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ما بعد الهدنة:

الرد العثامين عىل مطالب زيدان السعدي
After the Armistice:
the Ottoman Response to Zidan Saadi’s Petition
الوثيقة هذه موجودة ضمن كتاب "منشــئات الســاطني" لفريدون بك ،والكتاب عبارة عن مص َّنف جمع فيه املؤلف مراسالت

مــا أصدرهــا ســاطني الدولة العثامنيــة .متثِّل الوثيقــ ُ
ة واحدة من املراســات التي صدرت عن الســلطان
وفرمانــات وأحكا ً
العثامين ،وهي رســالة وجهها السلطان أحمد األول إىل األمري زيدان السعدي بتاريخ صفر  1026هـ1617 /م يف إثر الرصاع

حا
جه األمري زيدان لطلــب الدعم العثامين .وتتضمــن الوثيقة رش ً
الــذي دار بــن أبناء املنصور الســعدي حول العــرش ،وتو ُّ

لألسباب التي حالت دون التجاوب مع مطالب زيدان .ويف تقديم الوثيقة محاولة لتتبّع الصدى الذي كان لهذه الدعوة يف

مختلف املصادر املتوسطية ،وللقول إن ما ورد يف الوثيقة امتداد للسياسة التي سلكتها الدولة العثامنية يف غرب البحر
األبيض املتوســط منذ مثانينيات القرن الســادس عرش ،عندما أعلنت إســبانيا والدولة العثامنية انســحابهام من الرصاع يف

العامل املتوسطي.

The author presents a document extracted from Munseat us selatin by Feridun Bey - a compendium of
correspondence, edicts, and rulings of sultans of the Ottoman Empire. A letter sent by Sultan Ahmed I to Prince
Zidan Saadi in the year 1617 (1026 Hijri) following the eruption of a conflict over the throne between al-Mansour
Saadi’s sons, and Prince Zidan’s subsequent solicitation of Ottoman support, the document explains the reasons
precluding a positive response from the Sultan to Zidan’s request. In tracing the echoes of this call in a variety
of Mediterranean sources, the author suggests that the document confirms and continues policy pursued by the
Ottoman Empire in the western Mediterranean since the 1580s, when Spain and the Ottoman Empire announced
their withdrawal from conflict in the Mediterranean world.

* أستاذ التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،قطر.
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اقتنع العثمانيون وإمرباطورية الهابسبورغ يف عام  ،(((1580بوضع حد لسنوات طويلة من الرصاع ،بدأت يف عرشينيات القرن السادس عرشن،

وتخللتها معارك بحرية لم تسفر إ ّ
ال عن الخسائر يف األرواح والسفن ،ولم تحسم الرصاع .فقد تواجه الطرفان يف معارك عدة من بينها معركة مالطة

 ،1564ومعركة ليبانتو  ،1571ومعركة حلق الوادي يف تونس  .1574وخالل كل مراحل الرصاع ،كانت واليات الشمال األفريقي حارضة بقوة سواء من
خالل محاربيها ،أو من خالل التحصينات ،أو من خالل العتاد الحريب املستعمل .ولعل ما ّ
يدل عىل هذا الحضور هو كرثة املراسالت التي تسبق هذه

أن الدولة العثمانية كانت تخوض رصاعها مع الهابسبورغ يف غرب البحر األبيض املتوسط بالوكالة.
املعارك ،إىل درجة يمكن القول معهاّ ،

يتبدد ،عندما
وقد
أن هذا االعتقاد رسعان ما ّ
معنيا بهذا الرصاع ،غري ّ
يتصور املرء ّ
أن املغرب الذي لم يم ّثل ً
ّ
جزءا من الدولة العثمانية ،لم يكن ً

ً
أن املغرب كان حارضًا بقوة يف ّ
كل مراحل هذا الرصاع؛ فقد لجأ سالطني
يطالع الباحث األرشيفات املتوسطية التي تربز بما اليدع
مجال للشكّ ،
ثم كان اسم املغرب
املغرب إىل لعبة السياسة الواقعية يف عالقاتهم الدولية؛ وذلك من أجل الحفاظ عىل استقالليتهم تجاه الدولة العثمانية .ومن ّ

يرت ّدد يف الوثائق التي تصف رصاع اإلمرباطوريتني .وكانت هذه السياسة ال تراعي ضوابط معينة ،بل كانت تعطي األهمية ملوازين القوة ،وعليه فقد

تتلون حسب ظرفيات هذا الرصاع.
كانت السياسة الدولية املغربية ّ

وعندما كان السفري اإلسباين يف إسطنبول يفاوض من أجل توقيع الهدنة ،كان املغرب حارضًا يف املفاوضات ،وكانت ورقة استقالل املغرب

