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 بسن اهلل الرمحن الرحين
 السالمحمود عليه أفضل الصالة واحلود هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا 

 أها بعد
شخصيتها عن طريق  رفع  الذي اشتهرت به الدولة اإلسالمية تميز الإن   

فصح عن ي التجاريالجانب دراسة ف ،لها وخاصة الجانب التجاري االقتصادية
ارة اإلسالمية في العالم حضالنشر الدين اإلسالمي والذي لعبته التجارة في لدورا

 ،السياسية الداخلية والخارجيةتيسير األمور كما لعبت التجارة دوًرا رئيًسا في  ،بؤكمله
الرقي الذي إظهارها الجوانب الحضارية لتلك الدولة ومدي التقدم وباإلضافة إلي 
 .وصلت إليه

 
، عن تفكك أوصال م(2121هـ / 906موقعة العقاب ) فيالموحدين  أسفرت هزيمة  

، إذ أعقب ذلك قياام سياسية الجغرافية للمغربالخريطة ال فيدولتهم وتصدعها وتغير 
المغاارب األدناام قاماات الدولااة  فاايف ،األناادل  فاايالمغاارب والرابعااة  فاايثااالد دول 
دولاة بنام زياان المغرب األوسط  في، و(م2751 -2116 /هـ681 -912)الحفصية 

المغارب األقصام دولاة  فايو م(،2777 –2167 هاـ/691 –966)بنم عباد الاواد  ]
 فاي، والرابعاة م(وهم موضوع دراستنا2151 – 2198 هـ/851 -998) بنم مرين
 . (م2161 -2161/  هـ865 -960)دولة بني األحمر األندل  

 
، تزايادت العقاابكاة معر فايعقب انتصار القوات القشتالية علم القاوات الموحدياة و 

، وصاحب ذلك كثرة فاضطربت األحوال السياسية ،الفتن وثورات القبائل ضد دولتهم
، كال الابالد فاي ء األسعار وعم الخراب المفسدين وقطاع الطرق واختالل األمن وغال

هيؤ الظروف لظهور دولاة بنام  هذه الظروف ساعدت علم غياب سلطة الدولة هو ما
هاـ / 998قاط دولاة الموحادين ودخاول عاصامتها ماراك )اساتطاعت إساالتي مرين، 
، حتم إنهاا اساتطاعت بعد يومكانت تزداد قوتها يوًما  التيم(؛ وتؤسي  دولتها 2196

 التايفتارة مان فتارات حكمهاا، فهاذه القاوة  فايفرض سايطرتها علام المغارب بؤكملاه 
جاار  وجاود نشااط توصلت إليها دولة بنم مرين واتساع رقعة أمالكهاا تكشاف عان 

 ًيالهاذه الدولاة يعاد أماًرا ضارور التجااريلاذلك فا ن دراساة النشااط قو  لهذه الدولة؛ 
  .إلبراز هذه القوة
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ااالدراسة:عرضاعامالموضوعاالبحثاومنهجااـاوًلاأ
ا

 االموضوع:أسبابااختٌارا
االمرٌنٌةةادولةةالاتجارة"اموضوع الختيار  ةمن أهم األسباب التي دفعت الباحثولعل 

دور أهميااة كشااف تهااا فااي محاولااة رغبهااو (م8778ا–ا8866ـ/اهةة678ا-ا666)
، طوال مدة حكمهاا المرينيةالدولة قوة إلبراز يعد أمًرا ضرورًيا  الذي المرينيةلدولة ل تجارة

عناية ا أو اهتمامً  يلقلم  المرينيةدولة الباإلضافة إلم مالحظتنا أن هذا الجانب الحضاري من تاريخ 
 .لموضوعاختيار الباحثة ل في ا رئيسًيابسب، وكان هذا من الباحثين

 

 اا:هاصعوباتالمنهجاالمتبعافًاالدراسةاو
 أفكارها، وشرح التاريخية النصوص تحليل علم الدراسة هذه في اعتمدت الباحثة وقد

باعتباره  التحليلي، االستنباطي التاريخي المنهج ذلك في متبعة منها، واالستنباط
 والمقارنة التاريخية المقارن في دراسة النصوص توظيف للمنهج مع ا أساسًيامنهجً 
إن المصادر  ، باإلضافة إلياألخر  اآلرا ء علم اآلرا ء بعض وترجيح ،بينها

التاريخية ال تحلل النواحي التجارية بل ترصد الوقائع فحسب، ولذلك كان علم 
نظرة شاملة تتضمن النواحي السياسية  المرينيةالباحثة أن تنظر إلم الدولة 

الجتماعية والدينية والثقافية، ثم تقوم بعد ذلك بتحليل تلك النواحي جميعاً لتصل بها وا
 إلم الهدف المنشود.

 دراسةمكوناتافصولاال:  

اوتشتملاالدراسةاعلىامقدمةاودراسةاتمهٌدٌةاوأربعةافصولاوخاتمة:ا 
الموضوع وأهميته  اختيار قامت الباحثة بسرد أسباب بالمقدمةوفيما يتعلق 

الدراسة، وختمتها بعرض ألهم  في المتبع والمنهجواجهتها،  التي عوباتوالص
 المصادر والمراجع.

 
، واستعرضت المرينيةقيام دولة  :األولى: ملت علم نقطتينواشت الدراسةاالتمهٌدٌة

لة فيها نشؤة هذه الدولة ونسبها وصراعها مع دولة الموحدين والذ  انتهم بسقوط دو
ا:، نم مرينالموحدين وقيام دولة ب تناولت فيها عوامل ازدهار النشاط  والثانٌة

، القاعدة اإلنتاجية للدولةالتي تمثلت في موقعها الجغرافي و المرينيةالتجاري لدولة 
 .صناعية سوا ء أكانت زراعية أم

 
، وتناولت من خالله "المرٌنٌةالتجارةاالداخلٌةالدولةا"بعنوان : اوجاءاالفصلااألول 

الطرق؛  فينشر األمان  فيالداخلية ووسائل النقل ودور الدولة الطرق التجارية 
اق المقامة داخل الدولة ، كما تحدثت فيه عن أهم األسولتدعيم حركة التجارة
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موسم  في، سوا ء أكانت يومية أو أسبوعية أو موسمية أو حربية أو تقام وأنواعها
نادق كالف، يةاألسواق المرين فيرية وأشرت كذلك إلم المنشآت التجا ،الحج

، كما أبرزت دور تداولة داخل األسواق، باإلضافة إلم أهم البضائع الموالقيساريات
  .إشرافها علم األسواق، وذلك من خالل المحتسب واألمين فيالدولة 

 
مشيرة "االمرٌنٌةالتجارةاالخارجٌةالدولةا"فقد أفردته للحديد عن االثانًالفصلاأما 

، والمخاطر بحرية ، سوا ء أكانت برية أمارجية للدولةية الخفيه إلم الطرق التجار
، كما تحدثت عن العالقات المرينية ها القوافل التجارية أثنا ء سفرهاتتعرض ل التي

، من خالل تنمية هذه العالقات في المرينيةالتجارية مع الدول األخر  ودور دولة 
ة إلم أهم واردات بنم ، باإلضافر تبادل السفارات أو عقد المعاهدات مع الدول األخ

 . هامرين وصادرات
 
وتناولت فيه العاملين أنظمةامتعلقةابالتجارة"ا"تحدثت فيه عن  الفصلاالثالث فيو
باإلضافة إلم المكاييل  ،األسواقيع داخل حقل التجارة واألنواع المتعددة للب في

عملية  األسواق عن فيتنجم  التيكما تعرضت إلم المشكالت  ،والموازين والمقايي 
لدولة بنم مرين الذ  يعد الوسيلة  النقديوأشرت أيًضا فيه إلم النظام  ،البيع والشرا ء

كما أوضحت نظام جباية  ،إلتمام عمليات البيع والشرا ء داخل األسواق ؛الرئيسية
للسماح لهم بمزاولة النشاط  ؛الضرائب الذ  فرضته دولة بنم مرين علم التجار

  .أسواقها في التجاري
 
وفيه أبرزت دور العناصر السكانية "االمجتمع"تجارةاوبعنوان االفصلاالرابع جا ءو 

كما أوضحت جوانب من حياتهم االجتماعية داخل  ،التجارة في المرينيللمجتمع 
، فضالً عن ارتباط التجارة ال يتجزأ من المجتمع المريني لكونهم جز ًءا ؛المجتمع

كما أوضحت  ،أكانت بالسلب أم باإليجاب تطرأ علم المجتمع، سوا ء التيبالمتغيرات 
  .المرينيالثقافية داخل المجتمع  يبالنواحارتباط التجارة 
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ا ًٌ ا:والمراجعاالمصادراألهماعرض:اثان
اعتمدت في دراستي علم عدد ضخم من المصادر العربية المتخصصة في التاريخ 

ا معاصر لألحداد وبعضها والجغرافية واألدب والتراجم والفقه والرحالت بعضه
متؤخرة عن فترة الدراسة، كما استفدت بكثير من المراجع الحديثة التي تناولت 
موضوع الدراسة من قريب أو بعيد، وبطبيعة الحال لن أتمكن من عرض جميع 
المصادر التي اعتمدت عليها في الصفحات التالية ولكنني سوف أقوم بعرض موجز 

خ وفاة كل مإلف من األقدم لألحدد طبًقا لما تقتضيه ألهمها مرتبة وفًقا لتاري
 . الدراسة

 

االمصادراالتارٌخٌةا: (اأ
ازرعا-8 اأبى اب:اابن امحمد ابن االفاسىعلى ازرع اأبى ابن اعمر ابن اأحمد ان
ا:ام(8471هـ/778)ت

الذ   ا(2)الذخٌرةاالسنٌةأولهمااقدم لنا ابن أبم زرع كتابين مهمين جًدا لتلك الدراسة 
ن المعلومات حول نسب دولة بنم مرين وصراعها مع الدولة قدم لنا الكثير م

والثانىا ،الموحدية الذ  انتهم ب سقاطهم لحكم دولة الموحدين وتفكك أوصال دولتهم
حيد قدم لنا  ،كثير من مواطن الدراسة فيالذ  اعتمدنا عليه  ،(1)األنٌساالمطرب

فرصد لنا المنشآت  ،للدولة التجاريخاصة حول النشاط  ،معلومات اقتصادية مهمة
كما أمدنا بكثير من المعلومات عن دور سالطين  ،التجارية داخل أسواق مدينة فا 

 ؛اتخذوها التيمن خالل اإلجرا ءات  ،لدولتهم التجاريتدعيم النشاط  فيبنم مرين 
باإلضافة إلم دورهم الذ  أدوه حينما  ،لضبط النقد واألوزان وجباية الضرائب

 .لتلك األزمات التصديرد الطبيعية وكيفية أصيبت المغرب بالكوا
 
احتىاعاماا-8  ا ًٌ اكاناح ا) اأبىاالحسناعلىابناٌوسفاالحكٌم ابناٌوسفاالحكٌم:

ام(:ا8466هـا/اا766
بالمعلومات  التي أمدتنيمن أهم المصادر التاريخية  (6)الدوحةاالمشتبكةيعد كتاب  

فقدم لنا كثيًرا  ،يل والموازينخاصة الجز ء الخاص بالنقود والمكاي ،دراستي فيالقيِّمة 
كما أمدنم  ،مدينة فا  فيلكونه كان ناظًرا لدار السكة  ،من المعلومات عن ذلك

فضالً عن كشفه  ،أوزان العملة فيبمعلومات عن حوادد الغ  والتزييف والتدلي  

                                                           
(1 )

 .2791َاٌرخ١سح اٌع١ٕخ فٟ ربز٠خ اٌدٌٚخ اٌّس١ٕ٠خ، داز إٌّصٛز ٌٍطجبػخ ٚاٌٛزالخ، اٌسثبغ، 
(2  )

األ١ٔط اٌّطسة ثسٚض اٌمسغبض فٟ أخجابز ٍِاٛن اٌّباسة ٚرابز٠خ ِد٠ٕاخ فابض، داز إٌّصاٛز 

 .2791ٌَطجبػخ ٚاٌٛزلخ، اٌسثبغ،
(3  )

 م.1896 اٌّشزجىخ فٟ ظٛاثػ داز اٌعىخ، رذم١ك دع١ٓ ِؤٔط، داز اٌشسٚق، اٌمب٘سح، اٌدٚدخ
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ذلك الفساد الذ  أد  إلم وجود العديد من المنازعات التجارية داخل   فيلدور اليهود 
  .النقد المريني فيكما أد  ذلك إلم اإلخالل  ،سواقاأل
 
اا:(م8477/اهـ776تمحمدابناعبداهللاا):اأبواعبداهللااابناالخطٌبا-4

لذا  ؛حيد كان شاهًدا علم العصر ،تلك الفترة مإرخييعد ابن الخطيب من أهم 
 ؛اتهومن ثم اعتمدت علم العديد من مإلف ،تميزت مإلفاته بغزارة معلوماتها وتنوعها

 ومنها:  ،دراستيإلتمام 
 كما  ،بكثير من المعلومات االقتصادية عن المدن وأمدني :(2)معٌاراالختٌار

لبعض المدن دون  التجاريانفرد بتحديد بعض الخصائص المميزة للنشاط 
 .غيره من المصادر

 ا أمد الدراسة بكثير من المعلومات عن األنشطة وقد  :(1)الجرابنفاضة
كما أبرز لنا دور القبائل  ،تقوم فيها التيلمدن واألسواق الزراعية لبعض ا

 التيوانفرد ببعض األحداد  ،جباية الضرائب فيتلك المناطق  فيالقاطنة 
  .األسواق فيطرأت علم المنشآت التجارية 

 
امرزوقاا-7 ابن ابكر اأبى ابن امحمد ابن اأحمد ابن اهللاامحمد اعبد اأبو ابنامرزوق:

ا:ام(8471هـا/768التلمسانًا)ت
 ليالذ  قدم  (6)المسند كتاب: األوللقد استعنت بكتابين من مإلفات ابن مرزوق      

أبم عهد السلطان  فيخاصة  ،التجاريتخص النشاط  التيكثيًرا من المعلومات 
( حيد قدم معلومات غزيرة عن م2616 – 2662هـ /570 –562) المرينيالحسن 

حكام الدول األخر  والهدايا المتبادلة تلك الفترة مع  فيالعالقات الخارجية للدولة 
كما أمدنم  ،للدولة الخارجي التجاريوهو ما ترتب عليه تزايد حجم التبادل  ،بينهما

من  المرينيقام بها السلطان أبو الحسن  التيبكثير من المعلومات عن اإلصالحات 
ضافة إلم باإل ،فعمل علم تؤمين الطرق البرية والبحرية ،التجاريأجل تدعيم النشاط 

 .أنه عمل علم ضبط نظام جباية الضرائب للدولة
 

                                                           
(1  )

 .1001َِؼ١بز االخز١بز فٟ ذوس اٌّؼب٘د ٚاٌد٠بز، اٌّىزجخ اٌثمبف١خ اٌد١ٕ٠خ، اٌمب٘سح، 
(2  )

، رذم١اك أدّاد ِازابز  اٌؼجابدٜ، ِساعؼاخ ػجاد اٌؼص٠اص 1ٔفبظخ اٌجساة فاٟ ػلٌاخ االرزاساة،  

 .ٌطجبػخ ٚإٌشس، اٌمب٘سح، ثدْٚ ربز٠خ غجغ اٌؼسثٟداز اٌىزبة  األ٘ٛأٝ،
(3  )

اٌّعٕد اٌصاذ١خ اٌذعآ فاٟ ِاومس ِٚذبظآ ِٛالٔاب أثاٝ اٌذعآ، دزاظاخ ٚرذم١اك ِبز٠اب خ١عاٛض 

 .1002ث١بسا، رمد٠ُ ِذّٛد ثٛ ػ١بد، ٚشازح اٌثمبفخ، اٌجصائس، 
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االكتاباالثانى الذ  أمدنم بكثير من المعلومات حول  (2)المناقباالمرزوقٌةفهو  أما
 المرينيباإلضافة إلم الصراع  ،وماليلخارجية لدولة بنم مرين مع مصر العالقات ا

 .الخارجي التجاريالزيانم وتؤثيره علم النشاط 
 
 
ااما(ا:ا8715هـ/ا616ناخلدونا:اعبداالرحمنابنامحمدابناالحسنا)اتاابا-5

 ،إتمام الدراسة فيكثيًرا  ساعدتني التيأمدنا ابن خلدون بالعديد من المإلفات  
وهو ما أتاح  ،وكان جز ًءا من نظام الحكم ،المرينيالبالط  فيوذلك لكونه كان يعمل 

 به  هذه :  ومن كت ،له الفرصة لالطالع علم مجريات األمور
 

 مجلده  فيهذا الكتاب  فيانفرد ابن خلدون  :(1)العبراودٌواناالمبتدأاوالخبر
من حيد نسبها وكيفية قيامها وعالقاتها  ،السابع بالحديد عن دولة بنم مرين

  .الخارجي التجاريمع الدول الخارجية وتؤثير هذا علم النشاط 
 ومات قيمة حول النشاط من خاللها استطعت الحصول علم معل:اا(6)المقدمة

  .المرينيداخل المجتمع  الداخلي التجاري
 اخلدون ابابن أعطانا هذا الكتاب الكثير من المعلومات حول  :(1)التعرٌف

بينهما  التجاريبين دولة بنم مرين ومصر وحجم التبادل  التجاريالنشاط 
 .والسفارات والهدايا المتبادلة بين الدولتين

اكتباالجغرافٌا:اا-ب
ا)تا-8 االعمرى اهللا افضل ابن اٌحٌى ابن اأحمد االدٌن اشهاب هـ/ا771العمرى:

اام(:8476
 فيلكونه يعد وثيقة اقتصادية مهمة عن أحوال المغرب  (7)جا ءت فائدة هذا الكتاب

تقدم لنا وصًفا جغرافًيا دقيًقا لكل مدينة من  ،المرينيعصر السلطان أبم الحسن 
 .ناعية والتجارية داخل كل مدينةواألحوال الزراعية والص ،أمالك بنم مرين

 

                                                           
(1  )

، ِٕشاٛزاد رذم١ك ظٍٜٛ اٌصا٘سٞ ،عبٟٔاٌزٍّإٌّبلت اٌّسشٚل١خ ألثٝ ػجد هللا ِذّد ثٓ ِسشٚق 

 .1002َ، 2اٌجد٠دح، اٌداز اٌج١عبء، غ ِطجؼخ إٌجبح ٚشازح األٚلبف ٚاٌشؤْٚ اإلظل١ِخ،
(2  )

راابز٠خ اثاآ خٍاادْٚ اٌّعااّٝ ثىزاابة اٌؼجااس ٚد٠ااٛاْ اٌّجزاادأ ٚاٌاجااس فااٟ أ٠اابَ اٌؼااسة ٚاٌؼجااُ ِٚاآ 

 –سٜ ٚداز اٌىزبة اٌٍجٕبٔٝ، اٌماب٘سح أعصاء، داز اٌىزبة اٌّص 9ػبصسُ٘ ِٓ ذٜٚ اٌعٍطبْ األوجس، 

 .2772ث١سٚد، 
(3  )

 .1004َ، ص 2ِمدِخ اثٓ خٍدْٚ، رذم١ك ِذّد ِذّد ربِس، ِىزجخ اٌثمبف١خ اٌد١ٕ٠خ، اٌمب٘سح، غ
(4  )

رؼس٠ااب ثاابثٓ خٍاادْٚ ٚزدٍزااٗ رااسل ب ٚرسث ااب، ػبزظااٗ ثشصااٌٛٗ ٚػٍااك دٛاراا١ٗ ِذّااد ثاآ رب٠ٚااذ 

 .1002ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمصٛز اٌثمبفخ، اٌمب٘سح، اٌطٕجٝ، لدَ ٘رٖ اٌطجؼخ ػجبدح وذ١ٍخ، 
(5  )

ِعبٌه األثصبز فٟ ِّبٌه األِصبز، اٌعفس اٌساثغ، رذم١ك ِذّاد ػجاد اٌمابدز خس٠عابد ٚنخاسْٚ 

 .1001ِسوص شا٠د ٌٍزساس ٚاٌزبز٠خ، اإلِبزاد اٌؼسث١خ اٌّزذدح، 
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اعبا:الحمٌرىا-8 ابن اهللا اعبد ابن امحمد اهللا اعبد االقرناأبو اأواخر ا)ت االمنعم د
ا(:الثامن

نظًرا  ،الدراسة فياعتمدت عليها  التيمن الكتب المهمة  (2)يعد كتاب الحميري
 كانت التيفضالً عن تعريفه لبعض المواقع  ،لتعريفه الكثير من المدن المغربية

ضو ء هذه المعلومات استطعنا تبين  فيو ،مصادر أخر  فيولم يرد ذكر لها  ،مبهمة
وهل كان لها نشاط  ،الذ  يمارسه أهلها التجاريالقاعدة اإلنتاجية لكل مدينة ونشاطها 
كما أمدنا بكثير من المعلومات عن الوصف  ،تجار  مع تجار األجانب أوالً ؟

كثير من معلوماته علم  فياعتمد  حميريالونالحظ أن ، لتلك المدن العمراني
وبهذا يكون أعطانا صورة واضحة  ،(1)وصاحب االستبصار  (6)واإلدريسي (1)البكري

  .هيوهل حدد تغير بها أو ظلت كما  ،المدينة وحاضرها ماضيمقارنة بين 
 
ا)السبتىااألنصاريا-4 االقاسم ابن امحمد اهللا اعبد اأبو االتاسعا: االقرن ارجال من

اا:(االمٌالديلخامساعشرا/اااالهجري
بكثير من المعلومات القيمة حول ثغر سبته  (7)السبتم من خالل كتابه األنصاريأمدنا 

إذ كان محًطا  ،سبته الذ  يعد من أهم المراكز التجارية البحرية لدولة بنم مرين
فيعد كتابه وثيقة اقتصادية مهمة رصد  ،للعديد من السفن األجنبية من مختلف األرجا ء

من حيد إعداد الحوانيت والفنادق  ،للمدينة رصًدا مفصالً  التجارينشاط فيها ال
  .لكونها ثغًرا بحرًيا مهًما للدولة ؛كما قدم لنا وصًفا لمينا ء المدينة ،واألسواق واألفران

 

ا:االرحالتكتباا-ج
امسعدااالعبدري:ا-8 ابن اأحمد ابن اعلى ابن امحمد ابن امحمد اهللا اعبد أبو

اام(:8456هـا/ا757العبدرى)
تمر بها القوافل  التيوصًفا دقيًقا للطرق التجارية  (9)قدم لنا العبدر  من خالل رحلته

وأهم المراكز  ،ومصر اإلسالميالتجارية الخارجة من دولة بنم مرين إلم المشرق 

                                                           
(1  )

  .2723ث١سٚد، اٌسٚض اٌّؼطبز فٟ خجس األلطبز، رذم١ك إدعبْ ػجبض،  ِىزجخ ٌجٕبْ،
(2  )

أ اٌّبااسة فااٟ ذوااس ثاالد إفس٠م١ااب َ(2073٘اا/   329اٌجىااسٜأ أثااٛ ػجااد هللا ثاآ ػجااد اٌؼص٠ااص د 

 ٚاٌّبسة، داز اٌىزبة اإلظلِٝ، اٌمب٘سح، ثدْٚ ربز٠خ غجغ.
(3  )

َ ( ٔص٘ااخ 2142٘اا/   535ػجااد هللا اٌذعاإٝ اٌذّااٜٛ   د  أ أثااٝ ػجااد هللا ِذّااد ثاآاإلدز٠عااٝ

  ا٢فبق، ِىزجخ اٌثمبف١خ، عصءاْ، د. د.اٌّشزبق فٟ اخزساق 
أ االظزجصبز فٟ ػجبئت األِصبز، رذم١اك ظاؼد شرٍاٛي ػجاد اٌذ١ّاد، داز اٌشائْٛ ِؤٌب ِجٙٛي  (3 

 .2727اٌثمبف١خ اٌؼبِخ، اٌؼساق، ثبداد، 
(5  )

اخزصابز األخجابز ػّاب وابْ ثثباس ظاجزخ ِآ ظإٝ ا٢مابز، رذم١اك ػجاد اٌٛ٘ابة ِٕصاٛز، اٌّطجؼاخ 

 .2790سثبغ، اٌٍّى١خ، اٌ
(6 )

زدٍخ اٌؼجدزٜ اٌّعّبح ثبٌسدٍخ اٌّبسث١خ، دممٗ ٚلدَ ٌٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ ِذّاد اٌفبظاٝ، ٚشازح اٌدٌٚاخ  

 .2752اٌّىٍفخ ثبٌشئْٛ اٌثمبف١خ ٚاٌزؼ١ٍُ األصٍٝ، اٌسثبغ، 
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كما أعطانا كثيًرا من المعلومات حول  ،تمر بها وتقدير المسافات التيالتجارية 
وتهديد  ،افل التجارية أثنا ء رحالتها من سلب وسرقة وقتلتواجهها القو التيالمخاطر 

  .تقام أثنا ء رحالت الحج التيباإلضافة إلم رصده لألسواق التجارية  ،لحياة التجار
ا
ا
ا/ا765إبراهٌمابناأبىاخالدا)اتابعداخالدابناعٌسىابناأحمدابناا:البلوىا-8 هـ

ام(:8467
الرابط بين  التجاريلومات عن الطريق بكثير من المع (2)ا البلو  من خالل رحلتهأمدن

تمر بها  التيوالمراكز التجارية  العربيدولة بنم مرين من جهة ومصر والمشرق 
 فيرحلته علم وصف الجانب الثقا فيإال أنه ركز  ،من جهة أخر  ،القوافل التجارية

  .لكل مدينة أكثر من الجوانب التجارية
 
االنمٌرىا-4 االحاج اعبدا:ابن ابن ااإبراهٌم ابن اموسى ابن اإبراهٌم ابن الحاجاهللا

اا:ا(م8466هـا/ا766النمٌرىا)تا
رافق فيها السلطان أبم عنان  التي (1)من خالل رحالته النميريزودنا ابن الحاج 

 ،قسنطينة والزاب أثنا ء حملته علم مدينتيم( 2676 –2616هـ/576 -570فار  )
ا من خالل الرحلة التطور كما رصدن ،مر بها التيكثيًرا من المعلومات عن المدن 

باإلضافة إلم أنه  ،تلك الفترة فيلدولة بنم مرين  البحريالذ  حدد علم األسطول 
عقدها السلطان أبو عنان فار  مع  التيزودنا بكثير من المعلومات حول االتفاقيات 

 .الفترةتلك  فيالدول األجنبية 
 
ا(:م8477هـ/ا771طنجىا)تامحمدابنامحمدااللواتىاالأبواعبداهللاا:ابنابطوطةا-7

عرفنا العديد من المعلومات المهمة  (6)رحلته فيمن خالل ما رصده ابن بطوطة 
فرصد حجم التبادل  ،مر بها أثنا ء رحلته التيتلك المجتمعات  فيحول أحوال التجارة 

بل انفرد بتقديم مقارنات اقتصادية بين تلك  ،بين تلك الدول ودولة بنم مرين التجاري
 مالي دولتيكما أعطانا رسًما تفصيلًيا حول الطرق الرابطة بين  ،بنم مرينالدول و

كما رصد لنا أحوال التجار المرينيين  ،وحدد المسافات بين كل مدينة ،وبين بنم مرين
 هذا المجتمع فيوحجم تجارتهم  الماليداخل المجتمع 

 
                                                           

(1  )
ربز٠خ اٌّفسق فٟ رذ١ٍخ ػٍّبء اٌّشسق، رذم١ك اٌذعٓ اٌعبئخ، صإدٚق إد١ابء اٌزاساس اإلظالِٝ 

 ٍّّىخ اٌّبسث١خ ٚاإلِبزاد اٌؼسث١خ اٌّزذدح، د. د .ث١ٓ اٌ
(2 )

ف١ط اٌؼجابة ٚإفبظاخ لاداح ا٢داة فاٟ اٌذسواخ اٌعاؼ١دح إٌاٝ لعإط١ٕخ ٚاٌاصاة، دزاظاخ ٚرذم١اك  

 زظٛاْ اٌجبزٚدٜ، أدّد اٌطٛخٝ، رذذ اٌطجغ.
(3)

ٗ إٌاٝ أعصاء، ٔشسٖ ٚرسعّا 3اثٓ ثطٛغخ أ رذفخ إٌظبز فٟ رسائت األِصبز ٚػجبئت األظفبز،   

 .2757اٌفسٔع١خ د٠فس٠ّسٜ ٚظبٔجٛٔزٛرٕٝ، ثبز٠ط، 
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ا:م(8551هـا/157محمداالوزاناالزٌاتىا)ااالحسنابن:الوزانا-5
رغم أنها  ؛دراستي فياعتمدت عليها  التيمن أهم الرحالت  (2)تعد رحلة الوزان

 ،زارها خالل رحالته التيبكثير من المعلومات عن المدن  فؤمدتني ،متؤخرة نسبًيا
ومواردها  فيمن حيد موقعها الجغرا ،حيد قدم الوزان وصًفا دقيًقا لكل مدينة

نا كثيًرا من المعلومات عن الجوانب كما أعطا التجاري،االقتصادية ونشاطها 
ا.االجتماعية لسكان تلك المدن

ا
ا

اكتباالتراجما:ا-اد
االخضرا:البادسىا-8ا ابن امحمد ابن اأحمد ابن اأحمد ابن اإسماعٌل ابن االحق عبد

اا:الرابعاعشراالمٌالدى(ا–أوائلاالقرناالثامناالهجرىاافًالبادسىاالغرناطىا)اتا
الذ  يعد معجًما جغرافًيا  (1)كتابه  فيوردت  يالتأمدنم البادسم من خالل التراجم اا

كما أمدنا بكثير  ،حيد حددها بؤسمائها ومواطنيها تحديًدا دقيًقا ،بمعلومات عن القبائل
التنقل بين الثغور البحرية  فيكانت تستخدم  التيمن المعلومات عن السفن البحرية 

ثت لتلك السفن أثنا ء حد التيكما ذكر لنا بعض حوادد القرصنة  ،لدولة بنم مرين
 .إبحارها

 
 
هـا/ا8185ا-هـاا161أحمدابنامحمدابناأبىاالعافٌةاالمكناسىا)ابناالقاضى:اا-8

اام(:8686ا–ا8558
االقتباسأولهما: دراستم فيالبن القاضم مإلفان اعتمدت عليهما  اجذوة ،ا(6):

االحجالوالثانى ادرة  فيية وقد زودانم بكثير من المعلومات عن الحياة اليوم ،(1):
 فيكما أمدانم بكثير من المعلومات حول المإسسات الثقافية واالزدهار  ،مدينة فا 

كما أمدنم مإلفهما من خالل تراجمه عن  ،مدينة فا  بصفتهما مركًزا تجارًيا   ثقافًيا
 .مجال التجارة فياشتغال العلما ء 

                                                           
(1  )

ٚصااب إفس٠م١ااخ، رسعّااخ ػجااد اٌااسدّٓ د١ّاادح، ِٕشااٛزاد عبِؼااخ اإلِاابَ ِذّااد ثاآ    ظااؼٛد، 

 ٘/.   2277اٌس٠بض، 
(2  )

اٌّمصد اٌشس٠ب ٚإٌّصع اٌٍط١ب فٟ اٌزؼس٠اب ثصاٍذبء اٌس٠اب، رذم١اك ظاؼ١د أػاساة، اٌّطجؼاخ 

 .2772، 1اٌٍّى١خ، اٌسثبغ، غ
(3  )

عاارٚح االلزجاابض فااٟ ذوااس ِاآ دااً ِاآ األػاالَ ِد٠ٕااخ فاابض، لعااّبْ، داز إٌّصااٛزح ٌٍطجبػااخ 

 .2792ٚاٌٛزالخ، اٌسثبغ، 
(4  )

ذ٠ً ٚف١بد األػ١بْ اٌّعاّٝ دزح اٌذجابي فاٟ أظاّبء اٌسعابي، رذم١اك ِذّاد األدّادٜ أثاٛ إٌاٛز، 

 .رٛٔط  اٌجصء األٚي، داز اٌزساس، اٌمب٘سح، اٌّىزجخ اٌؼز١مخ،
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ا:اكتباالفقهاوالدٌنا-و
الكىاالفاسىا)تابنامحمداالعبدرىاالماأبواعبداهللاامحمدابنامحمد:ابناالحاجاا-8

ا(:ام8446هـ/747
أمدتنم بمعلومات وفيرة عن  التيمن الكتب الفقهية  (2)البن الحاج(ا)المدخليعد كتاب 

الذ  يحدد فيما بين  التجاريالبضائع المتداولة داخل األسواق المرينية والتبادل 
 فيوانفرد ابن الحاج  ،واقكما أعطانا معلومات عن أحوال التجار داخل األس ،المدن

حيد  ،إبراز دور المحتسب ومراقبته للتجار وجودة البضائع المباعة داخل األسواق
وأيًضا زودنا بمعلومات عن كيفية معاقبة أ  مذنب من  ،كان يراجع هذه البضائع

  .إذا تجاوز المعيار المحدد إلنتاج البضائع ،التجار
 
ا:ا(م8516هـا/ا187بداالواحدا)اتابناعأحمدابناٌحٌىابنامحمداا:الونشرٌسىا-8

جميع  فياعتمدت عليها  التيمن أهم الكتب الفقهية  (1)المعيار المعرب يعد كتاب
وذلك الحتوائه علم العديد من  ؛حيد أمدنم بكثير من المعلومات ،فصول البحد

 التجاريعبرت عن واقع الحياة داخل المجتمع  التيالفتاو  والنوازل الفقهية 
باإلضافة إلم  ،األسواق فيبمعلومات عن طرق البيع والشرا ء  فزودني ،يالمرين

كما زودنا بؤخبار حول قيمة إيجارات  ،كيفية حل المنازعات الناتجة عن ذلك
متابعة حركة التجارة داخل األسواق من خالل  فيفضالً عن دور الدولة  ،الحوانيت
 ،والمكاييل والموازين المرينييضاف إلم ذلك معلوماته عن النقد  ،المحتسب

  .واالزدهار التجاريواستطعنا من خالل ما قدمه لنا رصد فترات الكساد 
اكتباالشعراواألدبا:اا-هــا

ام(:ا8648هـا/8178دابنامحمدابناأبىاالعٌشا)تاأبواالعباساأحما:المقرى
ويعد  (6)نفحاالطٌب:اأولهماامإلفان مهمان يتصالن بموضوع هذه الدراسة :  للمقري
بين المغرب  التجاريبمعلومات كثيرة حول النشاط  أمدتني التيأهم الكتب من 

 ،التجاريالنشاط  فيومد  تؤثير الجالية األندلسية علم كثير من الجوانب  ،واألندل 
 .بعض األعمال فيبهم  المرينيباإلضافة إلم استعانة البالط 

 

                                                           
(1  )

اٌّدخً إٌٝ ر١ّٕخ األػّبي ثزذع١ٓ ا١ٌٕبد ػٍٝ ثؼط اٌجدع ٚاٌفٛائاد اٌزاٟ أزذٍاذ ٚث١ابْ رإبػزٙب 

  .2777أعصاء، داز اٌزساس، اٌمب٘سح،  3ٚلجذٙب، 
(2  )

 ، أخسعاٗ 21 اٌّؼ١بز اٌّؼسة ٚاٌجبِغ اٌّبسة ػٓ فزبٜٚ ػٍّبء إفس٠م١اخ ٚاألٔادٌط ٚاٌّباسة،

 .2722دجٝ، داز اٌبسة اإلظلِٝ، ث١سٚد، عّبػخ ِٓ اٌفمٙبء ثئرساف ِذّد 
، تحقيق  ححسقان ج8 نفح الطيب غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،(  3)

 .عباس
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فا  وسبتة  مدينتيت عن بالعديد من المعلوما زودنيفقد  (2)أزهاراالرٌاضا:والثانً
الثقافية  النواحيفضالً عن بعض األخبار حول ارتباط  ،بهما التجاريوالنشاط 

  .الثقافية النواحيازدهار  فيالذ  أسهم  التجاري فيبالنشاط الحر
االمراجعاالحدٌثةا:اا-ي 

 ،إتمام هذه الدراسة فيكان لها دور فعال  التيال يمكننا أن نغفل الدراسات الحديثة 
 ومنها:  ،ولقد تنوعت هذه الدراسات ما بين عربية ومعربة ومراجع أجنبية ودوريات

الكثير  ليالذ  قدم  )ورقاتاعناحضارةاالمرٌنٌٌن(ومنها: مؤلفاتامحمداالمنونى:ا
باإلضافة إلم العديد من األبحاد  ،سوا ء أكان داخلًيا أم خارجًيا ،التجاريعن النشاط 

 ،نشاطافًبمؤلفاتامصطواستعنت أيًضا ، د من المجالتالعدي فيالمتنوعة المنشورة 
اومنها ) االعصر االمغرباخالل بمعلومات  زودنيوقد  (المرٌنًإطاللتاعلىاتارٌخ
من حيد أهم البضائع المتبادلة داخل  ،التجاريفيما يخض النشاط  ،فيما عدة
احمامزاكذلك بكتاب، التجاريالنشاط  فيكما أبرز دور التجار اليهود  ،األسواق
وقد  (األولاالمرٌنًالعصراافًالمغرباافًاألوضاعاالقتصادٌةا) الشاهريعالوىا
العديد من نقاط  فيحيد أمدنم بكثير من المعلومات القيمة  ،هذا الكتاب كثيًرا أفادني
 .الدراسة

  
: ومنها ،األولمؤلفاتاروجٌهالوتورنوامثل  ،بالمراجعااألجنبٌةاالمعربةكما استعنت 

( الذ  قدم لم معلومات كثيرة عن الحياة اليومية داخل بنىامرٌنعصراافً)فاسا
تحدد داخل  التيومن خاللها استطعت رصد أهم الظواهر التجارية  المرينيالمجتمع 
الذ  أمدنم بمعارف حول  )فاساقبلاالحماٌة(االثانًمؤلفهاباإلضافة إلم  ،المجتمع

المراجعاا استعنت بكثير من كم؛ مدينة فا  فيخاصة  ،المنشآت التجارية الداخلية
مجال البحد ومنها كتاب  فيأثرت الدراسة وقدمت لم معلومات هامة  التي األخرى

العصر المريني  فيواألندل   اإلسالميتاريخ المغرب  ،د/امحمداعٌسىاالحرٌرى.أ
هذه الدراسة أيًضا علم  فيوقد استندت  ،م(2197 -هـ  896م / 2126 -هـ  920)

االعبعض  مثل  ،قدمت الكثير من المعلومات تخص هذا البحد التي لمٌةالرسائل
حيد أفدت  عصرادولةابنىامرٌن(افً)الحٌاةاالحربٌةااالباروديد/ارضواناأ.رسالةا

الخطوط األساسية حول طبيعة  ليفوضعت  ،التجاريالنشاط  فيخاصة  ،منها كثيًرا
إعطائم أهم االتفاقيات  فيكما أسهمت  ،العالقات بين دولة بنم مرين والدول األجنبية

وقد استعنت أيًضا بكثير من المراجع األخر  ، عقدها المرينيون مع تلك الدول التي
وكان لها دور بارز  ،مجال البحد فيوقدمت لها معلومات طيبة  ،أثرت الدراسة التي

لتحدثت  ،ولوال خوف اإلطالة ،هذا الشكل األخير فيحتم تخرج  ،إتمامها فيوفاعل 
 ال تنكر.  التينظًرا ألهميتها وقيمتها  ؛اعنها جميعً 

                                                           
(1  )

أش٘بز اٌس٠بض فٟ أخجبز اٌمبظاٝ ػ١ابض، عاصءاْ، رذم١اك ِصاطفٟ اٌعامب ٚإثاسا١ُ٘ اإلث١ابزٜ، 

 .2727ٚإٌشس، اٌمب٘سح، ػجد اٌذف١ظ رٍجٝ ِطجؼخ ٌجٕخ اٌزش١ٌب ٚاٌزسعّخ 
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عن تفكك أوصال  ،م(2121هـ /  606موقعة العقاب ) فيأسفرت هزيمة الموحدين 
إذ أعقب ذلك قيام  ،الخريطة السياسية الجؽرافية للمؽرب فيدولتهم وتصدعها وتؽير 

المؽرب األدنى قامت الدولة  فيف ،األندلس فيالمؽرب والرابعة  فيثالث دول 
المؽرب  في، و]وبنى عبد الواد[المؽرب األوسط دولة بنى زيان  فيو ،الحفصية

األندلس وهى دولة  فيوالرابعة  ،هى موضوع دراستنا التياألقصى دولة بنى مرين 
  .بنى األحمر

ًقيامًدولةًبنىًمرينًً:أولاً

تزايدت  ،معركة العقاب فيعقب انتصار القوات القشتالية على القوات الموحدية    
وصاحب ذلك  ،ربت األحوال السياسيةفاضط ،(2)الفتن وثورات القبائل ضد دولتهم

 فيكثرة المفسدين وقطاع الطرق واختالل األمن وؼالء األسعار وعم الخراب 
كل هذه الظروؾ ساعدت على ؼياب سلطة الدولة هو ما هيأ الظروؾ  ،(1)البالد

  .لظهور دولة بنى مرين

إلى قبيلة زناتة  نجد أن المرينيين يرجع أصلهم ،إذا ألقينا الضوء على نشأة هذه الدولة
البترية وينتسبون إلى جدهم "مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديح بن فاتن بن بدر 

 ،(3)معز بن إبراهيم بن سيحك بن واشين"بن تخفت بن عبد هللا بن ورتبص ابن ال
وعلى الرؼم من أن بنى مرين ينتمون إلى البربر إال أنهم ادعوا النسب إلى عرب 

لكونهم أشبه الناس  ،صلى هللا عليه وسلم  نسب الرسولبحيث يلتقون مع  ،مضر
 إال أن هذا  ،(4)ورعى األؼنام وركوب الخيل بالقبائل العربية من حيث سكن الخيام 

                                                           
ابن أبى  ،60هـ ص  2326 ،تونس ،المطبعة العمومية ،نظم الدول فيرقم الحلل  :طيبابن الخ(  2)

التاريخ السياسى للجزائر من البدايةة  :عمار بوحوش :وانظر أيًضا 36ص  ،األنيس المطرب :زرع
 .41، ص 2661 ،2ط ،بيروت ،دار الؽرب اإلسالمى ،2661ولؽاية 

 ،تحقيةةق محمةةد بةةن شةةريفة ،لكتةةابى الموصةةول والصةةلةالةةذيل والتكملةةة  :عبةةد الملةةك المراكشةةى(  1)
 :ابةن أبةى زرع ،216ص  ،2ق ،9سةفر  ،م 2694 ،الربةاط ،مطبوعات أكاديمية المملكة المؽربيةة

مطبعةةة الدولةةة  ،أخبةةار إفريقيةةة وتةةونس فةةيالمةةسنس  :ابةةن أبةةى دينةةار ،149ص  ،المصةةدر السةةابق
 .231ص  ،هـ2196 ،تونس ،التونسية

وانظر أيًضا أؼا  343ص ، 23، ج1دون: العبر، مج ابن خل ،24ص  ،الذخيرة :ابن أبى زرع(  3)
أخبةار وهةران والجزائةر وأسةبانيا وفرنسةا إلةى أواخةر  فةيطلةوع سةعد السةعود  :بن عةودة المةزار 
 .264ص  ،1001 ،2ط ،الجزائر ،دار البصائر ،القرن التاسع عشر

دار  ،تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة ،ذكر األخبار المراكشية فيالحلل الموشية  :مجهول(  4)
 فةينظةم سةلوك  :عبةد الواحةد الملةزوز  ،212ص  ،2616 ،2ط ،الةدار البيضةاء ،الرشاد الحةديث
 :قايةد مولةد :وانظةر أيضةا  16ص  ،2663 ،الربةاط   ،مطبوعات القصر الملكى ،األنبياء والحلفاء

 ،منشةةورات ميمةةونى ،رجمةةة إبةةراهيم سةةعد ت ،البربةةر عبةةر التةةاريخ مةةن الكاهنةةة إلةةى العهةةد التركةةى
تشيد صةر   فيمناقب أهل الصحراء  :عبد الوهاب ابن منصور ،246ص  ،1ج ،1001 ،الجزائر

 .15ص  ،2615 ،الرباط ،المطبعة الملكية ،األمة المؽربية الؽراء
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واتسمت قبائل بنى مرين ، (2)توجد عالقة بين بني مرين والعرب ؼير صحيح فال
تحت حكم  فهم ال يدخلون ،حياتهم في ءشيبأسلوب البداوة الذ  ؼلب على كل 

فكان شؽلهم  ،كما أنهم ال يعرفون التجارة وال الحرث ،وال يسدون الضرائب ،سلطان
وير  عدد من  ،لذلك تعددت منازلهم ،(1)البالد على أطراؾالصيد وشن الؽارات 

زاب إلى تاهرت وأحواز تلمسان المسرخين أن بنى مرين قد امتد ملكهم ما بين بالد ال
قصى فصل الربيع إلى المؽرب األ فيأنهم يرحلون  في حين رأ  آخرون ،(3)فقط

رجعوا إلى  ،وفيكيك ثم سجلماسة وإذا اقترب الشتاء( 4)لرعى أنعامهم فيما بين ملوية
 . (5)بالد الزاب في األصليموطنهم 

 
وكان أول ظهور لدولة بنى  ،وقد خاض بنو مرين حروًبا كثيرة كللتها بقيام دولتهم

  األحداث على يد المخضب بن عسكر بن محمد الذ  مرين كقوة سياسية على مسر
اشتباك ضد  فيإال أنه قتل  ،استطاع السيطرة على بالد الزاب وتوحيدهم تحت رايته

 ،فلما علم الموحدون بذلك ،وذلك حينما اعترض المرينيون لقافلة موحدية ،الموحدين
تعادتها وهزموا اس فينجحوا  وبالفعل ،أرسلوا جيًشا لمحاربتهم واستعادة القافلة

وبعد وفاته عاش المرينيون  ،(6)م2245هـ /540عام  فيالمرينيين وقتل المخضب 
فترة من السالم مع الموحدين وذلك بعد أن تولى أمرهم أبو بكر بن حمامة بن محمد 

فنهج ابنه محيو نهجه بل إنه عمل على مساعدة  ،م (2265هـ / 562بن وزير ) ت 
األندلس ضد النصار  وأحدثت  فيخاضوها  التير  معاركهم الكب فيالموحدين 

                                                           
دولةة بنةى  فةيرسةالته الحيةاة الحربيةة  فةيوهذا ما أكده لنا األستاذ الدكتور / رضةوان البةارود  (  2)

 .3ص  ،2616 ،جامعة اإلسكندرية ،كلية اآلداب ،رسالة دكتوراه ؼير منشورة ،مرين
االستقصةةةا ألخبةةةار دول المؽةةةرب  :السةةةالو  ،191ص  ،األنةةةيس المطةةةرب :ابةةةن أبةةةى زرع (  1)

 .361ص  ،1001 ،2ط ،2ج ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد عثمان ،األقصى
 :ابةةن مةةرزوق ،296ص  ،المصةةدر السةةابق :مجهةةول ،156ص  ،لسةةابقالمصةةدر ا :اإلدريسةةى(  3)

 .220ص  ،المسند
 فةيوينبةع مةن جبةال األطلةس  ،يمثل الحد الفاصل بةين المؽةرب األوسةط واألقصةى :واد  ملوية(  4)

تحقيةق محمةد  ،الجؽرافيةة :كةم ) الزهةر  500ويبلةػ طولةه  ،بحةر الةروم فةيمنطقة الحوز ويصب 
. 616ص  ،المصدر السابق :الوزان ،240ص  ،ت .د ،القاهرة ،فية الدينيةمكتبة الثقا ،حاج صادق

من الفتح إلى بداية عصور االستقالل : تاريخ المؽرب العربى )لحميدوانظر أيًضا سعد زؼلول عبد ا
  .(16، ص 2ج ،2666 ،اإلسكندرية ،منشأة المعارؾ ،ليبيا وتونس والجزائر والمؽرب (

وانظةةر  ،323ص ، المصةةدر السةةابق :السةةالو  ،219ص  ،23ج ،1مةةج ،العبةةر :ابةةن خلةةدون(  5)
 .9ص  ،2660 ،1ط ،الدار البيضاء ،مطبعة النجا  الجديدة ،دراسات مؽربية :محمد الفاسى :أيًضا

تحقيةق  ،النفحة النسرنية واللمحة المرينيةة :ابن األحمر ،12 – 10ص  ،الذخيرة :ابن أبى زرع(  6)
 .31ص  ،2661 ،دمشق ،لشاممطبعة ا ،عدنان محمد آل طمعة
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 Alarcosوهى موقعة األرك  ،ذلك الوقت في اإلسالميالعالم  فيصيًتا واسًعا لهم 
 .(2)م(2265هـ / 562)

 
دخلت  ،(م2121 –2123هـ / 624 – 620يو )ولما تولى األمير عبد الحق بن مح

 الحقيقيعبد الحق المسسس  ميرفيعد األ ،بنى مرين طوًرا جديًدا من حياتها السياسية
فعمل على استتباب األمن والقضاء على البؽاة والمعتدين الذين  ،لدولة بنى مرين

ولما أحس الموحدون عملوا على القضاء  ،دولة الموحدين فينشطوا لؽياب األمن 
وسمى هذا العام  ،على يد األمير عبد الحق ،ولكن منيت قواتهم بهزيمة نكراء ،عليهم
ولم  (1)دارت بينهم التيم( نسبة إلى الموقعة 2126 –هـ 623المشعلة )بعام 

 فيوذلك  ،(م2121 –هـ 624عام ) في فيفتو ،يعمرعبد الحق بن محيو كثيًرا
فتولى بعده ولده أبو  ،(4)الذين تحالفوا مع الموحدين ضده (3)عرب ريا مواجهته ضد 

( الذ  م2136 –2123هـ / 631 –624عيد عثمان بن عبد الحق بن محيو )أبو س
كما نشر  ،عمل على إخضاع قبائل ريا  وإجبارهم على دفع ؼرامة سنوية لهم

إال أنه  قتل ؼدًرا على  ،(5)دن والقبائل من واد  ملوية لرباطسيطرته على جميع الم
  .(6)م( 2136هـ /  631الموحدين عام )  يد مواليه بتحريض من

 

                                                           
 فيالدولة اإلسالمية  :محمد عبد هللا عنان :انظر أيًضا ،13ص  ،المصدر السابق :ابن أبى زرع(  2)

 ،1ق ،2660 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجى ،األندلس ( فياألندلس ) عصر المرابطين والموحدين 
 .1ص  ،الحياة الحربية :رضوان البارود  ،269ص 

تحقيةق محمةد إبةراهيم  ،ق الموحةدين ،أخبةار األنةدلس والمؽةرب فةيالبيان المؽرب  :ار ابن عذ(  1)
 :ابةن األحمةر ،166 – 165ص  ،2695 ،2ط ،بيةروت ،دار الؽةرب اإلسةالمى ،الكتةانى وآخةرون
 .24ص  ،2661 ،الرباط ،دولة بنى مرين فيروضة النسرين 

أفريقيةةة بنةةواحى قسةةنطينة  فةةيمسةةاكنهم  ،هةةم مةةن أهةةل القبائةةل بنةةى هةةالل العربيةةة :قبائةةل ريةةا (  3)
دار  ،تحقيق إبراهيم اإلبيةار  ،معرفة أنساب العرب فينهاية األرب  :والمسيلة والزاب ) القلقشند 

عبد  :وانظر أيًضا ،166ص  ،2611 ،1ط  ،بيروت ،القاهرة ،دار الكتب اللبنانى ،الكتب المصرية
 (.432ص  ،2ج ،2669 ،الرباط ،لكيةالمطبعة الم ،قبائل المؽرب :الوهاب ابن منصور

شارل  :انظر أيًضا ،361ص ،2ج ،المصدر السابق :السالو  ،222ص  ،المسند :ابن مرزوق(  4)
الةةدار  ،تعريةةب محمةةد مزالةةى والبشةةير بةةن سةةالمة ،الشةةمالية : تةةاريخ إفريقةةيشةةارل أنةةدر  جوليةةان

  .123ص  ،2619 ،تونس ،التونسية للنشر
وهةى  ،من جبل تازا الفاصلة بةين المؽةرب األوسةط والمؽةرب األقصةىتقع بالقرب  :مدينة رباط(  5)

لذلك يكثر فيها الزرع والفواكه وجميةع الخيةرات  ،تشقها جداول المياه العذبة ،تشرؾ على جبل عال
 .( 219ص  ،المصدر السابق :) الحمير 

ص  ،23ج ،1مةج ،العبةر :ابن خلدون ،353ص  ،قسم الموحدين ،المصدر السابق :ابن عذار (  6)
فةةي العصةةر المرينةةى تةةاريخ المؽةةرب اإلسةةالمى واألنةةدلس  :محمةةد عيسةةى الحريةةر  ،352 – 350
 .24ص ،2691 ،1ط ،الكويت ،دار القلم للنشر والتوزيع ،م (2465 /966م ( ) 2123/هـ 620)
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م( 2144 –2136/هـ641 –631الحق)لى أبو معروؾ محمد بن عبد وبعد وفاته تو
ار الموحدين على أخذ الضرائب من أنصفعمل  ،على سياسة من سبقوه وسار

معركة دارت بينه وبين الموحدين حول أحواز  فيولكنه قتل  ،(2)والمؽارم من القبائل
ثم تولى بعده أبو  ،(1)ومنى فيها بنو مرين بالهزيمة (م2144هـ/ 641عام ) فيفاس 

( الذ  تميز بالدهاء والحنكة م2159 –2144م/656–641ق )بكر عبد الح
                 فيأعطى المرينيين المزيد من النجا  فسيطر على سال ورباط  وهو ،العسكرية

وبذلك دخل  ،(4)م2151هـ/655 في (3)( وسجلماسة ودرعةم2152هـ/646)
قسام حسم هذا االنإال أنهم انقسموا على من يتولى أمرهم و ،ون مرحلة جديدةالمرين

الذ  تمكن من  ،(5)(م2196–2159هـ/ 695 –656لمصلحة يعقوب بن عبد الحق )
وذلك بدخوله عاصمة الموحدين مراكش  ،من وضع حد للصراع المرينى الموحد 

لى مدار ( بعد صراع طال عم2166/ هـ 669وذلك يوم األحد التاسع من محرم )
 .(6)السنين

 
واعتبروا أنفسهم الورثة الشرعيين  ،ملكهم وتوسيعه وبدأ المرينيون يثبتون أركان 

لدولة الموحدين لذا حاولوا السيطرة على بالد المؽرب وتوحيده كما كان على عهد 
 – 2166هـ /  156 – 669من )األول الذ  يمتد  المرينيويعد العصر  ،الموحدين
اسية فشهد كثيًرا من التطورات السي ،م( من أزهى عصور دولة بنى مرين2356
وذلك من خالل  ،سواء الداخلية أو الخارجية ،أثرت بشكل مباشر على التجارة التي

 ،إقامة العالقات والمعاهدات مع الدول الخارجية مثل مصر والسودان وبالد األندلس
 فيتطوير التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة لتجار بنى مرين  فيهو ما أسهم 

وذلك من  ،ين على تطوير الصناعات التجاريةكما عمل سالطين بنى مر ،الخارج

                                                           
 ،361ص  ،المصةدر السةابق :السةالو  ،352ص  ،23ج ،1مةج ،المصدر السابق :ابن خلدون(  2)

369. 
  355ص  ،المصدر السابق :ابن عذار  ،351ص  ،نفس المصدر والمجلد والجزء :ابن خلدون(  1)
 .213ص  ،الحلل :مجهول ،356 –
جنوب المؽرب تعرؾ بواديها الةذ  ينبعةث مةن جبةل درن وبينةه وبةين  فيمدينة صؽيرة  :درعة(  3)

 .135ص  ،المصدر السابق :الحمير  ،كم ( 60سجلماسة وبين السوس األقصى )
 :وانظةةةر أيًضةةةا ،166ص  ،ولةةةه أيًضةةةا األنةةةيس المطةةةرب ،16ص  ،الةةةذخيرة :أبةةةى زرع ابةةةن(  4)

خالل عصةر الموحةدين وبنةى مةرين  فيالحياة المؽربية  فيأثر القبائل العربية  :أبو ضيؾ فيمصط
ص  ،2691 ،2ط ،اإلسةةةكندرية ،م ( مسسسةةةة شةةةباب الجامعةةةة2411 -2230هةةةـ/  916 -514) 

265.  
Kably (m): Societ , pouvoir et religion au Marco a fin du moyen age , Paris , 
1986 , p. 43.  

 .125ص  ،المسند :ابن مرزوق ،36ص  ،النفحة :ابن األحمر(  5)
  .314ص  ،4ج ،نفح الطيب :المقر  ،301ص  ،األنيس المطرب :ابن أبى زرع(  6)
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خالل إقامة المشروعات وبناء المدن مما ساعد على تنشيط حركة التجارة الداخلية 
  .للدولة
 

( م2411 –2356هـ/  916–156ضعؾ الذ  امتد من )ثم دخلت بنى مرين طور ال
عاش ومع هذا لم يخل هذا العصر من فترات انت ،وانتهى بقيام دولة الوطاسيين

  .وكل هذا سوؾ يتضح خالل فصول  الرسالة ،تجار 

ً
ا ًً:عواملًازدهارًالنشاطًالتجارىًلدولةًبنىًمرينً:ثانيا

         :في)أ(ًالموقعًالجغرا
الموارد الطبيعية  فيوهو ما خلق تعدد  فياتسم المؽرب األقصى بالتنوع الجؽرا   

وات الطبيعية أهلتها للقيام وهو ما هيأ لدولة بنى مرين على قاعدة عريضة من الثر
  .المؽرب كله فيبنشاط تجار  هام وبارز 

 
ويمتد من  ،الخالفة ألنه أبعد أقسام المؽرب عن دار ،والمؽرب األقصى سمى بذلك   

درن ؼرًبا وجبال  األطلسيالمحيط على  فيواد  ملوية شرًقا حتى مدينة آس
ين قابلة لالتساع واالنكماش طول فحين ظلت الحدود الشرقية لدولة بنى مر ،(2)جنوًبا

الذ   الطبيعيهما الحد الفاصل  (1)ولكن ظل نهر ملوية  وجبال تازا ،فترة قيامها
  .يفصل بين المؽرب األوسط والمؽرب األقصى

 
 ،وأرض بالد المؽرب األقصى تتكون من سالسل جبلية وهضاب تتخللها وديان 

الجنوب  فيومن أبرزها  ،لمدن بهاوإقامة ا ،فكانت عامل جذب للتجمعات السكانية
أما شماله عبارة عن منطقة جبلية هضبية  (3)بل درن )سلسلة جبال أطلس الكبر (ج

وتعرؾ  البحر المتوسط() من أبرز مميزاتها الجؽرافية أنها مطلة على بحر الروم

                                                           
"المؽةةرب األقصةةى هةةو سةةاحل البحةةر  :كمةةا عرفةةه أبةةو الفةةداء ،296ص  ،االستبصةةار :مجهةةول(  2)

المحيط إلى تلمسان ؼربةا وشةرًقا مةن سةبتة إلةى مةراكش ثةم إلةى سجلماسةة ومةا فيهةا شةماالً وجنوًبةا 
تاريخ  :وانظر أيًضا السيد عبد العزيز سالم ،211ص  ،2661 ،بيروت ،دار صادر ،)تقويم البلدان

  .(42ص  ،2691 ،ندريةاإلسك ،مسسسة شباب الجامعة ،العصر اإلسالمى فيالمؽرب 
 ،تنةتج العديةد مةن الفواكةه التةيوبهةا العديةد مةن البسةاتين  ،هى جبال عظيمةة حصةينة جبالًتازا:(  1)

 :سةكنها مةن القبائةل البربةر وأنشةأت بقةرب منهةا مدينةة الربةاط )مجهةول ،وأكثر شةجرها مةن الجةوز
 .(219، ص المصدر السابق :الحمير  ،296ص  ،المصدر السابق

وتمر مع المشرق مستقيمة حتى تصل إلى  ،تبدأ من البحر المحيط من أقصى السوس لًدرن:جب(  3)
 :الحمير ػ الحالوة والعنب واللوز والجوز)فيها الفواكه كالتين بال ،جبال نفوسة أرض خصبة فتنتج

  .(135 – 134ص  ،المصدر السابق
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الجنوب فقد امتدت الصحار  الشاسعة تتخللها  فيأما  ؛(2)باسم الريؾ أو بالد ؼمارة
وبفضل منابع  ،الزراعيلقيام النشاط  الكافيةواحات الخضراء المتوفرة بها المياه ال

وتميزت  ،(1)ة من اختراق هذه الصحار  الشاسعةالمياه تلك تمكنت القوافل التجاري
 ،(3)بوفرة األنهار كنهر أم الربيع سياألطلأيًضا الواجهة الؽربية المطلة على المحيط 

فضالً عن نهر ملوية  ،(1)نهر سبو ،(6)نهر درعة ،(5)اقنهر بورقر ،(4)نهر تانفست
  .الجهة الشمالية كما ذكرنا من قبل في
 

فقد اشتهرت مدينة فاس بعيونها  ،(9)ر هناك العديد من العيون المائيةوبجانب األنها
أهمها عين مدينة مكناسة عيون كثيرة لكن  فيو ،(6)بلؽت ثالثمائة وستين عيًنا التي

هذا فضالً عن صهاريج  ،(22)بسجلماسة وتعددت عيون المياه ،(20)ماتاجما أو تاك

                                                           
ويبلػ طولهةا مسةافة تقةدر  ،واكهمن أخصب جبال المؽرب هى كثيرة األعشاب والف بالدًغمارة:(  2)

 .260ص  ،االستبصار :مجهول ،كم ( 60كم ( وعرضها ) 210ب )
وانظةر  31ص  ،2662،القةاهرة ،نشره محمد جابر عبد العال ،المسالك والممالك :االصطخر (  1)

 .26ص  ،المرجع السابق :أيًضا سعد زؼلول
تحةوم علةى تادلةة ومنطقةة  التةياألوسةط( ينبع من جبةال صةنهاجة )جبةال أطلةس  نهرًأمًالربيع:(  3)

ص  ،المصدر السةابق :كم ()الزهر  2594المحيط قرب مدينة أزمور مساحته ) فيومصبه  ،فاس
  .(613 - 611ص  ،المصدر السابق :الوزان ،240

ويتجةه  نحةو الؽةرب  ،ينبةع مةن جبةال األطلةس قةرب مدينةة أنمةا  شةرق مةراكش نهرًتانفست::(  4)
 .(612ص، المصدر السابق :)الوزان .نطقة دكالةم في فيآس فيويصب 

 150يبلةػ طولةه  ،ينبع من جبال صنهاجية ويصب بين مدينة سال ومدينة الرباط نهرًبورقراق:(  5)
 .(613ص  نفسه،المصدر  :كم )الوزان

 المصةدر السةابق، :)مجهةول ،يجر  من المشةرق إلةى المؽةرب ،ينبع من جبال درن :نهر درعة(  6)
 .(106ص 

المصةدر  :)الةوزان .المحةيط فةيأحةوز فةاس ويصةب  فةيينبع من جبل يدعى سةليلفو  نهرًسبو:(  1)
 .(615ص  ،السابق

ومةن  ،فصلين مةن السةنة فيتتساقط بكثرة  التيتتكون من مياه األمطار والثلوج  :العيونًالمائية(  9)
بعةض المنةاطق  فةيمةم لةذلك اسةتخدمت هةذه الق ،تظل على قمم الجبال طوال السنة التيكثرة الثلوج 

لزراعة القمح الذ  بنيت تحت الثلج وكلما ذاب الثلج بدأت تظهر سيقان النبةات وينمةو الشةعير هكةذا 
 .(31ص  ،2ج ،2696 ،الرباط ،دار المعرفة ،ترجمة محمد حجى وآخرون ،إفريقيا :)كربخال

 ،5ج ،اإلنشةا صةناعة فةيصبح األعشةى  :القلقشند  ،221ص  ،4ج ،المصدر السابق :العمر (  6)
 .249ص  ،2691 ،بيروت ،العلمية، دار الكتب حققه وعلق عليه محمد حسنين شمس الدين

 ،أخبةةار مكناسةةة الزيتةةون فةةيالةةروض الهتةةون  :ابةةن ؼةةاز  ،299ص  ،االستبصةةار :مجهةةول(  20)
دار  ،حضةةارة الموحةةدين :وانظةةر أيًضةةا محمةةد المنةةونى ،1ص  ،2664 ،الربةةاط ،المطبعةةة الملكيةةة

 .210ص  ،2696 ،الدار البيضاء ،توبقال
 فةةي االقتصةةاد النشةةاط  :عةةز الةةدين موسةةى :وانظةةر أيًضةةا ،102ص  ،االستبصةةار :مجهةةول(  22)

ص  ،2693 ،2ط ،القةةاهرة ،دار الشةةروق ،مةةن خةةالل القةةرن السةةادس الهجةةر  اإلسةةالميالمؽةةرب 
60. 
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أشار إليها  التيكانت معدة الستقبال ماء المطر مثل صهاريج مدينة سبتة  التيالمياه 
  .(2)""ولهاًصهاريجًمنًالمطرأبو الفدا بقوله 

 
الشمالية مطلة على البحر  :يمتلك المؽرب األقصى أيًضا واجهتين بحريتين 

وتنشيط  ،تلطيؾ المناخ فيوهو ما أسهم  (1)األطلسيوالؽربية على المحيط  ،سطالمتو
كانت  التيوتنشيط حركة التجارة البحرية من خالل مدنها على طول سواحلها و

( والدول لتجار  بينها )أ  دولة بنى مرينامراكز تجارية بحرية تعمل على التبادل 
على  فيبب موقعها الجؽراكما امتلكت هذه المدن ثروة سمكية ضخمة بس ،األخر 
اإلدريسيًويبدو هذا من قول  ،فمدينة سبتة كانت مياهها ؼنية باألسماك ،السواحل

ويصادًبهاًً،إصابةًالحو:ًوجلبةًفيبمدينةًسبتةًمصايدًللحو:ًولًيجدًلهاًبلدً"
ًنوع ًالكثيرً،منًالسمكًنحوًمائة ًالسمكًالتنًالكبير ًبها وألنها أكثر  ،(3)"ويصاد

 (4)فوصل عدد المضارب ،فقد تنوعت بها طرق الصيد ،بية إنتاجا للسمكالمدن المؽر
أما عن  ،(5)وياتأعظمها فائدة مضرب أ ،فيها إلى تسعة مضارب (4)المضارب

 كما يستخرج منها المرجان ،(6)عددها مئتين وتسعة وتسعين مصيًداالمصايد فبلػ 
 .(1)الذ  يعد من أجود األنواع

 
فيكثر بها مصايد (  6)أما مدينة أزمور ،(9)مكيةالثروة الس فيوسال مثلها مثل سبتة  

األسماك حتى أنها تجنى من رسوم الصيد ما بين ستة آالؾ وسبعة آالؾ دينار 

                                                           
 .251ص    ،5ج ،صبح األعشى :القلقشند  ،233ص  ،المصدر السابق :أبو الفداء(  2)
 ،2ط ،بيةةروت ،التجةةار منشةةورات المكتةةب  ،العربةةيتحقيةةق إسةةماعيل  ،الجؽرافيةةا :ابةةن سةةعيد(  1)

 .216ص  ،2ج ،نفح الطيب :المقر  ،231ص   ،2610
 .516ص   ،1ج  نزهة المشتاق،(  3)
)السةبتى  ،هو المكان الذ  تضرب فيه الشباك لصيد السةمك مةن البحةر ،جمع مضربة :مضارب(  4)

 .((64هامش ) ،55ص  ،المصدر السابق :ر األنصا
 :)السةةبتى األنصةةار  ،الجبهةةة الجنوبيةةة الشةةرقية لسةةبتة فةةييقةةع هةةذا الةةواد   :مضةةرب أويةةات(  5)

 .المصدر نفسه والصفحة(
 .56 – 55ص  ،المصدر السابق :السبتى األنصار (  6)
 ،16ص   ،2616 ،بيةةةةروت ،منشةةةةورات دار مكتبةةةةة الحيةةةةاة ،صةةةةورة األرض :ابةةةةن حوقةةةةل(  1)

 .516ص   ،1ج  ،المصدر السابق :اإلدريسى
 فيوانظر أيًضا مصط ،93ص  ،أنس الفقير :ابن قنفذ ،251ص  ،معيار االختيار :ابن الخطيب(  9)

منشةةورات كليةةة اآلداب  ،إطةةالالت علةةى التةةاريخ المؽربةةى خةةالل العصةةر المرينةةى :نشةةاط فيمصةةط
  .15ص  ،1003 ،2ط ،وجدة ،والعلوم اإلنسانية

المصةدر  :كم( شماالً من نهةر أم الربيةع )الةوزان 26على مسافة ) ،منطقة دكالة فيتقع  ور:أزم(  6)
 .(266ص  ،السابق
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الذ  ينتج كميات كبيرة من ويستخرج منها نوع من األسماك يسمى األلوز  ،سنوًيا
 .(3)ينالمدن التي يصاد بها سمك السردمن أهم  (1)فيكما تعد مدينة أس ،(2)الزيوت
 

يد كما عرفت أصيال بص (5)وإلى وليلي (4)عرؾ العنبر المنتشر من مدينة نولكما  
فقط مصدر الثروة السمكية بل لعبت األنهار  هيولم تكن المدن الساحلية  ،(6)الحوت
وذلك الختالط الماء  ،فنهر سبو يصاد منه كميات كبيرة من األسماك ،ذلك فيدوًرا 

 ،(1)شابل الذ  يحمل إلى باقى األقطارذلك على نمو سمك ال المالح بالحلو فيه فساعد
كما أنه صالح للمالحة  ،المحيط فيالسفن عند مصبه  مراسيفضالً عن استخدامه 

  .(9)النهرية
ً

ًً:)ب(ًاإلنتاجًالزراعى
كل هذه المقومات الطبيعية أسفرت عن قاعدة إنتاجية زراعية ضخمة أمدت النشاط ً

كان القمح والشعير يتصدران  ،يتم تبادلها داخلًيا وخارجًيا يالتالتجار  بالمنتجات 
 ،السهول الؽربية فيوكثرت زراعتهما بكثافة  ،قائمة التبادل التجار  الخارجى

ًبالًثمنفكانت فاس  ًالحنطة  (6)وهو ما يدل على كثرة الحبوب فيها ""تطحنًبها
سجلماسة تنتج نوًعا وكانت  ،(20)عدد الطواحين بها إلى أربعمائة طاحونةحتى وصل 

وكان يزرع عاًما ويحصد  ،يعرؾ بالسلت وهو نوع من الحبوب بين القمح والشعير
تشققات  فيوذلك ألن البذور المتساقطة من عملية الحصاد تدخل  ،سبعة أعوام

أما عن تلمسان وسبتة فقد تميزتا بإنتاج القمح والشعير وأنه يصلح  ،(22)األرض
بلػ  التيوذلك بفضل المطامير المعدة لتخزين الحبوب  ،استخدامهما لمدة ستين سنة

                                                           
 .261 – 266ص  ،السابقالمصدر  :الوزان(  2)
إحد  موانئ المؽرب ويعد آخر مراسى تبلؽةة المراكةب عنةد األنةدلس علةى ناحيةة القبلةة  أسفي:(  1)

  .(15ص  ،المصدر السابق :)الحمير 
 .(61هامش ) ،210ص  ،المصدر السابق :ابن الخطيب(  3)
وسميت بذلك ألن  ،المحيط فيأول الصحراء على نهر يصب  فيمدينة كبيرة  مدينةًنولًلمطة:(  4)

 .(123ص  ،االستبصار :ألن قبيلة لمطة تقطن بها )مجهول
 :)البكةةر  وعلةةى مقربةةة مةةن فةةاس ،تقةةع بطةةرؾ جبةةل زرهةةون مةةن ناحيةةة الؽةةرب :مدينتتةًوليلتتى(  5)

 ،دار الكتةةاب اإلسةةالمى ،ذكةةر بةةالد أفريقيةةة والمؽةةرب جةةزء كتةةاب المسةةالك والممالةةك فةةيالمؽةةرب 
 .(264ص  ،المصدر السابق :مجهول ،229ص  ،ت .د ،القاهرة

 ،250ص  ،المصدر السابق :مرسى يقع جنوب طنجة على البحر المحيط )ابن الخطيب أصيال:(  6)
 .(41ص  ،المصدر السابق :الحمير  ،250

 .294ص  ،المصدر السابق :مجهول ،239ص  ،جؽرافيا :ابن سعيد(  1)
 .615ص  ،المصدر السابق :الوزان(  9)
 .141ص  ،2ج  ،المصدر السابق :اإلدريسى(  6)
 .139ص  ،المصدر السابق :الوزان(  20)
 .305ص  ،المصدر السابق :الحمير  ،256ص  ،5ج ،صبح األعشى :القلقشند (  22)
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وبلػ عدد الطواحين بها مائة  ،سبتة إلى أربعين ألًفا بالديار والحوانيت فيعددها 
كما انتشرت  ،(2)ولكنها تسكد انتشار الطواحين ،وثالث طاحونة وهى أرقام مبالػ فيها

  .(1)مدينة مكناسة فيانتشرت زراعة القمح 
 
ولم يكن له  ،السوسلسكر الذ  اشتهرت بزراعته بالد  ير قصب اويلى القمح والشع 

 حالوته ويباع الحمل منه بثالثة دراهم لكثرته وذلك بسبب عزوؾ أهل فيمثيل 
كما انتشرت زراعته بمراكش حتى بلػ عدد  ،(3)المؽرب عنه وتفضيلهم العسل عليه

يث يزرعان بسال حوكان الكتان والقطن  ،(4)اصر السكر فيها إلى أربعين معصرةمع
حتى أطلق على  ،مكناسة فيكما كثر الكتان  ،(5)يصنع منه القماش شديد النعومة

تجبها الدولة من بيع محصول الكتان  التيوذلك لكثرة األموال  ،أرضها )البيضاء(
حيث أصبح  ،لكثرة محصول الكتان بها ؛""ببصرةًالكتانفت مدينة البصرة وعر ،(6)

  .(1)أصبح أهلها تجار للكتان
 

مكناسة حتى اقترن  فيبالد المؽرب خاصة  فيوازدهرت زراعة الزيتون       
ترك لنا  ،وألهمية زراعة الزيتون االقتصادية ،(9)سمها به فعرفت بـ مكناسة الزيتونا

المدن المؽربية " فكان  فيإحصائية حول أثمان بيع محصول الزيتون  ابنًغازىلنا 
 ،بخمسة وثالثين ألؾ دينار ونحوها (6)تون  بحيرة مكناس يباع عام الحملحب زي

وحب زيتون بحيرة تازة  ،وحب زيتون بحيرة فاس بخمسين ألؾ دينار ونحوها

                                                           
 .46ص  ،المصدر السابق :السبتى األنصار  ،216ص  ،4ج ،المصدر السابق  : العمر(   2)
 .265ص  ،معيار األختيار :ابن الخطيب(  1)
 .130ص  ،المصدر السابق :الحمير  ،212ص  ،4ج  ،المصدر السابق :العمر (  3)
 .14ص  ،إطالالت :نشاط فيانظر أيًضا مصط ،212ص  ،نفس المصدر والجزء :العمر (  4)
 :كربخةةةال ،124ص ،المصةةةدر السةةةابق :الةةةوزان ،251ص  ،المصةةةدر السةةةابق :ابةةةن الخطيةةةب(  5)

 .242ص  ،1ج  ،المصدر السابق
 .1ص  ،المصدر السابق :ابن ؼاز (  6)
عرفةت  ،مدينة لها عيون بخارجها وبسةاتين ومةراع ويحةاط بهةا سةور ؼيةر منيةع مدينةًالبصرة:(  1)

 ،222ص  ،المصةةدر السةةابق :كةةم ) البكةةر  210ا وبةةين فةةاس بينهةة ،بةالحمراء ألنهةةا حمةةراء التربةةة
 ،2611 ،بيةةروت ،دار صةةادر ،معجةةم البلةةدان :يةةاقوت الحمةةو  ،296ص  ،االستبصةةار :مجهةةول

 .( 440ص  ،2مج
 .544ص  ،المصدر السابق :الحمير  ،295ص  ،المصدر السابق :مجهول(  9)
النظةام  فةيواألوزان اإلسالمية وما يعادلها  المكاييل :كجم )فالتزهنتس 150يقدر الحمل  الحمل:(  6)

 .(11ص  ،2610،عمان ،الجامعة األردنية ،ترجمة كامل العسلى ،النظام المنز 
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  .(1)مراكش وأؼمات فيكما انتشرت زراعته  ،(2)ة وعشرين ألؾ دينار ونحوهابخمس
  .(1)وأؼمات

 
فكانت الحناء تنبت بكثرة وتتضخم وتباع  ،درعة فيونمت شجرة الحناء والنيلج 

إال أن النيلج الذ  ينمو بها لم يكن بجودة الحناء إال أنه  ،ميع أقاليم المؽربالحناء لج
أرض المؽرب  فيوللتمر حظ وافر  ،(3)لرخصه ؛كان يباع إلى بقية بالد المؽرب

حتى أنه يضاهى تمر  ،المرينى فتميزت مدينة سجلماسة بإنتاج أجود أنواع التمر
نتاجه استخدمه ونتيجة لكثرة إ ً،(5)البرنى"التمرً"هر األنواع بها ومن أش ،(4)العراق

  .(6)استخدمه الفالحون علًفا لحيواناتهم
 
فاس  فيف ،لزراعتهالوفرة المياه ومالئمة التربة  ؛كثرت بساتين الفواكه واألزهار 

كالخوخ والسفرجل  ،دمشقاكه حتى أنها كانت تشبه بساتين تنوعت بساتين الفو
 ،ج باب بنى مسافر من أبواب عدوة األندلسوتمتد هذه البساتين إلى خار ،(1)والجوز

والكمثر  بالمدينة صيًفا  فيأكل الناس التفا  ،السنة فيوتثمر فيه األشجار مرتين 
واشتهرت مراكش  ،(6)ساتين كل موسم حوالى خمسمائة حملوتنتج هذه الب ،(9)وشتاءً 

من  فكان بستان البحيرة الذ  يحتو  على أربعمائة شجرة ،مراكش ببساتينها العجيبة
كما عرفت طنجة ببساتين  ،(20)الناريج وبين كل اثنين منها شجرة ليمون أو ريحانة 

                                                           
 .1ص ،المصدر السابق(  2)
ومدينةة أؼمةات مةدينتان  ،تقع بالقرب من واد  درعةة وعلةى مقربةة مةن مةراكش مدينةًأغما::(  1)

 :كةةم ( ) الحميةةر  4.5) هيالنةةة بينهمةةا  ألخةةر  تسةةمى أؼمةةاتإحةةداهما تسةةمى أؼمةةات وريكةةة وا
 .(264 – 263ص  ،معيار االختيار :ابن الخطيب ،46المصدر السابق، ص 

 .111ص  ،2مج   ،المصدر السابق :اإلدريسى ،101 – 106ص  ،االستبصار :مجهول(  3)
 .216ص  ،4ج ،المصدر السابق :العمر (  4)
 .305ص  ،المصدر السابق :الحمير  ،116ص  ،2ج  ،المصدر السابق :اإلدريسى(  5)
األوضةاع االقتصةادية  :وانظر أيًضا مزاحم الشةاهر  ؛44ص  ،2ج ،المصدر السابق :كربخال(  6)

 ،بؽةداد ،آفةاق عربيةة ،م ( 2360 – 2169هةـ /  156 – 669المؽرب على عهةد المةرينيين )  في
 .91ص  ،م 1002

 .224ص  ،4ج  ،المصدر السابق :العمر (  1)
عصةر  فةيمدينةة فةاس  :وانظر أيًضا جمال أحمد طه ،44ص  ،األنيس المطرب :بن أبى زرعا(  9)

دار  ،( دراسة سياسية وحضاريةم2166–هـ  669م /  2056 –هـ  449المرابطين والموحدين ) 
 .101ص  ،1002 ،اإلسكندرية ،الوفاء للطباعة والنشر

 .191ص  ،المصدر السابق :الوزان(  6)
ص  ،5ج ،صةةبح  األعشةةى :القلقشةةند  ،213 – 211ص  ،4ج ،صةةدر السةةابقالم :العمةةر (  20)

251. 
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ولقرية بنيونش من قر  سبتة بساتين ال  ،(2)الليمون والبرتقال والكروم وفواكه أخر 
  .(1)ال تنقطع فيها الفواكه صيًفا وال خريًفا على اختالؾ أصنافها

 
المؽرب المرينى العنب  فيج تجار  كان لها روا التيومن أشهر الفواكه      

 ""أخصبًبقاعًاألرضفتربة كل من مدينة تازا ومكناسة وسال تعد من  ،()الكروم
مكان  فيالذ  ينمو  ""البعلىأنواع العنب بها العنب  ومن أجود ،(3)لزراعة العنب 

ًالحالوة"ز  بأنه ووصفه ابن ؼا ،""المتروئيسمى  كما  ،(4)"عنبًأبيضًشديد
ويتميز بكثرة حالوته ويصنع  ،(5)بنى بوشية وجبل بني الوليد فياألسود  عرؾ العنب

 .(1)""الظلىشتهرت سجلماسة بعنب يسمى وا ،(6)ويصنع منه الزبيب 
 
وذلك من  ،والرتباط النشاط الزراعى بالتجارة عملت دولة بنى مرين على تدعيمهما 

وذلك  ،ة الجيشكالقضاة وقاد ،خالل منح اإلقطاعات الزراعية لكبار رجال الدولة
ولزيادة مساحات األراضى الزراعية عملت على توزيعها  ،(9)لزيادة اإلنتاج الزراعى
ويكون المحصول  ،أراضي سال ومكناسة فيمثلما حدث  ،توزيعها على عدة قبائل

ولخدمة هذه المشاريع عملوا على تنظيم  ،(6)الدولة مناصفة بين المزارعين وبين
   .(20)ناطرمن خالل إقامة السقايات والقالر  
 
فيذكر لنا ابن  ،البالد فيونتيجة النتشار األراضى الزراعية زادت الثروة الحيوانية  

ًوالصاهلةًالخطيب عن بالد دكالة  ًوالناغية ًبالراغية ًمداه ًانفساح "القاضًعلى
الحرثًآلفًزوجًمنًأزواجًالبالعًعنًأزواجهًإلثارةًاألرضًومعالجةًً،والناهقة
هذا  فيلخبرتهم  ،تنمية الثروة الحيوانية فيبائل دور كبير وكان للق ،(22)الثيران"

                                                           
 .325ص  ،المصدر السابق :الوزان(  2)
 .35 – 33ص  ،2ج ،أزهار الرياض :المقر  ،59ص  ،المصدر السابق :السبتى األنصار (  1)
المجلس  ،نتحقيق محمد سعيد العريا ،تلخيص أخبار المؽرب فيالمعجب  :عبدالواحد المراكشى(  3)

 .316ص  ،2613 ،القاهرة ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية
 .20 – 6ص  ،المصدر السابق(  4)
 .نفس المصدر والصفحة :الوزان(  5)
 ،المصدر السابق :) الوزان ،فاس فيإقليم الريؾ  فيهما جبالن شديدا الوعورة والبرودة يقعان (  6)

 .( 150ص ،1ج ،المصدر السابق :كربخال ،331  – 336ص  ،السابق
تةاريخ مدينةة  :صبحى عبد المجيةد   إدريةس :وانظر أيًضا ،249ص  ،المصدر السابق :البكر (  1)

رسالة  ،م ( 2166 – 151هـ /  669 – 240سجلماسة منذ نشأتها حتى استيالء المرينيين عليها ) 
 .146ص  ،2665 ،جامعة طنطا ،كلية اآلداب ،ماجستير ؼير منشورة

المرجةةع  :محمةةد عيسةةى الحريةةر  :انظةةر أيًضةةا ،269ص  ،5ج ،السةةابق المصةةدر :القلقشةةند (  9)
 .199ص  ،السابق

 16ص  ،المرجةع السةابق :مزاحم الشةاهر  :وانظر أيًضا ،123ص  ،المصدر السابق :الوزان(  6)
– 11. 
ورقةات عةن حضةارة  :محمةد المنةونى :وانظةر أيًضةا ،429 – 421ص  ،المسند :ابن مرزوق(  20)

 .249ص  ،2666 ،الرباط ،رات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةمنشو ،المرينيين
 .14ص  ،نفاضة الجراب(  22)
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ًزرعفيذكر  ،تربية الخيول فيالمجال  ًأبى ًواإلبلًً:ابن ًالخيل ًأموالهم "جل
 وتعد منطقة مراكش من أجود المناطق لرعى الماشية حتى كان أهلها ،(2)"والخيول

ها مراعى األؼنام كثرت ب( 3)مدينة وجدة فيو ،(1)يجنون أمواال طائلة من وراء ذلك
  .(4)أوربا فيذاع صيتها  التي

قامت عليها  التيالمرينية  األراضي فيكما توفرت العديد من المواد المعدنية 
بمعدن  فيفاشتهرت أس ،التجار التبادل  فيأسهمت  التيالعديد من الصناعات 

ا وكان لونه لقت رواًجا كبيرً  التي(  6)كما استخرج النحاس من مدينة دا  ،(5)الفوسفات
 فيمنطقة جزولة  فيو ،(1)صناعة اللجم الفضية  فيويستخدم  ،لونه يميل إلى البياض

وتحمل  ،إقليم مراكش كثرت مناجم النحاس والحديد حيث كان يصنع منها األوعية في
الجزنائىًعنهاً"ًكمعدنًفاس كثرت المعادن كما يذكر  فيو ،(9)إلى مختلؾ األقطار

ًوال ًالحالجبص ًمن ًوأنواع ًوالرمالصلصال باإلضافة النتشار مناجم  ،(6)"جارة
موضع يسمى تمسامان كثرت فيه  فيفيما بين سبتة ووهران  (20)هذا اإلقليم فيالحديد 

ع البياض المستخرج من جبل باإلضافة إلى معدن الرخام الناص ،(22)مناجم الحديد
  .(21)هنتاتة
 

دينة فاس حيث م فيورث المرينيون قاعدة صناعية ضخمة من الموحدين خاصة  
األطرزة المعدة لصناعة الحياكة فكانت ثالثة آالؾ موضع وأربعة وستون كان بها 
ومن ديار  ،وكان لها من الديار المعدة لعمل الصابون سبع وأربعون داًرا ،موضًعا

وكان بها اثنتا  ،وديار الصباغ مائة داًرا وست عشرة داًرا ،الدباؼة ست وثمانون داًرا
طؽية مئة كوشة وكان بها من الكوش المعدة لعمل الجير و ،عشر داًرا لسك النحاس
كما عمل المرينيون على تطوير هذه الصناعات لخدمة  ،(23)وخمس وثالثون كوشة

                                .فصول هذا البحث وذلك ما سوؾ نوضحه خالل ،النشاط التجار 

                                                           
 .191ص  ،األنيس المطرب(  2)
 .41 – 21ص  ،1ج ،المصدر السابق :كربخال ،233ص  ،المصدر السابق :الوزان(  1)
الجنوب وهى على  كم من البحر اتجاه 14مدينة أهلها من قبائل البربرية على بعد  مدينةًوجدة:(  3)

تعد من أجود أنواع المراعى وأصةلحها لتربيةة  التيعلى نفس البعد من تلمسان وتكثر فيها المراعى 
 .211ص  ،االستبصار :الماشية ) مجهول

 .164ص  ،1ج ،المصدر السابق :كربخال(  4)
 .262ص  ،معيار االختيار :ابن الخطيب(  5)
 :كةةم )اإلدريسةةى 210وبينهةةا وبةةين أؼمةةات  ،رنهةةى أسةةفل جبةةل خةةارج مةةن جبةةل د مدينتتةًداى:(  6)

 .(132ص ،المصدر السابق :الحمير  ،142، ص2ج ،المصدر السابق
 .نفس المصدر والجزء والصفحة :اإلدريسى(  7)
 .256ص  ،المصدر السابق :الوزان(  9)
 ،لرباطا ،المطبعة الملكية ،تحقيق عبد الوهاب بن منصور ،بناء مدينة فاس فيجنى زهرة اآلس (  6)
 .35ص  ،2661 ،لرباطا
 .346 – 341 – 106ص  ،المصدر السابق :الوزان(  20)
  .441ص  ،المعجب :عبد الواحد المراكشى(  22)
 .255 – 254ص  ،المصدر السابق :الوزان(  21)
 .44ص  ،المصدر السابق :الجزنائى ،49ص  ،األنيس المطرب :ابن أبى زرع(  23)
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فهى تعكس مدد  الودوة االقتصدادية د  دولدة، ف مدا  ،التجارة جزء من المنظومة االقتصادية 
كانت دولة بنى مدرين ترتكدز ى دى قاىددة قويدة مدن الموومدات الابيعيدة التدى ردب   ن   درنا 

 إليها، فانعكس ذلك ى ى ازدهار الن اا التجار  داخ ًيا وخارجًيا. 
 

دند  يملدا اتحداد  فدراد المجتمد   ،الحياة االقتصاديةفالن اا التجار  الداخ ى هو ىصب 
الواحد فى تاوير اقتصاد الدولة، حيث ي ترك كدا مدن الدزارا والصدان  فدى تودديج إنتاجهمدا 

ويرددو  المنتجددات فددى   ،إلددى التدداجر الددذ  يعددد ردد يًرا لهددذا االقتصدداد، وهددو بدددور  يعددر 
 ادروا . 
 

 أوالً: طرق التجارة الداخلية 
ج المغددرب ادقصددى  ددبكة وارددعة مددن الاددر  الداخ يددة بددين مخت دد  مدندد  ضددج إق ددي   

، فردداىدت هددذ  الاددر  ى ددى ازدهددار الن دداا التجددار   الصددغيرة والكبيددرة، وكددذلك الوددر
الددداخ ىح حيددث  دت دوًرا مهًمددا جددًدا فددى توزيدد  المنتجددات التجاريددة ونو هددا مددن موضدد  إلددى 

 . (1)آخرح بهد  ترويوها
 

 الطرق واألسواق: انتشار األمن فى -1
من خدلا ن در ادمدن وادمدان فدى  ،حرصت الدولة ى ى دف  حركة التجارة الداخ ية    

 رجدداء الددبلد، حتددى ي ددعر التدداجر  ندد  يدد من ى ددى  موالدد  وبضدداةع ، فمنددذ ىهددد الخ ي ددة ىبددد 
المجتم ، وذلك من خلا إصددار  رردالة  المؤمن بن ى ى الذ  حرص ى ى ن ر ادمن فى 

ج يؤكددد فيهددا إنددزاا   ددد العووبددات بمددن يعتددر  رددبيا المرددافرين والتجددار 1141 ج / 543
فيذكر  ن  قدد تعدر  تداجر  (2)خاصة، حتى لو كانوا من الر اات المخزنية )ر اات الدولة(

 ل ررقة ونهب  موال  قرب بجاية، فرف   كاوت  إلدى الخ ي دة ىبدد المدؤمن الدذ   مدر بدالوب 
 ند  فدى فتدرة  إال ،(3)ما  مدر بتعدوي  التداجر ىمدا نهدب مند ك ،ى ى هؤالء ال صوص وقت هج

ترتب ى يد  انهيار الدولة الموحدية اختا النظاج ادمنى بربب كلرة ال تن بين الوباةا، وهو ما 
، وانتهددى هددذا ادمددر بتددولى المددرينيين الحكددج، ولددج يتوانددوا فددى إنددزاا (4)كلددرة قادداا الاددر 

اعى الار  التى حدلت رابواً، فعم دوا ى دى  دن  قصى العووبات بعصابات ال صوص من قا

                                                 
كماا الريد  بو مصا ى: تاريخ ادندلس االقتصداد  فدى ىصدر دولتدى المدراباين والموحددين، (  1)

 .211مركز اإلركندرية ل كتاب، اإلركندرية، د.ت، ص
رتيدب مدا رد   مدن  خبدار الزمدان، تحويد  محمدود ى دى مكدى، دار ابن الوادان: نظدج الجمدان لت(  2)

 . 194، ص1991، 1الغرب اإلرلمى، بيروت، ا
النوير : نهاية ادرب فدى فندون اددب، تحويد  حردين نصدار، الهيةدة المصدرية العامدة ل كتابدة، (  3)

يعيددة ىبددد الهدداد  البيددا : الكددوارث الاب وانظددر  يًضددا: 321–319، ص24، ج1913الودداهرة، 
ج(، دار الا يعددة 14–12هدد / 1 -6و لرهددا فددى ردد وك وذهنيددات اإلنرددان فددى المغددرب وادندددلس )

 . 11، ص2111، 1ا  ل اباىة والن ر،
 . 36ابن  بى زرا: الذخيرة، ص (  4)
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فدى ىداج  (1)حمدلت ل وضداء ى ديهج، فحينمدا دخدا ادميدر  بدو بكدر بدن ىبدد الحد  بدلد درىدة
، كمدا قداج الرد اان  بدو يوردد  (2)ج ىمدا ى دى تد مين الادر  وقمدد  ال ارددين1254هد /655

 دى الوباةدا التدى ج  بحم دة ى دى درىدةح ل وضداء ى1269هد / 616يعووب بن ىبد الح   ىاج 
 .  (3)توا  الار  ى ى التجار

 
وارتكماالً لصعيد التنظيج الذ  اتبعت  الدولة المرينية فى ت مين الار ،  ردس الرد اان   

يعووب بن ىبد الح  ىددًدا مدن الزوايدا وادربادة، إليدواء المردافرين  و مدن اضدار ل مبيدت 
 نظيمدات جديددة ى دى ادوا الادر حوقد وض  الر اان  بدو الحردن المريندى ت ،(4)من التجار

، ويركنها  هدا كج( 6,5ى ر ميلً ))خيامة( ى ى مودار النى  لت مينها، حيث  مر بإقامة رتبة
، كمددا ىرفددت (5)وهددج مك  ددون بحرارددة المرددافرين و متعددتهج وتوددديج الخدددمات إلدديهج ،المناوددة

 .  (6)المضاي  التى ينزا بها التجار الغرباء فى المدن الصغيرة
 
ىددددة زوايدددا، ومنهدددا الزاويدددة الكبدددر  بردددبتة لهدددذا   فدددارس ىندددانا  قددداج الرددد اان  بوكمددد 

ولج تكت  الدولدة المرينيدة بدذلك، ، (7)الغر ، وكانت فريحة متعددة المراكن كليرة الزخرفة
ن خددلا ال ددراة التددى داخددا ادرددوا ، مدد ددت ى ددى تدددىيج التعزيددزات ادمنيددة بددذلك، بددا ىم

وحددا المنازىددات داخددا ادرددوا  والجيددران،  مجتمدد ىم ددت ى ددى ن ددرادمن والنظدداج فددى ال
وتحصديناتها ومندد  الم ددبوهين وال صددوص مددن التردد ا ضدافة إلددى مراقبددة  بددواب المدينددة باإل

 غ د  ادبدواب التدى ت صدا بدين ادحيداء لديلً بإليها، بالت ديد ى ى نواب رؤراء ادحيداء ى دى 
   ى ددى ال ندداد  ح ا  والمددرور دوريددات لي يددة فددى ادرددووىمددا  (1)وىدددج فتحهددا حتددى ال جددر 

                                                 
فإن  نهر كبير يجدر  مدن الم در  إلدى المغدرب  ،هى فى جهة رج مارة تعر  بواديها درعة :(  1)

وبها جام  و روا  حاف دة كليدرة،  ،كج 211ى يها ىماةر متص ة تودر بنحو و ،ومتبعة من جبا درن
 .( 235والجنات بها جمي  ال واك  )الحمير : المصدر الراب ، ص

 . 13، صالذخيرةابن  بى زرا:(  2)
 .419، ص1، الرلو : المصدر الراب ، ج371ابن  بى زرا: ادنيس المارب، ص(  3)
، وانظددر  يًضددا: محمددد ىيرددى الحريددر : المرجدد  الردداب ، 111صابددن  بددى زرا: الددذخيرة، (  4)

 .326ص
 .92ص ، وانظر  يًضا محمد المنونى: ورقات،371ابن مرزو : المرند، ص (  5)
 .121الوزان: المصدر الراب ، ص(  6)
 .35، ادنصار  الربتى: المصدر الراب ، ص52ابن الحاج النمير : في  العباب، ص (  7)
: فاس فى ىصدر بندى وانظر  يًضا: روجي لوتورنو ،37، صن ر لربتى: المصدر ادنصار  ا(  1)

 .71، ص 1967مرين، ترجمة نووال زيادة، مؤررة فرنك ين ل اباىة والن ر، بيروت، نيويورك، 
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ى ددى ذلددك يا دد  ى دديهج فددى المغددرب   وكددان الودداةمون  ،(2)الرددرقة  مددن ىم يددات (1)لت مينهددا 
 . (3)حرس ال يا   

وى ى الرغج من التدابير ادمنية التى اتخذتها الدولة ل ح اظ ى ى ادمن، فإن ال صدوص   
، (4)آخدر ليرداوا ى دى  مدواا النداس كانوا يرتغ ون ان غاا الحدرس  و تدنو هج مدن مكدان إلدى

توقد  ى يد  ىووبدة الج دد وتحو  الدولة فى الحادلدة التدى وقعدت، وإذا لبدت توصدير الحدراس، 
كمددا ظهددر نددوا آخددر مددن الحرارددة، هددو الحرارددة الخاصددةح لحمايددة ادمددلك  ،(5)الرددجن و

يتواضدى  الخاصة التى تدر  رباحها ى ى التجدارة، ملدا ادراضدى الزراىيدة، وكدان الحدارس
، كمدددا ظهدددرت ورددداةا اردددتخدمت لمنددد  (6)جدددزًءا مدددن المحصدددوا موابدددا الحراردددة مددداالً  و

 .(1)ال صوص حتى يو  في  (7)"" مطمرالررقات، ملا ح ر 
 

 الطرق البرية : -2
ك داس التجاريدة، عديدد مدن المراكدز هذ  ال بكة الوارعة من الادر  البريدة اتصد ت بال   

 ،(9)ك  دعة ال دمس ، وتنا   منها العديد من الادر ،ومدارهاالتى تعد قاب المدن المغربية 
ذلدك ب ضدا و، ل ووافا من كا الجهاتوهذ  الار  التى رباتها بمدن المغرب جع تها م توى 

الحوانيت التجارية والصناىية الموجودة بها التى لج توتصر ى ى االردتهلك الدداخ ى فحردب 
 كردبها  الخارجية وايدة، وهو ما تح ى بعلقاتبا ازدهار ن ااها الخارجى  يًضاح لكونها ت

ابنن ح لدذلك قداا (11)فى منتهى الدقة، باإلضافة إلدى الردلج الرداةد فيهدا جديدة تونيات صناىية

                                                 
ابددن الزيددات: الت ددو  إلددى رجدداا التصددو  و خبددار  بددى العبدداس الرددبتى، تحويدد   حمددد توفيدد ، (  1)

، الدددوزان: المصددددر 455–391، ص1914لع دددوج اإلنردددانية، الربددداا، من دددورات ك يدددة ااداب وا
 .254الراب ، ص

 .423، ص2ابن الواضى: جذوة االقتباس، ج(  2)
بينما ىرفدوا فدى ادنددلس بالددرابين، وذلدك دن ادنددلس لهدا دروب يدتج إغلقهدا فدى  وا ال يدا، (  3)

، وانظدر  يًضدا 219، ص1، جولكا زقا  حارس مع  رلح وك دب وردرج، )المودر : ن دط الايدب
، 1911 حمد مختار العباد : الحياة االقتصادية فدى الدولدة اإلردلمية، مج دة ىدالج ال كدر، الكويدت، 

 .131، ص1، ج11مج
 .219، ص1المور : المصدر الراب ، ج(  4)
 .371ابن الزيات: المصدر الراب ، ص(  5)
 .227–225، ص1الون ريرى: المعيار المعرب، ج(  6)
داةريدة ال دكا لهدا فتحتدان إحدداهما  ،: صومعة من الاين مخ دوا بدالتبن ى دى غيدر قيداسمطمر ( 7)

تتخذ لتخزين الغدلا )محمدد ىمدارة: قداموس المصدا حات االقتصدادية فدى وى وية وادخر  ر  ية 
 .(53، ص1993، 1الحضارة اإلرلمية، دار ال رو ، بيروت، الواهرة، ا

 .15، ص11، ج557–556، 9، جالمصدر الراب الون ريرى: (  1)
 وكذلك 114،  ص4العمر : المصدر الراب ، ج(  9)

R. Blachére ; Fés chez les Géogrphes arabes du moyen . age , Hesperis , 

Tome XVIII , 1934 , p. 43 .                                                
ة محمدددد حجدددى ومحمدددد ادخضدددر، دار الغدددرب روجدددى لوتورندددو: فددداس قبدددا الحمايدددة، ترجمددد(  11)

، محمددد زنيبددر: محددور فدداس رددبتة و هميتدد  فددى العصددر 71، ص1، ج1992اإلرددلمى، بيددروت، 
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الخطيب "اجتمع بها أوالده سام وحام، عظم االلتئام وااللتحام، فال يعدم فنى مسنالاها احنام  
، ولدج تكدن (1)الحننة" –اللغنا  المختلةنة ب –فأحجارها طاحنة، ومخاباها شناحنة وألسننتها 

ا ت ك العواما فوا هى التى  ه ت فاس لكى تكون من  هج المراكز التجاريدة فدى المغدرب، بد
 فيودوا ىنهدا الكتدانى ،غدرب ب كم د اللوافيدة و كبرهدا فدى الممكنتها  ن تكون مدن  هدج المراكز

هدذا دليدا واضدط ى دى ، و(2)"ولد العلم بالمديننة وربنى بمانة وطحنن بمغنر وفنا" بةنا "
،  فجعدا (3)وجدود جدام  الودرويين بهدا ىضدد ذلدك هميتها مركًزا لواقًيا فى العالج اإلردلمى، 

ولذا كانت مادة خصبة منها كعبة لرواد الع ج من جمي   نحاء المغرب فى مخت   المجاالت، 
 .(4) لكلير من الؤرخين، ف فردوا لها مراحات كبيرة فى مؤل اتهج

 
س بمدينددة ردددبتةح لكونهددا من ددًذا بحرًيددا لتجارتهدددا، وكددان الاريدد  حدددافلً ارتباددت فدداو 

، ادقتصداد بالعمران والن داا االقتصداد  وم دا بالمددن والودر  التدى تمتد   ه هدا بالرخداء 
با ردد الاريدد ، حيددث كددانوا يهيةددونهددذا  تهج مددن مددرور الووافددا التجاريددة مددنوذلددك الرددت اد

مدن هدذة المددن والودر  لدج تعدد  إال  ن كليدر، (5)الووافدا  هدذ  الراحة والتغذية والندوج لتجدار 
وذلددك نتيجددة اللتحدداج المناوددة  ،(6)"الهننبط"  ا دد  ى يهددا  الددوزان الددذ موجددودة فددى ىصددر 

الداخ يدددة، ف صدددبط الاريددد  يمدددر بانجدددة و صددديل والبصدددرة، وتوددددر مردددافة هدددذا الاريددد  

                                                                                                                            

 26إلدى  24الوريا من خلا كتداب المديندة فدى تداريخ المغدرب العربدى   دغاا نددوة المنامدة مدن 
 .326اء، ص، من ورات ك ية ااداب والع وج اإلنرانية، الدار البيض1911نوفمبر 

 .175معيار االختيار: ص(  1)
ر وة ادن اس ومحادلة ادكياس بمدن  قبدر مدن الع مداء والصد حاء ب داس، تحويد  ىبدد   الكامدا (  2)

 . 76، ص 1، ج2114 – 1425وآخرون، دار اللوافة، الدار البيضاء، 
يًضدا : ىبدد الهداد    وانظر  ،54ص  ،ىن ت ريس هذا الجام  ابن  بى زرا : ادنيس المارب(  3)

دار  ،التاز  : جام  الورويين المرجد والجامعة بمدينة فاس موروىة لتاريخهدا المعمدار  وال كدر 
 .فى مواض  مخت  ة   2ج ،1ج ،1973 ،بيروت ،الكتاب ال بنانى

وانظدر  يًضدا : خيروتيمدو بدايزلويز:  ،(7هدام  ) ،237ص  ،1ج ،ابن الواضدى : درة الحجداا(  4)
ترجمة إردحا  ىبيدد مدن خدلا كتداب ابدن خ ددون  ،وىصر  قياج ورووا إمبرااورياتابن خ دون 

 ،ندوة ىودتها مكتبدة اإلردكندرية ،البحر المتورا فى الورن الراب  ى ر وقياج ورووا إمبرااوريات
الحرنى : دور المدينة فى توحيد المغدرب العربدى فداس والويدروان نموذًجدا  محمد ،35ص  ،2117

ندوفمبر  26إلدى  24  دغاا نددوة المنظمدة مدن  ،لمدينة فى تداريخ المغدرب العربدىمن خلا كتاب ا
 .299ص  ،الدار البيضاء ،من ورات ك ية ااداب والع وج اإلنرانية ،1911

 .334ص  ،محمد زنيبر: محور فاس ربتة(  5)
بى ب نهدا تبدد  مدن جندو ،، وىر  الوزان مناوة الهبا115–114ص ،البكر : المصدر الراب (  6)

وتتاخج من الغرب م  نهر ال كوس  و ال وس الذ  هو ين   من  ،وتنتهى  ماالً ى ى المحيا ،الورغة
، 315ويجدر  فدى اتجدا  الغدرب ىبدر ردهوا الهدبا ) الدوزان : المصدرالرداب ، ص ،جباا غمدارة

625). 
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، ولكددن دون (2)آزجددانيددربا فدداس برددبتة ىبددر مدينددة  ، كمددا وجددد اريدد  آخددر(1)كددج(241)
والملحظ فى هذا الاريد   ،(3)كج( 211المرور بمدينة البصرةح ويودر هذا الاري  بمرافة )

كدج(  691) وهدى تبعدد ىدن فداس ،كبصرة ،لمهمة ن  يمر ى ى مدن تعد من المدن التجارية ا
تمدد بهدا  كما تمت ك لروة زراىية وحيوانية هاة ة ،كما ا تهرت بالكتان الذ  تمد ب  فاس ،(4)

   فيددذكر ىندد  البكددر  ،وقددد وجددد اريدد  ردداح ى يددربا رددبتة بانجددة ،(5)بهددا مدددن المغددرب 
وقدددر  ،(6)وهددى مردداكن قباةددا مصددمودة ك هددا    ،المردد ك مددن رددبتة إلددى انجددة ى ددى اددر 

 ما ىن  (1)كج( 16) فى حين قدر  الحمير  ،(7)كج ( 31ياقوت الحمو  مودار هذا الاري  )
فرددو  نتحدددث ىنهددا بالت صدديا الحًوددا بصدد تها مددوانا  ،ىددن رددبتة وانجددة و صددي ة ورددل

 ومراكز تجارية بحرية . 
 

التدى يجمد  بينهدا وبدين  من خدلا الاريد  ،حريةكما  كم ت فاس تواص ها م  المنافذ الب
مدينة رل التى تعد م تودى ل عديدد مدن الادر  الرده ية والجب يدة فدى المغدرب ادقصدى وتوددر 

ويصد  يداقوت الحمدو   ،ويتورا هذا الاري  مدينة مكنارة ،(9)كج121مرافة هذا الاري  
"ماناسنة الايتنون حغنينة فنى طرينق  من فاس إلدى مكناردة لدج ردل بوولد  الحمو  الاري 

ويكون خروج من فداس  ،(11)شاطئ البحر فيه ميناء المرااب" المار من فا  إلى سال على
ومدن لدج يواد  مدن  ،(1)كدج(161لج مكنارة وتودر المرافة بينهما بد ) ،(11)مروًرا بمدينة مغي ة

                                                 
ء فددى حددين يودددر يدداقوت الحمددو   و بددو ال دددا ،512ص  ،2مددج  ،اإلدريرددى: المصدددر الردداب (  1)

،  بدى 113ص  ،3ج ،كج(  )ياقوت الحمو  : المصددر الرداب  311المرافة  نها تبعد ى ى مرافة )
 .(123ص  ،ال داء : المصدر الراب 

كدج(  112كمدا تبعدد ىدن مديندة فداس ) ،كج مدن نهدر ن دس 16: تو  ى ى جبا ى ى مرافة أاجان(  2)
كمدا يوادن بهدا  ،ة آال  ديندارحيدث يوددر ريعهدا كدا ىداج بع در ،ومعظج  راضيها صدالحة ل زراىدة

 .(316 ربعماةة  ررة )الوزان: المصدر الراب ، ص
محمد ال ري : ربتة اإلرلمية درارات فى تاريخها االقتصاد  واالجتماىى )ىصر الموحددين (  3)

 . 117ص  ،2116 ،2ا ،تاوان ،والمرينيين(
 . 119ص  ،1ج ،الحمير  : المصدر الراب (  4)
هدددام   ،111ص  ،1ج ،ابدددن الواضدددى : جدددذوة االقتبددداس ،119ص  ،بصدددارمجهدددوا : االرت(  5)
(141.) 
 . 114ص  ،البكر  : المصدر الراب (  6)
 . 43ص  ،4جم المصدر الراب ،(  7)
 . 396ص  المصدر الراب ،(  1)
وانظر  يًضا : حمد  ىبدد المدنعج محمدد حردين :  ،242ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  9)

 ،مؤرردة  دباب الجامعدة ،ى العصر اإلرلمى درارة فى التاريخ الرياردى والحضدار مدينة رل ف
 .  64ص  ،1993 ،اإلركندرية

 .  111ص  ،5ج المصدر الراب ،(  11)
كج( 24مكناس وجنوب اري  فاس المحمدية ى ى مرافة ) ،مدينة مغي ة تو  غربى اري  فاس(  11)

            يتون . وهى كليرة العمارات وم رو ة ك ها ب  جار الز



  التجارة الداخلية األول:الفصل 

~ 03 ~ 
 

ومنهددا إلددى  ،المعمددورة كددج( لددج إلددى  91مرددافة تودددر بدد  ) (2)مكنارددة إلددى قصددر ىبددد الكددريج
وىما هذا الاري  ى ى تن يا حركة التجارة الداخ ية بين ت ك المددنح لدذلك ىم دت   ،(3)رل

ن هددذا ومدد ،(4)الدولددة المرينيددة ى ددى تحرددين الاريدد  الددرابا بددين فدداس ومكنارددة وتوردديع  
 .(5)ربتة ( –فاس  –مكنارة  -) رل فيكون ،الاري  يمكن ارتكماا الرح ة إلى ربتة

 
وبينهمدا  ،(7)ى ى قريدة تادنبدالمرور (6)د  يًضدا اريد  يدربا بدين ردل وتادلد وقد وجد   

كمدا وجدد  ،(1)كدج(61فى حدين ب غدت المردافة بدين قريدة تادن وردل ) ،كج(121مرافة تودر )
ولج تكن مراك  مكاًندا معروًفدا  ،(9)كج(311) يوا  فى ى رة  ياج ين فاس ومراك اري  ب

فوصد ها الجغرافيددون ب نهدا بوعدة غيددر ىدامرة وخدراب حتددى  ،(11)فدى بدايدة ىهددد المدراباين 
إال  ن  حوالها تبدلت بعدد  ن اتخدذها  ،(11)وال صوص مكاًنا يختبةون في  اتخذها قّااا الار 

ف صدبحت قاددب المددن التدى يددار مددن  ،لددولتهج المرابادون ومدن بعددهج الموحدددون حاضدرة
 ،(12)ف ّه هدا هدذا  ن تكدون محدا  نظدار الوفدود الزاةدرين فدى ت دك ال تدرة  ،خللها باقى المدن

                                                                                                                            

هدددام   ،291ص  ،الدددوزان : المصددددر الرددداب  ،244ص  ،1ج  ،]اإلدريردددى : المصددددر الرددداب 
(226 . ] ) 
 ،2ج ،الرددداب   وانظدددر  يًضدددا : ردددعد زغ دددوا : المصددددر  ،الدددوزان : ن دددس المصدروالصددد حة(  1)

 . 419ص
وا تهرت بكلرة  ،ن البربرو ه ها م ،كج( 91: تو  غرب مكنارة ى ى مرافة ) قغر عبد الاريم(  2)

 [ .  476ص  ،مزارىها وجودة صناىاتها وروقها العامرة ] الحمير  : المصدر الراب 
 . 246ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  3)
 ،الربداا ،من دورات ك يدة ااداب والع دوج اإلنردانية ،محمد زنيبر : المغرب فى العصدر الورديا(  4)

بددد الحميددد ال وددى: التدداريخ الريارددى والحضددار  لمدينددة مكنارددة هندداء محمددد ى ،224ص  ،1971
 ،ج(1465 -1161هد  /  169 -453المغربية منذ فتط المراباين لها حتى نهايدة دولدة بندى مدرين )

 . 114 – 113ص  ،2117 ،جامعة اناا ،ك ية ااداب ،ررالة ماجرتير غير من ورة
 . 213ص  ،ابن  بى زرا : ادنيس المارب(  5)
حيدث تبدد  مدن نهدر  ،هدى مناودة ليردت كبيدرة ت خدذ  دكا المل دث ،كدج 111تادلة تبعد ىن فاس   (6)

 .(  113ص  ،العبيد وتنتهى ىند نهر  ج الربي  ) الوزان : المصدر الراب 
وهى مديندة م يةدة بدالمزارا  ، ه ها من البربر ،قرية تان هى من ىماةر الواقعة بين رل وتادل (  7)

 .(  242ص  ،1ج ،ية ) اإلدريرى : المصدر الراب واللروة الحيوان
 .اإلدريرى  : ن س المصدر والجزء والص حة (  1)
 . 123ص  ، بى ال داء : المصدر الراب (  9)
 ،بيدروت    ،دار اللوافدة ،تحويد  إحردان ىبداس ،ابن براج : الذخيرة فدى محاردن  هدا الجزيدرة(  11)

 . 41ص  ،1ج ،2  ،1997
ص  ،5ج ،يدداقوت الحمددو  : المصدددر الردداب  ،233ص  ،1ج ،لمصدددر الردداب اإلدريرددى : ا(  11)

94. 
 ،الربداا والن در، دار  بدى رقدرا  ل اباىدة ،تحوي  ىبد الودادر بوبايدة ،مجهوا : م اخر البربر(  12)
وانظدر  يًضددا حردن إبددراهيج  ،156ص  ،ىبدد الواحددد المراك دى : المعجددب ،11ص  ،2115 ،1ا

ارى والدينى واللودافى واالجتمداىى العصدر العباردى اللالدث فدى الم در  حرن : تاريخ اإلرلج الري
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فبعدد ردووا الموحددين وتدولى المدرينيين الحكدج تبددلت  حدواا  ،غيدر  ن ادمدر لدج يددج ادويلً 
 ،مرينيدة فداس حاضدرة لددولتهجبردبب اتخداذ الدولدة ال ،حيث غابت  مرها الردااعة ،مراك 

 ،(1)فودددت كليددراً مددن  هميتهددا ،وهددو مددا  لددر ردد ًبا ى ددى الوجددود الريارددى والتجددار  لمددراك 
 .  (2)فرلاها ابن الخايب فى قصيدة تظهر كي  كانت وكي   صبحت

 
 ،ىهددد المددرينيين ورددا  نجمهددا فددى  ،وتعددد مدينددة رج مارددة مددن  هددج المراكددز التجاريددة    

 ،(3)ل ردودان وبعد  ن صارت البوابدة الرةيردية ل وصدوا ،ل عديد من التجار و صبحت موصًدا
وارتمر التواصا بينهمدا  ،(4 اري  الذهب   تواص ت رج مارة م  فاس باري   ا   ى ي  
 ،(5)إال  ن  توق  فى آخر ىهد الموحدين  ،من خلا الاري  منذ ىهد المراباين والموحدين

وتوددر  ،(6)ة  خر  بين فاس ورج مارة فدى ىهدد المدرينيينتجدد التواصا التجار  مر ولكن
لدج  (1)لدج ق عدة مهدد   (1) فيبد  الاري  من فداس إلدى صد رو  ،(7)كج( 391المرافة بينهما )

 .(2)حيث مدينة رج مارة  ،تادلة لج دا  لج إلى  عب الص ا الكبير

                                                                                                                            

مكتبددة النهضددة  ،دار الجيددا، ج( 1251/  1155هدد ( ) 656/  447ومصددر والمغددرب وادندددلس )
 .  561 – 561ص  ،4ج ،1991 ،الواهرة ،بيروت ،المصرية

 . 375ص   4ج ،ابن باواة : المصدر الراب (  1)
: ب ددد  قدداا ابددن الخايددب   ( 2)

 قددددد غددددزا  صددددر   ال يددددالى
 فالدددذ  خدددر مدددن بندددا  قتيدددا  
 وكدددد ن الددددذ  يددددزور ابيددددب  
  ىجَمددتم مندد   ربدد   وررددوج  

 

 و بددداح المصدددوَن منددد  مبددديط  
متدد  بعدد   جددريط   والددذ  حزت
 قددددد تدددد تتى لدددد  بهددددا الت ددددريط 
ما بهددا ال رددان  الوبدديط   كددان قدددم

 

 .  311 – 311ص  ،ن اضة الجراب فى ىللة االغتراب
(3)
Jea ( Miche Lessard ) : Sijilmassa la villa et ses relations comercialos aux 

e
 siecle d' aprés et Bekri , Hespéris vol x , 1969 , p. 28.                                                                                                        
(4)
Gautier ( E. F ) ; Lé passe de L'Afrique du Nord ; Le siécles obscures , 

Paris , 1927 , p. 301 , L 'Islam sation de l' Afrique du Nord : Le siécles 

obscures du Magharib , Paris , 1927 , p. 292          
 ،المرجد  الرداب  وانظدر  يًضدا : صدبحى إدريدس : ،41ص  ،ابن  بى زرا : ادنديس المادرب(  5)

 . 253ص 
حرددن حددافظى ى ددو  : الن دداا التجددار   ،149ص  ،لوتورنددو : فدداس فددى ىصددر بنددى مددرين(  6)

مدن  ىمداا نددوة التجدارة فدى ىلقتهدا بدالمجتم  والدولدة ىبدر  ،برج مارة وىلقت  بمجالهدا الودرو 
 ،والع وج اإلنردانيةجامعة حرن اللانى ك ية ااداب  ،1919فبراير  23إلى  21التاريخ المغرب من 

  . 25 – 24ص  ،2  ،الدار البيضاء
 ،كدج(241فدى حدين قددر ابدن حوقدا المردافة بد  ) ،243ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الرداب (  7)

 . 91ص  ،المصدر الراب 
كددج( 31بينهددا وبددين فدداس ) ،صدد رو  : مددن المدددن التددى تودد  ى ددى اريدد  بددين فدداس ورج مارددة(  1)

 .(  193ص  ،بال واك  وادىناب ) مجهوا : االرتبصارتميزت جناتها الم يةة 



  التجارة الداخلية األول:الفصل 

~ 03 ~ 
 

 
تدى تعدد مدن  هدج كما  مدت فداس جردور التواصدا والتعداون بينهدا وبدين مديندة ت مردان ال

 فوصدد ها ابددن الخايددب ب نهددا ،رافددىالمراكددز التجاريددة و كبرهددا وذلددك ب ضددا موقعهددا الجغ
 ، مدينة جمعت بين الصحراء والري  وضعت فى موق   ري  ك نهدا م دك ى دى ر رد  تداج

 . (3)وحوالي  من الدوحات ح م  و ىلج  
 

بدا مدن كونهدا  يًضدا ممدًرا  بفحرد ولج يكن تميز ت مران نابًعا مدن كونهدا مركدًزا تجارًيدا
 ،(4)حيث يتوافد ى يها الب الع ج من مخت   بوداا ادر  ،لوافًيا ل  لو   فى مناوة المغرب

وهددذا التواصددا الخددارجى ل مغددرب كددان لدد   لددر  ال اىددا فددى نبددور ى ماةهددا وتدددىيج الحركددة 
ىدها ى ددى بددزور كددا هددذا دىمهددا بصدد تها مركددًزا تجارًيددا رددا ،(5)الع ميددة واللوافيددة ل مدينددة 

 نجمها. 
 

