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 َعْرض َوَتْعِريف ِبكتاب

 اسي للَمغربمَ و ل  التَّاِريخ الّدبْ 
 َتأليف الدكتور َعْبدالَهادي التازي

 بقلم المؤلف
 
 

يرجع اهتمامي بالَبحث عن صلة المغرب بغيره من األمم، إلى ما قبل  ممل  
عندما أسندت إلليَّ مهملة السلةارن علن  3691وعشرين سنة، وبالذَّات في أوائ  سنة 

 فهناك فتحت ملف التَّاريخ الدِّبلوماسي للمغرب... ... بالدي

ه علللن عالعالقلللات تلللولقلللد  هلللر هلللذا اّهتملللام أّو  األملللر فلللي المقلللا  اللللذي كتب
ذللك بمناسلبة الحةلالت  كلان، و  الثقافية بلين روملا وفلا ن منلذ القلرن العاشلر للمليالد

يطاليا بمناسبة توأمة مدينة فلا  ملع مدينلة فللور  ، وقلد ن3ع ان التي شهدها المغرب وا 
بهلا جالللة  ارات الّشلكر واّمتنلان التلي أجبلت هر اهتمامي بالموضوع جليًَّا في عب

عنللله إللللى بغلللداد، عنلللدما  المللللك الحسلللن الثلللاني وهلللو يسللللمني أورا  اعتملللادي سلللةيراً 
علن  ه سلةيراً ملام عابلن العربلين اللذي توّجلذكرت في ذلك اللقاء أمام جاللتله، اسلم ا ِ 

تاشةين إلى المست هر باللله المليةلة العباسلي ببغلداد قبل  تسلعة  السُّلطان يوسف بن
 ...ن7ع قرون أو تزيد
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من هنا أمذت طريقلي نحلو هلذا الموضلوع، وكنلت أعتقلد، ّو أمةلي ذللك، أّن 
 الموضوع في المتناو ..!

أمللام  -مللا كانللت مةاجللأتي وأنللا أجللد نةسللي أمللام جبللا  متعاليللة شللاممة شللدّ ولِ 
 مغامرٍن حقيقية!.

نعت  بأن الذين ينشدون تقني اكان أّو  انطباع ّزمني منذ هذه البداية أنّ ولقد 
امليللة، مللن التللي تللاريخ المغللرب عللن طريلل  الكتللب التللي تعللال  أحللداث المغللرب الدَّ 

حقللة، ِإنَّمللا كللانوا يبحثللون عللن القشللور الَّ ألةللت بلسللان عربللّي فللي العهللود السللابقة أو ال
لكتب ت ّ  بعيدن عن أن تعطي صورن عن ويتمسكون بأهداب الموضوع! ألن تلَك ا

هذا المغرب الع يم الذي كان يشغ  حّيزًا كبيرًا وهاّمًا في أرشيف المجموعة الدَّوليلة 
 التي كانت تعرف جّيدًا عن موقعه وواقعه...

لقللد كللان ذلللك انطبللاعي، ومللن حسللن ح ّللي أن ذلللك اّنطبللاع هللو الللذي كللان 
طريلل  المِلللّذ المتعللب فللي !ن واحللد!! وقللد وراء حملللي علللى المضللّي قللدمًا فللي ذلللك ال

كلللان مملللا زاد فلللي تشلللجيعي مالح تلللي بلللأن الملللؤرمين القلللدامى عللللى العملللوم كلللانوا 
بملن فليهم ابلن مللدون  !تاريخ العالقلات الدوليلة للمغلرب. تمامًا الحديث عن نيهملو 

وماصلة ملنهم  –ومن أتى قبله وبعده! ومالح تي كذلك بأّن المؤرمين المعاصلرين 
ِإنََّملللا يتحلللدثون عملللا يتصللل  بلللبالدهم دون أن يكلةلللوا أنةسلللهم  -نلللا فلللي المشلللر إموان

قلل  إنَّلله ده متمّيللزًا فللي هللذا البللاب إن لللم أاّلتةللات إلللى هللذا المغللرب الللذي كللان رصللي
 أقوى وأغنى!.

وبالرغم من أن كتابيعالتّاريخ الّدبلوماسين قلد يشلعر بأّنله يقتصلر عللى تلاريخ 
يتنللللاو   -ويجللللب أن أقللللو  هللللذا -لمغللللرب إّ أن الكتللللابالعالقللللات الدوليللللة لللللِديار ا

–سالمي كله بالعالم المسليحي، لملاذاأل ألن المغلرب الصالت التي ربطت العالم ا ِ 
قام بدور جّد حاسم وجلّد  -ن جزءًا كبيرًا وبارزًا من الدَّولة اِ سالمية الكبرىوّ وهو يك
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لقللو  بأنلله مصللدر  مللن وجللّد هللاّم فللي المجموعللة الّدوليللة، ومللن ثمللت يسللو  ا مطيللر
وهللل   مصلللادر تلللاريخ للعالقلللات الدوليلللة لمللللة اِ سلللالم قاطبلللة ملللع الملللل  األملللرى...

سّج  التّاريخ الدولي لإِلسالم لقطة أقوى وأكثر دّلة ملن التلي سلجلها عنلدما وردت 
ن 3731 -946سلللةارن ملللن مللللك إنجلتلللرا جلللوهن عللللى المليةلللة الناصلللر الموحلللدي ع

أن يعتنللل   عونللله الملللادي ِ نجلتلللرا فلللي مقابللللة أن يقلللدم يطللللب إللللى العاهللل  المغربلللي
 جوهن دين اِ سالم وأن يحم  أمته على أن تحذو بكاملها حذوه.!!

دون غيللرهم مللن ملللوك  –وهلل  ينسللى أحللد أن ملللوك المغللرب هللم الللذين طلبللوا 
 أل! ن3عمن ملوك أوروبا أن يعتنقوا اِ سالم -المشر 

يقلع فلي عشلرن مجلّلدات،  "بلوماسلي للمغلربالتّلاريخ الدّ "وبالرغم ملن أن كتلابي 
نللله يعطلللي فقلللط إشلللارات سلللريعة أملللام اللللذين يريلللدون أن   إإّ أننلللي أقلللو  ملللن ا ن
... إنَّللله تللللاريخ هائللل  بكللل  مللللا يكتنةللله مللللن حقلللائ ، وَأنَّللللى  يتلللابعوا البحلللث والتنقيللللب

لمجللدات معلدودن أن تسلتوعب صللة المغلرب بّكل  مملكلة وكلّ  إملارن وكلّ  دوللة مللن 
   العالم شرقه وغربهأل!دو 

ولقد تحدثت في ديباجة الكتاب علن مشلاعري وأنلا أحمل  نةسلي عللى "التلأقلم" 
سللللللواء عللللللن طريلللللل  اّللقللللللاءات أو المحاضللللللرات أو  مللللللع الموضللللللوع ومعايشللللللته ...

 اّستجوابات أو تن يم المعارض وكتابة المقاّت واّستةادن من المناسبات...

رن مللن ممارسللتي لللو يةتي الّدبلوماسللية بمللا هللذا باِ ضللافة إلللى الةائللدن المسللتم
تقتضلللللليه مللللللن اسللللللتقباّت واسللللللتطالعات، أو مسللللللايرات ومعاكسللللللات، أو  للللللروف 

جديدن وربما أجابت عن بعلض األسلئلة التلي  وصروف كانت تةتح لي كّ  يوم !فاقاً 
 كانت تنتصب أمامي...

 -التلللي اسلللتوعبت وحلللدها مجللللدين اثنللللين -ولقلللد تعملللدت فلللي مقدملللة الكتللللاب
دت أن أبلللرز سلللائر العناصلللر التلللي اسلللترعت ن لللري وأنلللا أحلللّرر أبلللواب الكتلللاب تعمللل
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... وهكلللذا فن لللرًا ألهميلللة المراجلللع التلللي استشلللرتها مصصلللت جانبلللًا ملللن  وفصلللوله
المقدملللة لمصلللادر التلللاريخ الدبلوماسلللي للمملكلللة المغربيلللة أتيلللت فيللله عللللى مع لللم ملللا 

لغلللة العربيلللة أو تلللوفرت عليللله ملللن مصلللادر ممطوطلللة أو مطبوعلللة سلللواء أكانلللت بال
يطاليللة وألمانيلللة  سلللبانية وبرتغاليللة وا  نجليزيللة وا  غيرهللا مللن اللُّغللات األملللرى فرنسللية وا 
وتركيلللة وروسلللية وغيرهلللا، مملللا عثلللرت عليللله فلللي بعلللض المسلللتودعات واألرشللليةات 

 والمستندات سواء في مزائن إفريقيا أو أوروبا أو !سيا أو أمريكا...

التعبيللر، ولللي  أمللام مللزائن  !ّف  وجللدت نةسللي أمللام "منللاجم" إذا صللح هللذا
... وعشلللللللرات ا ّف ملللللللن البطاقلللللللات والمطابلللللللات ومئلللللللات اّتةاقيلللللللات  الملةلللللللات

ت، بملللللا فيهلللللا اّتةاقّيلللللات الثنائيلللللة واّتةاقّيلللللات المتعلللللّددن  والمعاهلللللدات والبروتوكلللللّو
... واّتةاقيللات المكتوبللة َوالشَّللةوية كللذلك، مئللات السللةارات والبعثللات لكللّ   األطللراف

 هة من جهات العالم...ج

ولقلللللد كونلللللت المراسلللللالت المتبادللللللة بينلللللي وبلللللين اللللللذين ملللللاطبتهم ملللللن رجلللللا  
مصللللادر جديللللدن  -وهللللي وافللللرن –.. كونللللت وحللللدها  اّمتصللللاص حللللو  الموضللللوع
 أضةتها إلى تلك الوثائ ...

