةاخلارجيػػةو خصوصػػا كاف ىػػذا األسػػر عػػاش يف  

اف  علػػى حتر ػػات ادلنصػور الدبلوماسػػية،حي  ا ػػاد ، اتاحػػم لػػو ظرك ػو علػػى اإلطػالع ػاةعلػى ىػػذه ال
لكػػػي يسػػػلمو مدينػػػة العػػػرايش اك 1سػػػائ الو "، ػػػاف يضػػػغ  علػػػى املػػػد ادلنصػػػور بعػػػىت  يليػػػم الةا "

،  امدينػة اصػيال ال تصػلمم لرسػو الّسػ كبرر ذل  بكػوف،اك مدينة اصيال ،ا ادينة اجلديدةيسمّدذلا يمّ 
كا ّػو قػػادر ،حتمػاج يا اإلصػالح يف حالػة العيمبينمػا يػو ر نػر اللو ػوس األمػا للسػ ا اإلسػّا ية الػا 

 ػاف ادلنصػور قػد ك ،جلهػاد الّطػرم ادلنيلػق مػا اجلرائراجهػة اسػ ينة تسػمخدـ دلو  ةعلى اسػميعاب رال ائػ
ذلػ  با ػاذ "ذيػ  ال ػرس" األبػي  كاّ ػد ،اجلرائػر بمه ػو تػاب  لرتراؾ تاعاؼ يف معاىداتو مػ  با ػاكا

ب  اّدل اتػػػاكات المّعيػػػة ،ك يػػػ  صػػػداقموإلرضػػػا  علػػػي با ػػػا حػػػا م اجلرائػػػر (، كىػػػو رمػػػر تر ػػػي  عػػػعار)
يسّا يا بقيادة األب "مريا"  السلياف بعةة يا قد ارس  ،ص مدينة العرايشا خبصو امّ ،7للّاب العايل

                                                           
1:78، ص السياسة ك المجتمع في العهد السعدميبراىيم حر ات . 

1
 henryDe Castries : les sources inédites de L histoire du Maroc ,1serie,   dynaste 

saadienne , Archives bibliothèques de France , T2 , éditeur Ernest   leroux , Paris  1909.p99. 
4 114عّد  ّر  ّر : ادلرج  السابق، ص . 

3.  س ادلرج   

44صادلرج  السابق ، ،""ديبلوماسية أحمد المنصور الٌسعدم من خالؿ تقاييد أسير برتغالي: زلمد جادكر. 
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(Marin)،كمػػ  با ػػوية اجلرائػػر   ، الػػذم اقػػاح عليػػو خػػالؿ عودتػػو قيػػ   ػػ  عالقاتػػو مػػ  القسػػينيينية
، م ػػاكض حػػوؿ تسػػليم العػػرايش لرتػػراؾ مػػا بعػػ  ادلنصػػور سػػ ارة بقيػػادة "عنػػوف" يا القسػػينيينية لل

جػئ لػدل العةمػا يي  كتعيي "يلاعيػ  بػا عّػد ادللػ " الال ،ىم با مراع ادلدينة بالقّوةخاصة بعد هتديد
 ػػعار األتػػراؾ "ذيػػ  هديػػدات العةما يػػة بمخليػػو عػػا رّد ادلنصػػور علػػى ىػػذه المّ  لػػذا، سػػلياف للمغرب
مقابػػػ  احلمايػػػة الػػػا كعدتػػػو هبػػػا يسػػػّا يا عػػػا ،كتد ػػػي سياسػػػمو بالقييعػػػة مػػػ  األتراؾ،ال ػػػرس األبي "

كيدؽ طّػػػػػوؿ ،بػػػػػر اّف كايل اجلرائػػػػػر بػػػػػدا يسػػػػػمعد(، pedroVengas) ريػػػػػق سػػػػػ رىا"بيدرك  ينكػػػػػاس"ط
 يليػػم الةػػا  "يا لعػػّو ة للقػػا   (Marin)شلػػا اجػػرب ادلنصػػور علػػى المعجيػػ  بإرسػػاؿ األب مػػريا،احلرب

يسػػػعى يا احػػػمالؿ  زلممػػػ  هبػػػدؼ احلصػػػوؿ علػػػى ضػػػما ات عسػػػكرية حلمايمػػػو مػػػا ام ىجػػػـو تر ػػػي"
8العرايش

. 
 :(العداء كالٌصداـ )الجارجية مع إسبانياالمولى إسماعيل  سياسة-د

كالا  قدت يف عهده الكةر مػا مظػاىر القػوة، –يف عالقاتو م  يسّا يا تعام  موالم يلاعي        
 بيريقة سلال ة،ك ق مقمضيات القػرف، كتغػر مػوازيا القػوة -الا  ا م تممير هبا يف عهد املد ادلنصور

ة،كيف  ػػاف قػػد يعمربىػػا دكلػػة معاديػػة مازالػػم حتمػػ  رغػػرم سػػّمة كمليلػػة، كعلػػى ىػػذا األسػػاس بػػى الدكليػػ
سياسػػمو  اىهػػا بادلناكئػػة العسػػكرية يف احيػػاف  ةػػرة كبالدبلوماسػػية ادلمعػػددة يف احػػايي اخػػرل، ك ػػاف 

عالقات ادلوا  ميداف األسرل بي الّلديا كجهود ادلوا يلاعي  يف حترير الةغور ىي ادليرة الا طّعم
يمجػػو يف سػػّي  حتقيػػق اىدا ػػو  يلاعيػػ  باإلسػػّاف حتر هػػا كتغػػذيهااألحقاد المارؼليػػة بينهمػػا، كحػػاكؿ افّ 

اإلسااتيجية على يسّا يا يا قول يقليميػة اخػرل ظهػرت علػى مصػرح األحػداث،كاررت يف العالقػات 
ا  المقليػػدم بػػي يسػػّا يا يسػػمةمر العػػد كقػػد سػػعى بكػػ  جهػػد دبلوماسػػي كسياسػػي افّ الدكليػػة آ ػػذاؾ، 

ك ر سا ما جهة، كبػي  ر سػا كيسػّا يا كاإلصلليػر مػا جهػة اخػرل، لعلػو يصػ  يا زلاكلػة عػرؿ يسػّا يا 
سياسيا، اك قماذلا عسكريا بدعم ما ىذه القول الصاعدة،اطاكلة ي عا  حتال ات كمعاىدات تصم  

اعيػ  يف تعاملػو مػ  يسػّا يا، قػد زاكج بػي ادلػوا يل  لها يف ادلسعى الذم يرمي يليو،كؽلكا القوؿ افّ 
 .كالقوة العسكرية،الا آما هبا ةالدبلوماسي

                                                           
1

 س ادلرج .   
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 :(المراكغةدبلوماسية أحمد المنصور ) -ج
ميدا ا لن سها  د   ا م ا كلاا يف صراع مسممر م  يسّا يا، ك ا م ىذه األخرة حتاكؿ افّ     

  تس ر عا ام  ميجة تذ ر، خاصة  عندما اقدـ ىذه اواكلة  و بر افّ "املد ادلنصور"للم اىم م  
ايضا ادلمملكات الربتغالية  ، ليضمّ 8ـ8718مارس 80يفعلى ضم الربتغاؿ دلملكمو  " يليم الةا "

وف ض"ال،  ّر د احمالؿ الربتغاؿ ك ع  ادلقاكمةكبعكطنجة كمازاباف، و كىي سّموادلغر اح  على السّ 
،  اسمغلم "ييليربي "ملكة ا كلاا المّاعد ادلذ ور الساجاع ملكو كلاا ييلم النجدةيا ي "ا يو يو
، تعرض عليو معركعا يهدؼ يا حترير ادلغر السلياف ارسلم يا ، ك " يليم الةا "ك "ادلنصور"بي 

 "ادلنصور "يف حي يموا،اسيوال  امال "وف ا يو يوضلل"ين  على اف تقدـ ي كلاا ك ، 7الربتغاؿ
 اوملة عا اجليوب "ا يو يو "يمنازؿ األمر،، كعندما ييرد اإلسّاف ما الربتغاؿادل ك ةك  حتم  الن قات

 و اكيي كلاا    ال ما ادلنصور ك  افّ :الساحلية للمغرب، بر اّف ىذا ادلعركع  ع  ألسّاب اعلها
رل  اف ، كما جهة اخما ادلعركع كسيلة للمساكمة  ق  افذمخي ا، كيظلا  ا الفقو ي يما   ياجاد
ا علم  يليم  لمّ ،بالعرش  ا ا ييالّافو"املد ادلنصور"ما اسرة  يمهكم يف قصره ارني " يليم الةا "

، ىدد بمه ّو يدعم ىو ايضا ربّة اإلصللير كتلّية ميالّهمل لالسمجابة مسمعد"ادلنصور "الةا  افّ 
يممى ي قاذ  "ادلنصور" اف كقد  ،1يض  حتم تصر هما جيعا يقاتالف بوادليالّي باحلكم ادلغر ، ك 

، لكنو  اف يمعام  مذر يف ذل   ظرا " يليم الةا "خل  ما الربتغاؿ ما احلكم اإلسّا ، كالمّ 
 "زلمد العيخ"ك "ادلمو   "كادلممةلة يف كجود الناصر  قيق " يليم"لورقة الضغ  الا ؽلملكها 

 .1عنده

                                                           
1  ("اقدـ ادلل   يليم الةا  على  هير جيش بقيادة "دكف ال اDuke of alva  كدخ  لعّو ة،كاعلا ا ضماـ عرش،)

ا و   يمهت زلمال ب  موحدا للدكلمي، لكا ادلعارضة ذلذا الضم ازدادت، قاـ األمر "ا يو يو"  للربتغالييقائال  الربتغاؿ إلسّا يا
 .نظر ذل  عندكاصيلمم على ذل  باألزمة الربتغالية،ي ،ؽ "اكؼ بار ا را " اقاكمة مسلطة ضد اجليش اإلسّا كالقائد " دك 

 Robert Ricard et Chantal de laveronne et autres: sources inédites de l histoire du Maroc,1 

sérié dynastie saadienne ,Archive et  bibliothèque de Portugal , T6  ,1552-1580.Paris, 

1953.p123.                                                                                        
1:ـ،ص 8957، ميػػاب  ادل سسػػة اجلرائريػػة لليّاعػػة، اجلرائػػر مػػدخل إلػػى تػػاريخ المغػػرب العربػػي الحػػديثزلمػػد العػػر  الػػربرم

78. 
4 78  س ادلرج ،ص. 
356، ص  1888/1111، منعورات جامعة دمعق تاريخ المغرب العربي الحديثخر  ارس:  دعامر كزلم يزلمود عل. 
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 كمما تقدـ يمكن القوؿ:

 مه  يف سياسمهما كدبلوماسيمهما م  يسّا يا ظليا ادم كادلوا يلاعي  عاملد ادلنصور السّ  افّ -
سلمل ا عا بعضهما الّع ،  قد يعممد املد ادلنصور يف تعاملو م   يليم الةا  على سياسة 

م المسوي، كادلماطلة كربمم الوقم كىي سياسة اتقنها ادلنصور جّيدا كك ق يف تيّيقها مي  جنّ 
لغرك اإلسّا ، علما اف  يليم الةا   اف يف  ام  قوتو العسكرية كازداد قوة ادلغرب ما اف يمعرض ل

ـ، حي  ضّم شلملكات الربتغاؿ يف 8751/ىػ910بعد ىرؽلة الربتغاؿ يف معر ة كادم ادلخازف سنة 
ـ بالربم ما اف  يليم الةا  كديوا و  ا وا يعر وف 8718مارس 80ادلغرب كيف سلمل، ادلسمعمرات يف 

كىذا ماعرّب عنو  ،جّيدة اف ادلنصور يمالعم هبم كا و بر جاد يف تسليم مدينة العرايش ذلممعر ة 
ىػ 911يف رسالة يا ادلل   يليم الةا  م رخة يف  "الضوف خواف دم سيل ا"اإلسّا    ر السّ 
ا فهو متأرجح بين مصانعتنا إمبراطور المغرب يسجر منٌ  إفٌ  »:  يف مضموناـ جا  8711/

فعندما يطالبو صاحب الجاللة بالعرايف يقوؿ لو :ىيا بنا إلى األتراؾ في   نعة األتراؾكمصا
  8«يهدده األتراؾ يقوؿ:ىيا بنا إلى إسبانيا مرة أخرلماكعند  الجزائر

 ا م هتدؼ يا حتريػر الةغػور   عسكرية  نظم ملالت ،يسّا يا عسكريا ادلوا بينما كاجو ادلوا       
مػػػ  ا ػػػو تػػػرؾ ىامعػػػا  رل بػػػي اليػػػر يسػػػيف تعاملػػػو مػػػ  اإلسػػػّاف خاصػػػة يف حتريػػػر األ كتعػػػدد ،اوملػػػة

 ػادلوا يلاعيػ  آمػا بػالقوة لمطقيػق ،ّ  الدبلوماسػية حلػ  القضػايا العالقػة بػي الّلػديا للم اكض بالسّ 
 ي كادلراكبة.خالؼ املد ادلنصور الذم آما بالدبلوماسية كسياسة اللّ  ،اىدا و

صلػػده يقػػاب اساسػػا مػػا  ،ياسػػي علػػى يسػػّا ياوا يلاعيػػ  اخلنػػاؽ العسػػكرم كالسّ كلكػػي ػلكػػم ادلػػ    
 ػػػػّو حتػػػػال، عسػػػكرم اك حػػػػىت يعا ػػػػة  "آف"لعلػػػػو يسػػػػميي  اف ينمػػػرع مػػػػا ادللكػػػػة اإلصلليريػػػة  ،اإلصلليػػػر
 ياسػية بػي اإلصلليػرمسةمرا اخلال ات المارؼلية كالسّ  ،تساعده على حترير الةغور ادلغربية اوملة ،عسكرية
 كادليػرد. سػق ادلمنػاق اعي  م  يسػّا يا هبػذا النّ  إذا  ا م عالقات املد ادلنصور كادلوا يل كاإلسّاف

فكيػػػف كانػػػ  اإلختالفػػػات الٌسياسػػػية كالدبلوماسػػػية فػػػي عالقػػػات أحمػػػد المنصػػػور الٌسػػػعدم 
المعاصػػػر للمنصػػػور   "ىنػػػرم ال الػػػث"كالمػػػولى إسػػػماعيل العلػػػوم مػػػع فرنسػػػا فػػػي عهػػػد الملػػػك 

 المعاصر للمولى إسماعيل؟ "لويس الرابع عشر"كالملك 
                                                           

1 817،ص1:الماريخ الدبلوماسي،ادلرج  السابق، م عّد اذلادم المازم. 
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 المبحث الرابع:

 .مع فرنساالدبلوماسية ياسية ك السٌ أكجو االختالؼ في عالقتهما 

 :فرنسا مع  كالمولى إسماعيل عالقات أحمد المنصور-

   العالقػػات ال ر سػػية ادلغربيػػة يف اكائػػ  حكػػم ادلنصػػور  ظػػرا ألف اكضػػاع  ر سػػا  ا ػػم مضػػيربة،  ػػإفّ 
سػػوا  يف عهػػد ادللػػ  ال ر سػػي  ادلضػػيربة ظػػرا ألكضػػاع  ر سػػا  ،8ةيػػاحلقيق صػػ ة الدبلوماسػػية ستكػػم
بسػػػػػّم المهديػػػػػد م  (ـ8086/ ـ8719)"الرابػػػػػ ىنػػػػػرم "اك ادللػػػػػ  ،ـ(8719ـ/8751) "ىنػػػػػرم الةالػػػػػ "

ى ادلوا يلاعي  قػد سػع  إفّ ، ا غلقم على   سها لاتيم بيمها الداخلي7اإلسّا  الجمياح اراضيها
جاىػػدا لرسػػم عالقػػات دبلوماسػػية مػػ  ادللػػ  ال ر سػػي القػػوم "لػػويس الرابػػ  ععػػر"  كذلػػذا ؽلكػػا يغلػػاد 

 اكجو اإلخمالؼ يف ىذه العالقة.

 :(دبلوماسية متواضعة) مع فرنسا أحمد المنصور عالقات-أ

 تػػدكر مضػػامينها حػػوؿ مي   ا ػػم ا ػػم العالقػػات ال ر سػػية ادلغربيػػة يف عهػػد ادلنصػػور زلمعػػمة     
ؽلكػػػػا اف  قػػػػوؿ عنهػػػػا انػػػػا  ،كسياسػػػػية ،ك  تػػػػرؽ يا عالقػػػػات دبلوماسػػػػية،كالمجػػػػارة ،األسػػػػرل مسػػػػمهلة

ف يػػػػرب  عالقػػػػات مػػػػ  حػػػػا م ادلغػػػػرب بػػػػمه ـ(8719ـ/8751) "ىنػػػػرم الةالػػػػ "سػػػػعى ادللػػػػ  ،يسااتيجية
ـ " يو يقودىا القنصػ ،رةليوجو يليو س اكاسمغ   رصة ا مصاره يف كادم ادلخازف ،اجلديد املد ادلنصور

مػذ را ،كبا مصػاراتو عػا اعدائوو بادلل ،ـ يهنئػ8759جويليػة 80ىػػ /915األكامجػادم 78برار" بماريخ 
مضػػػػي ا يا ىػػػػذه  [...]بػػػػي  ر سػػػػا كاخيػػػػو ادلػػػػوا عّػػػػد ادللػػػػ   مالػػػػا  ا ػػػػ وييػػػػاه بالعالقػػػػات الييّػػػػة

ا يوجد ما حترير مف يعم  على مهرجا   ر سا يف اف يمهذف دلرا ّها بدخوؿ ادلوا ئ ادلغربية، كب،العواط،
"السمعماذلا  "rosetteبمصدير اربعي ال، قنيار ما الرزينة م،كاف يسممم ذلاسرل  ر سيي بادلملكة

بيلػػم  ر ال ر سػػي الّسػػ ـ سػػة كععػػريا الػػ، قنيػػار مػػا ملػػمم الّػػاركد، كتقػػد، كبمصػػدير يف األصػػّاغ
غػػػا كقػػػدره مائػػػة ك سػػػي مّل"ىنرم الةالػػػ يلممس منػػػو يقػػػراض ادللػػػ  ال ر سػػػي"،للمػػػوا املػػػد ادلنصػػػو

بعػػػد الرخػػػا   ،الا كصػػػ  يليهػػػا ادلغػػػربوكاالقمصػػػاديةياسية،شلػػػا يػػػدؿ علػػػى ادلكا ػػػة السّ  ،écus 1الػػػ،
                                                           

1 : 117، ص 7، جالمغرب عبر التاريخيبراىيم حر ات. 
1861: ادلرج  السابق،ص   ّر عّد الكّر. 

4
 H enryDe Castries : les sources inédites de L histoire du Maroc ,1serie, dynaste 

saadienne , Archives bibliothèques de France , T2 , éditeur Ernest   Leroux , Paris  

1909.P22. 
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 كشلػػػا قالػػػو8ودافالّسػػػبػػػالد كتوجهػػػو جنوبػػػا ضلػػػو  ،الػػػذم  ػػػهده بعػػػد بػػػركة كادم ادلخػػػازفاإلقمصػػػادم 
 :  ارة ما  ّصوال عمايل حوؿ ىذه السّ 

يعرفوف  إرساؿ طاغية اإلفرنجة كيقاؿ أفرنصة كبو ة ذلك يومئذف ممن كصل أيضا عن فئككا»
 .7...«كاقتفوا سنن غيرىم  من إرساؿ ملوؾ األرضاليـو فقضوا فرض التهنئة 

 :(قويةدبلوماسية ك  ةسياس)مع فرنساالمولى إسماعيل عالقات -ب
تّ  معهػا بعالقػات سياسػية ر ا،ك ىممامػا  ّػرا يف عالقاتػو اخلارجيػة مػ   ر سػاياكا ادلوا يلاعيػ       

ادلػػػوا يلاعيػػػ   ػػػاف يّطػػػ  عػػػا  بسػػػّم افّ  ،األخػػػرل ة،دكف الػػػدكؿ األكركبيػػػكاخػػػرل دبلومايّػػػة قويػػػة
 ،ياسػػػية كالعسػػػكرية يف ادلنيقػػػةؽلكػػػا لػػػو اف غلػػػد عنػػػده الػػػدعم دلعػػػاريعو السّ 1احليػػػ، قػػػوم يف اكركبػػػ

يمهمػػ  اف ػلقػػق مػػ  ادللػػ  ال ر سػػي ، كػػاف لوا ػلملػػوف اجػػرا  ىامػػة مػػا ادلغرباإلسػػّاف مػػازا خاصػػة كافّ 
و  ػػدا ادلػػوا يلاعيػػ   ػػاف يػػرل يف   سػػو ا ّػػ ،خصوصػػا كافّ ىاما احتال ػػا يسػػااتيجي "لػػويس الرابػػ  ععػػر"

كالا مسػم ،الّعةػات الدبلوماسػية كالرسػائ  ادلمّادلػة بينهمػا كضػطموىػذا مػا ،القػوم ك  ئا دللػ   ر سػا
كالمنسػػػػيق األمػػػػػ   ،عػػػػاكف اإلسػػػػػااتيجي يف ادلنيقػػػػةيف جوىرىػػػػا قضػػػػايا ىامػػػػة  المجػػػػػارة كاألسػػػػرل كالم

دك  "األمػػرة  "لػػويس الرابػػ  ععػػر"بػػ  تعػػدل ذلػػ  يا معػػركع زكاج ادلػػوا يلاعيػػ  مػػا ابنػػة 1،نهمػػابي
(.كىػذا لػرب  عالقػة مصػاىرة بػي الّسػلياف كادللػ  ال ر سػي، مػا  ػمهنا توطيػػد de condé") و ػدم

لراب  ععر" مّدئيا على ىذه اخليّة، بعػرط اف يعمنػق ادلػوا كقد كا ق لويس "ا العالقات بينهما ا ةر
يلاعي  الّنصرا ية كىو موق، دبلوماسي ال يمعدل حدكد ا املة، كالّلياقة بي ادللػوؾ، كمػا ادلػ رخي 
مػػا يػػر   اصػػال ىػػذه احلادرػػة ألف ادلصػػادر ادلغربيػػة اوليػػة   ت  ػػدىا، كراػػا تكػػوف ادل اكضػػات حػػوؿ 

كيف موضػوع آخػر تػذ ر ادلصػادر ،7م لمض ي على ادلل  ال ر سي ىالػة مػا العظمػةاخليّة قد اخملق

                                                           
1 851عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،ص. 
1 8،11،11سابق، ص صينظر املد األزمي :ادلرج  ال. 

4
Mohamed Jadour : Les usages du Temps Historique dans la diplomatique ,le cas du    

Moulay Ismail ,Faculté des lettres et des sciences Humaines ,Ben msik , Casablanca  

,Maroc , p 36.                                                                                                       
3  نظر،عّػػد الرملػػاف بػػا كالػػذم يعيػػي احلمايػػة الكاملػػة للّسػػ ا ال ر سػػية قػػي ادليػػاه ادلغربيػػة يـ 1682الّنػػد اخلػػامس مػػا معاىػػدة

 .197،ص بن الشريف المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيلزيداف:

4:879، 871،ص ص ر البحر في عهد موالم إسماعيل""ابن عائشة أمييبراىيم حر ات . 
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 87ىػػػػ/8697رمضػػػاف  7يف ةم رخػػػ "لػػػويس الرابػػػ  ععػػػرا "ي  رسػػػالةادلػػػوا يلاعيػػػ  كجػػػو  ،افّ ارؼليػػػةالمّ 
ه النػػػو زلمػػػد صػػػلى او عليػػػو كسػػػلم  ػػػاف قػػػد ارسػػػ  خيابػػػا يا جػػػدّ  افّ  يهػػػا، يػػػذ رهـ 8018سػػػّممرب 
 سػػػخة مػػػا ىػػػذه الرسػػػالة مازالػػػم  يػػػدعوه  يػػػو يا اإلسالـ،كيسم سػػػر منػػػو مػػػا افّ (Heraclus)ىرقػػػ 

 .8موجودة يف ار ي، الّالط ال ر سي
 سياسة لويس الرابع عشر مع المولى إسماعيل)العصا كالجزرة(:-ت

 يهػا بػي الليو ػة كاسػمعراض مرج ادلوا يلاعي  بسياسة مردكجػة،م   "لويس الراب  ععر"تعام        
، حي   اف يسمعم  الدبلوماسية للوصوؿ يا ات اؽ م  ادلوا يلاعي  خبصوص األسرل كعقد القوة

صلػػده يعيػػي يف يقنػػاع ادلػػوا يلاعيػػ  اػػا يريػػد كيربم،كعنػػدما ت عػػ  مسػػاعيو ،معاىػػدات  اريػػة معو
يادة جػوف ـ بق8056كتوجيو ملالت عسكرية  طملة صار ادلوا ئ ادلغربية ة ماألكامر ألساطيلو الّطري

الا تعمرب كجو ما كجوه، اسمعراض القػوة كيبػراز اإلمكا ػات  (le compte Jean d’ strés)ديسام 
العسكرية للمل  ال ر سي كترىيم ادلػوا يلاعيػ   ا ػم مهممهػا تيويػق مينػا  سػال كزلاربػة القراصػنة 

هتػػدؼ للقضػػا   الػػا  ا ػػم (Château -Renault) ا ػػم مللػػة  ػػاطورك و8058،كيف سػػنة7ادلغاربػػة
الػػا مػػا ـ 8718ـ /8016الةا يػػة سػػنة(Château -Renault)،كمللػػة  ػػاطورك و1علػػى قراصػػنة سػػال

ـ  ا ػػػػػم مللػػػػػة  8091، يربػػػػػاـ الّسػػػػػالكيي علػػػػػى يمضػػػػػا  كريقػػػػػة الّسػػػػػلم ال ر سػػػػػي، كيف سػػػػػنة مراميهػػػػػا
بػا علػى سػال،كالا اّدت بػاألمراؿ ا (le Chevalier AlainEmmanuel de Coétolgen) وتلغاف

عائعػػة ليلػػم عقػػدة ىد ػػة مػػ  ال ر سيي،كاسػػممرت احلمػػالت ال ر سػػية علػػى ادلغػػرب طويلػػػة،طّعم 
العػػدا  الّسػػا ر للمغرب،كيصػػرار ادللػػ  ال ر سػػي بػػمهف يقضػػي علػػى هتديػػد القراصػػنة ادلغاربػػة،كاف يّعػػ  

ا اف مػػػا عجػػرت عنػػو  ر سػػا بسياسػػة اجلػػررة، ؽلكػػػ برسػػائ  كي ػػارات يا الّسػػلياف ادلغػػر  م ادىػػا افّ 
-8566العصػػا الغليظػػة،حىت  ا ػػم القييعػػة الدبلوماسػػية النهائيػػة مػػ  ال ر سػػيي سػػنة  ةتمهخػػذه بسياسػػ

 .1ـ8575

 
                                                           

192،ص9عّد اذلادم المازم: ادلرج  السابق،ج. 

1251حسا رميلي:ادلرج  السابق،ص. 

4 266،صادلرج    س. 

3130سهي :ادلرج  السابق،ص مجاؿ. 
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 :) التحالف كالتعاكف(مع المنصور ىنرم الرابع سياسة-ث

قمصػػػادية مػػػ  اإليػػػاالت اإل عالقػػػات"يا تكةيػػػ، الىنػػػرم الرابػػػ " ر سػػػا يف عهػػػد ادللػػػ   توجهػػػم     
حريػة ادلالحػػة يف الّطػػر  تكمسػػم  ر سػػا افّ  ، كلػػذل  حرصػمخاصػػة غػػرب األقصػىالعةما يػة، كمػػ  ادل
الا  ةػرا مػا  ا ػم تمعػرض للقرصػنة ادلغربيػػة، كتسػهر كعلػى سػالمة سػ نها المجاريػػة،األبػي  ادلموسػ  

 "ىنػرم الرابػ "كمػم ادللػ  ال ر سػي  ارؼليػة احلسػنة مػ  الدكلػة العةما يػة،  اسمغلم  ر سا عالقاهتا المّ 
كيػػػػدعوه دلراسػػػػلة  ،لياف العةمػػػػا  "زلمػػػػد الةالػػػػ " يعػػػػكو  يهػػػػا امػػػػر القرصػػػػنة ادلغربيػػػػةة يا الّسػػػػرسػػػػال
لينظػػر يف األمر،دلػػا للسػػلياف العةمػػا  مػػا   ػػوذ كمكا ػػة لػػدل الػػّالط  لياف ادلغػػر  املػػد ادلنصػػورالّسػػ

لياف يا الّسػػ لياف العةمػػا  الرسػػالةمػػا اراد ادللػػ  ال ر سػػي حيػػ  كجػػو الّسػػادلغػػر ، كقػػد  ػػاف بال ع ،
 .8ـ8061اكت  71ادلغر  بماريخ 

 يعسػػػػػػػكريا الكػػػػػػػاروليكادلالغربيػػػػػػػة بػػػػػػػي  ااحلػػػػػػػركب الدينيػػػػػػػة بمهكركبػػػػػػػ ةكطػػػػػػػمه ا ػػػػػػػمدتكيف  ر سػػػػػػػا      
، ما امعنػػم برييا يػػا يف مضػػايقة يف  ر سػػا كاألراضػػي ادلنخ ضػػة عالصػػرا  كازدادت حػػدة،كالربكتسػػما ا

كاماـ المهديػػدات اإلسػػّا ية ل ر سػػا، بعػػد مػػا ،ىرؽ األقصػػالّعػػادلسػػمعمرات اإلسػػّا ية يف اذلنػػد كامريكػػا ك 
،اف تمقػػػرب مػػػا رجػػػ  رات مػػػا مصػػػلطمها اإلسػػػااتيجية،ادلػػػذىم الربكتسػػػما ا ىػػػذه األخػػػرة اعمنقػػػم

 يػو ي عػا  تعػاكف عسػكرم اسػااتيجي، تقػ،  ،كتعم  معو ما اجػ ادلوا املد ادلنصور ادلغرب القوم
 المعاكف بػػػػػػػػػي ،العػػػػػػػػدك ادلعػػػػػػػػػاؾ للػػػػػػػػدكلمي ،يػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػػػّا امػػػػػػػػػاـ المهدالقوتػػػػػػػػاف جنّػػػػػػػػػا يا جنػػػػػػػػم 

،بات يف  ظػر ال ر سػيي ا ةػر مػا كاالقمصػادم،كاإلصللير كاملد ادلنصور يف ا اؿ العسكرم،ال ر سيي
سػ ارة يا ادلغػرب يػـو 7ـ8086ـ/8719كيف ىذا اإلطار بع  ادللػ  ال ر سػي "ىنػرم الرابػ "  ،ضركرة

لّنػػا  معػػركع حتػػال، عسػػكرم ضػػد   ةهتيئػػة األجػػوا  السياسػػي رائهػػاالقصػػد مػػا ك  ـ8790ديسػػمرب  81
يػد القػػول توح  ال ر سػيي  ػا وا ممطمسػػي ذلػذا المطػال، اوممػػ  ضػد يسػّا يا كالعمػػ  علػى 1يسػّا يا

،كي عػػاؿ خيػػ   يليػػم الةػػا ، كتوحيػػد القػػول الدكليػػة ادلناىضػػة الحػػمالؿ دلقاكمػػة اإلسّاف ادلسػػيطية،
 :بقولو ال عمايلذل   اع الربتغاؿ، كقد عرّب 

                                                           
1

Henry de Castries : Op. Ci t , D’Angleterre ,T2, p324.                                                     

1   ترمجمو عندـ،ينظر 8086ـ يا سنة 8719 اف حا ما دلقاطعة   اريا،حكم  ر سا ما سنة             Léon Guérin  

:Histoire Maritime de France ,  Paris , p 263.                                                                        
4

De Castries henry : les sources inédites de L histoire du Maroc ,1serie, dynaste sadienne , 

Archives bibliothèques D'Angleterre , T2 , Paul Gunther , paris et Luzace , londren .P106.     
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كاتصػل أىػل أفرانصػة كانضػم بعػض إلػى بعػض فقويػ  شػوكتهم  كاسػتفحل أمػرىم كتعاظمػػ  » 
كمعػػػاكدة سػػػلطانهم كشػػػمركا لمغالبػػػة طاغيػػػة فسػػػم  ىمػػػتهم  إلػػػى اسػػػترجاع ملكهم  صػػػولتهم

 كاجلبوا علػى أعمالػو صػمدت عسػاكرىم إلػى بػاريز فنازلوىػاقشتالة على ما يليهم من ممالكػو ف
 .8« ...الكو كزاحموه بالمناكب كالح  لهم بوارؽ الظهور عليوكمم

ملػد ادلنصػور كىػو امّعورػا دلقابلػة "ىنػرم الرابػ "بع  ادلل  ال ر سػي ،ـ 8066ىػػ /8669كيف سنة       
 gillesلييلػػم مػػا ادلنصػػور يطػػالؽ سػػراح القّيػػاف "جيػػ  جػػرار")،(Gilbert palme)"جربربػػا "

Gérard )طر ات ادلعّوىة،الا تراقم المّ ألسر ما طرؼ الّطرية ادلغربية االذم كق  يفو. 
 في التحالف مع المولى إسماعيل: (le Roi-Soleil)لويس الرابع عشر تردد -ج

  خػالؿ  ػاة حكمػو علػى عّة الا كاجهم موالم يلاعيػت األكضاع الداخلية كاخلارجية الصّ ادّ      
عػا حل ػا  لػو بػي الػدكؿ ادلسػيطية للمػرّكد بالّسػالح،  الّطػ  معػكلة السياسي كالعسػكرمادلسمويي 

كمواد  هير الّس ا،م ادلساعدة يف حترير الةغور ادلغربية ما االحمالؿ األجنو،خاصة عندما اسمعصى 
 .7عليو األمر يف حترير سّمو

 يف ا ػػػػػاؿ المكنولػػػػػوجي عقػػػػػم الكعػػػػػوؼ اجلغرا ية،كالنهضػػػػػة ايف المقػػػػػدـ الػػػػػذم احرزتػػػػػو اكركبػػػػػ     
  هػذه الظػركؼ الػا ؽلػر هبػا ادلغػربالعلمية،جع  ميػراف القػوة بػي ادلسػيطيي، كالعػا  اإلسػالمي سلمال،

،قد مػ   ر سػػا لػرب  عالقػات دبلوماسػية، ك اريػة اىػػدايسػعى ج بػمهف ادلػوا يلاعيػ د عػم بالّسػلياف 
 ألنػا القػات معهػا، الدكلػة ادلر ػطة األكا إل عػا  عال باعمّػار اف  ر سػا ترقى للمطال، اإلسااتيجي

، يضػا ة يا عالقػات الػود  حتم  ارضا مغربية، كذلا عدا   ّر م  يسّا يا العدك اللدكد للمػوا يلاعيػ
كالوئػػػاـ الػػػا  ا ػػػم تػػػرب  "لػػػويس الرابػػػ  ععػػػر" بػػػاألتراؾ العةمػػػا يي كالػػػا  ػػػاف ادلػػػوا يلاعيػػػ  يريػػػد 

يس الراب  ععػر  ػاف يػرل يف السػلياف ادلغػر  لكا ادلل  لو  1توظي ها لكسم كّد الّسلياف العةما 
العخصػػػية الغػػػر م ىلػػػة لنسػػػ  عالقػػػات معػػػو  ظػػػرا للنظػػػرة اإلسػػػمعالئية للملػػػ  ال ر سػػػي لػػػويس الرابػػػ  

 .ععر
 

                                                           
1  184عّد العرير ال عمايل:ادلصدر السابق،ص. 

1 األسػّاف  ظػرا دلقاكمػة  ، عػلمكقػد  ،ـ كاحد كععػريا ىجومػا1720يا  1695بلغم اذلجمات ادلغربية على سّمة ما سنة
،ادليّعػػة ـ(1912ـ 1415ينػػا الػػوطني) سػػبتة المحتلػػة ذركة كعال كيكػػي: ،حسػػااإلطػػالع ينظرللمريػػد مػػا ،ادلدينة ةكحصػػا 

 .206، ص 2003ادللكية،الرباط، 

4  5،7املد األزمي: دلرج  السابق،ص ص. 
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 :األسرل الفرنسيين لدل المنصور التوسط إلفتداء -ح
رسالة   يفاإل ارات الواردة  تعرؼ ت اصيلها سول بع  للمنصور   توجهم س ارة  ر سية    

املد ادلنصور  اف يربم يف يرساؿ س ر  افّ  :ـ حي  قاؿ8711اكت 71يـو  "بيـو برار" مّها 
على منت  "ىنرم الةال "كحا يمو م  عدد ما اخليوؿ الا  اف يريد تقدؽلها ىدية للمل  ال ر سي 

كب الّسلياف قائدم الس ينمي   يريدا اال مظار حىت ينهي مند افّ  يالّ  "ركاف"س ينمي ما س ا 
 ،ـ8711 ي رم  78بماريخ ، ك 8يسمعدادتو، م ا و   يكا يركؽ ذلما ت ري  الّضاعة لعطا اخليوؿ

الّطارة  سراح ملد ادلنصور، ييلم  يها يطالؽايا بع  ادلل  ال ر سي "ىنرم الةال " رسالة 
األسر ما طرؼ  كقعوا يفقد ك  (، la lauveالس ينة "اللوؼ")منت على  الذيا  ا واوال ر سيي

داقة القدؽلة ،كارسلوا لالساقاؽ يف مرا ش، كيذّ ره بالصّ مدينة اصيالالّطارة ادلغاربة على مقربة ما 
7بي الّلديا

عندما حص  بادلقاب  على حترير بع   "ىنرم"كقد اسمجاب ادلنصور ليلم ادلل   ،
 األسرل ادلغاربة يف  ر سا.

 : لعالقاتكتفجر ا( Pillet)قضية التاجر بيي -خ
علػى يػد  ـ8580جػار ال ر سػيي بسػال سػنة كمصػادرة سػل  المّ (Pillet)بيػي الماجر تعمرب معكلة       
ّم ادلّا ػػػر إلقػػػداـ  ر سػػػا مػػػا يق ػػػاؿ ك ا ػػػم الّسػػػ ،يػػػرة الػػػا ا اضػػػم الكػػػمهسقال ،ليات ادلغربيػػػةالّسػػػ

 ىجػرتػاجر  ر سػي ىػو ك الػذم تسػّم يف ىػذه ادلعػكلة ( Pillet)كتعػود قضػية بيػي 1قنصليمها بسػال
الرابّػة  ةبالده بسّم اعمناقػو ادلػذىم الربكتسػمنا كعمػ   وسػي  بػي ادلػوا يلاعيػ  كالػدكؿ األكركبيػ

األربػػػاح الػػػا  ػػػاف غلنيهػػػا مػػػا ىػػػذه الوسػػػاطة    كيّػػػدك افّ  ،رعاياىػػػا األسػػػرل يف ىػػػذه الػػػّالد ريف حتريػػػ
مالية  مل  الػا كقػ   يهػا سػنة ب  على العكس ما ذل   اف يق  يف ضائقات  ،تساعده على الةرا 

كيرج  ذل  ا و  ػاف يصػرؼ جػر ا مػا اموالػو  ،ـ كتسّّم يف ي الس المجار ال ر سيي بادلغرب8580
كالذم ( Pillet)ل يا ي الس بييىذا المّذير ادّ  1خصيات النا ذة يف الّالط اإللاعيليإلرضا  العّ 

  ػػػػػػػي رسػػػػػػػالة  ،قػػػػػػػات بعػػػػػػػك   ّػػػػػػػركتػػػػػػػدىور العال ،ترتػػػػػػػم عنػػػػػػػو حجػػػػػػػر سػػػػػػػل  المجػػػػػػػار ال ر سػػػػػػػيي
 87القنص  ال ر سي بسال اا الوصي علػى عػرش  ر سػا بمػاريخ (La Magdeleine)"الما دكلي"ما

 الماجرا ذتعرض ى، "ابا عيار"كدائنو اليهودم  ( Pillet)رر  راع بي بيياو على  ّ ا ا قر  8580يوليوز 

                                                           
1158جاؾ  يلي:ادلقاؿ السابق،ص. 

1
 Henry de Castries : Op. Cit , T 2 , France , p141.  

4  115املد األزمي:ادلرج  السابق،ص. 

3 116،صادلرج    س. 
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 كلررىػػا اا مكنػػاس لمقػػدّ  ػػكايا يتوجهػػوا  ،بػػر الئقػػة تكعػػدد مػػا ال ر سػػيي إلىا ػػات كمعػػامال
 ادلوا افّ  يالّ  تعنيهمال ( Pillet)ديوف بيي  فّ انم صرحوا ىناؾ تضي،   س الرسالة اكربم ،ليافللسّ 
الػػا  ،ه الػػديوفذف يػػ دم المجػػار ال ر سػػيوف ىػػمهبػػ در اكامػػرهصػػ مه 8تػػمهرر بكػػالـ ابػػا عيػػارقػػد لاعيػػ  ي

علػى " ميمػوراف "ا ادلّل  عم  اليهودم ذكجلم  ى(، 06766) لرة ةسموف ال، ك سمائ بلغم حوايل
يعػم خبسػارة   ل  الػا بي ه الّسػذىػ فّ ااػا ك  ،ل  ال ر سية ادلوجودة يف ادلسمودعات بسالحجر كبي  السّ 

مػربمي  ألنػم  ػا وا ، ّػرة لمسػديد مػا تّقػى  اقاضوا مّالغيال ر سيي  المجار ت، بمسديد الديا، إفّ 
 .7الّ تعرضوا لرسر،كيدائها  ورااعلى 

 الفشل الدبلوماسي كخيبة األمل اإلسماعيلي:-د

يا ،كادلل  ال ر سػي لػويس الرابػ  ععػر د السياسي كالدبلوماسي بي ادلوا يلاعي عدل المّ ادّ        
يف توقيػػ   عػػدـ النجػػاحك  ، موضػػوع تّػػادؿ األسػػرل  ،يف حػػ  ادلعػػا   العالقػػة بػػي الّلػػديااإلخ ػػاؽ 

سياسػة ادللػػ  ال ر سػي ادلردكجػة )العصػا كاجلػررة( ال ا ػلة الػػا بسػّم ترضػي اليػر ي،  معاىػدة  اريػة
 ظػػرة لػػويس الرابػػ  ععػػر الدك يػػة ،م ا مهجهػػا يف احلقيقػػة مػػ  اجلرائػػر كادلغػػرب األقصػػى علػػى اخلصػػوص

و ،ىػػذا األخػػر الػػذم  ػػاف يريػػد مػػا ادللػػ  ال ر سػػي اف يسػػاكيو كيوازيػػلياف ادلغػػر  ادلػػوا يلاعي للّسػػ
و ال يقػ  مكا ػة عػا الّسػلياف العةمػا  كغلػم بالّسلياف العةما ،  كاف ادلوا يلاعي  يػرل   سػو ا ّػ
 .1على ادلل  ال ر سي اف يمعام  معو على ىذا األساس

ل ادّ  ،قػػد1ياسػػة كاالقمصػػادظهػػور اإلصلليػػر علػػى مسػػرح األحػػداث  منا سػػي يف رلػػاؿ السّ  ػػاف      
بػالربم  ،لػويس الرابػ  ععػر يخبيّػة امػ   ّػرة يف عالقاتػو مػ  ادللػ  ال ر سػ بادلوا يلاعي  اف يصاب

يف رسػائلو كاعمػربه  يما تّادؿ الّس ارات كالرسػائ  الدبلوماسػية كرلاملػة ادلػوا يلاعيػ  للملػ  ال ر سػ
ما اعظم ما اصلّم ادلسيطية ما ملػوؾ  ّػار،لكا  ػ  ذلػ    يػ د بالدبلوماسػية ادلغربيػة يا النجػاح 

لربم مػػا  مػػم عػػا اكلئػػ  ادلّعػػوري الدبلوماسػػيي مةػػ  احلػػاج زلمػػد  ػػيم كاألمػػراؿ ابػػا عائعػػة يا بػػا

                                                           
1 و  س. 

1 117،ص   سو. 

4
Henri Rabanit : Moulay ismail ,Louis XIV et la princesse deconti ,in revue FranceMaroc, 

6 Année ,N
o
   62,Janvier 1922, Paris ,p02.      

3
M.L.chantelain :Une Ambassadeur Anglais auprés de Moulay ismail en 1721,in 

revueFrance .Maroc ,Organe du des foires du Maroc comité, N
O
 3,15Mars 1917,p p22,25. 
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 يالّ 8الّسياسػػية ااكركبػػ فالػػّالط ال ر سػػي مػػا حسػػا المػػدبر كالػػدىا  الّسياسػػي كادلعر ػػة الواسػػعة بعػػ ك 
 .7م   ػلققوا النجاح الذم  اف يربم  يو ادلوا يلاعي  م  ال ر سييانّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 : 260، ص بن الشريف المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيلعّد الرملاف با زيداف. 

1 كيمهمػو  يلومػو كالػذم ـ1684جويلية 22بماريخ  نظر الرسالة الا بعةها ادلوا يلاعي  يا ادلل  ال ر سي لويس الراب  ععري
 نظري اع  ادلوا يلاعي  (قد يغّر عالقاتو با اه اإلصللير كاألراضي ادلنخ ضة ) وع، اماـ رجاؿ ديوا و، كيعلمو بمه ّ بالضّ  يها، 

H .de castries:Sources inédites Lhistoire duMaroc ,deuxieme série ,Dynastie Félalienne 

,Archives et Bibliotéques de France ,T II,Paris 1924.pp 434 – 435 – 436 - 437.                       
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 المبحث الجامس:
 .مع إيالة الجزائرالدبلوماسية  ياسية كالسٌ أكجو االختالؼ في عالقتهما 

ياسة كالسّ الدبلوماسية كادلوا يلاعي  العلوم يف رلاؿ  الذىو ادلممّ  لعالقات املد ادلنصور يفّ      
ك ق ادلعييات كادلمغرات ،موفة كسلمل ة ما حي  العك  كادلضم  ييالة اجلرائر، غلد انا ممّاين

  ما ىي اكجو االخمالؼ يف عالقاهتمام  اجلرائر؟،الدكلية يف عصريهما
 ـ: 8751/8061إيالة الجزائر مع  كالمولى إسماعيلعالقات أحمد المنصور -أكال
القلػػػق يف  ػػػاة الـ اػػػرحلمي ارنمػػػي  يرتػػػا بالّسػػػعالقػػػات املػػػد ادلنصػػػور الػػػذىو مػػػ  اجلرائر،مػػػرت      
 يػػػرت عالقػػػات ادلػػػوا يلاعيػػػ  مػػػ  اجلرائػػػر بينمػػػا  ، الـ المػػػاـ كالنهػػػائي يف  ػػػاة اخػػػرلم الّسػػػ ،معينػػػة

 صلملها . بالمناحر كالصراع
 :(الجزائريين الٌسلم معأحمد المنصور) -8

،ارتّ   يهػػا بعالقػػات ممعػػعّة مػػ  ييالػػة اجلرائػػر ععػػريا سػػنةك نصػػور ادلغػػرب زىػػا   سػػة حكػم ادل      
مػػا عػػدا تدخلػػو الوحيػػد يف    ػلػػدث  يهػػا اف ادلنصػػور كاجػػو ييالػػة اجلرائػػر العةما يػػة عسػػكريا ،العةما يػػة

ادلنصور الػذىو    يعرؼ افّ ،،كخالؼ ذل 8ـ8711ىػ/998توات يف اجلنوب الغر  للجرائر يف سنة 
ئر ىػي النقػاط لمي الذم طّ  سياسية ادلنصور م  اجلراكشلا يدل  على ىذا اال اه السّ ،قات  اجلرائريي

 المالية:  
 االستمرار في تبادؿ البع ات كالهدايا:-

ياسػػية بػػاليرؽ السّ  حتػػ  يالّ  حػػ  ادلعػػا   اليارئػػة مػػ  ييالػػة اجلرائػػر العةما يػػة ال تػػيقا ادلنصػػور افّ      
 ،مواجهػػػة عسػػكرية مػػ  العةمػػػا يي ام   كيؽلػػاف ادلنصػػور افّ  ، ظػػرا لقػػوة الدكلػػػة العةما يػػة ،الدبلوماسػػيةك 

اإلىممػػػػػػػاـ سياسػػػػػػػمو اخلارجيػػػػػػػة  ، كلػػػػػػػذل  اعيػػػػػػػى للجا ػػػػػػػم الدبلوماسػػػػػػػي يفكوف م ذلػػػػػػػا ال عػػػػػػػ سػػػػػػي
 منها : ك كا م الّعةات الدبلوماسية كتّادؿ اذلدايا بي الّلديا   تنقي  األ رب،

 ـ:8716للمغرب سنة  (Hassan Veneziano)نزيانوسفارة حسن ف-
ك كػي اكاصػر  ،دلنصػور باال مصػار علػى اعدائػو ارة مػا حػا م اجلرائػر يا هتنئػة اىد م ىذه الّسػ    

 ارة ىػػػدايا قّيمػػػة كقػػػد مللػػػم الّسػػػ ،قيقيكبعػػػ  ركابػػػ  األخػػػوة اإلسػػػالمية بػػػي الّلػػػديا الّعػػػ ،المعػػػاكف
 :بقولوحتدث عنها ال عمايل 

                                                           
1، 229 ص،1جعماربا خركؼ:ادلرج  السابق. 
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فكاف أكلهم كردكا سدتو الشريفة كأبوابو العلية المنيعة رسػوؿ صػاحب الجزائػر القترابػو فبلٌػغ » 
ك زرابػػي مب وثػػة طيط الهنػػد الغربيػػة الشػػكل كالصػػفة دل الهديػػة ككػػاف فيهػػا مػػن فسػػاالرسػػالة كأ

 .8« كطرؼ نفيسة ما يستحسن من أم الو

ية الو د اجلرائرم،كالا كجدت القّوؿ دال عمايل  اف معجّا هب  ما خالؿ ىذا الن  صلّد افّ       
 كاإلسمطساف لدل ادلوا املد ادلنصور.

