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... مقومات االقتصاد املغربي

م10/مقومات االقتصاد املغربي خالل القرن الرابع الهجري
 و محمد عبد الله القدحات،فاطمة بلهواري

امللخص

يزداد اهتمام الباحثني العرب يف مختلف املؤسسات األكاديمية بحقل التاريخ االقتصادي انطالقا مما تزخر به املكتبات العاملية والعربية
 وكان لتوجيه البحث التاريخي الجامعي دور أسايس يف هذا النوع من، والذي يشمل الجوانب الحضارية املتنوعة،من الرتاث املعريف
 ومسايرة للمنحى. إالّ أنه ال زال بحاجة ماسة إىل دراسة وتحقيق لفك الكثري من رموزه، وعىل الرغم مما أنجز حول هذا املجال.الدراسات
 تروم هذه الدراسة إىل تقديم مقومات اقتصاد املغرب اإلسالمي خالل القرن الرابع الهجري،التصاعدي الذي يشهده هذا النوع من البحث
 والتنافس، قرن االنتعاش االقتصادي من جهة،املوافق للقرن العارش امليالدي إذ يمثل هذا املجال زمني عىل املستوى العالم اإلسالمي
 يهدف هذا البحث إىل التعريف والتحليل للمقومات الطبيعية والبرشية لبالد املغرب ضمن مؤرشات.والرصاع ألجل التحكم يف منافذ التجارة
أساسية عكست أدوار وتجليات الحركة االقتصادية من تأثري املجال الجغرايف وعنارصه كالطبيعة التضاريسية واملناخية من جهة
.والظروف التاريخية املرتبطة به من عوامل برشية وسياسية من جهة أخرى
. الدولة، السكان، املدن، املياه، املناخ، التضاريس، االقتصاد، املغرب اإلسالمي:كلمات مفتاحية

Fundamentals of the Islamic Maghreb Economy During
the Fourth Century AH / 10AD
Fatima Belhaouari and Mohammed alqadahat
Abstract:

Arab researchers in various academic institutions are increasingly interested in the field of economic history,
based on what the Arab and international libraries abound in the knowledge heritage, which includes the various
aspects of civilization, and directing university historical research was essential to this type of studies. In spite
of what has been accomplished in this field, there is still an urgent need for study and investigation to decipher
many of its symbols.In keeping with the upward trend in this type of research, this study aims to present the
fundamentals of the Islamic Maghreb economy during the fourth century AH, corresponding to the tenth century
AD, It represents a time field on the level of the Islamic world, a century of economic recovery on the one hand,
a competition and conflict for control of trade outlets on the other hand. This research aims to define and
analyze the natural and human constituents within basic indicators that reflected the roles and manifestations
of the economic movement from the influence of the geographical field and its elements such as the terrain and
climate nature the historical conditions associated with it from human and political factors.

Keywords: Islamic Maghreb; Economy; Terrain; Climate; Water; Cities; Population; Power.
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بلهواري والقدحات

املقدمة

استفتح الحديث عما خلص إليه الباحث "عز الدين عمر أحمد
موىس" وهو أحد فحول تاريخ الحضارة اإلسالمية حول االقتصاد
وأسس مقوماته ،يف قوله ":أي نشاط اقتصادي ملجتمع ما يتطلب
اإلحاطة ببيئته الطبيعية ،ونوعية العنارص البرشية التي يتكون
منها ،ألن العملية االقتصادية هي تفاعل اإلنسان مع بيئته،
ودرجة سيطرته عىل الطبيعة بالزراعة أو الصناعة والتغلب عىل
نواقص البيئة أو استثمار فائضها بالتجارة" (موىس.)35 :1983 ،
يهدف هذا البحث إىل التعريف والتحليل للمقومات الطبيعية
والبرشية لبالد املغرب خالل القرن الرابع الهجري املوافق للقرن
العارش امليالدي ضمن مؤرشات أساسية عكست أدوار وتجليات
الحركة االقتصادية من تأثري املجال الجغرايف وعنارصه كالطبيعة
التضاريسية واملناخية من جهة والظروف التاريخية املرتبطة به
من عوامل برشية وسياسية من جهة أخرى ،ضمن املحاور
األساسية التالية:

أوال :املجال الجغرايف وعنارصه:

إن دراسة البيئة الجغرافية لبالد املغرب أشد رضورة وأكثر لزوما،
يف العرص الوسيط ،حيث كان تأثريها واضحا عىل املجال القبيل،
والذي يعترب عصب تاريخ املنطقة خالل القرن الرابع الهجري10/م.
وقد أوىل الجغرافيون القدامى من اإلغريق والرومان اهتماما
خاصا باملجال الجغرايف لبالد املغرب ،وذلك عىل الرغم من املعلومات
املقتضبة التي أدلت بها نصوصهم بسبب النقل وعدم املشاهدة،
هذا إىل جانب غياب التقنيات الالزمة يف هذا املجال ،غري أنها تفيد
يف الكشف عن الطبيعة التضاريسية ،وعن املناخ ،وعن الشبكة
املائية من أنهار ووديان ،وعن الغطاء النباتي لهذه املنطقة.
هذا وقد كان للمرجعية الجغرافية العربيةXavier ,1968:( ،
 ،)136والتي ساعدت الدراسات الحديثة كدراسة العالم الفرنيس
أندري ميكيل عن جغرافية دار اإلسالم (ميكيل-226 :1953 ،
 )228وكذا بحث العالم الرويس كراتشوفسكي عن تاريخ األدب
الجغرايف العربي فاالطالع عليها شموليا ،أثر يف تغطية املجال
الجغرايف املغربي (كراتشوفسكي 20 ،2 :1957 ،وما بعدها) .كما
أمكن االستعانة بما توصلت إليه األبحاث املتخصصة يف هذا املقام
نظرا لدقتها يف رصد املعلومة العلمية التي يتطلبها هذا النوع من
العمل .وعليه ،تشكل بالد املغرب وحدة جغرافية مميزة عن بقية
أجزاء القارة اإلفريقية ،وقد كان لطبيعة األرض ونوع املناخ تأثري
يف توزيع املياه ومناطق االستقرار فيها ،وبالتايل يف أنشطتها
االقتصادية .وتتكون تضاريسها من سالسل جبلية وهضاب
وصحراء ،وتتخللها األودية ،واألنهار ،وعيون .وقد ميز صاحب
كتاب االستبصار بني هذه األقاليم فخصص فصوال للبالد الساحلية
وللبالد الصحراوية وأخرى الواقعة بينهما) (مجهول:1958 ،
 .)109وهذا ما أكدته الجغرافية الحديثة
( ،)Gioia, 1991: 13-16لذا يمكن تقسيم بالد املغرب جغرافيا إىل
ثالثة أقسام رئيسية وهي :املنطقة الساحلية والجبلية
والصحراوية.