ولقللللد تناولللللت المقدمللللة كللللذلك موضللللوع أصللللالة الممارسللللة المغربيللللة فللللي بللللاب 
ملارات المغربيلة بعضلها بلبعض، ن الحلديث علن صلالت ا ِ التعام  الدَّولي، وهنا كا

 وصالتها هي بالذين وردوا عليها من ممتلف الجهات...

ومللن مللال  الحللديث عللن تلللك المحللاور الممتلةللة كلهللا. نقللف علللى عللدد مللن 
الموضوعات العامة التي من شأنها أن تقدم اله وية المغربية على ما هي عليه أملام 

 أن ار العالم. 

رأ عن شعارات الدَّولة المغربية سواء فلي اللّدين أو فلي الملذهب، وسلواء فهنا نق
 في األعالم والرَّايات أو الّنشيد الوطني أو األوسمة َوالجوازات...
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ب وسياسلللته اِ داريلللة وعلللن العمللللة ويتحلللدث الكتلللاب علللن التجلللاوب ملللع الشلللع
ملللا أصلللبحت المغربيلللة وبيلللت الملللا  وعلللن جهلللاز وزارن المارجيلللة أو عوزارن البحلللرن ك

تسمى في بداية عهد العلويين  عن مقرها وأو  من عهلد لله بالمهملة وأوقلات العمل  
 وطريقة اّتصا  الوزير بالسلطة المركزية وعالقاته بالسلك الدبلوماسي والقنصلي...

... حيللث نجللد عللددًا مللن  ويتحللدث الكتللاب عللن المدرسللة الدبلوماسللية المغربيللة
الحميلدن ملن أجل  إصلالت ذات البلين وبنلاء قواعلد  الدو  تلتجئ إليه ليقوم بمسلاعيه

... وتحققلت  السلالم، حيلث توسلط المغلرب بلين علدد ملن اللدو  األسليوية واِ فريقيلة
يللات اوسلل طات المغللرب أيضللًا بللين قللاّرن وقللاّرن حيللث وجللدناه يسللعى للصلللح بللين الّو

يات في إفريقيا وبين قادن المغرب الك  بير...المتحدن األمريكية وبين بعض الّو

وعندما يتحدث الكتاب عن السةراء المغاربة والسةارن يتعرض ألورا  اّعتماد 
ونوعيلللللة المرشلللللحين للمهلللللام الدبلوماسلللللية، ونشلللللاط الّسلللللةراء المغاربلللللة فلللللي الملللللار ، 

... عن البعثات المتنقلة والبعثات المقيمة، وعن  مجامالتهم، مصانعاتهم، مبادراتهم
 ..ية.تةو  المغرب في تنقالته السياس

وتشير المقدمة إلى معجم الدبلوماسيين المغاربة حيث نجد أنةسلنا أملام ّئحلة 
طويلللة عريضلللة للللذين كلللانوا مبعللوثين أمنلللاء للتعريللف بالمملكلللة المغربيللة، كلللان ملللن 
بيللنهن سلليدات مغربيللات سللاهمن فللي الحقلل  السياسللي ... وكللان مللن بيللنهن أميللرات 

ات كللللن يعشللللن فللللي بالطللللات مغربيللللات وأمريللللات مللللن أصلللل  غيللللر مغربللللي، وسللللّيد
 أوروبية!..

ويتحللدث الكتللاب عللن األلقللاب المالفيللة ومعللالم الحكللم ... وهنللا يعللرف بللالةر  
... كملللا يعلللرف بالتقاليلللد الماصلللة  بلللين لقلللب أميلللر الملللؤمنين ولقلللب أميلللر المسللللمين

بالم للللة التلللي ترفلللع عللللى رأ  المللللك، وعلللن األحجلللار الكريملللة وموسللليقى الممسلللة 
 با  المغربي  ... والل والممسين
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الكسلللاء والبلللرن  والجلبلللاب، واعتلللزاز المغاربلللة بلللزّيهم ورفضلللهم لللللزّي األجنبلللي 
 الذي كان يحاو  بعض السالطين القدامى إمالءه على الجمهور..!

شلللللراك الشلللللعب فيهلللللا علللللن الطريللللل   ويتحللللدث الكتلللللاب علللللن تلللللوّلي السللللللطة، وا 
لقشلندي لهلذه ال لاهرن فلي اّستشارن، وهنا نجد حديثًا عن البيعة ون امها وتعليل  الق

... ومللن منطللل  إشللراك الشللعب فللي الحكللم نجللد عللادن إطللالع األمللة علللى  المغللرب
األحللداث الكبللرى المسللتجدن فللي الللبالد  مللثاًل وضللع المسلللمين باألنللدل  واصللطدام 
األسلللللطو  اِ سلللللباني بلللللا نجليزي واِ مبلللللار بوصلللللو  الوفلللللود األجنبيلللللة والالجئلللللين 

وأميلرًا تحليل  المقوللة  مبار كذلك بالحمالت والغلارات...السياسيين إلى المغرب وا ِ 
 السائرن  "النا  على دين ملوكهم أو الملوك على دين ناسهم"...!

ّوار األجانلب حلو  سياسلة الحكلم فلي  ّو يغة  الكتاب الحديث عن انطباع الزُّ
ف، المغللرب ... عللن قللون الحكللم والحنكللة والممارسللة المتوارثللة واّسللتةادن مللن ال للرو 

عطلاء المثل  للقلدون الحسلنة ... و لاهرن اللتملص  والتسامح والعةو والعد  والتقلوى وا 
حقللة ّ تتهيللب الثنللاء علللى الدولللة مللن عقللد الللنقص فللي الحكللم المغربللي، فالدَّولللة الالَّ 

 ... المرابطون يثنون على األدارسة والعلويون يشيدون بالسعديين... السابقة

فلي سياسلة الحكلم وأنهلم كلانوا وراء السياسلة  ويتحدث الكتاب عن دور العلماء
والقرار، ومن هنا كان اهتملام السللك الدبلوماسلي األجنبلي بالعلملاء، وبملا يصلدرونه 
مللللن فتللللاوى، وتكللللون فرصللللة ّسللللتعراض الةتللللاوى التللللي كللللان لهللللا أثللللر فللللي التللللاريخ 
هم المغربللي، فتللواهم لمسللاعدن األنللدل ، فتللواهم ِ نجللاد طللرابل  وبللالد الشللام، فتللاوي

ِ بللرام عقللود الصلللح، فتللواهم بشللجب بعللض الباشللاوات األتللراك الللذين مللذلوا المغللرب 
 قاطعة المستبدين والغاصبين...!م... فتواهم ل وهو بصدد تحرير مليلية

ويمّصص الكتاب جانبًا منه لموقف المغرب من قضايا حقو  اِ نسلان حيلث 
.. والللتملص للموقللف الرَّائللد نقللرأ فصللاًل ممتعللًا عللن مبللدأ اِ سللالم حللو  اّسللتعباد .
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ي إسماعي  لتطوي   اهرن استرقا  اِ نسان عنلدما ح لر  الذي اتَّمذه السلطان مّو
ء عللن طريلل  تجنيللدهم ومللنحهم  علللى المللواص التسللاب  لتملللك العبيللد ... وأنقللذ هللّؤ

... وهنا حديث عن الملك محمد الثاللث اللذي مصلص ثللث الميزانيلة  العيش الكريم
ريلللر اِ نسلللان دون تقيلللد بجنسللله أو دينللله أو لونللله أو مركلللزه كلللذلك!... المغربيلللة لتح

وحديث عن الحملة الدبلوماسية المكثةة الممصصة لقضية افتداء األسرى، وحلرص 
المغلللرب فلللي سلللائر اّتةاقيلللات الدَّوليلللة عللللى التنصللليص عللللى تحلللريم أسلللر اِ نسلللان 

للللل ي وتعليقلللللات بعلللللض الصلللللحف األوروبيلللللة عللللللى الموقلللللف المتحلللللرر للسُّ لطان ملللللّو
 سليمان...

ومن هنا ينتق  الكتاب إلى أهداف السةارات المغربية فلي القلديم، فعلالوًن عللى 
التوسلللل  لتحريللللر الثغللللور المحتللللللة وتصللللةية قضللللايا الحلللللدود هنللللاك هللللدف اِ مبلللللار 
باّنتصارات واستمزا  الرأي، واستقدام المبراء ومصاحبة البعثات الطالبيلة وتةقلدها 

م والتجلللارن ورفلللع التهللللاني وتقلللديم التعلللازي ومواسللللان اللللدو  التللللي بلللرام عقلللود السللللالوا ِ 
 تتعرض لكوارث طبيعية أو "!فات سماوية" كما يسميها ابن ملدون. 

