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 ملخص البحث باللغة العربية
ال االقتصادية لبالد المغرب العربي إبان القرن يهتم البحث بإلقاء الضوء على األحو 

الثالث الهجري / التاسع الميالدي وما يتعلق بها من أمور حيوية هامة في حياة سكان تلك 
النواحي وأنشطتهم المختلفة مثل الزراعة والصناعة والتجارة وذلك في ضوء المصادر 

ؤرخين الدالة على تلك األحوال، والكتابات التاريخية المختلفة وما أشارت إليه أعمال الم
وكيف كان للدويالت الناشئة دورها الحيوي والهام في التطور الحضاري في مجال االقتصاد؛ 
وقد تطرق البحث للظروف السياسية لبالد المغرب فترة الدراسة، كما تناول أهم الطرق 

بائل للسيطرة عليها التجارية بين أقسام المغرب الثالثة األدنى واألوسط واألقصى وصراع الق
إضافًة إلى الدور الذي لعبته مدن المغرب في النشاط التجاري الداخلي والخارجي على 

زدهار االقتصادي في مجال اإلنتاج السواء، ثم عرجت الدراسة إلى أبرز مظاهر التطور واال
لية الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية. ثم ظهرت األسواق التجارية والموانئ الساح

وختامًا . ودورها الكبير الذي لعبته في سبيل التطور واالزدهار االقتصادي في بالد المغرب
ظهرت نتائج الدراسة التي تم استخالصها من بين ثنايا المعلومات الواردة فيه، وأخيرًا 

 المصادر والمراجع التي تم االعتماد عليها في هذه الدراسة. 
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Abstract in English 
This research sheds the light on the economic situations in the 

Arab Maghreb States during the Third Hijri Century/The Ninth 

Georgian century and all related vital and important issues of the 

inhabitants of these areas along with the different activities such as 

agriculture, industry and commerce in light of sources, different 

historical writings and the historians’ works which showed these 

conditions. It also shows how were the originating states of great and 

important role in the cultural development in economy. The research 

also tackles the political conditions of the Arab Maghreb States during 

the period this study is concerned with. It also sheds the light on the 

most important trade roads among the three parts of the Maghreb 

states; the near, middle and far parts and discusses the conflict of the 

tribes to control these roads. The research also shows the role played 

by Maghreb States in the external and internal activity of trade. Then 

the research shows the most prominent aspects of the economic 

development and progress in the agricultural and animal production 

and in the pottery industry. The research also shows that the trade 

markets and coastal ports played great role in the economic 

development and progress of the Maghreb States. The study 

concluded with showing the research results which were extracted 

from the information contained therein. Finally, the research mentions 

the sources and references it depended on for this study    . 
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 التمهيد
 ري / التاسع الميالديالظروف السياسية لبالد المغرب في القرن الثالث الهج

قتصادية موضوع الدراسة البد قبل التطرق في الحديث عن النواحي اال
من اإلشارة إلى الظروف السياسية لبالد المغرب خالل تلك الفترة الزمنية 
وعالقتها بالخالفة العباسية لالرتباط الوثيق بين األحوال السياسية واالقتصادية 

الحال لكل منهما. لقد نتج عن تراجع سلطة  معًا والتأثير المتبادل بطبيعة
القرن التاسع الخالفة اإلسالمية واختالل نفوذها على بالد المغرب خالل 

العديد من اآلثار السياسية واالقتصادية السلبية. فأدى الهجرى/ التاسع الميالدى 
من الناحية السياسية إلى استقالل القبائل المحلية هناك، وتأسست تبعًا لذلك 

دن جديدة اعتمدت في تمويلها المالي على مصادر اقتصادية جديدة، ارتكزت م
عليها في تكوين دعائمها االقتصادية وتكوين قوة عسكرية لحمايتها وبسط 
سلطانها على رعاياها إضافًة إلى جعلها قوة دفاعية في مواجهة جيرانها خاصة 

ناطق الشاسعة مع ظهور العديد من الدويالت على مذاهب مختلقة بتلك الم
 ،األطراف. وظهر لديهم جميعًا شعورًا عدائيًا تجاه الخالفة العباسية في بغداد

إذا مافكر العباسيون صدي لها تتخلص من هيمنتها والمحاوالت جادة للمع 
 استعادة سلطانهم على بالد المغرب بأقسامه الثالثة مرة أخرى. 

خالفة األموية حتى كانت بالد المغرب كلها تحت سلطة ونفوذ الولقد 
م حيث نشبت ثورة البربر التي مهدت النحسار السلطة 740هـ/122عام 

م؛ فعانت تلك البالد 742 /هــ124األموية عن المغربين األقصى واألوسط عام 
لذا فقد أصبحت  ،من فراغ سياسي ظهرت فيها الكثير من المشاكل الداخلية

سواًء من أهل البالد أو محط أنظار الراغبين في تأسيس ُحكم خاص لهم 
واتخاذها  "سال"غيرهم؛ وبدأت قبيلة برغواطة بذلك فعمدت إلى إحياء مدينة 

م وبسطت سلطانها على بعض األقاليم 740هــ/122عاصمة ألمارتها سنة 
حولها، كما سار الخوارج على نفس الُخطى بتأسيس مدينة سجلماسة واالستيالء 
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هـــ/ 140سست إمارة بني مدرار الصفرية سنةعلى المناطق المتاخمة لها. كما تأ
م بمساندة القبائل هناك واعتنقت المذهب الصفري؛ ولكنهم اكتفوا بذلك ولم 757

ظلت تلك المنطقة ُتعاني من و يبسطوا نفوذهم على شمالي المغرب األقصى، 
فراغ سياسي استغله أفراد من البيت العلوي لنشر مذهبهم، حتى فر أحدهم وهو 

عبد اهلل من المشرق تحت وطأة مطاردة العباسيين له، إلى المغرب  إدريس بن
األقصى وساندته قبيلة أوربة وبايعته فأسس مدينة فاس واتخذها عاصمة لملكه 

م وبسط سلطانه على المغرب األقصى حتى ساحل البحر  789هــ/172سنة
فريقية نجح الخوارج اإلباضية  في األبيض المتوسط. وفي المغرب األوسط وا 

م واتخذوها عاصمة لهم وتصدوا 761هــ/144تأسيس مدينة تاهرت سنة 
لجيوش بني العباس التي أرادت استعادة سلطانها وهيمنتها على المنطقة، 
واختاروا عبد الرحمن بن رستم أميًرا لهم، وقامت الدولة الرستمية في المغرب 

 ألوسط. األوسط، وانتهى بذلك نفوذ الخالفة على المغربين األقصى وا
سلطانها على المغرب األدنى  ةولقد حاولت الخالفة العباسية استعاد

فريقية خاصة بعد أن خرج عبد  خشية من ضياع نفوذها على المغرب األدنى وا 
م  752هــ / 135الرحمن بن حبيب عن طاعتهم واستولى على القيروان سنة 

ة غرًبا، ولكن صدته مارته الجديدإواتخذها مركزًا لحكمه، وحاول التوسع لحدود 
قبائل بني يفرن التي استقلت بمدينة تلمسان أهم مدن المغرب األوسط وما 

عالن قيام إمارة مستقلة بها سنة  م.   746هــ/ 129حولها من األقاليم، وا 
فأرسل العباسيون جيشا كبيرًا للقضاء على تلك االمارة الناشئة، غير أن 

لجيوش العباسيين، واستمرت المعارك  اإلباضية والطامحين إلى السلطة تصدوا
لمدة أربعة عقود لم تتمكن الخالفة العباسية خاللها من تحقيق نجاحات تذكر؛ 

تحت يده في  فارتضت أن تمنح إبراهيم بن األغلب أحد قادتها السلطة على ما
المغرب األدنى ليكون له وألوالده من بعده؛ شريطة أن يكون تابًعا للخالفة 

الدعاء للخليفة العباسي على المنابر. ب لحق أنها كانت تبعية اسميةالعباسية، وا
م، 800هــ/ 184ومن هنا اكتمل استقالل بالد المغرب بقيام دولة األغالبة سنة 
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والتي بحكم موقعها تمثل بداية الطرق التجارية في بالد المغرب، ومنطلقها إلى 
المغرب بأقسامه  مصر والمشرق اإلسالمي، وبذلك تواصلت الطرق بين مدن

الثالثة. وعمدت الدولة الناشئة إلى بسط األمن على الطرق التجارية بداخلها، 
فازدهرت األحوال االقتصادية ونمت الحركة التجارية لبالد المغرب، كما عملت 
السلطات الناشئة لتحقيق مطامحها وتطلعاتها على إصالح الطرق بداخلها 

قامة مدن جديدة عليها،  ،قًا تجارية هامةوتعبيدها لحركة التجارة وجعلها طر  وا 
المدن الواقعة عليها، وبسط األمن عليها وعلى الطرق التجارية، كما  حياءا  و 

أمنت رعاياها، وسمحت لهم بالعمل في التجارة؛ إضافًة إلى ذلك فقد اهتمت 
باإلنتاج الزراعي، وجلبت محاصيل جديدة إلى بالد المغرب، واهتمت بنظام 

ن مياه األمطار فازدهرت المحاصيل أيًضا، ونجم عن ازدهار الري وتخزي
الزراعة والرعي وفرة في اإلنتاج الحيواني، كما اهتم أهل البالد بالصيد والتعدين 
أيًضا، فازدهرت الصناعات التي اعتمدت على اإلنتاج بمختلف أنواعه من 

ارية في بالد زراعة وثروة حيوانية وتعدين وصيد، فنتج عنه ازدهار الحركة التج
المغرب، وقصدها التجار من كل حدب وصوب، وطبقت شهرتها العالم 

الذي يعد البداية الحقيقية لظهور أصداء و  م،9هـ / 3اإلسالمي مع بداية القرن
  .التطور واالزدهار االقتصادي لمدن بالد المغرب

الثالث المقومات االقتصادية لمدن بالد المغرب خالل القرن 
 سع الميالدىالهجرى/ التا

 صراع عليها الو المتنوعة الطرق التجارية  -1
عدة  هامتاز الجزء الغربي من الدولة اإلسالمية بوفرة الثروات المتالك

موارد اقتصادية حققت لها المكانة المتميزة في الخارطة االقتصادية، بسبب 
 ،المتميز نشأتها على خطوط التجارة فضاًل عن إنتاجها الزراعي والتعديني

وحازت أقسام بالد المغرب األدنى، واألوسط، واألقصى على قسط كبير من 
الموارد االقتصادية في الشمال اإلفريقي تغطي أقاليمه الثالثة  ؛ وكانتاألهمية
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ومن خالل الوقوف على طرق ؛ مما أدى إلى ازدهار التبادل التجاري بينها
غرب األقصى عن باقي يتضح تفرد وازدهار حركة التجارة في المها التجارة في

الذى ، بها أقسامه األخرى؛ بسبب طبيعة اإلنتاج الزراعي والصناعي والتعديني
حركة التجارة بصفة عامة، في في ازدهار مدن بالد المغرب  هدور له  كان

واإلنتاج الزراعي بصفة خاصة
(1)

أن المغرب األوسط خالل  هالشك فيومما  .
كان حلقة وصل بين المغربين األدنى  دىالثالث الهجرى/ التاسع الميالالقرن 

قادمين من المغرب األدنى إلى المغرب الحتى ُيكمل التجار و واألقصى، 
فنشأت تبعًا لذلك العديد من الطرق  العبور من خالله،طريقهم البد لهم األقصى 

الداخلية، والتي ُتعد أكثر أمانًا لما تمتاز به من ازدياد العمران والكثافة 
فأصبحت القوافل التجارية أقل عرضًة للصوص وقطاع الطرق؛ كما السكانية، 

ة نظرًا ألهميكانت الصراعات بين القبائل من أجل السيطرة عليها مستمرة 
الزراعة بحالة األمن  ومن المهم اإلشارة إلى تأثر الطرق التجارية فيها.

نهب إبان وقت السلم واالستقرار، وتتعرض للفي البالد إذ تزدهر في  واالستقرار
الحروب والصراعات، مما يضطر أهلها إلى الفرار منها وهجرها
(2)

 ومعلوم أن، 
ساهموا فيها سلًبا أو  همولكنعملون جميًعا بالتجارة يسكان الشمال األفريقي ال

على  استمرومنهم من ، إيجاًبا فمنهم من يعمل بالزراعة والرعي والتعدين
اد دز القد هجوم على المزارع وسلبها، و بقطع الطريق وال، ومنهم من قام بداوته

ذلك في فترات التمرد وضعف األمن
(3)

، ورغم ذلك لم تتوقف حركة التجارة في 
 بالد المغرب.
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 أهم الطرق التجارية التي تربط بين المغرب األدنى واألوسط
 األهمية والصراع بين القبائل المدن التي يمر فيها الطريق م
 
1 

 
) القيروان / 

عة أبي قل
 الطويل(

مجانة
(4)

 -مسكيانة-
 –بلزمة -باغاية
طبنة
(5)

 مقرة – 

حظيت قلعة أبي الطويل بأهمية خاصة فقصدها 
تجار المشرق اإلسالمي وبالد المغرب على 

السواء
(6) 

 
 
2 
 
 

 
)القيروان / 

مرسى 
الدجاج
(7)

 ) 

سوق ماكس  –أزقور
الواقع على وادي 

سوق حمزة  –شلف 
 بنو جناد  -

لطريق بأهمية اقتصادية حظي هذا ا
واستراتيجية كبيرة بين المغربين األدنى واألوسط 

خاصة بعد تأسيس مدينة المسيلة
(8)

بعد قيام  
م927هــ / 315الخالفة الفاطمية في سنة 

(9)
 .
وكان محوًرا للصراع بين قبائل صنهاجة وبني 

برزال من أجل السيطرة عليه
(10)

. 
 
