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مقدمة

م هاههت إ تهريههقمإ 742ه/72منههف يهاتههى يدههل يهه  مسلههق  مسم ههدمي   ههن   شههت إ ريقيةيهه    
م 2ه/1جفقي  م إ مخهدف ميى ي  مسايىة خىص  منتى مس يى ي  تم قهصى ي   يخهل  مسةهق  

هت هى ي ة قتم  تت ة م  طقف مسخديف  يي مسمشهق  تاىنهإ اينتهى مات هىق م قهصهى ي   يهق 
ل هىةلهه  م ههميى م قىمههإ رمهىقة ما ىسةهه  يهي مسمرههق  ما نه8ه/7م ههةقة ر  ننههع مها ة ميهه  مسةهق  

تةهفس  ،، يأخف مسجىنه  م قهصهى ي يها ه  ق هم مسفهه  مس مخديه  تمسخىقجيه  سدخلي  يي مسمشق 
 .م م همق اهل يت  مسفىطميي م اةيق  سم ههأثق مسايىة م قهصى ي  ايث شت إ هطتق  

    :مسهىسي   مإلشاىسيتسدةاث يي هفم مسمت تق  ة  م  ها ي    

 .م؟11-8ه/4-7ييمى همثدإ مظىهق مسايىة م قهصى ي  يي ريقيةي  م  مسةق      

 :ىسي  مسجتهقي  طقانى ي ة ه ىؤ إتسإلجىة  يدل هفه مإلشا    

 .   ه؟4-7مى هت  ق منهلىش مسنشىط مسزقميي يي ريقيةي  يي مسفهقة  -1

ه؟ تمههىهي مسميههى ي  مسهههي 4-7 مهه  ايههف اههى  مسنشههىط مسصههنىيي يههي ريقيةيهه  خههل  مسةههق -7
   .شمدتى ؟

ه؟ تمهههى 4-7مهههى ههههي مسلتممههه  مسههههي  هههىهمإ يهههي مز ههههىق مسهجهههىقة يهههي ريقيةيههه  مههه  مسةهههق   -3
   .طةيل  يلقىهتى ةىسمنىط  مسمجىتقة ؟ ت مى نثق هفه مسللقىإ يدل ريقيةي  ؟

 :ى ستفم مسمت تق قمجا مسلتاى  مخهيىقن   

قهصهى ي يهي ريقيةيه  ا  اثيهق مه  مسةهىاثي  قاهزتم جتهت هم قده  مس قم هىإ اهت  مسجىنه  م  -
قهههى مسفلههى  يدههل  قم هه  مسهههىقيا مس يى ههي متمدههي  ةههفس  مس قم هه  م قهصههى ي  ستههى ةههىسق م مهه   ت 

 .يي هطتق ماا مث
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ياههت  هههفم مسلمهه  ر ههىي  يدميهه  ن  ق ةهنههى تميتسنههى رسههل اهىةهه  مسهههىقيا م قهصههى ي إليقيةيهه  ت  -
 .سدماهة  مسجىملي  

هطتق م قهصى ي مساىص  يهي ةنيه  مسى ييمى يخص مست ف م  هفم مسةاث هت هةيى  م ى نم    
 مسمجهما مإليقيةي تافم ملقي  م هتمه مسمليشي.

تستهههفم مسةاهههث نهميههه  ةىسرههه  هامههه  يهههي ماىتسههه  مساشهههف يههه  اةهههى    يهههق ملقتيههه  تاهههفم  ههه    
مس قم هههىإ مشههها  قدههه   ةلهههل مسثرهههقمإ مسمهتمجههه ة يهههي ههههفه مس قم ههه  تني هههى م هههىهم  يهههي اههه 

 .  م قهصى ي  ات  ريقيةي 

تييمهى يهلده  ةى طهىق مسماهىني تمسزمههىني سةاثنهى يةه  مخهقنهى ةههل  ريقيةيه   قم ه  اهت  مسايههىة     
 م ني خل  اام ما ىسة  تمسفىطميي  إليقيةي .11-8ه/4-7م قهصى ي  م  مسةق  

مات  مسمهههنتل مس هههق ي  مسهههفي ى  اههتقهه  ميهمههه نى يهههي  قم ههههنى هههفه يدهههل منتجهههي  ن ى هههيي     
مهةلنههههىه خههههل  مقماهههه  مسةاههههث جميلتههههى س ههههق  مااهههه مث مسهىقيخيهههه  تهصههههنيفتى ا هههه  ه د ههههدتى 
مسزمنههي تفسهه  ةههىسهطق  رسههل مسنشههىط مسزقميههي تمسصههنىيي تمسهجههىقي يههي ريقيةيهه  تمسثههىني مسمههنتل 

ل مااههه مث ةلههه تاهههفممسمصهههى ق مسهىقيخيههه  يهههي مهههى تق  مسهاديدهههي مسهههفي م ههههخ منىه يهههي هاديههه  
يههع خىصهه  يههي مسمةاههث مات  تمسثىسههث مهه  ةتهه ف مستصههت  رسههل م هههنهىجىإ تاههى  م يهمههى  يد

 مسفص  مسثىسث.

ت ثلثهه  يصههت  ر ههىي  مسههل خىهمهه  يدههل مة مهه  تيصهه  همتيهه ي هههفم مسةاههث تقهه  مشهههم     
مسجىنهه  مسجرقميههي مسفصهه  مسهمتيهه ي مسههل هطققنههى يههي تةلهه هى قى مهه  مسمصههى ق تمسمقمجهها، ايههث 

 .ه4مسل  1مى ةي  مسةقني  س يى ي إليقيةي  تنهم مسهطتقمإ مسهي اصدإ م

ه تقهههه  قمنههههى 4-7مسنشههههىط مسزقميههههي يههههي ريقيةيهههه  مهههه  مسةههههق  نمههههى مسفصهههه  مات  اههههى  ةلنههههتم   
ةهة هههيمع رسهههل خم ههه  مةىاهههث هاهههإ مسلنهههىتي  ملهيههه  مسمةاهههث مات  مدايههه  ماقم هههي مسزقمييههه  
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ةإيقيةي  تننتميتى نمى مسمةاث مسثهىني مصهى ق مسميهىه تت هى   مسهقي يهي ريقيةيه  تمسمةاهث مسثىسهث 
تمسمةاهث مسخهىما مسقيهي مسمنهتجىإ مسزقميي  نمى  مسمةاث مسقمةا مسلتممه  مسمهؤثقة يهي مسزقميه  

 .تهقةي  مسايتم 

دنشههىط مسصههنىيي تمساقيههي يههي ريقيةيهه  مهه  مسةههق  خصصههنىه سمسفصهه  مسثههىني يةهه  يههي اههي      
ه تههههت ملخهههق ق هههمنىه رسهههل خم ههه  مةىاهههث مات  صهههنىي  مسرهههز  تمسن هههيل نمهههى مسمةاهههث 7-4

مسمةاههههث مسثىسههههث صههههنىي  مس ههههف  تما ههههدا  تمسمةاههههث مسقمةهههها ت  مسم ههههاتاىإ مسثههههىني صههههنىي  
 مساقف تمسمت  يي ريقيةي .ةلنتم  صنىيىإ نخقى نمى مسمةاث ماخيق 

ه تقه  مشههم  4-7ييهع مسنشهىط مسهجهىقي يهي ريقيةيه  مه  مسةهق  يق هنى نمى مسفص  مسثىسث     
يدههل خم هه  مةىاههث مسمةاههث مات  هاهه ثنى ييههع يهه  يتممهه  مز هههىق مسهجههىقة ةإيقيةيهه  تمسمةاههث 

ه نمهى مسمةاهث مسثىسهث ه هم  4-7مسثىني هلق نى رسل مسطق  مسهجىقيه  يهي ريقيةيه  مه  مسةهق  
 ههتم  تمسمةاههث مسقمةهها خصصههنىه سدمههتمزي  تمسماىييهه  يههي ريقيةيهه  مهه  مسةههق  هنظههيم تمقمقةهه  ما

مسخههىم ةطةيله   اهى مسمةاث مسخىما هنىتسنى ييع مسهجىقة مسخىقجي   يهي ريقيةيه  ت تنخيقم   ه7-4
تملاههه  هت هههياي  تمثقيههه   ثمساهههى  ةىسخىهمههه  مسههههي ه هههمنإ مسنههههى ل مسم هخدصههه  مههه  مسةاههه

تمقمجهها مسةاههث ر ههىي  مسههل مدخههص سدهت ههية ناثههق ةىسدرهه  سدمت ههتق، تهدهتههى قى مهه  مصههى ق 
 مسلقةي  تمسفقن ي  تم نجديزي .

مت تق مسايىة م قهصى ي  يي ريقيةي  ساه  ةإشهىقة  ه يد  تق  اىنإ هنى   قم ىإ  ىةة  س    
ستم هههفم مسةاههث اههى  يههي يدههم يهت ههلتم ييههع مةىقنهه  ةىسجىنهه  مس يى ههي تمهه  مسةههىاثي  مسههفي  هنههىت 

 ههلمي مسايههىة ىني صههىا  اهههى  مسمجهمها مسلقةههي مإلمههؤقا مسهتن ههي مساةيه  مسجناههمس مةه مهتم
ت ههىق م قهصههى ي  يههي ةههل  مسمرههق  يىمهه  يهه  مام قهصههى ي  تم جهمىييهه  ايههث ننههع هاهه ث 

تنطى  يهقة  قم هع م  ص ق م  لم رسل يت  مسمهقمةطي  تةىسههىسي اىنهإ  قم ههع اهت  ريقيةيه  
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مسلنىصهق مستىمه  اىسلتممه  مسمهؤثقة يهي مسزقميه  يهي ريقيةيه  تمسقيهي  طاي  ايث ن فه  ةلهل 
 تهقةي  مسايتم .

مسمههههؤقا جمههههى  نامهههه  طههههع  صههههىا  اهههههى   قم ههههىإ يههههي مسهههههىقيا م قهصههههى ي امههههى نجهههه      
مسهههفي قاهههز يدهههل مسجىنههه  مساقيهههي تمسهجهههىقي إليقيةيههه  متمهههل  تم جهمهههىيي سدرهههق  م  هههلمي

 مسجىن  مسزقميي تمسهجىقي.

ي هى يىطمهه  ةدتههتمقي صههىاة  يهه ة مةههى إ منشهتقة يههي مجدهه  اههى  مسهىقيخيهه  مسهههي اىنههإ تن    
ه يةههط مرفدهه  مسةههقت  ماتسههل مسهههي اىنههإ 4اههت   م قهصههى  يههي ةههل  مسمرههق  ساهه  يههي مسةههق  

 ،ه4مهه  هههفه مسمةههى إ مسنشههىط مسقيههتي يههي ةههل  مسمرههق  خههل  مسةههق  ت مميههزة ةأاهه مث اثيههقة 
 ه.4ىقي  ةي  ةل  مسمرق  تمس ت م  مسرقةي خل  مسةق  تمةى  آخق مسللقىإ مسهج

ه مسههفي 3ت7نثيههق يةهه  مساههقيم صههى   صههىا  مةههى  مسهجههىقة يههي صههفىقا خههل  مسةههقنيي      
خصهص  قم ههع يهي م ينه  مه  مه   ريقيةيهه  سانهع ن فه  ةةيه  مسمه   مإليقيةيه  مسههي اىنههإ فمإ 

 سصنىيي نتى يى.نشىط تم ا هفم ننع سم يهطق  رسل مسنشىط مسزقميي تم

اىنههههإ ستههههى يلقهههه  تسههههت ةن ههههة  قديدهههه  تةىسهههههىسي مهههه  خههههل  يههههقل اهههههم مس قم ههههىإ مسهههههي      
ييتهههى، يةهه  هطققنهههى مسههل ههههفم مسمت ههتق يهههي مت ههتينى تيههقل سدنهههتمقص مسهههي اىنهههإ مهتمجهه ة ة

 .تاىتسنى ن  نرطي مسنةص مسفي اى   ى  م  

 نثنهههههىس  قم ههههههع تمههههه  ةهههههي ر  ني ةاهههههث يدمهههههي   يخدهههههت مههههه  صهههههلتةىإ هتمجهههههع مسةىاهههههث     
 :مسصلتةىإ مسهي تمجتهنى يي ةاثنى

اىنههإ اههت  ةههل  قدهه  مسمههى ة مسمصهه قي  مسمهلدةهه  ةتههفم مسمت ههتق نظههقم ساههت  ملظههم مس قم ههىإ 
مسخىصههه  تمسمقمجههها صهههلتة  مساصهههت  يدهههل ةلهههل مسمصهههى ق مسمرهههق  ةصهههف  يىمههه ، تاهههفس  
 ةىسجىن  م قهصى ي إليقيةي .
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المراجع:همالمصادرودراسةنقديةأل

 يدل مجمتي  م  مسمصى ق تمسمقمجا منتى:يي ةاثنى ميهم نى  

الجغرافياكتب-1

قمس جتمنه  مخهدفه  مه  مسةاهث زقميه ، اهقف، هجهىقة م  مسمصى ق مسمتم  يهي رثههلهةق مسهي   
ق ةههل  مسمرههق  تمهه  مسههفي زم (م722/ه372:إ) ةهه  اتقهه   صووورااضر اهههى  تنهمتههى: 

جىقيهه  م هههف نى منههع اثيههقم يههي مةاههث مسمنهتجههىإ مسزقمييهه  تاههفم مسطههق  مسهتقهه   ههمنتى ريقيةيهه ، 
تهههت  (م1174/ه 071:إ)نزهووةالماووتا فوواااتوورا األفووا ل دريسوواتما ههتم ، تاهههى  

ماهع تن هتم  م  ةي  مسمصى ق مستىم  ايث ميهمه نى يديهع يهي تصهف مسمه   تمهى هاتيهع مه  يت 
تسةهه   (ه7مسةههق  )إ:اضستبصووارفووابجاألووباألمصوواراهههى  تننتههىق ،تييههت  ...رسهها، اههفس  

مهها مةهه  اتقهه  تم  قي ههي ةىسهههىسي يتههت متههم تم هههف نى سفههإ منهةىهنههى ةههأ  ملدتمىهههع ههشههىةع اثيههقم 
سدةاهههههقي  لمغوووووربفووووواركوووووربووووو د فريقيوووووةوالمغوووووربامنههههع اثيهههههقم ييمههههى  هههههة  فاهههههقه، اهههههى  

خىص  منع مةاث مسمهتمزي   تق  نيى نى هةقيةى يي جميا مسمةىاث مسةاثم( 1174ه/482:إ)
الوورو المارووارفوواابوور، تني ههى ميهمهه نى يدههل اهههى  تمسماىييهه  تمةاههث مسطههق  مسهجىقيهه 

يهههي نيى نهههى مههه  تههههت مههه  ةهههي  مسمصهههى ق مسجرقمييههه  مسةي   (م1311/ه211سداميهههقي)إ: األقروووار
  يق مسملقتي  مث  م ين  نج مةي ، ةىشتم ت يقهى. ها ي  متمقا ةلل مسم  

النوازل:كتب2

غووورببوووىفتووواوفبقمووواأل فريقيوووةواألنووودل والمغووورباوووربوالجوووامعالم المايوووارالم منتهههى 
ق   ىي نى ةملدتمىإ ييمى يخص مسنزميهىإ اهت  م ههرل  ( ت م1018/ه714:إ)سدتنشقي ي 

 فتوواوف، تني ههى مسميههىه تاههفم يههي مةاههث مدايهه  ماقم ههي مسزقمييهه  تمسمتهه  تمساههقف يههي ريقيةيهه 
سدةقزسههههي  حكوووواملمووووانووووزلمووووىالقاووووايابووووالم تييىوالحكووووامسوووواأللاألرزلوووواجووووامعمالب 
 .ىا  ةي  نصاى  ماقم ي مسزقميي تق  نيى نى ييمى يهلد  ةىسمش (م1438ه/841:إ)



 مقدمة
 

 و

 

 :المراجع3

 :قم ىإ مسا يث  مسمنشتقة م  نهمتىميهم نى يدل مجمتي  م  مسمقمجا تمس امى   

سجهت إ  ه4و3المغورباألوسوراو لالقورنيىوااعاضقتصاديةواضجتمابيةفااألاهى  
ية  مساقيم  يت ف جت إ تمسفي يظتق م  ينتمنع ننع يها ث يدل مسمرق  مات ط ساه  يهي 
مسم مت  نشىق اهفس  رسهي ريقيةيه  تم ههف نى منهع يهي مةاهث مسلتممه  مسمهؤثقة يهي مسزقميه  تاهفم 

 .ث يتمم  مز هىق مسهجىقة ةإيقيةي مةا

سمامه  مامه  زيههت  مسهفي هنهىت  ييهع مسجىنه  فواالحاوارااضسو ميةالقيرواىودورهااههى  
مسا هههىقي سدةيهههقتم  مههه  هأ ي هههتى ت تقههههى مسثةهههىيي تاهههفم م قهصهههى ي تقههه  نيى هنهههى يهههي مةاهههث 

 .ي ى مسهجىقة تما تم  ييتىمسمنهتجىإ مسزقميي  تافم مصى ق مسميىه ةىسةيقتم  تن

الدوريات:4

مةهى  منشهتق يهي  تجاريوةبويىالبصوراوالمغورباضسو ماصو ت هتم ي يةه  مامه  نهمتى: 
مجدههه  مسمهههؤقا مسلقةهههي مسهههفي هاههه ث يههه  مسةصههههقة ةىيهةىقههههى نههههم مقاهههز هجهههىقي يهههي مسمشههههق  
تيلقىهتههى مهها ةههل  مسمرههق  منتههى ريقيةيهه  تقهه  م هههف نى منههع يههي مةاههث مسهجههىقة مسخىقجيهه  يههي 

 ة تةل  ريقيةي .ريقيةي  تافم نهم مسطق  مسهجىقي  مسهي اىنإ ةي  مسةصق 

 :الرساأللالجاماية5

مسهفي هاه ث يه  مسايهىة  المقكياتالزرابيةوأثارهافواالمغوربواألنودل ياي نةت مسملىصي 
م قهصههى ي  يههي اهه  مهه  مسمرههق  تمانهه سا مهه  مسةههق  مسثىسههث رسههل مسةههق  مسخههىما هجههقي تقهه  

 قيةى يي جميا مةىاثع .ميهم نى يديع ةاثقة يي مسفص  مات  ن  تهت مسنشىط مسزقميي هة

تقهه  نيى هنههى  نوووازلالنقووودوالمكاييوولوالموووازيىفوواكتووابالمايووارلقوناريسووام هلت  اقةههتق 
 مسماىيي  تمسمتمزي  يي ريقيةي .خىص  يي مةاث 
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ول : الموقع الجغرافي إلفريقيةالمبحث ال    

   ن  ططقي   إن مصططح إ إيقيةيططل هح ةططم ن قلمططإلن ي ططل ن ي ططي  ن طط ا يةإل ططش ن يططل  ن  طط   ن  ططمإل     
  إلس  يسمل ه ن ن ي ي ، لكإلن إللي مش يقحإل نل لمإل حل هإل حتل نلميديإل غق تلنس من 

                                                            1لاليل إيقيةيل ن ةنص يل.

، ليطد ميط لن  طين ه ط ن   سط  إيقيةيطلفإلتحين ن ل ن مغقب هح ةلن ي يهإل نل مإل  إل  ن مس مين ن   
 2ن مغقب ن ةقي ل من ن م قق لن  عيدة ينم ثالث مصح حإلت يصد ن تسهيش.

ين د ن مغقب نألدنل ن  ا ي ده من غقب ن سكندقيل  قيإل ن ل مدينل   إليطل غق طإل، لن مغطقب  
نأللسطططح  ي طططده مطططن مدينطططل   إليطططل  طططقيإل ن طططل لندا م ليطططل غق طططإل، لن مغطططقب نأليصطططل مطططن لندا 

،  7/ه 1م ليطططل  طططقيإل ن طططل ن محطططيح نألح سططط  غق طططإل، لهططط ن ن تةسطططي  كطططإلن يططط  هلن طططق ن ةطططقن 
ططط 11/ه 11لنسطططتمق ن طططل ن ةطططقن  إل نسطططتل ل نألتطططقنا ي طططل ن مغطططق ين نألدنطططل ل نأللسطططح ، ،  م 

 3ن ت  ت  إن إلؤهإل ي  تلنس، ن   نئق ل  ي يإل.للضعلن تةسي   ديد حسب ن دلش 

لن مغططقب نألدنططل يةصططد  ططم إيقيةيططل ن تطط  كططإلن  هططإل مفهلمططإلن، ناللش يططإل  يكططإلد يعططإلدش مفهططل   
 4ن مغقب ك م تةقي إل.

 

                                       
 1  .11، صنهضل ن  قق، ن ةإلهقة، د.س ، د.ح ، مكت لوالندلستاريخ المغرب يصإل  ن دين ي د ن قؤلف ن فة ،  -
 2 ه/  9و  7زدهار الحضاري ما بين القرن الى المغرب الدنى ودورها في ال  الهجرة الندلسيةمقي   ليإلمق،  -
، إ قنف: م  لت  لدلنيل، م كقة مإل ستيق ي  تإلقيخ ن مغقب ن سالم ، يس  ن تإلقيخ لنألثإلق، ك يلم11و 11    
.      4 ، ص9111-9112ن ع ل  ن نسإلنيل ل ن ع ل  نال تمإلييل ،  إلمعل ه    كق   ةإليد ت مسإلن،     
.19، ص1، ج 9111، د.ح، مؤسسل تإللن ت ن ثةإلييل، د. ، تاريخ المغرب الكبيرمحمد ي   د ل ،  - 3 
 4 وحتى منتصف القرن الخامس الهجري: المغرب الدنى منذ إتمام الفتح الحياة العلمية في إفريقيةيلسف  ن هحمد،  -
.59، ص1 ، ج9111ه"، د.ح،  إلمعل ه  ن ةقى، مكل ن مكقمل، 21/451"     
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تططلنس حإل يططإل مططا  عطء نأل طط ن  ن غق يططل مططن لاليططل حططقن  س لن مدينططل لن ثطإلن   ططإلص، ليعنطط    
نفسهإل، إضطإليل ن طل ن ت طل  ن  طقييل مطن ن   نئطق ن حإل يطل حتطل مدينطل   إليطل، ليطد هح طق ي يهطإل 

 1ن  غقنييلن   الد ن ةيقلنن.

  طططقيإل ن طططل حن طططل 2 ليطططد حطططدد ن  كطططقا مليطططا إيقيةيطططل  ةل طططم" حطططد إيقيةيطططل حل هطططإل مطططن  قيطططل  
 3غق إل". ن  ضقن 

   " حطد إيقيةيطل مطن حطقن  س ن غطقب مطن  هطل  قيطل لن سطكندقيل ن طل   كطق همإل يطإليلت ن حمطلا  
 4  إليل ".

 5" ن ل م يإلنل ييكلن مسإليل حل هإل نحل  هقين لنصف ".ليإلش ك  ا

" حد إيقيةيطل مطن هنحطإل  س ها  قيطل  طقيإل ن طل يسطنحينل غق طإل لتطد ش يةد  كقهمإل ن مقنك     
يسنحينل ن ق  الد إيقيةيل، مإل ي   ن  حطق منهطإل  أن "  ك  ا   كقن حدلد " ل  حقن  س ي  ه ه

 6لمإل ي   ن صحقن  لمإل  عد يسنحينل يهل من ن مغقب غيق إيقيةيل ".

 
                                       

 1 .47-41يلسف  ن هحمد، ن مق ا ن سإل ق، ص - 
يقيةيل،  ينهإل ل ين ن  حق ستل هميإلش، ينظق، ن حميقا محمد  ن ي د قيل:  -   2  مدينل ك يقة يديمل  ين ن سكندقيل لن 
.   141، د.ح، مليا ن مصحفل، د. ، د.س، صالروض المعطار في خبر القطار  (،1111ه/711)ت:ن منع       
 3 كر بالد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالكالمغرب في ذ (، 1124ه/487ن  كقا ه   ي يد)ت: -
.91، د.ح، دنق ن كتإلب ن سالم ، ن ةإلهقة، د.س، ص والممالك     
 4 ، د.ح، دنقمعجم البلدان (، 1998ه/ 191يإليلت ن حملا  هإلب ن دين ه   ي د نهلل ن قلم  ن  غدندا )ت: -
.998، ص1 ، مج1277صإلدق،  يقلت،      
 5 مراصد الطالع على أسماء المكنة (، 1141ه/ 712ن  غدندا صف  ن دين ي د ن مؤمن  ن ي د ن حق)ت: -
  ،1254، دنق ن معقيل،  يقلت، 1، تإ لتا: ي   محمد ن   إللا، حوالبقاع وهو مختصر معجم البلدان لياقوت   
.111، ص1ج     
، تإ: محمد سعيد ن عقيإلن،المعجب في تلخيص أخبار المغرب (، 1951ه/ 147ن مقنك   ي د ن لنحد)ت: - 6  
. 449، ص1، ن م  س نالي ل    ؤلن نالسالميل  إل  مهلقيل ن عق يل ن متحدة، د. ، د.س، جد.ح     
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، ق ططلل مططن ن  حططق غططقب سططحيف ليصططش ن ططل هينح ططق   8ه/9ن ةططقن كططإلن حططد إيقيةيططل يطط     
 1له  ن ق  الد ي ل م ا نألغإل  ل غق إل.

نططقى هن ن  كططقا لن حمططلا لن مقنك طط  نتفةططلن تةقي ططإل يطط  تحديططده  ن مليططا ن  غقنيطط   يقيةيططل،   
 مدينل  قيل. من   إلصل من  هل ن  قق ها

 كإلنطت ي طش نالسطال  مدينطل  ق يططق ن ةديمطل سط يح ل، لهط  مدينططل ه  يطل، كإلنطت يإليطدة إيقيةيطل  
ن مهديطططل نسططط ل ن طططل ن مهطططدا يططط  يهطططد ، ليططط  هلش نالسطططال  ن ةيطططقلنن، ثططط   يإلقيطططلم طططا ن طططقل  نأل

 2.ن فإلحميين

 كطططق نالدقيسططط  ن مسطططإليل ن طططل سططط يح ل حيطططث يطططإلش " مطططن مدينطططل يفصطططل ن طططل سططط يح ل مقح طططل ل  
  3ل عء، لهيضإل  ين ن ةيقلنن ل ين س يح ل س علن ميال ".

قلنن سلسطل   هط  ن ةيط11ل  8هط/ 4ل  9ل من هه  مدن ل حلنضق نيقيةيل مإل  ين ن ةقنين  
 4.صفإليس ن مهديل ل غيقهإل

 

 

 

                                       
، تق لتإ: حمإلدا ن سإلح  ، م919-811ه/ 692-184الدولة الغلبية: التاريخ السياسي محمد ن حإل   ،  - 1 
.  147-141 ، ص1285، دنق ن غقب نالسالم ،  يقلت، 1تا: ن من   ن صيإلدا، ح     
، د.ح، دنق ن كتب ن  ديليل، ن ةإلهقة، كتاب صبح العشى (، 1418ه/891ن ة ة ندا ه   ن ع إلس هحمد)ت: - 2 
. 111-111، ص5 ، ج1215     
 3 ،نزهة المشتاق في اختراق الفاق (، 1114ه/511ه   ي د نهلل محمد  ن محمد  ن ندقيس)ت:  ن  قيف نالدقيس  -
.981، ص1، مج 9119ن ةإلهقة، د.ح، مكت ل ن ثةإليل ن دينيل،      
 .119ص 1ينظق، م حق قي   - 4
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 المبحث الثاني: أصل تسمية إفريقية

 ل هلتيكططإلي ططل سططكإلن  ن فينيةيططلنإن مصططح إ إيقيةيططل م ططتق مططن ك مططل نيططقا ن تطط  هح ةهططإل     
 عططدهإل يططأح ةله ي ططل ن مغططقب مططن حططدلد مصططق ن غق يططل ن ططل  ، ثطط  يممططم ن يلنططإلنيلنيقحإل نططل

 1ن محيح نالح س .

  إل لهل فظإل التيني نمه ن  عء قهى، نيتقحت يدة ن تةإليإلت حلش ن مصح إ ةد    

   aprica هل يقق نهإل م تةل من هصش سإلم لهنإلا من نيت قهإل  أ ن سإل نل،تعن   

   2لن  ا يدش ي ل يكقة نالنفصإلش. 

   دينإلق سطميت إيقيةيطل ألنهطإل" يقيطت  طين ن م طقق لن مغطقب ...ليطد سطم  هه هطإل ل  كق ن ن ه
  3 إلأليإلقيل ".

كطط  ا " نسطط ل ن ططل إيططقيةيس  ططن  سططميت هططإلنه لن كططق  لن حميططقا لن ة ة ططندا همططإل يططإليلت ن حمططلا
ب  ططن يعططقب ن ططن يححططإلن طط   ) هحططد ه قهططل ن ططن ن ططقنئ ، لهططل إيططقيةس  ططن صططيف   ططن سطط أ  ططن  ا

 4." نل مدينل لسمإلهإل إيقيةيل  ...ت إل عل ن يمن(

نس ل ن ل يإلقق ن ن  يصق  ن حإل   ن نلح ي يطم ن سطال  لهن ه طإله م صطق  مطإل حطإل   نفسطم هل  
 5ماصق، حإل  يإلقق إيقيةيل.

                                       
.19ن دين ي د ن قؤلف ن فة ، ن مق ا ن سإل ق، ص، يصإل   - 1 
.141-149محمد ن حإل   ، ن مق ا ن سإل ق، ص،  - 2 
،المؤنس في أخبار إفريقية وتونس (، 17ه/ 11ن ن ه   دينإلق ن ةيقلنن  محمد  ن ه   ن ةإلس  ) ت:  عد ن ةقن  -  3 

. 15 ، ص، 1981، د.ن، د.  ، 1ح       

 4 . 71، ن حميقا، ن مصدق ن سإل ق، ص998ص، 1مجيإليلت ن حملا، ن مصدق ن سإل ق،  -
.998ص، 1مجيإليلت ن حملا، ن مصدق ن سإل ق،  - 5 
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 المبحث الثالث: الفتح اإلسالمي إلفريقية

نسطططتأ ن يمطططقل  طططن ن عطططإلص مطططن ن   يفطططل يمطططق  طططن ن  حطططإلب قضططط  نهلل ينطططم  إل مسطططيق ن طططل   
ليتحهإل، لكإلن ن   يفطل يطد ت طلف ي طل ن مسط مين لكطقه   طا، لظطش يمطقل يعظط  همقهطإل مصق 

 1 .141ه/ 91حتل لنيق ن   يفل ي ل يتحهإل، لكإلن   ا سنل 

ثطط  سططإلق يمططقل  ططن ن عططإلص ن ططل  قيططل يصططإل إ هه هططإل ي ططل ثالثططل ي ططق ه ططف دينططإلق ك  يططل   
 2 .149ه/ 99يديعلنهإل  م ل  ا ي  هلنئش 

ل مسططتحث، حيططث يططإلش يمططقل  ططن يططديعلن   ططا دلن هن يططأتيه  حططإلث هيططد كططإلن ههططش  قيططل ل  
 3ن عإلص ي    ا "  لال مإل    إل ح إل   ن  ت  قيل هي   من ال هس   لال هي ش منهإل ".

 4 .141ه/ 91ه ليتحهإل ينلة سنل 99ث  تل م يمقل ن ل هحقن  س ي  سنل  

ن  يطط نحيين  مطن  حطقليطد يطتإ يمططقل مصطق ثط   قيططل ثط  حطقن  س ل  ططا حتطل يطأمن ن حططدلد   
 5هيإل ي .ستعإلدة مإل يةدله من ن  ين كإلنلن يقيدلن ن

  

                                       
، تإ: ي   محمد يمق، د.ح،فتوح مصر والمغرب (، 871ه/957ن  ن ي د نهلل) ت:ن ن ي د ن حك  ي د ن قحم - 1  
.77، ص 1225ن منإلهش، د. ،  دنق      

، تإ: ي د نهلل هنيس ن ح  إلع، فتوح إفريقية والندلس (، 871ه/957ن  ن ي د نهلل) ت:ن ن ي د ن حك  ي د ن قحم - 2 
    .92، ص 1287دنق ن كتإلب ن   نإلن ،  يقلت، د.ح،     
، تإ: ي د نهلل هنيس ن ح  إلع، ،البلدانفتوح  (، 829ه/972ن  ال قا ه   ن ع إلس هحمد  ن يح   ن  إل ق) ت: - 3 
  . 115-114، ص 1287مؤسسل ن معإلقف،  يقلت، د.ح،   
.128ن ن ي د ن حك ، يتلح مصق لن مغقب، ص - 4  
.51، ص 9119، د.ح، دنق ن معقيل ن  إلمعيل، نالسكندقيل،  دراسات في تاريخ المغرب السالمي  إلق يليدق،  - 5  
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يكق يمقل  ن ن عإلص ي  يتإ إيقيةيل ليد ه  ق ن   يفل يمق  طن ن  حطإلب  ملنصط ل ن فطتإ   
يمطق " هن نهلل يطد يطتإ ي ينطإل  ن   يفطل ، ليد  كق ن ن ي د ن حكط  مطإل يإل طم يمطقل ن طل1إ يهإلن ل 

هحططططقن  س، ل ططططيس  ينهططططإل ل ططططين إيقيةيططططل نال تسططططعل هيططططإل ، يطططط ن قهى هميططططق ن مططططؤمنين هن يغ لهططططإل 
يطقد ي يطم ن   يفطل يمطق" ال ننهطإل  يسطت  أيقيةيطل ل كنهطإل ن مفقيطل،   ليفتحهإل نهلل ي ل يديم يعطش"

 2غإلدقة مغدلق  هإل، ال يغ لهإل هحد مإل  ةيت".

مق قيء يتإ إيقيةيل ألنم كإلن يع ط   ألضطإليهإل ن سيإلسطيل لثطلقنت هه هطإل، ن ن   يفل يلييش ه 
 3  ن ق ا يمقل  ن ن عإلص ن ل مصق دلن ن سيق ن ل يتإ إيقيةيل.

ين مكإلنطم ي طد نهلل  طن سطعد  طن  ن ن عإلص لي    ش يمقلي  يهد ن   يفل يثمإلن  ن يفإلن ي   
ل  م ططإلقكل يططلند  إلسطط  ي ططد نهلل ه طط  سططقح ن طط ا يططإلد حم ططل  فططتإ إيقيةيططل سططميت  حم ططل ن ع إلد طط

 فتطقة  م طا يةطإلش كطإلن يحكط  إيقيةيطل يط  ت طا ن ، ل 4كع د نهلل  ن ن   يق، ي د نهلل  ن ي طإلس...
 5حقن  س ن ل حن ل.م ا ن قل ، لكإلن س حإلنم مإل  ين  هقيش  م  ق يق نست  ف من حقف

تططش  ق يططق يطط  مكططإلن سططم   عةل ططل، لكططإلن ن نصططق ح يططف ن مسطط مين حيططث ي  ن  ي ططإلن ن تةططل 
 6نفسم ث  يتحلن س يح ل.