وقد كان هدف السةارات المغربية أيضًا في بعض األحيان شرت أهداف الدين 
اِ سللللالمي والللللّدعون إلللللى اعتناقلللله ... هللللذا باِ ضللللافة إلللللى اسللللترجاع الممطوطللللات 
العربيللة مللن المللدن المسلليحية ودعللم الصللالت مللع دو  المشللر  وماصللة عنللد مواسللم 

 الح ...

ومللللللن الةصللللللو  التللللللي تعللللللرض لهللللللا الكتللللللاب الةصلللللل  الللللللذي يهللللللتم بمتاعللللللب 
ومباهجهم حيث تلراهم يعايشلون التقاليلد الغربيلة ويتحمللون الغ ربلة علن  نالدبلوماسيي

مواقللف الحرجللة..! ويللأتي األوطللان ويتعرضللون ألمطللار المتابعللات والمصللارحات وال
الكتلللاب بنملللاذ  لهلللا أثلللر َعلللْن بعلللض سلللةرائنا القلللدامى، وعلللن دور الكلللرم فلللي قضلللاء 

 المهام، واعتزاز السُّةراء ببالدهم وغيرن الملوك على سةرائهم...
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ويمصص الكتاب جانبًا منه للحديث عن المغاربة اللذين سلجلوا ملذكراتهم فلي 
 أثناء مهامهم بالمار ...

علن يحيلى الغلّزا  عنلد سلةارته للدى اللروم فلي العصلور  ممتعاً  ديثاً وهنا نقرأ ح
الوسطى، وعن ابن العربي فلي بعثتله للدى اللبالط العباسلي وابلن بطوطلة فلي رحلتله 
حو  العالم حيلث تّتملذ لله صلورن عنلد زيارتله للصلين، وعلن التمَكروتلي ب سلطامبو  

ة األميللر سلليدي وعللن أفوقللاي فللي ّهللاي، وعللن الزيللر اِ سللحاقي فللي سللةرته صللحب
... والسللةير ابللن  محمللد بللن عبدالللله، والسللةير أحمللد الغللزَّا  فللي رحلتلله إلللى األنللدل 

يطاليلللا وتركيلللا ويّتملللذ لللله بطاقلللة زيلللارن، ويتحلللدث علللن الثلللورن  عثمللان وهلللو ب سلللبانيا وا 
يللللاني بمناسللللبة بعثتلللله كللللذلك  األمريكيللللة مللللن أجلللل  اّسللللتقال ! ومللللذكرات السللللةير الزَّ

اصري في الشر ، وأهماش فلي فرنسلا، وابلن إدريل  فلي بلاريز، ... والن ِ سطامبو 
نجلتللللرا  والشللللامي والغسللللا  فللللي إسللللبانيا، والزبللللدي فللللي دو  أوروبللللا األربللللع  فرنسللللا وا 

يطاليا، والكردودي في إسبانيا وابن سليمان في روسيا...  وبلجيكا وا 

وقد تحدث المقدمة عن مسلاهمة القصلائد العربيلة فلي تسلجي  بعلض الَمواقلف 
سياسللية والّدبلوماسللية، وهكللذا وجللدنا أنةسللنا أمللام ديللوان مللن الشللعر البطللولي يعلل  ال

قة في األندل  بقيادن يوسف  بالمواقف المثيرن والَّلقطات الجميلة ... عن معركة الّز
... قرأنللا عللن  بللن تاشللةين ومعركللة أوقللليش ثللم عللن غللزون األرك فللي عهللد الموحللدين

ودعللون ابللن المرحلل  ِ نةللاذ األنللدل  وملحمللة شللعر ابللن األبللار حللو  تهديللد بلنسللية، 
الملللزوزي حللو  سللةارن شانصللو واستصللراش ابللن يجللبَّش لتحريللر السللواح  المغربيللة، 

ّطعللات حللو  مصللرع ضللون سباسللتيان ملللك البرتغللا  فللي وقعللة قوقرأنللا عللددًا مللن الم
... وعللن تحريللر العللرائش وعللن الللدَّعون لتحريللر سللبتة وعللن مهاجمللة  وادي الممللازن

... ونلللداء الشُّلللَعَراء المغاربلللة بعلللد    األمريكلللي ملللن للللدن األسلللطو  المغربلللياألسلللطو 
 احتال  الجزائر وعن استقبا  ملك المغرب لسةير إنجلترا أو الدانمارك والنمسا...



 795 

وتتنلللاو  المقدمللللة فللللي المجللللد الثللللاني مللللا يتعلَّللل  بالصللللادرات والللللواردات ودور 
يث علن السلكَّر المغربلي وسلمعته األولى في التعريف بلالمغرب، وتكلون فرصلة للحلد

... وعللن ملللح البللارود والَعلَلل  الطبللي  العالميللة، ومعاملل  السللكر منللذ عهللد الموحللدين
والمواد الصيدلية والثرون المعدنية والحيوانية والسمكية ثلم الحلديث علن اللواردات ملن 

 أعتدن حربية وقطع غيار وشاي وقهون و!ّت للموسيقى...

بلل برام اّتةاقيللات عللن الّلغللة العربيللة كوسلليلة وحيللدن ويتحللّدث الةصلل  المعنللون 
... وأن المغللللرب كللللان يللللرفض تسلللللم الرسللللائ  غيللللر  للتعاملللل  فللللي الللللدام  والمللللار 

المحلللررن باللغلللة العربيلللة بلللالرَّغم ملللن وجلللود قللللم للترجملللة بلللالبالط المغربلللي عللللى ملللرِّ 
ى التلاريخ ... وأن المغرب  ّ  يعتمد في توثي  معاهداته مع األجانلب علل العصور

الهجري من غير أن يجافي أحيانًا التقويم الشمسي كما يعتمد على استعما  األرقام 
 المعروفة في الموسوعات العالمية باألرقام العربية...

ويكشف فص  المراسالت السرية عن الكتابة بالّرموز السّرية التلي عرفلت منلذ 
فلللا ، ويسلللتعرض هلللذا العهلللد العبيلللدي اللللذي امتّلللد فلللي بعلللض األحيلللان إللللى مدينلللة 

الةصلل  الحللديث عللن "الشلللةرن" فللي عهللد الموحللدين وعهلللد السللعديين وعهللد العللللويين 
وعللللن اهتمللللام الّدولللللة بسللللرية المراسللللالت ثللللم يقللللّدم صللللورن  حللللدى الوثللللائ  المتعلقللللة 

 بالموضوع مقدمًا بعض الّنماذ ...

وفللي الةصلل  المللاص بللورود السللةارات ومراسلليم اّسللتقبا  يتحللدث عللن طريقللة 
... وعللن حللديث السُّللةراء األجانللب عللن حةللالت  تقبا  السُّللةراء فللي العهللود السللابقةاسلل

 تقديم أورا  اّعتماد للعاه  المغربي...

وتكللللون هللللذه مناسللللبة للحللللديث عللللن الَّلوحللللات الرَّائعللللة التللللي رسللللمها الةّنللللانون 
ياسليين جئلين السّ ... ويمتم هذا الةص  با شارن إللى الالَّ  المرافقون للبعثات األجنبية

 إلى بالد المغرب من العرب والعجم...
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وفلللي الةصللل  اللللذي مصلللص للهلللدايا المتبادللللة بلللين المغلللرب وغيلللره ملللن األملللم 
سلللتراتيجية كمللللح ملللة ملللن المغلللرب تكلللون ملللن الملللواد اّنالحللل  أن تللللك الهلللدايا المقد

... ومللن الهللدايا الجيللاد والصللقور وكللالب الصلليد والسللباع  البللارود والغنللائم الحربيللة
... وقد سج  من الهدايا المقدمة إلى المغرب طائةة ملن السلاعات الممتلةلة  نعاموال

بات وملللن الحيوانلللات الزرافلللة والةيللل  ... واعتبلللارًا ِلَملللا ربلللط بلللين  األشلللكا  واِ سلللطّر
بعللض المللدن المغربيللة وغيرهللا مللن المللدن األمللرى مللن صللالت، انتقلل  الةصلل  إلللى 

.. كملللا تحلللدث علللن تَعلللود الحكوملللة  نلللاكالحلللديث علللن الّتوأملللة بلللين المواقلللع هنلللا وه
 المغربية على اقتناء العقار مار  المغرب...