تمتد املنطقة الساحلية عىل طول شواطئ بحر األبيض املتوسط
املعروف بـ "بحر الروم" حتى مدينة طنجة وتستمر محاذية
للمحيط األطليس املعروف بـ "بحر الظلمات" (JeanDespois,
 )1967: 9حتى مدينة النول يف منطقة السوس .وأغلبها صالحة
للزراعة كسهل الرباط وامللوية والدخال والشاوية والدكالة
والسوس باملغرب األقىص وسهل بنزرت يف تونس وسهل عنابة
واملتيجة ووهران يف الجزائر ( .)Augustin B, 1937: 14وقد
ساعدت الظروف الطبيعية عىل خصوبة أرضها ووفرة مياهها
مما أوجد مراع وزراعة متنوعة ،وهي ضيقة يف الشمال وواسعة
يف الغرب( .موىس .)51 :1984 ،هذا واعتربت هذه املنطقة تجمع
برشي منذ زمن مبكر ( ،)Augustin B, 1937: 18-19حيث
مزجت يف نظام معاشها بني نظام الرعي واالستقرار الفالحي
والحياة التجارية (العلوي.)72 :1995 ،
وهنالك بجانب السهل الساحيل منطقة سهول داخلية ،وغالبا ما
تكون منفصلة ومتقطعة يف صورة تالل كسهل فاس ومكناس
ومراكش يف املغرب األقىص ،وتلمسان وبني سليمان ،ة يف الجزائر.
وتكونت هذه السهول حول مجاري األنهار ،ومن هذه السهول
املهمة سهل وادي مجردة بتونس وسهل وادي شلف وسهل سيق
بالجزائر ،وسهل فاس مكناس ومراكش وملوية العليا وملوية
الوسطى يف املغرب األقىص .وقد ساعدت هذه السهول عىل امتداد
الطرق التجارية بني مدن بالد املغرب املختلفة خالل العرص
الوسيط.
أما املنطقة الجبلية ،فتمتد من الجنوب الغربي إىل الشمال الرشقي،
موازية للساحل بوجه عام ( .)Dresch, J," 1979: 13ويرتاوح
ارتفاعها بني ثمانمائة وألف ومائتني مرت .ومن أكرب هذه السالسل
جبال األطلس ،وهي جبال درن كما وردت عند الجغرايف البكري،
( )Paris, 1963: 147والتي يصل ارتفاعها إىل أربعة آالف وخمسة
وستني مرت تشبه جبال األلب األوروبيةAugustin, B. 1968: ،
 .)131وتأخذ اسم الريف يف شمال غرب (املغرب) والتل يف (الجزائر
وتونس) .وتنقسم هذه الجبال إىل ثالثة أقسام :األطلس الساحيل
والتيل والصحراوي والهضاب العليا .ويمتد الساحيل غربا من
جبال أنجرة عىل ساحل بحر الزقاق ويشمل جبال غمارة (أطلس
الريف) التي تقع يف أقىص الشمال ،ويبلغ ارتفاعها ألفني وأربعمائة
وخمسني مرتا ،وجبال بني يزناتن وترارة ،فضال عن جبال
صنهاجة (األطلس األوسط) وقد سميت باسم هذه القبيلة
املسيطرة عىل هذه السلسلة( ،املراكيش )340 :1949 ،والتي يبلغ
ارتفاعها ثالث أالف وثالث مائة مرت (بن منصور.)8 :1968 ،
يف حني تبتدئ سلسلة الجبال األطلس التيل من وادي سوس وتتجه
نحو الشمال الرشقي مخرتقة املغرب األقىص ،والجزائر حتى جبال
خمري يف تونس .وتمتاز هذه الجبال بارتفاعها وانحدارها الشديد
نحو السواحل الشمالية واألحواض الجنوبية املنعزلة بني األطلس
التيل واألطلس الصحراوي )Gioia, 1991: 15( ،وبخاصة يف
القسم الغربي من الجزائر .والجزء الرشقي من هذه الجبال أقل
ارتفاعا وأكثر تقطعا ،وتشمل هذه السلسلة جبال تلمسان،
والونرشيس ،والظهرة ،وجرجرة ،والبيبان يف الجزائر وجبال
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الخمري يف تونس .وتعد هذه املنطقة الجبلية رعوية بالدرجة األوىل،
وتتخللها سهول مختلفة االتساع .بينما نجد األطلس الصحراوي
عبارة عن سلسلة األطلس الكبري واألوسط والصغري ،تمتد من
البحر املحيط وهي موازية لألطلس التيل ،وتنتهي بجبال زغوان
(يف تونس) وجبل نفوسة (يف ليبيا) (Vanacker .C"1973, p
.).675
وقد وصف "اإلدرييس" (اإلدرييس :2002 ،ج  )229 ،1هذه
السلسلة بأنها كثرية الخصب والقسم الشمايل منها املحاذ لبحر
الروم يضم األرايض الصالحة للزراعة ،خاصة الحبوب منها
والفواكه املختلفة ،إضافة إىل وفرة املراعي التي استغلها السكان
يف تنمية الثروة الحيوانية .يف حني نجد الهضاب العليا يقع بني
األطلسني التيل والصحراوي ،ويرتاوح ارتفاعه بني سبعة مائة
وألف ومائة مرت( ،بن منصور )9 :1968 ،ويسمى باالستبس،
حيث تقل كمية املياه وتنترش النباتات البصلية والفصلية وتتميز
ببالد املغرب األوسط –الجزائر الحالية -بوجود البحريات امللحة
والتي تعرف بالشطوط .وهي أحواض مغلقة تتجمع فيها مياه
األمطار وأهمها الشط الغربي والشط الرشقي وشط الحضنة
( .)Augustin B,1968: 27-28وتعترب هذه املناطق مفتوحة عىل
التأثري الصحراوي ،ال تسمح باستقرار اإلنسان بها ،تعاني من
النقص الشديد للمياه وعدم توفر الرتبة الخصبة الصالحة للزراعة
باستثناء بعض الواحات واملراعي املوسمية( .العلوي  ،1995،ج:2
 )72بينما تتميز يف املغرب األقىص باالرتفاع واالتساع كهضبة
املائدة املراكشية وتادلة والهضبة الرشقية التي تعترب امتدادا
للهضاب العليا يف املغرب األوسط)Gioia.,1991: 14( .
يف حني تعترب املنطقة الصحراوية ،القسم األكرب من بالد املغرب،
تمتد من واحات برقة وفزان وزويلة وورجالن إىل سجلماسة ثم
إىل وادي درعة حتى البحر املحيط غربا .وعىل الرغم من الطابع
الصحراوي الذي حمله هذا اإلقليم ،فإن ينابيع املياه والواحات
تنترش يف أغلب املواضع .وبفضلها أمكن للقوافل التجارية أن
تخرتق من أقصاه إىل أقصاه ،أي طريق أقرص من الطريق الشمايل
بحوايل ثلث املسافة .فطريق الربية من القريوان إىل سجلماسة كان
يبلغ ثمانني مرحلة وهو يف العمارة مائة وعرشين مرحلة ،وهذا
القياس شاع استعماله عند املغاربة لتحيد املسافات بني مدينة
وأخرى ،وتم تحديدها بحوايل ثالثون كلم
( ،)Golvin. L, 1954: 84فضال عن الحماية التي وفرتها القبائل
املقيمة بهذه املناطق للقوافل التجارية( .زغلول :1978 ،ج)74 ،1
ويطلق عىل القسم الجنوبي من هذه املنطقة اسم بالد الجريد
واملعروف بإقليم نفزاوة ،ويصفها صاحب االستبصار بأنها "ذات
مدن كثرية وأقطار واسعة وعمائر متصلة ،كثرية الخصب ،وفيها
املياه السائحة واألنهار والعيون الكثرية" (مجهول.)150 ،1958 ،
لقد كان للتضاريس تأثري عىل املناخ وحركة الرياح ودرجة الحرارة
يف بالد املغرب ،فيتجاور فيه مناخان متباينني من الشمال إىل
الجنوب وهما ،املتوسطي والصحراوي .يتمثل األول يف املنطقة
الشمالية املمتدة من بحر الروم إىل السفوح الجنوبية للسلسلة
األطلسية ،ونحو الرشيط الساحيل بطرابلس.
