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العالقات المغربية العثمانية جيد عممي منظم يسعى من خاللو الباحث لفيم مالبساتيا في سياقيا

التاريخي ،وكذا خيوط ىذه العالقات باألحداث السياسية عمى الساحة الدولية وقتيا ،ناىيك عن أبعاد ىذه
العالقة في جوانب مختمفة سياسية ودبموماسية ،ثقافية واجتماعية واقتصادية ،رسمية كانت أم شعبية،

وامتداد ىذه العالقة لتشمل اإلياالت العثمانية في بالد المشرق وبالد المغرب العربيين ،مع محاولة إماطة

المثام عن الغموض الذي كان يكتنف ىذه العالقة في الكثير من األحيان.

الدولة العثمانية منذ ىيمنتيا عمى جزء من شمال إفريقيا في القرن 16م ،ظمت تشكل بالنسبة لممغرب
ف

األقصى ،الكابوس المزعج والخطر الدائم ،الذي طالما ىدد وحدتو واستقرار

ه بالنظر إلى إستراتيجيتيا

الرامية إلى توحيد دول المغرب اإلسالمي تحت راية الخالفة العثمانية في إسطنبول .وبالنظر كذلك لرغبة
المغرب األقصى في التوسع والييمنة عمى األقاليم المتاخمة لحدوده السيما المغرب األوسط واألدنى.
والواقع أن األحداث التي تخممت العالقات بين الجانبين منذ ظيور العثمانيين في شمال إفريقيا إلى

منتصف القرن  18م  ،تبين مدى التوتر الذي كان قائما بين الدولتين ،واضطر المغرب األقصى في

مناسبات عدة ،إلى االستنجاد بدول أوربية لمتخمص من المضايقات العثمانية ،مع أن األخيرة لم تتأخر

عن تقديم المساعدات لسالطين المغرب ،وقت الحاجة ،ولعل خير شاىد عمى جيود العثمانيين في وصول

السعديين لتولي سدة الحكم في المغرب ،معركة وادي المخازن سنة

البرتغالي الصميبي ليذا اإلقميم.

1578م والقضاء عمى التيديد

لقد حفمت كتب الرحالة واإلخباريين في العصر الحديث وكذا كتب المؤرخين من مختمف المناىل

والمشارب ،باألحداث السياسية بين المغرب والدولة العثمانية ،والعداء المستمر ،السيما وأن المغرب

األقصى كان مجاو ار لمعثمانيين ،كون الجزائر كانت إيالة عثمانية.

كان الخميفة العثماني نزوال عند طمب سالطين المغرب يموم أتراك الجزائر عن تصرف قاموا بو تجاه

المغرب األقصى أو حمفاؤه من الدول األوربية التي كانت تربطيا عالقات صداقة مع المغرب .كما كان

سالطين المغرب يتدخمون في األقاليم الجزائرية ،تارة بدعوى صد الحمالت التركية ،أو القضاء عمى قطاع

الطرق من القبائل المقيمة في الحدود أو مالحقة المتمردين عن سمطة المخزن ،وتارة أخرى بدعوى نصرة

المستصرخين والمستنجدين بيم ضد الحكم التركي.

إن كتابات المؤرخين تكاد تخمو من الحديث عن العالقات االقتصادية والثقافية بين العثمانيين

والمغاربة ،رغم كون األقاليم الصحراوية لممغرب والجزائر وحتى تونس وطرابمس ،كانت معب ار لمقوافل
التجارية نحو المشرق ،وكذا رحالت الحج ،التي غالبا ما كانت تعج بالعمماء واألدباء ،الذين دون شك،

كتبوا عن رحالتيم ،في حميم وترحاليم.

إن عالقة المغرب األقصى مع اإلياالت العثمانية في المشرق والمغرب خالل مراحل العداء أو

التقارب مع الدولة العثمانية كانت متشعبة ،منيا ماكان في اإلطار الرسمي والدبموماسي ،كالعالقات التي
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كانت تربط أمراء وشرفاء مصر واليمن والحجاز بسالطين المغرب العمويين أو األواخر باألسرة القرمانمية
في طرابمس أو البايات الحسينيين في تونس .كذلك عمى المستوى الشعبي ،لم تتوقف حركة األفراد

والقوافل بين أقاليم الدولة العثمانية مشرقا ومغربا بغرض التجارة أو طمب لمعمم ،أو آداء لفريضة الحج،

حتى أضحى المغاربة أكثر الجاليات المسممة تواجدا بالمشرق.

جاءت معالجتنا ليذا الموضوع ضمن مذكرة الماجستير الموسومة بـ"اإلصالحات في المغرب األقصى

في عيد السمطان محمد بن عبد اهلل بين ( 1171ىـ1205-ىـ1757/م1790-م)" ،وكان تناولنا الموضوع
في مبحث ،لم يحض بالقدر الكافي من الدراسة والتحميل ،ركزنا فيو عمى العالقات السياسية بين المغرب
والدولة العثمانية بوجو عام ،فرأينا من المناسب دراستو دراسة أوسع وأشمل من خالل أطروحة دكتوراه،

نعالج من خالليا عالقات المغرب والدولة العثمانية ،مع الباب العالي و مع اإلياالت في المشرق

والمغرب ،الرسمية منيا وغير الرسمية.
 اإلشكالية:

من البدييي أن أي بحث أو دراسة أكاديمية تبنى عمى تصور عام لمموضوع المراد دراستو ،كما
تنطمق من مجموعة إشكاليات تتجمى اإلجابة عمييا بحسب تطور المعطيات والمستجدات وكذا نوع

الجدي يدفع صاحبو لعدم التوقف عن طرح المزيد
الوثائق المستعممة في البحث وأىميتيا .ولعل البحث ّ
من األسئمة في ثنايا البحث ،وىو ما حرصنا عمى القيام بو سعيا منا في االنتقال بالبحث من الدراسات

التاريخية السردية والوصفية المممة أحيانا ،إلى دراسة حيوية سردية ووصفية ممزوجة بالتعميق تارة والتحميل

والمقارنة بين آراء المؤرخين تارة أخرى .وعميو ،فمن بين اإلشكاليات المطروحة لمبحث:

ما ىي أبرز مظاىر العالقات المغربية العثمانية في الفترة الممتدة من القرن 18م إلى القرن 19م ؟

لماذا لم تخضع الدولة العثمانية المغرب لسمطتيا الفعمية كما فعمت مع إياالت شمال إفريقيا ،واكتفت

بالتدخل غير المباشر في سياسة المخزن ،في وقت كان ليا من اإلمكانيات والقدرة ،ما جعميا تتغمب عمى

