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َمةُ   ُمَقدِّ
بداية نود اإلشارة إىل نقطة مهمة وتتعلق بالجانب املنهجـي 
يف هذا العمل؛ كانت طريقة عميل خالل هذا البحث منكبة عىل 
مجموعة الوثائق املأخوذة من "املصادر الدفينة لتـاريخ املغـرب: 

كتوبـة باللغـة اإلسـبانية يف جزئها املتضـمن ألرشـيف الوثـائق امل
ولتنظــيم العمــل آثــرت بتخصــيص جــذاذة عمــل لكــل وثيقــة، 
تضمنت هذه الجذاذات جـرد الوثيقـة وتصـنيفها حسـب النـوع 
واملوضــوع واملضــام� التــي جــاءت بــه الوثيقــة وأخــ�ًا الرتجمــة 
الكاملة لها، وإلعطاء العمل دقة أكرب يف تتبع الوثائق املـذكورة يف 

املصدرية أرشنا إىل رقمها الرتتيبي يف املرجع األصيل  االبيبليوغرافي
ــد ( ــم املجل ــذلك رق ــا وك ــي ردت فيه ــفحات الت . )Tomeوالص

وملعالجة هذه الوثائق خالل هذا البحث، فقد وضعنا تصميً� له 
معتمدين عىل املطلوب من العمل والهـدف منـه، مـن تصـنيف 

ا إىل معتمد عىل معيار النـوع واملوضـوع، ثـم بعـد ذلـك انطلقنـ
العمل عىل املنت فأبرزنـا مضـام� كـل وثيقـة إىل جانـب ترجمـة 

 نصها من اللغة اإلسبانية إىل اللغة العربية.

والجــدير بالــذكر هنــا اإلشــارة إىل مجموعــة مــن الخصــائص 
واملميزات التي طبعت هذا البحث ونستهلها بجانب املنت، حيث 

ة، وهذا راجع ركزنا خالل الرتجمة عىل القواميس اإلسبانية القد�
إىل الطابع التقليدي للغة الوثائق، فك� سيتم اإلشارة إىل ذلـك يف 

)، فإن اللغة املتعامـل معهـا هـي ٨رقم ( الوثيقةهوامش جذاذة 
لغــة إســبانية مليئــة بالشــوائب الجهويــة، فليســت نظــ�ة للغــة 
املعروفة لدينا اليوم، وهنا نود إثارة انتبـاه املطلـع عـىل الوثـائق 

أن هناك بعض الصعوبة يف قراءة هـذا املـنت. كـ� نشـ� والعمل 
 يال نـدر كذلك إىل مسألة جمع وربط الكلـ�ت بعضـها بـبعض، 

املطبعة، أم بقاعدة سـائدة يف كتابـات  باألخطاءهل األمر يتعلق 
تلك الفرتة، كـ� أننـا نسـجل تشـوه مجموعـة مـن املصـطلحات 

ذلك: أسفل = وحلول حروف فيها مكان أخرى، األمثلة كث�ة عىل 
)، y)، وحلول حـرف (jمحل حرف ( )xحل حرف ( bajoتحت = 

) n( ) يف أغلـب األحيـان/ ثـم حلـول حـرفi) أو(eمحل حـرف (
والعكـس صـحيح، بعـد ) vمحـل حـرف ( )bو() mمحل حرف (

ذلك �ر إىل عرض منت العمل ونستهل ذلك بعـرض املحـور األول 
 للتصنيف حسب النوع واملوضوع.
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حتديد المعطيات الممزية المحور األول: 

 للوثائق المدروسة
 جرد وتصنيف الوثائق:-١/١

 لقد ركزنا يف جرد الوثائق عـىل أرقامهـا ضـمن املصـدر وهـو
"املصادر الدفينة تاريخ املغـرب"، وبالضـبط ضـمن األجـزاء رقـم 

ــات اإلســبانية ٣)، و(٢)، و(١( ــائق وأرشــيف املكتب ) الخاصــة بوث
ذلك حددنا أرقـام الصـفحات التـي  فالرتقيم املعتمد روما�، بعد

وردت فيها الوثيقة الواحدة، وإىل جانب ذلك رقم املجلد، فبهذه 
املعطيات تسهل عملية عثور عليها وضبط اإلحالة إليها ضمن أي 

. واملالحــظ أن طريقــة الجــرد كانــت فيــهبحــث يــتم اعت�دهــا 
منهجية لوحدها، إذ البد من تتبع تسلسلها الكرونولوجي، وهـذا 

اعد الباحث عىل الوقوف عـىل تطـور األحـداث ومعهـا عـدد يس
الوثائق، فكل مرحلة معينة ومعها األحداث التي وقعت فيها كم 
مع� مـن الوثـائق تتفـاوت أهميـة حسـب الفـرتة ولعـل تطـور 
الرتقيم دليل عىل تزايد أهمية العدد وغنى املادة املعرفيـة التـي 

 وثائق املدروسة.توفرها تلك ال
هــذه العمليــة مل نغفــل االطــالع عــىل األجــزاء فــنحن خــالل 

الثالثة املتوفرة للوثائق التي جردها شـانطال دوالفـ�ون، وهـ�ي 
لكننـا وقفنـا عـىل أهمهـا يف  االسـبانيةدو كسرتي حـول الوثـائق 

نظرنا، ولعل التفاصيل الكب�ة التي تتـوفر عليهـا الوثـائق كانـت 
هـذه املرحلـة وهـو  عائًقا أمام العملية الثانية من عملنـا خـالل

التصنيف. والتفصيل نلـج إطـار التقـارير أوالً والتـي تطرقـت إىل 
أخبـار املغــرب وهــي وثــائق ذات طــابع ســيايس، لــه أهميتــه يف 

) مثالً واملسـتمدة مـن املجلـد الثالـث مـن LXXVالوثيقة رقم (
 )١(سلسلة الوثائق االسبانية.