 

                                       
، 9119، د.ح، دنق ن معقيل ن  إلمعيل، نالسكندقيل، تاريخ وحضارة المغرب والندلسحمدى ي د ن منع  حسين، - 1 
.2ص،       
.911-122ن ن ي د ن حك ، يتلح مصق لن مغقب، ص - 2 
. 11حمدى ي د ن منع  حسين، ن مق ا ن سإل ق، ص  - 3 
.11، ص 9111، دنق هيال ، ن ةإلهقة، 1، ح6111قصة تونس من البداية الى ثورة قنغب ن سق إلن ،  - 4 
.11ن ن ي د ن حك ، يتلح إيقيةيل لنالند س، ص - 5 
تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب (، 1411ه/818ن) ت:ن ن   دلن ي د ن قحم - 6 
      .141ص، 1، ج 9111، مقن: سهيش  كإلق، د.ح، دنق ن فكق،  يقلت، والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الكبر    
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ن يعحطله  طن ه ط  سطقح هن يقحطش يطنه  مةإل طش ه ح ب ههش إيقيةيل مطن ي طد نهلل  طن سطعدليد   
 1 .147ه/97ثالثمإلئل ينحإلق من ن  هب يفعش لق ا ن ل مصق سنل 

، ل عططد تهيططأ ن ظططقلف تططل ل معإلليططل  ططن ه طط  سططفيإلن حكطط  2تليفططت يم يططإلت يططتإ ن مغططقب ثطط  
 3نالمليل لمن ث  ت  نستكمإلش يم يإلت ن فتإ.ن دل ل 

ططل  ، 115ه/45ي ططي ن معإلليططل  ططن حططديج السططتكمإلش يططتإ إيقيةيططل سططنل   إل لصططش ن ططل إيقيةيططل  م 
 ططن ن   يططق ن طط ا نسططتحإلع يططتإ  ، ينططدهإل هيططد  ططي   ةيططإلدة ي ططد نهلل4 نطط ش ن ططقل  مينططإل  سلسططل

   5ث  يتإ  ن قت ل  يقة  ق ل.  همإل معإلليل  ن حديج نستل ل ي ل ي عل  إل لال  سلسل

لنت ططط  ييقلننطططإل ينطططد ن ةطططقن، ثططط  ق طططا ن طططل   طططإلقن  ن كثيطططق ل نطططل    معإلليطططل  طططن حطططديج كمطططإل غطططن  
 6مصق.

ططط  ل ي طططل نيقيةيطططل ية طططل  طططن نطططإليا  ططط  سطططفيإلن ن ةإلئطططد معإلليطططل  طططن حطططديج لل  طططش معإلليطططل  طططن ه   ي 
 8 . 171ه/51ي  سنل لكإلن   ا  ،7ن فهقا

 

                                       
 1 .911، ص4ن، ن مصدق ن سإل ق، ج ن   دلن ي د ن قحمن -
 2 حإل ب لمعإلليل  ن ه   يثمإلن  ن يفإلن ث  ن حقب ناله يل  ين ن   يفل ي    ن ه   ن   يفل  سب يتنل مةتش -
   . 19سفيإلن، ينظق، حمدى ي د ن منع  حسين، ن مق ا ن سإل ق، ص   
. 51  إلق يليدق، ن مق ا ن سإل ق، ص - 3 
.17، ص،  9114، ح عل  إلصل، دنق ن ق إلد، د. ، معالم تاريخ المغرب والندلسحسين مؤنس، - 4 
.14-11حمدى ي د ن منع  حسين، ن مق ا ن سإل ق، ص - 5 
. 41ن ن ي د ن حك ، يتلح نيقيةيل لنالند س، ص - 6 
 7 ن ةق  ، لهل ي تة  ما قسلش نهلل يند  ده نالي ل يهق لهنإلا قلنيإلتهل ية ل  ن نإليا  ن ي د ن ةيس... ن يهق  -
من أبطال الفتحيقن ل  ينم ل ين يمقل  ن ن عإلص، ل د ي ش ن ه قة  سنل، ينظق، محمد ي   يحب، نتفةت هنم تل د      
.15-14 ، ص9111، دنق ن ديلة، نالسكندقيل، 1، حالسالمي     
.14ي د ن منع  حسين، ن مق ا ن سإل ق، ص حمدى - 8  
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يقيةيطل مت طط ن حقيطق يطط  دن ططش ن ط الد  عيططدن يطن ن سططإلحش ن م طط   ن ططل إتل طم ية ططل  طن نططإليا   
 قهى  ن مس ملن،  ط نإ ن غإلدقهإل  ين نالسال  إ يهإل الحظ نقتدند ن  ق ق إل لصش ل م  ، 1 إل حقنسل

 2ن إل  يإليدة يق يل إسالميل ي  إيقيةيل.ن حش هل إ

ه ن طل نالسطال ، يط  ن  طقج  ن د  هطإل إمطإل  ه طإل ل ية طل  طن نطإليا ليطإلش " إن إيقيةيطل إليطد  حطب  
منهإل ق ا من كإلن ه إلب منه   دين نهلل ن ل ن كفق، يطأقى  كط  يطإل مع طق ن مسط مين هن تت ط لن 

 3يإلتفق ن نإلس ي ل   ا ". ، ق ن دهق ن ل  إلسال    هإل مدينل تكلن ي ن  

ل ال يهإل مطططم  سطططإلحش حت ططط عيطططدن يطططن نكطططإلن ن ططط ا   ،4ن ةيطططقلننمكطططإلن ن تطططإلق ية طططل لهصطططحإل م  
م طططإل هل    يئطططل ن تططط   طططقج منهطططإل ن عطططقب حتطططل ال ي طططعقلن  إل غق طططل، تطططم  يئن  ي نحيطططلن، لكإلنطططت 
 5. 175-171ه/55-51من سنل  ن ةيقلنن مدينل يأطسس ية ل  ن نإليا

ليطططد  كطططق ن  كطططقا مليطططا ن ةيطططقلنن " مدينطططل ن ةيطططقلنن تةطططا يططط   سطططإلح مطططن نالقء...منهطططإل  حطططق 
 6 مهديل، لي  ن ة  ل  حق هسفإليس ليإل س ".تلنس لي  ن  قق  حق سلسل لن

إلق ن طط ا نطط ش مكإلنططم ه طط  ن مهططإل ق دينطط  ، لل  ططل175ه/55لاليططل إيقيةيططل يططإل  يطط ش ية ططل مططن 
    ده  تل يم ن سقنيإل 127/ه52 إل ةقب من ن ةيقلنن ي  منحةل تعقف دكقلق، لي  يإل  

                                       
.118، د.ح، مكت ل ن ثةإليل ن دينيل، د. ، د.س، صفتح العرب للمغربحسين مؤنس،  - 1 
.15حمدى ي د ن منع  حسين، ن مق ا ن سإل ق، ص  - 2 
ج.س. كلالن، تإ لمقن: البيان الُمغرب في أخبار الندلس والَمغرب (، 1119ه/719ن ن ي نقى ن مقنك  )ت:  عد  -  3  
.12، ص، 1، ج1281، دنق ن ثةإليل،  يقلت، 1لن  يف   قلينسإلش، ح      
ن ةيقلنن: ي  ن  غل  ض  ن قن  تعن  ن ةإلي ل، ل فتإ ن قن  تعن  ن  ي ، ليد كإلنت مدينل يظيمل   يقيةيل، ينظق،  -  4 
. 1112، ص1 ، ج1255ن  غدندا، ن مصدق ن سإل ق،       
 5 ، د.ح، دنق ن كتإلب ن ثةإلي ، نألقدن،المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع: دراسة تحليليةنه ل  هإلب هحمد،  -
.81-89 ، ص9111     
.94ن  كقا، ن مصدق ن سإل ق، ص - 6 
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   1 .189ه/ 19ي ش سنل  ،سنلنت 7نحل ناليإل ي  ن ت     تفتإ من نيقيةيل، لدنمت لاليتم 

إل ي طططل إيقيةيطططل يةطططإل   تعميطططق ن ةيطططقلنن، ثططط  نسطططتكمش ن فتلحطططإلت هييطططد ية طططل مطططقة ثإلنيطططل لن ي طططثططط     
 2.إل  هيق  ن ييس ن   لا ي يهإلتإلقك   نالسالميل   الد ن مغقب

، يإلست ططهد 3كمططين مططن حططقف كسططي ل لح فإلئططم ن ططقل ينططد ق ليططم ن ططل ن ةيططقلنن تعططقء ن ططل ل  
كسططي ل هصطط إ  إل ، هم طط184ه/14ية ططل لهت إليططم يطط  سططهش تهططلدة  نططلب مدينططل ن   نئططق سططنل 

   4.  م م ا ي ل إيقيةيل

لن يططإل   يططين ن   يفططل ي ططد ن م ططا  ططن مططقلنن  هيططق  ططن يططيس ن   ططلا ، 182ه/ 12ليطط  سططنل   
 طططالش نصطططحدن  ن  ي طططين يططط  ن ططط ا نسطططتق ا ن ةيطططقلنن مطططن كسطططي ل ي ططل إيقيةيطططل هططط ن نأل يطططق 

ي  ن سطنل نفسطهإل، إال  هن ن طقل  يت طله مليعل مم  ن ت  كإلن من نتإلئ هإل يتش كسي ل لهصحإل م 
   5 .121ه/71سنل  ييمإل  عد ي   قيل 

 ، 121ه/74سطنل  مطن  عطد  هيطق  طن يطيس عيطين حسطإلن  طن ن نعمطإلن ن غسطإلن ل إل تإل   تط  ت  
  6 يتل ل كش ن مغقب.

 

 

                                       
.28نه ل  هإلب هحمد، ن مق ا ن سإل ق، ص - 1  

. 91حمدى ي د ن منع  حسين، ن مق ا ن سإل ق، ص -   2  
.11قنغب ن سق إلن ، ن مق ا ن سإل ق، ص - 3  
. 91حمدى ي د ن منع  حسين، ن مق ا ن سإل ق، ص - 4  

 5   تى قيامتاريخ المغرب في العصر السالمي منذ الفتح السالمي وحي د ن حميد حسين حملدة،  -   
..81،72 ، ص9111، ن دنق ن ثةإلييل   ن ق، ن ةإلهقة، 1، حالفاطمية  

.19قنغب ن سق إلن ، ن مق ا ن سإل ق، ص - 6  
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 1لقنس   ةضإل  ي ل ن كإلهنليقحإل نل، ث  سإلق ن ل   ش نأل يتإ لنن ل د ش حسإلن ن ةيق   

   حيث يإلمت ن كإلهنل  أسطق  إل طد  طن ي يطد ن ط ا ق تطم لكطإلن ي عطث  إلأل  طإلق ن طل حسطإلن، يه   
سططططنل ي يهططططإل  ططططم ن   يفططططل ي ططططد ن م ططططا يطططط   قيططططل ن مسططططإليدة، لتمكططططن مططططن ن ةضططططإل  هقسططططش ليططططد 
   2  ليت هإل.711ه/89

لنلين ليقء ن  طقنج ي طل ن طقل ، ن ن د  دنقيإل لمإل يإل، يدل  نيقيةيل لنظمهإل إق ا حسإلن ن ل ث   
ي طإلح نأل  ط  ا تطلنس، حيطث   طب   مثإل طل يإليطدة  حقيطل ضطد ن طقل  سطم نإلك كمإل هن أ مينإل  

  3من مصق  صنإليل ن سفن.

 

 

 

 

 

 

 

                                       
نهإل كإلنت ت  ق  أ يإل  من ن غيب، له   ق قيل مقك هإل   إلش نأللقنس حيث ن تمان كإلهنل: نمقهة سميت    ا أل - 1  
 (، 1941ه/111حل هإل ن  ق ق  عد مةتش كسي ل، ينظق، ن ن نألثيق ي  ن دين ه   ن حسن ي    ن ه   ن كق  ن  ي إلن )ت:  
.  115، ص4 ، مج1287، دنق ن كتب ن ع ميل،  يقلت، 1، مقن لتص: محمد يلسف ن ديإلق، حالكامل في التاريخ    
. 912، ص4ن، ن مصدق ن سإل ق، جن ن   دلن ي د ن قحم - 2  
. 91حمدى ي د ن منع  حسين، ن مق ا ن سإل ق، ص - 3  
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 المبحث الرابع: التطور السياسي إلفريقية من عصر الولة الى العهد الفاطمي

يطططإل   ش حسطططإلن لتطططل ل إيقيةيطططل ملسطططل  طططن نصطططيق ن طططل غإليطططل  ، ي ططط715ه/81 طططالش سطططنل   
 1ملا س يمإلن  ن ي د ن م ا.م من حقف ن   يفل نألي  سنل  ، 714ه/21

 ، 715ه/17  ط  ي طل إيقيةيطل محمطد  طن ي يطد ن ةق ط  سطنل لش من ل  ي  يصق ن لالة كإلن ه 
ن   يفططل يمططق  ططن ي ططد ن ع يطط  ن طط ا ل  ططل لظططش كطط  ا حتططل ليططإلة ن   يفططل سطط يمإلن، ي ططإل   عططده 

ن تهطططد يططط  تع طططي  ههطططش هططط ن نأل يطططق نهلل  طططن ه ططط  ن مهطططإل ق  ي طططل إيقيةيطططل نسطططمإلييش  طططن ي طططد
 ، 791ه/119ن مغقب  فضش مطن قنيةطم مطن ن تطإل عين،  عطدهإل ي طي ن ي يطد  طن ه ط  مسط   سطنل 

، ثطط  2 791ه/111لن طط ا ن ططتهق  ظ مططم ل ططلقه، ممططإل هثططإلق غضططب ههططش ن مغططقب يةت ططله يططإل  
 ، 797ه/112غإليططل    ن ططل799ه/114تططل  ل  نيقيةيططل  عططده   ططق  ططن صططفلنن ن ك  طط  سططنل 

 3من لن هدل  ي  يهده.لنة ما ن  ق ق لن عقب   ن يإلد نأل يق سيإلسل ن مسإلليد س ا ه ن نأل

يد  كق ن ن ي نقى  أنطم هطل ل   تل ل إيقيةيل ي يد نهلل  ن ن ح حإلب، 714ه/111ي  سنل ل  
 4ن مس د ن  إلما لدنق ن صنإليل  تلنس.ن  ا  نل 

  715ه/148ي طل إيقيةيطل سطنل  غ طب  طن سطإل   ن تميمط نأل عفطق ن منصطلق    ل هكمإل ل     
 ليد نستةإلمت  م نألملق ث  نضحق ت  عدهإل، حيث  قج ي يم ن حسن  ن حقب ن كندا

 يمق، ل إل   عده  717ه/151ن ةتإلش  ينهمإل ن ل هن ي تش نألغ ب  ن سإل   سنل  لن تد 

                                       
. 41،12ي د ن قحمن حسين ن ع نلا، ن مق ا ن سإل ق، ص - 1 
 2 قنف: ييسلإ، خرابها: دراسة موضوعاتية فنية وسط النازحون الى القيروان قبلشعراء المغرب ال ، ي د ن ع ي  نة يش -
دب ن عق  ، ت صص هدب مغق   يدي ، يس  ن  غل ن عق يل ل دن هإل، ك يل نآلدنب لن ع ل    مدلق، م كقة مإل ستيق ي  نأل   
  .    14، ص9112-9118نالنسإلنيل،  إلمعل ن حإلج   ضق  إلتنل،    
 3 .192صن مق ا ن سإل ق،  ي د ن حميد حسين حملدة، -
.51ن ن ي نقى ن مقنك  ، ن مصدق ن سإل ق، ص - 4 
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 1 . ن ي  يصل حفص ن  

، يطططأ نش منهطططإل ن فسطططإلد تطططل ل ي يطططد  طططن حطططإلت  إيقيةيطططل  787-771ه/171-154 يطططإل  مطططنل    
 2كمإل  دد  نإل   إلما ن ةيقلنن. ،إلهمكإلن لت إلقة ل عش  كش صنإليللقتب هسلنق ن ةيقلنن 

ن ي ططل إيقيةيططل مططنه  مططن تميطط   إل ةسططلة لن ظ طط  لمططنه    مططن تميطط   إل معإلم ططل  ظططش ن ططلالة يتل  ططل 
ن حكططط  ييهطططإل  3غ طططبقب، ن طططل غإليطططل تطططل   ن طططقنهي   طططن نألن حسطططنل لن مسطططإللنة  طططين ن  ق طططق لن عططط

، لكططططإلن   ططططا سططططنل  ملنيةططططل ن   يفططططل هططططإلقلن ن ق ططططيد  ع إلسططططيل  ئيططططإل يططططن ن دل ططططل ن م اللنسططططتة
تطل تكطلن حطإل  ن حي  ن مغقب نألدنل)إيقيةيل( تأسست إمإلقة نألغإل  ل ل   ا ،  811ه/184

لسطح يطن ل لنأليصطلن صطفقيل  عطد ننفصطإلش ن مغطق ين نأليليإل همإل  حقكإلت ن  لنقج نال إلضطيل 
 4ن دل ل ن ع إلسيل.

  ينطل مصطق ن طل إيقيةيطل،  يإلنطل ن سطنليل ن تط  تطديعهإل طن نألغ طب يطن ن  ةد تنطإل ش ن طقنهي    
 دنيططل يطط   نألغإل  ططل لكإلنططت يإلصططملسططنليإل   دل ططل ن ع إلسططيل،  ه ططف دينططإلق 41ن يططديا لتعهططد  ططأ
   5ن ةيقلنن، همإل نظإل  ن حك  ييهإل كإلن نظإلمإل م كيإل لقنثيإل. تأسيسهإل

                                       
 1 ، تإ لتا:الحلة السيراء (، 1911ه/158ن ن نآل إلق ه   ي د نهلل محمد  ن ي د نهلل  ن ه    كق ن ةضإليل)ت: -
، ن نليقا  هإلب ن دين هحمد  ن ي د ن لهإلب71-12، ص1 ، ج 1285، دنق ن معإلقف، ن ةإلهقة، 9حسين مؤنس، ح     
د تقحين ، د.ح، دنق ن كتب ن ع ميل،  يقلت،، تإ: ي د ن م ينهاية الرب في فنون الدب (، 1142ه/711)ت:    
.49-41، ص94د.س، ج    
 2 ،1، تق لتإ لتا: محمد  ينه  محمد ي ب، حتاريخ إفريقية والمغرب (، 1111ه/417ن قييق ن ةيقلنن )ت: -
، دقن لتق لتإ لتا:تاريخ مملكة الغالبة (، 15ه/2، ن ن لقدنن)ت: ن ةقن85 ، ص1224دنق ن فق إلن ، مصق،      
.42 ، ص1288، مكت ل مد ل  ، ن ةإلهقة، 1حمحمد  ينه  محمد ي ب،      
: كإلن يةيهإل  إليقن،    يش إيقيةيل ي  م هحد من نألمقن  هيدش منم سيقة لال هحسن سيإلسل لال هقيقن قنهي   ن نألغ ب - 3  
.197 قييل، ينظق، ن قييق ن ةيقلنن ، ن مصدق ن سإل ق، ص     
 4  ،1، حم1171-911ه/127-697الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر وبالد الشام تاريخ محمد سهيش حةلس،  -
.12 ، ص9111دنق ن نفإلئس،  يقلت،      
 5 . 111ص 9ينظق، م حق قي  ، 919ي د ن حميد حسين حملدة، ن مق ا ن سإل ق، ص -
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   نل نألميق ن قنهي   طن نألغ طب مدينطل يط   نطلب ن ةيطقلنن سطم إلهإل 811ه/185لي  سنل   
ن ع إلسيل تع يقن  ين لالئم   ع إلسيين، كمإل هح طق ي يهطإل  مدينطل ن ةصطق ن ةطدي ، لننتةطش إ يهطإل مطا 

 ( 858-849ه/949-991 كن ي  يهد نألميق ه   ن ع طإلس محمطد نأللش )ي يده،  هه م ل
 1 .855ه/912هحقيت من حقف ن قستميين سنل 

ا ي ططد نهلل ن ططط ه ططل ن ع ططإلس  ،   فططم ن نطططم 811ه/121غ ططب سططنل  عططد ليططإلة ن ططقنهي   طططن نأل  
ن  إلضطططيل نسطططتحإلع يةطططد معإلهطططدة معهطططإل هيطططق ييهطططإل ل  إلضطططيل ن قسطططتميل نسطططتحإلع مةإللمطططل مطططد ن 

 2غإل  ل ي ل حقن  س لهحلن هإل. س حل نأل

 طإلع ن عطدش لنالحسطإلن مطا  ( 219-874ه/982-911) طن هحمطدي  يهد نالميق ن طقنهي    
ن قييططططل، ن  كططططإلن ي  ططططس   عططططدش يطططط   ططططإلما ن ةيططططقلنن يططططل  نالثنططططين لن  مططططيس ليسططططما  ططططكلى 

 3  لنت  هإل يإلصمل  م.871ه/911لهل ن  ا  نل مدينل قيإلدة سنل  ن  صل ،

 ، إ  سططةحت 212ه/921يطط  إيقيةيططل ن ططل غإليططل سططنل  يحكمططلن   ططلإلنألغنألمططقن  مق نسططتل   
 ن  ا يضل هيإلمم ي  ن  هل لن تقف دلن ننت إلهم  ي  يهد نألميق  يإلدة نهلل ن ثإل ثن مإلقة 

 

                                       
، 111د.ح، د.ن، د. ، د.س، ص، العيون والحدائق في أخبار الحقائق: تجارب الَمِم الِمْسَكِوَيةمؤ ف م هلش،  - 1  
الخالفة العباسية وموقفها من الدول المستقلة في المغرب بين القرنين الثاني والرابع الهجريينيإلسق حإل ب ن   ني ل،      
، حسن هحمد محملد، هحمد185،181 ، ص9114، د.ح، دنق ن   يج، د. ، م(971-741ه/161-126)     
.411، دنق ن فكق ن عق  ، ن ةإلهقة، د.س، ص5، حالسالمي في العصر العباسيالعالم ن قنهي  ن  قيف،      
 2  ، م  لم(918-721ه/692-144سياسة الدولة العباسية اتجاه إفريقية والمغرب)ي د نهلل  ن ي   ن  يدنن،  -
.118، ص18 ، مج9115 إلمعل ن م ا سعلد، يس  ن تإلقيخ، ك يل نآلدنب، ن قيإلء،      
 3  (،1129ه/771 سإلن ن دين ن ل يق ه   ي د نهلل محمد  ن ي د نهلل  ن سعيد ن غقنإلح  نألند س )ت:ن ن ن  حيب  -
، تإ: سي د ك س قلا حسن، د.ح،أعمال العالم فيمن بويع قبل الحتالم من ملوك السالم وما يتعلق بذلك من الكالم     
، د.ح،الموسوعة الميسرة في التاريخ السالمي ، ، قنغب ن سق إلن115، ص9دنق ن كتب ن ع ميل،  يقلت، د.س، ج     
.141، ص1يقه، د. ، د.س، جمؤسسل ن     
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 1.ينن فإلحمي مةإللمل ن  يعل 

ن مططططؤق ين هن ن سطططط ب ن م إل ططططق يطططط  سططططةلح إمططططإلقة نألغإل  ططططل كططططإلن سيإلسططططل ن ةمططططا  كططططق ليططططد  
  طا يمعهطإل ألهطش  لن د يش ي طل ثةإل ه   إل ضقنئبلن   لنالضحهإلد لن معإلم ل ن ةإلسيل نت إله ن قييل

   3 ، كش ه ن  ند ي  نفلق ن قييل لهي طإلن كتإلمطل.821ه/981سنل  2 إلصل ههش    مل ن  نب
،  كنطم 4 ةد ن حت ن ديلة نالسمإليي يل يط   طالد ن مغطقب  فضطش ن دنييطل ه طل ي طد نهلل ن  طيع 

هلش مطن ديطإل    طيعل يط  ن مغطقب،  طش كطإلن ي  طم ن طدنييإلن همطإل ن ح طلنن  له ط  سطفيإلن    يكطن 
   5ن   نن هقس همإل ه ل  عفق ن صإلدق، يتل هإل ن ل كتإلمل لظال هنإلا حتل مإلتإل.

حيطث  م طإل يصطد ن حطج يط  مكطل  ،م     ه ل ي د نهلل ن ل ن مغقب قكط  ديلتطم يط  كتإلمطل ل   
 ، ثطط  قحططش 211ه/988ن مكقمططل ن تةططل   مإليططل مططن كتإلمططل يططأي  لن  ططم  له طط له معهطط  سططنل 

ن ططل ملضططا يقيططب مططن يسططنحينل يعططقف نيك ططإلن، ل ططإلهق  م ه ططم لهي ططن إمإلمططل ههططش ن  يططت، 
 6.يإل تف حل م كثيق من ن نإلس

                                       
.41محمد سهيش حةلس، ن مق ا ن سإل ق، ص - 1  
  2   مل: نحدى مدن كتإلمل  أقء ن  نب يمقتهإل حإلئفل من  ن  تمي  ن  ين كإلنلن ي ل  الف مستمق ما نألغإل  ل، -
، إ قنف: ي د ن ق نق  ن ن س ا، الشكال النثرية في الدب المغربي في العهد الفاطميينظق، ي د ن مإل ا مغ ي ،      
م كقة مإل ستيق ي  نألدب ن عق  ، ت صص هدب مغق   يدي ، يس  ن  غل ن عق يل ل دن هإل، ك يل نآلدنب لن ع ل  نالنسإلنيل،     
.15، ص9111-9115 إلمعل  ن حإلج   ضق  إلتنل،     

.15ن مق ا نفسم، ص -  3  
ه ل ي د نهلل ن  يع : كإلن دني  ن مغقب هص م من ن كليل، ي قاف  إل مع   ألنم كإلن يع    ن نإلس م هب ن  يعل، ينظق،  - 4  
، تإ:  مإلش ن ديناتعاظ الُحَنفا بأخبار الئمة الفاطميين الُخلفا،  (1441ه/845ن مةقي ا تة  ن دين هحمد  ن ي  )ت:     
.55، ص1 ، ج1221، د.ن، ن ةإلهقة، 9ن  ي إلش، ح    
. 994، د.ح، دنق ن نهضل ن عق يل،  يقلت، د.س، ص، في التاريخ العباسي والفاطميهحمد م تإلق ن ع إلدا،  - 5  
، تإ لدقن:عبيد وسيرتهم أخبار ملوك بني (، 1911ه/198حم إلد ن صنهإل   ه   ي د نهلل محمد  ن ي  )ت: - 6  
.59، ن مةقي ا، ن مصدق ن سإل ق، ص17ن صحلة، ن ةإلهقة، د.س، صن تهإلم  نةقة، ي د ن ح ي  يليس، د.ح، دنق      
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 مططإلء ي يه ا  ططل س  مإلسططل ي ططن ل عططد ن ططإلح ن ططديلة ن  ططيعيل  ططقج ن مهططدا لن نططم لحططين لصططال
 ن ل قيإلدة يتل هإل ، مإل،  كن ه ل ي د نهلل ه ق همإلهميقهإل ن يسا  ن مدقنق يةإل   س نه

  إل  اليل، لمن هنإل  دهت ن محإللالت  تنظي  ن دل ل ن  يعيل   مهدا    يدي 211ه/927

 1م إلدئ لهصلش ن م هب ن  يع .ي ل    

ن عمطططططإلش ن طططططل سطططططإلئق  طططططالد ن مغطططططقب، ليططططط  سطططططنل مطططططلنش ل عطططططث يطططططدلن ن طططططدلنلين، ل  طططططل نأل  
سطنل  يط ألنم    ي ةطل  هط  حكط ، ل    يتش ن مهدا ه ل ي د نهلل له يم ه ل ن ع إلس211ه/928
لكططإلن ن هططدف مططن   ططا هططل  ،2   نططل ن مهططدا مدينططل ن مهديططل ل ع هططإل دنق م كططم211ه/111

ليظهطق هط ن مطن  طالش ف   طإلألغقنء ن ديإلييطل ن ال مطل ال تن  عد ين مدينل قيإلدة ن ت  كإلنت 
 3 حصإلنتهإل". " نآلن  منت ي ل ن فإلحميلهإل  عد نالنتهإل  من  نإلئ يل م

   فططم ن نططم ن ةططإلئ   طططأمق نهلل سططنل، ي 11مططقه   لي215ه/199تططلي  ن مهططدا  إل مهديططل سططنل   
 .5، لهك ن كإلن نظإل  ن حك  لقنثيإل4ه   ن ةإلس  محمد  ن ي د نهلل

                                       
،54، ص 1279، د.ح، د.ن، د. ، أبو عبد اهلل الشيعي: مؤسس الدولة الفاطميةي   حسن  ن  ق لح  ،  - 1 
، تق:م(: التاريخ السياسي والمؤسسات971-919ه/121-692الخالفة الفاطمية بالمغرب)يقحإلت ن د قنلا،      
القواعد والضوابط، ي ي ة يكل ، 184-181 ، ص1224، دنق ن غقب نالسالم ،  يقلت، 1سإلح  ، ححمإلدا  ن     
، إ قنف: محمده(171الفقهية المستخلصة من كتاب أصول الفتيا لالمام ابن حارث الخشني) المتوفي حوالي سنة     
مة لش حسين، م كقة مإل ستيق ي  ن ع ل  نالسالميل، ت صص هصلش ن فةم، ك يل ن ع ل  نالسالميل،  إلمعل ن   نئق،    
.91 ، ص9111    
. 114ص  1ينظق، م حق قي  - 2  
 3 ،9، د.ن، د. ، د.س، ج1، حالمختصر في أخبار البشر (، 1111ه/719ه   ن فدن  يمإلد ن دين نسمإلييش)ت: -
، صحيفل معهد ن دقنسإلت نالسالميل،سياسة الفاطميين نحو المغرب والندلس، هحمد م تإلق ن ع إلدا، 18،11ص     
.911-911، ص5 ، مج1257ع  إلص، مدقيد،     
،عيون الخبار وفنون اآلثار في فضائل الئمة الطهار (، 1488ه/879ن ةقي   ن دني  ندقيس يمإلد ن دين)ت: - 4  
.158،155، ص5تإ: مصحفل غإل ب، د.ح، دنق نألند س،  يقلت، د.س، ن س ا     
.   115ص  4ينظق، م حق قي  - 5  
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مقح طططل سيإلسطططيل  حيطططقة  سططط ب ن صطططقنيإلت  ن فإلحميطططل إيقيةيطططل يططط  يهطططد ن دل طططلليطططد  طططهدت   
 مإلقست  حيثة ن ديلة ن  يعيل لتمسكلن  م ه ه  ن سن ، ن دمليل ي ل ن  ين قيضلن   د  

 1ن دل ل ضده  سيإلسل ن ةما لن تع يب لن ةتش لس ن ن كثيق منه   ته  م يفل.

ل   طق   يفطل لهطل ظش   فطإل  ن دل طل ن فإلحميطل يحكمطلن يط  إيقيةيطل لن مغطقب ككطش ن طل غإليط  
    277ه/111ي  سنل  كن  ، 257ه /141حك  ي  سنل ن  ا ن مع   دين نهلل ن فإلحم  

  فططإلحميين  ططن تططدل   ن سططكإلن ن مغإلق ططلغططقب ألنططم كططإلن يع طط   ططأن حإليططل ميططقق نالنتةططإلش مططن ن 
هت إليطم لق طإلش  حليال،   ن قحطش ن طل مصطق حإلمطش  ميطا هملن طم لممت كإلتطم مطا يطدد ك يطق مطن

يلسطططف  طططن   كطططين  طططن  يطططقا ي طططل إمطططإلقة إيقيةيطططل يسطططتمد  ميطططق ن صطططنهإل  سطططت  فإل نألن دل طططل م
 2س حإلنم ن  قي  من   يفل مصق.

                                       
.12،91ي ي ة يكل ، ن مق ا ن سإل ق، ص  1  
، هحمد م تإلق ن ع إلدا، سيإلسل ن فإلحميين نحل ن مغقب لنألند س،99، صي ي ة يكل ، ن مق ا ن سإل ق - 2 
.911،912ص      
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نواعها أفريقية و إب راضي الزراعيةول: ملكية ال المبحث ال   

ابضددل لبمددن  ، الزبددا بأسدد ع بةبدد  بدد  مددنة  لقت مدد  بلة دداالب  البتب دد  ب سدد ةابا ة  ددن أبعددت     
لفدد ت  ددنا،   الاب رددي بابضددل بلدد    ةدداالب بعددت بابضددل بلمددبل  بلب ددزم     أ  أتالا القسددن، ، ب  

البعدددت بم صدددنا مسدددن  بددد   ،  صددداي ة  دددن بلةدددنتخ بنسدددي بل   فددد  صدددبما ق ،دددن بنقدددنأشنسدددع  
اض   قم دددن بل دددابي الق ، ددد  بأةا ة دددإ، مظدددي شدد ال  ي107ه/ 28بلمعقددن  ب دددا بل،نرمددد  سدددم  

   قدد  بلبابددا ا بلمصددابمقددني قع ددي  ب ددأال  بلددتالبال   الةدداض بل ددابي ب ددا قدد  ، م ددد ت،دد ل 
ددأ، البلدداالي   دد  أالقددت  ، ددتةعال  ب   ددن بلعشددا ةةدد  ، ددت  يأاضدد ي بأبلدد    بسدد قالب ةةددت بة ددا  نق 

 .1.ر  ن"أس ي ب   ن أابضل بسي " ب ا ر ه بأ

م ددد  ،ابضدد  ي بل نصدد  ل ددال،ل  لزاب ددنأةا ة دد   و ددال  إبقددا الةددل ب ددت بلددال خ ،ددن  ال خ بأ  
  بعددض ال،ددل ه زاال ةددال  ،ي دداب ةددل إ" ،ددا ببدد  بدد باد ةددل مت يددي بدد  ال  دد   ز ددت بدد  مددن ي 

 2". بعض ا نضن ي

م دد ،نمدا رمدن  القم دن إةا ة د  بلت بلقودا  ابضل ةل بعت بصا بلال خ بس ةاا ق ،   بأ  
 ، ددد  ق ، ددد  بلعقنب ددد   نصددد  ق، بلبلمن،قددد   ئددد، ق ، ددد  بلف  بلق ، دددنا بلزابب ددد مدددالبال قدددأيدددلد 
، البلق ، ددد  بلفات ددد  ال صدددمابال   شنسدددع أب دددا قمدددن   سبنسدددب    اسددد  ا ل بلامدددل بل دددل ئدددبلةبن

ال سدد ول ردد ه  نا غم دد  قة قدد  ةددل بلقددت ،ئدد ددتا ةأال بأ ددتا بلفلمدد   ةددل بلةدداد أالبل ددل  ،ددال  ب
 3.عاب ال بأأ ت بلق ،   ب   ا   بلعب

  ،ال   ل  ب   ا    القت باةا إةا ة   بلق ،   بلفات   بش،ل البس  الغنلبن قن  

                                                           

،973، س س   بنلي بلقعاة ، بلعتتاالقتصادية واالجتماعيةالمجتمع العربي االسالمي: الحياة بلمب   بلعممنمل،  - 1 
.892ي، ص8002،ال ا، سب قبا     
.27ب باد بلقاب،شل، بلقصتا بلسنب ، ص ، بب 892بلقاع  مفسي، ص - 2  
، تبا بلالةن ، ب س،متا  ،7،  دراسات في التاريخ االقتصادي واالجتماعي للغرب االسالميعقنل أمقت  ي،  - 3  
.898ي، ص8002     
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   1.ب ق نال

قدد  ،بددنا بلقددل  ،ددنمالب  شدد اال   قدداب ق ، دد  بلفات دد  ،نمددا البسددع   أ  بأالبلددتل ل ب ددا أ  بل  
ب ضددددد  نت  قددددد   سددددد     بلسددددد،ن  بلددددداةض  الةدددددن ابضدددددل ةدددددل بعدددددض بلمدددددن ا بدددددنلةالخ ال بأ

بلقعدداالي بنلزبرددت بلدد ا  ددالةل سددم  ن  ببددت بلددام ي بدد  ببددت ابددي بلابعددل ،دد ل  ،دد ،البلقصددنتاخ
لدددي سدددبع  بشدددا ألدددي أصدددل قددد   ، ق دددل أمدددي ،دددن قددد  أصدددمن  سدددممال ال،ددن  ي 238-ه812

سددددممال  ةددددل ب دددد  ضدددد ع ي  ال،ددددن  لسددددممال  أيمددددل بشددددا ألددددي أصددددل  القددددت بس شددددنا  ،بلز  ددددال 
 2.ب   ل  نهةم  ،البل صت  ب ن

بلدد ا  ،قوا ال     فدد  قالسددا بدد  مصدد ا بددنلببدد  قسددا  الرددالال،دد ل  ،ددن  قمقددت بدد  قسدداال    
 دن القد  ن  قدا بنلةا د  قد  قداد أب دي   داي إل دي أر م دد ،دن  لق د،  ا،ي البلدته زرت ةل عق   قن

، البلسدب  ةدل بابت رد ب بلقيدنل 3ردال لد  ال،دل قنلمدن ةدل رد ه بلةا د  ،ة ةاللال  :مم  بب ت  ،ة  ن
 .رال  الض ت لض عنا ،ي اخ ،ن   ق  ، ن بأةابت

  بلوم د  بل ددل قضدا ة  دن إبدابر ي بليددنمل ب دا بل بةد، بمدتلعا يددالاخ ي308-ه820الةدل سدم    
 4.  ن الضق ن إلا قق  ،ن يالقني بقصنتا  ،ابضل بلزابب  ،نما  ق   أغ   بأ

 دل بل ودا ي بلبسدب  س نسد   ،الةل ب ت بلفن ق    بم ة ا بأابضدل قد  أصدمنب ن إلدا بلتاللد   
 بلق تا قيل أق   ، ةالقالبل  ي ال  ض نبن إلا أمصناري القت أق   بل  فن  بلفن ق ،بم  ع  ن

                                                           

  1 ،2ال ، قع   بلعنقع  بلقوناب  ،النشاط الفالحي والحرفي في والية إفريقية زمن بني الغلببأ ضا بلع سنالا،  -
  .33ي، ص8002بلسم  بلينلي ،  ابب ع،     

ي(،7723ه/222، بلةنضل ب نض أبل بلفضل ب  قالسا بل مصبل)ا: 898بلمب   بلعممنمل، بلقاع  بلسنب ، ص - 2  
، ض  ال ص: قمقت سنلي رنشي،  ت: قمقت ب ل ب ضال ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك     
.287،273، 7ي، ي7332، تبا بل،   بلع ق  ، ب االا، 7     
  3  معالم اإليمان في معرفة أهلي(، 7972ه/838بلتب نغ أبال ز ت ببت بلامق  ب  قمقت بأمصناا بأَسْ تا)ا:  -
ت. ، ت. ، ت,ي، ت,ع، ي(،7287ه/293،    ال  : أبال بلفضل أبال بلةنسي ب  ب سا ب  منعل بل مال ل)ا: القيروان     
.983، ص7ي     
.707بأ ضا بلع سنالا، بلقاع  بلسنب ، ص -  4  
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 1.ز ال،ن  لي ال، ل   ت ا ش الم نعال س ن  بأ ض ع  ب،الاخ إلا

دد   القدد   ،بأمفسدد ي تال  ب ب قددنت ب ددا غ دداري ةةددت ،ددنمالب  زابددال  أابضدد  ي  ن صددونا بلفلمدد أق 
   2.ير    بعض ش الخ بلع ي ال  ب  

بم،دددي أ   ا بلفلمددد  ،مدددتالت بلزابب ددد  بددد   صدددونالقدددت بدددازا بل،ي دددا قددد  بلقشدددن،ل مدددالل بل  
اللقدددن رددد     ا دددتال  أ   زابالردددن البل دددل  ،أقل، دددي ،نمدددا بعنمددد  بلعبدددنل ال،نمدددا أابضدددل بدددالا
 3.البئل بقمع ي  بأة ةالي بلقل   ،نما  ة  ةل أقل  بلقزباب   ةل بلبالبتا البلشع ،

بلالبقعد   الب ل   فنققا بلقشن،ل  نصد  ة قدن   ع د  بدنل ا  بل دل  سد ، ن أصدمن  ب ابضدل  
م ددد ،ددن   ،ن،ل ،نمددا  مددتد  نصدد  ةددل القددا بلمدداد، البلقشددأابضدد  ي   ددي أابضددل أ دداد

  بلقالصددد   إلدددل أابضدددل زابب ددد  أ ددداد غ دددا اض  مددداد قددد  أاضدددي رددد ه بل دددا صدددنم   بأ
 عدنت بلم دالل بلقمنسدب  قف د   إقدا إلدل بلةد  بأ، القدت ا  4أال  ماد أاض عناه بدنلو   ، نبع  لي

أمدي " قد  زاال أاضدن  لصد ة  بأاضدي، القدنل غ  دا ب دن، أال ةدل  للم د عن  ةل ة نالا بلباز 
 5.بن  أال  "    ةنا إيل ،  ةاا زابي ال  تا ،اب  بلقَ بلماد ، ل 

دددن بنلمسدددب  أمدددالبال بأابضدددل، ،دددن  رمدددن  مدددالب   قددد  بأابضدددل بلزابب ددد  بدددنلقوا  أاض    أق 
ال  أال بآلبددنا بنسدد  تبي   ا سددةال    ع دد  إل  ددن بلق ددنه ل ددا ا سددالب  ،نمددا ق ددنه بأم ددنا أال بلع دد

                                                           

.898بلمب   بلعممنمل، بلقاع  بلسنب ، ص - 1  
.707بأ ضا بلع سنالا، بلقاع  بلسنب ، ص -  2  
.822عقنل أمقت  ي، بلقاع  بلسنب ، ص - 3  
.721بلقاع  مفسي، ص - 4  
فتاوى البرزلي جامع مسائل الحكام لما نزل من ي(، 7292ه/227بلب ازلل أبل بلةنسي ب  أمقت بلب الا بل المسل)ا:  - 5  
      ، 9ي، ي8008، تبا بلوا  ب سلقل، ب االا، 7،    ال ت: قمقت بلمب   بل ْ   ،  القضايا بالمفتين والحّكام   
.279ص     
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بلس دددالبقل البلدددتالبل  ، البلمدددالال بآل دددا، أاض بع  ددد  أا  ددداالد بقدددن  اةددد  بلقدددن  قيدددل بلمدددالبب ا أال 
 1بلق ا.

