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Abstract 

The study deals with an important stage in the history of Al-Aqsa Morocco, that witnessed the 

extension of the influence of the Ottoman Empire to the states of North African in the sixteenth century 

and its attempts to subjugate Al-Aqsa Morocco to its power. On the other hand, Spain allied with 

Portugal against Al-Aqsa Morocco was waging its crusades in North Africa to follow Muslims Who 

left Andalus to escape the killing and persecution of the inquisition against them. In the face of these 

two great and conflicting powers in the Mediterranean basin, the sultans of Al-Aqsa Morocco needed a 

strong ally who could help them overcome this critical and dangerous stage. 

For this reason Moroccans welcomed the initiative of the British to establish trade relations with them 

since the middle of the sixteenth century. These relations developed into military cooperation whereby 

the rulers of Al-Aqsa Morocco received military assistance that helped them protect themselves against 

their enemies. At the same time, the sultans of Morocco used this relationship to balance the pressure of 

the Spaniards and the Ottomans on them. The relations between the British and the Moroccans become 

strained from time to time because of the problem of the prisoners on the one hand and the maritime 

jihad practiced by the Moroccans on the other, as well as other problems that will be revealed in the 

research 
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 لملخص 
نفوذ تلك المرحلة إمتداد  تطرق البحث الى مرحلة مهمة من تاريخ المغرب األقصى ، حيث شهدت

 األقصى الدولة العثمانية الى واليات شمال أفريقيا في القرن السادس عشر ومحاوالتها إخضاع المغرب
لسلطانها ، ومن جهة أخرى كانت اسبانيا المتحالفة مع البرتغال ضد المغرب تشن حمالتها الصليبية 

ضطهاد الذ  مارست  محاك  في شمال افريقيا لتعقب المسلمين الذين تركوا االندلس هربًا من القتل واال
التفتيش بحقه  ، وأما  هاتين القوتين الكبيرتين والمتصارعتين في حوض البحر المتوسط كان سالطين 

 والخطيرة. الحرجة المغرب األقصى بحاجة الى حليف قو  يمكن  مساعدته  لتخطي هذه المرحلة
معه  منذ منتصف القرن السادس  ولذلك رحب المغاربة بمبادرة االنجليز إلقامة عالقات تجارية 

عشر وتطورت تلك العالقات الى تعاون عسكر  حصل بموجب  حكا  المغرب على مساعدات 
  عسكرية ساعدته  على حماية أنفسه  ضد أعدائه  ، وفي الوقت نفس  إستخد  سالطين المغرب.
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االسبان والعثمانيين عليه  ،  االقصى تلك العالقة لموازنة ضغط
ومع ذلك تعرضت عالقة االنجليز بالمغرب بين الحين واآلخر 

مارس  الذي  للتوتر بسبب مشكلة األسرى من جهة والجهاد البحر 
من المغاربة من جهة اخرى فضاًل عن مشاكل أخرى سيت  بيانها 

 خالل البحث
 

 العالقات .المغرب األقصى .الكلمات المفتاحية : انجلترا
 المقدمة

يعد موضوع عالقات انجلترا الخارجية مع الدول واالم  االخرى 
من المواضيع الحيوية والمهمة والسيما خالل الحقبة التي شهدت 
نمو قوة انجلترا في أوربا خالل عصر الملكة اليزابيث االولى ، 
حيث بدأت األخيرة بمحاوالت االتصال مع المغرب األقصى في 

صراعها القار  مع اسبانيا ، وساه  موقع المغرب اطار 
االستراتيجي في تطلع انجلترا إلقامة عالقات صداقة معها ، بدأت 
كعالقات تجارية ث  تطورت تدريجيًا الى تحالف استراتيجي بين 
البلدين رغ  فتور العالقات بينهما بين الحين والحين ، وفي الوقت 

  المغرب األقصى في الذ  وصلت في  االسرة السعدية لحك
( شهدت العالقات 4551-4551منتصف القرن السادس عشر )

بين الطرفين تقاربًا ملحوظًا بسبب التهديد البرتغالي واالسباني 
لألراضي المغربية فضاًل عن تواجد العثمانيين في واليات شمال 
أفريقيا األخرى المحاذية للمغرب ، ولذلك شهدت حقبة حك  

مميزة مع االنجليز استمرت حوالي قرن من السعديين عالقات 
 .الزمن
ت  تناول الموضوع من خالل ثالثة محاور تناول االول بداية  

االتصال االنجليز  مع المغرب كتمهيد للموضوع إلعطاء نبذة 
مختصرة عن جذور العالقات بين الطرفين ، في حين عالج 

عهد المحور الثاني تطور عالقات االنجليز مع السعديين في 
( ، وفي  عرض لمرحلة مهمة من 4561-4551الملكة اليزابيث )

تاريخ العالقات بين الطرفين حيث شهد عهد أحمد المنصور 
واليزابيث تطور ملحوظ في التعاون بينهما بشكل غير مسبوق ، 
اما المحور الثالث فوضح إستمرار العالقات االنجليزية مع المغرب 

( ، والتي 4551-4561سعديين )خالل الحقبة االخيرة من حك  ال
شهدت فوضى عارمة بعد وفاة المنصور نتيجة للحروب المستمرة 
بين أبناءه للسيطرة على الحك  ، االمر الذ  أّضر بالعالقات مع 

 .انجلترا حينذاك
 

 أوال: بداية اإلتصال االنجليزي مع المغرب 

  في عهد 4141كان أول إتصال لإلنجليز بالمغرب األقصى عا  
-John Lackland (4411 الملك االنجليز  جون الكالند

4145( ) Seel, 2012, p.2  حيث أرسل ملك االنجليز ، )
( 4141-4411) وفدًا الى الخليفة الموحد  محمد الناصر

( ، طلب في  المساعدة من المغرب 144، ص 1661)شبارو ، 
ولوقف لوقف التهديد الفرنسي والبابو  ألراضي انجلترا من جهة ، 

االضطرابات الداخلية في انجلترا من جهة أخرى ، مقابل والء 
وطاعة ملك انجلترا للملك الموحد  ، لكن البعثة ل  تحقق أهدافها 

 4111حيث رفض السلطان الخوض في مشاكل أوربا ) العقاد ، 
 .( 55، ص

أدى موقع المغرب األقصى الجغرافي المتحك  في المدخل الغربي 
الى تنافس الدول االوربية للسيطرة علي  ، وفي للبحر المتوسط 

بدأت انجلترا اتصاالتها  4554القرن السادس عشر وتحديدًا عا  
 Thomasمع المغرب على يد التاجر االنجليز  توماس ويندها  

Windham   وعا   4554الذ  قا  برحلتين تجاريتين عا
وشك الى هناك ، حيث اتصل بالسعديين الذين كانوا على  4551