أقوى الجيوش األوربية في حوض المتوسط؟

ىل حقيقة عمل األتراك العثمانيون عمى تطويق حكام المغرب بخطة الحدود ،حتى يمنعونيم من

التوسع خارج حدود المغرب؟

بالرغم من قدرة العثمانيين والمغاربة عمى تجاوز خالفاتيم السياسية السيما في مرحمة التقارب مع

منتصف القرن 12ىـ18/م ،لماذا لم يتحد الطرفان في مواجيات العثمانيين الحقيقية ضد روسيا والنمسا

وضد دول أوربية أخرى كانت تمثل التيديد الصميبي لدول شمال إفريقيا؟ ولماذا كان المغرب في كل مرة
يكتفي بالتمويح بقطع العالقات الدبموماسية مع الدول األوربية المعادية لمدولة العثمانية ،في حين كان

بإمكانو المشاركة في معارك حاسمة إلى جانب العثمانيين ضد نابميون بونابرت مثال في حممتو عمى

مصر؟ وكذا في معركة نافرين سنة 1827م؟ إذا عممنا أن قوة المغرب البحرية عمى حسب ما تناقمتو
المصادر المغربية واألجنبية كانت أحسن حاال مما كانت عميو القوى البحرية لإلياالت العثمانية مجتمعة،
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كما أن المغرب في كل مرة كان يقول أن روابط األخوة اإلسالمية بين العثمانيين والمغاربة أقوى من أن
تعكرىا خالفات سياسية طائشة كان يثيرىا أتراك الجزائر ضد المغرب.
وفي مواقف أخرى عاشيا المغرب في نياية القرن

18م وبداية القرن 19م ،تبين أن المغرب كان

بإمكانو استرجاع أراضيو المحتمة في كل من سبتة ومميمية بعد أن سيطر "نابميون بونابرت" عمى إسبانيا

وعين أخاه عمى عرشيا ،وطمب من سمطان المغرب ،المولى سميمان تموين جيوشو في جبل طارق ومنع

ذلك عن القوات البريطانية ،وكذا االعتراف بو كحاكم إلسبانيا مقابل استرجاع المغرب لمجزيرتين ،لماذا

قابل سمطان المغرب ىذا العرض بالرفض ،خاصة وأن العالقات المغربية ،الفرنسية كانت جيدة في ىذه

الفترة ،وفضل المغرب االستعانة بإنجمت ار أمال في استرجاع الجزيرتين؟ ىل ىذا الرفض مرده الحممة
الفرنسية عمى مصر والتعاطف اإلسالمي مع الدولة العثمانية ؟ لماذا عندما تعمق األمر بالخالفات

الجزائرية المغربية عمى حدود البمدين ،سعى المغرب لالتفاق مع دول أوربية لكسر شوكة الجزائر؟ ألم يكن

من األجدر لمجزائر والمغرب تسوية الخالفات بطرق سممية ،وتوحيد جيودىما لمواجو المد الصميبي
األوربي في حوض المتوسط ،خاصة وأن العالقات بين البمدين شيدت بعض مواقف التضامن فيما

بينيما؟ أم أنيا لم تكن تمثل غير مصمحة ظرفية طارئة ،انتيت بمجرد قضائيا؟ ىل عقد أواصر الصداقة

بين المغرب وفرنسا كان سبيال لحل المشكالت الدولية ،عمى ما ذىب إليو بعض المؤرخين؟ واذا كان
األمر كذلك ،لماذا لم تحل مشكمة جزيرتي سبتة ومميمية المغربيتين بطرق سممية ،وفضل المغرب

االستعانة بانجمت ار السترجاعيما؟ ثم كيف تمت معالجة الخالف بين الجزائر والمغرب وما يرتبط بو من

خيوط الموقف العثماني تجاه المغرب عموما عمى ضوء العالقات المغربية الفرنسية؟

وفي موضوع ذي صمة ،إلى أي مدى أثرت الدعوة الوىابية في سياسة المغرب الداخمية والخارجية

في عالقات المغرب مع الدولة العثمانية ،إذا عممنا أن حكام المغرب كانت ليم مراسالت مع الوىابيين

الذين تعرضت مدينتيم لتيديد جيش مصر العثماني؟

إذا كان الصراع سياسيا في الغالب بين المغرب والجزائر في ىذه الفترة ،ىل أثر ذلك عمى النشاط

االقتصادي بين البمدين السيما وأن األقاليم الجنوبية لمجزائر وكذا المغرب كانت مرك از لتجارة الجنوب

ومعب ار لمقوافل التجارية نحو السودان الغربي ،وكذلك بالنسبة لقوافل الحج نحو المشرق ،خاصة وأنيا كانت

بعيدة عن الرقابة المخزنية والرقابة التركية في غالب األوقات؟ إلى أي مدى أثرت األزمات الداخمية في

المغرب والجزائر عمى الحركة التجارية؟ ىل أثرت الخالفات السياسية بين النظامين الحاكمين في كل من
الجزائر والمغرب عمى العالقات الشعبية غير الرسمية بين البمدين في جانبيا الثقافي واالجتماعي؟
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 دكافع اختيار المكضكع:
لعل من الدوافع التي حفزتنا إلى اختيار الموضوع ،البحث في مواضيع أصيمة لم يتناوليا طمبة

الدكتوراه في بحوثيم األكاديمية في الجزائر عمى األقل.

كما لم يحض الموضوع بالدراسة الكافية في الماجستير كما أسمفنا ،ومنو جاءت الرغبة في مواصمة

البحث فيو بتوسع.

لعل معرفتنا المتواضعة بجوانب الموضوع وتوفر بعض المادة العممية من مصادر ومراجع ،كان حاف از

لدينا لمواصمة البحث.

تختمف محاولة دراستي لعالقات المغرب مع الدولة العثمانية واياالتيا ،عن الدراسات التي قام بيا

الباحثون المغاربة الذين ركزوا جل اىتماماتيم عمى العالقات السياسية ،وان وجدت دراسات في جوانب
غير سياسية ،فيي قميمة ومتفرقة .األمر الذي دفعنا إلى دراسة تتناول العالقات السياسية واالقتصادية

واالجتماعية مجتمعة.

ولعل طبيعة الموضوع ىي من فرض عمينا االعتماد في دراستنا عمى أسموب المقارن

ة بين آراء

المؤرخين ،مغاربة ،وجزائريين وأجانب ،محاولة إلضفاء الحيوية عمى الموضوع ،باإلضافة إلى توظيف
العديد من األسئمة ،وانتياج األسموب نقدي تارة ،والتعميق عمى بعض األحداث تارة أخرى.