 ال،ن  ق  أري بأابضل البإق نبنا بلزابب   ةل بلقوا   نص  بإةا ة  :  

بلسددد  ن ، : الردددل بابضدددل ق ددد  ل تاللددد ، ال   مددد  بل صددداي ة  دددن إ   قددد  قبدددل أراضيييي اإلقطيييا 
 ع   دددن لقددد   شدددن  قددد   دددلل  فدددال ض بلسددد    لشددد ص أال لعقنبددد  ب دددا اقعددد  قمدددتتخ قددد  

 2بأاض.

إ ب  -: الرل بأابضل بل ل   مدنزل بم دن صدنمب ن الردال قدنزبل م دنا، أال بلسد  ن  أراضي الوقاف
  3، ال ل  للم فنال ب ن لفنئتخ بلفةاب  البلقشنا   بل  ا  .-،ن  بأقا   ع   بأابضل بلتالل 

:   دالةا بإةا ة د   نصدد ، الردل بل دل ،ددن   ع   دن ال خ بأقدا لقدد   د تا  ددتقنا أراضيي الههييير
إب دددن  قمفعددد    إب دددن   الد بلالمشا سدددل " أ  بلظ  دددا إمقدددن ردددلالقدددت عدددن  ةدددل ة دددن، 4ل تاللددد 
    الاد.  نأا أم ، 5"اقب 

ال زاب دددن لعنقددد  : الردددل بأابضدددل بلبدددالا بل دددل  ع   دددن ال خ بأقدددا لقددد   م   دددن الراضيييي الميييوات
 6بلقس ق  ، ة صبت ق ،نا لي ال عالز لي ب ع ن.

  
                                                           

.922ي، ص8002، تبا بل، ن  بلمت د، بلةنراخ، 7،  المغرب العربي في العصر االسالميقمقت مس  بلع تاالسل،  - 1  
ب مسنم  ، قع   ع ل بلع الي م(01-01ه/9-7النشاط االقتصادي في تلمسان خالل العصر الزياني)ة بت  الرناخ،  - 2  
.18ي، ص8072، قا،ز ع ل بلبمد بلع قل، عالب 8الب ع قنب  ، ال     
.12بلقاع  مفسي، ص - 3  
  4  جوانب من الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية في المغرب االسالمي من،قنل بلس ت أبال قص فا،  -
.88ي، ص7338ب س،متا   ل ، ن ، ب س،متا  ،  ، ت. ، قا،زخالل نوازل وفتاوى المعيار الُمعرب للونشريسي    
 5  المعيار الُمعرب والجامع الُمغرب عن فتاوى أهلي(، 7202ه/372بلالمشا سل أبل بلعبنع أمقت ب   مل)ا: -
،  خ: عقنب  ق  بلفة ن  بإشابي قمقت معل، ت. ، الزباخ بأالقني البلش ال  ب سلق  إفريقية والندلس والمغرب      
.992، ص1ي، ي7327،  بلقواب  ، بلابن ، ل قق       

.12-19ة بت  الرناخ، بلقاع  بلسنب ، ص - 6  
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 المبحث الثاني: مصادر المياه ووسائل الري في إفريقية 

 : مصادر المياه0

،دددن  للق صدددنت بلزاببدددل ةدددل إةا ة ددد  بدددتخ قصدددنتا ل سدددةل  قي دددا ةدددل بأق دددنا، بأم دددنا،   
 1بلع ال  البآلبنا.

ل زاببدد ، ة ددل أةضددل قدد  غ ارددن لسددةل بلقزاالبددنا بسددب  :  ع بددا بلقصددتا بأالل المطييار -أ
بددد الب  ن الا الب  دددن البب دددتبل ن ال ةبدددل بأاض ل دددن قبدددال  مسدددمن،  لئدددي بل ضدددا بل دددل  ةدددالي ب دددا 
أصل ل  ي، الةل  ل   ةالل بب  بلعال بي" قن  بلق ا رال بلقن  بلق بدنا ، الردال  صد ت لسدةل قدن 

 2ل ل  ةالي ب ا سن  البمتخ".ل ي ق  بلمبنا قيل بلزاال البلة نمل العق   بل ضا ب

القددت ب   فددا بأق ددنا ةددل إةا ة دد  قدد  بلشددقنل بلددا بلعمددال  م ددد ،نمددا غز دداخ ةددل بلقمددن     
بلشدددقنل  )بلق    ب دددا بلبمدددا بأبددد ض بلق السددد ( الق   ددد  ةدددل بلقمدددن   بلعمالب ددد )أا بلقمدددن   

 3بلصمابال  (.

قددت قددني بأقدداب  بأغنلبدد  م ددا ضددا  ب ددن بلقيددل، ال ةقدديل ،نمددا قت مدد  بنعدد  غز دداخ بأق ددنا   
صلح تالبل   بلقن  بلةت ق  ،قن بمشأالب تالبل   مت ي  ال ل  إ ابي ب ن ق نه   ب ا ص نم  الب 

 

 
                                                           

:م(0191-812ه/488-218الملكيات الزراعية وأثارها في المغرب والندلس) مل أبال بلقعنصل قمقت ببنسل،  - 1  
ب سلقل البلمضناخ ب سلق  ،، إشابي:  نرا ابغ  مس  ، اسنل  ت، الابه، قسي بل نا خ دراسة تاريخية مقارنة     
.23، ،قنل بلس ت أبال قص فا، بلقاع  بلسنب ، ص298ي، ص8000،    تبا بلع الي، عنقع  بلةنراخ،     
، ت. ، ت. ، ت.ي،كتاب الفالحةي(، 7737ه/212بب  بلعال بي ب شب  ل أبال ز،ا ن  مل بب  قمقت ب  أمقت)ا: بعت  - 2  
ثروة المائية في ريف المغرب الوسط خريطتها، منشآتها، استغاللها من ال، الس    ب  الش، 792-792ت.ع، ص     
، إشابي: ببابر ي بمنز، ق ،اخ قنعس  ا ةل بل نا خ، قسي بل نا خ، ،    بلع الي ب مسنم  ه6ه الى نهاية القرن 0القرن     
.78ي، ص8079-8078، 8الب ع قنب  ، عنقع  قسم  م      
، إشابي: ببابر يم: دراسة اقتصادية واجتماعية02و 00ه/6و 1الوسط في القرنين ريف المغرب بق الا س، م ،  - 3  
ب، ا بمنز، ق ،اخ قنعس  ا ةل  نا خ بلا ي البلبنت  ، قسي بل نا خ، ،    بلع الي ب مسنم   البلع الي ب ع قنب  ، عنقع      
.298،  مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص22ي، ص8079-8078، 08قسم  م     
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 1بأق نا بلق زم .

دن ل سدةل أال ل شددا   2بلقالبعدل،قدن بمدا بأقداب  البل  فددن     ل  دز   ق دنه بأق ددنا البسد ولل ن إق 
بر ي بد  بأغ د  قدن ا ،ي داب لمفدا بلقالبعدل، ي أ اي بأق ا أبال ببدا 287ه/822ةقيل ةل سم  

ي  ددي  مفددا بلقنعددل بل،ب ددا ب ددا بددن   ددالمع288ه/828الةددل سددم  
، ،دد ل  بل   فدد  بلفددن قل 3
أمشدددأ قالبعدددل ي 382ه/902بب دددت بل بلق دددتا بعدددت بمدددن ه قت مددد  بلق ت ددد  الب م ةدددنل إل  دددن سدددم  

البل  فدن  ل مصدالل ب دا بلق دنه ، الرد ب تل دل ب دا بر قدني بأقداب  4ب وا يليقنئ  الس    قالعل
 البس ولل ن.

ةنأم نا    ةل أرق   ب  ق نه بأق نا ق  م دد بلدتالا بلد ا   عبدي ةدل  :النهار والودية -ب
ددن بأم ددنا قددن بدد   قددن ه قم ددن  بإمبددنا، ة ددل  صدد ت لسددةل بلمبن ددنا، إ   ةددالل ببدد  بلعددال بي" الأق 

ن  البليددالي البلبصددل البل،ددابد العق دد  الصددفل، ة صدد ت لسددةل عق دد  بل ضددا قيددل بلةدداال البلبن معدد
   5أمالبال بل ضا بلبس نم   البعض بلزابا   بلبا   قيل بل،  ن ...".

ةقدديل ،ددن  ةددل قت مدد  قددنبع ،قددن  ،ددا ببدد  مالقددل ق ددنه عنا دد ، ال،دد ب  ددالمع السدد فالاخ القعنمدد  
 بعض بلةاد م ا قل القفص  بب قتالب ب ا بلق نه بلعنا   ةل بأم نا البأالت   القت سةا 

 6ا ة  .بإة 

                                                           

قصة الحضارة في افريقيا: جغرافية وتاريخ تلمسان وبجاية، عن  ل ال ، 33بأ ضا بلع سنالا، بلقاع  بلسنب ، ص - 1  
.223ي، ص8007،  ا: بلت   قالاضال، ت. ، تبا بل، ن  بلمت د، بل،ال ا، وتونس ونوميديا والشمال االفريقي      
:  زبمنا بلقن   ع ق  ة  ن بلق ا ل شا  قمي بمت بلمنع  أال ل سةل،  مظا، مس  أمقت قمقالت، أمقت بلقالبعل - 2  
.280ببابر ي بلشا ي، بلقاع  بلسنب ، ص     
.779ص بب  ب باد، بلقصتا بلسنب ، - 3  
.897، ص2 نقالا بلمقالا، بلقصتا بلسنب ، قج - 4  
  5 .71ب  الش، بلقاع  بلسنب ، ص، الس    792بب  بلعال بي، بلقصتا بلسنب ، ص -
ي،7338، ت. ، تبا ق، ب  بلم نخ، ب االا، صورة الرضي(، 311ه/981بب  مالقل أبل بلةنسي بلمص بل)ا: - 6  
  نزهة النهار في عجائب، ي(7279ه/7882)قمقالت قةت ش، 21، بق الا س، م ، بلقاع  بلسنب ، 18،18ص   
، 702ص، 7ي، قج7322، تبا بلوا  ب سلقل، ت.ي، 7قمقت قمفالظ،   ت: ب ل بلزالباا،  ،التواريخ والخبار     
.898بلقاع  بلسنب ، صعقنل أمقت  ي،      
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دددن قت مددد  بلة ددداالب  ق نر دددن ق   ددد  لددد ب ،دددن   ع ددد  بلدددا أابضددد  ن قدددن  بأالت ددد  ةدددل بلعدددتبالل    أق 
البلةمددالبا بلقبم دد  بنلمعددناخ، القدد  أرددي أم ددنا إةا ة دد  بل ددل ،ددن   ع قددت ب   ددن م ددا قعدداتخ بعدداتخ 

، دددي، الرمدددن  بلم دددا بل،ب دددا بلقسدددق ا بدددالبتا بدددن ش الردددال  شددد  غنبددد  قفصددد  ال سدددةل 982 اللدددي 
 1بسن  م ن ل،مي ةل أ ني بلص ي  ةل عا نمي.بعض 

:  صدد من  لسددةل بل ضددا العق دد  قددن  ددزاال ةددل بلبسددن    قدد  ع  ددل الاق دد ، اآلبييار والعيييون -ج
الرددد ه بلق دددنه ب بع دددن ية  ددد  ب دددلي ق دددنه بأق دددنا، الردددل  البةددد  قدددن ل دددن أصدددل ،ب دددا )،دددنلعزا 

البمدددزاا ال،ددد ب بلق ت ددد  ، ال ،دددا بلقةتسدددل" أمدددي ،دددن   العدددت بسالسددد  الصدددفنقع 2البلفعدددل البل  فدددا
 3 بنا".

أق ن أري بلع ال  ةل إةا ة د  ةةدت  ،دا ببد  قمقدت بأمتلسدل" أمدي ،دن  لقت مد  قدنبع بد    سدقا  
 اباخ ةل عبل ب   بلةب   البلقوا  الرال  ص  ةل بلبما"، ،قن ،نما رمدن  بد   بقت مد  بنعد  

ا شددالقنا قددا  ، القت مدد  قا نعمدد  مسدد  قددالل ب تا سددل" ب ددن ب مددن  سددق4سددق ا بعدد   بلشددقع
ب دا بدتخ قمدن ا    مصدا بدتترن الب د   بلدتالبق عبلة االب ، ال،ن  عاا بلقن  ق  بلع   بلدا 

 بتت بلتالبق ع أابع  البشا   تبقالسن ةل س ا البمت، ال الل قسنة  عاا ر ب 

                                                           

،  ت ال   ال  : بسقنب ل بلعابل، ت. ، ت الب  بلق بالبنا بلعنقع  ، القارة االفريقية وجزيرة الندلسب تا سل،  - 1  
  كتاب االستبصار في عجائب المصار: وصف مكة ي(، 78ه/8)ا:  ، ق لي قع الل، 722ي، ص7329بلعزبئا،    
   ، 729ص،   : سعت زغ الل ببت بلمق ت، ت. ، تبا بلش ال  بليةنة   بلعنق ، ت.ي، ت.ع، والمدينة ومصر وبالد المغرب 
  مل أبال ،728ي، ص7322، تبا بلقمنا، بلةنراخ، 7،  الحضارة االسالمية القيروان ودورها فيقمقت قمقت ز  ال ،  
،292بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص    

،29، قع    ةن  بليةنة  البل ابد، الالمياه ووسائل استنباطها في مؤلفات الفالحة العربيةصبنح ببابر ي بلش   ا،  - 2  
ي، 8009بلسم  بلمنت   بشاخ، قسي بلتابسنا بقا،ز عقع  بلقنعت ل يةنة  البل ابد، بإقنابا بلعاب   بلق متخ، أ، البا     
.722ص    
، تبا صنتا،8،  أحسن التقاسيم في معرفة القاليمي(، 322ه/912بلقةتسل شقع بلت   أبل ببت بل قمقت)ا: - 3  
المنشآت المائية بإفريقية خالل العصر الوسيط: دراسة حول، قس ناا بال،ي ا، 881-888ي، ص7308ب االا،      
، قسي بل نا خ،78ال 72، قع   بلتابسنا بل نا    ، الالمفاهيم ودالالتها من خالل كتب النوازل الفقهية استعماالت     
.797ي، ص8079، 08،    بلع الي ب مسنم   الب ع قنب  ، عنقع  بلعزبئا     
،لتونسيةالحلل السندسية في الخبار اي(، 7182ه/7723ش ا بلالز ا أبل ببت بل قمقت ب  قمقت بأمتلسل)ا:  - 4  
. 783، قس ناا بال،ي ا، بلقاع  بلسنب ، ص721ه، ص7821، بلتالل  بل المس   بمنضا  ن بلقمق  ،  المع، 7      
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، ال،دد ل  قت مدد  قفصدد  ب ددن ب ددال  مسدد  قددالل 1"قابمددلبلقددن  قدد  بلعدد   بلددا بلددتالبق ع يددلد  
صدنا" ةدل السد  ن بد   قسدق نخ بنل اق د ، الردل  مدا قصدا قفصد  ب تا سل الصدنم  ب س ب

الأ ضددن بدد   أ دداد بمددت بددن  بلعددنق   سددقا بددنلالبتا بل،ب ددا الةالق ددن بدد   أ دداد أصددوا قم ددن 
 2 سقا اأع بلع  ".

أق ن قت م  بلة االب  ل ع ب ن ب   ال  بئا م د قدنل بم دن مسد  بلدالز ب  "القد  السدلا  ع د    
  3".ل ع ة  ن ب   ال  بئا قدن  بد  ، بل  دي إ   بعدض بل زبمدنا قن  بلشا  بلا بلة االب  بل ل

 وسائل الري في إفريقيةأساليب و : 2

،ن  مظني اا بأاض بلزابب   ةل إةا ة د  قدت  دي  الةد  قبدنتا ال ةنل دت بلم دنخ بلا ف د ، ةدنلزاال   
 سددةا أال  يددي   سددةا بة دد  بلددزاال بل ددل رددل ةددل بأسددفل،  بددنل  بلدد ا غدداع أال  ال،ددن  ةددل ق،ددن  

دددي ب دددا سددد    ةقددديل أردددل  دددالزا سدددةاْلب أاضددد ي قددد  يليددد  أم دددنا ،دددل م دددا قددد  رددد ه بأم دددنا قس 
عدددددتبالل، ال شدددددعبا قددددد    ددددد  بلعدددددتبالل سدددددالبقل    مصدددددا ،ي ددددداخ  عددددداا ةدددددل قمدددددالبا قبم ددددد  

م دن أابعد  قدت بع قيةدنل بنلمعا...،ل سنق   سع  شبا   ةل با فدنال ق دا   دزي ،دل قد   سدةل ق
 4ةل بلعني".

)أا أ  ق نه بأم نا  الصل بلا ق،ن  بلمنع  إل  ن بمفا بلسدالبقل البأم دا بلصدو اخ(، القد    
بأتالبا بل ددل بسدد عق ا ل دداا ةقدديل بسدد  تي أرددل قا نعمدد  بلددتالبق ع البأمنب دد  البأقبددن  ال،دد ب 

 5بلمالبب ا بل ل ب   ا ق  بلقشا ، البنلمسب  لق نه بأم نا.

 

 
                                                           

.821ب تا سل، مزر  بلقش ن  ةل ب  اب  بآلةن ، ص - 1  
.728، ق لي قع الل، بلقصتا بلسنب ، ص712ب تا سل، بلةناخ ب ةا ة   العز اخ بأمتلع، ص - 2  
،  ا: قمقت معل، قمقت بأ ضا وصف افريقياي(، 7220ه/392ل ال  ب ةا ةل بلمس  ب  قمقت بلالزب  بلفنسل)ا: - 3  

.30، ص8ي، ي7329، تبا بلوا  ب سلقل، ب االا، 8،       
  4 . 222،  مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص22بلب،اا، بلقصتا بلسنب ، ص -
.32، بلمب   بلعممنمل، بلقاع  بلسنب ، ص721، بلقاع  بلسنب ، صصبنح ببابر ي بلش   ا - 5  
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 : النزا  على المياه بإفريقية1   

، البنل دنلل أسدمت بأقداب  البل  فدن  ق قد  عمدنم ي،ن  بلمدنع    نصدقال  ال  مدنزبال  بمدت سدةل   
 الز ددد  بلق دددنه بلدددا بأقمدددن  ال،بدددنا بلةا ددد  بأ ة دددن  ال لددد  ل فدددنتا بلقشدددن،ل البلمدددزبال ةقددديل أمشدددأ 

لإلشددابي ب ددا شدد ال  بلدداا سددقل" بأقدداب  بأغنلبدد  إتباخ ب ددا اأسدد ن قالظددي م،ددالقل ،ب ددا 
 1صنم  بلق نه" ال،نما ق  ب   ق نقي بإتباخ ص نم    ا بلاا ال  ال ارن.

المدددد ،ا أرددددي بلمزببددددنا مددددالل بلق ددددنه الاتا ةددددل بلمددددالبزل: قم ددددن قددددن  ،ددددا ةددددل ، ددددن  بلمددددالبتا   
 البلز نتبا أبل ز ت بلة االبمل مالل "بلم ا بلصو ا بل ا ب  ي بأام   البأعمد  ة سدةل بدي أردل
،ل قا   شعاري، البعض بأعم  ةال  بعض بلا   ا بلم ا البلةداد، الةدل ةصدل بلصد ي  ةدل 
دن  ،يدا ب  دي قد  سدتبت بأام د  البأعمد ، ة،دن  بلعدالب  أ    دتي بلدالبلل بلس دتبت إ ب ب دي  قن ه لق 

 2أ  بلقن   سع ي ب تي ر ه بلستبت".

بأاضدد ي القدد   مددا قالضدد  القيددنل   ددا" أ  أرددل قا دد  أابتالب اةدد  سددنق   قدد  بلددالبتا بلعددناا  
باةددد  بلسدددنق   بقةدددتبا ق  ددد   سدددنق   قت قددد  قاةالبددد  قددد  بلدددالبتا بلقددد ،الا، ةقدددمع ي أصدددمنب ن 
ل ضدداا بللمدد ، ة،ددن  بلعددالب  بدد   لدد  أ  ردد ب بلعقددل إ ب ،ددن   ضددا بأرددل بلسددنق   بلسددنبة  

 3 ع  قمع ي ق  إمتبي ن، ال   ،ال   ل  إ   باضا قم ي".

 

 

 

 

                                                           

.222،  مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص32-31ص بلمب   بلعممنمل، بلقاع  بلسنب ، - 1  
النوادر والزيادات على ما في المدونة من ي(، 7008ه/928أبل ز ت بلة االبمل قمقت ببت بل ب  ببت بلامق )ا: - 2 
.  81، ص77ي، قج7333، تبا بلوا  ب سلقل، ب االا، 7،  ت: قمقت ببت بلعز ز بلتبنغ،  من المهات غيرها     
.79، ص2بلالمشا سل، بلقصتا بلسنب ، ي - 3  



م01 -8ه/4-2إفريقية من القرن في ول: النشاط الزراعي الفصل ال   
 

39 
 

الي ب دا قسدق  بلقدن  بل دنب  بلدا بلدالبتا ة،دن  بلعدالب  أ  بلقدن  بل دنب  ،قن الات "مزبال بد   قد  
ق  شعا بلا بلالبتا ال اةد  سدنق   قمدي ،  سدةا أاض بلةا د  بلقد ،الاخ، الب د ب بلقدن  ةدل أصد ي 
غ ددا ق ق دد  أمددت، ل،دد  بلةددالي بلدد    اةعددالب بلسددنق   قمددي  سددةال  أاضدد ي بأالل، يددي بلدد ا    ددي 

ن قد  بلمزببددنا بل دل اةعدا بلددا بلفة دن  لإلة ددن  ة  دن الب عددنت ، الغ اردد1الر،د ب بلدا   ددا أاضد ي"
 بلم الل بلقمنسب .

  

                                                           

  1 الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غّمارة، الجزء الثاني )نوازل الجهاد،غم   ب الا،  -
          الزياني نوازل الصرف و والقرض بيع السلم، نوازل النهار والسواقي لبي محمد عبد العزيز بن الحسن    
، إشابي: بسقنب ل سنقعل، ق ،اخ قنعس  ا ةل بل نا خ،   صص: ق  ال  م( دراسة وتحقيق0646ه/0111)ت:    
.988-987ي، ص8079-8078، 8قنب  ، عنقع  قسم  م بابل، قسي بل نا خ البآلينا، ،    بلع الي ب مسنم   الب ع     
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 في إفريقية المبحث الثالث: المنتوجات الزراعية

 -أا  دلل بلفد ت ب سدلقل–ي 1ه/7،نما أالضنال إةا ة د  ب ق صدنت   م دا أالب دا بلةدا    
اليددددالاخ بل،نرمدددد  ضددددت  ، ال بلسددددب  ةددددل  لدددد  يددددالاخ ،سدددد   1 عدددداي بم  ددددنا مسددددبل البددددتي بسدددد ةابا

قلب دددن ل شدددعنا  بلفدددن م  ، إ   بةدددا بأ  ددداخ س نسددد  بأاض بلقماالقددد  بإرل، دددن ل قدددزباال الب 
ةأةسددتا ،ددل صددنلت، القددن زبت ردد ب ب م  ددنا  شددتت أقدداب  بمددل أق دد  قدد   ددلل عبن دد  بلضددابئ  

خ ، إضدنة  بلدا سدال  م،دي بعدض بلدال 2ب ا بلس،ن  ال، ل  يالابا بل الباي ب ا بلتاللد  بأقال د 
الةسددنتري الظ ق ددي ب عددنه سدد،ن  بلبابددا الرددال قددن أتد بلددا ق ددني يددالابا ،بدداد ضددت ردد    بلددال خ، 
قيدددل يدددالاخ بلبابدددا بل،بددداد بل دددل بمدددتلعا ةدددل ب دددت البلدددل إةا ة ددد  بب دددت بل بددد  بلمبمدددن  سدددم  

ي، القدد  أرددي أسددبنب ن سددبل ،ددل عق  دد  قدد  بمددنا بلبابددا ال،دد ب  ةددت ي بلبابددا ب ددا 127ه/ 788
 ، قعما ر ب العالت  ق  ز البمعتبي بلقسنالبخ ب   بلبابا البلعا .3اخ بلقت بلعا  بمت قمنص

ي، أا  ددلل م،ددي ب غنلبدد  ةددل بةا ة دد  بددتأا بأالضددنال   مسدد  2ه/8الةددل أالب ددا بلةددا     
 نص  ةل بلعنم  بلزاببل إ  أمع  بلقزبابال  بنس ةابا مسبل بل ا ،دنمالب  ف ةتالمدي قبدل  لد ، 

 دا ببدابر ي بد  بأغ د  ل دناال  بلاشد ت بدتة   دابي سدمالا قدتاه التل ل  ل  ردال قدن  ع دت بدي بأق
 4ألي ت منا  ر ، ال    قمي إسةن  بإبنم  بلقنل   بل ل ،نما  قت ب ن إةا ة  . 20

ي( بزترددددا بلمشددددن  بلزاببددددل 308-212ه/823-887الةددددل ب ددددت بأق ددددا ببددددابر ي بليددددنمل)  
ما  قيدددل بلعقدددالت بلفةددداا ل م دددنخ البم شدددا بأقددد ، إ  مظ دددا بلزاببددد  بنلعمن ددد  بلقسددد مة  الأصدددب

                                                           

، ت. ، تبا بلم ض تاريخ المغرب الكبير: العصر االسالمي دراسة تاريخية وعمرانية وأثريةبلس ت ببت بلعز ز سنلي،  - 1  
تأسيس الغرب االسالمي: القرن الول والثاني هجري/ السابع، رشني عع  ، 201، ص8ي، ي7327بلعاب  ، ب االا،      
.729ي، ص8002، تبا بل   ع ، ب االا، 7،  والثامن ميالدي     
، ببت بلعز ز722، رشني عع  ، بلقاع  بلسنب ، ص798بصني بلت   ببت بلا الي بلفةل، بلقاع  بلسنب ، ص - 2 
با بل المس   ل مشا،  المع، ، بلت،8    : ب ل بلش نبل،بإفريقية الى قيام الدولة الزيرية، الصرا  المذهبي بلقعتال ،      
، 8،  بالد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري   الخوارج في، قمقالت بسقنب ل ببت بلازب ، 881ي، ص7322  
.817ي، ص7322تبا بليةنة ، بلقوا ،      
  3 .792،798ببت بلمق ت مس   مق التخ، بلقاع  بلسنب ، ص -
، ببت بلعز ز 201، بلس ت ببت بلعز ز سنلي، بلقاع  بلسنب ، ص200، بلقاع  بلسنب ، صقمقت مس  بلع تاالسل - 4  

.882بلقعتال ، بلقاع  بلسنب ، ص     
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ب ق صنت   ةل إةا ة  ، التل ل  ل  قن  ،اه أمت بلق ا    بل ا سنح ةل إةا ة   البلقودا  ةدل 
رددد ه بلف ددداخ قعبدددابا بددد  ترشددد ي لقظ دددا بل ضددداخ ال،ينةددد  بأشدددعنا قددد  أرق دددن بلز  دددال  البلم  دددل 

   1الأشعنا بلفن،   الغ ارن.

ة دي إةا ة د   نصد   دلل م،دي بأغنلبد  زبت بإم دني ل ب ةل ظل رد ب بأقد  البل دتال  بلد ا با   
 ق  أرق ن: 2الةلم  بأاض ال عتتا بلقمنص ل بلزابب  

 : الحبوب0

 رداابش  اا أغ   قت  إةا ة   بزابب  بلمبال ، قم ن قت م  بنعد  إ  أ  د  ب   دن بلب،داا"   
إةا ة دددد  لابدددد  زاب ددددن ال،يدددداخ ابنب ددددن "، ال،ددددن   مقددددل قم ددددن بل،ي ددددا قدددد  بلمبددددال  بلددددا  ددددالمع 

، ،قددن قددنل بم ددن صددنم  ب س بصددنا" أم ددن ا  صدد  بأسددعنا عددتبا، ةددإ ب أ صددبا 3البلة دداالب 
ددن ب تا سددل ةةددنل بم ددن " ،ي دداخ بلةقددت البلشددع ا" بلددبلت لددي  ،دد  ل مم دد  ب ددن ق قدد "، أق 

، الأ ضددن 4
زاببدد  بلمبددال  م ددد  ،ددا قمقددالت قةددت ش " بددأ   ددالمع  مدد   ب ددن قدد   باةددا قت مدد   ددالمع

 5عق   ع ن  ن ةمالص القزباال بلمم   البلشع ا الرل أ،با غل  ن".

 6،قن ،ن  بلمنع ةل قت م  ع ال    زابال  ،ي ا ق  بلةقت البلشع ا.  

 

 

 

                                                           

، تبا 7 ، إفريقية في عصر ابراهيم الثاني الغلبي: قراءة جديدة تكشف افتراءات دعاة الفاطميينققتالح مس  ،  - 1  
بلع سنالا، ، بأ ضا799بلت   ببت بلا الي بلفةل، بلقاع  بلسنب ، ص،  بصني 22صي، 7331بق نا، بقن ،     
.708بلسنب ، ص بلقاع      
.31بلقاع  مفسي، ص - 2  
.28، ققتالح مس  ، بلقاع  بلسنب ، ص28بلب،اا، بلقصتا بلسنب ، ص - 3  
.730، ب تا سل، بلقصتا بلسنب ، ص780ق لي قع الل، بلقصتا بلسنب ، ص - 4  
.771بلقصتا بلسنب ، صقمقالت قةت ش،  - 5  
.771ي، ص8072، تبا بلف،ا، بق ن ، 7،  الدويالت االسالمية في المغربببت بل  ي بلس قنمل،  - 6  
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 : الزيتون2

م نعدن  زابا قعظي قت  إةا ة   أشعنا بلز  دال ، ل،د  ،نمدا قت مد  صدفنقع أ،ياردن   زاببد  الب 
ل ز  ال  م د قنل بم ن بب  مالقدل" أ  عدل غل  دن بلز  دال  البلز دا، الب دن قمدي قدن لد ع بو اردن 

 1قي ي، ال،ن  سعاه ابقن س    قف زبا بت منا بلا قنئ  قف ز بت منا ب ا مس  بلسم  الا ع ن".

  2".أق ن بلب،اا قنل بم ن" ق  ز   ن  ق نا أرل قصا الأرل بلقوا  الصة    البلاالي   

،قن أ  قت م  قنبع ،دن  ب دن أشدعنا ز دا ز  دال ، الأ ضدن قت مد  قفصد  م دد ،دن  ب دن غنبد    
 3،ي اخ بلز  ال ، ال، ل   لل بلع ت بلفن قل  ق زا إةا ة   بزابب  بوابس  بلز ن   .

