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   و تسنيممـالكري عبدفلذات كبدي                                                            

  ... .ينهم و أمدوني بالعون و  التفاءلمن عشت بإىل 
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ا محمـد و علـى سالم على سـیدن و أكرم ، و الصالة و العلى ما أنعم بعد حمد اهللا و شكره 

  ..آله و صحبه و سلم 
العلـم الفخــر الــدكتور  العرفـان إلــى أسـتاذي الفاضــل ال یـسعني إال أن أتقــدم بجزیـل الــشكر و 

 الرســالة ، و علــى مــا منحنــي مــن عنایــة و  هــذهمحمــود اســماعیل عبــد الــرازق لتقبلــه اإلشــراف علــى
 و ه بثاقــب رأیــو تــصویبه للبحــث مراجعتــه الدقیقــةمتاعــب أثنــاء  و مــا تحملــه مــن  ، إرشــاد توجیــه و

 وحفظـه ، اهللا عنـي كـل خیـر فجـزاه، و الـذي لوالهـا لمـا خـرج هـذا البحـث بهـذه الـصورة ، وافر علمه
  .َّوأمد في عمره

 ي باإلشـراف علــىني شـرفذ  الـ سـند أحمـد سـندقـدم بخـالص شـكري وامتنـاني للـدكتوركـذلك أت
 اهللا وتوجیهاتـه الـسدیدة فجـزاهمـة ّ القیَّبخـل علـي بمالحظاتـهی ولـم ،ً، و كـان عونـا لـي بالقـسم الرسالة 

  .عني كل خیر 
 أسـتاذ ، محاسـن علـي الوقـادالـدكتورة ؛ّلیلتین ن الجّكما أتوجه بوافر الشكر والتقدیر لألستاذتی

أسـتاذ التـاریخ اإلسـالمي ، الدكتورة منى حسن محمـود ، و  عین شمستاریخ اإلسالمي في جامعة ال
وجزاهمـا اهللا ,  نفعنا اهللا بعلمهمـا ،یقها ومراجعتها  على تقبلهما مناقشة الرسالة وتدق،عة القاهرة بجام

  .عني كل خیر 
األخ  وأخــص بالــشكر ، أمــدوني بمــا نفعنــي فــي البحــثاألســاتذة األفاضــل الــذین كمــا أشــكر 

 كـان لهـا فـضل كبیـر الذي أمدني بكتب و وثائق من المملكة المغربیةبالدار البیضاء عبداهللا عیسى 
   .في كتابة البحث 

  :كذلك أشكر القائمین على  المؤسسات والمكتبات التالیة       
ـــ مـــصریة للدراســـات التاریخیـــة مكتبـــة الجمعیـــة ال  مكتبـــة ـ ــــ بالقـــاهرة ـ مكتبـــة دیـــر اآلبـــاء الـــدومنیكانـ

  .معة القاهرة  مكتبات جاــ مكتبات جامعة عین شمس ـــ دار الكتب المصریة ــاإلسكندریة 
ألرض الكنانة مصر التي  و ، كما أتوجه بالشكر لبلدي سوریة ولجامعة البعث التي أوفدتني       

  .ً شعبا و مؤسسات احتضنتني ورعتني
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تعتبر الدبلوماسیة أهم أوجه السیاسة الخارجیة للدول ، و یقصد بالعالقات الدبلوماسیة التواصل        
السیاسي السلمي لدولة ما مع باقي الدول و األمم لتوثیق عالقاتها و تطویرها عبر تبادل المراسالت و 

استعملتها  ، في عالقات الدول أساسیةما یزال أداة و واصل الدبلوماسي  التالسفارات ، فقد كان 
 أو موقفالمعادیة بهدف تبلیغ رسالة أو  مع الدول الصدیقة أو عوب المتحضرة بهدف االتصال الش

تجنب الحروب و لتحاور بین الدول لهدفت الدبلوماسیة إلى افي المجال السیاسي ، فعقد مفاوضات 
 عقد  في المجال الحضاري ركزت على و،  تحالفات عسكریة و إنشاء،ن الشعوب تقریر السالم بی

 و من مظاهرها كذلك اللجوء  الرسمیة و الشعبیة بین األطراف ،تجاریة تنظم الصالتمعاهدات 
  . السیاسي و المصاهرة السیاسیة 

في السیاسیة ضرة بقوة و فعالة  حا ـــ ـسالميطوال التاریخ اإل ــــ ة اإلسالمیةیكانت الدبلوماس و        
 ،رسلت السفارات لتبلیغ اإلسالم و دعوة الشعوب و الملوك للدخول فیه ُأ فمنذ العهد النبوي ،الخارجیة 

 ،المجاورة و البعیدة وربیة اة الدبلوماسیة نشطة مع الدول األو في تاریخ الغرب اإلسالمي كانت األد
ــً مثال ـــفقد كانت ـ نشاء لس و البیزنطیین نشطة و عمیقة األثر لدرجة إ األمویین باألند  السفارات بینـ

ّ سفارة یحیى الغزال سفیر الخالفة األمویة باألندلس إلى القسطنطینیة و تأتي ،  سیاسي بینهماتحالف
 من ناحیة الكفاءة العالیة التي تمتع بها ذلك ، ًكحدث دبلوماسي أصبح معلما للدبلوماسیة العالمیة

 و قصة الحوار و ، و اللباقة و األنفة و الندیة التي تعامل بها ، و طریقة أدائه لمهمته ،لسفیرالعالم ا
و أصالتها  كل ذلك دلیل على قوة الدبلوماسیة اإلسالمیة ،نطینیة ط في بالط القسالذي أجراه تفاوضال

بحث عن تیة الذي ی و نهجها أسلوب البراغما،  على اآلخرمغاربیة وانفتاح السیاسیة ال، و حیویتها
    .جهةالمصالح مع أي 

وفي العهد السابق لدولة بني مرین امتاز العهد الموحدي بكثافة التواصل مع دول وجمهوریات        
قدت التحالفات السیاسیة و المعاهدات التجاریة بین بالد ُ و ع،أوربا و الدول اإلسالمیة في الشرق 

 لمغرب األقصى كانباحكم لمرین ل بني بوصول و ،سط المغرب و دول حوض البحر األبیض المتو
 ّ أنًخاصة ، مع الدول المجاورة و اإلقلیمیة استمرار التواصل الدبلوماسي  علیهمالمناخ السیاسي یحتم

و توسعوا باألندلس من دافع  ،على بالد المغرب كلها  ـــو لو لفترة محدودة  ـــنفوذهم ن بسطوا یبني مر
ً و ألجل ذلك امتلكوا جیشا ضخما و أسطوال ،باني و الدفاع عن مسلمي األندلس مواجهة الزحف االس ً ً

ً تفوقا ملحوظا بین دولهمًعسكریا حقق ل الدولة الحفصیة و الدولة الزیانیة و (  الغرب اإلسالمي ً
في منطقة غرب قوي ما منح الدولة المرینیة شهرة إسالمیة و وجود سیاسي  هذا، )مملكة غرناطة 

تتعامل  على دول البحر المتوسط التي كانت  حتم، لدولة بني مرین االستراتیجيالواقع  هذا ،سط المتو
   .لمرینیة التي ورثت حكم تلك الدول أن تتجه لفتح قنوات اتصال رسمیة مع الدولة امع الدولة الموحدیة



 ١٠

بحكم موقعها  ،دین  دولة الموحتبارها أقوى دول المغرب التي ورثت دولة بني مرین باعإن      كما 
  شغلت،) مضیق جبل طارق ( یة وسط الغرب بمنافذ البحر المتهاحكمو تالجغرافي االستراتیجي ؛ 

في بالد السودان جنوب الصحراء و بین مستوردیه من دول مصادره دور الوسیط لنقل الذهب بین 
وة تجاریة كبرى في غرب ًأیضا قما جعلها  ،متوسط كممالك اسبانیا و ایطالیا أوربا المطلة على ال

   .المتوسط
في واقع سیاسي و اقتصادي قوي له حسابه لذلك كانت الدبلوماسیة المرینیة تتحرك مستندة إلى      
 إضافة إلى ، ًا اقتصادیًاازدهارلها  الذي خلق  فرضه موقعها االستراتیجي، غرب المتوسط مجال
   .   تحركها في األندلس و تواجدها العسكري هناكفعالیة

نجد أن دولة بني مرین تمتعت بعالقات دبلوماسیة واسعة و ومن ذلك المفهوم العام للدبلوماسیة      
فقد حققت السفارات و  ، متشعبة  كونها عالقات سیاسیة و تجاریةهذه العالقاتأهمیة و تبرز  قویة ،

 و اتفاقیات اقتصادیة ،المراسالت الصادرة و الواردة على الدولة المرینیة تحالفات سیاسیة مهمة 
 فقد خلقت ،رسمت الواقع السیاسي و االقتصادي للدولة المرینییة و دول أخرى في المنطقة 

ًالدبلوماسیة بین دولة بني مرین و مملكة أراغون االسبانیة تحالفا سیاسیا و اقتصادیا مهما للطرفین  ً ً ً، 
التحالف عامل ردع لمملكة قشتالة االسبانیة  كان هذا و ــ.عاد على كالهما بالنفع السیاسي و المادي 

 استطاعت الدبلوماسیة ربط  كماـــالتي كان عزلها وراء االتصال الدبلوماسي بین فاس و أراغون 
مما كان له تأثیر ملحوظ ) بیزة  جنوة و( المغرب المریني بعدة اتفاقیات تجاریة مع جمهوریات ایطالیا 

 أتاح لها احتكاك سیاسي و ثقافي مع و ،ار المدن المرینیة على مسار االقتصاد المریني و ازده
  .  أدى إلى انفتاح سیاسي و حضاري للمغرب في تلك اآلونة  ،خرى الدول األ
ًا في طبیعته و تباینم فكان ،ّأما عن االتصال الدبلوماسي لدولة بني مرین مع الدول اإلسالمیة        
 و دعم ، المحرك الرئیسي لنصرة المرینیین لمملكة غرناطة فقد كانت األداة الدبلوماسیة ، أهدافه

 كذلك كانت الدبلوماسیة حاضرة بقوة في عالقات الدولة .وجودها بالجزیرة  و إطالة ،صمودها 
و توقیع اتفاقیات  ،خماد الحروب ً وكثیرا ما ساهمت بإ،ق اإلسالمي المرینیة مع دول المغرب و الشر

 من النواحي إقلیمیة حددت الواقع السیاسي ببالد المغرب وتطورهخلق توازنات و سالم و صلح 
ًمركزا سیاسیا مهما قصدته السفارات "  فاس " المرینیة  و صارت العاصمة،السیاسیة والحضاریة  ً ً

 ،و توقیع المعاهدات معها مع القیادة المرینیة و مفاوضتها الدبلوماسیة اإلسالمیة و األوربیة للتواصل 
   . یبات مشتركة لمستجدات السیاسة في مجال غرب المتوسط و إیجاد ترت

ساعها و تشعبها و فعالیة تحركها ت امن حیثكانت العالقات الدبلوماسیة لدولة بني مرین  لقد       
 تأثیر كبیر في رسم الواقع السیاسي و االقتصادي في منطقة غرب المتوسط ،على بعض الجهات 

 ،بالدرس و التقصي  اولهن تكمن أهمیة هذا الموضوع الذي نت هنا و،ًا دولیًا أعطاها بعدا  مبرمتها 
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كشف تفاصیل العالقات الدبلوماسیة للدولة المرینیة من حیث مسارها و اتجاهاتها و لمحاولة في 
  .  و مدى تأثیرها على  مختلف الجوانب الحیاتیة في الدولة المرینیة ،انعكاساتها 

ًن الدراسات السابقة  فقد كان قلیال و مقتضبا ّأما عن حظ الموضوع م         انصب التركیز  فقد،ً
 من تناول بعض  بالرغمو ،لدولة المرینیة في بالد المغرب و األندلس الحربیة لعالقات العلى 

ًفإنها غالبا ما اهتمت أثناء دراسة العالقات الخارجیة لدولة بني مرین ؛ الدراسات هذا الموضوع 
 فسردت أخبار السفارات و المراسالت و االتفاقیات ،لعالقات الدبلوماسیة المرینیة لبالصورة العامة 

 و تجاهلت العامل الدبلوماسي و دوره ،الموقعة و لكن دون التمعن باألسباب و النتائج و االنعكاسات 
وال  ، و غیر متكاملة ات التي تناولت هذا الموضوع جزئیة لذا جاءت الدراس،في تطور األحداث 

 تخصص ن الجوانب الحضاریة من العالقات الدبلوماسیة لدولة بني مرین لمنكون مبالغین إذا قلنا ؛ إ
   .عرض لهاُ یلها دراسات مستقلة و لم 

جاءت ضمن التي  فدراسة الدكتور عبد الهادي التازي عن العالقات الدبلوماسیة لدولة بني مرین 
راسة عامة عن العالقات الخارجیة بشقیها الحربي و كانت د) التاریخ الدبلوماسي للمغرب ( كتابه 

 بل أغفلت ، في عالقات الدولة المرینیة دور الدبلوماسیة ومع أهمیتها فإنها لم تركز على ،السلمي 
 و اكتفى الدكتور ،ًالكثیر من الوقائع الدبلوماسیة التي رسمت أحیانا الواقع السیاسي في بالد المغرب 

و لم یتتبع أعماق تلك  ،السیاسیة و الدبلوماسیة كما جاءت بها المصادر التازي بعرض العالقات 
  . العالقات و تأثیراتها 

التواصل الدبلوماسي بین األندلس النصریة و المغرب ( كذلك جاءت دراسة الدكتور رابح المغراوي 
ي عهد  فاس و غرناطة فعن العالقات الدبلوماسیة بین) المریني من خالل رسائل ابن الخطیب 

على سرد مضمون الرسائل فقط  و ركزت ، الحسن المریني وابنه السلطان أبي عنان السلطان أبي
    . المتبادلة بین العاصمتین 

الشرق اإلسالمي في  كذلك كانت دراسة الدكتور محمد المنوني عن عالقات دولة بني مرین مع 
 و ،ارات المتبادلة بین فاس و القاهرة  عبارة عن عرض للسف،) ورقات عن حضارة المرینیین ( كتابه 

 أو تحلیل ألبعاد ، دون تحقیق لألحداث الدبلوماسیة ،سرد مضامین الرسائل السلطانیة بینهما 
  .  و  ظروفه  التواصل الدبلوماسي

 تتبع أخبار  من خالل، تغطیة الموضوع من  كل جوانبه عكفنا في دراستنا علىذلك ل        
  في و موقعها،د تفاصیلها و حیثیاتها و أبعادها یة من مصادرها األصلیة و رصالعالقات الدبلوماس
ذي  ال، منهج االستقراء و التحلیل  في بحثنا علىدنا اعتمو ،  و انعكاساتها العامةاألحداث التاریخیة

 ،  التاریخیةرصد ظروفها والتعمق في ،منظور عام و ربطها ببعضها من قراءة األحداث یعتمد على 
 و االتفاقیات استنباط الحقائق و التطورات السیاسیة من خالل قراءة متمعنة لنصوص المراسالت و
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 ،الدبلوماسیة على الواقع السیاسي و الحضاري للدول المعنیة العالقات بیان تأثیر  و ،الرسمیة 
    .ًوصوال إلى عدة حقائق و أحكام و نتائج و اقعیة 

 تكمن في تبعثر المادة العلمیة في المصادر ،شكالیات و عوائق إاعترضت مسار الدراسة عدة        
 و ، لم تهتم بتفاصیل العالقات الدبلوماسیة لدولة بني مرین  أن هذه المصادرعلى ،اإلسالمیة 
 و إنما جاءت ، التي خاضتها الدولة المرینیة على عدة جبهات یزها على أحداث الحروبانصب ترك

 مرین بشكل عرضي وعابر و أثناء االتفاقیات التي وقعها سالطین بنورات وأخبار الدبلوماسیة والسفا
 ، وأعمالهم ، المرینیین  یطنب بمدح السالطینفالمصدر المغربي ،العالقات الحربیة عن الحدیث 

وصلت  ، مع ملوك أوربا ت سلمیة هامة ارتبط بها هؤالء السالطین عن عالقا ویتغاضى،وغزواتهم 
 و تدخل بعض ،كري مع بعض ممالك اسبانیا ضد ممالك إسالمیة كما سنرى لحد التحالف العس

 المجاهد ضد ، فصورة السلطان الشریف المؤمن ، ً في تنصیب سالطین فاس أحیانا الدول االسبانیة
 تخالف حقیقة ، بني مرینسالطین المسیحیین والمقارع لملوكهم التي ترسمها المصادر المغربیة عن 

أولئك السالطین مع ملوك أوربا بعض تعاون وتحالف   فقد كان،العام بالمغرب المشهد السیاسي 
ًسیاسیا و اقتصادیا   فكان إخفاء ،  خاصةًو أحیانا لمآرب مالیة شخصیة ،بهدف تعزیز حكمهم  ،ً

عدم معرفتهم بتلك العالقات السریة التي ظلت ل إما عن قصد أو المؤرخین لتلك العالقات والتحالفات
عالقات المرینیین عن  أو خبر مقتضب ، عابرة سوى إشارة في المصادر نجد لذا ال. لبالط في حیز ا

 مع ملك قشتالة سانشو الرابع  المریني  فماعدا معاهدة السلطان یعقوب ، الدبلوماسیة مع ملوك أوربا
ن  ابحدیث  كذلك ، وابن خلدون في تاریخه ،األنیس المطرب التي تحدث عنها ابن أبي زرع في 

التي عقدها السلطان أبو عنان مع  بعض االتفاقیاتعن  فیض العبابفي المقتضب الحاج النمیري 
 مع  المرینیةدبلوماسیة ال نجد في تلك المصادر ما یكفي لتبیان العالقات ال،ایطالیا ت بعض جمهوریا
  . الدول األوربیة

ذكرت أخبار السفارات الدبلوماسیة  فقد ،كذلك تجاهلت المصادر البعد الدبلوماسي بشكل عام        
 ولم تعرض ألسباب تحرك السفارات أو مقاصدها ،من خالل السرد التاریخي الموضوعي أو الحولي 

د السیاسي اإلقلیمي المعاصر  و في هذا الخصوص كان علینا قراءة المشه،و نتائجها على األرض 
 حركةب و النتائج التي تمخضت عنها ال الدبلوماسیة بكل تفاصیله لیتسنى لنا معرفة األسبالنشاط

 سردت ،ًفمثال المصادر العربیة حینما تعرضت لقضیة فتح الجیش المریني لمدینة سبتة  ،الدبلوماسیة 
ّ و تجاهلت تماما أن،تلك األخبار في معرض حدیثها عن قیام الدولة المرینیة و استقاللها   فتح هذه ً

 السلطة المرینیة و مملكة أراغون و عقب اتفاق الطرفین المدینة كان نتیجة تواصل دبلوماسي بین
لتجاوز   و لهذا كان علینا العودة إلى الوثائق االسبانیة المعاصرة لتلك الحقبة،على محاصرة سبتة 

 و بعض ،ي أرشیف تاج أراغون  فحفوظةالم االسبانیة و العربیة  الوثائقً و خاصة، تلك اإلشكالیة
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الكشف عن من خاللها استطعنا  ف، المرینیة األوربیة نصوص االتفاقیات المراجع األجنبیة لمعرفة
 و استنتاج عدة حقائق ،انعكاسات مهمة للعالقات الدبلوماسیة على الجوانب السیاسیة و الحضاریة 

   .تاریخیة 
 لقیام دولة بني   عرضنا في التمهید،و أربعة فصول  تقسیم البحث إلى تمهید هذا ما استدعى       
 النظم الدبلوماسیة المرینیة التي  إضافة إلى،ة  المرینین و تطورها السیاسي و خصائص الدولةمری

  .لیها سیاستهم الخارجیة قامت ع
 اسبانیا و فرنسا و ممالك( الدول األوربیة  الفصل األول العالقات الدبلوماسیة مع وتناول      

ریة التي عقدت بین الدولة المرینیة و األطراف و المعاهدات السیاسیة والتجا) جمهوریات ایطالیا 
   . الدولة المرینیة فيالسیاسیة و الحضاریة على الحیاة  انعكاسات تلك العالقات  إضافة إلى،المذكورة 

 و السفارات و ، الفصل الثاني العالقات الدبلوماسیة مع مملكة غرناطة اإلسالمیة بسطنا في       
 و بیان موقعها في تاریخ البلدین و دورها في ،ثیرة بین فاس و غرناطة المراسالت الدبلوماسیة الك

الدائم االستراتیجي التنسیق من حیث  ،تطورات الوضع السیاسي في كل من غرناطة و المغرب 
   .بینهما لمواجهة الخطر االسباني 

زیانیة بالمغرب الدولة ال( رضنا في الفصل الثالث العالقات الدبلوماسیة مع دول المغرب        ع
 الدبلوماسیة و دور و أوضحنا ،و مع مملكة مالي اإلسالمیة ) ّ و الدولة الحفصیة بإفریقیة ،األوسط 

 تشكیل  دور السفارة الدبلوماسیة في و،قرار السالم و إإسهامها في حل النزاعات مع دولة بني زیان 
لتفاصیل السفارات ًأیضا  و سردنا ،التحالف السیاسي مع الدولة الحفصیة في مواجهة الدولة الزیانیة 

  . بین فاس و مالي من حیث أسبابها و مضامینها و تأثیراتها
و السفارات و  ، تحدثنا في الفصل الرابع عن العالقات الدبلوماسیة مع الشرق اإلسالمي       

 و ،و األشراف حكام الحجاز  ،القاهرة سالطین الممالیك بفاس و سالطین بادلة بین المراسالت المت
    .  مدى ارتباط ذلك التواصل الدبلوماسي  بقافلة الحج المغربیة إلى الدیار المقدسة 

 و التحقیقات ، اختتمت الدراسة بخاتمة عرضت خصائص العالقات الدبلوماسیة المرینیة      
 نصوص  نماذج منّ ثم أتبعناها بمالحق تتضمن،ي الدراسة  التوصل إلیها فّوالنتائج التي تم

 كان لها دور مفصلي في السیاسة التيو االتفاقیات الهامة التي عقدتها الدولة المرینیة المعاهدات 
  .  كذلك بعض نصوص المراسالت التي جرت بین فاس و عواصم الدول اإلسالمیة ،الخارجیة 

  األصلیة التيالوثائق   على العدید من المصادر المعاصرة و في هذه الدراسة وقد اعتمدنا     
 ، وثائق األرشیف الملكي اإلسبانيكذلك على و  ، في مصنفاتهم سلمونن الماحتفظ بها المؤرخو

   .المراجع المختصة إضافة إلى 
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ة ثم المشرقیة ثم ً ، بدءا من المصادر المغاربیلدراسةبحسب أهمیتها بالنسبة ل نعرض ألبرزهاو 
ً، حیث استقل كل فصل بمصادره الخاصة ، نظرا للتقسیم الجغرافي و السیاسي لفصول األجنبیة 
   .الدراسة 

 المصادر مقدمةفي  )م  ١٣٧٤/  هـ٧٧٦ت  (لسان الدین بن الخطیبالمؤرخ الوزیر  تأتي مؤلفات
ریحانة الكتاب و  "  كتابه و " انكناسة الدكان بعد انتقال السك"  المهمة في البحث و أهمها كتابه

 كثیر من المراسالت المتبادلة بین بالط بني مرین وبالط بني األحمر ماي ضمنهالت " نجعة المنتاب
" حاطة في أخبار غرناطة اإل " وكتابه اآلخر  ، و قد صاغ العدید من تلك الرسائل بنفسه ، باألندلس

ًب كان وزیرا في بالط غرناطة و سفیرا إلى فاس  ابن الخطیكون  أهمیة هذه المصنفات  و تكمن، ً،  
ًضافة إلى كونه شاهدا على عدة  إ،ًو سفیرا لها إلى فاس یاسیة الخارجیة لمملكة غرناطة و راسم الس

   .أحداث و قضایا 
ت بعد سنة  الفاسي بن عبداهللا عليأبو الحسن (  وفي هذا المضمار تأتي كتب ابن أبي زرع        
األنیس المطرب بروض  " و  "الذخیرة السنیة في مفاخر الدولة المرینیة "   ) م١٣٢٤/ هـ٧٢٦

فقد تضمنت مادة علمیة جیدة عن  ، " القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس
 ،ًكان المؤرخ المذكور معاصرا له  الذي ،العالقات الدبلوماسیة للدولة المرینیة في عهدها األول 

 على العالقات بین فاس و غرناطة و التنسیق المشترك بینهما ً خاصة ،بعض األحداثًوشاهدا على 
المفاوضات التي أجراها السفیر المریني ، و كان المصدر الوحید الذي نقل تفاصیل لمواجهة االسبان 

  .  استسالم للدولة المرینیةتفاقیة بقشتالة التي انتهت لتوقیع األخیرة ا
 ٨٠٨ عبد الرحمن بن محمد ت (ابن خلدون العالمة مصنفات  جمة من  أفدنا فائدة      كما

 في تاریخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي  و دیوان المبتدأ و الخبرالعبر"     ) م١٤٠٥/هـ
ًالتعریف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا "  عن سیرته الذاتیة و كتابه "السلطان األكبر و بكون  " ً

ً و شاهدا على ،ً وكان سفیرا لدولة بني مرین إلى قشتالة ،في دیوان الرسائل بفاس ابن خلدون عمل 
ً معلومات مهمة جدا عن العالقات الدبلوماسیة و "العبر  " بها كت فقد تضمن،كثیر من األحداث 

ًا  المصدر الوحید تقریب"عبر ال"  و كان كتابه ،الممالك االسبانیة  و الدول اإلسالمیة السفارات مع 
.  لذلك كانت الفائدة منه في جمیع فصول الدراسة ،ة مالي عن عالقات الدبلوماسیة بین فاس و مملك

ا و العاملین في  الدبلوماسیة المرینیة و سفرائهفي الكشف عن رسوم" التعریف " ابه بینما أفادنا كت
ت بین بالط فاس و ً و احتفظ فیه أیضا بعدة مراسالت مهمة جر،البالط المریني دیوان الرسائل ب

ّطرفا وسیطا في ربط البالطین بعالقات دبلوماسیة بعد أن استقر بالقاهرة ً خاصة أنه كان ،القاهرة  ً ً
  . جیدة 



 ١٥

 " المسند الصحیح الحسن في مآثر موالنا السلطان أبو الحسن  "و أفاد البحث من كتاب       
 الذي كان من حاشیة  )م١٣٧٨/ هـ٧٨١ت محمد بن مرزوق  (  لكاتبه الفقیه ابن مرزوق التلمساني 

ة علیه د حیث أورد فیه أخبار تفصیلیة عن سفارات السلطان و الهدایا الوار،المذكور السلطان المریني 
 كما أمدنا بمعلومات ضافیة عن نظم الدواوین و المراسالت ،و الصادرة منه إلى الملوك المعاصرین 

  . في الدولة المرینیة 
الذي كان   ـــ)م ١٣٦٦/ هـ٧٦٨ابراهیم بن عبداهللا الغرناطي ت (  ابن الحاج النمیري كما أمدنا      

ــ من خالل كتابه یعمل كا  و فیض العباب" المسمى تب و مرافق دائم للسلطان أبو عنان المریني ــ
قیات مة عن اتفاّبمعلومات قی " إفاضة قداح اآلداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب

مریني مع ممالك اسبانیا و صقلیة ، إضافة إلى المراسالت  عنان الماسیة عقدها السلطان أبيدبلو
  .الدبلوماسیة الصادرة عن السلطان المذكور و التي كتبها المؤرخ بنفسه 

محمد بن عبداهللا الطنجي  ( ككتاب الرحالة ابن بطوطةالمغربیة واستفدنا من بعض كتب الرحالت  
الذي ضمنه كثیر من الجوانب  " تحفة النظار في غرائب األمصار " )م١٣٦٨/ هـ٧٧٠ت حوالي 

ًبعوثا دبلوماسیا خاصا للسلطان المریني أبي عنان إحیث كان مبین فاس و مالي ، الدبلوماسیة  ً لى ً
، فأفدنا منه من خالل المعلومات التي سجلها أثناء رحلته هناك ، ما أمكننا من مملكة مالي اإلفریقیة 

  .   رات العالقات الدبلوماسیة بین فاس و مالي و تحلیل تطورها رصد تطو
  )م١٦٣١ / هـ١٠٤١أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني ت (ري ّ المقموسوعةاعتمدنا على و      
حفظ  حیث ،" مع ذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب  "

  . یین و بني األحمر و الممالیك  عدة مراسالت بین المرینفیه
قنفذ ال؛ منها كتاب ابن خت لتاریخ الدولة الحفصیة ّو أفدنا كذلك من المؤلفات التي أر       

  وكتاب "الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة  "  )م١٤٠٧/ هـ٨١٠أحمد بن حسین ت (القسنطیني 
األدلة البینة النورانیة في  " )م ١٤٥٧/ هـ٨٦١أبو عبداهللا محمد بن أحمد ت بعد  ( ابن الشماع

"  ) م١٤٨٩/ هـ٨٩٤أبو عبداهللا محمد بن ابراهیم ت ( وكتاب الزركشي  ،  "مفاخر الدولة الحفصیة 
ّ و أهمیة هذه المؤلفات أن مؤلفیها كانوا یعملون في البالط ، "  تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة

حیث أمدتنا بأخبار  ،ثیر من السفارات بین فاس و تونس شهود عیان لك و كانوا ،الحفصي في تونس 
  . الطرفین عن االتفاقیات السیاسیة التي عقدتها السفارات المتبادلة بین

أبو زكریاء یحیى بن (  یحیى ابن خلدون تاب شقیق العالمة ابن خلدون ؛ المؤرخككذلك تضمن       
إشارات مهمة عن "   بني عبد الواد منملوكالبغیة الرواد في ذكر ) " م١٣٧٧/ هـ٧٨٠محمد ت 

  . سفارات متبادلة بین فاس و تلمسان 
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و المراسالت كثیر من السفارات  بعض المصادر المصریة بمعلومات مهمة عن و أفادتنا       
 مما مكننا ، نصوص بعض الرسائل و حفظ بعضها ، دولة الممالیك المتبادلة بین دولة بني مرین و

  . المشرقیة و تطورها صد العالقات المرینیةستقرائها و رمن ا
/ هـ٧٤٩ بن یحیى الدمشقي ت أحمد(   في مقدمتها كتاب ابن فضل اهللا العمري    یأتي    

ـــ    ــــ)م١٣٤٧ فقد  " مسالك األبصار في ممالك األمصار" الذي كان یعمل بدیوان اإلنشاء بالقاهرة ـ
المرینیة و دول بالد المغرب و خاصة الدولة الحفصیة ، و بأحداث دبلوماسیة مهمة بین الدولة زودنا 

  .عن السلطان أبي الحسن المریني و سفاراته و مهاداته لملوك عصره تفصیلیة معلومات 
شهاب الدین أحمد بن یحیى ( البن حجلة المغربي " سكردان السلطان" كتاب          و أمدنا 

 سفارة مملوكیة ذهبت إلى فاس عقب تأسیس معلومات مهمة عن) م١٣٧٣/ هـ٧٧٦ت التلمساني 
  .  الدولة المرینیة 

تذكرة " ) م ١٣٧٧/ هـ٧٧٩الحسن بن عمر المصري ت (  أفدنا من مصنف ابن حبیب          و
حیث زودنا بأخبار سفارة مملوكیة رحلت لمقابلة السلطان المریني  " النبیه في أیام المنصور و بنیه

   . في فاس 
تقي الدین أبو العباس أحمد ( للمقریزي  " السلوك في معرفة دول الملوك "كتاب  ودنا زكذلك        

بمادة علمیة جیدة عن السفارات المرینیة الرسمیة التي قصدت القاهرة   )م١٤٤٠/هـ٨٤٥بن علي ت 
   . و المصاحبة لموكب الحج المغربي 

 أحمد  (للقلقشندي " نشا اإلصناعةشى في صبح األع" كتاب  من ً أیضا فائدة جمة  أفدنا         
لع على ّو اط ، الذي كان رئیس دیوان اإلنشاء بالقاهرة ) م١٤١٩/ هـ٨٢١بن علي الفزاري ت 

 ، فاعتمدنا علیها في تتبع العالقات بین  و نسخها في كتابه المذكور ، المراسالت المرینیة المملوكیة
   . الدولة المرینیة و السلطنة المملوكیة 

ثائقیة  و التي اعتمدنا علیها كمصادر،تي بعض المراجع االسبانیة وفي نفس األهمیة تأ        
 حیث تمكن بعض المؤرخین اإلسبان من جمع المراسالت بین ممالك اسبانیا و دول المغرب ،أصیلة 

ة العربیالوثائق " كتاب  و في مقدمة تلك المصنفات یأتي ،و المحفوظة في دواوین برشلونة الملكیة 
  :بعنوان لینارس  ، األراغونالتي جمعها  " رشیف تاج أراغون في أالدبلوماسیة 

 A largon ، y . R Linares : Los Documentos Arabs Diplomaticos del 
Archivo de le corona de Aragon .                                                               

  
وس من األرشیفات األوربیة والالمؤرخ وص المعاهدات الهامة التي جمعها اعتمدنا على نصكذلك 

تتعلق في العالقات بین المسیحیین و العرب في العصور ات و وثائق متنوعة معاهد" ونشرها باسم 
   " . الوسطى
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Latrie . Louis : Traites de paix et de commerce Et  Documents divers 
Concernat  Les Relations  Avec Les de I ،Afrigue Septentrionales au 

moyen age .                                                                                                       
                                                                                                  

 و من ، ساعدتنا في وضع الخطة العامة للدراسة ،عدیدة كذلك أفاد البحث من مراجع عربیة        
  .  المصادر األصلیة للبحث هتدینا إلىخاللها ا
حیث تناول في  " التاریخ الدبلوماسي للمغرب" كتاب عبد الهادي التازي  ؛  أهم تلك المراجع      

عدة اتفاقیات و نصوص  و نسخ في كتابه ،ماسي للدولة المرینیة الجزء السابع منه التاریخ الدبلو
 ،)  بیزة ،جنوة ( معاهدات موقعة بین فاس و بعض الدول األوربیة كأراغون و جمهوریات ایطالیا 

 و أفدنا من ، فاعتمدنا علیها كوثائق أصلیة ،استطاع الحصول علیها من أرشیفات باریس و غیرها 
  .  الدبلوماسیة المرینیة عرضه المتسلسل للعالقات

حیث عقد فیه  " ورقات عن حضارة المرینیین" كذلك أفدنا من دراسة الدكتور محمد المنوني       
لسفارات و المراسالت التي جرت  و عرض ل،مرینیة و دولة الممالیك ولة الًفصال للعالقات بین الد

   .  ما سهل علینا الرجوع لمصادرها و استقراءها بدقة،بینهما 
الغرب اإلسالمي في القرنین السابع و الثامن " اعتمدنا على دراسة الدكتور أحمد عزاوي كما       

ًحیث قدم عرضا طیبا في بعض فصول الكتاب عن عالقات الدولة  " الهجریین من خالل رسائله ً
 عواصم دول أوربا ًالمرینیة الخارجیة معتمدا على الوثائق و المراسالت السلطانیة المتبادلة بین فاس و

  . و بالد المغرب و الشرق اإلسالمي 
 نهایة األندلس و ،دولة اإلسالم في األندلس  "سة محمد عبداهللا عنان الباحث من دراو أفاد        

 الدائم ن فاس و غرناطة و التنسیق  بیفي معرفة مالمح العالقات السیاسیة " تاریخ العرب المتنصرین
  . لعالقات بین غرناطة و ممالك اسبانیا المجاورة  تأثیره على ابینهما و
" خدمة الملوك المغاربة الكتائب المسیحیة في " كما استفدنا من دراسة الدكتور خوسي الیماني       

  .  وجود المرتزقة في الجیش المرینيفي معرفة مدى تأثیر العالقات الدبلوماسیة على
 على الجانب االقتصادي في الدولة  الدبلوماسیة المرینیة وعن تأثیر االتفاقیات التي عقدتها       

الحیاة االقتصادیة " المرینیة و عالقات التجارة الخارجیة ؛ استفدنا من دراسة مزاحم عالوي الشاهري 
 سبتة اإلسالمیة" الدراسة الهامة التي قدمها محمد الشریف ومن  ، " في المغرب على عهد المرینیین

التي كشفت مدى الفائدة  " عصر الموحدین والمرینیین االقتصادي واالجتماعيدراسة في تاریخها 
دولة بني مرین مع جمهوریات التي عقدتها التجاریة التي جنتها مدینة سبتة من االتفاقیات الدبلوماسیة 

التجارة في المغرب األقصى " و حصلت الفائدة نفسها من دراسة مصطفى نشاط . ایطالیا و اسبانیا 
     " .  العصر المریني األولخالل
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قضیة األسرى في العالقات المغربیة األوربیة خالل " سالمي ال من  دراسة رشید أفدناكما        
تحریر األسرى و فدائهم خالل عملیات التفاوض التي جرت ملف التي ركزت على  " العصر المریني

   . االسبانیةممالك البین فاس و 
 الذي أوضح فیه ،إلبراهیم طرخان  " دولة مالي اإلسالمیة" لى كتاب ًو اعتمدنا أیضا ع      

 ،المالمح العامة لعالقات تلك الدولة مع دول المغرب اإلسالمي  و من بینها الدولة المرینیة 
                        . والعالقات السیاسیة و الحضاریة التي ربطت الدولتین 

                                        
  .... ن كان غیر ذلك فحسبي أني بذلت  و إ،فالحمد هللا فیما قدمت هذا فإن كنت قد وفقت 

 
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  التمهيد
  

   والنظم  الدبلوماسية فيها،السياسي لدولة بني مرين التطور 
  

  . قیام دولة بني مرین وتطورها السیاسي -المبحث األول 

  .و المشروع الوحدوي، الجغرافیة السیاسیة للدولة المرینیة -المبحث الثاني 

   .رسومها   نظم الدبلوماسیة المرینیة و- المبحث الثالث  
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   :قيام دولة بني مرين وتطورها السياسي  ـ املبحث األول
 لكن بني ،١فرع بربر البتر  من ؛ى أرجح اآلراء عل المرینیون إلى قبائل زناتة وهميینتم      
ال مج وكانت مساكنهم في ، ٢یعدون أنفسهم من العرب ویوصلون نسبهم إلى مضرمرین 

 وكانوا ، ٤ماسة ل مدینة سجمن غرب تلمسان حتى الجنوب حیث  ، الممتد٣الرعويالمغرب 
في وبدأ ظهورهم على مسرح األحداث  ، ًینتقلون من مكان إلى آخر سعیا وراء الماء والكأل

ضب بن المخ( بزعامة   مجریات األحداثي المرابطین حیث شاركوا فصرخالل عالمغرب 
 السیطرة على جمیع ينجح ف ، ً، وكان زعیما قویا مرهوب الجانب مرین أحد أبناء بنى)عسكر

ثم انتقل والء  ،واألموال ، وأرسلوا إلیه الهدایا مصانعته المرابطون ، فحاول بالد زناتة وبالد الزاب
 معاركهم يوهم ف، وشارك وتثبیت أقدامهم ، إقامة دولتهم يمرینیین إلى الموحدین وساعدوهم فال

رك تحت قیادة األمیر محیو بن أبي بكر بن حمامة بن مرین سنة ركة األ كمعيبالمیدان األندلس
 مرین من المغربین ي انتقال بنيًسببا رئیسیا ف قد كان ضعف الموحدین و ،٥ م١١٩٥/  هـ٥٩١

وباشروا غاراتهم على بعض   الخصب والرخاءحیث األدنى واألوسط إلى المغرب األقصى

                                                
     في صبح األعشى :  شندي القلق  .١٦٣  ص، ١٩٨٤ ، بیروت ،دار القلم  ،المقدمة :  ابن خلدون- ١

  . ١٨٩ ص ، ٥ج ،  دمشق، دار الفكر ،یوسف الطویل   تحقیق،نشا صناعة اإل     
      همى حكمـهم إلضفاء الشرعیة علنً سعیا م، نسبهم العربي رخون المعاصرین لبني مرین تأكیدحاول المؤ- ٢

ً مما أوجد فارقا ثقافیا،لعریقة الحضاریة  سیطرت على فاس المدینة ا، رعویة  المرینیون قبائلّ أنخاصة     ً    
   حاولوا أن یعوضوه بعدة أعمال سیاسیة وعسكریة و بناء المدارس والمساجد ، مع أهل فاس  ًاجتماعیا    

  .الفخمة     
  وتاریخ مدینة فاس   ي أخبار ملوك المغربـاألنیس المطرب بروض القرطاس ف:   ابن أبي زرع . انظر         
  الحلل : هول مج   .  ٣٦٥ ، ١٩٩٩، ٢ ط، الرباط ، المطبعة الملكیة ،تحقیق عبد الوهاب بن منصور      

  محمد رزوق . ١٣٩   ص،هـ ١٣٢٩ ، تونس ، دار التقدم اإلسالمي ،ي ذكر األخبار المراكشیة ـفالموشیة     
    .٣١ص  ١٩٩٧ ، ١٧لعدد  ، تونس ،لسیة مجلة دراسات أند ،التدخل المریني في األندلس  :    

  معرض ، المغرب واسبانیا تاریخ مشترك ،بنو مرین وبنو نصر من فاس إلى غرناطة :  خیري عیسى - ٣
     .  ٦٤ص  ، ٢٠٠٥ ، مراكش ،المسرح الملكي      

  و دیوان المبتدأ والخبر و تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان العبر : ابن خلدون  - ٤
  .  ٨٥ - ٧٩  ص ، ٧ ج ،٢٠٠٠ ، بیروت ، دار الفكر ، سهیل زكار ،  تحقیق خلیل شحادة ،بر    األك

   .١١١  ص ١٩٩٩ ، دار الغدیر ، ١٤ العدد ، بیروت ، مجلة المنهاج ،بنو مرین :  حسن األمین    
    ،د المصري  محم، تحقیق عدنان درویش ،المفیدة في تراجم األعیان الفریدة درر العقود :  المقریزي - ٥

  . ١٣٩  – ١٣٦ ص ، ١ ج، ١٩٩٥ ، دمشق ،منشورات وزارة الثقافة     
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 لهم على خریطة  كیانوطمعوا بوجود ،األوسط و األقصى  المناطق والقوافل في جنوب المغرب
         .١المغرب السیاسیة 

   :مراحل قیام الدولة 
  في ربوع المغربنتشار كانت البدایة باال و، النشوء والتكوینقطعت دولة بني مرین مرحلة       

 فانهارت دولة الموحدین وسقطت قواعدها بالتدریج ،  باستمرارثم محاربة السلطة الموحدیة
فاستتب األمن واستقر األمر للرؤساء الجدد بعد خمود كثیر من الفتن والقالقل في شتى  ،بأیدیهم 

   :  وكان ذلك عبر ثالث مراحل ،د البال
                          

 :)م١٢١٧ -١١٩١ / هـ٦١٤ - ٥٩٢:(مغرب األقصى واالنتشاردخول المرحلة   :ًأوال

 بن محیو المغرب سنة  األمیر عبدالحقبقیادةقصى األمغرب لدخل بنو مرین ا          
 بالتقوى والصالح والشجاعة والعدل والعطف على الفقراء یتصفاألخیر وكان  ، م١٢١٣/هـ٦١٠

المغربیة  ً، وجذبوا إلیهم عددا من القبائل ا حولهأثره على جموع المرینیین الذین التفو مما كان له
وعمدوا إلى التوسع  ،بناء الدولة  تقلوا من حیاة البداوة إلى مرحلةوبهذا ان انضمت إلیهم، يالت

 يواد عدة معارك كانت أشهرها معركة يودخلوا ف وفرض النفوذ على حساب الموحدین،
وأصبحوا على إثرها ، مت قوة المرینیین  وتضخ خسرها الموحدوني التم ١٢١٦/  هـ ٦١٣نكور

   .٢قوة سیاسیة وعسكریة كبیرة على الساحة المغربیة
 
رایة المرینیین عقب مقتل ) م١٢٣٩- ١٢١٧/ هـ٦٣٧-٦١٤ (الحق حمل عثمان بن عبد وقد

، وفرض نفوذه على مساحات ى المدن ل ع، فواصل حمالته العسكریةالحق عبداألمیر  والده
واتفق معهم في المغرب األقصى ، ، ثم دعا شیوخ القبائل ٣ وبوادیه ربلمغا واسعة من أرض

 فعملوا على تحقیق ذلك، فقوى شأنهم، الدنیا والدین،  على خلع طاعة الموحدین، والقیام بأمر
     .٤ الساحل األطلسيعدة مدن علىوخضعت لهم جمیع قبائل المغرب، وسیطروا على 

  
                                                

  ع  ــ باالشتراك م، مكتبة لبنان ، ترجمة نیقوال زیادة ،فاس في عصر بني مرین : رنو وروجیه  لوت - ١
  .٢٠ص   ، ١٩٦٧ ، نیویورك ، مؤسسة  فرانكلین للنشر     

  محمد  .  ٣٥ – ٣١ ص ، ١٩٧٢ ، الرباط ،ة في تاریخ الدولة المرینیة السنیالذخیرة :  ابن أبي زرع ــ ٢
  .١٢ ص ، ١٩٨٧ ،٢ ط، الكویت، دار القلم ، تاریخ المغرب اإلسالمي واألندلس : الحریري  عیسى     

   بالمغرب األقصىالحرب والطبیعة: مسعد مصطفى سامیة  . ٤٨ – ٣٦ ص ،الذخیرة :  ابن أبي زرع - ٣
    .١٥ص  ،  ٢٠٠٣ ، القاهرة ، دار عین للنشر ،  مرین    عصر بني

   . ١٣٨ – ١٣٥ ص ، ١ ج،درر العقود :  المقریزي – ٣
 



 ٢٣

  :  بالمغربالكبرى دنمرحلة االستیالء على الم : ًثانیا
 م١٢٥٨ـ-١٢٤٤/هـ ٦٥٦ـ-٦٤٢( الحق عبد حمل أعباء هذه المرحلة األمیر أبو بكر بن      

 وثبت القبائل المرینیة بالمدن ة ،الداخلی ، فقام بتأمین الجبهةوطد األمر لبني مرین  ي، الذ)
 یأمن یة وولكي یضمن الجبهة الشرقدارى دقیق،  إ وي وأخضعها إلشراف مال،المغربیة 

خلیفة الحفصي المستنصر عالن الوالء للقام بإوتدخلهم إلنقاذ الموحدین ، الحفصیین في تونس 
المغربیة   مهاجمة المدن المرینیونثم واصل ،نهاء الصراع مع الموحدین وبذلك تفرغ إل، ١باهللا

بعد عدة  واول، واست ٢للدولة الناشئةها عاصمة وم و اتخذ١٢٤٨/هـ ٦٤٦فاس مدینة وافتحفالكبرى 
 سیطرته على أغلب واوفرض  ، ، وسال، ورباط الفتح  مكناسة،درعة  و  سجلماسةعلىمعارك 

    .٣  وبذلك تبلور مشروع الدولة المرینیة، المغرب األقصى عدا مراكش عاصمة الموحدین
  : وقیام الدولة ستیالء على العاصمة مراكشالایرة المرحلة األخ   :ًثالثا

 ١٢٥٨ / هـ٦٨٥ -٦٥٦(الحق  عبد  المرحلة األمیر أبو یوسف یعقوب بنیم هذهكان زع       
دأ عهده بمواجهة بعض ب،  ومؤسس دولتهمنى مرین ب اعتبرته المصادر سید ي، الذ )م١٢٨٦ -

ً عدة معارك مع الموحدین تمهیدا يف ، ودخل  هذه الفترةين فومرینی الي اعترضتالمشاكل الت
 خرج بها من فاس وحملة كبیرة میر یعقوب بن عبد الحقاأل قد أعدو . لدخول العاصمة مراكش

 ت مع الموحدینالتي تحالف ثم هاجم كل القوى والقبائل ، م١٢٦٨إبریل / هـ٦٦٦شعبان سنة  يف
 . ٤  إخضاعها والسیطرة علیهايف  ونجح،

وهزمهم سنة في المغرب األوسط  زیان حكام تلمسان ً خاض حربا مع بني   كما    
شهر محرم سنة  يخیرة بین الموحدین والمرینیین ف، ثم كانت المعركة األ ٥ م١٢٦٨/هـ٦٦٧

خلیفة الموحدین أسفرت عن هزیمة الموحدین، ومقتل  ، غفويوادعند ) م١٢٦٩ ینایر / هـ٦٦٨(

                                                
  .٢٩٦ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ١
ــــــــــــو ال الكتب  مطبعة دار، تحقیق محمد محمد أمین  ،عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان :  العیني - ٢   وثائقـــ

  تاریخها وسیاستها   ،دولة بني مرین  ،عامر أحمد حسن . ١١٧ ص ، ٢ ج، ٢٠١٠ ، القاهرة ،میة  القو   
  نابلس  ،الوطنیة    جامعة النجاح، رسالة ماجستیر ،تجاه مملكة غرناطة  األندلسیة و الممالك النصرانیة     
   .٧٦ ص ، ٢٠٠٣  ،  فلسطین   

  الحرب والمجتمع بالمغرب خالل العصر :  تیتاو حمید   .٣٨٦ – ٣٨٠ ص ،األنیس  : ـ ابن أبي زرع ٣
  .  ٣٢ ص ، ٢٠٠٩ ، الدار البیضاء ، مؤسسة الملك عبد العزیز ،المریني      

    ، اإلسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة  ،تاریخ المغرب في العصر اإلسالمي : سالم عبد العزیز  السید -  ٤
   . ٧٨٤ ص   

   ، ١ ط،فاس  ، مطبعة بنجلون ،وعالقتهم بشبه الجزیرة اإلیبیریة لمغرب ملوك ا:  ـ مصطفى اللمطي ٥
  .٧٦ ص ، ٢٠١٠    



 ٢٤

 وتلقب بأمیر العاصمة مراكشعلى أعقابها قوب یع أبو یوسف، دخل األمیر أبي دبوس 
 كان / هـ٦٧٣ وبحلول سنة  .١ن مریيدولة بن، وقیام الموحدین دولةط  سقوًا معلنمینلالمس

 ،٢ًشماال  سبتةى سجلماسة المدینة التجاریة في الجنوب وعلىل قد بسطو سیطرتهم عالمرینیون
 ،فریقیة حیث تجارة الذهب الصحراء اإلري الواصل بین أوربا ووبذلك سیطروا على الطریق التجا

بدأ ،  قرن ف نص بعد صراع عنیف دام حول، ٣و خضع كامل المغرب األقصى لحكمهم
 و بمجرد قیام الدولة المرینیة واستقرارها بالمغرب األقصى ،مناوشات ثم تطور إلى حرب منظمة ب

 یعقوب عدة مرات في بادرت لتلبیة نداء االستغاثة من مسلمي األندلس ، و تدخل السلطان
حروب مباشرة مع االسبان لصالح مملكة غرناطة اإلسالمیة استطاع فیها وقف الزحف االسباني 

   .٤لس دما تبقى من األننقاذ و إ
عمال الحضاریة ألاانجاز و ،  بالوحدة المغربیة ق الطموحلتحقی عقدوا العزم بعد ذلك       

عاصمة لهم بدل ـ قعها بین مدن المغرب األوسط ط مووسلتـ  فاس ختاروا مدینة  ا و.والعمرانیة 
/ هـ  ٦٧٦قدیمةل ببناء فاس الجدید بجوار المدینة اواقامو  . ٥مراكش فكانت أعظم مدن المغرب

   .٦  الخاصة بالسلطانوقاعدة للحامیة العسكریة ،للحكم واإلدارة ًها مركزا و لیتخذ م١٢٧٦

 الفترة من ياستقرارها مدة خمس وسبعین سنة، فودعم  اتساعها ي فمرین يدولة بنظلت        
، وحكمها خالل هذه الفترة مجموعة من  م١٣٥٩ / هـ٧٥٩إلى سنة  م١٢٨٦/ ٦٨٥سنة 

أبو یعقوب یوسف بن  فقد قام السلطان . عملوا على تقویة الدولة  وتطورها ، األقویاء السالطین
 ، و التدخل المریني باألندلس بتدعیم الوجود )م١٣٠٦ -١٢٨٦ / هـ٧٠٦ - ٦٨٥(یعقوب 

                                                
    .  ٢٤١ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ١
ـــــي ممر إلــ وه،ى الساحل الشمالي للمغرب األقصى ـمدینة عظیمة عل:  سبتة - ٢ ـــ ـــ ـــــ      تقع ،ى بالد األندلس ـــــ

  و ، وازدهرت بتجارتها و ثرائها) قاق الز( على الضفة األخرى من مضیق ) طارق ( الفتح مواجهة جبل     
  ي الدولة المرینیة بعد ــــــــوتأتي في المرتبة الثانیة من األهمیة السیاسیة  ف.  كقاعدة علمیة في بالد المغرب    
  . اصمة فاسـالع    

  ممالك الیمن  والغرب(  مسالك األبصار في ممالك األمصار : ابن فضل اهللا العمري  .   انظر             
   ٢٠٦  ص ،السفر الرابع  ، ٢٠٠٢ ، أبو ظبي ،  المجمع الثقافي ،تحقیق حمزة أحمد عباس )   اإلسالمي   

   – ٢١١            . 
   .  ٩٧ص . دولة بني مرین  : عامر  - ٣
   فریقیا الشمالیة ، إتاریخ :  شارل أندریه جولیان   .٤٨٩ -٤٣٠األنیس المطرب ، ص :  ابن أبي زرع - ٤

   . ٢١٩ ص ، ٢ ،ج١٩٨٣تعریب محمد مزالي البشیر بن سالمة ، الدار التونسیة للنشر ،      
  أنساب األخبار و ( رحلته : عبد اهللا بن الصباح  .  ١٨٢ ص ، السفر الرابع ،مسالك األبصار :  العمري - ٥

   .٨٤ ـ ٨٣ ص ، دار أبي رقراق  ، محمد بن شریفة تحقیق) األخیار تذكرة     
  . ٢٦ ص ،فاس عصر بني مرین :  روجیه لوتورنو - ٦



 ٢٥

، تأسیس ما یسمى الثغر المریني أو مشیخة الغزاة لصالح مسلمي مملكة غرناطة اإلسالمیة ، و 
وذلك بالتفاهم مع بني )  الجزیرة الخضراء ، رندة ،طریف ( والتي تضم مدن جنوب األندلس 

 صد عدوان الممالك  مهمتها، لتكون قاعدة عسكریة دائمة هناك ، ١األحمر حكام غرناطة 
 كما دعم السلطان یوسف الجبهة الداخلیة و أخضع جمیع قبائل المغرب ،اإلسبانیة وردعها 

 ،نهاء حكم بني زیان بتلمسان  محاولته إ و في إطار، وقضى على الثورات الداخلیة ،لسلطته 
ًا لجیشه وجعلها مقر ،العاصمة بجوار تلمسان ) المنصورة (  مدینة تلمسان الجدید أو بنى

 ثم ما لبث أن اغتیل وهو یحاصر ، ٢ أصبحت من المدن العامرة  ،ًومنطلقا  لحصار المدینة 
   .٣م على ید أحد عبیده السود١٣٠٦/ هـ ٧٠٦تلمسان سنة 

 -  ١٣٠٦ / هـ٧٠٨ - ٧٠٦( عامر يأبو ثابت عامر بن أبیع بعد ذلك حفیده السلطان بو      
 بنجاح  ثم تصدى،صالح مع أمیرها الزیاني لمسان وتتعن حصار ال  الذي قام بفك )م١٣٠٨

 و أمن الطرق ،دیب القبائل العربیة الثائرة  وقام بتأ،رداتهم في جنوب المغرب ثورات أقربائه وتم
 لتكون ،  و بنى مدینة تطوان بجوار سبتة ،٤التجاریة بالقضاء على اللصوص وقطاع الطرق 

 لكن ، سیطر علیها حكام بني األحمركان قد التي سبتة مقر الحامیة العسكریة المحاصرة لمدینة 
حتى عهد خلفه السلطان أبو الربیع استعادتها خرت أ ، ٥م ١٣٠٧/ هـ٧٠٨ سنة وفاته المفاجأة

ً بعد أن حاصرها برا وبحرا )م١٣١٠ - ١٣٠٨ / هـ٧١٠ -  ٧٠٨(سلیمان   و تمیزت سنوات ،ً
كانت  ((:  حسب ابن خلدون صادي ؛قت االرزدها واال،ان سلیمان بالهدوء السیاسي حكم السلط

ً وسكونا وترفا أل،یر أیام هدنة یامه خأ  وفي أیامه تغالى الناس في أثمان العقار ،هل الدولة ً
   . ٦)) .. واتخذوا القصور المشیدة بالصخر والرخام و زخرفوها، فغالوا في الصروح ،والبناء .. 

  )م١٣٣٢ -١٣١٠ / هـ٧٣٢ - ٧١٠(بن یعقوب  نأبو سعید عثما تكرست جهود السلطان      
 و أنشأ ،جرى الصدقات على الفقراء  و أ، فألغى الضرائب عن الناس ، في إصالحات داخلیة

ً و سیاسیا قام بحملة تأدیبیة على ،٧دار لصناعة السفن بمدینة سال لحمایة سواحل المغرب 
                                                

   . ٤٦٩ ص ،األنیس المطرب :  ابن أبي زرع - ١
   . ٨٤ ص ،تاریخ المغرب : الحریري  . ٢٩٢ ص ، ٣ ج،العبر :  ابن خلدون - ٢
   دائرة ، تحقیق محمد عبد المعین ضان ،مائة الثامنة الدرر الكامنة في أعیان ال:  ابن حجر العسقالني - ٣

   . ٢٥٦ ص ، ٦ ج، ١٩٧٢ ، حیدر آباد ،    المعارف العثمانیة 
   .٩٥ ص ،تاریخ المغرب :  الحریري - ٤
   ص ، ٣ ج ، ١٩٥٥ ،بیضاء ل الدار ا،ار الكتاب  د،في أخبار دول المغرب األقصى   االستقصا:  السالوي - ٥

    ٩٨ – ٩٦ .   
  . ٣١٤ ، ٧ ج، العبر - ٦
   . ٣١٤ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ٧
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 مع عمرأبو علي  األمیر  ثم تمكن بالتفاوض من حل مسألة تمرد ابنه،المغرب األوسط 
 الذین ،م ١٣٢٧/ هـ٧٢٨ و كذلك أنهى حكم أسرة بني العزفي لسبتة سنة ،  بسجلماسةمناصریه 

ًحكما ذاتیاا حكموه   . ١جعلها تحت الحكم المركزي المباشرو ،ًثمانین عاما  حوالي ً

- ١٣٣٢ /هـ ٧٤٩ - ٧٣٢( بن عثمان يأبو الحسن عل حكم السلطان اتسمت فترة        
( عنان فارس لسلطان أبو ا وابنه ـ  ٢ًأعظم سالطین بني مرین اعتناء بالعلم و الجهاد  )م١٣٤٨
و في عهدهما  ، األندلس مرین بالمغرب ويبتوسع نفوذ بن ، )م١٣٥٨ـ ١٣٤٨/  هـ٧٥٩ - ٧٤٩

 المساجد  واهتما بالعمران فبنیا،٣ وبناء األساطیل ، تحصین الثغور ّ وتم،تطور الجیش المغربي 
 و رعایة ، ماءلًتشجیعا للع ، ٤ و خزانات الكتب ، و الزوایا  والمدارس العلمیة،الضخمة بفاس 

ن كقوة سیاسیة و وظهر المرینیحیث  ، ٥العصر الذهبي لبني مرینعهدیهما  و كان ، للعلم
 وخطب ودها ، فرضت نفسها في اإلقلیم الغربي للمتوسط ،اإلسالميقتصادیة كبرى في الغرب ا

و ارتبطت مع الدول اإلسبانیة والجمهوریات اإلیطالیة بعالقات  ،كثیر من القوى األوربیة 
والقالقل المتتابعة  على الرغم من الثورات الكثیرةوذلك  ، دبلوماسیة واتفاقیات سالم وتجارة مهمة

  . ٦ واجهتهميالت
ًإیذانا ) م١٣٥٨ /هـ ٧٥٩( سنة ي في عنان فارس المتوكل بن علاأب السلطان تلكان مق       

 ، وبدأت تقلد السلطة سالطین صغارنهیار؛ حیث  مرحلة الضعف واالي مرین فيبدخول دولة بن
 وكان ة ،یابات والمؤامرات السیاسرالمرینیة من كثرة االضطالدولة في الفوضى السیاسیة تستشري 

                                                
   . ١١٥ ص ، ٣ ج،االستقصا :  السالوي - ١
   خطوطات  مخطوط بمعهد م،الترجمان المعرب عن أخبار دول المشرق والمغرب : الزیاني أبو القاسم  - ٢

  . ٣١٥ ورقة ، تاریخ  ١٤٩١ رقم، میكروفیلم ، الدول العربیة جامعة    
   المكتبة ،ي ــمد السعید الزینـ  تعلیق مح،) تحفة النظار في غرائب األمصار  ( الرحلة:  بطوطة ابن - ٣
     . ٥٩٧ص  ، ت.  د ، القاهرة ،  التوفیقیة  
   تحقیق ماریا خیسوس ،ن ي مآثر موالنا أبو الحســالمسند الصحیح الحسن ف :  ابن مرزوق -  ٤

   زهرة اآلس : الجزنائي    .٤٠٩ – ٤٠٥ ص ،  ١٩٨١ ، الجزائر ،طنیة الجزائریة  المكتبة الو،    بیغیرا 
   ص ، ٢٠٠١ ، ١  ط، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، تحقیق  مدیحة الشرقاوي ،في بناء مدینة فاس     

  ،جوانب من حضارة المغرب اإلسالمي من خالل نوازل الونشریسي  :  كمال أبو  مصطفى   .١١٢   
   .١٢٠ ص ، ٩٧ص  ،سكندریة اإل ، مؤسسة شباب الجامعة   
   تحقیق احسان ،ّمن غصن األندلس الرطیب و ذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیبنفح الطیب :  المقري - ٥

  ن حضارة ـورقات ع:  المنوني دـمحم   .٥٣٩ ص ، ٢ ج، ١٩٦٨ ،روت ـ بی،ر  دار صاد،عباس     
   . ٥٣  – ٥١ ص ، ١٩٩٦ ، ٢ ط،  الدار البیضاء،نجاح الجدیدة  مطبعة ال،المرینیین    

   دراسات وبحوث في تاریخ المغرب : حسن خضیري أحمد  .  ٣١٧ – ٣١٥ ورقة ،الترجمان :  الزیاني - ٦
   . ٢٠٩ – ٢٠٥ ص ، ٢٠١٠ ، ١ ط، القاهرة ، دار الفكر العربي     



 ٢٧

 وسادت ظاهرة االنقالبات والتجاذبات الداخلیة ، والحجاب  الوزراءي إلى أیدالحكم الفعلي انتقل
 وكان عهد السلطان عبد العزیز بن السلطان أبي سالم المریني یمثل آخر .١في البیت المریني 

بدأت بعدها الدولة تفقد نفوذها الخارجي  و توسعها خارج حدودها ّ،یة عهود القوة في الدولة المرین
 ، واألوبئة  لألزمات االقتصادیةتألقصى، وتعرض داخل حدودها بالمغرب اشتوانكم ،٢ًتدریجیا 

 ،  فضعفت الدولة و تعرضت للغزو الخارجيَّ حلت بالمغرب األقصى،ي، الت والكوارث الطبیعة
   . ٣ م١٤١٥/  هـ٨١٨ على سبتة و سیطر البرتغالیون.  دمروها  وتطوان  هاجم القشتالیونو

م دولتهم ، و لكنهم لم یبادروا  في حكم الملكيوطوال تاریخ الدولة المرینیة اعتمد سالطینها النظا
 على ، بل اكتفوا بلقب أمیر المسلمین ،نفسهم خلفاء للخالفة الموحدیة التي أسقطوها أعالن إل

بأبهة البالط و روعة باالهتمام عون مكانتهم في الداخل والخارج ، وذلك أنهم عرفوا كیف یرف
 ، ٤ كالمدارس والمساجد و غیرها من المباني الخدمیة واكبهم ، وعظمة مبانیهم التي شیدوهام

عائهم لكثیر من العلماء واألعالم من خارج المغرب األقصى لیكونوا وزراء دكذلك من خالل است
من العلماء الذین ًـ مثال ـ  ابن خلدون وابن الخطیب  و كان،طهم بفاس تاب و حجاب في بالو ك

  .٥ ما أعطى الدولة المرینیة شهرة إسالمیة واسعة،ارة المرینیین و ازدهار عاصمتهم حضجذبتهم 

یمارسون  ،اسیة والتجاریة في بالد المغرب كان للیهود وجود قوي على الساحة السی      
 منهم الوزیر والحاجب و  فنجدن لبعضهم حظوة في البالط المریني وكا،نشاطهم بكل حریة 

 وفسقهم فعاقبهم ،وبیعهم العلني للخمور شاع فسادهم ف  وفي عهد السلطان یوس، ٦السفیر

                                                
  ٣٨ – ٣١ص  ، ٤ ج، ٢٠٠٧ ، مطبعة الرباط نیت المغرب  هـ ،٨ -٧الغرب اإلسالمي في القرنین : أحمد عزاوي  - ١
   . ٢٣٦ ص ،فریقیا  إتاریخ:  جولیان - ٢
   بنو مرین : خیري عیسى   . ٧٨٤ ص ،تاریخ المغرب في العصر اإلسالمي : العزیز سالم   السید عبد-  ٣

   مراكش ،المسرح الملكي  معرض ، المغرب واسبانیا تاریخ مشترك ،من فاس إلى غرناطة  ،وبنو نصر     
  .  ٧٤ص  ،  ٢٠٠٥   
 تحقیق عبد الوهاب بن منصور ،اختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني اآلثار : انظر األنصاري  -  ٤
،    

  . ٣١٨ – ٣١٩ ،تاریخ المغرب : الحریري  . ٤٣ – ١١ ص ، ١٩٩٦ ، ٣ ط، الرباط ،المطبعة الملكیة      
   .٢٣٧ ص ،فریقیا إتاریخ :  جولیان - ٥
   ظهرت عائلة الحاجب الیهودي خلیفة بن رقاصة في البالط المریني ، وعمل أفراد أسرته كحجاب و -  ٦

  م ١٣١٠/ هــ ٧١٠و الربیع سلیمان وزراء في عهود السالطین المرینیین األوائل حتى عهد السلطان أب    
  كوسطاء ، ونتیجة لدسائسهم في قصر السلطان وساهموا بعملیات التجارة بین المرینییتن و االسبان     
  . تخلصت منهم اإلدارة المرینیة    

  بالدالیهود في : ّعطا علي شحاته ریة  . ٣١٦ ، ٣٠٧ ص ، ٧ ج،العبر : ابن خلدون  . انطر       



 ٢٨

ّ ثم كان للیهود المغاربة دور سلبي في عهود االنحالل السیاسي ،١السلطان المریني وسجنهم 
د الحكم بفاس ، فقد استغلوا تلك الحالة من ضعف السلطة الحجاب و الوزراء على مقالی وسیطرة
، و عملوا على احتكار البضائع و األموال  في أوقات األزمات التي تعرضت لها الدولة   المركزیة

 ما أثر على تدهور األوضاع بالمغرب األقصى ، وساهموا بالفساد االقتصادي ، وتزویر العملة ،
 فأثقلوا على  ولتهم السلطات مهمة جمع الضرائبالمریني واخر العهد  في أو، ٢بشكل عام 

 من استبداد الیهود  تذمر شعبي نتج عنه،ء بمصائر الناس وموارد الدولة  وتحكم هؤال،الرعیة 
الحق  السلطان عبد  عهدي، ف الحكم المریني بقیام المغاربة بثورة عامة علىَّمما عجل  ، بالدولة

 ٢٧الجمعة   صبیحة یوميكن الثوار من القبض علیه وقتله ف تمي، الذ الثاني بن أبى سعید
     . ٣م١٤٦٥ مایو ٢٣ / هـ٨٦٩رمضان سنة 

                          
             :المریني  والمشروع الوحدوي ، دولة المرینیةالجغرافیة السیاسیة لل ـ المبحث الثاني

في فترة من الفترات لكن و ،دولة المرینیة لا لحدود يكان المغرب األقصى المجال األساس       
المغرب وظل  ،  سرعان ما خبتلكنها المرینیین وحدة المغرب العربي الستعادة برقت بارقة

 ـ الدولة المرینیة تحملتو  ، بینما حكم الحفصیون المغرب األدنى ، زیان األوسط تحت حكم بنو
و الدفاع عن مسلمي  لتحریر في األندلسعبء المقاومة وا ـبحكم موقعا الجغرافي من األندلس 

  .  ٤ أقوى دول المنطقة و أصبحت، األندلسییننالت مواالة  ف،مملكة غرناطة
 بینما كانت ،أن الحدود بین الممالك اإلسالمیة كانت غائیة في العصور الوسطى        معلوم 

سالمیة بالمغرب الدول اإلكانت ف ،) الثغور( الحدود الحقیقیة مع الممالك المسیحیة والتي تسمى 
 وكانت تتوسع عندما تكون ،تتوسع في المناطق المجاورة حیث المكاسب التجاریة والوفرة المائیة 

                                                                                                                                       
  .  ٤٩ – ٤٧، ص ١٩٩٩ ، ١ ط، دمشق ،ي عهد المرینیین و الوطاسیین ، دار الكلمة فالمغرب األقصى    

   إشراف التحقیق ،واألندلس والمغرب  ّهل إفریقیة أالمعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى :   الونشریسي- ١
  محمد .  ٢٥٠ – ٢٤٨ ص ، ٢ ج، ١٩٨١ ، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة المغربیة ،محمد حجي     
  ص  ،ت .  د ،مكتبة الثقافة الدینیة  ،صى ثورات العرب والیهود والبربر في المغرب األق:  أحمد اسماعیل    
   ٣٦١ .   
   ص، ٢ ج،ت . د  ،  الدار البیضاء، دار الرشاد الحدیثة ،المغرب عبر التاریخ : هیم حركات براا -  ٢
   . ١٨٢ – ١٨١ ص ،الیهود : شحاته ریه  . ١٩١   
   دار، الكتبة العتیقة بتونس ،النور  تحقیق محمد األحمدي أبو ،درة الحجال في أسماء الرجال :  ابن القاضي- ٣

  . ١٠٠ ص ، ٤ ج،االستقصا : السالوي  . ١٥٩ -١٥٦ ص ، ٣ ج، القاهرة ، التراث    
  ص ، ١٩٨١ ،   القاهرة،نجلو المصریة  مكتبة األ،شمال أفریقیا في العصور الوسطى : زاهر ریاض  - ١
   لوماسي بین األندلس النصریة و المغرب المریني التواصل الدب: رابح عبد اهللا المغراوي  . ١٧٠ -   ١٦٥   

                  . ٦٤ ص ، ١٩٩٨ ، ٦ العدد ، الرباط ،ربي مجلة التاریخ الع    



 ٢٩

 ،١ذا انفرط عقدها االجتماعي السیاسي الداخلي إ بینما تتقلص ،في مرحلة قوة وتماسك داخلي 
في  كذلك ؛حركة مشروعة ومن هنا كان اعتبار تدخل المرینیین في األندلس تدخل داخلي أو 

 طار مشروعإ في ، باستمرار لضم المغرب كله لسلطتهم  حیث سعى المرینیون،دول المغرب 
 ، و عملوا ألجله ، الذي ظل في مخیلة أغلب السالطین المرینیین ،سالمي توحید الغرب اإل

منافذ التجارة  أطماع اقتصادیة للتحكم بكل  و كانت تختفي وراء هذا المشروع ،٢وبكافة السبل 
المغاربیة و مواردها وهذا ما یفسر سعیهم الدائم للتوسع في المغرب األوسط واألدنى على حساب 

  . ٣الزیانیین والحفصیین 
 ،٤ تلمسان و تونس إلىوصلتفأحیانا ،   شهدت حدود الدولة المرینیة الشرقیة مد وجزر      

في  المرینیون فلحیلم و   .٥غرب األقصى  في الم دولة إقلیمیة محدودةما تعودسرعان لكنها 
 لوحدة المغاربیة ا تحقیقلكان بنو مرین یسعون  و ،الحفاظ على وحدة المغرب إال فترات قصیرة 

  :ثنین  بعاملین امدفوعین
بناء في المغرب ب یعتبرون أنفسهم ورثة للموحدین ل سیاسي تاریخي فقد كان المرینیون عام– ١

     . بیةالخالفة اإلسالمیة المغر
الممتد من سجلماسة إلى محاوالتهم السیطرة على الخط التجاري ب عامل اقتصادي یتمثل –٢

   .٦ إلى أوربا  و تصدیرهالنشط في تجارة الذهبتلمسان ، 
فحاولوا عدة مرات التدخل لصالح  للتوسع في األندلس ،ألنظار منذ البدایة ت ا اتجه      

حدین في ، تقالید سیاسة المو ، بحكم موقعها الجغرافي نیة ورثت الدولة المری فقد.٧غرناطة 

                                                
   رؤیة  دار، تقدیم الدكتور محمود اسماعیل ،نحو تحدیث دراسة التاریخ اإلسالمي :  محمد تضغوت - ١

                       .١٠٠  ـ٩٩ ص  ، ٢٠٠٤ ، القاهرة ،للنشر     
  وسائل الدعایة و اإلعالم و آثارها في المغرب واألندلس في العصر الوسیط :  أحمد محمد عبد المقصود - ٢
   إشراف الدكتور أحمد مختار العبادي، جامعة اإلسكندریة ، كلیة اآلداب ، قسم التاریخ ، رسالة ماجستیر    

                 . ١٢١ص     
  ،١٩٩٧ ، ١٧ العدد ،تونس  ،  مجلة دراسات أندلسیة  ،التدخل المریني في األندلس: زوق  محمد ر-  ٣
   . ٣٤ ـ ٣٣ص     
     .٦ص  ، الحرب والطبیعة في المغرب األقصى : مسعد   سامیة- ٤
  اتجاهات أدبیة وحضاریة في عصر بني ( متاع واالنتفاع بمسألة سماع السماع اال: ابن الدراج السبتي  ـ ٥
 .   ب ، مقدمة المحقق ، الرباط ، تحقیق محمد بن شقرون ،) مرین      
     ٢٠١٠ ، الرباط ، مطبعة رباط نت ،قضایا تاریخیة  خالل فترة الموحدین والمرینیین :  أحمد عزاوي - ٦

  . ١٥١ص     
  ابن  ندوة ،ترجمة اسحق عبید : بنو نصر في غرناطة وبنو مرین في المغرب :  أنطونیو تورمو سلفا - ٧

   .٨٤ ص ٢٠٠٧ ، مطبعة مكتبة االسكندریة ، اشبیلیة ،البحر المتوسط في القرن الرابع عشر  ،     خلدون 



 ٣٠

 عنهم  ومن خالل استنجاد ملوك غرناطة ببني مرین للدفاع،  لمسلمیهاةاألندلس وتقدیم المساعد
  تدخل المرینیون ،مارة الغرناطیة الدائم لإل )قشتالة و أراغون ( القوى اإلسبانیة تهدید ضد

 ـ ١٢٧٢/  هـ٧٠١ ـ ٦٧١( محمد الفقیه بعثها أمیر غرناطة رسالة األندلس مباشرة مع أولب
فقد تطاول العدو   (( : یحثه فیها على دخول األندلس المرینيوبلسلطان یعقإلى ا  ) م ١٣٠١

ٕوان أردت اآلخرة . .فإن شئت الدنیا فاألندلس قطوفها دانیة . .النصراني على بالد اإلسالم 
 م ١٢٧٢/ هـ٦٧٤ سنة نیة السلطان فقد جاز للمرة األولىً وأیا كانت ،  ١)) فهو جهاد ال یفتر

طریف و الجزیرة الخضراء و ( مدن الذي ضمیسمى بالثغر المریني جنوب األندلس و  ماأنشأو
نصرة وتكررت جوازاته أربع مرات ، سبان لمنع تقدم اإلوجعله قاعدة عسكریة دائمة ؛  ٢ )رندة

ًتأكید كان تدخل المرینیین باألندلس یعتبر دفاعا و تأمینا  و بال، لمحاربة القشتالیینللغرناطیین و  ً
   . ٣  و لضمانة أمنهم اإلقلیمي،لحدوهم الشمالیة 

 فتارة ،ًذبذین في والئهم وتحالفاتهم طبقا لمصالحهم م األحمر بغرناطة كانوا سالطین بنو لكن 
نة اإلسبان والتحالف معهم  وتارة أخرى یتجهون لمهاد،یتحالفون مع المرینیین لدفع خطر اإلسبان 

 وتهدد على الغرب اإلسالمي لحیلولة دون تحول المرینیین لقوة عظمى تسیطرل  ؛ضد بني مرین
 نصر بدور سلبي في المغرب المریني عندما دعموا ثم شارك بنو . ٤عرش غرناطة واستقالله 

   .٥أغلب التمردات واالنقالبات داخل البیت المریني
  ،٦ م١٣٣٣/ هـ٧٣٣ أبو الحسن استرجاع جبل الفتح من القشتالیین سنة ستطاع السلطانا     

 إال أنه مني بهزیمة منكرة ،بسبتةورغم تدعیم السلطان للجبهة الشمالیة و بناء األسطول الحربي 

                                                
   . ١٤١ ـ ١٤٠ ص ،الذخیرة :  ابن أبي زرع - ١
   ة بني مرین  بجنوب غرناطة ونظمت ــ تواجدت  بأراضي دول،فرقة جنود مغاربة :  مشیخة الغزاة - ٢

   تسلم،سبان لدفاع عن مملكة غرناطة في وجه اإل وكانت مهمتها ا،تنسیق مع سلطنة غرناطة إدارتها بال    
  .   ها أقرباء سالطین بني مرین رئاست   

  االسترداد باألندلس ودور  حركة: علي أحمد     . ٣٤١ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون  . انظر            
   . ١٧٨ ص   .٢٠٠٢ ، ٢١  العدد ، الرباط ،ریخ العربي مجلة التا ،المغاربة في كبح جماحها     

٣ -           ، Universty Press W . Montcomery Watt : Ahistory of Islamic Spain ,   
   p ١٩٩٢ ،                                                                                . ١٤٨ – ١٤٧     

   كلیة اآلداب ، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستیر ، تحقیق ألفرید دي برمار ،مذكراته : نمیري ابن الحاج ال -  ٤
   . ٥٢ ص ،  مقدمة المحقق ،عبد العزیز األهواني .  إشراف د   

   ، مؤسسة شباب الجامعة ،مظاهر الحضارة في األندلس عصر بني األحمر :  أحمد محمد الطوخي - ٥
    ،نصوص تاریخیة عن الغرب اإلسالمي :  أحمد عزاوي   .٣١ – ٣٠ ص  ، ١٩٩٧ ،سكندریة     اإل
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 ٣١

 ت هذه المعركة و كان،١ أمام القوى اإلسبانیة المتحالفة م١٣٤٠/ هـ٧٤١ سنة  معركة طریففي
 ولكن بقي الدعم المغربي ، في األندلس سبانمغرب و اإل بین الشرمبا  عسكري صدامآخر 

دعم المادي والعدة للألندلس عبر وجود مشیخة الغزاة المغربیة باألندلس باإلضافة إلى تقدیم ا
وقد ؛  إذ كانت غرناطة عاجزة عن دفع اإلسبان بمفردها  .٢تطلب األمركلما لغرناطة العسكریة 

ألندلس م یتوقف الدعم المغربي لرغم ذلك ل.  ٣ضعف العصبیة لدیهمعلل ابن خلدون ذلك بسبب 
    .٤  فانشغل المغرب باسترجاعهام١٤١٥/  هـ ٨١٨د البرتغالیین سنة إال عندما سقطت سبتة بی

جاء ضمن جهودهم لتوحید بالد المغرب قد  فمرینیین في بالد المغربلسبة لتوسع النبا      
 حیث ، التقلیدي القبلي بین بني مرین وحكام تلمسان بني زیان  إضافة إلى العداء، تحت حكمهم

  ،دخل السلطان یعقوب تلمسان . ٥دخلوا في مواجهات عسكریة مثل معركتي تالغ و ایسلي
  ١٢٩٧/هـ ٦٩٨حاصر تلمسان سنة یالسلطان یوسف بن یعقوب المریني  وبعد عدة سنوات نجد

   .٦م ١٣٠٦/ هـ٧٠٦غتال على أسوارها سنة ُلمدة سبع سنوات وی
  تلمسانفتحف ، لمغرب با مشروعه فبدأطان أبو الحسنلالستحقق حلم المرینیین في عهد        

سلطان  )١٣٣٦ ـ ١٣١٨/ هـ٧٣٧-٧١٧(  الزیاني أبي تاشفینطانهال وهرب س، م١٣٣٦/هـ٧٣٧
علنون  مرین ی الذین كان بنو، بجایة التابعتین للحفصیین وسیطر على قسنطینة و ،٧ زیانبني 

یة قویة ز أسسوا حكومة مرك تغلبوا على الموحدین و لكنهم عندما،لهم الوالء في بدایة دولتهم 
  .٨بفاس أعلنوا دولتهم دون أن ینتظروا موافقة الدولة الحفصیة  بتونس 

الجزیرة م ١٣٣٧/ هـ٧٣٧في سنة طان أبو الحسن ل استعاد السلمشروع الوحدةًإتماما         
ًمستفیدا من حالة  ،حفصیة فغزاها ل تونس انحوًتوجهت األنظار شرقا    ثم، الةقشتالخضراء من 

 أبي بكر الحفصي سنة سلطانهاضعف واالضطرابات التي كانت تعانیها تونس بعد وفاة لا
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 ٣٢

وتوحید بالد المغرب تحت م ١٣٤٧/هـ٧٤٨سنة  وبالرغم من استیالئه علیها ، م١٣٤٧/ هـ٧٤٧
 الحفصیین المدعومین منالعرب قبائل  ملبثت أن تلقت الهزیمة أما  مان جیوشهأال إ ،١ سلطانه

خاصة أن مرض الطاعون أصاب الجیش المریني فعاد  ، م ١٣٤٨/ هـ٧٤٩بالقرب من القیروان 
 ، وهناك كان ابنه أبو عنان فارس قد تمرد واستقل بالمغرب األقصى ، ٢أبو الحسن نحو المغرب

لى أن توفي السلطان أبو الحسن بجبال المغرب سنة  إ،و دخل الطرفان في تنافس وصراع 
 ایانیون قد استعادوز و في هذه األثناء كان ال، ٣ عنانم و استقرت األمور ألبي١٣٥١/ هـ٧٥٢

  .٤ توحید المغربتثبیت حسن في ل جهود أبو اتك فشلل وبذ،تلمسان 
/ هـ٧٥٣مسان سنة لترجع تتمام ما بدأه والده فاسسلطان أبو عنان إلاابنه  بعد ذلك لحاو       
 دهلّواتجهت أنظاره نحو إفریقیة الستعادة تجربة وا ، م وبسط سلطته على المغرب األوسط ١٣٥٣

لعدم  ، فقطم وبقیت تحت سیطرتهم شهرین ١٣٥٧/هـ٧٥٨ونزل األسطول المریني بتونس سنة  ،
التقدم   بني مرین بسبب رفض الجیش و مشایخ،ًن أبو عنان من التوجه إلیها برا  السلطاتمكن

المغرب لیموت سنة وعاد السلطان إلى  ، ّسواحل إفریقیة  المرینيفغادر األسطول ،نحو تونس 
                              .٥ًم مخنوقا بید أحد وزرائه ١٣٥٧/هـ٧٥٩
طان لسط  وضم تلمسان في عهد الس المغرب األو سیطرة المرینیین على فیما بعد تكررت       
 عهد  وفي،  ٦  م١٣٧٢ ـ ١٣٧٠/  هـ٧٧٤هـ ـ ٧٧٢ارس عبد العزیز المریني سنة  فأبي

كانت فترات عرضیة لم تأخذ لكنها  ، ٧ ١٣٨٧ـ ١٣٨٤/  هـ٧٨٩ـ ٧٨٦السلطان أبي العباس 
ًعدا وحدویاُب   .   ٨ وبذلك فشلت جمیع الجهود المرینیة لتوحید المغرب اإلسالمي.ًاستراتیجیا  ً

 عبد الواد بالمغرب األوسط عالقة يبجیرانهم من بنینیین  عالقة المركانتبالمجمل        
الواد   عبدي، ألن بن وكانت فترات السالم بینهما قلیلة وقصیرة عدائیة لتضارب المصالح بینهما،

، على الرغم من أن المرینیین سعوا إلى كسب ودهم؛  بینهما من معاهدات درجوا على نقض ما
    .٩ دلسباألن لیتفرغوا للجهاد
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 فاستولى  المغربیةتعرضت الدولة المرینیة في فترات ضعفها إلى احتالل بعض الشواطىء      
وهو تاریخ  .١ ١٤٦٥ /هـ٨٦٩  وبعدها طنجة ، م ١٤١٥/ هـ٨١٨ البرتغال على مدائن سبتة

  .ً عاما٢٥٣نحو   بعد ما استمرت، سقوط دولة بني مرین بید أوالد عمومتهم بني وطاس
اإلسالمیة  الخالفة إحیاء و ، موحدیةفة الدولة الالخفي  المرینیینفشل أسباب  لخص تت     

    :عدة أسباب بالمغرب ب
أفراد من  حیث ضم في صفوفه ،   تماسك جنسیات الجیش واألسطول المریني و عدم توحد- ١

جنسیاتهم  وكانت ،  یبیعون والئهم لمن یعطیهم أكثر، ومرتزقة أجانب ،  متخاصمةقبائل متعددة
 ، وكان لهم دور في كثیر من التمردات واالنقالبات الداخلیة ،اغلبها اسبانیة من مملكة أراغون 

   .٢ كدعمهم لتمرد األمیر عمر ابن السلطان أبو الحسن المریني في سجلماسة
 ، كما كان عند الموحدینواضحة عند المرینیین و  قویةسیاسیة ودینیة   غیاب ایدیولوجیة– ٢

 تأخر وعندما شكلوا دولةبني مرین في أصلها قبائل بدویة هدفها التوسع و الكسب ، بیلة قكون 
 .٣ الحسن المریني عهد السلطان أبيحتى ،لدیهم لفترة لیست بالقلیلة  المشروع الوحدوي ظهور

ًبالرغم مما امتازت به هذه المرحلة من وحدة المغرب مذهبیا و عقدیا على المذهب المالكي و  ً
 ذلك لم یعطیهم ّ لكن، ومحاولة السالطین المرینیین تأكید هذه الوحدة الشعبیة ،یدة األشعریة العق

ًبعدا سیاسیا كما كان عند الموحدین  نتیجة  ،ـ الذین قامت دولتهم على فكرة المهدویة و اإلمامة ـ ً
یان بالمغرب ـ كبني زقبل تأسیس الدولة  الخالف القبلي لبني مرین مع باقي قبائل بالد المغرب

 و برغم محاولة المرینیین إضفاء شرعیة على حكمهم ، ٤ًو الذي ظل طاغیا بعد ذلكاألوسط ـ 
ً من خالل الجهاد باألندلس الذي شكل عنصرا هاما لتحقیق ذلك ،وتبریر انتزاعهم الملك بالسیف  ً

ًیكن كافیا ّ لكن ذلك لم ، بوصفه الشرط الموضوعي الذي دفع بالمرینیین للتدخل باألندلس ،
 ستطع السلطان أبو الحسن وابنه أبو فلم ی،القناع شعوب المغرب بتحركاتهم و قبول حكمهم 

 و انتفضت علیهم القبائل مع أول فرصة جاءت ،عنان من بعده تثبیت توسعاتهم ببالد المغرب
   . ٥ كدلیل على فشل الدعایة المرینیة ،لهم 

 بني عبد الواد ،ّالحفصیین في إفریقیة(  هي األرض تعدد والءات المغاربة ألربع قوى على – ٣
 أضعف من هیبة هذا ما) ً و أخیرا بني مرین ، وبني األحمر بغرناطة ،في المغرب األوسط 
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 ٣٤

، بالمغرب  بینما كان الموحدین یسیطرون على كل األراضي و الجنسیات ،المرینیین وشوكتهم 
  .١ الدول األخرى ملغرب اإلسالمي أمالین الوحیدین ل الممثكانوا و

الصعید ًكانت الدولة المرینیة أقوى دول المغرب و أكثرها تطورا وحیویة على     مع ذلك ؛     
تمتعت  فقد ،سبان  و القوة التي تولت صد اإلهم للمسلمین باألندلسالخارجي بكونها الداعم األ

ًومتطور تسلیحا متنوع  تكونت من جیش ضخم ، عسكریة مهابةاقتصادیة و بقوة الدولة المرینیة 
 ربر والعربالبمن  قبائل المغرب  ضم،ومتنوع الجنسیات  فقد كان الجیش المریني كثیر العدد ،
 امتلك الجیش المریني و ، ٢ مقابل المالالذین یخدمونسبان المهرة  المرتزقة اال ومن آالف،

ًسالحا فتاكا وهو المدفع  ستعمل المدفع القاذف للنار  الجیش المریني اّ فقد ذكر ابن خلدون أن،ً
ً كذلك امتلك المرینیون أسطوال حربیا قویا ، ٣م١٢٧١/هـ٦٧٢ ةفي فتح سجلماسة سن ً ًال ا كان فع،ً

 وساهم في فرض توازنات سیاسیة وعسكریة مع الممالك اإلسبانیة ،في مضیق جبل طارق 
 وقد ،حد سواء كل الهجمات االسبانیة على سواحل المغرب و األندلس على لوتصدى بنجاح 

 الحسن المریني الذي عمل على زیادة المراكب قوته وتنظیمه في عهد السلطان أبي وصل ذروة
 وقد كان لألسطول في.   ٤  و تحصین الثغور الساحلیةالحربیة في سواحل المغرب واألندلس

وسط  عنان الدور األهم في السیطرة على سواحل المغرب األعهد السلطان أبي الحسن وابنه أبي
 حیث بلغت السفن المشاركة في تلك العملیات ما یقرب من ،  وتحقیق الوحدة المغربیة،ّو إفریقیة 

فعالیته ، و  و لكن هذا األسطول ضعف بعد تلك الفترة و تراجعت قوته. ٥ستمائة سفینة حربیة 
لمعادلة  ما غیر من ا، لم یستطع الدفاع عن سواحل المغرب أمام هجمات االسبان والبرتغالیین

   . ٦ تأثیرها  انعدم عالقات الدولة المرینیة الخارجیة وتالسیاسیة و ضعف
  من جراء غنى المغرب األقصى بالثروات الطبیعیة قوياقتصادكما تمتعت الدولة المرینیة ب      

 ،٧كذلك السلع و الحبوب و األخشاب وغیرها  )  فضة،  نحاس،حدید ( الالزمة للصناعة 
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 ، رق وخطوط التجارة العالمیة آنذاكطالمتحكم ب ستراتیجياالجغرافي الموقع الًساعدها أیضا 
و موقعه   ، ١ً و المحیط األطلسي غربا ،ً یطل على شواطىء المتوسط شماال حیث كان المغرب

 كان أهم عامل في قوة االقتصاد ،الوسط بین البحر المتوسط و جنوب الصحراء حیث الذهب 
 مرین على السیطرة على كل المدن و الطرق الواقعة بین سالطین بني و لذلك حرص ، المریني

 هذا ما یفسر سرعة فتح كل من سبتة ـ المیناء التجاري على ،المتوسط و بالد السودان الغربي 
في تجارة الذهب الوارد من بالد لمركز األهم في الجنوب امضیق جبل طارق ـ  وسجلماسة 

  . ٢ حاوالت التمرد واالنفصال فیهما لكل م و تصدى السالطین،السودان
 فة الحیاة كاي نواحي فًاوازدهار ًالدولة المرینیة رخاءفترات من تاریخ دت شه من هنا       

ان  فقد ك، الحسن المریني وابنه أبي عنان خاصة في عصري السلطان أبي وخاصة االقتصادیة
الوارد من لوسطى ، و هو الطریق بأهم طریق لتجارة الذهب في عالم العصور االمتحكم موقعها 

ینیة  له أكبر األثر على ثراء الدولة المر،فریقیاإلى شمال إجنوب الصحراء حیث بالد السودان 
وكان التجار المغاربة یعملون  ،من جراء أخذها للضرائب و االستفادة من توزیع ذلك المعدن 

الذین جاءوا تجار أوربا له من المستوردین كوسطاء بین المصدرین للذهب من بالد السودان و 
و ازدهرت التجارة الخارجیة مع أوربا  ، ٣هذه المادة انىء المغرب و مراكزه التجاریة لشراء إلى مو
تقدم الدولة المرینیة في عدة صناعات كصناعة الجلود و العطور و الصناعات  عززها ،كذلك 
 كذلك ،  كالذهب والفضة والیاقوتالمعادن الثمینة و صناعة ، كصناعة زیت الزیتون الغذائیة

  .٤الحدید و النحاس
كان لتوجه الدولة المرینیة العسكري و ارتباطها الوثیق بالحرب والقتال أثر في تقدم        

 كالمدفع ، حیث استخدم الجیش المریني أحدث أسلحة العصر في معاركه ، الصناعة العسكریة
 أصبحت المدن المرینیة تضم ورشات كبیرة لصناعة  على هذا،و المنجنیقات و العرادات وغیرها 

 ما جعل عملیة التجارة .و هذا ما تمیزت به فاس و سبتة خاصة  ،السالح و لوازم الجیش 

                                                
   جامعة،وراه  رسالة دكت،المدن التجاریة في المغرب األقصى في عصر بني مرین :  حاتم نصر حسن - ١

   . ١٩١ ص ، ٢٠٠٩ ،    المنصورة 
   و قمع السلطان أبي سعید ،م ١٢٧٤/  هـ٦٧٣ السلطان یعقوب على فتح سبتة سنة هذا ما یفسر حرص - ٢

  .     المریني لثورة سجلماسة في العقد الثالث من القرن الثامن الهجري 
  : المنوني   . ٢١١ ص ،مسالك األبصار : ي  العمر . ٤٠٧ ص ،األنیس : ابن أبي زرع . انظر          

   . ١٤٧ – ١٤٣ ص ،ورقات     
   ، ترجمة الهادي أبو لقمة ، تنقیح و زیادة روبن هالیت ،تجارة الذهب و سكان المغرب الكبیر :  بوفیل -  ٣

  . ١٩٠ - ١٨٨ ص ، ١٩٨٨ ، ٢ ط، بنغازي ،منشورات جامعة قار یونس      
   . ٥٩ – ٥٨ ص ، األنیس:  ابن أبي زرع  -  ٤



 ٣٦

 لشراء المنتوجات  قصدها التجار من كل صوبالتي ،نشطة في مراكز المغرب األقصى 
و ضربت األمن على طرق التجارة ّ أن الدولة المرینیة وفرت و شجع تلك العملیات ، ١المغربیة 

 ما انعكس ، عبر تواجد أمني دائم على خط فاس ـ السودان  ذلك،على أیدي قطاع الطرق 
 و أصبحت الدولة الوحیدة في بالد المغرب القادرة على ،  على استقرار الدولة  و تطورهاًإیجابا
  التجار الغرباءارتیاد ر كثرة   وهذا ما یفس،لتجار أوربا و العرب من السودان الذهب نقل تأمین 

  .٢  وفنادقهامدن المغرب كفاس و سبتةل
 و  شكلت ، عالقاتها مع الخارجلعلى االنفتاح السیاسي االزدهار االقتصادي انعكس ذلك        

 خارج  المریني و فعالیة التحرك العسكري،و آثاره االقتصادیة الموقع الجغرافي عدة عوامل ك
 ،  أثناء تواصلها مع اآلخرین استندت إلیها قوة للدبلوماسیة المرینیة،ندلس الحدود خاصة في األ

 على الدول والجمهوریات األوربیة التي رغبت في؛ حیث استطاعت الدولة المرینیة فرض نفسها 
دبلوماسیة رسمیة  فنشأت صالت .٣مدن المغرب األقصى إقامة عالقات تجاریة مع  و،مسالمتها 

  .العملیات التجاریة بین األطراف تسهیل   غرضهاكانبین المجالین 
 و عملیات التجارة  والبعوثمتمثلة في ال ،مع الخارج المدبرة  الرسمیة االتصاالتبفضل و 

  الدولة المرینیة أصبحت، ستقرار األوربیین في مدن المغربال  خلق المناخ المالئم و، السفارات
  و صارت،ین القادمین من عدة جهات و مجاالت بیین و السفراء السیاسیمقصد التجار األور

لیها المهاجر والطالب والعالم والالجىء والتاجر وكل من رغب في نقطة انطالق و رجوع یأوي إ
 شجعهم في ذلك ملوك بني  ، االستفادة من خیرات المغرب األقصى ومراكزه وجوامعه و مدارسه

ًك أعطى الدبلوماسیة المرینیة دافعا للتحرك  كل ذل .العلمينتاج لعلماء واإلرعایتهم ل ومرین 
        .٤ و قوة في الموقف التفاوضي ،الخارجي 

 لشاء تواصومن شعور المرینیین بأنهم أقوى دولة في بالد الغرب اإلسالمي حرصوا على إن
 عززتها المصالح ، اإلفریقیة ودولة مالي ،الممالیك في مصر سیاسي دبلوماسي قوي مع دولة 

 ر سیاسي كبیر في التاریخ ّونتج عن هذه العالقات الواسعة لدولة بني مرین تغی. ة المشترك

                                                
   ،الحرب و المجتمع بالمغرب : حمید تیتاو  .  ٤٣ ص ،زهرة اآلس في بناء مدینة فاس :  الجزنائي -  ١

   . ٢٥٧ص      
  . ت بفاس أكثر من أربعمائة فندق دق المعدة للتجار و المسافرین بلغ تذكر المصادر أن الفنا- ٢

   .٤٢٩ ص ،المسند :  ابن مرزوق  . ٥٨ ، ٥٠ ص ،األنیس المطرب : ابن أبي زرع   انظر   

٣  - Dufourcg et Dalche : histire  economigue  et socaile  de espagnw  chretienne 
au  moyen  age . Armand  colin  . paris . ١٩٧٦ . p ١٤٩ .                                                  

  ت أدبیة وحضاریة في عصر بني اتجاها(  واالنتفاع بمسألة سماع السماع متاعاال:  ابن الدراج السبتي - ٤
  .  ت  – ب ،تحقیق محمد بن شقرون   )مرین    



 ٣٧

 وتأثیر سیاسي و تجاري وثقافي ملحوظ بالنسبة لعالقاتهم ،السیاسي لمنطقة المغرب واألندلس 
     .أوربا و إفریقیا مع دول 

            :رسومها   الدبلوماسية املرينية ونظم ـ املبحث الثالث
اإلغریقیة وتعني الوثیقة ) diploma(  مشتقة من كلمة األصلمة یونانیة لالدبلوماسیة ك        

 وبمرور الزمن تطورت الكلمة بمعناها ،الرسمیة المطویة والصادرة عن الرؤساء السیاسیین 
وبتعبیر آخر هي . ١ً جوازا في عدة معان متنوعة كالمفاوضات والسیاسة الخارجیة للتستعم
  و، تسییر الشؤون الخارجیة بالوسائل السلمیة أو علم عالقات الدول ومصالح كل منهال الوسیلة

  . ٢ شاعة روح التفاهم فیما بینها والحفاظ على السلمفن التوفیق بین مصالح الشعوب و إ
 الحفاظ على ولضمان حریة التجارة بین الدول تنظیم العالقة وتوثیقها  ؛ومن مظاهرها        

 وعقد االتفاقیات ،٣سیاسي السلمي كذلك حل النزاعات عن طریق التفاهم ال، الدول مصالح رعایا
ویقابلها في العصور  .  واللجوء السیاسي،السیاسیة والتجاریة ومعاهدات الدفاع و الصلح 

حیث لم یكن للدول في العصور الوسطى سفارات دائمة و إنما  ، ٤و الوفادة الوسطى السفارة 
وتوقع االتفاقیات وتعود إلى  ،و تبحث القضایا المشتركة لطانیة  الرسالة السوفود وبعثات تؤدي

  . ٥الملك باألخبار 
من هذا المفهوم العام للعالقات الدبلوماسیة نجد أن دولة بني مرین في بالد المغرب         
 تمتعت بعالقات دبلوماسیة واسعة بحكم موقعها الجغرافيوم ١٤٦٥ ـ ١٢٦٩/ هـ ٨٦٩ ـ ٦٦٨

 فكان لها عالقات دبلوماسیة متینة ،مع الدول اإلسالمیة والمسیحیة المجاورة لها والبعیدة عنها 
 ،األحمر بغرناطة  ودولة بني ، ودولة بني عبد الواد  بتلمسان ،مع دولة بني حفص في تونس 

 ذلك وك،  القوى اإلسالمیة في الشرق وخاصة السلطنة المملوكیة و،و مع دولة مالي اإلفریقیة 

                                                
    .٤٨ ص ، ١٩٧١ ، القاهرة ،دار الفكر العربي  ،النظم الدبلوماسیة :  عز الدین قودة -  ١

  ، ٢٠٠٦ ، ١ ط، المنصورة ،یقین دار ال ،الدبلوماسیة اإلسالمیة :  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ٢ -
   . ٢٣- ٢٢ص     

    ٢٠٠٣ ، مصر ، المنصورة ،دار الكلمة  ،دور الدبلوماسیة في االتصال بین الدول :  عطیة السید فیاض -  ٣
  . ١٢ص      

  .   والسفیر هو المصلح بین القوم ، السفارة من السفر -  ٤
  . ٣٢٦ ص  ،  ١٩٩٥ ، بیروت ، دار لبنان ناشرون ، مختار الصحاح : الرازي     

  – ١٥٨ ص  ،  بیروت، دار األرقم ،) التراتیب اإلداریة( نظام الحكومة اإلسالمیة : الكتاني  محمد -  ٥
   . ٢٧ ص ،الدبلوماسیة اإلسالمیة : عبد الرحمن   . ١٦٢    
  
  



 ٣٨

 و بعض جمهوریات ،  القوى المسیحیة باسبانیا واسع مع تجاريدبلوماسيكان لها تواصل 
  . سالم و اتفاقیات تجارة وقعت بین الطرفین معاهداتنتج عنه   إیطالیا ؛

    : نعرضها فیما یلي ؛ مقومات أساسیة ونظم فنیةمرینیة على لسیة ادبلومالوقد ارتكزت ا
    :طاء و الوسانتقاء السفراءـ ١

 ویترأسها  في العصور الوسطىكانت السفارة هي وسیلة التواصل الدبلوماسي بین الدول      
 الرسائل من الملوك والقیام بالتفاوض وتنظیم سبل نقلوكانت مهمتها  ،١الرسول أو السفیر

 ،اف عقد تفاهم أو اتفاقیة أو معاهدة بین األطر وأ ، و حل المشكالت والعوائق ،التعاون بینهم 
 . ٢ بصالحیات كاملةفهو المفوض من قبل الملك الذي أرسله 

م والفطنة وسعة العل مع ،صفات عامة یجب أن تتوفر بهم كالكفاءة السیاسیة لسفراء لكان       
 ، ورجاحة العقل تمتع بقدرات علمیة وشخصیة عالیة من حسن المظهرجب أن ی وی.اإلدراك 

 و. ٣)) من الرسل أعین الملوك تسبق إلى ذوي الرواء ((  :ّن أكما یقالمحط نظر الملك ؛ ألنه 
 بالذكاء یتسمو  ، في األفعال والتصرفات  و اللباقةم والتأنيل بالحیتصف السفیرأن  یجب

 . )فهو الوجه الخارجي للدولة   (عن مرسله ألنه صورة ،٤ واألمانة ،وفصاحة اللسان 

و  ، المكانة و النسب ممن یتصف بالوجاهةأهل  من سفرائهم  مرینسالطین بنو اختار       
 المناسبة القضاة في ترأس السفارات وذلك لتحلیهم بالصفات  فقد استعملوا،و النباهة  ،الشجاعة 

عن  ًسفیراعدة مرات  اسحاق ابراهیم التسولي التازي فاستعمل ؛ وهذا ما اتصف به القاضي أبي
 بغیر إقامة حتى أتعبه السفر سفیر دائمتى أصبح  ح،إلى غرناطة   المرینيالسلطان أبي الحسن
    .٥ و أخذ منه كل حیاته

                                                
    . و هو المرسل لإلصالح بین القوم ، من اإلرسال والتسلیط والتوجیه   الرسول- ١

 .  ٢٨١ ص ، ١١ج  ، ١٩٩٠  ، ١ ط، بیروت ، دار صادر ،لسان العرب : ابن منظور      
   ص، ١٩٩٥ ، ١ ط، بیروت ، مؤسسة الرسالة ،للدولة اإلسالمیة العالقات الخارجیة :  سعید المهیري -  ٢

    ٣١٨ .  ٢٩٠ .  
  .الوجه الحسن : واء ِ الر- ٣
    ، دار الكتاب الجدید ، تحقیق صالح الدین المنجد ،لح للسفارة رسل الملوك ومن یص: ابن الفراء      

   . ٤٧ ص ، ١٩٧٢  ،بیروت      
   ،دار بو سالمة للنشر  ،  تقدیم عبد الرحمن عون،واسطة السلوك في سیاسة الملوك  : ي أبو حمو الزیان- ٤

   .   ١٦٠ – ١٥٣ص   ،     تونس 
   دار اآلفاق الجدیدة )فیمن یستحق القضا و الفتیاالمرقبة العلیا ( ندلس تاریخ قضاة األ: ُ أبو الحسن النباهي - ٥

   . ١٣٦ ص  ، ١٩٨٣ ، ٥ ط،    بیروت 
  
  



 ٣٩

 وقاضي أبو القاسم محمد بن یحیى البرجي  المرینيطان أبي عنانل كاتب السكما كان        
ستعمل ُا وكذلك ، ١ إلى سالطین مصر وملوك قشتالة  المغربيیترأس الوفد الدبلوماسي ،العسكر 

إلى ًسفیرا )  م١٣١٨/ هـ٧١٩ت علي بن محمد الزرویلي  (لصغیر  الحسن االقاضي أبي
هذه للما امتاز به من صفات األهلیة ؛   المریني الربیع سلیمانغرناطة في عهد السلطان أبي

     .  ٢الوظیفة 
طان أبي لًسفیرا للس ،  علي حسین بن یحیى الحسني ابن قاضي الجماعة الشریف أبوعمل و

وكذلك  .٣ في التفاوض  لما عرف من حنكته وخبرته،  االسبانیةأراغونكة ممل المریني إلى عنان
ًفإن الفقیه ابن مرزوق ذهب سفیرا من قبل السلطان نفسه إلى مملكة قشتالة للتفاوض في 

  .٤موضوع األسرى المسلمین عندهم 
 في استعمل السلطان أبو عنان العالم محمد بن محمد بن أبي بكر القرشيفي هذا المضمار ؛ و

 قريوكذك قاضي الجماعة أبو عبد اهللا محمد الم.  ٥م ١٣٥٦/ هـ٧٥٥سفارة إلى غرناطة سنة 
دور ب موظفي الدیوان السلطاني قام بعضو  . ١٣٥٧٦/ هـ٧٥٧ًسفیرا من قبله إلى غرناطة سنة 

عبداهللا بن أبي مدین   بن عبد الحق وقاضي فاس كاتب السلطان یعقوبفقد كان ،السفراء 
                                                

   ٢ ط، القاهرة ، مكتبة الخانجي،د عبد اهللا عنان تحقیق محم ،خبار غرناطة أاإلحاطة في :  ابن الخطیب - ١
ًن خلدون و رحلته غربا وشرقا بابالتعریف :  ابن خلدون   . ٢٩٣ ص ، ٢ج ، ١٩٧٣ ،        تحقیق محمد ،ً

     :  أمل ربیع سلیمان   . ٢٤٨ ص ، ٢٠٠٩ ، القاهرة ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ،      بن تاویت الطنجي
  ، كلیة اآلداب ، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستیر ، األندلسیون في المغرب األقصى في عصر بني مرین    

   . ٢٢٣ ص ، ٢٠٠٨    
   دار الكتب العلمیة ، تحقیق مأمون الجنان،علماء المذهب  في معرفة أعیان الدیباج المذهب:  ابن فرحون - ٢

   تحقیق عبد ،ة بني مرین ــروضة النسرین في دول: ابن األحمر  . ٩٣ ص ، ٢ ج، ١٩٩٦ ، بیروت    
   .٢٣ ص ١٩٦٢ ، الرباط ، المطبعة الملكیة ،منصورالوهاب بن    

   ، و إفاضة قداح اآلداب في الحركة السعیدة إلى القسنطینة والزاب فیض العباب:  النمیري  ابن الحاج- ٣
   . ١٨٩ – ١٨٨ ص ، ١٩٩٠ ، ١ ط، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي ،    تحقیق محمد ابن شقرون 

   تنقل في ، وخطیب  فقیه وعالم،أبو عبداهللا محمد بن أحمد من عائلة علم وجاه بتلمسان :  ابن مرزوق - ٤
  التحق بخدمة السلطان أبو الحسن وابنه أبو عنان ثم أخاه و  ، مة سالطین تلمسان وغرناطة و فاس خد   
ً وزیرا وكاتبا بالبالط المریني ،السلطان أبو سالم     ً و ألف كتابا ف،ً    بعنواني سیرة السلطان أبو الحسن ـّ

   . هـ ٧٨١ثم رحل إلى القاهرة وتوفي هناك  سنة )  أبو الحسن  المسند الصحیح الحسن في مآثر موالنا   (
  البستان في ذكر األولیاء والعلماء من : ابن مریم  . ٢٩ – ٢٢ ص ،المسند :  ابن مرزوق .انظر           

   . ١٨٨ – ١٨٣ ص ، ١٩٠٨ ، الجزائر ، المطبعة الثعالبیة ، تحقیق محمد بن أبي شنب ،تلمسان     
   القاهرة   ،مكتبة الثقافة الدینیة  ،تحقیق محمد كمال شبانة ،كناسة الدكان بعد انتقال السكان : طیب  ابن الخ- ٥

   . ١٥٤ص   ، ٢٠٠٣ ، ١     ط
   . ٤٠١ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ٦



 ٤٠

أبو حتى عهد السلطان الخارجیة  یقوم بمهمة السفارة )ختم السلطان ( وصاحب العالمة العثماني
    .١سلیمان الربیع 

كما فعل  ، یستخدمون سفیر یتقن اللغة االسبانیة  ،ٕواذا كانت وجهة السفارة لعواصم اسبانیا 
 أبو العباس ه الفقی و الترجمان، ٢ السفیر عبد الحق الترجمانعندما أرسلوا  مرین سالطین بني

 و  إلى قشتالة) بترجمان الخالفة (  و السفیر عمر بن العجوز المعروف ،بن الكماد محمد 
   .٣أراغون 
ًأحیانا المتواجدة في المغرب تقوم ) المرتزقة المأجورین ( كانت الجالیة العسكریة االسبانیة       
  ،عرفون ممالكهم ویجیدون لغتها  كونهم اسبان ی، أراغون وساطة و السفارة  بین فاس وبدور ال

الذي ) برناط شجین( ن في الجیش المغربي كما حصل عندما قام بهذا الدور قائد المرتزقة اإلسبا
 و تنقل في عدة سفارات إلى برشلونة للتفاهم مع ،كان یعتبر سفیر دائم لمملكة أراغون بفاس 

 ة المغربیة في مطلع القرن الثامنوعقد اتفاقیات وتحالفات كان لها دور في السیاس ،بالطها 
  .٤ الرابع عشر المیالدي/ الهجري 
 المؤرخ  شغل فقد، المرینیة دور في السفارة السیاسیةبن بالمغرب لعلماء والمؤرخوا  ساهم       

 سنة ولة المرینیة وسلطنة غرناطة إلى مملكة قشتالة مهمة سفیر مشترك للدالشهیر ابن خلدون
ًكان ابن بطوطة الرحالة سفیرا غیر رسمي للدولة المرینیة إلى ممالك  و، ٥م١٣٦٤/  هـ٧٦٥

                                                
   . ٤٩٤ ص ،األنیس المطرب : رع ز ابن أبي - ١
   . ٦٣ ص ، ٣ ج،االستقصا في أخبار دول المغرب األقصى :  السالوي - ٢
  عبد . ٢٩٨ ص ، ١ ج،الدیباج المذهب :  ابن فرحون  . ٣٥٠ ص ،فیض العباب :  ابن الحاج النمیري - ٣
   ص، ٧ ج، المملكة المغربیة ، المحمدیة ، مطبعة فضالة ،التاریخ الدبلوماسي للمغرب :  الهادي التازي    

    ١٦٣ .   
٤ -    ، M.A . A largon ,  y . R Linares : Los Documentos Arabs Diplomaticos del 

Archivo de le corona de Aragon . Maddrid . ١٩٤٠ , Nuors ٨٠ .                      

                               
   ، ندوة بالد المغرب وعالقتها بالمشرق ،عناصر المرتزقة في الجیوش المغربیة :     رضوان البارودي 

  م بنو مرین بالمغرب وعالقته: عمر سعیدان .  .٢٥٣ ص ، ١٩٩٧ ، القاهرة ، المؤرخین العرب     اتحاد
   . ١١٨ ص  ، ٢٠٠٣ ، تونس ، سوسة ،ات سعیدان منشور ،باسبانیا الكطالنیة     

  ،سكندریة  منشورات مكتبة اإل،لدون في رحلتهابن خ: خالد عزب   .  ٨٥ ص  ،التعریف :  ابن خلدون - ٥
   .٤٠ ص ،  ٢٠٠٦     

  



 ٤١

 فربما استخدمته الدولة كسفیر ،ي  كما نفهم من لقاءه مع سلطان مال،جنوب الصحراء السودان 
ً سیاسیا و حضاریا  المجاورةأوضاع الممالكتحري لاستطالعي  ً١.    

وجهاء القبائل  أنهم كانوا یعتمدون على ؛ومن أسالیب التواصل الدبلوماسي لدولة بني مرین 
ً فمثال  كان زعیم قبیلة سوید العربیة المسمى ، المسلمین في مراسلة الملوك ،المقربین منهم 

 الحسن المریني ومستشاره وسفیره إلى ممالك  سوید من المقربین من السلطان أبيعریف بن
 العدائیة للدولة المرینیة مع دولة  وكان له دور بارز في رسم السیاسة،غرناطة وتونس ومصر 

  .   ٢في تلمسان  بسبب العداوة بین قبیلته وبالط تلمسان زیان بني 
 المغرب إلى الحجاز عندما تكون  وعلماء وفد من صلحاءبعثوكان السلطان یوسف بن یعقوب  

ً مصحفا مكلال بالجوهر و الیاقوت هدیة إلى الكعبة  وحملهم،السفارة ألغراض دینیة   . ٣المشرفة ً
 عالء الدین  الوزیریترأسهالمصر للملك الناصر محمد بن قالوون في وكانت سفارة المغرب 

    .٤ بن یعقوب عهد السلطان یوسفآیدغدي الشهرزوري

                                                
   المجالس العلمیة السلطانیة على : آسیة الهاشمي البلعیثي  . ٦٢٢ - ٦٠٨ ص ،الرحلة :  ابن بطوطة -  ١

   . ١٨٤ ص ، ١ ج، ١٩٩٦ ، الرباط ،وزارة األوقاف  منشورات ، ١ جعهد الدولة العلویة الشریفة     
  أثر القبائل العربیة في الحیاة: د مصطفى أبو ضیف أحم . ٧٠٨ ص ، ٧ ج ،العبر : ابن خلدون ـ  ٢

  .٨٠ ص ، ١٩٨٣ ، الدار البیضاء ،دار النشر المغربیة ، المغربیة خالل عصري الموحدین وبني مرین    
   . ٥١٢ ص ،األنیس المطرب :  ابن أبي زرع - ٣
  ًا ًآیدغدي الشهرزوري ؛ أمیر و عالم كردي انتقل من مصر إلى المغرب و أصبح وزیرا ومستشار - ٤

  .ً و سفیرا عنه إلى القاهرة      للسلطان  یوسف المریني
   یــصلحون  مــن بالدهــم یفتقــدون ألعــالم و رجــال كــانواهــذا مــا یعنــي أن ســالطین بنــي مــرین بطبیعــتهم البدویــة 

 وكــان ســالطین بنــي مــرین ، ألن دولــتهم كانــت تنتقــل مــن طــور القبیلــة إلــى الدولــة المنظمــة ،للتمثیــل الخــارجي 
 یمثلـونهم أمـام  مـن خـارج المغـرب أكفـاء  فكانوا بحاجة لسفراء وعلماء،ًبون تدریجیا أسالیب السیاسة والحكم یكتس

 على بالطهم من علماء وسفراء في السفارات الخارجیة بهدف إقامة در لذا نجدهم یستغلون كل وا، الدول األخرى
وهـذا مـا . لة المرینیة في الخـارج والتعریـف بهـا  كعملیة إلظهار الدو،صالت منظمة ورسمیة مع الدول الخارجیة 

 وسیف الدین قلیج األمیر المملوكي الذي جاء ،  كسفیر إلى القاهرةحصل عندما استعملوا األمیر السابق آیدغدي
 و ،همة السفارة إلى ممالك اسـبانیا ًسفیرا عن السلطان المملوكي إلى فاس والتقى بالسلطان یعقوب الذي كلفه بم

في ذلـك أن المـسلمین فـي العـصور الوسـطى كـانوا ینظـرون لـبالد اإلسـالم نظـرة موحـدة رغـم تعـدد الـدول ساعدهم 
  . وكانوا یتنقلون بن المدن اإلسالمیة كأنهم ضمن دولة واحدة ،والحكومات 

ة   الهیئ، تحقیق محمد محمد أمین ،تذكرة النبیه في أیام المنصور وبنیه : بن حبیب ا . انظر          
 ، دار الطباعة المصریة ،سكردان السلطان : ابن حجلة  . ٢٦٣ ص ، ١ ج، ١٩٧٦ ،مصریة العامة للكتابال

 دائرة المعارف ،الكامنة في أعیان المائة الثامنة  الدرر الكامنة:   ابن حجر  .٥٨ ص ،هـ١٢٨٨ ،القاهرة 
   . ٥٠٧ ص ، ١ ج، ١٩٧٢ ، حیدر أباد ،العثمانیة 

 



 ٤٢

و  فنجد منهم رؤساء سفارات ،كان للیهود دور في الدبلوماسیة في الدولة المرینیة كذلك         
 حیث كان ،وخاصة برشلونة ئل بین فاس و عواصم القوى االسبانیة نقلوا الرسا  تجاریین وسطاء

ً وتحقیقا لمصالحهم ،للیهود وجود قوي وامتیازات تجاریة كبیرة في كل من اسبانیا والمغرب 
 من ذلك ،  تجاریةصلح أو اتفاقیةعقد  رغبة في  تنقلوا بین المغرب وأراغون، ١التجاریة والمالیة 

راغوني لة من السلطان یوسف إلى الملك األحاق الیهودي الذي حمل رسا قام بها اسالمهمة التي
  إلى نفس الملك یهودیان من فاس مبعوثینرحل  كما  ، م ١٢٩٤/ هـ٦٩٤  خایمي الثاني عام 

 /هـ٧٠٩ ً انتقل الیهودي سلیمان مبعوثا من ملك أراغون خایمي الثانيًو أیضا ، العام ذاته في ،
 لترتیب المساعدة البحریة األراغونیة للمرینیین في حصار لربیع سلیمان ايأب إلى السلطان ١٣٠٩

 و قد طالب الملك األراغوني بعض الموظفین ، سبتة التي كان قد استولى علیها ابن األحمر
 جالیة یهودیة ال بأس بها في البالط وجدت حیث رقاصة ـالیهود الكبار بفاس مثل خلیفة بن 

 ، عملوا كمستشارین للسالطین ،  بني مریننمقربة من سالطی ،قاصة رمن بیت  . المریني
   . ٣ نجاح مهمتهإاواألراغونیة  ـ بمساعدة السفارة ٢وكانوا فاعلین في السیاسة الداخلیة 

 في عقد اتفاقیة  لشراء أراغون الحبوب من ً دوراة الیهودیة في البالط المرینيلعبت الجالیكما 
الحبوب  م والتي كان من بنودها بیع المرینیین ١٣٠٩ /هـ٧٠٩ الدولة المرینیة وفق معاهدة فاس

ًراغون بكمیة ثالثة آالف صحفة من الحبوب وغالبا ما قام الوسطاء الیهود بتوصیل الكمیة إلى أل
  . ٤راغون  أ

ول سیاسیات وعالقات الدربط  في ًا خطیرًدورا ،یهودیة الدبلوماسیة لثنائیة الل كانومن هنا        
 للحصول على ، هدفت لتنشیط التجارة بینهما ،مي واسبانیا السفیما بینها في منطقة الغرب اإل

لكن في عصر الضعف وسیطرة . الفوائد المالیة و األرباح جراء عملهم كوسطاء بین األطراف 

                                                
١٩٦٦    - ١ , p١٤١ ., Ch. Dufuoreg : L . Espagne Catalane Et Le Maghrib , Paris   

                                                    
   و عهد ، و قاموا بدسائس ومؤامرات  عهد السلطان یوسف بن یعقوب ،عمل الیهود في البالط المریني - ٢

   ثقلوا الناس أ ف، وكذلك عملوا كجباة للضرائب ،تشرید  مما عرضهم للقتل وال،السلطان أبو الربیع سلیمان    
  بني  مرین أبو سعید عبد ي عهد  آخر سالطین ـ ف،عارمة  استأصلتهم شعبیة  فقامت علیهم ثورة ،بها    
  .  بسقوط الدولة المرینیة  الثورة انتهت و ،م ١٤٦٥/هـ٨٦٩ الحق سنة   
  . ١٠٠ ص ، ٤ ج ،االستقصا :  السالوي   .٣١٦ ص ، ٧ ج،العبر :  خلدون ابن.  انظر   
   المملكة ، وجدة ،مطبعة شمس  ،طالالت على تاریخ المغرب خالل العصر المریني إ: مصطفى نشاط  -  ٣

   .٦٦- ٦٥ ص ، ٢٠٠٣ ، ١ ط،المغربیة     
  . ٦٦ ص ، المرجع نفسه  - ٤



 ٤٣

 وكثرت السعایات والدسائس بین الوزراء  ، فساد في البالط المرینى ساد ال، على الحكمالوزراء
و انعدام التواصل السیاسي  ،مي ل ضعف المستوى الع فساد سیاسي ووالحجاب مما أدى إلى
  .  ١  على المستوى الخارجي

    : بروتوكول استقبال السفارة  ـ ٢
 ویشیر ، للسلطات الوافد علیها  )أوراق اعتماد( شخصیة لیقدم السفیر نفسه و أوراقه ا       

( ًكان متبعا منذ أواخر القرن الرابع الهجري من حمل الرسول ألوراق سماها   إلى ماالقلقشندي
تحمل اسمه ولقبه والجهة التي یقصدها وكافة معلوماته الشخصیة حتى یسهل له ) التذكرة 

تستقبل السفارة بكل رحابة   أندبلوماسیةلومن أساس ا. ٢المرور واالنتقال دون أي متاعب 
ًاستقباال شعبیا أحیانا ورسمیا ً ً  اشیته بأحسن مظهر ویحضر الترجمان إذا ویكون السلطان وح،ً

 . ٣ مكان یلیق بهم في دار أو فندق یلیق بهمنزالهم بإ ثم ،سفارة أجنبیة لكانت ا

رقى والترف بعد أن بمظاهر ال ، ثم أخذوا وقد اتسم بالط المرینیین فى بدایة عهدهم بالبداوة 
احتفاالت المرینیین، وتعددت بها مظاهر  استقرت لهم أوضاع البالد، وثبتت أركانها وتنوعت

 فقد كانت المجالس ، وتودیعها احتفال خاص یلیق بالدولة األبهة والعظمة وكان الستقبال الوفود
الذین تنطبق  ٤  األمناءوموظفي الدیوان مفكرین و العلماءل كبار اطانیة المرینیة ینتظم بهالالس

 ویحظون بتكریم السالطین  ٥ علیهم الشروط العامة للسفراء والمبعوثین كالعلم واألمانة و الخبرة
     .٦  وفود السفارات الخارجیةطان عندلویجلسون ببالط السو 

 حترام السفراء وتأمین حمایتهم وصیانة حریتهم وحاجاتهم الشخصیة بمااومن مظاهر الدبلوماسیة 
ة كما هو مشهور عن جمیع الدول بضمانة من رأس الدول) الحصانة الدبلوماسیة ( یسمى 

ً وهذا ما التزم به المرینیون باإلضافة إلى استقبال الوفود والسفارات شعبیا  ، ٧ ًسالمیة تاریخیااإل
                                                

  مجلة تجدید  ،لس في القرن الثامن الهجري ندالسیاسیة باألنافذة على الحیاة اإلداریة و:  الحبیب الهیلة - ١
  .  ٤٠ – ٣٩ص  ، ٢٠٠٦ ، تونس ، بیت الحكمة ،یة الدراسات األندلس    

   . ٨٤ ص ، ١٣  ج، صبح األعشى - ٢
  . ١٤٤ – ١٣٦ ص ،الدبلوماسیة اإلسالمیة :  عبد الرحمن - ٣
    ٢٠٠٥ ، المصریة العامة للكتاب ئةالهی  ، ترجمة عبد الرحمن حمیدة ،فریقیا إوصف :  الحسن الوزان -  ٤

 .٢٨٨ص     
   الهیئة ، تحقیق أحمد سالم ،الجواهر المضیئة في بیان اآلداب السلطانیة :  عبد الرؤوف المناوي - ٥

  .٢٦١  ص ٢٠٠٨ ، ١ ط، العامة للكتاب  المصریة     
  بلغة األمنیة ومقصد:  مجهول .  انظر ؛ عن تكریم العلماء في بالط السلطان أبو الحسن وحفاوته بهم - ٦

   ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ،وطبیب   اللبیب فیمن كان بسبتة في الدولة المرینیة من مدرس و أستاذ    
  .٢٤ ص ، ١٩٨٤ ، الرباط ،المطبعة الملكیة     

   لة  الرسل معام: محمد الرویفي  . ٢٢٤ ص ،العالقات الخارجیة للدولة اإلسالمیة  :  سعید المهیري - ٧



 ٤٤

فریقیة  اإل مالي مملكة الناس الستقبال سفارةُ  فمثال احتشد، قبل االستقبال الرسمي في البالط
 الوفد وهدایاه العظیمة في ا وشاهدوعهد السلطان أبي سالم المریني  م١٣٦٠/  هـ٧٦٢سنة 

   .  ١ موكب فخماستعراض 
  المسلمین السفراءمع التزام ،وعقیدته  الشخصیة  حریة السفیر احترامكان على الدولةو        

یحظون لقوانین الدولة  واحترام ،عدم مخالفتها و   سالمیةبالشریعة اإلسالمیة في العواصم اإل
 وهذا ،یتعرضون للعقاب والمحاكمة وعند مخالفتهم قوانین الدولة و دستورها  ، ٢ بكامل الرعایة

 فأقام القاضي أبو الحسن  ،ًا وجد سكرانعندما  م١٣١٠/ هـ٧١٠ سنة حدث مع السفیر الغرناطي
إال  ،ب من ذلك ونكل بالقاضي  فغضب وزیر السلطان رحو بن یعقو،الصغیر علیه الحد وجلده 

   .٣ أید القاضي في هذه المسألة و عزل الوزیر المرینيأن السلطان أبي الربیع سلیمان
                            : المراسالت الدبلوماسیةنظم    ـ٣

ي  قامت علیه الدبلوماسیة ففتعتبر أهم ركیزة) السلطانیة ( ا عن الرسائل الدبلوماسیةّأم         
 أو الكتابةتسمى دیوان اإلنشاء تعنى بها  و مؤسسة خاصة ، لها نظامها  فكان ،  الدولة المرینیة

فقد كان رئیس هذا الدیوان  ، ویأتي باألهمیة بعد منصب الوزیر ، هذا الدیوان رئیس  و كان ،٤
ناحیة  وكان یتمتع بمزایا استثنائیة من ، و مرافق دائم له ،من خواص السلطان الموثوقین 

رسالها و إ ومهمة هذا الدیوان القیام بالمراسالت الرسمیة مع تسجیل تاریخ ،المرتبات والسلطات 
  وترجمة الرسائل األجنبیة، و االهتمام بتحریر السجالت والصكوك ، وصولها و األجوبة علیه

   .  ٥ ومهرها بالعالمة السلطانیة، الواردة
ن اتصف مم.  ٦ العربیة والفقه اللغةكبار علماء  الهتاروا هتم المرینیون بهذه النظم واخا       

األسلوب في   القدرة على  انتقاء األلفاظ و حسن اختیار و،سعة المعرفة  و والبالغة بالعلم
                                                                                                                                       

  . ٤٥ ص ، ٩ السنة ،  ٢ العدد ، الرباط ،  وزارة األوقاف المغربیة ،مجلة دعوة الحق  ، والسفراء في اإلسالم 
   تاریخ المغرب اإلسالمي في العصر ،محمد عیسى الحریري  .  ٤١١ ص ،  ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ١

   . ٣٣٢ ص ،المریني      
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  في المغرب األقصى في عصر بني القضاء :  قمر حسین علي    .٣١٨ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ٣
  . ٧٧ ص ،٢٠٠٨ ، جامعة القاهرة ،ة اآلداب ی كل، قسم التاریخ ، رسالة ماجستیر ،مرین     
  . ٢٤٧ ص ،المسند  :  ابن مرزوق- ٤
  نظم الحكم واإلدارة في دولة: صالح محمد فیاض أبو دیاك   . ٣٧٦ - ٣٧٤ ص ، المصدر نفسه - ٥

   ١٩٧٧ ، إشراف أحمد مختار العبادي ، جامعة اإلسكندریة ، كلیة اآلداب ،رسالة ماجستیر  ،مرین   بني    
   . ٧١  -  ٧٠ ص    

      ، المـؤتمر الـدولي الرابــع للحـضارة األندلــسیة ،بلوماسـیة فــي النثـر األندلــسي الرسـالة الد:  الربعـي بـن ســالمة - ٦
  .  ١١٥ص  ، ١٩٩٨ ،جامعة القاهرة 



 ٤٥

أسالیب التواصل والمفاوضة أهم د من  فإنها تع،انیة لتؤدي غرضها بأكمل صورة طالرسائل السل
   .١مع الدول األخرى 

 ثم ذكر السلطان المرسل ،ة السلطانیة المرینیة تبدأ ككل الرسائل اإلسالمیة بالبسملة كانت الرسال
نستطیع التعرف على الرسائل و ، ثم سرد الموضوع الخاص بالمراسلة ، وجهة اإلرسال ،وألقابه 

 خالل دراسة الرسائل من ،شكلها الخاص  و،المرینیین السیاسیة الصادرة من السالطین 
الخطیب في لسان الدین بن  التي حفظها الوزیر الغرناطيًمثال بین المغرب وغرناطة الدبلوماسیة 

 الذي ) ونجعة المنتاب  وكتاب ریحانة الكتابـ بعد انتقال السكان كناسة الدكان(: كتابیه 
 ومن خالل الرسائل المتبادلة ، ضمنهما كثیر من الوثائق و المراسالت الدبلوماسیة بین الطرفین

 الرسالة الدبلوماسیة ّنجد أن ف.٢ التي حفظها القلقشندي،ین بني مرین و الممالیك بین سالط
ذ كان ذلك إ لتعبر عن ثقافة وحضارة مرسلیها ،رفیع  و ٍكتبت بأسلوب لغوي و أدبي راق ،حینها 

 واسم ،بالبسملة  فهي تبدأ ،ًجزءا من السیاسة الخارجیة للدول في العصور الوسطى و مراسیمها 
باإلطراء والثناء باأللقاب الرفیعة ثم . الحق  ان المریني ونسبه إلى جدهم األمیر عبدالسلط

 ثم تشیر إلى المكان الذي صدرت منه ، والسلطان الباعث ،السلطان المخاطب ب المختصة
 ویسرد فیه الوقائع .  ثم یكون موضوع الرسالة الذي یشرح فیه األغراض والمطالب ،٣الرسالة 

ًا عن مراكزهم ّ یشیر إلى رؤساء السفارة الحاملین للرسالة  مجلیبعد ذلك ،راد شرحها واألحوال الم
 ثم تختم الرسالة بخاتم ،السیاسیة والعلمیة الرفیعة لیضفي الشرعیة والمصداقیة على السفارة 

لسلطان بعالمة ا الكاتب یختمهاو  ، ٤نهایة الرسالة  لها  مخصصالسلطان بمحاذاة التاریخ ال
 الذي كان من أقرب )صاحب العالمة (   التي كانت منوطة بصاحب الختم السلطاني، ینيالمر

ً و یحمل معه دائما الختم السلطاني لمهر المراسیم والرسائل ، الناس للسلطان في إقامته وسفره
بخط تكتب كانت  و، ٥))تب هذا بالتاریخ المؤرخ به ُك (( و الختم المریني هو عبارة ،الرسمیة 

                                                
   المعهد الجامعي للبحث ،الرموز السریة في المراسالت المغربیة عبر التاریخ :  عبد الهادي التازي - ١

  . ٣٤ ص  ، ١٩٩٢ ، الرباط  ،العلمي      
   . ٣٧٧ ص ، ١٣ ج، ١٠٨ – ٩٦ ص ، ٨ج ،عشى  صبح األ-  ٢

   ) . ١٥(     انظر نموذج عن تلك الرسائل ملحق رقم 
   دار الكتب، تحقیق محمد حسین شمس الدین ،التعریف بالمصطلح الشریف :  ابن فضل اهللا العمري - ٣

  . ٤٠ – ٣٩ ص ، ١٩٨٨ ، ١ ط، بیروت ، العلمیة    
  التواصل الدبلوماسي بین األندلس: رابح عبد اهللا المغراوي .  ما بعدها  و١٠٠ ص ، انظر كناسة الدكان - ٤

   . ٩٥  ص ، النصریة والمغرب المریني    
  . ٨٤ ص ،ورقات : المنوني  . ٣٠٢ ص ، ٥ ج، ألعشىصبح ا:  القلقشندي - ٥



 ٤٦

تكتب بنوع خاص   و، بیده أصبح السلطان یكتبها الحسن السلطان أبي  منذ عهد لكن، تبالكا
  . ١من األقالم ذات الخطوط العریضة 

 ٢في المغرب كبار علماء األدب و البالغة ،في البالط المرینى  لقد انتظم لهذه الوظیفة        
 عبد اهللا اهللا القاضي  أبو عبد فقیهال؛  ومن أشهر كتاب الرسائل السلطانیة بالدیوان المریني ،

 عدة رسائل إلى له وكتب ،  بن یعقوب كان یتولى الكتابة عهد السلطان یوسف ،محمد المغیلي  
              .٣راغونأملوك 
 ن عبد المهیمن الحضرمي محمد بأبيتطور نظام المراسالت السلطانیة في عهد الكاتب        

بأنه إمام المحدثین والنحاة ؛ وصفه ابن خلدون . الكبار في زمانه من فقهاء المغرب یعد  الذي ،
  سعید في عهد أبي،حب خاتم السلطان رئیس الكتاب وكاتب السر وصاك  عمل،بالمغرب 

 .٤نشاء والترسل على یدیه  المریني فارتقت صناعة اإلن أبي الحسنا المریني وابنه السلطعثمان
ّ العالمة ابن ،كذلك اشتغل في هذه النظم   .٥ون جوك أرا عدة رسائل دبلوماسیة إلى ملو صاغ

  ،اللغة واألدب في وهو من كبار علماء عصره ) أبو اسحاق ابراهیم الغرناطي (الحاج النمیري 
كان بدیوان غرناطة ثم انتقل لفاس وخدم في دیوان اإلنشاء في عهد السلطان أبي الحسن 

وكتب عنه عدة رسائل  ،تحركاته في بالد المغرب  عنان في و رافق السلطان أبي . ٦المریني
ّو الذي وضع كتابا خاصا ضمنه ـوه ، ٧ًأمینا  لسره  ًسلطانیة دبلوماسیة  للملوك بكونه كاتبا و ً ً

                .٨) فیض العباب ( تحركات السلطان المذكور والمسمى 

                                                
   ص،ورقات : المنوني  . ٢٠ص : التعریف : ابن خلدون  . ٢١٩ ص ،مسالك اأبصار : العمري  - ١

    ٥٦٩ .  
  .   د، اإلسكندریة ،مؤسسة شباب الجامعة  ،دراسات في تاریخ المغرب و األندلس :  أحمد مختار العبادي - ٢

  . ٢١٩ . ٢١٧  ص ،     ت 
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    ٨٥.    
  . ١٦ ص ، ٣ج: الغرب اإلسالمي : عزاوي  .  ٢٠ ص  ،التعریف :  ابن خلدون - ٥
  . ١٨  ص ، مذكراته:  ابن الحاج النمیري - ٦
    ، تحقیق احسان عباس ،نة الكتیبة الكامنة فیمن لقیناه باألندلس من شعراء المائة الثام: ابن الخطیب  - ٧

  .١٠ ص ، ٣ ج،الغرب اإلسالمي : أحمد عزاوي  . ٢٦٠ ص ،١٩٦٣ ، بیروت ،دار الثقافة      
 تحقیق  ،و إفاضة قداح اآلداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب  فیض العباب:  ابن الحاج النمیري - ٨

  . ٥٤ ص ، ١٩٩٠ ، ١ط ، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي ،محمد ابن شقرون 



 ٤٧

 أبو القاسم عبد اهللا بن یوسف بن  األدیب؛ كتاب الرسائل الدیوانیة المرینیة ًكان أیضا من     
 السلطان أبي الحسن عهد  فيالذي شغل منصب الكتابة وخطة العالمة ، ١رضوان المالقي

غرب في براعة خطه وصفه ابن خلدون بأنه من مفاخر الم.  أبي سالمو المریني و أبي عنان 
ًكان مختصا بعلوم  ، ٢ان والبالغة في الترسیل عن السلط،جادته في فقه الوثائق ٕ وا،وكثرة علمه 

حول نظم السیاسة و ) الشهب الالمعة في السیاسة النافعة ( وضع كتاب ف ،اإلدارة العامة 
   . ٣المریني ابراهیم بأمر من السلطان أبي سالم أحكامها 
 ) في جامع غرناطةاألدیب والخطیب( بن جزي أبو القاسم دیب األندلسي أبو عبداهللا األ وكذلك 

 انتهى به المقام في فاس في خدمة ،م ١٣٥٥/هـ٧٥٥ سنة إلى فاس غرناطة ل ًسفیرا الذي كان ٤
 بعد الذي أمالها علیه   وهو الذي صاغ ونسق رحلة ابن بطوطة .٥ نشاءبدیوان اإلسالطینها 

   .٦عودته 
 ثم كاتب ، المؤرخ الشهیر عبد الرحمن ابن خلدون خطة العالمة للسلطان أبي عنان شغلكذلك  

  وقد نهج ابن خلدون ، م١٣٥٨/ هـ٧٦٠براهیم سنة اإلنشاء ألخیه السلطان أبي سالم إالسر و
في و استعملني أبو سالم  ((: طریقة جدیدة في الكتابة تحرر فیها من قیود السجع  حسب قوله 

 ، وكان أكثرها یصدر عني بالكالم المرسل ،نشاء لمخاطبته  واإل،الترسیل عنه  كتابة سره و
 وخفاء العالي منها ،سجاع لضعف انتحالها كني أحد ممن ینتحل الكتابة في األردون أن یشا

ك ل ذكتابات أغلب حیث كانت . ٧)) مئذ فانفردت به یو، بخالف المرسل ،س على أكثر النا
  . ر بأسلوب السجع والتنمیق الجمیل العص
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      : العالقات الدبلوماسية مع املمالك اإلسبانية  :املبحث األول 
   :الممالك اإلسبانیة وجغرافیتها  – ًأوال 

بینما كانت  ، الشمالي الغربي للجزیرة االسبانیةكانت قشتالة تستحوذ على الجزء            
 ،لقشتالة ملكة البرتغال التي رفضت الخضوع  وم، الشرقي منها راغون في الجزء الشماليأ

مملكة غرناطة انحصرت و  ،بي من األندلس على ساحل المحیط تمركزت في الجزء الغر
  .  ١اإلسالمیة في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزیرة 

انیا بدعم من راغون بحروب االسترداد التي شنتها اسب   ارتبط نشوء مملكتي قشتالة و أ       
 وبعد سقوط الخالفة األمویة ،ندلس  ضد المسلمین في األ ـ لةعلى فترات طویـ وربا والبابویة أ

غاثات إ األندلس صمدت بفعل ّ ولكن،ندلس ضعفت شوكة المسلمین وتفرقت ممالكهم باأل
یمة  االسبان وعقب هزإال أن ،وقوفهم في وجه االسبان بقوة  المرابطین ثم الموحدین لها و
ى المدن األندلسیة الواحدة تلو ل یسیطرون عبدأوا١٢١٢/  هـ٦٠٩المسلمین في معركة العقاب 

 ،م ١٠٨٥ /هـ٤٧٨ك لیون وقشتالةللفونسوا السادس متي استولى علیها أل طلیطلة ا، األخرى
 م و جعل ١٢٣٦/ هـ٦٣٣حاكم قشتالة على قرطبة ) القدیس  (  الثالثاستولى فردیناندفیما بعد و
 وتابع توسعه حتى وصل .٢م ١٢٤٨ /هـ ٦٤٦ن استولى علیها أبیلیة عاصمة  مملكته بعد اش

یسعفها من السقوط سوى خضوع سلطانها ابن األحمر ومهادنته لم التي  ، إلى أحواز غرناطة
   .٣  لهلملك قشتالة ودفع جزیة سنویة

 ،توسع في أراضي غرناطة حاول ال) العالم الحكیم ( وفي عهد ألفونسو العاشر الملقب         
 ثم انشغل بالحرب األهلیة ،م ١٢٦٠ /هـ٦٥٨وفي المغرب حیث هاجمت أساطیله مدینة سال 

  وسمحت لجیرانه المسیحیین كأراغون والبرتغال بالتوسع في،التي أضعفت دولته ومشاریعه 
ة و توطدت  الحادي عشر تعافت قشتالة من النزاعات الداخلیوفي عهد ألفونسو. مملكة قشتالة 
غرناطة و (  وبالتحالف مع أراغون حققوا عدة انتصارات على المسلمین ،أركان الحكم 

 م و استولى على الجزیرة الخضراء سنة ١٣٤٠/ هـ٧٤١في معركة طریف ) المرینیین
 و استغلت مملكة غرناطة الحرب ،  ثم عادت االضطرابات للمملكة المسیحیة،٤ م١٣٤٤/هـ٧٤٤

                                                
   . ٨٨ ص ، ٤ ج، دولة اإلسالم ، محمد عبداهللا عنان -  ١
  .   ٤٧٢ ص ، ٤ ج ،نفح الطیب :  المقري -  ٢
  المطبعة السلفیة ، تحقیق محب الدین الخطیب ، اللمحة البدریة في تاریخ الدولة النصریة : ابن الخطیب  -  ٣
  . ٩٠ ص ،دولة اإلسالم : عنان    .٣٦ – ٣٠ص   ، ١ ج ،هـ١٣٤٧ ،القاهرة     

٤  -      - Bartolome Bennassar : History Les Espagnols . Armand Colin. Paris . P ٢٦٢  
٢٦٤ .                                                                                                                                                                                          

 
      



 ٥٢

 و حققت بعض التقدم ،١ة بین الملك بیدرو األول و أخیه المتمرد إنریك األهلیة في قشتال
 قرطبة و أحواز  إلىغزوات الغرناطیین و وصلت ،ة یقشتالعدة مدن بمساندة من بني مرین في 

  . ٢م١٣٦٨/ه٧٦٩ سنة العاصمة اشبیلیة
 ) م١٢٧٦ – ١٢٢٧/هـ٦٧٤هـ ـ ٦٢٤(ول  األيى عرشها خایملراغون فقد توأكة لا ممّأم        

( تكللت حروبه بالسیطرة على جزر البلیار بین سنتي الذي یعتبر موطد مملكة أراغون حیث 
 ،وشاطبة وعدة مدن إسالمیة  م ١٢٣٨ /هـ٦٣٥ ى على بلنسیةلثم استو) م١٢٣٣ - ١٢٢٩

حیث تمتعت  ،انىء في غرب المتوسط و التي كانت أهم الم،ة برشلونة كوكانت عاصمة الممل
وفي . ٣ وحظیت بدور الموزع للمنتجات والسلع بین الغرب والعالم اإلسالمي، التجاري بقوة النشاط

ولت على اكتملت بنیة مملكة أراغون البریة بعد أن است) م١٣٢٧ ـ ١٢٩٠(عهد خایمي الثاني 
ًسطوال أراغون تمتلك أ وكانت  ،على جزیرة سردینیا  و،سالمیة بعض مدن مملكة غرناطة اإل

 ، ٤ الواسعة مع الغرب والشرقا سخرته لتجارته،عتبر األقوى في غرب المتوسط ًبحریا كبیرا ی
 استعادة جزیرة میورقة) م١٣٨٧ ـ ١٣٣٦(بیدرو الرابع ملكها القوي الطموح واستطاعت في عهد 

 أصبحت و ،ً و توسع خارجیا ، و استطاع القضاء على منافسیه بالداخل ، ًالغنیة اقتصادیا
  .٥ في المتوسطیة وتجاریة  قوة بحر أكبرأراغون

ك ل ولذ،هما ًسالمیة  كثیرا ما حصل صدام بینللمدن اإلاغون أروفي أثناء غزو كل من قشتالة و 
كل منهما التوسع م لتحدید المناطق المسموح ١٢٤٤ /هـ٦٤٢عقد الطرفان معاهدة المیثرا في سنة

                                                
  ص،  ٢٠١١ ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،وف الدواني في التاریخ اإلسباني  القط، عبادة كحیلة -  ١

    ١٥٠  –١٤٨.       
                                             Watt : Ahistory of Islamic Spain.  p ١٤٨ – ١٤٧ .  