 ـ:8718س سنة سفارة ع مانية في فا-
 ارة ىػػػو يقنػػػاع  ارة كاحسػػػا ي ادهتػػػا كمنرلمها،ك ػػػاف الغػػػرض مػػػا ىػػػذه الّسػػػا ػػػـر ادلنصػػػور ىػػػذه الّسػػػ    
خلي عا المرامو بمسليم مينا  العرايش لرسّاف ،ىذا ادلينا  اإلسااتيجي الػذم اقلػق دلنصور ب كرة المّ ا

عنػػو لصػػاحلهم كي  ػػد عالقاتػػو بالمنػػازؿ  عنػػدما كعػػد ادلنصػػور األسػػّاف  ةػػرا كخاصػػة  األتػػراؾ العةمػػا يي
 .7كسالمو للسلياف العةما  م  الدكلة العلية يّةاليّ 
 :ـ 8711سفارة الٌشاطبي ك الٌشيظمي  -
 ،اف تّػػى عليهػػا العالقػػات مػػ  الػػدكلميوصػػ  للسػػلياف العةمػػا   كػػرة ينّغػػي حػػرص ادلنصػػور اف ي    

كيعام  ادلغرب علػى ىػذا  ،هبذا األمرلياف يقمن  السّ كغلم اف  ،م ادىا اف ادلغرب ليس ييالة عةما ية
 .1بذل  العةما  ليافالسّ  اقمن ك  للمنصور كيّدك اف ىذا األمر قد حتقق ،األساس
 : ارة قاؿ األ را كعا ىذه السّ      
فلما كردا على خاقاف فرح بهما كل الفرح كضع الشياظمي كالما بليغا أعرب فيو عن فضػل » 

فيػػػو حػػػق أىػػػل البيػػػ  كأطػػػرأ المنصػػػور غايػػػة اإلطػػػراء كحػػػٌض علػػػى إتحػػػاد كلمػػػة  الػػػدكلتين كقػػػرر
 .1« الـ عليو ففرح بذلك خاقاف كأىتز لسماعوذلك على خاقاف يـو السٌ  اإلسالـ كقرأ

 ا بػو مػا لي غا ما    لياف العةما ،بلّ طرؼ السّ  الّعيظمي عندما اسمقّال ماالّعاطو ك  كيّدك افّ        
يكػػوف  ؽلكػػا افّ  كال ،ادلغػػرب مسػػمق  افّ كىػػي ييصػػاؿ  كػػرة للسػػلياف العةمػػا   ،نصػػورادلػػوا املػػد ادل

 ري، للسػػلياف كىػػي مسػػمهلة  ا ػػم تعػػ كر ػػرا ادلّعورػػاف علػػى  كػػرة النسػػم الّعػػ ،تابعػػا للّػػاب العػػايل
 عدييي الكةر.لعةما يي كالسّ ا لرتراؾ

                                                           
149عّد العرير ال عمايل:ادلصدر السابق،ص. 

1،222ص،1جعماربا خركؼ:ادلرج  السابق. 

4 . س ادلرج   

387ر السابق،صزلمد الصغر با احلاج با عّد او الو را : ادلصد. 
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 ـ:8711سنة إلى المغرب سفارة ع مانية -
الّػاب العػايل  بينػو كبػيمػا اجػ  تقويػة العالقػات  ،حتمػ  اذلػدايا ارة للمنصػور جا ت ىذه السّ       

كمػا :» ا جػا  يف الرسػالة كشلػ ،لم الػدائم بػي الّلػديايرسا  الّسػلياف العةما  يف كتدؿ على ربّة السّ 
الػػػذم أنفػػػذه إلػػػى حضػػػرتنا  ةكركد صػػػاحب القسػػػطنطيني ـ8711ىػػػػ/440اتفػػػق فػػػي ىػػػذا التػػػاريخ 

تنػػا المنيفػػة السػػامية خاطبػػا لسػػلمنا كراغبػػا فػػي عقػػد الصػػلح كالمهادنػػة معنػػا متبرعػػا األماميػػة كعتب
حضرتو كجمػع عليػو  جهده بعد أف صدع بو كما بلغنافي بطلب ذلك من عنده كساعيا فيو غاية

 .8... «أىل مملكتو كسائر أرباب دكلتو
ادلنصور، ىي اّف األتراؾ العةمػا يي    ارة العةما ية ألملدكيّدك ما خالؿ الرسالة الا مللمها السّ      

 منهم، حىت ال ينرلق يف حتال، مغر  يسّا  ضدىم. وف ليممه ة ادلنصور كتّديد سلاك و ا وا يسع
 ـ:8714مارس 81 في إلى إسطنبوؿ سفارة أبو الحسن علي التمجركتي-

لم كتوطيػػد لّسػ ا ػم يف ادلغػرب سػػ ارة تر يػة مػا اجػ  يرسػا  ا ـ 8719يف  ػهر مػارس مػا سػنة       
مػػا مػػارس مػػا   ػػس السػػنة  ا ػػم بعةػػة دبلوماسػػية يا الّػػاب العػػايل يقودىػػا ابػػو 81ك يف  ،العالقػػات

كبالّا ما تكوف حػوؿ يرسػا  ،  ي صمم عا ادلهمة الا  ل و هبا ادلنصور الذم احلسا علي الممجرك 
اّعػػوري تػػر يي للمنصػػور يف   ارة يا مػػرا ش مر وقػػةيػػة بػػي الػػدكلمي لمعػػود الّسػػعوامػػ  العالقػػات الودّ 

 .7ـ8798جا  ي 60
 احتراـ المنصور للحدكد الجزائرية:-

الػذم  ،اصػرالبػا اخيػو الةػائر النّ   ػد اجلرائػر يػد العػوف فّ الياف املد ادلنصػور ؼلعػى مػا  اف السّ     
كارػى علػى اّعػوث با ػا اجلرائػر ادلنصػور م كقػد رّحػ ك  ػلصػ  ذلػ ،،رقية للمغػرب ّر يا احلدكد العّ 

رقية للمغػرب مػ  مالحقػة الناصػر عسػكريا عنػد احلػدكد الّعػكاممنػ  عػا ك نم ادلنصور ،مواق و الودية 
بعػ   كألج  القضا  على  رد ابػا اخيػو،1حااما لسيادة اجلرائر  كحسا اجلوار بي الدكلميي اجلرائر

،كقػد عػرب ال عػمايل عػا ذلػ  ائريةاحلػدكد اجلر  علػىيسػممهذ و يف قمػاؿ الناصػر 1ادلنصور يا خضر با ا

                                                           
1 156ينظر الرسالة  املة عند عّد او  نوف :ادلصدر السابق،ص. 

1
Chantal de la vaironne:Op. Ci t ,p397.                                                                              

4 ،236ص،1ج عماربا خركؼ:ادلرج  السابق. 

3 ـ 1605 سػػنة كيف ادلػػرة الةالةػػة،ـ1595 للمػػرة الةا يػػة سػػنة ي  كع ػػ،ـ1589ؿ مػػرة سػػنة تػػوا احلكػػم اكّ  ،ائػػربا ػػوات اجلر  احػػد
نظر ترمجمو عند،حسي با رجم   اكش با ادل ا:ادلصدر السابق،ص ي،1605على يد الّا ا  وسة مصي ى سنة  مات سلنوقا

 .219، 202ابق ،ص ص  الس،ادلرجتاريخ ملوؾ الجزائر. كينظر ايضا ىايدك:45، 44ص 
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إلػػػيكم كسػػػبيال إلػػػى اللحػػػاؽ  و يجعػػػل مػػػركره علػػػى تلػػػك الجهػػػة طريقػػػاا أنٌػػػظنػػػا منٌػػػ إفٌ »:بقولػػػو
 .8«  فلما رأيناه تقاعس عنكم لم نرد إقحامو إال بعد مفاكضتكم كإعالـ مكانكمبجهتكم

 تحالف المنصور مع الجزائريين ضد عمار بن القاضي:-

حػػا م يمػػارة   القاضػػي املػػد بػػا مػػ  اجلرائػػر ضػػد المهديػػد الػػذم احدرػػو عمػػار بػػا كقػػ، ادلنصػػور      
مػا اجػ  المطضػر  " يليػم الةػا "مػ   ،كحتػال ،عندما  رد علػى السػلية العةما يػة يف اجلرائػر7 و و

 رسػػالة ادلنصػػور لّا ػػا اجلرائػػركذلػػذا الغػػرض  مػػم ،1ـ 8791لغػػرك اجلرائػػر سػػنة  زلمملػػة حلملػػة عسػػكرية
 :كالوقوؼ عا م اجلرائر،كشلا جا   يها ،ادلساعدة العسكريةيها  يعرض 

صلة يده بيد الطاغية صاحب إسبانية دٌمػره  ا ما عرفتم من حاؿ ابن القاضي صاحب كوكوأمٌ » 
  ؛كمػػا كػػاف مػػن إرسػػالو إليػػو بالهديػػةاهلل كقػػذؼ بيػػده كبطواغيػػ  الشػػرؾ فػػي بحبوحػػة الهاكيػػة 

رع أسػػماعنا الكريمػػة علػػى ألسػػنة العػػواـ فلػػم نصػػدقو  ىػػذا الجبػػر كػػاف قػػ فيحػػيط بعلمكػػم أفٌ 
يرضػػى أحػػد االنتصػػار بػػالكفر علػػى اإلسػػالـ إلػػى أف جاءنػػا كتػػابكم فػػزاؿ الشػػك  السػػتغرابنا أفٌ 

و إف آنستم من جانب الكفرة دمرىم اهلل عمػارة تنشػأ أك أسػطوال يػـؤ ثم اعلموا أنٌ ]...[ كالريب
 بأنفسػنا كأموالنػا كأجنادنػا موجػودكف لنصػرتكم ناحيتكم كيغشى كاحتجتم إلينا فنحن بحمػد اهلل

 .1« على أتم أىبة كاستعداد

غها ادلنصور للجرائريي خبصػوص اسػمعداده لمقػدّ العػوف ذلػم، كاف يقػ، بقواتػو  الرسالة الا بلّ        
ضػد معػركع ابػا القاضػي الػذم حتػال، مػ  اإلسػّاف لضػرب اجلرائػر كيخػراج األتػراؾ العةمػا يي منهػػا، 

اجلرائػػريي، كمغازلػػة الدكلػػة العةما يػػة سياسػػيا حػػىت  ياسػػية لكسػػم كدّ دخ  ضػػما منػػاكرة ادلنصػػور السّ يػػ
  المهديػد العةمػا  للسػلينة مػازاؿ قائمػا، كىػو دىػا  سياسػي   سػو افّ  يضما جػا ّهم،كىو يضػمر يف

 مىت  عر بالمهديد. اف ادلنصور يلجمه يليو    مرة، 
                                                           

1 260، 259اينظر الرسالة  املة عند، عّد او  نوف: ادلصدر السابق،ص ص. 

1 ملػػد بػػا القاضػػي، عّػػ   و ػػو عنػػد منػػاب  كاد سّاك،كبالسػػ وح العػػرقية جلّػػاؿ جرجػػرة  علػػى بعػػد  ػػا   يلػػوماات مػػا ااسسػػها
نظػػػػػػر عّػػػػػػد الرملػػػػػػاف بػػػػػػا زلمػػػػػػد اجلياليل:ادلرجػػػػػػ  يمػػػػػػارة للمريػػػػػػد مػػػػػػا اإلطػػػػػػالع علػػػػػػى ىػػػػػػذه اإل ،مدينػػػػػػة عػػػػػػي احلمػػػػػػاـ بميػػػػػػرم كزك

 .48،ص3السابق،ج

4  284ينظر رسالة  عمار با القاضي لرسّاف  املة، املد تو يق ادلد :ادلرج  السابق، ص. 

3 كا ظر عا يمارة  و و.144، 143ينظر الرسالة  املة عند عّد او  نوف:ادلصدر السابق،ص صPierre Boyer        : 

révue de LOccidentMusulman et de la in  kouko,les négociations de 1598et 1610et  Espagne

1970,pp25 ,40 .8,
o  

,N Méditerranée 
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 المتمرد: عدـ نصرة الجزائريين لمحمد الشيخ-
بعدما اسمياع ادلنصور اف يقضي على رورة الناصرو الا  ا م قوية جدا،عاش ادلغرب كبا      
،بعد ذل   رد زلمد العيخ عا الذم  م  بالكةر ما الناس،كاسممر سائدا  يو سّ  سنياعوفوالي

العالقات  ا يوحي افّ شللية ما ابيو،إل مكاؾ السّ ك  يقدـ اجلرائريوف يليو دعما عسكريا  ،سلية ابيو
كعا ىذا الممرد كسرة  ،ك حسا اجلوار ،ادلغربية اجلرائرية اكاخر عهد ادلنصور مالم يا السلم الماـ

 ابنو زلمد العيخ قاؿ ا هوؿ ما صو:
قبيح الذات كاألفعاؿ غدارا لمن خدمو  كنصحو  مسرعا إلى الفساد في القينات ... مصرا » 

 .8«...على الجمر كالحشيف
كيف ا موبر كجو ادلنصور  ،كقد مج  حولو اعدا  ابيو  عرب اكالد حسي، كعرب اكالد طلطة      
اللج   ، لمعقم ابنو "زلمد العيخ"،  لم يكا اماـ ابنو ادلممرد يالّ ( ارسا 1666 اظلئة )قوامها  ةملل

اف سليماف يا ليالسّ  ثكدلاكص  مّعو ،7يا يحدل الركايا ليمم القّ  عليو بعد معر ة عني ة
 .1و عدؿ عا األمرا ّ  يسينّوؿ كتلقى اخلرب  كر ىذا األخر يف برك ادلغرب، تمهديّا لسليا و يالّ 

 فشل سياسة احتواءالمغرب:-
ادلغرب دلمملكاهتم يف العماؿ اإل ريقي بالقوة العسكرية مرة  وف ضمّ حاكؿ األتراؾ العةما ي    

ملد  اا يي  علوا يف مسعاىم كظهر  علهم جليا يف عهد كبالدبلوماسية مرات اخرل يال اف العةم
ياسية، كيتقا و للعّة المواز ات الدكلية،كابمناـ  رص و الذم اسمياع منكمو السّ 1عدمادلنصور السّ 

المناقضات بي العدكيا اللدكديا األسّاف كالعةما يي، م القوة العسكرية كادلكا ة الدكلية الا  م  
 غلم باؿ ،كالا  ة كما ىو األحق هبااخلال ي كالية د  صر كادم ادلخازف،يضا ة ياهبا ادلنصور بع

يعيد للمغرب ارلاد الدكلة  الذم حرص افّ  عدمكمنهم املد ادلنصور السّ ، عدييالطي السّ السّ 
 عّاف عاـ 1،حي  كجو رسالة يف ف مق عا يماممو الكربل للمسلميكاإلعال ،اإلسالمية الكربل

،ك ا ة األعياف ما اى   اس، كسائر شلالكو يّعرىم  يها ب ممم ر ا  كال قها يا العّ  ـ8796ىػ/999
 :داف الغر  ،كاسمه  رسالمو بقولوو السّ 

                                                           
1  58رلهوؿ:ادلصدر السابق،ص. 
163   س ادلصدر،ص. 
4 177عرير ساممم يلا:ادلرج  السابق،ص . 
3 114،ص1ينظر عمار با خركؼ:ادلرج  السابق،ج. 
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حمدا هلل الذم شرؼ ملة اإلسالـ كالدكلة القرشػية علػى سػائر الػدكؿ كخصوصػا ىػذه الدكلػة » 
 .8«...الكريمة المقدسة الفاطمية العلوية الحسنية كصدع بأنوار خالفتها النبوية

 مجلة ادلماليػ  كادلػوايل بػالربم م ما،على انّ يا األتراؾ العةما يي عدييالسّ الّسالطي كقد  ظر        
و يف قػػرارة   سػػو  يال ا ّػػ،مػػا اف ادلنصػػور   يصػػرح كغلهػػر بػػذل  عال يػػة خو ػػا كرىّػػة مػػا قػػوة العةمػػا يي

كيف ىػػذا -امػػر ادلػػ مني–كيف رلالسػػو  يمسػػمى بلقػػم اخلال ػػة ،كغلسػػده يف ديوا ػػو ، ػػاف يػػ ما بػػذل 
 :دد ذ ر الممجرك  ما  صوالصّ 

انوا حملوا اإلمػارة كقلػدكا األمػر فػي الحقيقػة اهلل يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر كإف ك إفٌ » ...
نيابػػة كأمانػػة يؤدكنهػػا إلػػى مػػن ىػػو أحػػق بهػػا كأىلهػػا كىػػم موالينػػا ك سػػاداتنا الٌشػػرفاء ملػػوؾ بػػالد 
المغرب الذين شرف  بهم اإلمامة كالجالفة ككل مسػلم ال يقػوؿ عكػس ذلػك كال خالفػو  كقػد 

 .7... «ىو من صحيح قريفالجالفة ال تنعقد إال لمن  أجمع المسلموف على أفٌ 

،خال ػػػػػػة آؿ عةمػػػػػػاف  قػػػػػػد ا كػػػػػػر علػػػػػػي بػػػػػػا زلمػػػػػػد الممجػػػػػػرك  يف ىػػػػػػذا الػػػػػػن  بصػػػػػػريمم العّارة     
عديي و غلػػػػػػػم علػػػػػػػى األتػػػػػػػراؾ العةمػػػػػػػا يي تسػػػػػػػليم اخلال ػػػػػػػة يا األ ػػػػػػػراؼ الّسػػػػػػػللمسػػػػػػػلمي،كذ ر ا ّػػػػػػػ

  بادلغرب،بإعمّارىم ما قريش كىم اكا هبا. 

 :ف الغربيوداالسٌ بالد توجو المنصور نحو -

با ػاه  ػرؽ حػدكد ادلغػرب،  ػإّف املػد ادلنصػور الّسػعدم توجػو   ػإذا  ػاف ادلػوا يلاعيػ  قػد بػرا      
الداخليػػػة كاخلارجيػػػة تسػػػمقر،  ّػػػدا ادلنصػػػور ي كػػػر يف  واخػػػذت اكضػػػاعالّسػػػوداف الغػػػر  بعػػػدما  بػػػالد 

مػػػة يف ايسػػػاتيجية ىيف مواقػػػ   اساسػػػها الممر ػػػرالموسػػػ  بػػػرب ي ريقيػػػا  رسػػػم لن سػػػو سياسػػػة توسػػػعية 
ـ 8711/ىػػ998 لمػي عسػكريمي علػى تػوات كتكػوراريا سػنةمم قػاـ  ي يػالؽ،جرا  غلعلها  قية الصّ 
ك ػػاف  ،ا  عّػػد او زلمػػد بػػا بر ػػة، ك ا  العّػػاس املػػد بػػا احلػػداد العمػػرم  قػػد اسػػمدعى  ػػ  مػػا،

ادلنػاطق الصػطراكية كمشػاؿ حتكم ادلنصور يف اىػم اليػرؽ المجاريػة الػا تػرب  بػي  الغرض ما ذل   لو

                                                           
11. كينظر عمار با خركؼ:ادلرج  السابق،ج134، 131: ادلصدر السابق،ص ص عّد العرير ال عمايل، 
1 154:ادلصدر السابق، ص علي با زلمد الممكرك. 
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قيػػػػ  اليريػػػػق علػػػػى األتػػػػراؾ يف اجلرائػػػػر يذا مػػػػا  كػػػػركا يف الموجػػػػو ضلػػػػو بػػػػر  ي ريقيػػػػا كبػػػػالد ك 8ي ريقيػػػػا
علػػى الػػدكا    ك  يم قػػوا ،عليػػة ىػػذه العمليػػة العسػكريةاكقػػد اخملػػ، ادل رخػػوف كالّػاحةوف يف 7الّسػوداف

كعػر ىػذه اىنػاؾ مػا  فّ اماد عّػد القػادر العا يػة سػاأل  ػرل ،ودافملد ادلنصور لغرك الّسػاالا  جعم 
 ا صػرؼ اجلػيش ادلغػر  كتصػري،يا  ظرة ادلنصػور يكعرىا اكىناؾ ما  ،قمصاديةيسّاب اا ياحلملة 
حػىت ال يعػكلوف عليػو خيػرا ك  ،حىت يمخل  ما ضغوطهم كتيلعاهتم ،وداف الغر ضلو برك السّ قوتو 

لوجػػود قػػوتي   هػػا،ف يقػػدـ عليادلغػػرب ال ؽلكػػا للمنصػػور  ظػػار اجلػػيش لغػػركة يف مشػػاؿ ااصػػرؼ  فّ ألك 
دا مػػػدل رؽ ك ىػػػو يعػػػرؼ جيّػػػالعةما يػػػة يف الّعػػػ الدكلػػػةماؿ ك االسػػػّا ية يف الّعػػػ ّرتػػػي ىػػػي الدكلػػػة 

رقيػق  ا ػا يعػغالف بػاؿ ّسوداف  ما ذىػم ك البالد خرات  يضا ة يا افّ 1رارة ىذيا القوتييخيورة 
ك مػنهم املػد ادلنصػور الػذم اسػم اد مػا مللمػو علػى  ،ذلػ  العهػدطي سػالادلهممي بالةرا  ما ملوؾ 

 1الّسوداف اسم ادة اقمصادية  ّرة، ك قد عرؼ بالذىو بسّم ذىم الّسوداف كتربهبالد 

 :المولى إسماعيل ) قتاؿ الجزائريين ( -1

رلملهػػػا يتسػػػمم  ػػػاة حكمػػػو يف  ،حكػػػم ادلػػػوا يلاعيػػػ  ادلغػػػرب مػػػدة تريػػػد عػػػا اخلمسػػػي سػػػنة     
يعمقػد اف األتػراؾ يف  ػاف ادلوا يلاعي    كيعود ذل  يا افّ  ،بالصراع كالموتر كالقماؿ ضد ييالة اجلرائر

ال وضػػػى كعػػػدـ  دعمهػػػم للطر ػػػات ادلسػػػلطة الداخليػػػة،بغرض بػػػ ّ  اجلرائػػػر يكنػػػوف لػػػو العػػػدا  بسػػػّم
تػػػراؾ يف  اجلرائػػػر اإلسػػػمقرار داخػػػ  ادلغػػػرب،ك بوجػػػود حر ػػػات  ػػػرد تسػػػعى يا اإلسػػػم ادة مػػػا دعػػػم األ

ك"ا  حسػوف السػماليل" يف درعػة م  ،" اخلضر بيالف" "كآؿ النقسيس" بميواف كالدالئيي يف سػال
،كبالمػػايل ي ػػمه  7"املػػد بػػا زلػػرز" ك"احلػػراف" كابػػا السػػلياف "زلمػػد العػػا " يف مػػرا ش كتاركدا ػػم 

المسػػػاى  مػػػ  ميػػػام  األتػػػراؾ يف ادلػػػوا يلاعيػػػ  مػػػ  األتػػػراؾ يف اجلرائػػػر سياسػػػة القػػػوة كالعنػػػ، كعػػػدـ 
 . 0اجلرائر ما ضم ام  رب ما ارض ادلغرب  ما يعمقد

                                                           

F.Braudel: La Méditerranée ,Léspace et l histoire ,Editeur flammarion 1985,T1 ,P166.
 1 

1 141رج  السابق،ص : ادل  ّر عّد الكّر. 
4 " :167،عدد رللة دعوة احلق ادلغربية،يف أحمد المنصور الذىبي قوؿ على قوؿ"ا ظر عّد القادر العا ية. 
3 . س ادلرج   
4 :جامعػػة مػػوالم علػػػي بعػػػض جوانػػب الٌسياسػػة الدكليػػػة للسػػلطاف مػػػوالم إسػػماعيل مؤسػػػس الدكلػػة العلويػػػةاملػػد األزمػػي،

 .174الدكرة األكا ،ادلملكة ادلغربية،كزارة الةقا ة، ص العري، اخلري ية،اعماؿ
5 :264،عػػػػػػػدد رللػػػػػػػة دعػػػػػػػوة احلق،يف "ياسػػػػػػػة الجارجيػػػػػػػة للمملكػػػػػػػة المغربيػػػػػػػة إزاء الع مػػػػػػػانيينالسٌ "عّػػػػػػػد اذلػػػػػػػادم المػػػػػػػازم ،

 .80ص ـ،1987ا ري ،مام،
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د احلمػػػالت العسػػػكرية القويػػػة علػػػى احلػػػدكد ش اجليػػػوش كجػػػرّ جػػػيّ ادلػػػوا يلاعيػػػ   صلػػػد افّ  كلػػػذل      
داف"  ابنػػو "زيػػالغربيػػة للجرائر، ػػا ا علػػى حػػدكد اإليالػػة اجلرائريػػة،الغارات ادلممالية،خاصػػة عنػػد مػػا عػػّي 

حا ما على اجلهة العرقية، ك اصيدـ م  اجلرائػريي يف العديػد مػا ادلواقػ  كادلعػارؾ خػرج يف معظمهػا 
كقعػػػة ادلعػػػارع حيػػػ   ك 8ـ8051ىػػػػ/ 8619منهرمػػػا، كمنهػػػا موقعػػػة الكويعػػػة يف الغػػػرب اجلرائػػػرم سػػػنة 

م  7ـ8097/ ىػػػػ8861سػػنة تلمسػػافالمقػػى اجلمعػػاف يف مكػػاف يسػػمى ادلعػػارع علػػػى نػػر ملويػػة  ػػرؽ 
 . 1جلديويةا موقعة

 :ـ8047 ونسيينحالف مع التٌ التٌ  -

 "الةػػػػػا  زلمػػػػػد"حػػػػػاكؿ ادلػػػػػوا يلاعيػػػػػ  عقػػػػػد حتػػػػػال، ضػػػػػد اجلرائػػػػػريي بدايػػػػػة مػػػػػ  بػػػػػام تػػػػػو س     
ك لمػػػة بوبالػػػة تعػػػ  يف  8091/8567سػػػنة   "بّوبالػػػة"ادللقػػػم  "مػػػراد الةالػػػ "الّػػػام  م 8011/8097

 ،ىػذا المطػال، الػذم كردت7وجو ىذا األخر يا قسػنيينة كحاصػرىا،حي  ت1ي،اللغة الا ية السّ 
 8،يا ادللػػػ  ال ر سػػػي بمػػػاريخـ(8097ـ/8019)هبػػػا الػػػدام  ػػعّافي ػػارات عنػػػو يف الرسػػػالة الػػا بعػػػ  

و سػػػيطقق النصػػػر علػػػى اجلرائػػػريي بإبمنػػػاـ  رصػػػة اكضػػػاع يعمقػػػد ادلػػػوا يلاعيػػػ  ا ّػػػ،0ـ8091سػػػّممرب 
 عػػرض علػػى ادللػػ  ال ر سػػي ادلصػػاىرة لكػػا  ،عػػا قػػوة اخػػرل لجنت ػػاؽ معهػػااجلرائػػر الداخليػػة، ّط  

تمطػػػال، معػػػو  ، كال ؽلكػػػا افّ 5لم ادلئػػػوم ر سػػػا يف ىػػػذه ال ػػػاة قػػػد امضػػػم مػػػ  اجلرائػػػر معاىػػػدة الّسػػػ
                                                           

1  الٌترجماف المعرب عن لريا : . كينظر  ذل  ابو القاسم املد ا711، ص 1ك  7،ج 1حسي م  س: ادلرج  السابق، م
 .17صدكؿ المشرؽ كالمغرب 

1 قصػد يمضػا  اذلد ػة مػ   ،بعػ  ال قيػو زلمػد الييػم ال اسػي مػ  ك ػد ىػاـ للجرائػر،ىرؽلة ادلػوا يلاعيػ  يف معر ػة ادلعػارع  يرر
ىػذه عػا ،ك طةالّصػ عػااخلػرب عػار  افّ   يمػا بعػد، ليمّػي ،اعضػا  ىػذه السػ ارة انػم قملػوا مليعػا عااألتراؾ يف اجلرائر، كقد ا ي  

 . 200،صادلرج  السابقنظر لي ي برك نصاؿ: يالعخصية 

4 بلدية اكالد ما اجلنوب ك  ،ما الغرب مدينة احلماد ةك  ،تق  مدينة اجلديوية برب اجلرائر يف كس  يقليم بليراف،ػلدىا كاد رىيو
 يعيش، كما العماؿ بلدية احلمرم يف مكاف يسمى زبوجة العرب.

3 .ا ظر ادلوسوعة احلرة 

4 206،ص3عّد الرملاف با زلمد اجلياليل:ادلرج  السابق،ج. 

6
Eugene blantet:Opcit,p415. 

6 ـ ،عر م بالسلم ادلئوم،جا ت بعد اف  علم احلملة العسػكرية 1689سّممرب  24ىي معاىدة ابرممها  ر سا م  اجلرائر يف
اجلرائر،حيػ  كجػد ادللػ  ال ر سػي لػويس الرابػ  ععػر   سػو عػاجرا عػا المصػدم للّطريػة الا  نها األمراؿ دكسام على مدينػة 

اجلرائريػػة كعػػا  ػػويا احلػػرب،  مه بريمػػم ىػػذه ادلعاىػػدة لاسػػي السػػالـ بػػي الّلػػديا، تضػػمنم يحػػدل كرالرػػي بنػػدا،ينظر زلمػػد بػػا 
حلػػدي  ،بػػر منعػػػورة، قسػػم العلػػػـو ،مػػذ رة ماجسػػمر يف المػػػاريخ اـ1756-1659عالقػػات الجزائػػػر مػػع فرنسػػػا /سػػعيدات:

 .1111،71-1111 اإل سا ية،جامعة برداية 
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و سػيي اجػدل كا ةػر المطػال، مػ  المّ  ،  ػمهدرؾ افّ لم ادلمضػاة بينهمػاك ػق معاىػدة الّسػلضرب اجلرائر 
، مهت ق معهم كحدد الير اف كقما للهجػـو علػى يي  اقموف على اجلرائريي  ةراو سلمّ ا افّ ك   عا خاصة 

و سيي،  هػرمهم م توجػو قماؿ المّ  " عّاف"كبغية ي عالو قرر الدام علم اجلرائريوف باإلت اؽ،،8اجلرائر
،عػيش "بويػا  ػراز"يا الناحية الغربية،  علػم ادلػوا يلاعيػ  بػاألمر  مطػرؾ بقواتػو مػدعيا تمهديػم قّيلػة 

تعػػػداده اربعػػػة ععػػػر الػػػ، جنػػػدم مػػػا ادلعػػػاة، ك ا يػػػة آالؼ  ارس،ك ػػػاف األسػػػرل الػػػذيا اسػػػرىم مػػػا 
،كلػدل كصػولو يا كجػدة علػم بقػدـك اجلػيش اجلرائػرم  عػاد العػرايش كادلهديػة غلػركف ادلد عيةمسيطيي 

اب  كّػػده خسػػائر مسػػمغال ي ػػمغالو باإل سػػط ،منسػػطّا يا بػػالده كاسػػممر اجلػػيش اجلرائػػرم يالحقػػو
 . 7اصركه عند نر ملوية ،كطاردكه حىت اسوار  اسحجسيمة بعدما 

 طلب الٌصلح من الجزائريين:-

يا ىػػػػرائم  السػػػػلياف ادلغػػػػر تعػػػػرض خالذلػػػػا ،ي ػػػػمّد الصػػػػراع بػػػػي ادلػػػػوا يلاعيػػػػ  كييالػػػػة اجلرائر      
مػػا  ػػهر ذم  ػػػق8098/ ىػػػ8861لم مػػ  اجلرائػػر   ػػي سػػنة ، د عػػم بػػو يا طلػػم الّسػػعسػػكرية  ّػػرة

بعػػ  ادلػػوا يلاعيػػ  سػػ ارة  يا اكجػػاؽ اجلرائػػر تضػػم حػػوايل مائػػة كععػػركف رجػػال مػػنهم ابنػػو  ،القعػػدة
، كالكةػػر مػػا رجػػاؿ الػػديا ليلػػم السػػلم مػػا اجلرائػػريي كينػػا  سػػّ  ،كم ا ادلملكػػةادلػػوا عّػػد ادللػػ 

كبحلػػػػػػوؿ سػػػػػػنة »بقولػػػػػػو:  كقػػػػػػد ذ ػػػػػػر الناصػػػػػػرم ذلػػػػػػ1العػػػػػػدا  كالمػػػػػػوتر الدبلوماسػػػػػػي بػػػػػػي الّلػػػػػػديا
بعػػث السػػلطاف الع مػػاني مصػػطفى سػػفارة للمػػولى إسػػماعيل مكونػػة مػػن عشػػرة  ـ8040ىػػػ/8861

كيف 1«ككاف من بينهم الفقيو المحجوب الحضػرم  رجاؿ مكلفة بإبراـ الصلح مع أىل الجزائر
ة ثػػم دخلػػ  سػػنة ثمػػاف كمائػة كألػػف ففػػي يػػـو عرفػػة منهػػا قػػدـ عشػػر » دد قػاؿ الناصػػرم:ىػذا الّصػػ

لطاف مصػػػػطفى بػػػػن محمػػػػد الع مػػػػاني صػػػػاحب رجػػػػاؿ مػػػػن إصػػػػطنبوؿ كمعهػػػػم كتػػػػاب مػػػػن الٌسػػػػ
القسطنطنية العظمى إلى السلطاف المولى إسماعيل يندبو إلى الصلح مع أىل الجزائػر فأنتػدب 

 .7«...رحمو اهلل كأمت ل

                                                           
1440،ص2ساممم يلا:ادلرج  السابق ،ج  . 

1441،صادلرج    س  . 
4

A. de voux :Tachrifat recueil de Notes Historiques sur Làdministration de Lancienne 

Régence d alger ,impremerie du gouvernement Alger ,1852 , p 10 .                 
3  ابو الصوف اوجوب احلضرم احد ادبا  ك قها  اجلرائر كيّدك ا و ما  ماب الديواف الا ي باإليالة اجلرائرية،ا مدب لكمابة

 .رسالة الصلمم بي اجلرائريي كادلوا يلاعي 
4 76،ص 6ادلرج  السابق،ج:ابو العّاس املد با خالد الناصرم. 
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لمم علػػى ، قػػد جػػنمم للسػػلم مػػ  اجلرائػػريي ك ّضػػ  الّصػػيلاعيػػ  طسػػم مػػا اكرده الناصػػرم  ػػإّف ادلػػوا 
 ـ(.1613- 1664الةا ) ادلواجهة العسكرية بيلم ما الّسلياف العةما  مصي ى

 :توجو المولى إسماعيل نحو شرؽ المغرب -

 قاتػ   ،خرج ابا السلياف ادلوا زيداف بازيا  احية تلمسػاف ،ـ8097ىػ/8860سنة  ما كيف الربي     
ينػذر اف الصػلمم  شلػا ،بػي ابيػو كاجلرائػريي بالربم ما سرياف ميةاؽ الصػلمم ،الاؾ كنم األمواؿ كرج 

رؽ بينهما قد سق ، كا مدت ىجمات ادلوا زيداف على اجلرائريي عندما عينو ابوه حا ما على العّ 
تلمسػػاف، حػىت كصػػ  يا مدينػػة  عػػرد الكةػػر مػا قّائػػ   احيػة ، كػاف يغػػر علػى رعايػػا اإليالػة اجلرائرية

كاخػػذ مػػا  يهػػا مػػا ا ر ػػة، كقػػد كصػػلم اخّػػاره يا "عةمػػاف بػػام"، هامجها كنػػم دار امرىػػا معسػػكر
السػػلياف عرلػػو بسػّم ي مها ػو دلعاىػػدة الصػلمم الػا كا ػػق عليهػا مػ  ابيػو ادلػوا يلاعيػػ   غضػم عنػو ك 

  ي سػػػػنة ،كييالػػػػة اجلرائػػػػر علػػػػى ا ػػػػدىا كاسػػػػممرت ادلواجهػػػػة بػػػػي ادلػػػػوا يلاعيػػػػ 8العةمػػػا  مصػػػػي ى
فيهػا غػزا السػلطاف بػالد الشػرؽ  ىػػ8881ثم دخل  سنة » :ذ ر الناصرم ما صػو ـ8566ىػ/8887

كبيػػػنهم بسػػػبب غػػػارات المػػػولى زيػػػداف  ككػػػاف بينػػػو   الصػػػلح الػػػذم ذإلنقػػػا  ارب التػػػرؾ بهػػػاحػػػك 
لطاف مػػن كجهتػػو ىػػذه ىلػػك مػػن جنػػده أثنػػاء الطريػػق عػػدد كبيػػر مػػن دمػػة كلمػػا قفػػل الٌسػػالمتق

 .7... «العطف

 اإلعتراؼ بمعاىدة الحدكد: -

د عػػم بػػو اف يعػػاؼ ،رائػػريي يا ىػػرائم عسػػكرية  ّرةتعػػرض ادلػػوا يلاعيػػ  يف مواجهمػػو مػػ  اجل    
ؿ م اخيػو ادلػػوا عهػد اخيػػو ادلػوا زلمػد األكّ  ،ادلمضػاة يفعمليػا اعاىػدة رسػم احلػدكد مػػ  ييالػة اجلرائر

 الظػركؼ السياسػػية كالعسػػكرية هبػػا،لكا ادلػػوا يلاعيػ  تنكػػر لملػ  ادلعاىػػدة ك  يعػاؼ افّ  الر ػيد يالّ 
كقػد اعيػى العهػود ،1احلػدكد اعاىػدة قػد اجربتػو علػى اإلعػااؼ،مػ  ييالػة اجلرائر الا طّعم عالقاتػو

زلقػق  مػاب  اكالػا يعممػدى1ارؼلية الا ركاىػا ادلػ رخ ال ر سػي ليػوف  اليّػاركاحلادرة الم،كادلواريق لذل 
                                                           

1 81، 78ص ،7  س ادلرج ،ج. 

1 98،ص 6،ج  سو.  

4 41صالترجماف المعرب عن دكؿ المشرؽ كالمغرب ابو القاسم املد الريا :ينظر. 
3

L éon Galibert: Op.cit. ,p234. 

  ecembre 1906 , p79,d IX ,volR. A. M    ينظر                كعا ىذا الصلمم بي ادلوا يلاعي  كاإليالة اجلرائرية 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1664
https://ar.wikipedia.org/wiki/1704
https://ar.wikipedia.org/wiki/1704


-181- 

 

 

الصػػػػػػػلمم مػػػػػػػ   خيمػػػػػػػةعنػػػػػػػدما ذ ػػػػػػػر يسمسػػػػػػػالـ كرضػػػػػػػوخ ادلػػػػػػػوا يلاعيػػػػػػػ  عنػػػػػػػد  "ط ػػػػػػػة ادلرضػػػػػػػيةالمّ "
 ين يها اإلخوة ادلغاربة مجلة كت صيال .ك ،اجلرائريي

األمػػػر اليعػػػدك اف  خػػػر ؟اـ افّ  هػػػ   ػػػاف  عػػػال لليػػػر ي اطماعػػػا توسػػػعية يف اراضػػػي اليػػػرؼ ا        
 ظاىر األمر اف برض اتراؾ اجلرائػر كادلػوا يلاعيػ   ػاف ،8 يكوف رلرد خالؼ حوؿ رسم احلدكد ؟

كحىت كيف صػػمّم احلػػدي  عػػا كجػػود  ،كضػػماف اإلسػػمقرار علػػى جا ّيهمػػا ،ينطصػػر يف تػػمهمي حػػدكدعلا
 جػررك  مػدهػي منيقػة  سػمقرار كالاحػاؿ اإل ـبعػد تمميرّائ  قالتل    إفّ ،اطماع توسعية لدل اجلا ّي

 ػػػاف   ،العديػػػد مػػػا ملػػػالت ادلػػػوا يلاعيػػػ  علػػػى  ػػػرؽ ادلغػػػرب لػػػذل  صلػػػد افّ ،7بػػػي اجلرائػػػر كادلغػػػرب
ا ةػر   ظػرا دلناصػرهتم كمسػايرهتم لرتػراؾ يف اجلرائػر ،كبػ  عػامر ،برضها راا تمهديم قّائ  ب  ير اسػا
بػوادم الما نػة   -ادلغػرب ك اجلرائػر-يلمػراـ  ػال اليػر ي ،لكا ربػم شلا  اف موجها ضد األتػراؾ ا  سػهم

كيػرل ، كالريّػة ينظػر لنخػر بعػي احلػذر ،ظ     كاحػد منهمػا  قد ،بي الّلدياطّيعي  اص   طد 
، ك ػػ  كبالّػػا ما ا ػػم الػػمهم تمّػػادؿ بينهمػػا ،يهػػدد يسػػمقرار ييالمػػو ؽلكػػا افّ  الػػذم  يػػو اخليػػر الكػػاما

 .1رؼ اك ذاؾبي رعايا ىذا اليّ  ،ال منةالقّائ  على يرارة طرؼ ػلرض 

 كمما تقدـ يمكن القوؿ:

اإلسػػػّاف كالعةمػػػا يي   ظهػػػورحتػػػوالت  ػػػربل منهػػا  القػػػرف السػػػادس ععػػر، ػػهد عصػػػر املػػػد ادلنصػػور -
،م األحػػػػداث الػػػػا  ػػػػهدهتا اركبػػػػا ب عػػػػ  تػػػػدعيات عظيممػػػػي يف احلػػػػوض الغػػػػر  للمموسػػػػ  قػػػػوتي 

معر ػػػة رت رلػػػرل األحػػػداث يف ادلنيقػػػة كىػػػي ارؾ  ػػػربل بػػػاإلصػػػالح الػػػدي  ، مػػػا عػػػرؼ العصػػػر معػػػ
 ـ .8751كمعر ة كادم ادلخازف سنة  ـ8758ليّا م سنة 

بػمه وؿ صلػػم يسػػّا يا كبػػركز  ر سػػا   ،عصػػر ادلػػوا يلاعيػػ كعلػػا اتسػم القػػرف السػػاب  ععػػر كالةػػاما ععػر -
ّػػ  طػػارؽ كادلعمػػورة  س الرابػػ  ععػػر يضػػا ة يا تواجػػد اإلصلليػػر يف جي دكلػػة قويػػة يف عهػػد ملكهػػا لػػو 

                                                           
1 :رللػػة دار ،يف "الضػػغوط الع مانيػػة كأثرىػػا علػػى تحريػػر ال غػػور المحتلػػة بػػالمغرب مػػن خػػالؿ حالػػة طنجػػة"زلمػػد ادلنصػػور

 .28ـ،ص1985، طنجة ادلغرب 5،السنة الةا ية،عدد النيابة،رللة  صلية كرائقية دراسية تعم  بماريخ ادلغرب

1 81- 78،ص ص6ادلرج  السابق،ج:اصرمابو العّاس املد با خالد الن 

4  81- 78،ص ص6،ج  س ادلرج. 

 

 

 

 



-182- 

 

 

ك ير العصػػػػر بإ ػػػػمداد القرصػػػػنة كالقرصػػػػنة ادلضػػػػادة يف الّطػػػػر نا سػػػػي لسياسػػػػة  ر سػػػػا يف ادلنيقػػػػة،م 
 األبي  ادلموس .

يف رسػػػائلو  لمػػػات لػػػذىو بقػػػوة اللغػػػة كرصػػػا ة األسلوب،كاسػػػمعماؿ  يػػػرت رسػػػائ  املػػػد ادلنصػػػور ا-
 الرموز السرية اك الع رة. عماؿ،كيسمسمخدامو دلصيلمم اخلادـ اك الرسوؿعةما ية ،كا

يتص م رسائ  ادلوا يلاعي  يف عمومها بض  اللغة كر ا ػة األسػلوب كيسػمخداـ مصػيلمم خػدؽلنا -
 األ رب األعر كاسمعماؿ ص ة اليابية يف مراسالتو م  اإلسّاف خاصة.

ور اف  ا ػػم عالقػػات املػػد ادلنصػػور الػػذىو مػػ  يسػػّا يا تمميػػر بالسػػالـ احلػػذر كاسػػمياع املػػد ادلنصػػ-
،ك ػاف يمطػاؼ مػ   يلػم الةػا  كالمسػوي، يف قضػية مينػا  العرايش ؽلارس م  يسّا يا سياسػة ادلماطلػة

 ضد العةما يي يذا يقمضم مصلطمو ذل .

مارسػػها  يػرت عالقػات ادلػػوا يلاعيػ  مػ  يسػػّا يا بالصػراع كالمػػوتر كادلواجهػة ادلسػلطة كىػػي سياسػة -
ملػػة كا مراعهػػا مػػا اإلسػػّاف الػػا  قػػدت قوهتػػا العسػػكرية م المعػػدد ادلػػوا يلاعيػػ  يف حتريػػر الةغػػور او

 الدبلوماسي كالسياسي يف حترير األسرل.

 ا م عالقات املد ادلنصور الدبلوماسية م   ر سا يف بداياهتا  ك  تكا عميقة اجلػذكر بإعمّػار اف -
  ر سا يف القرف السادس ععر  ا م تسعى لاتيم بيمها الداخلي.

وا يلاعي  اف تكوف عالقاتو م   ر سا يف عهد لويس الراب  ععػر قويػة كممينػة  تػدؿ علػى  ض  ادل-
ذلػػػ  الّعةػػػات الدبلوماسػػػية الكةػػػػرة بػػػي الّلػػػديا ألف ادلػػػػوا يلاعيػػػ   ػػػاف يسػػػػعى مػػػا خػػػالؿ ىػػػػذه 

سػّمة لويس الراب  ععر حتال ا يساتيجيا دلسػاعدتو يف حتريػر الةغػور اوملػة خاصػة اف يقيم م   العالقات
 كمليلة.