يات حول يف إطار تصنيف الوثائق املدروسة، واملتضمنة ملعط
تاريخ العالقات املغربية العث�نيـة خـالل القـرن السـادس عرشـ 
امليالدي، آثرنا اِلتزام معاي� محددة يف جردها، يتعلق األمر بتبني 
النوع كمعيار أول، واملالحظ هنا هو غني هذه الوثائق بالرسائل 

ب� أطراف عديدة منها ما هـو  الوصلوالتقارير التي كانت صلة 
ة ووالتها، وهنا عرثنا عىل وثائق اسـبانية مـن جهـة رسمي كالدول

ــة  ــية العث�ني ــوالت الدبلوماس ــب تح ــبق يف تعق ــا الس ــان له ك
واملغربية السعدية بشكل دقيـق، وعنـدما نـذكر الرسـائل نقـف 
عــىل أنــواع عديــدة بينهــا، فمنهــا مــا هــو موجــه مــن القناصــل 

شـ�ل والسفراء اإلسبان والوالة عـىل منـاطق النفـوذ اإلسـبا� يف 
إفريقيا إىل امللك، ومنها ما هـو موجـه إىل أمـراء وأمـ�ات كانـت 
لهم ولهن الكلمة يف القـرار اإلسـبا�. أمـا التقـارير وهـو الشـكل 
الثا� من الوثائق فيتطرق إىل تطورات األمور يف الجزائر واملغرب 
واملالحظ أن تتبع هذه التقارير ودراستها يوفر مادة غنية ومهمة 

ادالت التي كانت تـتحكم يف الوضـع الـدبلومايس بـ� ملعرفة املع
املغرب السعدي من جهة والسلطة العث�نية بـالجزائر املجـاورة. 
فالتصنيف عمل بالغ األهمية بالنظر املحتـوى، فمـن أجـل ذلـك 
البد من االطالع عىل الوثيقة كاملة وقراءتها تسهل عملية فهمهـا 

نيف الـذي اتخـذ وترجمتها فـي� بعـد، فاملـدخل هنـا هـو التصـ
 معيارين اثن� األول هو النوع والثا� املوضوع ك� سبق الذكر.

 
بعد النوع يأيت املوضوع والذي يتطرق إىل مـا هـو اقتصـادي 
وســيايس ودينــي ودبلومــايس دامئًــا يف الفــرتة الســعدية املواكبــة 
لفــرتات مــن التواجــد العــث�� يف الجزائــر، وكــذلك بقــوة التــاج 

قة ب� هذه األطراف كانت مؤطرة بعامل التقـارب اإلسبا� والعال 
املغــريب اإلســبا� مــن جهــة وهدفــه طــرد األتــراك مــن املغــرب 
والتقـارب املغــريب العــث�� ملواجهـة الخطــر املســيحي االيبــ�ي، 
فاملعاهدات مثالً صـنفت سياسـية تـارة واقتصـادية تـارة أخـرى 

مبضـامينها ودبلوماسية يف مناسبات أخرى، واألمر هنـا ال يتعلـق 
فقــط بــل كــذلك أهــدافها والظرفيــة التــي تتعامــل معهــا هــذه 
املعاهدات والتي أتـت فيهـا. كمثـال عـىل ذلـك نـذكر معاهـدة 
وقعها اإلسبان واملغاربة طرفاها املبارشات حاكم مليلية واملنصور 
بن إبراهيم قائد مخز� عىل منطقة اغـ�رة يف الريـف وتتطـرق 

لحفـظ مـن املنـاطق الحدوديـة  هذه املعاهدة إىل صيغة سياسة
ب� مليلية واملناطق املجاورة لها وذلك لتشجيع النشاط التجـاري 

 بها.
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 المحور الثاين:

 العمل عىل منت (النصوص المكونة للوثائق)
 ترجمة الوثائق من اللغة اإلسبانية إلى اللغة العربية-٢/١

 
 

 )١الوثيقة رقم (
 

 �ة ريخنتيرسالة من الكونت دي ألكوديتي اىل االم
 )٢(١٥٥٥يوليو  ٢٣(مقتطفات) يف وهران:  

 
 إىل سمو األم�ة  -١٥٥٥-ظهر الرسالة بخط اليد: وهران

 .١٥٥٥يونيو  ٢٣ -من الكونت دي الكوديتي
موجهـــة اىل معـــايل ســـمو أمـــ�ة الربتغـــال، حاكمـــة 

 إسبانيا...إلخ
 سيديت،

 معايل قوة سيديت،
يتجه نحو تحريض  ما يهاب خطره يف هذه املناطق أن الرشيف

سكان الجزائر ضدنا، ألنهم جميًعا أعداءنا من جانب العقيدة 
كذلك يف احت�ل توافق وتحالف ملك  والخطرويف اإل�ان، 

الجزائر والرشيف، ألنه الينقص رشفاء وصالحون وشيوخ يعززون 
صداقتهم، فرغم كون هذا االتفاق صعبًا أل� أعلم مبجئ ابن 

السلطة بأمر من الباب العايل (السلطان  باربا روسا إلزاحته عن
العث��)، وأنه ال يجرؤ عىل الذهاب إىل تركيا ألنه غني وأن 
السلطان العث�� ساخط عليه، ومن املحتمل بأن �يل الرشيف 
إىل أي طرف ألنه يريد استعادة بينيون دي فيليز ومعها الجزائر 

ون وإذ حصل هذا سوف تلحق مناطق نفوذنا كذلك، وتعلم
 الخصاص يف الجنود الذي نعانيه.

ربنا الله نرجو الحياة مللكتنا ويحفضها 
 ململكاتها وسادتها لسموكم.

 ١٥٥٥/ يونيو  ٢٣من وهران، 
 ادمكم املخلص،خ

 االمضاء: الكونت دي الكودويتي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 )٢الوثيقة رقم (

 
 تفويض منح الكونت دي الكوديتي للتفاوض

 )٣(١٥٦٦يف فاتح أبريل  مع الرشيف بروكسل
 

 ظهر الوثيقة بخط اليد:
حان وقت منح التفويض من لدن امللك للكونت دي الكوديتي 
من أجل التفاوض بشأن السلم مع الرشيف، ملك فاس واملغرب، 

 .١٥٥٦من أبريل  ١٢يف بروكسيل يوم 
 عىل الهامش: الدون فيليب.

 
 امللك،

حمد الشيخ ملك فاس لسمو امللك الفارس ب� املغاربة موالي م
واملغرب، فبواسطة الدون مارتن دي قرطبة، ودي بالسكو 

Velasco والكونت دي الكوديتي قبطاننا يف وهران ومملكة ،
تلمسان وتونس، نريد التفاوض بشأن السلم والهدنة معنا 
ونساعكم يف طرد األتراك من الجزائر ومناطق أخرى من املغرب، 

رب وأخرى من البحر جعلهم فتهديدهم ملناطق عديدة من ال
أعداًء مشرتك�، مهم ال يحافضون عىل أي وعد أو قانون، وأخدا 
بإرادة الرشيف ملساعدتنا عىل فإننا �نح املدعو الكونت دي 
ألكوديتي تفويضنا للتفاوض معكم أو مع من ينوب عنكم يف 
ذلك، يف الزمان والطريقة والرشوط التي تبدو مالمئة لخدمة الله 

ونلتزم بتطبيق ما اتفق عليه معكم وما يتصل مبا اتفق ونحن، 
عليه وسوف نؤكد ذلك برسالة مسلمة من يدنا ومختومة من 

 طرفنا.
 