ت فداس بتوايدد  دموى ،(6)كج(311وارتبات فاس بت مران باري  يوا  فى ى رة  ياج )
ىلقتهددا بت مرددانح وذلددك لكونهددا المحاددة الرةيرددية ى ددى الاريدد  ال ددمالى الوددادج مددن مصددر 

حيدث  ،كمدا تدرتبا ت مردان وفداس باريد  الردودان ،(7)والمنتهى ب اس فى المغدرب ادقصدى
لاري  من ت مران إلى مروراً بص رو  وتادل  و غمات ودرىة ورج مارة ومنهدا إلدى يبد  ا

فدى حدين توددر المردافة بدين  ،كدج(91وتودر المرافة بين درىدة ورج ماردة ) ،(1)بلد الرودان
 غيددر اريدد  ،كمددا ارتباددت رج مارددة بت مرددان باريدد  آخددر ،(9)كددج(151درىددة و غمددات )

لراب  ذكرت مدينة  غمات ب نها مديندة تجاريدة لهدا ومن خلا وص  الاري  ا ،(11)مراك 

                                                                                                                            
 ،ولهدا  ردوا  وىمدارات ومدزارا وفيدرة اإلنتداج ،ق عة المهد  حصن حصدين فدو  جبدا  دامخ(  1)

 (  243ص  ،1ج ،كج( ) اإلدريرى : المصدر الراب 91تبعد ىن فاس )
 .والص حة اإلدريرى :  ن س المصدر والجزء  ،147ص  ،البكر  : المصدر الراب (  2)
 . 114 – 113ص  ،معيار االختيار(  3)
ال دركة التونردية ل ن در مابعدة لجندة  ،تحوي  محمد  بو ادج دان ،الو وصاد  : رح ة الو وصاد (  4)

 . 95ص  ،1917 ،تونس ،البيان العربى
وانظددر  يًضددا ىبددد العزيددز فيللددى : ت مرددان فددى العهددد  ،161ص  ،1ج ،ابددن خ دددون : العبددر(  5)

 . 5ص ،1ج ،2117 ،الجزاةر ،موفج ل ن ر ،درارة ريارية ىمرانية اجتماىية لوافية ،انىالزي
وانظددر  يًضددا الحرددن الردداةط : الحضددارة المغربيددة البدايددة  ،116ص  ،مجهددوا : االرتبصددار(  6)

 . 17ص  ،ج 2111 ،الرباا ،من ورات ىكاظ ،واالرتمرار
إبدراهيج إبدراهيج حمدودة بددر : التداريخ  ،115ص  ،4ج ،رعد زغ وا : تداريخ المغدرب العربدى(  7)

ررالة ماجردتير غيدر  ،ج ( 1554 -1271ه  /  962 -669الريارى والحضار  لمدينة ت مران ) 
 . 261ص  ،2112 ،جامعة اناا ،ك ية ااداب ،من ورة

 .  249ص    ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب ، 91ص  ،ابن حوقا : المصدر الراب (  1)
 . 226ص  ،يرى : ن س المصدر والجزءاإلدر(  9)
وانظدددر  يًضدددا مختدددار حردددانى : تددداريخ الدولدددة  124ص  ،4ج ،العمدددر  : المصددددر الرددداب (  11)

 .149ص  ،2ج ،2117 ،الجزاةر ،دار الحضارة ،الزيانية



  التجارة الداخلية األول:الفصل 

~ 03 ~ 
 

ودليدا واضدط  ،(1)ز ل صدحراء يدجه دار الت فواا ىنها الحمير  ،باا كبير فى مجاا التجارة
ونتيجددة لددذلك  صددبط  ه هددا يمت كددون  مددواالً  ،ى ددى تجددارة كبيددرة ووارددعة مدد  بددلد الرددودان

 كمددراك  وفدداس ،  ىدددة مدددنكمددا  نهددا ارتباددت باددر  مدد،(2) ااة ددةح برددبب ت ددك التجددارة
 .(4)والروس (3)ورج مارة

 
 

 الطرق النهرية :   -3
تعد الملحة النهرية من  هج الوراةا التى لج ت إليها ال عوب الوديمدة فدى التواصدا  

إال  نها لدج تدؤد فاةددة  ،فيجر  فى المغرب ادقصى ىدد كبير من ادنهار ،الب ر  والتجار 
وذلددك لابيعددة ادنهددار   ،لترددهيا ىم يددة التجددارة ،ا داخددا المدددنكبيددرة بصدد تها اريًوددا ملحًيدد
بددا قدداموا بمحدداوالت الرددتغللها  ،وال يعنددى هددذا االرددتغناء ىنهددا ،الضدديوة ورددرىة جريانهددا

ف دى ىهدد يورد  بدن تا د ين ب نيدت  ،ماةية ح لتيرير ىم يات النوا واالتصاا  بوص ها ارًقا 
حيددث ج ددب  ،ندداء تميددزت ب نهددا متونددة الصددن وكانددت ىجيبددة الب ،ترددن اقناددرة ى ددى نهددر ت
 ،(5)   إنهددا لددج تودددر ى ددى مواومددة الردديا الددذ   ف ددت ىودددها فهدددمت  ،صددناىها مددن ادندددلس

 قداج الخ ي دة المنصددور  حيددث ،و دهد ىهدد الموحدددين ىددة محداوالت ح للرددت ادة مدن ادنهدار
لدد  قناددرة مددن ج( ى ددى واد   ج الربيدد  جرددًرا جعددا  1191  – 1114هدد  /  595 – 511)

كمدا حداوا المرينيدون االردت ادة  ،(6)المداء    فىمصنعة من ادخ اب ملبتة بآالت الووارب ال
مددن نهددر رددبو الددذ  تميددز ىنددد مصددب  بددالعر  والعمدد  حددوا مجددرا  حتددى ترددتاي  الردد ن 

حتددى ارددت خدج  فددى ىهددد  بددى الحرددن  (7)وكانددت تنوددا فيدد  البضدداة   ،الضددخمة  ن تررددو فيدد 
بي ددة ) حددو  ( الرخدداج المج وبددة مددن المريددة إلددى مدررددة الصددهاريج بعدددوة  المرينددى لنوددا

                                                 
 . 46ص  ،المصدر الراب (  1)
 . 46ص  المصدر ن ر ،الحمير  : (  2)
وانظر  يًضا الحرن بولوايب : المصامدة والن اا  ،124ص  ،4ج  ،العمر  : المصدر الراب (  3)

مدن  ىمداا نددوة التجدارة فدى ىلقتهدا بدالمجتم   ،والن اا التجار  إلى حددود قيداج الدولدة الموحديدة
ك ية ااداب والع دوج اإلنردانية جامعدة  ،1919 ،فبراير 23إلى  21والدولة ىبر تاريخ المغرب من 

 . 11ص  ،2  ،الدار البيضاء ،الحرن اللانى
 ،1ج ،الردداب   كددج ( ) اإلدريرددى : المصدددر 111وتودددر المرددافة بددين الرددوس و غمددات بدد  )(  4)

 .(  229ص
 . 235ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  5)
دار  ،تحويد  ىبدد الهداد  التداز  ،ابن صاحب الصلة : تاريخ المن باإلمامة ى دى المرتضدع ين(  6)

الحضددارة  :وانظددر  يًضددا حرددن ى ددى حرددن  ،443ص  ،2ردد ر ،1964 ،1ا ،بيددروت ،ادندددلس
 ،1ا ،الوداهرة ،مكتبدة الخدانجى ،اإلرلمية فى المغرب وادندلس   ىصر المدراباين والموحددين  

 . 261ص  ،1911
 . 36ص  ،1ج ،كربخاا : المصدر الراب (  7)
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كمدا  ،(2)إلدى المدرردة  لج نهدر ردبو لدج (1)حيث نو ت من مررى العراة   ،فى فاس ادندلس
إال  ندد  لددج يرددتغا  ،(3)ارددتخدج فددى نوددا البضدداة  ادخددر  واد ددخاص إلددى مدينددة الربدداا 

حيث إن  لو اردتخدج اردتخداًما  ،ة التجارة إرهاًما م حوًظاارتغلالً كافًيا يجع   يرهج فى حرك
ملدا الومدط الدذ  تعدد تك  دة نو د  مرداوية لنصد   ،ملحًيا دردهج فدى خ د   ردعار البضداة 

 . (4)لمن 
 

 وسائ" النق" : -4
ى دى تددىيج حركدة النودا بدين المددن  قد وجدت العديد مدن ورداةا النودا التدى ىم دت

ة التددى تمت كهددا ا فددى وردداةا النوددا مددن ضددخامة اللددروة الحيوانيددوجدداء هددذا التنددو ،وترددهي ها
وذلك لما ل  من خصداةص حبدا   ،ويعد الجما من  هج وراةا النوا و كلرها ارتخداًما، الدولة
حيث إن ل  قدرة كبيرة ى ى تحما العا  فى الصحراء ل ترة تصا إلى ى درة  يداج  ،  بها

ح لذلك  ا   ى ي    ملك الر ر البعيدد  (6)ة م  اللور باإلضافة إلى ررىت  الكبير، موارن (5)
 ،وقد  حدث دخدوا الجمدا لدورة فدى ورداةا النودا ىبدر الصدحراء ،(7)البعيد ومركز مداد    

  اج  ارتخداج الجماا فى النودا إلدى الودرن ادوا المديلد   و الرابد  المديلد  ى دى  قصدىر
خاصدة  ،ر حركة التجارة وازدهارهاومما ال  ك في   ن ارتخدام  ىما ى ى تاوي ،(1)تودير

فيصدا  ،فديلحظ كلدرة اردتخدام  فدى الووافدا التجاريدة ،خاصة تجدارة المغدرب مد  الردودان
ويمكدن تع يدا  ديوا  ،(9)ىدد الجماا المرتخدمة فى قاف ة واحدة مدن ردبعين إلدى ماةدة جمدا 

 ن ردعر فود ذكر ابن باواة  ،ب ن رعر   رخص قياًرا بالخيوا ،ارتخداج الجما ىن الخيوا
ولددج  ،(11)فددى حددين ا ددتر  جم ددين برددبعة ولللددين ملودداالً  ،الحصددان يصددا إلددى ماةددة ملودداا

با ارتخدج  يًضا فدى  ىمداا النودا الدداخ ى  ،توتصر ارتخدامات  فى الر ر والتجارة الخارجية

                                                 
ويود   ،فدى المحديا: تو  ى ى ض ة المحيا ادا رى فى المكان الدذ  يصدب فيد  ل وتدس  العرائش(  1)

ص  ،الدوزان : المصددر الرداب  ،  قرج منها ى دى ضد ة النهدر والجدزء ااخدر ى دى رداحا المحديا
311 . 

 . 65ص  ،2ج   ،الرلو  : المصدر الراب ح 45ص  ،1ج ،ابن الواضى : جذوة االقتباس(  2)
 . 153ص  ،مزاحج ال اهر  : المرج  الراب (  3)
 . 625ص  ،الوزان : المصدر الراب (  4)
 . 635ص  ،الوزان : المصدر الراب (  5)
مابوىدات وزارة  ،تحويد  ىبدد الكدريج كدريج ، تالى : مناهدا الصد ا فدى مدآلر مواليندا ال درفاال (  6)

 .121ص         ،1972 ،الرباا ،ادوقا  وال ةون اإلرلمية واللوافية
فدى تجدارة الدذهب ىبدر الصدحراء  زاهر ريا  : الممالدك اإلردلمية فدى غدرب إفريويدا و لرهدا(  7)

محمد الغربدى : بدايدة الحكدج المغربدى  ،29ص  ،1961 ،الواهرة ،مكتبة ادنج و المصرية ،الكبر 
 . 21ص  ،1912 ،بغداد ،دار الر يد ل ن ر والاباىة ،فى الرودان الغربى

نين الرابد  ى در  ماير رعد غيث : الت لير العربى اإلرلمى فى الرودان الغربى فيمدا بدين الودر(  1)
 . 159ص  ،1996 ،1ا ،بنغاز  ،دار الرواد ،والرادس ى ر

 . 232ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  9)
 . 444 – 425ص  ،4ج المصدر الراب ،(  11)
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فود ارتعانت بد  الدولدة المرينيدة فدى  ،وارتخدج فى الحروب ،(1)ل بضاة  من مكان إلى مكان 
وقدد ظهدر اردتةجار الددواب ل رد ر بهدا فاردتؤجر الجمدا  ،(2)اح لحمدا معددات الجدي  حروبه

 . (4)الحصان  ركما ارتؤج (3)ل ر ر ب  إلى الم ر  
 

 مددا ىددن النوددا الددداخ ى لررددوا  فددارتبا بتخادديا  ددوارا المدددن التددى تعددد  ددرايين 
لدج تضدي   ،لويرداريةفاترمت ب نها مترعة ىندد المردجد الجدام  وا ،االتصاا والحركة ل مدينة

فدل  ،وهو ما جع ها ضيوة ،وتكون م توية ومعودة وتت را منها دروب كليرة ليس لها مخارج
وى ددى الددرغج مددن  ن المتعددار  ى يدد   ،(5)تتردد  إال لمددرور دابتددين فوددا فددى ال ددارا الواحددد 

وذلدك بردبب ضدي  ال دوارا وكلافدة  ،ارتخداج الدواب كوري ة لنودا البضداة  داخدا ادردوا 
لمدرردة الصدهريج لعج ة فى نوا الرخاج الودادج مدن مرردية فإن  قد ارتخدج ا ،الركان ل مرور

وهدذا دليدا ى دى اترداا الادر ح لكدى  ،حردن المريندىالبعدوة ادندلريين وذلك فى ىهدد  بدى 
 .  (6)ترمط بمرور العجلت لنوا البضاة  

 
  يحمدا الرد   ونتيجة لضي  ال وارا ظهرت وظي ة   الحماا   وهو ال خص الذ

ولدج  ،(7)نظير مب غ من الماا  ،بدالً من الناس ويوص ها ل مكان الذ  يرغبون فى الذهاب إلي 
با ىما فى نوا الرراةا وادخبدار بدين النداس  ،ولج تكن مهمت  موصورة فوا ى ى نوا الر  

وكدددان لهدددج  مددداكن فدددى ادردددوا  يجتمعدددون فيهدددا حتدددى يردددتاي  النددداس الراغبدددون فدددى  ،(1)
كمددا كددان  ،وب ددغ ىدددد ت ددك المواقدد  خمرددة ى ددر موقًعددا ،هج الوصددوا إلدديهج برددهولةارددتةجار

وهكدذا تبودى ملبردهج  ،ملدا ادكيداس والحبداا ،ل حمالين  دوات يرتخدمونها فى نوا البضاة 
 . (9)ومن الملحظ  نهج كانوا يرتدون ملبس موحدة فى ال كا وال ون  لناء العما  ،نظي ة

  

                                                 
 . 31ص  ،ادنصار  الربتى : المصدر الراب (  1)
ة بدددارود  : الحيدددانظدددر  يًضدددا رضدددوان الوا ،234ص  ،ابدددن الحددداج النميدددر  : فدددي  العبددداب(  2)

 . 242ص  ،الحربية
مج دة معهدد المخاوادات  نهدا ادح دى، تحويد  محمدد ال اردى،الحضرمى : الر ردا العدذب والم(  3)

 . 79ص  ،1964 ،1ج ،11مج  ،الواهرة ،العربية
 . 272ص  ،5ج ،الون ريرى : المعيار المعرب(  4)
 ،ردتار ىلمدان : المديندة اإلردلميةمحمدد ىبدد ال ،46ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مدرين(  5)

 .111ص  ،1971 ،121ا  ،الكويت ،ىالج المعرفة
وانظر  يًضا  ما ربي  إرماىيا : ادندلريون فى المغدرب  37ص  ،الجزناةى : المصدر الراب (  6)

ررالة ماجرتير  ،ج ( 1465 – 1269ه  /  169 – 661المغرب ادقصى فى ىصر بنى مرين ) 
 . 46ص  ،2111 ، جامعة الواهرة ،ك ية ااداب ،غير من ورة

 ،1ا ،مركدز ال دارقة لدبدداا ،مدوجز داةدرة المعدار  اإلردلمية ،إيوارويل خور يد : الحمداا(  7)
 . 4315 – 4314 ،14ج ،1991

 . 12ص  ،لوتورنو : المرج  الراب (  1)
 .12ص اب ،المرج  الروانظر  يًضا لوتورنو :  219ص  ،1  ،ابن الواضى : جذوة االقتباس(  9)

 .12ص
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وكان لهج رابادة  ،(1)لحمالين إلى قباةا بربرية فى  وارا واد  م وية ويرج   صوا ا       
فهدو الدذ  يختدار فدى كدا  ،راباة تجمعهج ولها  مين يعما ى ى مصالحهج ويورج العما بيدنهج

 واي دارك فكدانوا ،تكافدا االجتمداىى فيمدا بيدنهجوتميدز الحمدالون بال ، ربوا َمدنم الدذ  رديعما
فإذا تزوج  حد منهج  و رز  با ا فع ي   ن يدىوا كدا  ،بعضهج بعًضا فى ادفراح وادحزان

يرداىدون زوجتد   ،وكذلك إذا تدوفى  حدد مدنهج ،وى ى رفاق  توديج الهدايا ل  ،رفاق  إلى وليمة
فع ى ال خص الذ  يرغب فدى االنضدماج  ،وكان لللتحا  بهذ  المهنة اووس معينة ،و والد 

  (2)وإذا لدج ي عدا ذلدك ي خدذ نصد  ادجدرة فودا ،إليهج  ن يويج وليمة ويدىو فيهدا كدا الحمدالين
 وملدا إى داةهج مدن الضدراةب  ،مرينىوحصا الحمالون ى ى بع  االمتيازات  لناء الحكج ال

 ،فدإذا ارتكدب  حددهج جريمدة ،إال  ن ذلك لج يمن  العواب إذا وجد الخاد  ،مجاًنا هجخبزىجين 
 كمدا وضدعوا تحدت مراقبدة  ،(3)لنداس وين ذ الحكدج فدى رداحة  مداج ىامدة ا ،حكج ى ي  باإلىداج

 . (4)المحترب 
 

در  رداة  الحميدر فدى دولدة بندى مدرين وهدو ال دخص الدذ  يعمدا بددالً مدن  وقد ى 
وذلددك مددن خددلا  ،وال يرددتاي  حم هددا ،حينمددا تصددبط حمولددة البضدداة  لوي ددة ى يدد  ،الحمدداا

ى ددى مددن النددوازا  حدددلت العديدددتوقددد  ،(5)ارددتةجار الدددواب والبغدداا ح لنوددا البضدداة  ل تجددار 
حيددث كددان يمددوت العديددد منهددا نتيجددة لحم هددا حمولددة زاةدددة  و  ،الرفدد  بالحيوانددات المرددت جرة

وفى هذ  الحداالت يكدون ر   ال ويد  إلدزاج المردت جر ح د  اليمدين حتدى يت كدد  ،روء المعام ة
 ن  بدرغج ،وانت رت هذ  الندوازا كليدًرا ،(6)من صدق   و يوجب ى ي  دف  غرامة جزاء ذلك 

بعدددج ضددربها  و  ، ن ال ددريعة اإلرددلمية  لزمددت المردد مين بمعام ددة الدددواب معام ددة حرددنة
مدن خدلا البيداارة الدذين كاندت  ،ورىايتهدا الابيدة  (7)إرهاقها بادحماا الزاةدة ى ى ااقتها 
 . (1)حوانيتهج منت رة ىند  بواب المدينة 

 

 األسواق أنواع ثانًيا : 

                                                 
 . 11ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  1)
وانظر  يًضا ىبد العزيز بدن ىبدد   : كيد  بدد  التصدني   ،241ص  ،الوزان : المصدر الراب (  2)

 . 96ص  ،  1971 ،267ا  ،الرباا ،مج ة دىوة الح  ،فى المغرب
 . 99ص  ،ر  : المرج  الراب ه، وانظر  يًضا مزاحج ال ا241، ص الوزان : المصدر ن ر (  3)
. 
ابن ىبدون : ررالة فدى الوضداء والحردبة ضدمن كتداب لدلث ررداةا  ندلردية فدى آداب الحردبة (  4)

 . 41ص  ،1955 ،الواهرة ،المعهد ال رنرى لآللار ال رقية ،تحوي  لي ى بروفنراا ،والمحترب
 . 213ص  ،1ج ،الون ريرى : المعيار المعرب(  5)
 . 264 – 261ص  ،11ج المصدر الراب ، الون ريرى :(  6)
 . 511ص  ،2ج المعيار المعرب،الون ريرى : (  7)
 . 136ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  1)
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و ك مة )ردو (  ،(1)وتملا ادروا  فيها ادح اء  ،نزلة الكاةن الحىت عد المدينة اإلرلمية بم 
وإنما يوصدد بهدا ت دك المواضد  التدى يتجمد  فيهدا التجدار  ،ال تعنى موضًعا محدًدا بحدود لابتة

فالرو  قد تكدون رحبدة )ميددان(  و  ،وتواج فيها الحوانيتح ل بي  وال راء ى ى الدواج ،والباىة
 .  (2)واب المدينة  ارًىا  و تكون قرب  ب

 
حيدث تضدج بدين اياتهدا  ،وقد  دت ادروا  دوًرا رةيرًيا فدى ىم يدة التبدادا التجدار  الدداخ ى
فبدذلك تكدون ادردوا   ،(3)ضروريات وكماليات لحياة الناس ح لدذا ىرفدت بموضد  البياىدات 

د إقامتهدا ومن لج كان يراىدى ىند ،مركًزا لتجم  الناس كا يوج ح لوضاء احتياجاتهج وماالبهج
 ىدة  مور : 
 

ويكون فى ورا المديندة حتدى يردها  ،اختيار مكان منارب ح إلقامة ادروا  أوالً :
فتميزت المدن اإلرلمية بإقامة  رواقها بجوار المرجد الجام  الذ  يعدد الو دب  ،الوصوا إلي 

 وهددى بددذلك تكددون م توحددة ى ددى ممددرات المدينددة ،الندداب  ل حيدداة فددى المجتمدد  اإلرددلمى
 .  (4)ومرافوها 
 

بحيددث يرددها التجددوا بددداخ ها  ، ن يراىددى فيهددا حرددن التوردديج والتنظدديج وثانًيننا :

بمعر دات العندب ح لحمايدة النداس ووتكدون مردووفة بدااجر  ،ورؤية كا البضاة  المعروضة
 .  (5)والبضاة  من ال مس والمار

 
 وا مدن  مدر بتنظديج فكدان  ،ومن لج نالت ادروا  اهتماج الخ  اء والدوالة ورىدايتهج

ج(  742 – 727هد  /  125 – 115ادروا  وترتيبها الخ ي ة ادمو  ه اج بن ىبدد الم دك )
 (6)كمددا هدو الحدداا فددى رددماا  ،بد ن جعددا الحوانيددت ك هدا متلصددوة ومتصدد ة بعضدها الددبع 

                                                 
تحريدر  ،ترجمة ىبدد الواحدد لؤلدؤة ،جيمس دكى : غرنااة ملاا من المدينة العربية فى ادندلس(  1)

مركددز درارددات الوحدددة  ،ارة العربيددةضددمن مجموىددة  بحدداث الحضدد ،ردد مى الخضددراء الجيورددى
 . 152ص  ،1ج ،1997 ،1ا ،بيروت ،العربية

  .             297 – 296ص  ،كماا  بو مصا ى : تاريخ ادندلس االقتصاد  ( 2)
تحويدد  محمددود فدداخور   ،   مكددان البيدد  وال ددراء ) الماددرز  : المغددرب فددى ترتيددب المغددرب(  3)

 ( . 422ص  ،1ج ،1979 ،1ا ،ح ب ،بن زيد وىبد الحميد مختار، مكتبة  رامة
وانظر  يًضا :  حمد مختار العباد  : فدى تداريخ الحضدارة  239ص  ،الوزان : المصدر الراب (  4)

  167ص ، د . ت ،اإلركندرية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلرلمية
جنددة البيددان مابعددة ل ،ىلمددان الكعدداك : الحضددارة العربيددة فددى حددو  البحددر ادبددي  المتورددا(  5)

وزارة  ،محمد ىبد العزيز مرزو  : ال ن اإلرلمى فدى العصدر اديدوبى ،66ص  ،1965 ،العربى
 . 39ص  ،1963 ، الواهرة،اللوافة واإلر اد الوومى

وتواج في  الحوانيت ى ى جانبي  ) ىبد العزيز ادهدوانى :  ل داظ مغربيدة مدن  ،رماا : هو الرو (  6)
 ،3مدج  ،1957 ،مج دة معهدد إحيداء المخاوادات العربيدة ،لحدن العامدةكتاب ابن ه اج ال خمى فى 

 .(  293ص  ،1ج



  التجارة الداخلية األول:الفصل 

~ 30 ~ 
 

ودد خصدص ف ،ودن ادروا  تعدد المدرآة التدى تعكدس الجاندب الحضدار  ل دولدة ،(1)الويروان 
    ج( مكاًندا لكدا  هدا 773هد  /  156ى بعدد توليد  واليدة إفريويدة )بد ر يزيدد بدن حداتج المهادمي

بحيث  صبحت ىبارة ىن  بنية اقتصادية م توحة تكدون  ،و ىاد تخايا ادروا  ،(2)صناىة 
ملددا  ،ويكددون دهددا كددا صدناىة مكددان خدداص بهددا ،فيهدا الحوانيددت متلصددوة بعضددها بدبع 

و ردتمر تخاديا ادردوا  ى دى هدذا النحدو حتدى ىهدد  (3)غين رو  العادارين وردو  الصديا
 .  دولة بنى مرين 
 

 األسواق اليومية :   -1
ف دى ردبتة  ،وال تخ و مدينة من وجودها ،هى ادروا  التى تواج فى المدن بارتمرار

 ،وهدذا دليدا ى دى الدرواج التجدار  بالمديندة ،(4)ب غ ىدد ادروا  ماةة و ربًعا وربعين ردوًقا 
وكدان  همهدا   ردو   ، مدا ىدن انجدة ف ردواقها متعدددة ،(5)مكنارة ب رواقها الحاف ة وىرفت 

الداخا   التى تروج فيها الر   المج وبدة ىدن اريد  البحدر  و الواب دة ل تصددير إلدى ادنددلس 
ملدا ردو  الددخان والصدابون  ،كما ا تهرت مراك  ب رواقها المتنوىة ور عها المخت  دة ،(6)

فددى حددين ذكددر ابددن باواددة  ن  رددوا  بغددداد  فضددا مددن  رددوا   ،(7) والمغددازا والصدد ر
ج(  1211هدد  /  679)فحينمددا بناهددا  بددو يوردد  يعوددوب  ، مددا ىددن فدداس الجديدددة ،(1)مددراك 

الجم ددة  كمددا تركددزت  رددوا  ،(9)الوناددرة   كانددت ادرددوا  فيهددا مددن بدداب صددنهاجة إلددى بدداب
 ، (1)وبدداب ال تددوح  (11)اب الجبيرددة مدينددة كبدد خاصددة منهددا الحبددوب ىنددد ادبددواب الرةيرددية ل

                                                 
وانظددر  يًضددا : جمدداا  حمددد ادد  : درارددات فددى التدداريخ  ،26ص  ،البكددر  : المصدددر الردداب (  1)

 ،2111 ،1ا ،اإلردكندرية ،دار الوفداء ل اباىدة والن در ،االقتصاد  واالجتماىى ل غرب اإلرلمى
 . 19ص 

 ،الوداهرة ،مكتبدة مددبولى ،تحوي  محمدد زيدنهج محمدد ىدزب ،وردان : تاريخ مم كة ادغالبة ابن(  2)
 . 99ص  ،1977 ،فاس ،وانظر  يًضا محمود إرماىيا : مغربيات ،49 – 41ص  ،1911

 . 247ص  ،الوزان : المصدر الراب  ،73ص  ،ابن  بى زرا : الذخيرة(  3)
 . 39ص  ،ادنصار  الربتى : المصدر الراب (  4)
 . 544ص  ،الحمير  : المصدر الراب (  5)
وانظر  يًضا ىزيزة محمد ى ى بدر : انجة بوابة إفريويدا  ،396ص  ،ن س المصدرالحمير  : (  6)

 اهندة رعيد محمود منصور : تاريخ  ،94ص  ،1997 ،الواهرة ،إفريويا درارة فى جغرافية المدن
 ،ج ( 1269 – 715هدد  /  661 – 16)    انجدة منددذ ال دتط العربددى حتدى نهايددة ىصدر الموحدددين 

 . 311 – 311ص  ،2115 ،جامعة اإلركندرية ،ك ية ااداب ،ررالة ماجرتير غير من ورة
 . 235ص  ،1ج  ،اإلدريرى : المصدر الراب (  7)
 . 375ص  ،4ج المصدر الراب ،(  1)
 . 43ص   ،وانظر  يًضا محمد المنونى : ورقات ،161ص  ،ابن  بى زرا : الذخيرة(  9)
باب الجبيرة : ) باب ىجيرة (  ن ا فى الورن الراب  الهجر  ظا الباب ى ى حال  اوا  يداج (  11)

و مدر ببنداء الردور الدذ  هدمد  جدد   ،ىهد المراباين حتى جاء الخ ي ة الناصر بن يعووب المنصور
كبيدر فدو  بداب وصن  فى هذا الردور بداب  ،حين قاج باالرتيلء ى يها ،الخ ي ة ىبد المؤمن بن ى ى

ف مر الخ ي ة يعووب بن ىبد الح  المرينى ببناة   ،دب في  الخراب فى بداية الدولة المرينية ،الجبيرة
 ( .  115ص  ،مرة  خر  . ) الجزناةى : المصدر الراب 
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ويرتدا من ذلك ى ى اهتماج الحكاج بإقامة ادروا  فى المددن وحرصدهج  ،(2)وباب المحرو  
 ى ى تدىيج التجارة .

 
ردواء  كاندت  ،وفى المدينة صن ت ادروا  ى ى حرب  حجامها ونوىية الر   التى تباا فيها

ملا رو  باب الر ر ة وهى من ادروا   ، فكان بعضها يا   ى يها رو ،رخيصة  ج غالية
وردويوة تصدغير ل ردو  يبداا  ،و خر   ا د  ى يهدا ردويوة  و رحبدة ،(3)الكبيرة بمدينة فاس 

كدرت العديدد مدن  ،(5)كرويوة باب الجبيرة  (4)فيها اد ياء الرخيصة  ومن الملحظ  ند  قدد  ذ 
كردويوة ابدن  ،الرد   التدى تبداا فيهدا  ماكنها  و نوىية إال  ن  لج يرتدا ى ى ،واترماء الروي 

 .  (6)صافي ورويوة لبيب 
 

وغالًبددا مددا تكددون غيددر  ،فهددى ردداحة مترددعة تكددون م توددى لعدددة  زقددة أمننا عننن الرحبننة :      
وذلدك لضدي  ال دوارا فدى المددن  ، ن ةت بغر  تيرير حركدة المدرور فدى ال دارا ،مرو ة

 ،(1)الرويوة ل ظان يا وان ى ى مكان واحدد اس  ن الرحبة ووير  توريس بالب ،(7)اإلرلمية 
 ،فالردويوة لبيد  اد دياء الرخيصدة ،فى حين ير  آخرون  نهما يا وان ى ى مكدانين مخت  دين

                                                                                                                            
وكدان  وا بداب بندى فيهدا وردمى بابدا  ،: بداب  دهير فدى ىددوة ادندلرديين فدى فداس باب الةتوح(  1)

 ى حال  منذ بنا  إدريس اللانى إلى هدم  بعد وفداة ادميدر المصد ط دونداس بدن حمامدة وظا ى ،لوب ة
فكاندت ىددوة ادندلرديين مدن  ،بن المعز بن ىاية الصنهاجى اقترج ولدا  فتدوح وىجيردة م دك فداس

ف ىداد فتدوح بنداء البداب مدرة  خدر  ح لدذلك ردمى باردم   ،وىجيردة ىددوة  الودرويين ،نصيب فتوح
 ( .  116ص  ،لمصدر ن ر )الجزناةى : ا

وكدان فددى  ،: بدداب  دهير ب دداس يخدرج مندد  إلدى قصدبة ال ددرارة وظهدر الخمدديس بناب المحنروق(  2)
ج / 1259ولما بندا  الخ ي دة محمدد الناصدر بدن يعودوب المنصدور فدى )  ،ادصا يدىى باب ال ري ة

بداب ال دري ة  وكدان قدد ى د  ر رد  ى دى ،كان قد قضى ى ى لداةر ى يد  يددىى العبيدد  ،ه  ( 611
وقيددا إندد  رددمى بددذلك لحددر  الددوزير لرددان الدددين بددن  ،و حددر  ح لددذلك  ا دد  ى يدد  بدداب المحددرو 

ولكددن هددذا لدديس بصددحيط ح دن ترددمية البدداب كانددت قبددا ذلددك الوقددت ) الجزندداةى :  ،الخايددب ى يدد 
 ( .  41ص  ،وانظر  يضا لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين 114ص    ،المصدر الراب 

ابددن قن ددذ :  نددس         ،277ص  ،ولدد  ادندديس الماددرب ،73ص  ،بددن  بددى زرا : الددذخيرةا(  3)
 .75ال وير، ص 

 ،الودداهرة ،دار المعددار  ،تحويدد  ىبددد   ى ددى الكبيددر وآخددرون ،ابددن منظددور : لرددان العددرب(  4)
 . 215ص  ،24ج  ،3مج  ،1999

 . 216ص  ،1ج ،الكتانى : ر وة ادن اس(  5)
 ،وانظدر  يًضدا لوتورندو : فداس قبدا الحمايدة ،441 – 447ص  ،ت : المصدر الرداب ابن الزيا(  6)
 . 176ص  ،1ج
 ،محمدددد ىبدددد الردددتار ىلمدددان : المرجددد  الرددداب  ،244ص  ،محمدددد ىمدددارة : المرجددد  الرددداب (  7)

 .176ص
 ،1ا ،الريدددا  ،مابعدددة الم ددك فيصددا ،ترجمدددة إليددودور  الينددا ،المدددن ادرددبانية اإلرددلمية(  1)

 . 433ص  ،2113
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فى حين  ن الرحبة هدى ردو  تبداا فيهدا غالًبدا البضداة   ،(1)ملا الاعاج الذ  يباا ل مرافرين 
ملدا رحبدة الزبيدب التدى يبداا  ، خر  التى تعتمد فى بيعها ى ى المكاييا وادوزان  و بضاة 

ومدن  ،(2)فيها ال واكة اليابرة والحبوب ورحبة الزيت التى يباا بها الرمن والزيدت وال دحوج 
كرحبددة العظمددى التددى تودد  بددالورب مددن فنددد  النصددار   ،ومددن  هددج الرحبددات رحبددات رددبتة

هددى داخددا و ،باإلضددافة إلددى رحبددة الزجدداج ،ورحبددة الخادداب التددى تودد  داخددا ميندداء المدينددة
وفى مدينة ت مران توجد رحبة الزرا ورحبة اليمن تجمدن التدى هدى بدالورب مدن  ،(3)المدينة 
كرحبدة الغدنج  ،ولكن لبيد  الموا دى ،وهناك للث رحبات  خر  فى ت مران ،(4) الوصر باب 

 .   (5)ورحبة اإلبا
 

وانيددت وتحتددو  ى ددى ىدددد مددن الح ،التربيعددة رددو  صددغيرة ت خددذ  ددكا مربدد  التربيعننة : -

فيددذكر ابددن  بددى زرا  ن ىدددد التربيعددات ب غددت فددى فدداس  ،ل حددرارين والخيددااين واداددرزة
فددى حددين يددذكر الجزندداةى  نهددا لللددة آال  و ربدد   ،(6)لللددة آال  و ربعددة ورددتين موضددًعا 

وفى ربتة ب غ ىدد التربيعات بها إحدد  ولللدين ، وهذ   رقاج مبالغ فيها ،(7)وترعون تربيعة 
إذ تكوندت مدن  ،قد تميزت إحد  هذ  التربيعات ب خامتها فهى   ب  بالو عدةو ،ولللين تربيعة

 .  (1)وتو   ر ا زقا  الخااب  ،وفى صحنها مرجد ،لللة اواب  رامية الهواء
 

 الحواني  : 
 ،(9)ف ى فاس ب غ ىددها تردعة ولمدانين  لً دا ومةتدى حدانوت  ،كانت ادروا  تزخر بالحوانيت
و ن ددةت  ،(11)ينددة رددبتة إلددى  ربعددة وى ددرين  لدد  حددانوت فددى حددين وصددا ىددددها فددى مد

وكان يراىى فى توزي  الحوانيدت الواىددة اإلردلمية  ،الحوانيت بغر  ىر  البضاة  فيها
فحدوانيتهج  ،كالخبداز والحدداد ،إلدى ندارفمدن كاندت صدناىت  تحتداج  ،) ال ضرر وال ضرار (

                                                 
بحددث ضددمن  ىمدداا ندددوة  ،ىبددد الوهدداب الدددبي  : توزيدد  المرافدد  االقتصددادية ب دداس المرينيددة(  1)

جامعدة  ،ك يدة ااداب والع دوج اإلنردانية ،التجارة فى ىلقتها بالمجتم  والدولة ىبر التاريخ المغدرب
 . 42ص  ،2  ،ج 1919 ،الدار البيضاء ،الحرن اللانى

 . 43ص  ،ىبد الوهاب الدبي  : المرج  الراب  ،446 ،1ج ،الراب  لوتورنو : المرج (  2)
 . 61ص  ،رلميةمحمد ال ري  : ربتة اإل(  3)
ىبددد الحميددد      تحويدد   ،يحيددى بددن خ دددون : بغيددة الددرواد فددى ذكددر الم ددوك مددن بنددى ىبددد الددواد(  4)

ر حردددان : وانظدددر  يًضدددا مختدددا ،219ص  ،1ج  ،1911 ،الجزاةدددر ،ال دددركة الوانيدددة ،حاجيدددات
 . 47ص  ،2ج ،المرج  الراب 

المابعدة  ، دنب  اىتندى بد  محمدد ابدن  ،ابن مريج : البرتان فى ذكدر ادوليداء والع مداء بت مردان(  5)
 . 275ص  ،1911 ،الجزاةر ،اللعالبية

 . 41ص  ،ادنيس المارب(  6)
 . 44ص  ،المصدر الراب (  7)
 . 41ص  ،ادنصار  الربتى : المصدر الراب (  1)
 . 44ص  ،الجزناةى : المصدر الراب (  9)
 . 39ص  ،ادنصار  الربتى : المصدر الراب (  11)
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 مدا ىدن  دكا  ،(1)(  الحريدر والومدا تبعد ىن حوانيت العاارين والبزازين ) باةعى اللياب  
 فك هددا يجددب  ن يتددوافر فيهددا الضددوء ح حتددى يرددتاي  الم ددتر  معاينددة البضدداىة ،الحوانيددت

الحوانيدت ى دى حردب التجدارة التدى تمدارس  ولكدن اخت  دت مرداحات ،(2)واختيار مدا يناردب  
حوانيددت كمددا ا ددترا فددى  ،( تحتدداج إلددى مردداحات كبيددرةفحددانوت الوصدداب ) الجددزار  ،فيهددا

 .  (3)وذلك ل تهوية وإخراج الدخان خارج الحانوت  ،الخبازين  ن تكون رووفها مرت عة
 

فهى ضيوة إلى حد ما وق ي دة االرت داا   دب  مدا  ،وقد اتخذت  غ ب الحوانيت  كلً واحًدا     
 ،و بوابها تغ د  بد لواح متحركدة ترباهدا مدزاليج محكمدة ،تكون بخزاةن موامة داخا الجدران

ان يع وهددا ظ ددة ماة ددة مددن الخ ددب  و الحصددير ح حتددى توددى البدداة  والم ددتر  مددن حددرارة وكدد
وى ى الرغج من ذلك يذكر د / ىبد الوهاب الدبي   ن ادروا  والمراف  التابعدة  ،(4)ال مس 

فوجددت  ،التابعة لها فى مدينة فاس  لناء العصر المرينى لج تكن متناروة إال فدى حداالت ق ي دة
بدا الزمدت مددن المغدرب  ،و نها ظاهرة لج توتصر ى ى فاس فودا ،تفوضى فى بناء الحواني

بددليا مدا ىرضدنا  ردابًوا  ،هدذا الدر   نميدا إلدىولكنندا ال  ،(5)اإلرلمى ىامة فى ت ك ال تدرة 
 حوا تخايا لرروا  والحوانيت وتنظيمها . 

 
نددد صددلة إذ تغ دد   بوابهددا ى ،والتزمددت الحوانيددت فددى ادرددوا  بنظدداج فددى مواىيددد العمددا    

ذهب التجدار دداةهدا وتركدوا  ،وإذا حانت مواىيد الصلة ،وت تحها بعد صلة ال جر ،المغرب
وفدى يدوج الجمعدة ال ت دتط  ،زهيددموابدا  جدر  ،ها الذمة ح لحراردتهاالصبيان فى الحوانيت و 

وفى  هر رمضان يبد  العما بعد صلة الضدحى حتدى قبيدا  ،الحوانيت إال بعد صلة الجمعة
 . (6)فاار لتجار من العودة إلى منازلهج لتناوا االيتمكن الرب المغ

 
حيدث وهبهدا  صدحابهاح  ،و غ ب الحوانيت التى كانت حوا المردجد تعدود م كيتهدا إلدى الدولدة

وهددذا النظدداج ىددر  فددى  ،بإن ددا   رباحهددا ى ددى المردداجد والمدددارس وادرباددة ل عددا الخيددر
( وكان من  هج  روا   ن يكون فى ىين يمكدن المغرب وادندلس بارج ادحباس ) ادوقا  

 ،وقدد  داا هدذا فدى العهدد المريندى ،(7)كالعودار وادر   ،ادصدا االنت اا بها داةما م  بواء 

                                                 
 . 233ص  ،محمد ىبد الرتار : المرج  الراب (  1)
 . 21ص  ،4ج ،ابن الحاج ال ارى : المدخا(  2)
 . 231ص  ،محمد ىبد الرتار ىلمان : المرج  الراب (  3)
ضدمن كتداب بحدوث  ،التخايا ومظاهر العمران فى العصور الوراىالريد ىبد العزيز رالج : (  4)

 . 14ص  ،2  ،1991 ،بيروت ،دار الغرب اإلرلمى  ،إرلمية فى التاريخ واالار
 . 46ص  ،المرج  الراب (  5)
إبراهيج حركات : الن اا االقتصداد   ،147 – 146ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  6)

 . 133ص  ،1996 ،الدار البيضاء ،إفريويا ال رو  ،لوريااالقتصاد  اإلرلمى فى العصر ا
ج( 15 – 11كماا  بو مصا ى : ادحباس فى ادندلس فيما بين الورنين الراب  والتار  ل هجرة )(  7)

حردين مدراد : ادوقدا  مصددًرا لدراردة مجتمد   ،16ص  ،1919 ،الواهرة ،ج( دار ن ر اللوافة15
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 الهجدر  لنصد  اللدانى مدن الودرن اللدامنحيث ب غ إيرادات  وقا  جام  الودرويين فودا فدى ا
التجددار إلددى ارددتةجارها مددن لددذلك لجدد   ،(1)آال  دينددار مددن فضددة فددى بعدد  ادحيددان  ى ددرة

 تد فيذكر لنا الون ريرى إن ارتةجار  حدد الحوانيدت ب دغ قيم ،قاضى ادحباس  و من  صحابها
فدى حدين  ،( 2)  دهرًيايصدا اإليجدار إلدى ى درين درهًمدا  و حياناً  ،حوالى خمرة ى ر درهًما

لندا مع ومدات حدوا بيد  ن المصادر لج توددج  ،(3)  هرًيا بالنى ى ر درهًماال رن  كان يرت جر
تبدد  مبددادق الويدداس ى ددى تجددارة بيدد  إال  ننددا يمكننددا ن ،ى ت ددك ال تددرة رددعار بيدد  الحوانيددت فدد
فيددذكر لنددا ابددن مددرزو  حددوا بيدد  دار فددى الرددو   نهددا قددد بيعددت  ،العوددارات فددى ت ددك ال تددرة

 ،(4)اد بت مران  بددينارين مدن الدذهب ى ى حين بي  المتر حوا جام  العب ،بترعين  ل  درهج
 – 711فى الوقت الذ  ب غت  رعار الدور فى ىهد الر اان  بى ربي  ر يمان بدن ىبدد   ) 

 .( 5)ج (  ل  دينار من الذهب  1211 – 1211ه  /  711
 

فيدذكر الون ريردى ىدن  حدد التجدار  ،كما ظهرت العديد من الوضايا حوا إيجارات الحوانيدت
ددر  صدداحب  ل ددخص  ، ندد  ارددت جر حانوًتددا وا ددب مددن المرددت جر ادوا إخددلء  ،آخددرلددج  جت

فدى حدين  ،ولدج تنتد  المددة ،الحانوت فادىى التاجر ادوا  ن إيجار  ل حانوت كان لمدة محدددة
فد لزمو   ،ولدج يوددج البيندة ى دى ذلدك ،قاا صاحب الحدانوت إن اإليجدار كدان بنظداج الم داهرة

ال ويدد  ب ندد  لدديس ى ددى  ف جدداب ،فدد قر صدداحب الحددانوت  ن اإليجددار كددان بالم دداهرة ،اليمددين
 و  ،ب الحدانوت ح د  اليمدين إذا كدان المب دغ الدذ  رديدفع  اللدانى  كبدر مدن مب دغ ادواصاح

وإذا ترداويا فدى قيمدة اإليجدار فدل يمدين  ،تكون قيمة إيجار الحانوت  كلر مما  جر بها ااخدر
 .  (6) فيكون اإليجار بين صاحب الحانوت والمرت جر ادوا ،ى ي 

 
اردت جر حانوًتدا  رجدلً   ن ذكرفيد ،التاجر ىن دف  اإليجار خاصة فى فترات الكراد قد يعجزو

وتزايدت ى ي  قيمدة اإليجدار حتدى ب غدت ردتين دينداًرا بعدد  ن كدان يددف   ،فى رو  العاارين
ونتيجدة لردوء ادحدواا االقتصدادية  ،(7)ف ج يرتا  دف  اإليجار و غ د  الحدانوت  ،رتة دنانير
 ن الحدانوت فكدان جوابد  ى دى هدذا  ،ا إيجدار الحوانيدت  اء : ها يجوز تو يال وه  رت تى  حد

                                                                                                                            

 ،الوددداهرة ،الزهددراء كمبيددوتر ،ج (1465 -1251/ هدد   169 -656فدداس فددى العصددر المرينددى ) 
 . 12ص ،2112

لمزيددد مددن الت اصدديا حددوا ادوقددا  فددى ىهددد بنددى مددرين  ،125ص  ،محمددد المنددونى : ورقددات(  1)
ودورهددا فددى المجتمدد  راجدد  محمددد المنددونى : دور ادوقددا  المغربيددة فددى التكامددا االجتمدداىى فددى 

 . 33 – 27ص  ،231ا  ،1913 ،الرباا ،ة الح ه  ( مج ة دىو 169 -657العصر المرينى ) 
 . 51ص  ،7ج ،المعيار المعرب(  2)
 .  42ص  ،والجزء ،الون ريرى : المصدر الراب (  3)
وانظددر  يًضددا مبخددوت بودوايددة وهواريددة : العلقددات اللوافيددة بددين الدددولتين  145ص  ،المرددند(  4)

 . 11ص  ،2111 ،ادلكترونية مج ة ال رااا ،ه  ( 9 – 7والمرينية خلا الورنين ) 
 . 395ص  ،ابن  بى زرا : ادنيس المارب(  5)
 . 211ص  ،5ج ،المعيار المعرب(  6)
 . 441 – 447ص  ،ابن الزيات : المصدر الراب (  7)
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إال  ن قاضى ادحباس كان ي خذ فدى الحردبان  ،ليس ل  ىلقة بذلك وى ى التاجر دف  اإليجار
 ،حتدى تتحردن  حدوالهج ،ويرمط ل متعررين بت جيا اإليجار ى ى ردبيا الرد   ،هذ  الظرو 

 .( 1)دمواا وكان التاجر م زًما برد هذ  ا
 

  :األسواق األسبوعية -2
رف وردميت بدذلك ح دنهدا توداج فدى يدوج معدين  ،فى المغرب وادنددلسادروا  ادربوىية  تى 

 وكانت تواج خارج  روار المددن  و فدى  رباضدها ،من  ياج ادربوا دون غير  من كا  ربوا
التدى تكدون مدن ضدمنها  ويرج  ذلك إلى  نها تحتاج إلى مراحات كبيرة لعر  البضداة  ،(2)

باإلضددافة إلددى مصددنوىاتهج البرددياة  ،الحيوانددات ] كادبوددار وادغندداج والخيددوا والايددور [
خ دد  الضددغا ى ددى  ددوارا المدينددة فتظددا  قددد وبهددذا يكددون ،كددادوانى ال خاريددة  و الومددا 

 .  (3)نظي ة
 

لهددج فرصددة وهددو مددا يتدديط  ،و صددبحت ادرددوا  ادرددبوىية م توددى لتجددار الحواضددر والباديددة
كاندت داةًمدا فدى مصد حة تجدار ردوا  إال  ن هدذ  اد ،لتن يا حركة التجدارة وتبدادا البضداة 

ويرج  ذلك إلى ت ضيا تجدار الباديدة بيد  بضداةعهج  ،(4)حيث كانت  رباحهج  كلر ،الحواضر
 ،(5)دنهدج كدانوا يجددون  ن ردهج غربداء فدى هدذ  المددن  ،بررىة والعودة ردريًعا إلدى ديدارهج

الددرغج مددن هددذا التواصددا بددين الحواضددر الباديددة فددإن الحميددر  يددر   ن ادرددوا   وى ددى
ومن  هج ادروا  ادربوىية ندذكر فدى ، (6)ادربوىية لج تصا لووة  روا  المدن وازدهارها

وفددى مكندداس كانددت تعوددد رددو  يددوج ادربعدداء و ا وددت ى يهددا    ،(7)فددى فدداس رددو  الخمدديس 
ى مدينددة درىددة رددو  كددا يددوج جمعددة رددو  فددى مدينددة كمددا كانددت تودداج فدد ،(1)رددو  الغبددار   

حيث يبداا فيهدا  ،كما ا تهرت رو  ادحد فى مدينة  غمات وىر  بضخامتها ،(9)العراة  
در  ىدن هدذا الردو   نهدا  كبدر تجمد  لبيد  الما دية ،فيها كا  نواا الر   حيدث يبداا  ،كما ى 

                                                 
 . 211ص  ،1ج ،الون ريرى : المصدرالراب (  1)
ادنددددلس  كمددداا  بدددو مصدددا ى : تددداريخ ،55ص  ،لوتورندددو : فددداس فدددى ىصدددر بندددى مدددرين(  2)

 . 313ص  ،االقتصاد 
 . 171ص  ،ىلمان العكاك : المرج  الراب (  3)
محمددد فتحددة : ملحظددات حددوا ىلقددة المدينددة بالباديددة بددالمغرب خددلا نهايددة العصددر الوردديا (  4)

 26إلدى  24نموذًجا من خلا كتاب المدينة فى تداريخ المغدرب العربدى   دغاا النددوة المنظمدة مدن 
 . 343ص  ،الدار البيضاء ، ورات ك ية ااداب والع وج اإلنرانيةمن ،1911نوفمبر 

 . 55ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  5)
 . 371ص  ،المصدر الراب (  6)
 . 55ص ،لوتورنو : المرج  الراب (  7)
 . 21 – 14ص  ،ابن غاز  : المصدر الراب (  1)
 . 312ص  ،الوزان : المصدر الراب (  9)
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كمدا وجددت  ،(1) خر     فيها ىدد كبير من الما ية دنها موصد لكلير من التجار من مناا 
 . (2)كانت ترتمر لمدة لللة  ياج من ادربوا  ،وجدت فى إق يج جزولة رو   ربوىية

 

 األسواق الموسمية ) المشهودة (  -3
ردواء  كدان  ،ارتبا قياج هذا النوا من ادروا  بموىدد محددد مدن كدا ىداج توداج فيد 

إال  نهدا  ،وج واحدد فودا مدن كدا ىداجف ى دكالة كانت تواج رو  لمدة ي ،مورًما  ج مناربة دينية
وال تددن   إال بح ددوا  ،ودددوكانددت هددذ  الرددو  تع ،مددن كددا مكددانكانددت تتوافددد ى يهددا التجددار 

رو  رنوية ترتمر لمدة خمردة ى در يوًمدا يج دب  (4)ح وىر  فى مدينة هادكيس  (3)المراء 
إلددى باإلضددافة  ،(5) نالموا ددى والرددمن والزيددت الهرجددا يج ددب إليهددا مخت دد  البضدداة  مددن
ومن   هر ادروا   يًضا ردو  مناودة جزولدة التدى  ،(6)المصنوىات الحديدية والمنروجات 

وتتميدز هدذ  الردو   ،تعود كدا ىداج فدى المولدد النبدو  ) ربيد  ادوا ( وتردتمر لمددة  دهرين
باإلضافة إلدى  نهدا  ،وبها دوريات  منية لحماية التجار من ال صوص ،بالنظاج وحرن الترتيب

كمدا ىم دوا ى دى  ،وذلدك مدن خدلا تودديج اداعمدة ل تجدار الغربداء ،احدة التجدارتعما ى دى ر
فى حدين جع دوا تجدار الموا دى خدارج الخيداج حتدى ال  ،توريج الرو  وترتيبها حرب البضاة 

ف دى مديندة  ،كما ارتبات قياج بع   روا  بالمناربات الدينيدة مدن كدا ىداج ،(7)يتضرر  حد 
 فتعوددد فددى رمضددان فددى العا ددر مددن ذ  الحجددة  ،هددذ  المنارددبات صدديل تودداج  رددوا  احت دداالً ب

 . (9)كما تواج فى  الة رو  احت االً بيوج الراب  والع رين من رمضان  ،(1)وىا وراء 
 

                                                 
 ،المركددز اللوددافى العربددى ،ادحددد الرددبتى وح يمددة فرحددات : المدينددة فددى العصددر الورددياىبددد (  1)

 . 111ص  ،1994 ،1ا ،بيروت
 . 69ص  ،كربخاا : المصدر الراب (  2)
 . 74ص  ،ابن الخايب : ن اضة الجراب(  3)
ردبعماةة ردها، ي وادن فيهدا حدوالى ى ى  ،مدينة هادكيس : تو  فى مناوة حاحة من إق يج مراك (  4)

فدى المنداا  المجداورة ح بغدر  التجدارة بهدا  ررة يزاولون التجارة ولديهج خيوا حردان يتجولدون 
 ( .  113ص  ،المصدر الراب  ،)الوزان

وفيهددا نددو  ت ك دد   ،زيددت الهرجددان : يرددتخ ص مددن  ددجرة م ددوكة لهددا لمددار ملددا لمددار ال ددوز(  5)
 ،واعمد  ح دو ملدا زيدت الزيتدون ،الزيدت كان يتج جم  هذة الندو  فيكردر ويعصدر منهدا ،الموا ى

مكتبدة  ،وكان منت دًرا جدًدا فدى مدراك  وتنميدا ) ابدن البيادار : الجدام  لم دردات اددويدة وادغذيدة
 ( . 179ص  ،2ج ،د .ت ،بغداد ،الملنى

 ،وانظدددر  يًضدددا مدددزاحج ال ددداهر  : المرجددد  الرددداب  ،113ص  ،الدددوزان : المصددددر الرددداب (  6)
 .143ص
 .157 - 156ص  ،: ن س المصدرالوزان (  7)
 . 42الحمير  : المصدر الراب ، ص (  1)
 . 122ص  ،ابن الخايب : ن اضة الجراب(  9)
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 األسواق الحربية : -4
وتوداج هدذ  ادردوا  بدالورب  ،هى التى تصاحب الحملت العركرية وتنتوا معها  لناء الحرب

 و تكون مصاحبة لركب الخ ي ة وتندزا بدالورب  ،فر الخدمات ل جي من المعركرات حتى تو
ويتعدر   ، و توداج ىندد المحدلت الداةمدة الموامدة ى دى اريد  الحم دة العردكرية ،من خيمتد 

فودد يوت دون  لنداء انددالا الحدروب  و يتعرضدون ل رديوا  ،كليدرة  هؤالء التجار إلى مخداار 
إلددى ذلددك تودداج هددذ  ادرددوا  بهددد  بيدد  غندداةج  باإلضددافة ،والمجاىددات وادمددرا  وادوبةددة

 . (1)الحروب 
 

ومن  هج هذ  ادروا  ت ك التى صاحبت الحملت العردكرية ل رد اان يعودوب بدن ىبدد الحد  
وغنج من ت ك الحروب غناةج كليدرة حتدى وصدا  ،ج ( 1275ه  /  674لرندلس فى حم ت  ) 

حتدى بيعدت  ،و ىدداد ال تحصدى مدن الغدنجىدد البور فوا إلى ماةة  ل  و رب  وى رين ر ًرا 
 مددا ىددن ىبددور   ،(2)باإلضددافة إلددى ادرددر  الددذين بيعددوا رقيًوددا  ،ال ددا  الواحدددة بدددرهج واحددد

بعد انتصار  ىوددت ردو  كبيدرة وصد ها ابدن  بدى و ج (  1215ه  /  614الراب  لرندلس ) 
 بعد يومين ولللة من كلدرة زرا قاةلً :   إذا غاب ىنك رفيوك  و من تعرف  ال تكاد ت وا  إال

وكدان رخدص ادردعار فدى ت دك  ،وهذا دليا ى دى كلدرة النداس الوافددين إلدى الردو  ،الخ    
هددذا فضددلً ىددن ادرددوا  التددى رافوددت الحمددلت العرددكرية  ،(3)ادرددوا  ىامددا جددذب ل ندداس 

 . (4)ى ى الدولة الح صية فارس ل ر اان  بى ىنان 
 

 أسواق الحج :  -5
كمددا  ،ال ريضددة   وقددد حددرص المغاربددة ى ددى  داء هددذ   ،عاةر اإلرددلجالحددج مددن  دد

ويرجد  ذلدك لمدا ي ودا  الحجداج مدن رواج تجدار   ،اقترن موردج الحدج بن داا حركدة التجدارة
حيث يجدون  فرصة ممتازة لتبادا البضاة  فى ادروا  التى يمر بها ركب الحجديج  ،م حوظ

باإلضافة إلدى  نهدج  ،ز ( ويعود ى يهج ب واةد كليرة لناء رح ت  إلى ادراضى المودرة ) الحجا
بعدد   وردداىد ى ددى تدددىيج ت ددك ادرددوا  ر   ،(5)يددزودون الحجدداج بماددالبهج  لندداء رح ددتهج 

 ن التجدارة هدى  بددىوة ،ال وهاء الذين  جازوا إمكانية مماررة التجارة  لناء  داء فريضة الحج

                                                 
وانظر  يًضا ىب ة محمد ر اان لاي  :  ،31ص  ،  الموحدين ،ابن ىذار  : المصدر الراب (  1)

هد  /  451وحدين ) : الحياة االقتصادية واالجتماىية فى مدن جنوب المغرب ىصر المراباين والم
معهددد البحددوث والدرارددات  ،ررددالة ماجرددتير غيددر من ددورة ،ج ( 1269هدد  /  661ج إلددى  1151
 . 116ص  ،1992 ، جامعة الواهرة ،ادفريوية

ص  ،1ج ،الرددلو  : المصدددر الردداب  ،391 – 391ص  ،13ج ،7مددج ،ابددن خ دددون : العبددر(  2)
391  . 

 . 352ص  ،ادنيس المارب(  3)
 . 257ص  ،ن الحاج النمير  : في  العباباب(  4)
ابددن الواضددى : جددذوة  ،96ص  ،1916 ،بيددروت ،دار صددادر ،ابددن جبيددر : رح ددة ابددن جبيددر(  5)

 . 121ص  ،وانظر  يًضا إبراهيج حركات : الن اا االقتصاد  ،443ص  ،2  ،االقتباس
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مدان  مدن ارتبداا فدل  ،واجبدات ريضدة مدنواالما لج يخا الحاج بما توضدي  ال  ،ا ب ل  ضا
 .   (2)الحجاز ادروا   لناء رح ت  إلى  و ىاانا العبدر  وصً ا لت ك ،(1)الوصدين مًعا 

 
 ثالًثا : القيساريا  

الويرارية غالًبا ما تتكون من  دبكة مدن الادر  الضديوة المردووفة  و ممدرات تددور 
نردبة إلمبراادور  ،  بردو  اإلمبراادوروكاندت تعدر ،حوا بهو فريط تت تط ى دى الحوانيدت

وانت رت فى  روا  المدن اإلرلمية حتى  صبحت  ،(3)و قيمت بهد  من  الررقات  ،قيصر
ف ى مدينة فاس وجد بها قيرداريتان : إحدداهما فدى ىددوة الودرويين  ،رمة تميزت بها ادروا 

ديندة صدغيرة محاادة ب نها م ،الوزان قيرارية فاس وص و ،(4)و خر  فى ىدوة ادندلريين 
يعتر  مدخا كا باب ر رد ة تمند  دخدوا  ،بالجدران تحتو  ى ى النى ى ر بابا تن تط فيها

 . (5)وكانت مورمة إلى خمس ى رة روًقا  ،و ا   ى يها رو  التجار ،الخيا وراةر الدواب
. 

 
فى حدين وصد   بدو الواردج الزيدانى قيردارية فداس ب نهدا موردمة إلدى لمدانى  ردوا  

و التدالى   ردو  الم د  وحدد  وردو  الخيدااين الم د  وحدد  وردو  الكتدان الخداج ى دى النحد
وحد  ورو  لياب الحرير المنروجة وحد  ورو  المخيا بالبالى وحدد  وردو  الحريدر غيدر 

فدى حدين ات د   ،(6)المنروج وحد  ورو  الم صا الجديد وحد  وردو  مدن يضد ر الحريدر   
وتميدزت قيردارية فداس بتعددد  ،(7)روًقا بالويرارية كربخاا م  الوزان ى ى  نهاخمس ى رة 

ملدا الومدا   ،وال تباا فيها رو  البضاة  الغالية اللمن مدن جميد  ادصدنا  ،االختصاصات

                                                 
 1321 ،الوداهرة ،ادةمابعدة الردع ،الحااب : مواهب الج يا ل رح مختصدر  بدى الضدياء خ يدا(  1)
النبدراو  : ادبعداد الرياردية والحضدارية  وانظر  يًضدا : نجدلء ردامى محمدد  ،531ص  ،2ج ،ه 

ل ريضتى الحج والجهاد بالمغرب وادندلس منذ بداية ىصر المراباين حتى ردووا مم كدة غرناادة 
جامعدة  ،ب قنداك يدة اادا ،ج ( ررالة دكتدورا  غيدر من دورة 1492 – 1141ه  /  191 – 441) 

 .  161ص  ،ج 2112 ،جنوب الواد 
جامعدة محمدد  ،ال دةون اللوافيدة ،تحويد  محمدد ال اردى ،رح ة العبدر  المرماة الرح دة المغربيدة(  2)

 . 233 – 115 – 163 – 159 – 155ص  ،1961 ،الرباا ،الخامس
راريات اإلرلمية فى  حمد الاوخى : الوي ح وانظر  يًضا : 246ص  ،الوزان : المصدر الراب (  3)

 . 69 – 61 ،1911 ،21ا  ،ركندريةاإل   ،مج ة ك ية ااداب ،مصر والمغرب وادندلس
 . 44ص  ،الجزناةى : المصدر الراب (  4)
 . 245ص  ،المصدر الراب (  5)
 ،ومددن المجمددوا بالخزنددة العامددة قرددج المخاواددات ،ذكددر قصددة المهدداجرين المعددروفين بالب دددين(  6)

 ،نوددلً ىددن محمددد مددزين : فدداس وباديتهددا مردداهمة فددى تدداريخ المغددرب الرددعد  ،271تحددت رقددج 
 . 293ص  ،1916 ،الرباا ،1ا ،اإلنرانية  من ورات ك ية ااداب والع وج

 . 141ص  ،2ج ،المصدر الراب (  7)
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ح لدذلك وصد ها ابدن الواضدى ب نهدا    (1)وادحذيدة رات الصوفى وادقم ة الحريرية والمجوه
  . (2)قيرارية ىظيمة   

مددددن حيددددث ال ددددكا  ،اكن تحمددددا خصدددداةص الويرددددارياتوفددددى مدينددددة رددددبتة كددددان بهددددا  مدددد
وتود  فدى الدركن ال دمالى الغربدى  ،وكانت قيرارية مراك  ىظيمدة البنيدات ،(3)والخصاةص
و يًضا فى مدينة رل وجدت قيرارية وص ها ابن الخايب ب نهدا   الحويدرة    ،(4)من الوصبة 

ويبدددو  ن  ،(5)ال منرددوبة ة والح ددى غيددر معروفددة وك دن الليدداب التددى تبدداا فيهددا خ يعدد  وذلدد
فود وص ها الوزان بعد ذلك قاةلً :   بيوتها م ديدة حردب الاريودة  ، يد  االهتماج قد تناولتها
وجوامعهددا جمي ددة  ،وهددى مزينددة كليددًرا بال ري ردداء وب ىمدددة الرخدداج ،التددى يتبعهددا الودددامى

ل  صدا بددين  وتظهدر قنادرة مبنيدة ح ،وينابد  هدذا الوصد  ن رد  ى ددى الددكاكين ،ومزخرفدة
موارنددة بوصدد  ابددن  ،وهددذا دليددا واضددط ى ددى رقددة المكددان ،(6) ربدداب مهنددة وادخددر    

 الخايب . 

 
 رابًعا : الةنادق 

 ،(7)ال ند  ) الخان ( يعد من  هج ادبنية االقتصادية داخا منظومة الن داا التجدار  
ًحا ى ى اترداا حجدج وذلك دن  ك ما زادت  ىداد ال ناد  داخا الدولة كان ذلك دليلً واض ،(7)

لرىاياها فناد  خاصة بهج فدى المددن  حيث كانت الدوا ادجنبية تتخذ ،حجج ن ااها التجار 
فكا جنرية لهدا  ،ويرج  ذلك إلى  ن التجار ادجانب كانوا يصن ون حرب جنريتهج ،التجارية

نس ملدا تدو ،وخاصدة الرداح ية ،وانت ر هذا النظاج فدى المددن اإلردلمية ،(1)فند  خاص بها 
وملي تهدا  ،تدونسناوة بين البحيرة وميناء مديندة التى  قيمت  بها ال ناد  ل تجار ادجانب فى م

                                                 
 . 161ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  1)
 . 51ص  ،1  ،جذوة االقتباس(  2)
 ردبتة اإلردلمية،وانظر  يضا محمدد ال دري  :  ،39ص  ،الربتى : المصدر الراب ادنصار  (  3)

 . 59ص 
وانظدر  يًضدا مجدد  ياردين ىبدد الردلج : مدراك  مندذ  ،541ص  ،الحمير  : المصدر الراب (  4)

 ،ج( 1464 – 1171ه  /  169 – 462ت ريرها فى ىصر المراباين إلى نهاية دولة بنى مرين ) 
 . 111ص  ،ج 2111 ،جامعة اإلركندرية ،ك ية ااداب ،غير من ورة ررالة ماجرتير

 ،تحويد   حمدد مختدار العبداد  ،م اهدات لران الددين ابدن الخايدب فدى بدلد المغدرب وادنددلس(  5)
 . 62ص  ،ج 1913 ،اإلركندرية ،مؤررة  باب الجامعة

 . 213ص  ،المصدر الراب (  6)
دار الع ددج  ،تحويدد  إبددراهيج اإلبيددار  وآخددرون ،المغددرب ابددن دحيددة : الماددرب مددن   ددعار  هددا(  7)

 ،وانظدددر  يًضدددا إبدددراهيج حركدددات : الن ددداا االقتصددداد  ،124ص  ،1955 ،بيدددروت ،ل مجتمددد 
 .166ص

(8)
Dufourq (C.F) : L ' Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XI ve 

siecles , Paris , 1966 , p. 70 .                                  



  التجارة الداخلية األول:الفصل 

~ 30 ~ 
 

وهنداك مددن  ،(1)ن رها  افية والتجاريةفى ذلك مدينة ربتة التى  اركتها فى الخصاةص الجغر
ملددا  ،يرجدد  ذلددك إلددى موقعهددا الجغرافددى ،داخ يدة صددحراوية تعددد مددن  هددج المراكددز التجاريدة

لدذلك ىمدا الردلاين  ،ان التى جع هدا موقعهدا تدرتبا بالمددن ىدن اريد  الادر  البريدةت مر
 .  (2)ف ن  وا بها فناد  ل تجار ادجانب  ،المرينيون ى ى تدىميها بص تها مركًزا تجارًيا

 
فبعضدها  ،ل غايدة  يدان نو ىاانا الوزان وصً ا ل  ناد  فى فاس قاا في  :   فخمدة الب

ويحدو   ،وتت ل  ك ها من لللة اواب  ،ملا التى تو  بجوار الجام  الكبير ،يكون فريًحا جًدا
 ،وتتجهدز ك هدا ببدرك مداء وبمدراحي  ،والبع   كلر من ذلك ،بعضها ماةة وى رين غرفة

دنهدا تخ دو مدن  ،فهدى ت دكا مردكًنا مويًتدا ،ولكن ى ى الرغج من بهاء هدذ  ال نداد  واترداىها
وإذا  راد هدذا  ،يودج ل نزيدا ردو  الغاداء وحصديرا ل ندوجفصاحب ال ند  ال  ،الررر وال ر 

وكددان ل  نددد   مددين ي ددر  ى يدد   ،(3)فع يدد   ن ي ددتر   غذيتدد  ويودددمها ل اددبخ    ، ن ي كددا
وا دترا ابدن  ،(4)الردن    وغالًبا ما يكون متودًما فى  ،ويعما ى ى مراقبة نوا بضاة  التجار

حتددى ال يا عددوا ى دديهن  و  ،مامددات النردداءىبدددون فددى بندداء ال ندداد   ن تكددون بعيدددة ىددن ح
 .  (5)وهذا دليا ى ى  ن بناء ال ناد  ل  قواىد متبعة  ،يزىجوهن
 

وب ددغ ىدددد ال ندداد  فددى فدداس  ربعماةددة ورددبعة ورددتين فندددًقا وترددعة ى ددر  لدد  وواحددد        
إال  ن  ،وذلددك فددى ىهددد الدولددة الموحديددة ، ىدددت ل تجددار والمرددافرين (6)و ربعددين مصددرية 

وهذا دليا ى ى تو ص التجدارة فدى  ،(7)الوزان ذكر  ن  لج يتب  من هذ  ال ناد  إال ماةتا فند  
اترددمت بال خامددة  ، مددا ىددن رددبتة فوددد ب ددغ ىدددد ال ندداد  بهددا لللماةددة فنددد  ،فددى ت ددك  ال تددرة

وتميدز ب خامدة  ،ومن   هر ال ناد  بها ال ند  الكبيدر الدذ  بندا   بدو الواردج العزفدى ،واالتراا

                                                 
وانظر  يًضا روبار برن  يك : تاريخ إفريويا فى  ،41ص  ،ادنصار  الربتى : المصدر الراب (  1)

دار الغدرب  ،ترجمة حماد  الرداح ى ،ج 15ج إلى نهاية الورن اا  13العهد الح صى من الورن اا 
 : وكذلك 371ص   ،1ج ،1911 ،1ا ،بيروت ،اإلرلمى

De Mchele Amari : I Diplomi Arabic  del real archivio floretino , testo 

originale in firenze dalla tipografia di felice monnier mdeal xIII, 1863 , pp. 

88 – 101                                                                      
 . 391ص  ،الوزان : المصدر الراب (  2)
 . 237ص  ،ن ر المصدر (  3)
مج دة المعهدد  ،تعريب ى يدة إبدراهيج العندانى ،ليوبولد تورس بالباس : ادبنية ادربانية اإلرلمية(  4)

إبددراهيج الردديد الناقددة :  ،119 – 111ص  ،1953 ،1ا ،مدريددد ،المصددر  ل درارددات اإلرددلمية
ادندددلس فددى ىصددر ادرددوا  التجاريددة والصددناىية فددى  –درارددات فددى تدداريخ ادندددلس االقتصدداد  

 . 311ص  ،ج 2111 ،اإلركندرية ،مؤررة  باب الجامعة ،الخلفة ادموية والخلفة الموحدية
 . 49ص  ،المصدر الراب (  5)
ونربت إلى مصرح دنهدا  ،: بيوت صغيرة تبنى فو  الحوانيت ومداخا البيوت الكبيرة المغرية(  6)

(  41ص  ،ابن  بى الزرا : ادنيس المادرب فهى ى ى ال كا ن ر  فى البناء ) ،دنها م خوذة منها
. 
 . 236ص  ،الوزان : المصدر الراب (  7)
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كمددا وجددد فنددد  غددانج الددذ  يتكددون مددن لللددة اوابدد  ولمددانين بيًتددا وتردد   ،اةدد  وىظمتدد بن
 . (1)وي تى بعد ذلك فند  الوهر الذ  يعد تح ة معمارية  ،مصريات
 

بدا كدان   دب   ،ولج يكن ال ند  مكاًنا إلقامة التجار ادجاندب  و لتخدزين البضداة  فحردب     
التجار ادجانب ترجا البضداة  فدى الددفاتر ح لتوددير ف ور وصوا  ،بالرو  يباا في  وي تر 

الدذين  المندادونوكدذلك  ،ىددوا ح لتحريدر العودود كما وجد ب   دهود ،التى ى يهج (2)المكوس 
 ،كما وجد  مدين لتردعير البضداة  والت كدد مدن ردلمتها ،ينادون ى ى البضاة  فى وقت المزاد

وحرًصا ى دى تدوفير  ،ة والتواصا بين التجارباإلضافة إلى المترجج الذ  يووج بعم ية الترجم
رددبا الراحددة ل تجددار وجددد داخددا ال نددد  البرادىددى إلصددلح  دوات الدددواب وبياددار لعددلج 

 ،(3)متكام ددة  ذلك يكددون ال نددد  منظومددة اقتصدداديةوبدد ،الدددواب ومرددتودا ل عربددات والدددواب
حتى حم ت ت دك  ،ة معينةبان راد كا فند  لتخزين ر ع ،وتج ت دقة التنظيج فى هذ  المنظومة

كمدا وجدد فدى فداس  ،(4)ملدا فندد  الزيدت فدى ردل  ،ال ناد   رماء البضاة  التدى تخدزن فيهدا
وفنددد  الرددكر  ،(5)فنددد  يحمددا االرددج ن ردد  ) فنددد  الزيددت ( ويودد  داخددا رددو  ال ددماىين 

 (7)ملا فند  ابدن فدزة ب داس  ،كما حم ت بع  ال ناد   رماء لر خاص (6)ركر[ ال]لتخزين 
وهو فى الجهدة ال درقية مدن جدام  الودرويين  ،وفند  ابن حيون ،(1)وفند  موبا بمراك   (7)
 .  (11)وفند   حمد بن إبراهيج الزيات بربتة  ،(9)

 

                                                 
 . 42 – 41ص  ،ادنصار  الربتى : المصدر الراب (  1)
وترمى  يًضا بالماا الهللى دنهدا تجبدى مد  هدلا كدا  ،: من الضراةب غير ال رىية الماو (  2)

ولج ت إليها الدولة ح بربب ق ة موارد بيت  ،رنة بعكس الماا الخراجى الذ  يجبى كا ، هر ىربى
فكان البد مدن إيجداد مدوارد جديددة لردداد هدذا العجدز ح  ،وازدادت الن وات وارت عت المرتبات ،الماا

و دم ت  غ دب البضداة  التدى تبداا وت دتر  فدى ادردوا  )  حمدد مختدار  ،واترمت بالكلرة والتنوا
 . ( 313ص  ،العباد  : الحياة االقتصادية

 . 65 – 64ص  ،ىلمان الكعاك : المرج  الراب (  3)
ح وانظر  يًضا : حمد  ىبد المدنعج : المرجد  الرداب ،  455ص  ،ابن الزيات : المصدر الراب (  4)

 .  71ص 
  79ص  ،الجزناةى : المصدر الراب (  5)

BeL . Alfred : Inscriptions Arabes de Fes , journal , Asiatique , tome 10 , 

Paris , 1917 , p. 198                                                             
إبددراهيج الوددادر  بوت ددي  : إضدداءات حددوا التددراث الغربددى اإلرددلمى وتاريخدد  االقتصدداد  (  6)

مجدد  ياردين ىبدد الردلج : المرجد   ،111ص  ،2113 ،1ا ،بيدروت ،دار الا يعدة ،واالجتماىى
 . 191 ص ،الراب 

 . 1ص  ،1972 ،الرباا ،دار المنصور ل اباىة والن ر ،ابن ادحمر : بيوتات فاس الكبر (  7)
 . 455ص  ،ابن الزيات : المصدر الراب (  1)
 . 71ص   ،1  جذوة االقتباس،ابن الواضى :  ،71ص  ،ب االجزناةى : المصدر الر(  9)
دار  ،تحوي  محمد بدن  دري ة ،نوازا ادحكاجالواضى ىيا  وولد  محمد : مذاهب الحكاج فى (  11)

 . 194ص  ،1991 ،1ا ،بيروت ،الغرب اإلرلمى
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 خامًسا : أهم البضائع باألسواق 
فمنهددا المددواد الغذاةيددة و خددر  صددناىية وكددذلك  ،تعددددت البضدداة  داخددا ادرددوا 

 التجارية . 
 

 الخبا : -1
تودوج ى دى تدوافر اإلنتداج و ،الخبز من البضاة  الغذاةية االرتهلكية فى المجتم  يعد

 (1)فى جميد  مددن المغدرب ان انت رت زاىتهما فى الومط وال عير الذ ،الزراىى من الحبوب
ح للردت ادة  (2)ح لوفرة الموارد الماةية التى ارتغ ت  يًضا و قيمت بالورب منهدا الادواحين  (1)

 .  (3)لموجودة ىند ادنهار للرت ادة من االنحدارات ا
 

فب دغ ىددد الادواحين  ،وب غت هذ  التجارة ذروتها فى ىهد الموحدين ح للهتمداج بهدا
ى ى حين وص ت  ىدادها فى ىهد المدرينيين  ،(4)فى فاس  ربعماةة والنتين وربعين ااحونة 

ك وهذا دليا ى ى تراجد  نردبى لهدذ  التجدارة فدى ت د ،(5)المرينيين إلى  ربعماةة ااحونة فوا 
وذلددك موابددا  جددر ي خددذ   ،وتعمددا الاددواحين ى ددى تخ يدد  ىددبء الاحددن ىددن الندداس، ال تددر

مودددار ويخت دد  حرددب  ،وغالًبددا يكددون ادجددر ىيًنددا ،صدداحب الااحونددة لاحددن  كيدداس الدددقي 
و لزج ال وهداء  صدحاب الادواحين باتبداا الصدد  ، (6)  المكس   ويرمى هذا ادجر ،ادكياس

فع يد   ،فإذا وزن  حدهج احيًنا دحد الزباةن ونوص من   ا ،لزباةنوادمانة فى التعاما م  ا
و يًضدا فيجدب ى دى  ،فإن لج ي عا ىدد ذلدك غً دا ،كما  ن  م زج بارتكماا وزن الدقي  ،إخبار 

وإال  ،وَمدنم فعدا ذلدك فع يد  إخبدار الم دتر  بد  ،باةعى الدقي  ىدج خ ا الدقي  الوديج بالجديدد
ة إلى  ن  ى ي  ىدج المزايدة فى ادرعار وغرب ة الومط من ادحجدار باإلضاف ،(7)ىد هذا غً ا 

                                                 
 .  71ص  ،1  جذوة االقتباس،ابن الواضى :  ،71ص  ،الجزناةى : المصدر الراب (  1)
وفدى بعد  الادواحين تب دغ  ،الاواحين : تتكون من قاىدة كبيرة بها  ىداد من ادحجار الااحنة(  2)

ربعة  و خمرة  و حتى رتة من حجر ) الرحيات ( فى الااحونة الواحدة . ) ابن الخايب:  ىدادها  
 .(  11ص  ،م اهدات

وانظددر  يًضددا لوتورنددو : فدداس فددى ىصددر بنددى  ،444ص  ،الواحددد المراك ددى : المعجددب ىبددد(  3)
س ابتكدر  هدا ادنددل ،والنت ار زراىة الحبوب والاواحين فى المغدرب وادنددلس 127ص  ،مرين

وذلدك بتج ديس ادرحداء ى دى المراكدب ح للنتوداا بهدا مدن مكدان إلدى آخدر ) ىدز  ،ادرحاء المخت  ة
جهاد غالب مصا ى زغ دوا : الحدر  والصدناىات  ،237ص  ،الدين مورى : الن اا ادقتصاد 

( مركدز ج  1492 -711هد  /  197 -92 فى ادندلس مندذ ال دتط اإلردلمى حتدى ردووا غرناادة )
 . 171ص  ،2111 ،1ا ،ردناد ،اافا 

بينمددا يددر  ىبدالواحددد المراك ددى  نهددج لللماةددة  ،41ص  ابددن  بددى زرا : ادندديس الماددرب،(  4)
 . 444ص  ،المصدر الراب  ،ااحونة

 . 231ص  ،الوزان : المصدر الراب (  5)
وانظدر  يًضدا لوتورندو : فداس فدى ىصدر بندى  ،211ص  ،6ج ،الون ريرى : المعيدار المعدرب(  6)

 . 121ص  ،مرين
 . 164 – 162ص  ،4ج ،ابن الحاج ال ارى : المدخا(  7)
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لهدد  منهدا حمايدة الزبداةن مدن ت كدان اوكا هذ  اإلجراءا ،(1)ادحجار والع ب قبا الاحن 
وظهدرت فةدة  خدر  بجاندب  صدحاب الادواحين وهدى    ،الذ  يمكدن  ن يتعرضدوا لد الغ  

لدج يبيعدون الددقي  ماحوًندا فدى  ،الاحانة   وكدانوا يردت جرون الادواحين وياحندون الحبدوب
 ما ىدن ادفدران  ،(2)في تريها الناس حينما ين د مخزونهج من الحبوب  ،الحوانيت الخاصة بهج

وذلدك بعدد  ،المدينة ح لتروية الخبز والح ويات  )الكو ة( : فود وجدت فى كا حى من  حياء 
وبدذلك يمند  اختلاد   ،لتميدز  ىدن غيدر  ، ن تض  كا  ررة ىلمة خاصة بها ى دى العجدين

وب دغ  ،(4)كما كان ى ى صاحب ال رن الحرص ى ى الخبز مدن الضدياا  و الحدر   ،(3)بغير  
فدى  ،(5)إال  ن هدذا رقدج يبددو مبالًغدا فيد   ،وب غ ىدد ادفران فى فاس  لً ا وماةة وردبعين فرًندا
 .  (6)حين ب غ ىددها فى ربتة لللماةة ورتين فرًنا 

 
 ،(7)ا  حوانيت الخبازين : ت ك التى تبي  الخبز  بالوزن وانت رت  يًضا فى ادرو

ملا  ،فإذا وجد ىيوًبا فى الخبز ،وي ر  المحترب ى ى ذلك ،فكان لرب  الدرهج رغي 
 .   (1) فيعاقب صاحب ال رن  و صاحب حانوت الخبز ،الحر   و نوصان الوزن

 
 الاي  :  -2

( )الهرجان ادرجان  و ملا زيت ،انت ر العديد من  نواا الزيوت فى ادروا 
المرتخ ص من حبة وي تى ى ى ر رها زيت الزيتون  ،(9)وزيت الرمرج والكتان وغيرها 

وا تهرت  ،(11)الزيتون التى انت رت زراىت  فى جمي  مدن المغرب منذ ىهد الموحدين 
 حتى وص ها ابن الخايب ب نها كليرة  الزياتين ،مدينة مكنارة بزراىت  وصناىت 

من  وقد بي  الحما  ،كناية ىن كلرة زراىة الزيتون وانت ار حوانيت الزياتين (11)اد جار 
وتزايد إنتاج الزيتون فى ىهد  ،(12) الزيتون فى ىهد الموحدين بخمرة ولللين  ل  دينار

                                                 
 . 411 – 411ص  ،6ج المعيار المعرب،الون ريرى : (  1)
 . 231ص  ،الوزان : المصدر الراب (  2)
 . 121ص  فاس فى ىصر بنى مرين، لوتورنو :  ،65ص  ،ىلمان الكعاك : المرج  الراب (  3)
 . 169 – 161 ، ص4ج المدخا، :ال ارى  ابن الحاج(  4)
 . 41ص   ،ابن  بى زرا : ادنيس المارب(  5)
 . 42ص  ،ادنصار  الربتى : المصدر الراب (  6)
 . 312ص  ،ابن الزيات : المصدر الراب (  7)
مج دددة المعهدددد المصدددر  ل دراردددات  ،تحويددد  محمدددود ى دددى مكدددى ،ابدددن ىمدددر :  حكددداج الردددو (  1)

 . 411ص   ،6ج ،الون ريرى : المعيار المعرب ،119ص  ،1956 ،مدريد ،4مج ،اإلرلمية
 .116ص  ،وانظر  يًضا : مزاحج ال اهر  : المرج  الراب  ،211ص  ،مجهوا : االرتبصار(  9)

116. 
 .111ص  ،ن س المصدرمجهوا : (  11)
 .  273ص  ،ن اضة الجراب(  11)
 .7ص  ،ابن غاز  : المصدر الراب (  12)
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فى حين ت وقت مراك   ،(2) فى مدينة مكنارة بدينار ونص  (1)حتى بي  الوناار  ،المرينيين
ونتيجة لوفرة  (3)با كان زيتها  جود و ايب منها  ،ج الزيتونمراك  ى ى مكنارة فى إنتا

كما  ن  ارتخدج  ،(4)المراجد  و يوزا ى ى ال وراء  لصالطزيت الزيتون وجودت  كان يوق  
بهج فهناك مجموىة من  صحاب الحر  كانوا يتواضون جزًءا من روات ،ارتخدج بديلً ل عم ة

كانت ت خذ نظير خدمتها كا  هر ى ى دقي   وكان لمرضعة  نها فيذكر فى  حد العوود ،زيًتا
 .   (5)الزيت  ورب  الرب  من

 
حلدذلك انت درت حوانيدت  (6)و اا ىند المغاربة ارتخداج زيت الزيتدون فدى جميد  مد كوالتهج 

 ،(7)الزيدداتين دينددة رددبتة رددو  الزيدداتين وااحونددة حتددى وجددد فددى م ،الزيدداتين فددى ادرددوا 
وىيددة مصددنوىة مددن الخددز  يكددون لهددا غادداء محكددج لمندد  فتميددزت حددوانيتهج ب نهددا م يةددة ب 
وي دزج  صدحابها  ،وكان المحتردب يراقدب هدذ  الحوانيدت ،(1)وصوا الح رات وال ةران إلي  

 ،(11) و خ اد  بالردمن  (9)بعدج خ ا زيت الزيتدون بد   زيدت آخدر ح ل محافظدة ى دى جودتد  
وي تدزج الخزافدون  ،رادلً    جدرارة   وكاندت تدزن ماةدة وخمردين ويبداا الزيدت بالجم دة فدى

ردعار فدى الحوانيدت كدى يردتاي  قواةج باد كما  لزمهج بوض  ،(11) المودار بصنعها وف  هذا
 ،وقد ارتخدج الزيت  يًضا لدضداءة ،(33)   فرد معرفة ادرعار دون  ن يو  فى ج   التجار

كددان جددام  ف ،(13)وذلددك مددن خددلا ارددتعمال  وقددوًدا لوناديددا ال ددوارا والمنددازا والمردداجد 
 .الورويين يوقد ب  كا لي ة رتماةة رراج

                                                 
 .(  44ص  ،) هنتس : المرج  الراب  كجج 67.11=  القنطار(  1)
 . 221ص  ،الوزان : المصدر الراب (  2)
 . 541ص  ،الحمير  : المصدر الراب  ،211ص  ،مجهوا : المصدر الراب (  3)
 . 396ص  ،1ج المعيار المعرب،الون ريرى : (  4)
 – 34ص  ،1994 ،بيدروت ،دار الا يعدة ،إبراهيج الوادر  بوت ي  : تاريخ الغرب اإلردلمى(  5)

رانيا ىبد الحكيج الحجر  : الزيتونة غ ة نودية فدى الغدرب اإلردلمى ) فيمدا بدين الودرن ادوا  ،35
 ،رردالة ماجردتير غيدر من دورة ،الراب  إلى الخامس ى ر الميلد  ( –إلى الورن التار  الهجر  

 . 94ص   ،ج 2114 ،جامعة اإلركندرية ،ك ية ااداب
(3)

 ،الطعدد ا المر ة ددم المةددى ام  دده الزيددج ) ةا ددا  الدد خ     دد   الط دد  لمزيددم  دده ت دد      
 – 3333 ،33 – 3ع  ، مةيددم ، الددم  علددم المةاادد   ا ادد   م ،تحق ددأ ب  يويدد  بتييددد   يوددما

تحق دأ  ،ا ه ةويه ال ا  د    فض لم الخ ان فد ط     الطع ا تاألل ان ،  اضا  خ ل م ،ا 3333
 ،3333 ،  دديت  ، اة الرددي  ا ادد  د ،اددما ي  اندد ن ا دد  بندديع الددد   ، حمددم  دده نددقيتن
   اضا  خ ل م . 

وانظر  يًضا : محمد ال دري  : ردبتة  ،215ص  ،الواضى ىيا  وولد  محمد : مذاهب الحكاج(  7)
 . 51ص  ،اإلرلمية

 .242ص  ،الوزان : المصدر الراب  ،52ص  ،ابن ىبدون : المصدر الراب (  1)
  . 93ص  ،4ج ،ارى : المدخاابن الحاج ال (  9)
 . 115 – 114ص  ،ابن ىمر : المصدر الراب (  11)
 . 242ص  ،الوزان : المصدر الراب (  11)
 . 117ص ،رانيا ىبدالحكيج الحجر  : المرج  الراب (  12)
وانظدددر  يًضدددا : ريكددداردو كوردوبدددا الال  :  ،231ص  ،1ج ،اإلدريردددى : المصددددر الرددداب (  13)

ترجمدة إردحا  ىبيدد مدن خدلا كتداب ابدن خ ددون  ،  ى دربداة فدى الودرن الرالصناىات المتورداي
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و قيمدت العديدد مدن الصدناىات ى دى زيدت ، (2)مدن الزيدت  (1)فيحتاج كا يوج إلى خمس ق ا 
وهددى مددن الصددناىات الحضددارية التددى كانددت منت ددرة فددى  ،ملددا صددناىة الصددابون ،الزيتددون

رفددت بارددج   المونددة   وازدهددرت هددذ  الصددناى ،المغددرب وادندددلس فب ددغ ىدددد دور  ،ةوى 
واتخددذ الصددابون ال ددون ادرددود  ،(3)فدداس   صددناىة الصددابون رددبًعا و ربعددين داًرا فددى مدينددة 

ووجدددت العديددد مددن  ،ف ددج يعددر  المغاربددة الصددابون الصدد ب ،فضددلً ىددن  ندد  كددان ردداةلً 
كمدا اتخذتد  بعد  المنداا  الصدناىة ادولدى  ،(4)الحوانيت لبي  الصابون فى جميد  ادحيداء 

حتى ب غ ىاةد هدذ  الصدناىة فدى ت دك المنداا   ،(5) كجبا بنى مرتو دة وجبا بنى وامور ،لها
(6)دينار رتة آال  

 
 .(7)كما ىرفت فى مراك  رو  خاصة لبي  الصابون  رو  صابون  ،

 
لما ل  من تدىيج فى كتاب   ىز وجدا  ،كما دخا زيت الزيتون فى الوص ات الابية

فاردتخدمت  ،(1)وهذا مدا  كدتد  تجدارب ادابداء فيمدا بعدد  ،ور جورنة ررول  ص ى   ى ي  
وكددان  ،(9)كمددا ارددتخدج دهاًنددا ل ددر س لعددلج الصددداا  ، ورا  الزيتددون ىلًجددا دلددج ادرددنان

اداباء يصنعون اددوية ب ن رهج ح لذا كانت لهدج حوانيدت خاصدة بهدج فدى ادردوا  يوصددها 
وب دغ ىدددها ماةدة  ،وانيتهج فى رو  العاارينف ى مدينة فاس وجدت ح ،الناس ىند مرضهج
وكاندت  بوابهدا  ،وتميدزت ردو  العادارين ب نهدا غايدة فدى الجمداا والزيندة ،وخمرين حانوًتا
 وت الابيددب محمدددفعددر  حددان ،وفددى رددبتة انت ددرت حوانيددت ادابدداء ، (11)تغ دد  فددى ال يددا 

الكبيدرة  فدى الردو  الابيب محمد الجيدانى كما ىر  حانوت ،(11)فى رحبة الوزان  ال ري 

                                                                                                                            
 ،البحر المتورا فى الورن الراب  ى ر قيداج وردووا إمبرااوريدات نددوة ىوددتها مكتبدة اإلردكندرية

 . 251ص  ،ج 2117
 .(  63ص  ،رالً ) هنتس : المرج  الراب  11ق ة : تودر (  1)
 . 231ص  ،الوزان : المصدر الراب  ،69 ص ،الجزناةى : المصدر الراب (  2)
 .41ص  ،ابن  بى زرا : ادنيس المارب(  3)
 .242ص  ،الوزان : المصدر الراب (  4)
الددوزان :  ،: فددى كددورة فدداس ي صددا بينهمددا نهددر الورغددةجبددا بنددى مرددتغ ذة وجبددا بنددى وامددور (  5)

 . 342ص  ،المصدر الراب 
 . الوزان : ن س المصدر والص حة(  6)
 . 235ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  7)
 ،دار مكتبددة الحيدداة ،تحويدد  نددزار رضددا ،ابددن  بددى  صدديبعة : ىيددون ادنبدداء فددى ابوددات ادابدداء(  1)

 . 21ص  ،1965 ،بيروت
 .179 – 157ص  ،2ج ،ابن البياار : المصدر الراب (  9)
 .247ص  ،الوزان : المصدر الراب (  11)
وذاا صيت  حتى ارتدىا  الر اان  بو ىنان  ،ن من   هر  اباء مدينة ربتةمحمد ال ري  : كا(  11)

ج ( مجهددوا : ب غددة  1369 -771تددوفى ىدداج )  ،المرينددى ح ل حصدد  فارتحرددن  و جددزا لدد  العادداء
تحويد  ىبدد  ،ادمينة وموصد ال بيب فمن كان بربتة فدى الدولدة المرينيدة مدن مددرس و ردتاذ وابيدب

 .(  52 – 51ص  ،1914 ،الرباا ،الم كية ة المابع ،الوهاب بن منصور
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بعكس مدينة  ،ونرتدا من ذلك  ن حوانيت اداباء فى ربتة كانت مت رقة و ماكن متعددة ،(1)
 مدينة فاس . 
 

 اللحوم :-3
ف ددى مددراك  وجددد حددى  ،انت ددرت حوانيددت الوصددارة ) الجددزارة ( فددى  حيدداء المدددن

ت فددى حددين تمركددز ،(2)كمددا وجددد مرددجد دصددحاب هددذ  المهنددة فددى ذلددك الحددى  ،خدداص بهددا
مدينة فاس فى ىدوة الورويين م  وجود ىددد مدن الحوانيدت فدى بداقى  فى حوانيت الوصارين

ولج تخت   حوانيدت  ،وب غ ىدد هذ  الحوانيت  ربعين حانوًتا ،(3)ادحياء فى ىدوة ادندلريين 
وكانت تدذبط الحيواندات  ،حوانيت الوصارين فى ال كا ىن  كا الحانوت الذ  وص  رابًوا

بواردداة ى مدداء الدددين ح وذلددك دندد  لددج يكددن مرددموًحا   (4)ب مددن النهددرفددى المردد خ الددذ  يوددر
مددن خددلا  خددذ  ،وبعددد الددذبط ي حددص المحترددب الذبيحددة ويحدددد وزنهددا ،(5)ل وصددارين بالددذبط 

لدج  ،(6)فيزيد وزن البودرة  ربعدين مدرة ى دى وزن هدذ  ال دوزة  ،ال وزة الداخ ية من فخذ البورة
وى ى الوصداب االلتدزاج بتدرك هدذ  الورقدة ى دى  ،ى يها يرعر ال حج ويض  ورقة بهذا الرعر

كما من  المحتردب خ دا لحدج الضد ن ب حدج المداىز وبيعهمدا ى دى  ،(7)ال حج حتى يراها الناس 
ومدن آداب  ،(1)فلبد من فصدا كدا ندوا ىدن ااخدر وبيعد  بردعر محددد لد   ، نهما  ا واحد

خ بية التدى يعدر  ى يهدا ال حدج   مداج الرو  حتى ال يت ذ  المارة فيها ىدج وض  ادلواح ال
كما من  ال وهاء الوصارين مدن اردتغلا ردوء ادحدواا  ،(9)فتوض  داخا الحانوت  ،الحانوت
فحينمدا يتعردر النداس فدى  دراء ال حدوج  ،حيث كان بعضهج يحتالون ى ى النداس ،االقتصادية
من يبي  ال حدج موابدا ومنهج  ،يورضونهج بعضها حتى تتحرن  حوالهج ويردوها لهج ،بالدراهج

ويعددد ىيددد ادضددحى  ،(11)إال  ن ال وهدداء ىدددوا ذلددك ربددا وحراًمددا  ددرًىا  ،الاعدداج إلددى  جددا
كمدا  ، (11)حيث يعدون ال حج لرغنيداء ح الردتهلك  فدى ال دتاء  ،مورًما ين ا في  الوصارون

                                                 
محمد الجيانى : كان ابيًبا مداهًرا كمدا ىمدا بالهندردة ىيند  الرد اان  حمدد بدن  بدى ردالج نداظًرا (  1)

ج ( مجهدوا : المصددر  1311   – 1317هد  /  719تدوفى فدى  واخدر ىداج  ،ى ى البناء فدى ردبتة
 .53ص  ،الراب 

 .16ص  ،4ج ،ابن الحاج ال ارى : المدخا ،213ص  ، ابن الزيات : المصدر الراب(  2)
وانظددر  يًضددا : لوتورنددو : فدداس فددى ىصددر بنددى  ،61ص  ،2ج ،الرددلو  : المصدددر الردداب (  3)

 . 131 – 129ص  ،مرين
 .242ص  ،الوزان : المصدر الراب (  4)
 .147ص  ،محمد المنونى : ورقات(  5)
 ،35ص  ،1931، مابعددة بددداريس ،ي ددى بروفنرددااتحويدد  كددوالن ل ،الرددواى : آداب الحرددبة(  6)

 .136 ،وانظر  يًضا إبراهيج الناقة : المرج  الراب 
 .242ص  ،الوزان : المصدر الراب (  7)
 .116ص  ،ابن ىمر : المصدر الراب (  1)
 . 57ص  ،ابن ىبدون : المصدر الراب (  9)
 .71ص  ،لوتورنو : المرج  الراب (  11)
 . 196ص  ،درارات فى التاريخ االقتصاد جماا  حمد ا  : (  11)
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ف ددى فدداس كانددت تودداج رددو  لبيدد  الدددواب يا دد  ى يهددا   رددو   ،تن ددا  رددوا  بيدد  الدددواب
 .  (1)الخميس   
 

 الطيور : -4
كان لها رو  خاص بها  ا د  ى يهدا   ردو  الايدريين  و العصدافرية   وكاندت هدذ  

كانت تحبس فدى  ،ول ح اظ ى ى نظافة المنازا ،الايور تباا فيها حية ح لترمينها فى المنازا
ين وقددد ب غددت  ربعدد ،بدداةعى هددذ  ادق دداص  ق دداص الدددجاج التددى كانددت ت ددتر  مددن حوانيددت 

وخاصدة  ،وفى  هر مدايو كاندت تكلدر الايدور ،(2)وتصن  هذ  ادق اص من الوصب  ،حانوتا
 .  (3)اليماج الذ  كان يباا الرت منها بلمن زهيد 

 

 األسماك :-5
ويعددد  ،الصدديد  مددن لددج ن ددات حرفددة ،تنوىددت اللددروة الرددمكية ح لكلددرة المددوارد الماةيددة

 ،فيصااد من   نواا متعددة من ادردماك ،فاسواد  ربو من  هج مصايد اللروة الرمكية فى 
 ،واحترفت بع  المدن مهنة الصديد ،(4)زهيد     منها الحوت والبور  الذ  كان يباا بلمن 

   وصد ها  الدوزان بوولد التدى   (5)كمديندة تاغردة  ،ده هدا  نة ادولدى و صبحت المه ،الصيد
التدى ا دتهرت بصديد  (7)س ومديندة بداد ، (6) راةحة الرردين ت وح من الجددران وال دوارا  

 كمددا كانددت ترددتخرج مددن  زمددور كميددات كبيددرة مددن ،(1)الرددردين وتم يحدد  وبيعدد  ل تجددار 
 ت دك حتى إن  ي تى فى كا ىداج التجدار مدن البرتغداليين ح ل دراء كميدات كبيدرة مدن ،ادرماك

بح وىمدا المحترد ،(11)وينتهدى فدى  بريدا  ،ويبد  مورج الصيد فى  كتدوبر ،(9)ادرماك منها 
 ،) الادازج ( مد  الباةدت  وذلك من خلا من  بي  الرمك الادر   ،لمراقبة هؤالء الصيادين

                                                 
انظددر  يًضددا مجددد  يارددين ىبددد الرددلج :  ،131ص  ،لوتورنددو : فدداس فددى ىصددر بنددى مددرين(  1)

 . 217ص  ،المرج  الراب 
 ،وانظدددر ايًضدددا لوتورندددو : المرجددد  الرددداب  ،241 – 243ص  ،الدددوزان : المصددددر الرددداب (  2)

 . 131ص
 . 315 – 171ص  ،الوزان : المصدر ن ر (  3)
 .39ص  ،الجزناةى : المصدر الراب (  4)
وهدى ى دى مردافة مي دين مدن البحدر  ،مدينة تاغرة : مدينة صغيرة كليرة الردكان فدى إق ديج فداس(  5)

 . ( 331ص  ،)الوزان : المصدر الراب 
 ن س المصدر والص حة.(  6)
كلدر بهدا  ،ر مرتين فى العاجمدينة بادس : حصنان لهما جام  و روا  ومزارا يزرا فيها ال عي(  7)

ومنها ت تر  الار  إلدى بدلد الردودان وإلدى ادراب س وإلدى الويدروان  ،بها النخيا وال واك  واللمار
 .(  75ص  ،)الحمير  : المصدر الراب 

 .327ص  ،الوزان : المصدر الراب (  1)
 . 127ص  ،ن ر  المصدرالوزان : (  9)
 . 243ص  ،الوزان : ن ر (  11)
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وخصص مكاًنا لبي  ادرماك ح لمن  وصدوا راةحدة  ،(1) ما ىن ادرماك الباةتة فتباا مم حة 
و لدزج المحتردب الصديادين وضد  ادردماك بعدد  ،(2)راةحة الرمك إلى المدارين فدى ادردوا  

 . (3)ويباا الرمك وزًنا  و جزاًفا  ،ررح فيها الماء ووضعها ل بي الصيد فى مرارب ي
 

 الةوااه والخضر :-6
وب دغ ىدددها  ،و ن ةت حوانيت ال واك  والخضر ىند البداب الرةيردى لجدام  الودرويين

خاصة الجزر وال  ت فى راحة من صد ة بعدد رداحة  ،كما كانت الخضر تباا ،خمرين حانوًتا
وتكددون  رددعارها  ،ا يددوج حددوالى خمرددماةة حمددا مددن الجددزر وال  ددتويبدداا فيهددا كدد ،ادمندداء
 . (4)منخ ضة 
 

 الحليب :-7
كانددت حوانيددت بدداةعى الح يددب بجددوار حوانيددت الزهددارين ) بدداةعى الددورد ( فددى  ددر  

 مددا الح يددب المتبوددى  ،وزودت حددوانيتهج بدد وان  مددن الخددز  لح ددظ الح يددب ،جددام  الوددرويين
زبدًدا  و يتركوند  ليدتحم  ويبداا ى دى  دكا ح يدب حدام   في تري  التجار الذين يصنعون 

 . (6)ومن  المحترب الغ  فى بي  ال بن وىدج تزويد  بالماء  ،(5)وفاتر 
 

 الجراد :-8
حتدى إند  وجددت فدى مدراك   ، ك هدا النداس ة التى  ىتاد بع ماعيعد الجراد من اد

كمدا  ند  تؤخدذ ى يد   ،ا يدوجويباا من   حماا كليرة ك ،رو  خاصة ح لبيع  ) رو  الجراد (
 .  (1)يوج كا   (7)قبالة 

 

 المنسوجا  :-9
ازدهرت تجارة المنروجات فى العصر المرينى ح لتوفر المواد الخاج وتنوىها ما بدين 

فبرىت كا مدينة مدن المددن فدى إنتداج  جدود المنردوجات مدن  ،قان وكتان وحرير وصو 
  حد هذ  ادنواا  و بعضها . 

                                                 
 . 35ص  ،ى : المصدر الراب الروا(  1)
 . 97ص  ،ابن ىبد الرؤو  : المصدر الراب (  2)
 . 214    – 213ص  ،جماا  حمد ا  : درارات فى التاريخ االقتصاد  واالجتماىى(  3)
 . 241 – 239ص  ،الوزان : المصدر الراب (  4)
 . 239ص  ،الوزان : المصدر ن ر (  5)
 . 113 ر : المصدر الراب ، صابن ىم(  6)
وكانت هذ  الك مة قد  اا ارتخدامها فى  ،وتدف  لبيت الماا ،قبالة : من الضراةب غير ال رىية(  7)

ص  ،ويؤديهددا  هدا الحددر  وبدداةعو الرد   ) ابددن الوادان : المصدددر الردداب  ،فدى المغددرب وادنددلس
دار ال دةون  ،ترجمة محمد ر يج التهيمى ،رينهارت دوز  : تكم ة المعاجج العربية ،(4)هام   193

 . 316 – 315ص  ،1ج ،1997 ،1ا ،بغداد ،آفا  ىربية ،اللوافية العامة
 .  541ص  ،الحمير  : المصدر الراب  (  1)
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مددن  هددج مراكددز صددناىة المنرددوجات ح ال ددتغاا معظددج رددكانها فددى  فتعددد مدينددة رددل
باإلضددافة إلددى المنرددوجات الصددوفية  ،الحياكددة والغددزا ح وذلددك لتوردد  زراىددة الواددن فيهددا
كمدا ىرفدت مناودة الردوس بصدناىة  ،(1)المنروجة من صو  ادغناج المنت رة فى مراىيها 
ا فدى صدناىتها وقدد قيدا ىنهدا إند  ال يوددر ادكرية الرقا  واللياب الرقيوة التى ليس لهدا مليد
وىرفت مدينة وجدة برو  الصدو  التدى  ،(2) حد ى ى صناىتها بهذ  الجودة إال فى الروس 
حتى ب غ لمن الواحد منها خمرين دينداًرا  و  ،التى يباا فيها  جود  نواا المنروجات الصوفية

وبجددوار  ،(4)لتددى تنتجهددا وملي تهددا  ردد ى التددى ىرفددت برقدى المنرددوجات الصددوفية ا ،(3) كلدر 
حتددى ب ددغ لمددن اللددوب  ،رج مارددة حصددن يعددر  بيددرازة يمدددها بدد جود المنرددوجات الصددوفية

فوددد اتخددذت حرفددة النردديج المرتبددة اللانيددة فددى  ، مددا فددى رددبتة ،(5)ى ددرين ديندداًرا  و يزيددد 
  (6)الوادانين  كردو   ،فانت رت فيها  روا  المنروجات ،صناىات المدينة بعد صناىة الر ن

باإلضدافة إلدى  ،فضلً ىن إحد  ولللين تربيعدة ل حدرارين والودزازين ،(7)ورو  الكتان   (6)
ح  (1)منها رتة ى در فدى مينداء  ،إلى انت ار المواصر التى ب غت خمرة وى رين موصًرا بها

 مدا ىدن فداس التدى لدج تكدن ىاصدمة  ،(9) لذلك ىرفدت ردبتة ب نهدا ) صدنعاء الح دا الحردان (
فودد ازدهدرت تجدارة النرديج بهدا ح وذلدك لمكاندة  ،ىاصمة النريج  يًضا با كانت ،الدولة فوا

كمددا  نهددا كانددت تجمًعددا حضددرًيا يضددج  ىددداًدا كبيددرة مددن  ،فدداس اإلداريددة والريارددية البددارزة
كدا هدذ  الظدرو   لزمتهدا بتدوفير  ندواا  ،فضلً ىن  نها مديندة ذات إ دعاا إق يمدى ،الركان

وما ي ي  ىنها تصددر  إلدى مددن المغدرب  ،جات الركانح لرد احتيا مخت  ة من المنروجات
 .  (11)وخارجها
 

                                                 
وانظر  يًضا : ىبد العزيز الع دو  : صدناىة النرديج فدى  ،214ص  ،الوزان : المصدر الراب  (  1)

 ،1915 ،ىدددد خدداص ،فدداس ،انيةمج ددة ك يددة ااداب والع ددوج اإلنردد ،المغددرب فددى العصددر الوردديا
 . 51ص
 . 227ص  ،1   ،اإلدريرى : المصدر الراب  (  2)
 .. 137ص  ،مجهوا : االرتبصار (  3)
 . 161ص  ،ابن الخايب : معيار االختيار (  4)
( وبدد  رددو  ىددامرة  كددج 31 بيندد  وبددين جبددا درن ) ،حصددن بيددرازة : بددالورب مددن رج مارددة (  5)

تربية ادغناج التى يعد صوفها من  جود ادصوا   ) البكدر  : المصددر  ويحرن ب  ،وجداوا الماء
 .(  291ص  ،وانظر  يًضا : مصا ى  بو ضي  : المرج  الراب  ،147ص  ،الراب 

 . 215ص  ،الواضى ىيا  وولد  محمد : مذاهب الحكاج (  6)
 . 475ص  ،ابن الزيات : المصدر الراب  (  7)
 ،وتحور وتبي  ) ادنصار  الربتى : المصدرالراب  ،تر  في  اللياب المواصر : المكان الذ (  1)

 ( .  53ص  ،المصدرالراب 
 . 32ص  ،1ج ،المور  :  زهار الريا  ،144ص  ،المصدر الراب ابن الخايب : (  9)
 ،ىبددد العزيددز الع ددو  : صددناىة النردديج ،133ص  ،لوتورنددو : فدداس فددى ىصددر بنددى مددرين(  11)

 . 53ص
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ذلدك فدى  ويتضدط ،وقد  دت الدولدة دوًرا بدارًزا فدى تادوير هدذ  التجدارة مندذ ىهدد الموحددين
فصدارت  ،(1)ازة التدى ب غدت لللدة آال  و ربًعدا وردتين داًرا ىدد المواض  المخصصدة ل ودز

ويتضدط هدذا مدن وصد   ،ى االهتمداج بصدناىة النرديجالدولة المرينية ى ى نهدج الموحددين فد
التدى احترقدت فيودوا :   فالتهمدت مدن الحريدر وادلدواب ومدن  (2)ابن الخايب لددار الدديباج 

آالت النريج وضخاج المنازا و لواح الرروج وجباا ال موا وىوار الصبغ وغزا الذهب مدا 
 .المرينى ناىة فى العصر وهو دليا واضط ى ى ضخامة هذ  الص ،(3)ال ي خذ  الوص    

  
التددى ارتددبا إنتاجهددا  (4)كمددا وجدددت فددى فدداس  يًضددا  رددوا  لبيدد  ادقم ددة الحريريددة 

بزراىة  جرة التدوت وتربيدة دودة الودز التدى لدج تنت در فدى المغدرب ادقصدى إال فدى الودرن 
وذلك بعدد ردووا مم كدة غرناادة وهجدرة كليدر  ،-الخامس ى ر الميلد   -التار  الهجر  

وى دى الدرغج مدن  ،وكان لهؤالء  هرة وارعة فى ت ك الصدناىة ،ن ادندلريين إلى المغربم
كمدا   ،(5)كردبتة وفداس  ،ذلك فود كاندت هدذ  الصدناىة معروفدة فدى بعد  حواضدر المغدرب

وهددى تتكددون مددن بندداء كبيددر بدد   ربعددة  روقددة فددى  ،وجدددت  رددوا  لبيدد  المنرددوجات الكتانيددة
ويعدد تجدار الكتدان مدن  ،،وآخدرون لبيد  الخيدوا الكتانيدة ،تانيدة حدها يوجد باىة ادقم دة الك

 .  (7) ما ىن رو  المنروجات الصوفية فب غ ىدد حوانيتها ماةة حانوت  ،(6) غنى التجار 
وذلددك مددن خددلا قيددامهن بغددزا الخيددوا وتدددليكها ح  ،وبددرز دور المددر ة فددى هددذ  التجددارة
لمدددر ة فدددى تدددادال بصدددناىة  جدددود  ندددواا وا دددتهرت ا ،(1)لتحردددينها قبدددا الغدددزا وصدددناىتها 

باإلضددافة إلددى المنرددوجات الوانيددة ح وذلددك دن  ،المنرددوجات الصددوفية وادكرددية ال دداخرة
حتدى قيدا إن الصدان  ال يحتداج لخ دا قادن آخدر بوادن تدادال  ،قانها من  جدود  ندواا الوادن

                                                 
 . 41ص  ،الماربابن  بى زرا : ادنيس (  1)
وظ دت  ،وكدان معروًفدا فدى الم در  قبدا اإلردلج ،الديباج : مدن المنردوجات الحريريدة الردميكة(  2)

وكدان يصدن  مدن خيدوا الحريدر فدى  ،دور الاراز فى ادقاار العربية تنتج  فى العصدر اإلردلمى
، يددة اإلرددلميةوقددد تدددخا خيددوا الددذهب فيدد  ) الردديد ىبددد العزيددز رددالج : تدداريخ المر ،لخمددة ورددد 

 . 157ص  ،1914 ،  اإلركندرية مؤررة  باب الجامعة،
 . 257ص  ،ن اضة الجراب(  3)
 .  72ص  ،1ج ،ابن الواضى : جذوة االقتباس(  4)
من دورات وزارة  ،محمد مور : ال باس المغربدى مدن بدايدة الدولدة المرينيدة إلدى العصدر الردعد (  5)

ىبددد العزيددز الع ددو  : صددناىة  ،91ص  ،ج 2116 ،1ا ،الربدداا ،ادوقددا  وال ددؤون اإلرددلمية
 . 57ص  ،النريج

 . 155ص  ،2ج ،  كربخاا : المصدر الراب  ،246 – 243ص  ،الوزان : المصدر الراب (  6)
وانظددر  يًضددا ىبددد العزيددز ىبددد   : معايددات الحضددارة  ،242ص  ،الددوزان : المصدددر ن ردد (  7)

 . 67ص  ،2ج ،ج 2111 ،3ا ،االربا ،دار المعرفة ل ن ر ،العربية
ص  ، حمد مختار العباد  : الحياة االقتصدادية ،133ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  1)

  147ص 
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صدن  مند  ىرفت النراء فدى رج ماردة بغدزا الصدو  الدذ  ي ،(1)لصناىة  فخر المنروجات 
الواحدد حتدى إند  يبداا  ،وهو ى ى غرار ما يصن  فى مصر با ي وقد  ،(2) بدا  نواا اازار 

المصدبوغة بدادلوان ويودارب لمنهدا  (3)كما يحكن قاد  الو دازات  ،من  بخمرة ولللين ديناًرا
رفددت نردداء مدينددة فين يدد   ،(4)لمددن اازار  بنرددج ادقم ددة الصددوفية التددى تصددن  منهددا  (5)وى 

حتى يظن الناس  نها من الحريدر ح لدذلك تبداا ب ردعار غاليدة  ،ملءات لررّرة  الناىمة جًداال
فهندداك زقددا  حوانيددت الخيددااين  ،(7)واقترنددت صددناىة المنرددوجات بمهنددة الخيااددة  ،(6)جددًدا 

 .  (1)لخيااة اللياب موابا بع  الماا  يوصد  الناس
 

ة ح وذلدددددك لتدددددوفر المدددددادة              يدددددقم دددددة المصدددددبوغة بدددددادرجوانى والورمزتنوىدددددت اد
فتت دددداوت  رددددعار ادقم ددددة المصددددبوغة بت دددداوت          ،(9)كالحندددداء والني ددددة  ،الخدددداج ل صددددباغة

ومن ضمن إرهامات الدولة فى تن يا هذ  الصناىة العما ى ى زيدادة ىددد دور  ،(11) لوانها 
الصددباغون الغايددة فددى وقددد ب ددغ  ،(11)الصددباغة حتددى ب غددت ماةددة ورددت ى ددرة داًرا ل صددباغة 

فتظهر ك نها جديددة  ،حتى إنهج كانوا ي خذون الملح  البالية فيصبغونها ويكمدونها ،المهارة
(12)  . 