نهاء دولة الوطاسيين ، وقد مهد ويندها   السيطرة على البالد وا 
الطريق لقيا  عالقات تجارية مع المغرب من خالل جلب البضائع 
واالسلحة الى البالد ، وقد مول تلك الرحالت تجار لندن وكانت 
بضاعتها األقمشة والمرجان والكهرمان والشمع ، وتطورت هذه 

،  1665ل التبادل التجار  )الفياللي ، العالقة تطور مه  في مجا
 .(Flournoy, 1932, p.27؛  4154؛ فارس ،  111ص

وهكذا قا  االنجليز برحالت الى المغرب األقصى في منتصف 
ختلفت أهدافه  ودوافعه  ، فكان منه   القرن السادس عشر ، وا 
التاجر والسفير والمغامر والجاسوس والمستكشف والمبشر والباحث 
، وكيفما كانت أحواله  فإن أغلبه  سجلوا مالحظاته  ومشاهداته  

نطباعاته  على شكل كتب ومذك رات ورسائل وتقارير مطولة وا 
أدت الى خلق تصور كامل عن المغرب األقصى أرضًا وشعبًا ، 

، الذ  قا   James Aldyومن هؤالء الرحالة هو جيمس ألد  
برحلتين الى المغرب بصحبة توماس ويندها  ، وقا  رحالة آخر 

بوصف لرحلت  الى  James Thomas يدعى جيمس توماس
ان خادمًا للقبطان توماس ويندها  ، عندما ك 4551المغرب عا  

وفي كلتا الرحلتين وصف الرحالة أحوال التجارة في مدينتي آسفي 
وأغادير المغربيتان )أدب الرحالت 

http://isamveri.org/pdfdkm ). 
إستهدف االنجليز من عالقته  مع المغرب السيطرة على التجارة 

لدول األوربية في حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا ومنافسة ا
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األخرى في المنطقة ، اما حكا  المغرب فسعوا الى توثيق 
عالقاته  مع انجلترا لكسب حليف أوربي مسيحي مواز  لقوة 
اسبانيا في البحر المتوسط إنطالقًا من العداء الذ  كان موجود 

 ,Panzacاصاًل بين االسبان الكاثوليك واالنجليز البروتستانت )
2005, p.26)  ًعن إن االسبان كانوا يحتلون مدينتي  ، فضال

وبالتالي كان العداء بين  4145سبتة ومليلة المغربيتان منذ عا  
الدولتين مستمرًا ، وكان ظهور العثمانيين حافزًا مهمًا آخر لتوثيق 

ألنه  ، ( 41، ص 4111العالقات مع انجلترا )عبد الرحي  ، 
لى بالده  )المّودن ، كانوا يرفضون إمتداد سلطة الدولة العثمانية ا

  .(16، ص 4115
ثانيًا : تطور عالقات االنجليز مع السعديين خالل مدة حك  

  (4561-4551الملكة اليزابيث )
كانت بداية العالقات التجارية بين البلدين ناجحة وذات عائد وفير 
، حيث مدَّ كل منهما اآلخر بإحتياجات  ، فمن الناحية المغربية 

سعديين أن  بإمكانه  من خالل هذه العالقة رأى السالطين ال
الحصول على السالح والذخيرة للتصد  لإلسبان ، كما رأى 
التجار المغاربة امكانية الحصول على األقمشة االنجليزية التي 
تزايد الطلب عليها يومًا بعد آخر ، أما من الناحية االخرى فقد 

متاز ب  من نوعية إهت  االنجليز بنترات البوتاسيو  المغربي لما إ
متفوقة ، ونظروا نفس النظرة للسكر أيضًا ، والذ  تزايد الطلب 
علي  في أوربا خالل القرن السادس عشر ، ومن المعلو  أن 
سالطين السعديين قد أمروا بزراعة مساحات واسعة في جنوب 
مراكش بقصب السكر ، وأوكلوا إدارة تلك المزارع الى اليهود ، وقد 

سكر على هؤالء السالطين دخاًل عظيمًا بسبب جلب تصدير ال
ارتفاع معدل استهالك  في أوربا ، بدليل أن مخازن الملكة اليزابيث 

ما ال يقل عن ستين صندوقًا من السكر  4511اشترت عا  
المغربي يحو  كل منهما ما ال يقل عن ثالثمائة رطل )روجرز ، 

 . (11، ص 4114
 Roger Bodenham  زار الرحالة والتاجر روجر بودنها

، وقد إقترح  4551المغرب قبل أن يقو  برحلت  الى المكسيك عا  
في مذكرات  ، التي كتبها بعد إنتهاء رحالت  ، على الساسة 
االنجليز إبرا  معاهدات سرية مع المغرب كوسيلة لمضايقة اسبانيا 
الكاثوليكية ، وبالفعل بدأت انجلترا فيما بعد بالتباحث مع سلطان 

دة تجارية ، وذلك أثناء زيارة جون وليامز المغرب إلبرا  معاه
John Williams   أدب الرحالت ) 4555الى هناك عا

http://isamveri.org/pdfdkm). 

-Elizabeth I (4551وفي عهد ملكة انجلترا اليزابيث األولى 
4561) (Hilliam, 2005, p.15)  تطورت العالقات من ،

سلطان السعد  الجديد وأبدى ال المستوى التجار  الى الدبلوماسي
 4154( )الوالتي ، 4551-4555) عبد الملك المعتص  السعد 

( ، استعداده لتطوير عالقات بالده مع انجلترا ، والسيما 15، ص
أن بالده كانت آنذاك تتعرض للعدوان االسباني والبرتغالي 
المستمر ، األمر الذ  زاد من إقبال السلطان على انجلترا من 

وكانت العالقات  ى األسلحة والمعدات الحربية ،أجل الحصول عل
مع انجلترا أكثر استقرارّا في عهده بحك  كونها المزّود الرئيس 
باألسلحة والذخائر ، وقا  عبد الملك بتثبيت كل االمتيازات التي 

 .(11، ص 1641منحها أسالف  لإلنجليز )ملين ، 
وانجلترا إستياًء أثارت العالقات االقتصادية بين المغرب األقصى 

كبيرًا لدى البرتغاليين ، ونظر البرتغاليون بمرارة الى ما أسموه 
بتطفل االنجليز على التجارة المغربية ، مّدعين أن ما فعل  التجار 
االنجليز من تقدي  األسلحة والذخائر الى المغرب هو الذ  مّكن 

لية ، السعديين من إستعادة أغادير وغيرها من المستعمرات البرتغا
قا  جون  4555ول  تكن اتهامات البرتغاليين جزافّا ، ففي عا  

