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جمةل اترخي املغرب العريب

رشيف عبد القادر
جامعة اجلزائر-7
العالقات بني ادلوةل الزاينية واملامكل ا ألوروبية من خالل خشصيات أأجنبية.
(المتثيل الس يايس ،أأشاكهل ومظاهره0721م0116-م)
امللخص:
مما الشك فيه أأن العالقات الس ياس ية يف العرص الوس يط حتمكت فهيا مجةل من العوامل ادلاخلية
واخلارجية ،مثل طبيعة النظام والظروف ا ألخرى اكلتورر ،وارحروب والقرننة ،ضف اىل
ذكل نوع الشخصيات اليت اكنت ممثةل دلولها أأي كسفراء ،ا ألمر اذلي جيعل العالقات ،يطبعها
التش نج وكرثة الرشوط ،وهو مامزي العالقة بني ادلوةل الزاينية مع جرياهنا ا ألوروبيني يف الصفة
الشاملية للمتوسط.
اللكامت املفتاحية:
القرننة ،ادلوةل الزاينية ،املس يحيني ،العلوج ،قطلونية ،القائد
مدخل:
هناك قواعد وضوابط عىل أأساسها يمت اختيار السفراء والرسل ،اليت متثل دولها عىل مس توى
االمارات واملامليك ا ألوربية ،وقد معل سالطني املغرب االساليم عىل اختيار سفراهئم ،حيث
قاموا بتعيني العلامء والفقهاء وكبار التجار ،أأما النصارى فاختاروا لهذه املهمة الرهبان والقساوسة،
واكن البد من أأن تتوفر مجةل من الرشوط واالعتبارات ومن ذكل املظهر اخلار ي والصورة
ارحس نة ،وقد أأحسن " أأبو محو الزايين" يف ونفه حيث قال" أأن يكون السفري مليح الهيئة
والصورة ،فيه حماسن مشهورة"1.
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كام البد من أأن تتوفر يف السفري ا ألخالق الكرمية القامئة عىل القمي والفضيةل ،و أأن يكون حافظا
واكمتا ل ألرسار وا ألخبار ،ابالضافة اىل الفصاحة واخلطابة والغرض من ذكل التأأثري يف الآخرين
بأأسلوب فصيح فيه البيان وجحة االقناع2 .
اهمت سالطني املغرب االساليم وخبانة الزاينيني ابلسفراء والسفارة ،نتيجة تطور العالقات
الس ياس ية واالقتصادية مع ادلول واملامكل النرصانية ،مما دفع اىل حماوةل وضع قواعد وقوانني
لضبط هذا اجلهاز ،من حيث االس تقبال اذلي اكن يمت عادة يف قصور السالطني وغالبا اقامته
ال تتعدى ثالثة أأايم يمت خاللها عرض أأغراض السفارة3.
اكن يرشف عىل الوساطة بني السفري غري العريب والسلطان مرتمج ،ويظهر أأن هذا املنصب
اكن يتواله نرصاين حيث وردت عدة أأسامء للنصارى يف الرسائل واملعاهدات املمرمة بني
الطرفني ،وبرز دور هذا ا ألخري يف ادليوان وذكل من خالل اس تقبال التجار النصارى يف البالط
الزايين1.
وا ألمر الغالب أأن قادة الفرقة املس يحية املررزقة من ا ألراغونيني والقش تاليني مه اذلين لعبوا دورا
ابرزا يف المتثيل ادلبلومايس لدلوةل الزاينية فاكن خطرمه بداخل البالد أأكرث من خطرمه
اخلار ي ،وال أأدل عىل ذكل تكل ا ألدوار اليت لعهبا هؤالء اجلنود املررزقة مكبعوثني وسفراء
للزاينيني دلى ملوكهم يف أأورواب2.
وقد تفامق خطر النصارى عىل املسلمني بسبب تدخلهم السافر يف الشؤون الس ياس ية واكنت
هلم يد كبرية يف حدوث العديد من القالقل والفنت ادلاخلية ،نتيجة مسامههتم يف مؤامرات عىل
مس توى هرم السلطة ،اليت أأثرت بشلك ابرز عىل ارحمك الزايين ،ومن مظاهر تدخالهتم يف
ارحمك القيام ابلعديد من االغتياالت يف نفوف بعض الشخصيات الزاينية املهمة ،واكن ذكل
بدافع من السالطني أأو الوزراء.