ويمصللص فصللاًل للبعثلللات القنصلللية األجنبيللة المقيملللة فللي المغللرب ويتحلللدث 
علللن اهتمامهلللا ورعايلللة مصلللالح رعاياهلللا ومصلللالح "المغاربلللة" اللللذين يتلللوفرون عللللى 

.. كما ت هلر بعلض التقاليلد . "حماية قنصلية أجنبية" وهنا ي هر تناف  القنصليات
ه بعلللد إجازتلللله بلللار المبعللللوث بموعلللد تغيبللله أو عودتللللالدبلوماسلللية المعروفلللة مثلللل  إم

 ... ّو يهم  الةص  تتبع المغرب للحمالت العدائية ووسائ  الّرد عليها... السنوية

ويلللللأتي بعلللللد هلللللذا فصللللل  يكمللللل  الةصللللل  السلللللاب ، ويتعلللللل  األملللللر بوضلللللعية 
... وهنا يتحدث علن الحَصلانة، وعلن حريلة العقيلدن  غربالدبلوماسيين األجانب بالم

واِ عةلللاء ملللن أداء الديوانلللة ومبلللدأ المعامللللة بالمثللل  منلللذ عهلللد الدوللللة الموحديلللة إللللى 
... ودور الملك سيدي محمد بن عبدالله عمحمد الثاللثن فلي  العهد العلوي الحاضر

لو يةللة التللي توضلليح وضللعية السلللك الّدبلوماسللي بللالمغرب ... وهنللا يتحللدث عللن ا
ابتكرهللا هللذا الملللك الع لليم  "و يةللة قنصلل  مللن ّ قنصلل  للله" وهللي الو يةللة التلللي 
استوعب بها صلة المغرب بسائر ممالك المعمورن وللو أنهلا للم تبعلث بمنلدوٍب عنهلا 

 للمغرب مث  روسيا وأمريكا...
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ويلللللأتي بعلللللد هلللللذا فصللللل  "العواصلللللم المغربيلللللة الّدبلوماسلللللية" اللللللذي يبلللللرز فلللللي 
 سلللللرو  الجيلللللاد كانلللللت هلللللي كراسلللللي العلللللرش المةضللللللة للمللللللوك المغاربلللللةاألّو  أن 

ومللللللللن هنللللللللا ينتقلللللللل  إلللللللللى ذكللللللللر فللللللللا  باعتبارهللللللللا العاصللللللللمة األولللللللللى للدولللللللللة  ...
المغربيللللة، ويللللأتي بنبللللذن ممتصللللرن عنهللللا، ّ سلللليما أن المغللللرب كلّلللله قللللد حملللل  فللللي 

... ثلللللم يتحلللللدث علللللن مدينلللللة ملللللراكش أ ّم القلللللرى  الةتلللللرن ملللللن الةتلللللرات اسلللللم "فلللللا "
ن. Marruecosي يسلللللللللتمّد منهلللللللللا الغربيلللللللللون تسلللللللللميتهم للمملكلللللللللة المغربيلللللللللة عالتللللللللل

وبعللللد أن يللللأتي بللللبعض مللللا دون عنهللللا مللللن قللللو  ورسللللم ينتقلللل  إلللللى مدينللللة مكنللللا  
وم عللللللن اِ تيللللللان بمثلهللللللا علللللللى حللللللّد تعبيللللللر  -التللللللي عجللللللز الةللللللر  واليونللللللان والللللللرُّ

.. ثلللللللم يتحلللللللدث  3396-3255قبللللللل  أن يضلللللللربها زللللللللزا  ليشلللللللبونة  -الملللللللؤرمين
القاعلللللدن التلللللي تمتللللللك  -فلللللي بعلللللض األحيلللللان -  علللللن عتلللللازنن التلللللي كانلللللتالةصللللل

السلللليادن علللللى سللللائر أطللللراف المغللللرب، ومللللن هنللللا ينتقلللل  الةصلللل  إلللللى مدينللللة سللللال 
وبعللللللدها يللللللذكر مدينللللللة  التللللللي دوَّمللللللت دو  أوروبللللللا بللللللالرغم مللللللن صللللللغر رقعتهللللللا..!

الربلللللاط العاصلللللمة اِ داريلللللة الحاليلللللة التلللللي كانلللللت نلللللوان القصلللللر الملكلللللي بهلللللا هلللللي 
.. ّو  "اللللللللدار الكبلللللللرى" التلللللللي بناهلللللللا السللللللللطان سللللللليدي محملللللللد بلللللللن عبلللللللدالرحمن

يهمللللل  الةصللللل  الحلللللديث علللللن عواصلللللم دبلوماسلللللية أملللللرى قاملللللت بلللللدور بّنلللللاء فلللللي 
صلللللنع تللللللاريخ المغللللللرب الللللللدَّولي ويللللللذكر منهلللللا تطللللللوان وبللللللاد  والعللللللرائش وطنجللللللة 

 وسبتة...

وار األج انلللب علللن وينتقللل  الكتلللاب بعلللد هلللذا إللللى فصللل  يحمللل  "انطباعلللات اللللزُّ
م للاهر الحيللان المغربيللة" وهنللا يسللو  بعللض الشللهادات واِ فللادات التللي تقللدم بالدنللا 

 ... كتبت بأقالم سةراء أو وزراء أو مؤلةين باحثين... للعالم ا مر

وهنلللا نجلللد حللللديثهم علللن ألعللللاب الةروسلللية ومصلللارعة األسللللود وهوايلللة الصلللليد 
بللا وملللوك المشللر  علللى بالصللقر الللذي كللان ملللوك المغللرب يتهادونلله مللع ملللوك أورو 

... وعللن  ... ونجللد حللديثهم عللن مواكللب الشُّللموع بمناسللبة عيللد المولللد مللّر العصللور
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َبللاط وعللن رياضللة المصللاقرن والمدارعللة  أنللواع الللرقص ... وعمللا نسللميه اليللوم باأَلْكر 
... وملن الدبلوماسليين ملن صلادف احتةلا  الطلبلة فلي فصل   والمقارعة ولعب الكلرن
اٍن لهم فترن معينة تتمّيز بمشاركة عاه  البالد الذي يزور دولة الربيع بتنصيب سلط

 الطلبة على ضةاف وادي فا  ويجري "اجتماع قمة" مع سلطان الطلبة!!! 

وار ملا يتصل  بالصلناعة المغربيلة التقليديلة  وكانت مما تحدثت عنه تقارير الزُّ
للي  كلذلك تجلد لهلا ح... المنسلوجات التلي كانلت، وال التي كونت لديهم معرضًا جّيداً 

 ... بًا في بالطات أوروبايّ صدى ط

هذا با ضلافة إللى حلديثهم علن !ثلار الهندسلة الهيدروليلة ... اللدواليب المائيلة 
التلللي انتصلللبت هنلللا وهنلللاك ِلَرفلللع الملللاء إللللى مسلللتويات معّينلللة والتلللي حركلللت قلللرائح 

ض بقاياهلا إللى اليلوم .. والساعات المائية التي ما تزا  تحتة  ببع السَُّةراء والشُّعراء
دون بقيلللة أطلللراف العلللالم ا سلللالمي، والعبَّلللارات التلللي كانلللت منصلللوبة بلللين ضلللةتي 

 .بعض األودية الكبرى ِلَربط الصلة بين الشاطئين عبر الةضاء.

ء من حضر عيد المهرجان وعيد المولد وتحدث علن موكلب العاهل   وفي هّؤ
... وفلليهم مللن  .. وصللالن الجمعللة. ... صللالن العيللد المغربللي أثنللاء تنقالتلله العاديللة

... واحتلرام  أشاد بأصالة المغرب في باب التعام  اللدولي والمجلامالت والمكايسلات
ه هلللذا الةصللل  فلللي األميلللر إللللى بعلللض المؤلةلللات التلللي تناوللللت ّبلللاّلتزاملللات ... وين

الحديث عن المغرب بما فيها التي احتوت على بعض التُّرَّهات واألباطيل  مملا كلان 
 نازع شمصي أو وازع مغرض...  وراءه

ت المغربيللة المتمثلللة فللي  وقللد تنللاو  هللذا المجلللد كللذلك الحللديث عللن المحللاّو
  .حرصه على "المواكبات والمبادرات..."

عللن تتبللع المغللرب لمللا يقللا  عنلله ومللا يجللري مللن حوللله  الةصلل  وهنللا يتحللدث
ات عللللى الضلللةة األملللرى لحلللوض البحلللر المتوسلللط كملللا يتحلللدث علللن اسلللتقدام البعثللل
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نشللاء المطللابع وتن لليم تعريللب العلللوم وتعملليم  العلميللة وتشللجيع الّدراسللات الّرياضللية وا 
نشلاء البللرو  عللى السللواح  المغربيللة ... ّو  الدراسلات الحربيللة، وتشلييد الرباطللات وا 

يهملللل  الةصلللل  شللللعور المسللللؤولين المغاربللللة بسللللوء ال للللن مللللن مضللللاعةات النهضللللة 
...  قاليللدهم وقلليمهم وتقضللي علللى هللويتهماألوروبيللة التللي كللانوا يمشللون أن تغللزو ت

وفي إطار تأثر المغرب بما يجري على مقربة منه يتحدث التأليف علن بلدء احتةلا  
 سبان بعيد الميالد!بعيد المولد تقليدًا ّحتةا  ا ِ  المغاربة

ويمصللص هللذا المجلللد فصللاًل للحللديث عللن الجلليش المغربللي الللذي كللان وراء 
...  غربيللة. وهنللا نللرى اهتمللام المغللرب بجهللاز الللدفاعالصلليت الدبلوماسللي للملكللة الم

ّو يغةلل  هللذا الةصلل  ا شللارن إلللى المليشلليات المسلليحية التللي سللمعنا بأصللدائها فللي 
... كمللللا يتحللللدث عللللن  المغللللرب منللللذ العهللللد المرابطللللي علللللى ملللل  يؤكللللد ابللللن األثيللللر

ارك المنلللاورات واّستعراضللللات وامتلللراع األسلللللحة الناريللللة والمؤلةلللات الحربيللللة والمعلللل
الكبللللرى وأصللللداء الجنللللدي المغربللللي، وينتقلللل  الةصلللل  إلللللى الحللللديث عللللن األسللللطو  
المغربللي ودار الصللناعة وعللدد قطللع األسللطو  وأنللواع تلللك القطللع ... والموقللف مللن 
القرصلللنة األوروبيلللة والحلللديث علللن المللللك محملللد الثاللللث وفكلللرن إعلللادن دار الصلللناعة 

أمريكلا، ثلم و   األسطو  إلى الهنلد ... والتمطيط لوصو  بالمبرن العثمانية ةباّستعان
 تواطؤ الدُّو  األوروبية على األسطو  المغربي مع معاهدن إيك  ّشابي ...