 : الحناء والكمون والكروياء1

بلة ةشدمتا "أ   دالزا   ،ا ب تا سل" أ  قت م  قفص  ،ن    زاال ب ن بلممن  البل،قدال "، ال ،دا  
، ،قدن بشد  اا قت مد   دالمع بزاببد  بل،اال دن ، 4،دن   دزاال ب دن بلممدن " بلت بلعا تالرل قنبتخ 

 5أقن قت م  بلة االب  ة،نما  س الات بلممن  البل،قال  البل،اال ن  ق  قنبع.

 : النخيل4

 ق زا قفص  بم  ل ،ي ا  ش قل ب ا ضاال  بل قدا بلعع د ، السدق نرن ببد  سدع ت بلقوابدل   
   6بلت بل قا أم ن قش الاخ بنلم  ل    ،نت  العت بنلوا  إ   ة  ن.

 ال ،ا صنم  ب س بصنا" أمي  العت ة  ن مالال ق  بل قا  سق ا بنلَ،ْسَبن الرال أ،يا  قاري  ،ال 

 
                                                           

.222،  مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص19بب  مالقل، بلقصتا بلسنب ، ص - 1  
.80بلب،اا، بلقصتا بلسنب ، ص - 2  
، ق لي قع الل، 797ي، ص7321، ت. ، تبا بل، ن  بل بمنمل، لبمن ، العربالجغرافية والرحالت عند مةال  ز نتخ،  - 3  
.797، اببت بالمنا، بلقاع  بلسنب ، ص729بلقصتا بلسنب ، ص     
.708، بلة ةشمتا، بلقصتا بلسنب ، ص812ب تا سل، مزر  بلقش ن  ةل ب  اب  بآلةن ، ص - 4  
.728ز  ال ، بلقاع  بلسنب ، ص ، قمقت قمقت12بب  مالقل، بلقصتا بلسنب ، ص - 5  
ي(، 7828ه/822، بب  سع ت بلقوابل أبل بلمس  ب ل ب  قالسا)ا:702قمقالت قةت ش، بلقصتا بلسنب ، ص - 6  
.788ي، ص7310، قمشالابا بلق،   بل عناا، ب االا، 7،  ت ال  : بسقنب ل بلعابل،  كتاب الجغرافيا     
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 1بل قاخ ة ا ةل عاي ب ض بلتعني  ،نت  مةترن ببصا  لصفن  لالم ن الاق  بشا  ن". ةل 

 : قصب السكر1

بش  اا قداد قت مد  قدنبع بةصد  بلسد،ا ال،د ب ع دال  ، ،قدن  ق دزا قت مد  بنعد  بزابب دي، أق دن 
ْ عنا بل ل مالل ن.  2بلة االب  ،نما  أ ل بةص  بلس،ا ق  بلضَّ

 : الفستق والّلوز6

مد  قفصد  بنلفسد  ، ال،نمدا  صدت اه بلدا قصدا البأمدتلع السع قنسد ، أق دن قت مد  بش  اا قت   
 3 المع ،ن  ق  ب   ةالب،  ن بل  الز.

 : التفاح والتوت والتين7

بم شددداا زاببددد  بل فدددنح ةدددل قدددنبع ال قفصددد  م دددد باةدددا رددد ه بأ  ددداخ  فدددنح ز،دددل بلابئمددد     
 سدددق المي بلستسدددل، ال،ددد ب صدددفنقع باةدددا بل فدددنح بعق ددد   عالقدددي

ددد4 ن بل دددالا ،دددن   العدددت ةدددل ، أق 
قنبع ب،ياخ ال ةالي ق  بلشعاخ بلالبمدتخ قم دن قدن    ةدالي قد   قدع شدعابا قد  غ اردن الما اردن 

ددن بنلمسددب  ل  دد   ةةددت ال عددت ةددل بلة دداالب  بل دد   بأ ضددا ال،ددن  إم نعددي  و ددل 5أ  دد  بلما ددا ، أق 
بلةشدا ،ي دا أسدالب  بلة داالب ، ةدل مد    دالمع  ق دزا بدنل    بلعدناقل بأسدالت الردال ،ب دا اق د  

بلعسددل، ،دد ل  قت مدد  قددنبع ،نمددا ،ي دداخ بل دد  ، بنإضددنة  بلددا العددالت أمددالبال أ دداد قدد  بلفالب،ددي 
 6قيل بلقشقش، بل،قياا، بلقالز البلسفاعل الغ ارن.

                                                           

.729ق لي قع الل، بلقصتا بلسنب ، ص - 1  
، بأ ضا بلع سنالا، بلقاع 771، ببت بل  ي بلس قنمل، بلقاع  بلسنب ، ص71بلب،اا، بلقصتا بلسنب ، ص - 2  
.708بلسنب ، ص     
، ق لي قع الل، 702، بأ ضا بلع سنالا، بلقاع   بلسنب ، ص788بب  سع ت بلقوابل، بلقصتا بلسنب ، ص - 3  
.787بلقصتا بلسنب ، ص     
.223،  مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص703مقالت قةت ش، بلقصتا بلسنب ، ص، ق729بلقصتا مفسي، ص - 4  
، أبل ببت بل قمقت ب  قمقت779، ق لي قع الل، بلقصتا بلسنب ، ص71بلب،اا، بلقصتا بلسنب ، ص -  5  

.721، بلقصتا بلسنب ، صبأمتلسل      
، ببت بل  ي بلس قنمل، بلقاع 703بلسنب ، ص، قمقالت قةت ش، بلقصتا 881بلقةتسل، بلقصتا بلسنب ، ص - 6  
.709، بأ ضا بلع سنالا، بلقاع  بلسنب ، ص771بلسنب ، ص     
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 : النباتات العطرية والزينة8

باةا بسن    قفص  ،ي ا ق  بلا نم   قيل بل نسق  ، بلةامفل، بلمنامج، بلماعع، البلبمفسدج   
الالاترددن أ،يدداه أبدد ض القددن ه أز،ددا قددن   ،ددال  ل ددالات، ،قددن بشدد  اا قت مدد  ع ددال   بإم ددني  الغ ارددن

 1بلا نم   بق   ي أمالبب ن.

 ه/8ق   لل ر ب بلقبمد مس م ج أ  إةا ة   بنس ةابا أالضنب ن بلس نس   بتب   ق  بلةا   

الب،دي الم  دا ي،  مسما أمالبل ن ب ق صنت   القم ن بلزابب د  ة مالبدا قمنصد   ن قد  مبدال ، ة2
 بلمبن نا بلع ا  ، ال،ل قت م   ق زا ب  بأ اد بقم الي  نص بش  اا بي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، بأ ضا بلع سنالا، بلقاع 770، قمقالت قةت ش، بلقصتا بلسنب ، ص722ق لي قع الل، بلقصتا بلسنب ، ص - 1  
.709بلسنب ، ص      
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 بإفريقيةالعوامل المؤثرة في الزراعة المبحث الرابع: 

ال شددددعبا بلقشدددددن،ل بل ددددل البع ددددا بلقدددددزباب   ةددددل قم ةدددد  إةا ة ددددد  البل ددددل ةاضددددد  ن  مالبددددا   
، اللعدل أردي رد ه بلقشدن،ل ال بأزقدنا 1بلزاببد البلبشا   ق ياخ سد بان ب دا  بل صنئص بل ب ع  

 قن   ل:

 :المجاعات والوبئة0

 لل ب الت بمل بأغ د  زبتا بلقمنصد ل بلزابب د  اللدي   عداض إةا ة د  ل قمد  البلةمد  إ     
ي بشدد تا 298ه/880أم نمددن قيددل ةددل بصددا أبددل بلوابم دد  يددنق  أقدداب  بأسدداخ بأغ ب دد  سددم  

م  عدد  لدد ل ، ل،م ددن لددي  ددتي  ددال ل لدد ب بلقدد ا    لددي    قددالب بدد ،ا بأزقدد  ب ق صددنت   بإةا ة دد  
 2شل  بم ن.

ي قعنبددد  ال دددنبال  بنلقشدددا  البلقودددا   نصددد  بةا ة ددد  218ه/880تد ةدددل سدددم  مددد،قدددن   
 3ي.228ه/888البس قاا بلا سم  

ي مدتد ،د ل  البدن  القداض القدالا ،ي دا ر د  ة  دن قد  307ه/822االا أمي ةدل سدم   القت  
بلمدددنع قدددن   مصدددا ة،دددن   دددتة  ةدددل بلةبدددا بلالبمدددت بدددتبت قددد  بلقدددال ا ل،يدددا  ي تال  غسدددل ال  

 4صلخ.

ي القعددا قعنبدد  شددت تخ ةددل إةا ة دد ، القددنا بلمددنع ة  ددن البعددز بدد  373ه/909الةددل سددم    
 5تةم ي.

                                                           

.892عقنل أمقت  ي، بلقاع  بلسنب ، ص - 1 
بالد المغرب وعالقاتها بالمشرق االسالمي، عالاي قناس ي، 799بصني بلت   ببت بلا الي بلفةل، بلقاع  بلسنب ، ص - 2 
، بلس ت23ي، ص7337،  ا القاب: قص فا أبال ض ي أمقت، ت. ، تبا بلقعناي، ب س،متا  ، في العصور الوسطى     
.202سنلي، بلقاع  بلسنب ، صببت      
.31بلقاع  بلسنب ، صبلمب   بلعممنمل،  - 3  
،م01و 9ه/4و 1الوضا  االقتصادية واالجتماعية في المغرب الوسط خالل القرنين عالتا ببت بل،ا ي  السي،  - 4 
.222ت. ، ت الب  بلق بالبنا بلعنقع  ، بلعزبئا، ت.ع، ص      
. 280 مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص - 5  
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ةا ة      ا دت قظ قد  صدفاب  تبقدا أ دني السدتا بأةد  م دا ،دن  بلاعدل الربا ب ا بلقوا  الب 
 1   اا أقنقي.

ي   380ه/922ي البن  ،ب ا البم شا قداخ أ داد بدني 399ه/971،قن ش تا بلبلت ةل سم    
 2ال،ن  تال  ا  ، الق ل أم ي أ، الب بعض ي بعضن الق ت ا ق  ر   بنآل ي.

 : الغالء2

يااب ب ا بإم ني بلفلمل بصد  بلم دنخ ب ق صدنت   ةد عي لةت ،نما بأزقنا البلعالبئت   ا  أ  
ي غدل  221-ي212/ 882-ه829بلول  ال ا ف  بأسعنا، ةةت ابة  بلةمد  بلد ا القد  سدم  

 3بلسعا البمعتبي بلةالا.

ي با فعددا بأسدددعنا م دددا الصدددل سددعا بلةف دددز بلةقدددت بلدددا 373ه/909البسددب  بلةمددد  سدددم    
 يلي  تمنم ا، 

عاضا بلبلت أزق  بق صنت   الغل  ةل بأسعنا بسب  يدالاخ أبدل ي  389-ه901الةل سم  
 ز ت ق  ت ب  ، دتبت، بلد ا بشد ت مصدناه ب دا قت مد  بلق ت د  البضد ا بل   فد  بلةدنئي بلدا ةد ت 

   4بل ل ،ن  بلق تا قت أقنق ن ةل بلقت م  الزاال قن ة  ن ق  مبال . بأراب 

بسب  ب س ولل بلشت ت أقدالبل بلمدنع قد   داي بل  فدن  بلفدن ق    الم،دنق ي م دد  الأ ضن  
 ...غل  بلسعا ق  بلعالا بلشنقل ق ي ،ن  بإةا ة  382ه/902" ةل سم  قنل بب  ب باد

 

 

                                                           

.280ص مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ،  - 1  
.222عالتا ببت بل،ا ي  السي، بلقاع  بلسنب ، ص - 2  
.228بلقاع  مفسي، ص - 3  
  4 العالقات بين المغرب والندلس في عصر ، سنق   قص فا قسعت، 280 مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص -
، ب   ل تابسنا البلبمالد ب مسنم   الب ع قنب  ، ت.ي، 7  م(،0118-902ه/199-111الخالفة الموية)     
.721ي، ص8000     
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 1لش ع  البل ع ل ب ا أقالبل بلمنع ةل ،ل ع  ".ب

م ع ددن ب دددت قع مددد  ،قددن با فعدددا بأسددعنا ةدددل بعدددض بأم ددن  بسدددب  مةدددص سدد ع  قع مددد  لقدددن   
 2،نا فنال سعا بل عني قيل بلقس الات ق  بلقمن   بلقعنالاخ.

 الحروب والفتن: 1

م ددني بلقمنصدد ل ة،ي دداب قددن ،نمددا لةدد   ت سددنرقا بلمدداال  البلفدد   ةددل باق دد  بلمشددن  بلزاببددل الب 
 سنري ةل   ا د  بلقمنصد ل البب عدنت بلمدنع بد   تقد  بأاض الزابب  دن، القدت بب بدا بلفة دن  

ق  بلعالبئت اللعل ر ب ابع  بلا بآلينا بلس ب   بل ل    ف دن قد  بدالا بأاض المدتالد بلماال  
 3بلعفني البنل نلل  سنري ةل متالد بلقعنبنا البأالبئ .

القددد   دددلل رددد ب بلقبمدددد   ضدددت لمدددن أمدددي اغدددي قدددن باة دددي إةا ة ددد  قددد  بزتردددنا ةدددل بلق دددتب    
 أم ددن شدد تا بددتخ أزقددنا ه، إ   2ه بلددل بلةددا  8ب ق صددنتا  نصدد  قمددي بلزاببددل قدد  بلةددا 

 القشن،ل ةل ة ابا قمة ع  أسبن   ب ع  ، س نس  ، بق صنت   ،قن سب   ،اه.

 

 

 

 

  
  

                                                           

آراء االمام الداودي في باب المعامالت من خالل المعيار، ، مق ي بقاب 727بب  ب باد، بلقصتا بلسنب ، ص - 1  
قسي بلشا ع ، ،   ، إشابي: ببت بلةنتا ب  ماز بل، ق ،اخ قنعس  ا ةل بلفةي البأصالل، المعرب)جمع ودراسة(    
.82ي، ص8070-8003بلع الي ب ع قنب   الب سلق  ، عنقع  بلمني ل ضا بن م ،     
.721سنق   قص فا قسعت، بلقاع  بلسنب ، ص - 2  
.788بق الا س، م ، بلقاع  بلسنب ، ص - 3  
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 المبحث الخامس: الرعي وتربية الحيوان في إفريقية

 اب دد  بلم ددالب  عددز  قدد  بلمشددن  بلفلمددل بإةا ة دد ، ةةددت با ددب  بأالل بنلزاببدد      قيددل بلابددل ال  
القددت أتا الةدداخ بلقاببددل ال صددالب  ن بلددا ز ددنتخ بليدداالخ بلم البم دد ، ال،دددن   الالةددا بلقددالبت بلو بئ دد ،

   1قا،زرن قا  قعناا ب م نا البلقمن   ،ي اخ ب ق نا.

أق ن بلينمل أا  اب   بلم الب  ةةت بس  تي ةل قعن ا بتخ ق  ماد التاع المةل   
بلقمنص ل بلل بلب الا السةل بلمبن نا، ر ب ةضل ب  لمالق ن الشمالق ن البلبنم ن بل ل ،ن   

 ، الأ ضن ع الترن ةةت بش  اا قت م  قنبع بنلع الت م د قنقا ة  ن2 س  اي قم ن بلعب 
، الق  أري بلم البمنا بل ل 3ت ا بلا ،ي ا قت  بلت بلقوا صمنب  تب  بلع الت ال،نما  ص

بش  اا ب ن إةا ة   رل:                                                               
 البقار

 ،يدددا  اب دددد  بأبةددددنا ةدددل بلقمددددن   تبئقدددد  بل ضددداخ البلعشدددد  ةقددددناع  اب   دددن سدددد،ن  بلسدددد الل،     
، ةقدديل  4 دد  ا ب ددن قد  بأا ددني بل ددل مددالل قت مدد  بلة دداالب  م دد بسدد  تقا ةددل بلفلمدد  ال،ددن 

أمصددَل قددن  ددي   بمددي بددنلة االب  ةددل بعددض أ ددني بنشددالا مددالبلل  سدد  قنئدد  ال قسدد   اأسددنا قدد  
، ،قدن قدني بل  دالت ب اب د  بأبةددنا 5بلبةدا، الردل أ،يدا بلم البمدنا ةدل بنت د  بالمدد ، القم ةد  بلق ت د 

، اللةت  بس  تي بأ عاب  بأبتبت غف داخ ةدل ابدل 6قم نبل إ  بلفة ا قم ي شنا  غ اه ةل البمتخ 

                                                           

المغرب القصىالنشاط التجاري في ، بن  ب ل قمقت بلب ن ل، 217،283 مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص - 1  
، إشابي: صبنح ببابر ي بلش   ل، ق ،اخ قنعس  ا ةل  نا خ بلقوا  ب سلقل، قسيم00و9ه/1و1خالل القرن     
.722، رشني عع  ، بلقاع  بلسنب ، ص20ي، ص8002بل نا خ، ،    بل اب   ل بمنا، عنقع  بوتبت،     
، ببت بلامق  بش ا،217صل، بلقاع  بلسنب ، ص،  مل أبال بلقعن880بأ ضا بلع سنالا، بلقاع  بلسنب ، ص - 2  
، ب   ل تابسنا البلبمالد ب مسنم   الب ع قنب  ،7،  م(0171-642ه/462-22اليهود في المغرب العربي)     
.37ي، ص8007ت.ي،      
.27-20بن  ب ل قمقت بلب ن ل، بلقاع  بلسنب ، ص - 3  
.219 مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص - 4  
، بلمب   بلعممنمل، بلقاع 782،772، قمقالت قةت ش، بلقصتا بلسنب ، ص88بلب،اا، بلقصتا بلسنب ، ص - 5  
.32بلسنب ، ص     
.37ببت بلامق  بش ا، بلقاع  بلسنب ، ص - 6  



م01 -8ه/4-2إفريقية من القرن في ول: النشاط الزراعي الفصل ال   
 

49 
 

بأبةددنا الأغ ددب ي ،ددنمالب قدد  بلعب ددت، ال،ددن  بلابددنخ  أ دد ال  أعدداخ بلقددتخ بل ددل بسدد أعا ة  ددن ب ددا 
                 1بلابل.

                                                                                           مناغال: 2 
بب ما بلفلم    ب اب   بلقالبشل ال نص  بلومي م د ،ن  ل ن قمنة  ،ي اخ قم ن بأ،ل ق  

، القت بش  اا قم ة  بلة االب   نص  بإم ني 2 ابة ن البلشا  ق  ألبنم ن الب م فنال بأصالبة ن
 بأغمني ال ل  ل ب ع  س،نم ن العوابة   بلترن، ةقيل أمت بل  الت بل ا س،  ب ا بعت بشاخ 
أق نل ق  بلة االب  أاسل بعض بأغمني بلا بلقت م  ق  أمت ب غ نا)غ ا بل  الت( ،ل البمتخ 

ت ق  بأغمني ،نما قم ن ق  الق  ب  ي  مقل ، ق  با،  بنلعبا   قق ن  تل أ  قم عنا بل  ال 
                                                                         3. با صف   عنا  

،قدددن بشددد  اا قت مددد   دددالمع ب،يددداخ بلقنشددد   ال،ددد ب بلق ت ددد ، الأ ضدددن ب ا ةَدددا قت مددد  سالسددد  ب اب ددد  
                 4بأغمددددددددني الا ددددددددص أسددددددددعنا لمالق ددددددددن الألبنم ددددددددن مظددددددددابا لددددددددالةاخ ردددددددد ه بليدددددددداالخ بل ددددددددل ق ز  ددددددددن.

   الخيول والجمال: 1

ددن بإبددل قدد  ق،نسدد  أرددل بلمععدد  قددم ي شددأ     ،نمددا  بل  ددالل ةددل بلونلدد  ل ا،ددال  البلم ددني، أق 
، ال،نمددا السدد    مةددل رنقدد  بسدد و ا ةددل بلقعددنل 5بلعددا  القعددنش بلقس ضددعف   القددم ي بددنلف ت

بل عدناا بد   بلقمددن   بلبع دتخ ،دبلت بلقشددا  البلسدالتب  ةقديل بسدد و  ن بل   فد  بلفدن قل بلقعددز 
بزي بلام ل ق  بلقوا ، م د أ نه أبال بلف دالح  السدي ب ،د   بدألفل عقدل لمقدل لت   بل م   

 6أقالبلي الأس م ي الغ ارن ق  بأغابض.

                                                           

.871،879عقنل أمقت  ي، بلقاع  بلسنب ، ص - 1  
.721قمقت قمقت ز  ال ، بلقاع  بلسنب ، ص - 2  
.37بلقاع  بلسنب ، صببت بلامق  بش ا،  - 3  
النشاط الرعوي، ةن ق  ب  الباا، 782بلقصتا بلسنب ، ص ، ، قمقالت قةت ش،12بب  مالقل، بلقصتا بلسنب ، ص - 4  
ي،8070،  الم ال2، تالا   ،ن  بل نا    ، الالعاشر ميالدي-في بالد المغرب خالل القرن الرابع الهجري     

    www.historicalkan.co.nr 
. 721ز  ال ، بلقاع  بلسنب ، ص قمقت قمقت - 5  
. 90، صةل بلت بلقوا  بلمشن  بلابالاةن ق  ب  الباا،  - 6  
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 النحل و الطيور : 4

،ن  لالةاخ بلبسن    بإةا ة   بأيا بل،ب ا ةل  اب   بلممل البس  ابي بلعسل، الق  بلقمن      
بل ل  ق زا ب،ياخ بأزرنا البلا نم   الأ،يا ا نم م ن  بل ل بش  اا ب ل  قت م  ع ال  

                                                     1بل نسق   الب    بس  ن ض ا   بلقيل.
ال سقا بنلمالبص الرال   عش ش ب ا العي      ،قن بش  اا قت م  بالم  ب نئا  عاي بنلَ،ْ ،ل
                                             2بلقن  ال فاخ ال   َّ   بقصا ق  ع الته ي ن .

                                                                                     السمك :1
اال  بلقمصالب  ل ي ةل بلقن   بش  اا قت م  صفنقع ب،ياخ بلسق ، الأ،يا ص ت ري بنلز 

بضاال  ق  بلم ل، أق ن قت م  قنبع ،ن   ع ق  ة  ن بلمالا بل اا البلا  ، البقت م   
، أق ن بمزاا ةنم الا ب ا بم اخ ،ن   ص نت 3 باق  بلمالا بل،ب ا  ز  بشاخ أا نل الأز ت

  أا نل البمت   ب ن بل،ي ا ق  بلسق  ال نص  سق  بلقاعن  بل،ب ا بل ا  ز   قس  بلا س 
بم  ن  ش ا أ، البا  ص نت قم ن مالال   ا ق  بلسق   سق ي بأةناق  زابة ، الرال بل ا        

 4 مقل بسي   ش ن ةل االقن رال بلشنبل.

                               5ردددددددددددددددد ب بنإضددددددددددددددددنة  بلددددددددددددددددا أ  بةا ة دددددددددددددددد  ،ددددددددددددددددن   صدددددددددددددددد نت ب ددددددددددددددددن بلفمدددددددددددددددد  بلع ددددددددددددددددت.  
ب ق صدنتا   بلم الب  ش،   ن تبنق  أسنس   ةل بلمشدن  المص    بلةالل أ  ،ل ق  بلابل ال اب 

 مقال ال  الا بلمظني بلفلمل بش،ل ع ت. ةل بةا ة   السنبتب ب ا

                                                           

.228،  مل أبال بلقعنصل، بلقاع  بلسنب ، ص773ق لي قع الل، بلقصتا بلسنب ، ص - 1  
. 781ق لي قع الل، بلقصتا بلسنب ، ص - 2  
، قمقالت قةت ش، بلقصتا 788،779 ، ص، ق لي قع الل، بلقصتا بلسنب19بب  مالقل، بلقصتا بلسنب ، ص - 3 
،702بلسنب ، ص      
العالقات السياسية واالقتصادية لدول المغرب االسالمي مع دول جنوب غرب أوربا في الفترة، قص فا ب  تا ع - 4  
قب الا بالتالب  ، أ االم  ت، الابه ةل  نا خ بلقوا  بإسلقل ةل بلعصا بلالس  ، ، إشابي: م(06-01ه/01-7)ق     
ي، 3102-3102قسي بل نا خ الب ي بآلينا، ،    بلع الي بإمسنم   ال بلع الي ب ع قنب   ، عنقع  أبل ب،ا ب ةن ت   قسن ،      
.76ص     
.18بلمق اا، بلقصتا بلسنب ، ص - 5  
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 المبحث األول: صناعة الغزل والنسيج

 اشتهرت مدن افريقية بصناعات مختلفة كانت رائجة ونشيطة من أهمها:   

 : صناعة المنسوجات الصوفية 0

وأقاادمهاو وقااد انفااردت منطقااة بفريقيااة باامه  بنتااا  ولم باا    كااان اوصااوم أهاا  ماااد   ن ااجية  
 1اوصوفية ضمن مجموع بلدان اوعاو  اال  مي وقت ذاك.

وتمثلت اوصناعة اوصوفية في او جاد اوعربي اوذي ُ مي باوزربية وتميز باوزخرم اوهند اي   
 اد اوعجمايه ومعه او اج8ه/2وقد وجد في اوقيروان بعد وصول اوجيش اوخر اني في اوقرن 

 2ومنه نشم عنه او جاد اوقيرواني اومشهور ودخله اوحرير وأ  ك اوذهب واوفضة. االيراني

فااي صاافاق  ببحرهااا صااوم اوبحاار اوااذي كااان يعماال منااه اوثياااب اورفيعااة اوملوكيااة وجااد وقااد   
 3وأيضا ببرقة  كانت توجد اوثياب اوصوفية.

–ه898خاصاااااة أياااااا  اوخليفاااااة اوماااااممون كانااااات بفريقياااااة تر ااااال اوااااا  دار اوخ فاااااة بب اااااداد و   
   4 ( في كل  نة مائة وعشرين  جاد .838-888ه/288

 وزاد ماان روا  هااذص اوصااناعة هااو بقبااال اون ااااس علاا  تاازل اون اايب ببيااوتهن وصاان  اوزربياااة  
 5وتيرها.

                                                           

و جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو29 و ص8993و دار ط  و تون و 8و طعصر القيروانأبو اوقا   محمد كروو  - 1  
.868ص     
.858محمد محمد زيتونو اومرج  او ابقو ص - 2  
و تق: ح ن ح ني عبد اووهابو رحلة التجاني (و 8389ه/989اوتجاني ابو محمد عبد اهلل بن محمد بن احمد ت: - 3  
و اومقد يو اومصدر808و اوقلقشنديو اومصدر او ابقو ص68 و ص8988د.طو اودار اوعربية ولكتابو تون و      
.239او ابقو ص    
و تحقيق ووض  اوفهار :كتاب الوزراء والُكّتاب (و 982ه/338اوجهشياري أبي عبد اهلل محمد بن عبدو  ت: - 4  
. 289 و ص8938و مطبعة مصطف  اوباني اوحلبي وأوالدصو اوقاهر و 8ط او قا وآخرونومصطف       
. 338و ص2اودباغو اومصدر او ابقو   - 5  
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وب اوا اوبارن  وهاو وباا  يتخاذ  يناوفااطمي ن في عهدأواودويل عل  روا  اوصناعة اوصوفية   
 1اومنادياالاوصااوم وي ااتعمل شااتاس ولوقايااة ماان اومطاار واوباارد اوقااارص وكااذوك وب ااوا عاااد  ماان 

 2وكان وب ه يدل عل  تعظي  مكانة صاحبه االجتماعية باإلضافة او  وب  اوجبة اوصوفية.

 : صناعة المنسوجات القطنية 2

يعاود أصاال اوقطاان بوا  باا د اوهنااد ثاا  أدخلات زراعتااه بواا  بلاادان اوعااو  اال اا مي منهااا باا د   
 بفريقيةو وانتشرت زراعته في اوجهات او زير  اومياص ذات اوتربة اوطمييةو وقد أشار ابن حوقل 

 3بو  اهتما  أهل مدينة تون  بزراعته اوتي كان يحمل منها بو  اوقيروان و نتفاع به.

وكاناااات تصاااان  ماااان اوقطاااان القمشااااة اومطاااارز  باااااوحرير وتشاااات ل باااااإلبر  أو تطباااا  بااااالووان   
 4واوزخارمو وانتشرت مهنة تزل اوقطن بين اون اس وكّن ي زون اوخيوط في اوبيوت.

 : صناعة المنسوجات الكتانية3

اااجية اوتاااي تتطلاااب ترباااة خصااابة ومااااس تزيااار   وتتمياااز خياااوط ن ااايب  ووهاااي مااان اونباتاااات اون  
 اوكتااان باودقااة واومرونااة واوطااول واوصاا بة وااذا تتعاادد أتااراا ا ااتخدامه فااي صااناعة اوم باا 

كمااا  و5اومتينااةو وقااد أشااار اباان حوقاال بواا  زراعااة اوكتااان بيفريقيااة خاصااة بمدينااة بونااة واوحبااال
ذكر ياقوت اوحموي أن مدينة  و ة اشتهرت بينتاجها اووفير من اوكتان حيث كان يازرع فيهاا 

 ير  وأنشئت بها مصان  و زل ون ب اوكتانو وكانت تصن  منه القمشة او زمة بكميات وف

                                                           

  1 األوضاع االجتماعية بالمغربو ينظرو رفيق بورا و وبا  صوفي ي طي اورأ  ويتدو  عل  اوكتفين واوظهراومنديل:  -
بشرام: محمد اوصاوح مرمولو مذكر  ماج تير في اوتاريخو م(972-918ه/322-292في عهد الخالفة الفاطمية)     
.89 و ص2008-2009اال  ميو ق   اوتاريخ واآلثارو كلية اوعلو  االن انية واالجتماعيةو جامعة منتوري ق نطينةو     
. 89اومرج  نف هو ص - 2  
.890و جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو ص95ابن حوقلو اومصدر او ابقو ص - 3  
تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضيو محمد اوطاوبيو 388-383صو8 و ابن خلدونو تاريخ ابن خلدون - 4  
.398 و ص8968و د.طو اوجامعة اوتون يةو تون و عياض     
. 869و جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو ص99ابن حوقلو اومصدر او ابقو ص - 5  
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 1زخارم كثير . وتتخّللهولثياب اوداخلية واوثياب اوصيفية 

   2أن مدينة تون  كان يجلب منها ثياب كتانية تضاهي ثياب اوحرير.ذكر أّما اوزهري 

اورجاال يقوماون بشااراس اوكتاان مان اوحوانياات وكاان يبااع باوقنطاار ثاا  تقاو  اون ااس ب زوااه  كاان  
 3.و وباوتاوي انتشرت مهنة تزل اوكتان بين اون اسون ب الثواب منه

 : صناعة المنسوجات الحريرية 4

وصلت صناعة اوحرير بو  اوشمال اإلفريقي خاصة بو  مدينة قااب  فهاي اوتاي  كاان ينماو   
 4شجر اوتوت بكثر .فيها 

ومن اومحتمال أن يكاون  ار صاناعة اوحريار قاد وصال ما  اوم المين الوائال اواذين أتاو مان   
 اااوريا ووبناااان فاااي بااادايات اوحكااا  اال ااا مي ولمنطقاااة حياااث تم  ااات هاااذص اوصاااناعة أوال فاااي 
صقلية والنادو  ومنهاا وصالت بوا  قااب  حتا  أصابحت صاناعة اوحريار فاي قااب  تضااهي 

    5والندو  في ذوك اووقت. صقلية منتجات

وماان أباادع اوقطاا  اوحريريااة اوقاب ااية اوعجااار اوتون ااي وهااو خمااار ولن اااس اوتون اايات جااام    
 6ولزخرم اوهند ي واونباتي واوحيواني واوخط اوكوفي م  أووان بارعة وأشكال جامعة.

كان ومدينة اوقيروان تراثها اوحضاري فاي صاناعة اومن اوجات اوحريرياة اورفيعاة واوثيااب  كما  
   اومتعدد  النواع اوح نة اوصن  وكانت تر ل ثيابها ومن وجاتها تلك بو  مدينة  و ة اوتي

                                                           

.858و محمد محمد زيتونو اومرج  او ابقو ص282و ص3اوحمويو اومصدر او ابقو مب ياقوت - 1  
و تح: محمد حا  صادقو د.طوكتاب الجغرافية (و 82ه/6اوزهري أبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر ت: أوا ط اوقرن  - 2  
.809مكتبة اوثقافة اودينيةو اوظاهرو د. و ص     
و تق وتحمذاهب الحكام في نوازل األحكامو اوقاضي عياا ووودص محمدو 266و ص2اودباغو اومصدر او ابقو   - 3  
.892 و ص8990و دار او رب اال  ميو بيروتو 8وت : محمد بن شريفةو ط    
.99عبد اورحمن بشيرو اومرج  او ابقو ص - 4  
.98-99اومرج  نف هو ص - 5  
.859محمد محمد زيتونو اومرج  او ابقو ص - 6  
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امتازت ثيابها باوجود  واالتقانو ويتضح ذوك من خ ل ما ذكرص اوونشري ي" أنه كان يات  كاراس 
 ب بمجر معلو  حيث كان أهل صنعة اوحياكة يكترونهاا مان صاناعها ويقوماون بصاناعةاومنا 

 1اوم حم وتيرها من اوثياب واومن وجات.

متعاة وجاود  اوثيااب اورقااق " أن مديناة  و اة مخصوصاة بكثار  الذكر صاحب اال تبصاار  
وقصاارتها وجميا  أشاا ال اوثيااب اورفيعاة ماان طرزهاا وكماادها ال يصان  ببلاد مثاال صانعته بهااذص 
اومدينااة واوثياااب او و ااية معلومااة ال يوجااد وهااا نظياار وهااا بياااا رائق...ومنهااا تجلااب اوثياااب 

 2".اورفيعة مثل عمائ  اومعمور وتيرها وت اوي منها اوعمامة مائة دينار وأزيد

ماان  و ااة و اومثقااال بمثقاااوين ماان ذهاابو   و ااة وزنااهبكااان يباااع او اازل وذكاار اوبكااري" أن   
  3يحمل اوتجار اوثياب اومختلفة بو   ائر اوب د".

ذكر اوونشري ي" أن أهل  و ة جرت بها  اوعااد  أن أكثاره  ال ي ياب عان  اوق او ازل كما   
 هذص اوصناعة خاصة بمدينة  و ة.و وهذا دويل عل  انتشار 4بين ص تي اوظهر واوعصر"

وقاااد كاااان اوخلفااااس اوفااااطميون يحباااذون ارتاااداس اوثيااااب اوحريرياااة اوفااااخر  او اوياااة اواااثمنو فربماااا   
ذا كاناات مطاارز  باوااذهب بيعاات بمااائتي درهاا  وقااد كااان أول ماان اتخااذ  بل اات منهااا مائااة دينااار وا 

 5 د .هذا اونوع من اوثياب عبيد اهلل اومهدي عند وصووه بو  رقا مثل

كما أنه  ا تح نوا فاي م با  جناوده  ضايقها وقصارها حتا  ال تحاول بيانه  وباين اوتحارك   
فااي اوقتااال وتياارص وقااد  اااعدت اونهضااة اوصااناعية وفاان اون اايب وعهااد تلااك اودووااة علاا  اوقيااا  
بحاجة   اوع ااكر مان هاذص اوناحياة فاوفروا مختلام اومن اوجات ورجاال جيشاه  وأعادوا مختلام 

                                                           

.809و الخضر اوعي اويو اومرج  او ابقو ص223و ص5اومصدر او ابقو  اوونشري يو  - 1  
. 889مؤوم مجهولو اومصدر او ابقو ص - 2  
.39-36اوبكريو اومصدر او ابقو ص - 3  
. 282و ص80اوونشري يو اومصدر او ابقو   - 4  
.88رفيق بورا و اومرج  او ابقو ص - 5  
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ومان ناحيااة واون تلااك اوم باا  فقاد كاناات تتمياز بوحااد  اولاون الباايا ذوااك لن و أناواع اوثياااب
 1اوفاطميين كانوا يتيمنون بذوك اولون ويتشاسمون من اولون ال ود وي مونه وون اوشيطان.