   . ٥٧٢ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ٢
   الجالیة التجاریة القطالونیة :نادیة مرسي صالح   .   ٩٣-٩٢  ص ،دولة اإلسالم في األندلس :  عنان - ٣

ــ اتح، ندوة طرق التجارة العالمیة عبر العالم العربي ، في العصر المملوكي اإلسكندریة      في ــــ ــ ـــ   اد المؤرخین ــ
   . ٥٢٧ – ٥٢٦ ص ،٢٠٠٠ ، القاهرة ،العرب    
٤ - Juan Manueel Fstal  : Itinerario de Jaime II de Aragon . Intitucion de Fernando 

el Catholico . Zaraguza .  ٢٠٠٩ . p ٤٣ – ١١ .                                                               
                

    ت،. ، د  القاهرة ، دار كلمات عربیة ،الحلل السندسیة في األخبار واآلثار األندلسیة :  أرسالن  شكیب-  ٥
  ، ندوة ابن خلدون البحر  ترجمة اسحاق عبید ،التوسع األراغوني : روسر سالكر  .  ٢٦٣  ص ، ٢ج    

    . ١٥٦ – ١٥٣ ص     المتوسط ، 
  



 ٥٣

ًشتالة أكثر اتساعا جغرافیا من أ ومع ذلك كانت ق،فیها  التي بادرت بالنشاط التجاري  في راغون ً
  . ١البحر المتوسط لتعوض تقلص ثرائها الطبیعي وخیرات أراضیها 

راغون أ وانشغلت قشتالة و ،وتوقفت حركة التوسع ـ إلى حد ما ـ في القرن الثالث عشر المیالدي 
ضافة اإل ب،عسكري والمادي لغرناطة ل وساهم الدعم المریني ا،بحروب بینهما و صراعات داخلیة 

 ما حقق .ثر من قرنین في وجه التهدیدات االسبانیة  في صمودها أك، لى دبلوماسیتها المتلونةإ
 ، تنشط في تلك المرحلة الدبلوماسیة ل وجع ،ًنوعا من التوازن السیاسي بمنطقة غرب المتوسط 
  .  ٢بشكل كبیر بین مختف األطراف في تلك المنطقة 

  :  الدولة املرينية و االسبان   إطار العالقات بني– ًثانيا 
 ، متباینة مع كل قوة منها ،  بین الدولة المرینیة والقوى اإلسبانیةكانت العالقات           
سیس الدولة أنذ بدایة ت فم،  مع أراغون دبلوماسیة سلمیة و، مع قشتالة  في الغالب عدائیةفكانت

ها عبء الدفاع عما تبقى من األراضي وعلی ،وجدت نفسها وریثة الدولة الموحدیة المرینیة 
 باإلضافة إلى العمل على تحقیق أمنها اإلقلیمي ،اإلسالمیة في وجه حركة االسترداد االسبانیة 

 وكانت قشتالة تعتمد على سیاسة توسعیة في أراضي  .٣وفرض نفوذها في الغرب اإلسالمي
 السلطان المریني یعقوب جازقد  ف؛  الطرفان بحروب مباشرةفقد دخل من هنا  و،مملكة غرناطة 

واصطدم الطرفان بمعارك عدیدة حقق فیها السلطان  ،محاربة القشتالیین لأربع مرات إلى األندلس 
 . ٤ العاصمة القشتالیة اشبیلیة حیث هدد عدة مرات بجیوشه قرطبة ویعقوب انتصارات عدیدة

ال أن هؤالء استطاعوا احتالل  القشتالیین إبن یعقوب تجدد الصدام معوفي عهد السلطان یوسف 
ن طموحات المرینیین المهددة  موا تخوفن الذیحكام غرناطةبمساعدة / هـ٦٩٠طریف سنة 

نینن  ولم یسترجعه المری،م ١٣٠٩/هـ٧٠٩ جبل الفتح من المرینیین سنة ا احتلوّثم. ٥ الستقاللهم
م المرینیین أمام  وكان انهزا،م ١٣٣٣/ هـ٧٣٣ سنة  المریني الحسنحتى عهد السلطان أبي

                                                
١  - Maria Dolores : Aragon En El Mundo . Gaja De Ahorros De Lain Maculada          

Aragon. ١٩٨٨ .  p ١٠٥ – ٩٩ .                                                                       
                                                                                                                    

   ، ١ ط ، القاهرة ،دار عین  ،عالقة مملكتي قشتالة و أراغون بسلطنة الممالیك :  محمد محمود النشار -  ٢
   . ٤٠- ٣٣ ص ، ١٩٩٧    

٣  - -  L. P . Harvey : Islamic Spain ١٥٠٠ – ١٢٥٠ . The University of Chicago . The       
 United States of America . ١٩٩٠ . p ٣٢ – ٢١  .                                       

   . ٤٧٥ -٤٤٥ ص ،األنیس  :  ابن أبي زرع - ٤
   . ٥٠١ ص ، المصدر نفسه - ٥
  



 ٥٤

 عسكري مباشر بین صدامم آخر ١٣٤٠/ هـ٧٤١تحالف القوى اإلسبانیة في معركة طریف سنة 
  . ١الطرفین 

 دبلوماسیة نشطة عالقاتمع الممالك اإلسبانیة واألوربیة  تخللت هذه العالقات الحربیة        
 والقضاء ، جارة بین بالدهم استمرار عملیات التو ، إلحالل السالم و نشر األمانً دائما تهدف

 هذا ما استدعى التواصل ، كله   التي هددت مجال المتوسط،على ظاهرة القرصنة في البحر 
فقد  .٢ و تسهیل عملیات التجارة بین األطراف ،سلمیة تضمن حریة التنقل إلیجاد تفاهمات 

د األطراف یغیر مفادها أنه من الصعوبة بمكان تحقیق نصر كبیر ألحاألطراف لقناعة ت وصلت
 سواء في اسبانیا أو في المغرب ،  ممالك من أرضهایزیل وفي المنطقة  سیاسیة و الخارطة الجی

    .  فمالوا نحو التعایش والسالم، وغرناطة
الثالث عشر المیالدي بدأت خارطة التجارة في / ًءا من القرن السابع الهجري دوب        

 واسبانیا و أصبحوا فاعلین في نقل واستیراد بضائع جنوب المتوسط تتغیر لصالح تجار ایطالیا
 و ساد االنفتاح ، ٣ فتوغلوا في مدن ومركز المغرب،المتوسط على حساب التجار المسلمین 

 في من استبداد السیاسة و تقلباتها منظومة تحریر التجارة  وفق،ین الدول والشعوب قتصادي باال
 وألهمیة المغرب في ،ین في مشرق البحر المتوسط عصر المواجهة بین المسلمین والمسیحی

باوات أنه من الضروري  وجد البا،تورید مادة الذهب السوداني ألوربا و دوره الحصري فیها 
تواصل ب سمح هذا ما ،  المغرب من قراراتهم بمنع التواصل بین المسیحیین و المسلمیناستثناء

 و مرد ذلك أن  الطرف ، ٤ و سالطین بني مرینیندبلوماسي وعقد اتفاقیات تجاریة بین األوربی
ً نظرا للتطور ،األوربي غدا مهیأ أكثر من أي وقت مضى لتكثیف عالقاته التجاریة مع المغرب 

 كما ،في هذه الفترة على المستوى التقني و االقتصادي النوعي الذي شهدته بعض دول أوربا 

                                                
   . ٣٤٦ ص ، ٧  ج،العبر  :  ابن خلدون - ١

Peter Pierson : The History of Spain.  British Library.  First publishe.  ١٩٩٩ .  p ١٧  

   – ٤٢ .                                                                                                                              
  ، الكویت ، وكالة المطبوعات ،دراسات في التاریخ اإلسالمي والنظم اإلسالمیة : جواتیاین . د .   س - ٢

  . ٢٢٠ – ٢١٧ص ،  ١٩٨٠    
   ضمن، ترجمة عبدالواحد لؤلؤة ، التجار المسلمون في تجارة األندلس الدولیة ،ونستیل  أولیفا ریمي ك- ٣
   ١ة العربیة  ، بیروت  ، ط مركز دراسات الوحد،ي األندلس ـ موسوعة الحضارة العربیة اإلسالمیة ف   

   . ١٠٨١ – ١٠٧٧ ص  ،١٩٩٨    
   ، ترجمة الهادي أبو لقمة ، زیادة روبن هالیت  تنقیح و،تجارة الذهب و سكان المغرب الكبیر :  بوفیل -  ٤

   . ١٨٥ – ١٨٣ ص ، ١٩٨٨ ، ٢ ط، بنغازي ،  منشورات جامعة قار یونس ،محمد عزیز      



 ٥٥

لمتوسطیة باعتبارها أحد أهم القنوات التي تبني ًكانت السلطة المرینیة تعول كثیرا على التجارة ا
    .١من خاللها توازناتها السیاسیة و طموحاتها اإلقلیمیة 

نعاش المبادالت إ إلى  للمغربًكان االهتمام موجها في إطار العالقات الدبلوماسیة       
 ،لمصنعة  و ا قصد تلبیة حاجیات المغرب من المواد الزراعیة،٢ و تأمینها التجاریة مع أوربا

كانت أراغون تعتمد   و،  أراغون منانىء المغرب تغص بالتجار الجنویین والبنادقة ووكانت مو
ًتوسیع نشاطها التجاري شرقا هدفت  ، ٣مع المسلمین ة سلمیة في الغالب في عالقاتها سیاس

 طمحتٕ وانما ، ن لها طموح عسكري توسعي كقشتالة ولم یك،ًوغربا في مجال البحر المتوسط 
من هنا كان . ٤ لهذا الهدف وسخرت سیاستها،في البحر المتوسط مبراطوریة تجاریة نشاء إإل

 وتحصل ، تضمن سالمة الحركة التجاریة واتفاقیات عقد معاهداتًلزاما على جمیع األطراف 
 هاجس األمن وسالمة التجارة  فقد كان، م والحربلعلى امتیازات لرعایا الطرفین في فترات الس

 كان من الصعب تأمین السالم و األمان حیث . ٥ أولویات زعماء المنطقة في ذلك الوقتمن
لعملیات التجارة من دون تواصل دبلوماسي بین المغرب و ممالك اسبانیا و توقیع اتفاقیات و 

 و ساهمت بتشكیل خریطة أوربامغرب و تحالفات كانت من أهم األحداث التي طبعت عالقات ال
  . رب المتوسط جدیدة لمجال غ

  : قشتالة  مملكةالوقائع الدبلوماسية يف العالقات مع ـ ًثالثا
خمة مملكة ا بسبب مت، عالقات قشتالة مع المرینیین حربیة في غالب األحیان كانت        

واحتالل المدن  ،قشتالة للثغر المریني في األندلس ومملكة غرناطة وسعیها الدائم للتوسع فیهما 
                                                

  ندوة التجارة في   ،ول المعاھدات التجاریة المغربیة في العصر المریني ــمالحظات ح:   مصطفى نشاط - ١
  اریخ المغرب ، كلیة اآلداب ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البیضاء ،    عالقاتها بالمجتمع و الدولة عبر ت

   . ١٥٦ ص ،١٩٨٩   المملكة المغربیة ، 
٢ - Dominique Valérian :  Ifrîqiyan muslim merchants in the Mediterranean at the 

end  of the middle ages  .   London . ٢٠١١ . p ٥٢ .                                               
                                                                               

  رن الرابع عشر المیالدي ، العالقات البحریة والمالحیة في البحر المتوسط في الق:  جون كلود هوكت -  ٣
   ، اشبیلیة في القرن الرابع عشر المیالدي ،ط المتوسالبحر  ،  ندوة ابن خلدون ، لمیاء األیوبي      ترجمة

   . ٢١١ص ،  ٢٠٠٧ مكتبة اإلسكندریة ، مطبعة      
 
٤ -                                      Maria Dolores : Aragon En El Mundo .  ١٠٩ – ١٠٢ .   

   ١٩٨٤، سكندریةاإل ،امعة مؤسسة شباب الج  ،تاریخ مدینة المریة اإلسالمیة: السید عبد العزیز سالم    
   .٥٢٧ص الجالیة التجاریة القطالونیة ، :  نادیة صالح   .١٧٣ص    

  ، كلیة  جامعة محمد الخامس ،محمد زنیبر .  إشراف د،رسالة ماجستیر  ،وئائق مرینیة :  رشید السالمي -  ٥
   . ٨٢ ص ، ١٩٨٣اآلداب ، الرباط ،     



 ٥٦

ولكن هذا لم  . المسلمین و قشتالة أكثر من السلم لذا كانت صفة الحروب بین  ،  لهاالمجاورة
بان قیام إ ف،وقات ألفي بعض امغرب ل مع ا لقشتالةهامةو دبلوماسیة قات تجاریة العیمنع وجود 

دین وذك في سال لتذكر المصادر حادثة سیاسیة تجاریة هامة في عالقات الب ،الدولة المرینیة 
ید ددتها العصكبیرة حیث قلسواقها اأ و ، اشتهرت بغناها التي میناء التجاري الهام ولالمدینة وا

  . ١یة لقشتالتجارة المن مراكب ا
بدعم من البابویة على محاربة المسلمین ) الحكیم ( عمل ملك قشتالة ألفونسو العاشر          

ث أسطوله الحتالل مدینة ب فبع و سعى لنقل میدان الحرب إلى المغر، في األندلس والمغرب
/  هـ٦٥٨ سنة  المدینةسفن والتجار القشتالیین المستقرین بسال  دور في احتاللال تو كان ،سال 

 سالفاحتلوا  وتأسیس الدولة داخلیة ل البیت المریني بصراعاته الین انشغال مستغ، ١٢٦٠
 لحمایة رعایاه من جند بعث ملك قشتالة حملةثم . ٢ واقتادوا معهم الكثیر من األسرى ونهبوها

  .٣ الذي استقر له األمر وبادر السترجاع سال على الفورالمریني بن عبداهللا السلطان یعقوب
وكانت حركة القرصنة نشطة في غرب البحر المتوسط كنوع من أنواع الحروب الصلیبیة ضد 

   .٤المسلمین في المغرب بدعم من ملوك أوربا والبابویة 
ً مما انعكس سلبا على قشتالةعدائي تراجعت حركة التجارة بین المغرب ووفي ظل هذا الجو ال 

قناة  لخلق  الدبلوماسیة بین الطرفینآللة انشطت  ثم،قتصادیة والمعاشیة في البلدین األوضاع اال
 وتعزیز العالقات السیاسیة والتجاریة على أسس وضوابط تضمن لألطراف حق ،تواصل سیاسي 

  بعثعندما وكانت البدایة ، وتعمل على إزالة أسباب التوتر والصراع السیادة وحریة التجارة

                                                
   . ٢٣٦ ، ص ٧العبر ، ج: ابن خلدون  - ١

 Dufourcg et Dalche : histire  economigue  et socaile  de espagno  chretienne au   
         moyen  age . Armand  colin  . paris . ١٩٧٦ . p ١٤٩ .                                                   
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طالق ٕافتداء األسرى وامهمتها   كانت، سفارة في نفس العام إلى قشتالة بالسلطان المریني یعقوب
    .١ منهم الكثیرسراح طالق إوقد نجح بمهمته وتم  بكر بن یعلى  برئاسة أبو سراحهم

 حمایته  السلطان یعقوبمنحقة الدبلوماسیة مع قشتالة حینما  العال بعد ذلك تعززت      
 الذي ثار على اإلنفانت فیلیببرئاسة على أراضي مملكة غرناطة لالجئین سیاسیین من قشتالة 
للمغرب وورقة ضغط  في ذلك مصلحة سیاسیة  السلطانجدقد و و.أخیه الملك ألفونسوا العاشر

   . ٢یستخدمها وقت الحاجة 
 السلطان تدخل ،ت العالقات في المرحلة التالیة بالحرب و المواجهة بین الطرفین اتسم      

لنجدة ابن األحمر بغرناطة وحقق عدة عملیة عسكریة ب  األندلسفي/ هـ٦٧٤سنة یعقوب المریني 
  بالسقوط قرطبة وهددها إلى  ودمر الكثیر من المدن حتى وصل،جیوش قشتالة انتصارات على 

 ملك  اضطر،٣بمملكته  الذي ألحقه الجیش المغربي والغرناطيدمار والخرابجم ال و أمام ح،
 فبعث سفارته مع الرهبان واألقسة  أبو یوسف یعقوب ؛لصلح مع سلطان المغربطلب ا لقشتالة 
المغرب (  بین الطرف اإلسالمي م١٣٧٧ /هـ٦٧٦ سنة وتم عقد الصلح طان یعقوب لسلإلى ا

  . ٤قشتالة  و) وغرناطة 
 ، على الصعید اإلقلیمي  بحركة دبلوماسیة قویة م١٢٨١/  هـ٦٨٠عام  المغرب شارك       

 إلى بسفارة بعث ألفونسو العاشر ملك قشتالة ندما وذلك ع، تتعلق بالشأن الداخلي لقشتالة
 ،  وخلعوه عن الحكمسانشو عوه لنصرته على رعیته الذین ثاروا علیه مع ابنهدالسلطان یعقوب ی

(  في الجیش المریني المرتزقة القشتالیینرئیس فرقة  ،ض الوسیط بین الطرفین وكان المفاو
 وجدها  حیث، لطلبه لسلطان یعقوب فاستجاب ا، ٥ً وكان مقربا من السلطان یعقوب) قزمان

 التقى  وبالقرب من رندة، عبر إلى األندلس ف،لس و المغرب دفرصة لتعزیز موقفه في األن
و  ،دة الملك لعرشه  وتباحث الطرفان في كیفیة إعا،سلطان لدم والئه لالذي ق  العاشرألفونسواب

 لیستعین لفونسوا ألئة ألف دینار ذهبيالسلطان متوصل الطرفان التفاق مبدئي ، قضى بتقدیم 
 ؛المریني  رهینة عند السلطانكتاج الملك   ذلك قدم ألفونسوامقابل ،بها في جمع الجند حوله

                                                
     دار  ،المغرب و األندلس : مدي عبد المنعم  حسین ح . ٤٢١ص  . ٥ ج،البیان المغرب :  ابن عذارى -  ١

    . ٥٢٨ -  ٥٢٤ص  ، ١٩٩٩ ،سكندریة المعرفة الجامعیة  ، اإل     
   . ٨١  ص ،دولة اإلسالم :  عبداهللا عنان - ٢
٣  -                                                                                     -  Harvey : Islamic Spain . p ٥٩ – ٥٣ . 
   ملوك المغرب وعالقتهم بشبه : مصطفى اللمطي  .  ٤٢٨ ص ،األنیس المطرب :  ابن أبي زرع - ٤

   . ٧٨ ص ،الجزیرة  االیبیریة     
   ، مجلة دعوة الحق ،ترجمة أحمد مدنیة  ،لوك المغاربة  الكتائب المسیحیة في خدمة الم، خوسي الیماني -  ٥

  . ٤٠ ص ، ١٩٧٨ ، الرباط ، ١٩مس ، السنة العدد الخا    
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ًا على هذا االتفاق عقد ورد ، ١آلخر عهدهملمریني یفتخر به السالطین في البالط االتاج وبقي 
  .٢ ملك غرناطةالسلطان محمد الفقیه مع  وتحالفًبن الثائر صلحاسانشو اال

وعرض  ، مع الملك المخلوع بالتواصل استمرت الدبلوماسیة المرینیة في هذه األثناءو        
كانت عالقات الملكین إذ ـ   بینه وبین ملك فرنساحتمام الصلمبادرته إلعلیه السلطان یعقوب 

ًردا على و ذلك  ، ه لملكهتداع بهدف إ، والمغرب وقشتالة یضم فرنسإانشاء تحالف متوترة ـ و
  .٣تحالف ابنه  المتمرد مع أراغون وغرناطة 

 سلطان بین السلطان یعقوب والملك ألفونسو ؛ بعث الدبلوماسيًوتنفیذا لهذا التفاهم ال         
 ـ قلیمیةلطان یعقوب لعقد تحالفات إسیاسیة قویة للس ةوفي خطو ـ  شاطبة  مدینةیعقوب من

ًیعرض علیه تحالفا إقلیمیا  م١٢٨٢/  هـ٦٨١سنة  لثالثابرسالة إلى ملك فرنسا فیلیب    ویطلب،ً
لواجب باسم اویدعوه قشتالة ؛  فرنسا و بین تحقیق الوفاقفي  ، تجاوب مع مبادرة المغربمنه ال
دته إلى عرشه الذي سلبه منه ابنه مع ثوار الشعب اعإل  واألخالقي مساعدة ملك قشتالةالملكي

 هذه الرسالة الفریدة تعطینا .٤ً طبقا للمصالح السیاسیة ،حمایة الشرعیة الملكیة  و ، القشتالي
ن التواصل و أ ، والسیاسةانطباع عن الدبلوماسیة المرینیة النشطة رغم كل اختالفات الدین  

 ومن المؤكد أن دافع ،  حالل الشرعیةإنساني والدبلوماسي ثابت وفق قاعدة نصر المظلوم و اإل
 وأنها ، أقوى دولة في الغرب اإلسالميالسلطان كان إظهار قوة ونفوذ الدولة المرینیة الناشئة ك

وتشكل  ،ینیة للوساطة المر ونتیجة لذلك استجاب ملك فرنسا . م في تلك المنطقةهالالعب األ

                                                
  من الفتح حـــتى سقوط التاریخ األندلسي : عبد الرحمن الحجي  . ٢٣٤ ، ٤ ج،العبر :  ابن خلدون -  ١

  . ٥٤٠ ص  ،١٩٧٦    غرناطة ، دار العلم ، بیروت ، 
  عربیة وثیقة دبلوماسیة :  عبد الهادي التازي   . ٤٤٣  -  ٤٤٢ ص ،األنیس المطرب : أبي زرع  ابن -  ٢

  ، مجلة عالم المخطوطات والنوادر عن المساعي الحمیدة  التي قام بها المغرب  بین اسبانیا وفرنسا     فریدة 
  .  ٥٣٨ -  ٥٢٨ ص    

ــــــــــــــــــــــــسبب توتر عو -  ٣   ان یطالب بحق وراثة عرش ــــّألفونسو العاشر  وملك فرنسا ؛ أن ألفونسو  كالقات ــــ
  /هـ٦٥٢مبراطوریة المقدسة بألمانیا كون أمه من العائلة المالكة هوهنشتاوفن والتي انتهى حكمها سنة     اإل
  حل البابا خاصة بعد أن أ، ً وكان ملك فرنسا یرفض ذلك ویحاول التوسع شماال على حسابها ،م ١٢٥٤     
  .  مبراطوریة هي عائلة هابسبورغ لة  سویسریة جدیدة في حكم تلك اإلعائ    

  .  ١٤٠ – ١٣٠ ص ،نصوص تاریخیة :  عزاوي : انظر          
     ..)اع ، وتكمیل األمور التي یكون بهانؤكد علیكم المبادرة لنصرته و اإلسر( :تبین غرض الوساطة في الرسالة - ٤

De Mas  Louis  Latrie : Traites de paix et de commerce et documents divers  
concernant Les relations avec les arabes de l.  afrigue septentrionales au   
moyen age .Paris . henre plon . ١٨٦٦. p ٩٦ .                                                                 

  . )٢( انظر نص الرسالة ملحق  .  ٢٠٠ بباریس رقم محفوظة كوثیقة  في األرشیف الوطنيالرسالة     هذه 
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 قضت على فرص تنفیذ م١٢٨٤/هـ٦٨٣ولكن وفاة الملك ألفونسو العاشر سنة  .١حلف ثالثي
  . ٢ في الحكم  الرابع  ابنه سانشو و استقر،ًالتحالف عملیا على األرض هذا 

 توطدت عالقات السلطان یعقوب مع ،ألفونسو وابنه الملك أثناء الحرب األهلیة بین         
/ هـ٦٨٢خاطب السلطان یعقوب سنة  فقد ، و تأكدت صالتهما الدبلوماسیة اشر العألفونسو
ضطراب الوضع  احبسهم  الذینسفارة مصر م ملك قشتالة ألفونسو العاشر بشأن وفد ١٢٨٣

طلب منه السلطان یعقوب ف ، رسالهم إو عدم قدرة الملك على تجهیزهم و ،السیاسي في قشتالة 
ألنهم من ،هم من عنده ویرسلهم مكرمین لمصر  إلیه لیجهزیفادهمإ أو ، رسالهمٕاإما تجهیزهم و

  . ٣له مكانته الكبیرة في العالم اإلسالمي سلطان طرف 
حتفاظ بملك والده وتوطید أمور سو العاشر االسانشو الرابع بن ألفونالملك  استطاع         
 ؛ اجم أراضي الثغر المریني وه، مع المغرب بالهدنة الموقعة من قبل والدهلم یلتزم و ،الدولة 

 في عدة  سبان وهزم عدة جیوش لال، تجددت حروب السلطان یعقوب في أراضي مملكة قشتالةف
رسال  إل) الرابع سانشو ( ضطر الملك شانجه فا،من سقوط عرشه  درجة خاف الملكل ،مدن 

عقوب بالمغرب  إلى السلطان ی، و القساوسة رهبانل ابرفقةمساعده الند غرسیه ارة برئاسة فس
إلى المغرب ثانیة   ولكن اآللة الدبلوماسیة القشتالیة عادت، طانلسل اوافقلصلح فلم یاطلب ل

وافق وكانت نتیجة المفاوضات أن  ، الهدنة  علىلمقابلة السلطان یعقوب و اقناعه بالموافقة
 مغربیة إلى سفارةمع بعثها و ؛ ٤علیهم  بشروط  اشترطها  معهمالسلطان على السالم و الهدنة

   : وهي؛ الشیح عبد الحق الترجمان ملك سانشو برئاسة ال
السماح لتجار المسلمین و ،هم أو سفنهم لي بلد من بالد المسلمین و لقوافألعدم التعرض  ـــ١

   .تجارتهم بأرضي قشتالة دون أیة ضرائب  بمزاولة 
ــــ٢   . ني المریطان للسو إعالن التبعیة ل ، الطاعة  الملك  تقدیم ـ

                                                
  ، ١ ط،مطبعة الرباط  ،ر الوسیط ـالعالقات بین العالمین اإلسالمي والمسیحي في العص:  أحمد عزاوي -  ١
   ندوة ،سبانیا والمغرب التراث الحضاري المشترك بین ا: عبد الهادي  التازي  . ٥٢ ص ، ١ ج ، ٢٠١١   

   ٢٩٧ ص ،١٩٩٢  ،عات أكادیمیة المملكة المغربیة مطبو،في غرناطة    
  ) .٣(    ملحق رقم .انظر نص التحالف الثالثي        
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ـــ ـ٣  وقطع العالقات الدبلوماسیة مع غرناطة ، سالمي ضد آخرإقد أي صلح مع طرف عدم ع ـ
   . ١ ذلك الوقت عالقة متوترة مع المغرب  تربطهاالتي كانت

أظهرت كفاءة السفیر  بمناورات سیاسیة  عبد الحق الترجمانقام السفیر المریني؛ في اشبیلیة  
إخضاع قشتالة لسیاسة المغرب ألبعد  حرص على الملكمع وض التفا فخالل عملیة ،المغربي 

قدرات الجیش المغربي  و عظمة السلطان المریني ظهار إعبر  ،و إعالن استسالمها حد ممكن 
له الحصول على معاهدة  لیتسنى سلطانلل  الخضوععلى حث الملك و ،و تبعیات معاداته  ،

في اشبیلیة لعقد اطة محمد الثاني المتواجدین سلطان غرنطرد سفراء  عن طریق   وذلك،السالم 
مقابلة السلطان یعقوب وتقدیم فروض الطاعة بین ًحثه أیضا على ّ ثم  ،  فتم له ذلك ،الهدنة 
 وفي حقیقة األمر كان غرض السفیر المغربي ، بنفسه وتوقیع اتفاقیة الصلح مع السلطان ،یدیه 

 الملك سارًوفعال  ،ًنا في إذالل الملك القشتالي ٕامعا و،٢تحقیق المزید من المكاسب السیاسیة 
قرب الجزیرة  بموقع عین الصخرة  بهوالتقىیعقوب السلطان  إلى مغربیةل مع البعثة اسانشو

م ١٢٨٥/  هـ ٦٨٤صلح بینهما سنة  ل وتم ا، وقدم له الهدایا والطاعة ، باألندلس الخضراء
 كل ما یجده من  الملك أن یبعث ؛ هوًیدا ً بندا جدعلیه السلطان أضافو ،بالشروط السابقة 

                       . ٣لى المغرب إ في بالده كتب المسلمین ومصاحفهم
نقض الملك  ،بینما كان السلطان یستعد لحصار تلمسان  م١٢٩٢/هـ٦٩١في سنة         

یف بمساعدة  واحتل مدینة طر،  في األندلس وهاجم الثغور المرینیة،سانشو الرابع االتفاقیة 
ثم  ، ٥احتل القشتالیون جبل الفتح م ١٣٠٩/هـ٧٠٩ وفي سنة ،٤سلطان غرناطة محمد الثاني 

 بین األطراف في هدنة غیر  السیاسي الوضعوبقي احتالل الجزیرة الخضراء ففشلوا حاولوا
  . ٦رسمیة

                                                
   ، تاریخها وسیاستها ،دولة بني مرین : عامر حسن .   ٢٨٠ ـ ٢٧٧ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ١

  . ١٦١    ص 
   األوضاع  :  مزاحم عالوي الشاهري  . ٣٧ ، ص ٢المغرب عبر التاریخ ، ج: براهیم حركات إ -  ٢

   .١٣٥ ص ، ٢٠٠١ ، ١ن الثقافیة ، بغداد ، طدار الشؤو ،االقتصادیة  بالمغرب على عهد المرینیین     
  ب  وكت، تفسیر ابن عطیة والثعالبي ،وقد ذكر ابن أبي زرع من بین المصنفات التي وصلت فاس  -  ٣

   . ى طلبة العلم  بفاســ أوقفها السلطان عل،االستذكار وشروحها ككتاب التهذیب و    الحدیث 
   . ٤٧٥ ـ ٤٦٩ص :  األنیس المطرب .    انظر 

 .٤٤٩ ص ، ١ ج،نفح الطیب :  المقري -  ٤
   .٣٣٠ ص ، ٧ ج،العبر :   ابن خلدون -  ٥
٦ - Harvey : Islamic Spain .  p ٥٩ – ٥٣ .                                                                          
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 بني زیان صراع مع دولةدخلت ب و ،     عاشت الدولة المرینیة بعد ذلك اضطرابات داخلیة    
/  هـ٧٣٣ سنة  تحریر المرینیین لجبل الفتح حتى تأخر لذا،ً و أحیانا مع غرناطة ،بتلمسان 

وبدأ  ، جعله حامیة عسكریة  والذي حصنه   المریني السلطان أبو الحسن على ید،١  م١٣٣٣
 ة مما جعله یظهر كأقوى سلطان بالمنطق،  ضم المغرب األوسط لدولتهبمشروع توحید المغرب و

هته ملت على تجنب مواج فع،  تحركات السلطان  بروز القوة المغربیة و من فتخوفت قشتالة،
تولت غرناطة  ، عامة توقیع اتفاقیة سالمتنازعة لمونشطت المراسالت بین األطراف ال ،ومهادنته 

ّوتم ة  و وافقت الدولة المرینیة على عقد اتفاقیة صلح مع قشتال،التفاوض و المراسلة مع االسبان 
 كل من و شملت ،٢م لمدة أربع سنوات ١٣٣٤/ هـ٧٣٤بفاس في جمادى الثانیة سنة ذلك 

ات  االعتداء و وقفبین الجمیع السلم  ؛ سیادة حالة بنود المعاهدةوتلخصت ، و أراغون غرناطة
   .٣  وضمان حریة التجار، وتجنب القرصنة البحریة ،
ضد القشتالیین   م١٣٤٠/ هـ٧٤٠سنة ألندلس افي تجددت حروب السلطان أبي الحسن         
و دخل  ،كل من قشتالة و أراغون و البرتغال  ما جعل االسبان یدخلون في تحالف دفاعي ضم ،

 سنة انتهت بهزیمة منكرة  للجانب المسلم في معركة طریف بریة الطرفان بمعارك بحریة و
ألفونسو  ز ثم انته.٤ االسبان و تغیر موازین القوى لصالح وسقوط المدینةم ١٣٤١/هـ ٧٤١

 سفن بمساعدة  مدینة الجزیرة الخضراءحاصرت جیوشهنصر ولاهذا ملك قشتالة الحادي عشر 
الجزیرة استرجاع فاس   وحاول سالطین غرناطة و، ٥م ١٣٤٤/ هـ٧٤٤سنة  فسقطت  من جنوة
 عفت تحركاتهم أض ولكن سیطرة البحریة االسبانیة على المضیق، السیاسیةل بشتى السبالخضراء

                                                
   .٣٩٢ – ٣٩٠ ص ،المسند الصحیح الحسن  :  ابن مرزوق -  ١
ـــــــع االسبان إمـكانت أغلب اتفاقیات الهدنة والسالم التي وقعها المرینیین م -  ٢ ــ ـــــ ــــــ ـــ   ، و  أو عشرة ، سنوات ا أربعــ

ــــــــسالطین كمًذلك التزاما من ال  و، ویجوز تمدیدها ،  بأجل    تنتهى   سالمي الذي  یجیز ا یبدو بقواعد الفقه اإلـ
   ولم یستحب الفقهاء عقدها مع العدو أكثر . عقد هدنة  وسلم مؤقت  مع العدو  إذا كان فیه مصلحة للمسلمین   
  .  من تعطل الجهاد ًسنوات خوفامن عشر    

  ابن   . ٣٣٩ ص ، المكتب اإلسالمي ، بیروت ،الكافي في فقه ابن حنبل :  انظر ابن قدامة  المقدسي       
  قاسم عزیز الوزاني ، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت تحقیق  ، نجاد في أبواب الجهاد كتاب اإل:    المناصف 

    .  ٢٤٧ ص ، ٢٠٠٣ ، ١   ط
٣  - Linares: Los Documentos .N ٣١ -٣٠ .                                                                       

  دان ، سوسة  منشورات سعی،في القرن الرابع عشر المیالدي العالقات االسبانیة األندلسیة : عمر سعیدان     
  ندلس  تـــــــــاریخ المغرب واأل: یري الحر . ١٨٨ ـ ١٨٥ ص ، ٢٧ وثیقة رقم ،١ ج، ٢٠٠٣ ، ١ تونس ، ط   
   . ٢٣٩ ص     

  .    ٣٤٧ ص  ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ٤
٥ -  -  Bartolome Bennassar : History Les Espagnols .  Armand Colin.   Paris            

 p ٢٦٦ - ٢٦٠  .                                                                           
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وجرت مراسالت تهدید و وعید بین ألفونسو الحادي  ،ًالتحرك دبلوماسیا  وفرضت علیهم ،أفشلتهاو
  و، ١ الذي هدده بدوره باالستنجاد بالسلطان المملوكي في مصر،عشر والسلطان أبو الحسن 

 سبان مع اإلتقامت غرناطة بالمفاوضا و،ربما أتى هذا التهدید بنتیجة فمال ملك قشتالة للصلح 
  وانتهت تحركاتها لمعاهدة هدنة مع القوى االسبانیة، الحسن المریني بتفویض من السلطان أبي

((   حارب مع االسبانً شملت جنوة باعتبارها طرفا،  مدتها عشر سنواتم١٣٤٥/هـ٧٤٥سنة 

نیین  و أن الجنویین و القطال،أمضینا الصلح المنعقد مع القشتالي على ما فیه من الشروط 
   .٢ )) . شملتهم تلك الربوط

السیاسي  قوي موقفه ،م ١٣٤٧/ هـ٧٤٨  على تونسبعد استیالء السلطان أبو الحسن        
 لیذكره یه ابن مرزوق التلمساني ق برئاسة الفك قشتالةل مأرسل سفارته إلى ألفونسواف ،الخارجي 

ابن تاشفین طالق سراح إیطلب  و ، عمال القرصنةأ والكف عن ، بالتزاماته بمعاهدة السالم
ابن السفیر عاد  نجحت السفارة وو.  في معركة طریف أبو الحسن ـ الذي كان قد ُأسر ـالسلطان 
    .٣بابن السلطان ومعه زعماء النصارى من قشتالة في سفارة عن ملكهم لتأكید الصلح مرزوق 

ّإفریقیة و نقض االتفاقیة و استغل هزیمة السلطان المریني بألفونسو الحادي عشر        لكن 
 وحاصر جبل ، احتالل كامل الثغر المریني لیقطع االتصال بین المغرب وغرناطة عمل علــى

الجیش القشتالي و ولكن انتشار وباء الطاعون األسود في صفوف  ،٤م ١٣٥٠/ هـ٧٥١الفتح 
 جبل طارق م ما أنقذ١٣٥٠/ هـ٧٥١ سنة فتوفي لفونسو الحادي عشر نفسه أصیب به الملك أ

   .٥من الوقوع الوشیك بید القشتالیین 

                                                
     ،اإللمام باإلعالم فیما جرت به األحكام واألمور المقضیة في وقعة االسكندریة : سكندراني  النویري اإل- ١

  . ١٩٧ –  ١٩٦ ص ، ٣ج     
  جاء ذلك في رسالة السلطان أبي الحسن إلى سلطان غرناطة یوسف األول في محاولة لتعمیم االتفاق مع  - ٢

ً صلحا خماسیا      أراغون لیصبح ً .  
Linares : Los Documentos .N ٩٣ .                                                                                

   . ٦٧  ص ، ٤  ج،اإلسالمي الغرب :      عزاوي 
  ألوربیة خالل قضیة األسرى في العالقات المغربیة ا: سالمي الرشید  . ٥٢ ص ،التعریف :  ابن خلدون - ٣

  . ٢٨٦ ص ،    العصر المریني  
   و ذلك حسب ما جاء برسالة السلطان یوسف النصري إلى األمیر أبي عنان المریني المستقل بالمغرب -  ٤

ــ و الحروب الت،و تشرح انفساخ الهدنة  مع قشتالة . األقصى عن والده السلطان أبي الحسن       ي شنتها ــــــ
  .  و تطلب الرسالة المدد و العون المادي و العسكري ،غر المریني األخیرة على الث   

    .٣٧١ – ٣٦٤ ص  ، ١ ج،ریحانة الكتاب و نجعة المنتاب : ابن الخطیب . انظر          
  
٥ -                                     Bennassar : History Les Espagnols . p ٢٦٦ – ٢٥٨ .     
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بطلب تسریح السفینة الخاصة  ،رسال سفارة لقشتالة إ الحسن وجدد السلطان أبفي هذه األثناء و
عقب  المغرب إلى أثناء رجوع السلطان من تونس ،  في البحر التي سطا علیها قراصنة قشتالةبه

فتفاوضوا مع  خلفه ابنه  ، الحادي عشر مهلك ألفونسوامن وصل السفارة مع هزیمته بالقیروان فتز
ن  ولكن الفتنة التي حصلت بی،إقالعه عن جبل الفتح بعد  )م١٣٦٩ ـ ١٣٥٠ بیدرو القاسي (

       .   ١ االستجابة لطلب السفارة المغربیةمأغرت قشتالة بعد ابنه أبو عنان  والسلطان أبو الحسن
و أبي عنان  للسلطاناستقر األمر عندما شطت الدبلوماسیة نفقد   ؛ كانت األوضاع     وكیفما 

 موجب تفویض السلطان المریني ب،  المغربنیابة عنمع قشتالة   الهدنةتولت غرناطة عقد
وثائق ال حسب ما تشیر إلیه )هـ٧٥٥ ـ ٧٣٣( لسلطان غرناطة یوسف األول الغالب باهللا الجدید

 عنان سنة ها السلطان أبيوافق علی  و،٢ ن الخطیبلسان الدین ابالغرناطي الوزیر التي حفظها 
 دعم الجیش مقابل ،جزیة سنویة لغرناطة قشتالة دفع ت  أن ومن جملة بنودهام١٣٥١/ هـ٧٥٢
شتالة طیلة حكم الملك  وشغلت هذه الحرب ق،ناطي له في حربه األهلیة ضد أخوته المتمردینالغر

وعاشت المنطقة فترة هدوء وسالم  .٣المسلمین  ما انعكس على عالقات ودیة مع ،ي بیدرو القاس
 ،محمد أخ السلطان أبي عنان  فضلالأبي م یعكر صفوها سوى مسألة مساعدة قشتالة لألمیر ل

ًوبعثوا معه أسطوال حربیا نزل بساحل منطقة السوس بالمغرب  أغروه بالتمرد على أخیهحیث  ً
    . ٤م ١٣٥٤/هـ٧٥٥تل سنة ُد وقولكن محاوالتهم باءت بالفشل حیث قبض على األمیر محم

م وضم المغرب األوسط ١٣٥٦/هـ٧٥٧ سنة في بالد المغرب السلطان أبو عنانتوسع         
 ساحل  و بعث بحملة بحریة حققت انتصارات هامة في، وتجدد طموحه في األندلس ،لدولته 
و تحركت  ؛ وفضلت مسالمتها ، خافتها قشتالة بحریة كقوة ر المرینیونوظه ، البرتغال

                                                
  تسریح للعمل علىقشتالة  أجرتها مع للسلطان أبو الحسن حول مفاوضات  إلىطة انظر رسائل غرنا- ١

  .  عادة المركبحسن بإ ال ، وكذلك وعود قشتالة للسلطان أبي مركب السلطان المریني    
   ص  ، ١ ج، ١٩٨٠ ، ١اب ، مكتبة الخانجي ، طونجعة المنت  ریحانة الكتاب، ابن الخطیب .انظر         

   . ٧١ ص ، ٣ ج،الغرب :  عزاوي  .٢٦٤ – ٢٥٩ ص ،٥٣١ – ٥٢٠    
  ّ یبدو أن األوضاع المضطربة بقشتالة قد أجبرت ملكها الجدید بعقد االتفاقیة هذه مع النصریین والمرینیین - ٢

   ادي عشر وتولي ابنه بیدرو الرابع العرش قد دخلت ــعد موت الملك ألفونسو الحـ    حیث كانت قشتالة ب
  ن الخلیلة لینورا دي كوسمان  على رأسهم ــ حیث تمرد أخوة الملك الغیر الشرعیین م، داخلي بصراع    
   وصل صداها إلى ابن الخطیب الذي دون ، واشتعلت بینهم حرب ضروس ،الكونت هنري دي تراستمارا     
  . بعض تفاصیلها     

  حتالم من ملوك اإلسالم ، نشر لیفي بروفنسال  فیمن بویع قبل اال أعمال األعالم :ابن الخطیب :   انظر       
  . ١٧٤ – ١٧٣ ص ،دولة اإلسالم : عنان  . ٣٨٧ ص ، ٢ ج،١٩٥٦     دار المكشوف ، بیروت ، 

   . ١٥٠ ص ،القطوف الدواني : عبادة كحیلة  . ٧٨ ص ، ٣ ج،الغرب :  عزاوي - ٣
   .  ١٦٧ ص ، مرین دولة بني: عامر حسن  .  ٢٩٣ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ٤
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  مع هدیة إلى السلطان المریني و  وجه ملك قشتالة سفارته،الدبلوماسیة القشتالیة باتجاه المغرب 
على وافق و  ،  عنان الذي لبى غرضها وقابلت السلطان أبيوصلت السفارة ؛یطلب الصلح 

 ، طان غرناطة محمد الخامسل سالصلح حلیفه وشمل ،  لمدة خمس سنواتالصلح والمهادنة
اختالت األندلس ف  ((  عاشت فترة من االستقرارفي عهد هذا السلمویصف النمیري أن األندلس 

     .١ )) رات من رسومها العافیةّ و جددت المس،ي برود العافیة ف
ًبعد وفاة السلطان أبي عنان أخذت العالقات المرینیة النصرانیة شكال آخر غلب علیه         

یواء الالجئین كإ ، ً االسباني في الشؤون المرینیة الداخلیة أحیانا أخرىو التدخل ،ًالهدوء أحیانا 
الملقب بیدرو األول  من ذلك قیام ملك قشتالة ،ومعارضي الحكم ودعم االنقالبات بفاس 

أبا سالم األمیر طاحة بالسلطان السعید باهللا بن أبي عنان لصالح تنصیب بالتدخل لإل بالقاسي
 ضمانات وتعهدات بالتحالف  بعد أن أخذوا من األخیر، لمریني مكانهابراهیم بن أبي الحسن ا

أبو سالم  ونجح ،سطول أوصله إلى سواحل المغرب  وأمدوا األمیر المریني بأ،معهم ضد أراغون 
إلى قشتالة  ، الفترة السابقةفانتقلت المغرب من التحالف مع أراغون في . ٢باعتالء عرش فاس

    .٣ها االسبانیة التي كانت في حرب مع جارت
 قام القشتالیون بمساعدة أبي زیان ، طار التدخل القشتالي في الشؤون المغربیةوفي إ        

محمد بن عبد الرحمن بن السلطان أبي الحسن على تولي الحكم بعد اغتیال السلطان أبي سالم 
ً الجئا سیاسیا في اشبیلیة هذا وكان أبو زیان، م١٣٦٢/هـ٧٦٣سنة   مقالید تولينجح بأن  وبعد ، ً

فأرسل  .٤حسب االتفاق المسبق بینهماالسلطة عمل على توطید العالقات الودیة مع بالط قشتالة 
 القاسيقشتالة بیدرو م إلى ملك ١٣٦٤/هـ٧٦٥سنة سفارة برئاسة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون 

بهدیة ًمحمال  ،خرى تمام الصلح  بین الجانب الغرناطي والمریني من جهة وقشتالة من جهة أإل
ویتحدث ابن  ،اشبیلیة بالط  ب السفیر اإلسالمي  بالملكفالتقى  ، جیاد ثیاب وحریر ومن فاخرة 

ـــخلدون  ـــ في سیرته الذاتیة التي دونها ـ مسقط رأس حیث باشبیلیة ثار سلفه و أجداده آشاهد أنه ـ ـ
 فأبى ابن  ویعید له میراث أجداده، في بالطه كمستشارو طلب منه الملك المقام عنده  ، أسرته

                                                
   بنو مرین في االتفاقیات: ماریانو أریباس   . ١٨٦ -  ١٨٥ ص ،فیض العباب  :  ابن الحاج النمیري -  ١

  .  ١٩٧ ص ،  . ١٩٦٣ ، ٨ عدد ، مجلة تطوان ، المبرمة بین أراغون و غرناطة    
   . ٨ ـ ٧ ص ، ٤ ج ،االستقصا :  السالوي -  ٢
   . ٤٢٩ ص ،خ المغرب  دراسات في تاری:  العبادي -  ٣
   . ٤٤ ص ، ٤ ج،االستقصا :  السالوي -  ٤
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 أو ،هلیة كانت مشتعلة  في قشتالة حیث الحرب األاضطراب الوضعلما وجده من  ، ١خلدون
 ،علمي اإلسالمي وتقید حریته تبعده عن المناخ ال سالمیة إ المقام في مملكة غیر عدم رغبتهل

وراء رفض ابن خلدون المقام  كل هذه التفسیرات ربما كانت ، عن الرحلة في طلب العلم وتعیقه
 بعد أن أكمل المهمة وتحقق ،لى فاس إ ابن خلدون عاد؛  حال أیةو على  ،٢في اشبیلیة 

ًمحمال بهدایا ملك قشتالة إلى . قشتالة  بین القوى اإلسالمیة وسلمیةووثق العالقات ال ،الغرض 
            .٣زیان محمد المرینيالسلطان أبي 

) م١٣٧٢ ـ ١٣٦٥/ هـ٧٧٤ـ ٧٦٧( طان أبي فارس عبد العزیز المریني خالل عهد السل       
بي  والذي كان انقطع بعد وفاة السلطان أ، تجدد الدعم العسكري المغربي للمسلمین بغرناطة

 و قد استغل الغرناطیون الحرب األهلیة بین ملك قشتالة بیدرو األول و أخیه إنریك دي ،عنان
المرینیون والغرناطیون استعاد ّ ثم ، ٤شتالیة و حققوا عدة انتصاراتتراستمارا و هاجموا عدة مدن ق

 وانتهت ،م بعملیة عسكریة مشتركة وبمساعدة من البرتغال ١٣٦٨/هـ٧٧٠الجزیرة الخضراء سنة 
  . ٥اإلسالمي وكل من قشتالة و أراغون جانب األحداث عقب ذلك بمعاهدة صلح وسالم بین ال

 ،العزیز المریني أصبحت الدبلوماسیة المرینیة خافتة تجاه االسبان بعد وفاة السلطان عبد        
 ألعوبة بید الوزراء وسالطین  المرینیین وأصبح السالطین،وانشغل المغرب بمشاكله الداخلیة 

في هذه و  فلم تعد هناك حاجة ماسة لتنظیم العالقات بین الطرفین  خالل هذه المدة ،غرناطة 
  . الظروف 

إلى فاس  سفارة وصلت)  هـ٨٢١ـ ٨٠٠(طان أبي سعید عثمان الثالث ل السفي عهد       
ًطالق سراح حوالي مائتین وثمانیة و خمسون أسیرا  یطلبون إ، سفراء فرنسا وقشتالةمكونة من 

 بادرة حسن نیة فوافق السلطان على تحریرهم وتسلیمهم للوفد ك،أسرهم قراصنة مغاربة في البحر 

                                                
  فشل اللقاء بین ابن خلدون وبیدرو األول ملك : جان بییر مولینا       . ٨٥ ص ،التعریف :  ابن خلدون -  ١

   زمان : صالح جرار    .١٧٣ ص ، ندوة ابن خلدون والبحر المتوسط ، ترجمة حاتم الطحاوي  ،قشتالة       
  والنشر ،  دراسات  المؤسسة العربیة لل،) الثقافي في  األندلس  دراسات في التفاعل الحضاري و( الوصل      
   .١٩٢ ص ، ٢٠٠٢بیروت ،      

    والوثائق مطبعة دار الكتب،   ترجمة محمد عبداهللا عنان،فلسفة ابن خلدون االجتماعیة : طه حسین  -  ٢
   . ١٤ ص ، ٢٠٠٦ ، ٢ ط،القومیة    

   . ٨٥التعریف ، ص : ابن خلدون  -  ٣
    .٥٧٢ ص ، ٧ ج ،العبر :  ابن خلدون - ٤
  : العبادي  . ٤٣٤ ص ، ٧ ج ،العبر :  ابن خلدون . ٩١ – ٩٠ ص ، ٢ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب -  ٥

   . ٤٤٦ ص ،دراسات في تاریخ المغرب       
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آخر  وقعت كذلك وفي عهده ،١لعالقات بین المغرب وفرنسا وقشتالة ن او تجاه رغبته بتحس
م وجرى تجدیدها في ١٤١٥/ هـ٨١٦قشتالة سنة   بین بني مرین ومعاهدات الصلح والهدنة

  . ٢السنتین التالیتین 
 )م١٤٦٥ـ ١٤٢٠/ هـ٨٦٩ـ ٨٢١(وفي عهد السلطان عبد الحق بن أبي سعید عثمان         

 ، والوزراء یمسكون بمقالید الحكم ،  انحسار وینیة في مرحلة ضعفحیث كانت الدولة المر
 و ملك ملك قشتالة خوان الثاني قام ،٣الجباة یثقلون على الناس بالضرائب الیهود والموظفین 

إذا  یحذرونه من التدخل في شؤون غرناطة أو محاولة حمایتها  بإرسال سفارة إلیهأراغون
    .٤ا تواجه النهایة لوحدهوتركت غرناطة  ،  بذلكفوعدهم ،تعرضت لهجوم من قبلهم 

   :راغون مملكة أمع   الدبلوماسية العالقات ـًرابعا
 فالدولة المرینیة في مواجهة ،تالقت سیاسات كل من المغرب و أراغون في عدة محاور         

متقلبة مع و عالقاتها  ،الزیانیین في تلمسان وهم مستمرة مع خصومها التقلیدیین في المغرب 
و  أراغون في تنافس مستمر و صراع مع قشتالة كذلك كانتو ، وعدائیة مع قشتالة ،غرناطة 

ولدیها طموحات للتوسع في البحر المتوسط والسیطرة على جزره كسردینیة و  ،مملكة غرناطة 
فین  هذا ما وفر مناخ سیاسي للطر، وهي بحاجة لحیاد الدولة المرینیة في كل سیاستها ،میورقة 

 لذا كانت الممارسة .٥ التفاهمالسالم و  فرصة للتحالف وبناء عالقات ودیة قائمة على للتقارب و
السیاسیة للدولة المرینیة مع أراغون تعتمد على استغالل الخالف القائم بین قشتالة و أراغون و 

  .كسب األخیرة إلى جانبها في الصراعات اإلقلیمیة 
أهم قوة بحریة الرابع عشر المیالدي /  القرن الثامن الهجري یاتأراغون منذ بداأصبحت        

ً مستفیدة من موقعها على المتوسط وقربها من سواحله الشمالیة ،تجاریة بمنطقة غرب المتوسط 
ًتجارها یجوبون كل مجال المتوسط شرقا و غرباكان  و،والجنوبیة  ًازدهارا تجاریا و  وشهدت ، ٦ ً ً

                                                
  ب ، مطبعة فضالة ، المحمدیة ، المملكة المغربیة ،   للمغرالتاریخ الدبلوماسي: التازي عبد الهادي  -  ١

   . ٢٨٧ ص ، قضیة األسرى ،سالمي ال  . ١٩٣ ، ٧،  ج ١٩٨٨     
   . ١٩٧بنو مرین ، ص :  أریباس -  ٢
       . ٩٦ . ٩٥ ص ، ٤ ج، االستقصا : السالوي -  ٣
   .  ١٥٨ ص ، العصر الرابع ،دولة اإلسالم في األندلس :  عنان -  ٤

    Harvey : Islamic Spain . p٧٦ – ٧١ .                                                                       
                                                              

  رابع عشر الكطالنیة في الثلثین األول والثاني من القرن الباسبانیا بنو مرین وعالقتهم :  عمر سعیدان -  ٥
   . ١٠٩ ، ٨٨ ص ، ٢٠٠٣ت سعیدان ، سوسة ، تونس ،  منشورا،المیالدي     

   . ٥١٢ ص  ،الجالیة التجاریة القطالونیة:  نادیة مرسي السید صالح -  ٦
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   وكان على السلطة األراغونیة تأمین هذا النشاط، ١مشروع سیاسيلى ً مستندا إ، ًاقتصادیا
حصائیة إ فقد كشفت ،ً التجاري طاغیا على عالقات أراغون مع المغرب  الجانبكانف ،ًسیاسیا 

ً مركبا تجاریا نحو المغرب لغرض التجارة بینما ٢٣ عن خروج ١٢٨٤/ هـ٦٨٣جرت سنة  ً
ما یعطینا صورة عن حجم التبادل التجاري مع  ، ٢ نحو مناطق أخرى) مركب١٥(اتجهت 
ضافة إلى وجود كبیر لتجار أراغون في مدینة سبتة التي كانت في بدایات القرن باإل ،المغرب

ًالرابع عشر المیالدي مركزا تجاریا عالمیا / الثامن الهجري  ً رسم فرض على أراغون مما  ،ً
 من خاللها لتحقیق وسعت ،قتصادیة االخدمة لمصالحها   مع المرینیینسیاسات سالم وتجارة

بعكس قشتالة والبرتغال حیث  ، ٣بمراسي المغرب التجاریة  وتنظیم قنصلیاتها ، مكاسب مادیة
 من هنا نفسر كثرة ،٤ً حاضرا بقوة في سیاستها مع المغرب  التوسعيكان الدافع العسكري

فاقیة تجاریة عقدها المرینیون  فقد تم إحصاء إحدى عشر ات،االتفاقیات بین المغرب و أراغون 
   . ٥ كان حظ أراغون منها سبع اتفاقیات ،مع الدول األوربیة 

  :  ـ التعاون املريني األراغوني  ١
فتح  بمحاولة السلطان یعقوب ارتبطت بین الطرفین الرسمیة كانت بدایة تلك العالقات        

 فقد كان یحكمها أسرة بني ـ متوسط  األهم في سواحل غرب الة سبتة ـ المدینة التجاریةمدین
العزفي مستفیدین من ضعف دولة الموحدین واالضطرابات التي حصلت في المغرب نتیجة 

 ـ ١٢٤٩/  هـ٧٢٨ـ ٦٤٧( سنة بین ما  وسیطروا على حكمها ،الصراع بین الموحدین والمرینیین 
 بقوة  مدعومصادي وازدهار اقت،وفي أثناء ذلك حظیت المدینة بنشاط تجاري كبیر ) م١٣٣٨

میزاتها لً و نظرا ، وكانت الممر نحو األندلس،موارد مالیة ضخمة  حصلت على  و،سیاسیة 
 لتساعده بمواردها المالیة الضخمة ،حرص السلطان یعقوب على ضمها لدولته  ،٦  تلككبیرةال

بو أها رفض حاكمو  ،وتحقیق مشروعها الجهادي والتوسعي على النهوض بأعباء الدولة الفتیة 
                                                

   . ١٩٠ – ١٨٩ ص ،عالقة مملكتي قشتالة و أراغون مع سلطنة الممالیك :  محمود النشار -  ١
٢  -  Dufuoreg : L . Espagne Catalane.  p ٦٨ .                                                                  
٣ -Dufourcg et Dalche : histire  economigue  et socaile  de espagnw  chretienne 

au  moyen  age . Armand  colin  . paris . ١٩٧٦ . p ١٤٩ .                                  
   عصر الموحدین (دراسة في تاریخها االقتصادي واالجتماعي . سبتة اإلسالمیة : مد الشریف  مح-  ٤

   . ١٢٢ ـ ٩٠ ص ، ٢٠٠٦ ، الرباط ، ٢ ط، منشورات جمعیة تطاون أسمیر ، )والمرینیین    
   ندوة التجارة في  ،حول المعاهدات التجاریة المغربیة في العصر المریني مالحظات :  مصطفى نشاط -  ٥

     عالقاتها بالمجتمع و الدولة عبر تاریخ المغرب ، كلیة اآلداب ، جامعة الحسن الثاني ، الدار البیضاء ،  
   . ١٥٨ص  ، ١٩٨٩   المملكة المغربیة ، 

  مسالك  : العمري  . ٣٩ – ٣٦ ، ص اختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني اآلثار:  األنصاري - ٦

   . ٢٠٧  ،١٩٠ص     األبصار ، 
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 فحاصره الجیش المریني من ،ن استقالله بها أعلالقاسم العزفي االنضمام للدولة المرینیة الفتیة و 
  ، حال دون فتحها ،ً ولكن لمناعة أسوارها وصعوبة فتحها برا دون حصارها من البحر، ١البر

یملك أكبر الذي  ،ملك أراغون  فاتجهت أنظاره نحو ،حصارها من البحر أدرك السلطان ضرورة 
تحوي جالیة كانت  وكانت لدیه مصلحة باستقرار سبتة التي ،أسطول بحري في غرب المتوسط 

ومن هنا  ،٢  وعدم استقرارها یؤثر على تجارة أراغون واقتصادها،ضخمة فیها أراغونیة تجاریة 
ة لتوقیع سفارة إلى برشلونمریني  عندما بعث السلطان یعقوب ال؛راغون كانت بدایة العالقات مع أ

 وهذا ما حصل بالفعل في جمادى األولى سنة ،معاهدة وتحالف عسكري للمساعدة بفتح سبتة 
أراغون مملكة شیف  المحفوظة بأر و الوثائق اإلسبانیة حیث تذكر المصادر،م ١٢٧٤/هـ٦٧٢

بینما  ، ٣ول ملك أراغونخایمي األدة مع همیر المغرب حضر بنفسه ووقع المعان أأ؛ بببرشلونة 
  .  في المصادر العربیة والمغربیة م نجد أي ذكر لهذا التفاوض والمعاهدةل
  :دة بالتالي ه بنود المعاوتتلخص 
عشر مراكب  بموجبه تساعد أراغون السلطان ب، معاهدة سالم وصداقة دائمة بین المملكتین ــ ـ١

ل مئة ألف  مقاب،بین فارس ونبیل   وخمسمائة ما،خرى تصل لخمسین سفینة  وسفن أ،مسلحة 
  . للفرسان والمقاتلین  مثلها  و،دینار ذهبي لألسطول 

یستحقون عن المدة الالزمة   یدفع لهم ما،ـ إذا قضى الفرسان أكثر من سنة في حصار سبتة ــ ٢
ًذا قضوا عاما كامال یدفع لهم السلطان مائة ألف دینار ٕ وا،لذلك   وبعد فتح سبتة یدفع لهم مائة ،ً
  .ام خرى  في كل عألف أ

ــ ٣   .جیاد للفرسان والجنود   تؤمن و،ًـ یدفع لرئیس الفرسان یومیا مائة دینار ذهبي ـ
ــ ـ٤   .راغون لفرسان حق الرجوع مع غنائمهم أل ل، بعد انتهاء عام كامل على الحصار ـ
ً ویدفع لهم یومیا دینارین ، خاص بهم د للجنود االسبان  كنیسة ومعه ببناء  السلطانیلتزم ـــ ـ٥

  .٤ذهبیین 
رسمت   و،ًكانت المكاسب المالیة دائما وراء عقد أراغون هذه المعاهدة مع المغرب لقد        

عدة ً حیث تدخلت أراغون عسكریا  ،ًالطریق لجمیع المعاهدات التي ستتم بین الطرفین مستقبال 

                                                
   . ٤٠٧ ص ،األنیس المطرب :  ابن أبي زرع -  ١
٢ - Maria Dolores : Aragon En El   Mundo . p ١٠٤ – ٩٧ .                                        
  

٤-         Latrie : Traites de paix et de commerce et documents . p ٢٨٥ .                 

   . ١٢٥ – ١٢١ ، ص ٧یخ ، جالتار: التازي      
٤  - Latrie : Traites de paix et de commerce et documents .p ٢٨٥.                             

  .) ٤(    انظر نص المعاهدة ملحق رقم 
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اإلطار العام هذه المعاهدة حددت ّمن ثم  و ، مرات لصالح المرینیین مقابل عوائد مادیة ضخمة
  .عقود قادمة كما سنرى عدة لعالقات البلدین ل

 وشعر حاكم سبتة بأنه ال ،ً تنفیذا لبنود المعاهدة اتجهت السفن األراغونیة لمحاصرة سبتة       
 فبادر ،مفر من تسلیم المدینة مع وصول األسطول األراغوني ومحاصرة المدینة من البحر 

 و بقاء أبو القاسم العزفي و ،م االتفاق على تسلیم المدینة  وت،للتفاوض مع السلطان یعقوب 
ًمبلغ مالي معین یدفعونه سنویا للسلطة  مقابل ،ة متمتعین بالحكم الذاتي ًأسرته حكاما لسبت

 أراغون بشكل مباشر في مساعدة السلطان یعقوب  وبذلك ساهم االتفاق معالمركزیة بفاس
ً رغم تجاهل المصادر المغربیة تماما ، ة من مواردها المالیة واالستفاد،المریني بضم سبتة لدولته 

  .١لتلك المعاهدة و نتائجها

 وذلك ،       في عهد السلطان یوسف بن یعقوب المریني خرقت أراغون  اتفاقها مع المغرب 
عندما انضم الملك خایمي الثاني لمحور غرناطة قشتالة الذي كان یحاصر بجیشه البري مدینة 

 المضیق أمام أي سطولها من البحر وقطعت وساهمت أراغون بأ،یة في األندلس مرینطریف ال
  .٢م بید قشتالة ١٢٩٢/ هـ٦٩١نقاذ المدینة والتي سقطت سنة محاولة مرینیة إل

 التقارب وبناء عالقات ودیة بینهما ،  فرضت المتغیرات السیاسیة على المغرب و أراغون      
الرابع عشر المیالدي في صراع مع قشتالة /  القرن الثامن الهجري  فقد دخلت أراغون في بدایة،

وكان السلطان  ، وكانت عالقات المغرب متوترة مع غرناطة المتحالفة مع قشتالة ،على الحدود 
قامت بینهما من هنا  ، وبحاجة للمساعدة ،یوسف بن یعقوب یحاصرمدینة تلمسان الزیانیة 

 و ،ح ؛ فتجددت السفارات و المراسالت بین فاس و أراغون عالقات دبلوماسیة فرضتها المصال
 وقد ساهم قائد الجند االسبان ، وحل مشاكل عالقة بینهما ،هدفت لتأكید السالم بین الطرفین 

 في إعادة التواصل الدبلوماسي و التحالف بین ، ٣) برناط سیكي ( المرتزقة بالجیش المغربي 
 بموجبه أرسلت أراغون فرقة ،م ١٣٠٣/ هـ٧٠٣شلونة سنة  وتم الصلح بین فاس و بر،الطرفین 

 جندي انضمت للجیش المریني إلى تلمسان التي كان یحاصرها ٣٠٠عسكریة مؤلفة من حوالي 
 ، و ذلك مقابل أن یدفع السلطان لسلطة أراغون عشرة آالف دینار ذهبي ،السلطان یوسف 

ًویدفع لكل جندي مرتبا  شهریا   ومن بنودها كذلك إطالق سراح تجار . ٤ بستین دینار محددً
                                                

   . ٢٤٧ ، ص ٧العبر ، ج : ابن خلدون  .  ١٣٨ ص ، الذخیرة السنیة ، ابن أبي زرع -  ١
   .١٥٨ ،الحیاة الحربیة : البارودي  .  ٢٣٤ ص، ٤ ج ،العبر :  ابن خلدون -  ٢
     و ،) م١٢٩٦/هـ٦٩٦(نةكریة المأجورة  س تحول إلى الخدمة العس، مغامر ،  وهو تاجر من أراغون-  ٣

           : انظر.  ًوكان سفیرا للمغرب إلى أراغون في عدة قضایا  ،أصبح شخصیة  مقربة من السلطان یوسف     
                                                               Linares : Los Documentos . N ٨٠ .   

   . ٦٢ ص ،الدولة المرینیة عهد السلطان یوسف  :  نضال األعرجي -  ٤
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 وكما نص االتفاق على إقراض فاس أراغون مبلغ خمسین ،أراغونیین كانوا محتجزین في فاس 
    .١ألف دینار ذهبي

سنة تلمسان وهو بمعسكره یحاصر ـ ئل بین السلطان یوسف تواترت السفارات والرسا        
ث تفاهم بین الطرفین بدعم كل طرف لآلخر  وحد، الثاني الملك خایميو ـم ١٣٠٩ /هـ٧٠٣

و  غرسیس لشبینوضات بین السفیر األراغوني ا المف نتج عن و قد،ًعسكریا ضد خصومه 
 مراكب أراغون الحربیة وصلت ظهر أثره عندما ،٢السلطان یوسف بتلمسان اتفاق عسكري مهم 

طار التعاون العسكري إفي و .٣غارة على سواحل دولة بني زیان  وقامت باإل،إلى سواحل المغرب
 ضد قشتالة على إثر حربها فرقة عسكریة مرینیة إلى أرغون لتساعدها في وصلت ،بینهما 

حیث  ،برشلونة إلى  رسائل السلطانإحدى وهذا ما نستنتجه من ،خالف بینهما على إقلیم مرسیة 
 ( ویسمیهم هناك ت بها  التي حظی الجیدةالمعاملةو الفرقة المرینیة تسریح فیها الملك على هیشكر

حد أ ویشیر ،الذین وصلوا إلى تلمسان و التحقوا بالجیش المریني  ، ٤)  بني مرینأرسالب
 ولكن ، ٥في أراغونكانوا  أنهم عبارة عن أسرى أو الجئین مرینیین  ؛هؤالء األرسال الباحثین إلى

 رسالة الحقة للملك سلطان یوسف فيهو عرض ال؛ یدعم ما ذهبنا إلیه أنهم فرقة مقاتلة  ما
لفان ألف فارس أو أ (( : و إرسال ، جدد جنود مغاربةلمده ب على استعداد هبأن الثاني خایمي

  الرسائل المرینیةطلب كذلك ت، ٦)) متى كان بینكم وبین أهل قشتالة نفاق.. متى احتجتم إلیهم 
 هذا ما یؤكد أن فرقة ،لحصنمن الملك أن یسرح أربع رهائن مغاربة كانوا مع الفرقة المرینیة في ا

 ّ فلو كانوا أسرى أو الجئین  لما رد ؛مرینیة كانت مرابطة في أحد حصون مملكة أراغون
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 و قد ، أراغونإلى جدیدة السلطان یوسف على تسریحهم بعرض إرسال فرقة مرینیة محاربة 
ت رعایة الدولة ًبحثت المراسالت المتبادلة أیضا موضوع إتمام الصلح بین أراغون و غرناطة تح

ّو عرفتم أن صلحكم مع  صاحب غرناطة ال یكون إال بموافقتنا ؛ و نحن نعرفكم أنكم  ((المرینیة 
ّالصلح معه فنحن نشترط لكم علیه ما یوفي به على أحسن وجه مما یكون مصلحة إن أردتم 

 بغرناطة ما  و بأن عالقات فاس، هذا ما یؤكد عمق العالقات بین فاس و برشلونة .١ )) للجمیع
  .زالت جیدة حتى هذه اللحظة قبل أن تتحول لعداء و تنافس في المرحلة التالیة 

  :  املريني األراغوني  العسكريسبتة و دورها يف التحالفقضية   ـ ٢
تطورت عالقات السلطان یوسف مع أراغون إلى مرحلة اقتراح إعادة التحالف العسكري         

  وذلك عندما،م١٢٧٤/هـ٦٧٢ و الملك خایمي األول سنة یعقوبن الذي كان بین والده السلطا
رفض   و،٢بدعم من السلطان النصري  ١٣٠٤/هـ٧٠٣سبتة سنة مدینة طرأت قضیة تمرد 

 ، والتي تقدر بمائة ألف دینار ،المبالغ المالیة المستحقة علیها  طالب العزفي دفع أبو هامیرأ
 ولكن لصعوبة فتحها دون حصارها عن ،٣ر فبعث السلطان یوسف الجیش فحاصرها من الب

  برئاسة القائد برناط سیكي ملك خایمي الثاني سفارةإلى ال أرسل السلطان یوسف ،طریق البحر 
 بآخر ذي القعدة سنة  تحمل رسالة مؤرخة،برفقة الكاتب أبي العباس الطرطوشي 

ً تعرض تحالفا عسكریا م١٣٠٤/هـ٧٠٣ بنود ال وتقترحسبتة فتح  المساعدة على ،ضد قشتالة ً
  :التالیة 

 مقابل نصف القیمة المالیة ،األسطول األراغوني لحصار سبتة من البحر قطع من إرسال  ــ ـ١
  . عنوة إذا فتحت ، )لف دینارأخمسین ( وهي المترتبة على سبتة 

  .نة و طعام األراغوني ما یحتاجه من مؤومداد األسطول إ تتكلف السلطات المغربیة بــ ـ٢
  . سبتة  ألراغون نصیب من الغنائم بعد فتحـــ ٣
ــ ٤  فألراغون ثالثین ، قبل فتحها ،ـ إذا أذعن أهل سبتة و دفعوا ما علیهم من مستحقات مالیة ـ

  .ألف دینار 
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سراع بفتح  لإل،سال األسطول قبل فصل الشتاء رإ فلیبادر ب،ذا وافق الملك على ذلك الحلف  ـ إ٥
  . ١لك وجاء األسطول بالشتاء فالمغرب ال یدفع أیة مبالغ من التي ذكرهاخر عن ذٕاذا تأ و،المدینة 

لم یرسل ف ، یكن في وضع یسمح له بالدخول في هذا الحلفلكن الملك خایمي الثاني لم       
بعلم من السلطان یوسف ً منشغال في عقد هدنة مع ملك قشتالة فقد كان ، أیة سفن حربیة

 ، وغیر جاهز لهكذا مجازفة ،٢  إقلیم مرسیة المتنازع علیه بینهما تسویة بشأنیجادٕ وا، المریني
متواجدة ال الجالیة التجاریة األراغونیة  أنوهو ، باإلضافة إلى عامل مهم وضعه الملك بالحسبان

 فخشي ،  و أراغون  وعملیة التبادل التجاري جاریة بین سبتة،بحریة في سبتة تقوم بنشاطها 
ًحرصا على و  ولكن الملك ، شاركت أراغون في الحصارفي حال هذه المصالح على تعطل

  راغونیة وصلت أبرناط سیكي فرقة السفیر المریني رسل مع أاستمرار التواصل والتحالف مع فاس 
  .٣  وساهمت في الحصار مع الجیش المرینيم ١٣ ٠٤/هـ٧٠٤ مارس سنة فيتلمسان 
سیطر بنو األحمر حكام غرناطة ؛  م١٣٠٦/ هـ٧٠٥سنة   لألحداثفي تطور مفاجىء       

طان یوسف المریني ل واغتیل الس، ٤هم ونفوا أسرة العزفي إلى األندلسعلى سبتة وضموها لمملكت
 السیاسیة في الغرب معادلةهذه األحداث الغیرت  ،٥ ١٣٠٧/ هـ٧٠٦أثناء حصاره لتلمسان سنة 

 للسلطان فأرسلت ، المضیق  فأراغون بدت غیر مرتاحة لسیطرة غرناطة على ضفتي،اإلسالمي 
هذا  ، ٦ترید التفاوض والتشاور حول وضع  سبتة وسبل تحریرها عامر جدید أبي ثابت لاالمریني 

 ـ  ثابت المرینيأبي فبعث السلطان ،ما جعل السفارات والمراسالت تتجدد بین فاس وبرشلونة 
( قائد حرس السلطان  م برئاسة١٣٠٨/ هـ٧٠٧ سنة برشلونة سفارة لحسب طلب الملك خایمي ـ 

 تتفاوض حول شراء المغرب لمراكب ، ) ومعه الترجمان أبو العباس ابن الكمادبرناط سیكي
ٕارسال سفن حربیة أراغونیة تقطع المضیق وتمنع بني األحمر من التواصل و ،حربیة من أراغون 

ألقیناه لهما في فصدقوهما مما  (( : ذلك وفق ما جاء في الرسالة السلطانیة ألراغون ،  سبتةمع
إلى أن یقیم هنا على جماعة القائد برناط شجین رسولكم بیر ...شأن العمارة في البحر 
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 ، الموجودة في المغرب راغونیةللفرقة األ ترتب الوضع اإلداريفي نفس الوقت  و، ١ )) شمانیس
 .ها تمرد تحارب مع المرینیین في فتح مدن الریف في الشمال المغربي التي حصل فی كانتالتي

                       .٢تمام االتفاق السلطان أبي ثابت عامر حال دون إلكن وفاة
وصلت إلیه سفارة   و، الحكم بعد وفاة أخیه أبي ثابت سلیمانأبو الربیع تسلم السلطان         

بهدف  ، تعرض علیه بنود تحالف عسكري دفاعي بین الطرفین ،من ملك أراغون خایمي الثاني 
  و، ٣ تضررت مصالحها التجاریة بسبتة فأراغون ،حة الطرفین ل مصلما فیه ،ریر سبتة تح

 و یبدو أن ، و تطلعت لمكاسب مادیة في المغرب ،وضعها السیاسي تغیر باتفاقها مع قشتالة 
ًأراغون في مفاوضاتها الدبلوماسیة مع السلطة المرینیة طالبت بحصة معینة من الضرائب 

 و قد وافق ،یات التجارة بسبتة قبل أن توقع أي اتفاق عسكري مع فاس المتحصلة من عمل
 فكان البد له من تقدیم ،لحاجته الملحة لهذه المساعدة العسكریة السلطان سلیمان على ذلك 

عن أمر عبداهللا ((  : إلى خایمي الثانيبذلكو أرسل  ،تنازالت أو عروض مادیة ألراغون 
على أخذ الثلث الذي كنا ... ك األجل ذون جاقم ملك أرغون المل.. سلیمان أمیر المسلمین 

سبتة .. ..و المسلمین والیهود من مراسي بالدنا .. النصارى و القطالنیین  ..  ..أمرنا له به
  .٤ ))  متفق لهو غیرها

لذا وصلت  ،و قد أغرت هذه المكاسب أراغون على توجیه أداتها الدبلوماسیة نحو المغرب       
 قائد األسطول األراغوني "خاسبیرتو كاستلینو "  وكانت برئاسة القائد ، فاسإلى  راغون أسفارة
بینهما  وقعت ، بعد إجراء المفاوضات بین الطرفین و ،حصار سبتة من البحر ب ُكلفالذي 

  :ونصت بنود االتفاقیة  ، م١٣٠٩/ هـ٧٠٩ محرم٢٥  بتاریخ اتفاقیة الدفاع المشترك في فاس
  .الملكان أن یكونا صدیقي األصدقاء وعدوي األعداء ضد سائر ملوك الدنیا  یتعاهد ــ ـ١
ـ یتعهد الملك أبو الربیع سلیمان بدفع ألفي مثقال لكل سفینة حربیة بسائر معداتها و ذخائرها ــ ٢

  . لمدة أربع شهور 
ــ ٣  شهور مادام  له أن یدفع ألف مثقال لكل سفینة في أربعة،ربع شهور األولى تهاء األـ عند انـ

  . ًمحتاجا لها 
  .  یلتزم السلطان المریني بدفع مرتبات أللف فارس متابعة الحرب حتى تفتح سبتة ــ ـ٤
  .  یتعهد السلطان أال یعقد صلح مع ملك غرناطة بدون موافقة أراغون ــ ـ٥
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ــ ٦ ینتهي یعین ملك المغرب أراغون ضد سلطان غرناطة بالسفن والمال عندما من الوجاهة أن ـ ـ
  . ١من فتح سبتة 

 فاستغل ،ًوتنفیذا لهذه االتفاقیة سار األسطول األراغوني لمحاصرة سبتة من البحر        
الحاكم  أهل سبتة ثاروا على ّ لكن ،٢ًالسلطان أبو الربیع هذا التحرك فكثف من حصارها برا 

وهكذا لم تدخل . ٣ن أراغول قبل قدوم أسطو،  وسلموا المدینة للجیش المریني، النصري فیها
 على  وحصل المرینیون، تحت المدینة وكفى اهللا المؤمنین الحربُاتفاقیة فاس حیز التنفیذ وف

 ولكن األسطول األراغوني شعر بالخسارة فلم ، المدینة من دون التزامات مهمة مع أراغون
 لیعوض  س فبادر لحصار مدینة الجزیرة الخضراء باألندل،یحصل على أي مبلغ مالي رغب به 

   .٤ االتفاقیةعدم تطبیق فقده من  ما
 وطلبت أراغون المبالغ المالیة المتفق علیها ،الطرفین  جرت بعدها مراسالت بین        

؛   خایميللملك و أرسل بمبرراته ، ولكن السلطان سلیمان رفض دفع المبالغ ،كضریبة الثلث 
 واعتدى على الجزیرة الخضراء ،  سبتةأن األسطول األراغوني لم یساهم في حصاربرر ذلك بو

ً ما عده السلطان المریني نقضا لالتفاقیة و مبررا النفساخ ،باألندلس التابعة للسلطة المرینیة  ً
بإعفاء  السلطات المرینیة  تكتفيأن هو ،و أسفرت المفوضات عن حل وسط شروط المعاهدة 

ترك الثلث  (( اسي المغرب ومدنهالتجار الكطالنیین من ثلث الضرائب المفروضة علیهم بمر
یحصلون على  و ، ٥)) لتجاركم في جمیع ما لنا من البالد و في إعطاء الزرع الذي طلب منا

 وقد ،٦  دون عوائقسمح لهم بشراء الحبوب وكل ما یرغبون به من المغربی و، بعض االمتیازات
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إال في فترات  ،األحیان  في كل  بید السلطة المرینیة وال تسمح بتصدیره الحبوبتصدیركان 
   .    ١  وعن طریق الوسطاء الیهود بالمغرب وصلت كمیات الحبوب إلى أراغون،استثنائیة كهذه 

و لم یفك الحصار  الخضراء لجزیرةً ظل محاصرا للكن أسطول أراغون نقض االتفاق و       
اعتذر الجانب األمور تسیر لمصلحة الطرف المریني فقد كانت و  ، المریني لحاحرغم اإل

في مدن و تنازل له عن عدة أبو الربیع سلیمان الغرناطي من فاس و تصالح مع سلطانها 
 وهو ما أخذته سلطات فاس بعین االعتبار في عالقاتها مع أراغون  وما یمثله ذلك ، األندلس

ًعامال مشجعا و لسلطات المرینیة أعطى اكل ذلك  ، ٢ من عامل كسب سیاسي وقوة تفاوض ً
 و لم تغفل عن إخبارها ، أرسلت لبرشلونة بالمبررات  و،مع أراغون لغاء االتفاق السابق إلًرا مبر

إن  ّ ثم..) مع ابن األحمر( عقد أسباب المواصلة و المصالحة  ((: بحالة الصلح مع غرناطة 
فعجبنا من طلبه و هو قد . برسم طلب ترك الثلث المذكور و الزرع .. رسلكم جزبرت بعث 

و ودنا لكم .. فأعرضنا في ذلك عن طلبه . ا لكم من كونه نزل على الجزیرة ّنه ما بینصدر م
 هذا ما یعني أن المغرب ظل ، ٣ )) و تجاركم لم یزالوا في بالدنا مكرمین مبرورین.. لم یتغیر 

 حریة تجار أراغون بالمغرب على ًمؤكدا و ،مع أراغون بلوماسي ًصا على التواصل الدیحر
 م١٣٠٩/هـ٧٠٩ن مما ترتب على اتفاقیة فاس سنة اوك . كالعادة  یتلقونهاالجیدة التيوالرعایة 

 تطالب  للمغربرسائل  و،مطالب من أراغون طیلة العقدین الثاني والثالث للقرن الثامن الهجري 
  . ٤ وخاصة ما یتعلق بالبنود المالیة االتفاقیةبتنفیذ 

 هذه المعاهدات العسكریة و عقد دوافعرح ومن الضروري أن نقف هنا لتفسیر وش        
ستعانة بأراغون لفتح اللًدائما لماذا سعى المغرب ف. غون بین المغرب و أرا ،لمالیة افاقیات تاال

 مرین بدفعها ني التزم سالطین بيالتالمبالغ الطائلة السخاء المالي  لماذا هذه ّ ثمسبتة ؟ 
                                                

ًفاس دورا هاما في ربط الدولتین سیاسیا وتجاریا   في كل من برشلونة ولعبت الجالیة الیهودیة - ١ ً ً    تسود  ل  ،ً
   حیث ،راغون ت التجارة الرابحة بین المغرب و أ  لیتسنى لها  القیام بعملیا،ین الدولتین عالقات سلمیة     ب
  قاصة و الذي كان یعمل بالبالط لنقل البضائع بین الدولتین، قد قام الیهودي خلیفة بن ركانوا وسیط  هام     

      المریني بتسهیل مهمة السفیر األراغوني سلیمان الیهودي إلى فاس في شأن استیراد السلع و البضائع من 
  .     لمغرب و استثناء 

  وثائق : رشید سالمي    .٦٧ ص ،طالالت على تاریخ المغرب العصر المریني إ: نشاط   . انظر         
  . ٢٩ ص  ،مرینیة     

   .٥٢٠ ص ،األنیس المطرب :  ابن أبي زرع - ٢
٣  -  Linares:  Los  Documentos. N   ٨٢  .                                                                              

   . ٤٢ ص ،الكتائب المسیحیة : خوسي الیماني    
   مجلة،م ١٤، ـ١٢/  هـ٨ـ ٦في رسائل القرن  قراءة وثائقیة ،راجع المغرب بین الصمود والت:  أحمد عزاوي -  ٤
   . ١٢٤ ص  . ٢٠٠٠ ، ٢١، العدد  أمل    
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 وما دواعي و ، هـ  مقابل دعمها البحري ٧٠٩ ، هـ ٧٠٣ ،هـ ٦٧٣ألراغون في اتفاقیات سنة 
   بسبتة ؟ جاهزیة أراغون الدائمة لمساعدة المرینیین 

 وما ، عندما نتعرف على الواقع السیاسي و اإلقتصادي لكل طرف وتوجهاته یتضح هذا         
راغون أف  ،لكل من المغرب و أراغون  في رسم السیاسات المستقبلیةتمثله سبتة من أهمیة بالغة 

 یعرفون ن المرینیون وكا،١في غرب المتوسط تجاري وعسكري كانت تمتلك أقوى أسطول بحري 
 وهذا ما ، وأن مشاركة هذا األسطول في حصار سبتة فكرة ناجحة ال تقبل الخسارة  ،ًجیدا ذلك 

 أو ، فبمجرد تحرك األسطول األراغوني نحو سبتة كانت تستسلم في المرة األولى  ؛الحظناه
 وهذا ما حصل في  ؛ و تستدعي المرینیینلدمار والخراب لًتفض على والیها الغرناطي تجنبا تن

  .  األسطول األراغوني تدخل مما یثبت فاعلیة ،المرة الثانیة 
وال الضخمة التي التزم  و األم، االستجابة األراغونیة في هذه العملیات سرعةعن ا ّأم         

ثقل سبتة و  ،كبیرة مشتركة تجاریة سره ارتباط الطرفین بمصالح ف ؛ فی لهمبدفعهاالمرینیون 
 وكونها وسیط وموزع للبضائع بین شمال ، التجاري وحجم مواردها المالیة في عهد أسرة العزفي

بیزة والبندقیة ومرسیلیا   فقد كان یرتادها تجار من مدن ایطالیا كجنوة و،المتوسط وجنوبه 
 التي كانت تملك السفن التجاریة الكبیرة والتي ، التابعة ألراغون میورقةجزیرة  ومن ،الفرنسیة 

 وكانت الجالیة األراغونیة هي ،غرب المتوسط بین سواحل الشمال والجنوب  نقلت أغلب تجارات
ً إذا استقرار هذه المدینة ضروري لكل ،٢ بالتجار األجانب تغص  وفنادقها،األكبر في سبتة 

   .٣األطراف 
 من عملیات خزینة الدولةالمبالغ الضخمة التي ترفد  ت كانبة للجانب المریني ؛      و بالنس
 مدن فرنسا وایطالیامن تجار أوربا من  المجتباةالضرائب و المتحصلة من  ، التجارة بسبتة

 التي  إضافة إلى األرباح،٤ًألفي دینار یومیا إلى  وقد وصل حجم الضرائب المأخوذة ، ضخمة
 وخاصة الذهب  القادمة من السودان الغربيصحراءط أو موزع لتجارة الكانت تجنیها كوسی

                                                
١ - Juan Manueel Fstal  : Itinerario de Jaime II de Aragon  . p ٤٣ – ١١ .                     
  قتصادي  ولتاریخ االدراسات في ا: جمال طه  . ٢٠٧ ، ١٩٠مسالك األبصار ، ص :  العمري -  ٢

   . ٥٨ ـ ٥٠ ص ،  ٢٠٠٨ ، دار الوفاء ، اإلسكندریة ،  االجتماعي للغرب اإلسالمي   
   ، ٢ ج، ١٩٩٧ ، الدار العربیة للكتاب ،دراسات في تاریخ المغرب و األندلس :  أمین توفیق الطیبي -  ٣

   . ١٧١ ـ ١٧٠    ص 
  لفي دینار أتصل إلى ًـ مثال ـ  كالصید البحري بتة ، بس واحدمرفق كان حجم الضرائب المتحصلة من -  ٤

  . ناهیك عن المرافق و العملیات التجاریة األخرى   ،ًیومیا     
  ّفي أخبار القاضي عیاض ، تحقیق مصطفى السقا و آخرون ، مطبعة أزهار الریاض : ّالمقري .      انظر 

  . ٤٤ ، ص ١ ج،١٩٣٩    لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة  ، 
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 إضافة إلى كون ، ١كل هذه األموال كانت تزود خزینة الدولة المرینیة بفاس ، الضروري ألوربا
 و بمعنى آخر ،٢  األجنبیةالمدینة هي المنفذ الرئیسي لتصدیر السلع المغربیة و استیراد البضائع

كان من الصعب للسلطة هناك أن تسمح لسبتة  لذا ، ة الخارجیة للمغربت تحتكر التجاركان
  المرینیة و كارثة اقتصادیة تصیب الدولة،  ما یعني انقطاع تلك الموارد،نفصال أو االبالتمرد 

  .ذات المشروع التوسعي 
ف عن  في الكشحجم االستثمارات األراغونیة في سبتة وجالیتها الضخمة بالمدینةیفیدنا معرفة  و

 فتشیر وثائق األرشیف األراغوني ؛ أن سبتة كانت تستقطب أكثر من ،دوافع االتفاقیات السابقة 
 مع  ألراغونیعني وجود مصلحة مشتركةذلك  ، ٣ثلثي االستثمارات األراغونیة ببالد المغرب 

 لتلك األموال ضافة إلى حاجتهاإ ، في ذلك مساهمة وال،سالطین بني مرین باستقرار سبتة 
 حیث كانت أراغون تحاول السیطرة على ،  المتوسطیةتحركاتها البحریةالواردة في االتفاقیات في 

   .٤ صقلیة سردینیة و
  
    :  ـ السفارات بني فاس وبرشلونة و موضوعاتها٣

 مع ،ن بالهدوء و انقضاء التحالف بینهما اتسمت هذه المرحلة في عالقات الدولتی        
إجراء مفاوضات سیاسیة هدفت  أو ،بلوماسي لحل مشاكل عالقة بینهما استمرار التواصل الد

  . عقد اتفاقیات صلح و سالم بینهما  أو  ،فیذ تحالف العسكري السابق في مرحلة التنلوضع ال
 -١٣١٠/  هـ٧٣٢ – ٧١٠(في عهد السلطان أبو سعید عثمان  سادت حالة السلم        

 الخارجیة ً كان میاال للسلم وتجنب الحروبلطان الذي بسبب طبیعة الس،مع أراغون )  م١٣٣١
و بالنسبة لعالقاته مع أراغون فیبدو أنها كانت خافتة   .٥  فازدهرت التجارة والعمران في عهده،

                                                
١  -                             - Maria Dolores  : Aragon En El   Mundo.  p ١٠٨ – ١٠٠ .   

       
   .٣٦ ص ،اختصار األخبار :  األنصاري - ٢
   .١٢٢ ـ ١١٨ ص ،سبتة اإلسالمیة :  محمد الشریف  . ً نقال عن-  ٣
  .  ١٦٥ ص ،سباني القطوف الدواني في التاریخ اإل:  عبادة كحیلة -  ٤
    ترجمة ،فاس في عصر بني مرین : روجیه لو تورنو  .  ٥٤٣ – ٥٤٢ ص ،نیس األ:  ابن أبي زرع -  ٥

    .٢٨ ص ،نقوال زیادة      
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 وهذا ما ،  و تراجع مستوى التواصل السیاسي و التعاون التجاريو تأثرت بالخالفات السابقة
   .١ات سیاسیة و تجاریة مع الزیانیین و الحفصیین یفسر اتجاه أراغون لعقد عدة اتفاقی

 ،المقربین  المرینیة الق سراح أحد رموز الدولةصعوبة في إطلم تجد الدبلوماسیة المرینیة لكن  
سبان اإل القراصنة تهأسرو الذي   .٢ السبتي الشریف أبو العباس أحمد بن الشریف الحسني وهو 

إلى سفارة انتدب السلطان أبو سعید ف ،الخضراء باألندلس رة زی مع عائلته إلى الجأثناء توجهه
    .٣إلى سبتة بهم فدیتهم رعایة لشرفهم بثالثة آالف دینار و رجعوا 

 المهرة للجنود النصارىبحاجة  أراغون  عندما كانت،تجددت السفارات بین فاس وبرشلونة        
 فبعث ،٤ینیة وكورسیكا بالمتوسط  فهي تحاول السیطرة على جزر سرد،المتواجدین في المغرب 

لب منه العون بمائة من ط للسلطان المریني ی بسفارةم١٣٢٣/ هـ٧٢٣الملك خایمي الثاني سنة 
 ،و كورسیكا للمساعدة في غزو جزیرة سردینیا ،الفرسان النصارى المرتزقة في الجیش المریني 

موافق أنه  إال ،رب هكذا فعل  اعتذر بحجة أن لیس من المعتاد من المغ سعیدلكن السلطان أبي
و نحن نعرفكم بأنه لو طلبتم اإلعانة منا  ((:على إرسال الجنود المغاربة للغزو معه إن أراد ذلك 

ّأما النصارى الذین طلبتم فال یمكن توجیههم ألنه لم .. بجمع من بني مرین ألمددناكم بذلكم 
جدد  ، في تحركاته البحریة والمال الملك خایمي للفرسان مام حاجةأو .٥)).. تجر به عادة 

                                                
في هذه الفترة إلى تعاون سیاسي )   و الحفصیین ،بني زیان ( تشیر المراسالت بین أراغون و دول المغرب  -  ١

 كانت أراغون تشتكي للحفصیین من اعتداءات قراصنة من ، وو توتر العالقات مع المرینیین ، و تجاري بینهما
.  ما یوحي إلى تغیر وجهة تجار أراغون من سبتة نحو المدن الحفصیة ،سبتة على مراكبها أمام سواحل تونس 

 لملك المغرب في شأن ما و بعثنا(( ًو یقدم سلطان تونس ابن اللحیاني وعدا لملك أراغون بإنهاء هذه الظاهرة 
لحقنا من أذیة أهل سبتة بوصول قطعهم جهتنا و إفسادهم مراسینا و أخذهم أجفان للنصارى الذین هم منا و 

                                                                : انظر الوثائق  ..)) .  إلینا
 Linares: Los Documentos.  N  ١٣٥ . ١٣٣  . ٩١.                                                           

                                                               
  مؤتمر أعالم مدینة سبتة في  ،دور سبتة في إثراء الحركة العلمیة على عهد الدولة المرینیة :  فاطمة نافع -  ٢

   . ٤٥٧ ص ، ٢٠٠٨ ،  فاس ، كلیة اآلداب ،لسبتیة الفاسیة  التاریخ المغربي والعالقات ا    
   . ٨١ ص ،التعریف : ابن خلدون  . ١٥٠ – ١٤٩المسند ، ص : ابن مرزوق  -  ٣
   طلبها كحتاج للمال و الجنود ، بما في ذل و ت، كانت أراغون تتهیأ لحملة عسكریة لغزو جزیرة سردینیة -  ٤

  : انظر . و إعادة مجموعة من مرتزقة أراغونیین من تلمسان ،لي عانتها بقرض ماإالزیانیین بمن     
                                                                  Dufuoreg : L . Espagne . p ٤٦٠ .  

 Linares: Los Documentos . N ٨٨ .                                                                                  
٥  -                                                          Linares:  Los Documentos . N ٨٣ .    
  : سعیدان   .١٠٤ وثیقة  ،الرباط ، المطبعة الملكیة  ، مدیریة الوثائق الملكیةتصدر عن : مجلة الوثائق     

   .  ١٨٧  ص  ،بنو مرین    



 ٧٩

 في ربیع األول إلى السلطان أبو سعیدوصلت عدة مرات للمرینیین وكانت آخر سفارة المراسلة 
 تتفاوض حول عقد اتفاق ١) Ramon Corbera( برئاسة الرمون قربیره  م ١٣٢٣/ هـ٧٢٣

  : سیاسي وتعرض علیه البنود التالیة 
ــــ ١ / هـ٣٠٩زاء أراغون في اتفاقیة سنة إ قطعها المغرب على نفسه  التيـ تنفیذ االلتزاماتـ

  .م ١٣٠٩
ــ ـ٢    ، طلب قرض من المال مقدر بأربعین ألف مثقال ذهب ـ
ًفي الجیش المغربي مؤقتا للمساهمة في حروب أراغون كطالنیة رسال فرسان من الفرقة ال إ- ٣

  .في سردینیة 
  .٢ین المغرب و أراغون  اقتراح تجدید معاهدة السالم والصداقة ب- ٤
 إال ،رغم أن المصادر و الوثائق ال تجزم بموافقة المرینیین على هذا العرض األراغوني         

 للملك خایمي الثاني یخبره فیها بأنه أرسل إلیه أبو سعیدة من السلطان في رسالة تالی نجد أننا 
  استجاب لطلب الملك وًأخیرانه هذا یعني أ. ٣ الذي طلبه ملك أراغون  ) دامینكوال (الفارس

غرب  لم یكن سلطان المحیث ، عنده وأبقى على القسم األكبر ،أرسل له قسم من الفرسان 
  في هذه الفترة وـ بقدرات عسكریة عالیة في الحرب تمتعوا ـ فقدیستطیع االستغناء عن خدماتهم 

ة مدینته س بحاجة لهم في حرا كذلك هو، وموالیه سجلماسةعمر ب  تمرد ابنهواجه حیث یبالتحدید
             . ٤الملكیة فاس الجدید 

 اتجه نشاطها نحو حیث أراغون كانت في وضع اقتصادي حرج في هذه الفترة ّویبدو أن         
 مما ، في المغرب ً صارت تنافسها فعلیایزة خاصة أن مدن ایطالیا كجنوة و ب، التوسع العسكري

نجد ملك  ، و لعدم تحقیق المرینیین لرغباتها و طلباتها المالیة ، أثر على نشاطها االقتصادي
ًعارضا تحالفا عسكریا و تعاونا تجاریا یتوجه للتحالف مع بني زیان أراغون  خایمي الثاني  ً ً ً علیهم ً

                                                
١  - Linares:  Los Documentos . N ٨٥  .                                                                              

   .٣١٧ ـ  ٣٠٩ص  ،٢الغرب ، ج : عزاوي . ١٣٣ ـ ١٣١ ص ، ٧ ج،التاریخ : التازي     
٢ - Louis ; Traites de paix et de commerce et documents. P ٣١٥ .                             

         
  و تعرفنا ما رغبتم فیه من  .. و صلنا كتابكم ((  هـ ٧٢٤ رجب ٢٢ جاء ذلك في رسالته المؤرخة -  ٣

  : انظر ..)) . و قد أسعفنا رغبتكم في شأنه ..     سراح الفارس دمنجوال النصراني 
  Linares:  Los Documentos . N ٨٦  .                                                                              
   . ١٢٥ ص ،االرتزاق : نشاط   .  ٣٢٣ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٤
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 كما كان األمر مع بني ،مقابل المال ًمدادهم بمرتزقة یساهمون في توسع بني زیان شرقا إو 
   . ١ و هذا یعني انتهاء مرحلة التحالف مع فاس ،ودمرین منذ ثالث عق

في عهد السلطان أبو الحسن علي المریني عاد المغرب نحو التوسع وتحریر المدن و         
 في العدوة من استرجاع جبل الفتحم ١٣٣/ هـ٧٣٣سنة  فنجح ،المحتلة من اإلسبان في األندلس 

ثم سیطر على . ٢ دولة بني زیان من تلمسانلدولته و أزال  ثم تحرك فضم المغرب األوسط ،
وبذلك حقق الوحدة المغاربیة وظهر كأقوى  . ٣ م١٣٤٧/ هـ٧٤٨ من الحفصیین سنة ّإفریقیة

اتفاقیات  موازین القوى وفرض توقیع غیر هذا ما ،سلطان في الغرب اإلسالمي و اسبانیا 
  . بین المسلمین ودول اسبانیا ومعاهدات جدیدة

 أن ، وعودتهم للتحرك في األندلس ضد قشتالة ،نتائج فتح المرینیین جبل الفتح كان من        
 بین ، إقلیمیة وقعت معاهدة صلح وسالمتحركت الدبلوماسیة و  و ،رضخت القوى االسبانیة 

س سنة ذلك في معاهدة فا) قشتالة و أراغون ( واالسبانیة ) فاس وغرناطة (األطراف اإلسالمیة 
 والكف عن القرصنة في البر تضمنت وقف الحروب. ٤ ة أربع سنواتم لمد١٣٣٤/ هـ٧٣٤

أسر المغاربة مجموعة من تجار برشلونة فوصلت سفارة من  ،معاهدة المدة    أثناءو ،والبحر
 فأوضح لهم السلطان أبو ،سراحهم وتشكو من عدم تطبیق المعاهدة اطالق أراغون تطلب 

بعد وفاة والده   الحكمالملك بیدرو الرابع تسلم ألن ،أصبحت بحكم المعطلة الحسن أن االتفاقیة 
  . ٥على االتفاقیة التي عقدها والده یبدي تأییده م ولم یبادر للموافقة أو ١٣٣٦/ هـ٧٣٧سنة 

عادة التمركز والتسلح وعادت التحركات في استغلت األطراف هذه الهدنة إلقد  و        
 الجزیرة الخضراء لف قشتالة و أراغون الذي حاصریة ضد تحاسالماإل وتحالفت القوى ،المضیق 

ركة بین المسلمین وقشتالة في البر مما ع و دارت الم، البحر  البر من األندلسیةطریفمدینة و 
 وتبعها سقوط الجزیرة ،م ١٣٤٠/ هـ٧٤١أدى إلى هزیمة المسلمین في معركة طریف سنة 

 ما ،الء أراغون على جزیرة میورقة كذلك استی ،٦م ١٣٤٣/ هـ٧٤٤الخضراء بید قشتالة سنة 
 ،تحركات دبلوماسیة القرار السالم  جرت ثر ذلكإ على ،سبان اإلقلیمي لصالح اإلغیر التوازن 
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  معاهدة صلح وسالمبتوقیعلتي تولتها غرناطة بموجب تفویض مریني مفاوضات او و انتهت ال
سنة ة أخرى لمدة عشر سنوات  بین المرینین وغرناطة من جهة وقشتالة وأراغون من جهجدیدة 
أنعمنا بإمضاء الصلح  ((:بموافقته على االتفاقیة  و أرسل السلطان أبو الحسن م١٣٤٤/ هـ٧٤٥

حسبما طلبه السلطان دون بطره ملك أرغون إلى مدة .. المنعقد على بالدنا الشرقیة و الغربیة 
یدل على أن  ا م،یورقي  كان المفوض بالتفاوض بین فاس وبرشلونة تاجر م ،١ )) عشر سنین

 لسالمة تجارتهم ، بین األطرافالسالم  اتفاقیات عقد  العالقات الودیة وتعزیزفي التجار ساهموا 
   .٢ التي تعیقها أجواء الحرب

 ففي ،فحاولت الدبلوماسیة تجاوزها  وقعت بعض الحوادث التي خرقتها ، ورغم تماسك الهدنة 
ت البحریة ا یشكو فیها تصرف الحسنالسلطان أبيبع إلى  بیدرو الرا األراغوني سفارة للملك

غارة على جزیرة میورقة أثناء فترة الصلح و استولت على أحد مركب المرینیة حیث قامت باإل
 ً ذلك كان رداّأن ، جوابیة  علیه السلطان أبو الحسن برسالة ّ فرد،و أسرت أفراده التجار هناك 

 ولقد كانت الدولة المرینیة حینها في أوج ،احل المغرب سطول المیورقي على سوغارة األعلى إ
حیث توسع السلطان المذكور بالمغرب األوسط و كان الحفصیین یدینون له بالوالء قبل أن قوتها 

 لتؤكد أن دولته أصبحت بحالة قوة ، فتغیرت لهجة المخاطبة مع أراغون ،تسقط دولتهم بیده 
في  فاستعملت ، وما زالت تتعامل بندیة  المتوسطسیاسیة وعسكریة یحسب لها حساب في غرب

من حیث الرد و الطلب  المرینیة على أساس قوي و تعاملت الدبلوماسیة ،الخطابات لهجة حادة 
تعلمون أن كبار الناس و  (( و ممما ورد في الرد المریني ،من أراغون التزام ببنود المعاهدة 

و حینئذ یكتبون بما . ا المسائل التي ترفع إلیهم ینبغي لهم أن یحققو.. أولى بذلك السالطین 
قرقورة ( ركب مریني أسطول أراغون على ماستولى عندما كذلك  وهذا ما ظهر ،٣ )) ال مدفع فیه

 ما أغضب السلطان أبو الحسن  الذي أرسل رسالة تهدید للملك بیدرو سنة ،في البحر ) 
 في مدن المغرب إذا لم یتم تسریح ن بسجن تجار أراغون المتواجدیینذرهم و١٣٥٠/ هـ٧٥١

 عرفت بوصول كتابنا إلیك في شأن ،و إلى هذا فقد وصل كتابك  ((: و قال  السفینة المغربیة
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نطلبك فیه بما یجب علیك في دینك من الوفاء بالعهد الذي ... فیها خدامنا  خذالقرقورة التي ُأ
  . ١)) بیننا و بینك إلى إنقضاء أمده

 بسبب ضعف موقف السلطان ، غون لم یسرح المركب المریني و أصحابهلكن ملك أرا     
م أمام جموع العرب ز ذك ألن السلطان أبو الحسن كان قد انه،٢في ذلك الوقت المریني 

 الذي تمرد علیه و استولى  فارس في نزاع مع ابنه أبو عنانودخل  ،ّوالحفصیین في إفریقیة 
  .٣على الحكم 

ى أسس متینة مسیحیة مبنیة علل العالقات مع القوى اكانتن أبو عنان عهد السلطا  في       
دراكه ٕوا  أبو عنان ویعود ذلك لسیاسة،داقة  بطابع السلم والص اتسمت،ونشطة إلى حد ما 

ومدى أهمیة موقع المغرب األقصى االستراتیجي من الناحیة  ، لوازمهاالعمیق لحاجات الدولة و
 حیث قام بعدة أعمال توسعیة في ،  ثرواته وعظمة قوته العسكریةوغنى ،السیاسیة واالقتصادیة 

فاندفعت القوى االسبانیة لعقد اتفاقات سلم   ،  أظهرته كسلطان قوي وطموح، المغرب والمضیق
  .٤وتجارة معه 

و مراسالت في مفاوضات ان أبو عنان طایة عهد السلو أراغون منذ بدصل المغرب اتو        
 سنة ًدة سالم بین الطرفین لمدة أربعة عشر شهرااهً فعال توقیع معّ وتم. ٥ لعقد اتفاق سالم
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كتاب عهد على المهادنة و األمان و الصلح الشامل لجمیع ما تحت  (( :م١٣٥٠/هـ٧٥١
تضمن حریة مزاولة التجارة لتجار  و  ))ًصلحا ثابت الرسم..حكمهما من الرعیة و البلدان 

 ضرائب سوى الضریبة المعروفة على ةأیمن  رعایا أراغون عفىُوی ، الطرفین وفي بلدانهما
 دبلوماسیة وسفارات  تخللتها رسائل، م عاش الطرفان فترة هدوء وسالّثم .١عملیاتهم التجاریة 

شملت االعتداء على  ،  قرصنة متبادلةبخصوص عملیات شكاوى بین الطرفین نقلتمتبادلة 
 على الطرفین مع تأكید ، یجاد حل لها إوقفها وب وطالبت ،٢السفن التجاریة و سلب بضائعها 

   . ٣ وعملیاتهمالتجارضمان حریة استمرار السلم بینهما و
تلمسان و  ضمه من خالل على بالد المغرب أبو عنانبعد أن تأكدت سیطرة السلطان         

 ،خطب وده كثیر من ملوك أوربا و ، أصبح سید المغرب القوي ؛م ١٣٥٧/هـ٧٥٨سنة تونس 
 عرضت علیه و برئاسة حاكم بلنسیة عنان فأوفد سفارة إلى أبي،بیدرو الرابع بادر ملك أراغون 

 التي كانت في حلف مع لوقوف أمام عدوهم المشترك قشتالة  تضمن للطرفین ا؛ سالماتفاقیة 
وفضلت  عنان بفض تحالفها مع قشتالة رفضت نداء السلطان أبيكانت األخیرة و  ،غرناطة 

سفارة مغربیة بعث السلطان لهذا  ، تالقت توجهات المغرب و أراغون تهنتیج و، ٤ عهاالتحالف م
 وكانت برئاسة أبو القاسم ابن قاضي الجماعة ،بینهما تمام الصلح ونیة إلمع السفارة األراج

 ولما ،ً محمال بالهدایا الفاخرة من متاع المغرب ،الشریف أبي علي حسین بن یحیى الحسني 
 معاهدةبانتهت  أبدى السفیر المغربي حنكة ومهارة بالمفاوضات التيلك أراغون بالط مبحضر 

وال ز بشرط . ٥لمدة خمس سنواتوهي اتفاقیة سالم وتحالف دفاعي  م ١٣٥٧/هـ٧٥٨سرقسطة 
 ، و أبرز بنودها ؛ عدم اإلغارة على سفن المسلمین في البحر ،ون جالصلح بین قشتالة و أرا

الصلح مع السلطان فیتوجب على ملك أراغون إرسال أسطوله ٕواذا حصل ونقضت قشتالة 
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وبینما السفیر  ، ١ ونصت على إطالق سراح جمیع األسرى من الطرفین،لمساعدة السلطان 
 )دونیا لینور (وجة الملك األراغونيز فقد التقى مع ،الحسني ببرشلونة قام بنشاط دبلوماسي واسع 

 الذي فوض أخته ، فردریكاألمیر  أخوها ملك صقلیة  الموقعةشمل االتفاقیةتأن التي رغبت 
 السفیر حملهاالمریني كتبت بذلك رسالة إلى السلطان  و ،باجراء تلك المفوضات و العقد 

وما طلبتموه  (( :  لها خطاب الموافقةرسلأ و،طان على طلبها ل وافق الس وبعد اإلطالع، رینيملا
شمل  بذلك  و.٢))...ة فقد أسعفناكم بمطلبكمّمن أن نعقد الصلح ألخیكم فلذریج صاحب صقلی

أساطیل البلدین بالمضیق وني تجمعت ًیذا لهذا االتفاق المغربي األراج؛ وتنفاتفاق السالم صقلیة 
  . ٣ إال أن وفاة أبو عنان فجأة حال دون متابعة تنفیذ االتفاقیة ،بهدف محاصرة قشتالة 

 أراغون التي دخل  یكسر االتفاق بین المغرب وحقة أنالحاول ملك قشتالة في السنة ال       
 الدبلوماسیة اط نش بفضل، مساعیه باءت بالفشل  ولكن،لب مساعدة المغرب معها في نزاع وط

بیدرو   مبعوثي الملكوسندو فرال سفارة برئاسة ماتیو مرسي و أرنوالتي سارعت إلرسالاألراغونیة 
ً وفعال بقي المغرب على الحیاد في نزاع ،شتالة  وتفشل مساعي ق،لفاس لتؤكد المعاهدة الرابع 

   .٤المملكتین المسیحیتین
 ما أضعف موقفه الخارجي بصراعاته الداخلیة على الحكمبعد ذلك انشغل المغرب        

في عهد خلفاء  بین المرینیین و أراغون ة الدبلوماسیتخفت و ،وفعالیة السیاسیة الخارجیة 
 في ظل التوازن ومع ذلك ، حل مشاكل القرصنة بین الطرفینتطع ولم تس  ،  عنانالسلطان أبي

ـ ٧٦١( م ابراهیم ل ساأبيالمریني  لسلطانإلى افي رسائل أراغون ف ،بینهما الخطاب الدبلوماسي 
فنجد  ،ًتطلب منه تسریح األسرى األراغونیین فورا وبدون أیة شروط  ) م١٣٦١ ـ ١٣٦٠/ هـ٧٦٣

أبي عمران موسى  ( طالق سراح خادمهإبع ابیدرو الر من الملكطلب رد بی السلطان أبو سالم 
 /هـ٧٥٨ وفق اتفاقیة سنة  و ذلك و بعض المغاربة الذین أسرتهم قراصنة أراغون )بن ابراهیم

ونحن مع هذا كله لم نزل على حكم الصلح الذي عقدتم مع  (( التي أیدها أبو سالمم ١٣٥٧
 بالتزام المغرب بسالمة تجار أراغون في  ـ هذه الفترة ـ وتشیر المراسالت، )) ..أخینا المرحوم

في جمیع و ((  :نشاطهم االعتیادي حسب اتفاقیات الطرفین السابقةیمارسون  وأنهم ،المغرب 
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  .١٠٩المغرب ، ص : علي حامد . ٤٢٤دراسات ، ص : العبادي  . ٤٠٣ ص ، ٧ ج،العبر :   ابن خلدون - ٣
   . ١٤٧ ص ،التاریخ :  التازي -  ٤
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ًجریا  بالدنا و سواحلنا من تجاركم خلق كثیر مقیمون و واردون لم یتعرض لهم أحد بما یكره
   .١)) على حكم الصلح و إبقاء المودة

نتیجة ضعف الدولة  ، وقلت فعالیتها ، الدبلوماسیة المغربیة مع االسبان  بعد ذلكضعفت        
قد فوض  ف، وضات مع االسبان نیابة عن المغرباعملیة المفتتولى  غرناطة صبحتأ و،المرینیة 

 سلطان غرناطة )م١٣٧٢ ـ ١٣٦٦/ هـ٧٧٤هـ ـ٧٦٧ ( فارس المریني أبيالسلطان عبد العزیز
 بتوقیع  وعقد أي معاهدة یراها ) م١٣٩١/ هـ٧٩٣ت سنة (حمد الخامس الغني باهللا القوي م

وتجدید الصلح مع .. عقد الصلح مع سلطان أرغون ... كتاب تفویض  ((: مناسبة مع االسبان 
تصاعدت لهجة أراغون  و  ،٢ )) على جمیع بالدنا بالعدوتین الغربیة و األندلسیة.. قشتالة 

 حیث كان المغرب في حالة ضعف غیر ،بع األخیر من القرن الثامن الهجري مع المغرب في الر
 فتشیر المراسالت في ، وسیطرة الوزراء على أمور الحكم ، لكثرة االنقالبات الداخلیة ،مسبوقة 
تفید رسالة بیدرو ف ،طان عبد العزیز أبو فارس الستعمال أراغون لغة قویة تجاه المغرب لفترة الس

ومن معه ) أرنوصوال  (ان عبد العزیز بخبر أسر المغاربة قائد سفینة أراغونیة یدعى طلالرابع للس
ًمهددا إیاه باتخاذ إجراءات تصعیدیة إذا لم یطلق  ،  قرب سواحل المغرب الشمالیة ،من الركاب 

ً و هو أسلوب جدید نالحظه ابتداءا من هذه الفترة یمیز الخطاب السیاسي المسیحي ،سراحهم 
طان بهذا ل فاعترف الس،للمغرب الذي بدأ الضعف ینخر هیكل الدولة و المجتمع فیه الموجه 

الحادث وبرره بأنه نتیجة ما تعرض له مجموعة من المغاربة الذین أسرتهم قراصنة أراغون في 
 .٣جزر البلیار وعوملوا كعبید دون احترام لروح المعاهدات التي تؤكد على حسن معاملة األسرى 

 في  "كییم مولینرس " برئاسةضیة األسرى بین الطرفین حلت سفارة أراغون وفي خصوص ق
ل أسرى أراغون مسجونین في فاس و مهمة محددة تتعلق بالتفاوض مع السلطان عبد العزیز حو

 السلطة ّأن و لكن السلطان المریني أبدى قوة و صالبة في موقفه كدلیك على ،طالق سراحهم إ
م عد مصممة على ،و انتعشت خاصة بعد فتح تلمسان  ،  عهدهفيما زالت قویة المرینیة 

حهم أن یتدخل ملك أراغون مقابل تسریالسلطان اشترط و  ،السماح ألراغون بالتمادي في مواقفها 
  .٤دهبنفسه إلطالق سراح أسرى مغاربة في بال

                                                
١  - Linarse; Los  Docomentos .N ١١٠ .                                                                           

   .  ٣٢٤ ص ،مدیریة الوثائق الملكیة بالرباط مجلة :    الوثائق 
٢  - Linarse; Los  Docomentos .N  ٧٦.                                                                              

  . ٤٢٧ ص ، ٧٥ وثیقة رقم ، ١ ج،العالقات اإلسبانیة األندلسیة : عمر سعیدان    
  .٢٨٧ ـ ٢٨٥ ص  ،قضیة األسرى : سالمي  -  ٣
  . ٢٨٧قضیة األسرى ، ص : ًنقال عن ؛ السالمي . السفارة في أرشیف أراغون   خبر-  ٤
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 شملت ،رمت اتفاقیة صلح بین غرناطة و أراغون بأم ١٣٦٧/ هـ٧٦٨وفي سنة         
 تعهدت فیها األطراف باحترام  ؛١ وكانت لمدة ثالث سنوات،بموجب التفویض السابق لمرینیین ا

 وضمان حریة تنقل التجار والمسافرین ، مه وعدم التحالف ضد بعضالسالم بینهم في البر والبحر
م ًحیث كان ممنوعا علیه.  بالهجرة في دولتها المسلمین و أن تسمح أراغون للمدجنین،بین الدول 

ّ و تضیق على حریاتهم ،التصرف بممتلكاتهم ً ومحجورا علیهم في ،للمغرب أو غرناطة الهجرة 
٢.   

