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 من األول النصف يف األركونية املغربية العالقات من جوانب

 امليالدي عشر الرابع اهلجري الثامن القرن

 جامعة البصرة، كلية اآلداب؛ خليل هاشم عباس أ.د. 
 بابل جامعة ،التربية كلية ؛محسن حمزة عبد أ.م.د.

 املقدمة:
قددات املغرببددة األ كونبددة يف الدصددف األوا مددر القددرن ال ددامر        ددداوا هدد ا البحدد  جواندد  مددر ال ال    

اهلجري/الراب  عشر املبالدي يف ضوء الوثائ  احمل وظة يف أ  بف ملك أ كون فهو حماولة ل  اسدة جواند    
مدر ال القدات السباسدبة بددني البلد  ر باهابباتهدا وسددلبباتها ضدمر إطدا  ال صدر الدد ي ظهدرت فبده الدد ول ان           

  اهبم السائ   يف ال القات اطخا جبة  ن اك.امل كو تان وامل
لق  أصبحع دولة بين مر ر يف املغرب األقص  مد  ب ا ة القرن ال امر اهلجدري الرابد  عشدر املدبالدي،     
دولة قو ة وم روفة مر قب  ال وا اإلسالمبة والدصرانبة عل  ح  سواء وكاندع تلدك الد وا ترغد  بإقامدة      

يف وقع  ه  ال ام ب ا ة لظهدو  املصداحل ال ولبدة حببد  أصدبحع تلدك       (0)عالقات سباسبة واق صاد ة م ها
املصاحل تشغ  ال كدر السباسدي حلكومدات تلدك الد وا، بد  وت دوذ أحباندا  علد  الد عوات ال  وانبدة ذات            

 .(1)الص ة االس  ما  ة، م   ال عوات الصلبببة أو مما سة احلصا  االق صادي
قات سباسبة واق صاد ة مد  دولدة بدين مدر ر هدي مملكدة أ كدون        ول   مر ال وا الي س ع إىل بداء عال

Aragon           األسبانبة تلك ال القات الدي حتكمدع كد ريا  يف طبب دة ال القدات األ كونبدة وعاصدة مد  مملكدي
 (.Castilla( قش الة )Granadaغرناطة )

بر دون ال دش  (Don. Jaime ΙΙوق  أ ا ت إح ى الوثائ ، إىل إن ملك أ كون دون قامجة ال اني )
كان ال   ق  حتال ا  م  غرناطة أو قش الة إال ب   أي  موافقة سليان فاس وذلدك تد بد ا  ملدا ال االت داذ علبده      

 .(7)بني أ كون واملغرب

                                                
 حممد  . د وحتقبد   د اسدة  ، الزمدان  فحدوا  نظدم  يف اناجلمد  فوائد   ن در  ،( هدد  613 ت) نصدر  بر إمساعب  األمري ، األمحر ابر - 0

 .3ص ، 0161 ، بريوت ، ال ا ة  ضوان
 عشدر  واطخدامس  عشدر  الرابد  /  اهلجدري  وال اس  ال امر القرنني يف االسبانبة  املمالك بني ال القات ، ناصر حبا . د ، احلجي - 1

 .051ص ، 0161 ، 0ط ، املبالدي
3  - Maximiliamo Alarcon y Santo Ramon Garla Linares , "Los Documentos Arabes 

Diploma'ticos del Archivo de lacorona de Aragon" , Madrid ,   1940 , pp. 157-159. 
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واألك ر مر ه ا، فق  أ ا ت وثبقة أيرى إىل إنه يف حاا ت او  ملك غرناطة وعق    ة م اه   م ه، 
 ض  الشروط امليلوبة عل  سليان غرناطة حبب  هربه علد  الوفداء مبدا ال     فأن سليان املغرب هو ال ي كان

 وهو أمر   ا عل  قو  ال القات بني ملك أ كون وسليان املغرب. (3)االت اذ علبه م  ملك أ كون
و ب و إن السباسة املغرببة كانع حكبمة ب عوتها وف ا  أ كونبا  حلضو  امل اوضدات الدي أجرتهدا املغدرب     

وامل  قد  إن تلدك    (5)ال وا األو ببة، لبكون ه ا الوف   اه ا  عل  عق  االت اقبدات أثدداء توقب هدا   م  ب ض 
ال عوات كانع مر أج  إهاد نوع مر ال وا ن يف  سم طبب ة ال القدات اطخا جبدة للمغدرب ومملكدة أ كدون      

 وغريها مر ال وا األيرى.
ه ال ولبة وق  عم  عل  فد ح قدصدلبات أجدببدة    ومر جهة أيرى، ام ا  املغرب ال ربي بسباسة يف عالق 

داي  احلواضر املغرببة مت  ع بكام  صالحباتها يف اإل راف عل   ؤون جالباتها املقبمدة يف املغدرب، وقد     
سكدوا أحباء ياصة بهم ميا س بها قداصله م وضون السباد  امليلقة عل   عا اهم يف إطا  مدا   درف البدوم    

ة األجدببة يف احلي السكين للقدص . وامل روف إن املغا بدة كدانوا  راعدون وورتمدون     مبب أ ام  اد سباد  ال ول
حقوذ وحر ة وكرامة غريهم مر األجان ، فضال  عر ذلك فإن السدليات املغرببدة كاندع تقد م هلدم كامد        

ياعبني يف ال ا  ني مر ظلم طغا  اإلق الرعا ة وال دا ة واحلما ة، وعلبه أصبح املغرب ملجأ لب ض األو ببني
 أو با.

