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ملخص: 

مّثلت ال�سيا�سة الإ�سبانية جتاه بالد املغرب الإ�سالمي حلقة مهمة من حلقات احلروب 
ال�سليبية املتاأخرة، ورغم عودة جذور الأطماع الإ�سبانية يف بالد املغرب اإىل عهود مبكرة 
من تاريخ ال�رشاع الإ�سالمي امل�سيحي؛ اإل اأنها قويت بعد �سعف الدولة املوحدية وانهيارها 

يف كل من الأندل�ص واملغرب منذ القرن الثالث ع�رش امليالدي/ ال�سابع الهجري. 
وبلغت ال�سيا�سة العدائية ذروتها؛ عندما متّكن الإ�سبان من اإنهاء احلكم الإ�سالمي يف 
الأندل�ص ُبَعيد �سقوط غرناطة؛ اآخر املعاقل الإ�سالمية عام 1492م، وحينها اأ�سبح الطريق 
ممّهداً لنقل ال�رشاع اإىل بالد املغرب، برعاية بابوية، وبتوجيه وتنفيذ مبا�رش من املوؤ�س�سة 
وتن�سريية،  ا�ستعمارية،  اأهداف  لتحقيق  �سواء،  حد  على  الإ�سبانية  وال�سيا�سية  الدينية 
و�سيا�سية، واقت�سادية، ف�سيطر الإ�سبان على بلدتي مليلة وغ�سا�سة، واتخذوا منهما موطئ 
الإجنازات  باكورة  عليهما  ال�سيطرة  فمثلت  ال�ساحلية،  املناطق  باقي  على  لل�سيطرة  قدم 

ال�ستعمارية الإ�سبانية يف بالد املغرب خالل القرن ال�ساد�ص ع�رش. 
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Crusader Spanish Policy Towards Al- Maghreb After
the Fall of Granada from 1492- 1504 A. D. (897- 910 AH) 

Abstract: 

The Spanish policy towards Islamic Maghreb countries represented 
an important series of the Christian- Muslim conflict in the structure of the 
ancient Crusades Wars. The Spanish root- goals in the Maghreb countries 
refer to the early eras of that history of the conflict, but their echoes were soon 
carried out on the ground after the weakness and collapse of the Almohad 
State in Al- Andalus and Maghreb countries at beginning of the 13th A. D. 

The aggressive policy reached its climax when the Spaniards eliminated 
the Islamic rule in Al- Andalus after the collapse of Granada in 1492 A. D. Thus, 
the way became so easy to shift the conflict to the Maghreb countries under 
the auspices of the papacy and direct supervision of the Spanish religious and 
political establishments to control the Maghreb countries and to evangelize 
its people. The colonialists had other political and economic ambitions, and 
so they controlled the two towns of Melilla and Ghasasa, which formed the 
climax of the Spanish colonial achievements in the Maghreb countries, and 
used them as a foothold to launch and control the rest of the coastal areas 
during the 16th century. 
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توطئة: 
درج كثري من املوؤلفات التاريخية املخت�سة بال�سليبيات على ا�ستثناء احلروب التي 
مفهوم  وبات  اهتماماتها،  دائرة  من  واملغرب  الأندل�ص  يف  امل�سلمني  �سد  الإ�سبان  �سّنها 
�سد  الغربية  الأوروبية  الع�سكرية  بالفعاليات  بوجٍه ح�رشي  مرتبطًا  ال�سليبية«  »احلروب 
بالد ال�رشق الأدنى الإ�سالمي، خالل الفرتة الواقعة من 1095م/ 488هـ وحتى1291م/ 
690هـ، رغم افتقار ذلك للم�سداقية التاريخية، لأن احلروب ال�سليبية بعد التاريخ الأخري 
اآخر، والدليل على ذلك؛ احلمالت ال�سليبية الأوروبية التي �ُسّنت بعده  اإىل  انتقلت من طور 
البابوية �سد م�سلمي  الإ�سبانية-  �سواء، وما احلروب  امل�رشق واملغرب على حّد  �سد بالد 
الإ�سالم وامل�سلمني، وهذا ما ينطبق  ال�سليبية �سد  اإل حلقة من حلقات احلروب  الأندل�ص، 
ع�رش  الثالث  القرن  نهاية  من  ابتداًء  املغرب،  لبالد  الإ�سباين  ال�سليبي  ال�ستهداف  على 
امليالدي/ ال�سابع الهجري، مروراً باملرحلة التي اأعقبت �سقوط غرناطة، وانتهاًء باحلمالت 
اجلبهة  ف�سكلت  ع�رش،  ال�ساد�ص  القرن  عقود  معظم  طوال  املغرب  بالد  مدن  �سد  الإ�سبانية 
لعتبارات  بابوية؛  برعاية  الإ�سبانية  العدوان  لقوى  ن�سطًا  م�رشحًا  ال�سمالية  الإفريقية 
تاريخية وجغرافية ودينية، وعلى الرغم من اأهمية هذه اجلبهة وحيويتها يف تاريخ احلركة 

ال�سليبية؛ اإل اأنها مل تلق الهتمام الكايف من جانب املوؤرخني والدار�سني. 
»ال�سيا�سة  بـِ  واملو�سوم  البحث،  هذا  مو�سوع  على  الختيار  وقع  املنطلق  هذا  ومن 
 - 897 1504م/   - 1492 ال�سليبية الإ�سبانية جتاه بالد املغرب بعيد �سقوط غرناطة 
910هـ، واملق�سود به: درا�سة خلفيات ال�ستهداف ال�سليبي الإ�سباين ودوافعه ومالب�ساته 
مليلة  بلدتي  على  الإ�سبانية  ال�سيطرة  غرناطة وحتى  �سقوط  منذ  الإ�سالمي،  املغرب  لبالد 

وغ�سا�سة الواقعتني �سمال �رشق بالد املغرب الأق�سى. 
تاريخ  حلقات  اأهم  لإحدى  بتمثيلها  التاريخية؛  الفرتة  هذه  درا�سة  اأهمية  وتكمن 
ال�سليبيات املتاأخرة يف اجلناح الغربي من العامل الإ�سالمي، والتي �سكلت القاعدة الرئي�سة 
للمراحل ال�ستعمارية الالحقة، مما اأدى اإىل جناح الإ�سبان يف ال�سيطرة على معظم اأرا�سي 

بالد املغرب ال�سمالية. 
ومما مييز اأحداث تلك الفرتة؛ ازدياد النزعة ال�سليبية الإ�سبانية جتاه م�سلمي الأندل�ص 
ة ُبَعيد �سقوط غرناطة، فكانت هذه النزعة مبثابة الرافعة  واملغرب على حد �سواء، وبخا�سّ
واملحرك الأ�سا�ص لرحى ال�سيا�سة ال�ستعمارية الإ�سبانية جتاه بالد املغرب بخا�سة، جنبًا 
والنتقامية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  كالعوامل  الأخرى،  والدوافع  العوامل  مع  جنب  اإىل 



355

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (2) - حزيران 

املغرب،  بالد  موانئ  من  انطالقًا  الإ�سالمي  البحري  اجلهاد  حركة  وجه  يف  والدفاعية 
اإىل بالدهم، ومنع النجدات املغربية من  وللحيلولة دون عودة املنفيني الأندل�سيني ثانية 

تقدمي يد العون ملن بقي منهم يف بالد الأندل�ص. 
الذي كانت  التقدم  الإ�سبانية جتاه بالد املغرب مبدى  النزعة ال�ستعمارية  وارتبطت 
حترزه املمالك امل�سيحية على اجلبهة الأندل�سية، فكلما امتد النفوذ الإ�سباين نحو اجلنوب؛ 
املغرب،  بالد  مدن  ا�ستهداف  ب�رشورة  والدينية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  لدى  القناعة  تعززت 

وال�سيطرة على اأرا�سيه. 
الذي  ال�سعف  خلفية  على  زرعت  قد  الإ�سبانية  ال�ستهداف  عمليات  بذور  كانت  واإذا 
عام1212م/   )2( العقاب  معركة  يف   )1( املوحدية  الدولة  هزمية  ب�سبب  املغرب  ببالد  اأمل 
609هـ؛ اإل اأنها بداأت توؤتي اأكلها ابتداًء من نهاية القرن الثالث ع�رش امليالدي، حيث كان 
لهذه الهزمية اأثٌر كبرٌي يف توجيه دّفة ال�رشاع الإ�سباين نحو بالد املغرب، من خالل جتريد 
احلملة تلو الأخرى �سد مدنه ال�ساحلية، بعد اأن كانت تلك البالد مهابة اجلانب حتت حكم 

املوحدين. 
 Pedro III (1276- 1285م) الثالث  التي جّردها بيدرو  اأهم هذه احلمالت؛ تلك  ومن 
ملك اأراغون، يف حزيران1282م/ ربيع اأول681هـ �سد مدينة القالة )3( ، وتكونت من مائة 
وخم�سني �سفينة، حملت على متنها خم�سة ع�رش األف جندي، وذلك بدعم من البابا مارتينو 
الرابع  (م1281- 1285) Martino IV، مما اأدى اإىل احتالل املدينة واإحراقها، بعد اأن هرب 
�سكانها اإىل اجلبال، ثم ما لبثت القوات املعتدية اأن رحلت عنها يف الثالث من اآب/ ال�سابع 

والع�رشين من ربيع الآخر من العام نف�سه )4( . 
مما  عنيف،  اأراغوين  لهجوم  683هـ  عام1284م/   )5( َجربة  جزيرة  تعر�ست  كما 
احتاللها  وا�ستمر  واأ�رشهم،  اأهلها  من  الآلف  وقتل  بيوتها،  وحرق  احتاللها،  اإىل  اأدى 
ويف   ،  )6( للحكم  ق�سبة  بعد  فيما  اتُّخذت  قلعة  خالله  الأراغونيون  بنى  كاماًل،  عامًا 
 Alfonso III (1285- 1291عام1289م/ 688هـ جرد امللك الأراغوين الفون�سو الثالث /م
)7( ، ولكنه مل ي�ستطع ال�سيطرة عليها، فعرج  طرابل�ص  مدينة  �سد  جي�سًا  690 -684هـ( 

على مدينة املهدية )8( وقام بنهبها )9( . 
ونظراً ل�ستئثار الأراغونيني بهذه احلمالت، فقد حر�ست مملكة ق�ستالة على مزاحمتهم؛ 
بهدف اإيجاد موطئ قدم لها على ال�سواحل الإفريقية ال�سمالية؛ ففي عام1251م/ 649هـ 
غزا ملك ق�ستالة فرناندو الثالث  (م1217- 1252) Fernando III مدينة �سبتة )10( ، ولكنه 

اأخفق يف ال�سيطرة عليها )11( . 
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احلجة690هـ  ذي  من  ال�ساد�ص  الثاين1291م/  ت�رشين  من  والع�رشين  التا�سع  ويف 
وقع ملك ق�ستالة �سان�سو الرابع  (م1257- 1295) Sancho IV وملك اأراغون خاميي الثاين 
Monteagudo الواقعة �سمال   (م1291- 1327) Jaime II معاهدة يف مدينة مونتيجودو 
�رشق اإ�سبانيا، ون�ست على �رشورة بذل اجلهود امل�سرتكة لل�سيطرة على بالد املغرب، بقيام 
الأراغونيني  ، وقيام   )12( الغرب من نهر ملوية  اإىل  الواقعة  الأرا�سي  الق�ستاليني باحتالل 
باحتالل الأرا�سي الواقعة اإىل ال�رشق منه، ومن ثم العمل على �سمها اإىل مملكة ه�سبانيا 

Hispania، وفق التقليد الروماين القدمي )13( . 

وا�ستمراراً لل�سيا�سة الإ�سبانية املعادية، فقد توا�سلت الهجمات �سد املدن الإ�سالمية 
�سيطر  755هـ  1354م/  عام  ففي  الهجري،  الثامن  امليالدي/  ع�رش  الرابع  القرن  خالل 
مدينة طرابل�ص، مب�ساعدة  على   Pedro IV (1336- 1387م) الرابع بيدرو  الأراغوين  امللك 
ال�سيطرة امل�سيحية  اإيطالية وجنوية، فُنهبت املدينة وُقتل واأُ�رش كثري من �سكانها، ودامت 

عليها خم�سة �سهور )14( . 
عام1377م/  ففي  جديد،  من  جربة  جزيرة  لت�ستهدف  امل�سيحية  احلمالت  وعادت   
احتاللها  اإىل  اأدى  مما  �سّدها،  ع�سكرية  حملة  بتجريد  واجلنويون  ال�سقليون  قام  779هـ 
801هـ  عام1399م/  ويف  الأراغوين،  التاج  تتبع  حينذاك  كانت  التي  ب�سقلية  واإحلاقها 
ف�سل الإ�سبان يف احتالل مدينة عنابة )15( ؛ نتيجة الدفاع امل�ستميت الذي اأبداه اأهلها )16( 
803هـ  ، وا�ستمروا فيها حتى عام1401م/   )17( العام نف�سه احتلوا مدينة تطوان  ، ويف 
الإ�سبـان  جرد  827هـ  عام1424م/  ويف  واأ�رشهم،  �سكانها  معظم  وقتل  تخريبها  بعد 
حـملة ع�سكرية �سـد جـزائـر قـرقنة )18( ، مما اأدى اإلـى احتاللها بعد قتل املئات من �سكانها 

واأ�رشهم، ولكنهم ما لبثوا اأن ان�سحبوا منها بعد مدة وجيزة )19( . 
 Alfonso V (1416- 1458م) الفون�سو  اأراغون  ملك  قاد  835هـ  ويف عام1432م/ 
بنف�سه حملة ع�سكرية �سد جزيرة جربة، وفر�ص عليها ح�ساراً ملدة �سبعة وع�رشين يومًا، 
اإل اأنه ف�سل يف ال�سيطرة عليها )20( ، ومن املرجح اأن تكون هذه احلملة اآخر احلمالت التي 
باأزماتهم  القرن اخلام�ص ع�رش، لن�سغالهم  الإ�سبان �سد مدن بالد املغرب خالل  قام بها 