لدبلوماسیة ًدافعا ل التجاري  العاملكان و ،  أن التعاون لم ینقطع بین الطرفینویبدو        
لفرقة من  األول خوان فتتحدث الوثائق عن موافقة ملك أراغون ،األراغونیة للتواصل مع المغرب 

( الرابع محمد أبو زیان  نساء لخدمة السلطان ةالمرتزقة المحاربین بالذهاب إلى فاس مع عشر
  .٣ومساعدته ضد خصومه ) م١٣٩٣ ـ ١٣٨٧/ هـ٧٩٦ ـ ٧٨٩

  )م١٤٢٠ـ ١٣٩٧/هـ٨٢٣ ـ٨٠٠ (المریني ثانيفي عهد السلطان أبي سعید عثمان الو        
/ هـ٨١٣ سنة وانضم لها المرینیونمیة واالسبانیة سالوقعت معاهدة سالم بین األطراف اإل

 مساعدة أراغون  السلطانطلب تعززت العالقات ف، ٤م ثم تجددت في السنتین التالیتین١٤١١
 لمنع وصول ،لمدعوم من غرناطة بقطع من أسطولها لمساعدته في قمع تمرد القائد سعید ا

مع  بعثها ،ان عدة شروط للموافقة  لكن فردیناندو عرض على السلط،مدادات من المضیق اإل
   :  وهي ،م١٤١٣/ هـ٨١٥سنة لفاس سفارة 

 أن یقدم  الملك األراغوني عدد من السفن من أربع إلى ثمان على أن یتحمل السلطان -  ١
  .نفقتها 

طان أبو الحسن سنة عة جبل الفتح التي سبق أن حررها السللمقابل ذلك یرد السلطان ق- ٢
   .م ١٣٣٣/ هـ٧٣٣

 ،ًذا وافق السلطان فعلیه دفع نفقات السفن المحاربة مقدما ممثل تجار أراغون في المغرب ـ إ ٣
  .ٕواال لن یبعث بأي مساعدات 

                                                
    :                                         .   ٤٥٨ Linarse; Los  Docomentos .N انظر نص االتفاقیة في -  ١

   .١٤٧ ص ،سالم دولة اإل: عنان     
٢  -                                                          . p ٦٩ – ٦١ .  Harvey : Islamic Spain      

  ، مجلة  الجزیرة اإلیبیریة قبل سقوط غرناطة الوجود اإلسالمي في الممالك النصرانیة بشبه: علي الكتاني     
   .١٥٦ص  ، ١٩٩٦ ، ٦    التاریخ العربي ، الرباط ، العدد 

   . ١٥٠ ـ ١٤٩ ص  ،التاریخ :  التازي -  ٣
   . ٢٤٠ ص ،تاریخ المغرب : الحریري   .  ١٩٨ ص ،بنو مرین :  أریباس -  ٤
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 كان بید ، جبل الفتح في ذلك الوقت ّ خاصة أن،هذه الشروط التعجیزیة حالت دون االتفاق 
 على أن ،بل من غرناطة إال أن الملك یلمح للمرینیین أن یساعدوه في احتالل الج ،غرناطة 

  .١طالق سراح األسرى من الجانبین  إالمراسالت بین الطرفین استمرت لحل مشاكل الرعایا و
اكله الداخلیة  وبمش،  انشغل المغرب باستعادتها١٤١٥/ هـ٨١٨وباحتالل البرتغالیین لسبتة سنة 

ً ما أضعفه سیاسیا واقتصادیا، والفساد الذي أصاب الدولة     . ٢ عالقاته الخارجیةت  انعدم و، ً
  :الربتغال مملكة  مع العالقات  ـ ًخامسا
 سفارة منلتواصل الدبلوماسي مع البرتغال خبر ابن أبي زرع عن لكانت أولى اإلشارات         

  .٣ولم یحدد مهمتها و غرضها م١٢٩١/هـ٦٩٢لي السلطان یوسف سنةإ قبل ملك البرتغال
هامتین عن حادثتین  ، المغرب والبرتغال  بینالدبلوماسیةلنا المصادر عن بعض الوقائع كشف و
  .و عنان والثانیة عهد السلطان أی، الحسن المریني أحداهما عهد السلطان أبي ،

 ، عندما أرسل السلطان أبو الحسن المریني سفارة لملك البرتغال كانت الحادثة األولى       
مشاركتهم في علیه أثناء غالیین الذین حصلوا للتفاوض حول استعادة المصحف العثماني من البرت

ً وفعال نجح ، وكانت السفارة برئاسة التاجر أبو علي الحسن بن جمي المغربي  ،٤معركة طریف
و حصل على المصحف العثماني مقابل مبلغ من المال وجاء به إلى فاس سنة  ،في سفارته 

  .٥م ١٣٤٢/ هـ٧٤٥
 على سواحل  المریني والبرتغالییناألسطولش بین ُق معركة ال خبرهو: ا الحدث الثاني ّأم

 واستیالء ،  وانهزام البرتغالیین في هذه المعركةم١٣٥٧/ هـ٧٥٧حوالي سنة الجنوبیة البرتغال 
ًتاریخي للعالقات السیاسیة كان الطرف المنهزم دائما فق القانون الو و ، ٦المرینیین على المدینة

ومن   ،عالقات المغرب مع اإلسبان وفق ذلك كما رأینا وسارت ،یذعن للسالم ویطلب الصلح 
 وتهدیه واحدة من خدیمات ملك ،  جاءت سفارة برتغالیة إلى السلطان أبو عنان تطلب الصلحهنا

                                                
   . ١٥٠ ص ،التاریخ : ي التاز . ١٦٧ – ١٦٦ ص ،الحیاة الحربیة :  البارودي -  ١
   . ٤٠ ص ، ٤ ج،الغرب :  عزاوي -  ٢
   . ٥٠٥ ص ،االنیس : بي زرع  ابن أ-  ٣
ـــــــــــ م، یشیر المؤرخ السالوي الناصري ؛ أن المصحف العثماني هذا -   ٤ ــ   ن النسخ التي جمعت عهد الخلیفة ـ

   فعندما فتحها السلطان أبو تلمسان بالمغرب ،س ثم انتقل إلى   و كان باألندل،عثمان بن عفان  الراشدي     
  . ً و صار یصحبه معه لكل معركة تبركا به ،الحسن حصل على هذا المصحف      

   .١٢٩ – ١٢٥   ص، ٢ ج، االستقصا .         انظر 
  .     ٤٦١موالنا أبي الحسن ،  ص  المسند الصحیح  الحسن في مآثر ومحاسن :  ابن مرزوق -  ٥
  برام الصلح بین تبادلة إلش والسفارة المُمعركة الق: عبد الهادي التازي  . ١٨٣ص : العباب   فیض -  ٦

  .٦٧ ص  ١٩٨٩ ، الرباط ، ٢٧٨العدد  ، مجلة دعوة الحق ،    المغرب والبرتغال 
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الصلح في تؤكد  ،/  هـ٧٥٧سنة السلطان وبعث من قبله سفارة   فوافق ،  الرابعرتغال ألفونسوبال
   .١لشبونة 
 في تكوین تحالف إقلیمي الستعادة مرینیةحت الدبلوماسیة الم نج١٣٦٩/هـ٧٧٠سنة في         

 ،  تحالف عسكري مع غرناطة والمغربضمن البرتغال كان  ،الجزیرة الخضراء من القشتالیین 
 مع ملك قشتالة هنري الذي تولى عقب وفاة أخیه غیر الشقیق على خلفیة صراع ملك البرتغال

منه ؛  حیث رأوا بأنهم أحق بعرش قشتالة ، البرتغال وانكلترا  و أثار تولیه رفض،بیدرو القاسي 
 و ، واستغلت األطراف اإلسالمیة هذا الخالف ،حیث تربطهم مع الملك السالف صلة قربى 

حیث جاء الجیش  ،البرتغال لجانبها لحصار الجزیرة الخضراء باستقطاب  نجحت دبلوماسیتها
 لتسقط المدینة في ،ًاألسطول المریني بحرا حاصرها   و، ًبحصار المدینة براالبرتغالي وساهم 

  . ٢ نتیجة التحالف الثالثي المریني الغرناطي البرتغالي ١٣٦٩/ هـ٧٧٠ذي الحجة 
 ، تجددت المواجهات بین البرتغال والمغرب في البحر  ، بعد أكثر من نصف قرن        

 وفي سنة ،م ١٥١٥/ هـ٨١٨نة واستطاع البرتغالیین عهد الملك جوان األول احتالل سبتة س
م عادت المواجهات البحریة بین الطرفین في میاه المضیق واستطاع المغاربة أسر ١٤٣٧/هـ٨٤١

 دخل الطرفان بمفاوضات بعد ذلك ، وبعض رجاله )دون فرناندو  (قائد األسطول البرتغالي
 ،د سبتة للمغرب وتعو ،طالق سراح القائد البرتغالي ورجاله إ و ،قررت الصلح والسالم بینهما 

لكن هذا االتفاق لم یدخل حیز التنفیذ بسبب وفاة القائد البرتغالي في السجن  وبالتالي لم یسترجع 
  .٣المغرب سبتة 

  
  :مع ميورقة  العالقات  ـًسادسا
ًتجاریا وسیاسیا ًنشاطا كانت جزیرة میورقة أهم جزر البلیار           وكان لها تواجد ملحوظ في ،ً

حضور بفضل هذا األسطول  وكان لها ،قوي تجاري  في ذلك أسطول  یدعمها،المغرب كز امر
  . ٤تستورد   و إلیه  تصدركزه التجاریةاتجاري كثیف في كل ساحل بالد المغرب ومر

رب ًكان على المدن والدویالت التجاریة األوربیة ضمانا الستمرار نشاطها التجاري في بالد المغو
 مع سالطین تونس ، وخاصة میورقة  وهذا ما ارتبطت به تلك الدول،ینه عقد اتفاقیات مع سالط

                                                
   . ٣٣١عالقات ، ص ال: ماجدة كریمي  . ١٨٣ ص ،فیض العباب :  ابن الحاج النمیري -  ١
   . ٤٤٧ ص ،سات في تاریخ المغرب درا:  العبادي -  ٢
    .   ٩٦ ص ، ٤ ج،االستقصا :  السالوي -  ٣
   .٦٠ ـ ٥٥ ص  ، دراسات ي تاریخ المغرب االقتصادي: جمال طه -  ٤
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ًن على بالد المغرب كان لزاما و ولكن عندما سیطر المرینی، ١وبني زیان بتلمسان. الحفصیین 
أبو الحسن المریني  لمغرب كلهلالسلطان الجدید على تلك الممالك التجاریة أن توقع اتفاقیات مع 

بو لسلطان أ  فتم عقد اتفاقیة بین ا، لتواصل الدبلوماسي مع األخیررقة ل من هنا سارعت میو،
ً لمدة عشر سنوات في تلمسان اعتبارا من یوم ،  وحاكم جزیرة میورقة جاك الثانيالحسن المریني

  :وجوهر البنود  ، ٢  م١٣٣٩ نیسان ٥/  هـ٧٣٩ شوال ٥
  .نها في البر والبحر وضمان أم سبل التجارة وتسهیلها بین الطرفین  تسهیل - ١
 تحدید السلع غیر المسموح بنقلها من المغرب مثل القمح والسالح والخیل والجلود المدبوغة  - ٢
  . وتحدید الضرائب علي المستورد من بضائعهم ،
 ویتولى تنفیذ ذلك والة السواحل في الجانبین ،وقف القرصنة البحریة بین الطرفین  -  ٣

  .٣ة تعاقب المخالف من رعایاها لهذه االتفاقیة  أي أن كل دول . ویضمنونه
وربیة حظرت بتحریض من الكنیسة بیع سلع تدخل في العدة  بعض الدول األكانت        

 كما تناولت االتفاقیة حل ، فرد المغرب بالمثل في اتفاقیاته ،العسكریة كالخیول والجلود وغیرها 
 كما یفهم ،ن نقضوا الصلح واتفاقیة السالم تلك  ولكن المیورقیی، ٤،لمشكلة القرصنة في البحر 

 حیث أرسلوا سفنهم ،من رسالة السلطان أبو الحسن المریني إلى ملك أراغون بیدرو الرابع 
 لمساندة األساطیل اإلسبانیة في حربها ضد المرینیین في مضیق ،الحربیة  بضغط من البابا 

 و هاجمت البحریة المغربیة سفن ،لالتفاقیة ً فاعتبر السلطان أبو الحسن ذلك نقضا ،جبل طارق 
لكن  ،تفاقیة ویعتذر عن نقضها  وبعث حاكم میورقة یطلب تجدید اال،میورقة في البحر و سلبتها 

  . ٥السلطان المریني طلبه قوبل بالرفض من جانب 
                                                

  : تونس وتلمسان  انظر اتفاقیات السلم والتجارة بین  میورقة ومدن ایطالیا مع -  ١
    Latrie : Traites de paix et de commerce .  p ١٣٠ – ١١٦ - ٧٠ – ٤٣  .                      

   . ٦٣ ص ، دراسات ،جمال طه  .  ٩٠ص الغرب اإلسالمي ،  :      عزاوي 
باللغتین الكطالنیة والعربیة      وكتبت ، هذه االتفاقیة موجودة في أرشیف الخزانة الملكیة الفرنسیة بباریس -  ٢

  . نص االتفاقیة نسخ عبد الهادي التازي  و. لیها د اطلع ع، أوردها التري ، و رق الغزال على
  :       انظر

              Latrie : Traites de paix et de commerce . p ١٩٥– ١٩٢ .                           

  ) .٨( انظر نصها الكامل ملحق رقم و  .  ١٩٥ص  . ٧ ج،  الدبلوماسيالتاریخ:  التازي    
  . ٢٩٦لمغرب ، ندوة في غرناطة ،  ص التراث الحضاري المشترك  بین اسبانیا وا: لتازي  عبد الهادي ا-  ٣
   .١٣٧الحیاة االقتصادیة ، ص : ي  مزاحم عالو-  ٤
٥  -                                                          N ٩٤ .  .Linaris :  Los Docomentos  

   . ١٨١ ص ، ٣ ج،الغرب : عزاوي     
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  كانتقوى أوربیة ؛  عدة مع اتفاقیات سلم وتجارةتلمریني وقع عنان ان أبيوفي عهد السلطا 
عنان   وتبادل أبو، ثرها المیورقیین على مدن المغرب بتجاراتهم إعلى تدفق  ، میورقة ،بینها 

عالقة في طالق سراح سفینة میورقة إالموافقة  بشأن ،  أرناطمیورقةحاكم  معاإلیجابیة المراسالت 
  .١   و تسهیل عودتهم لبالدهم مع أصحابهاساحل الجزائر

  : مع فرنسا لدبلوماسية االعالقات   :املبحث الثاني 
ًتجاریا وضعیفة سیاسیا كانت العالقات  بین المغرب وفرنسا نشطة         بینهما ولكن تمت . ً

  .  بعض الحوادث الدبلوماسیة من مراسالت وسفارات
وتشیر المراجع لوجود تجار  ،مدن المغرب بغرض التجارة  یرتادون التجار الفرنسیین كان       

 ؛ التقارب السیاسي  المناخ الودي وًمما خلق نوعا من ، مدینة سبتة وفنادقها فرنسیین كثر في
 م ١٢٨٠/ هـ٦٨١ سنة لى ملك فرنسا فیلیب الثالثإرسال سفارة إالمریني لسلطان یعقوب لهیأ 

 العاشر لحكمه الفونسو یضم المغرب وفرنسا وقشتالة إلعادة الملك أنشاء تحالفیعرض علیه إ
 لتسویة العالقات المتوترة یعرض وساطة  كما ، بنه الثائر سانشو الرابعالذي انتزعه منه ا

 و تقدیم أیة  الحمیدةمع هذه المساعيالعملي  ولكن لم تذكر المصادر تجاوب فرنسا .٢بینهما
 ألن الملك ألفونسو ،  كما فعل السلطان یعقوب و حارب جیوش سانشو في عدة مدن،مساعدات 

   .م١٢٨٤/هـ٦٨٤ عرشه سنة العاشر توفي وهو مخلوع عن
ًمكونا لى فاس إ جاء وفد  الثانيم عهد السلطان أبي سعید عثمان١٤٠٢/ هـ٨٠٤في سنة        

تسریح حوالي مائتین وثمانیة یطلبون من السلطان قشتالیین  الفرنسیین وال مجموعة من من 
 على رغبته بمهادنة  و سلمهم للوفد كتعبیر منهوافق السلطان على تحریرهمف ،ًوخمسین أسیرا 

   . ٣األطراف المذكورة و مسالمتها 
وفدت سفارة  ،في عهد السلطان عبد الحق بن أبي سعید آخر السالطین المرینیین         و

 ،للسلطان المریني  شارل السابع رسالة ملك فرنسافاس حملت إلى فرنسیة برئاسة برنارد دوفو 
 وتطلب من السلطان ضمان ،صادیة مع المغرب رغبة الملك بإنشاء عالقات اقتیعرض علیه 

                                                
١  -   Linaris : Los Docmontos.  N ١٤٠ .                                                                                   

   . ٥١٣ ص ، ٢ ج،الغرب : عزاوي     
٢  -        Latrie : Traites de paix.  p ٩٦ .                                                                     

توصلت الدبلوماسیة المرینیة مع فرنسا لعقد تحالف ثالثي و نجحت مساعیها بالتوصل لصلح بین قشتالة و      
 و ، و وفى الصحبة التي ال تزال ثابتة متینة ،عقد له به عهود الصداقة المكینة ( : فرنسا ، ذلك حسب إعالن فاس

    .١٥٩ ، ص ٢الغرب اإلسالمي ، ج: عزاوي . انظر )   التزم له أن یحب من أحبه  ویعادي من عاداه
  ) .٣ ، ٢( ملحق رقم  و ظهیر التحالف  نص رسالة السلطان یعقوب إلى ملك فرنسا فیلیب الثالث    راجع 

   . ٢٨٧ ص ،قضیة األسري : سالمي ال . ١٩٣ ، ص ٧التاریخ الدبلوماسي ، ج: التازي  -  ٣
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 و ،عطاء امتیازات لتجار فرنسا ٕا و،سالمة السفن الفرنسیة الوافدة إلى المغرب بغرض التجارة 
اجة لهكذا  وقد كانت فرنسا بح، یتعهد الملك بتنفیذ نفس االلتزامات بالنسبة لتجار المغرب بفرنسا

 ما جعلها تبحث عن أسواق تجاریة ،ترا لكعام مع انت داخلة في حرب المائة نها كانعالقات أل
  .١ المتدهور في أورباالتجاري تعوض نشاطها ل ،مع المغرب 

  :  االيطالية  و الدويالتعالقات الدبلوماسية مع املدنال :املبحث الثالث 
بعالقات  االیطالیة الجمهوریاتكان العامل االقتصادي وراء ربط المغرب المریني و        

ً فالمغرب كان محتكرا للطریق التجاري من البحر حتى الصحراء وذلك عبر ،سلمیة و لوماسیة دب
القادمة من و الرقیق  الذي كان أهم ممر تجاري لتجارة الذهب ،خط سبتة ـ فاس ـ سجلماسة 

الثالث /  وكانت مدن ایطالیا و أوربا تشهد في القرن السابع والثامن الهجریین ،جنوب الصحراء 
ً والرابع عشر المیالدیین تقدما صناعیا ملحوظا  واكبه نشاط تجاري مماثل عشر ً تطلب   هذا ما،ً

 والتي كان المغرب یحتوي على كثیر منها ،للصناعة  الخام األولیة موادالحصول على الذهب وال
ً أو موزعا رئیسیا لها ، دل  كما كانت الدول األوربیة  والمدن االیطالیة خاصة في حركة تبا.٢ً

 و كان حجم االستثمارات كبیر ،تجاري نشط مع المغرب خاصة في مؤانىء المغرب المتوسطیة 
سیطرة الحقیقیة على تجارة ل او. ٣ وكانت موانىء المغرب تغص بالتجار الجنویین والبنادقة ،

سیادة الالمتوسط من قبل جنوة والبندقیة المتنافستان مع بعضهما واللتان دخلتا في صراع على 
دخلت أراغون في منافستهما في القرن   و،ثالث عشر المیالدي لواخر القرن اأ یةتجارة المتوسطلا

   .٤ المیالديالرابع عشر

                                                
   . ١٩٣ ص ،التاریخ الدبلوماسي : التازي  .  ٩٩ ص ، ٢ ج،لتاریخ المغرب عبر ا:  ابراهیم حركات -  ١
  
٢ - Dominigue Valeriav: Les Relations entre Italie et le Maghreb dans la seconde 

moitie du xv. siecl  .                    Machreb – Italie.   des passeurs medievaux 
àl'orientalisme moderne . Ecole Francaise de Rome . ٢٠١٠ . p٩٨ – ٦٨.             

     ندوة البحر في تاریخ ،اإلطار العام للعالقات المغربیة مع الجمهوریات اإلیطالیة : محمد لمراني علوي      
    ١٠ ص .، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ، جامعة الحسن الثاني ، المحمدیة ، المملكة المغربیة المغرب      
     – ١١ .   

  القات البحریة ـالع: جون كلود هوكت  .  ٦١تاریخ حوض البحر المتوسط ، ص : محمد رفعت  -  ٣
   ، ندوة ابن خلدون ، البحر المتوسط في والمالحیة في البحر المتوسط في القرن الرابع عشر المیالدي    

   . ٢١١ ص ، ٢٠٠٧ ،كندریة  مطبعة مكتبة االس،اشبیلیة     القرن الرابع عشر المیالدي، 
   ندون ابن خلدون، ترجمة اسحاق عبید ،البحر المتوسط المركز الحیوي للقرن الرابع عشر :  إمیو سوال -  ٤

  . ٤٦ ص في القرن الرابع عشر المیالدي ،    البحر المتوسط 
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و كان  ،من أهم مصادر الذهب في العصور الوسطى ) السودان الغربي(وعندما كانت مالي 
االیطالیة المحترفة ًالذي ینقل عبر بالد المغرب إلى أوربا التي تسكه نقدا وخاصة الجمهویات 

 وعندما توصل هؤالء التفاق مبدئي مع سلطان ،بتجارة البحر المتوسط  جنوة والبندقیة وبیزة 
 اعترضت ، ١فریقیاإ على السماح لهم بالمرور لجلب الذهب من داخل أبو یحیى الحفصيتونس 
 المسلمین ً لیبقى هذا الخط التجاري حكرا على التجار، تنفیذه لمموكیة على هذا ومنعتمصر ا

 وبالتأكید ،وربا أ تفقد دورها في نقل بضائع السودان والتربح من أنسالمیة ًوخوفا على التجارة اإل
رتباط بعدة اتفاقیات مع مالي من جهة وجمهوریات اال  لذا كانت علیها،ن لفاس نفس الموقف كا

لمغرب على عقد تلك االتفاقیات أن المدن االیطالیة كبیزة وشجع ا.  ایطالیة من جهة أخرى
وكانت  ،ًسالمي فعلیا في الحروب الصلیبیة في الشرق اإل لم تكن مشتركة  والبندقیةوجنوة

ًنحن بنادقة أوال (  حتى شاع مثل بینهم في تلك العصور یدل على ذلك ، تجارتهم شغلهم األكبر
 سره وجود جالیة كبیرة من تجار المدن االیطالیة في سبتةهذا ما یف.  ٢ ) ثم مسیحیین بعد ذلك

جنوة ترعى مصالح جنوة في كبیرة ل كما كانت سبتة مقر قنصلیة ،البندقیة  بیزا و من جنوة و
 ومن هنا كانت عالقات جنوة بفاس ،  وتشرف على باقي قنصلیاتهاسائر بالد المغرب و األندلس

   .٣ غیرها من المدن االیطالیة ًأكثر فاعلیة و أعمق وشیجة قیاسا إلى
كانت المعاهدات واالتفاقیات التي وقعتها السلطة المرینیة مع جمهوریات ایطالیا لذا         

وحل النزاعات التي  ، و تحدید الحقوق والواجبات ،یجاد إطار قانوني لعملیة التجارة إ فهدتست
لى األمن والحصانة التجاریة كثوابت فركزت ع. تعترض الجالیة التجاریة اإلیطالیة في المغرب 

  .٤مشتركة لأولیة في التفاهمات ا
  : جنوة  العالقات مع – ١

ًو خاصة سبتة على منذ عصر الموحدین  النشاط التجاري لجنوة في مدن المغرب       فرض
و عقد تفاهمات و اتفاقیات تنظم التجارة  ،مع سادة المغرب الجدد التواصل أصحاب السلطة 

و االستفادة من كان التجار الجنویین حریصین على ترسیخ أقدامهم في المغرب  و ،دلة المتبا
  . لذا اتسمت الدبلوماسیة بین الطرفین بالطابع االقتصادي البحت  ،حالة االنفتاح السائدة 

                                                
١  - Latrie  : Traites de paix . p ٥٥ - ٤٩ .                                                                          

                    
   . ١٣٤ ص ، ١٩٨١ ،سیاسة مصر التجاریة في عصري األیوبیین والممالیك :  صبحي لبیب -  ٢
   . ٩٠ ص ،سبتة اإلسالمیة :  محمد الشریف -  ٣
   . ١٥  ص یطالیة ، مع جمهوریات المدن اإلاإلطار العام للعاقات المغربیة:  محمد لمراني علوي -  ٤
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عن صاحب جنوة دبلوماسي  ل وفدعندما وصم ١٢٩٣/هـ٦٩١ سنة كانت بدایة التواصل       
یوسف هدیة على شكل شجرة مطعمة بالذهب الخالص أبي یعقوب لسلطان لیقدم إلى المرینیین ل

ن التجارة مع المغرب و  وال شك أن تأمی.١  بحركات هندسیةً تطلق أصواتاطیوروعلى أغصانها 
  . كان هدف هذه السفارة الجنویة  و قانوني طار رسميتنظیمها وفق إ

استعان  فیضیف مارمول أن األخیر ،ن في عهد السلطان أبي الحستوثقت العالقات       
 وبالرغم من أن .٢ باسترجاع جبل طارق جنویة في أثناء حملته التي انتهتبأربعین سفینة 

 ستمائة قطعة لم یتردد السلطان باالستعانة بمالحي ليبو الحسن بلغ حواأمرینیین عهد لسطول اأ
   . ٣راغونألة و  حتى یضارع بها بحریة قشتا وتطویرهاجنوة في تنظیم بحریته

 عنان ت بین الطرفین في عهد السلطان أبيوتوثقكذلك  تطورت العالقات الدبلوماسیة          
 عقد اتفاقیة صلح یطلبون م١٣٥٦/ هـ٧٥٧سنة حلوا بفاس  جنوة رسل  ّ ذكر النمیري أنقدف

 ،ع ملكها لجنوة تعقد الصلح ممرینیة و أرسل سفارة  ، همطلبعلى وافق السلطان ف ، ٤وتجارة 
 االعتداءات التي تشنها السفن قرصنة ول اوقف   ؛ وقعت بین الطرفین علىالتي ونصت االتفاقیة

  والسماح للتجار الجنویین بمزاولة تجارتهم في المغرب مقابل، الجنویة على سواحل المغرب
ًویا ؤدونها للسلطان سنسلع خاصة یإضافةً  إلى  ،كضریبة على بضائعهم  العشر تحصیل نسبة

 ومن هنا كانت . استمرار التبادل التجاري بینهما على أفضل وجهً فضال على تأكید، من بالدهم
 في بعض نها كانت تحتكر تجارة مدینة سبتة لوحدهادولة المرینیة حتى ألًجنوة أكثر نشاطا مع ا

  .٥الفترات 
  :بيزة  ـ العالقات مع ٢

كان لها  و،القات نشطة بین الشرق والغرب كانت بیزة جمهوریة تجاریة ثریة لها ع         
 و في سبیل بقاء ،٦حظور تجاري في سبتة واختصت باستیراد الذهب وریش النعام من المغرب 

ًسیاسیا وتجاریا المرینیة  سعت للتواصل مع السلطة ،عملیتها التجاریة وضمانها   فعقدت عدة ،ً
الرابع /  في القرن الثامن الهجري الزیانیین اتفاقیات سالم وتجارة مع بلدان المغرب كالحفصیین و

                                                
   . ١٧٣ ، ٣ ج،االستقصا : السالوي  .  ٥٠٤ ص ،األنیس :  ابن أبي زرع -  ١
   .  ٤٠١إفریقیا ، ص : مارمول كربخال  -  ٢
  عالقات القوى الصیبیة في غرب : مصطفى منصور  . ١٧١ -١٦٨ ص ، ٣ ج،االستقصا :  السالوي -  ٣

  : السید سالم    .٢٢٨ ص ،رنین السادس والسابع الهجري ي القـسالمي ف    البحر المتوسط بالمغرب اإل
   . ٢٩٢ ص      تاریخ البحریة ،

  .٨١ ص ، ٣ ج،الغرب : عزاوي  .  ١٨٧  ،فیض العباب :  النمیري -  ٤
  . ١٣٢الحیاة  االقتصادیة ، ص :   الشاهري -  ٥
  . ٣٤٠ ص ، العالقات ، ماجدة كریمي -  ٦
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  جمهوریة سارعت، عنان بالد المغرب تحت سلطته  وعندما وحد السلطان أبي، ١عشر المیالدي
 و ، وتجدد معه المعاهدات التي وقعتها مع أسالفه ،بیزا للتواصل مع سید المغرب الجدید 

   .٢ یزة في المغربتسهیل عملیات تجارة ببغیة تواصل الطرفان في مراسالت 
 Pierre de la(  وقع السفیر ،مغرب ل مع ا التجارة ولضمان استمرار مزاولة جمهوریة بیزة 

barde(  ٣م٧٥٩/١٣٥٨اتفاقیة مع السلطان أبو عنان سنة ،نیابة عن شیوخ التجار ببیزة  
لتجارة ن ایتعلق بشأ  مالحددت بصورة دقیقة ك و،لتعاملها مع المغرب  ي نطار القانونظمت اإل

في مزاولة التجارة و حملهم ً عنان تقدما نة في عهد السلطان أبي قد حقق البیاز،بین البلدین 
 واالتفاقیة التي .٤م یكشف عن قیمتها لًه أمواال لمسؤولیة حل النزاعات العالقة بعد أن قدموا 

 هي حریة تنقل وقعت بین السلطان أبو عنان وبیزا تضمنت بنودها مراعاة لثالثة أمور جوهریة
 و تحدید الضرائب الجمركیة على السلع ،قامة الجالیة الجنویة بالمغرب إ تنظیم ،رؤؤس األموال 

  : نورده ألهمیتهنص االتفاقیةملخص  ا وهذ، ٥ وهذه هي أهم عوامل مزاولة التجارة ،المتاجر بها 

ق مع السلطان أبو عنان واتف)  بیتر باربا( م والمعاهدة مفوض حكومة بیزا حضر عقد السل      
  : على البنود التالیة

  . ًذا حدث نزاع بین رجل من بیزا ومسلم فیعاقب الظالم ویبقى الصلح ثابتاإ - ١
  .یة بیزا بالمغرب النظر في أحوال رعایاها المسجونین بالمغرب لالسماح لقنص- ٢
دهم ذا مات أحإ و ، ذا ارتكب تاجر من بیزا جریمة أو ذنب یعاقب في نفسه ولیس في مالهإ- ٣

ً و إال یقید ماله عند السلطة المرینیة ویبقى مودعا عند ،ن وجد بالمغرب فیستلم ماله القنصل إ
  .حكومة فاس حتى یحضر من بیزا من یأخذه 

 وال یؤخذ من ،ذا وجدت في سواحل المغرب نتیجة عاصفة في البحریطلق سراح سفن بیزا إ - ٤
  . یة في بیع البضائع في المغرب أو العودة لبیزا  ویكون لها الحر،بضاعتها شيء 

                                                
                         . ١٢٥ – ١٢٢ . ٥٥ - ٤٣ Louis  : Traites de paix . p    : تلك االتفاقیات  انظر -  ١

                                                   
٢  -                                                          N ١٤٠ .  .Linaris :  Los Docomentos  

   . ١٤٥ ـ ١٤٣ ص ،لتراجع المغرب بین الصمود وا: عزاوي     
٣ - Louis : Traites de paix .  P ٦٦ .                                                                                                      

              
   ، ١٣٣ ص ،الحیاة االقتصادیة  : الشاهري -  ٤
   . ١٦ ـ ١٢ ص ،تاریخ المغرب ندوة البحر في :  محمد لمراني علوي -  ٥
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 ویعفى ،ذا جاء أحد من تجار بیزة بتجارة خاصة للسلطان فال یعترضه أحد من الطرفین  إ- ٥
  .من الضرائب و المكوس 

  . یخصص فندق خاص أو دار للتجار البیازنة في مدن المغرب المتواجدین بها - ٦
  .ن وجد ح المغاربیة المتواجدین في بیزا إ وتسری،ب تسریح األسرى البیازنة في المغر- ٧
 فیكون حق النظر في ذلك من ،ذا تخاصم تاجر من بیزة مع غیره من تجار النصارى إ - ٨

ذا كان الخصام ٕ وا،لد فیحكم بینهم حاكم المدینة  في البلٕ واذا لم یوجد قنص،اختصاص قناصلهم 
  .مسلمین وقضاتهم بین مسلم ونصراني منهم فالحكم فیها لحكام ال

 وال ، فیعطى لصاحب البضاعة سلفة على ذلك ،ذا اشترى السلطان بضاعة من تجار بیزا إ - ٩
  .یكره على البیع 

ٍ سفن أو مراكب بیزانیة لمؤانىء المغرب هربا◌ من عتذا التجأإ -١٠  فعلى ،اصفة أو عدو ً
ن حدث إ على بیزا مثل ذلك  وشرط المغرب، المغربیة إعانتهم بتفریغ البضائع أصحاب المراسي

  .لسفینة مغربیة 
  .ذا توفي تاجر بالمغرب منهم فال یؤخذ ضریبة على تركته إ - ١١
 وتنفذ حكومة بیزا ، یدفع التجار البیازنة  ضریبة العشر على بضائعهم من غیر زیادة - ١٢

  . الشروط هذه على التجار المغاربة على أراضیها 
زا بالمسلمین في نفس أو مال فیثقف جمیع من یكون منهم  إذا غدر أحد من تجار بی-  ١٣

 محوطین محفوظین في نفوسهم و أموالهم  إلى أن یقع الخالص في ذلك ویحصل ،بالمغرب 
  . اإلنصاف 

  .١  م١٣٥٨/   هـ٧٥٩ بدایة من سنة ،مدة المعاهدة عشر سنوات كانت و
  

ل املسيحية على الدولة مع الدوات الدبلوماسية عكاسات العالقان :املبحث الرابع 
  :املرينية 

 من الحوار والتواصل ًمناخا الدبلوماسي لخلق التواص ؛ على الصعید السیاسي         
 ما ، األوربیة عبر المراسالت والسفارات والمفاوضات المباشرة لالحضاري بین المغرب والدو

حاولت  ١اقیات عدیدة هامة تكللت باتف.٢أثمر عالقات سلمیة طبیعیة ربطت المغرب بتلك الدول
                                                

١  -                                                                  Louis : Traites de paix.  P ٦٦.   
           Dominique Valérian  :  Ifrîqiyan muslim merchants in the Mediterranean 

at the end of the midlle ages . routledge . London . ٢٠١١  . p ٥١ .                             
  . ٥١ ـ ٤٨ ص ، ١ ج،العالقات بین الغرب اإلسالمي والمسیحي : عزاوي    : المعاھدة  عن  اعتمدنا نص      

  . ٢٩٩ ـ ٢٩٦ ص  ، التراث الحضاري المشترك : التازي - ٢
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 كما ،  و السعي للحد منها النشطة بین الجانبین في البحروقف القرصنة إیجاد مناخ سالم و
 فقد حرصت جمیع األطراف على ،كانت قضیة األسرى حاضرة بقوة في أغلب عالقات الطرفین 

حل هذه  و ألحت على ،وقف عملیات األسر في البحر و تسریح المعتقلین لدى الجانبین 
ً فخصصت بعض المعاهدات بنودا لهذه المسألة كما حدث في نموذجین ـ ،القضیة بإطار سلمي 

 ،  و المعاهدة التي وقعها أبو عنان مع بیزة ،ًمثال ـ اتفاقیة السلطان أبي الحسن مع میورقة 
أن یتردد  ((على   فنصت األولى،فجمیعها نصت على وقف القرصنة و إطالق سراح األسرى 

 محولین على األمان في نفوسهم و ،مسافرون من كل واحدة من الجهتین إلى األخرى ال
ًأموالهم و أجفانهم و جمیع أحوالهم برا و بحرا  ((بخصوص األسرى  كما نصت الثانیة ، )) ..ً

 ،أنه إذا أخذ أسیر من البیجانیین في بلد من بالدنا فیسرح حسبما اقتضاه الصلح و المهادنة 
   . ٢)) هم مثل ذلك في أسرى المسلمین الذین یتحصلون ببالدهمو شرطنا علی

حل هذه القضیة ل  البلوماسیة األطرافساعيلكن  الوثائق و المصادر ال تشیر إلى نجاح م      
 و لم تستطع الحد منها بسبب واقع االضطرابات السیاسیة التي شهدته دول ،بشكل جذري 

صنة من عدة جهات غیر خاضعة لسیطرة الجهات  إضافة إلى تعدد قنوات القر،المنطقة 
 و ظلت هذه المسألة تعتبر من ،نتیجة تعدد قواعد انطالق القراصنة وسریة تحركاتهم الرسمیة 

    . ٣أخطر المشاكل األمنیة التي استمرت تعاني منها جمیع الدول في البحر
 العامل المشترك في كل ،  كما مر معنافقد كان الهاجس األمني وحریة التجار وسالمتهم       

فنجد في أول اتفاق مریني قشتالي سنة . ٤االتفاقیات التي وقعها المرینیون مع القوى األوربیة 
م أن السلطان یعقوب اشترط على الملك سانشو ضمان حریة وسالمة التجار ١٢٨٥/ هـ٦٨٤

   .٥ ورفع الضرائب عن تجارتهم ،المسلمین بأراضي قشتالة 

                                                                                                                                       
 ) . ٩ملحق (  األوربي نیة مع الجانب سالطین الدولة المری انظر المعاهدات التي عقدها- ١
  .   انظر تلك المعاھدات و ظروفھا التاریخیة في المبحث األول و الثالث من الدراسة - ٢
  وقد كان .  فیهأشار ابن بطوطة عن نشاط القرصنة في البحر المتوسط  وسیادة حالة السلب واالعتداء - ٣

   من، ًمجال القرصنة بالبحر والتي شكا األوربیین منها كثیرا ًالمغرب األوسط عهد دولة بني زیان فعاال ب    
   لكبح جماح القرصنة بالتفاهم ،مساعدتها بضم تلمسان  و لمرینیینمع ا أراغون ستطیع تفسیر تحالفهنا ن    

  .  لجلب التجارة األوربیة ،ًالمرینیة التي كان من مصلحتها اختفاء هذه الظاهرة أیضا   مع السلطة    
  )١نهیار االطور( سوسیولوجیا الفكر اإلسالمي  :محمود اسماعیل  .   ١٦ – ١٣ ص  الرحلة  ، . انظر       

        . ١٨٤ ، ٨١  ص   
                                            Dufuoreg : L . Espagne Catalane.  p ١٦٢ – ١٥٧ .   
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بالدولة ت هذه االتفاقیات بوجود فرق من المرتزقة المسیحیین وبأعداد متفاوتة كما ساهم       
لجلب هؤالء المرتزقة و تنظیمهم في نظامیة  أهم قناة  الموقعة فقد كانت االتفاقیات،المرینیة 

 أدرك السالطین في ذلك العصر أهمیة الجنود المتمرسین الذین یحمون حیث ، الجیش المغربي
أن المال قوة  ((: ان تلمسانط سل) یوسفموسى بن ( ة فقد كتب أبو حمو الزیانيالسلطة الحاكم

 فال مال إال بجیش وال جیش إال ، ویأتي بهم ،و أنه یخلق الرجال . السلطان وعمارة المملكة 
   .١ ))بمال

  مرین مع أوربا و مسألةسالطین بنيومن هنا كانت العالقة الجدلیة بین المعاهدات التي عقدها  
قد رغب السالطین بجلبهم لما یتمتعون به من مهارات قتالیة ف ،وجود الفرسان األجانب بالمغرب 

ً واستعمالهم أحیانا في جبایة ،٢ على سرعة الحركة في الكر والفر كما عبر ابن خلدون اعتمدت
 وكانت أول االتفاقیات مع أراغون سنة ، ٣كر السلطان الخاصسمع أو في حراسة ،الضرائب 

   .٤ على إرسال خمسمائة فارس للمغرب نصتم  ١٢٧٤/ هـ٦٧٢
 فرقة من الفرسان المسیحیین للمغرب وصولم مع أراغون ١٣٠٩/ هـ٧٠٩ ت اتفاقیة فاس ّ أمنو

وفي عهد . ٥حصار سبتة وفتحها استعان السلطان أبو الربیع سلیمان بهم في  و ،مقابل المال
 ،  أربعة آالف جنديأكثر منلمرتزقة بجیشه  بلغ عدد هؤالء االحسن المرینيالسلطان أبو 

 ، ٦ ویسكنون قرب القصر السلطاني بفاس الجدیدة ، ًخمسین دینار ذهبي شهریاالفرد  یتقاضى
أن جموعهم تهد  ((: عنان فحدیث ابن الحاج النمیري  أبو السلطاني عهدفوزادت أعدادهم 

متطوا الخیول المسومة أمثال ا .. .ونزرق العی.. ًذا تنمرت خلقا إ ، وتسد األفق ،ًاألرض هدا 
مرتزقة حضور في الجانب ل كان قواد هؤالء ا و.یدل على كثرتهم في جیشهما .  ٧ )) الجبال

 وتقویة ، في تعزیز الروابط بین شمال إفریقیا و أوربا ولهم دور فاعل ،الدبلوماسي والتجاري 
ًد الفرقة األراغونیة بالمغرب مقربا من  سیكي قائ برناطفقد كان ،٨المصالح التجاریة المتبادلة 

 وقام بمهام السفارة و الوساطة بین ، أبي الربیع سلیمانو    عامر أبي ثابت؛ السالطین المرینیین
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 هامة  وأجرى مفاوضات انتهت بعقد اتفاقیات سالم وتحالفات عسكریة، المغرب و برشلونة
  . ١ن كما حصل في عهد السلطان أبو الربیع سلیما ؛ للمغرب

 بل ،ً لم یكن ایجابیا في كل األحداث ،        لكن حضور هؤالء المرتزقة في الجیش المریني 
 ویعرضها ،ً ولیس ذلك مستغربا مادام ذلك المرتزق محارب یتاجر بمهنته ،ًكان سلبیا في بعضها 
ت سیاسیة ً فكثیرا ما شاركت هذه الفرق األجنبیة في اضطرابا، مقابل ذلك ،على من یدفع أكثر 

 عندما ثار الوزیر رحو بن ،ً حدث ذلك مثال ، وساهمت بعملیات انقالبیة على السالطین ،بفاس 
كونزالو ( یعقوب الوطاسي على السلطان أبو الربیع سلیمان بمساندة قائد فرقة المرتزقة االسبان 

لى والده كذلك ساندوا األمیر أبو علي بن السلطان أبي سعید أثناء تمرده ع. ٢) سانشین 
 حینما اتفق الوزیر عمر ،ً كذلك برز دورهم جلیا في عهود استبداد الوزراء بالدولة ،٣بسجلماسة 

على خلع السلطان أبي سالم ) غرسیه بن أنطول ( بن سعد الفودودي مع قائد الجند النصارى 
  . ٤المریني وقتله 

ها عززت ّ أن، معهاف العسكري  و التحالكان أهم انعكاس لحالة السلم مع أراغونقد و         
من تنمیة الدولة المرینیة لقدراتها العسكریة التي مكنتها من مواجهة قشتالة بعد ضمان حیاد 

  و،توسیع مجال الدولة في الشرق المغربي وضم دول المغرب ب طموح المرینیین تنفیذو ،أراغون 
اهدنا في عهد السلطان یوسف خاصة كما ش ،ًبمساعدة عسكریة مباشرة من قبل أراغون أحیانا 

 وقد كان لالتفاقیات ،سعید عثمان و السلطان أبو  ،و السلطان أبو الربیع سلیمان  ،بن یعقوب 
/ هـ٦٧٣ الفضل في فتح مدینة سبتة سنة أراغونمع  العسكریة التي عقدتها الدولة المرینیة 

كانت غالبیة یث ح. ٥م١٣٠٩/ هـ٧٠٩ وكذلك تحریرها من الحكم الغرناطي سنة ،م ١٢٧٤
 ، ٦ً وساهموا أیضا بقمع التمردات الداخلیة على السالطین بفاس ، المرتزقة بالمغرب من أراغون
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وذلك عائد لطبیعة عالقات المرینیین مع ؛ زقة مسیحیین بالمغرب من قشتالة لكننا لم نجد مرت
لس  في األند و استمرار المواجهات العسكریة بینهم، غلب األوقاتفي أعدائیة القشتالة 

   .١والمضیق
ذلك  ، في تطویر البحریة المرینیة ،كذلك ساهم التواصل الدبلوماسي مع جنوة اإلیطالیة        

  الحسن المریني بفنیین وبحارة جنویین لتعمیر وبناء األسطول المرینيعندما استعان السلطان أبي
  . ٢ًأكثرها انتشارا   و ،ساطیل في تلك المنطقة  حتى صار من أعظم األ،في المضیق 

 أهمیة  مع دول أورباتفاقیات السیاسیة التجاریةلال فقد كان الصعید االقتصاديا على ّأم       
 وساهمت في ازدهار المغرب ، قتصادیة المغربیة في ذلك الوقتقصوى في رسم طبیعة الحیاة اال

 الذین وصلوا سواحل لتلبیة حاجات المستوردین األجانب ،قوي  وبنشاط تجاري ، ًاقتصادیا
ًوا یلعبون دورا كبیرا في تجارة المتوسط على حساب التجار المسلمیندأب المغرب و ً٣.   

 في المراسي یجاد إطار قانوني لعملیة التجارة على إالموقعة عملت االتفاقیات ولقد        
ًاصة  وهذا ما ركزت علیه خ، ولضمان تنقل التجار و بضائعهم من الجانبین ،المغربیة

 نظمت إقامة الجالیات المسیحیة في  كذلكو ، ٤المعاهدات مع جمهوریات ایطالیا و أراغون 
م مع أراغون أن تنشىء السلطات ١٢٧٣/هـ٦٧٢ً المغربیة فمثال نصت اتفاقیة سنة المدن

 ددت واجبات وحقوق التجار األوربیین كما ح،٥المغربیة كنیسة خاصة بتجار أراغون بسبتة 
 و سمح المغرب لتجار اسبانیا بشراء السلع والمواد باستثناء المواد ،في المغرب المتواجدین 

   .٦ ً تخوفا من استخدامها في صدامات مستقبلیة،االستراتیجیة التي تدخل في العدة العسكریة 
 وكان الموزع الرئیسي للذهب ،كان المغرب غني بالمواد األولیة للتجارة والصناعة        

 لذا وجدنا السلطة ،كان علیه تأمین سالمة التجار المغاربة ونشاطهم في اسبانیا  و،السوداني 
م تحرص على سالمة التجارة ١٢٨٥/ هـ٦٨٤المرینیة في أول اتفاقیة وقعتها مع قشتالة سنة 

                                                
١  -    Dufourcg et  Delch ;  Histoire  economigue  et  sociale  do Espagna  .p ١٤٩    
   . ٢٢٨ ص ،عالقات القوى الصلیبیة : مصطفى منصور  . ٥٩٧ ص ،الرحلة :  ابن بطوطة - ٢
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  وعلى استثناء ما استثني تسریحه من (هـ مع أراغون ٧٤٥ًبعض الوثائق ؛ مثال اتفاقیة سنة هذا ما جاء ب - ٦
    )    الجانبین على ما استقرت به و استمرت علیه العادة في ذلك ببالدنا

    .  ٩٦ Los Doumentos. N:         انظر 
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 والذي أصبحت أراغون و .١ وتحصل لهم على إعفاء من الضریبة بالكامل ،المغاربة باسبانیا 
 بحاجة له في تقدمها الصناعي ـ تشهد حالة نهضة حضاریة  كانتالتيـ لیة الجمهوریات اإلیطا
 لذا كانت تجارة ،كالحبوب  وكانت السلطة المرینیة تحتكر بیع بعض السلع ،ونشاطها التجاري 

م و ١٣٠٩/ هـ ٧٠٩ً مثال اتفاقیة سنة ،الحبوب توجه لحد كبیر العالقات السیاسیة مع أراغون 
كانت السلطة المرینیة  و،ور مالبستها حول حاجة أراغون لحبوب المغرب تداعیاتها كانت تتمح

 فكان ،) الدیوانة ( تشرف مباشرة على عملیة التصدیر من خالل مؤسسات جبایة الضرائب 
ًتجاهلها أمرا صعبا  للحصول على  ،ً فعملوا على التواصل معها دبلوماسیا ، القوى األوربیة منً

   .٢ شراء ما یرغبون به من سلع و بضائعموافقة السلطة المرینیة ل
 تمثله مملكة أراغون أكثر من قشتالة  ؛كان النشاط التجاري الكبیر بین المغرب واسبانیا        

كان الحضور التجاري لقشتالة  و ،یة توسعیة من حركاتها التجاریة التي كانت لها طموحات حرب
 وكان مجالها البحر المتوسط ،ًتهتم أوال بالتجارة ون  كانت أراغ بینما، ٣ًبالمغرب ضعیفا للغایة 

 فنراها ترتبط ،فسعت لتأمین تجارتها برسم سیاسة سالم مع القوى اإلسالمیة جنوب المتوسط 
 ،  كذلك فعلت مع المغرب المریني كما رأینا،٤بعالقات جیدة واتفاقیات مع مصر المملوكیة 
 وتؤكد على توفیر الظروف المالئمة لمزاولة ،فعقدت اتفاقیات سالم تهتم بالجانب التجاري 

 فقد ، ٦انىء ومراكز المغرب التجاریةوأراغون في متجار وجود قوي وكبیر ل فنلمس ، ٥التجارة 
خلق مناخ  و ، على التجارة  استمرار التواصل الدبلوماسي بین بالط فاس وبرشلونةانعكس

ن كال البلدین  التجار الیهود كوسطاء م عمل،  سلیم ساهم بعالقات تجاریة كثیفةتجاري وسیاسي
          .  ٧ستفادة من عائداتها المالیة  واال،على توطیدها 

                                                
  ة بالمغرب على عهد المرینییناألوضاع  االقتصادی: الشاهري  .  ٤٧٠ األنیس ، ص: ن أبي زرع  اب- ١

     .١٣٥ص     
   ـ١٦٠ ص ،مالحظات حول المعاهدات التجاریة :  نشاط  . ١٨٩ – ١٨٢تجار الذهب ، ص :  بوفیل - ٢

    ١٦٣ .   
   . ٢١٩ ص ،راغون بسلطنة الممالیك  أعالقة مملكتي قشتالة و:   محمد النشار - ٣
   . ٢١٢ص  المرجع نفسه ، -  ٤
٥  - Latrie : Traites de paix  et de commerce . p ١٩٢ .                                                   
  مزاولة الكثیر  ب  م١٣٦٠/هـ٧٦١سنة   تفید رسالة السلطان المریني أبي سالم إلى الملك بیدرو الرابع -  ٦
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ستثمارات األراغونیة ببالد المغرب كانت بسبتة في مطلع  ثلثي االّفتفید اإلحصائیات أن        
قادیر الضریبیة یوضح لنا حجم الم ما ، ١ والتي قدرت بمائتي ألف دینار،القرن الثامن الهجري 

 وهذا ما تطلب وجود ،التي كانت سبتة تستخلصها لصالح خزینة الدولة من تلك االستثمارات  
 واستطاعت أراغون نتیجة عالقاتها الدبلوماسیة الجیدة مع ،قنصلیة كبیرة ألراغون في سبتة 

استیراد كل أن تحصل على استثناء و رخصة خاصة ب السلطة المرینیة والتعاون القائم بینهما ؛
 ما أدى إلى ،ً وهذا لم یكن مسموحا لغیرها ، ما ترغب من سلع وبضائع من المراكز المغربیة

 واستقرت جالیة كبیرة منهم في كل من سبتة والعاصمة ،اكتساح تجار أراغون لمدن المغرب 
   .٢فاس 

كانت  فقد ،معه ً مجاال للتبادل التجاري ،وفرت العالقات السلمیة لجنوة مع المغرب          
ة في ی ولها عالقات تجاریة مع الدول اإلسالم، تمتلك أسطول تجاري قوي في المتوسط جنوة

تشیر وثائق من جنوة أن الرقیق  ف،تجارتها لً في المغرب سوقا غنیة وجدتو  ،٣الشرق والغرب 
تجارة  وكانت جنوة تستحوذ وحدها .٤  كان من بین البضائع التى جلبها التجار من المغرب

جنوة استثمرت و ، ٦ومصنوعاتها الفخمة منتشرة في أسواقها  ، ٥ قبل أن تنافسها أراغون ،سبتة
(  ابن الحاج النمیري األموال الطائلة ذكروی .٧ً سنویا  الف دیناربسبتة حوالي خمسة و أربعون

ى مدن المغرب وهي العشر ؛ التي جنتها خزینة السلطة من تجار جنوة الذین توافدوا عل) الدیوانة 
  .٨بعد اتفاقیتهم مع السلطان أبو عنان 

 بعدم وربیة للدول األوتجاهلت أوامر البابا ، مع المغرب نشطت كذلك تجارة البندقیة       
 و أقامت صالت دبلوماسیة وتجاریة قویة مع بلدان المغرب وكان تجارها ، التعامل مع المسلمین

رغم أننا لم نجد أي  .٩ة بالذهب المستورد من السودان   یتاجرون خاص،یجوبون المدن المغربیة 
                                                

   . ١٢٠ ص اإلسالمیة ،سبتة :  محمد الشریف . ًنقال عن وثائق أرشیف أراغون  - ١
  ي العصرـأسواق فاس ف: هالة عبد الرزاق محمد  .  ٣٩ – ٣٦اختصار األخبار ، ص : األنصاري  - ٢

   . ٤٨ – ٤٦ ص ،ركز الحیوي الم البحر المتوسط : فیلو سوال  . ١١٩ ص ، المریني    
   . ٦١ ص ، تاریخ حوض البحر المتوسط ، محمد رفعت - ٣
  . ٢٤٥ – ٢٢٠  ص ،التجارة والتجار في األندلس :  اولیفا ریمي كونستیل - ٤
  . ١٣٥ – ١٣٤ ص ،الحیاة االقتصادیة :  الشاهري - ٥
   . ١٧٠ ص ،في تاریخ المغرب دراسات : أمین الطیبي  .  ١٣١ ص ، ٤ ج،نفح الطیب :  المقري - ٦
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جیدة مع تجاریة ت ا فقد أكدت الوثائق وجود عالق،  المرینيتواصل دبلوماسي بینها وبین المغرب
 فقد أكدت وثیقة جغرافیة ،كونها مدینة تجاریة نشطة على مستوى البحر المتوسط  ، البندقیة

 ، عثمان بن یعقوب المریني  أبو سعیدم لعهد السلطان١٣١٧/  هـ٧١٧مرسلة إلى البندقیة سنة 
ً م تتضمن كشوفا بأثمان بیع الملح من مناطق مختلفة ١٣٢١/هـ٧٢١ووثیقة أخرى تاریخ 

    .١ بالمغرب
 أن أنشأت الجالیات ،بمدن المغرب القانوني األوربي التجاري ترتب على هذا التواجد        

 و ، وكنائسفنادق خاصة لكل جالیةوجدت   و، مدن المغربیة بال الشركات والوكاالتالمسیحیة
 و بعض الحبوب التي ال تزرع ، األوربیة المستوردة  والمصنوعاتازدهرت أسواق فاس بالبضائع

یعاني من  حیث كان المغرب حینذاك   .٢ لذا تنوعت المعروضات بأسواقها ،في المغرب 
 یحققون مكاسب مالیة جلبون معهم البضائع وی وهذا ما جعل التجار األوربیین .٣ صناعيفضع

ألنهم   ؛٤ً ویصبح الثراء واضحا علیهم حسب ابن خلدون ،تجارتهم مع المغرب جراء كبیرة من 
مغرب من التجار المغاربة الذین لم یرحلوا بكثافة تجارة في مدن كانوا أكثر مبادرة للمجيء إلى ال

هتمامهم بالتجارة مع الدول و ال أ،ري المغربي  وربما یعزى ذلك لضعف األسطول التجا،أوربا 
  .٥ حریة دینیة و تقارب اجتماعي فیهااإلسالمیة لما یجدونه من

) ضاء یالدار الب( مرسى آنفا  ك،استفادت من هذا النشاط التجاري عدة مؤانىء مغربیة        
ي قصدها التجار مدینة الرباط الت و،  الذي كانت تأتي إلیه أنواع البضائع كالسالح وغیره

وتمتعت مدینة سال   .٧ طنجة و أصیال  كذلكو ،٦األوربیین و أقاموا بها  بقصد التجارة 
بعالقات تجاریة جیدة مع القوى األوربیة فهي تمثل ملتقى الطرق السهلیة البریة والجبلیة في 

                                                
١  -  Dominigue Valeriav: Les Relations entre Italie et le Maghreb .  Machreb – 

Italie.   p ٩٥ -٨٢ .                                                                                         
   . ١٣٣ - ١٣٢ ،الحیاة االقتصادیة : الشاهري      
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مجتباة من ولذلك كانت تزود خزینة الدولة المرینیة بكثیر من األموال ال. ١المغرب األقصى 
  .٢ التجارة فیها عملیات
صبحت أ فقد ، وتجارهاها مدینة سبتة تجنتلك التي المالیة نعكاسات انت أكبر االكبینما       

ً و منفذا لتصدیر ،الستیراد بضائع أوربا ًرئیسیا ًمركزا بفضل استقرارها وازدهارها التجاري 
 مع التجاریة  ضخامة عالقاتهاوانعكست ، فتنوعت بضائعها ،منتجات المغرب والسودان الغربي 

ً فمثال ، ٦٣ومن الفنادق  ،ً سوقا ١٧٤ ت تحويكان حیث ،على خطتها العمرانیة  األوربیین
 وهي فنادق فخمة معدة للتجار ، األجانبفندق غانم یشتمل على ثالث طبقات یسكنها التجار

ما ً وغالبا ،مارسة عباداتهم مة ل كنائس صغیرُنتیجة تلك المعاهدات بنیت لتجار أوربا واألغنیاء
أمام فنادق تجار تقع ) الدیوان( مؤسسة حكومیة سبتةوكان ب . ٣تقع خارج المدینة كانت 

 كذلك یظهر .٤ لتنظیم إقامتهم وأخذ الضرائب منهم  ـالفنادق السبعة الخاصة بهمـ النصارى 
 حیث ،تجاري و الصناعي ًواضحا انعكاس تلك االتفاقیات الرسمیة على نشاط العاصمة فاس ال

 وكثرة ورشات ،صناعة المالبس و الجلود  التقلیدیة كتشیر المصادر إلى تقدم الصناعات
لیها و یشترون تلك المنتوجات بتشجیع من  ما جعل التجار الغرباء یرتادون إ،الصناعة فیها 

ر من كث للتجار الغرباء أ لذلك بلغت فنادق فاس المخصصة،السلطة و بضمانات رسمیة 
  .٥ ما یوضح مدى ازدهار النشاط التجاري فیها ،أربعمائة فندق 

 و ضخامة مواردها من ، المرینیةثراء الدولة  تفعیل االتفاقیات التجاریة تلك على   انعكس     
التي كانت تجنیها من التجار الواردین أو من األرباح التي حصلوا علیها الضخمة جراء الضرائب 

 و ، من خالل المصروفات الضخمة التي صرفت على الجیش المریني ً و ظهر ذلك واضحا،
 فعدد ،  و غنى فاحشمن خالل المصروفات الخاصة للسالطین التي تدل على حالة بذخ

أكثر من بلغ في عهد السلطان أبي الحسن المریني و مرتزقة الجیش المریني ما بین قادة و جنود 
 و للجندي ،ًلون على ستین مثقال من الذهب شهریا  و كان القادة یحص،  أربعین ألفو  مئة

ً و للفرد من المرتزقة حوالي خمسون دینارا ذهبیا ،ًحوالي سبعة عشر مثقاال ذهبیا في الشهر  ً

                                                
  تحقیق احسان عباس ، مؤسسة  ،الروض المعطار في خبر األقطار )  : محمد بن عبد المنعم (  الحمیري -  ١

ـــفمدینة سال : حسین عبد المنعم حمدي   .  ٣١٩ص   ، ١٩٨٠ ،  ٢    ناصر للثقافة ، بیروت ، ط ــــــــ ـــــ ــــ   ي  ـــــ
   . ٦٤ص  ، ١٩٩٨    العصر اإلسالمي ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندریة ،
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 ـ على الرغم مما تطرحه مثل هذه ٢ و في مقاربة إحصائیة أجراها بعض الباحثین، ١ًشهریا 
وبة ذلك للتبدل المستمر في مكونات الجیش و المحاوالت من قضایا ال تخلو من مغامرة و صع

. ًین دینار ذهبي سنویا أكثر من ملیونأعداده ـ فقد وصل مجموع رواتب الجیش المریني إلى 
 ،ُلى ما تمثله هدایا السلطان أبو الحسن إلى السلطان المملوكي ـ مثال ـ من غنى و ثراء إضافة إ

 و بلغت قیمة هدیته للملك ،ذاهبة إلى القاهرة فقد صرف آالف الدنانیر على أعضاء السفارة ال
م من التحف و الثیاب و الذهب و غیره ـ حسب ما قدره المقریزي ـ ١٣٣٦/ هـ٧٣٧سنة  الناصر

 إضافة إلى المبالغ الضخمة التي أنفقها السالطین على المنشآت .٣أكثر من مائة ألف دینار 
كل ذلك ما كان لیحصل لوال الموارد  .٥و اإلسراف في  االحتفاالت و األعیاد  ،٤العامة 

الضخمة للخزینة المرینیة و التي كانت االتفاقیات التجاریة التي عقدتها الدبلوماسیة المرینیة مع 
 تلك تغطیة إذ ال یمكن لسلطة ،دول أوربا أحد أهم العوامل باالزدهار االقتصادي لدولتهم 

بالد المغرب من الضرائب المفروضة تنقالت الجیش المریني و توسعاته في  و ،مصروفات 
 بل البد أنها كانت ترتكز على وضعیة تجاریة قویة ،على المدن والقبائل فقط أو من الغنائم 

  .التجارة المنظمة مع ممالك أوربا  و هذا ما حققته عملیات ،ّأمنت لها الموارد 
فقد كان  ، الخالص التي سكت من الذهبالمرینیة على العملة تجلى كذلك هذا الثراء       

فیدخل التجار المغاربة إلى أوربا ومعهم العملة المغربیة لتصرف هناك  ،التعامل بالعملة الذهبیة 
إال أنه في فترة انتشار األوبئة و الكوارث في المغرب حوالي العقدین . ٦ویشترون السلع بها 

 تاضطر حتى  أوربا معضعف النشاط التجاري ،ي الثالث والرابع من القرن الثامن الهجر
     . ٧السلطات المرینیة لتزویر العملة و شاعت ظاهرة الغش في خلط العملة و البضائع

ًتشكل مرفقا حیویا من مرافق االقتصاد المریني كانت  التجارة وألن         ودعامة أساسیة ،ً
ً فقد أوالها المرینیون اهتماما خاصا بعدد من اإلجراءات الذي استهدف،لقوتهم  زالة ت تنشیطها و إً

لة المرینیة أن یجد تجار أوربا المناخ وكان من مصلحة الدف .ما یعترض سبیلها من معوقات 
                                                

  . ٢٨٢ ص ،المسند  : ابن مرزوق  . ٢١٣ ، ص ، مسالك األبصار : ابن فضل اهللا العمري .  انظر -  ١
   . ١٩٢ – ١٩١ ص ،الحرب و المجتمع بالمغرب :  حمید تیتاو -  ٢
   . ٢٤٢ ص ، ٣ ج،السلوك : المقریزي  . ٤٥٣ – ٤٥٢ ص ،المسند :   ابن مرزوق -  ٣
   . أظهر  السلطان أبو الحسن ال مباالة بالنفقات الضخمة التي صرفت على بناء مدرسة مكناس -  ٤

     مكتبة ، تحقیق عطا أبو ریة ، في أخبار مكناسة الزیتون الروض الهتون : ابن غازي المكناسي   .    انظر
  . ٩١ – ٩٠، ص  ٢٠٠٧ ، ١ ط،الدینیة  الثقافة     

   . ٢١٩ – ٢١٧ ص ،مسالك :  العمري - ٥
      لمسیحي في القرون الوسطى ، غرب اانتشار المسكوكات المغربیة و أثرها على تجارة ال:  صالح بن قریة -  ٦

  . ١٩٢ ص ،ندوة الغرب اإلسالمي والغرب المسیحي      
   .٤١ ص ،الحرب والطبیعة :  سامیة مسعد - ٧



 ١٠٥

 على بناء ویساعدها ، ً مادیا بنسبة كبیرة ینعكس علیها الذي،المالئم للقیام بنشاطهم التجاري 
  .١عاظم تعاملها مع أوربا  هذا ما یفسر ت،  والمباشرة بخطط ومشاریع توسعیة،توازناتها السیاسیة 

 كما وضعت محارس ، نجد أن السلطة المرینیة خصصت فنادق إلقامة التجار ذلكوفي سبیل  
 وألزموا بعض القبائل المستقرة على طریقها بعد ، میل على طرق القوافل التجاریة ١٢كل 

 ،یلزمهم  اراضي على تسهیل مرور التجار وتأمین بضائعهم و بیع مقطاعات من األإطائهم إع
من المسافرین الذین یمرون ) األجازة ( ًو أحیانا أعطوا بعض القبائل حق أخذ ضریبة المرور 

 ،بدیارهم كما هي الحال لقبیلة المعقل الذین تولوا حمایة المسافرین بین مرسى هنین وتلمسان 
ناك تهدید وعندما كانت الدولة المرینیة تشعر بان ه. ٢ منصور المستقرین قرب سجلماسةوآلل

ًحیانا توعز لبعض القبائل أو ، لمتمردینلطریق التجارة تتدخل بالقوة لتأمین الطریق و ضرب ا
ن یصدرون وكان المرینی و.٣  كما حدث مع عرب المعقلقوافل لتأمینها من قطاع الطرقلبمرافقة ا
 على استیراد ً وأحیانا یشجعون التجار،عفاء بعض السلع من الضرائب لتنشیط تجارتها  بإقرارات

 كما تعاملت الدولة المرینیة بالمثل في قضیة منع ، سلع معینة مقابل رفع الرسوم التجاریة علیها
لنصارى  وألزمت فاس التجار ا،حكومات أوربا التجار النصارى ببیع الحبوب والسالح للمسلمین 

   . ٤تجار بسلع محددة باال
ین بني مرین كانت حاضرة في العالقات       كما نالحظ أن المصالح الخاصة لبعض سالط

الدبلوماسیة بین فاس و القوى األوربیة ، سواء من الناحیة المالیة ، أو من ناحیة المصلحة 
السیاسة ، فالمرتزقة األجانب كان وجودهم یعود بالنفع بالمقام األول لحمایة السلطان و معسكره 

یة الخاصة بالسلطان أبو عنان حاضرة في و قمع المتمردین علیه ، كذلك كانت الناحیة التجار
ــ من تجار بیزة ـــ تجارة برسم الباب ((البند الثامن من معاهدته مع بیزة   و إن ساق أحد منهم ـ

العالي فال یكون ألحد سبیل إلى حلها حتى تبلغ الباب العالي ، فإن اشتریت منه بالباب العالي 
ساهمة القصر السلطاني في العمل التجاري ، و بأن  هذا ما یؤكد م)).. ًفال یغرم علیها شیئا 

  . ًالحركة الدبلوماسیة المرینیة أحیانا كانت مدفوعة بمصالح النظام المریني 
تفاقیات السیاسیة والتجاریة بغنى األسواق المغربیة و ساهمت اال ، وعلى الصعید العمراني       

 نتیجة لذلك ،زینة الدولة وثراء بعض المدن  ما أدى إلى زیادة المداخیل المالیة لخ،ازدهارها 
 فعند دراسة تاریخ ،ازدهرت أعمال العمران والبناء وتشیید القصور و األوابد الفخمة في فاس 

                                                
   . ١٦٥ ص ،مالحظات حول المعاهدات التجاریة  :  نشاط - ١
  الحیاة  : الشاهري  . ٤٤٩ ص ،المسند : ابن مرزوق  .  ٦٧ – ٦١ ص ، ٦ ج،العبر :  ابن خلدون - ٢

   .١٣٧ ص ،قتصادیة  اال    
   . ٢٦٦ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ٣
   .     ١٩٦ ص ،التاریخ :  التازي - ٤



 ١٠٦

رس دون اعتبار عالقات المغرب الخارجیة التي ّالمغرب االجتماعي والعمراني یجب أال ید
  .١فترات معینة  في ضمنت االستقرار و تحسن الحالة المعاشیة للسكان 

                                                
      .٣٩ -٣٦ ص ،اختصار األخبار : األنصاري  انظر عن كثرة حوانیت و أسواق سبتة  في ؛ - ١

   العصر المغرب في  : محمد زنیبر .  ١٢٠ـ  ٩٦  ص ،زهرة اآلس في بناء مدینة فاس :  انظر الجزنائي     
   . ٣٨٠ ص ،الوسیط      



  
  
   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
    
  

  الفصل الثاني
  العالقات الدبلوماسية مع مملكة غرناطة 

  
  مملكة غرناطة وتطورها السیاسي   : المبحث األول 
 ىغرناطـة منـذ قیـام الدولـة حتـمملكـة ینیـة والعالقـات الدبلوماسـیة بـین الدولـة المر: المبحث الثاني 

  .  الرابع عشر المیالدي/ منتصف القرن الثامن الهجري 
     

  .  ً         أوال ـ  التنسیق الدبلوماسي لمواجهة الخطر القشتالي 
  .      ً          ثانیا ـ ضعف التواصل الدبلوماسي و توتر العالقات بین الطرفین 

  وتشكیل تحالف سیاسي في عهد السلطان أبي  , لدبلوماسیة المرینیة الغرناطیة ً          ثالثا ـ ا
    .          الحسن المریني  

العالقات الدبلوماسیة بین المغرب وغرناطة من منتصف القرن الثامن الهجري إلى : المبحث الثالث 
  . سقوط الدولة المرینیة 

  
  . دلة في عهد السلطان أبي عنان المریني ً      أوال ـ المراسالت و السفارات المتبا

     .ً      ثانیا ـ نشاط الدبلوماسیة في مرحلة تدخل غرناطة بشؤون السیاسة والحكم بفاس 
  .   العالقات الدبلوماسیة على الدولة المرینیة و مملكة غرناطةأثر: المبحث الرابع 

  
  
 





 ١٠٩

  :  وتطورها السياسي مملكة غرناطة :املبحث األول 
ـــد بدایـــة أن نتعـــرف علـــى          ــث ، بنـــي األحمـــر  مملكـــة غرناطـــة التـــي أســـسهاالب  مـــن حیـ

 مـن الجزیـرة الـركن الجنـوبي الـشرقيمارة في إل حیث تشكلت هذه ا،إطارها الجغرافي والتاریخي 
 م١٢١٢/هــ٦٠٩ معركـة العقـاب فـي أعقـاب ، وبدأ نزوح األندلسیین إلى تلك البقعـة ، ألندلسیةا

  واحتالل اإلسبان للمدن األندلـسیة الكبـرى،و الضعف والتشتت السیاسي الذي أصاب األندلس 
 تعــد الدولــة الموحدیــة قــادرة علــى الــدفاع حیــث لــم ،   بعملیــة اســترداد كبــرى،كقرطبــة و اشــبیلیة 

ــي ســـقطتعـــن ا ــسیة التــ ــدة تلـــو األخــــرىلمـــدن األندلـ ــالمي فانحـــصر التواجـــد ،  الواحـ  فــــي اإلسـ
ن مــن المــدن األندلــسیة التــي ســقطت بیــد  المــسلموفیهــاوتجمــع  ،الجنــوب الــشرقي مــن الجزیــرة 

 وصـد خطـر  ،كیـان مـستقل هنـاك  تأسـیسم علـى ١٢٣١/ هــ٦٣٥ وعملـوا منـذ سـنة ، االسـبان
 ،لـذلك العمـل  )المعـروف بـابن األحمـر ( محمـد الـشیخ  القائـدوتـصدر  . ١سـبان المهاجمین اإل

 ،٢أن یؤســس مملكــة إســالمیة فــي غرناطــة ومــا حولهــا  اســتطاعبالتعــاون مــع بعــض القــادة  و 
ـــرة  ـــشرقي للجزی  هـــي والیـــة ، كبـــرى  ثـــالث والیـــات و تـــشكلت مـــن،ضـــمت الـــساحل الجنـــوبي ال

ًالحمـــراء والتـــي أصـــبحت مقـــرا لـــسكن ذها عاصـــمة لدولتـــه لحـــصانة قلعتهـــا  التـــي اتخـــ،غرناطــة 
والیــة مالقــة فــي و  ،   والیــة المریــة علــى الــساحل الــشرقي وشــملت كــذلك،٣ الــسلطان وحاشــیته

/ ٦٣٥ مـن سـنة ،و أحفـاده  عـرش هـذه المملكـة   ابـن األحمـروتوارث أبناء ، ٤الجنوب والغرب
   .٥األحمر  وعرفت بالدولة النصریة أو دولة بني ،م ١٤٩٢/هـ٨٩٧ إلى سنةم  ١٢٣٧

 الخزرجـي المعـروف  بـن نـصرمحمـد بـن یوسـف(مؤسس دولة بني األحمر بغرناطـة ـ كان        
مـن   هنـا أخـذ ملـوك هـذه األسـرة اللقـب ـ  ومـن، والـده الملقـب بـاألحمرل نـسبة )بالشیخ ابن األحمر

وذ دولــة نفــنــدلس بعــد انهیــار ذي عاشــته األلــزعمــاء األنــدلس الــذین ظهــروا أیــام الفــراغ الــسیاسي ا

                                                
   المغربتاریخ: عصام الدین الفقي  . ١٤٢ – ١٣٠ ص ، ١ ج،اإلحاطة في أخبار غرناطة  : ابن الخطیب  -  ١

   . ٢٩٩ ص ، ١٩٩٠ ، القاهرة ، مكتبة  نهضة الشرق ، واألندلس     
٢ -            Andre Clot : L. Espagne Musulmane . Perrin . Paris . ١٩٩٦ .  p ٢٩٦ - ٢٩٥ .  
  و ظبي ـ أب، المجمع الثقافي ،باس  تحقیق حمزة أحمد ع،ي ممالك األمصار ــمسالك األبصار ف:  العمري - ٣

   .٢٢٨ – ٢٢٧ ص ،) ممالك الیمن والغرب اإلسالمي وقبائل العرب(  السفر الرابع ، ٢٠٠٢    
   ، دار القلم ،ــخ األندلسي التاری: عبد الرحمن الحجي  . ١١٩ – ١١٥ ص ، ١ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب - ٤

   . ٥١٨ ص ، ١٩٨١ ، ٢ط  ،بیروت      
  بحث في التاریخ   ( آفاق غرناطة: عبد الحكیم الذنون  . ١٤٢ – ١٤٠ ص ، ١ ج،اإلحاطة : بن الخطیب  ا- ٥

   . ٣١ ص  ، ١٩٨٨ ، دمشق ، دار المعرفة ، )     السیاسي و الحضاري العربي 
  
 



 ١١٠

 والتــي علــى  ؛ صـفاتهزانــت الــشجاعة و ومجاهـدة العــدو أبــروك . ١  بعــد معركــة العقـابالموحـدین
      .٢ن لقیادتهمتاره األندلسیوأساسها اخ

ًمحمـــد ابـــن األحمـــر دبلوماســـیا حـــصیفا الـــشیخ كـــان        بخطـــوات  قـــام  ،حـــسن العقـــل والتـــدبیر ً
 رسـاء دعـائم مـاإ لیتـسنى لـه ، ن سـنة مـع قـشتالةعقد هدنة لمـدة عـشری ف، سیاسیة تدل على حنكته

 ملـوك العـدوة المغربیـة وفي هذه األثناء ارتبط بعالقات طیبة مـع ، ٣تبقى من األندلس تحت حكمه
 فحصل على األموال والدعم من ملوك العدوة ،  الحفصیین بتونس وأعلن تبعیته لهم وخاصة مع،

حصانة موقعها وبعدها عن الحدود والسواحل المهددة لً و اختار مدینة غرناطة مركزا له ،٤ًجمیعا 
ــم ،مــــن اإلســــبان  ــشتالیین ّ ثــ ــدهم عــــن حــــدود الدولــــة الفتیــــة عمــــل علــــى محاربــــة القــ  بمعاونــــة وصــ

 قـضى كـذلك ، ٥المجاهدین المغاربة الذین دخلوا األندلس للـدفاع عمـا تبقـى مـن أراضـي المـسلمین
   .٦ ًنهائیا على المنافسین الداخلیین

 و وضـــع أســـس ، بعـــد أن وطـــد دعائمهـــام ١٢٧٣/هــــ٦٧١فـــي ســـنة وفي مؤســـس الدولـــة تـــ       
 )م١٣٠٢ ـ ١٢٧٣/ هــ٧٠١ ـ ٦٧١( محمـد الثـاني فخلفـه ابنـه  ، سیاسـتها الداخلیـة والخارجیـة

ًا محنكــازً وكــان سیاســیا بــار.وعــرف باســم الفقیــه لطلبــه العلــم والفقــه  رســوم المملكــة و نظــم رتــب  ، ً
 فاشـترك ، و استدعى بني مرین من المغرب عندما شعر بخطر اإلسبان ، ار جیشهّو طوإدارتها 

 مـــن المغاربـــة بـــشكل دائـــم  عـــسكریة إلبقـــاء فرقـــةمعهـــموتفـــاهم ،معهـــم فـــي صـــد الخطـــر اإلســـباني 
 الــسالطینن  ومعاهداتــه بــی الــسیاسیةتــهاو حــافظ علــى الدولــة بمناور  . ٧باألنــدلس لحمایــة دولتــه 

 ىانتهـــت مـــشكلة أصـــهاره بنـــي اشـــقیلولة المتمـــردین علـــ وفـــي عهـــده ، ســـبانالمغاربـــة واألعـــداء اإل
                                                

   . ٤٤٧ ص ، ١ ج،نفح الطیب :  المقري -  ١
  ،المطبعة السلفیة  ، تحقیق محب الدین الخطیب ،ریة اللمحة البدریة في تاریخ الدولة النص:  ابن الخطیب -  ٢
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ــة   ـــي مالقــ ـــ،الــــسلطة المركزیــــة فـ ــرب و بـ ــــي المغــ ـــسین  وانتقلــــوا لإلقامــــة ف ــن المنافـ ذلك تخلــــص مــ
   . ١الداخلیین

 ٧٠٨/هــــ٧٠( المخلوع بــفــي عهـــد ابنــه محمــد الثالــث الملقــب   و االســتقرار بالمملكــةســاد الهــدوء 
أعمال عمرانیـة جلیلـة بعهده  وشهدت غرناطة ،  لألدب والعلمً كان میاال فقد،) م١٣٢٤ـ١٣٠٩/هـ
ولكــن عالقتــه مــع المــرینیین ســاءت بعــدما احتلــت جیوشــه مدینــة  ،ســبان  اإلعمــل علــى مهادنــةو ،

 فلـذلك ،  عـن الـسلطةلبـث أن خلعـه أخـوه أبـو الجیـوش نـصر  ماّ ثم، م١٣٠٦/ هـ٧٠٥سبتة سنة 
   .٢سمي بالمخلوع 

  استقرت األمـور،  و اجتماعيسيفترة صراع على السلطة واضطراب سیاة غرناطة مملكدخلت  
 جیـوش قـشتالةحـارب م الذي ١٣١٦/ هـ٧١٦ سنة  بن فرج النصريسماعیل ألبي الولید إبعد ذلك

بقــدرات المملكــة الذاتیــة  وانتــصر علــیهم قــرب غرناطــة ، ًا فرنــسیًا انكلیزیــًا اســبانیًاتحالفــ  و واجــه،
 وولـي بعـده ابنـه محمـد الرابـع  ، ٣م١٣٢٤/ هـ٧٢٥ اغتیل سنة إلى أن ،  المغربیةقةالفرومساعدة 

    .٤ المدن األندلسیةالذي عاد للتنسیق مع المرینیین بالمغرب لتحریر
 ذروة مجـــدها وتطورهـــا الحـــضاري فـــي عهـــد الـــسلطان  عـــصرها الـــذهبي و شـــهدتغرناطـــة ّلكـــن 

ًكان محاطا بجمهرة من كبار  الذي )م١٣٥٤ـ  ١٣٣٣/ هـ٧٥٥ـ ٧٣٣( یوسف األول أبو الحجاج 

                                                
ًوصهرا للشیخ محمد بن  ، كان أبو الحسن علي بن اشقیلولة صاحب جیان ومالقة من زعماء األندلس -  ١

 و ، الذي حكم وادي آش وخلف ولدین هما أبو اسحاق علي ،األحمر و ساهم معه بتأسیس  مملكة غرناطة 
عندما علموا بأنه سینزع ، ثم تمردا على جدهم السلطان محمد الشیخ  ،محمد علي و تولى حكم مالقة  الثاني أبو 

ـــال الخصومة بینهم حتى عهد خالهم السلطان محمد الفقی،منهم  والیاتهم  ن   وتوترت أكثر بعد أ،ه    واستمر حـــ
 وتنازلوا له عن حكم مالقة  نكایة في سلطان غرناطة ، اشقیلولة والءهم وتبعیتهم للسلطان المریني یعقوب قدم بنو

 ثم رغب الطرفان ،ً وكانت هذه القضیة  سببا في توتر عالقات غرناطة مع فاس ،الذي حاول احتالها   بالقوة 
  وادي آش للمرینیین مقابل نقل بنوصري عن منطقةّ وتم ذلك عندما تنازل السلطان الن،بحل هذه المشكلة 

  . م ١٢٨٨/ هـ٦٨٧بالمغرب كحل لهذه األزمة سنة ) قصر كتامة ( اشقیلولة من مالقة إلى منطقة القصر الكبیر 
   في  االستقصا: السالوي  .  ٢٩٠ - ٢٨٧ ص ، القسم الثاني ،أعمال األعالم :           انظر ابن الخطیب 

  .  ٧٥ ص ،نهایة األندلس : عنان   .  ٦٨  ص ، ٣ج ،المغرب األقصى      أخبار دول 
   . ١١٢ ص ،دولة األسالم : عنان  .  ٥٦ – ٥٣ ص ، ١ ج،اللمحة البدریة :  ابن الخطیب -  ٢
   . ٤٤٩ ص ،تاریخ المغرب معالم : حسین مؤنس  . ٧١ – ٦٥ ص ، ١ ج،اللمحة :  ابن الخطیب -  ٣
   . ٣٨ ص ، ٢ ج،ي الغرب اإلسالم:  عزاوي -  ٤
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 ًا وازدهــار، وشــهدت نهــضة حــضاریة ، ١ســهم لــسان الــدین ابــن الخطیــبالعلمــاء واألدبــاء علــى رأ
 وهدنـة ًاغلـب أیامـه سـالمأو كانت  ،  تجلى في نشاط حركة التألیف في فروع العلم المختلفةًاعلمی

 ،  كالمدرسـة الیوسـفیةالفخمـة بغرناطـةالعلمیـة د  العدیـد مـن األوابـ اسـتغلها الـسلطان یوسـف ببنـاء،
انـصب جهــده علــى  و ،٢ والحــدائق التــي اشـتهرت بهــا غرناطــة  مــن المـساجدوغیرهــا ،والحمامـات 

واشترك مع  ،  ٣ وتحصین الثغور، الجیش واألسطول  وتعزیز قدرات،الصناعات العسكریة تقویة 
 لكـن الهزیمـة ، والبرتغـالیین اإلسـبانلف تحـافـي معركـة طریـف ضـد المرینـي  الحسن السلطان أبي

 لهذه الهزیمة القاسیة أبلـغ األثـر علـى مـستقبل مملكـة  وكان،حلت على المسلمین فسقطت طریف 
 وباتـت غرناطـة تواجـه التحـدیات ، إذ انقطـع بعـدها التـدخل العـسكري المرینـي باألنـدلس ،غرناطة 
ً وان تلقت أحیانا دعما مادیا و وعسكری،بمفردها  ً ً   .   ٤ًا من دول المغربٕ

                                                
 أحد أعالم السیاسة والعلم البارزین في القرن ، هو الوزیر أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن سعد السلماني -  ١

 من أسرة عرفت بالعلم والجاه باألندلس ،م بمدینة لوشة بمملكة غرناطة ١٣١٣/ هـ٧١٣ ولد سنة ،الثامن الهجري 
و بأنه آیة من آیات اهللا ) بالغرائب ( السجعیة النادرة والتي نعتها ابن خلدون  عالم فقیه أدیب اشتهر برسائله ،

 ولقب بذي الوزارتین ألنه استحوذ على حجابة السلطان النصري و استبد بالسیاسة ،في النظم والنثر والمعارف 
 ، محمد الخامس  في عهد السلطان یوسف األول ثم الغني باهللا،) الرسائل (  و دیوان اإلنشاء ،الغرناطیة 

م رحل معه لالقامة في المغرب األقصى ١٣٥٩/ هـ٧٦٣وعندما حدث انقالب على السطان محمد الخامس سنة 
 وارتبط بصداقات هامة مع ، لیعود مع نفس السلطان بعد ثالث سنوات إلى غرناطة في نفس المكانة والنفوذ ،

  و عمل على ،جیة لغرناطة وربطها بعجلة فاس  ورسم السیاسة الخار،شیوخ عصره كابن خلدون وابن مرزوق 
ً ونظرا الستبداه السیاسي بغرناطة حسده بعض الخصوم كالوزیر الشاعر ابن زمرك ،جلب السالم للملكة النصریة 

 تالمیذه السابقین و أغروا به السلطان النصري الذي بدأ یتوجس من ، و قاضي غرناطة أبو الحسن النباهي ،
ً عاش هناك مكرما من قبل سلطانها أبو فارس  ففر األخیر إلى فاس و،ن الخطیب تحركات و أفعال اب

 حتى تبدلت الظروف و اعتلى السلطنة بفاس السلطان أبو العباس أحمد المریني والذي ، عبدالعزیز المریني
   .م ١٣٧٢/ هـ٧٧٦تربطه بالسلطان النصري عالقات وطیدة فتم اعتقال ابن الخطیب وقتله سنة 

   .  ١٥٥ ص ،التعریف : ابن خلدون  . ٤٤٥ – ٤٣٨ ص ، ٤ ج ،اإلحاطة :  ابن الخطیب .  انظر         
   ، ٢٠٠٤ ، القاهرة ،مكتبة الثقافة الدینیة  ،سلطان غرناطة ابن األحمر یوسف األول : ل شبانة      محمد كما

   مكتبة الخانجي ،وتراثة الفكري  حیاته ،الخطیب  لسان الدین ابن: محمد عبداهللا عنان  .  ٦٨ – ٥٩ص     
   . ١٩٠ – ١٨٦ ص ، ١٩٦٨  ، ١ ط   

  ، ٢٠٠٩ ، ٢ ط، القاهرة ، دار العالم العربي ،) دراسة تاریخیة حضاریة ( األندلس : محمد كمال شبانة  - ٢
   .١٠٥ - ٨٤ ص ،آفاق غرناطة : عبدالحكیم ذنون    .١٨٠ – ١٧٨    ص 

  – ٥٩ ص ،یوسف األول سلطان غرناطة : شبانة  . ٣١٩ – ٣١٨ ص ، ١ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب -  ٣
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  . ٤٥٢ ص ،معالم تاریخ المغرب :   حسین مؤنس -  ٤
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 الـذي حكـم غرناطـة ،الغني بـاهللا  وتلقـب بـ،الحكم عقـب وفـاة والـده   محمد الخامستولى السلطان 
حیث أطاح بـه انقـالب بقیـادة أخیـه ) م ١٣٥٨ – ١٣٥٣/ هـ٧٦٠ -٧٥٥(  األولى ،على فترتین 

طة وبقــي فــي  عــاد للــسلثــالث ســنوات وبعــد ، غــادر علــى إثــره غرناطــة إلــى المغــرب ،اســماعیل 
 بهــدوء واســتقرار  حظیــت غرناطــة خاللهــا، م١٣٩٠/ هـــ٧٩٣الحكــم فتــرة طویلــة حتــى وفاتــه ســنة 

 و أصــبحت ،  واتبــع سیاسـة وافقــت بـین العمــل الدبلوماســي واسـتعمال القــوة عنـد الــضرورة،سیاسـي
 و ،یة  و تدخلها بشؤون المغرب الداخل، قوة إقلیمیة من خالل تحكمها بالسالطین المرینیین بفاس

اســتغالله للحــرب األهلیــة بقــشتالة ودعمــه للملــك بیــدرو القاســي ضــد الثــائر انریكــي دي مــن خــالل 
 واســـتطاع كــذلك تحریــر الجزیـــرة الخــضراء مــن االحـــتالل ،طالـــة الفتنــة بقــشتالة إتراســتمارا بهــدف 

ســالمیة خارجیـة قویــة مـع مملكــة أراغـون االســبانیة و الـدول اإلبعالقــات ًأیـضا  و تمتــع ،القـشتالي 
و  ،ها الحمـــراء ٕ والیـــه یعـــزى الجانـــب األكبـــر مـــن منـــشآت غرناطـــة وقـــصور، ١بـــالمغرب ومـــصر 
  .٢  الزاهرةمدارسها وحدائقها

 ، عهد خلفه ابنه یوسـف الثـانيالمملكة من اضطراب داخلي وصراع على الحكم في  عانت      
   . ٣م١٣٩٤/ هـ٧٩٧ن توفي األخیر سنة لبث أ ما ف،ولم تطل مدة حكمه 

 السلطان محمد الـسابع الـذي یعتبـر آخـر الـسالطین الـذین تحملـوا مـسؤولیة الحكـم تمیز عهد      
ً مستفیدا مـن المـساعدات التـي جاءتـه وحقق علیهم انتصارات باهرة ، بحروب مباشرة مع قشتالة ،

ــ٨١٠ وبعـــد وفاتـــه ســـنة ، ٤مـــن ملـــوك المغـــرب  علـــى  انقـــساماتفـــي دخلـــت غرناطـــة م ١٤٠٧/ هــ
 و  زحـــف اإلســـبان علـــى المـــدن الغرناطیـــة و،  العـــسكري عـــصر الـــضعف وبـــدأ، والحكـــم الـــسلطة
 بـضعف الـسلطة المرینیـة بـالمغرب وعـدم ة متـأثر،  نحـو الـسقوطًتـدریجیا لتنحدر المملكة ، احتلوها

 وبانـت ،واستغلت ذلك الممالك اإلسبانیة قشتالة و أراغون التي اتحدت تحت تاج واحـد  ،فعالیتها 
 لتسقط غرناطة وتستسلم بموجب اتفاقیة االستـسالم التـي ،وشیكة وجود اإلسالمي بالجزیرة نهایة ال

  . ٥م١٤٩٢/ هـ٨٩٨  سنةوقعها آخر الحكام المسلمین هناك أبو عبداهللا الصغیر

                                                
   . ١٢١ ص ، ٣ ج،االستقصا : السالوي  . ٤٥٥ – ٤٥١ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ١

  . ٣٥ – ٣٢ ص ، ٤ ج،الغرب :   عزاوي 
   ص،اللمحة البدریة : ابن الخطیب .  ٢٣٢  - ٢٢٨ ص ،لك األبصار مسا:  ابن فضل اهللا العمري -  ٢

    ١٢٠  –  ١١٧.  
   . ٨٢ ص ، ٤ ج،االستقصا :  السالوي -  ٣
    .١٥١ – ١٥٠ ص ،دولة اإلسالم :  عنان  -  ٤
      ، الزهراء لإلعالم العربي ،ؤنس  تحقیق حسین م،أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر :  مجهول - ٥

   دار ،غرناطة في ظل بني األحمر : حات  یوسف فر  .١١٥ – ١١٠ ص ، ١٩٩١ ، ١ ط،لقاهرة ا   
    . ٥٥ – ٥٠ص  ، ١٩٩٣ ، ١ ط،  بیروت ،   الجیل 
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دقــة مــن قبـل القــوى االســبانیة ا ألخطـار محهــمـدى تاریخعلــى تعرضــت مملكـة غرناطــة        لقـد 
 أصــهارهم بنــي اشــقیلولة الــذین خرجــوا عــن الطاعــة فــي لهم مــن الــداخ ونافــس،ون وقــشتالة كــأراج
فكانـت مـساعدة سیاسـیة كبیـرة مـن  ،المغـرب سـرة إلـى  أن تدخل بنو مرین ونقلوا هـذه األلىإمالقة 

ا كلمـا اسـتطاعوا ذلـك عـن هـالذین أخذوا على عاتقهم الدفاع عـن غرناطـة طیلـة تاریخ ،بني مرین 
تحت تصرف  )  المغاربةمشیخة الغزاة( بقاء فرقة شر أو المساعدة بإخل العسكري المباطریق التد

 ،١ مـساعدات مادیــة ومعنویـة متواصــلة تقــدیممـع   ، لكــة  بـشكل دائــمم األحمـر فــي جنـوب المبنـي
طویـل بـرغم ضـعفها و حـصارها مـن أغلـب الجهـات مـن ل هـذه المملكـة و اسـتمرارها اصـمود ّولكـن

حمـر مـن عقـد  األوسة الغرناطیة التي اتبعها بنـإلى أسلوب السیا كذلك  یعود، قبل القوى االسبانیة
 عنـدما تــشعر فكانـت؛ سـالمیة مـع كـل األطـراف االسـبانیة واإلمؤقتـة وظرفیـة هـدات اتفاقیـات ومعا

ً نوعا من المناورة و المراوغـة ما أعطاهم .  تهادن وتسالم الطرف اآلخر ضده ، بخطر طرف ما
    .٢ مدة مملكة بني األحمرول  بطاهممع كل تلك القوى مما س

ــم تكــن العالقــات الــسیاسیة والدبلوماســیة بــین المغــرب واألنــدلس فــي عمومهــا تــسیر         علــى ل
ً وانما كانت متباینة في طبیعتها عمقا واتساعا ،وتیرة واحدة  ً  ،خـصومة  تتـأرجح بـین الـصداقة وال،ٕ

 و ، والمنفعة الظرفیة لمملكة غرناطة  قضیه المصلحة السیاسیةا ت حسب م،وبین الوالء والتراجع 
 مـابین عـدو یریـد الـسیطرة علـى ، استقاللها من أي طرف من األطـراف المحیطـة بهـا المهددة بفقد

فـي عهـد   كمـا كـان األمـر ،خـضاع المنطقـة وجعلهـا تحـت سـیادته دیق یریـد إ وص،كامل الجزیرة 
ــا بعـــین الریبـــة لقـــوى الحیـــث كانـــت غرناطـــة تنظـــر لجمیـــع ا  ،٣لمـــرابطین والموحـــدین ا محیطـــة بهـ

  وبدرجـــة أقـــل النظـــرة للمـــرینیین ولكـــن الـــشك موجـــود لمتـــصفح عالقـــات غرناطـــة بكـــل ،والخـــوف 
   .٤  كما سیأتياألطراف 
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 ١١٥

فــي األعــم األغلــب  امتــازت  وغرناطــةالمغــرب ؛ إن العالقــات التــي ســادت بــین یمكــن القــول      
 ،و وحــدة العقیــدة والمــصالح المــشتركة  ،لجــوار  وغلبــة المــصافاة بحكــم أواصــر ابكثافــة التواصــل

بــین الطــرفین عــن طریــق كثــرة الــرحالت المتبادلــة العلمیــة والــسیاسیة لرعایــا واالتــصال الــضروري 
خاصـــة النـــزوح باتجـــاه العـــدوة المغربیـــة بـــسبب الزحـــف المتتـــابع للقـــوى االســـبانیة نحـــو . الطـــرفین 

ـ فقـد كـان لدولـة بنـي مـرین   . ١شكل تـدریجيأراضي مملكة غرناطة التي كانت تنحسر وتـتقلص بـ
 حـضور قـوي فـي ــ  المنقـذ لألنـدلس التـاریخيو دورهـا  ، المجـاور لألنـدلسبحكم موقعها الجغرافـي

 وأسباب سیاسیة تتعلق بحمایة حدودها و ،عامل الجهاد لالدفاع عن األندلس ألسباب دینیة ترجع 
 كــل هــذا  ؛ جعــل اآللــة الدبلوماســیة تنــشط ،مغــرب ســتراتیجیة للإ وتنفیــذ مــشاریع ،أمنهــا اإلقلیمــي 

  . ٢ قضایا داخلیة بینهما بخصوص أو ،قضایا سیاسیة مشتركة  في للتنسیق بین الطرفین 
حتي منذ قيام الدولة العالقات الدبلوماسية بني املغرب وغرناطة : املبحث الثاني 

   :منتصف القرن الثامن اهلجري 
  

     : الخطر القشتالي  لمواجهة ًأوال ـ  التنسیق الدبلوماسي
 بنو األحمر حریصین منذ تأسیس الدولة المرینیة في المغرب األقصى على التواصل كان        

 بهـدف تقویــة ، مــستمرة مـع سـالطینهادبلوماسـیة  فبـادروا لفــتح خطـوط اتـصال ، معهـا الدبلوماسـي
و داهم سـبان الـیتـصدى لخطـر اإلإنـشاء تحـالف عـسكري  إقناع المـرینیین ب و،العالقات السیاسیة 

  . ٣ الفتیة على حدود المملكة الغرناطیةالمستمر
ــ٦٧٠ســنة   بــین فـــاس وغرناطــة دبلوماســي تواصــلل أوحــدث        عنــدما توجهـــت ،م ١٢٧٢/هـ

 وكــان غــرض الــسفارة ، المرینــي  الــسلطان یعقــوب إلــىالــشیخ ابــن األحمــر ســفارة سیاســیة مــن قبــل
الغرناطیـة   المهددة بالسقوط أمام زحـف اإلسـبان علـى المـدناألندلسما تبقى من ره لنجدة استنصا
 ورغــم االیجابیــة التــي قابــل فیهــا ،فكــان البــد مــن االســتغاثة بــالمغرب المنقــذ التــاریخي لألنــدلس  ،

 االسـتجابة المرینیـة  زیـان أجـل بالصراع مع بنيّ  لكن انشغاله، السلطان المریني السفارة النصریة
   .٤ین لمطالب الغرناطی

                                                
   المغرب واسبانیا ،الصلة الثقافیة بین النصریین بغرناطة و المرینیین بالمغرب :  ماریا خیسوس بیغیرا -  ١

  . ٨٠ ص ، ٢٠٠٥ ، مراكش ، معرض المسرح الملكي ،    تاریخ مشترك 
  .                                     ٩ ص ،كناسة الدكان بعد انتقال السكان :  ابن الخطیب  ـ ٢
٣  -   Watt : Ahistory of Islamic Spain.  p ١٤٧ .                                                                            
   
   . ٢٤٤ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون  .٤٠٤ – ٤٠٣  ص،األنیس المطرب : ابن أبي زرع  -  ٤

   . ٣٢ ص ، ٣ ج،االستقصا :  السالوي    



 ١١٦

ً تنفیــذا  و، النــصریة إلــى الــسلطان یعقــوب فــي عهــد األمیــر محمــد الفقیــه واصــلت الرســائلت       
وقــد  ،ســفارات إلــى الـسلطان المرینــي عـدة  أرســل ألول عهــده ،صـیة والــده باالســتعانة بالمغاربـة لو

  فـــيبــذل  ف، وطموحهــا فــي التوســـع والظهــور ،فطــن أمیــر غرناطــة لحالـــة الدولــة المرینیــة الفتیـــة 
  المجـــيء لتحقیـــق نـــصر الـــسلطان المرینـــي علـــىشجعُمـــا یـــ وكـــل ، االســـتعطاف الرســـائل عبـــارات

 واهتــضم .فقــد تطــاول العــدو النــصراني علــى بــالد اإلســالم  (( :دینــي   أو لكــسب ثـواب، سیاسـي
ــل  وســبى ذراریهـــا ، ومــزق بلــدانها وقتـــل رجالهــا ، وقــد اســتخلص قواعـــدها ، هتـــضام االجنابهــا ك

ٕ وان أردت  ،وجناتها عالیة س قطوفها دانیة لإن شئت الدنیا فاألندف ..فابعث بعثك  ،ا ونساءه
وقابلـــت الـــسفارة النـــصریة  ، ١)) ذخرهـــا اهللا لظـــالل ســـیوفكم وهـــذه الجنـــة ا،خـــرة فجهـــاد ال یفتـــراآل

  و شـرحت لـه األوضـاع المتردیـة بالعـدوة األندلـسیة، ّ وسلمته الرسـالة الـسلطانیة، السلطان یعقوب
طلبــت منـــه اإلســراع فـــي التـــدخل ف ، علـــى حــدود الدولـــة النـــصریة والــضغط القـــشتالي المتواصــل ،

  وتتابعـت،  وطلـب مـن األندلـسیین االسـتعداد للجهـاد، باإلیجـاب المرینـيّرد السلطان ف. العسكري 
تنقـــل أخبـــار زحـــف الجـــیش القـــشتالي علـــى أراضـــي فـــاس إلـــى  رســـل الـــسلطان النـــصري بعـــد ذلـــك
الة   وبعــث مــع الوفــد النــصري، مــساعدتهم  الــسلطانّفأكــد  ، المــسلمین  ،إلــى األمیــر النــصري رســ

ــ٦٧٤د تدخلـــه فــي ســـنة تؤكــ عنـــد انـــصرام شـــهر محـــرم مـــن ســـنة أربـــع وســـبعین  (( م١٢٧٦ /هـ
 بعـــث الجـــیش المرینـــي بقیـــادة ابنـــه منـــدیل فحقـــق عـــدة  علـــى الفـــورو. ٢)) وســـتمائة نجـــوز إلـــیكم

  . ٣  زحفهمانتصارات على القشتالیین وأوقف
التنازل  النصریةالسلطات  علىالوفود الغرناطیة خالل مباحثاته مع  السلطان یعقوب اشترط      

ـــه وتعـــسكر فیهـــا ــا قوات ــزل بهـ ــة فـــي المـــضیق لتنـ ـــازل ًوفعـــال  .٤ عـــن بعـــض المنـــاطق الغرناطیـ  تن
ة لود الك لتصبح من أمال، الجزیرة الخضراءب وتبعها طریف ورندة  مدن عنالفقیهالسلطان محمد 

 والتنــسیق ، علـى إثــر هـذا التنـازل الــسیاسي الهـام ،٥مــشیخة الغـزاة بیـسمى  المرینیـة وتنـشأ فیهــا مـا
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 ١١٧

ــنة ًخــــرج الــــسلطان المرینــــي یعقــــوب ملبیــــا الــــدعوة إلــــى األنــــدلس ؛ الدبلوماســــي بینهمــــا  / ٦٧٤ ســ
  و العـداوةس حالة التنافنهاء إل و توسط، والتقى بالسلطان محمد الفقیه ، وجاز المضیقم ١٢٧٥

ّ ثــم  زحــف نحــو الجــیش ، ١ و أكــد الــصلح بیــنهم ، اشــقیلولة حكــام مالقــة بینــه وبــین أصــهاره بنــي
الملـك  صـهر  الرا دون نونیـووقتل قائـده في معركة استجه على  علیه له االنتصارّوتم ، القشتالي
ً خیفـة مـن نـصر الذي بدوره تـوجسالفقیه بغرناطة محمد  بعث برأسه  إلى السلطان  و، ٢القشتالي
لفونـسو العاشـر أًبعـث بـرأس هـذا القائـد معطـرا إلـى ملـك قـشتالة ف ،و خشي ضـیاع ملكـه  المرینیین

  . ٣ًتخوفا من نقمته  ًاستعطافا له و
 ، و تنتقل العالقات لحالة تنافس و تـوتر ، ینقطع ما جعل التواصل الدبلوماسي مع المرینیینهذا 

قـشتالیین وحـصاره عاصـمتهم اشـبیلیة  جمـوع الباألندلس علـىیبدو أن انتصارات السلطان یعقوب ف
َّ ذكرت السلطان الفقیه بانتصارات المرابطین بالزالقة ونهایة حكم ملـوك الطوائـف علـى  ، عدة أیام

   .٤على عرشه من المرینیین فتهادن مع قشتالة  فخاف ،ید المرابطین 
 الدولـة المرینیـة ـ وظلـوا علـى هـذه  سیاسـة خارجیـة مـستقلة بمعـزل عـنلم یستطع النـصریون وضـع

ــا  ـــت فعالیتهـ ـــة وقل ــال حتـــى أواخـــر القـــرن الثـــامن الهجـــري حیـــث ضـــعفت بعـــدها الدولـــة المرینی الحـ
  .نسبة لعالقاتهم مع مملكة قشتالة الخارجیة ـ  وخاصة بال

ـــه عـــاد الـــسلطان النـــصري لـــذلك ـــى خـــط فـــاس لدبلوماســـیة لتحریـــك ل  الفقی  لتحـــسین ،النـــصریة عل
  وعدم قدرة جیشه،أراضي غرناطة تجدد الخطر القشتالي على  إثر ،مع الدولة المرینیة العالقات 

   و إعادة ،لتقدیم اإلعتذار عما سلف السلطان یعقوب   فأرسل سفارته إلى،على صدهم 
 وقــد .٥  ودفـع الخطــر عنهــا،نقــاذ األنــدلس منــه الجــواز ثانیـة إلطلـب وت ، العالقـات لــسابق عهــدها

 فكـان الجـواز الثـاني للـسلطان یعقـوب ،العالقات مع المغـرب إصالح نصریة في نجحت الجهود ال
علــى ّتــم االتفــاق  و ،  والتقــى بــأمیر غرناطــة محمــد الثــاني بــالقرب مــن قرطبــة،م ١٢٧٨/ هـــ٦٧٧

ً وتأكیــدا لحــسن النیــة ،٦ حــرب قــشتالةل  واالشــتراك فــي العملیــات العــسكریة ،الخــالف إزالــة أســباب 
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 ١١٨

فوض السلطان و  ، تخلى السلطان یعقوب عن حصته من الغنائم  ،لكة غرناطةتجاه ممالمغربیة 
 ، بهـدف تعزیـز ثقـة النـصریین ،نیابة عـن الدولـة المرینیـة  ،  بتوقیع الصلح مع القشتالیینالنصري

   . ١إزالة مخاوفهم من التدخالت المرینیة التي جاءت استجابة للرغبات النصریة لیس أكثرو 
 و ، التـي أعــادت التـوتر لعالقــات الطــرفین ،وماســیة فـشلت فــي حـل قــضیة مالقــة لكـن الدبل       

 و رفــض األخیــر تــسلیمها لــإلدارة ، اشــقیلولة للــسلطان یعقــوب  إثــر مبایعــة حكــام مالقــة بنــيذلــك
 واتفـق مـع بنـي زیـان ،تمادى السلطان النصري بمعاداة المرینیین بتحالفه مـع قـشتالة ف  ،النصریة 

ى أن یقوموا باإلغـارة علـى حـدود الدولـة المرینیـة الـشرقیة لـصرف نظـر المـرینیین حكام تلمسان عل
 لكــن الــسلطان ،٢ وقــام بــاحتالل مالقــة وطــرد والیهــا المرینــي، عــن العبــور إلــى األنــدلس مــرة أخــرى

 فأرسـل سـفارة لغرناطـة تعـرض علـى الـسلطان  ،عقوب فضل التحرك الدبلوماسي لحل الخالفـات ی
ـــه الـــصلح  ـــة عـــوو تالفقی ـــسیادة المرینی ـــة لل ــة ،٣ لكـــن األخیـــر رفـــض ذلـــك ،د مالق  إلجهـــاض ًونتیجـ

لطـرفین وصـلت لحـد  فـي حـل القـضایا الخالفیـة سـاءت عالقـات االسلطان الفقیه للمساعي السلمیة
  .  العداوة والصراع

ــصري        ــه الــــسلطان النــ ــع الجیــــوش  ، ومحاصــــرة الثغــــر المرینــــي لمهادنــــة القــــشتالییناتجــ ومنــ
 وحاصـــرت جیـــوش قـــشتالة الجزیـــرة الخـــضراء التـــي صـــمدت ، ة مـــن العبـــور إلـــى األنـــدلسالمغربیـــ

  بالمقابـل تحــالف الـسلطان المرینــي مــع .٤ بفـضل مــساعدات الـسلطان المرینــي المتتابعـة لحامیتهــا
 ،٥ حــسب طلــب الملــك ،  سانــشو الرابــعد ضــد ابنــه المتمــرملــك قــشتالة ألفونــسوا العاشــر وتــدخل 

 ،ً وهـذا التحـالف المرینـي القـشتالي موجهـا ضـده ، هـذه العملیـات ّمـد الثـاني أنفاعتقد السلطان مح
   .٦فجنح إلى التحالف مع سانشو الثائر ضد الحلف السابق 

 الـسلطان الفقیـه یقتنـع بتحریـك تجعلـ تـضافرت عـدة عوامـل ، م١٢٨٢/هـ٦٨٢بحلول سنة        
ادة العالقــات غــارات القــشتالیة  منهــا تجــدد اإل؛ المنقطعــة الدبلوماســیة النــصریة تجــاه المــرینیین إلعــ

و قام األمیـر یوسـف ولـي العهـد  ،الغرناطیة اشتعال الفتنة داخل المملكة  و ،على حدود غرناطة 
 ، قبــول الطرفــان المــصالحة ،و كانــت نتیجــة المراســالت  ،المرینــي بمهمــة الحــوار مــع النــصریین 
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 ١١٩

إلــى جانــب الجــیش  ترك الجیــوش النــصریة  و أن تــش،علــى أن تبقــى مالقــة تحــت الحكــم النــصري 
    .١بة قرط فوصلت عملیاتهم المشتركة إلى،ة قشتالالمریني في حرب 

 الدبلوماسـیة بینهمـا د وصلت الجهو، إطار التفاهم السیاسي بین المرینیین والنصریین ضمن      
) مــشیخة الغــزاة أو ،الثغــر المرینــي ( التفــاق حــول وضــعیة الوجــود المغربــي باألنــدلس ومــا یــسمى 

  ویقـیم قائـد، هناك فرقة مغربیة دائمة یرأسها أحد أقرباء السلطان المریني من بني عبد الحـق لتقیم
  . ٢في غرناطة للتنسیق مع السلطان النصري في أي تحرك عسكري) شیخ الغزاة ( المغربي الجند 

ً كـــان شـــرطا مرینیـــا ،  حـــول مـــشیخة الغـــزاة األخیـــرأن هـــذا التفـــاهم المرینـــي النـــصريیبـــدو         ً
ــات لطبیعتهــــاللتــــدخل باألنــــدلس ــرار تقلبــــات  ،  و إعــــادة العالقــ ًوموجهــــا بالدرجــــة األولــــى لمنــــع تكــ
ء الجنـد المغربــي بـشكل دائــم مـن خــالل إبقـا  فـأرادوا، بعــدما ضـعفت الثقـة بهــم ،الـسیاسة النـصریة 

ن النــصریین وقــشتالة  ومنــع أي اتــصال بــی،  ربــط الــسیاسة النــصریة الخارجیــة بعجلــة فــاسهنــاك 
ــتن بـــین المـــسلمین  ـــر الفـ ــد و یثی ــور للتعقیـ ــد،یعیـــد األمـ ــا یؤكـ ــیة المرینیــــة  و ممـ ــك أن الدبلوماسـ  ذلـ

م أال ١٢٨٥/ هـــ٦٨٤اشــترطت علــى ملــك قــشتالة الجدیــد سانــشو الرابــع لتوقیــع الــصلح معــه ســنة 
ًد معــه صــلحا أو  وال یعقــ،  أو یــستقبل ســفارته،  و أال یراســل أمیرهــا، شــؤون غرناطــة یتــدخل فــي

   .٣ًاتفاقا إال بمعرفة المرینیین
ًأمـــا عـــن نجـــاح الدبلوماســـیة النـــصریة دائمـــا فـــي إصـــالح الخلـــل و تحـــسین العالقـــات مـــع          ّ

 و سرعة ،ً و تألیب األعداء ضدها أحیانا ، رغم تبدالت السیاسة الغرناطیة تجاه فاس ،المرینیین 
  :إلى عدة عوامل نه یعود  فإ،االستجابة المرینیة لتلك المساعي 

ـــــ  إضـافة ، و طموحاتهـا خـارج حـدودها ، استغالل بنـي األحمـر لحالـة الدولـة المرینیـة الفتیـة  منهاـ
إذ اعتبــر المرینیــون األنــدلس  ،إلــى مــا تمثلــه األنــدلس مــن بعــد اســتراتیجي بالنــسبة للدولــة المرینیــة 

   .ًن یعني خطرا على أمنهم اإلقلیمي  وسقوطها كا،جبهة دفاع أمامیة ضد القوى االسبانیة 
ــــ إضافة إلى أن نجاح الدبلوماسیة النصریة یكمن لدرجـة كبیـرة فـي اسـتغاللها لشخـصیة الـسلطان ـ ــ

ًملكــا  ((: لــه ابــن الخطیــب وصــفیتــضح مــن كمــا  ،ة علــى المــسلمین ریعقــوب المتــسامحة و الغیــو
 فـي ،أشـبه بالـشیوخ منـه بـالملوك  ، مخفـوض الجنـاح لقومـه ، سلیم الـصدر ،ظاهر السذاجة 

   .  ٤)) احتمال اللغط و اإلغضاء عن الجفوة
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 ١٢٠

 لــم یــستطع  نالحــظ أن یوســف بـن تاشــفین ، تــدخلهم باألنـدلس إذا عــدنا إلــى عـصر المــرابطین وفـ
 ســقاطها فبــادر إلــى إ ،متخاذلــة مــع العــدوالالمتنــافرة فیمــا بینهــا واســات ملــوك الطوائــف تحمــل سی

ــا ؟، ١كـــه و ضـــمها لملًجمیعـــا ـــساءل هنـ ـــشيء مـــع  و نت ـــم یفعـــل الـــسلطان یعقـــوب نفـــس ال ــاذا ل  لمـ
ّ یمكننـا أن نـستنج أن . ى عن سیاسات ابن األحمـر الحمقـاء ؟ ما الذي جعله یتغاض  و،غرناطة 

 ،شخـــصیته التـــي عرضـــها ابـــن الخطیـــب كانـــت ال تـــشجع علـــى محاربتـــه للمـــسلمین ألجـــل الملـــك 
 و اتبــع أســلوب حــل المــشاكل مــع اإلدارة النــصریة ،ة ففــضل جهــاد القــشتالیین علــى ضــم غرناطــ

 أو أن عــدم اســتقرار ملكــه فــي المغــرب أمــام تهدیــدات بنــي زیــان مــن الــشرق و ،بــالطرق الــسلمیة 
   .٢ أولویة بالنسبة له تثبیت سلطته بالمغربعل ذلك ما ج،لقبائل المتمردة علیه في الجنوب ا

فــي عهــد الــسلطان یوســف بــن یعقــوب   ، غرناطــة  التواصــل الدبلوماســي بــین فــاس واســتمر      
ـــر الــــسلطة ســـنة  ــولي األخی ــرد تــ ـــ٦٨٥فبمجـ ــس عالقـــات متینــــة مــــع ١٢٨٦/ هــ م أراد أن یـــضع أســ

 فأرســـل ســـفارة إلـــى ،ً وحـــل جمیـــع القـــضایا التـــي تـــشكل عائقـــا أمـــام تعزیـــز الثقـــة بیـــنهم ،غرناطـــة 
وفـي اللقـاء  ، مرینـي مـدن الثغـر ال فـي مربالـة أحـدلمقابلته  السلطان محمد الفقیهتستدعي غرناطة 

جریئــة و  خطــوة سیاســیة عــنالدبلوماســي وأفــضى اللقــاء  ، الواقــع الــسیاسي القــائم تباحــث الــرجالن
 ، التواجــد المرینــي باألنــدلس بــشأن حمــر مخــاوف ابــن األ الــسلطان المرینــيیــلزلكــي یف ، صــائبة

ــده  التــي اســتولى علیهــا واتخلــى لــه عــن كثیــر مــن المراكــز و الحـــصون بمنــاطق الثغـــر ً مكتفیــا ،ل
  .  ٣)و طریف وادي آش الجزیرة الخضراء و رندة و(المریني 

التفـاهم ّ عنـدما تـم ، ر عالقـات فـاس بغرناطـةیتطـونجاح الدبلوماسیة و فعالیة التواصـل فـي  تجلى
هم  نقلهـم إلـى المغـرب حیـث مـنحَّ وتـم،بمالقـة نهاء مـشكلة بنـي اشـقیلولة حول إ ،بین قیادة البلدین 

ــا  ــا وحكمهــ ــصر الكبیــــر لإلقامــــة فیهــ ــة لنفــــوذ الــــسلطان ،الــــسلطان یوســــف مدینــــة القــ  وعــــادت مالقــ
   . ٤النصري

/ هــ٦٨٧وصلت سفارة غرناطیة إلى فـاس سـنة قد  ف، ً ومثمراً جیدا      ظل التواصل الدبلوماسي
زل عـن  و تطلـب مـن الـسلطان یوسـف التنـا،تؤكد حالة التحالف و المودة التـي تربطهمـا م ١٢٨٨

 فلبى السلطان المرینـي طلـبهم ، ٥مدینة ودادي آش و بعض الحصون في الثغر المریني باألندلس
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 ١٢١

فعـل  و ،یعرقـل تطـور عالقـات البلـدین لم یـشأ أن بهذا التنازل  ویخیل إلینا أن السلطان المریني ،
ــع ــتخلص ابــــن األحمــــر مــــن مخاوفــــه تجــــاهكـــل مــــا بوســ ــي یبــــده لیــ ــا طموحــــات المــــرینیین التــ  و أنهــ

  .  كما ستبین األحداث المستقبلیة استحكمت على مشاعره إزاءهم
ــة ؛  الطــــرفین  العالقــــات بــــین   ســــاءت     ــلته   بــــسببثانیــ ــدخالت ملــــك قــــشتالة سانــــشو ومراســ تــ

 فــي  األخیــرةوتحــذیره لــه مــن مكاســب الــسلطان یوســف العــسكریة ،لخلــق الفتنــة للــسلطان النــصري 
 ،١ وعـــرض علیـــه التحـــالف ضـــد المـــرینیین ، المطـــاف  ســـتهدد عرشـــه فـــي نهایـــةاألنـــدلس و بأنهـــا

وفـي ظـل هـذه  ، ٢ یة السلطان محمد الفقیه من تحركات السلطان المریني في الجزیـرةفتعمقت خش
 للتحـالف السلطان النـصري  اتجهت سیاسة ،تواصل الدبلوماسي مع المرینیین المخاوف وغیاب ال

فــي بیـد القــشتالیین لتـسقط المدینــة  ،المرینیــة مدینــة طریـف ل هاحـصارفــي  هاسـاند و  ،مـع قــشتالة 
 حـسب اتفـاقهم ــ سلیم المدینة لألمیـر محمـد الثـاني تقشتالیینكن رفض ال ل، م١٢٩٢/هـ٦٩١شوال 

 لتنــشیط اآللــة  النــصریونعــادهنــا  ،  یــشعر بالخطــأ الفــادح الــذي ارتكبــهخیــرجعــل األ ـالمــسبق 
   . ٣رینیین المتطرفة تجاه المملترمیم سیاساتهالدبلوماسیة 

ــدة جراء إ بــــالفقیــــهمحمــــد االــــسلطان  قــــام        ــالتعــ ســــتعادة العالقــــات مــــع بــــالط فــــاس ال مراســ
وصــلت ســفارة ســلطان غرناطــة محمــد الفقیــه إلــى فــاس برئاســة ابــن عمــه الــرئیس أبــا ف ، المنقطعــة

  تقـدیم المعـذرة عمـا سـلف مـن بغـرض،لوزیر أبـا سـلطان عزیـز الـداني سعید فرج بن اسماعیل و ا
 وتمخـضت المباحثـات علـى االتفـاق ، و إعـادة العالقـات لطبیعتهـا ،سیاسة غرناطة تجاه المغرب 

 ، ٤م١٢٩٣/ هـــ٦٩٢ســنة  فــي طنجـة الفقیـةمحمــد  بــین الـسلطان یوســف المرینـي وبعقـد لقــاء قمـة 
ــ كـانو الهـدایا العظیمـة  ، عمـا سـلفم السلطان النصري اإلعتذار ّوفي اللقاء قد  منهـا المـصحف ـ

 الــذي كــان بنــو أمیــة یتوارثونــه  ـ الــذي یقــال أنــه أحــد نــسخ الخلیفــة عثمــان بــن عفــان ـثمــانيالع
الدبلوماسـیة عـن الجهـود  و أثمرت ،محاوالت إلعادة اللحمة بینهما و  مفاوضات وجرتـ باألندلس

 فــي األنــدلس كــالجزیرة الخــضراء  عــن بعــض المنــاطق المرینیــة للنــصریین المرینــيتنــازل الــسلطان
   . ٥ ً و حوالي عشرین حصنا ورندة
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 ١٢٢

تـي حاولـت قـشتالة بثهـا بـین فـاس و  قطع كـل وسـائل الفتنـة المن وراء ذلكالسلطان یوسف  هدف
 وبهـذا التنـازل الخطیـر ،  نیـة بـضم مملكـة غرناطـةةّ أن بني مرین لـیس لـدیهم أیـلیؤكد و، غرناطة

ندلس فلم یبق بحوزته سـوى جبـل ً قد قلص كثیرا من التواجد المریني في األ المرینيیكون السلطان
نــا أن الــسلطان المرینــي بعــد تبــدالت یلإ و یخیــل ، و طریــف المحتلــة مــن قبــل القــشتالیین ،الفــتح 

 و أراد بـذلك التنـازل أن یخلـي مـسؤولیته ، فقـد كـل ثقـة بالـسلطان النـصري ،غرناطة الخطیرة تلـك 
 ویــصرف نظـــره عـــن ،ألنـــدلس  و قــرر أن یغیـــر سیاســاته فـــي ا،عــن حمایـــة تلــك المـــدن والثغـــور 

 ألنها ستبقى بدون جـدوى وفعالیـة إذا مـا اسـتمرت غرناطـة فـي سیاسـاتها ،تلك الجبهة التدخل في 
ــستقبال  فـــسینقطع ، بالفعــــلوهـــذا مــــا سیحـــصل  ،تلـــك  ــي الفعــــال باألنـــدلس حتــــى ًمـ التــــدخل المرینـ

     . أربعینیات القرن الثامن الهجري 
 عنــدما اتفــق الطرفــان عقــب تلــك التنــازالت أن تــساند ،النــصریین و تأكــدت خیبــة األمــل المرینیــة ب 

لم تـأت أیـة مـساعدات  لكن ، م ١٣٩٤/ هـ ٦٩٣ غرناطة الجیش المریني في حصار طریف سنة
 و توجیــه ،  ویتوجهـون نحــو بالدهــم،  عــن الحــصارن یتراجعــونیمـرینیلممــا جعــل ا ، مـن غرناطــة

علـــى توقیـــع   عملـــت غرناطـــةبالمقابـــل .١ ساندهم نحـــو المغـــرب األوســـط ومحاولـــة فـــتح تلمـــوجهـــ
ًحتـرازا ألي طـارىء ا والخـصم المرینـي ، موجهة ضد العدو القشتالي ،معاهدة تحالفیة مع أراغون 

    . ٢في عالقاتها الخارجیة 
ــى مــــا یبــــدو أن         ــات النــــصریة المرینیــــة علــ ــى الرســــائلظلــــت العالقــ  والــــسفارات مقتــــصرة علــ

 الجاریـة فـي  والمشاورات حـول األحـداثوتبادل المعلومات السیاسیة ،ل الدبلوماسیة بهدف التواص
ــا فعالیـــة علـــى ، المنطقـــة ـــك فهـــم ُكمـــا ی ، أرض الواقـــع دون أن یكـــون لهـ ــن رســـالة ذل ـــر مـــنمـ  أمی

ًومنوهـا  ، في مملكـة قـشتالة م١٣٠٠/هـ٦٩٩اته سنة زوبغإیاه ًان یوسف مخبرا غرناطة إلى السلط
مجاهـدة  و  فـي خدمـة النـصریین، المستقرین في األندلس) یخة الغزاة مش(بدور الفرسان المغاربة 

   .٣العدو
       : توتر العالقات بین الطرفین  وضعف التواصل الدبلوماسي مرحلة ًثانیا ـ 

 م ١٣٠٢/ هــ٧٠١بن محمد الفقیة الحكم بعد وفاة والـده سـنة  الثالث  السلطان محمدتولى         
 فقـام علــى الفـور بإرسـال سـفارة إلــى ،المغـرب دول بالتحــالف مـع سیاسي الـو أراد أن یـدعم موقفـه 
كـان األخیـر تلمـسان حیـث وصـلت  ، العزیـز الـداني أبـي  برئاسة الوزیر ،السلطان یوسف المریني

وتمخـض اللقـاء  ، مـع هـدایا عظیمـة  لغرناطـة الـسلطان الجدیـدوالء  ووقـدموا لـه بیعـة ،یحاصـرها 
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 بــأن تــساعد غرناطــة الــسلطان المرینــي بحــصار تلمــسان  ؛ن عــسكريتعــاواتفــاق  الدبلوماســي عــن
   .١ في فتح الحصون رقة من الجنود األندلسیین المختصینبف

ً و نهــج نهجــا ،لكــن الــسلطان النــصري الجدیــد مــا لبــث أن تجــافى عــن ذلــك التواصــل الدبلوماســي 
بمعـزل  عهـم اتفاقیـات هدنـة فعقـد م، قشتالة و أراغـون  مع  عندما اتجه للتحالف،ًعدائیا مع فاس 

  أثـار الـسلطان یوسـف الـذيا مـ، ٢ًبهدف تمتع غرناطـة باالسـتقرار وتجنیـا للحـروب ،عن المغرب 
قـام بـصرف الفرقـة النـصریة  و،ً و خرقا للتبعیة المقدمة من غرناطة ، ًاعتبر ذلك خروجا عن رأیه

ن لبنـي العزفـي وز النـصری أوعـ، هـذا ًوردا على التـصرف المغربـي ، المشاركة في حصار تلمسان
تمـــردت ســـبتة علـــى   وبـــدعم نـــصري مباشـــر،ســـبتة بـــالتمرد علـــى الحكومـــة المركزیـــة بفـــاس حكـــام 

 إقنـاع الدبلوماسـیة المرینیـةلـم  و ، ٣علنـت اسـتقاللها  و أم١٣٠٤/  هـ٧٠٣السلطان المریني سنة 
ً ال تكملــون صــلحا مـع صــاحب غر((بقطــع عالقاتهـا مــع غرناطـة أراغـون مملكـة  إال بعــد .. ناطــة ّ

 عجــز م أمــا و، فــي خطــوة مفاجئــة فــي تطــور عالقــات الطــرفین  و، ٤ ))الموافقــة منــا علــى ذلــك 
كــل االتــصاالت الدبلوماســیة وانقطــاع  ،  النــشغالهم بحــصار تلمــسانالمــرینیین عــن اســترداد ســبتة

/ هـــ٧٠٥ســنة  ضم ســبتة لمملكــة غرناطــةقــام بــ ف، الفرصــةالــسلطان محمــد الثالــث  انتهــز ، معهــم
ً مـستعینا بـشیخ ، الـرئیس أبـي سـعید فـرج بـن نـصر بـن األحمـرهبن عمال م حكمهاّوسل  ،م ١٣٠٦

  .  ٥ نقل أسرة بني العزفي إلى األندلسَّ وتم ،الغزاة المغاربة عثمان بن أبي العالء المریني 
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   .١ و انقلبت إلى عداء انقطعت عالقات الدبلوماسیة بین فاس والقاهرة وهكذا  
ـــسیاسي الـــذي جعـــل غرناطـــة         ،تلجـــأ للـــصدام العـــسكري مـــع المغـــرب لكـــن مـــا هـــو الواقـــع ال
تتخلــى عــن األداة الدبلوماســـیة فــي عالقاتهــا مـــع المــرینیین و التــي طالمـــا لجــأت إلیهــا إلصـــالح و

  عالقاتها معهم ؟
لیفـة  فقـد كانـت تلمـسان ح،جري في المحـیط اإلقلیمـي  دراسة تلك التطورات بمعزل عما ناال یمكن 

رغم أن المصادر و  ، و تنتظر المساعدة من حلفائها ،غرناطة محاصرة من قبل الجیش المریني 
 أو الخطـوات التالیـة التـي قامـت ،ال تشیر التفاق بین غرناطة وتلمسان على خطـوة احـتالل سـبتة 

كـان   األخیـر أن التحرك النـصري إلى تطور األحداث یشیر فإن واقع،ضد المرینیین بها غرناطة 
حــتالل المــدن ال عثمــان بــن أبــي العــالءعــم الغرنــاطیین لــشیخ الغــزاة  فقــد كــان د،لــصالح تلمــسان 

تج عنـه تخفیـف بنـي   نـ، و تسلم الحكم هناك والزحف نحو فاس ،المغربیة على الساحل الشمالي 
 لوقــف  بتوجیــه قــسم مــن جیــشهم إلــى المغــرب األقــصى، تلمــسان مــرین الحــصار المفــروض علــى

 وسـقطت طنجـة والقــصر الكبیـر بیــد ،شـیخ الغــزاة ام  هـذا الجـیش انهــزم أمـّ لكــن،مـردین  المتزحـف
 ومـا نـتج عنـه مـن ،وهـو االتفـاق القـشتالي النـصري  ،غفالـه واقع ال یمكن إ إلى إضافة ،٢ األخیر

لتي سـیطر  مقابل اعترافهم بسیادتهم على المواقع ا،اعتراف النصریین بسیادة قشتالة على طریف 
 هـذا فـي الوقـت الـذي ، مع التزام غرناطة بدفع أتاوة سنویة لقشتالة ، النصریون في المغربعلیها 

  .٣قشتالة لعقد معاهدة صلح وتحالفرفض المرینیون عروض 
 نــستطیع أن نستــشف أن تحركــات غرناطــة الــسابقة كانــت تحــت ضــغط حلفائهــا ذلــك الواقــع ومــن  

 لــدفع ، التجاریــة الــضخمة  وعائــداتهاةتموال ســبأً و ربمــا طمعــا بــ،فــي الجزیــرة و المغــرب األوســط 
                                                

  سبب للسلطات بفاس مشكل كبیرة و أخطار تطال ،و خروجها عن التبعیة المرینیة  ، سبتة  كان سقوط- ١
ــــ ألن سبتة كانت واجهة الدولة عل، وتهدد بتفكك الدولة ،الجوانب السیاسیة واالقتصادیة      ـــــ ــ ــــ ـــــ ــ ــــ   ى الساحل ــ

  ي المغرب ـــ و هي أهم مركز ف، أسطول حربي  و فیها أكبر، و ممر لجیوشه نحو األندلس ،المتوسطي     
   وهي التي،منتوجات و ما یأتي إلى الدولة من بالد السودان من معدن الذهب وغیره الاألقصى لتصدیر     
  جي لقوة ــ لذا كانت تمثل موقع استراتی، اسبانیا و جنوب فرنسا والمدن االیطالیة تجارةتربط الدولة مع      
ـــلـل  تلك االعتبارات وضعت اــ ك، لكثرة مواردها و ازدهارها التجاري  إضافة،ینیة  الدولة المر     ــــ ـــــ ــ ــــ   دولةــــــــ

    . ولم تستطع الدبلوماسیة التدخل لحل تلك المعضلة بینهما،المرینیة أمام واقع عدائي مع الدولة النصریة     
  محمد .  ٥٠ ، ٣٨ - ٣٤ ص ،ا بثغر سبتة من سني اآلثار اختصار األخبار عم:           انظر األنصاري 
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 ، المرینـي  المـاديبعدما قلت األموال الواردة لها من جراء انقطاع الـدعمً خاصة ،األتاوة  لقشتالة 
 الموجودة خائرذجمیع األموال والعلى حتى استولوا  سبتة او ما إن دخلو یؤكد ذلك أن النصریین 

    .١ بخزانتها
ــالطرق  ، غرناطـــة مـــعاســـیة المرینیـــة عـــادت لتنـــشط لكـــن الدبلوم       بهـــدف حـــل قـــضیة ســـبتة بـ

  دون الدخول في مواجهات عسكریة بین طـرفین كانـا لفتـرة قریبـة فـي عالقـة ود وتحـالف،السلمیة 
المنــاطق  حــرر ، ٢ م١٣٠٧/ هـــ٧٠٦اســتقر الحكــم للــسلطان أبــو ثابــت عــامر المرینــي  فبعــد أن ،

 ولـم تكـن الدولـة المرینیـة ، ظلت مشكلة سبتة قائمة ،ن أبي العالء  شیخ الغزاة اب سیطر علیهالتي
ألن ســبتة  ،فــي أي حــال تــستطیع أن تــستغني عــن مدینــة ســبتة لألســباب التــي ســبق وعرضــناها 

 ،٣ و میــزان القـــوة فــي الدولــة المرینیـــة ،كانــت قاعــدة األســـطول المرینــي و المعبــر نحـــو األنــدلس 
أبــي ( برئاســة الفقیــه أبــا یحیــى بــن أیــوب إلــى غرناطــة  ســفارة  الــسلطان المرینــي ألجــل ذلــكأوفــدف

عـن المباحثات أسفرت و  ،مع سلطاتها و إقناعها بإعادة سبتة للدولة المرینیة للتفاوض ) الصبر 
  البلــدین ینهــي كــل المــشاكل العالقــةبــین قــادةو اتفــاق لعقــد لقــاء قمــة  ،عــودة العالقــات المنقطعــة 

ــا ســــبتة  ــا فیهــ ـــث رحـــل الــــسلطان النــــصري و  ، بیـــنهم بمــ لمالقــــاة الــــسلطان أبــــو ثابــــت محمــــد الثال
الــسلطان  تمــام إ دونم حــال١٣٠٩/هـــ٧٠٨ فــي صــفر المفــاجىء األخیــر مــوت ّ ولكــن،بــالمغرب 

   .٤ حل هذه القضیةو  ، لرحلته نصريال
 الربیـع سـلیمان الـسلطان أبـياآللـة الدبلوماسـیة عـن سـاحة األحـداث بعـد تـولي         عـاد انقطـاع
مـع النـصریین لحـل قـضیة الـسلمي  اقتنـع بعـدم جـدوى التواصـل الذي یبدو أنـه ،ًالحكم خلفا ألخیه 

عمـــل علــى توقیـــع اتفــاق مـــع  ف،٥ًتوجـــه غرناطــة للتحـــالف مــع قـــشتالة مجــددا ًخاصـــة بعــد  ،ســبتة 
 وزحــف الجــیش ، فــي المــضیق راغــونيســطول األتحــرك األ و ،٦أراغــون لحــصار ســبتة وتحریرهــا 

هلهـا  بمـساعدة أ وفتحـت المدینـة،  م١٣٠٩/ هــ٧٠٩سـنة البـر  مـن جهـة ار المدینـةلحـصالمرینـي 
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/ هـــ٧١٢فــي ســنة  اســتدعي بنــي العزفــي مــن األنــدلس  و،الــذین ثــاروا علــى الحــاكم النــصري فیهــا
       . ١و عادوا لحكمها م ١٣١٣

فجـــنح  ،   الجدیـــد أبـــو الجیـــوش نـــصر بـــن محمـــد فداحـــة الموقـــف النـــصريأدرك الـــسلطان        
بالعزلــة  شـعرت غرناطــةً خاصــة بعــدما ، ماســة للـصلح مــع فـاسال لالتـصال مــع المـرینیین لحاجتــه

 ،  ســوء العالقــة بــین المغــرب وغرناطــةونیــونجرااألون و عنــدما اســتغل القــشتالی ،شــمال المــضیق 
ة الـساحلی المریـةمدینـة  رواصاوح ، الجزیرة الخضراء ا وغزو، فقاموا بحصار جبل طارق واحتالله