أو املحافظة عىل "ستاتيكو" من بني األوراق التي استعملها اإلسبان الستبعاد أي خطر عثماين عىل املجاالت الهابسبورغية يف غرب البحر األبيض

املتوسط .وينبغي التذكري أن بداية هذه املفاوضات صادفت انتصار املغرب يف معركة وادي املخازن يف  4آب /أغسطس  ،1578وما تال ذلك من استقرار

سيايس يف البالد؛ إذ استفاد املغرب من الظرفية الجدية يف املتوسط وانرصف السلطان السعدي أحمد املنصور إىل بناء مؤسسات قوية ،وجيش قادر
التمردات واستعداد ملواجهة األخطار الخارجية.
عىل كبح جماح
ّ

وعىل الرغم من ولوج عدد من الطامعني يف السلطة واملنازعني يف مرشوعية السلطان أحمد املنصور سواء إىل والية الجزائر أو إىل إسبانيا ،فإ ّنهم

لم يستطيعوا إقناع من لجأوا إليه بالتدخل املبارش ،وبقي بعضهم ورقة يفاوض بها اإلسبان املغرب من أجل تحقيق بعض التطلعات املادية.

وعندما تويف أحمد املنصور عام  ،1603وألنه فشل يف تأمني انتقال السلطة قبل وفاته((( ،فقد اندلع الرصاع بني ابنيه زيدان واملأمون((( ،بعد

يعول عىل إسبانيا من أجل
تحييد اإلبن الثالث أيب فارس .وقد كان لالبنني والءاتهما "لطريف الرصاع" يف البحر األبيض املتوسط؛ فكان املأمون ّ

مساعدته لالنفراد بالعرش؛ فجرت بينه وبني اإلسبان مراسالت وسعى إىل تقديم االمتيازات والتنازالت لإلسبان ،ومن ذلك ً
مثل أ ّنه س ّلم لهم مدينة
العرائش ( )1609ذات املوقع اإلسرتاتيجي املهم يف النشاط القرصني يف عرض البحر األبيض املتوسط(((.

يفرط يف روابطه األوروبية .ففي عام  1611أبرم اتفاقية مع فرنسا
ّأما زيدان السعدي ،فقد سعى من جهته إىل طرق األبواب العثمانية ،وإن لم ّ

(((
تشبث بالحفاظ عىل استمرارية هذه
عىل شاكلة االتفاقية العثمانية الفرنسية املربمة عام  .1536وعىل الرغم من حادثة السفري كاسطالن  ،فإ ّنه ّ

عدوا عىل الرغم من إدراكه دعم السلطات اإلسبانية ملنازعه محمد الشيخ املأمون؛ فقد حفظ األرشيف اإلسباين رسالة
العالقات .ولم يجعل من إسبانيا ً
1

يعترب فرناند بروديل هذه السنة ً
سنة حاسمة يف تاريخ البحر األبيض املتوسط؛ إذ نقلت هذا العالم من زمن رصاع اإلمرباطوريات إىل زمن رصاع القراصنة.

3

قائما بني املأمون وزيدان.
اندلع الرصاع بني أيب فارس وزيدان ،ورغبة يف خلق نوع من التوازن ،سارع أبو فارس إلطالق رساح شقيقة املأمون الذي استأثر بالسلطة ليصبح الرصاع ً

زج به يف السجن قبيل وفاته؛ لسوء سريته وأخالقه؛ ّ
وول ابنيه زيدان يف فاس وأبا فارس
 2اتسمت العالقات بني املنصور وويل عهده محمد الشيخ املأمون بالتوتر إىل درجة أ ّنه ّ
يف مراكش.
أن معظم األتراك الذين
 4كانت العرائش من بني أهم املدن القرصنية يف شمال أفريقيا وكانت تحتضن جالية تركية مهمة منذ النصف األول من القرن السادس عرش إىل درجة ّ
ساهموا يف معركة وادي املخازن كانوا من القراصنة املقيمني يف مدينة العرائش ،ولذلك وضعها اإلسبان نصب أعينهم وظلوا يطمحون يف السيطرة عليها حتى زمن السلطان أحمد
املنصور ،وقد كان املنصور يعدهم بها كلما شعر باهتزاز عرشه.