                                                 
وانظر  يضا ىصمت ىبد ال اي  دند  : المر ة  ،241ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  1)

الددار  ،مابعدة الصدباح الجديددة ،مج دة تدادال ،فى تادال من خلا كتب الرحلت فى العصر الورديا
 . 311ص  ،1993 ،البيضاء

يا   ى ى ال باس  ،وكا ما كان لباًرا ل مر ة ،الرداء ( –الم ح ة  –: مل ها ملا ) الكراء  اآلاار(  2)
ويكدون ى دى  دكا قاعدة مردتاي ة مدن  ،ال باس الذ  ي رتد  فو  راةر ال بداس ويحمدى مدن البدرودة

وقياردها حردب الددذو   ،ى الغالدب مدا بدين  ربعدة  متدار وردتةالنرديج غيدر مخيادة يتدراوح اولهدا فد
 .  91ص  ،محمد مور : المرج  الراب  ،والبنية الجرمانية ل مر ة

 ،وهدددى كدددا لدددوب ر رددد  م تصدددوة بددد  يرتديددد  الرجددداا ،الو دددازات  و البدددرانس ملبدددس ل رجددداا(  3)
  معاد   ردود ينردج   كمدا ىرفد  الدوزان ب ند   ،311ص  ،ىبدالعزيز ادهوانى : المرج  الرداب 

وكان ردكانها مدن ادلريداء  ،وكانت مدينة ت زة حاضرة تادال م هورة بصناىت  ،قاعة واحدة بغااء
 [. 114ص  ،] الوزان : المصدر الراب    وتميزوا بمظهرهج الحرن ،و غ بهج من التجار والصناا

 . 16ص  ،3مج ،ياقوت الحمو  : المصدر الراب (  4)
الدوزان : المصددر   تتكون من لللة قصور فى ورا الصحراء فدى إق ديج نوميدديا ]فين ي  : هى (  5)

 [ . 514ص  ،الراب 
 الوزان : ن س المصدر والص حة .(  6)
 . 333ص  ،مودمةالابن خ دون : (  7)
 .  149ص  ،2ج ،كربخاا : المصدر الراب  ،72ص  ،البادرى : المصدر الراب (  1)
 . 227ص   ،1مج ،اإلدريرى : المصدر الراب  ،217 – 216 ،مجهوا : االرتبصار(  9)
 . 231ص  ،ىز الدين مورى : الن اا االقتصاد (  11)
ص  ،مدزاحج ال داهر  : المرجد  الرداب وانظر  يًضا  ح 41 ،ابن  بى زرا : ادنيس المارب(  11)

111 – 111 . 
مورددى : المرجدد   ىددز الدددينوانظددر  يًضددا  142ص  ،6ج ،الون ريرددى : المعيددار المعددرب(  12)

 .  231ص  ،الراب 
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فردج ت  ،المحتردب ولضمان جودة المنتجات المنروجة جع تها الدولدة تحدت إ درا  
ملددا  ،كتددب الحرددبة حدداالت مددن الغدد  ارددتخدج فيهددا الصددباغون مددواد ممنوىددة فددى الصددباغة

فيها  بو الحرن الصغير ىن تحريج مادة فى الصباغة يا د  ى يهدا ادر د ة   فتىالنازلة التى 
كمددا  لددزج ابددن الحدداج الصددباغين بارددتخداج الني ددة فددى الصددباغة وىدددج  ،(1)وهددى مددن البددوا 

وإال ىدد ذلدك غً دا دنهدا تضدر  ،ارتخداج مادة الحربت التى هى  رخص فى الدلمن مدن الني دة
 . (2)بالغزا 
 

 السلع الجلدية : -11
التى لها رو  خاص بها )رو    (3)ما بين النعاا  ،تنوىت المنتجات الج دية فى ادروا 

وهدو مدن  ،الدذ  كدان لد  مجموىدة مدن الحوانيدت يبداا فيهدا  (5)والوبواب   (4))رو  النعاا ( 
خا كمدا يدد ،(6) وخمردة وى درين دينداًرا  ،فتراوحت  رعار  ما بدين ديندارين ،لباس ادغنياء

بددا والمصددنوىة مددن الج ددود الج ددد فددى صددناىة الرددروج وال جددج وادقتدداب المعدددة لخدمددة اإل
ومددن واد  درىددة ترددتخرج حجددارة ترددمى )   (7))مج وبددة مددن مدينددة نددوا لماددة ( ال مايددة 

وفدى مديندة  ، (1)حتى يصبط قوامها كالكتان ح لعما لجج الحيواندات  ،تامضغيت ( وتحك باليد
وبيد  بردتة  ،د الوراواتى ال اخرة و ا د  ى يد  فدى إيااليدا المراك دىتيوت كانت تصن  ج و

 .  (9)وفى فاس بي  بلمانية دنانير  ،دنانير لكا النى ى ر زوًجا
 

واقترنت صناىة الج د بمهندة الدباغدة التدى تعمدا ى دى دبدغ الج دود وتجهيزهدا ونو هدا 
 ردنوًيا ماةدة وى درين  لد  فب غ إنتاج فاس من الج ود ، (11)إلى  صحاب الحر  ح لتصنيعها 

                                                 
ص  ،1319 ،فاس  ،مابعة حجرية ،: الدرر النيلر ى ى  جوبة  بى الحرن الصغير الرج مارى (1)

 .  13ص  ،مصا ى ن اا : إالالت انظر ايًضا 3ص 
 .  12ص  ،4ج ،: المدخا ال ارى ابن الحاج( 2)
من فدرا  مدن الج دد توضد  فوقد  الوددج  النعا : هو ما ي بس بالودج ويحميها من ادر  ويتكون(  3)

قد يمر  حدهما ورا الرجدا وااخدر بدين اإلصدب  ادكبدر واللدانى الدذ   ،وي د إليها بواراة ريرين
 . ( 114ص  ،محمد مور : المرج  الراب ) ي ي  

 .5ص ،7ج ،2ا ،1997 ،الرباا ،المراك ى : ادىلج بمن حا بمراك  و غمات من ادىلج(  4)
 .5ص
ردج ويو دى بغاداء مدن الج دد  24إلدى  11واب : هو نعا من الخ دب يتدراوح ى دو  مدا بدين الوب(  5)

] الدوزان : المصددر     ويصن  من خ ب الجدوز ومدن خ دب  دجر البرتوداا  ،المارز من الحرير
 وكذلك  241 ،الراب 

Dozy (R) : Dictionnaire detaille des noms des vetements chez les Arabes , 

Amsterdam , 1845, p 348 .  [                                                    
 . 125-124 ،الوزان : ن س المصدر والص حة وانظر  يًضا محمد مور : المرج  الراب (  6)
 . 225ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  7)
 . 15ص  ،ب ح ىب ة محمد ر اان : المرج  الرا 217ص  ،مجهوا : االرتبصار(  1)
 . 149 – 141ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  9)
 . 134ص  المرج  ن ر ،لوتورنو : (  11)
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ح (1)الصناىة وهو دليا ى ى التور  فى ،وهذا اإلنتاج ي و  إنتاج باقى المدن ادخر  ،قاعة
التدى   (2)من خدلا بنداء دور ل دباغدة  ،ح لذا اهتج الموحدون بتاوير هذ  الصناىة(1)الصناىة

وذلددك يرجدد  إلددى تددوفر المددواد الخدداج مددن الج ددود ب ضددا اللددروة  ، (3)التددى رددادت المغددرب 
ف ددى درىددة تنمددو  ددجرة التدداكوت التددى ترددتخدج فددى  ،يوانيددة وتددوفر المددواد الخدداج ل دباغددةالح

كما ي خذ مدن ت يلليدت برج ماردة بدي  ادلدا ) ت دوت ( الدذ  يردتخدج  ، (4)الج ود    دباغة 
 ،و ن دةت المددابغ خدارج ادردوار بعيددة ىدن المردجد ، (5)فى صباغة الج ود فدى الصدهاريج 

ولذلك وجدت المددابغ ىندد  بدواب المددن قدرب النهدر حتدى  ا د   ،(6)رون حتى ال يت ذ  الما
 .  (7)الدباغين  ى ى باب المدينة الوريب من  باب

 
حتددى  ،ولرددلمة جددودة إنتدداج الج ددود وضددعت هددذ  الصددناىة تحددت إ ددرا  المحترددب

فكاندت تبداا ج دود البودر  ،إذ كان التجار ي ج ون إلدى بعد  ادر  الغد  ،يمن  حاالت الغ 
 و تبداا وفيهدا جدرب  و خدروج وكدا هدذا  ،يظهدر الردوس فيهدا ،وىندما يب ها الددبار ،اويةم

 .  (1)يعد غً ا 
 

 السار:-11
وذلدك  ،يعد الركر فى ىهد المرينيين من  هج الر   التى  نتجتها دولتهج بكميدات كبيدرة

بالوندد  وكدان يا د  ى يد  ،الردكر  ف ى مناوة الروس تنتج  جود  ندواا  ،لوفرة قصب الركر
وفيهددا مدينددة بتارودانددت التددى تعددر  بإنتدداج نددوا مددن الرددكر  ،الددذ  يرددبك ب حجدداج متوردداة

 ،حتدى إند  ذكدر فدى كتدب الادب ،يرزد ( الذ  يصدر إلى جمي  مدن المغرب وادنددلسا)ال
 ، (9)وهناك مدينة إيج ى التى كلر فيها زراىة قصب الركر ح لذا كلرت فيهدا معاصدر الردكر

مصددر فددى بياضدد  وصددلبت  واعمدد   نوًىددا مددن الرددكر يضدداهى رددكر كمددا تنددتج مددراك 
ولكن إنتاج ردبتة مدن الردكر كدان يردتخدج  ،وكلر اإلنتاج فى كا من رل وربتة ، (11)المتميز

ويذهب بع  الباحلين إلى  ن الدولة هدى المردةولة ىدن  ،(11)مح ًيا ح لكلرة ارتخداج  ه ها ل  
ة ح دن التورددد  فدددى إنتاجدد  يعندددى التورددد  فدددى وذلدددك دهميتهددا االقتصدددادي ،مددزارا الردددكر

                                                 
 . 121ص  ،مزاحج ال اهر  : المرج  الراب (  1)
 . 41ص  ،ربابن  بى زرا : ادنيس الما(  2)
 . 355ص  ،مودمةالابن خ دون : (  3)
 . 236ص  ،الحمير  : المصدر الراب (  4)
 .  149 – 141ص  ،لوتورنو : المرج  الراب (  5)
 . 446ص  ،1ج ،ربالون ريرى : المعيار المع(  6)
 . 42ص    ،الجزناةى : المصدر الراب  ،124ص  ،4، جالعمر  : المصدر الراب (  7)
 .  113ص  ،جماا ا  : درارات فى التاريخ االقتصاد (  1)
 .  227ص  ،1ج ،دريرى : المصدر الراب اإل ،212 – 211ص  ،مجهوا : االرتبصار(  9)
 .  171ص  ،5ج ،الو و ند  : صبط ادى ى ،121ص  ،4ج ،العمر  : المصدر الراب (  11)
 .  51ص  ،محمد ال ري  : ربتة االرلمية(  11)
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وذلدك ى دى غدرار الدولدة الردعدية  ،الصادرات الخارجية ل دولة ح لذا  صبحت تحدت إ درافها
 .  (1)التى كانت تؤجر هذ  المزارا موابا مب غ رنو  

 

 المنتجا  الاجاجية : -12
ة ال تدددين ىرفدددت تجدددارة الزجددداج مندددذ الوددددج ح الرتبااهدددا بمهنتدددى العادددارة والصددديدل

فمنددذ العهددد ادغددالبى  ،تحتاجددان إلددى وجددود قنينددات كليددرة ح للحت دداظ بددالمواد الخاصددة بهمددا
وازدهدرت هدذ  الصدناىة وتادورت جدًدا مندذ  ،(2)وجدت ردو  ل زجداج فدى مديندة الويدروان 

وذلددك مددن خددلا إقامددة  حددد ى ددر معمددلً  ،حيددث اهتمددوا بهددا اهتماًمددا كبيددًرا ،ىهددد الموحدددين
فكاندت  ،ودنهدا صدناىة حراردة جدًدا ،(3) وظ وا يعم دوا فدى ىهدد المدرينيين جاجلصناىة الز

كما  نها تو  خارج ادردوار فدى ىددوة  ،تزاوا تحت ادر  ح حتى ال تت لر بالرياح والغبار
 . ( 5)وىرفت فى ربتة رحبة الزجاج ح لبي  المنتجات الزجاجية  ،(4)ادندلريين فى فاس 

 
الزجدداج التددى تميددزت بصددنو  الزخددار  مددن نودد   وبددرا المغاربددة فددى صددناىة

 ،(6)ومحت ات التى هى ىبارة ىن قا  زجاج ت ص  بجوانب اانية ب كا زخار  هندردية 
التى تحيا  بالوب ة فى مرجد الورويين يددرك  نهدا دليدا   vitrailوالناظر إلى ال مريات  ،(6)

اج التددى تضدديا باإلضددافة إلددى ىمددا قددوارير الزجدد ،واضددط ى ددى مددد  تودددج هددذ  الصددناىة
 . (1)وىر  الزجاج المج ى بارج ) الب ديات (  ،(7)المرجد فى ال يا 

 
وبرىدت مديندة  ،(9)وقد صدنعت ادواندى الخزفيدة التدى يردتخدمها بداةعو ادلبدان والزيدت 

وب دغ  ،فى صناىة هذ  ادوانى ب لوانهدا البديعدة المتناردوة التدى لديس لهدا مليدا (11) إي ي تعيويا
 . (11) وكانت تصدر إلى مخت   مدن المغرب  ،لبيعها ماةة حانوتىدد الحوانيت 

 

                                                 
 .  211ص  ،الو تالى : المصدر الراب (  1)
 . 14ص  ،ىلمان الكعاك : المرج  الراب (  2)
 . 44ص     ،الجزناةى : المصدر الراب  ،41ص  ،ادنيس المارب ابن  بى زرا :(  3)
 . 155ص  ،2ج ،كربخاا : المصدر الراب (  4)
 . 36ص  ،ادنصار  الربتى : المصدر الراب (  5)
 . 14ص  ،ىلمان كعاك : المرج  الراب (  6)
 .  71 – 61ص  ،الجزناةى : المصدر الراب (  7)
 . 129ص  ،الراب مزاحج ال اهر  : المرج  (  1)
 . 242 – 239ص  ،الوزان : المصدر الراب (  9)
وتكون جزًءا مدن مديندة حاجدة فدى إق ديج مدراك  :  ،إي ي تعيويا : مدينة صغيرة فى ورا الجبا(  11)

 . 241 – 121ص  ،الوزان : المصدر الراب 
 .  121ص ،الوزان : المصدر ن ر (  11)
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وقددد دخ ددت هددذ  المنتجددات تحددت رقابددة المحترددب الددذ  مندد  الزجدداجين مددن إخددراج 
كما منعهج من إلوداء رمداد ال درن  ،الزجاج من فرن التربيد إال بعد يوج ولي ة ح حتى ال يصدا

 . (1)فى ال ارا ح حتى ال يت ذ  المارون 
 

 منتجا  الةخارية :ال-13
لددج  ددهدت  ،(2)انت ددرت تجددارة ادوانددى ال خاريددة فددى المغددرب منددذ ىهددد المددراباين 

حيث اهتموا بصناىة ال خار من خدلا بنداء ماةدة  ،وذلك منذ ىهد الموحدين ،تاوًرا م حوًظا
وتعدددت   دكاا  ،(3) وارتمر ذلك فى ىهدد المدرينيين ،ولمان ولمانين داًرا لصناىت  فى فاس

كادوانى المنزلية و نابيب الميا  والخزانات المرتعم ة لح دظ  ،دوات المصنوىة من ال خاراد
  فخارهدا آيدة  حتى قداا ابدن الخايدب ىنهدا ،  خاروا تهرت مدينة تازة بإنتاجها ل ،(4)الميا  

 . (5)فى لاافة الجرج وخ ة الوزان   
 

 ددتغ ون بهددا  دواتهددج وكانددت صددناىة ال خددار تحتدداج إلددى مكددان واردد  ليخددزن فيدد  الم
فعر  مكانهج ى ى موربة مدن قبدر رديد   ،ولن ر مصنوىاتهج فى ال مس قبا دخولها ال رن

 . (6)ميمون 
 

وجددد حانوتددان فددى ادرددوا  بارددج )  وقددا   ،ونتيجددة النت ددار ارددتخدام  فددى المجتمدد 
اب وااخددر قددرب بدد ،ادوانددى ( :  حدددهما : بجددوار بدداب الح دداة بددالورب مددن جددام  الوددرويين

وكددان يوصدددهج ادا دداا والخدددج الددذين تنكرددر برددببهج ادوانددى  ،الح دداة ىنددد جددام  ادندددلس
فيددذهبون إلددى هددذين الحددانوتين فيردد مون اانيددة المكرددورة  ،ال خاريددة ويخددافون مددن العووبددة

 .  (7) ي خذون بديلً لها بعد دف  لمنهاو
 

ندى الوضدوء ح حتدى وخض  صانعو ال خار ل محتردب الدذ   لدزمهج بتوردي  فوهدة  وا
 .  (1)يتمكن الناس من اغترا  الماء ل وضوء 

 

                                                 
 .  67ص  ،الرواى : المصدر الراب (  1)
 . 253ص  ،ىز الدين مورى : الن اا االقتصاد (  2)
 .  41ص  ،ابن  بى زرا : ادنيس المارب(  3)
 ،الجزندداةى : المصدددر الردداب  ،31 – 11 – 16ص  ،: المصدددر الردداب  ابددن رزيددن التجيبددى(  4)

 . 51ص
 . 112ص  ،معيار االختيار(  5)
 . 145 – 144ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  6)
 ،2111 ،14ىددد  ،مج ة المناها ،محمد ال بار : تج يات النزىة اإلنرانية فى  وقات مدينة فاس(  7)

 .  17ص  ،2111
 . 67ص  ،الرواى : المصدر الراب (  1)
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 المنتجا  الخشبية : -14
ر   ابن خ دون  ن التجدارة مدن المهدن التدى تددا ى دى التوددج الحضدار  ح دند  ك مدا 

ورداىد ى دى ذلدك تدوافر  ندواا  ،(1)جاء التر  فى المنتجات الخ دبية  ،زاد التودج الحضار 
 ،(2)ادبنددوس والصددندا والعدداج والنددارنج والعندداب والب ددوا وادرز (  كليددرة مددن ادخ دداب )

وتميز خ ب ادرز ب ن    يعمر العور من  فى الموض  الدذ  ال ينالد  المداء  لد  ردنة و زيدد 
 .  (3)وال يع ن ال يرتاس    

 
ا فصدنعت الاب يدات التدى يتنداو ،وقد تنوىت المنتجات الخ بية التى يتجهز بها المنزا       

فيوض  فيها الملبدس والكتدب  ،نةى يها الاعاج والوقو  والصنادي  التى كانت بمنزلة الخزا
وكدان يصدن  مدن الخ دب  ،(4)وقد وجد زقا  لبي  هذ  المنتجدات يردمى ) زقدا  الخ دابين ( 

فبددرا النجددارون فددى ىمددا  ،(5)كالمودداب  والمجددادي  وال ددؤوس والبراميددا  ، دوات ال لحددة
حتى قاا ىنهج العمر    دها اليد الاوا فدى صدناىة المخروادات مدن  ،ةالمنتجات الخ بي

وذلددك مددن خددلا ىمددا المنددابر  ،وارتباددت هددذ  الصددناىة بددالنواحى اللوافيددة، (6)الخ ددب   
 ل مراجد وااالت الموريوية و  ياء كليرة رو  تعرضها الحًوا .

 

 المنتجا  الذهبية :  -15
ددر  ىددن المددر ة ولعهددا بالزينددة  ،اصددة لددبس الح ددى الددذ  يبددرز جمالهددا و ناقتهدداوخ ،ى 

وردداىد ذلددك ى ددى تاددور فددن صددناىة المنتجددات الذهبيددة ح لددوفرة معدددن الددذهب الوددادج مددن 
ملددا ال ضددة المرددتخرجة مددن مندداجج  ،المعددادن  باإلضددافة إلددى مددوارد الدولددة مددن  ،الرددودان
وىرفدت هددذ   ،(7)فضدلً ىدن العويدد  الدذ  كاندت لدد  ردو  خاصدة لبيدد  منتجاتد   ،الرصداص

لدج ازداد تادور ت دك  ،وخاصدة فدى مديندة رج ماردة و غمدات ،الصناىة منذ ىهدد المدراباين
وخاصدة ادنددلس التدى هداجر  ،نتيجة ل تواصا الحضار  م  الحضارات ادخر  ،الصناىة

 .  (1)منها العديد من المحترفين لهذ  الصناىة إلى المغرب 
 

النت ار الغ  فدى هدذ  المهندة ىدين  مدين  ويو  حى الصاغة بجوار دار الركة ونتيجة
ويحدت ظ بدالمنو  ى دى المعدادن والووالدب  ،ل صاغة يووج بعم ية المراقبة ى ى صانعى الذهب

                                                 
 . 332ص  ،مودمةال(  1)
 . 62ص  ،المارب  ابن  بى زرا : ادنيس  ،44ص  ،1ج ،ابن الواضى : جذوة االقتباس(  2)
 . 26ص  ،مصدر الراب الجزناةى : ال(  3)
 . 539ص  ،2   ،ر ر اللامن ،المراك ى : الذيا والتكم ة(  4)
 . 135ص  فاس فى ىصر بنى مرين،لوتورنو : (  5)
 . 114ص  ،4ج ،لراب صدر االم(  6)
ص  ،1991 ،المغددرب ،ترجمددة إرددماىيا العربددى ،: اإلرددلج فددى مجددد  ادوا لومبددار  مددوريس (7)

ج  117ه  / 667 -ه  192 )        : ىامة فاس حتى ىصر الموحدين كريمة ىبد الرؤو   ،262
 .  127ص  ،2115 ،جامعة ىين  مس ،ك ية البنات ،غير من ورة ،ررالة ماجرتير ،ج ( 1269 -
 .  113ص  ،محمد مور : المرج  الراب (  1)
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وبدددون هددذ  الدمغددة ى ددى المنتجددات الذهبيددة ت وددد قيمتهددا وال تبدداا برددعر  ،النوديددة ) الدمغددة (
ا حرج ى ى اليهود العما فدى هدذ  كم ،(1)فيخرر بهذا التجار خرارة كبيرة  ،الذهب المحدد ل 

غير  نهج اردتااىوا  ،إذ يكون التعاما فيها م  النراء (2)دنها تتا ب التح ى بادمانة  ،المهنة
ولدج يكدن الدذهب فدى العصدر المريندى ، (3)ارتااىوا  ن يردياروا ى يهدا فدى العهدد المريندى 

روج وال جدج فددخا فدى صدناىة الرد ،بدا  دهد توردًعا فدى اردتخدامات  ،يصن  من  الح ى فودا
وكاندت تردتخدج  ،لمريندى بدى ىندان فدارس اكالر اان  ،المذهبة التى تصن  لخيوا الرلاين

 .  (4)هدايا لم وك الدوا ادخر  
 

 تجارة الاتب :  -16
وذلدك لمدا  داهد  ذلدك العصدر  ،كانت لتجارة الكتب رواج كبير فى ادردوا  المرينيدة

مدن  ،مي  النواحى اللوافيدة والعمدا ى دى تنميتهدامن نهضة لوافية وارعة ح الهتماج حكامها بج
كمدا اهدتج الع مداء بالح داظ ى دى ت دك  ،(5)خلا بناء المددارس والكتاتيدب والمرداجد والزوايدا 
كمدا دىدج  ،(6)بوص  ذلك ىبادة ىظيمة  ،الع وج ىن اري  نرخ الكتب والمصح  ال ري 

فيدذكر  ن  بددا الحرددن المرينددى حينمدا  لدد  ال ويدد   بدو زكريددا االلوددر فددى  ،دىدج الحكدداج الع مدداء
 ، خدر    مر بجعا الكتاب فى ك ة والددراهج فدى ك دة  ،كتاب )ذج الخمر( ونرخ  بخا فاخر

كمددا خصصددت  رددوا  لبيدد   ،(7)ويعددد ذلددك خيددر دليددا ى ددى اهتمامدد  بددالع ج وصددناىة الكتددب 
وكاندت  ،(1)غ ىددد حوانيتهدا لللدين حانوًتدا ف دى فداس وجددت ردو  ب د ،الكتب فى الحواضدر

                                                 
 .55ص  ،حرين مراد : المرج  الراب  (  1)
 . 51ص  ،5ج ،الون ريرى : المعيار المعرب(  2)
 . 211 – 199ص  ،4ج ،ابن الحاج ال ارى : المدخا(  3)
 .111ص  ،وانظر  يًضا إبراهيج حركات : الن اا االقتصاد  453ص  ،ابن مرزو  : المرند(  4)

111. 
وانظددر  ،51ص  ،الردداب   الجزندداةى : المصدددر  ،419 – 415ص  ،ابددن مددرزو  : المرددند(  5)

 . 77 ص ، يًضا: حرين مراد : المرج  الراب 
دار ال كددر العربددى  ،تحويدد  محمددد  بددو ال ضددا إبددراهيج ،الو اددى :  نبددا  الددرواة ى ددى  بنددا  النجدداة(  6)

ابددن الحدداج ال ارددى :  ح 41ص  ،1ج ،1916 ،1ا ،بيددروت –الودداهرة  ،ومؤررددة الكتددب اللوافيددة
  .  77ص  ،3ج ،المدخا

د بعاةدد كبيدر وفدى ذلدك يودوا ابدن بالرغج من  ن البع  احتر  مهنة النرخ إال  نهدا لدج تكدن تعدوو 
 دحية : 

 
ددى  نكددد  حرفددة    ج الوراقددةف فهم
  بهمت  صاحَبها بدإبرةف خداةا

 

هدددا الحرمدددان      غصدددان ها ولمار 
 تكرو العدراَة وجردم ها ىريدان  

 

 . 71 ،ابن دحية : المصدر الراب 
 . 329ص  ،ابن مرزو  : المصدر الراب (  7)
 . 239ص  ،الوزان : المصدر الراب  ،115ص  ،الجزناةى : المصدر الراب (  1)
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لدج يبد  منهدا  دا بردبب حدروب  ولكدن ،ومراك  حوالى ماةة حانوت (2)وت مران  (1)بربتة 
 .  ( 3)مرين بنى 

 
 ،(4)ى دى الكتداب الع ندى وكانت الكتب تباا ىن اريد  الددالا  و بالمزايددة فدى المزاد

 -وبيدد  مصددح  ىلمددان بددن ى ددان  ،(5)هددج درا واخت  ددت  رددعار الكتددب فمنهددا مددا بيدد  ب ربعددة
هددد  /  646 بعدددد ضددياى  فددى إحدددد  حمددلت الموحدددين ى دددى ت مرددان ) -رضددى   ىندد  

وكدان الرمردار  ،حيث اىتاد الموحدون حما هذا المصح  فى حملتهج تبرًكا بد  ،ج(1241
 .(6)يناد  ى ي  بالبي  بربعة ى ر درهًما 

 
ها ل دور  ح لدذلك ذكدر ابدن خ ددون ر اردتخداموكان معيار التحضر لرمدج يوداس بموددا

فكلددرت التددآلي   ، ند  :   مددن توابدد  العمددران واتردداا ناددا  الدولددة ونوددا   رددوا  ذلددك لددديها
فاتنرددخت وج دددت وجدداءت  ،وحددرص الندداس ى ددى تناق همددا فددى اافددا  ،الع ميددة والدددواوين

ف صدبط  ،(7)ة والددواوين   صناىة الوراقين المعينين للنتراخ والتج يد وراةر ادمور الكتابيد
حتددى ب ددغ ىدددد مكاتددب  ،ف صددبط كددا  ددا يرددجا ى ددى الددور  و يًضددا فددى المعدداملت الماليددة

لذلك حرصدت الدولدة الموحديدة ى دى  ،(1)العدوا لمانين مكتًبا ح لترجيا ىوود البي  وال راء 
 حتدى قداا ى دى ىهدد المدرينيين وتوددمت صدناىت  ،(9)إقامة  ربعماةة معما ح لتصني  الور  

وإن قرةدت  ،إن قرةدت فدى ضدوء الردراج كاندت فضدية ،  رقعة فى الورقدة البيضداءالمور  
إال  ن هدذا الت دو   ،(11)وإن قرةدت فدى الظدا كاندت صدًرا  ردود    ،فى ال مس كاندت ذهبيدة

بحيدث  صدبحت الورقدة المغربيدة فدى المرتبدة ادخيدرة بعدد  ،تراج  فى  واخر العهد المريندى

                                                 
 . 33ص  ،مجهوا : ب غة ادمنية(  1)
 .  461ص  المرند،ابن مرزو  : (  2)
 ،ابن ر يد : ماء العيية بمدا جمد  بادوا الغيبدة فدى الوجهدة الوجهيدة إلدى الحدرمين مكدة وايبدة(  3)

الدوزان : المصددر  ،134 ص ،1911 ،تدونس ،ال دركة التونردية ،تحوي  محمد الحبيب بن الخوجة
 . 14ص  ،الراب 

 . 151 – 157ص  ،6ج ،الون ريرى : المعيار المعرب(  4)
 . 167ص  ،ابن الزيات : المصدر الراب (  5)
وانظر  يًضا : رحر ىبد العزيز رالج :  ضواء ى ى  ،461ص  ،ابن مرزو  : المصدر الراب (  6)

 ،مؤررة  دباب الجامعدة ،وغرًبا    رًقا  ى ى مصح  ىلمان بن ى ان ) رضى   ىن  ( ورح ت 
 . 66ص  ،1991 ،اإلركندرية

 .  343ص  ،مودمةال(  7)
 . 239ص  ،الوزان : المصدر الراب (  1)
  تصداد ،قالن اا االوانظر  يًضا ىز الدين مورى :  ،49ص  ،ابن  بى زرا : ادنيس المارب(  9)
ادندلس فى ىصر الخلفدة  رامية مصا ى مرعد : الوراقة والوراقون فى، 224ص   تصاد ،قاال

 .  31ص  ،2111 ،1ا ،الواهرة ،حتى نهاية ىصر الموحدين
 . 327ص  ،4ج ،ن ط الايب(  11)
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وهدذا مدا  كدد  ح يدد ابدن مدرزو  فدى رردالة  ،(1)المصر  وال امىالور  البغداد  والور  
وتدا هدذ  الرردالة  ،رماها )تودير الدليا الواضط المع وج ى ى جواز النرخ فى كاغد الروج (

واهتمدوا  يًضدا بتج يدد الكتدب ) الترد ير ( ، (2)ى ى انت ار الدور  ادجنبدى فدى  دماا  فريويدا 
بدن المجاهدد ال خمدى اإل دبي ى بتد لي  كتداب ىدن صدناىة حتى قاج  بو ىمر بكر بدن إبدراهيج 

من حيث التحضير وكي ية تج يد الكتب و ررار فن صناىة ترد ير الكتدب مدن حيدث  ،التر ير
وكاندت هدذ  الحرفدة تحدت إ درا  ، (3)التحضير وكي ية التج يد وتجديد الكتدب الوديمدة  يًضدا 
وحدذرهج مدن  ،(4)) الدور  ( ودلكد   المحترب الذ   لزج صانعى الور  بزيادة قالب الكداغر

 .( 5)و لزج التجار ببي  كا نوا ور  برعر  المحدد  ،الور   الغ  فى نوىية 
 

 تباد" البضائع بين المدن المغربية سادًسا: 
ولما كاندت فداس مركدًزا  ،ظهر نوا آخر من التجارة الداخ ية فيما بين المدن المغربية

فودد جعدا منهدا ذلدك ردوًقا خصدبة لتوبدا العديدد مدن  ،ةداتحضارًيا مهًما وم تودى كليدر مدن ال 
كما حرص معظج التجدار ى دى توريدد بضداةعهج  ،فحظيت بنربة كبيرة من هذا التبادا ،الر  

كمدا وردت  ،(6)ف مدت مكنارة فاس بالعنب والزيتدون الدذ  يبداا ب لمدان رخيصدة  ،إلى فاس
ىبددد كمددا  ددهد  ،(7)ة الدباغددة رج مارددة لمددات وت بددي  ادلددا الددذ  كددان يرددتخدج فددى صددناى

دولدى بادقم دة الت مردانية بن خ يا تواصلً م حوًظا  بين ت مران وفاس التى  مدتها االبارا 
ي ج نددومدن درىددة الحنداء وال (9)رو  ال ددوز  وكددذلك يحمدا إليهددا مدن صد ،(1)الخ يدا  وردروج

و مدا مدراك   ،(11) ال اردى وكدذلك التمدر الدذ  ت خدذ بددالً مند  الومدط ،(11)ل صباغة فى فاس 
 .( 12)ف مدتها بالزيت والركر والنحاس 

 

                                                 
إرددماىيا : المرجدد    وانظددر  يًضددا :  مددا ربيدد   ،477ص  ،2ج ،الو و ددند  : صددبط ادى ددى(  1)

 . 121ص  ،الراب 
 .  69 – 66ص  ،1ج ،الون ريرى : المعيار المعرب(  2)
مج دة المعهدد المصدر  ل دراردات  ،تحوي  ىبد   كندون ،اإل بي ى : التيريرفى صناىة التر ير(  3)

 مواض  مخت  ة .  ،1957 ،13ا  ،بمدريد ،اإلرلمية
 . 41ص  ،ابن ىبدون : المصدر الراب (  4)
 . 11ص  ،4ج ،ابن الحاج ال ارى : المدخا(  5)
 . 7ص  ،ابن غاز  : المصدر الراب (  6)
 . 149ص  ،لوتورنو : فاس فى ىصر بنى مرين(  7)
 دماا  فريويدا، ترجمددة ضدمن كتداب رح تدان إلدى  ،الدرو  الباردج فدى حدوادث العمدر والتدراجج(  1)

ص  ،ابن ردعيد : المصددر الرداب  ،41ص  ،1936 ،باريس ،معهد تاريخ الع وج ، يكروبير بران 
 . 241ص  ،1ج ،وانظر  يًضا : بران  يك : المرج  الراب  ،141

 .  199ص  ،مجهوا : االرتبصار(  9)
 . 492ص   ،الوزان : المصدر الراب (  11)
 الوزان : المصدر ن ر  والص حة  . (  11)
ص   ،  : المرجد  الرداب ، وانظر  يًضا مزاحج ال داهر191ص  ،الزهر  : المصدر الراب (  12)

177  . 
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وكدددان يخدددرج مدددن رج ماردددة التمدددر والحنددداء والوادددن والكمدددون إلدددى جميددد  المددددن       
ومددن مدينددة دا   ،(2)ومددن مدينددة الرددوس يخددرج الرددكر والزيددت لجميدد  المدددن  ،(1)المغربيددة
 .(4)ية فتحو  منهما  رباًحا مذه ةمن إق يج حاحا كان يصدر العرا والما  (3)والنحاس الوان 
 .(4)مذه ة
 

 على األسواق الدولة : اإلشراف سابًعا
وذلدك مدن خدلا تعيدين  ،ىم ت الدولدة ى دى تددىيج حركدة التجدارة الداخ يدة وتنظيمهدا

  مناء ومحتربين فى ادروا  ح لمراقبة حركة البي  وال راء ومراقبة جودة البضاة  . 
 

 )أ( األمين : 
ادروا  بداية من ادميدر إدريدس اللدانى الدذ  ىمدا ى دى تعيدين  اهتمت الدولة بتنظيج

وكذلك ادمير يور  بن تا  ين الذ  ىما ى دى  ،(5) مراء لكا حرفة ح حتى يحاربوا الغ  
 ،من خلا تعيين   دخاص يراقبدون اإلنتداج ويك د ون ادر  الغد  ،(6)ى ى إصلح الرو  

ويختدار  الواضدى  و  ،عريد   و الموددجو ا   ى ى الواحد مدنهج اردج ادمدين  و الدرةيس  و ال
ىداقلً ح  ويجب  ن يكون مر ًما ،(7)المحتربح لذلك يجب  ن يكون من  ها الحذ  فى مهنت  

بدا  ،ولج يكن دور ادمدين فدى الغالدب رقابًيدا فودا ،(1)ح دن  ال يجوز تولى هذ  المهمة لذمى 
كدا ااة دة مدن المهدن المخت  دة فدى بتوديج المراىدات دفدراد  ،كان ي عب دوًرا اجتماىًيا مهًما

حيدث يوددج  ،كمدا  ند  يرداىد المحتردب فدى حدا الوضدايا ، وقات ال رح  و الموت  و المدر 
وكدان لكدا ااة دة  مدين مردةوا  ،النصيحة والمع ومات حدوا ادفدراد المتهمدين ل حكدج ى ديهج

 . ( 9)ىنها 

                                                 
 . 226ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  1)
 . 212ص  االرتبصار،:  مجهوا(  2)
 . 241ص  ،1ج ،اإلدريرى : المصدر الراب (  3)
  21ص  ،2ج ،كربخاا : المصدر الراب   (4)
وانظر  يًضا لي دى بروفنرداا : اإلردلج فدى المغدرب  ،41ص  ،ابن  بى زرا : المصدر الراب (  5)

–7ص ،1991 ،اإلرددكندرية ،مؤررددة  ددباب الجامعددة ،ترجمددة الردديد محمددود وآخددرون ،وادندددلس
11 . 
بوت دددي  :  وانظدددر  يًضدددا : إبدددراهيج الودددادر  ،141ص  ،ابدددن  بدددى زرا : المصددددر الرددداب (  6)

  111ص  ،إضاءات
ص  ،ابددن صدداحب الصددلة : المصدددر الردداب  ،54 – 53ص  ،ابددن ىبدددون : المصدددر الردداب (  7)

 .  211ص  ،وانظر  يًضا جماا  حمد ا  : مدينة فاس ،474
المتدداجر فددى بيددان  حكدداج مددن غ ددب ى ددى واندد  النصددار  ولددج يهدداجر ومددا  رددنى:  الون ريرددى (  1)

 ،مج ددة معهددد الدرارددات اإلرددلمية ،تحويدد  حرددين مددؤنس ،يترتددب ى يدد  مددن العووبددات والزواجددر
 .  176ص  ،1957 ،5مج  ،مدريد

 ،وانظددر  يًضددا : لوتورنددو : فدداس فددى ىصددر بنددى مددرين ،65ص  ،البادرددى : المصدددر الردداب (  9)
 .  143ص
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صددندو  ح لمردداىدة فيددذكر  ن فددى مدينددة رددل قامددت ااة ددة التجددار مدد  الحاكددة بإن دداء 

ح  ليتكدات   (1)إذ يدف  كا فرد درهًما مدن دخ د   ،الناس فى دف  الضراةب االرتلناةية  و العامة
وتضددج  ،ليتكددات   ىضدداء الااة ددة الواحدددة فددى الظددرو  الصددعبة وهددذا دليددا ى ددى تددراباهج

 .( 2)الااة ة جمي  العام ين بها من المرتخدمين والصناا والمبتدةين 
 

دولة فى مراقبة ادروا  كان الردلاين وادمدراء ي تودون مد   منداء وارتكماالً لدور ال
كما كانوا ي توون بهج  لنداء  ،الوضايا الحر  ح لمتابعة  حواا ادروا  من  رعار والحكج فى 
ولددج يودد  دور الدولددة ىنددد هددذا   ،(3)تك ددي هج بم ددروىات الدولددة ح لرددماا آراةهددج حددوا ذلددك 

ويتضدط هدذا مدن خدلا  ،ها كا صناىة وتوصية ادمناء ى يهجبا امتد إلى االهتماج ب  ،الحد
وفي  يوصى ادمنداء  ،الكتاب الذ  كتب  الر اان  بو الحرن المرينى إلى جمي  واليات الدولة

 . ( 4)حتى إن   وصى بالمر ة التى تناد  ى ى الر   بالدور  ،ى ى الصناا من  ها حرفتهج
 

 المحتسب :)ب ( 
وتعنددى  يًضددا ادمددر  ،هددو ا ددب ادجددر مددن   ىددز وجدداو ،الحرددبة مددن االحتردداب
وتعد خاة الحربة من  قدج النظج اإلردلمية ح لدذلك ت خدذ  ، (5)بالمعرو  والنهى ىن المنكر 
دن المحترب ين ذ ادحكاج التى وردت فى الورآن الكدريج والردنة  ،ت خذ مهامها الص ة الدينية

ف صدبط لكدا  ،إلردلمية حتدى المددن الجديددةوياب  نظاج الحربة فدى كدا المددن ا ،(6)النبوية 
وارددتمر العمددا بنظدداج الحرددبة فددى المغددرب وادندددلس اددواا  ،مدينددة محترددب خدداص بهددا

حتدى تعدد حركدة االردترداد فدى ادنددلس ممدا يبدرهن ى دى  هميدة وظي دة  ،العصور الورداى
 .  ( 7)المحترب ونجاحها فى ضبا  حواا الرو  وحماية مص حة الناس 

 
والب ددور والعودددا والحريددة وال وددد  وي دددترا فيدد  اإلردددلج  ،واضدددى المحترددبويختددار ال

فدإذا غداب الواضدى حكدج بددالً  ،ويعد المحترب ناةًبا ىدن الواضدى ،والع ة، وال يميا وال يرت ى

                                                 
ص  ،وانظدر  يًضدا : محمدد المندونى : ورقدات ،314ص  ،5ج ،الون ريرى : المعيدار المعدرب(  1)

147  . 
 . 141 – 141ص  ،لوتورنو : المرج  الراب (  2)
 .  392ص  ،ابن مرزو  : المرند(  3)
 . 194ص  المرند،ابن مرزو  : (  4)
 ،بددة فددى ا ددب الحرددبةنهايددة الرتز  : ال ددي ،167ص  ،11ج ،ابددن منظددور : المصدددر الردداب (  5)

 . 6ص  ،1969 ،بيروت ،دار اللوافة ،تحوي  الريد الباز العرينى
بحًلا من كتاب تداريخ الحضدارة  ، حمد مختار العباد  : نظج الحكج واإلدارة فى الدولة اإلرلمية(  6)

  167ص  ،ج 2116 ،اإلركندرية ،دار المعرفة ،الحضارة اإلرلمية العربية
ص  ،إبراهيج ناقة : المرج  الرداب  ،311ص  ،بو مصا ى : تاريخ ادندلس االقتصاد كماا  (  7)

 . 274ص 
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وذلددك مددن خددلا  ،.ويعمددا المحترددب ى ددى مراقبددة ادحددواا االقتصددادية واالجتماىيددة( 1)مندد  
هدا هدو و ىواند  ى دى ادردوا  ح لمند  الغد  والتددليس ومراقبدة الجوالت الت تي ية التدى يودوج ب

ويمند  ت داوت ادردعار مدن خدلا تردعير  ،(2)جودة إنتاج البضاة  ومراقبة المكاييا والموازين 
   وفددى ىهددد الدولددة المرينيددة كددان المحترددب يعاقددب التجددار والصددناا  ،(3)البضدداة  برددعر محدددد 

رديةة ى دى منضددة يوضد  بجانبهدا اردج الصدان  ح حتدى وي زمهج بعر  البضاة  ال ،الغ ا ين
ك ن يبي  الوصار لحًمدا تالً دا فكدان  ، ما إذا كانت البضاة  المغ و ة غذاةية ،يتعر  ى ي  الناس

المحترددب يدد مر بتوايدد  ال حددج قاًعددا صددغيرة ويصددن  مندد  ىوددد ي بردد  الوصددار وياددا  بدد  فددى 
 .( 4)ذنب  بصوت مرت   المدينة ى ى هذ  الحالة م  ترديد  االىترا  ب

 
كمحتردب ت مردان الدذ   خدذ ر دوة مدن  ،وى ى الرغج من وجود بع  النمداذج ال ارددة

المبدرح فودد اكت د   مدر  وكدان ىوابد  الضدرب  ،صاحب  حد ادفران ليغ  بصر  ىن غ د 
المحتردب  ملدا ،بال در  وبدراىتهج فدى  داء واجدبهج وتوجد  يًضا نماذج لمحتربين تمتعوا ،(5)

 ،الدذ  تدولى  مدر الحردبة فدى ىهدد  بدى يعودوب يورد  ،(6)ارس ىبد العزيدز الم دزوز   بى ف
ج ( ولج  إلى ال وي   بى فدارس ىبدد العزيدز الدذ   1294ه  /  693وحدلت فى ىهد  مجاىة ) 

دد ،ىما ى ى تبديا اليعات المردتعم ة فدى ذلدك الوقدت النبدو  ح نظدرا لغدلء    واردتبدا بهدا الم 
وهدذا دليدا ى دى رجاحدة ىو د   ،(7)دراهدج  حًدا  صدبط فيد  لمدن الومدط ى درةادرعار الذ  ب غ 

                                                 
 ،دار قتيبددة ،تحويدد   حمددد مبددارك البغددداد  ،المدداورد  : ادحكدداج الردد اانية والواليددات الدينيددة(  1)

وانظددر  يًضددا  ،21ص  ،ابددن ىبدددون : المصدددر الردداب  ،19 – 11ص  ،ج 1919 ،1ا ،الكويددت
 .  271ص  ،1995 ،2ا ،مج ة البحث الع مى ، مى : الحربة بين ادصالة والمعاصرة حمد الع

 – 12ص  ،4ج ،ابن الحاج ال اردى : المددخا  ،421ص  ،6ج ،الون ريرى : المعيار المعرب(  2)
 .  342ص     ،حرن الراةط : المرج  الراب  ،91ص  ،وانظر  يضا محمد المنونى : ورقات ،13
 ،426 – 423 ،419 – 411 ،6ج ،15 – 13ص  ،5ج ،المصددددددر الرددددداب  الون ريردددددى :(  3)

 ،مركدز المحروردة ل ن در ،تاريخيدة  وانظر  يًضا  حمد صبحى منصور : الحردبة دراردة  صدولية 
 . 31ص  ،1995 ،الواهرة

: فداس فدى ىصدر  وانظر  يًضا لوتورنو ،414 – 412ص  ،6ج ،الون ريرى : المصدر ن ر (  4)
 .  154ص  ،بنى مرين

ال ركة الوانيدة  ،اا : الحربة المذهبية فى بلد المغرب العربى ) ن  تهما وتاورها (مورى لوب(  5)
 . 55ص  ،1971 ،1ا ،الجزاةر ،الوانية ل ن ر والتوزي 

 بو فارس ىبد العزيز الم زوز  ىبد الرحمن بن محمد : ويعر  بالم زوز  ينتمدى إلدى إحدد  (  6)
 ،وكان من مؤيد  قياج الدولة المرينية ورووا الدولة الموحديدة ،وهو من ركان مكنارة ،قباةا زناتة

فود كتب  رجوزة ىن بنى مرين ارمها ) نظج  ،كما كان ال اىر الخاص ل ر اان  بى يعووب يور 
وانظدر  ،2ص  ،ىبدالواحد الم زوز  : المصددر الرداب  ،ج ( 1291ه  /  697الر وك ( وتوفى ) 

 ،المصر  دار الكتاب  ،دار الكتاب ال بنانى ، اهير رجاا المغرب يًضا ىبد   كنون : موروىة م
 .  7 – 5ص  ،9رقج  ،1994 ،2ا ،الواهرة ،بيروت

د النبو  يودر بح نة يدين متوروكان ال(  7) دد  ،ينتام  والصاا المرينى كان يودر ب ربعة  مداد من الم 
د النبو   ( .  113ص  ،لمصدر الراب ( لتًرا )  بى يور  الحكيج : ا 6.924   ما يعادا )  ،الم 
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كما ىين الر اان  بدو ردعيد ىلمدان ومدن بعدد  ولدد  الرد اان  ،(1)وحرن تدبير  دمور الحربة 
وكددان ل محترددب  ،(2) بددو الحرددن المرينددى المحترددب غالددب بددن ى ددى ى ددى الحرددبة فددى فدداس 

 .( 3)ماررة  ىمالهما ويا   ى ي  ) راحة ادمناء ( وادمين مكان خاص بهج فى الرو  ح لم
 

 بناء المدن :)ج (
مددن خددلا فددتط  رددوا   ،ىم ددت دولددة بنددى مددرين ى ددى تدددىيج حركددة التجددارة الداخ يددة

كمديندة المنصدورة بت مردان التدى  ،إضافية ىن اري  الم اري  العمرانيدة وبنداء المددن الجديددة
حيدث  حااهدا بدالعمران وكلدرة  ،وب لمديندة ت مردانبنيت  لناء حصار الر اان يورد  بدن يعود

كمددا  مددر  ،(4)كمددا  نهددا  دت دوًرا مهًمددا فددى ىم يددة البيدد  وال ددراء  لندداء الحصددار  ،ادرددوا 
       ج ( ببندداء فدداس الجديدددة التددى كانددت م يةددة  1275هدد  /  674) الحدد  الردد اان يعوددوب بددن ىبددد 

كمدا  ،(6)وارقهدا   ن  بدو يورد  قصدبة مكناردة وجددد الرد اا ،(5)العمرانية ال خمدة  بالمن آت
 .( 7)جدد الر اان  بو ىنان مدينة الغربية ىاصمة دكالة 

                                                 
 ،مكتبددة الخددانجى ،تحويدد  محمددد ىبددد   ىنددان ،ابددن الخايددب : اإلحااددة فددى  خبددار غرنااددة(  1)

ابن  ورون : المظاهر اللوافيدة المغربيدة  محمد بن  حمد ،27 ،21ص  ،4ج ،1977 ،1ا ،الواهرة
 – 66ص  ،1915 ،البيضداء الدار ،دار اللوافة ،) درارة فى اددب المغربى فى العصر المرينى (

61  . 
وقدد مدارس  ،وكان حرن الخ   ،هو غالب بن ى ى بن محمد ال خمى ال وور  من  ها غرنااة(  2)

 ،2ج ،ابدن الواضدى : جدذوة االقتبداس )ج ( فدى ردبتة  1241هد  /  741تدوفى )  ،الاب م  الحردبة
  ( . 96ص 

 . 241ص  ،الوزان : المصدر الراب (  3)
وانظدر  يًضدا يحيدى بدو ىزيدز: ت مردان ىاصدمة  ،451ص  ،13ج  ،7مدج ،: العبر ابن خ دون(  4)

 ناونيو تورموكا ر  ا : بنو نصر فى غرناادة  ،2117 ،الجزاةر ،رحب ل اباىة ،المغرب ادورا
ترجمة إرحا  ىبيد من خلا كتاب ابن خ دون البحر المتوردا فدى الودرن  ،وبنو مرين فى المغرب
 .  14ص  ،2117 ،ندوة ىودتها مكتبة اإلركندرية ،إمبرااوريات الراب  ى ر قياج ورووا

وانظدر  ،322ص  ،      ابن  بى زرا : ادنيس المادرب ،147ص  ،مجهوا : الح ا المو ية(  5)
 ،1979 ،16ا  ،مج ددة المناهددا ، يًضددا محمددد المنددونى : من ددآت مرينيددة بضدداحية فدداس الجديدددة

 .  244ص
 ،وانظر  يًضا : إبراهيج حركات : المغرب ىبر التداريخ ،34ص  ،ب ابن غاز  : المصدر الرا(  6)

ىر  دحداث المغرب وتاورات  فى الميادين الرياردية والدينيدة واالجتماىيدة والعمرانيدة  ،التاريخ
مدن بدايدة المدرينيين إلدى  ،2ج ( مدج 521هد  /  14وال كرية منذ قبا اإلرلج إلى الوقت الحاضدر ) 

 . 153ص  ،1917 ،الدار البيضاء ،لحديلةدار الر اد ا ،نهاية الرعديين
وانظددر  يًضددا ىبددد العزيددز بددن ىبددد   : مظدداهر  ،75ص  ،ابددن الخايددب : ن اضددة الجددراب(  7)

 .  25ص  ،الحضارة المغربية
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وذلا ًتًحركةًالتجاارةًالاارجياةًلودولاةًالقتصادًالمرينىً،ًنشطًلصورةًاستكمالاً
لوتجاارًما ًًابعدماًامتألتًاألسواقًالدااويةًبالسوعًوالمنتجاتًالمحويةً،ًحتىًأصبحتًمقصدًا

ً؛لبيعهااًيااًاألساواقًالمرينياةً؛ًمعهمًبضائعهمًً نهمًيجوبوحيثًإلتتزودًمنهاً،ً؛ًكلًمكا ً
ًلماتوفًالتجارً.ًرائجةًًالكونهاًأسواقًا

ً

 أوالً : طرك التجارة الخارجية 
تواصااوتًدولااةًبنااىًمااري ًمااعًالاادولًاألااار ًناا ًطريااقًشاابكةًماا ًالطاارقًالبريااةً

مااًوهاوً،ًالبحرياةًباالموان ًلطارقًالبرياةًاوالبحريةً،ًكماًتميزتًدولةًبناىًماري ًبربطهااً
ًأسهمًيىًازدهارًحركةًالتجارةًالاارجيةًلودولةً.ً

ً

 البرية : الطرك  -1
ساندتًشبكةًالطرقًالبريةًنوىًربطًدولةًبنىًمري ًالتىًهىًياىًالمراراًاألقصاىً

مااًسااندًنواىًانتقاالًالساوعً،ًكماًربطتهاًبالسودا ًالرربىً،ًوهاوًًومصربالمشرقًالعربىً
ً.ً(1)المرينيةًيىًجميعًاألنحاءً

ً
ارًالمرارباةًتواصلًالمرراًاألقصىًماعًالساودا ًالررباىًمناذًالقادمً،ًيوعااًالتجايقدً

هاذاًالتواصالًالتجاار ًإلاىًًوقدًأد ً(2)دورًالوسيطًالتجار ًبي ًشمالًالصحراءًوجنوبهاً
ماد ًنمرانىًيكما ًياىًتطاورًالحدثًتطورًًونوىًأثرهالتجاريةً،ًًبروزًشبكةًم ًالمسال 

؛ً(3ً)ًأودغشاتإلىًومنهاً،ًالقوايلًم ًسجوماسةًإلىًدرنةًًوازدهارهاًالقتصاد ً،ًيتارج
وذلاا ًبسااباًقربهاااًً؛،ًيتعاادًمدينااةًسجوماسااةًالبوابااةًالرئيسااةًلوسااودا ًً(4)ًغانااةنحولتتجاا ً

كانااتًقبوااةًًلااذاً؛كاامً(1011ًً)ًبمساايرةًشااهري ًًاتقاادرًالمسااايةًبينهماا،ًإذًالنسابىًماا ًغانااةً

                                                 
ًنعاايمًزكااىًيهمااىًاًطاارقًالتجااارةًالدوليااةًومحطاتهاااًبااي ًالشاارقًوالرااراً)ًأواااارًالعصااور(1ًً)

ً.250ً،ًص1793ًًالوسطىً(ً،ًالهيئةًالمصريةًالعامةًلوكتااً،ًالقاهرةً،ً
515ًً-431يريقيااً)لمرابطي ًيىًنشارًاسسا مًياىًغاراًإوطيفًدندشًاًدورًانصمتًنبدًال(2ًً)

(ًمعًنشرًوتحقيقًرسائلًأبوًبكرًالعربىً،ًدارًالرراًاسسا مىً،ًبياروتًًم1121ًً-1130هـً/ً
روجياا ًإدرياااًاًالدولااةًالصاانهاجيةً،ًترجمااةًحمااادًالساااحوىً،ًدارًالرااراًً،40ً،ًص1770ًً،ً

يريقيااااً،ً.ًهاااوبكنزًاًالتااااريصًالقتصااااد ًس،ًأ.ج271ً،ًص2ً،ًج1772اسسااا مىً،ًبياااروتً،ً
،1770ًترجمةًأحمدًيإادًبوبعً،ًتقديمًمحمدًنبدًالرنىًسعود ً،ًالمجواًاألنوىًلوثقايةً،ًالقاهرة،ً

ً.150ًصً
أودغشتًاًم ًمد ًالسودا ًالرربىً،ًاتاذهاًنبدًهللاًب ًياسي ًناصمةًلدولاةًالمارابطي ًقبيالً(3ًً)

ثمًاتاذتًمراكشًناصمةًلهاًوتقعًبي ًالطريقًالرابطًسجوماساةًبراناةً،ًوهاىًمديناةًًقيامًالدولةً،
،1ًًج ً)ًاسدريساىًاًالمصادرًالساابقً،ًجميوةًوأشاب ًالاب دًبمكاةًالمكرماةًمويئاةًباالاوقًوالبسااتي

ً(ً.229ًً،ًص1ًً،ًياقوتًالحمو ًاًالمصدرًالسابقً،ًج110ًص
اًحس ًاضير ًأحمدًاًأهامًمراكازًتجاارةً،157ًًالبكر ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(4ًً) وانظرًأيضا

الصااحراءًالمرربيااةًودورهاااًيااىًقيااامًالكياناااتًالسياساايةًيااىًالقاارني ًالرابااعًوالااااماًالهجاار ً/ً
مً،43ًً،2115ًًاهرةً،ًماا ًالعاشاارًوالحاااد ًنشاارًالمااي د ً،ًالمجوااةًالتاريايااةًالمصااريةً،ًالقاا

ً.403ًص
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لوتجاااارةًييهااااًأمًلوتوجااا ًإلاااىًًأكاااا ًقااادومهمًًالماتوفاااةًساااواءبوااادا ًالالتجاااارًالقاااادمي ًمااا ً
نواىًنظمتهااًالتجارياةًييقولًً،ً(1)لسودا ا امرةًالاديارًكثيارةً"ًنااًاب ًالورد ًننهاًمادل ًا

كمااًتقطاعًمساايةًً.ً(2)يقطعهااً"ًًن ًيسيرًالراكاًيىًأسواقهاًنصافًياومًيا البركاتًيقالًإ
طريااقً،ًيدرنااةًتعاادًحوقااةًأساساايةًيااىًًقاادرهاًتسااعو ًكيوااوًمتااردرنااةًماا ًسجوماسااةًإلااىً

التجاار ً،ًوتميازتًدرناةًبساباًموقعهااًبرواجهااًًم ًسجوماساةًأوًتومساا سودا ًالقادمًال
يقاادًًتًيااىًنهاادًالموحاادي زالتااىًباار،ًأماااًناا ًأودغشااتًً(3)بهاااًًوقيااامًالعدياادًماا ًاألسااواق
اااً اًتجاريا اااًمهأصاابحتًمركاازا دا ًبكاالًماا ًمصاارًالسااوًتااىًتااربطلموقعهاااًنوااىًالطاارقًال؛ًما

،ًًياةًاًالقوايالًالتجارلاذل ًصاارتًمويئاةًباألساواقًوبالصانائعً،ًياازدادتًنويهاً؛المرراًو
نهاًااتفاتًياىًأًلإً،ًً(4)ًكم(1231ًوبينهاًوبي ًسجوماسةً)ًكمً(ً،1531ًيبينهاًوبي ًغانةً)

ً.ً ينهدًالمريني
ً

                                                 
اًاًنانمىًمصطفىًاًالصاحراءًما ًاا لًبا دً،ًوا211ًمجهولًاًالستبصارً،ًصً(1ًً) نظرًأيضا

ً.49ً،ًص1700ًًتكنةًتاريصًالع قاتًالتجاريةًوالسياسيةً،ًمنشوراتًنصامً،ً
نجائاًالبودا ًم ًاا لًماطاوطً"ًاريادةًالعجائااًويريادةًالترائااً"ً،ًتحقياقًأناورًمحماودً(2ًً)

ً.0ًمً،ًص2119ًًزناتىً،ًمكتبةًالثقاييةًالدينيةً،ًالقاهرةً،ً
اًاًإباراهيمًحركااتًاًالنشااطًالقتصااد ً،155ًًالبكر ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(3ًً) ،ًوانظرًأيضا

ً.173ًصً
ااااًاًإباااراهيمًنواااىًطرااااا ًا122ًً،ًص13ًً،ًج9ًابااا ًاوااادو ًاًالعبااارً،ًمااا (4ًً) ،ًوانظااارًأيضا

،ًياي ً.42ًً،ًص1791ًًوالنشارً،ًًإمبراطوريةًغانةًاسسا ميةً،ًالهيئاةًالمصاريةًالعاماةًلوتاؤليف
جىً.ًد ًاًتاريصًغراًإيريقياً،ًترجمةًالسيدًيوسفً،ًوراجعا ًريااصًصاوياً،ًدارًالمعاارفً،ً

ً.51ً،ًص1ًً،1702ًًالقاهرةً،ًط
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إلًأ ًً،(3ً)ًثامًنياانىً(2ً)ولتا ًًإلاىثامًً(1)م ًسجوماساةًثامًتفاازاًرحوت ًاب ًبطوط ًًأبدًوقد
التاىًتقاعًًثمًجاوً)ًكوكوً(ًً(4)ًم ًتنبكتوحيثًاتاذًالطريقًالشرقىً،ًطريقًالعودةًااتوفً
الطااارقًبااارزتًتوااا ًالمراكااازًالتجارياااةً،ًً،ًوماااعًتريااارً(5)ثااامًتكاااداًًجناااواًشااارقًتنبكتاااو

الطريااقًالقااادمًماا ًالمرااراًوماا ًإليهاااًينتهااىًً،ًإذالطاارقًالتجاريااةًموتقااىيتنبكتوأصاابحتً
اًالمشرق ،ًوااصاةًً(9)اًبالتجاارًما ًماتوافًاألجنااًساوقهاًمويئاةًتلذل ًأصبحً؛ً(6)ًأيضا

التجارياةًتعدًم ًأهمًالمراكازًيًً،أماًن ًجاوً)ًكوكوً(ًًً،ً(0)ًم ًسجوماسةًويااًوالسوا
ً،ًتكاداًمديناةً،ًكمااًذا ًصايت(7ً)لاذل ًاشاتهرًأهوهااًباالثراءًلشاترالهمًبالتجاارةًً؛التجاريةً

ظمًسكانهاًم ًالتجاارًالمرارباة،ًااصةًيىًنهدًدولةًمالىًالتىًتقعًشمالًغربهاً،ًوكا ًمع
واشتهرتًباساتاراجًالنحاااًمنهااًً،ً(11)نوىًالجزولىًًدنىًشيصًالمراربةًييهاًسعيدًب يو

ااًأحماارًً"ًياذذاًسابكوه اًياىًطاولًشاابرًونصافً،ًوبعضاهاًرقاااقً،ًنحاسا صانعواًمنا ًقضاابانا
                                                 

ااً)25ًًتفازاًاًتبعدًن ًسجوماساةًبمقادارً(1ًً) كامً(ً،ًوهاىًمديناةًتتوساطًأرصًالمرارا951ًًيوما
اًبيوتهاًومسجدهاًم ًحجارةًالموحًوسقفهاًوالسودا ً،ًوصفهاًاب ًبطوطةًبؤنهاًً"ًقريةًلًايرًييه

ً(.399ً،ًص4ًًم ًجوودًالجمالً،ًولًشجرًييهاً"ً)ًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج
ولت ًاًتقعًشمالًغراًمدينةًتنبكتوً،ًوتعنىًكومةًولتا ًاألرصًالمرتفعاةً،ًحياثًإنهااًأقيماتً(2ًً)

(ًًكام1011وسجوماساةًبمسايرةًشاهري ً)ًنوىًأنقاصًمدينةًتسمىًبيروً،ًوتقدرًالمسايةًبي ًولتا 
،ًأحماادًشااوبىًا21ًًً-9مً،ًص1701ًً،ًنشاارهًهااودااً،ًبااارياً،ًً)السااعد ًاًتاااريصًالسااودا 

ً.170ً،ًص6ًًمً،ًج6ًً،2111ًموسونةًالتاريصًاسس مىً،ًمكتبةًًًًالنهضةً،ًالقاهرةً،ًط
،ًوتساتمدًروايدًنهارًالنيجارًًرانىً،ًوهوًأحدنيانىًاًوتقعًنوىًنهرًالنيجرًإلىًشمالًنهرًسانك(3ًً)

المدينةًأهميتهاًم ًقربهاًم ًمناجمًالذهاً،ًوقدًأيلًنجمهاًبعدًزوالًمموكاةًماالىً،ًيانحصارًحكامً
موو ًمالىًيىًهذهًالمدينةًيقطً؛ًلذل ًأطوقًنويهاًبعدًذل ًاسمًمموكةًمالىً)ًكعتًاًتاريصًالفتااشً

ً؛42ً،ًص1764ًًورولقواً،ًبارياً،ًًيىًأابارًالبودا ًوالجيوشًوأكابرًالنااً،ًطبعًهوداا
ً(ً.530ًًا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصًالوز

كمً(ًم ًنهرًالنيجرً،ًوااتوفًيىًتاريصًتؤسيسهاً،ًولكا 16ًًتنبكتوًأوًتنبكتًاًتقعًنوىًبعدً)ً(4ًً)
لقاار ًالااااماًالهجاار ً)ًالحاااد ًنشاارًماا ًالماارجحًأ ًقبائاالًالطااوارقًهاامًالااذي ًأسسااوهاًيااىًا

ً(ً.21ًسعد ًاًالمصدرًالسابقً،ًصًالمي د ً(ً)ًال
ً.436ًً–435ً،ًص4ًًج،ًًالسابقاب ًبطوطةًاًالمصدر(5ًً)
اااًنباادًالهاااد ًالاادالىًاًمموكااةًمااالىً،ًص21ًًًالسااعد ًاًالمصاادرًالسااابقً،ًصً(6ًً) ؛ًوانظاارًأيضا

76.ً
اااًشااوقىًالجماالًاًتمبكتااوًكمركاازًثقااايى537ًًالااوزا ًاًالمصاادرًالسااابقً،ًصً(9ًً) ،ًوانظاارًأيضا

ومىً]ًيىًالقر ًالعاشرًالهجر ً/ًالساداًنشرًالمي د ً[ً،ًما ًاا لًكتاااًالمراكازًالثقايياةًون
(ً،ًنادوةًنقادهاًاتحاادًالماإراي ًالعاراً،7ًوالعوميةًيىًالعالمًالعربىًنبرًالعصاورًحصاادًرقامً)

ً.2111ًً،370ًالقاهرةً،ً
ً.9ًالسعد ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(0ًً)
اًالشايصًاألماي ًناوصًهللاًاًتجاارةًالقوايال539ًًقً،ًصًالوزا ًاًالمصدرًالساب(7ًً) ؛ًوانظرًأيضا

بي ًالمرراًوالسودا ًالرربىًوآثارهاًالحضاريةًحتىًالقر ًالساداًنشرًالمي د ً،ًبحثًضم ً
كتااًتجارةًالقوايلًودورهاًالحضاار ًحتاىًنهاياةًالقار ًالتاساعًنشارً،ًالمنظماةًالعربياةًلوتربياةً

ً.03ً،ًص1704ًًالبحوثًوالدراساتًالعربيةً،ًبردادً،ًًوالثقايةًوالعوومً،ًمعهد
ً.435ً،ًص4ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج(11ًً)
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،ًوتتجاا ًً(2)نموااةًيشااترو ًبهاااًالبضااائعًالمرربيااةًً،ًياسااتادمً(1)بحسااااًسااتمائةًبمثقااالً"ً
ااًدولاةًنويهااًًتااذاتودًنوىًأصحااًهذهًالتجاارةً،ًلوعوائدًالضامةًالتىًتعو ياىًًً(3)مكوسا

ًً(4ً)مً(1339ًًً–1312ًهـً/930ًًً-هـ912ًًنهدًمنساًموسىً)ً
ً

هاًالقواياالًنحااوًالمشاارقًومصاارً،ًياان حظًماا ًتأماااًناا ًالطاارقًالتجاريااةًالتااىًاتاااذًًًًًًً
لنااًًواوضاعبهااًقادًًأ ًالقاائمي شارقًما لًالرح تًالتىًسايرتًا لًهاذهًالفتارةًنحاوًال

تعاادًًالتااىًً(5)ًثاامًتوجاا ًنحاوًتومسااا وطريااقً،ًياااب ًبطوطاةًباادأًرحوتاا ًماا ًطنجاةًاريطاةًل
دريساىًسلوتوجا ًنحاوًالمشارقًمثومااًوصافهاًا؛ًتجماعًننادهاًالقوايالًةًالتاىًتالبوابةًالرئيسا

،ًً(6)"ًنوىًرصيفًالاداالًوالااارجًمنهااًلبادًمنهااًوالجتياازًبهااًنواىًكالًحالاةً"ًًبقول 
بتومساا ً،ًنواىًًإذًمارواوالبواو ًوالقوقصااد ًً بادرتفقًيىًذلا ًكالًما ًالعلبدءًالرحوةًوا

ً.ً(9)رغمًم ًاات فًبدايةًرحوةًكلًمنهمًال
ً

                                                 
ً.441ًً–441ً،ًصًنفاًالمصدرًوالجزءًاب ًبطوطةًاً(1ًً)
ً.235ًً–234ً،ًصًًتحسي ًمإناًاًاب ًبطوطةًورح ت ً،ًدارًالمعارفً،ًالقاهرةً،ًدً.ً(2ًً)
ً.95ً،ًص4ًًقً،ًجالعمر ًاًالمصدرًالساب(3ًً)
منساًموسىًاًهوًموسىًب ًأبىًبكرًب ًسالمًالتكرور ً،ًوكا ًم ًأبارزًالسا طي ًوأنظمهامً(4ًً)

اً ،ًونارفًباالكرمًوالعطااءً،ًًًيىًمموكاةًماالىً،ًولقااًبشارفًالادي ً،ًوكاا ًرجا اًصاالحا ناادلًا
،ًكمااًنارفًبرحواةًًوكا ًل ًدورًمهمًيىًنشرًاسس مًباي ًالاوثنيي ًياىًالمنااطقًالمجااورةًلاب ده

)ًاب ًحجرًالعسق نىًاًالدررًالكامنةًيىًأنيا ًالمائةًالثامنةً،ًدارًالجيلً،ًبيروتً،ًحج ًالشهيرةً
،ًالااذهبىًاًدولًاسساا مً،ًتحقيااقًحساا ًإساامانيلًمااردةً،ًقاارأهًوقدماا 303ًًصً،4ًًج،1773ًً

ً.232ًً،ًص2ًً،ًج1ًً،1777ًمحمودًاألرناإوطً،ًدارًصادرً،ًبيروتً،ًط
ً.11ً،ًص1ًًالمصدرًالسابقً،ًجًً(5)
ً.251ً،ًص1ًًالمصدرًالسابقً،ًج(6ًً)
،53ًًًًً،ًص1ً،ًجالمصااااادرًالساااااابقً،ًالبواااااو ًا24ًًالعبااااادر ًاًالمصااااادرًالساااااابقً،ًصً(9ًً)

ً.161ًوالقوقصاد ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً
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ً(4)قسنطينةًثمً(3)ثمًبجايةًً(2)،ًوبعدهاًالجزائرًً(1)يبدأًالطريقًم ًتومسا ًإلىًمويانةً
ثاامًً(6)طاارابواًًومنهاااًإلااىًالعباادر ًاتجاا ًنحااوًالقيااروا ًًأ ًغياارً؛(5)بونااةًثاامًً(4)قساانطينة
ً(7ً)السوسااةًاتجاا ًنحويقاادً،ًأماااًناا ًاباا ًبطوطااةًً(0)،ًثاامًإلااىًميناااءًاسسااكندريةًً(9)برقااة

ً.ً(11)،ًثمًإلىًاسسكندريةً(11ً)وصفاقاً
ً

 مخاطر الطرك البرية : -2
ًاجتياازهميعاانو ًأثنااءًًواكاانحياثًتهمًالعديدًم ًالماااطرً،ًيواج ًالتجارًأثناءًرح 

اًالطرقًالب وسارقةًأماوالهمًًلونهااًو ،ًييتعرضًبهاريةًاطرًقطا ًالطرقًالذ ًكا ًمنتشرا
نا قو ًياًاألسارً،ًالووبضائعهمًو ناددًياىًأحياا ًأاار ً،ًيًيواجهاو ًالماوتأنهامًًيضا ًا

ًالتااىًتااربطالتجاريااةًالعباادر ًبانعاادامًاألماا ًوممارسااةًأنمااالًالوصوصاايةًنباارًالطاارقً
قاااباًًاًحاادثًيااىًالطرياقًالاارابطًباي ًماادينتىثومااسساا مىً،ًمالمشارقًبالمراراًاألقصااىً

ًًًً.ً(12)وطرابواً،ًوبي ًتازاًوتومسا ً،ًهذهًالطرقًسارًييهاًالوصوصًوانعدمًاألم ًبهاً
ً

                                                 
المصاادرًً(ً)ًالااوزا ًاًكاام64اًتقااعًنوااىًحاادودًالمرااراًاألوسااطً،ًبينهاااًوبااي ًالبحاارً)ًمليانةةة(1ًً)

ً(ً.415ًالسابقً،ًصً
(ً،ًلهااًمساجدًجاامعًوميناإهااًمااؤمو ً،ًًكام44.0ًًاًمديناةًبحرياةًبينهااًوباي ًبجايااةً)ًالجزائةر(2ًً)

اًلوسف ًاأليريقيةًواألندلسيةً)ًالحمير ًاًالمصدرًالسابق،ً ويعدًم ًأهمًالموان ًنوىًالبحرًومقصدا
ً(ً.163ًصً

لساف ً،ًوقادًشاهدًلهااًبحسا ًاألوسطً،ًوبهاًدارًلصانانةًاًاًهىًالقاندةًالبحريةًلومرراًبجاية(3ًً)
ً(ً.422ً)ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصًًبنائها

(ًوهاىًمحصانةً)ًالحميار ًاًًكام43اًهىًمدينةًم ًآثارًالروما ًبينهاًوباي ًبجاياةً)ًقسنطينة(4ًً)
ً(ً.401ًالمصدرًالسابقً،ًصً

حارًالمتوساطً؛ًلاذل ًياذ ًأساواقهاًناامرةًنتيجاةًاًلهاًمينااءًيعادًما ًأهامًالماوان ًنواىًالبًبونة(5ًً)
ً(ً.271ًلوتجارةًالاارجيةً،ًولهاًآثارًم ًقبلًالفتحًاسس مىً)ًاسدريسىًاًالمصدرًالسابقً،ًصً

كثيرةً؛ًلاذاًكثارتًًًاًتعنىًطرابواًث ثًمد ًبال تينيةً،ًوبهاًأسواقًحايوةًوبساتي ًًطرابلس(6ًً)
ً(ً.307ًصًًًًًًير ًاًالمصدرًالسابقً،ًكثرتًييهاًالفواك ًوايراتًكثيرةً)ًالحم

(ًالحمياار ًاًًكاام3.2ًًيريقيااةًبينهاااًوبااي ًالبحاارً)دينااةًكبياارةًتقااعًبااي ًاسسااكندريةًوإاًمًبرقةةة(9ًً)
ً.71ًالمصدرًنفس ً،ًصً

ً.07ًً–05ًً–96ًً–64ًالعبدر ًاًالمصدرًالسابقً،ً(0ًً)
ويحايطًبهااًالبحارًما ًثا ثًاًأطوقًنويهاًالساواًحتاىًتتميازًنا ًالساواًاألقصاىً،ًًسوسة(7ًً)

جهاتً)ًشمالًوجنواًوشرقً(ًلهاًمحاراًمتقنةًالبناءًوكذل ًمساجدًوأسواقًحايوةً)ًالحمير ًاً
ً(ً.331ًالمصدرًالسابقً،ًصً

كاامً(ًوبهاااًأسااواقًوينااادقًندياادة61ً)ًاًتقااعًياااًالمرااراًاألدنااىًبينهاااًوبااي ًسوسااةًصةةقاقس(11ًً)
ً(ً.365ً)الحمير ًاًالمصدرًنفس ً،ًصً

ً.21ً،ًص1ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًجً(11ً)
،ًوانظرًأيضاًإبراهيمًحركاتًاًالمجتمع39ًًً–36ً،ًص1ً،ًجًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابق(12ًً)

ً.261ً،ًص1770ًًيريقياً،ًالشروقً،ًالدارًالبيضاءً،ً مىًوالسوطةًيىًالعصرًالوسيطً،ًإاسس
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أ ًبعااصًشارقًمنحاوًالمتجهااةًذكارًابا ًبطوطااةًحاولًانعادامًاألماا ًياىًطارقًوقادًً
لوساودا ًكاناتًمويئاةً،ًكماًأ ًالطرقًالمتجهاةًً(1)لوسرقةًنندًداولهمًبونةًالتجارًتعرضواً

اًيسمىًوذدذكرً،ًوً(2)بالمااطرًوقطا ًالطرقً ة،ًرًبصاحراءًأيريقياالتجانىًأ ًهنا ًقصرا
ظالًما ًيمارًبا ًً؛ًلاذاة،ًاشاتهرًببياعًما ًيجتاازهًما ًالحجااجًالمساومي ًأوًالنصاار ًأيريقي

ا،ًحتىًكاا ًركاااًالقايواةًيهنا ًبعضاهمًىًاألسرًينتاب ًالاوفًاشيةًالوقو ًي اًحينمااًبعضا
ً.ًً(3)منهمًًابرًهذاًالقصرًدو ًأ ًيفقدواًأحدًانًو مري

ً
وأثاارتًحااوادثًالطاارقًنوااىًاألحااوالًالسياساايةًلدولااةًبنااىًمااري ً،ًمثوماااًحاادثًحينماااً

إلاىًالساوطا ًأباىًً(4)رسوهاًالسوطا ًالناصرمحمدًقا وو ًالتىًأًتعرضتًالسفارةًالمصرية
نحاوًالمراراًًاوجههاوسارقةًأثنااءًتلًم(1316ًهاـ/916ًً)نامًيعقواًيوسفًب ًيعقواًيىً

باسضاايةًوً،ً(5)بينهمااًًنسابيااسوءًالع قااتًدولةًبنىًمري ً(ً،ًوهوًماًأد ًإلىً)ًًاألقصى
إذًكااا ًأصااحابهاًنوااىًالطارقًالتجاريااةًًاشاكوتًثااوراتًالقبائاالًالعربياةًاطاارًايقاادًإلاىًذلاا ً
ثًةً،ًحياوكانتًهذهًالحوادثًلهاًأثرًساوبىًنواىًالتجاار،ًً(6)ًنوىًالقوايلًالتجاريةيريرو ً

،ًيقايواةًياىًرحوتهااًىًتنطواقًكاتزايدًأنادادًالقوايالًلًاانتظارًاكانتًالقوايلًالتجاريةًتتؤارً،ً
ًزياادةً؛ًبساباًانتظارهااتاؤارتًث ثاةًأشاهرًياىًرجونهااًً-نواىًسابيلًالمثاالًً–العبدر ً
ااًهجارتًً،ً(9)ياىًالطرقااتًًالمفتقدبعدمًاألما ًًلإلحسااوذل ًً؛ًاألنداد وبساباًذلا ًأيضا

،ًونمواتًدولاةًبناىًماري ًنواىًالعناياةًً(0)صًالطرقًبسباًانتشاارًأنماالًالسارقةًييهااًبع
ً.ًً(7)تمهيدهاًونشرًاألما ًييهاًببهذهًالطرقً،ً

                                                 
ً.17ً،ص1ًًالمصدرًالسابقً،جًاب ًبطوطةًا(1ًً)
ً.446ً،ًص4ًًالمصدرًنفس ً،ًجًً(2)
،1750ًتحقياااقًحسااا ًحسااانىًنبااادًالوهاااااً،ًالمطبعاااةًالرساااميةً،ًتاااوناً،ًً،ًرحواااةًالتجاااانى(3ًً)

ً.211ص
مً(ًتااولىًالسااوطة1205ًًهااـً/604ًًاًولاادًبالقاااهرةًياىً)ًًالسةلطا  الناصةةر م مةةق بة  قةة وو (4ًً)

ااًث ثًمراتً،ًوكا ًأصررًأبناءًالسوطا ًالمنصورً،ًتاولىًالحكامً اً،ًوهاوًمااًجعوا ًمطمعا صاريرا
لألمراءًيىًالحكمً،ًوحدثتًاضطراباتًأثناءًيتارةًحكما ً)ًحيااةًناصارًحجاىًاًالساوطةًوالمجتماعً

1302ًهاـً/904ًًمًإلاىًسانة1262ًًهـً/661ًًيىًسوطنةًالممالي ًيترةًحكمًالس طي ً)ًم ًسنةً
يةًواألميريااةً،ًجامعااةًالكويااتًمً(ًدراسااةًتاريايااةًوثائقيااةًيااىًوقااائعًالممارساااتًالماتوفااةًالسااوطان

اًاًالسوطا ًالناصرًمحمدًب ًق وو 27ًً،ًص1ًً،1779ًًلجنةًالتؤليفًوالتعرياً،ًط ،ًولهاًأيضا
"ًمكتباةًالفا ،ً،ًالكوياتً،ًدً.ًًونظامًالوقفًيىًنهدهًمعًتحقيقًودراسةً"ًوثيقةًوقافًسارياقوا

ً.17ً،ًصًًت
ً.491،ًص13ًً،ًج9ًاب ًاودو ًاًالعبرً،ًم ً(5ًً)
،1ًًجًًً،ًالس و ًاًالمصدرًالساابقً،110ً،ًص13ً،ًج9ً،ًم ًالمصدرًالسابقاب ًاودو ًاً(6ً)

اًمصطفىًأبوضيفًاًالمرجعًالسابقً،وانظرًأ432ً،ًصً  .317صًيضا
ً.290ًالمصدرًالسابقً،ً(9ًً)
،ًص1760ًًنبدًالعزيزًب ًنبدًهللاًاًالباديةًالمرربيةًوإشاعانهاًالحضاار ً،ًمجواةًالمناهالً،ً(0ًً)

65ً–ً66ً.ً
ً.305ًاب ًمرزوقًاًالمسندً،ًصً(7ًً)
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،ًبالتجارًياىًالطارقًالبرياةًساوءًاألحاوالًالجوياةًًاألاطارًالتىًأحاطتًوم ًبي 
نا كالحرًالشديدًأوًالبرودةًالقاسيةً،ً ويضاافً،ًً(1)السافرًنااءًشاكوةًنقاصًالميااهًأثمًيض ًا

التجاارًالتروااًًحااولياىًالصاحراءً،ًوًيا التتتعارصًإلاىًاطارًكاناتًالقوايالًًإلىًذلا ًأ 
ما ًناادةًًوكاا ،ًً(2)لهامًياىًتوا ًالصاحراءًً(ًالتكشيفً)ًنوىًهذهًالمشكوةًباتااذهمًالدليل

،ًً(3)راءًلتفاااد ًالتياا ًيااىًالصااحً؛ًأ ًتؤاااذًالاادليلًالقواياالًالتجاريااةًالمتوجهااةًنحااوًالسااودا 
ااًمااًيكاو ًالادليلًالمتااذًياىًطارقًالساودا ًما ًأيارادًقبيواةًمساويةً أل ًالمساوييي ً؛ًوغالبا

كاانواًأدر ًالناااًباالطرقًالمإدياةًلوماد ًالساودانيةً،ًيكاا ًالادليلًيتقادمًالقايواةًقبالًداااولً
الرسااائلًماا ًأهاالًالقايوااةًإلااىًمعاااريهمًوأصااحابهمًيااىًًيوصاالحتااىً؛ًأيااامًًةالسااودا ًبؤربعاا

ياىًالساودا ًمثالًًةمعروياالفناادقًكا ًم ًأجلًإندادًالمناازلًلهامً،ًوذلا ًألنا ًلامًتً؛لت ًو
لااذل ًقاادًتصاالًأجرتاا ًإلااىًمائااةًً؛لًيمكاا ًالسااترناءًنناا ًيااىًالاارح تًالمرااراً،ًيالاادليلً
ً،ً(5)ًمحمادًينادكا ًالمساويىًا،ًوكاا ًدليالًرحواةًابا ًبطوطاةًيادنىًأباً(4)مثقالًم ًالذهاً

زيادًًامًكاا ًيادنىًأبا1315ًهاـً/913ًًالاذ ًاتاذتا ًالقايواةًركااًالحجاي ًالادليلًً أويذكر
يعقواًيوسافًبا ًيعقاواً،ًًىفًمكةًلوسوطا ًأبالرفائر ً،ًويذكرًأن ًكا ًيحملًبيعةًأشرا

ً.ً(6)ًىوهذاًدليلًنوىًاتصال ًبالب طًالموك
ً

 الطرك الب رية :  -3
 : الثغور الب رية -أ

م ًا لًموانيهاًالبحريةًالمطوةًنواىًةًبنىًمري ًنشطتًحركةًالتجارةًالبحريةًلدول
مااوان ًالبحاارًالمتوسااطًبسااهولةًنمويااةًًتتمياازوً،ًالمحاايطًاألطوسااىًونوااىًالبحاارًالمتوسااط

رساوًالسااف ًييهاااًبسااباًضاعفًحركااةًاألمااواجًوالتياااراتًالبحرياةً،ًباسضااايةًإلااىًسااهولةً
توا ًالماوان ًً،ًوم ًأبارزً(9)األوربيةًالقراًالنسبىًلوموان ًوالمد ًنبورًالبحرًالمتوسطًو

ًسبتةًالتىًوصفتًبؤنهاًاًمدينةًالموان ًميناءً
ً

                                                 
ً.15ً،ًص1ًً،ًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج317ًصًًالتجانىًاًالمصدرًالسابقً،(1ًً)
ً.110ً،ًصًالمصدرًالسابقًوالمجودًوالجزءًاب ًاودو ًاً(2ًً)
اًماجادةًكريماىًاًالع قااتًالتج97ًالحضرمىًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(3ًً) ارياةًباي ً،ًوانظرًأيضا

ً.252ً،ًص267ًً،1700ًًالمرراًوالسودا ً،ًمجوةًدنوةًالحقً،ً ً
ً.302ًً–301ً،ًص4ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج(4ًً)
اًإبراهيمًطراا ًاًمموكةًمالىً،399ًً،ًصًًنفاًالمصدرًوالجزءاب ًبطوطةًاً(5ًً) ؛ًوانظرًأيضا

ً.79ً،ًصً
ً.1ًً،423،ًجًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،460ً،ًص13ًً،ًج9ً،ًم العبرًاب ًاودو ًاًً(6)
أحمدًمحمدًإسمانيلًالجمالًاًطرقًالتجاارةًالاارجياةًاا لًالقار ًالسااداًالهجار ً/ًالثاانىً(9ًً)

،1ًً،2114ًً،ًما 12ًنشرًالمي د ً)ًنصرًالموحدي ً(ً،ًمجوةًالماإر ًالعرباىً،ًالقااهرةً،ً ً
رًالمتوسااطًالقااديمً،ًنااالمًالمعريااةً،ً ً،ًأً.ًجًباااركرًاًالنقاالًالبحاار ًوالتجااارةًيااىًالبحاا73ًصً
،ًصابرًديااًاًدراساتًيىًنالمًالبحرًالمتوسطًيىًالعصور163ًً،ًص2115ًً،ًالكويتً،314ً

ً.59ً،ًص1799ًً،ًالقاهرةً،24ًًالوسطىً،ًالمجوةًالتاريايةًالمصريةً،ًم ً
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ةةأخ    وانظةةر ىلةةس  ة  علةةس سةةبت   ر  ط 
 وقةةةةةةةق  نةةةةةةةا   غ   كأنهةةةةةةةا عةةةةةةةوق  

 

ةةةةجمال      ه  ىلةةةةس  سةةةةن   ب  هةةةةا تص 
 (1) ه  علةس بطن ة فس الب ر   س  لق  أ  
 

ًلاذل ً(2)مرساىًًث ثاي ًازدهارهاًيرجعًإلىًنشاطهاًالتجارةًالبحر ً،ًحياثًاحتاوتًنواىو
كماااًوصاافتًبؤنهاااًياارصًالبحاارًً،ً(3)"ًًمحااطًقواياالًالحصاايرًوالحرياارًوالكتااا "ًأصاابحتً
نا ًأنهاااًأدت؛ًً(4)لكثارةًماااًيتارددًنويهاااًما ًمراكااًالمسااومي ًواألجانااًً؛العظايمً ًيضاا ًا

اًياًالتجاارةًباي ًدولاةًبناىًماري ًومصارً،ً اًجوهريا أصابحتًنقطاةًالبداياةًأوًنقطاةًًإذدورا
ًتجاارًما ًأراجاو ًردًنويهاا،ًكمااًوً(5)اسساكندريةًوسابتةًبي ًالرابطًً النهايةًلواطًالبحر

ًلتساويقً؛ًالتجارًم ًماتوافًالجنساياتًايتوايدًنويهًيةأصبحتًسوقااًنالمًوبهذاًواألندلاً،
ً.ًً(6)سوعهمً

ً
حياثًًجعوهااًمحاطًأطماا ًالعديادًما ًالادولً،ًة ًحظيتًب ًسابتوهذاًالزدهارًالذً

األجنبيااةً،ًأطمااا ًالاادولًًةكماااًواجهااتًساابتً،ً(0)ناادةًمااراتًًً(9)اسااتولتًنويهاااًغرناطااةً
دولاةًنواىًتجاارةًساوبىًمااًكاا ًلا ًأثارًمً،ًوهو1415ًهـً/010ًًًًالبرترالًياستولتًنويها

                                                 
ً.327ً،ًص1ًًاب ًالقاضىًاًجذوةًالقتبااً،ًج(1ًً)
مصاطفىًال55ًبقً،ًصًصادرًالساااألنصار ًالسابتىًاًالمً(2) نشااطًاًجوانااًما ً،ًوانظارًأيضااًا

المسكوتًنن ً"ًيىًالكتابةًالتاريايةًالمرينيةً"ًنموذجًاًالذايرةًالسنيةًيىًتاريصًالدولةًالمرينيةً،ً
،1779ًً،ًص9ًًحولياتًكويةًاآلدااًوالعوومًاسنسانيةً،ًجامعةًالحس ًالثانىً،ًالدارًالبيضااءً،ً 

ً.175ًصً
ً.146ًب ًالاطياًاًمعيارًالاتبارً،ًصًا(3ًً)
ً.129ً،ًص4ًًالعمر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(4ًً)
ً.235ًاب ًالاطياًاًنفاضةًالجرااً،ً(5ًً)
ً،ًوكذل 117ًًمحمدًالشريفًاًسبتةًاسس ميةً،ًصً(6ًً)

Dufourcq (ch) : Commerce du Mughreb medieval avec L'Europe Chretienne 

et marine musulmane donnees connues et problemes en suspens , I ' Iberie 

chretienne et le Maghreb XIIe – Xve Siecles , Paris , 1973 , p. 170 .   
تولىًحكمًمدينةًسبتةًما ًاألندلسايي ًمناذًنهادًاألماويي ًياىًاألنادلاً،ًوما ًبعادهمًالحمودياو ً(9ً)

ماًيىًنهدًالمرابطي ًوالموحدي ًيسيطرواًنوىًالمرراًاألدارسةًحكامًمالقةًيىًالقر ًالااماً،ًأ
ً–1315ًهاـً/917ًًً–915ًواألندلاً،ًحتاىًنهادًبناىًماري ً،ًوسايطرتًغرناطاةًنويهااًما ً)ً

مً(ًحتااىًاسااترجعهاًأبااوًسااالمًالمرينااىًماارةًأااار ً،ًإلًأناا ًيااىًأواااارًالعهاادًالمرينااى1317ًً
رناطااةًهااىًالمتحكمااةًيااىًأمورهاااًاضااطربتًاألحااوالًالسياساايةًيااىًمموكااةًبنااىًمااري ًأصاابحتًغ

السياسيةً،ًتولىًوتعزلًكيفماًتريدً،ًوا لًهذهًالفترةًسيطرتًنواىًسابتةًحتاىًساقطتًياىًأياد ً
مً،ًالحميد ًاًجذوةًالمقتاباًياىًذكارًولةًاألنادلاً،ًالهيئاةًالمصارية1415ًًهـً/010ًًالبرترالً

 نىًاًالادررًالكامناةً،ًالسافرً،ًابا ًحجارًالعساق36ًً–31ً،ًص2110ًًالعامةًلكتااً،ًالقاهرةً،ً
اًاًرضوا 73ًًاألولً،ًصً ً.75ًًً–97ًً،07ًةًالحربيةً،ًصًالبارود ًاًالحياً،ًانظرًأيضا

اااًمحماا422ً،ًص1ًً،ًجًالساا و ًاًالمصاادرًالسااابق(0ًً) دًالقبوااىًاًمراجعاااتًحااولً،ًوانظاارًأيضا
ً.06ً،ًص1709ًءً،ًالًلونشرً،ًالدارًالبيضاالمجتمعًوالثقايةًبالرراًالوسيطً،ًدارًتوبق
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اًم ًمكانتهاًالتجاريةً،ًحيثًتحولاتًالتجاارةًالتاىًكاناتًتمارًبهااًًالمرينيي ً،ًإذ أيقدهاًكثيرا
حياثًكاناتًًبهااباسضايةًإلىًتؤثرًالتجارةًالدااوياةً،ًً(1)إلىًموان ًأار ًيىًشمالًأيريقياً

إلااىًتاادهورًالتجااارةًماااًأد ًلتجااارةًالمناااطقًالدااويااةًكفااااً،ًوهااوًالمنفااذًالبحاار ًًةساابت
ً.ً(2)ًنامةالمرينيةً

ً
اأماًن ًً ًمدينةًس ًأحدًالموان ًالمهمةً،ًييصفهاًأحدًالشعراءًقائ ًا

ً
 الب ةةةةةةار سةةةةةةق     ةةةةةةط  هةةةةةةس م   

 ل ةقي  القةقي منقع فةس ا م  كل  
 

 مةةةةة  التجةةةةةار الركةةةةةب   ومجمةةةةةع   
 (3)وسوك ألنواع التجارة المقةي  

(3) 
 

ًباااقىًمااد غيرهاااًماا ًماا ًأشاابيويةًوً(4)يؤصاابحتًساا ًمحااطًماتواافًالجنسااياتًماا ًالتجااارً
ىًمحاولااةًإلاامموكااةًقشااتالةًذلاا ًديعًنظيمااةً،ًيااتمتعااتًبمكانااةًاقتصاااديةًًلااذاً؛ً(5)ًاألناادلا

ً.ً(6)مً(1261ًًهـً/650ًًباءتًبالفشلً)ًًها،ًولك ًمحاولتالستي ءًنويهاً
ً

ةًمعًاألندلاً،ًيهىًالبواباةًالرئيساوااصةً،ًً(9)محطًالسف ًالوطافًطنجةًكانتًو
اااًماا ًأطمااا ًالبرتراااليي ًالااذي ًً(0)ةًلوسااوعًاألندلساايةًالرئيساا حاااولواً،ًولاامًتسااومًطنجااةًأيضا

ولكاانهمً،ًويهاااًنمًحاااولواًالسااتي ء1439ًًهااـً/041ًًالسااتي ءًنويهاااًناادةًمااراتً،ًيفااىً
ً.ً(11)م1464ًًهـً/067ًًنجحواًيىًالستي ءًنويهاًًثم،ًً(7)يشوواً

                                                 
وانظرًً؛164ً،ًص2ًً،ًجًالسابقالس و ًاًالمصدر؛23ًًالقوقصاد ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(1ًً)

اًأمي ًتوييقًالطيبىًاًاحت لًالبرتراليي ًمدينةًسبتةًالمرربيةً)ً مً(ًمقدماتا 1415ًًهـً/010ًًأيضا
األندلساىً،ًالادارًالعربياةًودوايع ًونتائج ً،ًبحثًم ًكتااًدراساتًوبحوثًيىًالتااريصًالمررباىً

ً.293ًصًًًًًً،2ًً،ًج1779ًلوكتااً،ًتوناً،ً
ً.335ًسبتةً،ًصً–رًاًمحورًيااًبي،ًمحمودًزن130ًسبتةًاسس ميةً،ًصًمحمدًالشريفًاً(2ًً)
.ً
الس و ًاًإتحافًأشرافًالم ًبابعصًأاباارًالربااطًوسا ً،ًماطاوطًياىًمعهادًالماطوطااتً(3ًً)

ن ًنج ءًسامىًمحمدًالنبراو ًاًالمرجع31ًً)ًالبعثةًالثالثةً(ًرقمًالعربيةًلومموكةًالمرربيةً ،ًنق ًا
ً(ً.4هامشً)140ًالسابقً،ًصً

ااًروجاىً.ًكوانادرًاًقراصانة23ًًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،صً(4ًً) سا ً،ًترجماةًً،ًوانظارًأيضا
ً.142ً،ًص36ًً،1706ًًمحمدًالعربىًمحمودً،ًمجوةًالبحثًالعومىً،ً ً

ً.317ً،ًالحمير ًاًالمصدرًالسابقً،ًص1ًً،237ًًاًالمصدرًالسابقً،ًجًاسدريسى(5ًً)
اًاًحمد ًنبدًالمنعمً،ًالمرجاع399ًًً–2ًً،396ًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(6ًً) ،ًوانظرًأيضا

ً.54ًالمرجعًالسابقً،ًصً
ً.4ًً،120ًالعمر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(9ًً)
ً.271ًمحمدًزنيبرًاًالمرراًيىًالعصرًالوسيطً،ًصً(0ًً)
ً.166ً،ًص2ًًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(7ًً)
ً.160ً،ًصًنفاًالمصدرًوالجزءًالس و ًاً(11ًً)
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ً
أسافىًآاارًمينااءًتبورا ًالمراكااًًتعاد،ًوً(1)ساف ًالبندقياةًيتقصدهاًأماًن ًباداًًًًًًًً

"ًمرساىًمطاروق،ًً(3ً)ًغساساةً،ًوكاا ًمينااءً(2)ولياًبعدهًلومراكاًمذهاً،ًم ًاألندلاً
مقصاادًً(5)وميناااءًمويوااةًً،ًوكااا ًميناااءًغساسااةً(4)ةً"ًمطااروق،ًبكاالًماااًيااروقًمريااؤًجارياا

ً)ًالبحارًالمتوساطً(أصي ًالمتعوقةًنوىًرأاًالاوي ًكذل ًميناءً،ًوً(6)السف ًلتجارًالبندقيةً
اً( اًلوسف ًأيضا الحاطًوالقا  ًمجوااًالساوعًً،ً(0)ًكانتًجو ًيقد،ًأماًن ًأنفاًً(9)ًكا ًمقصدا

،ًً(7)رنةً،ًيكاا ًيتوايادًنويهااًساف ًاألنادلاًالسوعً،ًتهد ًإليهاًالسف ًشارنةًوتبتدرهاًمسا
1467ًًًهاـً/091ًًلمًتسومًأنفاًوأصي ًم ًأطما ًالبرتراليي ًحتىًاستولواًنويهماًياىًكماً
ً.ً(11)مً

ً

 :السق   -ب
اااًنناادًالتجااارًالمسااومي ًأ ًيجوبااواًالعااالمً السااف ً،ًوذلاا ًبعاادًأ ًانتقوااتًإلاايهمًبأصاابحًمؤلويا

؛ً،ًيعمواتًالادولًاسسا ميةًنواىًتقوياةًأساطولهاًالبحار ًً(11)السيادةًنوىًالبحرًالمتوساطً
ىً،ًيقادًأولا(12))قرصانة(ًرتهاًالاارجيةًما ًهجمااتًالنصاار لحمايةًثرورهاًالبحريةًوتجا

                                                 
ً.327ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(1ًً)
ً.95ً،ًالحمير ًاًالمصدرًالسابقً،ًص241ًًًصً،1ًاسدريسىًاًالمصدرًالسابقً،ًج(2ًً)
كمً(31ًًمهمً،ًتبعدًن ًمويوةً)ًلهاًميناءًاًهىًمدينةًمحصنةًتقعًنوىًالبحرًالمتوسطًًغساسة(3ًً)
ً(ً.345ً)ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(ً
ً.103ًاب ًالاطياًاًمعيارًالاتيارً،ًصً(4ًً)
اًلتجارةًسجوماسةًوالسودا ًًمليلة(5ًً) اًبحريا اًمدينةًتقعًنوىًالبحرًالمتوسطًلهاًميناءًمهمًيعدًمنفذا

ً(ً.344ً)ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًًوالسودا ًالرربىً،ًواشتهرتًبذنتاجهاًلوعسلًوالحرير
اًمحمدًزنيبرًاًبعصًموان ًالتجاارة335ًًً–344ًالوزا ًاًالمصدرًنفس ً،ًصً(6ًً) ،ًوانظرًأيضا

التجارةًالمرربيةًيىًالعصرًالوسيطً،ًضم ًأنمالًندوةًالتجارةًيىًن قتهاًبالمجتمعًوالدولةًنبرً
،ًما 2ًًالحس ًالثاانىً،ًالادارًالبيضااءً،ًقتاريصًالمرراً،ًكويةًاآلدااًوالعوومًاسنسانيةً،ًجامعةً

ً.241ًً–1707ًً،241ًيبرايرً،23ًًً-21
اًاًنبدًالوهااًب ًمنصورًاًأصيوة53ًً،ًص2ًًاسدريسىًاًالمصدرًالسابقً،ًج(9ًً) ،ًوانظرًأيضا

ً.99ً،ًص6ًً،1797ًً،ًسنة16ًًأصيوةًنبرًالتاريصً،ًمجوةًالمناهلً،ً 
 .ً(933ًصً،7ًاًالمصدرًالسابقً،ًجاًبمعنىًالاوي ً)ًلسا ًالعراًًالجو (0ًً)
ًوكذل 151ًًاب ًالاطياًاًمعيارًالاتيارً،ًصً(7ًً)

Edmond pauty :Rapport sur la defense des villes et la restauration des 
monuments historiques, Hesperis , 1922 , p 456 .                         

اًنبدًالعزيزًب ًنبدًهللاًاًأصي ً،102ًً،ًص2ًًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(11ًً) ،ًوانظرًأيضا
ً.217ً،ًص6ًً،1797ًً،ًسنة16ًًمجوةًالمناهلً،ً 

مً(ً،1111ًًً–511ًأرشبالدً.ًلوياًاًالقو ًالبحريةًوالتجاريةًيىًحوصًالبحرًالمتوسطً)ً(11ًً)
لمصااريةً،ًترجمااةًأحماادًمحماادًنيسااىً،ًمراجعااةًوتقااديمًمحماادًشاافيقًغربااالً،ًمكتبااةًالنهضااةًا

ً.211ً،ًصًًتالقاهرة،ًدً.ً
المفهومًاسس مىًالرربىً،ًمجوةًالبحثًً–زكىًمبار ًاًالجهادًالبحر ًيىًالرراًاسس مىً(12ًً)

،ًإبراهيمًجدلةًاًإيريقيةًوالرزوًالبحار ًياىًالعصار15ًً،ًص45ًً،1770ًًالعومىً،ًالرباطً،ً ً
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اااًالموحاادو اًببناااءًالسااف ًالبحريااةًود ًاهتماما ،ًحتااىًبواادًنااددًالسااف ًيااىًًورًصاانانتهاكبياارا
وأنشاؤواًدارًصانانةًلوساف ًياىً،ًنوىًدربهامًوسارًالمرينيو ً،ًً(1)سفينةًًنهدهمًأربعمائةً

تعاادًصاانانةًًةًالوتاااوساابتً(3)طنجااةًالموجااودةًيااىًبجاناااًدورًالصاانانةًاألااار ًً(2)ساا ً
ظالًالمرينياو ًيعتمادو ًنويهااًياىًإمادادهمًبالساف ًحتاىًًوقادالصنانةًاألولىً،ًالسف ًييهاً

ا ااًقويًابعدًبناءًدارًالصنانةًيىًسا ً،ًالتاىًلامًتكا ًتنات ًإلًقطعا واةًما ًالساف ًالبحرياةًقياسا
،ًأبااىًالحساا ًالمرينااىًبالسااف ًيااىًنهاادًالسااوطا ًً ياهتمااامًالماارينيوبواادًذروةًً،ً(4)ًةبساابت

ذلا ً،ًًدولمًيقفًاهتمامًأباىًالحسا ًنناً،ً(5)نددًالسف ًيىًنهدهًًإلىًستمائةًسفينةًًيوصل
المراراًًما ًشاواط ًأسافىًنواىًالمحايطًاألطوساىًإلاىتبادأًيعملًنوىًإنشاءًندةًمحاراً

لتار ًهاذهًالنيارا ً؛ًتوقدًياىًبقيتهااً،ًاألوسطً،ًحتىًإذاًأشعلًالنيرا ًيىًأنوىًواحدةًمنهاً
المحاااراًنوااىًالساااحلًالمرربااىًيااىًليوااةًواحاادةً،ًوكااا ًهنااا ًقااائمو ًنوااىًًجميااعيااىً

لستكشااافًالبحاارًوالسااتعدادًلمواجهااةًأ ًغاازوًبحاار ًماا ًاألنااداءًوإرشااادً؛ًالمحاااراً
إلااىًثمانيااةًنشاارًًتصااوماا ًالمحاااراًونااددًًة،ًكماااًوجاادًيااىًساابت(6ً)السااف ًالتجاريااةً

ا ً.ً(9)محرسا
ً
المرينىًالنهوصًبالبحريةًالمرينيةًبعدًغارقًاألساطولًننا ًياراًًوحاولًالسوطا ًأبًوقد

نهادًالدولاةًالمرينياةًداً ًيىًأوااارً،ًإلًأنً(0)ًًالسوطا ًأبىًالحس ًالمرينىيىًنهدًوالدهً
ً"ًثامًتراجعاتًنا ًذلا ًقاوةًالمساومي ًياىًًالضعفًيي ً،ًييتحدثًاب  اودو ًن ًذل ًقائ ًا

ورجاعًالنصاار ً،ًاألساطيلًلضعفًالدولةًونسيا ًنوائدًالبحرًوانقطاا ًالعوائادًاألندلسايةً
وبقيتًالرتباةً،ًيي ًإلىًبينهمًالمعروفًيىًالدربةًيي ًوالمراتًنوي ًوالبصرًبؤحوال ًوغواً

ةًوالرسمًيىًمعاناةًاألساطيلًباسنشاًوالركاواًمعهاوداًلهذاًالعهدًيىًالدولةًالرربيةًمحفوظ

                                                                                                                            
،45ًً،1770ًالبحثًالعومىً،ًالرباطً،ً ًًمً(ً،ًمجوة16ًهـً/11ًًمًإلى11ًًهـً/4ًًالوسيطً)ًم ً

ً.55ًًصً
ً.131ًاب ًأبىًزر ًاًاألنياًالمطراً،ًصً(1ًً)
اااًناازًالاادي ًموسااىًاًدراساااتًيااى0ًً،ًص2ًًالساا و ًاًالمصاادرًالسااابقً،ًج(2ًً) ،ًوانظاارًأيضا

؛ًحمد ًنبدًالمنعمًاًالمرجع53ًً،ًص1ًً،1703ًًالتاريصًاسس مىً،ًدارًالشروقً،ًالقاهرةً،ًط
ً.96ًلسابقً،ًصًا
ً.527ً،ًص2ًًاسدريسىًاًالمصدرًالسابقً،ًج(3ًً)
،ًوانظاار39ًً،ًص1ًً،ًجً،ًالمقاار ًاًأزهااارًالرياااص150ًمجهااولًاًالحواالًالموشاايةً،ًصً(4ًً)

اًمحمدًالشريفًاًسبتةًاسس ميةً،ًصً ً.45ًأيضا
اًأحمادًماتاارًالعبااد236ً،ًص13ًً،ًج9ًاب ًاودو ًاًالعبر،ًم (5ًً)  ًوالسايدًنبادً،ًوانظرًأيضا

،ًص1773ًً،ًمإسسااةًشاابااًالجامعااةً،ًاسسااكندريةً،4ًً،ًجًالعزياازًسااالمًاًالبحريااةًاسساا ميةً
202ً.ً

اااًاًسااحرًسااالمًاًمدينااةًالرباااطًيااى377ًًً–370ًاباا ًماارزوقًاًالمسااندً،ًصً(6ًً) ،ًوانظاارًأيضا
،ًاسساكندريةً،ًةًشابااًالجامعاةًالتاريصًاسس مىًمنذًإنشائهاًحتىًنهايةًنصرًبنىًمري ً،ًمإسس

ً.161،ًص1776ًً
ً.35ًاألنصار ًالسبتىًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(9ًً)
ً.351ً،ًص4ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج(0ًً)
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،ًلماًنساهًأ ًتدنوًإلي ًالحاجةًم ًاألغراصًالسوطانيةًياىًالاب دًالبحرياةً]ًالجهاادً[ًيما ً
تهرًبي ًأهالًالمراراًنا ًكثااًالجادثا ًأنا ًلبادًلومساومي ًما ًالكارةًنواىًالنصارانيةًالمش

ماًكا ًلا ً،ًوهوًً(1)"األساطيلأ ًذل ًيكو ًيىًوايتتا،ًماًوراءًالبحرًم ًب دًالفرنجةً،ًو
ًأثرًسوبىًيىًضيا ًالعديدًم ًالثرورًالبحريةًلودولةًالمرينيةً.ً

ً
،ًيوامً(2)أهموواًاألسطولًالتجاار ًيقدونوىًالرغمًم ًاهتمامًالمرينيي ًباألسطولًالحربىً،ً

ًجارياةً عًالتنقلًالبضائيًىيومًيردًأ ًحديثًن ًالسف ًالتجاريةً،ًيهلًكا ًاألسطولًالحرب
أباااىًنناااا ًيااااراًالقاااادمًمااا ًالساااوطا ًً(3)لًغااارااووصاااتحااادثًابااا ًالاطيااااًنااا ًًيقاااد

اًياىًإننا ًياراًيمتو ًهذاًالررااًً،ًيهلًكا ًأبوً(4)اسسكندريةً ً حاد؛ًلكون ًكا ًشاريكا
قطاعًاألساطولًً حادهاذاًالرارااًإًكاا هالًأمً(5ً)الشركاتًالتجاريةًماعًتجاارًما ًميورقاةً

أ ًتوضايحًنا ًذلا ً،ًااصاةًأنا ًلًيوجادًياروقًباي ًالساف ًلامًياردًعًأنا ًالواقاً ًالمرينى
ً.ً(6)التجاريةًوالسف ًالحربيةًالمستادمةًيىًتو ًالفترة

ً
وجناوةًًمقاباالًمبوادًماا ًًأراجاو كسااف ًً، ًالفتارةًاسااتئجارًالساف ًاألجنبياةقادًشاا ًيااىًتواو

ماا ًًحمولتهاااًوتفرياادًةًلوميناااءًالمتفااقًنوياا المااالًلوقيااامًبالرحوااةً،ًويااورًوصااولًالساافين
أوًًوطاانهمإلااىًسااتئجارهاًوالعااودةًبهاااً؛ًلالساافينةًناا ًتجااارًآاااري ًربااا ،ًيبحااثًالبضااائع

الساافينةًًربااا اااروجهمًإلااىًميناااءًآااارًحساااًرغبااةًالتجااارًالمسااتؤجري ً،ًيبااذل ًأصاابحً
ااًاننصاارًا ًنفقاااتًصاايانتهاتكوفااةًاسااتئجارًالساافينةًشاااموةًًوكاناات،ًً(9)يااىًتواا ًالاارح تًاثابتا
،ًكمااًكاناتًتاتوافًقيماةًاساتئجارًالسافينةًكالًشاهرًنواىًحسااًًاتاًطاقمهاًوغذاءهمورو

العاموي ًبهاً،ًيالسافينةًالمتوساطةًيعمالًبهااًأوًصريرةًًونددًالبحارةًكانتًكبيرةً،ًحجمهاً
مائاةًوامساي ًًإلاىياىًالساف ًالكبيارةًًياىًحاي ًيصاوو م ًثماني ًإلىًمائةًونشري ًجدايااً

ا ،ً(7)كو ًإيجارًالسفينةًالكبيرةًيىًالشهرًأربعةًآلفًوامسمائةًبيزنطاةويً،(0)مجديااًوبحارا

                                                 
ً.291ًاب ًاودو ًاًالمقدمةً،ًصً(1ًً)
ً.51ًمحمدًالقبوىًاًمراجعاتً،ًصً(2ًً)
تشااب ًالراارااً،ًإذًكااا ًًهااىًماا ًأقاادمًالسااف ًالحربيااةً،ًوكانااتًتساامىًكااذل ً؛ًألنهاااًالغةةراب :(3ًً)

القدماءًيصنعو ًبعصًسفنهمًنواىًأشاكالًالطياورً،ًييجعواو ًرأاًالسافينةًأوًمقادمتهاًنواىًشاكلً
اًم ًالتفاإلً]ًنبدًالفتا،ًنبادةًاًالسف ًواألسطولًاسس مىًوأنوانهاً الررااًأوًأ ًطيرًآارًنونا

ً.ً[9ً،ًص1713ًًومعداتهاًيىًاسس مً،ًمطبعةًاله لً،ًالقاهرةً،ً
ً.235نفاضةًالجرااً،ًصً(4ًً)

(5ًً)
Du Fourcq : Commerc du Maghreb , p. 168                                   

(ً،ًمجوااة14ًالقاار ًً–م12ًًمحمادًالشااريفًاًاألسااطولًالساابتىًبااي ًالجهااادًوالتجااارةً)ًالقاار ً(6ًً)
ً.32ً،ًص45ًً،1770ًًالبحثًالعومىً،ً ً

(7ًً)
Du Foucq : L'Espagne , p. 55 .                                                        
(8ًً)
Du Foucq: Ibid , p 56  .                                                                   
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م1321ًهاـً/921ًنااملًما ًذلا ً،ًيفاىًإيجارًالسف ًالصاريرةًأقايىًحي ًيكو ً،ً(1)بيزنطة
اااًيعماالًييهاااًأربعااةًوامًانيااةمًإيجااارًساافينةًصااريرةًماا ًتاااجرًميااورقىًلماادةًثمتاا سااي ًيوما

ماا ًساافينةًًتجرؤمًاساات1311هااـً/912نااامً،ًويااىً(2)فًبيزنطااةآلًة ًمجااديااًبث ثااوأربعااو
لنقلًأقمشةًبؤربعمائةًدينارًما ًالاذهاً،ًولكا ًلامًياردًحجامًهاذهًميورقةًإلىًسبتةًثمًتوناً

،ًوتزاياادتًظاااهرةًاسااتئجارًالسااف ً(3)أ ًحجمهاااًكااا ًصااريرًنوااىًماااًيباادوولكاا ًًالساافينة
اجرً(ًسااايرًتاام1312مًأو1311ًهااـً/912أو911ًً)ًًنااامً،ًيفااىًةموحوظااًزيااادةاألجنبيااةً
ً.ًً(4)ةًمحموةًبالبضائعًإلىًميناءًميورقةًينوىًسفينةًميورقًسبتةمسومًم ً
ً

اااًلواادولًاألجنبيااةً،ًباالًاسااتادمتًًنوااىًالنتقااالولاامًيقتصاارًاسااتادامًالسااف ًاألجنبيااةً أيضا
حمولةًقمحًما ًمينااءًأنفااًًنقوتم1329ًهـً/920ًًنامًًل نتقالًبي ًالموان ًالمرربيةً،ًيفى

ما ًًانقواتًسافينةًميورقياةًتجاارًانفسا ً،ًوياىًالعاامًً(5)ىًسافينةًميورقياةًنواًسابتةإلىًميناءً
لامًًلكا ًماري بناىًوبعادهاًانتقواواًإلاىًساواحلًدولاةً،ًغرناطاةًًمتجهي ًإلاىًساواحلتوناً

،ًكمااًاساتادمتًياىًً(6)هناي ًًوما ًبعادهاًتوجهاواًنحاو،ً ًرسوًنويا ًذيذكرًاسمًالميناءًال
ثامًيساتؤنفًرحوتا ً،ًلاىًتاوناًنبارًالطارقًالبرياةًنقلًركاًالحجي ًالمرربىًالاذ ًيصالًإ

الحجاي ًلانقوهمًما ًتاوناًمتجهاةًالسفينةًالجنويةًالتىًاستقوهاًركااًنحوًالمشرقًبالسف ً،ًك
اًتحملًبضائعًً،ًألسكندريةل ً.ًً(9)زيتًحمولةًتمثوتًيىًوكانتًأيضا

ً
ف ًالتاىًون حظًحرصًالدولًاألجنبياةًنواىًالحفااظًنواىًحقاوقًرناياهااًياىًاساتئجارًالسا

،ًيفاىًالتفاقياةًالتاىًأبرماتًياىًنهادًالساوطا ًبضائعهمًلنقلً؛ًلتجارًالمراربةًؤجرًم ًاستت
(ً،ًويااىًالبنادًالثااانىًنشاارًم1350ً–957ً)ننااا ًيااراًالمرينااىًماعًجمهوريااةًبيازةًأباىً

التصديرًوالساتيرادًلوبضاائعًنواىًالساف ًاألجنبياةً،ًل تفاقيةًنصتًنوىًأ ًتجر ًنموياتً
ً.ً(0ً)ًكاموةًإكراهًنوىًاستئجارهاًمعًالحتفاظًبحقوقهمولك ًدو ً

                                                 
)ًالقسااطنطينيةً(ًًنموااةًمعرويااةًيااىًحااوصًالبحارًالمتوسااطً،ًمنسااوبةًإلااىًبيزانساايوًبيزنطةة :(1ًً)

ييهاًألولًمرةًًيىًالقر ًالحاد ًنشرً،ًوهىًنونا ًاًذهبياةًويضايةً)ًنبادًالهااد ًحيثًضربتً
،ًنهادًبناىًماري ًوالوطاسايي ً،9ًًالتاز ًاًالتاريصًالدبووماسىًم ًأقادمًالعصاورًإلاىًالياومً،ًما 

ً(ًوكذل ًا1ً،ًهامشً)122ً،ًص1776ًًمطابعًيضالةً،ًالمحمديةً،ًالدارًالبيضاءً،ً
Du Foucq : Ibid, p . 542 .  
(2)
Du Foucq, Ibid, p. 535.  
(3)
Du Fourcq : Commerc du Maghreb , p . 175.                                
(4)   

Du Foucq : Commerc du Maghreb , p . 174 .                            
(5)
Du Foucq : Ibid , p . 176 .                                                            
(6)
Du Foucq: Ibid p . 177 .                                                                ًًً 
(7)
Du Foucq : Ibid , p . 176 .                            

،ًمصاطفىًنشااطًاًم حظااتًحاول199ً،ًص9ًى،ًجنبدًالهااد ًالتااز ًاًالتااريصًالدبووماسا(0ًً)
عاهداتًالتجاريةًالمرربيةًياىًالعصارًالمريناىً،ًبحاثًضام ًأنماالًنادوةًالتجاارةًياىًن قتهااًالم

حسا ًالثاانىً،ًبالمجتمعًوالدولاةًنبارًالتااريصًالمراراً،ًكوياةًاآلدااًوالعواومًاسنساانيةً،ًجامعاةًال
ً.164ً،ًص1707ًيرًيبرا23ًإلى21ًً،ًم 2ًالدارًالبيضاءً،ًق
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ً
لامًشا ًأ ًالسف ًاسسا ميةًًربماولك ًلماذاًلجؤًالتجارًالمراربةًلستئجارًالسف ًاألجنبيةً ً

السباًالحقيقىً،ًإنماًحقيقةًاألمارًهوًًهذاًكفاءةًالسف ًاألجنبيةًونددهاًقويلً،ًولمًيك بتك ً
ي ًالثارواتً،ًيالتااجرًلًيطياقًانتظاارًالساف ًماوالًوتكاوهىًرغباةًالتجاارًياىًتحصايلًاأل

النظاارًناا ًديانااةًأصااحااً،ًبصاارفًأولًساافينةًمتاحااةًأماماا ًًيسااتؤجراسساا ميةً،ًيهااوً
باسضايةًإلىًاستئجارهًالساف ًاألجنبياةًيعمالًنواىًالتحايالًنواىًو،ًً(1)يهم ًيهذاًلً،السفينة
ً؛اسسا مًًًالادولًالمسايحيةًالتاىًتحااراًبعادمًالمتااجرةًماعًالاذي ًأيتاىًالفقهاءًبعصًآراءً

كثيرةًيساتادمونهاًياىًمحارباةًالمساومي ًييمااًبعادًًاأل ًهذهًالتجارةًسوفًتدرًنويهمًأرباحًا
ً.ً(3)،ًكماًيحاولًبذل ًتفاد ًالقرصنةًالتىًكانتًتهاجمًالسف ًاسس ميةًً(2)

ً
،ًيهااذاًغياارًأماااًناا ًادناااءًأ ًالسااف ًاسساا ميةًغياارًقااادرةًنوااىًاااوصًنبااااًالبحاارً

األشااراتًالكثيارةًنا ًالساف ًاسسا ميةًالتاىًكاناتًتجاواًوايرًدليالًنواىًذلا ً،ًصحيحً
،ًً(4)ًسابتةنويهاًأشااصًم ًً،ًإس ميةًًمًمرتًسفينة1319ًًهـً/919ًًًنامًًيىالبحرً،ً
/931ًً،ًويااىًً(5)ًساابتة ًماا ًمًأساارتًالسااف ًالقط نيااةًساافينتي1322ًهااـً/922ًً،ًويااىً
،ًكمااًاساتقلًابا ًً(6)بالبضاائعًمحمواةًًغرناطاةساواحلًإلاىًالمرينياةًساف ًالوصوت1331ًً

،ًكماًانتقلًم ًجبلًالفاتحًنواىًجفا ًً(9) ًيمتوكهاًتونسيوًسبتةبطوطةًسفينةًم ًتوناًإلىً
،ًكماااًً(7)نوااىًساافينةًيمتوكهاااًتجااارًماا ًأساافىًًساابتة،ًثاامًإلااىًأصااي ًحتااىًوصاالًإلااىًً(0)

وهاذهًدليالًواضاحًنواىًً(11)ًسابتةلًما ًبااداًإلاىًياىًالنتقااً(11)استادمًالبادساىًالقااراً
،ًبالضاايةًإلاىًذلا ًالساطولًالبحار ًالمريناىًالاذ ًاااصًالعديادًًكفاءةًالسف ًالس مية

 ً.ً(12)م ًمعار ًالحربيةًالبحريةً

 
                                                 

(1ًً)
Du Fourcq : commerc du Maghreb, p . 171  

ً.436ً،ًص1ًًالونشريسىًاًالمعيارًالمعراً،ًج(2ًً)
ً.32ًمحمدًالشريفًاًاألسطولًالسبتىً،ًصً(3ًً)

(4)
Du Foucq: Ibid , p . 182 .ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 
(5)
Du Foucq : Ibid , p . 187  
(6)
Du Foucq : Ibid , p . 183 .                                                               

ً.329ً،ًص4ًًالمصدرًالسابقً،ًج(9ًً)
جفاا ًاًكومااةًتطوااقًيااىًالمرااراًواألناادلاًنوااىًالسااف ًنامااةً،ًوردًاسااتادامهاًيااىًاألسااطولً(0ًً)

ااًاًدروياشًالنايواىًاًالساف 96ًًالمرينىً.ًاب ًالحاجًالنمير ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً وانظرًأيضا
ً.24ًًصًً،1797ًًاسسكندريةً،ً،ًروفًالمعجمً،مإسسةًالثقايةًالجامعيةاسس ميةًنوىًح

ًوكذل ًا331ًً،ًص4ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج(7ًً)
Du Foucq : Ibid, p . 183 . 

القاراًاًم ًتواباعًاألساطولًالبحار ًوماؤاوذًما ًالرارااً،ًيعمالًنواىًرباطًالساف ًالكبيارةً(11ًً)
ً(ً.9ًًلفتا،ًنبادةًاًالمرجعًالسابقً،ًصًبالشاط ً،ًول ًأنوا ً)ًنبدًا

ً.113ًالبادسىًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(11ًً)
(88  )

 .888ة الحربيت ، ص يارضوان البارودى : الح
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؛ًنهمًشاركةًبياًيكوناو ًمجمونةًما ًاأليارادًلىإترجعًموكيةًالسف ً:    ول ملكية السق 
تكوفاةًبنااءًًإلاىًأ ذلا ًالسباًيىً(ً،ًويرجعPorcionersًً)ًاسمًًلبناءًسفينةًويطوقًنويهم

اً،ًباسضايةًةالسفينةًضام ً إلىًأ ًالتجارًالعااموي ًياىًهاذاًالناو ًما ًالتجاارةًيحااولوًجدا
،ًيتقسامًموكياةًالسافينةًبالمااطرًيئة ًالتجارةًالبحريةًمو،ًألتقويلًالاسائرًنوىًأنفسهمًبذل ً

اًت اً،ًويمك ًلوشاصًالواحدًأ ًيمتوا ًأكثارًإلىًتسعةًأجزاءًوأحيانا صلًإلىًستةًنشرًجزءا
،ًكالتاااجرًً(1) ًيمكناا ًأ ًيبيااعًنصاايب ً،ًإذاًرغاااًيااىًذلاا ًماا ًجاازءً،ًباسضااايةًإلااىًأناا

/ًًهاااـ912ً)ًًناااامًسااابتةطالااااًالعزياااىًأميااارًًىالقط ناااىًالاااذ ًباااا ًرباااعًسااافينةًإلاااىًأبااا
 ً.(2)م(1312

ً
ثم ًالسفينةً،ًوسوفًنستنت ًذل ً،ًيفاىًناًالمصادرًمعووماتًمحددةًحولًولمًتعطً

ماا ًساافينةًبمائااةًوامسااةًوساابعي ًًاجاازءًاًساابتةمًاشااتر ًتجااارًماا 1312ًًهااـً/912ًًنااامً
مقادارًهاذهًاألجازاءً،ًولكا ًساوفًنؤااذًبالقياااً،ًيفاىًًدقاةبم ًالذهاً،ًولًنادر ًًادينارًا

هاـ607ًًوياىًًمًتمًشراءًث ثةًأثما ًم ًسفينةًبسعرًألافًديناارً،1299ًهـً/696ًًتوناً
ًا ًسافينةًبااؤلفًوسابعمائةًوامساي ًدينااارًااشاتر ًمجموناةًما ًالتجااارًالقط نيايم1271ًً/ً
ًمااًباي ًأ ًالسافينةًكاناتًتباا ًياىًالفتارةًومعناىًهاذاًولًنعومًجنسيةًبائعًالسافينةً،ً،ًًاذهبًا
ماااًبااي ًامساامائةًدينااارًماا ًبقيمااةًتتااراو،ًمً[1311ًًً-هااـ911ًًً/م1201ًًً-هااـ697ًً]

ً.ًً(3)إلىًألفي ًوامسمائةًدينارًم ًالذهاًًالذها

 
 مخاطر الطرك الب رية :  -ج

ماا ًأنظاامً(4ً)ماا ًالمااااطرً،ًوكانااتًالقرصاانةًًالعدياادطااتًالتجااارةًالبحريااةًاأحً
ًحيةيوالادولًالمساوالحقيقةًأنهاًكاناتًمتبادلاةًباي ًالادولًاسسا ميةًبهاً،ًًىًمنيتالنكباتًالت

حياثًيتكبادو ًًرح تهامً،ياىًًاكبيارًاًاارًيواجهاو ًاطارًالذل ًكاا ًالتجاً؛ً(5)نوىًحدًسواءً
،ًً(6)اسائرًضامةًياىًتجاارتهمً،ًكمااًأنهامًيتعرضاو ًلاطارًالقتالًأوًالوقاو ًياىًاألسارً

هجماااتًلإلااىًباا دهًًادًاتااوناًنائاااسااتقوهاًماا ًًييااذكرًاباا ًبطوطااةًناا ًتعاارصًالساافينةًالتااى
بالً،ًقاطًنواىًالساف ًالتجارياةً،ًولامًتقتصارًأنماالًالقرصانةًنواىًالساتي ءًيً(9)القرصنةً

مثومااًحادثً،ًهاجمتًالثرورًالبحريةًونهبتًاألهالىًوالسف ًالبحريةًالراسيةًنوىًسواحوهاً

                                                 
(1)
Du Foucq : L'Espagne , p. 55 .                                                       
(2)
Du Foucq : Ibid , p . 357 .                                      
(3)
Du Foucq : Ibid , p . 171 .                               