   .٢مع المغرب وا اتصال غرناطة وقطع ،
 وصــلت ف،الجدیــدة كانــت دافعــة لتحــرك الدبلوماســیة الغرناطیــة مــن جدیــد  التطــورات هــذه        

 وتسأل إعـادة اللحمـة ، إلى السلطان أبو الربیع المریني لتعتذر عما سلف سفارة السلطان النصري
بـین الطـرفین عقـد الـصلح أسفرت المباحثات عن و  ، فأجابهم السلطان المریني لطلبهم ،واالتفاق 

أبــو الجیــوش نــصر عــن رنــدة والجزیــرة الخــضراء للــسلطان المرینــي أبــي الربیــع بــشرط أن یتنــازل  ،
بإعـادة ً ترحیبـا منـه  و،لحاجته للـدعم المرینـي  ، قد وافق السلطان النصري على ذلك  و، سلیمان

  ضــدًالتــدخل مــستقبال باألنــدلسلهــم فــي ً وترغیبــا ،ًظهــارا لحــسن نیتــه تجــاه المــرینیینإو العالقــات 
 ،عـاد العـون المرینـي للعـدوة   عنـدما،ًو ظهرت سریعا نتائج ذلك االتفـاق علـى األرض  ،اإلسبان 

   .  ٣صلت الشحنات والعدة العسكریة المغربیة إلى الثغور األندلسیة وو 
 بـرز ،ًأیـضا  تقـارب اجتمـاعي  عن ،بینهم الدبلوماسي و تبادل السفارات   التواصلعودة   وتكلل

 لكـن وفـاة ،حیـث تـزوج الـسلطان المرینـي مـن أخـت الـسلطان أبـو الجیـوش  ،مصاهرة سیاسیة في 
م أوقفـت الجهـود لمتابعــة الخطـة الجهادیـة المـشتركة فــي ١٣١٠/ هــ٧١٠الـسلطان أبـو الربیـع ســنة 

   . ٤األندلس
 بعـد قطیعـة وخـصومة وصـلت لحـد أن ،رناطـة ًتحلیال لهذه العالقات المتقدمة بین فاس وغ       

 البد أن نعرف أن غرناطة مملكة صـغیرة محـدودة المـوارد ،سقاط النظام المریني إتحاول غرناطة 
 و قامــت سیاســتها علــى المهــارة ،ســبان حاطــة مــن جمیــع الجهــات باألعــداء اال وم،و اإلمكانیــات 

  فعنـدما احتلـت قـشتالة جبـل طـارق انقطـع،الدبلوماسیة والمناورة مع كل األطراف لـتحفظ وجودهـا 
 لذا حرصـت علـى اسـتعادة عالقاتهـا مـع اتصال غرناطة بالعدوة المغربیة ـ المغیث الضروري لها ـ

لـك التنـازل عـن  و إن كلفهـا ذ،المغرب المریني علـى كـل المـستویات و تطویرهـا ألبعـد حـد ممكـن 
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ًكون لهـم دائمـا  وجـود قـوي علـى ی ول، ع عنهاللمرینیین لیتولوا هم الدفا بعض المدن االستراتیجیة 
   .                              ١ً مستقبال منعهم من التقدم نحو غرناطةیردع اإلسبان وی ، األرض األندلسیة

 ســـعید عثمـــان لمغـــرب وغرناطـــة فــي عهـــد الـــسلطان أبــيبقیــت الـــصالت الدبلوماســـیة بــین ا       
 ولـم تعـد الدبلوماسـیة النـصریة للتوجـه ،٢الفعالیـة  مـن ٍى عـال ولم تكن علـى مـستو،المریني عادیة 

ــدات نحـــو فـــاس إال بعـــد  ـــه تهدیـ ـــذي مثلت ـــد الخطیـــر ال ـــبیـــدرو الثـــاني  قـــشتالةملـــك التهدی  ه و حمالت
ــة منـــاطق اســـتراتیجیة فـــيواحتاللـــه  ،  مـــن البابویـــة المدعومـــة  هـــذه التطـــورات  ،٣ مملكـــة غرناطـ

رسـال بإأبـو الولیـد اسـماعیل النـصري  الـسلطان قـام ف ، نیین بین النصریین والمریفرضت االتصال
  تطلــب مــن، برئاســة الفقیــه أبــو عبــداهللا الطنجــالي  غرناطــة مكونــة مــن أعیــان،فــاس  إلــى ســفارة

  لكن السلطان المریني اشـترط علـى غرناطـة،لتدخل والمساعدة في حرب قشتالة ا سلطان المغرب
ــ    قبـل جـوازه إلـى األنـدلس أبا سعید عثمـان بـن أبـي العـالء تسلیم شیخ الغزاةلالستجابة لمطلبها ؛

ن الـسلطان النـصري لـم  ویبـدو أــ  بفاس الحكما كان منه مع بني مرین و محاولته التغلب على لم
و خــشي ردة فعــل األمــراء  ، فــي غرناطــة یــستطع تلبیــة هــذا الــشرط ، بــسبب قــوة نفــوذ شــیخ الغــزاة

  المرینـي مـا جعـل الـسلطان، هـذا الطلـب  فـرفض،یخهم على أي تصرف یمـس شـهناك المرینیین 
   .٤ باألندلسیحجم عن المساعدة والتدخل

ــد  ــشل الجهــــود الدبلوماســــیة  و بعــ ــــصریةفــ ــة إ ، باســــتدعاء المــــرینیین الن ــــى التجــــأت إدارة غرناطــ ل
  و وقعـت اتفاقیـة صـلح مـع أراغـون حیــدتها،ومناوراتهـا الدبلوماســیة قـدراتها الذاتیـة االعتمـاد علـى 
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ــیهم حققــوا انتــصارات كبیــرة و ،ن ی القــشتالی وحــارب الغرنــاطیون،١عــن حربهــا مــع قــشتالة  ســنة عل
  .   ٢ فاضطرت قشتالة لطلب الهدنة ، و استطاعوا قتل قائد الجیش القشتالي ،م ١٣١٨/ هـ ٧١٩
ــب        ــرب وغرناطـــة عقـ ًرفـــض المـــرینیین التـــدخل عـــسكریا لـــصالح  فتـــرت العالقـــات بـــین المغـ

/  هــ٧٢٥سـنة بغرناطـة لكنهـا عـادت مـن جدیـد إثـر تـولي الـسلطان محمـد الرابـع الحكـم  ،غرناطـة 
ــصال الدبلوما ،م ١٣٢٥ ــي هـــذه المــــرة كـــسابقتها و كانـــت دواعــــي االتـ ــد زاد،ســ ــن ت قـــشتالة  فقــ مــ

ـــى األراضـــي الغرناطیـــةهجماتهـــا و تمـــرد شـــیخ الغـــزاة عثمـــان بـــن أبـــي العـــالء علـــى ســـلطة  ،  عل
 أمــام هــذا الوضــع المحــرج للــسلطان ،٣ مدینــة المریــة وبعــض حــصونها و اســتولى علــى ،غرناطــة 

 وقــد ســبق إرســالها ،  المرینــي  ســفارة اســتنجاد للــسلطان أبــي ســعید كانــت مبادرتــه إرســال، الجدیــد
نجـاج  إل، رندة و مربلة والجزیرة الخضراء للـسلطان المرینـيمدن تنازل عن عندما  ،بخطوة عملیة

مـرة  لكـن الـسلطان المرینـي اعتـذر ، لتـدخلل ً و تـشجیعا للمـرینیین ،س جهـود الـسفارة النـصریة بفـا
ــــدلس ،أخــــرى  ــدخل العــــسكري باألن ـــال  واكتفــــى ب، عــــن التــ ـــساعدإرسـ ــــةات مـ ــــة ، مادی ـــام بعملی  وقـ

أعادت شیخ الغزاة لطاعـة الـسلطة  ، ضغوط المحیطة بها غرناطة ال ایجابیة خففت عنسیةادبلوم
ًن مهلهــل والیـا مرینیــا علـى الجزیـرة الخــضراء تعیــین سـلطان بـتوسـط ب و،النـصریة   علـى أن یقــدم ،ً

  . ٤أي مساعدة عسكریة  تطلبها سلطات غرناطة 
ـــن نتـــــائج  ــان مــ ــسیق االتـــــصال و  عـــــودة       كـــ ـــي النـــــاالدبلوماســـــي التنـــ  واســـــتقرار ،صري لمرینــ

 ،دوتین ن مـن عـودة  التـضامن و التحـالف بـین العـوخشي القـشتالیأن  ،األوضاع في كال البلدین 
ً واســتمرارا فــي التواصــل الدبلوماســي بــین فــاس ،فبــادروا لطــرح عقــد هدنــة علــى ســلطان غرناطــة 

 إذ إن الوجـود ، جرت المراسالت بینهما للتنسیق حول توقیع معاهـدة صـلح مـع قـشتالة ،وغرناطة 
س وغرناطة ّتم االتفاق بین فاً  و فعال ،المریني بالثغر األندلسي فرض شمولیة الهدنة مع قشتالة 

  و بموجـب تفــویض الـسلطان أبــو سـعید المرینـي للــسلطان محمـد الرابــع،علـى بنـود اتفاقیــة الـصلح 
 وبذلك توحدت الـسیاسة ،  م١٣٣٠/هـ٧٣٠مع قشتالة معاهدة هدنة و سالم سنة  النصري

 و أثمــرت عـــن قــوة الموقــف اإلســالمي و رضــوخ قــشتالة لـــشروط ،الخارجیــة بــین فــاس وغرناطــة 
   .٥  لحالص
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 حتالف سياسي يف عهد السلطان تشكيل  و،الدبلوماسية املرينية الغرناطية ًثالثا ـ 
    : احلسن املريني أبي
كثافـــة االتــصال الدبلوماســـي بـــین  اتــسمت المرحلـــة اآلتیــة مـــن عالقـــات المغــرب باألنـــدلس ب      

التــي یتعــرض لهــا  سیاســي یواجــه المخــاطر تحــالف فــاس وغرناطــة والتــسیق العــالي بهــدف انــشاء 
  .١اإلقلیم من قبل االسبان 

  بدایـة عهــدهذ دبلوماسـیة وعالقـات طیبـة منـاتـصاالتب  المرینـيالـسلطان أبـو الحـسنارتـبط        
 عبـرقـد ف ، بـدأت بالمراسـالت و توجـت بلقـاء قمـة فـي فـاس ، ٢ مع سلطان غرناطة محمـد الرابـع 

ـــسلطان النـــصري ــاء الـــسلطان المرینــــال ــاس  إلــــى المغـــرب للقــ ــ٧٣٢ي بفـ ــذا ،م ١٣٣٢/هـــ  و كـــان هــ
بـوادر تحــالف اسـباني برتغــالي مـدعوم مـن البابویــة للقـضاء علــى  بعــدما الحـت ،ًالتحـرك ضـروریا 

م ١٣٣١/ هـــ٧٣١ وفــاة الــسلطان المرینــي أبــو ســعید عثمــان وااســتغل  و،مملكــة غرناطــة اإلســالمیة
 تباحـث الطرفـان فـي اللقـاءو ،٣ر  في البر والبحـالغرناطیة بتحركات عدوانیة على األراضي قامواو

 ،على التنـسیق فیمـا بیـنهم لفـتح جبـل طـارق  واتفقا ،  و سبل مواجهة تلك الضغوطالواقع المیداني
ــ أم،ً  وعمــال باالتفــاق ، ٤و إعــادة جــسر العبــور بــین المغــرب واألنــدلس َّد المغــرب غرناطــة بالعــدة ّ

 بـــن الـــسلطان أبـــو الحـــسن بـــصحبة بدالواحـــداألمیـــر عً ومیـــدانیا توجـــه ،العـــسكریة والرجـــال والمـــال 
ــى المـــضیق   وشـــارك محمـــد الرابـــع بنفـــسهالـــسلطان النـــصري  وحـــضر  ،٥خمـــسة آالف جنـــدي إلـ

ًأحاطت به العادیات السوابح برا وبحرا  (( الذيالمغاربة حصار جبل الفتح    و أذاقت من به من،ً
ًاألعالج شرا و حصرا  ً إلى أن أسلموه قهرا وقسرا،ً / هــ٧٣٣ّتـم تحریـر جبـل طـارق سـنة و ،  ٦ )) ً

 إضـافة إلمــدادات ،یـده بــالمؤن و و أصـبح مـن أمــالك المـرینیین فــاهتموا بتحـصینه وتز.٧م ١٣٣٤
  .  ٨ًمنتظمة لمملكة غرناطة دعما لصمودها 
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ً دافعـا ،إعـادة جبـل الفـتح  مـا نـتج عنـه مـن  والتحـالف النـصري المرینـيالتنسیق و هذا كان       
 ت لكـن تطـورات الوضـع الـداخلي بغرناطـة كانـ،١  فـي الـسنة التالیـةلـصلحاالسلم و سبان لطلب لإل

أحـد جنـوده بمـؤامرة دبرهـا شـیخ قبل  فقد اغتیل السلطان محمد الرابع من ،تجري بشكل مضطرب 
   . ٢م١٣٣٣/  هـ٧٣٣ابن أبي العالء المریني سنة عثمان الغزاة 
 الـسلطان أبـيمـع على التواصـل  بن إسماعیل السلطان النصري الجدید یوسف األولعمل        

إدارة و حصلت   ،تكثف المراسالت بین العاصمتین ف ،الحسن المریني و تلقي الدعم والتأیید منه 
 عقـد صـلح وهدنـةتهـدف  ، إلجراء تحركات دبلوماسیة على تفویض من السلطان المرینيغرناطة 

 و أجـرت المراسـالت ، نیابـة عـن المغـرب عملیـة التفـاوض  غرناطـةتولتو ،مع قشتالة و أراغون 
  مـا االحتـرام مـن الطـرف اإلسـبانيقـوة الموقـف التفاوضـي وبن تمتـع النـصریوو ،٣مع ملك أراغـون

ــین  و ،ًدام المرینیــــون درعــــا لهــــم  ــ ــة فــــاس ب ـــرف المــــسوقعــــت اتفاقیــ ـــشتالة ًم متحــــدالالطـ ســــنة  و قـ
ًبیـرا عنـدما تخلـت قـشتالة مجبـرة ً حققت غرناطـة فیهـا مكـسبا ك، م لمدة أربع سنوات١٣٣٤/هـ٧٣٤

مملكــة وانــضمت  ، ٤ ًعــن األتــاوة التــي كانــت تأخــذها منهــا والتــي تقــدر بــأربعین ألــف دینــار ســنویا
 و ،ر على عدم اإلعتداء في البر والبحنصت االتفاقیة ؛   و، ٥في السنة التالیة  لالتفاقیةأراغون 

   . ٦م عبور أي قوات مرینیة إلى األندلس وعد، التجارة بین دول االتفاقیةضمان حریة مزاولة 
 ، بـین النـصریین والمـرینیین بعـد هـذه االتفاقیـةًو منظمـا ً التنسیق والتعـاون المیـداني متعاظمـا ّظل 

ــفارة إلـــى غرناطـــة  ــة ،ًفكانـــت الـــسلطات المرینیـــة ترســـل ســـنویا سـ  المرســـلة  بـــاألموال والمـــؤن ًمحملـ
ـــة ــ ــــسكري، للـــــسلطة الغرناطی ـــداد العـ ـــة اإلعــ ــ ــــشعب األندلـــــسي ل  و،  بغی ـــى البقـــــاء لتـــــساعده،لـ ــ   عل
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 ١٣١

 وفــي هــذا الــسبیل ؛ قــام الــسلطان أبــو الحــسن فــي هــذه الفتــرة بتحــصین جبــل طــارق و ،١صمودوالــ
تـي كانـت  ال،مـع االسـبان  ً استعدادا للمعركة القادمة، و بناء البحریة المغربیة وتطویرها ،عمارته 

     . ٢دنة ر انتهاء الهاظتنبا،جمیع األطراف تجهز لها 
فرقــة مــن الجــیش الغرنــاطي للمــرینیین ب النــصریین مــدادفــي إ  بــین الطــرفین ظهــر عمــق العالقــات 

  لمساندة السلطان أبو الحسن الذي استغل الهدنة مع االسـبان فقـام بحـصار تلمـسان،رب إلى المغ
    .٣  وضم المغرب األوسط لدولته،م ١٣٣٧/ هـ٧٣٥سنة 

ابــن أبــي  تفــاهم قــادة البلــدین حــول وضــع أســرة شــیخ الغــزاة  عــن مــا أثمــر التواصــل الدبلوماســيك
  و طموحـاتهم ،قالبیـة بغرناطـة بعـد عملیـاتهم اإلن ،عـن الحكـم إبعـادهم  وضـرورة ،العالء المریني

 لهــذا المنــصب وتعیـین زعــیم مرینــي آخـر ،ّ وتـم االتفــاق علــى نفـیهم إلــى تــونس ،القدیمـة بــالمغرب 
   .٤بد الحق المریني هو یحیى بن عمر بن رحو بن ع

عنــدما أرســل  الــسلطان یوســف إلــى  ،فعالــة علــى أرض المیــدان الدبلوماســیة ظلـت عالقــات       
ســنة  عالمــات التــوتر بــین النــصریین و اإلســبان  إثــر عــودة، ســفارة اســتنجاد الــسلطان أبــو الحــسن

قلـة اإلمـدادات عمـال دوریـة بالمـضیق لعرفي أ انطلقت البحریة االسبانیة حیث ،م ١٣٣٨/ هـ٧٣٩
 ادي عــشرـالتهدیــدات القــشتالیة بقیــادة الملــك ألفونــسو الحــبلغــت و ،المرینیــة إلــى العــدوة األندلــسیة 

 ابنــه أبــا مالــك مــع أرســل الــسلطان المرینــي واســتجابة للــسفارة النــصریة ، ٥ فــي البــرمرحلــة متقدمــة
 ،٦ألمیـــر أبــا مالـــك ا هــا استـــشهد أثناء دخلـــوا بحــرب مـــع الجیــوش القــشتالیة،خمــسة آالف جنــدي 

 والتقــى مــع الــسلطان یوســف األول ،  بنفــسهعبــر ثــم ،طان المرینــي اإلمــدادات البحریــة لفعــزز الــس
ــف  ــاك ً معـــا وتولیــــا،بجـــوار طریـ ـــات العـــسكریة هنــ ــع ، قیــــادة العملی ـــوا مــ الجیـــوش االســــبانیة  ودخل

 كـان لهـا آثـار ، ٧بهزیمة شنیعة للمـسلمین انتهت م ١٣٤٠/  هـ٧٤١معركة طریف سنة  المتحالفة
ّ أن معركـة طریـف أذنـت بـزوال مملكـة ؛ ویمیل أحد البـاحثین  ، على مستقبل غرناطة سلبیة كبیرة
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ًسـببا  الهزیمـة كانـتقـد  ف،بعـدها  و إن صـمدت ألكثـر مـن قـرن . ١ غرناطة من الجزیرة اإلسـبانیة
ت تواجــه ي باتـتـ ال،ًلـصرف بنـي مـرین أنظــارهم مـستقبال عـن التــدخل العـسكري المباشـر باألنــدلس 

   . ٢  بعد تلك المعركةاسبانیة بمفردهالتحدیات اإل
 البحــث عــن تــسویة اطــة وفــاس بعــد تلــك الهزیمــة بهــدفعــاد التنــسیق الدبلوماســي بــین غرن      

 ،  و تنظیمـهقوتـهمـة ریثمـا یـستعید الطـرف اإلسـالمي سلمیة مع قـشتالة و التخفیـف مـن آثـار الهزی
زحـف الملـك ألفونـسو الحـادي عـشر بجیـشه و  ،ریـف طنصرها فـي  قشتالة لبعدما استغلت ًخاصة

؛ بـصد  للمغـرب وغرناطـة المشتركة  ولم تفلح الجهود العسكریة،نحو الجزیرة الخضراء وحاصرها 
 الجزیـرة الخـضراءلـسكان سـالح ومـؤن أمـوال ومساعدات أبو الحسن العینیة من ال  و،الهجوم عنها

 الحـسن التقى بالسلطان أبـيالنصري یوسف األول المضیق وأمام هذا التحدي عبر السلطان  و، ٣
 ، ومفاوضته على الصلح ًمحاوال اقناعه دفع جزیة لملك قشتالة وعقد معه جولة مباحثات ،بسبتة 

 واعتمد علـى ،٤ فرفض السلطان المریني ذلك واعتبره استسالم مهین ، لیفك الحصار عن الجزیرة
فــي  و،م ١٣٤٤/ هـــ٧٤٣ سـنة لكـن الجزیــرة ســقطت  ، ثبــاتلقـدرة ســكان الجزیــرة علـى المقاومــة وا

ســتیالء علــى یتوعــد باال  وان أبــو الحــسن المرینــي یهــددطلــسل اإلــى ملــك قــشتالة هــذه األثنــاء أرســل
 وبأنـه سیراسـل ، فهـدده الـسلطان أبـو الحـسن بالمثـل ،باقي مملكة غرناطة وتـشرید المـسلمین فیهـا 

 وربمــا كــان لهــذا التهدیــد صــداه عنــد ملــك ، ٥ فــي الحــالبــهالــسلطان المملــوكي بالقــاهرة ویــستنجد 
   . ٦ یة صلح وهدنة مع الجانب اإلسالمي فرضي بعقد اتفاق،قشتالة 
 فــاس وغرناطــة حـول توقیــع اتفاقیــة الـسالم مــع الطــرف القــشتالي جــرت مراســالت بـین لـذلك        

ـــك ا ضـــریبة ســـنویة  دفعـــت غرناطـــة بموجبهـــ، م لمـــدة عـــشر ســـنوات١٣٤٤/ هــــ٧٤٥ســـنة  وتـــم ذل
 وظـل ،لكن السلطان المرینـي لـم یتـرك حلفائـه األندلـسیین یـدفعون ثمـن الهزیمـة لوحـدهم  ،لقشتالة 
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 اإلمـدادات المغربیـة مـن وصـولترتیـب ل  و انتقلـت الـسفارات بـین العـدوتین،على اتصال دائم بهـم 
   .١المؤن والحبوب لغرناطة 

 لتــصبح الحركــة الدبلوماســیة ،الهزیمــة المــشتركة بعــد  الطــابع الرســميتجــاوزت العالقــات بینهمــا  
حــصل الــسلطان النــصري   فقــد،  والتمثیــل الدبلوماســي واحــد لكــال الطــرفین أمــام اإلســبان،واحــدة 

ّ والــذي تــم ،٢علــى تفــویض مــن قبــل الــسلطان أبــو الحــسن المرینــي لعقــد صــلح مماثــل مــع أراغــون 
 ثــم ، ٣م ١٣٤٥/ هـــ٧٤٦برشــلونة ســنة  الحــسن بــن كماشــة باإلســالمي المــشتركبمــساعي الــسفیر 

 وذلــك بهــدف ضــمان ، ٤ و تــصدیقه علیــه علــى عقــد الــصلح بعــث الــسلطان أبــو الحــسن بموافقتــه
ــم یلتزمــوا باالتفــاق  حیادیــة أراغــون فــي المعــارك التــي تجــددت بــین الغرنــاطیین والقــشتالیین الــذین ل

  . ٥ إرهاق مملكة غرناطةبهدف ،وتابعوا مشساریعهم التوسعیة 
ـــة لظـــ        ــرة طیب ــى وتیـ ــا علـ ــة وفـــاس قائمـ ــلة بـــین غرناطـ ــل والمراسـ ــك التواصـ ــا  لكن،ً بعـــد ذلـ هـ

 ولم تثمر ،الود والصداقة و تبادل األخبار السیاسیة تعابیر   والتجاملیةمراسالت الاقتصرت على 
ة فــي یتوســعبحروبــه الل الــسلطان أبــو الحـسن المرینــي ا انــشغ وذلــك بـسبب ،عـن أي فعــل میــداني 

حركـة الـسلطان أبـو   خاصة بعدما انتهـت ، وعدم فعالیة التدخل المریني شمال المضیق ،ّیقیة إفر
                                                

  ن قبل ــــــم  ، بعثت غرناطة التاجر اسماعیل بن الخشاب الستیفاء ما بقي من الزرع المعین لجهة غرناطة -  ١
  لك   و ذ، و قد تحقق من إرسال الكمیة المتفق علیها ، و جمعه من جهات وهران و أنفي ،    السلطة المرینیة 

  .هـ ٧٤٥   حسب ما ورد في رسالة من السلطان أبي الحسن المریني إلى سلطان غرناطة یوسف األول سنة 
                                                                 Linares: Los Doumentos. N  ٩٣.   

 
٢  -                                                              Linares: Los Doumentos . N ٥٦ .  

     ، نهایة األندلس ،دولة اإلسالم : عنان   . ٢٥٢ – ٢٥١ ص  ، ٢ ج،الحلل السندسیة  :شكیب أرسالن     
   ) .  ١١(  انظر نص التفویض المریني للنصریین بعقد صلح مع أراغون ملحق رقم   .١٣٣ص    

  . ٢٥٣ – ٢٥٢ ص ، ٢ ج،الحلل السندسیة :  شكیب أرسالن -  ٣
ــ خاصة عندما تكون ه،دولة المرینیة ـ للتفاوض باسم الً كانت مملكة غرناطة تسعى دائما-  ٤ ـــ ـــ ــ   يـذه الدولة فـــ

ـــ وف،   موقف سیاسي قوي  ـــــ   ط و ـي هذا التاریخ كان السلطان أبو الحسن المریني ضم لدولته المغرب األوســـــــــ
  أي أن الدولة المرینیة في أوج) الدولة الحفصیة ( ن في طریقة نحو ضم المغرب األدنى وكا،اتسعت دولته   
   فارتبطت مع السلطان األخیر بسیاسة ، وغرناطة شعرت باألمان واالطمئنان لهذا الظهور والتوسع ،قوتها    
    ن قوة الموقفً  مما أكسبها مزیدا م، مع االسبان  باسمه وحصلت منه على تفویض للتفاوض،واحدة    

  :  انظر .وتعاملت بكیاسة مع الممالك االسبانیة المجاورة كالند للند    التفاوضي  
   ) . ١١ ( وانظر نص االتفاق المذكور ملحق رقم   .١٩٦ ص ،بنو مرین :  أریباس       

   . ٨٦ ص ،عالقة مملكة غرناطة  : التویجري  . ٢٩٣ ص ، ٢ ج،أعمال األعالم :  ابن الخطیب -  ٥
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ة بائـــل العربیــة  القأمــام  بـــالمغرب بهزیمــة منكـــرةالحــسن ــفـــي إفریقی  ًو انـــسحاب األخیــر بحـــرا إلـــى  ،ّ
    . ١سواحل الجزائر

ة نحـــو غرناطـــة تطلـــب  تحركـــت الدبلوماســـیة المرینیـــ، نتیجـــة اخـــتالف مـــوازین القـــوة فـــي المغـــرب 
فقــد أرســل الــسلطان أبــو  ، عالقــات البلــدینًالعــون العــسكري  بخــالف مــا كــان یحــصل ســابقا فــي 

ــ ّللعــودة إلــى إفریقیــة والــسیطرة سلطة بغرناطــة العــون والمــدد بجنــود أندلــسیین الحــسن یطلــب مــن ال
تحركـات ملـك ار  باسـتمر، ً لكن الـسلطان النـصري اعتـذر متـذرعا بـأحوال األنـدلس الحرجـة،علیها 

التــي تمنعـــه مــن المجازفـــة بإرســال الجنـــود خــارج مملكـــة غرناطــة وهـــو  ، فـــي جبــل طـــارققــشتالة 
ً تعبیــرا عـن اسـتمرار الــود ، سلطانین اسـتمرار المراســلة بـین الـلكـن هـذا لــم یمنـع ،بحاجـة لهـم هنــاك

    . ٢ واصل الرسميوالت
بــین   ـلــسان الــدین ابــن الخطیــبي بهــا الــوزیر الغرنــاط ومــن خــالل المراســالت ـ التــي احــتفظ 
 نستطیع معرفة طبیعة العالقة ، في هذه الفترة أبو الحسن  نظیره المرینيولسلطان یوسف األول ا

ضــمن التواصــل الرســمي بـــین المراســالت  جــاءت  فقـــد ،التــي ربطــت الطــرفین أواخــر هــذه الفتــرة 
حـصل لـه فـي هزیمـة  علـى مـان  منها رسالة مواساة للسلطان أبي الحـس،لیس أكثرحلیفین سابقین 

 وتعرفنـا (( :ً ومعتـذرا عـن تقـدیم النجـدة  ،ًومهنئا بنجاته من الغرق أمام سواحل الجزائـر ،القیروان 
 شـملته قـد مقـامكم وأن العوائـد الجمیـل فـضله بمقتـضى الـشدائد فـي لكـم اهللا صـنع مـن كـان ما

 علینـا یجـب كان عما وعذرنا.......كتابكم وصل ثم النعمة بوقایته اإلسالم على وحلت العصمة
ــدها الوســائل وتقریــر هاددیــوتر الرســائل صــلة مــن ــى یخفــى ال ، وتجدی ــل الــذي مقــامكم عل  یقب

 على تجري ال التي البحار هول من ، تقررت علیه ما على المودة ویحمل ، ظهرت إذا األعذار
 وجهـا الـصادقة اراألعـذ یـوالي ومقـامكم .. عبورهـا الفـصول كـل فـي یـتمكن وال أمورهـا القیاس
ًیعلمه أیضا عن جاهزیة خفر السواحل لمساعدته في البحر وتقـدیم وفي رسالة أخرى  ، ٣)) جمیال

 مـن بالـسواحل من إلى وكتبنا ((  :ً مجددا االعتذار عن عدم التدخل العسكري، كل عون لمراكبه
 ذات الكریمــة أبــوتكم جهــة مــن علــیهم یــرد مــن بــرِ فــي عملهــم علیــه یكــون مــا لهــم نحــد والتنــا

ــادي العظیمــة الحقــوق ــم ... والقدیمــة الحادثــة واألی ــو أننــا اهللا ویعل ــرة العوائــق تعــق لــم ل  الكثی
 اللحاق على عمال قدمنا ما ، الجزیرة هذه الوقت في بهم دهیت الذین واألعداء الكبیرة والموانع

   . ٤ )) حقها الكریمة ألبوتكم نوفي حتى بسببكم واالتصال بكم
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 ١٣٥

 ،فـي هـذا التـاریخ د عدم فعالیـة الدبلوماسـیة بـین المغـرب و غرناطـة علـى أرض الواقـع تعو       
ضـطراب الوضـع الـسیاسي اإلـى  ،والتعبیر عن المشاعر األخویة وبقاءها في حیز التراسل الودي 

 بــن الــسلطان أبــو الحــسن علــى والــده  فــارس حیــث تمــرد أبــو عنــان،و تــشتت قوتهــاللدولــة المرینیــة 
 الطرفان في صراع علـى ل ثم دخ، ّغرب األقصى عندما علم ما حل بوالده في إفریقیةواستقل بالم

ینتظــر  لــذلك كــان ســلطان غرناطــة  یوســف األول ، ١  اســتمر مــا یقــرب مــن ثــالث ســنواتالــسلطة
 فكـان علـى اتـصال ، فاتبع االزدواجیة في السیاسة الخارجیة مع المغـرباستقرار األمور ألحدهما 

 ال یغـــضب  لكـــي، لكــن دون أن یقـــدم ألحــدهما أي عـــون فعلــي ، ٢ المتنـــازعینمــع كـــال الطــرفین 
 عن تقدیم المساعدة التي طلبها السلطان أبو الحـسن منـه لیعـود  لذا وجدناه یعتذر،اآلخر الطرف 

ة  ــــإلــــى إفریقی ـــرب ،ّ ــي المغـ ـــسن فــ ــوفي الــــسلطان أبــــو الحـ ــ ــذا إلــــى أن ت ســــنة  وظلــــت العالقــــات هكــ
  . ٣مر للسلطان أبو عنان المریني  و استقر األ،م ١٣٥١/هـ٧٥٢

  
ن منتصف القرن ـ بني املغرب وغرناطة مالعالقات الدبلوماسية: املبحث الثالث ـ 

  : جري إىل سقوط الدولة املرينية الثامن اهل
  : عنان المریني المتبادلة في عهد السلطان أبي  ًأوال ـ المراسالت و السفارات

 باألحــداث المــضطربة  الفتــرةخــالل هـذه یة بـین فــاس وغرناطــةتـأثرت العالقــات الدبلوماســ         
صــارت هنــاك حیــث  ،ّ بعــد هزیمــة الــسلطان أبــو الحــسن فــي إفریقیــة ،التــي كــان یعیــشها المغــرب 

 ، عنــان فــارس ه أبــي وســلطة ابنــ، الحــسن أبــيالــسلطان  ســلطة ،طتان حاكمتــان فــي المغــرب لســ
دبلوماســیة أن تحــافظ علــى بمهــارة  عت  اســتطا لكنهــا، فــي موقــف حــرج غرناطــةذلــك مــا وضــع 

 النـأي بـالنفس عـن الحـرب األهلیـة سیاسـة إتباع ذلك ب و، عالقاتها مع القوى المتصارعة بالمغرب

                                                
   . ٣٨٠ – ٣٦٨ ، ٧ ج،العبر :   ابن خلدون -  ١
ــــالع  و اط،ول تبادل أخبار الطرفینـن الجانبین حــ تتعلق المراسالت المتبادلة في هذه الفترة بی-  ٢ ــ ـــ ــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــ ــ ـــــــ   ـ

  و تدخل غرناطة فیها بهدف  ، للسلطان أبو الحسن على أخبار الحرب األهلیة الدائرة في قشتالة     غرناطة 
   كذلك تتضمن المراسالت تنسیق السلطان أبو الحسن مع السلطات الغرناطیة ،قدرات القشتالیین استنزاف     
ـــــــي فراج عن المركب الخاص بالسلطان المریني الذي خطفتـتدخل  لدى اشبیلة  لإللل       ه قراصنة قشتالیة فــ

   طالبة من السلطان،هدنة وصلح مع قشتالة تأتي األخبار في رسالة أخرى من غرناطة بعقد  ثم ،    البحر 
   .     أبـو الحسن تأیید تلك الهدنة كنوع من المجاملة السیاسیة لحلیف قدیم تدخل لصالح غرناطة عدة مرات
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 ١٣٦

ً تحسبا من أي تطور سیاسي لـصالح ،متكافئة وحذرة مع الطرفین  ونهجت سیاسة  ،الدائرة هناك 
  .١أحد األطراف

ــاس یمكننــــا         ــع العالقــــات بــــین فــ ــد الــــسلطان أبــــو عنــــان إبــــان  وغرناطــــة تتبــ ــاللعهــ  مــــن خــ
 سان الـدین ابـن الخطیـبل الوزیر أصلیة مهمة حفظها كوئائق والتي ،السلطانیة بینهما المراسالت 

اطـة  فنجـد أن غرن، وكناسـة الـدكان بعـد انتقـال الـسكان ، ریحانة الكتاب ونجعة المنتاببكتابیه 
شعر كلیهمـا بأنهـا ُ وتـ، عنـان فـي آن واحـد  ابنـه أبـيًكانت تراسل كـال مـن الـسلطان أبـي الحـسن و

 ها وفــق ترســم سیاســات و،األمــر الواقــع  وفــق معهمــا وتتعامــل ،ًتعتــرف بــه ســلطانا علــى المغــرب 
  .  بما یخدم مصلحتها و وجودها ،توجهاتها حسب التطورات المیدانیة  وتقلب ،اللحظة الظرفیة 

 ،ًمبكــرا   عنــان و الغنــي بــاهللا محمــد الخــامسطان أبــيبــین الــسلبــدأ التواصــل الدبلوماســي         
 ،بهــدف فــتح قنــاة اتــصال بــین الطــرفین وكانــت  ،لكنــه انحــصر قبــل وفــاة والــده علــى المراســالت 

فقـد كـان  ،  بدایـة األمـرواقتصرت المراسالت علـى تبـادل األخبـار و اإلعـراب عـن مـشاعر المـودة
م عقـب ١٣٤٨/ هــ٧٤٩ناطة یوسـف األول سـنة أول مراسلة بین السلطان أبو عنان و سلطان غر

 عندما ذهبت سـفارة مـن ،  و استقالل أبو عنان بالمغرب ،ّانهزام السلطان أبو الحسن في إفریقیة 
لعمـل مـع ل  باسـتعدادها غرناطـة ردت علیهـا و، والـصداقة هدفت تأكیـد العالقـةأبو عنان لغرناطة 

جهنــا إلــى بــابكم الرفیــع  و و،ســرار واإلعــالن ّونــروم مــن تقریــر الــود الــصادق اإل ((:  أبــو عنــان
 ،٢)) . من یجدد العهد بتقریر ما نبدیـه مـن الـود ونعیـده،بكتابنا صحبة أرسالكم الواصلین إلینا 

 فطلــب منــه ، و اســتغالل  طموحــه الــسیاسي ،ثــم حــاول الــسلطان النــصري االســتعانة بــأبي عنــان 
 نطلـب مـن ((  لصد تحركات قـشتالة،طین من قبله كعادة السالدعم الثغر المریني بالمال والجنود 

..  و إن ظهـر لكـم أن تبـادروا بـشيء مـن المـال ،نظركم لها مـا یمهـد خاللهـا و ییـسر آمالهـا 
   .٣ ))و عرضنا علیكم هذا القصد الذي مازال سلفكم علیه یثابرون .. ًتقدمونه مددا لها 

 ومالـت كفـة ،وتـشتت قوتـه  ،ع ملكـه عندما ضعفت حظوظ السلطان أبو الحـسن باسـترجاو       
مراســالتها ألبــي مــن  كثفــت غرناطــة ، ً وصــار الثغــر المرینــي باألنــدلس تابعــا لــه،  عنــانابنــه أبــي

 الـذي الكـریم الملـك ((:م ١٣٤٩/ هــ٧٥٠سـنة  بسیادته علـى المغـرب هافااعتر و بعثت له ،عنان 
ّأن مـن بتلـك العـدوة أجمعـوا و . . معتـاده عـن خـرج وال نصابه عن یبرح لم جهاده صدق عرف

 بمـا ثـم .. أنكم أمددتم ثغـر الجبـل بالمـال و. . وبادروا في الدخول إلى طاعتكم،على مبایعتكم 
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 ١٣٧

ّو أن دعـوتكم اسـتقام  ، مجالـه اهللا طاعـة فـي انفـسح الـذي سـلطانكم بنصر االعتداد من عندنا
   .  ١)) ابه في نصُ فسررنا بما كان من ثبات ذك الملك ،ّطریقها و عز فریقها 

 فیطلــب ســلطان غرناطــة مــن ،عملــي التواصــل بــین الطــرفین إلــى المیــدان البعــد ذلــك نتقــل ا       
ـــان أبـــي ـــرة لمواجهـــةالمـــساعدة والعـــون  عن ــاح الجزی ـــذي اجتـ ــه علـــى ،٢ مـــرض الطـــاعون ال  ویطلعـ

 ویلـــتمس منـــه التحـــرك وفـــق ، الفـــتحتحركـــات ملـــك قـــشتالة ألفونـــسو الحـــادي عـــشر لحـــصار جبـــل 
ً وفعال أرسل السلطان المریني اإلمدادات العسكریة للثغـور ، ٣یات المغرب في إنجاد األندلسمسؤل

/ هــ٧٥١أوائـل سـنة   غرناطـة برئاسـة أبـا الحـسن عبـادإلـى  وصلت سفارة أبو عنـان  و،األندلسیة 
 وفي هذه األثناء  ،٤الحامیات والثغور هناك  في تعزیز مع السلطات الغرناطیة  للتنسیق،م١٣٥٠

 وفـــك القـــشتالیین ،وصـــلت أنبـــاء وفـــاة ملـــك قـــشتالة بمـــرض الطـــاعون وهـــو یحاصـــر جبـــل طـــارق 
 الــسلطان النــصري بهــذا الخبــر  فعــادت الــسفارة المغربیــة إلــى فــاس محملــة برســالة،الحــصار عنــه 

   .٥ المهم
 ،  والفعالیــة علــى أرض الواقــع،  المتبادلــة العالقــات بــین الطــرفین إلــى مرحلــة الثقــة  تطــورت     

 وتعـزز العـون  المغربـي المـادي ، و األخبـار المیدانیـة ،فتبادل الطرفان عـشرات الرسـائل والهـدایا 
الثقـة والقـوة   ویبـدو أنهـا وصـلت لدرجـة عظیمـة مـن،٦  و الثغـر المرینـيوالعسكري لمملكة غرناطـة

 ،لحــسن ًلحـد تــدخل الــسلطان النــصري عنــد أبــو عنــان طالبــا منــه تجنــب قتــال والــده الــسلطان أبــو ا
 . ٧ً والتوجه للجهاد في األندلس بدال عن ذلك،وترك هذه الفتنة 

                                                
   . ٢٧٩ – ٢٧٣ ص ، ١ ج،ریحانة : خطیب ـ ابن ال ١
ً شهدت انتشارا واسعا  ، بأن سواحل البحر المتوسط ومدنه في الغرب والشرق ،تذكر المصادر المعاصرة  - ٢ ً  

   ة   وتسبب بأزم،ح البشر والحیوانات حصد كثیر من أرواالذي  ،م١٣٤٨/ هـ٧٤٩لمرض الطاعون سنة     
  .  شعوب المنطقة و حكامها عانى منها. اقتصادیة خانقة    
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 ١٣٨

بعــد  عنـان يأبــللـسلطان  أمـور الحكــم  اســتقرتتعـززت العالقــات الدبلوماسـیة أكثــر بعـد أن        
 رسائل التعزیـة والتهنئـة ،یوسف األول أرسل السلطان النصري ف ، الحسن  السلطان أبي والدهوفاة
 ،لهـا سفارة إلى غرناطة تحمـل رسـالة دعـم ّ و رد علیها أبو عنان ب، ١ه في الملك عنان بتفردألبي

ت تلــك الرســالة فــي رئــُ وق،صــد العــدوان القــشتالي دعــم غرناطــة ووتأكیــد فــي اســتمرار المغــرب فــي 
 بــذلك صــدعنا ((:  عنــان ألبــيبرســالة ري ّ ورد الــسلطان النــص،ً الــشعب احتفــاال بهــا امغرناطــة أمــ

 هــذه بــین حدیثــه أنــس وبثثنــا ، والمــسموع يالمــرء بفــضله وأشــدنا المجمــوع حفــلال فــي الكتــاب
 بـالروع العـدو وینقلـب الینبوع المعین والیسر المشفوع بالخیر منه الولي لیثوب والربوع األقطار
 رســولكم إلینــا وألقــى ، اهللا شــاء إن الجمــوع وتكــسیر المعــارف ِبتنكیــر مــسموعة وبحكــم المــروع
ــن مهــدي أبــو القایــد الــشیخ ــا اب ــا مجادتــه وحــرس ســعادته اهللا وصــل الزرق  علـــى قــصرتموه م

   . ٢)) السر الكریم الود ومكنون البر ألطاف من المشافهة
ــة الدبلوماســــیةتوحــــدت           ــدینالحركــ ـــود للبلــ ـــادل الطرفــــان البعثــــات و الوفـ  دخلــــت و ،  و تبـ

هـــت بعقـــد هدنـــة  شـــملت  انت،قـــشتالة نیابـــة عـــن المغـــرب   وأراغـــونغرناطـــة فـــي مفاوضـــات مـــع 
نــان للــسلطان محمــد الخــامس لــذلك  ع الــسلطان أبــيالمغــرب المرینــي وفــق تفــویض رســمي أعطــاه

    .٣م ١٣٥١/ هـ ٧٥٢مر سنة األ
 قـام بهـا ، إلـى الـسلطان أبـو عنـان  سیاسـیةبعـد ذلـك سـفارةأرسل السلطان یوسـف النـصري        

 والتقـى ، ً حامال معه رسـالة سـلطانیةم١٣٥١/هـ٧٥٣وزیر غرناطة لسان الدین ابن الخطیب سنة 
 تقـدیم صـورة واضـحة عـن ، وكـان غـرض الـسفارة ،به في تلمـسان التـي كـان أبـو عنـان قـد فتحهـا 

 لوضع أسس متینة لعالقات متقدمة بینهما  و،األوضاع السیاسیة بغرناطة وما یهددها من أخطار
 ونجحـــت الـــسفارة فـــي توجیـــه عنایـــة ، الثغـــور اإلســـالمیة فـــي األنـــدلس دعم والتنـــسیق المـــشترك لـــ،

  . ٤))..ً مزیدا من عنایتهالفتحأولى ثغر جبل  (( الذي ،السلطان المغربي لخطوط الدفاع 
                                                

   . ٤٤١ – ٤٣٨ ورسالة ص ، ٣٤٠ – ٣٣٧ ص ، ١ ج،ریحانة الكتاب :  ابن الخطیب -  ١
   . ١٣٠ ص ، ١ ج، ریحانة الكتاب -  ٢
  . ٧٢ – ٦٨  ص ،عالقات مملكة بني األحمر : التویجري نورة  -  ٣
                                                          Linares :  Los Docoumentos . N  ٣٠- ١   
   لكي ال تبدو معزولة أثناء،ً كانت غرناطة في هذا التاریخ بحاجة لدعم السلطة المرینیة الجدیدة سیاسیا   

  اتها الدبلوماسیة و المفاوضات التي كانت تجریها آنذاك مع كل من  أراغون وقشتالة لعقد اتفاقیات تحرك   
  ً و غالبا ما كان السلطان   ،هم صلح ومن هنا حرصت على الحصول على تفویض مریني للتفاوض باسم    

  . ًذلك كونها أكثر خبرة ومراسا لكثرة تعاملها مع اإلسبان     المریني  یمنحها 
   ص ، ١ج :  الكتابریحانة:  ابن الخطیب ؛  انظر تفاصیل المفاوضات واتفاقیات الهدنة المشار لها         

     ٥٣٠  – ٥٢٢.                                                                                 
   .  ٤٤١ ص ، ٧ ج،العبر : ابن خلدون  .  ٣٢٨ -٣٢١ ص ، ١ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب -  ٤



 ١٣٩

ـــین الطـــرفین مـــننـــستطیع        ــور ،  خـــالل قـــراءة مـــضمون المراســـالت الكثیـــرة ب ــد تطـ  أن نرصـ
ــات الدبلوماســــیة  ــ ــالت المتبادلــــة ف ،العالق ــص كــــان،نجــــد أن غــــرض المراســ ــدة  مواضــــیع ل  یتــ بعــ

إخبـــار ك ، منهــا مـــا یــدور حــول تبــادل األخبـــار الداخلیــة لكــل بلــد ؛سیاســیة و أحــداث اجتماعیــة أ
و  ، هنـاكوالمیـداني الـسیاسي ة للطـرف المغربـي بـأحوال مملكـة قـشتالة و تطـوارت الوضـع طغرنا

ة مـــن  و التباحـــث بـــشأن شـــكاوى متبادلـــة مـــع قـــشتال، ســـبانعملیـــات التفـــاوض لعقـــد صـــلح مـــع اإل
 ، ١  تهـدد الهدنـة معهـا، عسكریة على الحدود بین الثغـر المرینـي و النـصري مـع قـشتالة خروقات

 عنــان النــصري ألبــية الــسلطان  كتهنئــ،ل ودیــة تعبــر عــن المــشاعر األخویــة  رســائوبعــضها كــان
ــة أو، ٢ حـــل بـــهكـــان  مـــن مـــرض بالـــشفاء ــدایا متبادلـ بفـــتح  نـــصریة أو تهـــاني ، ٣ الـــشكر علـــى هـ
 كطلــب غرناطــة ، بــاألغراض الــسیاسیة  وبعــضها یخــتص،٤ أبــو عنــان للمغــرب األوســط الــسلطان

و طلـــب التـــدخل  ، و إمـــدادها بالعتـــاد العـــسكري ،  العنایـــة بـــالثغور الدفاعیـــةمرینیـــةطة اللالـــسمـــن 
 خاصـة بعــد انتهــاء الـسلطان المرینــي مــن فــتح ،لــصد أطمـاع قــشتالة وتحركاتهــاالعـسكري المباشــر 

اآلن ارتفعت عن الجهـاد الـشواغل  ((:  غرناطة لتفرغ المرینیین للجهاد باألنـدلستلمسان و ارتیاح
   . ٥)) ظهر ربحه.. فهذه الجزیرة األندلسیة من عامل اهللا في نصرها .. والشواغب 

فــي رجــب  ف،فــي حــل قــضایا اجتماعیــة خاصــة مــع المــرینییننجحــت الدبلوماســیة النــصریة        
أبـو عنـان بغـرض الـشفاعة وطلـب العفـو السلطان  برسالة إلى م بعث یوسف األول١٣٥٣/هـ٧٥٤

   ونتیجة هذا التدخل ، ًمعتقال بفاس تلمساني الذي كانلوق ازعن الفقیه أبي عبد اهللا بن مر
ًعفوا عاما عن ابن مرزوق و سمحان المریني لط أصدر الس،النصري                                              .٦  له بالهجرةً
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تهمه السلطان أبو عنان بأنه   وا،  وفشل ابن مرزوق بالمهمة ،فامتنعت ابنة السلطان واختفت عن األنظار 
 بل وشي له أنه اتفق مع ابنة السلطان ،سبب  ذلك وشریك فیه حیث لم یعمل ما یمكن إلكمال تلك الخطوبة 

  .  لحین شفع به سلطان غرناطة . فأودعه السلطان السجن عند عودته . على الهروب
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 ١٤٠

 الفــضل أخ  ولــم یعكــر صــفوها إال مــسألة أبــي،ة  العالقــات بــین فــاس وغرناطــة جیــد ظلــت      
 والتـي تـتلخص ،  بـین فـاس وغرناطـة و فتور دبلوماسـي التي سببت أزمة ثقة، ان أبو عنانطالسل
 علیــه فأرسـلهما إلــى  ابـراهیمي ســالم و أبـ محمــد خـشي مــن تمـرد أخویــه أبـي الفـضلأبـو عنــانبـأن 
  یوســف جانبهمــا عنــد الــسلطان الغرنــاطي أبــو الحجــاج غرناطــة لیبعــدهما عــن الــبالط ویــأمنبــالط
راد  فـأ، عنـان رب و اسـتقام الملـك ألبـي اسـتقرت أوضـاع المغـّ ثـم،استقبلهم واحتفى بقدومهم الذي 

یفــادهم لــب مــن الــسلطان النــصري ا فأرســل یط، اســتقدام أخویــه مــن غرناطــة لیكونــا تحــت مراقبتــه
ـــه ،علیـــه  ـــذرا بأن ــوار المـــسلمین  ((: ً فـــرفض الـــسلطان یوســـف معت ــه وال یـــسيء جـ ال یخفـــر ذمتـ

 ،و أرسل إلیه رسائل اللوم والعتـاب و التـوبیخ  ، فغضب أبو عنان من رده ، ١)) المجاهدین لدیه
ذي بـدوره حرضـه علـى العـودة  إلـى ملـك قـشتالة بیـدرو الثـاني الـوفي هذه األثناء هرب أبو الفـضل

 بمــال مــدهأو ،نــدلس  لكــي یــشغل الــسلطان عــن الجهــاد باأل، إلــى المغــرب واالســتیالء علــى الملــك
وانتهـت المــسألة  ،  بـالمغربالـسوسأراض لـى إ دة عـسكریة عـن طریـق البحـر حیــث وصـلومـساع

     . ٢ه السلطان أبو عنان وقتلیه قبض علبأن
هــذه  بــین فــاس وغرناطــة دبلوماســیة و المراســالتعالقــات الیل المــن خــالل دراســتنا لتفاصــ        

 مـن قـضیة تمـرد أبـي الفـضل هـي األقـرب ، یبدو أن براءة السلطان النصري یوسف األول ،الفترة 
بتلــك لهــا  لــم یكــن یــسمح ،ً فوضــع غرناطــة الــسیاسي المهــدد دائمــا مــن قــشتالة ،للواقــع و الحقیقــة 

 ، خاصـة أن عالقاتـه مـع أبـو عنـان كانـت جیـدة وعلـى مـا یـرام ، المجازفة إلثارة النصیر المغربي
التـي یتبـرأ فیهـا و . فـي هـذا الخـصوص  أبـو عنـانطانل الـس إلـىیوسـف األولوبتصفحنا مراسالت 
ة وتوجـه إلـى طغرناحرس ن ـــ ویشرح له أن األخیر هرب على حین غفلة م،من تمرد أبو الفضل 

 و یكــرر رســائله ، ٣دركوهي طلبــه فرســان غرناطــة فلــم یــیــدعم حجتــه بأنــه وجــه فــثــم  ،ملــك قــشتالة
                                                

  . ٣٨٨ ص ، ٧ ج،العبر : ن خلدون   اب-  ١
ـــــ ینفرد ابن خلدون من بـین المؤرخین المعاصرین للحادثة بذك- ٢ ـــــ ـــــ ـ ـــــ ــــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ن غرناطة یوسف األول ّــر أن سلطــاــ

  ّدس إلى (( و بأنه أوعز ألبي الفضل بالرحیل إلى ملك قشتالة ،    ضالع في قضیة هروب األمیر أبي الفضل 
  فنزع إلیه أبو الفضل وجهز له .. وكانت بینهما والیة ومخالصة ..     كبیرهما أبي الفضل باللحاق بالطاغیة 

   .))أنزله بساحل السوس  .. ً    أسطوال 
  . ٣٨٩ – ٣٨٨ ص ، ٧ ج،العبر  : انظر   

ـــــ تشیر  رسائل السلطان یوسف للسلطان أب- ٣ ــــــ ـ ــــ ـ ـــــ ـ ـــ ـــ   و . ي عنان  إلــى براءته مـن هذه الحركة وعدم علمه بها ـ
ــ    تتضمن معلومات عن اجراءات عملیة حیث ق   باقي األمراء   و. ام السلطان یوسف بحجز األمیر أبي سالم ـــــــــ

  قال    . ً سعیا منه إلظهار صدق كالمه وفعله ،ى ما حدث من أبو الفضل ــــ كردة فعل عل،    المرینیین بغرناطة 
  فبادرنا في توجیه الفرسان فـي .  فتعرفنا ما كان من هربه ،ومن الغد تفقدناه ففقدناه : ((     في هذا الصدد 

  یقصد أبو سالم أخ السلطان وأبناء  ( وقبضنا على جمیعهم .. ....ض النصارى  فألفوه قد لــحق بأر،    طلبه 
ّنكاال لما وقع من األمرالذي حرصنا على سد بابه ... ورتبنا علیهم الحراسة )     عمومته   و جهدنا في قطع  ..ً
  . ٥٤٥ – ٥٤٢ ص ، ١ ج،ریحانة :  ابن الخطیب . انظر   . ))    أسبابه



 ١٤١

ظهـار صـدق ًتعزیـزا إل و،لفاس یشرح فیها تطـورات تحركـات أبـو الفـضل وتحالفـه مـع ملـك قـشتالة 
 ،  فـي البحـر نحـو سـواحل المغـربهطلع الجانب المغربـي بأخبـار تحركـه وتوجهـأ؛ موقفه ومقولته 

 المتمـرد بـو الفـضلأً متمنیا كذلك فـشل جهـود ،لحذر خذ الحیطة واًملتمسا من السلطات المغربیة أ
 ،٢رسـائل الـود و المؤاخـاة ب ورد علیـه  كل ذلك جعل أبو عنان یمیل لتصدیق سـلطان غرناطـة ،١

تنــة فــي المغــرب ویبــدي ســروره مــن قــبض فًو أخیــرا یرســل الــسلطان النــصري رســالة تهنئــة بفــشل ال
فـــنحن نهنـــئكم بمـــنح اهللا ومننـــه  ((وصـــل بینهمـــالوعـــودة االـــسلطان المغربـــي علـــى أخـــاه المتمـــرد 

  بـین البلـدین وانقـشاع الغمـة بینهمـاتطبیـع العالقـات هذا ما تطلـب ، ٣)) بصنع على جهتنا یعود..
  .  ٤في هذه المناسبة و المراسالت  تبادل الطرفان الهدایا  و،
األول ؛ زعزعـة :   الفـضل لهـدفین أن تكون قشتالة سعت في دعمها ألبيلذا فمن المرجح        

 والهـدفان مـن شـأنهما قطــع  ، والثـاني ؛ خلـق تـوتر بـین النـصریین والمـرینیین ،االسـتقرار بـالمغرب 
ــة بــین ، فیتــسنى لقــشتالة تحقیــق مخططاتهــا فیهــا ،الــدعم المغربــي لألنــدلس   لكــن الرســائل المتبادل

 اسـتمراد  بـل نجـد،تلـك ال تشیر إلى نجاح مساعي قـشتالة  ،في ختام هذه القضیة اس غرناطة وف
كثــف مــن مراســالته أن الــسلطان النــصري  فــنالحظ ، بــین فــاس وغرناطــةالــود والتعــاون الــسیاسي 

ّألبــو عنــان مهنئــا بــشفاءه مــن مــرض ألــم بــه  و یــشكره علــى التعزیــزات البحریــة التــي قــام بهــا فــي ، ً
وبینكم بتـوفر   بیننافاستطیلوا على البحر القاطع.. نكم تباشرون إعداد المنشآتأ و (( المضیق

 أن الـسلطان المرینـي قبــل شـفاعة الـسلطان یوسـف لـصالح الفقیـه ابــن دلیـل  ، ٥ )). عـدد أسـاطیله
لتبـاس الـذي االأن  مـا یـدل ،مستمرة لم تحـسم بعـد  وكانت مشكلة أبو الفضل ،كما أسلفنا مرزوق 

   .  حقیقة الموقف النصري اتضححصل بینهم زال عندما 
خلفـه ابنـه الغنـي  م ١٣٥٤/ هــ٧٥٥ یوسف سـنة  أبو الحجاج النصري السلطانلغتیابعد ا       

یر زبعـث الـو ف،توطید عالقاته مع الـسلطان المرینـي  كان أول عمل قام به و،الخامس باهللا محمد 
ً ســفیرا إلــى المغــرب بغــرض االســتظهار وطلــب  األنــدلس أعیــانوفــد مــن ابــن الخطیــب علــى رأس 

واجههم مــن أخطــار ضــحة عــن أحــوال مــسلمي تقــدیم صــورة وا و، العــون  وتأكیــد ، األنــدلس ومــا یــ
و الدعم المرینـي لغرناطـة علـى طان أبو عنان عن المشاعر الطیبة ل فعبر الس،التحالف السیاسي 

                                                
  ُو رأى فیه سهم على المسلمین.. ّو أن الطاغیة أعانه و أنجده  ((:  عنان سالته إلى أبي جاء ذلك في ر-  ١

   . ١٨٤ ص  ،كناسة الدكان : ابن الخطیب  . )) ..ُفسخر له الفلك..     سدده 
  ، ٢٤ حتى وثیقة ٢١ وثائق ،كناسة الدكان :  ابن الخطیب . ظر نصوص المراسالت في هذا الشأن  ان-  ٢

    .١٩٨ حتى ١٧٠    ص 
   . ١٨٦ ص ،كناسة :  ابن الخطیب -  ٣
   . ١٩٨ – ١٩٣ ص ، المصدر نفسه -  ٤
   . ٣٢٥ – ٣١٨ ص ، ١ ج،ریحانة :  ابن الخطیب -  ٥
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ن اسـتدعى الـسفیر ابـ ،ًمعانـا فـي تعزیـز العالقـات األخویـة  و إ،  واحتفى بالـسفارة،لمستویات كل ا
ــبإلـــى بـــین األســـد والثیـــران  حفـــل مـــصارعة  لحـــضورخطیـــب لا ـــسلطان المرینـــي فـــي أحـــد جانـ  ال

 .١ ًطان مولعـا بهـذه المـصارعة حـسب ابـن الخطیـب نفـسهلحیث كان الـس ،بفاس العامة الساحات 
 ونجـاح ابـن الخطیـب بـالغرض عـن طریـق  ،و تفاصیل اسـتقبالها  ویشیر ابن خلدون لتلك السفارة

ـــعار  ــه ألشــ ــتنهاض عرضــ ـــدیح للـــــسلطا و،االســـ ــي  المــ ـــن نجـــــاح المـــــسعى ،ن المرینـــ  مـــــا أثمـــــر عــ
قبل تقـدیم كتـاب الـسلطان النـصري و أمام السلطان المریني  فعندما مثل ابن الخطیب،الدبلوماسي 

   : ًقائالأنشده 
ــــخلیفة اهللا ساعد الق               ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الح في الدجى قمر عالك مادر     ــــ
ـــالمط كفك المحل في و ناـل    دجى بدر النائبات في وجهك                 رــــ

ـــً              والناس طرا بأرض أندل ــــ ــــ ــ ما أوطنوا وال عمك  لوال س  ــــ ــــ ــــــ ــ ـــ ـ   رواــ
ــــ              وقد أهمتهم نفوسه ــــ ـــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــــــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ــــــانتظ  و فوجهوني إلیك   ــم  ـ ــــ ـــــ ــ ـ ــ   روا      ــــ

ــیهم إال بجمیــع (( :  وقــال ،اهتز الــسلطان لهــذه األبیــات فــ أحــد  فعلــق ، ٢)) طلبــاتهممــا ترجــع إل
 بأنـه لـم  یـسمع بـسفیر قـضى سـفارته قبـل أن یـسلم علـى ؛ )القاضي أبو القاسم الـشریف( الحضور

ـــسفارته و مـــا ویرجـــع نجـــاح ابـــن الخطیـــ .٣الـــسلطان إال ابـــن الخطیـــب حققـــه مـــن تقـــارب بـــین  ب ب
بذلــه صــدیقه   وكــذلك إلــى مــا،٤البالطــین إلــى تــأثیر شخــصیته القویــة وبالغتــه و شــاعریته المــؤثرة 

 ابـن مـرزوق لـدى الـسلطان أبـو عنـان ومـساعیه التمهیدیـة لتلبیـة غـرض لـوزیرفي البالط المرینـي ا
   .٥السفارة الغرناطیة و تحقیق المطالب

 حیــث ، سلطان محمــد الخــامس بكثــرة الــسفارات والمراســالتلــ عنــان واقــات أبــيتمیــزت عال      
 بـین إلـى رسـالة متبادلـة فـي كـل شـهرلدرجـة وصـلت دبلوماسـي بـین العاصـمتین لتـصال اتكثف اال

                                                
  :عبد القادر زمامة . ٤٦ ص ،ابن الخطیب : محمد عبداهللا عنان  . ١٩ ، ٢ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب -  ١

  . ٩٢ ص ، ١٩٧٦ ، ٦ العدد ، الرباط ، مجلة المناهل ،طة وفاس مهرجان مصارعة الحیوانات في غرنا    
  .٤٠ ص ،التدخل المریني باألندلس : محمد رزوق     

   .   ٩٩ – ٩٨ ص ، ٥ ج،نفح الطیب : المقري  . ٤٤٢ ص ،العبر  :  ابن خلدون -  ٢
   ، دعوة الحق ،المؤرخ ابن الخطیب  الوزیر: محمد كمال شبانة  . ٤٤١ ص ، ٧ ج، المصدر نفسه -  ٣

   .٩١- ٨٨ ص ، ٨ العدد ، ١٩٦٦    
   ،مهاداة المتبادلة العبر  عنان بالسلطان محمد الخامس  السفارة عززت عالقات السلطان أبيّ یبدو أن هذه-  ٤

  حسب ما صرح به  ابن الخطیب  ،ن قبل السلطان المریني ــ جلبت للثغر األندلسي الدعم و االهتمام م    و
  كان االنصراف بأفضل ما عاد به سفیر من دار أصیل و إمداد: (( نجاح سفارته إلى فاس  على ًمعلقا   نفسه 

   . ))... و أثمر الجهد، وقد نجح السعي ، ومهاداة أثیرة ،   موهوب 
  . ٣٧ ص ، ٢٠ – ١٩ ص ، ٢ ج، اإلحاطة             
   . ٢٣١ ص ،رب تاریخ المغ: الحریري  . ١٢١ ص ،المغرب :  علي حامد الماحي -  ٥
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ــد الموقـــف ، الطـــرفین ـــار الطـــرف اآلخـــر بجدیـ ـــد واخب ــي كـــل بل ـــسیاسیة فـ ــوال ال ٕ بهـــدف شـــرح األحـ
 كتهنئـة بالـشفاء مـن ، ین المراسـالت لقـضایا اجتماعیـة خاصـةً و أحیانا یكون مـضام، ١السیاسي 

  . ٢ مرض أو غیرها
(  ثــورة حـاكم جبــل الفــتح  عنــدما انـدلعت، المغـرب وغرناطــة  بــیندبلوماسـيتعـزز التنــسیق ال      

 حیــث وقــف الــسلطان محمــد ،٣ ١٣٥٥/  هـــ٧٥٦ أواخــر ســنة علــى الــسلطة المرینیــة)  ابــن منــدیل
 مـن خــالل حـث أهــالي ، سـاهم بقمـع هــذه الحركـة و، جانـب المــرینیین الخـامس بـشكل واضــح إلـى

بعــث المعلومــات االســتخباراتیة عــن هــذا  و ،٤الثغــر المرینــي بالتمــسك بطاعــة الــسلطان أبــو عنــان 
وقـد كنـا ألول اتـصال هـذ الخبـر القبـیح  (( المـساعدة العـسكریة لقمعهـا  تقـدیمو ، التمرد إلى فاس

نرتجـي ..  مـا اتـصل بنـا مـن شـأنه  وبعثنـا رسـولنا إلـى بـابكم العلـي بادرنا إلى تعـریفكم بجمیـع
واسـتطاع الـسلطان  ،٥)) ..ً عجلنـا إلـى بعـضها مـددا مـن الرمـاة والـسالحو.. تمهید هذا الـوطن 

المرینـي التـي ظلـت  مـدن الثغـر رد بفـضل المـساعي الغرناطیـة لـدعمالمریني القضاء على هذا التم
ًالـسعید حاكمـا علـى الثغـر  أبـو بكـربـن الـسلطان أبـو عنـان ا  تعیـینّتم ثم ،  عنانعلى بیعتها ألبي

           . ٦ وحظي ذلك بترحیب من السلطات الغرناطیة و استعداها للعمل مع الحاكم الجدید، المریني
 الـسلطان أبـو عنـان هـابعث ، ١٣٥٦/ هــ٧٥٧غرناطة سـنة سفارة مغربیة إلى كذلك وصلت        

 ، مـن الرجـوع  الـسفیرفامتنع ، لغرض سیاسي  المقري محمد بن أبي بكرعبداهللالفقیه أبو برئاسة 
 الـــذي أكرمـــه و قدمـــه الغنـــي بـــاهللاومكـــث هنـــاك عنـــد ســـلطانها  ،ونبـــذ خدمـــة الـــسلطان أبـــو عنـــان 

 ، لــه فكتــب سـلطان غرناطــة بـشفاعته ، یـستقدمه  ویتوعـده لكـن الــسلطان المغربـي بعــث ،ببالطـه 
أبــو القاســم الــشریف و الــشیخ الخطیــب أبــي  العلــم بغرناطــة برئاســة شــیوخ التــي بعثهــا مــع الــسفارة 

فاســتجاب الــسلطان لهــذه  ، المقــري  أبــي عنــان للفقیــه  الــسلطانیــشفعون عنــد ،البركــات البلفیفــي 
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   . ١٨٦ – ١٨٢ ص ، ١٣٩ – ١٣٦ ص ،فیض العباب : النمیري .   انظر       
  . ٤٨٠  – ٤٦٥ ص ، ١ ج،ریحانة الكتاب : ابن الخطیب :  انظر الرسائل -  ٢
  يـ كان على رأس قبیلته ف، من بني عسكر ،ى بن الحسن بن علي من مشیخة بني مرین  عیس، وهو -  ٣
   فحاول تألیب المدن ، الذي واله حكم جبل الفتح ، ثم انحاز البنه أبو عنان ،طان أبو الحسن ل حروب الس   

  .  على السلطان أبو عنان و خلع طاعته     
  . ٣٩١ – ٣٩٠ص  ، ٧ ج،العبر :           انظر ابن خلدون 

  . ٢٤ ص ، ٢ ج ،اإلحاطة :   ابن الخطیب -  ٤
  ) . ١٣( ملحق رقم :   انظر نص الرسالة  . ٨ - ٥ ص ، ٢ ج،ریحانة :  ابن الخطیب -  ٥
  . ٤٤٠ – ٤٢٩ ص ، ٤ ج،نفح الطیب :   المقري   .٢٥ – ٢٣ ص ، ٢ ج،اإلحاطة :   ابن الخطیب -  ٦



 ١٤٤

  ، إلــى فــاس  أخــرىةیــغرناطوكــذلك وصــلت ســفارة  . ١ ً مكرمــا الــسفیر المغربــيعــادو  ،الــشفاعة 
  .  ٢  في جو من الثقة ومشاعر األخوة والتقت بالسلطان أبو عنان

ــى لكــــن توســــعات أبــــي       ــــي ، عنــــان بــــالمغرب األوســــط واألدنــ ــه اإلقلیمیــــة ف ــور طموحاتــ  وظهــ
 جعلــت ؛ ٣ )بــو عنــان یؤمــل فــي ملــك األنــدلسوكــان أ(  التــي عبــر عنهــا ابــن خلـدون  ،األنـدلس

تجـه  وا،بینهمـا وماسـي الدبلففتـر التواصـل  ،  مـن هـذه الطموحـاتوجسالسلطان محمد الخامس یت
 ،معهـا یة لقـشتالة مقابـل الـسلم یـة سـنوزدفـع بموجبهـا ج ،نحو قشتالة وعقد معهـا هدنـة الغني باهللا 

بــو عنــان ثنــي ســلطان  وحــاول أ،علــى إثــر ذلــك نــشطت الدبلوماســیة المرینیــة علــى خــط غرناطــة 
ً وبعث إلیه مبعوثا خاصا لیقنعه بعدم توقیع ال،غرناطة عن ذلك الحلف   الـسلطان إال أن   ،هدنة ً

 بـدفع سلطان محمـد الخـامس عـن موقفـه و بـرر عملـهلـ  و دافـع ا،النصري فـضل مـسالمة قـشتالة 
لـسلطان رسـالة وجههـا إلـى افـي  ، هنـاك  المغربـي التـدخل العـسكريوانقطاع بقوة العدو ،الضریبة 
ن الغفلـة بحیـث ال نـشعر ولـسنا مـ (( ؛  یلتمس منه فیها التدخل باألندلس بـدل المعاتبـة،أبو عنان

ُو لــو عثـر علـى وجــه ..و همنـا موازنــة أمـوره وحـذر شـروره ... بـضعف عـدو قـرب منــا جـواره 
إذ األحـوال بهـذه ..یخرج عن العهدة ویحل لنا محل العقدة لكنا نعلم سرور العدو بنبـذنا لعهـده 

تحط من عزمـه لم یتمخض الدهر عن مقدرة   ما،الجزیرة المنقطعة تضطرنا إلى التماس سلمه 
 نرجــو أن یقــع اإلســتعداد وتتــوفر األعــداد وتعــرض األجنــاد وتمهــد و..حــسب مــا ســلف لــسلفكم 

 عـدو قـشتالة وغرناطـة وهـو ً بـدا مـن التوجـه نحـو الـسلطان المرینـي فلـم یـرى ، ٤))  الثغور والبالد
ـــع  ضـــد ، راغـــونأ ـــاق فـــي سرقـــسط ، قـــشتالةً فعقـــد حلفـــا مـــع ملكهـــا بیـــدرو الراب ة ســـنة ووقـــع االتف

خـذت الدبلوماسـیة المرینیـة مـصالح ر العالقات بین فاس وغرناطـة فقـد أرغم توت و،١٣٥٧/هـ٧٥٨
 فأدخلــــت الجانــــب النــــصري فــــي االتفاقیــــة المــــذكورة و شــــملتها بنــــود ،مملكــــة غرناطــــة بالحــــسبان 

  .٥السالم
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 ١٤٥

 ّ لكن،ق  وتجمعت أساطیل المتحالفین في المضی،  على محاصرة مملكة قشتالةواتفق المتحالفین 
  . ١ االتفاقتنفیذ عنان حالت دون وفاة أبي

و ظلـــت غرناطـــة متخوفـــة مـــن انـــشغال الـــسلطة المرینیـــة بالتوســـع بـــبالد المغـــرب ، و ألحـــت عبـــر 
فــإنكم العــدة التــي تمــد الیــد (( دبلوماســیتها و مراســالتها علــى اســتقدام أبــي عنــان للجهــاد باألنــدلس 

و جمح في غلوائه ، فهـذه الـبالد ال تجهـل مـا سـلف فیهـا إلى نصره كلما طمع العدو إلى اعتدائه أ
و ذلــك فــي محاولــة منهــا تــذكیر الــسلطة المرینیــة بمــسؤلیاتها التاریخیــة  . ٢..))لــسلفه مــن أعمــال 

لناحیــة الواجــب األخالقــي بالــدفاع عــن مــسلمي األنــدلس ، و ظلــت المراســالت متبادلــة و مــستمرة 
غرناطــة بأخبــار فتــوح تلمــسان و تــونس و غیرهــا و ردود بــین الطــرفین ، فنجــد رســائل المــرینیین ل

  . ٣التهاني النصریة 
  :    تدخل غرناطة بشؤون السياسة واحلكم بفاسإباننشاط الدبلوماسية ًثانيا ـ 
/ هــ٧٥٩ عنـان المرینـي سـنة بعـد وفـاة الـسلطان أبـياتخذت العالقـات بـین فـاس وغرناطـة         
 وغلـب علیهــا ، فقــد تـداخلت األحــداث الـسیاسیة بینهمــا ،بـل ًشـكال آخـر لــم تعهـده مــن ق م  ١٣٥٨

 وبــروز ، والتــدخل فــي الــشؤون الداخلیــة لكــال البلــدین ،طــابع عالقــات الــبالط و دســائس القــصور 
 إضــافة لــذلك فقــد أصــبحت غرناطــة قاعــدة إلنطــالق المطــالبین بــالعرش ،ظــاهرة اللجــوء الــسیاسي 

  . والمقیمین في غرناطة  من المبعدین عن السلطة بفاس ،المریني 
ــة  المكثفــــةالدبلوماســــیةالحركــــة كانــــت          و أداة لتحریــــك األحــــداث فــــي ، عنــــوان هــــذه المرحلــ
تمثــل بدایــة ذلــك العهــد فــي و   ، فنــشطت الــسفارات بــین فــاس وغرناطــة بــشكل ملحــوظ ،البلــدین 

 المقیم في غرناطة ـ مـع المفاوضات التي أجراها األمیر أبي سالم إبراهیم بن أبي الحسن المریني ـ
 ،لالستحواذ على الـسلطة بفـاس  السلطان محمد الخامس النصریة لكسب تأیید ومساعدةالسلطات 

 التـي كانـت تعـاني ،حتى تستقر األمور بفاس وفضل عدم التدخل إال أن األخیر بقي على الحیاد 
لـسلطان الـسعید  بـسبب صـغر سـن ا، في البالط المرینيحرب أهلیة تشهد من اضطراب سیاسي و

أن   فكانت نتیجة رفض النصریین مساندة األمیر أبي سـالم،الذي خلف والده أبو عنان في الحكم 
 الــذي أمـــده بمــساعدة عـــسكریة مقابــل مـــواالة قــشتالة و معـــاداة ، إلـــى ملــك قـــشتالة اتجهــت أنظــاره

       . ٤م١٣٥٩/ هـ٧٦٠الء العرش بفاس سنة ً وفعال استطاع أبو سالم اعت،خصمها أراغون 
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 ١٤٦

 بهـدف الحـصول علـى موافقـة الـسلطات هنـاك ، دبلوماسیة غرناطة على خـط فـاس تنشط       
تعــرض النقـالب أطــاح بملكـه  بقیــادة أخیــه لطلـب اللجــوء الـسیاسي للــسلطان محمـد الخــامس الـذي 

ــد اســـماعیل  ــب اللجـــوء ؛أبـــو الولیـ ـــى طلـ ــو ســـالم عل ـــسلطان أبـ ــد وافقـــت ال نـــه رأى بوجــــود أل ، و قـ
للـــضغط علـــى ســـلطة غرناطـــة الجدیـــدة التـــي یـــستخدمها  ، ن المخلـــوع بفـــاس ورقـــة سیاســـیةالـــسلطا

یـة  ویكـف بـه عاد،على أهـل األنـدلس  ١ًأراد أن یعده زبونا (( حسب ابن خلـدون و ،تمتلك مثلها 
وقد نجحت الدبلوماسیة المرینیة في التواصل  ، ٢))  ملك المغرب  متى طمحوا إلى،القرابة هنالك 

ن إقنــاعهم مــ ٣)أبــو القاســم الــشریف ( و تمكــن المبعــوث المرینــي ،ات الجدیــدة بغرناطــة مــع الــسلط
إطالق سراح الـوزیر لـسان الـدین ابـن   و،سلطان المخلوع بعبور المضیق نحو المغرب للسماح لاب

 حــسب ابــن الخطیــب  كــشرط لعالقــات طبیعیــة مــع اإلدارة الجدیــدة بغرناطــة، الخطیــب مــن الــسجن
ـــتج، ٤نفــــسه  ــشفاعة  واسـ ـــذه الــ ــة لهـ ــ ــــسلطات الغرناطی ــتبقاء ،ابت ال ــي مــــرین واســ ً حفظــــا لمــــودة بنــ ً

فـاس فـي محـرم  ً وفعال وصل الوفد السلطاني مـع خدمـه و وزرائـه ،لمساعدتهم ونجدتهم لألندلس 
ّ و أمن لهم حیـاة كریمـة ،بالغة بحفاوة  استقبلهم السلطان أبو سالم  حیث، م ١٣٦٠/ هـ٧٦١سنة 

   . ٥یاسیینكالجئین س بالمغرب

                                                
ُالزبن - ١ ْ    زبن یقال و ،  التشبیه على زبون فهي تصدمهم الناس تزین الحرب یقال ، ّالشيء عن َّالشيء دفع:  َّ
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       لتنصفنا مما جنى عبدك الدهــر     قصدناك یا خیر الملوك على النوى 
   فأبكاهم،أن ابن الخطیب استولى على سامعیه (( : ً ابن خلون الذي كان حاضرا المجلس فیقول     ویصف

     و حظي الوزیر ابن   ،ى حالته ـًفا عل عومل السلطان المخلوع معاملة السلطان على ملكه عطّثم))  ً    تأثرا 
   مدن و صنف خالل هذه الفترة  عدةفي  واألعطیات خالل إقامته بالمغرب حیث تنقل     الخطیب باالمتیازات

  . ة مهمة ككناسة الدكان وغیرها ات تاریخیفؤل    عدة  م
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 ١٤٧

دبلوماســـیة ســـفارة  توجهـــت فقـــد ،ً بـــین البالطـــین لـــم یـــستمر طـــویال یجـــابياإلهـــذا التواصـــل        
الـــذي تـــولى الـــسلطة عقـــب ــــ ) محمـــد الـــسادس ( بتكلیـــف مـــن الـــسلطان الجدیـــد لغرناطـــة ، نـــصریة

 ، تـسلیم الـوزیر ابـن الخطیـبسـلطاتها طلـب مـن تإلـى فـاس ـ  الولیـد اسـماعیل  بـأبيانقـالب أطـاح
ـــر ــریض األخی ــیهم مـــن تحـ ــا نمـــى إلـ ـــي بـــسبب مـ ــسلطةل للـــسلطان المرین  مـــساعدتهم للرجـــوع إلـــى الـ

    . ١تسلیم ابن الخطیب للسفارة رفض السلطان أبو سالم  و، فلم تنجح تلك المساعي ، بغرناطة
ـــسلمي بیـــنهم باًكـــان ذلـــك إیـــذانا         ــا لعـــداء  و،نقطـــاع التواصـــل ال و دعـــم  ،انقـــالب عالقاتهمـ

 فـــردت غرناطـــة علـــى هـــذا الـــرفض بـــإطالق ســـراح األمـــراء المـــرینیین  ،ؤامرات ضـــد بعـــضهم المـــ
 و دعمــوا األمیــر عبــدالحلیم بــن عمــر بــن عثمــان المرینــي ،المحجــور علــیهم فــي مملكــة غرناطــة 

 اتجهــت الــسلطات كــذلك .  ٢  بالفــشل لكــن محــاوالتهم بــاءت،طان المرینــي لقیــام بثــورة علــى الــسلل
ــدعم ــترجاع عرشــــه  الــــسلطبفــــاس لــ ــوع محمــــد الخــــامس ومــــساندته للعــــودة الســ  و التقــــت ،ان المخلــ

 و تحالف ،٣مصالح المغرب مع قشتالة التي تذمرت من هجمات الجیش الغرناطي على أراضیها 
الدبلوماســیة المرینیــة أن تنــشط فــي هــذه   كــان علــى و ،٤الــسلطة الغرناطیــة مــع خــصمها أراغــون 

ــع قـــشتالة و الـــسلطان ال ـــأمین عودتـــه إلـــى غرناطـــة الفتـــرة مـ ــن دســـائس الـــسلطان  ،مخلـــوع لت  ولكـ
بــو أ حمـو الثـاني انتهـت بمقتـل الـسلطان ادس باالتفـاق مـع سـلطان تلمـسان أبـوالنـصري محمـد الـس

 علــى إثــر انقــالب داخلــي دبــره الــوزیر عمــر بــن عبــداهللا ،م ١٣٦١/ هـــ٧٦٢ســالم المرینــي بفــاس 
ــاني  ــي،الیابــ ــیش المغربــ ــر للجــ ــت األوامــ ـــالعودة  و أعطیــ  ، المرافــــق للــــسلطان النــــصري المخلــــوع بـ

 لـه فـي تحركاتـه الجـیش القـشتاليدعـم ًفاضطر محمد الخامس إلـى اللجـوء إلـى ملـك قـشتالة طالبـا 
  .المقبلة 

 الدبلوماســیة مــن جدیــد لترتیــب  فتحركــت،بفــاس فــي هــذه األثنــاء ة تعقــدت األمــور الــسیاسی       
 ،ن یـستعین بمحمـد الخـامس المقـیم فـي مملكـة قـشتالة ني بـأوجد الوزیر الیابا  حیث ،أمور الحكم 

بـد الـرحمن بـن  لیـسرح إلـى فـاس األمیـر أبـو زیـان محمـد أبـي ع،للتوسط لدى ملكها بیدرو القاسي 
 فاشــترط محمــد الخــامس مقابــل ذلــك ،لیــسلمه الــسلطة  ـ بقــشتالة ستقر المـــالــسلطان أبــي الحــسن 

قشتالة على أبو زیان دعـم محمـد الخـامس السـتعادة عرشـه  بینما اشترط ملك ،تسلیمه مدینة رندة 

                                                
   األندلسالعالقات بین: الحلیم علي رمضان  عبد  . ٨٦-٨١ ص ، ٢ ج،نفاضة الجراب :  ابن الخطیب - ١

   ، قسم التاریخ ، كلیة اآلداب ، جامعة المنصورة ، رسالة ماجستیر ،  في عصر بني األحمر    والمغرب
   . ٨٩ – ٨٧ ص ، ٢٠٠٠   

   . ٤٣٤ ص ،دراسات : العبادي .  ٥٣٠ ص ، ٣ج . ٣٠٨ ص ، ١ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب -  ٢
  . ٥٢٥ ص ، ١ ج، المصدر نفسه -  ٣
  . ٨٩ ص ،حیاة الحربیة ال:  البارودي - ٤



 ١٤٨

 ونجـح محمـد ،ً وفعال وصـل أبـو زیـان محمـد فـاس وتـسلم الـسلطة ،بغرناطة لیضمن السالم معها 
   . ١م ١٣٦١/ هـ ٧٦٣بغرناطة سنة مس بالعودة لعرشه الخا
سلمي بــین فــاس عالقـات الدبلوماســیة و التواصــل الــالكـان مــن الطبیعــي بعــد ذلــك أن تعــود         

هدفها التفاوض لتسویة جمیع األمور   زیان إلى غرناطةمن قبل أبيوكانت أول سفارة  ،وغرناطة 
ً مهــددا بمنــع ، مدینــة رنــدة للــسلطة المرینیــة إعــادة مــن الغنــي بــاهللا  و أولهــا الطلــب،العالقــة بینهمــا 

لـسلطان النـصري لـم إال أن ا ، مطلبـه فـي حـال رفـض إلـى غرناطـةمـن المغـرب أسرته من العـودة 
وصلت سـفارة ف ، فجنح للدبلوماسیة لحل هذه المشكلة العارضة ،یرغب بتوتیر العالقات مع فاس 

 إال أن وجـود ،بـاءت بالفـشل مـساعیه لكـن  ، ٢ من غرناطة برئاسة ابن كماشة لحـل هـذه المـشكلة
ة الحاجــب ابــن ابــن الخطیــب هــذه الفتــرة بــالمغرب وتدخلــه لــدى أصــدقائه بــالبالط المرینــي ـ خاصــ

 سـبب وزال ،سـاهم فـي حـل هـذه المـشكله ما  ، السلطان أبو زیان ً ولقي ذلك تجاوبا من ـمرزوق 
  .٣ غرناطةطیب أسرة السلطان الغني باهللا إلى ورافق ابن الخ،التوتر 
  یبـــدو ذلـــك مـــن،ة عالقـــات متطـــورة مـــع غرناطـــة إقامـــ ســـلطان فـــاس الجدیـــد علـــى حـــرص       

الـــسلطان إلـــى )  أبـــي یحیـــى بـــن أبـــي مـــدین ( الـــسفیر  مـــع  علـــى رأس وفـــدإرســـاله  لولـــده یوســـف
ربمـــا كـــان  لكـــن ، رغـــم أن المـــصادر ال تـــذكر غـــرض ذلـــك الوفـــد بغرناطـــة و مهمتـــه ، النـــصري 

ــة رنـــدة وتـــسویة وضـــعها  ـــین العاصـــمتین ،للتباحـــث فـــي شـــأن مدینـ ـــد و  و تعمیـــق العالقـــات ب تأكی
  و أقــیم لهــا اســتعراض شــعبي وعــسكري كبیــر، وحفــاوةســتقبلت ســفارة فــاس بترحــاب ُاو ،الــصداقة 

و أركبنــا ... ًبرزنــا إلــى تلقیــه تنویهــا بهــدیتكم  ((:   إلــى أبــو زیــانوصــفته رســالة محمــد الخــامس
   . ٤)).الجیش الذي آثرنا لحین استقبالنا عرضه 

 و توحـــدت ،  زیـــانهـــد الـــسلطان أبـــيظلـــت العالقـــات بـــین فـــاس وغرناطـــة جیـــدة خـــالل ع        
یفـاد المـؤرخ عبـد الـرحمن ابـن خلـدون كمبعـوث فـي إ  ذلـكى وتجل،لحركة الدبلوماسیة للعاصمتین ا

 فبعــد أن اجتمـع الــسفیر ابــن ، م  ١٣٦٣/ هـــ٧٦٥ سـنة مـشترك مغربــي غرنــاطي إلـى ملــك قــشتالة
 ذهـب فـي مهمـة تفاوضـیة عـن الطـرفین إلـى اشـبیلیة للقـاء ،خلدون بالسلطان الغني بـاهللا بغرناطـة 

 و أنجـز المهمـة الـسیاسیة الموكلـة ،لتأكید الصلح بین األطراف فنجح في ذلك بیدرو األول الملك 
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 ١٤٩

 ،  فــاس و توالــت الرســائل النــصریة إلــى ، ١ً وعــاد نحــو المغــرب رافــضا اإلقامــة فــي اشــبیلیة ،لــه 
 فـي أراضـي قـشتالةرك الغرناطیین  جدید الوضع المیداني ومعابهدف اطالع الجانب المریني على

   . ٢  هناكصاراتهموانت
 ، ً دبلوماسـیاًإال أن اقتـصار التواصـل الدبلوماسـي علـى المراسـلة  ـ هـذه الفتـرة ـ یعتبـر فتـورا      

سـلطات  مـن فـي موضـع اهتمـام لـم تكـن التـي   المرینیـةالـسیاسة الخارجیـةعائد على مـا یبـدو إلـى 
 طة الغني باهللا في هـذه الفتـرة  بدلیل أن سلطان غرنا،على نفسها بالداخل السلطة انكفأت و ، فاس

ف مــن تواصــله الــسیاسي مــع ســلطان تلمــسان أبــو حمــو ّكثــ و ،اتجــه نحــو دول المغــرب األخــرى 
سـلطان مـع  فعل نفـس الـشيء  و،٣ًطالبا منه الدعم المادي والعسكري ) هـ٧٩١ – ٧٦٠( موسى 

لــى عــدم فعالیــة مــا یــدل ع . ٤ و طلــب دعمــه لمواجهــة اإلســبان،تــونس المستنــصر بــاهللا الحفــصي 
  .  المرینیة في هذه الفترة السیاسة

لطان  الــس فــارس عبــد العزیــز بــنأبــيفعالیــة التواصــل الدبلوماســي فــي عهــد الــسلطان عـادت       
لف رسـال التهـاني مؤكـدة بقـاء التحـاوكانت غرناطة سباقة بإ ،٥م ١٣٦٦/ هـ٧٦٨سنة الحسن أبي 

ً خـصوصا ،اصـلهم مـع سـلطات فـاس الجیـدة و قد حرص النصریون علـى تكثیـف تو ،٦ والتواصل
 نـــشاطها و اســتعادة ، قــوة الدولــة المرینیــة المركزیـــة بعــد اســتبداد الــوزراء و الحجــاب بعــد انتعــاش

 استطاع السلطان المریني التخلص مـن الـوزیر الیابـاني و أنهـى اسـتبداه بالـسلطة  حیث،الخارجي 
 وقضى ،سان واستولى على المغرب األوسط فتح تلمقام ب و ، بنفسه أمور الحكمو باشر ممارسة 

ــع التمــــرد بــــالمغرب ــسیاسي داخلیــــا ،  ٧علـــى جمیــــع مواقــ ــا ،ً ممــــا عـــزز موقفــــه الــ  نــــشطت ًوخارجیــ
   . ٨و البعیدة الدبلوماسیة المرینیة واتصلت بالدول المجاورة 

ـــي الجدیــــد ً       انطالقــــا مــــن ــــت اتــــصاالت  ، هــــذا الواقــــع المرینـ ـــسلطان النــــصري محمــــدتكثف  الـ
ــة معـــه،الـــسلطان عبــــدالعزیز   مــــعالخـــامس ــد العالقــ ــل علــــى توطیـ  ســــتغاللال ، ً دبلوماســــیا و عمـ
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 ١٥٠

 تـصال الدبلوماسـيبدایـة االوكـان  ، مساندته فـي حروبـه مـع القـشتالیین لحصول على وا طموحاته
تــدخل غرناطــة لــدى ب ؛ً تجلــى أوال ،  تــدل علــى متانــة العالقــات وعمـق الثقــة بینهمــا، بـین الطــرفین

 للحـصول علـى شـفاعة للـوزیر ابـن مـرزوق والـسماح لـه بـالعودة مــن عبـد العزیـز المرینـي طانالـسل
فــي تفــویض الــسلطان  ،  الدبلوماســیةالعالقــات وكــذلك ظهــر عمــق ، ١منفــاه بتــونس إلــى المغــرب

امس لعقــد صــلح مــع أراغــون شــمل المرینــي عبــد العزیــز لــسلطان غرناطــة الغنــي بــاهللا محمــد الخــ
 و تفویــضه كــذلك بتجدیــد الهدنــة مــع ، وجــدد فــي الــسنة التالیــة ،م ١٣٦٧ /هـــ٧٦٨ ســنة المغــرب

توحــد سیاســـة عمــق الثقــة بــین الطـــرفین الــذي بــرز بهــذا مــا یــدل علـــى  . ٢قــشتالة متــى شــاء ذلـــك
 فبموجـب هـذا التفـویض تـسلمت غرناطـة إدارة الـسیاسة الخارجیـة للمغـرب إزاء ،الطرفین الخارجیة 
  . ٣ الممالك اإلسبانیة

وقــد حفــظ لنــا ابــن الخطیــب  ، لطــرفینتكثفــت المراســالت كوســیلة دبلوماســیة للتواصــل بــین ا       
 ،ت مــضامینها متعــددة األغــراض  كانــ، طان عبــد العزیــزل عهــد الــسإلــى فــاس رســائل نــصریةدة عـ
 بعـــضها  و،  شـــكر علـــى هـــدایا وصـــلت مـــن فـــاسوأ ، ًردا علـــى مراســـالت مرینیـــةكـــان بعـــضها ف

و فـتح المـدن الثـائرة  ،  لسلطان فاس باالنتصارات الداخلیة علـى المتمـردین  تهنئة غرناطیةاآلخر
 یتعلق في نقل أخبار تحركات الجیش الغرنـاطي فـي أراضـي قـشتالة  اآلخروبعضها  ، ٤ كمراكش

  المساعدات والنجـدات لجبـل الفـتح رسال المرینیینإ و قسم منها یصرح بضرورة ، ٥ومعاركه هناك

                                                
   .  ١٢٨ – ١٢٥ ص ، ٢ ج،نفح الطیب :  المقري :  رسائل الشفاعة تلك انظر -  ١
٤٦ -  ٢ .                                                                           Los Documentos. N  :  Linaris         

   . ١٩٧ ص ،بنو مرین في االتفاقیات بین غرناطة و أراغون : أریباس     
   . ) ١٤( رقم  ملحق :  ظر نص التفویض ان    
  رد ابن أخیه الفضل بن أبي سالم و عامر بن ـمان أبو فارس عبد العزیز بقمع تـ یبدو أن انشغال السلط-  ٣

  رناطـة إدارة الشؤون السیاسیة جعله  یمنح غ، وتركیزه على استقرار الداخل ،محمد في والیة مراكش     
   ما یتیح للمغرب ،للجمیع وعقد صلح معها یضمن السالم والهدنة وحریة التجارة  ، الممالك اإلسبانیة     مع
  .له الداخلیة نشغال بمشاك   اال

   . ٨٦ ص ، ٤ ج،الغرب : عزاوي  . ٤٣١ – ٤٢٨ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون .           انظر
  . ٤٢٣ – ٤١٨ ص ، .  ٣١٦ – ٣٠٤ ص ، ١٧٠ – ١٦٠  ص ، ١ ج،ریحانة :  ابن الخطیب -  ٤
   . ١٧٨ ١٧٠ ص ، ١٥٩ – ١٥٢ ص ، ١ ج، المصدر نفسه  -  ٥
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 البابویة لغزو مملكة دعمو مع الفرنسیین  شاع تحالف االسبان ًاصة عندما خ ؛مملكة غرناطة ول
   .١غرناطة 
ه بقمــع انــشغال كانــت بطیئـة بــسبب ، لتلــك المطالــب یبـدو أن اســتجابة الــسلطان عبــد العزیـز       

  ،وجهـت غرناطــة لطلـب الـدعم المــادي والعـسكري مـن دولــة بنـي زیـان بتلمــسان  فت، ثـورات داخلیـة
ً و اعتبــرت ذلــك تــدخال زیانیــا باألنــدلس،ضب الــسلطات المرینیــة مــا أغــم ً التــي اعتبروهــا امتــدادا ـــ ً

  مـــن مراســـالت الـــسلطاتبتـــذمره ،غرناطـــة  بعـــث الـــسلطان المرینـــي إلـــى  وـلنفـــوذهم التـــاریخي 
ً فأرسـلت غرناطـة كتابـا خطـه الـوزیر ابـن الخطیـب یبـرر ،النصریة لتلمسان وقبولها الدعم الزیاني 

ونحن في هذا القطر نأكـل البقـل (( :  و خطورة الوضع بغرناطة، بقلة المدد المریني ًمنوها ، ذلك
ــة ، ــي الجهــاد ... ..ونتحمــل النقــل وال ننظــر مــن نقلــه ...  و ال نــسأل عــن المبقل فمــصرفه ف

    .٢ )) والصدقة
خـــضراء  للتنـــسیق حـــول تحریـــر الجزیـــرة ال، بـــین الطـــرفین ًضـــروریا دبلوماســـي التـــصالاالوكـــان  

االسـتنفار العـام حالـة تعلمهـم  ، فقد وصلت المراسالت النصریة إلى فاس ،المحتلة من القشتالیین 
و  ، ٣ بقـــشتالة بـــین الملــك بیـــدرو و أخوتـــه ةة نـــشوب الحـــرب األهلیــل مــستغ، فــي مملكـــة غرناطـــة

حــل اسـتدعاء األســاطیل المنــصورة مــن م  (( :طلـب مــن المـرینیین اســتنفار أسـاطیلهم و جیوشــهمت
ونعلمكــم أن أولیــاء الملــة قــد تــذمرت مــن . .كثار مــن عــدد حركاتهــا واقتنائهــا  واالســت،إنــشائها 

وصلت بعثة ف ، إجراء مباحثات مشتركةهذا ما استلزم   ٤)) وحكمائها شمرت إلزالة دائها ،عدوها
 خطــة علــى ،بــین الجــانبین ّ وتــم التفــاهم ، لتقیــیم الموقــف المرینــي غرناطــةعبــد العزیــز الــسلطان 

 دون ،  علـى أن یـدعم المغـرب هـذه العملیـة باألسـطول و األمـوال،الخـضراء الزحف نحو الجزیرة 
المنقطـع األندلـسیة  الـدعم المغربـي العـسكري و المـادي للعـدوة  وبـذلك عـاد، ٥تدخل عـسكري بـري 

  . أبي عنان  السلطانمنذ عهد
                                                

ــالخامس فــي هذه الفترة یقوم بعدةمحمد ان السطان النصري ـ ك-  ١   هزم و ،ي أراضي قشتالة  عملیات عسكریة فـ
و كان ابن .  وغیرها  ، و أبدة ، و حصن أشیر ، و جیان ، الجیش القشتالي في عدة مدن  كطلبیرة    

  الخطیب
   أو ، لتلقي الدعم منه ویهكتن.  بتفاصیل تلك المعارك إلى السلطان المریني ًحریصا على احاطة البالط بفاس    
  . عن مدى تبعیة غرناطة للدولة المرینیة ً تعبیرا    

   . ٨٨ - ٨٢ ص ، ٢ ج،اإلحاطة  . ٣٨٧  – ٣٧٥ ص ، ١ ج،ریحانة : ابن الخطیب . انظر         
  .٤٤٣ – ٤٤٠ ص ،  في تاریخ المغربدراسات: العبادي     

  . ١٦٤ – ١٦٠ ص ، ١ ج، ریحانة -  ٢
  . ٧٧ - ٧٦ ص،عالقة مملكة بني األحمر : یجري  التو-  ٣
  . ٣٧٤ - ٣٧٢ ص ، ١ ج،ریحانة :  ابن الخطیب -  ٤
   . ٩١ ص ،الحیاة  الحربیة : البارودي   .٥٧ – ٥٦ ص ، ٤ ج،االستقصا :  السالوي -  ٥
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لجزیــرة الخــضراء یق لــدعم حــصار اوصــلت األســاطیل المرینیــة للمــض  ،ًتنفیــذا لالتفــاق المــذكور  
ّ وتـم فـتح ،ًیحاصرها بجیشه برا الغني باهللا محمد الخامس السلطان  و في نفس الوقت كان ،ًبحرا 

 ،الــسلطات المغربیــة  موافقــةأصــبحت تحــت نفــوذ غرناطــة بو  ، ١م ١٣٦٩/ هـــ٧٧٠المدینــة ســنة 
   .٢ضمن الثغر المرینيتقع ً جغرافیا رغم كونها

عبــدالرحمن ( ســیة المـشتركة لتــسویة حـول وضــع مـشیخة الغــزاة  و مـصیر شــیخهاتوصـلت الدبلوما
مــع بعــض  بمــؤامرة انقالبیــة علــى الــسلطان عبــد العزیــز  ًالــذي كــان ضــالعا) المرینــي بــن یفلوســن 

 ،السلطان الغني باهللا بعزل شیخ الغزاة المریني وحبـسه  و تم التفاهم مع ،األمراء بالبالط المریني 
 ،األمــر انتهــز الـسلطان النـصري هـذا  وقـد ، عنـد رغبـة الــسلطان عبـد العزیـز المرینـيً نـزوالو ذلـك
لكـــسب  و ،ً ســـواء بغرناطــة أو فـــاس ًتخلـــصا مــن أي منافـــسةمًب نهائیـــا  لغـــاء هـــذا المنــصوقــام بإ
   . ٣  من جهة أخرىلسلطان المریني ارضى
 و تكثفـت الـسفارات بینهمـا ، على هذا النحو الطیب من التواصـل و التعـاونالعالقات ظلت       

و قــد وافــق  ، م ١٣٧١/ هـــ٧٧٣ســنة فــي قــضیة لجــوء الــوزیر ابــن الخطیــب إلــى الدولــة المرینیــة 
وصـل ابـن   و،٤ منحـه اللجـوء الـسیاسي بفـاساسـتقبال ابـن الخطیـب و  ىعلـالسلطان عبد العزیـز 

ـــذي بـــ،الخطیـــب إلـــى تلمـــسان حیـــث كـــان یقـــیم الـــسلطان عبـــدالعزیز والتقـــى بـــه  ـــه  وال دوره رحـــب ب
                                                

   . ٩١  – ٩٠ ص ، ٢ ج،اإلحاطة : ابن الخطیب  . ٤٣٤ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ١
ـــــــــ  وكـ،تحریر الجزیرة الخضراء  بعد ،مجاهد  لطان محمد الخامس كملك قوي و ظهر الس-  ٢    قبل ذلك   ان ــ

  وأخیه انریك الذي طلب مساعدة) القاسي (  انتهز فرصة الحرب األهلیة بقشتالة بین الملك بیدرو األول    
   وحقق عدة ،جیان و أطبیرة   على فاستغل السلطان النصري ذلك و شن عدة هجمات ناجحة ،غرناطة     
  ان النصري ــعزز موقف السلط ما. ر قرطبة التي كادت أن تسقط بیده انتصارات كبیرة بالقرب من أسوا    
ًسالمیا معروفا فًـیما إ وبدا زع،ًإقلیمیا      ــ ال یمكن ألح،الشرق والغرب ـي ً ـــــــ ــ ـــــ ــــــ ـــ      وقد ،د  تجاوزه أو معاداته ـــ
   في . نفوذه  وجعلها تحت  ،  الجزیرة الخضراء  بعد  فتحها ـك  فعهد إلیه إدارةأدرك السلطان المریني ذل    
  .الت على مملكة  تلمسان المجاورة  تمردات داخلیة وبشن حم ُالوقت الذي كان هو مشغوال بقمع     

   . ٤٤٧ – ٤٤٦ ص ،دراسات  : العبادي . ٨٤ ، ٤٧ ص ، ٢ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب .        انظر 
   ،الجهاد المغربي في األندلس : أحمد عزاوي  . ٢٢٥ ص ، ٤ج . ٥٠٢ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٣

   . ٩٥ ص ، ٢٠٠٨ ، ٨٥ عدد، الرباط ،    المناهل 
  وزیر حیث نقم ضده كل من ال، بأنه سئم الحیاة السیاسیة في بالط غرناطة، كان سبب فرار ابن الخطیب -  ٤

   فأغروا السلطان ، بغرناطة ه بالسلطةدهما استبدااضي أبو الحسن النباهي اللــذان ساءابن زمرك و الق     
  ة بنفسه ومــهد لخطة     فقرر الفرار والنجا،ك الخصومة لن الخطیب بتــ و أحس اب،باهللا  ضده      الغني 

  و كان ابن الخطیب قد ربط عجلة  ،ختار المغرب وفاس  وا، بحجة زیارة الثغور الجنوبیة  ً     المغادرة سرا
  بو فارس المریني لتعزیز الثقة ا رأینا إلى السلطان أـأخبارها كمًة بفاس فكان دائما یبعث بتفاصیل غرناط    

  . ً تحسبا لهذه اللحظة  عالقات خاصة بینه وبین البالط المرینينشاء وإل،    بینهم 
  . ٢٣٢ ص ،تاریخ المغرب : الحریري  . ٥٨ ص ، ٤ ج، االستقصا : وي السال. انظر              
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سفارة برئاسـة الـوزیر أبـو یحیـى  وعلى الفور أرسل ،و جعله من حاشیته المقربة  ،واحتفى بقدومه 
وكانت غرناطة فـي وضـع ال یـسمح لهـا   ، للمجيء بعائلة الوزیر الفار إلى غرناطة بن أبي مدین

 للمغـرب األوسـطخاصة بعد انتعاش القوة المرینیـة بفـتح تلمـسان وضـمها  ،بتخریب عالقتها بفاس 
إلــى فــاس علــى  الــسفیر بأهــل ابــن الخطیــب جــاء و  ،المرینیــة بمــسعاها ً وفعــال  نجحــت الــسفارة ،

    .١أحسن حال
لم تمر شهور حتى تحركت الدبلوماسیة النصریة نحـو فـاس بهـدف المطالبـة  بتـسلیم ابـن الخطیـب 

لـسلطان ل س عـن إغرائـه بسبب ما وصل إلى السلطان محمـد الخـام،وانهاء لجوئه السیاسي بفاس 
 وألجــل ذلــك ، والــتخلص مــن حكــم بنــي األحمــر غرناطــة عبــدالعزیز بفــتح األنــدلس وضــم مملكــة 

 تـسلیم ابــن الخطیــب  ؛تطلــب ، فـاسإلــى محملـة بالهــدایا الثمینـة  ســفارة ت الــسلطات النـصریةأرسـل
لحـاد  یـدل علـى اإلًا نـسبوه البـن الخطیـب  كالمكمته بتهمة الزندقة بعد أن أسمعوا السلطانأو محا

هـال انتقمـتم منـه وهـو ((   :ّ السلطان المریني رفض كل هـذه المطالـب و رد علـیهمّ لكن،والزندقة 
 )) أما أنا فال یخلص له بذلك أحـد مـا كـان فـي جـواري ، و أنتم عالمون بما كان علیه ،عندكم 

 حتـى بعـد  اسـتمرت، وعاشـت فتـرة أزمـة حقیقیـة ،بـسبب ذلـك  وساءت العالقات بین الطرفین  ، ٢
فقـد ابـن الخطیـب حامیـه وناصـره الـذي بوفاتـه ؛ م و١٣٧٢/ هــ٧٧٤وفاة الـسلطان عبـدالعزیز سـنة 

   .األهم
 بكـر أبـي و أرسـل للـوزیر ، فـاس إزاءتحریك الدبلوماسیة النصریة ل السلطان الغني باهللا عاد      

ً طالبـا تـسلیم ابـن ،راسـالت  عـدة سـفارات و م، بفـاسبن غازي بن الكاس المستولي علـى الـسلطة 
ــب  ــات جیــــدة بـــابن الخطیـــب ،الخطیـ ــه عالقـ ــي الــــذي كانـــت تربطـ تلــــك رفـــض  لكـــن الـــوزیر المرینـ
 و بفــشل الجهــود الــسلمیة بحــل  ،٣ المتوالیــة إلیــه الــسلطان محمــد الخــامسهــدایا  و رد ،المطالــب 

ي دعــم غرناطــة ـ فــات الطــرفین لعــداء تجلــىـن العاصــمتین انقلبــت عالقـــهــذه المعــضلة القائمــة بیــ
  . ٤للثوار و المطالبین بالعرش المریني 

                                                
   مجلة ،ابن الخطیب المؤرخ و الوزیر :  محمد كمال شبانة  .  ٤٤٥ ص ، ٧ ج،العبر : ابن خلدون  - ١

   .  ٩١- ٩٠ ص ، ١٩٦٦  ، ٨ العدد ، الرباط ، وزارة األوقاف ،      دعوة الحق
  . ٤٤٩ ص  ،دراسات : العبادي   . ٤٤٨ -٤٤٥ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون - ٢
    .٤٤٨ ص ، ٧ ج ،العبر : ابن خلدون  -  ٣
   لیتسنى له،ً نصب الوزیر ابن غازي الطفل محمد السعید بن السلطان عبد العزیز سلطانا على فاس   - ٤

  ً وانتصارا من ،صیبه    و صوابیة تن، و قد كثر الكالم عن شرعیة هذا الطفل ،    االستبداد بأمور الحكم  
  أعمال األعالم فیمن (ً وردا لجمیله معه صنف كتاب ،    الوزیر لسان الدین ابن الخطیب للوزیر ابن غازي 

  ًتأییدا لتصرف الوزیر المذكور و محاولة الضفاء شرعیة تاریخیة   )     بویع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم 
   ، ٢ ط، دارالمكشوف ، تحقیق لیفي بروفنسال،أعمال األعالم . انظر . سعید     على حكم السلطان الصغیر محمد ال

   . ٤٤٨ ص ، ٧ ج ،العبر : ابن خلدون  .  ٣٢١ – ٣٢٠ ص، القسم  الثاني ، ١٩٥٦ ،بیروت     



 ١٥٤

انقطاع التواصل بین العاصـمتین  الفشل الدبلوماسي لحل قضیة ابن الخطیب كان من نتائج       
طالق شــیخ الغــزاة الغني بــاهللا بــإالنـصریقــام الــسلطان ف  ، و خلـق حالــة مــن العــداء بـین البالطــین ،

 وتمــادى ،  أغــراه بالتــشغیب علــى الــسلطات بفــاس و، )وســن فلبــن أبــي ی عبــد الــرحمن( الــسابق 
 و بدأ یخطط لترتیب ،السلطان النصري بمعاداته للمرینیین فاحتل عدة حصون في الثغر المریني 

ابــن عـم الــوزیر ) محمـد بــن عثمـان بــن الكـاس (  فاتــصل مـع حــاكم سـبتة ،أمـور الحكـم فــي فـاس 
 أبـو العبـاس أحمـد وهـو ،راء المرینیین المحتجـزین بطنجـة األمأحد  وأغراه بتسریح ،المستبد بفاس 
مـع األمیـر عبـد الـرحمن بـن یفلوسـن صـنیعة غرناطـة لتـولي الـسلطة هنـاك  ،المریني بن أبي سالم 

 ، وكان السفیر بینهم المتـولي لتلـك المفاوضـات الكاتـب الـسبتي أحمـد المرغنـي  ،والثائر بالمغرب 
أي ( یجعلــه  أن طان النـصريل الـسهـد  لـهع وت ،ة العمـل ول خطــحـ قـد توصـلت األطـراف لتفـاهمو

ًوزیرا مستبدا علیه ) حاكم سبتة   تـسلیمه كـل المحجـور :ثالثة مطالب  مقابل ذلك م واشترط علیه،ً
ابـن الخطیـب الـوزیر  و تـسلیم ،  المرشحین للرئاسة بغرناطـة بني األحمر بالمغرب أمراءعلیهم من

ّ وفعال أمد،١م جبل الفتح  له عن حكتنازلوا و أن ی،الفار   السلطان النصري حاكم سبتة و األمیـر ً
 تـسلم الـسلطنة فـي  بمساعدة األمیر عبد الرحمن بن یفلوسن أبي العباس بالمال والجند واستطاعوا

   . ٢ فاس
 تواصـــل ،ًكـــان مـــن الطبیعـــي أن یتبـــع ذلـــك التغیـــر فـــي الـــسلطة المرینیـــة المـــدعوم غرناطیـــا       

 الــشاعر  ســفارة نــصریة برئاســةلــى الفــورفوصــلت ع ،بــین المتحــالفین الــسابقین مكثــف دبلوماســي 
هنئـة الـسلطان أبــو العبـاس المرینــي  وفـي أجنــدتها عـدة قـضایا ؛ منهــا تَزمـرك َ المـشهور الـوزیر ابــن

 و عاینـت تـسلیم الـسلطان ،التفاق المسبق بینهمـا ا اإلشراف على تنفیذو  ، ة وتقدم الهدایانبالسلط
ًبـذلت الدبلوماسـیة النـصریة جهـودا وفیـرة ثـم .  ٣  قاعدة جبل الفتح للسلطات الغرناطیةاس العبأبي
 أبــي العبـــاس واألمیــر عبــد الـــرحمن بــن أبــي یفلـــوس المــستولي علـــى  الــسلطانتمــام الــصلح بـــینإل

ومـن منطلـق حـرص الـسلطات الغرناطیـة علـى اسـتقرار المغـرب  ، والمتمرد بجنوب المغربمراكش
تحركــت  ، لغرناطــة  اســتراتیجیة لمــا یمثلــه ذلــك مــن مــصلحة، تماســكها المرینیــة و و وحــدة الدولــة

 الــصلح والتفــاهم بــین الــسلطان و عملیــة تمــت برعایتهــا و ،الدبلوماســیة النــصریة علــى خــط فــاس 
ً ولكن ذلك لـم یـدم طـویال ،٤ حكم والیة مراكش والجنوب  األخیر عبدالرحمن على أن یتولىاألمیر

                                                
  . ٤٤٩ ص ، ٧ ج،العبر  . ٢٢١ – ٢٢٠ ص ،التعریف :   ابن خلدون -  ١
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   أرسل السلطان النصري الغني باهللا مبعوثه الخاص الوزیر أبو القاسم  الحكیم الرندي التمام الصح بین-  ٤

     جزهم كرهائنألمیر عبد الرحمن وتحى أن تأخذ السلطة المركزیة بفاس أوالد اــ    السلطان و األمیر عل
  . ٤٦٠ ص ، ٧ ج،العبر : ابن خلدون :  انظر . ًانا  لعدم تمرد األمیر ثانیة ضم    



 ١٥٥

 /هــــ٧٨٤ ســـنة  مـــراكش وتملكهـــا بمـــساعدة فرقـــة عـــسكریة غرناطیـــة المرینـــينحتـــى غـــزى الـــسلطا
  . ١م ١٣٨٢
ًصــار الــسلطان النــصري متحكمــا بــشؤون المغــرب اتحــدت الــسیاسیة المغربیــة والغرناطیــة و        

واســتحكمت  ((:حـسب ابــن خلـدون  وصــاحب النفـوذ القـوي هنــاك  ،وتنـصیب الـسالطین فــي فـاس 
 وجعلوا إلیه المرجع في نقضهم ، و تأكدت المداخلة ،طان ابن األحمر المودة بینهم وبین السل

ــي إی،هم بــرامو إ ــاء المرشــحین ف ــان األبن ــه لمك  الــذین یمكنــه اســتخدامهم للــضغط علــى ،٢ )) الت
  .عارض موقفه المغرب و على أي سلطان ی

المرینیــة   قــبض الــسلطات  فــي مــسألة، ائــق تعتــرض طریقهــالــم تجــد الدبلوماســیة النــصریة أي عو
ـــا حـــاول ابـــن الخطیـــب االســـتغاثة ، ٣حـــسب اتفـــاقهم المـــسبق ـ علـــى ابـــن الخطیـــب بفـــاس  ً وعبث

التأثیر الغرناطي على البالط المریني  وظهر ، ٤ بأصدقائه كابن خلدون لتخلیصه من هذه المحنة
 و  بغرناطـةالخطیـبجاءت سفارة غرناطیـة برئاسـة الـوزیر ابـن زمـرك خـصم ابـن  عندما ،ًواضحا 

ة ل وفي محاكمة صوریة بحضور كبار رجال الدو،بالزندقة  التهم الجاهزة له ً حاملة، خلفه بالوزارة
     .٥م١٣٧٥/ هـ٧٧٦ علیه بالقتل كم ُح و ،فتاوى متعصبة بحقه صدار إّ  تم ،والمستشارین 

لكـن الدبلوماسـیة النــصریة لـم تـستطع الــتحكم بـسیاسة فـاس الخارجیــة وعالقاتهـا مـع المغــرب       
 جهــود الوســاطة التــي بــذلتها ، المرینــيأبــو العبــاس أحمــد   فقــد رفــض الــسلطان،األوســط خاصــة 
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  . ٣١٠ – ٣٠٩ ص ، ١٩٩٠ ، جامعة القاهرة ،    الشرق 
ـــــل  ، بقصد االستقرار بغرناطة ،م  ١٣٧٥/ هـ٧٧٦ رحل إلـــى األندلس سنة  قد كان ابن خلدون-  ٤ ـــــــــ ـــــ ـــــــــ   كن ـــــ

    بأنه یحاول تشجیع ملك غرناطة لصالح خصمه وابن م ابن خلدون أحمد اته العباس    السلطان المریني أبي
ـــــــــــــان ابن خلدون یرتبط معه بعـــ حیث ك،مراكش  عمه عبد الرحمن أمیر       خاطبف ،القات وصالت جیدة ـ
ــــــــــــ لكن ت،فاس فأبى سلطان غرناطة إلى یبعثوا بابن خلدون  السلطان ابن األحمر بذلك و طلب أن     ــــ ــ ــ ـ    م ــ

   ،بعث ابن  خلدون لبالط فاس بشفاعته بابن الخطیب  هناكمن   و،علـــى استبعاده إلى تلمسان االتفاق     
    ،عریف زعیم قبیلة سوید العربیة  و  ونزمار بن ،ماساي  معارفه بالبالط كالوزیر ابن  وعول بذلك على    

  .  بمحبسھ  ّتم  قتلھ  و،طیب ح السعایة  بتخلیص ابن الخفلم تنج    
    مكتبة  ،ابن خلدون في رحلته :  خالد عزب  . ٢٢٧  -٢٢٦ ص ،التعریف :             انظر ابن خلدون 

  .٥٦ ص ، ٢٠٠٦ ،اإلسكندریة     
  ،علمیة ـ دار الكتب ال،  تحقیق محمد عبد المعین خان ،إنباء الغمر بأبناء العمر :  ابن حجر العسقالني -  ٥

  ،ابن الخطیب : كمال شبانة  . ١١١ ص ، ٥ ج،نفح الطیب : المقري  . ١٣٢ ص ، ١ ج، ٢ ط،   بیروت 
   . ٩٣- ٩٢   ص 



 ١٥٦

 علـــى إثـــر زحـــف الـــسلطان ، إلقـــرار الـــصلح والـــسالم بـــین فـــاس وتلمـــسان ،الدبلوماســـیة النـــصریة 
میر عبدالرحمن والـي مـراكش المتمـرد علـى  بسبب دعم تلمسان لأل،مغرب األوسط المریني نحو ال

الـسلطان النـصري حلیفـه  اسـتنجد الـسلطان الزیـاني أبـو حمـو موسـى  ب عندماو ،السلطة المركزیة 
  تلمـساناحـتاللعـن ثنیه لأبو العباس المریني  دبلوماسیته بالتواصل مع  األخیر كلف،هللا الغني با

ــه بفــاس ًمعــوال علــ ،  لكــن الــسلطان المرینــي رفــض ،ى فــضله علــى الــسلطان المرینــي و قــوة تدخل
تحمـل رسـالة  سفارة السلطان أبو العباس بعث  ومن هناك، ملكتهمالعودة ودخل تلمسان وضمها ل

ـــذار  ــاهللا اعت ـــي بـ ـــى الـــسلطان الغن ــدم إل ـــه إعـــن عـ ـــة تلبیـــة رغبت ـــین  ،مكانی لخـــصوصیة العالقـــات ب
ًعتبر ذلك عمال سیادیا فا، و العداوة المتأصلة بینها نالمرینیین و الزیانیی ً ١.    