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.0المتثيل القنصيل:
ان العالقات ادلبلوماس ية بني ادلول االسالمية وادلول الأجنبية املس يحية بد أأت
خالل القرن السادس الهجري(الثاين عرش امليالدي)،واس مترت يف فرتات السمل وارحرب.اكن
تبادل السفراء يمت بطريقة اسرتاجتية،حتركه أأولوايت س ياس ية مهنا معاهدات السمل ،أأو تسوية
بعض املشالك الصغرية العالقة،مهنا القرننة،ومسأأةل ا ألرسى،وقضااي جتارية أأخرى خمتلفة.والشئ
اذلي معق هذه العالقات الس ياس ية وتطورها هو حترك ا ألشخاص عىل مس توى البحر الابيض
املتوسط 1.وا ألمراملهم يف ذكل هو تعيني غري املسلمني من أأجل امتام العديد من املهام الس ياس ية
يف ا ألرايض املس يحية.وتعدى ذكل اىل توظيف حىت الهيود يف بعض املهام ادلبلوماس ية
ابخلارج.كام مل يس تنث من هذه املهام قواد الفرق املس يحية والتجار2.
ان نظام القنانل أأول ماظهريف امجلهورايت االيطالية خالل القرنني الثاين عرش
والثالث عرش امليالديني (السادس والسابع الهجريني).ومن هماهمم متثيل مصاحل البدلان الأجنبية
يف البالد االسالمية.فاكنت املدن التجارية ا ألوروبية تعني قنصال لالرشاف عىل جتارهتا ابملغرب
ا ألوسط لفرتة قصرية التتعدى ثالث س نوات3.
اس تكامال ملهام القنانل يمت تعيني مساعدون هلم ،اكلقس واملوثق ،وررجامن ،ووكيل،
وعدد من العامل يكون ألحدمه دراية ابلكتابة.ويوضع حتت ترصفه حصانيني4.

101

العدد التاسع ماي 7102

جمةل اترخي املغرب العريب

ومن الوظائف اليت يقوم هبا القنصل حل الزناعات بني املس يحيني وذكل بتطبيق
قوانيني بالده،وميثلهم أأمام القضاء.ويف حاةل انعدام القنصل حتول القضية اىل ادليوان للنظر فهيا5.
ويبدو أأنه اكن للك دوةل من ادلول ا ألوروبية املتوسطية الكمرى أأكرث من قنصل يف ادلوةل
الزاينية ،وال س امي يف الثغور واملدن البحرية مثل وهران وهنني وغريهام .واذا اكن القنصل العام
يوجد يف مدينة ما ،فان نوابه اكنوا ميثلونه يف مدن أأخرى ويرشفون عىل فنادق هلم ويسهرون
عىل مراقبة املسائل التجارية لصاحل رعاايمه من التجار6 .ومتثلت هممهتم كذكل يف العمل عىل
توفري الراحة جلاليهتم والعدل بيهنم .واكن يسمح للقنصل مبقابةل السلطان أأو ا ألمري مرة واحدة يف
لك شهر مبوجب االتفاقيات ،وابماكنه أأيضا مقابةل حامك املدينة أأو االقلمي اذلي يعيش فيه.7
وابملقابل فال وجود لقنانل ميثلون ادلوةل الزاينية يف املدن واملوائن املس يحية .واكن الوجود
الزايين يف املوائن ا ألوروبية عبارة عن مبادرات فردية قام هبا بعض التجار املسلمني ،ألن ادلوةل
الزاينية كغريها من ادلول االسالمية ،ال تشجع التجار املسلمني اىل اذلهاب اىل دار الكفر.8
واكن الوازع الرويح يف الغالب يقف أأمام املسلمني ومينعهم من اذلهاب اىل النصارى ،عىل
الرمغ من أأنه اكن لبعض التلمسانيني أأسهم يف ا ألسطول التجاري اذلي جاب سواحل البحر
املتوسط الشاملية واجلنوبية ،ففي س نة 227ه0220/م اكن الوزير التلمساين هالل القطالين،
ميكل ثالثة أأرابع لسفينة ميورقية9 .