 يف إقامتنا بربوكسيل يف دوقيه ب�فانتي
 ١٥٥٦يوم فاتح أبريل 
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 )٣الوثيقة رقم (
 

 Alonso de Gurreaرسالة من ألو نصودي غوريا 
 )٤(enteRegأىل االم�ة ريختتي 

 مقتطفات
 

إىل ســموكم مــن قبطــان -١٥٥٦-ظهــر الرســالة مكتــوب: مليليــة
 .١٥٥٦ابريل  ١٥مليلية: 

موجهة إىل: معايل السمو والقوة (السيدة) أم�ة الربتغال حاكمـة 
 م�لك قشتالة، سيديت،

 
 معايل السمو والقوة سيديت:

 ... (نقط حدف)
لرشـيف، بعـد ك� أمرت سيديت أن أحبطها علً� مبا يجـري مـع ا

، مل يتحـدث يل يف ٥"AlCaideكتابتي إىل سموكم عنه، فالقايـد "
هذا الشأن عن املغاربة. فاملعروف عنهم الكذب والدردشة، كـ� 
هو حـالهم، والحـديث معهـم غـ� مجـد فهـم منقسـمون عـىل 

 بعضهم.
الجزائـر ال أعـرف منـه أنـه أكـرث مـن أنـه الزال يف  )٦(فعن ملـك

قد طرده من الحكم  )٧(و� أن ابن بر روساالجزائر واملغاربة أخرب 
 وأن هذا األخ� ليس محاربًا ويف هذا الشأن فرح املغاربة لذلك.

 
 ١٥٥٦أبريل  ١٥من مليلية يف 

 من سموكم
 اإلمضاء: الدون الونصو دي غوريا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤الوثيقة رقم (
 

 توجيهات من الكونت الكودويت
 )٨(ةاىل الدون مارتن دي قرطب

 
 ظهر الوثيقة مكتوب: التوجيهات.

ب� أمور أخرى نريد االقناع بإرسال اناس آخـرين بـأمر واعـت�ًدا 
 :)٩(عىل ماجيئ به من رسائل التي أحرضها نونيز نقول

أنه نظرًا لكون املغاربة متقلبـي الـرأي مـن أي سـوء أو خطـر يف 
الحرب وأنه ما من شأن صغ�ة أو كبـ�ة تحـدث بسـبب انتصـار 

، سوف تؤثر علينا وعىل مناطق تواجدنا، والتـي سـوف )١٠(ألتراكا
تتطلب النجدة، وهكذا فإنـه مـن املمكـن إقنـاع حـاكم الجزائـر 

، مـن هـذا )١١(باملجئ بتنازالت أكرث بإقناع من الشيوخ والصالح�
الطرف أو ذلـك الـرتيك أو املغـريب فـاالتراك هـم أصـحاب الحـظ 

ر، وهكذا فعىل جاللـة امللـك الوف� واألكرب لتحقيق االلحاق الرض 
االستفادة ما أمكن م� هو مطروح مـن لـدن الجزائـر والتعامـل 

 معه بأقىص حد من الحيطة.
ف�جو سموكم إيفـاد رسـول كـ� طلبـت ذلـك سـلًفا يف كتابـات 
أخرى، فهناك اناس يف كال الطرف� يرغبون تحقيق أمور ال يرغب 

عم السلطان وجيشـه فيها جاللة امللك وال السلطان، والحل هو د
) ألًفـا وهـو ١٢ضد األتراك والتفاوض يف ذلك، فهو يريد تجهيـز (

نصف الجيش فقط الذي وجه لح�ية السـاحل واملحافظـة عـىل 
ــاك، فالحقيقــة أن الســلطان  االتفــاق مــن أجــل جــدبهم إىل هن

 س�قص عىل ما نعزفه من ألحان.
 

 ، إمضاء الكونت  ١٥٥٦من أبريل  ١٩وهران يف 
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 )٥الوثيقة رقم (
 

نقل لسالة كتبهـا فـراي لـويس دي  ١٥٧٧مكتوب خلف الوثيقة: 
ــاندوفال  ــد   Fray Luis De Sandavalس ــلطان عب إىل الس

 )١٢(امللك.
حول املعاملة الجيدة واملتبادلـة للسـجناء واالرسى مـن الطـرف� 

 لدى إسبانيا واملغرب.. والوضع اتجاه األتراك،
 

 وسيد الرببر.سموكم وعال مقامكم امللك 
ليكن الله يف عون سموكم والجميع، فالرسالة التي كتبها سـموكم 
لنا جوابًا عىل تلك التي أرسلناها لكم توصلنا بها بفرح وأرسلناها 
إىل امللك الدون فيليب، وترجمـة لهـا إىل ملـك الربتغـال ورشحنـا 
فيها األعـ�ل الجيـدة التـي قـدمتموها للمسـيح�، جـزاكم اللـه 

 عليها.
عاملكم مـع سـجنائنا وارسنـا بالحسـنى، واشـارتهم لنـا بـذلك، فت

فنحن مجربون عىل الفصل نفسـه اتجـاههم واللـه يجازينـا عـىل 
 ذلك خ� الجزاء، ونتعاون عىل خ� األع�ل.

ف� يقول سموكم عن مسألة إرسـال األرسى إىل "القسـطنطينية"، 
، فنحن نطالب باالطمئنان واليقـ� بعـدم إرسـال أحـد إىل هنـاك

فاألحسن استخدامهم للعمل لديكم لالستفادة منهم، فهم خـدام 
اوفياء مع حسن معاملتكم لهم، ونظرًا لسحائكم وكرمكم فـإنهم 
يعيشون أمالً يف الحريـة والعفـو، وحلـول السـالم بـ� اململكتـ� 

 والخدمة بوفاء له�.
وصلنا كذلك مـن مخـربين أنكـم تقومـون بإخبـار األطفـال عـىل 

م بالقوة واستخدامهم يف تصوركم، فهناك َمْن يقـول اعتناق االسال 
إنهم فصلوا عن أمهـاتهم بـالقوة، فتأملـت األمهـات كثـ�ًا لـذلك، 

 اعتنـاقفك� يالحـظ سـموكم أننـا ال نقـوم بإجبـار أرسكـم عـىل 
املســيحية بــالقوة، إال بــإرادتهم الخاصــة والحــرة، وإذا كــانوا 

 م بحرية.متزوج� فإنهم يستفيدون من أزواجهم وأبناءه
في� قال سـموكم بإرسـال بـاخرة إىل إسـبانيا وأخـرى إىل إيطاليـا 
السرتجاع أرسى لكن مع عـدم التـوفر عـىل تفـاهم مسـبق فإنـه 

 ذلك دون التفاوض والتنسيق مع جاللة امللك واملستشار. تتعذر
فـأمر السـلم متعلــق بعالقـة جاللـتكم مــع املسـيح� يف مســألة 

، فكـ� يـدرك سـموكم االتزاماتنـراك األرسى وخاصًة إذا واجه االت
األهداف الحقيقية لألتراك فانه يحلم أنه لـيس هنـاك أمـن عـىل 
الحياة أو الدولة حيث يضع األتراك أقدامه، نبقى هنا عـىل أمـل 
أن تبقى األمور مفتوحة بينه� ك� هو الحـال يف السـنوات التـي 