الداخلية، وبال�سعي ل�ستكمال ال�سيطرة على املدن الأندل�سية. 
انتهى فيه  الذي  ذاته  العام  باأن معاهدة مونتيجودو قد وقعت يف  �سبق  يالحظ مما 
ع�رش احلروب ال�سليبية �سد بالد امل�رشق الإ�سالمي، وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل على 
ال�سليبي مل  الفكر  وباأن  والأماكن،  الأزمان  تبدلت  واإمنا  تتوقف،  ال�سليبية مل  اأن احلروب 
الذين ظلوا يعملون بجّد من  الأوروبيني،  الدين  ال�سا�سة، واملفكرين، ورجال  اأذهان  يغادر 
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اأجل ا�ستئنافها، وهذا ما اأكد عليه موؤرخو الع�سور الو�سطى يف كتاباتهم؛ ومن ذلك احلمالت 
ال�سليبية التي قامت يف نهاية القرن الرابع ع�رش امليالدي/ الثامن الهجري، وعلى راأ�سها 
 Pietro di Lusignano (1359- 1369م) حملة ملك قرب�ص الالتيني بييرتو دي لوزجنانو
�سد مدينة الإ�سكندرية مب�رش عام1365م/ 766هـ، بالإ�سافة اإىل احلملة الأوروبية �سد 
 Crusade of Nicopolis الأمالك العثمانية يف بالد املجر، والتي عرفت بحملة نيقوبولي�ص
عام1396م/ 766هـ )21( ، وترافق ذلك مع عدد من امل�ساريع ال�سليبية التي طرحها عدد 
من ال�سخ�سيات الدينية وال�سيا�سية يف اأوروبا منذ نهاية القرن الثالث ع�رش، وحتى نهاية 

القرن اخلام�ص ع�رش امليالدي، مما اأ�سهم يف دعم التوجهات التو�سعية الإ�سبانية )22( . 
الإ�سالمي  املغرب  بالد  �سد  اأراغون  مملكة  بها  قامت  التي  احلمالت  باأن  ويت�سح 
التي  ق�ستالة  النقي�ص من مملكة  على  وذلك  اململكة،  لهذه  املتو�سطية  الهتمامات  تعك�ص 
حماولتهم  ورغم  الأندل�سيني،  ومبحاربة  الداخلية  باأو�ساعهم  الدوام  على  ملوكها  ان�سغل 
مزاحمة الأراغونيني يف لعب دور ما على ال�ساحة املتو�سطية كما ات�سح من خالل معاهدة 
مونتيجودو، اإل اأن الق�ستاليني مل يتمكنوا من القيام باأي دور على هذا ال�سعيد حتى الن�سف 

الأخري من القرن اخلام�ص ع�رش. 
واجلزر  املدن  ا�ستهدفت  قد  الأراغونية  الهجمات  اأن جميع  لوحظ  اأخرى  ناحية  ومن 
الواقعة يف بالد املغرب الأدنى والأو�سط، ما عدا تلك التي ا�ستهدفت مدينتي �سبتة وتطوان 
ال�ستعمارية  النزعة  اإىل  بالإ�سافة  اأنه  لالعتقاد  يدفعنا  مما  الأق�سى،  املغرب  بالد  يف 
وراء  من  تهدف  كانت  فقد  اأراغون،  مملكة  بها  متيزت  التي  ال�سليبية  والدينية  والتو�سعية 
جتريد تلك احلمالت اإىل حماية ممتلكاتها يف كل من جزيرة �سقلية ومدينة نابويل، وتاأمني 
خطوط التجارة منها واإليها، وكذلك جتنيبها الأخطار الناجتة عن الغارات الإ�سالمية التي 

كانت تهدد اأمنها. 

أسباب ودوافع ومقدمات األطماع اإلسبانية يف بالد املغرب: 

�أهمية �ملوقع �جلغر�يف: �سكل موقع بالد املغرب وغنى اأرا�سيه مبختلف الرثوات  ♦
واملوارد القت�سادية، حافزاً كبرياً لدى الإ�سبان لل�سيطرة عليه، والنطالق منه من اأجل �سم 

مزيد من الأرا�سي ملمالكهم. 
�سواحل  حتى  �رشقًا   )23( برقة  اإقليم  من  الواقعة  الأرا�سي  املغرب؛  ببالد  واملق�سود 
الأطل�سي غربًا، ومن البحر املتو�سط �سماًل حتى ال�سحراء الكربى جنوبًا )24( ، و�سكلت هذه 
املنطقة براأي الكثريين وحدة م�ستقلة عن باقي اأجزاء القارة الإفريقية، مما جعل بع�سهم 
يطلقون عليها ا�سم »اإفريقيا ال�سغرى«، وذلك ل�سهولة النتقال ما بني اأقاليمها واأقطارها، 
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نظراً للعوامل اجلغرافية امل�سرتكة فيما بينها، هذا بالإ�سافة اإىل العوامل الوحدوية الأخرى 
كالدين واللغة، والتجان�ص القبلي امل�سرتك )25( . 

اأولها الإقليم ال�ساحلي اخل�سب املمتد  اأقاليم طبيعية،  اإىل ثالثة  وتق�سم بالد املغرب 
الكتل  وبروز  عامة  ب�سفة  عر�سه  قلة  من  الرغم  وعلى  والأطل�سي،  املتو�سط  �ساحل  على 
الن�سبي، حيث  بات�ساعها  تتميز  ال�رشقية  ال�ساحلية  ال�سهول  اأن  اإل  �سواطئه،  على  ال�سخرية 
يرتاوح عر�سها ما بني ثالثة ع�رش اإىل خم�سني مياًل، ويتخلل ال�سهل ال�ساحلي جمموعة من 

اخللجان وال�سبخات )26( . 
اأما الإقليم الثاين؛ فهو اإقليم التل اأو الأطل�ص ال�سغري والكبري، ومتتد فيه �سل�سلتا جبال 
اأطل�ص ب�سكل اأفقي وحُماٍذ لل�ساحل، وتتدرجان يف النحدار من الغرب اإىل ال�رشق حتى تنتهيا 
يف البالد التون�سية، وتنبع منهما بع�ص الأنهار خمرتقة ال�سهل ال�ساحلي لت�سب يف البحر، 

واأخرياً الإقليم بال�سحراوي، حيث ال�سحراء الكربى )27( . 
ودرجت امل�سادر التاريخية واجلغرافية الإ�سالمية على تق�سيم بالد املغرب اإىل ثالثة 
ال�رشقية، وميتد من برقة حتى  الناحية  الأقاليم من  اأول  يعد  الذي  الأدنى  اأقاليم؛ املغرب 
غريه  عن  ويتميز   ،  )29( باأَفريِقيَّة  والرومان  العرب  كتب  يف  وي�سمى   ،  )28( َبجاية  مدينة 
ب�سهوله الوا�سعة اخل�سبة، وموقعه املتو�سط، وقربه من اأوروبا اجلنوبية، وبخا�سة جزيرة 
�سقلية الإيطالية، التي ل تبعد عن �سواحله �سوى ما يقرب من ثمانني مياًل، فكان هذا الإقليم 
مبثابة القلب بالن�سبة لل�سطر الغربي من العامل الإ�سالمي، لذلك لي�ص من قبيل ال�سدفة اأن 

ي�سكل الهدف الرئي�ص للهجمات ال�سليبية الأوروبية طوال عدة قرون )30( . 
حتى  �سـرقًا  بجاية  مدينة  مـن  يـمتد  الذي  الأو�سط،  باملغرب  الثاين  الإقليم  ويتمثل 
نهـر ملويـة غـربًا، ويتميز هو الآخر باأهميته من الناحية ال�سرتاتيجية والقت�سادية لكرثة 
موانئه، ورواج جتارته )31( ، اأما الإقليم الثالث فيتمثل باملغرب الأق�سى، الذي متتد اأرا�سيه 

ما بني نهر ملوية �رشقًا و�ساحل الأطل�سي غربًا )32( . 
اأرا�سيها  خل�سوبة  الزراعية،  ثرواتها  بكرثة  املغرب  بالد  متيزت  فقد  عامة،  وب�سفة 
وبخا�سة ال�ساحلية منها، وكذلك غناها بالرثوة احليوانية؛ مما اأدى اإىل رواج �سناعة اجللود 
بجودتها  اأ�سوافها  متيزت  التي  املارينو  لأغنام  احتكارها  ب�سبب  وخ�سو�سًا  وال�سوف، 

العالية، وتزايد الطلب الأوروبي عليها )33( . 
مدنها  من  وكثري  �سواحلها  وقوع  املغرب  لبالد  القت�سادية  الأهمية  من  زاد  ومما 
على خطوط التجارة، وبخا�سة تلك القادمة من بالد ال�سودان )34( ، حيث الذهب، والعاج، 
وري�ص النعام، والعبيد، ومنها اإىل موانئ دول اأوروبا اجلنوبية، عالوة على ا�ستمالها على 
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طرق جتارية اأخرى من ال�رشق اإىل الغرب وبالعك�ص، ولعب جتارها دور الو�سيط يف التجارة 
على  تعتمد  كانت  التي  الأوروبية،  والدول  الأق�سى  وال�رشق  ال�رشق  دول  بني  ما  العاملية 
موانئ املغرب يف احل�سول على ما يلزمها من مواد جتارية، مما اأدى اإىل ازدهار اقت�سادها، 
فتفوقت يف هذا املجال على كثري من الدول الأوروبية واملدن التجارية، وبخا�سة الإيطالية 
الدوام  الأوروبية على  وال�سيا�سية  القت�سادية  الدوائر  اهتمام  منها، وهذا ما جعلها حمط 

 . )35(

�شعف بالد �ملغرب خالل �لقرن �خلام�س ع�رش �مليالدي/ �لتا�شع �لهجري: اأدى  ♦
�سعف الدولة املوحدية خالل القرن الثالث ع�رش امليالدي/ ال�سابع الهجري اإىل بروز ظاهرة 
اأدى بدوره اإىل قيام ثالثة كيانات �سيا�سية وجغرافية  الع�سيان القبلي ومترد الولة، مما 
 -  1229( احلف�سية  الدولة  قامت  )اإفريقية(  الأدنى  املغرب  بالد  ففي  اأنقا�سها،  على 
982هـ( )36( ، ويف بالد املغرب الأو�سط قامت الدولة الزيانية )1235   - 626 1574م/ 
- 1554م/ 633 - 961هـ( )37( ، اأما يف بالد املغرب الأق�سى فقامت الدولة املرينية 
)1269 - 1465م/ 668 - 869هـ( )38( ، وعلى الرغم من بع�ص مظاهر الزدهار التي 
�سهدتها هذه املمالك خالل املراحل الأوىل من عمرها، اإل اأن اأو�ساعها ما لبثت اأن �ساءت 

خالل القرن اخلام�ص ع�رش امليالدي. 
 -  1435( عثمان  عمرو  اأبو  احلف�سي  ال�سلطان  حاول  الأدنى  املغرب  بالد  ففي 
بالنواحي  فاهتم  وقوتها؛  مملكته  وحدة  على  املحافظة  893هـ(   -  839 1488م/ 
والأ�سبلة  الدينية  والزوايا  وامل�ساجد  واملكتبات  املدار�ص  كبناء  واحل�سارية؛  العمرانية 
العربية  القبائل  بع�ص  بها  قامت  التي  التمرد  حركات  ملواجهة  ا�سطر  ولكنه   ،  )39(

عامي1449م/  بني  الواقعة  الفرتة  خالل  وطرابل�ص   )40( اجلزائر  نواحي  يف  والرببرية 
اإىل ا�سرت�سائها بالأموال  ، وملا عجز عن ذلك ا�سطر   )41( 867هـ  1463م/  و  853هـ 
على  القبائل  زعماء  ت�سجيع  يف  كبرياً  دوراً  احلف�سية  الداخلية  اخلالفات  ولعبت   ،  )42(

التدخل ل�سالح هذا الطرف اأو ذاك )43( . 
العزيز  عبد  فار�ص  اأبي  بن  احل�سن  اأبو  الأمري  ثار  عثمان،  عمرو  اأبي  عهد  وخالل 
)ت1452م/ 856هـ( ، و�سيطر على مدينة بجاية وخلع بيعة ال�سلطان، ثم حا�رش مدينة 
تون�ص، اإىل اأن متكن ال�سلطان من اإخماد ثورته عام1452م/ 856هـ، مما اأدى اإىل ا�ستنزاف 

كثري من موارد الدولة )44( . 
 -  1488( امل�سعود  بن  يحيى  زكرياء  اأبي  احلف�سي  ال�سلطان  حكم  فرتة  وخالل 
الثورات  عمت  حيث  �سوءاً؛  التون�سية  البالد  اأحوال  ازدادت  899هـ(   -  893 1494م/ 
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اأدخلها يف حالة من  اأمالك الدولة احلف�سية، مما  اأرجاء البالد، وتقل�ست  وحركات التمرد 
ال�سعف والفو�سى، ومما زاد الطني ِبّلة؛ حلول وباء الطاعون عام 1494م/ 899هـ، وفيه 

تويف ال�سلطان احلف�سي نف�سه )45( . 
واأما الدولة الزيانية يف بالد املغرب الأو�سط، فقد تعر�ست لالأطماع احلف�سية؛ وكان 
امللك الزياين اأبو العبا�ص اأحمد ابن اأبي حمو، املعروف بالعاقل )1430 - 1462م/ 834 
 -  1394( احلف�سي  عبدالعزيز  فار�ص  اأبي  امللك  مب�ساعدة  احلكم  توىل  قد   ، 866هـ(   -
)46( ، ورغم حماولت العاقل املتكررة لال�ستقالل باحلكم؛ اإل  837هـ(   - 796 1434م/ 
اأن العاقل ان�سغل طيلة فرتة حكمه مبقاومة الأطماع احلف�سية، وتعر�ص لعدد من القالقل 
الدولة  عن   )49( وَتَن�ص   )48( ومليانة  واجلزائر   )47( وهران  انف�سال  اإىل  اأدى  مما  الداخلية، 

عام1448م/ 852هـ )50( . 
 - 866 1485م/   -  1462( الزياين  املتوكل  اهلل حممد  عبد  اأبو  الأمري  عليه  وثار 
 ،  )52( وتلم�سان  ووهران   )51( م�ستغامن  على  فا�ستوىل  866هـ،  1462م/  عام  890هـ( 
وعندما علم امللك احلف�سي اأبو عمرو عثمان بذلك زحف بجي�سه وحا�رش تلم�سان، فاأ�سبحت 

تتبع احلف�سيني )53( . 
ال�سفارات  ورغم  868هـ،  1464م/  عام  للحف�سيني  بوعوده  الزياين  املتوكل  ونكث 
التي تبادلها الطرفان من اأجل راأب ال�سدع؛ اإل اأنها مل حتقق نتائج ملمو�سة )54( ، مما اأدى 
 ،  )55( املن�سورة  لل�سيطرة على مدينة  870هـ  1466م/  اأبي عمرو عثمان عام  اإىل جلوء 
للحف�سيني،  الزياين  املتوكل  ا�ست�سالم  اإىل  اأدى  مما  اأ�سوارها  وهدم  تلم�سان  نحو  تقدم  ثم 