كما جرت بني أو بدا وسدالطني املغدرب ومصدر عالقدات سدلبمة وصدالت ود دة اقرتندع ب قد  ات اقبدات            
دولبة، فق  عكسع ه ه االت اقبات  وح الود والص اء وال  اون بني املغرب وأو با يف نياذ مبداد  ت داون   

لصد د القدانون البحدري الد ي  درع ه      ج  ر  بأن تقا ن م  ب ض قواع  القدوانني احل   دة، و دأتي يف هد ا ا    
املغرب وال ي م تكر أو با ت رفه يف ذلك ال صر، إذ ن  عل  إن الرا ة هي الدي حتمدي البضداعة، أي إن    

 .(6)الس بدة احململة بالبضائ  تكون يف مح   ا ة ال ولة احللب ة الي ترف ها الس بدة
نكلرتا وهولد ا وأسبانبا وأملانبا وإ يالبا والسو   وق  وجه سالطني املغرب  هاء مائة س ا   إىل فرنسا وإ

. وقد  أتسدمع   (3)ا  ا وغريها، كما تلق  املغرب ال  د ن سه مر الس راء األجاند  غوالدمسا وال اتبكان وهد
ال بلوماسبة املغرببة ب شب ها بروح ال  الة، إذ كانع يالبة مر الد رات اليائ بة وال دصر ة كما وجه املغا بة 

هم باملالحة يف البحر امل وسط، ومحا  ده مدر  ثدا  القرصددة البحر دة حبد  كدان البحدر املد كو  ملبئدا            اه مام
ومر خم لف األجداس واألد ان وكان ك ريا  ما   ريون الرع  واالضيراب أمام املالحدة   بالقراصدة األو ببني

عرقلدة ال جدا   ال ولبدة طدواا قدرون       ال ولبة وعاصة يف اجلزء املغربي مده، مما أدى يف ك ري مر األحبدان إىل 
بالرغم مما ب له املوح ون مد  القرن السادس اهلجري/ال اني عشر املبالدي، مر جهود للح اظ عل  حر دة  

مدر هجمدات    (6)وسالمة ال جا   البحر ة حب   كلوا ملبشبات حبر ة، كدان همهدا محا دة ال جدا   ال ولبدة     
 القراصدة.

ال القات املغرببة األو ببة عامة واأل كونبدة ياصدة كونهدا ذات طداب      ومهما  كر مر أمر، فق  اتسمع 
سلمي، ب ا األ كونبني يالهلا جهودا  واس ة لكس  حضو ه هلم يف البالط املغربي وبه ا الصد د أ سدلوا   

                                                
4  -  Los Decumentos Arabes , op. cit. p. 160. 
5  -  Los, op. cit. p. 161. 

-70، ص 0161الم ، ميبوعدات أكادميبدة اململكدة املغرببدة ،     بد ب  اهلل ، عب  ال ز ز ، أسدس ال القدات ال ولبدة يف اإلسد     - 6
71. 

 وما ب  ها. 0، ص 0165بد ب  اهلل ، الس ا ات والس راء باملغرب عرب ال ا  خ ، الرباط ،  - 3
 .15-13بد ب  اهلل ، أسس ال القات ، ص - 6
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 ل اس ا ال  د
 

ة يف ع د مر الس راء واملم لني ال جا  ني للقبام مبهمة نق  البضائ  ال جا  ة ومحا ة اجلالبدة األ كونبدة املقبمد   
 .(1)املغرب

ومر أج  محا ة مصاحل أ كدون يف مضدب  جبد  طدا ذ فقد  عقد ت م اهد ات اق صداد ة وسباسدبة مد            
غرناطة وقش الة وجدوه، ج لع مر املضب  امل كو  وكأنه حبري  للمصاحل األو ببة م  حماولة إ ضاء املغرب 

حتدع غيداء محا دة املبداه     عل  حساب مملكدة غرناطدة وحاولدع فدر  وجدود أسديوهلا البحدري يف املضدب          
مد  غرناطدة يف    هاإلقلبمبة املغرببة، علما  إن املغرب هو ال ي دعدا األسديوا األ كدوني لل واجد  أثدداء نزاعد      

ال ق  األوا مر القرن ال امر اهلجري/الراب  عشر املدبالدي حدوا م  ددة سدب ه املغرببدة الدي ديل هدا قدوات         
وات املغرببة مر إيراج القوات الغرناطبة مدهدا، لد لك ب د     غرناطة عدو ، والي عجز فبها األسيوا والق

سددليان فدداس  وسددف بددر   قددوب بددر عبدد  احلدد  املددر ين ك ابددا  علدد  ملددك أ كددون دون جاقمددة  يلدد  فبدده   
املساع  ، وذلك بإ ساا ع د مر الس ر احلرببة ل يو   م  دة سب ه مر البحر لكي  سه  ديوهلدا مدر الدرب    

مبلغ ال  ر املرتت  ب مة سب ه للمغرب والبالغ مائة ألف د دا  مر الد ه ،   بوقع قصري، مقاب  دف  نصف
فضال  ما سبكون هلا مر الدصب  األوفر يف الغدائم الي سبس ولي علبها اجلبشان املغربدي واأل كدوني، أثدداء    

 عملبة اق حام امل  دة. كما وض ع فاس أل كون  روطا  أيرى مدها:
وني ب تر د  م  ددة سدب ه عد ا السدو  الد ي سدبكون مدر نصدب  سدليان           قبام اجلبشان املغربي واأل كد  .0

املغرب. وه ا ما كانع تر  ه مملكة أ كون حب  سبصبح الير د  أك در سدهولة يف الوصدوا إىل املغدرب      
 إذا تيل  األمر ذلك.