 
 
3 

 
 

) القيروان / 
 وهران (

–الصابون  جمونس
 –توزر  –قفصة 
 –سماطه  –نفطة 

 –قيطون بياضه 
 –تهودا  –بادس 
ساقية بن  –بسكرة 
 –العلويين  –خزر 

قصر منصر بن سنان 
سوق عبيدون بن  –

 –سنان االزداجي 
تانسالمت
(11)

 

ة تصارعت عليه بطون قبائل بني واسين تألهمي
مع قبائل بني يفرن المقيمة على أطراف مدينة 

توزر
(12)

امتد نفوذها على معظم بالد ، و 
الجريد
(13)

، كما شاركها الصراع بطون قبائل 
زناتة بزعامة منصور بن سنان الذي شيد قصراً 

له في مدينة بسكرة على هذا الطريق
(14)

 ،
ودخلت قبيلة مكناسة في هذا الصراع 
االقتصادي التجاري حيث كانت تقيم حول مدينة 

وهران
(15)

ريق ، وتقاسمت النفوذ على هذا الط
مع القبائل األخرى
(16)

. 
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4 

 
 

) قلعة أبي 
الطويل / 

 تلمسان (

أشير  –مدينة الغدير 
سوق  –سوق هواره 

بنو  –مليانة  –كران 
 –تنس  –واريغن 

الغرة  –سوق إبراهيم 
عين –شلف  –

قرية  –الصفاصف 
 –العلويين 

تلمسان
(17)

 

كانت قبيلة بني دمر هي المسيطرة على هذا 
ائل هوارة في صراع معها الطريق، فدخلت قب

من أجل السيطرة عليه
(18)

،كما تصارعت قبائل 
أخرى ومنها قبيلة أوربة وهوارة المقيمة حول 

جبل وانشريس
(19)

، مع بطون من قبائل 
مكناسة المقيمة بمنطقة جبل راشد وما حولها 

من أجل السيطرة أيضاً 
(20)

، وكان ألمراء قبيلة 
ق وخاصة مغراوة النفوذ األكبر على هذا الطري

حول مدينة تلمسان
(21)

، ودخلت بطون بني 
يفرن في الصراع عليه وسيطروا على بعض 

المناطق الواقعة حول مدينة تلمسان 
(22)

. 
 الطــــــرق التجـــــــارية الداخـــــلية الفــــــرعيــــــة

 
5 

 
 /تاهرت)

 ( تلمسان

-مرورًا بمدينة بلل 
 -تيمالص-مدكرة
  إيزرج

يرة خمسة وعشرين يوًمايبُلغ طوله مس
(23)

 .
وتميزه بالكثافة السكانية ألهميته التجارية ونظرًا 

مجااًل للصراع لبسط النفوذ والعمرانية فإنه كان 
عليه بين القبائل المقيمة حوله وعلى رأسها 

قبائل مغراوة
(24)

، كما استولت قبائل مطماطة 
 على معظم المناطق الواقعة على هذا الطريق

زرج وأسسوا لهم إمارة هناك حول مدينة إيو 
عرفت بإمارة تيمالص
(25)

دخلت قبائل من و ، 
بني يفرن في الصراع على هذا الطريق 

ت فيها أنشأواستولت على بعض أقسامه و 
أسواًقا لتصريف منتجاتها 
(26)

. 
 
6 

/  أشير) 
جزائر بني 

 ( مزغناي

 –متيجة–المدية 
 مدينة أغزز-فزرونة

ى هذا لسيطرت بطون من قبيلة بني دمر ع
، ولضمان إحكام قبضتهم عليه اتخذ الطريق

زعمائهم حصوًنا لهم على مسافة ثالثة أيام من 
مدينة متيجة
(27)

. 
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7 

/  شلف) 
مستغانم 
بالمغرب 
 ( األوسط

سيطرت بطون من قبيلة مغراوة على هذا  قلعة دلوم -  الغرة
سيطرت بطون بني سنجاس على ، و الطريق

الطولي على  كانت صاحبة اليدو  وادي شلف،
المنطقة الممتدة من وادي شلف وحتى 

الصحراء جنوًبا
(28)

. 
 
8 

 
 / تاهرت) 
 ( تنس

جبل  -تاغريبت
 -تاجموت -مطماطة

 الغرة

سيطرت قبيلة مغراوة على مدينة تاهرت رأس 
هذا الطريق في فترات متقطعة
(29)

ا نازعتهو ، 
السيطرة، تلك بطون من بني يفرن أيًضا في 

ددة، وكذلك صراعهم مع دخلوا في حروب متعو 
تقاسموا ، حيث أخريات عهد دولة بني رستم

معها النفوذ على عاصمة ملكهم مدينة 
تاهرت
(30)

. 
من المالحظ من الجدول السابق المكانة التجارية واالقتصادية التي 
احتلتها مدينة القيروان بالمغرب األدنى، حيث تعتبر ملتقى طرق القوافل 

رب األوسط ومدنه وكذلك المغرب األقصى، اضافًة إلى التجارية اآلتية من المغ
ارتباط معظم الطرق التجارية الساحلية بها، وكانت معبرًا للقوافل التجارية إلى 

المغرب األوسط وصواًل إلى مدينة تاهرت بالمغرب األوسط
(31)

ومن هنا  ،
وسط اعتبرت مدينة القيروان ملتقى طرق القوافل التجارية اآلتية من المغرب األ

ومدنة وكذلك المغرب األقصى، كما ارتبطت معظم الطرق التجارية الساحلية 
 بمدينة القيروان.
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 أهم الطرق التجارية التي تربط بين المغرب األوسط والمغرب األقصى
المدن التي يمر  الطريق م

 فيها
 األهمية والصراع بين القبائل

)تلمسان  1
 / فاس(

 -تابريدا -جراوة
-مزاوروا-وادي مسون

قلعة -مضيق تازا
-باب زناته-جرماط
نمالته-كرانطة

(32)
 

تحتل مدينة تابجريت على هذا 
الطريق أهمية خاصة، ألنها تقع على 
ساحل البحر المتوسط وتعتبر ميناًء مهًما 
لمضيق تازا؛ وكانت السفن التجارية 
ترسو على ساحلها لكونها ملتقى لقوافل 

غرب التجارة القادمة من مدن بالد الم
األقصى وأشهرها مدينتا فاس 

وسجلماسة
(33)

. 
 

)تلمسان  2
 / فاس(

عبر مضيق تازا 
جبل بني  –صاع  –

تابريدا –يرنيان 
(34 )

 
) تلمسان  3

بالمغرب  / مليلة
 ( األقصى

بمضيق  يمر
-أجرسيف-صاع -تازا

مليلة-قلوع جارة
(35)

 

سيطرت قبيلة مكناسة على تجارة 
نها مدينة أجرسيف لوجود كثير من بطو 

(.36) حول هذه المدينة
 

) تلمسان  4
/ أرشقول على 
ساحل البحر 

 المتوسط(

قلعة ابن 
 مدينة تيزل –الجاهل 

تحظى أرشقول بأهمية خاصة 
بالنسبة لمدينة تلمسان فهي "فرضة 

(37) تلمسان" وتبعد عنها عشرين مياًل 
. 

) تاهرت /  5
 سجلماسة (

مروًرا بمدن 
 مدينة أوزكا-تاهرت

وزكا بأهمية حظيت مدينة أ
تجارية كبيرة، فضاًل عن كونها مقرًا إلمارة 

أسستها قبيلة مسرة الزناتية
 (38)

. 

، األوسطبالمغرب  تلمسانمن الجدول السابق مكانة مدينة يتضح      
ترتبط بها الطرق التجارية وتعتبر معبرًا لها؛ كما كان لفاس وسجلماسة حيث 

تكن حالها بأحسن حال من سابقتها فقد مكانتهما التجارية في تلك الفترة، ولم 
 كان الصراع القبلي مستمرًا من أجل السيطرة على تلك المنافذ التجارية.
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 المغرب األقصى اخترقتأهم الطرق التجارية التي 
 األهمية والصراع بين القبائل المدن التي يمر فيها  الطريق م
)فاس /  1

 طنجة(
قصر -البصرة-كرت

 قلعة ابن -صنهاجة 
 خروب

 

)فاس /  2
 طنجة(

وادي -ماسنة-سداك
 درعة

 

)فاس /  3
 سبتة(

حصن -قلعة ورطيطة
-مدينة جاجين-زالغ

-سور كتامة-تشوس
حجر -مدينة أفتس

 النسر

مدن المغرب النشطة في حركة التجارةمن 
(39)

 ،
واشتهر هذا الطريق بكثرة تجاراته وتكالب القبائل 

اس من أجل السيطرة عليه خاصة وأن مدينة مكن
التي تقع عليه قريبة من مدينة فاس
(40)

وقد  .
سيطرت على هذا الطريق قبيلة مكناسة التي 
أسست مدينة مكناس واتخذت اسمها من اسم 

(41) هذه القبيلة
. 

)فاس /  4
 سجلماسة(

 -صفروي 
 األصنام 

، تصارعت القبائل القاطنة على هذا الخط التجاري
ة بين وسيطرت قبيلة مطماطة على المنطقة الواقع

فاس وصفروي وسكنت جبل عرف باسمها "جبل 
مطماطة 
(42)

قبيلة بني يرنيان على ؛ وسيطرت "
المناطق المجاورة لوادي ملوية الذي يمر عبره 

هذا الطريق
(43)

بطون من قبائل بني  ؛ وعمدت
نيل نصيب من مكاسب حركة التجارة إلى  مرين

الواقعة بين وادي ملوية وسجلماسة
(44)

؛ كما 
من بني يفرن على منطقة جبال  سيطرت بطون

تحكمت في طرقه الرئيسية ومفازاتهو درن، 
(45)

. 

)فاس /  5
 سجلماسة(

سوق  -مغيلة-لواته
جبل -مطماطة-لميس
أرفود-درن

(46)
 

)أغمات  6
جنوبي 
المغرب 

األقصى / 

-نفيس-وريكة
تامرورت -أفيفن

ترفا -بجبال درن
-بجبال درن أيًضا

، ويستقبل مدينة وريكة منطقة تجارية هامةتعتبر 
السفن  على المحيط األطلنطي ميناء ماسة مينائها

، وتصارعت القبائل على هذا الطريق، التجارية
فسيطرت هوارة على مدينة أغمات بتجارتها 
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بالد 
 السوس(

وادي السوس -إيجلي
نة نول أول مدي

 الكبرى الصحراء
جنوًبا
(47)

 

تعبرها القوافل التجارية ، وكانت المعروفة آنذاك
اجنوبً 

(48)
قبائل صنهاجة خاصة حول  نافستهاو  ،

تبعد عن مدينة سجلماسة التي مدينة نول لمطة 
ثالث عشرة مرحلة 
(49)

. 
 /سجلماسة  7

مدينة 
 أودغشت

بئر -تامدلت
-جبل أزوز-الجمالين

-أوكازنت-أزقى
 جبل أزجونان-بلدوران

ويعزى بداية ، عدة آبارعلى هذا الطريق حفر 
يب، وقد تصارعت حفرها إلى عبد الرحمن بن حب
انفردت قبيلة و ، يهالقبائل من أجل السيطرة عل

مداسة بالسيطرة على المنطقة الممتدة من مدينة 
تامدلت إلى السوس األقصى
(50)

. 