اوقااول أن صااناعة او اازل واون اايب ماان بااين اوصااناعات اوتااي كاناات رائجااة ومنتشاار   وخ صااة  
أنواعااه  ااواس ماان فااي مجتماا  بفريقيااة خاصااة بااين اون اااس اولااواتي عملاان علاا  اون اايب بمختلاام 

 ...اوخ.صوم    كتانو قطن

 

  

                                                           

ه مع عناية خاصة4الفاطمية: قيامها ببالد المغرب وانتقالها الى نهاية القرن الدولة عبد اهلل محمد جمال اودينو  - 1  
.256 و ص8998و د.طو دار اوثقافةو اوقاهر و بالجيش     
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 المبحث الثاني: صناعة المسكوكات

تشار  فاي اومشارق اال ا مي علا  اوطريقاة كانت اوعملة اومتداووة في بفريقياة هاي اوعملاة اومن  
بان  اوبيزنطية بح ب او يا ة اوتي ر مها اوخليفة عبد اوملك بن مروانو وكان فاي عهاد ح اان

نعمان أدخل تعدي ت عل  ر   ذوك اوطراز اورومي بدال مان صاور  اوقيصار ووو ايد عهادص ما  
ل علاا  ظهاار اواادينار صااور  كلمااات باو تينيااة تعباار عاان ا اا  اهلل اواارحمن بال وااه الحاادو وجعاا

باادال ماان اوصااليب اوبيزنطااي ماا  كلمااات باو تينيااة تعباار عاان معناا  واحااد" وحاادص ال  صااووجان
شريك وه وال مثيل وه" ما  تااريخ اوضارب ومكاناه بيفريقياةو وفاي عهاد مو ا  بان نصاير حادث 

 1ت يير في ضرب اونقود بذ صارت اوكتابة عليها باوعربية اوخاوصة.

-888ميااار ابااراهي  ابااان االتلاااب ال  ااايما فااي فتااار  التاوبااة فاااي عهاااد ال 2وقااد ارتقااات او ااكة
  حياااااث قاااااااموا 839 -889ه / 223 -208ول   وابناااااه زياااااااد  اهلل ال882-800ه/ 896

بتعيااين مشاارفين علاا  دار او ااكة كااانوا ماان اومااواوي اواارو  أو اوعبيااد أو اوفتيااان وكااان ماان بااين 
تلاب وم ارور فاي عهاد زيااد  اهلل الول وخطااب هؤالس اوفتيان مو   فاي عهاد اباراهي  بان ال

 3في عهد زياد  اهلل اوثاوث.

هاذا الخيار وذكر ابن عذارى أن زياد  اهلل اوثاوث اشتد كلفه ب    وه ي م  بخطااب فكتاب   
 4فقا  المير بحب ه.ا مه في  كة اودنانير واودراه  

 عل  خطاب ب يط : ت تعطم ب ف نت وه جارية 

 وميمون طائرص       رفقا فين يد اومعشوق فوق يدك يميها اوملك ا
                                                           

.858و محمد محمد زيتونو اومرج  او ابقو ص58عبد اهلل طه او لمانيو اومرج  او ابقو ص - 1  
او كة: هي اوخت  عل  اودنانير واودراه  اومتعامل بهما بين اونا  بطاب  حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبةو - 2  
ويضرب بها عل  اودينار أو اودره  فتخر  ر و  تلك اونقوش عليها ظاهر  م تقيمةو ينظرو ابن خلدونو تاريخ ابن     
.289ص و8  خلدونو    
.888و او يد عبد اوعزيز  او و اومرج  او ابقو ص88ابن وردانو اومصدر او ابقو ص - 3  
.883ابن عذارىو اومصدر او ابقو ص - 4  
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 ك  ذا اوتجلد واالحشاس خافقة     أعيد كفك أن ت طو عل  كبدك 

 1  عل  خطاب وأعادص بو  منزوته.فرض  

وبهذا  اد اورخااس االقتصاادي فاي عهادهما حياث ُأ د  ات فاي اوقياروان دار ولضارب وأصابحت 
ربا  اوادينار وانتشار فيماا بعاد وأضاافوا ضارب التلباي  اودنانير واودراه  تضرب بهاا فاي اوعهاد

 2في اوعهد اوفاطمي.

   ما يلي:80و 8ه/8و 2ومن أبرز اوم كوكات اومنتشر  في بفريقية ما بين اوقرنين 

 : المسكوكات الذهبية) دنانير(  0

اهلل وهي اودنانير اوتي كانات تخار  مان دار او اكة فاي اوقياروان واوعبا ايةو وخا ل عهاد زيااد  
 3جرا . 8و 88أو  8و82جرا  بو   8و20اوثاوث انخفضت انخفاضا ملمو ا من 

م اااتدير   4  كانااات اوااادنانير اوذهبياااة902- 898ه/ 289-268فاااي عهاااد اباااراهي  بااان أحماااد 
اوشكل شمنها شمن دناانير خلفائاه ما  بعاا االخت فاات فاي مقا اات أقطارهاا بذ كانات تتاراو  

 5م .89م  و89ما بين 

 فاطميين ضرب أبو عبد اهلل اوشيعي نوعين من اونقود اوذهبية الوو   نة وفي عهد او

  6  باوقيروان.980ه/299  واوثانية 909ه/296

                                                           

.883ابن عذارىو اومصدر او ابقو ص - 1  
.805اوحبيب اوجنحانيو اومرج  او ابقو ص - 2  
و جور  39و ص2 و  2000و اومركز اوثقافي اوعربيو اودار اوبيضاسو 2و طمجمل تاريخ المغربعبد اهلل اوعرويو  - 3  
.95مار يهو اومرج  او ابقو ص     
 .806و ص5ينظرو ملحق رق  - 4
المسكوكات في الحضارة العربية االسالمية)مسكوكات المشرق والمغرب(: دراسة في التاريخصاوح يو م بن قريةو  - 5 
.280و ص8 و  2009و منشورات اوحضار و د. و 8و طوالحضارة     
.809و ص6و ينظرو ملحق رق  25و ص2صاوح يو م بن قريةو اومرج  او ابقو   - 6  
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  : المسكوكات الفضية )دراهم(2

  بضااارب اوااادراه  اوصاااحا  وحااار   ماااا كاااان 888ه/295اباااراهي  بااان أحماااد فاااي عاااا  أمااار   
يتعامل به من اوقط و فامنكرت ذواك اوعاماة وأتلقاوا اوحوانيات و ااروا بوا  رقااد  وصااحوا علا  

 1ابراهي  فحب ه  في اوجام  واتصل بمهل اوقيروان فخرجوا او  اوباب وأظهروا اومدافعة.

باحاااث مااا  الميااار واتفاااق معاااه علااا  اطااا ق اومحبو اااين مااان وكااان جعفااار أحماااد بااان م ياااث ت  
و اس اوقط  من بفريقيةو وعلا  بثار ذواك هادأت نفاو  أهال اوقياروانو ثا  ضارب  جام  رقاد   وا 

 2ابراهي  بن أحمد دنانير ودراه   ماها اوعاشرية في كل دينار منها عشر  دراه .

 ائص نجملهاا فاي اونقااط اوتاوياة:ومما ن حظه أن او كة اوفضية تتميز عن اوذهبية بعاد  خصا
ذكاااار تاااااريخ ومكااااان اوضاااارب فااااي كتابااااة هااااامش وجااااه اواااادراه  بعااااد أن كاناااات هااااذص اوكتابااااة  -

 اوهامشية في اودنانير تحتوي عل  اور اوة اومحمدية.

 ظهر في كتابة مركز اووجه باو طر اوثاوث ا   أحد اوفتيان. -

ه فقااد زادت باوصاا   علاا  اونبااي االخاات م فااي عاادد اونصااوص اومنقااوش علاا  مركااز اووجاا -
 صل  اهلل عليه و ل .

 صارت تحتوي عل  ا   ووقب اوحاك  مقرونا با   واودص. -

 3أكملت عبار  هامش اوظهر محمد ر ول اهلل. -

 

 
                                                           

.820ص ابن عذارىو اومصدر او ابقو - 1  
و 8   و2000و دار  ينا ولنشرو بيروتو 3و ط: طور االزدهارسوسيولوجيا الفكر االسالمياعيلو محمود ا م - 2  
.889عبد اهلل طه او لمانيو اومرج  او ابقو صو 95ص     
. 388و ص8قريةو اومرج  او ابقو   صاوح يو م بن - 3
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  أباااا 988-908ه /298-288أمااا فاااي عهاااد اوفااااطميين فقاااد أماار أباااي عباااد اهلل اوشااايعي    
 اومعروم باوفيل وم بضرب او كة اوتي تعرم با   او  ي ٍدي ةو بكر اوقمودي

 ومن بين اوعبارات اوتي نقشها عل  اووجه او كة في وجه او كة عبار " بل ت حجة اهلل "وفي 

وعبيااد اهلل  و وهناااك نماااذ  أخاارى ولنقااود منهااا نمااوذ  1اووجااه اآلخاار عبااار " تفاارق أعااداس اهلل "
 2اومهدي.

  

                                                           

.28و ص2صاوح يو م بن قريةو اومرج  او ابقو   - 1  
 .808ص 9ينظرو ملحق رق   - 2
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 سلحة المبحث الثالث: صناعة السفن و األ

ذ عهااد اوخليفااة المااوي عبااد اوملااك باان مااروانو حيااث عرفاات مدينااة تااون  هااذص اوصااناعة مناا  
أماار بتوجيااه عاادد ماان أقباااط مصاار مماان وهاا  درايااة بهااذص اوصااناعة بواا  تااون  وبناااس أ ااطول 
حرباااي وذواااك ومواجهاااة خطااار اوبيااازنطيين فاااي اوبحااار اومتو اااطو وقاااد بلااا  عااادده  حاااواوي أوااام 

ولمراكاابو كمااا أماار  قبطاايو وأماار عاملااه ح ااان باان اونعمااان او  اااني أن يبنااي دار اوصااناعة
اوبربر بجلب الخشاب إلنشاس او فن فكانت تلاك أول دار متخصصاة وصاناعة او افن وكانات 

 1حينها قاعد  مهمة ومواجهة اورو .

ثاا  قااا  التاوبااة بتطااوير هااذص اوصااناعة و حيااث ابتاادأ المااراس بعااد ابااراهي  باان التلااب اوقيااا    
بنشاط بحري ملحوظو بذ شرع عبد اهلل بن ابراهي  ومان بعادص زيااد  اهلل الول فاي بنااس أ اطول 

 2قوي.

 3باإلضافة او  دار صناعة او فن بتون  كانت هناك دار أخرى ولصناعة في مدينة  و ة.

ال اااالحة فااااي اوماااادن اورئي ااااية مثاااال اومهديااااة   مصااااان  حربيااااة وصاااانن أنشاااام اوفاااااطميو كمااااا   
 4واوقيروان ومنها اودروع واوترو  ولوقاية وال لحة اوثقيلة كاومنجنيق.

وباذوك رصادوا مباااو  ضاخمة و نفاااق فاي هااذا اوجاناب وصالت مااا باين  اابعين وثماانين أواام   
 5دينار ذوك لن او    هو آوة اوحرب.

                                                           

ودراسات في تاريخ وحضارة المغرب االسالميو عبد اوواحد ذنون طهو 805الخضر اوعي اويو اومرج  او ابقو ص - 1  
و رحي  كاظ  محمد اوهاشميو عواطم محمد اوعربي شنقاروو858 و ص2008و و دار اومدار اال  ميو د. 8ط     
.93و د.طو اودار اومصرية اولبنانيةو اوقاهر و د. و صالحضارة العربية االسالمية: دراسة في تاريخ النظم    

. 853عبد اوواحد ذنون طهو اومرج  او ابقو ص  -2  
.38اوبكريو اومصدر او ابقو ص - 3  

و د.طو دار اوم كو تلم انو د. والفاطميون وحركان الُمعارضة في بالد المغرب االسالميو فاطمة بلهواري  -4  
.838ص     
.258عبد اهلل محمد جمال اودينو اومرج  او ابقو ص - 5  
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 المبحث الرابع: صناعات أخرى

 : الصناعة المعدنية 0

شااهد اوقطاااع اوصااناعي بيفريقيااة ثاارو  معدنيااة مختلفااةو وقااد اشااتهرت مجانااة بمعادنهااا اوكثياار    
 1حت  قيل عنها " مجانة اومعادن" وخاصة اوفضة واوكحل واوحديد واومرنك واورصاص.

وعليه كانت منطقة مجانة منذ اوعهد اوروماني مزدهر  اقتصاديا ووفر  اومعادن في أراضايهاو   
وقااد تاا  ا اات  ل خااا  اوحديااد فااي صااناعة آالت اوحديااد او زمااة وصااناعة او اافن وتيرهااا ماان 

 2ال لحة كاو يوم واورما  واودروع.

ن اوتاي شاهدتها مادن بفريقياة فاي وقد ا تفاد التاوبة من خا  اوحديد في حركة اوبناس واوعمارا  
وقته  كبناس اودور واوقصور واوم اجد واوحصاون واوخاناات وحفار صاهاريب اومااس وتيرهااو أماا 

 3واني.منه  اوتحم واوحلي والاوذهب واوفضة اتخذ المراس التاوبة وفر انه  

اشتهرت في اوقيروان صناعة اومعدنيات مان نحاا  وفضاة وذهاب وتا  ا ات  وها فاي صان    
اومجااااوهرات واوفضااااياتو واالطباااااق واوصااااواني اومنقوشااااة بزخااااارم هند ااااية وخطيااااة ومطعمااااة 

 4باوفضة واوقصدير.

 الفخار : صناعة الخزف و2

بتقاويااد اومشاارق  شااهدت صااناعة اوخاازم باااوقيروان تطااورا ملمو ااا نتيجااة تاامثر هااذص اوصااناعة  
-858ه/289-282وخاصة اوعراقو ففي عهد المير التلبي أباي اباراهي  أحماد بان محماد 

 و قد جلب بويه اوقراميد اوثمينة ومجل  أراد أن يعمله وجلبت وه من ب اداد خشاب او اا  865

                                                           

.88ابن وردانو اومصدر او ابقو ص - 1  
.888و عبد اهلل طه او لمانيو اومرج  او ابقو ص808الخضر اوعي اويو اومرج  او ابقو ص - 2  
. 806الخضر اوعي اويو اومرج  او ابقو ص - 3  
.860محمد محمد زيتونو اومرج  او ابقو ص - 4  
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 ويعمل وه منها عيدان عملها منبرا ولجام  وجاس باومحراب مفص  رخاما مان اوعاراق عملاه فاي
 1جام  اوقيروان.

وجعااال تلاااك اوقرامياااد فاااي وجاااه اومحاااراب وعمااال واااه رجااال ب ااادادي قرامياااد زادهاااا بوياااه وزّينهاااا    
 باورخاااا  واواااذهبو وال شاااك أن زخاااارم اوتربيعاااات اوخزفياااة اوتاااي تااازين جااادار اومحاااراب بجاااام 

 .اوقيروان تبدو من طراز يختلم عن اوزخارم اورخامية اوتي تك و وجه اومحراب

 : الصناعة الزجاجية 3 

تعتبر صناعة اوزجاا  مان باين اوصاناعات اوتاي كانات منتشار  فاي بفريقياة حياث تعاد مظهار   
ماااان مظاااااهر اومدن ي ااااة وم ااااتلزماتها واوموجااااود  بصاااافة خاصااااة باااااوقيروانو حيااااث اتخااااذت منهااااا 

 2الواني اوبلورية اوبديعة اوتي ا تخرجت من بعا اوخرائب بقرب اوقيروان.

واومذهباااة اوتاااي كاااان ي اااتعملها اوصااايادوةو كماااا ا اااتعمل  هاااذا بوااا  اوتحااام اوملوناااة اومزخرفاااة  
 اوزجا  في اوشم يات واوقمريات اوموجود  بجام  اوقيروانو وكذوك في اوثريات وتبليط أرضية 

 3اوبيوت واوشوارع بطبقة زجاجية مزخرفة مثل أرضية اومنصورية قرب اوقيروان.

 اايا اوقديمااة   آثيرات مشاارقية وبااذوك كااان فااي اوقيااروان حااي ولزجاااجين خضااعت صااناعته وتاام  
 و بال أنه و  يكن مثل جود  اوزجا  اوعراقي وذوك فقد ت  ا تيراد آنية اوزجا  (أو مصر

 4كاوموائد من اوعراق بو  اوقيروان واقتنائها رت  ت س أ عارها.

 

                                                           

.880او يد عبد اوعزيز  او و اومرج  او ابقو ص - 1  
  2 المجتمع التونسي على عهد األغالبة...ودراساتو عثمان اوكّعاكو 888عبد اهلل طه او لمانيو اومرج  او ابقو ص -
.29ص  و2009و 82و جريد  اوحريةو تون و اوكتاب ع8و تق: أبو زيان او عديو طأخرى     
.860محمد محمد زيتونو اومرج  او ابقو ص - 3  
.806و الخضر اوعي اويو اومرج  او ابقو ص92جور  مار يهو اومرج  او ابقو ص - 4  
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 فريقية : الحرف والمهن في إالخامس المبحث

نظرا وتطور وتعدد اوصناعات في بفريقية أدى بوا  ظهاور حارفيين ومهنياين برعاوا فاي حارفته  
 من هذص اوحرم:

 القّصارون والصّباغون  :0

وه  اوذين ُيقّصرون ويصب ون اوخيوط واومن وجات عل  اخت م أنواعها بالووان وقاد أدى   
 1دمات اوتي كان اومجتم  في حاجة بويها.هؤالس اوعديد من اوخ

واشتهر أهل صافاق  بجاود  أعمااوه  فاي اوقصاار  واوكمااد  حتا  أن اوبكاري قاال أنها  أكثار   
جااود  ماان أهاال اال ااكندريةو كمااا اشااتهر أهاال  و ااة باوعماال فااي قصاار اوثياااب فكاناات ثياااب 

ا يزاووااون مهنااته  داخاال اوقيااروان اورفيعااة تحماال بواايه  وتقصاار فااي ماادينته و وأتلااب هااؤالس كااانو 
    2منازوه .

وقااد كااان اوطلااب كثياار علاا  هااذص اوحرفااة وباوتاااوي شااهدوا نااوع ماان االزدحااا  علاايه و كمااا أن   
أتلبياااة الثااااواب كاناااات بيضااااس وااااذا اوصااااباتون يقوماااون بصااااب ها تبعااااا ورتباااة اوزبااااائن حمااااراس 

اوحناااس ت ااتخد  وصااباتة  ذاكاوخ وماان مااواد اوصااباتة اوم ااتعملة أنااخضااراس زرقاااس  ااوداس...
 3اوقماش باولون الحمر وكذوك اونيلب أو اونيلة وهو نبات يك ب اومن وجات وون أزرق.

 4وأيضا اوزعفران ولحصول عل  اولون الصفر.

 أ واق دائمة وهذص اوحرفة حت   توزروكما عمل اويهود حرفة اوصباتةو وكان في مدينة   
                                                           

  1 و 8993و دار اوشروقو بيروتو 8و طقاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة االسالميةمحمد عمار و  -
.325ص     
.50و اوقاضي عياا ووودصو مذاهب اوحكا  في نوازل الحكا و ص20و36اوبكريو اومصدر او ابقو ص - 2  
.898و880جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو ص - 3  
 4 دار اويازوريو و8ط وه4عربية بعد االسالم حتى القرن التجارة وطرقها في الجزيرة الح ن عبد اوكري  اوعماديو  -
.388 و ص2083عّمانو       
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 1في هذص ال واق اوثياب اوملونة والقمشة اووشية. أطلق عليها مدينة اوقصاريين ينشرون 

 ارون  ادون والنجّ الحدّ  :2

اوحاااااداد هاااااو محتااااارم حرفاااااة صاااااهر اوحدياااااد وصاااااوته أعاااااواد وأدوات ومختلااااام التاااااراا   
واال تخداماتو في حين اوندجار  هي من ضروريات اوعمران ومادتها اوخشب فيحتا  صااحبها 
بوااا  تفصااايل اوخشاااب أوال بماااا بخشاااب أصااا ر مناااه أو أواااوا  ثااا  تركاااب تلاااك اوفضاااائل بح اااب 

بعاااداد تلاااك اوفضاااائل باالنتظاااا  بوااا  أن  صااانعهباوصاااور اومطلوباااة وهاااو فاااي كااال ذواااك يحااااول 
ضاروري  تصير أعضاس وذوك اوشكل اومخصوص واوقائ  عل  هاذص اوصاناعة هاو اونجاار وهاو

 2في اوعمران.

وك هماااا كاناااا يصااانعان آالت اوحااارب مااان او ااايوم واورماااا  واو اااكاكين وقاااد اشاااتهر بحرفاااة   
 -ه250التلبااي أبااي او رانيااق اوحااداد  باان اوصااقيل  اوشاااعر كااان أبااوص  ااعيد مااوو  المياار 

 3  نشم م  أبيه في عمل او يوم.898 -268ه /268

وذكااار جاااور  مار ااايه أن اوم اااامير اوتاااي تجمااا  الواااوا  اومدهوناااة ل اااقم جاااام  اوقياااروان   
اوكبياار دوياال علاا  وجااود محترفااي صااناعة اوحديااد وكاان االشااياس اوتااي كااان يصاانعها اوحاادادون 

 4كانت أحيانا م شوشة.

 : الصيادون 3   

كان اوصيد اوبحري نشيطا في كافة  واحل بفريقية وكان يوفر ت ذية وافر  ورخيصاة ول اكان   
ال اايما أهاال بناازرت وتااون  والشااك أن الماار كااان كااذوك فااي  و ااة وصاافاق  وتيرهمااا ماان 

                                                           

ه حتى نهاية 2أسواق بالد المغرب من القرن و كري  عاتي اوخزاعيو 96عبد اورحمن بشيرو اومرج  او ابقو ص -  1  
.38 و ص2088و اودار اوعربية ولمو وعاتو وبنانو 8و طه9القرن       
. 866و محمد عمار و اومرج  او ابقو ص585-588صو 8 ابن خلدونو اومقدمةو  - 2  
.206-205جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو ص - 3  
.92جور  مار يهو اومرج  او ابقو ص - 4  
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اوماادن او اااحليةو وقااد ا ااتخد  اوصاايادون او اافن فااي صاايده  وكااان يطلااق علاا  هااؤالس اونااّداق  
 1أي  كان او فن.

ان يكفي أن يخبر اوتاجر أحد اوصيادين بنوع من او امك اواذي يرياد شاراسص ويلباي اوصاياد وك  
طلبااه فااي اوحااين بيوقااااس شاابكته فااي اوبحيااار و حيااث كااانوا يصااطادون أناااواع ماان او اامك تفاااوت 

 2االحصاس.

 اع األحذية نّ : الدباغون وصُ 4

وعمال اوذين كانوا يعااوجون كثرت في اومدن االفريقية  حوانيت وأ واق اودباتةو وقد ملئت با  
 3جلود اوبقر واو ن  واوماعز ويبيعونها م ب  جلدية.

ويعتبر اوجلد من أه  اومنتجات اوحيوانية بيفريقياة وذواك نظارا واوفر  اوماشايةو ويوجاد بيفريقياة   
اوكثير من مداب  اوجلود وباوخصاوص فاي اوقياروانو فكانات اوجلاود تادب  بشاكل خااص ولكتاباة 

ال يوجاااد بجاااام  اوقياااروان مجموعاااات مااان اومصااااحم وتيرهاااا اومكتوباااة علااا  هاااذص عليهاااا والز 
 4اورفوم مثل مصحم اآلن ة فضل ومصحم اورق الزرق.

وماااان أهاااا  اومصاااانوعات اوجلديااااة او اااارو  اوب اااايطة واومطاااارز  باااااوحرير واومزركشااااة باوااااذهب   
واوفضاااة كماااا اتخاااذت مااان اوجلاااود أيضاااا الحذياااة وبعاااا الوب اااة واومحاااافظو وكاااان وصاااناع 

 5الحذية بمدينة اوقيروان درب خاص به  عرم بدرب اوحّذائين.

                                                           

.203و جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو ص285حّمادي او احليو اومرج  او ابقو ص - 1  
. 68و اوتجانيو اومصدر او ابقو ص286حّمادي او احليو اومرج  او ابقو ص - 2  
.98ويون اإلفريقيو اومصدر او ابقو ص - 3  
و محمد محمد زيتونو885و جودت عبد اوكري و اومرج  او ابقو ص809و اومصدر او ابقو صمحمود مقديش - 4  
.860اومرج  او ابقو ص     
.858و حّمادي او احليو اومرج  او ابقو ص226اومقد يو اومصدر او ابقو ص - 5  
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اوم اارب فتاامتي ماان طيااب اورائحااة ونعمااة أمااا مدينااة قاااب  بهااا جلااود تاادب  باااوقرط وتعاا  أكثاار   
ي.  1اولم  بمثل حال الدي  اوُجرش 

 الخبازون  :5

قامااات فاااي أ اااواق اومااادن اإلفريقياااة خاصاااة اوقياااروان أفاااران مصااانوعة باوقرامياااد وكاااان  اااكان   
اوبيوت ير لون بوايه  اوعجيناة ثا  يقاو  اوخباازون بخباز اوعجاين فاي الفاران باالجرو كماا كاانوا 

ياااز اوخباااز ويااادفعون باااه اوااا  اوحوانيااات وبيعاااه و اااميت هاااذص اوحوانيااات "بحوانيااات يقوماااون بتجه
 2اوخّبازين".

وقد خض  اوخبازون وأصحاب الفاران واوحوانيات اوخاصاة ببيا  اوخباز ومراقباة اومحت اب بذ   
 3كان بعا اوخبازون يخلطون اوقمح اوطيب باوقمح اورديس وبيعه لهل اوقيروان.

ب ربحااا علاا  أصااحابها حيااث أن أحااد اوفاارانين اوخياارين هااو أبااو وكاناات صااناعة اوخبااز تجلاا  
 ( صاااحب فاارن مشااهور باااوخبز كثياار اوصاادقةو 989 -ه309عماارو هاشاا  باان م اارور  ت

 4عل  اوفقراس. يتصدق في او نة باومال اوكثير

 كما أن مدينة قفصة كان أكثر زروعه  اوشعير اوطيب حيث بذا ُخبز كان أطيب من  ائر  

  5القاوي و ولهله في صنعة اوخبز حذق وتمهر فاقوا به كل اونا .اوطعا  في  

 البناؤون  :2

                                                           

.92ابن حوقلو اومصدر او ابقو ص - 1  
.888-889جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو ص - 2  
.888و ص6ونشري يو اومصدر او ابقو  او - 3  
.890جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو ص - 4  
.880و886االدري يو اوقار  اإلفريقية في جزير  الندو و ص - 5  
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أشاااار ابااان خلااادون أن هاااذص اوصاااناعة أول صااانائ  اوعماااران اوحضاااري وأقااادمهاو وهاااي معرفاااة   
اوعمل في اتخاذ اوبيوت اومنازل و ل ك اند واوماموى ودبادان فاي اومادنو وذواك أن االن اان وماا جبال 
عليه من اوفكر في عواقب أحواوه البد أن يفكر فيما يدف  عناه الذى مان اوحار واوبارد كاتخااذ 

 1ت اومكتن ف ة باو قم واوحيطان من  ائر جهاتها واوبشر مختلفا في هذص اوحيلة اوفكرية.اوبيو 

وكانااات هاااذص اوصاااناعة تااات  بتضاااافر وجهاااود عاااد  مهنياااين اوحجاااار واوبنااااس وصاااان  اوقرامياااد   
واوطاااوب واومهناااد و وقاااد تزايااادت هاااذص اومهناااة نتيجاااة اوحركاااة اوعمرانياااة اوتاااي تشاااهدها بفريقياااة 

  مااان بنااااس اوم ااااجد واومناااازل واوقصاااور واوحصاااون واوقااا ع واوحمامااااتو 9ه/3خااا ل اوقااارن 
ون فيماااا بيااانه  فاااي اختياااار اح ااان اوبناااائين ويتاااوّو  اوبنااااسو ومااان هاااؤالس وكاااان الهااااوي يتشااااور 

ا اوبنائين عبد اهلل بن ماوك من قرية بني عمرو  اوذي قا  ببناس قصر زياد حيث أصبح حر  ا
 2ولم لمين وعونا  وه .

 ( بناا  اوقبااة اومعروفااة 858-856ه/288-282ووّمااا ووااي ابااراهي  باان احمااد اباان التلااب   
د وفي دورهاا اثناان وث ثاون  اارية مان بادي  اورخاا  وفيهاا نقاوش تريباة وصاناعات بباب اويهو 

 3محكمة عجيبة.

 

                                                           

.580-509ص و8  ابن خلدونو اومقدمةو - 1  
.200و جمال أحمد طهو اومرج  او ابقو ص889جودت عبد اوكري و اومرج  او ابقو ص - 2  
.28اوبكريو اومصدر او ابقو ص - 3  
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 التجارة بإفريقية المبحث األول: عوامل ازدهار 

 هافعر   وقد،تصريف اإلنتاج الزراعي والصناعيوذلك ل،التجارة مهنة ضرورية عند اإلنسانإن 
بهالرخ،، وبيههها بهال، ع، ميها  ابن خلدون بقوله    مااولهة البسهت بتنميهة المهاا باهراع السهل  

، يتضه  مهن قهوا ابهن خلهدون من التجهارة 1بانت السلهة من دقيق مو زرع مو ايوان مو قمها" 
هي اراع سل  رخيصة وبيهها بسهر مبثر من الاراع مهما بان نهوع ههذا السهل ، وذلهك بههدف 

 الرب  و البست.

 يقية داخلية وخارجية مهمها:  ولقد اجتمهت عواما عديدة مدت إلى ازدهار التجارة في افر 

 الموقع الجغرافي إلفريقية: 0

المتوسه،، مربهز الاربهة موق  ج،رافي متميهز فهي قلهت اهوب الباهر ا بهيب بان إلفريقية   
ا  ، تاهههوا ،ريهههق الهههذهت القهههدي  الهههراب، بهههين  انههه9ه/ 3فهههي الههههال  القهههدي ، وفهههي موا ههها القهههرن 

،واتج  ال،ريق إلى ب د الم،رت، فجهها تسلب  قوافا التي بانتلبثرة المخا،ر على ال ومصر
مههن القيههروان وبههه د الجريههد و يرهههها مههن مهههدن بهه د الم،ههرت مرابهههز تجاريههة ناههه،ة تت ههرع منهههها 
 2اببة مسالك تجارية متهددة يقصدها التجار من با صوت ااملين مختلف منواع البضا  .

ز علهى سهااا الباهر المتوسه، بانت مدينة ص اقس اإلفريقية إضهافة إلهى موقههها المتميهفمث  
بوجهههود مرسهههى لرسهههو السههه ن التجاريهههة، ممههها سهههاعد ذلهههك علهههى جهههذت التجهههار إليهههها مهههن تميهههزت 

 3مختلف بقاع الهال ،وسي،رتها على ال،رق التجارية ب ضا مينا ها التجاري.

 تشجيع السلطة الحاكمة للتجارة : 2

                                                           

، ضب، المتن ووض  الاوااي وال هارس: خليا ااادة، مرا: سهيا زبار،مقدمة ابن خلدونابن خلدون عبد الرامن، - 1 
.494، ،2 ، ج1002د.،، دار ال بر، بيروت،      
.33ممدوح اسين، المرج  السابق، ، - 2 
،21، مجلة دراسات تاريخية، عخالل القرنين الثاني والثالث الهجريين التجارة في صفاقسمثير عبد البري  صادق،  - 3 
.334-333 ، ،1024بلية التربية للبنات، جامهة البصرة، ازيران      
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لتاقيههق ادزدهههار ادقتصههادي واسههتقرارا،  بالتجههارة فقههاموا بهههدة اجههراعاتاهههت  ا مههراع ا  البههة 
فمههث  فههي عهههد ا ميههر إبههراهي  الثههاني تهه  تههيمين المواصهه ت، ايههل قيهها  من القوافهها والتجههار 

 1بانوا يسيرون آمنين .

وقههد  ،  الثههرواتولجمهه 2بمهها اهههت  ال هها،ميون بالتجههارة باعتبارههها مههورد ثريههي للن هها  الجبهها ي  
صهرح بممارسهة التجهارة فهي ايهل  خلي هة ال ها،مي المنصهورال مارس بهضهه  ههذا الناها، مثها

 3الا ا ال،يت.

 تنظيم األسواق: 3

منههواع  ، ممهها يسههها عمليههة المراقبههة ومنهه  بههامنههها جههها لبهها سههلهة مبههان خهها، بههها والقصههد
 تبهها والهي إفريقيهةور  وبهان موا مهن ن مهها فيهها، وقهد اهتمهت السهل،ة الاابمهة با سهواق ال،"

 4في مدينة القيروان ايل جها لبا سلهة مبان خا، بها.يزيد بن اات  

، مثههها سهههوق سهههما، ناهههاع ا سهههواق وتن يمهههها ومراقبتههههامهههارة ا  لبيهههة تههه  إبههههد تيسهههيس اإلو   
 5تهيين ممناع مهمته  مراقبة ا سواق. ، من خ االقيروان الببير

عهد الدولة ال ا،مية اهت  خل ا ها بذلك مثا الخلي ة ال ا،مي عبيد اهلل المههدي بههد   وميضا في
، 6ادقتصههاددبههابين بثيهرة ون هه    مناههي 930ه/303بنهاعا مدينههة المهديهة وادنتقههاا إليههها سهنة 

هههو مبانههة التجههار المرموقههة فههي المجتمهه ، ايههل فههي إفريقيههة وممهها سههاعد علههى ازدهههار التجههارة 

                                                           

.99-91جورج مارسي ، المرج  السابق، ، - 1 
.242الجباية: جم  الماا خراجًا بان مو زباة، ين ر، مامد عمارة، المرج  السابق، ، - 2 
.211، جودت عبد البري ، المرج  السابق، ،333بد البري ، المرج  السابق، ،مثير ع - 3 
.91، ،2ابن اآلبار، المصدر السابق، ج - 4 
،الحسبة المذهبية في بالد المغرب العربي)نشأتها وتطورها(، موسى لقباا، 13الببري، المصدر السابق، ، - 5 
.40 ، ،2992، الاربة الو،نية للنار والتوزي ، الجزا ر، 2،     
.130، ،3ياقوت الاموي، المصدر السابق، مج - 6 
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نمهها يمههداون ذبههر  الزهههري  منهه  بههان بههالقيروان مربهما ههة اههاعر، د يمههداون ملوبهها ود وزراع وا 
 1.التجار ومودد التجار 

لتجههارة واههل عليههها اههري،ة عههد  علههى ا   ادسهه  ياههجالههى الن ههرة ادسهه مية، إذ باإلضههافة   
ااهههت،ا بالتجهههارة، وقهههد وردت  وسهههل صهههلى اهلل عليههه  ادخهههاا الاهههرا  فيهههها، خاصهههة من الرسهههوا 

منهها قوله  صهلى اهلل عليه  وسهل    تسههة معاهاُر الهرزق   تدعو الى اداهت،اا بههامااديل بثيرة 
 2مفضا البست عما الرجا بيدا وبا بي  مبرور .، وقول  ميضا   في التجارِة 

هها منهها: عراقيها واجهتإد من هنهاك  ،فريقيةعدة عواما في ازدهار التجارة في إر   مساهمة و 
ومربههاع  ،3ري،التجههار  نههه  يجمهههون ثههرواته  مههن الابههات والقههرامههن من النههاس بههانوا يسههخرون 

 4الدراه  ومنصافها.

 ،الاهاب  بابه  ن هوذا وقدرته  يمبنه  مزاامهة  يهرا مهن التجهارف، السهل،ة الاابمهةتجهارة بذلك   
تقدي  بي  سلهت  على  يرا، با إن  ياتبر السوق إلى من تن ق سهلهت ، وياتمها ويمبن  فرب 

 ، وههههو مههها ي ههههر مهههن5من التجهههار الببهههار ا  نيهههاع بهههانوا يقومهههون بهههذلك علهههى التجهههار الصههه،ار
خههه ا وجهههود مسهههواق بيسهههماع مصهههاابها مثههها سهههوق اسهههماعيا ابهههن عبيهههد المههههروف بتهههاجر اهلل، 

  6مسواق ابن هاا .