ً
منشغل بالحرب مع إخوانه
سفريا لبالده يف الجزائر وعقب انتهاء مهمته عني مكان سفري فرنسا يف املغرب  G. Curiolعام  .1611وملا كان موالي زيدان
 5يف عام  1604عني كاسطالن
ً
كلف كاسطالن بنقل الخزانة التي ورثها عن أبيه املنصور ،وقد حدث أن أرست السفينة الفرنسية التي كانت تقل هذه الخزانة ،ما تسبب يف حادثة ديبلوماسية بني املغرب وفرنسا ،انظر:

Charles Penz, Personnalités et familles françaises d’Afrique du nord – Maroc 1533-1814 (Paris, Editions S.G.A.F, 1948), p. 56.

212

ما بعد الهدنة:
الرد العثامين عىل مطالب زيدان السعدي

وثيـقة

من زيدان إىل امللك فيليب الثالث  ((( Philip IIIبتاريخ ربيع الثاين 1017ه /آب /أغسطس  .1608ولم تنل جهود إنكلرتا من هذه العالقات؛ إذ حاولت

استمالة زيدان والعمل عىل إقناعه برضورة تشكيل حلف ضد إسبانيا .وكانت إنكلرتا  -كما يقول زيدان  -مستعدة لتقديم دعم مايل كبري(((.

إن كثافة هذه العالقات كانت ّ
وحيدا داخل املغرب ،وإ ّنه امللك الرشعي ،فهي محاولة منه
مخاطبا
تدل عىل حرص زيدان عىل فرض نفسه
ً
ّ
ً

لكسب "رشعية دولية".

فإن عالقاته مع الباب العايل ّ
ظل يكتنفها الكثري من الغموض بسبب ضعف التوثيق .فقد اعتمد
وإذا كانت عالقات زيدان بأوروبا موثّقةّ ،

األوروبيون عىل ما كان يشاع يف ذلك الوقت ،والشائعات هي التي ّ
غذت املصادر املغربية املهتمة بهذا املوضوع .وينحرص ما تداولته املصادر املغربية
يف موضوع عالقات زيدان بالعثمانيني يف ما ييل:

ӵӵلجوء زيدان بمحض إرادته إىل طلب املعونة الرتكية(((.

ӵӵسفارة مغربية إىل إسطنبول قادها عبد العزيز الثعالبي ،وهو السفري الذي وصل إىل إسطنبول للمرة الثانية؛ إذ يذكر أ ّنه كان قد ّ
حل بها مبعوثًا من السلطان
شهرا"(((.
موالي أحمد املنصور .ويذكر ً
أيضا أ ّنه مكث بها خالل املرة الثانية "ثالثني ً

(((1
موجهة من زيدان إىل "سلطان البحرين والعراقني" وتفصح هذه الرسالة أ ّنه بعد "إزاحة املوانع" والقضاء عىل
ӵӵتوجيه رسالتني إىل الدولة العثمانية  :األوىل ّ

فموجهة من زيدان إىل خليل باشا،
رجوعا إىل عهود اآلباء لجمع الكلمة"؛ ّأما الرسالة الثانية
"فنت الخوارج عن متابعة االتصاالت بني الباب العايل و زيدان
ً
ّ

وتتحدث عن انحراف ّ
مكن العدو من ثغر من ثغور املسلمني.

جميعا
جهز لزيدان "من جيش األتراك اثني عرش ألفًا ،وركبوا البحر فغرقوا
ӵӵالدعم الذي ّ
قدمه العثمانيون لزيدان؛ إذ يذكر اإلفراين ّ
أن السلطان العثماين ّ
ً
ولم ينج منهم إ ّ
ال غراب واحد يف رشذمة قليلة"(.((1

توجه زيدان بطلب املعونة،
ّأما املصادر األجنبية فهي وإن اتفقت مع املصادر املغربية حول لجوء زيدان السعدي إىل إسطنبول ،فإ ّنها تورد ّ
أن ّ

كان استجابة للرسالة التي بعث بها الصدر األعظم خليل باشا وجاء فيها قوله "فلتعلم فخامتكم أ ّننا سنبعث إليكم برسالة أخرى نطلب منكم فيها
ً
ومحمل بالهدايا النفيسة والنادرة ،لتجديد روابط الصداقة التي تجمع بيننا وتمتينها"( .((1وتورد الوثائق األجنبية
إيفاد سفري مصحوب برسالة سامية

تصوره املصادر املغربية؛ ففي رسالة بتاريخ 25
إن الباب العايل عىل الرغم من ذلك لم يستجب بالشكل الذي
املرة الوثائق الهولندية ّ -
ّ
– وهذه ّ
أن السلطان العثماين لم يعمل إ ّ
منمقة حول استمرار العالقات الودية
آذار /مارس  ،((1(1617نجد ّ
ال عىل تحميل املبعوث املغريب رسالة مألها بتعابري ّ