طرق من الجدول السابق يتضح لنا األهمية الكبرى التي شغلتها ال        
سجلماسة مثلت حيث المغرب األقصى،  بالد خترقتوالتي اخرى األتجارية ال

، بالد السودانل تعتبر منطقة عبور ومدخالً أهمية كبيرة مع هذه الطرق، ألنها 
وهذا الذي تميز به المغرب األقصى
(51)

.هذا ومن الطبيعي أن يكون هناك 
القبائل ، وماتبعه من منافسة بين حركة التجارة بين مدن بالد المغرب ًا فيطانش

الجنوب على المنطقة الواقعة قبائل صنهاجة سيطرت ؛ ففي السيطرة عليها
ضربت بطونها في مناطق جنوبي المغرب األقصى وحتى بالد السودان و 

الصحراء، وكان زعيم تلك القبائل يركب في مائة ألف ويسيطر على ماطوله 
مسيرة شهرين في الصحاري المجاورة للمغرب األقصى
(52)

وما من شك في أن . 
المغرب هي حجر الزاوية فيما طرأ  هذه الطرق التجارية التي تربط مدن بالد

على بالد المغرب من ازدهار وسبًبا في زيادة إنتاج هذه المدن مما وفر لها 
يحتم على الدراسة رصد أهم منتجات هذه المدن على مما رواًجا اقتصادًيا 

الصعيد الزراعي والحيواني والتعديني والصناعي لكي تكتمل صورة حركة 
وأثرها الثالث الهجرى/ التاسع الميالدى مغرب في القرن التجارة بين مدن بالد ال

 على اقتصاديات بالد المغرب ودولة المستقلة وتطور العمران فيه. 
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 مشاركة مدن بالد المغرب في التجارة الداخلية والخارجية  -2
مدن المغرب األوسط الواقعة على خطوط التجارة حلقة وصل بين تعتبر 

دوًرا بارزًا في ازدياد حركة ولعبت هذه المدن  قصى،مدن المغربين األدنى واأل
الثالث الهجرى/ التاسع النشاط االقتصادي بين مدن بالد المغرب أخريات 

، فساهمت بإنتاجها الزراعي والصناعي والتعديني في إثراء حركة الميالدى
بداية هي ، و المغرب األوسط قاطبة أهم مدنكانت مدينة تلمسان و ؛ التجارة
التجارية المنطلقة إلى المغرب األقصى ومدن منطقة بالد الزاب مثل الطرق 

مدن هياجة وتولغة وتنس ووهران، وكذلك مدينة وارجالن الواقعة في الصحراء 
ذا ما نظرنا لخطوط ، و جنوبي المغرب األوسط وجزائر بني مزغناي ومستغانم ا 

المتحكمة فيها هي الواقعة عليها  هذه المدنأن  التجارة بالمغرب األوسط نجد
متالكها من االصراع والحروب على  ، وقد كثروالبد أن تمر بها حركة التجارة

 القوى المتصارعة آنذاك.
تعتبر مدينة تلمسان قاعدة المغرب األوسط، بل أهم مدنه وقد تبادلت و 

بطون من بني يفرن وأخرى من مغراوة السيطرة عليها
 

الثالث الهجرى/ في القرن 
اسم المدينة من كلمتين: تلم، سان، وهي تعني اثنين يتركب و  ى، التاسع الميالد

البر والبحر أو الصحراء والتل
(53)

وصفت بذلك ألنها مدينة تجمع في ولقد ، 
موقعها بين السهول والجبال؛ إذ أنها تقع في سفح جبل في وادي شلف
(54)

 ،
ثرة تمتعت تلمسان بخصوبة أراضيها وكفكانت مياه نهر شلف تغذى أراضيها و 

، وقد عزز حركة التجارة فزاد اإلنتاج من الحبوب والفاكهة مماإنتاجها الزراعي 
سائر إلى  الزراعي بتصدير فائض إنتاجهموا شارك أهلها في حركة التجارة وقام
أسس أهلها الكثير من و ، ذلك من رباحاألمدن بالد المغرب األخرى وجنوا 

من  مإنتاجه وارعي أيًضا وصدر بالوا عملكما العمائر والقرى التابعة لها، 
به من رخص سعرها وطيب  امتازتالماشية واألغنام إلى األندلس، لما 

لحومها، وانعكس ذلك على مساهمة أهل تلمسان في الصناعات التي تدخل في 
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حركة التجارة، فازدهرت فيها صناعة الثياب الصوفية
(55)

، وانعكس اهتمام أهلها 
متطلبات اإلبل التي شكلت ع تصنيمن خالل  على المشاركة في حركة التجارة

السروج   منأهم وسائل حمل البضائع من أقتاب وأرسان وكذلك متطلبات الخيل 
"أن الفارس يجد كل ما يحتاجه في أسواق تلمسان" قيلواللجم، حتى 

(56)
، واهتم 

غلبة متازت ببجودتها الفائقة، وا اشتهرتأهل تلمسان أيًضا بصناعة البسط التي 
عرض، وقلة األلوان الطول وصغر الكبر ، و ارف اإلسالمية عليهاالزخ

 .(57)للون األحمر في نقوشهاازاد استخدام و  المستخدمة فيها
ستراتيجي هاولقد تمتعت  ألن األهمية م و مدينة تلمسان بموقع تجاري وا 

من خالل فإنها التجارية للمدن تتوقف على مدى اتصالها بالساحل أو الداخل، 
لتحكمها في الطرق التجارية  تميز شكلت أهمية اقتصادية كبيرة نظراً موقعها الم

من المدن  ابين المغربين األدنى واألوسط والمغرب األقصى؛ حتى أن كثيرً 
تم إنشاؤهما من أجل االتصال  -التجارية في المغرب األوسط مثل تنس ووهران

ينة تلمسانازدهارها التجاري بمد ارتبط -االقتصادي بين المغرب واألندلس
(58)

، 
 آمنةمراسي  اعلى ساحل البحر المتوسط المقابل لمدينة تلمسان ولهوهي تقع 

فيها البيع  ويكثربالبضائع  غنيةيكثر وفود المراكب التجارية عليها، وأسواقها و 
لمدينة تلمسان مرفأً  يمثلونوكانتا مع مدينة أرشقول ، والشراء

(59)
أهالي نجح . و 

عقد اتفاقيات تجارية مع لطرق التجارية عن طريق من السيطرة على ا تلمسان
معظم المدن التجارية بالمغربين األوسط واألقصى
(60)

حظيت تلمسان  ولقد .
 الذي ُيعد بأهمية تجارية الرتباطها بالمغرب األقصى عن طريق ممر تازا

ىالطريق التجاري الوحيد بين المغربين األوسط واألقص
(61)

حظيت بأهمية  كما، 
ركة التجارة إلى مدن المغرب األقصى مثل مدينتي سجلماسة خاصة في ح

وفاس المراكز الرئيسية المتحكمة في التجارة مع بالد السودان، فإذا كانت 
مدخل طرق التجارة إلى بالد السودانوأشهر سجلماسة أهم 

(62)
فإن تلمسان  ،
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لتجارية والمنفذ التجاري وحلقة الوصل بين المدن اهذه التجارة الموزع المعتمد ل
بين مصر في المغرب األقصى مثل سجلماسة وكذلك بالد السودان من ناحية و 
من ناحية  إفريقية والمشرق اإلسالمي واألندلس وحوض البحر المتوسط

أخرى
(63). 

في المغرب بأهمية إستراتيجية واقتصادية من المناطق التي تميزت و 
في تصادي والتجاري أهم محاور النشاط االق، حيث مثلت منطقة الزاباألوسط 
في أهم طرق التجارة الداخلية هالتحكمالمنطقة 

(64)
منطقة الزاب نقطة تعتبر و ، 

لتقاء الطرق الصحراوية والسهلية والجبلية عبر وادي شلف إلى منطقة إ
الساحل
(65)

أما مدينة قيطون بياضة فقد حظيت بأهمية تجارية خاصة إذ تمثل  ؛
منها إلى القيروان وطرابلس وبالد الجريد مفترق الطرق التجارية والتي تتفرع 

يتجمع التجار ثم يواصلون سيرهم إلى بالد السودان وفيها
(66)

، ولقد شاركت 
منتجاتها فائض تصدير  ية عن طريقحركة التجار المدن منطقة الزاب في 

تركزت زراعة و تميزت مدن هياجة وتولغة بكثرة إنتاجها من القمح، ف الزراعية،
حتى قيل فيها النخيل  دون غيرها بكثرة أشجاروعرفت  الزاب النخيل في منطقة

"أنه اليحصى كثرة"
(67)

 وأهم مدنها مدينة طبنة قاعدة بالد الزاب اشتهرت، كما 
نتاج الحنطة والشعير والقطنبجودته العالية و بإنتاج الجوز المعروف  ا 

(68)
، ولقد 

 وكانج القطن؛ ساهمت هذه المنتجات كمادة خام في حركة التجارة وخاصة إنتا
نشاط أهل هذه المنطقة واكتساب أرزاقهم من التجارة أكثر من الزراعة بمعنى 

التجارةفي مجال أن أموال أهلها كانت من العمل 
(69)

 . 
خالل فترة  ومن المدن التي كان لها دورها االقتصادي في بالد المغرب

عرفت بـبسكرة  ولذا التمور أجود مدينة بسكرة المركز الرئيسي إلنتاجالدراسة 
ة انتاج المدينة من التمورحرص والة المغرب على حياز و ، النخيل

(70)
من و  .

االقتصادي، إذ تم  النشاطفي من التمور إنتاج هذه المدينة  الطبيعي أن ُيساهم
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المغرب  مدنتصدير معظم إنتاجها من التمور الجيدة بأنواعها المختلفة إلى 
هذه المنطقة أيضًا في كما اشتهرت ية، ر طرق التجاالإلى األندلس عبر  ومنها

الثمنإنتاج التمور رخيصة بمدينة قسنطينة 
(71)

اإلنتاج الحيواني  إضافًة إلى ،
لجودة مراعيها وعرف أهلها بكثرة األموال والثراء نتيجة عملهم بالتجارة وتصدير 

إنتاجهم من التمور والسمن والعسل والحنطة إلى مختلف البلدان
(72)

، ونظًرا 
اتسعت أسواقها وتم تقسيمها، حتى أصبح لكل  اط حركة التجارة بهذه المدينةلنش

التجار القادمين إليها، واشتهر منهم تجار  عدد وزادخاص  أصحاب مهنة سوق  
األقمشة الكتانية والصوفية والحريرية
(73)

 . 
 توفير علىحرصت اإلمارة األموية في األندلس والبد من اإلشارة إلى أن 

نصيب من مكاسب  والحصول علىمن منتجات بالد المغرب، احتياجاتها 
على الساحل الجنوبي  لها إلى إيجاد مناطق ارتكاز فعمدتحركة التجارة بها، 

فعملت  -سواحلهأساطيل األغالبة تسيطر على  الذى كانت – للبحر المتوسط
رة اإلمارة األموية على إقامة عالقات ودية مع الدول المستقلة بالمغرب مثل إما

الخالف المذهبي بينهمامن رغم بالبرغواطة 
(74)

تفتح لها أسواًقا لمنتجاتها  ، حتى
يمكنها به دحر قوة  لم يكن لها أسطول  أنه كما  وتصل إلى تجارة السودان.
األغالبة في البحر آنذاك
(75)

بإقامة عالقات والبحارة ، لذا قام تجار األندلس 
يس مدن جديدة على ساحل تجارية مع أهل المغرب األوسط وتأسو ودية 

المغربين األوسط واألقصى لتكون مرافئ للسفن األندلسية على ساحل الشمال 
مدينتي تنس و مليلة على ساحل المغرب األقصى مدينة  فُأنشئت ي،األفريق

على أهمية تجارية  وحازت تلك المدنووهران على ساحل المغرب األوسط، 
دد من خطوط التجارة عبر أراضي بعد أن مثلت نهايات لع عبر بالد المغرب

األسواق  بها قصدها التجار وانتشرتفبالد المغرب وانطالًقا إلى بالد السودان، 
 وحقق أهلها ثراء كبيًرا ،مثل سوق إبراهيم

(76)
. 

