
: الغسو اإليبريي ورد فعل املغاربة  

 معركة وادي املخازن ودالالتها من خالل وثائق ودعامات

 

 4: الذرش رقن 

حصتاى : الوذة السهٌيت 

 
   

 

   : مقدمة

 . م يعيش تحت التهديدات األيبيرية15القرن  أصبح المغرب منذ

  أسبابه ؟ و كيف كان رد فعل المغاربة ضد هذه التهديدات؟ ما هيفما هي مظاهر هذا التهديد و

I -أضبابَ ّ عْاقبَ، هظاُرٍ:.الغسّ األيبيري للوغرب  :

  :ـ  تعرضت هعظن الطْاحل الوغربيت للغسّ األيبيري1

. احرٍد تادط ٍٍٍٍِٚح تاٌسٛاحً اٌّرٛسطٍح: إسثأٍا - 

. احرٍد ِؼظُ اٌثغٛس األغٍٕرٍح ِٓ سثرح إٌى أسوٍٓ: اٌثشذغاي- 

 .وّا صاحة ٘زا اٌغضٚ االٌثٍشي ذٙذٌذاخ ػثّأٍح ِٓ خٙح اٌششق- 

 :ـ  ماى ّراء الغسّ األيبيري للوغرب دّافع اقتصاديت ّ ديٌيت ضاُن فيِا ضعف الْطاضييي 2

 سغثح اٌثشذغآٌٍٍ اٌٛصٛي ِثاششج إٌى اٌثٍذاْ اٌصحشاٌٚح إٌّردح ٌٍز٘ة ٚ  ذرّثً فً:اٌذٚافغ االلرصادٌح - 

.  ِٓ اٌٛساغح اٌّغشتٍحاٌرخٍص

 ٚ إٌداد دٚي ذساػذ٘ا فً حشتٙا اٌصٍٍثٍح  تإفشٌمٍا ٔشش اٌّسٍحٍحذرّثً فً سغثح األٌثٍشٌٍٓ :  اٌذٌٍٕحاٌذٚافغ -

. ظذ اٌّسٍٍّٓ

ِٙا تّشاوً ا اٌرً أشغً حهاٌذٌٚح اٌٛغاسٍح ظؼف  ذرّثً فً :اٌؼٛاًِ اٌرً سٍٙد اٌغضٚ األٌثٍشي ٌٍّغشب-

.  تٕٛاحً فاط ٚأحصشاٌحىُ فرمٍص ٔفٛرُ٘

 II - التأضيص ّ الجِاد:الذّلت الطعذيت : 

  :ـ اًطلقت الذّلت الطعذيت هي هٌطقت الطْش لرفع رايت الجِاد1 

 خاصح تّٕطمح سٛط اٌرً تاٌؼد ي ساُ٘ اٌغضٚ األٌثٍشي ٌٍّغشب فً تشٚص دٚس تؼط اٌضٚاٌا ٌمٍادج اٌؼًّ اٌدٙاد

 ٌٍمٛدُ٘ ٌٍدٙاد ظذ اٌثشذغآٌٍٍ فرأسسد تزٌه اٌذٌٚح اٌسؼذٌح اٌرً أطٍمد فً  اٌسؼذٌٍِٓحّذ اٌمائُ أحذ اٌششفاء

 ( شدشج اٌٍّٛن اٌسؼذٌٍٓأٔظش خطاغح)ذٛحٍذ اٌثالد ٚذحشٌش تؼط اٌثغٛس األغٍٕرٍح 

:  أبرز الوعارك في تاريخ الوغرب إحذٓـ  تعتبر هعرمت ّادي الوخازى 2 

  

ٔرائح اٌّؼشوح أسثاب اٌّؼشوح اسُ ِٚىاْ ٚذاسٌخ اٌّؼشوح 

 

ِؼشوح  )ِؼشوح ٚادي اٌّخاصْ 

تإلٍٍُ اٌؼشائش فً  (اٌٍّٛن اٌثالثح 
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غٍة اٌّرٛوً اٌّخٍٛع اإلػأح - 

ِٓ ٍِه اٌثشذغاي سثاسرٍاْ 

 .السرشخاع ٍِىٗ

سغثح سثاسرٍاْ فً اٌسٍطشج - 

. ػٍى سٛاحً اٌّغشب

سثاسرٍاْ : ٚفاج ثالثح ٍِٛن- 

ٚاٌّرٛوً فً اٌّؼشوح غشلا ٚػثذ 

. اٌٍّه تسثة اٌّشض

أرصاس ساحك ٌٍّغاستح - 

ٚاٌحصٛي ػٍى غٕائُ وثٍشج 

. ٚاحرشاَ خٍّغ دٚي اٌؼاٌُ

 

: خاتوت
سغُ ِا شٙذٖ اٌّغشب ِٓ ِظا٘ش اٌعؼف فً ػصش اٌٛغاسٍٍٓ ٚذىاٌة اٌؼذٚ األٌثٍشي ػٍى سٛاحٍٗ فمذ  

. ٚادي اٌّخاصْاسرؼادخ اٌذٌٚح اٌّغشتٍح ػافٍرٙا تؼذ لٍاَ اٌذٌٚح اٌسؼذٌح ٚأرصاسُ٘ فً ِؼشوح 

 

: ِفاٍُ٘ ٚ ِصطٍحاخ 

  اٌسؼذٌْٛ–اٌضٚاٌا -  اٌخشاج– اٌٛغاسٍْٛ –األششاف - اٌّّاٌه اإلتٍشٌح   -

 (اٌسؼذي  )أتٛ اٌؼثاط أحّذ إٌّصٛس -  سثسرٍاْ –اٌثغٛس  -

 

 

رشيذ لعتيل : األضتار 

 الثاًْيت اإلعذاديت اإلهام علي