ًاعتبــر الــسلطان النــصري ذلــك تمــردا علــى توجیهاتــه وخروجــا عــن مواالتــه هــذا االعتــذاررغــم   ً  ، 
ً له وزیرا مقیما بغرناطـة  هـو واختار) موسى بن أبي عنان ( میر  سراح األفقام بإطالق مـسعود ( ً

 وفـــي ، لطلـــب الـــسلطة نحـــو فـــاس  برفقـــة قـــوة عـــسكریة غرناطیـــةوســـرحهم )بـــن رحـــو بـــن ماســـاي 
ـــة  ــسلطات الغرناطی ـــة ســـبتة وســـلموها إلدارة الـ ـــر موســـى فـــاس ،الطریـــق تملكـــوا مدین  ودخـــل األمی

   وقــبض علــى الــسلطان أبــو العبــاس أحمــد وبعثــه إلــى غرناطــة ـ حــسب اتفاقــه م١٣٨٥/هـــ٧٨٦
   . ٢المسبق مع السلطان الغني باهللا 

خل الــسلطات النــصریة بتعیــین د الدبلوماســیة مــع أحــداث االنقالبــات و تــبعــد ذلــك خلتتــدا        
ًمحركـــا ألحـــداث الـــبالط و   المتبادلـــة بـــین العاصـــمتین وأصـــبحت الـــسفارات، بنـــي مـــرینســـالطین 

ة حركـ فبمجـرد نجـاح ،  و وسیلة لترتیب السلطان الغني باهللا أمور الحكم بفاس،دسائسه في فاس 
جـــاءت ســـفارة غرناطیــة إلـــى فـــاس برئاســـة الــوزیر ابـــن زمـــرك لتهنئـــة الـــسلطان  ،الــسلطان موســـى 

 و تحـدد اتجـاه الـسیاسة المرینیـة و توجهاتهـا ، و بالتأكید لترسم له خـط العمـل المـستقبلیة ،موسى 
مــي لتعزیــز  و أجــاب الــسلطان موســى علیهــا بــسفارة الكاتــب محمــد بــن محمــد بــن أبــي عمــر التمی،

لكـن الــسلطان موسـى لـم یــستقر  ، ٣ مـع الــسلطان النـصري ضــاع الـسیاسیة العالقـات وتنـسیق األو
  عنـدما شـعر برغبـة م١٣٨٧/ هــ٧٨٨ًطویال في ملكه حیث تخلـص منـه الـوزیر ابـن ماسـاي سـنة 

 وعلـــى الفـــور أرســل الـــوزیر المـــستبد إلـــى ،الــسلطان موســـى بالقـــضاء علیــه فعاجلـــه وتخلـــص منــه 
محمـــد بـــن أبـــي الفـــضل بـــن أبـــي  (  الـــصغیرال األمیـــرالـــسلطان النـــصري الغنـــي بـــاهللا یطلـــب إرســـ

ـــالواثق بـــاهللا ) الحـــسن المرینـــي  ــتبداد ((حیـــث رآه  ،والملقـــب ب ـــالحجر واالسـ ــق ب  فأرســـله ، ٤)) ألیـ
  .فرقة عسكریة تسانده حتى وصل فاس  السلطان النصري برفقته
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 ١٥٧

 باعتقــال الفرقــة حیــث قــام الــوزیر المــستبد ابــن ماســاي ً لكــن العالقــات مــع غرناطــة تــوترت مبكــرا 
 إلــى حـین یلبــي الـسلطان النــصري مطلبـه بــرد ،الغرناطیـة المرافقـة للــسلطان الجدیـد وحجزهــا عنـده 

 بإرسـال رینـيوزیر الم بادر الـ،رفض السلطان النصري ذلك  و أمام  ،مدینة سبتة للدولة المرینیة 
لتنـصیب ســلطان  للتـدخل عـادف ،لــم یقـف الغنـي بـاهللا مكتـوف األیــدي و ،١ بـالقوة فرقـة احتلـت سـبتة

ـــد  ــوع  ،بفـــاس جدی ــسلطان المرینـــي المخلـ ــ( فأرســـل الـ ــاس أحمـــد أبـ  ة غرناطیـــوزوده بفرقـــة) و العبـ
 ـ حیـث حـاول الـوزیر دعـم نهـاء تـآمره ٕبداد الوزیر ابن ماساي واالسترجاع سبتة والقضاء على است

یـة ضـد الغنـي بـاهللا ـ و بعض األمراء مـن بنـي األحمـر باتفـاق مـع ملـك قـشتالة لتـدبیر عملیـة انقالب
 ثـم تـابع مـع ،ًسبتة تنازل عنها رسمیا للـسلطان النـصري أبو العباس فور دخول السلطان المخلوع 

   . ٢م١٣٨٧/ هـ٧٨٩ سنة  من جدیدالجیش الغرناطي فدخل فاس وتسلم السلطة
ًهكـذا أصـبح الـسلطان النـصري الغنــي بـاهللا محمـد الخـامس متحكمـا فــي شـؤون المغـرب فیـولي مــن 

ــه والیــــة أندلــــسیة  و،یـــشاء ویعــــزل مــــن یـــشاء  ــبح المغــــرب كأنـ ــدون  حـــسب تعبیــــر ،أصــ و ابــــن خلــ
تستخدمهم وقت الحاجـة  حتى  و عرفنا لماذا تحتفظ غرناطة باألمراء المرینیین لدیها ؟ ،٣السالوي

 وقـد نفـذ ، و تحتفظ بهم كورقة ضغط على السلطات بفاس متـى تعاكـست سیاسـتها مـع غرناطـة ،
ــة الـــسلطان ال ــذه الـــسیاسة بدقـ ــا ،نـــصري هـ  ولهـــذا كانـــت ســـلطات فـــاس تحـــاول تلبیـــة مایـــشاء منهـ

  .   السلطان النصري
ـــرة          ــد الثانیـــة حكـــم وفـــي فت مـــع الدبلوماســـیة  كانـــت العالقـــات ،الـــسلطان أبـــو العبـــاس أحمـ
  مـع الـسلطان الغنـياسـتمرار التواصـلًعمـل أبـو العبـاس جاهـدا علـى فقد  ، قویة و مكثفةغرناطة 

علــى حكومــة المغــرب و األمــراء المــرینیین عنــده ـ األهــم وـ الالعــب المــؤثر محمــد الخــامس بــاهللا 
 ،  إلـــى فـــاسكـــسفیر ًفتبـــادل معـــه الـــسفارات والهـــدایا وكثیـــرا مـــا جـــاء الـــوزیر الغرنـــاطي ابـــن زمـــرك

حمـد  واستمرت العالقات طیبة حتى وفاة السلطان الغنـي بـاهللا ملترتیب األمور السیاسیة المشتركة 
    .٤  م١٣٩١/ هـ٧٩٣الخامس سنة 

ًفتـــورا ملحوظـــا بعـــد ذلـــك شـــهدت العالقـــات           مـــا ،ً و ضـــعف التواصـــل الدبلوماســـي كثیـــرا ،ً
 حیـــث انقلبـــت ،  اتـــسمت بالـــصراع بـــین البالطـــینة فـــي عالقـــات الطـــرفینیـــدترتـــب علیـــه حالـــة جد

  ، التحكم بسالطین غرناطة وصارت فاس تحاولبعد وفاة السلطان القوي محمد الخامس المعادلة 
  بـــامتالك المرینـــي أبــو العبـــاسرغـــب  ، الثـــانيخلفـــه بــالحكم ابنـــه أبـــو الحجـــاج یوســف ففــي عهـــد 
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 ١٥٨

 وتــشیر روایــة عنــد ، خاصــة بعــد أن ضــم المغــرب األوســط لحكمــه ،غرناطــة ومــد ســلطانه إلیهــا 
ــع بملـــك األنـــدلس  ؛الـــسالوي ــاس طمـ ـــو العبـ ـــسم،ّ أن الـــسلطان أب  للـــسلطان ّ فأرســـل مـــن وضـــع ال

 ولكـن الـسلطان ، م١٣٩٢/ هــ٧٩٤ذلـك سـنة النصري أبو الحجاج یوسف الثـاني فمـات علـى إثـر 
ــیئا  ـــــك شـــ ـــستفد مـــــن ذل ــم یــ ـــاس لـــ ـــــو العبــ ــي أب ــــة إ –ًالمرینـــ ــــحت الروایـ ـــوفي -ن صـ ـــــث تــ  ســـــنة حی

   . ١ ولم یحقق حلمه التوسعي باألندلسم ١٣٩٤/هـ٧٩٦
 -٨٠٠(  ســـعید عثمـــان الثـــانيعهـــد أبـــيفـــي كـــان آخـــر تنـــسیق دبلوماســـي بـــین الطـــرفین         

أثمــر  ، و أبــي عبــد اهللا محمــد بــن أبــي الحجــاج یوســف النــصري  ) م١٨٢١ -١٣٩٨/   هـــ٨٢٣
م علــى إثــر انقــضاء مــدة الــسالم بـــین ١٤٠٥/ هـــ٨٠٨عــن اتفــاق تحــرك مــشترك فــي البحــر ســنة 

حــالف اســباني  لكــن تحركــات المــسلمین قوبلــت بت،تجــدد الحــروب بیــنهم   الغرنــاطیین و قــشتالة و
  . ٢  تلكبرتغالي كبیر فلم تفلح عملیاتهم

ــد هـــذا التـــاریخ ذروةدخلـــت الد        ــة المرینیـــة بعـ  حیـــث عـــاد ، مراحـــل االنحطـــاط والـــضعف ولـ
واجهـت   و، و أصیبت الدولة بحالة ضعف سیاسي و اقتصادي كبیـر ،استبداد الوزراء والحجاب 

 فاحتــل البرتغــالیین ســبتة ،لــم تــستطع مجابهتهــا ، اســتهدفت المــدن الــساحلیةعملیــات غــزو خارجیــة
 ثــم ،٣ وانتقــل الــصراع االســباني المغربــي إلــى األرض و المیــاه المغربیــة ، م١٤١٥/ هـــ٨١٨ســنة 

 واشـتعلتانشغلت كذلك مملكة غرناطة بمشاكلها الداخلیة و مجابهة حروب االسترداد التي عادت 
ــة لمواجهتهـــا منفـــردة،جـــذوتها ـــین المغـــرب  وف .٤  واضـــطرت غرناطـ تـــرت العالقـــات الدبلوماســـیة ب

مملكة  ما كان له أكبر األثر في ضعف ،ا وانعدم العون المغربي لغرناطة وغرناطة وقلت فاعلیته
 مـا أدى إلـى سـقوط الـدولتین فـي ، من جانب القوى االسـبانیة  علیها المستمرالضغط و ،غرناطة 
    .٥النهایة 
 تمثلت فـي ،ـ هذه الفترة ـ  عالقات المغرب مع غرناطة  في السیاسیةبعض الحوادثجلت ُس      

تــدخل المغــرب فــي عهــد الــسلطان أبــو ســعید عثمــان الثــاني لمــساندة ثــورة ســكان جبــل الفــتح علــى 
 حیـث ،) م ١٤١٧ – ١٤٠٨/ هــ٨٢٠ -٨١٠( السلطات الغرناطیة عهد سلطانها یوسف الثالـث 

 و ،حكـام بغرناطـة لأدركـوا ضـعف اح ألنهـم ك السلطات المرینیة لجبل الفـتلطلب السكان هناك تم
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 ١٥٩

عث السلطان المریني إلیهم أخاه عبداهللا المعـروف ب ف، المغرب أقدر على حمایتهم من اإلسبان ّأن
 فأســرع الـــسلطان ، ودعمــه بفرقـــة مــن الجــیش لتملـــك الثغــر م١٤١١/هـــ٨١٣ســـنة ) ســیدي عبــو( 

 واســـتطاع الغرنـــاطیون هزیمـــة ،بـــل النـــصري بإرســـال المـــدد العـــسكري إلـــى الحامیـــة النـــصریة بالج
 فأكرمـه الـسلطان ، واقتیـاده إلـى غرناطـة ، و أسـر قائـد الجـیش المغربـي عبـداهللا ،الجنود المغاربة 

وجـاءت  ، لیستخدمه في الوقت المناسـب ضـد سـلطات فـاس ،هناك و أسكنه بغرناطة تحت نظره 
إلــى  محمــد الملقــب باألیــسر  الــسلطان النــصري أبــو عبــداهللافأرســلهم ١٤٢٠/ هـــ٨٢٣الفرصـة ســنة 

 وهرعــت القبائــل المغربیــة لتأییــده ،أخــاه الــسلطان  ًالمغــرب مــزودا بالمــال وبعــض الجنــد لینــاهض
  .١ أبو سعید عثمان الثانيطان اس و سجن أخیه السلواستطاع حصار  ف

ن  التــي تأكــدت مــ،ًالعالقــات مــع المغــرب  ســلبا علــى مــستقبل المملكــة الغرناطیــة  فتــور ّولقــد أثــر
صارت الــسلطات الغرناطیــة تتجــه فــ ،عجــز الــسلطات المرینیــة وعــدم قــدرتها علــى نجــدة األنــدلس 

نحو مخاطبة أعیـان وعلمـاء المغـرب السـتنفار النـاس للجهـاد فـي األنـدلس ودفـع الخطـر االسـباني 
ل  وكان اسـتمرارها الطویـ، وبقیت مملكة غرناطة تواجه التحدیات االسبانیة بمفردها .٢الماثل بقوة 

یع مـــن ط و كـــذلك بــذلها كـــل مـــا تـــست، یعــود لفعالیـــة مناوراتهـــا الدبلوماســـیة مــع القـــوى االســـبانیة ،
 ، نتیجـة كثـرة االنقالبـات األهلیـة فـي الـبالط النـصري ،ً حتى ضعفت سیاسیا من الداخل ،مقاومة 

                                                
ـــ فروای،هناك اضطراب في المصادر عن سالطین فاس في هذه الفترة قبل السلطان األخیر عبد الحق -  ١ ــ   ة ـــــــــ

ـــــــلسلطان أبو سعید الثاني ومن بعده أخیه السلطان عبدالحق آخى اـــ تشیر إل،السالوي في االستقصا      ـــــ ـــــــــ ــ   ر ـ
ـــــــــــــــة بعث األمیر محمد بن عبدالعـــفریقي أن سلطان غرناط بینما یذكر لیون اإل،ن بني مرین    سالطی ــــــــ ـــ ــ   زیز ـــــــــ

  ًلطانها أبي سعید وذلك بناء على طلب من سلطان تونس الذي   المریني نحو فاس لینفذ عملیة انقالب ضد س
   ویذكر المقریزي اسم السلطان أبو عبداهللا،كان في حالة حرب مع المغرب فاستطاع سجن السطان المذكور    

  ان متولي ــ أنهم ك،الرحمن حفید السلطان أبي سالم     محمد بن السطان أبو سعید ثم ابن أخیه أبو زید عبد
ــسلطة قبل السلطان األخیر عبدالحق الذي تول   ال   ً مخالفا بذلك ما ذكره ،م ١٨٣٠/هـ٨٣٣ى الحكم سنة ـ

  .االستقصا و الزیاني    صاحب 
  . ١٠٦ ص ، ٧ ج، ٤٢٤ ص ، ٥ ج،السلوك : المقریزي  . ٩٥ -  ٩٤ ص  ، ٤ج:         انظر االستقصا 

  . ٣١٧ ورقة ،الترجمان : اني الزی .  ٢١٥ ص ،وصف افریقیا : لیون االفریقي      
   و فوض ،حیاء الجهاد باألندلس المغرب إلفاتجهت لوجهاء .  تأكدت غرناطة من عجز السلطة المغربیة -  ٢

  علىرسال رسائل لفقهاء المغرب  وحثهم     السلطان النصري الفقیه المقیم بفاس أبو عثمان سعید الرندي إل
ـــــ السجلماسي الملقب بشیخ البي الحسن على الشریفـ ألًمثال ـ ب الدعوة للجهاد بمملكة غرناطة فكت       غزاة  ـ

  .ناس الى هناك كمتطوعة ومجاهدین یبعث الل. م ١٤٣٨/ هـ٨٤١ورفیقه محمد بن ابراهیم العمري سنة     
   . ٨٥- ٨٤ ص ، ١ ج،هـ ١٣١٤ ذ، فاس ، في الجواهر النبویة  الدرر البهیة: ادریس الفضیلي انظر       

   . ٤٢١ – ٤٢٠ ص ،ورقات : المنوني      
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هایـة إلـى  أدت فـي الن،ون وقشتالة وقوة هجماتها على المملكة اإلسالمیة اتحاد مملكتي أراجولكن 
  . ١ و تالشى الوجود اإلسالمي من الجزیرة ،بأیدیهم سقوط غرناطة 

  
  :  العالقات الدبلوماسية على الدولة املرينية و مملكة غرناطة أثر: ملبحث الرابع ا

  
علـى جوانــب مختلفـة فــي كــال هامــة   آثـار،ین فـاس وغرناطــة لوماسـي بــ الدب كـان للتواصــل       

 تواصــل فـي ، انعكـس عمـق العالقــات الدبلوماسـیة بینهمـا الـسیاسي ؛ جانــبلـى الفع ،البلـدین 
؛  محتاجــة لهــذا الــدعم ًالتــي كانــت دائمــا  الــدعم الــسیاسي والعــسكري مــن قبــل بنــي مــرین لغرناطــة

اوالت  محــفــي وجــه  ســتمرارال ا قــدرتها علــى اإلســالمیة باألنــدلس والــذي ارتــبط بــه صــمود الدولــة
فقد شكل الـدعم المرینـي و التـدخل العـسكري لـصالح األندلـسیین . ا  القضاء علیهاإلسبان المتكررة

ً التــي كانـت دائمـا تحــسب حـسابا لهـذا العــون ، وحـاجز صـد بالنــسبة للممالـك االسـبانیة دععامـل ر ً
 .المغربــي و تــضع خططهــا و مــشاریعها علــى مــا یتوافــق مــع حالــة العالقــة بــین فــاس وغرناطــة 

   .  من عالقات سیاسیة جیدة مع المغرب وكانت غرناطة هي المستفید األكبر
ــه یوســـف  ـــدلس ومـــن بعـــده ابنـ ـــع مـــرات باألن ـــدخل الـــسلطان یعقـــوب المرینـــي أرب اســـتجابة فعنـــدما ت

و  باالســتقرارغرناطــة فنعمــت  كانــت كفــة النــصریین هــي الراجحــة ،لرغبــات الدبلوماســیة النــصریة 
ــدوء واألمـــان ــع قـــشتالة خاســـاد الهـ ـــزان ، ٢ ةصـــ علـــى الحـــدود مـ ــوة بـــالجزیرة ومی  لـــصالح كـــان القـ

ــا یـــرام المـــسلمین مادامـــت ــدة والتنـــسیق بینهمـــا علـــى مـ ـــدة .  عالقـــات العـــدوتین جیـ بینمـــا كانـــت فائ
ضمن  فـــ،ٕوان وجـــد فـــي بعـــض الحـــاالت  ،الغرناطیـــة  مـــن نظیرتهـــا ًكـــسباالمغــرب الـــسیاسیة أقـــل  

م فرقـــة عـــسكریة تبـــادل الـــدعم وجـــدنا أن بنـــي األحمـــر یـــردون الجمیـــل لبنـــي مـــرین و یرســـلون لهـــ
   .٣ كداللة رمزیة على التحالف القائم بینهما، تلمسان فتحالحصون لمساعدتهم في مختصة بفتح 

(  هـــو تواجـــد فرقـــة الغـــزاة المغاربـــة،وكـــان أكبـــر انعكـــاس سیاســـي حـــصلت علیـــه مملكـــة غرناطـــة 
ك والـدفاع  بهـدف حمایـة المملكـة اإلسـالمیة هنـا،فـي الثغـر األندلـسي بـشكل دائـم ) مـشیخة الغـزاة 

                                                
   .  ١١٧ – ١٠٥ ص ، تحقیق حسین مؤنس ،أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر :  مجهول -  ١

  ، ١ ط، دار االنتشار العربي ، ترجمة هاني یحیى نصري ،أخبار سقوط غرناطة :     واشنطن  ایرفنغ 
   . ٣٨٩ – ٣٧٤ ص ،٢٠٠٠    
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   . ٤٩٦ – ٤٤١ ص ،األنیس المطرب :  ابن أبي زرع -  ٢
  . ١٧٣ ص ، السفر الرابع ،مسالك األبصار : العمري  . ٣٠١ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٣
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أمـام ضـغوط   له أكبر األثر على صمود الغرناطیین ما كان،عنها ضد هجمات القوات اإلسبانیة 
  . ١ الجیش القشتالي

وألهمیــة هـــذه  ،لمباحثــات دبلوماســیة رفیعـــة بــین الجــانبین كمــا رأینــا وكانــت هــذه المؤســسة ثمــرة  
ًالمؤسسة في مملكة غرناطة سیاسیا وعسكریا   .مملكة غرناطة  في هادور عن یجازإب نعرض ،ً

    :خة الغزاة المغاربة مشی
 وذلـــك ،بــالثغر اإلســالمي فــي مملكــة غرناطــة ) مــشیخة الغـــزاة ( شأت منظمــة الغــزاة المغاربیــة نــ

 وتكونــت مــن ،نتیجــة العالقــات الودیــة والتفــاهم الــسیاسي بــین المغــرب المرینــي وغرناطــة النــصریة 
 هــدفها المعلـــن هــو الجهــاد ضــد النـــصارى ،دائمــة هنــاك المتطــوعین المغاربــة الــذین شــكلوا فرقـــة 

 أمـــا الهـــدف ، وتأكیـــد الـــسیادة والنفـــوذ المرینـــي هنـــاك ،اإلســـبان و الـــدفاع عـــن الوجـــود اإلســـالمي 
حیث یتم ارسـال الـبعض مـنهم ،السیاسي لها هو إبعاد المنافسین من بني مرین عن السلطة بفاس 

ــي تلـــك المـــشیخة  ـــب،كمجاهـــدین و أمـــراء فـ ـــتخلص مـــن طموحـــاتهم  و ال ــتم نفـــیهم لل عض اآلخـــر یـ
وظهـر نظـام مــشیخة الغـزاة فـي مطلـع الـسبعینیات مـن القــرن .   ٢ًالمهـددة للـسلطة الحاكمـة أحیانـا 

 و وكان شیخ الغزاة رئیس هذه الفرقة  یعین من بني مرین من أعقاب عبد الحق ،السابع الهجري 
 و أول ، ویــستقر فــي العاصــمة غرناطــة ،ة  یتــولى منــصبه بالتنــسیق بــین فــاس وغرناطــ،المرینــي 

  ) .هـ٦٩٩ -٦٧٣( من تولى هذا المنصب موسى بن عامر بن ادریس بن عبدالحق 
 ،ین بنــي األحمــر ط یتقــرب منــه ســال، مكانــة مرموقــة فــي الدولــة المرینیــةكــان لــشیخ الغــزاة        

ً و أحیانــا لعبــوا ،طین  و كــان لهــم نفــوذ علــى الــسال،لمــا یتمتــع بــه مــن قــوة عــسكریة تــأتمر بــأمره 
ً یتــضح ذلــك مــثال ؛عنــدما اســتدعى الــسلطان محمــد ،ًأدوارا هامــة فــي دعــم اســتقرار الــسلطة هنــاك 

) هــ٧٢٩ – ٧١٤(  لشیخ الغزاة عثمان بن إدریـس بـن أبـي العـالء ،الرابع بن أبو الولید اسماعیل 
بـداهللا بــن فـرج بــن نــصر  لیخلــصه مـن عمــه الـرئیس أبــو ع،القائـد القــوي وصـاحب النفــوذ بغرناطـة 

ًمشاركا له في النعمـة  (( فأصبح یتمتع بقوة السلطان بغرناطة وصـار ،٣المنافس له على السلطة 
ّ كثیر التجني والدالة ،ً ضاربا بسهم في المنحة ، ًكذلك كان لهـذا الـشیخ تـدخال خطیـرا فـي  .  ٤))ّ ً

لیـستحوذ علـى الـسلطة بفـاس  وزحف ،المغرب عندما زحف واحتل عدة مدن في الساحل الشمالي 
ً فكان ذلك سببا فـي تـوتر ، ٥قبل أن یتراجع نحو األندلس تحت الضغط العسكري المریني المضاد

                                                
   ٩١ – ٨٥ ص ،الجهاد المغربي في األندلس : عزاوي  . ٣٤ – ٣٠ ص ، ٣  ج،االستقصا :  السالوي -  ١
  . ٩٠ – ٨٧  ص ،الجهاد : عزاوي  -  ٢
 . ٩٧ ص ،قات بین األندلس والمغرب العال : رمضان  . ٧٩ – ٧٨ ص ، ٤ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب -  ٣
  . ٣٨١ ص ، ١ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب -  ٤
   مكتبة،معالم تاریخ المغرب واألندلس : حسین مؤنس  . ٣١٩ – ٣١٤ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٥
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 فـي صـد ، للجـیش الغرنـاطي ت مساندة هذا الشیخ و دعمـه و وكان،العالقات بین فاس وغرناطة 
 فقد كان ،ة اإلسالمیة  له أثر كبیر في صمود المملك،الزحف االسباني على األراضي اإلسالمیة 

الفضل في صمود مدینـة المریـة ضـد الحـصار األراغـوني مـن البـر و فرقته لعثمان بن أبي العالء 
وعقــد ابــن األحمــر لعثمــان بــن أبــي العــالء (( :م حــسب ابــن خلــدون ١٣٠٩/ هـــ٧٠٩والبحـر ســنة 

ــاص  ــیهم جمــع مــن النــصارى ،ً علــى عــسكر بعثــه مــددا ألهــل المریــة ،زعــیم األعی  كــان ، فلق
ّو ألح بمفـاداتهم ومـراوحتهم إلـى أن رغبـوا إلیـه فـي .. الطاغیة بعثهم لحصار مرشانة فهزمهم 

  واالنتـصار علیهــا ، إضـافة لــدورهم الخطیـر فـي حــرب الـسلطان النـصري مــع  قـشتالة، ١)) الـسلم
  . ٢م ١٣٢٤/ هـ٧٢٤ وسنة ،م ١٣١٧/ هـ٧١٨في سنة 

م  ١٣٤٠ -١٣٢٨/ هــ٧٤١ -٧٢٩(بي عثمـان عـامر   كان لهذا الشیخ وأوالده من بعده خاصة أ
ــة )   ـــدة ربطـــتهم بمملكـــة أراغـــون ،اســـتقاللیة فـــي العالقـــات الخارجیـ   ، حیـــث تمتعـــوا بعالقـــات جی

 مـا یـدل علـى مـدى قـوة نفـوذهم ،ومراسالت متبادلة حول شؤون سیاسیة داخل غرناطة و أراغون 
ًلــشیخ الغـــزاة دورا ســلبیا بــدعم المـــؤامرات ً و أحیانــا كــان ،٣و تحكمهــم بالــشأن العــسكري لغرناطـــة  ً

واغتیاالت السالطین مثلما تورط أبناء بني العالء في جریمة مقتل السلطان النـصري محمـد الرابـع 
ً ما حدا بأخیه و خلفه السطان یوسف األول إلى نفیهم إلى تونس تخلـصا ،م ١٣٣٣/ هـ٧٣٣سنة 

 أن شیوخ الغزاة كانت لهم أدوار متناقـضة فـي  ومن هنا یمكن القول،٤من مؤامراتهم على السلطة 
 و من مـساهماتهم المهمـة فـي تعزیـز ، و خلق الفوضى داخل البالط النصري ،رد الغزاة اإلسبان 

 مساهمة الشیخ إدریس بن عثمان بن أبي العالء بإعـادة الـسلطان الغنـي ،األمن الداخلي لغرناطة 
  . ٥م ١٣٦٢/ هـ٧٦٣باهللا محمد الخامس لعرشه سنة 

م فألغــاه الــسلطان النــصري محمــد الخــامس ١٣٦٣/ هـــ٧٦٤اســتمر نظــام المــشیخة هــذا حتــى ســنة 
لكـن ضـعف  ،٦ وجعـل علـى رأس الغـزاة ولدیـه یوسـف وسـعد ،بحجة استنزاف خزینـة الدولـة ًمؤقتا 

 ، و أعاد شـیخ الغـزاة مـن بنـي مـرین ، اضطره للتراجع عن هذه الخطوة ،والء الجنود المغاربة له 
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 ١٦٣

 والــذي انتهــت ،آخــرهم عبــد الــرحمن بــن یفلوســن مــن أعقــاب الــسلطان أبــي ســعید المرینــي وكــان 
ــنة  ـــسلطان النـــصري بتحـــسن أحـــوال ،م ١٣٦٩/ هــــ٧٧٠قیادتـــه لهـــذه المـــشیخة سـ ــعر ال ــدما شـ  عنـ

 فلــم ، ً وألغــى هــذا المنــصب نهائیــا،المملكـة بعــد انتــصاراته علــى قــشتالة وتحریــر الجزیــرة الخــضراء
ــر لهـــذا القـــرار  ـــى اتظهـ ــة لأیــــة تـــداعیات ســـلبیة عل ــع الـــسیاسي لغرناطـ ــة أن اإلســــبان ،وضــ ّ خاصـ

 وعالقاته مع السلطان المریني أبو فارس عبـدالعزیز ظلـت جیـدة بعـد ،مشغولین بأحوالهم الداخلیة 
  . ١ذلك 

ــشكر         ـــنعكس بـ ــة ت ـــوتر والقطیعـــة الدبلوماســـیة بـــین فـــاس وغرناطـ ـــل كانـــت حـــاالت الت بالمقاب
َّ فنجـــد أن أغلـــب نجاحـــات اإلســـبان فـــي التـــدخل ،المیـــداني بمملكـــة غرناطـــة خطیـــر علـــى الوضـــع 

 ،باألراضــي اإلســالمیة واحــتالل المــدن كانــت فــي فتــرات الخــصومة و العــداء بــین فــاس وغرناطــة 
ذلــك مــا حــصل عنــدما كانــت غرناطــة تــسیر ضــمن المحــور القــشتالي فــسقطت مدینــة طریــف بیــد 

دخـل النـصریون . انقطع التواصـل الدبلوماسـي بینهمـا ا  و عندم،٢م ١٢٩٠/ هـ٦٩١االسبان سنة 
 ودعمــوا حركــة التمــرد بقیــادة ،م ١٣٠٤/ هـــ٧٠٥بحالــة حــرب مــع بنــي مــرین واحتلــوا مدینــة ســبتة 

بیــد ) طــارق ( ســقط ثغـر جبــل الفــتح  ،األمیـر عثمــان بــن أبــي العــالء المرینـي فــي شــمال المغــرب 
عالقـــات بـــین الطـــرفین علـــى نحـــو ســـيء  فـــي  لیـــستمر حـــال ال. م١٣١٠/ هــــ٧١٠ســـنة القـــشتالیین 

ــة و ،الفتـــرة الالحقـــة  ـــى الزحـــف نحـــو مملكـــة غرناطـ  فیتـــشجع اإلســـبان مـــدعومین مـــن الكنیـــسة عل
لثقـة بالنـصریین وسیاسـاتهم ً و نظرا لفقد المغاربة في عهد السلطان أبو سـعید عثمـان  ا،اجتیاحها 

 فعقـدت معاهـدة سـالم مـع أراغـون لـضمان ،سیة ا غرناطة لالعتماد على مناوراتها الدبلوم لجأت،
 و كذلك اعتمدت على قدراتها الذاتیة و مساندة الغزاة المغاربة ،عدم تدخل األخیرة لجانب قشتالة 

 بعـدما اضـطرت أمـام  ،  فاسـتطاعت أن تحقـق انتـصارات أوقفـت الزحـف القـشتالي إلـى حـین،لهـا 
  . ٣هذا الوضع الحرج لدفع جزیة سنویة لهم 

 بـدون الـدعم المغربـي ، بالـصمود مـن عـدم اسـتطاعتهم االسـتمرارالنـصریون  أكـدتعنـدما و        
الزحــف المــروع للملــك ألفونــسوا الحــادي خطــر  خاصــة عنــدما الح ،وتحــسین عالقــاتهم مــع فــاس 

 فبذلت السلطات النصریة كل الجهود الدبلوماسیة إلعادة العالقـات مـع فـاس ،عشر نحو غرناطة 
ــدها  ــودة التنـــسیق  وبمجـــرد،وتوطیـ ـــو الحـــسن المرینـــي الـــسیاسي فـــي  عـ  كانـــت ،عهـــد الـــسلطان أب

عود التـوازن لی ،٤م ١٣٣٣/ هـ٧٣٣العملیات العسكریة اإلسالمیة المشتركة  تحرر جبل الفتح سنة 
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 ١٦٤

 كــان ، و بمجــرد بقــاء ذلــك التنــسیق وتلــك العملیــات ، بــالجزیرة بــین المــسلمین و االســبانالــسیاسي 
ـــة وســـالم الطـــرف االســـباني یرضـــخ  ــعلعقـــد اتفاقیـــات هدن ــدث ســـنة مـ / هــــ٧٣٤ المـــسلمین كمـــا حـ

 ولكـن ذلـك مـا كـان ، فتنعم مملكة غرناطة بالهـدوء والـسالم ،م ١٣٤٤/  هـ٧٤٥ وسنة ،م ١٣٣٣
و فعالیتـه علـى لـصالحها التـدخل المغربـي  و ،االسـتجابة المرینیـة للـسفراء النـصریین لیحصل لوال 

  .١األرض
یـسعون إلدخـال بنـي مـرین ل عملیـات التفـاوض بـین غرناطـة واالسـبان فـي كـكان النـصریون      
 أو الحصول على تفویض مـنهم لعقـد اتفاقیـات باسـمهم خاصـة عنـدما تكـون الدولـة المرینیـة ،فیها 

 ،مـع العـدو أثنـاء التفـاوض  الندیـةوتحقیق بهدف تدعیم موقفهم السیاسي ،في حالة قوة و استقرار 
 و هـذا مـا ،مادام یحقق الفائدة و المصلحة لغرناطـة التفویض  بذلك ولم یبخل سالطین بني مرین

 فــارس  و أبــي عنــانالـسلطان أبــيحـدث فــي عهــد الــسالطین األقویـاء أبــي ســعید و أبــي الحــسن و 
ربــط الــسیاسة الخارجیــة لغرناطــة بــسیاسة  وكــان لغرناطــة مــن ذلــك غــرض آخــر هــو ، ٢عبــدالعزیز

 بینمــا نــرى أنــه منــذ ،لــة علــى األرض و قــادرة علــى التــدخل المغــرب مــا دامــت الدولــة المرینیــة فعا
حالة اضطراب سیاسي وضعف عام دخول المغرب األقصى بب و ،نهایة عهد السلطان أبي عنان 

 اعتمــدت غرناطــة وســلطانها محمــد الخــامس فــي فتــرة الخمــسینات والــستینات مــن ، الدولــة أصــاب
ــري  ـــامن الهجـ ـــدا،القـــرن الث ــتغالل الــــصراع ال ــدعم أحــــد  علـــى اسـ ــه بـ ــدخل إلطالتـ خلي بقـــشتالة والتـ

   . مدة ممكنةطمئنان على ثغورها ألطول  بهدف اال، ٣األطراف هناك
 من خالل الخطـاب الدبلوماسـي  الوالء السیاسي من غرناطة و التبعیة لفاس ً أیضاو یظهر      

م و تـدخلهم ،  عندما تكون بحاجـة لـدعمهً األقویاء ، خاصةالذي اتبعته السلطة مع سالطین فاس
السلطان الكذا الذي أبقاه اهللا ناصر الكلمة العلیا یمهد منها اإلیالة و یؤسـس لهـا  ((: من ذلك 
و نمـت .. و ملتزم إجالله و إكباره المعتـرف بمـآثره الكریمـة ..  من معظم مقداره ((، )) الجاللة 

 بفضل  النصرییناعترافبل ً دائما تلك الرسائ حیث تشیر.٤ )) ..بالوالء الخالص و الحب اللباب
بني مرین في األندلس و افتقارها الدائم لدعمهم ، حیث ظل هذا الخطـاب كعـرف دبلوماسـي متبـع 

  .طوال التاریخ الغرناطي 
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 ١٦٥

 عنــدما ضــعفت فعالیــة ،وازداد اعتمــاد النــصریین علــى منــاوراتهم الدبلوماســیة مــع االســبان        
اهمت غرناطـة بتعییـنهم فــي فتـرة الربــع االخیـر مــن التواصـل مـع ســالطین فـاس الــضعفاء الـذین ســ

 ، الدولــة المرینیـــة تعـــاني مـــن فوضــى سیاســـیة و تراجـــع حـــضاري عـــام  فقـــد كانـــت،القــرن الثـــامن 
نتیجة الفوضى و انعـدام األمـن و انتـشار األوبئـة  ،  األقصىأصابت المغربعامة ت كبیرة تغیراو

ً و طـوى كثیـرا ،أهـل الجبـل بذهـب   ((:  خلـدون  وهذا ما الحظه ابن،التي أودت بحیاة الكثیرین 
 ..  وضـعفت الـدول والقبائـل،األمـصار و المـصانع فخربـت ...  ومحاهـا ،من محاسن العمـران 

ون یعتمـدون  جعـل النـصریالتغیـرهـذا  . ١))  و نـشأة مـستأنفة،وتحول العالم و كأنه خلق جدیـد 
بكـل حنكـة ویمارسـونها األطـراف المحیطـة  منـاوراتهم الدبلوماسـیة مـع  و یـستخدمون،على أنفسهم 

 فضلت ، ورغم حالة الدولة المرینیة الموصوفة ،إلبعاد خطر الحروب و انعكاساتها عن مملكتهم 
ــاء مفاوضـــاتها مـــع أراغـــون و اســـتعداداتها لتحریـــر الجزیـــرة الخـــضراء ســـنة  / هــــ٧٦٩غرناطـــة أثنـ

أن  فإنمـــا یـــدل علـــى ،لـــى شـــيء  وذلـــك إن دل ع،٢م التنـــسیق مـــع المغـــرب واالســـتعانة بـــه ١٢٦٨
  . ات الدولة المرینیة و مساندتها  عن خدمًائماكن بمقدورها االستغناء دیالسیاسة النصریة لم 

 ، فتـرت الـصالة الدبلوماسـیة بینهمـا ،وبدخول كل مـن غرناطـة وفـاس عـصر االنحطـاط والتراجـع 
انتظــار زوالهــا مــن بت غرناطــة  فباتــ،بینمــا كانــت الممالــك االســبانیة تتجــه نحــو الــصعود واالتحــاد 

 بعــد صــراع طویــل ومحاولــة ، لیحــدث ذلــك فــي أواخــر القــرن التاســع للهجــرة ،الخریطــة االســبانیة 
   .٣ لم تسعفها فیها الدول المغربیة القریبة أو البعیدة ،صمود فاشلة 

 ،یــة فیهــا  ال یرجــع إلــى قــوة ذات،َّ وبالتــالي نــستطیع أن نقــرر أن بقــاء مملكــة غرناطــة واســتمرارها 
 لذا ، وبكل المستویات ،  على مدى تاریخها، المریني التواصل مع الجانببقدر ما هو راجع إلى 

ًنجدها تتآكل شیئا فشیئا عندما انقطع ذلك الدعم والمغیث   و كـذلك یرجـع إلـى أسـلوب المنـاورات ،ً
  . ما بینها وبداخلها مستغلة الصراع فی،الدبلوماسیة التي اتبعته بكیاسة مع الممالك االسبانیة 

ــان للعالقـــــات الدبلوماســـــیة        نـــــواحي بعــــض االنعكاســـــات علـــــى  ؛ بـــــین فـــــاس و غرناطـــــةكــ
ــة و حــضاریة  مــع فــاستجلــت فــي المــصاهرة الــسیاسیة التــي تلــت تحــسن عالقــات  ، اجتماعی

 فقــد تــزوج الــسلطان أبــو الربیــع ســلیمان المرینــي مــن أخــت ، و عــودة الــسفارات بینهمــا ، غرناطــة
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 ١٦٦

 عـــادة عالقـــات الطـــرفین بعـــد انقطـــاع  نتیجـــة لنجـــاح الدبلوماســـیة بإ،صر لطان أبـــو الجیـــوش نـــالــس
    .١ینبالطال الثقة بین تعزیز و ولتعمیق الروابط،وة بین الطرفین  األخ وكتعبیر عن الود

 فــي ،ًحــضاریا ؛ حیــث تــأثر المغــرب بعــدة مظــاهر غرناطیــة  التواصــل الدبلوماســي أثــر ظهــركمــا 
ـــون العمــــران والزخرفــــة جوانــــب العــــاد ـــة مهتمــــة ،ات والتقالیــــد و فنـ ــــسلطات الغرناطیـ ــت ال ــــد كانــ  فق

 ـ البدیعة أو قمارش ) السفراء (  فأحدثت قاعة ،بالسفارات الدبلوماسیة و نظمها على الخصوص 
َّ  وال شـك أن سـفراء فـاس ،٢ مخصصة الستقبال السفراء في القصر الـسلطاني الزخرفة و اإلتقان ـ

 ، ة و اإلبـــداعمـــاالفخومــا یتمیـــز بـــه مــن  معـــالم قــصر الحمـــراء فیـــشاهدون ، فیهــا قبلونستُكــانوا یـــ
 و حیــاة ، فقـد أصــبح المغاربــة یقلــدون األندلـسیین بزخــارف البنــاء ،وینقلـون تلــك المنــاظر للمغــرب 

  . ٣الترف و مظاهر الزینة في اللباس وغیر ذلك 
 ،ًضـعیفا فقـد كـان بـین العـدوتین التجـارة حركـة علـى العالقـات الدبلوماسـیة أثـر ّ      أما عـن 

 المغـرب واألنـدلس راسـيًفلم تقف السیاسة وتبدالتها حاجزا أمام حریة تنقل التجار والبضائع بـین م
 رغـم اخـتالف ،نظـر للعـالم اإلسـالمي كوحـدة جغرافیـة مترابطـة ُ وذلك ألنه في ذلـك الوقـت كـان ی،

 تجـارة المغـرب مـع مملكـة غرناطـة فـي مرحلـة إلـى أن ،  ٥  ویمیل أحد المتخصصین،٤الحكومات
 ،ً ارتباطـــا بـــالقرب الجغرافـــي ، لـــم تكـــن فـــي المـــستوى المتوقـــع مقارنـــة بالعـــصور الـــسابقة ،البحـــث 

ً وذلــك بــسبب دخــول المغــرب وغرناطــة أحیانــا فــي ،واإلرث التــاریخي والعقائــدي المــشترك بینهمــا 
 وقلـصت مـن إمكانیـة انتقـال التجـار ،همـا حروب ومناوشات أثرت على حركـة التبـادل التجـاري بین

ً خاصة في بعض الفترات التي كان العـداء مـستحكما بـین الطـرفین ،بین المدن   فـي  مثلمـا حـدث،ً
 الرابع عشر المیالدي عندما تمردت سبتة والتحقت بمملكة غرناطة /بدایات القرن الثامن الهجري 

إال . ٦ي العـالء مـدن الـساحل الـشمالي للمغـرب  واحتل المتمردین المرینیین بزعامة عثمـان بـن أبـ،
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 ١٦٧

 حیث جـاءت ،بین المغرب وغرناطة لمبادالت تجاریة تحدثت عن حركة قویة تأننا نجد المصادر 
 بینمـا ،المراكب الغرناطیة إلى المغرب وحملت معها التمور والحبـوب والحیوانـات والـذهب وغیرهـا 

 تــستوردها مــن أوربــا و تقــوم بتوزیعهــا فــي صــدرت األنــدلس للمغــرب التحــف المــصنعة التــي كانــت
     . ١ وكذلك المنسوجات وغیر ذلك ،العالم اإلسالمي 

كان في الجانب العلمـي و  فقد ، األهم للدبلوماسیة المغربیة الغرناطیةّأما بالنسبة لألثر        
ناطـة كانــت  ألن غر،ر مـن هـذا التـأثیر بـ المغـرب كـان هــو المـستفید األككـان؛ و المیـدان الثقـافي

 و فــروع  كافــة الفنـون بلعلمـاء با ًثــراء و أعظـم  ،مـن فــاس و الفكــر ًأكثـر ازدهـارا بجوانــب الثقافـة 
 فرعـــوا ،  و حـــاولوا تهیئـــة منـــاخ علمـــي بفـــاس،كـــذلك اهـــتم ســـالطین بنـــي مـــرین بـــالعلم   .٢ العلـــم

 العلمـــاء  أن یـــضم بالطهـــم نخبـــةالمـــدارس والمكتبـــات و حرصـــوا علـــى   و أســـسوا لـــذلك،العلمـــاء 
  . ٣المتمیزین خاصة من األندلس

 في كل  مجال العالقات الثقافیة أثر كبیر في،للسفارات والوفود الدبلوماسیة بین الجانبین  كان
 ، بــین فـــاس وغرناطـــة ًكبیـــرا أثـــر الــسفارات الدبلوماســـیة  فنجـــد ،مــن األنـــدلس والمغـــرب األقــصى 

المـــصالح  القـــرب الجغرافـــي وة الواحـــدة والعقیـــدك ،وعـــزز ذلـــك مقومـــات مـــشتركة جمعـــت البلـــدین 
  .٤ ونظمها  فتبادل البلدان الكفاءات في مختلف المجاالت العلمیة ورسوم الدولة،مشتركة ال

 وعـــدم وجـــود حـــواجز ، والمجـــال المفتـــوح بینهمـــا ،مـــن هـــذه الوضـــعیة الخـــصبة للعلـــم فـــي البلـــدین 
 مــن أدبــاء وفقهــاء األنــدلس إلــى فــاس فقــد انتقــل كثیــر ،مــن العلمــاء سیاســیة لتنقــل رعایــا البلــدین 

 وكان الـسالطین المغاربـة یثقـون ،  الرسائل السلطانیة فصاغوا،وعملوا ككتاب في البالط المریني 
 أبــو القاســم عبــداهللا بــن ( ابــن رضــوان المــالقينــذكر مــنهم  ، ٥عمــل فــي بالطهــملبهــم و یقلــدونهم ا

 و أغنـــى الحیـــاة ، عنـــان  وابنـــه أبـــي ً حیـــث عمـــل كاتبـــا فـــي بـــالط الـــسلطان أبـــو الحـــسن)یوســـف 
ــسیاسة النافعــة((  كتابــه ّ و ألــف، العلمیــة بــالمغرب فــي فــن الــسیاسة  )) الــشهب الالمعــة فــي ال

 ،  فــي الــدیوان النــصريًكاتبــااألدیــب الكاتــب محمــد بــن جــزي الــذي كــان  ومــنهم ، ٦ ونظــم الحكــم
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 صـاغ وهـو الـذي  ، فـاس  إلـى المغـرب وعمـل فـي بـالطغضب علیه السلطان یوسف األول فلجأف
   . ١ عنان بتوجیه من السلطان أبي،ب فصولها ورت رحلة ابن بطوطة

  مـشاریعهم و سیاسـاتهم مرین وفود السفراء األندلسیین إلى فاس لتـرویج       استغل سالطین بني
 األنـدلس للجهـاد فـيالمغربیـة مغـرب بقـصد استـصراخ القیـادة لیفـدون علـى اكانوا خاصة أن هؤالء 

 محمـد بـن یحیـى بـن علـي الغـساني الـذي بعثـه أبـو  ومـن هـؤالء،طین كسفراء لهم الستعملهم السفی
الــسلطان نفــس  وكــذلك أحمــد بــن محمــد بــن أبــي العــیش الــذي اســتعمله ،ًعنــان ســفیرا إلــى قــشتالة 

 و علـى ، یجیـدون اللغـات االسـبانیة هملكـون وكـان االسـتعمال المرینـي لهـؤالء ،بسفارة إلـى اسـبانیا 
كـذلك وفـد . ٢ فیجیـدون التفـاوض و المنـاورة ،ایة أكثر من المغاربة بأوضـاع الممالـك اإلسـبانیة در

ًالــذي كــان یعمــل قاضــیا ) م ١٣٨٤/ هـــ٧٨٦ت ( إلــى فــاس القاضــي أبــو زكریــا الغــساني البرجــي 
   .٣ فتولى خطة القضاء بفاس ،ًوسفیرا بغرناطة 

 الـسفراء كـانوا ّ جـلَّأن  مـن واقـع ؛، میـة والفكریـة علـى الناحیـة العللـسفارةسات اا انعك       تظهر
یتـصدرون للعلـم   كـانوا ،وفي أثناء تأدیتهم لواجبهم السیاسي  ،من أهل العلم وعباقرة الفقه واألدب 
لالتـصال فرصـة ال سنح لهـمفتـ ،فـي المـساجد و مجـالس العلـم و إلقاء الدروس الشرعیة أو األدبیـة 

 ابن خلدون قد عبرو  ، ٤تبادل المعارف بین العاصمتین یحصل مع أهل العلم و ذوي المعرفة  ف
وعكفت علـى النظـر والقـراءة ولقـاء المـشیخة مـن  ((: أثناء إقامته بفـاس عن هذه الفائدة ًـ مثال ـ 

            .٥))  ومن أهل األندلس الوافدین بغرض السفارة وحصلت منهم اإلفادة،أهل المغرب 
 أثنـاء سـفارته ، القاضي أبو الحسن النبـاهي ،ذین جلسوا للتدریس بفاس ین الیومن السفراء األندلس

ــ٧٦٧ســـنة  ـــ٧٨٨ وســـنة ،م ١٣٦٥/ هــ ـــاء  حیـــث كـــان یجلـــس بالمـــسجد الكبیـــر إل، م ١٣٨٦/ هـ لق
 ابــن (وكــذلك وفــد األدیــب والــسیاسي  .  فیحــصل التــأثیر والتبــادل المعرفــي،الــدروس علــى الطلبــة 

ً إلى بالط الـسلطان أبـي سـالم فعمـل كاتبـا بـالبالط )ندلسي  محمد بن یوسف الصریحي األ،زمرك 
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خبـرات ثقافیــة مغربیـة فـي مجــال اكتـسب  و، و أخـذ العلـم عـن شــیوخ فـاس و اسـتفاد مــن علمائهـا ،
   . ١ الفقه في اللغة و نقلها إلى األندلس

علـى فــاس  . بـو القاســم الـشریف الـسبتي القاضـي أ و ، يأبـو البركــات البلفیقـّكـذلك وفـد العـالمین  
           . ٢ حسب قولهوأخذ عنهم استفاد منهم ابن خلدون  ف، عنان  ولقاء السلطان أبيبغرض السفارة 

 قاضـي الجماعـة بفـاس عندما وفـد ، ًغرناطة علمیاالتأثیر الدبلوماسي المغربي على حصل       
 إلـى غرناطـة اسبسفارة رسمیة من فـ) م١٣٥٧/  هـ٧٥٨ت (أبو عبد اهللا محمد بن محمد المقري 

ـــه وخـــالل ، ـــه المنـــ ،لقـــى الـــدروس فـــي مـــسجدها الجـــامع أ ، هنـــاك تأدیتـــه لمهمت اخ العلمـــي وأعجب
 فأرسله السلطان النصري ، فغضب السلطان المریني علیه وتوعده ، ٣ فیها بغرناطة فقرر اإلقامة

 ،سفارة  ونجحت الـ، عنان على شفاعة بحقه  من أبيلوا فحص، إلى فاس علماء األندلسبصحبة 
مــد بــن عبــد الملــك  وكــذلك فعــل الفقیــه  محمــد بــن أح ،٤العلمــاء الــسفراء لتقــدیر الــسلطان لمكانــة 

ــ ٧٧٧ت الفـــشتالي  ـــانً عنـــدما جـــاء ســـفیرا ألم١٣٧٥/هــ ـــس للتـــدریسبـــي عن  ،بمـــساجد فـــاس   فجل
بــي ً ســفیرا مــن قبــل الــسلطان أ، الــرحمن التــسولي التــازي  الفقیــه ابــراهیم بــن عبــد كــذلكوعنــدما وفــد

ــــى غرناطــــةعنــــان  ـــصل إضــــافة، إل ـــت تحـ ــة للــــسفیر ً  فكانـ ــ ـــمیة الموكل ــاظرات ، للمهمــــة الرسـ ــ  المن
   .٥ المعارفتبادل و، بین علماء العدوتین مجالس العلمیة وال

ًوكانـت الـسفارات الدبلوماسـیة أحیانــا سـببا فـي عالقـات ود وصــداقة بـین علمـاء العـدوتین   فعنــدما ،ً
ـــدین جـــاء  ــاس معرفــــة ًیراســـفابـــن الخطیـــب لـــسان ال ــین بعـــض العلمـــاء بفـ ــرب نـــشأت بینـــه وبـ  للمغــ

بـن خلـدون العالمـة عبـد الـرحمن ك  مـن هـؤالء ؛،دبلوماسیة كان لهـا تأثیرهـا علـى الجانـب العلمـي 
ــا ، القاضــــي أبــــو الحــــسن النبــــاهي  و كــــذلك،بینهمــــا صــــداقة طویلــــة نــــشأت  حیــــث   قبــــل أن ینقلبــ

                                                
  تاریخ : الحریري  . ٢٧٩ ص ، ٧ ج،نفح الطیب : المقري  . ٣٢ ص ، ٢ ج،اإلحاطة : ابن الخطیب  -  ١

   .٢٣٨ ص ،    المغرب 
   ثم ، و تولى قضائها ،  نشأ بالمریة ، یعرف بابن الحاج البلفیقي ، محمد بن محمد بن ابراهیم السلمي -  ٢

   .م ١٣٧١/هـ٧٧٣ت . وسید أهل العلم بزمانه  ،ء والصوفیة  شیخ المحدثین والفقها،قضاء مالقة وغرناطة     
   . ٦١ ص ،التعریف :  ابن خلدون .  انظر   

   .٣٣٥ ص ،  الحضارةمظاهر: الطوخي  .  ١٨٧ ص ، ٧ ج ،نفح :  المقري -  ٣
   . ١٩٧ ص ، ٢ ج ،اإلحاطة : ّترجمة المقري  عند ابن الخطیب  .  انظر   

  . ٨١ ص ،القضاء في المغرب األقصى : قمر حسین علي  .  ٦١ – ٥٩ص  ،التعریف :  ابن خلدون - ٤
  : محمد الشریف  .  ٧٤ ص ،تاریخ قضاة األندلس : النباهي  .  ٣٨٧ ص ، ٥ ج،  الطیبنفح: المقري  - ٥

   . ٥٨ ص ، مظاهر  التواصل الحضاري من     
  
  



 ١٧٠

 ودخل في منافسة ،الغني باهللا  بالط السلطان خصمین عندما رحل األخیر إلى غرناطة وخدم في
  . ١ً كانت سببا في هالك األخیر كما هو معلوم ،مع ابن الخطیب 

 الدبلوماســـیة التــي جمعـــت بـــین لعالقــاتلحــسبنا أن نتعـــرف علــى األثـــر العلمــي والـــسیاسي الكبیـــر 
ــدینالــرجلین العظیمــین بلوماســیة التــي و الــصداقة الد ابــن خلــدون ابــن الخطیــب والعالمــة  لــسان ال

ً وسیاسیا مخضرما مستبدا بأمور ، فقد كان األول مؤرخ و أدیب عصره على اإلطالق ،جمعتهما  ً ً
 وقـــد وصــف األخیـــر ابـــن ،شهیر  والفیلـــسوف الــ، وابــن خلـــدون المــؤرخ الـــشهیر ،الحكــم بغرناطـــة 

 ،  ٢))جل مـداه  ال یسا، والمعارف واألدب ، أنه آیة من آیات اهللا في النظم والنثر ((: الخطیب 
ًدومـــا یتبـــادل الـــرجالن  فكـــان ، ومكانتـــه العلمیـــة ،وكـــان ابـــن الخطیـــب یعـــرف البـــن خلـــدون قـــدره 

 وعظمـة نظمهـا ،لتفـرد أسـلوبها الـسجعي  ) التعریـف( الرسائل التي حفظها ابن خلدون فـي كتابـه 
فعمـل لـذا  ، لعـصرذ كانت أروع ما أنتجته القرائح من نماذج النثر والترسـل فـي ذلـك ا إ،ومعانیها 

 وهكــذا  ،٣روائـع النثــر اإلسـالمي ابـن خلــدون علـى اغنــاء كتابـه بتلــك الرسـائل الفریــدة  كونهـا مــن 
لوماسـیة مـع  وتعانقـت الدب،  والـنظم الـسیاسیةالمعـارف والعلـوم ،ین ّ العـالم الكبیـرینتبادل السفیرین

  .العلم والثقافة
ابـن رحـل  عنـدما ،علـى المـستوى المهنـي لكلیهمـا  آثار تلك الصداقة الدبلوماسـیة  و ظهرت      

 و ،سهل ابن الخطیب مهمتـه هنـاك ف ،ً سفیرا عن فاس إلى غرناطة و قشتالة ندلسألخلدون إلى 
آخـر حیاتـه بفـاس فـي   أثناء لجوءه السیاسيّ  و عندما حلت الكارثة بابن الخطیب ،٤أكرم وفادته 

 التجأ إلى صدیقه ابن خلـدون ،  على التخلص منهمنافسیهصرار و إ وشعر بهول المؤامرة علیه ،
 ،قام األخیـر بمـا یجـب علـى الـصدیق فـي تلـك الحالـة ف ،ً فأرسل له مستصرخا ،لموت لینقذه من ا
      . ٥و منافسیه ابن الخطیب  أمام الحقد الكبیر و العداوة المتأصلة بین،ه فشل ولكن مسعا

 ابـن مـرزوق التلمـساني ًبا فـي صـداقته المتینـة مـعسب  إلى المغرب ابن الخطیب كانت سفارةكذلك 
معه الودیة  وكان لعالقته ،بفاس أبو عنان  كاتب وحاجب السلطان) الشهیر بالخطیب أو الجد ( 

                                                
   . ١٥٠ – ١٤٦ ص ، المائة الثامنة شعراءالكتیبة الكامنة في من لقیناه باألندلس من :  ابن الخطیب -  ١

   . ٦٣٨ص   ، ٥٥٠ ص ، ٧ ج،العبر : ابن خلدون  .  ١٩ ص ، ٢ ج،حاطة     اإل
    .١٥٥ – ٨٥ ص ،التعریف   -  ٢
  . ٢٣٦ ص ،تاریخ المغرب : الحریري  . ١٥٥ – ٨٥ ص ، التعریف -  ٣
  . ٩١ – ٨٤ ص ،التعریف :  ابن خلدون -  ٤
   الخزانة العلمیة بسال،ابن الخطیب بسال : جعفر بن أحمد الناصري  . ٥٥٠ – ٥٤٩ ص ، ٧ ج، العبر -  ٥

   .٧٤ ص ، ١٩٨٨ ، المملكة المغربیة    
   



 ١٧١

 و  الــسیاسي للــوزیر ابــن الخطیــب لجــوءالقبــول الــسلطان أبــي ســالم المرینــي  لطلــب أثــر كبیــر فــي 
    .١م كما مر معنا ١٣٦٠/ هـ٧٦١ الخامس سنة سلطانه المخلوع محمد

ه كل من فاس وغرناطة ت اللجوء السیاسي الذي منح حالةأضف إلى ذلك الفائدة العلمیة من      
اســتقر بــالمغرب فــي عهــد  مثلمــا حــصل مــع ابــن الخطیــب الــذي ،للـسفراء أو العلمــاء مــن الطــرفین 

د الحركــة العلمیــة  فأفــا، فعكــف فــي تلــك الفتــرة علــى تــألیف الكتــب ، ســالم المرینــي الــسلطان أبــي
 تــاریخ كتــاب اللمحــة البدریـة فــي: أشـهرها قیمــة و أثــرى األدب والتــاریخ  بعـدة مؤلفــات  ،بـالمغرب 

 ،ختیار في ذكر المعاهد والدیار  معیار اال،قال السكان  كناسة الدكان بعد انت و،الدولة النصریة 
ّ التــي ضــمنهما ابــن ،منتــاب  وكتــاب ریحانــة الكتــاب ونجعــة ال،نفاضــة الجــراب وعاللــة اإلغتــراب 

عنـدما  أغلبهـا صـاغ كـان قـد ،الخطیب كثیر من الرسائل الـسلطانیة المتبادلـة بـین فـاس وغرناطـة 
   . ٢ فظلت وثائق شاهدة على عالقات الطرفین ،ًكان وزیرا بغرناطة 

ـــى أن الدبلوماســـیة والعلـــم ـــا نـــستدل عل ــب متالزمـــة ، ّمـــن هن ــالمي  جوانـ ــرب اإلسـ ّو أن  ، فـــي الغـ
 ، بـــین الـــشعوب واألمـــم ســـاهمت باالنفتـــاح الحــضاري ،ّ فوائـــد علمیــة جمـــة ،لــسفارة فـــي اإلســـالم ل
 و وســـیلة لتواصـــل العلمـــاء مـــع ،نـــشر المعـــارف والخبـــرات لهـــا إســـهامها فـــي  مهنـــة ســـامیة بأنهـــاو

  . طالب العلم  مع  و،أقرانهم 
  
  
  
   
  

                                                
  لعلمیة بین األندلس ومدینةالعالقات ا: إیمان العصیمي  . ٤٠٤ ، ٩٩ ص ، ٥ ج،نفح الطیب :   المقري -  ١

     .٧٥ – ٦٩ص   ،فاس      
   . ٢٣٧ ص ،تاریخ المغرب : الحریري  .  ١٩٠  -  ١٨٦ ص ، بن الخطیب لسان الدین:  عنان -  ٢
  
 





  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  

  
  
  
 

  

  الفصل الثالث
  العالقات الدبلوماسیة مع دول المغرب ، و مملكة مالي اإلسالمیة

  
  :عالقات الدبلوماسیة مع الدولة الزیانیة ال: المبحث األول 

ــ لمحة عن الدولة الزیانیة وتاریخها السیاسي    . ً      أوال ــــ
   الوقائع الدبلوماسیة في عالقات الدولة المرینیة والدولة –ً      ثانیا 

  .الزیانیة      
  : العالقات الدبلوماسیة مع الدولة الحفصیة: المبحث الثاني 

  ) .النشأة والتاریخ السیاسي (   الدولة الحفصیة - ً      أوال
  .  العالقات الدبلوماسیة بین الدولة المرینیة والحفصیة –ً      ثانیا 

  :  العالقات الدبلوماسیة مع مملكة مالي اإلسالمیة : المبحث الثالث 
)  تطورها السیاسي ، و اتصالها بالمجال المغربي (  مملكة مالي –ً   أوال  
  نتائجهاالعالقات الدبلوماسیة بین الدولة المرینیة و مملكة مالي وـ ً   ثانیا 

   . الحضاریة    
  





 ١٧٥

  : العالقات الدبلوماسية مع الدولة الزيانية : املبحث األول 
  

  :  الدولة الزیانیة و تاریخها السیاسي  لمحة عن– ًأوال
  وكـان هـؤالء یعیـشون علـى،        ینتمي بنو زیان إلى بني عبـد الـواد أحـد فـروع قبیلـة زناتـة البربریـة 

 ، ١ِِاسـتقر هـؤالء بنـواحي تلمـسان وفـي عهـد الموحـدین ،الرعي في موطنهم بالمغرب األوسط واألقصى 
 فــأقطعتهم الــسلطات ، وســاعدوهم فــي حــروبهم الداخلیــة والخارجیــة ، فــي خدمــة دولــة الموحــدین اودخلــو

 ، ٢ زیــانوعنــدما تــسلم زعامــة بنــي زیــان أبــو یحیــى یغمراســن بــن ، إدارتهــاســلمتهم و ،جهــات تلمــسان 
  و انفـــصال بنـــو،ى الـــسلطة المركزیـــة  وتمـــرد بنـــو مـــرین علـــ،الحـــظ ضـــعف دولـــة الموحـــدین بمـــراكش 

 و أعلـن ،   لـسلطانه ـ كقبائل تـوجین ومغـراوة ـ خضاع القبائل بالمغرب األوسطبإقام ف ،حفص بتونس 
ت التـي شـغل ـ وسـمیت دولـتهم ، هـاباسـتقل وم ١٢٣٩/ هــ٧٣٧زعامتـه علـى تلمـسان و مـا جاورهـا سـنة 

  .٣ أو دولة بني عبد الواد ، بدولة بني زیان في الغالب حدود المغرب األوسط ـ

                                                
ـــــــــ و ممر لتجارة ب، الخضار   كثیرة الثمار و،قاعدة المغرب األوسط: مسان ِِل ت-  ١    المغرب والصحراء  الدــــ

   ، فازدهرت فیها وأصبحت عاصمة الدولة الزیانیة، بنیت و تطورت في عهد المرابطین     مدینة حصینة ،
  . والعمران     العلوم والحضارة

  نظم الحكم في دولة بني: اجي بوزیاني الدر . ٢٠٥ – ٢٠٣ ص ،مسالك األبصار :  انظر العمري       
  . ٩١ – ٨٦ ص ، ١٩٩٣ ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،د الزیانیة  الوا    عبد

    فأرجعوا، إلى آل البیت النبوي یرفعوا من مكانتهم فنسبوهم  أن ، لبني زیان  حاول المؤرخون الموالون-  ٢
   القرن الثاني يـاألدارسة العلویین الذین هاجروا إلى المغرب األقصى و أقاموا دولتهم ف     نسبهم  إلــى 

  ا صرح به التنسي ـ وهذا مء شرعیة دینیة علـى حكم بني زیان،ٕاضفا لبیان شرفهم ، و وذلك،للهجرة      
  َّ وحل من تراث آبائه في ،فاستولى على الملك  ((: ى تلمسان ـزعامة یغمراسن عل عندما تحدث عن    
   . )) في موعده..  التسویف له و أنجزالزمان للبیت النبوي ما كان یكثر..... الملك     

   تحقیق ) ان شرف بني زیان ـنظم الدر والعقیان في بی( تاریخ بني زیان ملوك تلمسان  :  التنسي .  انظر          
  بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد: یحیى بن خلدون .  ١١١ ص ، ١٩٨٥ ، الجزائر ،محمود بو عیاد     
  .١٠٦ – ١٠٢ ص ، ١ ج، ١٩٠٣ ، الجزائر ،الواد    

  مةّالـ فالع،مبایعة قبائل بني زیان وعبد الواد لیغمراسن استقالل بنو زیان و اختلفت المصادر في تاریخ  - ٣
  ا یجعلها ابنم  ، بینم١٢٣٦/ هـ٦٣٣ن بیعته سنة وـعلید ابن خلدون ، و أخیه  یحیى ، یجالمؤرخ أبا ز   

    .   م١٢٣٩/ هـ٦٣٧ و یحددها التنسي في سنة ،هـ ٦٣١ سنة )اسماعیل  بن األحمر ( األحمر    
   ابن .١٠٦ ، ص ٧ ج ،لعبر ا.  ١٠٨ – ١٠٥ ص ، ١ ج،بغیة الرواد : یحیى ابن خلدون . انظر     
   ١ الدینیة ، القاهرة ، ط مكتبة الثقافة، تحقیق هاني سالمة ،الدولة الزیانیة بتلمسان   تاریخ : األحمر     
   . ١١٢ - ١١١ ص ،تاریخ بني زیان :  التنسي .  ٦٤ – ٦٠  ص  .٢٠٠١   



 ١٧٦

 علــى قاعــدة الملــك الــوراثي المطلــق كبــاقي الــدول اإلســالمیة فــي ذلــك ،تــوارث أبنــاء یغمراســن حكمهــا و
   .  ١العصر
 و نظـم دولتـه ،وسـط قام األمیر یغمراسن ـ مؤسـس الدولـة ـ بالقـضاء علـى الموحـدین بـالمغرب األ      

 و بنى القـصور ، و استحدث كل عالمات السلطان ،ً فبنى جیشا عماده قبائل بني عبد الواد ،الجدیدة 
  قام بإعالن تبعیته لبني حفـص الـذین ورثـوا الخالفـة الموحدیـة بتـونس؛ً و سیاسیا ،بتلمسان والحصون 

 كـان بیـنهم تنـافس قـدیم علـى زعامـة  حیـث، لكي یضمن دعمهم في صراعه مع بني مرین الزناتیین ،٢
توسـیع الـسیطرة علـى المـدن والقبائـل  بهـدففي حروب مباشرة مع بنـي مـرین  دخل یغمراسن ّثم ،زناتة 

/ هــــ٦٤٨ فكانــت بیـــنهم معركــة وادي ایـــسلي ســنة ، وتثبیــت ســـیادة كــل طـــرف علــى أراضـــیه ،بــالمغرب
رى قادهـا الـسلطان یعقـوب المرینـي ومعركة أخـ ،م ١٢٦٨/ هـ٦٦٦ ومعركة وادي تالغ سنة ،م ١٢٤٨

فكانـت الهزیمـة مـن نـصیب یغمراسـن فـي المعـارك الــثالث  ،م ١٢٧٢/ هــ٧٧٠ویغمراسـن بنفـسهما سـنة 
 لـذا مـال بنـو زیـان ،ن و االحتمـاء بهـا ضـد عـدوان المـرینیی اتجه بعد ذلـك لتحـصین تلمـسانف ، السابقة

    . ٣ ًجهوا للتوسع شرقا على حساب الحفصیین و ات،فیما بعد الختیار الهدنة والسالم مع بني مرین 
 – ١٢٨٣/  هــ٧٠٣ -٦٨١( تسلم األمیـر أبـو سـعید عثمـان بـن یغمراسـن الحكـم بعـد وفـاة والـده       
 – ٦٩٨( و بحصار بني مـرین الطویـل لتلمـسان ،وتمیز عهده بكثرة ثورات القبائل البربریة ) م ١٣٠٣
مـن ـ للمتمـردین قاط الدولة الزیانیـة بـسبب إیوائهـا  واس،محاولین احتاللها )  م١٣٠٦ -١٣٩٩/ هـ٧٠٦

 م والجـیش ١٣٠٣/ هــ٧٠٣سـنة  وتـوفي األمیـر أبـو سـعید عثمـان .٤ على الـسلطان یوسـفـ بني مرین 

                                                
  . ٨٨ – ٨٦ ص ،نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة :  بوزیاني الدراجي -  ١
  م عندما ألغاها رابع ملوكهم أبو حمو١٣٠١/ هـ٧٠٠ زیان یعلنون تبعیتهم لبني حفص حتى سنة  بقي بنو-  ٢

  . ً مستغال ضعف الدولة الحفصیة وانقسامها في تلك الفترة ،له النهائي  و أعلن استقال، موسى األول    
   . ٦٣ – ٦٠ ص ،تاریخ الدولة الزیانیة : ابن األحمر  .  ١٠٦ ص ، ٧ ج،العبر : ابن خلدون .       انظر 

  الزیاني ي العهد ــتلمسان ف: عبد العزیز فیاللي  .  ٦٧ - ٦٥ ص ،تاریخ الدولة الزیانیة :  ابن األحمر -  ٣
   . ٢٣ ص ،١ ج ،٢٠٠٢ ، الجزائر    

  بن السلطان یوسف المریني و مساعده بالثورة لزیاني استقبل أبي عامر عبداهللا  كان السلطان أبو سعید ا-  ٤
ــــ ف، و رفض تسلیمهم للسلطات بفاس ،یحیى بن عطو         . زحف الجیش المریني وحاصر تلمسان ـ
    ها األسواق ـ وأسسوا فی،دینة المحاصرة ـبجانب الم) المنصورة ( ن الجدید المرینیون تلمسا ىــو بن    
   وظلت . ً وجعلوها مقرا إلقامة السلطان  و رعایاه ، لتشدید الحصار على تلمسان ،والحمامات  والقصور    
  أن جلى فخرج بنو زیان وهدموها بعد . م ١٣٠٦/هـ٧٠٦وفاة السلطان یوسف أثناء الحصار  قائمة حتى    
  . عنها المرینیون    

  األحوال ( تاریخ الدولة الزیانیة : مختار حساني  .  ١٢٠ – ١١٦ ص ،نظم الدر : التنسي .          انظر 
  . ٢٣ – ٢٢ ص ، ١ ج، ٢٠٠٧ ، ١ ط، الجزائر ، دار الحضارة ،) السیاسیة    



 ١٧٧

ــ٧٠٧ – ٧٠٣( وخلفـــه فـــي الحكـــم ابنـــه أبـــو زیـــان محمـــد ،المرینـــي محاصـــر لعاصـــمته   – ١٣٠٣/  هــ
القبائــل المنافــسة لبنــي  تعــاون  و،  المرینــيالحــصار جــراءوالــذي حكــم فــي ظــروف مأســاویة ) م ١٣٠٧

مـة  و ضعفت المقاو، فعاشت تلمسان في أزمة خانقة من نقص المؤن واإلمداد ،زیان مع المحاصرین 
ً بعــد أن عقــد صــلحا مــع الــسلطان ،  مــرین الحــصار عــن تلمــسان وتــوفي هــذا األمیــر عقــب فــك بنــي،

     .١و تنظیمها   الزیانیة بموجبه عافیتهاولة الدتالمریني الجدید أبا ثابت عامر استعاد
صـالح بإ )  م١٣١٨ – ١٣٠٨/  هــ٧١٨ – ٧٠٧( قام السلطان أبو حمـو موسـى بـن عثمـان الزیـاني 

 و تخـزین المـؤن ، وبنـاء المخـازن ، و زاد مـن تحـصین العاصـمة ، تلمسان أثناء الحصار منما تهدم 
قبائــل ـ بنـو تــوجین و مغـراوة ـ المـساندة للمــرینیین فــي  و عاقـب ال ، وهـدم مدینــة المنـصورة المرینیــة ،

ً ثــم توجــه شــرقا ، ٢الحــصار حــاول احــتالل مدینــة بجایــة التابعــة  و،وســیطر علــى كــل المغــرب األوســط ّ
لكن تمرد ابنه أبو تاشفین عبدالرحمن مع المرتزقة عجل بنهایته قبل تحقیـق طموحـه ببنـاء  ،للحفصیین 

    . ٣دولة زیانیة قویة 
 و تثبیـت الدولـة ، خطة التوسع متابعة )م١٣٣٦ -١٣١٨/ هـ٧٣٧ -٧١٨(  أبو تاشفینمیر األل حاو

 ،ً فعقـد صـلحا مـع المـرینیین لیـؤمن ظهـره مـن الغـرب ،وتوسـیع حـدودها  ،في المغرب األوسط الزیانیة 
اره  مـساعدتها فـي حـصفطلـب ،  وارتـبط بعالقـات جیـدة مـع أراغـون، أثناء زحفه على الدولة الحفصیة 

 مـــا جعـــل األخیـــرة تبحـــث عـــن ، هـــدد تـــونس أن تحركاتـــهوبلغـــت خطـــورة  ،٤ بجایـــة وقـــسنطینة مـــدینتيل
 ولبى السلطان أبو الحسن المرینـي ـ صـهر الـسلطان الحفـصي أبـو یحیـى ،حلیف وجدته في بني مرین 

 أبـو تاشـفین  وقتل أمیرهـا،فدخل تلمسان  فزحف نحو الدولة الزیانیة ،الحفصي آنذالك ـ نداء االستغاثة 
إلـى نیـة ولـم تعـد الدولـة الزیا.  ٥ًلمدة ربع قـرن تقریبـا م ١٣٣٧/  هـ٧٣٧من الوجود سنة و أزال دولتهم 
 وتــشتت الدولــة المرینیــة و تفرقــت ، الحــسن بــالقیروان حتــى حلــت الهزیمــة بالــسلطان أبــيســابق عهــدها 

ن تلـك  زیـافاسـتغل بنـو.  األقـصىغرب األوسـط وبین السلطان أبو الحسن وابنه أبو عنان المستقل بالم
م ١٣٤٩/ هــ٧٤٩ سـنة ،الرحمن بـن یغمراسـن   ثابت و أبي سعید ابني عبدالحالة وبایعوا األخوین أبي

                                                
   .      ٧٢ – ٧٠ ص ،هـ١٣١٦ ، تونس ، المطبعة العمومیة ،رقم الحلل في نظم الدول :  ابن الخطیب -  ١

   . ١٢٤ - ١٢١ ص ، ١ ج،بغیة الرواد : بن خلدون ا     یحیى 
   . ١٢٢ ص ،نظم الدرر والعقیان :  التنسي -  ٢
  ابن  . ٩٢ ص ، ٧ ج،العبر : ابن خلدون  .  ١٣١ – ١٢٤ ص ، ١ ج،بغیة الرواد : بن خلدون ا یحیى -  ٣

   . ٧١ – ٧٠ ص ،نیة تاریخ الدولة الزیا: األحمر     
   ٩٢  .  Linares : Los Docmentos رقم.                               بین الطرفین رسائل ال   انظر -  ٤
  خ ــاریـت: السید عبد العزیز سالم  . ١٤١ -١٣٢ ص ، ١ ج،بغیة الرواد : بن خلدون اى ـ یحی-  ٥

   ، وزارة الثقافة ،عاصمة المغرب األوسط تلمسان :  یحیى بو عزیز  .٧٨٩ – ٧٨٨ ص ،رب ـالمغ    
  . ٦٤ص ،  ٢٠٠٦ ،زائر ـالج    



 ١٧٨

 مـن إعـادة  و تمكنـا،لحروب بـا وأبـو ثابـت ، على أن یختص أبو سعید بشارات الملك و أمور الرعیة ،
  بــاعتراف مــن  الــسلطان أبــي،ســط مــرة أخــرى  وفــرض ســیادتها علــى المغــرب األوبنــاء الدولــة الزیانیــة

 حتى مجيء الـسلطان أبـو عنـان بجیـشه نحـو تلمـسان و نعمت تلمسان باالستقرار و االزدهار  ،عنان 
ــ٧٥٣ســنة  و أصـــبحت  ، و ســقطت الدولــة الزیانیـــة مــرة ثانیــة ، فــسقط األمیـــران شــهدین ،م ١٣٥٣/ هـ

  . ١ضمن أمالك دولة بني مرین
فقــد اســـتطاع أن  ،و حمـــو موســى بــن یوســـف بــن عبــد الــرحمن الدولـــة الزیانیــة جــدد الــسلطان أبــ      

 ،م ١٣٦٠/ هــ٧٦٠ فدخل تلمـسان سـنة ،یستغل اضطراب الدولة المرینیة بعد وفاة السلطان أبو عنان 
ـــل بنـــي زیـــان  ـــة ،و حـــصل علـــى بیعـــة قبائ ــسان ، فطـــرد الحامیـــة المرینی ــل خـــارج تلمـ  و أخـــضع القبائـ

 حـاول التوسـع ،م ١٣٩٠/ هــ٧٩١ مدة حكمه الطویلة التي استمرت حتى سنة  وفي،بالمغرب األوسط 
أبــو  كــان ، وطرقــت الجیــوش المرینیــة تلمــسان عــدة مــرات ،ًشــرقا علــى حــساب بنــي حفــص لكنــه فــشل 

ًحمو في كل مرة ینسحب هاربا نحو الصحراء ملتجئا عند القبائـل الموالیـة لـه   وشـهدت الدولـة الزیانیـة ،ً
ًوعمرانیا ملحوظا  ً علمیا ًبعصره ازدهارا  وكانت فترة حكمه آخر عهود قوة الدولة الزیانیة و استقاللها ،ً

٢ .  
 ولـم تطـل مـدة حكمـه سـوى ، حمو بعد وفاة والـده تاشفین عبد الرحمن بن السلطان أبو بویع األمیر أبو

 و اضطربت ،م  ١٣٩٤/ هـ٧٩٦ زیان محمد بن أبي حمو سنة  وتسلم الحكم األمیر أبو،ع سنوات أرب
فقـد دعــم الـسلطان المرینـي أبــو  ،٣ و أصــبحت تحـت النفـوذ المرینــي و الحفـصي ،أمـور الدولـة الزیانیـة 

ســعید الثــاني األمیــر عبــداهللا أخ الــسلطان أبــو زیــان و زدوده بجــیش اســتطاع دخــول تلمــسان وخلــع أبــو 
ً ونصب األمیـر عبـداهللا سـلطانا علـى تلمـ، م ١٤٠٢/ هـ٨٠٤زیان وقتله سنة  ًسان  ومـن اآلن فـصاعدا ُ

  . ٤ الحكم فیها بأمور التي باتت تتحكم ،صارت الدولة الزیانیة تدفع ضریبة سنویة لفاس 
ــم الزیــــاني بتعــــاظم التــــدخل األجنبــــي  ــة و األخیــــرة مــــن الحكــ  وكثــــرة االنقالبــــات ،تمیــــزت المرحلــــة التالیــ

 التاســع والعاشــر للهجــرة ینلقــرن وباســتمرار تقلــص حــدود الدولــة فــي ا،واالنقــسامات فــي البیــت الزیــاني 
                                                

   ص، ١ ج،بغیة الرواد : یحیى بن خلدون  .  ٣٤٠ – ٣٠٠ ص ،فیض العباب :  ابن الحاج النمیري -  ١
   . ٣٥ ص ، ٣ ج،  هـ٨ – ٧ خالل القرنین الغرب اإلسالمي : أحمد عزاوي .  ١٦٤ – ١٤٥    

ــرق: ابن الخطیب  . ٦٣ ٠ ٥٢ ص ، ٢ ج،بغیة الرواد : ون  یحیى ابن خلد-  ٢    ص،م الحلل ــــ
  د ـتلمسان في العه: بسام شقدان   .  ٨١ – ٧٥ ص ،تاریخ الدولة الزیانیة : ابن األحمر   .٧٥ – ٧٣    

   ، نابلس ،عة النجاح الوطنیة ـ جام،لیة الدراسات العلیا ــ ك، قسم التاریخ ،ماجستیر   رسالة،الزیاني     
   . ٧٤ص ،  ٢٠٠٢ ،فلسطین     

  البینة  النورانیة في مفاخر الدولة  األدلة : ماعابن الش . ٨٤ – ٨٢ ص ،تاریخ الدولة الزیانیة :  ابن األحمر -  ٣
   .  ١١٦ص  ، ١٩٨٤ ، تحقیق الطاهر المعموري ،دار العربیة للكتاب ـ ال، الحفصیة    

  . ٨٤ – ٨٢ ص ،الزیانیة تاریخ الدولة :  ابن األحمر -  ٤



 ١٧٩

 وشرشــال ،م ١٥٠٩/ هـــ٩١١  فاحتــل اإلســبان وهــران ســنة،الخــامس عــشر و الــسادس عــشر للمــیالد /
ــم یعــد بنــو زیــان قــادرین علــى تحریــر المــدن المحتلــة أو حمایــة حــدود الدولـــة ،م ١٥١٤/ هـــ٩١٥  ، ول

 ،ســـبان مـــن الجزائـــر و المغـــرب  إلـــى أن تـــدخل العثمـــانیون فطـــردوا اإل، لإلســـبان ةودفعـــوا جزیـــة ســـنوی
 ،و اسـقطوا الدولـة الزیانیـة .  م ١٥٥٤/ هـ٩٦٢سنة ) الحسن بن عبداهللا ( وخلعوا آخر سلطان زیاني 

  . ١مال إفریقیاوضموها للوالیات العثمانیة في ش
   : الدولة املرينية والدولة الزيانية  الدبلوماسية يف عالقاتوقائعال – ًثانيا 
 زیــان فــي الغالــب األعــم تتــسم بطــابع العــداء المــستمر والتنــافس ین و بنــيات المــرینی كانــت عالقــ      
فكانـت الغلبـة فـي البدایـة .  إال في بعـض الفتـرات القلیلـة التـي تمتـع فیهـا الطرفـان بهـدوء مؤقـت ،الدائم 

بین الطرفین ً ثم مالبث التوازن أن ساد الموقف ،لتحالفهم مع الدولة الموحدیة ضد المرینیین لبني زیان 
ّ ثم رجحت كفة بني مرین وتوالت ضغوطهم على تلمسان و احتاللهم لها عدة مرات ،لمدة 

٢ .  
 منهـــا ، تــضافرت عــدة عوامــل فــي إذكــاء نــاره ،كــان العــداء بــین الطــرفین قــدیم متأصــل الجـــذور      

ادي ال یقـل أهمیـة  إضـافة إلـى عامـل اقتـص،التنافس بین القبیلتین علـى زعامـة زناتـة التـي ینتمیـان لهـا 
ـــسابق  كـــون لرعـــي المواشـــي  األراضـــي الخـــصبةعلـــى لـــسیطرة ل المتمثـــل فـــي التنـــافس ،عـــن العامـــل ال

 كــذلك التنــازع علــى طــرق القوافــل التجاریــة لممارســة أعمــال ،القبیلتــین تعیــشان بــنمط التنقــل و البــداوة 
افس على احـتالل مراكـز التجـارة وفي مرحلة إنشاء الدول كان التن ، المطاردة و اإلغارة لكسب األموال

ا للــ ،٣بــالمغرب  سیطرة علـــى مــدینتي درعــة وسجلماســـة الواقعتــان علــى طریـــق مــن ذلــك الـــصراع بینهمــ
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 و ،بـأحواز تلمـسان ٍ واشتد النزاع بینهما عندما أقطـع الموحـدون بنـي زیـان أراض ،١التجارة الصحراوي 
 لكـــن المـــرینیین اتبعـــوا أســـلوب الـــدهاء ، ٢ ن یقـــاف توســـع بنـــي مـــریً وتحـــالفوا معـــا إل،ســـلموهم ادارتهـــا 

 حتــى یثبتــوا أقــدامهم علــى األراضــي التــي ،والمنــاورة فهــادنوا الموحــدین وســعوا لعقــد ســالم مــع الزیــانیین 
  بإقامــة دولــتهم بتلمــسان ذلــك الوقــت كــان الزیــانیون منــشغلون فــي، ٣توســعوا فیهــا بــالمغرب األقــصى 

ـــة التأســـیس بمعـــارك ، المرحلـــة فـــي هـــذهبینهمـــا كانـــت القـــوة متكافئـــة ف ـــان خـــالل مرحل ــل الطرف ــم دخـ ّ ثـ
األمیــر یغمراســن بــن زیــان أمــام انهــزم  فیهــا  التــي كمعركــة تــالغ وایــسلي  ،  لبــسط الــسیطرةومناوشــات

ــة المـــرینیین، ٤الـــسلطان یعقـــوب بـــن عبـــدالحق ــد اســـقاطهم للدولـــة الموحدیـــة  و ازدادت  ثقـ  بقـــدراتهم بعـ
جعــل العالقــات   مــا،٥ المغرب األقــصىعــالن دولــتهم المــستقلة بــ و إ،م ١٢٦٩/ هـــ٦٦٨بمــراكش ســنة 

 حیث سـنجد أن بنـي مـرین سیـصممون طـوال عهـدهم بإسـقاط ،بینهم تدخل في طور جدید من الصدام 
  . وضم المغرب األوسط لدولتهم ،الدولة الزیانیة 

ًاسـیة بینهمـا أحیانـا نـشاط  فقـد كـان للدبلوم، لمـسانت رغم ذلـك الطـابع العـدائي لعالقـات فـاس و        
 وحقـن الـدماء بـین الفـصیلین ،و لعقد هدنة أو صلح  أ،لتواصل لحل النزاعات المستمرة  من ا،ملحوظ 

ً لكـــن هـــذا الحـــراك الدبلوماســـي كـــان مفـــصلیا فـــي تطـــور عالقـــات ،ن لـــم تـــنجح فـــي كـــل األحیـــان  و إ،
ا دراســته والوقـــوف علــى أحداثـــه و  وهــذا مــا یعنینـــ،أو الحــرب فـــي كــل األوقـــات الطــرفین نحــو الـــسالم 

  .تفاصیله 
عقـب  ،م ١٦٧١/هــ٦٧٠ سـنة ،رینیین والزیانیین كانت أولى حلقات التواصل الدبلوماسي بین الم      

  إلـى األمیـر یغمراسـنعنـدما أرسـل الـسلطان یعقـوب المرینـي ،معركة دارت بینهما على حدود الطرفین 
 ،ـ وكان باعث هذه الـسفارة  لیعرضوا علیه الصلح والسالم ،تة قبیلة الرجلین زناسفارة مكونة من وجوه 

 دعـوات النجـدة مـن الغرنـاطیین فـي األنـدلس للتـدخل و تخلیـصهم مـن آنـذاكهو تلقي الـسلطان المرینـي 
ــه أ (( و زود الــسفارة بتعالیمــه الــضغوط القــشتالیة المتتالیــة علــى مــدنهم و أراضــیهم ـ  ن یعرضــوا علی
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 وكـان یغمراسـن قـد فقـد ابنـه فـي ١)) فـإن أبـى فلیـستعد للقتـال، یالطفوه بالقول الصلح فإنه خیر و أن
 و شـعور العـصبیة القبیلیـة فـرد علـى رسـل ، فتملكتـه رغبـة الثـأر واالنتقـام ،آخر معركـة مـع بنـي مـرین 

ــه أبــدا ،ال صــلح بینــي وبینــه  ((: الــسلطان یعقــوب   ، ٢ ))  أبعــد قتلــه ولــدي أصــالحه،ً وال أتــرك قتال
 و زحـف الطرفـان فكانـت معركـة قـرب وادي ایـسلي بـالمغرب ،قلت الرسل ذلـك الـرد للـسلطان یعقـوب فن

 إضــافة لـــذلك تحــالف المرینیــون مـــع ، انهــزم فیهــا بنـــو زیــان و عــادوا منكفئـــین إلــى تلمــسان ،األوســط 
ل ضــغط  فــشكلوا عامــ،ن كبنــي تــوجین ومغــراوة القبائــل البربریــة الثــائرة علــى الحكــم الزیــاني فــي تلمــسا

    .٣  بني زیانعلى داخلي 
ن إلحـاح الغرنـاطیی وذلـك إثـر ،م ١٢٧٤/ـهـ٦٧٣یغمراسـن سـنة األمیر عادت السفارة المرینیة ثانیة إلى 

 فاتفقـت آراء بنـي مـرین ،ٕعلى السلطان یعقوب للتدخل إلیقـاف الزحـف القـشتالي وانقـاذ المـسلمین هنـاك 
خـالل  لیطمئنـوا علـى حـدودهم الـشرقیة ، الزیـانیین على عدم الجـواز إلـى األنـدلس قبـل عقـد الـصلح مـع

بن ولي ا فكانت هذه السفارة برئاسة حفید السلطان األمیر أبو تاشفین ،عملیاتهم العسكریة في األندلس 
التـــي بعـــد جولـــة المفاوضـــات  و ، محملـــة بـــالكثیر مـــن الهـــدایا ،الواحـــد بـــن یعقـــوب  العهـــد األمیـــر عبـــد

 وافـق األمیـر یغمراسـن علـى عقـد الـصلح و اتفـق الطرفـان علـى ،  بتلمـسانعقدتها الدبلوماسـیة المرینیـة
و یتوقـف  ، في عدم اعتداء أي طرف على أراضي الدولة األخـرى أوجزها ابن أبي زرع ؛بنوده ؛ التي 

  .٤قبائل الثائرة على الحكم الزیانيالمرینیون عن مساعدة ال
 الـذین ،عد ضغط عسكري واضح من قبـل بنـي مـرین ن لم یستجیبوا لهذا الصلح إال بنالحظ أن الزیانیی

 كورقــة ضــغط داخلیــة دائمــة ضــد بنــي یــستعملونهم،معهــم وتحــالفوا اسـتعملوا قبائــل بنــي تــوجین ومغــراوة 
 وفـي نفـس الوقـت نالحـظ أن المـرینیین لـم یجـازفوا بـالعبور إلـى ، لفـرض شـروطهم و مقترحـاتهم ،زیان 

 لبـسط ســیطرتها هاسـتغلتوافقـت علــى هـذا الـصلح و التـي ،ن مـع تلمـسااألنـدلس مـاداموا فـي حالـة حــرب 
      .٥على قبائل المغرب األوسط ومنها تلك المتحالفة مع بني مرین

 كـان ممـا ،إرسال فرقة زیانیة مقاتلة برفقة الجـیش المرینـي فـي األنـدلس   یكونأن ومن المحتمل       
 وجـود لمراسـالت تـدل علـىر بعض المصادر  فتشی،اتفق علیه الطرفان في مفاوضات تلمسان السالفة 
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 و قـد أغفلـت المـصادر ذكـر تلـك ،فرقة زیانیة برئاسة ابن األمیر یغمراسـن إلـى جانـب الجـیش المرینـي 
ذا مـا نستــشفه مـن الرســالة الـصادرة عــن حــاكم هــ لكــن. الحادثـة بــسبب العـداء شــبه الـدائم بــین الطـرفین 

 كانـت  بتوجیـه مـن الـسلطان یعقـوب الـذي كـان و،تلمـسان سبتة أبو القاسـم العزفـي إلـى یغمراسـن أمیـر 
الجــیش المرینــي علــى  انتــصارات وقــد عــرض حــاكم ســبتة فــي الرســالة ،ًمــشغوال فــي حروبــه باألنــدلس 

ـــاني فـــي تلـــك أو.   هنـــاك  وفتوحاتـــه،الجـــیش القـــشتالي  ـــر مقتـــضب لمـــشاركة ابـــن األمیـــر الزی لمـــح بخب
إال مـا .. و المـواطن المنظومـة أوصـافها ،بارها المـسوقة هذه المشاهدات المجلوبة أخ(( : المعـارك 

إال أن إسـهاب . .))ً وحمیـد غنائـه متباهیـا .ًحضره ابنكم المبـارك فأصـبح بـیمن حـضوره فیـه مباهیـا 
  .المعارك التـي خاضـها مـع الجـیش القـشتاليالرسالة بذكر معارك السلطان یعقوب وانتصاراته في كل 

  وبثهـا حتـى ،ََوخبر هذه الـصنائع أسـیر مـن الـریح فـي اآلفـاق  ((راقة و تضمینها عبارات النصر الب
ِّتغدو سـمر النـوادي و زاد الرفـاق  َ َ  بنـي عـالموهـو إ؛ ربمـا ینطـوي تحتهـا غـرض مرینـي مخفـي  ، ١ ))..َ

  و بأنهـا أصـبحت قـوة إقلیمیـة، و الحالـة الجدیـدة للدولـة المرینیـة باألنـدلس ،زیان بقـوة الجـیش المرینـي 
 لكـي ال یفكـروا بنبـذ الـصلح مـع المـرینیین أو االعتـداء ،ن أمـام حقیقـة واقعیـة  مـا یـضع الزیـانیو،ة مهابـ

  . على دولتهم 
اعتـرض جدیـد  علـى إثـر تـوتر ،م ١٢٧٩/ هــ٦٧٨سنة عادت الدبلوماسیة لتنشط بین الطرفین         

ي تحــالف األمیــر الزیـــاني  وذلــك عنــدما تنــاهى إلــى مــسامع الــسلطان یعقــوب المرینــ،بینهمــا العالقــات 
 الذي كان في خالف مع المرینیین في ذلك الوقت بسبب ،یغمراسن مع السلطان محمد الفقیه النصري 

انــشو  وقــد دعــم الثــائر القــشتالي س،التنــافس علــى امــتالك مدینــة مالقــة المنــضویة تحــت الحكــم المرینــي 
ن باالشــباك مــع القــوات المرینیــة علــى  علــى أن یقــوم یغمراســن واتفــق المتحالفــا، غرناطــة تلمــسان حلــف

 فأرســل الــسلطان یعقــوب ســفارته ، ٢ لیــشغل الــسلطان المرینــي عــن العبــور ثانیــة إلــى األنــدلس،الحــدود 
 و بالفعل تأكدت السفارة من صحة األخبار عن ،إلى تلمسات للتأكد من  تلك المعلومات المسربة إلیه 

ــي  ((: ً ألعــضاء الــسفارة المرینیــة قــائال اعتــرف یغمراســن بنفــسه و ،ذلــك الحلــف الثالثــي  ال صــلح بین
  فقل له یتأهـب للقـائي ویـستعد لقتـالي، وكل ما وصله من صلحي مع ابن األحمر فهو حق ،وبینه 

 وتجنـب الـصراع ،ً األزمة مع بنـي زیـان وحلهـا سـلمیا انهاءوبعد ثالثة شهور أراد السلطان یعقوب . ٣))
یغمراســن لعقــد الهدنــة  فكــرر ارســال الوفــد المرینــي إلــى ،بهــة األنــدلس  للتفــرغ للقتــال علــى ج،العـسكري 
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 ١٨٣

ن یــضغط المرینیـون علــى قبائـل تــوجین أ  و عـرض الوفــد المرینـي مبــادرة بتلمـسان ؛ تتـضمن،والـصلح 
 مقابــل مــساندة الزیــانیین للجــیش المرینــي علــى ،المتمــردة علــى ســلطة تلمــسان لیــسالموه ویخــضعوا لــه 

 ركائبـه فـي یغمراسن فقام  ((،ولكن المفاوضات فشلت أمام تعنت السلطان الزیاني  ،الجبهة األندلسیة 
   .١)) طغیانه في ّولج وقعد

 فكانــت بینهمــا ، الحــرب بــین الطــرفین لوماســیة بعقــد الــصلح مــع بنــي زیــان أن انــدلعتخفــاق الدبكــان إل
 وتابعـــت ،بـــداخلها  أســـفرت عـــن انهـــزام بنـــي زیـــان إلـــى تلمـــسان وتحـــصنهم ،معركـــة قـــرب وادي ملویـــة 

ّ ثــم ،اصــروا عاصــمتهم مــدة القــوات المرینیــة مــع القبائــل المتحالفــة لهــا الغــارات علــى قــوات الزیــانیین وح
 بعــدما أیقنـــوا مـــن تـــشتت القـــوات ، النــشغالهم باالســـتعداد للعبـــور إلـــى األنـــدلس ، مـــرین عنهـــا أقلــع بنـــو

 وهــذا مــا أكــده ،٢  أراضــي الدولــة المرینیــةّالزیانیــة و أن یغمراســن لــن یتجــرأ بعــد اآلن علــى التــدخل فــي
م  ابنــه أبــو ســعید عثمــان بمــسالمة ١٢٨٢/هـــ٦٨١ عنــدما أوصــى قبــل وفاتــه ،األمیــر یغمراســن نفــسه 

 ً والتوسع شرقا على حساب الدولة الحفصیة،  وتجنب قتالهم والتحصن داخل أسوار تلمسان،المرینیین 
 وعلیـك ، لقـائهم واعتمـاد فإیـاك.. طاقـة لنـا بلقـائهم ال ...  إن بني مـرین بعـد اسـتفحال ملكهـم ((: 

 الموحدین عماالت من جاورك ما على االستیالء استطعت ما وحاول إلیك دلفوا متى بالجدران باللیاذ
 زیـان ونفـذوه  وهذا ما اقتنع به بنو، ٣))..بحشدك العدو حشد وتكافىء ملكك به یستفحل  ، وممالكهم

فبمجرد اعتالء ابو سعید عثمان بن یغمراسن السلطة  . تالیة األحداث الم كما توضحطوال تاریخ دولته
 و أرســـل ســـفارة برئاســـة أخیـــه محمـــد إلـــى ، مـــال إلـــى الـــسالم مـــع  جیرانـــه المـــرینیین ،بعـــد وفـــاة والـــده 

 فوافــق ،والـسالم  عقـد الـصلح  تطلـب،م ١٢٨٥/ هــ٦٨٤الـسلطان یعقـوب الـذي كـان فـي األنـدلس سـنة 
   .٤بضع سنوات حدودهما  الهدوء النسبي و ساد ،ي كان بحاجة لذلك الطرف المریني الذ

 بـن فإیـواء تلمـسان للمتمـردین علـى الـسلطان یوسـرغم جهود الدبلوماسیة المرینیـة إلیجـاد حـل لمـشكلة 
 ونهبـا أمـوال ، اللـذان ثـارا فـي مـراكش ، و وزیره محمد بن عطو ، وهم ابنه أبو عامر عبداهللا ،یعقوب 

مـا  ، مقابل حصة من تلك األموال ، و هربا إلى عثمان بن یغمراسن الذي قبل لجوئهما ، الخزینة فیها
 لكــن حــرص الــسلطان یوســف علــى عــدم ،لبــث ذلــك الــسالم أن تبــدد وعــادت أجــواء الحــرب مــن جدیــد 
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 ١٨٤

رســل ســفارة إلــى تلمــسان لحــل الموضــوع  جعلــه ی،الــدخول بحــروب مــع بنــي زیــان تــستنزف قــوة جیــشه 
ًواهللا ال أسـلمه أبــدا وال أبیــع  ((:ً الثــائرین فـرفض األمیــر عثمـان قــائال ت تـسلیم وطلبــ، بـالطرق الـسلمیة

ــرك مــن اســتجارني فلیف ــه عــحرمتــي و أت ــدا ل ــا ب  و ســجن ، و أغلــظ بــالجواب ألعــضاء الــسفارة ))ل م
ً مــا اعتبــره الــسلطان یوســف عمــال اســتفزازیا ،الــسفیر المرینــي   ، یمــس ســیادة و كرامــة الدولــة المرینیــةً

  . ١ فغزا تلمسان وحاصرها عدة أیام ،ًوتفشیال للجهود الدبلوماسیة لحل النزاعات 
 ایجاد حل مشترك مع الزیانیین لمشكلة زعیم قبیلة مغراوة ،كذلك حاولت الدبلوماسیة المرینیة مرة ثانیة 

ً الذي فر إلـى فـاس طالبـا اللجـوء الـسی،المتمرد على حكومة تلمسان ) ثابت بن مندیل (   فأرسـل ،اسي ّ
إلــى تلمــسان للحــصول علــى ) موســى بــن أبــي حمــو (  زناتــة  قبیلــةالــسلطان یوســف الــسفیر مــن وجهــاء

 لكن األمیر الزیاني رد شـفاعة ، والسماح له بالعودة إلى قبیلته بالمغرب األوسط ،شفاعة لزعیم مغراوة 
عـــداء بـــین الطـــرفین وتراكمـــت  و زادت حـــدة ال ، و أســـاء الجـــواب للـــسفارة المرینیـــة ،  المرینـــيالـــسلطان

ً مــا اعتبــره المؤرخــون ســببا فــي تحــرك الــسلطان یوســف لغــزو بنــي زیــان و حــصار ،بینهمــا النزاعــات 
   .٢)م ١٣٠٧ – ١٢٩٩/  هـ٧٠٦ -٦٩٨( تلمسان طوال سنوات 

 وتــسلم الحكــم مــن بعــده ابنــه أبــو زیــان ، مــرین لتلمــسان تــوفي األمیــر عثمــان الزیــاني نـاء حــصار بنــيأث
 فبنــى بجوارهــا مدینــة تلمــسان الجدیــد و ،ً وقــد بــدا الــسلطان یوســف مــصمما علــى فــتح المدینــة ،محمــد 

ًأنشأ بها الدور والقصور والحمامات والمساجد لتكون مقرا دائما لبني مرین بالمغرب األوسط   للـضغط ،ً
ّویبـدو أن   ،٣تذ مـا عنـدهم مـن أطعمـة و أقـوا ونفـ،على الزیانیین الذین القوا أشد المعانة من الحصار 

هذا ما جعل  ، جعل الزیانیین یبادرون الیجاد حل للخروج من المأزق ،الوضع المتردي داخل تلمسان 
 ن یخلــفأبــو اســحاق ابــراهیم بــ( الفقیــه تــولى إدارتهــا ت تنــشط بــین الطــرفین إلجــراء مفاوضــات الــسفارا

 إال أن األمیــر الزیــاني ،ســب  بــین الجهتــین للوصــول إلــى حــل مناالــذي قــام بــرحالت متتالیــة) التنــسي 
 و ، بمعــسكر الــسلطان یوســف خــارج تلمــسان تنــسي باالنحیــاز للطــرف المرینــي فاســتقر الاتهــم الــسفیر

  معسكره في ً إلى أن توفي السلطان المریني مغتاال  ،بذلك انتهت المفاوضات دون نتیجة 
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حفیــد الــسلطان ن عبــد اهللا  الــسلطان أبــو ثابــت عــامر بــ علــى إثــر ذلــكبویــع. ١م ١٣٠٧/ هـــ٧٠٦ســنة 

و لجــأ للوســائل الدبلوماســیة إلیجــاد مخــرج ســلمي مــع ) ١٣٠٨ – ١٣٠٧/  هـــ٧٠٨ – ٧٠٦( یوســف 
ــان  ــي زیــ ــاس ،بنــ ــسان والعــــودة إلــــى فــ ــصار عــــن تلمــ ــت آراء بنــــي مــــرین علــــى فــــك الحــ ــرت ، واتفقــ  وجــ

 زیـــان  بنــو مقابــل دعـــم، الحـــصار المفاوضــات بـــین الطــرفین أثمـــرت عــن اتفـــاق مبــدئي یقـــضي بإنهــاء
وهـذا  ،٢ًللسلطان أبو ثابت عسكریا ضد منافسه على العرش المریني عمه األمیر أبو سـالم بـن یعقـوب 

   . ّما تم بالفعل 
  : بالتالي  أبو ثابت و أبو زیان ؛ حددها المؤرخون التي اتفق علیهاكانت بنود الصلح       
 إلى المغرب األقصى  وتعود كل  ویعودون، أن ینصرف السلطان المریني وجیشه عن تلمسان -

  .  ـ إلى الحكم الزیاني تلمسان الجدیدـ عداالتي كان قد فتحها جده السلطان یوسف البالد 
ــ ــــ  و ال یدخلها بنو ،خارج األراضي المسترجعة لبي زیان ) المنصورة  ( ة تبقى مدینة تلمسان الجدیدـ

 للرعایا المرینیینیسمح أن و ،ومساجدها ورها  قصیتعهد ویحافظ على دورها و  و أن،زیان بجیشهم 
   .٣ وعدم التعرض لهم البقاءالمقیمین بها  ب
و تأثلوا .. )تلمسان (  بأن الناس كانوا قد استوطنوها و ألفوها (( هذا الشرط المریني ؛ یعلل السالوي

 ؛ أن بني الصلح لكن یبدو لنا من خالل التمعن ببنود . ٤))بها األثاث والمتاع مما یثبط المرتحل 
 و حیث تكون ، المحافظة على وجود دائم لهم بالمغرب األوسط الشرط ؛مرین أرادوا من خالل ذلك 
ً وربما یدل ذلك أیضا على نیة السلطان المریني الجدید للعودة إلى المغرب ،موطأ قدم لهم متى شاءوا 

دركوا یؤكد ذلك أن بني زیان أ و ما ، واستكمال خطة جده ،األوسط متى استقرت له األمور بفاس 

                                                
ــــــــ  اال  -  ١   ( ي توالها جده ألمه ــــــــــــــت الـ-  الذي ساق خبر تلك المفاوضاتلمصدر الوحید یذكر ابن مرزوق ـ

   عنن األخبار الواردة في المصادر لك،ما كانت تدور حوله  مراسالت الطرفین  -ـ) أبو اسحاق التنسي      
   ربما جعلت ، ض َصعوبة الوضع داخل تلمسان لدرجة وفاة المحاصرین  من شدة الجوع والعطش و المر    

   إال أن اغتیال السلطان یوسف ،بني زیان یفاوضون السلطان المریني على شروط االستالم وتسلیم المدینة     
  . أزاح عنهم حدة الحصار و تنفسوا بعدها الصعداء     
   ٣ ج ،االستقصا : السالوي  . ٤٧٩ ص ،المسند الصحیح الحسن في مآثر موالنا أبو الحسن .   انظر       

  . ٨٦ - ٨٤ص       
  . ١٧٦ ص ،السیاسة الخارجیة : كحیل  .  ٣٠٩ – ٣٠٨ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٢
  :حمید تیتاو . ٣٠التعریف ، ص : ن ابن خلدو .  ٥١٥  -  ٥١٤ ص،األنیس المطرب :  ابن أبي زرع ـ ٣

   . ٣٤ ص ،  بالمغرب  الحرب  والمجتمع    
  . ٩٢ ص ، ٣ ج، االستقصا -  ٤



 ١٨٦

 فبادروا على الفور إلى تخریب ،ي وجود مریني بجوار عاصمتهم  ولم یطمئنوا أل،ذلك المخطط 
 .                                                                              ١بینهما كنقض واضح لبنود الصلح المبرم ،المنصورة و محوا آثارها 

وبة في تجدید الصلح مع  تلق الدبلوماسیة المرینیة في عهد السلطان أبو الربیع سلیمان  أي صعلم
موادعة و ال مدة سادها الهدوء وعاش الطرفان ،م ١٣٠٩/ هـ٧٠٨ حمو الزیاني سنة األمیر أبي

 وظهر ذلك عندما لجأ األمیر عبدالحق بن عثمان بن ، الصلح وظل بنو زیان ملتزمین ب،سالم الو
إلى األمیر أبو حمو وطلبوا ) رحو ( حمن بن یعقوب الوطاسي المعروف لریوسف ومعه الوزیر عبد ا

 ،منه مساندتهم في ثورتهم على السلطان أبو الربیع سلیمان المریني و امدادهم بالسالح والرجال 
 لكنه بعد ،مرینیین ًفرفض األمیر الزیاني تقدیم أي مساعدة لهم التزاما منه بالسلم المنعقد بینه وبین ال

   . ٢ اكتفى بمساعدتهم على الفرار نحو األندلس،فشلهم بالثورة 
 ، مع الثوار ًا اعتبر موقف األمیر الزیاني ذلك تواطؤ، سعید عثمان ال أن السلطان المریني الجدید أباإ

  وحاصرها عدة،م ١٣١٥/ هـ٧١٤ فزحف بجیشه نحو تلمسان سنة ،ًونقضا للصلح المنعقد بینهم 
 اعتبر أن السلم ، تاشفین بن أبي حمو رت األوضاع السیاسیة بتلمسان ألبي وعندما استق، ٣أیام

 واستغل الثورات الداخلیة ،منعدم مع بني مرین وحالة الحرب قائمة نتیجة تصرف أبو سعید السابق 
 والده  فتحالف مع األمیر أبو علي عمر بن السلطان أبو سعید الثائر على،على الحكم المریني 

 وقام بعدة غارات على حدود الدولة المرینیة الشرقیة كمساندة ، وزوده بمساعدات عسكریة ،بسجلماسة 
  . ٤للثوار بسجلماسة 

 بأن تذرعوا ،ّ أن المرینیین بحصارهم تلمسان ،نالحظ مما سبق من أحداث بین الطرفین        
 فكان التصرف ، ولم یقم بتسلیمهم ،لفرار  وساعدهم على ا المرینیینالسلطان أبو حمو ظاهر الثوار

حلم ـ  والرغبة في ضم المغرب األوسط ،المیداني لبني مرین ینم عن عدم قناعة بالسالم مع بني زیان 
 ولم یحاولوا حل الموضوع بالطرق الدبلوماسیة كعادتهم ، فوجدوا الفرصة مواتیة لذلك ـبني مرین القدیم 

یفعل إال ما أماله علیه ضمیره فقام بعمل إنساني بمساعدة رجال هاربین  فاألمیر الزیاني لم ،القدیمة 
 وبالمثل عمل األمیر أبو تاشفین الزیاني عندما الحظ اختالل الوضع المریني الداخلي و ،من الموت 

 ، والتنافس القدیم مع الدولة المرینیة فاسترجع حالة العداء ،قیام الثورات على السلطة المركزیة بفاس 
                                                

  الحلل السندسیة في) : محمد بن محمد ( أبي عبداهللا األندلسي  .  ١٣٠ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ١
   . ٢٢٦ ص ،هـ١٢٨٧ ، ١ ط، مطبعة الدولة التونسیة، األخبار التونسیة    

   . ٩٩ ص ، ٣ ج،االستقصا : السالوي  . ٥١٩ ص ،األنیس :  ابن أبي زرع -  ٢
٣ - Rouh El Kartas : Histoire Des Suoverains  du Maghreb .  p ٢٨٦ – ٢٨٢ .                   

                                        
   . ١٤٦- ١٤٥ ص، ٧ ج،العبر : ابن خلدون  .  ١٣٥ ص ، ١ ج،بغیة الرواد : بن خلدون ا یحیى -  ٤

   . ٩١ ص ،لة بني زیان دو: زاید  . ١٢٠ – ١٠٥   ص ، ٣ ج،االستقصا : السالوي     



 ١٨٧

 وتشیر بعض الوثائق أن األخیر لقي ، على الدولة المرینیة إغاراتستغل تلك االضطرابات فقام باو
ًدعما وتحریضا من مملكة أراغون عندما استقبلت تلمسان سفارة جاك الثاني برئاسة  برنار دیسبیریك ( ً

ة المرینیة تطلب من األمیر الزیاني أن یقوم بعملیات تحرش ومناوشات عسكریة على حدود الدول) 
ً ألن السلطان المریني أبدى تشددا إزاء ملك أراغون في عقد معاهدة دفاعیة ،م ١٣٢٠/ هـ٧١٩سنة 

 فحتى یستطیع إجبار السلطة المرینیة ،ة ّ صقلیهم بالمال والجنود أثناء فتحم و رفض دعمه،مشتركة 
دهم بإمدادهم بكل ما  طلب من الزیانیین مساعدته على تحقیق هذا الهدف و وع،للرضوخ لمطالبه 

     .  ١یلزم 
ًهذا یعني أن العالقات بین الطرفین أخذت بعدا إقلیمیا  وعادت أجواء الحرب والثأر الذي فیما یبدو  ،ً

ّ و أن الحركة الدبلوماسیة بینهما كانت تنشط فقط عندما یشعر ، الطرفین واقفًظل طاغیا على م
ً لكن سریعا ما یعود الطرفان ،لسفارات لتقریر السلم  فتتحرك بینهما ا،الطرفان بعدم جدوى الحرب 

 إال في حاالت ،ا للدبلوماسیة مع تلمسان  فبنو مرین لم یلجؤو،عهم التوسعیة لطموحاتهم ومشاری
 فكانت ، أو بأوقات االضطرابات الداخلیة بهدف حمایة حدودهم وكسب الوقت ،انشغاالتهم باألندلس 

  . قتة و آنیة كما الحظنا االتفاقیات المنعقدة بینهم  مؤ
الدبلوماسیة المرینیة لتنشط بین فاس وتلمسان في بدایات العقد الرابع عادت و على أیة حال ؛        

 بغرض التوسط لحل النزاع القائم بین الزیانیین ،الرابع عشر المیالدي / من القرن السابع الهجري 
 ،لدولة الحفصیة ومحاولتهم الوصول إلى تونس  على إثر توسع بني زیان داخل ا،والحفصیین بتونس 

فأرسل . ٢إلیقاف التحرك الزیاني  فاستنجد السلطان أبو یحیى أبو بكر الحفصي بأصهاره المرینیین
ً تاشفین الزیاني راغبا منه وقف العملیات العسكریة ید المریني سفارته إلى األمیر أبيالسلطان أبو سع

 إال أن الزیانیین رفضوا جهود ،ل بینهما بالطرق الدبلوماسیة  وحل المشاك،في الدولة الحفصیة 
    .٣ تلك الوساطة المرینیة

كرر السلطان أبو الحسن المریني إرسال الوفد الدبلوماسي إلى تلمسان فور تولیه الحكم بعد وفاة والده 
ل المباشر  الواصلة إلى فاس التي تدعوه للتدخ إثر تجدد النجدات الحفصیة ،م ١٣٣١/ هـ٧٣١سنة 

 ي سفارته برسالة خاصة منه إلى أبي و عزز السلطان المرین،النقاذ تونس من السقوط بید الزیانیین 

                                                
١  -  Latrie : Traies De  paix  et de Commerce  . p ٣١٢  .                                                         

  . ١٣ ص ، ٧ ج،التاریخ الدبلوماسي : التازي      
  ن بن السلطان أبو سعید  عندما تزوج األمیر أبو الحس، ارتبط الحفصیون والمرینیون بمصاهرة سیاسیة -  ٢

   . المریني  بفاطمة بنت السلطان أبو بكر الحفصي     
  . ١١٦ ص ، ٣ ج،االستقصا : السالوي  . ١٨٨ ص ،مسالك األبصار : العمري :  انظر          
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 ١٨٨

كف عن بني حفص  ((:  واالستجابة لجهود السالم ،تاشفین ترجوه االنسحاب من الدولة الحفصیة 
 من تاشفین أبو فاستنكف  ، قدري ویقدرواّولو لسنة واحدة لیسمع الناس أني نافحت عن صهري 

 من ونالوا بمجلسه علیهم الرد في عبیده من السفهاء بعض وأفحش  ، القول في للرسل وأغلظ ذلك
 لذلك فحمي وجهها على بالقضیة وأعلموه إلیه الرسل فعادت ، بمحضره الحسن أبي السلطان
 ،یة المرینیة  هكذا كانت نهایة الجهود الدبلوماس، ١)) تلمسان إلى النهوض على عزمه وتأكد وغضب

 و نصرة أصهاره ،لرد االعتبار لسفرائه  انتفض السلطان أبو الحسن ،وبمجرد عودة السفراء إلى فاس 
ّ إال أن تمرد أخیه أبو علي عمر وانفصاله بسجلماسة أجلت تحركه إلى تلمسان حتى سنة ،الحفصیین 

    . ٢دولة الزیانیة  حیث دخل تلمسان وقتل أمیرها أبو تاشفین و أسقط ال،م ١٣٣٧/ هـ٧٣٧
مهما تباینت تعلیالت المصادر والمراجع بخصوص زحف السلطان أبو الحسن على تلمسان وضم 

 بأنها كانت كرد فعل على إهانة بني زیان ،ًالمغرب األوسط للدولة المرینیة  لمدة أربعة عشر عاما 
اك عوامل أخرى خفیة یجب  فإن هن، ٣ً أو أنها جاءت نصرة لبني حفص ،ألعضاء السفارة المرینیة 

 منها العامل السیاسي القدیم المتمثل بالصراع ،أن تؤخذ بعین االعتبار عند دراستنا لعالقات البلدین 
ضافة إلى عامل إ  ،التقلیدي بینهم وطموح بني مرین لوراثة الدولة الموحدیة على كامل بالد المغرب 

 تتحكم بخط التجارة  بضم تلمسان التي باتتوهو الرغبة المرینیة ،ًاقتصادي لیس أقل اعتبارا 
  بعد ظهور خط تجاري مباشر،أخذت دور سجلماسة المرینیة  و،  الذاهب إلى بالد السودانالصحراوي

 ًأثر سلبا ما ،ً أصبحت مركزا لتجمیع و توزیع مادة الذهب  و،بین مدینة توات السودانیة و تلمسان 
    .٤على موارد الخزینة بفاس

 ً وحاول جاهدا أن یكون،ى واألوسط ً السلطان أبو الحسن المریني متحكما بالمغرب األقصبذلك أصبح
 ،حاول أن یستمیل الرعیة بتلمسان ف ،  والظهور بمظهر الزعیم المتسامحسلطان لكل قبیلة زناتة

 واتبع أسلوب التعایش السلمي بدل ، وبالغ في توزیع األموال علیهم ،فعاملهم بالعطف واإلحسان 
وبعد . ٥ وأبقاهم على امتیازاتهم ، و أكرم منزلتهم ، وعفا عنهم ، فسامح أمراء بني زیان ،االنتقام 

ً لكنه لم یستقر حكمه فیها طویال ما لبث أن ،عشر سنوات استولى أبو الحسن على مملكة الحفصیین 

                                                
   .  ٨٠ ص ،نظم الحكم واإلدارة : أبو دیاك  . ١٣٩ ص ، ١ ج، بغیة الرواد :بن خلدون ا یحیى -  ١
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 ١٨٩

 وكان ،م ١٣٥٠/هـ٧٤٩ سنة  عاد إلى المغرب األقصىوفلول الحفصیین وانهزم أما قبائل العرب 
    .١ابنه أبو عنان  قد تمرد بفاس واستقل فیها 

 فقد ،  في عهد السلطان أبو عنان عاد التواصل بین المرینیین والزیانیینأمام هذه التطورات ؛       
 ،ابنه أبو عنان  مابین السلطان أبو الحسن و،هم انتهز بنو زیان فرصة االنقسام المریني وتشتت

 وانحاز إلى ،ًأبو سعید عثمان الزیاني الذي بایعه بنو زیان سلطانا على تلمسان واستغل ذلك األمیر 
 یتضمن ، أسفرت عن اتفاق باقامة تحالف عسكري بینهما هجرى عدة مراسالت معأو  ،أبي عنان 

ادهم بالمال والسالح إلعاقة  وامد، و االعتراف بها ،مساعدة أبو عنان لبني زیان في استعادة  دولتهم 
السلطان أبو  و الوقوف في وجه أخیه الناصر قائد قوات ، ٢ عن الجواز نحو المغرب األقصىدهوال

 فانتصر الزیانیون على القوات المرینیة ،تكللت خططهما بالنجاح و  ، اتفاقهما  ونفذ الطرفان،الحسن 
 إنسانیة  وفي خطوة، و أسروا حریم السلطان أبو الحسن و حاشیته ،العائدة إلى المغرب األقصى 

 بعث الزیانیون األسرى المرینیین  إلى ،ً وتفاؤال بعالقات جیدة معه ،كبادرة حسن نیة تجاه أبو عنان 
ً عفافا وصونا وحیاء ((السلطان أبو عنان بفاس  ً ً((٣ .   

 جعلت ،ین لكن عودة الزیانیین إلجهاض الجهود الدبلوماسیة في حل قضایا خالفیة مع بني مر
 وذلك عندما رفض السلطان أبو ، عنان ینهار و تتوتر العالقات من جدید مع أبيالتحالف السیاسي 

) علي بن راشد ( سعید الزیاني وساطة السلطان المریني وشفاعته بزعیم قبیلة مغراوة المتمرد علیهم 
 وعادت أجواء الحرب لتخیم على ،السالم حالة  مما أفسد بینهم ،الحلیف التقلیدي لبني مرین 

حو تلمسان سنة  فزحف ن، بمثابة إعالن حرب  لشفاعته واعتبر أبو عنان الرد الزیاني،م عالقاته
   .٤  على ید المرینیین الدولة الزیانیة من الوجود مرة أخرىتزال و ،م ١٣٥٣/ هـ٧٥٣

إفشالهم للجهود الدبلوماسیة التي عرضها  ًهكذا نالحظ دائما أنه كان لعناد الزیانیین و       
 ما أدى إلى إتاحة الفرصة لبني مرین باستغالل العجرفة ، نتائج سلبیة على كیانهم ، المرینیون

ًالزیانیة و جعلها سببا مباشرا لإلقدام على غزوهم بعقر دارهم و إسقاط دولتهم   و بالتأكید كان ألبي ،ً
 ،تهم ومجدهم  فیلمح ابن خلدون إلى أن استعادة بني زیان لدول،عنان دوافعه األخرى في تلك العملیة 

كل  ،ً و التوسع شرقا في أمالك الحفصیین ،و نجاحهم في إخضاع القبائل بالمغرب األوسط وقمعها 
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 ١٩٠

 ما یجعل القضاء ، قبل استفحال أمرهم و استعادة تنظیمهم ،سراع بضربهم ذلك دفع أبو عنان لإل
ًعلیهم أمرا صعبا بمرور الوقت ً١.    

 فور تجدد الدولة الزیانیة بعد وفاة السلطان أبو عنان ،مسان عاد التواصل الدبلوماسي بین فاس وتل
 وتولي السلطان أبو سالم ابراهیم الحكم بفاس ،المریني واضطراب المغرب األقصى بالحرب األهلیة 

 الصلح استطاعت تقریر الذي بارد بإرسال سفارة إلي األمیر أبو حمو الزیاني ، م١٣٥٩/ هـ٧٦٠سنة 
رض الزیانیون للقبائل والمدن التابعة للنفوذ المریني بالمغرب األوسط كمدن بجایة  على أال یتع،بینهما 

    .٢وقسنطینة و وقبائل مغراوة وتوجین 
 بحاجة لفترة سالم إلرساء دعائم ا كاننكان اتفاق الصلح المسبق ضرورة ملحة لكال الطرفین اللذا

المتمرد على ) عبداهللا بن مسلم الزدالي ( یني  إال أن إیواء تلمسان لوالي درعة المر،الحكم ببلدانهما 
 حیث هرب األخیر باألموال والذخائر إلى األمیر أبو ،السلطة المركزیة بفاس أعاد العالقات للحرب 

هذا التصرف الزیاني قابله . ً وعینه قائدا على جیشه ، الذي رحب به و تقاسم معه األموال ،حمو 
 ، وحل المسألة األخیرة عبر الحوار والتفاهم ، التوتر مع تلمسان إلزالة أسبابتحرك دبلوماسي مریني 

 واحترام عقد الصلح المنعقد بین ،ارة المرینیة لتلمسان وطلبت تسلیم الوالي المتمرد ففوصلت الس
 ما أدى بالنتیجة على زحف ،كعادة أسالفه رفض تلك العروض  إال أن السلطان أبو حمو ،طرفین ال

 و ،م وهرب أمیرها إلى الصحراء ١٣٦٠/ هـ٧٦١المریني واحتالل تلمسان سنة السلطان أبو سالم 
 إال أن حكمه لم ،ًحاكما على تلمسان ) ن أبي سعید عثمان أبو زیان ب( تعیین أمیر زیاني مقیم بفاس 

 و زحف و استولى على كل ، منها فقد عاد أبو حمو ودخل تلمسان وطرد الحامیة المرینیة ،یطل 
 وعادت األمور كسابق ،هران والجزائر والمدیة بعة لبني مرین بالمغرب األوسط كملیانة و والمدن التا

  .٣ مما فرض على السلطات بفاس البحث عن حلول سلمیة ناجعة ،عهدها 
  

 نشطت الدبلوماسیة ،وحاجتهم للسالم  ،تناع الطرفان بعدم جدوى الحروب  من واقع اقًوانطالقا       
 و قام بمهمة ، م١٣٦١/هـ٧٦٢سنة تبادل الطرفان السفارات و الوفود و ،ما لتقریر الصلح بینه

 ،الذي تحرك بین العاصمتین ) ونزمار بن عریف ( المفاوضات بین الطرفین زعیم قبیلة سوید العربیة 
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 و أسفرت جهوده عن قبول الطرفان عقد اتفاقیة ،وناقش األمور العالقة التي تعترض السالم بینهما 
الموجودین  وتسریح جمیع األسرى المرینیین ، عودة كل دولة إلى حدودها القدیمة ت ؛ضمن ت،صلح 

 ،سفارة زیانیة  برئاسة أبو تاشفین بن األمیر أبو حمو  وصلت ؛ و بهدف امضاء الصلح ،سان لمبت
 فقابلت السلطان أبو ، بصحبة هدایا فخمة ،فاس إلى والوزیر عمران بن موسى و أعالم بني زیان 

ّ ورد األخیر بإرسال سفارة مرینیة محملة بالهدایا برئاسة ونزمار ، و أمضت معه اتفاقیة السالم ،الم س
 و أكدت الصلح و أشرفت على تنفیذ ، تلقاها أبو حمو الزیاني بالترحاب ،بن عریف إلى تلمسان 

إلى عائدة سحبت  وتسلم الزیانیین بموجب ذلك مدینة الجزائر من الحامیة المرینیة التي ان،بنوده 
  . ١المغرب األقصى

ن و رفض المرینیحیث ،إال أن فشل الدبلوماسیة والسفارات المتبادلة في حل مشكلة وهران        
   .٢ وتكدر صفو السلم بینهما ،أدى إلى عودة الصراع و التنافس  ،االنسحاب منها 

 بینهما في عهد السلطان أبو زیان  نجحت الدبلوماسیة بتجدیده فقد،عاد الطرفان لحالة الصلح        
 السیاسیة دولة المرینیة أوضاع ال بالسالم مع بني زیان بسببًحیث كان راغبا ،محمد المریني 

لهذا الغرض وصلت السفارة المرینیة  ،٣ وكان بأمس الحاجة لمهادنة ومسالمة الزیانیین ،مضطربة ال
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  وتالقت السیاسة الزیانیة مع سیاسة األمیر ،و اضطربت أوضاع المغرب األقصى لكثر التمردات على الحكم 
 حیث استاء األخیر من إیواء ، ضد بني مرین ،المتغلب على الحكم هناك ) محمد السادس ( النصري بغرناطة 

توجیه االمیر عبدالحلیم بن    فطلبت تلمسان من غرناطة ،السلطان المریني للسلطان النصري المخلوع محمد الخامس 
ً و فعال وصل األمیر ،بفاس  لمساعدته على الثورة على الحكومة ،أبي علي بن أبي سعید المریني إلى تلمسان 

 فتوجه الثائر إلى فاس ، وفي هذا الوقت اغتیل السلطان أبو سالم المریني ،المریني و دعمه أبو حمو بالسالح والرجال 
 ،ُ وكان قد نصب هناك السلطان أبو زیان محمد بن أبي عبدالرحمن المریني ،م ١٣٦٢/ هـ٧٦٣لطلب الملك سنة 

  . سة  واستمر دعم تلمسان له ًفظل ثائرا علیه في سجلما
   . ٤٦ ص ، ٤ ج،الغرب : عزاوي  . ٥١ – ٤٣ ص ، ٤ ج،االستقصا : السالوي  .           انظر

 الحلیم  واجهت فاس في عهده تمرد األمیر عبد، كان هذا السلطان تحت استبداد وزیره عمر بن عبداهللا الیاباني - ٣
ّ ثم  تمرد الوزیر مسعود ،ضي على انفصالهما ُ إلى أن ق،دولة هناك اموا أق و أخوه عبد المؤمن بسجلماسة و المریني

 كذلك تمرد األمیر عبد الرجمن بن أبي یفلوسن المریني في الجنوب وكان تلمسان على تواصل ،بن ماساي بسجلماسة 
لزیاني على األمور الداخلیه  والتأثیر ا، هذه األوضاع ،ً وتدعمهم عسكریا ،ً وتستقبلهم على أرضها أحیانا ،مع الثائرین 

   .بالمغرب فرضت على السلطات بفاس مسالمة الدولة الزیانیة
:  عزاوي  .٥١ ص ، ٤ ج،االستقصا : السالوي  .  ٤٢٦ – ٤٢٣ ص  ، ٧ ج،العبر : انظر ابن خلدون       

  . ٢٨ – ٢٦ ص ، ٤ ج،الغرب 



 ١٩٢

 إطالق سراح جمیع ،وافقته على عقد الصلح  الذي اشترط م،إلى تلمسان والتقت باألمیر أبو حمو 
 و سافر قاضي فاس أبو القاسم البرجي ، فوافقت السلطة المرینیة على ذلك ،األسرى الزیانیین بفاس 

 ، تلمسان فعقدت الصلح مع أمیرها إلىثانیة و الوزیر عمر بن مسعود بن مندیل على رأس سفارة 
 في سجون محتجزینائة شخص من بني عبدالواد كانوا موبموجبه أطلق السلطات المرینیة سراح أربع

 ، وانشغل كل طرف بأموره الداخلیة ، وعاش الطرفان بفترة هدوء وسالم بعد االتفاق المسبق ، ١فاس 
   . ٢  للقضاء على حركات التمرد ببجایة والجزائر وغیرها،ًشرقا  اتجه بنو زیان و

 الذي ، فارس عبدالعزیز المریني  السلطان أبيلتواصل السلمي في عهدكانت آخر حلقات ا       
رجین ا الخلمتمردین من عرب المعقلل بخصوص مساندة األخیركثف من مراسالته لألمیر أبو حمو 

 نقلت الرسائلو ،لهم تلمسان   و إیواء، في بالد السوس في جنوب الدولة المرینیة عن سلطة فاس 
 و  .٣)) زع إلیه من عربان المعقل أشیاع الدولة و بدوهالقبوله كل من ین ((: استیاء المرینیین منه 

وفك ارتباطه  ،تجمید عالقاته معهم ب حاولت السلطة المرینیة من خالل ذلك التواصل إقناع أبو حمو
 ما عزز ، فلم یستجب األمیر الزیاني لتلك المطالب ، خشیة أن یستخدمهم ضد الدولة المرینیة ،بهم 

 ، و أتت الفرصة المناسبة عندما لجأ إلى فاس زعیم عرب سوید ،ي علیه من نقمة السلطان المرین
 و ، فزحف السلطان عبد العزیز إلى تلمسان التي هرب منها أبو حمو ،ًمستنصرا ضد الزیانیین 

ًوهكذا نجد أن تجافي الزیانیون دوما عن القبول بالجهود الدبلوماسیة . ٤م١٣٧١/ هـ٧٧٢دخلها سنة  ّ
  .   كان وراء سقوط دولتهم عدة مرات على ید بني مرین ،التي عرضتها فاس  والحلول السلمیة

 غلب علیها وانتقلت العالقات إلى مرحلة ، بعد ذلك الدبلوماسیة في عالقات الطرفین        فترت
فقد زحف السلطان أبو  ،یانیة تتحكم بتنصیب أمراء تلمسان  و أصبحت الدولة الز،الصراع والحرب 

ً ردا على دعم أبو حمو الزیاني لمنافسه ،م إلى تلمسان و دخلها ١٣٨٤/ هـ٧٨٥ریني سنة العباس الم
ِولم تجد مراسالت  أبو حمو مع سلطان غرناطة للمساعدة  ،األمیر عبدالرحمن بن یفلوسن بمراكش 

ذي  ال، تاشفین بن األمیر أبو حمو الزیاني ریني بدعم أبيوقام السلطان الم. ٥بوقف الغزو المریني 
 وخطب له ،ً و أصبح تابعا للسلطان المریني ، ١٣٨٩/ هـ٧٩١تخلص من والده وتسلم السلطة سنة 

                                                
   – ٢٠٧ص السیاسة الخارجیة ، : حیل ك .  ١٠٣ – ١٠٢ ص ، ٢ ج،بغیة الرواد :  یحیى بن خلدون -  ١

   . ٦٥ ص ،القضاء في المغرب األقصى : قمر علي  . ٢٠٨    
   . ٤٢٦ – ٤١٥ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٢
   . ١٧٦ ص ، ٧ ج،العبر :   ابن خلدون -  ٣
  :ي البارود . ٥٧ ، ص ٤ستقصا ، جاال: السالوي  .  ٦٨ ، ٤٣ ص ،روضة النسرین :  ابن األحمر -  ٤

   . ٤٤ ص ،الحیاة الحربیة     
   . ٤٦٣ – ٤٦٢ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٥



 ١٩٣

 ً عسكریا بالمقابل التزمت فاس بدعمه، و التزم بدفع ضریبة سنویة للمرینیین ،على منابر تلمسان 
ها بالمغرب سلطتها و نفوذً حیث اعتبرت ذلك خروجا على ،للقضاء على ثورة أخیه األمیر أبو زیان 

  . ١األوسط 
ملوك تلمسان في الغالب  إال أن ،وجود بعض التقلبات بمیزان القوى بین الطرفین من رغم بال      

 و في هذه المرحلة األخیرة لم تسجل المصادر ، الجیش المریني رفقة حامیة منظلوا یأتون من فاس ب
ن بحالة  ودخول البلدا،سان لبني مرین  تلمأیة وقائع دبلوماسیة في عالقات الطرفین  نتیجة تبعیة

    .٢عمومتهم الوطاسیینأبناء ضعف امتدت لعقود قبل أن تسقط الدولة المرینیة بید 
 بالقول إن التواصل الدبلوماسي بین فاس وتلمسان لم ،تم نستطیع من خالل ما عرضناه أن نخ       

ًوغالبا ما  ،محاولة تجنب الصراع الدموي  ً حتى في أكثر الحاالت عداوة و توترا بهدف،ینقطع بینهما 
 ولقد نجحت الدبلوماسیة في أحیان عدیدة ، و الزیانیین الرافضین له ، لذلك مبادرینكان المرینیون ال

 بسبب العداوة المستحكمة بین ،ٕمن تقریر السالم بینهم وابعاد شبح الحروب بینهم رغم صعوبة ذلك 
ه المصادر على األقل هذا ما تذكر ،ور عقب كل اتفاق أو هدنة ما تلبث بالظهكانت  التي ،الطرفین 

 و أغفلت تفاصیل ، بإشارات عابرة  السلمیةتلك االتصاالتلًالتي كثیرا ما عرضت  ،المعاصرة 
والتي . ٣ متابعة خیوط العالقات من خاللهاتمكن لن،المعاهدات واالتفاقیات التي عقدها الطرفان 

  . الطرفین نحو السالم أو الحرب التي أسهبت المصادر بذكر تفاصیلها ًت یقینا بتطور عالقاتمتحك
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 ١٩٤

  :  الدولة  احلفصية معالعالقات الدبلوماسية : املبحث الثاني 
  

  ) : النشأة و التاريخ السياسي ( ًأوال ـ الدولة احلفصية 
 أحـــد ،اني  حفـــص إلــى الـــشیخ أبــي حفــص عمـــر بــن یحیـــى بــن أبــي حفـــص الهنتــ         ینتــسب بنــو

 وسـاهم ، صـاحب مكانـة سـامیة فـي الدولـة الموحدیـة منـذ نـشوئها ،العشرة الموحدي في مجلس وزراء ال
ـــشیید صـــرحهامـــع أوالده ببنـــ ــة قاحیـــث .  اء دولـــة الموحـــدین وت ــة الحفـــصیة فـــي بـــالد إفریقیـ ( ّمـــت الدولـ

 بجایــة فــي ًا إلـىشــرق و ترامــت حـدودها مــن برقـة ، اتخـذت مــن تـونس حاضــرة لهـاو ) المغـرب األدنــى 
   .١قصى اتساع لها في أًالمغرب األوسط غربا 

ًفریقیـة سـببا فـي تأسـیس اإلمـارة إ ثورات العرب كبني هالل وبني غانیـة علـى الـسلطات الموحدیـة بتكان ّ
ًحیــث عــین الموحــدون الــشیخ أبــو محمــد عبدالواحــد بــن الــشیخ أبــو حفــص والیــا علــى . الحفــصیة هنــاك 

بعــد أن و  فقـام بــاألمر خیــر قیـام وحكمهــا بكـل حــزم ،ٕك الثــورات واخـضاع القبائــل ّبـالد إفریقیــة لقمـع تلــ
   . ٢م ١٢٢٢/ هـ٦١٨سنة توفي  أسس للوجود الحفصي بتونس ومهد لخلفائه من أبنائه وذریته

ة علـــى ابنـــه األمیـــر أبـــو زكریـــاء یحیـــى تغلـــب بعـــد ذلـــك  و یعتبـــر  ،م ١٢٢٨/ هــــ٦٢٥ســـنة ّـــحكـــم إفریقی
  الـــسلطةضـــعفاســتغل إذ  ، حیــث اســـتقل عـــن الخالفــة الموحدیـــة ،لــة الحفـــصیة المؤســس الفعلـــي للدو

و حـروب أهلیـة داخـل الـسلطة علـى  من انقالبات داخلیـة ،  نتیجة التغیرات التي عصفت بها، بمراكش
 وتراجــع ،علـى الــسلطة المركزیـة تمــردات القبائـل بـالمغرب األقــصى ـ كبنـي مـرین ـ ل إضـافة  ،الحكـم 

 الموحدین وانقالبه على تعالیم المؤسس محمد بن تومرت المهدي ذهبن الموحدي عن مالخلیفة المأمو
ــر أشــاع (( حیــث ، ــى النكی ــداء العقائــد وضــع وفــي العــصمة فــي المهــدي عل  باللــسان للــصلوات والن

 الـدعوة رسـوم غیـر وأنـه  ، سـننه مـن ذلـك وغیـر الـدرهم شـكل وتربیع لصبح النداء ٕواحداث البربري
بــو أفـاعتبر األمیـر  ،٣)) بلعنـه وأعلـن والــسكة الخطبـة مـن اإلمـام اســم وأسـقط ، ولـةالد أصـول وبـدل

فانفـصل عـن  ،نفسه وریث الخالفـة الموحدیـة ومبادئهـا   واعتبر،دین حًزكریا ذلك مسوغا لنبذ بیعة المو
 واســتولى علـــى ،ًو وصــل ســلطانه حتــى سجلماســة جنوبــا  ،م ١٢٣٧/هـــ٦٣٤ّلموحــدین بافریقیــة ســنة ا

 و كـذلك ، وحصل على بیعة مدن األندلس التي بعث إلیها إمدادات السالح والمؤن ،ئر وتلمسان الجزا
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 ١٩٥

ــالمغرب األقـــصى  ـــى والء بنـــي مـــرین بـ ـــالمغرب األوســـط،عل ــواد ب ـــد الـ ـــة  و، ١ وبنـــي عب  أصـــبحت الدول
ن  ایطالیا و أراجو بعالقات تجاریة قویة مع جمهوریات وتمتعت، الحفصیة أقوى دول الغرب اإلسالمي

 واسـتفاد مـن خبـرات المهـاجرین األندلـسیین ،٢ فنعمت تـونس بازدهـار تجـاري واقتـصاي كبیـر فـي عهـده
  األمیــر أبــو زكریـــاء وضـــع وبعــدما ،٣الوافــدین علــى تـــونس فــي مجــال اإلدارة و العمـــران و الــصناعة 

  تـوفي، دولـة وجعـل مـن تـونس حاضـرة للعلـم وال، و رتب الجیش و األسطول ،  لذریتهأسس دولة قویة
                                                                           .٤ م١٢٥٠/هـ٦٤٧سنة 

بــن األمیــر أبــي  محمــد اهللا  عبــدأبــو  ،الحفــصیة فــي عهــد الخلیفــة المستنــصر ازدهــرت الدولــة          
 عمرانیة جلیلة ًعماال بعهده أّوشهدت إفریقیة . ) م ١٢٧٧ – ١٢٤٩/ هـ٦٧٥ – ٦٤٧( زكریاء یحیى 

دم  لتـونس واسـتقو الحدائق كالمساجد والقصور و المخازن  َعلى الطراز األندلسي بعدما ق ِ ر فیهـا كثیـر َـ
 نفــسه خلیفـــة للمــسلمین ســـنة  المستنـــصر و أعلــن، و اتــسعت حـــدود الدولــة  ،٥مــن علمائهــا و شـــعبها 

ـــالمغرب األقــــصى  بیعــــة وعلـــى الفـــور وصـــلته ،  ونقـــش النقـــود باســــمه،م ١٢٥٢/هــــ٦٥٠ بنـــي مـــرین ب
وارتبط بعالقات سیاسیة وتجاریة  ،بیعة صاحب مكة بعد سقوط الخالفة العباسیة ببغداد  و ،واألندلس 

وفــي عهــده حاصــر لــویس التاســع ملــك فرنــسا   ، ٦ قویــة مــع مــصر و أراجــون ومــدن ایطالیــا التجاریــة
لتاســع بوبـاء الطــاعون الـذي انتــشر فــي وفي لـویس اـى أن تـــلـ و قاومـه الحفــصیون إ،حل التونــسیة الـسوا

ــنة  ــ٦٦٨صــــــفوف جیــــــشه ســــ ـــه ، م ١٢٧٠/ هـــــ ــــر دفعـــ ــــغ كبیــ ــــل مبلــ ــــصار مقابــ ــسیون الحــ ـــك الفرنــــ ّ و فـــ
  . ٧نالحفصیو
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 ١٩٦

 فقــد ،طــوال لعــدة عقــود بعــد وفــاة الخلیفــة المستنــصر دخلــت الدولــة الحفــصیة فــي اضــطرابات سیاســیة 
 خاللهـا جـامع  بنـى،لفتـرة قـصیرة ة المستنـصر الواثـق أبـي زكریـا یحیـى بـن الخلیفـالـسلطان تسلم الحكـم 

 ، فخلــع نفــسه ، فاســتاءت منــه الرعیــة ،الخاصــة والعامــة  وظلــم ، و أســرف فــي تبــذیر المــال ،الزیتونــة 
 واسـتبد ، الواثـق و أوالده   فقتل،م ١٢٨٠/ هـ٦٧٨ة  عمه أبي اسحاق ابراهیم بن أبي زكریاء سنوبویع

ّ بالد إفریقیة شـخص ادعـى أنـه الفـضل بـن الخلیفـة الواثـق و م دخل١٢٨٣/ هـ٦٨١ وفي سنة ،بالحكم 
 ، بالخالفــة  ودعــا لنفــسه،فاســتغل شــبهه بالفــضل ) أحمــد بــن مــرزوق بــن أبــي عمــارة المــسیلي ( اســمه 

ــة ،فأطاعـــت عــــدة قبائــــل عربیـــة  ــحاق ،ّ و دخلــــت تحــــت ســـلطانه مــــدن إفریقیــ ــة أبــــو اســ  فقـــصده الخلیفــ
 هــذا ّدخــل الــدعيو  ، فهــرب أبــو اســحاق نحــو بجایــة ، ِّ للــدعيفانهزمــت عــساكره أمــام جمــوع المؤیــدین
 فثــارت علیــه العامــة ،نــسبه وادعائــه حقیقــة انكــشف للنــاس ّثــم  ،تــونس فــأكثر مــن ســفك الــدماء والظلــم 

ــ ٦٨٣(  وبـــایعوا الخلیفـــة أبـــو حفـــص عمـــر بـــن األمیـــر أبـــي زكریـــاء ،وخلعـــوه  ــ٦٩٤ -هــ  – ١٢٨٤/ هــ
  . ١) م ١٢٩٥
 انقــسامات ،ّ ولكــن الدولــة الحفــصیة واجهــت فــي عهــده ،ِّ أبــو حفــص بقتــل الــدعي قــام الــسلطان       

 حیـث اسـتقل بهمـا ، ثمثلـت فـي الحركـة اإلنفـصالیة بـإقلیم بجایـة وقـسنطینة ،ًداخلیـة وضـغوطا خارجیـة 
 وانقـسمت الدولـة الحفـصیة إلـى إمـارتین غربیـة وشـرقیة ،ابن أخیه أبو زكریاء بن السلطان أبي اسـحاق 

 كــذلك واجهــت مــدن المهدیــة و ،ّى الــصعید الخــارجي ســقطت جزیــرة جربــة بیــد الجــیش الــصقلي  وعلــ،
  . ٢قرقنة غارات متكررة من األساطیل اإلسبانیة والصقلیة 

م ١٣٠٩ -١٢٩٦/  هـ٧٠٩ -٦٩٤ ،المعروف بأبي عصیدة ( حاول السلطان محمد بن الواثق       
 البقـاء خالـد الـذي خلـف ّ بـل إن األمیـر أبـا،ت بالفـشل لكن محاوالتـه بـاءالقضاء على انفصال بجایة ) 

ًوالــده أبــو زكریــاء أظهــر حرصــا شــدیدا علــى اإلســتقالل   و صــار یتخــذ الــشارات الملوكیــة علــى غــرار ،ً
ّ ثــم نجحــت مــساعي الوســطاء بــین الطــرفین علــى أن تــصیر دولــة أحــدهما لآلخــر متــى ،ســلطان تــونس 
ًة في عهده استقرارا ملحوظا  وشهدت إفریقیة و العاصم،توفي أحدهما  ً وازدهارا عمرانیا وزراعیا ،ً ً ً٣ .  