يعلـم  خلت فمع األتراك ال أمان عىل الحياة أو الدولة، وسـموكم
حادثة قتل األتراك والدكم ومن أجل مصلحة سموكم التخيل عن 
كل ما يربط من مصلحة مع األتـراك ومـا إلـيهم، والتحـالف مـع 

وخاصًة  ءيشكل  القتحامامللك الدون فيليب الذي له اليد والقوة 
بواسطة مساعدتكم وتعاونكم مـع املسـيح� يظهـر أن سـموكم 

ستفيد منها االتراك، ألن هنـاك يفوض موانئ بالدكم لنا حتى ال ي
الذين يرغبون يف الحصول عـىل كـل يشء، ألن  باألتراكيعج دامئًا 

ليس لهم وسيلة للمجيء إىل بالدكم إال البحر، ونحن نرسـل مـن 
هناك الجنود إىل وهران ملقاومتهم واالستفادة منهم كـذلك، كـل 

ذلك ليك نحمي حياتكم وملككم منهم ونـأمن جـانبهم ونحصـل 
لجزائر والبالد املجاورة لها سواحل نتاجر فيها ك� كان الحـال يف ا

، ورغم كب� األذى الـذي لحـق املغاربـة )١٣(خالل ملك من قبلكم
من االتراك، فهـؤالء أخـدون نسـاءهم وأطفـالهم بـالقوة، وسـوء 
املعاملة اتجاه املغاربـة، ونحـن هنـا بنيـة وكبـ� اإلرادة نفـاوض 

تخصـني، الدرجـة األوىل والتـي  لالستفادة من هذه األمـور التـي
فيها مصلحة ورىض الرب، ومتكننـي مـن خدمـة الـرب وسـموكم، 
وهو أهم يشء بالنسبة يل، ومعهم الدون فيليب سيدي، من أجل 

 سلم الكل.
 

 .١٥٧٧أبريل  ١٠من فرانسيسكو دي اشبيلية، يف 
هنا اخرتت أس�ين وهـ� خـوان دي اللوكـا ورود ريغـو غارسـيا، 

ي من أجله� أطلـب وأرجـو أن تحسـنوا إلـيه� لدى سموكم الذ
وتوصلوا الصدقات التي نجمعها ونرسلها إليكم لتصـل إىل األرسى 

 والسجناء لديكم، ونرجو من سموكم معالجة كل هذا.
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 )٦الوثيقة رقم (
 

 )١٤(رأي مجلس ملك إسبانيا
 

، رفقتـه، ١٥٧٧ابريـل  ١١عىل ظهر الوثيقـة مكتـوب بخـط اليـد 
ـــه ـــف ارســـل جاللت ـــز  كي ـــوس فيلي ـــز دي ل ـــا املركي دوق "الب

وفرانسيسكودي إيبـارا" مـن لـدن انطونيـو ب�يـز (كاتـب امللـك 
فيليــب الثــا�)، وكــذلك رســائل املــوىل عبــد امللــك التــي كتبهــا 

) Ybarra(  لجاللتكم ورفقته ماله عالقة بفرانسيسكو دي "إيربارا
 والذي أورده القبطان كابريط الذي أرسل اىل جاللتكم عن طـرح

اتفاقية السـلم مـن لـدن مـوالي عبـد امللـك عـىل أنهـا مناسـبة، 
، أن هـذا كثـ� عـىل Ybarraفحسب تقدير فرانسيسكو دي ايربا 

عدو، رغـم كونـه كـذلك ال يعمـد إىل االسـتعانة بالسـالح الـرتيك 
وإحضارهم، وبهذا �كننا القول بأن له نية طرد االتراك من أرضه 

 مالمئة. وبقيت فصول االتفاقية معه ك� هي
 

 Mateoعىل الهامش مكتوب بخط اليـد الكاتـب مـاتيو فاسـكيز
Vaisquez :�وكذلك بخط اليد امللك فيليب الثا ، 

كعندما سيحل وقت تطبيق وتنفيذ هذا السلم فـإن يجـب فهـم 
أن ارشاك ملك الربتغال مهـم، ونراسـل هـذا األخـ� ملعرفـة رأيـه 

املـوىل عبـد امللـك  وارادته يف هذا األمر، حتى نرجـع كـابريط إىل
وس�ع رأيه يف ذلـك مبـارشة والرشـوط التـي يطرحهـا يف سـبيل 
تطبيق هذا السلم والتفاوض عىل الحل االنسب، مع الرتكيز عـىل 
إبعاد األتراك عن أي اتفاق ومـن عـىل أ"رض اململكتـ� وإذا أراد 

 مساعدتنا عىل دخول الجزائر فال بأس.
الـذي يوجـد يف سـبتة،  Zunigaفمن الصائب اسـتدعاء زونييغـا 

 فهذه املرحلة من القضية التسمح بتفاوض زونييغا عىل أي شئ.
بعد أيام كان دوق "ألبا" من دعا بأن يسافر "كابريط" برسالة من 
امللك فيليب الثا� اىل املوىل عبد امللك القرتاح املساعدة االسبانية 

وذلك  عليه ضد األتراك، أو املغاربة االخرين الخاج� عن طاعته،
بتقديم الدخ�ة والعتاد (األسلحة) وبواخر حربية، فالوثيقة تقول 
إن املوانئ هي أصعب األماكن للـدفاع عنهـا وأن عـىل السـلطان 
تسليمها للملـك فيليـب. وإيصـال خـرب أن ملـك الربتغـال سـوف 

 .يدخل ضمن هذا السل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٧الوثيقة رقم (
 

 رسالة من فيليب الثا� 
 )١٥(عبد امللكإىل املوىل 

 
ظهر الرسالة بخط اليد: لقد حان وقت الذهاب بالنسبة للقبطان 

 كابريط.
 إىل موالي عبد امللك،

 الدون فيليب...،
 

املحــرتم واالرشف بــ� املغاربــة، مــوالي عبــد امللــك، ملــك فــاس 
 واملعرب سالم متمنياتنا باالزدهار.

ي� وما جاء من فرباير املاض ٠٥يناير والـ  ١٠من أجل رسائلكم يف 
ـها القبطـان  يف رسائلكم االخـرى املختومـة باسـمكم التـي أحرض
كابريط، وما حمله من خطاب شفهي منكم تـدب� عـن إ�ـانكم، 
تلقينا بإرادة جيدة وأمـل يف تحقيـق سـلم وصـداقة معنـا. وقـد 
أكدنا عـىل املـدعو القبطـان بالعمـل عـىل تحقيـق هـذا السـالم، 

ـعية، ونفسـه مـا ننتظـره ونحن نفوضه بذلك بكامل الثقة و  الرش
من جانبكم، دمتم رشفاء وعايل القيمة ب� املغاربـة، ولـيحفظكم 

 الله دامئًا وأبًدا.
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 )٨الوثيقة رقم (
 

 
 عىل ظهر الوثيقة مكتوب عبارة:

"له عالقة مبا جاء يف رسالة عبد امللك والرشيف وقائد البنيون" 
 )١٦(ما تحتويه رسائل "الرببر".