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قد أوىل الكاتب واملؤرخ الفرنيس قزال ( )Gsellاهتماما بالظاهرة
املناخية لبالد املغرب ،إذ جمع عدة نصوص تعود إىل مرحلة
تاريخية تمتد بني القرنني الثاني والخامس امليالديني ،تطرقت
لعدم التوازن يف التساقط من سنة إىل أخرى وذلك باملناطق املعتدلة
حيث يحدث الجفاف وتنعكس عنه املجاعات واألوبئة ،يف حني
تسقط األمطار بغزارة أكثر من املألوف محدثة أرضارا جسيمة.
واستخلص الباحث نفسه ،أن مناخ هذه املنطقة ظل عىل حاله كما
هو يف الوقت الراهن.
()Gsell. S, 1911 : 344 – 410
وقد اهتم املؤرخ املغربي ابن أبي زرع برصد حاالت تذبذب سقوط
األمطار بني انتظام وجفاف يف مناطق بالد املغرب خالل القرن
الثامن للهجرة 14/م( .ابن أبي زرع )102 -98 :1973 ،وهذا ما
يفرس وجود شكلني من أشكال الزراعة :الزراعة املسقية (املروية)،
والزراعة البورية (البعلية) املعتمدة عىل األمطار وهي األكثر
انتشارا .وال يتخلص الساحل الشمايل إلقليم إفريقية واملغرب
األوسط من خط التماطر إالّ قرب تلمسان نظرا لوقوعه ضمن
السلسلة األطلسية من الجنوب الغربي إىل الشمال الرشقي ،مما
يسمح ملؤثرات بحر املحيط بالتوغل نحو الداخل ،وبخالف جبال
األطلس التي تحجب السفوح الجبلية الغربية عن األمطار .وتشكل
هذه الجبال حاجزا أمام الرياح الغربية.
وكان لهذا املناخ املتنوع ،وتلك التضاريس يف بالد املغرب أثر كبري
عىل توزيع املصادر املائية ،وتأتي يف مقدمتها األمطار واألنهار
ومن ثم العيون .وليس لظاهرة تذبذب نظام التساقط وسوء
توزعه زمانيا ومكانيا يف بالد املغرب املسؤول الوحيد عن فقر هذه
بالد من املياه ،ولكن كان افتقارها إىل األنهار الكربى يجعلها ال
تنتفع بمياه األمطار التي يتلقاها السطح وكذلك املياه الجارية
والجوفية .وبالتايل ال ترتك هذه املياه نفعا يف املجال االقتصادي.
(شنييتي )104-103 :1984 ،وأكدت الدراسات الحديثة
( )Gsell,S,1911: 356-361أن خط التماطر يف بالد املغرب لم
يتغري منذ فرتات تاريخية بعيدة ،مما يبني أنه لم تظهر مؤثرات
جديدة إلعادة املجال الجغرايف ،من حيث عالقة اإلنسان بالطبيعة.
وما يمكن استخالصه عند دراسة العامل املناخي بعد املقارنة بني
ما استقيناه من املصادر الجغرافية القديمة والخرائط املناخية
الحديثة التي رسمتها الدراسات الجغرافية املعارصة ،نصل إىل أن
خط التماطر لم يتغري كثريا .وبالتايل لم تظهر مؤثرات جديدة
إلعادة تنظيم املجال الجغرايف .إىل جانب عامل املناخ ،تتوفر بالد
املغرب عىل شبكة نهرية معتربة وقد أشاد بذلك الجغرايف اإلغريقي
"سرتابون"  ""Strabonأنها كثرية الوديانStrabon, 1886( .
 ) :3-4-10-17وغالبا ما عرفت األنهار باألودية حتى ولو كانت
غزيرة املياه ودائمة الجريان .وقد يشرتك النهر واملدينة بالتسمية
أو ينفرد عنها باسم خاص (بن منصور.)9 :1968 ،
وما يعرتض الباحث عند تناوله لهذه األنهار هو ذلك االختالف يف
التسميات لها بتعاقب التطورات التاريخية ،حيث حدث تحول كبري
عىل مستوى األسماء ،يف حني نجد أن هنالك استمرار تداول بعض
منها .كما لعبت هذه األنهار دورها يف مد السكان بما يلزم من
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املياه املستخدمة يف الري الفالحي واملدني ،هذا باإلضافة أنها
ربطت مناطق الساحل باملناطق الداخلية.
تعرض الجغرافيون العرب (ابن حوقل ،د.ت88 – 87- 86، 76 ،؛
البكري .)56 ،54 – 50 :1963 ،بذكر أنهار بالد املغرب ،غري أنهم
كثريا ما أهملوا اسم نهر الذي يعد جزءا من مشهد طبيعي خصب
يمتد حول إحدى املدن .وقد حاول الباحث "أندري ميكيل" اإلجابة
عن هذا التقصري ضمن دراسته ،عن جغرافية اإلسالم البرشية،
(ميكيل )228 ،3 :1953 ،متخذا من "ابن حوقل" أنموذجا لذلك،
فحسب رأيه اعتنى بالتفصيل عن األنهار وجاء حديثه عنها يف
نطاق اسرتاتيجية السلطة .أي أن معلوماته الجغرافية خدمت
الفاطميني أكثر مما أفادت مجال املعرفة ،غري أنه ال يمكن تقبل
هذا التخريج دون مناقشته ،إذ ال يمكن إنكار دور هذا الجغرايف يف
حقل الجغرافية العربية وتطوير منهجها.
كما نتج عن كثرة األمطار توفر مياه دائمة الجريان يف كل من
إقليم املغرب األوسط وبعض مناطق املغرب األقىص نظرا الرتفاع
جبالها (مجهول ،)185 ،1958 ،وما وفره هذا االرتفاع من ثلوج
يف بعض الجبال كجبل فازاز وجبل درن الذي يمتاز بشدة الربد
وكثرة الثلج ،مقارنة مع إقليم افريقية ذا املجاري أشبه بالسيول
منها باألنهار باستثناء جبال الونرشيس ومنطقة قسنطينة
بالجزائر.
وتمتاز أنهار هذا اإلقليم بقرصها وقلة مياهها ،غري دائمة الجريان
ماعدا نهر مجردة بالقرب من مدينة تونس ،مياهه تكاد أن تجف
زمن الصيف عندما تتوقف األمطار عن الهطول( .الزهري ،د.
ت )140،هذا ويوجد نهر زرود الذي يبعد عن القريوان بستة
أميال.
وقد اهتم "البكري" بوصف أنهار افريقية إذ ذكر أن ملدينة قابس
واد يسقى بساتينها ومزارعها وأصل هذا الوادي من عني خ ّرارة.
كما يشق مدينة بنزرت نهر كبري يصب يف البحر (البكري:1963 ،
 )58وأضاف قائال عن مدينة توزر" :رشبها من ثالثة أنهار تخرج
من رمال كالدرمك رقة وبياضا يسمى ذلك املوضع بلسانهم رسش
وإنما تنقسم هذه الثالثة األنهار بعد اجتماع مياه تلك الرمال
بموضع يسمى وادي الجمال يكون قعر النهر هناك نحو مائتي
ذراع ثم ينقسم كل نهر من هذه األنهار الثالثة عىل ستة جداول
وتتشعب من تلك الجداول سواقي ال تحىص كثرة تجري يف قنوات
مبنية بالحجر"(البكري.)48 :1963 ،
وتوجد األنهار املوسمية يف إفريقية واملغرب األوسط مثل فحص
ومتيجة ،هذا األخري الذي يتصل بجزائر بني مزغناي (مجهول،
 )132 :1958ووادي الطرفاء الذي قال عنه "البكري" (البكري،
 ،)29 :1963أنه إذا حمل دمر ما حوله من القرى واملنازل وسعته
ثالثة أميال .والحديث نفسه ينسحب عىل نهر بيطام يف طبنة أنه
"إذا حمل سقى جميع بساتينها وفحوصها( ،أي تلك األرايض
املستوية) ويقول أهلها  -بيطام بيت الطعام  -لجودة زرعها "...
(البكري.)51 :1963 ،
ومن أنهار املغرب األوسط املشهورة نهر الشلف الذي ينبع من
جبل ونرشيس ثم ينحدر مارا بسهول خالية بني تنس وتلمسان