وليامز ببيع كمية كبيرة من قنابل المدافع الى سلطان المغرب عبد 
الملك السعد  مقابل كمية من نترات البوتاسيو  ، وكان عبد الملك 
بحاجة الى االسلحة لتدعي  موقف  ضد منافسي  على العرش ، 

 لك المادة الى االنجليز في الوقت الذ  كانولذلك سمح ببيع ت
،  4114إستخدامها مقتصرًا على القوات المغربية )روجرز ، 

 .(11ص
ومن الضرور  اإلشارة هنا الى أن االنجليز ل  يظهروا أطماعًا 
نما كانت  إستعمارية في أراضي المغرب األقصى وموانئ  المهمة وا 

قا مة عالقات تحالف متينة أهدافه  آنذاك السيطرة على التجارة وا 
مع السالطين المغاربة على عكس القوى األخرى ، كالدولة 
العثمانية واسبانيا والبرتغال والتي كانت تمتلك مشروعًا لض  
المغرب أألقصى والسيطرة على أراضي  ، األمر الذ  رّجح كفة 

 .االنجليز على منافسيه  اآلخرين
التبادل التجار   تطورت العالقات بين المغرب وانجلترا من

تعهدت  4555بالبضائع الى بيع األسلحة للمغاربة ، وفي نيسان 
أحد  Edmond Hoganالملكة اليزابيث لمبعوثها إدموند هوجان 

كبار التجار االنجليز ، باالستمرار بتزويد سلطان المغرب 
باألسلحة والذخيرة رغ  التزا  انجلترا السابق أما  الدول األوربية 

 Pope Alexander VIوالبابا االكسندر السادس المسيحية 
( بعد  القيا  بذلك ، وعندما وصل هوجان الى 4111-4561)

http://www.allresearchjournal.com/
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حزيران من نفس العا  واصفًا  44مراكش كتب الى ملكت  بتاريخ 
ما القاه من تكري  السلطان ل  وتعهده برعاية كل من يأتي من 

أوامر  التجار االنجليز ، ول  يكن االنجليز وحده  من تخطى
الكنيسة والبابا بل الفرنسيون كذلك ، فمن أجل رواج تجارته  
صدروا للمغرب من األسلحة ما أفاد من  عبد الملك أيضًا في 

 . (51، ص 4111صراع  مع البرتغال واسبانيا )العقاد ، 
ويبدوا أن تزويد انجلترا لسالطين المغرب األقصى باألسلحة  

غيرها كان في إطار التنافس والمعدات الالزمة لبناء السفن و 
االوربي االستعمار  على منطقة شمال أفريقيا والمغرب األقصى 

في العمليات  تحديدًا ، فقد أدت المساعدات االنجليزية دورًا كبيراً 
البحرية التي نفذها البحارة المغاربة ضد السفن االوربية المسيحية 

  .وربيينوهو ما خد  مصلحة انجلترا وقيد حركة منافسيها اال
وذكر هوجان في رسالت  أن السلطان عبد الملك الذ  كان يتقن 
االسبانية أخبره بالعروض التي قدمها ل  ملك اسبانيا فيليب الثاني 

Philip II (4555-4511( )Gayarre, 1866, p.2 ، )
بإرسال سفير الى مراكش لتمتين العالقات بين الطرفين ، كما 

ا  مبعوث انجليز  ، إال أن طلب فيليب من  رفض استقبال 
السلطان أكد لهوجان رفض  هذه العروض مؤكدًا على أفضلية 
االنجليز على االسبان ومشيرًا الى أن فيليب واقع تحت تأثير البابا 

وكتب عبد الملك رسالة الى  .ومحاك  التفتيش ولذلك فإن  يكره 
لة ، وذلك جوابًا على الرسا 4555تموز  46الملكة اليزابيث في 

التي حملها هوجان ، وفيها وعد السلطان أن  سيرسل ممثل لعقد 
واستمرت العالقات بين الطرفين أثناء حك  معاهدة تحالف معها ، 

( 4561-4551) سلطان المغرب أحمد المنصور الذهبي
( ، الذ  خلف أخاه عبد الملك في 411، ص 4154)القاضي ، 

  .(15، ص 4154)فارس ،  الحك 
حدثت معركة واد  المخازن أو معركة  4551وفي عا   

الملوك الثالثة بين المغرب والبرتغال بالقرب من القصر الكبير 
 شمال غرب المغرب والتي مني البرتغاليون فيها بهزيمة ساحقة

( 16، ص 1645؛ بحر  وشريف ،  11)الشرقاو  ، د.ت ، ص
 ، حيث توفي أثنائها السلطان عبد الملك السعد  وقتل أيضاً 
المتوكل السعد  المتحالف مع البرتغاليين فضاًل عن مقتل الملك 

Sebastian I (4555-4551 )البرتغالي سيباستيان االول 
(McMurdo, 1889, pp.155-219 وبعد فترة قليلة ، )

فقدت البرتغال إستقاللها بعد مقتل ملكها في تلك المعركة ، إذ 
، وأعطت  4516ضَ  فيليب الثاني أراضيها الى اسبانيا عا  

معركة واد  المخازن للمغرب األقصى سمعة دولية ممتازة جعلت 

ساسة أوربا يفسحون لها مجااًل في خططه  الدبلوماسية )الفشتالي 
 ،4151  ،11). 

تخذت انجلترا موقف الحياد في تلك المعركة ول  تساند أ  من  وا 
ياد ويبدوا انها التزمت الح. (1645االطراف المتحاربة )شريف ، 

ألنها ال تريد هزيمة أحد منهما ، وفي نفس الوقت ال تفضل 
نما من  إنتصار مغربي و ال برتغالي في تلك المعركة ، وا 
ضعافهما معًا لتكون المغرب بحاجة  مصلحتها إنهاك الطرفين وا 
أكثر من قبل للدع  والمساعدة االنجليزية ، فضاًل عن موقفها 

أيدت المغرب ضد دولة الحرج أما  الدول األوربية في حال 
مسيحية أوربية ، ولكل تلك االعتبارات بإعتقادنا أعلنت انجلترا 

 . حيادها
حزيران  41كتب أحمد المنصور رسالة الى الملكة اليزابيث بتاريخ 

ردًا على رسالة كان قد تلقاها منها طالبت  فيها اإلستمرار  4551
لها المنصور بأن بمعاملة التجار االنجليز معاملة حسنة ، وقد أكد 

تجارها سوف يلقون نفس االستقبال الود  الذ  كانوا يلقون  من 
قبل ، كما وعد المنصور باإلستجابة الى مطالب الملكة بدفع 
اليهود ، الذين يديرون مزارع قصب السكر المغربية ، الديون التي 
كانوا قد إقترضوها من التجار االنجليز ، وذلك في رسالة أخرى 