إذا دف  أه  سب ه املاا ال ي ب م هم قب  ديوا القوات ال سكر ة املغرببة واأل كونبة، سد كون حصدة    .1
 أ كون ثالثون ألف د دا  وحصة املغرب سب ون ألف د دا .

أن  كون  د مملكة أ كون سر  ا  عل  طل  املغدرب قبد  موسدم الدربد القدادم، وعدد ها سدب     تد بد           .7
ال ملبة ال سكر ة امليلوبة، وب لك ال  كون هدالدك مدر جد وى ل واجد  األسديوا األ كدوني يف املبداه        

 تسد ح  مملكدة أ كدون حصد ها مدر املبلدغ الد ي ب مدة سدب ه، واحملد د مدر            اإلقلبمبة املغرببة وعدد ها ال 
 اليرفني.

م القائدد  برندداط سددجني   0713هددد/317ولغددر  احلصددوا علدد  موافقددة أ كددون يف ذي ال قدد   عددام      
(Bernat saguin     ال ي كان   وىل قباد  القوات األ كونبة يف املغرب وأبدي ال بداس اليرطو دي سد ري ر )

. وم ميدض  (01)إل صاا مشروع االت اذ واحلصوا عل  الرد األ كوني بأقرب فرصدة ممكددة   إىل مملكة أ كون
وقع طو   ح   وافقع أ كون علد  هد ه الشدروط، وبد لك حققدع القدوات املغرببدة األ كونبدة املشدرتكة          

همدة  أه افها باالس بالء عل  م  دة سب ه. ولكر  ب و إن القي ات البحر ة األ كونبدة كاندع تدرى يف تلدك امل    
فرص ها ال هببة وذلك للبقاء يف املباه املغرببة ألطوا م ه ممكدة مر أج  احملافظة عل  مصاحل أ كون يف البحر 

 امل وسط وعاصة يف مضب  جب  طا ذ.
لق  أصبحع تلك القي ات م  األ ام عبئا  ثقبال  عل  املغرب واألن لس، وعلبه أ سد  سدليان املغدرب    

ي عامر ابر أبي   قوب  وسف املر ين  سالة إىل ملك أ كون دون جاقمة يف  بب  عب  اهلل ابر سلبمان بر أب
م أ ا  فبهدا إىل أمدو  عد ه مدهدا، وصدوا السد ري األ كدوني الد ي أكد  لسدليان           0711هد/311ال اني عام 

                                                
ع مان ،  سالة ماجس ري غري مدشو   ، مق مة  حمم  ، مزاحم عالوي ، ال ولة املر دبة يف عصر السليان أبي احلسر علي بر - 1

 .66، ص 0165اىل جام ة املوص  ، 
10  -  Los Documentos Arabes , op. cit. pp. 187-188. 
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ء املغرب ضرو   احملافظة علد  ال القدة بدني البلد  ر وتد كريه باالت داذ املدربم بدني اليدرفني اطخداص باسد  عا           
األسيوا األ كوني إىل املباه املغرببة طخ مة املغرب، وال مد  مبوجد  األوامدر الصداد   مدر السدليان لقائد         
األسيوا ال ي أي  يف اآلونة األيري    م  ل حقب  أغدرا   تصدبة ضد  بدالد األند لس و در الغدا ات        

أ ضدا إىل حماولدة قائد      علبها، وصدا  ادالف األوامدر الصداد   مدر سدليان املغدرب، كمدا أ دا  يف الرسدالة          
األسيوا إىل الدزوا يف أ اضي اجلز ر  األن لسبة وه ك حرم ها، وع م تد ب  أوامر سدليان املغدرب، وقد     
أك  عل  ضرو   اإلقالع عر ه ه ال صرفات وع م ال  ر  هلا مس قبال . واالم  اا لل  لبمات الصاد   مر 

اس غ  اطخالف ال ي ح ث بني غرناطة وفاس، ال ي ح  السليان. م كرا  يف  سال ه إن قائ  األسيوا ق  
عر طر   إ ساا سليان غرناطة وف ا  مر ال لماء و جداا الد  ر واملدرابيني لل وسدط ببدهمدا، وال إسد اف       
طلبهم حتقبقا  ملا حت مه حقوذ اإلسالم ) األيو  اإلسالمبة ( كما لو ح ث نزاع بني دول ني مسبحب ني ودي  

 كاا، كما أعلمه مبوافقدة سدليان املغدرب ب د  أن كدان  ؤيد  مدر مراسدي سدب ه فقدط.           ببدهما مر  ز   األ
 أم  هود م  املوافقة علد  تزو د  مملكدة    ني أم مسبحبنيوب لك أصبح ال ل  ميلقا  للجمب  سواء كانوا مسلم

 .(00)أ كون بكمبة مر احلبوب
وب الدي وعد ت املغدرب    غري إن ملك أ كون  فدض إطدالذ ال لد  ل جدا  أ كدون واسد الم صد قة احلبد        

. حبد   (01)بإ ساهلا وق  أثا  ه ا اجلواب ال ي محله الس ري األ كوني ال ج  والشك ل ى سليان املغرب
اع ق  إن ه ا الرفض كان   ود إىل  فض األسيوا األ كدوني االم  داا ألوامدر سدليان املغدرب والرغبدة يف       

عل  األن لس ل قو ض حكم ال رب املسدلمني   بقاءه باملباه املغرببة لغر  فر  حصا  اق صادي وعسكري
يف أو وبا، يف وقع كان ال  اء للمسلمني هو مسة السباسة ال ولبة  ن اك. و ب و إن مملكة أ كون كاندع ال  
متلك موق ا  م ساهال  م  املسلمني ل لك عملع عل  موا نة القوى السباسبة وال سكر ة وال جا  ة يف مضب  