ويصب يف بحر الروم يف رشقي مدينة مستغانم (املغربي:1982 ،
 .)141ونظرا ألهمية هذا النهر فقد شبه "اليعقوبي" فيضانه
بفيضان النيل (اليعقوبي .)114-113 ،1987 ،وقد يرتتب عن ذلك
ظهور مناطق صالحة للزراعة والرعي وهذا ما أكده وصف
الجغرافيني العرب لهذه املناطق ،إذ كان هذا النهر يسقي بساتني
واسعة وأجنة وكروما" (ابن حوقل ،د.ت .)89 ،ومن األودية التي
اشتهرت بهذا اإلقليم وادي عني سفجج الذي ينبع من الجبل
املعروف بهذا االسم ،ويأخذ اتجاها رشقيا ليلتقي بوادي الفرعة
ثم بوادي الوحش ،ويف األخري تتحد هذه األودية عند مرورها
بجنوب مدينة شاللة .أما من جهة الشمال فإن نهر قسني يلتقي
بوادي عني سفجج وينحدران ليصب يف بحر الروم (بحاز:1993 ،
 .)139إن توفر هذا العدد من األنهار ،أوجد مجاال زراعيا ورعويا،
وهذا ما أكده كل من "ابن حوقل" و"البكري" عند وصفهم لهذه
املنطقة بأنها بلد زرع ورضع.
وتميزت أنهار املغرب األقىص بجريانها الدائم ،لذا فهي تمتلك
أنهارا باملعنى الصحيح ،وذلك بفضل هطول األمطار والثلوج التي
تكسو السفوح واملرتفعات ،والتي تأخذ يف الذوبان يف فصل
الصيف ،وأغلبها تتجه نحو بحر املحيط ،كأنهار وسبو ،وأبي
الرقراق ،وأم الربيع ،والسوس ،ودرعة ،والزيز ،باستثناء أنهار
أخرى تصب يف بحر الروم ومنها نهر امللوية.
( )Benachenhou,A, 1971: 12وقد شكلت هذه األنهار وديانا
وسهوال خصبة ،وعدت من أغنى السهول املغربية ،مما ترتب عن
هذا قيام زراعة متنوعة أسهمت يف رخاء املنطقة.
وبالتايل ،أن أغلب أنهار بالد املغرب تعتمد بصورة كبرية عىل
األمطار ،لذلك تصبح عرضة لتقلبها ،وقد بي ّنا عند موضع الحديث
عن ظاهرة التساقط ،أنها تميزت بالتقلب والتذبذب ،لهذا نجد أن
أغلب هذه األنهار يفيض يف موسم األمطار .واالعتماد عليها يؤدي
يف نفس الوقت إىل حاالت من القحط والفيضانات مما ترتب عن
ذلك وقوع األزمات االقتصادية يف تاريخ بالد املغرب خالل القرن
الرابع الهجري10/م.
كما أن توفر العيون ببالد املغرب جعل عملية استخدامها رضورة
فرضتها الطبيعة يف هذه الجهة ،وقد أشار "البكري" (البكري،
 .)17 :1963إىل عدد من العيون كعني خرارة يف قابس ،كانت
تسقي جميع األشجار .أما يف املغرب األوسط ،اشتهرت تيهرت
بمخازن عديدة للمياه الهتمام الرستميني بأعمال الري .وقيل إن
من األسباب التي دفعت "عبد الرحمن بن رستم" إىل اختيار موقع
تيهرت هي وجود العيون فيها ،حيث كانت معظم أنهارها من
العيون املحيطة بها (مجهول .)177 :1958 ،وكان يف مدينة أشري
عدد كبري من العيون الجارية كعني مسعود وعني سليمان وعني
تاال نترياغ ،وسميت هذه الناحية بالعيون لكثرتها فيها (القريش،
 .)143 ،1 :1985وتدخر الجبال يف املغرب األقىص يف بطونها املياه
الجوفية التي تزود الجداول والقنوات باملاء لري املزروعات طيلة
العام ،كما وجد بمدينة فاس القديمة أربعمائة عني سارحة (أي
تلك التي سيلها يجري جريا سهال) ،فنهر فاس مخرجه من عني
غزيرة يف وسط مرج ببالد مطغرة عىل مسرية نصف يوم من
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مدينة فاس (البكري .)110 :1963 ،ونهر تنسيفت يتغذى من
مياه العيون املنبعثة من جبل درن من ناحية أغمات أيالن ،وليس
بالكبري لكنه دائم الجريان ،يخرتق سهول سوس متجها نحو
الجنوب إىل أن يصب يف بحر املحيط (كربخال.)33 ،1 :1984 ،
وتظهر أهمية العيون أكثر يف الصحراء ،التي تغطى معظم مساحة
بالد املغرب حيث ال يسقط إالّ النذر اليرس من األمطار بغري انتظام
طوال السنة ،فتحولت كثري من مناطق الصحراء القاحلة إىل
واحات خرضاء بفضل هذه العيون املنترشة كما يف واحات زويلة
وغدامس وبالد الجريد وواحات توات وبسكرة وسجلماسة.
وال يخامرنا شك ،أن الطبيعة الجغرافية املغربية شكلت عامل
جذب سكاني حول املناطق الغنية بالثروات االقتصادية .لذلك
تعترب دراسة العنارص البرشية املتنوعة أمرا رضوريا ملعرفة التأثري
الذي تركته هذه العنارص يف البالد عىل األنشطة االقتصادية .وكان
لذلك أثره الواضح عىل الحركة التجارية يف بالد املغرب خالل
الحقبة الوسيط.