أن السلطان العثماين
بني املغرب والباب العايل .ويف رسالة بعث بها كورنيلس هاخا  Cornelis Hagaإىل الواليات العامة يف آذار /مارس  ،1617يذكر ّ

اكتفى بإرسال خلعة وسيف إىل األمري املغريب ،وأمر باشا الجزائر بالتدخّ ل ملساعدة زيدان(.((1

األول من القرن السابع عرش من خالل
والوثيقة التي ّ
نقدمها تسري يف اتجاه إلقاء أضواء كاشفة عن تاريخ العالقات املغربية العثمانية يف النصف ّ

املصادر العثمانية.

6 Chantal de La Véronne, "Relations entre le Maroc et la Turquie dans la seconde moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle (1554-1616)", in Revue de
l'Occident musulman et de la Méditerranée, no. 15-16, (1973), p. 391.

7

أحمد بن خالد النارصي ،االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص ،ج ( 6الدار البيضاء :دار الكتاب ،)1997 ،ص .49

مقيما بها وكان بعث إىل ترك الجزائر ليستعني بهم عىل إخوته[ ."]...انظر :محمد السويس
 8يقول اإلفراين" :ثم ّ
إن زيدان ملا هرب من فاس حسبما ّبيناه قبل ،قصد تلمسان ،فلم يزل ً
اإلفراين ،نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ،هوداس (محقق) (باريس ،د.ت) ،ص .293
9

10

11

ينظر ما كتبه الثعالبي نفسه عن زيارته إىل إسطنبول وهو محفوظ يف الخزانة الوطنية بباريس ضمن مجموع رقم .524
مجهول ،رسائل سعدية ،عبد الله كنون (محقق) (تطوان :دار الطباعة املغربية ،)1954 ،ص .157-158
اإلفراين ،ص .239

Véronne, p. 392.

12

Henry de Castries, Les sources inédites de l'histoire du Maroc. Archives et bibliothèques des Pays- Bas, Vol. II, pp. 671-672.

13

Ibid., Vol. III, pp. 26-27.

14
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أن الوثيقة مست ّلة من كتاب فريدون بك منشآت السالطني( ،((1ولم نعرث لها عىل أثر أثناء
وقبل تقديم فحوى الرسالة ال ّ
بد من اإلشارة إىل ّ

صدى يف النصوص العثمانية.
أن الوقائع التي توردها الوثيقة لم يكن لها أي ً
تحرياتنا يف األرشيف العثماين .كما ّ

النص هو وجوده ضمن كتاب أنجز يف مرحلة سابقة عن تاريخ إنتاجه؛ فقد كتبت الرسالة يف آذار /مارس
بيد ّ
أهم إشكال يطرحه استعمال ّ
أن ّ

أن فريدون بك تويف عام  .1583و فريدون بك هو أحد املؤرخني العثمانيني البارزين ،ورئيس الك ّتاب زمن الصدر األعظم صوقليل باشا.
 ،1617يف حني ّ

واليا عليها ،ورافقه عندما أصبح
اشتغل بالدفرتدارية املركزية والتحق عام  1553بوالية الرومليل ليشتغل إىل جانب محمد صوقليل باشا ،عندما كان ً

أساسيا يف املفاوضات العثمانية الصفوية من أجل تسليم األمري بايزيد الالجئ آنذاك يف البالط الصفوي .ويف
دورا
صدرا
أعظم .وقد أ ّدى فريدون بك ً
ً
َ
ً

قدم فريدون بك كتابه منشئات السالطني للسلطان مراد
رئيسا للك ّتاب ورقّي عام  1573إىل رتبة نشانجي .ويف عام ّ 1575
عام ّ 1570
عي فريدون بك ً

الثالث ،غري أ ّنه لم ينل حظوة يف أوساط هذا السلطان الذي لم يكن ينظر إليه بعني الرىض لكونه أحد
"محميي" الصدر األعظم صوقليل( ،((1فأقيل
ّ

مؤش عىل نهاية عهد الصدر األعظم القوي .وعىل الرغم من أ ّنه ّ
تول مناصب أخرى ،فإ ّنها لم تكن يف نفس
من منصب الناشنجي ،وكان ذلك بمنزلة ّ
نشانجيا وتزوج عائشة سلطان
تبوأها سابقًا .غري أ ّنه ،وبعد مقتل صوقليل باشا عاد فريدون بك ليسطع نجمه مرة أخرى؛ إذ ُع ّي
مكانة املناصب التي ّ
ً