، مدينة تنسعلى الصعيد التجاري ازدهرت ومن مدن بالد المغرب التي 
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في هم شاركو الي الذين من األهمعاملة الالتجار الغرباء فيها ُحسن وشهد 
وسعوا لهم في منازلهم، وتعاونوا في البناء حتى اتسع عمران ، و أموالهم
المدينة
(77)

سوًقا وسكًنا بعد  مدينتي البيرة وتدمير منتجار األندلس ؛ كما اتخذ 
أن وعدهم أهلها بالعون والمساعدة وحسن المعاملة والجوار
(78)

، وازدهرت 
خصوبة نظرًا ل، بذلك اإلنتاج الزراعي والحيوانيحيث ساهم فائض ، فيهاالتجارة 

أصبحت محط األنظار ومنزل الرحال، وزرع أهلها الحنطة وسائر و أراضيها، 
خاصة إفريقية اآلفاق و  الحبوب التي زادت عن الحاجة وحملت بالسفن إلى كل

وبالد المغرب واألندلس
(79)

هم منتجات لتصدير األندلس، كما نزل بها تجار 
لما لعبته من أن بها "إقالع وحط" ت وصفو  نتجات المغرب والسودان،مستيراد وا

دور تجاري كبير بين مدن بالد المغرب
(80)

. 
دوًرا  التاسع الميالدى/  الثالث الهجرىلعبت مدينة وهران في القرن  ولقد

بارًزا تفوق على الدور الذي قدمته مدينة تنس في حركة التجارة بين مدن بالد 
، واحتلت من جهة أخرى بين مدن المغرب وبالد األندلسو من جهة المغرب 

مكانة متميزة على ساحل الشمال األفريقي؛ وُعدت من أهم موانئ الشمال 
األفريقي على البحر المتوسط الذي تتردد عليه سفن التجار األندلسيين بال 

انقطاع 
(81)

اد اهتمام دز ا، كما الصغيرة والكبيرة، وكانت مرفأ آمًنا للسفن 
هالي بالتجارة فزادوا ثراًء وانعكس ذلك على زيادة إنتاجهم من الزراعة وتربية األ

الماشية لتوفير حاجات التجار والغرباء المرتادين لها والذين أصبحوا زوارًا 
دائمين، ناهيك عن المشاركة بأموالهم في حركة التجارة، فأهتم أهل وهران 

نتاج بزراعة القمح والشعير وتربية األبقار واألغن ام، كما اشتغلوا بتربية النحل وا 
زاد إنتاجهم عن حاجتهم، فقاموا بتصديره إلى باقي مدن بالد المغرب فالعسل، 

وحمله تجار األندلس معهم إلى بالدهم؛ فازدهرت حركة التجارة في بالد 
أهم من المغرب، وتكاثر التجار قاصدين وهران غدًوا ورواًحا حتى أصبحت 
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مجهزة فكانت لمغرب األوسط، وشهدت تطورًا عمرانيًا كبيرًا مراكز التجارة في ا
كالمدارس والمساجد والبيمارستانات  الخدمية والمؤسسات بأنواع العمران

والحمامات والفنادق وغيرها، ومنها انتقل التجار إلى بقية مدن بالد المغرب
(82)

 . 
ة ساهمت في حركومن المدن الواقعة على ساحل البحر المتوسط والتي 

" التي اشتهرت بُمنتج مختلف عن مرسى الخرز"التجارة الخارجية مدينة 
 امتازإذ اشتهرت باستخراج المرجان الذي مثيالتها من المدن التجارية 

بجودته
(83)

الذين فتحوا مجاالت العمل لألهالي في هذا لتجار ، فغدت مقصدًا ل
ان عملوا على المرج ستخراجالمجال، ولتغطية حاجتهم من األيدي العاملة ال

توظيف األهالي، خاصًة وأن استخراج المرجان يتطلب أعدادًا كبيرة من األيدي 
إذ كان يخصص ما يقرب من خمسين قارب الستخراجه وكل قارب العاملة، 

ذات ذوائب تدار من أعلى  خاصة آالت   ويستخدم لذلك يحمل عشرين رجاًل،
الرجال إلى  يجذبهان، ثم المراكب، فتلف خيوطها على ما يقاربها من المرجا

وراجت تجارة المرجان بين مدن بالد  رظهر المركب ويباع بأغلى األسعا
ونظًرا ألهمية المرجان التجارية وغزارة إنتاجه؛ فقد وجد له سماسرة  ؛المغرب

، وصدر إلى مختلف مدن بالد المغرب ومعظم البلدانهلبيع
(84)

. 
ي المغرب األوسط، شاركت المدن الواقعة في الصحراء جنوب ولقد

حركة التجارة الخارجية بين مدن بالد المغرب، مثل  ارمشاركة إيجابية في ازده
مدينة واركالن التي كانت همزة الوصل بين مدن بالد المغرب وبالد السودان 

أهم المراكز من اعتبرت و وازدهرت فيها حركة التجارة بين الشمال والجنوب، 
حتى في واحة من غابات النخيل، هذه المدينة  قعوتالتجارية إلى بالد السودان، 

ووصلت إلى االكتفاء الذاتي وعمد اآلفاق بلغت  في إنتاج التمورأن شهرتها 
لعبوا دور و أهلها أرباًحا طائلة  ىمدن بالد المغرب، وجنأهلها إلى التصدير ل

الوسيط التجاري خاصة مع بالد السودان
(85)

، وحرص تجار واركالن على إقامة 
قات طيبة مع أهل البالد التي يتعاملون معهم واتخذوها أسواًقا لتجارتهم، عال
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المودة  قائمة على في السودان الشمالي الغربيهم مع بالد كوكوا عالقات فكانت
والتجارة
 

وحققوا أرباًحا وفيرة، فبنوا القصور وعاشوا في حياة الرفاهية والثراء
(86)

 . 

نما كان هناك ولم يقتصر النشاط التجاري على الجان ب الخارجي، وا 
ومنها مدينة ، مدن بالد المغرب الواقعة على الطرق التجاريةنشاط تجاري بين 

جزائر بني مزغناي الواقعة على طريق التجارة الذي يبدأ من قلعة أبي الطويل 
ومن تلمسان إلى بقية مدن بالد المغرب، ولعبت ، وينتهي في مدينة تلمسان
ي دوًرا مهًما في حركة التجارة؛ إذ تعتبر واحدة من أهم مدينة جزائر بني مزغنا

موانئ شرق المغرب األوسط، وللمدينة مرسى مأمون تتجه إليه السفن القادمة 
من أفريقية وبالد األندلس طوال العام
(87)

، ويربط تلك المدينة طريق تجاري هام 
سان يصلها بالمغربين األوسط واألقصى، كما يربط المدينة مع مدينة تلم

التجارية التي عرفت بأنها باب أفريقية وقفل بالد المغرب
(88)

، وشاركت  جزائر 
بني مزغناي بإنتاجها الحيواني في التجارة بتربية األبقار واألغنام وكثرة إنتاجها 

 .لمناطق األخرىلتصديره وعمدوا إلى زاد عن استهالكهم فمن السمن والعسل 

 :قتصادي ثانيًا : مظاهر التطور واالزدهار اال
 :في مجال االنتاج الزراعي والحيواني -1

ارتبط النشاط االقتصادي في بالد المغرب باإلنتاج الزراعي ولقد 
 ارتكز النشاط السكاني في بالد المغرب على الفالحة والزراعة حيثوالحيواني، 

الصناعات اليدوية، وتم إدخال تطورت  ومن ثم  خاصة بعد قيام الدول المستقلة، 
يل نقدية جديدة مثل القطن والفول، فضال عن تشجيعهم للزراعة والرعي محاص

اهتمت معظم مدن بالد المغرب بإنتاج المحاصيل النقدية، فوتوفير احتياجاتها، 
كما ، (89)زراعة القمح والشعير وغيرها من الحبوبففى مدينة صفاقس ازدهرت 

ها من العيون العذبة، كثرة مياهبسبب  كثر إنتاج القمح والشعير في مدينة باجة
  .(90)حتى وصفت بكثرة مخازنها من الحبوب، مياه األمطار واألنهارومن 

واشتهر هذا اإلقليم بهذا نظرًا لتوفر  بالزراعة إقليم تلمسان ولقد عمل أهل



 التطور االقتصادى لبالد المغرب )القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميالدى( 

 

 
- 90 - 

وفرة المياه باالعتماد على نهر شلف، وكثر إنتاجهم من و  مقومات الزراعة فيه
اجة السكان مما أدى إلى رخص األسعار المحاصيل الزراعية، وفاض عن ح
الفاكهة مثل السفرجل والتين والكرومومن ثم  تصدير الفائض كالحبوب و 

(91)
، 

لخصوبة ترتبتها وكثرة مياهها وماحولها نظرًا  مدينة تنس كما هو الحال في
ر معظمه إلى بالد األندلسيصدتم تو  فاض إنتاج القمح لديها

(92)
 . 

فنجد أن قصى غيرها في اإلنتاج الزراعي، فاقت مدن المغرب األوقد 
تمتعت بموقع متميز جمع بين وفرة الماء وكثرة القنوات التي قام سجلماسة 

األهالي بحفرها مما ساعدهم على االستكثار من زراعة النخيل
(93)

ولما كانت  ،
بزراعة أنواع الحبوب ها فقد اهتم أهلفي سجلماسة صيفًا األنهار تفيض 
الحبوب السنوية مثل القمحالمختلفة وخاصة 

(94)
إلى منه وتم تصدير الفائض  ،

محصول لسد حاجاتهمهذا العلى التي اعتمد أهلها  مدينة أودغشت،
(95)

 ،
احتلت مكانة مرموقة في التجارة بين مدن بالد التي الدخن والذرة وا أيضًا زرعو 

 نةبالبست اليهاألاهتم ، و المغرب من ناحية وبالد األندلس من ناحية أخرى
وزاد إنتاجها من الفواكه حيث بلغت مساحة وانتشرت كثرت أعنابها وفواكهها ف

 تجارة الفواكه المجففة وحققت، (فرسًخا)بعض البساتين فيها نحو أثني عشر 
بتلك المناطق وصدرت إلى كافة الجهات وخاصة إلى  رواجًا تجاريًا كبيراً 

أودغشت وغربي أفريقيا
(96)

قدية كالقطن والحناء المحاصيل النوا . كما زرع
والكروياء والكمون، وراجت تجارتها بين مدن بالد المغرب وحقق أهلها ثراًء 

كانت من أهم المنتجات حيث  در الفائض إلى جميع العالم اإلسالمي،كبيًرا وصُ 
تجارة التمور  كما راجت فيه أيضاً تجارة العصور الوسطى، في الزراعية 
ف أشكاله، وفاق غيره من تمور بلدان وصف تمرها بأنه مختلو والفاكهة، 

المغرب
(97)

. 
ذاعت شهرة منطقة سال بإنتاج الشعير والقمح والحنطة وساهمت  هذا وقد
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مساهمة فائقة في حركة التجارة بين مدن بالد المغرب والفائض عن االستهالك 
قام أهل سال بتصديره
(98)

التي ، كما زاد إنتاج الحبوب في منطقة أغمات 
عارها وكثرة خيراتها وذلك لكثرة مياهها، بل أنها كانت تغذي وصفت برخص أس

بقية مدن المغرب األقصى وخاصة منطقة الصحاري بفائض إنتاجها 
(99)

كما  .
زرع أهل قسطيلية الحناء والكمون والكروياء، وكانت الحناء من أهم المنتجات 

مغرب كذلك ازدهرت تجارة التمور في بالد الى، الزراعية في العصور الوسط
دنظرا لكثرة أشجار النخيل في بالد الجري

(100)
، كما كثر إنتاج التمور في منطقة 

نفزاوة
(101)

، فضاًل عن إنتاجها من الزيتون والفاكهة، غير أن مدينة قفصة من 
بالد الجريد كانت أكثر المناطق إنتاًجا للتمور وذلك لكثرة نخيلها حتى وصف 

شتهرت مدن نفطة والحامة بإنتاجهما وا البعض تمورها بأنه يشبه بيض الحمام،
الكثير من التمور، وانتشرت زراعة القطن والفول في مدينة قفصة وكذلك في 

وهذه المحاصيل النقدية وفرت األموال ألهل المغرب وساعدت س، مدينة تون
إلى ذلك انتشار مزارع  يضاف. م9هـ/ 3على الرواج االقتصادي في القرن 

فضاًل عن أشجار التوت إلنتاج الحرير، ، ة قابسقصب السكر والموز في مدين
ووصفت قابس بأن بها غابات من الزيتون والتين والكروم والتمور وغيرها
(102)

، 
تجفيف التمور واستخراج العسل منه، وصدرت و  بعصر الزيتون،فقام أهلها 

أنواع كثيرة من الفواكه إلى القيروان ، وصدرت قابس الزيت إلى مختلف البلدان
أرباًحا طائلة، ونظرا ها ا وترتب على ذلك رواج الحركة التجارية وربح أهلوغيره

بصناعة الحرير وتطريزه، وساعدهم  اليهاأللتوافر زراعة أشجار التوت عمل 
ذلك حتى نالوا شهرة كبيرة في انتاج أجود أنواع الحرير
(103)

ولكثرة أشجار  .
وراجت تجارته ج زيت الزيتونااستخر الزيتون في صفاقس عمد أهلها إلى 

(104)
 ،

كان و كما عمل أهل الزاب أيًضا باستخراج الزيت الذي وصف بجودة أنواعه، 
والمشرق لزيتها أسواق خاصة؛ وُصدر إلى مختلف مدن بالد المغرب

(105)
، كما 
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أنتج أهل مدينة قسنطينة العسل والحنطة والسمن وقاموا بتصديره إلى معظم 
قمشة الكتانية إلى مدن المغرب الزيت واأل تصدير إضافًة إلىالبلدان، 
األوسط
(106)

اعتبرت مدينة درعة أكثر المدن تميًزا في إنتاج الحناء هذا وقد  ،
زراعة الكمون والنيلج الذي كان يستخدم في ألوان ، كما قاموا بااألغلى سعرً 

 )القرظ( انتشرت زراعة شجر التاكوتو ، تجاتهاالصباغة والكروياء وصدرت من
استخدم في دباغة الجلود واحتل مكانة مرموقة و ته في درعة ووصف بجود

كمحصول تجاري يتم تداوله بين مدن بالد المغرب وخاصة غدامس
(107)