ن الساب  اهلجري/ال ال  عشر املدبالدي، حبد  عقد ت ات اقدا  مد  مملكدة قشد الة        جب  طا ذ مد  نها ة القر
ن  عل  بقاء املضب  م  وحا  هلم ولس دهم م  اسد مرا  ال  داون ال سدكري ضد  دولدة بدين مدر ر وال مد          
علدد  ك مددان سددر ال ملبددات ال سددكر ة املشددرتكة، علمددا  إن أ كددون كانددع أك ددر نشدداطا   وفاعلبددة يف البحددر       

. وعاصة إن طر   ال واب  والبها ات وطر   ال ه  وال بب  والصوف كان  سبير علبه املغا بة (07)سطامل و
. ومر هددا  بد و إن مملكدة أ كدون تر د  السدبير  علد         (03)ح   القرن الساب  اهلجري/ال ال  عشر املبالدي

 ذلك الير   بك  الوسائ  املمكدة.
كدونبني والقشد البني واجلددوببني بسدب  أهمب ده ال جا  دة       لق  كان مضدب  جبد  طدا ذ مهمدا  بالدسدبة ل       

. وق  عملع مملكة أ كون علد  إضد اف القد    الق البدة املغرببدة والسدبير  علد         (05)والسباسبة وال سكر ة
. وعملع عل  حتجبم قو  املغرب يف الصراع القش الي الغرناطي كون قو  املغرب مر (06)املضب  واإلن راد به

حتيبمه   ين سهولة القضاء علد  وجودهدا فبمدا و اء البحدا  )األند لس( وهبمد هدا علد          قو  أسيوهلا وإن

                                                
11  -  op. cit. pp. 165-169. 

12  -  Miguel Angel Ladero Quesada, "Granada: Historia de un pais       Isla'mico 
1232 – 1371" , Madrid , 1979 , p. 112. 

13  -  Miguel Angel Ladero , op. cit. pp. 133 – 115. 

14  -  Marca Jesus Viguera Molins "La los Benimer de la Peninsula Ibrica con le 
magreb siglos XII – XVII" , Madrid , 1988 , pp. 292 – 243. 

15  -  Jacinto Bosch Vilo , Esplendor y Decadencia y la Trayectorla politica en 
Andalucia Islamica" Vol. IV – V , Granada , 1986 , p. 33. 

16  -  Miguel Angel ladero Quesado , op. cit. p. 124. 
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مضب  جب  طا ذ ياصة والبحر امل وسط عامة، وال ي هو أساس قوتها ال جا  ة، ل لك أبرم ملك أ كون 
( بدر سدانلر تضدمدع القضداء علد       Fernardo ΙVجاقمي ال اني م اه   م  ملك قشد الة فرندا دو الرابد  )   

م وتد ب ا ل لك، حاصرت أساطب  مملكة أ كون م  دة املَر ة 0716هد/316مملكة غرناطة، ويف أواير عام 
م إال إنهم انهزموا عل  مقربة مر امل  دة واضيروا إىل  ف  احلصا  عدها م  طل  0711هد/311أوائ  عام 

ات االق صاد ة والسباسبة . غري إنها عادت مر ج    حب  حتسدع ال الق(03)الصلح ال ي  حبع به غرناطة
 .(06)بني البل  ر ووص ع بأنها طببة

و ب و إن ك ريا  مدر ال جدا  املغا بدة كدانوا  رتكدون عوائلدهم يف األند لس الدي ت د  مب ابدة حميدة اسدرتاحة             
لل جا ، ال   وجهون إىل أ كدون وكد ريا  مدا كاندع املراسدالت جتدري بدني البلد  ر ل سدهب  مهمدة عدودتهم،            

  ال ود  هلم، حب  أ ا ت أح ى الوثائ  إىل ذلدك عدد ما ذكدرت إن طر د  ال دود  إىل      ر ا  طوحت د أحبان
تغري الير   حس  مشقات ال ر، وعد ها أص  ت املغرب أن  ماملغرب  ب أ مر م  دة قرطاجة الساحلبة، ث

 .(01) كون املرو )اجلوا ( مر اجلز ر  األن لسبة وذلك مر أج   احة ال جا  وعوائلهم
عر ذلك فق  كان ب ض املغا بة   ملدون مدزا عني يف حقدوا مملكدة أ كدون، و  ضدح مدر يدالا          فضال 

أح ى الوثائ ، إن ب ض هؤالء املزا عني ق  قر وا ال ود  إىل بالدهم قب  وقع احلصاد، األمر الد ي دفد    
ني إىل املغرب احلكومة األ كونبة أي  أ ب   هائر ضمانا  للحصوا عل  احملصوا، وب   وصوا بقبة املزا ع

واطالع السليان عل  األمر، ك   السليان إىل ملك أ كون  يل  إطالذ سراح املزا عني األ ب دة ب د  أن   
 قبض أه  األ   احلاصد ، مد  تأكبد  الوثبقدة علد  ت هد  املغدرب ب قد  م املسداع   ال سدكر ة إىل مملكدة            

هد   بدألف فدا س إىل أل دني توثبقدا  حلسدر       أ كون إذا ما حص  نزاع ببدها وبني قش الة وق  ح دت تلدك امل ا 
 .(11)ال القة بني البل  ر