يواجػػػو  يهػػػا ييالػػػة يرتػػّ  املػػػد ادلنصػػػور الػػػذىو مػػػ  ييالػػػة اجلرائػػػر بعالقػػػات سػػػلمية علػػػى العمػػػـو ك   -
،اف غلنم بالده زلاكالت الضم ياسي  ّر كحنكة دبلوماسية  ائقة،كاسمياع بدىا  ساجلرائر عسكريا

 .ما طرؼ اإلمرباطورية العةما ية الا  ا م اطماعها يف ادلغرب ظاىرة

عر ػػم عالقػػات ادلػػوا يلاعيػػ  مػػ  ييالػػة اجلرائػػر بالمنػػاحر كادلواجهػػة العسػػكرية علػػى احلػػدكد العػػرقية -
  .راج األتراؾ العةما ييحللمغرب بسّم سياسة ادلوا يلاعي  الموسعية كربّمو العديدة يف ي



-183- 

 

 

الّسػعدم كادلػوا بػي املػد ادلنصػور   إذا  نم قد تمّعم بالم صي  اإلخمال ات كالمناقضػات ادلوجػودة
 يلاعي  العلوم يف سياسمهما كدبلوماسيمهما يف المعام  م     ما يسّا يا ك ر سا كاجلرائر.

شػػػابو كمػػػواطن اإلتفػػػاؽ بػػػين أحمػػػد المنصػػػور كالمػػػولى إسػػػماعيل فػػػي فمػػػا ىػػػي أكجػػػو التٌ        
بػػيض ياسػػي كالدبلوماسػػي مػػع القػػول المجػػاكرة لهمػػا فػػي الحػػوض الغربػػي للبحػػر األالمجػػاؿ السٌ 
 المتوسط؟



 

 

 

 

مع دكؿ الحوض الغربي للبحر األبيض  السياسة كالدبلوماسيةفي   جوانب التشابو
 المتوسط.
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 تمهيد

يت قم سياسة كدبلوماسية    ما السليا ي املد ادلنصور الذىو كادلوا يلاعي  العلوم، يف      
م  دكؿ ض ا  طّعم مسرهتما السياسية،كعالقاهتما الدبلوماسية ،لة ما اخلصائ  كادلميراتمج

 اذ ر منها: الّطر األبي  ادلموس 

 :إخفاقهما في تحرير كل ال غور المحتلة -1

ما اإلحػمالؿ كمليلة  كيلاعي  العلوم يف حترير مدينة سّمة ،عدم ع     ما املد ادلنصور السّ     
ياسػػية حينػػا كباسػػمعماؿ القػػوة العسػػكرية يف احيا ػػا بػػالربم مػػا اوػػاكالت الدبلوماسػػية كالسّ  ،اإلسػػّا 
مجػادل الةا يػة 87يا يػـو اخلمػيس  مدينػة سػمّةكيعود يحػمالؿ ، خاصة يف عهد ادلػوا يلاعيػ ،اخرل
ه  كا ػم ىػذ "جػاف األكؿ"عيش ضخم يقوده ملػ  الربتغػاؿ  ـ8187اكت 78ىػ ادلوا ق لػػػػ 181سنة 

قامػػػم هبػػػا ادلسػػػيطية يف بػػػرب العػػػا   ،اكؿ زلاكلػػػة يسػػػمعمارية ،ليّية اذلائلػػػة علػػػى ادلغػػػرباحلملػػػة الّصػػػ
 ا ألف سّمة ىػي ادلرسػى الػا اقلعػم منػو الّسػ،ؿ زلاكلة توسعية حققمها شللكة الربتغاؿكاكّ  ،اإلسالمي

كاعمػػربكه ي مقامػػا  ة،عنػػد يحػػمالؿ سػػّم كقػػد عمػػم ال رحػػة العػػا  ادلسػػيطي،8اإلسػػالمية ل ػػممم األ ػػدلس
العػػيخ "رضػػواف بػػا عّػػد او كقػػد ا كػػر الكةػػر مػػا العلمػػا  كمػػنهم  ،رؽلسػػقوط القسػػنيييينية يف الّعػػ

تقاعسػو لعػدـ ي مهػاز ال رصػة لمطريػر  ،عيػد  صػر كادم ادلخػازفعلى املد ادلنصػور ب  7اجلنوم ال اسي"
 :1كشلا جا   يها  ّع  لو رسالة ػلضو على ذل ،ادلدف ادلغربية كعلى راسها سّمة

لػػو كصػػحبو كسػػلم تسػػليما   كصػػلى اهلل علػػى سػػيدنا محمػػد كعلػػى آبسػػم اهلل الػػرحمن الػػرحيم»
عبػاس بػن موالينػا   من عبد اهلل رضواف بن عبد اهلل إلى أمير المؤمنين السلطاف أبي الالحمد اهلل

لرعيتكم مػن انتهػاز    كىو ما ظهر كإلى ىذا فاهلل  اهلل في الحـز كإمضاء العـزكسادتنا الشرفاء
ىػػذه الفرصػػة الممكنػػػة فػػي ىػػذا الوقػػػ  مػػن الحركػػة لمػػػدائن الكفػػار التػػي ىػػػي طنجػػة ك سػػػبتة 

                                                           
1:عػػػػػدد ـ د حيف ،يف "أدل إلػػػػػى موقعػػػػػة كادم المجػػػػػازف ذملل غػػػػػور المغربيػػػػػة الػػػػػ البرتغػػػػػاليينإحػػػػػتالؿ "زلمػػػػػد ال اسػػػػػي ،

 .21،ص8،1978خاص،عدد
1  ىػػ ب اس،عاصػر كقعػة كادم ادلخػازف، 881عػاـ ىػػ كتػويف811ا  الرضى رضواف با عّد او اجلنوم ال اسي كلد عػاـ العيخ

،ادليّعػػة السػػل ية، القػػاىرة  شػػجرة النػػور الزكيػػة فػػي طبقػػات المالكيػػةللمريػػد مػػا اإلطػػالع، ينظػػر عنػػو  زلمػػد بػػا زلمػػد سللػػوؼ: 
 .175ىػ، ص 1438

4 41، ص 7عدد ـ،1867،ادلغرب  اكت ـ د ح"، يف كثيقتاف جديدتاف عن ذيوؿ موقعة كادم المجازف9 " زلمد ادلنو. 
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–كخػػزم كخػػذالف بمػػا أمكػػن اهلل مػػنهم  كال أظػػن كأصػػيال؛ فػػإنٌهم فػػي ىػػذه السػػاعة فػػي دىػػف
 .8«نحتاج أف نذكركم بو  ىذا يجفى عليكم حتىم ل  –نصركم اهلل

ػ  ريد امن دلنصور   يسمي    ا       ش اجليػوش الضػخمة يّ مللة عسكرية لمطرير سػّمة، ك ضػ  اف غل 
مػػا اإلسػػّاف بعػػدما  بسػػّم  و ػػو الػػدائموداف الغر ،الّسػػبػػالد كيمطمػػ  خسػػائر عسػػكرية  ّػػرة ليغػػرك 

بينمػػا بػػذؿ ادلػػوا يلاعيػػ  ،سػػييركا علػػى يرث اإلمرباطوريػػة الربتغاليػػة ادلمهاكيػػة بعػػد ىرؽلػػة كادم ادلخازف
هػػا بػػا ت  لكنّ  ،كاحلصػػارات ادلمماليػػة ،لمطريػػر ادلدينػػة كجػػرد ذلػػا العديػػد مػػا احلمػػالت العسػػكريةجهػػودا 

،كصلػػد ادلػػوا يلاعيػػ  يعلػػا الػػا اقامهػػا اإلسػػّاف يف ادلدينة  لهػػا بال عػػ   ظػػرا للمطصػػينات العسػػكرية
 لجنصلليػػركقػػد توجػػو  ،بػػذؿ اف تّقػػى يف يػػد اومػػ  ليػػا حتييمػػا  حتيػػيم مدينػػة سػػّمة كي ضػػ  عػػا ربّمػػو 

للبرلمػػػػاف  -يقػػػوؿ الجطػػػػاب اإلسػػػػماعيلي - افػػػإذا أنػػػػتم لػػػػم تنفعػػػػو »حيػػػ  يقػػػػوؿ: طالّػػػا عػػػػونم
اإلنجليزم بجالء سبتة في ىذا الوق  ففػي أم كقػ  تنفعنػا المهادنػة معكػم كاهلل لػو أف جػيف 
العرب ينصحوف كل النصح ما بقي  نصارل اإلصبنيوؿ بسبتة إلى ىذا الوق  كما يعرؼ نصح 

فإنهم يجتمعوف عليو   ىم كاجتهادىم كاجتماع كلمتهم إال إذا تحرؾ ملكهم بنفسوالعرب كجد
يتػػابع  -رة سػػبتة ضػػكالعػػرب أنػػاس بػػر البحػػر كسػػبتة إسػػتدار البحػػر ب الثػػة أربػػاع منهػػا  كمػػا حا

إال لمجاراتنػػػا إياىػػػا كقربهػػػا منػػػا ككونهػػػا جػػػاءت فػػػي عػػػدكتنا كفػػػي  -المػػػولى إسػػػماعيل رسػػػالتو
فػػي عمارتهػػا -يجاطػػب اإلنجليػػز-كال ضػػرر علػػيكم يم الزمػػاف لإلسػػالـكىي معركفػػة مػػن قػػد برنػػا

علػػى أننػػا مػػا طلبنػػاكم كركادنػػاكم فػػي  فضػػال عػػن خالئهػػا الػػذم ىػػو قصػػدنا كمرادنػػا بالمسلمين
اإلعانػػػة علػػػى سػػػبتة لنعمرىػػػا بالمسػػػلمين كمػػػا أحببػػػ  مػػػنكم إال إخالئهػػػا بحيػػػث اليعمرىػػػا مػػػن 

  .7«المسلمين كال من النصارل أيا كانوا
يػػد ادلسػػاعدة يليػػو يف حتريػػر مػػا تقػػدّ  م لػػوكعنػػدما يػػئس ادلػػوا يلاعيػػ  مػػا اإلصلليػػر كخػػذالن      
 بمهف يكمػػػػػم لرمػػػػػر ، ر ابػػػػػا عائعػػػػػة، يوعر للّسػػػػػال ر سػػػػػيي،لعلو ي ػػػػػوز بيلّػػػػػو صلده يموجػػػػػو ياسػػػػػّمة،
الةػػػا  ربيػػػ  0مػػػا مدينػػػة سػػػال رسػػػالة بمػػػاريخ (Ponchartin)" بو عػػػاافكالوزير" (Dauphin)دك ػػػي
 كايػػة بمهخذ جّػػ  طػػارؽ مػػا اإلصلليػػر، ،يييغػػرم  يهػػا ال ر سػػ ـ8569جويليػػة  87ىػػػ ادلوا ػػق لػػػػػػ 8878

لم كالمعػػاكف الػػا امضػػاىا ،بالربم مػػا معاىػػدة الّسػػصػػرة لػػو يف حتريػػر سػػّمة تقػػدّ النّ  ػػيهم لمقاعسػػهم يف

                                                           
1:رللػػػػػػػػػػػػػػة "،يف "ال غػػػػػػػػػػػػػػور المغربيػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػين المواجهػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػلحة كالتػػػػػػػػػػػػػػدخل األجنبػػػػػػػػػػػػػيعّػػػػػػػػػػػػػد اذلػػػػػػػػػػػػػادم المػػػػػػػػػػػػػازم

 .16،ص1976،الرباط،25،عدد ـ.ب.ع

1
 16ص"،"ال غور المغربية بين المواجهة المسلحة كالتدخل األجنبيعّد اذلادم المازم: 
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كقػد اسػممرت سػّمة يف ارنػا   ػ  ،"علػي بػا عّػد او"صلليريػة القائػد ادلوا يلاعيػ  مػ  ادللكػة اإل عام 
حصػار سػّمة  قػد مػرّ    عنػدما تػويف ادلػوا يلاعيػ ياّل ،يويػقك  ين   عنها المّ ،ىذه المدخالت زلاصرة
كالةا يػػػػة مػػػػا سػػػػنة ،8019ـ يا تػػػػاريخ حتريػػػػر العػػػػرايش سػػػػنة 8051مػػػػا سػػػػنة ،اػػػػرحلمي يممػػػػدت األكا

 مػػػنهم مػػػا  ،ىػػػانػػػة كرا   عػػػ  حترير ـ،كتضػػػاربم األرا  حػػػوؿ األسػػػّاب الكام8575ـ يا سػػػنة 8091
لياف بمطريػػر اجلديػػدة كيّعػػدىم عػػا حػػىت اليكل هػػم الّسػػ ،رجعهػػا يا عػػدـ حتمػػس ا اىػػديا لػػذل ا

كىنػاؾ مػا ل ػم اإل مّػاه يا الػدكر الػذم قػاـ بػو  –وا مػا احلػرب كىم قد يئسػوا كملّػ–ذكيهم كاىلهم 
املػػػد  ذلػػػذا صلػػػد افّ ،8ؿسػػػكرية اكال بػػػمهكّ اخلو ػػػة ادلغاربػػػة يف يطػػػالع اإلسػػػّاف علػػػى ت اصػػػي  اخليػػػ  الع

كادلوا يلاعيػػ  العلػػوم يف دبلوماسػػيمهما اخلارجيػػة كسياسػػمهما الداخليػػة عجػػرا عػػا ،عدمالّسػػادلنصػػور 
 بالربم ما بذؿ ما ربّة كجهد. حترير    الةغور اوملة

 في حكاـ الجزائر: لم ي ق السلطاناف -1

م  سياسػػػػػة ادلػػػػػوا يلاعيػػػػػ  يف  قيػػػػػة الدبلوماسػػػػػية،ة ك ياسػػػػػيالسّ سياسػػػػػة املػػػػػد ادلنصػػػػػور يلمقػػػػػم      
املػد  ،  كا ا يف  وؼ دائم منهم،بالربم مػا افّ  العلا يف حكاـ اجلرائر األتراؾ  كىي عدـ رقة،ىامة

خػوؼ مػنهم  ا ػم مسػييرة علػى ىػواجس المّ  افّ  يالّ ،كيهػادنم ،ادلنصور  اف يدارم األتراؾ كغلاملهم
، هػذا مػا  سمعػ و مػا الرسػالة ،ك ػاف يعمػربىم اعػدا  دلملكموعهماملػو م، لم ييمئا يوما يا تعهت كر 

يف  ػػهر مجػػادل مػػا عػػاـ يخ حػػا م  ػػاس بعػػد سػػنة مػػا ك اتػػو،لّعػػالػػا بعةهػػا ادلنصػػور يا ابنػػو زلمػػد ا
ألنم موالػوف لرتػراؾ،كال ؽلكػػا ،ػلػذره مػا يسػمعماؿ اكالد طلطػة يف خدممػو،ـ1511ىػػادلوا ق لػػ1111

فػػػإذا بكػػػم » :األتػػػراؾ عػػدك للمغػػػرب حيػػػ  قػػاؿ ما صػػػو وضػػوح  يف رسػػػالمو افّ ،كيصػػػرح بالورػػوؽ هبم
مػازالوا بػبالد  مػع أف القػـو كتطػالعونهم علػى أمػوركم كأحوالكم  كأصػدقاء7تستجدمونهم بطانػة
التػػرؾ قػػد  فػػإفٌ    كإنمػػا الػػذين يطالعونػػو علػػى أمػػوركم نحتػػاج كنقطػػع كنجػػـزالعػػدك كبػػين أظهره

فضال عن ىؤالء الػذين إلػى اليػـو  ]...[ ككقفوا عليو بأنفسهم دكهإطلعوا عليو حتى كأنهم شاى
 .1... «كيراكحونو  يباكركنو  في بالد العدك

                                                           
1

سػػػػػػػػػة ادللػػػػػػػػػ  عّػػػػػػػػػد العرير،الػػػػػػػػػدار الّيضػػػػػػػػػا  ادلغػػػػػػػػػرب، م س ،مؤسسػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػزف فػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػاريخ المغػػػػػػػػػربزلمػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػادكر: 
 .298، 297ص ،2011

1 بيا ة الّسلياف ىم حا يمو، كخاصمو، كاى  رقمو، كما ػلييوف بو كيالزمو و، كىم مقربوف يليو كال ػلجم عنهم سر، قاؿ
ذ كا بيي ا  ةن  تعاا: " ْا  ي اا يػ ه ا النذييا  آم ن وا ال  تػ منخي  .881عمراف ا ية  ..." آؿد ك يك مْ مي

4 859، 851:ادلصدرالسابق،ص ص زلمد الصغر با احلاج با عّد او الو را. 
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كىػػػػي  ،كهتػػػػدد حكمػػػػو كت رقػػػػو، ائكة الػػػػا  ا ػػػػم تيػػػػارد املػػػػد ادلنصػػػػوريضػػػػا ة يا القضػػػػية الّعػػػػ      
غػرب، شلػا د ػ  بػو يا عقػد ساداد حقو يف مل  ادل" إليلاعي  با عّد ادلل "األتراؾ لدعم  يسمعداد

كاطلعهػػم علػػى خيػػورة تواجػػد  "مػػوما بػػا  رزيػػة"ك "، يا  ػػإبراىيم الّسػػ"يجممػػاع مػػ  قادتػػو ادلقػػربي 
كسػيلة  " سوا  يف ادلغرب اك عنػد األتػراؾ العةمػا يي إل ػاذىم يلاعي  با عّد ادلل "ر ا  كمنهم العّ 

، يف رػػػاركا لػػػدعمهم ىمكيسػػػمعداد ف ذلػػػ ال ،كاللمنصػػػور، مّ العاط ػػػة الػػػا يكنهػػػا الّسػػػ ضػػػغ  كهتديػػػد
،كيف  ػػاف الػػّع  اكعػػر ذلػػ  كربيػػو بةػػورهتم علػػى ادلنصػػور يف ار يعمقػػاذلم كلػػ  اعيػػنهم، مه ػػذ قػػر عليو
 .8تادلة 
،يا صػػػداـ ا رة لرتػػراؾ يف اجلرائر،كتػػرجم مواق ػػػو ىػػذهبينمػػا جػػاىر ادلػػػوا يلاعيػػ  بعداكتػػو الّسػػػ      

للمغػػػػػرب، كسػػػػػعى بكػػػػػ  جهػػػػػد ليػػػػػرد األتػػػػػراؾ العةمػػػػػا يي مػػػػػا مشػػػػػاؿ رقية مسػػػػػلمم علػػػػػى اجلهػػػػػة الّعػػػػػ
كاجلػػػػدير بالػػػػذ ر اف األتػػػػراؾ العةمػػػػا يي   ؼلػػػػاطّوا السػػػػليا ي يف رسػػػػائلهم يليهمػػػػا بلقػػػػم ،7يػػػػاقي ري

بعػػػدـ  ييػػػذا ا "،مػػػرا ش"اك  " ػػػاسحكػػػاـ "بػػػ   ػػػا وا ييلقػػػوف عليهمػػػا لقػػػم  ،اك اخلل ػػػا  ،السػػػلياف
األتػػػراؾ العةمػػػا يي كػلػػػرجهم عػػػا  كلكػػػي يػػػراحم ادلنصػػػور،1بادلغػػػر يعػػػاا هم خبال ػػػة األ ػػػراؼ علػػػى 
 ػػػاف يّعػػػ  يا تلػػػ  األصػػػقاع بادلعػػػرؽ سػػػ را  كحجػػػاج كطػػػالب   ،اخلال ػػػة كسػػػيادة العػػػا  اإلسػػػالمي

،ك قػد كصػ، ال عػمايل مهمػة احػد ىػ ال  ، يقوموف لو بالدعاية السياسية،كيبراز  سّو العري،كرحالة
 : بقولو1كىو املد با القاضي

العلػم كالتحصػيل  ةرقية للتطػوع بحجػة أخػرل كاسػتزادثم تاب لو رأم فػي معػاكدة الػبالد الٌشػ »
ككان  لػو نيػة بالغػة فػي نشػر مػآثر موالنػا اإلمػاـ أميػر المػؤمنين أيػده اهلل فػي األفػاؽ فجمػع مػن 
مفػػػػػػاخر الدكلػػػػػػة كأمػػػػػػداحها ك فتوحهػػػػػػا كمآثرىػػػػػػا مػػػػػػا أملػػػػػػى ب ػػػػػػو فػػػػػػي األقطػػػػػػار كنشػػػػػػره فػػػػػػي 

،احق باخلال ػػة اإلسػػالمية يف العػػا  ،  ػػري، النسػػم هػػو يػػرل   سػػو قر ػػي األصػػ ،7«المشػػارؽ...
 .0الذيا يسمولوا على اخلال ة  ما يرل األتراؾ العةما يي العجمبدؿ ،معرقا كمغربا ،اإلسالمي  لو

 ستعمل األتراؾ في الجزائر كرقة ال ٌغور ضد المولى إسماعيل؟اكيف 

                                                           
1 01عا سجا ادلنصور للعر ا  كمقملهم، ينظر ا يو يو دم صالدا يا: ادلصدر السابق،ص. 
1 :245،ص2009، 48،عددرللة الماريخ العر ،يف "ت التركية كتطورىا عبر التاريخقاالعال"زىرة النظاـ. 

4 441، ص 1ساممم يلا:ادلرج  السابق،ج. 
3  114زلمد الغر  :ادلرج  السابق، ص. 

4 :230ادلصدر السابق،ص عّد العرير ال عمايل. 
5  202، ص3عّد ال ماح مقلد الغنيمي: ادلرج  السابق، م 
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ىي معكلة  ،لا ظلم بامضة يف صراع ادلغرب م  ييالة اجلرائر العةما يةما اجلوا م المارؼلية ا      
 كػاف حتريػر  ،الةغور ادلغربية اوملة كالا يسػمعملها األتػراؾ يف اجلرائػر  ورقػة ضػغ  علػى ادلػوا يلاعيػ 

بػػدكا   دينيػػة اك ربّػػة يف  سػػم كد  ،جهػػادا ضػػد النصػػارلاعيػػ  للةغػػور ادلغربيػػة يف جػػوىره ادلػػوا يل
امػػػا الّعػػػد اخلػػػارجي كادلممةػػػ  يف ضػػػغوط  ،لمعريػػػر مكا مػػػو داخليػػػا كخارجيػػػا،و ية يف ادلغربقػػػول الّصػػػال

األتراؾ يف اجلرائر على ادلوا يلاعي  لمطرير الةغور ظ  بائّا،كما الورائق الا ت  د ىذا اإل اه، ىي 
 ػػارؿ "يا  "اعيػػار زلمػػد بػػا حػػدك"رية الػػا بعػػ  هبػػا احػػد عمػػاؿ ادلػػوا يلاعيػػ  كىػػو الرسػػالة الّسػػ

 مػا  لمػس يف   ،بعػد ي مهػا  مػدة اذلد ػة بينهمػا ،علػى الرحيػ  علػى طنجػة اإلصلليػر يصللاا حلػ  "مل 
لياف ادلغػػر  مػػا ديدة الػػا  ػػاف ؽلارسػػها األتػػراؾ العةمػػا يوف علػػى الّسػػىػػذه الرسػػالة ارػػر الضػػغوط الّعػػ

يف ىػػو ،ياسػػية علػػى ييالػػة اجلرائػػرة السّ بػػ  يعدك ػػو بالوصػػاي 8واجػػد ادلسػػيطي يف ادلغػػرباجػػ  تصػػ ية المّ 
 بادر يا طرد النصارل ما بالده  يقولوف لو :

كيعطونػك الحركػة كالجػيف   في كػل مػا تريػده مػنهم  أىل الجزائر يكونوف على أمرؾ كنهيك »
أذنا لك  كإف لم يبادركا لك بكل ما تحتاجو منهم فقد  في الوق  الذم تريد  لجهاد النصارل
 .7... «فسكإنتقم منهم بن

 كيف رسالة اخرل ما ادلوا يلاعي  يا مل  اإلصللير  ارؿ الةا  جا   يها:

كىي كاقعة تح  قهر أنفاضػك   أك صلح على أرض اإلسالـ  من قاؿ لك أني أرضى بهدنة» 
لػػك إال الباطػػل كيػػف أقبػػل منػػك البقػػاء بػػأرض اإلسػػالـ  كلػػم يقػػل  فقػػد كػػذب عليػػك كخػػدعك

فهػػم اليعقػػدكف صػػلحا مػػع   كيعيبػػوا علػػي ذلػػك  رؾ البػػد أف يشػػنعوا بػػيلتٌػػكاكأنػػ  مقػػيم فيهػػا ؟ 
كانفاضػك   لح كأبراجك الزال  قائمةأن  فأطلب الصٌ  أما  النصارل إالإذا كانوا تح  ذمتهم

 .1«...منصوبة

 لماذا لم ينو األتراؾ في الجزائر حكم األشراؼ في المغرب؟ :-

لمكوف ،لضػم ادلغػرب األقصػى للمملكػاهتم يف مشػاؿ ي ريقيػا سعى األتػراؾ العةمػا يوف بكػ  جهػد       
يعمػربكف  ك ا وا،ذلم السييرة الكاملػة علػى احلػوض الغػر  للّطػر األبػي  ادلموسػ  يف ضػ مو اإلسػالمية

                                                           
1:29ادلرج  السابق،صزلمد ادلنصور. 

1.  س ادلرج   

431، 30  سو،ص ص. 
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ليػو مضػامي رسػائ  العةمػا يي ادلوجهػة ع كىذا ماتػدؿ -كيف   يضموه  عليا–ذلم  ادلغرب كالية تابعة
حي  ؼلاطّونم مكاـ  اس كىوما  اف يعمرب ما منظػور العةمػا يي اف ادلغػرب  ،عديي يف ادلغربللسّ 

-ـ8716ىػػػػ/901)"ادلهػػػدمومػػػد العػػػيخ "كيمجلػػػى ذلػػػ  ايضػػػا يف السػػػ ارة العةما يػػػة  كاليػػػة تابعػػػة ذلػػػم

مقابػػػ   ،الػػػا  اقاحػػػم عليػػػو ادلسػػػاعدة العسػػػكرية واربػػػة ادلسػػػيطيي اوملػػػي للةغػػػور ادلغربيػػػة (ـ8775
باسػػػم السػػػلياف العةمػػػا  كالػػػا يف حتققػػػم  هػػػو اعػػػااؼ ضػػػم  بمّعيػػػة ادلغػػػرب لجنمرباطوريػػػة اخليّػػػة 
 .8العةما ية

، ـ1461تغرت األكضاع العسكرية بالنسّة للعةما ي كتراجعم، يرر ىرؽلمهم يف ليّا م سنة     
قي  األسيوؿ  كيبراؽ العديد ما ،ك ا م معر ة دامية  قد  يها العةما يوف آالؼ القملى كاألسرل

 ا ، كاصيّم بالّية السّ اال، جرػل 11آالؼ كسق   7ليّية حوايل كقم  ما القوة الصّ العةما  
الذم  قد ذراعو األيسر كعاش  "،ميغي  دم رربا مس"ادلسيطيي  ادلسيطية، ك اف ما بي األسرل

7دكف  يعوت»كال، ركايمو ادلعهورة  ،اسرا يف اجلرائر
. 

اطماع سالطي ادلغرب بر خ ية يف الموس   رقا ضلو اإليالة اجلرائرية خاصة يف يضا ة يا       
العهد العلوم األكؿ، بمجريد ملالت عسكرية عديدة كصلم يا حد تلمساف كمناطق اخرل يف 

،األمر الذم اجرب األتراؾ العةما يي ما منظور بع  ادل رخي ما ي مهاج  1اجلنوب اجلرائرم
د بال بإعمّار افّ  ،كيظهار  كرة احلدكد الا   تكا ميركحة ما قّ  ،يكاللّ  ،خياب ادلهاد ة
كالا طرحها -دكد بي ييالة اجلرائر كادلغرب،اليس  كرة رسم احلحتدىا احلدكد ال ادلسلمي كاحدة
  .ىي ما ىواجس المخوؼ ما حكاـ ادلغرب؟ -األتراؾ العةما يوف

كف علػى مسمهلةترسػيم ركف يف بػرك ادلغػرب عسػكريا؟ لماذا يصػرّ كيذا  اف األتراؾ العةما يوف ي كػ      
 -ـ 1545)"د األكؿزلّمػػػػػػػ"ليافلهػػػػػػا اكؿ يعػػػػػػػااؼ مكمػػػػػػوب مػػػػػػػا الّسػػػػػػالا ي مكػػػػػػوا مػػػػػػػا اج،احلػػػػػػدكد

يػذىم ادلػ رخ  ك ،1 اليسعى لاسيم احلدكد بينو كبي الّلد الػذم يغػركه ؟ ،، الذم يريد الغركـ(1554

                                                           
1 :107السابق، ص ادلرج خاليد   اد ططيمم. 

1،عدد 20/04/2014،ليـو ادلغربية جريد ادلسا ؟، يف " ىل خضع المغرب لنفوذ اإلمبراطورية الع مانية" :منص، يوس ،
 .01،ص2353

4 لم   42موايل  كصلم ىذه احلمالت العسكرية حىت مدينة األبواط كعي ماضي كمدينة الغاسوؿ الواقعة جنوب كالية الّي 
 .42،صيفالبستاف الظريف في دكلة أكالد موالم الشر ابو القاسم الريا : نظري

3 :108السابق،ص ادلرج خاليد   اد ططيمم. 
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غػػرب  ػػة دلسػػمهلة احلػػدكد بػػي ادلليا  ظػػرة تارؼليػػة سلا "عي،الّضػػ تػػاريخ"زلقػػق  مػػاب  "املػػد العمػػارم"
عديي اك العلػػػػويي كبػػػػي األتػػػػراؾ ر ا  بػػػػادلغرب سػػػػوا  الّسػػػػاخلػػػػالؼ بػػػػي الّعػػػػ افّ  ليػػػػر  هػػػػو  ،كاجلرائػػػػر

كيظلا مرجعػػو يا مسػػمهلمي ىػػاممي ،  يكػػا يف جػػوىره خال ػػا علػػى احلػػدكد،العةمػػا يي مػػا جهػػة اخػػرل
 كعلا:

كينظركف يليهم  ،عديوف كالعلويوف يعمربكف ا  سهم احق هبا ما األتراؾة الا  اف السّ احقية اخلال  -
 .ال ة خ مخمصّي لل

للوقػػوؼ امػػاـ  ،حػػدة يسػػالميةك ك  ،كحمميػػة سياسػػية ،كحػػدة مشػػاؿ ي ريقيػػا الػػا  ا ػػم ضػػركة تارؼليػػة -
قػػد  ػػاف األتػػراؾ ل،8اك علػػى اوػػي  األطلسػػي ،اخليػػر ادلسػػيطي سػػوا  علػػى الّطػػر األبػػي  ادلموسػػ 

لػػذل  حػػاكؿ األتػػراؾ تيويػػق موقػػ،  ،علػػى درايػػة تامػػة هبػػذيا ادلّػػدايا –علػػى مػػا يّػػدك  -العةمػػا يوف
بينمػػا الصػػراع اخل ػػي بػػي اليػػر ي  ،الطي العلػػوييخبيػػة سياسػػة احلػػدكد يف عهػػد اكائػػ  الّسػػ ،ر ا الّعػػ

قػػػم اخللي ػػػة كتسػػػمى بػػػمهمر  ر ػػػر علػػػى ي ػػػكالية اخلال ػػػة ك ػػػذ ر علػػػى سػػػّي  ادلةػػػاؿ ي ػػػاذ ادلنصػػػور ل
 "،يدريػس الومػا" كخاصة عند يسمقّالو لس ارة مل  بور و ،لياف العةما شلا ارار ح يظة السّ ،ادل مني

 .7دلواجهة خصومو ما الصو غام ،الذم  اف ييلم دعما عسكريا

العليػة  كرد الرسوؿ ثانيػة إلػى األبػواب»قاؿ عّد العرير ال عمايل ما  صو: اخلصوصكيف ىذا        
فػػػػأزاح اللػػػػبس كبػػػػين   الجالفػػػػةالمشػػػػرفة فػػػػوافى أميػػػػر المػػػػؤمنين بحضػػػػرتو العليػػػػة مػػػػراكف دار 

 .1«الغرض

 أسباب إخفاؽ الع مانيين في ضم المغرب إلى دكلتهم :-

يال انم ،كص  العةما يوف يف القرف العا ر اذلجرم/السادس ععر ادليالدم يا ذركة قوهتم     
خركؼ" اسّاب ىذا اإلخ اؽ كقد ارج  األسماذ "عمار با ، يمرباطوريمهماخ قوا يف ضم ادلغرب يا

بالربم ما قوهتم العسكرية الضاربة يا ،يف عدـ سييرة األتراؾ العةما يي على ادلغربكال ع ،
 العوام  المالية:

                                                           
1،01،صادلرج  السابق:منص، يوس. 

1. س ادلرج   

489عّد العرير ال عمايل:ادلصدر السابق،ص. 
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  اىي  عا سالطي الدكلة العلوية ،ر   ادلغرب األقصى كال سيما حكامو السعديي األقويا -
كالنسم  ،م يا األتراؾ على انم بربا  اعاجم عا األصالة العربيةهتلنظر  ،ضوع للعةما يياخل
 .8ؿ ذلم السيادة على العا  اإلسالميؼلوّ  ىذا األخر الذم ،ري،العّ 

كادلدعمة بقوة عسكرية  ،بقول دينية كسياسية يف ادلغرب عدية الا  ا م م يدةقوة الدكلة السّ -
 .7مسممدة ما النظم العةما ية كادلسلطة تسليطا حديةا ،ماتنظيما زلك ،منظمة

يسمعداد حكاـ ادلغرب للمطال، كالمعاكف م  القول األركبية ادلعادية للعةما يي،ىذه القول الا -
 .1يذا تعرضوا ذلجـو عةما  ،ؽلكا اف تمه  دلساعدهتم

م احلملة عليو تقمضي بياب  قد  ا  ،يف يسما ّوؿ الّعد ادلكا  للمغرب عا مر ر الدكلة-
،م اف الدكلة كالسيما قّ  تمهمي اليريق ،شلا غلع  ذل  مغامرة ،كقواهتا الضاربة عدة  هور ،اسيوذلا

 .1العةما ية   تـر بةقلها العسكرم  لو لضم ادلغرب، ب  اعيم األكلوية للجّهة األركبية

 ياسية كالدكلية:ال التناقضات السٌ إستغ -1 

اف يّنيػػػػػا عالئقهمػػػػػا ،يلاعيػػػػػ  العلػػػػػوم عدم كاملػػػػػد ادلنصػػػػػور الّسػػػػػ  ػػػػػ  مػػػػػا الّسػػػػػليا ي  عاسػػػػػميا       
د باالسػػمغالؿ اجليّػػ ،للمطا ظػػة علػػى مكاسػػّهما يف ادلغػػرب ،ياسػػية مػػ  القػػول اخلارجيػػةالدبلوماسػػية كالسّ 
تصػػم لّنػػا  حتال ػػات كعالقػػات  ا ػػم يف رلملهػػا  ،اراعات الدكليػػة يف اكركبػػكالّصػػ ،ياسػػيةللمناقضػػات السّ 

كال ر سػيي  ،كاألسػّاف ،رؽ قػد عاصػرا قػول سياسػية مػ ررة  العةمػا يي يف الّعػ ،يف مصػاحلهما السياسػية
كالّصػػػراع ،كاإلصلليػػػر يف الغػػػرب،  قػػػد ك قػػػا  ةػػػرا يف يبمنػػػاـ ال ػػػرص الػػػا اتاحهػػػا الّصػػػراع العةمػػػا  األرك 

 األرك  األرك .

ياسي كادلذىو بي يصللاا يف عهد دبلوماسي كالسّ راع العدم الصّ سمةمر املد ادلنصور السّ ا       
 يليم "،كبي اإلسّاف يف عهد ادلل  "ىنرم الراب "ك ر سا يف عهد ادلل   "يليرابي  األكا"ادللكة 
ما اج  مللو على تسليم  ،ليمخل  ادلنصور ما الضغوط الا  اف ؽلارسها اإلسّاف عليو "الةا 

                                                           
1":يف ا لة المارؼلية "،اء كع منة المغرب األقصى األسباب كالنتائ إخفاؽ الع مانيين في إحتو عمار با خركؼ

 .17،ص2004،جا  ي114،السنة احلادية كالةالروف،عدد ادلغاربية

1  17،ص  س ادلرج. 

418  سو، ص. 

3.سو   
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واجد العسكرم ،م المّ 8ادليالم بعرش ادلغرب ، بدعم رورة الناصركالمهديد اإلسّا  ،مدينة العرايش
يّوف  اإلسّاف عواره كىم قر ، ّرا للمنصور الذم  اف ؽلة  هتديدا عسكريا ،اإلسّا  يف سّمة كمليلة

كاسمغ  الصراع اإلصلليرم  ،يطلرط ادلنصور بك  قواه الدبلوماسية كالسياسية يف األزمة الربتغاليةمنو ،
ليجرب  يليم الةا  ،7ادليالم بعرش الربتغاؿ "الضوف اك يو يو"كرقة دعم كاسمغّ ،،لعم ،كسّا اإل

، للضغ  على يسّا يا احلرجة بمهكربا الغربية لظركؼ اسمغاللو كمنها ،للمنصور ما تقدّ تنازالت
 يليم " ا م السنوات األخرة ما حكم  قد   ،للمنازؿ لو عا اصيال،، كمساكممو  يليم الةا 

تكّد خسائر  بعد افّ  حتي  بو،،يذ ال ع  كاخليّة كتوايل اذلرائم مل  يسّا يا قلقة جدا "الةا 
ملد ادلنصور يا المعاكف م  ادلعسكر بمهد   شلا ،1477اكت  86جسيمة يف معر ة األرمادا يف 

 ،كألفّ ةورة الناصرل ه،حتدكه ربّة العم  ضد  يليم الةا ،  رد  ع  دلا قاـ بو ما تمهييد"الربكتسما ا"
كاظهر حقيقة  ،ابي  اسيورة يسّا يا القوية ادلنيعةـ،8790احمالؿ اإلصللير دلدينة قادس سنة 

ادلسلمي حظرة ،س،حلم اساداد األ دل طرؾ ذل  يف   س ادلنصور،اكضاعها ادلضيربة
كعده   كينجز لناإف يريدنا على عدك الدين بفضلو» ،حي  ذ ر ال عمايل ما  صو: قودةادل

ألندلس  الصادؽ في إظهار دين الحق كلو  كيسهل علينا بفضلو كمعونتو أسباب فتح ا
بكلمة اهلل التي   حتى ينطلق لساف الدين فيها  كإحياء أطاللو الدرسكتجديد رسـو اإليماف بها

 .1« سطالما سك  عنها بدائو كخرس كشرؽ بريقو فغٌص ك احتب
خلدمة  ،ياحا اإلصلليرم اإلسّا املد ادلنصور يسمغ  المّ  فّ ؽلكا القوؿ ا ،كبعد ىذا  لو      

كحاكؿ قدر اإلمكاف ت ادم  ،كمعدات بنا  الس ا ،مصاحلو ادلممةلة يف ضماف تد ق األسلطة
 ،الدخوؿ يف حتال ات عسكرية مكعو ة ما  مهنها يبضاب القول ادلابصة بو ما يسّاف كاتراؾ

اإلصللير يهتموه بعدـ اإللمراـ  حىت افّ  ،كادلماطلة ،كاحلذر ،لاددكىو ما اجربه على ي مهاج دبلوماسية ا
ك اط  يف تقدّ الدعم حلملة "،الضوف ا يو يو"يف تقدّ العوف للةائر الربتغايل مرارا  قد راكبهم 
كقد اظهر مهارة  ائقة يف دبلوماسيمو اخلارجية الا صلطم يا حّد بعيد يف  ،(Drackالقائد دري ) 

 .1خليريا اإلسّا  كالعةما اممصاص ا
                                                           

1
 Chantal De la verrone: Séjour en Andalousie de deux princes Sadiens après la bataille 

del-qsarel-kebir 1589,1595, in R.O.M.M Aix – en – Provence ,vol 7 , N 1, Année1970 ,p188.  

.05خر  ارس: ادلرج  السابق، ص  دزلمود علي عامر كزلم  1 

4  898عّد العرير ال عمايل: ادلصدر السابق، ص. 
3  :150،صمؤسسة المجزف في تاريخ المغربزلمد جادكر. 
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ليمقػرب مػا  ،اإلصلليرم ال ر سػي كالصراع ،بينما يسمغ  ادلوا يلاعي  الصراع ال ر سي اإلسّا       
بسػّم اخليّػة الػا مػ  هبػا  كىػذا ،كػلاكؿ اف ينعئ معهم تعاك ا عسػكريا إلحػراج ال ر سػيي ،اإلصللير

الذم  ػػاف يػػرل "،لػػويس الرابػػ  ععػػر"ة كالدبلوماسػػية مػػ  ادلػػوا يلاعيػػ  بعػػد  عػػ  العالقػػات السياسػػي
، كخاصػػة الػػذم ؽلكػػا اإلعممػػاد عليػػو يف حتريػػر الةغػػور ادلغربيػػةا ػػو ادللػػ  النصػػرا  الوحيػػد يف اركبا، يػػو 

ليعػرز  "آف"يا ادللكػة اإلصلليريػة  "قرد ػاش"، كقد  ل، ادلوا يلاعي  مّعورو سّمة كمليلة ما اإلسّاف
كاف يقنػػ  ادللكػػة بضػػركرة تقػػدّ يػػد ادلسػػاعدة لقػػوات ادلػػوا  ،جػػارةداقة كالمّ ات الّصػػبػػي الّلػػديا عالقػػ

سػػػػول انػػػػا التّقػػػػى يف ايػػػػدم  ،سػػػػمعداد لمسػػػػليم ادلدينػػػػة جلاللمهػػػػايكىو علػػػػى ،يلاعيػػػػ  لمطريػػػػر سػػػػّمة
سػػعادة كابمهػػاج السػػلياف ادلػػوا يلاعيػػ  بإ مصػػار القػػوات  كقػػد ابلػػ  السػػ ر ادلغػػر  لجنصلليػػر ،اإلسػػّاف

 .8الربييا ية على اإلسّاف يف ال ال درز

 ميجػػة اسػر ادلغاربػػة دلػػر ّي يصلليػػريي كاعمػػذرت ادللكػػة بلّاقػػة  ،سػػي  احلػػر "قرد ػػاش" ر الّسػػ  ػاف      
إلخػراجهم مػا سػّمة معللػة ذلػ   ،للس ر بمهنا ال تسميي  المطال، م  ادلػوا يلاعيػ  ضػد اإلسػّاف

األركبيػػة، خاصػػة يسػػّا يا، كإلحػػراج الػػدكؿ  ،7رعي إلسػػّا يالّعػػادللػػ  ا " ػػارؿ الةالػػ "بالمطػػال، مػػ  
كيدعماف رلاىػدم ،ليا يي ظال يعجعاف اجلهاد الّطرم يف مصم ا  رقراؽالسّ   إفّ ك ر سا،كيصللاا،
كالضػػغ  العسػػكرم علػػى سػػ ا ىػػذه الػػدكؿ لميلػػم  ،لجنسػػم ادة مػػا عائػػدات الّطػػر ،سػػال يف الّطػػر

 :بقولو قد خاطم ادلوا يلاعي  رلاىدم الّطر ،س نها المجارية يمضا  ادلعاىدات لممهمي سالمة

الػػذم ىػػو أك ػػر تحػػرككم كأك ػػر سػػفركم كنحن  كقلنػػا أنػػتم تنفعوننػػا بمهادنتنػػا إيػػاكم فػػي البحر»
ننتفػػع بمػػا يحصػػل لنػػا كيػػزداد فػػي مجازننػػا المحفوظػػة بػػاهلل مػػن العػػدة الجيػػدة كالبػػاركد الملػػيح 

 .1«الجٌيد

 :ا على حساب مصالح المغربقبولهما للهداي -9

 ،رامة يف احػايي اخػرلاحيا ػا كبػي الّصػ يو ػة،بي اللّ الدكؿ األركبية تدخ  يف  ػّد كجػذب ا م     
 كا ػم تلجػمه يا  ،كادلوا يلاعي  العلوم ،ليا يي املد ادلنصور الذىوما اج  ح  ازماهتا م  السّ 

                                                           
1 درز منيقة تارؼلية يف اجلر  العمايل الغر  ما "اكركبا"، تعم  جر نا ما مشايل  ر سا كجر نا ما بر  بلجيكابالد ال ال– 

 .كجر نا ما جنوب برب ىولندا،تق  على مر العماؿ -كىو اجلر  األ رب 

1 881،887: ادلرج  السابق، ص ص  .ب.جركجرز. 
4 300، 299ص ص،مؤسسة المجزف في تاريخ المغرب:زلمد جادكر. 
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كقػػد تػػد    ،ليا يي مػػا اجػػ  المقػػرب منهمػػاللّسػػحيػػ  تقػػدـ الػػدكؿ ىػػدايا معمػػربة  ،دبلوماسػػية اذلػػدايا
شلػا  ا ػم ذلػم حظػوة  ّػرة سػوا   ،اليهػود ليا يي خاصػة المجػارما السّ  للمقربير اكل اك جوارم 

لوب اذلديػة للمقػرب مػا صػاحم كقد يسمعم  األقدموف اسػ،عدم اك يف الّالط العلوميف الّالط السّ 
 مػػ رر عليػػو اذلديػػة ا ريػػة  ملػػّي موق ػػو ادلمعػػدد  ػػاه   ،معينػػةيف سػػّي  حتقيػػق منػػا    الّسػػلية اك ادلكا ػػة،

عليػو الّسػالـ بػال  األرر،كلػوال كلنا يف ىدية ادللكػة بلقػيس للنػو سػليماف اخلصم، اك صاحم احلاجة، 
قاؿ ، يػػػػذ ر القػػػػرآف الكػػػػّر  ػػػػوع اذلديػػػػةكيف  ،النّػػػػّوة كاذلدايػػػػة اإلالىيػػػػة، لكػػػػاف تصػػػػرؼ تصػػػػر ا مغػػػػايرا

 .8« ...مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلوف  يكإنٌ » :تعاا

 للسلطاف أحمد المنصور:ىدايا فيليب ال اني -أ

 ،للسػػػياف ادلغػػػر  يف تقػػػدّ اذلػػػدياعقػػػم ا مصػػػار ادلغػػػرب يف كادم ادلخػػػازف  " يليػػػم الةػػػا "كجػػػد     
راع بينػو كبػي األتػراؾ ده مػا الّصػ، اك علػى األقػ  حتييّػمعػو بمعػاكف السػلياف ادلنصػور كسيلة لعلػو يظ ػر
، كيف ىػػذا عػػى مػػا هتديػػدىا كمنا سػػمها، اك بينػػو كبػػي اإلصلليػػر القػػّوة الصػػاعدة الػػا ؼلايف مشػػاؿ ي ريقيػػ
ـ يا 8759ىػػػ/ جويليػػة 915سػػ ارة ىامػػة يف اكاخػػر مجػػادل األكا سػػنة  " يليػػم الةػػا "ا ػػاؿ بعػػ  

لعلمهم بولػػػ  ادلنصػػػػور ،يا  ػػػاخرةػلملػػػوف للمنصػػػور ىػػػػدا ودلنصػػػور تمػػػمهل، مػػػػا حػػػوايل سػػػمي  خصػػػػاا
فػاحتوت علػى كػل نفػيس » قػاؿ:ىػذه اذلػدايا حيػ  ص، عّد العريػر ال عػمايل بدقػة قد ك باجلواىر ك 

لػػذخائر الملػػوؾ أنتزعػػ  مػػن تػػاج أبائػػو كأسػػالفو  ىمػػن حجػػر اليػػاقوت الكبيػػر الحصػػيات المنتقػػ
؛ كانػ  بهػا الزمػرد حصباء الػدر الفػاخر  كقصػب   منرة العظمى عند قومو كربعة مملؤةكالذخي

زمػػػردة فػػػاخرة الجػػػـر تفػػػوت سػػػائر األحجػػػار مقػػػدارا كشػػػكال كحسػػػنا ككلتاىمػػػا ذخػػػائر الملػػػوؾ 
العظيمػػة كنحػػو ذلػػك مػػن الػػذخائر النفيسػػة كالتحػػف الدالػػة علػػى ىمػػة مرسػػلها كعظمػػة المتػػرؼ 

مالبس ميعمػػػػة بػػػػػاجلواىر ،كمػػػػا ىػػػػدايا اإلسػػػػّاف الػػػػا اسػػػػػالم لعػػػػاب ادلنصػػػػور  ػػػػذل ،7«بهػػػػا... 
 ،مػػ  زمػردة يف حجػػم الم احػػة ،علقػػم هبػػا جػوىرة بقػػدر جػوز ،كياقوتػػة يف حجػم  ػػ، اليػد ،ذىمكالػ

رنمػػػػا ععػػػػرة ياقوتػػػػة تعػػػػملها سػػػػم كرالرػػػػوف اي مظمم بػػػػو ،تمػػػػدا منهػػػػا زمػػػػردة طوذلػػػػا اصػػػػّ  مػػػػ  عقػػػػد
 حرص  يػو،باسمقّاؿ حػار وكخصّ  الو د سمضاؼ ادلنصوركا،1اجلوىر كمائة كععريا اكقية ما،جوىرة

                                                           
1 44سورة النم  ا ية رقم. 