فأمر من طرف  )١٧(ريطا ب� من عند امللككان القبطان كاب
جاللته للذهاب إىل املغرب حيث يوجد الرشيف عبد امللك، 

من فرباير من هذه  ٥من يناير و ١٠الذي بعث برسائل يف 
السنة، والتي يطلب فيها السالم من امللك فيليب الثا� وحسن 
الجوار كالذي أبرمه مع فرنسا وانجلرتا والذي دخله أيًضا ملك 

لربتغال، فجواب جاللته جاءت برشط إال يتعارض ذلك مع ا
قوان� بالده إسبانيا، وأن يحىض جاللته بنفس التحالف الذي 
حيض به األتراك، وأن هذا األمر سوف يناقش حتى الوصول إىل 
حل مرض. أن جاللته يرغب يف تحقيق ذلك عندما أرسل الباب 

ألن ذلك سوف ، هالعايل باملوافقة عىل منح الح�ية إليه وأخي
يؤدي اقتطاعي مملكت� و�كنه أن يحد من األرسي والسجى 

 لدى الطرف�.
 

باطالع جاللته عىل هذا الخطاب وأشخاص آخرين أرسلوا للمهام 
املنوطة بهم يف هذا القرار. وقد جاء من املغرب فرانسيسكو دي 

) الذي أمر باستيعاب املطلوب Francisco de çunigaشونيغا (
ليك يتكلف مبهمة رفقة موالي عبد امللك، كرجل ورع وناسك 
وثقة، يوصل الرسائل منه واليه، ويصبح كاتبه الخاص ودراعه. 
وما مطلوب منه اآلن تحقيق السالم مع جاللته ملك اسبانيا 
وملك الربتغال. ك� سبق وفعل كأبريط بواسطة رسائله. وإخراج 

من مملكته معرفة منه باألذى الذي يسببنه ملَْن يتعامل األتراك 
مع السلطان، كاملدعو شونيغا الذي سوف نعود إىل قضيته 
جانبًا وبالتفصيل. والذي القى قبوالً واستحسانًا من لدن 

 السلطان، من خالل الرسائل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩الوثيقة رقم (
 

 رسالة من الدون مارتن دي قرطبة إىل فيليب
 )١٨(الثا�

 (مقتطفات)
 

 ظهر الوثيقة مكتوب: نسخة من رسالة املركيز الدون مارتن 
 .١٥٥٧من اكتوبر  ١٠دي قرطبة اىل جاللته بتاريخ 

 
يف عالقة مع جاء به فراي ميكيل من مدينة الجزائـر وتقريـر مـا 
أمرنا به نحيط جاللـتكم مبـا هـو رئـيس يف التفـاوض، ومـا أراده 

أكتـب لجاللـتكم عـ� توصـلنا بـه مـع  جاللتكم تحقيقه هنـاك،
(حاجي موراتو) حول نية االتـراك التـدخل يف املغـرب، وأن ذلـك 
ليس ًرسا بالنسبة إليه. وأن تآلبه ضد السلطان جاء نتيجـة منعـه 
(أي حاجي موراتو) من الوصول اىل زوجته، وهو سـبب الخـالف 
 بينهم، وأن األتراك يحاولون توظيف ذلـك االيقـاع بـ� السـلطان

وحاجي موراتو، وهكذا فإن االمر قد اتخـد طريًقـا آخـر اذ نرشـ 
حاجي موراتو خربًا أن امللك موالي محمد قد تحالف مع الربتغال 
لطرد مـوالي عبـد امللـك صـديق االتـراك العث�نيـ�، وأن امللـك 
الربتغايل مستعد للمساعدة يف ذلك، وهكذا فإن تجـاًرا مسـيحي� 

خرب يف الجزائر وهذا مـا ال يـرتك يشهدون عىل ذلك ونرش نفس ال
أي موطأ قدم لألتراك باملغرب فهذا الجوار مع االتراك مؤد كث�ًا، 
ومعالجة آداه صعب جدا، فبمجرد وضع قدم االتراك يف املغـرب، 
وأنه مل تتم مساعدة موالي امحمد الرشيف كتلـك التـي قـدمت 

 لعمه، فلن يصبح أي من أهل امللك سلطانا بعد ذلك.
ما قاله فـراي ميكيـل، فإنـه تعامـل مـع السـلطان عـىل  ففي كل

أساس مدي املساعدة له ضد االتـراك وطـردهم، وقـد بـدا لـدي 
 مجموعة من االشارات تؤكد شكويك.

هناك "ماييس بيدرو" وهو كاطال� الذي أرسل إىل رسـالة امللـك، 
تحيل عىل أن هناك يف فالنسيا عارف بأمور اسـبانيا وهـو أنـدريا 

سو (واملعروف حقيقة بفرانسيسكو غاسـبار كورسـو). غاسبار كور 
مبا يسـمع ويطلـع عليـه مـن أخبـار، وهـو ومـدعو للحضـور إىل 
مجلــس امللــك، ويعتــرب ذا صــلة مبتمــردين وهــم مــن يوصــلون 

 الرسائل من وإليه.
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 )١٠الوثيقة رقم (
 

 رسالة لويس إبريرا إىل فيليب الثا�
 )١٩(م ١٥٧٨غشت  ١٣سبتة يف 

 
 مكتوب بخط اليد: تحدير للدون خوان أوسايتيظهر الرسالة 

 م١٥٧٨غشت  ١٣ساعي جبل طارق: يف 
 

بعد املعرفة الرابع من غشت صفا الجو ب� ملك الربتغال وامللـك 
من نفـس الشـهر سـنة  ١٢املغريب وكذلك أوضاع اململكت� حتى 

م وقد أحيط العديد كجاللـة امللـك بواسـطة مرسـال جبـل ١٥٧٨
ايت مــن اشــبيلية باالوضــاع هنــاك، وقــد طــارق وفراسيســكو دور 

جاءت االخبار مـن تطـوان كـذلك بواسـطة فرسـان وقـد جـاءت 
كذلك أخبار عـن املعركـة التـي جـرت بـ� الطـرف� وأنـه خـالل 
خمــس ســاعات مــن القتــال تــويف ملــوك،: عبــد امللــك (ملــوك) 

)Maluc وأخيــه مــوالي النــارص (رجــل فاضــل) وامللــك أحمــد (
ة) وملـك الربتغـال الـذي وضـع يف الرشيف (الضـعيف الشخصـي

ــه اىل  ــلطان إعادت ــأ الس ــذي مل يش ــاس وال ــل اىل ف ــيس وأرس ك
 الربتغالي�.