القرصا ًاًهوًالمرامرًيىًنرصًالبحارًيجوب ًأيامًالسومًلوقيامًبؤنماالًالوصوصايةًما ًسارقةً(4ًً)
اً،ًوساامىًهااذاًالفعاالًقرصاانةًنساابةًإلااى ًالسااف ًالتجاريااةًالمااارةًيااىًالبحاارًوبيااعًماا ًنويهاااًنبياادا

ً(ً.23ًالقرصا ً)ًزكىًمبار ًاًالمرجعًالسابقً،ًصً
،4ًًً–3ًنبدًالعزيزًب ًنبدًهللاًاًالبحريةًالمرربيةًوالقرصنةً،ًمجواةًتطاوا ًالمرربياةً،ًناددً(5ًً)

ً.57ً،ًص1757ًًً–1750ً
ً.223ً،ًص1ًًاب ًالقاضىًاًجذوةًالقتبااً،ًج(6ًً)
ً.329ً،ًص4ًًالمصدرًالسابقً،ًج(9ًً)
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وقرصانةًياىًلفااً،ًكمااًتعرضاتًأن(3)والعارائشً(2)والراراتًالتىًمنيتًبهااًسابتةً(1)يىًهني 
نويهاااًًقااامًبااالهجومًقرصااا ًماا ًبونساايةوهااوًباشاا ًلبااو ًناااطًماا ًقباال1344ًًهااـً/945ًً

ً.ً(4)واستولىًنوىًالقمحًمنهاً
ً

لحمايااةًثرورهاااً؛ًقرصاانةًمضااادةًبنوااىًذلاا ًقامااتًبعااصًالثرااورًالبحريااةًاًردًاوً
وسااواحوهمًالنصااار ًسااف ًًهاااجمواًي الااذأهاالًباااداًً،ًمثوماااًيعاالً(5)وتجارتهاااًالبحريااةً

التاىًااصةًياىًالفتاراتً،ًبتوسعًالتىًمارستًأنمالًالقرصنةًًسبتة،ًومدينةًً(6)هاًووسرق
ًبهاااًحاادوثًأزمااةًاقتصاااديةهااذاًإلااىًلاامًتكاا ًييهاااًااضااعةًلوحكاامًالمرينااىً،ًوربماااًيرجااعً

الماوان ًالمنايساةًلهااًهاجماتًوبسباًذل ً،ًً(9)معًالدولًاألجنبيةًًهاًالتجار نشاطوتقوصً
ًيجااةتتًسااف ًميورقااةًيااىًميناااءًبجايااةً،ًون،ًكماااًأنهاااًهاجمااً(0)تاريبهاااًكميناااءًأصاايوةً؛ًل
ًم(1316هاـً/916ًً)ًناامًلسبتةًنوىًالسف ًالم حيةًجهزًمو ًميورقاةًررةًمتكالهجماتًول

اً؛ًأسطولاً قادًألحقاتًاألذ ًبالعديادًما ًالادولًًسابتةوكانتًقرصنةًً،(7ً)اًلحمايةًسفنهًبحريا
رساالةًإلاىًمًأرسالًأباوًزكريااًالحفصاى1316ًًهاـً/916ًًًناامًيفىً،ًاألجنبيةً،ًكؤراجو 

السااوطا ًً)ًالمرااراهًييهاااًأناا ًأرساالًرسااالةًإلااىًسااوطا ًاااايمىًالثااانىًمواا ًأراجااو ًياباار
بوصولًقطعهمً"ًإلاىًميااهًأيريقياةًًسبتةيةًأهلً"ًم ًأذًًنثما ًب ًيعقواً(ًيىًشؤ ًمالقةً

،ًويابرهًأ ً"ًموا ًالمراراًوإيسادهمًلمراسيهاًوأاذهمًالسف ًاألجنبيةًالراسيةًيىًموانيهمً
أ ًلًيقربااواًًساابتةذاًالضااررًبااؤ ًيااؤمرًأهاالًنناااًهااقطااعًأنازهًهللاًنناادًوصااولًكتابناااًإلياا ًي

ً.ً(11)وج ً"ًاألًواًإلىًجهتناًبوج ًم واًولًيصب دن
ً

ياىًىًإرادتهامًإلاراجاعًًسابتةت لًالبرترااليي ًلمديناةًأ ًاحاًالمإراي ًبعصوير ًً
رستًيىًالبحرًالمتوسطًيىًذل ًالوقتً،ًيفىًالفتارةًاألايارةًالتاوصًم ًالقرصنةًالتىًمو

حياثًألزماتً،ًالاوفًيىًالبحرًالمتوسطًًسبتةمً،ًأشانت1415ًًهـً/010ًًاًقبيلًاحت له

                                                 
ً.43ًطًب ًاويلًاًالمصدرًالسابقً،ًصًنبدًالباس(1ًً)

(2)
Du Fourcq : Commerc du Maghreb , p . 170.                                   

ً.304ً،ًص1ًًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(3ًً)
نماارًسااعيدا ًاًالع قاااتًاسساابانيةًاألندلساايةًيااىًالقاار ًالرابااعًنشاارً)م(ًوسااقوطًغرناطااةً،ً(4ًً)

،1ًً،ًج2113ًوثائقً)ًرسائلًومعاهداتً(ًوتحويلً،ًمنشاوراتًساعيدا ً،ًتاوناً،ًًدراسةًوأنداد
ً.346ًًص

13ًرجاءًالعدو ًندونىًاًالجهادًالبحر ًالمشتر ًبي ًأيريقيةًوالمراراًاألقصاىًباي ًالقار ً(5ًً)
49ًً،ًص45ًً،1770ًًمً،ًمجوةًالبحثًالعومىً،ً 16ًًوالقر ًً–مً
ً.95ًً–94ًًالبادسىًاًالمصدرًالسابقً،ًص(6ًً)
ً.30ًمحمدًالشريفًاًاألسطولًالسبتىً،ًصً(9ًً)

(8)
Du Fourcq : Commerc du Maghreb ,  p . 171 .ًً 
(9)
Du Fourcq : Ibid , p .177 

ً 
(10)
Alarcon y linares : Los documentos , p. 300 .                                
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لًياتمًتتبعهااً،ًوإأولًاًسابتةياىًمينااءًًأ ًترساوًتمرًنبارًجبالًطاارقًالتىًأصحااًالسف ً
ً.ً(1)وأسرهاً

ً
اااًلوحفاااظًنوااىًحقااوقًمواطنيهاااًوحمااايتهمًماا ً كماااًكانااتًدولااةًبنااىًمااري ًتسااعىًدائما

اًقادًايتاد نثما ًسعيدًًاسوطا ًأبهجماتًالقرصنةً،ًينجدًال ً،ًمثالًأباىًما ًاألسارًاأشااصا
السبتىً،ًوكا ًقدًأسرًيىًالبحرًالمتوساطً،ًحياثًًهللاًب ًأحمدًب ًأبىًالشرقًالحسينىًنبدً
اًةالسوطا ًيديةًتقدرًبث ثًديع ما ًاا لًالمراسا تًباي ًًوكمااًرصادً،ً(2)ًاآلفًدينارًذهبا

ساا تًالسااوطا ًأبااىًمراً حاادإ ًالقرصاانةً،ًيفااىًبنااىًمااري ًوالاادولًاألجنبيااةًالحااديثًناا
ييهااًنا ًًًيتحادثًناراهًمً(ً،1346ًًهاـً/946ًً ً)ًلمو ًأراجوًلبييرالرابعًالحس ًالمرينى
،ًولامًيقتصارًً(4)ًنهااراجاو ًباساترجألازمًموا ًأوًمرينياةًلوقرصانةالً،ً(3)ًتعرصًقرقاورة

ً تاداءًأسارياىًايًأساهماراًنناا ًياً،ًين حظًأ ًالساوطا ًأبااًيقطًدورًالس طي ًنندًذل 
ًكمااًنمالًنواىًتاصايصًوقافً،ً(5)الذي ًتعرضواًلوقرصنةًم ًقبالًجناوهًمدينةًطرابواً
ً،ًوهذاًيدلًنوىًشيو ًأنمالًالقرصنةًيىًذل ًالوقتً.ً(6)لفداءًاألسر ً
ً

اااًنموااتًوقاادً مااعًالاادولًاألجنبيااةًالتااىًتهاااًدولااةًبنااىًمااري ًنوااىًتحسااي ًن قأيضا
ًسافينةًإلاىمًجنحات1392ًًهاـً/994ًًًناامًتجناًهجماتهمً،ًيفاىحتىًت،ًتماراًالقرصنةً

ولكا ًالرياا،ًواألمااواجً،ًكاناتًياىًطريقهااًإلااىًميورقاةًوًأراجااو الشاواط ًالمرربياةًما ً
عدًالتحقيقًمعهامًقاررتًوبقبصًنوىًالتاجرًوامسةًم ًالبحارةً،ًووجهةًالسفينةً،ًًغيرت
األابارًن ًأسرًأربعةًم ًالمارينيي ًصوتًاتًالمرينيةًاسيراجًننهمً،ًوسرنا ًماًوالسوط

مائاةًوسابعي ًبوراتًمنهمًبعدًديعًيديةًًةم ًقبلًقرصنةًميورقةًوبيزةً،ًوأطوقواًسرا،ًث ث
الدولاةًالمرينياةًإاا ءًسابيلًً،ًوأمامًهذاًريضاتًةالرابعًيىًبيزوبانواًم ًالذهاً،ًًادينارًا
لاىًردًالفدياةًالتاىًديعاتً،ًأشاااصً،ًباسضاايةًإًةبحوزتهمًإلًبعدًاسترجا ًاألربعً أسر
ومصاادرةًأمااوالهمًًأماامًهاذاًأصادرًموا ًأراجاو ًأواماارهًباالقبصًنواىًهاإلءًالقراصانةًو

وردهًإلااىًباا دهً،ًباسضااايةًإلااىًمعاقبااةًكاالًًاوالبحااثًناا ًالشاااصًالرابااعًالااذ ًبيااعًنباادًا
وبيانهمًً ينناياًلياًبرواًنوىًندمًالتعرصًإلىًدالمذنبي ًالمشتركي ًيىًتو ًالحادثةً،ًوشد

                                                 
37ًمحمدًالشريفًاًاألسطولًالسبتىً،ًصً(1ًً)
اا151ًًً–147ًاب ًمرزوقًاًالمسندً،ًصً(2ًً) ،ًاب ًاوادو ًاًالتعريافًبااب ًاوادو ًورحوتا ًغربا

،2113ًًوشرقااً،ًونوقًنوي ًمحمدًب ًتاويتًالطنجاىً،ًالهيئاةًالعاماةًلقصاورًالثقاياةً،ًالقااهرةً،ً
ً.01ًصً

شتقًم ًكومةًقرقورةًاًهىًم ًالسف ًالعظيمةًالتىًتحملًالزادًوالكرا ًوقيلًأ ًاصلًاسمهاًم(3ًً)
،ًومنهااًمااهوًباث ثًطبقااتًولهااًثا ثًقا  ًتحماىًراكبهااًياىًالاريحًً carracaكوماةًاألسابانيةً
ً،ًرضااوا ًالبااارود ًاًالحياااةًالحربيااةً،6ًالفتااا،ًنبااادهًاًالمرجااعًالسااابقً،ًصًالعاصاافةً)نبااد

ً(311ًص
(4ًً)
Alarcon y linares  : Los documentos , p . 122 .                              

ً.61ًنبدًالعزيزًنبدًهللاًاًالبحريةًالمرربيةًوالقرصنةً،ًصً(5ًً)
ً.167ًاب ًالحاجًالنمير ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(6ًً)
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النتااداءًنوااىًرناياااًمواا ًلااياًيااىًحااراً"ًيماا ًغياارًالمساامو،ًًًوكماااًقااالًأ ًمعاهاادات
ً.ً(1)معنا"

ً
حيااثًكااا ً،ًموقاافًمواا ًأراجااو ًالسااومىًتجاااهًالحادثااةًوم حااظًيااىًهااذهًالحادثااةً

ًممارسةًالقرصنةًنوىًالدولًالتىًلمًترتبطًبؤ ًمعاهدةًس مً،ًولكننااًيمكا ًأ ًنفسارًامباحًا
سومىًلوسوطا ًالمرينىًالذ ًاتااذهًياىًالبداياةًالموقفًالًؤن ًماًهوًإلًردًنوىذل ًالموقفًب

كاالًهااذاًيساافرًناا ًتحسااي ًالع قاااتًوتنشاايطًحركااةًًلًشاا ًأ تجاااهًالتاااجرًاألراجااونىً،ًو
ًالتجارةًبي ًالدولتي ً.

ًً،ًالبحرياةًوكا ًسوءًاألحاوالًالجوياةًما ًالماااطرًالتاىًكاناتًتعرقالًالارح تً
أوًنا ًً،ً(2)الرحواةًًًًكا ًيإد ًإلاىًانحارافًالسافينةًنا ًمساارهاًوتاؤايرًيهبواًالريا،ً

هاااـ951ًًً)ناااامًًياااىرقًاألساااطولًالبحااار ًلوساااوطا ًأباااىًالحسااا ًالمريناااىً،ًكراااغرقهااااً
ًمرينياةًغارقًسافينةنا ًالروايااتًًذكارت،ًكمااًً(3)كثيارًاواقًًماتًييا ًالذ ًم(ًو1351/

ً.ً(4)م1399ًًهـً/997ًًًنامبجوارًميناءًاسسكندريةً
ً

ًًًًًالمرينية الخارجية التجارية الع قات  ا :ثانيً 
جيةًنوىًانتظارًقدومًالتجاارًإلاىًدولاةًبناىًماري ً،ًقفًحركةًالتجارةًالاارتوتلمً

ساواءً،ًبالجرأةًالتىًساندتهمًنوىًالتجولًيىًالعديدًما ًالبوادا ًًيو تجارًالمرينالتميزًًوقد
لاذل ًحرصاتًًرقااتًولًتاوقفهمًحادودًالادولً،بعيدةًلًياشو ًماااطرًالطًأكانتًقريبةًأم

ل ًأثارًإيجاابىً،ًوهوًماًكا ًًالدولًًجميعالدولةًالمرينيةًنوىًمدًجسورًالصداقةًوالودًمعً
مااًتباادلًالسافاراتًاتجااهي ًلتحقياقًذلا ً،ًإنوىًأحوالًالتجارةًالاارجياةً،ًيساوكتًالدولاةً

ري ًاسااتادمتًأسااوواًالساافاراتًوالهااداياًأوًنقاادًالتفاقياااتً،ًوالم حااظًأ ًدولااةًبنااىًماا
ماعًمصارًًلاذل ًلجاؤتًلهاذاًاألساووا؛ًأ ًمنازنااتًًتربطهااًبهااوالهداياًمعًالدولًالتىًلمً

المراربةًشؤنهمًيىًذل ًشاؤ ًبااقىًالمساومي ًًبؤ ذل ًًمصطفىًنشاطًً،ًويعولًدً/ًوالسودا 
همًبالنتمااءًإلاىًأنفسهمًغرباءًن ًالاب دًاسسا ميةًبحكامًالشاعورًالاذ ًيتعماقًلاديًيعدوالمً

                                                 
(1ًً)
Du Fourcq : Commerc du Maghreb , pp . 186 – 187 .                 ً 

ةًييم ًنرفًم ًالعوماءًياىًننوا ًالداري،ًاب ًالررينىًا65ًًالبادسىًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(2ًً)
،1791ًًالمائةًالسابعةًببجاياةً،ًتحقياقًراباحًبوناارً،ًالشاركةًالوطنياةًلونشارًوالتوزياعًالجزائارً،ً

ً.241ًصً
لاافًساانةًماا ًالويياااتً،ًمطبوناااتًدارًويياااتًالونشريسااىً،ًنشاارًضاام ًكتااااًأالونشريسااىًاً(3ًً)

،2ًً،ًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج119ً،ص1796ًًالرباطً،ًالرراًلوتؤليفًوالترجمةًوالنشرً،
،ًاب ًماووفًاًشجرةًالنورًالذكيةًيىًطبقااتًالمالكياةً،ًتحقياقًنبادًالمجيادًاياالىً،ًدار61ًًصً

ً.310ً،ًص1ًً،ًج2113ًالكتاًالعوميةً،ًبيروتً،ً
اًمحمادًالصامد ًاًقضااياًالبحارًياى4ًً،471ًًالونشريسىًاًالمعيارًالمعراً،ًج(4ًً) ،ًوانظرًأيضا

،ًص46ًً،1777ًًسس مىًم ًا لً"ًالمعيارً"ًلوونشريسىً،ًمجوةًالبحاثًالعوماىً،ً ًالرراًا
143ًً.ً
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،ًأمااًأساوواًنقادًالتفاقيااتًياساتادمت ًماعًً(1)اسسا ميةًًًًنفسهاًأ ًالوحادةًالعربياةالدارً
ًدولًاألجنبيةً.ال
ً
ً

 ع قات المرينيي  التجارية مع األجانب :-أ
تواصوتًدولةًبنىًمري ًماعًالادولًاألجنبياةًنا ًطرياقًالتفاقيااتًوالمراسا تً،ً

والًالتجارةًالمتبادلةًبينهاًوكيفيةًاستمرارهاًوحفظًحقاوقًتجاارًويظهرًذل ًم ًإشاراتًأح
وتمثلةت هة ا الع قةات الدولتي ًوحمايتهمًم ًالقرصنةًالتىًكانتًمنتشارةًياىًذلا ًالوقاتً،ً

 مع القول اآلتية :
 

 أراجو  : -1
تعاادًمموكااةًأراجااو ًماا ًأكثاارًالاادولًاألجنبيااةًالتااىًحرصااتًنوااىًالتواصاالًمااعًًًًًً

اًوت اًنامةًوبنىًمري ًااصةً،ًوااصةًبعدًنجاحهااًياىًالنصافالمرراًسياسيا الثاانىًًجاريا
يىًالسيطرةًنوىًمجالًواساعًما ًغاراًالبحارًالمتوساطً،ًالمي د ًالثالثًنشرًًم ًالقر 

بماًيىًذل ًجزرًالبويارًوصقويةً،ًوهوًمااًجعوهااًأهامًقاوةًنساكريةًوتجارياةًبالمنطقاةًبعادً
؛ًلاذاًنجادهاًً(2)طوقًنويهااً"ًاسمبريالياةًأراجونياةً"ًالجمهورياتًالبحريةًاسيطاليةً،ًحتىًأ

ًًقدًوقعت
ومراقباةًاطاوطًالتجاارةًً(3)العديدًم ًالتفاقياتًمعًبنىًمري ً؛ًلتؤمي ًمصاالحهاًالتجارياةً

الرابطةًبي ًالجنواً)ًالسودا ًالرربىًمصدرًالذهاً(ًوغراًالبحارًالمتوساطً،ًباسضاايةً
حاجاةًالشعيرً(ًالتاىًكاناتًأراجاو ًبً–الحبواً)ًالقمحًإلىًأ ًدولةًبنىًمري ًتتميزًبويرةً

،ًكماًكانتًاألربا،ًالطائواةًالتاىًتجنيهااًأراجاو ًما ًوراءًتجارتهااًماعًماوان ًً(4)ماسةًل ً
ااً؛ًلاذل ًنجادًأ ًأنادادًالساف ًأراجونياةًالتاىًأبحارتًما ًموانيهااً اًمهما جاذبا المرراًنام ًا

ااًونشااري ًساافين ةًيااىًحااي ًأبحارتًثاا ثًنشاارةًساافينةًماا ًمتجهاةًإلااىًالمرااراًبورااتًث ثا
ًًً،(5)م1204ًًهـً/603ًًموانيهاًإلىًأماك ًأار ًيىًنامً

                                                 
ً.159ً،ًصًلمرينىًاألولًم حظاتًحولًالمعاهداتًالتجاريةًالمرربيةًيىًالعصرًا(1ًً)
ً.432ً،ًص1ًًشفي ًاًالمرجعًالسابقً،ًجبرن(2ًً)
لمبرمةًبي ًأراغو ًوغرناطةً،ًمجواةًتطاوا ً،ًماريانوًأربيااًبالوًاًبنوًمري ًيىًالتفاقاتًا(3ًً)
ً.179ًً–173ً،ًص1763ًً،ًالرباطً،0ًً 
ااااًمصاااطفىًنشااااطًاًجوانااااًمااا 71ًً،ًص4ًًالعمااار ًاًالمصااادرًالساااابقً،ًج(4ًً) ،ًوانظااارًأيضا

ً.211ًالمسكوتًنن ً،ًصً
ما ًكريستي ًمازولىًجوينتارًاًمدينةًنظيمةًلمو ًنظيمًمد ًشرقيةًوغربيةًوطرقًتجارياةًز(5ًً)

اب ًاودو ً،ًترجمةًإباراهيمًساعيدًيهايمً،ًما ًاا لًكتاااًابا ًاوادو ًالبحارًالمتوساطًياىًالقار ً
،212ًً،ًص2119ًًالرابعًنشرًقيامًوساقوطًوإمبراطوريااتً،ًنادوةًنقادتهاًمكتباةًاسساكندريةً،ً

الع قاااتًالساساايةًواألقتصاااديةًبااي ًاًًاحاا مًحساا ًمصااطفىًالنقياااًوًماازاحمًناا و ًالشاااهر 
،ًًشلونةببر التاج ياًوثائقًقصر مً(ًدراسة1326ًً–1276ً\هـ925ًً-675ًوأراجو ً)ًغرناطة

ًاًموقعًاللكترونىالبحثًنشرًنوىً
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هااـً/669ًًً،ًيااىً(1)ًوااصااةًمااعًميناااءًساابتةًالتااىًنقاادتًاتفاقيااةًمااعًأبااىًالقاساامًالعزيااى
،ًواتبعاتًسياساةً"ًشاراءًً(2)رناياهاًم ًمزاولةًالتجارةًبكالًحرياةًًك مً،ًحتىًيتم1267

والجناودً[ًلبناىًًً ًما ًاا لًتقاديمهاًالمساانداتًالعساكريةً]ًتاؤجيرًالساف ًالس مً"ً،ًوذلا
ضاامةً،ًويعادًً(3)مري ًأثناءًحروبهاً ،ًوبالطبعًكانتًتجنىًأراجو ًم ًوراءًذلا ًأماوالًا

اااًماا ًالتجااارةً،ًكالتفاقيااةًالتااىًأبرمتهاااًمااعًالسااوطا ًأبااىًيوساافًيعقااواًيااى ًنااامًهااذاًنونا
مااري ًالسااف ًوالجنااودً؛ًساضااا ًًتقااديمًأراجااو ًلبنااىًمً(ً،ًوتتضاام 1294ًهااـً/692ًً)

ً.ً(4)مري ًمدينةًسبتةًًتحتًحكمًبنى
ً

اا1299ًًًًًهـً/696ًًنامًًونتيجةًلوع قاتًالوديةًبي ًالدولتي ًنجدًيى مًإذناًااصا
بااالمرورًواسنفاااءًماا ًسااائرًالحقااوقًالديوانيااةًوالمكاااً،ًوماانحًهااذاًاسذ ًماا ًلااد ًمواا ً

هاـ/917ًًناامًً،ًوياىً(5)ب ًمحمدًاب ًبريد ًأبىًنبدهللاًس ًًلىًحاكمبييرًالثالثًإًأراجو 
أباوًالربياعًساويما ًاتفاقياةًماعًأراجاو ًنواىًغارارًالتفاقياةًساالفةًًهـًنقدًالساوطا 1117ً

الذكرً،ًوييهاًتقدمًأراجو ًالسف ًوالجنودًلبنىًماري ً؛ًلساتعادةًسابتةًما ًأياد ًغرناطاةً،ً
جو ًينصًنوىً"ًتر ًثوثًلوتجارًيىًجميعًمالناًم ًالاب دًكماًتضمنتًالتفاقيةًطواًألرا

ً.ًً(6)ويىًإنطاءًالزر ًالذ ًطواًمناً"ً
ً

                                                                                                                            

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad16partie10.htm ً
(1ً ً العبااًأحمدًب ًمحمدًب ًًىالمحدثًأبًىهوًأبوًالقاسمًمحمدًب ًالقاضًاًىأبوًالقاسمًالعزي(

ًى،ًينتهىًنزيةًالوامًى ًب ًالفقي ًاسمامًنواًب ًمحمدًب ًسويما ًب ًمحمدًالشهيرًباب ًأبالحسي
نوىًسبتةًواستق ل ًبهاًىًإمارت ً،ًأنو ًأبوًالقاسمًالعزيًنسبهمًإلىًقابواًب ًالنعما ًب ًالمنذر

ًالموحد1240ًً/ًهـ649ًىي ًالمرتضى ًنمر ًالاويفة ًأيام ً–1247ًً/ًهـ665ً-649ًً)ً م
(ً،ًثمًقامًبضمًطنجةًحيثًتقدمًأهوهاًبطانتهمًإلي ًنندماًرأواًضعفًوتدهورًالموحدي ًم1266

ًالمرينيي  ًًوظهورًقوة ،ً ًالعزيكما ًالقاسم ًأبو ًقوات ًًىضم ًأصي ًحيثًداوتها ًمدينة إلىًإمارت 
هـ692ًًرينيي ًيىًنامًوظلًيحكمًسبتةًحتىًبعدًداولًالم ،م1264ًًً/ًهـ663ًالبحريةًنامً

اب ًالاطياًاًاسحاطةً،ًً)ًًم1290ًً/ًهـ699حتىًويات ًنامًًنام لمدةًث ثي   أًمً،1294ً/
اًنهوةأنظرً(ًوا3،ًهامشً)11ً،ًص3ًج ً–649ًً) سبتةًىاًإمارةًالعزييي ًيًأحمدًشهااً يضا

ًاًنىولكترمً(ً،ًبحثًنشرًنوىًالموقعًال1329ًً–1237ًً/ًهـ920ً
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad13partie10.htm 

ً.77ًمحمدًالشريفًاًسبتةًاسس ميةً،ًصً(2ًً)
(3)
Du Fourcq : L' Espagne , p. 181 .                                                   

ًًاًوكذل 159ًةًالحربيةً،ًصًرضوا ًالبارود ًاًالحيا(4ًً)
Du Fourcq : Ibid , p . 166 – 167                                                          

ً.123ً،ًص9ًً،ًجنبدًالهاد ًالتاز ًاًالتاريصًالدبووماسىً(5ًً)
(6)
Alarcon y Linares : Los documentos , p . 165 – 166 .    
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ون حظًأن ًيىًيترةًالسوطا ًأبىًسعيدًنثما ًلمًتمدًأراجو ًدولةًبنىًماري ًباؤ ً
إمااداداتًنسااكريةً،ًباالًنموااتًنوااىًسااحاًقوتهاااًماا ًنناادهاً؛ًلحتياجهاااًيااىًحربهاااًضاادً

هذاًاألمرًلمًيعكارًصافوًالع قااتًبينهمااً،ًواساتمرًالتعااو ًالتجاار ًباي ًسردينياً،ًإلًأ ً
مً(ًبينهماا1334ًًهاـً/934ًً)ًنامً،ًونقدتًاتفاقيةًس مًلمدةًأربعًسنواتًيىًً(1)الدولتي ً

،ًوانضمًلهذهًالتفاقيةًغرناطةًوقشتالةً،ًوبموجاًهذهًالتفاقياةًمانحًالتجاارًحرياةًالنتقاالً
،ًثاامًنقاادًالسااوطا ًأبااوًالحساا ًالمرينااىًمااعًً(2)أرواحهاامًوتجااارتهمًًيااىًهااذهًالاادولًوتااؤمي 

اااًغرناطااةًوقشااتالةًيااى هااـً/945ًً)ًًنااامًأراجااو ًاتفاقيااةًلماادةًنشاارةًأنااوامًضاامتًأيضا
،ًوبموجاًهذهًًالتفاقيةًيوتزمًجمياعًأطرايهااًبعادمًممارساةًأنماالًالقرصانةً(3ً)مً(1344ً

نجدًرسالةًقدًأرسوهاًالسوطا ًأباوًالحسا ًم1351ًًهـً/951ًًضدًأ ًدولةً،ًولك ًيىًنامً
المرينىًإلىًالمو ًبييرًالرابعًمو ًأراجو ًحولًانتقاادًالتفاقياةًما ًاا لًأنماالًالقرصانةً

سافن ً،ًوياذكرًالساوطا ًأباوًالحسا ًموا ًأراجاو ًأنا ًموتازمًبالتفاقياةًًًالتىًمورساتًضادً
 نيااي ًماا ًيقنااىًيااىًالمكايااؤةًبقولاا ً"ًانواامًأ ًيااىًب دناااًالساااحويةًماا ًتجااارًالنصااار ًالقط

ياؤلزمًالساوطا ًً،الصاوحً"ًًبؤضعافًتو ًالقرقورةً،ًولكنناًوقعناًننهمًهذاًاألمرًوياءًبعهدً
ً.ً(4)نويهاًًأبوًالحس ًمو ًأراجو ًبردًالقرقورةًوم ًكا 

ً
باي ًأراجاو ًوقشاتالةًًثمًتجددتًهذهًالمعاهدةًيىًنهادًالساوطا ًأباىًنناا ًيااراً
سنواتً،ًأكدتًبنودهاًحرياةًتنقالًالتجاارًياىًساائرًماوان ًأراجاو ًًلمدةًاماًوغرناطةً،

لهامًإذاًمااًتعرضاتًسافنهمًًوتؤمي ًحمايتهمًوحفظًأموالهمًوتقاديمًالعاو ًوقشتالةًوغرناطةً
أ ًاألماارًلاامًيااالًماا ًًويباادولوعواصاافًالبحريااةً،ًوناات ًننهاااًتعويااقًالاارح تًالبحريااةً،ً

،ًإلًأ ًً(5)وًننااا ًيتصااد ًلتواا ًاأليعااالًبعااصًأنمااالًالقرصاانةً،ًولكاا ًكااا ًالسااوطا ًأباا
الع قاتًيىًنهدهًنامةًتنمًن ًالماودةًوالصاداقةًحتاىًإ ًأبااًنناا ًيااراًقادًأرسالًهاداياً

اًمن ًن ًذل ً ً.ً(6)لمو ًأراجو ًتعبيرا
ًً

                                                 
(1ًًً)ًً
Alarcon y Linares  : Ibid, p. 169 .                                                

شبانةًاًيوسفًاألولًاب ًاألحمرًسوطا ًغرناطةً،ًمكتبةًالثقاييةًالدينيةً،ًالقاهرةً،ًمحمدًكمالً(2ًً)
،ًمحمدًنبدًهللاًننا ًاًنهاياةًاألنادلاًوتااريصًالعاراًالمنتصاري ًهاوًالعصار146ًً،ًص2114ًً

،1ًًالرابعًم ًكتااًدولةًاسس مًيىًاألندلاً،ًمطبعةًمصرًشركةًمساهمةًمصريةً،ًالقاهرةً،ًط
ً.76ًً،ًص1747ً

(3ًً)
Alarcon y Linares : Ibid , p. 191 – 192 .                                         

(4)
Alarcon y Linares : Los documentos  , p. 197 .     

ًًاًوكذل 90ً،ًصًًييصًالعباااب ًالحاجًالنمير ًاً(5ًً)
AlarconyLinares : Ibid  , p .202  .                                                       ً

ً.72ً،ًص2ًًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(6ًً)
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ونتيجااةًلسااتمرارًالع قاااتًالوديااةًبااي ًأراجااو ًوبنااىًمااري ًيااىًنهاادًالسااوطا ًأبااىًًًًًًًً
اتفاقياةً؛ًلعقدًايهااًصااحاًصاقويةألناورًجاةًموا ًأراجاو ًدونيااًليننا ًياراًتوسطتًزو

هاـً/957ًً)ناامًًصااحاًصاقويةًياىةًسا مًماعًس مً،ًيعقدًالسوطا ًأبوًننا ًياراًاتفاقيا
ً.ً(1)مً(1350ًً

ً
واستمرتًالع قاتًالتجاريةًباي ًأراجاو ًوبناىًماري ًحتاىًبعادًويااةًالساوطا ًأباىًًًًً

أباوًًالتىًكانتًمعقودةً،ًبدليلًالرساالةًالتاىًأرساوهاًالساوطا ننا ًياراًنوىًنه ًالتفاقيةً
مً(ًبسااباًحااادثًقرصاانةًضااد1361ًهااـً/961ًً)ًنااامًإبااراهيمًباا ًأبااىًالحساا ًيااىًًسااالم

دتًاتفاقيااةًساا مًوتجااارةًبااي ًأراجااو ًكماااًنقااً(2)الساافينةًالمرربيااةًقاادًردهاااًمواا ًأراجااو ً
ً-960ًلسوطا ًأبوًياراًنبادًالعزيازً)شتموتًهذةًالتفاقيةًالمرينيي ًيىًنهدًااوغرناطةًو

ًنااامًًمً(ًالاذ ًيااوصًالساوطا ًمحمادًالااااماًساوطا ًغرناطاة1392ًً-1366ًً\هاـ994ًً
وكانااااتًأااااارًالمعاهاااادتًساااا مً،ًً(3)برامهاااااًمً(ًس1371ًً-1361ًهااااـً/973ًًً–963ً)

ي ًوأراجاااااو ًوقشاااااتالةًوغرناطاااااةًياااااىًناااااامًنيوالتجاااااارةًالتاااااىًأبرماااااتًباااااي ًالماااااري
تساوءًحركاةًًالتاوترًالسياساىأثنااءًإلًونوىًالارغمًما ًالمتياازاتًتوا ً،ً(4)م1413هـ/016

التجارةً،ًمثوماًحدثًأثناءًيتراتًاضطراباتًالتىًحدثتًمعًمموكةًأراجو ً،ًالتاىًطوباتًما ً
ً.ًً(5)ًرناياهاًمرادرةًمراكشً

ً

 مملكة قشتالة : -2
اًالم حظًيىًن قةًقشاتالةًببناىًماري ًأنهااًاتااذتًشاك ًاًًًًًًًًً اً،ًبعكااًًًنادائيا مساتمرا

مموكةًأراجو ً؛ًلذل ًلمًتك ًقشتالةًمإهوةًسقامةًن قاتًتجاريةًمعًالمرينيي ًباساتمرارً،ً
مً(ًياىًنهادًيعقاوا1202ًًهاـً/602ًً)ًناامًباستثناءًبعصًالتفاقياتً،ًكاالتىًنقادتًياىً

ً.لتدنيمًالع قاتًبينهمًً(6)ب ًنبدًالحقًبي ًقشتالةًوغرناطةً
ً
مً(ًنقااادتًاتفاقياااةًباااي ًالساااوطا ًيعقاااواًبااا ًنبااادالحق1205ًًهاااـً/605ًً)ًمًنااااوياااىًًًً

نا ًرياعًبؤراضيهاًًوقشتالة،ًتنصًنوىًحريةًالتجارةًلومسومي ًيىًبيعهمًوشرائهم ،ًيضا ًا
بدًالحاقً،ًوبعدًوياةًيعقواًب ًنً(9)القرصنةًةًننهمً،ًوندمًتعرصًسفنهمًألنمالًالضريب

مً(ً،ًإلًأ ًقشاتالة1271ًًهاـً/671ًً)ًناامًةًياىًالتفاقياالحقًجددًابن ًأبىًيوسفًيعقواً

                                                 
ً.90ً،ًصًالمصدرًالسابقًاب ًالحاجًالنمير ًاً(1ًً)

(2)
Alarcon y Linares : Ibid. p. 225 .                                                      

ً.179ًبقً،ًصماريانوًأربيااًبالوًاًالمرجعًالساًً(3)ً
،ًمحمدًنيسىًالحرير ًاًالمرجعًالسابقً،179ًًالمرجعًالسابقً،ًصًًماريانوًأربيااًبالوًا(4ًً)

 .241ًً،ًصً
(5ًً)
Du Fourcq : L'Espagne , p. 222 .                                                    

ً.330ًاب ًأبىًزر ًاًاألنياًالمطراً،ًصً(6ًً)
اًشارلًأنادر ًجولياا ًاًالمرجاع433ًً،ًص13ًً،ًج9ًاًالعبرً،ًم ًاب ًاودو ً(9ًً) ،ًوانظرًأيضا

ً.223ًً،ًص2ًًالسابقً،ًج
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باألضايةًإلىًالتفاقياتًاار ًالتىًنقدتهاًقشاتالةًماعًبناىًماري ًوأراجاو ًوقادًً(1)انتقدتهاً
ًأشرناًإليهاًسابقااً.

ً

 فرنسا : -3
اً،ًبعكاًماًكانتًنوي ًيىًً اًموحوظا شهدتًن قاتًيرنساًبالمرراًالمرينىًتراجعا

الموان ًالمرربياةً،ًوااصاةًالعديدًم ًالتجارًالفرنسيي ًنوىًًهدًترددنهدًالموحدي ًالذ ًش
،ًوربماًيرجاعًهاذاًإلاىًاهتماامًموا ًيرنسااًشاارلًدانجاوًباألساطولًالحرباىًً(2)مدينةًسبتةً

والعموياااتًالعسااكريةًنوااىًحسااااًاألسااطولًالتجااار ًوهااوًماااًأضااعفًتجااارةًيرنساااً،ً
ًالمشارقً،ًومنهااًالتاىًكاناتًنواىًتاوناًباسضايةًإلىًالحرواًالصويبيةًالتىًوجهاتًنحاو

،ًغياارًأناا ًقاادًنشااطتًحركااةًالتجااارةًالفرنساايةًماارةًأااار ًمااعًً(3)ً)الحموااةًلااوياًالتاسااعً(
مً(ًوأتات1291ًًهاـً/667ًً)ًًتىًنقدتًمعًالسوطا ًالمستنصارًياىالمرراًبعدًالتفاقيةًال

،ًولكاا ًتوجاادًً(4)بجايااةًوتاوناًنوااىًحساااًميناااءًسابتةًًهاذهًالتفاقيااةًبثمارهااًنوااىًمينااء
اسشاراتًيىًنهدًبنىًمري ًتدلًنوىًوجودًالع قااتًالتجارياةًبينهمااً،ًغيارًأنهااًربمااًلامً
تك ًقويةًكسابقًنهدهاً،ًوم ًتو ًاسشاراتًالرسالةًالتىًأرسوهاًالمو ًشاارلًالساابعًموا ً

اًيطوااًمنا ًييهاًمً(55ً14ًهاـً/061ًًً)ًيرنساًإلىًالسوطا ًنبادًالحاقًبا ًأباىًساعيدًياىً
تجديدًالع قاتًالتجارياةًبينهمااًومسااندةًالتجاارًويضام ًلهامًالسا مًواألماا ًنواىًأنفساهمً

ً.ً(5)وأموالهمً
ًً

 الجمهوريات اإليطالية : -4
حرصتًالمد ًاسيطاليةًنوىًالوجودًيىًالمرراً،ًبالًتنايساتًييمااًبينهااًإلاىًحادًً

ً.(6)جارةًالمد ًاألار أ ًهذهًالمد ًمارستًأنمالًالقرصنةًبعضهاًضدًبعصً؛ًسناقةًت
ً.(6)األار 

ًاًبيزة -
مً(ًاتفاقياةًتجارياة1350ًًهاـً/957ًًيعقدتًبيزةًمعًالسوطا ًأبىًنناا ًالمريناىًياىً)ًًً

تضم ًحفظًحقوقًالتجارًوالرناياًاألجاناً،ًحتىًإ ًتويىًأحدًالتجارًيىًأ ًبوادًمانهم،ً

                                                 
ً.411ً،ًص1ًًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(1ًً)

(2ًً)
  ً Mas – Latrie  L. de  : Traites de paix et commerce concernant les 

relations des chretins avec les Arabes de L'Afrique septen trionale au Moyen 

– age , Paris , 1866 , p. 203                                   
،ًجماالًأحمادًطا ًا157ًًمصطفىًنشاطًاًم حظاتًحولًالمعاهداتًالتجاريةًالمرينياةً،ًصً(3ًً)

ً.26ًدراساتًيىًالتاريصًالقتصاد ً،ًصً
ً.20ًط ًاًالمرجعًالسابقً،ًصًأحمدًجمالً(4ًً)
ً.173ً،ًص9ًًنبدًالهاد ًالتاز ًاًالتاريصًالدبووماسىً،ًج(5ًً)
سوفاتور ًبونوًاًالع قاتًالتجاريةًبي ًالبودا ًالمراراًوإيطاليااًياىًالعصارًالوسايطً،ًترجماةً(6ًً)

323ً،ًص1706ًً،ًالسنةًالثامنةً،ًليبياً،24ًًنمرًمحمدًالبارونىً،ًمجوةًالبحوثًالتاريايةً،ً ً
–ً324ً.ً
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الجوياةًًتردًأموال ًإلىًوطنا ً،ًكمااًتضامنتًمسااندةًالتجاارًإذاًتعرضاواًلساوءًاألحاوال
البحريةً،ًويحااكمًالتجاارًالنصاار ًأماامًقنصاوهمً،ًوإذاًحادثًأ ًاا فً،ًلًياإثرًنواىً

هااـً/995ًًوماا ًالواضااحًأ ًالتجااارةًاسااتمرتًبينهماااً،ًيفااىًً(1)المعاهاادةًيهااىًمسااتمرةً
ً.(2ً)مًاستئجرتًسفينةًلوتجارةًم ًبيزةً؛ًلنقلًالصوفًوبضائعًأار 1393ً

 
 جنوة :  -

قتهاااًباادولًالتجاريااةًنوااىًطموحاتهاااًالعسااكريةًيااىًن غوبااتًنويهاااًطموحاتهاااً
 ًوالقشاتالةًالوتاي ًارتبطاتًن قاتهمااًالتجارياةًبالعمالًالعساكر ًالمرراً،ًبعكاًاألراجاو

يةًالتىًبورتًياىًالنصافًيىًأغواًاألحيا ً؛ًوهذاًيتضحًم ًا لًحجمًاستثماراتهاًالتجار
سابتةًوبجاياةًوتاوناًالتاىًبوراتًنسابةًًبينهماًوبي ًماوانىً،الثانىًم ًالقر ًالسابعًالهجر 

%ً،39.5ًً%ًم ًاستثماراتهاًالاارجيةً،ًواحتوتًسبتةًوحدهاًيىًحجمًتبادلتهااًهاذه70ًً
ااًليارةً ،ًلاذل ًحارصًالجنوياو ًنواىًتوطيادًً(3)وتقدرًهذهًالستثماراتًبامسةًوأربعي ًألفا

اًلوسوطا ًأبىًيوسفًيعق هـً/671ًً]ًنامًواًيىًن قاتهمًمعًالمرينيي ً،ًيؤرسلًموكهمًويدا
،ًً(4)مً[ًبهديةًنوىًشكلًشاجرةًمطعماةًبالاذهاًالااالصً؛ًلتادنيمًالع قااتًبينهماا1272ًً

كماااًنقاادتًاتفاقيااةًساا مًوتجااارةًيااىًنهاادًالسااوطا ًأبااىًننااا ًياااراً،ًتاانصًنوااىًإيقااافً
نمويااتًالقرصانةًوالنتاداءاتًالتاىًتشانهاًالساف ًالجنوياةًنواىًالساواحلًالمرينياةً،ًيضا ًا

ً.ً(5) ًتؤكيدهاًلستمرارًالتبادلًالتجار ًبي ًالطريي ً،ًولمًتحددًمدةًهذهًالتفاقيةًن
ً

 البنققية : -
كانااتًسااف ًالبندقيااةًدائمااةًالرسااوًنوااىًالمااوان ًالمرينيااةً،ًااصااةًميناااءًغساسااةً،ً

،ًوكذل ًميناءًهني ًالذ ًيؤتو ًإليا ًكالًً(6)حيثًيعقدًتجارهاًصفقاتًتجاريةًمعًأهلًيااً
،ًًأماااًميناااءًباااداًيهاامًً(9)يياا ًًًعقاادواًالتفاقياااتًالتجاريااةًمااعًتجااارًتومسااا كاالًنااامً؛ًلي

،ًكماااًنثاارًنوااىًوثيقااةًترجااعًإلااىًنهاادًالسااوطا ًأبااىًسااعيدًً(0)يقصاادون ًيااىًالعااامًماارتي ً
نثما ًم ًالبندقيةًتحتو ًنوىًكشفًب ًأثما ًالموحًالمشتر ًم ًالموان ًالمرربيةًاًسوسةً

                                                 
ً–196ًصًًًصوصًالمعاهادةًبالتفاصايلًانظارًنبادًالهااد ًالتااز ًاًالتااريصًالدبووماساىً،ًن(1ًً)

ًوكذل ًا190ًًً–199ً
Mas - Latrie: Traites de paix et commerce p 66 – 69                         

ً.193ً،ًص9ًًنبدًالهاد ًالتاز ًاًالتاريصًالدبووماسىً،ًج(2ًً)
ً.117ًاسس ميةً،ًصًًمحمدًالشريفًاًسبتة(3ًً)
ً.302ًاب ًأبىًزر ًاًاألنياًالمطراً،ًصً(4ًً)
ً.95ًً–94ً،ًصًًييصًالعباااب ًالحاجًالنمير ًاً(5ًً)
ً.345ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(6ًً)
ً.306ًالوزا ًاًالمصدرًنفس ً،ًصً(9ًً)
ً.327ًالوزا ًاًنفس ً،ًصً(0ًً)
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ً–وهاارا ًً–أساافىًً–أزمااورًً–أنفاااًً–ساا ًً–المعمااورةًً–أصااي ًوالعاارائشًً–طنجااةًً–
ً.ً(1)بجايةًًً–بونةًً–هني ً

 البرتغال : -
نااامً،ًيرساو ًنويهاااًكالًنشاطًالتجاارًالبرتراااليو ًتجااهًالمااوان ًالمرينياةً،ًيكااانواً

اًإلاىًالساوطا ًأباىًيوسافًيعقاواًً(2)وأنفاًًتةكسب اً،ًحيثًأرسوواًويادا ،ًودنمواًذل ًسياسيا
،ًوياىًنهادًالساوطا ًأباىًنناا ًً(3)لتوطيادًالع قااتًبيانهمًمً(1271ًًهـً/672ًً)ًنامًيىً

ً.لتدنيمًالع قاتًبي ًالدولتي ًً(4)ياراًنقدتًاتفاقيةًس مًمعًمو ًالبرترالً
ً

 ميورقة :  -
ويااىًإطااارًتوساايعًالدولااةًالمرينيااةًلع قاتهاااًالاارجيااةً،ًنقاادتًاتفاقيااةًتجااارةًمااعً

م(،1337ًهاـً/937ًًنهدًالسوطا ًاباىًحسا ًالمريناىًياىً)ًميورقةًلمدةًنشرًسنواتًيىً
وتاانصًنوااىًتااؤمي ًالتجااارًنوااىًأمااوالهمًوأنفسااهمًوساافنهمًومنااعًأنمااالًالقرصاانةًضاادهمً
ومساااندتهمًيااىًاألحااوالًالساايئةًالتااىًيمكاا ًأ ًيتعرضااواًلهاااً،ًولكاا ًالم حااظًماا ًهااذهً

دًيىًالتفاقياةًًوناصًذلا ًاًالتفاقيةًأنهاًلمًتسمحًلميورقةًبتجارةًبعصًالبضائعًحسبماًور
اًممووحاااًولً ولًجواادا اًولًاااي ًا اااًولًساا حا "ًلًيحماالًالنصااار ًيااىًباا دًالمسااومي ًزرنا

اًم ًالبقر ًوالمعز ًوماًنداًذل ًم ًالتجاراتًيهوًلهمًمبا،ً"ً ً.ًً(5)مدبوغا
ً

 : ( مالس ) المرينية السوقانيةالتجارية الع قات  -ب 
اًالتصاالًالدبووماساىًبينهماًإذًبادأراًوالساودا ًمناذًالقادمً،ًي ًالمرابدأتًالع قاتًب
ب ًتاشفي ًولقبا ًييهااًباـ"ً ًمو ًغانةًأرسلًرسالةًإلىًيوسفً،ًييذكرًأًمنذًالعهدًالمرابطى

ذل ًقبلًبناءًمدينةًمراكشً،ًباسضايةًإلىًأهميةًمديناةًأغمااتًًكا أميرًأغماتً"ً،ًوربماً
اً،ًحيثًإالتجاريةً اًيىًالتجارةًالصحراويةًيىًتو ًالفترةًهمنهاًلعبتًدورا ً.ً(6)ما
ً
ًيىًنهدًالدولةًالموحديةًتراجعتًتجارةًالمرراًمعًالسودا ًبعصًالشا ً،ًويرجاعو

اربااةًونرقوااةًمصااالحهمًوتجااارًالمرلةًموااو ًغانااةًسااوءًمعاموااًمنهاااً،ًذلا ًإلااىًناادةًأمااورً
الاويفااةًالمنصااورًًلااذل ًريااصً؛الاادولتي ًًماااًأحاادثًأزمااةًسياساايةًبااي ًالتجاريااةً،ًوهااوً

اًمنا ًنا ًغضاب ًما ًساوءً،ًالموحد ًهديةًكا ًقدًأرسوهاًمو ًغانةًلا ً وهاىًييالً،ًتعبيارا

                                                 
ً.194ً،ًص9ًًماسىً،ًجنبدًالهاد ًالتاز ًاًالتاريصًالدبوو(1ًً)
ً.212ً،ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًص461ًًاب ًمرزوقًاًالمسندً،ًصً(2ًً)
ً.303ًاب ًأبىًزر ًاًاألنياًالمطراً،ًصً(3ًً)
اااًنوااىًحاماادًالماااجىًاًالمرجااع91ًً،ًصًًياايصًالعباااااباا ًالحاااجًالنمياار ًاً(4ًً) ،ًوانظاارًأيضا

ً.130ًالسابق،ًصً
ً.176ً،ًص9ًً،ًجًرجعًالسابقالمنبدًالهاد ًالتاز ًاً(5ًً)
اًاًأحمدًشاكر ًاًاسسا مًوالمجتماعًالساودانىً،217ًًمجهولًاًالستبصارً،ًصً(6ًً) ،ًانظرًأيضا

ً.261ًًمً،ًص1777ًًمً(ً،ًالمجمعًالثقايىً،ًأبوًظبىً،1431ًًً–1231ًإمبراطوريةًمالىً)ً
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،ًويبدوًأ ًهذهًاألزمةًاستمرتًحتىًأ ًأرسلًأميارًسجوماساةًً(1)معاموتهمًلوتجارًالمراربةً
اًرًامواا ًغانااةًتجاااًحتجااز،ًحينماااًاً(2)ربيااعًسااويما ًباا ًنباادًهللاًباا ًنباادًالمااإم ًرسااالةًًوأباا

،ًوماا ًضاام ًً(4)هًبذناقااةًتجااارةًالسااودانيي ًيااىًالمرااراًوسااوءًمعاااموتهمًيهااددً(3)مراربااةً
اًكثارةًالضاطراباتًًابينهمًةاألمورًالتىًأدتًإلىًتراجعًالتجار الااارجي ًنواىًبساباًأيضا

ؤد ًذلا ًلكثارةًحاوادثًقطاعًيالهامً،ًًاجعالًما ًالصاحراءًما ذًاًوهاوًمااالدولةًالموحدياةً،ً
ربياعًً،ًإلًأ ًاألميارًأبااً(5)باي ًسجوماساةًوغاناةًونهااًالقوايالًالتجارياةًًالطرقًالتجارياة

،ًوذلا ًًوغاناةسجوماساةًباي ًإناادةًاألما ًلوطرياقًوسويما ًنملًنوىًتاطىًهذهًالمشاكوةً
م ًا لًالقيامًبحم تًلتطهيرًالطريقًم ًقّطا ًالطرقًوقطعًرإوسهمًجزاءًانتراضاهمً

ً.ًم ًبالتجارةدليلًنوىًارتباطًاألوهذاًً،ً(6)سبلًالقوايلًالتجاريةً
ً
ًبورااتًالع قاااتًالمرربيااةًالسااودانيةًذروةًنجاحهاااًيااىًنهاادًدولااةًبنااىًمااري ًونظياارو

ً،ًااصاةًياىً(0)ًابينهماًً،ًكمااًزادًحجامًالتباادلًالتجاار ًً(9)مموكةًماالىًالسودا ًيىًذل ً
ءًيريضةًالح ًالذ ًنملًنوىًمدًجسورًالودًمعًجيران ً،ًيحينماًقررًأداًمنساًموسىًنهد

يابرهًباؤ ًركااًالحجاي ًساوفًًسعيدًنثما ًب ًيعقواًىأرسلًبرسالةًلوسوطا ًالمرينىًأب

                                                 
رًالوسيطً،ًمجوةًدناوةًالحاقً،ًيريقياًيىًالعصتًاًطبيعةًالع قاتًالمرربيةًمعًإإبراهيمًحركا(1ًً)

ً.100ً،ًص267ًً،1700ًًالرباطً،ً ً
أباااوًالربياااعًساااويما ًنبااادًهللاًبااا ًنبااادًالماااإم ًاًتاااولىًالعديااادًمااا ًالوليااااتًكبجاياااةًوبونسااايةً(2ًً)

وسجوماسة،ًكماًأن ًثارًنوىًالمنصورًالموحد ًيىًمدينةًسا ًوقتالًأثنااءًالشاتباكاتًبيانهمً،ًابا ً
ةًياااىًمحاسااا ًشاااعراءًالمائاااةًالساااابعةً،ًتحقياااقًإباااراهيمًاسبياااار ً،ًدارًساااعيدًاًالرصاااو ًاليانعااا
ً.131ً،ًص2ًً،1769ًًالمعارف،ًالقاهرةً،ًط

ااااًنبااادًهللاًكناااو ًاًالنباااو ًياااىًاألدا115ًً،ًص3ًًالمقااار ًاًنفاااحًالطيااااً،ًج(3ًً) ،ًوانظااارًأيضا
،2ًً،ًجًت،ًدً.2ًًالعرباى،ًمكتباةًالمدرسااةً،ًودارًالكتاااًالوبناانىًلوطبانااةًوالنشارً،ًبيااروتً،ًط

ً.16ًصً
ااا113ًالمقاار ًاًالمصاادرًالسااابقًوالجاازءً،ًصً(4ًً) ناازًالاادي ًموسااىًاًالنشاااطًً،ًوانظاارًأيضا

ً.293ًالقتصاد ً،ًصً
ااا119ً،ًص3ًًجً،المصاادرًنفساا ًالمقاار ًاً(5ًً) إبااراهيمًحركاااتًاًدورًالصااحراءًً،ًوانظاارًأيضا

جوااةًالبحااوثًالتاريايااةً،ًمركاازًجهااادًاأليريقيااةًيااىًالتبااادلًوالتسااويقًااا لًالعصاارًالوساايطً،ًم
ً.39ً،ًص11ًً،1701ًًالويبيي ًلودراساتًالتاريايةً،ً ً

اااًاًمحمااد349ًاباا ًصاااحاًالصاا ةًاًالمصاادرًالسااابقً،ًالساافرًالثااانىً،ًصً(6ًً) ً،ًوانظاارًأيضا
ً.44ًً،ًصًالرربىاًالمراجعًالسابقً

كامً(ً،ًأسساتًنواىًياد401ًً)ًمموكةًمالىًاًتمتادًنواىًطاولًيارو ًنهارًالنيجارً،ًنواىًمسااية(9ًً)
قبائلًالماندين ً،ًويىًبادئًاألمرًدانتًبالحكمًلمموكةًغاناةًالوثنياةً،ًولكا ًبعادًتحار ًنبادًهللاًبا ً
ياسي ًيىًالصحراءًأسومتًهذهًالقبائالً،ًواساتولتًنواىًمموكاةًغاناةًبعادًأ ًوجا ًالمرابطاو ًلهااً

ً(ً.530ًًالعديدًم ًالضرباتًأضعفتهاً)ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ً
(8ًً)
Adam Bakonare : Les relations Politiques et Culturell entre le Moroc et 

le Mali a travers les ages , Royoume du Maroc unversite Mohammed v 

publications de I'institut des Etudes Aricanes , Rabat , 1991 , p. 11  .                                                                                     
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منساااًموسااىًًساااند،ًًكماااًً(1)يماارًماا ًالطريااقًالمحاااذ ًلساااحلًالبحاارًاألباايصًالمتوسااطً
ااًًالمريناىًنواىًى ًأباياالحس ًالمرينىًيىًالقضاءًنوىًثورةًأاًالسوطا ًأبى الاذ ًكاا ًواليا
نواىًسابلًالقوايالًًىساوبًوهوًماًكا ًل ًأثارثمًاستولىًنوىًمدينةًدرنةً،ً،ًسةًنوىًسجوما

،ًكماااًنمالًنواىًالتواصاالًً(2)م1331ًًًهاـً/933ًًناامًًوذلاا ًياى،ًباي ًسجوماساةًوماالىً
اًاً،ًيؤرسلًمنساًموسىًإلىًالسوطا ًأباىالدبووماسىًبينهم اًإيااهًالحسا ًالمريناىًسافارةًمهنئا

مً(ً،ًوقادمًلا 1339ًًهاـً/930ًً)ًًناامًًواستي ئ ًنوىًتومسا دًنوىًهزيمت ًلبنىًنبدًالوا
اًما ًالساوطا ًأباًلقتهداياًقيمةً،ًو حاارا الاذ ًأنادًهاداياًً(3)الحسا ًًىهذهًالسفارةًاستقبالًا

ساااًموساىًنواىًتهنئتا ًبالنصاارً،ًدولتا ًلشاكرًمنقيماةً،ًوبعثهااًماعًسافارةًماا ًكباارًرجاالً
ولةًمالىًبورتهااًاألاباارً،ًوأثناءًسيرًالسفارةًإلىًدًونملًنوىًتدنيمًالع قاتًبي ًالدولتي 

ااًيياا ًً(5)ساويما ًً،ًوتاولىًمنساا(4ً)سااًموساىًبويااةًمن مبالرا ،ًالاذ ًاساتقبلًالسافارةًاساتقبالًا
ااًمنا ًياىًالتعبيارًنا ًًاتعبيرًا من ًن ًسعادت ًبالع قاتًالودياةًالتاىًتجماعًالادولتي ً،ًوإمعانا

لتؤكيادً،ًأندًسفارةًجديدةًمإلفةًم ًكبارًرجالًدولتا ً،ًًنىالحس ًالمريًىتقديرهًلوسوطا ًأب
الحسا ًالمريناىًياؤد ًإلاىًتاؤايرًًىالع قاتًالوديةًبينهماً،ًولك ًجاءًابرًوياةًالسوطا ًأب

ً.ً(6)قدومًهذهًالسفارةً
ًً

اوتؤثرًمنساًسويما ً اًبالرا ًأااذنا ً،ًحتاىًإبوياةًالساوطا ًأباىًالحسا ًالمريناىًًتؤثيرا
ًىواتمااواًالقاارآ ًودنااواًلوسااوطا ًأباا،ًاسااتدنىًالفقهاااءًوالقاضااىًوالاطياااًي،ًالعاازاءًيياا ً

الحسا ًًىوساوطا ًأباسااًساويما ًإلاىًللًهذاًكنايةًن ًالاودًالاذ ًيكنا ًمنالحس ًالمرينىً،ًك

                                                 
ً.40ًمحمدًالرربىًاًالمرجعًالسابقً،ًصً(1ًً)
،ًإبراهيمًنواىًيوسافًالشاامىًاًالحا 44ًً،ًص2ًً،ًجيمًحركاتًاًالمرراًنبرًالتاريصًإبراه(2ًً)

ةًمً(ً،ًرساال1571ًً–م1230ًًهاـً/1111ًًً-636ىً)ًوأثرهًالحضاار ًياىًدولتاىًماالىًوصانر
،2116ًًيريقياةً،ًالقااهرةً،ًاهرةً،ًمعهدًالبحوثًوالدراسااتًاسماجستيرًغيرًمنشورةً،ًجامعةًالق

ً.150ًًصً
ااااًأمطياارًغياااثًاًالمرجاااع49ًًً–46ً،ًص2ًًالساا و ًاًالمصااادرًالسااابقً،ًج(3ًً) ،ًوانظااارًأيضا

ً.113ًً–112ًالسابقً،ًصً
ً.554ً،ًص13ًً،ًج9ً اب ًاودو ًاًالعبرً،ًم؛454ًً،ًصًًالمسنداب ًمرزوقًاً(4ًً)
مً(ً،ًلمااًتاويى1361ًًً-1341هاـً/962ًًً-941منساًسويما ًاًهوًأاوًمنسااًموساىًتاولىً)ً(5ًً)

لنظرً،ًيمانحًالرهاائ ًاوقصايرمنساًموسىًتولىًابن ًمنساًمراً)ًأ ًمحمادً(ً،ًوكاا ًسااءًالتادبيرً
اًم ًالحريةًيىًالاروجًوالتجولًم ًغيرًأم ًمعهمً،ًوم ًأمراءًصنر هاوًمااًترتااًنويا ًىًمزيدا

نجاحهمًيىًالستي ءًنوىًبعصًالمد ًالماليةً،ًولماًتويىًمنساًمراًتولىًمنسااًساويما ًبعادًنجاتا ً
م ًهذاًالصرا ًونملًنوىًإنادةًقوةًمموكةًمالىًواستعادةًأم كهاًوإص ،ًماًأيسادهًابا ًأايا ً،ً

6ًً–5ً،ًصًرًالساابقًالمصادوكا ًم ًأنظمًموو ًمموكةًمالىًونرفًبعدل ًوكرم ً)ًالسعد ًاً
اًإبراهيمًطراا ًاًمموكةًمالىً،ًالهيئةًالمصريةًالعامةًلوكتاااً،ًالقااهرةً،ً ،1793ًً،ًوانظرًأيضا

ً.73ًصً
،412ًً،ًص4ًًالمقاار ًاًنفااحًالطياااً،ًج؛644ًًصًً،13ً،ًج9ًماا ًاباا ًاواادو ًاًالعباارً،(6ًً)

اًاًمحمدًنبدًالعالًأحمدًاًمنساًموسىًسوطا ًالتكرورً ،1709ًورحوةًحج ًالشهيرةً،ًوانظرًأيضا
ً.32ًً،33ًصً
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أ ًالتصااالتًباي ًساا طي ًماالىًودولااةًبنااىًً،ًغياارساااًساويما ًسارنا ًماااًتاويىًمن،ًو(1)
لمًيك ًثمةًالمرينىًًياراً ًيىًنهدًالسوطا ًأبىًننا م ًالم حظًأنًلمًتنقطعًولك مري ً
فارةًالتاىً)ًجاطاةً(ًنوامًباؤمرًالساًسااًزاطاةتاولىًمنولمااًاتًالرسميةًبينهمااً،ًوسفارتبادلًل

ساًسويما ً،ًيؤمرًبذنفاذهااًبعادًأ ًضامًإليهااًالحياوا ًالرريااًياىًذلا ًكا ًينو ًإرسالهاًمن
هااـً/962ًً)ًنااامًسااالمًالمرينااىًيااىًًبااىأًالوقااتً"ًالزرايااةً"ً،ًووصااوتًالساافارةًيااىًنهااد

ً.ً(2ً)ل ًبالفاامةًًطا ًالمرينىًوأقامًلهاًاحتفالاًشهدمً(ً،ًوقدًاستقبوهاًالسو1361ً
ًً

أ ًساباًاتجااهًمنسااًموساىًوما ًاوفا ًما ًسا طي ًإلاىًدًشاكر ًماويذهاًالباحثًأحًًًًً
عًمصارًمنااذًأ ًقااامًسااوءًن قااتهمًماالىًلتوطيادًن قااتهمًباالمرينيي ً،ًيرجااعًإلاىًمموكاةًمااا

ىًذلا ً،ً،ًإلًأنناًلًنوايق ًالرأ ًنوً(3)مً(1324ًًهـً/924ًًمنساًموسىًبرحوةًح ًيىً)ً
ما ًكباارًًلىًاألراضىًالمصريةًاستقبو ًويادأن ًيورًوصولًمنساًموسىًإًوالدليلًنوىًهذا

وو ً،ًحيااثًرجااالًالدولااةًالمصااريةًوأمرائهاااًقاادًأرسااوهمًالسااوطا ًالناصاارًمحماادًباا ًقاا 
ااًتقبو ًاستقبالًااس كريما اً،ًيويقًب ًم ًالحترامًوالتقاديرًوإنزالا ًمنازلًا اايؤساكن ًقصارا ،ًًياما

،ًإلًأ ًمنسااًموساىًلامً(4ً)وأصدرًأوامرهًلوزيرهًبالهتمامًبا ًوتجهيازًكالًمااًيحتااجًإليا ً
تاوي ًم ًاألنرافًالمصاريةًلسوطا ًالناصرًمحمدً،ًويرجعًذل ًإلىًيك ًمتحمساًلمقابوةًا

جااءًًوهاوًقاد،ًًتحاتًقدميا ًاألرصًأ ًيقبِّالىًتحتمًنواىًما ًيوتقاىًبالساوطا ًالمصار ًالت
أ ًما ًحولا ًأصارواًنواىًإلقااءًهاذهًالتحياةًنواىًًويبادوألداءًيريضةًالح ًلًلشا ًآاارً،ً

أنفاهًم ًتقبيالًاألرصًوقربا ًًا ًالسوطا ًالناصرًمحمدًاقيلًإ،ًوً(5)السوطا ًالناصرًمحمدً
يوياقًبا ًوقرب ًإلي ًواستقبو ًاستقبا مااًيعناىًأ ًموضاو ًانزنااجًمنسااًموساىًوهاوً،ًً(6)لًا

إلاىًماالىًبعادًأداءًيريضاةًً بسباًتقبيوا ًلاألرصًأمارًغيارًمإكادً،ًبادليلًأنا ًياورًوصاول
اًنواىًاساتقبال ًالحسا ًالموا ًباالودًلا ً؛ًم ًالاذهاًلوساوطا ًالناصارً،ًأرسلًهديةًالح ً ردا

اًمناا ًنوااىًامتناناا ً حساا ًالع قاااتًالوديااةًبااي ًةًإلااىًاسااتمرارًماا ًذلاا ً،ًباسضااايوتعبياارا

                                                 
ااًنبادًالهااد ًالتااز ًاًالتا423ً،ًص4ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالساابقً،ًج(1ًً) اريصً،ًوانظارًأيضا

ً.46ًً–45ً،ًص9ًًالدبووماسىً،ًج
،2ًً،ًالسا و ًاًالمصادرًالساابقً،ًج665ًً–644ً،ًص13ًً،ًج9ًاب ًاودو ًاًالعبرً،ًم ً(2ًً)

اًن117ًصً ااًلبا ًاوادو ًوانظرًأيضا بدًالواحدًأقميرً،ًمموكةًمالىًيىًالقار ًالراباعًنشارً،ًويقا
ومعاصري ً،ًترجمةًإبراهيمًساعيدًيهايمً،ًما ًاا لًكتاااًابا ًاوادو ًالبحارًالمتوساطًياىًالقار ً

ً.129ً،ًص2119ًًالرابعًنشرًقيامًوسقوطًإمبراطورياتً،ًندوةًنقدتهاًمكتبةًاسسكندريةً،ً
ً.267ًً–260ًصًامبراطوريةًمالىً،ً(3ًً)
ً.203ًً،ًص4ًًاب ًحجرًالعسق نىًاًالدررًالكامنةًيىًأنيا ًالمائةًالثامنةً،ًج(4ًً)
ً.203ً،ًص5ًًالقوقشند ًاًصبحًاألنشىً،ًج(5ًً)
المقريز ًاًالسوو ًلمعريةًدولًالموو ً،ًصحح ًووضعًحواشي ًمحمادًمصاطفىًزياادةً،ًدارً(6ًً)

اًالذهاًالمسابو ًياىًذكار251ًً،ًص2ًً،ًج2119ًالكتاًوالوثائقًالقوميةً،ًالقاهرةً،ً ،ًول ًأيضا
مً،ًص211ًًم ًح ًما ًالاوفااءًوالمواو ً،ًتحقياقًجماالًالادي ًالشايالً،ًمكتباةًالثقايياةًالدينياةً،ً

،ًابا ًكثيارًاًالبدايااةًوالنهاياةً،ًتحقيااقًنبادًهللاًبا ًالمحساا ًالتركاىً،ًهجاارًلوطباناةًوالنشاار142ًً
ً.241ً،ًص10ًً،ًج1ًً،1770ًطوالتوزيعًواسن  ً،ًالقاهرةً،ً
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المصاار ًساافارةًتاادلًنوااىًًلوسااوطا الاادولتي ًيااىًنهاادًمنساااًسااويما ًالااذ ًاسااتقبلًماا ًقباالً
كلًهذاًترتاًنوي ًتزايدًحركةًالتجارةًبي ًالادولتي ًحتاىً،ً(1)ًاتوطيدًالع قاتًالوديةًبينهم

ً/954ًياىًناامًًحوةاألفًرًةىًنشرتاثنإلىًوصلًنددًالقوايلًالمتجهةًم ًمصرًإلىًمالىً
إلاىًًا،ًيكيفًإذاًساءتًالع قاتًبي ًالدولتي ًيصلًحجمًالتبادلًالتجار ًبينهمً(2)ًم1353ً

اً ً،ًباالًبااالعكاًظاالًالتجااارًبينهمااًهااذاًالاارقمًمااعًاسااتمرارًتبااادلًالساافاراتًالدبووماسااية
ياثًاماتألتً،ًحًبسباًذلا ً ًم ًأهمًمنايسي ًلوتجارًالمراربةًيىًالسودا ًالرربىالمصريو

األسااواقًالسااودانيةًبالبضااائعًالمصااريةًوااصااةًالثيااااً،ًييااذكرًاباا ًبطوطااةًأ ًثيااااًأهاالً
ً.ًً(3)"ًثيااًأهوهاًحسا ًمصريةً"ًً(إيوالتي )ًولت ًمدينة

ً
دهمًياااىًالساااودا ًياااىًالقااار ًالثااام ًالهجااار ً/ًالقااار ًالراباااعًنشااارًوجااوازدادًو

،ًبساباًساقوطًمموكاةًً(4)رقًالصاحراويةًالمي د ً،ًوذل ًيرجعًإلىًالتريارًياىًشابكةًالطا
ناصامةًلادولتهاً،ًيؤصابحًمركازًًغانةًوقيامًمموكةًماالىًما ًبعادهاًالتاىًاتااذتًما ًنياانى

اًنحوًالشرقً،ًوهوًاسدارةًوالتج ماًأيقدًالجانااًالررباىًأهميتا ًوأضاعفًارةًلوسودا ًمتجها
وبىًنواىًتجاارةًبناىًمااًكاا ًلا ًأثارًسارينىًتحكم ًيىًالطارقًالتجارياةً،ًوهاوًالماز ًالم

،ًكلًهذاًكا ًيىًمصوحةًالتجاارًالمصاريي ًالاذي ًنمواواًنواىًالساتفادةًما ًهاذاًً(5)مري ً
هااـً/916ًً)ًًالوضااعًوتدنيماا ً،ًوذلاا ًماا ًااا لًاسااتي ئهمًنوااىًمموكااةًالنوبااةًالمساايحية

ااًامً(ً،ًيبااذل ًأصاابحًالطريااقًممهاادًا1316ً لتزاياادًحجاامًالتبااادلًالتجااار ًً؛ًأمااامهمًاومفتوحا
اًنوىًتجارةًالمراربةًالتىًتكبادتًاساائرًي،ًً(6)لسودانىًالمصر ًا ،ًيقادًكبيارةًؤثرًهذاًسوبا

سجلًاب ًالاطياًهذهًالاسائرًواآلثارًم ًا لًماًآلتًإليا ًشاركةًالمقار ًالتاىًكاناتًقادً
اًطائوةًسابقااً ً.ً(9)حققتًأرباحا

ً
وطاةًياىًرحواةًىًإرساالًابا ًبطوهذهًالاسائرًديعتًالسوطا ًأباًننا ًالمريناىًإلا

باسضايةًإلىًرصدًحجمًالتبادلًالتجاار ً،ًلدراسةًطرقًالتجارةًوأوضانهاًً؛إلىًالسودا ً
السااودانيةً،ًنوااىًالاارغمًماا ًغيااااًاساامًًًبااي ًالسااودا ًومصاارًوتوطياادًالع قاااتًالمرينيااةً

االسوطا ًأبىًننا ً ً.ًً(0)الرحوةًًيىًهذهًًرسميا

                                                 
اًمحمدًنبادًالعاالًأحمادًا203ًً،ًص4ًً،ًجًالدررًالكامنةاب ًحجرًالعسق نىًاًً(1ً) ،ًوانظرًأيضا

ً.129ً؛ًنبدًالواحدًأقميرًاًالمرجعًالسابقً،ًص45ًًالمرجعًالسابقً،ًصً
اًمحمدًجماال110ًً،ًص13ًً،ًج9ًاب ًاودو ًاًالعبرً،ًم (2ًً) ولاةًبناىًاًدسارورًً؛ًوانظرًأيضا

قاا وو ًيااىًمصاارًالحالااةًالسياساايةًوالقتصاااديةًيااىًنهاادهاًبوجاا ًااااصً،ًدارًالفكاارًالعربااىً،ً
ً.339ً،ًصًًتالقاهرةً،ًدً.ً

ً.309ً،ًص4ًًالمصدرًالسابقً،ًج(3ًً)
ً.57ً،ًصًدًالقبوىًاًمراجعاتًمحم(4ًً)
ً.116مصطفىًنشاطًاًإط لت،ًصً(5ًً)
ً.40ًاب ًمرزوقًاًالمناقاً،ًصً(6ًً)
ً.170ً،ًص2ًًاسحاطةً،ًجًً(9)
ً.76ً،ًمصطفىًنشاطً،ًاط لتً،ًص76ًًإبراهيمًطراا ًاًمموكةًمالىً،ًصً(0ًً)
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ً
ةًنواىًمكاانتهمًالتجارياةًياىًالساودا ً،ًونوىًالرغمًم ًذل ًحايظًالتجاارًالمرارباً

،ًً(1)مًاثنااىًنشاارًألاافًجماال1351ًًهااـً/951ًًحيااثًبواادًتعاادادًقواياالًالبضااائعًيااىًنااامً
ياألربا،ًالطائوةًالتىًيجنهاًالتجاارًالمرارباةًما ًوراءًتجاارتهمًماعًالساودا ً،ًكاناتًنامالً

تمتاعًبا ًًلا ًممااوغيارًذجذاًلساتقطابهمً،ًباسضاايةًإلاىًاألما ًواألماا ًوحسا ًالضايايةً
اًماعًييهاًولًالمقيمًم ًسارقًولًغاصاًيهىًب دًلًياافًالمسايرً"التجارًيىًالسودا ً،

باالًناادمًتعرضااهمًلمااالًماا ًيمااوتًبااب دهمًماا ًالبيضااا ً،ًولااوًكااا ًبالقناااطيرًالمقنطاارةً،ً
،ًكمااًنارفًنا ًحكاامًماالىًالعادلًً(2)ً"حتاىًيؤااذًمساتحق ،ً ًبيدًثقةًم ًالبيضا ًنيتركو
ربيااةً،ًكمنساااًسااويما ًالااذ ًاشااتهرًبالعاادلًوالكاارمًرمًوحاابهمًواحتاارامهمًلوجاليااةًالمركااوال

وامًحااكمًوااصةًمعًالمراربةً،ًحيثًذهاًإلي ًأحادًالتجاارًويادنىًأبااًحفاصًيشاتكىًلا ًظ
ولمًيديعًل ًإلًمائةًمثقالًيقطً،ًيمااً،ًمن ًستمائةًمثقالًم ًالذهاًًمدينةًولت ًالذ ًاستدا 

لمصاوحةً،ًيحكمًإلىًالقاضىًًايما ًإلًأ ًأحضرًذل ًالحاكمًوأوكلًأمرهمكا ًم ًمنساًسو
ً.ً(3)التاجرً،ًيردًإلي ًمال ًونزلًالحاكمًن ًنمو ً

ً
هنااا ًبعااصًالمراربااةًضااربواًبعاارصًالحااائطًحساا ًالضاايايةًوالثقااةًواسحسااا ًوً

قاضااىًالعباااًالاادكالىًهاوًًاأ ًأبا،ًيياذكرًابا ًبطوطااةًًوغيارًذلا ًمماااًكاانواًيتعااموو ًباا 
البيضا ً)ًالمراربةً(ًقدًأحس ًإلي ًمنساًموسىًبؤربعةًآلفًمثقالًلثقت ً،ًإلًأن ًاشاتكىًلا ً

رغمًماا ًناادمًوجااودًسااارقًيااىًتواا ًالااب دً،ًإلًأ ًمنساااًالااأ ًالمبواادًقاادًساارقًمناا ً،ًنوااىً
اًبتو ًالقضيةًوأاذًيبحثًحتىًانتريتًإحد ًجوار ًأب اًشديدا العباااًًىموسىًاهتمًاهتماما

وإنماااًدينهاااًبياادهً،ًيااتمًإاااراجًالمااالًوغضاااًمنساااًموسااىًمناا ً،ًماااًضااا ًمناا ًشاا ًًبؤنهااا
وحكمًنوي ًبالنفىًإلىًب دًالكفارًالذي ًيؤكوو ًلحمًبناىًآدمًوظالً،ًوناقب ًجزاءًهذهًالكذبةً

ً.ً(4)نندهمًأربعًسني ً
كالًهااذهًاألماورًديعااتًالتجاارًالمراربااةًل ساتقرارًيااىًالساودا ً،ًوماا ًباي ًالااذي ًً

بكارًبا ًيحياىًًاهرواًبمزاولةًالتجارةًمعًمالىًونموواًنوىًالستقرارًبهاًتاجرًيدنىًأباشت
ب ًنبدًالرحم ًالمقر ً،ًوكا ًيمتو ًشركةًتجاريةًهوًوإاوت ًاألربعةً،ًيكاا ًاثناا ًمانهمً

ااًياىًالمديناةً،ًاًنبدًالواحدًونواىًوك همااًيمتوكاا،ًوهمً(5)مستقري ًيىًمدينةًولت ً  ًبيوتا
،ًوأباوًنثماا ًً(9)،ًكماًاستقرًييهاًاب ًبداءًم ًس ًً(6)ًا ًأهوهاًوتزايدتًثروتهممًاوتزوج

ا ،ًكمااًاساتقرتًبهااًً(0)ًانثما ًسعيدًالدكالىًالذ ًأقامًيىًالسودا ًلمدةًامساةًوث ثاي ًناما

                                                 
ً.41ًمموكةًمالىًً،ًصًًالهاد ًالمبرو ًالدالىًا(1ًً)
ً.421ً،ًص4ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج(2ًً)
ً.416ًالمصدرًوالجزءً،ًصًًنفااب ًبطوطةًاً(3ًً)
ً.429ً،ًصًًنفس (4ًً)
ً.216ً،ًص5ًًالمقر ًاًنفحًالطياً،ًج(5ًً)
ً.120ًأمطيرًسعدًغيثًاًالمرجعًالسابقً،ًصً(6ًً)
ً.306ً،ًص4ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج(9ًً)
ً.61ً،ًص4ًًالعمر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(0ًً)
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والهاوار ًًلفي لاىواالتواتياةًونائواةًالقصار ًاليانادييوغىًًالعديدًم ًالعائ تً،ًمثالًنائواة
والكاير ً،ًونائوةًالزنزانىًوالاضرًالتىًكا ًجدهاًاألولًم ًمديناةًياااًًىونائوةًالدليم

(1)ً.ً
ً

وتعدًمدينةًولت ًم ًأهمًالمراكزًالتجاريةًالسودانيةًالتاىًحارصًالتجاارًالمرارباةًً
بساباًموقعهااًالجرراياىًنواىًطارقًًةكبيرًاأصبحتًسوقًاًنهاًقدنوىًالمكوثًبهاً،ًوذل ًأل

"ًوكاا ًالتساوقًًالتجاارً،ًييقاولًننهااًالساعد ًوفًايدًإليهاًماتماًجعوهاًيتو،ًوهوًالتجارةً
قباالًبيااروًوالياا ًالريااافًماا ًاآلياااقًوسااك ًييهاااًاألايااارًماا ًالعوماااءًوالصااالحي ًوذو ً
األحوالًم ًكلًقبيوةًوم ًكلًب دًم ًأهالًمصارًووجالًويازا ًوغاداماًوتاواتًوتف لا ً

ً.ً(2)ويااًوسواًوإلىًغيرًذل ً"ً
ً

ً موديهامًيهرناو ًياورًوصااولًالقايواةًلساتقبالهاً،ًويقاا،ًبااالمودةًًكمااًاتسامًأهوهااً
كبااارًيسااتقبلًمتعااةًوالبضااائعًلوتجااارً،ًكماااًاألًيحرسااو الااادماتًلهاامًماا ًماااءًوزادً،ًكماااً

ااااًبمساااتو ًأساااعارًمااا ًيرتااادو ًإلااايهمًمااا ًأصااادقائهمًالتجاااارً،ًوتجارهااااً يحيطاااونهمًنوما
كومةًالماليةًنوىًتعيي ًشاصًيشارفًنواىً،ًوألهميةًولت ًالتجاريةًنموتًالحً(3)البضائع

مطاالبهمً،ًويعمالًنواىًحراساةًالقوايالًًبؤمرًالتجارًوياؤم ًلهامًيهتمنوىًالشئو ًالتجاريةًو
ياىًبعاصًاألحياا ًكاناتًو،ً(4)أطوقًنوىًهذهًالوظيفاةً"ًمنشااجوً"ًوالتجاريةًيىًالمدينةً،ً

ىًمثوماااًتعرضااتًممتوكاااتًالمراربااةًمهااددةًيااىًيتااراتًالضااطراباتًالتااىًكانااتًتسااودًمااال
ًما ًإلاىًالاب دواألبعادًناودةًالهادوءًوًلتا ًلونهااًوالمصاادرةً،ممتوكاتًشاركةًالمقار ًبو

حكومةًالمالياةًنا ًتوا ًالاساائرًومنحاوهمًامتياازاتًوسامحواًلهامًبالتجاارةًياىًالنوضتهمً
اً،ً اًلهمًن ًاسائرهمً،ًوهاذاًيادلًنواىًًوذل ًجميعًأنحاءًالب دًمحققي ًبذل ًأرباحا تعويضا

،ًكمااًلامًياواوًاألمارًياىًبعاصًاألحياا ًً(5)مد ًاهتمامهمًبؤمورًالتجارًالررباءًيىًب دهمً
ماا ًسااوءًمعاموااةًبعااصًالحكااامًالسااودانيي ًلوتجااارً،ًكنائاااًالسااوطا ًيااىًمدينااةًولتاا ًرباااً

ً.ًً(6)احتقارًًحسي ًالذ ًكا ًيتحدثًمعًالتجار
ً

ذهًالعائ تًحىًودا ً،ًكا ًلهولستقرارًأندادًكبيرةًم ًالعائ تًالمرربيةًيىًالسً
يياا ًأطوااقًنوياا ً"ًمحوااةًالبيضااا ً"ً،ًكماااًظهاارتًوظيفااةًرئااياًجمانااةًًااااصًبهاااًتقاايم

البيضا ً)ًشيصًالمراربةً(ًوهوًالذ ًيعملًنوىًرنايةًشإونهمًوحمايةًحقوقهمً،ًكماًيعملً
باؤحوالًًويعملًنوىًتدبيرًسك ًلهمً،ًويعومهمالقادمي ًالجددً،ًييتولىًأمورهمًنوىًمساندةً

                                                 
ً.153ًالهاد ًالمبرو ًالدالىًاًمموكةًمالىً،ًصً(1ًً)
ً.21ً ًاًالمصدرًالسابقً،ًصًالسعد(2ًً)
اااًأمطياارًسااعدًغيااثًاًالمرجااع305ًًً،ًص4ًًةًاًالمصاادرًالسااابقً،ًجاباا ًبطوطاا(3ًً) وانظاارًأيضا

ً.120ًالسابقً،ًصً
ً.305ًنفاًالمصدرًوالجزءً،ًصًاب ًبطوطةًاً(4ًً)
ً.215ً،ًص5ًًالمقر ًاًنفحًالطياً،ًج(5ًً)
ً.305ً،ًص4ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج(6ًً)
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ما ًقبالًًياتاارهالًيتعيينا ًمعوومااتًحاولًكيفياةًًالسوقًوأسعارًالساوعً،ًإلًأننااًلاياًلادينا
ماًالشروطًالتاىًيجااً ًوياتارًم ًقبلًالمراربةًالمقيمي ًيىًالسودا ًًمالحكومةًالمرربيةًأ
هاذهًًإلًأ ًالحقًأنناًلياًلاديناًإجاباةًنا ًهاذا،ً ألداءًهذهًالوظيفةًًياتارتوايرهاًيي ًحتىً

الوظيفاةًيتاولىًمهامهااًاثناي ًاًاألولًمررباىًوالثاانىًمصار ً،ًوذلا ًألنهمااًأكثارًجاااليتي ً
تولياا ًأمارًالبيضاا ًياىًاًيكاناًالارجوي ًالاذي ياذكرًابا ًبطوطاةًدتي ًيىًالسودا ً،ًووجوم

شاماًالادي ًبا ًوهاوًالمصار ًوهاوًمحمادًبا ًالفقيا ًالجزولاىً،ًوالمررباىًوذل ًالوقتً،ً
ً.ً(1)النقويشىً

ً

 :  ومصر المرينية بالمشرك العربسالتجارية الع قات  - ج
لااىًتوطياادًن قااتهمًمااعًالمشاارقًومصاارً،ًوذلاا ًأل ًنااىًمااري ًإبسااعىًساا طي ًً
مااًيارتبطًبهااًما ًوةً؛ًلوجاودًالكعباةًالمشاريأنحااءًالعاالمًقبوةًالمسومي ًياىًجمياعًالمشرقً

مواو ًالمراراًنواىًالقادمً"ًلامًتازلًًقاائ اًًيتحدثًابا ًاوادو ن ًذل ًوأداءًمناس ًالح ً،ً
لهذاًالعهدًيعريو ًلموو ًالتار ًبمصارًحقهامً،ًويوجباو ًلهامًالفضالًوالمزياةًبمااًاصاهمً
هللاًماا ًضاااامةًالمواا ً،ًوشاارقًالوليااةًبالمساااجدًالمعظمااةًبماااًيعاارصًيااىًالاادولتي ًماا ً

ً،ًويرجاعًذلا ًإلاىًأ واتسمتًالع قااتًالمرينياةًالمصاريةًباالمودةًواساااءًً(2)"ًاألحوالً
ةًالواجهااةًالتااىًتطاالًمنهاااًباا دًالمرااراًنوااىًباا دًالمشاارقًالعربااىً،ًمصاارًتعاادًبمنزلاا

اتجارًاباسضايةًإلىًموقعهاًالجررايىًالذ ًجعلًمنهاًمركزًا اًيا لوقوايلًالتجارياةًالقادماةًًمهما
كويااةًازهاااًالقواياالًالتجاريااةًماا ًالتيتجً،ً(3)ماا ًالااديارًالمقدسااةًإلااىًالمرااراًوبااالعكاً

ً.ًً(4)سجوماسةًًدًمتواجهةًإلىوالبصرةًوبردا
ً

ةًياىًاألساواقًالمصاريةً،ًوهاذاًمااًأكادهًمهماناةًكاحظاواًبمًالمرارباةون حظًأ ًالتجار
،ًالتجاار ًباي ًالمرارباةًوالمصاريي ًًتساا ًالتعامالحيثًأشارًإلاىًا،ًدر ًأثناءًرحوت ًالعب

يااىً،ًظوااتًسااوعًالمراربااةًتحتاالًمكانااةًممياازةًً(5)حتااىًوصااوتًسااوعهمًإلااىًصااعيدًمصاارً
حينمااًم1454ًًهاـً/050ًً،ًيفاىًابا ًترار ًبارد ًًإلاىًهاذااألسواقًالمصريةً،ًوقدًأشاارً

بميادا ًتحاتًً،ً(6)ًاألشارافًسايفًالادي ًإيناالًوصلًركاًالتجارًالمراربةًأنزلهمًالساوطا 

                                                 
ً.379ًوالجزءً،ًصًًدرالمصًاب ًبطوطةًاًنفا(1ًً)
ً.477ً،ًص11ًً،ًج5ًالعبرً،ًم ً(2ًً)
ً.213ًالحرير ًاًالمرجعًالسابقً،ًصًًنيسىمحمدً(3ًً)
ً.207ًالسابقً،ًصًحس ًنوىًحس ًاًالمرجعً(4ًً)
ً.147ًً–140ًًصًالمصدرًالسابقً،(5ًً)
ًىالًالع ئااألشارفًأباوًالنصارًسايفًالادي ًإينا الساوطا فًسايفًالادي ًإيناالًاًالسوطا ًاألشار(6ً)

،ًبوياعًبالساوطنةً الشراكساة المماليا ًالبرجياة إينالًهوًالسوطا ًالثاناًنشارًما ًدولاة أو  الظاهر
/ًًـه059ًربيعًأولًنام0ًًياًيومًالثني ً جقمق نثما ًاب ًالمو ًالظاهرًبعدًاوعًالمو ًالمنصور

 زما ًالساوطا ًىيا الرهاا ونائاا غازة ونائااًىتولّىًندةًمناصااًمنهااًرأاًنوباةًثاانمً،1459ًً

نامً صفد وأصبحًمقدمًألفًثمًأصبحًنائا القاهرة ثمًحضرًإلىم1432ًً/ًًًهـ036ًًنامً  برسبا
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اً،ًومعهمًبضائعًماتوفةًوكثيرةًوبانوهاًأحسا ًبياعً،ًوذلا ً،ًقوعةًالجبلً اًكبيرا وكانواًجمعا
ً.ً(1)جميعًالتجارًًايتوج ًإليهًتًسوقااًدوليةصار ًمصرًأل

ً
شارقً،ًتزايادتًأنادادًموبسباًاألربا،ًالتىًيجنيهاًالتجارًم ًوراءًتجارتهمًياىًال

المراربةًالمستقري ًب ً،ًييذكرًابا ًبطوطا ًأنا ًأثنااءًرحوتا ًإلاىًالمشارقًتازوجًما ًامارأةً
اً وباسضاايةًإلاىًأنا ًأثنااءًًساةً،،ًويرجعًجدهًلألمًم ًأهلًمكنا)يىًبرداد(ًوأنجاًمنهاًولدا

اًما ًرحوت ًإل كمااًاساتقرًبعاصً،ًً(2)ىًتويادنىًقاوامًالادي ًالسابًسابتةىًالصاي ًقابالًتااجرا
،ًً(3)ضااامةًًماا ًورائهاااًأمااوالاًًواتجااارةًنظيمااةًجنااًمالمراربااةًيااىًالصااي ًوأصاابحًننااده

واةًالرربااءً،ًوتميزًأهلًالهندًبحس ًمعاميىًالهندًوكونواًلهمًتجارةًضامةًًواستقرًآارو 
ننا ًولاوًبوادًمااًنساىًً لمالًالررباءًولًيسؤلوً همً"ًلًيورثو ًبيتًالمالًولًيتعرضوي

ً.ً(4)أ ًيبودً"ً
ً

ونوىًالصعيدًالسياسىًبادأتًالع قااتًباي ًدولاةًبناىًماري ًبالاديارًالمصاريةًمناذً
ً-1201هاـً/607ًً-690يجرًأيامهاً،ًنوىًنهدًالساوطا ًالمنصاورًسايفًالادي ًقا وو ً]ً

رسالةًإلىًنواب ًيىًالثرورًأرسلًحيثً،ًالتجارًًًونملًنوىًرنايةًمصالحًً(5)مً[1271ًً
اتبعًدًإلااايهمًومرانااااةًالعدالاااةًيااايهمً،ًياااياااؤمرهمًبحسااا ًمعامواااةًالتجاااارًوم طفاااتهمًوالتاااود

                                                                                                                            

ترار ًباارد ًاًًمً)ًاباا 1445ًـً/ها047ًثامًنيناا ًالساوطا ًجقمااقًأتابكااًنااامًًم1436ً/ًًهاـ041ً
ً(ً.144ً،ًص16النجومًالزهرةً،ًجً

حااوادثًالاادهورًيااىًمااد ًاأليااامًوالشااهورً،ًالمجواااًاألنوااىًلوشاائو ًاسساا ميةً،ًالقاااهرةً،ً(1ًً)
اااًقاساامًنباادهًقاساامًاًاألسااواقًبمصاارًيااىًنصاارًساا طي 420ًً،ًص1ًً،ًج1771 ،ًوانظاارًأيضا

،ًص1795ًًً–1ًً،1794ً،ًج39ًً–36ًالممالياا ً،ًمجوااةًكويااةًاآلدااً،ًجامعااةًالقاااهرةً،ًماا ً
59.ً

ً.316ً،ًص4ًًالمصدرًالسابقً،ًج(2ًً)
أمي ًتوييقًالطيبىًاًالنشاطًالقتصاد ًوالعومىًبمدينةًسبتةًالمرربياةًالقار ًالثاام ًالهجار ً/ً(3ًً)

الرابعًنشرًالمي د ً،ًم ًبحثًم ًكتااًدراساتًوبحاوثًياىًتااريصًالمراراًواألنادلاً،ًالادارً
ً.191ًً،ًص2ًً،ًج1779ً،ًتوناً،ًًالعربيةًلوكتاا

ً.420ً،ًص1ًًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج(4ًً)
المو ًالمنصورًسيفًالدي ًق وو ًاًيعدًم ًأنظامًمواو ًالمماليا ً،ًحياثًيرجاعًإليا ًالفضالً(5ًً)

يااىًظهااورًالدولااةًالممووكيااةًالثانيااةً)ًالجراكسااةً(ً،ًواسااتطا ًأ ًيحقااقًالعدياادًماا ًاسصاا حاتً
ماي دهً،ًوولادًبتركيااًوجوااًإلاىًمصارًًاتًنوىًالصويبيي ً،ًولًياذكرًبالضابطًتااريصًوالنتصار

بعدًأ ًاساتولىًالتتاارًنواىًبا دهً،ًواشاتراهًاألميارًنا ءًالادي ًأقسانقرًالسااقىًأحادًمماليا ًالموا ً
العادلًأبىًبكرًب ًأيواً]ًاب ًترر ًبرد ًاًالنجومًالزاهرةًيىًموو ًمصرًوالقاهرةً،ًقدمًونواقً

،271ًً،ًص9ًً،ًج1ًً،1772ًي ًمحمدًحساي ًشاماًالادي ً،ًدارًالكتااًالعومياةً،ًبياروتً،ًطنو
اًمحمدًحمزةًإسمانيلًحدادًاًالسوطا ًالمنصورًقا وو ً]ًتااريصً أحاوالًمصارًياىًً–وانظرًأيضا

ً[ً.19ًً،ًص2ًً،1770ًًمنشآت ًالمعماريةً،ًمكتبةًمدبولىً،ًالقاهرةً،ًطً–نهدهً



    ارية : التجارة اخلالثانيالفصل 

~ 888 ~ 
 

ساافارةًإلااىًسااوطا ًًالمنصااورًأرساالًوقااد.ًً(1)هااذاًالتقوياادًماا ًبعاادهًًالااذي ًجاااءواالساا طي ً
موا ًأراجاوا ًً)ً ًما ًهاذهًالسافارةًتوسايطًالمراراًننادًموا ًالفارن ًالمرراً،ًوكا ًهديا

 ًالموا ًالمنصاورًقا وو ً"ًأرساوييقاولًً،ًحسبماًأوردًابا ًحجارًالعساق نىًبييرًالثالثً(ً
،ًً(2)شاافانةًيقبوهاااً"ًًإلاىًمواا ًالراراًبهديااةً،ًيؤرساونىًمواا ًالمراراًإلااىًموا ًالفاارن ًياى

ساباًهاذهًالسافارةًحادوثًمشااكلًياىًم حاةًالبحارًًأ ًويذهاًدً/ًنبدًالهاد ًالتااز ًإلاى
ياىًًماري ًدورًالوسايطًبناوًلاذل ًلعااً؛والشاامًًًالمتوسطًوالنتداءاتًالتىًلحقتًبمصارً

اتفاقياةًًتنقديةًالتىًأتتًإلىًمصرًوأراجونأ ًالسفارةًًاولةًسص ،ًاألحوالً،ًويرجحمح
ًً.ً(3)هذهًالوساطةًيكانتًثمرةًمً(1272ًًهـً/672ًًس مًبينهمً)ً

ً
اااًمصاااحبةًركاااًالحجااي ًوالقواياالًوًالااتًبعاادًذلاا ًالساافاراتًبينهماااتووً كانااتًدائما

اًمو اااًمنااذًنهاادًأبااىالتجاريااةً،ًحيااثًشااهدًتطااورا يعقااواًيوساافًباا ًيعقااواًونظياارهًًحوظا
سافارةًإلاىًمصارًًأرسالم1311ًًهـً/911ًًًنامًالمصر ًالناصرًمحمدًب ًق وو ً،ًيفى

بساباًالفات ًالتاىًكاناتًتعاانىً؛ً،ًثمًانقطعتًالتصاالتًً(4)دو ًأ ًتفاصيلًننهاً،ًولك ً
وانطوااقًركاااًًاً،الوقااتً،ًثاامًتجااددتًالتصااالتًبينهمااًًبنااىًمااري ًيااىًذلاا ًدولااةًمنهاااً

مً(1314ًًهااـً/914ًً)ًًيااىًنااام،ًوً(5)مً(1313ًًهااـً/913ًً)ًًنااامالحجااي ًالمرربااىًيااىً
معاا ًهااداياًجويوااةًلوسااوطا ًالناصاا وماا ًالم حااظًيااىًهاااتي ًًر،ااارجًركاااًالحجااي ًحااام ًا

اًمعًالمشرقًيىًذل ًالوقاتًأدالسفارتي ًأنهماً اًبارزا اًسياسيا ًماعًالحجاازً،ً،ًتاًدورا وااصاةا
اًلهاامًأثناااءًسااطوةًبنااىًمااري ً،ًويمكاا ًأ ًيؤاااذوًحيااثًأحاااًأشاارافًالحجااازًبقااوة همًماا ذا

هاىًو،ًلوسوطا ًأباىًيعقاواًيوسافًماعًهدياةًًبيعتهمًأرسوواً؛ًلذاا يهمًمعًسوطا ًمصرً
،ًإلًأ ًهاذاًاألمارًلامًياإثرًنواىًن قاةًبناىًماري ًبمصارً،ًبالًً(6)م ًكساوةًالكعباةًثواً
اًمنا ًلحسا ًالع قااتًبينهماًأرسل ً(9)ًاالسوطا ًالناصرًهديةًإلىًالسوطا ًأبىًيعقاواًتؤكيادا

اًنوىًيىًتزايدًتجارةًالمرينيي ًيىً ً.ًًمصرمماًكا ًل ًأثرًايجابيا
                                                 

اًسعيدًنبدًالفتاا،ًناشاورًاًالعصار341ًً،ًص2ًً،ًق1ً،ًجًالمقريز ًاًالسوو (1ًً) ،ًوانظرًأيضا
،ًشاوقى277ًً،ًص2ًً،1796ًًالمماليكىًياىًمصارًوالشاامً،ًدارًالنهضاةًالعربياةً،ًالقااهرةً،ًط

722ًً-640ًيريقيااًياىًنصارًسا طي ًالمماليا ً]ًنثما ًحبياًاًالتجارةًبي ًمصرًوإًنبدًالقو 
ً.121ًً،ًص2111ًًألنوىًلوثقايةً،ًالقاهرةً،ًمً[ًالمجواًا1519ًً-1251هـً/ً

يتحًالبار ًبشر،ًصاحيحًالبااار ًاًتحقياقًنبادًالعزيازًبا ًنبادًهللاًبا ًباازوًوآاارو ً،ًدارً(2ًً)
انىًنفاااًالحادثااةًيااىًنظااامً،ًوكااذل ًذكاارًالكتاا42ًً،ًص1ًهااـً،ًج1397ًالمعريااةً،ًبيااروتً،ً

بادًهللاًالاالاد ً،ًدارًاألرقامًبا ًأباىًاألرقامًالحكومةًالنبويةًالمسامىًالتراتيااًاسدارياةً،ًتحقياقًن
ً.159ًصًًًً،1ًً،ًجًتلوطبانةًوالنشرً،ًبيروتً،ًدً.ً

ً.211ً،ًص9ًًالتاريصًالدبووماسىً،ًج(3ًً)
339ًاوادو ً،ًصًً،ًاب ًاودو ًاًالتعريفًبااب 309ًًاب ًأبىًزر ًاًاألنياًالمطراً،ًصً(4ًً)

اًمحمدًالمنونىًاًورقاتً،ًصً ً.191ًوانظرًأيضا
ً.7ًً،ًص1ًً،ًق2ً،ًجالمقريز ًاًالسوو ً(5ًً)
ً.423ً،ًص1ًًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(6ًً)
ااااًمحمااادًنيساااىًالحريااار ًا7ًً،ًص1ًً،ًق2ًًالمقرياااز ًاًالمصااادرًالساااابقً،ًج(9ًً) وانظااارًأيضا

ً.215ًالمرجعًالسابقً،ًصً
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،ًحس ًالمرينىًبورتًالع قاتًالمرينيةًالمصريةًذروةًنجاحهااًيىًنهدًالسوطا ًأبىًالوًًًً
،ًما ًأبرزهااًما ًالناحياةًالتجارياةًً(1)تسعًسفاراتًًاحيثًبودًنددًالسفاراتًالمتبادلةًبينهم
وذل ًياىً،ًالسوطا ًأبىًالحس ًةًاألميرةًحظيةًوالدوييهاًالسفارةًالتىًرايقتًركاًالحجي ً

لرحواةًنواىًساف ًتجارياةًبحرياةًتحمالًمعهااًتجاارةًحياثًتماتًا،ًمً(1339ًًهاـً/930ًً)ً
ننا ًياراًالمرينىًماًقامًب ًم ًسبق ًًوواصلًالسوطا ًأبو،ًً(2)بضائعًموجهةًإلىًمصرً
يتحادثًابا ً،ًيًالاىًوجاودًن قااتًتجارياةًبينهماةًإ،ًوهنااًإشاارًام ًتوطيدًالع قااتًبينهما

يااىًنهاادًًساابتةعًإلااىًالاطياااًناا ًوصااولًغاارااًماا ًميناااءًاسسااكندريةًمحماالًبالبضااائ
باي ًالادولتي ،ًًوجودًن قاتًتجاريةًإلى،ًوهنا ًإشارةًأار ًً(3)ًالسوطا ًأبوًننا ًيارا

977ًً-976ياراًنبدًالعزيزًأبىًالعباااًبا ًأباىًساالمً)ًًالدولتي ،ًيفىًنهدًالسوطا ًأبى
هاـً/011ًًً–904ًويادًما ًقبالًالساوطا ًالظااهرًبرقاوقً)ًًجاءمً(1376ًًً–1373ًهـً/ً

وجااءتًهااذهًاساتقبو ًالساوطا ًالمررباىً،ًلشاراءًالاياولًالمرربياةًً(4)مً(1370ًًً–1302ً
ً.ً(5)السفارةًبعدًيترةًم ًالفتورًبي ًالدولتي ً

ً

 : يةزيانال يةمرينالالتجارية  الع قات-ق 
المساتمرًبينهمااً،ًًماعًدولاةًبناىًزياا ًبالعاداءًوالصادامن قاتًبنىًماري ًاتسمتً

،ًبساباًرغباةًكالًمنهمااًااصاةًبناىًماري ًياىًتوسايعًساجالًاًاحيثًكانتًالحارواًبينهما
بناىًدولةًًاستطانتو،ًً(6)زيا ًجدًالدولةًالموحديةًنوىًحسااًبنىًمًةنادإرقعةًأم كهاًو

وااصاةًمديناةًتومساا ًالتاىًتعادًما ًأهامً،ًبنىًمري ًالسيطرةًنواىًبناىًزياا ًنادةًماراتً
أهميتهااًً؛ًسدراكهامً(9)راتًندةًماًالمرينيو ،ًلذل ًسيطرًنويهاًوأكبرهاًالمراكزًالتجاريةً

                                                 
بعادًانتقاالًالساكا ً،ً،ًاب ًالاطيااًاًكناساةًالادكا 454ًًً–452ًاب ًمرزوقًاًالمسندً،ًصًً(1ً)

ً.43ًمً،ًص1ً،2113ًًتحقيقًمحمدًكمالًشبانةً،ًمكتبةًالثقايةًالدينيةً،ًالقاهرةً،ًط
ً.330ًاب ًاودو ًاًالتعريفً،ًصً(2ًً)
،ًجمالًأحمدًطا 217ًًوانظرًأيضاًمحمدًالمنونىًاًورقاتً،ًص235ًًً،ًصنفاضةًالجرااً(3ًً)

ً.149ًط ًاًدراساتًيىًالتاريصًالقتصاد ً،ًصً
السوطا ًالظاهرًبرقوقًاًيعدًالمإسااًالحقيقاىًلدولاةًالمماليا ًالجراكساةً،ًنمالًنواىًإرسااءً(4ًً)

أركا ًالدولةً،ًوظلًيىًكفاا،ًمساتمرًضادًالمماليا ًالتار ًوماإامراتهمًومحاولاةًالقضااءًنوايهمً،ً
كانااتًيتاارةًحكماا ًمويئااةًبالضااطراباتً؛ًلمحاولااةًانتاازا ًالحكاامًمناا ً)ًالعينااىًاًالسااوطا ًبرقااوقً

مً(ًما ًاا لًماطاوطًنقاد1372ًًً-1302هاـً/011ًًً-904إساًدولاةًالمماليا ًالجراكساةً)ًم
الجما ًيىًتاريصًأهلًالزما ًلبدرًالعينىً،ًتحقيقًإيما ًنمارًشاكر ً،ًمكتباةًمادبولىً،ًالقااهرةً،ً

ً.92ًًمً،ًص1ًً،2112ًًط
اًنبدًالهاد ًالتاز341ًاب ًاودو ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(5ًً) اً،ًوانظرًأيضا  ًاًاب ًاودو ًسفيرا

اً،ًمجوةًالمناهلً،ً ً ً.137ًً،ًص6ًً،1797ًً،ًسنة16ًًسفيرا
مواضااعًماتوفااةً،13ًً،ًج9ً،ًاباا ًاواادو ًاًالعباارً،ًماا 455ًًاباا ًماارزوقًاًالمناقاااً،ًصً(6ًً)
اًرضوا ًالبارود ًاًالحياوا ً.22ًةًالحربيةً،ًصًنظرًأيضا
،1ًًالس و ًاًالمصادرًالساابقً،ًج،141ًً،ًص13ًً،ًج9ًاب ًاودو ًاًالمصدرًالسابقً،ًم (9ًً)

اااًيحيااىًبااوًن26ًً–25ً،ًص2ًً،ًج422ًصً ،45ًً،ًصًزياازًاًالمرجااعًالسااابقً،ًوانظاارًأيضا
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قيااتًلوتجارةًالاارجيةًالتىًكاناتًمحاطًأنظاارًالادولًاألجنبياةًالتاىًحرصاتًنواىًنقادًاتفا
ىًيااًىًنااداءًمااعًالاادولًاألجنبيااةًومنشااروي مااري ًييهاااًنوااًمعهاااًأثناااءًالفتاارةًالتااىًكااا ًبنااو

اًيىًهذهًالدولًيىًاألندلاً،ًوهوًًضدًحروبهم ارةًبناىًماري ًنوىًتجًالفترةهذةًماًأثرًسوبا
منهاًًلتالاارجيةً،ًحيثًتحو ً .ً(1)أنظارًالدولًاألجنبيةًإليهاًبدلًا

ً

    ال قصية :  يةمرينال التجارية الع قات-و
بناىًماري ًبالدولاةًالحفصايةً)ًالمراراًاألدناىً(ًيقادًااتوفاتًدولةًن قاتًأماًن ً

كلًم ًالطريي ًنواىًصًحرً،ًإذاتسمتًيىًبدايتهاًبالمودةً ًن قاتهاًببنىًزيا ً،ًحيثًن
بالهااداياًًم1202ًً/ًهااـ602ً ًيااىً)ً،ًيؤرساالًالحفصاايوذلاا ً اًمحماا ًا ً(2)(ًإلااىًيااااًوياادا

وساوطا ًيوسافًبا ًاًلمًويادًا1272ًهاـً/672ًًًياىًناامًًواماًأرسوكً،لتدنيمًالع قاتًبينهمً
اًماانهمًنوااىًحساا ًالع قاااتًبياانهمًً(3)يعقااواً ًزيااادةنموااتًدولااةًبنااىًمااري ًنوااىًو،ًتؤكياادا

ماا ًابنااةًالسااوطا ًأبااىًالحساا ًالمرينااىًً،ًيتاازوجًالسااوطا ًأبااوتوطياادًالع قاااتًبالحفصاايي ً
بعادًم1346ًًهاـً/949ًًمارةًأاار ًياىًًةهراصامالًههاذًت،ًثامًتجاددً(4)زكرياءًالحفصىً

،ًواسااتمرتًً(5)النصااار ًًاءًيااىًحاارواًالسااوطا ًأبااىًالحساا ًضاادأبااىًزكريااًةوياااةًابناا
ذل ًلاوكا ً،ًً(6)والهداياًًلسفاراتاالدولتا ًً،ًحيثًتبادلتًنوىًمودةًووياقًاع قاتًبينهمال

المتجهااةًنحااوًًمنااتًالطاارقًالبريااة،ًحيااثًأنوااىًالحالااةًالتجاريااةًلبنااىًمااري ًًإيجااابىًأثاار
سفاراتًركاًالحجي ًالتىًارجتًياىًنهادًالساوطا ًأباىًهذاًيىًأندادً،ًون حظًًالمشرق

صافوًًتكادرأن ًيىًأوااارًنهادًأباىًالحسا ًً،ًإلً(9)الحس ً،ًباسضايةًإلىًالتجارةًالبحريةً
،ًوًتبعا ًً(0)وباءتًبالفشالًبسباًالحموةًالتىًقامًبهاًضدًالدولةًالحفصيةًًاً،الع قاتًبينهم

                                                                                                                            

)ًالجزائاارًالعامااةً(ً،ًدار17652ًًنمااارًنمااورًاًالجزائاارًبوابااةًالتاااريصًماااًقباالًالتاااريصًإلااىً
ً.215ً،ًص1ًً،2116ًًالمعرية،ًالجزائرً،ًج

ً–640ًتًمتبادلاةًباي ًبناىًزياا ًمواو ًتومساا ًومموكاةًأراجاو ً)ًرضوا ًالبارود ًاًسافارا(1ًً)
مً(ًضاام ًكتااااًدراساااتًوبحااوثًيااىًالتاااريصًوحضااارةًالمراارا1331ًًً–1251ًهااـً/931ًً

نباادًالمرضااىًمحماادً،21ًً،ًص2119ًًواألناادلاً،ًمركاازًاسسااكندريةًلوكتااااً،ًاسسااكندريةً،ً
جامعاةًالقااهرةً،ً،ًنشورةً،ًكويةًدارًالعوومًدولةًبنىًزيا ً،ًرسالةًماجستيرًغيرًمًنطوةًزيدا ًا

ً.126ً،ًص1702ًً
اًنزةًرشادًمرنىًاًالتااريصًالسياساى13ًً،541ًً،ًج9ًاب ًاودو ًاًالعبرً،ًم (2ًً) ،ًوانظرًأيضا

1711ًً–1011ًهـً/716ًًًً-104ًلمدينةًقسنطينةًمنذًنهدًاألغالبةًحتىًنهايةًالدولةًالحفصيةً)ً
ً.232ًًص،2111ًًسسكندريةً،ًكويةًاآلدااً،ًجامعةًا،ً[ً
ً.217ً،ًصًًييصًالعباااب ًالحاجًالنمير ًاً(3ًً)
ً.309ًاب ًأبىًزر ًاًاألنياًالمطراً،ً(4ًً)
ً.303ًاب ًأبىًزر ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(5ًً)
ً.13ًً،521ً،ًج9ًاب ًاودو ًاًالعبرً،ًم (6ًً)
ً.40ً،ًص2ًًالس و ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(9ًً)
الحفصايةً،ًتحقياقًً،ًابا ًقنفاذًاًالفارسايةًياىًمباادئًالدولاة454ًًًصًقًاًالمساندً،اب ًمارزو(0ًً)

ً.191،ًص1760ًًمحمدًالشاذلىًالنيفرًونبدًالمجيدًالتركىً،ًالدارًالتونسيةًلونشرً،ً
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السيطرةًًابن  محاولي ًبذل ً(1ً)نوىًالدولةًالحفصيةًالسوطا ًأبىًننا ًياراًبحموةًمحاولًا
ً.ءًالع قاتًبي ًالدولتي ً،ًإلًأنهاًأدتًإلىًسوالسيطرةًنوىًالمرراًبؤكمو ً

ً

 بغرناطة :الع قات التجارية المرينية  -هـ 
ً،ًاتصفتًالع قةًباي ًالدولاةًالمرينياةًوغرناطاةًبالساومًتاارةًوالحاراًتاارةًأاار 

ويرجعًذل ًإلىًتاوفًس طي ًغرناطةًم ًأطما ًبنىًمري ًيىًب دًاألندلاً؛ًياد ًذل ً
،ً(2ً)ًلتادنيمًالع قااتًبيانهمًالسافاراتًتباادلًابينهمًومويىًيتراتًالسًلتوترًالع قاتًبينهمً،

وتوطياادًًمحاولااةًماا ًغرناطااةًلكساااًثقااةًبنااىًمااري يااىًًابينهمااًكماااًحاادثًزواجًسياسااى
،ًيقدًتزوجًالسوطا ًأبىًربيعًسويما ًم ًأاتًالساوطا ًأباىًالجياوشًنصارًالع قاتًبينهمً

ً.ً(3)ً(ًم1313ًً–1310ًًهـً/913ًً–910ًًب ًمحمدً)
ً

سابقااً،ًحياثًًشارناًإليهااغرناطةًالعديدًم ًالتفاقياتًقادًأكماًنقدتًبنىًمري ًمعًًًًً
ً ًوقشتالةً.معًأراجوًبنىًمري ًكانتًغرناطةًطريااًيىًالتفاقياتًالتىًنقدتها

ً

 قولة بنس مري  فس الصاقرات والوارقات  ثالثاً :
ًهااتبادلتزايادًحجامًنتيجةًلزدهارًالع قاتًالاارجيةًلبنىًمري ًمعًساائرًالاب دً،ً

ًالتجار ًمعًتو ًالدولً.ً
ً

 ) مملكة مالس ( :  الغربس مع السوقا  -1
،ًوحارصًًالررباىًبناىًماري ًوالساودا تنونتًقائمةًالصاادراتًوالاوارداتًباي ً
ًأ ًيتوايرًييهاًشرطا ًهماًاًنوىًالمراربةًيىًالبضائعًالتىًيحموونهاًإلىًالسودا ً

ً
اًلطولًالمسايةًبي ًالبودأ ًلًتكو ًسريعةًالًًأوالً :  ي ً.توفًنظرا
ً.ً(4)وزنهاًاًمقارنةًبأ ًيكو ًنائدهاًكبيرًاًثانًيا :

ً

 

                                                 
ذلاا ًيااىًبدايااةًالفصاالً،ًاباا ًالشااما ًاًاألدلااةًالبينااةًالنورانيااةًيااىًمفاااارًالدولااةًًأشاارناًإلااى(1ًً)

مً،1704ًًوتقديمًالطاهرًب ًمحمدًالمعماور ً،ًالادارًالعربياةًلوكتاااً،ًتاوناً،ًالحفصية،ًتحقيقً
ااًمناىًسايدًنبادًالعزيازًنازوًاًالحيااةًالجتمانياةًوالقتصااديةًياىًالدولاة114ًًصً ،ًوانظرًأيضا

معهااادًمً(ً،ًرساااالةًماجساااتيرًغيااارًمنشاااورةً،1535ًًًًًً-1220هاااـً/735ًًً–626ًالحفصااايةً)ً
ً.155ًمً،ًص1706ًً،ًاهرةًًجامعةًالق،ًيقيةًيرالبحوثًوالدراساتًاس

اًنفاضةًالجرااً،ً(2ًً) ،ًاب 197ًًصًًًًًاب ًالاطياًاًكناسةًالدكا ً،ًمواضعًماتوفةً،ًول ًأيضا
،2ًًطًًالجدياادةً،ًبيااروتً،ً،ًمنشااوراتًدارًاسياااقًفااذًاًالويياااتً،ًتحقيااقًنااادلًنااويهصًاباا ًقن
ً.393ًم،ًص1790ً

ً.374ًاً،ًصًاب ًأبىًزر ًاًاألنياًالمطر(3ًً)
ً.139ًالهاد ًالمبرو ًاًمموكةًمالىً،ًصً(4ًً)
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    : الملح
 ًالمواحً،ًوهاوًيعادًالساوعةًاًالساودانيوكا ًم ًأهمًالبضائعًالمرربيةًالتىًيتهايتًنويهًًًًًً

مثوهااًماا ً"ًيبااذلو ًنظيارًكاالًصابرةًموااحً،ًيهامًلهاامًصااادراتًالمارينيي ًاألولاىًيااىًقائماةً
ييهااًالتاىًتجعالًشادةًالحارارةًالررباىًإلاىًًرجعًأهميةًالموحًلب دًالسودا ،ًوتً(1)الذهاً"ً

اًالحاجاةًإليا ً،ًكمااًأنهامًيساتادمون ًياىً،ًوم ًثمًكانواًيىًأماكثيرةًًايفقدو ًأم حًاًأهوها
اًلنعدامًالً(2)حفظًالطعامً ً؛ًلاذاالًما ًالشامًموحًيىًب دًالسودا ًكا ًلبدًما ًجوبا ،ًونظرا

ما ًثمانياةًييذكرًاب ًبطوط ًأ ًحملًالموحًيباا ًياىًولتا ًمستمرً،ًكا ًسعرهًيىًتصاندً
ااًيصالًساعرهًإلاىًث ثاي ًأوًربمااًأربعاي ًمثقاالًاً،ًيىًحي ًم ًالذهاًلاقإلىًنشرةًمث ذهبا

 ًنموةًشرائيةً،ًييتصاريو ًباالموحًوألهميةًالموحًاتاذهًالسودانيو،ًًً(3)يىًنيانىًالعاصمةً
ااًويبتاانو ،ًكماًيتصاريو ًبالذهاً ،ًحتاىًيمكا ًأااذًكالًالبضاائعًً(4)با ًًًييقطعونا ًقطعا

بادًكا ًيقطاعًالمواحًنواىًمقياااًقادمًالعالعبيدً،ًوًوم ًذل التىًنندًالسودانيي ًمقابلًالموحً
ًحًبييص،ًوضعًتحتًقدم ًإذًي
ً.ً(5)قيمةًًل ًانبدًا
ً

ًلااىًأ ًحوااتتارجًمنهاااًالموااحً،ًإماا ًأهاامًالمناااجمًالتااىًاسااً(6)وتعاادًمناااجمًأولياالًً
"ًسااورًأ ًماا ًحيااثًكميااةًالموااحًالمسااتارجًمنهاااً،ًييااذكرًالقزوينااىًننهاااًتفااازاً،ًمحوهاااً

اًحاولًالمدينةًم ًالموحً،ًوكذل ًجميعًحيطانهاًوالسقوفً،ًوكاذل ًاألباوااً،ًوأ ًجمياعًما
 ًماا ًاًماااتًبهاااًشااوييهاااًمعااد ًالموااحًوالشاااً،ًوإذ،ًًهااذهًالمدينااةًماا ًاألراضااىًمسااباة

ااً"يىًالصحراءًًحيواناتًيوقىًب  ،ًً(9)المواحًًبتجاارةًوالاذل ًكالًأهوهااًاشاتروً،ًييصيرًموحا
اًلتبادلا ،ًمثالًمديناةًجناىًً ونتيجةًألهميةًالموحًنجدًبعصًالماد ًالساودانيةًأصابحتًمركازا

اً ًنظيما ً.ً(0)التىًأثر ًأهوهاًبفضلًهذهًالتجارةًثراءا
ً

                                                 
ً.96ًً،ًص4ًًالعمر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(1ًً)
جو ًجوزيفًاًاسس مًيىًممال ًوإمبراطوريااتًأيريقيااًالساوداءً،ًترجماةًماتاارًالساويفىً،ً(2ًً)

ً.54ً،ًص1704ًًالقاهرةً،ً
ً.373ً،ًص4ًًالمصدرًالسابقً،ًج(3ًً)
ااااًاًاألماااي ًناااوصًهللاًاًالمرجاااعًالساااابقً،222ًًالستبصاااارً،ًصًمجهاااولًاً(4ًً) ،ًوانظااارًأيضا

ً.05ًص
نبوةًمحمدًسوطا ًلطيفًاًالعناصرًالمرربيةًيىًالسودا ًالرربىًدورهاًالسياساىًوالحضاار ً(5ًً)

ىً،ًرسااالةًدكتااوراهًغياارًمنشااورةً،ًمعهاادًالبحااوثًهااورًالماارابطي ًحتااىًنهايااةًدولااةًصاانرمنااذًظ
ً.111ً،ًص1777ًًقيةً،ًجامعةًالقاهرةً،ًوالدراساتًاأليري

مدينةًأوليلًاًمنجمًموحًيىًأرصًقبيواةًجدالاةًباالقراًما ًنهارًالسانرالًوأقاراًالمواضاعًإلاىً(6ًً)
ً(ً.191ًًالسودا ًالرربىً)ًالبكر ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً

ً.26ً،ًص1761ًًآثارًالب دًوأابارًالب دًالعبادً،ًدارًصادرً،ًبيروتً،ً(9ًً)
ً.539ًلوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصًا(0ًً)
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 األقمشة : 
،ًًنائهااابهاااًالسااودانيو ً،ًوحرصااواًنوااىًاقتًماا ًالبضااائعًالتااىًشاارفتعاادًاألقمشااةًًًًًًًًًً
،ًكماااًتهااايتواًنوااىًالمنسااوجاتًً(1)كاااألحمرًواألصاافرًواألزرقًمنهاااً،ًلموونااةًاوااصااةً