وفللي سللبي  الجيلل  الللذي يضللطلع بمسللؤولية مغللرب الغللد وجللدنا ملللوك المغللرب 
يقررون إرسا  البعثات الطالبية ويعملون على اّسلتةادن ملن الِمبلرن األجنبيلة ولكلن 

أن يغةلوا عن المضاعةات التي قد تصحب تلك اّستةادن، وهكذا وجدنا الوفود دون 
سللبانيا وفرنسللا وبلجيكللا،  يطاليللا، وا  الطالبيللة فللي مصللر وفللي دو  أوروبللا، إنجلتللرا وا 

يات المتحلدن األمريكيلة وجبل  طلار  كلذلك ... وقرأنلا علن تةقلد سلةرائنا  وألمانيا والّو
...  علللن نملللاذ  ملللن إجلللازن طالبنلللا فلللي أوروبلللا للطلبلللة المغاربلللة فلللي الملللار  وقرأنلللا

 ومذكرات بعض الطلبة...
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تحلللللللدث الةصلللللللل  بعلللللللد هللللللللذا علللللللن وسللللللللائ  المواصلللللللالت فللللللللي اهتمامللللللللات يو 
األجانللللللب، وتكللللللون مناسللللللبة للحللللللديث عللللللن تللللللاريخ البريللللللد فللللللي المغللللللرب وال هيللللللر 

والوسلللللللائ   3319= 511األو  اللللللللذي صلللللللدر لتقنلللللللين توزيلللللللع البريلللللللد منلللللللذ علللللللام 
الرقللللللاص" أي مللللللوزع البريللللللد وحللللللرص الحكومللللللة علللللللى سللللللرية التللللللي يسللللللتعين بهللللللا "

ثلللللللم المبلللللللادرن الحاسلللللللمة ِ نشلللللللاء أو  إدارن عصلللللللرية للبريلللللللد علللللللام  المواصلللللللالت...
و للللللللاهرن إنشللللللللاء مراكللللللللز بريديللللللللة أجنبيللللللللة فللللللللي بعللللللللض الجهللللللللات  3963=3149

المغربيللللللللة واسللللللللتيالء الحكومللللللللة المغربيللللللللة علللللللللى هللللللللذه المراكللللللللز ... ثللللللللم  هللللللللور 
 ...مجموعة لطوابع البريد

وبعللد هللذا يتنللاو  الكتللاب الحللديث عللن "موضللوع الصللحافة فللي المغللرب والنشللاط 
الدبلوماسللي" وهنللا نقللف علللى دور "الَبللرَّات" فللي الحيللان اّجتماعيللة المغربّيللة وعللن أو  
محاولة ِ صدار نشرن إمبارية، والمراسلين األجانب ثم عرض ألسماء عدد من الجرائلد 

 –مطبعة طنجة، وتتبع أقوا  الصلحف األجنبيلة  التي كانت ت هر بالمغرب، ثم إنشاء
... تغطية الصحافة ألعما  مؤتمر مدريد  ومقاومة اّمتال  والزيف –على ما أشرنا 

وملللؤتمر الجزيلللرن المضلللراء ... علللزم الحكوملللة المغربيلللة عللللى إنشللللاء  3994=3762
 صحيةة وطنية...

وماسلللللي ث فصللللل  !ملللللر علللللن "صلللللدى اليهلللللود المغاربلللللة فلللللي الحقللللل  الدبلويتحلللللدَّ 
... وبعللد أن  والسياسللي"، وهنللا نعللرف عللن المناصللب المهمللة التللي كللان يشللغلها اليهللود

يتحدث الةص  علن اليهلود فلي عهلد األدارسلة والملرابطين الموحلدين اللذين تلدملوا للدى 
ت" أي الحللارن جمهوريللات المتوسللط لصللالح بعللض اليهللود، يتحللّدث الكتللاب عللن "المللالَّ 

هملل  الةصلل  رأي ابللن عبللدالكريم المغيلللي فللي اليهللود أيللام ... ّو ي التللي يسللكنها اليهللود
ثلللم الحلللديث علللنهم أيلللام السلللعديين و العللللويين ويلللأتي الكتلللاب بالبيلللان  بنلللي وطلللا  ...

ي عبلللللللدالرحمن  وبالمرسلللللللوم الملكلللللللي علللللللام  3917=3752التلللللللاريمي للسللللللللطان ملللللللّو



 723 

ن ، والةتللوى ب نشللاء محللاكم ماصللة بللاليهود، ويمللتم الةصلل  بالحللديث علل3991=3794
سهامهم في الحركة الوطنية...  تعل  اليهود به ِويتهم المغربية وا 

ثلللم يلللأتي فصللل  "الجاليلللة المسللليحية فلللي مدملللة الدوللللة المغربيلللة عللللى الصلللعيدين 
الداملي والمارجي" ... وهنا نقرأ عن استعانة المرابطين بالمو ةين األجانلب، واعتنلا  

ث عن األجانب الذين قلاموا بلدور ثم حدي ناِ سالم من طرف عدد من القواد المسيحيي
بللالمغرب، متابعللة الحكومللة للللذين يقومللون  ن... والتجللار المسلليحيي سللةراء عللن المغللرب

لى البابا اقتداًء باألسالف المتقدمين. ويلأتي بعلد ... بعثات المجاملة إ بحركة التنصير
مثللا  ... وردت بعللض هللذه األ هللذا فصلل  "األمثللا  والّتعللابير" فللي اّسللتعما  السياسللي
... أكثللر مللن مائللة مثلل  فيهللا  فللي رسللائ  سياسللية أو حللوار ديبلوماسللي أو نطلل  شللعبي

 سان العربي... لّ مث  الّدار  وفيها المقتب  من الال

ويمتللتم هللذا المجلللد بالحللديث عللن "المائللدن المغربيللة فللي حللديث الللواردين"، وهنللا 
ؤلةلات المغربيللة ... والم نعلرف علن المطلبخ المغربلي كم هللر ملن الم لاهر الحضلارية

... ويسلللتعرض الكتلللاب علللددًا ملللن الّصلللحون المغربيلللة  القديملللة علللن المطلللبخ المغربلللي
... ثللللم يتحللللدث عللللن  األصلللليلة  الحريللللرن، الكسللللك ، البسللللطيلة، المروزيللللة الصللللنهاجي

... واألتلللاي ومبلللدأ  هلللوره، وتقاليلللد شلللربه، وأميلللرًا  المجبنلللات والحلويلللات والمشلللروبات
 ية واستهالك المغاربة للعود القماري...العطور في الحيان المغرب

ولقللللد تنللللاو  المجلللللد الثالللللث مللللن الكتللللاب عالمغللللرب فللللي حللللديث األقللللدمينن ... 
... المغللرب ملتقللى الحضللارات، العالقللات بللين  بطليمللو  -بلللين األكبللر –هيللرودوت 

المماليك المحلية واألمم المجاورن على الضةة األمرى من الحلوض المتوسلط، عالقلات 
والقرطللللاجيين، عالقللللات المغللللرب بالرومللللان وبدايللللة الحللللديث عللللن  نبللللالةينيقييالمغللللرب 

قيصللر وبوكللو  الثللاني، التبللاد   - و المملكللة المغربيللة، والسللةارن الرومانيللة إلللى بوكلل
... والمغلللرب تحلللت حكلللم يوبلللا الثلللاني، وعالقلللات بطلللوليمي ملللع  التجلللاري ملللع الملللار 

والونللدا ، الحللديث عللن اكتشللاف  الرومللان، وتللأثير الرومللان فللي المغللرب، بللين المغللرب
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المغاربللة ألمريكللا فلللي ذلللك التللاريخ، المغلللرب والللروم والبيزنطيللون، المغلللرب القللديم ملللن 
ملللال  النصلللوص العربيلللة، المغلللرب و هلللور اِ سلللالم، سلللةارن النبلللي إللللى قيصلللر اللللروم 

ن، فلتح بلالد المغلربو المغرب في عهد الملةاء  -وعالقة القيصر !نذاك بالمغرب  -الّو
العلرب فلي  -ةتامعاهدن بين عرب قي  وبربر زن -سو ة بن نافع في السودان والعقب

اِ مارات المغربية األولى  إمارن بني صالح  -ريْ صَ ن   ابناتةاقية  -اّتجاه القارن األوروبية
في نكور، إمارن بني عاصم في سبتة وبني مدرار في سجلماسة وبني رستم في تاهرت 

 األطلسي. وبرغواطة على ساح  المحيط 

وقد تناو  المجللد الرابلع مقلدم اِ ملام إدريل  و هلور أو  دوللة مغربيلة، فتوحلات 
إدري ، بيعة إدري  الثاني والعالقات المارجية للدولة اِ دريسلية، باِ ملارات المجلاورن، 
وبالمالفللة العباسللية، وبأهللل  مصللر وبعثلللة مللن هللارون الرشللليد لتصللةية إدريللل  األو ! 