شخـصیة  لـضعف ، والفوضـى واإلسـتقرار ،دخلت بعد ذلك الدولة بمرحلـة تراوحـت بـین الـضعف والقـوة 
 دخـل األمیـر أبــو البقـاء خالـد تـونس و عـادت وحــدة ،بعـد وفـاة الـسلطان محمــد أبـو عـصیدة  ف،ملوكهـا 

 فاضـطربت ،واإلدارة بو البقاء لم یكن على قدر المسؤولیة من الحـزم أالسلطان  لكن ،الدولة الحفصیة 
 فسارع صاحب طرابلس األمیر أبو یحیـى زكریـاء بـن أحمـد اللحیـاني نحـو تـونس فتغلـب ،أحوال الدولة 
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 ١٩٧

لــم یــستطع ّ  لكــن األخیـر ، و عاشــت الدولـة بفتــرة مـن اإلســتقرار النـسبي ،م ١٣١١/هــ٧١١علیهـا ســنة 
 یحیــى بــن أبــو بكــر بــن أبــي زكریــاءبــو یحیــى أن حكمــه أمــام ضــغوط حــاكم قــسنطینة األمیــر الــدفاع عــ

   .١ فهرب نحو طرابلس ،الواحد الحفصي   بن عبدابراهیم
 وقــضى علـى فلــول الــسلطة ،م ١٣١٨/ هـــ٧١٨ بكـر تــونس سـنة أبــو أبـو یحیــى الــسلطاندخـل         
 فعظمــت ، و قــضى علــى اســتقالل المهدیــة ،بــة  وفــتح جر، العربیــة  وقمــع حركــات التمــرد  ،الــسابقة 
وارتـــبط باالســـتقرار والثـــراء   و نعمـــت تـــونس، المـــدارس والمـــساجد  وازدهـــر فیهـــا العمـــران فبنـــى،دولتـــه 

علـى الـصعید  و .٢ فكان أعظم سالطین بني حفص،بعالقات سیاسیة و تجاریة مع أراجون  و ایطالیا 
ـــل ب ــة لعـــدة ضـــغوط  مـــن قب ــة وتـــونس الخـــارجي تعرضـــت الدولـ ـــى مـــدن بجایـ  فاســـتنجد ،نـــي زیـــان  عل

ـــدخل  ـــعالحفـــصیون ببنـــي مـــرین للت ــد الزیـــانیین لمن ــاس وتـــونس ، ســـقوط تـــونس بیـ  وتعـــززت عالقـــات فـ
َبالمــصاهرة حیــث زو بــو بكــر الحفـــصي ابنتــه لألمیــر أبـــو الحــسن بــن الـــسلطان أبــو ســـعید أج الـــسلطان َ

 وكـــان رفـــض ،هم علـــى المـــدن الحفـــصیة   وتـــدخل بنـــو مـــرین لـــدى بنـــي زیـــان إلیقـــاف غـــارات،المرینـــي 
ســقاط الدولــة لــى تلمــسان و إأبــو الحــسن المرینــي إًتلمــسان للوســاطة المرینیــة ســببا فــي زحــف الــسلطان 

/ هــــ٧٤٧عهــد الــسلطان أبــو بكــر حتــى وفاتــه ســنة فــي  فتعــززت الــروابط الحفــصیة المرینیــة ،الزیانیــة 
   .٣م ١٣٤٦

 و ،ه أبو حفص عمـر  فقد تنازع ولدا،السلطان أبي بكر ة اضطربت مملكة الحفصیین بعد وفا        
جد الحاجــب الـــشیخ أبــو محمــد بـــن ن فاســت، وســادت الفوضـــى بتــونس ، علـــى الحكــم أحمــدأبــو العبــاس 

 فاسـتغل ذلـك الـسلطان أبـو الحـسن المرینـي وزحـف ،ّـودعاه لـضم إفریقیة  ،تافراجین بالسلطان المریني 
 ، فتوحدت تحت حكمـه كـل بـالد المغـرب ،م ١٣٤٨/ هـ٧٤٨سنة  أسقط الدولة الحفصیة  ونحو تونس

ـ بالتعـاون مـع بنـي حفـص ـ  حیـث ثـارت قبائـل العـرب ،ًلكـن الوجـود المرینـي لـم یـدم طـویال فـي تـونس 
 فانـسحب الـسلطان أبـو الحـسن نحـو المغـرب ، و هزموا الجیش المریني قـرب القیـروان ،على المرینیین 

 ،م ١٣٥٠/ هــ٧٥٠ بتـونس سـنة  بـن الـسلطان أبـي بكـرالعبـاس الفـضل وبویع الـسلطان أبـو ،األقصى 
انقلـب علیـه  ،ستبد بـأمور الحكـم المـ محمد بن تافراجین  الحاجب أباّ لكن،فجدد رسوم الدولة الحفصیة 

ِبراهیم وكان صبیا صـغیرا جـدیرا بـالح و نصبوا مكانه أخاه أبو إسحاق إ، ٤بمساعدة العرب  ً ً  فقـام ،جر ً
 وعقد اتفاقیات التجارة مع إیطالیا وصقلیة ، واستبد بشؤون الحكم ،تافراجین بأمور الدولة الحاجب ابن 

 إلـى  أن وصـلت جیـوش الـسلطان ،الحجـاب بالملـك حفصیة بعقـدین مـن الـزمن اسـتبد  فمرت الدولة ال،
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 ١٩٨

لكـن الحمایـة  ، فهـرب الـسلطان والحاجـب مـن تـونس ،م ١٣٥٧/ هــ٧٥٨ سـنة أبو عنان المریني تونس
 انـسحبت الحامیـة المرینیـة نحـو المغـرب األقـصى ،لمرینیة هذه المرة كانت عابرة لم تـدم سـوى شـهرین ا

ّتفرق كلمة وجهاء بني مرین في ضـم إفریقیـة والخـوف مـن قبائـل العـرب أن تتحـد ضـدهم كمـا على إثر 
 ،إلـى تـونس  فعاد السلطان أبو اسحاق و الحاجب ابن تافراجین ، ًحدث سابقا مع السلطان أبو الحسن

 ، و أعادت مدن سوسة وباجة إلى السلطة المركزیـة ،وحاربت السلطة الحفصیة قبائل العرب المتمردة 
بـن أبـو أحمـد عبداهللا أبواستبد الشیخ  و،م ١٣٦٥/ هـ٧٦٦و توفي الحاجب أبو محمد ابن تافرجین سنة 

ًب بتـونس حاكمـا فعلیـا حتـى اجـ و بقـي الح،فنفاه إلـى بجایـة السلطان أبو اسحاق محمد تافراجین على  ً
     .١م ١٣٦٩/هـ٧٧٠سنة  السلطان أبو اسحاق وفاة

   عهد السلطان أبي العباس أحمد بن محمد بـن الـسلطان فيوحدتها  عادت قوة الدولة الحفصیة و      
(   ًفاســـتدعاه وجهـــاء تـــونس مـــن هنـــاك ونـــصبوه ســـلطانا ًكمـــا علـــى قـــسنطینة ا الـــذي كـــان ح،أبـــي بكـــر 

 وجمــع حولــه أهــل ،و وحــدتها فأعــاد مجــد الدولــة الحفــصیة ) م ١٣٩٤ – ١٣٧٠/ هـــ٧٩٦ -هـــ ٧٧٢
ـــاءة والخبـــرة مـــن العلمـــاء والـــساسة  ــوم  ، وتخلـــص مـــن ســـلطة الحاجـــب ابـــن تـــافراجین ،الكف وصـــد هجـ

 ، و أخضع جمیع القبائل العربیـة بإفریقیـة وطـرابلس للـسلطة المركزیـة ،األسطول الجنوي على المهدیة 
ًال حربیا منظما حمى ثغور الدولة من الغزو و انشأ أسطو ً خازن كالموقام بعدة أعمال عمرانیة بتونس  ،ً

 حیث ظلت الدولة الحفصیة بیـد أبنائـه و ، فكان أحد مفاخر الدولة الحفصیة ، ورعى العلماء ،بل ُسالو
  . ٢ًحفاده قرنا من الزمن على قوتها ووحدتها وتماسكهاأ

 الــسلطان أبــي فــارس عبــدالعزیز بــن الــسلطان إبــانأوج قوتهــا ومجــدها وصــلت الدولــة الحفــصیة        
 ،ّحیث ازدهرت بإفریقیة كل جوانب الحضارة  ،) م ١٤٣٣ – ١٣٩٣/ هـ٨٣٧ -هـ٧٩٦( أبي العباس 

 و رحل إلخضاع القبائل والمدن فخـضعت لـه الـبالد مـن برقـة حتـى ،فقد أظهر السلطان العدل والحزم 
 فنعمـت ، ولم یرجع غال بعد أن قدم بنو مـرین لـه الـوالء ،الدولة المرینیة حدود إلى وصل   و،تلمسان 

إمـدادات لغرناطـة  و كـان یبعـث ،وتمتع بعالقات جیدة مع الممالیـك بمـصر  ،البالد باألمن واالستقرار 
 منهـــا المحـــارس العـــسكریة علـــى ثغـــور ، وقـــام بأعمـــال عمرانیـــة جلیلـــة بتـــونس ، ســـنویةعینیـــة ومادیـــة 

 ، و بنـى خزانـة الكتـب بجـامع الزیتونـة ،ً وكان مهتما بالجانب العلمي فرعى العلماء ،تونسي الساحل ال
   فكانت الدولة الحفصیة أقوى  ،  وأنشأ البیمارستان بتونس لعامة الناس،و أوقف األوقاف لطلبة العلم 
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 ١٩٩

  . ١ دول الغرب اإلسالمي في عهده
ـــن  الـــسلطان أبـــي عمـــرو عثمـــان بـــن المنتـــصر عهـــد تطورهـــااســـتمرت الدولـــة الحفـــصیة بازدهارهـــا و  ب

 ١٤٣٥/ هــ٨٩٣ – ٨٣٩( سـالطین بنـي حفـص عهود  وكانت مدة حكمه أطول ،السلطان أبي فارس 
فتابع خطة جده بإخضاع قبائل العرب  ،و هو خاتمة السالطین األقویاء من بني حفص ) م ١٤٨٨ –

 وسـبل المیـاه علـى طـول ،طـة علـى الثغـور  فبنـى األرب، وتـأمین طـرق الـسفر والتجـارة ،ّبجنوب إفریقیة 
  . ٢ و اهتم بالخدمات العامة ، وخزائن الكتب ، و أنشأ الفنادق ،ّطرق السفر بإفریقیة 

 ، وتمـــردت قبائــل العــرب علــى الـــسلطة ،دخلــت بعــد ذلــك الدولــة الحفـــصیة مرحلــة الــضعف واالنقــسام 
 ولــم تـزل الدولــة الحفــصیة فــي ،م ١٥٠٨/ هـــ٩١٤سـنة واحتـل األوربیــین عــدة مـدن كــالجزائر وطــرابلس 

 وفــي عهــد الحــسن بــن محمــد دخــل ،  تعــاني مــن غــارات اإلســبان حتــى آخــر عهــدها،تراجــع وانحــسار 
  . ٣م ١٥٧٦/ هـ٩٨١ تونس بید خیر الدین بربروسا سنة  وسقطت، العثمانیین بالد الجزائر األتراك
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 ٢٠٠

  : احلفصية الدولة ينية وًثانيا ـ التواصل الدبلوماسي بني الدولة املر
ًبلغــت أحیانــا درجــة  ، جیــدة منــذ البدایــة كانــت عالقــات الدولــة المرینیــة مــع الحفــصیین بتــونس         

 وكانــت ،التحــالف والتعاضــد علــى أعــداء الطــرفین فــي بــالد المغــرب المتمثــل فــي الموحــدین والزیــانیین 
 أو التباحـث فـي ، مـستجدات الـسیاسة اإلقلیمیـة  التنـسیق حـولزیـتعزل ،األداة الدبلوماسیة نشطة بینهما 
ً وكان المرینیون أكثر حرصا على التواصل مـع الدولـة الحفـصیة كونهـا ،قضایا ظرفیة تخص الطرفین 

 وفــي مرحلــة تالیــة انعكــست الــصورة بتغیــر مــوازین ،الوریثــة الــشرعیة للموحــدین و أقــوى دول المنطقــة 
ً طلبــا لعالقــات جیــدة مــع بنــي مــرین الــذین ظهــروا كقــوة الحفــصیون أشــدو أصــبح ،علــى األرض القــوى 

و دورهـم الهـام فـي  ،كبرى في الغرب اإلسالمي خاصة بعد تمیزهم بمساندة مسلمي األندلس وحمـایتهم 
   . ١ التصدي للخطر االسباني

 بهـدف كـسبهم ، و قـدموا لهـم الـوالء ،اتصل بنو مرین بالحفصیین خالل مرحلة تأسیس الدولـة         
ن فرصـــة  وقــد وجـــدها األخیــرو،حفــصیون بتـــونس حلفــاء ضــد الدولـــة الموحدیــة التـــي انفــصل عنهـــا الك

لبنــي مــرین عنــدما بعثــوا  وتحــدث ابــن خلــدون عــن المهــارة الــسیاسیة ،لتقویـة نفــوذهم بــالمغرب األقــصى 
ــة  ((: بیعــتهم لبنــي حفــص للحــصول علــى المــساعدة والتأییــد  ــت لبنــي حفــص مــع بنــي مــرین والی كان

 ویبعثـون لـه بیعـة الـبالد ، بما كان بنو مرین منذ أول أمـرهم یخـاطبون األمیـر أبـو زكریـاء ،قة ساب
وكانوا یرسلون لهم الهدایا و المال فـي سـبیل .. التي یتغلبون علیها مثل مكناسة والقصر ومراكش 

 م ١٢٤٥/ هــ٦٤٣سـنة األمیر أبـو یحیـى بـن عبـد الحـق وهذا ما فعله  . ٢)) المدد على صاحب مراكش
حفـصي أبـو كریـا لسلطان تونس اللطلب من أهلها أن یبعثوا ببیعتهم  حیث ،مدینة مكناسة  عندما فتح 

 بهــدف إرضــاء ،ي خطــوة دبلوماســیة ذكیــة فــو ذلــك  .٣)م١٢٤٩ – ١٢٢٧/  هـــ٦٤٧ – ٦٢٥( یحیـى 
ألقــل  أو علــى ا، وكــسب المــساندة الحفــصیة أثنــاء صــراعهم مــع الموحــدین ،العامــة بــالمغرب األقــصى 

ّ خاصـة أن الحفـصیین فـي عهـد الـسلطان أبـو زكریـاء  تغلبـوا علـى بنـي عبـد الـواد و ،ضمان حیـادیتهم 
 فخاف بني مرین من تحالف ، و صار بني زیان یعلنون التبعیة للحفصیین ،أخضعوا تلمسان لنفوذهم 

 معلنـین قبـول ، ینالحفـصی بإرسـال بیعـتهم إلـى وا فـسارع،لسابقین ضـدهم فـي المرحلـة التالیـة الطرفین ا
 تــستقر لهــم ریثمــاوظــل بنــو مــرین لفتــرة ملتــزمین بهــذه التبعیــة  . ٤خالفــتهم للموحــدین و مــساندة دعــوتهم

 فبمجـــرد إعـــالن ، لتحاشـــي معــاداة أي طـــرف إقلیمـــي قبـــل إعــالن دولـــتهم ،األمــور بـــالمغرب األقـــصى 
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 وصـلته بیعـة ،م ١٢٦٠/  ـهـ٦٥٩السلطان الحفصي أبو عبداهللا محمد المستنصر الخالفة بتونس سنة 
   .١بني مرین 

 یوسـف یعقـوب بین فاس وتونس في عهـد الـسلطان أبـيسجلت المصادر أول سفارة دبلوماسیة         
 الــذي أرســل ابـن أخیــه األمیــر عــامر بـن إدریــس و الفقیــه عبــداهللا بـن كنــدوز و الكاتــب محمــد ،المرینـي 

  بالخلیفة المستنصر بـاهللا وقـدمتالتقى ،م ١٢٦٦/هـ٦٦٥سنة الكناني على رأس وفد مریني إلى تونس 
عـــزم الـــسلطان یعقـــوب المرینـــي و الوضـــع الـــسیاسي بـــالمغرب األقـــصى و تناقـــشت ، البیعـــة المرینیـــة لـــه

ـــى مـــراكش و ــة ٕاالتحـــرك إل ــة الموحدیـ ــة نهـــاء الدولـ  وظلـــت الـــسفارة ،ومـــدى الـــدعم الحفـــصي لهـــذه الحركـ
ّ ثم عادت إلى فاس ،ثالثة شهور بتونس تجري المباحثات المغربیة 

٢  .  
ّیبـــدو واضـــحا أن غـــرض هـــذه الـــسفارة  ـــة الحفـــصیة علـــى فـــتح مـــراكش ،ً  واألوضـــاع ، هـــو أخـــذ الموافق

ابــتهج بــالخطوة ّ و أن الطرفــان اتفقــا علــى تبعیــة تلــك الــبالد للخلیفــة الحفــصي الــذي ،المترتبــة بعــد ذلــك 
   . ٣)) زلُالن حسانٕاو مالتكری مبرة ولقاهم ، أعواده من سرورا اهتز ((المرینیة و 

 إلى أن ،ي بالمغرب األقصى  للتنسیق حول تطورات الوضع المیدان،استمرت المراسالت بین الطرفین 
 ، و ببیعــة المــرینیین للخلیفــة المستنــصر ، فــتح مــراكشبخبــر  إلــى تــونس وردت رســل الــسلطان یعقــوب

    .٤وقرأت البیعة على منابر تونس
 ،دل علــى بعــد نظــر الــسلطان یعقــوب منــاورة سیاســیة تــلوماســي المرینــي التحــرك الدب       كــان هــذا 

 وعـدم الـدخول ،تلـك الخطـوة كـسب قلـوب عامـة الرعیـة بـالمغرب و المـدن المفتوحـة وراء الذي أراد من 
 وقلــوب ، التــي كانــت فــي هــذا التــاریخ أقــوى دول الغــرب اإلســالمي ،بــأي منافــسة مــع الدولــة الحفــصیة 

ـــة بهـــا  ــى أنهــــا،النـــاس متعلق ــدین و القائمــــة بـــدعوتهم   علـ ــة الموحـ  خاصـــة بعـــد أن أعلــــن ، خلیفـــة دولـ
 وتلقـیهم الـوالء والبیعـة مـن األنـدلس ، بعـد سـقوط الخالفـة العباسـیة ببغـداد ،خالفتهم بتونس  الحفصیون

ن فـي موقـف یـستطیعون إعـالن اسـتقاللهم و فلـم یكـن المرینیـ، ٥الحجازمن أشراف  و،الدولة الزیانیة و 
   .م ١٢٧٦/ هـ٦٧٥ام على األقل حتى یتوفى الخلیفة المستنصر سنة الت

الهـدایا  تحملـ سـفارة رسـالبإ ،لـه المـرینیین وبیعـتهم ًردا علـى مراسـالت بادر الخلیفـة المستنـصر       
 وم ١٢٧٠/ هــ٦٦٩سنة   و أرسلها إلى السلطان یعقوب المریني،من أصناف الجیاد والسالح والثیاب 
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 ٢٠٢

 و ، بتـونس زكریـاء یحیـى بـن صـالح الهنتـاني شـیخ الموحـدین يكبار رجال تونس كأبكانت مكونة من 
 وكــان غرضــها التهنئــة بفــتح مــراكش وقیــام الدولــة ،الكاتــب محمــد الكنــاني و غیــرهم مــن شــیوخ الدولــة 

ــبالد للخلیفـــة الحفـــصي ،المرینیـــة  ـــك الـ ـــسلطان المرینـــي أحـــسن ، والتأكـــد مـــن تبعیـــة تل  وقـــد اســـتقبلهم ال
ّ لكــن الوفــد الحفــصي الحــظ أن بنــي مــرین ال یــذكرون اســم المستنــصر علــى ،ل و أكــرم وفــادتهم اســتقبا

 و رفعـوا األمـر ، فأبـدوا امتعاضـهم مـن ذلـك ،ق علیهـا فـً ما یعني نقصا في التبعیـة المت،منابر مراكش 
خلیفـــة  فـــأمر بالـــدعاء لل، بمنـــاورة سیاســـیة إعالمیـــة ،للـــسلطان یعقـــوب الـــذي بـــادر بحـــل هـــذا اإلشـــكال 

هــذا یــدل علــى أن بنــي مــرین و  . ١))تلــك منــابرهم یــذكرون علیهــا مــن شــاءوا  ((: ًالمستنــصر قــائال 
 ، والمداراة في تقدیم والء مؤقـت ،مازالوا حتى هذا التاریخ یتبعون مع الحفصیین سیاسة الواقع الظرفي 

لینقــل للخلیفــة الحفـــصي  عــاد إلـــى تــونس ،وبعــدما شــهد الوفــد الحفــصي بنفـــسه رســوم التبعیــة المرینیــة 
ـــرفین بــــدون انقطـــــاع حتـــــى وفـــــاة  .  ٢أخبــــار الـــــوالء المرینـــــي  ـــالت بـــــین الطــ ــل والمراســ ـــل التواصــ و ظــ

  .٣ نتیجة ذلك  و فترت العالقات،البیعة  لبني حفص بعدها  حیث ألغى السلطان یعقوب ، المستنصر
 الــسلطان الحفــصي الواثــق  فقــد وصــلت سـفارة،رغـم ذلــك لــم ینقطـع االتــصال الدبلوماســي بــین الطـرفین 

 یرأسـها قاضـي بجایـة ، معها هدیـة حافلـة ،م ١٢٧٨/هـ٦٧٧ زكریاء إلى السلطان یعقوب سنة باهللا أبي
 إال أن تطـور األحـداث بـبالد ، رغم أن ابن خلدون ال یذكر غرض تلك الـسفارة .٤أبو العباس الغماري 

 ، وظهــورهم كقــوة صــاعدة فــي المنطقــة  انتــصارات المــرینیین باألنــدلسبعــدف ،  یــوحي بغرضــهاالمغــرب
بعـدما اقتربـوا بتوسـعاتهم فـي  ، لـصالح بنـي مـرین  اإلقلیمـي القـوىیـزانجعل الحفصیون یدركون تغیـر م

وأن العالقـة مـع بنـي مــرین دخلـت مرحلـة جدیـدة تخــالف  ،المغـرب األوسـط مـن حـدود الدولــة الحفـصیة 
 لــدى ســالطینها طموحـــات  و، مكافئــة للحفــصیین  فقــد أصــبحت الدولــة المرینیــة قــوة،العالقــة الــسابقة 
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 . ١٥٦ ص ، ١ ج،أهل الزمان      
 یحددون تاریخها سنة ، وابن قنفذ القسنطیني ، فابن أبي زرع ،  هذه السفارة الحفصیةفي تاریخ اختلفت المصدر -  ٢

لك أن جمیع  ذ، وهذا هو األقرب للصواب والحقیقة ، ١٢٧٠/ هـ٦٦٩ بینما ابن خلدون یجعله سنة ،م ١٢٦٨/هـ٦٦٧
و تاریخ فتح مراكش في المصادر متفقة على أسماء الوفد الحفصي و أنها وصلت بقصد التهنئة بفتح مراكش  

أعضائها  و إقامة ، للسلطان یعقوب ثم إن مقابلة السفارة ،م ١٢٦٩/ هـ٦٦٨شهر محرم سنة المصادر المغربیة 
 و.  على  أنها كانت بعد سقوط مراكش بید المرینیین  كل ذلك یدل بشكل قاطع،التي عرضناها بمراكش و أخبارها 

  .  و یدل على خطأ ما نقلته المصادر والمراجع األخرى .  یثبت صحة تاریخ ابن خلدون ، تسلسل األحداث تلك وفق 
  : الحریري  . ١٣١ ص ،الفارسیة  . ٢٤٠ ص ، ٧ ج، العبر  . ٥٣٢ ،األنیس المطرب . انظر          
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 ٢٠٣

 رغـم معهـم مـستمرةالـسیاسیة  و إبقـاء الـصالت ،أرادوا مـسالمتهم  لـذلك ،سیاسیة ربما تصل إلى تونس 
   .قیام المرینیین بإنهاء التبعة لهم 

إلـى أن انقـسمت الدولـة الحفـصیة ـ حـسب ابـن خلـدون ـ بـین الطـرفین جیـدة متواصـلة  مراسـالتظلـت ال
 أبـــي آل أمـــر افتـــرق أن إلـــى هـــذا بیـــنهم الـــشأن یـــزل ولـــم((  : إمـــارتین فـــي  تـــونس و بجایـــة  إلـــى

 ،م بالمنطقـة الـشرقیة ١٢٨٤/ هــ٦٨٣حیث استقل األمیر أبو زكریاء بن أبي اسـحاق سـنة   .١))حفص
 التواصل معهم بعد ذلك فلم یعد لبني مرین مصلحة سیاسیة في ، ٢واضطربت أوضاع تونس الداخلیة 

 والبـــدء بتنفیـــذ المـــشروع ،ًظـــرا النـــشغالهم فـــي تحركـــات عـــسكریة علـــى الجبهتـــین الـــشمالیة والـــشرقیة ن ،
ً لـذا ســنرى أن المعادلــة انقلبـت منــذ اآلن فـصاعدا لتــصبح تــونس أكثـر حرصــا علــى ،المرینـي الوحــدوي  ً

  . ٣ والمبادرة في ذلك،یة مع المرینیین إقامة الصالت الدبلوماس
 ،  م١٢٩٣/ هـ ٦٩٢ سنة الت السفارات الحفصیة على السلطان یوسف المریني هذا ما تأكد عندما تو

ــن الــــصداقة و المؤاخــــاة تعبــــر ،  محملــــة بالهــــدایا١٣٠٢/ هـــــ٧٠١وســــنة  ــتمرار ، عــ  و الرغبــــة فــــي اســ
بعــد أن وصــلت الجیـوش المرینیــة إلــى المغــرب األوســط وحاصــرت خاصــة   .٤ بینهمــا عالقـات المتینــةال

 و دخلـت بمناوشـات مـع عــسكر ،ض الفـرق المرینیـة داخـل األراضـي الحفـصیة و توغلـت بعـ ، تلمـسان
واسـتغل ذلـك الـسلطان أبـو عـصیدة الحفـصي فبـادر لتوطیـد عالقاتـه مـع   ،٥ ببجایـة أبو زكریـا المـستقل
ــازیر ســـنة ،الـــسلطان یوســـف  / هــــ٧٠٣ فـــأرس ســـفارة علـــى رأســـها شـــیخ الموحـــدین أبـــا عبـــداهللا بـــن أكمـ

 طویر العالقـاتإلى ت وانتهت المباحثات ،سلطان یوسف بمعسكره خارج تلمسان  استقبلها ال،م  ١٣٠٤
 ،وتكررت السفارت الحفـصیة فـي نفـس العـام  ، والتحالف ضد إمارة بجایة و الدولة الزیانیة ، السیاسیة

ّ و رد الـسلطان یوسـف بإرسـال الهـدایا إلـى سـلطان ،محملـة بهـدایا ضـخمة مـن جـواهر و حلـي وغیرهـا 
    .٦ًیرا عن التحالف المقام بینهما تونس تعب

ً تزامنا مع وصول سفارة ،إلى معسكر السلطان یوسف في السنة التالیة وصل السفیر الحفصي السابق 
 برئاسة حاجبه أبا محمد الرخامي و شیخ الموحدین ببجایة عیـاد ،أمیر بجایة أبو البقاء خالد الحفصي 

 و ، غرضـهمولبـى فأحـسن الـسلطان المرینـي اسـتقبال الجمیـع  ، لتقریر السالم بین الـدولتین ،بن سعید 
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 ٢٠٤

أرسل الوفود إلى المغرب األقصى لتطوف في القصور الملكیة في كل من فاس و مراكش تحت رعایة 
 كنــوع مــن الدعایــة ،ینیــة و حــضارتها  علــى عظمــة الدولــة المراطــالع الوفــود بهــدف ،الــسلطات هنــاك 

  . ١تفخیم  صورتها في بالط السالطین واألمراء و. للتعریف بواقع الدولة المرینیة 
م ١٣٠٦/ هـــ٧٠٥ أرســل الــسلطان یوســف ســنة ،  الطیبــة مــع الحفــصیینًاسـتثمارا لتلــك العالقــات       

ا الحــسن التنــسيســفارة دبلوماســیة برئاســة   و الــوزیر علــي بــن یحیــى البركــشي إلــى مفتــي فــاس الفقیــه أبــ
ً وفعـال لبـى ،حكام السیطرة على سواحل المغرب األوسط  لطلب مساعدة األسطول الحفصي إل،تونس 

ً فلقــوا ترحابــا كبیــرا مــن الــسلطات ،و  وصــل أســطولهم الحربــي مینــاء وهــران  ،الحفــصیین ذلــك الطلــب  ً
 ألن مـدن الـساحل الزیـاني كانـت قـد ، لكن قطع األسطول تلك لم تشارك فـي أي عمـل ،المرینیة هناك 

  . ٢ فترة تجهیز األسطول الحفصي  في و، لسفاراتل فینأثناء تبادل الطرخضعت للسلطان 
المـــرینیین ً كـــانوا أكثـــر حماســـا للتواصـــل الدبلوماســـي مـــع ، ّ أن بنـــي حفـــص،نالحـــظ ممـــا ســـبق        

ت انتـــصاراتهم فـــي  و إنـــشاء تحـــالف سیاســـي مـــع المـــرینیین الـــذین ذاع صـــی،بهـــدف تحـــسین العالقـــات 
 مـایعني وصـول القـوات المرینیـة إلـى ،على وشك فتح تلمسان  و كانوا ، القشتالي األندلس ضد الخطر

 بینمــا نجـد أن بنــي ،فـي مــسالمتهم و عـدم اسـتفزازهم الحفــصیة  فكانـت الرغبـة ،حـدود الدولـة الحفــصیة 
 فـي  األول لهدفین اثنـین ؛ تمثـلعالقات السیاسیة  وتوثیق ال،مرین رحبوا بالعروض الحفصیة للتحالف 

ضـمان حیـاد تـونس فـي  ومن جهـة أخـرى ،بني زیان أثناء حصار تلمسان كسب العون الحفصي على 
ة الحفــصیة ، ریثمــا تفــتح تلمــسان ،الحــرب األخیــرة  ــ لیــأتي بعــد ذلــك دور إفریقی  و تــوحي إلینــا أوامــر ،ّ

السلطان یوسف لوالته باستقبال أعضاء السفارة الحفصیة و تسهیل زیاراتهم للقصور الملكیـة و منـشآت 
بوجـود غـرض مـبطن  ، بین الجنود ه بتلمسانمعسكره على استقبال الوفد الحفصي في  وحرص،الدولة 

 ، ونقـل تلـك المـشاهدات للـبالط بتـونس ،مكانیاتهـا اطالع الوفد على قوة الدولة و إ؛ هو  من وراء ذلك
 أو علـى األقـل عـدم رفـض ،لكي ال یفكر هؤالء بالمقاومـة فـي حـال زحـف الجـیش المرینـي نحـو تـونس 

   . و یحاصر تلمسان بدد كل تلك الخطط لكن وفاة السلطان یوسف وه،ه و رغباته مطالب
لكـن .  الداخلیـة بمـشاكله  كـل طـرفالنـشغال التواصل الدبلوماسي بین الطرفین بعـد ذلـك َخفت        

ــم یكــن مقطوعــاال ســطول ع مــن األســطول الحفــصي شــاركت مــع األنجــد أن قطــف ًتعــاون بــین الطــرفین ل
   . ٣ م ١٣٠٩حاولة السترجاع جبل طارق من قشتالة سنة المریني في م
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 ٢٠٥

عهـد الـسلطان أبـو سـعید عثمـان المرینـي أواخر عاد التواصل الدبلوماسي بین فاس وتونس في         
 ، زیـان داخـل الدولـة الحفـصیة  فقـد تـدخل بنـو،ني فـي بـالد المغـرب  على إثر تطورات الوضع المیـدا،

  مدینــةإلــى لعاصــمة تــونس التــي هـرب منهــا الــسلطان أبــو بكـر الحفــصيدخلـوا اتــدلس و مدینــة واحتلـوا 
 زكریـاء و الحاجـب أبـو محمـد بـن  ومـن هنـاك أرسـل ولـده األمیـر أبـي ،١غرب المملكـة الحفـصیة بونة 

علــى بنــي بــالمرینیین ســتنجاد  بغــرض اال، م١٣٣١/ هـــ٧٣٠ ســنة تــافراجین علــى رأس ســفارة إلــى فــاس
 بقــدومها و قــرر تلبیــة أبــي ســعید  فرحــب الــسلطان ،نقــاذ الدولــة الحفــصیة لتــدخل إلاقنــاعهم با و،زیــان 

 فـــیس مظـــاهرتكم مـــالي وقـــومي و نفـــسي وألســـیرنَّ بعـــساكري إلـــى واهللا ألبـــذلنَّ ((: ًغرضـــهم قـــائال 
ً و تنفیــذا ،و أســفرت المباحثــات عــن خطــة مــشتركة لحــصار تلمــسان   .٢)) تلمــسان فأنزلهــا مــع أبیــك

ــار الـــسلطان  و أثنـــاء مـــسیره وصـــلته ،ً أبـــو ســـعید علـــى رأس جیـــشه قاصـــدا الدولـــة الزیانیـــة لالتفـــاق سـ
اد المرینیــون إلــى فــاس ، وعــودة ســلطانها أبــو بكــر إلیهــا ،األخبــار بارتحــال الزیــانیین عــن تــونس   ، فعــ

  اضـطر ،ظهـر أثـره علـى األرض ونتیجة لنجاح الدبلوماسیة في إنشاء تحالف سیاسي مریني حفصي 
   .٣نسحاب إلى تلمسان  الحصار عن بجایة و اإلیانیون لفكالز
 و ، في عـودة العالقـات الـسیاسیة بـشكل قـوي بـین تـونس فـاسشجع نجاح الدبلوماسیة المشتركة       

 سعید المریني على إرسال سـفارة  السلطان أبي،حتالل الزیاني ن اإلأثره على تحریر الدولة الحفصیة م
 ابــراهیم بــن أبــي حــاتم األمیــر الــسبتيبرئاســة كانــت  ،البالطــین  بــین تهامــة إلــى تــونس لتوثیــق الــصال

 بقـصد طلـب المـصاهرة ببنـت الـسلطان أبـي بكـر ، و قاضي فاس أبي عبداهللا بن عبـد الـرزاق ،العزفي 
  فتمـــت الموافقــة علــى هــذه المـــصاهرة ، ســعید میــر أبــو الحــسن علـــي بــن الــسلطان أبــيلأل) فاطمــة ( 

بــصحبة ســفارة حفــصیة یرأســها شــیخ الموحــدین بتــونس أبــي القاســم بــن و ُأرســلت العــروس  ،الــسیاسیة 
 بتلـك المـصاهرة حـسب ابـن  المرینیـة واحتفـت الدولـة، وخرج السلطان المریني السـتقبالها بنفـسه ، ٤عتو

ارتحل السلطان إلى تازة لیشارف .. ً وتعظیما لحق أبیها وقومها ، و اهتزت الدولة لقدومها ((: خلدون 
 ّلكـن.  ٥))و احتفل لوافدها و أعراسها غایـة االحتفـال بمـا لـم یـسمع مثلـه فـي دولـتهم ... سه أحوالها بنف

 وتــولى الحكــم ابنــه الــسلطان أبــو ،م ١٣٣٢/ هـــ٧٣١الــسلطان أبــو ســعید تــوفي أثنــاء تلــك الرحلــة ســنة 
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 ٢٠٦

 تجلــت فــي إرســال األخیــر فــرق عــسكریة . فــازدادت العالقــات متانــة وقــوة ،الحــسن صــهر الحفــصیین 
  .١مساندة أصهاره في فك الحصار الزیاني المفروض على بجایة ل

ّ فإننـا نـرى أن ،ًوتحلیال لهذا التقـارب واالتـصال العمیـق بـین الطـرفین بعـد انقطـاع دام أكثـر مـن عقـدین 
ً كــان ســببا فــي ،فقــدان الــسلطان أبــو بكــر لملكــه  و ،الــضغط العــسكري الزیــاني علــى الدولــة الحفــصیة 

/ هـــ٧٢١ُ الــذي كـان قــد رفـض مــن الـسلطان نفــسه سـنة ، طلـب المــصاهرة المرینـي موافقـة األخیـر علــى
 و لكنه في هـذه المـرة لـم یـستطع ،ً متذرعا باالنشغال بقمع التمردات في طرابلس و القیروان ،م ١٣٢٢

 حیــث كــان لبنــي مــرین الفــضل ، و ضــعف دولتــه ،رفــض الطلــب المرینــي بــسبب تغیــر مــوازین القــوى 
 فكانـت هـذه المـصاهرة ،ً والخطـر الزیـاني مـا زال مـاثال علـى حـدوده ، لملكـه بتـونس األكبـر فـي عودتـه

ًثمنا لكسب حلیف قوي جـاهز دومـا للتـدخل ضـد بنـي زیـان   باختـصار ؛ كانـت المـصاهرة الـسیاسیة ، ٢ً
 ویؤكد ذلك ما نقله ابن فـضل اهللا العمـري عـن. للحفاظ على ملكه له تلك مقابل دوام المساندة المرینیة 

ّأن صاحب إفریقیة ما بعـث بنتـه إلـى الـسلطان أبـي الحـسن المرینـي  ((: أحد سكان تونس آنـذاك  ّ ..
   .٣ )) فأراد تأكید معاضدة المریني له فزوجه ابنته،ألنه لم یطق دفع الزیاني .. بقي على ملكه ُإال لی

ــوداد بـــین كـــان لهـــذه المـــصاهرة األثـــر األكبـــر فـــي تعمیـــق روابـــط  ررت المراســـالت و  وتكـــ،الطـــرفین الـ
إلــى الـسلطان أبــو الحــسن تـستنجد بــه ضـد بنــي زیــان  وكـان آخرهــا ســفارة الحفـصیین ،الـسفارات بینهمــا 

 فبـادر الـسلطان المرینــي و أرسـل إلـى الـسلطان الزیــاني ،الـذین جـددوا زحفهـم علـى األراضــي الحفـصیة 
علـت الـسلطان أبـو الحـسن  ج، لكـن رفـض األخیـر تلـك الوسـاطة ،یدعوه اإلقـالع عـن المـدن الحفـصیة 

و  ،اسـتجابة للدبلوماسـیة الحفـصیة م ١٣٣٧/ هــ٧٣٧یزحف نحو تلمسان و یـسقط الدولـة الزیانیـة سـنة 
وعلى الفور وصلت سفارة حفصیة یرأسها الحاجب ابـن تـافراجین . ٤للتحالف المنعقد مع أصهاره  ًاتنفیذ

  . ٥لتهنئة السلطان أبو الحسن بفتح تلمسان ،
ــرفین تكثفــــ         ــین الطــ ــة التحــــالف بینهمــــا  ،ت االتــــصاالت بعــــد ذلــــك بــ  و ،و أدرك الطرفــــان فعالیــ

 ، أو لوصــول لتفاهمـات سیاســیة مــشتركة ،اسـتمرت الدبلوماســیة بینهمـا نــشطة لحـل عــدة قــضایا عالقـة 
 المرینیــة ـ أســرة ابــن أبــي العـالءبخــصوص  ،إلــى الــسلطان أبــو بكــر  الــسلطان أبــو الحــسن ســفارةمنهـا 
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 ٢٠٧

 فلــم تــستطع الــسلطات ،تــسریح أفـراد تلــك األســرة إلــى فـاس وطلــب  ، ـ١ة مــن غرناطــة إلـى تــونسالمنفیـ
ــي العــــالءبتــــونس رفــــض طلبــــه ــفاعته ال تــــرد (( ألن  ،  رغــــم عهــــدها ألســــرة أبــ ب الحاجــــب  حــــس))شــ

و وصلت األسرة المذكورة إلى فاس ومعهم شفاعة خاصة بهم من السلطان .  ٢الحفصي ابن تافراجین 
 وعاملهم في بدایة األمـر معاملـة حـسنة قبـل أن ، فاستقبلهم السلطان المریني و أنزلهم بفاس ،أبو بكر 

   .٣لثورة علیهلتخطیطهم لینقلب علیهم 
 الحـسن  تلبیـة رغبـة الـسلطان أبـي عندما بادر الحفصیون إلـى،نهما كذلك أثمر االتصال الدبلوماسي بی

م أثنـاء حروبـه ١٣٤٠/ هــ٧٤١بـل طـارق سـنة بإرسال قطع األسطول الحفصي لمساندته في مضیق ج
 فوصلت سـت عـشرة سـفینة حربیـة بقیـادة قائـد األسـطول ببجایـة زیـد بـن فرجـون و ،مع القوى اإلسبانیة 

  . ٤معاركه البحریة المریني شاركت السلطان 
 ذلــك ألن زوجتــه ،تجــددت رغبــة الــسلطان أبــو الحــسن المرینــي بمــصاهرة ثانیــة مــع الحفــصیین         

مـن ًم  فأرسـل وفـدا ١٣٤٠/ هـ٧٤١طمة الحفصیة كانت قد توفیت أثناء معكرة طریف باألندلس سنة فا
 ،ً مكونا من عریف بن یحیى زعیم عرب سوید الهاللیـین ،م ١٣٤٥/هـ٧٤٦سنة وجهاء الدولة المرینیة 

ان و عبــداهللا محمــد بــن ســلیم و مفتــي فــاس أبــ،و كاتــب الــدیوان أبــو الفــضل بــن محمــد بــن أبــي مــدین 
وبــالرغم مــن ) عزونـة (  لنقــل رغبـة الــسلطان بـالزواج مــن ابنـة الــسلطان أبـي بكــر ، إلــى تـونسالـسطي 

أبـا محمـد  إال أن تـدخل الحاجـب ،التحفظ الذي أبداه السلطان أبو بكر على قبـول المـصاهرة مـرة ثانیـة 
ا تحملـه مـن نتـائج  ومـ،ابن تافراجین إلقناع السلطان الحفصي لصالح قبـول تلـك المـصاهرة الـسیاسیة  

یؤكد ذلك تعلیـق  ،ًالسلطان الحفصي ذلك مكرها أسفر عن قبول  ،سیاسیة طیبة على الدولة الحفصیة 
 فــساقها (( :ابــن فــضل اهللا العمــري المعاصــر لألحــداث علــى تلــك المــصاهرة وطریقــة تجهیــز العروســة 

                                                
  السلطان  لى ـ الذي كان قد تمرد ع، هي أسرة شیخ الغزاة عثمان بن أبي العالء ،أسرة ابن أبي العالء  -  ١

  ان محمد ـالسلطـذه األسرة في مؤامرة اغتیال ّ ثم شاركت ه،ه ـسعید المریني وحاول االنقالب علی أبو    
  السلطان أبو الحسن  یوسف بنفیهم إلــى تونس باتفاق مع  فقام ابنه السلطان أبو الحجاج،الرابع النصري    

  .  للتخلص من منافستهم باألندلس     
   . ٥٨ ص ، ٣ ج،الغرب : عزاوي  . ٣٥٠ ص ، ٧ ج،العبر :            انظر ابن خلدون 

  . ٣٥٠ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٢
   العصر الرابع ،دولة اإلسالم في األندلس : محمد عبداهللا عنان  . ١٣٩ص ، ٣ ج،االستقصا : سالوي  ال-  ٣

   . ١٢٥ ص    
  : دوي ـالع رجاء . ٢٦ ص ، ٧ ج،التاریخ الدبلوماسي : التازي  . ١٦١ ص ،المسند :  ابن مرزوق -  ٤

   مجلة البحث ،میالدي  ١٦ – ١٣لقرن ّالجهاد البحري المشترك بیــن إفریقیة والمغرب األقصى بین ا    
    .٤٩ ص ، ١٩٩٨ ، ٤٥ العدد ، الرباط ،محمد الخامس   جامعة،العلمي     



 ٢٠٨

مــا یــشیر هــذا  ،عبــاس الفــضل بــسفارة علــى رأســها ابنــه األمیــر أبــو ال و بعثهــا . ١))إلیــه ســوق األمــة 
 و أن الـسلطة الحفـصیة ،المـصاهرة الـسیاسیة تلـك صراحة إلى أن الدافع السیاسي مرة ثانیـة كـان وراء 

   . ٢ وتحسب لها حسابهاتتخوف من طموحات المرینیین و قوتهمما تزال 
ة هرة الـسیاسی وتـأثیر المـصا،في خطوة دبلوماسیة تعبر عن مدى تطور العالقات بـین الطـرفین        

 بكر الحفصي شیخ الموحـدین أبـو القاسـم بـن عتـو إلـى الـسلطان أبـو  أرسل السلطان أبو،لى تعمیقها ع
أبــو  فكتــب الــسطان ،شهده علیهــا ُ ویــ،الحــسن لیطلعــه علــى وثیقــة والیــة العهــد البنــه أبــو العبــاس أحمــد 

اللـة علـى عمـق الـروابط بـین وفـي ذلـك د. ٣ شـهادته علـى نـسخة والیـة العهـدموافقتـه والحسن بخط یـده 
 ،ً وحیث ستكون هذه الشهادة سببا في ضم أبـو الحـسن لتـونس واسـقاطه للدولـة الحفـصیة ،العاصمتین 

م اختـــار الحاجـــب ابـــن تـــافراجین المـــتحكم ١٣٦٦/هــــ٧٤٧وذلـــك عنـــدما تـــوفي الـــسلطان أبـــو بكـــر ســـنة 
 ودارت بـین الفـریقین ،اس أحمـد ًص عمـر بـدال مـن ولـي العهـد أبـو العبـفـبالدولة األمیر الـصغیر أبـو ح

ً فـاعتبر الـسلطان أبـو الحـسن ذلـك نقـضا لوثیقـة العهـد ،انتهت بمقتل ولي العهـد ـ یطول ذكرها ـ  حرب 
 القـدیم نتهز تلك الفرصة وبادر لتنفیذ المـشروع المرینـيوا ،ً وكان وصیا على تنفیذها ،التي شهد علیها 

ألكثــر مــن  محــا رســوم الموحــدینو  ،ط الدولــة الحفــصیة أســقّ فــسار فاحتــل إفریقیــة و دخــل تــونس و  ،
لكن السلطان المریني لم تطل أیامه بتونس حیث دخـل معـارك طویلـة مـع قبائـل العـرب هنـاك . عامین 

  .  ٤م ١٣٤٨/ هـ٧٤٩ فعاد إلى المغرب األقصى ، انهزم فیها جیشه ،

                                                
   . ٣٩ ص ، التعریف بالمصطلح الشریف -  ١
   . ٥٢٢ ص ،تاریخ المغرب : الحریري  . ٧٩- ٧٨ ص ،تاریخ الدولتین :  الزركشي -  ٢
   .٣٥٥ ، ٥٢٠ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٣
 و ، مع نقص الموارد ، منها التكالیف الباهظة لنفقات الجیش ، واجه السلطان أبو الحسن بتونس عدة عقبات -  ٤

 وانتشار مرض الطاعون في صفوف الجیش المریني ،ّقضیة تمرد عرب إفریقیة و عدم خضوعهم للسلطة الجدیدة 
 التي تزعمها األمیر ،ساعد منافسیه على مقاومته ما . الذي وصل لسواحل تونس عبر الطریق التجاري عبر البحر  

 ألن السلطان المریني  كان ، حیث لم یبق من الحفصیین بتونس غیره ،الفضل بن السلطان أبو بكر صاحب بونة 
الفضل قد وفد بها علیه بفاس فعرف له ذمة المصاهرة ووعده بالمساعدة بامتالك األمیر و كان ،ًمتزوجا من أخته 

ي الفضل بالتحالف مع العرب الناقمین ـ فقام األمیر الحفص،لكن أبو الحسن استولى علیها وضمها لدولته . افریقیة 
  مما أدى إلى تراجع السلطان أبو ، وهزموه في عدة معارك ،على السلطان أبو الحسن بسبب فرضه الضرائب علیهم  

  .الحسن وعدم تحقیق حلمه بتوحید بالد المغرب تحت سلطته 
  الترجمان المعرب على دول : الزیاني  . ٩٨ – ٩٤ ص ،األدلة البینة : ابن الشماع .      للمزید انظر       

  المدینة :  محمد حسن    . ٢٩ – ٢٨ ص ، ٣ ج،الغرب : عزاوي    . ٣١٥      المشرق والمغرب ، ورقة 
   ، ص١ ، ج١٩٩٩ة ، تونس ، ماعی كلیة العلوم اإلنسانیة واالجت،والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي      
     ٦٠٥ .   



 ٢٠٩

سـحاق بـن أبـي بكــر  إرینـي و أبــيالـسلطان أبـي عنـان الم الدبلوماسـیة بــین وقـائعحـدثت بعـض ال       
 وتبــادل ،ً مــستبدا بــأمره الحاجــب أبــي محمــد عبــداهللا بــن تــافراجین ـ ،ـ وكــان صــغیر الــسن الحفــصي 

بـــن ا وكــان المـــتحكم بــأمور الحكــم بتــونس ،تین مبقــاء الـــصالت بــین العاصــإ بهــدف ،الطرفــان الهــدایا 
له الفضل في نجـاح مـسعى الـسفارة المرینیـة كان ف ،ًیرغب دائما بعالقات حسنة مع المرینیین ین جتافرا

فـي ًــ الـذي كـان مرافقـا للـسلطان أبـو الحـسن  )محمد بن ابراهیم  ( بليالتي جاءت تطلب إیفاد الفقیه اآل
وتـم ذك بكفالـة شـیخ  ،فـاس وتـسریحه إلـى    ـ بتـونس بعـد هزیمـة المـرینیین واسـتقر ّحركته على إفریقیـة

 كبـادرة حـسن ،م ١٣٥٢/هــ٧٥٣سـنة المرینـي لذي أسلمه إلـى الـسفیر اابن تافراجین  حاجبالموحدین ال
ً وصار قریبا مـن ، عنان آنذاك كان قد فتح تلمسان  خاصة أن أبي،طان المریني الجدید نیة تجاه السل

    .١ تجازف في خلق عداوة معه أو ،في وارد استفزازه  ولم تكن السلطات بتونس ،صیة فالدولة الح
 كمـا كانـت ،المرینیـة فـشلت فـي إعـادة عالقـات الـود والمـصاهرة مـع الحفـصیین اسـیة لكن الدبلوم      

اهللا بـن  بعث السلطان أبي عنان الفقیه المشهور أبي عبد وذلك عندما ،على عهد السلطان أبو الحسن 
لطلب مـصاهرة الـسلطان أبـو   ،م ١٣٥٧/ هـ ٧٥٨سنة  أبو إسحاق مرزوق بسفارة إلى سلطان تونس 

 و رفـضت العروسـة ،لكـن ابـن تـافراجین هـذه المـرة لـم یتـدخل  ،  اسـحاق أبي أخت السلطانعنان على
 ، دون تحقیـق غرضـها ،وعادت السفارة المرینیة   .٢ واختفت في تونس ، الزواج من السلطان المریني

 وقــام بــسجن الــسفیر ابــن ، الــذي هــدد بفــرض تلــك المــصاهرة بــالقوة ، عنــان مــا أغــضب الــسلطان أبــي
  . ٣ًق متهما إیاه بالتقصیر في مهمتهمرزو

ــالعودة إلــــى  ــدث الدبلوماســــي األخیــــر بــ المــــصاهرة قبــــول تلــــك الحفــــصیین  لكــــشف أســــباب رفــــض ،الحــ
 مــن جدیــد  ـ و هــو أول حــادث ســجلته المــصادر التقــارب االجتمــاعي مــع األســرة المرینیــة و الــسیاسیة

 ذلــك فـي شخــصیة الفتـاة المخطوبــة التــي فــإن ابـن قنفــذ القـسنطیني ؛ یعلــل ، كفـشل دبلوماســي بینهمـا ـ
 لكـن مجریـات ، ٤))ًأن فیـه قلقـا یمنعنـي مـن عـشرته  ((رفضت الـزواج مـن الـسلطان أبـو عنـان بحجـة 

 فقــد عـــاینوا ،ًاألحــداث ربمــا یوضــح الــسبب الحقیقــي لــرفض الحفـــصیین التقــارب مجــددا مــع المــرینیین 
 عندما اعتبر ، وتداعیاتها السیاسیة على دولتهم ، ًسابقا نتیجة المصاهرة مع والده السلطان أبو الحسن
 إضافة إلى أن ، واحتل تونس تحت تلك الذریعة ،ًالسلطان المریني نفسه وصیا على العرش الحفصي 
ــم یكــن هــذه المــرة متحمــسا ل  المــصاهرة  وحــاول تجنــب تكــرار، المــصاهرة هــذهًالحاجــب ابــن تــافراجین ل

                                                
  المغرب في: علي الماحي  . ١٧٤ ص ، الفارسیة ،القسنطیني  . ٣٨ ص ،التعریف :  ابن خلدون -  ١

   . ٨٥ ص ، عصر السلطان أبي عنان    
   .٩٢ ص ،تاریخ الدولتین : الزركشي  . ٥٣١ – ٥٣٠ ص ، ٧ ج،العبر  . ٥٢ ص ،التعریف : ابن خلدون  -  ٢
   . ٤٣٠ – ٤٢٦ ص ،السلطنة الحفصیة : المطوي  . ١٦٣ – ١٥٨ ص ،كناسة الدكان :  ابن الخطیب -  ٣
   ، ١٧٤ ص ، الفارسیة -  ٤
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 عنــدما اســـتبعده  وفقدانــه لمنـــصبه و ســلطاته بتـــونس،ة الحفـــصیة خلفتــه مـــن زوال الدولــ لمـــا ،الــسابقة 
  . ١ ّ ولم یرجع إال بعد انسحاب األخیر من إفریقیة،السلطان أبو الحسن من اإلدارة المرینیة 

 بحكـم ، مـن التهدیـد بـالقوة لفـرض مطالبـه ، كذلك كانت لطریقة السلطان المریني فـي طلـب المـصاهرة 
 ،  تــونسنحــو العاصـمةفـي طریقـة و جیــشه  ،لـشرقیة مــن الدولـة الحفـصیة نـاطق امأنـه اسـتولى علــى ال

 والمقهــور لــسطوة ،ًتنفیــذا مــن المغلــوب لرغبــة الغالــب ؛ ن تلــك المطالــب أي أنــه أراد أن یقبــل الحفــصیو
ًمعاتبـا لــه  الــسلطان أبـو عنـان للــسفیر ابـن مـرزوق بعــد عودتـه مخاطبـة ، الـشعور ویؤكـد ذلــك ،القـاهر 

بنـت ملـك یخطبهـا سـلطان : لم تضع الید فیهـا حـین ذهبـت لتخطبهـا لـي ؟ فقـال  َلم  ((: على فشله 
ً عنـــان موقفـــا أن یكـــون الـــرفض الحفـــصي لمـــصاهرة أبـــي لـــذا ال نـــستبعد ، ٢ )) .فیهـــاكیـــف أضـــع یـــدي 

 علـى عكـس الطریقـة الالئقـة ، على أسلوب طلب المصاهرة هذا ،ًسیاسیا أماله الشعور بالكرامة والعزة 
اتفقـــت آراء  فمـــن المحمـــل ؛ أن یكـــون قـــد  لـــذا، الحـــسن لطان أبـــيمـــت فیهـــا المـــصاهرة مـــع الـــسالتـــي ت

ـــك الـــسلطان المغـــرور  ً ولكـــنهم تجنبـــا لمعاداتـــه ،الـــساسة فـــي الـــبالط الحفـــصي علـــى رفـــض مطالـــب ذل
 أشاعوا روایة رسمیة سجلتها المصادر بـأن الفتـاة هـي ّ ثم ، دبروا هروب الفتاة من القصر ،ومواجهته 

    . ٣لتي رفضت الزواج و هربت من البالط الحفصيا
 بهـــد ،كـــرر الـــسلطان أبـــو عنـــان إرســـال ســـفارة مرینیـــة محملـــة بالهـــدایا إلـــى تـــونس  ،رغـــم ذلـــك        

 الــذي كــان قــد  ســیطر ،للنــزول عــن حكــم تــونس وتــسلیمها للــسلطان المرینــي  ،التفــاوض مــع ســلطاتها 
ًوصــار مــشارفا  ، ٤بجایـة التابعــة للدولــة الحفـصیة و ة علـى بــالد المغـرب األوســط واحتــل مـدن قــسنطین

ً تــونس طواعیــة  تحاشــیا إلرســال الجــیش مــن إدارة تــونس تــسلیم طلبــت الــسفارة  و ،بقواتــه علــى تــونس  ً
 بــن تــافراجین  لــم یــستجب لمطالــب أبــي لكــن الحاجــب ا،مــع الحفــصیین المرینــي والــدخول فــي معــارك 

خــسارته لمناصــبه و ســلطاته المطلقــة فــي تــونس كمــا حــصل فــي  ألن ذلــك یعنــي ،ّعنــان و رد ســفارته 
   .٥التدخل المریني األول 

                                                
   وكان ، وهو الذي شجعه على القدوم لفتحها ، كان ابن تافراجین على عالقة والء مع السلطان أبو الحسن -  ١

  كن السلطان المریني انقلب علیهـ ل ،ونس عندما یدخل إلیها  أن یفوضه األخیر حكم  ت،یقصد من مواالته    
  .   مما جعل الحاجب یقف في صف المقاومة العربیة للحكم المریني ، وعزله عن منصب الحجابة     
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 ،ل العالقـة ك و حل المـشا،عادة عالقات الطرفین لطبیعتها إفشل الدبلوماسیة في كان من نتائج       
 بعــد أن هــرب منهــا ،  لمملكتــه وضــمها،أســطوله الحربــي فــدخل تــونس  الــسلطان أبــو عنــان أن أرســل

 إال أن الوجود المریني هناك لم یستقر ألكثر من شـهرین ، طان أبو إسحاق و حاجبه ابن تافراجینالسل
 ، ورفــضت قیــادة الجــیش البــري التوجــه لهنــاك ، الخـتالف وجهــاء بنــي مــرین علــى خطــوة ضــم تـونس ،

 فانــسحبت الحامیــة ، كمــا حــصل للــسلطان أبــو الحــسن مــن قبــل ، أم العــرب هــزائمهمًخوفــا أن تتكــرر 
     .١  إلیهاحاجبهعاد السلطان الحفصي وبینما  ،المرینینة من تونس 

ــافس ، بـــین الطـــرفین تلـــك الحادثـــةضـــعف التواصـــل الدبلوماســـي بعـــد          واتـــسمت عالقاتهمـــا بالتنـ
كله الداخلیــة فعملــت اّ ثــم انــشغل كــل طــرف بمــش،٢ و دعــم الثــوار المتمــردین ضــد بعــضهما ،والــصراع 
 و إخـــضاع المـــدن والقبائـــل فـــي جنـــوب ،د العـــدوان األوربـــي علـــى ســـواحلها صیة علـــى صـــفـــالدولـــة الح
 ،ً و بدخول الدولة المرینیة بمرحلة سـلطة الـوزراء مـا جعـل فعالیـة التواصـل الخـارجي ضـعیفا ،المملكة 

ولــم تــذكر المــصادر أي حــوادث دبلوماســیة بــین الطــرفین فــي هــذه الفتــرة ســوى مــا ذكــره المقریــزي عــن 
ً دلــیال علــى عالقــات ، عــن الــسلطان الحفــصي موفــدن أبــو فــارس عبــد العزیــز المرینــي اســتقبال الــسلطا

  .٣طبیعیة بین البلدین
الخـامس عـشر / في بدایات القـرن التاسـع الهجـري إال  التواصل الدبلوماسي بین الطرفین لم یعد       

و كاتــب ز الحفــصي  فــارس عبــدالعزیقــسنطیني ـ مــؤرخ الــسلطان أبــي فقــد ذكــر ابــن قنفــذ ال،المــیالدي 
ــ٨٠٠ األولــى ســـنة ،فــي عالقـــات فــاس وتـــونس دبلوماســـیتین ـ حــادثتین ســیرته   حینمـــا ،م ١٣٩٨/ هـ

عبـور  و سهل لهم ، و زودهم باألموال ،استقبل السلطان أبو فارس الحفصي موكب الحجاج المغربي 
بــل الــسلطان أبــو م عنــدما وفــدت ســفارة مرینیــة مــن ق١٤٠٢/ هـــ٨٠٤ والثانیــة ســنة ،٤ إلــى مــصر بــالده
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ًدعم السلطان أبو سالم المریني أمیرا حفصیا كان مستقرا في سبتة هو  -  ٢ ً ـــف) أبو العباس أحمد الحفصي ( ً ــــ ــــــ ـ ــــ   ي الثورة ــ

   حكمها ، و  استطاع األمیر بمساندة الجیش المریني من دخول قسنطینة و تسلم،على السلطان أبي إسحاق الحفصي    
ــــــصبح أبم أ١٢٧٠/ هـ٧٧٢     في سنة   ة عالقات ـ و رغم أن المصادر ال تمدنا بأی،ًو العباس أحمد سلطانا على تونس ـ

  ودیة لـم   لكن على ما یبدو أن عالقاتهما كانت هادئة و ،لهذا السلطان الحلیف القدیم لبني مرین مع سالطین فاس     
  .     یعكر صفوها أیة شوائب 
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 ٢١٢

 وال یـذكر القـسنطیني غـرض تلـك الـسفارة و ،سعید الثاني إلى تونس وقدمت الهدایا للـسلطان الحفـصي 
 قبــل أن ،ً فیعــد تواصــال بــین الطــرفین ویــدل علــى عالقــات طبیعیــة و جیــدة ، ومهمــا یكــن ذلــك ،ســببها 

  .١یحدث ما یعكرها 
 األمیـر الحفـصي أبـو عبـداهللا محمــد ،المرینـي م اسـتقبل الـسلطان أبـو ســعید ١٤٠٨/  هــ٨١٠ففـي سـنة 

 و زوده بفـرق مـن الجــیش ، الـوالي المتمـرد علـى سـلطة تــونس فـي والیـة بونـة الغربیـة ،بـن أبـي زكریـاء 
ة للثــورة علــى الـــسلطان أبــو فــارس  ـــالمرینــي للعــودة إلــى إفریقی  إال أن الـــسلطان الحفــصي تغلــب علـــى ،ّ

ًإعالنـا بانتـصاره و فـشل المخطـط ، و أرسل رأسه إلى فـاس ،صي الثوار و قتل األمیر أبو عبداهللا الحف
  .٢المریني ضده 

 و تألیـب الثـوار و ،ر الـسیاسة المرینیـة  تجـاه الدولـة الحفـصیة ُال تشیر المصادر إلى سـبب تغیـ       
عم  مع أن الدولة المرینیة لم تكن في حالة قوة تسمح لها بـد،المتمردین على حكومتها المركزیة بتونس 

 فقـــد انحـــسر التواجـــد المرینـــي باألنـــدلس و انعـــدم التـــدخل العـــسكري ،دودها عملیــات عـــسكریة خـــارج حـــ
 ،٣  وباتت البحریة المغربیة غیر قادرة على صد عدوان القراصنة علـى مـدن الـسواحل،شمال المضیق 
 فـي رغبـة مرینیـة جدیـدة فـي تقویـة الوضـع ، یمكننا أن نعـزو  ذلـك التـصرف المرینـي ،ومن هذا الواقع 

 و إحیـــاء المـــشروع المرینـــي فـــي ،ّ بمـــد نفوذهـــا فـــي بـــالد المغـــرب ،الـــسیاسي اإلقلیمـــي للدولـــة المرینیـــة 
 وازدهـار ،ً إال أن الحسابات المرینیة لم تقدر جیدا قوة السلطان أبو فارس الحفصي ،الغرب اإلسالمي 

 ،بهزیمــة علــى الــصعید الخــارجي الــسیاسة المرینیــة  فمنیــت ،تــه  و حیوی وانتظــام جیــشه،الدولــة بعهــده 
 الـذي ،وهذا ما ستدركه السلطة المرینیة ـ التـي كانـت بیـد الـوزیر أبـي زكریـاء یحیـى بـن زیـان الوطاسـي 

ًكان وصیا على السلطان المرینـي الـصغیر عبـدالحق بـن أبـي سـعید ـ  عنـدما زحـف الـسلطان الحفـصي 
 فبــادر المرینیــون ، وعــزم علــى دخــول فــاس ، علــى حــدود الدولــة المرینیــة  و شــارف،و احتــل تلمــسان 

 وتعلـن تبعیـة ،بینهم السالم تقریر  فارس السلطان أبي تطلب من ،بإرسال سفارة محملة بهدایا ضخمة 
 و أرسـل الهـدایا إلـى سـلطات ، فقبـل الـسلطان الحفـصي ذلـك ،تها  لحكمـه طفاس لدولته و خـضوع سـل

   . ٤فاس 
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ــة ظلــــت عالقــــات الــــدولتین جیــــدة ب         ــان،عــــد تلــــك الحادثــ ــالت  و تبــــادل الطرفــ ــسفارات والمراســ  الــ
  و أثمـرت الدبلوماسـیة عـن،م ١٤١٥/ هــ٨١٨للتنسیق حول تحریر سبتة التـي احتلهـا البرتغـالیون سـنة 

ـــشاء  ــد األســـطول شـــتراك األســـطول المرینـــي والحفـــصي   فا،تحـــالف عـــسكري إن فـــي عملیـــة بحریـــة ضـ
  . ١ لكن دون جدوى ،ي في المضیق لتحریر سبتة البرتغال
 بوصـول سـفارة الـسلطان عبـد ، المـصادر آخـر حلقـات التواصـل الدبلوماسـي بـین فـاس وتـونس و تذكر

 ، برئاسة الفقیه أحمد البنزرتي بـصحبة هدیـة عظیمـة ،م ١٤٥٩/ هـ٨٦٢تونس سنة الحق المریني إلى 
بـل األمـراء اارة المرینیـة لفتـرة فـي تـونس تقفو مكثت الس ،استقبلها السلطان أبو عمرو عثمان الحفصي 

 ضـخمة  وهـدایا بإرسال الوزیر ابراهیم بن نصر بن غالیة بـسفارة  قام السلطان الحفصي ّ ثم ،والعلماء 
  .٢ًتعبیرا عن العالقات الجیدة بین العاصمتین إلى السلطان المریني 

 وعــدم عودتهــا ، إال أن إقامتهــا بتــونس لفتــرة ،  الزركــشي ال یــذكر ســبب تلــك الــسفارة وغرضــهاّرغــم أن
ّ یــوحي أن هــذه كــل ذلــك ، ثــم وصــول ســفارة تونــسیة لفــاس بعــد عــدة أشــهر ، تبلیــغ رســالتها بعــدًســریعا 

 ،   سـبتةموضـوعبـین العاصـمتین لمناقـشة  سیاسـیةمشاورات بهدف إجراء كانت الدبلوماسیة التحركات 
 فـي حداث تطورات األ وهذا ما تؤكده، المدینةف نحو تحریر مشتركة للزحالمیدانیة الخطط الضع  وو 

 لمحاصـرة سـبتة ومحاولـة  عندما تحرك األسطول الحفصي لمعاضدة األسـطول المرینـي ،السنة التالیة 
  .   ٣لكن التحالف االسباني والفرنسي والدعم البابوي حال دون نجاح تلك الجهود  ،فتحها 
ــن خـــال        ـــوان العالقـــات المرینیــــة ّ أن نالحـــظ أن ل مـــا عرضـــناه نـــستطیعمـ الدبلوماســـیة كانـــت عن

 و تلقي الدعم السیاسي  فقد استخدم بنو مرین اآللة الدبلوماسیة كمناورة لمهادنة الحفصیین ،الحفصیة 
رسال الوفـود م ما لبث المرینیون أن تخلوا عن إ ث،خالل مرحلة تأسیس دولتهم بالمغرب األقصى منهم 

سـط واألنـدلس و وثبتوا أقـدامهم فـي المغـربیین األقـصى و األعندما قویت شوكتهم ونس والسفارات إلى ت
 وهـذا مـا ، فصار الحفصیون هـم المبـادرین للتواصـل مـع القـوة المرینیـة الفعالـة بهـدف كـسبهم كحلفـاء ،

 وقبـول ، الـذي اسـتعمل الدبلوماسـیة لتطویـع بنـي حفـص ،تحقق في عهد السلطان أبـو الحـسن المرینـي 
وفـــي مرحلـــة  ،ّ إفریقیـــة كمـــا رأینـــا فـــياهرته الـــسیاسیة التـــي أدت فـــي النهایـــة إلـــى توســـع المـــرینیین مـــص

للحــصول علــى ســبان للمــدن المرینیــة عــاد المرینیــون للدبلوماســیة  و احــتالل اإلضــعف الدولــة المرینیــة
بـط البلـدین  كانـت الدبلوماسـیة  أداة خطیـرة فـي رمجمـل وبال،عون و مساندة الحفـصیین لتحریـر مـدنهم 

                                                
   .  ٤٩ ص ،الجهاد البحري المشترك : رجاء العدوي  . ٣٣ - ٣٢ ص ، ٧ ج،التاریخ :  التازي -  ١
   . ٢١٦ ص ،تاریخ المغرب : الحریري  . ١٥٠ ص ،تاریخ الدولتین :  الزركشي -  ٢
  الجهاد البحري : العدوي  . ٢٢٢ -  ٢١٩ ص ،قات الدولة الحفصیة بدول المغرب عال:  عاشور بوشامة -  ٣

   .  ٤٩ ص ،المشترك     
  



 ٢١٤

المـضیق و فـي  المغرب وعلى أرضبتحالف سیاسي وعسكري ظهر تأثیره على طول التاریخ المشترك 
  . أثناء محاولة تحریر المدن المغربیة المحتلة 

  : العالقات الدبلوماسية مع مملكة مايل اإلسالمية : املبحث الثالث 
  

   : )مجال المغاربي  و اتصالها بال، تطورها السیاسي( ـ مملكة مالي ًأوال  
ً في منطقة السودان الغربي الممتد مـن نهـر النیجـر شـرقا إلـى المحـیط  اإلسالمیةتقع دولة مالي        

 یطب بالد المغرب بمحاذاة البحـر المحـ تبدأ من جنو و، وشغلت حوض نهر السنغال ،ًاألطلسي غربا 
یحــدها مــن الــشرق بــالد البرنــو أو و  ، حیــث الغابــات اإلســتوائیة بــالد الهمــجنــوب حیــث إلــى جهــة الج

إلــى اتــساع مملكــة مــالي بأنــه یتطلــب أربعــة أشــهر و أزیــد و یــشیر ابــن فــضل اهللا العمــري  . ١التكــرور 
ً و أنها تشمل أربعة عشر إقلیما ضخما ،للسفر  من شمال المملكة إلى جنوبها  ك الـبالد ل وعرفت ت، ٢ً

 ما دفع إلى ارتباطها بعالقات تجاریة مع دول ،منسوجات بغناها بالذهب واحتیاجها للملح والبضائع وال
 و كـذلك قـصدتها قوافـل تجاریـة كبیـرة مـن ، فرحـل تجـار مـالي لتلـك الـبالد ،الشمال االفریقـي و مـصر 

بینمـا ظهـرت فـي الـسودان األوسـط دولــة الكـانم حـوالي بحیـرة تـشاد حیـث كانـت أقــرب   .٣بـالد المغـرب 
نـه قامـت بـین الحفـصیین والكـانم عالقـات سیاسـیة وتجاریـة قویـة و أا نجد لذ ،ًجغرافیا لطرابلس وتونس 

ــم نجــد ،مــستمرة   حــسب عالقاتهــا الــسیاسیة واقتــصرت ،لبنــي مــرین أي عالقــات تــذكر مــع الكــانم   ول
   . ٤كة مالي لالمصادر المتوفرة مع مم

م في القرن الخـامس ال اعتنقوا اإلسقدو. شعب زنجي أصیل هو شعب الماندنجو هذه السلطنة أسسها  
مــرابطین لنــدفاع الكبیــر الــذي صــحب قیــام دولــة اقــرن الحــادي عــشر المــیالدي أثنــاء االآخــر ال/الهجـري 

 وســاهمت قبائــل الفــوالني والهوســا والتكــرور بنــشر ،فــي منطقــة الــسودان الغربــي وعكــوفهم علــى الجهــاد 

                                                
  تاریخ )  : عبدالرحمن بن عبداهللا بن عمران( السعدي  .  ١١١ - ١٠٧ ص ،مسالك األبصار : العمري  -  ١
    ، أللسن الشرقیة تدریس اـل المدرسة الباریزیة ،اركه تلمیذه بنوة ــ تحقیق هوداس وش،السودان     

  (المغرب وبالد السودان خالل القرنین : محمد مزین  .  ١٠ - ٩  ص ، ١٩٨١ ،بردین باریس  مطبعة    
   ص ،١٩٨٧، ٣١دد ـالع،  بغداد ، اتحاد المؤرخین العرب ،مجلة  المؤرخ العربي )  م ١٧   – ١٦    
   ٢١٣ – ٢١٢ .   
 . ١٠٩ – ١٠٧ ص ، مسالك األبصار -  ٢
  یه ، ترجمة إبراهیمًمملكة مالي في القرن الرابع عشر وفقا البن خلدون ومعاصر: الواحد أقمیر  عبد -  ٣

  . ١٢٧ – ١٢٥ ص ، ندوة ابن خلدون  البحر المتوسط في القرن الرابع عشر ،فهیم      سعد 
   ،ماجستیر  ة ـ رسال،رنو ة الكانم والبلــالد المغرب و دوــالعالقات بین ب:  مفتاح یونس الرباضي -  ٤

  .٣ص   ، ٢٠٠٥االفریقیة ، قسم التاریخ ،  معهد الدراسات ، جامعة القاهرة ،عطیة القوصي ـراف إش    



 ٢١٥

 دولــة قویــة اتــسعت علــى الء وشــكل هــؤ،١ حتــى صــار دیــن غالبیــة الــسكان ،اإلســالم فــي تلــك الربــوع 
 فاتسعت حدودها وترامـت ،و صونغي مجاورة التي قضوا علیها وخاصة مملكة غانة لك الممالحساب ا

ًمن المحیط غربا حتى الحافة الغربیة لنهر النیجر شرقا   ولباس عامة أهل مـالي الـصوف وخاصـتهم ،٢ً
 و ، الخرز  إلیهم الصدف والنحاس و و حمل تجار المغرب،و اللبن والسمك   وطعامهم الذرة،القطن 

  .٣أخذوا من عندهم التبر
ً م انـشأ جیـشا منظمـا اعتمـد علیـه فـي توطیـد حكمـه ١٢٣٠لما تولى ساندیاتا زعامة قبائل مالي         ً

ًأحیانــا تطلــق علیهــا المــصادر (  و جعــل مدینــة نیــامي ،والتوســع فــي بــالد صوصــو و غانــة المجــاورة 
  .٤ عاصمة لدولته جنوب نهر النیجر) مالي 

 ثـم حكمهــا مــاري ،٥حـسب ابــن خلــدون كلــه أول أمیـر مــسلم یحكــم إقلـیم مــالي )  برمنــدان( كـان        
ــیم مــالي إ الــذي اســتطاع تحریــر كــل جاطــة    و أســس لدولــة مــالي،َّ ومــد ســلطانه علــى بــالد غانــة ،قل

ـــه  ثـــم  ، ٦ وتـــأمین طـــرق التجـــارة فیهـــا، وعمـــل علـــى تـــوفیر مـــستلزماتها ، اإلســـالمیة (  ولـــي منـــساخلف
الذي رحل ألداء فریضة الحج أیام السلطان المملوكي الظاهر )  م ١٢٧٠ – ١٢٥٥/  هـ٦٦٩ -٦٥٢

الـذي اتـسعت )) سـیكرة (( ثم حكمهـا ملـوك ضـعفاء إلـى أن اسـتبد بحكمهـا رجـل قـوي یـسمى . ٧بیبرس 
 وعظم شأنها ،قویت دولته ف. ً بالد التكرور شرقا كوكو حتى و  مملكة مالي بعهده لتشمل مملكة غانة

 العبیـد  كمملكـة غنیـة بالـذهب و و اشتهرت فـي البلـدان، )بیتي (عاصمة مالي   التجار العرب وقصد،

                                                
   – ١٦(  القرنین میة في غرب افریقیا فيالالحواضر اإلس: أحمد فتوح عابدین  .  ٢٦٦ ص ، ٦ ج،العبر :  ابن خلدون - ١

  . ٢٧ – ١٩ ص ، ١٩٨٩ ، معهد البحوث والدراسات اإلفریقیة ، قسم التاریخ ، رسالة دكتوراه ،)  م١٧    
  ، مكتبة الوعي العربي ، القاهرة  ترجمة راشد البراوي ،تاریخ افریقیا جنوب الصحراء :  دونالد ویدنز -  ٢

  . ٤٧ – ٤٥ص      
   . ٢٨٢ ص ، ٥ ج،صبح األعشى :  القلقشندي -  ٣
  ،  ٣ المصریة ، القاهرة ، ط مكتبة النهضة،ریقیة فسالم في القارة اإلر اإلانتشا:  حسن ابراهیم حسن -  ٤

   .١٠٣ – ١٠٢ص  ،  ١٩٨٤     
   . ٢٦٦ ص ، ٦ ج، العبر -  ٥
   ص، ٢٠٠٩ ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ،في تاریخ إفریقیا اإلسالمیة :  نبیلة حسن محمد -  ٦

    ٢٢٣ -٢٢١ .   
  .  و ولي تعني بلغتهم علي ،السلطان : م  ومعنى منسا بلسانه-  ٧
   امبراطوریة (   اإلسالم و المجتمع السوداني :أحمد الشكري  .  ٢٦٧ ص ، ٦ ج،العبر :    انظر ابن خلدون   

   . ١٧٣ – ١٧١ص   : ١٩٩٩ ، ١، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، دولة اإلمارات ، ط) مالي     



 ٢١٦

عهـــد  خاصـــة بعـــد أن قـــصد الـــسلطان األخیـــر بـــالد مـــصر والحجـــاز ألداء فریـــضة الحـــج ،١ المـــوارد و
    .٢السلطان المملوكي الناصر محمد بن قالوون

ــة غوبلغـــت  ــساایـــة قوتالمملكـ ــى هـــا و ازدهارهـــا  فـــي عهـــد ملكهـــا منـ ــ٧٣٧ -٧١٢( موسـ  -١٣١٢/ هــ
ً حیـث أصـبح مـسیطرا علـى بـالد ، ٣ وعظمـة ملكـهالذي وصفته المصادر بالصالح والعـدل ) م ١٣٣٧

ًواســعة امتــدت مــن المحــیط غربــا وحتــى تــشاد شــرقا  مبــالغ ضــخمة إلــى ب ونجــم عــن هــذا تــدفق الجزیــة ،ً
 وسیطرتها على التجارة العالمیـة الرابحـة المنطلقـة مـن ،رها لسلع الملح والذهب  ثم احتكا،خزانة الدولة 

قــد جلــب هــذا الغنــى الفــاحش الثــروة والثقافــة  و،علــى ســاحل المتوســط مــدن الــسودان إلــى مــدن المغــرب 
واشــتهر هــذا . ٤   عالقــات تجاریــة هامــة مــع الــدول اإلســالمیة كمــصر ودول المغــرب و تأســیس،ًمعــا 

 برحلته إلى مصر والحجـاز للحـجو  ، المساجد و رعایة العلماء و الفقهاء العرب ببالده نائهببالسلطان 
 والخلیفــة ،التقــى مــع الــسلطان المملــوكي الناصــر محمــد بــن قــالوون حیــث  ، ٥م ١٣٢٤/ هـــ٧٢٤ســنة 

ت تحـــدثو  ،٦ الـــذي قلـــده حكــم تلـــك الـــبالد مــن الـــسودان ، أبـــو الربیـــع ســلیمان العباســي المـــستكفي بــاهللا
أثنــاء  ،  علــى األمــراء والنــاستــصدقه الــسخيإنفاقــه للــذهب و  و كثــرة ،عظمــة موكبــه المــصادر عــن 

 حتـــى انخفـــضت قیمـــة الــذهب فـــي الدولـــة المملوكیـــة لكثــرة مـــا أنفقـــه ذلـــك ،رحلتــه فـــي مـــصر والحجــاز 
 كانـت أكبـر التـيینـة تمبكتـو دم و ،نغي جـاو سـوفـي عهـده فتحـت عاصـمة . ٧السلطان حسب العمري 

 عرفـت بكثـرة ارتیــاد  و،لـبالد الـسودان اإلسـالمیة كـز إسـالمي انطلـق منـه مـؤثرات الثقافـة والحـضارة مر
    .٨التجار والعلماء العرب لها 

                                                
   . ١٨٣ ص ،امبراطوریة مالي : شكري ال .   ٢٦٧  ص، ٦  ج،العبر :   ابن خلدون -  ١
   مكتبة، تحقیق جمال الدین الشیال ،الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك :  المقریزي -  ٢

   .١٤١ ص ،م ٢٠٠٠ ، ١ ط، القاهرة ، الثقافة الدینیة     
   . ٧ -٥ ص ، ١٩٨١تاریخ السودان :  السعدي .  ٢٦٧ ص ، ٦ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٣
  دور العرب في نشر الحضارة في: حسن أحمد محمود  . ١٦١ – ١٦٠تجارة الذهب ، ص : بوفیل  -  ٤

   . ٦٠ – ٥٩ ص ، ، ١٩٦٨ ، ١٤ المجلد ، المجلة التاریخیة المصریة ، غرب إفریقیا    
  . ٢٨٣ ص ، ٥ ج،صبح األعشى :  القلقشندي -  ٥
  ، ١٩٦٠ ، القاهرة ، تحقیق هانس روبرت ،فاخر في سیرة الملك الناصر الدر ال:  ابن أیبك الدواداري -  ٦

   .٣١٧ ص     
   . ١٢٦ –  ١٠٩ ص، مسالك األبصار -  ٧
   الهیئة المصریة العامة،دولة مالي اإلسالمیة : ابراهیم طرخان  .  ٧ ص ،تاریخ السودان :  السعدي -  ٨

   . ٧٣ – ٧١ ص ، ١٩٧٣ ، القاهرة ، للكتاب     
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 ، بعـد وفــاة منـسا موسـى و ظــل فیـه لمـدة أربــع سـنوات لـم یــنعم فیهـا باالســتقرار،تـسلم الحكـم منــسا مغـا 
 -٧٤١(  سـلیمان بعدها الحكم لمنـسا استقر ، ١لى الحكم وتنازع األمراء ع، دارتهإفساد  ولسوء تدبیره 

وتخــضع القبائــل والمــدن  ، وبقیــت مــالي فــي عهــده فــي اتــساع و تمــدد)  م ١٣٦٠ – ١٣٤١/ هـــ٧٦١
ئة مه حسب العمري إلى مبفضل جیش ضخم وصل قوا  و حافظت على االستقرار، المجاورة لحدودها

یة وتجاریة مع  وارتبطت بعالقات سیاس، تجارتها  غناها المالي و سعةوحافظت على  ،٢ألف عنصر 
   .٣دول المغرب ومصر 

 فـي عهـد مـاري جاطـة الثـاني  ،بعد ذلك دخلت مملكة مالي في مرحلة طویلة مـن الـضعف و التـشرذم 
ــسلطان نتیجــــة  ،) م ١٣٧٤ – ١٣٦٠/  هـــــ٧٧٥ -٧٦١(  ــوح  و ، وظلمــــه لرعیتــــه ،ســــوء إدراة الــ طمــ

ولكثــرة االنقالبــات علــى الحكــم فــي  ،٤ لالســتقالل كــالطوارق و ســنغي ها القبائــل المنطویــة تحــت ســلطان
/ هـــ٧٨٨ -٧٧٥(  موســى الثــاني ت عــن ســیادة مــالي عــدة مــدن فــي عهــد منــسا وخرجــ،البیــت الحــاكم 

ً فــسیطروا تــدریجیا علــى عــدة ، واســتغل ذلــك شــعوب ســنغاي ،تــن ال كتمبكتــو و و) م ١٣٨٧ – ١٣٧٤
الـسادس عـشر /  في القرن العاشـر الهجـري ثت مملكة مالي و أراضیهاو أسسوا مملكة ور ،مدن مالیة 

   .٥ المیالدي
 اإلسـالم اعتنـاقألسـبقیتهم فـي ًكـاء و أشـدهم ذًو تمدنا ًفریقیا رقیا كثر زنوج إ أ فهما أهل ماليّأم       

اشــتهروا  و ،ســالم م ونظافــة قـراهم و شــدة تمـسكهم باإل ویمتـدح الرحالــة صـناعتهم ومهــارتهم و أمـانته،
 و عنـــایتهم ، الجماعـــات   و مـــواظبتهم علـــى الـــصالة و،ببـــسط العـــدل و اســـتتباب األمـــن فـــي بالدهـــم 

 رغــم تمــسكهم بــبعض العــادات القدیمــة ، مــا یعنــي تأصــل شــعائر اإلســالم فــیهم ،ن الكــریم بحفــظ القــرآ
  .٦لدیهم 
  والــسفارات المتبادلــة بــین ،ة قبــل أن نــستعرض وقــائع الدبلوماســیة المرینیــة المالیــ ،مــن المفیــد         

ومـدى  ، مجـال المغـرب والـسودان الغربـي العالقـات التجاریـة والثقافیـة بـین حالةلأن نعرج  ،فاس ومالي
ً دافعــا كبیــرا مــن دون شــك حبــث كانــت تلــك العالقــات ،تأثیرهــا علــى االتــصال الرســمي بــین الطــرفین  ً

  .  هما قامة عالقات رسمیة بینإل
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 ٢١٨

ــل الجغراكـــان ل ــصادیة لعامـ ــالین بعالقـــات اقتـ ــي دوره فـــي ارتبـــاط المجــ ـــالنفع ،فــ علــــى المـــادي  عــــادت ب
لــیس لهــا اتــصال  ـ كمــا یــشیر االصــطخري ـ إذ إن بــالد الــسودان الغربــي ،الــشعبین بمــالي والمغــرب 

 هـذا  .١بشيء من الممالك و العمارات إال من وجه المغرب لصعوبة المسالك بینها وبین سائر األمم
كانـت قوافـل التجـارة الكبـرى فقد . ٢ في عالقات تجاریة مزدهرة حتميیعي نتج عنه ارتباط التقارب الطب

 ومنــذ بــدایات العــصر اإلســالمي ،ترحــل نحــو بــالد الــسودان بــشكل مــستمر بــین مــصر وبــالد المغــرب 
 الــذهب والملــح   وتحــدثت عــن ، هــرة بــین المجــالیند مز تجاریــةعملیــات إلــى المــصادر الجغرافیــة تــشیر
    .٣ً رافقها انتشار اإلسالم تدریجیا بین السودانیین ،س في عملیات التبادل التجاري كأسا

 ،  لبیعهـا هنـاكمحملة بالبضائع والـسلع مـن منـسوجات و خیـول و ملـح سافرت قوافل التجارة للسودان 
 حیــث كانــت ، بقــصد جلــب المــادة الرئیــسیة مــن هنــاك و هــي الــذهب الموجــود بــوفرة فــي بــالد الــسودان

 وتمتلــك أكبــر ،عــه وتــصدیره فــي عــالم العــصر الوســیط ملكــة مــالي أهــم دولــة فــي انتــاج الــذهب وتجمیم
 المــادة الرئیــسیة التــي قامــت علیهــا المبــادالت التجاریــة بــین ي وهــ.٤ احتیــاطي للــذهب فــي ذلــك الوقــت

 لــذلك إضــافة .٥الــضخمة  وحققــت مــن ورائهــا األربــاح ، المغــرب وكــل مــن مــع اســبانیا وجنــوة والبندقیــة
    .٦ العاج و الجلود والعبید السود كذلك النحاس و يجلبت قوافل التجارة المغاربیة من مال

مدینـة كونها تتحكم بـبالد المغـرب األقـصى و  ،ذلك ق قوافل التجارة یاحتكرت الدولة المرینیة طر      
لك أصـبحت عبـارة عـن لـذ ، مركـز التقـاء لتلـك القوافـل والممـر نحـو بـالد الـسوادنالتـي كانـت سجلماسة 

حتـى  ، ومن هنا كانت قوافل المغـرب نـشطة علـى طریـق سجلماسـة ، ٧ مركز تجمیع للذهب ثم توزیعه
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 ٢١٩

 یرافقهـــا أعــداد كبیــرة مـــن ،أن ابــن بطوطــة ذكــر أنـــه ســافر للــسودان الغربــي برفقـــة أحــد قوافــل التجــارة 
 فــي متابعــة خطتهــافرســان لي كانــت مملكــة مــالي بحاجــة لهــا فــي تعزیــز جیــشها مــن الالتــو  .١الخیــول 

   .٢خضاع القبائل الزنجیة المجاورة لها إ
  مــع الــسودان التجاریــةومــن هــذا الواقــع اســتفادت الدولــة المرینیــة فائــدة كبیــرة مــن تلــك العالقــات        
 و إزالة كل ما یعتـرض طریقهـا مـن عوائـق ، لقوافلا مالي تأمین خط سیرسلطة  فحاولت مع ،الغربي 

على طریــق التجــارة الــصحروایة لتــأمین ـ كبنــي معقــل ـهــذا الــشأن مــع القبائــل المــستقرة  فتحالفــت ل،
 وهذا ما تحقق على أرض الواقع في عهد السلطان أبو الحسن و منـسا موسـى و ، ٣الرحالت التجاریة 

  إذ تـذكر المـصادر، و المنفعـة المترتبـة علیهـا ،سلیمان بهـدف اسـتمراریة تـدفق البـضائع بـین الطـرفین 
 فــي كــل مــن ،ضــربوه عملـة نقدیــة مــن العیــار الممتــاز و  ، بنـي مــرین عظمــت مــواردهم مــن الــذهب ّأن

   . ٤فاس ومراكش  سجلماسة و
ً ارتباطــا بــین  ؛ـــ  )) مــوریس  لومبــارد (( حــسب  ـ خلــق، التجــاري المزدهــر بــین الطــرفین هــذا المنــاخ

 فحــاولوا ، إنمـاء عملیــات التجــارة تلــك وى فــيمــصلحة قــصالمرینیــة  ة فقــد كــان للدولـ،الـسیاسة والــذهب 
و تـصنیعه ّالمدن المرینیة لتنظیم ایـصاله نحـو األسـواق المغربیـة  و مـن ثـم  ضـربه بربط طرق القوافل 

ً و هـذا مـا جعـل الدولـة المرینیـة أكثـر انفتاحـا فـي  .٥ توزیعه في الغرب األوربـي والـشرق اإلسـالميّثم ،
     .سیاستها الخارجیة 
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  -  ًكانت عامال التي كانت الدولة المرینیة تلعب دور الوسیط فیها ، یمكننا القول ؛ إن تجارة مادة الذهب  
   ة ـالدولي اتفاقیات تجاریة عدیدة عقدتها ــــً و سببا ف،دبلوماسیة في مجال غرب المتوسط لة الًمحركا لآل    
   فإن ، مصر هبة النیل ّ أن و كما،الدراسة  ع دول أوربا كما أوضحنا في الفصل األول من مالمرینیة    
  .هبة لتجارة الذهب ما بین السودان و أوربا في العصور الوسطى ازدهار مدن المغرب و ثرائها    



 ٢٢٠

ـــ ــل ت       حمل ـــة معهـــا تـــأثیرات حـــضاریة و المغاربیـــةالتجاریـــة القوافـ  وســـاهمت بنـــشر العقیـــدة ، ثقافی
إضــافة إلــى تعزیــز الــروابط االجتماعیــة نتیجــة االخــتالط المــستمر بــین  ، اإلســالمیة بــین أبنــاء الــسودان

 العلــم  طــالبً فكثیــرا مــا رافــق تلــك القوافــل التجاریــة قوافــل مــن ، ١شــعوب المجــال المغربــي و الــسوداني
و مغاربـة  ، ماء مـرتحلین بـین الجـانبینلععلى  المصادر تطلعناًوكثیرا ما  ،والعلماء من كال المجالین 

دث ابن بطوطة عن طبیب مصري عالجه ح فیت، أطباء ومعماریین من ،مستقرین في مالي ومصریین 
 وعـن الفقیـه أبـي ،بهـم  وعن الكثیر من الفقهاء العرب المستقرین بمالي الـذین التقـى ،من مرضه هناك 

  .٢) أبــو اســـحاق الطـــویجن  ( ي وكـــذلك المعمــاري األندلـــس، العبــاس الـــدكالي فــي بـــالط منــسا موســـى
بــن واســول مــن أهــل سجلماســة اســتوطن فــي محمــد عبــداهللا ابــو كــذلك تحــدث ابــن خلــدون عــن القاضــي 

 ه استقى منه معلومات وهو الذي قابله ابن خلدون و،بالد السودان وشغل منصب القضاء بإحدى مدنه 
 عـن مـدى تواصـل العـرب والـسودانیین ًا واضـحًامـا یعطینـا انطباعـهـذا  .٣مهمة عن السودان وملوكـه ال

 للتجـــارة والعلـــوم ً رئیـــسیاً المغـــرب ممـــرایـــف كـــان وك، وســـهولة التنقـــل واإلقامـــة فـــي بالدهـــم ،فـــي مـــالي 
ًالــسودان الغربــي وصــار متوحــدا فــي مــا أدى فــي نهایــة المطــاف إلــى أســلمة م  ، ٤والفنــون إلــى مــالي 

ً واضــحا عنــدما اتخــذ الــسودانیین المــذهب  و كــان التــأثیر المــذهبي للمغاربــة، العقیــدة مــع بــالد المغــرب
ًالمــالكي مــذهبا رســمیا لدرجــة یــرجح أحــد البــاحثین أن ترســیخ العقیــدة اإلســالمیة بــبالد  . ٥ً وشــعبیا لهــم ً

  .٦  كما سنرى الدبلوماسي مع المرینیینالسودان كانت الدافع لمنسا موسى لالتصال
 ولـم تنقطــع ، اإلســالمي بـشكل أساســي للتفقــه بالفقـهمـا انتقــل علمـاء مملكــة مـالي إلــى فـاس ًكثیـرا       

 التـي أدت فـي نهایـة المطـاف لوحــدة  والـرحالتالمـصنفاتیتبـادلون فظلـوا فقهـاء الـسودان مـع الـصالت 
 حتى وصـفت الثقافـة فـي الـسودان .٧ اس المذهب المالكيمذهبیة بین المغرب والسودان قامت على أس
 ، كذلك كان للمغرب تأثیر مباشر على الـبالط المـالي ، ٨ الغربي بأنها ثقافة مغربیة في أرض سودانیة

و األطبـاء  حیث ذكرت المصادر كثیر من العلمـاء ،لكثرة العلماء الدارسین بالمغرب والمستقرین هناك 
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 ٢٢١

 أرسـل منـسا موسـى أحـد  كـذلك، ١ي بـالط سـالطین مـالي داریـة و علمیـة فـالعرب في مناصـب عالیـة إ
ى  فعنــدما عــاد إلــ، الــشریعة واإلدارة ى كاتــب موســى إلــى فــاس لیتــزود بعلــومعیــدو الطــالب فــي بالطــه 

                                            .٢القضاء واإلمامة في مسجد تمبكتو الجامع منصب مالي عینه في 
ة ً كانـت اسـتمرارا ومتابعـ،نا یمكننا القول إن عالقات المـرینیین وسـالطین مـالي التـي سنعرضـها ومن ه

مة وهذا ما یفسر حفاوة الطرفین إلقا.  متقدمة بین المجالین  قدیمة وًوتتویجا لعالقات تجاریة و ثقافیة 
   . رغبة في تعزیز المنافع و المصالح ،صالت دبلوماسیة رسمیة بینهما 

  
    :  الحضاریةآثارها ومالي مملكة لعالقات الدبلوماسیة بین الدولة المرینیة و ا- ٢

 الـذي یعتبــر  ـ أوردهـا ابـن خلـدونالدولـة المرینیـة ومــاليأول إشـارة لحركـة دبلوماسـیة بــین  إن         
 فـي عهـد الـسلطان وذلـك ــ عـن الـسفارات بـین البلـدین و مـضامینها یكاد یكون الوحیـدالمصدر األهم و 

الملـك منـسا سـفارة مـن  ،م ١٣٣٦/  هــ٧٣٧سـنة  تلمـسان بعـد فـتح الـذي اسـتقبل ، الحسن المرینـي أبي
مـن ومعهم ترجمـان مـن الملثمـین  ،برئاسة شخص یدعى فرافقیس أهل مملكته ًمؤلفة من أعیان موسى 
استیالئه ب مدینة فاس لتهنئة السطان أبي الحسن  هذه السفارة وصلت، لماليالمجاورین صنهاجة قبیلة 

 و  .٣و احتفــى بهــمفــأكرمهم الــسلطان . علــى المغــرب األوســط وانتــصاره علــى بنــي عبــد الــواد بتلمــسان 
ًیبدو واضحا أن سیطرة المرینیون على المغرب األوسط كانت دافعا لسلطان مالي للتواصل مـع الحكـام  ً

الي و مراكــز طة بــین مــالجــدد لــبالد المغــرب و التنــسیق معهــم لــضمان اســتمرار عملیــات التجــارة النــش
  .٤المغرب األوسط و تأمین خط التجارة بین توات السودانیة و تلمسان 

/ هـ٧٣٨ّ أنه خالل وفادة السفارة المالیة بفاس وصل خبر وفاة منسا موسى سنة ؛  و یذكر ابن خلدون
 طرفا فأتحف ((هدایا فاخرة أمر بتجهیز سفارة مرینیة و  المریني ّ أن السلطان أبو الحسن و،م ١٣٣٧

 إلــى ،ً و أرســلها ردا علــى الــسفارة المالیــة ، ))٥ وأســناها داره ذخیــرة مــن وماعونــه المغــرب متــاع مــن
ـــسا ــنة  ، ســــلیمان الــــسلطان منـ ــم ســ ـــذي تــــسلم الحكــ ــــد  ، م١٣٤٠/ هـــــ٧٤١الـ ـــضاء الوف و كــــان مــــن أعـ
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 ٢٢٢

 أوعز  و، ١خصيو مواله عنبر الكاتب الدیوان أبو طالب بن محمد بن أبي مدین الدبلوماسي المریني 
    .٢ في ذهابها و إیابهابمرافقة السفارة  األمیر علي بن غانم عرب المعقل زعیم السلطان إلى 

ـــسفارة المرین ـــسا،یـــة مـــالي وصـــلت ال ــتقبلها من ــادتهم و ، ســـلیمان  واسـ  أحـــسن ألعـــضاء الوفـــد فـــأكرم وفـ
إلـى ن كبـار رجـال دولتـه  سـلیمان مـلمرینیـة إلـى فـاس بـصحبة سـفارة منـسا و عـادت الـسفارة ا، المغربي

: تقــدیم الــوالء للــسلطان أبــو الحــسن ًـ وفقــا البــن خلــدون ـ  و كــان غرضــها ،الــسلطان أبــي الحــسن 
 الــسلطان بحــق وقیامــه ، مرســلهم خــضوع مــن طاعتــه ویــؤدون حقــه ویوجبــون ســلطانه عظمــونی((

 الملـوك علـى اعتـزازه مـن ًبـاَأر الـسلطان وبلـغ رسـالتهم فأدوا به استوصاهم ما مرضاته في واعتماله
    .٣)) لسلطانه وخضوعهم

 ّأننالحــظ    لكــن،هــذا مــا عرضــته المــصادر عــن بدایــة االتــصال الرســمي بــین فــاس و مــالي        
 ،  ومـــضطربة المحتـــوى جــاءت مقتـــضبة عنـــد ابـــن خلـــدون مـــالي وأخبــار الـــسفارات والوفـــود بـــین فـــاس

فــي ریبــة  مــا یجعلنــا ،  و أســبابهالــك الــسفاراتلتدر لتــواریخ دقیقــة صشــكالیة عــدم تحدیــد المــ إنافتعترضــ
م ١٣٣٧/ هــ٧٣٧ سـنة التـي بعثهـا منـسا موسـى بعـد فـتح أبـو الحـسن لتلمـسانألولـى سفارة مالي احول 

 الحــسن الــسلطان أبــي ابــن خلــدون أن ســفارة ّیــصرفحینمــا  ، وهــي الــسنة التــي تــوفي فیهــا منــسا موســى
 الذي تسلم الحكـم منسا سلیمانارة منسا موسى وفدت على على سفًكانت ردا األولى إلى مالي المریني 

 لكـن فتـرة ، ونعلم أن منسا مغا حكم لمدة أربع سـنوات بـین الـسلطانین الـسالفین ، م١٣٤٠/هـ٧٤١سنة 
تجهیـز الـسفارة المرینیـة بفـاس اسـتغرق هـذا یعنـي أن ، ،حكمه كانت مضطربة حسب ابن خلدون نفسه 

 مـالي ملـك علـى بهـا وأوفـدهم((شـرة كمـا یفهـم مـن نـص ابـن خلـدون  ولـم ترحـل مبا، مـدة أربـع سـنوات
 وفــي هــذه المــدة  تكــون الــسلطة ، ٤)) وفــده مرجــع قبــل أبیــه لمهلــك موســى منــسا بــن ســلیمان منــسا

 ، و انتظــرت إلــى أن اســتقرت أمــور الحكــم لعمــه منــسا ســلیمان ،بفــاس قــد أحاطــت بأخبــار منــسا مغــا 
یكــون هـذا التفـسیر المنطقــي الوحیـد الســتقبال منـسا ســلیمان  وعلیـه .فبـادرت بإرسـال الــسفارة إلـى مــالي 
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 ٢٢٣

ٕ واال ،ًإذا كــان ابــن خلــدون واثقــا مــن روایتــه تلــك هــذا . م ١٣٤٠/ هـــ٧٤١للــسفارة المرینیــة بحــدود ســنة 
ألن ابن بطوطة . ّیكون منسا مغا هو الذي استقبل سفارة أبو الحسن ورد علیها بسفارة قدمت الوالء له 

ًعلــى رأسـها الحـاج موســى الـونجراتي ســفیرا كـان لــى فـاس فارة وحیـدة أرسـلها منــسا سـلیمان إیـذكر لنـا ســ
  .١عنه إلى السلطان أبي الحسن 

وبأنهـا كانـت مـن كبـار رجـال دولـة  ؟ هل كانت هذه السفارة نفسها التي حكى عنها ابـن خلـدون ف      
ولمـاذا لـم یـذكر ابـن . ل ن كمـا یقـو للـسلطان أبـو الحـسوالء وخـضوع منـسا سـلیمانالتي قدمت و ،مالي 

ــذائع الــصیت  الغنــيلمــاذا یقــدم منــسا ســلیمان الملــك العظــیمّثــم  . ذلــك الــوالء علــى أهمیتــهبطوطــة   ، ال
 ، الجـــیش المرینـــي مـــا یـــضاهي  ،وهـــو الملـــك الـــذي لدیـــه مئـــات األلـــوف مـــن الجنـــود  التبعیـــة لفـــاس ؟

نفاقـه للـذهب یـدل علـى ازدهـار دولتـه إ و ،وموارده من الذهب لیست موجودة عند كل سالطین عصره 
ـ بعــد  تــدخل بعــض  أنــه حــصل منــه ، فقــد ذكــر ابــن بطوطــة عنــدما كــان فــي ضــیافة ذلــك الــسلطان ،

 إضـافة لمـا منحــه لرجـال الدولــة ،ًعلــى مـا یقـرب مــن مئـة وثالثـة وثالثــین مثقـاال مـن الــذهب حاشـیته ـ 
 رأي ال نــستبعدجعلنــا  ت و الــدالئلك االعتبــاراتكــل تلــ . ٢عنــده مــن مئــات المثاقیــل وذلــك فــي یــوم واحــد

 الحسن التي جهزت و أرسلت عقب وفاة منـسا موسـى اسـتقبلها  سفارة أبيّأنب ، ٣بعض المتخصصین 
 ، الحـسن تقـدم لـه التبعیـة والخـضوع  سـفارة ألبـيرسـالإیتواني عـن  الذي لم ،خلفه الضعیف منسا مغا 

  . كما أسلفنا ، لحكمه المضطرب من الداخل  من القوة السیاسیةفي محاولة لكسب مزید
 فقــد وصـلت ســفارة ، الحـسن  إلــى الـسلطان أبــيسـفارات منــسا سـلیمانتتابعــت  ؛علـى أیــة حـال         

 لكنهـا ،من منـسا سـلیمان علـى مدینـة قـسنطینة بـالمغرب األوسـط لتقـدیم التهـاني بفـتح المـرینیین لتـونس 
 واضــطربت ،كانــت حلــت علیــه الهزیمــة أمــام عــرب القیــروان لــم تــستطع مقابلــة الــسلطان المرینــي الــذي 

 ولكـــن یبـــدو أنهـــا عـــادت أدراجهـــا إلـــى ، وال تـــذكر لنـــا المـــصادر مـــصیر تلـــك الـــسفارة ،أوضـــاع دولتـــه 
 بعثهـا ،  ـ كانـت آخـر الـسفارات بـین الطـرفین ـخبـر سـفارة أخـرى عظیمـةنجـد عنـد ابـن خلـدون كـذلك    .٤مالي

ــسلطان أبــــمنــــسا ســــلیمان  ــسن المرینــــي يإلــــى الــ ــرف بــــالده (( مــــن  محملــــة بالهــــدایا العظیمــــة ، الحــ طــ
ــة الــسفارة نحــو المغــرب ، ٥))وغرائبهــا  نبــأ وفــاة الــسلطان أبــو الحــسن بجبــال ها وصــل، وفــي أثنــاء رحل

اســتالم ابنـه أبــو عنـان للــسلطة رسـمیا بعــد نـزاع مــع والـده اســتمر  و ،م ١٢٣٥١/ هــ٧٥٢المغـرب ســنة 

                                                
  مملكة مالي  : الهادي مبروك الدالي  . ٢٤٤ص ،تاریخ إفریقیا : نبیلة حسن  .  ٦١٦ص ،الرحلة :  ابن بطوطة -  ١

    ١٤٨ ص ، ١٩٩٩ ، ٢ط،  لیبیا ،مطابع الوحدة .  الزاویة ،قي فریقاتها مع أهم المراكز بالشمال اإلاإلسالمیة وعال   
   . ٦١٤ ص ، الرحلة -  ٢
   . ١٩٠ – ١٨٧ ص عالقات المغرب األفصى بمالي ،: ي حسن حافظ علو .  ٩٤ ص ،دولة مالي :  طرخان -  ٣
   . ٣٦٧ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٤
  . ٣٤ ص ، ٤ ج ،االستقصا : السالوي  .  ٤١١ ص ، ٧ ج، العبر -  ٥



 ٢٢٤

 ولـم تتــابع ، علـى حــدود بـالد المغـرب ،  الـسودانیةایـواالتنمدینـة سفارة فــي وقفـت الـتف . ١ثـالث سـنوات
( الثــاني جاطـة لمــاري  اســتقرت الـسلطة م١٣٥٩/ هــ٧٦٠وفــاة منـسا ســلیمان وبعـد  .٢سـفرها نحـو فــاس

حیوان الزرافة مع الهـدایا الـسابقة للسفارة السابقة  الذي أضاف ،) م ١٣٧٤ – ١٣٦٠/ هـ٧٧٥ -٧٦١
فوصــلوا  ،لـى فـاس إرحلـت الــسفارة المالیـة  ،  ایـواالتنبعـد طــول انتظـار فـي  ؛ بالمـسیرالوفـد و أمـر  ،

جمـاهیري و واسـتعراض  في حفل كبیر ،ي  سالم المرینواستقبلها السلطان أبي ، م١٣٦٠/ هـ٧٦٢سنة 
وكانت هذه السفارة آخر مـا ذكرتـه المـصادر المتـوفرة لـدینا  . ٣ وصفه ابن خلدون بدقة ،رسمي مهیب 

  .  بین فاس ومالي ، عن عالقات الدبلوماسیة والسفارات ،
 لنتبـین أسـباب توقـف الدبلوماسـیة بـین الطـرفین ،لكن البد لنا أن نتوقف عند هذه السفارة األخیرة       

بعد فترة شهدت رغبة عمیقة لدى حكام الطرفین لتوطید عالقاتهم و  ،في فترة حكم السلطان أبي عنان 
لماذا لم تتابع سـفارة منـسا سـلیمان   ؛ الملحة المنطقیة واالستفهاماتعض التساؤالتبونطرح  ،تطویرها 
  المغـرب علـى حـدود وتوقفـت، عنـان  المریني  طریقها إلى السلطان أبـي الحسنعقب وفاة أبياألخیرة 

هل تأسف األخیر علـى نهایـة الـسلطان أبـو  ؟  ایواالتنفي  تلقت أمر من منسا سلیمان بالتوقف ؟ هل
مجـالس وأقـام وحـزن علـى موتـه  ، دایا والـسفارات الودیـةًا لـه وتبـادل معـه الهـ صـدیقأصـبحلحسن الذي ا

اعتبر منـسا فـ ، عنـان و نقـم علیـه بـسبب مقاتلتـه لوالـده  و استوحش من أبي،٤  بمالي على وفاتهالعزاء
ًسلیمان ذلك عمال اجرامیا  وعلیـه  القـات معـه ؟ فلم یرغب فـي إقامـة ع،فاستاء من تصرفاته و أفعاله  ً

 حتـى تـستبین ، للرجـوع إلـى مـالي  یقم باسـتدعائهاولمو  ایوالتنلتوقف في باللسفارة المالیة  ًاأعطى أمر
ربمـا كـان منـسا سـلیمان یأمـل أن تـنجح مـساعي ف ، عنـان عـرف مـصیر أبـيُو تنجلي األمـور بفـاس و ی

                                                
   . ١٨٣ ص ، ٣ ج ،االستقصا :  السالوي -  ١
  . ٦٠٨ ص ،الرحلة :  ابن بطوطة -  ٢
 في تدعیم موقفه السیاسي أمام الخاصة ،ّ یبدو أن السلطان أبو سالم أرد أن یتخذ فرصة وصول السفارة المالیة -  ٣

وهذا ما وصف  حشده بحضور العلماء والشعراء ، ي ویبدي هیبة سلطانیة أمام االحتفال الشعبي والرسمي الذ،والعامة 
 في ونودي، العرض مجلس الذهب ببرج السلطان لهم جلس مشهودا یوما وفادتهم یوم وكان(( : ابن خلدون بالفعل 

 زدحاماال في بعضا بعضهم وركب، الفضاء بهم غص حتى حدب كل من ینسلون فبرزوا الصحراء إلى بالبروز الناس
 وحضر، الحال ووصف والتهنئة المدح معرض في الشعراء وأنشد بخلقتها إعجابا ،ان الغریب الشكل الحیو الزرافة على
 مالي أهل اختالف من كان بما الهدیة إبطاء عن والعذر والمخالصة الود بتأكید رسالتهم وأدوا السلطان یدي بین الوفد

 السلطان وحیوا ، لهم معروفة عادة قسیهم أوتار في بالنزع یصدقونه وهم عنهم یترجم والترجمان.. األمر على وتواثبهم
   . )) الذكر به طار وقد الجمع ذلك وانفض السلطان ركب ثم . العجم ملوك سنة على رؤوسهم على التراب یحثون

   العالقات بین المغرب األقصى والسودان الغربي : عوض اهللا محمد األمین  . ٤١١ ، ٧ ج،العبر .  انظر          
   . ٥٨ – ٥٦ ص ، ١٩٧٩ ، المجمع العلمي بجدة ، عهد السلطنتین اإلسالمیتین مالي وسنغي في    

   . ٦١٣ ص ،الرحلة :  ابن بطوطة -  ٤



 ٢٢٥

و أمـام عــدم إفـصاح المــصادر ألســباب .  و اســتالم الحكــم االنقالبیـة الفــضل  أبـيالمرینــيخ الـسلطان أ
ــسلطان أ ــین الــ ــسا ســــلیمان بــــيانقطــــاع العالقــــات الدبلوماســــیة بــ ــع التــــساؤالت ، عنــــان و منــ ــى جمیــ  تبقــ

  .واالستنتاجات مطروحة و قابلة للنقاش 
 عنــان لــى تفــسیر انقطــاع الــسفارات بــین أبــيإ؛  ١یمیــل كثیــر مــن البــاحثینوفــي هــذا المــضمار ؛        

 باعتبارهــا رحلــة ، إلــى تــوتر عالقــات البلــدین إثــر رحلــة ابــن بطوطــة فــي مملكــة مــالي ،ومنــسا ســلیمان 
ّ و أن غرضــها هــو معرفــة ،للتجــسس علــى مملكــة مــالي  عنــان مــن قبــل أبــيرســمیة تكلــف بهــا الرحالــة 

 و ، طرق التجـارة بهـا معرفة و، و مقادیر الذهب المتواجد بأراضیها و مخازنه ،مكانیاتها االقتصادیة إ
 فاسترابت من الرحالة ،ّ أن السلطات بمالي كشفت تلك المهمة  و یقررون على ذلك ؛،ًراستها میدانیا د
   ؟ ٢ فقطعت كل وسائل االتصال الرسمیة مع أبو عنان ،ً واعتبر ذلك اعتداء على كیانها ،

الرحلة في  و ما هو موقع تلك ،فهل كان تجوال الرحالة ابن بطوطة في مالي سفارة دبلوماسیة رسمیة 
كـشف تفاصـیله فـي   هـذا مـا نحـاول معرفتـه و، وما هـي تـداعیاتها الرسـمیة ،عالقات البلدین السیاسیة 

   .٣السطور التالیة
 أن نتبـین أن ، خالل دراستنا لتقریر ابن بطوطة عن مملكة مـالي ومـشاهداته هنـاك نستطیع من       

تــسجیله نالحــظ  التــي دامــت حــوالي ســنتینالي لمــخــالل رحلتــه ف ،ًرحلتــه كانــت فعــال رحلــة استكــشافیة 
ــــة ــة و وثائقی ــة والخاصــــة معلومــــات قیمــ ـــا العامــ ــا وتركیــــزه  ، عــــن أحوالهـ ــارة فیهــ ـــى طــــرق التجـــ  و ،علـ

 و حرصه على استقاء معلومـات عـن مقـادیر خزانـة ، و مناجم الذهب ، والعملة ،المحاصیل الزراعیة 
غ بكل شاردة و واردة في بـالط منـسا سـلیمان مـن حیـث  و اهتمامه البال،الدولة من هذا المعدن الثمین 

مـن حیـث الزراعـة  ، خصائص كل إقلیم فیها  تدوینهضافة إلىإ ،اإلنفاق العام و رسوم اإلدارة المتبعة 

                                                
  ص ,  ـيالـم ة ـدول: رخان ـط  . ٢٧٧ ص ،)   امبراطوریة مالي( اإلسالم والمجتمع السوداني :   أحمد شكري -  ١

     .  ٢٢٣ ص ،تاریخ المغرب : الحریري  .  ٩٦     
  ابن بطوطة في المشاریع السیاسیة واالقتصادیة للسلطان المریني  أبو عنان  موقع رحلة :  أحمد الفاسي -  ٢

    : حسن علوي  . ١٥٣- ١٥١ ص  ،١٩٩٦ ، طنجة ، مدرسة الملك فهد للترجمة ، ندوة ملتقیات ابن بطوطة     
   . ١٩٠ –  ١٨٥ ص ،عالقات المغرب األقصى بمالي      

  ً ال یشیر ابن خلدون مصدر تلك السفارات بین البلدین ـ  والذي كان متواجدا في بالط  فاس عند عودة الرحالة من -  ٣
     بل یحاول التقلیل من أهمیة رحالت ابن بطوطة و ،مالي ـ  إلى أن رحلة ابن بطوطة  تلك كانت  سفارة سیاسیة     
  فارس بن ( ً على أن البالط المریني ممثال في أحد الوزراء ، ین الناس آنذاكً الغریبة ؛ وفقا لما شاع بتكذیب روایاته   
  ً و هذا دلیال ، معلومات و أخبار ما فیها من  ال یتسرع بانكار و أن،أبلغ ابن خلدون بصحة روایاته تلك ) وردار    
  . ي برسمیة تحركاته  و توح،على أن ابن بطوطة و روایاته كانا محل ثقة في بالط السلطان أبي عنان    
   . ١٨٢ ص ،المقدمة . انظر          



 ٢٢٦

 یعـاز رسـمي مــنبإ كانـت  رحلتـههـذا مـا یجعلنـا  نتفـق مـع البـاحثین علـى أن ،١والطعـام و سـلع التجـارة 
 ؛ بأنــه قبــل فقــد صــرح ابــن بطوطــة،واردة بتقریــره لـبعــض النــصوص اك  یعــزز ذلــ، عنــان الـسلطان أبــي

نهـى رحلتـه و جولتـه  وعنـدما أ،سفره إلى بالد السودان التقى بأبي عنان للسالم علـى حـضرته وتودیعـه 
و  (( : من بالد الـسودان و كان في مدینة تكدا ، عنان للعودة إلى فاس ًافیة تلقى أمرا من أبيستكشاال

ــا فــي تكــدا ــالمین آمــرا لــي أبــ...  و صــل غــالم أن ــر المــؤمنین المتوكــل علــى رب الع ًمر موالنــا أمی ّ
 خرجـت فوصـلت ..وبعد سجلماسة  ..وامتثلته على الفور .. فقبلته . بالوصول إلى حضرته العلیة 

  التـي كانـت ،هذا مـا یـدل بجـالء علـى أن مهمتـه الرسـمیة  . ٢)) فاس حضرة موالنا فقبلت یده الكریمة
 و أحجـام التبـادالت ، لطـرق التجـارة عبـر الـصحراء طالعیةاست و ،لمالي دراسة میدانیة جراء إ بغرض

    .التجاریة بین مملكة مالي و البالد التي تتعامل معها كمصر وبالد المغرب 
عالقـات منـسا سـلیمان ً كانـت سـببا فـي تـوتر ، تلـك رحلـة ابـن بطوطـةلكننا نخالف الباحثین بأن        

 فنـصوص ابـن بطوطـة ال ، الكتشاف أمرها و غرضها مـن قبـل سـلطات مـالي ، عنان ان أبيو السلط
ه  منحـ عومـل معاملـة طبیعیـة مـن قبـل منـسا سـلیمان الـذي رحالتنا یصرح بأنـهّ بل إن،ًتوحي بذلك أبدا 

ًوممـــا یفنـــد ذلـــك الـــرأي أیـــضا ؛ . ٣ تقـــدر بمئـــة مثقـــال ذهبـــي عنـــد انـــصرافه مـــن الـــبالط المـــاليأعطیـــات
/ هـــ٧٥٢یــواالتن ســنة ینــة إدالــسفارة المالیــة توقفــت بم ف،یــات األحــداث التاریخیــة هــذه و تواریخهــا مجر

ً و لـم یـذكر لنـا شـیئا عـن تلـك ، إلـى مـالي بطوطة بتلك المدینـة و هـو فـي طریقـهّ و مر ابن ،م ١٣٥١
یمان أثنـاء  وكان بمقـدور منـسا سـل،م ١٣٥٣/هـ٧٥٤و نعلم أن رحلة ابن بطوطة انتهت سنة  ،السفارة 

 مــا یــدل علــى تــوتر ،حیــال ذلــك  لكنــه لــم یفعــل ، عنــان يذلــك أن یقــرر متابعــة إرســال الــسفارة إلــى أبــ
  . ن قبل تلك الرحلةّیعالقات البالط

 بهــدف ،استكـشاف ممالــك الـسودان كانــت بغـرض  رحلــة ابـن بطوطـة ّأن؛  ٤وحـسب رأي القـائلین      
 زء مــن مــشروع كبیــر لــدى الــسلطان أبــي وأنهــا كانــت جــ،هــا تعزیــز العالقــات الــسیاسیة واالقتــصادیة مع

 وعمیقــة عــن مملكــة مــالي و مواردهــا و حالــة التجــارة شــاملة عــاد الرحالــة و قــدم معلومــات  فقــد،عنــان 
 لكننــا ، وكـان مـن المفــروض أن ینفـذ أبـو عنـان بعــد ذلـك خطتـه نحـو تعزیــز العالقـات مـع مـالي ،فیهـا 

  . القات الدبلوماسیة منقطعة بینهما حتى وفاته ظلت الع  و،نالحظ أنه لم یفعل 

                                                
  .  ٦٢٢ – ٦١٢ ص ، الرحلة -  ١
   . ٦٢٩ – ٦٢٨ ص ، الرحلة -  ٢
   . ٦١٤ ص ، الرحلة -  ٣
   – ١٨٥ ص ،عالقات المغرب األقصي بمالي : حافظ علوي  . ٩٦ ص ،امبراطوریة مالي : طرخان   -  ٤

    .١٥٥ – ١٥١ ص ،بطوطة موقع رحلة ابن : الفاسي   .  ١٩٢   
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كـان مـن الممكـن  فقد ، ومالي السیاسیة فاسوبالعودة إلى موقع رحلة ابن بطوطة في عالقات         
 وتفــتح آفــاق أرحــب و تخــط مــسارات ،لرحلــة ابــن بطوطــة أن تعــزز التواصــل الدبلوماســي بــین الطــرفین 

 عنـان تبـادل الـسفارات قد كان بمقدور  منسا سلیمان و أبـي ف،جدیدة لعالقات متطورة بین فاس ومالي 
 وكانـا یتحكمـان ، الحـسن موسـى والـسلطان أبـي كعظمـة منـسا ، فالرجالن عظیمـان ،عقب تلك الرحلة 

 و صـــارت الریبـــة الشخـــصیة ، رغـــم ذلـــك تجاهـــل الجـــانبین العالقـــات الـــسالفة ،بـــدول عظیمـــة مزدهـــرة 
 و ،لــم تتـابع الــسفارة المالیــة إلــى فــاس إذن لمــاذا . ًقـى الــسؤال ملحــا  وعلیــه یب،متحكمـة فــي عالقاتهمــا 

   ؟ عنان و منسا سلیمانماسي بین أبيتصال الدبلوانقطع اال
 أن انقطـاع عالقـات  ؛ فنؤكـد علـى مـا ذهبنـا إلیـه، منطقیـةاجاتنا التهذا ما یجعلنا ندلي  باسـتن         

ًبن بطوطة دورا في تعزیـز التنـافر والتباعـد بـین ال  و أن، قیام ابن بطوطة برحلتهالسلطانین كانت قبل 
ســاقها  التــي ،  الــواردة فــي تقریــره عــن مــالينــصوصه مــن خــالل بعــض ه نــستنتج مــاوهــو  .الــسلطانین

 ، و بدائیــة نظــام الحكــم عنــدهم ،  الحــضاري و عــاداتهم المــستقبحة عنــد المغاربــةمعلــى تخلفهــللداللــة 
رساء عالقات إمالت لعدم  ف،ًمالي حكومة وشعبا عن مملكة الصورة فتوضحت لدى السلطات المرینیة 

رجـل بخیـل (( :  بأنه سلیمانالمعلومات التي قدمها عن منسا ًمن ذلك مثال ؛  ،رسمیة مع بالط مالي 
 أحــدهم كلــم ٕواذا: ((بالطــه عــن ثــم الــصورة المتخلفــة التــي قــدمها  ، ١..))ال یرجــى منــه كبیــر عطــاء 

 یفعـل كمـا ، وظهـره رأسـه علـى بـالتراب ورمـى ، ظهـره عـن ثیابـه كـشف جوابـه، علیه فرد السلطان،
 بكـالم، مجلـسه فـي السلطان تكلم ٕواذا. أعینهم تعمى ال كیف ، منهم أعجب وكنت بالماء، المغتسل

 والعادات المستقبحة التي أوردها كانتشار العري بینهم ، ٢ ))رؤوسهم عن عمائمهم الحاضرون وضع
و التـي جعلـت   القـصصو غیر تلـك ، ّ و أن بعضهم یأكل لحوم اآلدمیین، ب والجیف و أكلهم للكال،

رغـم اعتـراف و  ،٣من شعوبها الفقیرة الثقافـة و الطعـام  وینفر ، البالد ابن بطوطة یكره اإلقامة في تلك
عـن ة الـصور الـسیئ إال أنـه ركـز علـى ، رحالتنا ببعض عاداتهم الحسنة كسیادة العدل وقلة الظلم بیـنهم

ً لدرجـة أنـه كـان نـادرا مـا یخـالط ، لیبرهن على ما قرره من ضعف عقولهم  وتخلفهم عـن األمـم ،قصد 
 مـا ، ویبحث عن البـیض مـن المغاربـة و المـصریین أینمـا حـل وفـي أي بلـد ،شعب السودان في رحلته 

   . ٤یعني ترفع ابن بطوطة عن مخالطة السودان
ّأن ابن بطوطة ساهم بدور كبیر في عدم تعزیز العالقات ب ،تقاد  نمیل إلى االعًبناء على ذلك       

ة  و أقنعه بعدم فعالی، عنان واقع تلك البالد  بعد أن شرح للسلطان أبي،مع مالي الدبلوماسیة 

                                                
   . ٦١٣ ص ، الرحلة -  ١
   . ٦١٦ ص ، الرحلة -  ٢
   .٢٢٩ – ٢٢٨ ص ، ١٩٨٠ ، القاهرة ، دار المعارف ،ابن بطوطة و رحالته :  حسین مؤنس -  ٣
   .  ٦٣٥ – ٦١٤ الرحلة -  ٤



 ٢٢٨

إلى  ما جعل المرینیون یترفعون عن صداقتهم ،التواصل الدبلوماسي أو إنشاء عالقات ندیة معهم 
 ولم تتأثر ، ظلت على وتیرة جیدة طرفینالعالقات التجاریة والثقافیة بین ال  خاصة أن ،آخر دولتهم 

لم تتأثر بانقطاع و  المنافع المالیة للدولة المرینیة من تلك العالقات استمرت و،بالعالقات السیاسیة 
   .١ السفارات بینهما

سیادة  وهو ،ما سقناه  ع        و في مناقشة هذا الموضوع ، ال یمكن لنا اغفال عامل ال یقل أهمیة
ًكان سببا في فلربما  ، على طریق المغرب و السودان الغربي فترةضى و انعدام األمن بعد تلك الالفو

 ،المستقرة في تلك البقاع ) المعقل ( نتیجة تمرد قبائل العرب  ،انقطاع السفارات الدبلوماسیة  بینهما 
 فجاز ((:   السودان وضعف هیمنة الدولة علیهحالة انعدام األمن على طریق ابن خلدون وقد وصف

 جبایة لهم وصارت ، والضرائب األتاوات علیها ووضعوا مجاالتهم في األوطان هؤالء المعقل عرب
 هؤالء یكن ولم ... زناتة لملوك  الصدقات یعطون السالفة تلك من وكانوا ، ملكا فیها یعتدون
 من غیرها وال سجلماسة لسابلة یعرضون وال حمى وحلوله المغرب أطراف من یستبیحون العرب
 أیام الحامیة وكثرة الثغور وسد الدین اعتزاز من بالمغرب كان لما ، مكروه وال بأذیة السودان بالد

 السیطرة  تستطیع بفاس سلطة قویةعلى غیاب هذا ما یدل بوضوح . ٢)) بعدهم وزناتة الموحدین
خاصة إذا ما أخذنا  . یعیق تبادل السفارات مع مالي  مما، خضاع القبائل و إ التجاريعلى الطریق

ونهبها من قبل العربان في المغرب م ١٣٠٧/هـ٧٠٨باالعتبار ما حصل للسفارة المملوكیة سنة 
   . من فتور في عالقات فاس والقاهرةببتهس و ما ،األوسط 
ــر ؛         ــسلطان أوكیفمـــا كـــان األمـ ـــة التــــي اســـتقبلها الـ ــت الـــسفارة المالی ــالم آخـــر حلقــــات  كانــ بــــو سـ

 ومـع دخـول الـدولتین بفتـرة اضـطرابات داخلیـة ،التواصل السیاسي بین البلـدین تطلعنـا علیهـا المـصادر 
 لـم یعـد هنـاك سـلطة مـستقرة فـي ، ٣ سلطة واسـتبداد الـوزراء بالـ،على الحكـمأهلیه وانشغالهم بصراعات 

 یطمـح فـي سیاسـة خارجیـة قویـة لتحقیـق  أو سـلطان،كال البلدین تبادر إلعـادة التواصـل بـین البالطـین 
   . ٤ فعالیةمصالح عامة ذات 

  وتبـادل الطرفـان الهـدایا والـسفارات،فاس  التواصل الدبلوماسي بین مالي و كان على أیة حال ؛      
 و یعكـس الرغبـة بتعمیـق ،ًیمثل انفتاحـا فـي الـسیاسة الخارجیـة للبلـدین المـسلمین عید الرسمي على الص

 التجــار والعلمــاء  لعالقــات متطــورة بــین ً ورغــم أنــه أتــى الحقــا،سیاسي والحــضاري بینهمــا االتــصال الــ
تلــك وتبــادل عالقــات الدبلوماســیة لل ه كانــتّأنــ  إال ، المتنقلــین بــین المجــالین بكثافــة وســهولة كمــا رأینــا

                                                
   . ٤١٩ – ٤١٨ ص ،المغرب في العصر الوسیط :  محمد زنیبر -  ١
   . ٧٨ ص ، ٦ ج، العبر -  ٢
   . ٥٨ ص ، العالقات بین المغرب األقصى والسودان ، األمین محمد عوض اهللا -  ٣
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 ٢٢٩

 ،ب  كتعزیــز االنفتــاح الحــضاري بــین الــشعو، بعــض االنعكاســات العامــةالــسفارات بــین فــاس ومــالي 
 ســـالم المرینـــي برفقتهـــا نـــدما جـــاءت ســـفارة مـــالي للـــسلطان أبـــيًفمـــثال ع ،وتبـــادل الخبـــرات و المعـــارف 

ـــوان الغریــــب علــــى بالدهــــم ،الزرافــــة  ـــذا الحیـ ـــة هـ ــسفارة ، احتــــشد المغاربــــة لرؤیـ ــ ـــضاء ال ـــاهدوا أعـ  و شـ
عب المـــالي و وربمـــا كـــان احتفــال الـــش. ١ومالبــسهم و أفعـــالهم وطریقـــة مثــولهم أمـــام الـــسلطان المرینــي 

 بــالد الــسودان الغربــي أثیرات التــي انتقلــت مــن المغــرب إلــىحكومتــه بعیــد المولــد النبــوي مــن ضــمن التــ
 حیـث كـان سـالطین فـاس مـشهورین بعنـایتهم باالحتفـال الرسـمي لهـذه ،جراء التواصل السیاسي بینهمـا 

  .٢المناسبة 
بنیــت القــصور الملكیــة بمــالي   حیــث ، علــى العمــران بمــاليً واضــحا المغربــيظهــر التــأثر  كــذلك       

ًأثنـاء رحلتـه للحـج شخـصا مغربیـا یـدعى موسـى منـساجلـب الملـك ما دوذلك عنـ ،على النمط المغربي  ً) 
  و أخذه معه إلى مالي،من مصر  )المعروف بالطویحنالساحلي أبا اسحاق   ابراهیمالشاعر األندلسي

   . ٣بهة لبناء فاس مشاو المساجد الدور والقصور  فبنى لمنسا موسى ،
 ظهــر فـــي لبــاس أهــل مـــالي ،إضــافة النعكــاس اجتمــاعي نـــتج عــن هــذا التواصـــل الرســمي و الــشعبي 

ولبـسهم ... لباسـهم عمـائم تحبـك مثـل المغـرب  ((: بـأن  ه القلقـشندي كما ذكـر،الشبیه بالزي المغربي 
   .٤))شبیه بلبس المغاربة جباب و دراریع بال تفریج 

ً یظهــر ذلـــك واضــحا فـــي اســتخدام الـــسلطان ،ًالمغـــرب دبلوماســیا علـــى بــالط مـــالي وعــن تــأثیر        
ــــوك  ـــائله إلــــى المل ــي رسـ ــي فــ ــط المغربــ ــالي الخــ ـــسلطانیة ،المــ ـــائل الـ  واعتمــــاد اللغــــة العربیــــة كلغــــة الرسـ

  .  ٥الرسمیة
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 ٢٣٣

  : األحوال السياسية يف الشرق اإلسالمي: املبحث األول 
ــــســـــیطرت ح         ـــوال الـ ــــى أحــ ــصلیبیة علـ ـــروب الـــ ــن مـــــى الحــ ـــدة قـــــرنین  مـــ ـــالمي مــ شرق اإلســ

، فمع قدوم األوربیین إلى بالد الشام وسیطرتهم على الساحل الشامي في )م١٢٩١-١٠٩٦(الزمن
 بــدأت مرحلـة جدیـدة فــي تـاریخ المنطقــة ،الثـاني عــشر المـیالدي / طلـع القـرن  الــسادس الهجـري م

 و بالمقابــل كانــت القــوى اإلســالمیة فــي ظــل ،غالبــا مــا كــان هــؤالء الــصلیبیون القــوة الفاعلــة فیهــا 
  .                    ١السیطرة السلجوقیة مفككة و متصارعة 

 وبـــدأنا نـــشهد ،رت و بـــشكل مباشـــر علـــى الحكومـــات اإلســـالمیة لكـــن الحـــروب الـــصلیبیة أثـــ      
 توجت بالوحدة بین مصر والـشام و شـمال العـراق تحـت قیـادة ،صحوة جدیدة عند هذه الحكومات 

 وترجمت على أرض الواقـع بانتـصار خطیـر حطـم المؤسـسة العـسكریة ،نور الدین محمود الزنكي 
م كمـا تـم ١١٨٧/ه٥٨٣ح الـدین األیـوبي سـنة الصلیبیة في معركة حطین على ید الـسلطان صـال

 لیبـدأ بـذلك العـد التنـازلي للوجـود الـصلیبي علـى أرض ،تحریر بعض المدن على الساحل الـشامي 
  .٢الشرق اإلسالمي 

 ویتمیــز عــن ســواه بكثــرة النتــائج  ، فــي الــشرق وفــي الحقیقــة ینفــرد عــصر الحــروب الــصلیبیة      
الواقــع الــسیاسي و االقتــصادي فــي كــل مــن أوربــا والــشرق  فنتائجــه غیــرت ،التــي تمخــضت عنــه 

و اختفـاء أخـرى علـى المـسرح  ، كما كان لها أعظم األثر في ظهور حكومات و قـوى ،اإلسالمي 
 و مــن أشــهر هــذه الحكومــات التــي أوجــدتها ظــروف الحــروب والحمــالت ،الــسیاسي فــي المنطقــة 

  .٣) م ١٥١٧ – ١٢٥٠/ ه٩٢٣ -٦٤٨( الصلیبیة هي السلطنة المملوكیة 
ظهرت السلطنة المملوكیة كإحـدى نتـائج الحملـة الـصلیبیة الـسابعة التـي قادهـا لـویس التاسـع       

 و الــذي كــان قــد ، الــصالح األیــوبي لملــك الحــتالل مــصر عهــد ا١٢٥٠/ه٦٤٧ملــك فرنــسا عــام 
  ، وجعلهــم فــي مؤســسة منظمــة فــي جیــشه ، الممالیــك مــن الخــارج لخدمتــه  الجنــودأكثــر مــن جلــب

ًوبفــضل هــؤالء واجهــت الحملــة الــصلیبیة فــشال ذریعــا وتعرضــ  لهزیمــة منكــرة فــي المنــصورة علــى تً
   .٤أیدي الجنود الممالیك الذین شكلوا آنذاك عماد الجیش المصري 

                                                
   ٩ج  ، ١٩٩٤ ، بیروت  ، دار الكتب العلمیة ،هللا القاضي  تحقیق عبدا،الكامل في التاریخ :   ابن األثیر-  ١

            . ١٤٨ – ١٩ ص    
   ، مؤسسة الرسالة ،اهیم الزیبق  تحقیق ابر، ار الدولتین النوریة والصالحیةالروضتین في أخب:  المقدسي -  ٢

  . ٣٦٠ – ٢٩٨ ص ، ٣ ج ،  ٣٣ ص ، ١ ج،بیروت      
   ١٩٩٤ ، ٣ ط،لمصریة نجلو ابة األ مكت،العصر الممالیكي في مصر و الشام :  سعید عبد الفتاح عاشور -  ٣
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  . ٤٥٥ – ٤٣٧ ص ، ١ ج،السلوك لمعرفة دول الملوك :  المقریزي -  ٤



 ٢٣٤

  فمن هم هؤالء الممالیك ؟ 
قام النظـام المملـوكي علـى األرقـاء الـذین كـان معظمهـم مـن أصـل تركـي  و تـم شـراؤهم وهـم       

التركـستان والقوقـاز خاصـة، حیـث كثـرت أعـدادهم فـي  أطفال دون سن البلـوغ مـن بـالد القفجـاق و
ـــدین أیـــوب حـــاكم مـــصر ،  خدمـــة األمـــراء األیوبیـــون، وخاصـــة فـــي خدمـــة الملـــك الـــصالح نجـــم ال

  .١وبالتدریج أصبحوا قادة الجیش المصري الذي تفوق على معاصریه من مغول وصلیبیین
فرســان الممالیــك مــن انتــزاع الــسلطة مــن أســیادهم األیــوبیین و تأســیس حكــم تمكــن هــؤالء ال       

ً اإلسـالمي غربـا وشـرقا، فمـن  العـالمعسكري في مصر والشام في عصر أطبقـت فیـه المحـن علـى
ــة كـــان الـــصلیبیون قـــد مـــضى علـــى وجـــودهم فـــي المنطقـــة أكثـــر مـــن  قـــرن ونـــصف، والعمـــل جهـ

ألیوبي، ومن جهـة أخـرى تعـرض العـالم اإلسـالمي  وفاة صالح الدین ابعدالعسكري ضدهم توقف 
فــي الوـقـت ذاتــه لخطــر مماثــل قــادم مــن الــشرق ، تمثــل فــي المغــول الــذین زحفــوا علــى األراضــي 
اإلســالمیة ودمــروا كــل القــوى التــي حاولــت مقــاومتهم، حیــث أســقطوا الخالفــة العباســیة فــي بغــداد 

التـي كـان قـد تـسلم حكمهـا قائـد مملـوكي ودمروا مدن العراق والشام ، ثم وصـلوا إلـى أبـواب مـصر 
  .٢ذا طموح وهو سیف الدین قطز

م ١٢٦٠/ـهـ٦٥٨تمكن قطز من إنزال هزیمة ساحقة بالمغول في معركة عـین جـالوت عـام        
الفرات لیـصبح منـذ ذالـك الوقـت هـو الحـد الفاصـل بـین سـلطنة الممالیـك نهر وطردهم إلى ما وراء 

  .٣ولیة شرقي الفرات في مصر والشام والحكومات المغ

                                                
    .٤٤١ ص ، ١ ج،السلوك :   المقریزي -  ١
   . ١٧٤ ١٧٠ ص ، ٢٠١٠ ، القاهرة ، دار عین ،في تاریخ األیوبیین و الممالیك :  قاسم عبده قاسم -  ٢
   القاهرة ، دار المعارف ،ون تقدیم و تحقیق حسین مؤنس و آخر ،تصر في أخبار البشر المخ:  أبو الفداء -  ٣
   . ٢٤٧ – ٢٣٨ ص ، ٣ج ، ١٩٩٨ ، ١  ط  

Setton : A History of the crusade . Pennsylvania . ١٩٦٢ . p ٧٤٨ – ٧٤٧ .                   