وكان الخليفة السلطان وهـو أخـوه املنصـور يتـوفر عـىل غنـائم 
كث�ة وعتاذ وذخـ�ة فقـرر تحصـ� العـرائش وإمتـام تلـك التـي 
 دشنت يف سال(التحصينات) وك� جاء أن رئيس الفيلق الـرتيك قـد

نادى عىل االتراك من الجزائر للمجئ والتدخل هنـاك يف املغـرب 
ألنها فرصة وفراغ إللحاق املغـرب بـالجزائر وأن جاللـة السـلطان 

 مهدد يف ملكه بشكل كب� من لدن االتراك.
 
 

مضامين  العالقات المغربية العثمانية من خالل-٢/٢

 الوثائق المدروسة
تصـنيف يف إطـار هـذه متكننا الوثائق التي شـملها الجـرد وال

الدراسة، من تكوين فكرة واضحة عن طبيعة العالقـات املغربيـة 
العث�نية خالل فرتة مهمـة مـن القـرن السـادس عرشـ املـيالدي. 
فاملخزن السعدي مل يدخر جهًدا يف الدفاع عن حدوده واسـتقالل 
املغرب عن التدخل العث�� املتزايد فيـه، ونفـس اليشـء حـدث 

يحي االستع�ري االيب�ي وهنا تـربز اهميـة هـذه اتجاه املد املس
الوثائق التي رسدت معطيات جديدة والبداية مع رحلة القبطـان 
"كابريط" وهو اسبا� زار مراكش مببـادرة فرديـة اسـتغلها التـاج 
االسبا� لضبط الرتاسل مع اململكة الرشيفة آنذاك. فامللك فليـب 

طان عبــد امللــك الثــا� كــان متمســكا بفــتح التواصــل مــع الســل
السعدي بهدف تحقيق السالم الذي كان عنوان اتفاقيات عديدة 
وقعها امللك االسـبا� املـذكور مـع دول أخـرى كفرنسـا وانجلـرتا. 
واملالحظ هنا أن جعل املغرب طرفًا يف خطة السـالم اإلسـبانية مل 
تكن صدفة. فامللك فيليب الثا� كان عىل بينـة مـن امـور تهـدد 

اإلشارة هنـا اىل التواجـد العـث��. فاسـبانيا تريـد بالده وعرشه و 
حشد أطراف إىل صفها، ولو تعلق األمر بتحقيـق هدنـة وضـ�ن 

عدم التحالف ب� املغرب والعث�ني� ضـد امللـك فيليـب الثـا�، 
فــنحن ننظــر هنــا إىل وجــه متطــور مــن الدبلوماســية األيب�يــة 

دع� لهـذا املسـار وانعكاساتها عىل العالقة العث�نية السعدية. و 
ــة  ــد املغارب ــقطوا يف ي ــن س ــك أرس م ــب ف ــبانيا لطل ــاءت اس ج
وعث�نيوا الجزائر، سواء كانوا بحارة أم تجـار. بعـد السـفارة غـ� 
الرســمية التــي كانــت ظــاهرة مــن ظــواهر العالقــات املغربيــة 
االسبانية واملغربية العث�نيـة، نـورد �وذًجـا آخـر للعالقـات بـ� 

 ويتجىل يف استغالل الصدقات الشخصـية مـع املغرب والعث�ني�
السالط� السـعدي�. والنمـوذج هـو" فرانسيسـكو دي زونيغـا". 
وقد اوردنا هذه الظاهرة للتمهيد واالنطالق نحـو دراسـة عالقـة 
املغاربة مع العث�نيـ� مـن خـالل االتفاقيـات الثنائيـة املخزنيـة 

ىل عقد اتفاقيات االسبانية، فامليل الذي كان ينهجه حكام مليلية ا
مع قواد املنطقة املجاورة للثغر الذي سـيطر عليـه االسـبان بعـد 
ـقي،  تسلمه إياه من الربتغال. فقائد منطقة اغ�رة بـالريف الرش
املنصور بن إبراهيم، كان قائًدا مخزنيا. وقد رغـب حـاكم مليليـة 
دييغو ب�يز دي ارمالطي توقيع اتفاقية هدنـة مـع القائـد نيابـة 

زن املركـزي، ومبوجبهـا طالـب االسـبان رساح أرساهـم يف عن املخ
املغرب وتعويض من ترضر من رسقة أو نهب وغ� ذلك من كـال 

سـبانيا أو املغـرب. لكـن املالحـظ أن هـذه إ رايض أالطرف� عـىل 
االتفاقية كانت موجهة بطريقة غ� مبارشة نحو تحميـل املخـزن 

عرضـون لـه مـن املغريب مسؤولية ح�ية االسبان من أي خطر يت
لدن العث�ني�، الذين يجوبون املناطق برًا وبحرًا، سـواء مبوافقـة 

 املخزن أو بدونها.
ــ ــان عازًم ــب ك ــك فيلي ــن فاملل ــه م ــرام صــفقة تقي ــىل اب ا ع

العث�ني� عـن طريـق توظيـف عالقـة مـوىل عبـد اللـه الغالـب 
ــة  ــاح منطقــة مليلي ــالعث�ني�. وضــ�ن االســبان لنشــاط وانفت ب

فليز امام التجارة مع القبائل وكذلك االتراك القادم� وبنيون دي 
مــن الجزائــر. لكــن املثــ� يف االمــر هــو الجانــب العســكري مــن 
االتفاقية املذكورة، فقد طالب االسبان بحق تحرك جنودهم عـىل 
الرتاب املغريب من منطقة نفوذهم مبليليـة اىل منـاطق اخـرى يف 

ــد عال  ــوف يعق ــر س ــذا ام ــرا. وه ــر ب ــرب الجزائ ــرب غ ــة املغ ق
بالعث�ني�، سوف يعترب ذلك تواطئـا مخزنيـا مـع اسـبانيا. وهـي 
ــا النظــر اىل  العــدو االول لالتــراك بــاملغرب االســالمي، فــال �كنن
العالقات املغربية العث�نيـة مـن زاويـة ثنائيـة فقـط، فالطرفـان 
ليسا مبعزل عن املحيط الدويل آنذاك ويخضعان لتـاث�ه ويـؤثران 

لفهم عميق للعالقات الدولية آنذاك كـان رضوريـا بدوره� فيه. 
ــائق املرتبــة ضــمن  االطــالع عــىل هــذا الجانــب املهــم مــن الوث

ملصادر الدفينة لتـاريخ االرشيف االسبا�، والواردة يف " مجلدات ا
 املغرب ".