واملوافقة على الدعوة لهم، فبقي على ذلك حتى وفاته عام 1485م/ 890هـ )56( . 
ويف عهد ال�سلطان الزياين اأبي عبداهلل الثابتي )1485 - 1505م/ 890 - 910هـ( ، 
�سهدت البالد الزيانية حالة من التقهقر والنهيار ب�سبب ا�ستمرار الثورات الداخلية، مما اأدى 

اإىل تق�سيم الدولة الزيانية اإىل مناطق نفوذ متعددة )57( . 
ويف بالد املغرب الأق�سى املرينية، مل تكن الأو�ساع اأح�سن حاًل، وبخا�سة يف نهايات 
 - 1420( املريني  �سعيد  اأبي  بن  �سالطينهم عبداحلق  اآخر  بني مرين؛ فخالل عهد  ع�رش 
ولعل  والوزراء،  احلّجاب  األعيب  وتقاذفتها  الدولة،  ، �سعفت  869هـ(   -  823 1465م/ 
852هـ/  عام  الأعراب  يد  على  غدراً  ُقتل  الذي  الوطا�سي،  زيان  بن  يحيى  هوؤلء  اأهم  من 
ومنهم اأي�سًا الوزير يحيى بن يحيى الوطا�سي، الذي �ساءت اأو�ساع الدولة كثرياً  1448م، 
يف عهده؛ ب�سبب ظلمه وتاآمره مع الوطا�سيني يف مدينة اأ�سيال )58( لالنقالب على الدولة، 
الوطا�سيني، وممن  القتل يف  باإعمال  1461م  866هـ/  عام  املريني  ال�سلطان  قام  ولهذا 
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ُقِتلوا؛ الوزير يحيى بن يحيى، ثم ازدادت الدولة �سعفًا عندما تقلد اليهود وزارتها، فا�ستغل 
ذلك يف  فاأ�سهم كل  1465م،  869هـ/  )59( عام  الأو�ساع وهاجموا طنجة  الإ�سبان هذه 
تاأجيج م�ساعر النا�ص، وثار اأهايل مدينة فا�ص )60( ، وقتلوا ال�سلطان عبداحلق، فانتهت بذلك 

الدولة املرينية )61( . 
انتقل احلكم يف بالد املغرب الأق�سى للوطا�سيني )62( بزعامة اأبي زكرياء حممد ال�سيخ 
املهدي الوطا�سي )1472 - 1505م/ 876 - 911هـ( ، الذي ان�سغل بتوطيد اأركان حكم 
دولته، وبخا�سة ب�سبب ن�سوب بع�ص الثورات الداخلية، التي ا�ستغلها الربتغاليون، ف�سيطروا 

على عدد من املواقع على �سواحل بالد املغرب الأق�سى الأطل�سية )63( . 
ع�رش  اخلام�ص  القرن  نهاية  يف  الأق�سى  املغرب  بالد  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف 
املغربان  كان  الوطا�سيني،  حكم  حتت  عهدها  بدايات  تعي�ص  الهجري  التا�سع  امليالدي/ 
من  خليطًا  اأ�سبحا  حيث  ال�سيا�سي؛  والتفكك  ال�سعف  من  حالة  ي�سهدان  والأو�سط  الأدنى 
الوحدات ال�سيا�سية ال�سغرية، التي ي�سعب حتديد حدودها ومعاملها اجلغرافية وال�سيا�سية 
ب�سكل دقيق، وحتول عدد من املدن ال�ساحلية كطرابل�ص، وجربة، وبجاية، واجلزائر، ووهران، 
فقامت  احلالة،  هذه  البدوية  القبائل  وا�ستغلت  م�ستقلة،  نفوذ  مناطق  اإىل   )64( و�رش�سال 
زيان  وبني  حف�ص،  بني  مللوك  يعد  ومل  املدن،  هذه  بني  الواقعة  املناطق  على  بال�سيطرة 

�سوى حوا�رشهم والأحواز املحيطة بها )65( . 
والأمن، فكان من مظاهر  ال�ستقرار  اإىل غياب  الذكر  اآنفة  املغرب  اأو�ساع بالد  اأدت 
رحمة  حتت  التجارية  القوافل  ودروب  املدن  ووقوع  الطرق،  على  الع�سابات  انت�سار  ذلك؛ 
القبائل البدوية، فكثرياً ما كانت القوافل التجارية ت�سطر لالحتماء باملوظفني الر�سميني 
املكلفني بجمع ال�رشائب، مما اأدى اإىل تقهقر التجارة وال�سناعات واحلرف )66( ، اأما على 
ال�سعيد الفكري والثقايف؛ فما كاد ينتهي القرن اخلام�ص ع�رش امليالدي حتى اأقفرت البالد 
التكايا  وانت�رشت  التاأليف،  حركة  ون�سبت   ،  )67( القريوان  مدينة  وبخا�سة  علمائها،  من 
والزوايا التي عّجت باملت�سّوفة وامل�سعوذين، وحظيت برعاية احلكام اأنف�سهم )68( ، ونظراً 

لكل ذلك، قيل باأن بالد املغرب باتت تقدم نف�سها بنف�سها للم�ستعمرين الغرباء )69( . 
�لوحدة �الإ�شبانية و�شقوط غرناطة: تعددت املمالك امل�سيحية يف �سبه اجلزيرة  ♦

الإيبريية، وان�سغلت كل واحدة بتو�سيع نفوذها على ح�ساب الأخرى، وما اأن حل القرن الثالث 
ع�رش حتى اأ�سبحت تلك املمالك ثالثًا؛ وهي اأراغون Aragon وق�ستالة Castilla والربتغال 
Portugal، فان�سغلت الأخرية ببناء ا�ستقاللها الذاتي، يف حني بداأت اململكتان الإ�سبانيتان 
تعمالن من اأجل حتقيق الوحدة، والعمل امل�سرتك لإنهاء الوجود الإ�سالمي يف الأندل�ص )70( . 
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مملكة  كل  �سعي  ب�سبب  الداخلي،  وال�ستقرار  بالأمن  تنعما  مل  فاإنهما  ذلك  ورغم 
لال�ستحواذ على مزيد من النفوذ اجلغرايف وال�سيا�سي على ح�ساب الأخرى، وكذلك التدخل 
الأن�ساب  تداخل  العتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  وبخا�سة  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  املتبادل 
والزيجات ال�سيا�سية، ومتازج الدم بني اأمراء الأُ�رش احلاكمة، مما جعل من ال�سعب يف كثري 

من املراحل على اأي من الأطراف ح�سم الأمور ل�ساحله )71( . 
ولكن الأو�ساع الداخلية الإ�سبانية ما لبثت اأن بداأت ت�سق طريقها نحو الهدوء الن�سبي، 
متثلت  والتي  واأراغون،  ق�ستالة  مملكتي  بني  الوحدة  حتقيق  خطوات  اأوىل  بداأت  عندما 
باقرتان الأمري فرناندو )1452 - 1516م( وريث عر�ص اأراغون بالأمرية اإيزابيل )1451 
- 1504م( وريثة عر�ص ق�ستالة عام 1469م، وكان من اأهم �رشوط اإمتام الزواج؛ �رشورة 
بني  الفعلية  الوحدة  لبثت  ما  ثم   ،  )72( امل�سلمني  �سد  احلرب  متابعة  على  امل�سرتك  العمل 

التاجني اأن حتققت عام 1479م )73( . 
الوجود  �سد  احلرب  ا�ستئناف  اأجل  من  م�رشاعيه  على  الباب  التاجني  وحدة  فتحت 
 ،  )74( التوجه  هذا  دعم  يف  كبرياً  دوراً  البابوية  املوؤ�س�سة  ولعبت  الأندل�ص،  يف  الإ�سالمي 
وبخا�سة من جانب البابا �سي�ستو الرابع  (م1471- 1484) Sisto IV، الذي عمل على ت�سجيع 
الإ�سبان على و�سع اخلطط الكفيلة بال�سيطرة على ما تبقى من الأندل�ص، والنتقال لل�سيطرة 
عقد  اإىل  والربتغاليني  الإ�سبان  البابا  دعا  ذلك  تنظيم  اأجل  ومن  اأي�سًا،  املغرب  بالد  على 
اجتماع برعايته من اأجل تق�سيم مناطق النفوذ، فتمخ�ص ذلك عن اإبرام معاهدة الكاكوفا�ص 
Tratado de Alcacovas بني الطرفني، يف الرابع من اأيلول1479م، وجاء يف اأحد بنودها 
اأحقية الإ�سبان يف ال�سيطرة على مملكة تلم�سان )بالد املغرب الأو�سط( والأرا�سي الواقعة 

اإىل ال�رشق منها، اأما الربتغال فلها احلرية يف ال�سيطرة على بالد املغرب الأق�سى )75( . 
ومن جانبهما، ا�ستثمر امللكان فرناندو واإيزابيل هذا الدعم البابوي، وا�ستغال ه�سا�سة 
ال�سلطة، وقاما بتوجيه احلملة تلو  الداخلي على  الناجتة عن ال�رشاع  الأو�ساع الإ�سالمية 
الأخرى �سد ما تبقى من مملكة غرناطة )76( ، حتى متت لهما ال�سيطرة على جميع مدنها، 
ومل يبق �سوى عا�سمتها؛ مدينة غرناطة )77( ، التي تعر�ست حل�سار م�سدد، وق�سف مدفعي 
عنيف، وحرب جتويع واإبادة على مدار �سبعة �سهور، مما ا�سطر اأعيانها وعلى راأ�سهم اآخر 
 -  892 1492م/   -  1487( �سعد  بن  احل�سن  اأبي  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الأندل�ص  ملوك 
1492م/ الثاين من  على ت�سليم املدينة، فتم ذلك يف الثاين من يناير  للموافقة  897هـ( 
ربيع الأول897هـ، وُرفعت فوقها الأعالم امل�سيحية، وُن�سبت ال�سلبان على ق�سور احلمراء، 

اإيذانًا بانتهاء احلكم الإ�سالمي لالأندل�ص، بعد اأن دام فيها ثمانية قرون )78( . 
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تنامي �لنزعة �ل�شليبية و�ال�شتعمارية �الإ�شبانية جتاه بالد �ملغرب بعد �شقوط  ♦
حكومتهما  ت�سكيل  على  غرناطة  �سقوط  بعد  واإيزابيال  فرناندو  امللكان  حر�ص  غرناطة: 
هوؤلء  اأبرز  من  وكان  وامل�سلمني،  الإ�سالم  على  وحقداً  تطرفًا  الدينية  القيادات  اأكرث  من 
امللكي فرناندو  البالط  ، و�سكرتري   )79( ثيزنـريو�ص  فران�سي�سكو خيميني�ص دي  الكاردينال 
دي ثافرا (م1460- 1507) Fernando de Zafra، الذي كان له دور كبري يف �سياغة وثيقة 
 ،Inigo de Mendoza (1440- 1515م)  ميندو�سا دي  اإنييغو  والأ�سقف  غرناطة،  ت�سليم 
 Hernando de Talevera (1428- 1507م) تالبري  دي  هرناندو  الأب  غرناطة  ومطران 
الدولة،  راأ�سها كثلكة  الإ�سبانية وتنفيذها، وعلى  ال�سيا�سات  ر�سم  ، وتوىل هوؤلء م�سوؤولية 

وحمو جميع مظاهر الوجود الإ�سالمي )80( . 
ومما اأدى اإىل تكري�ص هذه النزعة لدى الإ�سبان؛ الدعم الكبري الذي لَقوه من املوؤ�س�سة 
الدينية يف كل من اإ�سبانيا واإيطاليا على حد �سواء، ويف اإطار الدعم املذكور، وتقديراً منه 
للدور الذي لعبه امللكان فرناندو واإيزابيال يف حماربة امل�سلمني والنت�سار عليهم، وت�سجيعًا 
لهما على ال�ستمرار يف عمليات ال�سيطرة والغزو خارج �سبه اجلزيرة الإيبريية، فقد اأ�سدر 
البابا الي�ساندرو ال�ساد�ص  (م1492- 1503) Alessandro VI عام 1493م مر�سومًا بابويًا 

 Reyes Catolicos “. )81( ق�سى مبنحهما لقب “ امللكني الكاثوليكيني
املغرب،  بالد  اإىل  ال�رشاع  نقل  اإىل  اجلديدة  احلكومة  دعت  اخلارجي  ال�سعيد  وعلى 
واأفادت الأو�ساط التاريخية الإ�سبانية اأن امللكني مل يكونا اأقل حما�سًا من هوؤلء، اإذ كانا 
الأندل�سيني،  �سد  للحرب  ا�ستمراراً  ت�سكل  املغرب  بالد  يف  امل�سلمني  حماربة  باأن  يعتقدان 
يقف طموحهما عند  بال�سيطرة على مدينة غرناطة، ومل  لهم  الذي حتقق  للن�رش  وتتويجًا 
ذلك احلد، واإمنا كانا ي�سعيان للو�سول حتى الإ�سكندرية مب�رش، ون�رش امل�سيحية يف �سمال 
اإفريقيا، ومن ثم النتقال منها اإىل اجلناح ال�رشقي من العامل الإ�سالمي، ل�ستعادة القد�ص 

من اأيدي امل�سلمني )82( . 
وبراأي بع�سهم، فقد كان امللوك الإ�سبان ينظرون اإىل بالد املغرب اأنها كانت يف ال�سابق 
اأر�سًا م�سيحية، ول بد اأن تعود للحكم امل�سيحي، مما جعلهم مييلون اإىل اأن احلرب الإ�سبانية 
�سد امل�سلمني يف بالد املغرب؛ ما هي اإل » حرب دينية �سليبية �سد الكفرة اأ�سحاب الهالل” 
)83(، وهذا ما اأكده اأي�سًا رولن مو�سيه عندما قال باأن ن�رش الإجنيل )الديانة امل�سيحية( يف 

البالد املفتوحة كان من اأهم اأولويات الإ�سبان واأهدافهم )84( ، وعلى �سعيد اآخر، فقد هدف 
الإ�سبان اأي�سًا اإىل قطع ال�سالت بني بالد املغرب وبني م�سلمي الأندل�ص بعد �سقوط غرناطة، 