                          
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٢٣٥

ٕكــان انتــصار الممالیــك علــى المغــول وایقــاف زحفهــم نحــو مــصر قــد أضــفى علــى حكمهــم        
ــن  ــم مــــع أنهــــم غربــــاء ، و تمكــــن الممالیــــك مــ الــــشرعیة الــــسیاسیة و الــــسبب لقبــــول الــــشعب لحكمهــ

فـة الحصول على الـشرعیة الدینیـة  لحكمهـم لـبالد مـصر والـشام والحجـاز مـن خـالل إحیـائهم للخال
-١٢٦٠/هــــ٦٧٦-٦٥٨(العباســـیة فـــي القـــاهرة ، وذلـــك عنـــدما اســـتدعى الـــسلطان الظـــاهر بیبـــرس

 ةبه خلیفــّصنـمــن العـراق  و أبـو القاســم أحمـد العباسـي اســي وهـو ب أحـد أفـراد البیـت الع ) م١٢٧٧
    .١ وبذلك عادت الخالفة اإلسالمیة إلى البیت العباسي ، المسلمین ىلع
  : إلى عصرین قسم السلطنة المملوكیةت 

ــة :األول  ــــ ـــك البحری ـــــة الممالیـــ ــى ) م١٣٨٠-١٢٥٠/ه٧٨٣-٦٤٨(دولـ ــسبة إلـــــ ــــ ــــذلك ن ــــمیت بــ وســ
  .٢نوهم جزیرة الروضة في النیلسالطینها الذین كانوا من الممالیك الذین اشتراهم األیوبیین وأسك

ــاني ـــة الممالیـــك البرجیـــة: والثـ ــذلك ) م١٥١٧-١٣٨٠/هــــ٩٢٣-٧٨٣( أو الجركـــسیة دول وســـمیت بـ
إلـــى ســـالطینها الـــذین كـــانوا مـــن الممالیـــك الـــذین كـــانوا یقیمـــون فـــي أبـــراج القلعـــة علـــى جبـــل نـــسبة 

  .٣ وكان أصلهم من بالد الشركس، المقطم قبل تولیهم السلطنة
 ،یمكــن الحــدیث عــن الظــاهر بیبــرس كمؤســس فعلــي لدولــة الممالیــك بعــد ســیف الــدین قطــز       

یعد واضع اللبنة األولى في خطـة تحریـر المـدن الـشامیة  كما ،فإلیه یعزى إحیاء الخالفة العباسیة 
 م و صــفد فــي العــام ١٢٦٥/ ه ٦٦٣ فقــد اســتطاع تحریــر قیــساریة ســنة ،مــن الــسیطرة الــصلیبیة 

 لیقطع بـذلك ، وتوج أعماله بتحریر أنطاكیة في العام ذاته ،م ١٢٦٨ / ـه٦٦٦ ویافا سنة ،التالي 

                                                
ى السند ـ هو الحصول عل،ي مصر ـ الظاهر بیبرس من إحیاء الخالفة العباسیة ف السلطانهدفكان  -  ١

 فقام باستدعاء األمیر أحمد العباسي ، وبكونه من أصل غیر عربي لم یتجرأ إعالن نفسه خلیفة ،الشرعي لحكمه 
 سوى االسم  ك حصل بیبرس من الخلیفة الذي لم یكن له من الخالفةـ و بموجب ذل،فة بالقاهرة یو تنصیبه خل

 وهذا ، و كل البالد التي یتم فتحها )مصر والشام والحجاز  ( على تفویض لحكم كل البلدان التي تتبع للممالیك
  .   لمسلمین ل واعتبرت القاهرة عاصمة  ، سند شرعي لحكمهم ال تاریخهمما أعطى الممالیك على طو

  زكي محمد  . ٢٩٥ – ٢٩٤ ص ، ١ ج،أهل الزمان عقد الجمان في تاریخ : بدر الدین العیني . ظر        ان
   ، كلیة الدراسات العلیا ، قسم التاریخ ، رسالة ماجستیر ،المملوكي  مؤسسة الخالفة في العهد: عبداهللا     
    .٦٩ – ٤١ ص ، ٢٠٠٤ ، فلسطین ، نابلس ،جامعة النجاح الوطنیة     

  . ٤٤١ ص ، ١ ج،السلوك :  المقریزي -  ٢
  ،  م١٩٦٤،  المصریةدولة سالطین الممالیك ورسومهم في مصر، مكتبة األنجلو: منعم ماجدعبد ال -  ٣
   .١١- ١٠ص ،١ج    
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 ٢٣٦

علــى أن . ١ین فــي الــشمال و الــصلیبیین فــي بــالد الــشام االتــصاالت البریــة بــین األرمــن و األوربیــ
ــة تــدل علــ  و أن ،هیبــة لدولتــه الفتیــة  خلــق أراد مــن خاللهــا ،ى طموحــه بیبــرس قــام بأعمــال جلیل

ًمركزا سیاسیا و روحیا لكل المسلمینیجعل القاهرة  ً  ففي عهـده غـزا الجـیش المـصري بـالد النوبـة ، ُ
 واهتم ببنـاء أسـطول عـسكري قـوي و قـام بمحاولـة ، ٢مرة و خضع السودان لحكم المسلمین ألول 

 ،ً لفــرض نفــسه فــي البحــر المتوســط و الــضغط علــى الــصلیبین بحــرا  ،فاشــلة لفــتح جزیــرة قبــرص 
 نـشاء فإضـافة إل،ً و لم تكن أعمالـه الداخلیـة بأقـل شـانا فـي هـذا المـضمار ،٣لكنه لم ینجح بفتحها

روح العلـم مـن خـالل مكانتـه العلمیـة و بـث فیـه  أعاد له المدارس و المساجد أحیا جامع األزهر و
 لتعـود للقـاهرة مكانتهــا العلمیـة و تجـاري الحركـة العلمیــة ،ترتیـب الـدروس و الخطـب المنظمــة فیـه 

  . ٤النشاط السیاسي الفعال 
-٦٧٨(  الـــسلطنة  الـــسلطان المنـــصور قـــالوون بتـــولي ،تتابعـــت أعمـــال التحریـــر و البنـــاء       
ـــ٦٨٩ ــة و المرقــــب   )م١٢٩٠-١٢٧٩/هـ ــر بعــــض مــــدن الــــساحل الــــشامي كالالذقیــ  و ،فــــتم تحریــ

ــا ،م ١٢٨٩ / ـهـــ٦٨٧طـــرابلس ســـنة  ــستمرة مـــع بقایـ ـــوكي فـــي اشـــتباكات مـ  و دخـــل الجـــیش الممل
ً وأیــضا مــع المغـــول الــذین مــا توقفـــوا عــن شــن الغـــارات علــى مــدن الـــشمال ،الــصلیبیین فــي عكـــا 

خضاعها و تنصیب والة إة لغزو بالد النوبة استطاعت سكری كما أرسل عدة حمالت ع،٥الشامي 
ابعین لــسلطان القـاهرة   مــارس الــسلطان قــالوون ، و علــى صــعید الــسیاسة الخارجیـة ،٦سـودانیین تــ

 فقـــد ارتـــبط بعالقـــات دبلوماســـیة ،سیاســـة ناجحـــة عـــززت مـــن المكانـــة الدولیـــة للـــسلطنة المملوكیـــة 
 كمــا وفــدت علیــه ســفارات مــن ملــوك الــیمن مــن بنــي ،٧وتجاریــة جیــدة مــع بلــدان اســبانیا و ایطالیــا 

وفي عهده بدأت الصالت الدبلوماسـیة الرسـمیة ,  و من الهند ،رسول و من اإلمبراطور البیزنطي 
 واستفادت السلطنة من تلك الصالت السلمیة فازدهرت تجارتها مـن وراء ذلـك ،مع الدولة المرینیة 

                                                
  . ١٤ – ٧ ص ، ٤ ج،المختصر :  أبو الفداء -  ١
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   . ٥٩ – ٥٦ص  ، ١٩٩٥    
   . ٢٢٦ ص ،في تاریخ األیوبیین و الممالیك :  قاسم عبده قاسم -  ٣
  لعامة  الهیئة المصریة ا،األزهر الشیخ و المشیخة : حلمي النمنم   . ٤٢ ص ، ٢ ج،السلوك :  المقریزي -  ٤
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  . ٢٩١ – ٢٨٩ ص ، ١٣ ج،صبح األعشى :  القلقشندي -  ٦
   . ١٧٦ - ١٧٥ص  ، عالقة مملكتي: النشار   . ١٢٤ ص ، ٢ ج،السلوك :  المقریزي -  ٧
  
  



 ٢٣٧

 كـل ذلـك جعـل الـسلطنة المملوكیـة ،لموانىء المـصریة و نشطت عملیات التصدیر واالستیراد في ا
  .١تأخذ دورها الهام و مكانتها الرفیعة بین الدول المعاصرة لها 

 و علـى تأكیـد أنـه حـامي الحـرمین الـشریفین ،حرص قالوون علـى الواجهـة الدینیـة لحكمـه         
قل تلـشریف أبـي نمـي و اسـعندما تمـرد حـاكم مكـة او  ، فاهتم بالمقدسات اإلسالمیة ،في الحجاز 

   . ٢ بمكة أسرع قالوون بالقضاء على ذلك التمرد  فعادت سیادته على مكة ثانیة
لطنة المملوكیـة و حیـث على أن أهم ما یمیز قالوون وعصره هو التأسیس لحكم أسرة قالوون للـس

شــرف خلیــل فقــد تقلــد ابنــه األ. ه و أحفــاده الحكــم لمــدة مــا یقــرب مــن قــرن مــن الزمــان ؤتــوارث أبنــا
و اسـتطاع تحریـر آخـر  معاقـل الـصلیبین فـي عكـا  ) م١٢٩٣ - ١٢٩٠/هـ٦٩٣-٦٨٩(  الحكم 

 إضـــافة إلــى تحریـــر الـــشمال الــشامي مـــن قـــالع األرمـــن ، و تطهیــر كـــل الـــساحل الــشامي مـــنهم ،
   . ٣المتعاونین مع الصلیبیین

ــدة        ـــى قاعــ ـــاهرة علـ ــور الحكــــم بالقـ ــة(  ســــارت أمــ ــي ) الغلبــ ــــرت فــ ـــذا كث  الدولــــة المملوكیـــــة لـ
ً التـي كانـت تترافـق دومـا مـع عجـز الدولـة عـن صـد العـدوان ،االنقالبات و أحداث قتل الـسالطین 

 فـي مواجهـة المجاعـات و األوبئـة هـا إضـافة إلـى عجز،الخارجي المتمثل في المغول من المـشرق 
 ،٤ النــاس و الطـواعین التــي ضـربت مــصر والـشام علــى فتــرات متباعـدة و راح ضــحیتها كثیـر مــن

 )  م١٣٤١-١٢٩٣/هـــ٧٤١- ٦٩٣(وبعــد أن تــسلم الحكــم الــسلطان الناصــر محمــد بــن قــالوون 
 وتعتبر مدة حكمه مـن أطـول فتـرات ،ًعزل عن السلطة مرتین قبل أن تستقر له نهائیا حتى وفاته 

  فاستــصلح، وتمیــز عهــده األخیــر باالســتقرار و االهتمــام بالخــدمات العامــة ،الــسالطین الممالیــك 
 و ، و خفــض الـــضرائب ،األراضــي و قـــام بــبعض اإلصـــالحات علــى مـــستوى اإلقطــاع الزراعـــي 

وفـي هـذا الـسبیل اعتنـى باسـتقرار األوضــاع . ٥االهتمـام باألمـاكن المقدسـة و تـسهیل طریـق الحــج 
 فقلــد الــشریف نجــم الــدین أبــي نمــي الحــسیني ،بالحجــاز و اعتــرف بحكــم األشــراف علــى الحجــاز 

                                                
   ١٥٧ص  ، ١١٣  – ١١٢ ص ،رة الملك المنصور في سی تشریف األیام والعصور : ر  ابن عبد الظاه-  ١

  . ٢٥٨ – ٢٥٧ ص ،في تاریخ األیوبیین : قاسم عبده  . ١٦٤ –    
   .  ١٥٣  ، ٧٧   ص، ١٤ ج،روت ــ بی،ارف ـة المع مكتب،البدایة والنهایة :  ابن كثیر  -  ٢
  . ٣٧ – ٣٤ ص ، ٤ ج،المختصر :  أبو الفداء -  ٣
  اء ـوب  كان أشهرها ، و أصابتها األوبئة ،الفترة كثیر من حاالت الجدب والقحط  شهدت مصر في هذه -  ٤

ــالذي راح ضحیته حوالم ١٣٤٦/ ـه٧٤٧سنة      ــــ ـــ ــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ    قتصادیة  و دمر الحیاة اال،ن الشعب ـي الثلثین مـــــــــ
  .عد عقود لم تستطع مصر التعافي منه إال بسنوات  واالجتماعیة لعدة   

  ة في وقعة اإللمام باإلعالم فیما جرت به األحكام و األمور المقضی: سكندراني  النویري اإل.انظر            
   ٢٨٣ – ٢٨٠ ص ،وبیین والممالیك في تاریخ األی: قاسم عبده  . ١٦٢ – ١٤٤ ص ،  ٤ج ، سكندریة اإل    

   . ١٥٤ ص ، ٤ ج،المختصر : الفداء  أبو -  ٥



 ٢٣٨

 ، و رغـم حـدوث تـوترات فـي عالقـات حكـام الحجـاز و القـاهرة ،١مـن بعـده أوالده والیة الحجـاز و 
 ابنـي أبـي ة و رمیثـة أسـرة األشـراف فـي عهـد خمیـصاسـتقاللمع ذلك لم یسمح السلطان الناصـر ب

 وأعادهما إلى ،الرابع عشر المیالدي /  على الحكم المملوكي في أوائل القرن الثامن الهجري نمي
ــة  ــ،الطاعـ ـــة باســـم الـــسالطین الممالیـــك ذه األســـرة تحكـــم بـــالد الحجـــاز  وظلـــت هـ ــد الدول حتـــى عهـ
  .  ٢العثمانیة 

ــل خــــارجي هــــام  ــن ،إال أن عـــصره لــــم یــــشهد أي عمـ  ســـوى بعــــض المناوشــــات مـــع جیــــوش األرمــ
والمغـول فـي شـمال بـالد الـشام التـي صــد فیهـا غـارات األرمـن  ، و بعـض الـصالت الرسـمیة التــي 

   .٣غرب و خاصة السالطین المرینیینتمتع بها مع سالطین الم
وبعد وفاة السلطان الناصر دخلت الدولة المملوكیة في فترة صـراع علـى الحكـم بـین األمـراء وقـادة 

 بـل ،هـم الجیش الذین تولوا الوصایة على أوالد و أحفاد السلطان الناصر الـذین لـم تطـل مـدة حكم
 و ،السیاسة المملوكیة علـى الـصعید الخـارجي  ولذلك خفتت فعالیة ،ً جمیعا تهمإن القتل كان نهای

 ه ٧٦٧سـكندریة سـنة ان ملك قبرص بطـرس لوزجنـان علـى اإلعجز هؤالء السالطین من رد عدو
 وكان أشهرهم السلطان حسن بن الناصر محمـد و آخـرهم الـصالح حـاجي الـذي كـان ،م ١٣٦٥/ 

ًطفال صغیرا خلعه األمیر الكبیر برقوق   قـالوون الـذي شـهدت القـاهرة فـي  لینهي بذلك حكم أسـرة،ً
تـستیقظ علـى كـل مـدة  حیـث كانـت ،ًسنواتهم الثالثین األخیرة حربا دائمة بین الزعماء و المتنفذین 

  .   سلطان جدید وتنام على مقتله 
 بــــسبب اعتمــــاد الــــسالطین أوالد ،كثــــرت أعــــداد الممالیــــك الجراكــــسة فــــي الجــــیش المــــصري       

 وكــان برقــوق أحــد ،) القوقــاز ( كثار مــن جلــبهم مــن بــالد الجــركس الناصـر محمــد علــیهم و االســت
هؤالء الممالیك الذي تدرج في المراتب و قیادة الجیش حتى استطاع إسقاط حكم الممالیـك البحریـة 

 فقد ،ًا ً و شهدت الدولة بعهده تطورا ملحوظ، وتسلم الحكم والتأسیس للدولة المملوكیة الجركسیة ،
 و علـــى الـــصعید ، و تحـــسین األحـــوال االقتـــصادیة ،لغـــاء الـــضرائب إاس بحـــاول التقـــرب مـــن النـــ

 و فـي أواخـر ،م ١٣٨١الخارجي استطاعت قواتـه صـد الهجـوم الـذي قـام بـه التركمـان علـى حلـب 
 ، فقد ظهـر زعـیم تتـري طمـوح هـو تیمورلنـك الكبیـر ،ًعهده الح خطر المغول مجددا من المشرق 

 و ، یطرة على بالد واسعة من الصین حتى البحر المتوسـط استطاع الس،كانت سمرقند عاصمته 

                                                
   . ١٣٤ ص ، ٤ ج،العبر : خلدون  ابن -  ١
   ص ، ١ ج، ١٩٩٣ ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة :   السخاوي-  ٢

    ٢٧٧ ، ٢٤٥.    
   . ١٢٧ ص ،العصر الممالیكي : سعید عاشور   . ٢٢٢ – ٢١٨ ص ، ٣ ج،السلوك :  المقریزي -  ٣
  



 ٢٣٩

مــارة العثمانیــة فــي األناضــول و آســیة الــصغرى التــي كــان یقودهــا هــزم بجیــشه الجــرار القــوات اإل
 هـذه التطـورات لـم تكـن الدولـة المملوكیـة بمنـأى عنهـا ،في األسر  ومات األمیر بایزید الذي سقط 

 و وصـل إلـى دمـشق ،ً تخریبا ًو دخلها وعاث فیها فسادا و فقد زحف تیمورلنك على مدن الشام ،
بنـه فـرج  وخلفـه ا،١ كان السلطان برقوق یـستعد لمالقـاة الجـیش التتـاري تـوفي فـي القـاهرة نما وحی،
 ،نقــاذ دمــشق مــن الــسقوط بیــد تیمورلنــك إالــذي لــم یــستطع  )  م١٤١٢-١٣٩٩/هـــ٨١٥ -٨٠١(

 لكــن فــرج ،نبــاء انقــالب علــى الحكــم هنــاك أل  جیــشه إلــى القــاهرة علــى إثــر وصــوحیــث عــاد مــع
 ولــم یتالشــى الخطــر التتــارى عــن ،اســتطاع التوصــل مــع تیمورلنــك إلــى عقــد صــلح وهدنــة بینهمــا 

 وبـذلك ،مصر  إال بعد عودة الزعیم التتاري إلى بـالده علـى إثـر ظهـور مـستجدات سیاسـیة هنـاك 
  . ٢ًنجت السلطنة المملوكیة مجددا من الحكم المغولي

رص فـي  كغزو الممالیك لقبـ،شهدت المنطقة في الفترة الالحقة بعض الحوادث السیاسیة الهامة و 
ــباي  ــــسلطان برســــ ــــد الــ ـــ٨٤١-٨٢٥( عهــ ـــسلطنة ) م١٤٣٨-١٤٢٢/هــــ ـــة للـــ ــرة تابعـــ ــا جزیــــ و جعلهــــ

ـــة  ــت الـــسیطرة البحریـــة للم،المملوكی ــن ،الیــــك علـــى شـــرق المتوســــط م وبـــذلك تحققــ  و تخلـــصت مــ
  . ٣الصلیبیین المستقرین بقرص یسببونها لسواحل مصر المتاعب التي كان بقایا 

تم غزو جزیرة رودس التـي كانـت  ) م١٤٥٣-١٤٣٨/هـ٨٥٧-٨٤٢(  وفي عهد السلطان جقمق 
 إال أن ، و رغـم أن الجزیـرة لـم تفـتح ،ًمقرا للفرسان االسبتاریة بعد طرد الـصلیبیین مـن بـالد الـشام 

 وكبحت من جماح قراصنتها ،ض النتائج االیجابیة الحمالت العسكریة المملوكیة ضدها حققت بع
  .٤ وتهدیدهم لسواحل مصر ،

 ممــن طالــت عهــودهم ســوى ،لــم یتــسلم حكــم الــسلطنة المملوكیــة بعــد ذلــك مــن الــسالطین األقویــاء 
الــذي حــاول القیــام بعــدة أعمــال داخلیــة    )  م١٤٩٦-١٤٦٨/هـــ٩٠١-٨٧٣(  الــسلطان قایتبــاي 

  مــع تهدیــد العثمــانیین ، و رغــم أن سیاســته الخارجیـة كانــت مــستقرة ، مـن إنــشاء المــساجد والقــالع
 إال أن مـصر فـي عهـده شـهدت موجـة مـن الوبـاء و األمـراض التـي راح ،الدائم لحدودها الـشمالیة 

  .   ٥ضحیتها الكثیر من عوام الناس وخواص السلطان نفسه 
                                                

   دار الكتب و الوثائق ،  تحقیق حسن حبشي،ي تواریخ الزمان ــس و األبدان فنزهة النفو :  الصیرفي -  ١
  . ١٦٦ ص ،  الممالیكيالعصر :عاشور .  ٤٩٦ – ٤٩٤ ص ، ١ ج ، ٢٠١٠ ، ٢ ط،القاهرة  ،القومیة     

   . ١٣٨ – ١٣٣ ص ،تاریخ الممالیك :  مویر -  ٢
 Hitti Ph . K : History of the Arabs . ١٠th ed . London . ١٩٧٣ . p ٦٩٩ .                     
  . ٩٣ – ٧٨ ص ، ٣ ج،نزهة النفوس :  الصیرفي -  ٣
   . ٢٧٣ – ٢٧٠ ، ٢٠١ ص ، ٤ ج،المصدر نفسه  -  ٤

   ٣٤ ورقة ، تاریخ ١٥٥٩ رقم ، مخطوط بدار الكتب المصریة ،تاریخ الملك األشرف قایتباي :    السیوطي 
  . ٣٨٢ – ٣٢٥ ص ، ٣  ج، ١٩٦١ ، القاهرة ،ي وقائع الدهور بدائع الزهور ف: بن إیاس ا -  ٤



 ٢٤٠

د اكتـشاف األوربیـین لـرأس الرجـاء ً فقـد تـدهور اقتـصادها تمامـا بعـ،و تتالت المحن علـى الـسلطنة 
 و تــوترت عالقــات الدولــة المملوكیــة مــع الدولــة ، و اســتغنائهم عــن التجــارة فــي مــصر ،الــصالح 
 وظلت المناوشات بین الطرفین على الحدود حتى زحف السلطان العثمـاني سـلیم األول ،العثمانیة 

 ،لــسالطین الممالیــك طومــان بــاي  ثــم تــابع نحــو القــاهرة وهنــاك أعــدم أخــر ا،و احتــل بــالد الــشام 
  . ١م ١٥١٧ / ـه٩٢٣ سنة وسقطت الدولة المملوكیة 

 لعـدة عوامـل ،تبرز مكانة الدولة المملوكیة كأكبر دولة إسالمیة بین الـدول المعاصـرة لهـا         
اسـتطاع أن یهـزم مهـاب بجـیش قـوي  و تمتعـت ، الخالفة اإلسالمیة ؤسسة منها أنها احتضنت م،

 كــذلك النهــضة العلمیــة الكبیــرة ،  و أرمــن للــشرق اإلســالمي مــن صــلیبیین و مغــولمهــددةالقــوى ال
ــي شــــهدتها مـــدن  ــصرالتـ ــرة الــــشامو  مــ ــة و المؤلفــــات ، فـــي هــــذه الفتـ ــت الحركـــة العلمیــ  حیــــث كانــ

 للقاهرة كعاصمة سیاسـیة وعلمیـة  قصد العلماء و ، في مراكزها العلمیة الضخمة و إلقاء الدروس
ـــن خلـــدون ن كـــا ،٢للمـــسلمین  ــة اب ــتقر بالقـــاهرة حتـــى وفاتـــه مـــن هـــؤالء العالمـ  واتـــصل ،الـــذي اسـ

بــسالطینها وكــان لــه دور سیاســي مهــم عنــدما حــاول ربــط الــدول اإلســالمیة مــع بعــضها بعالقــات 
 واحتـضنت القـاهرة أعـالم كبـار لهـم ،٣ وباألخص كان الوسیط بـین القـاهرة ودول المغـرب،منظمة 

 و ،یة كـالمقریزي و ابــن فـضل اهللا العمـري و ابـن حجـر العــسقالني مـوقعهم فـي الحـضارة اإلسـالم
  . العلماء من فروع العلم والفنون باقي

 تجـاري ازدهـار و  إضافة لذلك كانت الدولة المملوكیة تمثل عصر االنفتاح السیاسي والحضاري 
ــه مراكزهـــا  ــة قـــصدت مـــدنها و مراكزهـــا ،تمیـــزت بـ ـــر مـــن التجـــار والجالیـــات األوربیـ ـــاهرة  فكثی كالق
ا ّ و أمنـت الــسلطات المملوكیـة األرضـیة الـسیاسیة لعملیــات التجـارة مـع أوربــ،واإلسـكندریة ودمیـاط 

ــن المعاهــــدات واال ــر مــ ــدت الكثیــ ــاتفاقیــــات مـــع مفعقـ  وفلورنــــسا و ) جنــــوة ،البندقیــــة  ( لــــوك ایطالیــ
 وفــي هــذا ، ســتغناء عنــهًو شــكلت محــورا تجاریــا ال یمكــن لتجــار العــصور الوســطى اال ، ٤اســبانیا

ـــ ـــر مـــن الفنـــادىالـــسبیل بن ــتثمروا،ق والخانـــات واألســـواق  الـــسالطین كثی ــتراتیجي  واسـ  الموقـــع االسـ

                                                
   . ١٩٧ – ١٧٧ ص ،تاریخ الممالیك :  مویر -  ١
  البحر المتوسط في القرن (  ندون ابن خلدون ، ترجمة ابراهیم فهیم ،الممالیك :  أحمد مختار العبادي -  ٢

    . ١٠٣ – ١٠٠ ص ،) الرابع عشر     
ًرحلته غربا وشرقا  بن خلدون و التعریف با:ابن خلدون -  ٣    . ٣٣٥ ص ،ً
   دار ،) العالقات السیاسیة و االقتصادیة في عصر الممالیك ( مصر و البندقیة : ناجال محمد عبد النبي  -  ٤

   . ٥٥ – ٥٤ ص ، ٢٠٠١ ، ١ ط، القاهرة ، للنشر  عین    
  



 ٢٤١

 وهذا مـا حـتم علـى الجمهوریـات التجاریـة كالبدقیـة و ،لیحتكروا التجارة الدولیة بین الغرب والشرق 
  .١بیزة التواصل مع سالطین القاهرة و الحصول على االمتیازات التجاریة

ــصر قلــــب العــــالم اإلســــالمي و        ــا، كــــون مــ ـــرب بــــین ال  و ممــــر للمــــسلمین و الحجــــاج مــ مغـ
 ،ً دبلوماسـیا مـع كـل الـدول اإلسـالمیة فـي بـالد المغـرب ً تواصـال فرض ذلك،والمشرق و بالعكس 

كـــان لهـــا و  ،وقــدمت كـــل مــا تـــستطیع مـــن عــون سیاســـي واقتــصادي لمملكـــة غرناطـــة اإلســالمیة 
  . ٢ و مركز أحداثه و تقلباته ،ًالیمن والهند شرقا  اتصال جید مع سالطین

 ،بأي حال هـذه الدولـة  لم تكن الدولة المرینیة لتتجاهل ،من هذا الموقع الخطیر للدولة المملوكیة 
ًموقعها الـسیاسي و الـدیني فـي العـالم اإلسـالمي ، فكـان لهـا تواصـال دبلوماسـیا جیـدا  و ،ومركزها  ً ً

  .سیق والتضامن ضد أعداء اإلسالم ًحیانا لمرحلة التنمع سالطین القاهرة  وصل أ
  

   :السلطنة اململوكيةمع  الدبلوماسية العالقات: املبحث الثاني 
 

ستغرافیة المغربیة والمصریة بأن عالقات الدبلوماسیة بین الدولة المرینیة و تفید اال        
طت بشكل وثیق بقافلة الحج و ارتب. و الودیة من التواصل المملوكیة كانت في حالة جیدة 

 التي كانت مرتبطة هي األخرى بحالة األمن و استقرار األوضاع السیاسیة بالدولة ،المغربیة 
 فمصر ، وقد حرصت سلطات فاس على بناء عالقات طیبة مع السالطین الممالیك ،المرینیة 

كما نظر ج المغاربیة و الممر اإلجباري لقوافل الح ،هي واجهة المرینیین على الشرق اإلسالمي 
میة حامیة لبالد المسلمین من سالالمملوكیة نظرة أمل من أكبر قوة إ مرین إلى السلطنة وبن
رفین ظلت  أن مجمل عالقات الط ؛ كما تفید المصادر،٣ من جهة الشرق هاخطار التي تهدداأل

ر المودة والصداقة و  عبر سفارات انتقلت بین البالطین لتقری،ت والهدایا سال المرافي حیز تبادل
   . ٤ً أو التنسیق أحیانا في شؤون عامة ،تبادل األخبار السیاسیة 

 ولم تزل ملوك المغرب على ((وقد أجمل ابن خلدون عالقات الطرفین ودوافع االتصال بینهما 
 و یوجبون لهم الفضل و المزیة بما ،القدم ولهذا العهد یعرفون لملوك الترك بمصر حقهم 

                                                
   .  ١٠٣ ص ،الممالیك : العبادي  -  ١

    Heyd W : Historire du Commerce du Levant au Moyen Age. Leipzig . ١٨٨٥ – 

١٨٨٦. p ٤٦ – ٤٤ .                                                                                               
   . ٨١ – ٨٠ ص ، عالقة مملكتي قشتالة و أراجون بسلطنة الممالیك:  النشار -  ٢
  . ٢٥٢ ص ،لیكي العصر المما:  عاشور -  ٣
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 ٢٤٢

 و شرف الوالیة بالمساجد المعظمة و خدمة الحرمین الشریفین ،من ضخامة الملك خصهم اهللا 
بما یعرض في الدولتین من  و كانت المهاداة بینهم تتصل بعض األحیان ثم تنقطع ،

  . ١))األحوال
سجلت المصادر أول سفارة مملوكیة بعثها السلطان المنصور قالوون إلى فاس برئاسة        

ن قلیج المنصوري مع هدیة إلى سلطان بني مرین الذي لم تحدده المصادر التي الوزیر سیف الدی
  . ٢ العسقالني و ابن حجر، والمنحصرة في ابن حجلة المغربي ،ذكرت خبر تلك السفارة 

 و السلطان المریني ، تاریخها ،تواجهنا عدة اشكالیات في شأن تلك السفارة من حیث لكن        
 وكون هذه السفارة أول حلقة ،حیط الغموض بشأن غرض تلك السفارة  كما ی،الذي استقبلها

 وعلى أساسها ،كشف حیثیاتها و تفاصیلها لنا محاولة دبلوماسیة في عالقات الطرفین فالبد 
  . یمكن لنا قراءة العالقات الدبلوماسیة بین العاصمتین في الفترات الالحقة 

 ً مبهما ال یكشفنص الراويفقد جاء  ،  السفارةالمعني بهذهمن حیث تحدید السلطان المریني ف
قال أرسلني الملك المنصور قالوون إلى ملك ،  المنصوري جلیق حدثني سیف الدین (( : عنه

 اإلقامة ّ فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها وعرض علي، الغرب بهدیة
سلطان یعقوب المریني وابنه السلطان السلطان قالوون كل من ال  وقد عاصر، ٣))عنده فامتنعت

 ،٤بناء علیه لم یستطع الباحثین  ،و أمام عدم تحدید المصادر لتاریخ تلك السفارة  ،یوسف 
 بعث السفیر المملوكي بشفاعة إلى ملك ثم ،الجزم أي سلطان مریني منهما استقبل تلك السفارة 

  . الفرنج المقصود به ملك قشتالة
 إال من ،أن نصل لهویة السلطان المریني المقصود بتلك السفارة ستطیع        في الواقع ال ن

 و التعرف على غرضها و المهمة ، قراءة تفاصیل السفارة الموجودة عند المؤرخ ابن حجلةخالل 
 على أن غرض السفارة ؛التازي  ن المغربیین المنوني وّ كل من المؤرخیفقد اتفق. الموكلة بها 

 توسط ملك المغرب بین القاهرة و ممالك اسبانیا لحل قضایا عالقة بینهم  طلب؛المملوكیة كان 
 وبناء علیه انتقل السفیر المملوكي إلى اسبانیا ،في البحر المتوسط كمشاكل األسرى و القرصنة 

                                                
   . ٥٤٤ ص ، ٥ ج، العبر -  ١
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ً و وجد حلوال لتلك ،ملك اسبانیا ًولقي ترحابا من قبل  ،كسفیر من قبل السلطان المریني 
  .١المشاكل
 ندرك خطأ ذلك االستناج ،ابن حجلة المغربي عن تلك السفارة  إال أننا بالعودة إلى خبر        

 ،توسط المغرب بین الممالك االسبانیة ومصر طلب لم یكن المملوكیة  و أن غرض السفارة ،
كالم السفیر ح كما یوض ،ً السفیر المملوكي إلى اسبانیا عرضیا و بالصدفة ت رحلةٕوانما كان

و أقمت عند ملك الغرب فجاءت رسالة إلیه من بعض ملوك الفرنج الكبار المعادین  ((:  نفسه 
أنه بعث یطلب إلى ملك الغرب أن یشفع له في تزویج ابنه بعض بنات ملوك  ،للمسلمین 

ًوكان والدها مهادنا لملك الغرب و مدعیا صحبته  ،الفرنج   وكان الملك المستشفع به قبل ،ً
فاحتاج ملك الغرب إلى إرسال رسول إلى ... ًعداوة شدیدة ومؤذیا لهم ًذلك معادیا للمسلمین 

وقضیت  ، حتى ذهبت و أدیت رسالته إلى ملك الفرنج يفلم یبرح ب ..ملك الفرنج بسبب ذلك 
   .٢))أربه منه
 إلى عالقات المغرب المریني مع ممالك قشتالة و أراغون نظر وبال،بالتمعن بهذا النص          

 ، یمكننا أن نصل إلى عدة حقائق عن تحدید هویة السلطان المریني المقصود ،فترة في هذه ال
 المقصود بتلك السفارة و  ونمیل أن السلطان یعقوب المریني هو،وغرض السفارة المملوكیة 

 فعالقة السلطان یعقوب مع ملك قشتالة ألفونسو العاشر كانت في حالة عداء و حروب ،األخبار
لف نتیجة استنجاد الملك القشتالي السابق بالسلطان یعقوب لیخلصه من تمرد  إلى تحاتحولت ،

 و وصلت لدرجة كبیرة من الثقة عندما قدم الملك القشتالي تاجه كرهینة عند ،ابنه سانشو الرابع 
تمام زواج ل عند ملك اسباني آخر للتوسط في إطلب منه التدخعلى هذا  ،٣السلطان المریني 

الذي أشار ، و ال نحتاج لكثیر تحلیل لمعرفة أن الملك المقصود بالشفاعة ،لملك ابنه بابنة ذلك ا
ًإلیه ابن حجلة بأنه كان على عالقة وطیدة مع السلطان المریني و مدعیا صحبته هو ملك 

 الذي سبق و تحدثنا عن عالقات التحالف و السالم التي ارتبط بها مع السلطان یعقوب ،أراغون 
 و یكون ،على هذا یكون السلطان یعقوب هو المقصود بالسفارة تلك . ٤ح سبتة و اتفاقهم على فت

                                                
  . ٢٠٠ ص ،التاریخ : التازي  . ١٧٠ ،ورقات :  المنوني -  ١

   . ٥٨ ص ، سكردان السلطان -   ٢
   . ٤٤٣ – ٤٤١ ص  ،األنیس المطرب  :  ابن أبي زرع- ٣

   . العاشر في الفصل األول من الرسالة ألفونسو   عالقات السلطان یعقوب الجیدة مع ملك قشتالةانظر   
  
  . لرسالة في الفصل األول من ا.  انظر مراسالت الطرفین والمعاهدات التي عقدوها بینهم -  ٤
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قامة  إیة لفاس هو االتصال الدبلوماسي مع الدولة المرینیة الناشئة وكولمغرض السفارة الم
ً و نظرا لكون الدول اإلسالمیة في ذلك الوقت ،صالت مع سلطانها یعقوب بن عبدالحق المریني 

و  بتلك الدول یتمتعون بكل الحقوق  رعایاً عامةو كان المسلمون ،مسلمین مجال مفتوح لكل ال
 من هذا الواقع أرسل السلطان یعقوب السفیر المصري سیف ،كسكان البالد األصلیین االمتیازات 

  .ًالدین قلیج سفیرا له إلى ملك أراغون 
غرض السفارة المملوكیة ن السابقین على أن ّا عن عدم صوابیة ما ذهب إلیه الباحثیّأم       

یخالف نص ابن فهو  ،إلى فاس هو طلب وساطة المغرب والتدخل بین القاهرة و ممالك اسبانیا 
 لرفع مكانة  منهمو محاولة ،األقصى  لبلدهم المغرب التعصب القوميجاء نتیجة  و ،حجلة 

بخطأ في تحلیل تلك  هذا ما أوقعهم ، و تعظیم سلطانها ،الدولة المرینیة بین الدول اإلسالمیة 
 ، تاریخیة أدلةاألحداث التاریخیة التي تتطلب أدلة واضحة و استنتاجات مبنیة على نصوص و 

إذا عدنا إلى عالقات القاهرة مع كل من قشتالة و أراغون في تلك الفترة نجد أنها   أنناًخاصة
 ما یعني عدم ، ١ت و المراسالكانت في حالة ممتازة من التواصل و التعاون و تبادل السفارات 

ً التي كثیرا ما أوفدت سفراءها إلى القاهرة حاجة الدولة المملوكیة لوسیط بینها وبین تلك الدول
ذا كانت الدولة المرینیة كما یمیل هؤالء الباحثین إ و ، ٢ وتوقیع االتفاقیات معهملمقابلة سالطینها

ً ولیس مصریا كما ،ً مرینیا ًستتدخل لحل مشاكل بین مصر و اسبانیا لكانت أرسلت مبعوثا
  .   ٣حدث
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 وضح ـ ی،ًى ملك اسبانیا مبعوثا عن السلطان المریني ـي سیف الدین قلیج إلر كما إن إرسال السفیر المص-  ٣
  العامةو النظرة الشمولیة ، المتحدة في الثقافة والفكر ،مفهوم األمة اإلسالمیة الواحدة في العصر الوسیط 

لك ــــ و بأن تعدد الدول والسالطین المسلمین لم یؤثر على ت،ة لكل المسلمین المصلحة العام  بقواعد ةالمرتبط
 .  في كل مكان الدول األجنبیةتمثیله الخارجي أمام  وحدة و ، و تماسك الصف اإلسالمي  المجتمعیة الوحدة
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 إذ استقر ،في عهد السلطان یوسف المرینيتعززت الصالت الدبلوماسیة بین القاهرة وفاس       
 وسیطر على طرق قوافل الحج ،الوضع بالدولة المرینیة و زحف السلطان إلى تلمسان لفتحها 

 و ،بة معوقات السفر ألداء فریضة الحج  و زالت أمام الحجاج المغار،والتجارة بالمغرب األوسط 
ًكان ذلك باعثا للسلطان المریني لالتصال بالملك الناصر محمد بن قالوون المملوكي فأرسل إلیه 

لهدایا محملة بام برفقة قافلة الحج المغربي ١٣٠١/ هـ٧٠٠أول سفارة مرینیة إلى القاهرة سنة 
 السلطان یوسف التي  تطلب من حكومته  والتقت السلطان المملوكي وسلمته رسالة،الفخمة 

  .   ١رعایة قافلة الحاج المغربي و تسهیل عبورها إلى مكة 
 فكرر السلطان یوسف ،ل الممالیك ویبدو أن السفارة المرینیة القت الترحاب و االحتفال من قب

م بصحبة قافلة الحج المغربیة برئاسة كل ١٣٠٣/ هـ٧٠٣رسال سفارة مرة أخرى في سنة إ
 وكسابقتها ، و أبي عبداهللا بن ابراهیم القیوري ،اضي محمد بن زغبوش و أبي عبداهللا القصار الق

اتصلت بالسلطان المنصور وقدمت له هدایا ورسالة السلطان یوسف المتضمنة توصیة بالحجیج 
  .٢  المغاربة 

 آیدغدي م برئاسة الوزیر١٣٠٤/ هـ٧٠٤مرینیة القاهرة سنة ولنفس الغرض السابق وصلت سفارة 
 وكانت هذه السفارة محملة بالهدایا الضخمة من الخیول والمالبس والمطایا ، ٣الشهرزوري 

زدادت عنایة ا وعند وصولها كان لها صدى كبیر بالقاهرة ف،برفقة عدد كبیر من الحجاج الفارهة 
   . ٤الممالیك بالحجاج المغاربة  مما عزز الثقة بین البالطین

ًمرا أ ،لفخمة الدالة على عظمة مرسلها ارات المرینیة على القاهرة بالهدایا اكان تواتر السف       
م إلى السلطان یوسف المریني ١٣٠٥/ هـ٧٠٥ًمشجعا للملك الناصر على إرسال سفارته سنة 

 و األمیر عالء الدین ،مكونة من عظماء الدولة المملوكیة كالوزیر عالء الدین آیدغدي التلیلي 
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   و ،ى السلطان بیبرس ـع زمالئه التمرد علـحاول  م  ، كان من ممالیك الظاهر بیبرس   ، قائد تركي - ٣
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 فقة حیوانات بر،لها السلطان المملوكي الكثیر من التحف و المالبس ّ وحم، آیدغدي الخوارزمي
 و قد وصلت السفارة المملوكیة مدینة المنصورة ،ألیفة غریبة عن بالد المغرب كالفیل والزرافة 

قابلهم بما یجب لهم :(( والتقت بالسلطان یوسف الذي ،١م ١٣٠٦/ هـ٧٠٦بجوار تلمسان سنة 
م في الكرامة والحباء وبعثهم إلى ممالكه بفاس ومراكش لیتطوفا بها ولمرسلهم وأوسع له

 و قد كانت هذه السفارة على أهمیتها في عالقات الطرفین و الترحیب ، ٢ )) ویعاینا مسرتها
 ،الذي لقیته بالمغرب آخر سفارة مملوكیة إلى المرینیین حتى عهد السلطان أبو الحسن المریني 

السفارة بمدن المغرب األقصى توفي السلطان یوسف وهو محاصر وذلك ألنه أثناء تجوال 
 واستلم مكانه السلطان أبو ثابت عامر الذي استقبلهم من جدید و حملهم بالهدایا قبل ،لتلمسان 
بوفاة السلطان یوسف   عراب تخلخل الدولة المرینیة و في الطریق انتهز األ، نحو مصر مغادرتهم

 و نهبوا ما تحمله من تحف وهدایا ارة المملوكیة فن فأغاروا على السو عودة الزیانیین إلى تلمسا
 بهدف تشویه ،ي تلك العملیةفًو یشیر ابن خلدون أن لبني زیان وسلطانهم الجدید أبو حمو دورا 

  .٣معة بني مرین عند سلطات القاهرة س
 و تأنیب على  حمو الزیاني رسالة عتابي الملك الناصر محمد فأرسل إلى أبهذا ما تأكد منه

 وخمسة ،ً و أرسل له هدیة صغیرة استصغارا له مكونة من كوبین من دهن البلسان ،تلك الفعلة 
أما عتابك عن شأن الرسل  ((:  فرد أبو حمو على تلك الرسالة برسالة أشد ،من جنود الممالیك 

 إنا جئنا  فقد حضروا عندي و رأیتهم مخاوف بالدنا فكان جوابهم،و ما أصابهم في طریقهم 
 ، یحسبون أن أمره نافذ في أعراب فالتنا ، مغترین بشأنه ،من عند ملك المغرب فكیف نخاف 

 فیبدو أن السلطات المملوكیة ،كانت لهذه الرسالة الزیانیة أثرها  . ٤)) ..و أما الهدیة فترد علیك
ن ما جرى للسفارة  وعلى أیة حال كا،تأكدت من عدم قدرة المرینیین على حمایة سفاراتها إلیهم 

ًالمملوكیة من إهانة في المغرب حدثا مفصلیا في عالقات فاس بالقاهرة   إذ سبب فتور في ،ً
حدث األعراب ما ُعالقات الطرفین وانقطعت بعدها السفارات المملوكیة إلى فاس خشیة أن ی

  . ٥أحدثوه بالسفارة السابقة من نهب 
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 و عتاب الملك الناصر عل الرسالة المملوكیة ؛ عندما ج١وقد جانب الصواب أحد األساتذة 
 وبأن السلطان المریني هو الذي رد ، يًالمریني بدال من أبو حمو الزیانًموجها للسلطان أبو ثابت 

 ، وهذا الرأي لم نجد له أي سند في المصادر أو المراجع التي بین أیدینا ،بذلك الجواب الساخر 
الذي حضر وصول  ) بليمحمد بن ابراهیم اآل( الثقات فابن خلدون یؤكد خبره عن أحد الفقهاء

 إضافة إلى أن نص الرد على رسالة ،و رد أبو حمو الزیاني علیها  ،تلمسان لالرسالة المملوكیة 
و . میر الزیاني هو صاحب تلك العبارات ن المملوكي یكشف بوضوح على أن األالسلطا

 وقد عبر ابن خلدون عن الموقف ،رتها بالمجمل ظلت القاهرة على امتعاضها مما جرى لسفا
فلم  ((:المملوكي تجاه المرینیین ـ الذین ظلوا حریصین على التواصل مع الممالیك ـ بالتالي 

 وطالما أوفد علیهم ملوك المغرب بعدها ،یعاودوا بعدها إلى المغرب سفرا وال لفتوا إلیه وجها 
وال یزیدون في ذلك كله على الخطاب  ویهادونهم ویكافئون ،من رجال دولتهم من یؤبه له 

    . ٢))ء شي
 سعید عثمان يسل والمكاتبات في عهد السلطان أبهذا یعني أن العالقات ظلت في حیز الترا

  الحسن المریني ي عهد السلطان أبإال في ولم تستأنف السفارات بین العاصمتین ،المریني 
 و قد اتسمت العالقات في هذه ،قدسة مترافقة مع عودة ركب الحاج المغربي إلى الدیار الم

المرحلة بكثافة المراسالت والسفارات المتبادلة حتى بلغت السفارات التي تحدثت عنها المصادر 
  . ٣تسع سفارات 

 و المتمثل في ، فتور العالقات بین فاس و القاهرة ربما كان هناك عامل آخر مهم سبب و     
 یث كانت عالقة ح،ف مكة التابعین للسلطنة المملوكیة قبول السلطان یوسف المریني بیعة أشرا

  : ثیات العالقات المرینیة الحجازیة فما هي حی،السلطان الناصر سیئة مع أشرافها في هذا التاریخ 
ــ  ــ ــ   :  مع أشراف الحجاز  الدبلوماسیةالعالقاتـ

لمصاحف لم تكن عالقات المرینیین مع سلطات الحجاز تقتصر على بعوث ركب الحج و ا
أسرة أبي ( نما تخللتها بعض العالقات الرسمیة مع حكام الحجاز ٕاالشریفة إلى الدیار المقدسة ، و

م الشریف لبیدة بن أبي نمي ١٣٠٤/ه ٧٠٤، وذلك عندما وفد على السلطان یوسف سنة ) نمي 
وفاة  الذي قبض على أخویه خمیصة و رمیثة بعد –ًنازعا عن السلطان المملوكي الملك الناصر 
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 و استقبله السلطان یوسف بتلمسان كالجىء سیاسي – ) م١٣٠١/ ه٧٠١سنة أبي نمي أبیهم 
 و بعد ان استقر بالمغرب ، ًوعامله بكل حفاوة و تكریم ، مقدرا نسبه و مكانته الدینیة بالحجاز

  .١حوالي أربع سنوات عاد إلى الحجاز وتسلم الحكم هناك 
ي زید الغفاري بیعته و ب المغربي أبك أمیر الرمكة معأشراف  بعث م ١٣٠٥/ هـ٧٠٥وفي عام 
 وذلك على إثر توتر ، مع هدیة  شملت كسوة الكعبة المشرفة ، للسلطان یوسف ئهم رسوم وال

عند السلطان ًو قبوال  ولقي ذلك حفاوة كبیرة ،عالقات األشراف مع السلطان الناصر المملوكي 
ع من شأن الدولة المرینیة على مستوى العالم  لما یمثله ذلك من خطوة ترفالمرینيیوسف 

  .ـ انعكس على العالقات المرینیة المملوكیة بالسلبیة والفتور لكن ذلك ـ حسب رأینا .٢ اإلسالمي 
 ما یقرب من ثالث عقود من الزمن ؛ بین الطرفین بعدكانت عودة العالقات الدبلوماسیة         

ي أرسل كل من الشیخ أبو محمد عبداهللا بن صالح و الذبمبادرة من الملك الناصر المملوكي 
 ورغم عدم ،لفا بتجدید أواصر الصداقة بین البالطین ُالشیخ محمد بن أبي لمحان اللذان ك

افصاح المصادر لغرض تلك السفارة إال أن رسالة الملك الناصر للسلطان أبي الحسن توحي 
وقصدنا .. حكمهما و أجرى رسمهما  و أنه أمضى ((بأنها كانت بغرض شفاعة ما أو نحوها 

ًمجددا مع المرینیین هو تطور لالتصال مالیك  الم دافع  وكان.٣ ))..بهما تجدید جلباب الوداد 
 المتمثل في نجاح السلطان أبو الحسن بتحریر جبل ،األوضاع المیدانیة في المغرب واألندلس 

 إضافة إلى ظهور ،إلسالمي الذي كان له صدى واسع في العالم ام ١٣٣٣/هـ٧٣٣طارق سنة 
س عبر تدخله السلطان المریني بمظهر السلطان المجاهد المقاوم لالسبان والمنقذ لمسلمي األندل

 لهذا كان ،٤مداد مملكة غرناطة بكل ما یلزمها من عتاد و أموال و رجال إالعسكري باألندلس و 
 القائم بالجهاد ،ین المغرب  أقوى سالطهالممالیك حریصین على التواصل مع هذا السلطان كون

غتباظ المملوكي بمواقف السلطان أبو الحسن و  و تبدو مظاهر اال،لغرب اإلسالمي في ا
من خالل دیباجة الرسائل التي صدرت من دیوان ، و تقدیرهم لشخصه ،تحركاته باألندلس 

 ((:  الفخمة اإلنشاء بالقاهرة للسلطان أبو الحسن التي وصفته بالكثیر من األلقاب و الصفات
.. مجند الجنود و عاقد البنود .. قائد الموحدین ...  و موقد نار الحرب ،ملك ملوك الغرب 
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ما یدل على أن السلطنة المملوكیة ـ باعتبارها أعظم الدول اإلسالمیة و  ، ١)) مزعزع أسرة الكفار
 قوى دول المغرب و أحامیة الخالفة العباسیة ـ ظلت تعتمد على بني مرین ببالد المغرب كونهم

 رغم جهود الدول المغربیة األخرى إلقامة صالت ،القائمین بالجهاد لصالح المسلمین باألندلس 
    .٢نشاء عالقات وطیدة مع تلك الدول إرسمیة معهم إال أن سلطات القاهرة فیما یبدو لم تبال ب

م ١٣٣٦/ هـ٧٣٦نة ومن هذا االعتبار كانت السفارة المملوكیة السابقة وصلت فاس س       
 هذا ما یفهم من رسالة ،تطلب عودة المكاتبات بین الطرفین و تستعلم عن أخبار الدولة المرینیة 

 و التي سلمها السفیر محمد بن ،ًالسلطان أبو الحسن إلى الملك الناصر ردا على رسالته السابقة 
ا ؛ اطالع السلطان م والتي تضمنت عدة أغراض منه١٣٣٧/ هـ٧٣٧الجراح للملك الناصر سنة 

و تحركات السلطان المریني باألندلس و المملوكي على مستجدات الوضع بالغرب اإلسالمي 
و إعالم السلطان المملوكي بتحریر جبل الفتح بعد أن وصل سلطان األندلس  ،المغرب األوسط 

 من سلطان ًین وانتقاماخباره كذلك فتح تلمسان الذي جاء تلبیة لطلب الحفصیإ و ،ًغیثا به تمس
ًمستشعرا  (( أنه تمادى في غزو السلطان الحفصي  ؛ تقول الرسالة حیث،بو تاشفین أبني زیان 

 تمهید  كان من مهام تلك السفارة ؛، تلك األخبار إضافة إلى ، )) ضعفه عن مدافعته و منازعته
           .٣ارورها و رعایته لتسهیل مالمملوكیةو التنسیق مع السلطات األجواء لعودة قافلة الحج المغربیة 

 التماس  هو،وراء تلك الرسالة طلب خفي قصده السلطان المریني          ومن المرجح أن یكون
 لىعالمفروضة رسوم العفاء ركب الحاج المغربي من إ كرم السلطان المملوكي و الحصول على

نقلت للسلطان أبو  المغرب وو قد عادت السفارة المرینیة إلى  .٤قوافل الحجاج المسلمین آنذالك 
 و جاهزیة القاهرة الستقبال الحجاج ،الحسن رغبة السلطان المملوكي باستمرار التواصل معه 

 مع شرح موجز لبعض أخبار تحركات الجیش المملوكي على جبهة األرمن وانتصاره ، المغاربة
   .٥ على الروم في األناضول 

 ال یخفى ما فیها من ، السلطانیة المتبادلة تلك  قراءة تمعنیة لنص الرسائلمن خالل      
 ،تلمسان مدینة أغراض باطنیة تمثلت في ؛ حرص السلطان المریني أن یبرز أن الرسالة من 
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كمل لنا والحمد هللا باالستیالء على هذا القطر  (( : وبأن المغرب األوسط صار من أمالكه
ت منها دولتهم ومحیت من صحیفتها جمیع البالد الداخلة في والیة بني عبد الواد ونسخ

بعد أن حرر جبل الفتح  إضافة إلى تقدیم السلطان المریني نفسه بأنه ملك العدوتین   ١))دعوتهم
 و وربما رغب ، إشارة إلى كونه أعظم السالطین المغاربة ،و تدخل لعون سلطان األندلس 

یض من الخلیفة العباسي الحصول على تفوسرد تلك األخبار الطویلة السلطان المریني من 
 خاصة بعدما أشار للخلیفة العباسي و برعایة السلطان المملوكي لحكم تلك البالد كنائب عنه

 و بذلك تصبح كل تحركاته التوسعیة بالمغرب  في إطار المشروعیة ،اتحاد كلمة اإلسالم 
لمرینیة مع أعظم و بأن غرض ذلك التواصل هو تفعیل السیاسة الخارجیة ا. السیاسیة اإلسالمیة 

 و بدوره كان حرص السلطان المملوكي على االطالع على أحداث ،دولة إسالمیة معاصرة 
وأنهینا لعلمكم الكریم هذه األنباء السارة واآلالء الدارة لما  ((المغرب و األندلس بشكل دقیق 
رون بقطع ولعلمنا أنكم تس ،وسطرتم من تشوقكم الستماعها  ،ذكرتم من تشوفكم الستطالعها 

دابر الباغین وتستبشرون بحسم أدواء الطاغین وتوثرون اإلخبار بائتالف الكلمة على أعداء 
وما تعنیه تلك الحروب للممالیك في رسم السیاسة الخارجیة و رصد تحركات األوربیین  ،٢ )) اهللا

ألعداء سواء وال یخفى ما في الرسالتین من تشابه الدولتین في حالة الجهاد و دفع ا. في البحر 
   .٣ن في الشرق ییسبان في الغرب أو التتار والصلیباال

 أرسل ،اسالت السابقة هكذا بعد أن تعززت عالقات البلدین على إثر السفارات والمر        
 الحسن المریني سفارة رسمیة من قبله إلى الملك الناصر محمد بن قالوون برفقة يالسلطان أب

فد على رأس تلك السفارة و أسلطانه ،ًظهارا لعظمة إو م ١٣٣٨/ هـ٧٣٨قافلة الحج المغربیة سنة 
كبار رجال الدولة و زعماء قبائل المغرب كالفقیه الصوفي أحمد بن یوسف بن صالح محیي 

 كذلك ، والحسن بن عمران من أعیان فاس ، و الشریف عبداهللا بن قاسم ،ركب الحاج المغربي 
 والكاتب بالبالط أبو الفضل بن محمد ،غبة من بني سوید أبو زیان عریف بن یحیى زعیم عرب ز

  : ًموكال إلیها المهام التالیة   و.محملین بهدایا ضخمة نفیسة بن أبي مدین 
ـــ   و مرافقة قافلة الحج المغربیة إلى الدیار ،ـ تبلیغ رسالة السلطان المریني للملك الناصر ــ

  . ٤ المقدسة
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ــــ  ، ونمقه و رصعه بالذهب ،خطه السلطان أبو الحسن بیده  حمل المصحف الشریف الذي ـ
  و الطلب من،إضافة إلى األموال لشراء األمالك و وقفها على طلبة العلم في الدیار المقدسة 

   .١ الملك الناصر  حمل هدایا نفیسه إلى إضافة إلى،السلطات المملوكیة بتسهیل ذلك 
ّ ثم تودیعها إلى الحجاز أرسل إلى السلطان أبو الحسن بعد استقبال الملك الناصر للسفارة المرینیة

 و بأنه كتب إلى أمیر المدینة المنورة ،رسالة تعلمه باستقبال الوفد المریني و تلبیة غرضه 
  .٢ و یشكر فیها السلطان المریني على هدایاه العظیمة ،باالهتمام بالمصحف الشریف 

لك الناصر بهدایا فخمة ألبي الحسن بصحبة  بعث الم،ًو ردا على هدایا السلطان المریني 
 إضافة ،ل الهدایا المرینیة السابقة ث وكانت الهدایا تما،السفارة المرینیة بعد عودتها من أداء الحج 

إلى كسوة الكعبة العتیقة التي أضافها الملك الناصر للهدایا داللة على مدى عمق االعالقات التي 
   .٣وصلت بین السلطانین 

 و توثقت العالقات بینهما حسب ، على أحسن حال  المراسالت والمهاداة بین الطرفینظلت     
أعاد الكتب والرسل بالشكر واستحكمت المودة بین هذین السلطانین واتصلت  ((: ابن خلدون 

 نسخ المصاحف رسالبإ السلطان أبو الحسن  استمر و، ٤))المهاداة إلى أن مضیا لسبیلهما 
ملوكیة حول و ما رافق ذلك من التنسیق مع السلطات الم ،لى الدیار المقدسة الشریفة المنمقة إ

 وكانت آخر سفارة مرینیة استقبلها الملك الناصر ،٥عفائها من الضرائب إوضعیة تلك األوقاف و 

                                                
 كالتحف و ینة التي حملتها تلك السفارةتحدث كل من ابن مرزوق و ابن خلدون ؛ عن الهدایا الكثیرة والثم - ١

 المطعم بالجواهر ثثا و األ، والمالبس والحریر ،الیاقوت والزمرد والذهب و الرایات المذهبیة و السیوف الذهبیة 
 المصادر األموال الضخمة التي وزعها السلطان المریني على أعیان السفارة  وصفت كذلك، و الخیول والجمال ،

ر المقریزي قیمة الهدیة المرینیة تلك بأنها تزید على مائة ألف دینار ّ و قد،لحج المغربیة تلك و وجهاء قافلة ا
 كل ذلك یدل بوضوح على عظمة ما وصلت إلیه الدولة المرینیة من ثراء فاحش بعد فتح تلمسان و ،ذهبي 

        . ین بالد المغرب و السودان ل الذهب بفقوا الرخاء االقتصادي من جراء تحكم السلطان المریني بطرق التجارة و
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 مرافقة لقافلة الحج المغربیة و نقلت للسلطان المملوكي مشاعر السلطان م١٣٣٩/ هـ٧٤٠سنة 
   .١ازه بصداقته أبو الحسن و اعتز

 بسبب األمور التي طرأت ،توقفت السفارات والمراسالت بین الطرفین لمدة خمس سنوات         
م و ما رافقها ١٣٤١/ هـ٧٤١في كل من مصر والمغرب المتمثلة في وفاة الملك الناصر سنة 

دلس  إضافة إلى هزیمة السلطان أبو الحسن في معركة طریف باألن،من اضطراب على الحكم 
 و انشغاله في فك الحصار عن الجزیرة الخضراء التي سقطت أمام تحالف االسبان واألوربیین

  .٢م ١٣٤٤/ هـ٧٤٣سنة 
 إثر استقرار ،م ١٤٤٦/ هـ٧٤٥تجددت العالقات الدبلوماسیة بین الطرفین في سنة         

 سقوط الجزیرة  فقد عقد السلطان المریني الصلح مع االسبان بعد،األوضاع في كال البلدین 
 ، و كذلك استقرت أمور الحكم للملك الصالح اسماعیل بن الملك الناصر ،الخضراء بیدهم 

فوصلت السفارة المرینیة برئاسة الكاتب أبو المجد بن أبي عبداهللا بن أبي مدین حاملة رسالة 
 بوفاة  ؛ تعزیة الملك الصالح یتضمن عدة أغراض منهاسیاسیة إلى الملك الصالح كان فحواها

و اطالع السلطان المملوكي على  ،ّ ثم تهنئته بالجلوس على عرش السلطنة المملوكیة ،والده 
 هزیمة طریف و سقوط الجزیرة الخضراء بید المتمثل فيمستجدات الوضع السیاسي بالمغرب 

 ثم تطلب الرسالة تسهیل مهمة ، عقده المسلمون مع االسبان عقب ذلكالقشتالیین والصلح الذي 
 إضافة إلى التوصیة بركب ،ال األوقاف السلطانیة بالدیار المقدسة ولسفیر المریني بتفقد أحا

   . ٣ًو أخیرا تؤكد على متانة عالقات الدولتین و اتحاد كلمتهم ضد األعداء. الحج المغربي 
 ،و قد رد الملك الصالح على تلك السفارة برسالة تضمنت التأسف على سقوط الجزیرة الخضراء 

 و األمر المالحظ في ،تبلغ السلطان أبو الحسن بتیسیر أمر السفارة المرینیة وتسهیل مهمتها و 
 ولو أمكنت المساعدة ((: االعتذار المملوكي عن تقدیم الدعم العسكري للمرینیین رسالة هوهذه ال

نا لطارت بنا إلیكم عقبان الجیاد المسومة وسالت على عدوكم أباطحهم بقسینا المعوجة وسهام
 ولكن أین الغایة من هذا المدى المتطاول وأین الثریا من ید المتناول وما لنا ....المقومة 

 فهل كان طلب الدعم العسكري ، ٤)) ..غیر إمدادكم بجنود الدعاء الذي نرفعه نحن ورعایانا
 رغم ،االعتذارهذا  لیقدم السلطان المملوكي ؟  المملوكي من ضمن مهام السفارة المرینیة السابقة
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ربما یكون لكن  ، الحسن السالفة يان أبأننا ال نجد أي طلب من هذا القبیل في رسالة السلط
ًطلبا شفویا نقله السفیر المریني له  ً .  

 الحسن یرسل المصاحف الشریفة واألموال لشراء العقارات و وقفها على ي السلطان أبّظل       
سیق الدبلوماسي في ن و استمر الت،في الحجاز والقدس طالب العلم بالمساجد الثالثة المقدسة 

  .١ذلك كله مع السلطات بالقاهرة التي أعفت تلك األوقاف من الضرائب و الغرامات 
واخر عهد السلطان أبي أًظا وًفاس والقاهرة فتورا ملحبین شهدت العالقات الدبلوماسیة        

ًعندما أصبح السلطان أبو الحسن ملكا على  ذلك ،الحسن متأثرة بتطور األحداث في الدولتین 
 ر ملوك مصر والشام ما شاع من بسطته وانفساخ دولته ونفوذ كلمتهِ حذ((كل بالد المغرب و 

زحف السلطان المریني و استولى على تونس التي هرب منها الحاجب ابن تافراجین فقد  ، ٢ ))
أبو الحسن سفارة إلى السلطان السلطان سل  و أر،ًإلى القاهرة ملتجئا عند بعض األمراء الممالیك 

 إال أن طلبه قوبل بالتجاهل ،المملوكي الناصر حسن یطلب منه تسلیم الحاجب الحفصي الفار 
 و بعد أن حلت الهزیمة بالسلطان ،خیر لقضاء فرض الحج  األوالالمباالة خاصة بعد أن ذهب

نیة  بذلك دخلت الدولة المری،ب األقصى ّالمریني في إفریقیة و تمرد ابنه أبو عنان علیه بالمغر
 ما شجع الممالیك لعدم ،الدول اإلسالمیة ب الحسن هیبته يمرحلة حرجة و فقد السلطان أب

مع األخذ باالعتبار اللهجة الجدیدة التي اتبعها  . ٣اإلصغاء لطلب السفارة المرینیة األخیرة 
 ملكه صار یمتد من البحر المحیط حتى ّ وبأن،السلطان المریني في مراسالته لسلطان الممالیك 

   .٤برقة على حدود مصر 
 عصر السلطان نظرة عامة على عالقات الدبلوماسیة المكثفة بین القاهرة وفاس في وفي        

 ،ینیین في هذه الفترة  مغزاها و أسبابها وخفایا التوجه المشرقي للمر الحسن المریني من حیثيأب
 ـ التي تظهره كزعیم مجاهد و تعرف بكل حسن لكل تلك الرسائلإرسال أبو المن  كانما و

وما كان من إرسال المصاحف و توالي  التي یحرزها سواء في األندلس أو المغرب  ـانتصاراته 
ًالتي تحدث بها الناس دهرا   لسالطین الممالیك و الهدایا الفخمة، سفاراته لتفقد تلك األوقاف

                                                
   ، ٢ ج، ١٩٩٦ ،دار الكتب العلمیة  بیروت ) تتمة المختصر في أخبار البشر ( تاریخه :   ابن الوردي-  ١
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 أو كسب ، ودیة مع الممالیكأخویة فقط لتأسیس عالقات لك كل ذهل كان  ، ١حسب ابن خلدون
أن تلك المظاهر من العالقات بین البلدین القائمة على ؛ لهذا یقرر أحد الباحثین ؟ ثواب أخروي 

التهاني و األسالیب الرقیقة لم تكن سوى حالة صوریة فقط انكشفت عندما وصل السلطان 
 إلى مصر التي داخل الرعب حكامها من تلك الحركة ّالمریني بجیشه على إفریقیة وصار أقرب

خویة بینهما انقطاع الرسائل األ  التفسیرعزز هذایما  ،ًیابا  خشیة وارت و انقلبت عالقات الود،٢
   .   الحسن المرینيي تلك الحركة حتى وفاة السلطان أبعقب

 تلك الروابط المتماثلة التياءتنا  نتذكر في قر،  و المهاداةالمراسالتو نحن ننظر إلى هذه       
ن إلى و المرینی بكر الحفصي قبل أن تأتي فرصة وثوب وبالسلطان أب الحسن اربطت السلطان أب

كانت مع أبي الحسن  القویة التي الحفصیون عالقاتهم ولم ینفع .ّتونس و یضموا إفریقیة لدولتهم 
ویة للمشروع المریني اإلسالمي و سقطت دولتهم بیده في نهایة المطاف و هناك كانت الدعایة ق

یملك ـ ابن مرین ـ المشرق و : أن من یشیع لهم كانوا یقولون  ((: حیث یذكر ابن الشماع 
البد من العمل  ؛ بمعنى، إذن من ترتیب أولي لذلك ن صح هذا فالبدإف. ٣))یحج تحت عالمته 

حتویه مغربي و ما ی الحج ال فما كان ركب،ألجل تلك الغایة الباطنیة و تنسیق الجهود وتكاملها 
ًمن علماء وساسة إال أسلوبا دعائیا لتلك الدولة المستقبلیة المنشودة   و تلك األموال الضخمة ،ً

والهدایا التي أرسلها السلطان أبو الحسن للمشرق أو وزعها على وجهاء قافلة الحج المغربیة تأتي 
 بخط السلطان و شراء األوقاف إرسال المصاحفأضف إلى ذلك ما یوحیه  ،في هذا اإلطار 
 لتحسین صورة السلطان أبو الحسن عند الشعب و النخب في كل من كوسیلة ،بالدیار المقدسة 

  . مصر والحجاز والشام 
 القاهرة أداة دعائیة  هل كانت الدبلوماسیة المرینیة تجاه؛للبیان أكثر نطرح السؤال التالي        

في مخیلة السلطان ربما كانت هیدیة لتحقیق أغراض بعیدة  و وسیلة تم، الحسن يللسلطان أب
خاصة  ،حیاء الخالفة اإلسالمیة القویة من حیث طموحه بالتوسع في بالد المشرق و إالمریني 

  بعد أن أصبحت الخالفة العباسیة بالقاهرة شكلیة تحت وصایة السالطین الممالیك ؟
عدة قرائن ربما تجعل هذا االستفسار لكننا نملك  ،بالرغم من االحتمالیة البعیدة لهذه التصورات 

أن الممالیك ارتابوا من توسع ذلك ؛  یكتب لها الدخول في حیز التنفیذ حقیقة تاریخیة لم 
صادر المصریة عن حركة السلطان  یؤكد ذلك ما ورد في بعض أدبیات الم،ّالمرینیین في إفریقیة 

                                                
  ، جامعة محمد الخامس ، وطاتدراسات في علم المخط: أحمد شوقي بنین  . ٣٥١ ص ، ٧ ج، العبر -  ١

   .٢١ ص ، ١٩٩٣ ، الرباط ،اآلداب   كلیة   
  . ٥٩ ص ،ظاهرة الحج المغربي :  مصطفى أخلیف -  ٢
  . ٩٦ ص ،دلة البینة النورانیة على مفاخر الدولة الحفصیة  األ-  ٣



 ٢٥٥

ة فإن بعض األمراء المصریین األذكیاء أوجس المصریون من ذلك خیف (( : الحسن تلكيأب
رأیت في بعض المالحم أن المغاربة تملك مصر : أخبرني أن الملك  الناصر محمد كان یقول 

     .١)) وتبیع أوالد  الترك في سویقه مازن
الشاعر المغربي أبو ما ورد في تهنئة  ،النظرة المرینیة للمشرق هذا الطموح و ًأیضا ؛ یؤكد 

  : كل بالد المغرب على ًأصبح ملكا بعد أن فتح تونس ب الحسن يللسلطان أبي القاسم الرحو
ــــلــة هشت لّكــ  فم   أجابك شرق إذ دعوت ومغرب     ُیثرب قاء وـــــــــ

  ُبَشعُدك یــن عنـ الدیُ فصدعًداراِ ب   ُ وشامهُالعراق  وُ  وناداك مصر
ــــــمست لدی أٍرمَي حـ   وف  ٍعَروـ مٍ  وما تونس إال بمصر    ٢ ُبّك تسرـــ
 التواصل أبو الحسن من السلطان ن هدف إ  ؛ أحسن الفرضیاتفقو ومن هنا یمكننا القول

لتواصل  یتعدى الدبلوماسیة وا غرضهكان ،مظاهر دینیة الدبلوماسي مع القاهرة و ما رافقه من 
 مباشرة تنفیذها  علىيالمرینعمل السلطان ، سیاسیة مرسومة   إلى خطة،ونقل المعلومات 

  .یقدر له النجاح في كل تفاصیلها دلس و المغرب لكنه لم باألن
م ١٣٥٥/هـ٧٥٦ عنان المریني نجد أنه أرسل سفارة للقاهرة سنة يوفي عهد السلطان أب        

الناصر حسن هذه السفارة المرینیة السلطان برئاسة السفیر الفقیه أبو القاسم البرجي و قد استقبل 
   .٣دیة رسالة نثریة للمقام النبوي على نحو ما جرت به العادة آنذاكأن من ضمن مهامها تالتي كا

  ویبدو ، ٤إضافة إلى االتصال بالجهات الرسمیة بالقاهرة لغرض سیاسي لم تفصح عنه المصادر
  الرق و متاعه للسلطان أبي عنان أن للسفارة غرض اقتصادي هو جلب طائفة من تحف

  سكندریة ثم لت تلك السفارة المرینیة وصلت اإلو ابن الخطیب عن سفینة حمفیتحدث ابن حجلة 

                                                
   . ٣٣٦ ص ، ٢ ج،تاریخه :  ابن الوردي -  ١
   . ٣٥٧ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٢
  كانت عادة كثیر من سالطین المغرب و األندلس بأن یبعثوا رسائل للمقام النبوي باعتبار النبي صلى اهللا  -  ٣

ــــ و تؤدي غرض االستغاثة ب، تشرح أحوال المسلمین في بالدهم كونهم من أمته ،ًعلیه وسلم حیا        لى ـه عـــــ
  .األعداء     
  كشف الظنون عن  :حاجي خلیفة  . ٢٤٨ ص ، ٦٥ – ٦٤  ص،التعریف : ابن خلدون .     انظر      

   ٧٣٩ ص ، ٢ ج، بیروت ،حیاء التراث العربي إ دار ،  تحقیق،ي الكتب والفنون أسام     
   . ٢٩٣ ص ، ٢ ج،اإلحاطة :  ابن الخطیب -  ٤
  
  
  
  



 ٢٥٦

  . ١عادت إلى سبتة محملة بطرف متاع الرق من الطیب والمالبس وغیره 
و في عهد السلطان أبو فارس عبد العزیز المریني عادت عالقات الدبلوماسیة مع القاهرة        

 ورغم أن القلقشندي لم یثبت أي ،٢ائل والمكاتبات  و تبادل مع سلطانها األشرف شعبان الرس،
 إال أن ابن حجلة ، تلك المراسالت و حیثیاتها ن السلطانین أو یكشف لنا عن مضامیرسالة بین

یذكر أنه وقف على رسالة نبویة أرسلها السلطان عبدالعزیز و أنه عاین نصها أثناء مرورها 
  . ٣بالقاهرة 

یة نشطة بین فاس والقاهرة في هذه الفترة المفصلیة في تاریخ هذا یعني وجود عالقات دبلوماس
م ١٣٦٦/  هـ٧٦٧ سنة تعرضتسكندریة كانت السواحل المصریة و مدینة اإل حیث ،الدولتین 

 في نفس الوقت الذي كان فیه السلطان ،لهجمات عنیفة من قبل ملك قبرص بطرس لوزجنان 
  . ٤ ١٣٦٩/ هـ٧٧٠ّلجزیرة الخضراء الذي تم في  ایررتحالمریني یشترك مع النصریین في معركة 

نجد أن السلطان المملوكي كلف أمیر ؛ وفي نظرة عامة لما كان یجري في هذا التاریخ         
 و یذكر المقریزي أن األخیر قام ،البحر الریس محمد التازي لالنتقام من هذا الهجوم القبرصي 

. ٥ذ عدة سفن قبرصیة و أسر عدد من جنودها مع مقاتلین مغاربة بمهاجمة سواحل قبرص و أخ
فهل كان هؤالء المغاربة من ضمن ما اتفق علیه الطرفان أثناء مراسالتهما للدفاع عن السواحل 

  .٦اإلسالمیة في المغرب والمشرق 

                                                
  ن الجموح و ــباب مي الشــي سن الشباب فیه ما فـ كان أبو عنان فارس عند اعتالئه عرش الدولة المرینیة ف-  ١

ـــأب دة دولة والده حاول إعا،ً مستبدا برأیه ،ً و كان مثقفا جمیل الطلعة ، الطموح وشدة المراس      ـــــ   و الحسنـــــــــ
  یطالییناالع ـو قد سخر عالقاته الطیبة م. ً و مع ذلك كان محبا للتنعم بالدنیا و اقتناء النفیس  ، مترامیة ال   

  ً ذلك كان أیضا ّ ویبدو أن،ي الفصل األول ـ لشراء بضائع خاصة به ـ ـ كما أسلفنا فعمل التجاري     لغرض ال
  . سفارة البرجي هذه إلى الشرق  غرض   

  ًنفاضة الجراب في عاللة االغتراب ؛ نقال :  و ابن الخطیب ،منطق الطیر :              انظر ابن حجلة 
   . ٢٣٣ ص ، ٢ ج ،تاریخ إفریقیا الشمالیة : شارل جولیان  .  ٢١٩ ص ،ورقات : المنوني  نـع    

   . ٤١٥ ص ، ٧ ج،صبح األعشى :  القلقشندي -  ٢
   . ٢٢١ ص ،ورقات : ً نقال عن المنوني ، منطق الطیر -  ٣
   ٤٤٦ ص ،دراسات في تاریخ المغرب و األندلس : العبادي  . ٨٨ ص ، ٢ ج،االحاطة :  ابن الخطیب -  ٤

    –  ٤٤٧  .  
   ص، ٤ ج،السلوك : المقریزي  .  ٦٩ – ٦٤ ص ، ٣ ج ، اإللمام باإلعالم: راني د النویري االسكن-  ٥

    ٢٨٤ –  ٢٨٣  .   
  . ٢٢٠ ص ، ٧ ج،التاریخ الدبلوماسي :  التازي -  ٦



 ٢٥٧

 ،إن عالقات الدبلوماسیة بین القاهرة وفاس في المرحلة التالیة كانت متقطعة و عرضیة         
  منظمرسمينهج وفق  ولم تكن ،جاءت وفق تطور الظروف السیاسیة في البلدین ویبدو أنها 

 ففي عهد السلطان أبو العباس أحمد المریني عادت عالقات المراسالت والمهاداة بین ، للتواصل
إلى ) یوسف بن علي بن غانم (  و ذلك عندما وصل أمیر عرب المعقل بالمغرب ،فاس والقاهرة 
 فتوسط له ابن خلدون ـ الذي كان ،ًم فارا من سخط السلطان المریني ١٣٩٢ /هـ٧٩٣القاهرة سنة 

الظاهر برقوق بهدف تدخل ً مقربا من سلطاتها ـ لمقابلة السلطان المملوكي ،قد استقر في القاهرة 
 فرصة قضیة برقوق هذه السلطان ال وجد و قد،خیر عند سلطان بني مرین للعفو عنه األ

 و بعثها مع األمیر الفار بصحبة هدایا ، فكتب رسالة ألجل ذلك ؛للتواصل مع بني مرین 
 الذي ابتهج بمبادرة السلطان المملوكي و قبل ،أحمد مصریة نفیسة إلى السلطان أبو العباس 

 كذلك كان من مهام السفارة ،و عفا عنه ) یوسف بن علي (شفاعته بأمیر عرب المعقل 
رسالها للسلطان إـ لما فیها من الجدة والصبر ـ و بیة المملوكیة إلى فاس انتقاء الخیول المغر

  . ١المملوكي 
بینما كان السلطان أبو العباس المریني یجهز هدایا للسلطان المملوكي لیرسلها مع سفارة       و

 و یذكر ابن خلدون أن الظاهر برقوق استبطأ ،سیاسیة تعید التواصل بین البالطین وافته المنیة 
 فوصل األخیر ،) قطلوبغا (  فأرسل سفارة جدیدة برئاسة أحد وزرائه ،المغرب عودة سفارته من 
م فوجد أن السلطان المریني عامر بن السلطان أبو العباس ١٣٩٧/ هـ٧٩٩فاس أواخر سنة 

  . ٢ فعاد قطلوبغا بها إلى القاهرة ،أحمد قد استكمل تجهیز الهدایا والسفارة 
ً ووجدت قبوال ملحوظا ، المرینیة بكل ترحاب وقد قوبلت السفارة و الهدایا         وقد عبر ابن ،ً

 و حصل لي ((خلدون عن ابتهاجه في نجاح مسعاه بعودة االتصال بین المغرب والقاهرة بالتالي 
 في الوصلة عيا تناولت من هؤالء الملوك من السأنا من بین ذلك من الفخرة ذكر الجمیل بم

 تطور عالقات الطرفین السیاسیة  و تضامن المغرب مع ما یعني . ٣)) الباقیة على األبد 
  .٤السلطنة المملوكیة التي كانت تواجه خطر زحف المغول في ذلك الوقت 

                                                
   . ٣٤٠ – ٣٣٩ ص ،التعریف :  ابن خلدون -  ١
   و السیوف ، الخیول العتاق بسروجها المذهبة  وقد كانت الهدیة المرینیة تشتمل على خمسة وثالثین من-  ٢

  . ً و خمسة وثالثین حمال من الحریر و الكتان و الصوف والجلد وغیرها ،المحالة     
   . ٧٧ ص ، ٤ ج،االستقصا : السالوي  . ٣٤١ – ٣٤٠ ص ،التعریف :  ابن خلدون . انظر         
   . ٣٤٦ ص ، التعریف -  ٣
   دار الكتب العلمیة ،المعین خان  تحقیق محمد عبد ،نباء الغمر بأبناء العمر إ:  ابن حجر العسقالني -  ٤

   . ٢٢٤ ص ،ورقات : المنوني  . ٣٨١ ص ، ٣ ج،١٩٨٦ ، ٢ ط،  بیروت    
  



 ٢٥٨

 في إقامة عالقات سیاسیة ،برز دور ابن خلدون في هذه المرحلة المفصلیة من تاریخ البلدین 
لمغرب والسلطنة المملوكیة ـ متطورة بین البلدین بهدف تحقیق نوع من التضامن السیاسي بین ا

مدن السلطنة المملوكیة بحده األدنى ـ التي كانت تواجه خطر زحف القائد التتري تیمورلنك على 
ًیر قد احتل دمشق و انتهت معاركه مع الممالیك بصلح عام كان ابن خلدون حاضرا  وكان األخ،

ن خلدون كعالم مغربي و سفیر  و یبدو أن موقع اب،تفاصیل تلك المفاوضات مع القائد التتاري 
دائم لبالده بالقاهرة حتم علیه اطالع السلطان المریني أبو سعید الثاني على تطورات المشهد 

یدة  ، بهدف ربط المغرب بعالقات سیاسیة جار تحركات تیمورلنكـالسیاسي بمصر والشام و أخب
  . ١ ءًمع الممالیك تحسبا ألي طارى

خیر بإرسال سفارة لسلطان أبو سعید المریني بادر األدون لوفي أعقاب وصول رسالة ابن خل
الشریف العراقي أبي عبداهللا ( برئاسة أحد الشخصیات المشرقیة الخبیرة بظروفه و أوضاعه وهو  

سیاسیة تحمل رسالة دعم إلى السلطان فرج ) محمد عبد الجواد بن الهادي بن النفیس الحسني 
 وتعرض المساعدة العسكریة إذا ،حف التتار إلى مصر  و تهنئه بوقف ز،بن الظاهر برقوق 

عزمنا على أن نمدكم من عساكرنا المظفرة بما یضیق عنه الفضا ونجهز  ((اقتضى األمر 
لجهتكم من أساطیلنا المنصورة ما یحمد في إمداد المناصرة ویرتضى فالحمد هللا على أن كفى 

 العزم على ا یفید أن المرینیین عقدوهذا ما .٢ )) المؤمنین القتال وأذهب عنهم األوجال
تتاري المتمادي على  في وجه الزحف ال،ً و التدخل عسكریا لصالح الممالیك المساهمة الفعلیة

  . ٣مصر بالد الشام و
م و ١٤٠١/ هـ٨٠٤وصلت السفارة المرینیة القاهرة و التقت بالسلطان الناصر فرج سنة       

 السلطان الناصر فرج بإرسال رسالة شكر و امتنان للسلطان ّ فرد،عرضت علیه المبادرة المرینیة 
 مع بیان لتفاصیل زحف تیمورلنك على مدن الشام وسقوط دمشق ،المریني على تضامنه األخوي 

ً مبررا ، و االنتصار علیه ، حیثیات ظروفه و عدم تقصیر الجیش المملوكي في مواجهته ،بیده 
    :ناء غیاب السلطان بدمشقذلك بالتمرد الذي حصل في القاهرة أث

                                                
  تار و تحركاتهم منذ بدایة ظهورهم بالمشرق لتًطان المریني شارحا فیها أخبار ا انظر رسالته إلى السل-  ١

ــــــــً مسهبا الحدیث عن ه،دمشق ى قدومهم على ـحت     ـــ ــ   اء ابن ـ و تفاصیل لق،ته ذا القائد التتاري وصفاـــــ
  . في دمشق  رلنكوتیم  عـخلدون م    
  دوره في توثیق العالقات األزهر الشریف و : عائشة التهامي  . ٣٨٣ – ٣٨٠ ص ،   التعریف        

    ،تى العصر المملوكي ، ندوة بالد الغرب وعالقتها بالمشرق المغربیة منذ العصر الفاطمي ح المشرقیة    
   . ٣٦٦ص  ، ١٩٩٧ ، القاهرة ،اتحاد المؤرخین العرب     

  . ١٠٧ ص ، ٨ ج ،صبح األعشى :  القلقشندي -  ٢
   . ٢٢٤ ص ، ٧ ج،التاریخ الدبلوماسي :  التازي -  ٣



 ٢٥٩

نحن نبدي لعلم المقام العالي ما یوضح له أن ما وقع من هذه القصة لم یكن عن سوء  ((
تدبیر ونورد علیه من بیان السبب ما یحقق عنده أن ذلك لم یكن لعجز وال تقصیر بل ألمر 

معنا الشریفة قصد  وذلك أنه لما اتصل بمسا،قدر في األزل ومقدور اهللا تعالى ال یدفع بالحیل 
 العدو إلى جهتنا وتجاوزه حد بالده إلى أطراف مملكتنا بادرنا الحركة إلیه في عسكر لجب

في خالل ذلك ترددت الرسل إلینا في عقد الصلح   ..وجیوش یضیق عن وسعها الفضاء
ن  فبینا نحن على ذلك واقفون من المواعدة على الموادعة على ما هنالك إذ بلغنا أ...ٕوامضائه

الدیار  طائفة من الخونة الذین ضل سعیهم وعاد علیهم بالوبال وهللا الحمد بغیهم توجهوا إلى
فلم یسع إال اإلسراع في طلبهم .. المصریة لالستیالء على تخت ملكنا الشریف في الغیبة 

   . ١ )) ٕللقبض علیهم وایقاع النكال بهم
ًكان السلطان المریني صادقا و جدیا في والسؤال الذي یعقب قراءتنا لتلك النصوص ؛ هل         ً

 وهل كانت حالة الدولة المرینیة و ظروفها تسمح ،عرضه المساعدة العسكریة على الناصر فرج 
  بذلك ؟ 
 عالقاتها لتحویلرغم أنه ال یوجد في المصادر أي دالئل على جاهزیة الدولة المرینیة         

ي بقیادة  إال أن صدى الزحف التتار، التحالف العسكري الدبلوماسیة الودیة مع القاهرة إلى مرحلة
 و باتت كل الدول معرضة لذلك الهجوم ، المدن اإلسالمیة معظمتیمورلنك وصل مداه في 

 فظروف العصر ربما حتمت على السالطین المسلمین المساندة و إال سقطت الواحدة ،التتاري 
لى السلطان  إ ابن خلدون التي بعثهالرسالة  و ربما كان،تلو األخرى أمام هذا الزحف الخطیر 

 قیمتها و تأثیرها ،عن تحركات تیمورلنك و فتوحاته الشرقیة و في بالد الشام  سعید المریني يأب
ّ ثم جال في بالد الروم ، فاستولى على إلى دیار بكر ،ّومد یده إلى ممالك التتر كلها (( : 

و القوم في  .. ذلك إلى الشام ففعل به ما فعل ثم زحف بعد... والهند وخرب حصونها ومدنها 
و إن سارت كتائبهم في األرض . عدد ال یسعه األحصاء أن قدرت ألف ألف فغیر كثیر 

 فهل. ٢))وهم في الفتك باهل العمران و ابتالئهم بأنواع العذاب. العریضة ضاق بهم الفضاء 
 فأراد من مساندة ، المغرب  و خاف من زحفه نحو، المریني  السلطان هذه األخبارأرعبت

 وما یمثل ذلك من تهدید سیاسي للمغرب ، قبل اقترابه من مصر ،الممالیك وضع حد لتحركاته 

                                                
  .نشاء بالقاهرة  كان رئیس دیوان اإللقلقشندي الذي الرسالة المملوكیة الجوابیة من إنشاء ا-  ١

   ص، عالقات مصر بالدول اإلفریقیة : رعماحامد  . ٤٤٠ – ٤٣٦ ص ، ٧ ج ،شى  صبح األع. انظر    
    ٦٠ – ٥٩.    

  . ٣٨٢ ص ، التعریف - -  ٢



 ٢٦٠

 و سقوطها بید التتار یعني ، و اقتصادي ألن مصر ممر الحجاج المغاربة نحو الحجاز ،
  . انقطاع لكل أشكال العالقات بین المغرب والشرق اإلسالمي 

 خاصة إذا ما كان ،  شاملةمسلمون للتهدیدات الخارجیة لبلدانهم نظرة موحدة  وفطالما نظر ال
 ،األمر یتعلق بعدو خارجي كالتتار والصلیبیین الذین ال یمیزون بین رعایا الدول اإلسالمیة 

 فقد اعتدى القراصنة الفرنج على سفن تجاریة مغاربیة قادمة إلى ،یعزز ذلك أحداث معاصرة 
 ما یعني وحدة العدو في .١م ١٤٠٥/ هـ٨٠٨ سنة ركابها و أسروا ،لبوا متاعها ندریة و سسكإلا
 ومن هنا ربما تكون هذه المبادرة المرینیة واقعیة و موضوعیة بالنظر لحجم ،بر والبحر لا

 ،التهدیدات وخطورتها على الدول اإلسالمیة في المغرب والمشرق و ضرورة التعاضد ضدها 
 لم یقدر للتنسیق ،من خطرهم لشام و تعافي السلطنة المملوكیة لكن انسحاب التتار من ا

رد مجاملة  تلك المبادرة لم تكن مجأن على ،ًالمصري المغربي أن یصبح واقعا على األرض 
  . ٢سیاسیة و وسیلة للتقرب من سلطان القاهرة كما یقرر أحد الباحثین 

 سوى عالقات بین ، القاهرة وفاس لم تكن العالقات الدبلوماسیة بین؛ على أیة حال        
ً و مجال مفتوح تجاریا و اجتماعیا و علمیا ،دولتین إسالمیتین ضمن أمة واحدة  ً  فهذه العالقات ،ً

انىء مصر في العصر المملوكي كانت ملیئة و فمدن و م،على وتیرة جیدة ونشطة كانت 
یة في البالط المملوكي  وحتى وصل بعضهم لمناصب عال،بالمغاربة من تجار و طلبة وعلماء 

ً ما یعني أن تلك األحوال و النشاطات لم تتأثر كثیرا بعالقات السیاسة من ،و كأمراء لألسطول 
 ولم تكن عالقات ، ألنها عالقات شعوب إسالمیة واحدة ،حیث التواصل أو االنقطاع 

   .٣الدبلوماسیة بین الدولتین سوى استمرار لتلك الحالة العامة بین المجالین 
 بعض ،كان للعالقات الدبلوماسیة وتبادل السفارات والرسائل السلطانیة ؛ ذلك بالرغم من         

 كالتأثیر السیاسي واالجتماعي لسفارة السلطان ،التأثیرات الخاصة على بعض النواحي العامة 
ظ  عندما الح،معاملة الممالیك للنصارى والیهود على  ،م ١٣٠١/ هـ٧٠٠یوسف المریني سنة 

 ع و المكانة الرفیعة التي یتمت،ي السفیر المریني حالة بعض الكتاب النصارى في البالط المملوك
 واستیاء السفیر المغربي من الحریة المطلقة ، مكانته في السلطة و ،بها و تذلل المسلمین له 

 طات فشكى للسل،التي یتمتع بها أهل الكتاب بمصر من ناحیة الملبس و الوظائف و الزعامة 

                                                
   . ١٣٦ ص ، ٦ ج ،السلوك :  المقریزي -  ١
    .٦٩ - ٦٦ ص ، عالقات مصر: ر امحامد ع -  ٢
  : أحمد  ي ــعل . ١٤٤ ص ،ات ـورق: المنوني  .  ٢٨٥ – ٢٨١ ص ، ٤ ج، السلوك : المقریزي -  ٣

  بالقاهرة    ندوة اتحاد المؤرخین العرب ، بالد المغرب وعالقتها بالمشرق ، العاملون في مصر ةالمغارب    
  . ٢٩١ ص ، ١٩٩٧    
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  على إثر ذلك، أن هؤالء بالمغرب مقیدین في جمیع تصرفاتهم  شرح لهمو ، ذلك المملوكیة
 و فرض علیهم ، بالدولة المملوكیةالعلیا بعدوا عن الوظائف  و ُأ،انقلبت طریقة التعامل معهم 

   .١  جدید في حیاتهم من حیث لباسهم ومسلكهمنمط
 كانت تشتمل على جنود ،مصاحبة لسفاراتهم على فاس كذلك نجد أن هدایا السالطین الممالیك ال

 فیستخدمهم األخیرین في مجموعات الحراسة ،ممالیك كانت القاهرة ترسلهم لسالطین بني مرین 
 ،ـ برز دورهم في قتال القشتالیین عهد السلطان یوسف ـ الخاصة و في كتائب الجیش المریني 

  .٢ ًسبه مزیدا من الفعالیة والحیویةما أدى إلى تنوع عناصر الجیش المریني ما أك
عكاس هام كذلك في نظرة موسوعیة دقیقة لتأثیرات المراسالت الدبلوماسیة نالحظ أن لها ان      

نها خدمت إ ف،راسالت كقیمة وثائقیة سیاسیة ضافة لما تمثله تلك المإ ف،على الجانب الثقافي 
 ،لطانیة كتبت بأسلوب علمي و أدبي رفیع  ألن تلك الرسائل الس، مباشر الجانب الفكري بشكل 

 وانتقال تلك الرسائل بین مجال الشرق ،من قبل كبار علماء اللغة واألدب في ذلك العصر 
  . ٣والغرب عمق من التواصل الثقافي و أسهم في تبادل خبرات أدبیة بین المجالین 

 كبار العلماء و األدباء و خاصة إذا ما علمنا أن جل السفراء المتنقلین بید البلدین كانوا من
 فیستفیدون ، وال شك أنهم یحضرون المجالس العلمیة أثناء تأدیة مهامهم الدبلوماسیة ،الصلحاء 

ًویفیدون و تحصل حالة من التواصل الثقافي بین المدارس اإلسالمیة و تشكل مجاال للحوار بین 
 أحوال النصارى في لوكیة في شأندارة الممًل مثال بین السفیر المغربي و اإل كما حص،رموزها 
 ، التي دونها في كتابه التعریف ،الدارس لسیرة ابن خلدون في القاهرة  ویستطیع ،مصر 

والدروس التي ألقاها  في مساجد القاهرة أن یالحظ مدى الفائدة العلمیة التي خلفها استقرار هكذا 
ًثر مثال  فتأ، التألیف في مصر  حیث بقي تأثیره على حركة ،عالم ودبلوماسي مغرب بالقاهرة 

 و أنه لعزیز  ،مثالها لم یعمل  ((: المقریزي بمنهجه في المقدمة التي أعجب بها وبمؤلفها فقال 
 واقتدى  .٤))  ونتیجة العقول السلیمة، إذ هي زبدة المعارف والعلوم ،أن ینال مجتهد منالها 

 محور تأسیسدوره السیاسي الخطیر في  ، إضافة ل٥كثیر من المصنفین المصریین بمقدمته تلك 

                                                
   ٥٨ – ٥٧ ص ،لة المرینیة دوـال: نضال األعرجي  . ٣٧٧ ص ، ١٣ ج ،صبح األعشى :  القلقشندي -  ١

  . ٢٠١ ص ، ٧ ج،التاریخ : التازي      
   . ١٩١ ص ،الحیاة الحربیة : البارودي  .  ٣٠٠ ص ، ٧ ج،العبر :  ابن خلدون -  ٢
   . ٢٢٧ ص ، لفكريواصل االت:  السعید لملیح -  ٣
   مؤسسة،ي ـالعل صالح  مة  ترج،ز روزنثال ن تحقیق فرا،اإلعالم بالتوبیخ لمن ذم التاریخ :   السخاوي-  ٤

  .٢٩٦   ص ، ١٩٨٦ ، ١ ط، بیروت ، الرسالة     
  . ٧٣ ص ، عالقات مصر :مار حامد ع-  ٥
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سالمیة العامة ن المتمثلة في النظرة اإلالذي جاء تلبیة لنظرة ابن خلدودبلوماسي مصري مغربي 
  . ١ألحداث المشرق والمغرب و ضرورة تعاضد الجبهتین لتفادي األخطار المحدقة 

 بین المتبادلةلرسائل ا فقد لقیت ، تأثیر ثقافي واضح  كان للرسائل السلطانیةكذلك       
 فتداولهما ،ًقباال من األدباء و أهل العلم  إن المریني والملك الصالح اسماعیلالسلطان أبو الحس

 من ذلك ما جاء في نفح الطیب أن العالم عز الدین أبو ،المختصون بالقراءة والروایة و اإلجازة 
 الرسالة منشىء عن یة والمغربیةى الرسالتین المصرالسالمیة األحمدي رویعلى حمزة بن الشیخ 

یدل على انعكاس  ما .٢المملوكیة الكاتب صالح الدین خلیل الصفدي الذي أجازه في روایتهما 
 سیما و أن سالطین ،هام للرسائل الدبلوماسیة المتبادلة بین القاهرة وفاس على الصعید الثقافي 

  .٣عواصمهمب والبیان في دواوین اإلنشاءدب بار علماء اللغة واألالدولتین كانوا مهتمین بتعیین ك
 في آسیة الصغرى العالقات الدبلوماسیة بین الدولة المرینیة والدولة العثمانیةعن ا ّ        أم

ً أن دولة بني مرین كان لها تواصال دبلوماسیا مع الدولة العثمانیة  ؛یشیر بعض الباحثینف ؛ ً، 
 العثماني محمد الثاني بقصد التهنئة بفتح مدینة وبأن السلطان عبد الحق أرسل سفارة للسلطان

لكننا لم نجد في المصادر التي بین أیدینا أي دالئل على ذلك . م ١٤٥٣ / ـه٨٥٧القسططنطینة 
 خاصة إذا ما علمنا األوضاع الحرجة التي كانت تعیشها الدولة المرینیة ،االتصال الدبلوماسي 

وحالة الضعف التي انتابت المغرب األقصى  ،ًسیاسیا  و تبعیتها للدولة الحفصیة،أواخر عهدها
قوة ة مع ی تلك االتصاالت الدولنشاءإفلم یكن في المقدور  ،بسبب التدهور االقتصادي واألمني 

  .٤  و بعیدةناشئةإسالمیة 

                                                
  ن خلدون ـــــاق عبید ، ندوة اب ترجمة اسح،یاة ابن خلدون ونشاطه السیاسي ـح:  طاهر الحمامي -  ١

    .٣١١المتوسط في القرن الرابع عشر المیالدي ، ص  البحر و    
   . ٣٩٩ ص ، ٤ ج،نفح الطیب :  المقري -  ٢
   .٩ ص ، ١ ج،صبح األعشى : القلقشندي  . ٣٧٤ ص ،المسند الصحیح الحسن : ابن مرزوق .  انظر -  ٣

   . ٢١٩ – ٢١٨ص  ، لفكريالتواصل ا:  السعید لملیح     
ــًاعتمادا عل ، وعبد الهادي التازي ،ّ كل من الباحثین محمد المنوني سفارةلتلك ال یشیر -  ٤   ى خبر ــــ

  ي مخطوط ـ لكنني بحثت ف، على خبر عند المؤرخ المغربي أبو القاسم الزیاني والموسوعات  ن أحدـم    
   التازي أنه بحث في مكتبات  عبد الهادي كذلك ذكر األستاذ ، لك السفارة ـــما یؤكد ت الزیاني فلم أجد    
  .  أثر لتلك السفارة  یجدلعثماني و لما استانبول و األرشیف     
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 تـشعب تلـك العالقــاتالحظنـا  ،خـالل دراسـتنا للعالقـات الدبلوماسـیة لدولـة بنـي مـرین  مـن        
 نتیجة انفتاح اإلدارة المرینیة علـى المجـال  ، نشاط اآللة الدبلوماسیة المرینیة على عدة جهات و 

ــارجي  ــسلمي مـــع اآلخـــرین و إیمانهـــا بالتواصـــل ا،الخـ ــث، لـ ــات و  المـــصالح   عـــن للبحـ و التحالفـ
 اسـتعملوا سـفراء  كـانوا مـن النخـب التـي تمتعـت بكفـاءات و مهـارات  و فـي هـذا الـسبیل ، بسالمكا

ــان تفاوضـــیة عالیـــة ـــار الـــساسة ؛غلـــبهم مـــنأ كـ ـــن مـــرزوق و العلمـــاء و كب ابـــن  كـــابن خلـــدون و اب
الــسفارات و المراســالت المتبادلــة بــین  مــن خــالل   اســتطاعت الدبلوماســیة قــد و،  غیــرهمالخطیــب

 إیجــاد عــدة حلــول لمــشاكل سیاســیة ،فــاس و عواصــم دول المغــرب و األنــدلس و ممالــك اســبانیا 
الواقــع كــان لهــا دور كبیــر فــي رســم و تجاریــة  و التوصــل التفاقیــات سیاســیة و عــسكریة ،عالقــة 

  .السیاسي في غرب المتوسط 
 و قــوة وجودهــا الــسیاسي و التجــاري بــالمغرب  االســتراتیجيدولــة المرینیــةو قــد كــان لموقــع ال      

 فتحكمـــت ،الـــصحراء و المتوســـط الـــذهب بـــین تجـــارة ل نهـــا صـــلة الوصـــل و الوســـیط األهـــممــن كو
 بعالقــات دبلوماســیة ًت مــن دون شــك ســببا لــربط دولــة بنــي مــرینالــذهب التــي كانــو توزیــع بتجــارة 

؛ و بمعنــى آخــر كانــت هــذه التجــارة فــي أحیــان كثیــرة لمتوســط قویــة بــین دول جنــوب الــصحراء و ا
ًعــامال دافعــا للدبلوماســیة المرینیــة ، و ســببا فــي رغبــة الــدول األوربیــة بمــسالمة المــرینیین و إقامــة  ً ً

 بــین الدبلوماســیة و الــذهب فــي تلــك فأوضــحت الدراســة مــدى االرتبـاطً  , صـالت دبلوماســیة معهــم
  .العالقات 

لفونـسو المرینیة التواصـل مـع ملـك قـشتالة أانب القشتالي ؛ استطاعت الدبلوماسیة فعلى الج       
العاشر و التفاوض معه و ألزمته بالخضوع للسیادة المرینیة عبر قبوله اتفاقیة استسالم و خـضوع 

 كما فتحت ،لده تعیده إلى عرشه المسلوب من قبل ومقابل حصوله على مساندة مرینینة عسكریة 
ضمام لحلـف قناعـه لالنـالمرینیـة للتواصـل مـع ملـك فرنـسا إلقیة المجال أمام الدبلوماسیة هذه االتفا

ن الدولة المرینیـة فرضـت نفـسها علـى الـساحة اإلقلیمیـة و خلقـت توازنـات  ما یعني أ،فاس قشتالة 
  . مسلمي المغرب و األندلس سیاسیة لصالح 

 فــنالحظ أنــه كــان أكثــر كثافــة و فعالیــة  بالنــسبة للتواصــل الدبلوماســي مــع مملكــة أراغــون       
 فقد توصل الطرفان لعدة تفاهمـات و اتفاقیـات سیاسـیة عـادت بـالنفع الـسیاسي ،على أرض الواقع 

 حیــاد أراغــون فــي اســتطاعت عبــر دبلوماســیتها ضــمان فالدولــة المرینیــة ، و المــالي علــى الطــرفین
 فــي عــدة مناســبات كــان  مــن أراغـونرة و تلقــت المـساعدات العــسكریة المباشــ،حروبهـا مــع قــشتالة 

 فقــد كــان للمــساندة العــسكریة األراغونیــة ، لهــا دور فــي فــرض بنــي مــرین وجــودهم بــبالد المغــرب
ّ ثــم ، م١٢٧٤/ هـــ٦٧٣ ســنة للجــیش المرینــي الفــضل فــي فــتح ســبتة و انــضمامها للدولــة المرینیــة

ــة  ــسیطرة الغرناطیـ ا مـــن الـ ــ ـــ٧٠٩ســـنة تحریرهـ ك المعاهـــدات بتزویـــد  كمـــا ســـاهمت تلـــ، م١٣٠٩/هـ
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الجیش المریني بجنود اسبان متخصصین و مدربین كان لهم الفضل في قمع عدة تمردات داخلیـة 
و االتفاقیـات  إضافة إلى ما حققه التنـسیق الدبلوماسـي بینهمـا ،و فتح عدة مدن بالمغرب األوسط 

 ، المغــرب مـوانىء مـن فوائــد تجاریـة عبــر االمتیـازات التــي حـصلت علیهــا أراغـون فــياالقتـصادیة 
  .  العائدات و المرابح التي جناها الطرفان من ازدهار التجارة بینهما كذلك

و عقــدت )  بیــزة ،جنــوة ( مــع جمهوریــات ایطالیـا ًدبلوماسـیا كمـا تواصــلت اإلدارة المرینیــة         
 تلبــ و ج،ســهمت فــي تنــشیط التجــارة الخارجیــة للمغــرب  أ،فاقیــات اقتــصادیة مهمــة معهــا عــدة ات

 بـاذخ ثـراء مـاليبمـوارد ضـخمة و انعكس على الدولـة المرینیـة  ما هذا ،  إلیهاالستثمارات األوربیة
ـــصى  ــ ـــشاریع خـــــارج المغـــــرب األق ــام بمــ ـــمح لهـــــا بالقیـــ ـــار االقتـــــصادي و ظهـــــر،؛ ســ ــي  االزدهــ  فـــ

ـــران و المؤســـــسة العـــــسكریة  ــى العمــ ـــضخمة للـــــسالطین علـــ ــات الخاصـــــة ،المــــصروفات الــ  و النفقـــ
  .  مكافئات و هدایا للملوكال وللسالطین 

 یعـــود ،و یمكننـــا القـــول عـــن عالقـــات الدبلوماســـیة بـــین الدولـــة المرینیـــة و القـــوى األوربیـــة         
 هما ؛ العامل السیاسي المتمثـل ،ازدهارها إلى عاملین لوالهما لما حدث أي تواصل بین الطرفین 

ا و س مـا فـرض علـى األطـراف مـسالمتهًفي قوة المرینیین سیاسیا و حضورهم العسكري فـي األنـدل
قتصادي مـن حیـث تحكـم الدولـة المرینیـة بتجـارة الـذهب الـسوداني و  و كذلك العامل اال،مهادنتها 
فــي نهایــة  مــا أدى ، و غناهــا بــالثروات الطبیعیــة و الــسلع  التــي كانــت أوربــا بحاجــة لهــا ،توزیعــه 

  .طرفین عقد اتفاقیات تجاریة بین الصالت رسمیة وإلى المطاف 
ــیة مـــع مملكـــة غرناطـــة ّأمـــا عـــن العالقـــات الدبلوم          فقـــد تمیـــزت بالكثافـــة و اســـتمراریة ،اسـ

 العتبـــارات القـــرب و ذلـــك لخـــصوصیة العالقـــة التـــي تربطهمـــا ،التواصـــل علـــى أعلـــى المـــستویات 
 مـدى  حیث كانت كثرة السفارات و المراسالت المتبادلة توضح بجـالء، الجغرافي و وحدة العقیدة 

 الخطـر  و صـد،اعتماد مملكة غرناطة على الدولة المرینیة لحمایتها و دعـم وجودهـا فـي الجزیـرة 
كانت اآللة الدبلوماسیة الغرناطیـة دائمـة الحركـة علـى خـط فـاس كیف  و رأینا ،االسباني المستمر 

اذ القـــرار المبـــالجزیرة بهـــدف طلـــب المـــساعدة العـــسكریة أو لبحـــث الوضـــع المیـــداني  ــ ناســـب و اتخـ
 كمـــا عملـــت الدبلوماســـیة المـــشتركة علـــى إیجـــاد وضـــعیة قانونیـــة للجـــیش ، بالتفـــاهم مـــع المـــرینیین

 ترتیب مسؤولیاته المتمثلة فـي التنـسیق بـین رئـیس و ،المریني في جنوب األندلس و تحدید مهامه 
سیق المشترك و كان التن ، و السلطة الغرناطیة للدفاع عن المملكة اإلسالمیة بالجزیرة تلك الفرقة 

    .أهم عامل في صمود الغرناطیین  و التدخل العسكري ،و االستجابة المرینیة لسفارات غرناطة 
سیاسیة الخارجیــة للدولــة المرینیــة و مملكــة غرناطــة تجــاه الممالــك توحــدت الــ؛ و بالمجمــل        

 ولـم ،الم االسبانیة سواء أكانت نحو الـصدام العـسكري أو التفـاوض و عقـد اتفاقیـات الهدنـة و الـس
ً بــل كانــت دائمــا تحــاول تقویــة ،ســبان بمفردهــا  فــي أي حــال تعقــد المعاهــدات مــع االتكــن غرناطــة
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ًلم تبخـل مـرة فـي دعـم ذلـك التي ، و  فاسربط سیاستها بعجلة  عبر يفاوضموقفها السیاسي و الت
ــذا كانــت غرناطــة ت،الموقــف  ــیهمو تفــرض شــروطها  ،مــع االســبان موقــف الندیــة تمتــع ب ل  ، و عل

 مــن خــالل ًكــشفت الدراســة أیــضا عــن مــدى التبعیــة و الــوالء الــذي قدمتــه غرناطــة و دبلوماســیتها
  .س األقویاء المراسالت و السفارات لسالطین فا

ً فقـد كـان متباینـا فـي طبیعتـه و أهدافـه  ،ّأما بالنسبة للتواصل الدبلوماسـي مـع دول المغـرب        
ــع ا ــلمیة للنزاعـــات لدولـــة الزیانیـــة هـــدف بـــشكل أساســـي إلفالتواصـــل الدبلوماســـي مـ یجـــاد حلـــول سـ

كانـت ًلمرینیة غالبـا مـا  و رأینا أن الدولة ا،محاولة تجنب الصراعات الدمویة   و،المستمرة بینهما 
 لكنها ،ها على العمل العسكري تفضل لآللة الدبلوماسیة في سیاستها الخارجیة مع الزیانیین و تلجأ

  . بسبب تأصل العداوة بین الطرفین  ًنجحت أحیانا و فشلت أخرى 
 المرینیـة عالقات الدبلوماسیة مـع الدولـة الحفـصیة فـي فتـرة تأسـیس الدولـةال ّوجدنا أنبینما         
ً ثــم تحولــت العالقــات للندیــة و ، منــاورة سیاســیة مرینیــة لكــسب الحفــصیین و تجنــب إثــارتهمكانــت 

 ،ضد العدو المشترك المتمثل في الدولـة الزیانیـة صبح الحفصیون هم المبادرین لكسب المرینیین أ
ـــین فـــاس و تـــونس و اســـتطاعت الـــسف ه فـــي  تـــشكیل تحـــالف ثنـــائي ظهـــرت نتائجـــارات المتبادلـــة ب

 ، بكـر الحفـصي ة السیاسیة التي جمعت السلطان أبي الحسن المریني بابنة السلطان أبـيالمصاهر
ًو الحظنـــا كیـــف كانـــت هـــذه المـــصاهرة ســـببا فـــي توســـع الدولـــة المرینیـــة فـــي المغـــربین األوســـط و 

   .  و ابنه أبي عنان الحسن بالد المغرب تحت حكم السلطان أبيو توحد ،األدنى 
ًمثلـــت بعـــدا اســـتراتیجیا فـــي قـــد  ف، مـــع مملكـــة مـــالي  المرینیـــةن العالقـــات الدبلوماســـیةوعـــ          ً

ن فــي إفریقیــا و التواصــل الــسیاسي مــع ً و عــامال فــي تغلغــل المــرینیی،نیــة الــسیاسة الخارجیــة المری
ــك ،  مــــا یــــدل علــــى حیویــــة الــــسیاسة المرینیــــة و انفتاحهــــا،مــــسلمي الــــسودان الغربــــي  ّ رغــــم أن ذلــ

و تعزیزهـا  لتنمیتهـا لذا  سعى الجانبین  ،ًجاء تتویجا لعالقات تجاریة عمیقة بین البلدین التواصل 
لذهب الوارد بالفضل لتجارة ا فقد كان ازدهار مدن المغرب و موانئه یعود ،عبر التواصل الرسمي 

ـــسومـــن ــك ا،دان الغربــــي  بــــالد ال ــذي كانــــت ممالـ ــا  و الـ ــا محتاجــــة لـــه فــــي تطورهــ ســــبانیا و إیطالیـ
 لذا كان ،كانت الدولة المرینیة صلة الوصل مابین المصدر  و المستورد ف ،صناعي و التجاري ال

ً و دافعـا لتواصـل ،ً مملكـة مـالي جنوبـا وًالذهب عامل محرك للدبلوماسیة ما بین المتوسـط شـماال 
  .ر دبلوماسي نتج عنه عقد اتفاقیات و معاهدات اقتصادیة بین المرینیین و القوى السالفة الذك

ثبتـت الدراسـة أن أن رحلة ابن بطوطة فـي مملكـة مـالي حیـث  و تمخضت الدراسة عن تحقیق بشأ
 ،هــذه الرحلــة كانــت مهمــة رســمیة قــام بهــا ابــن بطوطــة بتكلیــف مــن الــسلطان المرینــي أبــي عنــان 

 و فـي نفـس الوقـت كـشفت الدراسـة عـن ،مكانیاتـه االقتـصادیة الستكشاف بالد السودان و معرفة إ
 و تأصــیل العــداوة الشخــصیة بــین انقطــاع الــسفارات بــین الطــرفین الــسلبي البــن بطوطــة فــي الــدور
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 ّ لكن، وترفع المغاربة عن إقامة صالت رسمیة مع السودان ، عنان و منسا سلیمان أبيالسلطان 
ًعالقات الطرفین كانت تتویجا لعالقات اقتصادیة و ثقافیة متقدمة بـین شـعوب المجـال المغربـي و 

 و مع ذلك كان للـسفارات الرسـمیة بـین فـاس ،حدة العقیدة و المصالح المشتركة اني بسبب والسود
ــادل  ــة تجلـــت فـــي تبـ ـــرات الو مـــالي انعكاســـات حـــضاریة مهمـ ــادات الو خب تـــأثر ف ، جتماعیـــة االعـ

أصـــبح الخـــط المغربـــي هـــو الخـــط الرســـمي فـــي دیـــوان و  ،الـــبالط المـــالي برســـوم اإلدارة المرینیـــة 
  . على الطراز الفاسي بمالي القصور السلطانیة شیدت  و ،لي السلطان الما

 و ،انحــصرت فــي الدولــة المملوكیــة  مــع الــشرق اإلســالمي فقــد الدبلوماســیةّأمــا العالقــات         
تواصل أكبر دولة فـي الغـرب اإلسـالمي مـع أعظـم دولـة إسـالمیة معاصـرة ؛ مثل بشكل أو بآخر ت
ً طبیعیا و ضروریا  لذا كان االتصال الرسمي بینهما، مساندتها  فقد اكتسبت الدولة المرینیة عبر ،ً

ًلمـــسلمي األنـــدلس و الـــدفاع عـــنهم ؛ تقـــدیرا إســـالمیا رســـمیا و شـــعبیا  ً ً ظهـــر فـــي مبـــادرة الـــسلطنة  ،ً
 و ، لى فاس عقب االنتصارات التي أحرزها الجیش المریني في األندلسإرسال سفارة إبالمملوكیة 

 والتـــي لـــم تحـــدد ،وكیـــة األولـــى إلــى فـــاس ارة المملفیـــق  كــشف أن الـــستمخــضت الدراســـة عـــن تحق
 أنهــا كانــت مــن قبــل الــسلطان المنــصور قــالوون إلــى ،المــصادر الــسلطان المرینــي الــذي اســتقبلها 

ــة الواقــــع ،الــــسلطان یعقــــوب المرینــــي   و هــــدفت إقامــــة صــــالت دبلوماســــیة مــــع المــــرینیین و معرفــ
 عنـدما ً  أیـضا موقـع الدولـة المرینیـة فـي العـالم اإلسـالمي ؛تجلـىو . الـسیاسي بـالغرب اإلسـالمي 

ــتهم ــاز ببیعـ ـــشكلیة و أرســـل أشـــراف الحجـ ـــى الـــرغم مـــن ال  و والئهـــم  للـــسلطان یوســـف المرینـــي عل
  .الظرفیة المؤقتة التي امتازت بها 

ر  لقد كان لموقـع الدولـة المملوكیـة علـى طریـق ركـب الحـاج المغربـي و تحكمهـا بـإدارة الـدیا      
كثـرت لـذا  ،ن التواصـل مـع سـالطین الممالیـك ً مهما فرض على السالطین المـرینینًالمقدسة عامال

  تـسعى للحـصول علـى تـسهیالت و ، بالهـدایا الفخمـة ًمحملـة القـاهرة  خـط على المرینیة السفارات
 و  تحولــت هــذه العالقــات إلــى صــداقات شخــصیةّثــم ،لرعایــا الدولــة المرینیــة و حجاجهــا امتیــازات 

 و تطـــورت فـــي نهایــة المطـــاف لتــصل لحـــد عـــرض ،عالقــات ود و أخـــوة بــین ســـالطین الــدولتین 
 لمواجهـة  ،مـع الـسلطان فـرج المملـوكي عـسكري السلطان المریني أبي سعید الثاني إلنشاء تحالف 

   .  خطر التتار المتمثل في زحف تیمورلنك على الدولة المملوكیة 
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الحـقـاملـ





 ٢٧١

  
  ١  ملحق رقم

  )الثالث عشر المیالدي/ خریطة الغرب اإلسالمي والمسیحي في القرن السابع الهجري ( 
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  ٢ ملحق رقم
املخلوع رسالة السلطان يعقوب املريين إىل ملك فرنسا فيليب الثاني يطلب منه اإلنضمام لتحالف يعيد ملك قشتالة ( 

  ١) ألفونسو العاشر مللكه 
  .... بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 أیده اهللا بنصره و أمده بمعونته وعضده ویسره إلى عبد اهللا یعقوب بن عبد الحقمن 
دون فیلیب ملك ّالملك األعز األسنى األرفع األفضل المكرم المفضل المؤثر المبرور 

 ویسر له من األعمال التي یفخر ،سنیة  سنى اهللا له تیسیر السعادة ال،  افرانسیة
  . سالم كریم یخصكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته ،فیها بالشیم العلیة 

وبعد حمد اهللا تعالى والصالة التامة على سیدنا محمد رسوله الكریم المصطفى 
  .وعلى آله وصحبه الطیبین الطاهرین أعالم اإلسالم أئمة الرشد والهدى 

ّ وخیرا شامال جزیال من منزلنا بظاهر استجه یمنه ًجمیالًلكم صنعا كتب اهللا . فكتبناه  ً ً ً
 وال ناشىء بفضل اهللا تعالى وبركة هذه اإلیالة السعیدة المباركة المرینیة أیدها ،اهللا 

 والحمد هللا رب العالمین ، والیسر التام المشتمل ،اهللا وخلدها إلى الخیر المتصل 
 وال نزال نسلك في إقامة ،لجلیل في كبار الملوك  ونحن نعرف قدر محلكم ا،ًكثیرا 

 واهللا تعالى یعین على الخیر و أسبابه وییسر ،الواجب بحسب ذلكم جمیل السلوك 
  . بمنه ،لكم من الصنع الجمیل ما یفتح جمیل أبوابه 

 ، سنى اهللا سعادتكم فإنا نقرر عندكم ما عندنا من إقامة الواجب ،و إلى هذا 
ً فإنا نرى أن ذلكم حقا الزما ،األقدار العلیة والمراتب ...... ومالحظة ما یلزم  ً، 

األجل  فإن الملك ،ّ و أوجب من كمل ما یجب له و أدامه ،نحن أحق من أقامه 
 من األحوال التي حكم بها الزمن .....دون ألفنش  ملك قشتالة .. األعز األسنى 

ّ و رأینا ان ،ارى بین ولد ووالد الفاسد و وقع بینه وبین ولده ما لم یقع قط في النص
 ،ُ وعار لم یسمع قط بمثاله في حین من األحیان ،ذلك فعل قبیح في كل األدیان 

 و إن ، ّوجب علینا أن ننفر له النفرة التي تلیق بما له من رتبة علیة وعزة سلطان
  أعداؤهدّ وأنا في الحقیقة نحن عم،كنا بحال مخالفة معه في المذاهب و األدیان 
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 ٢٧٣

ًكنا بما رأینا الزما ألهل المراتب الكبار وعلمنا أن ... الذین لم تزل عداوتنا متمكنة 
 وصح ،عمل الواجب في حقه نحن من أحق من وفى ما أعطانا اهللا من عزة واقتدار 

عندنا أن هذه الفعلة القبیحة التي صدرت من ولده شانجه إنما سعى في الحث علیها 
 لنصرته و إعانته  أدركتنا لذلك الغیرة األبیة وبادرنا،ر من أراد لسلك ملكه االنتثا

 وما جئنا لغرض من ،ة واألوالد والجیوش مبادرة أخلصنا فیها النیة باألموال والرای
األغراض فإن اهللا تعالى قد أعطانا من البالد والمال وسعة الملك في الممالك 

  .....الحسان والرجال 
 وبینه من النسب والمودة والمحبة كما ینظره أمثالكم بینكم.. وقد ذكر لنا أنكم إنما 

للمجد وكریم األخالق طلبتم صحبته وعزمتم على .... من الملوك الكبار الذین لم 
 ونحن نشكركم ، ٕالوصول واجبار ما أخذ له بالغصب والتعدي مما لم یسمع بمثاله

ألدوات السریة ًعلى ذلك كثیرا ونقول لكم أن ذلك هو الواجب على مثلكم من أهل ا
 وعلمنا أن هذا األمر الذي وقع لم یكن ،والشیم العلیة في حق مثل الملك المذكور 

 فلهذا ،اتصل بكم وال بملوك النصارى على ما هو علیه وال تحققتموه كما تحققناه 
 وتكمیل األمور ،أبطأتم عنه فنحن نشكركم ونؤكد علیكم المبادرة لنصرته و اإلسراع 

 واسلكوا المسلك الذي یجمل ،وال تصرخوا ألقوال العدات الضالل .. التي یكون بها 
ور على ما  حتى تتم هذه األم، و اعلموا أن یدنا ویدكم واحدة ،ذكره في كل األحوال 

  . ى یراد بحول اهللا تعالـ
فإن كان أصابكم ما غیر خاطركم من قبل الملك المذكور أو غیر خاطره من قبلكم 

 و إذا ،ّذلك حتى تعود المودة على أكمل ما تقر به العیون فنحن نضمن لكم زوال 
  . ًصدر منكم في حقه ما یشكر فإن الملك المكرم یعینكم أیضا أنتم متى احتجتم إلیه 

ن شاء اهللا إ ،  وشكرنا موالى وعنایتنا متكاملة،وال تزال صحبتنا لكم مؤكدة متصلة 
 واهللا ، في كل خیر إرادتكم  ویسهل، ونفعل في حقكم ما ییسر مصلحتكم ،تعالى 

ًسبحانه یسنى سعادتكم والسالم یوافیكم كثیرا أثیرا  ً.  
.وكتب في الموفى عشرین لشهر رجب الفرد المبارك عام أحد وثمانین وستمائة 

 
  



 ٢٧٤

  ٣ملحق رقم 
                                                            ١ظهري صداقة وحتالف بني املغرب وقشتالة و فرنسا  

   هـ٦٨١ رجب  ٢٠                                                                                        
  ...حبه وسلم تسليماً  صلى ا على سيدنا حممد و على آله  وص،بسم ا الرمحن الرحيم 

 أیده اهللا بنصره و أمده ظهیر كریم أمر به عبد اهللا یعقوب بن عبد الحقهذا         
 للملك األج األعز األسنى األرفع األمجد الموقر المبرور ،بمعونته و عضده ویسره 
 ولیون وطلیطلة و غلیسة و اشبیلیة و قرطبة و مرسیه دون ألفنش ملك قشتالة

 وتمكین الصنع الذي تفیده ، سنى اهللا تیسیر السعادة ،ب و ما إلى ذلك وجیان والغر
 و وفى الصحبة التي ال تزال ثابتة ،عقد له به عهود الصداقة المكینة  ،أحسن إفادة 

 الملك المكرم  كما التزم ،  و التزم له أن یحب من أحبه ویعادي من عاداه،متینة 
 ، و أمضى له بحسب هذا الربط الجمیل ،من ذلك ما أحكم رسمه بالثبات و وفاه 

 دونوالمقصد الجلیل جمیع ما یربطه مع الملك المكرم الموقر المبرور األفضل 
 عنه وعن الملك دون الفنش المذكور من ،سنى اهللا سعادته فیلیب ملك إفرانسیه 

 إمضاء ثابت ، ویحسن في الوجود وقعها و وضعها ،المصالح التي یعم نفعها 
  وجعل له أید اهللا مقامه أن كل ما، ما دامت الدهور من االنصرام ،ًمنا األحكام مؤ

 وكمل إمضاءه وتممه ،یبرمه في مصلحته ومصلحة دون ألفنش المذكور فهو أبرمه 
 فهو ،ً وقصدا قصد به الخیر في هذه األمور ،ً عمال بالواجب الذي للملك المذكور ،

فرانسیة أسعده اهللا  والملك المكرم ملك إ،وكرم آثاره  ،الملك الذي عرفت جاللة قدره 
یجب أن تحفظ رسومه وتؤكد أحكامه  بینه وبینه من الصداقة والنسب و المودة ما

فمن وقف .  ولبا یتأول فیه أمر ما دامت األیام ،یعقده معه ال یعتریه انخرام  فكل ما
رين لشهر رجب وكتب يف املوفى عش . وال یتعدى جمیل مقصوده ،علیه فلیقف عند حدوده 

  الفرد املبارك عام أحد و مثانني وستمائة
 

  

                                                
  . ١٥٩  ص ،٢جالغرب اإلسالمي ،: ؛ أحمد عزاوي اعتمدنا على نصه من .  باألرشیف الفرنسي األصل - ١



 ٢٧٥

  ٤ملحق رقم 
   ١م١٢٧٤/هـ٦٧٣سنة  ملك اراغون نص التحالف بني السلطان يعقوب و خاميي األول 

عقد بربشلونة حيث .. م وحتالف بني ملك املغرب وفاس وبني دون خاميي االول ملك أراغون لعقد س
  هـ٦٧٣ مجادى األول ٧/ م ١٢٧٤ألمري بنفسه للمفاوضة تارخيه أتى ا

أبو یوسف یعقوب األول أمیر المؤمنین سید المغرب وفاس نحن . ًلیكن معلوما لدى الجمیع 
دون خایمي ًیلیها وسید بني مرین نعقد صلحا وصداقة دائمین معكم أیها النبیل   وماوسجلماسة

 وبعد ،نتم معنا  وسید مونبولیي نحن معكم و أرشلونةملك أراغون ومیورقة وبلنسیة كوندي ب
استرجاع  وبموجب هذا تساعدنا على ، بین أبنائنا و أبناكم السلم والصداقةذلك سیستمر هذا 

 وخمسمائة ، بعشر مراكب مسلحة وعشر سفن مراكب أخرى إلى أن یصل العدد خمسین سبتة
) دینار ( لیكم بمائة ألف بیزنطة سبتیة  ونحن نعاهدكم على أن نبعث إ،مابین فرسان ونبالء 

ذا قضى الفرسان أكثر ٕاو. عداد سفر الفرسان والنبالء هذا  األسطول ومائة ألف بیزنطة إلتلیق ب
ً و إذا قضوا عاما بأكمله ،من سنة لفتح سبتة سنعطیكم ما تستحقون بحسب عدة الالزمة له 

ل سبتة سندفع لكم مائة ألف أخرى في كل  وبعد احتال، كما هو معلوم ،دفعنا مائة ألف بیزنطة 
 ولمن جاء معه ،ًجیادا له  ً و نعطي لرئیس الفرسان الذین سترسلونهم مائة بیزنطة یومیا و،عام 

ً وللرئیس ما یحتاج من الدواب إن كان لزاما علیه ، ولكل فارس حمل  كان علیه أن یسیر معنا ،
 اإلعانة  نعاهدكم بشریعة اهللا  وشریعتنا بحسن وكل هذه األشیاء أعني الصداقة و. أن یصحبنا 

  ..خالص على أن نراعیها ونعمل بها ٕانیة و
 ونحن خایمي األول بفضل اهللا ملك أراغون ومیورقة وبلنسیة كوندي برشلونة وسید مونبلیي 
نعاهد أبا یوسف یعقوب األول أمیر المؤمنین صاحب المغرب وفاس وسجلماسة وملحقاتها وسید 

ّ باألیمان الذي من اهللا به علینا نعدكم بالخمسمائة فارس ونبیل والعشرة مراكب إلى أن بني مرین
  .... ومع هذا سنوافیكم بوثیقتنا مختومة ،یصل تعدادها الخمسین 

 
  

  
  ٥ ملحق رقم
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 ٢٧٦

  رسالة من السلطان يوسف بن يعقوب إىل ملك أراغون خاميي الثاني         
   ١القضايا السياسية بني الطرفني       حول بعض     

  هـ٧٠٣ شعبان   ١٥                                                                   
  ....بسم ا الرمحن الرحيم وصلى ا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً 

 و ،ین یعقوب بن عبد الحق أید اهللا أمره من عبداهللا یوسف أمیر المسلمین ابن أمیر المسلم
 المكرم المشهور ، إلى السلطان األجل األسنى الشهیر األنبل األحفل األوفى ،أعز نصره 

  .  ....األنهض األنجد دون جاقم سلطان أراغون وما إلیها من البالد و األنظار
بیه المصطفى وعلى آله ا بعد حمد اهللا تعالى والصالة التامة على سیدنا محمد نّأم        

 وصلة الدعاء لهذه اإلیالة العلیة المرینیة ،وصحبه الكرام  أعالم اإلسالم وأئمة الرشد والهدى 
  .المؤیدة بدوام النصر األعز والفتح األسنى 

فإنا كتباه إلیكم من حضرتنا السعیدة بتلمسان الجدیدة مهدها اهللا وال ناشىء بفضل اهللا إال توالي 
  . واهللا یصل ذلكم ویجري فیه على أجم العوائد یمنه ، وقهر كل عدو و معاند ،عد السعد المسا

 فإنا نعرفكم بوصول كتابكم ،ٕوالى هذا جعل اهللا عزمكم فیما یوافق وقرنه باالعتناء المطابق 
 تعرفنا منه ما عندكم من حسن ، أنجده اهللا تعالى وخدیمكم غرسیس لشبیناألثیر صحبة كاتبكم 

 والمحافظة على ما یتسنى به الخیر من اإلئتالف ،مشكور المساعدة والمواصلة المجاملة و
وقد وجد هنا كاتبكم ....  وعندنا لكم أضعاف ذلكم فثقوا به وابتهجوا بسببه ،بمشكور المحاولة 

 ، ووقع الكالم بمحضرهما فیما یصلح األحوال ، حظه اهللا ،رسل صاحب غرناطة  ،المذكور 
 وكان االتفاق على أن تكون الهدنة بینكم حتى یعود ،ر الدائم االتصال ویسني للجمیع الخی

 األمور على أوثق أساس ویتسنى ،من قبلكم كاتبكم ویقع اجتماعه هنا بمن یصل من غرناطة 
  .الخیر دون شك والتباس 

 وعرفونا بما صدر ، أعزه اهللا ، الذین هنالكم في بالدكم) أرسال بني مرین ( و وصل إلینا 
 الفعال إذا حلوا ویبادر لما ، ومثل النصارى ،كم لهم من الخیر الذي یناسب منصبكم الكبیر من

 ووقع الكالم مع ،  وشكرنا لكم على ذلكم متصل  وثناؤنا ال ینفصل،یكمل له جمیع مراده 
 وعیالهم بما ینتهي إلیكم واهللا ، و أمرنا رسل صاحب غرناطة ،علیكم ...كاتبكم في مسائلهم بما 

  . نجد آراءكم بمنه ی
                           وكتب ي اخلامس عشر لشهر شعبان عام ثالثة وسبعمائة
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 ٢٧٧

  ٦                                                 ملحق رقم 
  ١وثيقة صلح وهدنة بني املغرب وغرناطة من جهة و أراغون من جهة ثانية 

  هـ٧٤٥ شعبان ١٦                                                                                    
 ابن أمیر ، أننا األمیر عبد اهللا یوسف ،لیعلم من یقف على هذا الكتاب ویسمعه 

المسلمین أبي الولید اسماعیل بن فرج بن نصر سلطان غرناطة و مالقة والمریة  
  .وواي آش وما إلیها 

خلص دون جل المرفع األوفى المبرور األلح بیننا وبین السلطان األلما انعقد الص
بطره سلطان أراغون وبلنسیة وقرصغة ومیورقة وسردانیة وقمط برجلونة أسعده اهللا 

شهر األوحد أمیر  أبینا السلطان الجلیل المعظم األ طلبنا من محل،بطاعته ورضاه 
نعم باإلذن لنا في عقد صلح معه یده اهللا أن یلمسلمین أبي الحسن سلطان العدوة أا

 على ما جرت به عوائد صلح مع تلك المملكة و أعطانا مقدرة لعقد ذلك ،على بالده 
 على ، فاقتضى نظرنا أن وجهنا إلى السلطان دون بطره برسم عقد الصلح معه ،

 القائد األجل األعز األرفع األمجد ،بالد السلطان أبي الحسن بالعدوة و األندلس 
با الحسن  أ، المبرور األخلص ،الحظي لدینا  األفضل خاصتنا ،ن األصیل الحسی

 ً و أمرنا له بهذا المكتوب ظهیرا على أن ما،ابن كماشة وصل اهللا عزته ورفعته 
یعقده في ذلك فنحن نمضیه ونلتزم حكمه ونلزمه من أذن لنا فیه بما عندنا من ذلك 

 أمرنا ،ًثابتا و ال یلحق فیه شك  وألن یكون هذا ،من قبل السلطان أبي الحسن 
  .مضاء حكمه ً شاهدا علینا بإ،عنا  وجعلنا علیه خط یدنا وطاب،بكتب هذا المكتوب 
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 ٢٧٨

  ٧ملحق رقم 
يها ملك  عنان اقرتاح زوجة ملك أراغون عقد سالم مع أخأبيقبول السلطان 

  ١صقلية
  

  ..بسم ا الرمحن الرحيم وصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
. .ّلمجاهد في سبیل رب العالمین میر المؤمنین اهللا فارس أمن عبداهللا المتوكل على ا

 أكرمها اهللا تعالى بتقواه و هیأ لها الملحوظة لینوریة المؤثرة المرعیة ظإلى الح
  .رضاه أسباب 

فكتبناه إلیكم من حضرتنا العلیة بالمدینة البیضاء یمنها ...... ا بعد حمد اهللا ّأم    
اهللا تعالى وصنع اهللا تعالى جمیل و إنعامه عز وجل بكل خیر كفیل وهللا الحمد كثیرا 

.  
 وقد شكرنا ،و إلى هذا فقد وصل كتابكم فوقفنا علیه وعلمنا مضمنه وما لدیه 

بین ا ما عندكم من السرور بالمصالحة التي وقعت بیننا و واستحسن،قصدكم 
نعقد طلبتموه من أن   وما،كرمه اهللا تعالى بتقواه السلطان المكرم صاحب أراغون أ

نعمنا  فقد أسعفناكم بمطلبكم في ذلك و أ، الصلح ألخیكم فلذریج صاحب صقلیة
یتحدث فیه بحضرتنا ٕ وان أردتم تمامه فتبعثون من ثقاتكم من یعقد ذلك و،علیكم به 

 والسالم ، وهو سبحانه یكرمكم بتقواه ویهیىء لكم أسباب رضاه ،إن شاء اهللا تعالى 
  . یراجع سالمكم 

  عرف ا تعاىل خريه . وكتب يف الثالث من صفر املبارك عام تسعة ومخسني وسبعمائة 
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  ٨ملحق رقم 
   احلسن و جاك الثانياتفاقية سالم وجتارة بني السلطان أبو

  هـ٧٣٩شوال ٥ .                             ١ حاكم جزيرة ميورقة
  

دنا حممد وعلى آله وصحبه بسم اعلى سي الرمحن الرحيم وصلى ا  ..  
عقده ... یعلم من وقف على هذا الكتاب العزیز أو سمع به أنه كتاب مهادنة ومسامحة ومعاهدة 

أبي  أمیر المسمین بنعمة اهللا أبي الحسن علي ابن أمیر المسلمین  السلطانبحضرة موالنا
.. سعید ابن موالنا أمیر المسلمین أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق أعلى اهللا أمره كما رفع قدره

 ... صاحب طلیرة... األربونة ... نملریق ... وعن أمره و إذنه في ذلك أمر الزعماء المذكورین 
 األكرم األصدق دون جاقمه بنعمة اهللا سلطان میورقة وقمط روشلیون أرسال السلطان األسنى

ًعنه بحكم كتابه وعقد تفویضه إلیهم المطبوعین بطابعه المعلوم عقدا أمضاه ومونبلیي النائبون 
السلطان أبو الحسن المذكور والتزمه كما التزمه األرسال المذكورین عن سلطانهم دون جاقمه 

في حكمه لمدة من عشر  حد من السلطانین المذكورین ورعیته وجمیع ماالمذكور على بالد كل وا
  : وهي ،ًسنین شمسیة أولها شهر مایه القریب مجیئا لتاریخ هذا الكتاب وعلى شروط تذكر 

أن یتردد المسافرون من كل واحدة من الجهتین إلى األخرى محمولین على األمان في نفوسهم و 
ًهم برا وبحرا في المراسي وغیرها أموالهم و أجفانهم وجمیع أحوال  فال یعرض أحد من كلتا ،ًّ
 وأي جفن تكسر أو رمت به الریح ، وال یؤذیهم في ورد وال صدر ،الجهتین ألهل األخرى بضرر 

 وما ،أو البحر من أجفان الفریقین من ساحل من سواحل الجهتین فاألمان شامل للجفن وعمرته 
  . والعدد یدفع ذلك لمستحقه وال تمنع من مستوجبه احتوى علیه من األموال والتجارات

ًوعلى أال یحمل النصارى المذكورون في بالد المسلمین المذكورة زرعا وال سالحا وال خیال وال  ً ً
ًجلدا مملوحا وال مدبوغا من البقري والمعزي  ً  وما عدا ذلك من التجارات فهم لهم مباح على ما ،ً

وفة والمالزم المألوفة بجمیع بالد موالنا السلطان أبي الحسن جرت به العادة من المغارم المعر
 وال یكلفون غیر ما ، وكل ما یجلبونه فال یزاد علیهم فیه زائد ،على سالف الزمن .. المعتادة لهم 

ولیمنع القراصلة من الجهتین من التعرض لما یعود على هذا ......... استقرت علیه العوائد 
لى حكمه بالرفض من أسیاد المراسي أو ترویع المسافرین أو غیر ذلك العقد بالنقض أو ینكر ع

تلفه   أً ومن فعل شیئا من ذلك فلسلطانه یشتد علیه في غرم ما ،من وجوه اإلفساد و اإلضرار 
ًورد ما أخذه ویعاقبه في نفسه بما یحسم علته ویجعل عقابه ردعا لغیره  . ً ودفعا لفساده وضیره ،ّ

                                                
١ -       Latrie : Traites de paix et de commerce , p ١٩٥ – ١٩٢ .                                    