1  41عّد العرير ال عمايل:ادلصدر السابق، ص . 

4182،صادلرج  السابق: حسا السايمم. 
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الذم ،ركىيّمػػو بعػػد اال مصػػا،كعػػّر ادلغرب ،لياف، كعظمػػة الّسػػادللػػ علػػى يبػػراز اهبػػة  دلغػػر ،السػػلياف ا
 .احرزه يف موقعة القصر الكّر

 :للمنصور الذىبي "مراد ال الث"لطاف الع ماني السٌ ىدايا -ب
ػلمػػ  معػػو  ،ك ػػدا دبلوماسػػيا ىامػػا ،للمنصػػور بعػػد النصػػر "مػػراد خػػاف" لياف العةمػػا بعػػ  الّسػػ     
 ،لياف العةمػا الكّر ا ةػر مػا الّسػ القصردية معمربة لع  ىذه اذلدية تقرب ادلنصور ادلنمعي بنصر ى

 عّد العرير ال عمايل: كعا ىذه اذلدية قاؿ ،عةما يي كىم اإلسّافلل األكؿكتّعده عا العدك 
 ]...[  فاخر الحلػي كالزينػة كبعث معهػا بسػيف بػديع الصػنعة إنتقاه من المالبس الفاخرة ...»

سػػػػػركرا مػػػػػن  فػػػػػي أخبػػػػػار ملػػػػػوؾ القػػػػػرف الحػػػػػادمفاىتز لػػػػػذلك أميػػػػػر المػػػػػؤمنين  كأدل الهديػػػػػة
 .8«...أعواده

 ـ:8754جويلية 80في  المنصور ألحمد"ىنرم ال الث"ىدايا -ت
، مػةا قيّ   يعينهػا األ ػرا  سػول اّنػ ،ك دا ػلم  ىدايا  ينػة "ىنرم الةال "ارس  ادلل  ال ر سي      

 ...»دكؿ األركبية يليو قاؿ األ را :ادلنصور كرب  عالقات  ارية معو على برار تسابق ال كىذا لمهنئة
كبها يعرفػػػػػوف اليػػػػػـو كمعهػػػػػم ىديػػػػػة  قػػػػػدم  إرسػػػػػاؿ طاغيػػػػػة اإلفػػػػػرن  كيقػػػػػاؿ لهػػػػػم إفرنصػػػػػيص

 .7«عظيمة...
 :ىدية البرتغاؿ -ث

مػػده هبديػػة مػػا ادلنصػػور ك  للمقػػرب ،يف كاد ادلخػػازفادلقمػػوؿ  سػػارع ادللػػ  ىنػػرم خلي ػػة سيّسػػمياف      
كاف يسػػلم ،لعلػػو ػلظػػى بػػإطالؽ سػػراح  اسػػرل كادم ادلخػػازف مػػا الربتغػػاليي،رلريػػة تعجػػم منهػػا الناس

  قد قاؿ األ را  يف ىذا الّصدد ما  ّصو:،ّو ةيليو جةة ابا اخيو لمد ا يف لع
خلػوا لفػاس كضعوىا يػـو د   فجاء بهدية عظيمةبستياف بوادم المجازف  ؾ ابن أخيوبعد ىال »

ككاف مما فيها ثالثماية ألف دقػات   فتعجب الناس منها عجبا بليغا  على العجالت كالكراريط
 .1...«ا الظرؼ كالحوائ  النفيسة فأمر اليحصىكأمٌ   الفضة لايرمن 
 

                                                           
1 41،41عّد العرير ال عمايل:ادلصدر السابق، ص ص . 

1اللييػػػػػػػػ،  عّػػػػػػػػد،حتقيػػػػػػػػق نزىػػػػػػػػة الحػػػػػػػػادم فػػػػػػػػي أخبػػػػػػػػار ملػػػػػػػػوؾ القػػػػػػػػرف الحػػػػػػػػادم:الي ػػػػػػػػر  زلمػػػػػػػػد بػػػػػػػػا عّػػػػػػػػد او الصػػػػػػػػغر
 .141، 141ص ص،1998، ميّعة النجاح اجلديدة، الدار الّيضا  ادلغرب 1ط،العاذيل

4 س ادلصدر  . 
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 :ىدايا اإلسباف للمولى إسماعيل-8

 ،وا يلاعيػػػػ  كاإلسػػػػّافالدبلوماسػػػػية بػػػػي ادلػػػػياسػػػػية ك السّ  تػػػػوترت العالقػػػػات كتعػػػػنجم ادلواقػػػػ،      
 مجم ،الا يا ادلواجهة العسكرية-ق كراينا  ما سّ-ل ذل  ادّ بسّم يحمالؿ الةغور ادلغربية ك قد 

كخباصػػة لػػدل ادلػػوا يلاعيػػ   ،منهػػا  ةػػرة األسػػرل بػػي الّلػػدياعديػػدة ك سياسػػية كيجمماعية اعنهػػا آرػػار 
اصػػػػطاب رتػػػػم عسػػػػكرية ر يعػػػػة كمكا ػػػػة كالػػػػا  ػػػػاكزكا ادلئػػػػات مػػػػا األسػػػػرل اإلسػػػػّاف كالكةػػػػر مػػػػنهم 

 ،اف ي ػػاكض ادلػػوا يلاعيػػ  حػػوؿ ي مػػدا  األسػػرل لديػػو ،شلا د ػػ  بػػالّالط اإلسػػّا ،يجمماعيػػة مرموقػػة
كقػػػد كجػػػد ادلػػػوا يلاعيػػػ  ال رصػػػة سػػػاضلة للضػػػغ  علػػػى اإلسػػػّاف بػػػإطالؽ األسػػػرل ادلسػػػلمي لػػػديهم 

كمنها تقػدّ سلمل ػة،بلوماسػية كسياسػية حاكلوا بيػرؽ دلمطريػر اسػراىم،ذا الغػرض كلمطقيق اإلسّاف ىػ
ملػ  يسػّا يا  كمنها افّ ،ة ما مسمهلة األسػرل اإلسػّافيياسلياف ادلغرب لعلو يغّر مواق و السّ اذلدايا لسّ 

 ،للمػػوا يلاعيػػ  اطلػق األسػػرل ادلغاربػػة مػػ  سػػائر مػػا ؽللكػػوف كتقػػدّ األسػػرل األط ػػاؿ الرضػػ   هديػػة
 .8 اكض يف امر ادلئات الّاقية ما األسرل اإلسّافك اف القصد ما ذل   هيد اليريق للم

ف تكػوف اذلديػة تسػاير ا يصػر علػى ك بعػمهف اذلػدايا لقد  اف ادلوا يلاعي  مهمما  ةػرا كممعػددا     
 قائال: 7  قد اسمهرا هبدية اذلولنديي كاعاهبا ،الّسامي  سلياف مقامو

حػػف فقػػد فيهػػا حويجػػات مػػن التٌ  كإف كػػاففمػػا ألقينػػا فيهػػا تحفػػة مليحػػة كال عػػٌدة صػػحيحة ...»
األقطػار  مػنقصػد بػو الملػوؾ تألم النا كال ما  اسأفسدىا ىول البحر...كليس فيها ما يهديو النٌ 

  «البعيدة

معاىػػدة مغربيػػة ىولنديػػة تضػػمنم  ػػرطا يػػرب  تن يػػد بنػػود ادلعاىػػدة كيمضػػا  مقمضػػياهتا  بػػ  يفّ       
 بوصوؿ اذلدية حي  يقوؿ ما  صو :

كلكن ال نبرمها كنكمل فيها حتى تصلنا الهدية التي تكلمنا  ركط المذكورة أعاله رأيناىافالشٌ  »
 1« .كالتجار فحين حلوؿ ذلك فحينئذ نكمل المهادنة كنبـر السالـ لبها مع القنص

                                                           
1 :112،ص8،م التاريخ الدبلوماسي للمغرب عبر العصورعّد اذلادم المازم. 

1
م ،سلسلة األقاليم ادلمطدة ىػ يف األر ي، الوط  اذلولندم الىا1111ص ر26رسالة ما ادلوا يلاعي  يا ىولندا بماريخ  
 .379،صمؤسسة المجزف في تاريخ المغرباملد جادكر: ،  قال عا12594. 36رقم الوريقة  1. 01. 08رقم 

4
 .96،صركضة التعريف بمفاخرموالنا إسمايل بن الشريفزلمد الصغر الي ر : 
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 للمولى إسماعيل:ىدايا فرنسا 

يا ععية توديعو بػالربم مػا اذلدا "لويس الراب  ععر" ر ابا عائعة م  ادلل  ال ر سي تّادؿ السّ      
ىم علػػى الػػنم  ذلياف للملػػ  ال ر سػػي عّػػارة عػػا سػػرج مػػك ا ػػم ىػػدايا الّسػػ ،سػػو  الم ػػاىم بينهمػػا

 ر اف ىػػػداياه كقد قػػػاؿ الّسػػػ،ك سػػػة جلػػػود اسػػػود،،ك ا يػػػة قيػػػ  مػػػا احلاي ناذر،كجلػػػد ظلرادلغػػػر  ال
 .8بسيية الترقى دلقاـ ادلل 

كي رر على ،نازالت ر ابا عائعة بع  المّ السّ  ؽلكا لو اف يمهخذ ما وبمه ّ  ،ادلل  ال ر سي كاعمقد    
كقد خاب ام   ،ه اذلداياذ ر   يكاث  ةرا هبالسّ  افّ  يالّ  ،سر ادل اكضات بإبراقو باذلدايا القيمة

و لدل الّالط القر سي كقد ا د الدبلوماسي ال ر سي بريموي  ىذا الموج ،ذل ادلل  ال ر سي يف 
هم سيقدموف بالشركط التي عرضوىا عليو فإنٌ لوقبل »:ا اراد تقدّ اذلدايا البا عائعةمعندبقولو:

ك ا م اذلدايا الا قدمم لو تمكوف ما ساعمي ،7 ...«لطافده السٌ لو ىدايا معتبرة لو كلسيٌ 
اعات ادلقدمة للو د ك ا م مجي  السّ  ،كبنادؽ كمسدسات ميلية بالذىم ،سلسلمي ما الذىم

جار ادلسيطيي يف عهد ادلوا كما النصائمم الا ا اد هبا األسر موي  المّ ،1باألرقاـ العربيةادلغر  
ؿ ما يجب أكٌ »:ىو تقدّ اذلدايا حي  يقوؿ ما صو،يلاعي  يذا ارادكا ضماف  ارهتم يف ادلغرب

ىو زيارة عامل المدينة   أك في الغد  عليهم أف يفعلوه في نفس اليـو الذم يصلوف فيو
 .1«...حسب العادة كالتردد بعد ذلك لزيارتو إلجتالب مودتو  كإتحافو بهدية مالئمة

 لم يبادرا بالعالقات السياسية كالدبلوماسية: -7
  اركبا كخباصة مكادلوا يلاعي  العلوم ،عدماألكلية يف دبلوماسية املد ادلنصور السّ القرا ة  يفّ       
ىػػػذه الػػػدكؿ ىػػػي الػػػا  ا ػػػم  افّ  يا قناعػػػة، صػػػاحّهايصػػػ   ،ؿ بػػػرب ادلموسػػػ    ر سػػػا كيسػػػّا يادكّ 

يّػػادراف يا توجيػػو  بيػػافر ادلغ  افلياذ  ػػادرا مػػا  ػػاف الّسػػي ،الدبلوماسػػية ياسػػية كالسّ  تػػمطكم يف ادلّػػادرة
الػػػذيا ، را  األجا معلػػػى مقاحػػػات الّسػػػ ايف يطػػػار ردعلػػػ علػػػى ذلػػػ  يالّ  افو اليقػػػدم،بػػػ  ي ّػػػمّعوري

يحم ر املػد ، على سػّي  ادلةػاؿ،اك يف مرا قة مّعوريهم ،ا يف  ق  رسائلهمايمّ   افليايسمخدمهم السّ 
و  ػػاف ـ بػػالربم مػػا ا ّػػ1471(بعػػد اف زاره سػػنة Guillaume Berard ر  يػػـو بػػرار)ادلنصػػور بالّسػػ

                                                           
172،صسفارة عبد اهلل بن عائشة: هد با زلمد السويكم. 

1 73،ص   س ادلرج.  

4 73،ص  سو. 

3145جرماف موي :ادلصدر السابق،ص. 
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 ما كظ، ادلوا يلاعي  ال رايلػي "،ىنرم الةال "يربم يف العودة يا  ر سا لرس  معو مّعوث يا 
 هػػ  ،8" الةػػا لكػػارلوس "( الػػذم  ػػاف ػلمػػ  رسػػالة للمػػوا يلاعيػػ  يف ييصػػاؿ جوابػػو Johnجػوف )

بعةػػة  ألفكاعمقػػد اف اجلػػواب  عػػم،يرجػػ  ىػػذا األمػػر يا اف ادلغػػرب الؽللػػ  سػػ نا مريػػة لنقػػ  مّعوريػػو ؟
 حىت كصلم س ينة جرائرية.،الممكرك  ظلم تنمظر يف تيواف دلدة رالرة ا هر

اعي  قد  مم للمل  ال ر سي لويس الرابػ  ععػر ييلػم منػو يرسػاؿ مر ّػا ليطمػ   اف ادلوا يل    
يف رحلمػػو ا ػػو اسػػمغ  مر ّػػا  "زلمػػد الغسػػا "كاحػػدا مػػا خيػػار خدامػػو ك ّػػار اىػػ  بالطػػو، كقػػد ادلػػمم  

بػػػ  احلسػػػابات اف بيػػػاب األسػػػيوؿ الّطػػػرم ادلعػػػد لنقػػػ  ادلّعػػػوري، قػػػد ار  يسػػػّا يا، كشلػػػا ال ػػػ   يػػػو
، ما ىػو األمػر اك يلغا  بع  ادلهػاـ الدبلوماسػيةل يا تمهجي  ب  ادّ للمغرب، ياسيةلسّ كا الدبلوماسية
 هديػة  لياف املد ادلنصور الذم  لى عا يرساؿ بعةة دبلوماسية،حتم  عددا ما اخليوؿبالنسّة للسّ 

ينهي   ينمي ر ضا اإل مظار حىتاف قّيا  السّ  ـ على منت س ينمي يالّ 1474يا ادلل  ال ر سي سنة 
ؽلل  اسيوال مريػا يف عهػد ادلػوا  كشلا ي  د اف ادلغرب  اف ال،7لياف ادلغر  يسمعداداتومندكب السّ 

كاهلل  »: يقوؿ لػو  يهػا "جيمس الةا "يا مل  اإلصللير ىذا األخر يلاعي ، ىي الرسالة الا بعةها 
إسػػتوثق بػػو فػػي   معرفتػػو كػػاف عنػػدنا مػػن يحسػػن لػػوال أنٌػػا أنػػاس مػػن عػػرب ال معرفػػة لنػػا بالبحر

كنبعػػث لػػك مػػن الجػػيف مػػا تػػدخل بػػو علػػيهم   الجػػيف كنطلقػػو فػػي يػػده حتػػى نكاتػػب اإلنجليػػز
 .  1...«كتتولى ملكك

 ااك على األق  اف يمةّم،ليا ي ما تكويا رجاؿ يف الدبلوماسية يمقنوف الامجةك  يعم   ال السّ      
تر ا يف الغالم مّعوريهما كاسرار م اكضيهما حتم ب  ،ك مدل صدقيمو كيخالصو ،ما ىوية ادلاجم

 .1شلا احدث معا   كمماعم  ّرة لّع  الّعةات الدبلوماسية ، رملة مامجي اجا م

ليا ي ادلغربيي عوبات الا  ا م تعرق  العم  الدبلوماسي يف عهد السّ ما الصّ  كاحلقيقة افّ        
اللغة الا معضلة  ىي،األركبييياسيي ياسية م   ر ائهم السّ كتن ي عنهما ادلّادرة الدبلوماسية كالسّ 

مي  يىممم اجلامعات األركبية خالؿ عصر النهضة  ، ا م حترر هبا ادلعاىدات بي ادلغرب كاركبا
                                                           

1 107ص  ،9ينظر عّد اذلادم المازم:ادلرج  السابق،م. 

1 دبلوماسػػػػػػػػػػية السػػػػػػػػػػعدية كالدبلوماسػػػػػػػػػػية العلويػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتمرارية أـ قطيعػػػػػػػػػػة أحمػػػػػػػػػػد المنصػػػػػػػػػػور الجػػػػػػػػػػادكر:ظرزلمػػػػػػػػػػد ين
 .236، ادلرج  السابق ص كالمولى إسماعيل نموذجا

4  جامعػػػػػػػػػػػػة احلسػػػػػػػػػػػػا الةا ، ليػػػػػػػػػػػػة ا داب الدكلػػػػػػػػػػػػة العلويػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي عهػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػولى إسػػػػػػػػػػػػماعيلداكدم:  يسػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػ،
 .32ـ، ص 1986كالعلـو اإل سا ية،عي العق ، الدار الّيضا ، 

3237،صعّد ا يد قدكرم:ادلرج  السابق. 
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اللغة العربية  ا م لوقم قريم لغة المجارة  بإعمّار افّ  ،بمعليم اللغة العربية يف ادلعاىد كاجلامعات
تسموجم المعرؼ على مضمينها  معود ادلسمعرقوف بمطرير ادلعاىدات  ،ادلخمل ة كعلـو ادلسلمي

بينما ي م ى ادلغاربة هبذه الوضعية ك  يهمموا بمعلم  ،على اساس اف يامجوىا يا العربية ،بلغاهتم
8ة احلضارية بي العا  اإلسالمي كاركباكاعمرب ذل  م  را إلتساع اذلوّ  ،غات األجنّيةاللّ 

. 
  :الدبلوماسيالٌسياسي ك في العمل  توظيفهما للدين -06
يا لمربيػػػػػػػػػػر كت سػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػدّ  ،ذىو  كادلػػػػػػػػػػوا يلاعيػػػػػػػػػػ املػػػػػػػػػػد ادلنصػػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػػ افليا ، الّسػػػػػػػػػػكظّػػػػػػػػػػ    

يا حاضػػػػػػػػػرا يف تعامالهتمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػ  شلا جعػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدّ ،كيعمّاراهتما الدبلوماسػػػػػػػػػية،ياسػػػػػػػػػيةحاجياهتمػػػػػػػػػا السّ 
نصػػػػػػػػػػػور يعمػػػػػػػػػػػرب يف يحػػػػػػػػػػػدل رسػػػػػػػػػػػائلو د ادل، مهملػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػيطية  كاإلسػػػػػػػػػػػالمية ادلعاصػػػػػػػػػػػرة ذلماالقػػػػػػػػػػػول ادل
مػػػػػػػػػا   تمعػػػػػػػػػارض  ،اف ميالّػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػمجابة مقضػػػػػػػػػية((MédinaSedonia "سػػػػػػػػػادك ياميدينا"للػػػػػػػػػدكؽ
 .7 ارة اا قضية تسليم منا  العرايش لالسّافييف  ،ع االسالميم  العرّ 

 ّالربم  ،ريعة االسالمية الا ال تّيمم تسليم رغور ادلسليمي للنصارلكىي مسمهلة تر ضها العّ      
ابنو ما بعده زلمد العيخ   افّ ياّل ،ما اف املد ادلنصور تعّ  اوق و ىذا يف مسمهلة مدينة العرائش

بينما صلد املد ادلنصور ،1ـ1610تنازؿ لجنسّاف على العرائش سنة ك تساى  يف ىذا ادلّدا االسالمي 
ما كرا   ريد ملالت عسكرية  ، يةوداف الغر  اربرات دينية لمطقيق اىدا و اخللسّ لّالد ايربر بركه 

اىا عّد العرير كقد لّ  ،ك ممم الّلداف اإل ريقية ،بدعول  عر اإلسالـ،وداف الغر إلحمالؿ السّ 
  يكا عليو يمجاع   فللسودا ربرك ادلنصو  كادلالحر افّ  مطا، -عدمم رخ الّالط السّ -ال عمايل 

ادلسلم ال  لى  عم مسلم ال يرقى لل ممم، ألفّ  ّر ما العامة كالعلما ،  هناؾ ما اعمربه تعديا ع
ير    تاريخ الدكلة السعدية المكمدارتية ماب ت ممم بالده،ك يف ىذا الصدد صلد ا هوؿ صاحم  

الظلمة يقتلونهم فال حوؿ كال قوة م يقولوف نحن إخوانكم في الدين ك كى»:ذل  كيصرح بقولو
 .1« ...باهلل  إالٌ 

دكف اف يمجاكز ،يف يمكا ية م اكضة اإلصللير حوؿ الصلمم ،عي   ّار رجالوكاسمعار ادلوا يلا      
العريعة  بمهفّ (Whet)كات كىو الذم اجاب ادلّعوث اإلصلليرم ،تعاليم القرآف الكّر يف ذل 

                                                           
1 332ص،عّد ا يد قدكرم:ادلرج  السابق. 

1
 .231زلمد جادكر:ادلرج  السابق،صينظر  

4 198،ص بأخبار ملوؾ القرف الحادم نزىة الحادم الو را : زلمد الصغر با احلاج با عّد او. 

3 67رلهوؿ:ادلصدر السابق، ص. 
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يلاعي  كبرر ادلوا ،8اإلسالمية التسممم لو بموقي  يت اؽ م  الك ار الذيا ػلملوف رغور ادلسلمي 
 ارلوص "كذل  يف رسالة يا  ،اعارضة علما  العريعة ذلذا اإلجرا  ،ئة اسرا يسّا ياعدـ تسريمم ما

أساس ديننا شريعتنا التي ال نقدر أف نجالف »:ـ جا   يها1690ىػ/ 1101م رخة يف  "الةا 
نا سرحنا ىذه المائة مع كلوال معارضة العلماء لنا بهذا اإلحتجاج القوم لك]...[الحنيف
 .7«...ل ىذا أبصرنا كالـ علمائنا في ىذه النازلة البد منو كالمحيد عنوفإلجالفرايلي 

 إف املد ادلنصور كادلوا يلاعي  قد يعممدا على ترارهم الدي  بعك  كاضمم  لدرجة كبالممه يد،     
يدعوىم كيربّهم يف ، ضّما بع  رسائلو مناظرات كدعوات يا القادة ادلسيطيي ،ادلوا يلاعي  افّ 
نقطػػػة إضػػػافية »كىػػػو مػػػا عػػػرب عنػػػو الكاتػػػم العػػػر  ادلعاصػػػر املػػػد سػػػعة بقولػػػو :،1منػػػاؽ اإلسػػػالـيع

في عالقاتو مع الدكؿ األركبية نعني بها إىتمامو بالناحية العقائديػة إذ ولى إسماعيل إنفردبها الم
كجػػو رسػػالتين مسػػهبتين إلػػى كػػل مػػن لػػويس الرابػػع عشػػر كجػػيمس ال ػػاني ملػػك إنجلتػػرا دعاىمػػا 

ا إلعتناؽ اإلسالـ  اليظن أحد أنو في دعوتو ىذه ينطلق من تعصب مقي  ضد النصرانية  فيهم
كػػػدين كإنمػػػا كػػػاف يعبػػػر فػػػي إيمانػػػو العميػػػق بػػػأف اإلسػػػالـ أفضػػػل شػػػريعة سػػػماكية تػػػؤمن سػػػعادة 

بلوماسػػػية كبرىػػػا علػػػى  ا ػػػا يعرضػػػاف القضػػػايا الد  ،السػػػليا ي فّ ا كمػػػا غلػػػم ذ ػػػره 1«...اإلنسػػػانية
كاىػػػػػػػدا هما الدبلوماسػػػػػػػية ليا ي  ػػػػػػػاف رايهػػػػػػػم اليميػػػػػػػابق بالضػػػػػػػركرة مػػػػػػػ  مرامػػػػػػػي الّسػػػػػػػالعلمػػػػػػػا ،كيف  

كحىت يف القضايا  السياسية،ك ا ا ينمقياف ما ال ماكل ما يمما ى كحساباهتما الدبلوماسية ك ياسيةكالسّ 
ٌف  قػػد اليعػعرا العلمػا  بػمهعليمهم لػدل ادلخػرف ) الدكلػة ( بصػ مهم  ػر ا  يف ي ػاد القرار،،اإلجمماعية

يف رسػػػالة توجيهيػػػة يا املػػػد ادلنصػػػور علػػػى اعليػػػة يسػػػمغالؿ  صػػػر كادم ادلخػػػازف يف 7يخ اجلنػػػومالّعػػػ
حػػوؿ  ال قهػػا سمعػػار ادلػػوا يلاعيػػ  اك  ،كاصػػيال كسػػّمة الػػا مازالػػم بيػػد العػػدك،يسػػاجاع مػػدف طنجة

توقيػػػ   ؿ لػػػورع ال ؼلػػػوّ الّعػػػ فّ مهبػػػ (Whetكقػػػد اجػػػاب مّعػػػورهم كيػػػم )، مػػدل جػػػواز م اكضػػػة اإلصلليػػػر
                                                           

1 244زلمد جادكر:ادلرج  السابق،ص. 

1 :245ص قال عا زلمد جادكر،   .83،ص 8عدد ،1963،رللة تيواف،"المغربي من زكايا التاريخ"زلمد با تاكيم . 
4رسالة ادلوا يلاعي  يا مل  اإلصللير جيمس الةا   يف قسم ادلالحق عند  ينظرHenry de Castries                    : 

Moulayismail et Jacques II,Une Apologie de Lislam par Sultan du maroc ,Ernest leroux 

,Paris , p03.                                                                                                                                  
3 خػػاص ،عػػدد  دعػػوة احلػػق ادلغربيػػة،يف "الدكلػػة العلويػػة المغربيػػة  النشػػأة كاإلسػػتقرار كاإلسػػتمرار" :العػػاكش  قػػال عػػا زلمػػد

 .306ص  ،1989، 273
 
4  ىػػػػ ب ػػػاس، عاصػػػر كقعػػػة كادم 881ىػػػػ كتػػػويف عػػػاـ 811اجلنػػػوم ال اسػػػي كلػػػد عػػػاـ ا  الرضػػػى رضػػػواف بػػػا عّػػػد او  العػػػيخ

، ادليّعػػة السػػل ية، شػػجرة النػػور الزكيػػة فػػي طبقػػات المالكيػػةادلخػػازف، للمريػػد مػػا اإلطػػالع ينظػػر عنػػو  زلمػػد بػػا زلمػػد سللػػوؼ:
 .175ىػ،ص 1438القاىرة 
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ب  برر ر ضو يطالؽ سػراح مائػة اسػر يسػّا  اعارضػة ،الذيا غلملوف طنجة،يت اؽ كت اىم م  الك ار
 :عا ىذه النازلة حي قاؿكاحمجاجهم  ال قها 

النقدر نجالف شريعتنا التي ىي أساس ديننا كالوجو ال اني ذلك القوؿ الذم سمعو في تلك  »
كلوال   عن الناس قلنا كلمة كال نوفي بها يسمع ا أفوسنفالمائة أحببنا الوفاء بو كأنف  ن

فألجل  رايلي كأصحابوا سرحنا ىذه المائة مع الفلكنٌ  معارضة العلماء لنا بهذا اإلحتجاج القوم
 .8«ىذا أبصرنا كالـ علمائنا في ىذه النازلة ال بد منو  كال محيد عنو

ليا ي  إ ارة ما السّ   ،لنظر يف مضامينهاكيلطاف على يعادة ا،كبادلقاب  ير ضاف بع  ال ماكل    
رع يذا يقمضم ادلصلطة الدبلوماسية كقد يمصر اف خارج العّ  ،7تابعوف لسلية الدكلة  ال قها  افّ 

 ي علىعندما علم مملة العل  عل ،اؿ ذل  ما اقدـ عليو املد ادلنصوركمة ،ياسية ذل كالسّ 
 اإلسالمية ريعةالعّ  م  افّ 1ضد األتراؾ العةما ييص  خ ية باإلسّاف ييلم عونم تّ  قد ا ،ادلغرب

 يقوؿ ا يو يو دم صالدا يا :دد، كيف ىذا الصّ  ،حتـر اإلسمنجاد بالك ار

مر كلده المولى الشيخ المقيم بفاس بإستنفار أك ر ما يمكن من الفرساف كمن الرجل أقد  »
قائد منصور ريكو بكل ما كأف يسيركا إلى العرايف حيث يبعث لو بال  كخاصة منهم العلوج
فير بإخبار ملك إسبانيا بما قاؿ لو كأف يتم السٌ  كينبغي بناء عليو أف يبادر  يمكن من المدد

 كالشريعة تحـر عليو ذلك  ألنو كاف على حساب دار اإلسالـ  ذلك تح  طي السر المطلق
 .1«...مما يغض ىو الطرؼ عنو لتعلقو الكبير بصداقة الملك فليبي

ليا ي بقيم يف مدىا كجررىا ذات طاب  الدبلوماسية يف عهدم السّ  كؽلكا القوؿ افّ       
السليا اف يف سياسمهما كيف ظهر  ،كدار احلرب ،كىي مممهررة يف حقيقمها بدار اإلسالـ،دي 

الدكلية حتذكعلا الربّة يف يسمةمار الظركؼ  ،يف تعامالهتما م  الدكؿ الغربية ،اخلارجية ا ةر ي  ماحا
 .صاحلهمال

                                                           
1 ص مؤسسػة المجػزفىػ،  قال عػا زلمػد جػادكر:1101ا  بماريخ ينظر الرسالة الا بع  هبا ادلوا يلاعي  يا  ارلوس الة ،

241. 

1
 .241،ص  س ادلرج  

4 221، 220،ص ص1ينظر عمار با خركؼ :ادلرج  السابق،ج. 

3 80ا يو يو دم صالدا يا : ادلصدر السابق،ص. 
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 :كالىما إكتفيا بالبع ات غير اإلقامية -7
عدم كالسلياف يلاعي  العلوم على برار لياف املد ادلنصور السّ رتّ  ادلغرب يف عهدم السّ ي      

العا  اإلسالمي، بعالقات ممععّة م  العا  ادلسيطي، تربيهم يف ذل  عالقات دار اإلسالـ كدار 
اإلقامة يف بالد الك ر ال وز  رعا،  ة  يخوانم ادلسلمي يعمربكف افّ احلرب،  كاف ادلغاربة مةلهم م

ادلغاربة قد اقاموا كاسمقركا بص ة طّيعية يف الّالد األركبية،كبذل    يكا ذلم  ةيال   لم يةّم افّ 
 دبلوماسيا دائما، سوا  يف  اة املد ادلنصور السعدم، اك ادلوا يلاعي .

بص ة منمظمة، تدا   عا مصػاخلهم المجاريػة كالسياسػية يف الػدكؿ األركبيػة  ك  ي مطوا قنصليات     
الرا ضػػة اصػػال ألم تواجػػد قنصػػلي للمسػػلمي لػػديها ، منػػذ قػػركف كالعػػا  اإلسػػالمي ينظػػر يا العػػا  
ادلسػػػػيطي ا ػػػػو دار   ػػػػر،ال ؽلكػػػػا اإلقامػػػػة  يهػػػػا كالسػػػػ را  ادلغاربػػػػة الػػػػذيا توجهػػػػوا يا اركبػػػػا يف مهػػػػاـ 

زلػػدكدة  مطمػػد  ػػيم، كاألمػػراؿ ابػػا عائعػػة، ا ا ينظػػراف يا ادلسػػيطيي علػػى انػػم اعػػدا  دبلوماسػػية 
،ك  يهمم ادلغرب بمعيي س را  لممةيلػو عنػد ملػوؾ اركبػا بصػ ة دائمػة، بػ   ػاف يوجػو مّعػوري 8للديا

 عنػػػو ل ػػػاات قصػػػرة جػػػدا كيف الغالػػػم  ػػػاف ىػػػ ال  السػػػ را  يسػػػمعينوف يف مهػػػامهم خبػػػدمات القناصػػػ 
ادلعممديا بادلغرب، اك بالمجار األجا م اك اى  الذمة ما اليهود، الذيا دخلوا يف خدمة السػليا ي 
كخباصػػة يف عهػػد ادلػػوا يلاعيػػ  حيػػ  اصػػّطم ذلػػم مكا ػػة  اريػػة  ّػػرة كسػػيوة يف ا ممػػ  ادلغػػر ، 

ا حػػىت حػػىت اف السػػلياف يلاعيػػ  اخػػرجهم مػػا كسػػ  مػػدينا مكنػػاس كسػػال كبػػى ذلػػم بيوتػػا خارجهػػ
 الؼلمليوا بادلسلمي.

لقد قاـ اى  الذمػة يف عهػد ادلػوا يلاعيػ  بػمهدكار ىامػة يف الوسػاطة بينػو كبػي الػدكؿ األركبيػة،       
يف رلاؿ المجارة كحىت الدبلوماسية، بإعمّار اف ادلغرب ليس لو  ةيال دبلوماسيا دائما يف ىذه الػدكؿ، 

 فػػأعلموا أنػػا » قػد  مػػم للهولنػػديي يقػػوؿ: لػػذا ات اليهػػودكقػد يبمػػاظ ادلػػوا الاعيػػ  مػػرارا مػػا تصػػر 
بػاليهود فػي شيل سػيما  نحػن كال ن ػق  النقبل أف يكوف اليهػود أىػل الذمػة كاسػطة بيننػا كبيػنكم

 كالػػراجمم يف األمػػػر افّ  7 «... فيمػػا يرجػػع إلػػػى آلػػة الحػػػرب كالعػػدة التػػػي ىػػي األكيػػدة كالعمػػػدة
 ا ػاؿ المجػارم كالدبوماسػي كالسياسػي يرجػ  يا معر ػة ىػ ال  سمعا ة ادلوا يلاعيػ  بمهىػ  الذمػة يفا

 غات األجنّية، كبمل  ا ممعات األركبية الا غله  ادلغاربة عنها الكةر.باللّ 

                                                           
1

Rabih Said : Deux Ambassadeures Marocaines en France au 17 siecle ,Université 

depicadie jules Verne ,1998-1999 ,France,p 71. 
1

 .364صادلرج  السابق،،مؤسسة المجزف في تاريخ المغربزلمد جادكر:رسالة ادلوا يلاعي  يا ىولندا   قال عا  
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 ا األركبية كعندما يصلوف غلدكف بػرام  حر ػاهتم مسػيرة ك ػق مػا لطػم عمادكا المنق  يف السّ ا ما 
 .8ر مهم هبذه ا ممعات األركبية سيطية بو الدكلة ادلسمقّلة كما م ظلم مع

الدكلة العةما ية الا  ا ػم تمػرعم اخلال ػة اإلسػالمية   يكػا ذلػا  ةػيال دبلوماسػيا  يضا ة يا افّ       
ياسية كاإلقمصادية،كمرد ذل  انا  ا م تنظػر يا العػا  األرك  يف الدكؿ األركبية يرعى مصاحلها السّ 

صػػػػػغر لعػػػػػ كنم،كانم ىػػػػػم الػػػػػذيا يف حاجػػػػػة يا الممةيػػػػػ  موانػػػػػا  ظػػػػػرة ادلسيف مرحلػػػػػة توسػػػػػعها كعن 
ادلغرب بى لن سو آلة دبلوماسػية علػى بػرار ما ػاف حاصػال  الدبلوماسي،كذلذا  ما الّصعم القوؿ افّ 

يف اركبػػا، كالػػا  ةػػ  ذلػػم الدبلوماسػػية مظهػػرا مػػا مظػػاىر حيويػػة الدكلػػة احلديةػػة يف اركبػػا،يف حػػي  ػػإّف 
ية ادلغربية تندرج ضما منيق يسالمي يف تارؼلو،كىو الرحلة الّس ارية الػا هتػدؼ يا القيػاـ الدبلوماس

 .7بس ر يا دكلة اجنّية ما اج  قضا  امر سليا   هي عم  م قم كبمهمر رلي

 :سرار الدكلةأ ممبعوثيهإخفاء  -08

كمقاكمة اجلوسسة  عدم كيلاعي  العلوم على زلاربةحرص    ما املد ادلنصور السّ         
ذكا يجرا ات مهمة يف ىذا ا اؿ منها يسمعماؿ الع رة يف عهد املد األركبية ضد الدكلة كا 

رو السليا ي املد و  ها مّع ارية الا الّ ادلنصور يف مراسالتو الدبلوماسية كالدارس للرحالت السّ 
انا ،القات سياسية كدبلوماسيةيا الدكؿ الا تربيهما هبما ع ادلوا يلاعي ك  ،ادلنصور السعدم

ا ما اف ي صطوا عا مهامهم الا  ل وا ك ا وا ممط ظي جدّ ،خالية  اما ما ادلعلومات الدبلوماسية
كبي حكاـ تل  الدكؿ يال ي ارات  ،ياسية كالدبلوماسية كما دار بينهمك  يذ ركا الم اصي  السّ  ،هبا

 ،اسنالا التذاع لعامة ال،ات ىي ما قّي  اسرار الدكلةمة  ىذه ادلعلوم كىذا امر معقوؿ ألفّ  ،قليلة
 ارات الدبلوماسية تعيي سول مالحظات عا احواؿ الّالد الا زارىا ى ال  كمةاؿ ذل   هذه السّ 

ـ كالا   تذ ر ام 1689رحلة الممكرك  مّعوث املد ادلنصور للسلياف العةما  مراد الةال  سنة 
،كىذا يف يعمقادم يدخ  ضما اإلحااس ما ي عا  كال عا  مائجهالوماسية،  ي  عا ادلهمة الدب

 .1اسرار الدكلة
اك ده ادلوا يلاعي  للمل  اإلسّا   ارلوس الةا    الذم ارية للوزير الغسا  اما الرحلة السّ       
يطالؽ سراح األسرل ما يد  - ما صرح الغسا - كا م يف ظاىرىا  ،ـ1690ىػ / 1102سنة 

                                                           
1 322عّد ا يد قدكرم: ادلرج  السابق،ص. 

1 . س ادلرج   

4 :15،ص 1962،سّممرب 05،السنة األكا،عدد رللة الّينة،يف "ةالرحالت السفارية المغربي"زلمد ال اسي. 
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كننا  ي  األسّاب الكامنة كرا  عدـ ي صاح ؽل ال ناا ّ  يالّ  ،ادلنهوبةكيساجاع الكمم  ،افاإلسّ
، قد بادر الغسا  مدريد عائدا يا كاىدا ها النهائية،اذلدؼ احلقيقي لرحلمو ك الغسا  عا ال طول

 ذل ة كم  قرك كيعادة الكمم ادلس ،كىي حترير األسرل ،ػلرز صلاحا يف مهممو ادلعلنة مرا ش دكف افّ 
،  نرجمم اف س ارة الغسا   ا م تمجاكز مسمهلة لاعي  اف مهمة س ره  ا م  اجطةاعلا ادلوا ي

 ي صمم   ا ةر اعلية كيحلاحا بي ادلوا يلاعي  ك ارلوس الةا  ،األسرل كالكمم يا قضايا اخرل
 عنها الغسا  ح اظا على اسرار الدكلة.

م ألحد مامجيو الذم السّ  يا دسّ  -س ر ادلنصور-"د الواحد عنوفعّ"كقد كص  األمر بإقداـ     
شلا يدؿ على اعلية احل اظ على اسرار الدكلة  ،كخيرة لجنسّاف ،تورط يف تسريم معلومات ىامة

 .8عدم كادلوا يلاعي لدل ادلّعوري ادلغاربة يف عهدم املد ادلنصور السّ 
 ا ػػػػػػم لػػػػػػديهم مهػػػػػػاـ اخػػػػػػرل عػػػػػػدا ادلسػػػػػػائ  ،ي يف ادلغرب را  األركبيػػػػػػالّسػػػػػػ  مػػػػػػا الؼل ػػػػػػى افّ        

ادلغػػرب كمجػػ  كىػػي المجسػػس علػػى  ،ياسػػية  األسػػرل كالمجػػارة كعقػػد اإلت اقيػػاتاك السّ  ،الدبلوماسػػية
لػػويس الرابػػ  "مّعػػوث  "سػػاف اكلػػوف" ر ال ر سػػي  ادلهمة الػػا  لػػ، هبػػا الّسػػمعلومػػات اسػػمخّاراتية،

م ادىػػا مجػ  ت اصػػي  عػػا احػػواؿ ادلغػػرب  ،معلومػػات سػػريةللمػػوا يلاعيػػ  كالػػذم اعييػم لػػو  "ععػر
كعا قيمػة  ،كمدل يتساع ادلملكة العري ة،كتقدؽلها للمل  يف صورة تقرير  الّط  يف احواؿ ادلغرب

كيحصػػا  ادلػػدف كسػػكانا كمػػا ىػػم األمػػرا  ا ػػاكركف للمملكػػة  ،ا  احيػػة اخلصػػماراضػػيو ال الحيػػة مػػ
كزلاكلػة يحصػا  اجليػوش ادلغربيػة خيالػة  ،كبي سلياف ادلغرب احلربادلغربية الذيا ؽلكا اف تق  بينهم 

لياف كمعاملمػو مػ  الرعيػة كعػا سػرة الّسػ ،كاإلسمقصا  عػا ركاتػّهم ك ي يػة زلػاربمهم ،كمعاة كمد عية
اف ( Saldanhaذ ػػػػر األسػػػػر الربتغػػػػايل )،كقػػػػد 7كعوائػػػػد ادلغاربػػػػة كديػػػػنهم،ك ظػػػػاـ األحكػػػػاـ يف ادلدف

(،م ابػا Marinد الػدكر الػذم لعّػو األب مػريا) حي  ا ّ ،1جسسوف على ادلنصوراإلسّاف  ا وا يم
عدم سػوا  مػ  األتػراؾ ما بعده يف  ق  األخّار عا معاري  المطال، السّ  ( Diego Marinاخيو) 

، بػػ  يف لياف السػػعدما ػلظيػػاف هبػػا لػػدل الّسػػ، مسػػمغلي يف ذلػػ  الةقػػة الكّػػرة الػػا  ا ػػاك اإلصلليػػر
يػم اك األخّار اممدت لمعم     ادلسػيطيي اك األعػالج الػذيا  ػا وا يمعػاملوف مػا قر  كظي ة تقصي

، بػػػ  ي رة يف مراسػػػالتو الدبلوماسػػػيةالّعػػػوشلا اضػػػير ادلنصػػػور يا اسػػػمعماؿ بعيػػػد مػػػ  ادلّعػػػوري اإلسػػػّاف
اكىػػػػم ادلنصػػػور اإلسػػػػّاف اف بعةة"عّػػػػد الواحػػػػد كقػػػػد  كحػػػىت الداخليػػػػة إلصلػػػػاز مهامػػػػو يف سػػػرية ك ممػػػػاف

                                                           
1374،صمؤسسة المجزف في تاريخ المغرب:زلمد جادكر. 

1
 .300،ص1،ج1961،ادليّعة ادللكية،الرباطالعز كالصولة في معالم نظم الدكلةعّد الرملاف با زيداف:  

4
 . 15: ادلرج  السابق،ص زلمد جادكر 
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، كضػػػػّد راؾ ضػػػػّدىماـ جللػػػػم ا ػػػػوىرات، ك  تكػػػػا للمطػػػػال، مػػػػ  األتػػػػقصػػػػدت بػػػػالد الّعػػػػ 8"فنػػػػو ع
حىت غلػ  مػا كرائهػا مكاسػم ،  رّكج سلياف ادلغرب اماـ اجلواسيس اإلسّاف اخّارا منمقاة شلملكاهتم
، ورةاحلصػػوؿ علػػى مينػػا  مدينػػة ادلعمػػو مةلمػػا ا ػػاع اّف اإلصلليػػر تقػػدموا بيلػػم يليػػو، مػػا اجػػ  سياسػػية

لقيػػ  اليريػػق علػػى يمكا يػػة تسػػليم مدينػػة ذا اخلػػرب )اسػػمن اذ  ػػ  ادلػػربرات (حيػػ  اراد مػػا تسػػريم ىػػ
 .7العرايش لجنسّاف

 :قٌلة اإلنفاؽ على بع اتهما الدبلوماسية -9
كادلوا يلاعي   ذىو،ت الدراسة المارؼلية للّعةات الدبلوماسية للّسليا ي املد ادلنصور الادّ       
  يقدما الّمموي  ادلايل الضركرم دلّعوريهم يف الّلداف األركبية،اك حىت -راا -، بمهنماالعلوم

اك تعممد على ما رؼ على   سها ما امواذلا اخلاصة،ذه الّعةات تصاإلسالمية منها،  قد  ا م ى
 .1تقدمو الدكؿ ادلسمقّلة ذلم، ما يعا ات كضيا ات حسم ما تقمضيو األعراؼ الدبلوماسية

 هػ  يعػود ذلػػ  يا قلػة ادلػوارد ادلاليػػة لػدل الّسػػليا ي؟ كىػذا مػا ؽلكػػا يسػمّعاده ألف الّسػػليا ي      
املػػػد ادلنصػػػور الػػػذىو  ا ػػػم لػػػو مػػػا األمػػػواؿ كالةػػػركات الكةػػػر حػػػىت لقػػػم بالػػػذىو، ك ػػػذل  ادلػػػوا 

ف املػػػد يلاعيػػػ  عػػػرؼ ادلغػػػرب يف عهػػػده رخػػػا  يقمصػػػاديا  ّرا، قػػػد ذ ػػػر الممجػػػرك  مّعػػػوث الّسػػػليا
و بقػػي يف مدينػػة يسػػينّوؿ يف ضػػيا ة الّسػػلياف كيقاممػػو، حيػػ  ادلنصػػور الػػذىو للّسػػلياف العةمػػا  ا ّػػ

ثم بقينا في ىذه المدينة من يـو دخلنا إليها كنحن في ضػيافة السػلطاف كإقامتػو »يقوؿ ما  صػو:
  الغسػا  يف بينمػا  مػم مّعػوث ادلػوا يلاعيػ.1« ...تجرم علينػا فػي منػزؿ رحمػة كنعمػة كاسػعة

 كمػػن عظػػيم بشاشػػة»سػػ ارتو يا يسػػّا يا ا ػػو اقػػاـ مػػ  بعةمػػو يف ضػػيا ة اإلسػػّاف، حيػػ  قػػاؿ ما صػػو:
 .7« ...عندىم بالفرايلية أطريرة كردكا علينا ليلة مبيتنا أىل 

مّعػػوث ادلػػوا الاعيػػ  "ابػػا تػػورا دم زارم" اا اللػػورد دار " ػػوت" ؼلػػربه بمه ػػو منػػد اف  كقػػد  مػػم    
قصر الّسلياف، كىو يعيش على حسابو اخلاص، ك قد ارت عػم كازدادت   قاتػو  ميجػة لمطملػو  بادر

د ػػ  مرتّػػات األ ػػخاص الػػذيا يسػػمخدمهم للعنايػػة باأليائػػ  الػػا ي ػػااىا، يضػػا ة اا بػػال  ادلعيعػػة 
                                                           

1
ـ،كيعػػػرؼ  ػػػذل  بادلسػػػعودم، غلهػػػ  تػػػاريخ ك اتو،سػػػ ر ادلنصػػػور 1447لسػػػلياف املػػػد ادلنصػػػور مػػػا مواليػػػد ادلسػػػاعد األكؿ ل 

 ـ، للاكي  إلقامة حل، اصلليرم مغر  ينظر:ادلوسوعة احلرة .1511للملكة الربييا ية "يليرابي  األكا" عاـ 

1
 . 15:ادلرج  السابق،ص زلمد جادكر 

4  230ص،   س ادلرج. 