أيضا ال يخمو الموضوع من السرد والوصف بحكم طبيعة المادة العممية ،ونظ ار العتمادنا في ىذه

الدراسة عمى المصادر المغربية بالدرجة األولى ،التي تعرضت ألحداث العالقات بين المغرب والدولة
العثمانية واياالتيا ،في شكل روايات وقصص ،مما أثر بصورة أو بأخرى في أسموب وطريقة تناولنا

لمبحث.

ضمناىا العناصر اآلتية:
ولمعالجة الموضوع وضعنا لو خطة،
ّ
المدخؿ :يتناول التدخل العثماني في الحوض الغربي لممتوسط وكذا العالقات المغربية العثمانية في
العيد الوطاسي والسعدي والعيد العموي األول أي ما بين القرن 10ىـ16 /م

12ىـ18/م.

والنصف األول من القرن

الفصؿ األكؿ  :عالجنا فيو مرحمة التقارب العثماني المغربي بداية من النصف الثاني من القرن

12ىـ 18/م ،كما تطرقنا إلى التعاون الثنائي بين البمدين في المجال العسكري وموقف البمدين من
األوضاع الدولية.

وتطرقنا في المبحث الثاني إلى الجوانب الثقافية في العالقات بين الدولة العثمانية والمغرب األقصى

من خالل تبادل الخبرات العممية والثقافية والرحالت المغربية إلى المشرق واسطنبول.
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الفصؿ الثاني  :يبحث في جزئو األول ،العالقات بين المغرب األقصى والحجاز بشقييا السياسي
والثقافي ،عمى امتداد القرن ( 12ىـ18 /م) والنصف األول من القرن ( 13ىـ19/م) .وما تخمل ذلك من
أحداث تتعمق بالعالقات الوىابية المغربية في ىذه الفترة.

وخصصنا الجزء الثاني من ىذا الفصل لمحديث عن عالقة المغرب يإيالة مصر من الناحية

السياسية والدبموماسية والثقافية والعممية.

وألن العالقات المغربية مع إيالتي ليبيا وتونس ،تعتبر نموذجا لمعالقات الثنائية الجيدة عمى مختمف

المستويات واألصعدة ،جاء الفصل الثالث ليتناول ىذه العالقات من زاويتين مختمفتين ،رسمية (سياسية
ودبموماسية) ،وغير رسمية (شعبية)  ،أي العالقات القائمة بين الجالية المغربية المقيمة في كل من ليبيا

وتونس ،والعابرة ألراضي ىذين البمدين في اتجاه بالد المشرق ألغراض مختمفة ،ثقافية وعممية.

الفصؿ الرابع  :يتطرق لعالقات المغرب األقصى بإيالة الجزائر العثمانية ،من زوايا مختمفة ،سياسية،
12ىـ18 /م) وكذا النصف األول من القرن

اقتصادية ،واجتماعية ،ثقافية ،عمى امتداد القرن (

(13ىـ19/م).

فأما العالقات السياسية عنوان المبحث األول ،فيي الوجو الرسمي البارز مقارنة بأوجو العالقات

األخرى غير الرسمية بين الجزائر والمغرب.

وأما العالقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما عنواني المبحث الثاني والثالث عمى التوالي،

فبالرغم من الطابع الشعبي ليذه العالقات إال أنيا كانت حية وكانت تمثل قنوات لمتواصل بين شعبين

شقيقين ،الجزائري والمغربي.

وفي األخير خاتمة ضمنيا جممة من النتائج واالستنتاجات من ذلك:

 يعود الفضل لمعثمانيين في بقاء العالم اإلسالمي موحدا طيمة الفترة الحديثة والسيما أقاليم شمالإفريقيا ،كما يعود الفضل ليم كذلك في أن حافظت ىذه األقاليم عمى إسالميا وعروبتيا ،ولوال ذلك

لصارت إلى ما صارت إليو األندلس حين ضاعت من أيدي المسممين بعد أن عمروىا طويال ،ثم إن
الصميبيين بعد اغتصابيم لألندلس لم يتوانوا ولو لمحظة في التوسع نحو شمال إفريقيا عامة وبالد المغرب

العربي خاصة ،باعتبارىا القاعدة التي انطمق منيا اإلسالم إلى أوربا الغربية ،وىي التي كانت تمده

بالرجال ووسائل الصمود غداة احتالل األندلس ،ثم احتالل سواحل بالد المغرب من تونس إلى الجزائر
والمغرب األقصى ومكوث ىؤالء الصميبيين وعمى رأسيم إسبانيا لسنوات طويمة في وىران

لخير دليل عمى الرغبة الصميبية في التوسع عمى حساب اإلسالم في بالد المغرب العربي.

وسبتة ومميمة

 رغبة العثمانيين في التوسع في حوض المتوسط والسيطرة عميو باعتباره مرك از لمنشاط التجاري البحريالعالمي في الفترة الحديثة ،ناىيك عن ضمو لمنافذ بحرية ميمة كجبل طارق ،مما كان سيسيل عمييم

التنقل بكل حرية عبر ىذا المضيق بين الحوض الغربي للمتوسط والمحيط األطمسي.
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 اختمت العالقات بين الدولة العثمانية والمغرب ،عمى إثر ضعف الدولة العثمانية وتزعزع قوتيا وبدايةتفكك وحدتيا ،منذ نياية عيد السعديين الذين فقدوا الكثير من قوتيم وبريقيم بعد وفاة أحمد المنصور،

وسمح ىذا الضعف لمعمويين بالبروز كقوة جديدة معادية لألتراك  ،فقد أبدوا العداء الشديد لمدولة العثمانية

وايالتيا الجزائر ،بل إنيم سعوا جاىدين لمتوسع عمى حساب أقاليميا شرقا وجنوبا ،في محاولة إلقامة

مممكة كبيرة تمتد عمى كامل بالد المغرب العربي ،وحجتيم في ذلك أصميم العربي ونسبيم الشريف الذي
يخول ليم حق الخالفة اإلسالمية بدال من حكام الدولة العثمانية األتراك ،األعاجم.
و لعل الخطة التالية تفصل أكثر مضمون البحث
اؿمقدمة.