ــً�  ــديني دوًرا مه ــل ال ــب العام ــل الســيايس، لع ــد العام بع
ربية مـع األتـراك. ونقصـد وحاسً� أحيانًا يف طبيعة العالقات املغ

هنا االنت�ء الديني املشرتك مع العث�ني� من جهة، وهو ما رسم 
خلفية دينية لتحالف مع األتراك وجعل املخزن السعدي يستع� 
بذلك لض�ن التوازن يف القوة ضد اإلسبان والربتغـال قـبلهم. فـال 
�كن تجريد هذه العالقات مـن إطارهـا العـام، فالوسـاطة التـي 

ادها شيوخ وعل�ء ورشفاء زوايا لتلطيف العالقـة بـ� الطـرف� ق
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املخزن واألتراك، قادها من الجانب اإلسبا� القساويسة والرهبان 
الذين كانت لهم حضوة لدى السالط� املغاربة، وعىل رأس رجال 
الدين املسيح� نذكر القسيس لويس دي ساندوفال الـذي بعـث 

، وكــان ١٥٧٧باشــبيلية يف أبريــل برســالة إىل املــوىل عبــد امللــك 
الهدف منها هو عدم تسـليم األرسى اإلسـبان املسـيحيون الـذين 
سقطوا يف أرس املغاربة إىل الدولة العث�نية. فاالشاعات املتدوالـة 
آنــذاك تــروج أن هــؤالء ســوف يجــدون طــريقهم إىل أســطنبول 
كأرسى لهـم عالقـة بالخالفـات بـ� إسـبانيا والربتغـال مـن جهـة 

ـاع بـ� واأل  تراك من جهة أخرى. وهكذا أصبح املغرب ساحة لرص
الطرف�. ف� مل تفلح الدبلوماسية السياسية يف تحقيقـه، أضـحت 
الوساطة الدينية بديالً فعاالً لدى األطـراف الثالثـة وأثـار بشـكل 
جيل عىل مواقف املغرب من األتـراك يف اِتجـاه الحيطـة والحـذر 

ل هو محاولة القسيس سـاندوفال من اإلسبان والعث�ني�. والدلي
يف الرسالة نفسها تحريض السلطان السعدي عىل األتراك ويقـرتح 
عليه انتزاع املناطق التابعة لألتراك يف املنـاطق املحاديـة لحـدود 
املغرب رشقًا، ويقصد مدينة وهران وحتى الجزائر العاصمة. دامئًا 

نية ومن خالل هذه الوثيقـة التحـريض كـان سياسـة خفيـة إسـبا
 سالف املوىل عبد امللك.نهجت مع أ 

أما عن الجانب املغريب العث��، فكانـت شخصـيات الدينيـة 
وسيطًا دبلوماسيًا. فضل حاحي موراتوا، حسب الوثيقـة توظيـف 
االط�ع العث�نية يف املغرب، لتصفية ضغائن وحسـابات لـه مـع 

فقـام املوىل عبد امللك الذي مل يرتك له املجـال السـرتجاع زوجتـه، 
موراتـو ببــث الشـائعات يف فــاس، عــن تحـالف رسي بــ� املــوىل 
محمد وملك الربتغال لغزو املغرب، وطرد املوىل عبد امللك الـذي 
يعتربه صديًقا لألتراك. والتجـار املسـيح� كـانوا شـهوًدا عـىل مـا 
قاله، واليشء نفسه اشيع يف العاصمة الجزائر. وقد دعـم حـاحي 

يد الذي يرتبص لألتراك العث�ني�. وأنـه موراتوا ذلك بإبراز التهد
يف حالة تحقق ذلـك مل تبقـى لألتـراك ويخـص بالـذكر السـلطان 
العث�� أي موطئ قدم يف املغرب. لكن إذا تحـالف األتـراك مـع 
"الحاحي موراتوا" فانهم مُعا سوف يتمكنون من شن حرب ضـد 

حـة نحـو إسبانيا والدخول إىل شبه الجزيرة األيب�ية، وعرقلة املال 
الهند، ومن ثم سيطرة عليها ومراقبتها واالستفادة منها. ولتسهيل 
هذه املهمة فان املـوىل عبـد امللـك سـوف �ـنحهم مينـاء البحـر 

" إلرساء بوارجهم الحربيـة "أي العث�نيـ�". Mar chicaالصغ� "
أحس امللك فيليب الثـا� بخطـر هـذا املرشـوع. وهكـذا عـادت 

أي أن اإلسبان أعادوا فعالً خططهـم يف أي األمور لتتحقق عكسيًا 
تعامل مع املوىل محمد الذي يريد طرد عمـه املـوىل عبـد امللـك 
من السلطة. وهكذا سوف يتجنبون اِحت�ل تحالفه مـع األتـراك. 
وكــذلك إذا حــدث وحصــل العث�نيــون عــىل مينــاء فقــد تتهــدد 

سـبانية املمتلكات اإلسبانية يف املنطقة بأكملها. وتصبح الثغـور اإل 
لجزائر يف ش�ل املغرب تحت نطاق الخطر الذي يشكله قراصنة ا

 وطرابلس الغرب. 
ــل ( ــدرج األب ميكي ــت�ل Miguelمل ي ــن اِح ــارة ع ) أي إش

تحالف املوىل عبد امللك مع فيليب الثا� لطرد األتراك العث�ني� 
من املغرب. أشار تقرير اىل نصائح واراء موجهة للملك فيليب يف 

واملغاربــة لطــرد األتــراك.  )٢٠(ورة التقــارب بــ� اإلســبانشــأن رض 

فالتعامل املقرتح يشـرتط إدخـال الربتغـال يف أي اتفـاق محتمـل 
آنذاك لدعم الخطة الهجومية ضد األتراك. فل�ذا اقتحام ملغـرب 
يف هذه الخطة؟ الجواب �يل إىل توظيف أراضيه كساحة معركة 

 فريقيا.يف ش�ل أ عوض نقد رصاع إىل مناطق نفوذ اإلسبان 
وظف اإلسبان شـبكة مهمـة وقويـة مـن الجواسـيس لرصـد 
التطــور يف األوضــاع يف شــ�ل أفريقيــا فهنــاك جواســيس للملــك 
فيليب يعتمدون عىل قرصـنة ومهـرب� يف الرتاسـل مـع املغـرب. 