وذلك من اأجل حرمان الأندل�سيني من الإعانة املادية والب�رشية )85( . 
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�إىل بالد �ملغرب، وحماربة �جلهاد  ♦ �الأندل�شيني  �الإ�شبان للمهاجرين  مالحقة 
وبخا�سة  املغرب،  بالد  اإىل  بكثافة  ت�سل  الأندل�سيني  املهاجرين  موجات  بداأت  �لبحري: 
الثالث ع�رش امليالدي،  القرن  الإ�سبان منذ مطلع  الأندل�سية بيد  اأن تزايد �سقوط املدن  بعد 
�سقوط  بعد  وبخا�سة  ال�رشقية،  املناطق  من  قدمت  التي  تلك  الكبرية؛  املوجات  اأوىل  ومن 
الأندل�سية من تلك املنطقة  635هـ، ثم توالت الهجرات  1238م/  )86( عام  مدينة بلن�سية 
الأخرى فكانت قد نزحت من  اأما املوجة  640هـ،  1243م/  )87( عام  بعد �سقوط مر�سية 
646هــ، ونزل معظم النازحني يف  1248م/  )88( عام  اإ�سبيلية  غرب الأندل�ص بعد �سقوط 
، ومنذئٍذ وحتى ما   )89( تون�ص وبجاية واملهدية وتلم�سان وعنابة وتن�ص ووهران وُهَنني 
بعد �سقوط غرناطة عام 1492م/ 897هـ، مل يتوقف �سيل املهاجرين يف التدفق اإىل مدن 
بالد املغرب، فراراً من القتل والتن�سري، وبناء عليه؛ عقد الإ�سبان العزم على مالحقة هوؤلء 
املهاجرين لالنتقام منهم، وبخا�سة اأنهم كانوا يحّملون املغاربة م�سوؤولية الفتح الإ�سالمي 

وتبعاته ل�سبه اجلزيرة الإيبريية )90( . 
الإ�سبان،  �سد  البحري  اجلهاد  والأندل�سيون  املغاربة  ميار�ص  اأن  الطبيعي  من  وكان 
جلاأوا  ولذلك  عليهم،  وقع  الذي  واملعنوي  واجل�سدي  التاريخي  بالظلم  ل�سعورهم  نتيجة 
الإ�سبانية اجلنوبية  ال�سكانية  ال�سفن والتجمعات  ال�سفن وجتريد احلمالت �سد  اإىل �سناعة 
وال�رشقية، مما اأ�سهم يف اإجناح عملياتهم معرفتهم بطبيعة ال�سواحل الإ�سبانية، وتعاُون من 
اإىل ممار�سة حرب  البحرية تهدف  الأندل�ص معهم، ومل تكن هذه احلمالت  بقي من م�سلمي 
ال�ستنزاف �سد الإ�سبان فح�سب؛ واإمنا هدفت اإىل تاأمني عمليات نقل الراغبني بالهجرة اإىل 

بالد املغرب اأي�سًا )91( . 
حتى  الإ�سبانية  ال�ساحلية  املدن  عدد  تخريب  اإىل  الهجمات  هذه  اأدت  ما  وكثرياً 
ال�سفن الإ�سبانية �سحية الأ�رش مبن كان عليها  باتت خالية من �سكانها، وذهب عدد من 
ال�سفن  منت  على  التجذيف  عمليات  يف  معظمهم  ا�سُتخدم  عبيد  اإىل  وحتولوا  بحارة،  من 
الغربي من  بالٌغ على حركة املالحة يف احلو�ص  تاأثري  الهجمات  لهذه  الإ�سالمية، فكان 
املتو�سط، حتى باتت املنطقة الواقعة من جنوب �رشق اإيطاليا مروراً بجنوة حتى �سواحل 
املغرب  �سواطئ  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن   ،  )92( الرعب  من  حالة  تعي�ص  ال�رشقية  اإ�سبانيا 
وكان  البحري،  اجلهاد  ممار�سة  على  �ساعدت  قد  الكثرية  وخلجانها  الوعرة  بطبيعتها 

حكام الوليات واملدن الإ�سالمية ي�سجعون ذلك )93( . 
عّدها  اهلل،  �سبيل  الهجمات جهاداً يف  هذه  يعدون  امل�سلمون  كان  الذي  الوقت  ويف 
اأثار  مما  البحرية،  القر�سنة  �رشوب  من  �رشبًا  الأوروبية  الأمم  بقية  ومعهم  الإ�سبان 
التي  والطرد  القمع  اأعمال  على  طبيعيًا  رداً  عّدوها  الذين  املوؤرخني،  من  عدد  ا�ستهجان 
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ح�سلت بحق الأندل�سيني، بعد اأن حكموا الأندل�ص وعمروها على مدار ثمانية قرون )94( ، 
ال�سباقني يف جمال القر�سنة، لأن من كانوا كذلك هم  وقيل باأن امل�سلمني مل يكونوا هم 
من  وغريهم  �رشدانيا  واأهايل  واملالطيني  واجلنويني  كاليونانيني  اأنف�سهم،  الأوروبيون 

الأمم الأوروبية )95( . 
�لدو�فع �القت�شادية: �سهد الن�سف الثاين من القرن اخلام�ص ع�رش نه�سة اقت�سادية  ♦

اأوروبية، رافقها �سعي حمموم للتو�سع فيما وراء البحار وال�سيطرة على اأرا�سي الغري، لنهب 
خرياتها يف اإطار ما يعرف بحركة الك�سوف اجلغرافية )96( ، وبالتزامن مع ذلك �سعى الإ�سبان 
لل�سيطرة على موانئ بالد املغرب الإ�سالمي ال�ساحلية ومدنه بهدف حتقيق ال�سيادة يف البحر 
امل�سلمني  قوة  لإ�سعاف  ومراكزها،  الإ�سالمية  التجارة  خطوط  على  وال�سيطرة  املتو�سط، 
من  ت�سجيعًا  ذلك  لقى  وقد  الإ�سبانية،  والكن�سية  ال�سيا�سة  املوؤ�س�سة  من  بدعم  اقت�ساديًا، 
الدوائر التجارية ال�ساعدة يف غرب اأوروبا، والتي كانت تهدف هي الأخرى لل�سيطرة على 
طرق التجارة العاملية ومراكزها، وبذلك ا�سرتكت رغبات الراأ�سمالية الأوروبية النا�سئة مع 
اآمال الكني�سة يف ال�سيطرة على بالد املغرب و�سواحله، حيث ميكن للحركات التب�سريية اأن 
توؤدي دورها يف خدمة امل�سيحية جنبًا اإىل جنب مع حتقيق الأهداف التجارية )97( ، مما 
يوؤكد على جدلية العالقة بني التجارة والدين وفق مقولة اأن »التجارة �سارت وراء ال�سليب، 

اأو لعل التجارة هي التي قادت ال�سليب« )98( . 
ويف ال�سياق ذاته، رغب الإ�سبان يف ال�ستحواذ على املنتجات الإفريقية ل�سد النق�ص 
الذي طراأ لديهم، بعد الزيادة التي طراأت على عدد ال�سكان، يف ظل الرتاجع الذي �سهده الن�ساط 
اإ�سبانيا  كانت  وباملقابل  الأندل�ص،  من  امل�سلمني  بعد طرد  وبخا�سة  وال�سناعي،  الزراعي 
احتكار  اإىل  هدفت  كما   ،  )99( ملنتجاتها  ا�ستهالكيًا  �سوقًا  املغرب  بالد  ت�سبح  اأن  تتطلع 
جتارة املناطق ال�سحراوية الداخلية وبخا�سة تلك القادمة من بالد ال�سودان، هذا بالإ�سافة 
اإىل �سعيهم لل�سيطرة على جتارة املعادن والتوابل التي كانت ترد اإىل املوانئ الإ�سالمية عن 
طرق القوافل الربية، اأو عن طريق البحر الأحمر من جنوب اآ�سيا، وكذلك ملزاحمة البنادقة 
واجلنويني الذين احتكروا جتارة ال�رشق الأدنى فرتة طويلة واأغرقوا بها الأ�سواق الأوروبية، 
واأخرياً هدف الإ�سبان من وراء �سعيهم لل�سيطرة على بالد املغرب تاأمني الطريق البحري بني 

�سقلية الغنية باحلبوب، وبني مدينة اإ�سبيلية ال�ساحلية ال�سمالية ال�رشقية )100( . 
اأ�سبابًا ودوافع ومربرات من  اإ�سبانيا من جميع العوامل املذكورة  وعليه فقد اتخذت 
اأجل غزو بالد املغرب، وال�سيطرة على مدنه وموانئه، وو�سع حاميات ع�سكرية على اأرا�سيه، 
ومن ثم النطالق منها اإىل داخل البالد لل�سيطرة على مزيد من الأرا�سي، وحتقيق الأهداف 

التي كان الإ�سبان ي�سعون اإليها )101( . 
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�سقوط  ♦ بعد  �ملغرب:  بالد  �شد  �الإ�شبانية  �لعدو�نية  �لعملية  �خلطو�ت  بد�ية 
الكاثوليكيني  امللكني  الإ�سبانية  وال�سيا�سية  الدينية  ال�سخ�سيات  من  عدد  طالب  غرناطة، 
الإ�رشاع يف ال�سيطرة على بالد املغرب، وات�سح ذلك من خالل الر�سائل التي رفعت اإليهما، 

والتي كان اأهمها ر�سائل �سكرتري البالط امللكي فرناندو دي ثافرا )102( . 
ال�ستخباراتية،  الأ�ساليب  ا�ستخدام  اإىل  الإ�سبان  الر�سائل جلوء  وتاأكد من خالل هذه 
اأهلها،  واأحوال  الدفاعية  قدراتها  على  املغرب، لالطالع  بالد  اإىل مدن  املبعوثني  واإر�سال 
راأ�ص  على  ووقف  املدن،  تلك  على  ال�سيطرة  بهدف  ا�ستغاللها  ميكن  التي  ال�سعف  ونقاط 
هوؤلء املبعوثني؛ لورينثو ثافرا Lorenzo Zafra وليثكانو ثافرا Lezcano Zafra وغارثيا 
دي اأراريان Garcia de Arrarian، الذين قاموا بزيارات �رشية لبالد املغرب الأو�سط خالل 
عامي 1493 - 1494م/ 898 - 899هـ، وبعد عودتهم اإىل اإ�سبانيا رفعوا مالحظاتهم 
بالد  دويالت  جميع  اأن  تقاريرهم؛  يف  جاء  ما  واأهم  الكاثوليكيني،  للملكني  وتو�سياتهم 
املغرب تعاين من ال�سعف ال�سديد يف قدراتها الدفاعية والتح�سينية، ومتر بحالة من التفكك 

والنهيار ال�سيا�سي والقت�سادي، مما �سيجعل ال�سيطرة عليها اأمراً ي�سرياً )103( . 
ومما �سجع البالط امللكي الإ�سباين على الت�رشيع بالبدء مبهاجمة مدن بالد املغرب؛ 
ا�ستمال الر�سائل املذكورة على مقرتحات للخطوات العملية التي من �ساأنها اإجناح عمليات 
الغزو، مبا فيها اأعداد اجلند وال�سفن، والتكاليف وامليزانيات الالزمة؛ والتي قدرت بثمانية 
وع�رشين مليون وثالثمائة وخم�سني األف دينار مرابطي )104( ، على اأن تتحمل اجلزء الأكرب 
منها املقاطعات الإ�سبانية اجلنوبية واجلنوبية ال�رشقية الواقعة على خطوط املواجهة مع 
الدوام  على  كانت  املقاطعات  هذه  لأن   Murcia ومر�سية  كغرناطة  املغرب،  بالد  �سواطئ 

ة للهجمات الإ�سالمية املنطلقة من موانئ بالد املغرب )105( .  ُعر�سَ
ال�سيا�سة اخلارجية  اأهم ال�سخ�سيات الأخرى التي لعبت دوراً كبرياً يف توجيه  ومن 
ت�سهم  اأن  اقرتح  الذي  ميندو�سا،  دي  لوبيث  انييغو  الأ�سقف  املغرب  بالد  نحو  الإ�سبانية 
اآلف  وثالثة  فار�ص،  األف  منهم  مقاتل،  األف  ع�رش  باأحد  اأعاله  اإليها  امل�سار  الأقاليم 
يتم  واأن  الرماح،  األف وخم�سمائة من حملة  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سهم،  وخم�سمائة من رماة 
واخلفيفة  واملتو�سطة  الثقيلة  باملدفعية  امل�سلحة  ال�سفن  من  باأ�سطول  القوات  هذه  تزويد 

والذخرية والبارود )106( . 
البابا  قيام  وجت�سيده؛  الإ�سبانية  ال�ستعمارية  التوجهات  دعم  يف  اأ�سهم  ومما 
األي�ساندرو ال�ساد�ص بعقد موؤمتر يف بلدة توردي�سيال�ص Tordesillas الإ�سبانية، يف ال�سابع 
م العامل  من حزيران1494م، ومتخ�ص عنه التوقيع على معاهدة ت�سمنت ر�سم خريطة ُق�سِّ
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مبوجبها اإىل ق�سمني �رشقي وغربي، وذلك بخط ميتد من القطب ال�سمايل حتى القطب اجلنوبي، 
من نقطة تبعد ثالثمائة و�سبعني فر�سخًا اإىل الغرب من جزر الراأ�ص الأخ�رش الأطل�سية، وجاء 
يف التفاقية اأن جميع البالد الواقعة غربي هذا اخلط هي ملك لالإ�سبان، اأما البالد الواقعة 

�رشقّيه فللربتغال )107( . 
يف  الدولتني  بني  النفوذ  تقا�سم  حول  خا�سًا  بنداً  توردي�سيال�ص  معاهدة  وت�سمنت 
ال�رشق  اإىل  الواقعة  لنف�سها احلق يف امتالك املناطق  اإ�سبانيا  بالد املغرب، حيث �سمنت 
الربتغال  �سمنت  فيما  الأق�سى،  املغرب  بالد  يف   )108( غمارة  باد�ص  جزيرة  �سبه  من 
لنف�سها احلق يف ال�سيطرة على بالد املغرب الأق�سى، واتفق الطرفان على نقل احلرب التي 
و�سفاها باملقد�سة من اإ�سبانيا اإىل �سواطئ بالد املغرب ومدنه، ون�رش الديانة امل�سيحية 

بني �سكانها )109( . 
تقع بلدة مليلة غربي  ♦ 903هـ:  1497م/  مليلة  بلدة  �الإ�شبانية على  �ل�شيطرة 

نهر ملوية يف اأق�سى ال�ساحل ال�سمايل ال�رشقي لبالد املغرب الأق�سى، على حدود املنطقة 
الفا�سلة مع بالد املغرب الأو�سط، وكانت قد بنيت على راأ�ص خليج قبالة مدينة املرية )110( 
، ومل تذكر امل�سادر اجلغرافية اأو التاريخية عدد �سكانها يف نهاية القرن اخلام�ص ع�رش، اإل 