اؿمدخػػؿ:

 - Іالعالقات المغربية العثمانية مف القرف 16ـ إلى منتصؼ القرف 18ـ
 -1التوسع العثماني في شمال إفريقيا في القرن10ىـ16/م
 -2العالقات االسعدية العثمانية

 -3العالقات العموية العثمانية إلى منتصف القرن12ىـ18/م

الفصؿ األكؿ :التقارب العثماني المغربي

 - Іعمى الصعيد السياسي كالدبمكماسي:

 -1المراسالت كالسفارات بيف الباب العالي كالمغرب
 – 1.1المراسالت:
 -تنازع السيادة عمى العالم اإلسالمي من خالل المراسالت

 - 2.1السفارات:

 سفراء مغاربة في إسطنبول -سفراء أتراك في الم ـ ـ ـ ـ ــغرب

 - 2أثر األحداث اإلقميمية كالدكلية في العالقات بيف البمديف
 -1.2موقف المغرب من صراع الدولة العثمانية مع روسيا والنمسا

 - ІІعمى صعيد التعاكف الثنائي في المجاؿ العسكرم كالثقافي:
 - 1التعاكف العسكرم:

-1.1الخبرات والمساعدات العسكرية

 -2التعاكف الثقافي (البعثات العممية كالتبادؿ الثقافي كالمعرفي):
 -1.2االمتداد الثقافي

 -2.2نم اذج من الرحالت المغربية إلى إسطنبول في القرن 12ىـ18/م:
 رحمة ابن عثمان المكناسي9

ي ـ ـاني
 -رحمة أبي القاسم الز ـ ـ ـ

الفصؿ الثاني :عالقات المغرب مع إياالت المشرؽ
 – Іعالقات المغرب مع الحجاز:

 -1صالت حكاـ المغرب العمكييف بحكاـ الحجاز:
 -1.1مع أمراء الحجاز أشراف مكة والمدينة

 -2الكىابية في المغرب بيف االعتقاد كالتطبيؽ:
 -1.2السياسة الدينية لمسمطان محمد بن عبد اهلل

 -3الكىابية بصكرة عمنية في المغرب:

 -1.3رسالة ابن سعود إلى المولى سميمان
 - 2.3موقف المولى سميمان من الدعوة الوىابية:
 -الوفادة المغربية إلى ابن سعود

 -إجراءات عممية بعد الوفادة

 - ІІعالؽات المغرب مع إيالة مصر:

 -1العالقات السياسية كالدبمكماسية:
 -1.1المراسالت والسفارات

 -2مكقؼ المغرب مف الحممة الفرنسية عمى مصر:
 -1.2الموقف الرسمي المغربي
 -2.2موقف المغاربة في مصر والمغرب من الحممة

 -3التكاصؿ الثقافي كالعممي بيف القركييف كاألزىر:

 - 1.3األزىر في خطة السمطان محمد بن عبد اهلل اإلصالحية
 - 2.3نماذج لعمماء مغاربة في األزىر

الفصؿ الثالث :عالقات المغرب مع إياؿتي ليبيا كتكنس
 - Іعالقات المغرب مع إيالة ليبيا:

 -1العالقات السياسية كالدبمكماسية:
 -1.1رحمة السمطان محمد بن عبد اهلل إلى ليبيا
 -2.1مصاىرة مموك المغرب ألمراء طرابمس

 -3.1موقف المغرب من الصراع الميبي األمريكي

 - 2ليبيا مف خالؿ رحالت المغاربة:
 -1.2رحمة ابن الطيب الشرقي

 -2.2رحالت شيوخ الزاوية الناصرية
10

 -3لمحة عف العالقات التجارية بيف اؿبمديف:
 - 1.3المساعدات المغربية لميبيا
 -2.3من المظاىر التجارية بين البمدين في قوافل الحج

 - ІІعالقات المغرب مع إيالة تكنس:

 -1العالقات السياسية كالدبمكماسية:
 -1.1لمحة تاريخية
 -2.1أمراء مغاربة في تونس

 -3.1التضامن والتعاون السياسي بين المغرب وتونس

 -2نماذج لسفارات كبعثات عسكرية مف تكنس في المغرب:
 -1.2سفارة الشيخ الرياحي
 -2.2البعثة العسكرية التونسية

 -3تكنس مف خالؿ رحالت المغاربة:
 -1.3رحمة أبو القاسم الزياني

 -2.3الرحمة الناصرية لمحمد بن عبد السالم الناصري (1239ىـ1823/م).
 -3.3نماذج لعمماء مغاربة في تونس

الفصؿ الرابع :العالقات المغربية الجزائرية
 - Іالعالقات السياسية:

 -1مشكمة الحدكد بيف البمديف:
 -1.1عيد السمطان محمد بن عبد اهلل
 -2.1عيد السمطان سميمان

 – 3.1عيد السمطان عبد الرحمان بن ىشام

 -2قضية األسرل:

 -1.2سفارة أحمد الغزال
 -2.2سفارة ابن عثمان المكناسي

 -3مكقؼ المغرب مف احتالؿ فرنسا لمجزائر
 -1.3انعكاسات الحممة الفرنسية ضد الجزائر عمى سياسة المخزن
 -2.3سياسة المخزن تجاه األمير عبد القادر

 - ІІالعالقات االقتصادية:

 -1لمحة تاريخية عف طبيعة الحركة التجارية بيف البمديف:

 -1.1العوامل المشتركة في النشاط التجاري بين البمدين
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 -2.1مساعي المخزن واألتراك في السيطرة عمى التجارة العابرة لمصحراء.

 -2الطرؽ التجارية كاألسكاؽ بيف البمديف:
 -1.2الطرق التجارية

 -2.2األسواق التجارية(:مدينة الجزائر ،تممسان ،فاس ،وجدة ،توات)

 –3مشكمة التجارة بيف الجزائر كالمغرب

 -1.3أثر االحتالل الفرنسي لمجزائر عمى المعامالت التجارية مع المغرب
 -2.3إجراءات المخزن من أجل تحسين وضعية الخزينة

 - ІІІالعالقات الثقافية كاالجتماعية بيف البمديف:

 -1إسيامات العمماء الثقافية في العالقات بيف البمديف:
 -1.1إسيامات الجزائريين الثقافية
 -2.1إسيامات المغاربة الثقافية

 - 2إسيامات الجزائرييف االجتماعية في المغرب:
-1.2ىجرة الجزائريين إلى المغرب في القرنيين 19/18م (األسباب والدوافع).

 - 2.2نماذج لعائالت جزائرية في المغرب

 -3مكقع القكل الدينية كالمرابطية مف الخالؼ المغربي الجزائرم:
 -1.3الطريقة الدرقاوية

 - 2.3الطريقة التجانية

الخاتمة

المالحؽ

الببميكغرافيا (قائمة المصادر كالمراجع)

الفيارس( :فيرس األعالـ  -فيرس األماكف  -فيرس القبائؿ كالجماعات كالفرؽ كالزكايا فيرس
المحتكل).