ابنة رستم باشا وحفيدة السلطان سليمان القانوين .وقد تويف فريدون يف مكتبه عام .1583

أن
ّأما كتابه منشآت السالطني ،فهو عبارة عن تجميع للوثائق الرسمية ،من فرمنات ورسائل سلطانية واتفاقيات ،ويورد املؤرخ سالنييك ّ

ينيف عىل  250وثيقة مو ّزعة عىل عهود السالطني األحد عرش إىل عهد السلطان سليم الثاين .وقد طبع الكتاب مرتني ،ووصل عدد
الكتاب تضمن ما ّ
أن من أصل
تم حرشها ،ويرى أحد الباحثني ّ
وثائقه إىل  735وثيقة يف طبعته األوىل و 841وثيقة يف طبعته الثانية؛ وهو ما يعني ّ
أن عد ًدا من الوثائق ّ

تمت إضافتها
مجموع الوثائق ما يزيد عن الثالثني وثيقة الحقة لعام وفاة فريدون بكّ .
وتعد الوثيقة التي نحن بصددها واحدة من هذه الوثائق التي ّ
إىل منشآت السالطني.

وجهها السلطان العثماين أحمد األول إىل موالي زيدان ،بتاريخ آخر صفر الخري من عام 1026هـ /آذار /مارس .1617
وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة ّ

وتسمح الوثيقة بتسجيل املالحظات التالية:

ً
املرصعة والحرير إىل بالط السلطان" ،وتذكر
ӵӵأ ّنها تضع اليد عىل وصول السفري املغريب عبد العزيز الثعالبي إىل إسطنبول
"حامل التحف والهدايا واألسلحة ّ
َ
التحف والهدايا وليس عرش َة قناطر من الذهب كما تذهب إىل ذلك املصادر املغربية.

ӵӵتخرب الوثيقة بوصول رسالتني :األوىل ولع ّلها كانت استجابة ملا نقرأه يف وثيقة األرشيف اإلسباين ،وتحتوي عىل"مواد املحبة والوداد" وتنسجم محتوياتها
"همتهم
مع ما ورد يف الرسالة التي توجد ضمن رسائل سعدية .أما الثانية فتحتمل أن تكون ّ
جوابا عىل رسالة أخرى ،كانت قد استمددت العثمانيني يف رصف ّ
ويتمش استنادهم["]....
إىل إبطال طريق الهند الذي يتقوى بهم اعتضادهم (الكفار)
ّ

ّ ӵӵ
تؤكد الوثيقة وعي الباب العايل بخطورة احتالل"العرائش واملعمورة وما يضاهيها من القالع املشهورة" .وإذا كانت الرسالة التي بعث بها خليل باشا تشري إىل
أ ّنه "إذا ارتأت إرادة السلطان إرسال عسكر أو أوامر إىل ّ
وتؤمل يف ذلك عىل "وجوب التعاون" ،فإن الرسالة الثانية تبدأ
حكام تلك املناطق لدفع الرضر والفساد" ّ
بوضع رشط التعاون وتؤاخذ موالي زيدان لعدم طلبه دعم الباب العايل يف الوقت املناسب ،فقد "كان الالئق بكم والواجب عىل ذمتكم أن تستمدوا وتستعينوا

أن العثمانيني "قادرون عىل إيصال عسكر يضيق عليهم الطريق".
تبي الرسالة ّ
بأعتابنا قبل أن يتصادم الصفوف ويتزاحم الزحوف" .كما ّ

أن الدولة العثمانية لم تكن قادرة عىل االستجابة للمطالب السعدية الزيدانية ،إذ تشري الوثيقة الثانية إىل أ ّنه "ال
ويظهر من خالل الوثيقة ّ

يشغلنا عن اإلمداد بعون رب العباد ّإل انشغالنا بما نحن عليه من إعداد لوازم الجهاد ،الستئصال أهل الرفض واإللحاد[ ]...وتجهيز العمارتني

ولعل ما ّ
العظيمتني إىل البحرين املسجورين بعساكرنا املنصورة[ّ "]....
يؤكد صدق ما نذهب إليه املصادر األجنبية/األوروبية التي حرصت الرد العثماين
15