   .  ١٩٥ص  . ٧ جسي  ،التاریخ الدبلوما:   التازي .  اعتمدنا نسخة  
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 ولیعلن بهذا الصلح ،احل في الجانبین بالتأكید في هذا األمر والحمایة لهذا العقد ولیقدم لوالة السو
ً اإلعالن التام حتى یكون هذا العقد محفوظا والعهد مضبوطا بحول اهللا تعالى ،في الجهتین  ً.  

  ...... وعلى صحة هذا العقد كتب موالنا السلطان أبو احلسن عالمته 
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  ٩ ملحق رقم
        أوربال  التجارية  املوقعة بني دولة بني مرين و دو السياسية واملعاهدات

  
السلطان المریني   الدولة المتعاھدة 

  الموقع
  مدة المعاھدة  تاریخ المعاھدة 

السلطان یعقوب بن   أراغون 
  عبد الحق المریني

  غیر محددة  م١٢٧٢/ھـ٦٧١

  غیر محددة  م١٢٧٤/ھـ٦٧٣  لطان یعقوبالس  أراغون 
  

  غیر محددة  م١٢٨٥/ھـ٦٨٥  السلطان یعقوب  قشتالة 
  

  غیر محددة  م١٣٠٩/ھـ٧٠٩  السلطان أبو الربیع  أراغون
  

  لمدة أربع سنوات  م١٢٣٤/ھـ٧٣٤  السلطان أبو الحسن   قشتالة
  

  لمدة أربع سنوات  م١٢٣٤/ھـ٧٣٤  السلطان أبو الحسن  أراغون
  

بتلمسان لمدةعشر   م١٣٣٩/ھـ٧٣٩   أبو الحسنالسلطان  میورقة
  سنوات

  لمدة عشر سنوات  م١٣٤٥/ھـ٧٤٤  السلطان أبو الحسن  أراغون
  

  غیر محددة  ھـ٧٥٧حوالي   السلطان أبو عنان  جنوة
  

  لمدة عشر سنوات  م١٣٥٧/ھـ٧٥٧  السلطان أبو عنان  أراغون
  

  لمدة عشر سنوات  م١٣٥٨/ھـ٧٥٩  السلطان أبو عنان  بیزة
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   ١٠ملحق رقم 
رسالة من السلطان حممد الرابع النصري إىل السلطان أبي احلسن املريني حول 

 و التفويض املريني بعقده نيابة عن ،مفاوضات غرناطة مع قشتالة لعقد الصلح 
   .١  الدولة املرينية

  
 األیام وجوه به رقتأش الذي والمجد األحكام الثابت والفضل األعالم المنصور الملك لدى المقام

 األب محل مقام اإلسالم كلمة به تعلو الذي والعز والمقام الركن بین أخباره تتدارس الذي والفخر
 ومجد األنوار باهر وسعد الذمار منیع ملك في اهللا أبقاه الكذا السلطان واإلعظام اإلكبار الواجب

 واإلظهار اهللا لدین باإلعالء یلكف ،واآلثار المآثر كریم األنصار عزیز وسلطان المقدار رفیع
 مضمره ظاهره على أربى الذي فضله على المثني ومكبره سلطانه ومجل وموقره مقامه معظم

 الداعي ویصدره ویورده ویؤخره یقدمه ما كل في العلیة بأبوته المعتد أثره كرم الذي لمجده الشاكر
 یخص عمیم طیب كریم سالم فالن عسكره حام مظهره سام سعد في ، بقائه بطول تعالى اهللا إلى

   وبركاته اهللا ورحمة األعلى مقامكم
 لمكارم العلیة بدولتكم وأحیا مشهورا وفخرا منصورا ملكا أوالكم الذي اهللا حمد بعد اّأم       

 بشیرا اختاره الذي اهللا رسول محمد وموالنا سیدنا على والسالم والصالة منشورا ذكرا األخالق
 الذین وصحبه آله عن والرضى ظهیرا له األعلى المأل وجعل صدورا ایتهبهد وشرح ، ونذیرا

 موفورا وأجرا مسطورا فضال الحالین في فنالوا ، وفاته بعد أمته في وخلفوه حیاته في ظاهروه
 یمأل وسعد ، محبورا ًمحبوا اإلسالم به یزال ال بنصر تعالى اهللا أسماه األعلى لمقامكم والدعاء
 من..  والزیادة بالحسنى آالئه من وحباكم السعادة عوائد لكم اهللا كتب فكتبته رانو البسیطة أرجاء
 سلطانه تعالى اهللا أید مقامكم ببركته ثم سبحانه اهللا بفضل ولیس تعالى اهللا حرسها غرناطة حمراء

   فضله إال فضل فال أهله هو كما كثیرا هللا والحمد  ، األشمل والیسر األكمل الخیر إال
 توالي على المجدد المردد والثناء واإلكبار لمقامكم اإلعظام من أمركم معظم عند ذيال وأما 

 ذكرها سار التي المكارم من لكم بما والعلم والنهار اللیل آناء سوره تتلى الذي والشكر األعصار
 واالستناد واإلسرار اإلعالن في العلي بسلطانكم واالعتداد السیار المثل من أشهر ، األقطار في

 ملحوظا محفوظا تعالى اهللا بحمد یزال ال فذلك ، واألخبار واألفعال األقوال في الكریم جنابكم لىإ
 سلطانكم تعالى اهللا أید هذا ٕوالى ، وطوله بفضله ذلك على العون ولي واهللا االستبصار بعین
 عقد في یتحدث من دس قشتالة ملك ّأن اهللا أسماه مقامكم مطالعة تقدمت فقد أوطانكم ومهد
 لیس ذلك أن أوال وقدرنا األعاد جهة من مكابدته عنها به ویرتفع البالد على بالهدنة یعود صلح

                                                
  . ٤٦١ – ٤٥٨ص  ، ٥، جنفح الطیب : ّ المقري - ١
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 قصدا المضمار ذلك في معه جرینا ولكن یخفیه ما غیر به یبدي وأنه فیه الحال ظاهر على
 وكان للسلم جنح قد أنه منه ظهر الحكم هذا في الحدیث دار فلما  ،األخبار على للتشوف

 الصلح أمر في معه وأخذ فاستحضره ، أشغاله لبعض إشبیلیة ورد قد االتفاق بحكم نقروز ناخدیم
 أراد إن بأنه إلیه فأعید وقصده مذهبه ویعلم عنده ما لیستفهم معظمكم إلى وأعاده أحواله وشرح

 وال القضیة تلك شروط على زیادة غیر من النصریة الدار هذه مع والده صلح على المصالحة
 على عقده یكون نأو ، النصرانیة ید من أخلصت التي المعاقل من معقل السترجاع یعرض
 السلطان والدنا محل مطالعة من بد فال  ، األندلسیة البالد من وغیرهما ورندة الخضراء الجزیرة

 الجمیل نظره بحسب نعمل وحینئذ ، یراه ما واستطالع اهللا أیده سعید أبي المسلمین أمیر
 ما بقدر الدهر من ألمد هدنة معه فلیعقد األمر لهذا انقاد إن أنه في نقروز على وأكد ، ومقتضاه

 تاریخ یوم عاد أن إال هو فما  ، مقامكم نظر فیها ویستطلع ٕواعالمكم الحال بهذه لتعریفكم یتسع
 وأعطى علیه شرط ما حسب على إلیه وانقاد الصلح إلى أجاب وقد ، قشتالة ملك بكتاب هذا

 الفقیه الشیخ وصول ذلك وافق و  ، لدیه ما ویعلم مقامكم فیها لیعرف فبریر شهر مدة مهادنة
 القصد هذا في معه فأخذ اهللا أسماه الكریم بابكم من اهللا أعزه حبشیة ابن عبداهللا أبي األجل

 في لمعظمكم أذنتم قد أنكم فذكر ، الرد أو اإلمضاء من ذلك في مقامكم من لدیه عما واستفهم
 مذهبكم عرف فلما ، اإلسالم ألهل المصلحة فیها ظهر إذ األحكام من یراه ما على السلم عقد

 ما على ، الصلح حال معه یخلص من النصارى ملك إلى یوجه أن رأى الناجح وقصدكم الصالح
 یدي بین الحدیث من دار بما تعریفكم وقدم ، بالنجح المسلمین على تعالى اهللا شاء إن یعود
 حاجة مقامكم على یخفى وال ، تعالى اهللا أعزه عبداهللا أبي الفقیه صحبة قامكمم على الوافد جوابه
 هذه في بها حل وما الحرب جهد من لقیته مما رمقها بها یستدرك هدنة إلى الوقت في البالد هذه

 عاقبة اهللا ٕوالى الظهور بادي الحال هذه في اهللا بحمد فالصالح ، والجدب القحط من السنین
  .. األمور

 كان وما ٕواعالمكم مطالعتكم إلى المبادرة إال فلیس بعد یتزید وما مقامكم معظم لدى تزید ما ذاه 
 به یأتیكم حتى الصلح خبر النتظار إال األیام هذه في حبشیة ابن اهللا عبد أبي الفقیه إمساك

 العظمى حضرتكم إلى والقدوم األسمى بابكم إلى الرجوع في أخذ قد هو وها ، الشرح مستوفى
  ... والسالم ومقصودكم أملكم ویبلغكم وجودكم ویحرس سعودكم یصل واهللا
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   ١١ملحق رقم 
  

   احلسن املريني للسلطان يوسف األول يإخبار بتفويض السلطان أب
هـ٧٤٥.. بشأن عقد صلح مع مملكة أراغون  

  

  ..  صحبه وسلم تسليما  صلى ا على سيدنا و موالنا حممد و على آله و،بسم ا الرمحن الرحيم 
ـــي أمیـــر المـــسلمین یعلـــم مـــن یقـــف علـــى        ــا عبـــداهللا عل ســـلطان .. . هـــذا المكتـــوب الكـــریم أنـ

ّلما وصلنا كتاب محل ولـدنا الـسلطان األسـنى ... مراكش و فاس و سجلماسة و درعة و تلمسان 
له المكـرم علـي المرفع أبـي الحجـاج صـاحب غرناطـة و مـا إلیهـا مـن الـبالد األندلـسیة صـحبة رسـو

بــن كماشــة یطلــب منــا إمــضاء مــا عقــده مــن الــصلح علــى یــد رســوله علــي المــذكور مــع الــسلطان 
ـــى بـــالد الـــسلطانین  ــه مـــن الـــبالد و الجـــزر عل المكـــرم األثیـــر دون بطـــره ســـلطان أرغـــون و مـــا إلیـ

عقـد وقفنا على مضمن العقد المـذكور فأنعمنـا بإمـضاء الـصلح المـسمى المن.. المذكورین و بالدنا 
على بالدنا الشرقیة و الغربیة و على بالد السلطانین المذكورین حـسبما طلبـه الـسلطان دون بطـره 

ًأمــضاء تامــا عامــا شــامال فــي البــر و البحــر إلــى مــدة العــشرة األعــوام المــذكورة فیــه ال یــنقص ...  ً ً ً
سریحه مـن الجـانبین علـى مـا اسـتقرت بـه و وعلـى اسـتثناء مـا اسـتثني تـ ،رسمه و ال ینـسخ حكمـه 

   ... استمرت علیه العادة في ذلك ببالدنا
 أمرنا بكتب هذا العهد املبارك به يف يوةم اجلمعة اخلامسش عشر لشهر صفر املبارك من عام ستة و أربعني و سبع و 

   . مائة هلجرة نبينا صلى ا عليه و سلم  
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   )١٢( ملحق رقم 
  ١ه ٧٤٦خرب بعقد صلح نصري أرغوني و قبول املرينيني االشرتاك فيه سنة 

  
األمیــر عبــداهللا یوســف ابــن أمیــر ..... غــون ون بطــره ملــك أرد ،الــسلطان األجــل المكــرم المرفــع 

 مـا المسلمین أبي الولید اسماعیل بن فرج بن نصر سلطان غرناطة و مالقة و ألمریة و ودیـاش و
  . إلیها و أمیر المسلمین 

  ... بعد اّأم
ّو إلى هذا فموجبه إلیكم هـو أن رسـولنا إلـیكم  .. ،فإن كتبناه إلیكم من حمراء غرناطة حرسها اهللا 

القائد الحسن بن كماشة أعزه اهللا و صلنا بكتابكم الموثر جواب كتابنا في شأن عقـد الـصلح معكـم 
   و قــد و قفنـا علـى جمیـع مـا ذكــرتم ،أبـا الحـسن أیـده اهللا علـى بـالد محـل أبینـا الــسلطان المعظـم 

على العقد الذي وجهتم بأنكم قد عقدتم الصلح على الجانبین على الشروط التي تضمنها المكتـوب 
ّ و لما وصل بكتـابكم عزمنـا علـى توجهـه علـى العـدوة برسـم خـالص ، و شكرنا قصدكم في ذلك ،

فقـد ... ي الحسن بإمضاء ما عقدتم معه و انبـرام أحكامـه  و أخذ أمر السلطان المعظم أب،الحال 
 و هـو ، و وصـل مكتـوب منـه فـي ذلـك لخـالص الـصلح ،وصل جوابه السلطان أنه أمـضى ذلـك 

  ...... .... و قد انعقد الصلح من الجانبین و استقامت األحوال ،یصلكم صحبة كتابنا 
ــعدكم بتقــــواه و ویعــــزكم بطاعــــة اهللا و رضــــاه  و الــــسالم یراجــــع ،ّ بمنــــه و كرمــــه ، و اهللا یــــصل ســ

ًسالمكم كثیرا أثیرا  ً.  
و كتب في الرابع من شهر ربیع األول المبارك عام ستة و أربعین و سبعمائة  عرف اهللا بركته و 

  .خیره بفضله و حوله 
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 ٢٨٦

   ١٣ملحق رقم 
 تتضمن شرح ،سلطان املريني أبي عنان رسالة من السلطان حممد اخلامس إىل ال

 و تقديم معلومات  عن قضية مترد األمري ،األحوال السياسية باجلزيرة األندلسية 
  ١ مع متنيات باملدد املريني لغرناطة  ،أبي الفضل أخ  السلطان أبي عنان 

 یقینه بهافهذ الحجج ولقن وتأمینه تنبیهه اهللا سبیل ففي ودینه فضله اشتهر الذي المقام     
 مقام ویعینه البر عمل على ینجده واهللا معینه الفیاض جوده وأنهل  ، وتلقینه المالكي تهذیب
 باإلرشاد وتكفل طویته جهاده سبیل في وخلصت نیته اهللا معاملة في صدقت الذي والدنا محل

 الكذا طانالسل أمنیته العلیا هي اهللا كلمة تكون أن إلى وتمخضت وهدیته الواضح هدیه واإلمداد
 ببرود وتردى ، صواهله العز بألحان تترنم اهللا أبقاه  ، الكذا السلطان ابن الكذا السلطان ابن

 عند العهد كمال بحسامه ویحث مجاهله وتعمر اإلسالم معالم یالتهإب وترفع مناهله واألمان الیمن
 إلى الداعي ٕاعظامهو األبوي محله إجالل على المثابر مقامه معظم وكواهله الكفر عوارف تمامه

 یوسف الحجاج أبي المسلمین أمیر بن محمد اهللا عبد  ..األمیر أیامه وسعادة بنائه صلة في اهللا
 یخص عمیم بر طیب كریم سالم نصر بن فرج بن إسماعیل الولید أبي المسلمین أمیر بن

   ....وبركاته اهللا ورحمة الفضلى وأبوتكم األعلى مقامكم
 على الصالحة األعمال وأقام ومیزانا قسطاسا للمجازاة نصب الذي اهللا حمد بعد اّأم        

 منه تفضال الوالیة أولى عباده من شاء من والعنایة بالسعادة واختص عنوانا والقبول الرضا
 على األیدي اتصال في العباد وعرف لسانا بالشكر وأطلق یدا منهم بالخیر فأطلق ، وامتنانا
 على والصالة ورضوانا لدنه من مغفرة تقتضي فیه المودة وجعل اوأمان یمنا الحق دینه نصر
 ، لدیه أزلیة مسابقة وأكرمهم ومكانا مكانة وأعظمهم شأنا األنبیاء أرفع رسوله محمد وموالنا سیدنا
 كتابكم علینا ورد وقد ... الحنیفیة ملته من رفعوا الذین وأصحابه آله عن والرضا زمانا تأخر ٕوان

 آیة الفضل في منه أحكمت ، عنایة وعنوانه نصح وطیه هدایة وباطنه ةهدی ظاهره الذي
 العنایة معاني مظهرا الوداد أصیل بتأصیل الكفیلة باأللطاف ًمصحبا ، رایة للعز منه ونشرت

 ، الجهاد معالم بالصهیل محیى القیاد سلس كل من الجیاد غرر البیضاء غرته تنبو البالد بهذه
 المجد من تفنن عجیبة معاني تبدى فضل وصحفته كتائبه األعداء إلى قاد كتاب من له فیا

 ورب بالعتبى العتب وحرج غروب ذات غیر النصح شمس وأطلع ضروب في الغر والحسب
 نهارا االعتداد أفق في وأطلعنا استظهارا الحفل في به فصدعنا ، وأربى فأناف االحتیاط صنیعة
 في فزدنا مقاصده وتأملنا أزهارا بالغته ریاض من شقناوانت ، وجهارا سرا بالشكر أغراضه وقابلنا

                                                
  ٥ ص  ،٢و نجعة المنتاب ، ج ریحانة الكتاب :  الرسالة من إنشاء الوزیر لسان الدین ابن الخطیب في كتابھ - ١

    – ٨ .   



 ٢٨٧

 من یأنف ًأبا لنا اهللا أتاح الذي هللا الحمد وقلنا قصارا أطلنا ٕوان الثنا ألسن ورأینا استبصارا التشیع
 ظن فإن ، الجسیمة بالفضائل ویبدأ الكریمة الخالل إلى ویرشد العظیمة عند ویصرخ الهضمیة

 لدیه ما استطالع إلى تشوفنا ٕوان ، العتاب في أبوته تلطفت علیه امصالحن عرض عن الغفلة بنا
 الیوم الثنا ونصل االستطاعة بحسب الشكر في نجهد فنحن الكتاب وهدى الكتیبة بإهداء تحفى
 عندنا ما ویتبین ، واإلضاعة الغفلة دعوى یردد الذي العذر أوجه ونجلو بالساعة والساعة بالیوم

 وخالف الشتات وعموم والمجاعة الفتنة من رىاالنص من نال یماف قررها التي الفصول في
 البین ذات شتات من أمرهم إلیه آل بما الكتب أغفله مما العتب فیه ترتب ما فأما ، الجماعة
 شیئا نختزل ولم غره على بعثناه إال نبأ بنا یتصل لم أننا اهللا فیعلم والعین لألثر المتلفة والمسغبة

 كان ومن ملكهم إخوة ًأن وسلطانهم رىاالنص أمر في عندنا صح والذي .... مره وال حلو من
 منه خطبوا ٕوانما ، بهلك بهجته على سعوا وال ملك طلب في ًیوما ینازعوه لم رأیهم مثل على

 إلى الرجوع له شهدوا فیهم ظنه ساء لما انتزعها أبیهم من نالوها ورتبا بأیدیهم كانت خططا
 إلى بمواضعهم فهم اإلغضاء أود وهانت إعادتها التماس في بالتهمس وذلت ، كانت حیث خدمته

 ید ویلقون حكمه على انقضائها عند مدون محكمة وموادعة مبرمة بمهادنة أعوام أربعة تمام
 خوفه شرید جلیقیة ببالد القند واستقر أمره في المیسر أخوه ودخل ...  ،سلمه إلى إذعانا الرغبة
 إیالته في الحكم على الدخول أو عمالته عن الخروج من الحسب يخطت بین مخیرا ذعره وطرید

 فالذي والماشیة للحرث المهلكة والمسغبة الناشیة والضیقة الفاشیة المجاعة طریق في حالهم وأما
 قاطبة الناس شملت الحاجة وأن متقاربة ذلك في األندلسیة بالبالد األحوال أن فیها عندنا صح

 أزل هو إنما النافرة الحق عن الزائفة الفئة اعتمدت وال الكافرة لبالدا بشدتها تختص لم والسنة
 ظهر احتماله على قوة له كانت فمن والعاصي المطیع جهتي نال وقحط والصیاصي البالد شمل
 مجودة الضر من سلیمة بلغنا فیما الشمالیة وبالدهم أمره افتضح یده ذات قلت ومن صبره

 خبر في استربتم أو أمر تحقیق أردتم ٕواذا ..... مراكب منها حلیةالسا البالد تمد الغر بالسحاب
 ببعض صوریا یتوجه لألقوال میدانا ویكون األحوال صور بنقل یضطلع عینا فعینوا عمرو أو زید

 حتى ، المجاورة إلیها تضطر التي الشكایات في والمحاورة المراوضة إلى تدعو التي األغراض
 أموره موازنة همنا التي العدو حالتي من عندنا ما هذا ..االختبار فهایزی التي األخبار لكم تتبین
 قلیل وأن للمتقین والعاقبة وللمؤمنین ولرسوله هللا العزة بأن العلم مع لكم قررناها  ، شروره وحذر
 ذو والعلیل الكلیة عارضة وقید الجلیة بین شرح هو ٕوانما یسیر اهللا على والعسیر كثیر الحق
 قدس بموالنا اهللا استأثر ما علمنا ولو  ، حلته خبر من خبره عن والرابع علته بأحوال زائدة معرفة

 أن عاقدها لوفاة السلم حكم وارتفاع مراقدها من العزائم انتباه وجب وقد ضریحه وطیب روحه اهللا
 المعرة ورفعنا الكرة الغتنمنا ریحا منه یخمد أو فسیحا زمنا ألخیهم منازعتهم تستمریها قدرة إلخوته

 العادیة بكف قدرتهم وأن ، وافیة غیر القدیم الصلح مدة من بقى بما مادتهم بأن علمنا ولكنا ،



 ٢٨٨

 الیوم ومع  ، األمر ویتقرر القطر لیتمهد بالسلم االستمساك على فحرصنا كافیة غیر بالدهم عن
 بابه وفتح سبابهأ یسر أمرا اهللا سنى ٕواذا ،  معتمد تعالى اهللا بعد منكم ولنا أمد شيء ولكل غد

 الشدائد وتسوغه الهمة منه تنفر فأمر الضریبة بذل من بغیتم ما وأما أثوابه وكتب الخیر وألهم
 وقد ، یومها اهللا شاء إن وللعزة حكمها وللضرورة الموفقة لتسلیمه تدعو ثم الشفقة وتأباه المدلهمة
 المسلمین بین البالد بهذه فیها یقع لم بعیدة وعهود مدیدة وآماد عدیدة سنون انصرمت
 اهللا شاء كما  ،صى تح وعضاضاة تسلم إلیهم وحصون تحكم ضریبة عن إال سلم وعدوهم

 عقدنا إن العظمى أبوتكم إلى واالستناد األحمى بجانبكم اإلرهاب مع إال اجتهاد ینته فلم وتبرم
 أن ورأینا إال مثقل عدد أو منكرة حالة في تشطط وال معقل إسالم هللا والحمد بها یقترن لم بضریبة

 اهللا قدرة من ویشمل ارتفاعها یقع أن تقریر وعلى اإلقلیم هذا بالهدنة وسكنا القدیم حدیثنا فضل قد
 من قررتم ما على بناء النظر قداح أجلنا وفالن فالن رسوالكم لدینا حضر لما فإننا ، دفاعها
 اعتاد فإنه جنده على اهللا یشاء أن ىإل وطأتنا وخفة لعهده بنبذنا العدو سرور نعلم لكنا ... الخبر

 إلى تضطرنا المنقطعة الجزیرة بهذه األحوال إذ وجوبا سلمه التماسنا ورأى مطلوبا یكون أن
 معذرة عن الدهر یتمخض لم ما علمه عن تغیب ال ،  مهادنته إلى وحاجتنا سلمه التماس
  ، حكمه سابق في هللا تمحیص من سبق ما لوال الكریم لسلفكم سلف حسبما عزمه عن تحطه
 األعداد وتتوفر االستعداد یقع أن نرجو ، وتمم وأمضى وأبرم عقد الذي الصلح هذا مدة وفي

 اهللا شاء إن كنتم المقصد بالوفا وكمل األمد منه تقضى فإذا والبالد الثغور وتمهد األجناد وتعرض
 بظهور مقترن سلم أو موفور وعدد منصور حوار من االختیارین وأكرم النظرین أعلى على
 وجالل وعدل وفضل ٕواكمال إغضاء محل ومحلكم إدالل عرض علیكم عرضناه عندنا ما هذا...
 علیكم والسالم مجدكم ویحرس سعدكم یصل سبحانه وهو بال ذي أمر كل على المستعان واهللا

   ..وبركاته اهللا ورحمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨٩

   ٤١  رقم ملحق
لسلطان حممد اخلامس النصري لعقد صلح تفويض السلطان عبد العزيز املريني ل

  .١هـ ٧٦٨سنة مع مملكة أراغون و جتديده مع قشتالة 
   صلى اهللا على سیدنا و موالنا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما ،بسم اهللا الرحمن الرحیم 

ــبغ النعمـــاء و أســــبلها  ـــذي أســ ــا ،الحمـــد هللا ال ــوغ اآلالء و أجزلهـ ــشرعیة ،ّ و سـ ّ و شــــرع األحكـــام الــ
  .. نحمده سبحانه على نعمه التي خولها ،حصلت من مصالح الدنیا و اآلخرة أشملها ف

 و أحكمــت رســمه المــصافاة الخالــصة ، فهــذا كتــاب تفــویض أبرمــت عقــده المــواالة الدینیــة ،و بعـد 
ــة  ــة ،ّالنیـ ــفى طویـ ــر و التقـــوى بــــأوفى مـــصادقة و أصـ ــى البـ ـــة علـ ــا ،  و المعاون ــه موالنــ  فـــوض فیـ

أبو فارس ابن موالنـا الـسلطان الخلیفـة اإلمـام الملـك ...  الملك الهمام ،فة اإلمام  الخلی،السلطان  
إلى السلطان األجل األعز األسنى أبي عبداهللا ابن السلطان أبـي الحجـاج .... العادل أبي الحسن 

 ومن طلب مثل طلبه من ملـوك النـصارى ممـن قـرب مـنهم أو ، عقد الصلح مع سلطان أراغون ،
 فللسلطان األجل أبي عبداهللا المذكور أن ، إن احتیج إلى ذلك ،ید صلح ملك قشتالة  و تجد،بعد 

 ،ُیعقد الصلح مع جمیع من ذكر من السالطین على جمیع بالدنا باالعـدوتین الغربیـة و األندلـسیة 
ً فقـــد فـــوض إلیـــه تفویـــضا عامـــا فـــي ذلـــك ، كمـــا یعقـــده علـــى بـــالده ،حـــاط اهللا جمیعهـــا و حرســـها  ً

ّوصوال إلى كمال الواجب فیه على أتم الوجوه و أكملها  م،الغرض   و على ،ّ و أعمها و أشملها ،ً
ّ و أشــهد بــذلك أعــزه اهللا و هــو بحـــال ، و الــشروط المــستقرة المألوفــة ،العــادة المــستمرة المعروفــة 

  .في الثالث عشر لرجب المبارك من عام ثمانیة و ستین و سبعمائة . كمال اإلشهاد 
  بن یوسف بن یحیى الحسیني ــ شهدمحمد بن حسن 

ـــ شهد    و أحمد بن محمد بن أبي عمرو التمیمي 
ـــ انتهت    أعلم بصحته محمد بن یحیى بن محمد الغاني ـ

 وعلم صحة األصل و ثبوته بإشهاد قاضـي ،        ومن قابل هذه النسخة بأصلها فألفاها سواء 
 قید به شهادته في یوم عیـد الفطـر المبـارك مـن ، أبقى اهللا بركته بذلك ،الجماعة بحضرة غرناطة 

  ....  و على إصالح ثبوته ،ّعرف اهللا تعالى خیره و بركته . عام ثمانیة و ستین و سبعمائة 
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 ٢٩٠

   ١٥ملحق رقم 
ً ردا ، احلسن املريني إىل السلطان اململوكي حممد الناصر من السلطان أبيرسالة 

ًا عن أحوال الدولة املرينية و انتصاراتها ً تتضمن شرحا عام،على رسالة من األخري 
  .١   و طلب التسهيل لقافلة احلج املغربية، يف األندلس وفتح  املغرب األوسط

 ملك العالمین رب سبیل في المجاهد الدین وناصر المسلمین أمیر علي اهللا عبد من       
 العالمین رب سبیل في مجاهدال المسلمین أمیر موالنا ابن سعید أبي ابن العدوتین ومالك البرین
 منح الحق عبد بن یعقوب یوسف أبي الحق دین بإعالء هللا القائم العدوتین وسلطان البرین ملك
  .... أیامه الصفر جحافل وكسر الكفر معاقل لفتح وفسح مقامه التأیید اهللا

 المجاهد ناصرال الملك الحافل الكامل الفاضل العادل الشهیر الكبیر الجلیل السلطان إلى       
 والدین الدنیا ناصر األوقى األرقى األصعد األسعد المنصور المظفر المؤید المثاغر المرابط
  .....والتتار والكرج والفرنج األرمن جیوش هازم الكفار مبید األوطار مفید والمعتدین البغاة وقامع

 المسك ویستعیر سناه باهر الشمس تستمد النسیم متضوع الشمیم أرج عمیم طیب كریم سالم 
  ... وبركاته اهللا ورحمة الوفي ووفاءكم العلي إخاءكم یخص شذاه عاطر

 وأهله اإلسالم وعرف ظاهرین فأصبحوا عدوهم على المؤمنین أید الذي اهللا حمد بعد اّأم         
 لحزب الدعاء وصلة .... والناظرین للسامعین عبرة فیه ما الغریب والصنع العجیب السر من

 له ینفكون ال وسعد قاهرین ألعدائهم معه یزالون ال بفضل ومغاربها األرض مشارق في ماإلسال
    ....الناصرین خیر وهو اهللا عند من إال النصر وما اهللا عند من ونصر ظافرین بآمالهم

 من السربال جدید وسعدا اإلالل حدید وعضدا الظالل مدید مجدا لكم اهللا كتب لكم كتبنا فإنا 
 لكم اهللا وصل هذا ٕوالى ... العجائب تكیف الربانیة والصنائع تعالى اهللا حرسها سانتلم منصورة

  .. مجیدا وحمدا  حمیدا ومجدا سعیدا وجدا جدیدا سعدا
 ورادها فأمرعها البیان جادها روضة منه فاجتلینا النثیر بالمسك المزري األثیر كتابكم وصل فقد

 من الكریم اإلخاء تلقاه عما إنباء أینعها ما وداد راتثم سطوره غصون من واجتنینا فوشعها البنان
 بحضرتكم وأدائه إلفائه وفي تحمل عنا مما الجراح بن محمد اهللا عبد أبي األجل الشیخ قبل

 وبوأها رضوانه تعالى اهللا ألحقها الوالدة موالتنا عزم علیه كان ما وهو وأجمل احسن الكریمة
 النبي ومسجد الحرام بالمسجد والصالة المكرم المعظم قبرال وزیارة المحرم البیت حج من جنانه
 والمشاهد المناسك بتلك النسك وقضاء المغتنم ونعم األقصى للمسجد الرحال شد في وثالثها
 أمر من ورصف الغربي الجانب بهذا ذلك مع وصف وما والمعاهد المنیفة المعالم بتلك والتبرك

 ولصدور مبهج اإلیمان أهل لقلوب نصر من اهللا منحنا وما  ، حربي وكافر أبي مارق لكل قتالنا

                                                
  . ٩٧ – ٨٨ ، ص ٨صبح األعشى ، ج :  نص الرسالة عند القلقشندي -  ١
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 ، القبول محل منه وحل ابتهاج أبهى بذلك له حصل الكریم اإلخاء وأن  ، محرج الصلبان عبدة
 والوارد تلقائنا من الوافد تلقي على العزم فعقد انتهاج انهى القصد سبیل اقتفى من له انتهج الذي
 متى وأنه ورسوله اهللا بیت لىإ رتحالها وتیسیر سبیله تسهیلب أرجائنا من الحج فرض أداء رجاء
 جوده جود من المجودة جهاته من وقربها بالده على تعالى اهللا رحمها الموالة بمقدم الشعور وقع

 الشریفة وجهتها تحمد حتى جنابها والتكریم بالبر ویعتمد ركابها یتلقى من للخروج یقدم بعهاده
 صالح من جل و عز اهللا إلى تقدمه فیما وساهم برها من نوده بما عنا موقا ، ٕوایابها نظره بجمیل
 سلیم بإزائه لدینا وحصل وأحفله بأحفاه البر ومن بأجزله الشكر من الفضل هذا قابلنا وقد أجرها

  ..... إخائه وكریم وده
 یهادى یثاحد وأعذبها عهدا أقربها من فإن األنباء بسار الكتب لمواصلة اإلخاء ذلكم تشوق اّوأم 

 أن وذلك النبیه بالمحل وممالكها تلمسان إقلیم من الحال ابیه قاتل العاق امر من كان ما ویهدى
 اسالفي وبین بینهم یزل ولم الزمان سالف في المملكة هذه على استولوا قد كانوا زیان بني أسالفه

 المنازعة فیدعون زؤامال الموت وتذیقهم الحمام توردهم وقائع األقصى المغرب ملك على المحتوین
 عمنا حصار من كان أن إلى یغدروا أن یصبروا ولم ینكثوا أن یلبثوا لم ثم  ، للموادعة ویعودون
 بهم وتمادى محیاهم وكدر موتهم فأكثر إیاهم تربته اهللا قدس یعقوب أبي المرحوم المقدس
 وحصلت المراسلة بینكما اتصلت وهنالكم ، قلیلین شرذمة غیر كانوا وما سنین تسع الحصار
 خناقهم فنفس ویعمه یشمله ورضوانه تؤمه اهللا رحمة فوته وتم موته حم ثم ، والمواصلة الصداقة

 من طوعه قد اهللا رحمه هو كان عما الحین عنهم بعده القائم وصرف محاقهم اإلبدار إلى وعاد
 الممالك من طمع مألوائله فیه یكن لم ما وملكوا  ، المسالك علیهم فاتسعت وتحین مغراوة بالد
 سالفهماأ مسلك فسلكا المحن غوامر فیها به وعم الفتن أسأرته ممن كانا وعمه الخائن هذا لكن
 والده قتل العاق لهذا الشیطان سول ولما ، بالمفاتنة اإلعالن عن والروغان المهادنة إذاعة في

 أبي المقدس والنام بحضرة إرساله إشخاص على عمال یقدم لم وتالده طارفه على واالستیالء
 النظر فاقتضى ،  طالبا بموادعته وللحكم راغبا السلم في مأواه الجنة وجعل مثواه اهللا قدس سعید

 ضره وضري أمره فقوي ،  مرضه على باطنه كان ٕوان غرضه في موافقته حینئذ المصلحي
 تضییقه همعلی وطال داؤه الموحدین جیرانه بالد إلى وسرى جمره الرماد تحت قد وو شره وشري

 ّأن یدر ولم وطغى فبغى ومنازعته مقاومته عن ووهنهم مدافعته عن ضعفهم واستشعر واعتداؤه
 إلیها األطماع بحبل وجروه المفسدین أفریقیة عرب من جماعة وباطن رغا السماء سقب فوقه من

 انك حتى الغار تونس  أحواز على ویشن الحصار بجایة على یشد سنة عشرین بجایة على وأقام
 وابن اللحیاني كابن وراتیه من غیرهم ومن منهم بمماألة كان ما لصاحبها جیشه هزیمة من

 وزیره إلینا بعث أن ،  تعالى اهللا أعزه یحیى أبا السلطان صاحبها ذلك فأدى عمران وابن الشهید
 إذ افخاطبن دخیال عنه المضرة إذهاب في زكریا ابا ولده أعز علینا وأوفد رسوال النصرة طلب في
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 بینهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنین من طائفتان ٕوان ( تعالى وبقوله مبصرین العاق الخائن هذا ذاك
 الذكرى تنفعه فلم ذكر وحین بطرا إال التذكرة أفادته وال أشرا إال الموعظة زادته فما مذكرین) 

 على أحداهما بغت فإن ( قوله على المرتب تعالى اهللا أمر فیه امتثلنا للیسرى یتیسر فلم وفكر
 األندلس سلطان أیضا إلینا وصل ذلكم أثناء وفي ، وردعه رده وأجمعنا قدعه فأزمعنا ) خرىاأل

 فجهزنا  ، وعداوتهم عداوته على المصر طاغیتهم على جیرانه اهللا عداءأ النصارى على مستغیثا
 والمال والعدة الطعام من كفاهم بما وأمددناهم األبطال من آالف أربعة في الواحد عبد ولدنا معه

 وأیام شهرین بعد واقلع ... الفتح جبل منازلة على یقدم ولم عجال الخضراء إلى سبتة من فأجاز
 ٕواجابته وانقیاده للسلم إنابته سبب ذلك وكان نجا كیف واسأله ، مستقره إلى العود سرعأو مدلجا
 ألفا األربعین على ینیف ما یعطونه وكانوا  ، معتاده من غرناطة أصحاب على له كان ما لترك
 تركها فسمناه إلزام أي مصالحته عقد في أداءها الطاغیة ألزمهم ضریبة العام في الذهب من

 دین بنا اعز الذي هللا والحمد اشتراطها یدع أن السلم من له عقدناه فیما وألزمناه ٕواسقاطها
 وتكمیال لها تتمیما جبلال هذا حصن بتحصین اعتنینا وقد األصنام عبدة رقاب وأذل اإلسالم
 التي المدة هذه في وكنا ، ٕواكلیال تاجا جبینه على یغدو بما وأبراجه أسواره تحصین من وابتدأنا
 من بسجلماسة الممتنع أخانا منازلین واألهوال األهواء هذه فیها وعرت األحوال هذه بها جرت
 على والفالح الصالح یهف ما شره من واإلراحة ضره إزاحة من ومحاولین القبلة بالد بعض

 ومساعدته تلمسان صاحب ومعاضدته العناد إلى ودعایته الفساد في ایتهنلع والجملة التفصیل
  ..... الجمیلة صنائعه من وعجل افتتاحها اهللا فسهل والعدوان البغي على
 ثارةإ من فیه هو ما ترك التلمساني الخائن من وأرغنا الشواغل تلكم من هللا والحمد فرغنا اّولم

 مهدومة جدرانهم غدت حتى الجرارة العقارب بأمثال العقارة .... وأشاح فأعرض واغل الفتن
 أبراجا أبراجهم إزاء تشید الفعلة وظلت مهتومة أبراجهم أفواه في شرفاتهم وثغور مكلومة وجسومهم

 أعمال أعالیها على وللعواسل إعوال اسافلها في وللمعاول أدراجا أسوارهم لتسویر منها وتمهد
 وحجارة أبیة بنفوس وینازلون حمیة یقاتلون ولدد وحدة وعدد وعدة وجلد شدة ذلك مع ولألشقیاء
 أن إلى إقدامهم الزمون ذلك مثل في وهم أقدامهم تزلزل الكنائن وبنات هامهم تشدخ المجانیق
 شواهقال أبراجهم وهدمت خارج من األوجال بهم وأحاطت فارج من لها یجدوا فلم أزمتهم اشتدت

 وتسنمت الصهوة تلك امتطیت حتى كال إال یكن ولم ..... األسوار علیه دارت ما فتملكنا ....
 ید وتمكنت صیاصیهم من وأنزلوا عروة عروة عراها وفصمت العنوة بید وتسلمت الذروة فیها

 ذخرها سبحانه اهللا لنا التي  الفضیلة....... العذاب كلمة علیهم وحقت نواصیهم من القهر
 المغرب بهذا اإلسالم دین عز المنصورة وبجیوشنا سطرها أعمالنا صحائف في التي الحسنةو

 وأمتعنا آالئه شكر تعالى اهللا أوزعنا الصلیب بها ذل المشكور واهللا المشكورة وبسیوفنا الغریب
 من رتمذك لما الدارة واآلالء السارة األنباء هذه الكریم لعلمكم وأنهینا وفضله بمنه نعمائه بتواتر
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 الباغین دابر بقطع تسرون أنكم ولعلمنا الستماعها تشوقكم من وسطرتم الستطالعها تشوفكم
 إیثار الكافرین اهللا أعداء على الكلمة بائتالف اإلخبار وتوثرون الطاغین أدواء بحسم وتستبشرون

 بذكركم فرعوت البشائر نحوكم تشرع زلتم ال الشاكرین دینه إظهار في تعالى اهللا لفعل الحامدین
 وتجمع النواظر الباهرة سیركم أخبار واستجالء الستائر أمركم آثار الجتالء وترفع المنابر

 اهللا شاء إن المفاخر خیر وقول المناقب ثواقب السناء العلیة ومزایاكم العالء السنیة لسجایاكم
  .. وبركاته اهللا ورحمة األوفى إخاءكم یخص األنم األضوع األتم والسالم

 إلى المكاتبات في السلطانیة األبواب عن المكاتبات على الكالم في تقدم الكتاب هذا جواب قلت 
  ... الملوك
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أوال ـ  املصادر العربية
ً

  
  ) : المخطوطة ( أ ـ 

الترجمان المعرب عن أخبار دول  : )هـ١٢٤٩ ت ، بن أحمد الفاسي أبو القاسم (  الزیاني-
 ، میكروفیلم ،مخطوطات جامعة الدول العربیة   مخطوط بمعهد ، المشرق والمغرب

   .  تاریخ١٤٩١رقم

   تاریخ الملك األشرف  : )هـ  ٩١١ت  ،بن أبي بكر جالل الدین عبد الرحمن ( السیوطي -

                   .تاریخ  ، ١٥٥٩ رقم ، مخطوط بدار الكتب المصریة ،قایتباي              

  ) : المطبوعة ( ب 
 دار ،ي التاریخ الكامل ف:  ) هـ ٦٣٠أبو الحسن علي بن محمد الجزري ، ت ( األثیر  ابن -

   . ١٩٦٥، بیروت ،صادر 

النفحة النسرینیة  : )هـ  ٨١٠ ت ،أبو الولید اسماعیل بن یوسف الغرناطي  ( األحمر ابن -
  .  ١٩٩٢ ، دمشق ، تحقیق عدنان آل طعمة ، دار سعد الدین ،واللمحة المرینیة 

   ، مكتبة الثقافة الدینیة ،هاني سالمة  تحقیق ، بتلمسان  الدولة الزیانیة تاریـخ  : ــــــــــــــــــ 

    .٢٠٠١   ، ١ ط،القاهرة                  

ــــ     ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ،خ بني مرین ـي تاریــروضة النسرین ف : ــ

   .١٩٦٢ ، الرباط ،المطبعة الملكیة               

  مسالك الممالك  :  ) هـ٣٤٦  ، ت أبو اسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي (االصطخري  -  

  . ت .  د ، بیروت ، دار صادر ، ١٩٣٧ ، هوالندا ، لیدن ،مطبعة بردین                   

اختصار األخبار عما كان بثغر  :  )هـ٨٢٥ ت بعد ، محمد بن القاسم السبتي(األنصاري  -
 ، الرباط ، المطبعة الملكیة ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ،سبتة من سني اآلثار 

  . ١٩٩٦ ، ٣ط

بدائع الزهور في وقائع الدهور  :  ) هـ٩٣٠ ت ،محمد بن أحمد الحنفي المصري  ( إیاس  ابن-
   . ١٩٦١ ، القاهرة ،



 ٢٩٨

ملك الدر الفاخر في سیرة ال : ) هـ ٧٣٢ ت ،أبو بكر بن عبداهللا  ( أیبك الدواداري  ابن-  
   . ١٩٦٠ ،القاهرة ، تحقیق هانس روبرت ،الناصر 

 ،ّالخالصة النقیة في أمراء إفریقیة  ) : هـ١٢٧٩ ت ، أبي عبداهللا محمد( الباجــي المسعودي  -
  . هـ ١٣٢٣ ، تونس ،مطبعة بیكار 

تحفة النظار  ( الرحلة: )   هـ ٧٧٩ ،  ت محمد بن عبد اهللا بن محمد اللواتي(  بطوطة ابن -
.  د ، القاهرة ، التوفیقیة  المكتبة،تعلیق محمد السعید الزیني) في غرائب األمصار 

  .ت

نظم الدر والعقیان ( تاریخ بني زیان ملوك تلمسان ) : هـ٨٩٩ ت ،محمد بن عبداهللا (  التنسي -
   . ١٩٨٥ ، الجزائر ، تحقیق محمود بو عیاد ، )في بیـان   شرف بني زیان 

 تحقیق ،جاني رحلة التی ) : هـ ٧١٧ ت ، اهللا بن محمد بن أحمددأبو محمد عب( التیجاني  -  
   . ١٩٨٥ ، تونس ،للكتــاب   الدار الـعربیة ،حسن حسني عبدالوهاب 

 : )الرابع عشر المیالدي /  أواخر القرن الثامن الهجري وفيت ، أبو الحسن علي (الجزنائي -
 ، مكتبة الثقافة الدینیة ، تحقیق مدیحة الشرقاوي ، زهرة اآلس في بناء مدینة فاس 

   . ٢٠٠١ ، ١ ط ،القاهرة 

 و إفاضة فیض العباب : )هـ٧٦٨  كان قید الحیاة ،ابراهیم بن عبداهللا(   الحاج النمیري ابن-
 ، تحقیق محمد بن شقرون   ،والزاب  قداح اآلداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة 

   . ١٩٩٠ ، ١ ط، بیروت ،دار الغرب اإلسالمي 

ـــــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ  كلیة ،امعة القاهرة ــ ج، رسالة ماجستیر  ،  تحقیق ألفرید دي برمار ،كراته مذ : ـــ
  .ت .  د ،عبد العزیز األهواني .  إشراف د،اآلداب 

كشف :  ) هـ ١٠٦٧مصطفى بن عبد اهللا القسطنطیني الرومي الحنفي ، ت ( حاجي خلیفة  -
  .  بیروت ،العربي  دار إحیاء التراث ، تحقیق ،الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

 تحقیق ،المنصور وبنیه  ي أیامـــتذكرة النبیه ف:  ) هـ٧٧٩ ت ،  الحسن بن عمر ( حبیب ابن-
   . ١٩٧٦ ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،محمد محمد أمین 

الدرر : ) هـ ٨٥٢أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي ، ت (   العسقالني حجر ابن-
  . ١٩٧٢ ، حیدر أباد ، دائرة المعارف العثمانیة ،لمائة الثامنة الكامنة في أعیان ا



 ٢٩٩

ــــ ـ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــ  ، دار الكتب العلمیة ، تحقیق محمد عبد المعین خان ،إنباء الغمر بأبناء العمر  : ــ
    . ١٩٨٦   ، ٢ ط،بیروت 

ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــ  محب الدین ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، صحیح البخاري فتح الباري في شرح : ــ
   هـ١٣٧٩ ، بیروت ، دار المعرفة ،الخطیب 

سكردان ): م ١٣٧٣/ هـ٧٧٦المغربي ت شهاب الدین أحمد بن یحیى التلمساني (  حجلة  ابن-
   . هـ١٢٨٨   القاهرة،  دار الطباعة المصریة،السلطان 

:  ) هـ٧٩٣ كان قید الحیاة سنة ، عبداهللا المالقي األندلسيعلي بن ( ُالحسن النباهي  أبي -  
 دار اآلفاق الجدیدة )فیمن یستحق القضا و الفتیاالمرقبة العلیا ( تاریخ قضاة األندلس 

   .١٩٨٣ ، ٥ ط، بیروت ،

  ، ترجمة عبد الرحمن حمیدة ،فریقیا  إوصف :  )هـ٩٥٧ ت ،لیون اإلفریقي  ( الحسن الوزان -
    . ٢٠٠٥ ،ریة العامة للكتاب الهیئة المص

 : ) ت أواخر القرن الثامن الهجري ، الفاسي علي بن یوسفأبو الحسن ( ابن یوسف الحكیم  -
  ،دار الشروق  ، تحقیق حسین مؤنس ،الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة 

      . ١٩٨٦ ،القاهرة 

 تقدیم ،لوك في سیاسة الملوك واسطة الس :  )هـ٧٩١ ت موسى بن یوسف ( حمو الزیاني أبو -
  .   تونس ،دار بو سالمة للنشر  ،عبد الرحمن عون

الروض : ) هـ ٨٦٦المنعم الحمیري ، ت  أبو عبد اهللا محمد بن عبداهللا بن عبد( الحمیري  -
 بیروت ،سة ناصر للثقافة س مؤ،  تحقیق احسان عباس ، المعطار في خبر األقطار

   . ١٩٨٠ ، ٢ ط،

 دار ،صورة األرض   ) : هـ٣٦٧ ت ، بن حوقل النصیبيمحمد أبي القاسم ( حوقل  ابن -  
   . ١٩٩٢ ، بیروت ،مكتبة الحیـاة 

 أعمال األعالم فیمن :  )هـ٧٧٦ ت ،لسان الدین أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا  ( الخطیب ابن -
یروت  ب، دار المكشوف ، نشر لیفي بروفنسال ،بویع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم 

، ١٩٥٦ .   



 ٣٠٠

ـــــ ـ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ  القاهرة ، مكتبة الخانجي ، تحقیق محمد عبداهللا عنان ،اإلحاطة في أخبار غرناطة  : ـــ
    . ١٩٧٣ ، ٢ ط،

ـــــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ  تحقیق احسان ، الكامنة فیمن لقیناه باألندلس من شعراء المائة الثامنة الكتیبة  : ـــ
   . ١٩٦٣ ، بیروت ،  دار الثقافة ،عباس 

ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ المطبعة  ، تحقیق محب الدین الخطیب ،  اللمحة البدریة في تاریخ الدولة النصریة  : ـــ
  . هـ ١٣٤٧   ، القاهرة ،السلفیة 

ـــــ ــــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ    . هـ١٣١٦ ، تونس ، المطبعة العمومیة ،م الحلل في نظم الدول قُر : ـــ

ــ  ــــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ    .١٩٨٠ ، ١ ط، مكتبة الخانجي ،ریحانة الكتاب ونجعة المنتاب  : ــــــ

ـــــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ  ،مكتبة الثقافة الدینیة  ،تحقیق محمد كمال شبانة ،كناسة الدكان بعد انتقال السكان  : ـــ
   . ٢٠٠٣ ، ١ط،القاهرة 

بابن خلدون التعریف : ) م ١٤٠٥/ هـ٨٠٨عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ت (  خلدون  ابن-
ًو رحلته غربا وشرقا   ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، تحقیق محمد تاویت الطنجي ،ً

   . ٢٠٠٩ ،القاهرة 

ـــــ  ـــــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــــــــ ـ ـــ و دیوان المبتدأ والخبر و تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر  : ـ
    ٢٠٠٠ ، بیروت ، دار الفكر ، سهیل زكار ،  تحقیق خلیل شحادة ،السلطان األكبر

ــــ ـــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــ    .١٩٨٤ ، بیروت ، دار القلم ،المقدمة  : ــ

بغیة الرواد في ذكر الملوك من ): هـ ٧٨٠ ت ، یحیى بن  محمدأبو زكریاء ( خلــدون  ابن  -
  .  م ١٩١٠ ، ٢ ؛ ج١٩٠٣ ، ١ ج، الجزائر ،١ ج،بني عبد الواد 

ــــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــ  ،ونطانا الشرقیة ف مطبعة بییر ،بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد   : ــ
   . ١٩٠٣ ،الجزائر 

متاع واالنتفاع بمسألة اإل :  ) القرن الثامن الهجري،محمد بن عمر  ( الدراج السبتي ابن -
 تحقیق محمد بن ،) اتجاهات أدبیة وحضاریة في عصر بني مرین ( سماع السماع 

  .  الرباط ،شقرون 



 ٣٠١

 ) : م١٦٩٨/  هـ١١١٠ ، أبو عبداهللا  محمد بن أبي القاسم القیرواني( دینار  ابن أبي -
   . هـ١٣٨٦ ، ١ ط، مطبعة الدولة التونسیة ،ّؤنس فـي أخبار إفریقیة وتونس الم

 دار لبنان ناشرون ،مختار الصحاح : ) هـ ٣١٣ت . أبو بكر محمد بن زكریا الرازي ( الرازي ـ 
  .  ١٩٩٥ ، بیروت ،

لنافعة الشهب الالمعة في السیاسة ا :  )هـ٧٨٣ ت ،أبو القاسم عبداهللا  ( رضوان المالقي ابن -  
  . ١٩٨٤ ، الدار البیضاء ، دار الثقافة ، تحقیق علي سامي النشار ،

األنیس المطرب  :  )هـ٧٢٦ ت بعد سنة ،أبو الحسن علي بن عبداهللا الفاسي  (  زرع ابن أبي -
 تحقیق عبد الوهاب بن ،بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وبناء مدینة فاس 

   . ١٩٩٩ ، ٢ ط،باط  الر، المطبعة الملكیة ،منصور 

ــــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــ    . ١٩٧٢ ، الرباط ،لذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة ا : ــ

  خ الدولتین الموحدیةـــاریـت ) : هـ٨٩٤ ت ، محمد بن ابراهیمعبداهللا أبو( الزركشي  -

   . ١٩٦٦ ، ٢  ط، تونس ،لمكتبة العتیقة  ا، تحقیق محمد ماضور ،الحفصیة  و             

التاریخ  اإلعالم بالتوبیخ لمن ذم :  ) هـ٩٠٢ ، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن( السخاوي  -
 ، ١ ط،بیروت   ،الرسالة   مؤسسة،ي ـالعل صالح   ترجمة ،ز روزنثال نتحقیق فرا  ،

١٩٨٦.  

ـــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــ    . ١٩٩٣ ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة : ـــــــ

 تحقیق هوداس ،تاریخ السودان ) :  التنبكتي الرحمن بن عبداهللا بن عمران عبد( السعدي  -
 مطبعة بردین ، المدرسة الباریزیة لـتدریس األلسن الشرقیة  ،وشــاركه تلمیذه بنوة 

   . ١٩٨١ ،باریس 

ستقصا في أخبار دول اال :  )م١٨٩٧/ هـ١٣١٥ ت ،أحمد بن خالد الناصري  ( السالوي -  
   . ١٩٥٥ ،بیضاء ل الدار ا، دار الكتاب ،المغرب األقصى 

 ) :  ت النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، أبو عبداهللا محمد بن أحمد( اع ّالشم ابن -  
 تحقیق ، الـدار العربیة للكتاب ،خر الدولة  الحفصیة األدلة البینة  النورانیة في مفا

   . ١٩٨٤ ،الطاهر المعموري 



 ٣٠٢

نزهة النفوس و األبدان في تواریخ  ) : ـ ه٩٠٠ت ،علي بن داود الجوهري ( الصیرفي   ابن-
 ، ٢ ط، القاهرة ، دار الكتب و الوثائق القومیة ،حسن حبشي   تحقیق،الزمان 
٢٠١٠.    

 تحقیق ،الجواهر المضیئة في بیان اآلداب السلطانیة  :  )هـ١٠٣١ت ( ويعبد الرؤوف المنا -
    . ٢٠٠٨ ، ١ ط،المصریة العامة للكتاب   الهیئة،أحمد سالم 

تشریف األیام والعصور في سیرة الملك  : )هـ٦٩٢ ت ،محي الدین (  عبد الظاهر ابن-  
   . ١٩٦١ ، تحقیق مراد كامل ،المنصور 

 ( ته المسماةرحل  :  )النصف الثاني من القرن الثامن الهجري  ت، عبد اهللا بن الصباح -
 د ،  دار أبي رقراق ، تحقیق محمد بن شریفة ، ) :  أنساب األخبار و تذكرة األخیار

  . ت . 

 مطبعة ،الحلل السندسیة في األخبار التونسیة  ) :  محمد بن محمد( اهللا األندلسي د عبأبي  -  
   . هـ١٢٨٧ ، ١ ط،الدولة التونسیة

في أخبار البیان المغرب : ) هـ٧١٢ ت بعد ، أحمد بن محمد المراكشي( عذارى  ابن -  
  . ١٩٨٥ ، الدار البیضاء ،  تحقیق محمد ابراهیم الكتاني ، األندلس و المغرب

 ،عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان :  )هـ٨٥٥، ت بدر الدین محمود بن أحمد (  العیني -
   .  ٢٠١٠ ، القاهرة ،و الوثائق القومیة  الكتب  مطبعة دار، أمین تحقیق محمد محمد

الروض الهتون في  ) : هـ٩١٩ ت ، أبي عبداهللا بن أحمد بن محمد( غازي المكناسي  ابن -
   ٢٠٠٧ ، ١ ط،  مكتبة الثقافة الدینیة ،تحقیق عطا أبو ریة ،أخبار مكناسة الزیتون 

عنوان الدرایة فیمن عرف  ) : هـ٧١٤ ت ، بن عبداهللا دأبو العباس أحمد بن أحم( الغبریني  -
 ، دار اآلفاق للنشر ، تحقیق عادل نویهض ،لماء في المائة السابعة ببجایة من الع
   . ١٩٧٩ ،٢ ط،بیروت 

تقدیم  ،المختصر في أخبار البشر  :  )هـ٧٣٢ ت ،میر عماد الدین اسماعیل األ ( الفداء أبو -
   . ١٩٩٨ ، ١ ط، القاهرة ، دار المعارف ،ن و تحقیق حسین مؤنس و آخرو

 ،رسل الملوك ومن یصلح للسفارة  :  )هـ٤٥٨ ت ،أبو یسعلى محمد بن الحسین  ( الفراء ابن -
   .١٩٧٢ ، بیروت ، دار الكتاب الجدید ،تحقیق صالح الدین المنجد 



 ٣٠٣

الدیباج المذهب  : )هـ٧٩٩ ت ،برهان الدین ابراهیم بن علي الیعمري المدني  ( فرحون ابن -  
 بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  تحقیق مأمون الجنان،في معرفة أعیان علماء المذهب 

، ١٩٩٦ .   

مسالك  :  )هـ٧٤٩ ت ، أحمد بن یحیى الدمشقي شهاب الدین ( فضل اهللا العمري ابن -
)  ممالك الیمن  والغرب اإلسالمي . السفر الرابع ( األبصار في ممالك األمصار 

  .السفر الرابع  ، ٢٠٠٢ ، أبو ظبي ،  المجمع الثقافي ،ق حمزة أحمد عباس تحقی

ـــــ ــــــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ  دار الكتب العلمیة ، تحقیق محمد حسین شمس الدین ،التعریف بالمصطلح الشریف : ـــ
   . ١٩٨٨ ، ١ ط، بیروت ،

درة الحجال في  ) : م١٦١٦/ هـ١٠٢٥ ، أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي( القاضي ابن -
 دار التراث ،كتبة العتیقة بتونس م ال، تحقیق محمد األحمدي أبو النور ،أسماء الرجال

  .  ،  القاهرة،

رسائـل دیوانیة من سبتة في العهد ) : هـ ٧٠٤ ت ،خلف بن عبدالعزیز الغافقي ( القبتوري  -
   . ١٩٧٩ ، الرباط ، جمـع  وتحقیق محمد الحبیب الهیلة ،العزفي 

الكافي في فقه :  ) هـ٦٢٠ ت ،موفق الدین أبي محمد عبداهللا بن أحمد ( قدامة المقدسي  ابن -
   .١٩٩٧ ، ٢ ط، بیروت ،سالمي  اإل المكتب،ابن حنبل 

 صبح األعشى   :  ) هـ ٨٢١أحمد بن علي بن أحمد الفزاري ، ت أبو العباس (  القلقشندي -  
   . ١٩٧٨ ،حقیق یوسف الطویل  ت، دمشق ،دار الفكر 

دىء الفارسیة في مبا) : هـ٨١٠ ت ، أبو العباس أحمد بن الحسین( القنفذ القسنطیني  ابن -
 الدار التونسیة ، عبدالمجید التركي ، الشاذلي النیفر  تحقیق محمد،الدولة الحفصیة 

   . ١٩٦٨ ، تونس ،للنشر 

 ،البدایة والنهایة : ) هـ ٧٧٤ ، ت  الدمشقيرإسماعیل بن عمر بن كثی أبو الفداء(كثیر  ابن -
   .١٩٧٧ ، روتــ بی،ارف ـمكتبة المع

 الزهراء لإلعالم ،ؤنس  تحقیق حسین م،أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر : مجهول  -
   . ١١٥ – ١١٠ ص ، ١٩٩١ ، ١ ط،القاهرة  ،العربي 



 ٣٠٤

 ، تونس ،ار التقدم اإلسالمي  د،في ذكر األخبار المراكشیة الحلل الموشیة : مجهول  -
  .هـ ١٣٢٩

بلغة األمنیة ومقصد اللبیب فیمن كان بسبتة في الدولة المرینیة من مدرس و أستاذ : مجهول  -
   .١٩٨٤ ، الرباط ، المطبعة الملكیة ، تحقیق عبد الوهاب بن منصور ،وطبیب 

في تلخیص أخبار المعجب  ) : هـ ٦٤٧ ت ، بن علي عبد الواحدمحي الدین ( المراكشي  -
  ، دار االستقامة ،لعربي العلمي  ا محمد ، تحقیق محمد سعید العریان ،المغرب 

  . ت .  د ، القاهرة

المسند الصحیح  الحسن في مآثر : ) هـ٧٨١ ت ،محمد بن مرزوق التلمساني  ( مرزوق  ابن-  
 ،لنشر ل  الشركة الوطنیة، تحقیق ماریا خیسوس بیغیرا ، الحسنيموالنا أبو محاسن 

   . ١٩٨١ ،الجزائر 

 ، تحقیق محمد بن أبي شنب ،البستان في ذكر األولیاء والعلماء من تلمسان : مریم  ابن -
   . ١٩٠٨ ، الجزائر ،المطبعة الثعالبیة 

الروضتین في أخبار الدولتین  ) : هـ٦٦٥ ت ، أبو شامة عبد الرحمن بن اسماعیل( المقدسي  -
   .  بیروت، مؤسسة الرسالة ،اهیم الزیبق  ابر ، تحقیقالنوریة والصالحیة

 أزهار الریاض في أخبار : )هـ١٠٤١ ت ، أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني (ري ّالمق -
 المعهد الخلیفي لألبحاث المغربیة ، تحقیق مصطى السقا و آخرون ،القاضي عیاض 

   . ١٩٣٩ ، القاهرة ،مطبعة لجنة التألیف و الترجمة  ،

ـــ ـــــــ ــ ــــ ـ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ  ، ّ من غصن األندلس الرطیب و ذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب نفح الطیب :ـــ
   . ١٩٦٨ ، بیروت ، دار صادر ،تحقیق احسان عباس 

 ،السلوك في معرفة دول الملوك :  )م١٤٤١/ ٨٤٥تقي الدین أحمد بن علي ت ( المقریزي  -
   . ١٩٩٧ ، ١ ط، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، عطا تحقیق محمد عبد القادر

ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــ  ، تحقیق جمال الدین الشیال ،الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك  : ــ
   . م٢٠٠٠ ، ١ ط، القاهرة ،مكتبة الثقافة الدینیة 

ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــ  محمد ،  تحقیق عدنان درویش ،المفیدة في تراجم األعیان الفریدة لعقود  درر ا :ــ
    . ١٩٩٥ ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ،المصري 



 ٣٠٥

نجاد في كتاب اإل : )هـ ٦٢٠ ت ،أبي عبداهللا محمد بن عیسى القرطبي  ( المناصف ابن -
 ، ١ بیروت ط،سالمي  دار الغرب اإل،الوزاني عزیز قیق قاسم  تح،أبواب الجهاد  

٢٠٠٣ .   

 ،لسان العرب : )   هـ ٧١١ ت  ،محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري(  منظور ابن -  
   . ١٩٦٨ ، ١ ط، بیروت ،دار صادر 

 ، ٢ ط، قطر ، دار الثقافة ، ترجمة یوسف بكار ، سیاسة نامة:  نظام الملك الطوسي -
١٩٨٧.  

اإللمام باإلعالم فیما جرت  : )هـ ٧٧٥ ت ،بن محمد محمد بن قاسم  ( سكندرانيالنویري اإل -
 ،قیق عزیز سولایر عطیة  تح،سكندریة ر المقضیة في وقعة اإلبه األحكام واألمو

   . ١٩٧٠ ، حیدر آباد ، بالهند  العثمانیةرة المعارفمطبوعات دائ

لمختصر تتمة ا( المسمى تاریخه  ) : هـ٧٥٠ ت ، زین الدین عمر بن مظفر( الوردي  ابن -  
   . ١٩٩٦ ،دار الكتب العلمیة  بیروت ) في أخبار البشر 

المعیار المعرب والجامع المغرب  ) : هـ٩١٤ ت ،أبي العباس أحمد بن یحیى (  الونشریسي  -
 وزارة ، إشراف التحقیق محمد حجي ،ّهل إفریقیة واألندلس والمغرب أعن فتاوى 

  ، ١٩٨١ ، بیروت ،ر الغرب اإلسالمي  و دا،األوقاف و الشؤون اإلسالمیة المغربیة 

 دار ،معجـم البلدان  : )هـ ٦٢٦ ت ،شهاب الدین أبي عبداهللا بن عبداهللا ( یاقوت الحموي  -
   . ١٩٧٧ ، بیروت ،صادر 

  

   :ًثانيا ـ املراجع العربية و املعربة
    . ١٩٩٣ ، الدار البیضاء ، دار الرشاد الحدیثة ، المغرب عبر التاریخ:  حركات إبراهیم -

   . ١٩٧٣ ، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة  للكتاب ، دولة مالي اإلسالمیة:  طرخان إبراهیم -

 أبـو ، المجمـع الثقـافي ، )امبراطوریـة مـالي( اإلسـالم و المجتمـع الـسوداني : أحمد الشكري   -
    . ١٩٩٩ ، ١ ط، دولة اإلمارات ،ظبي 



 ٣٠٦

 ، كلیــة اآلداب ، جامعــة محمــد الخــامس ، مخطوطــاتدراســات فــي علــم ال:  أحمــد شــوقي بنــین -
   .١٩٩٣ ،الرباط 

   :أحمد عزاوي  -

ــ   مطبعـة ، العالقات بین العالمین اإلسالمي والمـسیحي فـي العـصر الوسـیط                    
   .٢٠١١  ، ١ ط،الرباط 

 مطبعـة الربـاط  ، هــ مـن خـالل رسـائله٨ -٧الغرب اإلسالمي في القرنین                    ــ  
   . ٢٠٠٧ ،نیت المغرب 

ــ  ــرة الموحــدین والمــرینیین                    ـ ــة  خــالل فت  ، مطبعــة ربــاط نــت ، قــضایا تاریخی
   . ٢٠١٠ ،الرباط 

 ، الربـــاط ، مطبعـــة ربـــاط نـــت ، نـــصوص تاریخیـــة عـــن الغـــرب اإلســـالمي                    ــــ 
٢٠١٠ .   

 مؤســسة شــباب ، ارة فــي األنــدلس عــصر بنــي األحمــرمظــاهر الحــض: أحمــد محمــد الطــوخي  -
   . ١٩٩٧ ،سكندریة  اإل،الجامعة 

 ، مؤســسة شــباب الجامعــة ، دراســات فــي تــاریخ المغــرب و األنــدلس: أحمــد مختــار العبــادي  -
  . ت .  د،سكندریة اإل

 ، ٢ ط، بیـروت ، المؤسسة العربیة للدراسـات والنـشر، محنة العرب في األندلس:  أسعد حومد -
١٩٨٨ ،  

 ، المجالس العلمیـة الـسلطانیة علـى عهـد الدولـة العلویـة الـشریفة: آسیة الهاشمي البلعیثي  - 
   . ١٩٩٦ ، الرباط ،منشورات وزارة األوقاف 

   .١٩٩٧ ، الدار العربیة للكتاب ، دراسات في تاریخ المغرب و األندلس:  أمین توفیق الطیبي -

ن المغـرب األقـصى والـسودان الغربـي  فـي عهـد الـسلطنتین العالقات بـی: األمین عوض اهللا  - 
   . ١٩٧٩ ، المجمع العلمي بجدة ، اإلسالمیتین مالي وسنغي

  :أولیفا ریمي كونستیل  - 



 ٣٠٧

 ترجمـة عبدالواحــد ، التجـار المـسلمون فـي تجــارة األنـدلس الدولیـة                            ــ 
المیة فـي األنـدلس  ضمن موسـوعة الحـضارة العربیـة اإلسـ،لؤلؤة

   . ١٩٩٨ ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،

 مكتبـــة ، ترجمـــة فیـــصل عبـــد اهللا ، التجـــارة والتجـــار فـــي األنـــدلس                           ــــ  
    . ٢٠٠٢ ، ١ ط،العبیكان 

الجامعیـة  دیـوان المطبوعـات ، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة: بوزیاني الدراجي  - 
  ١٩٩٣ ، الجزائر ،

 ترجمـة الهـادي ، تنقـیح و زیـادة روبـن هالیـت ، تجارة الذهب و سكان المغرب الكبیـر: بوفیل  - 
   . ١٩٨٨ ، ٢ ط، بنغازي ، منشورات جامعة قار یونس ،أبو لقمة 

ــ   ـــا العـــام: ت نیـــاني .  ج ــ ـــاریخ افریقی ــسكو ٤مـــج : ت  ، بیـــروت ، المطبعـــة الكاثولیكیـــة ، الیونـ
١٩٨٨.   

 ،  المملكــة المغربیــة ، الخزانــة العلمیــة بــسال، ابــن الخطیــب بــسال:  جعفــر بــن أحمــد الناصــري -
١٩٨٨ .   

 ، دار الوفـاء ، دراسات فـي التـاریخ االقتـصادي  و االجتمـاعي للغـرب اإلسـالمي:  جمال طه -
    . ٢٠٠٨  ،سكندریة اإل

 ، الـدار العربیـة للكتـاب ،  الوسـطىعالقات مصر بالدول اإلفریقیة في العصور: ر ماحامد ع -
   . ١٩٩٦ ، ١ ط،القاهرة 

 ، نافذة على الحیاة اإلداریة والسیاسیة باالندلس في القـرن الثـامن الهجـري: الحبیب الهیلـة  -
   .٢٠٠٦ ، تونس ، بیت الحكمة ،مجلة تجدید الدراسات األندلسیة 

 القـاهرة ، مكتبـة النهـضة المـصریة ، یـةانتشار اإلسالم في القارة االفریق: حسن ابراهیم حـسن  -
   . ١٩٨٤ ، ٣ ط،

ــا: حــسن أحمــد محمــود  - ــة فــي إفریقی ــة العربی  ، القــاهرة ، دار الفكــر العربــي ، اإلســالم والثقاف
١٩٨٦ .   



 ٣٠٨

 ١ ط، القاهرة ، دار الفكر العربي ، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب: حسن خضیري أحمد  -
، ٢٠١٠.   

  .١٩٦٣ ، ١ ط، القاهرة ،الشركة العربیة للطباعة والنشر ،األندلس رحلة  : حسین مؤنس -

ــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ    .٢٠٠٤ ، القاهرة ، مكتبة األسرة ، معالم تاریخ المغرب واألندلس : ــ

ــر الــــشیخ و المــــشیخة: حلمـــي النمــــنم  -  ، القــــاهرة ،كتــــاب  الهیئــــة المــــصریة العامــــة  لل، األزهــ
٢٠١٢ .  

ــ  ــد المـــنعم حـــسین  ــ ــدي عبـ ــدلس: حمـ ــرب و األنـ ــة  ، المغـ ـــة الجامعیـ ــكندریة ، دار المعرف  ، االسـ
١٩٩٩ .   

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ    . ١٩٩٨، االسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ، مدینة سال في العصر اإلسالمي : ـ

 ، مؤسـسة الملـك عبـد العزیـز ،  والمجتمع بالمغرب خالل العصر المرینـيالحرب: حمید تیتـاو  -
   . ٢٠٠٩ ،  المغرب، الدار البیضاء

   .٢٠٠٦ ،سكندریة  منشورات مكتبة اإل،ابن خلدون في رحلته: خالد عزب  -

 ، مكتبـة الـوعي العربـي ، ترجمـة راشـد البـراوي ، فریقیا جنوب الـصحراءإتاریخ :  دونالد ویدنز -
  . هرة القا

   . ٢٠٠٤ ، بجامعة القاهرة ،  دار النصر،التطور السیاسي للمغرب :  راغب حسین -

 دار الغـرب ،  ترجمة  حمادي الـساحلي ،ّتاریخ إفریقیة في العهد الحفصي :  روبار  برنشفیك  -
    . ١٩٨٨ ، ١ ط، بیروت ،اإلسالمي 

 مكتبة لبنان  باالشتراك مع ،زیادة  ترجمة نیقوال ،فاس في عصر بني مرین : روجیه  لوتورنو  -
   . ١٩٦٧ ، نیویورك ،مؤسسة  فرانكلین للنشر 

 ،الممالك اإلسالمیة في غرب إفریقیا و أثرها  في تجارة الذهب عبر الـصحراء : زاهر ریاض  - 
   . ١٩٦٨ ،مكتبة األنجلو المصریة 

ـــــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ    . ١٩٨١ ، مكتبة األنجلو المصریة ،شمال أفریقیا في العصور الوسطى :  ــــ



 ٣٠٩

 ، األردن ، عمان ، دار الرضوان ،النشاط اإلقتصادي في سلطنة غرناطة :  زمان عبید وناس -
  . ٢٠١٢ ، ١ط 

ــــ  ، وكالــة المطبوعــات ،دراســات فــي التــاریخ اإلســالمي والــنظم اإلســالمیة : جواتیــاین . د .  س ــ
   . ١٩٨٠ ،ت الكوی

 ، دار عـین ،الحرب والطبیعة في المغرب األقصى عصر بني مـرین : سامیة مصطفى مسعد  -
  .٢٠٠٣ ، ١ ط،القاهرة 

 ، ١ ط، بیــــروت ، مؤســــسة الرســــالة ،العالقــــات الخارجیــــة للدولــــة اإلســــالمیة :  ســــعید المهیــــري ـــــ
١٩٩٥ .  

 ، مكتبـة األنجلـو المـصریة ،م العـصر الممـالیكي فـي مـصر و الـشا: سعید عبد الفتاح عاشـور  -
   . ١٩٩٤ ، ٣ط

 ،فكـــري و الروحـــي بـــین المغـــرب األقـــصى و المـــشرق اإلســـالمیین التواصـــل ال: الـــسعید لملـــیح ــــ  
   . ٢٠٠٥ ، اإلمارات ، أبو ظبي ،المجمع الثقافي 

ــــ ــ  ،  مؤســسة شــباب الجامعــة ،تــاریخ المغــرب فــي العــصر اإلســالمي : الــسید عبــد العزیــز ســالم  ـ
  . سكندریة اإل

ــ  ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   .١٩٨٤ ،سكندریة  اإل، مؤسسة شباب الجامعة ،تاریخ مدینة المریة اإلسالمیة :  ـــ

تاریخ البحریة  اإلسالمیة في المغرب واألندلس :  أحمد مختار العبادي ،السید عبدالعزیز سالم  -
   . ١٩٦٩ ،  بیروت، دار النهضة ،

فریقیا الشمالیة ، تعریب محمد مزالـي البـشیر بـن سـالمة ، الـدار إتاریخ :  شارل أندریه جولیان - 
   .١٩٨٣التونسیة للنشر ، 

 ، القاهرة ، دار كلمات عربیة ،الحلل السندسیة في األخبار واآلثار األندلسیة : شكیب أرسالن  -
   .ت . د 

ت المغربیة و أثرها علـى تجـارة الغـرب المـسیحي فـي القـرون انتشار المسكوكا: صالح بن قریة  -
 كلیـة ، جامعـة محمـد الخـامس ، ضـمن الغـرب اإلسـالمي والغـرب المـسیحي ،الوسطى 
  . ١٩٩٥ ، تنسیق محمد حمام ،اآلداب 
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ــالح جــــرار ـــــ ــل :  صــ  ،) دراســــات فــــي التفاعــــل الحــــضاري والثقــــافي فــــي األنــــدلس ( زمــــان الوصــ
   . ٢٠٠٢ ، بیروت ،سات والنشر المؤسسة العربیة للدرا

 مطبعـة دار الكتـب ، ترجمـة محمـد عبـداهللا عنـان ،فلـسفة ابـن خلـدون االجتماعیـة :  طه حسین -
   .٢٠٠٦ ، ٢ ط،والوثائق القومیة 

ــة   - ــدواني فـــي التـــاریخ اإلســـباني : عبـــادة كحیلـ ـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب ،القطـــوف الـ  ، الهیئ
٢٠١١ .   

 دار ،)  بحـث فـي التـاریخ الـسیاسي و الحـضاري العربـي ( آفاق غرناطة : عبد الحكیم الذنون  -
   . ١٩٨٨ ، دمشق ،المعرفة 

 ، بیـروت ، دار العلـم ،التاریخ األندلسي من الفـتح حتـى سـقوط غرناطـة : عبد الرحمن الحجي  -
١٩٧٦  

ــ ــد الـــرحمن ــ ـــرحمن محمـــد عبـ ــیة اإلســـالمیة :  عبـــد ال ــین ،الدبلوماسـ  ، ١ ط،  المنـــصورة، دار الیقـ
٢٠٠٦ .   

   . ٢٠٠٢ ،  الجزائر ،تلمسان فــي العهد الزیاني :  عبد العزیز فیاللي -

  . م ١٩٦٤دولة سالطین الممالیك ورسومهم في مصر، مكتبة األنجلو، :  عبد المنعم ماجد-

ــرب :  عبــــد الهــــادي التــــازي ـــــ ــي للمغــ  المملكــــة ، المحمدیــــة ، مطبعــــة فــــضالة ،التــــاریخ الدبلوماســ
   . ١٩٨٨ ، المغربیة

  ١٩٨٠ ، ٤ ط،  بیروت ، دار الـثقافة ،تاریــخ الجزائر العام : الرحمن الجیاللي  عبد -

دراسة عن إفریقیا جنـوب الـصـحراء فـي مـآثر و مــؤلفات العـرب والمـسلمـین : القادر زبادیة   عبد-
   . ٢٠١٠ ، الجـزائر ، دیـوان المطبوعات الجـامعیة ،

 رســالة ،عالقــات مملكــة غرناطــة مــع الــدول اإلســالمیة  :  عــواجيعبــده بــن محمــد عبــد القهــار -
 قسم الدراسات العلیا ،سالمیة  كلیة الشریعة و الدراسات اإل، جامعة أم القرى ،دكتوراه 

   . ١٩٩٨ ،التاریخیة و الحضاریة 

   .١٩٧١ ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،النظم الدبلوماسیة :  عز الدین قودة -
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   . ١٩٩٠ ، القاهرة ، مكتبة  نهضة الشرق ،تاریخ المغرب واألندلس :  الفقي عصام الدین -

الیهــود فــي بــالد المغــرب األقــصى ي عهــد المــرینیین و الوطاســیین ، : ّ عطــا علــي شــحاته ریــة -
   ١٩٩٩ ، ١ ط، دمشق ،دار الكلمة 

ـــین الـــدول :  عطیـــة الـــسید فیـــاض ــــ  ،المنـــصورة  ، دار الكلمـــة ،دور الدبلوماســـیة فـــي االتـــصال ب
   .   ٢٠٠٣ ،مصر 

ـــــ  ، رســـالة ماجـــستیر ،رینـــي المغـــرب فـــي عـــصر الـــسلطان أبـــي عنـــان الم: علـــي حامـــد المـــاحي ـ ـ
   . ١٩٨٠ ،سكندریة جامعة اإل

ـــــ ــ  منـــشورات ،العالقـــات االســـبانیة األندلـــسیة فـــي القـــرن الرابـــع عـــشر المـــیالدي :  عمـــر ســـعیدان  ـ
    .٢٠٠٣ ، ١ ط، تونس ، سوسة ،سعیدان 

ــــــ بنــو مــرین بــالمغرب وعالقــتهم باســبانیا الكطالنیــة فــي الثلثــین األول والثــاني مــن القــرن الرابــع  : ــ
   .٢٠٠٣ ، تونس ، سوسة ، منشورات سعیدان ،عشر المیالدي 

ـــ  ، ١ ط، القــاهرة ،   دار المعـارف ، ترجمـة یوسـف نـصر ،تـاریخ غـرب افریقیـا : فـیج جـي دي ـ ــ
١٩٨٢ .   

   . ٢٠١٠ ، القاهرة ، دار عین ،في تاریخ األیوبیین و الممالیك : قاسم قاسم عبده  -

ــن حــــضارة المغــــرب اإلســــالمي : كمــــال أبــــو مــــصطفى ـــــ   ، مؤســــسة شــــباب الجامعــــة ،جوانــــب مــ
   .١٩٩٧ ،اإلسكندریة 

  .  هـ ١٤٢٤ ، الریاض ، مجمع الملك فهد ،الفقه المبسط :  مجموعة مؤلفین -

 المغرب ، الرباط ، مكتبة المعارف ، ترجمة محمد حجي و آخرون ،إفریقیا : مارمول كربخال  -
، ١٩٨٤.   

 مكتبـــة الثقافـــة ،ثـــورات العـــرب والیهـــود والبربـــر فـــي المغـــرب األقـــصى  : إســـماعیلمحمـــد أحمـــد ــــ 
  .ت .  د ،الدینیة 

ـــشریف  - ـــالمیة : محمــــد الـ ــا االقتــــصادي واالجتمــــاعي ،ســــبتة اإلسـ ـــي تاریخهــ ــة فـ ـــصر ( دراســ عـ
   .   ٢٠٠٦ ، الرباط ، ٢ ط، منشورات جمعیة تطاون أسمیر ،) لمرینیینالموحدین وا
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ـــرب ،الـــــسلطنة الحفـــــصیة : محمـــــد العروســـــي المطـــــوي  - ــــــا فـــــي المغــ ــا الـــــسیاسي ودورهـ  تاریخهـــ
   . ١٩٨٦ ، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي ،اإلسالمي 

  .  بیروت ،األرقم  دار ،) التراتیب اإلداریة( نظام الحكومة اإلسالمیة :  محمد الكتاني -

 ، منـــشورات كلیـــة اآلداب والعلـــوم األنـــسانیة ،ورقـــات عـــن حـــضارة المـــرینیین :  محمـــد المنـــوني ــــ
   . ١٩٩٦ ، ٢ ط، الدار البیضاء ، مطبعة النجاح الجدیدة ،جامعة محمد الخامس 

دراســـة فـــي األدب المغربـــي فـــي العـــصر ( مظـــاهر الثقافـــة المغربیـــة :  محمـــد بـــن أحمـــد شـــقرون ــــ
   . ١٩٨٥ ، المغرب ، الدار البیضاء ، دار الثقافة ،) مریني ال

 ، تقــدیم الــدكتور محمــود اســماعیل ،نحــو تحــدیث دراســة التــاریخ اإلســالمي :  محمــد تــضغوت -
   . ٢٠٠٤ ، القاهرة ،رؤیة للنشر 

   . ت .  د ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،دولة بني قالوون في مصر : محمد جمل سرور  -

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،المدینة  والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي :  حسن  محمد-
   . ١٩٩٩ ، تونس ،

ــدروس ـــــ ـــدیث ، المغــــرب العربــــي فــــي العــــصر اإلســــالمي ، محمــــد حــــسن العبــ    ، دار الكتــــاب الحـ
٢٠٠٩ .   

ــ ــت ــ ــه الـــسیاسیة ، محمـــد رفعـ ــط وتیاراتـ ـــاهرة ،رف  دار المعـــا، تـــاریخ حـــوض البحـــر المتوسـ  ، الق
١٩٥٩ .   

ــسانیة ،المغــــرب فــــي العــــصر الوســــیط : محمــــد زنیبــــر  -  ، منــــشورات كلیــــة اآلداب و العلــــوم اإلنــ
   . ١٩٩٩ ، الرباط ،جامعة محمد الخامس  

ــــ ــ  مكتبــة ، العــصر الرابــع ،" نهایــة األنــدلس " دولــة اإلســالم فــي األنــدلس :  محمــد عبــداهللا عنــان ـ
   .١٩٩٧  ،٤ ط،الخانجي 

ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  .١٩٦٨ ، ١ ط، مكتبة الخانجي ، حیاته وتراثة الفكري ،لسان الدین ابن الخطیب  : ــــ

ــــ ـــــــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــ ـــ ــــ ــــ  ، الهیئــــة المــــصریة العامــــة للكتــــاب ،مــــصر اإلســــالمیة و تــــاریخ الخطــــط المــــصریة  : ــ
١٩٩٨ .    
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ــدلس : یــــسى الحریــــري محمــــد ع - ــ ــالمي واألن ــرب اإلســ ــاریخ المغــ ــ ـــت، دار القلــــم ،ت  ،٢ ط، الكویـ
١٩٨٧.   

 ٢ ط، القـاهرة ، دار العـالم العربـي ،) دراسة تاریخیة حضاریة ( األندلس : محمد كمال شبانة  -
، ٢٠٠٩.   

ـــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ     .٢٠٠٤ ، القاهرة ،بة الثقافة الدینیة  مكت، یوسف األول ابن األحمر سلطان غرناطة  :ـ

ــة فـــي األنـــدلس و شـــمال إفریقیـــا : محمـــد مـــاهر حمـــادة  -  مؤســـسة ،الوثـــائق الـــسیاسیة و اإلداریـ
   . ١٩٨٦  ، ٢ ط،الرسالة 

ــود النـــشار - ــك :  محمـــد محمــ ــون بـــسلطنة الممالیــ ــي قـــشتالة و أراغــ ــة مملكتــ ــین ،عالقــ  ،  دار عــ
   .١٩٩٧ ، ١ ط ،القاهرة 

 مؤســسة ،) ١طــور اإلنهیــار ( سوســیولوجیا الفكــر اإلســالمي : اســماعیل عبــد الــرازق  محمــود -
   . ٢٠٠٠ ، بیروت ،االنتشار العربي 

 ١ ط، الجزائـر ، دار الحـضارة ،) األحـوال  الـسیاسیة ( تاریخ الدولـة الزیانیـة : مختار حساني  -
، ٢٠٠٧ .   

دار الــشؤون . ب علـى عهــد المـرینیین األوضــاع  االقتـصادیة بــالمغر:  مـزاحم عــالوي الـشاهري -
   .٢٠٠١ ، ١ ط، بغداد ،الثقافیة 

أثــر القبائــل العربیـة فــي الحیــاة المغربیـة خــالل عــصري الموحــدین :  مـصطفى أبــو ضــیف أحمـد -
   .   ١٩٨٣  ، الدار البیضاء ، دار النشر المغربیة ،وبني مرین 

 ، فـاس ، مطبعـة بنجلـون ،اإلیبریـة ملـوك المغـرب وعالقـتهم بـشبه الجزیـرة :  مـصطفى اللمطـي -
٢٠١٠ .  

 ، مطبعـــة شـــمس ،إطـــالالت علـــى تـــاریخ المغـــرب خـــالل العـــصر المرینـــي :  مـــصطفى نـــشاط - 
   .٢٠٠٣ ، ١ ط، المملكة المغربیة ،وجدة 

 دار ،الثقافة العربیـة اإلسالمیة و أثرها فــي مجتمـع الـسودان الغربـي : مطیر سعد غیث أحمد  - 
   . ٢٠٠٤ ، ١ ط، بیروت ، المدار  اإلسالمي
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ــ ـــي ــ العالقـــات الـــسیاسیة و االقتـــصادیة فـــي عـــصر ( مـــصر و البندقیـــة :  نـــاجال محمـــد عبـــد النب
   . ٢٠٠١ ، ١ ط، القاهرة ، للنشر ،  دار عین،) الممالیك 

تـــراجم مـــؤرخین ( مـــن التـــراث التـــاریخي والجغرافـــي للغـــرب اإلســـالمي :  ناصـــر الـــدین ســـعیدوني ــــ
   . ١٩٩٩ ، ١ ط،ر الغرب اإلسالمي دا،) وجغرافیین 

ــالمیة : نبیلــــة حــــسن محمــــد  - ــة ،فــــي تــــاریخ إفریقیــــا اإلســ ــة الجامعیــ ــ ــكندریة ، دار المعرف  ، اإلســ
٢٠٠٩.    

 ،مملكة مالي  اإلسالمیة وعالقاتها مع أهـم المراكـز بالـشمال االفریقـي : الهادي مبروك الدالي  -
  .  ١٩٩٩ ، ٢ ط، لیبیا ،مطابع الوحدة . الزاویة 

 ، دار االنتـشار العربـي ، ترجمة هاني یحیى نصري ،أخبار سقوط غرناطة : واشنطن  ایرفنغ  -
  . ٢٠٠٠ ، ١ط

 القـاهرة ، مكتبـة مـدبولي ، ترجمة محمود عابدین ،تاریخ دولة الممالیك في مصر : ولیم مویر  -
   . ١٩٩٥ ، ١ ط،

   . ٢٠٠٦ ، الجـزائر ،ثقافة  وزارة ال،تلمسان عاصمة المغرب األوسط : یحیى بو عزیز  -

    .١٩٩٣ ، ١ ط، بیروت ، دار الجیل ،األحمر  غرناطة في ظل بني:  یوسف فرحات -

  : ًثالثا ـ الدوريات العربية 
ــدوة وجدة  ،العالقات بین بني مرین و بني عبد الواد وانعكاساتها العامة :  إبراهیم حركات - ــ  نـــ

   . ٢٠٠٣ ، ١ ط، الرباط ،نسانیة اآلداب والعلوم اإل منشورات كلیة ،حاضرة  األلفیة  
موقــع رحلــة  ابــن بطوطــة فــي المــشاریع الــسیاسیة واالقتــصادیة للــسلطان :  أحمــد الفاســي -

ــواصل بـــین الثقافـــات  ،المرینـــي  أبـــو عنـــان  ــ  ،نـــدوة ملتقیـــات ابـــن بطوطـــة الدولیـــة للتــ
 ، طنجــة ،لعلیــا للترجمــة  منــشورات مدرســة الملــك فهــد ا،جامعــة عبــد المالــك  الــسعدي 

١٩٩٣.   

   . ٢٠٠٦ ، ٨٥ العدد، الرباط ، المناهل ، الجهاد المغربي في األندلس: أحمد عزاوي  -

ـــــ  ـ    . ٢٠٠٨ ، ٨٥ عدد، الرباط ، مجلة المناهل ، الجهاد المغربي في األندلس: ـ
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ـــــ ـ  ،  م١٤ ـ ١٢/  هــ٨ــ ٦  قـراءة وثائقیـة فـي رسـائل القـرن،المغرب بین الـصمود والتراجـع  : ـ
  . ٢٠٠٠ ، ٢١ العدد ، الرباط ،مجلة أمل

البحر المتوسط فـي  ، ندون ابن خلدون ، ترجمة ابراهیم فهیم ، الممالیك: أحمد مختار العبادي -
   .٢٠٠٧ ،سكندریة  مطبعة مكتبة اإل، اشبیلیة ،  المیالديالقرن الرابع عشر

 المؤتمر الدولي الرابع للحضارة ،  في النثر األندلسيالرسالة الدبلوماسیة: الربعي بن سالمة  -
   .١٩٩٨ ، جامعة القاهرة ،األندلسیة 

 ،ترجمـة اسـحق عبیـد : بنو نصر في غرناطـة وبنـو مـرین فـي المغـرب : أنطونیو تورمو سلفا  -
 مطبعــة مكتبــة ، اشــبیلیة ،البحــر المتوســط فــي القــرن الرابــع عــشر  ،ابــن خلــدون نــدوة 

   . ٢٠٠٧ ،سكندریة اإل

 ترجمـة حـاتم ،فـشل اللقـاء بـین ابـن خلـدون وبیـدرو األول ملـك  قـشتالة  : جان بییر مولینا  -
 ،  المـــیالديالبحـــر المتوســـط فـــي القـــرن الرابـــع عـــشر ،  نـــدوة ابـــن خلـــدون،الطحـــاوي  

    .٢٠٠٧ ،سكندریة  مطبعة مكتبة اإل،اشبیلیة 

البحر المتوسط في القـرن الرابـع عـشر العالقات البحریة والمالحیة في : جون كلود هوكـت  - 
البحـر المتوسـط فـي القـرن الرابـع  ،  ندوة ابـن خلـدون، ترجمة لمیاء األیوبي ،المیالدي 

    .٢٠٠٧ ،سكندریة  مطبعة مكتبة اإل، اشبیلیة ،  المیالديعشر

 ، ينافذة على الحیاة اإلداریة والسیاسیة باالندلس في القـرن الثـامن الهجـر: الحبیب الهیلـة  -
   . ٢٠٠٦ ، تونس ، بیت الحكمة ،مجلة تجدید الدراسات األندلسیة 

البحر المتوسط  ، ندوة ابن خلدون ، وباء الطاعون في بالد المشرق:   حسام مختار العبادي -
    .٢٠٠٧ ،سكندریة  مطبعة مكتبة اإل، اشبیلیة ،  المیالديفي القرن الرابع عشر

ــ: حــسن أحمــد محمــود  -  المجلــة التاریخیــة ، شر الحــضارة فــي  غــرب إفریقیــادور العــرب فــي ن
   . ١٩٦٨ ، ١٤ المجلد ،المصریة 

   . ١٩٩٩ ، دار الغدیر ، ١٤ العدد ، بیروت ، مجلة المنهاج ، بنو مرین: حسن األمین  -

ـــوي -  نــدوة ، عالقــات المغــرب األقــصى بمــالي مــن خــالل رحلــة ابــن بطوطــة:  حــسن حــافظ علـ
ــــواصل بــین الثقافــات ملتقیــات ابــن بطوطــة الدو  ، جامعــة عبــد المالــك  الــسعدي ،لیــة للتـ

   . ١٩٩٣ ، طنجة ،منشورات مدرسة الملك فهد العلیا للترجمة 
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البحـر  ، نـدوة ابـن خلـدون، الزیانیون فــي تلمـسان والحفـصیون  فـي تـونس: حسناء طرابلس  -
ــع عــــشر ــي القـــرن الرابـ ـــة ا، اشـــبیلیة ،  المـــیالديالمتوســـط فـ ــكندریة إل مطبعـــة مكتب  ،ســ

٢٠٠٧.    

 مجلـة ، ترجمـة أحمـد مدنیـة ، الكتائب المسیحیة في خدمـة الملـوك المغاربـة ،خوسي الیماني  -
   . ١٩٧٨, العدد الخامس  ،دعوة الحق 

 المغرب واسبانیا تـاریخ مـشترك ، بنو مرین وبنو نصر من فاس إلى غرناطة: خیري عیسى  -
  .   ٢٠٠٥ ، مراكش ، معرض المسرح الملكي ،

ــي: رابــح عبــد اهللا المغــراوي  -   ، التواصــل الدبلوماســي بــین األنــدلس النــصریة والمغــرب المرین
   . ١٩٩٨ ، ٦ العدد ، الرباط ،مجلة التاریخ العربي 

 – ١٣ّالجهــاد البحـري المــشترك بیــــن إفریقیــة والمغــرب األقــصى بــین القــرن :  رجـاء العـــدوي -
 ، ٤٥ العــدد ، الربــاط ،عــة محمــد الخــامس  جام، مجلــة البحــث العلمــي ،  مــیالدي١٦

١٩٩٨ .   

 نــدوة ،قــضیة األسـرى فــي العالقـات المغربیـة األوربیــة خـالل العــصر المرینـي : سالمي الـرشـید  -
   .١٩٩٧ ، سال ، جمعیة أبي رقراق  ،الجهاد البحري في التاریخ العربي اإلسالمي 

ــ:  رضــوان البــارودي - ــة فــي الجیــوش المغربی  نــدوة بــالد المغــرب وعالقتهــا ، ةعناصــر المرتزق
   .١٩٩٧ ، القاهرة ، اتحاد المؤرخین العرب ،بالمشرق 

البحـر المتوسـط  ،ابـن خلـدون  نـدوة ، ترجمة اسحاق عبید ، التوسع األراغوني: روسر سالكر  -
    .٢٠٠٧ ،سكندریة  مطبعة مكتبة اإل، اشبیلیة ،  المیالديفي القرن الرابع عشر

تاریخیــة ل المجلــة ا، ة مــصر التجاریــة فــي عــصري األیــوبیین والممالیــكسیاســ: صــبحي لبیــب  -
  .١٩٨١ ، ٢٨ العدد ، القاهرة ،المصریة 

 البحـر المتوســط ، نـدوة ابـن خلــدون ، حیــاة ابـن خلــدون ونـشاطه الــسیاسي: طـاهر الحمـامي  -
    .٢٠٠٧ ،سكندریة  مطبعة مكتبة اإل، اشبیلیة ،  المیالديفي القرن الرابع عشر
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المغربیـة منـذ العـصر  المـشرقیة األزهر الشریف و دوره في توثیق العالقات: ائشة التهامي ع -
ــصر المملــــوكي اتحــــاد  ، ، نــــدوة بــــالد الغـــرب وعالقتهــــا بالمــــشرق الفــــاطمي حتــــى العــ

   . ١٩٩٧ ، القاهرة ،المؤرخین العرب  

   .١٩٧٦ ، ٢٦عدد  ال، مجلة  البحث العلمي ،  بنو األحمر في غرناطة: عبد القادر زمامة  -

ــ ـ ــــ ــاس : ـ  ، ٦ العـــدد ، الربــاط ، مجلــة المناهـــل ،مهرجــان مـــصارعة الحیوانــات فـــي غرناطـــة وف
١٩٧٦ .   

 ، نـدوة فـي غرناطـة ، التـراث الحـضاري المـشترك  بـین اسـبانیا والمغـرب: عبد الهادي التازي  -
  .١٩٩٢ ، مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة

ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـ ـــرب:  ـــــ ـــشترك بــــین اســــبانیا والمغـ     مطبوعــــات أكادیمیــــة المملــــة ، التــــراث الحــــضاري المـ
   . ١٩٩٢ ، غرناطة ،المغربیة 

ــــ ــــــــــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ  المعهـــد الجـــامعي للبحـــث ، الرمـــوز الـــسریة فـــي المراســـالت المغربیـــة عبـــر التـــاریخ : ــــ
 .  ١٩٩٢ ، الرباط  ،العلمي 

ـــ ـــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ  مجلـة أكادیمیـة المملكـة المغربیـة ، بدایة تاریخ العالقات بین المغرب والدول األوربیة : ــــ
   . ١٩٨٨ ، ٥ العدد ،

ــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ دعــوة   مجلـة ، بــرام الـصلح بــین المغـرب والبرتغــالش والــسفارة المتبادلـة إلُمعركـة القــ : ــــ
  .  ١٩٨٩ ، الرباط ، ٢٧٨العدد  ،الحق 

ــــ ــــــ ــــ ــــ ـ ـــ ــ ـــ ــــ ــــ وثیقــة دبلوماســیة عربیــة فریــدة عــن المــساعي الحمیــدة التــي قــام بهــا المغــرب بــین  : ــــ
   . ٢٠٠٠ ، دار ثقیف ، الریاض ، مجلة عالم المخطوطات والنوادر ، اسبانیا وفرنسا

 ترجمة ، ًن الرابع عشر وفقا البن خلدون ومعاصریهمملكة مالي في القر:  عبد الواحد أقمیر -
   . ١٩٧٨ ، الرباط ، ١٩ السنة ،العدد الخامس   ،إبراهیم

 مجلـة  كلیـة ، العالقات التجاریة والثقافیة بـین المغـرب المرینـي و مـالي: العزیز العلوي   عبد-
   .١٩٨٩ ،  العدد الخامس خاص،اهللا  جامعة محمد بن عبد،اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

  نـدوة اتحـاد ،  بـالد المغـرب وعالقتهـا بالمـشرق، العاملون في مصر ةالمغارب: أحمد  ي ــعل -
   . ١٩٩٧  ،بالقاهرة  المؤرخین العرب 
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ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــ ـــ ــــ ــــ  ، مجلـة التـاریخ العربـي ، حركة االسترداد باألندلس ودور المغاربة في كبح جماحها:  ــــ
   . ٢٠٠٢ ، ٢١  العدد ،اط الرب

الوجود اإلسـالمي فـي الممالـك النـصرانیة بـشبه الجزیـرة اإلیبیریـة قبـل سـقوط :  علي الكتـاني -
  .   ١٩٩٦ ، ٦ العدد ، الرباط ، مجلة التاریخ العربي ، غرناطة

 مـؤتمر أعـالم ، دور سبتة في إثراء الحركة العلمیة على عهد الدولة المرینیة:  فاطمة نافع  -
 ،  فــاس ، كلیــة اآلداب ،مدینــة ســبتة فــي التــاریخ المغربــي والعالقــات الــسبتیة الفاســیة  

٢٠٠٨ .   

 البحـر ،  نـدوة ابـن خلـدون، ترجمـة سـعید فهـیم ،البحـر المتوسـط  المركـز الحیـوي : فیلو سوال   -
ــیالدي  ـــع عــــشر المــ ــي القــــرن الرابـ ــط فــ ــبیلیة ،التوســ ــكندریة ، اشــ ـــة اإلســ  ، مطبعــــة مكتبـ

٢٠٠٧.  

 المغرب ،الصلة الثقافیة بین النصریین بغرناطة و المرینیین بالمغرب : ماریا خیسوس بیغیرا  -
   . ٢٠٠٥ ، مراكش ، معرض المسرح الملكي ، واسبانیا تاریخ مشترك

 ، مجلـة تطـوان ، بنو مرین في االتفاقیـات المبرمـة بـین أراغـون و غرناطـة:  ماریانو أریباس -
    . ١٩٦٣ ، ٨عدد 

  .   الربا ط ، المطبعة الملكیة ،  تصدر عن مدیریة الوثائق الملكیة ،لوثائق  مجلة ا-

 وزارة األوقــاف ،مجلــة دعــوة الحــق  : معاملــة  الرســل والــسفراء فــي اإلســالم: محمــد الرویفــي  -
  . ٢ العدد ،٩ السنة ،  الرباط،المغربیة 

 ،و غرناطـة النـصریة  بـین المغـرب المرینـي من مظاهر التواصـل الحـضاري:  محمد الشریف -
ـــدلس ــث األنـ ــة ، الربــــاط ، معــــرض مثلــ ــ ــــسي ، قــــصبة األودای ــسة التــــراث األندل  ، مؤســ

   . ٢٠٠٤ ،غرناطة 

  ، نمــاذج مــن التكامــل الثقــافي بــین المغــرب واألنــدلس عبــر عــصر غرناطــة:  محمــد المنــوني -
  .  ١٩٨٩ ، غرناطة ،بحوث الملتقى االسباني المغربي الثاني للعلوم ىالتاریخیة 

 ، مجلــة البحــث العلمــي ، )العــصر المرینــي و الوطاســي ( ســبتة األســیرة : ـــ محمــد بــن تاویــت 
   . ١٩٧٦ ، ٢٦ العدد ،الرباط 
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ــدلس:  محمـــد رزوق - ــي باألنــ ــات أندلـــسیة ، التــــدخل المرینــ  مطبعــــة ، تــــونس  ، ، مجلــــة دراســ
   . ١٧العدد ، ١٩٩٧ ، المغاربة

 ،وزارة األوقــاف  ،  مجلــة دعـوة الحــق،خ و الـوزیر ابــن الخطیــب المــؤر:  محمـد كمــال شـبانة  -
   . ١٩٦٦  ، ٨ العدد ،الرباط 

 نـدوة البحـر ،اإلطار العام للعالقات المغربیة مع الجمهوریات اإلیطالیة : محمد لمراني علـوي  -
 المحمدیـة ، جامعـة الحـسن الثـاني ، كلیة اآلداب والعلـوم اإلنـسانیة ،في تاریخ المغرب 

   . غربیة المملكة الم،

ـــسودان خـــالل القـــرنین :  محمـــد مـــزین - ــة  المـــؤرخ )  م ١٧   – ١٦(  المغـــرب وبـــالد ال مجلـ
   . ١٩٨٧ ،٣١ العـدد ، بغداد ، اتحاد المؤرخین العرب ،العربي 

الــسلطان أبــي الحــسن  قــراءة فــي ظــاهرة ركــب الحــاج المغربــي فــي عهــد: مــصطفى أخلیــف   -
ـــي  ـــشرق  ،المرینـ ـــرب و المـ ـــصا(  نـــــدوة المغــ  ، ١٩٩٧ – ١٩٩٤) ورة ـلعالقـــــات و الــ

 ، الـدار البـضاء ، مطبعـة النجـاح ، بني مالل ، كلیة اآلداب ،جامعة القاضي عیاض 
١٩٩٩ .   

نــدوة  ،مالحظــات حــول المعاهــدات التجاریــة المغربیــة فــي العــصر المرینــي : مــصطفى نــشاط  -
 جامعــة ،ة اآلداب  كلیــ،التجــارة فــي عالقاتهــا بــالمجتمع و الدولــة عبــر تــاریخ المغــرب 

   .١٩٨٩ ، المملكة المغربیة ، الدار البیضاء ،الحسن الثاني 

 ، مجلـة دراســات أندلــسیة ، عالقــات مملكـة  بنــي األحمــر بالــدول النــصرانیة:  نـورة التــویجري - 
  .  ٢٠٠٣ ، ٢٩العدد 

  : ًرابعا ـ الرسائل اجلامعية 
 ،)  م١٧ – ١٦(یقیــا فــي القــرنین  میة فــي غــرب افرالالحواضــر اإلســ: أحمــد فتــوح عابــدین  -

   . ١٩٨٩ ، معهد البحوث والدراسات اإلفریقیة ، قسم التاریخ ،رسالة دكتوراه 

وسـائل الدعایـة و اإلعـالم و آثارهـا فـي المغـرب واألنـدلس فـي : أحمـد محمـد عبـد المقـصود   -
 ،دریة  جامعـة اإلسـكن، كلیـة اآلداب ، قسم التاریخ ، رسالة ماجستیر ،العصر الوسیط 

   .إشراف الدكتور أحمد مختار العبادي 



 ٣٢٠

 رسـالة ماجـستیر ،األندلسیون في المغرب األقصى في عصر بني مـرین :  أمل ربیع سلیمان  -
   . ٢٠٠٨ ، كلیة اآلداب ، جامعة القاهرة ،عبادة كحیلة .  إشراف د ،

 القــرن الثالــث العالقــات العلمیــة بــین األنــدلس  ومدینــة فــاس مــن  بدایــة: إیمــان العــصیمي  -
 ، كلیــة الـشریعة والدراســات اإلســالمیة  ،قـسم التــاریخ ،   ســقوط غرناطــةىالهجــرى حتــ

   . ٢٠٠٩ ، مكة المكرمة ،جامعة أم القرى 

 كـــلیة الدراسـات ، قـسم التـاریخ ، رسـالة ماجـستیر ،تلمسان في العهــد الزیـاني : بسام شقدان   -
  .٢٠٠٢ ،  فلسطین ، نابلس ، جامـعة النجاح الوطنیة ،العلیا 

العالقـــات الـــسیاسیة بـــین مملكـــة غرناطـــة و مملكتـــي قـــشتالة و : المحـــالوي حــسام محمـــود  - 
  .٢٠٠٥ ، قسم التاریخ ،ة اآلداب  كلی، جامعة المنصورة ، رسالة دكتوراه ، أراغون

ي الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة بالمغرب األوسط فـي عهد دولة بن: حنان محمد علي سوید - 
.  اشـراف د، جامعة عـین شـمس ، كلیة اآلداب ، قسم  التاریخ ، ه رسالة دكتورا، زیان

   . ٢٠١٢ ،محمود اسماعیل 

ــائق: رشــید ســالمي  -  جامعــة محمـــد ،محمــد زنیبــر .  إشـــراف د، رســالة ماجــستیر ، مرینیـــة وئ
   .١٩٨٣ ، الرباط ، كلیة اآلداب ،الخامس 

.  إشــراف د، رسـالة دكتــوراه ، ي عــصر الدولــة المرینیــةفــالحیــاة الحربیــة : رضـوان البــارودي  -
   .١٩٧٩ ، كلیة اآلداب ،سكندریة  جامعة اإل،أحمد مختار العبادي 

 ، قـسم التـاریخ ، رسالة ماجستیر ، مؤسسة الخالفة في العهد المملوكي: زكي محمد عبداهللا  - 
   .٢٠٠٤ ،  فلسطین، نابلس ، جامعة النجاح الوطنیة ،كلیة الدراسات العلیا 

 ، رسـالة ماجـستیر ، نظـم الحكـم واإلدارة فـي دولـة بنـي مـرین: صالح محمد فیاض أبو دیاك  -
   . ١٩٧٧ ، إشراف أحمد مختار العبادي ، جامعة االسكندریة ،كلیة اآلداب 

 رسـالة ماجستـسر ، عالقات الدولة الحفصیة مع  دول المغرب و األندلس: عاشور بو شـامة  -
   . ١٩٩١ ،  جامعة القاهرة ، كلیة اآلداب ،

ــي مــرین :  عــامر حــسن -  تاریخهــا وسیاســتها تجــاه مملكــة غرناطــة  األندلــسیة و ،دولــة بن
ــالة ماجـــستیر ، الممالـــك النـــصرانیة   ، فلـــسطین، جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة نـــابلس ، رسـ

٢٠٠٣.   
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 رسـالة ، العالقـات بـین األنـدلس والمغـرب  فـي عـصربني األحمـر: عبد الحلیم علي رمـضان   -
   . ٢٠٠٠ ، قسم التاریخ ، كلیة اآلداب ، جامعة المنصورة ،ماجستیر 

 كلیــة ، قـسم التـاریخ ، رسـالة ماجـستیر ،دولـة بنـي زیـان بـالمغرب : عبـد المرضـي محمـد  زایـد  -
   .١٩٨٢ ، جامعة القاهرة ،دار العلوم  

 ،الة ماجـستیر  رسـ، القـضاء فـي المغـرب األقـصى فـي عـصر بنـي مـرین:  قمر حسین علـي  -
   .٢٠٠٨ ، جامعة القاهرة ، كلیة اآلداب ،إشراف محمد بركات البیلي 

العالقــات بــین الغــرب الالتینــي و المغــرب اإلســالمي فــي عــصر الحــروب : محمــد عــوني یــس  -
ـــصلیبیة ــوراه ، إشـــراف جوزیـــف نـــسیم یوســـف ، ال ـــة اآلداب ، رســـالة دكتـ  جامعـــة ، كلی

   . ١٩٨١ ،سكندریة اإل

عالقات القوى الصیبیة في غرب البحر المتوسط بالمغرب اإلسـالمي فـي : صور مصطفى من -
 ، إشـراف سـعید عبـد الفتـاح عاشـور ، رسالة دكتـوراه ، القرنین السادس والسابع هجرة

   .  ١٩٨٧ ، جامعة القاهرة ، كلیة االداب ،قسم التاریخ 

 رســـالة دبلـــوم ، ولالتجـــارة فـــي المغـــرب األقـــصى فـــي العـــصر المرینـــي األ: مــصطفى نـــشاط  -
ــا  ـــات علیــ ـــة اآلداب ،دراسـ ــضاء ،عــــین الــــشق ،  كلیـ ـــدار البیــ ـــة ، الـ ــة المغربیـ  ، المملكــ

١٩٨٨ .   

ــة الكانم والبرنو: مفتاح یونس الرباضي  -  رساـلة  ماجستیر ، العالقات بین بــالد المغرب و دول
 ، قـسم التـاریخ ،فریقیـة  معهـد الدراسـات اإل،امعة القـاهرة  ج، إشـراف عطیة القوصي ،

٢٠٠٥ .    

 رسـالة ، السیاسة الخـارجیة لدولة بني  زیان بالمغرب األوسط: ناصر محمد بسیوني كحیل  - 
ــاریخ ،دكتــــوراه  ــد مختــــار ، جامعــــة االســــكندریة ، كلیــــة اآلداب ، قــــسم التــ ــراف أحمــ  إشــ
   . ٢٠٠٣ ،العبادي 

 ،  المرینـيیوسـف بـن یعقـوب عــهد الـسلطانعلـى الـدولة المرینیة : األعرجـي مؤید نضال  - 
   . ٢٠٠٤ ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة ،رسالة ماجستیر 
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 بحكم موقعها الجغرافي ،كانت دولة بني مرین أقوى دول المغرب التي ورثت دولة الموحدین 
االستراتیجي في المغرب األقصى على خطوط التجارة ؛ و تحكمها بمنافذ البحر المتوسط الغربیة 

 و تأتي العالقات الدبلوماسیة لدولة بني مرین في كونها عالقات ،) مضیق جبل طارق ( 
 فقد حققت السفارات و المراسالت الصادرة و الواردة على الدولة ،تجاریة متشعبة سیاسیة و 

 و اتفاقیات اقتصادیة رسمت الواقع السیاسي و االقتصادي ،المرینیة تحالفات سیاسیة مهمة 
  . للدولة المرینییة و دول أخرى في المنطقة 

ًمركزا سیاسیا مهما قص" فاس "  و صارت العاصمة المرینیة  ً دته السفارات الدبلوماسیة اإلسالمیة ً
 و إیجاد ترتیبات ،و األوربیة للتواصل مع القیادة المرینیة و مفاوضتها و توقیع المعاهدات معها 

  . مشتركة لمستجدات السیاسة في مجال غرب المتوسط 
 عرضنا في التمهید  لقیام دولة بني مرین و تطورها ،و شمل البحث تمهید و أربعة فصول 

 إضافة إلى النظم الدبلوماسیة المرینیة التي قامت علیها ،یاسي و خصائص الدولة المرینیة الس
  .  كالسفراء و المراسالت السلطانیة ،سیاستهم الخارجیة 

ممالك اسبانیا و فرنسا و (       وتناول الفصل األول ؛ العالقات الدبلوماسیة مع الدول األوربیة 
دات السیاسیة والتجاریة التي عقدت بین الدولة المرینیة و األطراف و المعاه) جمهوریات ایطالیا 

 و االتفاقیات ، خاصة التحالف السیاسي الذي جمع الدولة المرینیة و مملكة أراغون ،المذكورة 
 إضافة إلى انعكاسات تلك العالقات على ،)  بیزة ،جنوة ( التجاریة التي وقعت مع جمهوریات 

 من حیث االستفادة المالیة الضخمة التي ،ضاریة في الدولة المرینیة الحیاة السیاسیة و الح
  .   إلى مدن المغرب  من جراء توافد االستثمارات األوربیة ،حصلت علیها السلطات المرینیة 

 و ،       بسطنا في الفصل الثاني ؛ العالقات الدبلوماسیة مع مملكة غرناطة اإلسالمیة 
 و بیان موقعها في تاریخ البلدین ،السفارات و المراسالت الدبلوماسیة الكثیرة بین فاس و غرناطة 

 من حیث التنسیق ، و دورها في تطورات الوضع السیاسي في كل من غرناطة و المغرب ،
 عن  و قد أثمر التواصل الدبلوماسي بینهما،االستراتیجي الدائم بینهما لمواجهة الخطر االسباني 

 الذي بفضله تمتعت غرناطة باألمان و ،ًتدخل الدولة المرینیة عسكریا لصالح مملكة غرناطة 
  . صمدت طوال قرنین من الزمن 

الدولة الزیانیة (        عرضنا في الفصل الثالث العالقات الدبلوماسیة مع دول المغرب 
 و أوضح البحث ،الي اإلسالمیة مملكة مو مع ) ّ و الدولة الحفصیة بإفریقیة ،بالمغرب األوسط 

 و دور السفارة ،دور الدبلوماسیة و إسهامها في حل النزاعات مع دولة بني زیان و إقرار السالم 
 و ،الدبلوماسیة في تشكیل التحالف السیاسي مع الدولة الحفصیة في مواجهة الدولة الزیانیة 

 ، بابها و مضامینها و تأثیراتهاًسردنا أیضا لتفاصیل السفارات بین فاس و مالي من حیث أس
  . خاصة السفارات المتبادلة بین السلطان أبي الحسن المریني و حكام مالي 



 و السفارات و ،       تحدثنا في الفصل الرابع عن العالقات الدبلوماسیة مع الشرق اإلسالمي 
 و األشراف ،القاهرة  و سالطین الممالیك ببني مرینالمتبادلة بین سالطین و الهدایا المراسالت 

ج المغربیة إلى الدیار  و مدى ارتباط ذلك التواصل الدبلوماسي  بقافلة الح،حكام الحجاز 
     .  وما تمیزت به عالقات الطرفین من ود و صداقة ،المقدسة 

 و التحقیقات ،     اختتمت الدراسة بخاتمة عرضت خصائص العالقات الدبلوماسیة المرینیة 
ّ ثم أتبعناها بمالحق تتضمن نماذج من نصوص ،ّ تم التوصل إلیها في الدراسة والنتائج التي

المعاهدات و االتفاقیات الهامة التي عقدتها الدولة المرینیة التي كان لها دور مفصلي في 
 كذلك بعض نصوص المراسالت التي جرت بین فاس و عواصم الدول ،السیاسة الخارجیة 

  . اإلسالمیة 
 





                                                                        Abstract 
The study of “diplomatic relations of Bani Marin state” includes 
especially the most powerful Moroccan states which inherited the 
monotheist state, pertaining its strategic geographical location in 
the utmost Morocco, on the lines of trade, and its power upon the 
western straits of the Mediterranean (Strait of Gibraltar). The 
importance of the diplomatic relationships of Bani Marin states is 
being political and commercial complex relation, that the 
embassies and the outcoming , incoming correspondences have 
achieved important political alliances on the behalf of the Marini 
states, also economic agreements which has drawn the political 
and economical reality of the Marini states with other states in 
the region. In this context, the Marinid capital “ Fez” has become 
important political center that attracted the diplomatic Islamic 
and the European embassies in the purpose of communicating  
with the marinid leadership, and negotiating signing treaties with 
them, also finding common arrangement regarding what is new in 
politics pertaining the western Mediterranean.   

       The research includes preface and four chapters. The preface 
exhibits the foundation of Bani Marinid states and their political 
development and properties, besides, the Marinid diplomatic 
systems on which their foreign policies are based, such as the 
ambassador and the sultani correspondences. 

     The first chapter handles the diplomatic relationships with the 
European countries (the kingdoms of Spain and France, and the 
Italian Republics) also the political and commercial treaties held 



between the Marinid state and the above mentioned parties, 
especially the political alliance between the Marinid states and 
Aragon kingdom, besides, the commercial agreements signed with 
Republics of ( Genoa, Paisa). Moreover, This chapter includes the 
clarification of the impact of these relationships of the political 
and the modern life in the Marini states, regarding the huge 
financial benefit obtained by Marini authorities, as a result of 
flocking of European investments to the cities of Morocco.  

     In the second chapter, there is a revealing of the diplomatic 
relations with Kingdom of Islamic Granada, and many embassies 
with diplomatic correspondences between Fez and Granada, also 
clarifying its position in the history of both countries, besides, its 
role in the developments of the political situation in both Granada 
and Morocco, in terms of the maintaining strategic co-ordination 
between them to face the Spanish threat. The diplomatic 
communication between them has fructified the military 
intervene of the Marini states on the behalf of Granada Kingdom 
that resulted in the safety of Granada which lasted along two 
centuries. 

     The third chapter shows the political relationships with 
Moroccan states “ Azayaniah state in the middle Morocco 
and Hafsid state in Africa” with Islamic Kingdom of Mali. The 
research also clarifies the role of diplomat and its 
contribution in solving the disputation with Bani Zian state 
and sitting the relation in peace, in addition to the role of 
the diplomatic embassy in forming the political alliance with 
the Hafsid state in facing the Azayaniah state, besides, the 
details of the embassies between Fez and Mali in terms of its 



causes , implications, and effects especially the embassies 
exchanged between the Sultan Abi Alhasan Al-Marini and 
the rulers of Mali. 

     The last chapter talks about the diplomatic relationships 
with the Islamic Orient,and the embassies, correspondences, 
and the gifts exchanged between Sultans of Bani Marinid 
and the Sultans of Mamluk in Cairo with the rulers of Hijaz ( 
Al-Ashraf) showing the extent of that diplomatic relation 
with Moroccan Pilgrimage convoy to the Holy Land, 
revealing the amiability and friendship between them. 

    Finally, the study is concluded with exhibiting the 
properties of the Marinid diplomatic relationships, and the 
investigations, results reached in the study, followed by 
annexes including models of the texts of important treaties 
and conventions signed by Marinid state that had crucial 
role in the foreign policy, as well as, some correspondences 
texts which took place between the Sultans of Fez and the 
Capitals of Islamic countries. 
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