ب اِ سلللالمي، سللللةارن إدريسللللية للللدى شللللارلمانأل عالقللللات المغللللرب صللللة بيزنطللللة بللللالَغرْ 
صللالت بللالط األنللدل   -... اِ مللارات المغربيللة والمالفللة األمويللة باألنللدل  بالعبيللديين

ء فلللي سلللبتة موقلللف األدارسلللة ملللن –ب ملللارن برغواطلللة  علللام  األملللويين بعلللد نلللزو  هلللّؤ
... األدارسللة بللين  عبللةالنجللدن المغربيللة لّصللد غللارات القرامطللة علللى الك -613=136

العالقللات المغربيللة األندلسللية بعللد ابللن أبللي  –الصللراع الع َبيللدي واألمللوي علللى المغللرب 
العافية، محاولة الناصر ربط عالقات بينه وبين العبيلديين ... سلقوط البصلرن المغربيلة 

فللللي قرطبللللة بللللين زيللللري بللللن عطيللللة  –فللللي يللللد األمللللويين وال ةللللر بالحسللللن ابللللن َكنللللون 
أبي عامر .. تناف  بين بني مغراون وبْين بني يةَرن، العالقات المغربية  والمنصور بن

عالقللات  المغللرب ِبليللون  -...  بللاألمم األمللرى، عبللر "المعسللكرين" األمللوي والعبيللدي
مبراطلو  –ونافار وقشتالة وبرشلونة   –ألمانيلا  رعالقات المغرب بقيصر وملك الةرن  وا 

 متوسطية. عالقات المغرب بجنون وسائر الجزر ال

مبراطوريلة غانلة وصللة إفريقيلا  وتناو  المجللد الملام  الحلديث علن الملرابطين وا 
باِ سالم عبر المغلرب، دور عبداللله بلن ياسلين، عالقلات الملرابطين باألنلدل ، نملاذ  
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من المطابات المتبادللة بلين ألةونصلو والمعتملد سلةارن مللوك الطوائلف للدى يوسلف بلن 
قللللة و  روفهللللا، دور المللللرابطين فللللي تطويلللل  الحللللروب الصللللليبية تاشللللةين، معركللللة الّز

بالمشللر ، المرابطللون ومملكللة بنللي هللود، معركللة أ وقللليش أو الكونتللات السللبعة، اجتيللاز 
األميلللر عللللي بلللن يوسلللف إللللى األنلللدل  افتتلللات قلعلللة شلللنترين والجلللزر الشلللرقية، تلللدهور 

لصللللنهاجيين بللللين المللللرابطين وبنللللي هللللود، العالقللللات بللللين المللللرابطين وبللللين ا تالعالقللللا
بتون ، المرابطون في نجدن الزيريين ضد روجلي صلاحب صلقلية، عالقلات الملرابطين 

 ، العالقلات انَّلمع بني حملاد وتهنئلة يوسلف بلن تاشلةين للمنصلور بلن النَّاصلر بلن علَ 
بللللين المللللرابطين وصللللقلية، عالقللللات المللللرابطين بالجمهوريللللات السللللاحلية  بيللللزن، جنللللون، 

ا، المبللادا العامللة لالتةاقيللات المبرمللة مللع األمللم النَّصللرانية، مرسلليليا، والمرابطللون والبابلل
اّتةاقيات الشةوية بين المغرب واألملم المجلاورن، العالقلات بلين الملرابطين والعباسليين، 
العالقللات مللع أمللراء القللاهرن، العالقللات بللين المللرابطين والةللاطميين، اسللتمرار العالقللات 

 م  الشُّهور بين المشر  والمغرب.المرابطية العباسية، محاولة توحيد مدا

ويتنللاو  المجلللد السللاد  الللذي يبتللدا بعالقللات الموحللدين مللع األنللدل  واسللتةادن 
... المليةللللة النَّاصللللر ووقعللللة  الموحللللدين مللللن مالفللللات المنللللاوئين لهللللم، معركللللة األرك

شيد العالقات المغربية األندلسية أيام المستنصر والعاد  والمأمون والسعيد والر  الِعَقاب،
المالفللللة الموحديللللة وبللللاقي ممالللللك إفريقيللللا، والعالقللللات بللللين الموحللللدين  .. وال مرتَضللللى

الكرسي الرسولي، عالقات دولة الموحدين وجمهورية بيلزن بملا صلاحبها ملن معايشلات و 
صلللقلية، ، فرنسلللاو  نوموارَبلللات وانةراجلللات، العالقلللات بلللين المملكلللة المغربيلللة وبلللين جنلللو 

بأقطلللار المغلللرب، العالقلللات بلللين  ةلعاملللة للتجلللارن األجنبيلللالبندقيلللة، أرغلللون، الممارسلللة ا
المملكلللة المغربيلللة وبلللين إنجلتلللرا، النمسلللا، اليونلللان فلللي عهلللد الموحلللدين، بلللين المالفلللة 
الموحدية والمالفلة العباسلية فلي المشلر ، مقلام سلةارن صلالت اللدين بلالمغرب فلي عهلد 

 المنصور الموحدي و اهرن اّتصا  المستمّر بين الجهتين...
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مرين ملع أقطلار المغلرب الكبيلر، وعالقلاتهم  نيويتناو  المجلد السابع عالقات ب
عالقلات المملكلة المغربيلة باألنلدل   للللللل  بالمغرب الكبير، وعالقاتهم بالمماللك اِ فريقيلة

ت بلللين المملكلللة المغربيلللة قشلللتالة وغرناطلللة، اّتصلللاّت بلللين غرناطلللة وفلللا ، العالقلللا
للللللل  الغلللارن علللى ّقللش واحللتال  سللبتة -المغربيللة البرتغاليللة رغللون، العالقللات ومملكللة أ

ملع المغرب ودو  الحوض المتوسط  جنون، البندقية، فلورنسا، بيزن، العالقات المغربية 
التواطللؤ  للللللصللقلية، إنجلتللرا، فرنسللا، ميورقللة، العالقللات بللين المغللرب والمشللر  للللللل  البابللا

المغربية البرتغالية في عهد بني وطا ،  على المغرب في عهد بني وطا ، العالقات
عالقللات البرتغللا  بالمللدن المغربيللة، العالقللات بللين المغللرب والللدو  األوربيللة فللي عهللد 
الوطاسللليين، عالقلللات بنلللي وطلللا  بلللالمغرب األوسلللط واألدنلللى وبلللاقي مماللللك إفريقيلللا، 

ت األميرن ِ نقاذ الموق ف باألنلدل  العالقات مع العثمانيين في بداية  هورهم، المحاّو
 ولجوء أمير غرناطة إلى مملكة فا .

وتنلللاو  المجللللد الثلللامن عالقلللات المغلللرب بالعثملللانيين وبلللالد المشلللر  فلللي عهلللد 
السللللعديين، وعالقللللات السللللعديين بالبرتغللللا ، والعالقللللات المغربيللللة اِ سللللبانية فللللي عهللللد 

وعالقللللات السلللعديين، والعالقللللات المغربيللللة الةرنسللللية، والعالقلللات المغربيللللة ا نجليزيللللة، 
المغلللرب ملللع الطوسللللكان، وبلللين فللللا  وفللللوران  فللللي عهلللد الدولللللة السلللعدية، عالقللللات 

د المنمةضلة فلي المملكة المغربية مع باقي مماللك إفريقيلا، العالقلات المغربيلة ملع اللبال
 عهد السعديين.

 وتناو  المجلد التاسع والعاشر الةترن األولى للدولة العلوية 

مملكة المغربية باِ مبراطوريلة العثمانيلة حيلث نقلرأ وهكذا يتناو  المجلد صالت ال
علللن التلللوتر بلللين المغلللرب وفرنسلللا وأثلللره عللللى الصلللالت بلللين الجيلللران! واسلللتنجاد تركيلللا 
بلالمغرب ضللّد احللتال  نللابليون لمصللر وينتقلل  هللذا الةصلل  إلللى عالقللات المغللرب بللبالد 

 السودان من مال  الرسائ  والتقارير...
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القللللات المغربيللللة الةرنسللللية فللللي بدايللللة الدولللللة العلويللللة ثللللم يتنللللاو  هللللذا المجلللللد الع
ي إسلماعي  ومطلاب  للللللللويتحدث عن عاتةاقية ابن حدو  لوفيةرن في عهد السللطان ملّو

...  المللللك للللويز الملللام  عشلللر للسللللطانة مناثلللة كملللا يتحلللدث علللن "األميلللرن الضلللاوية"
ي سليمان من احتال  نابليون لمصر...  وموقف مّو

د إلللى العالقللات المغربيللة ا سللبانية مبللرزًا مشللكلة الثغللور المغربيللة وينتقلل  المجللل
... واّتةاقيللات المغربيللة اِ سللبانية وحضللور  المحتلللة والسللةارات المتبادلللة بللين البلللدين

ت الّسلل ي سللليمان السللةير ابللن عثمللان فللي الملللف المغربللي اِ سللباني ومحللاّو لطان مللّو
 ...ّسترجاع سبتة

عالقات المغربية البرتغالية ابتلداًء ملن العهلد اِ سلماعيلي إللى ثم يتناو  الكتاب ال
تحريللر الملللك محمللد الثاللللث مدينللة الجديللدن وتدشللين عهلللد جديللد مللع مملكللة البرتغلللا ، 
ي  والمسللاعي الحميللدن المغربيللة بللين الجزائللر البرتغللا  والموقللف فللي عهللد السلللطان مللّو

 عبدالرحمن...