  .(15، ص 4114)روجرز ،  4514آذار  مؤرخة في
انجليزية للتبادل التجار  -أسس التجار االنجليز شركة مغربية

، وهي من أوائل  4515والتي عرفت بإس  شركة بالد البربر عا  
،  1666الشركات التجارية االحتكارية في انجلترا )السيد ، 

، وساه  في تأسيسها أشخاص مقربين من الملكة  (111ص
وأيرل  Earl of Leicester اليزابيث وأبرزه  أيرل أوف لستر

، واحتكرت انجلترا التجارة مع  Earl of Warwickأوف وارويك 
( ، وكان أول Brown, p.4المغرب لمدة اثنتي عشرة سنة )

القرارات التي إتخذتها الشركة الجديدة إرسال وكيل لها الى البالط 
ودية بين البلدين ، وقد وصل في مراكش ليحافظ على العالقات ال

الى  Henry Robertsهذا الوكيل والمدعو هنر  روبرتس 
ايلول  41مدينة آسفي المغربية الواقعة على المحيط األطلسي في 

وتقد  فورًا الى مراكش حيث استقبل  أحمد المنصور بحفاوة  4515
عظيمة ، وكان روبرتس واسطة اتصال بين الملكة اليزابيث 

؛ روجرز ،  151-155، ص ص  1665الفياللي ، ) والمنصور
 .(15، ص 4114

تدهور موقف الشركة فيما بعد بسبب منافسة التجار األحرار  
الذين كانوا يهربون البضائع ويبيعونها بأسعار رخيصة ، وذلك ألن 
هؤالء التجار تمتعوا برعاية أحمد المنصور طالما كانوا يمدون  
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ة ، وفضاًل عن مسببات الضعف بإحتياجات  من السالح والذخير 
اآلنفة الذكر واجهت الشركة منافسة حادة من األقمشة الفرنسية في 
السوق المغربي ، وبحلول نهاية القرن السادس عشر انتهى عقد 

-155، ص ص 1665الشركة ول  يجدد مرة أخرى )الفياللي ، 
  .(15، ص 4114؛ روجرز ،  151

المغربي مع اسبانيا لتقوية إستغلت انجلترا على الدوا  الصراع 
عالقاتها معها ، وتخوف السعديون من الملك فيليب الثاني 
المتعصب للمسيحية ، وكان من نتيجة هذا التخوف أن توثقت 
تفق الطرفان  العالقات الودية بين انجلترا والمغرب األقصى ، وا 
على مواجهة اسبانيا في البحر المتوسط ، وطلبت الملكة اليزابيث 

، أن يساعد  (15،  4154سلطان أحمد المنصور )فارس ، من ال
-I Antonio (4514ملك البرتغال المخلوع انطونيو االول 

4515( )Beirao, 1960, pp.71-72)   والذ  حك ،
، حيث إستطاع  4551آب  15حزيران حتى 41البرتغال من 

فيليب الثاني هزيمت  وض  بالده الى اسبانيا بعد مقتل سيباستيان ، 
وتخوفت الملكة اليزابيث من تعاظ  قوة فيليب الثاني بعد أن جمع 
بين تاجي اسبانيا والبرتغال ، فحاولت إغراء المنصور لتقدي  الدع  
النطونيو األول لكي يعتلي العرش البرتغالي من أجل إعادة 
ستمر  التوازن في شب  الجزيرة اإليبيرية بين اسبانيا والبرتغال ، وا 

بالبحث عن المبررات التي تمكن  من عد   المنصور من جهت 
الوفاء بوعوده حتى ال يدخل في صراع مع اسبانيا هو في غنى 
عن  ، وبقيت هذه القضية هي المحور الرئيس للمراسالت بين 

،  4114)روجرز ،  4515الطرفين حتى وفاة دون انطونيو عا  
  .(11-11ص ص 

ء على الشاطئ أن أطماع فيليب الثاني الصليبية في االستيال
المغربي حّفز المنصور إلدامة عالقات  مع انجلترا ، وتعاونت 
الدولتين ضد اسبانيا إلضعاف مركزها في البحر المتوسط ، 
هتمت الملكة اليزابيث بهذا األمر بشكل كبير ، إذ طورت  وا 
االسطول االنجليز  وأصدرت أوامرها ل  بإعتراض السفن االسبانية 

تيالء على ما تحمل  من ذهب وسلع ، في عرض البحار واالس
األمر الذ  دعا فيليب الثاني الى إرسال االسطول اإلسباني 
المسمى باالرمادا الى السواحل االنجليزية للقضاء على اسطول 

 4511انجلترا واحتاللها ، لكن االرمادا مني بهزيمة ساحقة عا  
العال   أدت الى تدمير معظ  سفن  فتحول توازن القوى البحرية في

لمصلحة االنجليز ، وبذلك بدأ عهد جديد في تاريخ التوسع 
 االنجليز  في الخارج والسيطرة على المستعمرات ما وراء البحار

ستغل  .(Rasor, 1993؛  11، ص 4154)فارس ،  وا 

المنصور هزيمة اسبانيا اما  انجلترا في حرب االرمادا فتمكن من 
)بحر  وشريف  4511ول أيل 41تحرير أصيال من االسبان ، في 

 .(16، ص 1645، 
وبذلك تمكن احمد المنصور من جني ثمار تحالف  مع انجلترا  

ليحرر أراضي  من االسبان مستغاًل ظروف هزيمته  البحرية اما  
-انجلترا ، وساهمت حرب االرمادا في تقوية العالقات االنجليزية

المغربية بشكل أكبر من السابق ألن هزيمة اسبانيا في تلك الحرب 
ديين بعد غياب النفوذ االسباني أو يمكن عّدها إنتصارًا للسع
 . تقليص  في البحر المتوسط

عرضت اليزابيث على المنصور إقامة تحالف عسكر  ضد  
اسبانيا على أن تقد  انجلترا اسطواًل لغزو البرتغال بإس  المطالب 

، ويتحمل المنصور نفقات الحملة وتزويدها  بالعرش انطونيو األول
ازل انطونيو عن الجيوب البرتغالية بالمؤن ، وفي مقابل ذلك يتن

الباقية على سواحل الشمالية للمغرب ، وبينما تحمس انطونيو لهذ 
المشروع وأرسل إبن  رهينة لدى المنصور ليثبت ل  صدق نيت  

( ، ولكن مجرى األحداث بّين أن ال 15، ص 4111)العقاد ، 
شيء قد تحقق من تلك المشاريع ، وعندما بدأت اليزابيث بعد 

بإرسال حمالتها  4511هزيمة االسبان في معركة االرمادا عا  
، تعذر المنصور  4516و  4511الى لشبونة وقادس عامي 