 . 
 مكـــــــــــان اإلنتـــــــــــــاج اإلنتاج الزراعي

الحنطة  القمح والشعيرالحبوب : 
 الدخن

 أغمات -تلمسان  -باجه –صفاقس 
 قسنطينة -سجلماسة -سال - تنس

السفرجل والتين لفاكهة كروم العنب ا
 والموز والكروم

 قابس-سجلماسة -منطقة نفزاوة -تلمسان 

-الكروياء -الحناء -القطن -الذرة 
 الكمون

 قسطيلية-سجلماسة 

-منطقة نفزاوة -الحامة -نفطة  -قفصة بالد الجريد التمور
 قابس

 تونس-قفصة  الفول –القطن 
 ابسق التوت ) الحرير( -قصب السكر 

-قسنطينة  -أهل الزاب –صفاقس -منطقة نفزاوة زيت الزيتون
 قابس

 قسنطينة األقمشة الكتانية–العسل 
شجر  -النيلج –الكمون  -الحنا

 التاكوت
 درعة

الثروة الحيوانية في بالد المغرب فقد اعتبرت فيما يتعلق بأما        
كانت و  هشية أساسشكلت تجارة الما، و حجر الزاوية في النواحي االقتصادية

مصدر دخل وثروة
(108)

تسكن الشمال اإلفريقي عامة  التيالهتمام القبائل  ، نظراً 
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لالستفادة منها في بحرفة الرعي وتربية اإلبل واألغنام والخيل الماشية بأنواعها 
فقاموا بتربية ا، الحصول على ألبانها وأصوافها ولحومهو  النواحي المعيشية

ام والماعز واإلبل والخيول التي حرصوا على األبقار عالوة على األغن
عما جلبته الثروة الحيوانية ألهل المغرب من ازدهار  فضالً و  ؛(109)اقتنائها

للصناعات الحيوانية المختلفة، ظهر مردود ذلك واضًحا على ازدهار التجارة 
نتيجة تربية  أهلها ثراءفي  كما تمثلالخارجي، على الصعيدين الداخلي و 

مدينة بونة في مقدمة المدن التي اهتمت وتأتي بل وتصديرها. الماشية واإل
زيادة إنتاجها من السمن واللحوم، بجانب وفرة  اترتب عليهو بتربية األبقار، 

المغرب صدرت األغنام والماشية إلى مدن  ووصلت لإلكتفاء الذاتي ثماأللبان، 
األخرى
(110)

بين المغربين  على أهم الطرق التجاريةالواقعة  ؛ وتميزت القيروان
برواج تجاري كبير للسلع المعتمدة على الثروة الحيوانية األوسط واألقصى 

للبيع والشراء  وأقيمت األسواق المختصة فكثرت اللحوم ورخصت األسعار،
تأتي في  ؛ ثمالماشية واألغنام حرفة تربية تهمزاولبمأرباًحا وفيرة  هاأهل ىوجن

أعداد وكُثرت سكانها بتربية األبقار  يث قامبعدها مدينة سوسة حالمرتبة التالية 
وصف أهلها بأنهم "بقارة"و رؤوسها 

(111)
امتلكوا ثروة حيوانية كبيرة من كما ، 

قطعان الماشية واإلبل، وعرفت لحوم مدينة سوسة بأنها أطيب وأرخص أنواع 
اللحوم في بالد المغرب
(112)

سهم في ازدهار وانتعاش الحراك االقتصادي مما أ ،
االهتمام بتربية ، وكان من نتيجة ذلك ازدياد ونةلمغرب خالل تلك اآللبالد ا

على طول ساحل بالد المغرب في المدن الواقعة األغنام والماعز واألبقار 
والسيما بالمغرب األقصى حيث وجود المراعي الخصبة الغنية بالنبات في 

وفرة مة مراعيه و ءحول مضيق تازا بسبب مال؛ وتربية األغنام مدينة سال
زراعته
(113)

تربية األبقار في مراعي المدن الواقعة على خطوط التجارة بين ، و 
بالد المغرب مثل فاس وصفروي
(114)

منطقة جبال فازاز  ، وازداد ثراء سكان
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عن اقتناء الخيل وُعرفت أحد فصائل الخيول  األغنام واألبقار، فضالً  يتهمبترب
باسمهم
(115)

اهتم  فقدي تجارة الماشية بنصيب كبير فمدينة تامنسا . وساهمت 
وقاموا بإنتاج السمن واأللبان وصدروا الفائض بتربية األغنام واألبقار  سكانها
زدهار النشاط االقتصاديال ىأد امممنها 

(116)
عمل أهل جبال درن  كما، 

أفضل وأنتجوا مواشي تعتبر من ومناطق سجلماسة بتربية األغنام والماعز، 
ا وطيبها، كما وصفت أصوافها بأنها من أجود ووصفت لحومها بجودته األنواع
األنواع
 (117)

. 
وتعتبر تربية األغنام والماشية عماد اقتصاد أهل المغرب بل جل 

بالرعي الصحراوي وشبه الصحراوي، وظلوا وراء أغنامهم وا عملحيث رأسماله، 
من الزاب إلى وادي ملوية وحتى  ومواشيهم بحثًا عن المراعي الخصبة

نت معظم أموال أهل الظعن من الشاه والبقر، أما الخيل واإلبل كا، فسجلماسة
فكانت معاش أهل االنتجاع
(118)

، كما كثرت األغنام والماعز واألبقار في غربي 
بالد المغرب في راجت تجارتها ثم المغرب األوسط عن بقية الشمال األفريقي، 

لطيب وخاصة إلى بالد األندلس وذلك  الخارجيو  الداخليين صعيدالعلى 
كانت مصدرًا غنيًا للدخلو  ،لحومها ورخص أسعارها

(119)
أهل  كما اصطاد ،

وحققوا أرباًحا طائلة  للمدينةمن الصحاري المجاورة  (اللمط)سجلماسة حيوان 
من وراء تجارته مع مدن بالد المغرب؛ إذ استفادوا بجلده ولحمه الذي وصف 

بارتفاع أسعاره وقيمته
(120)

سط باقتناء وتربية أجود ، واشتهر أهل المغرب األو 
إلى بعض  تُنسبالتي أنواع األغنام التي عرفت بجودة لحومها وأصوافها 

Mirinoقبائلهم مثل قبائل بني مرين، فعرف في االندلس باسم ميرينو 
،
إذ كان  

ناعم الملمس وحظي بشهرة عالمية مكنته من غزو أوربا
(121)

. ونخلص مما 
همية كبيرة بالنسبة القتصاد أهل مدن بالد أن الثروة الحيوانية شكلت أ سبق إلى
وأحد  هابين يةحركة التجار الكانت إحدى السلع الرئيسية في حيث المغرب، 
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بشكل كبير، من خالل عوامل ازدهارها، ناهيك عن ارتباطها بالصناعة 
 .من أصوافها وألبانها ولحومها وشحومها االستفادة

  الصناعات الحرفية ودورها في التطور االقتصادي  - 2
حراك اقتصادي واسع الثالث الهجرى/ التاسع الميالدى،  القرنشهد 

نشط أهل المغرب في استخراج الملح لما حيث  سكانيالنشاط البتميز و المجال 
مدن الشمال والخارجية ل في بالد المغرب، له من أهمية في التجارة الداخلية

ووجد الملح في منطقة  حيث يعتبر سلعة أساسية فيها، بالد السودانو األفريقي 
الواحات القريبة من الصحاري حيث يتم تجميع مياه العيون في سبخات حيث 

ثالثة أنواع األبيض واألحمر واألصفر الملح وكان، اكم فيها الملحيتر 
(122)

وقام  .
أهل مدينة بونة باستخراج الحديد بكميات كبيرة والذي تميز بجودتة العالية لذا 
دخل معدن حديد لتلك المدينة في التجارة الداخلية والخارجية وتم تصديره 

لألقطار األخرى
(123)

، لفضة من مدينة مجانةج الحديد واااستخر تم كما  ،
معادن الرصاص والزنك والنحاس والكحلو 

(124)
، وفي مناطق بالد الجريد وجد 

صدر إلى مدن بالد المغرب و  الزجاج الصافي الذي وصف بجودته الفائقة

 ـــــــــــاجمكـــــــــــان اإلنتــ اإلنتاج الحيواني
أهل  – تامسنا -جبال فازاز –صفروي -فاس  -سال  –سوسة  –بونة  األبقار

 غربي المغرب األوسط -الظعن 
 -سجلماسة  –جبال فازاز  -تامسنا –مضيق تازا  -سال  –القيروان  األغنام

 المغرب األوسط )مرينتو نسبة لبني مرين( -غربي المغرب األوسط 
 غربي المغرب األوسط -سجلماسة  -سال  الماعز 

 أهل االنتجاع -جبال فازاز  الخيل 
 أهل الظعن الشاه 
 أهل االنتجاع اإلبل
 سجلماسة اللمط
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األخرى باإلضافة إلى تصديره لمختلف األقطار، وتم استخراج الزنك والنحاس 
نتاجها من الزنك والنحاس،  من مدينة قسنطينة، ونظًرا ألهمية مدينة قسنطينة وا 

، وانفردت قبيلة كتامة بذلك منهافقد تكالبت القبائل للسيطرة عليها واالستفادة 
نظًرا النتشار مضاربها حولها
(125)

 ومما ساعد على التطور االقتصادي امتالك .
تركزت مناطق استخراجه في الحدود الواقعة الذي مدن المغرب معدن النحاس 

إلى كثير من األقطار الداخلية ، وتم تصديرهرعة وسجلماسةما بين د
(126)

ولقد  ،
تميز النشاط السكاني بتلك المناطق بالصناعات النحاسية حتى نالت مكانة 
مرموقة على صعيد التبادل التجاري وخاصة مع بالد السودان، وهناك معادن 

ت تلك أخرى نفيسة مثل الذهب وجد بالمنطقة المجاورة لمضيق تازا، ووصف
وجدت أنقى أنواع الفضة في مدينة درعة وعلى  كماالمناجم بنقائها وجودتها، 

مسافة قريبة من مدينة مكناسة الزيتون
(127)

وجد المرجان بكثرة في المدن ، و 
 وحققعرفت بأفضل أنواعه عن المدن األخرى،  يالساحلية مثل مدينة سبتة الت

 ياء استخراج تلك المعادن التأهل الشمال األفريقي الكثير من المكاسب من ور 
نالت شهرة واسعة في العديد من األسواق
(128)

. 
 أماكن استخراجه دنـــعــــالم

 الواحات القريبة من الصحاري الملح

 مجانةمدينة  - بونة الحديد

 مجانةمدينة  الرصاص والكحل

 بالد الجريد الزجاج الصافي

 قسنطينة -مجانة مدينة  الزنك 

 الحدود بين درعة وسجلماسة - قسنطينة -مجانة  مدينة النحاس

 المنطقة المجاورة لمضيق تازا الذهب

 مكناسة الزيتون –درعة  -مجانة مدينة  الفضة

 سبتة المرجان

 

 التجارة واالنتعاش االقتصادي في مدن بالد المغرب -3
 في الدولة ن األمور المس لم بها والتي تساهم في إثراء الحركة التجاريةم
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أهل بالد الذي يقوم عليه ُجل العمل، وكذا األمر ينطبق على لنشاط السكاني ا
دوره الفعال خالل  يوالصناع يالزراع فكان لهم دور  فاعل في المجالالمغرب 
ة بقدر يالصناعالمنتجات ساهمت ف؛  التاسع الميالدى/  الثالث الهجرىالقرن 

ة في بعض أجزاء بالد وافر في حركة التجارة بين مدن بالد المغرب خاص
عمل أهل ، حيث بدائًيا آنذاكالتصنيع وكان المغربين األوسط واألقصى، 

حسب تركيبته السكانية، وبالقدر الذي ناله من التطور  المغرب بالصناعة كل  
والحضارة  فكانت هناك الصناعات البسيطة التي اختصت بضروريات الحياة 

يرهامثل حرف الحياكة والجزارة والحدادة وغ
(129)

، كما اقتصرت صناعاتهم على 
اإلنتاج الحيواني والزراعي مثل المنسوجات الصوفية وصناعات األلبان ودبغ 
الجلود والتي حققت رواًجا تجارًيا بين مدن بالد المغرب نظًرا الهتمام أهل 
المغرب بتربية الماشية واألغنام؛ ومن ثم ذاعت شهرة كثير من مدن المغرب 

ثل فاس وسجلماسة ودرعة وأغماتبدباغة الجلود م
(130)

؛ ونظرًا لتوفر مقومات 
وتربيتهم أنواع المواشي اشتهرت المدينة  مدينة سوسةفي  صناعة غزل الصوف

أقيمت األسواق ف تجارة غزل الصوف وصناعة الثياب ذات الجودة العالية،ب
مت الفنادق والحمامات الستقبالهم وت وُبنيتالتجارية وفتحت أبوابها للتجار، 

التجارية الداخلية والخارجية الصفقاتالكثير من 
(131)

اشتهر سكان مدينة و  .
مادة الدباغة وكانوا يقومون بشراء –دباغة الجلود بتجارة الصوف، و صفاقس 
وتم تصدير  -مدينة درعة بالمغرب األقصى فيمن شجر التاكوت  الُمستخرجة

فيهاالجلود المصنوعة 
(132)

 الكتانية األقمشة بصناعة. كما عرفت مدينة قفصة 
واالتجار بها والثياب الملونة وجودتها الفائقة