سلللةارن ابلللن حلللّدو للللدى المللللك شلللار  الثلللاني ثلللم العالقلللات المغربيلللة اِ نجليزيلللة و 
ومشاركة المغرب في المؤتمر الطبي الدَّولي بطنجة! وسةارن ستيوارت للمملكة المغربية 
ثم عالقات الملك محمد الثالث بالملك جور  الثالث والمعاهلدن المغربيلة اِ نجليزيلة فلي 

ي سللليمان، وتللأتي بعللد هللذا عالقللات المملكللة الم غربيللة مللع الللبالد عهللد السلللطان مللّو
المنمةضلللة، وحضلللور السلللةارن المغربيلللة أمسلللية سلللاهرن فلللي بلللالط عّهلللاين فلللي عهلللد 
يلللللات العاملللللة وتجديلللللد  ي إسلللللماعي  ورسلللللالة السللللللطانة مناثلللللة إللللللى الّو السللللللطان ملللللّو

ي سليمان إلى عّهايناّتةاقيات المغربية الهّو   .ندية ثم سةير السلطان مّو

بلللين المغلللرب ملللن جهلللة وبلللين بروسللليا والنمسلللا ويلللأتي بعلللد هلللذا مللللف العالقلللات 
وروسلليا، حيللث نقللرأ عللن صللدى اّصللطدام النمسللاوي العثمللاني فللي المملكللة المغربيللة 

ربيلة الحميلدن بلين وسةارن الملك محمد الثالث إلى جوزيف الثاني بةيينا، والمسلاعي المغ
  تركيا ومصومها.
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يللة والملللك محمللد الثالللث مبراطللورن كللاثرين الثانثللم الحللديث عللن العالقللات بللين ا ِ 
.. ثم يأتي فص  العالقات المغربية مع الدانمارك  والمراسالت بين العاه  وا مبراطورن

والسلللويد والنلللروي  فنعلللرف علللن بعثلللة المللللك فريلللدريك الملللام  إللللى المغلللرب وتهلللادي 
الصلقور بلين مللوك المغلرب ومللوك الللدانمارك، ثلم علن المةاوضلات المغربيلة السللويدية 

ي سليمان وانضمام النروي  إلى السويد. وتجديد اّ  تةاقية في عهد السلطان مّو

ويعللللللللال  هللللللللذا المجلللللللللد عالقللللللللات المغللللللللرب مللللللللع جنللللللللون وطوسللللللللكان والبندقيللللللللة 
ي  وسللللللردينية ومونللللللاكو وصللللللقلية ونللللللابولي ... فنقللللللرأ عللللللن مطابللللللات السلللللللطان مللللللّو

.. . إسللللماعي  لحللللاكم جنللللون وعللللن اّتةاقيللللة الجنويللللة فللللي عهللللد الملللللك محمللللد الثالللللث
وملللللللن هنلللللللا ينتقللللللل  الحلللللللديث علللللللن سلللللللةارن ابلللللللن عبلللللللدالملك فلللللللي طوسلللللللكانا، واتةاقيلللللللة 

... وينتهللللللي هللللللذا الملللللللف بالحللللللديث  المغللللللرب مللللللع البندقيللللللة، ومللللللع صللللللقلية ونللللللابولي
علللللن حاضلللللرن الةاتيكلللللان واسلللللتمرار المللللللوك العللللللويين فلللللي مسلللللاعدن مبعلللللوثي الكرسلللللي 

 الرسولي. 

ّيللات المتحللدن األمريكيللة ويتحللدث هللذا الةصلل  أيضللًا عللن عالقللات المغللرب بالو 
فيهلتمُّ بالمراسللالت بلين الكللونكري  واللبالط المغربللي كملا  يسللتعرض اّتةاقيلة المغربيللة 
هداء اللرئي  األمريكلي نسلمة ملن الدسلتور األمريكلي للعاهل  المغربلي، ثلم  األمريكية وا 

ي سللليمان ... ورسللالة السلللطان  العالقللات المغربيللة األمريكيللة فللي عهللد السلللطان مللّو
ي عبدالرحمن إلى السلك القنصلي.   مّو

ويمتم المجلد بالحديث عن صلة المغرب بدوْبروفنيك ومالطة واليونان، وهنا نقرأ 
عن وفرن المراسالت حو  هذه المواضيع وعن مذّكرات السةير ابلن عثملان فلي مالطلة، 

ي سللليمان بشللأن التوصللية ميللرًا بللالجزر اليونا نيللة ومطللاب البللاب العللالي للسلللطان مللّو
 التي انةصلت عن البندقية..

بالحلللللديث علللللن عالقلللللات المغلللللرب ملللللع غيلللللره  ا... فيبتلللللد أملللللا المجللللللد العاشلللللر
... وهنللللا يسللللتعرض  مللللن الللللدو  فللللي أعقللللاب انتللللزاع فرنسللللا للجزائللللر مللللن يللللد األتللللراك
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أوًّ موقللللف فرنسللللا مللللن عللللون المغللللرب للجزائللللر وتللللدهور العالقللللات بينهمللللا ممللللا أدى 
سلللللبان عللللللى تطلللللوان ا  ذه األحلللللداث عللللللى تطلللللاو هلللللأثلللللر إللللللى موقعلللللة إيسللللللي، ثلللللم 

... وبسللللللط  ... والمللللللؤامرات ضللللللّد المغللللللرب والتجللللللاوزات الةرنسللللللية للحللللللدود المغربيللللللة
 الحماية الةرنسية على المغرب! 

ثم يتناو  الملف الثاني العالقات مع إسبانيا والبرتغا  بعد احتال  فرنسا للجزائر 
 ةرية.وأثر هذا على احتال  إسبانيا للجزر الجع

سلللبانيا،  الحلللروب بوالمسلللاعي الدبلوماسلللية لتجنللل ... ثلللم التنسلللي  بلللين فرنسلللا وا 
...  واحتال  هذه األميرن لشما  المغرب! وبعد العالقات الوّدية بين المغلرب والبرتغلا 

وينتق  المجلد إلى الحديث عن عالقات المغرب ب نجلترا فنقف عللى اّتةاقيلة المغربيلة 
وتصلللةية شلللركة ملللاكينزي فلللي جنلللوب المغلللرب، إللللى  3959 =3721اِ نجليزيلللة علللام 

اّتةللا  البريطللاني الةرنسللي حللو  بسللط الحمايلللة! ثللم ينتقلل  الملللف إلللى العالقللات ملللع 
وزيللللللارن  3964= 3142ألمانيللللللا فنقللللللرأ عللللللن اّتةاقيللللللة التجاريللللللة بللللللين البلللللللديين لعللللللام 

 الحماية..!ا مبراطور كيوم الثاني للمغرب واّتةا  األلماني الةرنسي حو  بسط 

يطاليلللا فنقلللف عللللى مراسلللالت  ويلللأتي بعلللد هلللذا الةصللل  العالقلللات بلللين المغلللرب وا 
للارود  العاهلل  اِ يطللالي مللع العاهلل  المغربللي والسللةارن المغربيللة ِ يطاليللا، وقنصلللية الصَّ

... وينتقل  الةصل  إللى عالقلات المغلرب بحاضلرن  بطنجة، واّتةاقية المغربية الصقلية
، ثم يمتم 3992= 3141رن المغربية لدى البابا ليون الثالث عشر الةاتيكان ... والسةا

 بعالقات المغرب باليونان...

ويأتي فص  العالقلات بلين المغلرب وبلجيكلا وهولنلدا والنمسلا واللدانمارك والسلويد 
 3997= 3729قيللللة المغربيلللة البلجيكيللللة عللللام والنلللروي ، ونقللللف عللللى نصللللوص اّتةا

... ثم اّتةاقية المغربيلة الهولنديلة ... وتصلّلب الموقلف  وتباد  السةارات بين الدولتين
نماركيللة االنمسللاوي بعللد انتللزاع فرنسللا للجزائللر مللن يللد األتللراك ثللم اّتةاقيللة المغربيللة الد

 والسويدية...
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بروسلليا القيصللرية فيثيللر محاولللة  ثللم يللأتي فصلل  الحللديث عللن عالقللات المغللرب
دث عللن زيللارن األميللر فيازيمسللكي قحللام المغللرب فللي الحلللف الروسللي األمريكللي ويتحللإ

للمغلللرب وتبلللاد  السلللةارات بلللين اللللرو  والمغلللرب قبيللل  بسلللط الحمايلللة الةرنسلللية عللللى 
 المغرب...

وينتقللل  هلللذا الةصللل  إللللى الحلللديث علللن العالقلللات المغربيلللة األمريكيلللة فيتعلللرض 
وموقلللللف المغلللللرب ملللللن الحركلللللة  3919 =3757لالتةاقيلللللة األمريكيلللللة المغربيلللللة علللللام 

أمريكا، ثم محاولة حلف مغربي أمريكي لحماية استقال  المغرب ويمتم  اّنةصالية في
 الةص  بعالقات المغرب مع دو  أمريكا الوسطى والجنوبية. 