" Andrea gasparo corsaوخص بالذكر "أندريا غسبارو كورسا" 
ك فيليـب عـن العالقـة بـ� الذي كان مصدر أخبار بالنسبة للملـ

 تراك بالجزائر.املغرب واأل 
كان اللواء الرتيك يف الجيش املخز� السعدي عامالً متحكً� يف 
العالقات املغربية العث�نية س بطريقة غ� مبارشة. حـاول قائـد 
اللواء الرتيك يف الجيش املخز� السـعدي، كـان هنـاك فيلـق مـن 

سـلطا� السـعدي، اسـتغالل االتراك يعملون كجنود يف الجيش ال
املوقف، وارسال خطاب لوايل الجزائر الـرتيك، للتـدخل يف املغـرب 
قصد غزوه، وهو بذلك يتـأمر مـع العث�نيـ� ابنـاء جلدتـه ضـد 
املغاربــة، فبعــث ببــاخرت� تــركيت� كانتــا رســيت� يف واد مرتيــل 
للقيام بهذه املهمة. وقد شكل ذلك تهديدا مللك السلطان الفتـي 

وىل أحمـد" الذي وصفه قائـد اللـواء الـرتيك املـذكور لضـعف، "امل
وعدم القدرة عىل املحافظة عىل السلطة، وال أحـد يحـل مكانـه. 
ك� يخربنا من خالل الوثيقة كذلك، أن األتراك العث�ني� �كـنهم 
املجيء إىل املغرب دون سالح، فهذه األخ�ة متوفرة هنـا بشـكل 

 كاف.
 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 �عالقات املغرب باألتراك العثماني

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –والثالثين  العدد التاسع  –شرة حادية عالسنة ال  ١٣٢

 

 

 

ةُ   َخاِمتَ

إىل الوثائق املدروسة عـىل أنهـا تسـيطر وتفسـ�  �كن النظر
ملرحلة مهمة من تاريخ املغـرب السـعدي، ويتعلـق األمـر بفـرتة 
أواسط القرن السادس عرش امليالدي. وقد متيزت الفرتة من خالل 
هــذه الوثــائق برصــاع كبــ� ثــاليث، مــن جانــب هنــاك األوربيــون 

ــراك ا ــه االت ــر �ثل ــال، وأخ ــبانية والربتغ ــة اس ــون بزعام لعث�ني
املستقرون يف الجزائر والذين يرغبون يف توسـيع سـيطرتهم عـىل 
املغرب وشبه الجزيرة األيب�يـة، وثالـث وهـو املغـرب السـعدي 
الذي يجاهـد الحفـاظ عـىل اسـتقالله، ودفـع التـدخل األوريب يف 

 ش�له وعىل طول سواحله (الثغور) والتدخل الرتيك من الرشق.
لقول؛ أن املغرب كان ساحة الرصاع من خالل الوثائق �كننا ا

بــ� العث�نيــ� واألســبان، وقــد ســخرت يف هــذا الرصــاع جميــع 
الوسائل، مبا فيها الدبلوماسـية والسياسـية والدينيـة والعسـكرية 
حيث كان الوسطاء من الشـيوخ ورجـال الـدين وسـيلة أراد مـن 
خاللها امللك اإلسبان والسلطان السعدي تحقيق مكتسبات تحت 

األخـوة الدينيـة وتوظيـف عامـل الجـوار يف ذلـك، اليشـء غطاء 
نفسه وظفه العث�نيون يف عالقاتهم مع املغرب السـعدي، ومـن 
جانب آخر عمل الجواسيس وأعضاء اإلرساليات الدينيـة، بشـكل 
منفــردة، الستقصــاء أخبــار املغــرب وإرســال تقــارير إىل إســبانيا 

مكانة كب�ة لدى والربتغال، وبلغت درجة االعت�د عىل األشخاص 
امللك فيليب الثا�، حيث أرسل فرانيسـكو دي زونيغـا كمرسـول 
وموظف سوف يعمل لـدى السـلطان السـعدي آنـذاك، ويعمـل 
بجد وجهد لكسب ثقــة، التـي سـوف توظـف لصـالح اإلسـبان، 

 بواسطة االطالع عىل حركات وسكنات السلطان ومعه املغرب.
� إىل املغــرب لجــأ اإلســبان واألتــراك إىل إرســال مفاوضــ

السعدي، ملناقشة رشوط االتفاقيات وإمضاءها أو توقيعهـا نيابـة 
عن ملوكهم، وعربت املرسالت يف الوثائق عن بعض حيثيات هذه 
االتفاقيات (الخاصة مبنطقة فيلز الغ�رية). وقد وردت أكرث مـن 

 وثيقة يف املوضوع.
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 المالحق

 )١رقم (جدول 
لتاريخ  املصادر الدفينة جرد وتصنيف الوثائق املأخوذة من

 أرشيفات - املغرب "الجزء الخاص بالفرتة السعدية
 ومكتبات ووثائق إسبانيا" 

 

 
 
 
 
  

 التصنيــف اجلــرد

 رقم
 الوثيقة

 ترقيمها
 يف املرجع

 صفحاتها
 عىل املرجع

 املجلد
Tome 

 حســب املوضــوع حســب النــوع

١ LXXXV ٢٦٢-٢٦٠ II ــا ــت دي الك وديتي إىل رســالة مــن الكون
 ٢٣األمــ� بخنتي(مقتطفــات) يف وهــران 

 ١٥٥٥يونيو 

 ديني -سيايس 

٢ C ٣١٨-٣١٦ II  تفــويض اعطــى للكونــت دي الكــوديتي
للتفاوض والتعامل مع الرشيف املقصـود 
(الســـلطان الســـعدي) يف فـــاتح ابريـــل 

 بروكسيل -) ١٥٦٦

 دبلومايس -سيايس 

٣ CI ٣٢٠-٣١٩ II  إىل األمـ�ة رسالة من الونصو دي غـ� يـا
ابريـل  ١٥ريخنتي (مقتطفات يف امليلية 

١٥٥٦( 

 سيايس

٤ CII ٣٢٣-٣٢١ II  رسالة موجهة مـن كونـت دي الكـودويت
 ١٩إىل الدون مـارتن دي قرطبـة وهـران 

 ١٥٥٦أبريل 

 دبلومايس –سيايس 

٥ LXVIII ٢٩١-٢٨٦ III  رسالة موجهة من األب (القسيس لـويس
لـك) يف دي ساندوفال إىل مـوالي عبـد امل

 ١٥٧٧أبريل  ١٠اشبيلية بتاريخ 

سيايس ديني (حول الوساطة 
الدينية العالقة ب� املغرب 

 السعدي وإسبانيا
٦ LXIX ٢٩٥-٢٩٢ III  مقتطف من تقرير يلخص رأي ونصـيحة

 ١٥٧٧أبريل  ١١يف  IIموجهة مللك فليب 
سياسو التقرب املغريب اإلسبا� 

 لطرد األتراك العث�ني�
٧ LXX ٢٩٧-٢٩٦ III  رسالة من امللك فليبII  إىل املـوىل عبـد

 )١٥٧٧أبريل  ١١امللك (
 IIسيايس (تقبل امللك فليب 

لرغبة السلطان موالي عبد 
امللك إعالن الهدنة والسالم ب� 

 املغرب وإسبانيا)
٨ LXXV ٣١٧-٣١٥ III  وثيقة ذات طابع سيايس تقرير حول أخبار املغرب 
٩ LXXX 335-332 III  من الدون مارتن دوق قرطبة إىل رسالة

 (مقتطفات من الرسالة) IIامللك فيليب 
 سيايس

١٠ CXIV ٤٥٦-٤٥٣ III  رسالة من لويس دي ايريرا إىل امللك
 ١٥٧٨غشت  ١٣سبتة  IIفيليب 

 سيايس
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