م مدر األمدري علدي ابدر ع مدان بدر       0717هدد/ 317وتوثبقا  ملا ال االت اذ علبه، طلبع مملكة أ كدون عدام  
سدد ب  ال وسددط لدد ى أببدده للموافقددة علدد  طلدد  اإلعانددة مبائددة فددا س مددر الدصددا ى املوجددود ر يف املغددرب     

، لكر سليان املغرب  فض اليل  م لال  ذلك  Serdeniaامل    عل  جز ر  سرد دبة  للمشا كة يف احلملة
بقوله: إنه م جتري ال اد  ب لك، وإنه ال ميكر اطخروج عل  املألوف أو ال د وا عدده وإن مملكدة أ كدون لدو      

مد   طلبع م ونة مجب  جبو  بين مر ر ل م إم ادهم بها، كما ح ث للملوك ال  ر سدبقوه م لمدا حصد     
 .(10) ا ه الراب  بر ال ونسو ال ا ر ملك قش الة حني اح اج إىل م ونة املغرب

ير كانع يف املغرب فرقة عسكر ة مدر الدصدا ى وهدم مدر حدرس السدليان اطخداص وهدم          ومر جان  
حتع قباد  القائ  األ كوني برناط سجني، ال ي  ب و إنه كان   م   ب قدة سدليان املغدرب، الد ي سدب  وأن      

م  الرتمجان املغربي أبا ال باس الكماد إىل أ كون مر أج  توثب  ال القات بني البلد  ر، وقد  تدوىل    أ سله 
( قباد  ال رقة املسبحبة حلني عود  القائ  برناط سدجني مدر   Bernat segmyasiالقائ  برينع سجما سع )

                                                
هد ، اللمحة الب   ة يف أيبا  ال ولدة الدصدر ة ، حتقبد  جلددة      336ابر اطخيب  ، لسان ال  ر حمم  بر عب  اهلل السلماني ت  - 03

هدد،   616؛ ابر يل ون ، عب  الرمحر بر حمم  احلضدرمي ت   35، ص 0161، بريوت،  1يف دا  األفاذ اجل     ، ص احباء الرتاث
، مدشدو ات مؤسسدة االعلمدي     3تا  خ ابر يل ون املسم  ال درب ود دوان املب د أ واطخدرب ومدر عاصدرهم مدر ذوي السدليان األكدرب ، جدد          

، القداهر  ،   3مد  عبد  اهلل ، نها دة األند لس وتدا  خ ال درب املد صدر ر ، ط       ؛ عددان ، حم 131م ، ص 0131للميبوعات ، بدريوت ،  
 .706 – 706، ص 0161، بريوت ،  0؛ سام ، السب  عب  ال ز ز ، تا  خ م  دة املّر ة ، ط 005، ص 0163

18  -  Miguel Angel Ladero Quesado , op. cit. pp. 121-122. 

 .166هد ، ص 0755، بريوت، 1 سبة يف األيبا  واآلثا  األن لسبة ، جدا سالن ، االمري  كب  ، احلل  السد - 01
20  -  Los Decumentos Arabes , op. cit. pp. 160-161 y pp. 174-175. 

21  -  op. cit. pp. 173-174. 
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( حدامال   Aramon corbera. كمدا  دت أ كدون علد  سد ا   املغدرب بإ سداا أ مدون قدربريه )        (11)س ا ته
 .(17) سالة   و ة لغر  تيو ر ال القة بني البل  ر

ول   مر املسائ  الي اه مع بها ال القات املغرببة األ كونبة هي مسألة األسرى، حب  ُع ت مر أك ر 
املشكالت الي تكر ت يف املراسدالت بدني الد ول ني، وحدوا، هد ا األمدر أ سد  ملدك أ كدون دون يداميي           

 Juanىل سليان املغرب  يل  فبها إطالذ صراح أ ب ة عشر أسريا  مر أتباع جدوان مددواا )  ال اني  سالة إ

Manuel   وق  اس جاب سليان املغرب ل لك، وأمر بإطالذ سراحهم م    اد  علبهم ثالثدني  يدر ر ال .)
إبرامهدا  اي با هم مر املغرب دون أن حت د أ كون أمساءهم بشرط املوافقة عل  عق  م اه   الصلح املزمد   

بني البل  ر م  تق  م الضمان الال م والرهان ال ي  دبغي أن  كون مر ال ه ، وإذا م ت ق  امل اهد   بدني   
م أي ب دد  عددام مددر هدد ه  0713هددد/313ويف  جدد  مددر عددام   (13)البلدد  ر، فددال  سددمح بددإطالذ األسددرى 

( الدصراني، Demengolاألح اث طل  ملك أ كون مر سليان املغرب إطالذ سراح ال ا س دمدجوا )
. وق   ج  ه ا ال  اون املغربدي ملدك أ كدون بالك ابدة إىل     (15)وق  اس جاب السليان له وال إس اف اليل 

سليان املغرب طالبدا  مدده إطدالذ سدراح مجبد  األسدرى الدصدا ى املوجدود ر يف املغدرب، غدري إن سدليان            
 ده،م لما ال ميكدر للمغدرب أن تيلد      املغرب م  س جب  ل لك حب  أ ا  إىل إن ه ا اليل  ال ميكر تلبب

مر أ كون إطالذ سراح مجب  ما عد ها مر أسرى املسلمني ألن ملك أ كون   لم إنه م   مر بالد املغرب 
إال األسرى وكان أك ر هؤالء صداع مهر  يف مجب  أنواع الصداعات، ولو طل  أ كون مخسة أم س ة مدهم 

أمرا  صد با  للغا دة، ألن ذلدك   يد  الصدداعة ومضدع الوثبقدة         ل م إس اف طلبهم، أما تسر ح اجلمب  فب  
قائلة: أما إذا أ ادت أ كون بداء عالقات ص اقة فأن املغرب عل  أال اس   اد ل لك، ع ا موضوع األسرى 