مثالًاألكيساةًالصاوفً،ًالصاوييةًًًًالقطنيةًالمصانونةًياىًالساواًاألقصاىًوالمنساوجاتً
ءاتًالسااريرًالصااوييةًالتااىًتمياازتًوماا ً(2)والعمااائمًوالمااآزرًالمصاانونةًيااىًسجوماسااةً

اًيااىًً(3)بومسااهاًالحرياار ً ،ًباسضااايةًإلااىًاألقمشااةًالكتانيااةًالاشاانةًالتااىًكانااتًمطووبااةًجاادا
يرجاعًاهتماامًالساودانيي ًربماً،ًوً(5)مدينةًولت ًً،ًوكلًهذهًالمنتجاتًتعبرً(4)سوقًتنبكتوً

ميااتًاسنتااجًلامًأ ًكًإلىالسودانيي ًبشراءًاألقمشةًنوىًالرغمًم ًتعومهمًصنانةًالنسي ً،ً
جااودةًالمنسااوجاتًًيااىًمثاالباسضااايةًإلااىًأنهاااًلاامًتكاا ًًيااةً،تكاا ًتكفااىًحاجااةًالسااوقًالمحو

ً.ًً(6)المرربيةًأوًالمصريةً
ً

 ال لس : 
المرارباةًلاذل ًحارصًالتجاارًً؛وأدواتهااًًالرربىًمولعي ًبالزينةكا ًأهلًالسودا ً 

ااًولًأ ًنوىًنقوهااًإلايهمً،ًيياذكرًابا ًبطوطاةً اًولًإداما "ًالمساايرًبهاذهًالاب دًلًيحمالًزادا
اً اًولًدرهما اجًالاذ ًيسامي ًالناااًالانظمًوبعاصًإنماًيحمالًقطاعًالمواحًوحواىًالزجا،ًدينارا
اًتساتادمًيكانواًيفضوو ًالحوىًالزجاجيةًالتاىًً(9)السوعًالعطريةً"ً اًأوًنقاودا ،ًكمااًً(0)سابحا

يةًإلااىً،ًباسضاااً(7)اورًوالحوقاااتًالنحاساايةًكماااًأحبااواًمنهاااًالتااىًنوااىًشااكلًالاااواتمًواألساا
،ًوكذل ًالاارزًالمصانو ًما ًً(11)نقديةًًنموةكماًاستادمًزينةً،ًالور ًالذ ًاستادمًلديهمً
ً.ً(11)ًالرربىًًم ًأهلًالسودا ًاشديدًاًكا ًيوقىًإقبالاًيقدًًسبتةالمرجا ًالمستارجًم ً

ً

                                                 
ً.516ًالوزا ًاًالمصدرًنفس ً،ًصً(1ًً)
ًوكذل ًا232ًً،ًص1ًًاسدريسىًاًالمصدرًالسابقً،ًم (2ًً)

Davidson , Basil : The Africans an entry to cultural History , London , 1969, 

p. 214  
ً.514ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(3ًً)
ً.407ًًاًالمصدرًنفس ً،ًصًًالوزا (4ًً)
ً.110ًنبوةًمحمدًسوطا ًاًالمرجعًالسابقً،ًصً(5ًً)
ً.06ً،ًاألمي ًنوصًهللاًاًالمرجعًالسابقً،ًص130ًًأمطيرًسعدًغيثًاًالمرجعًالسابقً،ً(6ًً)
ً.374ًً–373ً،ًص4ًًالمصدرًالسابقً،ًج(9ًً)
ً.06ًاألمي ًنوصًهللاًاًالمرجعًالسابقً،ًصً(0ًً)
ً.17ًاًالمصدرًالسابقً،ًصًًالقزوينى(7ًً)
ً.91ً،ًص4ًًالعمر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(11ًً)
35ً،ًص1ًًجًً،ًالمقار ًاًأزهاارًالريااصً،527ًً،ًص2ًًاسدريسىًاًالمصدرًالسابقً،ًج(11ًً)
.ً
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 الكتب : 
لتااىًيجوبهاااًالتجااارًالمراربااةًإلااىًالسااودا ًاوأبرزهاااًكانااتًالكتاااًماا ًأهاامًالبضااائعًًًًًً

طائوااةً،ًوذلاا ًبسااباًبيعهاااًبؤثمااا ًًيجنااىًماا ًوراءًهااذهًالتجااارةًأربااا،وكااا ًالرربااى،ً
ً.ً(2)كانتًأربا،ًتجارتهاًتفوقًأ ًتجارةًأار ً،ًي،ًأماًن ًالماطوطاتًً(1)مرتفعة

ً

 مواق غ ائية وبضائع أخرى :
لرذائيااةً،ًكااالقمحًوالشااعيرًوالزبياااًبااالموادًاالرربااىًظاالًالمرااراًياادنمًالسااودا ً

كاااالزنفرا ًوالكماااو ًوالعنبااارًوالقرنفااالً،ً،ًباسضاااايةًإلاااىًالتوابااالًً(3)والتماااورًوالفواكااا ً
نويهااًًوا،ًبالًتهاايتً(5)ربياةًدامًالايولًالمر ًاستا،ًكماًاستحس ًالسودانيوً(4)والمصطكىً

،ًوماا ًً(6)ًاينااارًايكااا ًالحصااا ًالواحاادًيبااا ًماا ًأربعااي ًإلااىًامسااي ًد،ًنويهاااًالسااودانيو ً
نواىًحصاا ًواحادًمقابالًامساةًًكاانواًيحصاوواًياةً،اهتماامًالساودانيي ًبالايالًالمرربًيرط

اًنشرًنب ً.ًً(9)دا
ً

أمااااًنااا ًوارداتًالمااارينيي ًمااا ًالساااودا ً،ًيكاااا ًالاااذهاًيتصااادرًقائماااةًالتباااادلً
اًمه،ًبينهماًالتجار ً ااًياىًالحيااةًالقتصااديةًوكاا ًلا ًدورا ياىًالنظاامًااصاةً،ًمناذًالقادمًما
اًمهً(0)النقد ً اًيرذ ًالمرارا،ًيظوتًالسودا ًالرربىًمركزا ،ًياؤد ًذلا ًإلاىًً(7)بالاذهاًًما

إلىًتنشيطًحركةًالتبادلًالتجار ًنبارًالصاحراءًمناذًأياامًمموكاةًغاناةًالتاىًاشاتهرتًباسامً

                                                 
ً.511ًًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(1ًً)
ً.541ًالوزا ًاًالمصدرًنفس ً،ًصً(2ًً)
اًمحمدًالرربىًاًالمرجعًالساابقً،449ًً،ًص4ًً،ًجًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابق(3ًً) وانظرًأيضا

،ًالحبياًالجنحانىًاًالحياةًالقتصاديةًوالجتمانيةًيىًسجوماسةًناصامةًبناىًمادارً،429ًً،ًصً
16ًبحثًضم ًمجمونةًالبحوثًألقيتًيىًندوةًالحضارةًاسس ميةًيىًذكرًأً.ًدً.ًأحمدًيكر ً)ً

ً.245ً،ًص2111ًًجامعةً،ًاسسكندريةً،ً(ًمإسسةًشبااًال1796ًأكتوبر21ًًً–
ً.374ً،ًص4ًً،ًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج129ًالزهر ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(4ًً)
ً.209ً،ًص5ًًالقوقشند ًاًصبحًاألنشىً،ًج(5ًً)
ً.544ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(6ًً)
ًوالصفحةً.ًالمصدرًالوزا ًاًنفا(9ًً)
تجاااارةًياااىًالمراااراًالعربااىًاسسااا مىًاااا لًالقااارني ًالثالاااثًوالراباااعًالحبياااًالجنحاااانىًاًال(0ًً)

الهجر ،ًبحثًضم ًكتااًالمجتمعًالعربىًاسس مىًالحياةًالقتصاديةًوالجتمانياةً،ًمجواةًناالمً
ًوكذل ًا03ًً،ًص2115ًًالمعريةً،ً ًًً،ً

Lextzion (N) : Ancient Ghana and mail , Studies in African history , 

London, 1973 , p. 171 .                                                            
م ًالقر ًالحااد ًنشارًالماي د ً،ًبحاثًمنذًالقر ًالسابعًمورياًلومباردًاًالذهاًاسس مىً(7ًً)

ضاام ًكتااااًبحااوثًالتاااريصًالقتصاااد ً،ًترجمااةًتوييااقًإسااكندرً،ًمطااابعًدارًالنشاارًلوجامعاااتً
،ًالهاااد ًمباارو ًالاادالىًاًالتاااريصًالسياسااىًوالقتصاااد 62ًً،ًص1761ًً،ًالقاااهرةً،ًالمصااريةً

أليريقياًييماًوراءًالصحراءًم ًنهاياةًالقار ًالاااماًنشارًإلاىًبداياةًالقار ًالثاام ًنشارً،ًالادارً
ً.313ً،ًص1ًً،1777ًًالمصريةًالوبنانيةً،ًالقاهرةً،ًط
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،ًوقدًتسباًهذاًالمعد ًيىًقيامًالعديدًم ًالحرواًبي ًالدولًلوسايطرةًنويا ً(1ً)ب دًالذهاً
اًيىًالسودا ًبكثايةًً(2)نوىًالطرقًالمإديةًإلي ًألهميت ًنوي ًو نا ًحتىًقيلًإ،ً،ًيكا ًمتويرا

،ًويإكادًذلا ًكمياةًالاذهاًً(3)نا ًيقطافًننادًبازو ًالشاماً،ًوإن ًينبتًكماًينباتًالجازرًإ
ً.ًً(4)التىًاستادمهاًمنسىًموسىًأثناءًرحوةًحج ً

ً
كاالًهااذهًالمسااايةًلوحصااولً ًيقطعااوالتجااارًالمراربااةًًوبسااباًأهميااةًالااذهاًهااذهًكااا ًًًًًً

وكاا ًاألولًً،ًفأحادهماًيطواقًنويا ًالبناادقًواآلاارًيشاب ًالاازاًنوي ،ًوكا ًمنا ًشاك  ً
مااًديعهامًل ساتقرارًياىًالعديادًما ًالماد ً،ًوهوً،ًوظلًالذهاًهديااًلوتجارًً(5)أيضلًقيمةً
اًبالقناااطرًهاا"ًنوااىًحقارتهاااًيتعاماالًمعبقولاا ًكترااازاًالتااىًوصاافهاًاباا ًبطوطااةً،ًالسااودانيةً

ً.ًً(6)التبرً"ًالمقنطرةًم ً
ً

ًتًهاذهشاكوم ًصادراتًالساودا ًلومارينيي ً،ًوًوتؤتىًتجارةًالرقيقًيىًالمرتبةًالثانيةًًًًًً
اًال اً،ًحيثًمهتجارةًلوممال ًالسودانيةًمصدرا ااًما ًوراءًالتجاارةًمنً يحققاوكاا ًما هااًأرباحا

ييهاااًلبيااعًًةكبياارًيااةسااوقًيومبوجااودًًتلااذل ًنجاادًبعااصًالمااد ًمثاالًجاااواًاشااتهرً؛ضااامةً
ىًيتفاااارًأهوهاااًبكثاارةًالعبياادًوالااادمًييهاااً،ًويااذكرًاباا ًبطوطااةًأناا ًتاا،ًوتكااداًالً(9)الرقيااقً

م ًالذهاً ياذكرًالاوزا ًنا ًبياعًيتااةًًيىًحاي ،ًً(0)اشتر ًاادمةًمنهاًبامسةًنشرًمثقالًا
اًتبا ًبستةًدناانيرًوكاذل ًالشاااً اًمعناىًذلا وً،ً(7)نمرهاًامسةًنشرًناما ًاأ ًهناا ًتفاوتا

ًيىًأسعارًالعبيدً.
ً

                                                 
ً.111ًاب ًحوقلًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(1ًً)
دًنزياازً،ًياارً،ًترجمااةًالهاااد ًأبااوًلقمااةًومحماابويياالًاًتجااارةًالااذهاًوسااكا ًالمرااراًالكبًً(2)

،ًيرنااا ًباارودلًاًدراساااتًيااى211ًً،ًص2ًً،1700ًًمنشااوراتًجامعااةًقاااريوناً،ًبنراااز ً،ًط
البحرًالمتوسطً،ًبحثًضم ًًىماسم ًالنقودًوالحضاراتًم ًالذهاًالسودا ًإلىًيضةًأمريكاًأوً

اريصًالقتصاد ً،ًترجمةًتوييقًإسكندرً،ًمطابعًدارًالنشرًلوجامعاتًالمصريةًكتااًبحوثًيىًالت
03ًً،ًص1761ًً،ًالقاهرةً،ً

ً.13ً،ًص2ًًياقوتًالحمو ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(3ًً)
اليايعىًاًمرآةًالجنا ًونبرةًاليقطا ًياىًمعرياةًمااًيعتبارو ًما ًحاوادثًالزماا ً،ًدارًالكتااً(4ًً)

ً،ً،ًاباا ًيهاادًاًاتحااافًالااور ًبؤابااارًأمًالقاار 91ً،ًص4ًً،ًج1ًً،1779ًالعوميااةً،ًبيااروتً،ًط
تحقيااقًيهاايمًمحماادًشااوتوتً،ًمركاازًالبحااثًالعومااىًوإحياااءًالتااراثًاسساا مىً،ًالمموكااةًالعربيااةً

ً.197ًً،ًص3ًًالسعوديةً،ًج
ً.60ً،ًص4ًًالعمر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(5ًً)
ً.390ً،ًص4ًًالمصدرًالسابقً،ًج(6ًً)
اًماجدةًكريمىًاًالع قاتًالتجاريةًبي ًالمررا544ًًالمصدرًالسابقً،ًًالوزا ًا(9ًً) ،ًوانظرًأيضا

ً.253ًالمرراًوالسودا ًنوىًنهدًالمرينيي ً،ًصً
ً.437ً،ًص4ًًالمصدرًالسابقً،ًج(0ًً)
ً.544ًالمصدرًالسابقً،ًصً(7ًً)
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ىًما ًوراءًهاذهًالتجاارةًأهالًتكارورًنواًوقدًشاجعتًاألرباا،ًالطائواةًالتاىًحققات
ً؛ً(1)لبايعهمًإلاىًالتجاارًالقاادمي ًما ًالمراراً؛ًهمًجومًنوىًمناطقًالوشي ًوسارقةًأبناائاله

التىًياىًياااًكاً،ًبا ً ًكاا ًيباا ًباألساواقًبسااحاتًااصاةلتعودًالقايوةًمحموةًبالرقيقًالذ
حياثًكاناتًتعقادًصافقاتًلبياعً،ً،ًأوًكانتًتبا ًيىًأساواقًااصاةًأ ًياىًبياوتًالتجاارً(2)

اااًطائوااةًوواألثرياااءً،ًًًالرقياقًلوجهاااءًالقااومً ،ًً(3)كااا ًالتجاارًيجنااو ًماا ًوراءًذلاا ًأرباحا
ما ًمظااهرًًكاا ًيعادًهاذاأقبلًأهلًالمرراًنواىًشاراءًأكبارًناددًما ًالرقياقً،ًحياثًًولذا

ولقدًااتوفتًأثما ًالعبيادً،ً(4)دلًنوىًثرائهمً،ًوالثراءً،ًيكوماًزادًأندادًالعبيدًلديهمًالترفً
رهمًوقوتهمًالجسمانيةًودرجةًالجمالًييمااًيااصًالعبيدًيىًاألسواقًباات فًألوانهمًوأنما

ً.ً(5)ًالفتيات
ً

 سلع أخرى : 
،ًلتا ًوم ًالبضائعًالتىًتهايتًنويهاًالمراربةًالعاجً،ًحيثًكا ًيجمعًم ًمدينةًو

،ًكمااًً(6)وترصايعهاًكاا ًيساتادمًياىًنقاشًالمصانوناتًالاشابيةًو،ًويصدرًإلىًالمراراً
،ًوكاذل ًجواودًالحيوانااتًالتاىًتصانعًً(9)الاشااًاألبناواًلوصاناناتًالاشابيةًًكا ًيساتود
وهاوًيشاب ً،ًتصنعًم ًجوادًحياوا ًيطواقًنويا ًجعفارًوتسمىً"ًسرياقاتً"ًو،ًمنهاًالسياطً

لتثبااتً؛ًةًإلااىًالشاااًالااذ ًكااا ًيسااتادم ًالمراربااةًيااىًصاانانةًالنسااي ً،ًباسضااايً(0)الفياالً
ً.ً(7)ألوا ًالصباغةًنوىًالمنسوجاتً

ً

                                                 
ً.17ً،ًص1ًًجالسابقً،ًًاسدريسىًاًالمصدر(1ًً)
اًجماالًأحمادًطا ًاًمديناةًياااً،ًص71ًًصًًاب ًابىًزر ًاًاألنياًالمطراً،(2ًً) ،ًوانظرًأيضا

230ً.ً
سااعادًزكرياااًمحمااودًنباادًالجااوادًاًالرقيااقًودورهًيااىًباا دًالمرااراًماا ًأواااارًالقاار ًالرابااعً(3ًً)

(ًرسالةًماجستير1267ًًً–792ًهـً/660ًًً–362ًالهجر ًحتىًأواارًالقر ًالسابعًالهجر ً)ً
ً.02ًً،ًص2110ًًًالدااً،غيرًمنشورةًً،ًجامعةًالقاهرةً،ًكويةً

ً.154ً،ًص2ًًكرباالًاًالمصدرًالسابقً،ًج(4ًً)
(5ًً)
Dufourcq (ch.e) :La Vie quotidienne dans L`europe medievale sous 

domination arabe , pais , 1972 , p 127                                         
لصحراويةًبالتجارةًالبحريةًيىًالمراراًالمريناىً،ًضام ًنبدًالعزيزًالعوو ًاًن قةًالتجارةًا(6ًً)

ندوةًالتجارةًيىًن قتهااًباالمجتمعًوالدولاةًنبارًتااريصًالمراراً،ًكوياةًاآلدااًوالعواومًاسنساانيةً،ً
ً.292ًصًًً،2ًً،1707ًًجامعةًالحس ًالثانىً،ًالدارًالبيضاءً،ًق

ً.252ًًماجدةًكريمىًاًالع قاتًالتجاريةً،ًصً(9ًً)
ا،ًانظر210ً،ًصًًالستبصارهولًاًمج(0ًً) ً.253التجاريةً،ًصًًًماجدةًكريمىًاًالع قاتًًأيضا

253.ً
ً.51ًنبدًالعزيزًالعوو ًاًصنانةًالنسي ً،ًصً(7ًً)
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 صاقرات ووارقات مع مصر والمشرك العربس : 
اًمهًًًًًً ااًياىًرباطًالمشارقًالعرباىًومصارًبالدولاةًالمرينياةً،ًيقادًأدتًقوايلًالحا ًدورا ما

،ًالدولًاألار ً،ًوهىًبذل ًتكو ًوسيوةًمضامونةًحموتًالقوايلًيىًذهابهاًوإيابهاًبضائعً
لنقاالًالبضااائعًالمرربيااةًإلااىًمصاارًوباا دًالمشاارقًيااىًموانياادًمحااددةًيااىًكاالًنااامً،ًوماا ً

ااًالم حظًرواجًسوعًالدولاةًالمرينياةً ًتوجادإنا ًقادًحتاىً،ًياىًأساواقًالمشارقًًايائقاارواجا
ًاباااا ًييهاااروةًتىًساااوقً"ًمسااايلً"ًياااىًمكاااةًالمكرماااةًوتقاااعًباااي ًالصااافاًوالماااساااوقًيسااام
ً.(1)بضائعها

ً
اًم اًيىًقائمةًصادراتًبناىًماري ًنحاوًالمشارقًوقدًاحتلًزيتًالزيتو ًمركزا تقدما

،ًباسضااايةًإلااىًاألقمشااةًواألثااوااًالبديعااةًً(3)الصااناناتًالزجاجيااةًكااذل ً،ًوً(2)ومصاارً
ً.ً(5)،ًوكذل ًالايولًالمرربيةًً(4)المس ً"ًًأطوقًنوىًهذهًاألقمشةًاسمً"ًوبر،ًوالصنعً

ً
ماا ًالعااراقًإليهاااًجواااً،ًيقاادًأماااًناا ًوارداتًبنااىًمااري ًماا ًالمشاارقًالعربااىًومصاارًًًً

،ًكماااًياؤتىًماا ًالعاراقًالثرياااتًً(6)منساوقةًبهاااًالمساامرًالمذهباةًالوالشاامًاألثاوااًالبديعااةً
،ًوكاذل ًالمسا ًالعراقاىًالمعاروفًبجودتا ًً(9)الزجاجيةًالتاىًموئاتًبهااًالمسااجدًالمرينياةً

ما ًالايم ًقمااشًالجاو ًًجواا،ًكمااًيً(7)،ًوتستوردًم ًالشامًالفستقًوماءًالوردًً(0)العاليةً
ااًً؛ًلاذل ًكاا  ًنويهااًالمرينياوًيكا ًم ًالبضائعًالتىًيقبال،ًالمعروفًبؤلوان ًالماتوفةً دائما

ً.ً(11)يىًاألسواقًالمرينيةً
ً

                                                 
اًنواطفًمحمدًيوساف219ًًالبوو ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(1ًً) ناوااًاًالارح تًًً،ًوانظرًأيضا

يىًالقرني ًالسابعًوالثام ًالهجريي ً]ًدراسةًالمرربيةًواألندلسيةًمصدرًم ًمصادرًتاريصًالحجازً
ً.245ً،ًص1776ًًتحويويةًمقارنةً[ً،ًمكتبةًالمو ًيهدًالوطنيةً،ًالرياصً،ً

،ًمحمادًنيساى142ًً،ًصًًمديناةًياااوانظرًجماالًالادي ًا154ًًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ً(2ًً)
ً.215ًالحرير ًاًالمرجعًالسابقً،ًصً

ً.129ً،ًصًًايياجرراًالمرربىًاب ًسعيدً(3ًً)
ااااًنبااادًالعزيااازًالعواااو ًا70ًً،ًص4ًًالعمااار ًاًالمصااادرًالساااابقً،ًج(4ًً) المرجاااعً،ًوانظااارًأيضا

ً.57ً،ًصًالسابق
،13ًً،ًج9ًابااا ًاوااادو ًاًالعبااارً،ًمااا ً؛144ًً،ًصًًالساااابقاًالمصدرًالمررباااىًابااا ًساااعيد(5ًً)

ً.412ًص
اااًنوااىًحاماادًالماااجىًاً،ًوانظاار122ًًً–114ً،ًصًًياايصًالعبااااحاااجًالنمياار ًاًالاباا ً(6ًً) أيضا

ً.157ًالمرجعًالسابقً،ًصً
ً.97ًالجزنائىًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(9ًً)
ً.417،ًص1ً،ًاب ًبطوطةًاًالمصدرًالسابقً،ًج60ً،ًص3ًً،ًجًالمدالاًًالفاسىًاب ًالحاج(0ًً)

ً.417ص
اااًناازًالاادي ًموسااىًاًالنشاااطًالقتصاااد ً،154ًًمجهااولًاًالستبصااارً،ًصً(7ًً) ،ًوانظاارًأيضا

ً.320ًص
ً.117ً،ًص4ًًالعمر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(11ًً)



    ارية : التجارة اخلالثانيالفصل 

~ 888 ~ 
 

القمااااشًاألبااايصًالمميااازًالمصااانو ًياااىًإلاااىًالدولاااةًالمرينياااةًياااؤتىًمااا ًمصااارًو
،ًويعاادً(1ً)ومذهبااةًًًًًكندريةًالتااىًذا ًصاايتهاًيااىًصاانانةًاألقمشااةًالكتانيااةًوالحرياارةاسساا

،ًً(2)ميناءًاسسكندريةًم ًأهمًمراكزًالتبادلًالتجار ًالبحار ًنواىًسااحلًالبحارًالمتوساطً
،ًويجوااًما ًالهنادًالعطاورًً(3)ًسابتةكماًيحمالًما ًحوااًالقطا ًبكميااتًكبيارةًإلاىًمينااءً

،ًكمااًً(4)ًااصاةًالفوفالًالهناد ،ًوكانتًمدينةًيااًأكثرًاستعمالًلوتوابالًوالتوابلً)ًيوفلً(ً
ً.ً(5)ثمن ًًتميزًبراص،ًويجواًم ًالصي ًالفاارًالصينىًمتق ًالصنعً

ً

 :ووارقاتها منها صاقرات بنس مري  للقول األجنبية 
اًدولةًلعبتً   ااًياىًتصاديرًالاذهاًالساودانىًإلاىًمعظامًالادولًاألمهبنىًمري ًدورا جنبياةًما

ااً،ًباسضايةًإلىًتجاارةًالعبيادًالتاىًشاكوتًً(6)التىًانتمدتًنوي ًيىًس ًنموتهاً اًمهما جازءا
إلااىًبااي ًالماارينيي ًوالاادولًاألجنبيااةًاألااار ًإذًجاااءتًيااىًالمرتبااةًالثانيااةًماا ًصااادراتهاً

ًإلااىًالدولاةًالمرينيااةًتًالبندقياةًمعاد ًالفوساافاتًوأساما ًالساردي صاادر،ًكمااًً(9)األجانااً
،ًوبعااصًالمصاانوناتًً(7)باسضااايةًإلااىًمااادةًالناايو ًالمسااتادمةًيااىًصاابرةًاألقمشااةً،ً(0)

ً(11)إلااىًجنااوةًالشاااًالسجوماسااىًًتصاادر،ًكماااًً(11)ًساابتةالنحاساايةًالمنتجااةًيااىًمدينااةً
ا،ًً(12)النحاسىًو  ًاالشمعًالذ ًيستادمًيىًاسناارةًإلاىًماد ًإيطاليااًوأراجاوًوصدرتًأيضا

                                                 
اااًنجاا ًمحماادًنباادًالنبااىًاًمصاار143ًً،ًص5ًًالقوقشااند ًاًصاابحًاألنشااىً،ًج(1ًً) وانظاارًأيضا

والبندقيةًالع قاتًالسياسيةًوالقتصاديةًياىًنصارًالمماليا ً،ًناي ًلودراسااتًوالبحاوثًاسنساانيةً
ً.127ً،ًص1ًً،2111ًًوالجتمانيةً،ًالقاهرةً،ًط

اااًحساا ًإبااراهيمًحساا ًاًالمرجااعًالسااابقً،97ًًالعباادر ًاًالمصاادرًالسااابقً،ًصً(2ًً) وانظاارًأيضا
ً.207ًص

ً.154،ًصًًجرراييااًًاب ًسعيد(3ًً)
ااً)ج(123ًً،ًالقزوينىًاًالمصدرًالسابقً،ًص444ًًالمراكشىًاًالمعجاً،ًصً(4ًً) ،ًوانظرًأيضا

وسطىً،ًترجمةًأحمدًرضاًمحمدًرضااً)ج(ًهايدًاًتاريصًالتجارةًيىًالشرقًاألدنىًيىًالعصورًال
،ًشوقىًنبدًالقو ًنثماا ًاًتجاارة160ًً،ًص2ًً،ًج1774ً،ًالهيئةًالمصريةًلوكتااً،ًالقاهرةً،ً

مً(ً،ًنالمًالمعرياة1470ًًً–661ًهـً/714ًًً–41ًدةًاسس ميةً)ًاالمحيطًالهند ًيىًنصرًالسي
ً.61ً،ًص151ًً،1771ًً،ًالكويتً،ً ً

ً.3ًً،256ًرًالسابقً،ًجاب ًبطوطةًاًالمصد(5ًً)
نادلًزيتو ًاًالع قاتًالقتصاديةًبي ًالشارقًوالراراًياىًالعصاورًالوساطىً،ًدارًدمشاقً،ً(6ًً)

،ًمار ًبوو ًاًمشكوةًالذهاًيىًالعصرًالوسيطً،ًترجمة47ًًً–40ً،ًص1ًً،1701ًًدمشقً،ًط
جامعااتًالمصاريةًتوييقًإسكندرً،ًضم ًكتااًبحوثًيىًالتاريصًالقتصاد ً،ًمطابعًدارًالنشرًلو

،ًنبدًالعزيزًالعوو ًاًن قاةًالتجاارةًالصاحراويةًبالتجاارةًالبحرياة32ًً،ًص1761ًً،ًالقاهرةً،ً
ً.293ًالمرينىً،ًصًًيىًالمرراً

ااًساعادًزكريااًمحماودًنبادًالجاوادًا31ًً،ًص2ًًكرباالًاًالمصادرًالساابقً،ًج(9ًً) ،ًوانظارًأيضا
ً.57ًالمرجعًالسابقً،ًصً

ً(ً.79هامشً)161ًمعيارًالاتيارً،ًصًاب ًالاطياًاً(0ًً)
ااًمحمادًمقارًاًالمصادرًالساابقً،ًص22ًً،ًص2ًًكرباالًاًالمصدرًالسابقً،ًج(7ًً) ،ًوانظرًأيضا

01ً.ً
ً.310ًالوزا ًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(11ًً)
ً.73ًمصطفىًنشاطًاًإط لتً،ًصً(11ًً)
ً.90ًمصطفىًنشاطًاًالمرجعًالسابقً،ًصً(12ًً)
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،ًً(3)الحبااواًًًًوكاالًأنااوا ًً(2)البرترااالًجوااودًاألغنااامً،ًكماااًصاادرتًإلااىًً(1)والبرترااالً
جوودهاًالتىًزادًالطواًنويهاًبشكلًكبيارًوااصاةًجواودًً،ً(4)األغنامًًميورقةوصدرتًإلىً

جوودًاألغنامًالمطبونةًبااألحمرًأوًاألصافرًأكثارًما ًجواودًاألبقاارً،ًويرجاعًذلا ًلاراصً
كمااًً،ً(5)ورقاةًبعشارةًدناانيرًأسعارهاًيقدًصادرتًامسامائةًجوادًما ًجواودًاألغناامًإلاىًمي

كيواوًما ًالصاوفًكاانواًيباانواًبعشاري ًًصدرًإليهاًالصاوفًالااامً،ًوكاا ًيباا ًامسامائة
ًًً-هااـ931ًً،ًكماااًأاااذًماا ًمدينااةًيااااًالااورقًالااذ ًناارفًبجودتاا ً،ًيفااىًنااامًً(6)دينااارً
ً،ً(9)مًاشترتًميورقةًقنطارًم ًالورقًم ًيااًبتساعةًدناانيرًوسابعةًأثماا ًديناار1331ًً

كماًاستوردتًميورقةًبعصًالمعاد ًكالنحااًويبا ًقنطارًالنحااًبسبعةًجنيهاتًميورقياةً
الاذ ًتبايناتًأساعارهًيكاا ًيباا ًياىًناامً،ًً(7) ًالقمحًألراجوكماًصدرتًبنىًمري ًًً،ً(0)

مًبياعًبساتة1319ًًً-هـ919ًًًنامً،ًبينماًيىً(11)لوصا ًًمًبؤربعةًدنانير1207ًً-هـ607ًً
ً.ًً(12)والصوفًًوالجوودًالمدبوغةًوالاامًً(11)وسباًذل ًحصارًتومسا ًنشرةًدينارً،ً

ً
 ًيكااا ًالتجااارًالجنويااوبنااىًمااري ًماا ًالاادولًاألجنبيااةً،ًدولااةًأماااًناا ًوارداتً

"ًبتحافًممااًيكاو ًياىًالاديوا ًممااًيجوبا ًاسيارن ًيقولًالمقر ًاًًالتحفًسبتةإلىًً يجوبو
،ًباسضايةًإلىًالزنفارا ًالجناو ًالاذ ًلاياًً(14)ماًيجواًمنهاًاألقمشةًك،ًً(13)"ًًسبتةإلىً

؛ًماا ًأشاابيويةًالزيااتًالااذ ًذانااتًشااهرت ًيااىًمناااطقًكثياارةًإليهاااًيجواااًوً(15)لاا ًمثياالً
ً.(16)لجودت 

                                                 
ً.112ًرًالسابقً،ًصًالوزا ًاًالمصد(1ًً)
ً.121ًالوزا ًاًالمصدرًنفس ً،ًصً(2ًً)
ً.212ًالوزا ً،ًنفس ً،ًصً(3ًً)
ً.95ً،ًص7ًًالونشريسىًاًالمعيارًالمعراً،ًج(4ًً)
ً.65ًجمالًأحمدًط ًاًدراساتًاقتصاديةً،ًصً(5ًً)
ً.66ًجمالًأحمدًط ًاًالمرجعًالسابقً،ًصً(6ًً)
ً.66صًجمالًأحمدًط ًاًدراساتًاقتصاديةً،ً(9ًً)
ً.05ً،ًص1ًً،ًجًالمعيارًالمعراًالونشريسىًاً(0ًً)

(9ًً)
Dufourcq : I' Espagne . p. 366- 356- 366 .                                      
(10ً)ً Dufourcq : Ibid , p. 566 .                                                                
(11ًً)
Dufourcq : Ibid . p. 568 .                                                                 

ً.195ًاًالمرجعًالسابقً،ًصًًالشاهر مزاحمً(12ًً)
ً.131ً،ًص4ًًنفحًالطياً،ًج(13ًً)
ً.320ًنزًالدي ًموسىًاًالنشاطًالقتصاد ً،ًصً(14ًً)
ً.221ً،ًص5ًًاآلنشىً،ًجً،ًالقوقشند ًاًصبح96ً،ًص4ًً،ًجًالمدالاًالفاسىًاب ًالحاجً(15ًً)
اب ًالدلئىًاًترصيعًاألابارًوتنويعًاآلثارًوالبستا ًياىًغرائااًالبوادا ًوالمساال ًإلاىًجمياعً(16ًً)

،ًاباا ًغالاااًا65ًًصًًًًًً،1765ًًالممالاا ً،ًمنشااوراتًمعهاادًالدراساااتًاسساا ميةً،ًمدرياادً،ً
،2ًً،1755ًً،ًج1ًعربيةً،ًم يرحةًاألنفاً،ًتحقيقًلطفىًنبدًالبديعً،ًمجوةًمعهدًالماطوطاتًال

ً.09ًًالسابقً،ًصًًًًًالبادسىًاًالمصدرً،272ًصً
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ن  ًما و،ًً(2)األرزًما ًيرنسااًإليهااً،ًكمااًيجوااًً(1)التي ًوالعناًوالقطا ًًيض ًا
ًالمرينياو كمااًاساتوردً،ًً(4)ًي النساوما ًبونسايةًً(3)واألوانىًالمنزلياةً ًالمنسوجاتًأراجو

ًً.ً(9)والزنفرا ًً(6)الثيااًالحريريةًوً(5)م ًغرناطةًالتي ً
ً
ًً

                                                 
اااًهشاااامًأبااوًرميوااةًاًن قاااات237ًً،ًص1ًًاسدريسااىًاًالمصاادرًالساااابقً،ًج(1ًً) ،ًوانظاارًأيضا

ً،1ًً،1704طالموحدي ًبالممال ًالنصرانيةًوالدولًاسس ميةًيىًاألندلاً،ًدارًالفرقا ً،ًنابواً،ً
ً.195ًالشاهر ًاًالمرجعًالسابقً،ًصً،ًمزاحم304ًصً

ً.129ً،ًص4ًًالعمر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(2ًً)
ً.195ًاًالمصدرًالسابقً،ًصًًالشاهر مزاحمً(3ًً)
ً.221ًً–219ً،ًص3ًًالمقر ًاًنفحًالطيا،ًج(4ًً)
ً.07ًالبادسىًاًالمصدرًالسابقً،ًصً(5ًً)
ً.221ً،ًص3ًًالمقر ًاًالمصدرًالسابقً،ًج(6ًً)
اًأحمدًالطواىًاًمظاهرًالحضارةًياى117ًًالاطياًاًمعيارًالاتيارً،ًصًاب ً(9ًً) ،ًوانظرًأيضا

ً.311ً،ًص1779ًًيىًاألندلاًيىًنصرًبنىًاألحمرً،ًمإسسةًشبااًالجامعةً،ًاسسكندريةً،ً
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اصررالاتعلقة ررللجاتل ررااعل لللقررالاتيررعللاتاتهيررهلللااال ررال لهاتل رراالجرر  لا   لاترر ه ل
هقررال لاتق صررالاتاتهيررةللاااعلمرر ملاتع علعررلللاتقعةررللاتلررةللقررالاتليررهةللا يايررهلل
للعا ل عةهاتلاتجهعللاتشااءل لفضرً ل ر لاتعهاههراللاتعرلاوه للاتع راههمل لتر لهر لةل

ع لات ع لاتلةلفاضل الاتالتلل ةةلاتل اال؛لتةيعاحلت  ل عا ل جاهللاتضااتبل للملل
ل.للجععاايللاتل ااعلل

ل
 والً : أنواع التجار أ

ها لم اكل اعلأ لاعلع لاتل االهعاايل لاتل رااعلاالرالاتع لعرعل للهصر تلاتل راال
 ةةلحيبلع ااالح  لاتل ااعلاتلةلهراهال  ال للهرا له ج رةل ةرةلاتلرا الا لصراتل

الجعلاةجررراتلاتيرررلىل للأ لهلحةرررةلجا عا رررللعرررعلجرررات ااءعل لل ةهررر هلأ لههرررل لجصرررها 
ل.ل(1)اتعشلاىل
ل

للأ ( النوع األول :
لل رراالللهلعترالفررةلاتل راالاتصرر االاترر ه لهعلةهرل لحلا هررتلفررةلا يرلاىلل هيررااات

ل رراالله  أاةررىل ةررل رر لاتل رراالاترر ه لهعلةهررل لحلا هررتلاالررالا يررلاىل ل(2)لات عةررل
 لله  يرعل للترةل رل ه ل للل(3)عحرالاعللال لجاؤلملأعرلاالاتل وتللحهثلها لالهلا 

ا لال لاترر ه لهعلةهررل لحلا هررتلفررةل هيررااهلللا يررلاىلاتهجرراىل للها ررتلأحررلات  ل
اتعااهللعلهيراعل لحهرثلهرا لالهلرا ال لفرةلاتيرةعل اتلات هعرللاتقاتهرلل لعترالا  عشرلل

ل لا لال لل للا الالفرةلاتيرةعلفها لاللأ الحا  لعل اتا ه لللاتحةةل لأعالات لعلاتتا ةل
اتهلعهلل لعتالاتعلاالات  اتهلل للها تلحلا هل  ل ةةلع اجرللعر لأجرلابلللا يل ًههلل

اتعاه للف غةبلوجات   لع لاتعيافاه لألليها لاتحةل لهعالع الاتجاتعلاتعل لاللها ل
ل.(ل4)ع لاتعيللهاتلاتا هالهل  الفةلاتاا اتل

ل
  ل رات  لعر لل اةىل ةره  لاتل راالاتعيرافال لأللاتاهرا فرل راالات عةرللأعال ر للللل

را رالأ للاا ه  تلر عه لاتجضراتعلتل رااللعاه لللتةلعاه رلل ليرلاءلأهرا لمر الا  ل راالاالةه 
للها تلأحلات  لاتعااهللعلهيراعل للهلضر ل ل(ل5)اتل وتلللا يلفااعلع للجاه لا يقاال

                                                 
ل.22 لصلل4جلاتفايةل لاتعالال ل لاج لاتحاجل32ع اعلل لصاتاج للةال ل ل(لل1)
 .ل245لل-ل232اتعصاالاتياجىل لصل لاتلوا ل ل44 لاتعصاالاتياجىل لصللةات و ات(لل2)
 لصلىلات شراالا  لصراا للاتاه لعليرةل ل ول152 لصللتلللا ل لفاملفةل صالج ةلعاه (لل3)

 .ل41 لل2جل لعللااحيا ةل لاتعا علاتياجىل ل272
ال لاتل ررااعللاتل رراالفررةللج لألتهفررالاهعررةلهل يررل161ل-161تلللا ررلل لاتعا ررعلاتيرراجىل لص(لل4)

 لعللااحيرا ةل ل113 لصل2112 للاتاهرا لعهلجرللاتقجههرا ل لا  اتمل للقاهبلفهصال جرا ل 
 .ل41 لص2ياجىل لجاتعا علات

عحايرر لاتل ررااعل للح هررىلاتجشرراىلاتشررلاج ةل ل شررالعهلجررللاتهةهرراتللفررةلاتاعشرر ةل لالشررااع(لل5)
 للا عررالل76 لصلل4 لجاتعررالال لاتفايررةل لاجرر لاتحرراجلل42 لصل1277 لات رراماعلا وماهررلل ل
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اتتااءلات ه له  لملع للااءل تكل لل لل ةةلاغ لع ل(1) تكلفةلع اوت  لاتلةلشهالمال
ل.ل(2)ل لأ   لها لال اضهللتةلافًمل لتلقاض  لتعلااالاتااىللضهاعلتالل  ل

ل
 ب( النوع الثانى : 

لم لاتل االاتهجراالاتر ه لهقلعرال ل ةرةل ةربلاتجضراتعلعر لاترالالاتلاا هرلل ليرلاءل
تللي ةعايررلللجرراتااىلاتصررحاالهللاتعل  ررلللتررةلجررًالاتيررلاا ل لعتررالل رراالأغعررا

ألل ررر لااهررىلاتعرررلا ةلاتجحاهرررلل لعتررالل ررراالعاه ررلليرررجلللل يرررفةل لل(ل3)للةعيررا ل
للعهرروتلمرر ملاتاج ررللجاليرراعلل اال ررالاتلاا هررلل لل ترركل  لعاامررال ةررةلاأملعرراال
هل الولا تتلاه اال للي ال تكل ةه  لل  هولات لافالاتل ااهللاتلةلجة تلفةلجقر ل

ل.ل(ل4)ات افةلللاحاعلعالفةل ا حها ليجقه للعاتلل
ل

ل له لل لياعلل ااعلمؤ ءلاتل االهل لال  فير  لشراهاتلل ااهرلل للهلربل
جه   ل  لالاتشااهللاتلةلله هالفه الأيرعاءلاتشراهاءللع رااالاتعراالاتر ىلهشرااكلهرال
عرر   لجررهللللوهررعلاتقعررال ةررةلحيرربلع ررااالاتعرراالاتعشررااكلجررهلألل ةررةلحيرربلاتق ررال

 لل(5) ةيلعراىلاتفلراعلاتلرةلليرلعاللًت رالاتشراهلللتلاتق لااتعق لالجه   ل لهعال ص
ل الت  لاتل االلتةللهله لم ملاتشاهاتلاتل ااهلل؛لتل ةهالاتليااعلاتلرةلهلقرا لت رال

اتلةل ا تلع لعشاهالهتهاعل لحهثل الللقا للةكلات لافالل(6)م الات لعلع لاتل ااعل
لترر لهلررالا عررالعرر لل(2)هرراعلل لفهلهجررالاتل رراالليرراتالهجل(7)ت  عرراتل ارراعلاتارراىل

                                                                                                                            

ا تع اجريللرًالاةع لعرعلاتحضراىلته لاتفتاتلا  لعا هللاتعهل للجعحعال اص ل لعها هلاتل االأهض 
-21عر لل لأ عاال العلاتل ااعلفةل ً ل  لجاتع لععللاتالتلل جراللرااهالاتع راب لل12مـ/ل6 ا ل
ل.ل22ل–ل21 لصلة لات ي لاتتا ل لاتااالاتجهضاءل لهةهللاآلاابللاتقةل لال يا هلل1222فجااهالل23

 .152 لصفاملفةل صالج ةلعاه لتلللا ل ل(  5)
(2  )

 .521سابق ، ص البادسى : المصدر ال
ل لصل4جلللللل لاتقعرراىل لاتعصرراالاتيرراجىل لل232صلل ل1الااهيررةل لاتعصرراالاتيرراجىل لج(ل3)

 .ل321 لصل لاتلوا ل لاتعصاالاتياجىل122
ررررال ررررولاترررراه لعليررررةل لات شرررراالل232 لصل1 لج فيررررهلالااهيررررةل لاتعصرررراال(لل4)  لا عررررالأهض 

 .272ا  لصااى لصل
 لعهلجررللاتت افررللللح هررىلحيرره لعررؤ ملترراتىلاتعررااجاه للاتعلحرراه ل  لللةاتعااهشرر جررالاتلاحررال(لل5)

 لل5 لجلاتعقهررراالاتعقرررابةل ل لاتل شاهيرررل524ل–ل523 لصل1227ل ل1ال لل لات ررراماعلاتاه هرررل
ررال ررلالل62ل-52ص يررًعهلل للا عررلللاترر ع لالليررًعةل لااايرراتلفررةلاتلررااهالاله  للا عررالأهض 

 .ل121ل-172 لصلل1221لهلهتل لهاتللاتعاجل اتل لاتل اهللات لصةل 
 لل1145ل لصل2 لجللتل.ليرًعةل لجهرالتل لاااالات رابلالاج لاشرال لفلرالىلاجر لاشرال ل(لل6)

الاتحي لجلت اهبل لاتعا علاتياجىل لصل  .ل111لا عالأهض 
 .ل567 لصلل2اتل شاهيةل لاتعقهاالاتعقابل لج(لل7)
 .ل332صلل ل2جللاتل شاهيةل لاتعصاالاتياجىل (لل2)
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 لت تكل  رالل(1)لقا لم ملات لافاللتةلاتلههلفةلاتصحااءلأللاتولاجعلاتاعةهللاتهجاىل
اتل االهفضةل لاتيفاللتةلجًالاتيلاا لفرةلفصرالاتلاهرتل؛لت ةرللاتحراااعللاحلعراال
ي لالا عااالفةل تكلاتل تل للمللعالهيا ال ةةللااهبلات لل لجالضافلللتةلأ ل

ل.ل(2)ا عاااللؤاىللتةل عللات جالاتلاتلةللا ةل ةه الالجالأت اءلاتااهىللم م
ل

ل رراللعهررولاتقصررالاتعاه ررةلجشررةلفررةلغاهررللا معهررلل للمررللاالجرراالاتل ررااعل
اتجحاهللجاتل ااعلاتصحاالهلل لل تكلع للًالم ملاتشاهاتلاتلةل عةتل ةةللهيهال

اتل ااهللاتليلت الجاعلالهالفرةلحاهللاتل ااعل لللهالعتاال ةةل تكلشاهللاتع اىل
م الاتع اال لفها لأجللجهالج لهحهةلج ل جالاتاحع لاتع اىلتهلأاجقلللللعلاشلاهلال
 عهقا لفةلل يهملشاهللل ااهللع اماللةعيا ل للت رالفرالعلفرةل  رلبلاتصرحااءل ل
لتهةلهضرع لاليرًعللمر ملاتشراهللل  اح رال عةرلال ةرةللع هرالاتاراىلاتصرحاالهلل

اال ةةلالالاتااهىلهعال عةلال ةةلل عه لاتل اال للالل لالاجً لتةاحهاللحفالاآلج
لااهللل ا ل  رالاتعيرها للهرا لاللرلعلا اجقرللهل رال لفرةلعااهرولاتشراهلل لفهرا ل
عحعاللأجللجهالفرةللةعيرا ل لل جرالاتراحع لفرةلي ةعايرلل لل جرالاتلاحرالفرةلفراعل

ال للها لتهلااالم اكلل راىل عرا لاتشاهللج هلا ل ل للايل الج ال لللولجلع لأمة 
لاتقعالفةلاتشاهلل ةةلات حللاآللةل ل

ل
لايالاتيةعلاتع ةلجللع لاتعلا ةلاتجحاهللاتلاا هللع للةعيا للتةلاتيلاا ل

لاترر مبل للهررا للل للهايررالجررا  لع  ررالاتيررةعلاتيررلاا هلل لعتررالات ةرراللاتلجرراللاتقرراجل
عهيربللاتليرااعللههلربل ر لأحرلاالاتع ه لفةلي ةعايهله ل لجالالاتعاا ربل ةرةلات

ل.ل(3)اتل ااعللعقاهاتلاتيلىللاحلها الهل
ل

ل ال شالاتقاهالعر لاتل راالاتع ااجرللفرةلمر اللاتع راال لأعتراالات اترالاحعرا ل
اتررر ىللاثلاتو اعرررلل ررر للاترررامل للهرررا لترررهلل رررااعلعشررر لالت رررالللرررااالجررره لعررراتةل

اتل راالاتر ه لااف رلملأت راءل لل اللاكلت رالاجر لجالارللاتقاهرالعر لأيرعاءلل(4)لعااهش
احةلهللتةلجًالاتيرلاا ل لعر   لاتلرا الاتلةعيرا ةلاتر ىلهقراتلجاتحراجلوهرا لللرا ال

ل.(ل5) لالهقاتلج جةلجهالج لهق لبل
ل

                                                 
 .ل122ال لل ااعلات لافال لصجه عحعالو(لل1)
 .ل72 لاتيقاىل لاتعصاالاتياجىل لصلل111 لصلل1الااهيةل لاتعصاالاتياجىل لجلل(لل2)
 لل216 لصل5 لجلل ل فر لاتاهربلاتع اىل ل112ل–ل116لصل ل2جل لحااللالاج لاتلاهبل (لل3)

 .ل142ل-147لىل لصلاتعا علاتياجل لفاحاتلل جالا حالاتيجلةللحةهعلاهض لأا عال
 .ل132ل–ل132لات ااىلاتعجالكلاتااتةل لععةهللعاتةل لص(لل4)
 .ل425ل–ل323ل لصل4اتعصاالاتياجىل لجلاج لجالالل (لل5)
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لها تلاتيةااتلاتعاتهلللقعال ةةلحعاهللعصات لاتل االلأعرا   لللر عه للر  ة  للللللل
للعرر لااترراعلاتحهررا للا غ هرراءل رر لعرر لعهررا للتررةل لررال لترر الل اجررتلات اتهررللاتع اجهرر

ااهىلاتعصاماعل لعتالعحعالاج لاتف هرهلات ولترةلاتر ىلهرا لشرهالاتع ااجرلل للهرا ل
الع لج تل  لاتيةاا ل  للها رتليهايرللاتعصراماعلعلجااترللجره لاتارافه ل لل(1)علول  

فحاصلاتيرلاا هل ل ةرةلاترولاجلعر لاتل راالاتع ااجرلل لف  رالعةركللعجهلرلل رالولجل
ل.ل(2)ع لج الهلع لألله للا اه لت  امعاللات له 
ل

رال لرالعر لاتشراهاتله رل ل ةرةل هعال افرتلاتل رااعلاتع اجهرللاتلاا هرلل ل  
أيايهلات ا ل لل تكل  لااهىلأ له ا لااتلاأملاتعااللاآللالهشااههلجقعةهل ل
لهل ايعا لاتاج لفه ل لصاحبلاتعاالاتتةتيللاتااتلاتتا ةله ل لاتتةثلال لاتعيرامل

ل.ل(3)ملاتعاالا صةةلجاأ
ل

لا  للرا العر ليرجللليرافلل اللااتلاتقاهالع لا لجاال  لم ملاتشاهاتل 
لل-ل1311/للمـ712ل-711لتةلعهلا لللعقهلأعلاال اا لتهلا الج الل تكلفةل ا ل]ل

هعالألاالاتل شاهيةلاتقاهالع ل ضاهالات اا ل لفق لا الافرعلت راملل(4) ل[ل1311
ةةلأ له  ي لاتاج لجه   ل لفه ل لصاحبلاتعاالاتتةته لله ل لعا  للأ اام ليفه لل ل 

ل.ل(5)اآللال لاتتةثل
ل
   : العاملون فى التجارة  ج( النوع الثالث  

اتل رااعل للع اتلاج للألاىلع لاج راتلاتل رااللمر لاتقراعةل لفرةلع راالللللل
ل.تصهاافللله عل ةةل ال   للهيهالأعلالاتل ااعل لعتالاتلههاللاتيعيااللاتا اللا

ل
ل

                                                 
 .ل322صلل للات وءلاتعصاا فمل لللاج لجالا(لل1)
لال(للعًحعراتلحرل ل14/للمرـل2ىلل)لة لات اتهللاتع اجهللجرجًالاتيرلاا لات اجرعحعالاتشاهتلل( 2)

ل لهلال ةتعل علا اتالامالفةلاتلفا الاتحضااىلجه لضفلةلاتصحااءل لجحثل شال ةةل

 http://www.attarikhalarabi.ma/Html/adad15partie16.htmللللل 
رالعحعرالاتشراهتل ليرجلل ل611 لاتلتراتىل لصلةاتعااهشر جالاتلاحال(لل3)  لليرًعهلاللللا عرالأهض 

 صرالةل لاتر ع للاتعقراعًتلاتعاتهرللفرةلاتع رابلةلاتجةلرا  لصاجال جرالاتعر ق لعحعرال ةرل62صل
 لعق ررالل[لايرراتللعا يررلهالغهررالع شررلاعل ل1262ل–ل1131مررـل/لل662ل–ل524لالترللاتعلحرراه ل]

 .ل211 لصلل2112ل ل ل اعقللات اماعلفاه هلاتجحلثللاتاااياتلال
(4) Dufourcq : L'Espagne , p . 178 . للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

وهررالعرر لاتلفاصررهال رر ل ضرراهاللتعل212ل-ل215ل لصل2الاتعقررابل لجلاتل شاهيررةل لاتعقهررال(ل5)
ل.ل112ل-112 لصل2اا عل فملاتعصاا لجل اا للللوهعلا اجاحات
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 :  الوكيل  -1
مرةللالل م لاتل االاتلهًءل؛لتهي ةلال ةه  ل عةهللاتجهعللاتشااءل للاتلهاتلل"لللل
 لل قرالل(1)"للجعللرهللعاعلل ل جااعلت هاملفههلغهالعشالاللىحىلغهال لى هاجلل 

اللالاشلاالل للهاتلالجق لاتف  اءلل هللا ع ل.ل(2)فةلاتلهاتللأ لههل لاتلههالعيةع 
 
 لللم اكللهاتللاتلاصللاتلةلها لاتلههالفه الهلهالجعير تللعقه رللال لغهامراللل

 للهرا لاتلههرالهقعرالل(3)لهاتللعاة رللفرةل عهرعلا عرلاللةلمل للم اكللهاتللاتقاعل
يرلتله لضرههلعر للىفه الجع لضةل  العهللبلجه هللجه لاتلا الهلحاالفههلا  الات 

لههالايلت ا لاتعلهالفرةلاتجهرعل لهعرالهيرلاهعلاتلا الع اجال عةهل لهعالل بل ةةلات
 للل ال ا لاتلههالجاتلاتهملفةل عةهللاتجهعللتجتل تكل للاتعلهال والاتلههالعلةلشاء
ل.(ل4)لاالاتجضاتعلعاعلألاىل

ل
لعرر ل ررلاوالاتل شاهيررةل رر لاتلهاتررلل  رر لا ررالعرراه للتررهللتررالغاترربل ل

لرلفةلاتعراه لل رااللعاللهال تكلاتعاه لشلصا لتجهعلحعرااملتا رال لرال لل  را
أ رالأ رهلاشرلااملعر لفرً لجر   لعر للىااتربلجاتحعراالعر لاتعشرلاىلاتر اج هلات اتربلل

اتعشررلاىلجررااللالاتررام لأ ررابلاتلتررالأ للاترراملهررا ل لهف رر لل لهق ررال لف رراله جررالاا
جه لل ةةل لتهل للل لت ل؟لأ ابلاتف ههل له جال لالعا ةلاتشااءلل لل ال ا لجاتلاتحعاا
ل.ل(5)علل اه لاتجه لل ةةل لتهل لأ جال ةةلاالاتحعااليلاهه له

ل
هعاليتال  للتاللهالأجاملجاتجهعل لفل الا جر لعر لا بليرلءل عرال لحهرثلجراعل
جتع لفههلغج ل لف رالهفيرالا جر لاتجهرعل؟لف  رابلاتف هرهلجر  لاتشراعلأ را لا بللهرهً ل

ل.لل(6) ج هل لهلصاتلل للفىلاتعصةحلل لف  للاتتلاالفقةهل

                                                 
 لااالات رابلل للح هىلعحعرالاتحجهربلات هةرللاتجاوتةل لفلالىلاتجاوتةل اععلععلعياتالا حها لل(1)

 .ل467 لصلل2112 لل3 لجلل1ا لل لجهالتةلا يًع
 لاتشراهللل للح هرىلااجر لجل راالاتلةعيرا ةل لعصرجاحلا الاحلفريلأصرلالاتفرًحلةاتع هة(لل2)

 .ل42 لصل1262اتلا هللتة شاللاتللوهعل لات واتال
 .ل214ل–ل213 لص6اتعصاالاتياجىل لجل لاتل شاهية(لل3)
 لل3 لجلاتيرراجىل لاتجاوتررةل لاتعصرراالل512ل-ل517ل لصل لاتلترراتىلةاتعااهشرر جررالاتلاحررالل(ل4)

 .ل234ل-233 لصع امبلاتحها ل ها للتاملعحعال للة لات اضل471ص
 .ل262ل لل5جل ل لاتعقهاالاتعقابلةاتل شاهي(لل5)
 .ل122 لصل6اتعصاالاتياجىل لجلل لةاتل شاهي(لل6)
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 السمسار والدالل: -2
الفرةل عةهرللاتجهرعللاتشرااءلجره لللللللللل ها لاتيعيااللاتا اللهقعالهالع  عالليها 

اتيلىل للهللر للاتلا اللاتعيل ةكل لفاتا المللشلصل ةةلاااهلللايقللجعااتجاتل
الفةلاتيلىل؛لتلصاهتلأ عاتهل لله وال ةههلاتل االات اجاءللاتعيافال ل ت فيهلحا لل 

 للها لاترا الل(1)تجهعليةق  ل؛للها لتةا ته لو اىللاصلجحلا هل  لفةلعاه للفامل؛
عراللجراعلجرهلاتيرةعل لل رال راتلاتعااجارل للعر لجقرام ل يرجللعر له لر لع اجرال عةرهل

اتعلحال لاْلالاتل االع للرًالاترا ته ل للعر ل تركلاتل رتلل راالاتالترللاتضرااتبل
تعقافلل؛للت  الت  لجق لاتل االلترةلا لفراىلاتلا جلل ةةلهاللا ال ةةلأياملم ملا

عررعلاتررا ته ل؛لحلررةلهل  جررلالافررعلاتع رراا ل لللايررلااعلهتهررالعرر لاتررا ته لأ لههل ررلال
تالاتلضلعلل؛لجيجبل تكل لهعالأ   لهجهقل لاتيرةقللجر هتالعر لاتيرقالاتر ىلهحراامل

التعجهقاتلاتل  ااات اجاء لاتلا ا للمللعال قالاتعلحاه لهلل ل لااالا شااتلعاهو 
 ةرةل  رالج رةلعراه ل لفها رتللجراعلفرةلاتف رااىل للتهر لتر للللةرتلع راع  ل عراللأعا
ل.ل(2)يجى
ل
أعالاتيعياالف ال افتلع  لهلع ل جالع لالاليً ل للعةتل ةةل  رالايرلالل
 هرال  رهلل رهلللاتشرااءلت هرامل لمللعللتةلاتجهعلل لجقامل ل ةههللية ل(للة)لصةل 

ع اجالأ اليعهتللتحافعلتهل لله ل لجقعةهللاتليااللجه لاتجاتعللاتعشلاىات ه لجا عالا
الهاتا ال لل"يعياعل"ل لل لأ لات  عرالهعراامل عةرهلعل رلالفرةليعياالتهملتهلحا لل 

ل.(4) للهيا املفةل تكلاتع ااىل ةةلاتيةعلل(3)لا يلاى
ل

اتعلل العاايرتلاتعراأعلفرةل تركلاتقصرالع  رللاتا ترلل لف  رام لهحعةر لجضر
ال ةةلاتجهعل لفضً ل  لأ  ر لهر لاتعلصرافاتل اتل االلتةلاتع اوال للهل اضه لأ لا 

ل.لل(5)ه ضه لحا اتلات ياءلع لا يلاىل
ل

                                                 
ا عررالل142 لصلل2 لهاجلرراال لاتعصرراالاتيرراجىل لجل52اتعصرراالاتيرراجىل لصلل لاتيرر اةل(ل1)

ال ولاتاه لعليةل لات شاالا  لصااىل لص  .ل223أهض 
ال ول525لاتعااهشةل للتاتىل لص جالاتلاحالل(2) اتراه لعليرةل لاتعا رعلاتيراجىل لل للا عالاهض 

 .111 لاتحي لأجللات اهبل لاتعا علاتياجىل لصلل224صل
رألا عالل ل2163 لاتعصاالاتياجىل لصللااج لع ع(لل3) اتعا رعلاتيراجىل للل ل تعرا لاتهقراكللاهض 

 .ل224 لعحعال عااعل لاتعا علاتياجىل لصل65صل
(4 ) 

 . 555لوتورنو : فاس فى عصز بنى مزين ، ص 
رال روأ للا عرالل232ل–ل232 لصلل5 لجلاتل شاهيرةل لاتعقهراالاتعقرابل(لل5) اتراه لعليررةل للهض 

 .ل224ل لصلىات شاالا  لصاا



 أنظمة متعلقة بالتجارة ثالثالفصل ال

~ 535 ~ 
 

لعرر لاتصررفاتلاتاتهيررهللاتلرريلهررا له رربلأ لهلحةررةلج ررالاتررا الأللاتيعيرراال
ال"لج   العلحشرللعفو رللل  لا عا لل لفه هالاتجاايةلأ لأحالاتيعاياعل اللصتلااا 

ل لأ لم ملاتصفللت لله للل(1)له االأحال ةةليه امال"ل للم الاتهال ةةلأعا للاتيعياا
اتيرراتاعلفررةلهررالعرر ل عررالفررةلمرر الاتع رراال لفها ررتلأعا ررللاتيعيررااللاتررا العلضررعل

جر  لجقضر  لالصرفلالجرات شللاتلراتهملللروهه لاتفايرةل لفلصف  لاج لاتحاجللاللًت
علضعللااءلفةلاتيعيااللاتا اآلالعال قالاللًت للملل(ل2)اتيةعلفةل ه لاتوجل ل

ش ااعلاتا ته لفةلجهعلعال  للًتلفةل اهالع لات ضاهالات واعل لفه هالاتل شاهيةل
جا لمللأل لال ةهرهلا  راعل لتر لأ هراملاتعجلراعللاا رامل ةهرهلاتجراتعل لف  رابلج  عراال

ل.لل(3)ش اال  لل الها تلاتقااتللعل لاعلفه  لل
ل

الها لعاىلعيرتلتهللاتيعيراالل راملاتجضراتعلعلضرعللرًتلل له للت   الأهض 
لعشاح اتلهلعهلل لف العر لاتعفلرا ل ةهرهللحعرالعيرتلتهللاتجضراتعلل الضرا تلألل
لةفررتللاللةاررتلفررةلاتيررلىلأل ل؟للف  ررالاتف هررهل لهحعةررهلاتعيررتلتهلل لجشررااللررلفال

ضررعا اتلجيررجبل ةررللا عا ررللفهررهل لل لأ ررهلفررةلعاه ررلليررجلللهررا ل ةررةلاتيعيرراالل رراه ل
ل.ل(4)أعا ل  ل
ل

العالها تللحاثللًفاتلجره لاتيعايراعللاتل راال  فر لاالاتل شاهيرةلللهتها 
 ا لجضا للتةجهعللاالضةلصاحبلاتجضا للاتتع لات ىللصرالل اوتلل  ليعياا

لتههلاتيعياال لل لأ لاتيعيااللفال لععلاتعشلاىللواال ةههلفل االاتعواال لفيرتال
م ملاتوهااعلأ لأ لاتجهعلا ق الل لهص لاتا لعلفههل؟لف  رابلاتف هرهلأ لاتف ههلمالل جال

اتوهررااعلهعهرر لأ للهررل ل ةررةلل  رره لا لال لمررللأ لاتجرراتعلأااالأ لهقاررةلاتجضررا لل
تةعشررلاىل لف صررج لاتجهررعلع ق ررالل لهصرر لاتا ررلعلفهررهل للاتتررا ةل لأ لههررل للافررىل

م اكليقالأ ةةل للل الواالاتيقالفًلاتجاتعل ةةلجهق اللتةل تكلاتعشلاىلعالاا لتهمل
عررا علعررالاا لاتعشررلاىلترر لهيررلة لاتجضررا لل للمررللات اترربللاتعلجررعلفررةلاتقرراتلترر تكل

ل.لل(5)فاتوهااعلم الع جلتلل
ل

فةلجق لا حها لفةلللًالعهوا لاتجهعلل(للاتيعيااعللاتا ته ل)لل الليججلا
علةهل لحلا هتلجا يلاىل للاتشااءلاالالا يلاىللالضااالجص االاتل االات ه له

                                                 
 .ل71ل–ل62ل لصاتعصاالاتياجىللل(ل1)
 ل.ل72ل–ل72 لصل4 لجاتعالالل(لل2)
 .ل25 لصل11 لجل لاتعصاالاتياجىلةاتل شاهيل(لل3)
اتعصررراال للة لاتل شاهيرررل162ل-162 لصلعررر امبلاتحهرررا ل للات اضرررةل هرررا للتررراملعحعرررال(لل4)

 .ل62يًعهلل لصعحعالاتشاهتل ليجلهلاللاهض لأ للا عالل363ل–ل362 لصل2 لجلاتياجى
 .ل221صلل ل5 لجلاتعقهاالاتعقابل(لل5)
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الاتحا لتلتةشرااءل لغهرالأ رهليرا ا لعراله رال حهثلهالالاتعشلاىللتةلاتيلىل اصا 
اتيعيااله ااىل ةةلاتيةعل في اللته لجيقالأ الع لاتحلا هتل لفهل رهللتره  للهلراكل
اتل اا لفاأىلأصحابلاتحلا هتلعر ق  لعر لاتجهرعلفرةلألالات  راالأللليراهل؛لجيرجبل

ل.ل(ل1)ةلل قتل ةه  لا ضااالاتل
ل
ل الجالسون -3

ات ًيرل لأصرحابلع  ررلل اهعرللع رر لاتقصرالاتعااجارةل لف رر لاتليرااءلجرره ل
اتا اللاتلا ا لفه والاتل االات اجاءل  ام لفةلحلا هل  ل للهةعرال راءلأحرالتهشرلاىل
اتجضاتعل لواالات ًمل ةههلحلةلهجةغلاتيقالات ىلحااملاتا الأللأهتالع هل للل ايعال

اىلا يقاال لهعالأ رهلهرا لهشرلاللاتيرةعلاتلريللجراعلجاتل اضرةللجاتلر لهاللترةلأ رالف
لجهررعلاتيررةعلج وهررالعرر لتع  ررال للهررا لمررؤ ءلهحلرراتل ل ةررةلاتعلررو ل؛لترر تكلع ررعل
ات ًيل لع لا يلاىلفةل  الاتعلحاه  لل لأ   لل الالفةلا يلاىلاتعاه هرللعراعل

الاتع اال؛لتلح هىلا اجاحلعر للرًالأ عراالألاىل للتقبلاته لالالاا لجااوا لفةلم 
ل.لل(2)اتاجالل
ل
 القشاشون: - 4

ررالت ررًءلا يررلاىل ات شاشررل لمرر لاتعلصررافل لفررةلجهررعللشررااءلا عررًكللف  
اعلهراول لهعال اف  لاج لغاوىلج    لفتللعر لاتليرااءلعر ح  لاتعلرو لل(3)لأيقاامال

فه لعرل لجلحاهرامللل راهامليللًصل صهجهلع لاتعحاصهالاتواا هللع لاتفًحه ل لا
لالشرررااتل ةرررةلجهقرررهلجررراتعوااللاتقة رررةلجحضرررلالهجررراالاتعرررلعفه للاصرررللاتقعررراال

 لل ررال افررلال  ررالأمررالعررااهشلجرراتعااجقه للمرر لل(4)لأصررحابلا شرر االاتعلو هررلل
الللضالاتلع اجالاجعلا اجاحل الل  ج  ل.(ل5)ات شاشل لات ه لهجهقل للهشلال لوهلل  

 
 الصيارفة: -5

  لشرراالاتشرراهاتلاتل ااهررللات اتعررلل ةررةلات رراا ل لع رراتلااتفررلللل له ررل
اتصهاافللات ه لغةبل ةرةلعقراعةل  لاتفيرااللاتاجرال للجراولاته رلالفرةلمر الاتع راال ل
فح  لالتالاتلااتةللع لاتاجال للع لم اللضعلاتف  اءلتةل االاتعحا هاللاتحالالاتلةل

                                                 
 .للعالجقامال127 لصل فملاتعصااللات وءللاتل شاهيةل (لل1)
 لل25تل لاتعصررراالاتيررراجىل لصلل لاجررر ل جرررالاتررراؤل52 لاتعصررراالاتيررراجىل لصللاتيررر اة(لل2)

 .ل64ل–ل63 لصل12 لاتعصاالاتياجىل لجللةاتل شاهي
 .ل312ل-311اج لعاولىل لاتعي ال لصل(لل3)
 .ل24 لصلاتعصاالاتياجىل(لل4)
 .ل172ل-177 لصل1 لىل2 لات هاللاتلهعةلل ليفاللةاتعااهش جالاتعةكل(لل5)
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 لالات ه للصةتل يجللأاجاح  لعالجره له بلا تلوا لج الفةلاتلقاعالععلاتصهاافللاته
ل.ل(1) ٪ل111٪لللل61
ل
 أنواع البيع:  - 6

اتجهعلهةعلل اجهللليلقعالفةلاتة للتعصااه لها  ل ةةل  الاتجهعل للمعرال لجهرعل
 للفررىلعرراللاالفررةللج ررةلعرراه ل صررافررةل لل رراللقررااتلأ ررلاعلاتجهررلعلل(2)للشرراى

  اتعصااالاتعللةفلل للمللعال ل التهلفهعالهةةل
 

للأ ( البيع بالنقد :
الفةلاتعقاعًتلاتل ااهرلل لللل اللشهل   ها لاتجهعلجات  الأهتالأ لاعلاتجهلعلايللااع 

لجهررعلات رر اءللاتررالالللللاصررللفررةلاترراالال؛لتليررههالأل ررهلاتحهرراعلاتهلعهررللعرر لشررااء
 لل ل لجل  هلجق لاتعشراهالفر هالاتل شاهيرةل اوترلل ر لا رالل(3)لاتعًجمل..للتا
جات  ررالل  رراعالالترربلجاتيررااالترر لهررافعللاةرربل للأللااجررللاشررلاىلجضرراليررتال عرر 

اتل  ها لف اله ابلاةجهل؟لف  ابلاتف ههلج  هله جالاتعشلاىل ةرةلاتعشرلاىلاتلق هرال
جاتافعل للل لهؤلالجهلفةلأضهىلا علالجعالهضالجاتجاتعلهتًتللأها لألل حلمال للل ال

 ةةل تكل لهؤ الحه ت لفرةلجهرعلعرالمرللتجتلأ لتهمل  ااتعشلاىلعاالههفةل لهحةتل
ال الع لعاتهلفةل عهعلاتل لملضاع   ل.ل(4)أياعلجهق 

ل
أعالفةلع االاتل ااعلاتلاا هلل لفعةتلاتقعًتلات مجهرلل لأىلاتقعةرللات  اهرلللللل

مةلاتعلصااعلأ ععللاتلقاعًتلاتل ااهلل لفها لاتل االاتع ااجللحه عالهلل  ل للترةل
للل؛لل  لاتلقاعرااتعشا هللتةل رااعلهحعةرل لعق ر لاتقعةرللاتع اجهراتجًالا لالجهللألل

لا لوا ل ل عرالاتل راال ةرةلاتل ةربل ةرةلمر مل هلا  هلعشهةللفةللقاالاتقعةللجات  ا
اتعشهةلل لع للًاللحاهال هعللاتصاتللاجهقرللات  راللعهرا للصرااالاتقعةرلل للهرال

 هعرلللهحراال اتصرهاافللاتر ه للفاهيللفرةلأهراىل تكلههلبلفةلاتق لال؛لحلةل له قلا
ل.لل(5)اتصااتلحيبلعصاتح  ل

                                                 
رال رولاتراه لأ للا عرالل244 للصلل5 لجل64لصل ل12 لاتعقهراالاتعقرابل لجلةاتل شاهير(ل1) هض 

 .221عليةل لات شاالا  لصااىل لص
ررال412اجرر لع عررلال لاتعصرراالاتيرراجىل لصللل(لل2) تل لااترراعلاتعقرراالجهررعللاشررهال لللا عررالأهض 
 .ل212ل–ل212 لصلل1262 لات اماعل لل لااالاتشقبل2عج لليًعهلال
 لاجر لل143 لصلاتعير ال لاج لعاولىل لل411ل-412صلواعل لا  هملاتعاابل لةاج لأجلل(لل3)
اتيقااعلا جاهرللفرةلاتلقاهرتلجعشرامهالاتحضراعلاتعااهشرهلل للح هرىلحير ل رًبللأحعراللعؤ تل ات

 .ل125 لصل1 لجلل2112 لل1هلل لعااهشل لااجقلللاا للاتلا علفهال لاتع
 .221 لصل5 لجاتعقهاالاتعقابل(ل4)
رررألا عرررالل117 ل لاتعصررراالاتيررراجىل لصاجررر لهليرررتلاتحهرررهلل(لل5) العحعرررالاتشررراهتل ليرررجلللهض 
 .ل64صلليًعهل لا
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ل
للف:لب( بيع الس

لع لجه لأياتهبلاتجهعلاتلةلل اتلاالالا يلاىلجهعلاتيةتل للههل ل  لااهىل
افعل يالعر لتعر لاتيرةقلل ل ةرةلأ لهؤ رالليراهالات يرالاآللرال لألللرام لجضرا لل

 لاتجهعلفةلاتع ااىلاتلةلجره لاتعرا ل للا لشالم الات لعلعل(1)لمجتع لاتجضا للاتعشلاا
لاتجلااىل؛لع لأ الل عه ليجالاتعقهشللا يايهللتلةكلاتع ااىلحلةلعلي لاتحصاال ل
لهيلاهعلاتعشلال لليراهالعرال ةره  لهعرالأجراحلاتف  راءلمر الاتجهرعلجشراالأ لهرواالفرةل

ل.(ل2)اتتع لل له  صلفههل
ل

 ج( بيع بالمزايدة: 
لرًاللللاىللحراثل ر لااهرىلاتعرواالاتقة رةلعر ها تل عةهرللاتجهرعلفرةلا يرل
الجاتيرقال لله علاتعواال ةةلصاحبلاتقااءلا لهل(3)لاتعواهاعلجه لات املفةلا يقاا

عر للرًالل(5)ل للها لع لاتععهر لجهرعلأىلشرةلفسا يرلاى(ل4)لات ىلهلافىل ةههلاتل اا
ل.(ل7)اتقصالل للهجاألاتعواالع لاتع الحلةل(6)اتعواهاعلحلةلاتهلبل

ل
 د( بيع المضغوط:

مرررللاتررر ىللضرررااملعالفرررهلتجهرررعلأشرررهاءلأللجضرررا للتهحرررالجتع  رررالأوعلرررهل ل
لاللًتلاتف  اءلحلالصرحللمر الاتجهرعلأللجاً رهل لفعقعر لاتف  راءلهرال لأ رهله ربل

جهرعل للهر لةلاتللهعهةل للترةلصرحللمر اللاتا لعلفههل لجه عال االع لف  اءلفاملها لا
 لات ىلها لهاىلأ لم الجهعلاتعض لالأحىلجاتةول لل(2)شلاتةلف ةةلاأي  لات اضةلات

لل.(ل2)جاتةول لع لغهامل  هلأ  ةلج فيهل
 
 : هـ( بيع المشروط 

                                                 
 .111ل-121اج لاتوهاتل لاتعصاالاتياجىل لصلل(لل1)
ررال312 لصلل6 لجلاتعا ررعلاتيرراجىاتل شاهيررةل للل(لل2) عررواح لاتشرراماىل لاتعا ررعلللا عررالأهض 

 .156اتياجىل لصل
(3  )

 . 555لوتورنو : فاس فى عصز بنى مزين ، ص   
 .ل361 لصل2اتعصاالاتياجىل لجللاتل شاهية لل(لل4)
 .152ل-72 لص6 لجلاتعقهاالاتعقاباتل شاهيةل للل(لل5)
 .153 لص1اج لات اضةل ل  لعلا  لجامل لجللل(لل6)
 .155 لصفاس فى عصز بنى مزين  ل لتلللالل(لل7)
شلاتةلاتفايرةل ل اضرةلات عا رللج رال لليرةفهلفشلاتةل لأجلل جا لعحعالج لأحعالاتفاتلات اضةلل(لل2)

ع لأمالاتصرًحللاتلهرال لهرا لعر لأهراجالاتف  راءلاتعشرااهه لعر لاتقةرل ل للل را لفرةل ةر لاتلتراتىل
ل ل)ات جرامة ل1377مـل/ل772ةلضالاعلل لللفةل ا لها لعلحفعالتةيا هل هلهة لل لفل للاشل الج ا

اتفلهرال للح هرىلت  رلللحهراءلاتلرااثلات ضراءلللااهال ضاعلا  اتملليعاملاتعا جللاتقةهرالفرهع لهيرلحى
 (ل.لل211-212صلل ل1223لاتقاجةل لااالاآلفاىلاتقاجهلل لجهالتل 

 .41 لصل6 لجلاتعصاالاتياجىلاتل شاهيةل للل(لل2)
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لها لع لضع لأ لاعلاتجهلعلاتجهعلاتعشالال لجعق ةلأ لهشلاالاتجراتعل ةرةل
العررراللل العرررالتررر لهةلرررو لجاتشررراال لهقرررالاتجهرررعلجرررااً ل لهعرررالألاال اتعشرررلاىلشررراا 

يررتالا ررالجرراعلاحررةلأللعقصرراعلاتوهلررل ل ل ةررةلشرراالأ للاتل شاهيررة لفرر هالأ رره
ي لل لل ال اتلات امللاتعشلاىلعالهاح لعالتهلع لوهلرل ل لتهاح لفه اله الله ال

ل.ل(ل1)ف  ابلاتف ههل لج ملجهل لف  لت لهضابلت تكلأ ًلفاتجهعلعفيلخل
ل

 و( بيع الجزاف :  
اءل لحهرثلاشرلاالالمللجهعلال لههالأللع هراملتةجضرا لل لل رالأفيراملاتقةعر

ررًالاتجهررعلجررااً ل لل رراولاتجهررعلفررةلجقرر ل عقافررللاتههررالجاتضررجالتصررحللاتجهررعل للل ل ب
ا حهررا لل الهررا لاتاافررا لااضررهه ل ل"لليررتال رر لجهررعلات ررواتلمررال جررالأ لههررل ل
اتعلجاهقا ل اافه لجاتحواللاتللعه لألل لهةوع عال تكل؟لف  ل ةل ل جالف رال تركلفهعرال

 تركلحروالاتصرلتللأ ل ل؟لف  ل ةل لفةلهالعالهجاعل واف الف رالهرالالفرةهجاعل واف ال
رالاتحاهاللات حرامللهر تكلاتةحر لهجراعل  را الأها ال ةرةلجيراالألل ةرةلح رال لف رالي 

ه لوئلجات عاللتههلج صالات ةلللاتهتهاعلال لعرالفهرهلعر لاترلو لأ ل ل؟لف  رابلاتف هرهل
 لجاتههاللاتلو للاتقاال للهالعالهلو لأللع لشاالاتجهعلاتقة لجاتع ااال للاتقة لههل

ههاالهص لفههلات واتل لشاالأ لههل لاتعلجاهقا ل اافه لجراتحواللاتللعره ل للعرال
 اتلجهلاتقااعلهجهقل هلع لغهراللو ل للمرللععرالا صرالفهرهلجهقرهللجراتلو ل لل راال

شلاهتلجق لا شهاخلع لشااهلأ لهقاتل ااملجعالاشلاامل جةهل لفه لالم العتالعالا
ل.(ل2) جالم الجه الل
للللللللل

 هاللته للفةلجق لا حها ل له لولجهعلات رواتلفرةلجضراتعلعقه رلل لفهرلل
اتل شاهيةل  لا اليتال  لا الهشلاىلع لاتا الهالعالفةلل اتهلع لاتاقا  ل
رال ل هال فهولجه الجه الفلفضالفههل لف  رابلاتف هرهل لأ رهل له رلولترهلأ لهشرلاه ال واف 

هة الجاتعال لله الات ىلهج ةلع ل لاترالاتهلرا لععفراال له رلولل لجراتلو لألللته لهه
عالهحال وافالل الها لعالهشلاىلع هلاتهلا ل ةةلعاللصفلهلهالاجعلجه ال لل له لول
الا التر لهقةر له ه رالجعجةرغللارامل لفه رلالاتجراتعلأشرلاىل ل ةرةلأ ل شااءلاتهلا لععفرا 

ل.لل(3)هقة للعفهاملههل لاجقهللتةتهلععفاالل لأ ل
ل

هعالهعه لجهعلات واتل ةةلحيبل ااعلاتجةال لفيتال ع لهشلاىلعتًلعراه ل
غهالاجعلجاام ل للفة لهه ل  امعال هاالاجعلاتعال لفهافعلاتجاتعل وافرالجلااضره عال ل

                                                 
 .256 لصل5 لجاتعصاال فيهليةل لاتل شاهلل(لل1)
 .21ص لل5ج ل لاتعقهاالاتعقابلاتل شاهيةلل(لل2)
 .ل242صلل اتعصاااتياجىللات وءللاتل شاهيةل لل(لل3)
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ف  ابلاتف ههل لل لها ل اال  لفةل تكلاتاللال ةةلاتلحاىل ل اول تركل ةرةللرًتل
رال للتر لهر صل ةرةلاتضرالاعلفههل لل الأ اولفةل اتعال للاجلااءلاتية لفةلاتةحر للحاه 

فععل تركلأ رلول للا لها رتل راال  لاتههرالل  رال ةرةلاتههرالفرةلات ةهرال لف رالل ربل
ل.لل(ل1)اتعشلاىلههالاتعقةل لأل ل  هلع  ل  ل

ل
للز ( الحواالت المالية:

 ةرةللحلهرال رااللمةلع لل علع لاتلحلهالجعق ةلا  ل راال للل رل لمر ملاتقعةهرلل
مرر الاتجةررال لله ررل لاتصرراافل لجع عررللجقعةررللعرر لاتعرراالتشررلصلفررةلاتجةررالاترر ىلهاهررامل

لحلهراللةركلاتحررلا تللترةل  ررلال لع اجراللصرر ل راالعرر لاتعراالعرر لاتعجةرغلاتعحررلال ل
للها تللحاثلم ملاتقعةهللع للًالاتعااهولاتل ااهللاتعشلاهللجه ل

ل.ل(2)اتجةاا لل
ل
هعرالل لل(3) لايللاا لم ملاتليرهةلل؛لتعرالفه رالعر لشرج للاتاجرالل الح الاتف  اءلعلل

الفا عفيرلللل لفعرتً ل للفلقرالجر تكل لشالات شلفةلاتحلا تها لأهتالاتصاافه له لا 
ال للهؤل  ل.ل(4)اتلحلهالجاتفضلللله لولأ لههل لاتاه ل مج 

ل
 ع ( المقايضة:  

تعقالفرللفرةلاتع رابل لها تلاتع اهضللأحالأش الأ رلاعلاتعقراعًتلاتعاتهرللا

 للاوااالاتلقاعرالج ر ملاتليرهةللل( Commodity money )ل افتلجرات  لالاتيرةقهلل

لاصللفةلاتعقاعًتلاتل ااهللعرعلجرًالاتيرلاا ل لفهر هالاجر لجالارلل"لأ لاتعيرافال
رال لل عرالهحعرال ارعلاتعةر ل الل لاامع  الل لاه اا  الل للااع  لتةلم ملاتجًال لهحعالواا 

اتو راجللجقر لاتيرةعلاتقااهرلل للأهترالعرالهق رج  لع  رالات ا فراللاتعصراهاللحةةل
لمر الاتهرال ةررةلل(5)لا هرىلاتةلجهرال لفر  اللصررالفهشرلاىلعر   لعررالأحربلعر ل ترركل"لل

لشهلعلايللاا لم ملاتليهةلل.
ل

                                                 
 .ل135 لصلل6ج لاتعصاال فيهلاتل شاهيةل للل(لل1)
 ل ل للح هررىل جررال لاتقجررااىل لااالاتيررًلاجرر لاشررال لشرراحلجااهررللاتع ل ررالل  اهررللاتع لصررالل(لل2)

ل لاتجااهرررلللاشرررقا  الهضرررا  جالاتقوهرررولجررر ل جرررال ألا عرررالل363صل ل2 لعرررج1225ات ررراماعل ل
 .ل66 لصلىاتحضاا

 .131 لصل6 لجللاتعقهاالاتعقاباتل شاهيةل للل(لل3)
الل136اج لهليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصللل(لل4) اته رلالال ةرةلشرحالهلاهرلل ل الا عالأهض 

فرةل  رالاتعرا هه للاتلاايرهه ل لااالاتهةعرللتةاجا رلللات شرال لاعشرىل لفةلجًالاتع ابلا  صرةل
 .172 لصل1222 لل1ا
 .ل324ل–ل323 لصل4لاتعصاالاتياجىل لجل(لل5)
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لهقالاتعة لع لاتجضاتعلاتع عللاتليلل ل ل ةه الاتع اهضللفرةلمر ملاتع رااىل ل
فه لةلل االاتع ابلجاتعة للاتلاعللجضاتعلألاىلفةللاتصاعللل افتلجاي لاتل ااعل

اتعها لاتعلفىل ةهرهل لتر لهللفرل ل للحه تر لهلراجلاتيرلاا هل للهضرقل لج رلاالهرال
هلعللع لاتعة لأللاتجضاتعلا لاىلعالهال هلهقااال هعل الع لات مبلت لهللفل ل لت ل

افلالجقرالأ لهضراجلالاتاجرلالهع الاتل اال لف  الا ل قلالج هعللات مبل لحعةلمللا صر
عقة ه لا ل اءلاتيلىل للل الت لهالضلالم ملات هعلل لهلاهل لهالشةلعها رهللهللفرل ل

لهوهرال لعر لهعهرللاتر مبللهللفرل لعراعلألراىل للاتيرلاا هل عاعلألاىل لفهلاجل
ل.(ل1)للهاالم ملاتقعةهلل؛لحلةلهاضةلهالع لاتاافه ل

ل
اللععال لشكلفههلأ لأيةلبلاتع اهضللا ال ا  تعلجعلععلجًالاتيلاا لها لعاجح 

تةل االاتع ااجلل لفها لالهيل ةل لاحلهاجلاتيلاا هه لتجضاتق  للل جات  ل ةه ال للمر ال
هلضرر لفررةلاتجضرراتعلاتعلجااتررلل لفع اجررالفررامللاحررالهررا لاتيررلاا هل لهقاررل لاتل رراال

 ل ةره  لاتع ااجللتعا هلل جهال للع اجرالحصرلت  ل ةرةلعلراه لعر لاتترلبلاتلشر لهرا
 للاجعالل(2)ل ااءلصجةل للع اجالتلبلع لات عاشلاتج ا ةل ةه  لل ااءللعيلل جهال

ها عل تكللتةلهتاعلاتضااتبلاتلةلفاض العةلكلاتيلاا ل ةةلاتل اال"للفها لعةه ال
هفا ل ةةلهالحعاالهحعالاه ااالع لات مبلفةلحاتللاللترهلاتجةرال للاه رااه ل  رال

ات حرامللعيرللعتا هرال لل ةرةلحعرالاتعلراعل شراعلللال هل للها له ل ل ةةلحعرا
الااتةرللعر لهرالاتجضراتعلات ااعرللل(ل3)عتا هال"ل لج تكللهل لالتللعاتةل الح  تلأاجاح 

لللللللته ال للجلاصهلاتجضاتعلجامعللاتتع ل لهاتع يل اتلا لاجهرللاتحاهاهرللاتعصرجلغلل
لللللللللللااجلاتعقررراا لجا ضرررافلللترررةلأ  ررر ل رررالفاضرررلالاتضرررااتبل ةرررةلايرررل(4)لاتلهرررلال
ل.ل(5)هات حامل
ل

لفةلجق لا حها لها تل عةهراتلاتع اهضرللهر   ل   رالجقر لاتع او راتل ل
لاتعاه ةل ل لحهثل ا لأجللاتقجاملأحعالأجليةه ل1322/لمـل724هاتلةلحاتتلفةل ا ل

عهلا لل لل تكلع للًالعلول للجقعةهللعجااتللععلل اافةل تكلاتل تلأعهاللةعيا ل
تعلاتعل لاعلفةلاتعلاو لاتيةاا هللع لع ل راتلاتوهرتللاتفةفرالات را ةل لحهرثلاتجضا

الفرةلحرالثل رواعل جاات الج صلاتل ااعللع لعهلا لل للها تل عةهللاتعجااتللم مليجج 
 ررال عةهررللاتلجررااال رر لااهررىلجرره لاتاررافه ل؛لجيررجبلاتااه ررللاتعيررلجاعلاتلررةلحرراتتلج

                                                 
 للةضرا للجراامه لاالرا ل لالترللعراتأه لا عرالل76ل-71 لصل4جل لاتقعاىل لاتعصاالاتياجىل(لل1)

 .141ص
 .544اتلوا ل لاتعصاالاتياجىل لصللل(لل2)
 .7اتيقاىل لاتعصاالاتياجىل لصللللل(3)
 .541اتعصاالاتياجىل لصلاتلوا ل لل(لل4)
 .42 لصلل4جلاتعصاالاتياجىل لاتقعاىل لل(لل5)
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ال ل لحهثلااتربلل راالعهلا رلللاتعاه ةلا عها مر الا عهرالجرافعل هعرللا صرلاتل  را 
لهجاللأ لات واعللفا  لجه   لحلةللرالالاتيرةاا لاتعيل صرالجراملأحعرالجر لأجرةليرات ل

ا وعررلل لفيرراال هعررلللم(لتحررالمرر ل ل1324ل-ل1373لمررـل/ل726ل-ل775ل)اتعاه ررةل
ل.للل(1)حالا وعلللتاتوهتللاتفةفالتةل اال

ل
 ل ( فساد البيع : 

هللاتيلىلع لجهعللشااءلع اتلت رالاتقاهرالعر لات ضراهاللاتع او راتلععلحاللللللللل
ل الل راتل لفيراللةه ال للها رتلم راكلجقر لا عرلالاتلرجه لات امل لفهحه لاتف  اءلف

اتجهعل لعترالاتلراتهمللاتلوههرتلفرةلاتجضراتعل لهجهرعلاتااربلجاتهراجمل لأىلل الفيراتل
 اعلاتحاعالا اءلاتةج ل لل راالل عرال لليتال  لات ىلهشلاىلاتج(ل2)اتيةعل لفيالاتق ال

هشلاه الج صالاتةج ل لفةعاللضقتلحعة الت لهه لت الل لشةلهيهال لهش عل لف  رابل
 للهالشةلالالفههلاتاجرالفيرال  رامل لعرالتر لهصرة لجهقرهل(ل3)اتف ههلأ هل هبلللاالجهل

ل.لل(4) جالايلهفاتهل لل تكلفهعالهللصلجاتاقا ل
ل

 ى ( الموثقون :
اتقرالال للعةهللاتجهرعللاتشرااءلل  رالاتق رلالع رلالفترللاتعرلت ه لأللاالجالجق

لمرر لأ ررلا لات اضررةل للهررا لالعهةفرره لجالشررااتل ةررةليررهالاتررا الىل لل لهعهرر ل
ا يل  اءل    لفةلاتيهالفه ال لهعالأ لمؤ ءلاتعلت ه لعيتلتل ل  لص ا للاتق رلال

ح للاتق رلالأللهلربلعيرلاعللل الهرا لات اضرةلمرللاتر ىلصرل(5)ع اجالعجةرغلعر لاتعراا
العرر لا  رراعل لا الأااال ترركل لحهررثلترر للهرر لعالجرراتل اتق ررال لفهعه ررهلأ له لرر ل رروء 

 للها رتلل(6)ات ضاعل للهفه  لفةلجقر لا حهرا ل لفهة ر ل للترةلاتقعرالعرعلاتعرلت ه ل
ت رؤ ءلاتعررلت ه لحلا هرتللاصررللج ر ل لل رراتلعهرا   لفررةلعاه رللفرراملجاير ليررعاال

رررالعررراللهرررل لحرررلا هل  لعًصررر للل(7)ابلعررر ل ررراععلات رررالهه لاتعرررلت ه لجرررات   للغاتج 

                                                 
ل(لل1) Dufourcq : Commerc du Mughreb , p .168                                   ل 

 .15صلل ل3ل لاتعصاالاتياجىل لجلاا علاتجاوتةل  لفياالاتجهعللتعوهالل(لل2)
 .63 لصلل5اتعقهاالاتعقابل لجاتل شاهيةل للل(لل3)
ل.15 لصل3جل لاتعصاالاتياجى لاتجاوتة(لللل4)

رال517 لصل2ا  لجامل لجل ل  لعلاج لات اضةللل(5) فراملفرةل صرالج رةلل تلللا رلللا عالأهض 
ل.ل24عاه ل لصل

(6)
Lagardere (Vincent): Histoire et socieie en occident musulman au moyen 

age analyes du miyardal –w ansaris ,Madrid, 1995 , p . 445.                                                                                                  

  
ل.65ص لاتعصاالاتياجىل للةات و ات لل71واعل لا  هملاتعاابل لصلةاج لأجلل(لل7)
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 للهررا لمررؤ ءلاتعلت ررل لعرر لأمررالاتقةرر للاترراه ل لهعررالهررا لال ةررةلاااهررللل(1)تةعيرر ا
لايررقللجقرراااتلاتع لعررعللل اتهررامل للهقافررل لا يررالاتاتهيررهللفررةلاتعاه ررللعقافررلل

مل جالاتقوهولج لأجةلليحاىللها لت  ملاتااتفللاتهمل لفها لاتشهالأجللفاا ل(2) هاع
ل622لجاامه لج ل جالاتقوهولج لأحعالج ل جالاتاحع لج لاه هللات لااىلات واىل)ت

ل.ل(3)ل (للع ا لاتعلت ه لفةلعاه لليجلل1221مـل/ل
ل

  ثانًيا : النظام الضرائبى
 
 العشور التجارية :  -أ

اامرالحاصتلالتللج ةلعاه ل ةةلل عره لجهرتلعات رال لل تركلعر للرًالا لعل
 ةةلاتشاعلفةللحصهالعلاااملاتشا هلللمةل لاتوهراعللاتلرااجللات وهرلللاتقشرلال

ل.(ل4)اتل ااهلللات  ات ل
ل

لمةلايل للؤل لع لاتل االا  ا بلات ه لهفال لججضاتق  للترةللالعشور التجارية :
ا ااضةلاليًعهلل لفهافقل ل شال هعل ال لأعالل االاتالتللع لأمالات عللفهرافقل ل

هعرالاللر تلالترللج رةلعراه ل ل(5)تلاتقشال للهافعلاتعيةعل لهافقلالاجعلاتقشرال ص
تلررا ه لل اال ررالللشرر هعلاتل رراال لل ترركلعرر للررًالل فرراءاتل ةررةل؛لجقرر لاتلررااجهال
 ل(6)ع لاتلااجلل للليللااعللفاعلفةلاتالتللاتلًوعللتةص ا للغهااتاتعلااالا لتهلل

تلي ال ةةلاتل االع اع  ل لل؛الاتل ااهلل لهعال عةتل ةةلل عه ل عةهللافعلاتقشل(6)
رالضرااتجه ل ل لل تكلع للًالل يره لاترجًاللترةللعرملع رااىل الهرالع ا رلللعترالل ةهع 

فةلاآللال لحهثلهحصاللىل لهؤالال اتقشالفةلأىلل ةه لع  للاهعه لتةل االأ لهافق
بل للعر لش ااعللتجتلأ هلافعلعال ةههلع لا  اته لاتضااتلل"لصكلاتجااءعل"للمل ةة

                                                 
ل.22ل–ل27ا ع هلل لصلل لجة للاع  ل(لل1)
ل.ل24 لصلاتعا علاتياجى للتلللا للل(لل2)
 لاتررااالاتقاجهررللتةهلررابل لتجهجررال لل للح هررىل جررالاتحفررهعلع صررلاةل لجا رراعجلاتل هجررلةاتل هجررلل(لل3)

 .ل75ل-74 لصل1221
ل– لتهجهراللتةهلرابلللملجه ول لات ع لاليًعهللفةلاتع رابلفرةلات رال لاتليراةل لاترااالاتقاجهرلل(4)

 .ل126ا  لصااهلل لصلل لأحعالعللاالاتقجااىل لاتحهاعلل22 لصلل1221لل مل ل
ا  صاال لات راماعل لللعحعالضهاءلاتاه لاتاهمل لاتلااجللات ع لاتعاتهللتةالتللاليًعهلل لااال(لل5)
 لافقررتل ةررةلأجررللاتحرراجل لال لرراجللاتل ررااعللاتضررااتبلفررةلل هررللل122ل–ل127 لصلل1277 ل
تجصاعللًالات ا لاتياامل شالاج التعال اءلفةل ا ل لاتل هلل لع ةللاتجحلثلاتلااهلهلل لتهجها لا
 .لل316 لصلل1223 لل2 لعل5م
 .ل315 لل1 جالات ااىلاتلاوىل لاتلااهالاتاجةلعايةل لج(لل6)
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 لللهل لل(1)غهالم ملاتجااءعل لهيلاهعلاتلا الأ لهيافالألله ل الع لعها للتةلعها ل
ل ةةلات حللاتلاتةل ل

ل
لفامللعاللا مالع لجًاليًلللاوعل.ل -
 يجللللعاللا مالع لجًالاتاهتللات جاللتةل صالهلاعلل.ل -
 عااهشللعاللا مالع لجًاللتةلاتيلمل.ل -
 ا مالع لاتجًال.لاا لللي ةعايلللعالل -
 .لل(2)لةعيا للعاللا ماللعاللااءمالع لاتجًاللتةلات واتال -
ل

افعللر رالات لافرالاتل ااهرللاتجاهرللجعهالبل ةةلأجلابلاتعا لاتلةللعراللتل الل ا
لمر م لحهرثل للرالاللةركلات لافرالل لعر لل(3)اتايل ل جرالاتراللاللترةلا يرلاىلفه ال

لشرهللأ للعرالللهفلشرل   لاتعيرافاه  ملاتعهالربلاتقراعةل لفرةلمرفحرصللهلا جلابل 
ررالهيررهتل ل عتررال لعقاعةررللاتل رراالللللجضرراتعلعع ل ررلل للهررا لمررؤ ءلاتعفلشررل لأحها  

الل(4)ها تلعقاعةل  لتةعااه ليهتللات ه للأجلابلعاه لللةعيا لةعفلش  للها لم اكلأهض 
العهالبلتةل االاتعحةهه  ةللؤل ل ةرةللالاتضااتبلاتلافقحلةله؛للاالالا يلاىلأهض 

ل.ل(5)اتعحةهللا يلاىلجاعلفةللبلاتلةلاتجضاتعل
ل

فهرا لهقره لفرةلمر ملاتت رلالأشرلاصلهيرعل ل"لأعال ر ل عرااكلاتت رلالاتجحاهرلل
لعاا جرللاتجضراتعل للهقعالاتعشراتلاتعقره ل ةرةل جاهرللات عرااكل لل(6)لاتعشافه ل"ل

صرااىلاتيره ةلأ لشرااتل لفهر هالا  لاتاالةهلللاتلاا هلل لهعالهاأملاهرلا لااالا
عاه ررلليررجلللاحلررلتل ةررةلأاجررعلاهرراالتىشررااتل"لا لتررةلااالالشررااتل ةررةل عاتررلل

لأاات رال لل رال قرالعل ق راللاتقشرلا للاتع الاتاتهيةلتلير ها وتاتاهلا ل للها تلجع
  هررتلاتررااالاتتا هررللجات  ررال للاللصررتلاتررااالاتتاتتررلللأعررا لف ررااىلاتل رراالا  ا رربل ل

ا تل اتلف اءللايعل لل افتلجره لا مراتةلجرـل"لات ا رلل"ل لأعرالجفحصلاتجضاتعل لله

                                                 
 .ل134 للا عالأهضالاا هال جالاتحهه ل لاتعا علاتياجىل لل254اتلوا ل لاتعصاالاتياجىل ل(لل1)
 .172 لع  لال لاتحةالاتعلشهلل لصلل37ل–ل36اج لأجةلواعل لات لهاعل لصل(لل2)
 .ل145صلللللل لل3 لهاجلاال لاتعصاالاتياجىل لجل63اج للةهال لاتعصاالاتياجىل لصل(لل3)
 .ل225اج لعاولىل لاتعي ال لصل(لل4)
 .ل25تلللا لل لفاملفةل صالج ةلعاه ل لصلل(5)
ررالتهفررةلجالف يرراال للررااهالأيررجا هالل45ةل لاتعصرراالاتيرراجىل لصلا  صررااىلاتيررجل(لل6) لا عررالأهض 

اليًعهلل للا عللاتيهاليرات للعحعرالصرًحلاتراه ل لااالات  ضرللعصرالتةاجا رلل لات راماعل لال.ل
 .ل171 لصلت
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لتهملت ال ً للجل ااعل لاتااالاتااجقللفها تلعللصللجالشااتل ةةلاتج اءللاتل ااعل
ل.ل(1)اتالتلل"ل
ل

فررةلع اعررهل للل هيررا اهلتررهلأ ررلا ل للهررا لتةعشرراتليررةااتل ا ل هررلللل فه هررلل
علا  رلل لفضرً ل ر ل ةرةلحعاهرللاتل راالل لقعةهل ه جالضافلللتةلا االاتشااللات

اتت رالهصرقالاتيرفه لللترةلعه راءللل  اعاللصا لل(2)ا شلجاهاتلاتلةلل شبلععلاتل اال
للجقررهلاتيررفه لل لل ىم ل  ررال  صررالاتررؤأيررعالتليرر ااتت رراللل للعلعفررلاتحعرراتلته ررال

 لل(3)اتيرفه لللللفاغلعر لفرلى لاتيةعللل اهالاتضااتبلاتلةل ةه اللاتعلعفلهحصةل
مررؤ ءللهل اضررةع لاتحاايررلل ةررةلاتجضرراتعلاتل ااهررلل للؤلها ررتلاتت ررلالاتجحاهررلللرر

ل.لل(4)اتحااملعالجال  ل ةةلحيبلع ااالاتجضاتعل
ل

اتجحاهرلل للللها لم اكلضااتبللضافهلللفاض الاتالتلل ةرةلاتل راالفرةلاتت رلال
ءلعرر ل هعررللاتجضرراتعل لهضرراهجللح ررلىلالايررال٪ل5ل٪للتررة‚ل25لصررالع ررااامالعرر ه

لاتحعراته لأ راعلاتجضراتعل للل٪لع ل هعرللل5اتعلا  لاتلةللصاللتةللعلاتعًحلللأ ا
اتلرةللرافعل(  Rotal )٪لعر ل هعرللاتجضراتعللضراهجللاتاارال‚ل25للترةصرالل الاتلةل

 ليرعةللأيرفةللأ فرالليرجللا   اللو لاتجضاتعل للم اكلضاهجلللاصللل جةلع لعر
(Mangona)ل.لل(5)تجضاتعلالللع ل هعللل1/16لجـلللل اا لل

ل
ل راللاال للعر ل هعرللاتجضراتعلاتتةرثلهحصرالفه راضاهجللألراىللتهعالل ا

ل712اتاجهعليةهعا لفةلي لل)للة هامالفةلاتعاايًتلجه لعةكلأاا ل للاتيةاا لأج
 لل هاتلل(6)"للاكلتةثلتةل االفةل عهعلعات الع لاتجًال"لل ص ال ل ل(لل1312مـل/ل

ات ىله الأعاتلترهلجرهلاتعيرةعه للات صرااىل"لأل لاتتةثلفةل حللل هاتلعاعلألاىل
ات اً هرره للاته ررلالعرر لعاايررةلجًا رراليررجلهللغهامررال"للهجرراللأ لاتضرراهجللشررعةتل

ال ل.لل(7)اتل االا اا ل هه لاتع هعه لفةلا ااضةلاتعاه هللأهض 
ل

                                                 
 .ل45اتعصاالاتياجىل لصل(لل1)
 لل2اتيرراجىل لجللا لهاجلرراال لاتعصررال452ل–ل223ل–ل254صاتررلوا ل لاتعصرراالاتيرراجىل ل(لل2)

 .ل117صل
 .ل172 لاتعا علاتياجىل لصلاهلل االعحعالشحالهل(لل3)
 .ل254اتلوا ل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل4)
لله تكلل115اليًعهلل لصلللعحعالاتشاهتل ليجل(لل5)

Du Fourcq : L'Espagne , p. 523 .                          
(6)
A Larcon Y linares : Les documenton , p. 165 – 166.             

(7)
A Larcon Y linares : Les documenton, p. 165.                               
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اللتل ال ها رتللرؤاىل  رالاتلرالجلعر للضاهجللليرعةل"لا  اً رلل"لأهض 
تةلررا الأ لهحعررالجضرراتقهلعقررهلأه عررالهشرراءلال لأ لهررؤاىلعه رراءل لجع لضررامالهحررىلات

عترالعرااهشل لعرا لاتحرىل لهيرللا لفرةلجقر لاتم الغهالأ لضاهجللألاىل   ال ل
لةو لاتلا الجافعلاتضااتبلاتعقلااعلفه ال للم اللفها تلعه امللفامللاتاجاالللاوعل

حرىلجقرا لافررعلاتعرالهعهرولضراهجللا  اً رلل ر لضراهجللاتجرااءعلاتلرةللقارةلتةلرا ال
ضاهجللألاىلفةلأىلع ا للفةلاتالتلل لل اللصالع ااالضاهجللا  اً رللفرةلأ فرال

٪لعر ل هعرللل5لترةللللصرةتلفرةلعاه رلليرجللفةلحره ٪لع ل هعللاتجضاتعل لل1.5لتةل
ل.لل(1)اتجضاتعل
ل

ضااتبلع لاتل راالعر لاتت رلاللها لالهحصةل  لههلض لأ لاتعاه هلل ةةلم ا
لععرال لشركلل(2)٪لع ل هعللاتجضاتعلات ااعللع لاتلرااجلل12أللل٪ل17لجـلاتجاهللل اا

فةلالترللج رةلعراه لأوهرالل هح  ل لع لا اجاحلع للًالل اال ها لالفههلأ لاتل اال
لضااتبل.لاتلهافقل لع جهتهالععال
ل

لها لتهالعه اءللقاهفلل عاههلللاصلل)لضااتبللاصللجهل(لففرةلعاه رللأ فرال
٪لل5فةلعاه لليجلهللترةللفةلحه للصةتهعللاتجضاتعل ل٪للع ل 1.5اتضااتبللتجة 

عرر ل ل(لصررااتلشررح لل ةررلالل1317مررـل/لل717 لففررةل ررا ل)لل(3)عرر ل هعررللاتجضرراتعل
ا را هالعر للل ةةلعاتلل اقلل ةالتًتاتعفالضللها تل يجللاتضااتبل لعه اءلأصهةلل
االاتضااتبلفجةغلع ا لته لع لعه اءلأ فاللل ال هعهلل فياتصااتلل ةةلحه ات مبل ل

الاتهعهرللاه راا لعترال ةه الليقللا ا هال لأعالفةلعه اءليًلفجةغلع رااالاتضرااتبل ةرةل
 ل(لصررااتلشررح للعرر لات ةررلالل1322مررـل/لل731)للللل للفررةل ررا لل(4)الف رراللاحررا ل

 رلا ه لاتضرااتبلحيربلل رااتتعهلا رلل لفل اقرلل ةرا لهاجقعاتللليرلألحللىل ةةل
 ةرةلاه االلاحرال لجعه اءليًللفةاتعاتلل اقللتل ةةل اا لفلات ىلهصاالع هلاتعه اء

ل.ل(5)ل صتللأصهةللاه اا للفةلاه االلاجعلج  فالحه ل ااتلفةل
ل

ل عةررتلالتررللج ررةلعرراه ل ةررةللررا ه لل اال ررال لل ترركلعرر للررًالل رراه لجقرر ل
مللحىلاتالتللفرةلا يرلهًءل لللحىلات اىاتلي هًتلتةل االا  ا بل لفقعةتل ةةل

                                                 
(5  )

 . 556محمد الشزيف : المزجع السابق ، ص 
(2)
Du Fourcq : L'Espagne , p. 523 .                                     

(3)
Du Fourcq : Ibid , p. 524 . 

(4  )
 وكذلك :  65جمال أحمد طه : دراسات اقتصادية ، ص 

Du Fourcq : Ibid , p. 550 .                                                    
لله تكلل66 لصلدراسات اقتصادية  عاالأحعالاهل ل(لل5)

Du Fourcq : L'Espagne , p. 550 . 
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 للغاا رلل لجالضرافلللترةلأ  رال عةرتل ةرةلاتلفاهرىلفرةلاتعقراعًتلعر ل ةةلأىليفه
 لهعالل(1)أىللا للمالًال ا لاتعيتلتهللات عا هللت اتهللعقه للل الاالهبلأحالا اها

عتلل فرراءاتلضرراهجهلل ةررةلجقرر لاتجضرراتعلعتررالاتع ررلمااتللا ح رراالاتهاهعررللا رر
٪لف رال ةرةلاتر مبلل5لا لهحصراه لهعالل(2)ة صالاتعاه ةلتلاتحةةلاتلةلها تللجاعل

ل.ل(3)لاتفضلللاتع لمااتللاتحةةل اعلل
ل

 جبائية :السياسة بنى مرين  -ب
 تركلعر للرًاللقهره لل لللرهل عره لجهرتلاتعرااللعاا ج ةرةلل عةتلج ةلعاه ل

 للهقعال ةةلعاا جرللل(صاحبلا ش االل)اي ل ةههلشلصلههل لعيتل  ل  هلأاةىل
ف رالللااتل رال ل لل معهللم ملاتلعهفللل(4)لاتعياحلللاتلااجللاتاهلا للأمالاتحيابل

ع ا لم ملاتلعهفللع  ل  الاتيةاا لأجةلهق لبللاتلةلللتتأياعل جال لج لأجةلعاه ل
الع لالتللج ةلعاه لل(5)فاامللللهليتلج لهق لبلحلةلاتيةاا لأجةل  ا   للحاص 

لشر االلترةعاه ل ةةلعصةحللاتا اهاللأعلاالاتالتلل عةتل ةةلللضاعلصراحبلا 
تع ررعلأىلل ررالواتلل(شرر ااءلاتجهررتلل)عرر للررًال  رراتلألرراىلأاةررىل ةه ررالل عاا جررل

ل.ل(6)هعه لأ لهحات ال
ل

 لاتا اهرالللهعالالل تلالتللج رةلعراه لجقر لاتلرااجهالت عرعلاتضرااتبلعر ل
ل تكلع للًال عا لا تلوا لأللاتضعا ل للمرلل عرا لل رل لاتالترللعر للًترهلجللتهرلل

مر لل ت له لعرل لااتبلتةل علات ه لهةلوعل لجافعلأعلاالعقه للتةالتللأعلال جاهللاتض
 لللراكلت رالاتقعراىلع رااهالمر الل(7)ج جاهللاتضااتبل لل اتلم الات عا لفةلاتعرا ل

اتضعا لات ىلها لعقعل  لجهلفةلاتعا لاتعاه هللفرةل  رالاتيرةاا لأجرةليرقهال تعرا ل
ل.ل(ل2)ج لهق لبل

ل
                                                 

(1)
Du Fourcq : Ibid , p. 521 .                           