3125ا زلمد الممكرك :ادلصدر السابق،صعلي ب. 

440  س ادلصدر،ص. 
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ريػػة  ادينػػة لنػػدف حػػىت اصػػّمم خػػايل الو ػػاض، شلػػا د ػػ  بػػو اا طلػػم ادلسػػاعدة ادلاديػػة مػػا ادللكػػة االصللي
ك قػد اكضػمم اف ىػذا الوضػ  كىػذه احلالػة ال تنيّػػق عليػو كحػده، بػ  حصػلم لكػ  مػا سػػّقو 8"آف"

مػػػا الدبلوماسػػػيي ادلغاربة،كقػػػد تك لػػػم  ر سػػػا بالّسػػػ ر زلمػػػد  ػػػيم ك مػػػا بعػػػده عّػػػد او بػػػا عائعػػػة 
 .7كحا يمو، كتك لم بإقاممو يف  ندؽ الّس ر ككضعم تصر و عربة خاصة

ر "عّػػد الواحػػد عنػػوف" مػػدة سػػمة ا ػػهر يف ضػػيا ة ادللكػػة اإلصلليريػػة "آف" يف بيػػم مكػػ  الّسػػ       
كالػػا زّكدت ىػػذا الّيػػم بػػادلواد الغذائيػػة، ك مػػا  (Ratchiffe)عضػػو ا لػػس المعػػريعي السػػيد راتعػػي، 

،كشلػػا يػػدؿ علػػى تػػذمر 1يف   ػذت ىػػذه ادلػػواد حػػىت ذبػػمم ا ػػراد الّسػػ ارة  ػػ  ما ػػاف لػػديهم مػػا دكاجػػا
دكؿ ادلسمقّلة دلّعوري ادلخرف)الدكلة( ما اإل  اؽ عليهم،ىو اف احد ادلوظ ي اإلصلليػر عػرّب يف ىذه ال

 .1عّد اويحدل رسائلو، عا عدـ يسمعداده تو ر الغذا  لّعةة علي با 
ـ بع  ادلوا يلاعي  "املد قرد اش" مّعورا خاصػا لػو  يا لنػدف يصػطّو 1615كيف مارس عاـ      

 ه   اف ادلغرب  7 خصا، كقد مك  اجلمي  يف قصر " يركي " على   قة ادللكة آف رالرة ععر 
ال ين ق على بعةاتو؟ اـ اف مصاري و على الّعةات الدبلوماسية   تكا  ا ية لسد حاجيات ادلّعوري 
 ظػػػرا لعػػػددىم الكّػػػر كطػػػوؿ مػػػدة يقػػػاممهم يف ىػػػذه الّلػػػداف ؟ اـ اف الّسػػػليا ي  ا ػػػا يعممػػػداف علػػػى 

عوري ارريا  شلا يع يهما ما  ويا ىذه الّعةات امةاؿ مّعوث الّسلياف املد ادلنصػور  عّػد الواحػد مّ
اـ اف اإلعممػاد علػى ىػذه ال ئػات  0عنوف ر قة تاجريا رريي علا "احلاج ادلاسي" ك "احلاج هبنيم"؟ 

،الا تسػػػمغ  الغنيػػػة يف الّسػػػل  الدبلوماسػػػي تػػػمطكم  يهػػػا مصػػػلطة الّسلياف،كمصػػػلطة ىػػػذه ال ئػػػات
 .5ادلنصم الدبلوماسي ما اج  اإلسم ادة ما ص قات  ارية حلساهبم اخلاص، كحلساب الّسلياف

عاضػم الّعةػات الدبلوماسػية عنػد ىػذا ادلسػمول ادلمػد  مػا الن قػات، ا  تموق، العراقيػ  الػا       
واعيػد تنقػ  ىػ ال  ادلّعػوري ب  تعدتو يا كسائ  النق  الّطرم،  غياب الّس ا ادلعدة لنقلهم، جع  م

حتػػم رملػػة الّسػػ ا األركبيػػة،  قػػد  اتػػم ادلػػوا يلاعيػػ  ادللػػ  لػػويس الرابػػ  ععػػر اف يّعػػ  لػػو مر ّػػا 

                                                           
1118ركجرز .ب.ج : ادلرج  السابق،ص. 

1231زلمد جادكر: ادلرج  السابق،ص. 

4231،صادلرج    س. 

3231،صو  س. 

4114ركجرز .ب.ج : ادلرج  السابق،ص. 

5231زلمد جادكر:ادلرج  السابق،ص. 

6231  س ادلرج ،ص. 
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 مهف حا مو علػى الّعػماؿ "علػي بػا عّػد او احلمػامي" الػذم اٌف   مه و يف ذل  8ػلم  س ره يليو
،كال ؼل ػى 7ادلغربية لنقػ  ادلّعػوري كالرسػائ  على اذلولنديي بمهف يسمطوا لس نهم بالادد على ادلوا ئ

ما ذلذا اإل مقار يف كسائ  النق  الّطرم ما ي عكاسات على الدبلوماسية ادلغربية كعلى حتكم ادلخرف 
)الدكلة( يف ادلّػادرة الدبلوماسػية الػا ظلػم بيػد الػدكؿ األركبيػة توظ هػا ك ػق مصػاحلها اخلاصػة، تّقػى 

يركحػػة للّطػػ  كالّمطقيػػق،كحىت ظهػػور كرػػائق تاؼليػػة اخػػرل تلقػػي الضػػو  تلػػ  المسػػا الت الّسػػابقة م
  ا ةر على الدبلوماسية ادلغربية كعلى مصادر  ويا ىذه الّعةات.

 :كالىما يفتقراف إلى الفعالية في الدبلوماسية -10

ؿ عنها ؽلكا القو  ،اسمياع الّسلياف املد ادلنصور كادلوا يلاعي  تكويا  واة دبلوماسية اكلية    
ك  تكا ذات  عالية  ّرة يف المعام  م  ا لية الدبلوماسية األركبية يف العصور  ،ـ تمّلور مالزلهاانا 

الا  اكزت ادلنظور السياسي كالدبلوماسي للعا  اإلسالمي يف عمومو كادلغرب األقصى يف  ،احلديةة
كبذل   اف األدا   ،العادلية العلمية كاحلضارية الا اخذت تمس  بي بسّم اذلوّ ،حد ذاتو

 ، لم يكا للس را  ادلغاربة تكوينا سياسيا كعلميا،ليا ي ضعي االدبلوماسي يف عمومو لدل السّ 
كقد ي مسم الكةر منهم بع  ادلعارؼ ،ا ساليم الدبلوماسية األركبية ك ا وا غلهلوف حلد بعيد

 لم يهمم الّسلياف املد ادلنصور ،سة ادليدا يةيف ا اؿ الدبلوماسي عا طريق المجربة كادلمار  الم اكضية
ك  ؽلنطا مّعوريهما تكوينا ،الّسعدم كال ادلوا يلاعي  بدبلوماسية اإلقامة يف الّلداف األجنّية

 .1خاصا
  تكػا لػديهما سياسػة دبلوماسػية  ،ليا يادلغػرب يف مرحلػة ىػاذيا الّسػ وؿ افّ قػكذلذا ؽلكا ال       

تعممد علػى الػاا م ادلعػريف  ،هائكمّاد،كقوا ينها،ذلػا اسسػها ،وماسية يف صمّم القوؿ اعلة اك مدرسة دبل
 ،عجػػر مّعػػوريهم مػػا حتقيػػق األىػػداؼ ادلرجػػوة مػػنهمقػػد   ،قائمػػة بػػذاهتا  مدرسػػة تارؼليػػة دبلوماسػػية

اك  ،اك حتقيػق مصػاٌف  اريػة للمغػرب،اك لعقػد حتال ػات ،سوا  يف رلاؿ ادل اكضات ما اجػ  األسػرل
مةلما  علم  ر سا بعد اف  علم الدبلوماسية ادلغربية يف عقد ت اعلات م   ،عدكاف على ادلغربلرد ال

،كعلى لو الّطػرم لقصػ، ادلػوا ئ ادلغربيػةبمهسػيو ىذا األخػر ليّع   ،ادلل  ال ر سي لويس الراب  ععر
دبلوماسػية كبرىا تسػمخدـ ال ر سا،يسػّا يا،ا كلاا، ىولنػدا(العكس ما ذلػ   ا ػم الػدكؿ األركبيػة )

                                                           
1 374،صفي تاريخ المغرب  مؤسسة المجزفمد جادكر:زل. 

1  374ص،   س ادلرج. 
4 329،ص   سو. 
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كالعمػػ  علػػى  ،ك ػػرض منيقهػػا ،كادلهاد ػػة ،ب رض اسػػلوب ادلعاىػػدات،مػػا اجػػ  الػػد اع عػػا مصػػاحلها
 . 8حتقيق الغلّة دلصاحلها يف ادلغرب

انمػػا   يالّ  ،كحسػػا يسػػمغالذلا ،ليا ي  ا ػػا ي مقػػراف يا ال اعليػػة الدبلوماسػػية ّػػالربم مػػا اف الّسػػ     
ا عػػػػا طريػػػػق المجػػػػار األجا ػػػػم ادلقيمػػػػي يّمػػػػ ،ياسػػػػية يف اركبػػػػالسّ ا باألكضػػػػاع ا ػػػػا علػػػػى درايػػػػة كاسػػػػعة 

كما  ئػػات يجمماعيػػة ،بػػادلغرب،اك بواسػػية األسػػرل األركبيػػي الػػذيا ينطػػدركف مػػا دكؿ اركبيػػة عديػػدة
شلػػا  ،اك اسػػاعلة حكامهمػػا يف ادلنػػاطق العػػمالية ،سلمل ػػة،اك عػػا طريػػق رجػػاؿ بعةػػات اإل مػػدا  الدينيػػة

ياسية الا  ا م ميركحة يف األكساط األركبية كحر ة المجارة يف القضايا السّ اتاح ذلما اإلطالع على 
كخصوصيات    دكلة ذلا عالقات الدبلوماسية معها  ادلنصور كصلمو اخّار  ،الّطر األبي  ادلموس 

كادلػوا يلاعيػ   ػػاف علػى علػػم بإ مصػارات لػويس الرابػػ  ععػر كىرائمػػو يف  ،ىرؽلػة األسػّاف يف األرمػػادا
يضا ة يا النجاحات النسّية للسيا ي يف توجيو األحداث الدكلية كالممهرر يف بعضػها احيا ػا ،7ااركب

 ما ىػػو لػى الػػدكؿ األركبيػة،مػ  عػدـ اإلسػػمةمار اجليّػد لػػّع  القضػايا احليويػػة لػديهما  ورقػة ضػػغ  ع
 .1م  قضية األسرل  كسياسة ادلوا يلاعي ،احلاؿ م  املد ادلنصور يف مسمهلة الرىائا

 مضموف المعاىدات:للم يعطيا اإلىتماـ الكافي  -11

بموقيػػ  عػػددا  ّػػرا مػػا ادلعاىػػدات  ،عدم كادلػػوا يلاعيػػ  العلػػوم يػػرت  ػػاة املػػد ادلنصػػور الّسػػ       
ليا ي  ا ػػا الّسػػ راا افّ ،اإلسػػالمي العػػا  يف حػػي بابػػم ىػػذه ادلعاىػػدات مػػ  ،مػػ  القػػول ادلسػػيطية

ادلسػػػػلم لػػػػيس يف حاجػػػػة يا توقيػػػػ  معاىػػػػدة مػػػػ  اخيػػػػو  كافّ ،للعػػػػا  اإلسػػػػالمي مػػػػا ينمميػػػػافيعمػػػػرباف انّ 
هتا مػػػم الػػػدكؿ األركبيػػػة عقػػػم ي مصػػػار كادم ادلخػػػازف كقػػػد  1ارض اإلسػػػالـ  لهػػػا داره  ألفّ ،ك ادلسػػػلم

ادلغػػرب   يكػػا يّػػايل كيهػػمم كيػػدقق يف مضػػامي ىػػذه  افّ  يالّ ،علػػى يبػػراـ معاىػػدات مػػ  املػػد ادلنصػػور
يىممامػػا  هػػاكتعيي ،دا  طػػول ىػػذه الّنػػودؿ األركبيػػة الػػا  ا ػػم تػػدرس جيّػػى بػػرار الػػدكّ ادلعاىػػدات علػػ

حلصػػوؿ علػػى ا  قػػ  لغػػرض  كػػاف ادلغاربػػة يوقعػػوف علػػى ىػػذه ادلعاىػػدات ،امجهػػا يا لغاهتػػاكتخاصػػا 

                                                           
1 :330،صفي تاريخ المغرب  مؤسسة المجزفزلمد جادكر. 
1 :الديبلوماسيةالسعدية الديبلوماسػػػػػػيةالعلوية إسػػػػػػتمراريةأـ قطيعػػػػػػة أحمػػػػػػد المنصػػػػػػور كالمػػػػػػولى إسػػػػػػماعيل زلمػػػػػػد جػػػػػػادكر

 .235،صنموذجا
4   236س ادلرج  ،ص. 
3 329عّد ا يد قدكرم:ادلرج  السابق،ص. 
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  بادلعاىػػدات مػػ ىػػمم املػػد ادلنصػػور كادلػػوا يلاعيػػ اك ،8يف  ةػػر مػػا األحيػػاف اديػػةادل وائػػد الك  اذلػػدايا
الا  ا ػم تسػمخدـ اساسػا يف الػداخ  ضػد ،الحة كالّسػعلػى العػدّ  الدكؿ ادلسيطية ما اج  احلصوؿ

ـ يا األقػػػاليم ادلمطػػػدة )ىولنػػػدا( 1682 قػػػد بعػػػ  ادلػػػوا يلاعيػػػ  سػػػنة ،القّائػػػ  ادلممػػػردة علػػػى ادلخرف
 غليّهم  يها على طلّهم للصلمم  كمم يقوؿ:

ككقعنػا علىمػا  ]...[ اعلموا أنو بلغنػا كتػابكم   .[].. الرـك بفالمنك اإلسطادكس  إلى عظماء»
كقبلنػػػا مػػػنكم األمػػػاف الػػػذم   ]...[ طلبتمػػػوه منٌػػػا مػػػن األمػػػاف فػػػي البحػػػر كفػػػي مراسػػػي طاعتنػػػا 

سألتموه منا على مقتضى الشركط التي اشترطتموىا مع أىل الجزائر حسب ما طالعناىا كرأناىا 
يٌػػد الجػػالص يأتينػػا عزمػػا عزمػػا فػػي سػػفينة مػػن لكػػن سػػارعوا لنػػا بسػػتمائة قنطػػار مػػن البػػاركد الج

التػػي تشػػترطونها علػػى أنفسػػكم   سػػفنكم كأمػػاف يػػأتي مػػنكم كاكتبػػوا لنػػا بجػػط أيػػديكم الشػػركط
كاطرحػػوا عليهػػا عالمػػة أيػػديكم كفػػي اليػػـو الػػذم تصػػلنا شػػركطكم علػػى ىػػذه الصػػفة نبعث لكػػم 

كينعقػػػد الصػػػلح بيننػػػا نحػػػن كتابنػػػا المعظػػػم بقبػػػوؿ ذلػػػك مػػػنكم كمػػػن ذلػػػك اليػػػـو ينبػػػـر األمػػػر 
 .7«ربيع األكؿ عاـ ثالثة كتسعين كألف 86في ]...[كبينكم
يلومػو علػى  ،ـ1684كيف رسالة كجهها ادلػوا يلاعيػ  للملػ  ال ر سػي لػويس الرابػ  ععػر سػنة       

 اكىف قوالىم كيعمرب معاىدات اإلصللير ا ةر   عا ك  ،ما تركيد ادلغرب بالسالح،عدـ الو ا  اا كعد بو
 ما ادلل  ال ر سي حي  يقوؿ:

إلػى عظػيم الػرـك لػويس الرابػع عشػر  ]...[الشريف الحسني أيػده اهلل ]...[ من أمير المؤمنين»
فاإلنجليز تكلموا معنػا كلمػة  ]...[أما بعد فاعلم أف الذم ظهر لنا أف ليس عندؾ قوؿ صحيح

ه كبػػركا بػػو كأتػػى مػػن فرحػػوا بػػو كأكرمػػو ]...[كقبضػػنا ككفػػوا بهػػا فحػػين ذىػػب خػػديمنا لػػبالدىم 
ثػػم بعػػد ذلػػك قػػدـ لعلػػي مقامنػػا  عنػػدىم بعشػػر مائػػة مكحلػػة كسػػتة عشػػر مائػػة قنطػػار مػػن البػػاركد

 1حرير فالصومع 1صاحبكم انبشدكر كأتانا بشيء من الجرك
                                                           

1 329  س ادلرج ،ص. 
1 331  سو،ص. 
4   لمػػة   اصػػ  يا معناىا،كراػػا ادلقصػػود هبػػا  ّػػات اخلػػركب بعػػد سػػقوط حػػرؼ الّػػا  مػػا الكلمػػة ،كالػػذم اليصػػلمم اف ي هػػدل 

سػػػية قيممهػػػا ععػػػر دراىػػػم ،ينظػػػر زيػػػا العابػػػديا بػػػا مشػػػس الػػػديا للسػػػالطي،كتع  اخلركبػػػة  ػػػذل  قيعػػػة صػػػغرة مػػػا النقػػػود النطا
 .219،ص2006،ادلملكة العربية السعودية،1،طمعجم األلفاظ كالمصطلحات التاريجيةصلم:

3  .لمة عامية تع  الردم  كبر األصلي ما لّاس احلرير  
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 الػدارس ،8«...الصػحيح فػنحن معشػر العػرب النعػرؼ إالٌ ؟ممػن يعجبػو ذلػك كيسػره كىل نحن
لياف ادلػوا يلاعيػ  بػر مهػمم ب طػول بنػود الّسػ افّ  م ادىػا يصػ  يا  ميجػة ،ذلذه اإلت اقيػة كالورػائق

 ي عكاسػػػػاهتا علػػػػى ادلغػػػػرب سياسػػػػيا كدبلوماسػػػػيا،كال علػػػػى كال علػػػػى النمػػػػائ  ادلاتّػػػػة عليهػػػػا ،اإلت اقيػػػػة
الػذم قػد  ،الح كعلػى الّػاركدكملػمم علػى الّسػ ،االّسػلياف مػمطمس جػدّ  ك لما يف األمػر افّ ،كاقمصػاديا
كقد  اف ىدؼ ىذه الدكؿ األركبيػة ىػو  ػرا  ، اك  ر سا،اك ما ي كلاا ،ا األراضي ادلنخ ضةيمهتيو م

مػػا داـ سػػالطينو مسػػمعدكف إلعيػػا  ىػػذا الّسػػلم يف سػػّي  احلصػػوؿ علػػى مكاسػػم ،الّسػػلم مػػ  ادلغرب
كالّاركد كبعػػ  اذلػػدايا العخصػػية، كبػػذل  عملػػم الػػدكؿ األركبيػػة مػػا ،الحكعلى راسػػها الّسػػ،ماديػػة
 ىذه اإلت اقيات الدبلوماسية احلد ما  عاط ادلغاربة يف رلاؿ القرصنة. خالؿ 

 :الدبلوماسيينك كعاقبا الٌسياسيين  كالىما كافأ -81

الدبلوماسػػػية ػلػػػدد للدبلوماسػػػي ادلغػػػر  مسػػػار  السياسػػػية ك  ػػػاف النجػػػاح اك ال عػػػ  يف ادلهمػػػة      
اسػػػػػعا يف ادلهػػػػػا اإلداريػػػػػة لػػػػػدل الػػػػػّالط  النجػػػػػاح يف ممهموريمػػػػػو ي ػػػػػممم لػػػػػو الّػػػػػاب ك ، ياسػػػػػيةحياتػػػػػو السّ 

ر ػ   ،مػا سػ ارتو الناجطػة للقسػينيينية "املد با علي اذلػرايل"ا عاد اك الّالط العلوم  لمّ ،عدمالسّ 
 .7ه القيادة على قادة ال صائ  العسكريةكالّ  ك،ادلنصور مكا مو كمرتّمو كزاد يف ي رامو

ادلنصور كا رمو، كزاد يف ي راـ ضيا مو يا بو ،رحم كدلا رج  الممكرك  كبعةمو ما الّاب العايل     
الّعةة اقامم يف دار اإلمارة اياما،تنعم بييم الراحة بعد اف اّدت لو اذلدية،كجواب  درجة افّ 
 كاف يعمر  ةرا يف رسائلو يا ملوؾ اركبا  على خيى ادلنصور،كقد درج ادلوا يلاعي  ،1الّس ارة 

عقوبة كناية ىذا  مك ا  لكا الو اة ما ادلنا سي مكركا بو،ينو قّيا ااو با عائعة الذم ع بعّد
،  قد رج  الّس ر للمغرب حي  اسمقر ماقدمو ما خدمات للموا يلاعي  بالربم، ر ممهساكيةالسّ 

ك تو رت لديو رركة مالية ّرة، شلا جع  خلي ة ادلوا يلاعي  اكناس الذم توا احلكم مدة بيّة 
اعي  باحلدكد الّعرقية، ييلم ما عّد او با عائعة قدرا  ّرا ما رركتو،كدلا يممن  عا ادلوا يل

كربم ضغ  زكجة ابا عائعة على زكجها ليعيي ما طلم منو حىت  ،1ذل   ك  بو كجلده
الّس ر ادلغر  ظ  يعا  ما األ  الذم اجطر عينيو، كآذل جسمو  ياّل افّ يم ادل الّمعذيم، 

                                                           
1350عّد ا يد قدكرم:ادلرج  السابق،ص. 
1 : 58، صف الظريف في دكلة أكالد موالم الريفالبستاابو القاسم الريا. 

4  :63،ص8،م التاريخ الدبلوماسي للمغرب عبر العصورعّد اذلادم المازم. 

3 :129،ص 4،عدد1972،السنة اخلامسة ععر،جويلية د ح ـ"،يف رللة "الٌسفير عبد اهلل بن عائشةاحلسا السايمم. 
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ـر كاإللمهاب بعد المعذيم باليوؽ يف عنقو، شلا جع  حلمو يمع ا كيننت،  ما الحر  ميجة المو 
 ما بضم ادلوا يلاعي  ما س ره يا يصللاا "املد ،8ذل  بع  الذيا زاركه يف آكاخر ايامو 

با قرد اش" الذم اهتم بمصر ات الرخالقية كقد تقدـ تر ي ما حلم  اف ما بي احلا ية الا 
با قرداش، بإهتامو بال سق، كا و ارتكم اعماال بغيضة، ك اذة، خالؿ  اة يقاممو بلندف صاحّم 

كا و قدسلّو مّلغا  ّرا ما ادلاؿ،كما يف ل  الّسلياف بمل  اإلدعا ات، حىت القي القّ  على 
 .7جاالّس ر قرد اش ككدع السّ 

 :أبرزا ىيبة الملك -13

كادلوا يلاعي  يف حكمهما للمغرب على يظهار عظمة  ،عدمدرج املد ادلنصور السّ          
اك ،كىيّة الدكلة ألعدائهما يف الداخ  اك اخلارج ما خالؿ السياسة الداخلية ذلما ،ادلل 

 ،اخرلمسائ  الا  ا م تربيهما معها عالئق سياسية ك ارية ك ،الدبلوماسية ادلوجهة للدكؿ األركبية
لا مازاؿ حتم  اجرا  ما ادلغرب اك الدكلة العةما ية الا ظلم قد يحمدـ معها الصراع  إسّا يا اك 

كيعمّار كادم الما نة حدا  اصال بي ادلغرب  ،ربم معاىدة ترسيم احلدكد قائمة اطماعها يف ادلغرب
 .3كاجلرائر

املد ادلنصور  اف يسمهدؼ ما  ( افّ  Antonio de Saldanhaاّ د األسر" الدا يا" )  كقد       
كيبراز ة كالئها لو،مكعظ4سياسمو الدبلوماسية م  الدكؿ ا اكرة لو، تمه يد قّوة قّائ  ادلخرف كرا 

ب حّم بداية عهد حكمو للمغر اسوا  يف موقعة كادم ادلخازف اك الةورات كالقالق  الا صا مصاراتو،
ده اىمماما  دبلوماسية يف عهكاكا الكحتسي مداخي  خرينمو،، األقصى، كعم  على تنمية  ارتو

حي  اعمرب يرساؿ الّعةات الدبلوماسية كصلاحها ،ما خالذلا على يظهار اهبة احلكم كحرص ّرا،
كؽلكا اف  سمطضر بع  األمةلة لّع  .دارتو،ك راىا عليها لضرب خصوموكسيلة ما كسائ  ي

عوري األجا م قّ   إطالة امد ي مظار ادلّ   علها،ليا اف يمعمداف ادلمارسات الربكتو ولية الا  اف السّ 

                                                           
1  130، 129احلسا السايمم: ادلرج  السابق،ص ص. 

1117ركجرز .ب.ج:ادلرج  السابق،ص. 

4:387،صمؤسسة المجزف في تاريخ المغربزلمد جادكر. 

3
سلمل ة يف اعرا قها، جندت لمكوف سندا للدكلة،للمريد ما اإلطالع ينظر  ىي عّارة عا  معات سكا ية مممايرة يف كصوذلا 

 .87ـ،ص 1873للكماب، اجلرائر  ةة الوطني، ادل سسدراسات كأبحاث في تاريخ الجزائر اصر الديا سعيدك :
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مّدة  هر ادينة مرا ش قّ  اف تماح لو Cardenas) يسمقّاذلم،  قد بقي اإلصلليرم  ارديناس) 
ينمظر اماـ خيممو حتم ا عة العمس  )كقد ترؾ )بالمساربولو،1ال رصة تسليم رسالمو ألملد ادلنصور

زكاال،كاألسلوب   سو اتّعو ادلوا يلاعي  يف الساعة الرابعة  احلارقة منذ الصّاح الّا ر ك  يسمقّلو يالّ 
ىذا المةاق  يف يسمقّاؿ ،2سمقّالو للّعةة الربتغالية،كبا ا تيواف،زما كركد الس ارة اإلصلليريةا ندع

الو ود الدبلوماسية كاإلسمعراضات العسكرية كاظهار ىيّة الدكلة كالرم الذم يظهراف بو اماـ الو ود 
ا  يها    ما املد ادلنصور ما خالؿ قصره الّدي ، كادلوا يلاعي  ما كالقصور كالعمائر الا ت ن

ليا يي ىيّة كخي ة يف قلوب مسمقّليهم  إظهار خالؿ يصلازاتو العمرا ية، ما  مه و اف ؽلنمم للسّ 
ياسية ما منظور القوة كاذليّة يعيي ذلما مكا ة يف   وس اعدائهم مكا ة ادلغرب العسكرية كالسّ 

 كخصومهم.

 :حافظا على استقالؿ المغرب كأمنو -14

ليا اف ما اوا ظة على اسمقالؿ ادلغرب كامنو ضد األخيار اخلارجية كالداخلية الا  ا م  كا السّ 
الا  ا م  جارة لقوتي  ّرتي ممنا سمي عليو كىي الدكلة العةما ية ،هتدد كجوده  دكلة مسمقلة
 ،ادلغرب يليها د ما خالؿ اإليالة اجلرائرية اف تضمّ جه   هي عملم بك ،ميامعها يف ادلغرب كاضطة

ادلمعددة،  ادلوا يلاعي  سياسةك  كمداىنمو للّسالطي العةما يي، عدملكا دىا  املد ادلنصور السّ 
كا عغاذلا مركهبا يف اركبا، كحركهبا ضد الّص ويي،  ،كاسمعمالو للقوة العسكرية ضد اجلرائريي

تصرؼ النظر على  هاجعلما األسّاب الا يف اكصاؿ الدكلة العةما يي  ع، الذم بدا يدب  الضّ ك 
3ذل 

اخلير الغر  الذم  اف يهدد ادلغرب األقصى كيموعده بالغرك  اإلسّاف  زد على ذل ،
ليا ي املد ادلنصور كادلوا يلاعي  صلطا سياسيا كدبلوماسيا يف السّ    اجد افّ كالربتغاليي، إ ّ 

مقالؿ بلدعلا ما الميارات الدكلية الا  ا م تمجاذعلا كخر دلي  على ذل  ا و اجرد اوا ظة على يس
 اقمم  ابنا  ادلنصور على العرش كا ممنوا ك اف    طالم  ك اهتما دخ  ادلغرب يف مرحلة ال وضى

بالقادة العسكريي الذم  اف معظمهم يف دكلة ادلنصور ما  4للمل  ما ابنا  ادلنصور يسمعي

                                                           
8  :411،صمؤسسة المجزف في تاريخ المغربزلمد جادكر  . 
1   . س ادلرج   
1 ":ادلرجػ  سػابق،ص ص إخفاؽ الع مانيين في إحتواء كع منة المغػرب األقصى األسػباب كالنتػائ ينظر عمار با خركؼ،"

14 ،15، 16. 
4 :113، ص لمجتمع في العهد السعدمالسياسة ك ايبراىيم حر ات .  
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ك ائّو زلمود  دخ  ادلغرب بعد ك اة ادلنصور يف   ق  ،كج ذر ،كالقائد القائد عجيم عالجاأل
 .1دلغربعلى اسياسي  مظلم  دد  يو الغرك األجنو 

يـو السّم الةاما كالععريا ما رجم سنة تس  كرالري كمائة  ادلوا يلاعي  الذم تويف اما       
ترؾ ادلغرب األقصى ؽلوج يف ـ 1727/ ىػ1139كال، ميالدية كال،،ادلوا ق لسّ  كععريا كسّعائة

الذم حا ر )موالم الذىو كموالم عّد ادلل (ال منة الا احدرها ابنا ه الكةركف كاقمملوا على ادلل  
م ي دالع  و   يعي كليا للعهد اكيوصي بو ألحدبالربم ما ا ّ  عنو ادلوا يلاعي   سة ك سي سنة

 .2ئ  ادلغرب الّعماليةالقماؿ بي قّا

 :كمما تقدـ يمكن القوؿ

ما يد كبقية الةغور األخرل يف ي مكاؾ رغر سّمة ت لمم   ليا ي الدبلوماسية زلاكالت السّ  فّ ا -
اإلسّاف بالربم ما اجلهود الا بذذلا ادلوا يلاعي   مطاكلة لرب  عالقات دبلوماسية كاسااتيجية م  

 اجلهود با ت بال ع  .  افّ ا  حتال، عسكرم بينهما ضد اإلسّاف ياّل  ر سا كبرييا يا بغية ي ع

لياف املد ادلنصور يف  اف السّ ك  ليا ي ألتراؾ اجلرائر كاخلوؼ منهم كالمعام  معهم مذرعدا  السّ  -
ادلوا يلاعي  ظ  غلاىر  ياّل افّ ،ككاضطة   يظهر ىذا العدا  خلصومو األتراؾ يف اجلرائر بصورة سا رة

  تكا ،ك على احلدكد عسكريةخلصومة م  األتراؾ يف اجلرائر،ك  ذ ذل  على ارض الواق  بصدامات با
آلية دبّلوماسية  اعلة،ك  توجد لديهما يساتيجية دبلوماسية مّنية على اسس علمية  للسليا ي

  ت سس دلدرسة دبلوماسية مغربية قائمة بذاهتا على برار الدبلوماسية األركبية الا  ا م

يف تعاملها م  ادلغرب يف عهدم ،كاخرل بعيدة معادلها كاضطة كقد رلم لن سها اىدا ا قريّة
 عدم كادلوا يلاعي ليا ي املد ادلنصور السّ السّ 

ر   ميالم اركبية،اك حتقيق  اكسياسية،  ال الّسليا ي كظّ ا الّديا اإلسالمي يف قضا  مصاٌف-
مها للديا اإلسالمي،  كا ا يف  ةر ما ادلواق، يسمعهداف، منا   آ ية، مجة معارضمها،اك موا ق

 .الّعرع،اك اقواؿ العلما  يف ذل  بنصوص

                                                           
8  113  س ادلرج  ، ص .  
1  114زلمد الضعي، الرباطي:ادلصدر السابق،ص. 
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جمياز ظركؼ سياسية كدبلوماسية دكلية صعّة كحقق  يها بع  النجاحات ا كا الّسليا اف ما -
 كمنها اوا ظة على يسمقالؿ ادلغرب. 

ي، اّف ما اعظم ملوؾ الدكلة الّسعدية ىو "ادلوا املد يم ق معظم ادل رخي ادلغاربة منهم كاألركبي -
ادلنصوّر، بسّم ما حققو ما يصلازات سياسية كدبلوماسية م  معاصريو، كما معظم ما هدت الدكلة 
العلوية  يف عهدىا األّكؿ، ىو "ادلوا يلاعي " اا حققو ما صلاحات للمغرب، كيك ي ا ّو حا ر 

   على ملكو ا ةر ما  سي سنة.
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  يف خماـ ىذه الدراسة،توصلم يا مجلة ما ادلالحظات كاإلسمنماجات اكجرىا يف ا  :
علػػػى  يف بدايػػػة حكمػػػو  ا ػػػم كديّػػػة مػػػ  يسػػػّا يا السياسػػػية كالدبلوماسػػػية عالقػػػات املػػػد ادلنصػػػوريف -

 ـ  مػا يّػدك  ي ـ  االػّربم مػا احمالذلػا لةغػور يف ادلغػرب، ك  يواجههػا عسػكريا، ألّف ادلنصػور  ػاف يعمربىػ
اماـ ميام  األتراؾ كهتديداهتم،  كاف يلّوح بالمطال، م  اإلسّاف ضّدىم، كاتقػا  دللكوصماـ اماف 

 جّيدا لعّة المواز ات اإلقليمية،  اسمةمر العدا  العةما  اإلسّا  اإلصلليرم لصاحلو.
نصػور، قػد يد عػو يا توريػق باألمر الواق ، كادر وا اّف ضغيهم ادلمرايػد علػى ادل ي قد قّلواالعةما ييف -

العالقات م  عدكىم اللدكد يسّا يا، كىو ما د عهم يا مسادلمو،ك ّيرت العالقة بي الّلػديا بالّسػلم، 
 لياف العةما  يا سياسة ادلهاد ة كالّلي.كماؿ السّ 

دة يف تعػػػّدد الّسػػػ ارات كالرسػػػائ  بػػػي العةمػػػا يي كادلنصػػػور دليػػػ  قػػػاط  علػػػى بدايػػػة حقّػػػة جديػػػ يفّ  -
العالقػات السياسػية كالدبلوماسػػية بػي الّلػػديا،كىو مػا  ػػاف ميػا  ػػمه و اف تّػّددت يا حػػّد مػا سلػػاكؼ 

 ادلنصور ما جرا و األتراؾ يف اإليالة اجلرائرية.
  ظرهتػػػامػػػ   ر سػػػا، ال ترقػػػى يا مسػػػمول   دبلوماسػػػيةسياسػػػية ك ط املػػػد ادلنصػػػور بعالقػػػات اارتّػػػيف  -

اليػػاب  المجػػػارم، ك قضػػػايا األسػػػرل،لكوف  ر سػػا يف ىػػػذه ال ػػػاة  ا ػػػم  يسػػّا يا، ك ػػػاف يغلػػػم عليهػػػا
منعػػػػغلة اعػػػػا لها الداخليػػػػةو كادلممةلػػػػة يف احلػػػػرب الدينيػػػػة، كالصػػػػراع علػػػػى ادللػػػػ ، ك  تقػػػػّو ركابيهػػػػا 

 ـ(.8000 -ـ8061)الدبلوماسية م  ادلغرب يال يف بدايات القرف الّساب  ععر 

 مّرت عالقات ادلوا يلاعي  م  يسّا يا ارحلمي كعلا:ف يف مقاب  عالقة ادلنصور م  اإلسّا -
الدبلوماسي، ك ةلم ىذه ادلرحلة يف العمليات العسػكرية الػا قػاـ السياسي ك مرحلة الصراع كالموتر  -ا

 هبا يف سّ  حترير الةغور ادلغربية اوملة، كما  م  عنها ما العمليات اجلهادية.
الدبلوماسػي الػا طّعػم بيػاب  تّػادؿ السػ ارات بػي الّلػديا، ي ك السياسػمرحلة الّسػلم كاذلػدك   -ب

 كاسمقّاؿ موالم يلاعي  لرجاؿ الّعةات الدينية اإلسّا ية ما اج  حترير األسرل. 
مظػػػاىر المّػػػايا بػػػي سياسػػػة ادلػػػوا يلاعيػػػ  كادلنصػػػور،ما ؽلةّػػػ   عػػػال للمػػػوا يلاعيػػػ  يف ربػػػ   يفّ  -

لويس الراب  ععر،كخاب املو  يما  اف يعّلقو مػا آمػاؿ    ال ر سيعالقات اسااتيجية ممينة م  ادلل
ىػذا ادلقػاـ: يّف  قػوؿ يفااف  على رب  عالقات دبلوماسية كسياسػية كعسػكرية ك اريػة مػ   ر سػا، كيل

 م   ر سا قد مّرت اراح  رالث،كىي :  ةالدبلوماسيالسياسية ك عالقاتو 
 ـ:8057/1682وماسي الدبلالسياسي ك مرحلة المقارب كالم اىم  -أ
 . ـ1699ـ/1682مرحلة المناحر كالصراعات على الّربم ما تّادؿ الس ارات  -ب
 ـ. 8575ـ/8566مرحلة القييعة كاجلمود الدبلوماسي  -ت
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 حتقيق اربعة اىداؼ رئيسية كىي: ،حاكؿ موالم يلاعي  ما خالؿ عالقاتو م  لويس الراب  ععر 
 م ال ر سي.حترير سّمة كمليلة ما خالؿ الدع -
 تنمية المجارة ادلغربية كا  ماحها على العا  اخلارجي. -
 حرصو على يقناع لويس الراب  ععر بمه ّو مساٍك للّسلياف العةما  يف ادلكا ة. -
و يا  لػػػي  األسػػػرل ادلغاربػػػة مػػػا قّضػػػة ال ر سػػػيي الػػػذيا يعػػػمغلونم علػػػى السػػػ ا ادللكيػػػة  سػػػعيّ  -

  مجد ي.
 ئرية ادلغربية يف عهد موالم يلاعي  ارحلمي:مرت العالقات اجلرا -
الذم حاكؿ خػوض  ،مرحلة الصراع كالصداـ العسكرم بي اجلرائر كسلياف ادلغرب ادلوا الاعي  -أ

معارؾ طاحنة م  اجلرائر يف احلدكد الّعرقية للمغرب،ك اف يمعرض يف    مرّة ذلرائم عسػكرية ممماليػة، 
ا نة الا عقدىا اخواه ادلػوا زلمػد كادلػوا الر ػيد، الػا ترسػم احلػدكد على الّربم ما معاىدة كادم الم

 اليّيعية بي الّلديا.
 .مرحلة الس لم احلذير الا  يرت باقااب ادلوا الاعي  ما األتراؾ -ب
 ّيرت رسائ  املػد ادلنصػور الػذىو اما ػة اللغػة، كرصػا ة األسػلوب،ككّظ، يف تلػ  الرسػائ  ال اظػا  -

 .يف مراسالتو  رةية،  اسمخدامو دلصيلمم اخلادـ اك الرسوؿ،كاسمعماؿ الرموز السرّية اك العّ عةما 
كقػد اسػمخدـ ، ر يكػة األسػلوبالّلغة، ضػعي ةيف عمومهػا  الدبلوماسػية رسائ  ادلػوا يلاعيػ   ا م-

يف ابيػػػة ال اظػػػا ذات دالالت خاّصػػػة،  مصػػػيلمم اليّ  اسػػػمعم ك خػػػدؽلنا األ ػػػرب األعر، ال ظػػػا  عّػػػارة
 .مراسالتو م  اإلسّاف

 هػػاكاسػػمياع اف ؽلػػارس معسػػّا يا تمميّػػر بادلسػػادلة احلذرة، ا ػػم عالقػػات املػػد ادلنصػػور الػػذىو مػػ  ي-
 مػا  ػاف يهػّدد العةمػا يي بالمطػال، مػ   يليػم كالمسػوي، يف قضػية مينػا  العرايش،سياسة ادلماطلػة 

 الةا  يذا اقمضم مصلطمو ذل .
راع كالموتر كادلواجهػة ادلسػلطة، كىػي سياسػة مارسػها اعي  م  يسّا يا بالصّ  يرت عالقات ادلوا يل -

ادلػوا يلاعيػ  يف سػّي  حتريػر الةغػور اوملػة، كا مراعهػا مػا اإلسػّاف الػا  قػدت قوهتػا العسػكرية، كقػػد 
 .يف حترير الةغورك ا مكاؾ األسرل دةاسلوب العّ  معها رايناه ينمه 
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ك   عهػػػد املػػػد ادلنصػػػور يف بػػػداياهتا،مػػػ   ر سػػػا يف ةالدبلوماسػػػيية ك السياسػػػ  ا ػػػم عالقػػػات ادلغػػػرب -
 ادس ععر  ا م معغولة باتيم بيمها الداخلي.تكا عميقة اجلذكر باعمّار اّف  ر سا يف القرف السّ 

الراب  ععر قوية كممينة، تػدؿ علػى   ّض  ادلوا يلاعي  اف تكوف عالقاتو م   ر سا يف عهد لويس -
ألّف ادلػػػوا يلاعيػػػ   ػػػاف يسػػػعى مػػػا خػػػالؿ ىػػػذه  ،كدبلوماسػػػية الكةػػػرة بػػػي الّلػػػدياذلػػػ  الّعةػػػات ال

حتال ا يسػػػاتيجيا يسػػػمةمره يف سػػػّي  حتريػػػر الةغػػػور اوملػػػة ،يقػػػيم مػػػ  لػػػويس الرابػػػ  ععػػػر بػػػمهفالعالقػػػات 
 خاصة سّمة كمليلة.

، ك  - يواجههػػػا  يهػػػا  ارتػػػّ  املػػػد ادلنصػػػور الػػػذىو مػػػ  ييالػػػة اجلرائػػػر بعالقػػػات سػػػلمية علػػػى العمػػػـو
عسكريا، كاسمياع بدىا  سياسي  ّر كحنكة دبلوماسية  ائقة، اف غلّنم بػالده زلػاكالت العةمػا يي 

 الا  ا م اطماعها يف ادلغرب ظاىرة. يمرباطوريمهمضّم ادلغرب يا 
رية ميا ذل  عر م عالقات ادلوا يلاعي  م  ييالة اجلرائر بالّمنػاحر كادلواجهػة العسػك على العكس -

راج األتػراؾ العةمػا يي حػعلى احلدكد العرقية للمغرب بسّم سياسػمو الموس ػعية، كربّمػو العػديدة يف ي
مػػا مشػػاؿ ي ريقيػػا، كىػػذا ماعكسػػمو ادلواجهػػات العسػػكرية بينهمػػا،ك الػػا خسػػرىا ليضػػير يا يمضػػا  

 اخوه ادلوا زلمد. معاىدة الس لم م  ييالة اجلرائر، كاإلعااؼ اعاىدة احلدكد الا كا ق عليها 
  ال السليا ي  عال دبلوماسيا كسياسيا كعسكريا يف ي مكاؾ رغر سّمة.-

 عدا علا اخل ي كالظاىر لرتراؾ العةما يي يف ادلنيقة. -
دلدرسة  مّنية على اسس علمية ت سس  اعلةمغربية  كدبلوماسية  ينجمم السليا اف يف بنا  سياسة 

 يف تعاملهما م  القول األخرل. رل بعيدةكاخ اىدا ا قريّةترسم لن سها 
دبلوماسيةاك ر   ميالم اركبية، سياسية ك  ال الّسليا ي كظّ ا الّديا اإلسالمي يف قضا  مصاٌف -

اك حتقيق منا   آ ية، مجة معارضمها، اك موا قمها للديا اإلسالمي،  كا ا يف  ةر ما ادلواق، 
   يف ذل .يسمعهداف، بنصوص الّعرع، اك اقواؿ العلما

جهد الّاحةي  مازالم دبلوماسية املد ادلنصور الذىو، كادلوا يلاعي  هبا جوا م بامضة،تنمظر -
 ليا ي يف رلاؿيف العةور على كرائق اخرل ما  مهنا يعيا  معلومات جديدة عا ىاذيا السّ 

.العالقات
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 الجرائط
 الملحق األكؿ:

 8 المغرب األقصى في عهد الدكلة السعدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1  :منعورات ادلعهد ادللكي للّط  يف تاريخ ادلغرب، الرباط 1، طتاريخ المغرب تحيين كتركيبينظر: زلمد القّلي ،
 . 324، ص 2011
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 :ال انيالملحق 

 8العلويةالمغرب األقصى في عهد الدكلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1  :396ص   سابقال ادلرج ينظر: زلمد القّلي . 
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 الوثائق )الرسائل(
 :ال الثالملحق 
 

األمير إسماعيل بن عبد الملك  رسالة  من أحمد المنصور يطمئن فيها على ابن أخيو  
 8 ـ.1579/ق907الموجود في الجزائر كالرسالة مؤرخة في 

كورقة  مساكمة للضغط عليو    "إسماعيل بن عبد الملك"إستجدـ األتراؾ الع مانيوف األمير 
 فهم يهددكنو بالمطالبة بحق ابن أخيو إسماعيل في ملك المغرب .

 
 ، امر ادل مني ا  العّاس املد ادلنصور بالّلواو ا اىد يف سّي  او ما عّد

امر ادل مني ا  عّد او زلمد الّعيخ الّعري، احلس ،ايد او بعرير  صره اكامره العالية، كابقى انو 
يا كلد ا األمر،األرضى،األحظى،األرر،األرلد ،األ ض ، »م رره كم اخره الّسنية.

األخ ادلرحـو ادلقدس ادلعظم ابا عّد ادلل  قدس او ركحو ا األصي ،األكجو،األبرب،الاعي  اب
كاسكنو ما جناف  سيطو،اداـ او عليكم النعم ادلخضرة اجلوا م، كاألحواؿ ادلرضية ادلّاد  

كالعواقم،ماتيسر بلوف بو اص ى الربكد،ك يورد م ما ادلناى  اخلرات كا سكاب ادلسرات اعذب 
ة او كبر اتو. مّناه يليكم  مم او لكم الّسالمة كاىلكم ما موركد، السالـ عليكم كلدم كرمل

ادلكاـر بدار يقاممهم، ما دار ا العلية كمناخ ر ابنا العلوية مرا ش احلمرا  حرسها او كحاطها ،كال 
 زائد او العكر يال ما عود ا سّطا و ما جري  النعم كجلي  األال  كالكـر .