                                                           

.209الزهري، المصدر السابق، ، - 1 
،19،99ه، ،2314، د.،، د.ن، بيروت، دليل التجار الى أخالق األخيارالنبهاني يوسف بن اسماعيا،  - 2 
.293جودت عبد البري ، المرج  السابق، ،     
من الدينار، قيا ر ب  خ مس المثقاا، وهو يساوي وزن ث ل ابات من الاهير،القراري،: م ردها القيرا،، وهو جزع  -

3 
.491ين ر، مامد عمارة، المرج  السابق، ،     
.219جودت عبد البري ، المرج  السابق، ، - 4

 

.230جودت عبد البري ، المرج  السابق، ، - 5 
. 94جماا مامد ، ، المرج  السابق، ، - 6 
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ة بتههرب التجهار للبهوارل فهي فصها الاهتاع يهماهابا ال،هرق التجار ، ةمن عوا ق التجهار بذلك 
، فههر   إاهههاعة ا مههن إد  من القضهههاع علههى ق،هههاع مواهههاا وسههيوا وبهههذلك مخ،ههار ال،ريهههقمههن 

 1ال،رق مسيلة صهبة سواع بانوا مجموعة مفراد مو قبيلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 231ج  السابق، ،جودت عبد البري ، المر  - 1
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 الطرق التجارية في إفريقية المبحث الثاني: 

 ،ى ال،هههرق التجاريهههة بمختلهههف منواعههههاالتبهههادا التجهههاري وازدههههارا وتنوعههه  يهتمهههد مساسههها علهههإن  
اتسههاع  ،  ن ذلههك يسههاعد بثيههرا فههيخاصههة عنههدما يبههون هنههاك النقهها سههها، والمخهها،ر منهدمههة

التجههارة مههه  مختلههف البلهههدان، وهنهههاك نههوعين مهههن ال،ههرق سهههلبها التجهههار الهههرت، مولهههها ال،هههرق 
البرية وت اما فيها البضا   على الايوانهات، وثانيهها ال،هرق الباريهة التهي تسهتخد  فيهها السه ن 

 1لنقا السل  التجارية.

 : الطرق البرية 0

 ، وهناك2الامير ،باإلبا، الب،اا تهرف ب،رق القوافا  ن تسلبها قوافا الايوانات

 طرق برية داخليةأ: 

 بانت تسلك بين مدن إقلي  إفريقية منها:

، وذبههههر ج مههههن القيههههروان باتجههههاا مدينههههة ق صههههة، ،ريههههق مههههن قههههابس إلههههى صهههه اقس،ريههههق يخههههر 
، وهنهاك 3المسافة بينهما بقول   ومن مدينة قابس إلهى مدينهة صه اقس سهبهون مهي   اإلدريسي 

بقولهه   ومههن قههابس إلههى مدينههة القيههروان  ن وذبههر اليهقههوبي مسههافت إلههى القيههروا ،ريههق مههن قههابس
 4مرب  مرااا .

قس بينههها وبههين وهنههاك ،ريههق مههن صهه اقس إلههى ق صههة ايههل ذبههر اإلدريسههي مسههافت    وصهه ا
 .5ق صة ث ثة ميا   

                                                           

.333مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ،- 1 
.331المرج  ن س ، ، - 2 
.232، سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ،130، ،2اددريسي، نزهة الماتاق، مج - 3 
، وض  اوااي : مامدالبلدان (، 393ه/134اليهقوبي مامد بن اسااق بن جه ر بن وهت بن واض )ت: - 4 
.233 ، ،1001، دار البتت الهلمية، بيروت، 2ممين الصن اوي، ،     
.130، ،2اددريسي، نزهة الماتاق، مج - 5 
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 الببههري، وذبههر ل مدينههة قسهه،يلية بههالجنوت التونسههي،ريههق مههن القيههروان إلههى بهه د الجريههد ايهه 
 1مسافت    بل،ت المسافة بين قس،يلية والقيروان سبهة ميا  .

 3 .فريقية واآلخر إلى ،رابلس،ريقان مادهما إلى إ 2ومن مجدابية

 ب: طرق برية خارجية 

هناك ،ريق من القيروان إلى تاهرت ذبرا ابن اوقا بقول   فمن القيهروان إلهى الجهنيهين  قريهة 
، مهن خه ا ههذا 4...إلى يهتجس ، ...اتهى الوصهوا إلهى تهاهرت  ... ومنها إلى مجانةمرالة 

القوا نرى من هذا ال،ريق ،ويا ايل بان المرور بهدة ما،ات ومن ث  الوصوا إلى مدينهة 
 تاهرت.

عن ،ريهق دجلهة مهاًرا بههدة مهدن اهرقية با نبهار والرقهة، اهران ،ريق يبدم من البصرة وب،داد  
  منههها إلههى الرملههة وال سهه،ا، واإلسههبندرية، ومنههها إلههى ... اتههى الوصههوا إلههى بايههرة ،بريههة ثهه

فريقيهة،5برقة وب د إفريقية  6، وقد ماار ابن خ رداْذبة إلى هذا ال،ريق من ال س،ا، إلى برقة وا 
 ذبرا عدة ما،ات بان المرور عليها.ب

وهناك ،ريق من القيروان متج  إلى الهضات الهليا مهن السهااا التونسهي مهاًرا باهماا جبها   
 ا وراس إلى ا،  الاضنة ، وتت رع عنها ،رق تتج  إلى بجاية وبسبرة وورجلة من جهة،

                                                           

العالقات التجارية بين بالد المغرب والسودان الغربي خالل، فا،مة بلهواري، 231الببري، المصدر السابق، ، - 1 
WWW .historicalkan . co.nr.   1020، ديسمبر 20التاريخية، ع، دورية بان م01ه/4القرن

.233مجدابية: بلد بين برقة و،رابلس ال،رت، بينها وبين زويلة ناو اهر سيرًا، ين ر، اليهقوبي، المصدر السابق، ، - 2 
ْرداذبة مبي القاس  عبيد اهلل بن عبد اهلل)ت: - ، د.،، دار صادر، بيروت،المسالك والممالك ( ، 921ه/300ابن خ  3 
   2339، ، 114.  
.31-33ابن اوقا، المصدر السابق، ، - 4 
،صالت تجارية بين البصرة والمغرب االسالمي من القرن الثاني هجري حتى أواخر القرن الرابعسوادي عبد مامد،  - 5 
.233 ، ،2990، السنة السادسة عار، ا مانة الهامة دتااد المؤرخين الهرت، ب،داد، 43مجلة المؤرخ الهربي، ع     
.112-110خرداذبة، المصدر السابق، ،ابن  - 6 
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لى الهضات الهليا ال،ربية مارً     1ا بمضيق تازا اتى سهوا الم،رت ا قصى.وا 

  الههذي بههان قههرن ادنتههها" ادقتصههادي مههن جهههة وبالتنههافس والصههراع 20ه/4وخهه ا القههرن 
مثها صهراع ال ها،ميين وا مهويين تجارة الذهت والرقيق من جهة مخهرى  جا التاب  في منافذ 

،وبذا التنافس الاهديد بهين ال ها،ميين 2ا السي،رة على مسالك تجارة الذهتفي ا ندلس من مج
لمهههروف بصههاات باضههيين علههى مسههالك الههذهت ودليهها ذلههك ثههورة مبههي مخلههد بههن بيههداد او اإل

الممارسههين لارفههة تجهارة الههذهت مهه  والههدا،    وهههو خههارجي بهان مههن944ه/333سههنة الامهار 
 3.وقد تمبن ال ا،ميين من القضاع علي 

 بانت هناك ،رق تجارية عبر الصاراع منها:

ومنههها إلههى منهها،ق  ومنههها يتجهه  إلههى وااههة ورجهه ن، 4،ريههق مههن القيههروان إلههى من،قههة الجريههد
   5.السودان ال،ربي

، 7عبرصههاراع فههزان -6 مي بههانِ -،ههرابلس وبرقههة بالسههودان منهها،ق وهنههاك ،ريههق اههرقي يههرب، 
، ثه  ان مهارًا بزويلهة المربهز التجهاري الههواريويبدم من ،رابلس باتجهاا الجنهوت إلهى صهاراع فهز  

                                                           

، 3، تر وت : اسماعيا الهربي، ،م(00-8ه)5الى القرن  2االسالم في مجده األول من القرن موريس لومبار،  - 1 
.209_ 3، ين ر ملاق رق  204 ، ،2990دار اآلفاق الجديدة، الم،رت،      
 2 -، الابيت الجنااني،32ه، ، 4القرن  اله قات التجارية بين ب د الم،رت والسودان ال،ربيخ افا،مة بلهواري،  -
.123المرج  السابق، ،      
مناورات، 2،، م00م الى 9تجارة الذهب بين المغرب االسالمي والسودان الغربي من القرن جميلة بن موسى،  - 3 
. 234 ، ،1022بلوتو، الجزا ر،      
الصاراع الببرى والسودان، ين ر، موريس لومبار،  من،قة الجريد: هي ما،ة الاماا ل،رق القوافا المتجهة الى - 4 
.33المرج  السابق، ،     
.220، 9، ين ر ملاق رق 31فا،مة بلهواري، اله قات التجارية، ، - 5 
باِن : بيقصى الم،رت في ب د السودان، وقيا بان  صنف من السودان، ين ر، ياقوت الاموي، المصدر السابق، - 6 
.431، ،4مج     
.110، ،4رابلس ال،رت، ومدينتها زويلة السودان، ين ر، المصدر ن س ، مجفز ان: ودية بين ال يو  و، - 7 
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لهههى منههها،ق البهههان  بالسهههودان ا وسههه،، وبهههذلك بانهههت منههها،ق برقهههة و،هههرابلس مرتب،هههة يسهههير إ
   1.انصاراع فز   وا وس، ب،رق تجارية سارت عبر ال،ربيبالسودان 

 الطرق التجارية البحرية: 2

وانئ لههها مههف، متههدة علههى ،ههوا سههااا الباههر المتوسهه،بانههت بهه د إفريقيههة تتمتهه  بجهههة باريههة م
وههههي مهههوانئ تجاريهههة واقههههة علهههى الاهههوا،ئ  ،بيهيهههة مثههها صههه اقس، ،هههرابلس، سوسهههة وبنهههزرت

والاهههههمالية إلفريقيهههههة، وبهههههذلك ارتب،هههههت إفريقيهههههة باهههههببة مهههههن ال،هههههرق الباريهههههة داخليههههها الاهههههرقية 
 2وخارجيا.

 أ: طرق بحرية داخلية

 3،ريق باري من ص اقس إلى قابس.، و ك ،ريق باري من ،رابلس إلى ص اقسبان هنا  

 طرق بحرية خارجيةب: 

الباهههر يي بههههد فهههت  صهههقلية وسهههي،رة ا سههه،وا ا  لبهههي علهههى  هههرت مههه9/ه3خههه ا القهههرن   
المتوسهههه،، ت،ههههور النقهههها التجههههاري الباههههري بههههين إفريقيههههة والماههههرق اإلسهههه مي وبههههذا  ا بههههيب

ا نههههدلس، صههههقلية وقههههد بههههان ا مههههراع ا  البههههة لههههه  سهههه ن يؤجرونههههها لهمليههههات النقهههها الباههههري 
موردا الههدباف فههي التهريههف باخصههية التجهاري، بهها بههان مههنه  مههن مههارس هههذا الناها،، مثهها مهها 

مبو ا سود موسى بن عبد الرامن الق،ان  الذي بهان فقيهها، وقهد ود ا ابهراهي  بهن مامهد قضهاع 
،ههرابلس فههي ميهها  عيسههى بههن مسههبين قاضههي القيههروان، ثهه  عزلهه  ا ميههر وسههجن ، لبههن م،لههق 

ابههن القاسهه  وابههن سههراا  فيمهها بهههد بسههبت مسههيلة مربههت ع،ههت إلبههراهي  بههن مامههد فيفتههاا بقههولى 
يه،ههي مههن البههراع بمقههدار مهها  نههاف  فههابن قاسهه  يقههوا : البههراع علههى الههب ف ، وابههن نههاف  يقههوا:

                                                           

.33، فا،مة بلهواري، اله قات التجارية، ،34بان علي مامد البياتي، المرج  السابق، ، - 1 
.34ممدوح اسين، المرج  السابق، ، - 2 
.339السابق، ، مثير عبد البري  صادق، المرج  - 3 
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، وبان السبت في اراد هذا المثهاا ههو بيهان من ا ميهر ابهراهي  بهن مامهد بهان قهد مهارس 1سار 
 الناا، التجاري الباري.

، ،ريههق باههري ممتههد علههى ،ههوا السههااا مههن اإلسههبندرية وبههان مههن ال،ههرق التجاريههة الباريههة  
 .2ث  إلى ص اقسإلى سوسة 

، مي علهههى  هههرت الباهههر ا بهههيب المتوسههه،سهههي،ر ا سههه،وا ال ههها،،  20ه/4وخههه ا القهههرن 
ودليههها ذلهههك رسهههو مينهههاع المهديهههة بسههه ن تجاريهههة  قادمهههة مهههن اإلسهههبندرية وبههه د الاههها  وصهههقلية 

 3.  ث ثين مربباوا ندلس، وذلك لاما السل  اإلفريقية، وبان مرسى المهدية يس

( مصههههب  مرسههههى المهديههههة  993-931ه/313-342)وفههههي عهههههد المهههههز لههههدين اهلل ال هههها،مي 
 4، لذا مناي الخلي ة دار جديدة للصناعة وقاعدة لألسا،يا في مدينة سوسة.ي،، بالس ن

،ههرق التجاريههة سههواع ، ايههل تهههددت عنههدها النسههتنتج من إفريقيههة بانههت بلههد تجههاري ببيههرومنهه  
  مهن مهه  9ه/3، وقد بانت مدينة القيهروان فهي القهرن مو خارجيةبرية مو بارية، وبذا داخلية 

المهديههة مربههز ال هها،ميين    بانههت مدينههة20ه/4، ممهها فههي القههرن فههي إفريقيههةالمرابههز التجاريههة 
 .التجاري

 

 

 

 
                                                           

.33، ممدوح اسين، المرج  السابق، ،339-331، ،1الدباف، المصدر السابق، ج - 1 
.333مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ، - 2 
. 11، سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ،123الابيت الجنااني، المرج  السابق، ، - 3 
.19المرج  ن س ، ، - 4 



م01-4/8ه-2الفصل الثالث: النشاط التجاري في إفريقية من القرن   

 

79 
 

 في إفريقية تنظيم ومراقبة األسواقالمبحث الثالث: 

 : تنظيم األسواق0

قههاا  ، وفههي القههرآن البههري 1مسههواق بينههها مبههان للبيهه  والاههراع جمهه ، جههاع تهريههف بلمههة الس ههوق  
هههال  تههههالى  وق ههه ، وقهههد بانهههت ا سهههواق 2  واقْ ي فهههي ا ْسهههِاهههمْ وي   ا   ه هههال،   ا  ب هههيْ ي   وا  س ههها الر  ذ  ه ههها لِ وا م 

، وبهذلك فبهان والمنتجهات سهواع داخليها مو خارجيهااتى يهت  تصهريف البضها    ضرورية لل،اية،
، فهههي توضهه  الدرجههة التههي وصههلت إليههها والتجههارة هههو وجههود ا سههواقلصههناعة مههن مقومههات ا

 ،من خ ا البي  والاراع للسل  ومدى رواجها3ادقتصادية للمجتمهاتالاياة 

إن مسههواق المههدن اإلفريقيههة لهه  تختلههف عههن بههاقي مسههواق البلههدان اإلسهه مية ا خههرى فقههد بانههت 
 4ذات ن   وقوانين متاابهة.

 ي  ا سهههواق التجاريهههة والصهههناعية وترتيبهههها فهههي المهههدن اإلسههه ميةبهههان موا مهههن ن هههر فهههي تن ههه
( وموا مدينههة  941-919ه 213-203)هههو الخلي ههة ا مههوي هاهها  بههن عبههد الملههك  الببههرى
 5 .933-ه210هذا التن ي  هي مدينة القيروان وبان ذلك في سنة  مس ها

بهههذلك بترتيهههت مسهههواق  ( 939-992ه/290-234) وخههه ا عههههد الهههودة قههها  يزيهههد بهههن اهههات 
 6 .3ه/1من القرن المدن اإلفريقية ابتداع 

 ا بانت القيروان المربز التجاري ا وا في إفريقية بان بها سوق ر يسي سمي بسما، ولم  

 
                                                           

.199السابق، ، مامد عمارة، المرج  - 1 
(.9سورة ال رقان، اآلية) - 2 
.339مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ، - 3 
.231المرج  السابق، ،سامية مص، ى مسهد،  - 4 
.39المرج  السابق، ،جماا مامد ، ،  - 5 
.33الرقيق القيرواني، المصدر السابق، ، - 6 
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ختلههههههف المنتجههههههات الزراعيههههههة امهههههها إليهههههه  مبانههههههت ت  الههههههذي  ، بمهنههههههى سههههههوق القيههههههروانالقيههههههروان
 1والصناعية.

متصههه  مهههن القبلهههة إلهههى ...بقولههه    بهههان سهههما، القيهههروان القيهههروان وذبهههر الببهههري ،هههوا سهههوق
، ومههن الجههام  إلههى بههات الربيهه  إلههى الجههام  مههي ن  يههر ثلههل، و،ولهه  مههن بههات مبههي الجههوف

، يتضه  مهن قوله  من سهوق 2 تص  في  جمي  المتاجر والصهناعاتتونس ثلثا ميا ... وبان م
 .صقة م  بهضها البهبواوانيت  مت القيروان بان ،وي  وببيرا وبانت دبابين  

، يبهون متاهابها وصه ا يبهاد التاريخيهة مسهواق المهدن اإلفريقيهةوصه ت البتهت الج،رافيهة و بما   
، سوسهههة بقولههه   صههه اقس مسهههواقها عهههامرةفنجهههد ابهههن اوقههها وصهههف مسهههواق مهههدينتي صههه اقس و 

 3وسوسة لها مسواق اسنة  .

هها  ، ومدينههة القصههر القههدي  جيبههة  عنههة تههونس  بههها مسههواق بثيههرة ومتههاجر من مديذبههر الببههري مم 
 4 ،...بها مسواق جمة.300ه /234التي مسسها ابراهي  بن ا  لت سنة 

بانت م لبية ا سواق تقا  بهالقرت مهن المسهجد الجهام  الببيهر مثها سهوق القيهروان وبهان لقد   
 5ياي، بالمسجد الجام .

 :اإلفريقية منواع من ا سواق هيوقد عرفت المدن 

 أ: األسواق اليومية 

وبانههت تنسههت إلههى المهههن  وتهههرف با سههواق الثابتههة والدا مههة، وهههي موجههودة فههي بهها مدينههة  
زازين وهههه  صهههانهوا الاريهههر هنهههاك سهههوق اله،هههارين بهههالقيروان، سهههوق البهههبهههان الممارسهههة فمهههث  

                                                           

.211ون، المرج  السابق، ،، مامد مامد زيت10ممدوح اسين، المرج  السابق، ، - 1 
.11-13الببري، المصدر السابق، ، - 2 
. 94-93ابن اوقا، المصدر السابق، ، - 3 
. 40،13الببري، المصدر السابق،  - 4 
.233سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ، - 5 
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قهار ي بهان يبهاع فيه  ا باسهين الهذ، وسهوق النخ  سوق الخيا الذي سمي بموقف الخيها ،وبا هوا
، وميضها سهوق الصهيارفة فهي القيههروان ال،هها  الهذي بهان يبههاع فيه  القمه  ذلك سهوقوا ن،ها ، به

 1ه .بديا الهملة وصرف الدينار إلى در لت

بناايهههة القيسهههارية عنهههد  2يالمههههر مههها يلهههي  مهههر  الهههرواة للق ،هههي فهههي بتهههات منبهههاع فمهههث  ذبهههر   
،ههها  ااههترى ...؟ فقههاا إلههى سههوق ال ، فقهها  إليهه  ال تههى فقههاا لهه  إلههى من مصههلاك اهللالصههيارفة

، وبالتالي السبت في إراد هذا المثاا هو تبيان وجهود سهوق ال،هها  فهي 3بهذين الدينارين قماا 
 إفريقية وبذا سوق الصيارفة.

، إضههافة إلههى منهه  وجههد بههه  فههي القيههروان سههمي بسههوق اليهههودوميضهها بههان لليهههود سههوق خهها، 
 .نت بثيرة، و يرها من ا سواق الثابتة التي با4ةا، بالرقيق م،لق علي  سوق البربسوق خ

، ايهل بانهت تخهرج إلهى النسهاع لبيه  ال،هزا ال،هزا والهذي بهان يهقهد بههد ال ههر بما وجد سوق
قهههد بالهاههي عنههد سههوق ال،ههزا فهه ذا  5مو اههراع البتههان فمههث  بههان مبههو عمههرو هااهه  بههن مسههرور

 6.وق وبي  ذلك ...؟بها إلى هذا السرمى امرمة خرجت بخصلة  يسيلها عن ذها

 ب: األسواق األسبوعية

                                                           

.209، الابيت الجنااني، المرج  السابق، ،93جماا مامد ، ، المرج  السابق، ، - 1 
الم ْهِري: اسم  الباما عبد الملك بن ق ، ن المهري القيرواني الناوي، بان ايخ مها الل،ة بالقيروان، بذلك خ،يبا -

2 
أنباُه الرواة على أنباِه  (، 2140ه/114بلي،ا، ين ر، الق ْ ِ،ي الوزير جماا الدين مبي الاسن علي بن يوسف)ت:     
.109، ،1 ، ج2931، دار ال بر الهربي، القاهرة، 2، ت : مامد مبو ال ضا ابراهي ، ،النُّحاة    
. 120المصدر ن س ، ، - 3 
.31، ممدوح اسين، المرج  السابق، ،233سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ، - 4 
مبو عمرو هاا  بن مسرور التميمي: والد القاضي عبد اهلل بن هاا ، قيا عن  من  بان رج  صالاا بثير الصدقة، - 5 
.342، ،1ين ر، الدب اف، المصدر السابق، ج     
فريقية (، 2092ه/434المالبي مبي ببر عبد اهلل بن مامد)ت: - كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وا  6 
،2، ت : باير الببو"، مرا: مامد الهروسي الم،وي، ،وزّهادهم ونّساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم      
.249، ،1 ، ج2933دار ال،رت ادس مي، بيروت،      
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مثهها ، 1الجمهههة ...مههن ا سههبوع بيههو  ا اههد، الخمههيس و وهههي التههي بانههت تهقههد فههي ميهها  مهينههة 
، بانت دارا بالقرت من سهوق ، ايل ذبر الق ،ي   من المهري القيروانيالقيروانسوق ا اد ب

 من الخلي ههة ال هها،مي مبههو القاسهه  ا اههد بالمهديههة ايههل ذبههر التجههاني بمهها وجههد سههوق،2ا اههد  
ا فهي موضه  يههرف بسهوق ابن عبيد اهلل المهدي اين ثهار عليه  مبهو يزيهد مخلهد بهن بيهداد التقهوْ 

مهن خه ا ههذين المثهالين ن اه  منه    3ا اد وهو في الوسه، بهين المهديهة ومهسهبر مبهي يزيهد
وسهوق ا اهد  لقيهروانة ممابن بسوق ا اهد فهي ابان يهقد بذلك سوق في اليو  ن س  وفي عد

 في المهدية.

روان يهقههد فههي يههومي آد  ميتههز عههن ا سههواق ا سههبوعية ايههل قههاا  وبههان سههوق القيههتاههدل و   
 4 .ا اد والخميس

من  ، ايههل ذبههر المههالبي وهههو سههوق للههدجاج وال ههراخبمهها بههان هنههاك سههوق الخمههيس بههالقيروان 
، الخمهيس عنهد سهوق الهدجاجن يقهف يهو  بها  (913/ه309)ت:مبو عمرو هااه  بهن مسهرور 

 5ف ن رمى امرمة مو ايخا بيدا هرة مو فرخ مو دجاجة يسيله  عن بي  ذلك ؟ .

 6سوق مادل فيها.وهو موا  وميضا وجد سوق الجمهة بص اقس

 األسواق الموسميةج: 

 ، وقد ذبر ابن اوقا مهينة مو ماهر مهينةاسمها ي هر منها تنهقد في مواس  من خ ا 

 
                                                           

.310مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ، - 1 
.120، ،1الق ،ي، المصدر السابق، ج - 2 
اني، المصدر السابق، ، - .313التج  3 
، تر: مامد عبد الهادي الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في االسالمآد  متز،  - 4 
.331، ،1، دار البتات الهربي، بيروت، د.س، مج3مبو زيد، معد  فهارس : رفهت البدراوي، ،     
.91، جماا مامد ، ، المرج  السابق، ،241، ،1المالبي، المصدر السابق، ج - 5 
.312مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ، - 6 
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 ايل قاا   بها مسواق في با اهر تاضر  يا  1امنها عندما تادل عن مدينة بااو   واادة

 2مهروفة  .

لههى جانههت تن ههي  ا سههواق اسههت الزمههان وبههذا اسههت المهههن والصههنا   بههان هنههاك مسههواق   وا 
ينههة صههبرة فههي ناايههة تنسههت إلههى ماههخا، ماهههورة بسههوق ابههن هاهها  الههذي بههان فههي وسهه، مد

، وبهذلك سهوق اسهماعيا ابهن ويتزاامون في  على الزيهت والان،هةامة ، يتسوق من  الهالقيروان
 3عبيد المهروف بتاجر اهلل والذي بان بجانت المسجد الذي مسس  بالقيروان.

مورد مه  للدوا  ن  ديقو  بذلك  يهر الاهاب   توقد بان 4القياسروجد ب فريقية ما عرف بوقد 
 5مو السل،ان مو ا مير.

بانهههت فهههي مقصهههى  )قياسهههر(ا  لبهههي تههه  بنهههاع اوانيهههت جديهههدة بمدينهههة القيروانخههه ا الهههههد ف  
 ههذا  ، وقهد بهان ا مهراع يسهترجهونوفي آخهر سهوق البتهانيين 6ةالرهادر  الجانت الارقي منسوق

 7.صاابها عندما د يدف  له  البراعالاوانيت من م

 عن ا اخا،بالباف  8 (911ه/304)ف ادما  اماس بن مروان المتوفي ل  فمث  ب  

                                                           

نس، بانت بها مسواق عامرة والمسافة بينها وبين تونس مرالة، وبينهما قرى بثيرة، ين ر، بااو ا: مدينة قبلة مدينة تو  - 1 
.213-211الاميري، المصدر السابق، ،     
.93ابن اوقا، المصدر السابق، ، - 2 
.200، الابيت الجنااني، المرج  السابق، ،94جماا مامد ، ، المرج  السابق، ، - 3 
ببرا ها  صاات الصناعة با اهر مو سنة تقو  الدولة ببنا ها على ن قتها، ث  يقومونعبارة عن دبابين القياسر:  - 4 

.310، ين ر، مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ،است ادت اق  
.91جماا مامد ، ، المرج  السابق، ، - 5 
.93،سوق الرهادرة مو الرهادنة: هو سوق باعة ا متهة القديمة، ين ر، المرج  ن س ،  - 6 
.11، الهادي روجي ادريس، المرج  السابق، ،39، ،1الدب اف، المصدر السابق، ج - 7 
ه/312ام اس بن مروان: من ماايخ سانون، ين ر، الخاني مبي عبد اهلل مامد بن اارل القيرواني ا ندلسي)ت: - 8 
، مبتبة الخانجي، القاهرة،2، ت، ومرا: السيد عزت اله ،ار الا سني، ،قضاة قرطبة وعلماء إفريقية (، 933     
   2933، ، 109.  
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 1 .ما وجد ماد مدى البراع إد رجلينالذين ل  يدفهوا البراع ايل ذبر من    

ث  الخلي هههة عبيههههد اهلل الهههههد ال ههها،مي قههها  الخل ههههاع بتن هههي  ا سهههواق وترتيبهههها فمهههبهههذلك فهههي   
  مناهي فيهها الهدبابين ورتهت 930/ ه303ادنتقاا إليهها سهنةالمهدي بهد بناعا مدينة المهدية و 

 ا، وميضهوا بسهوق الاهبسسهم  سهوقا  المهن با ،بقة في سوق، بمها بنهى ال ها،ميون فيها مرباتْ 
اههههي القاسههههمية بههههالقيروان وانتقهههها إليهههه  التجههههار ومههههها الصههههناعات وبههههان ذلههههك سههههنة تهههه  إناههههاع 

 2. 919ه/303

ايههل بانههت وخارجههها فريقيههة ا سههواق تمههارس التجههارة بههين مههدن إداخهها هههذا وبالتههالي بانههت   
الزيههت مههن  ايههل اسههتورد تجههار القيههروان، ال وابهه  والبقههواقيههروان بهها يههو  التصهها إلههى مسههواق 

 3.و يرها لاهرتها ب ، في اين استوردوا من قابس ال واب ص اقس 

 ، مدى إلهههى بنهههاعتجهههار ا جانهههت فيههههان ازديهههاد الناههها، التجهههاري فهههي إفريقيهههة وبثهههرة عهههدد الإ   
ايهل بهانوا ينهامون فهي ال،هابق الهلهوي  ههؤدع، وذلهك إلقامهة الهديد من ال نادق داخها ا سهواق

 4.تت  عمليات البي  والاراع هافي ت، وبانيضهون بضا هه  في ال،ابق ا رضي في اين

، ذبهر   من سوسهة بهها فنهادق  ابن اوقها الى وجود ال نادق، فالمصادر الج،رافية ماارت وقد 
مههن ت م ههر وبالتهالي نهرى من ال نههادق بانه ،5 اا  مدينههة تهونس بهها فنههادق بثيهرة ممها الببهري قه

 م اهر تن ي  ا سواق.

وقد تادل الايزري عن تن ي  ا سواق بقول   ينب،ي من تبون ا سواق في ادرت هاع وادتسهاع 
لهى وقهود ن بانهت صهناعت   تاتهاج إ، وم ه ها با صهنهة مهنه  سهوق يخهت، بهه  ... ويجها

                                                           

.349مامد ال،البي، تراج  م لبية، ، - 1 
.11، الهادي روجي ادريس، المرج  السابق، ،230، 132، ،3ياقوت الاموي، المصدر السابق، مج - 2 
. 319، مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ،213مامد مامد زيتون، المرج  السابق، ، - 3 
.200، عبد الرامن باير، المرج  السابق، ،233سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ، - 4 
.40، الببري، المصدر السابق، ،94ابن اوقا، المصدر السابق، ، - 5 



م01-4/8ه-2الفصل الثالث: النشاط التجاري في إفريقية من القرن   

 

85 
 

د  المجانسهة اهوانيته  عهن اله،هارين والبهزازين لهه 1يجهت من يبتههد بالخباز وال،باخ والاهداد، 
 .ت   تن يذا في مسواق إفريقيةما وقد ، 1بينه  واصوا ا ضرار 

، ايهل بانهت تخضه  بانهت  يهر ثابتهةسهار السل  في مسواق المدن اإلفريقيهة مم ا بالنسبة    
يهادة ، فمث  بلغ سهر الق يهز مهن القمه  فهي عههد ز ب د إفريقيةا للاالة ادقتصادية التي تمر به
ههههف، اهلل بههههن ا  لههههت بثيههههر ال،هههه ع ااههههتد ال،هههه ع سههههنة  اسهههههرا بالبيهههها القر،بههههي مثقههههاا ذهههههت لم 

بان ياتري بهدره   2البهلوا بن راادمن  بما بان سهر اللا  من خ ا إاارة  ، 939ه/329
 3.،  مو  يرهاهرف وزنها قد تبون ر بمية من اللا  د ي

 عامل التجارية في أسواق إفريقية طرق الت: 2

،ة واسهههبان التبهههادا التجهههاري يهههت  با بثريهههة   بههه20-3ه/4الهههى  1مهههن القهههرن ال تهههرة خههه ا   
 لضههههههرتال هههههها،مي مسسههههههت دار و  ين ا  لبههههههي، ف ههههههي الههههههههدالنقههههههود سههههههواع داخليهههههها مو خارجيهههههها

هها بههان بمهها بههان 4.النقههود النههاس ياههترون السههل  با جهها، وعنههدما د البيهه  بالههدين وا جهها، ولم 
 5يست،ي  الدف  نقدا، يهوب ذلك بال، ا مو الابوت، وقد مجاز ال قهاع ذلك.

بهين ، وقهد سه ا اإلمها  مالهك اهوا جهواز الاهربة ن التهامها بمها يسهمى بن ها  الاهربةباوميضا 
لبهن د يجهوز ، فيجهات بهين الاهربة جها زة بالصهبا ين مو الخيها،ين اع في اهانوت وااهدالصن  

 الاربة مادهما اداد ، بما د يجوزلهما ذاك في اانوت وآخر في اانوتالاربة في االة ا

                                                           

، نارا: السيد البازكتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة (، 2293ه/339الايزري عبد الرامن بن نصر)ت: - 1 

  ،2941، إاراف: مامد مص، ى زيادة، د.،، م،بهة لجنة التيليف والترجمة والنار، القاهرة، العريني    
   ،22-21.  
البهلوا بن رااد: من مها ثقة مجتهدا، ذو عل  بثير، بان يسم  من مالك بن منس و يرا، ين ر، ابن تمي  مبي الهرت - 2 
.31، ،1، د.،، دار البتات اللبناني، بيروت، د.س، جكتاب طبقات علماء إفريقيةمامد بن مامد،      
. 204، الابيت الجنااني، المرج  السابق، ،231سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ، - 3 
. 314مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ، - 4 
. 209جماا مامد ، ، المرج  السابق، ، - 5 
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نمهها يجههوز من يبونهها اههدادين جميههها مو قصههارين جميههها  و يرههها  واآلخههر قصههار  ومههن  ،1، وا 
وااههد خهه ا ذلههك يتبههين من الاههربة بههين ا اههخا، تبههون جهها زة فههي االههة الهمهها فههي اههانوت 

 .ة مو الارفة ن سهاوفي المهن

وامهههديس  ( 903ه/132)الهههذي تهههوفي  2عبهههد الجبهههار بهههن خالهههد بهههن عمهههران السهههرتيفمهههث    
ي سهوق فه بانت بينهمها اهربة فهي الق،هن يهمه ن فيهها(  922ه/139)المتوفي سنة  3الق،ان
 4.ا اد

تجهيهز مه  ، وبانهت مهن مهاا لتهاجر وااهد مو  بثهرايل بان الوبيا إم  5بالةبما برز ن ا  الوِ 
يبههون ذا ثههروة ... وذا تههوفر فيهه  اههرو، منههها من من تد بههد  الوبيهها، و القوافهها الخاصههة بموبليهه 
 6.ومة اتى ياصا على الترخي، ال ز سمهة ،يبة لدى الاب

 ج: مراقبة األسواق 

اا ت بثرة ا سواق في مدن إفريقية واتساعها وتنوعها  هور معماا منبهرة، لهذلك ته   فهرب  ص 
 7رقابة اديدة عليها، لمن  ال،" في السل  والت عت في المباييا والموازين وبذلك ا سهار.