بإنشغال  بحمالت  في الجنوب ، وتعامل المنصور بحذر شديد مع 
لخشيت  أن يحارب  فيليب الثاني بنفس السالح نظرًا لوجود  الموقف

اسبانيا يطالبان في الحك  ،  الجئين إثنين من األسرة السعدية في
حتفظ فيليب بهما إلستخدامهما كوسيلة ضغط على أحمد  وا 
المنصور إذا ما أبدى األخير مزيدًا من عالمات الصداقة تجاه 
الملكة اليزابيث ، أو في حال قد  معونة لها قيمة النطونيو األول 
، ولذلك فإن المنصور ل  ينفذ وعوده للملكة اليزابيث ، وأكتفى 

 .(456، ص 4151بمراقبة الموقف من بعيد )الفشتالي ، 
ومن الجدير بالذكر أن  بعد تولي المنصور إلتجأ الى البرتغال 
أميران سعديان هما الناصر بن الغالب والشيخ بن المتوكل ، 
وعندما أظهر المنصور التعاون مع االنجليز ضد االسبان وآوى 

بن انطونيو األول في مراكش األمير البرتغالي دون كرستوف 
المطالب بعرش البرتغال ، لّوح ملك اسبانيا فيليب الثاني للمنصور 

 .(456، ص 4151بدع  األميرين ضده )الفشتالي ، 
ومن الواضح ان المنصور حاول إستغالل العداء بين اسبانيا 
والبرتغال كما إستغل سابقًا العداء بين اسبانيا وانجلترا ، وأيد 

نجليزية الرامية الى أعادة دون انطونيو الى المنصور الجهود اال
عرش البرتغال إلضعاف اسبانيا ولخلق نوع من التوازن في شب  
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ويبدو أن أحمد المنصور أراد من إعالن تحالف  مع  .جزيرة ايبيريا
انجلترا إرغا  فيليب الثاني على إخالء القالع والحصون التي 

من دون أن يشترك  يحتلها االسبان في سبتة ومليلة وغيرهما ،
فعليًا في أ  عمليات عسكرية ضد اسبانيا ، بمعنى أن تحالف  مع 
الملكة اليزابيث كان شكليًا فقط ألجل الضغط على االسبان ، 
وكانت الملكة اليزابيث تالحظ جيدًا موقف المنصور المتذبذب 
خالل الصراع االنجليز  مع اسبانيا لكنها إستمرت بتحالفها مع  

 . لى المغرب في هذا الصراعلحاجتها ا
كان فيليب الثاني من جهت  يخشى من حصول تفاه  بين 
السعديين والعثمانيين مما يعطي للعثمانيين قواعد بحرية قريبة 
على شواطئ اسبانيا ، كما خشي فيليب من مهاجمة القراصنة 
المغاربة للسفن االسبانية اآلتية من الهند ، ولذلك حاول فيليب 

رًا أن يجذب المنصور الى جانب  ، فأرسل الي  بعض الثاني مرا
الهدايا ، ول  يقطع المنصور االمل على فيليب الثاني فتظاهر 
بقبول مبدأ التفاوض ، إال أن المسألة ل  تتعدى جس النبض بين 
الطرفين ، وما لبثت العالقات أن عادت الى سابق عهدها من 

نجة وسبتة ومزاغان التوتر ، بسبب انتقال امالك البرتغال في ط
ستمرار فيليب  بعد معركة واد  المخازن الى اسبانيا من جهة ، وا 
باإلحتفاظ بالجئين من األسرة السعدية كان يهدد بهما المنصور 

 .(51، ص 4111بين الحين واآلخر من جهة أخرى )العقاد ، 
ومن الواضح ان االنجليز إستفادوا من العداء الذ  كان قائمًا بين 

األقصى من جهة والبرتغال واسبانيا من جهة أخرى المغرب 
لتطوير عالقات تجارية مميزة ومهمة مع موانئ المغرب ، وكان 
االنجليز أكثر دبلوماسية من الدول األوربية األخرى فنجحوا في ما 
كانوا يسعون إلي  مستغلين حاجة المغرب لألسلحة والمعدات 

هت أنظاره  الى الشرق الحربية ، ول  يكتف االنجليز بذلك بل إتج
إلقامة عالقات تجارية مع الدولة العثمانية في شرق البحر 

 . االسباني في المنطقة-المتوسط مستفيدين من الصراع العثماني
فقد إستمرت العداوة  4515وبالرغ  من وفاة انطونيو األول عا  

ستمرت تلك  المشتركة من جانب المغرب وانجلترا تجاه اسبانيا ، وا 
وة مصدرًا لتقارب البلدين ، وقد  المنصور المساعدة لالنجليز العدا

أثناء حمالته  المتكررة على اسبانيا ، وذلك بموجب الحلف المبر  
بين الدولتين والذ  ت  بين سفير المنصور عبد الواحد النور  

في شهر  Robert Cecilوالملكة اليزابيث ووزيرها روبرت سيسل 
، وعرضت انجلترا على المنصور المشاركة في  4566أيلول 

غزو مستعمرات اسبانيا البعيدة في األراضي ما وراء البحار ، لكن 

المنصور ل  يبد أ  موافقة على العرض االنجليز  )الفياللي ، 
 . (151-155، ص ص  1665
 وقد تناولت المباحثات بين المبعوث المغربي والملكة ووزيرها 

تشرين  16إستمرار التحالف ضد أسبانيا ، وقد كتبت الملكة في 
األول رسالة الى أحمد المنصور أشارت فيها الى المباحثات التي 
ن هذه المسائل على  عقدتها هي ووزيرها مع المبعوث المغربي ، وا 
قدر كبير من األهمية والتعقيد مما ال تصلح مع  أن تكون 

 Henryبرانقد خولت هنر  موضوعًا للمراسلة ، ومن ث  ف

Branl  وهو انجليز  من المقيمين في المغرب ، ليتفاوض ،
وقد أجاب المنصور على الملكة في خطاب  .بشأنها مع السلطان

معبرًا عن شكره لما لقي   4564شباط  15مرسل من مراكش في 
ستقبال ود  ، وعلى أية حال فإن  مبعوث  في انجلترا من ترحيب وا 

لطويلة من المفاوضات إنتهت بوفاة العاهلين ، فقد تلك السلسلة ا
وتبعها أحمد المنصور في  4561توفيت الملكة اليزابيث في آذار 

نتهت بإختفائهما على مسرح الحياة حقبة  آب من نفس السنة ، وا 
المغربية لتبدأ حقبة أخرى مختلفة عن -من العالقات االنجليزية

 .(16، ص 1645بحر  وشريف ،سابقتها )
تميز أواخر عهد السلطان أحمد المنصور بتطور العالقات 
التجارية مع انجلترا ، فقد كانت السفن االنجليزية ترسوا في الموانئ 
الغربية للمغرب من أجل التبادل التجار  ، وكانوا يأتون بجميع 
أنواع المالبس التي القت رواجًا هناك ، ويشترون من المغاربة 