ثانيا :املجال البرشي

ونعني به الرتكيب السكاني لبالد املغرب من مختلف األجناس التي
استقرت فيه ،ومارست نشاطا اقتصاديا معينا خالل القرون
األربعة األوىل .وعند دراسة الخريطة الديموغرافية والعنارص
العرقية املكونة للمجتمع املغربي ،تواجه الباحث صعوبات جمة
من بينها ،شحة النصوص املتخصصة يف هذا املجال نظرا لضياع
أهم املصنفات حول األنساب .وقد تنبه القدامى إىل اإلشكالية
بعينها ،إذ أشار "ابن حوقل" يف سياق حديثه عن أنساب قبيلة
زناتة أن" العلماء بأنسابهم وأخالقهم وأثارهم هلكوا"( .ابن
حوقل ،د.ت.)103 ،
وأمكن ترميم هذه الثغرة باالعتماد عىل نصوص الجغرافيني
العرب ،فضال عما ورد يف كتب التاريخ العام ،غري أن ما يعاب عىل
هذا النوع من املصنفات ،أن غالبا ما تكتفي األوىل باإلشارة العابرة
إىل ما يحيط باملدن والقرى من القبائل دون أن تحصيها بالتحديد،
بينما كثريا ما يأتي الحديث عن القبائل يف األخرية ضمن السياق
العام للخرب الحدثي.
وعليه ،ليس من الهني عىل املؤرخ أن يرسم خريطة تحدد بتدقيق
العنارص البرشية ومواطن توزيعها يف بالد املغرب وبخاصة عند
ظهور اإلسالم بهذه البالد ،والذي أحدث تحوالت جذرية وتطورات
عميقة فيما يتعلق باالختالط الساليل.
تنوعت الخريطة البرشية لبالد املغرب بني قبائل بربرية وعربية
وروم وأفارقة وسودان ،وكان لهذه التشكيلة دور مهم يف املجاالت
االقتصادية املختلفة.

-1القبائل األمازيغية:

مثلت القبائل األمازيغية السواد األعظم من سكان حوارض وبوادي
بالد املغرب ،فهم السكان األصليني ،غري أن النسابة (ابن حزم،
د.ت ).498 ،واملؤرخني اختلفوا حول أصولهم وتحديد مضاربهم.
وأول ما وصل من كتابات تفصيلية عنها هو ما كتبه "ابن
خلدون" عندما تعرض إىل أصولها ومواطن استقرارها وانتشارها
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ونمط معاشها ،فقد تتبعها قبيلة قبيلة وبني مواطنها األصلية
وتنقالتها من جهة إىل جهة معتمدا عىل روايات من سبقوه من
النسابة (ابن خلدون :1979 ،ج .)89 ،6ورغم ذلك فكتابات "ابن
خلدون" عن أصل الرببر ال تخلو من الغموض واالضطراب ،وعذره
عذر كل من يحاول التأريخ لتحركات القبائل العامة ،هذا إىل جانب
أنه يف كثري من األحيان كان يؤرخ لهذه القبائل يف زمنه ،غري أن
التعويل ملا كتبه عنها أمر رضوري.
وتم اإلجماع بني املؤرخني والنسابة عىل تقسيم قبائلهم إىل فرعني
كبريين ،صنف يقال لهم البرت ،وصنف يقال لهم الربانس .وال
نعرف معرفة يقني أصل هذا التقسيم أو سبب هذه التسمية ،إذ لم
يعط املؤرخون القدامى تفسريا علميا ودقيقا ألصل هذا التقسيم،
باستثناء "ابن عبد الحكم" الذي جاء تصنيفه الضمني معتمدا عىل
مظهرهم الخارجي .ومن ذلك ،خلص الحديث فيما يلف مسألة
التمييز بني املجموعتني من التباس وغموض ،أنها ال تزال معاملها
قائمة ،وتمثل إشكالية التأصيل نظرا لعدم خضوعها ملقاييس
علمية دقيقة (حسن .)22 -19 :1986 ،وبعد اقرار هذه الصعوبة،
نكتفي بالخالصة املتفق عليها ،أن األمازيغ ينقسمون إىل برت
وبرانس ،حيث نسبت بعض القبائل إىل البرت ،وأخرى إىل الربانس،
وتفرعت قبائل كل قسم من هذين الجذمني إىل قبائل عدة ،وخرجت
من كل قبيلة بطون عديدة حتى تداخلت يف بعضها البعض،
واختلفت انساب بعض القبائل فنسبت مرة إىل البرت وأخرى إىل
الربانس.
إن عنرص البرت هم قبائل بدو رحل ،كثرية التنقل من مكان آلخر
بحثا عن الكأل ،وتمتد مجاالتها الجغرافية الحيوية يف جنوب جبال
التل واألطلس والسفوح األطلسية الصحراوية ،حيث حددت من
برقة إىل حوض نهر ملوية شماال ،ومن فزان رشقا إىل سجلماسة
ودرعة جنوب املغرب األقىص .وقد نزلوا بسلسلة األودية الرعوية
وانترشوا يف أقاليم النخيل حسب املواسم ،يف حني استوطن بعضهم
يف املناطق الصحراوية (ابن خلدون :1979 ،ج  .)114 ،6وأمكن
ضبط أهم مجموعات هذا الفرع إىل أربع قبائل رئيسية وهم
رضيسة ونفوسة واداسة وبنو ل ّواي -لواتة  -وكل قبيلة من هذه
القبائل تشمل عمائر وبطون وأفخاذ وفصائل ال حرص لها
(مجهول.)76 :1934 ،
أما عنرص الثاني واملعروف بالربانس ،فهم قبائل عرفوا باالستقرار
وسكن معظمهم يف املناطق الساحلية الغربية من البحر أو املناطق
الجبلية املمتدة عرب بالد املغرب ،وكانوا غالبيتهم يعيشون عىل
الزراعة .وقد وصفهم "ابن خلدون" بأنهم أوفر قبائل الرببر عددا،
إذ ال يخلو بطن من بطونهم يف جبل أو بسيط (ابن خلدون:1979 ،
ج .)139 ،6وتنقسم هذه القبائل إىل سبع ،وهم أوربة وصنهاجة
وكتامة ومصمودة وعجيسة وأوريغة وأزداجة .وزاد نسابة الرببر
"سابق بن سليمان املطماطي" ،ثالث قبائل أخرى ،وهم ملطة
وهسكورة وجزولة.
يظهر من املتابعة املصدرية بروز ظاهرة "التشتت القبيل"
وبخاصة يف الناحية الغربية من بالد املغرب كما رصدها الباحث
هاشم العلوي يف دراسته عن مضاربها ومنازلها (العلوي:1995 ،
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ج .)221 ،2ويرجع سبب ذلك إىل رصاعها وتنافسها املستمر من
أجل تحديد مجالها ،كان لكل ذلك أثره يف خلخلة مواطن توزيعها.
وبالتايل سينعكس ذلك حتما عىل املجال االقتصادي .سنركز عىل
العنارص التي كان لها الدور األسايس خالل القرن الرابع الهجري
يف تاريخ املنطقة االقتصادي ،ونستهل الحديث عن قبيلة كتامة
" "Ucutumaniأو " "Ucutamiiأو "Koidamousii
 ،"(Desanges, J ,1969: 57-91هذه القبيلة التي كان لها الدور
الرئييس يف بناء رصح سيايس جديد خالل القرن الرابع الهجري/
العارش امليالدي ،واملتمثل يف اقامة الدولة الفاطمية (النعمان،
 .)303-47 :1975كما شكلت مع مجموع زناتة وصنهاجة
املنافسة إحدى املجموعات القبلية الكربى التي تقاسمت املغرب
األوسط (القريش.)176-81 :1985 ،
وتمثل قبائل كتامة مجموعة قبائل مستقرة ،تنتمي إىل فرع
الربانس حسب التقسيم التقليدي للقبائل األمازيغية ،وقد خصص
الباحث "موىس لقبال" فصال كامال عن أصلها ونسبها ضمن
دراسته عن" دور قبيلة كتامة يف تاريخ الدولة الفاطمية" .ولخص
الباحث نفسه ،املجال الجغرايف لهذه القبائل يف ناحية افريقية
واملغرب األوسط ،واملغرب األقىص أن لها حدود ساحلية ترشف
عىل بحر الروم ،والبحر املحيط ،ولها عليه موانئ كفلت لها اتصال
تجاري وحضاري مع الواجهة املقابلة منه ،مما كان لهذا أثره يف
إبعادها شبح العزلة ،بخالف حدودها الربية ،والتي تشكل كتال
جبلية وهضابا ،جعلت منها منطقة نائية (لقبال-92 :1982 ،
.)99
واملالحظ ،أن بالد افريقية واملغرب األوسط هي مواطن أصلية
لقبائل كتامة إالّ أن تيار الهجرة استطال هذه قبائل ،إذ انتقلت
بعض من فروعها نحو شمال املغرب األقىص واستقرت به بني
سبتة وطنجة ،وبناحية أحد القصور القريبة من البرصة (ابن
خلدون :1979 ،ج )148 ،6ويف جبل رصرص قرب وزان الحالية.
وقد أشار "ابن خلدون" أنهم ال يزالون بهذه املواطن إىل زمنه ،إذ
كان مجال هذه املنطقة هو مركز االستقطاب واالستيعاب
واالحتضان النهائي للقبائل املتحركة (القادري.)33 :2002 ،
وتم تفسري ظاهرة هجرة تلك القبائل ألسباب عديدة ،منها
الظروف الطبيعية والتاريخية ،غري أنه نكتفي هنا بهجرة القبائل
الكتامة نحو الجهة الغربية للبحر املحيط ،غري أن ما يعوق الباحث
عند تتبعه لتاريخ هذه الهجرات هو سكوت املصادر التاريخية
عنها .يف حني يرجح انتقال القبائل الكتامة إىل املغرب األقىص إىل
مرحلة ظهور وتوسع الفاطميني نحو الغرب ،إذ شكلت هذه
النواحي مناطق نزاع مستمر بني الفاطميني واألمويني يف األندلس
(الدرشاوي.)538 :1994 ،
وبالتايل ،إن ظاهرة الهجرة خالل هذه املرحلة التاريخية من
القرن الرابع الهجري10/م تدخل ضمن السياسة الفاطمية يف
فرض سلطتها ونفوذها ،وهذا من أجل تقوية الجانب الدفاعي
والهجومي ضد خصومهم يف هذه النواحي .وليس بالبعيد أن
ترسبت مجموعات من القبائل الكتامة تحت ظروف معينة ورغبت
يف اإلقامة بدل من الحياة الجندية أو بعد استياءها من السياسة