 مصادر المكضكع كمراجعو:

اعتمدنا في دراسة ىذا الموضوع عمى عدد من المصادر المخطوطة والمطبوعة ،من ذلك مثال
مخطوط االبتسام في دولة بني ىشام ،وىو مؤلف ضخم يفوق الثالث مائة صفحة .ومخطوط الروضة
السميمانية لمزياني ،ورحمة ابن الطيب الشرقي ،كما سنحت لنا الفرصة بعد البحث والتقصي في المكتبة
الوطنية الجزائرية في قسم المخطوطات من العثور عمى وثيقتين مخطوطتين ،األولى تعود إلى عيد

المولى إسماعيل ،والثانية إلى عيد المولى سميمان ،وىي تتضمن معمومات عن عالقة المغرب في عيد

ىذين الحاكمين بإيالة الجزائر.
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ىذا باإلضافة إلى المراجع العربية واألجنبية ،في صيغة "  ،"PDFأو في صيغتيا الورقية ،مع عدد من
المجالت اإللكترونية ،مثل مجمة "كان" التاريخية ،أو بعض أعداد مجمة دعوة الحق المغربية ،التي تعد

من بين أىم المراجع التي اعتمدنا عمييا في جل فصول ىذه الدراسة .وقد تسنى لنا خالل زيارتنا لممغرب،
الحصول عمى بعض المقاالت ذات الصمة بالموضوع من مكتبة الممك عبد العزيز بالدار البيضاء،

والدراسات الحديثة اإلصدار ككتاب إبراىيم ياسين المعنون بـ "سمطة مغربية في غرب الجزائر،

-1830

1832م" ،وىو كتاب يتناول مواقف المغرب سمطة وشعبا من االحتالل الفرنسي لمجزائر ،وكذلك كتاب
"واحات والتخوم وحدود المغرب الشرقية" لخالد بن الصغير الذي يتميز بكثرة النصوص والخرائط التي
وضعيا الفرنسيين أو المغاربة عن أقاليم المغرب وحدوده.

واستعنا في كل فصل من فصول األطروحة بمصادر ومراجع حديثة ،ال تعكس منيا وجية النظر

المغربية فقط ،ووظفنا بعض الدراسات الميبية والتونسية ككتاب "حوليات ليبية" لشارل فيرو ،وكتاب

"إتحاف أىل الزمان في أخبار تونس وعيد األمان" البن أبي الضياف بأجزائو الثمانية .أما المؤلفات
الجزائرية فبالرغم من قمتيا فإنيا كانت لبنة حقيقية في كتابة ىذا الموضوع وعمى سبيل المثال نذكر كتاب

"المرآة" لحمدان بن عثمان خوجة ،ورحمة ابن حمادوش الجزائري ،باإلضافة إلى بعض المؤلفات لألستاذ

أبو القاسم سعد اهلل رحمو اهلل ،وكتاب ورقات جزائرية لألستاذ سيعدوني ناصر الدين ،مع استعانتنا الكبيرة

بكتاب األستاذ عمار بن خروف "العالقات الجزائرية السعدية" بشقييا السياسي واالقتصادي .ورافقنا طيمة

مراحل البحث بعض المصادر الميمة عمى سبيل المثال ،كتاب الترجمانة الكبرى لمزياني ،وكذا رحمة ابن
عبد السالم الناصري بجزئييا األول والثاني.

يبقى أن ننوه بأىمية موقع المكتبة الوطنية الفرنسية الغني بالوثائق التاريخية لشمال إفريقيا ،وخاصة

تاريخ الجزائر وتاريخ المغرب األقصى ،وقد تسنت لنا الفرصة تحميل بعض المصادر والخرائط اليامة.

وظفناىا في ىذه الدراسة إلى جانب العديد من المؤلفات.

وىذه قائمة لعدد من المصادر والمراجع المستعممة في البحث.

المصادر كالمراجع بالعربية:
المصادر المخطكطة:
 -1أكنسوس أبي عبد اهلل محمد  ،الجيش العرمرـ ،ج ،2مخطوط ،مكتبة الممك عبد العزيز ،الدار
البيضاء ،المممكة المغربية.1354 ،
 -2الزياني أبو القاسم  ،الركضة السميمانية  ،مخطوط ،مكتبة الممك عبد العزيز ،الدار البيضاء ،المممكة
المغربية ،د.ت.ط.
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 -3بن الطيب الفاسي الشرقي أبي عبد اهلل محمد ،اؿرحمة الحجازية ،مخطوط رقم ،746:جامعة اليبزيك
بفيينا.
 -4أبي العالء إدريس  ،االبتساـ في دكلة بني ىشاـ كديكاف العبر في أعياف القرف الثالث عشر ،
مخطكط ،مكتبة الممك عبد العزيز ،الدار البيضاء ،المممكة المغربية.
 -5الوثيقة رقم ،43 :الممف الثالث ،المجموعة  ،3205قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية
مؤرخة عام أواسط صفر 1237ه.
 -6الوثيقة رقم ،53 :الممف األول ،المجموعة  ،3205قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية
مؤرخة عام 1206ىـ.
المصادر المطبكعة:
 -1التجاني أبو محمد عبد اهلل محمد بن أحمد ،رحمة التجاني  ،تقديم حسن حسني عبد الوىاب ،د.ط،
دار الكتب العربية ،تونس.1981 ،
 -2الجبرتي عبد الرحمن ،عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار ،ج ،2تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد
الرحيم ،دار الكتب والوثائق القومية ،مصر.1998 ،
 -3الحضيكي أبي عبد اهلل محمد بن أحمد السوسي،

الرحمة الحجازية ،ضبط وتعميق

عبد العالي

المدبر ،ط ،1مركز الدراسات واألبحاث واحياء التراث ،المغرب.2011 ،

 -4ابن حمادوش عبد الرزاق الجزائري ،رحمة ابف حمادكش الجزائرم  ،المسماة لسان المقال في النبأ عن
النسب والحال ،تقديم وتحقيق وتعميق د.أبو القاسم سعد اهلل ،د.ط ،المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية،
الجزائر.1983 ،
 -5الحوات سميمان  ،ثمرة أنسي في التعريؼ بنفسي 1231 -1160ىػ1816-1747 /ـ ،تحقيق
عبد الحق الحيمر ،د.ط ،مركز الدراسات والبحوث األندلسية ،شفشاون ،المغرب.1996 ،
 -6ابن خمدون عبد الرحمن ،مقدمة ابف خمدكف  ،ج  ،1منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات ،بيروت،
د .ت .ط.
 -7خوجة حمدان بن عثمان،