 .(16)امل كو  ر
وحوا املوضوع ن سه فق  وص  ال اجر أ ناقاد  إىل املغدرب بصد ة سد ري مدل قبد  ملدك أ كدون وهدو         

ائ  حوا  كاوى أهالي جز ر  مبو قة يف م   حكم صاح  مبو قة )جاقمدة دمدجلبد ( ل رضدها    وم   س
 عل  سليان املغرب، وكانع ت ضمر:

 كاوى ب ض املغامر ر ال  ر مات ب ضهم وفق  الب ض األير مدهم يف  مر الصلح مد  صداح     .0
 مبو قة

 ت  ل  بالرعبة  كاوى وق ع يف م   حكم ) ن ببري( الي  لزم الك ابة فبها كونها .1
لق  أجاب سليان املغرب عب  اهلل بر ع مان بدر   قدوب بدر عبد  احلد  علد  ب دض الشدكاوي، حبد           
أك ، السليان أنه  دبغي عل  السالطني ال حق  مر صدحة الشدكاوى املرفوعدة هلدم، وعصدوص الشدكوى       

ه إنده لدبس لده حد  يف     األوىل فأنها وق ع يف  مر حكم )دون جاقمة( وظهر مر يالا اإلجابة عدها يف حبدد 
نقض الصلح وإ ساله الس ر احلرببة إىل السواح  املغرببة ونزوا جبشه أ ضدها حبد  مدات ب ضدهم، وقد       

  اه  س راء أ كون ذلك وعرفوا حقبقة األمر ومد  ذلك الوقع قي ع املراج ة بشأنها.
لدك أ كدون إن الصدلح    أما اإلجابة عر الشكوى ال انبة، الي  عم إنها ح ثع يف  مر الصلح، فب لم م

علدد   دد  السددليان أبددي احلجدداج  وسددف األوا بددر األمحددر سددليان   هجددرى ال  دداو  علبدده ومددر ثددم عقدد 

                                                
22  -  op. cit. pp. 171-172 , pp. 169-170. 

23  -  op. cit. pp. 162-163. 

24  -  op. cit. pp. 173-174 y pp. 175-176. 

25  -  op. cit. pp. 179-180. 

26  -  op. cit. pp. 177-178. 
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غرناطة، وق  وافقع املغرب علبه تد ب ا  لرغبة غرناطة، وق  وص  ك اب مر سليان غرناطدة ذكدر فبده إنده     
ف  ب د   سدوله مدر  أيدرى     ب    سوله عل  أ كون بشأن الصلح فلم  رج  إلبه  سوله بشد،، وإنده سدو   

لل أك  مر املوافقة علبه األمر ال ي   يل  الوفاء مر اجلانبني وال م  بدبه صادقة ببدهمدا، وأ دا ت الوثبقدة    
إىل إنه إذا كانع أ كون  اغبة ل حقب  الصلح م  املغرب مر غري وساطة، ف لبها أن تب   مر كبا   جاهلدا  

م باملهمة بالدبابة عر ملك أ كدون ملدا فبده حتقبد  مصدلحة اجلدانبني       وان ختوهلم صالحبة عق  امل اه ات للقبا
 .(13)واطخري لرعا ا اليرفني

( عل  الصلح، وال إبرامه م  السليان Don pedroوب   م   مر الزمر واف  ملك أ كون دون بير  )
ول ني املغدرب  أبي احلجاج  وسف األوا حب  ديلع املغرب طرفا  ثال ا  فبه ب وقب  السليان عر أ اضدي الد   

واألن لس مبوج  ال  و ض ال ي حص  علبه السليان أبي احلجاج مر السليان علي بر ع مان بر   قوب 
ال  ددقض  مسده    ))بر عب  احل  حب  كان الصلح تاما  وعاما  مش  الرب والبحر ومل   عشر  أعدوام علد  أن   

 قرت به واس مرت علبه ال اد  يف املغدرب  وال   س  حكمه وعل  اس  داء ما اس  د  مر اجلانبني وعل  ما اس
((وق  أ ه  سليان املغرب اهلل عل  الوفاء بصح ه وح اظا  و بيا  ل ه ه

 (16). 
غري إن ه ا الصلح م   م طو ال ، حب  عم  ب ض القراصدة األ كونبني عل  توتر ال القات السباسبة 

ائ ، وأيد  مدر فبهدا مدر املغا بدة ومدر كدان        م  املغرب، وذلك باس بالئهم عل  س بدة مغرببة حمملة بالبضد 
م هم مر املسلمني وعل  أثر ذلك أ س  سليان املغرب ييابدا  إىل ملدك أ كدون  يلد  مدده الوفداء بال هد         
امل قود بني البل  ر وال ي ن  عل  حر ة ال جا   ومحا ة ال جا . و ب و عر ملك أ كون كان  بحد  عدر   

ج  ال    يف يياب سليان املغرب غري املت وم بالشدم  األمدر الد ي    وسبلة ل أيري م اجلة املشكلة، وق  و
ج له  شك بصح ه، مما دعا سليان املغرب أن  ك   لوالي جز ر  مبو قة ح     حق  مدر صدحة اطخيداب    

ر عب  الرمحر بر حمم  ال  وي ومس ود  ير إىل ملك أ كون بصحبة الس ري ك ابا  أ س  املرس  إلبه، كما 
نف ال كر كان صحبحا ، وإن ال المة املوضوعة أس   الك اب كانع عط  فبه إن اطخياب  الرتمجان أوضح