 للاا علاتج الاتتاع لع لا لفا هللاتلرةل  راتلجره لل114عحعالاتشاهتل ليجلهلاليًعهلل لصل(لل2)
(لحلال تكل جالات ااىلاتلاوىل لاتلرااهالاتاجةلعايرةل لل1352ل–ل752اتيةاا لأجةل  ا للجهوعل)ل

 .ل173 لصلل7ج
 .اتصفحللاتعا عل فمللعحعالاتشاهت (ل3)
.لاج لاتلاهبل لألصاتلات املفةلاتلرلااهاللاتصرًتللةه رالل377 لاتعي ال لصلاج لعاولىل(لل4)

ل75 لصللت لال.لعاجقررللفضرراتللاتعحعاهررلل لاتع ررابللا هل اتولا راللاتقعرراتل للح هررىلهعرراالشررج
ال ولاتاه لعليةل لات شاالا  لصااىل ل  .ل172صلللا عالأهض 

 .ل12ل–ل12اج لا حعال لالضللات ياه ل ل(لل5)
 .ل314عصاالاتياجىل لصلتاج لعاولىل لا(لل6)
 .ل112 لعحعالاتع ل ةل للا اتل لصلل115ل–ل114ملجه ول لات ع لاليًعهلل لصل(لل7)
 .ل112 لصلل4اتعصاالاتياجىل لج(لل2)
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 المدينة
 

 
 مقدار ضمانها

لأتتلعت االل151لفاملل-1

لأتتلعت اال151لعااهشلل-2

لأتتلعت اال151لي ةعايلللاا للل-3

لأتتلعت اال61لعه ايللل-4

لأتتلعت اال51ليجلهلل-5

لأتتلعت اال41لأ فالل-6

لأتتلعت االل41ليًلل-7

لأتتلعت االل25لأيفةلل-2

لأتتلعت االل25لأغعاتلل-2

لأتتلعت االل21لأوعلالل-11

لأتتلعت االل21ل صال جالاتهاه ل-11

ل
 جهةرللعقه رلل عرعلاتضرااتبلعر لات جاترالتألهةرتلاتالترللف الأعالفةلا اهاتللاتجلااىل

أ هاررتللترره  لعيررتلتهلل جاهررللةلرره لم لالررهللاتعصرراعاعلاتللررة لعتررال جهةل(1)ا لرراىل
ل.ل(2)اتضااتبل

ل
"ليرتاللجهالاتعتراا ةرةليرلاتل شاهيرةل له رلال اليتالاتف  اءل  لم الات عرا لللللللل

مرراله رراحلفررةل لفه ررال رر لاترر ه لهحضررال لاتع رراا لهااح ررالاتيررةاا ل ةررةلات ررامل
   الضرالاعل للتر لهحضراللغرابل ر ل؛ل لل تكل لف  ابلجاتحاضاه لحه لاعه  ل

ات امل للغابلغهامل لفاجعال اءلا  لا لهي  ل   ل لهحعةل لعلا   ل.ل هالعق امل ل
الحلةلللعتلات عا لل تكل للهقه للهالالفةلاتلعهفلل ةةلأحال  لل عالهحضالصاعل 

ال ةةلاتعقاتلل لأعالتللالالفةلاتللعهتل   رهل رالهلارةل؛لفرًله ج رةل لجقض  لجقض 
التع لألا ل ةهه ل.(ل3)ل"لفههلعاتع 

ل

                                                 
 .ل43اج لا حعال لجهللاتلفامل لصل(لل1)
 (ل.1 لماعشل)ل44اج لاتلاهبل ل فاضللات اابل لصل(لل2)
 .ل151 لصلل6 لجاتعقهاالاتعقابل(لل3)
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ل جراالل؛عةر لفرااحلتةا اهرالفةلليجبلم الات عا ل لف الل ةةلاتاغ لع ل تكل
تهح  لالا علاالاتضلعللع للااءل تركل ل؛لع لاتعاالل ةةلافعلعجاتغلهجهاعت  لاتل عل
الاهلرااءلاترل علتةرجًالفر    لج اللصتلاج لعاولىلم الات عا لل الشر هق    رهلهرا لشراتق 

رال"ل هلمر الات عرا ليرججاتعةر لاتر ىللفراالعر لل.ل(1)ها لالهةلوعرل لع راجةلاترجًالاتلواع 
ل.ل(2)هلتاتحي لاتعاه ةل ةةللت الل عالاتيةاا لأج

ل
 ةررةل لعررالل ل ررتليهايررللفررا لاتضررااتبلاتلررةلالجقل ررالالتررللج ررةلعرراه له

التررللل)لاترراغ لعرر لأ لاتعرراه هه لأ فيرر  لهررا لال لهررؤال لضررااتبلترر لىلاتيررةاا 
رالل للل له رلال ةةلحاللقجهرالاجر لأجرةلواعاتعلحاه ل(ل ل "لل لهرؤال ل عهرالاامع 

ال"ل ل.لل(3)اه اا 
ل

مللات جررررا تل رررر لاتا اهررررالجيررررجبلاتعهررررلللة ررررةلاتالتررررلففررررةلجقرررر لا حهررررا ل
حلرةلل اتالتللاتهتهالع لاتضااتبل ةره لفا  لللااعلألاىللل(4)هتاعاتشهالىلع  ال

لجيرجبع  الاحلهراجلاتالترللتةعراالل لللقااتلأيجابلفا لاتضااتبلل(5)ت الهامة  لل
حه ل للاللر لات الأللتضقتلاتحها للايلهًءلاتلوااءل ةةللهتاعلاتحالبلاتلةللاض

اءلاتضرااتبل ر لاتا اهرالتهيربلت رل  ل لل ًحرعل التللج ةلعاه ليهايلللتليًاه 
 لفحه عرراللررلتةلاتيررةاا لأجررللهليررتلل(6)لاتشررةل فيررهلررلته  لل  ررايررًاه لاتأغةرربلأ ل

 لهعرال عرالاتيرةاا لل(7)اتالبلللأت ة ل(لافعلاتعهلملل1225مـل/لل625)لللهق لب
 ةهرهل"لعع رالاتالترللاتعاه هرلل"للحلةلأاةرى ليقهال تعا لاتقاهالع لالصًحاتلللأج
 لهعرالافرعلل(2)فقعال ةةللت راءلاتعهرلمللات جرا تل لللاصللفةل عا لاتضااتبلل(2)

 رر لأمررالفرراملضرراهجللاتاجرراعلاتلررةلها ررتللؤلرر ل ةررةلاتععلةهرراتل للها ررتلضرراهجلل

                                                 
 .ل223صلل اتعي ال(لل1)
 اتعصااللاتصفحلل. فملاج لعاولىل ل(لل2)
رررالله رررابل ررروتل جرررالاتيرررً لاتررراهبل لاتضرررااتبلل222ا  رررهملاتعارررابل لصل(لل3)  للا عرررالأهض 

 ل[ل لاياتللعا يلهالغهالل1542لل–ل1162مـل/لل256ل–ل454لاتعهلملفةلاتع ابلاليًعةل]ل
 .ل64لص لل2117 اعقللا اال لهةهللاآلاابل ع شلاعل ل

(4)
Shatzmiller (Maya) : L’Historiographie Merinide Ibn khaldun   et ses 

contemporains,  London  , 1982 ,  p 40 .                  ل 
ل.ل213ع اعلل لاتاج للةال ل ل(لل5)
 .ل121عحعالات جةةل لعاا قاتل لصل(لل6)
 .ل47 لصلل1 لاتيًلىل لاتعصاالاتياجىل لجل436 لصلل13 لجل7 لعجلاج للةال ل لاتقجا(لل7)
. 
 .ل336 لصلل3اج لاتلاهبل لالحاالل لج(لل2)
 لل2 لاتيًلىل لاتعصاالاتياجىل لجل513 لصلللاتع ةاللات وءلاتعصاالاتياجىلاج للةال ل (لل2)

 .ل2 لصل
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التعشهتللات جال ااماهواااللي لهل ل  للم الهراال ةرةلاتعةر لاتر ىلهرا لهقرا ةلل(1)لعلجق 
لاتا اهالع لات جاعل.لع هل

ل
 لحهثل عالل(2)لهقال  الاتيةاا لأجةلاتحي لاتعاه ةل عللالصًحلاتضااتجةلل

ضرهافللاتضراهجللاتجرا ملللفر ت ة عال ةةللت اءلاتقاهالعر لاتضرااتبلاتعفالضرلل ل
 لهعرالأت رةلاتهتهرالعر لاتعهرلملاتلرةلها رتلعفالضرللل(3)ها لهؤاه اليرها لاتجرلااىل
ا لل(4) ةةلاتجضاتعلفةلا يلاىل اتضااتبلاتلةلها تلعفالضلل ةةلأمالللأت ةلأهض 

 لهعرالل(5) ةةلات لراللاتحجرلبللفاضتهضاهجللات عل لاتلةلها تل لأمالي ةعايلل
ضاهجللاتعصاااعلاتلةلها لاتل علهفاضل  ال ةةلاتل االات ه لهحرالتل لللفراءللأت ة

علاتجضراتعل لهعرال لحلةللالفعلأيقاامال لفها لالهقا جل لجعصااالأللل اهج الاتجضاتع
لها ررتلل ررل لل ل(6)هل قرل لغااعررلل ةررةلاتل رراالل رراالجلعيرللأضررقاتلتعرر لاتجضرراتعل

هضالضاهجللاتعصاااعلجالالاتق ابلضالاتعلعفه لاتفايراه لفرةلاتالترلل لففرةل  رالأ
جرةلأعرلااللاهربل راععلات رالهه لعحعرالجر لألصلااتاتحي لاتعاه ةللأجةاتيةاا ل
 لهعرالل(7)لل اتل اععلات الهه لال لحرىأعلاالأةةل تعوا  ةلات ىلايللتةلاتحي لا
 اهراللفرةللعر ل فرل لاتعاه رةات اته لاتلةلالةتللحرتل ع لاتضااتبلفةلالاأت ةلهتها ل

 لل(2)  امل لف ت ةلفةللةعيا لاتهتهالع لاتضااتبلاتلةلها رتلعفالضرلل ةرةلاتيرةعل
ات رااهاللاعل ه رل لا لهراهقا ةلع  رالأمراللةعيرا لها للا علاتضااتبلاتلةللفضً ل  

للاصلل لحلةلهيعحلالت  لججهعلجضاتق  لفةلا يلاىل للتةليًاه لالتللج ةلوها ل
ل.ل(11)فاه هلللفعلاتعهلمللأي الاتع اا ل  لأمالالا لهعل(2)أيلاىلعاه لللةعيا ل

ل

                                                 
رالالول513 لصلللاتع ةراللات روءل فرملاتعصراالاج للةال ل (لل1) ىل للهعةرللاتعقرا  للا عرالأهض 

 .ل24 لصلل2 لج ل لعقاهاتلاتحضااعلاتقاجهلل ل جالاتقوهولج ل جالل74 لصلل5اتقاجهلل لج
الل451صل ل2اج لات اضةل ل  لعلا  لجامل لجل ل222 لصللعي ااج لعاولىل لات(لل2) لا عالأهض 

ال جالا حالاتيجلةللحةهعللفاحاتل ل  .ل112صلللللللل لاتعا علاتياجىلأهض 
العحعالع ال لاتعا علل224ج لعاولىل لاتعصاالاتياجىل لا(لل3)  .142اتياجىل لصلل للا عالأهض 

142. 
 .ل222صل ل فيهلاج لعاولىل لاتعصاا(لل4)
 .ل225 فيهل لصللاج لعاولىل (لل5)
 .ل223 لصل فيهللاج لعاولىل (لل6)
 .233 لصلل فيهاج لعاولىل لل(لل7)
 .ل226صلل لاتعي ااج لعاولىل ل(لل2)
العللاالحيا 225صل ل2اال لاتعصاالاتياجىل لجلهاج(لل2)  ل2 لاتعا علاتياجىل لج للا عالأهض 
 .لل116 لصل2ج
 .ل226اج لعاولىل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل11)
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اتضرااتبل لللللاتراملفرةللصرًحل عرا   رجل  ا لفراامللللا ل جلاتيةاا لأج
لفرلىل رالى لهعالافعلاتعهلملع لل(1) لهضاهجللاتالبلال هتهالع اتفقعال ةةللواتلل

 لاتلررةلها ررتللفاضرر الات جاتررالل(3)ضرراهجللاتلفررااعلللأت ررة لل(2)اتل رراالفررةلا يررلاىل
عاه ررللج اهررللحه عررالضرااتبل لهعررالأت ررةلاجررعلل(4)اتقاجهرلل ةررةلاتل رراالفررةلاتاا راتل

بلجاتع ايرجاتل لاالرجاللت راءلجقر لاتضرااتل لل رال(5)ل ل(ل1352لمـل/ل753ل)لالة ا
قشرراه لعرر لاتيرراجعللاتاتع رراا لفررةلتهةررللاتعاه ررةليررات للجرراامه لللاتيررةاا لأجررلفرر ت ة
ل.لل(6)ل لل1362لمـل/ل762ع ل ا للاعضا 
ل
شكلأ لاتيهايللاتلةلالجقل الاتالتللاتعاه هللفةللت اءلاتقاهالع لاتضااتبللل 
 عرلللةلأ  ال عةرتل ةرةتيًاه ل لجالضافلللتفةلاتهيبلت للاتا اهاللحلل؛ اها تل 

يقاال لا للالفعلوااالاتع اا للاتعهلمللفق اعال؛ اعلللات شاالاتل ااىللا  لصااى
افرعللةركلاتضرااتبلاتعفالضرلللاحلةلهيرلاهقل؛لأيقاالاتجضاتعللهافقل   لاتل اال
ررا لهعررالأ لهترراعلاتضررااتبلشررهةتل جل(7) ةرره  ل عرراللمررللل لاتا اهررالمررااهلأت ةررتلجررهلت 
 ل(2)ع ل ةه  لحلةللي الاتضااتب لللاهبلات  ا لاتلةلهعةهل  الفةللهفهال  قة  ل
ال مر ملا فقرااللرؤتالفر  ل للجاتاجعل(2) ةه   اللعجاشرا  اليرةجه  ةرةلحاهرللاتل رااعللر تها 

لاالالاتع لععلللاا هل.
ل
ل اتلرةلع هرتلج رالالترللج رةلعراه ضاااجاتلاتيهايرهلللاتفرل لا واهاالالععل

اتشررا ةل لهعررالللتا اهرراللل ررالولالارراالعررالأاىللتررةلفررا لضررااتبلهتهرراعل ةررةلاع
 ةرةلع لأ الاتحصرلال؛للتةللاا للاتاعاءلللصاحلةل لاواااللقيتل جاعلاتضااتبل

ل اتً ل ل لفلصتلاتلوا ليهايهلل جاعلج ةلعاه لاتلةلأت ةتلهامالاتا اهال(2)ا علاال
حاهرلل"للت لههلتلاتعةلكلجاغلصابلم ملاتعلاالهة اللاتلصاتلفةلل فا  رالجهاعرالاتل 

 للل عالأضافلاللته الع اا لألاىل اهاعل للمه الف  تل للهراالل رالجراتجًالالفاه هرلل
                                                 

 .ل324 لصلل4اج لجالالل لاتعصاالاتياجىل لج(لل1)
 .ل32 لصلل1اتع اىل لأوماالاتاها ل لج(لل2)
تقاجهلل ةةلات لافالع اجالحاايل الفةلاتااىل لللع راللفاوعل لأىلاتحاايلللفاض الات جاتالاات(لل3)

للع الم ملاتضراهجللفرةلفلرااتلضرقتلاتالترللاتلرةل لليرلاهعللرلفهالا عرا لتةل راالاتعيرافاه ل]ل
 [ل.26ملجه ول لات ع لاليًعهلل لصل

ال ةةلحاعالاتعا ةل لاتعا علاتياجى لل224 لصلفه لاتقجاباج لاتحاجلات عهاىل ل(لل4) لا عالأهض 
 .ل112اتياجى لصل

 .ل552 لصلل13 لجلل7اج للةال ل لاتقجال لعجل(لل5)
 .ل122اج لاتلاهبل ل فاضللات اابل لصل(لل6)
 .ل227 لصلل5اتل شاهيةل لاتعقهاالاتعقابل لج(لل7)
 .ل223 لصلاتعي الاج لعاولىل ل(لل2)
 .ل312 لصلل1جل لالحاالل ل77 لصل فاضللات اابلاج لاتلاهبل ل(لل2)



 أنظمة متعلقة بالتجارة ثالثالفصل ال

~ 541 ~ 
 

هة الع لهيلاهعلأ لهالالعالل جالع هلتةع هراللاتعةرجملفرةلأليراالاتفًحره ل للععرال
لالبل  لم ملاتلضقهللأ كل لل الع لجه لأمالاتقة للا يل اعللا ً للاحاله جالأ ل

هرؤاهة  للجرا حاىل  له لر لعر   ل اراءلأللماهرلل لل لاتلا رعلأ لهصامالاتعةرلكلألل
ل.ل(1)أعلاالمؤ ءلاتعةلكلعج ضللتاه  لأهتالععالتللها تلعللةيلل"ل

ل
لت  ملاتلصافاتللا لضاعل لفقعةلاأاىل تكللتةلايل هاالاتقةعاءللاتف  اءلل اللللللللل
لل ررامالمتلررةلاللرر ل للهلضرر ل ترركلعرر للررًالعررلا ف  لال رر الاتفيرراالصرراىلتات ةررةل

لفهرهلتفةلألالال  الاتيةاا لأجةلاتحير لاتعاه رةلاوااافاتيًاه ل لل ةةلعالهجالل
اتعهررلمللاتع رراا ل ةررةلاتا اهررال لفهرر هالأ لاتف هررهل جررالاتقوهررولجرر لعحعررالجرر لعحعررال

ف االترهلل لاتحي لاتعاه ةلاتلالجلععل اعالاتوهاعللاةبلع هلاتيةاا لأجل(2)ات الىل
الع لأت ابلاتشاهقللللصفهل ةةلع ا لعر لتهل ل"لأعالليلحةل ع ل للقاتةل؟لل ل لت ج 

 لل راالترهل لاتع اا لفضاجهلأجللاتحي لجاتيرهه لاتلرةلهرا لهحجير الجهرامل ةرةل االرهل
 لللا ل اللتههل لل االاهبل فيركل ةرةًل للمه الل لالتةل ل...لت للاجلف االاامل ةةًل

 له فرالترةللتركل"للعرالاتف هرهل جرال لهلف راالتر لاتح راللل ةل ةعتلأ كلعال ةرتلل  ف
ل  لفها لههاملأ لهعلاو لل للافعلاتع اا للل ههلاجلأللهقلالع لجابلاتعال اتقوهول

ل.ل(3)شةللاتا اهالفة
ل

ل–ل1352مرررـل/لل762ل–ل761يرررات لاتعاه رررةل)لللهعرررالفرررا لاتيرررةاا لأجررر
هرالايرللتتل"لاتا ا للفرةل تركله رلالاجر لاتلاهربل ل ل(لاتقاهالعر لاتضرااتبل1361

حلةل  وتل  لاتفة للضقفتل  لالتااعللاتج ال ل؛ل ةه الاتع اا لللافق الاتحةبل
فرةل عرعللاتيرًاه ل لهعراللقيرتل(4)هيلصفةلأعلات الجقصرابلاتصر جىللالتحراحل"ل

 لل(6) لفلصف  لاتف  اءلجاتعة للعيلفا ةلات عرللل(5)اتضااتبلل  بلأعلاالجهتلاتعاال
 لحهرثل لهل رالتةعهرلملل(7)   رالتهيرتلعر لح  ر ل؛للجراالمر ملا عرلااللأتوعلم  ل

                                                 
 .ل255صلللاتعصاالاتياجىل (لل1)
 جالاتقوهولج لعحعالج لعحعالات الىل للها لع لأهجاللًعهر ملأجرةلاتحير لاتعاه رةل لل راتل(لل2)

ل ل لاتاهجاجلاتع مبلح ل(ل)لاج لفال1351لمـل/ل751 لل)لجاتل ةللاتصًحللللفةلفةلعاه للفاملي
 لااالاتهلبلاتقةعهل لل هالا جل اجلجلااهولاتاهجاجلتةل جهلةله اعشفةلعقافللأ ها ل ةعاءلاتع مبللج

 .ل221 لصلل1 لاج لعلةلتل لاتعصاالاتياجىل لجل172 لصللتجهالتل لال.ل
 .ل124 لصلل3 لجيةلعلا  فامل لاتهلا ةل لل451 لصلل2اج لات اضةل ل  لعلا  لجامل لج(لل3)
 .ل271 فاضللات اابل لصل(لل4)
 .ل22 لصلل2اتل شاهيةل لاتعقهاالاتعقابل لج(لل5)
لا عالأهضال لهعاالأجللعصافةل ل لا بلع لل224 لصلل7اهيةل لاتعصاالاتياجىل لجاتل ش(لل6)

ع لاتحهاعلا  لعا هلللا  لصااهلللاتاه هلللاتقةعهللفةلاتع ابلاليًعةلع للًال لاواللفلرالىل
 .ل24 لصلل1226اتعقهاالاتعقابلاتل شاهيةل لعاهولليه ااهللتةهلابل لاليه ااهلل ل

 .132 لل6 لاتل شاهيةل لاتعصاالاتياجىل لج21صاالاتياجىل لصلاتجاايةل لاتع(لل7)
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ايلعالالللل لل لأ لاتحها للات جاعلضاجلالجفللام ل ا لاتحاتالهتة جالةحه لشا 
فةل  الاتيةاا ل اىل لهعالل(1)لالقيتلفةل جاهل ات ةةلأفقات  لع لفا لاتعهلملل

اتررر ىلل ل(ل ل1372ل-1366مرررـل/لل774ل-767أجرررةلفررراامل جرررالاتقوهرررولاتعاه رررةل)ل
الاتلقيتللفا ل ةةلاتا اهالاتقاهالع لاتضااتبل ل ف ايرال للفرةل عق را جاعلهتهرا 

 لففةلاتاياتللا لتةلله ص لاتيةاا لفه ااياتاللا عللل(2)اج ل جااىلاتا اىللاتف هه
شاحلترهلعرالهلقرا للتهرهلاتعيرافاللاتل راالعر لأ ىلل  ربلأت راءليرفام ل ةرةلأهراىل

ا فةلضاهجللاتالبل للااتجهلج ت ات الا لااءلجاتيرةاا للااى لهلات جاعل لحهثلجة لالحا 
عر للامرةللهتهرا للأت هامرا لهاتيرةاا لأجرةل  را لفرااملاتةر لمأجةلاتحي لاتعاه ةلللتا

ترربلجعقا جررللات جرراعلاترر ه للرراتفلالاتشرراعلفررةلعقاعةررللات رراملأت رراءلااتضررااتبل لهعررالا
ل.ل(3)لحصهة  لاتضااتبل

ل
فاامل جالاتقوهولت لهصغلتاياتللاج ل جرااللا  لاتيةاا لأج لفل ةةلعالهجالل

هلفةلاتاياتللا لتةل لل رالايرل الاجر لجاياتللتا هللتهلهؤهالفه العالااتجهللأاياات ىل
لل جرراالفررةلا للررهللةرركل ةررةل صررات لهتهرراعلللقةررىلجاتقااتررلللعحررااال اللشررالالللتهرر

اتحهر ل لاترلوااءل ةرةللليرهااع.لعرعلضرقتلاتيرًاه لاتعراه هه لل(4)أ عاالاترل عل
مررـل/لل262ل-223فررا لاتررلوهالمرراال لفررةل  ررالاتيررةاا ل جررالاتحررىلجرر ليررقهال)ل

 هررا للتررةلعررالأاىلمررللعرر لاتضررااتبلأت ةررتلهامررالاتا اهررال للا(لهتهررا لل1464ل-1421
ل.لل(5)اتقاهالع لاتتلااتلضالاتيةاا ل

ل
 
 

                                                 
ال لعحعلالليرعا هاليليرهلتل هالاتفهرالل564 لل2 فيهل لجاتعصاالاتل شاهيةل (لل1)  للا عالأهض 

 .ل76لصلللللللل ل3 لجل1221اليًعةل لااالاتت افلل لاتااالاتجهضاءل ل
هحهرةلجر للجراامه لجر لعاتركلجر ل جراالات  راىل للترالل جال لعحعالج للاج ل جاالاتا اىل لمللأج(لل2)

 ل لل ش لفةلأياعل افتلجاتصرًحللا شرل االجراتقةل لل1333مـل/لل733 ا للجا  اتملجعاه للا اع
الل  هراعلترهلفرةلحهالرهل لللرلتةللعهفرلللاهربلللعرا لعير ال اتاه هلل لالل لاج ل جاالاتلصلتليةله 

يررةلعل ل(ل)لاتهلررا ةل لل1376مررـل/ل777لررلفةلفررةل)لات ررالهه لجفرراملتعرراعللعيررلل شررال ررا لحلررةل
الأجللاتلفالات  هعةل لاج ل جاالاتا اىلحهالهللعؤتفالهل لع ةرللل133 لصلل2 لجلا  فام لا عالأهض 

 (ل.ل226ل–ل221 لصلل1252 لل2ل-1 لعلل6عق الاتاااياتلاليًعهللجعااهال لعج
جاالاتا اىل لضرع لهلرابلعل ل راتلعحعرالاشهالاتيًعةل لاياتاليهايهللغهالع شلاعل ج ل (لل3)

 لل1222ح ةل شاتلجع ايجللصالالعليل للأ ً لاتع ابل لااالات ابلاليرًعةل لجهرالتل ل
 .ل513صل

 .ل516ل–ل511اشهالاتيًعةل لاتعا علاتياجىل ل(لل4)
ال للجاامه لحاهراتل لاتع رابل جرالل162 لصلل2اتيًلىل لاتعصاالاتياجىل لج(لل5)  للا عالأهض 

 .ل76اتلااهال لصل
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 ثالًثا : العملة 
عاىلاتل را للي  لاتيهللفةلل اات الصلاعلتىلضاعلا  لصااهلل لل لللض ل

لا يل ااالات ىل ق لجهلاتشرقبل لل تركلجاير لصرلاعلتااه رللاتلقاعرالجره لأفرااامل ل
ل  لااهىل هعل ال يلاهعلأ ل رااكلعراىلالاجلات شراالاتل رااىلألللراملامل لهعرال

ع لععاماليهااعلاتالتلل لللقالاتقعةللع لأم لععامالمهع للاتالتلللالقالاتيهللعع ا ل
 لل تكلحيربل رلالاجر للةرال ل"للعهفرللضرالاهللل(1)لل اع ةةلا يلاىللاتل ااعل

ل.ل(2)تةعةكللاتيةاا ل"ل
ل
 ل ةةلعياحلا حااثلاتيهايهللهععلجااهللع لالالتللج ةلعاأ هل ًحعللع لت ل

ررال  ل ررلالههررا ليهايرةل لررالجررا  لعرر للةرةالجقرتلمرر ملاتيهايررلل لاتلرةللقررالاتررهً لعااه 
لجرات لال لل ج لاامال لله فاالصات لج ل اجلللااتالتللاتعلحاهللألل ةةلا  العل لا ل

ألالع ل ا لجل فه لم ملاتيهايللفةلأعااءلاتالتللاتعاه هللمللا عهرالأجرلليرقهال تعرا ل
ل ترركلجقررالأ لايررلااعلأ لهفررا ليررهاالهل ةررةل عهررعلاتعررا ل لل(3)للجرر ل جررالاتحررى

ةلارااول لف را لجضرابلاه راال مجرةل ةرل(4)لات جاترالعر للااىلعةلهرلللترةلاجرااللراول
ل.ل(6) اا لل4.71تشهاللهو لل للمللعاجعلل(5)اتاه اااتعلحاىل

                                                 
اتعؤييلللع لاتفل لا يًعةلاتةلي لالالتللج ةلحعاال لت لج ل اجلل لاتعيهلهاتلاتع اجهلصا(لل1)

 .ل522 لصل1226اتلا هللتةهلابل ات واتال ل
 .ل212ع اعلل لصلات(لل2)
جعلاتعيهلهاتلاتع اجهلل ةةل  الاتعلحاه للاتحفصهه للاتعاه هه للًالات ال لاتياامللاتيرا(  3)

مرررـل(لايررراتللاهلرررلااملغهرررالع شرررلاعل لعق رررالاآلتررراال ل اعقرررللل14ل-13ل-12لاتتررراع لات  ررراىل)ل
 .752 لصلل1225 لل2ات واتا لج

 .ل367 لصلل1اتيًلىل لاتعصاالاتياجىل لج(لل4)
لل يعتلاتهلاجاتلاتلةل ةةللةكلاتا ا هاللتةل يعه لهلاجاتلماعشهلللهلاجاتلعاهوهلل(لل5)

لهلاجاتلماعشهلل ل
لصةةل ليهالل-2جي ل لاتاحع لاتاحه ل.للللللللللللللللللللل-1
ال.ل-4 العحعالل تهللللللللللللللللللللللللللللللللل-3 للية لليةهع 

لهلاجاتلعاهوهلل ل
لاتع للملل-2اتحعالمللللللللللللللللللللللللللللللللللللل-1
لل ل لعلل لجامل.لل-3

 .ل752جىل لصصات لج ل اجلل لاتعا علاتيا
 .(ل1ماعشل)ل62اج لهليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل6)
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جقعةللفةلاتالتللاتعاه هللمللبلأ لألالع لضال فةلحه لأ لعقع لاتجاحته لهال
ضررابل  لفه ليرربللتهررهلاه ررااا ل مجهررا ل لهعررال(1)جهررالهق ررلبلللا عهررالأجررللهحهررةلأجرر
"لف للألالعةركلفرةلج رةلعراه لواعل لللل لل تكلت لالاج لأجةل(2) صتلاه اال مجةل

ل.ل(3)  الات  لال للضابلاتاجلال ل شالاتج لال للعةكلاتحصل للاتجًال"ل
ل

لةيررةاا لأجرراتلجقررالل ررً لالتررللج ررةلعرراه ليرر لالالتررللاتعلحرراه ل ةررةلهررال
مررـل/لل674هليررتلهق ررلبلجرر ل جررالاتحررىلاترر ىل عررال ةررةلل عرره لاتيررهللفررةل ررا ل)ل

لتعررالاشررلاتللايررللت تللًفررللعل  ررالأعهررالل" للاتحهرره ل رراالاجرر لهليررتل ل(ل1275
اتعيةعه لاتع امالفةليجهالابلاتقاتعه لأجةلهليتلهق لبليعتلمعلهللتةلعالهصة ل

لل ل عرالفهعرالترهملع رهلجرالعر للح هرىلاتراه االلاتراام ل لعةههل للهقةةلاه هلل يههل
قعةرللجيرجبللقراالاتل؛ ل تكلتحالثلهتهالعر لاتعشرهًتلفرةلاتعقراعًتلاتل ااهرلل(4)"

اتعلاالتررللاالررالأيررلاىلاتالتررلل لفقعررالأجررللهليررتل ةررةللت رراءل عهررعلاتقعررًتللع ررعل

                                                 
ل(لااايللفةلاتلااهاللاتحضااع ل222لتةلل441اامالااغبل للااهال  لالالالاتع ابلع ل)ل(لل1)

 لاأفتلعحعرالعحعرالات جراالىل لات  رلالاليرًعهلللل363 صل1224اصاااتل اعقلل ه لشعمل 
ل2111 لل1لةل  اهللات ا لاتلايعل لعهلجللومااءلاتشاىل لات اماعلل لاع  لجااهللات ا لاتياامللح

فراجل لأحعرالهليرتل لاآلهرراتلات ا  هرلل ةرةلعيررهلهاتلاليرًعهللااايرللع اا ررلل ل؛لل334 لصل
ل لله تكلل126 لصلل2113 لل1عاهولفهصالتةجحلثللاتاااياتلاليًعهلل لاتاها ل لا

Hazard ( Harry ) : The Numismatic history of Late medieval north Africa , 

Numismatic studies no. 8 , The ANS , New York, 1952, p. 193 –194 .           

                                                             
لجهال للةأجلهة صلصلاتهلاجهلل ةةل  لالا عهالأجةلهحاتلتل اء(لل2)

ل)لاتع ال(للللللللللللللللللللللللللللللللللللل)لاتل هل(لللل
لاتشهال لللللاتلاحال للللللللللللللللللللللللللللللللللل

لشهالوماعلللللللعحعالايلال ل
للاتع للملللللللات ا  لهً ل ل

لل لاتحلاللات لعلجاملللللي ةعايلل
لماعشل ل

للمللا لاللاآللاللللللللللللصةةل لل–جي ل لاتاحع لاتاحه ل
للاتعاماللاتجاا لللللللللللللللللللللللت ه للتهللاحالل– ةةليها العحعال

للمللجهالشةل ةه للللللللللللل
 لل142 لصلل2112 لل1تع  الاتةج ا ةل لا ةةلعقاةل للااهالات  لالاتقاجهلللاليًعهلل لااالا
عةل لاياتللعا يلهالغهالع شلاعل لهةهلل هاعلافهىل ًال ل  لالي ةعايللفةلاتقصالاليً

 .لل232 لصلل2115اآلتاال ل اعقللات اماعل ل
 .ل221ا  هملاتعاابل لصل(لل3)
 .ل116اتعصاالاتياجىل لصل(لل4)
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اتقعةررللتهضررابلات  ررالاتعاه ررةلات اهررال ةررةلل؛ل(1)ات  ررلالاتعحعاهررللللاللرراالرراالت ال ل
لحافعل ةةلات هعللات  اهللتةقعةللاتعاه هلل. ال للج تكلههل لل(2) في ا

ل
لاتر ى لل(3)عر لاتراه االاتر مجةلاتهجهراللج تكلأصجحتلاتقعةرللاتعاه هرللللهرل ل

لاتراام ل(ل5)اتاه االاتفضرةلهعاللهل تلع ل لل(4)هل وأللتةل صتلاه االلاجقهللتع هل
ررال ررالل ررال لل(6)اتفضررةلاتهجهررال  عررًتلصرر هاعليررهتلتليرر هالاتعقرراعًتللتلأهض 

 لألل  هل"لتعالها تلفةلاتعجهقاتلعح ااتلل ال  لأ للجاعلجراامل؛اتل ااهللجه لات امل
ههرل لعرالات املع لأ الم الفةلات اه للاتحاهثلعر لاتر مبللاتفضرلللجلاحا له وألع هل

تفررعللا ةه ررغهررالع اجررىلاتقعررًتللمرر ماتع اهرروىلأ للىلهررا(ل7)جرر واءللةرركلاتعح ررااتل"ل
مررلل فيررهل لللتررةل صررتلاامرر اتلررةلهل رروأللاحررامالل(2) لهاتررااام لاتصرر هاعلل(2) عةررلل

الهر صل للجقراللةركلاتقعةرللأصراالأجرللهق رلبل رااا لل(11)ات هااالل لهعرالايرللا لاتفةرمل
ل.ل(11)"لع علأ له لولع لات  لالل لعالها ل ةةليهلهل"لل ةةلأ ه
ل

                                                 
مرـل/لل611ل–ل525ات  لالاتعحعاهلل لمرةل  رلالع يرلجلللترةلاتلةهفرللعحعرالات اصرالاتعلحراىل)ل(لل1)

 [ل.ل117للللل لصاتياجىلل لاتعصاال ل(ل]لاج لهليتلاتحهه ل1213ل-1122
رالأتجالرللهرا للل ااتهرال لاجر للةرال لل64 فيرهل لصللاتعصراالاج لهليتلاتحهره ل (لل2) لا عرالأهض 

لاتقعةلل للا عللتعهاءلا هلجةلع للًالهلابلاج للةال لاتجحرالاتعلليرالفرةلات را لاتااجرعل شرال
 .ل243 لصلل2117لل ل ها للي لاللعجااالاهاتل العل  ال العهلجللاليه ااه

 راا ل)لاجر لهليرتلل4.56اتاه االات مجةل لهو لأاجقلللتعا ه لحجللع لحجراتلاتشرقهال لهقرااال(لل3)
العحعالاتعلاتعصاالاتحهه ل ل فم  .ل(ل127ل ةل للا اتل لصل لاتصفحلل لا عالأهض 

 اتصفحلل.لاتعا علاتياجىل فملعحعالاتع ل ةل ل(لل4)
اه االاتهجهرال)لاتقوفرةلاتيرجلةل لاترأىلهقااال لع ل شاعلااام لص هاعلاتاه االاتفضةل لهلهل ل(لل5)

لتجاتلعالتهملع هلجالتع لأااالاتل لتل ةرةلح ه رللاتراه االلاتراام للاتصراعللاتعرال للح هرىلعحعرال
 .(ل46صل ل1222اتشاهتل لاتع ععلاتت افةل لأجللعجةل ل

ااامر لصر هاعللرو للل لهلهرل لعر لتًترل شاه لحجللشقهاللااتاام لاتفضةلاتهجهال لهو لأاجق ل(لل6)
ررالاا ل77صللاتيرراجىل )لاتقوفررةلاتيررجلةل لاتعصررااللاتحجررلةاتلاحرراعلع  ررالتعررا  هررال للا عررالأهض 

أليلامل للااهالات  لالاتقاجهلللعالهلقةىلجعلاوه  اللع اههي ال للا علل جالاتةاهتلأحعاللاتصل ل
 .ل55 لصلل1262 لل15ل–ل14ع ةللاتجحثلاتقةعةل لعل

 .ل17 لصلل1222اتع اهوىل لتًثلاياتالفةلاتحيجلل لعاجقللات لا بل للل(7)
لات رًال لات راماعل ل اشلال لاااللاتع اهوىل للغاتللا عللجهشتلات علل لل اه ليقهال جالاتفلاح(لل2)

 .ل111صلا.تل ل
شررقهال للو ل صررتلاامرر لمررلل فيررهللو لات هررااال)لاجرر للاتاترراام لاتصرر هال لهررو ليررتلحجرر(لل2)
 .(لل222 لاج لوهاتل لاتعصاالاتياجىل لصلل115يتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصلهل
اتفةمل لمللهرو لحجراللاحرال لههرل لعاجرعلاتشرهالعقلراالاتولاهراللا اهرا ل)لعحعرالاتع رل ةل ل(لل11)

 (ل.لل122لا اتل لصل
 .ل115اج لهليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل11)
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عرر للررًالمرر اللتلمرر ملال ررااءاتل ةررةلل لهررللات  رالاتعاه ررةل للهلضرر ل عةرل
رالعر له لالاتقعراىل لاتع اا للجات  لالاتعصاهلل "لاتعت راالاتر مبلجعاترللل شراه لاامع 

الع لاتهجاال لام لاتص هاعلاتاا   لهالاامر لعر لاتهجراالجراامعه ل؛للمةليلل لاامع 
فررةلل(1)عرر لاتصرر اال للهررالاامرر لعرر لمرر ملاتررااام لاتهجرراالههررل ل عهررالاامرر لأيررلال

عر لعقاعةرللعصرال(ل2)  راعلاتعصاة لأمالعصاللاتاام لا يلالجعصالمللتةثلاام ل
ل.لل(3)لاتشا ل"ل
ل

الاتلةلالل مالاتيةاا لأجللهليتلهق لبلفةلضجالاتيهلل لل ةةلاتاغ لع لاتلااجهللللل
هجراللأ لاتعقراعًتللف  ره لاتاه االاتهق لجةلفةلاتعقاعًتلاتل ااهرللاالرالاترجًال لاهلل 

اتل ااهللاتلاا هللعةتلليللا لاتقعًتلات اهعللفةلاتفلاعلا لتةلع ل  رالج رةلعراه ل
تر تكلعةرتلاتقعرًتلل؛افةل  لشراامال للاجعالها رعل تركللترةلأ  رالتر لل لر لاتل رتلاتهر

 ل(لحه عرال را لأجرللهليرتلل1225للمـل/ل624ات اهعللهقعالج ال لعتةعالحاثلفةل ا ل)ل
 لجررررا  لعرررر لل(5)جاترررراه اااتعااجاةلللتهرررر  لل(ل4)لهق ررررلبلتعةرررركل شررررلاتللعقل ررررللعاتهررررل

لا لشاامل للع للم الاتهاللاض ل ةةل لعلات  الاتع اجةلفةللةكلاتفلا (6)لاتهق لجةاااتاه 
 لهعالهرا لاتل راالاتع ااجرللحه عرالهيرافال للترةلاترالالا   جهرللهحعةرل لعق ر لاتقعةرلل

 .ل(7)ج الل؛لتةلقاعااتع اجهلل
ل

                                                 
ت رلاعل؛لأيرلالللله راالترهل لةرةل  رالاتايرلال)ص(لجتعا هرللالا رىلاام لا يلال له اال رهل ات(لل1)

 (ل.ل111عقا لاتفضللفههللتهتاعللاالتهل)لاتع اهوىل للغاتللا علل لصل
ل هعلهلفةلأ لتةتهلع لفضلللاتجا ةلع لات حامل للهقاااليلللااام لع لااامر ل للع ااتاام لات (لل2)

أ يررلاملاتهاعةررةل لات  ررلالاتقاجهررللل ةرر للااامرر لاتع ررابل لل ررالاجررعل ةررةلشررهالاتررا ا هال)لا ب
 (ل.لل113ات عهات ل شالعحعالأعه لاعجل لجهالتل لال.لمل لصل

 .ل112 لصلل4اتعصاالاتياجىل لج(لل3)
 .ل67 لصلل7 جالات ااىلاتلاوىل لاتلااهالاتاجةلعايةل لج(لل4)
رالهرو ليرلاتاه االاتعااجاةل لهو لات (لل5) ليرجقه لحجرلل ل  رشللال له لليجقه لحجللع لشرقهال للأحها  

 ةههل)ل للتهلل ل لعحعالايلال ل(لللحتل تكل)لأعهالاتعيةعه لهليتلجر للاشرفه ل(للهلربلفرةل
الفة له جرالع رهل للمرللفرةلاآللراعلعر لاتلايراه ل[للهلربل ةرةل اتااتاعل]للع لهلجعلغهالاليً لاه  

تيرهلل)لاجر لأجرةلواعلاتضابللعلضعلالفةلاتااتاعللااهالل(لل هلاآللال)لا عهال جال لاتقجاية
ال ولاتاه لعليةل لات شاالا  لصااىل لصلل137ابل لصلا لا  هملاتع  (ل.ل222 لا عالأهض 

 .ل67 لصلل7 جالات ااىلاتلاوىل لاتلااهالاتاجةلعايةل لج(لل6)
ل لصات لج ل اجلل لا لشاالاتعيهلهاتلاتع اجهلللأتامال ةرةلل رااعلات رابلاتعيرهحةلفرةلات را(لل7)

ا رر للاتليرراةل لجحررثلضررع لهلررابلات ررابلاليررًعةللات ررابلاتعيررهحةللررًالات ررال لاتليرراة
 .ل122 لصلل1225ع شلااتلهةهللاآلاابللاتقةل لال يا هلل لاتاجاال ل ل(42)
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يرركللهقهررال لهررالمرر اله فررةلعررال اتررهل ررولاترراه لعليررةلجرر  لاتل رراالاتع ااجررللل
االتحراصلل ر؛ل للم الغهالصحه لل(1) عةل  لفةلاتلااجلتلقاااليهللاتالتللا   جهلل

اتلةل اتتلل  اج  لحلةلل(2)اتالالا لاىلأ لهل اضلالأتعا لجضاتق  لجاتقعةللاتع اجهلل

مرلل للل( Miliars )لضراجلال ةرةلشرهالاتراه االاتعلحراىل عةرلل افرتلجاير لاتعةهراا

 لهعرالهرا لات  رلالل(3)اتعلحراىلللل ر لاتراه االلته هل لل هعللع لفضرلل لعاجعلاتشهال
اتررالالا   جهررلللضررالاه لج رر لاتالتررللاتعاه هررللأت رراءلحالج ررها ررتلليررلقل ه اتعالو ررللاترر

ل Besants )هل اضرل لعالجرال  لجاتقعةرللاتع اجهرلل لفاتراه االاتر مجةلهيرالىلتعا هرلل)

 للم الاتهاللاض ل ةةل لعلات  الاتع اجةلل(4)فضلللاأىلتعا ه لاامع ل(لل) عةللأاا ل 
لاتع اجةلجات يجللتة  الا   جةل.

ل
لايررلعاتل ررلعلات  ررالاتعاه ررةللا قهيررتلمرر ملات ررلعل ةررةلات هعررللاتشررااتهللفررةل

ر(ل5)ا يلاىلاتعاه هرلل رلااالةه  اجر لجالارللله رلاع اا رللجا يرلاىلاتلاا هرلل للاللاا ه 
لل الل عةتلأيقااملععلأيقاالاهراال ل  ل تكل"للااام لات ابلص هاعللفلاتامالهتهاعل

 لتحرل للل حلفضرالجرًالاتع رابل لفر  لال لع التركلاتحرىلفرةل تركل لعصاللاتشا ل
لات  راعلجراام ل فروعل للاتراام ل(6)أل هرلللع شرالةا غ ا لجاهاالعصاللجاعلجحيابلتعا 

أل هلللع شالةغًليقاملتعا لايلللااام لع لااام لاتع ابل للجاتع ابلهجاعلاتةح لل 
ال عل لأعالاتق بلف  الها لاله المعالتةثلات  لجاامعه ل   رام لجتًترللأااراالهجراعللص 

أل هلل للأعالجًالاتشا لفاتفلاهرهلج راللعلااة  لات لال شا لع لأااات  لجاام لات  اعل(ل7)
ال لف  لاتق بلهجاعلج الجحيابلااالع ل لهتهاعل ل لأ  الججًالاتع ابلأالصلع  التع  

يرابلهجاعلجح للااة  لتًتللأاااالع اجهلل للل الالصلتع هل لأااات  لجاام ل  اعل
لا  رراصلهجرراعلجحيررابل شرراعلألا ررةلجرراام ل للأعررالاتاعررا ل لااةرره لجرراام ل  رراعل

لمةلاام لعر لااامر لاتع رابل لأعرالاتةحر ل للاتيفا الفلجاعلاتحجللع هلجتعا هللفةلمل

                                                 
 .ل313ات شاالا  لصااىل لصل(لل1)
 ل رررااتلع صرررلالعحعرررلالاعضرررا ل لات  رررلالل122صررات لجررر ل اجرررلل لاتعا رررعلاتيررراجى لصل(لل2)
ليررًعهلللأمعهل ررالفررةلااايررللاتلررااهاللاآلتررااللاتحضررااعلاليررًعهلل لعهلجررللومررااءلاتشرراىل لا

 .ل321 لصلل2112 لل1ات اماعل لا
 .ل12 عاالأحعالاهل لاااياتلفةلاتلااهالا  لصااىل لصل(لل3)

(4)
Du Fourcq : Commerce du Maghreb , p. 166 .             

 .ل151 جالاتلااهال لصلللجاامه لحاهاتل لاتع اب(لل5)
ررالهأل هررلل لل رراالجليررقللليررل(لل6) تعصرراال رراا ل)لاجرر لهليررتلاتحهرره ل لال33.33ليررالىل ل لاامع 

ال111اتياجىل لصل  (ل.ل137ل ةل للا اتل ل عحعالاتعللا عالأهض 
اللو ررهلقررااهل للأىلأتررتللعاتررلللاجررعلاامرر لصرر ها لأل هررلللعاتااررال لهيررالىلليررعل شررا(لل7)

ررالعحعررالاتعاتحهرره ل ل فررملاتعصررتلاجرر لهليرر رراا ل)لل533.22 ل ةل ل ررااللاتصررفحلللا عررالأهض 
 اتعا علاتياجىل ل فملاتصفحلل(ل.
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 لل لأ لاتقعةرللل(1)فهجاعلفه الاتااالع هلعر لأاارات  لجراامعه لل صرتلاامر ل  راعل"ل
 لل صرتلهحهثلصاتلاتاه االات  اىلجراه اا لتع اجهللات  اهللها تل هعل الأ ةةلع لا
ل.لل(2)ع لاتاه االات مبلاتع اجةل

ل
هعالع اتل عًتلألالغهالاتاه االاتهق لجةلأعالجيه اليًاه لج ةلعاه ل ل
لته لاللةفتللةكلات  لالفةللو  ال لحهثلها للو  الهفلىللو لاتاه االات مجةلاتقااىل

لتر ل للصرةلات لات مبل للم ملات  لالضاجتلتةا اهلللصاللو  اللتةلعاتللاه االعفل ل
   ررالل اررعلتهترراعلعاال ررالحلررةلهيررلاهعلاتعرراءلاتلقاعررالج ررالفررةل؛لهجررىلع  ررالل لات ةهررال
ل.ل(3)لم العالهيعةلجات ااضلل لاتعقاعًتلاتل ااهلل

ل
راله راالجعاترللاه راالضرابلللل الأصاالاتيةاا لأج ال مجه  اتحي لاتعاه ةلاه راا 

ه لتراعهافر علاتع امراه لاتقالترةل للها عليجبلضراجهللاتلضااءلات وهاعلليهلفةلااا
رالهرو لعاترللاه راا لللاتيرةاا لأجرلضراب لهعال(ل4)ع لا  اتمل ال مجه  لا  را لفرااملاه راا 

الفرةلاااليرهللعرااهشل لل تركلجع ايرجللاتعلترالات جرلى  لهعرالضرابلل(5)اتشراهتلل مجه 
ررا مجلااه رراا ل لاا ا هاترروتلمرر ملاتررا ا هالجاليرراعلااتال ررال رر ل لللعهررل(6)جررلو لاه ررااه لله 

ل.ل(7)ا لاىللج   الصفااءلفا قللاتةل لع لهتاعلات مبلاتعيللا لفةلص ا ل ال
ل

رالعاجرعلليرالااتراعل لها تلات  رلالاتعاه هرللعيرلاهاعلاتشرهالل ةرةلل  ره لعق 
ل ةررةل لا ج ررال  شررتل للحررهالج ررالااترراعلألرراىلللهررل لعرر ل  رراللجرراالالاتعاجقرراتل

تهقاه ال عرا  ل لهعرال  رشل ةه رالاير لاتعةركلل؛لًتلللحعهااتلجلال يلةلعشا ةل ةه
ل.لل(2)لااالاتيهلل
ل

لتر له لصراليركلات  رلالفرةل  رالالترللج رةلعراه ل ةرةلاااليرهلللاحراعل لجرال
لقااتللا لشاتلالالاتيهلل لهعاه للفاملاتلةللقالااالاتيرهللاتاتهيرهللتةالترللتهل  رال

                                                 
 .ل336ل–ل334 لصلل4اتعصاالاتياجىل لج(لل1)
 .ل117ل–ل116 لصلل1اج لجالالل لاتعصاال فيهل لج(لل2)
ييررللاتقاعررللت ترراالاتيررهال اصررالات  شررج اىل ل  ررلالاتصررةلللاتا اهررلل لع ةررللاتعيررهلهاتل لاتعؤ(لل3)

 .ل7 لصلل1272 لل3لاتلااثل لج ااال لع
العرر لاترر مبل)لل(لل4) الهقاررةلتة  ررلال للهررو ل ةررةلغهررالاتقررااعلعاتررللاه رراا  الايررلت اته  اجرر لهررا لاه رراا 

 .(لل124عاولىل لاتعي ال لصل
 .ل32 لصلل1اتع اىل لأوماالاتاها ل لج(لل5)
 .ل122عحعالاتع ل ةل للا اتل لصل(لل6)
اتصررفحلل ل ةررةلحاعررالاتعررا ةل لاتعا ررعلاتيرراجىل لللعررالاتع ررل ةل ل فررملاتعا ررعلاتيرراجىعح(لل7)

 .ل121ص
 .لل322 لاامالااغبل لاتعا علاتياجىل لصلل131عحعالاتع ل ةل ل فيهل لصل(لل2)
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 لفحعهررتلجاملعررا ليررًاه لج ررةلعرراه ل لهرر تكل  ررالأ  ررالعل ررلاعلفررةل اصررعللاتالتررلل
 لهعرالل(1)ا لراىللي ةتلأهجال راالعرااتلضرابلفه رالات  رالاتعاه رةلع اا رللجاتعرا ل

ت ررلاعلاتيررهللفه ررال لحهررثلا لشرراتلاتقعةررلل؛لج معهررللهجهرراعلللحعهررتلاااليررهلليررجل

هعرالضرابل لل(2)ل Ceitil افرتلجاير  للاتعضالجللفه رالفرةلألاجرالعر للرًالاتل راال

لى لجالضرافلللترةلااال(3)اتقاهالع لاتقعًتلات  اهلللاتل هااهللفةلاااليرهللي ةعايرلل
 للفةل  الاتيةاا لأجةل  ا لفرااملع راتل  رلالعضرالجللل(4)يهللأوعلاللعه امل

 ل(6) لل لأ للقاالااالاتيهللأاىللتةلاللًتلألوا  رال(5)يهللج اهللللةعيا للىفةلااا
ليةجةلفةلاتعقاعًتلاتل ااهلل.للعالها لتهلأتالملل ل(6)ألوا  ا

ل
ل معهللات  لالفةلاتعقاعًتلاتل ااهلل عةرتلاتالترلل ةرةلللضراعلااالاتيرهلل

"للفرةل تركلاج للةرال له لاتةا اجلللالشااتلالاااىل لهعاللضقتلضلاجالتةيهلل ل
اتلل ل ةةلاتا ا هاللاتااام لاتعلقاعرالج رالجره لات راملجاراجعلحاهرالهر  شلفهرهلصرلالألل

لهضابلج ال ةةلاتاه االأللاتاام لفللراجلايرل للةركلات  رلشل ةه رال لاتلع ةلجللهةع
عاماعلعيل هعللجقالأ لهقهال هاالات  العر ل تركلات ر ملفرةللةلصرهلجاتيرجكلعراعلجقرال
ألاىللجقالل اهالأشلاصلاتااام للاترا ا هالجرلو لعقره لصرحه لهصرة ل ةهرهلفههرل ل

اللل لت لل االأشلاص اله ال"لهل لاتلقاعالج ااتلقاعالج ال اا  ل.للل(7)للو  
ل
ل

                                                 
الاامالااغربل ل لل224ل–ل223اتلوا ل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل1)  لاتعا رعلاتيراجىللا عالأهض 

 .ل362ل-361صل
 .ل55عحعالاتشاهتل ليجلللاليًعهلل لصل(لل2)
لله تكلل222 هاعلافهىل ًال لاتعا علاتياجىل لصل(لل3)

Sothety s Auctions : Ancient and Islamic Coins , 1986 , p. 353 .       
هةل لات  لاللالالاتيهللفةلاتع ابل لجحثلضع لهلرابلاتعاه رللفرةللرااهالاتع رابلهحاعالاتلا(لل4)

 لع شرلااتلهةهرللاآلاابللاتقةرل لل1222 رلفعجالل26لترةلل24أش االات رالعلاتع ععرللعر لاتقاجةل ل
 .ل165ال يا هلل لاتااالاتجهضاءل لصل

ته رررةللا ت رررابل لع ةرررللاعحعرررالجرررا الاتحيررره ةل ل  رررلالاتع رررابللا  ررراتملااايرررلللحةهةهرررلل(لل5)
جرراامه ل للحعرراليررعهللحيرر لع لل122 لصلل1222ل–ل1221 لج ررااال لل13ل-12اتعيررهلهات لعل

لللات  لشل لات اماع لاهاعقلل ه لشعملعاهولاتاااياتلاتجالتللج ةلعاه ل لع ةلل تاع لل اه ااا
 .لل2 لصلل1222 لل15عل
 .ل131 لصللللا اتعحعالاتع ل ةل ل(لل6)
 .ل217 لصلل1اتقجال لج(لل7)
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يهلل اعالهلصتلجا عا رللله رل لجالشرااتل ةرةلأعلامرالل ةرةلاتها لتااالل
 لل(1)لفرةلعيراءلهل الج الجايرلعااالع ر لاتصرجاحلحلرةله ل رةلاتقعرال لهالاتقاعةه لفه ا

تاااللال اعا للا للها لألالع ل ه لأعه  لل(2)هحلفعلجات لاتبلات  اهلل)لاتاع لل(لعقهلف الل
ل-مرـلل674فرةل را ل)ل لل ره لل ةل اتيهللفةل  رالاتعراه هه لاجر لعحعرالاتهرلعةلاتعراه

رلام ل ل(للعالشاغً لل1275  لل معهرللااالاتيرهللل(3)لااتع صبلتعاعللعيلل شرال اع 
تع رعلالرلالأىل؛لةهراللات  راالجاتفهرا لهل رالج رالحاايرلل لحعهتلع لاتالترللجاتحعاهرلل
ت اعالاتيهللها لهقعرالج رالاتشر لاللاتفلراحلللفضً ل   لل(4)شلصلعشهلكلفةلأعامل

ل.لل(5)لل لاتيهاه
ل

لةلعةتلات  لالاتعاه هللللعلعلج لل اللاوامااماللجفضاللصًحاتلاتيةاا لأجر
 ل(لحه عرالاشرلهةلات راملل1235مرـل/لل736هق لبلهليرتلجر ل جرالاتحرىلحلرةل را ل)ل

تةقعةلل لل تكلجيجبللً بللع لفياالللوهتلعالع اع لاتحي لاتعاه ةللةتةيةاا لأج
اته ررلالاترر ه لهقعةررل لفررةلالالاتضررابلأللهل ةررال لجقرر لاتلعرراتتلاتلاصررللجاتشررتل ل

ل.ل(7) لجالضافلللتةلا فااام لج  عاالاتصاافلللاتصهاغللل(6)اتعاتهللفةلاتالتلل
ل

لعرر لحررلااثلات ررشلاتلررةلحرراتتلاالررالااالاتيررهللاتحااتررللاتلررةلحرراتتلفررةل
لال ةةلغشلاتاه االاتهق لجةل للاهلشتلا عالحه عال ا ل راعال عالاته  لل لي ةعايلل

ال  للو هلاتعحاال لف حضالاته رلالاتر ه لهيرهل لاااالاتيهللجلو لاتاه االفل امل   ص 
العر لجاتاه االلاتاام للماام للايلجال   ل لفرا لاتلأحرام لج  رهلألر ل  رالاتيرجكل روء 
ل روعلل لجقرالت ج رالللضرقهلفه رالا ةليجهلملجلاتفح لاتلاتفضلل لل قةهلفةل لتل اقل

ع لات مبلجقال لجا هلهعهللاتفضلللألةف الفةلفا لاتيرجكل للتعرالح رىلفرةل تركل ل ربل
ل.ل(2)اتفا ال

ل
                                                 

رال62اج لهليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل1) عرال لاتعا رعلعحلل رااتلع صرلاللا عالأهض 
 .ل353اتياجىل لصل

 .ل254اتلوا ل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل2)
 ل جالات ااىلاتلاوىل لاتقعةلللالالاتيرهللل227عحعال هيةلاتحاهاىل لاتعا علاتياجىل لصل(لل3)

 .ل214صلللللل لل1227 لل4اتيهللفةلاتع ابل لع ةللا هااهعهللاتععةهللاتع اجهلل لع
 .ل23تياجىل لصلاج لهليتلاتحه ل لاتعصاالا(لل4)
 .ل132صللللل لللا ات لعحعالاتع ل ةل لل36تلللا لل لفاملفةل صالج ةلعاه ل لصل(لل5)
ال ةةلعقاةل لل137هليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصل لجا(لل6) اتعا علاتيراجىل ل للا عالأهض 
ل.ل114صل ل

(لل7)
Du Fourcq : L'Espagne , p. 143 .                                         

ضهتل لج لهحهةلاتوماا ةل لوهرتلل142 اال ةةلعحعالشحالهلاههل لاتعا علاتياجىل لصل(لل2)
ل.55 لصل1223 لل1الوهتلاتقعةلل لاجةل 
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ل له للتهالعالاالهجهلاته لالع لفياالليجبلفةللحااثلأوعللعاتهللفةلاترجًال ل
وهتلاتقعةرلللتة ضاءل ةةلعاماع؛لالل لاتيةاا لأجللاتحي لاتعاه ةلجق لال ااءاتل

 للتهرر ليررا ا لعررالل(1)لاتصرراتلاته ررلالعرر لا شررل االجاتصررهاغلللععرر للررًالع رر؛ل
ل756)للتر تكلفرةع اتلم ملاتعشهةللعاعلألاىلفةل  الاتيةاا لأجةل  را لفراامل ل

عرر للةل لهجرراعلشرر لل(2) ل(لأعررالجع ررعللرراالالاتيررهللاتواتفررلللاتع الضررللل1355مررـل/ل
تةصراتللهقره قال اض ال ةةل راعالاتيرهلل لل لاتعصلغاتلع لاتحةةللغهامالل لج

 لل لعرعلل(3)ل  حتلم ملال رااءاتلفرةلل رااعلا عرلاللترةل صراج ال لهلجل لع لهلتىل
اتيهايهلل لايل الاته لاللةكلاتفاصلل لل راالاللترةللوهرتلاتقعةرللعراعللللا ضاااجات

ااابلفرةلعراللالربل ةهرهلاضرلمرللفراامل جرالاتقوهرول لةل  الاتيةاا لأجةلفألاىل
اج لاتلاهبلله لااتعقاعًتلاتل ااهلللحالثل واعل  هتلجه لاتجاتقه للاتعيل ةهه ل ل

لات  رررلالاتواتفرررلل(لتل)"ل قرررالات ررراملهلضرررااجل ل ةرررةلا تعرررا لاتوهرررلل ل ررر ل ترررك
جاتضابل ةةلأهاىلاتعقلاه ل للع علأجةلفاامل جالاتقوهولف عالاتيةاا لل(4)جاتيهلت"

ل.ل(5)ل لليللا ليلىلات  لالاتصحهحللاتلو لللع علاتلقاعالجات  لالاتواتفلل 
ل
ا لشراللج رالفةلألالالالتللج ةلعاه للا  هاالا حلاالاتيهايرهلللا  لصرااهلل

هررل لفررةلهاتفيراالفررةلأحررلاالاتيررهلل للاللةفررتلا لوا ل لحهرثلأصررج لعرر لاتععهرر لأ ل
اتشرااءل للفيراالاتجهرعلللةل تركلالربل ةرف لل(6)اتع ا للاتلاحاعلأهتالع ليهللعيرللاعلل

ل قالات املهلقاعةل لجلو لاتقعةلل جالايللااع ال لل تركلجيرجبل را لعقافرللا لوا ل
ل.لل(7)اتصحهحللتةقعةلل

ل
ل اللاكلاتل شاهيةلاتقاهالع لات ضراهالاتلرةل  عرتل ر لفيراالاتقعةرلل لفيرتال
 عالهفقةهلات املل الل علج هاه  لشةلع لاتااام لاتلاو للفصص اللاامرال ةرةلاترااام ل

 ا صلل لف  لها لفةلجةرالللل ااهلل لف  ابلاتف ههل لأ ل صلاتااام لاتلاو للللصهاماات
 له لولفههلل لاتلاو للفًله لول للمللع لجابلاتفياالفةلا ا ل للل لها تلحهرثل

                                                 
ررالعصررافةل شرراال للاررً تل لل132هليررتلاتحهرره ل لاتعصرراالاتيرراجىل لل جررا(لل1)  للا عررالأهض 

 .64ص
  ررال)لأجررللهليررتلاتحهرره ل لاتعصرراالاتيرراجىل لها ررتلاتقعررًتلل ررا ل)للجرراال(لج رراتلل ةهرراللو(لل2)

 (ل.132ص
 .ل فملاتعصااللاتصفحلهليتلاتحهه ل لل جا(لل3)
 .ل152للهاال لصل عقهاالا(لل4)
 .ل132هليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصلل جا(لل5)
 .ل16 لصلل4 لجاتعالال لاتفايةلاج لاتحاجل(لل6)
جهرررلل لضرررع لاتعؤتفررراتلاتف  هرررللاتهاعةرررللتةقًعرررللاتهايرررهفةل لايررراتللفرررةلللحهرررالاتيرررهكلاتع ا(لل7)

 لل2116اتهايهفةل للح هرىل عرالأفرال لع شرلااتللوااعلا ل راتللاتشرتل لاليرًعهلل لاتاجراال ل
 .ل224صل
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ررالجات رراللهيررلحبللاهررهلل(1) للصرر ل ررلولات ا صررللأللهلقاعررالج رراللو    لفرر تكل رراتولف   
ا لهعاليتالفةلات اوتلل الععرالعتةرهلهلقاعرال في ال للا   ال ها  ماله لول حالأ له ل لحةه 

اللااامر للهلقاعرال ل ل  ليرهللاتيرةاا لغهرال اتعرللاآل لأ ل؛لج راللجهللهصلغهلا را ها 
ف  ابلاتف ههل لأعالعي تلللاتحةةلليجههلااام لف  لهرا ل هراال؟لم العع لعللل ل اعتل

 للمر الل(2)أحير ل راول تركللل لفرًللاتحةةلفةلعتال لاعلاتيهللات ااهللاآل لفةلفرام
ل ليهللاتقعةللاتشا هللتةالتلل.ل اتهاللاض ل ةةللل تلاتيةاللاتعاه هلل

ل
يتال  ل لاول لل ل لاالاتل شاهيةل اوتللفللل لاتفياالفةلااالاتيهلل الا لشا

رال اتلقاعالجاتيهللاتع شلشلل لف  ابلل لها لات وءلاتعشلبلجاتفضللعر لات حراملعقةلع 
 راول لاالفههل للاشل ال تكل  الاتلاصلللاتقاعللع لأمرالااالاتيرهلللاتعلقراعةه ل لهو

ل.لل(3)  الأع الع لاتلاتهملج الل؛اجق ال ةةل تكل لل اولاتلقاعالج ال
ل

حهرثلها رتلعقرهل لهعاليتالا ال  ل لاولاتلقاعالجاترااام لات ا صرللاترلو ل
تللفرىلعرعلااامر لاتجةرال؛ل اق رالهأ لفر ااال لااام لأهجالع للةكلاتعلقاعرالج رالفرةلاتجةرال

 لاتعل لالج ال لف  ابلج  ل تكلعهالملعلافللأ له مبلج اللتةلجةال له لولأ له اق را
ل.لل(4) اتوللل  ل تكلغهال؛لفةلجةال لللقاعالج الج ال ةةلأ لهلقاعا
ل

عشررهًتلفررةلاتجهررعل لفرر لااللتل له ررلل وعررللاتقعةررلللالررلًتل هعل ررالحررات
ا ل لولاتروتلللشهاللتةل تكل لحهثليتال  لا الاشرلاىلح ارللجراه االاتل شاهيةل ا

الشقهاعللاف االتهلات ىلجا هلاتح الل لل لع ةلاه اا ل لت لل هلأ يالجاتاه االاتلوا ل  ا ص 
  هل الل؛لألالفضالاتح الل لف  ابلاتف ههل لأ هلل التجتلاتجهعلجاتلوا لفًلهلج ةل تكل ل

اللوهااعلح الل لف تكلاه االلح ارللف   لتجتل ةههلاه االلاو ل لل ل لاةلعها هل ا ص 
الله ل لفضالشةلعر لا شرهاءلفر التر ل  تجتلاتجهعلج ا صلفًله ج ةلتهلأ لهقاةلتهللاو  

ل.ل(5)هتجتلاتجهعلل لعاالضللع  الفًله مل
     

                                                 
)لاتهاايرهفةلل راا لل2.22لل ل لجلو لاتحةةللات  لاللليالىل لأل هللاتص  لل لأل هللاتعهوا ل(لل1)

 (ل.56شل) لماعل325 لاتعصاالاتياجىل لصل
 للتعوهالع لات لاوالاتلةلللصلضابليهكلغهرالشرا هللل272 لصلل5اتعقهاالاتعقابل لج(لل2)

 .ل61 لصلل6 لجلاتعصاا فملأىل)لتهمللصاامالاتالتلل(لا عال
 .ل122ات وءل لصلاتياجىلل فملاتعصاال(لل3)
 .ل311ات وءل لصلاتياجىلل فملاتعصاال(لل4)
 .ل312 لصلل6 لجاتل شاهيةل لاتعقهاالاتعقابل(لل5)
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ل ررالا ل ررالاتل شاهيررةلهترراعل لملاتقةعرراءلاجررالا لل ررل(ل1)لاالجاررتلاتقعةررللجاتصرراتل 
مرالليرؤاالعفرااملعر لات ضراهالاتلرةللااتل ر لاتصراتل لل ل(2)اتصهاافلللجه لاتاجا

 ل؟لفها ررتلا  اجررلللألاترراام لجررات ااه للل(3)ههلفررةلجضررابلااالاتيررهلل رر لعاااةررلل
ل  جاه اال ات لفضًلله لههج ق  لهعاليتال  لا الههل لتهل ةةلا الاه اال ا صلف

فها ل مربل لصلات ىلها لتهل ةههللجاام لاتاه االات ا صلع لاتع لضةلجاتاه االات ا 
 لهعاليرتال ر لا رالهشرلاىلعر لاتجهراعلجاتراا ىللاتراا  ه للاتتًترللل(4)ج مبللللفض

اله رلول هلع لا لا لااام ل اا لألف  ابللتًتللأحلةللهتالاتالا ىلفلهل لاامعه ل
ل.ل(5)لو  الللل الع ل اامالعتالأ لهاامالأ

 
 رابًعا : األوزان والمكاييل 

 عللاتعالجاللجحاهللاتجهعللاتشااءلاالالعلقالا لوا للاتعهاههالع لا علالات
هليرتلللت تكل عالاتيةاا لأجرل؛ا يلاىل لحهثلهيلقعة الات املفةلعقاعًل  لاتهلعهلل

ل(6)لأ الايللاا لات  اااللاتاااللا ل هلللاتليىلل لضجا اللتةهق لبلج ل جالاتحىل
ل.لل(7)لاتصاعللاتعالل(6)

ل
للا لوا للاتعهاههالفةلات شاالاتل رااىللرلاتةلاملعرا لاتيرًاه لج رال لل معه
 ل(لأعرالاتيرةاا لأجرللهق رلبلهليرتلجر لهق رلبلجلقراهالل1223مـل/لل623ففةل ا ل)ل

ل(2)تلرالل6‚224 لتهصج ليرقلهللل(2)اتصاعلاتعاه ةلتهقااالأاجقللأعااالع لاتعالات جلىل
 لترر لأ رراىلاتيررةاا لأجررلليررقهالل(11)الجررهل لهعررالا ل ررالمرر الاتعررالفررةلجررًالات  ررالتةقعررل(2)

 لل(11) لال ةةلعالاتيرةاا لأجرةلهليرتلهق رلبللاعا للأضاتحهثل ل لالل تعا للقاهً ل
له  ا لاتيةاا لأجللاتحي لاتعاه ةلجلقاهالاتعالف ضراتلعرال1333مـل/لل734لفةل ا ل

                                                 
 لعررلاللل ةج رراللاللًف رراللع ررهللل ةرربلاترراملال للصرراتلا  للل لعرر لاتل ةرربل اتصرراتل لعرر(ل1)

حرامعالجفةرلملللللاتفضرللأتر مبلاجهرعل لالشرا  لل ه لرهلاىللح لصاتلات مبللاتفضلل ةبل ه لج
 .(لل312 لل3)اتجاواتةل لاتعصاالاتياجىل لج

ل.ل(ل7صلل ل4اتجاوتةلاتعصاالاتياجىل جلتع هل)لعتااتعاااةلل لجهعلاتشةلج(لل2)
ل.ل311صلل ل6اتل شاهيةل لاتعصاالاتياجىل لجل(لل3)
 .ل311صلل  فيهللات وءلاتل شاهيةل لاتعصاالل(لل4)
 .ل311اتل شاهيةل لاتعصاال فيهل للات وءل لصلل(للل5)
ال)له له رراالجيررللاتليررى(لل6) ل (للصلةل)لاتصرراعلأاجقررللأعررااالجعررالات جررل للتلررال(ل36.5544 لصررا  

 (ل.ل113لاتعالاااللتةثل)لاج لهليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصل
 .ل117اج لهليتلاتحهه ل لاتعصاال فيهل لصل(لل7)
 .ل324للابل ا لا  هملاتعل لاج لأجةلواعل44اتحضاعةل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل2)
 (ل.2ماعشل)ل113اج لهليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل2)
 .ل332 لصلل1 لجا اااهلل لاتلاالهبلاتفايةلا ةلاتهل(لل11)
 .ل137عحعالاتع ل ةل للا اتل ل(لل11)
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ل ةاتترالعحعرال جرالاتحرىلجر لأجرةليرقهالة للفرةل  رالاتيرةاا لأجرل(1) لعر لاتصرفالهات 
ا لاحل ةهرهللوهراملهحهرةلجر لوهراتلجر ل عرالاتلاايرةللح هرىلاتعرالات جرلىل لفرا لععل

اللههًل الل اا   للع لل(2)اتقةعاءلل عةلال ةةللح هىلاتعالات جلىلجاتحيابللاللجاامللو  
"لأعره لات جراجه ل"للمرللهقعرال ةرةلل ل ره لع لاملعا لاتعراه هه لجاتعهاههراللاتعرلاوه ل

ل.للل(3)قعالج الاتضجالاتعهاههاللعاا جل الل
ل

 راالاجر للجق لاتعهاههالججهعلجضاتعلعقه لل لفاتصاعلتهجراعلجرهلاتعةر لتلاالجا
الهجراعل شراعلأصرلاعلجراام ل"للأجةلواعل ايرللا لل لل(4)"لفاتعة لجعاه للفاملهتهال ا 

الاتحعالتجهعلاتعة ل ىللقرااتلألوا رهل ةرةلحيربل رلعل  لهعالايللا لاتاارالاترل(5)أهض 
لااررال لأل هررلللعجرراعلج ررال لفهررا لاتااررالاتقاررااىلهيررالىلليررعل شررااتجضررا للاتلررةله

لاتااررالاتعيررللا لتةعررلاالاتايررعلللاتفلاهررهل لأل هررلللع شررالةاتلضررااىلهيررالىلتعررا 
اله لهعالايللاعتلاتصفحللاتلرةلليرالىليرلل(6)ل شاه لأل هلللاهيالىلأاجق ل "لل(7) لعرا 

هعرالايرللا لل(2)اتلاحراعل"لل"لفها لات ع لهجراعلفرةلجرًالاتع رابلجيرجقللااامر لاتصرفحل
رالعر لل(2)ات جلىللجاتصاعلا لصا  لههيالىليللاتليىل  للهالليرىل عر لجر اجقه لاامع 

 لل(11)عههرراالات عرر ل"لجاشرراتلل"للته رراللجقررالفررل لعاه ررلللةعيررا لا ل ررال لل(11)اتصرر اال"ل
ل لهعالايللا لات فهوللل(12) شالااً ل للهجاعلجعت اته لل صتلع لات مبللجات ةله اال

اللهال احله اال ل.ل(13)ه  ل(لل1‚62)جـلتههالاتوهتل لل االجيللل شال اح 
ل

                                                 
 .ل فملاتعا علاتياجىللاتصفحلعحعالاتع ل ةل ل(لل1)
 .ل142 لصلل2اتيًلىل لاتعصاالاتياجىل لج(لل2)
 .ل132 للاتعا علاتياجىعحعالاتع ل ةل ل(لل3)
 .ل324اج لأجةلواعل لا  هملاتعاابل ل(لل4)
 .ل323لصل ل4اج لجالالل لاتعصاالاتياجىل لج(لل5)
 .ل162صعواح لاتشاماىل لاتعا علاتياجىل ل(لل6)
 (ل.1ماعشل)ل22صاج لأجةلواعل لات لهاعل ل(لل7)
 .ل24اج لأجةلواعل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل2)
 لل لعحعرال هيرةلاتحاهراىل لاتعا رعلاتيراجىل344لصلاتعا علاتياجىل ل ضهاءلاتاه لاتاهمل(لل2)

 .ل226صل
 .ل121 لصلل4اتقعاىل لاتعصاالاتياجىل لج(لل11)
 .ل46اج لعاولىل لاتع ا بل لصل(لل11)
 .ل122 لل13 لجل7اج للةال ل لاتقجال لعج(لل12)
ات اضةل ها ل للالهبلاتعاااكللل اهبلاتعيراتكلتعقافرللأ رً لعر مبلعاتركل للح هرىلأحعرال(لل13)

 لاتل شاهيرررةل لاتعقهررراالل512 لصلل4 لجل1267لجههرررالعحعرررلال لااالعهلجرررللاتحهررراعل لات ررراماعل 
العليةلت جاال لاتعا علاتياجىل لصلل223 لصلل6اتعقابل لج  .ل74 للا عالأهض 
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لععلضقتلاتالتللاتعاه هللضرقتلاترالالاتا راجةلت رال ةرةلا يرلاىل لفع رال
اتقاهالع لحا تلات شل للها لتةه لالالالفةل تكل لل ل تالفةلهاله لاىل ةةلحجراتل

فر  ال ل  هلشكلفةللو  رالفاللجامرال؛لع لاتشقهالأ امالتهو لج ال لفال عهلأحالا عااءل
تر ل فف رال ل لفةل لف الأاااتلع لاتحاهال)لأجامل(لاهومرالفه رالجقرالأ لااج رالجاتعراءل

جراعل للأ للو لالللو لجاتلةلج الأاراات لفاشلاتل ةةل تكلاتحاال لف  للو لت هامل
ل.ل(ل1)جالللو لجاتلةلتهملج ال للت فيه

ل
يررتال رر لاترر ىل هررالفه ررالأ ررهل ررالتررلو لات ررا صلألاالاتل شاهيررةل اوتررلل رر لال ررال

يبلاتعشرلاىلحلرةلايرلهعالتر ل راالترهلاع لاتا الف عالع لهههالتهللحلاهشلاىلاقاع ل
اتجاتعل جضتلح كل؟لف اال ل ق ل لفلل هللتةلجهلهللاا ةلأ هل  وملع للعا لح هل شاعل

للها رتل ةهرهلف  ابل لل لأ الاتعشلاىلأ هل اال الأل تلح ةللتر لهراعلغةارالأ لأههاال
 لج لتهلجه للفًلهعه لتهل ةةلاتجاتعل للل لها لتةعشلاىلجه للت للفاا هلحلةلها لاتاقا ل

حةرتلاتجراتعلجراملت رال راالترةلألر تل لا علجات  صا ل ةةلاتجاتعل للل لت لله لتهلجه رلل
 لليررتال رر لا ررالل(2)ح ررةللايررللفهلهلليرر ال  ررهلعررالاا ررةلاتعشررلاىلعرر لات  صررا ل

ل رامل لترةلع وترهللفةعرال مربلل لا لفههله الله ال فهو لأللهلا ل ةةلأا لاشلاىلحعالاق
لها تللل رهل لل(3) هل ا صلأها علجعال  صللهحةتلاتعشلاىل ل ابلاتف ههل ال لف ا ص ل

لاتضابللل(4)هؤعالج لاا هلع لاتيلىللتع لأتجتل ةههلل عللات شللاج لالل هلاتالتلل  
ل.لل(5)اتي  للصاللتةهلاتضابلل ال

ل
 ييس خامًسا : المقا

 عرللفرةلعاتع راههملاتلرةللقرالعر لا الاتلاتلترةلاعلاتلأهاىلاملعا لاتعراه هه ل
 لل(6)اتل ااهرلللللللتةلًفراتلفرةلاتعقراعًتللا  رالها رتلعصراا للع االاتل رااعل لحهرثل

ل للل التاه الأىلعقةلعراتل ر لأىللصرًحاتليرج تللصرًحاتلاتيرةاا لأجرةل  را ل
 تكلع للًالل اعلهلتع هايه ل ةرةل رااا لعاه رللجضجالاتع اههمل لللامل فااملات ىل

لفامل 
 

                                                 
 .ل22اج لهليتلاتحهه ل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل1)
 .ل251 لصلل5ج لاتعقهاالاتعقابلاتل شاهيةل ل(لل2)
 .للل253 لصل فملاتعصااللات وءاتل شاهيةل لل(ل3)
 .ل412 لصلل6تل شاهيةل لاتعصاال فيهل لجا(لل4)
ل.ل424اتل شاهيةل ل فيهللات وءل لصل(لل5)
 .ل57عليةلت جاال لاتعا علاتياجىل لصل(لل6)
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 األول :
ه علاالالاتعهلبلات اه لتةعحليبلات ىله علفةليراحللجا رللاتح راءل ةرةلهعره ل 

 عالم ملاتع اههملفرةلحراتاللعالالعاايلا ليهاىلفاجلاتلا علفةليلىلاتقاااه ل ل
هضراءلهلربل ةه رال"لاتر ااعل ةرةلالاعرللجلمم لتي ل لل الايعل51 ةلملع لا ا ل

اتحعالملأعالجقعالم ملات اتلل لعل  الأعهرالاتعرؤع ه لأجرلل  را لأهرامل لل صراملل تركل
م ملات اترللي ل للها تلل46 ا للعيللللعيه لليجقعاتلل"ل للهجةغلالالم الاتع هامل

لات تكليعهتل"لجات اتللاتاااوهلل"ل لهعالأاةىل ةه ل؛ اللصصتلتجا للاتتهابلاتصلفهلل
لات اتللالااهيهلل"ل يجللتعاه للفاملاتلةلمةلع لج اءلاتلةهفللاتعلتةللااهملاتتا ةل.لل"
 

لالثانى :
ل علجشااعليلىلاتقاااه ل رابلا لال]لات اترللا لترةل[لأتصرىل ةرةلاتحراتالل

 للعايل ل ةةلالاعللجهضراءلهلربل ةه رال"لاتحعرالملمر ال هراملاااعل اترهلات هيرااهلل
  را لأهرامل للةأعهالاتعؤع ه لاتعللهال)ل ةرةلابلاتقراتعه ل(لأجرل تكل  لأعالعل  ال

ير ل للهيرلقعة الل55"ل لالالم ملات اترلللل صاملل تكل ا للعيللللعيه لليجقعاتل
هعالل(ع هاملات ا هاتلل)لت تكلأاةىل ةه الاي ل؛ل االات لخللات يهجللاتحاهاللاتهلا ل

ل.(ل1)ليعةل"لات اتللاتيليهلل"ل
ل

 لل(2)ل( اترللاترا ه ةلل)اي ل ةههلي للأاةىلل51ع هاملالتهللليجلهعالل الفةل
 لأعرالل(3)ي لل54.14لالتهل لتةعياحاتل للحااتلألاىلتةع هاملهات ااعللتهعالل ا

 لل(4)ايررللا لاتعا ررعلاترر ىل رراالجقشررالأ رراا ل لف ررالل رر ل هرراملا ااضررةلاتواا هررل
اهالاتعيرراحاتلتةعجررا ةلجالضررافلللتررةلايررللاا لاتعا ررعلاتي ةعايررةللايررلقعالفررةلل رر

ال ل.لل(5)ل ااتلعياحلهلج تتلعلالل اهج 
ل

 

                                                 
لل ل  ً ل  ل145ل–ل143عحعالاتع ل ةل للا اتل لصل(لل1)

Bel ( Alfred ) : Inseriptions Arabes de Fes . Journal Asiatique , March , 

1917 , p. 303 ; 3 n .                                        
 .ل53ا  صااىلاتيجلةل لاتعصاالاتياجىل لصل(لل2)
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لما كان النشاط التجارى نتاًجا مشترًكا لعناصر سكان المجتمع  الاادع، ك كعان 
علينا إبراز العالقة الرابطة بين التجارة االمجتم  ك ب،اية من عناصر السكان 
لمجتم  التجار المرينى اإسهاماته فى مجال التجارة ك باإلضافة إلعى تاضعي  

لعى تعر ر التجعارة بعالمتؽيرا  كيفية ممارسة ديعاته  اججتماعيعة ك كمعا نشعير إ
التععى تطععرى علععى المجتمعع  مععن ىزمععا  سياسععية اكععاارا طبيعيععة ك اارتبععاط 

 التجارة بالناادى ال قافية فى  المجتم  . 
 

 أوالً : العناصر السكانية لتجار المجتمع المرينى 
مارس النشاط التجارى جمي  العناصر السكانية للمجتم  المرينى من 

ك اى،ى  رية اىهل الذمة ) اليهعا، االنصعارى و اادن،لسعيينقبائل عربية ابرب
 كل عنصر من هؤجء ،اًرا مهًما فى مجال التجارة .

 
 القبائل البربرية والقبائل العربية : -1

استكماجً لل،ال البربرية التى قام  على ادراضى المؽربية نشعر  ،العة بنعى 
ج، البربر يشكلان الساا، ك لذلك نو1)مرين البربرية ادصل على هذه ادرض 

ك ديعا ى،  هعذه القبائعل و2)ادعظ  للمجتم  المرينى ك خاصة فى م،ينة فعاس 
،اًرا بارًزا فى تجارة تلك الم،ينة العامرة بادسااق التجارية التعى دملع  فعى 
بعض ادديان ىسعماء ىسعر القبائعل البربريعة ك م عل سعاق ابعن فعذة ك كمعا كعان 

كان  قة فى الم،ينة زبعض ادك ااشتهر   و3)مها لهذه ادسرة فن،ق يدمل اس
تدمععل ىسععماء ىسععر بربريععة ،جلععة علععى مكانتهععا التجاريععة فععى المجتمعع  ك م ععل 

 . و4)ىسرة بنى عزانة 
 

ال  يقتصر ،ار البربر على التجارة ال،اخلية فقط ك فق، كان له  ،ار مه  فعى 
ذاى  ئعل مصعما،ةقباالتجارة الخارجية ك اكان ىشهر تجار م،ينة ىؼما  معن 

الصي  الااس  فى ىاساط التجارة الخارجية ك خاصة مع  بعال، السعا،ان التعى 

                                                 
اانظعر ىيًضعا الدسعن السعائ  : البربعر  ك272ص  ك: ادنعيس المطعر ابن ىبى زرع و  1)

 .41ك ص 1661ك 4طك ع الربا كمجلة ،عاة الدق كاالعرابة
مجلعة  ك: معال  من التاريخ اججتماعى للمؽر  على عه، بنعى معرينإبراهي  دركا  و  2)

 . 212ص  ك1677ك الرباطك 2اإلنسانيةك ع كلية اآل،ا  االعلا 
 . 2ص ك: بياتا  فاسابن اددمر و  3)
 . 35ص  كابن اددمر : المص،ر السابقو  4)
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كاناا معن خعالل ىسعفاره  إليهعا  عراا  طائلعة جعلعته  معن ىؼنعى التجعار فعى 
 . و1) المرينية  ال،الة
 

اعلى العرؼ  معن ىن بنعى معرين ينتمعان إلعى قبائعل بربريعة ك إج ىنهع  عمع،اا 
المصاهرا  بينه  ابين القبائل العربية ؛ من ىجل ت،عي   على إقامة الع،ي، من

اعمععل مؤسععس ال،الععة المرينيععة علععى تبنععى هععذه ك  و2)مكععانته  فععى المؽععر  
ك "سعاط النسعاء"امرىة ت،عى من  و3)الفكرةك فتزاج ادمير عب، الدق بن مديا
ك كمععا ى مععر  هععذه الزيجععا  قععااً،ا  و4)اهععى مععن بنععى علععى الشععرفاء الدسععنيين

قيا،ة الدك  المرينى ك فقع، تعزاج ىميعر المعؤمنين يعقعا  بعن عبع، الدعق  تالاا
ك اها ابن عطية مهلهل بن و5)من درة ك اهى عائشة بن  ىمير عر  الخلط 

ك امعن بعين زاجعا  و6)يديى الخلطعى ك اىنجبع  لعه ادميعر ىبعا سععي، ع معان 
الع،ه المرينى مال،ة عربية ت،عى ؼزالعة ك اهعى ى  فارس السلطان ىبى عنان 

 . و7) والذى تالى الدك  بع،ه ) مدم، السعي، بن ىبى عنان
 

لتععرمين دكمهعع  ك اذلععك دن ك السياسععى  الععزااجلجععر المرينيععان إلععى 
قيعا  ،العة بنعى معرين  القبائل العربية كانع  تع،ين بعالاجء للمادع،ين فعى ب،ايعة

                                                 
انظععر ايًضععا دسععن إبععراهي  دسععن :  ك332ص  ك1ج كاإل،ريسععى : المصعع،ر السععابقو  1)

 . 556ص  ك4ج  كتاريخ اإلسال  السياسى اال،ينى اال قافى ااججتماعى
مدمعع، مدمعع، ىدمعع، إسععماعيل :  ك162ص  كى ىبععا ضععيؾ : المرجعع  السععابقمصععطفو  2)

 ك1ط كالقعاهرة كمكتبعة ال قافيعة ك ارا  العر  االبربر االيها، فى عه، ،الة بنعى معرين
 .  52ص  ك2112

 . 33ص  كابن اددمر : النفدة النسرينيةو  3)
 . 16ص  كابن اددمر : راضة النسرينو  4)
اقيعل هع  بنعا  كن المتفق بعن ععامر بعن صعصععة معن الع،نانيعةعر  الخلط : بطن مو  5)

 كالمعا ضععؾ ىمعره  ككعاناا معن شعيعة القرامطعة بعالبدرين كعاؾ امعااية بعن المنتفعق
لععه  ك132 – 131ص  كارتدلععاا معع  بنععى سععلي  إلععى إفريقيععة ) القلقشععن،ى : نهايععة ادر 

طبععة  كبعراهي  اإلبيعارىتدقيعق إ كىيًضا قالئ، الجمان فعى التعريعؾ بقبائعل ععر  الزمعان
 116ص  ك1622 ك2ط كبيعرا  كالقعاهرة كا،ار الكتعا  اللبنعانى ك،ار الكتا  المصرى

 و . 121 –
 .23ص كابن اددمر : النفدة النسرينة ك365ص  كابن ىبى زرع : ادنيس المطر و  6)

 .23ص
ىنظععر ايًضععا مدمعع، عععا،ل عبعع، العزيععز  ك26ص  كابععن اددمععر : النفدععة النسععرينةو  7)
 -1266هع  /  266 – 662راهي : الدياة ال قافيعة ااججتماعيعة فعى ،العة بنعى معرين ) إب

معهعع، البدععاا اال،راسععا   كجامعععة القععاهرة ك  و رسععالة ماجسععتير ؼيععر منشععارة 1465
 . 126ص  ك1622 كاإلفريقية
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ك فعععر،رك المرينيعععان قعععاة هعععذه القبائعععل اتر يرهعععا  و1)  ا معهعععهاى نعععاء صعععراع
المباشر على الجانبين السياسى االتجارى لع،الته  ؛ لعذا عمع،  سياسعته  إلعى 
هععذه الزيجععا  ؛ إلذابععة هععذا الدععاجز بينهمععا ك دتععى تععنع  بالهعع،اء االععرااج 

 التجارى ،اخل المجتم  . 
 

قعة القبائعل العربيعة اتع،عي  ال  يكعن العزااج السياسعى السعبيل الاديع، لكسع   
 ك فراكلع  إليهعا جبايعة الضعرائ  التعى فرضع  و2)ل بينه  ابين هذه القبائ ال قة

ك اذلععك الععة تختععار قبيلععة معينععة لتم ععل ،ار"قبيلععة المخععزن"عليهععا ك فكانعع  ال،
ك إج ىن هععذا ادمععر ى،ى فععى بعععض ادديععان إلععى و3)مقابععل مزايععا تمععن  إليهععا

استفدال ىمر القبائل ك ديا يبقى جعزء كبيعر معن ىمعاال الضعرائ  المدصعلة 
على فرض اإلتااا  على القبائل  ك فعملااو4)ك فزا، ذلك من قااته  فى ىي،يها 
ك التععى اسععتال  علععى و6)ك م لمععا فعلعع  قبيلععة ىاج، دسععين و5)ادخععرى القبائععل 

ك اها ما تسعب  فعى إذاععة الخعاؾ االرعع  فعى  و7)مؽار  ،رعة ابال، تا،ج 
نفاس القبائل ادخرى التعى ،فعع  اإلتعااا  خاًفعا معن بطشعه  ك دتعى اصعل 

مر إلى ىن فرضاا إتااا  على بي  المداصيل الزراعية ك بعل تدكمعاا فعى اد
ك ال  يسعتط  الرعايعا التصع،ى لهع  ؛ بسعب  القعاة  و2)زراعة ناع المدصال 

،  فيهعا الما،ية االعسكرية التى ىصبداا فيها ك كما كان  ال،الة المرينيعة قع، 
 .و6)على التجارةك فل  تستط  التص،ى له  ك اها ما كان له ى ر سلبى الضعؾ
 .و6)التجارة

                                                 
ل ىنع،رى جاليعان : ك انظعر ىيًضعا : شعار351ك ص 13ك ج7ابن خل،ان : العبرك مجو  1)

 . 317ص  كمدم، عيسى الدريرى : المرج  السابق ك213ك ص 2ابق  جالمرج  الس
 . 112 – 67ص  ك13ك ج7العبرك مجابن خل،ان : و  2)
نظعر ايًضعا جعارج مارسعيه : بعال، المؽعر  اا 43ن اددمر : بياتعا  فعاسك ص اب و  3)

 كهيكعل  ترجمة مدما، عب، الصم،  كاعالقتها بالمشرق اإلسالمى فى العصار الاسطى
 .323ص  ك1661 كاإلسكن،رية كشرة المعارؾمن
 . 324ص  كجارج مارسيه : المرج  السابقو  4)
 . 115ص  كالازان : المص،ر السابق ك11ص  ك2ج كالسالاى : المص،ر السابقو  5)
قبيلة ىاج، دسين : ه  فرع من قبيلة ذاى منصار الذين ه  ىه  اىك ر قبائل المعقل و  6)

ص  كا بعين سجلماسعة اسعاس ل القلقشعن،ى : نهايعة ادر فكاناا يسكنان م كالمعقل ع،ً،ا
 [ .  425ص  ك1ج كاانظر ىيًضا عب، الاها  بن منصار : القبائل المؽربية ك74

 . 226ص  كمصطفى ىبا ضيؾ : المرج  السابقو  7)
 ككربخال : المصع،ر السعابق ك451ص  ك13ج ك7مج كابن خل،ان : المص،ر السابقو  2)
 . 32ص  ك2ج
 ك2ج ككربخععال : المصعع،ر السععابق ك237ص  ك5ج كشريسععى : المعيععار المعععر الانو  6)

 . 33ص 
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ىن  ك  مع  القبائعل بنعا معرين لتع،عي  عالقعته هعا اتبعخرى التى دمن السبل اا
ك و1)ترمين الطرق التجارية للتجار االمسافرين بعين مع،ن المؽعر إليه  ىاكل  

فى مدافظة على الطرق التجارية ادماية قاافل  و2)ابرز  قبيلة عر  سلي  
اء سععفره  مععن المخععاطر التععى قاافععل ركعع  الدجععيج الععذين كععاناا يعععانان ى نعع

يااجهانها فى الطريق ك فاستطاع عر  ،با  اهيع  فعرض سعيطرته  علعى 
ك اهذا ادمان ساع، على انتعاش دركة التجارة ك  و3) فرمن  الطرقالطرق ك 

ك فرقامعععع  قاافععععل ركعععع  الدجععععيج ادسععععااق علععععى الطععععرق ك اكععععان مععععن 
 . و4) بالقر  من تانس ىشهرادسااق ساق زااية ىاج، سنان

 
ك فقع، لعبع  ،اًرا  و5)انتيجة للتااصل التجارى لقبيلة صنهاجة م  ،الة معالى 

فى  اخاصةً  فى تعضي، العالقا  بين مملكة مالى االمؽر  فى العه، المرينى
عهعع، السععطان ىبععى الدسععن المرينععى ك اذلععك دينمععا لعبععاا ،ار الاسععيط بععين 

اإلقطاععا  مندع  ال،العة افضالً عما سبق فقع، ك  و6)ال،التين للتقري  بينهما 
التجاريععة ك امندتهععا ىيًضععا لتنميععة ال ععراة ؛ للمدافظععة علععى الطععرق للقبائععل 
المجععال ك خاصععة تربيععة الخيععال  يععة ااجسععتفا،ة مععن خبراتهععا فععى هععذاالدياان

" جععل  بنععى مععرين بععال راة الدياانيععة دناالمتععاجرة فيهععا ك ايرجعع  اهتمععا  
بإنتعاج  و2)ك ااشتهر سكان جبل فعازاز  و7)ال " ه  من الخيل ااإلبل االخىماال

ك كما لع  الععر  ،اًرا  و6)الخيال لصبرها  فضلمن ى تع،بإنتاج الخيل التى 
،اًرا بارًزا فى هذا المجال منذ الفت  العربى لعبال، المؽعر  ك دتعى إن ال،العة 
الماد،يععة اعتمعع،  علععيه  فععى إمعع،ا،ها اتجهيععز جياشععها مععن الخيععال العربيععة 

                                                 
 . 162ص  ك5ج كالقلقشن،ى : صب  ادعشى ك426ص  كابن مرزاق : المسن،و  1)
اق، استقراا فعى برقعة اطعرابلس  كعر  بنى سلي  : من ىاس  بطان مضر اىك ره و  2)

امعن بطعانه  ،بعا  ازعع  اععاؾ  كيينال  ي،خلاا المؽر  إج م  الهالل كدتى إفريقية
؛ 122 – 125 كاله ىيًضا : قالئ، الجمان ك272ص  كالقلقشن،ى : نهاية ادر ) اهي  

 . و  422ص  ك1ج كعب، الاها  بن منصار : القبائل المؽربية
مصر  فىب ينة السي، عب، الردمن ىدم، الريس : ى ر قبيلة سلي  السياسى االدضارى و  3)

 كمنشارة  رسالة ،كتاراه ؼير  كتى ىااخر القرن الساب  الهجرىمصر ابال، المؽر  د
 . 162ص  ك1662 كجامعة القاهرة ككلية اآل،ا 

 . 214ص  كالتجانى : المص،ر السابقو  4)
 . 116ص  ك13ج ك7مج كابن خل،ان : العبرو  5)
 . 432ص  ك1ج كالسالاى : المص،ر السابقو  6)
 .222ص  كابن ىبى زرع : ادنيس المطر و  7)
اسكانه معن  كجبل فازاز : جبل مشهار فى بال، المؽر  يق  بين نهر سال انهر سباو  2)

 . 141ص  كابن سعي، : الجؽرافيا كمن القبائل البربرية
 .435ص  كالدميرى : المص،ر السابق ك127ص  كمجهال : اجستبصارو  6)
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    1162 -1126هع  /  552 -524من المادع،ى ل ادصيلة ك فرمر عب، المؤ
 . و1)[ باستجال  الخيل له من إفريقية 

 
نيين بقيمة الخيال العربيعة فقع، درصعاا ىشع، الدعرص يالمعرفة المر

علععى اقتنائهععا ك دتععى إنهعع  فععى الدععرا  التععى خاضععاها ضعع، القبائععل العربيععة 
،جلعة علعى قيمتهعا  ال ائرة عليه  كاناا يؽتنمان هذه الخيال ايدعافظان عليهعا

 . و2)ادرًصا على امتالكها 
 

اق، اشتهر  الع،ي، من القبائل بإنتاج ىشهر ىنااع الخيال ك م ل قبيلة 
ك كمععا سععاع،  القبائععل العربيععة  و3)  اادزار   ك اىشععهر خيالهععا اددععزسععلي

 و4)االبربرية فى تنمية إنتاج الخيال اتدسينها ك م لما معا فععل ععر  المعقعل 
 .  و5)شتهراا بخيال الفازازية الذين ا

 
انتيجة لهذا التميز الذى دظي  به الخيال المؽربية ك فق، درص بنا 
مععرين علععى اسععتخ،امها هعع،ايا إلععى ملععاك العع،ال ادخععرى ك اىصععبد  اله،يععة 
الرئيسية التى يدملهعا ركع  الدجعيج المرينعى إلعى مصعر ى نعاء سعفره للدعج ك 

ا نرصع، معن خاللعه مكانعة الخيعال اصار  هعذه السعفارا  سعجالً ااضعًدا لنع
ك دتى إنه  ق، درصاا على  و6)المؽربية ام،ى استدسان سالطين مصر لها 

على اجستزا،ة منها ؛ دنها على دس  قال ابن خل،ان " فيها الش،ة االصعبر 
ك  و7)على المتاع  " فى دين ىن خيل مصر " قصر  بها الرادة االتنعي  " 

اسعؾ بعن علعى ىميعر ىاج، دسعين معن ك فنرى الملك الظعاهر برقعاق يكلعؾ ي

                                                 
 .215ص  كالسفر ال انى ك: المص،ر السابقابن صاد  الصالة و  1)
 . 264ص  كمصطفى ىبا ضيؾ : المرج  السابقو  2)
 . 263ص  كمصطفى ىبا ضيؾ : المرج  نفسهو  3)
ايقععال إنهعع   كعععر  معقععل : يعع،عان ىنهعع  هاشععميان مععن ذريععة جعفععر بععن ىبععى طالعع و  4)

 كااسععمه ربيعععة بععن كععع  بععن ربيعععة بععن كععع  بععن الدععارا كينسععبان إلععى العع، معقععل
 ك1ج    كعب، الاها  بن منصار : القبائل المؽربية ك74ص  ك)القلقشن،ى : نهاية ادر 

 و . 424ص 
ابعن الخطيع  : تعاريخ المؽعر  العربعى فععى العصعر الاسعيط القسع  ال العا معن كتععا  و  5)

ىعمال اإلعال  فعيمن بايع  قبعل اجدعتال  معن ملعاك اإلسعال  امعا يجعرى ذلعك معن شعئان 
 كالع،ار البيضعاء ك،ار الكتا  كتانىتدقيق ىدم، مختار العبا،ى امدم، إبراهي  الك كالكال 
 . 162ص  ك  1664

 .423ص ك 1ج كالسالاى : المص،ر السابق  ك453ص  كابن مرزاق : المسن،  و6)
 . 336ص  كابن خل،ان : التعريؾو  7)
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ى ناء عا،تعه إلعى المؽعر  بانتقعاء الخيعال اإرسعالها ك الكعن  و1)عر  المعقل 
ىن  و2)بؽععا بطر اصععال الخيععل ك ىمععر مملاكععه قطلاالملععك الظععاهر عنعع،ما اسععت

 .  و3)بنفسه  يذه  إلى المؽر  ايشترى الخيل منها 
 

التجاريععة علععى  العع  يقتصععر ،ار القبائععل فععى المشععاركة فععى الديععاة
الخيال ك فنج، ىنه ق، ذاع صي  ادؼنا  المرينية فى ىاربا دتعى ىطلعق عليهعا 

ك  و4)نسععبة إلععى ال،الععة المرينيععة التععى تنععتج ىجععا، ادصععااؾ  Merinasلفععظ 
ااشتهر  بذلك م،ينة اج،ة التى كان  مقًرا لعر  عبي، هللا من عر  معقعلك 

تنععتج هععذه ادؼنععا  ىجععا، ىنععااع اكععان لهعع  بععاع طايععل فععى تربيععة ادؼنععا  ك ا
الصاؾ الذى ليس له نظير ك اتصن  منه ادكياس التى كان يباع الااد، منها 

ك كمععا اشععتهر  سجلماسععة بإنتاجهععا دجععا، ادصععااؾ ك  و5) بخمسععين ،ينععاًرا 
دتععى بلععػ  مععن ال ععا  الاادعع، منهععا بعشععرين م قععاجً ك اكععان يرعععى مراعيهععا 

 . و6) عر  قيس
 

ال،ار اإليجابى الذى ى،ته القبائل ) البربرية االقبائل  اعلى الرؼ  من
العربية و فى ت،عي  دركة التجعارة ك فقع، كعان لهعا ،ار سعلبى علعى التجعارة ك 

امن بع، سيطرة القبائل علعى الطرقعا  معن كاإلؼارة على الطرق التجارية ك 
ىجععل الدفععاظ علععى التجععارة ك تبعع،ل  اددععاال ك فرصععبد  تؽيععر علععى القاافععل 

ك اهععا مععا كععان لععه ى ععر سععلبى علععى  و7)لتجاريععة ك اتفععرض اإلتععااا  عليهععا ا

                                                 
هعر  معن المؽعر   كها ياسؾ بن على بن ؼان  ىمير ىاج، دسين معن ععر  معقعلو  1)

الجعر إلعى الملعك الظعاهر  كىبعى سعال  إلعى مصعر من سخط السلطان ىبى العباس ىدم، بعن
) ابعن خلع،ان :  اىعا،ه إلى منزله مرة ىخعرى كالذى استشف  له عن، السطان ىبى العباس

 و . 341ص التعريؾك 
  تعالى نيابعة اإلسعكن،رية االدجابعة ىيعا   1416/ هع  221بؽا بعن عبع، هللا :   لاقطو  2)

 341 ك341ص  كنفسعه ابعن خلع،ان : المصع،ر الظاهر انيابة اإلسعكن،رية ىيعا  المؤيع، )
 و و .5هامش )

اانظعععر ايًضعععا مدمععع، المنعععانى :  341 – 341ص  نفسعععهكابعععن خلععع،ان : المصععع،ر و  3)
 . 222ص  كارقا 

مدم، عيسى الدريعرى : المرجع   ك262ص  كىبا ضيؾ : المرج  السابقمصطفى  و 4)
 . 243؛ رضاان البارا،ى : الدياة الدربيةك ص  264ص  كالسابق

 . 617ص  كالدميرى : المص،ر السابق ك177ص  كمجهال : اجستبصارو  5)
 . 121ص  كابن الخطي  : معيار اجختيارو  6)
اانظععر ىيًضععا مصععطفى ىبععا ضععيؾ : المرجعع   215ص  كالععازان : المصعع،ر السععابقو  7)

 . 226ص  كالسابق
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ىدععاال التجععار ك امععن ىجععل ذلععك قامعع  الع،يعع، مععن ال ععارا  ضعع، ال،الععة ؛ 
 . و1)لعجزها عن دماية القاافل 

م لما فعل عر  معقعل ك دينمعا كعاناا يقطععان الطعرق علعى القاافعل   
ة اسجلماسعععة ك اخعععرج التجاريعععة ك ايضعععران بعععالعمران فعععى منطقتعععى ،رعععع

ى،  اكمععا  و2)    1225هعع  /  626السععلطان ىبععا ياسععؾ يعقععا  لمدععاربته  
الؽارا  التى كان  تقا  بها القبائل على الطرق التجارية إلعى هجعرة الطريعق 

 . و3)الرابط بين فاس اتلمسان عبر تازة 
 

 دينمععا مععر بععبعض ااقفعع  القبائععل ىيًضععا ماقًفععا سععلبًيا تجععاه المجتمعع  
  و دينمعا هعاج  الجعرا، المؽعر  ك  1316ه  /  716)   ما  ك ففى عا ادز

اد،   ىزمة اقتصا،ية فى ذلك الاق  بسعب  هعذا ادمعر ك ىسعه  ععر  خلعط 
اعاص  ابنى جابر فى تفاق  تلك ادزمة ك من خعالل العع،اان العذى قعاماا بعه 

السعلطان تجاه ىهالى منطقة تامسنا فرلدقاا به  ىضراًرا ك يرة ك اها ما جععل 
ىبا  اب  عامر يتخذ إجراءا  ض،ه  ك" فسجن منه  ستين شيًخا بسجن ىنفا ك 
اضر  ىعناق عشرين رجالً من ىشراره  الذين كاناا يقطعان الطريق بتلك 

 . و4) الجها  اصلبه  على ىساار ىنفا " 
 

ة السلطان ىبى الدسن المرينى فعى كما ىسهم  القبائل العربية فى نكب
، مععا كععاناا مؤيعع،ين لععه ك انقلبععاا عليععه ؛ بسععب  اإلجععراءا  التععى إفريقيععة ك فبععع

اتخذها السلطان ىبا الدسن بع، ،خاله إفريقية ك ديا ىععا، النظعر فعى تازيع  
اإلقطاعععا  للعععر  ك فتععرك لهعع  مععا كععان فععى دعع،ا، المعقععال ك ىمععا إقطاعععا  
قع، ادمصار االضاادى االتى تعؤ،ى إلعى اجسعتقالل العذاتى امنافسعة ال،العة ف

عاضه  عنها براات  من ،ياان الجنع، ك اىنقعض جبعايته  ك اىلؽعى اإلتعااا  
ك اى،  هعذه اإلجعراءا   و5) )الخفارةو التى كان  تؤخذ من الطعرق التجاريعة 

 . و6) إلى تذمر القبائل اقيا  درا  ض،ه اهزيمة جيشه 

                                                 
 . 161ص  كمدم، إسماعيل : المرج  السابقو  1)
 . 332ص  ك: ادنيس المطر  ابن ىبى زرعو  2)
اانظععر ىيًضععا عععز العع،ين ماسععى : النشععاط  ك5 – 4ص  كالتجععانى : المصعع،ر السععابقو  3)

 . 313ص  كاجقتصا،ى
 . 361ص  كابن ىبى زرع : المص،ر السابقو  4)
ىيًضععا مصععطفى ىبععا ضععيؾ : اانظععر  575ص  ك13ج ك7مععج كابععن خلعع،ان : العبععرو  5)

 . 121ص  كبقاسالمرج  ال
اانظر ىيًضا إبراهي  دركا  : معال  من  ك51ص  ك2ج كالسالاى : المص،ر السابق و 6)

 . 225ص  كمن التاريخ اججتماعى لبنى مرين
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افععى ىااخععر عهعع، ال،الععة المرينيععة ك ععر   ععارا  القبائععل ضعع،ها ك 
ها ك اىشاع  الفسا، فى المجتمع  ك اهعا معا ترتع  عليعه الفسعا، ااستفدل ىمر

 . و1) فى الزراعة االصناعة االتجارة اانهيار اقتصا، ال،الة بركمله 
 
 أهل الذمة : -2

تميععز  العع،ال اإلسععالمية عععن ىاربععا فععى العصععار الاسععطى بععرا  
التسععام  العع،ينى الععذى سععا، المجتمعع  فععى ذلععك الاقعع  ؛ بسععب  مبععا،  العع،ين 

سالمى المتسامدة التعى ى،  إلعى تععايش ىهعل الذمعة ل اليهعا، االنصعارى [ اإل
مع  المسعلمين ،ان ىى اضعطها، ،ينعى ك اهعا معا مكعنه  معن ممارسعة النشععاط 

 .  و2)التجارى بكل درية 
 

 اليهود :  -أ
شععععه،  ادراضععععى المؽربيععععة الع،يعععع، مععععن هجععععرا  اليهععععا، منععععذ عهعععع،      

ل المؽربية ال،يانة اليها،ية ك ادافظ  على ك  فاعتنق  بعض القبائو3)الرامان
ك ايبعع،ا ىنهعع  انعع،مجاا فععى المجتمعع  اإلسععالمى اتععر راا بالديععاة  و4)معتقعع،اتها 
 .  و5) اإلسالمية 
 

اتمركز اليها، فى الع،ي، من المع،ن المؽربيعة ك اخاصعة المع،ن التعى 
 كان  تدمعل صعبؽة تجاريعة ك امنهعا فعاس التعى اسعتقر فيهعا ىعع،ا، كبيعرة معن

 و6)نععاس " اذلععك لك ععرة اليهععا، فيهععا  ا، ك دتععى قيععل عنهععا " فععاس بلعع، بععالاليهعع
ىديعاء  اكعان لهع اتمركزاا فيها لكانها مركعًزا تجارًيعا مهًمعا ك ااسعتقراا بهعا 

ك افى م،ينة مراكش الذى كان بها دعى خعاص لليهعا،  و7) سكانية خاصة به  

                                                 
 . 316ص  كمدم، إسماعيل : المرج  السابقو  1)
 . 75ص  ك1مج كآ،  متز : المرج  السابقو  2)
 كلرابع  الهجعرىمدما، إسماعيل : الخاارج فى بال، المؽر  دتعى منتصعؾ القعرن او  3)

عب، الردمن بشير : اليهعا، ؛  226ص  ك1625 ك21ص  كال،ار البيضاء كال،ار ال قافية
عععين لل،راسععا  االبدععاا  ك  [1172   -642هعع  / 462 -22فععى المؽععر  العربععى ل 
 . 4ص  ك2111ك 1ط كالقاهرة كاإلنسانية ااججتماعية

ك تدقيععق إبععراهي  ئععة السععابعةابععن سعععي، : الؽصععان اليانعععة فععى مداسععن شعععراء الماو  4)
انظر ىيًضا عز ال،ين ماسعى :  62ص  ك1662 ك2ط كالقاهرة ك،ار المعارؾ اإلبيارىك

 .114ص ك النشاط اجقتصا،ى
 . 12ص  كهابكز : النظ  اإلسالميةو  5)
 ك4معج   كيعاقا  الدمعاى : المصع،ر السعابق ك115ص  كالبكرى : المصع،ر السعابقو  6)

 . 231ص 
 . 13ص  ك: المص،ر السابق الجزنائىو  7)
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ىؼمعا  سعكانها اليهعا، ك ا و1) يدتاى على ىك ر من  ال عة آجؾ ىسعرة يها،يعة
فعععى ك ا و2) خاصعععة الخعععارجى مععع  السعععا،ان بهعععا ادتكعععراا النشعععاط التجعععارى

ك  و3) سجلماسععة ىقععاماا فيهععا اعملععاا علععى تجععارة الععذه  معع  بععال، السععا،ان 
تلمسععان سععكانها اليهععا، اكععان لهعع  دععى خععاص بهعع  فيهععا كععان يضعع  قرابععة ب

إقلعي  تعا،ج اسعكنه عع،، ك ا و4)خمسمائة بي  لليهعا، اكلهع  معن ىؼنيعاء التجعار
كبير من اليها، الذين اشتؽلاا بالتجارة االصعناعة اعملعاا بع،ار الاسعيط بعين 

ك اإقلعي  السعاس اكعان معن ىشعهر مع،ن هعذا اإلقلعي   و5) تجار المؽعر  اىاربعا
م،ينة تيا  التى كان  مدط للتجار لشراء سكر تيعا  ابهعا ىك عر معن معائتى 

رععة امدعط للقاافعل التجاريعة التعى تدمعل ك اإقلعي  ، و6)تاجر اصان  يها،ى 
بل، صبي  التى يقطنها ىاليعاء  االتى ) ،رعه و بهاإلى ،رعة ك  هالتبر من نفاز

 .  و7)اليها، ك لذلك مدط لزيارة اليها، إليها 
 

ال  تكن اجختالفا  ال،ينية عائًقا ىما  اليها، فى إسهامه  فعى المجعال 
فكان التجار اليها، يجابعان مختلعؾ  اجقتصا،ى ك خاصة فى مجال التجارة ك

بقعاع الععال  نعاقلين معهعع  البضعائ  التجاريعة لبيعهعا ك دتععى ىطلعق علعيه  تجععار 
ك  و6) ك اساع،ه  على ذلك ق،رته  علعى التدع،ا باللؽعا  المختلفعة و2) الرذانية

ك  و11)للعع،ال ادجنبيععة فععى عهعع، ،الععة بنععى مععرين  اءك دتععى اسععتخ،ماا كسععفر

                                                 
 .55ص  ك2ج ككربخال : المص،ر السابق ك113ص  كالازان : المص،ر السابقو  1)
س  كالربعاط كمجلة البدا العلمعى كإبراهي  دركا  : الدياة ال،ينية فى العه، المرينىو  2)

اله ىيًضعا طبيععة العالقعا  المؽربيعة مع  إفريقيعا  ك235ص  ك1676 ك31 – 26ع ك16
 . 127ص  ك1622 ك266ع  كالرباط كمجلة ،عاة الدق كة فى العصر الاسيطالؽربي

 . 212ص  كمجهال : اجستبصار ك151ص  كالبكرى : المص،ر السابقو  3)
 . 361ص  كالازان : المص،ر السابق ك33ص  كابن سعي، : الؽصان اليانعةو  4)
: المرجععع   اانظعععر ىيًضعععا عطعععا علعععى شعععداته ك123نفسعععهك ص العععازان : المصععع،ر و  5)

 . 311ص  كعصم  ،ن،ش : المرىة فى تا،ج ك66ص  كالسابق
 ك2ج ككربخعععال : المصععع،ر السعععابق ك126 – 124ص  نفسعععهكالعععازان : المصععع،ر و  6)

 . 27ص
كربخععال : ك 461 كالععازان : المصعع،ر نفسععه ك44ص  كالمؽيلععى : المصعع،ر السععابقو  7)

 . 151ص  ك3ج كالمص،ر نفسه
نععي  زكعى فهمعى : ،ار اليهعا،  كهى كلمة فارسية بمعنى الطريقةالتجار الرذانية : او  2)

 كاإلسعكن،رية كمطعاب  سعجل الععر  كفى تجارة العصار الاسطى بعين الشعرق االمؽعر 
 . 11ص  ك1671

ك انظععر 153ص  ك1226 كليعع،ن كمطبعععة بريععل كابععن خر،اذبععة : المسععالك االممالععكو  6)
إبعععراهي  دركعععا  : النشعععاط  ك11ص  كنععععي  زكعععى فهمعععى : المرجععع  السعععابقىيًضعععا : 
 . 135 كاجقتصا،ى

و  10)
Du Fourcq : l' Espagne , p. 140 .                                                   



 لرابع التجارة واجملتمعالفصل ا

~ 511 ~ 
 

له  فرصعة التجعارة مع  الع،ال ادجنبيعة بشعكل ااسع  ك  رهيباإلضافة إلى ذلك 
م ععل اليهععا،ى المؽربععى سععليمان كععاهن الععذى كععان يتععاجر معع  مملكععة ىراجععان 

ازا  معن مملكعة ك بل استطاع الدصال علعى امتيع و1) اكان  له تجارة ااسعة
 . و2) بكل دريةاإليها ها ىراجان باإلبدار من

 
ن فعاس اميارقعة ك اذلعك دعمعاله  بعي يتعر،،انكما كان هنعاك بععض اليهعا، 

التجاريععة ك م ععل إسععداق ليفععى اصععمايل بععن شععالا  اديععان امر،خععاى بععن 
كما عملع  ،العة بنعى معرين علعى كو3)هاران بكرى اإبرها  ايديى بن نجار 

تعع،عي  العالقععا  التجاريععة الخارجيععة ك اذلععك مععن خععالل مععن  التجععار اليهععا، 
ه  المؽعععر  ك م ععل تقليععل نسعععبة مععن اجمتيعععازا  عنعع، ،خععال اادجانعع  ك يععرً 
سجل اليها، نشاًطا ملداًظا فى التجارة ك خاصة  ىيًضاك  و4) الضرائ  عليه  

صععناعة الععذه  فععى فععامتهناا ك  و6) الععذه   و5) الرقيععق  خاصععة فععى تجععارتى 
ك  و7) ال،اخل بع، عزاؾ المسلمين عن العمل فيها لما فيها ك من تع،ليس اربعا 

رؼ  من تدذير ىمير المؤمنين عمر بعن الخطعا  ل الب بي، ىن اليها، عملاا بها
 .  و2) رضى هللا عنه [ من عمل ىهل الذمة بها 

 
اكانع  الدريععة التعى تمتعع  بهعا اليهععا، ،اخعل المجتمعع  ،لعيالً ااضععًدا علععى 

ك اكعان ذلعك نتيجعة للسياسعة التعى  و6)العالقا  الطيبعة بعين اليهعا، االمسعلمين 
ى تن  على م،ى التسام  ال،ينى ك اخير ،ليل التااتبعها بنا مرين تجاه اليها، 

ك اذلعك دينمعا  عار  مدافظعة المعرينيين علعى ديعاة اليهعا، اسعالمته على هعذا 
  ك فت،خل السلطان  1275ه  /  674العامة ض،ه  فى ال انى من شاال عا  

                                                 
 . 66ص  كمصطفى نشاط : إطالج و  1)
 . 71ص  نفسهكمصطفى نشاط : المرج  و  2)
 . 71ص  كالمرج  نفسه مصطفى نشاط :و  3)
عمعععر مدمععع، البعععارانى : المرجععع   ك165ص  كعيل : المرجععع  السعععابقمدمععع، إسعععماو  4)

 . 326ص  كالسابق
عطا على شداته : اليهعا، انظر ىيًضا : ؛  153ص  المص،ر السابقك ابن خر،اذبة :و  5)

عبعع،  ك163ص  كاليهععا، فععى بععال، المؽععر  ادقصععى فععى عهعع، المععرينيين االاسععاطيين
عا، زكريعا مدمعا، عبع، الجعاا، : سع ك111 كالردمن بشير : اليهعا، فعى المؽعر  العربعى

 . 63 – 62ص  كالمرج  السابق
و  6)
Dufourcq : Ibid,  p .143 .                                                                 

 كالعععازان : المصععع،ر السعععابق ك137ص  كالمصععع،ر السعععابقابعععن ياسعععؾ الدكعععي  : و  7)
 .  224ص

 . 43ص  كالمؽيلى : المص،ر السابق ك72ص  ك1ج  ك،خلابن الداج الفاسى : المو  2)
 . 314 ك1ج كابن القاضى : جذاة اجقتباسو  6)
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ك  و1)ك اىمعر بعع،  التععرض إلعيه  ععنه  يعقا  بعن عبع، الدعق ار،ع العامعة 
مععا اصععل إليععه بنععا اقاصععة مععن مكانععة خاصععة فععى عهعع،  باإلضععافة الععى ذلععك

 -1226هععع  /  716 -625السعععلطان ياسعععؾ بعععن يعقعععا  بعععن عبععع، الدعععق ل 
كمععا اهععت  السععلطان ىبععى عنععان فععارس بهعع  فعمععل علععى إنشععاء   و2)  [ 1316

المارستان فى دارة اليها، فى م،ينعة سعال ك لتقع،ي  الخع،ما  الطبيعة لهع  التعى 
البيعععا  جسعععتقرار المرضعععى االعمعععل علعععى  اشعععتمل  علعععى عععع،، كبيعععر معععن

 . و4)ك كما استعان بطبي  يها،ى ى ناء مرضه  و3)رادته 
 

ال  تقؾ مكانة اليها، فى عهع، ،العة بنعى معرين عنع، هعذا الدع، ك بعل 
      -223اصععلاا إلععى كرسععى الععازارة ك فعععين السععلطان عبعع، الدععق بععن سعععي، ل 

ك  و5) شعاايل فعى العازراة   [ اليها،يين هعاران ا 1464 -1421ه  /  266
ابالرؼ  من سياسعة التسعام  الع،ينى التعى اتبعهعا المرينيعان مع  اليهعا، ك فعإن 

  ادمير علعى ك فمن و6) على اجضطها، تقا   مؽايرةىسالفه  ق، اتبعاا سياسة 
  [ ،خععال  1143 -1116هعع  / 537 -511ل علععى بععن ياسععؾ بععن تاشععفين 
ائجه  فيها اخراجه  منها قبل الليل قضاء دالاليها، مراكش إج فى النهار ك 

ين عبع، ك المعا ،خعل ىميعر المعؤمن و7)ك خاًفا من ىن يكان له  نشعاط تجسسعى 
  [ م،ينة معراكش فعى  1162 -1126ه  /  552 – 524المؤمن بن على ل 

ك ابععع،  و2)  [ ىمععر بخععراجه  منهعا اإج تعرضععاا للقتععل  1142هع  /  542ل 
ىخرى إلى مراكش با،ععائه  اإلسعال  اممارسعة افاته ب،ى اليها، يعا،ان مرة 

 – 521شعائره ؛ لذلك عم، ادمير ىبا ياسؾ يعقعا  المنصعار المادع،ى ل 

                                                 
 ك322ص  كادنعععيس المطعععر ىيًضعععا العععه  ك161ص  كابعععن ىبعععى زرع : العععذخيرةو  1)

 . 363ص  ك1ج كالسالاى : المص،ر السابق
 ك1ج ك  بقالسعععالاى : المصععع،ر السعععا ك423 ك13ج  ك7معععج  كالعبعععر كابعععن خلععع،انو  2)

 . 422 -421ص
ك دمععع،ى عبععع، المعععنع  : المرجععع  236المرجععع  السعععابقك ص  علععى دامععع، المعععاجى :و  3)

 . 711السابقك ص 
 . 237ص كالمرج  نفسه على دام، الماجى :و  4)
ص     ك2ج كالسععالاى : المصعع،ر السععابق ك46ص  كابععن خليععل : المصعع،ر السععابقو  5)

 . 76ص  كلمؽر  عبر التاريخ؛ انظر ىيًضا إبراهي  دركا  : ا 162
 كالفععر، بيععل : الفععرق اإلسععالمية فععى الشععمال اإلفريقععى مععن الفععت  العربععى دتععى اليععا و  6)

 . 326 ك1621 كبيرا  ك،ار الؽر  اإلسالمى كترجمة عب، الردمن ب،اى
انظعر ىيًضعا : دعايي  زعفرانعى : ىلعؾ  ك235ص ك1ج  كاإل،ريسى : المص،ر السابقو  7)

العع،ار  كعبعع، الؽنععى ىبععا العععذا  كترجمععة ىدمعع، شععدالن كيهععا، بععالمؽر سععنة مععن ديععاة ال
 . 276ص  كمج،ى ياسين عب، العال : المرج  السابق ك1627 كالبيضاء

 . 271ص  ك5ج كابن تؽرى بر،ى : النجا  الزاهرةو  2)
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[ إلععى تد،يعع، مالبععس خاصععة بهعع  لتميععزه  عععن  1162 -1124هعع  /  565
 . و1)ؼيره  خاًفا على المسلمين منه  ك كما ىخذاا منه  ىمااجً ك يرة 

 
الماد،يعة كانع  قاسعية معهع  ا،العة بنعى  اعلى ما يب،ا لنا ىن ال،الة

منعه إج الفعتن  نه  ك إج ىن هعذا التسعام  لع  تجعن ال،العةمرين ىك عر تسعامًدا مع
ك فععاز،ا، تؽلؽععل اليهععا، فععى  و2)اال ععارا  الععذى ى،ى إلععى سععقاطها فيمععا بععع، 

ى دصعلاا عليهعا إج   ادعمعال اإل،اريعة االسياسعية التعالمجتم  المرينعى بسعب
معاملة الناس ك م لما ىسعاءاا معاملعة التجعار القعا،مين فعى القاافعل ىنه  ىساءاا 

 .و3)التجارية ديا ىنه  كاناا يعملان جباة للضرائ  على ىباا  م،ينة تلمسان
 .و3)تلمسان

 
  ازا، النفععاذ السياسععى خاصععة دينمععا تععالى الععازراة ك فرسععاءاا إلععى

إعطعاء  ك كما قاماا بارت،اء مالبعس المسعلمين ك كمعا عملعاا علعى و4)المسلمين 
اليهععا، امتيععازا  تفععاق المسععلمين ديععا قععاماا برفعع  الضععرائ  مععن علععيه  

قامعع  ال ععارا  االفععتن فععى فر النععاس اك ممععا ى عع و5)اتخفععيض نسععبة الجمععارك 
 البال، .

 
 المسيحيون : -ب

مؽاربععة ادصععل اعتنقععاا العع،ين يععة مععنه  المسععيديان فععى ال،الععة المرين
اكععاناا يعععاملان ؽربععى المرينععى مععن المجتمعع  الم االمسععيدى اىصععبداا جععزءً 

ك ايمارسعععان التجعععارة ال،اخليعععة بكعععل دريعععة ،ان ىى  و6)ذمعععة الىهعععل معاملعععة 
 ك  إج ىنه تزاي، ع،ا،ه  فيما بع، .  و7)ضؽاط من ال،الة عليه  بعكس اليها، 

                                                 
اانظععر ىيًضععا مصععطفى ىبععا ضععيؾ :  ك156ص  كالاادعع، المراكشععى : المعجعع  عبعع،و  1)

 . 156 ص كالمرج  السابق
  57ص  كالمؽيلى : المص،ر السابقو  2)
 . 223ص  كابن مرزاق : المسن،و  3)
 . 162ص  ك2ج كالسالاى : المص،ر السابقو  4)
مدمعع، إسعععماعيل : المرجععع  ؛ اانظعععر ىيًضعععا  111ص  كالععازان : المصععع،ر السععابقو  5)

 .  212ص  كالسابق
مكتبععة ال قافيععة  كدمعع، عمععرتدقيععق علععى م كابععن عبعع، الدكعع  : فتععا  مصععر االمؽععر و  6)

اانظععر ىيًضععا مدمعع، مدمعع، مرسععى الشععيخ : تععاريخ  211ص  ك2114 كالقععاهرة كال،ينيععة
نريمعان  عبع،  ك135ص  ك1666 كاإلسعكن،رية ك،ار المعرفة الجامعيعة كمصر البيزنطية

 ك2111 كالقعاهرة كالهيئعة العامعة للكتعا  كالكري  ىدم، : مجتم  إفريقية فى عصر العاجة
 . 26ص 

 كتعانس   كالطبععة العربيعة التانسعية كال،باغ : معال  اإليمان فى معرفة ىهل القيعراانو  7)
اانظععر ىيًضععا : رضععاان البععارا،ى : ىضععااء علععى المسععيدية  ك211ص  ك1ج ك1612

بدععا ضععمن كتععا  ،راسععا  ابدععاا  كاالمسععيديين فععى المؽععر  فععى العصععر اإلسععالمى
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امععن ب،ايععة عصععر المععرابطين اسععتق،  علععى بععن ياسععؾ بععن تاشععفين 
المرتزقععععععة المسععععععيديين ك   [ الجنععععععا،  1143 -1116هعععععع  /  537 -511ل

ااستخ،مه  فى جباية الضرائ  ادراسة الطرق التجاريعة بعع، رفعض القبائعل 
ى،اء ما علعيه  معن ضعرائ  ك فكعان علعيه  اسعتخ،ا  عنصعر ج يتديعز إلعيه  ك 

فععى دععين كانعع  ك  و1)فكععان عنصععر الجنععا، المرتزقععة النصععارى هععا ادنسعع  
 و2)ن عنعع، ،خالععه المه،يععة سياسععة المادعع،ين علععى النقععيض ك فععرمر عبعع، المععؤم

ك العع  يكععن لهعع  شععرن ذا بععال دتععى جععاء المععرمان  و3)بععإخالء  النصععارى منهععا 
  [ دينما ادتاج إلى إم،ا،ا   1232 – 1227ه  /  631 -624الماد،ى ل 

ملك قشتالة السما  لهعؤجء من الجنا، المرتزقة ك اشترط عليه فرنان،ا ال الا 
 . و4)نة مراكش الجنا، ببناء كنيسة له  اسط م،ي

 
  اكان ىال استخ،ا  للمرتزقة فى ،الة بنى مرين فى عه، ادميعر ىبعى 

ك اتزايع، عع،، الجنعا، المرتزقعة فعى عهع، بنعى معرين ك  و5)بكر بن عب، الدعق 
ك و6)فيذكر ابن مرزاق ىنه ق، اصل " ع،، النصارى إلى  ال ة آجؾ فارس "

اشععه، ك  و7)ا ىزيعع، " فععى دععين يععذكر العمععرى ىنهعع  " ىربعععة آجؾ فععارس ى
النصعارى ك فقع،    المرينعى تسعامًدا ،ينًيعا دتعى مع  الجنعا، المرتزقعة  العصر

ن ،كععاناا يمارسععان بعععض ادعمععال التجاريععة ك م لمععا فعععل القائعع، برنععاط سععاج
Bernat Salan   الععذى كععان قنصععل التجععار المسععيديين لجععيش ىبععى يعقععا

ئ  ابيعها ى ناء دصار م،ينعة المرينى ك اكان له ،ار ملداظ فى شراء البضا

                                                                                                              
 ك2117 كاإلسععكن،رية ككن،رية للكتععا مركععز اإلسعع كتععاريخ ادضععارة المؽععر  اادنعع،لس

 . 127ص 
 .  22ص  كمصطفى نشاط : إطالج  ك25ص  كمجهال : الدلل الماشيةو  1)
م،ينععة المه،يععة : هععى علععى سععادل إفريقيععة بناهععا عبيعع، هللا الشععيعى الخععارج علععى بنععى و  2)

الجانع   االبدر يديط بها من جهاتها ال الا امعن كاسماها المه،ية نسبها لنفسه كادؼل 
اهععى مقصعع، للسععفن  الععاار،ة مععن المشععرق االمؽععر   كربضععها يعععرؾ بزايلععة كالؽربععى

 . 562 – 561ص  كالدميرى : المص،ر السابق كابال، الرا 
المكتبععة  كتدقيععق مدمعع، ماضععا، كالزركشععى : تععاريخ العع،التين الماد،يععة الدفصععيةو  3)

 . 11ص  ك1666 كتانس كالعتيقة
انظعععر ىيًضعععا رضعععاان البعععارا،ى :  ك253ص  كالمطعععر  نعععيسادابعععن ىبعععى زرع : و  4)

 . 211ص  كالمرج  السابق
 يععاةانظععر ىيًضععا : رضععاان البععارا،ى : الد ك31ص  كالزركشععى : المصعع،ر السععابقو  5)

 .  124 – 123ص  كالدربية
 .222ص  كابن مرزاق : المسن،و  6)
 . 116ص  ك4ج كالعمرى : المص،ر السابقو  7)
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ك اهعذا التسعام  الع،ينى جععل معن المؽعر   و1)تلمسان ابناء م،ينة المنصارة 
  الع،يع، معن التجار ادجان  النصارى ك اق، نصالمرينى مكان انجذا  لكل 

اجتفاقيا  الخارجية على درية التجارة اسالمة التجار ادجانع  ىا المسعلمين 
 .  و2)فى ادراضى المؽربية 

 
اق، لع  التجار ادجان  ،اًرا فى هذه اجتفاقيا  ك ديا كعان يختعار 
بعض هؤجء التجار النصارى للتفااض م  ملاك المؽر  ك م لمعا دع،ا معن 

للتععاجر  Pedro Pedro IVبيعع،را الرابعع   Aragon جععانااختيععار ملععك ىر
ادراجععانى ىرنععاء ،اقععا،ش للتفععااض معع  السععلطان ىبععى الدسععن المرينععى فععى 

ك كمععا مععنده  السععلطان ىبععا الدسععن المرينععى بعععض  و3)ع،يعع، مععن القضععايا ال
اجمتيازا  ك ديا قا  بإلؽاء ضريبة المراس التى كان  تفرض على الجنا، 

 .  و4)النصارى 
 

اكان التجار ادجان  يسكنان الفنا،ق التى اج،  بردياء الم،ينة ىا خارجهاك 
ايدتعاى كعل فنع،ق علعى كنيسعة  اكان لكل جالية ىجنبية الفن،ق الخعاص بهعا ك

ك الكل جالية ىجنبية " قنصل " خاص بهعا يعع،  و5)بها   ب،اخله د،اء صلااته 
يع، مم الً للسلطة الدكاميعة للبلع، التعى منهعا ك ايقعا  علعى رعايعة كعل التجعار 
العععذين يدملعععان جنسعععيته ك ايععع،اف  ععععن مصعععالده  ادقعععاقه  ك ايفصعععل فعععى 

 .  وScribania  (6مشاكله  ك ايسمى المقر الخاص به 
 
 األندلسيون :  -3

ارتبط  ادن،لس االمؽر  بصال  تاريخية ادضعارية منعذ العصعر 
ك اكععان مععن ىهعع   و1)ك فتاالعع  هجععرا  ادن،لسععيين إلععى المؽععر   و7)الفينيقععى 

                                                 
انظعععر ىيًضعععا : مصعععطفى نشعععاط :  ك452ص  ك13ج ك7معععجك عبعععرابعععن خلععع،ان : الو  1)

 اكذلك 122ص  ضاان البارا،ى : الدياة الدربيةكر ك46ص  كإطالج 
Doufourcq : L' Espagne , p. 371 .                                                        

ىن،رى جاليان :  انظر ىيًضا : ك412 – 417ص  ك1ج كالسالاى : المص،ر السابقو  2)
 .  223ص  ك2ج كالمرج  السابق

و  3)
Alarcon y linares : Los documentos , p. 70 .                                 