أحمد ،فردون بك .منشآت السالطني(.تقويم خانه عامره :اسطنبول.)1848 ،

صدرا أعظم للسالطني سليمان القانوين وسليم األول ومراد الثالث ،وإذا كان نجمه تأ ّلق زمن حكم سليم الثاين فإ ّنه بدأ يعاين من مشاكل عندما ّ
تول السلطان
 16كان محمد صوقليل
ً
منافحا عن االستمرار يف الحرب ضد إمرباطورية الهابسبورغ .واستطاع هذا التيار أن يؤثّر يف السلطان مراد وهكذا
تيار ينترص للحرب مع الصفويني ،فيما كان هو
ً
مراد بسبب تنامي ّ
ومحمييه.
انعكس ذلك عىل موقف مراد من الصدر األعظم
ّ
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ما بعد الهدنة:
الرد العثامين عىل مطالب زيدان السعدي

وثيـقة

يف نميقة وسيف وخلعة .وتبقى الرواية التي توردها املصادر املغربية حول غريق املساعدات العثمانية مجرد شائعة كان من وراء ترويجها ،دون شك،

زيدان السعدي لربح بعض الوقت وأسلوب ملواجهة منازعه يف السلطة.

أن اتفاقية  1580كانت وراء تعامل الدولة العثمانية مع مطالب زيدان السعدي؛ إذ لم يعد هناك من رهان لضم املغرب .وقد تكون
والظاهر ّ

األسباب التي دفعت الدولة العثمانية إىل االنسحاب من عالم املتوسط هي نفسها التي كانت وراء الرد العثماين اللبق عىل رسائل زيدان .فقد كانت

الدولة العثمانية منشغلة بجبهات متعددة ،إذ دخلت يف حروب – كما تقول الرسالة – ضد الكفرة واألعراب األرشار وامللحدين ّ
ولعل هذه الحروب هي
التي جعلت السفري املغريب الثعالبي يكتب
تاريخا للدولة العثمانية( ((1عىل عهد السلطانني أحمد األول وعثمان الثاين ،وربما كان قصده من ذلك رغبته
ً

يبي انشغال عثمان الثاين بالحروب مع الروم منذ السنوات األوىل لتوليته.
يف إعطاء صورة عامة عن الوضعية التي كانت تعيشها الدولة العثمانية ،وأن ّ
ويمكن أن نضيف إىل ذلك صعوبة العالقات بني املركز واملحيط – أي بني إسطنبول ووالياتها الطرفدراية – إذ لم يعد والة الجزائر يمتثلون

الترصف إىل
يترصفون بمحض إرادتهم وليس بما يمليه الباب العايل؛ ففي السابق كان الباب العايل يوكل أمر
ألوامر اإلدارة العثمانية ،وأصبحوا
ّ
ّ
باشاوات الجزائر مثلما حدث مع محمد الشيخ السعدي ( )1553وعبدامللك السعدي ( ،)1576وكان هؤالء ينفّذون ما يصدر إليهم من أوامر دون

أن
تر ّدد ،أما مع نهاية القرن السادس عرش فقد بات من الصعب أن تنصاع واليات الشمال األفريقي لألوامر الصادرة من اإلدارة املركزية ،ونعتقد ّ

ذلك كان من بني تبعات هدنة .1580

نص الوثيقة

(((1

وبش املجاهدين يف سبيله بالنعيم املقيم يف دار السالم ،وأكرم املؤمنني بتوفيق املجاهدين غاية اإلكرام،
الحمد لله الذي أعىل معالم اإلسالم ّ

وجعل عبدة األصنام وعندة املرشكني ومردة امللحدين منحوسة الرؤوس ومنكوسة األعالم ،والصالة والسالم عىل عارف الحق عن الباطل ،وخارق

محمد املبعوث بسيف الجهاد وحسام االنتقام عىل قاصدي حصني حصن اإليمان واإلسالم وعىل آله
رشك الرشك برشعه ّ
املبش ّ
ونبينا ّ
سيدنا ّ
بالدوامّ ،
وسالما دائمني إىل قيام الساعة وساعة القيام.
العظام وأصحابه الكرام الذين سعوا يف ميادين الدين بأقدام اإلقدام صالة
ً

ّ
واملحل
أما بعد نس ّلم عىل ذلك املقام الجليل سالم إكرام وتبجيل ،ونثني إىل ذلك املعهد الجزيل أع ّنة الثناء الجميل ،فننهي إىل املقّر العزيز

الحريز ألحب أحبابنا وأصدق أصدقاء أبوابنا عضد دولتنا الباهرة الزاهرة ،عصب صولتنا القاهرة ،حارس الحصون الغربية ملمالك اإلسالم ،فارس

املبجل
مؤيد أهل االعتصام بالعروة الوثقى التي ما لها انفصامّ ،
مبدد فرق البغي واالختصام ،أليفنا ّ
معارك إرغام كل مرغام ،مشيد أركان االنتظامّ ،

املكمل السنى املكان ،صاحب الع ّز واملجد والسيادة ،رفيع الشأن املوىل زيدان حفظه الله امللك امل ّنان عن تطرق مكايد الزمان،
العيل الشأن ،خليفنا
ّ
وأظفره عىل الكفرة وأهل الطغيان.