  ه وهي صحبحة، أما موضوع طاب  الشم  واطخ م اطخاص به فال أهمبدة هلمدا والد لب  علد  ذلدك مجبد        
رمسبدة  ك   سليان املغرب املوجهة إىل سالطني غرناطة كانع غري خم ومة، وامل  ق  إن الرسائ  والك د  ال 

،  دبغدي أن ختد م ح د  ال  يلد      (11)الي كانع ترس  لل وا بب  س ا  الرب د  واملسدم  باألند لس بالرقداص    
علبها األ تاص مبا فبهم الس ا ، أما الك   الي وملها الس راء فإنها ال حت اج إىل ي م كدون السد ري   د     

وعلبه جاءت  سالة سليان املغرب ال انبدة  لسان حاا السليان وإنه   رف ما م ون يف الرسالة الي وملها. 
تأكب ا  لصحة الرسالة األوىل م كرا  فبها امللدوك بالوفداء ب هد هم، وأو د برسدال ه أم لده لوفداء ملدك قشد الة         

ير عدر وفدا  ملدك     ال ي مت   يف قرا ه الرحب  عر جب  طا ذ ال ي كان و له لوال وفاته كما أعي  م اال  
ة البحر دة يف سدواح  املغدرب والدي أودت حببدا  عد د كدبري مدر حا دبة السدليان           قش الة حني وق ع الكا ث

و جالدده وعلمدداءه وكددادت أن تددؤدي حببددا  السددليان ن سدده، حبدد  أ سدد  سدد بدة إىل السددواح  املغرببددة         
 واالس  سا  عر  ا  سليان املغرب وال أك  فبما إذا كان السليان أح  ضحا اها؟ وم ى قو  الكا ثة.

مل اا األوا كان غري دقبد  إذ أن طبب دة الصدراع علد  مضدب  جبد  طدا ذ بدني مملكدة غرناطدة           و ب و إن ا
واملغرب مر جهة وبني قوى أو ببة قش البة وأ كونبة وجدو ه مر جهة أيرى كان صراع مصاحل جتا  ة، وال 

                                                
27  -  op. cit. pp. 164-186. 

28  -  op. cit. pp. 191-193. 

29  -  op. cit. pp. 194-195. 
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احل إذ إن ميكر لقش الة أن تضحي به مر أج  ص اق ها م  املغرب، و ب و إن الظروف كانع أقوى مر املصد 
مدر   (70)ووفا  ملك قش الة وع د كدبري مدر جبشده دف هدم إىل االنسدحاب      (71)ان شا  مر  الياعون األسود

 املضب .
ير غري دقبقا  وال ي كان   و  حدوا  كما إن امل اا ال اني ال ي أو ده عر وفا  ملك قش الة، كان هو اآل

م دها ابر السدليان وأيوتده م دوجهني إىل املغدرب،     الس بدة املغرببة احململة بالبضائ  لسليان املغرب، وعل  
حني اضيرتها سوء األحواا اجلو ة للجدوح حنو سواح  قش الة، وعد ها أمر ملك قشد الة ب  ر دغ احلمولدة    
ومحا  ها وج لها حتع أنظا  ناس أمداء، ثم تسهب  عود  ابر السليان وأيوته واحملافظة علبهم وإحاط هم 

 بك  مظاهر ال كر م.
رجح إن عمله ه ا ما هدو إال جدزء مدر ال  امد  ال بلوماسدي ال دالي، كدون السد بدة ت دود للسدليان           وامل

وعل  م دها عائل ه وإنها لو م تكر لسليان ال ولة ملا ال عودتها واحملافظة عل  مر فبها. وال لب  عل  ذلك 
أعلر جتا  أ كدون ال داملني يف   إن الس بدة الي اس وىل علبها القراصدة م تكر محول ها باهظة ال مر، حب  

املغرب اس   ادهم لل  و ض بأض اف ما حتمله الس بدة، حب  إن سليان املغرب  فض ال  و ض  غبدة يف  
 ن ة ال كر. ت ي  ملك أ كون وإعاد  احلقوذ إىل أصحابها تيببقا  مل اه   الصلح 

ويف ذلك إ ا   واضحة إللغداء   و ظهر مر الرسالة أن املغرب ه دت أ كون بشان ع م عود  الس بدة    
  (71)امل اه   مر قب  املغرب ب   أن ان هكها أ كون

و ب و أن األ مة السباسبة ق  حلع بني أ كون واملغرب، حب  وص  الس ري األ كوني جلبدام مر لدر       
Glam Maralar)     إىل املغدرب يف مهمددة حلسددم ب دض القضددا ا اطخاصددة بال جدا  األ كددونبني األسددرى يف )

ملغددرب، ون بجددة لدد لك ال إطددالذ سددراح عشددر ر أسددريا بددالرغم مددر حاجددة املغددرب هلددم ، والددي اع ربهددا  ا
 السليان تافهة جتاه ص اقة أ كون.