لقد اس تعمل العديد من اجلنود املررزقة كسفراءومبعوثني،اكن يمت اختيارمه من
العائالت ارحامكة،من أأمثال هجني جاك الاراغوين (خاميي الثاين)املسمى( )le batardاذلي
اكن يعمل يف بالط السالطني الزاينيني يف تلمسان عند أأيب اتشفني.10
ان هالل القطالين املذكور اذلي اكن مقراب اىل السلطان عىل رمغ من أأنوهل فقد
توىل منصبا راقيا يف البالط ارحكويم،وذكل حوايل عام 0201م،واكنت أأول هممة لكف
هباعام0271م حنوفالنس يا ،وقد محل فهيا مقرتحات السمل من قبل أأبيه11.وظهردوره ادلبلومايس
يف العديد من املراسالت بني سالطني تلمسان وملوك أأراغون ،ومن ذكل الرساةل اليت بعثت
اىل جاك الثاين مكل ا ألراغون بتارخي نفر س نة 272هـ املوافق 9فيفري0272م خبصوص
اطالق رساح النصارى التابعني للتاجر خوان مانويل مع حتديد بعض الضامانت املقرتحة 12.ويه
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عبارة عن رد عىل رساةل جاك الثاين 13.ويظهر من جديد مع سفري أآخر هو أأاب يعقوب ابن
ارحوراءيف الرساةل املؤرخة يف 02رجب272ه املوافق 0272م 14.
هذا اذلي أأكد ادلور الهام اذلي اكن يقوم به هالل مكفوض يف همامت كثرية بتلمسان
وميورقة،حيث سامه يف رمس معامل الس ياسة بني الطرفني وقد أأظهريف احدى الرسائل مدى
ارتباطه ابلبالط ا ألراغوين والزتامه خبدمته،و أأنه مس تعد لتطبيق مجيع مايريده 15.لقد حاول
ملوك أأراغون أأن يكون القائد أأي قائد املليش يات العسكرية املس يحية املررزقة يف تلمسان هو
املسؤول املبارشعىل مجيع اجلاليات والارشاف حىت عىل املدنيني عىل اختالف جنس ياهتم.وتعد
املعاهدة التلمسانية ا ألراغونية املنعقدة عام 0716م 16واليت مبوجهبا اكن املكل يعني القائد كوس يط
بينه وبني املس يحيني،وبذكل انزتع ا ألراغونيني ارشافا س ياس يا عىل مجيع الرعااي ا ألجانب الآخرين
مثل االيطاليني والمروفنس يني.فقد نص البند الثالث من هذه املعاهدة عىل رضورة خضوع مجيع
الرعااي للقائد ا ألراغوين و أأنه املمثل الرشعي يقوم حبل مشالك هؤالء ،ابالضافة اىل الفصل يف
القضااي القضائية ،و أأن حتراكهتم داخليا وخارجيا ختضع ملراقبته.حيث اكن يتدخل حىت يف شؤون
السالطني التلمسانيني وهو مايؤكد أأن ملوك أأراغون اكنوا يوهجون أأعامل القائد خلدمهتم وحتقيق
مصارحهم17.
.7النشاط الس يايس للتجاروالعلوج:
معل التجار املس يحيني الالتنيني دورا دبلوماس يا هاما يف ربط العالقات بني
الطرفني،واكن حضورمه واحضا يف بعض القضااي ادلبلوماس ية سواء يف املغرب أأوتلمسان،وهو
مايطرح عدة تساؤالت لها عالقة مبسأأةل فدية ا ألرسى،والفرق املس يحية املررزقة.هذا ادلور
اذلي اكن يقوم به التجار يفرس لنا سهوةل التنقل من أأورواب اىل املغرب االساليم،حسب
طبيعة القضااي الس ياس ية املطروحة واملرتبطة خبصونيات لك دوةل أأو عدة دول
مس يحية18.واكن يتوىل هذه املنانب ارحساسة والصعبة خشصيات لها مجيع املعلومات حول
القضااي اخلانة ابلتجارة والس ياسة  ،ومن ذكل خشصية فرانشيسك مارش اذلي اكن قنصال هل
دراية ابلشؤون الس ياس ية وحىت القضااي التجارية وحىت ابملشالك اليت تطرهحا العالقات بني
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الطرفني19.والشئ الآخر اذلي جيب االشارة اليه هو تعيني الهيود لهذه املهام حبيث اس تخدموا
كوسطاء يف العديد من القضااي من طرف امللوك املس يحني وا ألمراء املسلمني،وال هيم ان بعث
سلطان هيودي كسفري ابالضافة اىل اس تخدامه مكرتمج أأو أأن يبعث معه مرتمج مسمل.ومن الهيود
اذلين اس تخدموا كسفراءناموئيل بن جالل وبن دايف حيث أأرسلهام لك من مكل اس بانيا أألفونسو
الثالث ومكل ا ألراغون جاك الثاين اىل بدل املغرب ا ألوسط ،كام اس تخدموا كجواسيس20.