المرآة ،تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري ،سمسمة التراث،

منشورات ،ANEP،الجزائر.2005 ،
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 -8ديكو طوريس  ،تاريخ الشرفاء ،ترجمة محمد حجي ،محمد األخضر ،د.ط ،الجمعية المغربية لمتأليف
والنشر ،شركة النشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،المغرب ،د.ت.ط.
 -9دينيزن .أ.ف ،األمير عبد القادر كالعالقات الفرنسية العربية في الجزائ ر ،ترجمة أبو العيد دودو،
د.ط ،دار ىومة ،الجزائر.2003 ،
 -10الزياني أبو القاسم ،تحفة الحادم المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب  ،تقديم وتحقيق األستاذ
رشيد الزاوية ،ط  ،1منشورات و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمممكة المغربية ،المطبعة األمنية،

الرباط.2008 ،

 -11الزياني أبو القاسم  ،الترجماف المعرب عف دكؿ المشرؽ كالمغرب  ،د.ط ،المطبعة الجميورية،
باريس.1884 ،
 -12الزياني أبو القاسم ،الترجمانة الكبرل في أخبار المعمكرة ب ار كبح ار

1249-1147ىػ المكافؽ لػ

1904-1734ـ ،تحقيق عبد الكريم فياللي ،دار النشر لممعرفة ،المغرب.1991 ،
 -13السالوي الناصري أبو العباس أحمد ،االستقصاء ألخبار دكؿ المغرب األقصى  ،ج  ،2ج  ،3ط،1
تحقيق محمد عثمان ،دار الكتب العممية  ،بيروت ،لبنان.2007 ،
 -14الشافعي اإلمام ،الرسالة ،تحقيق وننشر أحمد محمد شاكر ،د .م .ط ،د .ت .ط( ،المكتبة الشاممة،
إص.ث).
 -15بن أبي الضياف ،أحمد إتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار تكنس كعيد األماف ،ج ،2ج،3ج ،4ج ،7ج،8
النشرة الثانية ،الدار التونسية لمنشر ،الشركة الوطنية لمنشر ،الجزائر ،د .ت.
 -16الضعيف محمد بن عبد السالم  ،تاريخ الضعيؼ ( تاريخ الدكلة السعيدة) ،تحقيق وتقديم أحمد
العماري ،ط ،1نشر دار المأثورات ،المغرب.1989 ،
 -17الطرنباطي أبي عبد اهلل بن مسعود  ،بمكغ أقصى المراـ في شرؼ العمـ كما يتعمؽ بو مف األحكاـ ،
تحقيق عبد اهلل رمضاني ،ط  ،1الرابطة المحمدية لمعمماء ،منشورات مركز الدراسات األبحاث واحياء
التراث ،المممكة المغربية.2008 ،
 -18الغزال أحمد بن ميدي ،نتيجة االجتياد في الميادنة كالجياد  ،تحقيق إسماعيل العربي ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر.1984 ،
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 -19ابن غمبون محمد بن خميل ،تاريخ طرابمس الغرب ،المسمى :التذكار فيمف ممؾ طرابمس كما كاف
بيا مف األخبار ،تصحيح وتعميق أحمد الزاوي ،د.ط ،المكتبة السمفية ،القاىرة1349 ،ىـ.
 -20الفشتالي أبي فارس عبد العزيز ،مناىؿ الصفا في مآثر مكالينا الشرفا  ،دراسة وتحقيق عبد
الكريم كريم ،د.ط ،مطبوعات و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافية ،المغرب ،د.ت.ط.
المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:
 الكتػػػػػػػػػػػػب: -1آق كوندوز أحمد ،سعيد أوزتوك،

الدكلة العثمانية المجيكلة  ،وقف البحوث العثمانية ،إسطنبول،

.2008
 -2آصاف يوسف ،تاريخ سالطيف آؿ عثماف العظاـ ،د.ط ،المطبعة العمومية ،مصر.1895 ،

 -3أحمد عمي  ،تاريخ الفكر العربي اإلسالمي ،د.ط ،منشورات جامعة حمب ،مطبعة الروض ،سوريا،
.1997
 -4األرقش دلندة ،األرقش عبد الحميد ،بن طاىر جمال ،المغرب العربي مف خالؿ المصادر  ،المركز
الجامعي ،د .م .ط.2003 ،
 -5أفا عمر ،النقكد المغربية في القرف الثامف عشر ،أنظمتيا كأكزانيا في منطقة سكس

 ،ط ،1

مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.1993 ،
 -6باحو مصطفى ،عمماء المغرب كمقاكمتيـ لمبدع ،ط ،1جريدة السبيل ،المغرب.2007 ،
 -7البستاني يوسف  ،نابميكف األكؿ أك النسر األعظـ ،ط ،2مطبعة اليالل ،مصر.1924 ،
 -8برحاب عكاشة ،مف قضايا الحدكد بيف الجزائر كالمغرب ،ط ،1دار أبي الرقراق ،الرباط.2003 ،
 -9بروكممان كارل ،تاريخ الشعكب اإلسالمية ،ترجمة أمين فارس ،منير البعمبكي ،ط  ،6دار العمم
لمماليين ،بيروت.1974 ،
 -10بمحميسي موالي  ،الجزائر مف خالؿ رحالت المغاربة في العيد العثماني،

القسم األول ،الشركة

الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر.1979 ،
 -11البموشي عمي مسعود ،تاريخ معمار المسجد في ليببيا في العيد العثماني كالقرمانمي
1911ـ ،نشأة كنمك كتطكر المساجد الميبية ،د.ط ،جمعية الدعوة اإلسالمية ،ليبيا.2007 ،
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 -12بنحادة عبد الرحيم ،العثمانيكف المؤسسات كاالقتصاد كالثقافة،ط ،1اتصاالت سبو ،الدار البيضاء،
المغرب.2008 ،
 -13بيرك جاك ،العروي عبد اهلل وآخرون ،األتربكلكجيا كالتاريخ حالة المغرب العربي ،ترجمة عبد األحد
السبتي ،ط ،2دار توبقال لمنشر ،المغرب.2007 ،
 -14البيومي محمد رجب  ،مجالس العمـ في حرـ المسجد  ،المؤسسة العربية الحديثة لمنشر  ،القاىرة ،
.1988
 -15التازي عبد اليادي  ،أمير مغربي في طرابمس 1143ىػ1731-ـ ،مطبعة فضالة ،المغرب ،د .ت.
ط.