حف بألطاف امللك اللطيف ،كتابان كريمان و ِب ُد ّر اإلخالص نظيمان اللذان ّ
يتعطر بروائح أنفاسمها
أ ّنه قد وصل إلينا من مقامكم الرشيف ّ

ِفيح ّ
بحس الوفاق ،املبعوثان مع العالم العابد الورع الزاهد العارف جامع املحامد واألدب
تأكد امليثاق
النفيسة مشام اآلفاق ،وتفوح من مضامينهما َ
ّ

واملعارف ،مفخر أرباب التمييز الشيخ عبد العزيز.

أحدهما اجتمع فيه مواد املحبة والوداد ،وبرز أنوار بدر املراد من أفق الفؤاد ،وذكر فيه محامد والدنا املرحوم السلطان املاجد ،ومكارم أجدادنا

وجوها لكانوا غررها ،ولو
األكارم األماجد ،السالطني العثمانية والخواقني اإليمانية الذين كانوا خلفاء الله تعاىل يف أرضه وأقطاره .ولو كانت املحامد
ً

بدرا لكانوا نوره وسناه ،ولو كانت الشجاعة غص ًنا لكانوا نوره وخباه ،وسطر فيه ما كان بني آبائكم الكرام وبني أسالفنا الفخام الذين
كانت الحمية ً

 17خالل اشتغالنا بنرش تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية ملؤلف مجهول تمك ّنا من العثور يف الخزانة الوطنية بباريس عىل تاريخ الدولة العثمانية يف بداية القرن السابع عرش،
لعله من وضع السفري املغريب الثعالبي.
18

انظر نص الوثيقة األصيل يف املالحق.
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العدد 1

كانون الثاين  /ينايـر 2015

صياد القلم أن يصيد حمائم بيانه
حصل لهم تمام الصيت وعظيم الفخار والذكر الجميل الذي ّ
عم زوايا اآلفاق واألقطار من الحب الذي ال يقدر ّ
بحبات التقاط وشبكات الحروف من االنخراط سلك الوفاق وااللتئام الذي ينال به يف إحياء الدين وإعزازه كل مرام ،وما أوجب إرسال أذيال التأخري

واإلمهال من االشتغال بقتال الكفار املالعني ،ومحاربة أعداء الدين وأحزاب الشياطني ،واملجاهدة يف رفه آفتهم ،واالستقصاء يف استيصال شأفتهم،
توجههم بعدما أضحت تلك األقطار آمنة األطراف ،وصارت بكفاية مجاهدتكم ساملة األكناف إىل إظهار ما ادخرتم يف البال من إرسال
ّ
وبي فيه ّ

ويقرروا ما أنتم عليه من عهود اآلباء واألجداد مواجهة ،وطلبكم
الكتاب ،وتجهيز رسلهم ليبنوا ما عندكم من جميل املواالة واملخالصة مشافهةّ ،
ً
سبيل إلعزار أهل الهدى ،وإذالل الكفرة املرتدين يف هاوية الردى ،وباع ًثا ملا يشبه
لحسن معاودتهم من ديارنا ،وانرصافهم عن أقطارنا ،بما يكون
وتشد بربكته هامة من كفر وعىص.
من اإلسالم العصا،
ّ

خصه الله
أيضا مصحوب باملبالغة يف تنويه املحبة املغروسة ،وتروية املودة
وأما املكتوب اآلخر فهو ً
ّ
املؤسسة املحروسة ،ومشتمل عىل ذكر ما ّ
ّ

تعاىل بالسالطني العثمانية والخواقني اإليمانية من الخصائل التي يتضايق عن عددها طوق املحيص ،ويتقارص دون حرصها باع املستقيص ،ومخرب
وإيابهم ،وعن مجادلة إرسالهم عىل
عما اعرتفهم يف البحر ما أساطيل العدو وأباطيل أهل الطغيان
والعتو ،حتى أوجب انقالبهم واقتىص قفولهم ّ
ّ
ّ
بالد بعد ما ّ
تعذر السفر من جهة الجزائر ملانع وقع هناك ،ومنبئ عن اجتماع الكفرة وعهدهم الصلح بني طواغيتهم الفجرة ،وعن قصدهم والعياذ

