
  

 

 :مقدمة

  .فشنوا عدة محالت هددت وحدة املغرب ،استغل اإليبرييون ضعف السلطة املركزية بالغرب اإلسالمي

  فما هي أسباب ومظاهر هذا التهديد؟ 

  وما هي نتائجه؟ 

 وكيف واجه املغاربة هذه التهديدات؟ 

 :   تدهور األوضاع يف املغرب على احتالل األيبرييني للمراكز الساحلية شجع

 : تفكك املغرب وضعف السلطة املركزية

ضعفت الدولة املرينية بعد وفاة السلطان أيب عنان، مما عجل بسقوطها، إال أن خلفاءهم الوطاسيني مل يتمكنوا من فرض سلطتهم إال 

فظهرت جمموعة  ،لوطاسيون كاهل السكان بالضرائب، وعجزوا عن مواجهة التهديدات اخلارجيةأثقل ا، حيث على قسم من مشال املغرب

  .من اإلمارات املستقلة، وتوىل شيوخ الزوايا قيادة املقاومة احمللية

 : احتل األيبرييون أهم املراكز الساحلية

فتوسعوا يف  املناطق الساحلية إذ تركز الغزو  ،وتطور املالحة البحرية ،استغلت املمالك األيبريية غياب سلطة سياسية باملغرب

عمل األيبرييون على حتقيق أهدافهم االقتصادية املتمثلة يف ، والربتغايل على الشواطئ األطلسية، يف حني توسع اإلسبان يف السواحل املتوسطية

والسيطرة على املنافذ البحرية لالتصال مباشرة مع بالد السودان، وغلفوا ذلك  دف ديين  ،خنق جتارة القوافل العابرة لشمال إفريقيا

 .دعمته الكنيسة املسيحية بإعالن احلرب الصليبية ضد املسلمني

 : وضع االنتصار يف معركة وادي املخازن حدا لألطماع اإليبريية يف املغرب

 :ظهر السعديون باجلنوب وقاموا باجلهاد

رار الربتغاليني بالسواحل اجلنوبية، وقضائهم على جتارة القوافل إىل إحلاق الضرر باقتصاد املنطقة، مما جعل السكان أدى استق

يستجيبون لنداء اجلهاد الذي وجهته الزوايا حبث املغاربة عمن يقود جهادهم ضد الغزو املسيحي، فالتجؤوا لألشراف السعديني بزعامة 

  .م، فتمكنوا من إخراج األيبرييني من معظم  الثغور املغربية1500 سنة الشريف حممد القائم بأمر اهللا

 : تعددت نتائج معركة وادي املخازن

ل، فأرسل املتوكغرب رغم تراجعهـم عن الثغور، فاستغلوا طلب املساعدة الذي تقدم به حممد اع الربتغاليني يف املأطممل تتوقف 

 ، حيثاليت مسيت  مبعركة امللوك الثالثة م1578غشت  4جيشا ضخما ازم أمام السعديني يف معركة وادي املخازن يوم  دون سبستيان

حقق املغرب مكاسب مادية متثلت يف غنائم احلرب وفدية األسرى، وأخرى معنوية جتلت يف اهليبة اليت اكتسبها على الصعيد اخلارجي، حيث 

  .وتسابقت الدول لربط العالقات معهوضع حدا لألطماع اخلارجية، 

  :ةخامت

 .استطاع السعديون القضاء على األطماع اخلارجية، وإعادة بناء دولة قوية حافظت على استقالل ووحدة املغرب

 المغاربة فعل ورد الأيبيري الغزو
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