اأن دورها بلغت نحو األفني )111( . 
اأتت امل�سادر التاريخية على الأ�سباب التي دعت الإ�سبان  اأخرى، فقد  ومن ناحية 
ال�سرتاتيجية،  الناحية  فمن  لل�سيطرة،  املر�سحة  املواقع  كاأوىل  مليلة  بلدة  لختيار 
عليهما  ال�سيطرة  �سيجعل  مما  وفا�ص،  تلم�سان  مملكتي  بني  فا�ساًل  حداً  البلدة  �سكلت 
اإىل  البلدة، وذلك من خالل حتويلها ومينائها  ال�سيطرة على هذه  اإذا ما متت  اأمراً �سهاًل 
مالذاً  واحلربية  التجارية  ال�سفن  منها  تتخذ  وحتى  الإ�سباين،  لالأ�سطول  انطالق  قاعدة 

اآمنًا خالل الأنواء البحرية )112( . 
موقعها  ب�سبب  كربى،  باأهمية  مليلة  موقع  متتع  فقد  التجارية؛  الناحية  من  واأما 
ال�ساحلي الذي �سكل حلقة و�سل بني املناطق الداخلية يف اإفريقيا وبني اأوروبا، وباملقابل 
فاإنه مما �سجع الإ�سبان على اتخاذ القرار بال�سيطرة عليها؛ النق�ص ال�سديد الذي طراأ على 
عدد �سكانها، ب�سبب انت�سار وباء الطاعون يف بالد املغرب الأق�سى خالل تلك الفرتة، حيث 

كان ميوت يف اليوم الواحد األفان، مما جعل املنطقة برمتها قليلة ال�سكان )113( . 
بال�رشاعات  راً  تاأثُّ ال�ساحلية  املدن  اأكرث  من  البلدة  هذه  كانت  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 
واحلروب التي لطاملا ن�سبت بني ملوك الدولتني الزيانية واملرينية، ولذلك كانت تارة تتبع 
ململكة تلم�سان، وتارة اأخرى ململكة فا�ص، ويف كثري من الأحيان كانت تتمتع ب�سيء من 
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قيام  من  خوفًا  واأبراجها  اأ�سوارها  حت�سني  اأهملوا  قد  الفا�سّيون  وكان  الذاتي،  ال�ستقالل 
الأحوال  اإىل  بالإ�سافة  هذا   ،  )114( مملكتهم  على  لل�سيطرة  قاعدة  باتخاذها  التلم�سانيني 
ال�سيا�سية الداخلية املرتدية التي كانت ت�سود بالد املغرب الأق�سى، وان�سغال حممد ال�سيخ 

الوطا�سي يف حروبه مع القبائل الرببرية غربي تلك البالد )115( . 
 Medina� sidonia وما اأن بات م�رشوع الغزو جاهزاً؛ حتى ت�سّدى دوق مدينة �سذونة
 )116(خوان األون�سو دي غوزمان 117( (م1492- 1507) Juan Alonso de Guzman( لقيادة 
الدولة  رجال  اأكرث  من  كان  اأنه  وبخا�سة  ملكي خا�ص،  مر�سوم  وفق  بنف�سه  احلملة  قوات 
املتحم�سني لحتالل بلدة مليلة، » ان�سجامًا مع رغبته يف حماربة امل�سلمني يف بالد املغرب 

خدمة للرب وامللكني الكاثوليكيني« )118( . 
غوزمان  بداأ  كافة؛  احلملة  تكاليف  بدفع  الكاثوليكيان  امللكان  تكفل  اأن  وبعد 
بالتح�سريات الالزمة، ومنها اإيفاده بعثة ا�ستك�سافية �رشية من اأجل الطالع على اأحوال 
البلدة، وعندما و�سلت اإىل هناك مل ي�سعر الأهايل بها، فطافت حول الأ�سوار، وا�ستطلعت 
من  جلبها  الواجب  املواد  هي  وما  حاميتها،  وقوام  حت�سينها  قوة  حيث  من  اأحوالها 
اأ�سوارها وحت�سينها بعد ال�سيطرة عليها، ومن ثم عادت اأدراجها  اإ�سبانيا من اأجل ترميم 
مهّدمة  اأ�سوارها  معظم  اأن  فيه  اأفادت  الدوق  اإىل  تقريراً  قدمت  وهناك  اإ�سبانيا،  اإىل 
اإىل  اأن عملية الإعمار والتح�سني حتتاج  اأي�سًا  وحت�سيناتها خربة، واأفادت يف تقريرها 

�ستمائة من الأيدي العاملة )119( . 
 Pedro وبناء على تعليمات امللك فرناندو؛ قام غوزمان با�ستدعاء بيدرو ا�ستوبينان
de Estopinan )اأ�سبح حاكمًا ملليلة خالل 1498 - 1500م( ، حاكم مدينة �سان لوكار 
San lucar الواقعة اأق�سى جنوب غرب اإ�سبانيا، وذلك من اأجل ا�ست�سارته حول اأف�سل الطرق 
اإعمارها،  اإعادة  اأجل  من  الالزمة  ال�رشورية  املواد  وما  البلدة،  لحتالل  اتباعها  الواجب 
واأبدى  الفكرة،  لهذه  حما�سه  ا�ستوبينان  فاأبدى  احلملة،  هذه  يف  اإ�رشاكه  اأجل  من  وكذلك 

مالحظاته اأي�سًا )120( . 
القيام  الع�سكريني  القادة  من  خلم�سة  اأوامره  الدوق  اأ�سدر  كله،  ذلك  على  بناء 
 ،Caravel )121(  الكارافيل �سفن  اإر�سال بع�ص  احلملة، ومت  اأجل جتريد  بالتح�سريات من 
بالإ�سافة اإىل �سفن اأخرى اإىل م�سيق جبل طارق حتى تكون جاهزة لنقل القوات، ومت جتهيز 
واأدواته؛ كاملجاريف  الرتميم  اإىل مواد  والذخائر وعدة احلرب، بالإ�سافة  �سالح املدفعية 
القلعة،  بناء  لإعادة  الالزمني  واخل�سب  اجلري  من  �سخمة  وكميات  امل�سلبة،  والأقوا�ص 
من  كبرية  كميات  على  ا�ستملت  التي  التموينية  باملواد  اأي�سًا  وجيء  الأ�سوار،  وحت�سني 

الدقيق، والنبيذ، وحلم اخلنزير املجفف، والزيت )122( . 
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ويف الوقت الذي �سمتت امل�سادر التاريخية عن عدد �سفن احلملة، اإل اأنها ذكرت اأن 
عدد القوات قد بلغ خم�سة اآلف من الفر�سان وامل�ساة )123( ، ويف راأي اآخر ثالثة اآلف )124( 
، ومن جهته اكتفى لورينثو دي باديا بالقول باأن قوات احلملة قد ا�ستملت على �ستمائة من 

الأيدي العاملة، من اأجل القيام باإعمار املدينة وحت�سني مرافقها )125( . 
ميناء  من  امل�سيحي  الأ�سطول  انطلق  حتى  الالزمة،  ال�ستعدادات  اكتملت  اأن  وما 
بيدرو  يرافقه  نف�سه،  مدينا�سيدونيا  دوق  بقيادة  اأيلول1497م  يف  لوكار  �سان  مدينة 
مليلة  �سكان  باأن  ثوريتا  خريونيمو  وذكر   ،  )126( املذكورة  املدينة  حاكم  ا�ستوبينان 
والقبائل العربية املجاورة قد علموا باأمر هذه احلملة قبل و�سولها اإىل �سواحل مدينتهم، 
القبائل  من  راجل  اآلف  وثالثة  فار�ص  مائتي  ح�سدوا  الغازية  القوات  مواجهة  اأجل  ومن 

البدوية القريبة املجاورة )127( . 
ومما ل �سك فيه اأن املعرفة امل�سبقة من جانب اأهايل مليلة والقبائل املجاورة باأمر هذه 
احلملة تعك�ص مدى يقظتهم واإدراكهم لطبيعة النوايا الإ�سبانية، ولكنهم كانوا على قناعة 
باأن اإمكانياتهم الذاتية اأ�سعف من اأن تواجه الأ�سطول واجلي�ص الإ�سباين، ولذلك �سارعوا اإىل 
طلب النجدة من ال�سلطان حممد ال�سيخ الوطا�سي، فلبى طلبهم رغم ظروفه الداخلية ال�سعبة، 
واأر�سل لنجدتهم األفًا من الفر�سان، وتزامن و�سولهم مع و�سول القوات الإ�سبانية اإىل مليلة، 
وما اأن و�سلت قوات الأ�سطول الإ�سباين اإىل املياه الإ�سالمية قبالة البلدة؛ حتى بداأت بعملية 

النزول اإىل الرب )128( . 
وقد انفرد باديا بالقول؛ اأنه عندما بداأت القوات الإ�سبانية بالنزول، اندلعت ا�ستباكات 
املدافعني  ال�ساحق مل ميكن  الإ�سباين  الهجوم  اأن  اإل  الإ�سالمية،  القوات  بينها وبني  عنيفة 
من ال�ستمرار، فهربوا اإىل اجلبال، ومنهم من جلاأ اإىل بلدة غ�سا�سة، مما مكن الإ�سبان من 

ال�سيطرة على مليلة )129( . 
وعلى الرغم من تاأكيد لورينثو دي باديا على ا�ستب�سال الأهايل يف الدفاع عن مواقعهم، 
اإل اأن بع�ص املوؤرخني قالوا باأن البلدة قد ا�ست�سلمت دون قتال، ومن هوؤلء؛ ميدينا الذي 
اأفاد باأنه عندما و�سل الأ�سطول الإ�سباين قبالة البلدة، اأ�سار بيدرو اأ�ستوبينان على الدوق 
بعدم القرتاب من الرب، والبقاء يف البحر بعيداً عن ال�سواطئ املغربية، والنتظار حتى يجّن 
الليل من اأجل القيام بعملية الإنزال، حتى ل يقوم امل�سلمون مبحاولة منع ذلك، وخالل الليل 
اأن ي�سعر الأهايل بهم، ومن ثم �رشعوا يف ن�سب الألواح  قام الإ�سبان بعملية الإنزال دون 
فوق  بال�سعود  الإ�سبانية  القوات  بداأت  الفجر  طلوع  ومع  الأ�سوار،  على  وال�سالمل  اخل�سبية 

الأ�سوار، مما �سكل مفاجاأة لأهايل البلدة، فا�ست�سلموا دون قتال )130( . 
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وقيل باأن الأهايل ف�سلوا الفرار عن بلدتهم قبل و�سول النجدة الوطا�سية، ومل حت�سل 
اأية مقاومة من جانبهم، فوجد الإ�سبان البلدة خالية من �سكانها، مما مكنهم من احتاللها 
اأنه  بالقول  الوزان  وانفرد   ،  )131( 903هــ  حمرم  1497م/  اأيلول  يف  وذلك  �سهولة،  بكل 
عقابًا  منازلها  يف  النار  باإ�رشام  قامت  مليلة  اإىل  الوطا�سية  النجدة  قوات  و�سلت  عندما 

لأهلها على فرارهم، ونكاية بامل�سيحيني )132( . 
ال�سيطرة  لتفا�سيل  التطّرق  خالل  برزت  التي  التناق�سات  اأن  �سبق  مما  ي�ست�سف 
مع  وبالتعاون  الأهايل  باأن  الأوىل:  اثنتني؛  نظر  وجهتي  حول  متحورت  قد  مليلة،  على 
قوات النجدة الفا�سية قد متكنوا من جمع اأربعة اآلف ومائتي مقاتل من اأجل الدفاع عن 
البلدة، واأن ا�ستباكات عنيفة قد ح�سلت بني اجلي�ص الإ�سباين املهاجم والقوات الإ�سالمية 
الإ�سباين  الهجوم  قوة  ب�سبب  رمبا  ال�ستمرار،  من  تتمكن  مل  الأخرية  اأن  اإل  املدافعة، 
نتائج املعركة  ي�سهم يف ح�سم  املفاجاأة  الليل، مما جعل عن�رش  الذي مت خالل  املفاجئ 
التفا�سيل  اإىل  التاريخية مل يتطرق  اأّيًا من امل�سادر  اأن  الرغم من  الإ�سبان، على  ل�سالح 
الدقيقة لعملية القتحام، ومل تاأت على ذكر اأية اأرقام حول اخل�سائر الب�رشية، اأو املادية 

يف �سفوف اجلانبني خالل ذلك. 
واأما وجهة النظر الثانية: فمالت اإىل قيام الإ�سبان بال�سيطرة على البلدة دون مقاومة، 
اإما ب�سبب هروب اأهلها عنها قبل قدوم القوات الإ�سبانية، اأو ب�سبب ا�ست�سالمهم لالأمر الواقع، 
عندما راأوا اأن الإ�سبان قد باتوا فوق الأ�سوار، وهذا يدلل اأن الروايات التاريخية القائلة بخلو 
الرواية  واأن  اإىل احلقيقة،  الأقرب  قد تكون هي  امل�سيحيني  �سكانها قبل و�سول  البلدة من 
اليتيمة التي �سدرت عن لورينثو دي باديا املقرب للبالط امللكي الإ�سباين تعمدت احلديث 
عن املقاومة الإ�سالمية حتى ُتظهر بطولت الإ�سبان، الذين اآثروا اأّل ي�سجل الآخرون عليهم 

اأنهم ا�ستاأ�سدوا على مدينة خالية من ال�سكان. 
وبعد اأن اأحكم قب�سته على املدينة، اهتم الدوق غوزمان وبيدرو اإ�ستوبينان بتح�سني 
الأ�سوار، واإن�ساء اأبراج املراقبة حتت اإ�رشاف اأف�سل اخلرباء واملهند�سني، حت�سبًا لأي هجوم 
 Gomez Suarez اإ�سالمي حمتمل، وقام الدوق غوزمان بتعيني الفار�ص غومي�ص �سواري�ص

 (م1498 -1497)قائداً لقلعة مليلة )133( . 