ا  والصوف والجلود وانياب الفيل والصمغ العاج والرماح وريش النع
  .(111، ص 1665والعنبر والبخور والعبيد )الفياللي ، 

المغربية خالل الحقبة االخيرة من حكم  -ثالثًا : العالقات االنجليزية
 (4551-4561السعديين )

كممممان التجممممار االنجليممممز ، خممممالل فتممممرة الفوضممممى التممممي سمممممادت  
ون مممع جميممع القمموى المتنازعممة المغممرب بعممد وفمماة المنصممور ، يتمماجر 

،  4154فمي المغممرب والسمميما مممع مموانئ الربمماط وتطمموان )فممارس ، 
( ، وممممن أبمممرز السممملع التممممي جلبوهممما المممى المغمممرب وواليممممات 11ص

شمممممممال أفريقيمممممما االخممممممرى هممممممي األقمشممممممة والمنتوجممممممات الحيوانيممممممة ، 
، وطلممب  ويأخممذون مممن المغممرب الصمموف والجلممود والحبمموب والممنفط

االوربيممممممين تزويمممممده  بالبممممممارود والمممممممدافع والصمممممموار  المغاربمممممة مممممممن 
ومالبممس البحممارة ، إال أن االنجليمممز وغيممره  ممممن األوربيممين تحفظممموا 

،  1665)غمممممالب ،  علمممممى تزويمممممد المغاربمممممة بمثمممممل تلمممممك المعمممممدات
وبعممد وفممماة المنصممور السمممعد  وفممي ظمممل غيمماب سممملطة  .(111ص

مركزيمممة قويمممة فمممي المغمممرب بسمممبب الحمممروب التمممي نشمممبت بمممين أوالد 
( ، سمقطت أقسما  كبيمرة ممن Flournoy, 1932, p.27)المنصور 
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المغمممرب ولفتممممرات متفاوتمممة تحممممت سمممميطرة الزعمممماء الممممدينيين وشمممميو  
 .(Brown, 2009, p.37)الزوايا 

-4561) بمممن أحممممد المنصمممور المممذهبي إسمممتطاع السممملطان زيمممدان 
تممممممدعي  مركممممممزه فممممممي بممممممالده  (15، ص 4154( )الممممموالتي ، 4511

بوقممممت قصممممير ، وتممممزامن ذلممممك مممممع طممممرد المسمممملمين مممممن األنممممدلس 
 ممممن قبمممل ملمممك اسمممبانيا فيليمممب الثالمممث 4561)الموريسمممكيون( عممما  

Philip III (4551-4514( )Feros, 2006, p.15 وقممد ، )
سمتقر أغلمبه   إتج  هؤالء الى إخوانه  المسلمين في شممال أفريقيما وا 

فمممممي المغمممممرب ، وبالمممممذات فمممممي تطممممموان ومينممممماء سمممممال ، وقمممممد إممممممتأل 
نطالقممًا  المورسممكيون بالكراهيممة لإلسممبان والمسمميحيين بشممكل عمما  ، وا 
ممممن همممذا الشمممعور وفمممي سمممعيه  لكسمممب عيشمممه  فقمممد إحتمممرف همممؤالء 
 المالحممة البحريممة علممى نطمماق واسممع ، ولمم  يمممض وقممت طويممل حتممى
كانمت عمليممات الجهمماد البحممر  التممي قما  بهمما بحممارة سممال قممد وصمملت 
آفاقًا بعيدة ، فقد وصل هؤالء بسفنه  المى القنمال االنجليمز  والبحمر 
اإليرلنممد  ، وأحتجممزوا العديممد مممن األسممرى المسمميحيين ، وقممد ظلممت 
المحاوالت المستمرة إلفتداء هؤالء األسرى من أغمالل المرق عنصمرًا 

 4114،  روجمرز) المغربيمة-في العالقات االنجليزيمةشائكًا وخطيرًا 
 .(55، ص

 James Iوّجمممم  ملممممك انجلتممممرا مممممن آل سممممتيوارت جمممميمس االول 
(4555-4515) (2014, p.1 Houston, المى السملطان زيمدان )

وكمممان الهمممدف  4546عممما   Harrissionسمممفارة ترأسمممها هاريسمممون 
منهمممممما هممممممو إجممممممراء مباحثممممممات إلطممممممالق سممممممراح األسممممممرى االنجليممممممز 
المحتجممزين وقتئممذ فممي المغممرب فضمماًل عممن التفمماوض بشممأن خسممائر 
التجار االنجليز في المغمرب نتيجمة الصمراعات بمين أوالد المنصمور 
، ويبممدوا أن المفاوضممات كانممت عسمميرة ، ألن هاريسممون تممردد علممى 

،  4545و 4541إضممافية ، مممما بمممين سمممنتي  المغممرب ثمممالث ممممرات
دون أن يتحقممق أ  نجمماح يممذكر ، وقممد قممرر جمميمس االول التوقممف 
عممممن تقممممدي  العممممروض للحمممماك  المغربممممي بعممممدما لقيمممم  مممممن إعممممراض 

 .(11، ص 4115،  الصغير)
مبعوثممًا مممن الملممك  4515وعماد هاريسممون مجممددًا الممى المغممرب عمما  

 Charles I (4566-4511) (Cust,2007, p.1)شارل االول 
، لإلتفمماق مممع السمملطان زيممدان حممول التعمماون المشممترك بينهممما ضممد 
االسممممبان ولتحممممريض الموريسممممكيون لمهاجمممممة اسممممبانيا بالتعمممماون مممممع 
انجلتممرا ، ووصممل الممى تطمموان فممي حزيممران حيممث توجممد طائفممة كبيممرة 

باالتفمماق  4515آيممار  46مممن المورسممكيون ، ونجممح هاريسممون فممي 
( ، وهو أحد مجاهد  المنطقة 4514-4551)مع الشيخ العياشي 

الغربية والذ  قاد حمالت متكررة ضد القوات االسبانية في سمواحل 

المغممرب ، حصمملت بمقتضمماها السممفن االنجليزيممة علممى حممق التجممارة 
لتزمممممت  مممممع سممممال والحصممممول علممممى األغذيممممة واالمممممدادات منهمممما ، وا 

اهمت  فممي انجلتممرا بتزويممد العياشممي باألسمملحة واألعتممدة ، مقابممل مسمم
  .(11، ص 4115،  الصغيرفك األسرى االنجليز )

وتوترت عالقة االنجليز مع سلطان المغرب في حين استمر  
زداد هذا التقارب بإبرا  إتفاقية في  آيار  5تقاربه  مع العياشي وا 