اس تخدم بنو زاين ا ألعالج أأو الصقالبة يف بالطهم ،كغريمه من ادلول االسالمية
املتعاقبة يف بالد املرشق واملغرب وا ألندلس ،ومه عنارص من جنس يات أأوروبية خمتلفة جيلبون
من أأملانيا وايطاليا وفرنسا وكتلونية وجليقية ،يف شامل اس بانيا ،بواسطة الرشاء أأو الغارات
والغزوات للشواطئ ا ألوروبية وجزر البحر املتوسط أأو عن طريق الهدااي 21.
نشأأ ا ألعالج يف دار االسالم تنش ئة اسالمية ،ودربوا عىل أأعامل القرص خلدمة ارحرمي ،وركونت
مهنم فرق خانة يف اجليش وحرس السلطان  ،وتقدلوا القيادة وخطط الوزارة وارحجابة22.
وقد اش هتر مهنم يف البالط الزايين هالل القطالين اذلي س باه املسلمون ،من نصارى كتلونية،
وجلبوه اىل غرانطة حيث أأهداه السلطان الغرانطي محمد الثاين ا ألمحر (210-620هـ-0722/
0217م) ،اىل السلطان الزايين عامثن بن يغمراسن (212-610هـ0212-0712/م) ،مث نار
هالل القطالين بعد ذكل اىل أأيب محو موىس (201-212هـ0201-0212/م) ،اذلي دفع به
اىل ابنه أأيب اتشفني ،ومعه بعض الاعالج يقومون خبدمته ورربيته  ،واكن هالل من الصقالبة
الاعالج واقرهبم اىل أأيب اتشفني ،حىت أأنبح من خلصائه ،وثقاته فقدله ارحجابة والوزارة،
عندما توىل العرش الزايين و أأطلق يده يف خطط ادلوةل ،حىت نار بيده ارحل والعقد فاكن
هميبا نارما عنيدا اختذ كتااب وضياعا  ،ونار هل مال كثري وسفينة لنقل التجارة  ،وقام بزحزحة
منافس يه ،وتصدى ملعارضيه يف البالط الزايين  23،وبرزت معه مجموعة من الاعالج اكن لها
مركزها الس يايس والاجامتعي يف اجملمتع التلمساين ،حبيث شلكوا فريقا همام ،من القادة والضباط
يف اجليش الزايين مثل :القائد مسامح،24اذلي عقد هل أأيب محوموىس ا ألول عىل عسكره ،ومتكن
بفضهل من القضاء عىل ثورة ابن عالن يف اجلزائر 25.وفرج بن عبد هللا ،وظافر همدي وعيل بن
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اتكرارت  ،وفرح امللقب بشقورة ،وغريمه من ا ألعالج اذلين ناروا عنرصا من عنارص اجملمتع
التلمساين ،يف العهد الزايين26.
كام اعمتد ا ألمراء املتأأخرين من بين زاين عىل ارسال مبعوثني مس يحني لمتثيلهم
دبلوماس يا،مفثال موىس الثاين بن يوسف يبعث عيل الاكنية وعرف أأيضا ابلاكنة اىل أأراغون
س نة 219ه261-ه0211/م0219-م.واس تعان أأيب محو املعروف بأأيب قلمون بعد أأن خلع من
السلطة ابالممراطور شارل اخلامس ملساعدته عىل أأهل تلمسان.
يظهر أأن سالطني بين زاين اس تعانوا ابلعديد من السفراء من جنس يات أأجنبية
خمتلفة لمتثلهيم عىل املس توى اخلار ي ،وبرز ذكل جليا يف العديد من املراسالت اليت اكنت
ررسل الهيم من املامكل ا ألوربية .هذا ا ألمر اذلي يعكس املاكنة اليت متتع هبا هؤالء يف البالط
الزايين،كام يبني دورمه يف رمس معامل العالقات الس ياس ية اخلارجية.
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