وبعد اأن اأقام الدوق يف البلدة ملدة �سهرين، اأ�رشف خاللها على �سري عمليات الإعمار 
تكونت  فيها حامية  ترك  اأن  بعد  اإ�سبانيا  اإىل  غادر  والقلعة،  والأبراج  لالأ�سوار  والتح�سني 
يف  ال�ستمرار  اأجل  من  معه،  جلبها  التي  العاملة  الأيدي  اإىل  بالإ�سافة  فار�ص،  مائة  من 
اإعادة الإعمار )134( ، ويف راأي اآخر قيل اإنه ترك حلمايتها ثالثمائة من امل�ساة وت�سعني من 

الفر�سان وبع�ص �سباط املدفعية )135( . 
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وطلب  الكبري،  الإجناز  بهذا  الب�رشى  لزف  واإيزابيال  فرناندو  امللكني  اإىل  الإبراق  ومت 
الهجمات  اإر�سال ما يلزم لإعمار املدينة وحت�سينها وحمايتها من  الدوق منهما �رشورة 
الإ�سالمية، فاأبديا �سعادتهما ب�سماع هذه الأخبار، وقاما بكيل املديح للدوق على �سنيعه 
الذي متيز بال�سجاعة والرباعة على حد تعبريهما، لأنهما كانا ياأمالن اأن ي�سكل هذا الإجناز 
باكورة اجلهود الإ�سبانية لل�سيطرة على بالد املغرب، ون�رش الديانة امل�سيحية فيها، والتزما 
مبنح الدوق غوزمان مليونني وثمامنائة األف دينار مرابطي �سنويًا من اأجل دفع مرتبات 
اأجل  من  القمح  من  كبرية  كميات  هناك  الإ�سبانية  احلامية  منح  مت  كما  والعمال،  اجلند 

م�ساعدتها على البقاء وال�سمود، وملوا�سلة احلرب �سد امل�سلمني )136( . 
ويف ر�سالتهما املوؤرخة يف الثامن ع�رش من ت�رشين الول1497م، واملوجهة اإىل دوق 
امل�سيحي،  للعامل  بالن�سبة  مليلة  اأهمية  على  واإيزابيال  فرناندو  امللكان  اأكد  مدينا�سيدونيا 
امل�سالح  تتعر�ص  ل  حتى  املهم،  املوقع  هذا  على  للمحافظة  وا�ستوبينيان  هو  ودعياه 
اإفريقيا للخطر، وا�ستخدم امللكان العبارات الدينية ل�ستثارة عواطف  امل�سيحية يف �سمال 

الدوق، الذي اأبدى حر�سًا كبرياً على �رشورة اللتزام بالتعليمات امللكية )137( . 
امليزانيات  جميع  على  معه  امللكان  اتفق  ني�سان1498م  من  ع�رش  الثالث  ويف 
والحتياجات الالزمة للحفاظ على املدينة، ومت حترير وثيقة بهذا ال�سدد يف مدينة الكال 
دي هيناريز Alcala de Henares، الواقعة �سمال �رشق مدريد، ووقع عليها كل من امللكني 
الآخر  الدوق هو  التزم  التمويل، بينما  والتزم فيها امللكان بال�ستمرار يف عملية  والدوق، 

بالإبقاء على املدينة حتت �سلطة التاج امللكي )138( . 
�رشق�سطة  من  فرناندو  امللك  وجه  فقد  اللتزامات،  بهذه  امللكي  التاج  من  ووفاًء 
و�سفًا  ت�سمنت  الدوق،  اإىل  اأيلول1498م  من  ال�ساد�ص  يف  ر�سالة   Zaragoza )139( 
اللتزامات  تقت�رش  ومل  مليلة،  اإىل  اإر�سالها  بهدف  اأعّدها  التي  واملتطلبات  لالحتياجات 
امللكية على الحتياجات الدفاعية والع�سكرية فح�سب، واإمنا تعهد امللك فيها اأي�سًا بتوفري 

كل املتطلبات ال�رشورية للحياة العادية، كاحلرفيني، وال�سناع، واملهنيني )140( . 
تكونت  تعزيزية  قوة  مليلة  اإىل  الإ�سباين  امللكي  البالط  اأر�سل  لحق  وقت  ويف 
بينابيدا�ص  دي  مانويل  بقيادة  البنادق،  ومائة من حملة  الرماح،  مائة من حملة  من 
Manuel de Benavidas، ومعه اأي�سًا خم�سمائة من الأيدي العاملة واملزارعني، بالإ�سافة 
اإىل املوظفني، والأطباء، بهدف تدعيم احلامية الإ�سبانية، وا�ستكمال عملية الإعمار )141( ، 
 Gonzalo de Ribera ويف عام1500م، مت ا�ستقدام الفار�ص الإ�سبيلي غونزالو دي ريبريا
حاكمًا  ليكون  الأندل�ص،  م�سلمي  �سد  احلروب  يف  احلافل  ال�سجل  �ساحب  ؛  1520م(  )ت. 

وعمدًة لبلدة مليلة، فحكمها من العام املذكور حتى عام1510م )142( . 
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ومن ناحية اأخرى خ�سي ملك فا�ص الوطا�سي اأن ت�سكل ال�سيطرة الإ�سبانية على مليلة 
عمل  ذلك؛  جتنب  اأجل  ومن  املغربية،  املدن  من  وغريها  عا�سمته  على  لل�سيطرة  مقدمًة 
على تعزيز �سيطرته على بلدة غ�سا�سة املجاورة، فاأر�سل اإليها األفني وخم�سمائة من اجلند، 
وبدورهم عمل �سيوخ غ�سا�سة على مد ج�سور عالقاتهم مع القبائل املجاورة من اأجل منع 

الإ�سبان من اخلروج من مليلة اإىل باقي املناطق )143( . 
�ل�شيطرة �الإ�شبانية على بلدة غ�شا�شة )1497 - 1504م/ 903 - 910هـ( : بعد  ♦

اأن مت لالإ�سبان اإحكام �سيطرتهم على مليلة، ان�سغلوا بالت�سدي للثورات الإ�سالمية يف جبال 
الب�رشات وحي البيازين يف غرناطة )1499 - 1501م/ 904 - 906هـ( )144( ، والتي 
تاأججت على خلفية �سيا�سة القتل، والتن�سري، والتهجري التي اتبعها امللكان الكاثوليكيان 
�سد من تبقى من م�سلمي الأندل�ص، بتنفيذ مبا�رش من اأ�سقفية طليطلة )145( ، وعلى راأ�سها 
الكاردينال فران�سي�سكو خيميني�ص دي ثيزنريو�ص، ويف الوقت ذاته حملت اإ�سبانيا م�سلمي 
قناعة  من  عزز  مما  الثورة،  على  وم�ساعدتهم  الأندل�سيني  ت�سجيع  م�سوؤولية  املغرب  بالد 

امللكني ب�رشورة ال�ستمرار يف مهاجمة املدن الإ�سالمية هناك واحتاللها )146( . 
ونظراً لالأهمية التي اأولها الإ�سبان لبلدة غ�سا�سة، فقد �سدرت التعليمات من قبل دوق 
اأجل امل�ساعدة  للقيام باحتاللها، ومن  اإىل حاكم مليلة غونزالو دي ريبريا  مدينا�سيدونيا 
احلربية  ال�سفن  بع�ص  الإ�سباين   )147( مالقة  ميناء  من  و�سلت  املهمة؛  هذه  اإجناز  على 
الدفاع  اأهلها  حاول  غ�سا�سة  اإىل  ريبريا  دي  و�سل  وعندما  الرجال،  من  عدد  متنها  وعلى 
اأ�سوارها وح�سونها، وخالل ذلك  ا�ستخدمت املدافع يف دك  الإ�سبانية  القوات  عنها، ولكن 
�سارفت الذخرية وقذائف املدفعية على النفاذ، حينها قام الدوق باإجناد القوات الإ�سبانية 
املحا�رشة، مما مكن الإ�سبان من ك�رش املقاومة الإ�سالمية وال�سيطرة على البلدة وقلعتها، 

فتم �سحنها بالرجال، والعتاد، واملدفعية، واملواد التموينية )148( . 
قبل  من  �سارية  مبقاومة  جوبه  قد  الإ�سباين  الهجوم  باأن  قيل  مما  العك�ص  وعلى 
اأهايل غ�سا�سة، اأفاد بع�سهم باأنه عندما و�سلها دي ريفيريا ا�ستطاع التفاهم مع �سكانها، 
فا�ست�سلموا دون مقاومة )149( ، وقيل اأي�سًا؛ باأنه عندما و�سلها وجدها خالية من �سكانها، 

بعد اأن فروا عنها باأرواحهم ومتاعهم خوفًا من القتل، فاحتلها دون عناء )150( . 
ويف الوقت الذي مل تاأت فيه معظم امل�سادر التاريخية على ذكر العام الذي �سقطت 
فيه غ�سا�سة بيد الإ�سبان، اإل اأن اإحدى الوثائق اأفادت اأنه وب�سبب جهود جوان الفون�سو دي 
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غوزمان، والتي متخ�ست عن احتالل غ�سا�سة فقد كافاأه امللكان فرناندو واإيزابيل يف الرابع 
 Marques de la Cazaza من ت�رشين الأول1504م، مبنحه لقب وو�سام »مركي�ص غ�سا�سة
“، تقديراً له على جهوده يف فتح هذه البلدة القوية واحل�سينة )151( ، مما يدعو لالعتقاد باأن 
املدينة رمبا تكون قد �سقطت يف ذلك العام اأو قبله بقليل، اإل اأن املوؤرخ الإ�سباين برينالديز 
مو�سع  يف  ليذكر  عاد  ثم  مليلة،  فيه  �سقطت  الذي  العام  يف  احتلت  قد  غ�سا�سة  باأن  اأ�سار 
اأفاد  ، كما   )152( ني�سان من عام1506م  �سقطت يف  قد  اأن مدينة غ�سا�سة  اآخر من كتابه 

خريونيمو ثوريتا باأنها �سقطت يف التاريخ الأخري )153( . 
مليلة  حدود  عند  تقف  مل  الإ�سبانية  التو�سعية  ال�سيا�سة  اأن  ات�سح  فقد  حال  اأية  على 
اأن بقاءها  اإىل املناطق املجاورة، ف�سيطرت على بلدة غ�سا�سة معتقدة  فح�سب، بل تعدتها 
هنا  وجتدر  مليلة،  يف  الإ�سباين  الوجود  على  كبرياً  خطراً  ي�سكل  امل�سلمني  بيد  وقلعتها 
احتلت  الذي  العام  حتديد  حيال  التاريخية  امل�سادر  �ساد  قد  كبرياً  ارتباكًا  اأن  الإ�سارة، 
فيه بلدة غ�سا�سة، ولذلك تهّربت املراجع التاريخية احلديثة من حتديده خ�سية الوقوع يف 
ال�سيطرة  لالإ�سبان  اأن مت  بعد  احتلت  قد  غ�سا�سة  باأن  بالقول  واكتفت  يبدو،  ما  اخلطاأ على 
ما بني  الواقعة  الفرتة  احتلت خالل  قد  غ�سا�سة  باأن  يبدو  ال�سكال؛  هذا  واإزاء  مليلة،  على 
1500م و 1504م، مع ترجيح العام الأخري اأو ُقبيله بقليل، ومما يدعم هذا الراأي؛ باأن من 
قام بال�سيطرة على غ�سا�سة هو حاكم مليلة غونزالو مارينو دي ريبريا، الذي كان قد ا�ستلم 
احلكم يف مليلة عام1500م، وكذلك ما ورد يف الوثيقة امل�سار اإليها من اأن البالط الإ�سباين 

قد منح دوق مدينا�سيدونيا لقب مركي�ص غ�سا�سة عام 1504م. 
امل�سلمني؛ مل تغفل  الإ�سبانية جتاه  ال�سيا�سة اخلارجية  ا�سرتاتيجيات  وتاأكيداً على 
و�سيتها،  كتبت  حينما  املوت،  ت�سارع  وهي  حتى  املغرب،  بالد  اأمر  اإيزابيال  امللكة 
 Juana de Castilla الق�ستالية  وابنتها خوانا  فرناندو  امللك  فيها زوجها  والتي دعت 
 (م1555 -1479) ملكة ق�ستالة وزوجها الأمري فيليب الأول  (م1478- 1506) Felipe I؛ اإىل 

اأرا�سيه  ال�سليب فوق  �سارة  اأهله، ورفع  لتن�سري  ال�ستمرار يف غزو بالد املغرب،  �رشورة 
بدًل من الهالل، فتقاطعت و�سيتها تلك مع طموحات امللك، وكبار رجال الدولة، وكان لهذه 
الو�سية اأثٌر كبرٌي يف اإلهاب حما�سهم الروحي، لال�ستمرار باحلرب املقد�سة �سد م�سلمي بالد 
املغرب، بدعم من املوؤ�س�سة البابوية يف روما )154( ، ف�سكل كّل ذلك اأر�سيًة �سلبًة، انطلقت 

منها ال�سيا�سة الإ�سبانية جتاه بالد املغرب خالل الفرتات الالحقة. 
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نتائج البحث: 

بعد كتابة هذ� �لبحث و�إجنازه، ميكن ��شتخال�س عدد من �لنتائج، �أهمها: 
تنح�رش  ومل  1291م،  تاريخ  عند  الزمانية  حدودها  يف  ال�سليبية  احلروب  تقف  مل 
وما  جديدة،  واأماكن  اأطوار  اإىل  انتقلت  ولكنها  الأدنى،  الإ�سالمي  ال�رشق  ببالد  مكانيًا 
ال�سيا�سة العدوانية الإ�سبانية املدعومة من البابوية جتاه م�سلمي كل من الأندل�ص واملغرب، 
اإل جزءاً من تلك احلروب وامتداداً لها، ولذلك فاإنه من الإجحاف املنطقي والتاريخي اإخراج 

تلك ال�سيا�سة من دائرة مفهوم »احلروب ال�سليبية«، كما يحلو للبع�ص اأن يفعل. 
والدينية،  التاريخية،  العالقة  جدلية  اإىل  وا�سح  ب�سكل  البحث  تفا�سيل  واأ�سارت 
انهيار  اأن  ذلك؛  مظاهر  اأهم  من  ولعل  واملغرب،  الأندل�ص  بني  ما  وال�سيا�سية  واحل�سارية، 
الوجود الإ�سالمي يف الأندل�ص ما لبث اأن اأّثر �سلبًا على واقع بالد املغرب، فوقعت الأخرية 
بعد ذلك مبا�رشة �سحية لل�سيا�سة ال�سليبية، وال�ستعمارية الإ�سبانية، والتي تعد ا�ستمراراً 

لل�سيا�سة الإ�سبانية جتاه م�سلمي الأندل�ص. 
للنزعة  تزايٍد  من  تخللها  وما  1504م،  و   1492 بني  ما  الواقعة  الفرتة  و�سّكلت 
ال�ستعمارية ال�سليبية يف اإ�سبانيا القاعدة التي اأ�س�ست حلركة ال�ستعمار ال�سليبية يف بالد 
املغرب، والتي ل نزال نرى ذيولها على �سورة اجلزر واملواقع املغربية املحتلة مبا فيها 