وهنلللا يلللأتي الةصللل  اللللذي يمصلللص للحلللديث علللن اّتةاقيلللات المغربيلللة المتعلللددن 
 =3759األطراف من التي أشير لهلا فلي الةصلو  السلابقة  اتةاقيلة المجلل  الصلحي  

، 3999= 3762، واتةاقيلللللللة مدريلللللللد 3995 =3797واتةاقيلللللللة منلللللللار أشلللللللقار  3914
 . 3649= 3171واتةاقية الجزيرن المضراء 

 بعالقلللات المغلللرب بالعثملللانيين وا يلللاّت ويملللتم هلللذا القسلللم ملللن المجللللد العاشلللر
 ... وب مارن حيدر أباد، والسودان وبقية البالد اِ فريقية... التابعة لهم

ني من هذا المجلد يتحدث الةص  األّو  عن ال روف اّسلتثنائية وفي القسم الثا
التي عاشها المغلرب بلين فلرض الحمايلة واسلترجاع اّسلتقال ، وهنلا يسلتعرض ملحملة 
األربللع واألربعللين سللنة التللي انتهللت بنةللي الملللك محمللد المللام ، ثللم عودتلله إلللى عرشلله 

  ...معه بشرى انتهاء عهد الحماية واستعادن اّستقال حامالً 

وهنا يتناو  الةص  الحديث عن "المغرب المستق  في األسرن الدولية" وهو يبتدا 
باسلللتئناف العالقلللات عللللى أسلللا  جديلللد بلللين المغلللرب ودو  أوروبلللا الغربيلللة بملللا فيهلللا 

نجلترا وبلجيكا إلى !مر الالئحة الطويلة  رتبت حسب تاريخ تقديم التي إسبانيا وفرنسا وا 
... ثم يأتي الحديث عن الصالت ملع اللدو  الشلرقية   مغربيأورا  اّعتماد للعاه  ال

 يوغسالفيا واّتحاد السوفييتي إلخ... 
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وبعللللد أن يللللأتي الحللللديث عللللن عالقتنللللا مللللع الةاتيكللللان نجللللد الحللللديث عللللن عالقللللة 
المغرب المستق  بالجامعة العربية ومع الدو  العربية، وهنا نجد الملك محمدًا الملام  

ة للمغللرب، كمللا نجللد الملللك الحسللن الثللاني فللي القمللة العربيللة يتحللدث عللن الهويللة العربيلل
 األولى بالقاهرن واحتضان المغرب لمؤتمرات القمة العربية...

وينتق  الةص  إلى الحديث عن عالقات المغرب اِ فريقي ببلاقي اللدو  اِ فريقيلة 
علللللى ن فريقيللللة، عللللالو يضللللاء وانتهللللاء بمنّ مللللة الوحللللدن ا ِ انطالقللللًا مللللن ميثللللا  الللللدار الب

 العالقات الثنائية مع الدو  اِ فريقية...

يلللللات المتحلللللدن األمريكيلللللة  ثلللللم ينتقللللل  إللللللى الحلللللديث علللللن عالقلللللات المغلللللرب بالّو
وبلللللللدو  أمريكلللللللا الوسلللللللطى والجنوبيلللللللة والشلللللللمالية، وعالقلللللللات المغلللللللرب بلللللللدو  !سللللللليا  

 –كورسللللللللليكا  –الصلللللللللين  –الهنلللللللللد  –بلللللللللانغالديش  –باكسلللللللللتان  –إيلللللللللران  –تركيلللللللللا 
... ويملللللللتم هلللللللذا المللللللللف بعالقلللللللات المغلللللللرب ملللللللع  الةلبلللللللين –اليزيلللللللا م –أندونيسللللللليا 

أسللللللللتراليا. ويللللللللأتي بعللللللللد هللللللللذا الةصلللللللل  األميللللللللر الللللللللذي يتنللللللللاو  عالقللللللللات المغللللللللرب 
بالمن مللللللات الدوليللللللة وهنللللللا نقللللللرأ عللللللن مطللللللاب الملللللللك محمللللللد المللللللام  فللللللي األمللللللم 
المتحلللللللدن وعلللللللن تحمللللللل  المللللللللك الحسلللللللن الثلللللللاني ألداء رسلللللللالة واللللللللده فلللللللي المنلللللللت م 

 الدولي. 

يتحللللدث هللللذا الةصلللل  عللللن المغللللرب ودو  اّنحيللللاز وتلبيللللة الللللدو  اِ سللللالمية  و 
جميعها ألّو  مؤتمر إسالمي ينعقد بالرباط بدعون من الملك الحسلن الثلاني ثلم يتحلدث 
عللللن عالقللللة المغللللرب بالسللللو  األوربيللللة المشللللتركة، واّتةاقيللللات الدوليللللة بللللين األملللل  

 واليوم... 

*    *   * 

يمانلللاً  فقلللد اهلللتم الكتلللاب  –لصلللورن والرسلللم عللللى موضلللوع كهلللذا بجلللدوى ا هلللذا وا 
التي وقةت عليهلا، وذللك ملن أجل   بامتيار ما يناهز األلف رسم من بين مئات الرسوم

 ع  القارا في الجّو الذي رجوته له...جَ 
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وهكذا فقد زودت الكتاب بثرون هائلة من اللوحلات والرسلوم التلي تتصل  بممتللف 
 الدو  المتعاقبة..

ئ  ومسلللتندات تملللل  عالقلللات المغللللرب بالعلللالم العربللللي واِ سللللالمي، فهنلللاك وثللللا
نجلتللللرا وألمانيللللا واليونللللان والهنللللد  يللللات العثمانيللللة وا  وروسلللليا وبلجيكللللا، ودوبروفنيللللك والّو

يطاليا والةاتيكان سبانيا والبرتغا  وا  يات المتحدن األمريكية والنمسا و!سيا وا  ... هذا  والّو
 بالحدود المغربية..باِ ضافة إلى الوثائ  الماصة 

وقللد زودت الكتللاب بمللرائط أصلليلة لللم يسللب  نشللرها واعتمللدت فللي تللدقيقها علللى 
عمصلللحة المريطللةن حيللث جعلللت لكلل  فتللرن مللن فتللرات التللاريخ مريطللة تمثلل  المسللاحة 
والمواقع التي كانت تعرفها الةترن، ابتداًء مما قب  الةتح اِ سالمي إللى العهلد اِ دريسلي 

والموحللدين والمللرينيين والسللعديين والعلللويين، وذلللك ألضللع القللارا فللي  وأيللام المللرابطين
 الصورن الحقيقية للعهد الذي أتناو  الحديث حوله...

ولقللد جعلللت لكللّ  مجلللد شللارن علللى الغللالف يتمّيللز بهللا ... كانللت هللذه الشللارات 
ا تلمص حدثًا من األحلداث الهاملة التلي ملر بهلا القلارا أثنلاء قراءتله للذلك المجللد، كمل

امتلللرت لكللل  مجّللللد وثيقلللة مطويلللة هاملللة مملللا اعتبلللر عنلللدي محطلللًة تسلللتح  الوقلللوف 
 واّستيقاف!!

*   *    * 

وملللع هلللذا كّلللله فقلللد شلللعرت بضلللرورن الحاجلللة إللللى إعلللداد أجلللزاء إضلللافية أملللرى 
... وأذكلللر فيهلللا  أ ضلللّمنها عمالحللل ن تسلللتوعب نصلللوص بعلللض اّتةاقيلللات والمطابلللات

فلللي غضلللون الكتلللاب كمعجلللم السلللةراء وسلللجّ  بعلللض الموضلللوعات التلللي أشلللرت إليهلللا 
 األمثا ...

يضللاف إلللى هللذا أننللي أشللةع كلل  هللذه المجلللدات بللأجزاء تحتللوي علللى عفهللار ن 
للمجلدات العشر تكون تلك الةهار  بمثابة المةتات لك  ما يوجد بين دفتي الكتاب ... 
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... واألعلالم  فهناك فهر  األعالم البشرية عبمن فيهم الدبلوماسيون المغاربلة وغيلرهمن
الجغرافية واألملم والشلعوب والقبائل  والجماعلات، وهنلاك فهلر  للمصلطلحات، وفهلر  
للتوقيعللات واألمتللام، واأليللام والمواقللع واألحللداث وفهللر  ال هللائر والوثللائ  واّتةاقيللات 

فهللر  المطللب والرسللائ  والةتللاوى مرتبللة كللذلك و مرتبللًة حسللب الللزمن الللذي تمللت فيلله، 
الكتللللللب والممطوطللللللات والللللللرحالت، والمصللللللادر األجنبيللللللة، حسللللللب زمنهللللللا، وفهللللللر  

حاضللللرات والمقللللاّت والبحللللوث والنللللدوات، والمجللللالت والجرائللللد، واألمثللللا  والحكللللم موال
فهر  القوافي، وفهر  ا يات القر!نية، واألحاديث النبوية، وفهلار  و واألقوا  السائرن، 

 الصور والرسوم والرسائ  ... ثم التصويبات...

قلدمت  خ أن أسهم في التعريف بلبالدي التليي من كتابة هذا التَّاريلقد كان قصد
   ورفاهها... نسانية ورمائهالتاريخ عطاًء أسهم في ازدهار ا ِ للمجموعة الدولية عبر ا

 

 

 
 