 -16التازي عبد اليادي ،التاريخ الدبمكماسي لممغرب مف أقدـ العصكر إلى اليكـ ،مج ،9العيد العموي
 ،1د.ط ،مطابع فضالة ،المغرب1408 ،ه1988-م.
 -17التازي عبد اليادي  ،رحمة الرحالت مكة في مائة رحمة مغربية كرحمة ،ج ،1د.ط ،مراجعة عباس
صالح طاشكندي ،مؤسسة الفرقان لمتراث اإلسالمي ،مكة عاصمة الثقافة اإلسالمية.2005 ،
 -18التازي عبد اليادي ،المكجز في تاريخ العالقات الدكلية لممممكة المغربية  ،ط  ،1مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،المغرب.1965 ،
 -19التازي عبد اليادي  ،القدس كالخميؿ في الرحالت المغربية  ،رحمة ابف عثماف نمكذجا ،منشورات
المنظمة اإلسالمية لمعموم والثقافة -اسيسكو ،السعودية.1997 ،
 -20التازي عبد اليادي ،في تاريخ المغرب ،جامع القركييف ،المسجد كالجامعة بمدينة فاس،

ج ،3

ط ،1دار الكتاب المبناني ،بيروت.1972 ،
 -21بن تاويت محمد ،تاريخ مدينة سبتة ،ط  ،1منشورات الجمعية المغربية لمتأليف والترجمة والنشر،
دار الثقافة ،الدار البيضاء.1982 ،
 -22تشرشل شارل ىنري ،حياة األمير عبد القادر  ،ترجمة وتقديم وتعميق أبو القاسم سعد اهلل ،الدار
التونسية لمنشر ،تونس ،د.ت.
 -23التميمي عبد الجميل  ،بحكث ككثائؽ في اؿتاريخ المغربم ،تكنس -،الجزائر -ليبيا مف -1816
 ،1871ط ،1الدار التونسية لمنشر.1972 ،
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 -24جمعة محمد كحال ،انتشار دعكة الشيخ محمد بف عبد الكىاب خارج الجزيرة العربية،

الرياض،

.1981
 -25جوليان شارل أندري ،تاريخ إفريقيا الشمالية ،تكنس ،الجزائر ،المغرب األقصى ،مف البدء إلى
الفتح اإلسالمي  ،تعريب محمد مزالي ،البشير بن سالمة ،النشرة الثالثة ،الدار التونسية لمنشر ،الشركة

الوطنية الجزائرية ،الجزائر.1978 ،
 -26الجياللي عبد الرحمن ،تاريخ الجزائر العاـ ،ج ،4دار الثقافة ،بيروت ،د .ت .ط.
 -27الحجي عبد الرحمن عمي ،التاريخ األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناطة ( 897-92ىػ-811/
1492ـ) ،ط ،2دار القمم ،دمشق.1981 ،
 -28حجي محمد ،الزاكية الدالئية دكرىا الديني كالعممي كالسياسي ،المطبعة الوطنية ،الرباط ،المغرب،
.1964
 -29الحجوي حسن محمد ،العقؿ كالنقؿ في الفكر اإلصالحي المغربي (  1757ػ  ،)1912ط  ،1المركز
الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،د.ت.ط.
 -30حراز السيد رجب  ،الدكلة العثمانية كشبو جزيرة العرب1909-1840 ،ـ ،د.ط ،معيد البحوث
والدراسات العربية ،القاىرة.1970 ،
 -31حركات إبراىيم ،التيارات السياسية كالفكرية بالمغرب  ،خالؿ قرنييف كنصؼ قبؿ الحماية  ،ط ،1
الدار البيضاء.1984 ،
 -32حركات إبراىيم ،السياسة كالمجتمع في العصر السعدم  ،دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء،
المغرب.1987 ،
 -33حركات إبراىيم ،المغرب عبر التاريخ ،مف بداية المرنييف إلى نياية السعدييف  ،ج ،2ط  ،1دار
الرشاد الحديثة ،المغرب1398 ،ىـ1978 -م.
 -34حركات إبراىيم ،المغرب عبر التاريخ مف نشأة الدكلة العمكية إلى إقرار الحماية  ،الجزء الثالث،
ط ،1دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء.1985 ،
 -35الحرير عيسى،

تاريخ المغرب كاألندلس في العصر المريني( ،

1465ـ) ،ط ،1دار القمم لمنشر والتوزيع ،الكويت1985 ،م.
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 -36حميم إبراىيم بك ،تاريخ الدكلة العثمانية العمية ،ط ،1مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت1988،م.
93ىػ1134 -ىػ711 /ـ1720 -ـ) ،ط،1

 -37حنظل فالح  ،العرب كالبرتغاؿ في التاريخ (

منشورات المجمع الثقافي ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة1418 ،ىـ1997 -م.
 -38حماش خميفة ،كشاؼ كثائؽ تاريخ الجزائر في العيد العثماني بالمكتبتيف الكطنية الجزائرية
كالتكنسية ،منشورات كمية اآلداب والعموم اإلنسانية( ،)4قسنطينة.2010 ،
 -39حمان عبد الحفيظ

المغرب كالثكرة الفرنسية  ،د.ط ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،

المغرب. 2002 ،
 -40حمت إسماعيل ،الحككمة المغربية كاحتالؿ الجزائر  ،تقديم عمي تابميت ،ترجمة وتصدير زكي
مبارك ،محمد خوجة ،ط ،1دار أبي الرقراق ،الرباط.2010 ،
 -41الحمود سامي بن خالد ،

االنتصار عمى التتار ،دراسة تجمع بيف الماضي كالحاضر

 ،د.ط،

د.م.ط  .د.ت.ط (م ك .ش .إ.ث).
 -42بن خروف عمار ،العالقات السياسية بيف الجزائر كالمغرب ،في القرف العاشر اليجرم/السادس
عشر الميالدم ،ج ،1د.ط ،دار األمل لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر2006 ،م.
 -43بن خروف عمار ،العالقات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بيف الجزائر كالمغرب في القرف
العاشر اليجرم /السادس عشر الميالدم،ج ،2األمل لمطباعة والنشر ،الجزائر.2008 ،
 -44الخزانة الممكية ،منتخبات مف نكادر المخطكطات ،القصر الممكي ،الرباط.1978 ،
 -45خير فارس محمد ،عمي عامر محمود ،تاريخ المغرب العربي الحديث" المغرب األقصى ىػ ليبيا "،
منشورات جامعة دمشق.2000-1999 ،
 -46داود محمد ،تاريخ تطكاف ،مج ،1د.ط ،معيد موالي الحسن ،تطوان1379،ىـ 1959-م.
 -47داىش محمد عمي ،الدكلة العثمانية كالمغرب ،إشكالية الصراع كالتحالؼ ،ط ،1دار الكتب العممية،
بيروت.2011 ،
 -48دياز رامون لوريدو  ،المغرب كأحالـ الزعامة عمى الغرب اإلسالمي ،ترجمة موالي أحمد الكمون،
بديعة الخرازي ،ط ،1منشورات الزمن ،النجا ح الجديدة ،الدار البيضاء ،المغرب.2013 ،
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 -49الرافعي عبد المحسن  ،مجمكع مؤلفات الرافضة  ،د .م .ط ،غزة،