واس مرت املشاو ات بني البل  ر حوا ب ض املسائ  اطخاصة بهما ف ي  سالة ب  ها سدليان املغدرب إىل   
رب مدر أحد اث مدهدا مد ال ، أيبدا  الوحد   الدي        ملك أ كون أوضح فبها عر ب دض مدا كدان هدري يف املغد     

حتققع يف املغرب األقص  واالت اذ احلاص  بني السدليان عبد  اهلل امل وكد  علدي اهلل عبد  الدرمحر بدر أبدي         
احلسر بر عب  احل  وابر عده السليان أبي ال باس أمح  ل وحب  جهودهم ض  ال  و. ويف الرسالة ن سها، 

أوامره لل جا  الدصا ى للقبام برحالت جتا  ة إىل املغرب وعد ها سدبج ون   دعو  إىل ملك أ كون إلص ا 
ك  اإلكرام والرعا ة واالحرتام. واي  م  سال ه باليل  مر ملك أ كون إىل ال شاو  حوا املشدكالت الدي   
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د  لرجاا أقو اء م  بني عل  الركض وال د و وكدان مددهم الرقداص ال دادي والرقداص الشدرط ، وهدو سداعي الرب د            احلرفة ، وكانع تس
    املس  ج  ال ي  دقله عل  اطخب  مبد ه  السرعة ، وكان ه  يف ك  حمية حصانا  مسرجا  مي يبه إىل احملية الي تلبها ، وهؤالء أه  الق

هدد( ، املدر باإلمامدة علد       513الداس ولو م قاا ذ  . ابر صاح  الصال  ، عب  امللك بدر حممد  )ت   وال قة وق  ال حت  رهم مر تكلبف 
 075-071-071-011-33، ص 0163، دا  املغرب اإلسالمي ، بريوت ،  7املس ض  ني ، حتقب  عب  اهلادي الدا ي ، ط

مدر ايبدا  الزمدان ، حتقبد  حممدود علدي مكدي ، جام دة          هد ، نظم اجلمان ووضح الببان فبما سلف 616؛ ابر القيان علي بر حمم  ت 
 .61،  50حمم  اطخامس ، ص

31  -  Sobreques Collico , "la peste negra en la peninsula Ibe'rica" , Anuario de 
Estudios Medievales , No-7 (1970-1971) pp. 67-101. 

حممد  كمداا  دبانة ، املؤسسدة املصدر ة لل دألبف والدشدر )د.ت( ،         ابر اطخيب  ، كداسة ال كان ب   ان قاا السكان ، حتقب  - 71
؛ ابر عاصدم   006، ص 0161، القاهر  ،  0؛ ابر اطخيب  ،  وانة الك اب و  ة املد اب ، حتقب  حمم  عب  اهلل عدان ، ط 775ص
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. وهدي إ دا   واضدحة ل حسددر    (77)ت درت  سدبب  ال القدات بدني البلد  ر مهمدا كاندع وال مد  علد  حلدها          
 السباسبة بني البل  ر. ال القات

وتوثبقا  لل القة م  أ كون س ريها احلاج أبي   قوب  وسف بر احلو اء وق  عاد مر س ا ته بصحبة ابر 
 .(73)ملك أ كون الزعبم دون جاقمة يف مهمة الس كماا ما ال ال وص  إلبه م  الس ري املغربي يف أ كون

ا س أبو عمران بر أبي عدان...والشبخ أبو   قوب وعاد الس ري دون جاقمة إىل بالده بصحبة الشبخ ال 
 .(75) وسف امل روف بابر احلو ه إل ا  ما ال االت اذ علبه بشأنه يف املغرب

و ب و إن ب ض حكام الوال ات األ كونبدة كاندع هلدم مكانده مرموقدة يف بدالط املغدرب ويف هد ا الصد د          
( س ريه ال اجر مجبد  القيالندي وهدو    Gila bertأ س ، نائ  ملك أ كون يف جز ر  مبو قة )جب  برط( )

وم   سالة مر نائ  امللك تضمدع طل  الصلح بني أ كون واملغرب ومشريا  فبها إىل  غب ه األكبد   ل قد    
الصلح وذلك لل وائ  السباسبة واالق صاد ة الي  كسبها اليرفدان ومد كرا  أ ضدا  بأنده ال ميكدر القبدام ب لدك        

د مداس  وموافقة مر السليان أبو فا س امل وك  عل  اهلل بر ع مان بدر علدي   الوساطة ما م وص  عل   
بر ع مان بر عب  احل ، لبكون دلب  عم  له يف مهم ده، وقد  اسد جاب السدليان املد كو  إىل طلد  ملدك        
أ كون وأ س  إلبه جوابا  تضمر املوافقة عل  ذلك بصحبة سد رياه وهمدا مدصدو  بدر علدي بدر سدلبمان بدر         

بر حم وظ و ودهما برسالة   و ة أك ت عم  الص اقة وال  اون ببدهمدا علد  األعد اء وطلد  يف      وإبراهبم
 اء ملكهدا.   الوقع ن سه عود  الس ا   سر  ا  إىل املغرب لل  رف عل  موافقة أ كون وما وملده الوفد  مدر    

 ن ة ال كر. . (76)وإن املغرب عل  اس   اد عل  توقب  م اه   الص اقة
طو   ح   أبرمع امل اه   الي نصع علد  قبدام ه ندة بدني أ كدون واملغدرب وغرناطدة         وم ميض وقع

. وب لك ساد السالم بني الد وا الد الث امليلدة    (73)أم ها أ ب ة عشر  هرا  ج دت لب  ها مل   مخسة أعوام
ا مدر  عل  البحر امل وسط، و اد م ها ال وس  ال جا ي ببدهم ح   أصدبح مدا ال ا دا ه يدالا الدصدف األو     

القرن ال امر اهلجري/الراب  عشر املبالدي أساسا  قو ا  ل القات أك در تيدو ا  اق صداد ا  وسباسدبا  يف الدصدف      
 ال اني مر القرن ن سه.

                                                
33  -  Los Decumentos Arabes , op. cit. pp. 196-198. 

34  -  op. cit. pp. 201-205. 

35  -  op. cit. pp. 180-182. 

36  -  op. cit. pp. 186-187. 

37  -  op. cit. pp. 105-207. 