(133)
اشتهرت مدينة درجين ؛ و 

بتجارة أجود الثياب الملونة حتى نسبت لها فعرفت بالثياب الدرجينية
(134)

كما . 
عرف عن أهل جبل ونشريس اهتمامهم بصناعة وتجارة المالبس الصوفية، 

غيرهااللجم والسروج و صناعة تجارة أدوات الخيل مثل وأيضًا 
(135)

، كما كان 
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ساهمت ي النشاط األساسي لسكان مدينة تلمسان صناعة الثياب الصوفية، والت
بها المدينة في التجارة الداخلية والخارجية
(136)

، واستخدم أهل تلمسان المواد 
المختلفة لصباغة المصنوعات الصوفية ومنها النيلج الذي استورده أهل تلمسان 

ومثلت سجلماسة مدينة صناعية بين  (.137)ة بالمغرب األقصىمن مدينة درع
 وماتتطلبه من الصوفية ة الثيابصناعالنساء ب واشتهرتمدن بالد المغرب، 

غزل وصباغه، وراجت تجارة الثياب السجلماسية بين مدن بالد المغرب على 
صعيد الداخلي، ناهيك عن تصديرها إلى مدن المشرق اإلسالمي وبالد ال

على الصعيد الخارجي األندلس
(138)

الدرق  بصناعةأهل سجلماسة  ، واشتهر
بتصديرها إلى كل وا وال تخترقها السهام وقام اللمطية التي كانت خفيفة الحمل،

مدن المغرب واألندلس
(139)

. ومن المهم بمكان اإلشارة إلى النظرة التجارية لدى 
حركة  توظيف الصناعات المعدنية فيأهل بالد المغرب حيث عمدوا إلى 

اقتصر اهتمامهم على المعادن النفيسة كالذهب والفضة والمعادن ؛ و التجارة
مدن الأن بعضها اختصت بإنتاجه بعض و األخرى كالنحاس وغيرها، خاصًة 

منطقة درعة الغنية بإنتاج الفضةمدينة مكناسة الزيتون و مثل 
(140)

، ووجد معدن 
بيًرا من وراء رواج الذهب في منطقة جبال تازا وحقق أهل المغرب ثراًء ك

بين مدن بالد المغرب، بل وصف الذهب في منطقة جبال تازا بأنه فيه تجارتهم 
من أجود واعتق الذهب في العالم
(141)

على احتكار بعض  يلاهاألحرص ؛ ولقد 
المواد التعدينية لحاجتهم لها في التجارة مع بالد السودان مثل الملح والمرجان 

نوعات النحاسوالودع والخرز عالوة على مص
(142)

وغيرها، ومن ثم راجت 
 التجارة وازدهرت بين مدن بالد المغرب.
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 مكـــــــــــان اإلنتـــــــــــــاج الصنــــــاعـــــــــــــــــة 
 صفاقس - أغمات –درعة  -سجلماسة  -فاس  دباغة الجلود

 مكناسة الزيتون –درعة  الفضة
 جبال تازا الذهب
 سجلماسة وصباغتها الثياب الصوفية

 قفصة األقمشة الكتانية والثياب الملونة
 درجين الثياب الملونة )الدرجينية(
 جبل ونشريس أدوات الخيل )اللجم والسرج(

 سجلماسة الدرق اللمطية
 تلمسان -جبل ونشريس  -سوسة  –صفاقس  تجارة الصوف وغزله والثياب الصوفية

 :زدهار االقتصادي ببالد المغربفي اال  دور الموانئ واألسواق التجارية -4
حظيت الموانئ الساحلية باالهتمام الكبير باعتبار أنها المعبر الذي من 

كما امتد ذلك ، خالله تنطلق الصادرات إلى الخارج والواردات إلى داخل البالد
لتصريف الفائض من انتاج مدن األسواق الداخلية والخارجية  االهتمام إلى إقامة

فكان  وميناءها مليلة مغرب؛ ومن المدن التي شاركت بذلك مدينةبالد ال
حركة التجارة بين مدن بالد  دور في انتعاشنتاجها الزراعي والحيواني إل

لتجار  غدت مرفأ تجارًيا كماالمغرب من ناحية واألندلس من ناحية أخرى، 
، ألقصىنقطة ارتكاز وانطالق للتوغل بتجارتهم في المغرب اواتخذوها  االندلس

وتبعًا استقرت بها جاليات أندلسية للمشاركة في حركة التجارة إلى بالد السودان 
كثرت بها الحمامات واألسواقلذلك 

(143)
حظيت بأهمية من المدن التي و  .

خاصة على صعيد التجارة بين مدن بالد المغرب من ناحية وبالد األندلس من 
من ناحية ولوقوعها على نقطة ناحية أخرى لوفرة إنتاجها الزراعي والحيواني 

أخرى مدينة سالأم الربيع والمحيط األطلنطي من ناحية  التقاء نهر
 

التي عرف 
تاألسواق والتجاراعن أهلها الثراء وسعة األموال وكثرة 

(144)
المدينة  واشتهرت، 

 ،بإنتاجها الفائض من الحبوب مثل الشعير والحنطة والفول والحمص وغيرها
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تكثيف حركة التجارة بينها وبين بالد  المحيط األطلنطي علىونتج عن وقوعها 
سفن مدن بالد األندلس مثل أشبيلية وغيرها ترسو بميناء سال  وكانتاألندلس، 

عالوة على ما حصلوا عليه  ،وتعود بفائض إنتاجها من الحبوب والغنم والبقر
، من البضائع من المدن الداخلية بالمغرب األقصى عبر نهر أم الربيع

العاملين في هذا المجالأصبحت مقًرا لكثير من تجار األندلس و 
(145)

في و  .
على بعد مرسى فضالة الذي تقصده السفن وتعود محملة بالبضائع ويقع 

وا وجدت أعداد كبيرة من النعام التي اعتادها سال وحولمدينة عشرين مياًل من 
واء وخاصة ن شحومها في صناعة الدملالستفادة  صيدها،مطاردتها بالخيول و 
قام األهالي بتصدير بيضها إلى بلدان العالم كما عالج الصمم، 

اإلسالمي
(146)

، وكان أهل مدن بالد المغرب يتبادلون البضائع والمتاجر مع 
 سكانمدينتي فاس والبصرة المتاجرة مع  سكاناعتاد  حيثبعضهم البعض، 

هناكالتجار  يطلبهايجلبون إليها مختلف البضائع التي فمدينة سال 
(147)

. 
كوسيط تجاري بين مدن بالد المغرب بسبب المهم سجلماسة دورها  ولعبت

عالقاتها مع المراكز التجارية شرًقا وغرًبا وشمالي بالد المغرب، فكان التجار 
منتجات المدن  ، حيث صدرتيتجهزون منها إلى كل بالد المغرب وغيرها

من فاس والمنسوجات القمح والعنب المجفف والنحاس المصنع الذي يأتيها ك
الصوفية وأنواع التمر والعطور وكذلك اآلالت الحديدية التي تأتيها من مدن 

الملح من فاس و داي وتادال، كما كان يأتيها الخرز وقالئد المرجان من سبتة، 
تحملها القوافل إلى بالد السودانمنها أو تغازة؛ إلى مدينة أودغشت، و 

(148)
. 

أسواق مدينة مكناسة  األقصى المغربومن األسواق الشهيرة ببالد  
عرفت باسم مكناسة الزيتون لكثرة إنتاجها من الزيت، كما اشتهرت بإنتاج و 

لعبت دورًا هامًا على صعيد حركة التجارة لوقوعها على طرق التجارة فالكتان، 
القوافل التجارية عليها صادرة حيث كانت الرئيسية بالمغرب األقصى، 

واردةو 
(149)

هذه المدينة أيًضا إنتاجها من القطن، إلى مدن بالد ، كما صدرت 
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أغنت بالد و المغرب األخرى، التي اعتمدت عليه في صناعة الثياب القطنية 
، حتى قال البعض أن المغاربة لم يحتاجوا لغيره من باقي دهالمغرب عن استيرا

األقطار
(150)

.  
ينة مدمكانة تجارية  بين مدن بالد المغرب ومن المدن التي شغلت 

آخر موانئ المغرب لها  )قوز( التابع وجود ميناءأغمات وساعدها على ذلك 
على ساحل المحيط األطلنطياألقصى 

(151)
فكانت مركزًا تجاريًا جاذبًا للتجار ، 

يشارك بما يزيد  وكان كل تاجرشاركوا في قوافل التجارة، وها و قصدفالغرباء 
ة؛ ومما ساعد افلة الواحدفي الق على مائة وثمانين جماًل محملة بالبضائع

خصوبة أراضيها ووفرة ه من بماامتازت  المدينة على الوصول لتلك المكانة
رخص أسعار  إضافًة إلىمراعي كثيرة الخيرات، كما كانت ذات  مياهها،
منتجاتها
(152)

؛ وترتب على ذلك نشاط التجارة بينها وبين مدن بالد المغرب 
 والبقول واللوز والجوز والنخيل قصب السكر والسمسمفصدرت منتجاتها من 

إليها
(153)

على أبواب وضعوا  تجارها ها حتى أنأهلونتيجًة لذلك زاد ثراء  ،
زرع الثقة بهدف دورهم عالمات متفق عليها تدل على درجة ثراء كل تاجر، 

يها ويضعوا أمامهم الخيار فيمن يرغبون التعامل عند التجار الغرباء القادمين إل
أقطار العالم و كبير من التجار من مدن بالد المغرب عدد  وقصدها، معه

ازدحمت المدينة وملئت باألسواق وأصناف المتاجرفاإلسالمي، 
(154)

ومما يدل ، 
وصف البكري لها بأنه  على ذلك الثراء الفاحش والتجمع السكاني التجاري فيها

"كان يذبح في اليوم الواحد مائة ثور وألف شاه"
(155)

. 
رواًجا تجارًيا كبيًرا بين مدن بالد رية التي حققت ومن المنتجات التجا 
امتهن أهل المغرب حرفة الصيد البري ، حيث فائض الثروة السمكية المغرب

كثرت فوالبحري، واعتمد الصيد البحري على طول شواطئ بالد المغرب، 
عرفت بأنها و أهل بنزرت بصيد الحوت،  وعملسماك، األمصايد وتنوعت ال
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رًة فيهمتاجأكثر البالد 
(156)

، عالوة على صيد األسماك الذي تعدد أنواعها حتى 
نوًعا خاًصا من األسماك في كل شهر بلغت اثنا عشر نوًعا، فكانوا يصيدون 

عن الشهور األخرى مختلفةً 
(157)

       . 
 نتائج البحث : 

وختامًا وبعد العرض التاريخي السابق كانت النتائج التي توصلنا لها 
 مايلي: 

موقع االستراتيجي الهام بالد المغرب، وتوفر المقومات االقتصادية أثر ال -1
 والثروات الطبيعية بها "األرض الخصبة الجيدة والمياه الوفيرة".

حياء مدنها، وتأسيس  -2 سيطرة سكان المغرب وقبائلها على الطرق التجارية وا 
مدن جديدة مكنهم من تكوين شبكة تجارية متصلة بينها وبسط األمن في 

 البالد.
حقق القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميالدى، أعلى نسبه في التطور  -3

 االقتصادي لبالد المغرب تمثل ذلك بـازدياد ثروات المدن فيها من خالل:
تحسن اإلنتاج الزراعي فيها، وتطور تبعًا لذلك نظام الري وبناء صهاريج  - 

 المياه لالستفادة من مياه األمطار.
تاج الحيواني، فحدثت وفرة كبيرة في انتاج الماشية من البقر والغنم كثافة اإلن -

 واإلبل والخيل، وقاموا بتهجينها واستنباط أفضل أنواعها.
مشاركة سكان بالد المغرب في االنتعاش االقتصادي بمنتجاتهم الزراعية  -3 

والحيوانية، وماقامت عليها من صناعات كالمالبس الصوفية والكتانية 
رية واشتهرت كل مدينة بُمنتج خاص بها، إضافًة إلى البسط واألدوات والحري

 الالزمة لإلبل والخيل من أرسان وقتب وقرابيس وسروج ولجم وغيرها.
االنتعاش التجاري في مدن المغرب خالل فترة الدراسة جعلها مقصدًا  -4 

الء للتجار من مختلف الدول، فشاع االستقرار والثراء وأصبحت هدفًا لالستي
 ن في مد نفوذهم إليها. و على ثرواتها، ونجح الشيعة الفاطمي
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الجنحاني، دراسات مغربية في التاريخ االقتصادي واالجتماعي للمغرب اإلسالمي،  - 50
 .84 – 81م، ص 1980بيروت، 

، 2م،ج1977يق شوقي ضيف، القاهرة، ابن سعيد، المغرب في حلي المغرب، تحق -51
م(، 1282هـ/ 681؛ ابن الشباط : محمد بن علي بن الشباط المصري) ت246ص

وصف األندلس وصقلية، جزء من كتاب صلة الصمت وسمة المرط، صحيفة معهد 
 . 150، ص14م، مجلد1968 – 1967الدراسات اإلسالمية في مدريد، 