 . 222ص  كالمسن،ابن مرزاق : و  4)
و5)
Doufourcq : L' Espagne , p. 70 .                                  

 اكذلك :  141ص  كالميةمدم، الشريؾ : سبتة اإلسو  6)
Doufourcq : Ibid  , p . 49 . 

السعي، عبع، العزيعز  ك351 ص كىدم، مختار العبا،ى : فعى تعاريخ المؽعر  اادنع،لسو  7)
 كاإلسعكن،رية   كمؤسسة شعبا  الجامععة كسال  : فى تاريخ ادضارة اإلسال  فى ادن،لس

 . 2 – 7ص  ك1625
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ىسبا  تاجه ادن،لسيين إلى المؽعر  دركعة اجسعتر،ا، المسعيدى التعى دع،   
التااصعل  ىسعه كمعا  ك و2)نة تلعا ادخعرىفى ادن،لس اسقاط بال، ادن،لس م،ي

الجؽرافعععى العععذى جمععع  بعععين العععع،اتين علعععى تزايععع، تعععر،، التجعععار ادن،لسعععيين 
قعع،  ىنهعع  ك فنجعع، و3)ااجسععتقرار فععى المععاانر المؽربيععة علععى طععال سععاادلها 

تمركزاا فى الع،ي، من الم،ن السادلية ذا  الطاب  التجارى م ل م،ينة سعبتةك 
تجاريعة التعى اسعتاطنها ادن،لسعيان ك فلع  يكعن ارتبعاط اهى معن ىهع  المع،ن ال

سبتة بادن،لس تجارًيا فقط ك بل كان سياسًيا ىيًضا ك فظل دكمها يتعررج  بعين 
 . و4)ادن،لسيين االمؽاربة 

 
اهناك م،ينة سال التى كان  مدًطا لسفن ىهل ادن،لس ك خاصعة ىهعل 

جهعز الع،يع، هير ك امنهعا يالزيع  اإلشعبيلى الشعإشبيلية ك فكاناا يدملان معه  
من سفن الطعا  إلى سائر بال، ادن،لس ك كمعا عمعل ادن،لسعيان علعى تطعاير 
ميناء سال التجارى ك اذلك دينما استعان السلطان يعقعا  المنصعار بعن عبع، 

هعع  /  714الدععق المرينععى بععالعريؾ مدمعع، علععى ابععن الدععاج اإلشععبيلى )   
ك و5)مل على بناء ،ار الصنعة فى سال   و ك اكان عالًما بالهن،سة ك فع 1314

ااستقر بعضه  فعى م،ينعة فعاس عاصعمة ،العة بنعى معرين التعى تتمتع  بماقع  
 .  و6)متميز جعلها مدًطا ددمال التجار ادن،لسيين 

 
فكعععان ادن،لسعععيان علعععى هعععذا ععععامالً معععؤ ًرا فعععى الديعععاة اجقتصعععا،ية 

: " لمعا نفعذ قضعاء هللا المؽربية بجمي  فراعها ك يقال المقرى عن ابن ؼالع  
تعالى على ىهل ادن،لس بخعراج ىك عره  عنهعا فعى الفتنعة المبيعرة تفرقعاا فعى 

                                                                                                              
اانظعر ىيًضعا : كمعال ىبعا مصعطفى :  ك32ص  ك2ج كابن عذارى : المص،ر السعابقو  1)

 ك1ع ك5معج كاإلسعكن،رية  جامععة كمجلة كلية التربية كادن،لسيان اإسهاماته  الدضارية
منععى دسععن ىدمعع، : هجععرا  ادن،لسععيين إلععى شععرق البدععر ادبععيض المتاسععط  ك341ص 

 .61ص  ك1661 ك5ع كمجلة المؤرخ المصرى كخالل القرنين ال انى اال الا الهجريين
 . 266ص  كادنيس المطر ىيًضا اله  ك61 – 46ص  كابن ىبى زرع : الذخيرةو  2)
انظعععر ىيًضعععا : مدمععع، رزاق :  ك241 – 236 ك1ج كاإل،ريسععى : المصععع،ر السعععابقو  3)

 . 25ص  ك    1626 كالرباط ك34ع كمجلة المناهل كالجالية ادن،لسية بالمؽر  العربى
ر ىيًضعا : رضعاان انظ ك63ص  كالسفر ادال ككامنةابن دجر العسقالنى : ال،رر الو  4)

 .  65 – 26 - 76ص  كة الدربيةالبارا،ى : الديا
ص  ك2ج كابعن الخطيع  : اإلداطعة ك222ص  ك1ج كابن القاضعى : جعذاة اجقتبعاسو  5)

؛ اانظر ىيًضا : دم،ى عب، المنع  دسين :  316ص  كالدميرى : المص،ر السابق ك21
 .  71المرج  السابقك ص 

ىنظعر ايًضعا  ىاليفعا ريمعى كانسعيل : المرجع  ك114ص  كالزهرى : المص،ر السابقو  6)
 . 75ص  كالسابق
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بععال، المؽععر  ادقصععى مععن بععر الععع،اة معع  بععال، إفريقيععة ك فرمععا ىهععل البا،يععة ك 
فمالاا فى الباا،ى إلعى معا اعتعا،اا ا،اخلعاا ىهلهعا اشعاركاه  فيهعا فاسعتنبطاا 

دعع، اا ادرادععى الطادنععة بالمععاء اؼيععر ذلععك ك الميععاه ك اؼرسععاا ادشععجار اى
اعلماه  ىشياء ل  يكاناا يعلمانها اج رىاها ك ىما ىهل الدااضر فمالاا إلعى 

 .  و1)الدااضر استاطناها " 
 
ن فعى مااجهعة الكعاارا الطبيعيعة استعان المرينيان بخبرة ادن،لسييف

مععن ؼععالء التععى كانعع  تدععل بمجتمعع  م ععل كار ععة اندبععاس المطععر امععا يتبعععه 
ك  اانتشعر  هعذه  و2)ارا  ابتع،ع المهن،سعان ادن،لسعيان الخطعادسعار ك فق، 

ك  و3)الخفارا  فى مراكش ك دتعى ىصعبد  تعتمع، عليهعا فعى سعقاية بسعاتينها 
كما استعان السلطان ىبا يعقا  ياسؾ المرينى بالمهن،س مدم، بن علعى بعن 

هع  /  625لكبعرى فعى فعاس عب، هللا المعراؾ بابن الداج فى ى ناء الناعارة ا
 . و4)   1226

 
   ففعععى مجعععال الزراععععة ى،خلعععاا السعععما، البلععع،ى لتخصعععي  ادراضعععى 

ك كما ى،خلاا المنساجا  الدريرية التى اشتهر  بها الع،يع، معن  و5)الزراعية 
 معععن مععع،ن ادنععع،لساؼيرهمعععا امرسعععية  ك  و6)مععع،ن ادنععع،لس ك م عععل المريعععة 

                                                 
 . 152ص  ك3ج ك: نف  الطي المقرى و  1)
ايعمعل علعى صعرؾ  كارا  : اهى عبارة عن مجعرى يمتع، فعى جعاؾ ادرضالخطو  2)

ايعرتبط  كإلى سط  ادرض    يقا، هذا المجرى المياه كالمياه التى ب،اخل اآلبار الجافية
التخفيعؾ تازيع   كهذا المجعرى بسلسعلة معن اآلبعار  ع  يتدعال إلعى قنعاة ىا سعاقية بسعيطة

يت  اض  مسار المياه بعع، ذلعك فعى مجعارى معن الطعا   كالمياه دس  ادتياجا  الم،ينة
 كاتتكععان مععن سلسععلة مععن ادنابيعع  الفخاريععة التععى تعع،ار علععى سععط  ادرض كالمدععراق

ل إبعراهي    كايتعراا  طعال الخفعارة معن ىربععة إلعى خمسعة كع  كمعن الطعا تدميها قبعة 
 [ . 233ص  ك1ج كدركا  : المؽر  عبر التاريخ

 . 112ص  ك1ج كاإل،ريسى : المص،ر السابقو  3)
 . 177ص  كمجهال : الدلل الماشيةو  4)
 . 51 – 46ص  كابن بصال : المص،ر السابقو  5)
 ك،ار المعارؾ كتدقيق شاقى ضيؾ ك  فى دلى المؽر ابن سعي، المؽربى : المؽرو  6)

الدميعععععرى : المصععععع،ر ؛  164 – 163ص  ك1665 ك2ج ك4ط كالقعععععاهرة كالمععععععارؾ
السي، عب، العزيز سال  : تاريخ م،ينة المريعة اانظر ىيًضا ؛  ك512 – 517ص  كالسابق

ص  ك1624 كاإلسععكن،رية كمؤسسععة شععبا  الجامعععة كاإلسععالمية قاععع،ة ىسععطال ادنعع،لس
156 – 157 . 
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 . و2)فى الدااضر الكبرى ك كفاس اسبتة ك فادترفها الدرفيان  و1) ادخرى
 ثانًيا : الحياة االجتماعية لطبقة التجار

اتبًعا لرص، ىاضاع التجار اججتماعية ساؾ تقا  بعرض المظعاهر  
 اججتماعية له  ،اخل المجتم  المرينى .

 :المسكن -1
ليس ل،ينا نماذج ااض  عن المساكن التعى كعان يقطنهعا التجعار ك إج  

مس هعذا النمعاذج ععن طريعق المعلامعا  التعى ار،  إلينعا فعى ىننا سعاؾ نعتل
المصا،ر ك اتد،   عن الم،ن التى تدمل طابًعا تجارًيا ك اق، اتصف  منازل 
هذه الم،ن برنها تقا  على مسادة مربعة ىا مستطيلة ك اتتكان من طابقين ىا 

كمعا جعاء ك  و3) ال ة على ادك ر ك مبنية من اآلجر ك اتميز  بادناقعة اال،قعة 
ك باإلضععافة إلععى  و4)التعر ير ادن،لسععى ااضععًدا علععى المنععازل باسععتخ،ا  الععزليج 

 . و5)ردبة ىنها كان  
كان ىك ر ما يميز منازل كبار التجار عن ؼيره  ىنهعا كانع  انعكاًسعا 
ااضًدا على ضخامة  رااته  ك فاتخذ  المنازل ىشكال الم،ارس ك من ديعا 

ك ىمعا ععن المنعازل معن الع،اخل ك  و6)ذاقهعا زخرفتها من كل جهة االرقى فعى 
فقعع، تميععز  بجععا،ة اد،اا  المنزليععة التععى لعع  يكععن بعضععها ماجععاً،ا إج فععى 

                                                 
 مجلععة معهعع، المخطاطععا   كالبعع،ي عبعع، تدقيععق لطفععى  كابععن ؼالعع  : فردععة ادنفععسو  1)

كمال السي، ىبعا مصعطفى : انظر ىيًضا  ك225 – 224ص  ك2جك1655 ك1مج كالعربية
ال : المرجع  ك جهعا، ؼالع  مصعطفى الزؼع233ك 232 ص كتاريخ ادن،لس اجقتصا،ى

 .  232ص  كالسابق
ىنظععر ايًضععا عبعع، العزيععز العلععاى : صععناعة  ك23ص  كا  فععاسابععن اددمععر : بياتععو  2)

 . 57ص  كالنسيج
 ك222ص  كالععازان : المصعع،ر السععابق ك13ص  ك4ج كالعمععرى : المصعع،ر السععابقو  3)

 .  62 – 61ص  كىنظر ايًضا لاتارنا : فاس عصر بنى مرين
ىلعاان  اهعا نعاع معن الترصعي  الخزفعى ذا Los Azulejosالزليج : ها باإلسعبانى و  4)

عجيبععة يسععتخ،مانه مقععا  الرخععا  الملععان الععذى يسععتعمل عععن ىهععل المشععرق فععى زخرفععة 
 ك4ج نفعس المصع،ر االجععزءك) العمعرى : ك اقع، نقلعه ادن،لسعيان إلعى المؽعر  كمنعازله 
 و .  25ص  كانظر ىيًضا : ىمل إسماعيل : المرج  السابق ك117ص 

بناهعا ىبعا يعقعا  المرينعى ااسعتق،  اصؾ ابن خل،ان منازل م،ينة المنصعارة التعى و  5)
اكان  مركًزا تجارًيا مهًما امدًطعا لردعال التجعار فعى مختلعؾ  كلبنائها الصناع االبنائين

 و . 452ص  ك13ج ك7مج ك) ابن خل،ان : العبرك بقاع ادرض
زليجة بن رمضان : التخطيط الما،ى لم،ينة سعبته اإلسعالمية مداالعة فعى إععا،ة بنعاء و  6)

 . 1626 ك3ج كتطاان كمجلة كلية اآل،ا  كالدضريةالتركيبة 
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ك اقع، تميعز  هعذه المنعازل ىيًضعا باجعا، القنا،يعل  و1)منازله  ك م ل المنشعار 
ك ىمعا  و2)الزجاجية فيها ك بعكعس منعازل العامعة التعى اسعتخ،م  فيهعا الشعماع 

المنععازل ك ففععى سععبتة كانعع  قصععيرة اضععيقة ك اىؼلبهععا مععن   هعععن ىبععاا  هععذ
ك كمععا تميععز  منععازله  باجععا، خا،مععا  ك كانعع  دجععراتهن فععى  و3)الد،يعع، 

ك افى صارة ىخرى لتميز منازل التجار ك نج، فى  و4)الطابق السفلى للمنزل 
فى م،ينة ىؼما  درص التجار على عا،ة المباهاة ب رااته  ك اذلك بقيا  كعل 

ه  باضع  عرصعا  خعارج منزلعه تع،ل علعى مقع،ار  راتعه ك ابعذلك اادع، معن
 . و5)يسهل على المار معرفة مق،ار  راة هذا التاجر 

 
ال  تعذكر المصعا،ر هعل كانع  تاجع، ىديعاء خاصعة بالتجعار يقطنعان 
فيها ىا ج ؟ إج ما ار، إلينا من إطالق ىسماء على بعض اددياء تسمى باس  

المنعازل  ك اتميعز  هعذه و6)ين ادعى الصعاؼة درفة معينة ك م عل دعى الع،باؼ
بالبسعععاطة فعععى كعععل شعععر ك دتعععى ىن مفراشعععاتها اقتصعععر  علعععى الدصعععير 

 . و7)اسليخه
 

  ىطلق عليه "دى المعال " اكان للتجار من ىهل الذمة دى خاص به  
اا ك اعلى الرؼ  من ذلك ل  يمنعاا ىهعل الذمعة ىن يسعكن و2)اليها،"   "ربضا

                                                 
القاضعى عيعاض  )المنشار : ىى الخزانة ىا ال،اج  يدفظ ب،اخله النقا، ىا المالبعس و  1)

 .و  247ص  كاال،ه مدم، : مذاه  الدكا 
 . 111ص  كالبا،سى : المص،ر السابقو  2)
 . 171ص  كمدم، الشريؾ : سبتة اإلسالميةو  3)
لاتارنععا :  ك انظععر ىيًضععا247ص  كعيععاض العع،ه مدمعع، : المصعع،ر السععابقالقاضععى و  4)

 . 65ص  المرج  السابقك
اكانع  تقع،ر هعذه العرصعة  كالعرصة : معناها اللؽعاى يقالعان لبنعاء قائمعة كالسعاريةو  5)

برربعة آجؾ ،ينار قيل من يمتلك ىربعة آجؾ ،ينار اينفق على تجارته م له  يضع  ىمعا  
عبععع، العزيعععز ادهعععاانى :  ك232 ك1ج ك،ريسعععى : المصععع،ر السعععابقاإل كمنعععذ عرضعععتين
الدسن بالقطي  : المصعام،ة االنشعاط التجعارى  ك267ص  ك1ج ك3مج كالمرج  السابق

نشعر ضعمن ىعمعال نع،اة التجعارة فعى عالقتهعا بعالمجتم   كإلى د،ا، قيا  ال،الة الماد،ية
الع،ار  كآل،ا  االعلا  اإلنسعانيةكلية ا كجامعة الدسن ال انى كاال،الة عبر تاريخ المؽر 

 .  25ص  ك1626 ك2ق كالبيضاء
انظععر ىيًضععا : دسععين مععرا، : المرجعع   ك156ص  كابععن القطععان : المصعع،ر السععابق و 6)

 . 55ص  كالسابق
 . 125ك ص 1جكمؤق  : المص،ر السابقالابن و  7)
جنعا، اإلسعبان دى المال  ىا ربض اليها، : رىى ال،كتار ىدم، مختار العبعا،ى ىن الو  2)

" المعال        ىطلق عليه " دعى المعال  " اىن  كالنصارى كاناا يسكنان دًيا خاًصا به 
 ع  انفعر،   ك" ىطلق فى با،  ادمر على دى النصارى من الجنا، اؼيره  بم،ينة فاس
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ن ك اهذا ،ليل على التسعام  الع،ينى ك فيعذكر ا المسلماال،را  التى يسكن فيه
الانشريسى نازلة " سئل عن يها،ى اشترى ،اًرا من مسل  فى ،ر  ليس فيه 
إج مسععلمان مععن ىهععل العافيععة االخيععر فسععكن اليهععا،ى العع،ار اىذى الجيععران 
بشر  الخمعر افععل معا ج يجعاز اللع،را  بئعر بعإزاء هعذه الع،ار يمع  معهع  

ك قلته فاقتن  ىهعل الع،ر  معن اجمعتالء منهعا هعل يجعاز إبقعاؤه ى   ب،لاه ادل 
تباع عليه ؟ اإذا بقى هل يم  معه  ى  ج ؟ فرجا  الفقيه : يمن  من ىذاه  بما 
اصؾ من شر  الخمر افعل ما جيجعاز فعإن انتهعى اإج ىكريع  عليعه اىمعا 

 . و1)اجستسقاء من البئر فخفيؾ " 
 

زل برنه بيا  للرادعة ىطلعق عليهعا اسع  اق، عرؾ ناع آخر من المنا
" المنية " اهعى خاصعة بالطبقعة ادرسعتنقراطية فعى ال،العة التعى منهعا ىؼنيعاء 
التجار ك اكان  تاج، بقرية بيلياتش القريبة من سبتة كان يخرج إليها النعاس 

 .  و2)لقضاء ىاقا  الرادة االمتعة 
 
 :  اللباس -2

التعى تظهعر الفعاارق اججتماعيعة  يع، اللباس من المظاهر اججتماعية 
ااجقتصععا،ية فععى المجتمعع  الاادعع، ك ففععى عهعع، المادعع،ين كععان اللبععاس يظهععر 
التفاا  اججتماعى فقط ك اذلك عن طريعق شعر اادع، ك اهعا صعؽر العمعائ  

ك كما كان يظهر اختالؾ ادشخاص الذين ينتمعان للمع،ن  و3)القماش  اضيق 

                                                                                                              
فععى دععين رىى  كبععه بععع، ذلععك ىديععاء اليهععا، بفععاس اؼيرهععا مععن معع،ن المؽععر  ادقصععى

سال ىن دى المال   اس  المكان الذى خصص لليها، فى آخر ىيعا  المستشرق ليفى برافن
 ك34ص  كابمعنعى النبع  المعال  . ابعن الخطيع  : نقاضعة الجعرا  كعه، ،الة بنى مرين

ىما عن ال،كتار مدم، المنانى : فيرى ىنه كعان ياجع، دعى خعاص بعاليها، يطلعق عليعه " 
" ربعض النصعارى ىا  ربض اليها، " ادى آخعر خعاص بعالجنا، النصعارى ىطلعق عليعه

. الكعععن المؤكععع، ىنعععه ياجععع، الع،يععع، معععن  51 – 47ص  كالمنعععانى : ارقعععا  كالمعععال  "
 كمصعا،رنا : ابعن القاضعى اذلعك معن  كالخاصعة بالطائفعة اليها،يعة ،ان ؼيعره  كاددياء

 . 11ص  ك2ج ككربخال : المص،ر السابق ك51ص  ك1ج كجذاة اجقتباس
 . 437ص  ك2ج كالمعيار المعر و  1)
 33ص  ك1ج كالمقرى : ىزهار؛  247 كالقاضى عياض ال،ه مدم، : مذاه  الدكا و  2)
 . 57 ك56ص  كالمص،ر السابق كادنصارى السبتى ؛  37-
تعععرؾ بالعصععابة  كالعمععائ  : هععى تيجععان العععر  كععان يلبسععها رؤسععاء القبائععل العربيععةو  3)

بعا ضعيؾ : المرجع  ؛ ى 132ص  ك5ج كالقلقشعن،ى : صعب  ادعشعى كتلبس على الرىس
: مالبععس الرجععال فععى ادنعع،لس فععى  سععال  سععدر السععي، عبعع، العزيععز ك232ص  كالسععابق

جامعععة  ككليععة اآل،ا  كمقععال مععن نعع،اة ادنعع،لس ) العع،رس االتععاريخ و كالعصععر اإلسععالمى
 ك1664 كاإلسكن،رية كا،ار المعرفة الجامعية كارابطة الجامعا  اإلسالمية كاإلسكن،رية

 . 251ص 
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ابن سعي، دينما ،خل عليه رجعل اصعفه بعرن  عن المنتمين للبا،ية  ك فيذكر لنا
 . و1)البا،ية "  " عليه زى 

 
ىما عن ىشكال الفاارق الما،ية فهى ك يرة ك ديا ذكر البا،سى ىنعه " 

ك امعنى ذلعك ىن عامعة البربعر كعاناا  و2)كان يستر بلباس العامة من البربر " 
ى البربععر فععى يرتعع،ان زًيععا معيًنععا ك ايرتعع،ى ىؼنيععائه  ىزيععاء ىخععرى ك فكععان ز

عه، بنى مرين يتكان من عمائ  طاال قليلة العرض من كتعان ك يعمعل فاقهعا 
إدراما  يلفانها على ىكتافه  ك اكان استخ،ا  الما،ة الخاصة لصن  المالبعس 
مقياًسا يست،ل به على الاض  اجقتصا،ى لمن يرت،يها ك اق، اتخذ العامة منه  

ك ىمعا ادؼنيعاء االدكعا  فقع، اتخعذاه هذا اللباس ك الكن من القطن ىا الصاؾ 
مععن الصععاؾ التلمسععانى ىا الدريععر ك كمععا ذهبعع  هععذه الطبقععة إلععى الخيععاطين 

 .  و3)االطرازين ك ىما الفقراء فكان  نساؤه  تصن  له  المالبس فى المنازل 
 

اق، كان الذاق فى اللباس متفااًتا ك فيذكر الازان " ىن تجار تلمسعان 
ك كعذلك تجعار م،ينعة ىنفعا كععاناا   و4)معن ىهعل فعاس "  ذاا هنع،ا  جيع، ك ىفضعل

اىيًضا سعكان ك  و5)يتميزان بدسن الهن،ا  بسب  عالقته  م  التجار ادجان  
بدسعن المعاملعة االهنع،ا   نم،ينة هسكارة القريبعة معن معراكش كعاناا يتصعفا

 . و6)لتجارته  م  ىهل السا،ان 
 

     التجععار ك إذ تكععان مععن  اتععرك لنععا الععازان الاتارنععا اصععًفا للبععاس طبقععة
         ك  عععع   و7)سععععترة قصععععيرة مطابقععععة للجسعععع  افاقهععععا ر،اء مخععععيط مععععن ادمععععا  

العامعة معن الصعناع اصعؽار التجعار فاقهعا ك اقع، اتخعذها  و2)يرت،ان البرانس 

                                                 
 . 6ص  ك7ج كلمقرى : المص،ر السابقاو  1)
 . 56ص  كالبا،سى : المص،ر السابقو  2)
انظر  ك126ص  كابن مرزاق : المسن، ك131ص  ك4ج كالعمرى : المص،ر السابقو  3)

 . 134ص  كىيًضا لاتارنا : فاس فى عصر بنى مرين
 . 362ص  كالازان : المص،ر السابقو  4)
 . 212ص  كالازان : المص،ر نفسهو  5)
 . 177ص  كالازان : نفسهو  6)
 . 66ص  المرج  السابقكىنظر ايًضا لاتارنا :  ك255ص  كالازان : نفسهو  7)
رجععالك البععرانس : يطلععق عليععه ؼفععارة هععا كععل  ععا  رىسععه ملتصععق بععه يرت،يععه الو  2)

كمععا عرفععه الععازان برنععه " معطععؾ ىسععا، ينسععج  ك311ص  ادهععاانى: المرجعع  السععابقك
ء الرىس " اكان  م،ينة تؽرة داضعرة تعا،ج مشعهارة بصعناعته اكعان قطعة ااد،ة بؽطا

الععازان : ) سععكانها مععن اد ريععاء اىؼلععبه  تجععار اصععناع تميععزاا بمظهععره  الدسععن . 
 . و 124ص  كالمص،ر السابق
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  من الصاؾ ىا الكتان ك ىما ادؼنياء ل كبار التجار [ فق، اتخذاها من الدريعر 
ك ىمعا ععن ر،اء العرىس ك فهعا العمعائ   و2)ارتع،اا السعراال  ك كمعا و1)اال،يباج 
ك اكان لعلماء مالبس خاصة به  تميزه  ك امن المعراؾ ىنه   و3)االقلنساة 

ىنهعع  زاالععاا النشععاط الدرفععى ك فاتخععذاا البععرانس الملانععة ىا البععيض االجبععة 
االجاللي  اؼطاء الرىس القلنساة ك اق، ذكر الازان ىن العلمعاء فعى معراكش 

" قلنساة مز،اجة امست،يرة " ك اتميزاا عامعة بالبسعاطة االتااضع   ،انيرت
العذى كعان يجلع  معن ادنع،لس ك اكعان بنعا  و5) ك افى الشتاء ظهعر الملعؾ و4)

نصر يصنعانه لباًسا للشعتاء ك اانتشعر فعى عهع، بنعى معرين اتراجعع  ىمامعه 
 . و2)افراء القلنية لباًسا له   و7)ك كما اتخذاا القبطية  و6)الجبة 

 
ىما كربخال فق، ذكعر لنعا زى طبقعة التجعار قعائالً : " يرتع،ان مالبعس 
سا،اء ازرقاء ىا ملانة ىا بلان آخر طايلة من نسعيج الصعاؾ ك تصعل إلعى 
منتصؾ الساق بركما  نصفية ضيقة جً،ا ك يلبس بعضه  قمصاًنا من الصاؾ 

                                                 
تدقيق زهعراء  كابن عشان : الراض العطر ادنفاس برخبار الصالدين من ىهل فاسو  1)

مدمعع، مقععر : انظععر ىيًضععا  ك266ص  ك1667 ك،ار البيضععاءالعع كمطبعععة النجععا  كالنظععا 
 . 142ص  كالمرج  السابق

 كاكعان مشعترًكا بعين الرجعال االنسعاء كالسراال :  ا  يلبس معن السعرة إلعى ادسعفلو  2)
 كابن الداج الفاسى : الم،خل كاق، ىنكر ابن الداج على النساء اتخاذهن السراايل الشفافة

 ا كذلك 241ص  ك1ج
  Dozy : Supplement aux Dictionair , p . 26 .                                      
اظهعر التعر ير ادن،لسعى  كالقلنساة : ؼطاء الرىس مست،ق فى ادعلى خاص بالرجعالو  3)

يلبسعها ىهعل مداطعة بعمامعة  كم ل فاس االرباط كفكان  الدااضر المؽربية كفى القلنساة
ص  ك2ج كالسععابق كربخععال : المصعع،ر  ك ععل ادن،لسععيينتتاسععطها " شاشععه " زرقععاء م

عبع، العزيعز بعن عبع،  ك135ص  فاس فى عصر بنى معرينكىنظر ايًضا  لاتارنا : ك75
 . 41 – 41 ك1657 ك1ط كال،ار البيضاء ك،ار السلمى كهللا : مظاهر الدضارة المؽربية

؛  112ص ك قالازان : المص،ر السعاب ك162ص  ك5ج كالقلقشن،ى : صب  ادعشىو  4)
 . 336ص  كمدم، عيسى الدريرى : المرج  السابق ؛ انظر ىيًضا :

الملععؾ : الجععاخ المنسععاج مععن الصععاؾ ) ابععن الخطيعع  : اللمدععة الب،ريععة فععى ال،الععة و  5)
 كالقععاهرة كالمطبعععة السععلفية كصععدده ااضعع  فهارسععه مدعع  العع،ين الخطيعع  كالنصععرية
 . 173ص  كبتة اإلسالميةانظر ىيًضا : مدم، الشريؾ : س ك47ص  كه  1347

اانظعر ىيًضعا إبعراهي  دركعا  : مععال  معن  47ص  كابن الخطي  : المص،ر السابقو  6)
 .  233ص  كالتاريخ اججتماعى على عه، بنى مرين

 ك2  سعفر كابن صاد  الصالة : المصع،ر السعابق (القبطية :  يا  كتان بيض رقاق و  7)
 و . 171ص ك مقر : المرج  السابق انظر ىيًضا : مدم، ك361ص  ك242 -215ص 

ص  ك1ج ك) المقرى : نف  الطيع  Coniglioالقلينة : شبيه ادرن  سمى باإليطالية و  2)
 . و 162ص 
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ة ذا  ىربععة ىا الدرير ب،جً من المعاطؾ ك ىما الصناع فيلبسان ىر،ية قصير
ىذيععال تصععل إلععى الركبععة ك افاقهععا سععترا  مععن الجععاخ ك اىكمععا  عريضععة 

 . و1)مفتادة من ادسفل مبطنة بقطيفة قرمزية 
 

ىما عن لباس الق،مين فهناك الع،ي، معن ادشعكال فارتع،اا القعرق العذى 
كععان منتشععًرا بععين الرجععال االنسععاء ك اكععان لععه سععاق فععى فععاس سععمى سععاق 

ك الععبس اددذيععة ك فكععان تجععار تلمسععان  و3)ارتعع،اا القبععا   ك إذ و2)القععراقين 
 . و4)يلبسانها دتى ىااسط سيقانه  

 
 ىمععا عععن تجععار ىهععل الذمععة فكععان لهعع  لبععاس خععاص بهعع  يميععزه  عععن 

تزمععاا المسععلمين ك اىلععزمه  الفقهععاء بععه ك دتععى عاقعع  ىهععل الذمععة إذا لعع  يل
ضععر  عشععرين اصععل  العقابععة إلععى الدععبس االالمالبععس المخصصععة لهعع  ك 

تتكععان مععن "  يععا  كديلععة اىكمععا   منععذ عهعع، المادعع،ينك فكانعع   و5)سععاًطا 
رطة السعة تصل إلى قر  ىق،امه  ك ب،جً معن العمعائ  كعاناا ىكلاتعا  علعى مف

ىشن  صعارة كرنهعا البعر،اع تبلعػ تدع  آذانهع  " ك  ع  ىصعبد  "  ياًبعا صعفًرا 
 . و6)اعمائ  صفًرا " 

 
 عادات الطعام :  -3

هنععاك ىطعمععة يجتمعع  فيهععا ادؼنيععاء االفقععراء مععن طبقععة التجععار كععان 
كععالخبز الععذى هععا ؼععذاء الجميعع  سععكان المؽععر  ك اكععان ىفضععل ىنععااع الخبععز 
اىؼالها ها خبز الدنطة " ىى القم  " ك لذلك نجع،ه ىك عر طلًبعا معن الشععير ك 
اكان ىؼلى بعض الشر منه ك ديا كان ي،خل كعنصر ىساسعى فعى الاجبعا  

 . و7)ة الؽذائي
 

كععان التجععار فععى عهعع، بنععى مععرين يتنععاالان  ال ععة اجبععا  يامًيععا ك ففععى 
الصعععبا  يتنعععاالان اجبعععة خفيفعععة جعععً،ا تتعععرلؾ معععن الخبعععز اال معععار االدسعععاء 

                                                 
 . 175ص ك 2ج ككربخال : المص،ر السابقو  1)
 . 121ص  كابن عشان : المص،ر السابقو  2)
 . 134ص  كلاتارنا : فاس فى عصر بنى مرينو  3)
 .175ص ك 2ج ككربخال : المص،ر السابق ك362ص  كالمص،ر السابق الازان :و  4)
 . 66ص  ك6ج ك256 – 254ص  ك2ج كالانشريسى : المعيار المعر و  5)
 . 323ص  كالااد، المراكشى : المعج  عب،و  6)
جامععععة  كداليعععا  كليعععة اآل،ا  كدسعععان صععع،قى : الخبعععز فعععى الدضعععارة اإلسعععالميةإو  7)

 . 16ص  ك1662 ك1ع كالكاي 
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ال،قيق ك افى الشتاء يتناالان ب،جً معن الدسعاء شعاربة القمع    المصناع من 
لخبز االسععلطة معع  اللدعع  ك ىمععا عنعع، الظهيععرة فيتنععاالان ىطعمععة خفيفععة ك كععا

ك اهعى  و2)ك ىما فى المساء فيركلان اللد  المسعلاق مع  الكسكسعى  و1)االجبن 
 .  و3) اجبة مشهارة جً،ا فى المؽر  اادن،لس

 
اهنععاك اجبععة تؤكعععل بععين الؽعععذاء االعشععاء ىطلعععق عليهععا " مرنععع،ة " 

 ك ىما عن اللد  فلع  يكعن الفقعراء يتناالانعه يامًيعا ك وMerinda (4اباإلسبانية 
إج ىن التجعار كعاناا ىفضعل دععاجً معنه  ك إذ نعمعاا بعه بقعع،ر اافعر ك اكعان مععن 

 .  و5)الضرن ىا الماعز ىا الطيار ك اتع،،  طرق طهيه 
 

 سماك نصي  اافر من طعامه  ك خاصة فى الم،ن السادلية اكان ل
التى تمتع  ب راة سمكية هائلة ك دتى كان ىهل م،ينعة سعبته يدصعلان عليهعا 

ك اكانع  معن الاجبعا  المفضعلة لع،ى ىهعل  و6)يعا  ادسعباع مجاًنعا فى بعض ى
 . و7)المؽر  ك دتى بيع  الديتان ل ناع من ىنااع السمك [ ب ال ين ،رهًما 

 
ىمعععا ععععن الدلايعععا  ك فقععع، تعععر ر المؽاربعععة بادن،لسعععيين فعععى صعععنعها ك     

كانع  تقع،  التى   و2)اظهر  الع،ي، من ىنااعها ك فمنها الذجبية ) اإلسفانج و 
ك كمعا  و11)اهى ىشهر الدلايا  فعى المؽعر   و11)ك االعصي،ة  و6)فى ادفرا  

                                                 
فعاس فعى عصعر بنعى لاتارنعا : ك انظعر ىيًضعا 256صع،ر السعابقك ص الازان : المو  1)

 . 256 – 255ص  كعلى دام، الماجى : المرج  السابق ك67ص  مرينك
   تطبخ هعذه  كالكسكسى : يصن  من عجينة تدال إلى دبيبا  فى دج  دبة الكزبرةو  2)

 كفعى ىسعفله ) مجهعال : كتعا  الطبعيخالدبيبا  فى ق،ر م قا  يتلقى البخر من ق،ر آخر 
السعائ  : الدضعارة   نظر ايًضا دسنك ا256ازان : المص،ر السابقك ص ال ك121ص 

 و . 32ص  كالمؽربية
 .257ص  كنفسه الازان : المص،ر ك122ص  اجستبصاركمجهال : و  3)
مدمعععع، الشععععريؾ : سععععبتة  ك313ص  كادهععععاانى : المرجعععع  السععععابقالعزيععععز  عبعععع،و  4)

 . 162ص  كميةاإلسال
 . 121صك ابن رزين التجيبى : المص،ر السابقو  5)
 . 43ص  ك1ج كالمقرى : ىزهارو  6)
  كاإلسعالمية  الشريؾ : سبتة  اانظر ىيًضا 172 – 174ص  اجستبصاركمجهال : و  7)

 . 165ص   كاإلسالمية
 ) ابعن الزجبية ىا ادسفانج : عجينة من الع،قيق االمعاء اتؽلعى فعى الزيع  علعى النعارو  2)

 ك256   ص كالععازان : المصعع،ر السععابق ك216ص  كرزيعن التجيبععى : المصعع،ر السعابق
 و . 62ص  كانظر ىيًضا ىدم، الطاخى : المرج  السابق

 ة .الازان : نفس المص،ر االصفد و  6)
العصي،ة : تتكان من العسل االزي  االسمن البا  الخبز اجلعاز المقشعر المع،قاق و  11)

البا،سععى : المصعع،ر  ك164ص  كتجيبععى : المصعع،ر السععابق) ابععن رزيععن ال معع  البععيض
 و . 71ص  كالسابق

 البا،سى : نفس المص،ر االصفدة .و  11)
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التى كان  تباع فى عي، النيراز ك دتى بلعػ  منهعا سعبعين  و1) صنعاا النصبة 
 . و2) ،يناًرا

 
ىمععا عععن العععا،ا  فععى ىشععكال تنععاال الطعععا  ك فيدعع، نا عنهععا لاتارنععا 

لطعععا  فععى الاععاء بريعع،يه  اليمنععى ك اكانعع  " كععان النععاس يتنعاالان ا   قعائالً :
تؽسل قبل ادكل ابع،ه ك اكان الرجال يتناال الطعا  فعى كعل بيع  مًععا ك فعى 

 .  و3)دين يتنااله النساء فى ؼرفة ىخرى " 
 

 األفراح واألعياد والمآتم : -4
يمر المجتم  بالع،ي، معن المناسعبا  ك منهعا السععي،ة امنهعا الدزينعة ك 

ىطلعق عليعه "  من العا،ا  السعي،ة ك ديا يختعار الععريس العذىاكان الزااج 
ىسلى " العراس ك ابع، ماافقة ىبيها يعقع، القعران فعى المسعج، ك يسعجل كاتع  
الع،ل العق، ك افى بعض ادديان يشترط فعى العقع، عع،  اتخعاذ العزاج زاجعة 
رة ىخرى على الرؼ  من ىن ذلك ل  يكعن منتشعًرا ك يعًرا إج فعى اداسعاط الفقيع

العاملة ك ايق،  العريس المهر ك ايق،ر بداالى  ال ين ،رهًما ىا ىك ر ك ايقع،  
ىيًضا جهاًزا للعراس بنفس قيمة المهر اىمه سا،اء تق،ر قيمتها بخمسة عشعر 
،يناًرا ىا ىساار من الذه  ك اكان ع،، ادساار عن، اليها، سب  ىساار بع،، 

 . و4)ل اادص،قاء ىيا  ادسباع ك اتقا  الاجئ  بدضار اده
 
 معنه ج يتجزى من ادتفاج  المجتم  الخاصعة  اكان  ادسااق جزءً ا 

العامة فنعرى ىن ماكع  الععراس دينمعا يخعرج معن بيع  االع،ها متجًهعا إلعى ا
ك كما شركته  فى اجدتفاج  العامة  و5)منزل زاجها كان يمر بالساق الكبير 

النيراز [ فيها يخرج ىهعل  ادتفال الق،يس يادنا اعي، –العامة م ل ل العي،ين 
كل ساق داملين راية تميزه  عن السعاق اآلخعر دعاملين معهع  قاًسعا طعايالً 

                                                 
النصبة : تصن  من السكر االفان،ة االفااكه االتمر االزبيع  االتعين االجعاز االلعاز و  1)

 و . 167ص  كالشريؾ ) مدم، الشريؾ : سبتة اإلسالمية
 لمرج  االصفدة .مدم، الشريؾ : نفس ا و  2)
 . 62ص  كلاتارنا : فاس فى عصر بنى مرينو  3)
انظعر  ك257ص  كالازان : المصع،ر السعابق ك257ص  ك5ج كالمقرى : نف  الطي و  4)

عصععم  ،نعع،ش : المرجعع   ك112ص  فععاس فععى عصععر بنععى مععرينكىيًضععا : لاتارنععا : 
مؽعر  علعى عهع، إبراهي  دركا  : معال  معن التعاريخ اججتمعاعى لل ك312ص  كالسابق

 . 231ص  كبنى مرين
ص  ك5ج كالقلقشعن،ى : صعب  ادعشعى ك134ص  ك4ج كالعمرى : المصع،ر السعابقو  5)

 . 116ص  المرج  السابقك؛ لاتارنا :  211
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ك ىمعا  و1)ىا سال  آخر ك ايدتفلان طاال النهار ايقضاا الليل خارج الم،ينعة 
عن العا،ا  المتبعة فى الجنائز فكان الدزن يع  بي  المتعافى ايؽسعل الميع  

صعالة عليعه اكعان مدظعار علعى النسعاء العذها  ايكفن ايدمل إلى المسج، لل
كمعا كعان ىهعل الميع  ،ينيعة ك ن ى،عيعة إلى الجنائز ك ىما الرجال فكاناا يعر،،ا

 . و2) يستعينان بن،ابا  مرجارا 
 

 ثالًثا : أثر األزمات على التجارة 
تر ر  التجارة بادد،اا التى يمعر بهعا المجتمع  سعلًبا ىا إيجاًبعا ك فقع،  

لمرينى بالع،ي، معن ادزمعا  ك سعااء ىكانع  سياسعية ى  كعاارا مر المجتم  ا
النعاازل تلعك الظعااهر الطبيعيعة التعى لعيس ل نسعان التى ىطلعق عليهعا طبيعية 

،خل فيهعا ك اهعذه الكعاارا قع، نعتج عنهعا ىزمعا  اقتصعا،ية ،اخعل المجتمع  ك 
ك اذلععك نتيجععة لععتقلص  و3)اهععا مععا كععان لععه ى ععر سععلبى علععى النشععاط التجععارى 

إلنتععاج اجقتصععا،ى للمجتمعع  خععالل تلععك الفتععرا  الععذى نجعع  عنععه ؼععالء فععى ا
نشععر عععن اسععتؽالل التجععار لتلععك الظععراؾ ك اهععذا مععا يعععرؾ " الادسعععار ك 

بادتكععار البضععائ  " ك اقعع، تدعع،ا عععن ذلععك ابععن خلعع،ان فععذكر " ىن ادتكععار 
 الزرع لتدين ىاقا  الؽالء مشؤا  اىنه يعا، علعى فائ،تعه بعالتلؾ االدشعرا 

ىن النععاس لدععاجته  إلععى ادقععاا  مضععطران إلععى مععا  -اهللا ىعلعع   -ك اسععببه 
ه الشعارع فعى  يبذلان فيها من المال اضطراًرا يرخعذه مجاًنعا ك العلعه العذى عع،ش

بععه ؛   ىخععذ ىمععاال النععاس بالباطععل ك اهععذا اإن لعع  يكععن مجاًنععا فععالنفاس متعلقععة
 . و4)" إلعطائه ضرارة من ؼير سعة فى الق،ر ك فها كالمكره 

 
ايذكر ابن مرزاق عن داا،ا اجدتكار ك ىنه فى عه، السلطان ىبى  

الدسن المرينى طال  ىبا الدسن المز،عنى خطي  جعام  القعرايين بعرن يعر، 
إلى بي  المال  ال ين ىلؾ ،ينار ذهبيعة قع، ىخعذها معن ىمعاال اددبعاس ك فقعال 

تفععع  فيهعععا لعععه: " كعععان عنععع،ى زرع ك يعععر مععععاجً علعععى إ،خعععاره إلعععى سعععنة ير

                                                 
ص  المرجعع  نفسععهكلاتارنععا :  ؛ انظععر ىيًضععا 261ص  كالععازان : المصعع،ر السععابقو  1)

 . 335ص  كمدم، عيسى الدريرى : المرج  السابق ك113
 كانظر ىيًضا : مدم، دسانى : المرجع  السعابق ك11ص  كالعب،رى : المص،ر السابقو  2)
 . 26ص  ك1ج
بدععا ضععمن كتععا  ،راسععا   كرضععاان البععارا،ى : الكععاارا الطبيعيععة فععى ادنعع،لسو  3)

   كمركععععز اإلسععععكن،رية للكتععععا  كدضععععارة المؽععععر  اادنعععع،لساابدععععاا فععععى تععععاريخ 
 .365ص  ك2117 كاإلسكن،رية

 . 321ص  كمق،مةالو  4)
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ك اكان سلاك اجدتكار ؼير مقبال ك دنه  يستؽلان المستهلك ىساى و1)السعر"
اسعععتؽالل ك لعععذلك نعععرى الفقهعععاء ينععع،،ان بتلعععك ادفععععال ايرفضعععانها ك يقعععال 
الانشريسى عن ذلعك  " فيمعا عنع، النعاس معن فضعل الطععا  إذا ادتعيج افعيمن 

فى الؽالء قا  سعنة ك يري، ىن يبي  من ؼير الساق ك افيمن يري، ىن يشترى 
المدتكر إذا ادتكر الطعا  اكان ذلك مضًرا بالناس فى السعاق ىن يبعاع  " قال

عليه  ايكان له  رىس ماله  ك االرب  يتصرؾ به ى،ًبعا ك اينهعاا ععن ذلعك ك 
ك ااتخذ  ال،الة الع،يع، معن الاسعائل  و2)فمن عا، ضر  اطيؾ به اسجن " 

ج يكانععاا فريسععة للتجععار ك اسععاؾ  لمسععاع،ة النععاس ى نععاء ادزمععا  ك دتععى
 نعرضها م  د،ي نا عن ادزما  . 

 
 انحباس المطر : -1

تناا  على المؽر  د،اا الع،ي، من القداط اترت  عليهعا دع،اا 
مجاعععا  ك نتيجععة جندبععاس المطععر ك اىلقعع  تلععك الكار ععة بظلهععا علععى دركععة 

سععتهالك مععن التجععارة فععى ادسععااق ك قععا،  إلععى نفععا، البضععائ  الضععرارية لال
ادسععااق ك ااقعع  المجتمعع  فريسععة للتجععار المدتكععرين ك فيععذكر ىنععه قعع، دعع،   

  و كانع  شع،ي،ة ك اى عر   1234هع  /  634مجاعة فعى م،ينعة سعبتة ععا  ) 
علععى المجتمعع  دتععى اصععف  برنهععا " كععان الؽععالء المفععرط االمجاعععة العظيمععة 

 .  و3)" بم،ينة سبتة دتى ع،  فيها الطعا  بالكلية فى هذا العا  
 

اترك  هعذه المجاععة ى عًرا سعلبًيا علعى المجتمع  السعبتى العذى ىصعب  
عنععع،ه هعععاجس نفعععا، المعععاا، ادساسعععية معععن ادسعععااق ااقاععععه فريسعععة لؽعععالء 
ادسععععار؛ لعععذلك نجععع، ىن السعععبتيين عملعععاا علعععى تععع،عي  تجعععارته  ال،اخليعععة 

،ا فعى هعذه االخارجية ؛ لتافير الماا، الؽذائية للم،ينة ك دتى ج يتكرر ما دع
المجاعععة مععرة ىخععرى ك كمععا عملععاا علععى بنععاء الع،يعع، مععن المطععامير لتخععزين 

 .  و4)الدبا  ؛ من ىجل مااجهة تلك ادزما  
 

  اندععبس المطععر اترتعع  عليععه دعع،اا  1225هعع  /  624افععى عععا  
هع  /  627ك اامتع،  هعذه ادزمعة دتعى ععا   و5)قدط ش،ي، ععانى منعه النعاس 

ي  الشرقية المتاالية االقدط الش،ي، ك اتاالى ذلعك " دتى كان  الر    1222

                                                 
 . 231ص  كالمسن،و  1)
 . 425ص  ك6ج كالمعيار المعر و  2)
 . 351ص  كق الماد،ين كابن عذارى : المص،ر السابقو  3)
 . 42ص  كادنصارى السبتى : المص،ر السابقو  4)
 .  136ص  كعب، الااد، الملزازى : المص،ر السابقو   5)
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إلى آخر عا  تسعين ك فدرا الناس عن، ذلعك ادصع،اا معا در عاه معن زرع 
اها معا ترتع  عليعه ععا،ة ىسععار البضعائ  إلعى سعابق  و1)عن ىربعين ياًما " 

 عه،ها . 
 

  مجاععة شع،ي،ة اترتع   1264هع  /  663كما اجتا  المؽعر  ععا  
" كعان النعاس يدملعان معن قيعل دتعى    معا  فيعه خلعق ك يعرعليهعا ابعاء عظعي

ك انعتج ععن هعذه ادزمعة  و2)الماتى ىربعة ا ال عة اا نعين علعى نععش اادع، " 
ؼالء فى ادسعار ك دتى بلػ سعر م، القم  عشرة ،راهع  االع،قيق سع  ىااق 

ك اتص،ى السلطان ىبا يعقا  ياسؾ بن يعقا  لدل هذه ادزمةك  و3)ب،ره  
طريق تبع،يل صعيعان الكيعل فجعلهعا علعى مع، رسعال هللا صعلى هللا اذلك عن 

ك ابيع  ين ،رهًمعا للصعفدة عليه اسل  فرخص  ادسععار ك فبيع  القمع  بعشعر
 . و4)الشعير ب مانية ،راه  

 
  اندععبس المطععر ك اهععا مععا ى،ى إلععى  1311هعع  /  711افععى عععا  

اخععرج دعع،اا قدععط شعع،ي، فتضععرر النععاس ك يععًرا ك دتععى " استسععقى النععاس 
إلععى إقامععة سععنة اجستسععقاء   و السععلطان ىبععا سعععي، ع مععان )    ادميععر المسععل  

 . و5) " فنزل المطر اانته  ادزمة
 

  هب  ريا  ش،ي،ة ىطاد  بعع،ة مع،ن ك  1323ه  /  722افى عا  
كفععاس امكنععاس اربععاط تععازة ك ااسععتمر  لمعع،ة يععامين ك اهععا مععا ى،ى إلععى 

رخر  القاافععل التجاريععة لسععاء اددععاال خعرا  المداصععيل الزراعيععة ك كمععا تعع
هع  /  723ك كما انهال  ادمطار علعى م،ينعة فعاس فعى ىاائعل ععا   و6)الجاية 
تجار ك دتى ع،  البياض ) الفد  و االدط  فى ادسااق ك ااستؽل ال 1323

 .  و7)للرطل ذلك ك فبي  البياض ب،رهمين 
 

ادقاا     اندبس المطر اع،م  1323ه  /  723افى ىااخر عا  
اعجز الناس عن مقاامته ك اىضد  دياته  مه،،ة بشب  المجاعة افعى ذلعك 

                                                 
 . 412 كابن ىبى زرع : ادنيس المطر و  1)
 . 324 كابن ىبى زرع : المص،ر السابقو  2)
 . 416ص  كابن ىبى زرع : المص،ر نفسهو  3)
 . 325 – 324ص  كابن ىبى زرع : نفسهو  4)
 . 55ص  ك2ج كالسالاى : المص،ر السابقو  5)
 . 412ص  المص،ر السابقكابن ىبى زرع : و  6)
 . 412ادنيس المطر ك ص ابن ىبى زرع : و  7)
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يقععال ابععن ىبععى زرع  " كععان القدععط الشعع،ي، بععالمؽر  فاستسععقا النععاس اخععرج 
 و1)ىيًضعععا ادميعععر السعععلطان ىبعععا سععععي، ع معععان إلعععى إقامعععة سعععنة اجستسعععقاء " 

ق، ترت  علعى   ك اكان  1325ه  /  725ااستمر  هذه الش،ة إلى ىال عا  
هذه ادزمة ارتفاع فى ىسعار البضائ  ك فيعذكر ابعن ىبعى زرع ىنعه " فعى سعنة 
ىربعع  اعشععرين اسععبعمائة اصعع،ر فععى سععنة خمسععة اعشععرين كانعع  المجاعععة 
بالمؽر  ارتف  السعر فى جمي  البال، ك اؼل  ادسعار فى جمي  ادمصار ك 

عشععر ،رهًمععا ك فدصععل  صععفدة القمعع  بتسعععين ،ينععاًرا ك امعع، القمعع  بخمسععة 
االعع،قيق ىربعع  ىااق بعع،ره  ك االلدعع  خمععس ىااقععى بعع،ره  ك االزيعع  ىاقيتععان 

ك اقع، عمعل السعلطان  و2) " ب،ره  ك االعسل كذلك ك اع،م  الخضر برسعرها
ىبا سعي، ع مان على تخطى هذه ادزمة االقضاء على ؼالء ادسعار اجشع  

ا " فبيع  ىربععة ،راهع  التجار ك ديا فت  مخازن ال،الة من زرع إلعى الرعايع
لم، القمع  ك اىمعر بالصع،قا  ك فلع  يعزل يفرقهعا بطعال ىيعا  الشع،ة ك يمعر بهعا 
ال قا  على دارا  الم،ينة ك فيعطانها ىهل التسعتر االبياتعا  اذاى الفاقعا  
االداجا  كل على ق،ر داله اضعفه ك فكاناا يرخذانها معن ،ينعار ذهع  إلعى 

 .  و3)رب  ،ينار " 
 
ااشعععت،   1362هععع  /  763ابتليععع  المؽعععر  بمجاععععة فعععى ععععا   كمعععا       

ادزمةك اها ما ترت  عليعه دع،اا ابعاء الطعاعان العذى تفشعى بعين السعكان 
 عععا  عصععف  بععالمؽر  مجاعععةكمععا ك  و4)بسععرعة فدصعع، ىراا  نععاس ك يععرة 

" فى هذه السنة كان  المجاعة العظيمعة    ك دتى قيل عنها 1374 ه  / 776
كمعععا ى عععر  تلعععك المجاععععة علعععى التجعععارة  و5)لخعععرا  " فعععى المؽعععر  اعععع  ا

الخارجيععة ك فععإن شعع،ة الجععاع ،فععع  النععاس للسععرقة االهجععا  علععى القاافععل 
ك يقعال ابعن  و6)التجارية ك فجعل ذلك الطرق ؼير آمنة لسير القاافل التجارية 

قنفذ عن هعذه المجاععة " كانع  مجاععة عظيمعة بعالمؽر  اعع  الخعرا  بعه ك 
االدالة هذه اىقم  بها قر  شهر ؼير ااج، للطريق ك اكان فار،  تلمسان 

ازيرها إذا استشرته فى الخراج ك منعنى اتبرى منى ك فك عر  علعى النفقعة ك 
ابلؽع  المعينععة منهععا مععا جبعع، منععه لعيالنععا ك اتعلععق بنععا ىربعععة ،نععانير ذهًبععا فععى 

بي  لنعا صب  كل يا  ،ان المزية العظمى االي، الكبرى التى يجمل علينا من ي

                                                 
 . 411ص  المص،ر نفسهكابن ىبى زرع : و  1)
 المص،ر االصفدة .نفس و  2)
 نفسه االصفدة .و  3)
 . 61ص  كابن الخطي  : نفاضة الجرا و  4)
 . 115ابن قنفذ : ىنس الفقيرك ص و  5)
 . 67ص  كعب، الها،ى البياض : المرج  السابقو  6)
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الطعا  ك اارتدل  بع، ىيا  يسيرة ك اكعان ىمعر الطريعق فعى الخعاؾ االجعاع 
مععا مقتضععاه ىن كععل مععن يقعع  قعع،امنا عليععه يتعجعع  مععن اصععالنا سععالمين ك  عع  

 . و1)يترسؾ علينا عن، ارتدالنا ك دتى إن منه  ضر  ادكؾ تدسًرا علينا " 
 
قع،رتها  ايتض  من هعذا ؼيعا  سعلطة ال،العة فعى ذلعك الاقع  اعع،  

علععى تععافير ادمععان فععى الطرقععا  ؛ بسععب  دعع،اا المجاعععة ك ديععا لعع  تقعع،  
 الكبرى . ةال،الة المرينية ىى دلال لتلك ادزم

 
  و دعع،   مجاعععة مععا  فيهععا خلععق  1416هعع  /  216افععى عععا  )  

 . و2)ك ير من ش،ة الجاع 
 
 الجراد :  -2

ًرا علععى يععع، الجععرا، مععن الدشععرا  ااآلفععا  التععى تشععكل خطععًرا كبيعع
فعععتع  المجاععععة ك اتنتشعععر اقتصعععا، ال،العععة ك فهعععا يجععععل ادخضعععر يابًسعععا ك 

ك اقعع، عععانى المؽععر  منععه ك يععًرا ك  ادمععراض اادابئععة ك اترتفعع  ادسعععار
ايرج  ذلك جنتشاره بسرعة فى المناطق الصعدرااية التعى تعع، بيئعة مناسعبة 

ؽعر  دع،، علمعاء ك امن ك رة ماجا  الجعرا، التعى معر بهعا الم و3)جستيطانه 
 . و4)الفالدة ماعً،ا لظهاره ك ديا يب،ى من شهر مارس ك فيؤمر بعقره 

 
اق، ارتبط ظهار الجعرا، بدع،اا المجاععا  اؼعالء ادسععار ك ففعى 

     اجتعا  الجععرا، المؽعر  ك االععته  كعل المععزراع فععى 1221هعع  /  676ععا  
ى بلػ سعر ادراضى ك فنتج عن ذلك د،اا مجاعة اؼالء فى ادسعار ك دت

 . و5)القم  عشرة ،راه  للصاع الااد، 
 

  تعععرض المؽععر  إلععى هجععا  الجععرا،  1224هعع  /  623افععى عععا  
ك ااشعت، العبالء  و6)االمجاعة مًعا ك فاشت،  ادزمة ساًءا اؼالء فعى ادسععار 

                                                 
 .  115ص  كابن قنفذ : ىنس الفقيرو  1)
 . 342ص  ك1ج ك: جذاة اجقتباسابن القاضى و  2)
 . 63ص  كعب، الها،ى البياض : المرج  السابقو  3)
اانظر ىيًضعا رضعاان البعارا،ى : الكعاارا  ك55ص  كابن بصال : المص،ر السابقو  4)

 . 446ص  كالطبيعية
 . 415ص  كابن ىبى زرع : ادنيس المطر و  5)
 . 423ص  ك1ج كالسالاى : المص،ر السابقو  6)
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ك اك ععر   و1)الععذى ىد، ععه الجععرا، ك اىطلععق علععى هععذا العععا  " عععا  الجععرا، " 
ا ك ارىى بعض الفقهاء ىنه لا ىتى الجرا، عنع، الدعرا ك ادضرار التى ىد، ه

 لعععه الجعععرا، ك فعلعععيه  اجمتنعععاع ععععنفعلععع  النعععاس ىنهععع  إن زرععععاا شعععيًئا ىك
 .و2)الزراعة

انتيجععة للمجاعععا  التععى تنععتج مععن اجععا، الجععرا، عمععل بعععض النععاس 
على اجستفا،ة ك لذا نجع، ىن بععض النعاس يعركلان الجعرا، ك دتعى ىإنعه اجع،  

ى مععراكش لبيعععه ك عرفعع  باسعع  " سععاق الجععرا، " اكععان يبععاع منععه ىسععااق فعع
 . و3)يا   ىدمال ك يرة كل

 
كما اشتهر ىهل الساس بركله ك دتى إنه  ابتكراا فعى طبخعه ك سعااء 

ك كمعا اتخعذ  ال،العة بععض التع،ابير ؛ للتصع،ى لشعب   و4)ىكان مقلًيا ى  مملًدعا 
جعا  الجعرا، ك اذلعك معن المجاعا  التعى تدع،ا نتيجعة جندبعاس المطعر ىا ه

ك  و5)خععالل العمععل علععى تنظععي  الععرى اتازيعع  الميععاه بععين المععزارعين بانتظععا  
ك  و6)اعمل  ىيًضا على إقامة الس،ا، لدجز الميعاه ااجدتفعاظ بهعا ىطعال مع،ة 

ىمععا فععى المنععاطق الصععدرااية  فقعع، لجععر ادهععالى إلععى اسععتخ،ا  الاسععائل التععى 
السعا،ان ىا المشعرق للدصعال علعى المعاء ك اتخذها التجار ى نعاء سعفره  إلعى 

فكععاناا يرخععذان معهعع  جمععاجً ج تسععتعمل إج لدمععل المععاء ك اذلععك دن اإلبععل 
عن،ما تشر  الماء ترخذ ما يكفيها لم،ة ا نى عشر ياًما ىا خمسة عشر ياًما ك 

 . و7)فإذا ادتاجاا الماء شقاا بطانها ك ابذلك ىصبد  اإلبل ب،يالً لآلبار 
 

تؾ المجتم  المرينى ؛ من ىجل التص،ى لهذه ادزما  ك م ل اق، تكا
العمل الذى قا  به الشيخ عب، الملك بن جبان ادن،لسى الذى ترك اصيته عن 
تازيعع  م،خراتعععه ل اقعععاؾ كمععا يلعععى : " ال ل عععان ل سععارى ك اال لعععا البعععاقى 

ك كمعا كعان ىبنعاء المجتمع  يقعرض بعضعه   و2)للمساكين فعى ؼعالء ادسععار " 
                                                 

 . 146ص  ك3ج كالكتانى : سلاة ادنفاس و 1)
 . 164ص  ك2ج كالانشريسى : المعيار المعر و  2)
 . 541ص  كالدميرى : المص،ر السابقو  3)
 . 222 ك1ج كاإل،ريسى : المص،ر السابقو  4)
المزي، من التفاصعيل ععن نعاازل  21 – 5ص  ك2ج كالانشريسى : المص،ر السابقو  5)

 . 376ص  كمص،ر االجزء نفسيهماتازي  المياه . انظر ال
 . 516ص  كالازان : المص،ر السابقو  6)
اانظعععر ىيًضعععا عبععع، الهعععا،ى البيعععاض :  46ص  ك2ج ككربخعععال : المصععع،ر السعععابقو  7)

 . 172ص  كالمرج  السابق
 ك1ج كعب، الها،ى التعازى : جعام  القعرايين ك32ص  كمدم، المنانى : ،اراداقاؾو  2)

 . 134ص 
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ك كمعا ىجعاز الفقهعاء السعلؾ معن ؼعال   و1)عًضا الماا، الؽذائية ى نعاء الشع،ائ، ب
ك اكل هذا ،ليعل  و2)اددباس ى ناء المجاعا  ك على ىن تر، بع، انتهاء ادزمة 

،ليععل ااضعع  علععى التكافععل اججتمععاعى بععين ىفععرا، المجتمعع  ؛ للتصعع،ى لجشعع  
 التجار فى تلك الفترا  .

 العواصف والسيول :  -3
  إلى سيل عار  اجتا   1325ه  /  725المؽر  فى عا   تعرض  

    م،ينة فاس ك فه،  ادساار اادسااق اقل  ادشجار ك اهلعك ك يعر معن النعاس
ك اعمل السلطان ىبا سععي، ع معان علعى إصعال  كعل معا ىفسع،ه السعيل  و3)فيه 

، اىمطععار   هبعع  ريععا  قايععة ىعقبهععا رععع 1362 هعع  / 763ك افععى عععا  و4)
   1373هع  /  775ك افعى ععا   و5)ج عنها اباء ما  فيه خلق ك ير نت ش،ي،ة

عصف  بالمؽر  ىمطار قاية ى،  إلى فسعا، التربعة ؛ لك عرة تشعبعها بالميعاه ك 
ك ااتخعذ  و6)امن    فس،  المداصيل الزراعية ك ادع،ا ؼعالء فعى ادسععار 

 السلطان ىبا عنعان فعارس بععض اإلجعراءا  ؛ للتصع،ى لهعذه ادزمعا  ك فقع،
"بنى السار بما يخعرج منعه معن ال عرى ك ايصعان ادطبعاق المعع،ة لالختعزان 
عععن ىضععرار السععماء ك ايكععان سععط  ادرض علععى خمععس قامععا  مععن منبعع  

 .و7)الماء"
 
 الحريق :  -4

كانعع  ادسععااق المرينيععة عرضععة للدرائععق ك كؽيرهععا مععن ادسععااق ك 
سعب  هعذا فعى   ان،ل  دريق فى ىسااق فعاس ك ات 1242ه  /  646ففى عا  

خسععائر فا،دععة للتجععار ك اذلععك لعظعع  الدريععق ااتسععاع معع،اه " فردرقعع  النععار 
ىسااق ًا متعع،،ة " ك فادترقع  ىسعااق فعاس معن قنطعرة الصعباؼين بقعر  بعا  

اكععان  و2)اصععل  إلععى بععا  الجنععائز مععن جععام  القععرايين " دتععى السلسععلة ك 
ادميععر ىبععا بكععر بععن عبعع، الدععق منشععؽالً فععى درابععه ضعع، المادعع،ين فععى ذلععك 

                                                 
 . 42ص  ك6ج المعيار المعر كسى : الانشريو  1)
 . 45ص  ك7ج المص،ر السابقكالانشريسى : و  2)
 . 62ص  ك2ج كالسالاى : المص،ر السابقو  3)
 . 122ص  كابن مرزاق : المسن،و  4)
 كنشر ضمن كتا  ىلؾ سنة من الافيا  كابن قنفذ : شرؾ الطال  فى ىسنى المطال و  5)

 كمؽعععر  للتعععرليؾ االترجمعععة االنشعععرمطباععععا  ،ار ال كتدقيعععق مدمععع، دجعععى كالافيعععا 
 52ص     كىنظر ايًضا عب، الها،ى البياض : المرجع  السعابق ك23ص  ك1676كالرباط

. 
 . 21ص  ك2ج كالسالاى : المص،ر السابقو  6)
 . 75ص  كابن الخطي  : نفاضة الجرا و  7)
 .73ص  كابن ىبى زرع : الذخيرةو  2)
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ل علعى ذلعك قعال الشعيخ الاق  ك لذا فل  يال اهتماًما بهذه الكار ة ك اخير ،ليع
  و " ىيتها النار إلى ىين ؟ هذا د،ك  1254ه  /  652شتالى )   عب، هللا الف

؛ اعلعى العرؼ  معن ىن هعذه  و1) فارجعى بإذن هللا " فاقف  النار عن، هذا الد،
الرااية تسبػ ر،اء الكرامة على الشيخ ك إج ىنها تاض  مع،ى بشعاعة النيعران 

 اش،ة اشتعالها . 
  ان،ل  دريق فى ساق العطارين بم،ينة  1323ه  /  723افى عا  

فاس ك فتسب  هذا الدريعق فعى خسعائر فا،دعة للتجعار معن تلعؾ فعى الداانيع  
لطان ىبععا سعععي، ع مععان ببنععاء السععاق اتج،يعع،ها مععرة االبضععائ  ك فععرمر السعع

ىخععرىك كمععا ىمععر ببنععاء بععا  مصععف  بالد،يعع، ،اخععل السععاق ك اىسععكن التجععار 
 . و2)عن،ه؛ لدمايته  من الدرائق 

 
ايرج  د،اا الدرائق فى ذلك العصر إلى ىن معظع  البيعا  كانع  

فععى تبنععى مععن ادخشععا  ك فضععالً عععن ىن مااقعع، الفدعع  االدطعع  كانعع  تفععت  
؛ لعذلك كعان  و3)المطابخ ك فته  الريا  فتساع، على انتشعار الدريعق بسعرعة 

المدتسععع  يطالععع  باضععع  معععاء ىمعععا  الداانيععع  ؛ إلطفعععاء النعععار فعععى هعععذه 
ك كما عمل  ال،الة على جعل العسس يقامان فى الليل بادسااق ؛ و4)الداج 

 . و5)؛ لمن  ان،جع ىى دريق االسيطرة عليه فار د،ا ه 
 

  عععن ادتععراق ادسععااق ىدياًنععا بعععض المنازعععا  ك فيععذكر اقعع، نجعع
الانشريسى نازلة مفا،ها ىنه " سئل رجل عن النعار تقع  فعى السعاق ك فيع،عى 
الصععناع ادتععراق مععا بريعع،يه  ك فرجععا  الفقيععه : قععال الصععناع معع  إيمععانه  فيمععا 
زعماا ىنه ادترق من ىمتعة النعاس عنع،ه  ك إذ المعلعا  ىن الصعناع يمسعكان 

شعياء فععى دععاانيته  العع  يضععماها ك إذا  بع  اجدتععراق ك فععإن  بعع  ىن ذلععك اد
ال ا  فيما ادترق صع،ق ك اىتعى ببعضعه مدعراق ى  ج ؟ اإن لع  ي بع  ذلعك 
فإن ىتى ببعضه مدراًقا ص،ق إن كان فى داناته الذى ىدرق ك اإذا لع  يعر  
 بشععر منععه اا،عععى ادتععراق جميعععه بهععا ك فظععاهر الم،انععة ىنععه ؼيععر مصعع،ق ك
اعن،ى ىنه إن كان مما جر  العا،ة برفععه فعى الداانيع  دتعى يكعان متعع،ًيا 
بنقله عنه ك كرهل الدااني  التجار العذين تلعك ععا،ته  ج يكعا،ان ينقلعان شعيًئا 

                                                 
 . 73الذخيرةك  ص  ابن ىبى زرع :و  1)
 . 413ص  كابن ىبى زرع : ادنيس المطر و  2)
  75 – 74ص  كلاتارنا : فاس فى عصر بنى مرينو  3)
 . 112ص  كإبراهي  القا،رى باتشيش : إضاءا و  4)
 . 75ص  كلاتارنا : المرج  السابقو  5)



 لرابع التجارة واجملتمعالفصل ا

~ 511 ~ 
 

معععن ذلعععك ععععن دعععاانيته  ك فعععررى ىن يصعععرؾ فيهعععا امعععن ععععرؾ ادتعععراق 
 .و1)داناته

 
 
 
 
 األوبئة :  -5

ئععة اهععا مععا ى ععر علععى المجتمعع  ىصععيب  ال،الععة المرينيععة بععبعض اداب
التجارى لها ك امن ىشهر هذه ادابئة التى ىصيب  بهعا ابعاء الطعاعان ك الع  
تكن هى ادع،ها التعى ىصعيب  بعه ك بعل الععال  بعر ره قع، ىصعي  بهعذا الابعاء ك 

هعع  /  746اكععان ذلععك فععى عععا   و2)دتععى ىطلععق عليععه " الطععاعان ادسععا، " 
ا فى هذا ك ديا انتشر هعذا الابعاء اتفشعى   ك اى،ى التجار ،اًرا سلبيً  1351

فى العال  برسره عن طريق هؤجء التجار ك فكان ىال ظهاره فى م،ينة كافا ك 
تقعل منهععا اهعى م،ينعة تقع  علعى شعبه جزيععرة القعر  شعرق البدعر المتاسعط اان

  و  1347 هع  / 746فيها ك اكان ذلك فعى ععا  ) الطاعان عبر تجار جناة 
ك  ع   و3)الاباء الفتاك إلى ىاربا الذى انتشر فيهعا بسعرعة اق، دملاا معه  هذا 

انتقل إلى م،ينة اإلسكن،رية عن طريق التجار اداربيين ك اتفشى هعذا الابعاء 
ك  و4)فى مصر كلها ك    انتقل إلى المؽر  عبر التجار القا،مين معن المشعرق 

ر البشعرية اما  فى هذا الاباء ك ير من الناس ك اتق،ر ال،راسا  ع،، الخسائ
التى خلفها الطاعان ادسا، ما بعين  لعا سعكان المؽعر  اإلسعالمى ىا نصعفه 

ك اكععان لهععذا ى ععر سععلبى علععى التركيبععة السععكانية للمجتمعع  ك خاصععة طبقععة  و5)
ك امعن المالدعظ ىن ىك عر  و6)التجار التى كان  ىك عر المتعر رين بهعذا المعرض 

                                                 
 . 322ص   ك2ج كالمعيار المعر و  1)
 . 316ص  ك4ج كابن بطاطة : المص،ر السابقو  2)
بدععا ضععمن  كليععا فالعع،يان بععاراك : الابععاء ادسععا، فععى عععال  القععرن الرابعع  عشععرخاو  3)

 ككتا  ابعن خلع،ان البدعر المتاسعط فعى القعرن الرابع  عشعر قيعا  اسعقاط إمبراطاريعا 
 . 254ص    ك2117 كن،اة عق،تها مكتبة اإلسكن،رية

لععة كليععة مج ك  14مدمعع، ادمععين البععزاز : الطععاعان ادسععا، بععالمؽر  فععى القععرن ال و  4)
 . 112ص  ك1661ص  ك16ع  كاآل،ا  االعلا  اإلنسانية

 . 46ص  كمناق الابن مرزاق : و  5)
ص  كاانظر ىيًضا مصطفى نشعاط : إطعالج  51ص  المص،ر نفسهكابن مرزاق : و  6)

 . 126ص 
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،ن فععاس اطنجععة اسععال المعع،ن افيععا  هععى المعع،ن ذا  الطععاب  التجععارى ك كمعع
 . و1)اسبتة امراكش ك ديا تع، هذه الم،ن مدط ردال الع،ي، من التجار 

 
يصؾ ابن خل،ان تر ير الطاعان على المؽر  قائالً : " هذا إلى ما ا

نععزل بععالعمران شععرًقا اؼرًبععا فععى منتصععؾ هععذه المائععة ال امنععة مععن الطععاعان 
اى ك يعًرا معن مداسعن الجارؾ الذى تديق ادم  ك اذهع  برهعل الجبعل ك اطع

العمران امداها ك اجاء للع،ال علعى دعين هرمهعا ابلعاغ الؽايعة معن مع،اها ك 
فقلص من ظاللها اقل من د،ها اىاهن من سلطانها ك ات،اع  إلعى التالشعى 
ااضععمدالل ىماالهععا ك اانععتقص عمععران ادرض بانتقععاص البشععر ك اخربعع  

لععع،يار االمنعععازل ك ادمصعععار االمصعععان  ا،رسععع  السعععبا االمععععال  ك اخلععع  ا
اضعف  ال،ال االقبائل ك اتب،ل الساكن ك اكرنه بالمشعرق ك قع، نعزل بعه م عل 
مععا نععزل بععالمؽر  ك لكععن علععى سععبتة امقعع،ار عمرانععه ك اكرنمععا نععا،ى لسععكان 

 . و2)الكان فى العال  بالخمال ااجنقباض ك فبا،ر باإلجابة " 
 
االخعرا   اتاض  كلما  ابن خل،ان ىداال المؽر  بعع، الطعاعان 

اجقتصعا،ى االعمرانعى للععبال، ك نتيجعة لنقصععان البشعر ك اهعا مععا ترتع  عليععه 
ك قبععل  و3)ؼععالء فععى ادسعععار ك فيععذكر ابععن عبععا، الرنعع،ى ىن سعععر البععاكار 

الطععاعان ادسععا، كععان يبععاع ىربعععان مععن البععاكار بعع،ره  ك ىمععا بععع، دعع،اا 
ا تععرك هععذا ك كمعع و4)الطععاعان فرصععب  يبععاع العشععران مععن البععاكار بعع،ره  

الطععاعان ى ععره البععالػ بدعع،اا ىزمععة اقتصععا،ية فععى عهعع، السععلطان ىبععى عنععان 
 . و5)فارس 

 
ىما عن النادية السياسية فق، هعاج  هعذا الطعاعان بعال، المؽعر  ى نعاء 
دملة السلطان ىبى الدسن المرينى على تانس ك ديعا ىصعي  بععض الجعيش 

ن ىسععبا  فشععل الدملععة المرينعى بهععذا الابععاء اىا،ى بديععاته  ك اكععان معن ضععم

                                                 
ص  ك2ج كابعن القاضعى : جعذاة اجقتبعاس ك376ص  ر نفسعهك،المصعابن معرزاق : و  1)

536 . 
 . 414ص  كالمق،مةو  2)
ل من كل شر ل المعج  الاسعيط : ص و  3) الباكار : ها ىال ما ي،رك من ال مر ىا المعجَّ

46  . ] 
 . 166ص  كفاس كطبعة دجرية كالرسائل الكبرىو  4)
 . 52ص  ك2ج كعب، العزيز بن عب، هللا : معطيا  الدضارةو  5)
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   1443هع  /  246ك كمعا ىصعي  المؽعر  فعى ععا   و1)السلطان ىبا الدسعن 
 .  و2)باباء عظي  ما  فيه خلق ك ير 

 
 األحوال السياسية :  -6

مما ج شك فيه ىن استقرار ادداال السياسية كعان لعه ى عر كبيعر علعى 
يعقا  بن عب،  التجارة اعلى ىسعار البضائ  ك ففى عه، السلطان ىبى ياسؾ

الدععق تدقععق اجسععتقرار السياسععى ااإلصععال  ك اانعكععس ذلععك علععى ىسعععار 
سععبعة ،راهعع  فكععان القمعع  يبععاع فععى بععال، المؽععر  البضععائ  فععى ادسععااق " 

للصفدة الااد،ة ك االشعير  ال ة ،راه  للصفدة ك االفال اجمي  القطانى معا 
ة فعاس اؼيرهعا ربع  لها ساق اج ياج، من يشتريها ك االع،قيق الطيع  بم،ينع

بعع،ره  ك االعسععل  ال عععة ىرطععال بعع،ره  ك االزيععع  ىربعععة ىرطععال بععع،ره  ك 
االسمن رطل انصؾ ب،ره  ك الد  البقر مئعة ىاقيعة بع،ره  ك االكعبش بسعتة 
،راه  ك االشابل الطرى بقيراط ا الا ب،ره  ك اكذلك المال  ك االمل  دمعل 

 .و3)ىرطال ب،ره  "  ب،ره  ك االزي  ،ره  انصؾ للرب  ك االتمر ستة
 

انعم  ال،الة المرينية فى عه، السلطان ىبى يعقا  ياسؾ بالرخعاء 
الععذى ععع  فععى الععبال، ك دتععى رخصعع  ادسعععار فععى جميعع  ادندععاء ك فبيععع  

و4)صفدة القم  بعشرين ،رهًما 
ك كما ىن سعاء اددعاال السياسعية االصعراع  

ليعة خاصعة فيمعا بعين المع،ن ك الدربى ق، ى ر تر يًرا مباشًرا علعى التجعارة ال،اخ
اتقلععص دجمهععا ك فيععذكر ابععن مععرزاق عععن ذلععك " ىن الماضعع  المعععراؾ 
بمسج، إيالن اها اليا  ،اخل الربض ك كان يطل  منه كل يا  دمل للبض  ك 
امن عمل الصاؾ ك اهذا ماض  من آدا، المااض  ك فانظر هل يجع، اليعا  

ى البل، كلما يشعترى بعه برقعل فى ذلك المااض  ك ىا ما يجااره  ك عمازا ىا ف
 ك اهذا ،ليل على تقلص التجارة ال،اخلية . و5)ع،، " 

 
اج شعععك ىن الدمعععال  العسعععكرية لهعععا تعععر ير سعععلبى علعععى التجعععارة  

الخارجيععة ك ديععا يسععتالى كععل طععرؾ مععن الطععرفين المتدععاربين علععى السععفن 

                                                 
البعععزاز : المرجععع  مدمععع، ادمعععين  ك445ص  ك2ج كابعععن القاضعععى : جعععذاة اجقتبعععاسو  1)

 . 116ص  كالسابق
نفععس المصعع،ر السععابق ابععن القاضععى :  ك71ص  ك2ج كالسععالاى : المصعع،ر السععابقو  2)

 . 535ص االجزءك 
 . 65 – 64ص  كابن ىبى زرع : الذخيرةو  3)
 . 426ص  ك1ج كاى : المص،ر السابقالسالو  4)
 . 161ص  كالمناق و  5)
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ير ك كمععا كععان الدصععار العسععكرى للمعع،ن لععه تععر  و1)التجاريععة للطععرؾ اآلخععر 
سلبى على سكان الم،ينة ك ذلك دن هذا الدصار يدع،ا ؼعالء فعى ادسععار ك 

بععع، ،خععال المععرينيين لكععن بععع، فععك الدصععار تععنخفض ادسعععار م لمععا دعع،ا ا
  و افععك الدصععار عنهععا  1276هعع  /  676الجزيععرة الخضععراء فععى عععا  ) 

انخفضع  ادسعععار " فبيعع  العع،قيق القرطبععى بععالجزيرة فععى عشععى ذلععك اليععا  ك 
ب   بع،ره  ك بعع، ىن كعان فعى ؼ،اتعه معع،اًما بالكيلعة ك اج ياجع، ؼالًيعا اج ر

 . و2)رخيًصا " 
 

  

                                                 
 . 333ص  كابن ابى زرع : ادنيس المطر و  1)
 . 334ص  كابن ىبى زرع : المص،ر السابقو  2)
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فرضه المرينيان عليهعا كما عان  م،ينة تلمسان من الدصار العسكرى الذى 
ك اكعان لهعذا  و1)  [  1317 -1266هع  /  716 - 662ل  لم،ة  مانى سناا 

ك  فتعر ر  التجعارة  و2)االخارجيعة  الدصعار ى عر سعلبى علعى التجعارة ال،اخليعة
الخارجية ك ديا تعطل  القاافل التجارية المارة بتلمسان التى كانع  تعع، معن 
ىه  المراكعز التجاريعة ك اهعا معا ترتع  عليعه خسعائر للتجعار اتدعال القاافعل 
      التجارية منها إلى م،ينة المنصارة التى بناها المرينيان ك اىفق،ها هذا مكانتها 

ك  و4)ك اكان باإلضافة إلعى الخعرا  الع،اخلى العذى دع،ا للم،ينعة  و3)ارية التج
اانعكس كعل هعذا علعى ىسععار البضعائ  ى نعاء تلعك الع عرة ك فكعان  معن مكيعال 

رطععالً ك نصععؾ م قععالين مانه البرشععالة ك ايقعع،ر بععا نى عشععر القمعع  الععذى يسعع
االضرن سبعة انصؾ من الذه  العين ك ا من البقرة الااد،ة بستين م قاجً ك 

 . و6)الذه   ك كما بلػ  من ال،جاجة عشرة ،نانير من و5)انصؾ     م اقيل
 

اج ري  ىن اجضطرابا  السياسية االدرا  اما يترت  عليها معن  
دصعععار اىزمعععا  اقتصعععا،ية اارتفعععاع فعععى ادسععععار ك ،فعععع  النعععاس جتبعععاع 

 . و7)سلاكيا  ؼير مقبالة ك فهاجماا مخازن ال،الة االتجار 
 

 رابًعا : ارتباط التجارة بالثقافة 
ارتبطعع  التجععارة بال قافععة ارتباًطععا ا يًقععا ك ديععا إن معظعع  المراكععز  

التجاريعععة كانععع  مراكعععز  قافيعععة مهمعععة فعععى المجتمععععا  ك اسعععاع،  القاافعععل 
التجاريعة علعى انتقعال الدضعارا  بعين المجتمععا  ك امعن تلعك المراكعز مع،ن 

تامبكتا اؼيرها . اق، تعرضعنا لهعا فعى فاس اتلمسان اتانس ااإلسكن،رية ا
 الفصال السابقة . 

 

                                                 
المكتبعة ال قافيعة  كتدقيعق هعانى سعالمة كابن اددمر : تاريخ ال،العة الزيانيعة بتلمسعان و  1)

 . 165ص  ك13ج ك7مج  كابن خل،ان : العبر ك  2111 ك1ط كالقاهرة كال،ينية
 . 43ص  المناق كابن مرزاق : و  2)
 . 211ص  ك1ج ك: المص،ر السابقيديى بن خل،ان و  3)
 . نفس المص،ر االصفدةيديى بن خل،ان  : و 4)
 . 162ص  ك13ج ك7مج  كابن خل،ان : العبرو  5)
ص  كاانظر ىيًضا يديعى بعن عزيعز: المرجع  السعابق 71ص  كابن قنفذ : ىنس الفقيرو  6)

55 . 
 . 311ص  ك13ج ك7مج كابن خل،ان : المص،ر السابقو  7)
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اكععان ععع،، كبيععر مععن العلمععاء يعملععان فععى دقععل التجععارة ك ااتخععذاها  
ك فعمعل بعضعه   و1)مهنة له  ك ديا كان  له  دااني  فعى قيسعاريا  المع،ن 

ك ااشعتؽل آخعران فعى الع،يع، معن المهعن التجاريعة ك  و2)تجاًرا للبز ) الدريرو 
 .  و5)اصي، ادسماك  و4)االخياطة  و3)سفير الكت  اصناعة الارق م ل ت
 

اق،  لعع  العلمعاء االفقهعاء ،اًرا مهًمعا فعى تع،عي  التجعار ديعا إنهع   
تصعع،اا لسععالطين ال،الععة المرينيععة ؛ مععن ىجععل تخفيععؾ الضععرائ  التععى ى قلعع  

 .  و6)كاهله  
 

مرينيعة فعى اىسه  ىيًضا التطار العلمى الذى د،ا فعى عهع، ال،العة ال
خ،مة التجارة إسهاًما مباشًرا ك فقع،  البدعا العلمعى لمجعال التجعارة الخارجيعة 
الع،ي، معن اجختراععا  التعى سعاع،تها علعى التطعار ك كرسعا  الخعرائط التعى 

ك اكذلك الخرائط التى رسم  الطرق المؤ،يعة  و7)سهل  خاض عبا  البدر 
التجعارة ك فضعالً  المؤ،ية إلى السا،ان الؽربى االتى عمل  على تسيير دركة
ك كمعا ىن اختعراع  و2)عن ىن ىاربعا عرفع  بفضعلها  عراا  السعا،ان الؽربعى 

الباصععلة ىسععه  فععى التيسععير علععى التجععار فععى معرفععة اجتجاهععا  االطريععق 
الصععاا  االتقليععل مععن الخطععر فععى الطععرق ك اهععا مععا ترتعع  عليععه منعع  اقععاع 

دسطرج  العذى ىسعه  ك باإلضافة إلى اختراع ا و6)السفن فى ىي،ى القراصنة 
 . و11)ىسه  فى دل الع،ي، من المشكال  ك م ل تد،ي، الساعة اظهار النجا  

                                                 
 .  24 ص ك2ج كعزيز بن عب،هللا : معطيا  الدضارةال عب،و  1)

 .116ص كالسابق البا،سى : المص،رو  2)
 .12ص ىنس الفقيرك ابن قنفذ : و  3)
 .72صك البا،سى : المص،ر السابقو  4)
 .32ص كمجهال : بلؽة ادمنيةو  5)
 .517ص  كرشي، السالمى : المرج  السابقو  6)
بدعا  طدعااىكترجمة دات  ال كاخر العصار الاسطىمر ى كاميز : الخرائط فى ىاو  7)

مععن خععالل كتععا  ابععن خلعع،ان البدععر المتاسععط فععى القععرن الرابعع  عشععر قيععا  اسععقاط 
 .216ص ك2117كن،اة عق،تها مكتبة اجسكن،رية كامبراطارايا 

ص     كالمرجع  السعابق مدمع، عبع،العال : ك22ص كإبراهي  طرخعان : مملكعة معالىو  2)
53 . 

 .221ص ككاميز : المرج  السابقمير ى و  6)
نظعر ىيًضععا جععان كلععا، هاكعع  : اا  414ص ك2ج كابعن القاضععى : جععذاة ادقتبععاسو   11)

ترجمة لميععاء كالعالقععا  البدريععة االمالديععة فععى البدرالمتاسععط  فععى القععرن الرابعع  عشععر
بدا من خالل كتا  ابن خلع،ان البدعر المتاسعط فعى القعرن الرابع  عشعر قيعا   كاديابى
 . 215ص ك2117ك ن،اة عق،تها مكتبة اجسكن،ريةك ط امبراطارايا اسقا
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اارتبطعع  ىيًضععا بعععض الصععناعا  التجاريععة بععالناادى ال قافيععة ك كالصععناعة  
الخشععبية االعمرانيععة اصععناعة الندععاس ك اهععذا يتضعع  مععن خععالل المعع،ارس 

ن معع،ى اجز،هععار االمسععاج، التععى بنيعع  خععالل العصععر المرينععى االتععى تبععي
ك اممععا ج شععك فيععه ىن اجز،هععار  و1)االتطععار الععذى دعع،ا فععى تلععك الفتععرة 

اجقتصعععا،ى اخاصعععة التجعععارى يسعععاع، علعععى تطعععاير المنشععع   ال قافيعععة فعععى 
ك كمععا ىن هععذا اجز،هععار كععان سععبًبا فععى نشععاط الدركععة ال قافيععة ك  و2)المجتمعع  

ًما مباشعًرا فعى تع،هار اعلى خالؾ ذلك فإن ت،هار ىداال التجارة ىسه  إسها
المنشعع   ال قافيععة ك ايرجعع  ذلععك إلععى ىن معظعع  ىمععاال اددبععاس المخصصععة 
للمنش   كان  من ىربا  المنش   التجارية ك فدينما د،ا الكسعا، التجعارى ك 
لعع  يسععتط  التجععار ،فعع  اإليجععارا  للفنععا،ق اادراضععى الزراعيععة اؼيرهععا ك 

ديععا انععع،م  قعع،رة ال،الععة علععى ايتضعع  هععذا فععى ىدععاال المنشعع   ال قافيععة ك 
 .  و3)تاصيل المياه ااإلضاءة ،اخل المساج، اؼيرها من المنش   

 
كما ىسهم  القاافل التجارية االتجار فى نشر ال،ين اإلسالمى االلؽة 

ك اذلك ععن طريعق التااصعل بعين التجعار  و4)العربية فى المجتمعا  ادخرى 
ك اقع،  و5) دع،ا فعى السعا،ان الؽربعىم لمعا المؽاربة اتجار ال،ال المختلفعة ك 

ذكرنععا سععلًفا ىن الفقهععاء االعلمععاء ادترفععاا مهنععة التجععارة لععيس فقععط فععى مجععال 
التجارة ال،اخلية بل التجعارة الخارجيعة ىيًضعا ك امعن خعالل تعنقله  فعى البلع،ان 

نقلاا معه  تعالي  ال،ين  و1)االسا،ان  و7)االهن،  و6)ؼير اإلسالمية م ل الصين 

                                                 
ك اانظر ايًضا مدم، المنانى :منشر  مرينية 42صك1جكالسالاى : المص،ر السابقو  1)

 . 234ص كقتصا،ىجعزال،ين ماسى : النشاط ا ك242صك مرينية
مدمع، ععا،ل عبع،العزيز إبعراهي  : المرجع   ك42ص كدسين معرا، : المرجع  السعابقو  2)
 .247ص كلسابقا
تاايع  :    اانظر ىيًضا مدمع، بعن  11 - 7ص ك7ج كالمعيار المعر  الانشريسى :و  3)

 . 565ص كالاافى فى اد، 
ىدمعع، سععي، دسععين ،رايععش : ،ار المععرىة  ك42ص  كالهععا،ى العع،الى : مملكععة مععالىو  4)

جامععة  كرسعالة ماجسعتير ؼيعر منشعارة كالسياسى الدضعارى فعى ،التعى معالى اصعنؽى
س : ك مفتعا  يعانس العري23ك ص 2117ك فريقيعةمعه، البدعاا اال،راسعا  اإل كقاهرةال

العالقا  بين بال، المؽر  ا،الة الكعان  االبرنعا ) معن القعرن السعاب  إلعى القعرن العاشعر 
 ا معهعع، البدععاا كجامعععة القععاهرة كلسععا،س عشععر الميال،يععين وا –الهجععريين / ال الععا 

  162ص  ك2115 كفريقيةال،راسا  اإل
مصعطفى ىبعا ضعيؾ : المرجع   ك65ص  كالشيخ ادمين عاض هللا : المرج  السابقو  5)

 . 411ص  كشاقى الجمل : المرج  السابق ك267ص  كالسابق
 . 221ص  ك4ج كابن بطاطة : المص،ر السابقو  6)
 . 225ص  كاالجزء لمص،را ابن بطاطة : نفسو  7)
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ى إليها ك اساع، ذلك على استقرار هؤجء فى المجتم  اهعا معا ال،ين اإلسالم
ك اق، ىسه  ىيًضا التجعار  اللؽة العربية ى،ى إلى  با  ال،ين اإلسالمى اانتشار

فى نقل الع،ي، من مظاهر الدضارة المؽربية اخاصة فعى مجعال التجعارة إلعى 
ك ابعض  و2)ال،ال التى ذهباا إليها ك كنقل طرق الزراعة ابعض الصناعا  

 و3)المكاييل االمقاييس 
 

 

                                                                                                              
و  1)

Peter B . Clarke : West Africa and Islam , London , 1982 , p. 34  
 . 116ص  كىمطير سع، ؼيا : المرج  السابقو  2)
 . 153 – 151 كىمطير سع، ؼيا : المرج  نفسهو  3)



 اخلامتة

~602~ 

موضتتو"رارت ترتت سدرت اتخواتتاروت خ سراتتارهتت لر رتمخضتتدراستنتتت  
عتتادررمر(رعتت ر9776ر–ر9661هتت/ر رر676ر–ر666]ررار او تتارى تتيرمتتسا 

ر:رر،روهيفيرعادر ق طرر ورزه  ت ئجر
ر

 م رق مدراو ارى يرمسا رعقبرت ها سراو ارت موحاا ر،رعوكررأوالً :
اتااهمرفتيرنتاطستهمرفيرأ ه  رت مسا اا رإعت ادرمرتاراو تارت موحتاا رعوتيرأ

   كرعموتوترعوتيرتتاعامرأسكت  رر؛عويرت مغسبروإع ادرأمالكهمرفيرتأل ا سر
تتقتتار رتتاهمرر؛ر تحقاتتكرهتت ترت حوتتمر،ر تت تاو تتتهمرتقتدتت اا  ر تركىاتتس رر أو تتوترتهتم م 
ت رأم،ر  ش طهمرت تر سىر ت ر،رواسرترنوتءرأكت  راتخوا  كتو رعر  تكرإ تيرخ سرا 

رت معىسدرع رأىرتقتد ارألىراو ار.ررت  ش طرت تر سىرهورت  تارارت وتضحا
 
او ارى يرمسا رعويرتاعامرت  شت طرت ترت سىرت تاتخويررعمود: ثانًيا  

 ه ر،رو  كرم رخاللرتوناعرت سقعارت زستعاار ه رم رخاللرإق مارت عااارمت ر
تنتع  وترىخىسدرتأل ا ناا رت مقاما رفيرت او ارفير همرت سىر،رحتيرإرمش ساع

همرىإق مارمش ساعرت سىروت نم ارت زستعتير،رو  تكراون ع،رحاثرره ترتألمس
ما رو  سفعرإ ت جرت مح دالرت زستعاار واو اروتوفاسه رفيرتألنوتكرت اتخواار

ىتا رت متا ر،رفامت رت مسا اار،ركم رعمودرعويرت شاطرحسكارت ترت سدرت اتخواتار
قّطت "رارىتا رت متا روت قضت ءرعوتيرخواتارت ستىطتم رخاللرتتؤما رت طتسكرت ات

تكىتاهمر،رى إلضت فارإ تيركرت  ا راشتاعو رت ختووروت ت عسرىتا رت ترت سرت طس
رهمرفيرت شاطرحسكارت تر سدرت اتخواار.رأنم ر،روهورخن ئسرف احار

ر
الرشتتكرأ رتالنتتتقستسرت نا نتتير واو تتار تتبرأعتتسرإارتت ىيرعوتتيررثالًثااا :ر

حسكتتارأنتتع سرت ىضتت ئعراتختتلرتألنتتوتكر،رفقتتتستدرتالنتتتقستسراتىعهتت رسختت ءر
عوتيروضتعر مت مرسق ىتاررى يرمتسا راو اوقارعمودرألنع سر،روسخصرفيرت

رعوتيرمستقىتارحسكتارىراتمعلرفتيرت محتنتبروتألمتا رت وت ا رعمتال ونوكرت  
ت تر سدروت تر سرفيرتألنوتكر،ركم رعمودرت او ارعوتيرضتىطرت  مت مرت  قتاىر

م رخاللروضعرأوزت رمعسوفارموحتادر وعموتارت مسا اتاروم تعرحت الدر،ر ه ر
رى   شتتت طررتت اهتتتوارفتتتيرتزااتتتورت عموتتتارت تتت ىرأ حتتتكرأضتتتستس ررت غتتتفروفنتتت ا

عوتيرتوحاتارت مك ااتلروت متوتزا روت مقت ااسررت تر سى،ركم رعمتلرت مسا اتو 
ر،رت ت ممومت راخت  ورهت لر م تعرأىرفنت ار،ر؛رىؤوزت رمعسوفار تاىرت ىت ئعا ر

ر.رراع قبك  ر
ومتتت رت مالحتتتمرأ ركتتتلرتإلرتتتستءتدرت تتتتيرتتختتت ته رت او تتتارررابًعاااا :ر

خاللرمستقىتارر ءدرىعمسه رم رقارسكارت تر سدرت اتخواار تاعامرح؛رمسا اارت 
 ش طرحسكارت تر سدراتخلرتألنوتكروتزتاارعاارت م شآدرت د  عاارت تر ساار
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 وترتت سر،ررثرسختت ءرمتت اىرومتت رعتتمرتزتاتتارتإل تتت جروحتتااتختتلرتألنتتوتكر،ر
خت ءرواتضحر  كرمت رختاللرحات تهمرتالرتم عاتار،رى إلضت فارإ تيرمهتوسرت س

معتتتلرت منتتت رارر،رعوتتتيرت روت تتتبرت عق فاتتتاروتزتاتتتارعتتتاارت مإننتتت درت عق فاتتتا
ر،رت ماتسسراتخلرت او اروتزتاارأموتلرتألحى سرت ع ئادرم رم شتآدرت ترت سدو

رك  حوت ادروتألستضيرت زستعاار.ر
ر

او تارى تيرردترت س،رعويردتعاارت ترت سدرت خ سراتارراالحمرخامًسا :ر
تر،رواسرتعر  تكرت خ سراارفيرت عهارت مسامسا ر  يرتألولرك  درمزاهسدررتا 

هت رعوتيرإ تتت جرتقتدت اىراتخوتيرمزاهتتسر،رم هتت رتتك إ وعااتارمت رتألنتى بر،ر
ى إلضتت فارإ تتيررتتسأدرو كتت ءرت ترتت سرت متتسا اا رت تت ا رتنتتتط عوترت ودتتولر

وترشتسك درتر ساتار ت متامرىتر سدرى يرمسا رإ يرمختوتورت تاولر،ركمت رأننت
أقت موترفاهت روحققتوترر توكرت ىوتات رت مختوقتارمتا  ررم أاض  رتتخ وتر،روتر ستهمر

عتتسوتدرضتتخمار،ركمتت رعموتتدراو تتارى تتيرمتتسا رعوتتيرتتتاعامهمر،رو  تتكرمتت ر
 ضتتم  ر؛رختتاللرعقتتارت عااتتارمتت رتالتق قاتت درمتتعرمختوتتورت ىوتتات رتألختتسىر

مت رحساتارت قتلرونتالمارألسوتحهتمروترت ستهمر،ركمت رأمتادررنتوسرحقوقهمر
ت رموتدروعضتم  رسع اتارترت سهمر،ر؛ر ت دواروت موادرمعرىوتات رأختسىر أاض 

 نالمارودولر؛رىحسااررمك  درىساارأأنوتءر،رعويرتؤما رت طسكرت خ سراار
رت سحالدرت تر ساار.ر

ر
عموتتدراو تتارى تتيرمتتسا رعوتتيرتتتوتز رت ترتت سدروحم اتتاررسادًسااا :ر

و  تكرمت رختاللرتحااتارأنتع سرت ىضت ئعراتختلر،رسع ا ه رمت ررشتعرت ترت سر
 سر،ركمتت رح سىتتدرتحتكتتراوتزمتتو رىتتافعه عوتتاهمررتألنتتوتكرووضتتعرضتتستئب

،رأع  ءرفتستدرتألزم در،رفتسفعرتألنع سأىشعردوسلررامهسرفيت تر سدرت  ىر
أم مرت سع ا رحتيرتحد همرم ررشعررمودرت او ارعويرفتحرأىوتبرمخ ز ه فع

رت تر سرفيرتوكرتألوق درت عداىار.ر
ر

ر،ريرمتسا رطتواال ره ترتالزاه سرت تر سىر او ارى ر مرانتمسرسابًعا :
ه/رر751)ررررفقيرت عدسرت مسا يرت ع  يرىعاروف درت نوط  رأىيرع   رف سسر

مر(رىاأرت ضعوراابرفيركا  رت او ار،رفىاأرت دست"رت اتخوير وىادرر9551 ر
تترإهتت متت راتتتو يرمق  اتتارت حكتتمر،روختت  رأمستت مسا تتيرت حتت كمرعوتتير ر حسوى 

تى درفتتيرت تتتاخلرهمدرهتت لرتالضتتطسأنتتىعتت ر،روقتتارضتتارعااتتادرىعضتتهمر
ر  تتبررخ دتتارمتت ،رت ختت سريرمتت رت تتاولرتألر ىاتتارفتتيرشتتئو ه رت اتخواتتار

وتعمتتلرعوتتيرعوتتيرمرساتت درتألحتتاتثر،رت منتتاطسدرأدتتىحدررت تتتيغس  طتتار
رعوتتيرت  شتت طكتتلرهتت ترعكتتسروت ر،رتختاتت سرمتت راتتتو يرمق  اتتارت حكتتمرت مسا تتي
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،ركمت رروضعور ش طه رت تاتخوي،رواو ار فضعورتإل ت جرت اتخوير،رت تر سىر
أ ره لرتالضطستى دروت حسوبرأنهمدرفيرتقككرأود لراو ارى يرمسا ر،ر

 نتتغودر  تكرت تاولرف،رأاىرإ يرضتعورراشته روأنتطو ه رت ىحتسىروهورم ر
،رت تتيرعويرت عااتارمت رت عغتوسرت ىحساتارت تر ساتاررتألر ىاار،رفش درهرومه 

  اا رىاتاتارمت رعغتسرنتىتارعوتيرأاتاىرت ىستغتراتاىرهت لرت تاولر،نتقطدرفتيرأ
آلختسر،روتحارتوورتت توت يرنقوطرت عغوسرت تر ساارعمرمر(رر9795ه/ر رر696)

،رفتؤاىر  تكرإ تيررسنارت قسد ارضارت نق رت ت ىعتار ومتسا اا مم رفضال رع 
رت تر سدرت خ سراار او ارى يرمسا رمك  ته ر.ررفقا

ر
رعسه رت ى  غرعويرت ترت سدرأه لرتالضطستى درت نا ناارك  ر و: ثامًنا 

،ر،رفعموتتدرت او تتارعوتتيرزاتت ادرت ضتتستئبرعوتتيرت ترتت سر ى تتيرمتتسا ررتخواتتات ا
ر؛رم رأعقلرك هوهمر،روأاىر  كرإ يرغوتكرت عااتارمت رت حوت اتدرت تر ساتاوهور

عوتتتيرافتتتعرإار ستتهتتت ر،ركمتتت ر رتتتؤرت عااتتتارمتتت رأدتتتح برردرت ترتتت س عتتتامرقتتتاس
متتت رافتتتعرتهتتتسبرو ؛ررتألستضتتتيرت زستعاتتتار تخساتتتبرتألستضتتتيرأورهرستهتتت 

أاىرإ تتيركنتت ارت  شتت طرت ترتت سىرت تتاتخوير،ركمتت رأاىرروهتتورمتت ،ررت ضتتستئب
ت شغ لرت نالطا رت مسا اا رىدستعهمرت نا نيرإ يرفقات همراوسهمرت سقت ىير

ر،رت مسا اتاعويرت  ممرت تر ساتار،رفتزتاتادرحتوتاثرغتفرت اهتوارفتيرت عموتار
اتختلررفققارت  قارت مسا يرقامتبر،ركم رتزتاارت تالعبرفيرت مك ااتلروت متوتزا 

راتخلرتألنوتكر.روهورم رأاىرإ يرتق قمرت مشكالدر،رتألنوتكر
ر

ت سق ىتتارعوتتيرطتتسكرأاىرغاتت برنتتوطارت او تتارإ تتيرفقتتات ه ررتاسااًعا :
،ررت ترت سدرورعوهت رتتإولرإ تتيرت قى ئتلرت تتيردتت سدرتحمتيرت طتسكرت تر ساتتا

متزتاتادرعوتيرعويرت طسكرت تر سااروفس رإت وتدررطسته فؤاىر  كرإ يرنا
رونوءرمع موارت تر سرو هبرتر ستهمر.ررت قوتفل

ر
إ تتيرت هاتت سرت  شتت طرت ترتت سىرت تتاتخويرأاىرهتت ترت ضتتعوررعاشااًرا :

ر،رواو ار،روفقادراو ارى تيرمتسا رمك  تهت رت تر ساتاروتضتمحود وت خ سرير
روهورم رأاىرإ يرت ها سه رونقوطه رفيرت  ه اارعويرأااىرت وط ناا ر.ر
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 ترجمة نص المعاهدة المغربية السترجاع سبتة
 

لم وتحالف بين ملك المغرب  واراو وبرين دون مرايمو اموك ملرك عقد س  
 81تابيمرر   أباغررون ع عقررد بببةررلو أ حيررم أتررو امميررب المسررلم ب  سرر  للم او ررأ

 .   326جمادى امولو  82=  8721 و بب س أ 
اموك أميب المرمم ينع  ليكن معلوما لدى الجميع :  حن أبو يوسف يعقو 

ا وصردا أ سيد المغرب  واراو وسجلماسرأ ومرا يليسرا وسريد ب رو مربين  عقرد  صرلحا
دائمررين معكررم أيسررا ال بيررك دون مررايمو ملررك أباغررون وميوب ررأ وبل سرريأ ع كو رردى 

 ببةلو أ وأوبميك ع  حن معكم وأ تم مع ا . 
ا ع وبعرررد  لرررك سيسرررتمب  ررر ا السرررلم والصررردا أ برررين أب رررائكم وأب ائ ررر -8

وبموج   ر ا تسراعد ا علرو اسرتبجات سربتأ بعةربب مباكر  مسرلحأ وعةرب سر ن 
ومباك  أمبى إلو أن يصك العردد ممسرين وبممسرمائأ مرا برين ابسران و رب   ع 
و حن  عا دكم علو أن  بعم إليكم بمائرأ ألرف بيط  رأ سربتيأ تليرا بسر ا امسر وك 

 ومائأ ألف بيط  أ إلعداد س ب ال بسان وال ب   .
وإ ا   و ال بسان أكثب مرن سر أ ل رتب سربتأ سر ع يكم مرا تسرتحقون  -7

ا بأكمل  داع ا لكم مائأ ألرف بيط  رأ كمرا  بحس  المدب ال طمأ ل  . وإ ا   وا عاما
  و معلوم . وبعد احت ك سبتأ ستداع لكم مائأ ألف أمبى او كك عام .

ررر -6 ا وسررر ع و لررربئيو ال بسررران الررر ين ستبسرررلو سم مائرررأ بيط  رررأ يوميا
ا ل  ولمن جا  مع  إلعا ت ا. ولكرك ارابو جمرك إن كران علير  أن يسريب إلرو  وجيادا

 أيأ جسأ ع وللبئيو ما يحتاج من الدوا  إن كان لطاما علي  أن يصحب ا .
و عا رردكم علررو أ رر  ع رردما ي ق ررو العررام للرربئيو وال بسرران السرربيك  -1

ن يقروم مقرامكم إلرو   ا مع العلرم برأ كم سرتوجسون ل را مرللبجوت مع كك ما غ موه 
ا ك يسأ ومعسد كما  رو المتبرع  ع رد المسريحيين وسرتجعك أن ت تب سبتأ ع ولسم أي ا

 يوميا تداع ل  ع د ظسوب   ك كك ةسب . لكك اابو بيط  تين
كرررك  ررر ه امةررريا  أع رررو الصررردا أ واإلعا رررأ  عا ررردكم بةررربيعأ    -5 

 .  وةبيعت ا بحسن  يأ وإم ص علو أن  باعيسا و عمك بسا
و حن مايمو اموك ب  ك   ملرك أباغرون وميوب رأ وبل سريأ ع كو ردى 
ببةلو أ وأوبميك وسيد مو بوليو  عا د أبا يوسرف يعقرو  اموك أميرب المرمم ين 

وملحقاتسا وسيد ب رو مربين باإليمران الر ى مرن صاح  المغب  وااو وسجلماسأ 
اك  إلو أن يصك تعرداد ا ب  علي ا  مدكم بالممسمائأ اابو و بيك والعةبب مب  

ممتومرأ بمتام را وأ رتم وثيقرتكم ممتومرأ الممسين ومرع كرك  ر ا سر واايكم بوثيقت را 
 .  8721ديسمبب س أ  81بةلو أ يوم ومم اب بأسلوبكم حبب بب
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 اتفاقية عقدها السلطان أبى عنان فارس مع بيزة
 ( م 8557هـ /  857 )

 
سرريد ا وموا ررا محمررد بسررول   الرربحمن الرربحيم وصررلو   علررو بسررم  

ا . يعلم من يقف علو   ا الكترا  مرن أةريا   الكبيم وعلو آل  وصحب  وسلم تسليما
وغيررب م مررن جميررع ال رراو أ  ررا السررل ان عبررد   المتوكررك علررو   الكمررون بيجررأ 

موا را أميرب  اابو أميب الممم ين المجا د او سبيك ب  العالمين أبو الحسن ابرن
المسررلمين جا ررد اررو سرربيك ب  العررالمين أبررو سررعيد ابررن موا ررا أميررب المسررلمين الم

المجا د او سبيك ب  العالمين أبرو يوسرف برن عبرد الحرا سرل ان اراو ومك اسرأ 
وس  ومباكش وبر د السروو وسجلماسرأ وبر د القبلرأ وتراطب وتلمسران والجطائرب 

و رابو وبر د وبجايأ و س  ي أ وبلد الع را  وبسركبب وبر د الرطا  وبر د إابيقيرأ 
و  جررأ وسرربتأ وجبررك ال ررتب وب رردب ومررا إلررو  لررك مررن الررب د الجبيررد ول رربابلو 

 الغببيأ والةب يأ وام دلسيأ وصك   ع  ه و صب لوا ه . 
لما وصل ا ال صبا و البيجا و ب به من بابب  بسوا عن أةيا  الكمرون 

ارو المساد رأ بيجأ بعقد م وض لر  اير  أن ي رو  عر سم ارو  لر  الصرلب والبغبرأ 
أسع  ا بغبتسم او  لك وأ عم ا ب  ليكون كك من تبدد إلو ب د ا حا سرا   تعرالو 

او   وسسم وأموالسم وجميع أحوالسم ارو البرب والبحرب وارو م سم سالمين م مئ ين 
أى امج ان كا وا من س بى أو غطوى وعقد ا لسم ب لك علو الةربو  الترو تر كب 

 بعد .. 
موك مما  لبوه أ   متو حدم ةرب أو  رطات برين أحرد اام سا و و ال صك 

را ا يتغيرب لر  حكرم ع اعمل را  من بيجأ وبين مسلم ايعا ر  الظرالم ويبقرو الصرلب ثابتا
 لسم  لك .. 

وم سررا و ررو ال صررك الثررا و ممررا  لبرروه أ رر  إ ا ادعررو مسررلم برردعوى علررو 
  لك..   صبا و م سم اإن ا سجن ال صبا و ا  ظب  حن او أمبه ع اعمل ا لسم

را  وم سا و و ال صك الثالم مما  لبوه أ   إ ا أ    تراجب مرن تجراب م   با
  واسررتوج  العقوبررأ ايعا رر  اررو   سرر  وا يعا رر  اررو مالرر  اررإن مررا  الترراجب ارر

 لمال  ال ى يكون بيده ع اعمل ا لسم  لك .  يتعبض
وم سررا و ررو ال صررك البابررع ممررا  لبرروه أن كررك ترراجب يمررو  اررو ب د ررا 

ا وا يكون او البلرد الر ى يمرو  اير  حبسسا    تعالو من تجاب م وا يتبك وابثا
تاجب غيبه وا   صوك ايقيد مال  بالةسادب ويبقو مودعا بم ك مرا ي  ر  مرن بيجرأ 

 من يقب   اعمل ا لسم  لك . 
ممرا  لبروه أ ر  مترو ا كسرب ج رن مرن أج ران  وم سا و و ال صك السرادو
د ا أو بساحك مرن سرواحل  ايبرات التصربف م رك البجا يين بمبسو من مباسو ب 

الج ن الم كوب ايما يكون اي  من الماك والعدب  لرك بمرا يظسرب لسرم مرن بيرع أو بد 
ئا ع اعمل را لسرم  لرك وةرب  ا علريسم مثلر  أن إلو ب د م وا يغبمون علو  لك ةي

 أن يكون  لك . ات ا 
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مر سم تجرابب ببسرم  وم سا و و ال صك الثامن مما  لبوه أ   إن سراا أحرد
محد سبيك إلرو حلسرا وا  ظب را حترو تبلر  العلي أسماه   تعالو ا  يكون   البا

البا  العلي أسماه   تعالو اإن اةرتبي  م ر  بالبرا  العلري ار  يغربم عليسرا ةريئا 
 وإن لم تةتب ايغبم عليسا المغبم المعتاد اعمل ا لسم  لك . 

بروه أ سرم حيثمرا حلروا مرن ب د را حا سرا وم سا و و ال صك التاسع مما  ل
  تعالو ايسرك ون ارو ا ردا مراص بسرم أو داب إن لرم يكرن بالبلرد ا ردا م حراطين 

 دون غيب م من  وائف البوم اعمل ا لسم  لك . 
وم سا و و ال صك العاةب مما  لبوه أ   إ ا أم  أسيب مرن البيجرا يين ارو 

 والمساد رأ ع اعمل را لسرم  لرك وسربح ا بلد من ب د ا ايسبت حسبما ا ت راه الصرلب
يتحصرلون ك  لرك ارو أسربى المسرلمين الر ين من بب د را مر سم وةرب  ا علريسم مثر

 بب د م . 
وم سررا و ررو ال صررك الحررادى عةررب ممررا  لبرروه أ رر  إن تماصررم ترراجب مررن 
البيجررا يين مررع غيرربه مررن ال صررابى ايكررون مصررامسم ع ررد   صررولسم إا إن كا رر  

ون مصامسم ع د  ا و البلد اإن لم يكن او المو رع الر ى المصومأ ةبعيأ ايك
 يحدم اي   لك   صوك ايحكم بي سم الوالو أو صاح  القصبأ اعمل ا لسم  لك . 

وإن كان المصام بين مسلم و صربا و مر سم ارالحكم اير  لحكرام المسرلمين 
 و  اتسم . 
 م سا و و ال صك الثرا و عةرب أ ر  مترو اكتربى مر سم ج رن مرن أج را سمو

ببسم الوسا إلرو الجا ر  العلرو : الرطبت أو الميرك أو العردب أو غيرب  لرك ايع رو 
علرو الكربا  وا علررو سرل ت  علرو حسر  امتيرابه مرن غيرب إكرباه صراح  الج رن 

 السل أ ع اعمل ا لسم  لك . 
وم سا و و ال صك الثالم عةب أ ر  مترو  صرد ج رن كبيرب أو صرغيب مرن 

عدو ي بده أو مماارأ مرن  روك البحرب ارإن  أج ا سم مبسو من مباسو ب د ا أمام
الجسررأ التررو يلجررأ إليسررا يعيرر سم أ لسررا بالعةررابيا  والقررواب  لي بغرروا كلمررا يكررون 
ع ررد م علررو حسرر  امتيرراب م ع اعمل ررا لسررم  لررك وةررب  ا علرريسم مثلرر  إن أمكررن 

 و وع  . 
وم سا و و ال صك البابع عةب مما  لبوه أ   متو تواو او ب د را تراجب 

ا أبادوا م سم ا   يمم  من تبكتر  مغربم اعمل را لسرم  لرك إا أن تكرون التبكرأ سرلعا
 بيعسا ايغبمون عليسا مغبم البيع علو العادب . 

مررن ال صرروك التررو  كبو ررا أ سررم التطمرروا أن  وم سررا و ررو ال صررك ا مررب
يكون العمك مع تجاب المسلمين وغيب م من المساابين إلو بيجأ وغيب ا من ب د 

رب ع او   را علرو  البيجا يين بمثك الةربو  المر كوبب سروا  ارو جميرع مرا  كرب واسق
 لك وةب  اه عليسم حسبما التطمروه وةرب  ا علريسم أن يكرون عةرب م وممرط سم 
علو  حو ما يع ي  ال صابى الق   يرون ارو ب د را حبسرسا   تعرالو سروا  مرن 

ال صرابى الترو غيب طيادب وا  قرص ع وةرب  ا أي را علريسم عرادب أج ران التجراب 
تصك إلو ب د ا حا سا   تعالو و و أن يع و كك ج رن سربيا ا أو مم اارا مرن 
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الحديد او كك مبب يصك بالتجرابب إلرو ب د را حبسرسا   تعرالو ع وةرب  ا علريسم 
ا أ   إن و ع  من واحد م سم ميا أ للمسلمين أو غدب او   و أو ماك ايثقرف  أي ا

  تعرررالو مرررن تجررراب م ويكو رررون محرررو ين  جميرررع مرررن يكرررون بب د رررا حبسرررسا
او   وسسم وأموالسم إلو أن يقع المر ص ارو  لرك ويحصرك اإل صراف مح وظين 
 م سم . 

 
 – 825ص   ق ا عن عبد السادى التاطى : التابيخ الدبلوماسو للمغب  ع  )

821 . ) 
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 نص الرسالة األولى البن عباد
حمان البحيم ع صلو   علو سيد ا محمد وعلو آلر  وصرحب  بسم   الب

ا .  سررمأ كتررا  مبررابك بعثرر  الةرريخ اإلمررام العررابف اموحررد  وسررلم تسررليما كثيرربا
محمد بن عباد ب و   ع   و  ع بر  ع إلرو اإلمرام الم ي  المبحوم أبو عبد   

ارابو عبرد العطيرط الملي أ السمام العادك الصالب أميب الممم ين و اصب الدين أبو 
 بن المل ا  الباةدين تغمد م   ببحمت  أجمعين . 