مليلة، التي ل تزال ترزح حتت نري ال�سيطرة الإ�سبانية اإىل يومنا هذا. 
ال�سيا�سية  والكيانات  للمجتمعات  الداخلية  الوحدة  اأهمية  البحث  بنّي  واأخرياً؛ 
الدول  بقاء  على  الداخلي  ال�سعف  خطورة  وباملقابل  اخلارجية،  الأخطار  مواجهة  يف 

ودميومتها.  ومنعِتها 
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اهلوامش: 
اأ�س�سها . 1 مراك�ص،  وعا�سمتها  املغرب،  بالد  يف  قامت  اإ�سالمية  دولة  املوحدية:  الدولة 

املهدي حممد بن تومرت )1121 - 1130م/ 515 - 524هـ( ، وبناها ووطد اأمرها 
خليفته عبداملوؤمن بن علي الكومي )1130 - 1163م/ 524 - 558هـ( ، وبقيت هذه 
الدولة حتكم معظم بالد املغرب اإىل اأن �سعفت وبادت عام1269/ 668هـ، لالطالع 
على تاريخها، انظر: الزرك�سي، اأبا عبد اهلل، حممد بن اإبراهيم )كان حيًا عام1488م/ 
حتقيق وتعليق: حممد ما�سور، ط2،  واحلف�سية،  املوحدية  الدولتني  تاريخ  894هـ(: 

املكتبة العتيقة، تون�ص، 1966م. 
2 .Alfon� الثامن األفون�سو  الق�ستايل  امللك  بقيادة  الإ�سبان  بني  حدثت  العقاب:   ععركة 

النا�رش  حممد  اخلليفة  بقيادة  واملوحدين   so VIII (1158- 1214ـه611 -553 /م) 
الأندل�ص  العقاب �رشقي  له  يقال  ، يف مو�سع  610هـ(   - )1198 - 1213م/ 594 
عام1212م/ 609هـ، ودارت الدائرة فيها على املوحدين، انظر: املقري، �سهاب الدين 
 8 1631م/ 1040هـ( : نفح الطيب من غ�سن الأندل�ص الرطيب،  اأحمد بن حممد )ت. 

اأجزاء، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، )د. ط( ، دار �سادر، بريوت، 1988م، ج4، �ص383. 
القالة: مدينة تقع على بعد ما يقرب من خم�سة و�ستني مياًل اإىل الغرب من مدينة عنابة، . 3

)ت.  الن�سيبي  حوقل  بن  القا�سم  اأبا  حوقل،  ابن  انظر:  اجلزائرية،  البالد  �ساحل  على 
990م/ 380هـ(: �سورة الأر�ص، )د. ط( ، دار مكتبة احلياة، بريوت، 1979م، �ص76. 

4 . Marceir, Ernest: Histoire L› Afrique Septentroinal, 3vols. , Ernest Leroux,
 Paris, 1868, II, pp. 219� 220.

جزيرة جربة: تقع يف اجلزء اجلنوبي من خليج قاب�ص التون�سي، وعلى بعد خم�سة وثالثني . 5
مياًل من مدينة قاب�ص ال�ساحلية، يف�سلها عن الياب�سة برزخ قليل العر�ص، اأر�سها رملية، 

وتكرث فيها اأ�سجار النخيل والكروم والزيتون، انظر: 
 Marmol, Carvajal, Luis del (1520� 1600) : L›Afrique, 3vols. , T. Tolly,
 Paris, 1667, II, p. 539.

6 . Zurita, Jeronimo (1512� 1580) : Anales de la Corona de Aragon, ed. de A.
 C. Lopez Zaragoza, 1967� 1977, Lib. IV: Cap. XLIX.

طرابل�ص: مدينة �ساحلية على بعد ما يقرب من اأربعمائة ميل جنوب �رشق مدينة تون�ص، . 7
وكانت قد بنيت يف �سهل رملي مليء بالأ�سجار وخا�سة النخيل، انظر: الإدري�سي، حممد 
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بن حممد )ت560هـ/ 1164م(: نزهة امل�ستاق يف اخرتاق الآفاق، جزءان، ط1، عامل 
الكتب، بريوت، 1989م، ج1، �ص297 و299. 

املهدية: مدينة �ساحلية �رشقي البالد التون�سية، على بعد �ستني مياًل جنوب �رشق مدينة . 8
القريوان، و�سميت باملهدية ن�سبة لبانيها عبيد اهلل املهدي )909 - 934م/ 297 - 
322هـ( ، يحيط البحر بها من ثالث جهات، ولها �سور وح�سن منيعني، وميناء ح�سن، 
انظر: احلمريي، حممد بن عبد املنعم )ت. 1495م/ 900هـ( : الرو�ص املعطار يف خرب 

الأقطار، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، )د. ط( ، مكتبة لبنان، بريوت، 1984، �ص172. 
9 . .Marceir, Op. cit, p. 233

�سبتة: مدينة �ساحلية تقع �سمال بالد املغرب الأق�سى، على م�سيق جبل طارق، قبالة . 10
للوايل  ن�سبة  مو�سى،  جبل  يقع  منها  الغرب  واإىل  �سور،  بها  يحيط  اخل�رشاء،  اجلزيرة 

مو�سى بن ن�سري )ت. 97هـ( ، انظر: احلمريي، امل�سدر ال�سابق، �ص303. 
ابن خلدون، عبدالرحمن بن حممد )ت. 1405م/ 808هـ( : العرب وديوان املبتداأ واخلرب . 11

يف اأيام العرب والعجم والرببر ومن عا�رشهم من ذوي ال�سلطان الأكرب، 7 اأجزاء، )د. ط( 
، موؤ�س�سة الأعلمي، بريوت، 1971م، ج7، �ص178. 

اأحد اأنهار بالد املغرب الأق�سى، ينبع من جبال تازا الواقعة يف �رشقيها، . 12 نهر ملوية: 
ومن روافده نهري زيز و�سجلما�سة، وي�سب يف البحر املتو�سط عند بلدة غ�سا�سة، انظر: 
املغرب،  اأخبار  تلخي�ص  يف  املعجب   : 647هـ(  1249م/  )ت.  عبدالواحد  املراك�سي، 
الكربى،  التجارية  املكتبة   ، ط(  )د.  العلمي،  وحممد  العريان  حممد  و�سححه:  �سبطه 

القاهرة، 1949م، �ص364. 
13 . Acero, Beatriz Alonso: Oran y Mazalquivir en la Politica Norteafricana de

Espana 1589� 1639, Tesis Doctoral, Departamento de la Historia Mod�
erna, Facultad de Geografia e Historia, Universidad Complutense de Ma�
 drid, 1997, p. 2.

الزرك�سي، امل�سدر ال�سابق، �ص94. . 14
عنابة: مدينة �ساحلية جزائرية، على بعد مائة وع�رشة اأميال �رشقي مدينة جيجل، بنيت . 15

على �سفح منحدر، وكانت تدعى خالل الفرتة الرومانية با�سم هيبون Hippon، انظر: 
 Nicolay, Nicolas de (1517� 1583) : Les Navigations, Peregrinations et
 .Voyages Faicts en la Turquie, G. Silvius, Anvers, 1576, p. 23



377

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (2) - حزيران 

ابن القنفذ، اأبو العبا�ص، اأحمد بن ح�سني )ت. 1407م/ 810هـ( : الفار�سية يف مبادئ . 16
الدار  ط(  )د.  الرتكي،  وعبداملجيد  النيفر  حممد  وحتقيق:  تقدمي  احلف�سية،  الدولة 

التون�سية للن�رش، تون�ص، )د. ت( ، �ص196. 
�سبتة . 17 مدينة  غرب  جنوب  مياًل  وثالثني  واحد  بعد  على  تقع  مغربية  مدينة  تطوان: 

ط1،  جزءان،  البحار،  دول  عن  الأخبار  حقايق  اإ�سماعيل:  �رشهنك،  انظر:  ال�ساحلية، 
بولق، القاهرة، 1312هـ، ج1، �ص273. 

قبالة . 18 قاب�ص،  خليج  من  ال�سمايل  اجلزء  يف  تقعان  �سغريتان  جزيرتان  قرقنة:  جزائر 
ال�ساحل ال�رشقي للبالد التون�سية، على بعد ع�رشة اأميال �رشقي مدينة �سفاق�ص، انظر: 
8 اأجزاء، تقدمي:  626هـ( : معجم البلدان،  1229م/  احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )ت. 

حممد املرع�سلي، ط1، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1997م، ج7، �ص35. 
الزرك�سي: امل�سدر ال�سابق، �ص126 - 127. . 19
امل�سدر نف�سه، �ص129. . 20
عمران، حممود �سعيد: احلملة ال�سليبية اخلام�سة، حملة جان دي برين على م�رش 1218 . 21

- 1221م/ 615 - 618 هـ، ط2، دار املعارف، الإ�سكندرية، 1985م، �ص369. 
انظر: . 22 ع�رش،  الثالث  القرن  نهاية  منذ  طرحت  التي  ال�سليبية  امل�ساريع  على  لالطالع 

ح�سني، ممدوح و م�سطفى، �ساكر: احلروب ال�سليبية يف �سمال اإفريقية واأثرها احل�ساري 
668 - 792هـ/ 1270 - 1390م، ط1، دار عمار للن�رش، عمان- الأردن، 1998م، 

�ص385. 
برقة: مدينة كبرية تقع بني على حدود ال�سحراء الغربية امل�رشية، وتبعد عن البحر �ستة . 23

اأميال، وتتميز برتبتها الرملية احلمراء اخل�سبة، وت�ستهر ب�سناعة اجللود وزراعة القطن، 
وي�سمى اإقليمها با�سمها، انظر: احلمريي، امل�سدر ال�سابق، �ص91. 

املمالك، . 24 م�سالك   : 339هـ(  950م/  )ت.  حممد  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق،  اأبو  الإ�سطخري، 
اأبي  الدين،  37؛ املقد�سي، �سم�ص  1927م، �ص36 -  طبعة ليدن، دار �سادر، بريوت، 
عبد اهلل حممد )ت. 1000م/ 390هـ( : اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم، ط2، دار 

�سادر، بريوت، 1909م، �ص216. 
اأحمد، م�سطفى اأبو �سيف: اأثر العرب يف تاريخ املغرب خالل ع�رشي املوحدين وبني . 25

مرين، ط1، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، الإ�سكندرية، 1982م، �ص26. 
ح�سني، املرجع ال�سابق، �ص52. . 26
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ط2، . 27 املعا�رشة،  واأحواله  احلديث  تاريخه  يف  درا�سة  العربي،  املغرب  العقاد:  �سالح 
مكتبة الأجنلو امل�رشية، القاهرة، 1966م، �ص9. 

: تقومي البلدان، )د. . 28 اأبو الفداء، عماد الدين، اإ�سماعيل بن حممد )ت. 1332م/ 732هـ( 
ط( ، دار �سادر، بريوت، 1840م، �ص122. بجاية: مدينة على �ساحل البحر املتو�سط، 
على بعد م�سري اأربعة اأيام �رشقي مدينة اجلزائر، انظر: البغدادي، �سفي الدين عبد املوؤمن 
بن عبد احلق )ت. 1339م/ 739هـ( : مرا�سد الإطالع على اأ�سماء الأمكنة والبقاع، 3 
اأجزاء، ط1، دار اجليل، بريوت، 1992م، ج1، �ص330. وعلى بعد �ستة وثالثني مياًل 

اإىل الغرب من مدينة جيجل، انظر: 
  Davity, Pierre (1573� 1635) : Description Generale de l›Afrique, 1st. ed.
, C. Sonnius, Paris, 1637, p. 191.

يف . 29 الأع�سى  �سبح   : 821هـ(  1418م/  )ت.  علي  بن  اأحمد  العبا�ص،  اأبو  القلق�سندي، 
)د. ت(  القاهرة،  والن�رش،  للتاأليف  العامة  املوؤ�س�سة امل�رشية   ، )د. ط(  الإن�سا،  �سناعة 
بعد  اليمن  ملك  اأبرهة  بن  لأفريق�ص  ن�سبة  ال�سم  بهذا  �سميت  اأفريقية:  �ص100،  ج5   ،
اأن غزاها، وقيل اأن معنى اأفريقية »�ساحبة ال�سماء«، انظر: احلمريي، امل�سدر ال�سابق، 

�ص47. 
ح�سني، املرجع ال�سابق، �ص54. . 30
و�سف . 31  : 957هـ(   -  888 1550م/   -  1483( الفا�سي  حممد  بن  احل�سن  الوزان، 

من�سورات  ط2،  الأخ�رش،  وحممد  حجي  حممد  الفرن�سية:  عن  ترجمه  جزءان،  اإفريقيا، 
الرباط،  بريوت-  الإ�سالمي،  الغرب  دار  والن�رش،  والرتجمة  للتاأليف  املغربية  اجلمعية 

1983م، ج2، �ص33، �ص58. 
اأبو الفداء، امل�سدر ال�سابق، �ص122. . 32
33 . Elliott, J.: Imperial Spain 1469� 1716, 1st. ed. , Penguin Group, London,

 1963, p. 33.

بالد ال�سودان اأو اأر�ص ال�سودان: هي البالد الواقعة جنوب �سحراء بالد املغرب، و�سكلت . 34
على الدوام معرباً للتجار القادمني من مملكة تنبكتو، انظر: الوزان، امل�سدر ال�سابق، ج1، 

�ص29. 
1981م، . 35 العربية، بريوت،  النه�سة  دار  اأجزاء،   4 الكبري،  يحيى، جالل: تاريخ املغرب 

ج3، �ص-4 5. 
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لالإطالع على تاريخ اململكة احلف�سية، انظر: ابن ال�سماع، اأبا عبد اهلل، حممد بن اأحمد . 36
)األف كتابه عام1457م/ 861هـ( : الأدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة احلف�سية، 
للكتاب، طرابل�ص،  العربية  الدار   ، )د. ط(  املعموري،  الطاهر بن حممد  تقدمي وحتقيق: 
1984م؛ املطوي، حممد العرو�سي: ال�سلطنة احلف�سية، تاريخها ال�سيا�سي ودورها يف 

املغرب الإ�سالمي، )د. ط( ، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، 1986م. 
للمزيد انظر: التن�سي، حممد بن عبداهلل )ت. 1494م/ 899هـ( : تاريخ بني زيان ملوك . 37

حممود  حتقيق:  زيان،  بني  �رشف  بيان  يف  والعقيان  الدر  نظم  من  مقتطف  تلم�سان، 
بوعياد، د. ط، موفم للن�رش، اجلزائر، 2011م. 