 .308 – 306موسى، النشاط االقتصادي ص - 52
 .175؛ مجهول، االستبصار، ص228المقدسي، أحسن التقاسيم، ص - 53
، م (1537هـــ /944الحسن بن أحمد ) ت ؛ الوزان: 351اليعقوبي، البلدان، ص - 54

وصف أفريقيا، ترجمة عبد الرحمن حميدة، مراجعة علي عبد الواحد وافي، الرياض، 
 Lombard, op. cit, p.p. 166 – 167؛    510 – 509م، ص 1979

، 3؛ اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج207، 92، ص1ابن سعيد، المغرب، ج  - 55
 .269، 263ص

 .126ابن سعيد، الجغرافيا، ص - 56
 .428؛ الوزان، وصف أفريقيا، ص153مجهول، االستبصار، ص -57
 .265، ص3؛ اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج 138 – 135البكري، المغرب، ص - 58
؛ محمود إسماعيل عبدالرزاق، مغربيات، فاس، 428يا، صالوزان، وصف أفريق - 59

 .162م، ص1977
 . 153م، ص 1972محمود إسماعيل، سياسة األغالبة الخارجية، القاهرة،  -60
 Imamuddin, S. M: Commercial Relations of Spain with Ifriqiyah in -انظر:  - 61

the 10 th Century Islamic Culture, 38, (1964). P. 10. 
 .62البكري، المغرب، ص - 62
 Bermijo: La Cora  ؛61؛ البكري، المغرب، ص48، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج  - 63

de Tudmir, (AL– Andalus 1972), Vol. 37, P. 154. 
؛ 142، 112؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص252، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 64

 .317غالء والمجاعات، ص؛ البيلي، ال133مجهول، االستبصار، ص
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م(، الصلة في 1182هـ/ 578ابن بشكوال: أبو القاسم خلف اهلل بن عبدالملك) ت - 65
م، ترجمة 1955تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، القاهرة، 

 .Imamuddin, Commercial, p. 11 – 12؛ 1347، 1135، 269
 . 253 – 252، ص3ــاإلدريسي، نزهة المشتاق، جـ - 66
؛ الوزان، وصف 79؛ ابن حوقل، صورة األرض، ص278العبدري، رحلة، ص - 67

 .400 – 399أفريقيا، ص
 Bermijo, op. cit, p. 154   ؛79ابن حوقل، صورة األرض، ص - 68
 Imamuddin, commercial, p. 11؛ 252، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، جــ - 69
 .43ابن سعيد، الجغرافيا، ص - 70
 Lombard, op. cit, P. 190؛ 290، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 71
 .77ابن حوقل، صورة األرض، ص - 72
م(، كتاب السيرة وأخبار األئمة، 1078هـ/ 471أبو زكريا: يحيى بن أبي بكر) ت - 73

؛ العدوي: إبراهيم 145 – 144م، ص 1979تحقيق إسماعيل العربي، الجزائر، 
 .11م، ص1970ائر تكوينها اإلسالمي والعربي، القاهرة، أحمد، بالد الجز 

؛ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب الكبير، 508ابن سعيد، الجغرافيا، ص - 74
 . 573، ص2م، ج 1966القاهرة، 

؛ أوليفر: وجون فيج، موجز تاريخ 573، ص 2عبدالعزيز سالم، تاريخ المغرب، ج - 75
 .67م، ص1960إفريقية، القاهرة، 

 .132؛ مجهول، االستبصار، ص296، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 76
 .53، ص5ياقوت، معجم البلدان، ج  - 77
 .132مجهول، االستبصار، ص - 78
؛ ليفي: بروفنسال، نخب 258 - 250، ص ص 3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 79

 .18م، ص 1948تأريخية جامعة ألخبار المغرب األقصى، باريس، 
 .88؛ البكري، المغرب، ص88 – 87ابن حوقل، صورة األرض، ص - 80
م، 1830م(، تقويم البلدان، باريس، 1332هـ/ 732أبو الفدا: عمادالدين إسماعيل) ت - 81

؛ االصطخري: إبراهيم بن محمد الفارس المعروف بالكرخي)ت النصف األول 123ص
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ال الحسيني، القاهرة، م(، المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبدالع10هـ/ 4من ق
م(، 1063هـ/ 456؛ ابن حزم: علي بن محمد بن سعيد) ت41-40م، ص1961

 .499م، ص1977، 4جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السالم هارون، القاهرة، ط 
 .88؛ البكري، المغرب، ص 135 – 130، ص6ابن خلدون، العبر، ج  - 82
في سجلماسة، المؤرخ العربي، العدد  الجنحاني، الحياة االقتصادية واالجتماعية - 83

، 1؛ سنوسي: يوسف إبراهيم، زناتة والخالفة الفاطمية، ط 148 – 145الخامس، ص
 .349م، ص 1986القاهرة، 

؛ اإلدريسي، نزهة المشتاق، 115 – 113 -102 – 109البكري، المغرب، ص ص  - 84
 .244، ص3ج

؛ الوزان، 123، ص6ج  ؛ ابن خلدون، العبر،147 – 146البكري، المغرب،  - 85
 .312، ص1؛ ابن منصور، قبائل المغرب، ج 219وصف أفريقيا، ص

هـ/ 1315؛ السالوي: أحمد بن خالد الناصري) ت52، ص7ابن خلدون، العبر، ج - 86
م(، اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، تحقيق جعفر الناصري ومحمد 1897

ه بدوي، مع حركة اإلسالم في ؛ عبد3، ص3م، ج1954الناصري، الدار البيضاء، 
 .67م، ص 1970إفريقية، القاهرة، 

أحمد مختار، الصفحات األولى من العبادي: ؛ 135أبو الفدا، تقويم البلدان، ص - 87
، اإلسكندرية، 20تاريخ المرابطين، مجلة كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، مجلد 

 .66م، ص1967
 .361 – 360وبي، البلدان، ص؛ اليعق164 – 160البكري، المغرب، ص - 88
 .224،ص232، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 89
؛ عبدالعزيز عبداهلل، مغربية الصحراء في أطوار 159 – 156البكري، المغرب، ص - 90

 ,Lessard؛ 6 – 2م( ص 1958) 56 – 55التاريخ، صحيفة صحراء المغرب، عدد 
J. M: Sidjilmassa, La ville et Ses Relations Commerciales au XI Siecles, 

Dapres El – Bakri Hesperis, 10 (1969), P. 25 – 26. 
 .181، ص6؛ ابن خلدون، العبر، ج 360اليعقوبي، البلدان، ص - 91
 .147؛ العروى، تاريخ المغرب، ص182 – 181، ص6ابن خلدون، العبر، ج  - 92
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 .258، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 93
؛ الحريري: محمد عيسى، الدولة الرستمية، 113 – 112، الجغرافيا، صابن سعيد - 94

 .7م،  ص1983الكويت، 
؛ سعد 348؛ الوزان، وصف أفريقيا، ص164، ص5القلقشندي، صبح األعشى، ج  - 95

)الفرنج:  366، ص1م، ج 196زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، القاهرة، 
 ميل(. 2.5

؛ القزويني: زكريا بن محمد بن محمد )ت 169، ص5عشى، ج القلقشندي، صبح األ - 96
؛ 43، 42م، ص1969م(، آثار البالد وأخبار العباد، بيروت، 1283هـ / 682

Lewicki, T: west African Food in the Middle Ages According to Arabic 
Sources, (Cambridge, 1974), P. 39 

؛ الجنحاني، 164، ص5صبح األعشى، ج  ؛ القلقشندي،153البكري، المغرب، ص - 97
 .141الحياة االقتصادية، ص

 Lombard, op. cit, P. 164؛ 56البكري، المغرب، ص - 98
 .91، ص1يحيى بن خلدون، بغية الرواد، ج  - 99

 .47، ص38البكري، المغرب، ص  - 100
 .75؛ ابن حوقل، صورة األرض، ص285، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 101
  18، 17ري، المغرب، صالبك - 102
م(، رحلة 14هـ/ 8التجاني: أبو محمد عبداهلل بن محمد بن أحمد) ت أوائل ق - 103

؛ مجهول، 69 – 68م، ص 1968التجاني، تقديم حسن حسني عبد الوهاب، تونس، 
 .17االستبصار، ص

 .428الوزان، وصف أفريقيا، ص - 104
 .226، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 105
 .316؛ سنوسي يوسف، دور زناتة، ص20المرابطون، ص شعيرة، - 106
؛ مجهول؛ االستبصار، 171، ص5القلقشندي، صبح األعشى، ج  - 107

 .207،ص206ص
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م(، تاريخ 11هـ/ 5الرقيق القيرواني: إبراهيم بن القاسم)ت في النصف األول من ق  - 108
اإلسالم،  ؛ لومبار،158م، ص1968إفريقية والمغرب، تحقيق المنجي الكعبي، تونس، 

 .149ص
 . 84 – 71؛ ابن خرداذبة، المسالك، ص348اليعقوبي، البلدان، ص  - 109
 .127؛ مجهول، االستبصار، ص97ابن حوقل، صورة األرض، ص - 110
 – 224؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص293، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج - 111

226. 
 . 456الوزان، وصف أفريقيا، ص - 112
 .147،ص34رب، صالبكري، المغ - 113
م(، التشوف إلى 1229هـ/ 627التادلي:أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسى) ت - 114

 .423م،ص1958رجال التصوف، الرباط، 
 .188 – 186مجهول، االستبصار، ص - 115
م(، زهرة األس في بناء مدينة 14هـ/ 8الجزنائي: أبو الحسن علي) ت أواخر ق - 116

 .45–43م، ص 1922فاس، الجزائر،
 .237 – 236، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج - 117
؛ ابن أبي زرع: أبو الحسن علي بن عبداهلل الفاسي) 187مجهول، االستبصار، ص - 118

م(، األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 14هـ/ 8ت النصف األول من ق
 .282م( ص 1972ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، )الرباط 

 .47؛ بروفنسال، نخب تأريخية، ص324سنوسي، دور زناتة، ص - 119
 .20م، ص 1969شعيرة، المرابطون وتاريخهم السياسي، القاهرة،  - 120
  .151؛ لومبار، اإلسالم، ص179مجهول، االستبصار، ص - 121
 .149لومبار، اإلسالم، ص - 122
 .226؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ص150البكري، المغرب، ص - 123
 .Lombard, op. cit. P. 66؛  انظر: 77ابن حوقل، صورة األرض، ص - 124
 .349؛ اليعقوبي، البلدان، ص56، ص5ياقوت، معجم البلدان، ج  - 125
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 .127ابن سعيد، الجغرافيا، ص - 126
، 3؛ اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج 286، ص5القلقشندي، صبح األعشى، ج  -127

 .Lombard, op. cit, P. 181؛ انظر: 241ص
هـ / 7المراكشي: عبدالواحد بن علي التميمي) ت ق ؛118البكري، المغرب، ص - 128

م(، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد 13
 . 362م، ص 1949العلمي، القاهرة، 

 .91؛ يحيى بن خلدون، بغية الرواد، ص102، ص6ابن خلدون، العبر، ج  - 129
 .25، ص2محمود إسماعيل، سوسيولوجيا، جـــ - 130
؛ الرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية 158، ص5القلقشندي، صبح األعشى، ج  - 131

 .128والمغرب، ص
 .119؛ مجهول، االستبصار، ص25التجاني، رحلة، ص - 132
 .152البكري، المغرب، ص - 133
 .279، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج - 134
 .159؛ مجهول، االستبصار، ص428الوزان، وصف أفريقيا، ص - 135
 .174، ص5لقشندي، صبح األعشى، ج الق - 136
 .140ابن سعيد، الجغرافيا، ص - 137
 .47، ص38البكري، المغرب، ص  - 138
؛ شعيرة، المرابطون وتاريخهم السياسي، القاهرة، 515الوزان، وصف إفريقيا، ص - 139

 .20م، ص 1969
؛ عز الدين أحمد، 334م، ص1956ابن خلدون، مقدمة كتاب العبر، بيروت،  -140

 .230 – 229القتصادي، صالنشاط ا
 .88ابن خرداذبة، المسالك، ص - 141
 .362المراكشي، المعجب، ص - 142
 .327، 249؛ عز الدين أحمد، النشاط االقتصادي، ص118البكري، المغرب، ص - 143
، 3؛ اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج 196، ص1ابن عذارى، البيان المغرب، ج - 144

 .329ص
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عوده حسان أبو شيخة، نزوح القبائل البربرية  ؛83ابن حوقل، صورة األرض، ص - 145
إلى األندلس، وأثرها في المجتمع األندلسي في عصر الخالفة، رسالة دكتوراه غير 

 .248م، ص1995منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 
 .85؛ الطاهري أحمد، عامة قرطبة، ص329، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 146
 .238 – 237، ص3لمشتاق، ج اإلدريسي، نزهة ا - 147
، 3؛ ابن الخطيب، أعمال اإلعالم، ج 239، 238اإلدريسي، نزهة المشتاق، ص  - 148