والعا بأ للمتقرين ع مرن محمرد برن عبراد إلرو أميرب المسرلمين عبرد  الحمد هلل
العطيط أعطه   تعالو ارو الرد يا وا مربب وأسرب  علير   عمر  البا  رأ والظرا بب ع 

 س م عليكم وبحمأ   وببكات  .
المبابك الصالب أبرا العبراو أحمرد برن  اسرم السرلوى  بعد اإن ال ال  أما 

ال ى كت  إليكم او ةأ   أمو ا سليمان ع المباد م كم أن تحببوا ل  من الةرمع مرا 
أجربكم .   اطم  ثما يأ د ا يب من ال    او كك س أ من مك اسرأ يعظرم   بر لك 

ظلمررأ البترر  التررو أحرردثسا أمرربا  والمررباد مرر كم أي ررا بلرر    آمررالكم أن تباعرروا م
اإ ر    عسرا الجوب او  ب ا  المساابين ع وت علوا مرا اعلر  السرل ان أبرو الحسرن 

أتم   ع ع وك لك اعك السل ان أبو ع ان او مدت  ااسرلكوا أيردكم   مسرلكسما ارو 
وتقبيب را   لك وامحوا آثاب   ه الس أ السيئأ ع وا تد سوا دولرتكم السرعيدب بتبقيتسرا

را ع  ع ا و سبا ا وسرلبا اإن المست ع ين مرن المسراابين يلقرون مرن أصرحابسا أ ى كثيربا
ا ع وما يأم ون م سم يستعي ون ب  علو  ا وا م  با ويتولو  لك أ وام ا يعباون دي ا

را ع اصرو وا ال جوب وال سوا حيم ا ت السم أحكامكم  و د بأي ا  لك وةا د اه عيا ا
يدب عن   ه الم سدب العظيمأ ع و دموا  لك برين يردى مدتكم السع –ايدكم   تعالو 

   ا الس ب المبابك ليكون من جملأ الوسائك التو تتوسلون بسا إلو  يك بغيتكم . 
أن ] .... [ ع رردى مح وظررأ أتررم الح ررظ ومررو ب ] ... [ التررو يب ع واعلمرروا 

و لك  بع  بع  علي  ع وجبلأ ا ب  عليسا ا تكلف لرو ارو  لرك ع وسرب   لرك 
ما جعك   لكم او  لبو من المحبأ التو أم   م و كك مأمر  ع و  بر  م رو كرك 

مرن لرم يكرن حالر  معكرم مثرك  م    حتو إ   ليقع م و بسب   لك أمروب يسرتبعد ا
حالو ع وحتو إ و أغاب عليكم وآ ف من مةابكأ غيبكم لكم او كك ميب دي و أو 

  سرو لردو كم امرا ظر كم بمرا  ولو كان  لك بيدى ما سمح  بر  د يوى ي ال  معكم ع
 تكب و   . 

واحتبط من  لك أتم ااحتباط ع بك غايرأ الم لرو  و سايرأ المبغرو  أن 
تكو ررروا سرررعدا  ارررو الرررد يا وا مررربب ع أمرررا السرررعادب ارررو الرررد يا وا  ررربادكم بالملرررك 
والسل ان حتو ا يةابككم ايسا غيربكم ألبترأ اتتملكرون ب را  امعردا  بااسرتي   

تستب ون  لرو  اموليرا  بمروااب اإلحسران والبرب . وأمرا سرعادب ا مربب والقسب ع و
لكرم ابحلولكم بحبوحأ الج ان وبةابتكم برالمبب والب روان ع وامسربا  الموصرلأ 

إلو  اتين السعادتين  د ب ل  لكم ايسا جسردى ع واسرت بغ  كرك مرا ع ردى والميرب 
 كل  بيد   يوتي  من يةا  . 
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وتوكلرر  عليرر  ع وبالغرر  اررو أ ررو اسررتع   برراهلل اررأوك مررا اعلرر  مررن  رر ا 
الت رربت إليرر  اررو حصررولكم علررو  رر ه البغيررأ ع وثا يسررا أ ررو  صرردتكم بال صرريحأ 
وكبب  ال ل  إليكم او أةيا  جعلسا   من أ وى أسربا  حصروك مرا تتم رون إا 

  ه امسبا   د يم و أدام ا إلو الغبض الم لو  ع والبصيب ا يم رو أن بعض 
بعايرراكم بتحبيرربكم إليسررا ع وعرراملتسم بمعررام   ك ع وثالثسررا أ ررو اعتمررد  عليرر   لرر

تقت و محبرتسم لكرم ايبر لون ارو  صربتكم جسرد م بأيرديسم وألسر تسم و لروبسم ايمرا 
 بي كم وبي سم وبين ببسم . 

  ا أن حالو معكم علرو أوجر  ث ثرأ : أحرد ما كرو ي محبرا لكرم وحاصك 
كل  لكم ع والثالم  صرحو لكرم ارو سرلوك سربيك  حبا ةديدا ع والثا و إبادتو الميب

تحصيك  لك الميب المباد مع علمو بت اصريك أحكامر  ع و ر ا كلر  بتوايرا مرن   
و دايأ م ر  بواسر أ مرا جعلر  ارو  لبرو مرن المحبرأ المر كوبب . و ر ه كلسرا أمروب 

 رو ع وكغيبيأ ا ي لع عليسا إلو الم لع علو السبائب ع العالم بمرا تك ر  ال رمائب 
ا ع ا  جبم إ  كان الحاك علو ما وص  اه ع أن ا حبج علي او إ ر ا  باهلل ةسيدا

عرن  لر  العبابا  لديكم ع وإدالو عليكم ع وموااب الكت  إليكم لصدوب  لك م و 
سليم ع سالك من محبرتكم علرو صربا  مسرتقيم ع غايرأ ثمربب  لرك إلريكم مرا تةرتسو 

مبين وال عيم المقيم ع ا أبتغ و علرو  لرك ثم را أ  سكم ع وتقب ب  أعي كم من ال تب ال
وا أجبا جطي  من ثوا  آجك ع وإ ما كتب را  ر ا تأكيردا لمرا  ع لي  من حظ عاجك 

تقبب م   ع دكم ع واعت ابا من اعت ابى إليكم ع وإدمالو السبوب عليكم ال ى  رو 
موا اعتقراده مرا وصر ت  بحسرن القبروك ع و رد –أيردكم    –غايرأ بغبترو ع اقرابلوا 

والعمك علي  علو كرك م عروك ومقروك ع اعرن  بير  إن ةرا    تعرالو تظسرب لكرم 
أسبابه ع وتلوت علو وج    ه الدولأ السعيدب أ وابه ع ويقب أوليا    بكرم عي را ع 

ا .   وتكو ون مس اكم الما ين جمااا وطي ا
را واعلموا أن    د أحلكم مح  عاليا ةامما ع وأ طلكم م  طاا ةربي اا با ما
أن  –جرك وتعرالو  –ع وملككم  ائ أ من ملك  ع وأةبككم او حكم  ع ولم يربض 

يكون أمب اوا أمبكم ع ا  تب وا أن يكون أحد أولو بالةكب ل  م كم ع واعلمروا 
أن    ررد ألررطم الرروبى  رراعتكم ع ارر  يكررن أحررد أ رروت هلل مرر كم ع ولرريو الةرركب 

" اعملرروا آك        واإلحسرران ع  رراك   عررط وجررك : باللسرران ع وإ مررا  ررو بالعمررك 
إلير  ع وأوا رم   باإلحسران مرن أحسرن   داوَد ُةكبا " . واعلموا أن أحا ال راو 

بالعدك من ُبس   يده بالقدبب ع ااستديموا مرا أوتيرتم مرن الر عم بتأديرأ مرا هلل علريكم 
ع وم رض الج رات ع  من حا ع وتحببروا إلرو عبراد   بحسرن السريبب ولرين الجا ر 

اإن ح  عباد   موصوك بح    ع م سم ةسدا    تعالو علو ملقر  . اسر ا مرا 
 والس م . أبد ا أن   كبه لكم تأديأ لحقكم ع وتةباا بمما بتكم 

سياسيأ غيب م ةوبب ابن عباد )  ق ا عن بةيد الس مو : بسائك 
 ( . 505 – 505دى الب 
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مان ينكر فيها على ملك غانة تعويقه رسالة أبى الربيع سلي
 للتجارة "

 
 حن  تجاوط باإلحسان ع وإن تمال  ا ارو امديران ع و ت را علرو السريبب " 

المب يأ ع و تألف علو الباا بالبعيرأ ع ومعلروم أن العردك مرن لرواطم الملرك ارو 
غ را حكم السياسأ ال ا لأ ع والجوب ا تعا ي  إا ال  وو الةربيبب الجا لرأ ع و رد بل

مساكين التجاب وم عسم من التصبف ايما  م بصدده ع وتبدد الج بأ إلرو احتباو 
البلررد م يررد لسرركا سا ع ومعررين علررو الررتمكن مررن اسررتي ا سا ولررو ةررئ ا احتبسرر ا اررو 
جسات ا من أ ك تلك ال احيرأ لك را ا  ستصرو  اعلر  ع وا ي بغرو ل را أن   سرو عرن 

 ملا و أتو مثل  ع والس م " .
  

 . (  805ع ص  6 ا عن : المقبى :   ب ال ي  ع ج)  ق
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 المرافق االقتصادية
 

 فاس سبتة المرافق

 ا دا 630 الفنادق
ام صابى : امتصاب اممبراب 

 61ع ص 

ا ررردا الجط رررائو : ج رررو ط ررربب ع  135
 11ص 
ا رررردا ابررررن أبررررو طبت : ام رررريو  132

 11الم ب  ع ص 
ابيقيررا ع وصررف إا رردا الرروطان :  700
 . 763ص 

 تببيعأ  68 تربيعة 
ام صررابى : المصرردب السررابا 

 10ص 

تببيعررررررأ الجط ررررررائو : المصرررررردب  651
 السابا ع   و الص حأ .

تببيعررأ ابررن أبررو طبت : المصرردب  631
 السابا ع   و الص حأ 

 حا و   71000 الحوانيت
ام صررابى : المصرردب السررابا 

  65ع 

ابا الجط ررررائو : المصرررردب السرررر 5710
   و الص حأ
ابرررررن أبرررررو طبت : المصررررردب  15703

 السابا   و الص حأ 

  احو أ  806 الطواحين
ام صررابى : المصرردب السررابا  

63 

  احو أ  127
ابررن أبررو طبت : المصرردب السررابا   ررو 

 الص حأ 

 داب  883  ديار الربع
ابررن أبررو طبت : المصرردب السررابا   ررو 

 الص حأ

 ابن  630 األفران 
لمصرردب السررابا ام صررابى : ا

  17ع 

 ابن  8820
 ابن أبو طبت :   س 

 معمك  811  معمل الفخار 
 ابن أبو طبت :   س 

 معمك  88  معمل الزجاج 
 ابن أبو طبت :   س 
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 أسماء الفنادق
 

 
 اسم الفندق

 

 
 المدينة

 
 اسم المصدر

ابن الطيا  : التةوف :  س  ا دا الطي 
 705ص 
 

 Bel ; Inscription ااو ا دا الطي 

Arabes de , p 197   

    

إببا يم بوتةيش :  مباكش ا دا السكب
 800إ ا ا  ع ص 
 

ابن امحمب : بيوتا   ااو ا دا ابن ا ب
 1ااو ع ص 
 

ابن الطيا  : التةوف ع  مباكش ا دا ابن حيو 
 155ص 
 

ا دا أحمد بن إببا يم 
 الطيا 

القا و عياض : م ا    سبتأ
 851الحكام ع ص 
 

 ا دا الكبيب
 ا دا غا م      

 ا دا الو با و

 
 سبتأ

 
ام صابى السبتو : 
 امتصاب اممباب ع 

 17 – 18ص 
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 جدول الكوارث الطبيعية
 انحباس األمطار والمجاعات -8

 

 
 سنة وقوعها

 

 
 المصدر

ابن ع ابى : البيان المغب  ع ا الموحدين ع ص  8761 ـ /  361
658  
 

 م 8715 ـ /  311
  

  865عبد الواحد الملطوطى :  ظم سلوك ع ص 

 م 8751 ـ /  356
  

  611ابن أبو طبت : ام يو الم ب  ع ص 

 م  8688 ـ /  288
 

  55ع ص  7الس وى : ااستقصا ع ج

 م  8676 ـ /  276
 

  108ابن أبو طبت : المصدب السابا ع ص 

  8637 ـ /  236
 

  50ابن الم ي  :   ا أ الجبا  ع ص 

 م  8621 ـ /  223
 

  805ابن      : أ و ال قيب ع ص 

 م  8183 ـ /  183
 

  611ع ص  8ابن القا و : ج وب اا تباو ع ج
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 أوالً : المصادر العربية
 

o  م ( 4101 هـ / 708إسماعيل بن يوسف بن محمد ) ت  :ابن األحمر  

  ، م  2691روضة النسرين فى دولة بنى مرين ، الرباط . 

  2691   ،للطباعة والوراقة ، الرباط المنصور الكبرا ، دار  بيوتات فاس  

 الشةةام ، آل طعمةةة ، مطبعةةة  حقيةةع عةةدنان محمةةدالنفحةةة النسةةرينة واللمحةةة المرينيةةة ، ت
 .  2661دمشع ، 

  ،  تاريخ الدولة الزياتية بتلمسان ، تحقيع هانى سالمة ، المكتبة الثقافيةة الدينيةة، القةاهر
 م . 1002الطبعة األولى ، 

  م ( 4481       هـ / 817ى أبو عبد هللا محمد الشريف ) ت حوال :اإلدريسى 

 ثقافيةةة الدينيةةة ، القةةاهر ، بةةدون لةةدان ، مكتبةةة ال، مج نزهةةة المشةةتاع فةةى ااتةةراع ا فةةاع
 .  تاريخ طباعة

   827هرـ أو  847اإلشبيلى : أبو عمر بكر بن إبرراهيم برن المهاهرد الل مرى )  رو ى 
 م ( : 4221أو  4224هـ / 

  التيسير فى صناعة التسفير ، تحقيع عبد هللا كنةون ، مجلةة المع ةد المصةرد للدراسةات
 .  2699المجلد الاامس ، العدد األول والثانى ، اإلسالمية ، مدريد ، 

  ا م ( 4124هـ /  728)  محمد بن القاسم :األنصارى السب ى 

 تحقيع عبد الوهاب بةن منصةور من سنى ا ثار عما كان بثغر سبتةاتصار األابارا ، ،
 .  2696المطبعة الملكية ، الرباط ، 

  م (  4222هـ /  822البادسى : عبد الحق بن إسماعيل ) كان حًيا 

 أعةراب  تحقيةع سةعيد ، المقصد الشريف والمنزع اللطيف فى التعريف بصةلحا  الريةف
 .   2661، المطبعة الملكية ، الرباط ،الطبعة الثانية ، 

 هـ  714ت  ) بى القاسم بن أحمد البلوى ال ونسىأ : البرزلى / 

 4127 م  ) 

 الجةز  ،  والحكةام   للمغنةينايا فتاود البرزلى جامع مسائل األحكام لمةا نةزل مةن القضة
 . م 1001الثالث ، تحقيع محمد الحبيب ال يلة ، دار الغرب اإلسالمى ، بيروت ، 

 م (  4418هـ /  812أبى الحسن على بن بسام الشن رينى )  : بسام ابن 

  ى ، المجلد األول ، تحقيةع ححسةان عبةاس ، القسم الثان الذاير  فى محاسن أهل الجزير
 م .  2669افة ، بيروت ، ، دار الثق

 بصررال اليلييلررى : أبررى عبررد هللا محمررد بررن إبررراهيم ) عرراس  ررى القرررن ال ررام   ابررن
 الههرى / الحادى عشر الميالدى ( 

  الحسن  يه مياس بييكر وساو محمد عزيمان ، مع د موالنترجمة اوسى مار ،الفالحة
 م .  2699، تطوان ، 

 ( م  4287هـ /  880: )  مد اللوا ى الينهىابن بيوية : أبو عبد هللا محمد بن مح 
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 أربع أجزا  ، نشره وترجمةه حلةى  ، تحفة النظار فى غرائب األمصار وعجائب األسفار
 .  م 2696الفرنسية ديفريمرد وسانجونيتى ، باريس ، 

 ( م  4011هـ /  178ت  ) أبو عبيد هللا بن عبد العزيز : البكرى 

  دار ،  والممالة  غةرب وهةو جةز  مةن كتةاب المسةال والمالمغرب فى ذكر بالد أفريقية
 .  بدون تاريخ طباعةالكتاب اإلسالمى ، القاهر  ، 

 هررـ /  888 الررد بررن عيسررى بررن أحمررد بررن إبررراهيم بررن أبررى  الررد ) ت بعررد :  البلرروى
 م (  4281

 نشةر اللجنةة المشةتركة تحقيع الحسن السائح ، ،  مفرع فى تحلية علما  المشرعتاريخ ال
 . بدون تاريخ طباعةتراث ، المحمدية ، لنشر ال

  م ( 4217هـ /  818ضياء الدين عبد هللا بن أحمد المالقى ) ت  : بييارال ابن  

 بةدون تةاريخ الجز  الثانى ، مكتبة المثنى ، بغداد ،  ، الجامع بمفردات األدوية واألغذية
 .  طباعة

 م ( 4248هـ /  848ة أبو محمد عبد اله بن محمد بن أحمد ) ت بعد سن:  ال هانى  

 تحقيةةةع حسةةةن حسةةةنى عبةةةد الوهةةةاب ، المطبعةةةة الرسةةةمية ، تةةةونس ، ،  رحلةةةة التجةةةانى
 .  م2691

  م ( 4221هـ / 820ال هيبى : القاسم بن يوسف ال هيبى السب ى ) ت  

 تةونس ،  –للكتةاب ، ليبيةا لحفيظ منصور ، الدار العربيةة تحقيع عبد ا،  برنامج التجيبى
 .  م 2612

 م (  4180هـ / 781رى بردى : همال الدين يوسف األ ابكى ) ت ابن  غ  

  الجةةز  الرابةةع ، قدمةةه وعلةةع عليةةه محمةةد ،  النجةةوم الزاهةةر  فةةى ملةةو  مصةةر والقةةاهر
 م . 2690حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

 ى للشةةئون لةةس األعلةةالجةةز  األول ، المج،  فةةى مةةدد األيةةام والشةة ور حةةوادث الةةدهور
 م . 2660اإلسالمية ، القاهر  ، 

 (  م  4248هـ /  841محمد بن أحمد بن هبير الكنانى ) ت هبير : أبو الحسين  ابن 

 م .  2619دار صادر ، بيروت ، ،  رحلة ابن جبير 

 على ) ت أوا ر القرن الثامن ( الهزنائى : أبو الحسن 

 ع عبةةد الوهةةاب بةةن منصةةور ، المطبعةةة تحقيةة،  زهةةر  ا س فةةى بنةةا  مدينةةة فةةاس جنةةى
 .   2699الملكية ، الرباط ، 

  ابررن الحرراف ال اسررى : أبررو عبررد هللا محمررد بررن محمررد بررن محمررد العبرردرى ال اسررى ) ت
  م ( 4228هـ /  828

 علةةى بعةةب البةةدع العوائةةد التةةى  سةةين النيةةات والتنبيةةةالمةةدال حلةةى تنميةةة األعمةةال بتح
 .  2611أجزا  ، مكتبة التراث ، القاهر  ،  4 ، انتحلت وبيان شناع ا وقبح ا

 هررـ /  887ت الحرراف النميرررى : إبررراهيم بررن عبررد هللا بررن إبررراهيم بررن موسررى )  ابررن
  م (  4288
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 دراسةةة  ،والةةزاب قسةةنطينة فةةيب العبةةاب وحفاضةةة قةةداف ا داب فةةى الحركةةة السةةعيد  حلةةى
    .وتحقيع أحمد محمد الطواى ورضوان محمد البارودد ، تحت الطبع

 ( 4117هـ /  787 ت ابن حهر العسقالنى : شهاب الدين أبى ال ضل  ) م  

 دار الجيةل ، بيةروت ، ،  الدرر الكامنة فى أعيةان المائةة الثامنةة ، السةفر األول والرابةع
 . 2661الطبعة األولى ، 

 الجز  األول ، تحقيع عبد العزيز بن عبةد هللا بةاز ،  فتح البارد بشرف صحيح الباارد
 . هـ 2196، دار المعرفة ، بيروت ، فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الاطيب ومحمد 

 هررـ /  181) ت   الحيرراب : أبررو عبررد هللا محمررد بررن محمررد بررن عبررد الرررحمن المغربررى
 م (  4818

 الجةةز  الثةانى ، مطبعةةة السةةعاد  ، ،  مواهةب الجليةةل لشةرف ماتصةةر أبةى الضةةيا  اليةل
 .هـ  2111القاهر  ، 

  بكرعبد هللا محمد بن أبى الحضرمى : أبو  

 تحقيةةع محمةةد الفاسةةى ، مجلةةة مع ةةد الماطوطةةات ،  ب والمن ةةل األحلةةىالسلسةةل العةةذ
 . م 2694العربية ، القاهر  ، المجلد العاشر ، الجز  األول ، 

 هرـ  177ت بن أبى نصر   وح بن عبرد هللا األزدى ) الحميدى : أبى عبد هللا بن محمد
  م (  4088/ 

 القةةاهر  ،  للكتةةاب ال يئةةة المصةةرية العامةةة  ، فةةى ذكةةر وال  األنةةدلس جةةذو  المقتةةبس ،
1001  . 

  الحميرررى : محمررد عبررد المررنعم ) ت  ررى أوا ررر القرررن الثررامن الههرررى / الرابرر  عشررر
 الميالدى ( 

 تحقيةع ححسةان عبةاس ، مكتبةة لبنةان ، بيةروت ، ،  الروب المعطةار فةى ابةر األقطةار
2614 . 

o م ( 110 هـ / 270البغداد ) ت م محمد بن على أبو القاس:  حوقل ابن 

 م 2696منشورات دار مكتبة الحيا  ، بيروت ، ،  صور  األرب . 

o  عراس  رى القررن الثرامن الههررى / الرابر  سرف بن يوابن الحكيم : أبو الحسن على (
    عشر الميالدى (

 دار الشةةةروع تحقيةةةع حسةةةين مةةةؤنس ، ،  ة فةةةى ضةةةوابط دار السةةةكةالدوحةةةة المشةةةتكب ،
 .  م 2619القاهر ، 

o ( م  712 هـ / 270 ت  رداذبة : أبو القاسم عبيد هللا بن أحمد ) ابن 

  2116مطبعة بريل ، لندن ، ،  المسال  والممال  . 
o ال ييب : لسان الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعيد السلمانى اللوشرى  ابن( 

 (  ـه 4281هـ /  888 ت

 م 2161لمطبعة العمومية ، تونس ، ا،  لرقم الحلل فى نظم الدو  . 

 اطيةب ، صةححه ووضةع ف ارسةه محةب الةدين ال،  اللمحة البدرية فةى الدولةة النصةرية
 م . 2616هـ /  2149،المطبعة السلفية ، القاهر  
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 من م الثالث مةن كتةاب أعمةال األعةالم فةيتاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط القس
تحقيةع أحمةةد ، و  اإلسةةالم مةا يجةةرد ذلة  مةةن شةئون الكةةالمبويةع قبةةل االحةتالم مةةن ملة

 م .  2694ماتار العبادد ومحمد حبراهيم الكتانى ، دار الكتاب ، الدار البيضا  ، 

 أجزا  ، تحقيع محمد عبد هللا عنةان ، مكتبةة الاةانجى،  4،  اإلحاطة فى أابار غرناطة
 م .  2699القاهر  ، الطبعة األولى ، 

 تحقيةع أحمةد ماتةار ،  دين ابةن الاطيةب فةى بةالد المغةرب واألنةدلسمشاهدات لسان الة
 .م  2611العبادد ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

 م . 1001مكتبة الثقافية الدينية ، القاهر  ، ،  معيار االاتيار فى ذكر المعاهد والديار 

 ة الثقافيةة الدينيةة ، كناسة الدكان بعةد انتقةال السةكان ، تحقيةع محمةد كمةال شةبانه ، مكتبة
  م . 1001القاهر  ، الطبعة األولى ، 

 تحقيةةع أحمةةد ماتةةار العبةةادد ، مراجعةةة عبةةد ،  نفاضةةة الجةةراب فةةى عاللةةة االغتةةراب
 .بدون تاريخ طباعةالعزيز األهوانى ، دار الكتاب العربى للطباعة والنشر ، القاهر  ، 

  م (  4108     هـ / 707 ت  لدون : عبد الرحمن بن محمد بن الحسن )ابن  

  أيةام العةرب والعجةم والبربةر ومةن عاصةرهم مةن ذود فى العبر وديوان المبتدأ والابر
السةابع ، دار الكتةاب المصةرد ودار الكتةاب ل والاةامس و األالمجلد ، السلطان األكبر 

 م .   2661اللبنانى ، القاهر  ، بيروت ، 

 ةةا وشةةرقاا لةةع عليةةه محمةةد بةةن تاويةةت الطنجةةى ، ع،  التعريةةف بةةابن الةةدون ورحلتةةه غربا
 م . 1001ال يئة العامة لقصور الثقافة ، القاهر  ، 

 م 1009، القاهر  ،  ةيمحمد محمد تامر ، مكتبة الثقاف المقدمة ، تحقيع . 

o ( م 4841هـ /  128 ت )يل : عبد الباسي بن شاهين المليى ل ابن 

 تةةان حلةةى شةةمال تةةاب رحلنشةةر ضةةمن ك،  الةةروب الباسةةم فةةى حةةوادث العمةةر والتةةراجم
 .  م 2619،  ار برانشفي  ، مع د تاريخ العلوم ، باريسأفريقيا ، ترجمة روب

o  : ( م  4218 هـ / 818عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ) ت الدباغ 

     الجز  األول ، طبع بالمطبعة العربية التونسةية ،  معالم اإليمان فى معرفة أهل القيروان
 . م 2601، تونس ، 

o م ( 4228هـ /  822أبى ال ياب عمر بن حسن )  :دحية  بنا  

  ، عبةد المجيةد أحمةد تحقيةع حبةراهيم اإلبيةارد وحامةد الميرب من أشرعار أهرل المغررب
 .  م 2699يروت ، ب للمجتمع ، د ، راجعه طه حسين ، دار العلم أحمد بدو

o  م ( 4078هـ /  187الدالئى : أحمد بن عمر بن أن  العذرى ) ابن  

 حلةةى جميةةع  وتنويةةع ا ثةةار والبسةةتان فةةى غرائةةب البلةةدان والمسةةال  رصةةيع األابةةارت
 م .  2699اإلسالمية ، مدريد ،  منشورات الدراسات، الممال 

o لدمشقى : أبى ال ضل هع ر بن على ) ت  ى القرن السراد  الههررى / الثرانى عشرر ا
 الميالدى (

  بجى ، نشةةةر مكتبةةةة الكليةةةات شةةةار  فةةةى محاسةةةن التجةةةار  ، تحقيةةةع البشةةةرد الشةةةوراإل
 . 2699زهرية ، القاهر  ، ألا

  ( 4874   هـ / 4012ابن أبى دينار : أبى عبد هللا محمد بن أبى القاسم ) م  
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 م  2119 تونس ، مطبعة التونسية ،،  المؤنس فى أابار أفريقية وتونس . 

o م ( 4217هـ /  817: محمد بن أحمد بن عثمان ) ت  الذهبى 

 ، تحقيع حسن حسماعيل ومحمةود األرنةاؤوط ، دار صةادر ،  الجز  الثانى دول اإلسالم
 م .  2666، بيروت ، الطبعة األولى ، 

o م (  4417هـ /  818رشد : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ) ت  ابن  

 المجلةةد الثةةانى ، تحقيةةع عبةةد هللا العبةةادد ، دار  شةةرف بدايةةة المجت ةةد ون ايةةة المقتصةةد ،
 .  م 2669م ، القاهر  ، السال

 بةةدون تةةاريخ  الجةةز  الثةةانى ، دار الغةةرب اإلسةةالمى ، بيةةروت ، ،  فتةةاود ابةةن رشةةد
 طباعة.

  هررـ /  824) ت  أبررى عبررد هللا محمررد بررن عمررر بررن رشرريد ال هرررى السررب ى:  رشرريدابرن
  م (  4224

 مكةةة وطيبةةة مةةل  العيبةةة بمةةا جمةةع بطةةول الغيبةةة فةةى الوج ةةة الوج يةةة حلةةى الحةةرمين  ،
 م .  2612تحقيع محمد الحبيب بن الاوجة ، الشركة التونسية ، تونس ، 

o  هررـ /  810 ررى سررنة ابررن رزيررن ال هيبررى : أبررو الحسررن علررى بررن سررعيد ) كرران حًيررا
  م ( 4212

 فةى بدايةة  والمغرب فضالة الاوان فى طيبات الطعام واأللوان أو فن الطبخ فى األندلس
وت ، دار الغةةرب اإلسةةالمى ، بيةةروت ، تحقيةةع محمةةد بةةن شةةقر،  عصةةر بنةةى مةةرين

  م . 2614
o  هرـ /  814) ت  أبى زرع : على بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبى زرع ال اسرىابن

 م (  4210

  دار ،  مدينةة فةاس المطرب بروب القرطاس فى أابار ملةو  المغةرب وتةاريخاألنيس
 م .  2691المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ، 

 دار المنصةةةور للطباعةةةة والوراقةةةة ، الربةةةاط ، ،  رينيةةةةمة فةةةى تةةةاريخ الالةةةذاير  السةةةني
  م .2691

 -  م (  4177     هـ / 711) كان حًيا الزركشى : أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم  

 تحقيةةع ماضةةور ، المكتبةةة العتيقةةة ، تةةونس ، ،  تةةاريخ الةةدولتين الموحديةةة والحفصةةية
 م .  2669

o  عاس  ى القرن الساد  الههررى / الثرانى عشرر  أبى بكرالزهرى : أبو عبد هللا بن (
  الميالدى ( 

  بدون تاريخ طباعة، تحقيع محمد حاج صادع ، مكتبة الثقافية ، القاهر  ، الجغرافية .  

 ( 4220    هـ / 848 ت ابن الزيات : أبى يعقوب يوسف بن يحيى ال ادلى ) م 

 تحقيةةع محمةةد توفيةةع ، ،  سةةبتىحلةةى رجةةال التصةةوف وأابةةار أبةةى العبةةاس ال التشةةوف
 م .  2614، الرباط ، منشورات كلية ا داب والعلوم اإلنسانية 

o  م (  4888هـ /  4088السعدى : عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمران بن عامر ) ت  

 م . 2612اس ، باريس ، دنشره هو،  تاريخ السودان 
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 م (  4271     هـ / 878) ت  ابن سعيد األندلسى : أبى الحسن على بن موسى 

 دار  بيةةاردإلتحقيةةع حبةةراهيم ا،  الغصةةون اليانعةةة فةةى محاسةةن شةةعرا  المائةةة السةةابعة ،
  م . 2699المعارف ، القاهر  ، الطبعة الثانية ، 

  تحقيع حسةماعيل العربةى ، منشةورات المكتةب التجةارد ، بيةروت ، الطبعةة ، الجغرافيا
 م . 2690األولى ، 

  الجةةز  الثةةانى ، تحقيةةع شةةوقى ضةةيف ،دار المعةةارف ، المغةةرب فةةى حلةةى المغةةرب ،
 . 2669القاهر  ، الطبعة الرابعة ، 

o  األندلسرى ) عراس  رى أوا رر السقيى : أبو عبد هللا محمد بن محمد السرقيى المرالكى
 القرن الساد  وأوائل القرن الساب  (

 2612تحقيع ليفى بروفنسال ، مطبعة باريس ، ،  آداب الحسبة   . 
o (  م 4718 هـ / 4248: أبو العبا  أحمد بن  الد الناصرى ) ت  السالوى 

 تحقيةع محمةد عثمةان ، دار الكتةب  جةز ان ، ، االستقصا ألابار دول المغرب األقصةى
 م .  1009العلمية ، بيروت ، 

o  م (  4120هـ /  728ابن الشماع : أبو عبد هللا محمد بن أحمد ) ت 

 تحقيع الطاهر بن محمد المصةمودد ،  لدولة الحفصيةاألدلة البينة النورانية فى مفاار ا
 م .  2614، الدار العربية للكتاب ، تونس ، 

o  م ( 4412هـ / 871الشيرزى : عبد الرحمن بن نصر بن عبد هللا ) ت  

 م . 2696دار الثقافة ، بيروت ،  تحقيع السيد الباز ،،  ن اية الرتبة فى طلب الحسبة 
o م(4417هـ /  811ك محمد بن أحمد بن إبراهيم ) ت ابن صاحب الصالة : عبد المل 

 ر الثةانى ، تحقيةع عبةد ال ةادد التةازد ، السةف،  تاريخ المن باإلمامةة علةى المستضةعفين
 م .  2694دار األندلس ، بيروت ، 

 ت النصررف األول مررن  األصرري رى : إبررراهيم بررن محمررد ال اسررى المعررروف بررالكر ى (
  ( ميالدىالقرن الراب  الههرى / الساد  ال

  م 2692محمد جابر عبد العال ، القاهر  ،نشره ،  المسال  والممال . 

 هرـ /  888 ت ) ابن عباد الرندى : أبو عبد هللا محمد برن يحيرى برن إبرراهيم برن مالرك
  م ( 4288

 هـ 2191طبعة حجرية ، فاس ، ،  الرسائل الكبرد  . 
o  بن مسعود العبردرى الحيحرى العبدرى : أبو عبد اله محمد بن محمد بن على بن احمد

  م ( 4288هـ /  888) ت 

 تحقيةع محمةد الفاسةى ، وزار  الدولةة المكلفةة ،  رحلة العبدرد المسما  الرحلة المغربية
  م . 2691 جامعة محمد الاامس ، الرباط ،بالشئون الثقافية ، 

o ن ابن عبدون : محمد بن أحمد بن عبدون ال هيبى )  و ى  رى النصرف األول مرن القرر
 الساد  الههرى / الثانى عشر الميالدى (

 آداب الحسةةبة  رسةةالة فةةى القضةةا  والحسةةبة ، ضةةمن كتةةاب ثةةالث رسةةائل أندلسةةية فةةى
تحقيةةع ليفةةى بروفنسةةال ، المع ةةد الفرنسةةى ليثةةار الشةةرقية ، القةةاهر  ، ،  والمحتسةةب

 م .  2699
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o  م ( 4228هـ /  822العز ى السب ى : أبو العبا  أحمد ) ت 

 والصةاع والمةد الةدرهمأراد الوقةوف علةى حقيقةة الةدينار وليس منةه بةد لمةن  حثبات ما  ،
 م .  2666تحقيع محمد الشريف ، المجمع الثقافى ، أبو ظبى ، 

o  م (  4818هـ /  4401ت ون : أبى عبد هللا محمد بن عيشون الشراي ) عيشابن 

  النظةةام ،  تحقيةةع زهةةرا ،  بأابةةار الصةةالحين مةةن أهةةل فةةاسالةةروب العطةةر األنفةةاس
 .  م 2669مطبعة النجاف ، الدار البيضا  ، 

  م ( 4242   هـ / 842ابن عذارى المراكشى : أبو عبد هللا محمد ) كان حًيا 

  تحقيةع ،  الموحةدين ، القسم الاةا  بعصةرالبيان المغرب فى أابار األندلس والمغرب
مى ، بيةروت ، محمد حبةراهيم الكتةانى ومحمةد بةن تاويةت الطنجةى ، دار الغةرب اإلسةال

 م .  2619
o هرررـ /  802محمرررد ) ت  عبررد الملرررك األنصرررارى المراكشررى : أبرررو عبرررد هللا محمررد برررن

   م (4201

    تحقيع محمد بةن شةريفة ، السةفر الثةامن،  الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ، 
 .م  2614مطبوعات األكاديمية المغربية ، الرباط ،  قسم الثانى ، 

o م ( :  780هـ /   288 ت م : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا )ابن عبد الحك 

 م1004القاهر  ،   تحقيع على محمد عمر ، مكتبة الثقافية ، ،  فتوف مصر والمغرب. 
o : م ( 4280هـ / 881عبد الواحد بن على ) ت  عبد الواحد المراكشى 

 المجلةس األعلةى  تحقيةع محمةد سةعيد العريةان ،،  المعجب فةى تلاةي  أابةار المغةرب
 م .  2691ية ، القاهر  ، ئون اإلسالملش

 الدينيةة ، القةاهر  ،  تحقيع حسين مؤنس ، مكتبة الثقافية ،  وثائع المرابطين والموحدين
 م .  2669الطبعة األولى ، 

o هرررـ /  818ي ) ت عبررد الواحرررد الملرررزوزى : عبرررد العزيرررز بررن عبرررد الواحرررد الملرررزوز
 (م4217

 م  2691مطبوعات القصر الملكى ، الرباط ، ،    والالفا نظم سلو  فى األنبيا. 
o : هـ( 4218هـ /  817 ) ت أحمد بن يحيى العمرى المعروف بابن  ضل هللا العمرى 

 الجةةز  الرابةةع ، تحقيةةع عبةةد القةةادر اريسةةات ،  مسةةال  األبصةةار فةةى مالةة  األمصةةار
والتةةراث وعصةةام مصةةطفى هزايمةةة ويوسةةف أحمةةد بةةن ياسةةين ، مركةةز زايةةد التةةراث 

 م .  1001، اإلمارات العربية المتحد  ، والتاريخ 
o  (م  104 هـ / 271ابن عمر : أبو زكريا يحيى ) ت  

 تحقيع محمد على مكى ، مجلة المع ةد المصةرد لدراسةات اإلسةالمية ، ،  أحكام السوع
 م .  2699مدريد ، المجلد الرابع ، 

o م (  4184  هـ / 788)  العينى : محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحا ظ 

 تحقيةع حيمةان عمةر شةكرد ، مكتبةة ،  السلطان برقوع مؤسس دولة الممالي  الجراكسةة
 م .  1001مدبولى ، القاهر  ، الطبعة األولى ، 

 : م ( 4411هـ /  811أبو ال ضل عياض بن موسى ) ت  القاضى عياض  
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  لجةز  الرابةع ، تحقيةع ا،  ترتيب المدار  وتقريب المسةال  لمعرفةة أعةالم مةذهب مالة
 . م  2699    دار مكتبة الحيا  ، القاهر  ، أحمد بكير محمود ،

o  القاضى عياض وولده محمد: 

 تحقيةع محمةد بةن شةريفة ، دار الغةرب اإلسةالمى ، ،  مذاهب الحكام فى نوازل األحكام
 م .  2660بيروت ، الطبعة األولى ، 

o ( 4842هـ /  141ت  ابن غازى : أبو عبد هللا بن أحمد العثمانى ) م 

 م 2694المطبعة الملكية ، الرباط ، ،  الروب ال تون فى أابار مكناسة الزيتون  . 
o  غالررب : محمررد بررن أيرروب غرنررايى ) مررن أهررل القرررن السرراد  الههرررى / الثررانى ابررن

 عشر(

 العربيةة ، المجلةد    تحقيع لطفى عبد البديع ، مجلةة مع ةد الماطوطةات،  فرحة األنفس
 م .  2699الجز  الثانى ، األول ، 

o م ( 4201هـ /  801رينى : أبو العبا  أحمد بن أحمد ) ت بالغ  

 ار ، تحقيع رابةح بونة،  عنوات الدارية فيمن عرف من العلما  فى المائة السابعة بيجاية
   . 2690 شر والتوزيع ، الجزائر ،الشركة الوطنية للن

   م ( 4824هـ /   4024ت  ش الى : عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم )ال  

 تحقيةةع عبةةد الكةةريم كةةريم ، مطبوعةةات وزار  ،  مناهةةل الصةةفا فةةى مةةيثر موالينةةا الشةةرفا
 م .  2691    األوقاف والشئون اإلسالمية والثقافة، الرباط ،

o  م (  4848هـ /  4028ابن القاضى : أحمد بن محمد بن أبى العا ية المكناسى ) ت 

 جةةز ان ، دار المنصةةور ،  ل مةةن األعةةالم مدينةةة فةةاسجةةذو  االقتبةةاس فةةى ذكةةر مةةن حةة
 م .  2691لطباعة والوراقة ، الرباط ، 

 تحقيع محمد األحمدد أبةو ،  ذيل وفيات األعيان المسمى در  الحجال فى أسما  الرجال
بةدون تةاريخ العتيقة ، بيةروت ،  النور ، الجز  األول ، دار التراث ، القاهر  ، المكتبة 

 . طباعة

 تحقيةع محمةد حجةى ، طبةع ضةمن كتةاب ألةف سةنة ،  الفوائةد فرائد من لفاظة حةعلفظ ال
 م . 2699وفيات ، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة  والنشر ، الرباط ، 

  م ( 4220هـ /  827القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود ) ت 

 م . 2690دار صادر ، بيروت ، ،  آثار البالد وأابار البالد العباد  
o  القيان : أبرو علرى الحسرن برن علرى ) عراس  رى القررن السراب  الههررى / الثالر  ابن

 عشر الميالدى (

 دار الغةةرب  ىقيةةع محمةةود مكةةتح،  نظةةم الجمةةان لترتيةةب مةةا سةةلف مةةن أابةةار الزمةةان ،
 م .  2660اإلسالمى ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

o  م ( 4217هـ /  818الق يى : على بن يوسف إبراهيم بن شيبات المكنى ) ت 

  حنبةةاه الةةروا  علةةى أبنةةاه النجةةا  ، الجةةز  األول ، محمةةد أبةةو الفضةةل حبةةراهيم ، دار الفكةةر
 م .  2619العربى ، مؤسسة الكتب الثقافية ، القاهر  ، بيروت ، الطبعة األولى ، 

o  م ( 4147هـ /  724القلقشندى : أبو العبا  أحمد ) ت 
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 تحقيةةةع حبةةةراهيم اإلبيةةةارد ، دار الكتةةةب ،  ن ايةةةة األرب فةةةى معرفةةةة أنسةةةاب العةةةرب
 م .  2691المصرية، دار الكتب اللبنانى ، القاهر  ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 اإلبيةارد ، بيةروت ، تحقيةع حبةراهيم ،  قالئد الجمان فى التعريةف بقبائةل عةرب الزمةان
 م . 2611الطبعة الثانية ، 

 تحقيع محمد حسين شةمس الةدين ،  الجز  الاامس،  عشى فى صناعة اإلنشا صبح ا ،
 .م  2619الكتب العلمية ، بيروت ، دار 

o  م ( :  4178هـ /  714القلصادى : ابى الحسن على ) ت 

  رحلة القلصةادد ، تحقيةع محمةد أبةو األجفةان ، الشةركة التونسةية للنشةر ، مطبعةة لجنةة
 م .  2619البيان العربى ، تونس ، 

o م( 4108هـ /  740حسن بن على بن ال ييب ) ت  ابن قن ذ : أبو العبا  أحمد بن 

 اعتنةةى بنشةةره وتصةةحيحه محمةةد الفاسةةى وأدولةةف فةةور ، ،  أنةةس الفقيةةر وعةةز الحقيةةر
 . م  2699المركز الجامعى لبحث العلمى ، الرباط ، 

 تحقيع محمد الشاذلى النيفر وعبةد المجيةد التركةى ،  الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية
 م . 2691للنشر ، تونس ،  ، الدار التونسية

 الوفيةات ، تحقيةع  نشةر ضةمن كتةاب ألةف سةنة مةن ،  شرف الطالب فى أسنى المطالب
 م .  2699ة والنشر ، الرباط ، وعات دار المغرب للتأليف والترجممحمد حجى ، مطب

 م . 2691روت ، الطبعة الثانية ، منشورات دار ا فاع الجديد  ، بي،  الوفيات 
o م ( 4222هـ /  822عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر ) ت ال داء :  أبو 

 م  2661دار صادر ، بيروت ، ،  تقويم البلدان  . 
o  رحون : برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن محمد أبرى القاسرم برن محمرد ابن 

 م (  4218هـ /  811) ت 

 ت ةاج بتطريةز الةديباج  االب الديباج المذهب فى معرفة أعيان علمةا  المةذهب ب امشةه نيةل
 . بدون تاريخ طباعةدار الكتب العلمية ، بيروت ، ،  للتنبكتى

o ابن  هد  : 

 شةلتوت ، مركةز  د بأابار أم القةرد ، الجةز  الثالةث ، تحقيةع ف ةيم محمةد حتحاف الور
يةةة السةةعودية ، بةةدون تةةاريخ البحةةث العلمةةى وأحيةةا  التةةراث اإلسةةالمى ،المملكةةة العرب

 طباعة .

 - م ( 4128   هـ / 4218ى : أبى عبد هللا محمد بن هع ر بن إدري  ) الك ان  

  أجةةزا  ،  1 ، بفةةاس سةلو  األنفةةاس ومحادثةة األكيةةاس بمةن أقبةةر مةن العلمةةا  والصةلحا
تحقيع عبد هللا الكامل الكتانى ، حمز  بن محمد الطيب الكتانى ، محمةد حمةز  بةن علةى 

 .  م 1004، الكتانى ، دار الثقافة ، الدار البيضا  

o  ( هررـ /  4272ت الك ررانى اإلدريسررى : محمررد عبررد الحلررى الك ررانى الحسررينى ال اسررى
 م ( 4182

 الاالةةدد ، دار   تحقيةةع عبةةد هللا ،  نظةةام الحكومةةة النبويةةة المسةةمى التراتيةةب اإلداريةةة
 . بدون تاريخ طباعةطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لاألرقم بن أبى األرقم ل

o م ( 4288هـ /  881اد الدين أبى ال داء إسماعيل بن عمر ) ت ابن كثير : عم  
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 طباعةةة ل، تحقيةةع عبةةد هللا بةةن المحسةةن التركةةى ، حجةةر ل 21الجةةز  ،  البدايةةة والن ايةةة
 م .  2661والنشر ، القاهر  ، الطبعة األولى ، 

 -  الكرسررري ى : عمرررر برررن عبرررد العزيرررز برررن عبرررد المرررنعم برررن عبرررد الررررحمن برررن داود  
 م (  4871 -ـ ه 4201ت)

 للعالمةة الكرسةيفى ( فى توحيد السك  المغربية ) ضمن المؤلفات الفق ية الكاملةة سالر 
 م . 1009ا ، منشورات وزار  األوقاف والشئون اإلسالمية ، الرباط ، عمرأف تحقيع، 

o  : م ( 4087 هـ / 180أبو الحسن على بن محمد حبيب ) ت الماوردى 

 تحقيةةةع أحمةةةد مبةةار  البغةةةدادد ، دار قتيبةةةة ،  ات الدينيةةةاألحكةةام السةةةلطانية والواليةةة ،
 .  م  2616الكويت ، الطبعة األولى ، 

o ( 4187هـ /  4287 ت المراكشى : العبا  بن إبراهيم السماللى  ) م 

 الجةةز  السةةابع ، منشةةورات كليةةة ،  اإلعةةالم بمةةن حةةل بمةةراك  وأغمةةات مةةن األعةةالم
 م .  2669الطبعة الثانية ، ا داب والعلوم اإلنسانية ، الرباط ، 

o  مرزوق : محمد بن أحمد بن محمد بن أبرى بكرر برن مررزوق العهيسرى ال لمسرانى ابن
 م (  4281هـ /  874 ت أبو عبد هللا )

 يسةوس تحقيةع ماريةا ا،  المسند الصحيح الحسن فى ميثر ومحاسةن موالنةا أبةى الحسةن
  1001افية الجزائرية ، الجزائر ، عياد ، دار النشر وزار  الثقا ، تقديم محمود بوبيغير

 دراسةةة وتحقيةةع سةةلود الزاهةةرد ، منشةةورات وزار  األوقةةاف ،  المناقةةب المرزوقيةةة
 .  م 1001،  والشئون اإلسالمية المملكة المغربية ، مطبعة النجاف ، الدار البيضا 

o ( 4201هـ /  840 ت الميرزى : أبى ال  ح ناصر الدين ) م  

 الجةةز  األول ، تحقيةةع محمةةود فةةااورد وعبةةد الحميةةد ، ب المغةةرب فةةى ترتيةةب المغةةر
 م .  2696ماتار ، مكتبة أسامة بن زيد ، حلب ، الطبعة األولى ، 

o  م ( 4824هـ /  4014المقرى : أبو العبا  أحمد بن محمد بن أبى العيس ) ت 

 الجةةز  األول والثةةانى ، تحقيةةع مصةةطفى السةةقا ،  أزهةةار الريةةاب فةةى أابةةار عيةةاب
،  لترجمةةةشةةلبى ، مطبعةةة لجنةةة التةةأليف والنشةةر وااإلبيةةارد ، عبةةد الحفةةيظ  وحبةةراهيم
 .  م 2616القاهر  ، 

 أجةةزا  ، تحقيةةع ححسةةان عبةةاس ، دار  6،  نفةةح الطيةةب مةةن غصةةن األنةةدلس الرطيةةب
 م . 2611صادر ، بيروت ، 

o  م ( 4848هـ /  4028حمد بن أحمد ) كان حًيا مريم : أبى عبد هللا محمد بن مابن 

 سةةتان فةةى ذكةةر األوليةةا  والعلمةةا  بتلمسةةان ، تحقيةةع محمةةد بةةن أبةةى شةةنب ، المطبعةةةلبا 
 م . 2601الثعالبية ، الجزائر ، 

o ( 4114هـ /  718 ت المقريزى :  قى الدين أحمد بن على  ) م 

   القسةم األول ، صةححه ووضةع حواشةيه ،  الجةز  الثةانى،  دول الملةو لمعرفةة السلو
 م .  1009لكتب والوثائع القومية ، القاهر  ، محمد مصطفى زياد  ، دار ا

  تحقيةع جمةال الةدين الشةيال ، ،  الذهب المسبو  فى ذكةر مةن حةج مةن الالفةا  والملةو
 م . 1000مكتبة الثقافية الدينية ، القاهر  ، 
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 تحقيةةع رمضةةان البةةدرد وأحمةةد مصةةطفى قاسةةم ، دار الحةةديث ، ،  رسةةائل المقريةةزد
 م .  2661القاهر  ، 

  تقةةديم سةةعيد عبةةد الفتةةاف عاشةةور ، دار ال ةةالل ، القةةاهر  ، ،  مةةةاألمةةة بكشةةف الغحغاثةةة
 بدون تاريخ طباعة .

o  م( 4114هـ /  4280م لوف : محمد بن محمد بن عمر بن قاسم م لوف ) ت ابن 

 الجةز  األول ، تحقيةع عبةد المجيةد ايةالى ، ،  شجر  النةور الزكيةة فةى طبقةات المالكيةة
 م .  1001بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

o ( 4802هـ /  101 ت المغيلى ال لمسانى : محمد بن عبد الكريم  ) م  

 تحقيةةع رابةةح بونةةار ، الشةةركة الوطنيةةة للنشةةر ،  مصةةباف األرواف فةةى أصةةول الفةةالف
 م .  2691والتوزيع ، الجزائر ، 

o  م (  4244هـ /  844: محمد بن مكرم بن على ) ت منظور ابن  

 ع عبةةد هللا علةةى الكبيةةر ومحمةةد أحمةةد حسةةب هللا ، هاشةةم محمةةد تحقيةة،  لسةةان العةةرب
 م .  2666الشاذلى ، دار المعارف ، القاهر  ، 

o  : مؤلف مههول 

 تحقيع أويثى ميرنةدا ، مجلةة ،  كتاب الطبيخ فى المغرب واألندلس فى عصر الموحدين
 م .  2692 – 2690،  20 – 6مع د الدراسات اإلسالمية ، مدريد ، المجلد 

o لف مههول : مؤ 

 تحقيع س يل ذكار ، وعبةد القةادر زمامةة ، ،  الحلل الموشية فى ذكر األابار المراكشية
 م .  2696دار الرشاد الحديث ، الدار البيضا  ، الطبعة األولى ، 

o  : مؤلف مههول  

 نشةةر وتعليةةع سةةعد زغلةةول عبةةد الحميةةد ، الشةةئون ،  االستبصةةار فةةى عجائةةب األمصةةار
 . م 2619بغداد ، الثقافية العامة ، 

o : مؤلف مههول 

 والنشةر ، الربةاط ،  باية ، دار أبى رقراع للطباعة تحقيع عبد القادر بو،  مفاار البربر
  الطبعة األولى .

o : مؤلف مههول  

 مةةدرس وأسةةتاذ  بلغةةة األمنيةةة ومقصةةد اللبيةةب فةةيمن كةةان بسةةبته فةةى الدولةةة المرينيةةة مةةن
 م .  2614مطبعة الملكية ، الرباط ، تحقيع عبد الوهاب بن منصور ، ال،  وطبيب

 -  هرـ /  4281 ت مؤقت : محمد بن محمد برن عبرد هللا المسر قيوى المراكشرى )الابن
  م ( 4111

 م .  1001األول ،  ، الجز  السعاد  األبدية فى التعريف بمشاهير الحضر  المراكشية 

 - هررـ /  812)  ندلسررىالنبراهى : أبررو الحسررن عبرد هللا بررن الحسررن النبهرانى المررالقى األ
 م ( 4214

  دار ا فةاع ، تاريخ قضةا  األنةدلس وسةماه المراقبةة العليةا فةيمن يسةتحع القضةا  والفتيةا
 . م  2611العربية ، بيروت ، 

o  ( 4222هـ /  822النويرى : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد  ) م  
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 ار ، ال يئةةة المصةةرية ، تحقيةةع حسةةين نصةة 14الجةةز  ،  ن ايةةة األرب فةةى فنةةون األدب
 م .  2611العامة لكتاب ، القاهر  ، 

o  م (  4117هـ /  102هالل : إبراهيم بن هالل بن على ) ت ابن 

 م  2602مطبعة الحجرية ، فاس ، ،  الدر النثير على أجوبة أبى الحسن الصغير 
o  و ى  ى القرن ال اس  الههرى / القرن الساد  عشر الميالدى (  وردانابن  ( 

 تحقيةع محمةد زيةن م محمةد عةزب ، مكتبةة مةدبولى ، القةاهر  ، ،  ريخ مملكة األغالبةةتا
 م .  2611

o  م ( 4280هـ /  811الوردى : عمر بن مظ ر ) ابن  

  تحقيةع أنةوار ،  " اريد  العجائةب وفريةد  الترائةب" عجائب البلدان من االل ماطوط
 م . 1009محمود زناتى ، مكتبة الثقافية الدينية ، القاهر  ، 

o  م ( 4807هـ /  141الونشريسى : أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد ) ت  

 المتاجر فى بيةان أحكةام مةن غلةب علةى وطنةه النصةارد ولةم ي ةاجر ومةا يترتةب  ىنأس
دراسةةةات تحقيةةةع حسةةةين مةةةؤنس ، مجلةةةة المع ةةةد ال،  عليةةةه مةةةن العقوبةةةات والزواجةةةر

 . م  2699لد الاامس ، اإلسالمية ، مدريد ، المج

 نشر ضمن كتةاب ألةف سةنة مةن الوفيةات ، مطبوعةات دار القةرب ،  وفيات الونشريسى
 م 2699لترجمة والنشر ، الرباط ، للتأليف وا

  دار ، المعيار المعةرب والجةامع المغةرب عةن فتةاود أهةل حفريقيةة واألنةدلس والمغةرب
 الغةةرب اإلسةةالمى ، أارجةةه جماعةةةة مةةن الفق ةةا  بىشةةةارف محمةةد حجةةى ، بيةةةروت ،

 م .2612

o : شهاب الدين أحمد أبى عبدهللا ياقوت بن عبدهللا الحموى البغردادى )  ياقوت الحموى
 م( 4221هـ/ 828 ت

 م .   2669، دار صادر ، بيروت ،  والاامس المجلد األول والرابع،  معجم البلدان 

o  (م 4287هـ / 817اليا عى : أبو محمد عبدهللا بن أسعد ) ت 

 قطان فى معرفة مايعتبرون من حةوادث الزمةان ، الجةزا  الرابةع مرآ  الجنان وعبر  الي
 . 2669، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

o : 887يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن برن هرابر ) ت يحيى ابن  لدون  
   م ( 4281هـ /

 تحقيةع عبةد الحميةد حاجيةات ، الشةركة،  اد فى ذكر الملو  من بنى عبد الوادبغية الرو 
 .  م  2610الوطنية ، الجزائر ، 
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 ثانًيا : المراه  العربية
 
o : إبراهيم حركات  

  دار ،  [، المجلةد الثةانى مةن بدايةة المةرينيين حلةى ن ايةة السةعديين المغرب عبةر التةاريخ
 م .  2619الرشاد الحديثة ، الدار البيضا  ، 

 الةدار البيضةا  ،  ع ،النشاط االقتصادد اإلسالمى فةى العصةر الوسةيط ، حفريقيةا الشةرو
 م .  2669

 الةدار البيضةةا  ، ،  المجتمةع اإلسةالمى والسةلطة فةى العصةر الوسةيط ، حفريقيةا الشةروع
 م .  2661

o  إبراهيم السيد الناقة :  

  دراسات فى تاريخ األندلس االقتصادد ) األسواع التجارية والصناعية فى األنةدلس فةى
مؤسسة شباب الجامعةة ، اإلسةكندرية، ، ية ( عصر الاالفة األموية حلى الاالفة الموحد

 م .  1020
o  : إبراهيم القادرى بو شيس  

 دار الطليعةة ،  االجتماعى حضا ات حول التراث الغربى اإلسالمى وتارياه االقتصادد
 . م  1001، بيروت ، الطبعة األولى ، 

 م . 2664دار الطليعة ، بيروت ، ،  تاريخ الغرب اإلسالمى 
o ر ان : إبراهيم على ي 

 ال يئةةة المصةةرية العامةةة للتةةأليف والنشةةر ، القةةاهر  ، ،  حمبراطوريةةة غانةةة اإلسةةالمية
2690  . 

 م .  2691مة لكتاب ، القاهر  ، صرية العاال يئة الم،  ملكة مالىم  
o  : األب أنس ا  الكرملى  

 ةبدون تاريخ طباع محمد أمين ، مج ، بيروت ،نشره ،  النقود العربية وعلم النميات  . 
o  : أحمد شكرى 

  ( المجتمةع الثقةافى 2410 – 2110اإلسالم والمجتمع السودان حمبراطورية مالى ) م ،
 أبو ظبى ، مراجعة وتقةديم محمةد شةفيع غربةال ، مكتبةة الن ضةة المصةرية ، القةاهر  ،

 . بدون تاريخ طباعة 
o : أحمد صبحى منصور 

  م  2669ر ، القاهر  ، حروسة للنشمركز الم،  دراسة أصولية تارياية الحسبة 
o : أحمد شلبى 

 الجةةز  السةةادس ، مكتبةةة الن ضةةة ، القةةاهر  ، الطبعةةة ،  موسةةوعة التةةاريخ اإلسةةالمى
 م . 1000السادسة ، 

o : أحمد اليو ى 

 مؤسسةةة شةةباب الجامعةةة ، ،  مظةةاهر الحضةةار  فةةى األنةةدلس فةةى عصةةر بنةةى األحمةةر
  م .  2669اإلسكندرية ، 
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o  : أحمد م  ار العبادى  

 بةةدون تةةاريخ عرفةةة الجامعيةةة ، اإلسةةكندرية ، دار الم،  تةةاريخ الحضةةار  اإلسةةالمية فةةى
 .  الطباعة

 تةةةاريخ الحضةةةار  بحةةةث ضةةةمن كتةةةاب ،  نظةةةم الحكةةةم واإلدار  فةةةى الدولةةةة اإلسةةةالمية
 م . 1009اإلسالمية العربية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 

o الم : أحمد م  ار العبادى والسيد عبد العزيز س 

 م 2661    مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، ، 1ج،  البحرية اإلسالمية . 
o  لوي  : –أرشيبالد 

  ( 2200– 900القود البحرية والتجارية فى حوب البحر المتوسط ) ترجمةة أحمةد  م
محمةةةد عيسةةةى ، مراجعةةةة وتقةةةديم محمةةةد شةةةفيع غربةةةال ، مكتبةةةة الن ضةةةة المصةةةرية ، 

  .  باعةبدون تاريخ طالقاهر ، 
o : أ . ف . باركر 

 الكويةةت ، عةةدد  عةةالم المعرفةةة ، ،  النقةةل البحةةرد والتجةةار  فةةى البحةةر المتوسةةط القةةديم
 م .  1009،  124

o : أغا بن عودة المزارى  

 حلةةى أوااةةر القةةرن  طلةةوع سةةعد السةةعود فةةى أابةةار وهةةران والجزائةةر وحسةةبانيا وفرنسةةا
 م . 1009لطبعة األولى ، زائر ، اائر للنشر ، الجدار البص، تاسع عشرال
o  :  أميير سعد غي 

  التأثير العربى اإلسالمى فى السةودان الغربةى فيمةا بةين القةرنين الرابةع عشةر والسةادس
 م .  2669دار الرواد ، بنغازد ، ،  عشر

o : أنيونيو  ورمو كاسل ا 

 ترجمة حسحاع عبيد ، من اةالل كتةاب ،  بنو نصر فى غرناطة وبنو مرين فى المغرب
الدون البحر المتوسةط فةى القةرن الرابةع عشةر قيةام وسةقوط حمبراطوريةات ، نةدو  ابن 

 .م  1009عقدت ا مكتبة اإلسكندرية ، 
o  : أمين  و يق الييبى  

  العربيةة للكتةاب واألندلس ، الجز  الثانى ، الةدار تاريخ المغربوبحوث فى دراسات  ،
 م .  2669تونس ، 

o : أل رد بيل 

 ترجمةةة عبةةد ،  مال اإلفريقةةى مةةن الفةةتح العربةةى حتةةى اليةةومالفةةرع اإلسةةالمية فةةى الشةة
 م .  2612الرحمن بدود ، دار الغرب اإلسالمى ، بيروت ، 

o : ألبر و كان و هارثيا 

 ر ترجمةةة لميةةا  األيةةوبى ، مةةن اةةالل كتةةاب ابةةن الةةدون البحةة،  ابةةن الةةدون والعملةةة
قةةدت ا مكتبةةة ام وسةةقوط حمبراطوريةةات ، نةةدو  عالمتوسةةط فةةى القةةرن الرابةةع عشةةر قيةة

 م . 1009اإلسكندرية ، 
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o : أولي ا ريمى كونس بل 

 تعريةةب فيصةل عبةد هللا ، مكتبةةة العبيكةات ، الريةةاب ، ،  التجةار  والتجةار فةةى األنةدلس
 م .  1001

o : بو يل 

  ترجمةةة ال ةةادد أبةةو لقمةةة ومحمةةد عزيةةز ، ،  المغةةرب الكبيةةرتجةةار  الةةذهب وسةةكان
 م .  2611  الطبعة الثانية ، منشورات جامعة قاريونس ، بنى غازد ،

o : همال أحمد يه  

  ( هةةةـ  991م /  2099 -هةةةـ  441مدينةةةة فةةةاس فةةةى عصةةةر المةةةرابطين والموحةةةدين- 
م ( دراسةةة سياسةةية وحضةةارية ، دار الوفةةا  للطباعةةة والنشةةر ، اإلسةةكندرية ،  2169
 م .  1002

 وفةا  للطباعةة دار ال،  دراسةات فةى التةاريخ االقتصةادد واالجتمةاعى للغةرب اإلسةالمى
  م .  1001والنشر ، اإلسكندرية ، الطبعة األولى ، 

o  : ههاد غالب مصي ى غالب 

  61)  الحةةرف وصةةناعات فةةى األنةةدلس منةةذ الفةةتح اإلسةةالمى حتةةى سةةقوط غرناطةةة – 
 . 1002مركز ا فاع ، األردن ، الطبعة األولى ، ،  م ( 2461 – 922هـ /  169

o : هوا ين  

  وكالةةة اإلسةةالمية ، ترجمةةة عطيةةة القوصةةى  إلسةةالمى والةةنظمدراسةةات فةةى التةةاريخ ا ،
 م .  2610المطبوعات ، الكويت ، 

o  : هورف مارسيه 

 ترجمة محمةود عبةد ،  بالد المغرب وعالقت ا بالمشرع اإلسالمى فى العصور الوسطى
  م . 2662الصمد هيكل ، منشأ  المعارف ، اإلسكندرية ، 

o هوزيف :  نهو 

 ترجمة ماتار السويفى ، القةاهر  ، ،  مبراطوريات حفريقيا السودا اإلسالم فى ممال  وح
 م .  2614

o : هون كلود هوكت 

 ترجمةة لميةا  ،  عشةر العالقات البحرية والمالحية فى البحر المتوسط فى القةرن الرابةع
األيوبى ، بحث من االل كتاب ابن الدون البحر المتوسط فى القرن الرابةع عشةر قيةام 

 م .  1009ات ، ندو  عقدت ا مكتبة اإلسكندرية ، وسقوط حمبراطوري

o : هيم  دكى 

 ترجمةةة عبةةد الواحةةد لؤلةةؤ  ،  2غرناطةةة مثةةال مةةن المدينةةة العربيةةة فةةى األنةةدلس ، ج ،
تحرير سلمى الاضرا  الجيوسى ، ضمن مجموعة أبحاث الحضار  العربية اإلسةالمية 

 م .  2669بعة األولى ، فى األندلس ، مركز دراسات الوحد  العربية ، بيروت ، الط
o  : حاييم الزع رانى 

 وعبةد الغنةى أبةو العةزام ، الةدار ترجمةة أحمةد شةحالن ،  ألف من حيا  الي ةود بةالمغرب
 م . 2619البيضا  ، 
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o : حامد ال ركى 

 بحث ضمن كتاب المدينة فى تاريخ المغرب العربةى، ،  النقود ودور السكة فى المغرب
حلةةى  14غةةرب العربةةى أشةةغال النةةدو  المنظمةةة مةةن ضةةمن كتةةاب المدينةةة فةةى تةةاريخ الم

 م .  2611منشورات كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ، الدار البيضا  ، ،  2611نوفمبر 
o : الحبيب الهنحانى 

  بحةةةث ضةةةمن ،  الحيةةةا  االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة فةةةى سجلماسةةةة عاصةةةمة بنةةةى مةةةدار
أحمةد فكةرد  /  د . أ دذكةرنةدو  الحضةار  اإلسةالمية فةى مجموعة البحوث ألقيت فةى 

 م  1000شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، ( ، مؤسسة  2699أكتوبر  10 – 29)

 ) المجلةةس الةةوطنى للثقافةةة والفنةةون ،  المجتمةةع العربةةى اإلسةةالمى ) الحيةةا  االقتصةةادية
 م .   1009وا داب ، الكويت ، 

o : الحسن السائح 

 م .  1000رات عكاظ ، الرباط ، منشو،  الحضار  المغربية البداية واالستمرار 

o  : حسن إبراهيم حسن 

 الجةةةز  الرابةةةع ، العصةةةر ،  تةةةاريخ اإلسةةةالم السياسةةةى والةةةدينى والثقةةةافى واالجتمةةةاعى
 – 2099هةةـ /  999      – 449العباسةةى الثالةةث فةةى المنشةةرع ومصةةر واألنةةدلس ) 

  م .  2662، المصرية ، بيروت ، القاهر     م ( ، دار الجيل ، مكتبة الن ضة  2191
o : حسن على حسن 

 مكتبةة،  والموحةدين " الحضار  اإلسةالمية فةى المغةرب واألنةدلس " عصةر المةرابطين 
 م  2610الاانجى ، القاهر  ، الطبعة األولى ، 

o : حسين مراد 

  ( 2191هةـ /  196  – 999األوقاف مصدر لدراسة مجتمع فاس فى العصر المرينى 
 م . 1001    القاهر  ، الزهرا  كمبيوتر ،،  م ( 2499 –

o  :  حسين مؤن  

 بدون تاريح طباعةدار المعارف ، القاهر  ، ،  ابن بطوطه ورحالته . 
o  : حليمة  رحات وعبد األحد السب ى 

 المركةةز الثقةةافى العربةةى ، بيةةروت ، الطبعةةة األولةةى ، ،  المدينةةة فةةى العصةةر الوسةةيط
  م . 2664

o  : حمدى عبد المنعم محمد حسين 

  مؤسسة شةباب  دراسة فى التاريخ السياسى والحضاردفى العصر اإلسالمى مدينة سال
 م . 2661الجامعة ، اإلسكندرية ، 

o  : حياة ناصر حهى  

  م ( حلةى  2191هةـ /  992والمجتمع فى سلطنة المالي  فتةر  حكةم السةالطين ) السلطة
السةلطانية م ( دراسة تارياية وثقافية فى وقائع الممارسةات الماتلفةة  2111هـ /  914

 2669جامعة الكويت لجنة التأليف والتعريب ، الكويت ، الطبعة األولةى ،  واألميرية ،
. 
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 ن ونظام الوقف فى ع ةده مةع تحقيةع ودراسةة " وثيقةة والسلطان الناصر محمد بن قالو
 .  بدون تاريخ طباعةمكتبة الفالف ، الكويت ، " ،  وقف سرياقوس

o  : يرونيمو بايز لويز  

 بحةث ضةمن  ترجمةة حسةحاع عبيةد ،،  وعصره قيام وسةقوط حمبراطوريةات ابن الدون
كتاب ابن الدون البحر المتوسط فةى القةرن الرابةع عشةر وقيةام وسةقوط حمبراطوريةات 

  م . 1009مكتبة اإلسكندرية ، ندو  عقدت ا 
o  : وليو  الديوت ياروك  

   ، لةدون البحةةر بحةث ضةةمن كتةاب ابةةن االوبراء األسرود  ررى عرالم القرررن الرابر  عشررر
المتوسةةط فةةى القةةرن الرابةةع عشةةر قيةةام وسةةقوط حمبراطوريةةات ، نةةدو  عقةةدت ا مكتبةةة 

 م  1009اإلسكندرية ، 
o : درويس الن يلى 

 مؤسسةةة الثقافيةةة الجامعيةةة ، اإلسةةكندرية ، ،  السةةفن اإلسةةالمية علةةى حةةروف المعجةةم
 م .  2696

o : رأ ت محمد النبراوى 

  مكتبةة ،  السةادس وحتةى ن ايةة القةرن التاسةع ال جةردالنقود اإلسالمية منذ بدايةة القةرن
 م .  1000زهرا  الشرع ، القاهر  ، الطبعة األولى ، 

o : رشيد السالمى 

 ضمن كتةاب متنوعةات محمةد حجةى ، ،  ددعباد الرن رسائل سياسية غير منشور  البن
بيةةروت ، نشةةرت بمناسةةبة صةةدور موسةةوعة أعةةالم المغةةرب ، دار الغةةرب اإلسةةالمى 

  .م  2661
o : رضوان البارودى 

  مركز اإلسكندرية للكتةاب ، ،  فى التاريخ وحضار  المغرب واألندلسدراسات وبحوث
  م .  1009اإلسكندرية ، 

o إدري  : روهيه 

 دار الغةةرب اإلسةةالمى ، ، الجةةز  الثةةانى ، ترجمةةة حمةةاد السةةاحلى ،  الدولةةة الصةةن اجية
 م .  2661بيروت ، 

o  : روهى لو ورنو 

 ترجمةة نقةوال زيةاد  ، مؤسسةة فةرنكلين للطباعةة والنشةر ، ،  مرين فاس فى عصر بنى
  م . 2699بيروت ، نيويور  ، 

  فةةاس قبةةل الحمايةةة ، جةةز ان ، ترجمةةة محمةةد حجةةى ومحمةةد األاضةةر ، دار الغةةرب
 م .  2661اإلسالمى ، بيروت ، 

o ش يك :روبار برن 

  جةز ان ، ،  م 29قةرن حلةى ن ايةة ال 21فصى من القرن ال تاريخ أفريقيا فى الع د الح
 م .  2612ترجمة حماد الساحلى ، دار الغرب اإلسالمى ، بيروت ، الطبعة األولى ، 
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o  ى الالف :بادديكارد وكوردو 

 حسةحاع عبيةد ، مةن اةالل كتةاب ترجمة ،  الصناعات المتوسطية فى القرن الرابع عشر
، نةةدو  عقةةدت ا الةةدون البحةةر فةةى القةةرن الرابةةع عشةةر قيةةام وسةةقوط حمبراطوريةةات ابةةن 

  م .  1009مكتبة اإلسكندرية ، 
o  : سامية مصي ى مسعد 

 ، عةين  الوراقة والوراقون فى األندلس فى عصر الاالفة حتةى ن ايةة عصةر الموحةدين
 م .  1000ولى ، جتماعية ، القاهر  ، الطبعة األواالللدراسات والبحوث اإلنسانية 

o  : سحر السيد عبد العزيز سالم 

 ةةا ف عثمةةان بةةن عفةةان ) رضةةى هللاأضةةوا  علةةى مصةةح ،  عنةةه ( ورحلتةةه شةةرقاا وغربا
 م .  2662مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

  بحةث مةن نةدو  األنةدلس ) الةدرس ،  ألندلس فةى العصةر اإلسةالمىالرجال فى امالبس
والتةةاريخ ( فةةى كليةةة ا داب ، جامعةةة اإلسةةكندرية ورابطةةة الجامعةةات اإلسةةالمية ، دار 

 م . 2664، الجامعية ، اإلسكندرية المعرفة 

   مةةرين ،   مدينةةة الربةةاط فةةى التةةاريخ اإلسةةالمى منةةذ حنشةةائ ا حتةةى ن ايةةة عصةةر بنةةى
   م .  2669مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

o  : السيد عبد العزيز سالم 

 م. 2611مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، ،  تاريخ المغرب فى العصر اإلسالمى 

 م .  2614 مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،،  يةالمرية اإلسالم تاريخ 

 مؤسسةةة شةةباب الجامعةةة ، اإلسةةكندرية ، ،  فةةى تةةاريخ وحضةةار  اإلسةةالم فةةى األنةةدلس
 م .  2619

 اإلسالمى ، بيةروت ،    دار العرب ،  بحوث حسالمية فى التاريخ وا ثار ، القسم الثانى
  م .  2662

o  د :عبد الحميسعد زغلول  

  2696، اإلسكندرية ،  منشأ  المعارف،  الجز  الرابع، تاريخ المغرب العربى  . 
o : سعيد عبد ال  اح عاشور  

 دار الن ضةة العربيةة ، القةاهر  ، الطبعةة الثانيةة ، ،  العصر المماليكى فى مصر والشةام
  م .  2699

o : شارل أندرى هوليان 

 عريب محمد مزالى والبشير بن سةالمة ، الةدار الجز  الثانى ، ت،  تاريخ حفريقيا الشمالية
 م .   2691التونسية ، تونس ، 

o : شوقى الهمل 

 ] تمبكتو كمركز ثقافى وعلمى ] فةى القةرن العاشةر ال جةرد / السةادس عشةر المةيالدد 
فةى العةالم العربةى عبةر العصةور من اةالل كتةاب المراكةز الثقافيةة والعلميةة فةى العةالم 

 م .  1002قدها اتحاد المؤراين العرب ، القاهر  ، ( ، ندو  ع 6حصاد رقم )
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o : شوقى عبد القوى عثمان حبيب 

  ( 2461 – 99هةـ /  604 – 42تجار  المحيط ال ندد فى عصر السةيد  اإلسةالمية)م 
، يصةةةدرها المجلةةةس الةةةوطنى للثقافةةةة والفنةةةون وا داب عةةةالم المعرفةةةة سلسةةةلة كتةةةب ، 

 م .  2660،  292الكويت ، عدد 

    هةةـ /  611 – 941تجةةار  بةةين مصةةر وحفريقيةةا فةةى عصةةر السةةالطين المماليةة  ) ال
 م .  1000للثقافة ، القاهر  ، المجلس األعلى ،  م ( 2929 – 2190

o : ياهر راغب 

  ( دراسةة فةى التةاريخ والحضةار   611حلةى  442تاريخ نقود دول المغةرب مةن ) هةـ ،
 م .  2664حصدارات جامعة عين شمس ، القاهر  ، 

o الح بن قربة :ص 

 المؤسسة الوطنيةة ،  المسكوكات المغربية من الفتح اإلسالمى حلى سقوط دولة بنى حماد
 م .  2619للكتاب ، الجزائر ، 

  انتشار المسكوكات المغربية وأثرها على تجار  الغرب المسةيحى فةى القةرون الوسةطى
طى رقةم بحث ضمن كتةاب الغةرب اإلسةالمى والغةرب المسةيحى اةالل القةرون الوسة، 
 م .  2669منشورات كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ، الرباط ،  ( ،41)
o : ضيف هللا بن يحيى الزهرانى 

 م .  2661دبى ، الطبعة األولى ، ،  زيف العملة 
o : عادل زي ون 

 دار دمشةع ، الطبعةة ،  العالقات االقتصادية بين الشرع والغرب فى العصةور الوسةطى
 م .  2610األولى ، 

o منصور محمود رمضان :  عايف 

  مكتبةة ، اإلسةالمية   النقود اإلسةالمية وأهميت ةا فةى دراسةة التةاريخ وا ثةار الحضةارية
 م .  1001زهرا  الشروع ، القاهر  ، 

o : عبد العزيز بن عبد هللا 

 األولةةةى ،    دار السةةةلمى ، الةةةدار البيضةةةا  ، الطبعةةةة ،  مظةةةاهر الحضةةةار  المغربيةةةة
 م.2699

  جةز ان ، دار المعرفةة للنشةر ، الربةاط ، الطبعةة الثالثةة ، ،  العربيةة معطيات الحضار
 م . 1000

o : عبد العزيز  ياللى 

 ، الجةز  األول ،  تلمسان فى الع د الزيانى ، دراسة سياسية عمرانيةة اجتماعيةة وثقافيةة
  م .  1009موفم للنشر ، الجزائر ، 

o  : عبد هللا كنون 

 دار الكتاب اللبنانى ، دار الكتاب المصةرد ،  بموسوعة مشاهير المغرب رجال المغر
 .م  2664، بيروت ، القاهر  ، الطبعة الثانية ، 

 الجز  الثانى ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانى للطباعةة ،  ب العربىالنبوغ فى األد
 .  بدون تاريخ طباعةوالنشر ، بيروت ، 
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o  : عبد الهادى ال ازى 

 امعة بمدينة فاس موسوعة لتاريا ةا المعمةارد والعسةكردجامع القرويين المسجد والج 
 م .  2691الثانى ( ، دار الكتاب اللبنانى ، بيروت ،  –ألول جز ان ) ا، 

 المجلةةد األول والسةةابع ، ،  التةةاريخ الدبلوماسةةى لمغةةرب مةةن أقةةدم العصةةور حلةةى اليةةوم
 .  2669مطابع فضالة ، الدار البيضا  ، 

o  : عبد ال  اح عبادة  

 ال ةالل ، القةاهر ،  فن واألسطول اإلسالمى وأنواع ا ومعدات ا فى اإلسالم ، مطبعة الس
  م .  2621

o  : عبد الوهاب بن منصور 

 2691الجز  األول ، المطبعة الملكية ، الرباط ، ،  قبائل المغرب . 

  المطبعةةة الملكيةةة ، ،  مناقةةب أهةةل الصةةحرا  فةةى تشةةييد صةةرف األمةةة المغربيةةة الغةةرا
 م .  2699الرباط ، 

o : عبد الهادى البياض 

 1 – 9فةى المغةرب واألنةدلس )  نسانالكوارث الطبيعية وأثرها فى سلو  وذهنيات اإل 
 م . 1001والنشر ، الطليعة للطباعة  دار، م (  24 – 21هـ / 

o : عثمان الكعاك  

 مطبعةة لجنةة البيةان العربةى ، ،  الحضار  العربية فةى حةوب البحةر األبةيب المتوسةط
   م . 2699

o : عبد الواحد أقمير  

 ترجمة حبراهيم سعيد ،  مملكة مالى فى القرن الرابع عشر وفقاا البن الدون ومعاصريه
ف يم ، من االل كتاب ابن الدون البحر المتوسط فى القةرن الرابةع عشةر قيةام وسةقوط 

 م .  1009حمبراطوريات ، ندو  عقدت ا مكتبة اإلسكندرية ، 
o  : عز الدين موسى 

 دار ، ط االقتصةةادد فةةى المغةةرب اإلسةةالمى مةةن اةةالل القةةرن السةةادس ال جةةرد النشةةا
  م . 2614الشروع ، القاهر  ، 

 م . 2611، دار الشروقف ، القاهر  ،  دراسات فى التاريخ اإلسالمى 
o : على معيى 

 م . 1001دار المن ل ، بيروت ، ،  تاريخ النقود العربية واإلسالمية 
o : على حامد الماهى 

  دار النشر المغربية ، الةدار البيضةا  ، ،  فى عصر السلطان أبى عنان المرينىالمغرب
 م .  2619

o : عزيزة محمد على بدر 

 م . 2699القاهر  ، ،  طنجة بوابة حفريقيا دراسة فى جغرافية المدن   
o  : عمار عمور  

  ة ، الجةز  األول ، دار المعرفة،  ( 2691الجزائر بوابة التةاريخ ) مةا قبةل التةاريخ حلةى
  م .  1009الجزائر ، 
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o : عوايف محمد يوسف 

  مصدر مةن مصةادر تةاريخ الحجةاز فةى القةرنين السةابع الرحالت المغربية واألندلسية (
ف ةد الوطنيةة ، الريةاب ، مكتبةة الملة  ،  دراسة تحليليةة مقارنةة ( –والثامن ال جريين 

 م  2669
o : عيا على شحا ه 

 دار الكلمةة ، دمشةع، ،  المرينيين والوطاسيين الي ود فى بالد المغرب األقصى فى ع د
 م .  2662

o :   ال ر هن   

 كامةل العسةلى ، ترجمةة ،  المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادل ةا فةى النظةام المتةرد
 .م 2690لجامعة األردنية ، عمان ، ا
o : رف هللا أحمد يوسف  

  كةةز فيصةةل البحةةوث مر،  اإلسةةالمية دراسةةة مقارنةةةا يةةات القرآنيةةة علةةى مسةةكوكات
   م .  1002والدراسات اإلسالمية ، الرياب ، 

o : رنان برودل   

  أو مةن ميسةى دراسات فةى النقةود والحضةارات مةن الةذهب السةودان حلةى فضةة أمريكةا
بحةةث ضةةمن كتةةاب بحةةوث فةةى التةةاريخ االقتصةةادد ، ترجمةةة توفيةةع ،  البحةةر المتوسةةط

 م .  2692لقاهر  ، حسكندر ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، ا
o  دى : –هى  – يج  

 وراجعةه ريةاب صةلب ، دار المعةارف ، ،  تاريخ غرب حفريقيا ، ترجمة السيد يوسةف
   م .  2611القاهر  ، 

  ، م  2696طباعة والنشر ، بيروت ، لدار بيروت لالقامو  المحيي 

  : قايد مولد 

 الثةةانى ، ترجمةةة حبةةراهيم  اهنةةة حلةةى الع ةةد التركةةى ، الجةةز البربةةر عبةةر التةةاريخ مةةن الك
 م 1009سعدد ، منشورات ميمونى ، الجزائر ، 

o : كريس ين مازولى هوين ار 

  مدينةةة عظيمةةة لملةة  عظةةيم مةةدن شةةرقية وغربيةةة وطةةرع تجاريةةة زمةةن ابةةن الةةدون ،
ترجمة حبراهيم سعيد ف ةيم ، مةن اةالل كتةاب ابةن الةدون البحةر المتوسةط ، فةى القةرن 

 م .  1009براطوريات ، ندو  عقدت ا مكتبة اإلسكندرية ، الرابع عشر قيام وسقوط وحم
o : كمال السيد أبو مصي ى 

  (  29   – 20األحباس فى األندلس فيما بين القرنين الرابةع والتاسةع لل جةر ) دار ،  م
 م . 2616الثقافة ، القاهر  ، 

 المى مةن جوانب من الحيا  االجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية فى المغةرب اإلسة
اةةةالل نةةةوازل وفتةةةاود المعيةةةار المعةةةرب للونشريسةةةى ، مركةةةز اإلسةةةكندرية للكتةةةاب ، 

 . 2669اإلسكندرية ، 

  ، مركز اإلسةكندرية تاريخ األندلس االقتصادد فى عصر دولتى المرابطين والموحدين
 .  بدون تاريخ طباعة للكتاب ، اإلسكندرية ، 



~ 222 ~ 
 

o : لي ى برو نسال 

 محمود عبد العزيةز سةالم ومحمةد صةالف الةدين  ترجمة،  لساإلسالم فى المغرب واألند
 م .  2660حلمى ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

 ترجمة السيد سالم ومحمد صةالف الةدين ، دار الن ضةة مصةر ،  تاريخ حسبانيا اإلسالمية
 .   بدون تاريخ طباعةللطباعة ، القاهر  ، 

o :  ليوبولد  وري  بالبا 

 ترجمةةة حليةةودو رد الينةةا ، مطبعةةة الملةة  فيصةةل للبحةةوث ،  اإلسةةالمية المةةدن اإلسةةبانية
والدراسةةات اإلسةةالمية ، مراجعةةة ناديةةة محمةةد جمةةال الةةدين ، وعبةةد هللا بةةن حبةةراهيم ، 

 م .  1001الطبعة األولى ، 
o : مارك بلوك 

 ضةمن كتةاب بحةوث فةى  توفيةع حسةكندر ،ترجمةة ،  مشكلة الذهب فةى العصةر الوسةيط
 م .   2692صادد ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهر  ، التاريخ االقت

o : محمد حمزة إسماعيل 

  منشةيته المعماريةة [ –أحوال مصةر فةى ع ةده  –السلطان المنصور قالوون ] تاريخ  ،
 م  2661اهر  ، الطبعة الثانية ، مكتبة مدبولى ، الق

o :  محمد ضياء الدين الري 

 م . 2699  ، دار األنصار ، القاهر  ، ولة اإلسالميةالاراج والنظم المالية للد 
o : محمد الشريف 

  سةةبته اإلسةةالمية دراسةةات فةةى تاريا ةةا االقتصةةادد واالجتمةةاعى ) عصةةر الموحةةدين
 م .  1009تطوان ، الطبعة الثانية ، ،  والمرينيين (

o ونى : محمد المن 

  ،  م . 2616حضار  الموحدين ، دار توبقال ، الدار البيضا 

 قةات عةن حضةار  المةرينيين ، منشةورات كليةة ا داب والعلةوم اإلنسةانية ، الربةاط ،ور 
 م .  2669

o بى :حمد الغرم  

 دار الرشةةيد للنشةةر والطباعةةة ، بغةةداد ، ،  بدايةةة الحكةةم المغربةةى فةةى السةةودان العربةةى
 م . 2611

o : محمد ال اسى 

 م  2660الثانيةة ، بعةة   جديد  ، الدار البيضا  ، الطمطبعة النجاف ال،  دراسات مغربية
.   
o : محمد الحسنى 

 ةةا مةةن اةةالل كتةةاب ،  دور المدينةةة فةةى توحيةةد المغةةرب العربةةى فةةاس والقيةةروان نموذجا
نةوفمبر  19حلةى  14المدينة فةى تةاريخ المغةرب العربةى مةن أشةغال نةدو  المنظمةة مةن 

  م .  2616م ، منشورات كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ، الدار البيضا  ،  2611
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o : محمد القبلى  

 دار توبقال للنشةر ، الةدار البيضةا  ،  مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط
  م .  2619، 

o : محمد همال سرور 

  ، )  دولة بنى قالوون فى مصر ) الحالة السياسية واالقتصادية فى ع دها بوجةه اةا
 .   ، بدون تاريخ طباعةدار الفكر العربى ، القاهر  

o  : محمد بن أحمد بن شقروت 

  المظةةاهر الثقافيةةة المغربيةةة ) دراسةةة فةةى ا داب المغربةةى فةةى العصةةر المرينةةى ( ، دار
  م .  2619الثقافة ، الدار البيضا  ،

o : محمد زنيبر 

 منشةةورات كليةةة ا داب والعلةةوم اإلنسةةانية ، الربةةاط ، ،  المغةةرب فةةى العصةةر الوسةةيط
 م .  2690

 مةةن اةةالل كتةةاب المدينةةة فةةى تةةاريخ ،  فةةى العصةةر الوسةةيط وأهميتةةه محةةور فةةاس سةةبتة
منشةةورات ،  2616نةةوفمبر ،  19حلةةى  14المغةرب العربةةى أشةةغال نةةدو  المنظمةة مةةن 

 م .  2616، الدار البيضا  ،  كلية ا داب والعلوم اإلنسانية 
o : محمد عبد هللا عنان 

 تاب دولة اإلسةالم فةى ن اية األندلس وتاريخ العرب المنتصرين هو العصر الرابع من ك
 . م 2646مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية ، القاهر  ، ،  األندلس

 األنةدلس ( ، مكتبةة     الدولة اإلسالمية فى األندلس ) عصر المةرابطين والموحةدين فةى
 م .  2660الاانجى ، القاهر  ، الطبعة الثانية ، 

o : محمد عمارة 

 دار الشةةروع ، بيةةروت ،  إلسةةالمية ،قةةاموس المصةةطلحات االقتصةةادية فةةى الحضةةار  ا
 م .  2661

o  : محمد عبد العزيز مرزوق 

 ى ، القةةةاهر  ، ، وزار  الثقافةةةة واإلرشةةةاد القةةةوم الفةةةن اإلسةةةالمى فةةةى العصةةةر األيةةةوبى
 م . 2691

o : محمد عبد الس ار 

 م  2611   كتب الثقافية ، الكويت ،عالم المعرفة ، سلسلة ،  المدينة اإلسالمية 
o حريرى : محمد عيسى ال 

  ( 196/ م  2121 -هةـ  920تاريخ المغرب اإلسالمى واألندلس فةى العصةر المرينةى 
 م . 2619الكويت ، الطبعة الثانية ، ، دار العلم للنشر والتوزيع ، (  2499 -هـ

o : محمد عبد العال أحمد 

  ،  م . 2619منسا موسى سلطان التكرور ورحلة حجة الش ير 
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o : محمد   حة 

 بحث مةن ،  ل عالقة المدينة بالبادية بالمغرب االل ن اية العصر الوسيطمالحظات حو
 19حلةى  14من  االل كتاب المدينة فى تاريخ المغرب العربى ، أشغال الندو  المنظمة

 م .  2616كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ، الدار البيضا  ،  ، منشورات 2611نوفمبر 
o : محمد مزين 

 منشةةورات كليةةة ا داب والعلةةوم ،  السةةعددتةةاريخ المغةةرب  فةةاس باديت ةةا مسةةاهمة فةةى
 م .  2619اإلنسانية ، الرباط ، 

o : محمد مقر 

 منشةةورات وزار  ،  اللبةةاس المغربةةى مةةن بدايةةة الدولةةة المرينيةةة حلةةى العصةةر السةةعدد
 م .  1009إلسالمية ، الرباط ، األوقاف والشئون ا

o : محمد محمد أحمد إسماعيل 

  مكتبةة الثقافيةة ، القةاهر  ، ،  بر والي ود فى ع ةد دولةة بنةى مةرينثورات العرب والبر
 م .  1001

o : محمد محمد مرسى الشيخ 

 م . 2666دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ،  تاريخ مصر البيزنطية   
o : محمد كمال شبانه  

 م.1004القاهر  ،  مكتبة الثقافية الدينية ، ،  يوسف األول ابن األحمر سلطان غرناطة  
o : مصي ى أبو ضيف 

  [ 914أثر القبائل العربية فةى الحيةا  المغربيةة اةالل عصةر الموحةدين وبنةى مةرين – 
 م .  2611شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، مؤسسة ،  م ( 2491 – 2210هـ /  199

o : مصي ى نشاي  

 وم كلية ا داب والعلةمنشورات ،  حطالالت على التاريخ المغربى االل العصر المرينى
 م .  1001اإلنسانية ، وجد  ، 

o : مزاحم عالوى الشاهرى 

  ( 2191/ هةـ  996 – 991األوضاع االقتصادية فى المغرب علةى ع ةد المةرينيين – 
 .م  1002آفاع عربية ، بغداد ، ،  م ( 2190

o : محمود إسماعيل 

  ، م .  2699مغربيات ، فاس 

 البيضةةةةا  ،   لثقافةةةة ، الةةةةدار الجةةةةز  الثالةةةةث ، دار ا،  سوسةةةيولوجيا الفكةةةةر اإلسةةةالمى
 م. 2610

 دار الثقافيةة ، الةدار ،  الاوارج فى بةالد المغةرب حتةى منتصةف القةرن الرابةع ال جةرد
  م .  2619البيضا  ، 

o : م  ار حسانى  

   1009دار الحضار  ، الجزائر ، ،  تاريخ الدولة الزيانية ، ثالث أجزا . 
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o : موسى لقبال 

 الشركة الوطنية للنشةر  لمغرب العربى ) نشأت ا وتطورها ( ،الحسبة المذهبية فى بالد ا
  م . 2692الجزائر ، الطبعة األولى ، والتوزيع ، 

o  موري  لومبار:  

 ترجمةة توفيةع ،  الذهب اإلسالمى منذ القرن السةابع حلةى القةرن الحةادد عشةر المةيالدد
للجامعةات ،  حسكندر ، بحث ضمن كتاب بحوث التاريخ االقتصادد ، مطابع دار النشةر

 م .  2692القاهر  ، 

 م . 2660ترجمة حسماعيل العربى ، المغرب ،     ،  اإلسالم فى مجده األول 
o : مرمول كرب ال 

  زنيبةةر ومحمةةد األاضةةر وأحمةةد ثةةالث أجةةزا  ، ترجمةةة محمةةد حجةةى ومحمةةد ، حفريقيةةا
  م .  2616التوفيع ، مطابع المعارف الجديد  ، الرباط ، 

o : ناعمى مصي ى  

 منشورات عصةام ، ،  صحرا  من االل بالد تكنة تاريخ العالقات التجارية والسياسيةال
 م . 2611

o : نهالء محمد عبد النبى 

  عةين للدراسةات ،  مصر والبندقية العالقةات السياسةية واالقتصةادية فةى عصةر الممالية
 م . 1002اإلنسانية واالجتماعية ، القاهر  ، والبحوث 

o : نعيم زكى  همى 

 مطابع سةجل العةرب،   ود فى التجار  العصور الوسطى بين الشرع والمغرب ،دور الي
  م .  2692اإلسكندرية ، 

  ) طرع التجار  الدوليةة ومحطات ةا بةين الشةرع والغةرب ) أوااةر العصةور الوسةطى ،
 م .  1000ال يئة المصرية العامة للكتاب ، القاهر  ، 

o : نريمان عبد الكريم أحمد  

 م .  1000     ، ال يئة العامة للكتاب ، القاهر  ، عصر الوال مع حفريقية فى تمج 
o : هايد 

 ة أحمةد الجز  الثةانى ، ترجمة،  تاريخ التجار  فى المشرع األدنى فى العصور الوسطى
 م .  2664محمد رضا ، ال يئة المصرية للكتاب ، القاهر  ،  و رضا

o : هشام أبو رميلة 

 دار الفرقةةان ، ،  الدولةة اإلسةةالمية فةةى األنةةدلسعالقةات الموحةةدين بالمالةة  النصةةرانية و
 م .  2614نابلس ، 

o ز :نهوبك 

 الةةدار العربيةةة للكتةةاب ، ليبيةةا ،  الةةنظم اإلسةةالمية فةةى المغةةرب فةةى القةةرون الوسةةطى– 
 م .  2610تونس ، 

 ترجمة أحمد فؤاد بلبع ، تقديم محمد عبد الغنى سةعودد ، ،  التاريخ االقتصادد ألفريقيا
 م .  2661لى للثقافة ، القاهر  ، المجلس األع
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o : ويس  يلد 

 ال جريةةة بليالي ةةا وشةة ورها بمةةا يوافق ةةا مةةن السةةنين المةةيالدد بأيام ةةا  ينجةةدول السةةن
وعبد المحسن رمضان ، مكتبةة األنجلةو المصةرية ترجمة عبد المنعم ماجد ، وش ورها 

 .   بدون تاريخ طباعة ، 
o : يحيى بوعزيز 

 م .  1009سحب للطباعة ، الجزائر ، ،  سطتلمسان عاصمة المغرب األو  
 

 ثالًثا : األبحا  العلمية
 
o  : إبراهيم هدلة 

 م(، 29هةـ /  20    م حلةى 20هـ /  4فى العصر الوسيط ) من  البحردو حفريقية والغز
 م .  2661 ، 49مجلة البحث العلمى ، الرباط ، عدد 

o  : إبراهيم حركات 

 مجلة كليةة ا داب والعلةوم ،  ب على ع د بنى مرينمغرلمعالم من التاريخ االجتماعى ل
 .  م 2699، الرباط ، العدد الثانى ، اإلنسانية 

 10 – 16، الربةةاط ، عةةدد  الحيةةا  الدينيةةة فةةى الع ةةد المرينةةى ، مجلةةة البحةةث العلمةةى  ،
 م . 2696

 مجلةة البحةوث ،  دور الصحرا  اإلفريقية فةى التبةادل والتسةويع اةالل العصةر الوسةيط
 م .  2612،  22رياية ، ليبيا ، عدد التا

 دعةو  الحةع ، الربةاط ، مجلة ،  طبيعة العالقات المغربية مع أفريقيا فى العصر الوسيط
  م .  2611،  16عدد 

o  : أبو الو ا الغنيمى 

 يةد ، المجلةد لمع ةد الدراسةات اإلسةالمية ، مدرمجلة ا،  دد حياته ومؤلفاتهابن عباد الرن
 م .  2691 الثانى ، - السادس ، العدد األول

o : أحمد اليو ى 

 مجلةةةةة ا داب ، جامعةةةةة ،  القيسةةةةاريات اإلسةةةةالمية فةةةةى مصةةةةر والمغةةةةرب واألنةةةةدلس
 م .  2612،  11اإلسكندرية ، عدد 

o : أحمد العلمى 

 ،  لربةةاط ، العةةدد الثةةانى ، مجلةةة البحةةث العلمةةى ، ا الحسةةبة بةةين األصةةالة والمعاصةةر
 م . 2669

o  : إحسان صدقى 

  الحضار  اإلسالمية ، حوليات كليةة ا داب ، جامعةة الكويةت ، العةدد األول ، الابز فى
 م .  2661

o : أحمد محمد إسماعيل الهمال 

  طرع التجار  الاارجية االل القرن السادس ال جرد / الثانى عشر المةيالدد ) عصةر
  .م  1004، المجلد األول ،  21مجلة المؤرخ العربى ، القاهر  ، عدد ،  الموحدين (
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o : أحمد م  ار العبادى  

 مجلةة عةالم الفكةر ، الكويةت ، المجلةد الحةادد ،  الحيا  االقتصادية فةى الدولةة اإلسةالمية
 م .  2610عشر ، الجز  األول ، 

o : السيد ناصر النقشبندى 

 والتةراث ، بغةداد ،   مجلة المسكوكات ، المؤسسةة العامةة  ثةار ،  نقود الصلة والدعاية
 م . 2691العدد الثالث ، 

o  : إيوارويال  ورشيد 

 مركةةز الشةةارقة لعبةةداع ،  24مةةوجز دائةةر  المعةةارف اإلسةةالمية ، الجةةز  ،  الحمةةال ،
 م .  2661

 م . 2696دار الشعب ، القاهر  ،  دائر  المعارف اإلسالمية ، المجلد التاسع ،،  بيع 
o : الحسن بولقييب 

 بحةث مةن أعمةال نةدو ،  حديةةالمصةامد  والنشةاط التجةارد حلةى حةدود قيةام الدولةة المو 
فبرايةةر  11حلةةى  12التجةار  فةةى عالقت ةةا بةالمجتمع والدولةةة عبةةر التةةاريخ المغةرب مةةن 

، بكلية ا داب والعلوم اإلنسانية جامعة الحسن الشةانى ، الةدار البيضةا  ، القسةم  2616
 الثانى . 

o  : حسن حا ظ علوى 

 بحةث  مةن أعمةال نةدو  التجةار  ،  النشاط التجارد بسجلماسة وعالقت ا بمجال ا القرود
،  2616فبرايةر  11حلةى  12فى عالقت ا بالمجتمع والدولةة عبةر التةاريخ المغةرب مةن 

كليةة ا داب والعلةةوم اإلنسةانية ، دار البيضةةا  ، القسةةم منشةورات جامعةةة الحسةن الثةةانى 
  الثانى . 

o رى أحمد : يحسن  ض  

 يةام الكيانةات السياسةية فةى القةرنين أهم مراكز تجار  الصةحرا  المغربيةة ودورهةا فةى ق
، المجلةةةة التاريايةةةة  الرابةةةع والاةةةامس ال جةةةرد / العاشةةةر والحةةةادد عشةةةر المةةةيالدد

 م .  1009،  41المصرية ، القاهر  ، المجلد 
o حسن السائح :ال  

 م .  2690مجلة دعو  الحع ، الرباط ، العدد الرابع ، ،  البربر والعروبة  
o : حسان صدقى 

 حوليةةات كليةةة ا داب ، جامعةةة الكويةةت ، العةةدد األول ، ،   اإلسةةالمية الابةةز الحضةةار
 م .  2661

o :  دانيل أوس ا 

  ترجمة عبةد اللطيةف أحمةد اةال   ،تاريخ النقود العربية ما يتعلع بموازين ا ومقاييس ا
 م .  2669،  29 – 24، مجلة البحث العلمى ، العدد 

o : رهاء العدوى عدونى 

 م29م والقةرن  21  بين حفريقية والمغرب األقصى بين القةرن الج اد البحرد المشتر ،
 م .  2661،  49مجلة البحث العلمى ، عدد 
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o  : ر عت على أبو حاف 

   اإلنتاج والتجار  والضرائب فى والية البصر  االل القرن السادس عشر طبقاا لما جةا
 م .  2611ى ، مجلة البحوث التارياية ، ليبيا ، العدد الثان،  فى قانون الوالية

o : روهى . كواندر 

 ترجمةة محمةد العربةى محمةود ، مجلةة البحةث العلمةى ، الربةاط ، العةدد ،  قراصنة سةال
19  ،2619 .  

o : زكى مبارك 

  مجلةةة البحةةث  المف ةةوم اإلسةةالمى الغربةةى –الج ةةاد البحةةرد فةةى الغةةرب اإلسةةالمى ،
 م .  2661،  49العلمى ، الرباط ، عدد 

o : زليهة بن رمضان 

 تاطيط المادد لمدينة سبته اإلسالمية ، محاولةة فةى حعةاد  بنةا  التركيبيةة الحضةريةال  ،
 م .  2616الثالث ،  مجلة كلية ا داب ، تطوان ، العدد

o  : سل ا  ورى بونو  

 ترجمةةة عمةةر ،  العالقةةات التجاريةةة بةةين البلةةدان المغةةرب وحيطاليةةا فةةى العصةةر الوسةةيط
   . 2619،  14ياية ، ليبيا ، عدد محمد البارونى ، مجلة البحوث التار

o : سمية حسن محمد إبراهيم 

 مركةز الدراسةات البرديةة والنقةو  ، مجلةة عةين شةمس ،  بنةى مةرينمن دولةة  ندينارا
 . 2661،  29القاهر  ، العدد 

o  صابر دياب 

 المجلةة التاريايةة المصةرية ،   البحر المتوسط فى العصور الوسطى دراسات فى عالم ،
  م .  2699،  14د القاهر  ، مجل

o  : عبد العزيز األهوانى 

 مع ةةةد ححيةةةا  مجلةةة ،  ألفةةاظ مغربيةةةة مةةن كتةةةاب ابةةن هشةةةام اللامةةى مةةةن لحةةن العامةةةة
 م .  2699،  األولالجز  ،الماطوطات العربية ، المجلد الثالث 

o : عبد العزيز العلوى 

 إلنسةانية ، مجلة كلية ا داب والعلةوم ا،  صناعة النسيج فى المغرب فى العصر الوسيط
 م . 2619فاس ، عدد اا  ، 

 بحةث ضةمن أعمةال ،  عالقة التجار  الصحراوية بالتجار  البحرية فى المغرب المرينى
، فبرايةر (  11 – 12)       المجتمع والدولةة عبةر التةاريخندو  التجةار  فةى عالقت ةا بة

، القسةم الثةانى ،  كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ، جامعةة الحسةن الثةانى ، الةدار البيضةا 
 م .  2616

o : عبد العزيز بن عبد هللا  

 2691،  4  – 1مجلةةةة تطةةةوان المغربيةةةة ، عةةةدد ،  البحريةةةة المغربيةةةة والقرصةةةنة – 
2696 . 

 م .  2691،  199مجلة دعو  الحع ، الرباط ، عدد ،  كيف بدأ التصنيع فى المغرب 

 م. 2619،  214الرباط ، عدد مجلة المناهل ، ،  البادية المغربية وحشعاع ا الحضارد 
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o : عبد الوهاب بن منصور 

 م .  2696،  29مجلة المناهل ، الرباط ، عدد ،  أصيلة عبر التاريخ   
o : عبد الهادى ال ازى 

 ا  م .  2696،  29مجلة المناهل ، الرباط ، عدد ،  ابن الدون سفيرا

 4ة ، عةةةدد مجلةةةة األكاديميةةةة المملكةةةة المغربيةةة،  العملةةةة ودور السةةةكة فةةةى المغةةةرب  ،
 م. 2619

o  : عبد الوهاب الدبيس 

 بحةث ضةمن أعمةال نةدو  التجةار  عالقت ةا ،  توزيع المرافع االقتصادية بفةاس المرينيةة
( كليةةة ا داب والعلةةوم  م 2616 فبرايةةر 11 – 12بةةالمجتمع عبةةر التةةاريخ المغةةرب ) 

 اإلنسانية ، جامعة الحسن الثانى ، الدار البيضا  ، القسم الثانى . 
o : عصمت عبد اللييف دندس 

 تةادال ، مطبعةة    مجلةة،  المرأ  فى تادال من االل كتب الةرحالت فةى العصةر الوسةيط
 م .  2661الصباف الجديد  ، الدار البيضا  ، 

o : قاسم عبده قاسم 

  جامعةة القةةاهر  ،  ، مجلةة كليةة ا داب األسةواع بمصةر فةى عصةر سةالطين الممالية ،
 . م 2694،  19 – 19مجلد 

o مال أبو مصي ى :ك 

  المجلةد  اإلسةكندرية ،  مجلة كلية التربية ، جامعة ،  األندلسيون وحس امات م الحضارية
 م .  2661الاامس ، 

o : ماهدة كريمى 

 196، عةدد مجلةة دعةو  الحةع ، الربةاط ،  العالقات التجارية بين المغرب والسةودان  ،
 م .  2611

o أربيا  باالو : نوماريو 

 عةدد  ، مجلة تطوان ، الربةاط ن وغرناطةفاقيات المبرمة بين أراغوبنو مرين فى االت ،
 م .  2691،  1

o  : محمد اللبار 

 م .  1001،  14مجلة المناهل ، عدد ،  تجليات النزعة اإلنسانية فى أوقات مدينة فاس 
o : محمد األمين البزاز 

  اإلنسةةانية ، مجلةةة كليةةة ا داب والعلةةوم ،  24الطةةاعون األسةةود بةةالمغرب فةةى القةةرن ال
 م .  2662،  29الرباط ، عدد 

o  : محمد الشريف 

  مجلةةةة البحةةةث ،  م ( 24م حلةةةى  21األسةةةطول السةةةبتى بةةةين الج ةةةاد والتجةةةار  ) القةةةرن
 م .  2661،  49العلمى، ع دد 

o ونى :محمد المن 

 ،  م2696،  29مجلة المناه ، عدد  منشيت مرينية بضاحية فاس الجديد . 
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  هةـ( 196 – 999فى التكافل الجتماعى فى العصر المرينى ) دور األوقاف المغربية ،
  . 2611،  110مجلة دعو  الحع ، الرباط ، عدد 

o : محمد الصمدى 

 ، " مجلةة البحةث  قضايا البحةر فةى الغةرب اإلسةالمى مةن اةالل " المعيةار للونشريسةى
 م .  2666،  49الرباط ، عدد  ،العلمى 

o : محمد باقر الحسينى  

 21، عةدد  دراسة تحليلية للكنى واأللقاب ، مجلة المسةكوكات،  األندلسنقود المغرب و 
 .م  2612، بغداد ، 21 –

o : محمد رزوق  

 م . 2619،  14مجلة المناهل ، الرباط ، عدد ،  الجالية األندلسية بالمغرب العربى 
o  : محمد زنيبر 

 التجةار   بحةث ضةمن أعمةال نةدو ،  انى التجارية المغربية فى العصر الوسيطبعب مؤ
( ،  2616فبرايةةر  11 – 12فةةى عالقت ةةا بةةالمجتمع والدولةةة عبةةر التةةاريخ المغةةرب ) 

  الثانى ، الدار البيضا  ، القسم الثانى . كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ، جامعة الحسن
o محمد ناصح 

  مكانة التجار بين الفئات االجتماعية المكونةة للمجتمةع الحضةرد المغربةى اةالل القةرن
بحةةث ضةةمن أعمةةال نةةدو  التجةار  فةةى عالقةةت م بةةالمجتمع والدولةةة عبةةر  م ، 21هةـ /  9

ا داب والعلةوم اإلنسةانية ، جامعةة ( ، كلية  2616فبراير  11 – 12تاريخ المغرب ) 
 الحسن الثانى ، الدار البيضا  ، القسم الثانى .

o : مب وت بودواية وهوارية بكاى 

  هةـ ( ، مجلةة  6– 9والمرينيةة اةالل القةرنين )  يةةزيانالثقافيةة بةين الةدولتين الالعالقات
 م .  1001الفسطاط اإللكترونية ، 

o  : مصي ى نشاي 

  جوانب من المسكوت عنه " فى الكتابة التارياية المرينية " نمةوذج الةذاير  السةنية فةى
، حوليات كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ، جامعة الحسةن الثةانى ، تاريخ الدولة المرينية 
 م . 2669،  9الدار البيضا  ، عدد 

 ، بحث ضمن أعمةال  مالحظات حول المعاهدات التجارية المغربية فى العصر المرينى
 11حلةةى  12نةةدو  التجةةار  فةةى عالقت ةةا بةةالمجتمع والدولةةة عبةةر التةةاريخ المغةةرب مةةن ) 

ر ( ، كليةةةة ا داب والعلةةةوم اإلنسةةةانية ، جامعةةةة الحسةةةن الثةةةانى ، الةةةدا 2616فبرايةةةر 
 البيضا  ، القسم الثانى . 

o : منى حسن أحمد 

   هجرات األندلسةيين حلةى شةرع البحةر األبةيب المتوسةط اةالل القةرنين الثةانى والثالةث
 م .  2660،  9مجلة المؤرخ المصرد ، عدد ، ال جريين 

o  :  ليوبولد  وري  بالبا  

 مصةةرد للدراسةةاتتعريةةب عليةةه حبةةراهيم العنةةانى ، مجلةةة المع ةةد ال،  األبنيةةة اإلسةةالمية 
 .  2691اإلسالمية ، مدريد ، العدد األول ، 
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o أحالم حسن مصي ى النقيب ومزاحم عالوى الشاهرى : 

 هةـ /  919 - 969تصةادية بةين غرناطةة وأراجةون )قالعالقات السياسية واال
ببرشةلونة ، بحةث نشةر علةى موقةع  التةاج في وثائع قصةر م ( دراسة 2119 – 2169

 االلكترونى
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad16partie10.htm 

  : محمد الشريف 

 ( ومالحظةات حةول دورهةا  م 24/  هةـ 1ع  ) ىالجالية المغربيةة بةبالد السةودان الغربة
 فى التفاعل الحضارد بين ضفتى الصحرا  ، بحث نشر على موقع الكترونى

http://www.attarikhalarabi.ma/Html/adad15partie16.htm      

 شهاب أحمد نهلة  : 

 ( ، بحث نشر على موقع  م 2119-2116 / هـ911-949) حمار  العزفيين في سبتة
 االلكترنى

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad13partie10.htm. 
 

 

  امًسا : الرسائل العلمية  
o : إبراهيم إبراهيم حمودة بدر 

  ( 2994 – 2190هةـ /  691 – 996التاريخ السياسةى والحضةارد لمدينةة تلمسةان ، 
 م .  1001جامعة طنطا ،  كلية ا داب ، رسالة ماجستير غير منشور  ،

o : إبراهيم على يوسف الشامى 

  ( 2111م /  2000 – 919الحةةةج وأثةةةره الحضةةةارد فةةةى دولتةةةى مةةةالى وصةةةنغى – 
رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةور  ، مع ةةد البحةةوث والدراسةةات اإلفريقيةةة ،  ، م ( 2962
 م .  1009القاهر  ،  جامعة

o : أحمد سيد حسين درويس 

  رسةةالة ماجسةةتير غيةةر  ، الحضةةارد فةةى دولتةةى مةةالى وصةةنغىودور المةةرأ  السياسةةى
 م .  1001منشور  ، مع د البحوث والدراسات اإلفريقية ، جامعة القاهر  ، 

o : أمل ربي  إسماعيل 

  ( هةةـ /    196      – 991األندلسةةيون فةةى المغةةرب األقصةةى فةةى عصةةر بنةةى مةةرين
رسالة ماجسةتير غيةر منشةور  ، كليةة ا داب ، جامعةة القةاهر  ،  م ( 2499 – 2196
1001  . 

o : إيهاب عزت عبد السالم 

  ( 2946 – 2091هةـ /  694 – 494الضرائب والمكوس فى المغةرب اإلسةالمى،)م 
 م .  1009كلية ا داب ، جامعة طنطا ،  رسالة ماجستير غير منشور  ،
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o لسيد عبد الرحمن أحمد الري  : بثينة ا  

  أثر قبيلة سليم السياسى والحضارد من مصر وبالد المغرب حتى أواار القةرن السةابع
 م .  2661كلية ا داب ، جامعة القاهر  ، رسالة ماجستير غير منشور  ، ، ال جرد ،

o : رانيا عبد الحكيم الحهرى 

 القةةرن األول حلةةى القةةرن التاسةةع  الزيتونةةة غلةةة نقديةةة فةةى الغةةرب اإلسةةالمى ) فيمةةا بةةين
كليةة رسالة ماجستير غير منشور  ،  ى الاامس عشر الميالدد ( ،لالسابع ح –ال جرد 

  م .   1004ا داب ، جامعة اإلسكندرية ، 
o : رضوان محمد البارودى 

 غيةةر منشةةور  ، كليةةة ا داب ،  دكتةةوراهرسةةالة ،    الحربيةةة فةةى دولةةة بنةةى مةةرينالحيةةا
 م .  2696رية ، جامعة اإلسكند

o  : سعاد زكريا محمود عبد الهواد 

   الرقيع ودوره فى بالد المغرب مةن أوااةر القةرن الرابةع ال جةرد حتةى أوااةر القةرن
م ( رسةةةةالة ماجسةةةةتير غيةةةةر  2196 – 691هةةةةـ /  991 – 191السةةةةابع ال جةةةةرد ) 

 م .  1001   ،القاهرمنشور  ، كلية ا داب ، جامعة 
o ر : شاهندة سعيد محمود منصو 

  ( 909هةـ /  991 – 19تاريخ طنجة منذ الفتح العربى حتى ن اية عصر الموحدين – 
 رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةور  ، كليةةةة ا داب ، جامعةةةة اإلسةةةكندرية ،،  م ( 2196
 م .  1009

o :  صبحى عبد المهيد إدري 

 لي ةا تاريخ مدينة سجلماسة فى العصر اإلسالمى منذ حنشةائ ا حتةى اسةتيال  المةرينيين ع
رسةةةةالة ماجسةةةةتير غيةةةةر منشةةةةور  ، كليةةةةة  م ( ، 2196 – 999هةةةةـ /  991 – 240)

 م .  2669طنطا ، ا داب، جامعة 

o : صابر عبد المنعم محمد على البل اهى 

  ( هةةـ /  991 – 914الةةنظم والمعةةامالت الماليةةة فةةى المغةةرب عصةةر دولةةة الموحةةدين
لبحةةةوث والدراسةةةات رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةور  ، مع ةةةد ا م ( 2196 – 2110
 م . 1006يقية ، جامعة القاهر  ، اإلفر

o : صالح بن قربة 

  علةةةى ع ةةةد الموحةةةدين والحفصةةةيين والمةةةرينيين اةةةالل القةةةرون المغربيةةةة المسةةةكوكات
غيةةةر  دكتةةةوراهم ( ، رسةةةالة  24 – 21 – 21دس والسةةةابع والثةةةامن ال جةةةرد ) االسةةة

 م .  2669ى ، منشور  ، مع د ا ثار ، جامعة الجزائر ، الجز  الثان
o  المرضى محمد عيوة زيدان : عبد 

 دار العلةوم ، جامعةة القةاهر  ، ، رسةالة ماجسةتير غيةر منشةور  ، كليةة  ندولة بنى زيةا
 م .  2611
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o  : عبلة محمد سليان 

  الحيا  االقتصادية واالجتماعية فى مةدن جنةوب المغةرب عصةر المةرابطين والموحةدين
مع ةةد رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةور  ، ،  (م  2196 – 991م حلةةى  2091 – 490]

 م .  2661البحوث والدراسات اإلفريقية ، جامعة القاهر  ، 

  العناصةةةر المغربيةةةة فةةةى السةةةودان الغربةةةى دورهةةةا السياسةةةى والحضةةةارد منةةةذ ظ ةةةور
منشةةور  ، مع ةةد البحةةوث رسةةالة دكتةةوراه غيةةر ،  المةةرابطين حتةةى ن ايةةة دولةةة صةةنغى

 م .  2666القاهر  ، ت اإلفريقية ، جامعةوالدراسا
o  : عزة رشاد مرعى 

  ( 214التاريخ السياسى لمدينة قسنطينة منذ ع د األغالبة وحتى ن اية الدولةة الحفصةية 
رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةور  ، كليةةة ا داب ،  م ( ، 2920 – 100هةةـ /  629هةةـ / 

 م .  1006جامعة اإلسكندرية ، 
o : مهدى ياسين عبد السالم 

 491سةة ا فةةى عصةةر المةةرابطين حلةةى ن ايةةة دولةةة بنةةى مةةرين ) مةةراك  منةةذ تأسي – 
رسالة ماجستير غير منشةور  ، كليةة ا داب ، جامعةة ،  م ( 2494 – 2090هـ/ 196

  م . 1002اإلسكندرية ، 
o  : محمد عادل عبد العزيز إبراهيم 

  ( 2196هةةـ /  196 – 991الحيةةا  الثقافيةةة واالجتماعيةةة فةةى ع ةةد دولةةة بنةةى مةةرين – 
رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةور  ، مع ةةد البحةةوث والدراسةةات اإلفريقيةةة ، ، م (  2499

 م .  2611جامعة القاهر  ، 
o م  اح يون  الري:   

  العالقةةات بةةين المغةةرب ودولةةة الكةةاتم والبرنةةو ) مةةن القةةرن السةةابع حلةةى القةةرن العاشةةر
منشةور   ، رسةالة ماجسةتير غيةى  ال جريين ، الثالث حلى السةادس عشةر الميالديةين ( ،

 م .  1009مع د البحوث والدراسات اإلفريقية ، جامعة القاهر  ، 
o  : منى سيد عبد العزيز عزو 

  ( 2111هةةـ /  619 – 919الحيةةا  االجتماعيةةة واالقتصةةادية فةةى الدولةةة الحفصةةية – 
رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةور  ، مع ةةد البحةةوث والدراسةةات اإلفريقيةةة ، ،  م ( 2919

 م .   2619جامعة القاهر  ، 
o : كريمة عبد الرؤوف 

  ( 2196     – 109هةةةـ /  991 – 261عامةةةة فةةةاس حتةةةى عصةةةر الموحةةةدين  ، ) م
 م .  1009رسالة ماجستير غير منشور  ، كلية ا داب ، جامعة عين شمس ، 

o راوى :الء سامى محمد النبنه 

 عصةر  األبعاد السياسةية والحضةارية لفريضةتى الحةج والج ةاد بةالمغرب واألنةدلس منةذ
،  م ( 2461 – 2041هةةـ /  161 – 440المةةرابطين حتةةى سةةقوط ملكةةة غرناطةةة ) 

 م .  1001، كلية ا داب ، قنا ، جامعة جنوب الوادد ،  غير منشور  دكتوراهرسالة 
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o : نيرة ر يق هالل 

 ، كليةة ا ثةار ،  رسةالة ماجسةتير غيةر منشةور  نقود سجلماسة فةى العصةر اإلسةالمى ،
 م .  1009 جامعة القاهر  ،

o : هناء محمد عبد الحميد 

  التاريخ السياسى والحضارد لمدينة مكناسة المغربية منذ فتح المرابطين ل ا حتى ن ايةة
رسالة ماجستير غير  م ( ، 2499      – 2090هـ /  196 – 491دولة بنى مرين ) 

  م .  1009طنطا ،    منشور  ، كلية ا داب ، جامعة 

 

 جنبيةسادًسا : المراجع األ

 Adam Bakonare   :     

 Les relations Politiques et Culturell entre le Moroc et le Mali a 

travers les ages , Royoume du Maroc unversite Mohammed v 

publications de I'institut des Etudes Aricanes , Rabat , 1991 .               

 BeL . Alfred :  

 Inscriptions Arabes de Fes , journal , Asiatique , tome 10 , 

Paris , 1917  .                                                                            

 Davidson , Basil :                                                            

 The Africans an entry to cultural History , London ,    1969 . 

 Dufourcq (ch):                                                                

 Commerce du Mughreb medieval avec L'Europe Chretienne 

et marine  musulmane donnees connues et problemes en 

suspens , I ' Iberie chretienne et le Maghreb XIIe – Xve 

Siecles , Paris , 1973                                                                            

 La Vie quotidienne dans L`europe medievale sous domination 

arabe , pais,1972                                                .                                                                 

 L ' Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XI ve siecles , 

Paris , 1966                                                                                                    

o De Mchele Amari:                                                                      
o Diplomi Arabic  del real archivio floretino , testo originale in 

firenze dalla tipografia di felice monnier mdeal xIII, 1863 .  
o Dozy (R) :                            
o Dictionnaire detaille des noms des vetements chez les Arabes, 
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