الفاطمية.
وتظهر أهمية هذا التوزيع ملضاربها أنها ترشف عىل ثروات نباتية
ومعدنية معتربة ،وقد أشار إليها الجغرافيان (ابن حوقل ،د.ت،
 )86-84-76و(البكري )33 :1963 ،عند وصفهما لهذه املنطقة أن
بها حجر الالزورد الجيد ومعادن النحاس والحديد .وبالتايل ال
نستبعد مشاركة قبائل كتامة يف تفعيل الحركة االقتصادية
بمجاالتها املتنوعة ،فقد تربعت عىل مساحات زراعية غنية
ومناطق رعوية واسعة .هذا إىل جانب أن مضاربها تشكل نقاط
عبور تجارية برية وبحرية هامة .وقد خصص الباحث "موىس
لقبال "ضمن دراسته لهذه القبائل جزءا هاما حول نشاطها
االقتصادي يف مواطن تواجدها سواء يف افريقية واملغرب األوسط
أو يف مواطن هجرتها يف املغرب األقىص ،إذ توزعت يف الحوارض
الكربى واملراكز التجارية ،بعضها يقع عىل الساحل أو قريبا منه
وبعضها يوجد يف الداخل( .لقبال.)169-137 ،1982 ،
ومن القبائل التي كان لها دور هام خالل القرن الرابع الهجري10/م
قبائل صنهاجة ،وعىل غرار نسب الرببر تضاربت الروايات
التاريخية حول أصل ونسب هذه القبائل ،إذ أرجع أغلب املؤرخني
نسبتها إىل قبيلة حمري اليمنية (ابن خلدون)152 ،6 :1979 ،
ورواية (مجهول .)19-18 :1979 ،ورواية (النويري ،د.ت،24 ،
 ،)301-300غري أن هذه الرواية ال تفصح حول كيفية نزوحها إىل
بالد املغرب ،بل اكتفت بذكر زمن استقرارها بهذه املنطقة.
أجمع املؤرخون عىل أن قبائل صنهاجة لم تكن يف الواقع مجرد
قبيلة ،بل شعبا عظيما يتألف من قبائل بلغت أكثر من سبعني
قبيلة (ابن أبي زرع120 :1973 ،؛ ابن خلدون.)152 ،6 :1979 ،
وهذا دليل عىل وفرة عددهم منذ القدم .وقد الحظ "ابن خلدون"
يف زمنه أنهم ينترشون انتشارا واسعا يف املناطق السهلة الداخلية
والصحراوية ،ويف املناطق الساحلية ويف املرتفعات الجبلية (ابن
خلدون.)152 ،6 :1979 ،
بينما ذكرت إحدى الدراسات أنهم حلف قبائيل من أعراق متنوعة
بني عىل أسس اجتماعية واقتصادية وحربية ،وهذا الحلف تولد
بحكم العالقات التجارية التي كانت تربط بالد املغرب بجنوب
الصحراء خالل القرنني الثاني والثالث الهجريني (العلوي:1995 ،
ج ،)102 ،2إذ كانت هذه املرحلة بمثابة إرهاصات لعرص حركة
ازدهار اقتصادية مستقبلية.
وقد قسم "ابن خلدون" (ابن خلدون :1979 ،ج،171 ،153 ،6
 .)181قبائل صنهاجة إىل ثالثة طبقات :صنهاجة افريقية واملغرب
األوسط وصنهاجة الصحراء وصنهاجة الريف .فأولها يمثلها فرع
تلكاتة الذي كان مستقرا يف املنطقة الغربية من املغرب األوسط ،إذ
عاشت عنارصه حياة شبه مستقرة وتعاطت الزراعة(روجي،
 ، )38-1 :1988وأسست املدن مثل بجاية ومدية ومليانة وجزائر
بني مزغناي ( ،)Golvin.L,1954: 90مما أثمر عن قيام دولتني
خالل القرن الرابع الهجري ،وهما الدولة الزيرية بالقريوان ثم
باملهدية ،والدولة الحمادية يف القلعة ثم يف بجاية.
وقد أشار "ابن حوقل" إىل سلطان هذه القبيلة عىل املجال
الصحراوي وتحكمها يف التجارة الصادرة والواردة يف قوله" :لهم
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لوازم عىل املجتازين عليهم بالتجارة من كل جمل وحمل ومن
الراجعني بالترب من بالد السودان وبذلك قوام بعض شؤونهم"(ابن
حوقل ،د.ت .)99 ،هذا وقد اكتسبت أحد فروع قبيلة صنهاجة
وهي جدالة أهميتها بفضل موقعها يف خط تجارة العبور ،إذ
امتدت مضاربها حتى نهر السنغال متخذة من أوليل مركزا لها،
ومعروف أن هذه املدينة اشتهرت بمادة امللح ،والذي كان يحمل إىل
بالد السودان (البكري .)171 :1963 ،يف حني نجد قبيلة ملطة والتي
كانت مضاربها ما بني برقة إىل البحر املحيط ،واشتهرت بصناعة
الدرق اللمطية (اليعقوبي .)103 :1987 ،وهكذا يبدو أن التوزيع
الجغرايف للقبائل الصنهاجية يف بالد املغرب جاء مرتبطا ومتالزما
مع نظام الطرق واملسالك القوافل التجارية سواء يف الشمال أو يف
الجنوب .وبالتايل ال نستغرب تلك التحوالت التي جرت عىل املستوى
العرقي واالجتماعي يف مناطق العبور.
وباملثل أدت مجموعة زناتة دورا محوريا يف تاريخ بالد املغرب
خالل القرن الرابع الهجري ،حيث اعتربها "ابن خلدون" فرعا
قائما بذاته عن سائر الرببر كما أكد نسبتها إىل البرت (ابن خلدون،
 )7 :1979متبنيا ما ذكره "ابن حزم" عند تعريفه لها (ابن حزم،
د.ت .)497-495 ،يف حني ذكر البعض أن زناتة يف أصلهم عرب
رصاح ،وإنما ترببروا باملجاورة واملحالفة للرببر (اإلدرييس،
 :2002ج.)222 ،2
وقد ذهل الجغرايف "ابن حوقل" أمام قوتها عندما زار بالد املغرب
خالل منتصف القرن الرابع الهجري ،وبعد أن أحىص أكثر من مئة
من بطونها ،خلص إىل حقيقة أنه لم يتوصل إىل معرفة كل بطونهم
ومواطن استقرارهم كما أسلفنا الذكر (ابن حوقل ،د.ت-101 ،
 .)102لنرتك الحديث عن مسألة األصل الساليل لقبيلة زناتة ألنه
ال يرقى إىل مصاف الحقيقة التاريخية ،ونعول عىل التخريج الذي
انتهى إليه الباحث "هاشم العلوي" أن اسم زناتة اسم لتجمع
قبيل أو حلفا بدويا تكون يف مرحلة ما قبل الفتح اإلسالمي وتطور
ما بعده ،متخذا أبعادا جديدة (العلوي .)285-284 :1995 ،كما
قدم هذا الجغرايف احصاء قد يكون شامال لقبائل زناتة خالل
القرن الرابع الهجري ،حيث جاء تصنيفه لها كالتايل :زناتة
الخلص -وهي من صميم زناتة -وعصبة زناتة التي تتألف من
لواتة ومزاتة ،والقبائل املتحالفة أو امللحقة بزناتة(ابن حوقل،
د.ت .)103-102 ،واملالحظ أن أسماء القبائل التي أوردها هذا
الجغرايف تنترش يف كل الجهات املغربية ،من برقة إىل البحر املحيط.
ومما ال شك فيه أن رسم خريطة دقيقة لتوزيع بطون زناتة من
الصعوبة بمكان ،لكثرة بطونها ولنمط عيشهم القائم عىل الرتحال
من مكان إىل آخر ،إذ كانت غالبيتهم بدوا يسعون وراء الكالء .هذا
إىل جانب وجدت عنارص منها مستقرة عىل الرشيط الساحيل من
برقة إىل طنجة ،وذلك يف جبال طرابلس وضواحيها ،وجبال
األوراس ومنطقة الزاب ،وما بني تلمسان وتيهرت (ابن خلدون،
 :1979ج .)8 ،7وال غرو ،فقد عرفت هذه املنطقة بهم ونسبت
إليهم فسمي "مغرب زناتة".
ويف املغرب األقىص انترشت بطونها يف الجهات الشمالية وتتألف