 . 139ص
 Lewicki, op. cit, pp. 39 – 40؛ انظر: 151البكري، المغرب، ص - 149
؛ الجنحاني، نظام ملكية األراضي في المغرب 150 – 146البكري، المغرب، ص - 150

 – Lessard, op. cit, Pp. 31؛  30م، ص1983، 23عربي، عدد اإلسالمي، المؤرخ ال
32 

 .241، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج - 151
؛ الجنحاني، الحياة االقتصادية، 226، ص3اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 152

 .Lewicki, Op. Cit, Pp. 93 – 94؛ عن التفاصيل انظر 143ص
أريخية في أخبار البربر في العصور م(، نبذ ت14هـ /  8مجهول: ) ت القرن  - 153

؛ ابن عذارى، 34، 33، 27م، ص1934الوسطى، نشر ليفي بروفنسال، الرباط، 
 .254، ص1البيان، ج 

، 5؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج 226،  ص5اإلدريسي، نزهة المشتاق، ج  - 154
 .Lombard, Op. Cit, PP. 65 – 75؛ 286، 164ص

 .188 – 187جهول، االستبصار، ص؛ م150البكري، المغرب، ص  - 155
 .220الوزان، وصف أفريقيا، ص - 156
 .171، ص5؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج 135أبو الفدا، تقويم البلدان، ص - 157
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 قائمة المصادر والمراجع :
 المصادر العربية: 

  اإلدريسي: أبو عبد اهلل محمد بن محمد إدريس الحمودي الحسني-
ة المشتاق في اختراق اآلفاق، م(، نزه1163هــ/558)ت 

 .1975، نابولي، 5، ج1972،نابولي،3ج
)ت النصف األول  اإلصطرخي: إبراهيم بن محمد الفارس المعروف بالكرخي-

م(، المسالك والممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال 10هـ/4من ق
 م. 1961الحسيني، القاهرة 

م(، 1182هـــ/578)ت  ابن بشكوال: أبو القاسم خلف اهلل بن عبد الملك -
، 1الصلة في تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، ج 

 م. 1955،  القاهرة، 2
م(، 1103هــ/487)ت األندلسي البكري: أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز -

 م. 1857المغرب في ذكر بالد أفريقية والمغرب، الجزائر، 
م(، 1229هـــ /627ف بن يحيى بن عيسى)ت التادلي: أبو يعقوب يوس -

 م. 1958التشوف إلى رجال التصوف، الرباط، 
م(، رحلة 14هـ/ 8التجاني: أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن احمد)ت أوائل ق -

 م. 1958التجاني، تقديم حسن حسني عبد الوهاب، تونس، 
ي بناء م(، زهرة اآلس ف14هـ/ 8الجزنائي: أبو الحسن علي) ت أواخر ق  -

 م. 1922مدينة فاس، الجزائر، 
م(، جهرة أنساب 1063هـــ / 456ابن حزم: علي بن محمد بن سعيد)ت  -

 م. 1977، القاهرة، 4العرب، تحقيق عبد السالم هارون، ط 
هـ/ 4ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي)ت النصف الثاني من ق -

 م. 1964م(، صورة األرض، بيروت، 10
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م (، المقتبس في 1076هــ /469: حيان بن خلف بن حسين ) ت ابن حيان -
 م. 1979، الرباط، 5أخبار بلد األندلس، تحقيق شالميطا، ج 

م(، 913هــ / 300ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل ) ت -
 م. 1889المسالك والممالك، ليدن، 

هـــ / 776ماني) ت ابن الخطيب: لسان الدين بن محمد بن الخطيب السلي -
، 3م(، أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم، ج1374

نشر أحمد مختار العبادي، ومحمد إبراهيم الكتاني بعنوان: المغرب العربي 
 م. 1964في العصر الوسيط، الدار البيضاء، 

 م (1406هــ /808ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد) ت  -
 م.1956بيروت،  ،1جـ العبر،مقدمة كتاب  -
 م. 1971، بيروت، 7، 6، 4كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج  -
هـ/ 5الرقيق القيرواني: إبراهيم بن القاسم القيرواني )ت النصف األول ق -

 م.1968م(، تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق المنجي الكعبي، تونس، 11
اهلل بن أبي زرع الفاسي )ت النصف ابن أبي زرع: أبو الحسن علي بن عبد  -

م(، األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 14هـ/ 8األول من ق 
 م. 1972ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط 

م(، كتاب السيرة وأخبار 1078هـــ / 471أبو زكريا: يحيى بن أبي بكر) ت - 
 م. 1979األئمة، تحقيق إسماعيل العربي، الجزائر، 

 م (1286هــ / 685سعيد: أبو الحسن علي بن موسى بن محمد) ت  ابن -
 م.1970إسماعيل العربي، بيروت،  كتاب الجغرافيا، تحقيق -
 م. 1977الُمغرب في حلي المغرب، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة،  -
م(،االستقصا 1897هـــ /1315السالوي: أحمد بن خالد الناصري، ت  -
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تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، ألخبار دول المغرب األقصى، 
 م. 1954، الدار البيضاء، 3ج

هـــ 681ابن الشباط: محمد بن علي بن الشباط المصري التوزري )ت -
م(،وصف األندلس وصقلية، جزء من كتاب صلة الصمت وسمة 1282/

 – 1967، 14المرط، صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية في مدريد، مجلد 
 م. 1968

م(، السير، 1522هـــ /928ي: أحمد بن سعيد بن عبد الواحد) ت الشماخ -
 ت(. د.)
  العبدري: أبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري -

رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية، تحقيق  م(،1300هـــ/700) ت بعد 
 . 4م، الرحالت، رقم 1968محمد الفاسي، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

م( البيان المغرب 14هـ / 8محمد بن عذارى المراكشي)ت ق ابن عذارى:  -
 م. 1948، باريس، 1في أخبار األندلس والمغرب، ج 

م(، تقويم البلدان، 1332هـــ/ 732أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل، )ت -
 م. 1830باريس، 

م(، مختصر كتاب 9هـ / 3)ت ق  بو بكر أحمد بن محمدابن الفقيه:أ -
 م. 1885البلدان، ليدن، 

آثار البالد ، (م1283/هـــ682ت) بن محمد زكريا بن محمد القزويني: -
 م.1969وأخبار العباد، بيروت، 

م(،االستبصار في عجائب األمصار، نشر وتعليق 12هـ / 6مجهول: )ت ق  -
 م. 1958سعد زغلول عبد الحميد، اإلسكندرية 

البربر في القرون  م(، نبذ تأريخية في أخبار14هـ/  8مجهول: )ت القرن  -
 م. 1934الوسطى، نشر ليفي بروفنسال، الرباط، 
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م(، المعجب في 13هـ /  7المراكشي: عبد الواحد بن علي التميمي) ت ق  -
تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، 

 م.1949القاهرة 
م(،  998هـــ / 388المقدسي: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد ) - 

 م. 1909أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، ليدن، 
م (، وصف أفريقيا، ترجمة 1537هـــ /944الوزان: الحسن بن أحمد ) ت  -

ــ 1399د.عبد الرحمن حميدة، مراجعة د. علي عبد الواحد وافي، الرياض،  هـ
 م. 1979/ 

م(، 1229هـــ / 626)ت ياقوت: شهاب الدين أبو عبد اهلل الحموي الرومي،  -
 م. 1965، بيروت، 5، 2معجم البلدان، أجزاء 

م(، بغية الرواد في ذكر 1379هـــ / 780يحيى بن خلدون: أبو زكريا ) ت -
، تحقيق عبد الحميد حاجيات، الجزائر، 1الملوك من بني عبد الواد، ج 

 م. 1980
تاب ، كم(897/هــ284)ت أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي: -

 م. 1892البلدان، ليدن، 
 المراجع العربية والمترجمة: 

 م.1960أوليفر، وجون فيج: موجز تاريخ أفريقية، القاهرة،  -
بروفنسال، ليفي: نخب تأريخية جامعة ألخبار المغرب األقصى، باريس،  -

 م. 1948
 م. 1968بونار، رابح بن أحمد، المغرب العربي تاريخه وثقافته، الجزائر،  -
 م. 1968، 1، الرباط، ط1ابن منصور: عبدالوهاب، قبائل المغرب، ج  -
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الجنحاني، د.الحبيب، دراسات مغربية في التاريخ االقتصادي واالجتماعي  -
 م. 1980للمغرب اإلسالمي، بيروت، 

 م. 1965، بيروت، 1الجياللي: عبد الرحمن بن محمد: تاريخ الجزائر، ج  -
 م. 1983دولة الرستمية، الكويت، الحريري، د. محمد عيسى، ال -
 م. 1957د. حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين، القاهرة،  -
 الفتح واالستقرار العربي اإلسالمي في شمال أفريقياطه،  عبدالواحدذنون:  -

 م. 1980، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، واألندلس
 م. 1965، القاهرة، 1ج  سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب، -
، القاهرة، 1سنوسي : د.يوسف إبراهيم: زناتة والخالفة الفاطمية، ط  -

 م. 1986
 م. 1966، القاهرة، 2سالم : د. السيد عبد العزيز: تاريخ المغرب الكبير، ج  -
شعيرة: د. محمد عبد الهادي: المرابطون وتاريخهم السياسي، القاهرة،  -

 م. 1969
تاريخ المغرب "محاولة في التركيب"، ترجمة ذوقان اهلل، بدعالعرزوي :  -

 م. 1977قرقوط، الطبعة األولى، بيروت، 
 م. 1970مع حركة اإلسالم في أفريقية، القاهرة،  ، عبدهبدوي : د.  -
بالد الجزائر تكوينها اإلسالمي والعربي، القاهرة،  د. إبراهيم أحمد، العدوي: -

 م. 1970
سى، النشاط االقتصادي في المغرب اإلسالمي خالل عز الدين أحمد مو  -

 م. 1983القرن السادس الهجري، بيروت، 
 م. 1977اإلسالم في عظمته األولى، بيروت  ،موريس: لومبار -
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لويس، أرشيبلد: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة  -
 م. 1960لقاهرة، أحمد محمد عيسى، مراجعة وتقديم: محمد شفيق عزبال، ا

 محمود إسماعيل عبد الرازق:  -
 م. 1980سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي، الدار البيضاء،  -
 م. 1972سياسة األغالبة الخارجية، القاهرة،  -
 م. 1977مغربيات، فاس،  -
الفنون الزخرفية اإلسالمية في المغرب محمد عبدالعزيز، مرزوق:  -

 (. ب،تواألندلس،بيروت،)
 م. 1968، 1نصور : عبدالوهاب، قبائل المغرب، الرباط، ط ابن م -

 المراجع األجنبية: 
- Gautier, E. F: Le pussé de L. Afrique du Nord, Les Siecles Obscurs 

du Maghreb, Paris, 1952  

- Hill, D: Islamic Architecture in North Africa, London, 1967. 

- Julien, A: History of North Africa, London, 1970. 

- Lewicki, T: West African food in the Middle Ages According to 
Arabic Sources, Cambridge, 1974.  

- Lombard, M: The Golden Age of Islam, Oxford, 1975. 

 الدوريات والمجالت العربية:
مغرب اإلسالمي البيلي، د. محمد بركات، الغالء والمجاعات في بالد ال -1

يوليو  11حتى القرن الخامس الهجري، المؤرخ المصري، آداب القاهرة، عدد 
 م.1993

 الجنحاني، د. حبيب:  -2
الحياة االقتصادية واالجتماعية في سجلماسة، المؤرخ العربي، العدد  -

 الخامس.
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، 23نظام ملكية األراضي في المغرب اإلسالمي، المؤرخ العربي، عدد  -
 م 1983

 Lesالصراع األموي الفاطمي في المغرب خالل القرن الرابع الهجري؛  -

cahiers de Tunisie, 26, 1978, Tunis 1978.  

الصفحات األولى من تاريخ المرابطين، مجلة كلية ، أحمد مختار: العبادي -3
 م.1967، اإلسكندرية 20اآلداب، جامعة اإلسكندرية، مجلد 

غربية الصحراء في أطوار التاريخ، صحيفة عبد العزيز بن عبد اهلل: م -4
 م.1958( 56-55صحراء المغرب، عدد )

 الدوريات والمجالت األجنبية:
- Imamuddin, S. M: Commercial Relations of spain with Afriqiyah in 

the 10 th century, Islamic culture, 38 (1964). 

- Lessard, J. M: SidjiLmassa, La ville et Ses Relations Commerciales 
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(1936)       
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لفاطمية، رسالة د. أقبال موسى بن عالوة: دور قبيلة كتامة في تاريخ الدولة ا -
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نزوح القبائل البربرية إلى األندلس وأثرها في  ، أبو شيخة :د. عوده حسان -

كلية اآلداب، جامعة  –المجتمع األندلسي في عصر الخالفة، رسالة دكتوراه 
 م.1995عين شمس، 

 