 7"أبا محمد حسن باشا"حي  اخربت اّف الّا ا األعظم األ خم ىذا كقد كرد على مقامنا ... ك 
 ..كص  او سعوده ... كعوده قد صا عكم ما خره ... يطممه م   وسنا لذل  كحتققنا ما زلّمو

                                                           
1 777،ص 8ينظر الرسالة  املة عند مصي ى بنعلة: ادلصدر السابق،ج. 
1   8711ق/991-ق998كيف ادلرة الةا ية ما 8716-ـ8755ق/911-ىػ917ىو حسا  نريا و حا م اجلرائر ما-

عدم، تركجها حسا  نريا و   ي  ـ تركج بركجة عّد ادلل  الّسعدم ابنة حاجي مراد الا ية، كعندما تويف عّد ادلل  السّ 8717
 .771،ص 8األمر يلاعي . ينظر مصي ى بنعلة: ادلصدر السابق،ج

 
 
 
 
 



-224-  
 

 

 الرابع: لملحقا
إسبانيا   صورة  الرسالة التي بعث بها سلطاف المغرب موالم إسماعيل بن الشريف العلوم إلى ملك

 16998ىػ/1111 اني باللغة اإلسبانية سنة كارلوص ال
 

 
 

                                                           
1  : مام 8،ج1،جامعة الدكؿ العربية،م  رللة معهد ادلخيوطات العربية،يف كثيقة مراكشية باإلسبانيةينظر لي ي عّد الّدي ،

 .117ـ،ص 8975
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 الرسالة معربة:
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 :الجامس الملحق

إلػى ملػك فرنسػا   إسػماعيل بػن الشػريف العلػومة التي بعث بهػا سػلطاف المغػرب المػولى الرسالعن صورة  
 8ـ.1682أفريل 23ىػ/1093ربيع ال اني عاـ 15لويس الرابع عشر مؤرخة بػػػػػػػػ 

 

                                                           
8 :751دلرج  السابق،ص،ا8،م تاريخ تطوافينظر زلمد داكد .                                                                                 
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 بجط مقركء ةنص الرسال

 الرحيم كصلى او على ما ال و بعده ابسم او الرمل

ما عّد او تعاا اإلماـ مل  ادلغرب كما كااله ما اقيار اإلسالـ امر ادل مني ا اىد يف سّي  رب 
) م طاب  مسمدير قش كسيو( يلاعي  با العري، احلس  رعاه او ) العادلي العري، احلس  

 ينا( اليما كاإلقّاؿ كبلوغ األماؿ كمة  ذل  يسارا.كبدائرتو ؽل

يا عظيم الرـك اإلمرباضور بّالد  ر سة الراب  ععر ايد او اكامره كخلد م اخره الكرؽلة كم رره آمي 
ما ىذا اإلسم ،السالـ على ما يتّ  اذلدل .امابعد اعلم ا و بلغنا اصطابنا صطّة  ماب  كذ ركا 

رح  عميعهم  كذل  ينّغي ل  اف تكوف يذ ا م ما ساللة عظيم الرـك لنا خرؾ كبركرؾ هبم ك 
ضلا اف  مكلم يال مع  أل   قاب  على امرؾ ك الـ ى الذم  مم لو جد ا كسيد ا  ال  رض

طاعم  مقصور على راس  كاما األجناس األخرل  كالمهم عند اى  ديوانم كال يّلغوف منرلم  
عليهم  مه م الذم تسمطق اف تكوف ا رباضور على سائرىم كال  دلا  علمو ما علو علم  عند ا ابدا

يسمطق تاجهم يال ا م ألف يدؾ ىي العليا عليهم مذا رىم ،كيف اليـو الذم يصلمنا الّا ضور ما 
عندؾ  ال يعود يلي  يف  ا  او يال اا يسرؾ كيرضي  كل  عند ا يال ما تريده كتعمهيو يف خاطرؾ 

 كالسالـ .

 ك مم يف خامس ععر ربي  الةا  رالرة كتسعي كال،                       
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 :ق السادسالملح

صػػورة عػػن رسػػالة كجههػػا قائػػد تطػػواف كسػػفير مػػوالم إسػػماعيل الحػػاج محمػػد تمػػيم إلػػى ملػػك فرنسػػا لػػويس 
 8.ـ 1682مام 5ـ الموافق لػ 1093ربيع ال اني عاـ  27الرابع عشر بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 751،ادلرج  السابق ،ص8زلمد داكد :تاريخ تيواف،م  ينظر      .    
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 مقركء بجط نص الرسالة

 الرحيم: ابسم او الرمل

السالـ علػى مػا اتّػ  اذلػدل ،  يا عظيم الرـك النرباضور لويش الراب  ععر صاحم شللكة ال ر سيس
ا ػػا كصػػلنا لػػّالد اإلسػػالـ خبػػر كو كاجػػم احلمػػد علػػى دلػػ  ك ػػاف ر وبنػػا امػػا بعػػد  لػػيكا يف علمكػػم 

حسػػػاف كعاملنػػػا بػػػالربكر كاالممنػػػاف كبػػػال  يف الّطػػػر يف مر ػػػم القّيػػػاف بليلػػػو كقػػػد احسػػػا يلينػػػا بايػػػة ي
ي رامنػػا كتعظيمنػػا  وجػػم علينػػا  ػػكره يلػػيكم كعنػػدما كصػػلنا حضػػرة ضػػي نا كسػػيد ا موال ػػا يلاعيػػ  
اذلػػػامشي األصػػػي  سػػػمهلنا عػػػا حػػػاؿ سػػػ ر ا كمالقاتنػػػا معكػػػم كرجوعنػػػا عػػػنكم كمػػػا جػػػرل بيننػػػا كبيػػػنكم 

جلا ػػم موال ػػا ادل يػػد كاإلعظػػاـ كتمػػاب  اإلحسػػاف   مهجّنػػاه عػػنكم اػػا عاملممو ػػا بػػو مػػا الػػربكر كاإل ػػراـ
كاإل عاـ  عكر ذل  منكم كحص  لو اليقي عنكم ككاعد ا اجازاة خػر م كمقابلػة يحسػا كم كبػر م  

  إف كص  الّا ضور ما بالد م يف  ا  او  لو ما يرضيو كيسره .

قّوؿ كالرضى ىذا  ما اجاب بو كعر نا ايضا اا كق  الوق، منكم ما  دا  اسارل ال ريقي  مه عم بال
 ايده او ما  ضلو.

 8كالسالـ

 .ىػ1093ك مم لةالث بقي ما ربي  األكؿ عاـ 

 بالـ موال ا  صره او احلاج زلمد  يم ك قو او انو.
 

 

 

 

 

                                                           
1  751،ادلرج  السابق،ص8ينظر زلمد داكد :تاريخ تيواف،م.    
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 : السابع لملحقا

 Jeanالتػػػي بعػػػث بهػػػا الحػػػاج محمػػػد تمػػػيم إلػػػى الػػػوزير الفرنسػػػي جػػػواف بابتيسػػػ   رسػػػالةالصػػػورة عػػػن 

Baptiste)) السػػػػكرتير العػػػػاـ للبحريػػػػػة الفرنسػػػػية كحػػػػاكم مدينػػػػػة(Seignelay)  عقػػػػب توقيػػػػع معاىػػػػػدة
 8ـ بالنيابة عن الملك لويس الرابع عشر1682جانفي 29

 

                                                           
1  278ص ادلرج  السابق،، 1،م  تاريخ تطوافزلمد داكد: ينظر      .                                                                            
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 إعادة كتابتها بجط مقركء

 :الرحيم ابسم او الرمل

الـ على ما اتّ  س  السر ا.8يا ادلعظم ادلّج  صاحم الدكلة ال ر سيسية كخدؽلها ك اصطها 
اذلدل اما بعد  ليكا يف علمكم ا نا كصلنا لّالد اإلسالـ ك ره او خبر كاحلمد و كادلنة لو ك اف 

احسا يلينا باية كعاملنا بعناية الرب كاإلحساف كبال  يف ي رامنا وقد ر وبنا يف مر م القّياف بليله
اه يلينا ما اخلر كعندما كصلنا ضي نا كتعظيمنا ما كق، عند احلد  وجم علينا اف  علم شلا اسد

كسيد ا امر ادل مني ادل يد باو تعاا ا  ال دا  موال ا يلاعي  سمهلنا عا حاؿ س ر ا كمالقاتنا 
اا عاملمو ا ما ]...[معكم كرجوعنا عنكم كعلى ما جرل بيننا كبي معظمكم كامر م  مهجّنا عا 

كم كحص  لو اليقي بذل  ككاعد ا اجازاة خر م يف ذل  مناإل راـ كاإلجالؿ كاإلعظاـ  عكر 
 بنا  إذا كرد يف  ا  او الّا دكر ما بالد م  لو ما يرضيو كيسره]...[مقابلة يحسا كم يلينا ك

كعر ناه اا كق  بو الوق، معكم ما  دا  األسارل ما اجلا ّي  مه عم ذل  كقّلو كرضيو كاو تعاا 
 7ي يده آمي  كالسالـ.

 مم يف الساب  كالععريا ما ربي  الةا  عاـ رالث كتسعي كال، ك 

 بالـ موال ا  صره او احلاج زلمد  يم ك قو او انو

 

 

 

 
                                                           

1   الوزير الفرنسي جواف بابتيسJean Baptiste))  السكرتير العاـ للبحرية الفرنسية كحاكم مدينة
(Seignelay). 

1   751ابق ،ص ،ادلرج  الس8زلمد داكد :تاريخ تيواف،م.    
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 :الملحق ال امن

 رسالة عبد اهلل بن عائشة إلى األسرل المغاربة في مرسيليا

م اهلل بعػين لػذكر مػنهم محمػد بشػير ...رعػاكإلى كافة األسارل المسلمين بمرسػيلية أخػص با» 
إننػػػي قػػػد بع نػػػي موالنػػػا أميػػػر المػػػؤمنين" [...]رعايتػػػو   كأسػػػبل علينػػػا كعلػػػيكم رداء سػػػتره آمػػػين

باشػدكرا" علػػى شػأف فػػدائكم كفػػداء غيػركم مػػن المسػػلمين  فلمػا بلغنػػا ىػػذه الػبالد كتالقينػػا مػػع 
رأس مسػلما  كقػالوا لنػا منػا إال]...[ملك أفرنسية  قاؿ لنا تكلم مع الوزراء فيما جئػ  بػو إلينػا 

برأس نصراني إنني بع ني سػيدم نصػره اهلل فيمػا ذكػرت لكػم فقط...فقلػ  ننظػر فػي األسػارل 
الػػذين نحتػػاج مػػنهم نأخػػذ مػػنكم رأسػػا بػػرأس كمػػا ذكػػرتم  فقػػالوا النقبػػل منػػك ىػػذا كإنما نجعػػل 

 فأمتنعوا من ىػذا كلو كسػقطنا فػي]...[لكل أسير مائة كخمسوف رياال  أن  تفدم كنحن نفدم
فػػػػال تيأسػػػػوا مػػػػن ىػػػػذا األمػػػػر فإنػػػػو الييػػػػأس مػػػػن ركح اهلل إال القػػػػـو  [...] الصػػػػلح كغيػػػػره أمػػػػور

 8.«الكافركف...

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

Magali Morsy et Thomas Pellow : Une lecture du maroc du 18 siecle ,paris 1983, p21. 
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 :الملحق التاسع

 رسالة عبد اهلل بن عائشة إلى األسرل المغاربة في مرسيليا

لػذكر مػنهم محمػد بشػير ...رعػاكم اهلل بعػين إلى كافة األسارل المسلمين بمرسػيلية أخػص با» 
إننػػػي قػػػد بع نػػػي موالنػػػا أميػػػر المػػػؤمنين" [...]يتػػػو   كأسػػػبل علينػػػا كعلػػػيكم رداء سػػػتره آمػػػينرعا

باشػدكرا" علػػى شػأف فػػدائكم كفػػداء غيػركم مػػن المسػػلمين  فلمػا بلغنػػا ىػػذه الػبالد كتالقينػػا مػػع 
كقػالوا لنػا منػا إال رأس مسػلما ]...[ملك أفرنسية  قاؿ لنا تكلم مع الوزراء فيما جئػ  بػو إلينػا 

نصراني إنني بع ني سػيدم نصػره اهلل فيمػا ذكػرت لكػم فقط...فقلػ  ننظػر فػي األسػارل  برأس
الػػذين نحتػػاج مػػنهم نأخػػذ مػػنكم رأسػػا بػػرأس كمػػا ذكػػرتم  فقػػالوا النقبػػل منػػك ىػػذا كإنما نجعػػل 

 فأمتنعوا من ىػذا كلو كسػقطنا فػي]...[لكل أسير مائة كخمسوف رياال  أن  تفدم كنحن نفدم
فػػػػال تيأسػػػػوا مػػػػن ىػػػػذا األمػػػػر فإنػػػػو الييػػػػأس مػػػػن ركح اهلل إال القػػػػـو  [...] أمػػػػور الصػػػػلح كغيػػػػره

 8.«الكافركف...
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Magali Morsy et Thomas Pellow : Une lecture du maroc du 18 siecle ,Paris 1983, p21. 
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 :العاشرالملحق 

 .بع ة الدينية اإلسبانيةللترخيص من المولى إسماعيل  كجواز  8األكلىالوثيقة 

 

 
 

 كال حوؿ كال قوة إال باهلل اللي العظيمالحمد هلل كحده       

يقػف علػى سماه اهلل كأعزه بيد النصارل الفرايلية يتعرؼ منو بحوؿ اهلل كقوتو أف جميع من ذا أكتابنا ى       
ىذا الكتاب الكريم مػن قػواد مراسػينا عٌمػرىم اهلل كأشػياخ الرعيػة أف يػتهاٌلٍكا فػي الفرآيليػة المػذكورين الػذين 

طريػق كيعٌسػوف علػيهم يجوزكف في بالدىم كيقفوف معهم كيقضػوف لهػم كػل مػا يحتاجونػو عنػدىم مػن أمػور ال
كأف عنػػد المبيػػ  كيقطعػػونهم الوديػػاف كيعرفػػونهم بػػالطريق التػػي يريػػدكف المشػػي معهػػا لتػػبلغهم لمقصػػودىم 

يتعرضوف لهم قواد المراسػي المباركػة فػي حػوائجهم التػي يػأتوف بهػا مػن  بالدىػم كأف اليبح ػونهم فػي شػيء 
ه اهلل يتركونهػا لهػم سػول العػدة كالقمػح فقػط منها ككذلك الحوائ  التي يذىبوف بها مػن بػر المسػلمين عمػر 

 كالواقف عليو يعمل بو  انتهى.

 ككتب في السادس عشر ربيع النبوم المفضل عاـ اثنين كعشرين كماية كألف.
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 الحادم عشر:الملحق 

 بع ة الدينية اإلسبانيةللترخيص من المولى إسماعيل  كجواز 

 8ال انيةالوثيقة ا
 

 

 

 كصلى اهلل على سيدنا كمالنا محمد كعلى آلو كصحبو  الحمد هلل كحده       

 كسلم تسليما                                               

 الطابع الشريف

كتابنػػا ىػػدا أسػػماه اهلل تعػػالى كأعػػز نصػػره كخلػػد فػػي صػػفحات األيػػاـ كالليػػالي دكػػره بمنػػو آمػػين كيتعػػرؼ منػػو   
ذىػابهم كإيػابهم فػي البحػر كمػا كػانوا مػع موالنػا يليػة اإلصػبنيوؿ فػي بحوؿ اهلل كقوتو أنػا أعطينػا األمػاف للفرا

 فػػال يتعػػرض لهػػم أحػػد مػػن سػػفننا البحريػػة كال يفػػتف أحػػدفي متػػاعهم علػػى عػػادتهمالوالػػد قػػدٌس اهلل ثػػراه  
كالسالـ كفػي الرابػع مػن شػعباف األبػرؾ عػاـ تسػعة كثالثػين   كال بدٌ  القديمة في ذلك كالواقف عليو يعمل بو

 كألف.كماية 
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 الملحق ال اني عشر: 

رسالة موالم إسماعيل إلى فيليب الجامس ملك إسبانيا بجصوص سوء معاملة أحد رعايا  
 8موالم إسماعيل من اليهود

 

 

                                                           
8  :817، 811،ص ص ركضة التعريفينظر عّد الرملاف با زيداف. 
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 :الرسالة بجط مقركء
 احلمد و كحده ال حوؿ كال قوة يال باو العلي العظيم
 ا اىد يف سّي  رب العادلي العري، احلس  عا االمر تعاا ادل يد ادلنصور اذلامشي امر ادل مني 

 الاعي  با  ري، احلس  ايده او الياب  السليا  بداخلو
 بدائرتو اظلا يريد او ليدىم عنكم الرجس اى  الّيم ك ييهر م تيهرا 

 ايده او ك  صره ك ظ ر انو ك  رمو ادلّار ة كعسا ره امي   
اليوف  ك رابوف ك بسكاية ك بليسة ك اال دلسية العرقية ك الغرب اا  يليم  ني  طابية قعمالة ك 

 .اليالم ك الغربية ك اذلند ك بر دال  شلا ىو منسوب 
 .السالـ على ما اتّ  اذلدل ك عم  اقمضاه م اىمدل 

رسلنا دلدينة قال  يهوديا ما اليهود الذيا يمسخركف ا نا ه الساعة بمهياـ  ذبعد  لمعلم اف قّ  ى اما
ا يف مقمضيات االمور الد يوية ليقضي لنا بع  االبراض هبا ك الو سيموف ضلضاف ك معو سمة لن

ما اليهود ؼلدمو و ك بيده  مابنا االلى ادلكموب خلدؽل  ادلمويل امر الكالـ على يدؾ يف مدينة 
ي  ور يممعى بع  اياـ زلدكدة مقدرا ما ؽلضذ ف ياؾ اليهودم ادلمهقال  ك ضلا  ذ ر لو  يو ب

 م ا و ظهر تعني،مر اخل ي، كليس  يو تصعم ك ال األا ذمر ىاألف ابراضنا ادلّار ة  يها ظنا ما ا
 يفل  بجن كسيسيوف  لذل   مّنا ل  أل   مل  ك    ئ ذف القدرة لو بالنا اا صدر منو 

لو  ف مّا رة اليهود ت سد عقائد العامةاجوعو الي  ىنال  ك اما قوؿ اى  ديواف اال كسيسيوف ر 
ا اخمار لن سو دينو ال ت سده لو العقائد يذف اال ساف ألل  منهم ال تر نا منهم ذا رة ذعلمنا ضلا 
ى  ديوانم ادلذ ور ك اذا  اف ك ال بد ما ذل   يعينوف ذلم رجال عاقال ما ينم ااحلادرة م  

ما ىي عادهتم مور دينهم  األحد ما العامة يف ايصطّهم ك يالزمهم يف طريقهم كال يمكلموف م  
يا يك ركف ذاألما ا الما النصارل ال رايلية الكنائس ك  ف يف ييالمنا ادلّار ة عند ااك ما علمم ا اليـو

ركه عند ا  يهم على عادهتم بمهصنامهم ك صلّانم كمجي  ما ػلماجوف يف  نائسهم ك دال   لو مك
ضلم من   ذاطّة معنا كذلتقدـ ألسال كم ما حسا ادلخا ل  ألج  ماذ يف ديننا ك ألجر ا ذلم

ك رالرة حىت ا ور يدخ  مدينة قال  ك يسمقر  يها ضلو  هريا ذ مي ادلذلل تمهذف فاادلكا مهة يف 
يالمنا يل  ك    ما يعرض ل  ما االبراض اجلائرة يف ذيقضي م ربنا هبا ما بر ممعرض لو يف 

 السعيدة يقضى ل  عند ا موؿ او ك قوتو .ا مهى 
 تمم عاـ تسعة ك ععريا كمائة ك ال، م زلـر احلراـ  اك  مم يف ععريا  
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 عشر : ال الثالملحق 
بجصوص تحرير أسير جزائرم في  إسماعيل إلى فيليب الجامس ملك إسبانيا لىمو الرسالة 

 8إسبانيا اسمو محمد بن صوفة 
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 :الرسالة بجط مقركء
عن االمر العلي  ه كال معبود سواهالحمداهلل كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم الرب غير 

 المنصورم السلطاني االمامي العلومباهلل ت
 بن الشريف الحسني ايده اهلل لالطابع السلطاني بداخلو  اسماعي

 طهيرا كبدائرتو انما يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس اىل البي  ك يطهركم ت
 ادلي ايده او ك  صره ك ظ ر بيمنو جنوده ك عسا ره امي يارب الع

 يا طابية قعمالة اليوف رابوف  ّارة ميورقة منورقة األ دلسية العليا ك الس ال كبرىا  يليم  ين  
 سالـ على ما اتّ  اذلدل 

امابعػػد  قػػد كرد دلقامنػػا العلػػي بػػاو رجػػ  مسػػكي مػػا اىػػ  اجلرائػػر مربنػػة كتالقينػػا معػػو يف اليػػـو عيػػد ا 
عنػدؾ ييالمػ  يسػّا ية كىػو  الػو زلمػد بػا صػو ة اسػرف كلػده ادلّارؾ القريم ما الماريخ كذ ػر لنػا بػمه

 ىا ف يف الغػراب ادلسػػمى قّاطنػػة كاسػػمطيينا منػػو لكػػرب سػػنو كلغربمػػو يف بالد ػػا كقصػػده يلينػػا  نادينػػا علػػ
النصػػارل ال رايليػػة اإلسػػّنيوؿ الػػذيا عنػػد ا كتكلمنػػا معهػػم يف  ػػمهف كلػػد ىػػذا الرجػػ  ادلػػذ ور  قػػالوا لنػػا 

 م علػى تسػػرػلو يال باد ػ  كاعػػورت   لػذل   مّنػا لػػ  ىػذا الكمػػاب الكػّر الػػاه اوانػم ال قػدرة ذلػػ
اجلنس اإلسّنيوؿ الو منوي  ابػا يس ككجهنػاه دلينػة تيػواف  ابعد اف عينا  صرا يا كاحدا م لمسرحو لنا

 ػذل  غللس هبا اا اف يقدـ ادلسلم االسر زلمد با صو ة ادلذ ور ك سرحو حىت ىوموؿ او كقوتو ك 
ل  مجي  ما يعرض ل  مػا ابػراض اجلػائرات يف ييالمنػا ادلّار ػة يف  ػا  او تعػاا بمو يقػو كقػد  ا قضو 

سػػرحنا قّػػ  اليػػـو كاحػػدا مػػا النصػػارل ال رايليػػة  ػػاف اسػػرا عنػػد ا اطلقنػػاه يف يػػد النصػػارل ال رايليػػة ك 
ليػـو راينػاه قصػركا يف ذلػ  ك  اك وا يف  دائو معنا ك ػا وا ييلّػوف منػا  ػدا  بعػ  النصػارل األسػارل كا

 مػػا  عمػػ  ذلػػم  ذفذلػػم مػػا قّلػػ   ػاذا اعييػػمهم اإل ذفؽلػدكا ايػػديهم اا الكػػالـ  ػػيهم معنػا  ػػمهظنهم أل
 يال برضهم على عادتنا ادلّار ة معهم              

 كسالـ على ما اتّ  اذلدل                               
الكؿ النّوم ادل ض  العري، عاـ  ا ية كععريا ك مائة ك مم يف السادس كالععريا ما ربي  ا

 كال،.
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 : الرابع عشرالملحق 

 8ـ.1654/ق1065خطاب لترسيم الحدكد بين إيٌالة الجزائر كالمغرب 

 

ؾ يحػػارب المسػػلمين ؾ فمػػا كػػاف جػػدٌ ؾ كتقػػف عنػػد حػػدٌ لتعمػػل معنػػا شػػريعة جػػدٌ  نحػػن جئنػػاؾ» 
الكفػار الػذين ىػم معػك كسػط  هاد فرابط علىكالبنهب المستضعفين فاف كاف غرضك في الج

 كأف كاف غرضك في استيالء دكلة آؿ ع ماف  فابرز اليها ك استعن بػالرحيم الػرحمن فال البالد
يكن عليك في ذلك مالـ فهذا ما جئ  لػو ك السػالـ ك أمػا إيقػاد نػار الفتنػة بػين العبػاد فليس 

يجػػوز فػػي مػػذىب مػػن  و حػػراـ الشػػيم أىػػل البيػػ  األمجػػاد كال يجفػػى عليػػك أف مػػا نفعلػػ مػػن
مذاىب المسلمين كال قػانوف مػن قػوانين األعجاـ كىػذاف فقيهػاف مػن علمػاء الجزائػر قػد جػاءا 

حكم اهلل بيننػا ك بينػك كرسػولو  فقػد تعطلػ  تجارتنػا ك اجفلػ  يإليك حتػى يسػمعا مػا تقولػو ك 
سػوؿ اهلل صػلى اهلل عن كطننا  فما جوابك عند اهلل في ىذا الذم تفعلػو فػي بالدنا كانػ  ابػن ر 

عليػػو كسػػلم مػػع أنػػو لػػم يعجزنػػا أف نفعلػػو نحػػن فػػي بالدكػػم كرعيتكم علػػى أننػػا محمولػػوف علػػى 
 1... «الظلم ك الجور عندكم لكن تأبى ذلك ىمة سلطاننا

كعػػاله سػػلطاف الحػػق فلمػػا سػػمع المػػولى محمػػد كالمهػػم أثٌػػر فيػػو كعظهػػم ك داخلتػػو القشػػعريرة 
 أكقعنػػا فػػي ىػػذا المحػػذكر إال شػػياطين العػػرب انتصػػركا بنػػا علػػى ك اهلل مػػا »: فػػأذعن لػػو ك قػػاؿ

 أعدائهم كأكقعونا في معصية اهلل ك أبلغناىم غرضهم فال حوؿ كال قوة اال باهلل كإني أعاىػد اهلل
 تعالى ال أعرض بعد ىذا اليـو لػبالدكم كال لػرعيتكم بسػوء كإٌني أعطػيكم ذمػة اهلل كذمػة رسػولو

بذلك عهدا إلى صاحب ككتب  « حيتكم إال فيما يرضي اهلل كرسولوالقطع  كادل تافنا إلى نا
 الجزائر.

  
                                                           

1 70، ص5ينظر ىذا اخلياب عنداملد با خالد الناصرم: ادلرج  السابق،ج. 
1 جوب احلضرم.الرسالة ما يمال  ال قيو اجلرائرم او 
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  : الجامس عشرالملحق 

يفػوض 8001سػبتمبر 10رسالة المولى إسماعيل إلى الملك الفرنسي لويس الرابػع عشػر بتػاريخ 
8فيها أميراؿ البحر بن عائشة كسفير لو للبالط الفرنسي  يتمتع بكل الٌصالحيات

 

 

 

 

                                                           
1

Pierre de genival: les sources inédites de lhistoire du Maroc ,deuxieme série ,deynastie 

filalienne ,Archives et Bibliotéques de France ,T IV,Mai 1693,Novembre1698,p673.          
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 : الواحد كالعشركفالملحق 

 

 

 

 الملحقق
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 الملحق السادس عشر: 

عنػػدما 1693أكت 12رسػػالة المػػولى إسػػماعيل إلػػى الملػػك الفرنسػػي لػػويس الرابػػع عشػػر بتػػاريخ 
8إستقبل السفير سان  أكلوف

 

 
 

 

 ال اني كالعشرمالملحق 

 

 

 

 

 
                                                           

1
Pierre de genival: opcit,p135.                                                                                             
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 الملحق السابع عشر : 

ـ يلومػو 1684جويليػة 22الفرنسي لويس الرابع عشر بتػاريخ رسالة المولى إسماعيل إلى الملك 
 8بعدـ الوفاء بأقوالو كيتهمو بالضعف أماـ رجاؿ ديوانو 

 

                                                           
1

H .de castries:Sources inédites Lhistoire duMaroc ,deuxieme série ,Dynastie 

Félalienne ,Archives et Bibliotéques de France ,T II,paris 1924.pp 434 – 435 – 436. 
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 الملحق ال امن عشر:

 8ما كتبو الٌسفير عبد اهلل بن عائشة لألميرة دككونتي 

 .ض

 

 
                                                           

 
1

 younés Nékrouf: Op.cit ,p324. 
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 :التاسع عشرالملحق 
 8 .فرنسيةغة الب عن المولى إسماعيل باللٌ تً بعض ما كي 

 
عن اإلسالـ من طرؼ سلطاف  الدفاع : موالم إسماعيل كجاؾ ال اني دمىنرم كون  الكاستر    -1

 المغرب.
1-de castries Henry : Moulay ismail et Jacques II, Une Apologie de Lislam 

par Sultan du maroc, Ernest leroux, Paris 1903. 
 حالة المولى إسماعيل. ت الزمن التاريجي في الدبلوماسيةإستعماال -2

1-Jadour Mohamed : Les usages du Temps Historique dans la diplomatique 

,le cas du  Moulay Ismail ,Faculté des lettres et des sciences Humaines ,Ben 

msik  ,Casablanc,Maroc.   

 .14صداقة عاصفة موالم إسماعيل كلويس  -3

3-Nékrouf younés: Une Amitie Orageuse, Moulay ismail et Louis XIV, 

éditions Albin Michel, Paris 1987. 
 سفير إنجليزم لدل موالم إسماعيل. -4
4- M.L.chantelain : Une Ambassadeur Anglais auprès de Moulay ismail en 

° 4, ,Organe du des foires du Maroc comité, NFrance .Maroc  , in  revue1721

15Mars 1917.  
 .كونتي في فرنسام  موالم إسماعيل كاألميرة د -5

5-Reynold L Adreit : Moulay Ismail et la princesse de Conti in France in 

France - Maroc, Revue Mensuelles N
0
 15, Octobre, Maroc, 1917. 

 .سانفي فر  كونتيم  موالم إسماعيل كلويس الرابع عشر كاألميرة د -6
0-Rabanit Henri : Moulay ismail, Louis XIV et la princesse deconti,in Revue  

France - Maroc, 6 Année, No 62,Janvier, Paris, 1922. 

 إعدامات موالم إسماعيل الدامية كاألسرل المسيحيين من خالؿ مجطوطة غير منشورة في كقتو. -7
 

5-Koehler P.Henry : les exécutions sanglantes de Moulay Ismail et les captifs  

chrétiens d àprés un Manuscrit inédit de son temps, in Bulletin Hispanique, 

T35,N°4 ,1933. 

 الرسالة غير المنشورة لموالم إسماعيل ألىل فاس. -8
in  ismail aux gens de Fes MoulayUne lettre inédites du Norman Cigar: -8

       ,Vol15,Maroc 1974.ris TamudaHespé révue 
                                                           

ما يصلاز الّاح .  1 
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 الصور ك الرسومات

 : عشركف الملحق

 ا الرسػػمذ لػػو ىػػذللسػػفير محمػػد تمػػيم سػػفير السػػلطاف مػػوالم إسػػماعيل لػػدل لػػويس الرابػػع عشػػر أخػػ رسػػم
 .ارنا  معاىدتو يحدل ادلسرحيات يف دار األبرا .16828ىػ/1093بباريس سنة 

 
 

                                                           
1 :تقػػػػدّ كحتقيػػػػق عّػػػػد اللييػػػػ، العػػػػاذيل،ادليّعة العالئػػػػق السياسػػػػية للدكلػػػػة العلويػػػػةينظػػػػر عّػػػػد الرملػػػػاف بػػػػا زيػػػػداف العلػػػػوم،

 .11،ص8999ادللكية،الرباط
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 الملحق الواحد ك العشركف :

 8قيع السفير ابن عائشة تو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  17،ص 5ينظرعّد اذلادم المازم: ادلرج  السابق،م     . 
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 : ال اني ك العشركف الملحق

 19228رسم محتمل للسفير عبد اهلل بن عائشة كما كردت في مجلة فرنسا المغرب لسنة 

 

                                                           
1

 Henri Rabanit: opcit ,  p03. 

 .881ر  ذل   عّد او العمرا :ادلرج  السابق، صكينظ
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 الملحق ال الث ك العشركف:

رسم محتمل لألميرة دككونتي كالتي طلب يدىا الٌسفير ابن عائشة للمولى إسماعيل  كما 
 19228 في مجلة فرنسا المغرب لسنةكردت 

 

                                                           
1

Henri Rabanit: opcit ,  p03. 
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 الملحق الرابع كالعشركف: 

 8رسم للٌسلطاف المولى إسماعيل بن الشريف العلوم

 
 

                                                           
8

 .19،ادلرج  السابق، صالعالئق السياسية للدكلة العلويةزيداف العلوم: عّد الرملاف با  قال عا  
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 الجداكؿ
 الملحق الجامس ك العشركف:

 1603-1578الٌسعدم ) المنصور  أحمد أىم البع ات الدبلوماسية في عهد
)

   
مهنة  أعضاء البع ة

 المبعوث
 أىداؼ البع ة هة البع ةكج تاريخ البع ة

 أحمد بن علي الهزالي
 أحمد بن كدة العمرم

 كاتب
 قائد

 ـ1580
1580 

 القسطنطينية
 القسطنطينية

 قطع الطريق على تحرشات كالي الجزائر

 أبو القاسم الشاطبي
 عبد الرحماف الشياظمي

 قاضي
 قائد

1581 
1581 

 القسطنطينية
 القسطنطينية

 الع مانيين. إعادة العالقات كرأب الصدع مع

كزير  ك قائد إبراىيم بن محمد السفياني
 المنصور

1582 
1583 

تبليغ فيليب ال اني موافقة المنصور على مبدأ  إسبانيا
 استبداؿ الجديدة بالعرايف بعد بركز الجطر التركي. 

 1588 رايس الرايس رزكؽ
1589 

 مساعدة إليزابيث ألنطونيو السترجاع عرشو إنجلترا

 كتيمحمد التمكر 
 محمد بن علي الفشتالي

 عالم كأديب
 فقيو ككاتب

1589 
1589 

 القسطنطينية
 القسطنطينية

إخبار الباب العالي بوجود كلي عهد البرتغاؿ في 
إحياء المراسالت بعد انقطاع ثالث –المغرب 
 سنوات

 لم تعرؼ أىداؼ ىذه البع ة   الجزائرالقسطنطينية 1589 تاجر الحاج أحمد الماسي
كجهو أحمد المنصور بعد كصوؿ خبر نقل األميرين  إسبانيا 1589 تاجر ركتيالشيخ ال

 السعديين من لشبونة إلى شبيلية
 عرؼ أىداؼ البع ةتلم  إنجلترا // رايس أحمد بن قاسم رايس
 عبد الواحد عنوف
 الحاج بهيني 
 الحاج الماسي
 عبد اهلل دكدار

 كاتب كعالم
 تاجر
 تاجر
 مترجم

ف لمداىمة مصالح لكض  حوؿ مشركع التحاالتفا إنجلترا 1600
 إسبانيا في الهند الشرقية كالغربية

 التفاكض حوؿ تسليم العرايف لألتراؾ الجزائر // // الحاج باحماد ميموف
 غير معركفة األىداؼ القسطنطينية // فقيو أبنـو

 مبعوث من طرؼ فيليب ال اني للتفاكض إسبانيا // راىب Marinاألب مرين
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 ك العشركف: السادسحق المل

 1727-1672المولى إسماعيل ) أىم البع ات الدبلوماسية في عهد
)

  8 
 أىداؼ البع ة كجهة البع ة تاريخ البع ة مهنة المبعوث أعضاء البع ة

 محمد بن حدك العطار
 محمد لوقاش
 محمد الحافظ

 قائد تاجر
 كاتب
 مقدـ

ة كتوقيع مفاتحة شارؿ ال اني في قضية طنج إنجلترا ـ1681
 إتفاقية "كاي  ىوؿ"

 الحاج محمد تميم
 الحاج علي معنينو

 المراكشي
 الحاج عبد القادر

 رايس  قائد
 قائد
 ؟
 ؟

التفاكض حوؿ شركط السلم الذم انتهى بتوقيع  فرنسا 1682
 اتفاقية "ساف جرماف أكف لي"

التفاكض حوؿ مقترحات عقد صداقة كتوريد  ىولندا 1683 تاجر يوسف طوليدانو
  األسلحة.

اإلحتجاج على صفقة األسلحة التي استوردىا  ىولندا 1686 قائد حسن أشكيرد
 المغرب كاكتشف أنها ال تتماشى كما أتفق عليو.

 حمو بن عبد الوىاب الغساني
 عبد السالـ بن أحمد جسوس

 كاتب
 ؟

التفاكض مع كارلوس حوؿ إفتكاؾ األسرل  إسبانيا 1690
  كاسترجاع الكتب.

 ليدانوحاييم طو 
 إبراىيم ميموراف

 تاجر
 تاجر

 تحرير السفينة الفالمنكية ىولندا 1690

 حمو بن عبد الوىاب الغساني
 موالم عبد الملك

أبو عبد اهلل بن محمد بن عبد 
 القادر الفاسي

 كاتب
 أمير
 مفتي

تهدئة األكضاع بعد اإلشتباكات التي جرت على  القسطنطينية 1692
 الحدكد الجزائرية

 بن عائشةعبد اهلل 
 محمد سوساف
 محمد التاغرم

 فرنسي Fabreفابر

 رايس
 كاتب

 قائد سفينة
 تاجر كمترجم

1698 
1699 

التفاكض حوؿ القضايا العالقة كاألسرل كالتي  فرنسا
 تحوؿ دكف توقيع إتفاؽ

                                                           
1778  س ادلرج ،ص. 
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 ك العشركف: السابعالملحق 
 8.عيل العلومقائمة القناصل الفرنسيين في المغرب في عهدم أحمد المنصور الٌسعدم كإسما

 مكاف خدمتو سنة خدمتو في المغرب اسم القنصل كلقبو
 فاس -مراكف Bérard (Guillaume) 1577-1588-بيرار غيـو

 فاس -مراكف Fornier (George) 1591-1603-فورنيي جورج 
 سال -تطواف prat (Henri) 1648-1683-برات ىنرم

 سال ؟-Julien (françois) 1672-جولياف فرنسوا

 سال Reymond (Antoine) 1672-1679-ريموف أنطواف
 سال Gautier (Pierre) 1679-1680-قوتيي بيار 
 سال Gautier (Pierre) 1681-1683-قوتيي بيار 
 تطواف Boyer (Toussaint) 1682-1683-بوكار توسى 

 سال كتطواف Périllie (jean) 1683-1687- جواف بيريلي
 / ؟-Ailhaud 1685-آيلهود 

 تطواف-طنجة Estelle (Pierre) 1685-1701 -إيستيل بيار 
 سال Estelle (Jean Baptiste) 1689-1701 جوف باتيس  إيستيل

 / Montdésier 1690-1689 -مون  ديسيي 
 / Doquindeguy (Martin) 1692-1693-دكيندككي مارتا 

 / Périllie (jean) 1701-1711- جواف بيريلي
 تطواف ؟ -Poulard  1702–بوالر 

 تطواف ؟-Maillet  1703–مايالت

 تطواف De Vatry  1703-1705–دكفاترم
 تطواف Boyer (Toussaint) 1705-1707-بوكار توسى 

 سال-تطواف  La Magdeleine (Pierre) 1707-1718–ماكدكلين بيار ل
 تطواف  ؟ -Bonnal 1712– بوناؿ

 تطواف  Meuve 1712- 1718– ماؼ
                                                           

1يعممدت يف كض  ىذا اجلدكؿ على   
   

Jacques Caillé: La représentation Diplomatique De la France Au Maroc, Edition               

 A.pedone, Paris 1951, pp70, 71, 72, 73,74.                                                                               
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 ك العشركف: ال امنق الملح
 8المولى إسماعيلأىم البع ات الدبلوماسية في عهد 

 أىداؼ البع ة كجهة البع ة تاريخ البع ة مهنة المبعوث أعضاء البع ة
 محمد بن حدك العطار

 محمد لوقاش
 محمد الحافظ

 قائد
 كاتب
 مقدـ

1681 
 

 انجلترا
 

مفاتحة شارؿ ال اني في قضية طنجة كتوقيع 
 ي  ىوؿ"اتفاقية "كا

 الحاج محمد تميم
 الحاج علي معنينو
 الحاج عد القادر

 رايس
// 
// 

ذم انتهى بتوقيع التفاكض حوؿ شركط السلم ال فرنسا 1682
 معاىدة ساف جرماف أكف لي

التفاكض من أجل عقد إتفاؽ صداقة كتوريد  ىولندا 1683 تاجر يوسف طوليدانو
 األسلحة

 تجاج على صفقة األسلحة غير متفق عليهااالح ىولندا 1686 قائد حسن أشكيرد
 حمو بن عبد الوىاب الغساني

 عبد السالـ بن جسوس
 كاتب
 
// 

التفاكض مع الضوف كارلوس حوؿ افتكاؾ  اسبانيا 1690
 األسرل كاسترجاع الكتب اإلسالمية

 حاييم طوليدانو
 ابراىيم ميموراف

 تاجر
 تاجر

 تحرير السفينة الفالمنكية ىولندا 1690

 بن عبد الوىاب الغسانيحمو 
 موالم عبد الملك

 بن عبد القادر الفاسي

 كاتب
 
 أمير
 مفتي

تهدئة األكضاع بعد االشتباكات على الحدكد  القسطنطينية 1692
 الجزائرية المغربية

 عبد اهلل بن عائشة
 محمد سوساف
 محمد التاغرم

 رايس
 كاتب

 ضابط السفينة

1698 
1699 

 علقة كاألسرلالتفاكض حوؿ القضايا الم فرنسا

 

 

                                                           
1 778ق،صينظر زلمد جادكر:ادلرج  الساب. 
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 ك العشركف: التاسعالملحق 
 1603-1578عدم )السٌ  المنصور  أحمد أىم البع ات الدبلوماسية في عهد

)
   

مهنة  أعضاء البع ة
 المبعوث

 أىداؼ البع ة كجهة البع ة تاريخ البع ة

 أحمد بن علي الهزالي
 أحمد بن كدة العمرم

 كاتب
 قائد

 ـ1580
1580 

 القسطنطينية
 ةالقسطنطيني

 قطع الطريق على تحرشات كالي الجزائر

 أبو القاسم الشاطبي
 عبد الرحماف الشياظمي

 قاضي
 قائد

1581 
1581 

 القسطنطينية
 القسطنطينية

 إعادة العالقات كرأب الصدع مع الع مانيين.

كزير  ك قائد إبراىيم بن محمد السفياني
 المنصور

1582 
1583 

نصور على مبدأ تبليغ فيليب ال اني موافقة الم إسبانيا
 استبداؿ الجديدة بالعرايف بعد بركز الجطر التركي. 

 1588 رايس الرايس رزكؽ
1589 

 مساعدة إليزابيث ألنطونيو السترجاع عرشو إنجلترا

 محمد التمكركتي
 محمد بن علي الفشتالي

 عالم كأديب
 فقيو ككاتب

1589 
1589 

 القسطنطينية
 القسطنطينية

كلي عهد البرتغاؿ في إخبار الباب العالي بوجود 
إحياء المراسالت بعد انقطاع ثالث –المغرب 
 سنوات

 لم تعرؼ أىداؼ ىذه البع ة   الجزائرالقسطنطينية 1589 تاجر الحاج أحمد الماسي
كجهو أحمد المنصور بعد كصوؿ خبر نقل األميرين  إسبانيا 1589 تاجر الشيخ الركتي

 السعديين من لشبونة إلى شبيلية
 عرؼ أىداؼ البع ةتلم  إنجلترا // رايس قاسم رايسأحمد بن 

 عبد الواحد عنوف
 الحاج بهيني 
 الحاج الماسي
 عبد اهلل دكدار

 كاتب كعالم
 تاجر
 تاجر
 مترجم

ف لمداىمة مصالح لالتفاكض  حوؿ مشركع التحا إنجلترا 1600
 إسبانيا في الهند الشرقية كالغربية

 تفاكض حوؿ تسليم العرايف لألتراؾال الجزائر // // الحاج باحماد ميموف
 غير معركفة األىداؼ القسطنطينية // فقيو أبنـو

 مبعوث من طرؼ فيليب ال اني للتفاكض إسبانيا // راىب Marinاألب مرين
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 :ثالثوف الملحق

 1727-1672المولى إسماعيل ) أىم البع ات الدبلوماسية في عهد
)
  8 

 أىداؼ البع ة كجهة البع ة البع ة تاريخ مهنة المبعوث أعضاء البع ة
 محمد بن حدك العطار

 محمد لوقاش
 محمد الحافظ

 قائد تاجر
 كاتب
 مقدـ

مفاتحة شارؿ ال اني في قضية طنجة كتوقيع  إنجلترا ـ1681
 إتفاقية "كاي  ىوؿ"

 الحاج محمد تميم
 الحاج علي معنينو

 المراكشي
 الحاج عبد القادر

 رايس  قائد
 قائد
 ؟
 ؟

التفاكض حوؿ شركط السلم الذم انتهى بتوقيع  سافرن 1682
 اتفاقية "ساف جرماف أكف لي"

التفاكض حوؿ مقترحات عقد صداقة كتوريد  ىولندا 1683 تاجر يوسف طوليدانو
  األسلحة.

اإلحتجاج على صفقة األسلحة التي استوردىا  ىولندا 1686 قائد حسن أشكيرد
 عليو. المغرب كاكتشف أنها ال تتماشى كما أتفق

 حمو بن عبد الوىاب الغساني
 عبد السالـ بن أحمد جسوس

 كاتب
 ؟

التفاكض مع كارلوس حوؿ إفتكاؾ األسرل  إسبانيا 1690
  كاسترجاع الكتب.

 حاييم طوليدانو
 إبراىيم ميموراف

 تاجر
 تاجر

 تحرير السفينة الفالمنكية ىولندا 1690

 حمو بن عبد الوىاب الغساني
 موالم عبد الملك

عبد اهلل بن محمد بن عبد  أبو
 القادر الفاسي

 كاتب
 أمير
 مفتي

تهدئة األكضاع بعد اإلشتباكات التي جرت على  القسطنطينية 1692
 الحدكد الجزائرية

 عبد اهلل بن عائشة
 محمد سوساف
 محمد التاغرم

 فرنسي Fabreفابر

 رايس
 كاتب

 قائد سفينة
 تاجر كمترجم

1698 
1699 

ا العالقة كاألسرل كالتي التفاكض حوؿ القضاي فرنسا
 تحوؿ دكف توقيع إتفاؽ

                                                           
1778  س ادلرج ،ص. 
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 :الواحد ك ال الثوف الملحق
 8.قائمة القناصل الفرنسيين في المغرب في عهدم أحمد المنصور الٌسعدم كإسماعيل العلوم

 مكاف خدمتو سنة خدمتو في المغرب اسم القنصل كلقبو
 فاس -مراكف Bérard (Guillaume) 1577-1588-بيرار غيـو

 فاس -مراكف Fornier (George) 1591-1603-فورنيي جورج 
 سال -تطواف prat (Henri) 1648-1683-برات ىنرم

 سال ؟-Julien (françois) 1672-جولياف فرنسوا

 سال Reymond (Antoine) 1672-1679-ريموف أنطواف
 سال Gautier (Pierre) 1679-1680-قوتيي بيار 
 سال Gautier (Pierre) 1681-1683-قوتيي بيار 
 تطواف Boyer (Toussaint) 1682-1683-بوكار توسى 

 سال كتطواف Périllie (jean) 1683-1687- جواف بيريلي
 / ؟-Ailhaud 1685-آيلهود 

 تطواف-طنجة Estelle (Pierre) 1685-1701 -إيستيل بيار 
 سال Estelle (Jean Baptiste) 1689-1701 جوف باتيس  إيستيل

 / Montdésier 1690-1689 -ن  ديسيي مو 
 / Doquindeguy (Martin) 1692-1693-دكيندككي مارتا 

 / Périllie (jean) 1701-1711- جواف بيريلي
 تطواف ؟ -Poulard  1702–بوالر 

 تطواف ؟-Maillet  1703–مايالت

 تطواف De Vatry  1703-1705–دكفاترم
 تطواف Boyer (Toussaint) 1705-1707-بوكار توسى 

 سال-تطواف  La Magdeleine (Pierre) 1707-1718–ماكدكلين بيار ل
 تطواف  ؟ -Bonnal 1712– بوناؿ

 تطواف  Meuve 1712- 1718– ماؼ
                                                           

1يعممدت يف كض  ىذا اجلدكؿ على   
   

Jacques Caillé: La représentation Diplomatique De la France Au Maroc, Edition               

 A.pedone, Paris 1951, pp70, 71, 72, 73,74.                                                                                

                                     



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثب  المصادر كالمراجع
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  بركاية كرش عن نافع.:القرآف الكريم-أ
 :الحديث الشريف– ب
،مكمّػػػػػػػة ادلعػػػػػػػارؼ للنعػػػػػػػر  لّػػػػػػػا  اصػػػػػػػر الػػػػػػػديا األ ،تػػػػػػػمهلي، زلمػػػػػػػد صػػػػػػػحيح سػػػػػػػنن أبػػػػػػػي داكد -

 .، ماب ادلالحم3كالموزي ،الرياض،م 
 باللغة العربية: المطبوعة كالمنشورة الوثائق األرشيفية- ت
جويلية ،ادلغرب،1ج،ميّعة الرباط  يم،عديينالسٌ  كرسائل مجموعة ظهائر:ىبنعلة مصي -1

2011. 
 .1954،تيواف ادلغرب ة ادلغربية، دار اليّاعرسائل سعدية: نوف عّد او -2
 باللغة األجنبية: المطبوعة كالمنشورة الوثائق األرشيفية –ث

 
1-Archive Marocaine: Chronique de la Dynastie Alaouite du Maroc, ,traduite 

par Eugene , londre  Fumey, publication de-là Mission ,vol9,Ernest Leroux 

,paris 1906. 