، حرر العياشي بموجبها سبعين أسيرًا انجليزيًا ، عالوة  4515
سر الرعايا االنجليز مقابل على تعهده بالتخلي مستقباًل عن أ

حصول  على األسلحة والذخيرة لقتال االسبان ، ونصت االتفاقية 
أيضًا على تعهد العياشي بإطالق سراح األسرى اإلنجليز 
الموجودين بيد بحارة سال ، وشراء األسرى الموجودين لدى البحارة 
عادته  الى انجلترا ، لكن بحارة سال  التونسيين والجزائريين وا 

فضوا اطالق سراح األسرى ، ألنه  ال ينتفعون من هذه اإلتفاقية ر 
، فلجأ االنجليز الى مهاجمة سفنه  وأغرقوا عدة سفن كانت راسية 
في الميناء ، وبهذه الحالة اعتبر االنجليز اإلتفاقية المعقودة بينه  
تحد أهالي  وبين العياشي ملغاة فساءت عالقة االخير مع البحارة وا 

)التر ،  4514بطي الدالئية وقتلوا العياشي عا  سال مع مرا
  .(54، ص 4111
وفي أعقاب المشاكل التي عرفتها حركة العياشي ، إختارت  

انجلترا التعامل مع السلطان السعد  محمد الشيخ الصغير بن 
( ، الذ  كان عهده يسمى بعهد الثورات ، 4555-4515) زيدان

، وأصبحت  4515ايلول  16فأبرمت مع  اتفاقية سل  وتجارة في 
المغربية التي -األساس الذ  قامت علي  كل المعاهدات االنجليزية

أبرمت بعد ذلك وتضمنت إحدى وعشرين مادة نصت على الحرية 
التجارية المتبادلة وعلى أمن المالحة ، في حين التز  االنجليز 
بموجبها بالضغط على رعاياه  من التجار لقطع معامالته  

ع خصو  السعديين ، وتقدي  المساندة الى محمد الشيخ التجارية م
  .(54، ص 4111ضد أعداءه )العقاد ، 

أيلول  11بعد توقيع المعاهدة بوقت قصير كتب محمد الشيخ في 
رسالة من مراكش الى الملك شارل األول ، أبلغ  فيها  4515

ًا برغبت  بتقوية السال  والصداقة بين البلدين وأن  سيرسل إلي  مبعوث
الى انجلترا للتباحث حول ذلك ، وصل مبعوث السلطان جودر بن 
عبداهلل الى لندن ، وبعد إستقبال مهيب إلتقى بالملك شارل األول 

، وبعد عدة أشهر من إقامة المبعوث  4515تشرين الثاني  5في 
المغربي في لندن تمت صياغة معاهدة سال  وصداقة بين البلدين 

هذه المعاهدة على عالقات الصداقة ، وأكدت  4511آيار  1في 
والتجارة بين البلدين فضاًل عن منع استرقاق أ  طرف لرعايا 
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الطرف اآلخر ، وتعهد السلطان بمنع أهالي سال الجديدة 
)المورسكيون( من القيا  بأ  من أعمال الجهاد البحر  ضد 
االنجليز ، ومقابل ذلك تعهد شارل أن يمنع رعاياه من ممارسة 

المحرمة مع العناصر الثائرة على السلطان في المغرب  التجارة
  .(56، ص 4114)روجرز ، 

ونتيجة لفشل شارل األول في تنفيذ تعهدات  لمنع االنجليز من 
االتجار مع الخارجين على طاعة السلطان فقد تحلل محمد الشيخ 
بدوره من تعهده بعد  أسر االنجليز ، كما إستغل بحارة سال 

 4511االنجليز بالحرب األهلية التي بدأت عا   الجديدة إنشغال
بين البرلمان والملك شارل األول ليعاودوا هجماته  على السفن 

أكثر من  4551االنجليزية وأسر بحارتها ، وكان هناك عا  
ستمر بحارة سال في  ثالثين أسير انجليز  في سال الجديدة ، وا 

ًا عن السواحل أسر االنجليز طالما كان اسطوله  مشغواًل وغائب
المغربية ، إال أن الحال ل  يستمر كما هو ، فقد ظهر اسطول 

 أما  سال الجديدة يقوده روبرت بليك 4555انجليز  قو  في آب 

Robert Blake  بهدف إستخدا  القوة ضد بحارة سال ، وحاول
بليك قبل استخدا  القوة اللجوء الى المفاوضات لتحرير األسرى 

قت الذ  كانت تجر  في  المفاوضات ت  االنجليز ، وفي الو 
إستدعاء بليك هو واسطول  لإلشتراك في فرض الحصار على 

 .(51،  4114اسبانيا )روجرز ، 
 4555وكان من نتائج الحرب التي إندلعت مع اسبانيا في شباط 

أن بدت الحاجة الى ميناء قريب منها يمكن إصالح السفن 
االنجليزية في  والحصول على امداداتها منها ، وت  إرسال 

 4555عا   Admiral John Stokesاالدميرال جون ستوكس 
سال  وتجارة مع مع قوة بحرية من انجلترا الى تطوان لعقد معاهدة 

آب  1عبد الكري  النقسيس حاك  تطوان ، وت  توقيع المعاهدة في 
وقد نصت على أواًل : منح سفن الطرفين المتعاقدين حق الدخول 
 .في موانئ الطرف اآلخر للتجارة أو للتموين أو أل  غرض آخر

ثانيًا : أال تقو  سفن أ  طرف بعرقلة أو التحرش بسفن الطرف 
 .: أن ال يقو  أ  طرف بأسر رعايا الطرف اآلخر ثالثاً  .اآلخر

وأخيرًا : أن يمارس أ  انجليز  يقي  في أرض المرابط حريت  
وقد أضفت هذه المعاهدة نوع من االستقرار  .الدينية دون أ  قيد

على العالقة بين انجلترا ومنطقة أقصى شمال المغرب ، غير أن 
ين تمثل أولهما نهاية هذه العالقة أخذت باالضطراب نتيجة لتطور 

دولة السعديين وحلول دولة األشراف العلويين محلها ، أما التطور 
الثاني تمثل في احتالل االنجليز لطنجة بسبب الفوضى التي 

-55، ص ص  4114روجرز ، إنتشرت أواخر حك  السعديين )
55.) 
ومن المالحظ أن اإلتفاقيات األخيرة المبرمة بين االنجليز  

سعدية تؤكد مرارًا على عد  أسر أ  انجليز  من قبل والدولة ال
المغاربة ، األمر الذ  يؤكد قوة وسطوة االسطول المغربي في تلك 
المرحلة ودوره الكبير في عرقلة التجارة االنجليزية في البحر 