بالله عىل البالد اإلسالمية والديار اإليمانية أذ ّلهم الله تعاىل وخذلهم ،ورصف وجوه الخسف قبلهم ،وعن استمدادكم م ّنا يف رصف همتنا العلية إىل

ويتمش استنادهم واعتمادهم ،وعنايتنا بإعانة ويل ،والهداية مرصوفة يف كل حني إىل نرصة أولياء
يتقوى به اعتضادهم،
ّ
إبطال طريق الهند الذي ّ

ومعرته ،وال يخفى عن علمكم
ومرضته ،وال يصدم املؤمنني فساد أهل الرشك
العدو
الدين ،ونكاية أعداء الله الكافرين ،حتى
اليمس املسلمني رشّ
ّ
ّ
ّ
ّ

أن من عادتنا الجميلة املوروثه من آبائنا وأجدادنا أصحاب مآثر الجليلة ،أن نتلقّى من يرد علينا ،ويرغب إلينا من البالد الشاسعة للرتحيب والرتهيب
ّ
باسطني له بساط األنس ليفوز من سفره بنصيب ،وسمو يف دفع ما يرهبونه عن ساق الجد ،ونستفرغ يف تحصيل ما يطلبونه أقىص الوسع والجهد.

العلية يف مقام املثول ،وعرض علينا
فلما قرأت علينا آيات إخالصكم،
ّ
ّ
واستقرت لدينا مواد ودادكم واختصاصكم ،وأحرض رسلكم يف حرضتنا ّ

متربج الصفحات ،فأدمتم يف مراعاة الحقوق
البهية املتلقاة بالقبول ،أثنينا عىل تلك األخالق الطاهرة واألعراف الزاهدة ثناء متأرج النفخاتّ ،
هداياكم ّ

سدة الع ّز واإلقبال سوى النظر بعني اإلعزاز واإلجالل ،وصون التواد عن التضاد ،واإلخالل عن
ساعني ولدولتنا اإلسالمية راعني ،ال تلقون من ّ
مس آفة ومخافة ،وملا أدرج
االختالل ،ونرجو من الله ذي الرحمة والرأفة ّأل يخسف بدر كمال املؤالفة بحلوله أرض بعد املسافة ،ويقينا ّ
وأياكم من ّ

نتقيد بأدائه راجني منه تعاىل عونه وإحسانه،
يف ذلك الدرج الجليل من املساعي بالسعي الجميل يف إبطال أهل التضليل ،فنحن بإذنه سبحانه وتعاىل ّ

ونرسل األوامر الرشيفة إىل أمرائنا املحافظني يف حدود البرصة ،ونأمرهم يف ذلك الفتوة والنرصة .ثم ال يذهب عن علمكم ،أ ّنه واضح عندنا ،وا ّتضح

القهار ،وأنزلهم دار البوار ،يف بعض ديار تلك األقطار مثل العرايش واملعمورة وما يضاهيهما من
لدينا رشّ الكفّار وبعض األعراب األرشار ،قهرهم الله ّ

ذمتكم أن تستمدوا بنا ،وتستعينوا
القالع املشهورة ،وعجزكم عن إقالعها وانتزاعها ،وتطهري تلك األرايض وبقاعها ،وكان الالئق بكم والواجب عىل ّ

بأعتابنا ،قبل أن يتصادم الصفوف ،ويتزاحم الزحوف ،فنحن بحول الله َ
وط ْوله قادرون عىل إيصال عسكر يضيق عليهم الطريق واملسالك ،ويلجئهم

إىل املضايق واملهالك ،ونخ ّلص املسلمني من وابق مكرهم وعوائق غدرهم ،وتكون إعانتنا هذه مرغمة ألنوف الكافرين ،ومكرسة لجموع أهواء

الخارسين املتجارسين ،حتى ّ
يتقطع أطماع أعدائكم من تلك البالد ،ويندفع عنها أسباب الرش ومواد الفساد ،وال يشغلنا عن اإلمداد بعون رب العباد

إشغالنا ملا نحن عليه من إعداد لوازم الجهاد الستيصال أهل الرفض واإللحاد ،وخرق رشّ شوكة أهل الضالل والفساد ،وتجهيز العمارتني املعظمتني

إىل البحرين املسجورين بعساكرنا املنصورة حفظهم الله مما يورث الشني يف الدارين ،ونحمد الله عىل ما أسبغ علينا من جزيل آالئه ،ونستزيده

سبحانه جالئل نعائمه ،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،حرر هذا ِ
السفْر املبارك يف أواخر صفَر الخري يف سنة ست وعرشين وألف من هجرة من له
ّ
العز والرشف عليه الصالة والسالم ما ختمت الصالة بالسالم.
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