2- blantet Eugene : Correspondances des deys d Alger avec la cour de 

France 1579-1833,T1, Paris 1889. 

3-Chantal de la veronne : les sources inédites du histoire du Maroc, Archives 

et  bibliothèques d Espagne, T III, Paris 1956. 

4- Charrière Ernest :Négociations de la France dans levant, imprimerie 

impériale t3, S.D. Paris. 

5- De Castries henry:Sources inédites Lhistoire duMaroc ,deuxieme série 

,Dynastie Félalienne ,Archives et Bibliotéques de France ,T II, Paris 1924. 

 

6- De Castries henry : les sources inédites de L histoire du Maroc ,1serie, 0 

dynaste saadienne , Archives bibliothèques D'Angleterre , T2 , Paul geuthner 

et Luzace, Paris 

7- de card Rouard:Traités de la France avec les pays de L Afrique du Nord –

Algerie ,Tunisie ,tripolitaine ,Maroc- librairie de la cour Dappel , Paris 1906. 

8- de genival Pierre: les sources inédites de lhistoire du Maroc ,deuxieme 

série ,deynastie filalienne ,Archives et Bibliotéques de France ,T IV,Mai 

1693,Novembre1698. 
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9- Ricard Robert et de la Véronne  Chantal: les sources inédites du histoire du 

Maroc, Archives et bibliothèques d Espagne, T II, Paris 1956. 

10-Robert Ricard et Chantal de laveronne et autres: sources inédites de l 

histoire du Maroc,1 sérié dynastie saadienne Archive et bibliothèque de 

Portugal , t6 ,1552-1580.Paris, 1953. 

 :كالمعٌربة  المصادر العربية- ت
النجػػػـو الزاىػػػرة فػػػي ملػػػوؾ مصػػػر بػػػا تغػػػرم بػػػردم مجػػػاؿ الػػػديا ا  اواسػػػا يوسػػػ، األتػػػابكي:-8

،دار الكمػػػػػػػم العلميػػػػػػػة،بركت 8ج ،ط80،تقػػػػػػػدّ كتعليػػػػػػػق زلمػػػػػػػد حسػػػػػػػي مشػػػػػػػس الػػػػػػػديا،كالقػػػػػػػاىرة
 .7ـ،ج8997

، حتقيػػق كتقػػدّ زلمػػد 1589لتركيػػة فحػػة المسػػكية فػػي السػػفارة االنٌ :رك  علػػي بػػا زلمػػدجػػالمم-2
 .2007،ابو ظو اإلمارات لنعر كالموزي ،دار السويدم ل1الصاحلي،ط

،ترمجػػػػػػػو لل ر سػػػػػػػية  ا ياف،حتػػػػػػػم عنػػػػػػػواف                                   البحػػػػػػػر الزخػػػػػػػار كالعلػػػػػػػم الطيػػػػػػػاراجلنػػػػػػػا  مصػػػػػػػي ى: -3
Fagnan :Extraits inédits relatifs au Maroc, alger1924.                                       

إلى لقػػػاء األحبػػػاب ( رحلػػػة أفوقػػػام )مجتصػػػر رحلػػػة الشػػػهاب:املػػػد بػػػا قاسػػػم ا وقػػػام احلجػػػرم-4
 .، د ت، السويدم للنعر كالموزي ، ابو ظو1ط، حتقيق زلمد رزكؽ،ـ1613ـ/1611

حتقيػػػق يبػػػراىيم ،تقػػػدّ كترمجػػػة ك أخبػػػار أحمػػػد المنصػػػور سػػػلطاف المغػػػربدم صػػػالدا يا ا يو يػػػو:-5
 .2011بوطالم كآخركف،مكمّة الرباط  م،ادلغرب

مهلي، ،اجلمعية ادلغربيػة للمػزلمػد حجػي كزلمػد األخضػر ترمجػة،تاريخ الشػرفاءدم طوريس دييكػو: -6
 .1988،الدار الّيضا  الصناعي لماربريكم،احلي كالامجة كالنعر، مياب  سال

، تقػػػدّ كحتقيػػػق رلمػػػد كلطػػػائف األخبػػػارعجائػػػب األسػػػفار راس الناصػػػرم زلمػػػد بػػػا املػػػد: بػػػوا-7
 .2005،كىراف ةركبولوجية االجمماعية كالةقا ية،مر ر الّط  يف األ با 

،دراسػػػػػػة كحتقيػػػػػػق آسػػػػػػيةبنعدادة،ميّعة ادلعػػػػػػارؼ زىػػػػػػر األكػػػػػػمالري ػػػػػي عّػػػػػػد الكػػػػػػّر بػػػػػػا موسػػػػػػى: -8
 .8997اجلديدة،الرباط،

، تقػدّ كحتقيػق شػرفاء المغػربتحفة الحادم المطرب في رفػع نسػب :املد الريا  ابو القاسم-9
 .ـ2008ىػ/1429ادلملكة ادلغربية  ،اإلسالمية ، منعورات كزارة األكقاؼ كالع كفر يد الراكية
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،باريس لل ر سػػية ىوداس،ادليّعػػة الوطنيػػة،ترمجػػو الترجمػػاف المعػػرب عػػن دكؿ المشػػرؽ كالمغػػرب-
 .ـ1882

الملػػػػوؾ كأشػػػػياخ المػػػػولى  جمهػػػػرة التيجػػػػاف كفهرسػػػػة اليػػػػاقوت كاللؤلػػػػؤ كالمرجػػػػاف فػػػػي ذكػػػػر -
 .ـ 2003،بركت لّناف،دار الكمم العلمية1،تقدّ كحتقيق عّد ا يد حيايل،طسليماف

، مر ػػػر 1، ط،دراسػػػة كحتقيػػػق ر ػػػيد الراكيػػػةالبسػػػتاف الظريػػػف فػػػي دكلػػػة أكالد مػػػوالم الشػػػريف -
 .الدراسات كالّطوث العلوية، ميّعة ادلعارؼ اجلديدة،الرباط

، ىػػوداس، ادلكمّػػة األمريكيػػة كالعػػرؽ،طّعػػو تػػاريخ السػػوداف:ا بػػا عّػػد اوعدم عّػػد الػػرملالّسػػ -10
 .1981باريس 

،دار 1،طحتقيػق املػد العمػارم)تاريخ الدكلة السػعيدة( عيفتاريخ الضٌ زلمد الرباطي: عي،الضّ -11
 .1986ادلمهرورات الرباط 

مػػن أىػػل  نلحيالػػركض العطػػر األنفػػاس بأخبػػار الصػػا:العػػراطاو زلمػػد  بػػا عيعػػوف ابػػو عّػػدا-31
 . 1886، ادلغرب ،ميّعة النجاح اجلديدة ،الدار الّيضا 1ط، حتقيق زىرا  النظاـ،فاس

،دار 1، ط ، حتقيػػػق  ػػػورم اجلػػػراحرحلػػػة الػػػوزير فػػػي إفتكػػػاؾ األسػػػير:الغسػػػا  زلمػػػد األ دلسػػػي-13
 .2002، ابو ظو  السويدم

، حتقيػػق عّػػد الكػػّر  الشػػرفاء مناىػػل الصػػفا فػػي مػػآثر موالينػػا: عّػػد العريػػر سال عػػمايل ابػػو  ػػار -14
 . 8957، كقاؼ كالع كف اإلسالمية كالةقا ة، الرباط، ميّوعات كزارة األ ّر

، حتقيق زلمػد حجػي نشر الم اني ألىل القرف الحادم عشر كال افالقادرم زلمد با الييم:-15
 .1996بركت ،3،دار الغرب اإلسالمي،ج 1كاملد تو يق )موسوعة اعالـ ادلغرب (،ط

دراسػػػة لتقػػػاط الػػػدرر كمسػػػتفاد المػػػواعظ كالعبػػػرمن أخباركأعيػػػاف المائػػػة الحاديةكال انيةعشر إ -
 .1874 اؽ اجلديدة،بركتا ،منعورات دار 1حتقيق ىا م العلوم القالي،طك

،حتقيػق ـ(1025ىػػ/960أسماءالرجاؿ) درة الحجاؿ فيالقاضي ابو العّاس املد با زلمػد: اب-16
 .1970،القاىرة 1ج،، دار الااث1زلمد األملدم ابو النور، ط



-265- 

 

 

ت، مكمّػة ادلعػارؼ ج، د2، ،دراسػة كحتقيػق زلمػد رزكؽالجليفة المنصور مآثر المنتقى المقصور على -
 .1986،الرباط،1،جللنعر كالموزي 

، ،دار ادلنصػػػور لليّاعػػػة كالوراقػػػةجػػػذكة االقتبػػػاس فػػػي ذكػػػر مػػػن حػػػٌل مػػػن األعػػػالـ مدينػػػة فػػػاس -
 .1973،الرباط

الػػػدر المنضػػػد الفػػػاخر ألبنػػػاء موالنػػػا علػػػي الشػػػريف مػػػن م زلمػػػد بػػػا عّػػػد القػػػادر:الكػػػردكد -17
قيد رقػػػػػم ،د العرير،الػػػػػدار الّيضػػػػػا ،ادلغرب،سليوط،مكمّػػػػػة م سسػػػػػة ادللػػػػػ  عّػػػػػالمحاسػػػػػن كالمفػػػػػاخر

200/1. 

الجػػيف العرمػػـر الجماسػػي فػػي دكلػػة أكالد موالنػػا ابػػو عّػػد او زلمػػد بػػا املػػد:  الكنسوسػػي -18
 .8991،الرباط 8ّ كحتقيق كتعليق املد با يوس، الكنسوسي،ج،تقدعلي السجلماسي

 .1901،باريس ،ترمجو لل ر سية ىوداستذكرة النسياف في أخبار ملوؾ السودافهوؿ:رل-19

 تقػػدّ كحتقيػػق عّػػد الػػرحيم بنطػػادة ،،  رتيػػةادة الدرعيػػة الٌتكمتػػأريخ الدكلػػة السػػعدي :هػػوؿرل-20
 ـ.8991،دار تينم  لليّاعة كالنعر ، مرا ش 8ط

بهجػػة النػػاظر فػػي أخبػػار الػػداخلين تحػػ  كاليػػة اإلسػػبانيين  :ادلعػػريف عّػػد القػػادر بػػا عّػػد او-21
 ، حتقيق زلمد با عّد الكّر ،دار مكمّة احلياة،بركت،د ت.بوىراف من األعراب كبني عاـ

تقييػػػدات ابػػػن المفتػػػي فػػػي تػػػاريخ باشػػػوات الجزائػػػر  ػػػاكش:  بػػػا ادل ػػػا حسػػػي بػػػا رجػػػم-22
 .ـ 2009،بيم احلكمة،اجلرائر 1،مج  كاعمنا   ارس  عواف،طاكعلمائه

نفػػاس فػػي ذكػػر مػػن لقيتػػو مػػن أعالـ مػػراكف ركضػػة اآلس العػػاطرة األ:ادلقػػرم املػػد بػػا زلمػػد-23
 .1983، ادليّعة ادللكية الرباط 2ط كفاس

ط حتقيق زلمػد حجػي،دار الغػرب للمػمهلي، كالامجػة كالنعػر،الربا،المنجورفهرسة:أحمد المنجور-24
1976. 

بيػة،دار ،كزارة الةقا ػة ادلغر ،تعريم زلمد حجػي كزلمػد األخضػررحلة األسير مويط:موي  جرماف-25
 .ـ 1990،ادلغرب ادلناى  لليّاعة كالنعر
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، التحفة المرضية في الدكلة البكداشػية فػي بػالد الجزائػر المحميػةبا ميموف زلمد اجلرائرم:-26
،ط   .1981،اجلرائرعر ة الوطنية للنعر كالموزي ،ال2تقدّ كحتقيق زلمد با عّد الكّر

، دار 7ج ، تعريم زلمد حجي كزلمد األخضػر،ط 7، كصف إفريقياالوزاف احلسا با زلمد : -15
 . 7الغرب اإلسالمي، د ت، بركت،ج

، 2،طريفركضػػة التعريػػف بمفػػاخر موالنػػا إسػػماعيل بػػن الٌشػػزلمػػدبا عّػػد او الصػػغر: الي ػر -28
 .1995لرباط ا ،ادليّعة ادللكية

 .1888باريس قيق ىوداس، ميّعة اصلي،،حتنزىة الحادم في أخبار ملوؾ القرف الحادم -

، ميّعػة النجػاح 1ط،ييػ، العػاذيلعّػد اللّ ،حتقيػق نزىة الحادم في أخبار ملوؾ القرف الحادم -
 .1998 اجلديدة، الدار الّيضا  ادلغرب

، 1،ص،تقدّ كحتقيق عّد ا يػد خيػايلصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرف الحادم عشر -
 .2004، الدار الّيضا  ادلغرب الااث الةقايف ادلغرب مر ر

 :العربية كالمعربةالمراجع -ج

العالقػػػات السياسػػػية كالدبلوماسػػػية بػػػين المغػػػرب كفرنسػػػا علػػػى عهػػػد السػػػلطاف املػػػد: األزمػػػي-1
    .2008،، اسمنعورات ما بعد احلدارةـ( 1727/ـ1672موالم إسماعيل )

،دار ا  رقراؽ 1،طالجهاد البحرم بمصب أبي رقراؽ خالؿ القرف السابع عشرحسا: املي-2
                                                                 .2006لليّاعة كالنعر،الرباط،

لػػػدار ريػػػم زلمػػػد مػػػرايل كالّعػػػر بػػػا سػػػالمة، ا، تعتػػػاريخ إفريقيػػػا الشػػػمالية:جوليػػػاف  ػػػارؿ ا ػػػدرم-3
 .8917اكت  ،7، جالمو سية للنعر

 .ت،األردف،د  دلرزكقي،األىلية للنعر كالموزي، تعريم علي اتاريخ أكركبا الحديثبراكف ج رم:-4

،حتقيػػػػق صػػػػالح الػػػػديا ادلنجػػػػد، تػػػػراجم األعيػػػػاف مػػػػن أبنػػػػاء الزمػػػػافالّػػػػوري  احلسػػػػا بػػػػا زلمػػػػد: -5
 .1959، دمعق 1ميّوعات ا م  العلمي العر ، ج
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 8،مػػػػ  التػػػػاريخ الدبلوماسػػػػي للمغػػػرب مػػػػن أقػػػػدـ العصػػػػور إلػػػى اليػػػػـو :ازم عّػػػػد اذلػػػادمالمػػػ - 6

 .1988،مياب   ضالة اومدية،ادلغرب 9ك

 عػر ادلعهػد اجلػامعي ،ادلعػارؼ اجلديدة ،ميّعةالرموز السرية في المراسالت المغربية عبر التاريخ-
 .ـ1983،الرباط للّط  العلمي

 . 3،ج 2011ج ،الرباط3دار  ر ة ادلعر ة ،3، طالوسيط في التاريخ الدكلي-

م سسػػػة ادللػػ  عّػػػد العرير،الػػدار الّيضػػػا  ،مؤسسػػػة المجػػػزف فػػي تػػػاريخ المغػػربجػػادكر زلمػػد: -7
 .2011، ادلغرب

عدية كالدبلوماسػػػية العلويػػػة اسػػػتمرارية أـ قطيعػػػة أحمػػػد المنصػػػور كالمػػػولى الدبلوماسػػػية الٌسػػػ -
اسػػية ،قضػػايا ادلصػػيلمم كادلػػنه  ،تنسػػيق عّػػد ا يػػد ضػػما  ػػدكة المػػاريخ كالدبلوم،إسػػماعيل نموذجػػا

 .2003القدكرم،منعورات  لية ا داب بالرباط،

،مكمّػػػػة األصللػػػػػو 1،طلمغػػػػػرب العربػػػػي الكبيػػػػػر فػػػػي العصػػػػر الحػػػػػديثااجلمػػػػ   ػػػػوقي عيػػػػااو:-8
 .1977ادلصرية،

طّعػة رمجة كتعليػق ابػو القاسػم سػعد او،،ت(1830-1500الجزائر كأركبا ):جوف كل، بابميسم-09
 .2011،اجلرائر عر ة،دار عا  ادلخاصة

،األىليػػػة للنعػػر كالموزي ،عمػػػاف 1،طعلػػػي ادلرزكقػػي ملػػة،تر تػػػاريخ أكركبػػا الحػػػديث:جي ػػرم بػػراكف-10
 .2006،األردف

 .2007،اجلرائر 3،  ر ة دار األمة ،ج2، طتاريخ الجزائر العاـاجلياليل عّد الرملاف با زلمد: -11

ر ال كػػػػػػر لليّاعػػػػػػة كالموزيػػػػػػ  ،دا1ط،ابع عشػػػػػػر فػػػػػػي أركيػػػػػػةالقػػػػػػرف السػػػػػػحػػػػػػاطـو  ػػػػػػور ديػػػػػػا:-12
 .ـ 1986،كالنعر،دمعق

سجلماسػػػػػة كإقليمهػػػػػا فػػػػػي القػػػػػرف ال ػػػػػامن الهجرم الرابػػػػػع عشػػػػػر حػػػػػا ظي علػػػػػوم حسػػػػػا:-81
 ـ1997كزارة األكقاؼ كالع كف اإلسالمية ،ادلملكة ادلغربية ،الميالدم 
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ميّعػػػػة النجػػػػاح ،2،طسياسػػػػيالزاكيػػػػة الدالئيػػػػة كدكرىػػػػا الػػػػديني كالعلمػػػػي كالحجػػػػي زلمػػػػد:-14
 .1988اجلديدة،ادلغرب 

، ،الػػػػػػػدار الّيضػػػػػػػا 2،ج ،دار الر ػػػػػػػاد احلديةػػػػػػػة1ط،المغػػػػػػػرب عبػػػػػػػر التػػػػػػػاريخ:يبػػػػػػػراىيم حر ػػػػػػات-15
 .1978ادلغرب

 .1985ادلغرب الّيضا ،الدار ،دار الر اد احلديةةعدمياسة كالمجتمع في العصر السٌ السٌ  -

ّة اجلرائػػػر قالكمػػػاب العػػػر  لليّاعػػػة كالنعػػػر،ال ج،دار1،تػػػوات كاألزكادحوتيػػػة زلمػػػد الصػػػاٌف : -16
 .1،ج1113

كالمغػػػػػػرب فػػػػػػي القػػػػػػرف العاشػػػػػػر  ياسػػػػػػية بػػػػػػين الجزائػػػػػػرالعالقػػػػػػات السٌ بػػػػػػا خػػػػػػركؼ عمػػػػػػار:-17
 .2006اجلرائر ،1ج،دار األم  للنعر كالموزي ،1، طالسادس عشرالميالدم/الهجرم

،دار ـ16ىػػ/10غػرب فػي القػرف لعالقات االقتصادية كال قافيػة كاالجتماعيػة بػين الجزائػر كالما -
 .2008،اجلرائر 2األم  لليّاعة كالنعر،ج

، 1ط،تػاريخ الجزائػر الحػديث مػن الفػتح الع مػاني إلػى االحػتالؿ الفرنسػيخر  ػارس زلمػد:-18
 .1969، بركت مكمّة دار العرؽ

،دار الكمػػم 1،طالدكلػػة الع مانيػػة كالمغػػرب إشػػكالية الصػػراع كالتحػػالفداىػػش زلمػػد علػػي:-19
 .2011،بركت لّناف لميةالع

 .1959،ادلغرب،معهد موالم احلسا1،م  ،تقدّ زلمد بنو ة تاريخ تطواف:داكد زلمد-20

، ليػػة ا داب ،جامعػػة احلسػػا الةا الدكلػػة العلويػػة فػػي عهػػد المػػولى إسػػماعيلالػداكدم  يسػػر:-21
 .ـ1986، سا ية،عي العق، الدار الّيضا كالعلـو اإل 

يو ػػػاف لّيػػػم  ترمجػػػة،1900لعالقػػػات اإلنجليزيػػػة المغربيػػػة حتػػػى عػػػاـ تػػػاريخ ا: ج.ؼ.ركجػػػرز -22
 .1981الةقا ة، دار الّيضا ، ادلغرب ، دار1طرزؽ،
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، الحضػػارة العربيػػة كالتػػأثير األكركبػػي فػػي إفريقيػػا الغربيػػة كجنػػوب الصػػحراء:عّػػد القػػادرزبادية-23
 .1989اجلرائر ادل سسة الوطنية للكماب، 

ميػػاب  ادل سسػػة اجلرائريػػة ، ل إلػػى تػػاريخ المغػػرب العربػػي الحػػديثمػػدخ:الػػربرم زلمػػد العػػر -24
 .1975، اجلرائر لليّاعة

 .1966،بركت ،ط، منعورات دار اليليعةصفحات مغربيةزيادة  قوال:-25

 ،ادليّعة االقمصادية،الدرر الفاخرة بمآثر الملوؾ العلويين بفاس الزاىرةبا زيداف عّد الرملاف:-26
 .1937الرباط

،تقػػػػػدّ كحتقيػػػػػق عّػػػػػد اذلػػػػػادم اللطيػػػػػف فػػػػػي مفػػػػػاخر المػػػػػولى إسػػػػػماعيل بػػػػػن الشػػػػػريف المنػػػػػزع-
 .1993ادلغرب،،الدار الّيضا ،ميّعة يدياؿ1،طالمازم

،مكمّػػػة الةقا ػػػة 1،حتقيػػػق علػػػي عمػػػر،طإتحػػػاؼ أعػػػالـ النػػػاس بجمػػػاؿ أخبػػػار حاضػػػرة مكنػػػاس -
 .2008،القاىرة 2الدينية،ج

 .1961الرباط،1ادللكية،ج،ادليّعة العز كالصولة في معالم نظم الدكلة-

،تقػػػػػػػػػػدّ كحتقيػػػػػػػػػػق عّػػػػػػػػػػد اللييػػػػػػػػػػ، العػػػػػػػػػػاذيل،ادليّعة العالئػػػػػػػػػػق السياسػػػػػػػػػػية للدكلػػػػػػػػػػة العلويػػػػػػػػػػة -
 .1888ادللكية،الرباط

ر تعريػػم زلمػػود علػػي عػػامر،دا،1ط،األتػػراؾ الع مػػانيوف فػػي إفريقيػػا الشػػماليةسػػاممم يلػػا عريػػر:-27
 .1989،بركت النهضة العربية لليّاعة كالنعر

، اجلرائػر للكمػاب ة، ادل سسػة الوطنيػدراسات كأبحاث في تاريخ الجزائر:اصر الديا سعيدك  -11
 .ـ8911

 .1997،عماف ،دار العركؽ للنعر كالموزي 1،طتكوين العرب الحديثسيار مجي :-29

،تعليػػػػػق زلمػػػػػد بػػػػػا عّػػػػػد او الركدا ،ادليّعػػػػػة  ايليػػػػػغ قػػػػػديما كحػػػػػدي االسوسػػػػػي زلمػػػػػد ادلخمػػػػػار:-30
 .1966،الرباط يةادللك
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-ىػػػ1110الرابػػع عشػػر إلى بػػالط لػػويسسػػفارة عبػػد اهلل بػػن عائشػػة:ويكم  هػػد بػػا زلمػػدالّسػػ-31
 .2004،اجلمعية المارؼلية الّسعودية،مارس ـ أسبابها كنتائجها1698

 .1111،بركت6،ادلكمم اإلسالمي،ج14طالتاريخ اإلسالمي)العهد المملوكي(  ا ر زلمود:-11

،الػػػػػدار ،دارالةقا ة1،طمجػػػػػازف فػػػػػي تػػػػػاريخ المغػػػػػربكقعػػػػػة كادم ال ػػػػػطاتة يبػػػػػراىيم حسػػػػػا: -33
 .1979الّيضا 

، ،مكمّػػػة النهضػػػة ادلصػػػػرية1،طموسػػػوعة التػػػاريخ اإلسػػػػالمي كالحضارةاإلسػػػالمية ػػػلو املػػػد:-34
 .1972القاىرة 

أخبػػػػار بعػػػػض مػػػػن حػػػػٌل بػػػػالمغرب  القػػػػوؿ األكسػػػػط فػػػػيالعػػػػقرا  املػػػػد بػػػػا عّػػػػد الرملػػػػاف:-35
 .1،1991دك ،دار الغرب اجلرائرم،ط،حتقيق كتقدّ  اصر الديا سعياألكسط

، ػػر ة اكربػػيش لليّاعػػة، دراسػػات كبحػػوث فػػي تػػاريخ المغػػرب كاألنػػدلسالييػػو امػػي تو يػػق:-36
 .1997ليّيا ،طرابلس

، عػر كتوزيػ  مكمّػة ( العصر الحديث كالفترة المعاصػر) تاريخ المغرببا عّداو عّد العرير:-37
 .لرباط ،اـ،مكمّة ادلعارؼ، الدار الّيضا السال

 .1983ة الوطنية للكماب،اجلرائر ، ادل سسالصحراء الكبرل كشواطئهاالعر  يلاعي : -38

، منعػػورات جامعػػة تػػاريخ المغػػرب العربػػي الحػػديث :علػػي عػػامر زلمػػود ك خػػر  ػػارس زلمػػد -39
 .2000 -1999دمعق، 

رادلػػػػػرم ،داتػػػػػاريخ أكركبػػػػػا الحػػػػػديث كالمعاصػػػػػرحسػػػػػا يػػػػػابي يلاعيػػػػػ :ك ابوعليػػػػػو عّػػػػػد ال مػػػػػاح -40
 .ـ1985للنعر،الرياض

 ،ميػػػػػػػاب 8طمػػػػػػػوالم إسػػػػػػػماعيل بػػػػػػػن الشػػػػػػػريف حياتو سياسػػػػػػػتو مآثره العمػػػػػػػرا  عّػػػػػػػد او:-98
 .1978دسربيس،تيواف
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،حتقيػػػق زىػػر البسػػتاف فػػي نسػػب أخػػواؿ سػػيدنا كموالنػػا زيػػدافبػػا العيا ػػي زلمػػد ادلكناسػػي:-42
 .2013املد قدكر،مياب  الرباط  م ،كدراسة 

،مكمّػػػة األصللػػػو 8،طلمغػػػرب العربػػػي الكبيػػػر فػػػي العصػػػر الحػػػديثمػػػ : ا ػػػوقي عيػػػااو اجل -43
 .8955ادلصرية،

،م سسػػػػػػة اخللػػػػػػي  لليّاعػػػػػػة بدايػػػػػػة الحكػػػػػػم المغربػػػػػػي فػػػػػػي السػػػػػػوداف الغربػػػػػػي:زلمػػػػػػدالغػػػػػػر  -44
 .،الكويمكالنعر

 .1997،منعورات ا م  الةقايف،ابو ظو1،طالعرب كالبرتغاؿ في التاريخ اٌف حنظ :-45

،ادليّعػػػػػػػػة ـ( 1912-ـ 1415بتة المحتلػػػػػػػػة ذركة كعينػػػػػػػػا الػػػػػػػػوطني) سػػػػػػػػحسػػػػػػػػا: ال كيكػػػػػػػػي-46
 .2003ادللكية،الرباط

: ال ػػػياليل-47 ج ، ػػػر ة  ػػػاس لليّاعػػػة،1،طالكبيػػػر التػػػاريخ السياسػػػي للمغػػػرب العربػػػيعّػػػد الكػػػّر
 .2006القاىرة ،3

هػػد ادللكػػي للّطػػ  يف تػػاريخ ،منعػػورات ادلع1،طتػػاريخ المغػػرب تحيػػين كتركيػػب:القّلػػي زلمػػد -48
 .2011،ميّعة عكاظ اجلديدة،الرباط غربادل

المغػػرب كأكربػػا مػػا بػػين القػػرنين الجػػامس عشػػر كال ػػامن عشػػر )مسػػألة القػػدكرم عّػػد ا يػػد: -49
 .2000،ايف العر ،الدار الّيضا  ادلغربادلر ر الةق،1،طالتجاكز(

الكمػػػاب  ،دار1،حتقيػػػق عّػػػد الػػػرزاؽ ادلهػػػدم،ط الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآفالقػػػرطو ابػػػو عّػػػد او:-50
 ـ.2013-ق 1434بركت ،5 العر ،ج

، ادلغرب ،جامعة زلمد اخلامس، الرباطعديٌةالمغرب في عهد الدكلة السٌ : ّر عّد الكّر-51
1978. 

منعورات 1زلمد حّيدة كا اس لعلو،ط مجة،تر ـ(1800-1100موجز تاريخ سال )براكف:  يني -52
 .2001ادلغرب ،دار الّيضا رللة ام ،
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ادلغػػػرب للمػػػمهلي، كالامجػػػة  ،دار، تعريػػػم عّػػػد القػػػادر اخلػػػالدممؤرخػػػو الشػػػرفاءنصػػػاؿ:لي ػػػي برك -53
 .،الرباطكالنعر

 .2009مصر ،مكمّة ا داب،القاىرة،3ط،تاريخ الدكلة العلية الع مانيةاوامي زلمد  ريد ب :-54

 .2009قير ،دار كاتا للنعر الرقمي،1،طأصوؿ التاريخ األكركبيزلمد سيد ا رؼ صاٌف:-55

،مراجعة ميالد ا.ادلقرحي،منعورات تاريخ إفريقيا الحديث كالمعاصرزلمد موسى  يص :-56
 1997اجلامعة ادل موحة ،

، القػػػاىرة  ادليّعػػة السػػػل ية،شػػػجرة النػػور الزكيػػػة فػػػي طبقػػػات المالكيػػػة:زلمػػػد بػػا زلمػػػدسللػػوؼ -57
 .ىػ1349

دار ،3،ط ـ 1792-1492:حػػػرب ال الثمائػػػة سػػػنة بػػػين الجزائػػػر كإسػػػبانيا ادلػػػد  تو يػػػق املػػػد-58
 .2009اجلرائر ،الّصائر

طلوع سعد السعود في أخبار كىراف كالجزائر كإسبانيا كفرنسا إلى أكاخر القرف ادلرارم ػلي:-59
 .1990اجلرائر،1الغرب اإلسالمي،ج،حتقيق ػلي بوعرير،دار التاسع عشر

مصػػػػر ،5ج،3،مكمّػػػػة مػػػػدبويل،م  1،طموسػػػػوعة المغػػػػرب العربػػػػيمقلػػػػد الغنيمػػػػي عّػػػػد ال مػػػػاح:-60
1994. 

 .1996، ،دطالكيةعائلة معنينو السٌ معنينو احلاج املد:-61

العصػػػر ،تػػاريخ المغػػرب كحضػػارتو مػػن الفػػتح اإلسػػالمي إلػػى الغػػزك الفرنسػػيمػػ  س حسػػي:-62
 .1992، بركت 3ك  2،ج3احلدي  للنعر كالموزي ، م  

صػرم قيػق جع ػر الناحتج،9،االستقصا ألخبػار دكؿ المغػرب األقصػى:املد با خالػدالناصرم -63
 .1955الدار الّيضا  ،5ج،كزلمد الناصرم،دار الكماب

،ط أصوؿ التاريخ األكركبي الحديث من النهضة األكركبية إلػى ال ػورة الفرنسػيةىربرت  يعر:-64
 ر.،ت  زينم عصمم را د كاملد عّد الرحيم مصي ى،دار ادلعارؼ مص3
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بػػا زلمػػد بػػا اخلضػػر العػػري، العمػػرا  احلسػػ : الػػوزا  ابػػو عّػػد او سػػيدم زلمػػد ادلهػػدم بػػا زلمػػد 
م ،ميّعػة  ضػالة اومديػة ادلغػرب 1،النوازؿ الصغرل المسماة المنح السامية في النػوازؿ الفقهيػة

 .8،م 8997

مكمّػػػػػػة ،1،طالدكلػػػػػػة الع مانيػػػػػػة فػػػػػػي التػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػالمي الحػػػػػػديث :يػػػػػابي يلاعيػػػػػػ  املػػػػػػد-65
 .1996،الرياض يكافالعّ

دلكمػػػم ااألكركبػػػي الحػػػديث كالمعاصػػػر حتػػػى الحػػػرب العالميػػػة األكلػػػى التػػػاريخ جػػػالؿ: ػلػػػي-66
 مصر. ،،اإلسكندريةاجلامعي احلدي ، األزاريية

 :المراجع األجنبية -ج

1-Alexandre-louis joseph : Itinéraire descriptif de L Espagne, imprimerie de 

Firmin dido ,S, D. 

2-Braudel. F: La Méditerranée ,Léspace et l histoire ,Editeur flammarion 

1985,T1   
3-Caillé Jacques: La représentation Diplomatique De la France Au 

Maroc,Edition A.pedone,paris 1951. 

4-de castries Henry : Moulay ismail et Jacques II, Une Apologie de Lislam 

par Sultan du maroc, Ernest leroux, Paris. 
5-degrammant H .D : Histoire D àlger sous la domination Turc ,1515-1830, 

Ernest leroux, Paris 1887. 

6- De Voux Albert:Tachrifat recueil de Notes Historiques sur Làdministration 

de Lancienne Régence d alger, impremerie dugouvernement Alger 1852. 

7-Diego Fray de Haédo : Histoire des Rois d’Alger, traduite H, D Grammont, 

Alger1881. 

8- Ernest Fallot : la solution française de la question du Maroc, Librairie Ch 

Delagrave, Paris. 
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9-G.Faure – Biquet : Histoire de L'Afrique Septentrionale sous la  

Domination Musulman, Henri Charles –la Vauzelle, Paris, S-D.  

10-Guérin Léon: Histoire Maritime de France, Paris1851. 

11-Jadour Mohamed : Les usages du Temps Historique dans la diplomatique 

,le cas du  Moulay Ismail ,Faculté des lettres et des sciences Humaines ,Ben 

msik  ,Casablanc,Maroc.                                                           

12-Jules Thiery :L Espagne et L’Angleterre en  

1588 Campagne de L’Armada Documents nouveaux, librairies de la société 

des bibliophiles français, Paris, S.D. 

13-L éon Galibert : Histoire de L'Algérie Ancienne et Moderne, Paris 1843. 

14-Le Bonéd de Septenville : Expédition de Ceuta en 1415: fastes Militaires et 

Maritimes du Portugal, librairie générale, Paris 1879. 

15-Luiz Augusto Rebello Silva,: invasion et occupation du royaume de 

Portugal  en 1580, librairie Auguste Durand,T1 , Paris 1864. 
16-Magali Morsy et Thomas Pellow : Une lecture du maroc du 18 siecle, 

Paris 1983. 

17-M.Watson :PhillipeII Roi d éspagne ,vol1,Mesterdam. 

18-Nékrouf younés: Une Amitie Orageuse, Moulay ismail et Louis XIV, 

éditions Albin Michel, Paris 1987. 
19-R.Tomassy : le Maroc et ses caravanes ou relation de la France avec cet 

Empire, librairie de Firmin didot  frères, Paris 1845. 
 الدكريات العربية: -ح

 - مجلة دعوة الحق المغربية:

،ادلغػرب 85،عدد اإلسػالمية ،"جازف كاندحار الصليبية بالمغربموقعة كادم الم":اعراب سعيد-8
1978. 
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، 264، عػػػػدد "ياسػػػػة الجارجيػػػػة للمملكػػػػة المغربيػػػػة إزاء الع مػػػػانيينالسٌ ":المػػػػازم عّػػػػد اذلػػػػادم-1
 ـ1987،ا ري ،مام

، 7-6،العػػػػػػػدداف  "مسػػػػػػػاىمة المغػػػػػػػرب فػػػػػػػي حركػػػػػػػة الجهػػػػػػػاد البحػػػػػػػرم"بػػػػػػػراىيم:يحر ػػػػػػػات -1
 .ـ 1979ادلغرب جواف،جويلية،

          .1969مام ،12السنة ،4عدد ،"ابن عائشة أمير البحر في عهد موالم إسماعيل" -
خػػػػاص اناسػػػػّة الػػػػذ رة األربعائػػػػة دلعر ػػػػة كادم  ، عػػػػدد"أحمػػػػد المنصػػػػور الػػػػذىبي كرجػػػػل دكلػػػػة" -

 .8951بعم /ىػ8191رمضاف ، 7 ،العدد89ادلخازف،السنة 
 .ـ 1972ة اخلامسة ععر،مارس ،السن1،عددسجل المولى إسماعيل فيبا خضرة عةماف:-4
 .1972،السنة اخلامسة ععر،جويلية 4،عدد فير عبد اهلل بن عائشةالسٌ "سا:حايمم السّ -7
 .ـ  1863،مارس ،عدد خاص"الدبلوماسية اإلسماعيلية" - 

 ،يف"أدل إلػى موقعػة كادم المجػازف ذمإحتالؿ البرتغاليين لل غػور المغربيػة الػ"ال اسي زلمد:-0
بعم /ىػ1487رمضاف ، 7 ،العدد18ة الذ رة األربعائة دلعر ة كادم ادلخازف،السنة خاص اناسّ عدد

1867. 
 .167، عددأحمد المنصور الذىبي" قوؿ على قوؿ"" العا ية عّد القادر: -7

خػػاص اناسػػّة الػػذ رة  عػػدد ،"مػػن الوثػػائق النػػادرة لمعركػػة كادم المجػػازف": ػػّر عّػػد الكػػّر-61
 .8951بعم /ىػ8191رمضاف ، 7 ،العدد89خازف،السنة األربعائة دلعر ة كادم ادل

،عػػػػػػدد خػػػػػػاص  النشػػػػػػأة كاإلسػػػػػػتقرار كاإلسػػػػػػتمرارالدكلػػػػػػة العلويػػػػػػة المغربية:اكشالّعػػػػػػ زلمػػػػػػد-60
273،1989. 
خاص اناسّة الػذ رة  عدد ،"كثيقتاف جديدتاف عن ذيوؿ موقعة كادم المجازف":زلمد ادلنو -86

 .8951بعم /ىػ8191رمضاف ، 7 ،العدد89األربعائة دلعر ة كادم ادلخازف،السنة 
 مجلة البحث العلمي: -

البع ػػات الدينيػػة  اإلسػػبانية إلػػى المغػػرب كمسػػألة األسػػرل خػػالؿ النصػػف "بنػػيس عّػػد احلػػي:-88
، 45،عػػدد هػػد اجلػػامعي للّطػػ  العلمي،الرباط،ادلع،جامعػػة زلمػػد اخلامس "ـ 17ال ػػاني مػػن القػػرف 

1998. 
،عػػػدد "لمغربيػػػة بػػػين المواجهػػػة المسػػػلحة كالتػػػدخل األجنبػػػيال غػػػور ا"المػػػازم عّػػػد اذلػػػادم: -81
 .1976، ،الرباط25
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،اكت ،السػنة الةا يػة،جا  ي5-4،،العػدد "سياسة موالم إسماعيل الجارجيػة"العمرا  عّد او:-81
 .ـ 1965
 مجلة تطواف: -

 .1963،عدد، "من زكايا التاريخ المغربي"با تاكيم زلمد:-84
 .1970،،عدد خاص "لى إسماعيلحياة المو "ال اسي زلمد:-87
 مجلة البينة: -

 .1962سّممرب ،05،عدد السنة األكا ،"فارية المغربيةالرحالت السٌ "ال اسي زلمد:-80
 مجلة دار النيابة: -

الضػػغوط الع مانيػػة كأثرىػػا علػػى تحريػػر ال غػػور المحتلػػة بػػالمغرب مػػن خػػالؿ ":زلمػػدادلنصػػور -85
 .ـ1985نجة ادلغرب ، ط5،عدد ،السنة الةا ية "حالة طنجة

 مجلة مكناسة: -
ـ كالقػرف 16البعد الحدكدم في عالقة المغػرب بػأتراؾ الجزائػر خػالؿ القػرف ":بوزياف قػدكر-81
 .1994 ،8ادلغرب، عدد،،جامعة موالم يلاعي  "ـ17
 مجلة المغرب: -

 .ـ1934الرباط،السنة الةالةة،عدد  و مرب ، ،"أسرل المسلمين في أكركبا"بال ري  املد:-80
 .ـ1935،الرباط،السنة الرابعة،عدد  و مرب  "ساءبعض شهيرات النٌ "الصّيطي زلمد:-16
 .1936، ا موبر ، السنة اخلامسة سّممرب "المنصور الذىبي"با عةماف زلمد:-18
 مجلة كلية اآلداب بتطواف: -

إلػػػى موقػػػف ملػػػوؾ الدكلػػػة العلويػػػة مػػػن رجػػػاؿ البع ػػػات الدينيػػػة اإلسػػػبانية "بنػػػيس عّػػػد احلػػػي:-11
 .ـ9،1999، العدد جامعة عّد ادلل  السعدم، "المغرب من خالؿ الوثائق المجزنية

 مجلة كاف التاريجية: -
ثورات المدف في المغرب األقصى الحديث مدينػة فػاس فػي عهػد "ساسيوم ال ياليل احلاج:-11

 .ـ2012،سّممرب 17،عدد  "ـ(1727-ـ1672السلطاف المولى إسماعيل )
عػػػػػػػدد ، "الحديثت الع مانيػػػػػػػة المغربيػػػػػػػة خػػػػػػػالؿ العصػػػػػػػر العالقػػػػػػػا":ططيػػػػػػػمم  ػػػػػػػ اد خاليػػػػػػػد-14
 .2011،سّممرب14
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عػػػػػدد ، ر"العالقػػػػػات الع مانيػػػػػة المغربيػػػػػة خػػػػػالؿ القػػػػػرف السػػػػػادس عشػػػػػ":املػػػػػد سػػػػػا  علػػػػػي-17
 .2011،سّممرب13
 :مجلة التاريخ العربي -

ية فػي من العرايف إلى فضالة أربعة عقود كنصف مػن اإلسػتراتيجية اإلسػبان":بوزينم حسي-10
 .2000ادلغرب  ما  ،13عدد ، "ـ1624/ـ1578احتالؿ مراسي مغربية 

 .2009، 48عدد  "العالقات المغربية التركية كتطورىا عبر التاريخ":النظاـ زىرة-27
 .ـ1977،،بغداد العراؽ2،عدد  "المولى إسماعيل كتحرير ثغور المغرب"ػلىي جالؿ:-11
 :مجلة المؤرخ كالتقارب ال قافي -

عػدد ، "ديبلوماسية أحمػد المنصػور السػعدم مػن خػالؿ تقاييػد أسػير برتغػالي":كر زلمػدجاد-10
 .ـ2009رباطال،اكتجواف،جويلية،،4
 :معهد المجطوطات العربيةمجلة  -

 .ـ1957، مام 1،ج3،م   "كثيقة مراكشية باإلسبانية"عّد الّدي  لي ي:-16
 .ـ 1961، و مرب 2،ج07،م   "الكاتب الوزير محمد بن ع ماف المكناسي"زلمد: ال اسي -18
 :ربيةاالمجلة التاريجية المغ -

:"إخفػػػػاؽ الع مػػػػانيين فػػػػي إحتػػػػواء كع منػػػػة المغػػػػرب األقصى:األسػػػػباب بػػػػا خػػػػركؼ عمػػػػار -11
 .2004تو س ،جا  ي،114عدد كالنتائ "

 .ـ1986،تو س ، جواف42-41،عدد  "قضية الرؽ في تاريخ المغرب"رزكؽ زلمد:-14
 :مجلة المناىل -

سػػفارة إنطػػوني تشػػيرلي إلػػى المغػػرب كعالقاتهػػا بالتػػدخل األكركبػػي فػػي "مػػازم عّػػد اذلػػادم:ال-17
 .ـ 1977،الرباط9عدد ، ادلغرب،"منطقة الجلي 

 :جامعة الملك سعودمجلة -
، "عديين مػػػػػػػن مسػػػػػػػألة الجالفػػػػػػػةموقػػػػػػػف األشػػػػػػػراؼ الٌسػػػػػػػ":ويكم  هػػػػػػػد بػػػػػػػا زلمػػػػػػػدالّسػػػػػػػ-10
 .2006،الرياض19عدد
 :المجمع العلمي مجلة -

الوثيقػػة الدبلوماسػػيىة فػػي مغػػرب األمػػس بػػين التػػأثير كالتػػأثر بالنسػػبة لغة"عّػػد اذلػػادم: مػػازمال-15
 .1988، القاىرة 62،ج  "للغات األخرل
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 :مجمع اللغة العربية مجلة -
 ،"تقػػػديم مجطوطػػػة مغربيػػػة حػػوؿ المراسػػػالت بواسػػػطة األرقػػػاـ العربيػػػة":المػػازم عّػػػد اذلػػادم-11

 .1983،القاىرة بعوفموث م  ر الدكرة الماسعةكاألر 
 :الوعي اإلسالميمجلة -

 .1983،الكويم 224، عدد "كادم المجازف":عسر عسراف املد طو-10
 :اإلجتهادمجلة -

 نموذج الع مانيػة خػالؿ القػرف السػادس عشػرصػورة مغربيػة لإلمبراطوريػة ":الغا ي مصػي ى-46
 .ـ1999،بركت 44،عددنعرالجمهاد لرماث كالامجة كالدار ا،يف رللة االجمهاد،"التمكركتي

 :.ال قافة.المجتمعمجلة أمل.التاريخ -
عالقة الدكلة المركزية بالزكايػا )دكلػة أحمػد المنصػور السػعدم كالمػولى "ابو يدريس يدريػس:-48

 .2000،الدارالّيضا ، ادلغرب،20-19عدد ، "إسماعيل العلوم نموذجا(
 :مجلة العرب -

،عػػػػػػػػػدد 1،ج "د العػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػي الجاىليػػػػػػػػػةفارة عنػػػػػػػػػنظػػػػػػػػػاـ الٌسػػػػػػػػػ" ضػػػػػػػػػيا  احلػػػػػػػػػق زلمػػػػػػػػػد:-41
 .ـ 1998، و مرب،ديسمرب

 :مجلة اآلف األسبوعية -
 .2014، ،الدار الّيضا 111، عدد "الطيندبلوماسية السٌ "زلمد: آيم  رحي-41
 :مجلة تطواف لألبحاث المغربية األندلسية -

 .ـ 6،1961تيواف ادلغرب،عدد " فارات كالبع ات المغربية إلى فرنساالسٌ " يلي جاؾ:-44
 مجلة الواحات  للبحوث كالدراسات :-45

-8751عدم المغػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػى فػػػػػػػػي عهػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػد المنصػػػػػػػػور الٌسػػػػػػػػجلػػػػػػػػوؿ:بػػػػػػػػا قومػػػػػػػػار 

 .7681،جواف 76،عددـ 8061
 غة األجنبية:الدكريات باللٌ 

- Révue l'Occident Musulman et de la Méditerranée: 
1-Boyer Pierre : Espagne et kouko,les négociations de 1598et 1610  

N
o  

8,1970. 
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2-de la vaironne Chantal:Relations entre le Maroc et la Turquie dans la 

seconde Moitie du 16 siècle et le début du17 siècle 1554/1616, Vol 15, N° 15-

16,Année1973. 
  