 .المتوسط
 

 الخاتمة
في ختا  البحث البد من تثبيت بعض النتائج المهمة التي  

 توصل إليها الباحث :
ل  تؤِد الرابطة الدينية بين الدولة العثمانية والسعديين في  .1

المغرب األقصى أ  دور في إقامة عالقات ودية بين 
الطرفين بل كان العداء بينهما هو سيد الموقف ، واالمر 
نفس  ينطبق على كل من انجلترا واسبانيا مما هيأ الظروف 

انجلترا والمغرب المناسبة إلقامة عالقات صداقة وتجارة بين 
  .األقصى ، ألنهما يواجهان نفس التهديد تقريباً 

تعامل االنجليز مع السعديين كما تعاملوا مع أ  دولة أخرى  .2
مساوية له  ، حيث كان له  تمثيل دبلوماسي على مستوى 
عاِل في المغرب ، االمر الذ  يؤكد المكانة الدولية التي 

 .كانت تمتع بها دولة السعديين آنذاك
نحج السعديون في االستفادة من العالقات مع انجلترا  .3

دامة نشاطه  البحر  ضد السفن االوربية  إلستمرار تفوقه  وا 
األخرى ، حيث مارس المغاربة ومعه  مسلمي االندلس 
هجمات بحرية ضد السفن المسيحية المارة عبر البحر 
المتوسط مستفيدين من االسلحة واالعتدة االنجليزية التي 

يحصلون عليها في اطار عالقاته  مع الحكومة  كانوا
االنجليزية ، وكانت األخيرة قد تحدت إجماع الدول األوربية 
المسيحية لتحافظ على مصالحها وتجارتها ، إذ اتفقت تلك 
الدول مع البابا سابقًا على منع تزويد المسلمين باألسلحة 

  .واألعتدة
ت البحرية التي كانت انجلترا تغض الطرف أحيانًا عن الهجما .1

نفذها المغاربة ضد السفن االوربية المسيحية ، وذلك للتخلص 
من المنافسة األوربية للبضائع والسلع االنجليزية في أسواق 

 . حوض البحر المتوسط ذات األهمية االستراتيجية
إستفاد االنجليز من السعديين في المغرب األقصى كحليف  .5

  ضد االسبان ، حيث مه  يمكنه  االعتماد علي  في صراعه
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وفرت له  سواحل المغرب مناطق آمنة إلستراحة االسطول 
 .االنجليز  وللتزود بالمؤن والمواد الغذائية

ل  يتورط سالطين السعديين في الصراعات األوربية الداخلية   .6
بل إستمروا في إستخدا  التوازنات األوربية لخدمة مصالحه  

ورفضوا التدخل في  وإلبعاد الخطر الخارجي عن بالده  ،
 .البرتغال للسبب ذات 

أسهمت الصراعات الداخلية بين أسرة السعديين في إلحاق  .7
الضرر بالعالقات مع انجلترا ، حيث عمت الفوضى 
والحروب األهلية البالد االمر الذ  أدى الى عرقلة تطبيق 

  .البلدين معاهدات السل  والتجارة بين
 المصادر

  أواًل : المصادر العربية
 أدب الرحالت ، الرحالت االوربية الى المغرب على الرابط : -

http://isamveri.org/pdfdkm/18/DKM180899.pdf 
بحر  ، سمراء وشريف ، سميرة بشير ، معركة واد  المخازن  -

( ، رسالة 4561-4551وتأثيرها على المغرب األقصى )
ماجستير ، كلية العلو  االجتماعية واالنسانية ، جامعة الجياللي 

 . 1645خميس مليانة ،  –بونعامة 
، االتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية ، التر ، عزيز سامح  -
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  محمود علي عامر رجمة:ت

 .4111بيروت ،  والتوزيع ،
المغربية حتى -روجرز ، ب.ج. ، تاريخ العالقات االنجليزية -

، دار الثقافة ،  4، ترجمة : يونان حبيب رزق ، ط 4166عا  
 .4114الدار البيضاء ، 

-تونس-السيد ، محمود ، تاريخ دول المغرب العربي )ليبيا -
موريتانيا( ، مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية -المغرب-الجزائر

 ،1666. 
شبارو ، عصا  محمد ، األندلس من الفتح العربي المرصود  -

 .1661الى الفردوس المفقود ، دار النهضة العربية ، 
ى مراكش ، مكتبة االنجلو الشرقاو  ، محود ، المغرب األقص -

  .مصرية ، القاهرة
الصغير ، خالد بن ، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن  -

، مطبعة النجاح الجديدة ،  1، ط 4115-4155التاسع عشر 
 . 4115الدار البيضاء ، 

عبد الرحي  ، عبد الرحمن عبد الرحي  ، المغاربة في مصر في  -
لطبعة االولى ، منشورات ، ا 4511-4545العهد العثماني 

  .4111المجلة التاريخية المغربية ، تونس ، 

العقاد ، صالح ، المغرب العربي في التاريخ الحديث  -
، مكتبة االنجلو  5والمعاصر الجزائر تونس المغرب االقصى ، ط

  .4111المصرية ، القاهرة ، 
، غالب ، عبد الكري  ، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي  -

 . 1، ج 1665الطبعة األولى ، دار الغرب االسالمي ، بيروت ، 
، معهد 4141-4166المسألة المغربية فارس ، محمد خير ،  -

 .4154الدراسات العربية ، القاهرة ، 
الفشتالي ، أبي فارس عبد العزيز ، مناهل الصفا في مآثر  -

عات موالينا الشرفا ، دراسة وتحقيق : عبد الكري  كري  ، مطبو 
 .4151وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافة ، الرباط ، 

الفياللي ، عبد الكري  ، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير  -
  .1، ج 1665، شركة ناس للطباعة ، القاهرة ،  4، ط 

القاضي ، محمود كعت ، تاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار  -
الجيوش وأكابر الناس ، تحرير وتقدي  : حماه اهلل ولد سال  ، دار 

 .4154الكتب العلمية ، بيروت ، 
، معهد 4141-4166المسألة المغربية محمد خير فارس ،  -

 .4154الدراسات العربية ، القاهرة ، 
ملين ، محمد نبيل ، السلطان الشريف الجذور الدينية  - 

والسياسية للدولة المخزنية في المغرب ، منشورات المعهد الجامعي 
  .1641للبحث العلمي ، جامعة محمد الخامس ، 

المّودن ، عبد الرحمن ، البواد  المغربية قبل االستعمار قبائل  -
تاسع عشر ، مطبعة إيناون والمخزن بين القرن السادس عشر وال

 .4115النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 
الوالتي ، محمد صالح عبدالوهاب الناصر  ، الحسوة البيسانية  -

في عل  األنساب الحسانية ، تحقيق ودراسة : حماه اهلل ولد السال  
 .4154، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
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