1425ىـ( ،المكتبة الشاممة،

إص.ث).
 -50رزق يونان لبيب ،محمد مزين ،تاريخ العالقات المصرية المغربية منذ مطمع العصكر الحديثة حتى
عاـ  ،1912الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر.1982 ،
 -51روجرز ب.ج ،العالقات اإلنجميزية -المغربية حتى عاـ  ،1900ترجمة يونان لبيب رزق ،ط ،1
دار الثقافة ،الدار البيضاء.1981 ،
 -52زروق محمد ،دراسات في تاريخ المغرب ،ط ،1إفريقيا الشرق ،المغرب.1991 ،
 -53زيادة خالد ،اكتشاؼ التقدـ األكركبي ،دراسة في المؤتمرات األكربية عمى العثمانييف في القرف
18ـ ،ط ،1دار الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروت ،د .ت .ط.
 -54ابن زيدان عبد الرحمن ،المنزع المطيؼ في مفاخر المكلى إسماعيؿ بف الشريؼ  ،تقديم وتحقيق
عبد اليادي التازي ،ط ،1مطبعة إديال ،الدار البيضاء1413 ،ىـ 1993 -م.
 -55ابن زيدان عبد الرحمن ،العز كالصكلة في معالـ نظـ الدكلة  ،ج  ،1المطبعة الممكية ،الرباط،
 1381ىـ1961-م.
 -56ا بن زيدان عبد الرحمن ،الرحمة إلى الحجاز كمصر كالشاـ  ،تحقيق ودراسة سميمان الفرشي ،ط ،1
منشورات و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،المغرب1430 ،ىـ2009 -م.
 -57ابن زيدان عبد الرحمن ،الدرر الفاخرة بمآثر الممكؾ العمكييف بفاس الزاىرة  ،المكتبة االقتصادية،
الرباط1355 ،ىـ.
 -58السبتي عبد األحد  ،فرحات حميمة ،المجتمع الحضرم كالسمطة بالمغرب مف القرف  15إلى القرف
18ـ ،ط ،1دار توبقال ،المغرب.2007 ،
 -59سعد اهلل أبو القاسم  ،أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر ،ج ،1طبعة خاصة ،دار البصائر،الجزائر،
.2007
 -60سعد اهلل أبو القاسم ،تاريخ الجزائر الثقافي( ،)1830-1500ج ،2ط  ،1دار الغرب اإلسالمي،
.1998
 -61سعد اهلل أبو القاسم ،تجارب في األدب كالرحمة ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،الجزائر.1983 ،
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 -62سعد اهلل أبو القاسم ،عمى خطى المسمميف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.2009 ،
 المجػػػػػػػػػػػالت كالجػػػػػػػػػػرائد كالممتقيات: -1األرناؤوط محمد" ،تحقيق وثائق عثمانية جديدة :ىل كان المغرب تابعا السطنبول"  ،مجمة المؤرخ ،
العدد  ،6- 5المغرب.2009 ،
 -2أزي از ميمون" ،ىجرة أىل الريف إلى الجزائر بين قساوة الطبيعة وعنف االستعمار" ،العنف في

المغرب ،أشغاؿ األياـ الحادية كالعشريف لمجمعية المغربية لمبحث التاريخي  ،منشورات ممتقى الطرق،كمية
اآلداب والعموم اإلنسانية ،الرباط.2015 ،

"-3أىمية عالقات الدولة العموية بتونس في بناء وحدة المغرب العربي"،

دعكة الحؽ  ،العد د ، 96كزارة

األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،المغرب ،د.ت( .المجلة إلكترونية)
 -4برحاب عكاشة" ،مشكمة التجارة بين المغرب والجزائر (  ،")1907 -1830أعمال ندوة التجارة في
عالقتيا بالمجتمع كالدكلة عبر تاريخ المغرب،

ج ،2جامعة الحسن الثاني ،عين الشق ،كمية اآلداب

والعموم اإلنسانية ،الدار البيضاء ،المغرب.1989 ،
 -5برحاب عكاشة " ،التيريب والحدود في شمال شرق المغرب ،وقفات في تاريخ المغرب " ،دراسة ميداة
لألستاذ إبراىيـ بكطالب ،ط ،1منشورات كمية اآلداب والعموم اإلنسانية بالرباط ،سمسمة البحوث والدراسات

رقم ،27 :مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.2001،
 -6بنحادة عبد الرحيم" ،تنازع السيادة بين المغرب والدولة العثمانية" ،مف إيناكف إلى استانبكؿ ،أعماؿ

ميداة إلى عبد الرحمف المكدف  ،تنسيق عبد األحد السبتي -عبد الرحيم بنحادة ،ط  ،1المطبعة األمنية،

الرباط.2012 ،
 -7التازي عبد اليادي" ،رواق المغاربة باألزىر الشريف" ،دعكة الحؽ،ع،3س ،24و ازرة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،الرباط ،رمضان  /1403ماي-يونيو .1983
 -8التازي عبد اليادي" ،السياسة الخارجية لممممكة المغربية إزاء العثمانيين"  ،المجمة التاريخية ا لمغربية،
السنة  ،14العدد ،48-47 :تونس ،ديسمبر .1987
 -9الترمانيني عبد السالـ ،الرؽ ماضيو كحاضره ،سمسمة عاـ المعرفة ،العدد
لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.1978 ،
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 ،23المجمس الكطني

 -10تسوكي أحمد" ،العرش المغربي في شعر المشرق ،مشاىد ولمحات من أمجاد وبطوالت

" ،دعكة

الحؽ ،ع ،1س ،23و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط.1982،
الرسػػػػػػػػػػػائؿ الجػػػػػػػػػػػػػػػامعية:
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