3-De la verrone Chantal: Séjour en Andalousie de deux princes Sadiens après 

la bataille del-qsarel-kebir 1589,1595, , Vol 7, N° 1, Année1970. 

4-Jehanne Marie gandin : La remise de Larache aux Espagnols en 1610, Vol 

7, N° 1,1970. 

5- Le Roger Fourneau et Grillon  Pierre: Un charge d affaire au Maroc la 

correspondance du consul louis Chénier,  

,N°9,1917. 

- Révue France - Maroc : 

6-Augustin Bernard et Ch-Al-Joly : le tafilelt et sidjilmassa, ,deuxieme Année 

N°7, 15 Juillet, Paris, 1918. 

7-Bekkhoucha : Epitaphes des Sultans Saadiens, ,7Année, N°80, 

Juillet,Casablanca,Maroc, 1923. 

8-J.Oelerier: le Maroc,pays du Sucre,de L'Or, 7Année, N°79 Juin, 

Casablanca,Maroc,1923. 

9- M.L.chantelain : Une Ambassadeur Anglais auprès de Moulay ismail en 

1721, ,Organe du des foires du Maroc comité, N° 4, 15Mars 1917. 

10-Reynold L Adreit : Moulay Ismail et la princesse de Conti in France Revue 

Mensuelles N
0
 15, Octobre, Maroc, 1917. 

11-Rabanit Henri : Moulay ismail, Louis XIV et la princesse deconti, , 6 

Année, No 62,Janvier, Paris, 1922. 

- Revue du Monde Musulman: 

12- Ep Michaux bellaire et p.Aubin : le régime immobilier Au Maroc février –

Mars, T18, Paris, 1912. 

81 - Ep Michaux bellaire : L'Organisme Marocain, ,Septembre, Paris 1909.    
    

- Revue Annales économies, sociétés, civilisation: 

14-Jean Malthis : Trafic et prix de Lhomme en Méditerranée aux XVII et 

XVIII siècle, 9
eme

 année,N
0
 2,1954. 

15-Lucette valensi : Silence, dénégation, affabulation: la souvenir d un 

grande défaite dans la culture portugaise, Vol 46, N° 1 Année 1991. 

 



-280- 

 

 

- Revue  bulletin Hispanique: 

 
16-Koehler P.Henry : les exécutions sanglantes de Moulay Ismail et les 

captifs  chrétiens d àprés un Manuscrit inédit de son temps, T35,N°4 ,1933. 

     

17- Ricard Robert : Lieutenant colonel H. de Castries ,les sources inédites de 

histoire de Maroc, 2série, Dynastie Filalienne,Archives et bibliothèques de 

France,T III, Paris, ,V30, N° 4, Année 1928.  

18-Vovard André :En Espagne au XVIII  siècle, ,T48,N°4,France 1946. 

-Revue cahiers de la Méditerranée: 

 

19-Meziane Leila: lés Captifs Européens en terre Marocaine au XVII etXVIII 

siècle,Vol 65, Année 2002. 

 -Revue d’histoire Moderne: 

 

20-Lopes(D) :Les portugais au Maroc, janvier ,Mai, N
O 

36-37,1930. 

-Revue bibliothèque de L'école des chantes: 

21-Ponc Olivie : L'état Royale XVII, XVIII, une anthologie, V164,N
O
  

164,Année 2006. 

-Revue Archives Marocaines: 

 

22-, vol IX,Décembre 1906. 

23-Justinard :Carnet d él Mansour , vol 29,Paris 1933. 

- Revue Germer, BallienneHistorique: 

24-Degrammont .H: la course L'esclavage la Rédemption A 

Alger,T26,Ancienne librairie,Paris 1884. 

- Revue Zamane: 

25-el Aoufir Saloua: Al Ghassani dans l Espagne duXVII , Juin 2011. 

- Revue Philologique Annuaire: 

26-de la Véronne Chantal:Sources Européenne du  L histoire du Maghreb, 

Annuaire ,1967-1968 , Année 1968. 

- Revue Hespéris Tamuda: 

27-Norman Cigar: Une lettre inédites du Mulay ismail aux gens de Fes 

Vol15,Maroc 1974.                                                                                                
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 األبحاث في المؤتمرات كالملتقيات:
ة مكنػاس أكاخػر القػرف رفع االلتباس عن كضع األسػرل المسػيحيين بمدينػيدريس: ابو يدريس-8
،منعػورات ،جامعة سيدم زلمد با عّػد او،اعماؿ  دكة احلاضرة اإللاعيليةـ18ـ كبداية القرف 17

 .1988 لية ا داب كالعلـو اإل سا ية اكناس،
بعػػػض جوانػػػب السياسػػػة الدكليػػػة للسػػػلطاف مػػػوالم إسػػػماعيل مؤسػػػس الدكلػػػة املػػػد: األزمػػػي-1

  .،ادلملكة ادلغربية،كزارة الةقا ةالدكرة األكا ،اعماؿ اخلري يةجامعة موالم علي العري، ،العلوية
 اليوميات العربية :

، عػدد ادلغربيػة جريػدة ادلسػا ،يف "ىكذا كاف المجزف يحػل أزماتػو مػع أركبػا":الرعلي عّد الصمد-8
 .11/05/2014، ليـو 2371

 ،يف"العلػػػويينالطين سػػػفير لػػويس الرابػػػع عشػػػر يكشػػػف أسػػػرار أقػػػول الٌسػػػ"يدريػػػس: لكنّػػورم-1
 .2014/ 04/  13، ليـو2347عدد ،جريدة ادلسا  ادلغربية

 الرسائل الجامعية باللغة العربية :
، الفقػػػر كالفقػػػراء فػػػي المغػػػرب خػػػالؿ القػػػرف السػػػادس عشػػػر كالسػػػابع عشػػػريسػػػميمو زلمػػػد:  -1

 .2002د موراه يف الماريخ،  لية ا داب كالعلـو اإل سا ية، كجدة 
، ديّلػػػػػػػػـو الدراسػػػػػػػػات تػػػػػػػػاريخ مغػػػػػػػػرب القػػػػػػػػرف السػػػػػػػػادس عشػػػػػػػػر الكػػػػػػػػوارث الطبيعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي-

 . 1988العليا،  لية ا داب ك العلـو اإل سا ية، ظهر ادلهراس،  اس 
األكبئػػػػػػػػػػػة كالمجاعػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػالمغرب فػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػرنين ال ػػػػػػػػػػػامن مػػػػػػػػػػػي: زلمػػػػػػػػػػػد األالّػػػػػػػػػػػراز  -2

،  ليػػػػػػػػػػػة ا داب كالعلػػػػػػػػػػػػـو اإل سػػػػػػػػػػػا ية، جامعػػػػػػػػػػػػة زلمػػػػػػػػػػػد اخلػػػػػػػػػػػػامس، عشػػػػػػػػػػػر كالتاسػػػػػػػػػػػػع عشػػػػػػػػػػػػر
 .1992ا داؿ الرباط 

: الجيف الدخيل في الدكؿ اإلسالمية  جيف العبيد كاإلنكشارية الع مانية حيمر زلمد -3
 .2001، اطركحة د موراه يف الماريخ،  لية ا داب كالعلـو اإل سا ية، الرباط محاكلة في المقارنة

يف المػػػاريخ ماجسػػػمر  مػػػذ رة،ـ1756-1659عالقػػػات الجزائػػػر مػػػع فرنسػػػا  :ف زلمػػػددايبػػػا سػػػع-4
 .2012-2011 ادلر ر اجلامعي برداية، قسم العلـو اإل سا ية،بر منعورةاحلدي  
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للػػػػػػػػػبالط الفرنسػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػالؿ القػػػػػػػػػرف المغربيػػػػػػػػػة البع ػػػػػػػػػات الدبلوماسػػػػػػػػػية مجػػػػػػػػػاؿ: سػػػػػػػػػهي -7
 .2011ادلر ر اجلامعي برداية،بر منعورةيف الماريخ احلدي  ماجسمر مذ رة،ىػ17/ىػ11

يف المػػػػػػاريخ احلػػػػػػدي  بػػػػػػر  لة ماجسػػػػػػمررسػػػػػػا،العالقػػػػػػات الجزائريػػػػػػة الفرنسػػػػػػيةعائعػػػػػػة: بيػػػػػػاس-0
 .ـ1984/1985جامعة اجلرائر،معهد الماريخ،منعورة

، ديّلػػـو 1664-1640مػػوالم محمػد بػن الشػػريف كمنطقػة المغػػرب الشػرقي العسػرم زلمػد:  -5
 .1987الدراسات العليا يف الماريخ، جامعة كجدة 

-1659ركبػا المتوسػطية غػرب أك  عالقات المغػرب األقصػى السياسػية مػع دكؿبا قايد عمر:-1

-2010بردايػة  ادلر ر اجلػامعي،بػر منعورة،قسػم المػاريخ يف المػاريخ احلػدي  ماجسمرمذ رة ،ـ1727
2011. 

معركػػػػة كادم المجػػػػازف كأثرىػػػػا فػػػػي العالقػػػػات المغربيػػػػة مػػػػع دكؿ غػػػػرب بػػػػا قومػػػػار جلػػػػوؿ:-0
 .7686/2011 يةادلر ر اجلامعي بردا،يف الماريخ احلدي  بر منعورة مذ رة ماجسمرأركبا 

سياسػػػػة خيػػػػر الػػػػدين فػػػػي مواجهػػػػة المشػػػػركع اإلسػػػػباني إلحػػػػتالؿ المغػػػػرب صػػػػاٌف:  ليػػػػ -86
ـو اإل سا ية،قسػػػػم لػػػػب كالعبػػػػر منعػػػػورة، لية ا دا يف المػػػػاريخ احلػػػػدي  ماجسػػػػمر مػػػػذ رة،األكسػػػػط

 .2007-2006،باتنة الماريخ،جامعة العقيد احلاج خلضر
 الرسائل الجامعية باللغة الفرنسية :

1-Rabih Said:Deux Ambassadeures Marocaines en France au 17 siecle 
,Université de picadie jules Verne , France 1998-1999.                               

 العربية :كالمعاجم  القواميس 
 .ـ 2002،دار ادلاليي،بركت 15،طاألعالـالرر لي خر الديا:-1
اجعة عّد الرزاؽ كزلمد ،مر الموسوعي للمصطلحات الع مانية التاريجية المعجم:الصّاغ سهي -2

 . 2000، الرياض حسا بر ات، ميّوعات ادلل   هد الوطنية، السلسلة الةالةة
 المعاجم فهرسة الفهارس كاإلثبات كمعجم:الكما  عّد احلي با عّد الكّر-3
 .ـ1982رب اإلسالمي،بركت دار الغ،1،،ج2عّاس،ط اعمنا  يحساف،المشيجات كالمسلسالتك 
بركت ، م سسة الرسالة،1ط،معجم المصطلحات كاأللقاب التاريجية:مصي ى عّد الكّر-4

1996. 
 .2003،بركت 1م  دار صادر،،لساف العرب:ابا منظور زلمد با مكـر-5



-283- 

 

 

 .1،2006،طمعجم األلفاظ كالمصطلحات التاريجيةصلم زيا العابديا با مشس الديا: - 6
 .8910،دار ادلعرؽ بركت،81،ط ي األعالـالمنجد ف-
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 فٖشط األعالً-1

    :فٖشط األٍامِ ٗاىَذُ-2

  : فٖشط اىقبائو ٗاىدَاعاث-3
 :فٖشط اىغفشاءٗاىقْاصو ٗاىَبع٘ثٍِ-4
 :اىشعائو اىذبيٍ٘اعٍتفٖشط  -5
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 األعالـ. ترتيم ماكاؿ  ابو كمالحظة تسق   لمة ابا :فٖشط األعالً-1

 ( ) أ

 70يبراىيم الس يا :ص-

 871يبراىيم ميموراف:ص-

-81-87-88-86-9-1-5ص:نصوراملدادل-
75-71-79-16-17-11-11-10-57-51-
51-50-55-51-59-16-18-11-11-10-
11-96-97-91-91-91-99-866-868-

811-817-810-871-877-870-875-
879-806-808-807-801-801-800-
805-801-858-857-851-857-850-
818-817-811-817-815-811-819-
897-891-891-897-890-891-899-
766-768-767-761-761-760-765-
761-769-786-787-781-781 
 07-01ص املد با ا:-
 19املد با بر ة:ص-

 53املدبا عمر:ص-

 79املد احلداد العمرم:ص-

 15ص:املد الدالئي-

 851-81املد با القاضي:ص-

 818العمرم :ص احلداد املد-

 788-877با علي اذلرايل :ص املد--

 787املد با قرد اش:ص-
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 94-90صاملد با ػلي اذلرايل:-

 875-15-10-18املد با زلرز:ص-

 71املد با موسى:ص-

 898يدريس الوما :ص

 11ار سم ال يس:ص-

 71اسكية با داكد:ص-

-806-97-96يلاعي  با عّد ادلل :ص-
811 
 58-05اطركبر:ص-

 01ئي:صابو عّد او زلمد احلاج الدال-

 890-857-98-96-85-87صاأل را :-

  -71الكوديم:ص-

 877-17-18-51-15صيليرابي :-

 79ا يواف دكبورموف:ص-

 807-76اإلماـ الّخارم:ص-

 765آف:ص-

 767ا يو يو دم صالدا يا :ص-

 871اكجيو :ص-

 51-17ييرؿ اكؼ ليسا:ص-
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 56-17ييرؿ اكؼ اركي :ص-

 )ب( 

 868بارتيلميو:ص-

 817توي :ص باركف دكبرم-

 70با يلوف:ص-

 817بارتيي:ص

 897بلقيس :ص -

 809با بكر با ىوزاف:ص-

 855-877-871-871بو عيراف:ص-

 806-866-71-70برار:ص-

 56-09يس:صببيدرك لو -

 806-50بيدرك  ينكاس:ص-

 90الّوري :ص-

 11صبيلهراربولو:-

 810-879-871-11بيدرك دكسا م الوف:ص-

 875:صبيرك بنيغاش- 

 809-805:صبيي -

 891صبريموي  :-

 ) ت ( 
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 91ابو المقى:ص-

   891با تورادم زارم :صا-

 206:ص وت-

 ) ج (

 886جاف األكؿ:ص-

 816-866جاف بابميسم ييسمي :ص-

 817جاف بابميسم سمورال:ص-

 811جاف جرداف :ص-

 817جاؾ  يلي:ص-

 97جع ر با ا:ص-

 165جوف ديسام :ص-

 25جوف:ص-

 77:صبا ا رذج   -

  57ف دم سيل ا:صجوا-

 57جواف داؿ برتو:ص -

 810جواف النمساكم:ص-

 871جوسي ال ار:ص-

 881:صجركلومو-

 

 805:صجي  جرار-
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 165-111جوف ديسام :ص-

 227جيمس الةا  :ص-

 805جربر با  :ص

 ) د (

 851-816-819الدام  عّاف :ص-

 889-885دييكو :ص-

 810-871-875-870دكسا م اماف :ص-

 771و وف :صدك وي  ل-

 816دك و دم :ص-

 877دؽلار ينا :ص-

 810دك ي :ص-

 896دكف  يعوت :ص-

 891دري :ص-

 806-55-50دييغو مريا:ص-

 ) ر (

 05ركالف ا رجس:ص-

 92رمضاف با ا:ص-

 877رزكؽ :ص-

 201-185رضواف با عّد او اجلنوم ال اسي:ص -
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 765راتعي،:ص-

 ) ز ( 

 77ابا ا  زيد عّد الرملاف:ص-

 10:صبا زيداف العامرم-

 77-81با زيداف :ص-

 85الريا  :ص-

 77-85:صزيداف-

 ) س (

 41:صساف الوف-

 53سا  با عمر:ص-

 880ساف خواف:ص-

 41ابو السعود ال اسي:ص-

 53:صبوبكر عيسى-

   71-78سعيد با ػللوؽ:ص-

 70صسليماف القا و :-

 17-11-17-16-57-51-51-08 -79سّسمياف:ص -

 57ص:سيل ا-

 876:صسنيلي-

 897سليماف عليو السالـ :ص -
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 )ش(

 868-71 ارؿ اخلامس:ص-

 18 ارؿ ىوارد:ص-

 866-95-55العاطو:ص-

 866-95-55العياظمي:ص-

 879-875 الدا يا:ص-

  719-777-819 ارؿ الةا :ص-

 891 ارؿ الةال :ص-

 71 قركف با ىيّة او:ص-

 15ابو العما  اخلمار:ص-

 887العيخ الّوسي:ص-

 859-851-857-816-819-810-15-07ف :ص عّا-

 ) ص (

 70:ص يةصاٌف الكاى-

 06:صصاموي  با سعدية-

 07زلجوب احلضرم:ص -

 58-01صموي  ركم:ص-
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 ) ض (

 891-808-10الضوف ا يو يو:ص-

 869-18:صالضعي، الرباطي-

 )ط (

 49:صبا الييم القادرم

 91ابو الييم الّسكرم:ص

 811:صطورسي-

 77طوريس:ص-

 )ع (

 70-61-59-27عّد او الغالم:ص-

-272-103-94-92-91-90-82-70-61-60-59-51-34-27عّد ادلال  الّسعدم:ص-
304 

 64عّد او الغ ار:ص-

 79-56عّد الكّر با تودة:ص-

 81ابو عةماف سعيد:ص-

 82:ابو العّاس املد با عيسى النقسيس-

 202-98-94-93-59صالعل  علي: -

 .77عّد او ادلهدم:ص-

 77عّد او زلمد القائم:ص-
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 51-11-15-78با علي:ص-

 78العّاس با عّد ادليلم:ص-

 77ابو عّد او زلمد الّكرم:ص-

 77ابوالعّاس املد با ا  العا ية:ص-

 39:صعلي العري،-

 50-40ص:علي با ا  طالم-

 44-43:صعّيدالّخارم -

 126صعّد احلق معنينو :-

 108علي با عّد او الري ي :ص-

 236-198-153-134-133-132-130-129ص: د او با عائعةعّ-

 138ص: عّد الكّر با موسى الري ي- 

 14ص:عّد او  نوف-

 207-206-205:صنوفععّد الواحد -

 09:صعّد اذلادم المازم-

 153:صعّد السالـ با جسوس-

 174:صعمار با القاضي-

 180:صعةماف بام-

 185ص:عّد او رضواف-

 23-22:صابو العّاس-
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 208:صاحلمامي علي با عّد او-

 )غ(

 871-887-881-881-80صالغسا :-

 ) ؼ (

 62-22 اطمة الرىرا :ص-

-88-87-83-82-80-76-75-73-36-35-33-32-31-28-27-26-25-24:صال عمايل-
91-97-99-103-104 

-85-82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-61-59-54-37-31-30 يليم الةا :ص-
86-87-88-89-93-95-97 -148-160-161-162-166-174-193 

 56:ص ر سوا األكؿ-

 ) ؽ ( 

 71-77-78-87ابا القاضي:ص-

 819:صرقاليّا-

 871:ص اشدقر -

 )ؾ(

 767-761-899-877-885 ارلوس الةا :ص-

 811 ارلوص اخلامس:ص-

 807 وتلغاف:ص-

 861 يـو برار:ص  -

 120:ص ولّر دك راسي-
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 787 ارديناس:ص-

 ) ؿ ( 

 101ر :صلور-

-819-811-810-811-817-818-875-870-876-58-01-05ععر:صلويس الراب  -
871-871-807-805-809 

 818:صالما دكلي-

 817:صليوف  اليّار-

 ) ـ (

-97-19-11-10-56-08-71-70-77-71-78-15-10-71-75-71-78صزلمد العيخ:-
869-886-808-857-815-896 

 78مسعودة بنم العيخ:ص- 

 17ادلقرم:ص

 61-24صزلمد ادلمو  :-

 25:صزلمود  عم-

 25ص:زلمد با سا -

-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-20-19-18 - 17موالم يلاعي :ص-
51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-

106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-
122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-
138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-
154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-165-166-167-168-
169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-
185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-
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201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-
217-218-219 

  40:صيموالم العري، با عل-

 69-67-41ص:موالم الر يد--

 41زلمد الضعي، الرباطي:ص-

 70-69-68-18:صموي -

 47مصي ى با ا:ص-

 49-48صزلمد العا :-

 49:صادلسمنصر العّيدم-

 55:صزلمداحلراف-

 60:صموسى با عّد النو-

 99-96-73-60- 13ص:مراد الةال -

 65-64-51:صزلمد األكؿ

 99:صزلمد با علي ال عمايل-

 99:صمراد الةا -

 114:صما وي   يرا دم ليقو-

 77ما وي  األكؿ:-

 889:صموالم عّد الكّر-

 817-817-871-875-870-877-871-878-876ص:زلمد يم-

 879:صزلمد حدك-
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 811:صمورباس-

 816-815-58-09-01-05-00-01-01-18-81:صوا الر يدادل-

 815:صبا معع ا-

 138:صمنصور الرامي-

 141:صزلمد الراب -6

 28-22-14:صا هوؿ-

 179:مصي ى با زلمد-

 188:صم ما با  رزية-

 189:صزلمد با حدك اعيار-

 190:صزلمد العيخ ادلهدم-

 18دك يا :صيميدينا س-

 )ف(

 22الن س الر ية:ص

 869-19-15-00-71الناصر با عّد او:ص-

 859-815-886-19-10 ص:الناصرم-

 71:ص ر ا د و يو -

 ) ك (

 766:صكات -

 ) ىػ ( 
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 06-70ىنرم الةال :ص-

  897-805-800-801:صىنرم الراب -

 : فٖشط اىقبائو ٗاىدَاعاث-2

 ) أ (
 10اكالد احلسي:ص-

 71اكالد طلطة:ص -

 19اكالد جرار:ص -

 16اكالد الّعرم:ص-

  16اكالد ادلنرارم:ص-

 16اكالد با عاقلة:ص-

 16اكالد ادلعمصمي:ص-

 855آؿ النقسيس:ص-

 ) ب (

 867-16صالربكتسما م:-

 815ب  ير اسا:ص-

 811ب  عامر:ص-

 

 

 ) ث(  

   880الةالوث ادلقدس:ص-
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 ) ح ( 

 11احلراطي:ص-

 د ()  

 15الدالئيوف:ص-

 ) س (
 78بنو سعد:ص-

 16-19السمالليوف:ص-

 888السالكيوف:ص-

   ) ص (  

 71الصو ية:ص-

   ( ؼ)   

 885ال ر سسكاف:ص-

 877ال رايلية:ص-

 ) ؾ(
 11الكيش: -

 ) ـ(

  887ادلورسكيوف:ص-

 880ادلرسدير:ص-  
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   :فٖشط األٍامِ ٗاىَذُ-3

 ) أ ( 

 39يلي :ص-

 32آس ي:-

 56ؿ:صا لكا-

                                            60ص :يسينّوؿ-

 -159-119-110-104-87-84ص:اصيال-
168                                        

                                                                                             115ص ي ّيلية:-

 112األكبرا:ص-

 

                                                                                                                                                                           

 ) ب(
 125بريسم:ص-

 76بما سي م:ص-

 )ت(
 56-35-23تاركدا م:ص-

 

 

 25تومّكم:ص -

 11-79-77ا:صتيكوراري-

 38-29-26توات:ص-
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 67-63-39تا ياللم:ص-

 98-92-69-65-64-58-55-29تلمساف:ص-

 67تازا:ص-

 99-88تنس:ص-

 177-128-123-120-118-116-155-99-82-68-47تيواف:ص-

 (ث) 
 11رنية الكالكم:ص-

 ) ج(
 79-77-75-37-32اجلديدة :ص-

 103صجّ  طارؽ:-

 178-140اجلديوية:ص-

 141جّ  ىيدكر:ص-

 ) د(
 260الدار الّيضا :ص-

   137دار با معع :ص-

 ) ر(
 168صركاف:-
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 ) س(
 62-50-40-22صسجلماسة:-

 62-48-28-2627السوس:ص-

 120-63صسال:-

 139-126صساف جرماف:- 

-110-109-89-82-81-75صسّمة:-
111-119-129-158-160-182-186-
187-194-201-214 

 

 

 ) ش(
 38ص ر اؿ:-

 )ط(
 202-201-189-186-161-135-119-109-108-71-68-38-16صطنجة:-

 )ع(

-160-159-158-157-152-111-110-109-97-89-81-80-79-78-17صالعرايش:-
162-172-179-182 

 )ؼ(
-104-99-98-90-88-83-77-75-69-63-58-54-46-45-41-37-28-21 اس:ص-

112-115-118 

 67 اف سي:-

 98 غي :-
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 )ؽ(

 125-31-30قادس:ص-

 178ص ة:قسنيين-

 39القاعة:ص-

 26القصر الكّر:ص-

 103-99-97-91-56-26القسينيينية:ص-

 154-81-77-75قعمالة:ص-

 )ؾ( 
 87 رمو ا:ص-

 178-138 ويعة:ص-

 )ؿ(
 115-94-87-84-74-16صلعّو ة:-

 79-78-32لندف:ص- 

 156-146-95 م:صيّال-

 )ف(
 140-139-69صنر ملوية:-

 140-138نر العل،:ص- 

 )ك(
-96-91-90-84-83-82-81-75-74-73-29-27-26-24-21-20-13صادلخازف: كادم-
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145-147 

 58كاد اللن:ص-

 47كاد العّيد:ص-

 218-212-181-66صكادم الما نة:-

 67كادم  كور:ص-

 141-140-55كىراف:ص-

 )م(

 50-22ينّ :ص-

 :فٖشط اىغفشاءٗاىقْاصو ٗاىَبع٘ثٍِ-4

 ) أ (
 65اوجوب احلضرم:ص

 71-67اطركبر:ص-

  90-87-84صاملد با ػلي اذلرايل:-

 104ار وؿ دكلسي :ص-

 104يتياف ىّر :ص-

 128اكجيو:ص-

 ) ب ( 
 54بومليدة:ص-

 56با يلوف:ص-
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 160-76بيدرك  ينكاس:ص-

 88اراؾ بيلهرار بولو:ص-

 123-41بيدركسا م الوف:ص-

 169-168بيي:ص -

 135-129بارتيي:ص-

 )ت(
 94ابو المقى:ص -

 )ج(
 118جركلومو:ص-

 130-129صجاف باتيسم ييسمي :-

 134جاف جرداف:ص-

 199جوف:ص-

 158جوسي ال ار:-

 167جي  جرار:ص-

 167جي  بربا :ص-

 )ح(
 64احلاج زلمد با عّد العايل احلضرم ادلربناكم:ص-

 207احلاج ادلاسي:ص-

 204-199-99-13ابو احلسا الممجرك :
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 207احلاج هبنيم:ص-

 )خ(
 117خواف ال راي :ص-

 )د(
 127-126صدكسا م اماف :-

 117دبيكر دكلوس اطلليس:ص -

 77دييغو ماريا :ص -

 ) ر(
 67صركالف ا رجس:-

 ) س(
 97-75سيل ا:ص-

 ) ش(
 100-97-77صالعاطو :-

 100-97-77صالعياظمي:-

 ) ص(
 71-68صصاموي  ركم:-

 )ط(
 91ابو الييم الّسكرم:ص-

 52طوريس:ص-
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 )ع(
 236-198-153-134-133-132-130-129عّد او با عائعة:ص-

 222-207-206-205صعّد الواحد عنوف:-

 (غ)
 153-115-114-113-16الغسا :ص -

 )ؼ(
 104 ور يي:ص-

 )ؽ(
 103-60صقيـو برار:-

 207-194:ص قرد اش - 

 )ؾ(
 212 ارديناس:ص-

 )ؿ(
 104ال  دكليس :ص-

 )ـ(
 60موسى با عّد النو:ص-

 )ك( 
 200كات:ص-
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 :عٍتاىشعائو اىذبيٍ٘افٖشط  -5
 

 ص األطركحةصفحات  كردت في كما مقتطفات من بعض الرسائل الدبلوماسية  
 53 * رسالة ما احد العمال  ادلغاربة يا ادلل  الربتغايل الضوف يؽلا وي  األكؿ

 60 لياف العةما  مراد الةال *رسالة عّد ادلل  السعدم يا السّ 

 64 غر  زلمد األكؿلياف ادل*رسالة كايل اجلرائر املد با ا يا السّ 

 64 ؿ يا كايل اجلرائرلياف ادلغر  زلمد األكّ *رسالة السّ 

 67 لياف ادلغر  ادلوا الر يد*رسالة لويس الراب  ععر يا السّ 

 79 عدم يا ادلل  اإلسّا   يليم الةا * رسالة املد ادلنصور السّ 

 81 ماف سعيد با عليعدم اا قاضي اجلماعة ا  عةرسالة املد ادلنصور السّ *

 92 *رسالة حا م اجلرائر رمضاف با ا اا داككد با عّد ادل ما 

 93 *رسالة الّسلياف العةما  مراد الةال  اا املد ادلنصور

 97 *رسالة الّس ر االسّا  سيل ا اا ادلل   يليم الةا  

 97 1581*رسالة املد اا الّسلياف العةما  سنة 

 98 دلنصور يا حسا با ا ك العل  علي *رسالة املد ا

 98 *رسالة الّسلياف العةما  يا كايل اجلرائر 

 142 *رسالة الّسلياف العةما  للموا الاعي  ردا على رسالة يعكو  يها اجلرائر 

 148 *رسالة ادلوا يلاعي  يا ادلل  االسّا   ارلوس اخلامس 

 173 الرسا  الّسلم بينهما  1588العةما  سنة *رسالة املد ادلنصور يا الّسلياف 

 174 *رسالة املد ادلنصور يا با ا اجلرائر يعرض عليو ادلساعدة 

 176 1590ق/999 عّاف  8*رسالة املد ادلنصور يا الّعر ا  ك ال قها  بعمهف  ممم الّسوداف يف 

 186 *رسالة ادلوا يلاعي  يا لجنصللير خبصوص سّمة 

 186 يخ رضواف با عّد او اجلنوم يا ادلنصور *رسالة الع

 187 *رسالة املد ادلنصور يا ابنو ػلدره  يها ما العةما يي األتراؾ

 189 *رسالة ادلوا يلاعي  يا ادلل  االصلليرم  ارؿ الةا  

 194 *رسالة ادلوا يلاعي  يا رلاىدم الّطر 
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 199 يرم جيمس الةا  *رسالة ادلوا يلاعي  يا ادلل  االصلل

 201  1690*رسالة ادلوا يلاعي  يا ادلل   ارلوس الةا  سنة 

 210 *رسالة ادلوا يلاعي  يا األقاليم ادلمطدة)ىولندا(

 210 ـ1684*رسالة ادلوا يلاعي  يا ادلل  ال ر سي لويس الراب  ععرسنة 
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 إلىداءا 

 .الٌشكر 

 جتصراتقائمة الم 

 19 -7ص.............................................................................................................المقدمة

 :الفصل األكؿ

 في تاريخ المغرب األقصىالعلوم كالمولى إسماعيل  السعدم مكانة الٌسلطاف أحمد المنصور

 ـ(8515-ـ8079/ )ـ(8061-ـ8794)

 بحث األكؿ:الم

 ـ1549/1603الٌسلطاف أحمد المنصور الذىبي

 22-21ص............................................................................................: المولد كالنشأة-1

 22ص................................................................................................................:نسبو -2

 23ص.................................................................................................................ثقافتو-3

 24ص..................................................................................:انتصاره في كادم المجازف-4

 26-24ص.................................................................:الغربي الغربي دافسو لبالد الغزكه -5

 31-26ص..............:1578قوة أحمد المنصور السعدم بعد معركة كادم المجازف  مظاىر -6

 33-32ص.......................................................... :جهوده في المجاؿ اإلدارم كالتنظيمي-7

 34ص................................................... :حية في المغرب في عهد المنصوراألكضاع الصٌ -8

 35-34ص..............................................................شجصية المنصور من خالؿ أعمالو :-9
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 35ص...................................................................... :كالعلمية قفو من القول الدينيةمو -10

 36ص...................................................................................:موقفو من القول القبلية -11

 36ص.................................................................... :تمرد محمد الشيخ ككفاة المنصور-12

 المبحث ال اني:

 ـ(8515-ـ8074)الٌسلطاف موالم إسماعيل العلوم 

 41-39ص.. ..............................................................................................مولده كنسبو-1

 41ص ..............................................................................................................صفاتو -2

 41ص ................................................................................................................بيعتو -3

 43-41ص ..........................................................................فيو غربيينال أقواؿ المؤرخين-4

 49-43ص .......................................................................... جهوده في توحيد المغرب:-5

 49ص........................................ شهادة المؤرخ بن الطٌيب القادرم في موالم إسماعيل: -6

 50-49ص ........................................................................................................ كفاتو:-7

 :الفصل ال اني

ياسية ك الدبلوماسية مع دكؿ غرب المتوسط قبيل اإلرىاصات األكلى للعالقات السٌ 
 .المنصور الٌسعدم كإسماعيل العلوم دعهدم أحم

 المبحث األكؿ:
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غرب المتوسط في عهد ضفتي ؿ ياسية كالدبلوماسية مع دكٌ البدايات األكلى للعالقات السٌ 
 .أكائل الٌسعديين

 56-54ص.............. ـ1557-ـ 1540السعدم عهد محمد الشيخ العالقات مع إسبانيا في-1

 59-56ص...................... ـ(1574-1557عبد اهلل الغالب)في عهد العالقات مع اإلسباف  -2

 61-59ص...............ـ(1578-1576في عهد عبد الملك الٌسعدم)العالقات مع اإلسباف  -3

 المبحث ال اني:

غرب المتوسط في عهد ضفتي ؿ البدايات األكلى للعالقات السياسية كالدبلوماسية مع دكٌ 

 .أكائل العلويين

 63-62ص.................................................................................. الدكلة العلوية:تأسيس -1
 63ص..........................................................................................اإلصطداـ بالدالئيين:-2

 64-63ص....................................................................................راع بين األخوين:الصٌ -3

 66-64ص.......................................................... عالقات محمد األٌكؿ مع إيالة الجزائر:-4

 66ص...............................................................عالقات موالم الرشيد مع إيالة الجزائر:-5

 68-67ص.................................................................شيد مع فرنسا:عالقات موالم الرٌ  -6

 68ص...........................................................شيد مع جمهورية جنوة:عالقات موالم الرٌ  -7

 70-69ص ................................................................شيدمع إسبانيا:الرٌ عالقات موالم  -8

 :ال الثالفصل 
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الدبلوماسية مع دكؿ غرب المتوسط في عهد أحمد ك ياسية السٌ  عالقات المغرب
 ـ(1603-ـ1578المنصور الٌسعدم)

 المبحث األكؿ:

 المنصور إسبانيا في عهد أحمد الدبلوماسية للمغرب معك ياسية العالقات السٌ 

 ـ(1603-ـ1578)

 77-74ص..................................... :ـ(1588-ـ1578)مظاىر الود بين المنصور كاإلسباف-1

 78-77ص........................................................... توتر العالقات بين المنصور كاإلسباف:-2

 82-78ص.................................................................................. قات:عوامل توتر العال-3

 85-82ص.............................................................. ـ:1578نتائ  معركة كادم المجازف -4

 86-85ص............................................................................ المنصور كاألزمة البرتغالية:-5

 89-86ص........................................................................ الدعم اإلسباني ل ورة الناصر:-6

 ال اني: المبحث

مد العالقات الٌسياسية كالدبلوماسية للمغرب مع الجزائر كالدكلةالع مانية في عهد أح
 ـ(.1603-ـ1578المنصور)

 95-90ص.................................. :1582-1578محاكلة األتراؾ الع مانيين إحتواء المغرب -1

 95ص......................................................................... :1603-1583عهد الٌسالـ الحذر-2

 100-96ص................................................................. :اقعالع مانيوف كالرضى باألمر الو -3
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 المبحث ال الث:

الدبلوماسية للمغرب مع فرنسا في  عهد أحمد ك  العالقات الٌسياسيةمظاىر 
 .ـ(1603/ـ1578المنصور)

 102-101ص....................................................................... التقارب الفرنسي الع ماني:-1

 102ص.......................... ............................ :1572الحرب الدينية كمذبحة بارثليميو أكت-2

 105-103ص....................................................... :1578عالقات المغرب مع فرنسا بعد-3

 الفصل الرابع:

غرب المتوسط في ضفتي ؿ الدبلوماسية مع دكٌ ك  الٌسياسية قات المغربعالمظاىر 
 ـ1727-ـ1672عهد موالم إسماعيل

 المبحث األكؿ:

الدبلوماسية المغربية في عهد موالم إسماعيل العلوم مع إسبانيا ك ياسيةالعالقات السٌ مظاىر 
 .ـ1727-ـ1672

    عالقات الٌصداـ كالتوتر الدبلوماسي:-1

 110-108ص............................................................................ غور المحتلة:تحرير ال -أ  

 112-111ص....................................................................... القرصنة كالجهاد البحرم:-ب

 113ص............................................................................ األسرل المغاربة في إسبانيا:-ت

 

 عالقات الٌسلم كالهدكء الٌسياسي كالدبلوماسي:-2
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 115-114ص..................................................................................... تبادؿ الٌسفارات:-أ

 117-115ص..................................................... :بع ات اإلفتداء اإلسبانية إلى المغرب-ب

 118-117ص............................................. الدكر الٌسياسي كالدبلوماسي لهذه البع ات: -ت

 119-118ص............................................... عالقة المولى إسماعيل بحاضرة القاتيكاف:-ث

 المبحث ال اني:

لطاف المولى السٌ  لدبلوماسية بين المغرب كفرنسا في عهدكا ياسيةالعالقات السٌ مظاىر 
 ـ 1727-ـ1672إسماعيل

 : 1682-1672مرحلة التقارب كالتفاىم الدبلوماسي-1

 121-120ص...................................................... :1682-1681سفارة الحاج محمد تميم-أ

 124-121ص...................................................................................... :1682معاىدة -ب

 125-124ص................................................................. تقييم نتائ  سفارةمحمد تميم:-ت

 125ص............................................................. ية:عدـ إلتزاـ فرنسا باألعراؼ الدبلوماس-3

 :1699-1682مرحلة التناحر كالصراعات رغم تبادؿ الٌسفارات-2

 127-126ص.................................................................... :1682سفارة دكف سان  أماف-أ

 127ص............................................................................................... فشل الٌسفارة: -ب

 128ص................................................................ ـ:1688ىػ/1100 سفارة أكجيو إخفاؽ -ت

 129-128ص....................................................................... :سفارة بيدرك سان  أكلوف-ث
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 129ص........................................................................ :سفارة بيدك سان  أكلوففشل -ج

 129ص............................................... :1699-1698 سفارة األميراؿ عبد اهلل  بن عائشة-ح

 131-130ص :...................................................1699-1698 اب سفارة ابن عائشةأسب -خ

 132ص.............................................................. :1699-1698 إخفاؽ سفارة ابن عائشة-د

 133-132ص...................................................... :استقباؿ لويس الرابع عشر البن عائشة-ذ

 134-133ص................................................................. :تقييم سفارة عبد اهلل بن عائشة -ر

 136-134ص..................................... ـ:1727-1700مرحلة القطيعة كالجمود الدبلوماسي-3

 المبحث ال الث:

لطاف المولى السٌ  الجزائر في عهد ك الدبلوماسية بين المغربك ياسيةالعالقات السٌ ر مظاى
 .1727ـ/1672إسماعيل 

 مرحلة الٌصراع كالصداـ:    -1

 137ص...............................................................................دعم الجزائر لتمرد بن محرز-أ

 138ص................................... :1676للجنوب الغربي للجزائر اعيل مهاجمة المولى إسم-ب

 138ص........................................................................... ـ:1678ىػ/1089كقعة الكويعة-ت

 139ص....................................................... ................. :1692ىػ/1103كقعة المشارع -ث 

 139ص..........................1694/ىػ1105تحالف المولى إسماعيل كبام تونس ضد الجزائر -ج

 140ص............................................................................ :1700ىػ/1112كقعة الجديوية-ح
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 141-140ص........................................ :1700/1701فحملة موالم إسماعيل على كىرا-خ

 مرحلة الهدكء الحذر: -2

 141ص...........................................................ٌشكول بإيالة الجزائر للباب العالي: تقديم -أ

 142-141ص................................................................................ الرد على الٌشكول:-ب

 الفصل الجامس:

 الحوض الغربيضفتي ؿ دبلوماسيتهما مع دكٌ ك  سياستهما جوانب االختالؼ في

 للبحر األبيض المتوسط
1578-1603/1672-1727 

 المبحث األكؿ:
 .عدم كعصر موالم إسماعيل العلومعصر أحمد المنصور السٌ 

 : ـ(1603-ـ1578)الٌسعدمسمات عصر أحمد المنصور -1

 145ص.....................................................................................الغزك اإليبيرم للسواحل-أ

 146-145ص..................................................األتراؾ الع مانيين في الحوض الغرظهور -ب

     147-146ص....................................................ادس عشر الكبرلمن معارؾ القرف السٌ  -ت
   :    (ـ 1727-ـ1672)سمات عصر المولى إسماعيل -2

 148-147ص.....................................................................تدىور القوة العسكرية إلسباف-أ

 149-148ص................................................................رابع عشر(بركز فرنسا) لويس ال-ب

 150-149ص..............................      ...................................................إشتداد القرصنة-ت
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 المبحث ال اني:

 بنية رسائلهما الدبلوماسية
1578-1603/1672-1727 

      رسائل أحمد المنصور كالمولى إسماعيل الدبلوماسية: -

 151ص................................................................................قوة الٌلغة عند المنصور-أ      

 152ص.    ................................................... .......ركاكة اللغة عند المولى إسماعيل-ب      

 152ص.....................................إستعماؿ المصطلحات الع مانية في رسائل المنصور-ت     

 153ص.................إستعماؿ مصطلح خديمنا األعز األكبر في رسائل المولى إسماعيل-ث    

 153ص............................في رسائل المنصور -الرسوؿ –الجادـ  -إستجداـ مصطلح-ج     

 154-153ص......مع اإلسباف في رسائل المولى إسماعيل -الطٌاغية–إستعماؿ مصطلح -ح     

 155-154ص...................................................................إستجداـ المنصور للشفرة-خ     

 المبحث ال الث:

 .الدبلوماسية مع إسبانياالٌسياسية ك  أكجو االختالؼ في عالقتهما
1578-1603/1672-1727 

 عالقات أحمد المنصورك المولى إسماعيل مع إسبانيا:-   

 157ص...................................................... سياسة أحمد المنصور)التسويف كالمماطلة(:-أ

 158ص.................................................. سياسة المولى إسماعيل) اإلعتماد على القوة(:-ب

 160-159ص... ) التحالف كالسالـ الحذر(: الجارجية مع إسبانيا سياسة أحمد المنصور -ت

 160ص......................... ) العداء كالصداـ(:الجارجية مع إسبانيا سياسة المولى إسماعيل -ث
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 161ص............................................................ اكغة(:أحمد المنصور ) دبلوماسية المر  -ج

 المبحث الرابع:

 .الدبلوماسية مع فرنساالٌسياسية ك أكجو االختالؼ في عالقتهما 
1578-1603/1672-1727 

 : عالقات أحمد المنصور كالمولى إسماعيل مع فرنسا-

 164-163ص ............................. تواضعة(:عالقات أحمد المنصور مع فرنسا)دبلوماسية م-أ

 165-164ص ................... عالقات المولى إسماعيل مع فرنسا)سياسة كدبلوماسية قوية(:-ب

 165ص.............................سياسة لويس الرابع عشر مع المولى إسماعيل)العصا كالجزرة(-ت

 167-166ص...    .......................... لتحالف كالتعاكف(:سياسة ىنرم الرابع مع المنصور)ا-ث

 167ص.................................. تردد لويس الرابع عشر في التحالف مع المولى إسماعيل:-ج

 168ص ......................................... لدل المنصور: التوسط إلفتداء األسرل الفرنسيين  -ح

 169-168ص.............................................. كتفجر العالقات: Pilletالتاجر بيي  قضية - خ

 170-169ص............................................. الفشل الدبلوماسي كخيبة األمل اإلسماعيلي:-د

 المبحث الجامس :

 .يالة الجزائرالدبلوماسية مع إالٌسياسية ك أكجو االختالؼ في عالقتهما 
1578-1603/1672-1727. 

 :1603-1578 عالقات أحمد المنصورالذىبي مع إيالة الجزائر-1

  171ص..........................................................:  أحمد المنصور )السلم مع الجزائريين( -أ  
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 172-171ص........................................................ اإلستمرار في تبادؿ البع ات كالهدايا: -

 174-173ص.............................................................. إحتراـ المنصور للحدكد الجزائرية:-

 174ص.............................. ......... بن القاضي: عمار تحالف المنصور مع الجزائريين ضد-  

 175ص.................................................................. لجزائريين لمحمد الٌشيخ:عدـ نصرة ا-

 176-175ص...................................................................... فشل سياسة إحتواء المغرب:-

 176ص............................................................. الٌسوداف الغربي:بالد توجو المنصور نحو -

 :1727ـ/1672 عالقات المولى إسماعيل مع إيالة الجزائر-2

 177ص................................................................... قتاؿ الجزائريين: المولى إسماعيل -ب

 178ص.............................................................................. :1695الٌتحالف مع التونسيين-

 179ص............................................................................... طلب الٌصلح من الجزائريين:-

 180ص........................................................... نحو شرؽ المغرب: المولى إسماعيلتوجو -

 182-180ص....................................................................... اإلعتراؼ بمعاىدة الحدكد: -

 ادس:الفصل السٌ 

 الحوض الغربيضفتي  دبلوماسيتهما مع دكؿ سياستهما ك شابو في جوانب التٌ 

 للبحراألبيض المتوسط.
1578-1603/1672-1727 

 187-185ص........................................................فاقهما في تحريركل ال غور المحتلةإخ -1
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 204-203ص.........................................................كالىما إكتفيا بالبع ات غير اإلقامية  -7
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Résumé 
Jai expliqué les relations  du Maroc politiques et diplomatiques 

Entre les pays de la Méditerranée Occidentale et a montré dans 

cette étude  les aspect comparatifs de défference et les Similitudes 

entre eux dans l étude de la Thése de doctorat  intitulée  

La relation du Maroc politiques et diplomatiques avec les 

pays de la Méditerranée Occidentale dans les régnes 

d’Ahmed Almansour a saadi et Moulay ismail Alaoui 

1578-1603/1672-1727. 

Etude Comparative 

 امللخص

سامغيل امؼلوي بؼالقات س ياس ية      ارثبط امسلطان  أ محد املنصور امسؼدي واملوىل ا 

ثبلورت خالل ىذه امؼالقات املالمح ال وىل  غرب املتوسطضفيت ودبلوماس ية مع دول 

ػىل غرار  تكوين منظومة دبلوماس ية مغربية قامئة بذاهتاو  متأ سيس دبلوماس ية جديدة

،ىذه وادلبلوماس ية اميت مارس هتا ادلول ال روبية يف غيدي ىذين امسلطاننياسةامس ي

ادلبلوماس ية اميت اكنت متفوقة ػىل امؼامل ال ساليم ػامة واملغرب خاصة بسبب امتجاوز 

ىذه ادلراسة املوسومة بــــ  من خاللاذلي غرفتو أ رواب يف غصور امتنوير واثضح يل ذكل 

ل غرب املتوسط يف غيدي ػالقات املغرب ال قىص امس    ياس ية و ادلبلوماس ية مع دو 

سامغيل امؼلوي. ؼدي وا   أ محد املنصور امس 
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