                                                           

، رواية ادما  سانون بن سهيد التنوخي عن عبد الرامنونة الكبرىالمد (، 993ه/299مالك بن منس ا صباي)ت: - 1 
.393-394، ،3، ج33 ، مج2994، دار البتت الهلمية، بيروت، 2بن قاس ، ،     
عبد الجب ار بن خالد بن عمران الس رتي مبو ا ،: من مبابر مصاات سانون، بان صاابًا لامديس بن الق، ان، - 2 
. 312، ،2المثا في ال ضا والين، ين ر، القاضي عياب، ترتيت المدارك، ج ض رت ب      
امديس الق، ان: اسم  مامد بن مامد ا اهري، من ولد مبي موسى ا اهري، وهو بذلك من مصاات سانون، - 3 
.323ين ر، المصدر ن س ، ،     
.91جماا مامد ، ، المرج  السابق، ، - 4 
الِوبالة: اس  من التوبيا، بمهنى الت ويب وادعتماد، مم ا ارعًا هي ت ويب التصريف الى ال،ير، مي من يقي  - 5 
.113-119انسان مادًا  يرا مقا  ن س ، ين ر، مامد عمارة، المرج  السابق، ،     
.39،ممدوح اسين، المرج  السابق، ،91الابيت الجنااني، المرج  السابق، ، - 6 
.12ن س ، ، المرج  - 7 
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ت عنهه    ، بانههت السههوق لن ههر الههوالي، ين ههر فيههها بن سهه  مبااههرة مو ي نيهه3ه/1وبدايههة القههرن 
 ( ق،  النبيذ من القيهروان وعاقهت 340-339ه/111-113مير مبي عقاا )مثا ا ا اخصً 

 ، وبالتالي نرى من  قا  بت،يير المنبر. 1على بيه  وارب 

ههه  (، 310-340ه/141-111)ابههه  اإلمهههارة ا  لبيهههةمامهههد بهههن ا  لهههت ا ميهههر ولى تههها ولم 
ا خيههههر ممنههههاع القيههههروان، فهههههين هههههذا قضههههاع ليتههههول ى 2  سههههانونا343ه/134فههههي سههههنة اختههههار 
، وعهين عليهها ابيهت 3وديهة الم هال ا سواق في البادية ، مما في الهاصمة فقد ماهدل  يراقبون

بههين النههاس فيمهها ياههدل فههي    ، واههدد و ي تهه  بههالاب 330ه/131سههنة  4بههن نصههر التميمههي
جلههد مو ت،ههري  مو ن ههي مههن  تهزيههر موب، وبههذلك بههانوا يهههاقبون بهها مههن يخههالف الاههرع ا سههواق

 5.واقا س

، قضى على الربا خاصهة مهن ،هرف اليههود ايهل اتخهذ القضاع 6هلل بن ،التولما تولى عبد ا
في با رقههة منهها  من  جها على مبتافه  رقاعا بيضاع،   اجراع هو334ه/190ضده  سنة 

 ،7قرد وخنزير، وجها على مبوات د وره  ملوااا م سم رة م صو رة فيها قردة 

 منواع ال،". وذلك لمن  الربا و يرها من
                                                           

، ه(3أصل الحسبة بإفريقية: تحليل كتاب أحكام السوق ليحي بن عمر)عاش في القرن اسن اسني عبد الوهات،  - 1 
.299، بري  عاتي الخزاعي، المرج  السابق، ،29 ، ،2919، تونس، 4مجلة اوليات الجامهة التونسية، ع     
التنوخي، واسم  بذلك عبد الس  ، لبن  لت علي  لقت سانون،سانون: اسم  الباما سانون بن سهيد بن ابيت  - 2 
   في رجت، 931ه/210بما سمي باس  ،ا ر اديد الن ر لاد ت  في المسا ا، مصل  اامي من ِاْم،، ولد سنة    
. 341-343، ،2، المالبي، المصدر السابق، ج19، ،1ين ر، الدباف، المصدر السابق، ج    
.42-40لسابق، ،موسى لقباا، المرج  ا - 3 
ابيت بن نصر بن سها التميمي، من مصاات سانون، بان من مبناع الجند القادمين من إفريقية، وبان فقيهًا  - 4 
كتاب الديباج الذهب (، 2399ه/999 ، ين ر، ابن فراون المالبي)ت:909ه/139اسْن البتات والتقييد توفي سنة      
. 331، ،2وت : مامد ا امدى مبو النور، د.،، ار الترال، القاهرة، د.س، ج ، ت معرفة أعيان ُعلماء المذهبفي  
.93جماا مامد ، ، المرج  السابق، ، - 5 
عبد اهلل بن ،الت: بن س يان بن سال  بن عقاا ابن خ اج  التميمي، وبنيت  مبو الهباس، وهو من بني ع  بني - 6 
430، ،.2سانون، ين ر القاضي عياب، ترتيت المدارك، جا  لت ممراع القيروان، وبان من ببار مصاات       
.39ممدوح اسين، المرج  السابق، ، - 7 
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وبالتالي و ي ة مراقبة ا سواق بانت خادمهة للقضهاع ايهل يقهوا ابهن خلهدون فهي ذلهك  و ي هة 
الاسههههبة بانههههت خادمههههة لمنصههههت القضههههاع، وقههههد بانههههت فههههي بثيههههر مههههن الههههدوا ادسهههه مية مثهههها 

 1الم،رت...داخلة في عمو  ودية القاضي يول ي فيها باختيارا .

ههها ممههر بههالمهروف إذا  هههر تربهه ، ونهههي عههن المنبههر إذا وقههد عههر ف المههاوردي الاسههبة  بين  
ون  بهالم هْ  2 هر فهل   ْيهِر وي هْيم ر  وِف وي ْنه هون  لقوا اهلل تهالى  وْلت ب ْن ِمهْنب ْ  م م هةي ي هْدع ون  إلهى الخ  ر 
ثه  ت،هور ههذا الم ههو  ومصهبات تهنهي مراقبهة مختلهف ا ناه،ة ادقتصهادية فهي  3 عِن الم ْنب هرِ 

 4لمدنية.الاياة ا

هههذا المهنههة بيابهها  السههوق وصههاابها بصههاات السههوق، علههى ،لههق   م9ه/3فخهه ا القههرن   
هها اتسهه  ناهها، ا سههواق،  وقههد ملههف ياههي بههن عمههر فههي إفريقيههة بتههات بهنههوان مابهها  السههوق لم 
وذبههر فيهه  بهها مهها يخهه، صههاات السههوق مهههن القيهها  بهه  مههن مراقبههة البيهه  والاههراع، المباييههها 

 5والموازين و يرها.

مه  ما ورد في   من  يجت على با اهخ، يريهد ادتجهار فهي السهوق من يهتهل  ا ابها   منو   
  6. المتهلقههة بههها، ونهههى ياههي بههن عمههر ا عههاج  عههن البيهه  فههي السههوق اتههى يت قهههوا فههي الههدين

سهه ا ياههي بههن عمههر عههن بهههب ا اههياع فههي السههوق بههال،ين مههثً  إذا بثههرت فههي ا سههواق قههد و 

                                                           

.132، ،2ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج - 1 
، ت : مامداألحكام السلطانية والواليات الدينية (، 2091ه/430الماوردي مبي الاسن علي بن مامد بن ابيت)ت: - 2 
.323 ، ،2939، مبتبة دار ابن قتيبة، البويت، 2م بارك الب،دادي، ،     
(.204سورة آا عمرا، اآلية) - 3 
.299بري  عاتي الخزاعي، المرج  السابق، ، - 4 
.10اسن اسني عبد الوهات، المرج  السابق، ، - 5 
كتاب أحكام السوق أو النظر واألحكام (، 922ه/139ياي بن عمرمبي زبريا بن يوسف البن اني ا ندلسي)ت: - 6 

، ضب، الن،: ج ا علي عامر، تق: مبو سلمان مامد الهمراوي السجلماسي، د.،، د.ن،       في جميع أحوال السوق
د. ، د.س.         
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لاوانيهههت بنسهههها، فيجهههات بهههنه  وذلهههك اتهههى د يضهههر  بالمهههارة مهههن هههها يجهههت علهههى مصهههاات ا
 1ادنزدق مث  .

وميضا  س ا الايخ الل خمي القيرواني عهن الاهيع ن سه ، وهها يلهز  رفهه ، فيجهات:  إذا بهان   
زوالهه  مصههلاة، فههيجبروا علههى زوالهه ، ويزيهها بهها قههو  مهها يقههابله ، ويمنهه  إجههراع  النجاسههة فههي 

 2 .ال،رق وفاعا ذلك ميثو 

،  ههههر مصههه،ل  الاسهههبة  909ه/199قيههها  الدولهههة ال ا،ميهههة فهههي بههه د الم،هههرت سهههنة بههههد   
فهههي عههههد ههههذا الدولهههة، ، لبهههن  ههههذا الو ي هههة لههه  تيخهههذ نصهههيت مهههن الرقهههي والت،هههور والماتسهههت

المذهت الايهي وبذا القضهاع  والسبت من الخل اع ال ا،ميين ا وا ا بانوا مهتمين بالدعوة الى
 3على ال تن والثورات.

 وقد بانت هذا الو ي ة على با الصناعات والارف فمنها الاسبة على الخبازين يراقبوه  

 من خل، الدقيق القم  ب،يرا وياثوه  على تجويد صناعاته  باإلضافة إلى ممره  بن افة 

 4إلخ.ال،باخين... ،الاسبة على الصبا ين ،ثيابه ...

 لألسههواق مهميههة ببيههرة فههي رواج البضهها   الصههناعية، فهههي مههن خهه ا هههذا المباههل يتضهه  من
، وقههد بانههت مسههواق إفريقيههة بثيههرة ومزدهههرة ايههل بههان ييتيههها الهمههود ال قههري للتجههارة والصههناعة

 التجار من با جهة لجلت السل  إليها والاما منها.

 
                                                           

.9ياي بن عمر، المصدر السابق، ، - 1 
، جم  وت  وتق:فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيرواني (، 2031ه/493الل خمي مبي الاسن القيرواني)ت: - 2 
.203-204، الدار البيضاع، د.س، ،اميد بن مامد لامر، د.،، دار المهرفة     

، إاراف: ياي مامد م(0020-919ه/562-292الحسبة في الدولة الفاطمية)الصاصاح امد مامد امد،  - 3 
.11 ، ،1000ابراهي ، مذبرة ماجستير في التاريخ، قس  التاريخ، بلية اآلدات، جامهة الخر،و ،      
. 31اح امد مامد امد، المرج  السابق، ،الصاص- 4 



م01-4/8ه-2الفصل الثالث: النشاط التجاري في إفريقية من القرن   

 

90 
 

 المكاييل والموازين في إفريقية المبحث الرابع: 

وتن يمهههه  داخهههها ا سههههواق يت،لههههت التههههههرب اربههههة الناهههها، التجههههاري ادقتصهههههادي  إن دراسههههة
امله  اليههومي خهه ا للمباييهها والمههوازين التههي يسههتخدمها مهههالي المههدن والقههرى اإلفريقيههة فههي تههه

 1.وازين المتبهة في المارق اإلس مي، ولقد اتبهت إفريقية المباييا والمالبي  والاراع

تختلهف مهن فهي بلهدان الههال  اإلسه مي بها بانهت  له  تبهن المباييها مواهدة :نظام المكاييل: 0
 إقلي  إلى آخر است  روف اإلقلي  ومنها:

د ، ايهل بهان فيهها المه2في ال،رت اإلس مي ومنها إفريقيةوهو من المباييا الاا هة  د:المُ  -أ
ن القروي ربما نسبة إلى القيروان، وقد بانت تخرج به  زبهاة ال ،هر مهد ال قههاع اعتبهروا من ال، وا 

ا ، وجههاع فههي نههوازا الوناريسههي  بههين  المههد النبههوي يسههاوي مههدً 3القيروانههي مقهها مههن المههد النبههوي
 4وثمن مد قروي  .

، وي هههر هههذا فههي قههوا القاضههي ابههن لبيهها السههوا ا بالزيههت و يههرا بههان مسههتهم ً  القفيززز: -ب
الزيههههت بههههالقيروان ث ثههههة مر،ههههاا   ،الههههت لخادمهههه   مع،هههه  ق يههههزين زيتهههها   وذبههههر الببههههري   ق يههههز

اد بمد النبهي والثمن ستة ممد ق يز القيروان اثنان وث ثون ثمنا ، بما ذبر المقدسي بين5،فل لية 
، منهههها ربههه  الق يهههز ونصهههف ربههه  الق يهههز، وبانهههت هنهههاك بسهههور للق يهههز 6 صهههلى اهلل عليههه  وسهههل 

-ه111)ا  لهههههت مامهههههد بهههههن ا ميهههههر اسهههههتهما الق يهههههز لبيههههها القمههههه  فمهههههث  ت،هههههوع وميضههههها 

                                                           

.311مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ، - 1 
نوازل النقود والمكاييل والموازين في كتاب المعيار، مسهود بربوع، 219سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ، - 2 

، إاراف: رايد باقة، مذبرة ماجستير في التاريخ الوسي،، قس  التاريخ وعل  -جمعًا ودراسًة وتحليالً  -للونشريسي  
.224 ، ،1023-1021اآلثار، بلية الهلو  ادجتماعية وادنسانية وادس مية، جامهة الااج لخضر باتنة،      
.111، الهادي روجي ادريس، المرج  السابق، ،32بماا السيد مبو مص، ى، المرج  السابق، ، - 3 
.93، ،1الوناريسي، المصدر السابق، ج - 4 
.229، مسهود بربوع، المرج  السابق، ،19، الببري، المصدر السابق، ،211، ،1الدب اف، المصدر السابق، ج - 5 
.140المقدسي، المصدر السابق، ، - 6 
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ل،ههذاع مسههرة سههنة باملههة بخمسههين ق يههز مههن القمهه  ... وبث ثما ههة ق يههز  ( 310- 340ه/141
 1زيت لألبا واإلضاعة.

وبههان يبيهها بهه  السههوا ا ومنههها الزيههت وي هههر ذلههك مههن ، بههان مهههروف فههي إفريقيههة:القسززط -ج
قسه، زيهت علهى ابهن  وبيهدا ضي عيهاب  مهر رب هاح بهن يزيهد الزاههدالقاخ ا ما ورد في بتات 

 2. ان  وهو قاب  

ان بيههها الويبهههة يسهههاوي وبههه ،يهههاا للابهههوت مهههن قمههه  واههههير و يرهمهههاسهههتهما بمبت الويبزززة: -د
 ، وههير بقول   ومباييها ال ها،مي الهدوار، وقد ذبر المقدسي الويبة تات اس  الدوامربهة مثمان

بههارب مهن  رمسههاوقهد وصهف اهبلها بقوله   ملجه   ،يسهير التي تاف على ويبة مصهر باهيع
، فه ذا مفر هها مدار ومقي  عمود في قاعها إلى الهارضة فوق  اديد يدور علهى رمس الويبهة اديد

 3 .اديدة فمسات ف  الويبة وص  البياال

 نظام الموازين : 2

، بههها إن ويختلهههف وزنههه  مهههن من،قهههة  خهههرى، فهنهههاك ر،ههها القيهههروان، ر،ههها تهههونس :الرطزززل -أ
، وبهههان ، فيقهههاا ر،ههها فل لهههي، ور،ههها لاههه  ...ا ر،هههاا تختلهههف باسهههت المهههادة التهههي يهههوزن بهههها

اير ، وقههد ذبههر الببههري   من ر،هها اللاهه  والتههين وسههدرهمهها 21،هها فههي مدينههة تههونس يسههاوي الر 
النهههاس علهههى التهامههها بالر،ههها م جبهههروا ، وفهههي عههههد ال ههها،ميين المهههيبودت عاهههرة مر،هههاا فل ليهههة

 4ال ل لي.

                                                           

.201الابيت الجنااني، المرج  السابق، ، - 1 
.21مامد ال،البي، تراج  م لبية، ، - 2 
.223، مسهود بربوع، المرج  السابق، ،140المصدر السابق، ، المقدسي، - 3 
، سامية مص، ى 299-293، جودت عبد البري  يوسف، المرج  السابق، ،19الببري، المصدر السابق، ، - 4 
.211مسهد، المرج  السابق، ،     
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ههد ال ها،مي هناك نصهف ر،ها يهزن فهي الهسهتهمالها فهي المهدن اإلفريقيهةفمجزاع ت  اللر،ا  إن
و ي،بهه  عليههها  بانههت تصههن  مههن الرصهها، و ،ربهه  ر،هها وميضهها،  رامهها تقريبهها 103-101

 1.اس  ممير المؤمنين وذلك لوض  اد للت عت با وزان وال،"

 2.بدراه  البيا مو اثني عار درهًما وزنا اوهي مربهون درهمً  :األوقية -ب

ويهادا اثنتا وسبهون ابة من ابات الاهير المهتدا واسهتهما فهي قيمت  دينار،  :المثقال -ج
 3المدن اإلفريقية منها ص اقس.

 4وبان يهادا النقد. :الدرهم -د

، ال هههت  ان متواجههدا فههي إفريقيههة منههذبههلقههد و  ،، قن،ههار ال ل ههامنهه  قن،ههار الزيههت القنطززار: -ه
، وهههي ث ثما ههة ح علههى ملههف وخمسههما ة دينههار بيزن،ههيايههل صههال  مههها إفريقيههة ابههن مبههي سههر 

 5.قن،ار

الهمهها علههى المباييهها والمههوازين و  ماههرنا فيمهها سههبق بههين مههن مههها  صههاات السههوق مراقبههةوقههد 
الاوانيههت ماههدثوا مباييهها  يههر التههي ممههر بههها الخل ههاع وبالتههالي عرفههت  ربههات، إد من متوايههدها

 6جزاف.إفريقية البي  بال

ن اختلهف آاهادا فهي  ،  يجهوز بيه  ا تهرج والب،هيخ جزافهاوقد جهاع فهي فتهاوي الوناريسهي  بينه وا 
 7.الببر والص،ر 

                                                           

.232-230جودت عبد البري  يوسف، المرج  السابق، ، -1 
.201، ،جماا مامد ، ، المرج  السابق - 2 
.319، مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ،232جودت عبد البري  يوسف، المرج  السابق، ،- 3 
.113الهادي روجي ادريس، المرج  السابق، ، - 4 
.233جودت عبد البري  يوسف، المرج  السابق، ،- 5 
. 204جماا مامد ، ، المرج  السابق، ،- 6 
.193،، 1الوناريسي، المصدر السابق، ج - 7 
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الرجهوع إلهى   ا ياي بن عمر عن اخهت ف المباييها والمهوازين التهي ياهدثها النهاس دونوقد س  
بهد من د، ومن الهوالي تبهون بههذا الاالهةمية د يجت من : بين ا سواق اإلس السل،ان؟ فيجات

 1يراقت موازينه  ومباييله  مثا ما موجت النبي صلى اهلل علي  وسل .

لهى بالبيها اهوا مهن يبهون موْ  ان نزاعهات بهين الباعهة والماهترينوبانت تادل في بهب ا ايه
   بهدف  البها ويقو  اا بوسي، بين ال،رفين، وهو ما مدى إلى  هور ارفة البي  بتاعم  المي  البا  

 2ا.رِ ج  م  

، مختل هة  يهر ثابتهةمن خ ا هذا المبال نصا إلى من المباييا والموازين فهي إفريقيهة بانهت 
وميضهها مهه  وجههود ، ى بهها مدينههة تختلههف فيههها عههن ا خههرى، وهههذا دليهها علههى اريههة التجههارةاتهه

 .ذلك ل  يمن  من عمليات ال،" فيهامن  مراقبة في المباييا والموازين إد  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.4ياي بن عمر، المصدر السابق، ،- 1 
.201-203جماا مامد ، ، المرج  السابق، ، - 2 
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 التجارة الخارجية في إفريقية  المبحث الخامس:

 :إفريقية والمغرب األوسط واألقصى التبادل التجاري بين: 0

، ودليههها ذلهههك قهههوا ابهههن سههههيد  اريهههة بهههين إفريقيهههة والم،هههرت ا وسههه،بانهههت هنهههاك ع قهههات تج  
، وال وابههه اع مهههن الخيههرات اتهههى الخضههر الم،ربههي  ومنههه  مي جبهها ن وسهههة تمتههاز ،هههرابلس بههينو 

تستورد مهن جبها ن وسهة   من خ ا هذا القوا يتض  من ،رابلس بانت الزيتون، الزيت، التمر
 1.هذا الخيرات

ق صهههة المهروفهههة ببثهههرة  بانهههت إفريقيهههة تصهههدر إلهههى الم،هههرت ا قصهههى ال سهههتق مهههن مدينهههة بمههها
 والزيهت رت ب  إضافة إلى الزيتون، وبذلك اللوز الذي ااتهانتاجها ل ، وخاصة إلى سجلماسة

 2.وص اقس ة التي ااتهرت بها مدينة مجدابيةوالمنسوجات وا بسي

 ل التجاري بين إفريقية واألندلسالتباد: 2

ذا الجوز واللوز وال سهتق مهن ق صهة، وميضها الزيهت وب إفريقية إلى ب د ا ندلس القم صدرت 
، فهي ص اقس وتهونس  الوردي وا خضر من ، والرخامن ص اقس، وا ن،ا  والمااية من برقة

، نههها بانههت منتجههة لهه  ببميههات ببيههرة  نههها خاصههة مههن مدينههة ااههبيلية الق،ههناههين اسههتوردت م
 ، وذلههك ب ضهها 20ه/4وميضهها اسههتوردت ال ابهههة التههي ازدهههرت بزراعتههها ا نههدلس فههي القههرن 

الهنايههة وادهتمهها  وقههد وصههف المقههري خيههرات ا نههدلس خاصههة ال وابهه  بقولهه   وفوابهههها تتصهها 
 3ببابورة .ا الزمان ف  تباد تهد  اآلن السااا ونوااي  يبادر ،و 

                                                           

الدولة الرستمية بالمغرب االسالمي:، مامد عيسى الاريري، 241-243، ابن سهيد الم،ربي، المصدر السابق، - 1 
.100 ، ،2939، ، دار القل ، البويت3، ،ه296-061حضارتها وعالقاتها الخارجية بالمغرب واألندلس   

.33-31بان علي مامد البياتي، المرج  السابق، ، - 2 
ت : إاسان عباس نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، (، 2132ه/2042المقري مامد بن مامد التلمساني)ت: - 3 
.293،219، سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ،240، ،2 ، مج2933د.،، دار صادر، بيروت،      
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د  اسهههتوردت الخههه بهههذا، ايهههل بهههان يصهههدر إلهههى تهههونس و 1مههها اسهههتوردت إفريقيهههة فهههراع القنليهههةب
 2.الصقالبة والجواري ا ندلسيات

 وبالد السودان الغربي  3قية وغانةالتبادل التجاري بين إفري: 3

، ايههل ذبههر ابههن لههذهت الههذي بههان متواجههد فيههها ببثههرة انههة القههد اسههتوردت إفريقيههة مههن مملبههة 
، بمههها ينبهههت الجهههزر ويق،هههف عنهههد بهههزوف ينبهههت فيهههها الهههذهت نباتههها فهههي الرمهههاال قيههه   بههه د  انهههة 

 4الامس  .

ت ا دويهة بمها بهان يسهتهما بهان يهدخا فهي تربيهلهذي ا وميضا استوردت بيب النها  ورياه   
، بمهها جلبههوا مههن  انههة ا بنههوس ا سههواق الخارجيههةلنههها  مرت هه  فههي ، وبههان سهههر بههيب اللزينههة

 5.والثيات والدبابيسمن  ا قواس الجيد لصن  

ي المنهههها،ق الواقهههههة جنههههوبي إلههههى  انههههة الملهههه   نهههه  بههههان نههههادر فههههإفريقيههههة فههههي اههههين صههههدرت 
 بمها ،من  بان يتصارف بالمل  بما يتصهارف بالهذهت وال ضهة المؤرخين ، ايل ذبرالصاراع

 6.ب  المج  ة إليهاصدرت القم  وال وا

                                                           

.291القْنلي ة : ايوان مدق من ا رنت، وبان يلبس فرا  ، ين ر، سامية مص، ى مسهد، المرج  السابق، ، - 1 
، عين للدراسات والباول ادنسانية وادجتماعية،3، ،ه(296-084) األغالبة سياستهم الخارجيةمامود اسماعيا،  - 2 

.231 ، ،1000د. ،   
املت با من موريتانيا والجزع الارقي من السن،اا ث  التي  هرت في  رت إفريقيا،  انة: موا الممالك ادس مية - 3 
بهب المنا،ق من مملبة مالي مي بين ا قالي  الواقهة بين نهر السن،اا والنيجر، ين ر، امد مامد الجهيمي،     

الهجريين/التاسع والحادي عشر العالقات التجارية بين مملكة غانا وبالد المغرب فيما بين القرنين الثالث والخامس  
.3، بلية اآلدات والهلو ، جامهة عمر المختار، فرع درنة، د.س، ،الميالديين  

ه،2301، د.،، د.ن، ليدن، كتاب مختصر البلدان (، 901ه/190ابن ال قي  مبي ببر مامد بن مامد الهمذاني)ت: - 4 
. 22، امد مامد الجهيمي، المرج  السابق، ،39،      
.21المرج  ن س ، ، - 5 
.24المرج  ن س ، ،- 6 
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فريقيهههة عامهههة ع قهههات تجاريهههة مههه  السهههودان الو  ،ربهههي مهههن مهههالي ومههها بهههان للقيهههروان خاصهههة وا 
النصهف الثهاني مهن مهن بدايهة ذلهك ، وبهان فبهان يجلهت إليهها الهذهت والهبيهد، جاورها من تاهاد

 بان من مه  ف هات رقيهق السهودان التهي ته  اسهتيرادها و  ن الثاني هجري مي الثامن مي دي،القر 
 1.والسون،ا ي من باوبا و يرهاالسن،اليون والصونبي ال انيون التبرور 

، اين صدرت إلى السودان ال،ربي الابوت والتمور والزيت والهسا والسك والخهرز، المله في 
ملههه  فهههي دواخههها بلهههد وقهههد ماهههار ابهههن اوقههها إلهههى سههههر الملههه  بقولههه   وربمههها بهههان بلهههغ الامههها ال

 2 .ا بين ما تين إلى ث ثما ة دينارالسودان ومقاصي  م

بمهنهههى المقايضهههة بهههدا مهههن تبدا الملههه  بالهههذهت فهههي بههههب ممالهههك السهههودان ْسهههبهههان مايانههها يي و 
 3.المقايضة

 دل التجاري بين إفريقية والمشرق التبا:4

لقمهه  إضههافة إلههى ا الههذي بههان مههن مههه  منتجاتههها صههدرت صهه اقس إلههى الماههرق زيههت الزيتههون
 4والجلود والاموع والخيوا خاصة إلى البصرة الهراقية. والصوف

والصههههوف الرفيهههههة  القنههههت والبرويهههها والهسهههها والمااههههيةبمهههها صههههدرت تههههونس إليههههها مي البصههههرة 
اد الههههذي ااههههتهرت بهههه  القيههههروان والمنسههههوجات وآدت باإلضههههافة إلههههى السههههج  والاديههههد،  والاريههههر
البتهههههت والمؤل ههههات بالل،هههههة الهربيهههههة والهبريههههة وخاصهههههة مهههههن بمههههها اههههههت  التجههههار بنقههههها  ،السهههه ح
 5القيروان.

                                                           

.33-34، فا،مة بلهواري، المرج  السابق، ،213مامد مامد زيتون، المرج  السابق،  - 1 
.33، ممدوح اسين، المرج  السابق، ،93ابن اوقا، المصدر السابق، ، - 2 
.201عبد الرامن باير، المرج  السابق، ، - 3 
.319-313عبد البري  صادق، المرج  السابق، ، اثير - 4 
.213سوادي عبد مامد، المرج  السابق، ، - 5 
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بانههههت مصهههههر وبههههذا المرجهههههان باإلضههههافة إلههههى ا خاههههات التههههي  وصههههدرت إلههههى مصههههر القمهههه 
 1تها.بااج

وجهدت والبتانية إلى الموانئ التونسيةالتي  لوا منسوجاته  التيليةفي اين التجار المصريون ام  
 2إقباا ببير في مسواق إفريقية.

سهلاة الموجههة مهن الماهرق خاصهة مهن البصهرة منسهوجات رفيههة با قماهة وا  تستوردابما 
اههرقية جلههت إليههها الخههزف الهراقههي المههتقن، التوابهها ال، وميضهها تههونس بههان ي  إلههى ال،بقههة الاابمههة

بالهنهههد إلهههى البصهههرة   مليبهههارمهههن مدينهههة بهههذلك مههها نقههها التجهههار ...بواله،هههور و القرفهههة والبافور
، إذ ذبههر القزوينههي   من ال ل هها بههان يامهها مههن اصهها البصههريون نقلهه  إلههى الم،ههرت  و ال ل هها ثهه

 .ميضاً وبذلك يتبين من  بان ياما إلى إفريقية  3مقصى المارق إلى مقصى الم،رت  

 ادل التجاري بين إفريقية وصقليةالتب: 5

اهههين ، فهههي إلهههى صهههقلية زيهههت الزيتهههون مهههن صههه اقس، الجلهههود، الاريهههر، الههههاج صهههدرت إفريقيهههة
، لبههن هههذا التبهادا التجههاري لهه  وا دويهة وال سههتقال،ذا يههة بههالجوز واللهوز  اسهتوردت منههها السهل 

 4 .334ه/121يستمر بسبت ما جرى من اروع ا مير زيادة اهلل في فت  صقلية سنة 

ومختلههف البلههدان بههان را جهها  مههن خهه ا هههذا المباههل يتضهه  من التبههادا التجههاري بههين إفريقيههة
، لهذا ان لبا مدينة ما يميزها عهن  يرهها، فبب  مدنها من خيرات متنوعة بثيرة  وذلك لما تتمت

هههي  ا فههي اههين بانههتا مو باههرً بههان التجههار يتوافههدون عليههها مههن بهها صههوت اههاملين سههلهها بههرً 
 .تجلت سلها مختل ة من هذا البلدان ا خرى

                                                           

.34مامود اسماعيا، ا  البة سياسته  الخارجية، ، - 1 
. 34، ،ا  البة سياسته  الخارجيةمامود اسماعيا،  - 2 
، د.،، دار صادر، بيروت،العبادآثار البالد وأخبار  (، 2133ه/131القزويني زبريا بن مامد بن مامود)ت: - 3 
.211، سوادي عبد مامد، المرج  السابق، ،232-230، هاا  جهي،، المرج  السابق، ،213د.س، ،     
.319، مثير عبد البري  صادق، المرج  السابق، ،232مامود اسماعيا، ا  البة سياسته  الخارجية، ،  - 4 
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 خاتمة   

  مننو نننصخ ا  نننضصخ ا اننوض  لا او نن  صننمننخ لننرا تنا ننوضو  ملحننل  ا تصننوة اي وفننوتص   نن    نص   
  لهجنة/ ا اومخ لا عوشن  لمصرت، ولفلضو ا ى مجملع  ضووئج هوم  له :

م كنوخ  ن  أاننا  01ل 8ه/4ل 2أّخ اي و نان ا  صو   ا ذي شنهتو    نص صن  منو ننصخ ا  ننضصخ  - 
 وطلن لازتهون ا ضشوط اي وفوتي ن طوعوو  ا ار ) زناع ، فضوع ، وجونة(. كنصنا    

 و نض ننن   لضشننوط ا زناعنن   نن    نص صنن    ننت شننهيت اضوعوشننو  كنصنننا  ليهننن ذ نن  مننخ لننرا وضيننصم  -
ملكصنن  ااناحننن  لانونوطهننو نو شننننصع  اي نننرمص ،  كوضننف هضنننو  ملكصننن  ا  ئنن  ا توكمننن ، ا ملكصننن  

  ا  نتص ، هذه االصنة ا و  عن نف اضوشنونا  لا نعو   ن    نص صن  هنذا منخ جهن ، ا جموعص ، لا ملكص
اوضص  وعتت ضيم ا ني لا     لايهوموم ا كنصن ا ذي كوخ مخ طنن  اامنناو لا لل نوو  لمخ جه 

ضشنننوو  ضنننلاف  لمصنننوه لا نننولتام ا ل نننوئا   نن   ننننصا وت صنننب ا ن ننن  ن صنننومهم نإفنننرتوف عتصنننتة لاا
 موطنننلنة، لمنننخ جهننن  او اننن  وضنننل  ايضونننوي ا زناعننن  لا تصنننلاض  منننخ لحنننن لاا نننو صل ا تتصاننن  ا

ل لاك  لأن ون لأغضوم للصلا لغصنهو مخ ا انلة ا زناعص  لا تصلاضص ،  هذه االصنة كوضف عضفنن 
 أ و نننن   نننن  اضوعننننوا ا  رتنننن  ضينننننا   رعومننننوت علصهننننو  نننن  عملصننننوف ا تننننن  لا ننننتن  لا ض ننننا،

 ومال      تلمهو لأ نوضهو لتلصنهو لغصنهو.ا منوإلحو   ا ى  وئتوهو االنى 

أّمو  صمو صلن  ا فنضوع    نت وعنتتف لوضلعنف  ن    نص صن ، ،  كوضنف هضنو  فنضوع  ا ض نصج  -
لا كّووخ لا فل   لتوى فضوع  ا م كلكوف ا ون  كوضنف ونض ا  صهنو أ نموو اامنناو لا لل نوو، 

ومصنننزف هنننذه ا فنننضوعوف نو ت ننن  ا  نننصطنة ا كوملننن ، ل لهنننذا ت صنننا علنننى ا مكوضننن  ا منمل ننن  لكنننذا 
 لاإلو وخ لكذا ا جلتة ا عو ص     ا فضع.

ّلف     ننو  ي كمننو م ننف ا فننضوع  ا جوضننل ا ع ننكني،  يّمننو وننل نف علصنن    نص صنن  مننخ انننلة معتضصنن  أ   
    فضوع  اا لت  نملول  أضلاعهو كو  صل  لاي هوم لاا لا  لغصنهو.



 خاتمة
 

100 
 

لأصحو يهن      نص ص  تن صصخ مون لا ا عتصنت منخ ا مهنخ لننعنلا  صهنو،  كنوخ منضهم ا نّضنوئصخ،   
 ا فّنوغصخ، ا لّنوزصخ، ا تّتاتصخ...لنذ    ّنلا توجوف ا مجومع اإل نص      هذا ا مجوا.