)ت. . 38 زرع  اأبي  بن  علي  الفا�سي،  انظر:  املرينية  الدولة  وتاريخ  ن�ساأة  على  لالإطالع 
1340م/ 741هـ( : الذخرية ال�سنية يف تاريخ الدولة املرينية، )د. ط( ، دار املن�سور 
للطباعة، الرباط، 1972م؛ احلريري، حممد عي�سى: تاريخ املغرب الإ�سالمي والأندل�ص 

يف الع�رش املريني، ط2، دار القلم للن�رش والتوزيع، الكويت، 1987م. 
يف . 39 ال�سند�سية  احللل   : 1149هـ(  1736م/  )ت.  الأندل�سي  حممد  بن  حممد  ال�رشاج، 

الغرب  دار  ط1،  الهيلة،  احلبيب  حممد  وحتقيق:  تقدمي  اأجزاء،   3 التون�سية،  الأخبار 
الإ�سالمي، بريوت، 1985م، ج2، �ص195 - 198. وللمزيد عن واقع حركة الت�سوف 
 Marceir, Op. cit. , III, pp. 12� 14. :يف بالد املغرب خالل القرن اخلام�ص ع�رش، انظر

اجلزائر: وت�سمى اي�سًا جزائر بني مزغنة، ن�سبة لإحدى القبائل التي �سكنتها، لها مر�سى . 40
احلمريي،  انظر:  مياًل،  �سبعني  �رش�سال  عن  وتبعد  متيجة،  فح�ص  بها  ويت�سل  كبري، 

امل�سدر ال�سابق، �ص163. 
الزرك�سي، امل�سدر ال�سابق، �ص150 - 154. . 41
ال�رشاج، امل�سدر ال�سابق، ج2، �ص196. . 42
العامري، حممد الهادي: تاريخ املغرب العربي يف �سبعة قرون، )د. ط( ، ال�رشكة التون�سية . 43

للتوزيع، تون�ص، 1974م، �ص145. 
التي . 44 الثورات  الطالع على  146، وملزيد من   - ال�سابق، �ص137  امل�سدر  الزرك�سي، 

انطلقت من بجاية، انظر: املطوي: املرجع ال�سابق، �ص621 - 624. 
ابن اأبي ال�سياف، اأحمد: اإحتاف اأهل الزمان باأخبار ملوك تون�ص وعهد الأمان، 4اأجزاء، . 45

حتقيق: جلنة من وزارة ال�سوؤون الثقافية، )د. ط( ، الدار العربية للكتاب، تون�ص، 1999م، 
مج1، ج2، �ص189 - 190. 
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الزرك�سي، امل�سدر ال�سابق، �ص129. . 46
وهران: مدينة �ساحلية يف بالد املغرب الأو�سط، على بعد مائة واأربعني مياًل اإىل ال�سمال . 47

ال�رشقي من مدينة تلم�سان، وا�ستهرت منذ القدم بحيوية اأ�سواقها وكرثة �سنائعها ورواج 
جتارتها وكرثة ب�ساتينها وثمارها، انظر: الإدري�سي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �ص252. 

�رش�سال . 48 مدينة  جنوب  مياًل  وع�رشون  خم�سة  بعد  على  تقع  جزائرية  مدينة  مليانة: 
انظر:  املزارع،  حولها  وتنت�رش  البناء،  وح�سنة  قدمية  مدينة  باأنها  و�سفت  ال�ساحلية، 

الإدري�سي، امل�سدر ال�سابق، ج1، �ص253. 
تن�ص: مدينة جزائرية م�سورة ح�سينة، تقع على بعد ما يقرب من مائة وخم�سني مياًل . 49

غرب مدينة اجلزائر، بني بع�سها على �سفح جبل، وبني البع�ص الآخر يف ال�سهل، انظر: 
احلمريي، امل�سدر ال�سابق، �ص138. 

املزاري، اأبو اإ�سماعيل بن عودة: طلوع �سعد ال�سعود يف اأخبار وهران واجلزائر واإ�سبانيا . 50
وفرن�سا، حتقيق: يحيى بوعزيز، ط1، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، 1990م، �ص194 

 .195 -
م�ستغامن: مدينة �ساحلية م�سورة يف املغرب الأو�سط، تقع اإىل الغرب من مدينة اجلزائر . 51

وادي  م�سهورين هما: م�سب  واديني  بنيت بني م�سب  مدينة وهران،  ال�رشق من  واإىل 
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الفل�سفة والتوحيد ودخل �سلك الرهبنة، واأ�سبح من اأقرب رجال البالط للملكني فرناندو 
واإيزابيل، �سغل من�سب رئي�ص اأ�ساقفة طليطلة خالل )1495 - 1517م( �سديد العداء 



383

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (2) - حزيران 
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ب- املراجع: 
1. Acero, Beatriz Alonso: Oran y Mazalquivir en la Politica Norteafricana 
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ثانياً- املصادر العربية: 

أ- املصادر: 

يف . 1 امل�ستاق  نزهة  558هـ(:  1163م/  )ت.  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  حممد  الإدري�سي، 
اخرتاق الآفاق، جزءان، ط1، عامل الكتب، الريا�ص، 1989م. 

الإ�سطخري، اأبو اإ�سحاق، اإبراهيم )ت. 950م/ 339هـ(: م�سالك املمالك، طبعة ليدن، . 2
دار �سادر، بريوت، 1927م. 

البغدادي، �سفي الدين، عبداملوؤمن )ت. 1339م/ 739هـ(: مرا�سد الطالع على اأ�سماء . 3
الأمكنة والبقاع، 3 اأجزاء، ط1، دار اجليل، بريوت، 1992م. 

تلم�سان، . 4 ملوك  زيان  بني  تاريخ  899هـ(:  1494م/  )ت.  عبداهلل  بن  حممد  التن�سي، 
مقتطف من نظم الدر والعقيان يف بيان �رشف بني زيان، حتقيق: حممود بوعياد، د. ط، 

موفم للن�رش، اجلزائر، 2011م. 
اأجزاء، تقدمي: . 5  8 البلدان،  626هـ(: معجم  1229م/  احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )ت. 

حممد عبد املرع�سلي، ط1، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1997م. 
خرب . 6 يف  املعطار  الرو�ص  900هـ(:  1495م/  )ت.  املنعم  عبد  بن  حممد  احلمريي، 

الأقطار، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، )د. ط( ، مكتبة لبنان، بريوت، 1975م. 
ابن حوقل، اأبو القا�سم )ت. 990م/ 380هـ(: �سورة الأر�ص، )د. ط( ، دار مكتبة احلياة، . 7

بريوت، 1979م. 
اأخبار . 8 الإحاطة يف  776هـ(:  )1374م/  بن عبداهلل  الدين، حممد  ل�سان  ابن اخلطيب، 

غرناطة، 4 اأجزاء، حتقيق: حممد عبداهلل عنان، ط1، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1974. 
ابن خلدون، عبدالرحمن بن حممد )ت. 1405م/ 808هـ(: العرب وديوان املبتداأ واخلرب . 9

يف اأيام العرب والعجم والرببر ومن عا�رشهم من ذوي ال�سلطان الأكرب، 7 اأجزاء، )د. ط( 
، موؤ�س�سة الأعلمي، بريوت، 1971م. 

الدولتني . 10 تاريخ  894هـ(:  1488م/  عام  حيًا  )كان  حممد  اهلل،  عبد  اأبو  الزرك�سي، 
املوحدية واحلف�سية، حتقيق: حممد ما�سور، ط2، املكتبة العتيقة، تون�ص، 1966م. 

الأخبار . 11 يف  ال�سند�سية  احللل  1149هـ(:  1736م/  )ت.  حممد  بن  حممد  ال�رشاج، 
الإ�سالمي،  الغرب  دار  ط1،  الهيلة،  احلبيب  حممد  حتقيق:  اأجزاء،   3 التون�سية، 

1985م.  بريوت، 
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البينة . 12 الأدلة   : 861هـ(  1457م/  عام  كتابه  )األف  حممد  اهلل،  عبد  اأبو  ال�سماع،  ابن 
النورانية يف مفاخر الدولة احلف�سية، حتقيق: الطاهر املعموري، )د. ط( ، الدار العربية 

للكتاب، طرابل�ص، 1984م. 
الفا�سي، علي بن اأبي زرع )ت. 1340م/ 741هـ( : الذخرية ال�سنية يف تاريخ الدولة . 13

املرينية، )د. ط( ، دار املن�سور للطباعة، الرباط، 1972م. 
اأبو الفداء، عماد الدين، اإ�سماعيل )ت. 1332م/ 732هـ( : تقومي البلدان، )د. ط( ، دار . 14

�سادر، بريوت، 1840م. 
القلق�سندي، اأبو العبا�ص، اأحمد )ت. 1418م/ 821هـ( : �سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا، . 15

)د. ط( ، املوؤ�س�سة امل�رشية العامة للتاأليف والرتجمة والطباعة والن�رش، القاهرة، )د. ت(. 
الدولة . 16 مبادئ  يف  الفار�سية   : 810هـ(  1407م/  )ت.  اأحمد  العبا�ص،  اأبو  القنفذ،  ابن 

للن�رش،  التون�سية  الدار   ، ط(  )د.  الرتكي،  وعبداملجيد  النيفر  حممد  حتقيق:  احلف�سية، 
تون�ص، )د. ت( . 

املغرب، . 17 اأخبار  تلخي�ص  يف  املعجب   : 647هـ(  1249م/  املراك�سي، عبدالواحد )ت. 
الكربى،  التجارية  املكتبة   ، ط(  )د.  العلمي،  وحممد  العريان  حممد  و�سححه:  �سبطه 

القاهرة، 1949م. 
املقري، �سهاب الدين، اأحمد )ت. 1631م/ 1040هـ( : نفح الطيب من غ�سن الأندل�ص . 18

الرطيب، 8 اأجزاء، حتقيق: اإح�سان عبا�ص، )د. ط( ، دار �سادر، بريوت، 1988م. 
ترجمه . 19 جزءان،  اإفريقيا،  و�سف   : 957هـ(  1550م/  )ت.  حممد  بن  احل�سن  الوزان، 

عن الفرن�سية: حممد حجي وحممد الأخ�رش، ط2، من�سورات اجلمعية املغربية للتاأليف 
والرتجمة والن�رش، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت- الرباط، 1983م. 

ب- املراجع العربية واملعربة: 

اأحمد، م�سطفى اأبو �سيف: اأثر العرب يف تاريخ املغرب خالل ع�رشي املوحدين وبني . 1
مرين 524 - 876هـ/ 1130 - 1472م، ط1، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، الإ�سكندرية، 

1982م. 
ابن اأ�سنهو: عبد احلميد: دخول الأتراك العثمانيني اإىل اجلزائر، )د. ط( ، )د. ن( ، اجلزائر، . 2

1972م. 
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احلريري، حممد عي�سى: تاريخ املغرب الإ�سالمي والأندل�ص يف الع�رش املريني، دار القلم . 3
للن�رش والتوزيع، الكويت، الطبعة الثانية، 1987م. 

ح�سني، ممدوح وم�سطفى، �ساكر: احلروب ال�سليبية يف �سمال اإفريقية واأثرها احل�ساري . 4
668 - 792هـ/ 1270 - 1390م، ط1، دار عمار للن�رش، عمان- الأردن، 1998م. 

ال�سيا�سي واحل�ساري يف املغرب، ر�سالة . 5 اأبو دياك، �سالح: دولة بني وطا�ص ودورها 
دكتوراه، ق�سم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الإ�سكندرية، 1982م. 

الراقد، حممد: الغزو العثماين مل�رش ومطلع العهد العثماين فيها، ر�سالة ماج�ستري، ق�سم . 6
التاريخ، كلية الآداب، جامعة الإ�سكندرية، 1968م. 

�سعيدوين، نا�رش الدين: مظاهر التاأثري الإيبريي والوجود الأندل�سي باجلزائر، ط1، دار . 7
الغرب الإ�سالمي، بريوت، 2003م. 

القاهرة، . 8 بولق،  البحار، جزءان، ط1،  دول  الأخبار عن  اإ�سماعيل: حقايق  �رشهنك، 
1312هـ. 

�ساكر، حممود: الك�سوف اجلغرافية، دوافعها- حقيقتها، ط2، املكتب الإ�سالمي للطباعة . 9
والن�رش، بريوت، 1988م. 

ابن اأبي ال�سياف، اأحمد: اإحتاف اأهل الزمان باأخبار ملوك تون�ص وعهد الأمان، 4 اأجزاء، . 10
حتقيق: جلنة وزارة ال�سوؤون الثقافية، )د. ط( ، الدار العربية للكتاب، تون�ص، 1999م. 

العامري، حممد الهادي: تاريخ املغرب العربي يف �سبعة قرون بني الإزدهار والذبول، . 11
)د. ط( ، ال�رشكة التون�سية للتوزيع، تون�ص، 1974م. 

بريوت، . 12 والن�رش،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  ط1،  املغرب،  تاريخ  اهلل:  عبد  العروي، 
1977م. 

تاريخه . 13 الأق�سى- درا�سة يف  تون�ص املغرب  العربي- اجلزائر  العقاد، �سالح: املغرب 
احلديث واأحواله املعا�رشة، ط2، مكتبة الأجنلو امل�رشية، القاهرة، 1966م. 

علي بك، حممود اإدري�ص: طرابل�ص الغرب منذ الهجرة الهاللية اإىل بداية الع�رش العثماين، . 14
ر�سالة ماج�ستري، ق�سم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الإ�سكندرية، 1998م. 

عمران، حممود �سعيد: . 15
1221م/  -  - 1218 احلملة ال�سليبية اخلام�سة، حملة جان دي برين على م�رش 

618هـ، ط2، دار املعارف، الإ�سكندرية، 1985م.   - 615
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اجلامعية،  - املعرفة  دار   ، ط(  )د.  1291م،   -  1095 ال�سليبية  احلروب  تاريخ 
الإ�سكندرية، 2000م. 

عنان، حممد عبد اهلل: نهاية الأندل�ص وتاريخ العرب املتن�رشين، وهو الع�رش الرابع من . 16
كتاب دولة الإ�سالم يف الأندل�ص، ط4، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1987م. 

اأجزاء، ط1، مكتبة مدبويل، . 17  6 العربي،  املغرب  تاريخ  الفتاح: مو�سوعة  الغنيمي، عبد 
القاهرة، 1994م. 
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