 أّمو ا وجونة  نتكم ا مل ع اي وناوصج  إل نص ص  لهل     لنل ا نتنن ااننصل ا مول نط كوضنف  
نائجن ، مزتهننة  بفننتف معينم منتضهو مناكنز وجونصنن  هومن  و نو طل ا وجنون منخ كنا فننلل، 
لنو وننو   انونطننف   نص صنن  نعر نننوف وجونصنن  لطصننتة مننع ا مضنننوطب ا مجننولنة مضهننو نننرت ا  نننلتاخ 

 فنتنف ا نى هنذه  كفن لص ،ا  نن ، ا مشنب اي رم ) ا نفننة، مفنن...( لأصحنو منع ألنننو 
مننننو كننننوخ ا مجومننننع اي نص نننن   ع  نننن  تننننصخ هنننن  االنننننى ا ننننولنف مننننضهما نلننننتاخ مضولجننننوف ل ننننل
انتوجو ، لنو وو   كوضف   .عر   جلل لتم 
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1ملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-م11و 8ه/4و 2خريطة توضح مدن إفريقية ما بين القرنين  -  

  

                                                           

م، تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب: القسم الخاص من كتاب عيون8822ه/278الداعي ادريس عماد الدين)ت:  - 1 

.28م، ص8821، دار الغرب االسالمي، بيروت، 8األخبار تح: محمد اليعالوي، ط     
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2ملحق رقم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1مخطط يوضح نسب األمراء األغالبة وفترة حكمهم -  

 

 

 

                                                           

.88اك، المرجع السابق، صععثمان الك - 1 
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3ملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1م81ه/8خريطة توضح عاصمة الفاطميين المهدية خالل القرن -  

 

 

 

                                                           

. 81موريس لومبار، المرجع السابق، ص - 1 
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4ملحق رقم  

 

 

حكمهمفترة   الخلفاء 

م934-919ه/292-322  
م949-934ه/322-334  
م992-949ه/334-341  
م929-992ه/341-369  

عبيد اهلل المهدي -1  
القائم)محمد أبو القاسم( -2  
المنصور)اسماعيل أبو طاهر( -3  
المعز لدين اهلل) معد أبو تميم( -4  

 

-1الخلفاء الفاطميين في إفريقية جدول يوضح نسب -  

 

 

 

 

 

 
                                                           

.م(، د.ط،88موسى لقبال، دور كتامة في تاريخ الخالفة الفاطمية منذ تأسيسها الى منتصف القرن الخامس الهجري) -
1
 

.33م، ص8878الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،   
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9ملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1نموذج لدينار األمير األغلبي ابراهيم بن أحمد)الوجه والظهر( -  

 

 

 

 

                                                           

.818، ص8المرجع السابق، جصالح يوسف بن قرية،  - 1 
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6ملحق رقم  

 

 

-1م(919ه/292رسم تخطيطي لدينار الداعية أبو عبد اهلل الشيعي)ضرب سنة  -  

 

 

 

 
                                                           

. 82، ص8صالح يوسف بن قرية، المرجع السابق، ج - 1 
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2ملحق رقم  

 

 

 

-1نموذج لدينار عبد اهلل المهدي)الوجه والظهر( -  

 

 

 

 

 

                                                           

.37، ص8صالح يوسف بن قرية، المرجع السابق، ج -
1
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8ملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1م(11-8ه/4-2شكل توضيحي لطريق التجارة في إفريقية) -  

 

 

 

 

 

                                                           

812موريس لومبار، المرجع السابق، ص - 1 
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9ملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1خريطة توضح الطريق التجاري من القيروان الى مناطق السودان الغربي -  

                                                           

.38فاطمة بلهواري، العالقات التجارية بين بالد المغرب والسودان الغربي، ص - 1 



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع        
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القرآن الكريم*    
 أوال: المصادر

)ت: بار أب  ببد ا هل مممد بن ببد ا هل بن أب  بكر القااب ابن اآل (1
، دار المعارف، 2، تح وتع: حسين مؤنس، ط1الحلة السيراء، ج ، م(0681ه/856

 م.1891القاهرة، 
، م(0628ه/831يثير ب  الدين أب  المنن بي  بن أب  الكرم الييباي )ت:ابن ال  (2

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، مرا وتص: محمد يوسف الدقاق، ط4الكامل في التاريخ، مج
 م.   1891

، م(0082ه/581درين  اليريف  أب  ببد ا هل مممد بن مممد بن ادريس)ت:اإل (3
المطبوعات الجامعية،  تح وتق وتع: اسماعيل العربي، ديواناالفريقية وجزيرة األندلس، القارة 

 م.1893الجزائر،
، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1نزهة المشتاق في اختراق األفاق، مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   (4

 م.2002
، فتاوى البرزلي م(0236ه/620أب  القانم بن أممد البيوي التوين )ت:  ُبر ل ال (1

،  تق وتح: محمد الحبيب 3جامع مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحّكام، ج
 م.  2002، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1الهْيلة، ط

اصد ، مر م(0328ه/ 937بغدادي صف  الدين ببد المؤمن بن ببد المق)ت:ال (6
، تح وتع: علي 1االطالع على أسماء االمكنة والبقاع وهو مختصر معجم البلدان لياقوت، ج

 م.1814، دار المعرفة، بيروت، 1محمد البجاوي، ط
كر بالد إفريقية والمغرب وهو جزء ، المغرب في ذم(0172ه/269بكري أب  ببيد)ت:ال (1

 رة، د.س. من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب اإلسالمي، القاه
، فتوح البلدان، تح: م(676ه/697بالذري أب  العباس أممد بن يم  بن جابر)ت:ال (9

 م.1891عبد اهلل أنيس الّطباع، ، مؤسسة المعارف، بيروت، 
، رحلة التجاني، م(0309ه/909تجاي  ابو مممد ببد ا هل بن مممد بن اممد)ت:ال (8

 .م1891س، لدار العربية للكتاب، تونتق: حسن حسني عبد الوهاب ا
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، دار الكتاب 2، كتاب طبقات علماء إفريقية، جتميم أب  العرب مممد بن أممد (10
 اللبناني، بيروت، د.س.  

، كتاب الوزراء م(726ه/330جهيياري أب  ببد ا هل مممد بن ببدوس)ت:ال (11
، مطبعة مصطفى الباني 1والُكّتاب، تحقيق ووضع الفهارس: مصطفى السقا وآخرون، ط

 م.1839وأوالده، القاهرة، الحلبي 
، أخبار ملوك بني م(0631ه/866مّماد الصيهاج  أب  ببد ا هل مممد بن بي )ت: (12

 عبيد وسيرتهم، تح ودرا: التهامي نقرة، عبد الحليم عويس، دار الصحوة، القاهرة، د.س.
، الروض المعطار في خبر م(0301ه/901مميري مممد بن ببد الميعم )ت:ال (13

 صطفى، د.س.  األقطار، موقع الم
، صورة األرض، دار مكتبة م(799ه/389موقل أب  القانم اليصيب )ت:ابن  (14

 م.1882الحياة، بيروت، 
، المسالك والممالك م(706ه/311ُخْرداذبة أب  القانم ببيد ا هل بن ببد ا هل)ت:ابن  (11

 م.1998، دار صادر، بيروت، 
، م(763ه/ 380:خيي  أب  ببد ا هل مممد بن مارث القيرواي  اليدلن )تال (16

، مكتبة الخانجي، 1قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، تص ومرا: السيد عزت الّعطار الُحسني، ط
 م.1813القاهرة، 

خطيب لنان الدين الو ير أب  ببد ا هل مممد بن ببد ا هل بن نعيد الغرياط  ابن ال (11
، أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم م(0376ه/998اليدلن )ت:

 ، تح: سّيد َكْسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، د.س.  2وما يتعلق بذلكمن الكالم، ج
، تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان م(0218ه/616خيدون ببد الرممن) ت:ابن  (19

، 6، 4، 1جذوي الشأن األكبر، المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من
 م.2000لزكار، دار الفكر، بيروت،  مرا: سهي

، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: خليل 1، مقدمة ابن خلدون، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (18
 م.2001شحادة، مرا: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 
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، م(0306ه/878اري الَنْيدي)ت: دّباغ أبو  يد ببد الرممن بن مممد اليصال (20
، تك وتع: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى 2، ج1القيروان، ج لمعالم اإليمان في معرفة أه

 .س.م(،د1461ه/938بن ناجي التنوخي)ت: 
، المؤنس في م(09ه/ 00دييار القيرواي  مممد بن أب  القانم ) ت: بعد القرن أبي (21

 م.1296، 1أخبار إفريقية وتونس، ط
، تاريخ إفريقية والمغرب، تق وتح وتع: محمد م(0133ه/209رقيق القيرواي )ت:ال (22

 م.1884، دار الفرجاني، مصر، 1محمد عزب، طو زينهم 
، كتاب م(06ه/8 هري أب  ببد ا هل مممد بن أب  بكر)ت: أوانط القرن ال (23

 .الجغرافية، تح: محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، الظاهر، د.س
، النوادر م(0116ه/368القيرواي  مممد ببد ا هل بن ببد الرممن)ت: يد أب   (24

،  تح: محمد عبد العزيز 11والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات، مج
 م.1888، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1الدباغ، ط

، كتاب م(0668ه/865نعيد المغرب  أب  المنن بي  بن مون )ت: ابن (21
 م.1810، منشورات المكتب التجاري، بيروت، 1وتع: اسماعيل العربي، طالجغرافيا، تح 

، الحلل م(0985ه/0027يهر الو ير أب  ببد ا هل مممد بن مممد اليدلن )ت:  (26
 ه.1291، الدولة التونسية بحاضرتها المحمية، تونس، 1السندسية في األخبار التونسية، ط

اب نهاية الرتبة في طلب ، كتم(0073ه/567يي ري ببد الرممن بن يصر)ت:ال (21
الحسبة، نشره: السيد الباز العريني، إشراف: محمد مصطفى زيادة، مطبعة لجنة التأليف 

 م.1846والترجمة والنشر، القاهرة، 
، فتوح إفريقية واالندلس، م(690ه/659ببد المكم ببد الرممن بن ببد ا هل) ت:ابن  (29

 م.1891، بيروت، تح: عبد اهلل أنيس الّطباع، دار الكتاب اللبناني
 .م1881اهل، ، فتوح مصر والمغرب، تح: علي محمد عمر، دار المنـــــــــــــــــــــــــــــــ  (28
 ، البيان الُمغرب في أخبار االندلسم(0306ه/906بذارى المراكي )ت: بعد ابن  (30

ليفي1والمغرب، ج  .م1893، دار الثقافة، بيروت، 3بروفنسال، ط ، تح ومرا: ج.س كوالن وا 
، م(0070ه/595عّوام االيبيي  أبو  كريا يم  ابن مممد بن أممد)ت: بعد لابن ا (31

 د.س. الفالحة، كتاب
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، المختصر في أخبار البشر، م(0330ه/936فداء بماد الدين انمابيل)ت:أب  ال (32
 ، د.س.1، ط2ج

، كتاب الديباج الذهب في معرفة أعيان م(0379ه/977فرمون المالك )ت:ابن  (33
 ار التراث، القاهرة، د.س.د، تح وتع: محمد األحمدى أبو النور، 1ُعلماء المذهب، ج

، كتاب مختصر م(716ه/671فقيه أب  بكر أممد بن مممد الهمذاي )ت:ابن ال (34
 ه.1302البلدان ، ليدن، 

ترتيب ، م(0027ه/522قاا  بياض أب  الفال بن مون  اليمصب )ت: ال (31
، ضب وتص: محمد سالم هاشم، 1المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك، ج

 م.1889، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تح: محمد علي بيضون ط
، مذاهب الحكام في نوازل األحكام، تق وتح وتع: محمد قاا  بياض وولده مممدال (36

 م.1880، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1بن شريفة، ط
تاريخ الخلفاء الفاطميين ، م(0266ه/696قريي  الداب  ادريس بماد الدين)ت:ال (31

، دار الغرب 1بالمغرب: القسم الخاص من كتاب عيوناألخبار تح: محمد اليعالوي، ط
 م.1891االسالمي، بيروت، 

، تح: 1فضائل األئمة األطهار، السبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، عيون األخبار وفنون اآلثار في  (39
 مصطفى غالب، دار األندلس، بيروت، د.س.

، آثار البالد وأخبار العباد، م(0663ه/866ق ويي   كريا بن مممد بن مممود)ت:ال (38
 دار صادر، بيروت، د.س. 

، أنباُه م(0621ه/862َقْفِط  الو ير جمال الدين أب  المنن بي  بن يونف)ت:ال (40
، دار الفكر العربي، 1، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، ط2النُّحاة، ج  الرواة على أنباه  

 .م1896القاهرة، 
، دار 1، كتاب صبح االعشى، جم(0206ه/660قيقييدي أب  العباس أممد)ت:ال (41

 م.1811الكتب الخديوية، القاهرة، 
، فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي م(0168ه/296ّيخم  أب  المنن القيرواي )ت:ال (42
 يرواني، جمع وتح وتق: حميد بن محمد لحمر،  دار المعرفة، الدار البيضاء، د.س.الق
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، وصف افريقيا، م(0521ه/735ليون االفريق  المنن بن مممد الو ان الفان )ت: (43
 م.1893، دار الغرب االسالمي، بيروت، 2تر: محمد حجي، محمد األخضر، ط، 2ج

، رواية 39، مج3، المدونة الكبرى، جم(975ه/097مالك بن أيس الصبم )ت: (44
، دار الكتب العلمية، 1االمام سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن   بن قاسم، ط

 م.1884بيروت، 
، كتاب رياض النفوس في م(0170ه/262مالك  أب  بكر ببد ا هل بن مممد)ت:ال (41

فريقية وزّهادهم ونّساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم،  طبقات علماء القيروان وا 
دار الغرب االسالمي، بيروت، ، 1، تح: بشير البكوش، مرا: محمد العروسي المطوي، ط2ج

 م.1893
، األحكام م(0196ه/251ماوردي أب  المنن بي  بن مممد بن مبيب)ت:ال (46

، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، 1السلطانية والواليات الدينية، تح: أحمد ُمبارك البغدادي، ط
 م.1898

، نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار، م(0603ه/0666مممود مقديش) (41
 م. 1899، ، دار الغرب االسالمي1،  تح: علي الزواري، محمد محفوظ، ط1مج
، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، م(0651ه/ 829مراكي  ببد الوامد)ت:ال (49
السالمية بالجمهورية العربية ، تح: محمد سعيد العريان، المجلس االعلى للشؤون ا1ج

 المتحدة، د.س.
، أحسن التقاسيم في م(766ه/396مقدن  يمس الدين أب  ببد ا هل مممد)ت:ال (48

 م.1806، دار صادر، بيروت، 2معرفة األقاليم، ط
، نفح الطيب من غصن م(0830ه/0120مقري أممد بن مممد التيمناي )ت:ال (10

 .م1899صادر، بيروت،  ، تح: إحسان عباس، دار1األندلس الرطيب، مج
، اتعاظ الُحَنفا بأخبار األئمة م(0220ه/625مقري ي تق  الدين أممد بن بي )ت:ال (11

 م.1886، القاهرة، 2، تح: جمال الدين الشّيال، ط1الفاطميين الُخلفا، ج
تبصار في عجائب األمصار: وصف ، كتاب االسم(06ه/8)ت: قمؤلف مجهول (12
والمدينة ومصر وبالد المغرب، تع: سعد زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية  مكة

 العامة، د.س.
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َية، د.س، العيون والحدائق في أخبار الحقائق: تمؤلف مجهول (13 ْسَكو   .جارب األَمم  الم 
 ه.1324، دليل التجار الى أخالق األخيار، بيروت، يبهاي  يونف بن انمابيلال (14
، نهاية األرب في م(0327ه/933ن أممد بن ببد الوهاب)ت:يويري يهاب الديال (11

 ، تح: عبد المجيد ترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، د.س.24فنون األدب، ج
، تاريخ مملكة األغالبة، درا وتق وتح وتع: محمد م(05ه/7وردان)ت: القرنابن  (16

 م.1899، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1طزينهم محمد عزب، ، 
، المعيار الُمعرب م(0516ه/702أب  العباس أممد بن يم )ت: وييرين ال (11

، تخ: 10، 1، 6، 1، 2والجامع الُمغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب، ج
جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، وزارة األوقاف والشؤون االسالمية للمملكة المغربية، 

 م. 1891الرباط، 
، م(0666ه/ 868ب  ببد ا هل الروم  البغدادي )ت:ياقوت المموي يهاب الدين أ (19

 م.1811دار صادر، بيروت، ، 3مج، 1معجم البلدان، مج
، كتاب م(700ه/667يم  بن بمر أب   كريا بن يونف الكّياي  اليدلن )ت: (18

أحكام السوق أو النظر واألحكام في جميع أحوال السوق، ضبط النص: جالل علي عامر، 
 السجلماسي، د.س. عمراويتق: أبو سلمان محمد ال

، البلدان، م(676ه/662يعقوب  أممد بن انماق بن جعفر بن وهب بن وااح)ت:ال (60
 م.2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أمين الصّناوي، ط وضع حواشيه: محمد
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 يثاييا: المراجع
 أ: العربية

، في التاريخ العباسي والفاطمي، د.ط، دار النهضة العربية، بيروت،                                   أممد مختار العبادي (1
 د.س.

 دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،راسات في تاريخ المغرب االسالمي ، دبيار قويدر (2
 م.2012

، دار 1ط، دراسات في التاريخ االقتصادي واالجتماعي للغرب االسالمي، مال أممد طهج (3
 م.2009الوفاء، االسكندرية،

م 8، تجارة الذهب بين المغرب االسالمي والسودان الغربي من القرن ميية بن مون ج (4
 م. 2011، منشورات بلوتو، الجزائر، 1م، ط11الى 
، األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المغرب األوسط خالل ودت ببد الكريم يونفج (1

 المطبوعات الجامعية، الجزائر، د.س. م، ديوان10و 8ه/4و 3القرنين 
، المجتمع العربي االسالمي: الحياة االقتصادية واالجتماعية، سلسلة مبيب الجيماي ال (6

 م.2001،كويت، سبتمبر318عالم المعرفة، ع
، 1، العالم االسالمي في العصر العباسي، طمنن أممد مممود، أممد ابراهيم اليريف (1

 .القاهرة، د.س دار الفكر العربي، 
، التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد االسالم حتى القرن منن ببد الكريم العمادي (9
 م. 2013، دار اليازوري، عّمان، 1ه، ط4
 ، فتح العرب للمغرب، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية، د.س.منين مؤيس (8
 م.2004ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معالم تاريخ المغرب واألندلس، طبعة خاصة، دار الرشاد،  (10

، دار أقالم، القاهرة، 1، ط2011، قصة تونس من البداية الى ثورة راغب النرجاي  (11
 م.2011

، عواطف محمد العربي شنقارو، الحضارة العربية رميم كاظم مممد الهايم  (12
 .االسالمية: دراسة في تاريخ النظم، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، د.س
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، العالقات بين المغرب واألندلس في عصر نامية مصطف  منعد (13
، عين للدراسات والبحوث 1م(، ط1009-812ه/388-300األموية)الخالفة

 م.2000االنسانية واالجتماعية،
الكبير: العصر االسالمي دراسة ، تاريخ المغرب نيد ببد الع ي  نالمال (14

 م.1891،  دار النهضة العربية، بيروت، 2تاريخية وعمرانية وأثرية، ج
، المسكوكات في الحضارة العربية االسالمية)مسكوكات صالح يونف بن قرية (11

، منشورات الحضارة، 1، ط2، ج1المشرق والمغرب(: دراسة في التاريخ والحضارة، ج
 م.2008

، تاريخ المغرب في العصر االسالمي منذ الفتح ممودةببد المميد منين  (16
 م.2006، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1الفاطمية، طاالسالمي وحتى قيام

م(، 1010-642ه/462-22، اليهود في المغرب العربي)ببد الرممن بيير (11
 م. 2001، عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، 1ط

لصراع المذهبي بإفريقية الى قيام الدولة الزيرية، تق: ، اببد الع ي  المجدوب (19
 م. 1891، الدار التونسية للنشر، تونس،،2علي الّشابي، ط

، المركز الثقافي العربي، الدار 2،  ط2، مجمل تاريخ المغرب، جببد ا هل العروي (18
 م2000البيضاء، 

الفكر، عّمان، ، دار 1، الدويالت االسالمية في المغرب، طببد ا هل طه النيماي  (20
 م.2014

، الدولة الفاطمية: قيامها ببالد المغرب وانتقالها الى ببد ا هل مممد جمال الدين (21
 م.1881ه مع عناية خاصة بالجيش، دار الثقافة، القاهرة، 4نهاية القرن 

، دار 1، دراسات في تاريخ وحضارة المغرب االسالمي، طببد الوامد ذيون طه (22
 م.2004المدار االسالمي، 

، تاريخ المغرب واألندلس، مكتبة نهضة الشرق، بصام الدين ببد الرؤوف الفق  (23
 القاهرة، د.س. 
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 م.1812، أبو عبد اهلل الشيعي: مؤسس الدولة الفاطمية، بي  مني  الخربوطي  (24
الُمعارضة في بالد المغرب االسالمي،  دار  ت، الفاطميون وحركافاطمة بيهواري (21

 .المسك، تلمسان، د.س
 م.1813، دار طالس، تونس، 1، عصر القيروان، طقانم مممد كروال أبو (26

، 1ه، ط8ه حتى نهاية القرن 6، أسواق بالد المغرب من القرن كريم بات  الخ اب  (21
 م. 2011الدار العربية للموسوعات، لبنان، 

، جوانب من الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية كمال النيد أبو مصطف  (29
في المغرب االسالمي من خالل نوازل وفتاوى المعيار الُمعرب للونشريسي، مركز االسكندرية 

 م. 1886للكتاب، االسكندرية، 
، دار الكتاب 1، المغرب العربي في العصر االسالمي، طمممد منن العيدرون  (28

 .م2009الحديث، القاهرة، 
-281، تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر وبالد الشام مممد نهيل طقوس (30

 م.    2001، دار النفائس، بيروت، 1م، ط1111-810ه/161
 م.2010، مؤسسة تاوالت الثقافية، 1، تاريخ المغرب الكبير، جمممد بي  دبو  (31
 م.2006كندرية، ، دار الدعوة، االس1، من أبطال الفتح االسالمي، طمممد بي  قطب (32

، الدولة الرستمية بالمغرب االسالمي: حضارتها وعالقاتها مممد بين  المريري (33
 م. 1891، دار القلم، الكويت، 3ه، ط286-160الخارجية بالمغرب واألندلس 

، دار المنار، القاهرة، 1، القيروان ودورها في الحضارة االسالمية، طمممد مممد  يتون (34
 م.  1899

، عين 3ه(، ط286-194األغالبة سياستهم الخارجية )، ببد الر اقمممود انمابيل  (31
 م.2000للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، 

،  دار 2الخوارج في بالد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  (36
 م.1891الثقافة، المغرب، 
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، دار سينا للنشر، 3، ط1، سوسيولوجيا الفكر االسالمي: طور االزدهار، ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (31
 م.2000بيروت، 

، إفريقية في عصر ابراهيم الثاني األغلبي: قراءة جديدة تكشف افتراءات ممدوح منين (39
 م.1881، دار عّمار، عمان، 1دعاة الفاطميين، ط

، الشركة 1الحسبة المذهبية في بالد المغرب العربي)نشأتها وتطورها(، ط ،مون  لقبال (38
 م. 1811الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 م.1891، الجغرافية والرحالت عند العرب، دار الكتاب اللبناني، لبنان، يقوال  يادة (40

، المغرب العربي في عهد عقبة بن نافع: دراسة تحليلية، دار الكتاب يهية يهاب أممد (41
 م.  2003الثقافي، األردن، 

، تأسيس الغرب االسالمي: القرن األول والثاني هجري/ السابع والثامن هيام جعيط (42
 م.2004، دار الطليعة، بيروت، 1ميالدي، ط

المستقلة في المغرب بين ، الخالفة العباسية وموقفها من الدول يانر طالب الخ ابية (43
 م،2014م(، دار الخليج، 813-140ه/362-123القرنين الثاني والرابع الهجريين)

، الحياة العلمية في إفريقية: المغرب األدنى منذ إتمام الفتح وحتى يونف بن أممد (44
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1ه"، ج80/410منتصف القرن الخامس الهجري "

 م.2000
، تاريخ وحضارة المغرب واالندلس، دار المعرفة الجامعية، الميعم منينممدى ببد  (41

 م.2012االسكندرية، 

، تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض، الجامعة التونسية، مممد الطالب  (46
 م.1869تونس، 
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 ب: المعربة
في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في االسالم،  ، الحضارة االسالميةآدم مت  (1
، دار الكتاب 1، تر: محمد عبد الهادي أبو زيد، أعّد فهارسه: رفعت البدراوي، ط2مج

 العربي، بيروت، د.س.
، قصة الحضارة في افريقيا: جغرافية وتاريخ تلمسان وبجاية وتونس ونوميديا جان ليون (2

 م.2001ضو، دار الكتاب الحديث، الكويت، والشمال االفريقي، تر: الدين قور 
، بالد المغرب وعالقاتها بالمشرق االسالمي  في العصور الوسطى، تر جورج مارنيه (3

 م.1881ومرا: مصطفى أبو ضيف أحمد، دار المعارف، االسكندرية، 
م(: التاريخ 811-808ه/361-286، الخالفة الفاطمية بالمغرب)فرمات الديراوي (4

 م.1884، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1والمؤسسات، تر: حمادي  الساحلي، طالسياسي 
م، تر 808-900ه/ 286-194، الدولة األغلبية: التاريخ السياسي مممد الطالب  (1

، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1الصيادي، ط وتح: حمادي الساحلي، تع: المنجي
 م.1891

م(، تر 11-9ه)1الى القرن  2القرن ، االسالم في مجده األول من موريس لومبار (6
 م. 1880، دار اآلفاق الجديدة، المغرب، 3وتع: اسماعيل العربي، ط

، الدولة الصنهاجية: تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن هادي روج  ادريسال (1
، دار الغرب االسالمي، بيروت، 1، تر: حمادي الساحلي، ط2م،ج12الى القرن 10

 م.1882
 

 الرنائل الجامعيةيثاليثا: 
، النشاط التجاري في المغرب األقصى خالل بان بي  مممد البيات  (1

م، إشراف: صباح ابراهيم الشيخلي، مذكرة ماجستير في تاريخ المغرب 11و8ه/1و3القرن
 م. 2004االسالمي، قسم التاريخ، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 

المعامالت من خالل المعيار المعرب)جمع ، آراء االمام الداودي في باب مميم بمران (2
ودراسة(، إشراف: عبد القادر بن حرز اهلل، مذكرة ماجستير في الفقه واألصول، قسم 

 م.2010-2008الشريعة، كلية العلوم االجتماعية واالسالمية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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-286في عهد الخالفة الفاطمية) ، األوضاع االجتماعية بالمغربرفيق بوراس (3
م(، إشراف: محمد الصالح مرمول، مذكرة ماجستير في التاريخ 812-809ه/362

االسالمي، قسم التاريخ واآلثار، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري 
 م. 2009-2001قسنطينة، 

-808ه/161-281، الحسبة في الدولة الفاطمية)صمصاح ممد مممد ممدال (4
ابراهيم، مذكرة ماجستير في التاريخ، قسم التاريخ، كلية  م(، إشراف: يحي محمد1111

 م. 2000اآلداب، جامعة الخرطوم، 
وسط النازحون الى القيروان قبل خرابها: ، شعراء المغرب األببد الع ي  يقبيل (1

دب العربي، شراف: عيسى مدور، مذكرة ماجستير في األإدراسة موضوعاتية فنية، 
اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، تخصص أدب مغربي قديم، قسم 

 م.2008-2009جامعة الحاج لخضر باتنة، 
، األشكال النثرية في األدب المغربي في العهد الفاطمي، ببد المالك مغييش (6

مذكرة ماجستير في األدب العربي، تخصص أدب إشراف: عبد الرزاق بن السبع، 
وآدابها، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة  الحاج  مغربي قديم، قسم اللغة العربية

 .2006-2001لخضر باتنة، 
لمستخلصة من كتاب أصول الفتيا ، القواعد والضوابط الفقهية اب ي ة بكوش (1
ه(، إشراف: محمد مقبول 311مام ابن حارث الخشني) المتوفي حوالي سنة لإل

أصول الفقه، كلية العلوم  حسين، مذكرة ماجستير في العلوم االسالمية، تخصص
 م.2001الجزائر،االسالمية، جامعة 

م: دراسة 12و 11ه/6و 1، ريف المغرب األوسط في القرنين بميور نكيية (9
اقتصادية واجتماعية، إشراف: ابراهيم بكير بحاز، مذكرة ماجستير في تاريخ الريف 

، 02ية، جامعة قسنطينةوالبادية، قسم التاريخ، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماع
 م.2012-2013

، الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال غّمارة، الجزء غيية بطوي (8
 الثاني )نوازل الجهاد، نوازل الصرف و والقرض بيع السلم، نوازل األنهار والسواقي

م( دراسة وتحقيق، 1646ه/1011محمد عبد العزيز بن الحسن الزياني)ت:ألبي 
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اسماعيل سامعي، مذكرة ماجيستير في التاريخ، تخصص: مخطوط عربي،  إشراف:
 م.2013-2012، 2قسم التاريخ واآلثار، كلية االنسانية واالجتماعية، جامعة قسنطينة

، الهجرة األندلسية الى المغرب األدنى ودورها في االزدهار الحضاري ما مريم بوبامر (10
بودواية، مذكرة ماجستير في تاريخ  م، إشراف: مبخوت11و 13ه/  8و  1بين القرن 

المغرب اإلسالمي، قسم التاريخ واألثار، كليةالعلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية ، جامعة 
 م.2010-2008أبي بكر بلقايد تلمسان، 

جمعًا  -، نوازل النقود والمكاييل والموازين في كتاب المعيار للونشريسيمنعود كربوع (11
م قسم التاريخ وعل ،اف: رشيد باقة، مذكرة ماجستير في التاريخ الوسيط، إشر -ودراسًة وتحليالً 

-2012اآلثار، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية واالسالمية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 م2013

، العالقات السياسية واالقتصادية لدول المغرب االسالمي مع مصطف  بن دريس (12
م(، إشراف: مبخوت بودواية، أطروحة 16-13ه/10-1دولجنوب غرب أوربا في الفترة)ق

دكتوراه في تاريخ المغرب اإلسالمي في العصر الوسيط، قسم التاريخ وعلم اآلثار، كلية 
 م. 2014-2013العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

ا، منشآتها، استغاللها ، الثروة المائية في ريف المغرب األوسط خريطتهونيية بييوش (13
ه، إشراف: ابراهيم بحاز، مذكرة ماجستير في التاريخ، قسم 6ه الى نهاية القرن 1من القرن 

 م.2013-2012، 2التاريخ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة قسنطينة 
، الملكيات الزراعية وأثارها في المغرب يم  أبو المعاص  مممد ببان  (14

م(: دراسة تاريخية مقارنة، إشراف: طاهر راغب 1081-912ه/499-239واألندلس)
حسين، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ االسالمي والحضارة االسالمية، كلية دار العلوم، جامعة 

 م.2000القاهرة، 
 

 رابعا: الدوريات

، صحيفة معهد 1، سياسة الفاطميين نحو المغرب واألندلس، مجأممد مختار العبادي (1
 م.1811االسالمية، ع خاص، مدريد، الدراسات 
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، المنشآت المائية بإفريقية خالل العصر الوسيط: دراسة حول منطاري بوكيثير (2
استعماالت المفاهيم ودالالتها من خالل كتب النوازل الفقهية، مجلة الدراسات التاريخية، 

 م.2013، 02، قسم التاريخ، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر16و 11ع
، التجارة في صفاقس خالل القرنين الثاني والثالث الهجريين، أيثير ببد الكريم صادق (3

 م.2014، كلية التربية للبنات، جامعة البصرة، حزيران 16مجلة دراسات تاريخية، ع
، النشاط الفالحي والحرفي في والية إفريقية زمن بني األغلب، مجلة الخار العيناوي (4

 م.2009، السنة الثالثة، طرابلس، 1المغاربية، عالجامعة 
، أصل الحسبة بإفريقية: تحليل كتاب أحكام السوق ليحي بن منن مني  ببد الوهاب (1

 م.  1861، تونس، 4ه(، مجلة حوليات الجامعة التونسية، ع3عمر)عاش في القرن 
ا بين القرنين ، العالقات التجارية بين مملكة غانا وبالد المغرب فيمممد مممد الجهيم  (6

الثالث والخامس الهجريين/التاسع والحادي عشر الميالديين، كلية اآلداب والعلوم، جامعة 
 عمر المختار، فرع درنة، د.س.

، صالت تجارية بين البصرة والمغرب االسالمي من القرن الثاني نوادي ببد مممد (1
السادسة عشر، األمانة ، السنة 43هجري حتى أواخر القرن الرابع، مجلة المؤرخ العربي، ع

 م. 1880العامة التحاد المؤرخين العرب، بغداد، 
، المياه ووسائل استنباطها في مؤلفات الفالحة العربية، مجلة صباح ابراهيم الييخي  (9

، السنة الحادية عشرة، قسم الدراسات بمركز جمعة الماجد للثقافة 43آفاق الثقافة والتراث، ع
 م.2003المتحدة، أكتوبر والتراث، اإلمارات العربية 

-144، سياسة الدولة العباسية اتجاه إفريقية والمغرب)ببد ا هل بن بي  ال يدان (8
،  مجلةجامعة الملك سعود، قسم التاريخ، كلية اآلداب، 19م(، مج809-161ه/286

 م.2001الرياض، 
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، المجتمع التونسي على عهد األغالبة...ودراسات  أخرى، تق: أبو مان الكّعاكبيث (10
 م.2008، تونس، الكتاب ، 12، جريدة الحرية، ج1زيان السعدي، ط

، العالقات التجارية بين بالد المغرب والسودان الغربي خالل فاطمة بيهواري (11
 .WWW .historicalkanم، 2010، ديسمبر 10م، دورية كان التاريخية، ع10ه/4القرن

co.nr  
العاشر  -ـــــــ، النشاط الرعوي في بالد المغرب خالل القرن الرابع الهجريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (12

 www.historicalkan.co.nrم،2010، يونيو9ميالدي، دورية كان التاريخية، ع
-13ه/8-1النشاط االقتصادي في تلمسان خالل العصر الزياني)، فؤاد طوهارة (13
مركز جيل البحث العلمي، ، 2، مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية، ع(م11

 .م2014جوان

 خامنا: المونوبات
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للميالد. 01و8للهجرة/  4و 2الحياة االقتصادية في إفريقية ما بين القرنين     

م تطهري   يقههاال  صاتيههاتقدع ،ي نهدة يههااندة ت ههايال  8ه/2شهدت  فريقيقههد يت قهد لههن   يههين   
 يعت   لييلد   سقاسقد غقي   لستييال   تي ناشتدا خالل   فتح  صساللي ركذ  نيي   رصال.

ريت  نتاه  هلهل فريقيقهد يا  ااهز   ،ي نهية ريهالر  ياستيهالي  لي أهي   ه  هي أهي خيهيد   
 ر ستخت م   رسائل   يتقثد  لييرل نل  ليترت ،ي ني  قت. 

كلههها  لتلهههر  يا يهههااند   تهههي ي قههه  يههها تطرقي ر  تيسهههقنة رتارنههه    يهههاانا  لهههن اسهههق ة   
يهيرققن   هذقن هيهتنر  رهي لدهادمة ريهذ   ييقية كّتانة لسكركا ة هسليدة ر دي   عتقت لهن   

 االر  يتليقد يا ا    ل تلع.

هّلههها   اشهههاط   ت هههايد ركهههان ل،تلهههي ر ي ئ هههارة يقهههت نيرههه   لسهههر   تا هههقم رتيتقهههز كيقهههي لهههن   
طههيا   سههلطد   ياكلههدة ركههذ  لي ايتدهها  لاههع كههل هاههر ت   رههية كلهها تلقهه،  فريقيقههد يعالاهها  

لهن لاتر ها    لراياهد  هتا هيركااه  ت لهز لادها كهل لها ق ت ايقد يسهاد لهع   يلهت ن   ل هاريال
   لا ييا ته لن سلع رغقيلا لادا. رسلعة رري   را  افسه تيلل لذه   يلت ن
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     La vie économique en Afrique entre 2 et 4 siècles AH/ 8 et 
10 AD. 

    L'Afrique a vu le début du 2ème siècle AH / 8 evolution AD de la 
vie économique (agriculture, industrie, commerce) après la phase 
politique instable, qui a vécu pendant la conquête islamique, ainsi 
que l'époque des gouverneurs. 

    Ils ont pris en charge pour les personnes de côté agricole en 
Afrique et ils réhabilitation des sols en terres fertiles et l'utilisation de 
moyens modernes pour obtenir un bon retour à la ferme. 

    Aussi soigné du industrie développement de l'industrie et de 
l'amélioration, les industries Varié du texture, de la soie, le lin, des 
pièces de monnaie, des armes, et semblait beaucoup des artisans 
qui ont excellé dans leur carrière, afin qu'ils répondent aux besoins 
de la communauté. 

   L'entreprise a été en plein essor à la mode, où le marché est 
connu pour organiser un grand arrangement par la puissance au 
pouvoir, ainsi que la surveillance pour prévenir tous les types de 
fraude, en tant qu'Africain caractérisée de bonnes relations avec les 
pays voisins de commerce, ensuite, je les ai, il a besoin de la 
communauté africaine des produits et des marchandises en même 
temps porté ce pays dont patchwork ses besoins. 
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    Economic life in Africa between 2 and 4 centuries HD/ 8 and 
10 AD. 
 

   Africa has seen the beginning of the 2nd century AH / 8 AD 
evolution of economic life (agriculture, industry, trade) after the 
unstable political phase, which lived during the Islamic conquest, as 
well as the era of the governors. 

  They have cared for people of African agricultural side and they 
reclamation land into fertile land and the use of modern means to get 
a good return on farm.  

  Also cared industry development and improvement, industries of 
textile, silk, linen, coins, weapons, and appeared many of the 
craftsmen who excelled in their careers, so they meet the needs of 
the community. 

     The business was thriving in vogue, where the market is known 
to organize a great arrangement by the ruling power, as well as 
monitoring to prevent all types of fraud, as an African characterized 
trade relations good with neighboring countries, Then, I got them all 
he needs the African community of products and goods at the same 
time carried this countries including patchwork its needs. 
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