من بطون قبيلة زواغة والتي انترشت حول مدينة فاس وقبيلة
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مكناسة بناحية تازة وقبيلة مغراوة وبني يفرن الذين سيطروا
عىل حوض نهر ملوية(ابن خلدون :1979 ،ج .)2 ،7وبناء عىل ما
ورد يف املصادر التاريخية والجغرافية ،اتضح أن مجالها الحيوي
واسع ،إذ شمل كل بالد املغرب بأقسامه الثالثة ،فهو مفتوح عىل
البحر شماال وعىل الصحراء جنوبا ،كما يمتد رشقا إىل فزان وإىل
بحر املحيط غربا.
شهدت مواطن زناتة خالل القرن الرابع الهجري هجرة واسعة
نحو الجهات الغربية ما بني تلمسان وسجلماسة ،لهذا اعتربتها
إحدى الدراسات الحديثة أنها مجتمع بدون أرض يف أغلب مراحل
القرون األربعة األوىل ،لتميزها بالتشتت والتبعثر (العلوي:1995 ،
ج .)296 ،1إذ استطاعت صنهاجة تشتيت بطونها وترشيدها
(سنويس )297 :1986 ،تحت ضغط الفاطميني نكاية فيهم
ملعاداتهم لهم ولتحالفهم مع أموي األندلس ،هذا باإلضافة إىل
تحكمها يف مناطق العبور التجارية .ورغم الضغط املتوايل عىل
مواطنها ،فقد تطور التجمع املغراوي يف الجهات ،إذ غدت هذه
املنطقة ميدان رصاع بني أمراء مغراوة والقوة السياسية الفاطمية
واألموية ،وذلك من أجل التحكم والسيطرة عىل الطرق التجارية.
وظلت هذه القبيلة تتأرجح بني والءها وتمردها لتلك القوتني ،إىل
أن تمكنت من تأسيس إمارات كإمارة تلمسان برئاسة يعىل بن
محمد بن الخري سنة ( 376هـ986 /م) وإمارات قبائل مغراوة
متعددة باملغرب األقىص يف كل سال وتادلة وأغمات وفاس ،وذلك
ما بني سنوات ( 360إىل  366ه 977- 971 /م).
وحصيلة القول ،أن القبائل املغربية بمختلف فروعها وبطونها،
هي قوى صهرتها البيئة الطبيعية املتنوعة جغرافيا ومناخيا،
حيث كان سكان الجبال والصحراء واملناطق السهلية ،هو أساس
التنميط ،وبالتايل فهو توزيع مجايل أكثر منه نوعي ،كما ذهب يف
ذلك الباحث "هاشم العلوي" ،غري أنه ال يمكن تغيب التطورات
التاريخية التي شهدتها املنطقة ،ومدى انعكاساتها وتحكمها يف
نمط االقتصاد القبيل.
-2العنارص املغربية األخرى
لقد وفدت عنارص متنوعة اثنيا ونوعيا وحضاريا وثقافيا عىل
بالد املغرب ،وقد حملت معها أهداف دينية وتنظيمات اجتماعية
وسياسية وترتيبات اقتصادية عرب مراحل زمنية متباينة ،فأحدثت
تحوال يف بنيات وأصول مجتمع هذه املنطقة .ومن جملة هذه
العنارص ،العرب حيث انساح هؤالء مع عملية الفتح اإلسالمي
سنة (27هـ647 /م) يف املدن (ابن عبد الحكم.)70 ،30 :1964 ،
يف حني تأخر انتشارهم يف الريف إىل القرن الخامس الهجري11/م
مع التغريبة الهاللية للمنطقة (الدوري .)70 :1984 ،وساهمت
عوامل عديدة يف تضاعف عددهم وفق التطورات التاريخية التي
شهدتها هذه البالد.
ويرجع الفضل للعرب يف تمصري بالد املغرب بالطابع العربي
اإلسالمي (العلوي :1995 ،ج ، )317 ،1إذ أن عملية استقرارهم لم
تتم إالّ مع تأسيس مدينة القريوان سنة (55-50هـ674-670 /م)
(ابن عذاري :1983 ،ج ، )200-190 ،1وما ذكره "اليعقوبي" عند
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زيارته لهذه املدينة أن بها "أخالط من الناس من قريش ومن
سائر بطون العرب ،من مرض ،وربيعة ،وقحطان"(اليعقوبي،
 )105 :1987تعطي نظرة عن استفحال هذه الظاهرة يف باقي
املدن املغربية ،حيث انترشت بها جماعات وبيوتات من األصول
العربية .ويبدو أن الكثري من القبائل العربية اضطرت لالستقرار
لسبب أو آلخر عىل طول امتداد بالد املغرب من برقة رشقا إىل بحر
املحيط غربا ،فاتجهوا نحو امتالك األرايض بعد أن أعطيت لهم
كقطائع ،وتوالت عملية امتالكهم لألرايض مع تكوين الكيانات
السياسية العربية مثل األدارسة واألغالبة وبني صالح الحمرييني
والفاطميني.
تقل املادة الخربية يف نصوص املصادر املتوفرة ،عن دور العرب يف
النشاط االقتصادي مند القرن األول إىل الخامس الهجري -7/
11م .وأعتقد أن هناك أسبابا أدت إىل ذلك منها ،أن معظم العرب
املستقرين يف بالد املغرب جاءوا مع الفتح اإلسالمي ،وكان دورهم
مميز يف الجانب السيايس والعسكري واإلداري يف القرون األوىل
للهجرة ،لذا اهتمت املصنفات التاريخية بنقل أخبارهم يف هذا
الجانب.
وإذا شحت املعلومات عن نشاط تلك القبائل يف املجال الزراعي ،فال
يعدم مشاركتها ومساهمتها يف هذا امليدان ،إىل جانب اهتمامها
برتبية الخيول نظرا لحاجتها إليها (أبو ضيف .)309 :1982 ،أما
يف النشاط التجاري فيبدو أن العالقات التي ربطت بالد املغرب
باملرشق ،ساعدت بدورها عىل استمرار تدفق القبائل العربية عىل
املدن املغربية التجارية الساحلية والصحراوية منها سبتة
وسجلماسة التي استقر فيها تجار البرصة والكوفة .كما وردت
عند الجغرايف القرن الرابع الهجري (ابن حوقل ،د.ت )60 ،واهتم
يوسف الوراق ألخبارهم التي نقلها عنه البكري خالل القرن
الخامس الهجري11/م (البكري.)103 :1963 ،
وهكذا نجد أن العرب يف بالد املغرب خالل القرون األربع األوىل
للهجرة ،كان اهتمامهم موجها إىل الحياة السياسية والعسكرية
واإلدارية ،ومع ذلك فقد مارس البعض منهم ولو بنسبة بسيطة
األنشطة االقتصادية ،وخاصة يف املجال التجاري.
ومن العنارص التي شكلت الخريطة البرشية للمجتمع املغربي يف
القرون األربعة األوىل ،وهم الروم والعجم واألفارقة والسودان
ويعترب هؤالء القوة التحويلية الداخلية يف الرتكيب البنيوي الكيل،
وأطلق عليهم أحد الباحثني اسم "املغاربة" (العلوي:1995 ،
 .)298تضاربت اآلراء حول أصول األفارقة أو األفارق والروم،
حيث منهم من أرجعهم إىل القرطاجيني أو الالتينيني أو إىل الرببر
املرومنني (أي هؤالء الرببر الذين اخذوا باملواطنة الرومانية) أو
من األجانب املستوطنني ،الذين ُيجهل أصولهم (ابن عبد الحكم،
 ،)39 :1964غري أنه ال يستبعد أن هؤالء خليط برشي من نتائج
الهجرات القديمة التي عرفها املغرب قبيل انتشار اإلسالم من
الفينيقيني إىل الفتح اإلسالمي .وأكدت مصادر الفتح لبالد املغرب
(ابن عبد الحكم1964 ،؛ ابن عذاري ،)37-36 :1983 ،أن األفارقة
كانوا أكثر تحرضا من الرببر ،إذ برزوا يف املجاالت االقتصادية
املتنوعة كالزراعة والصناعة الغذائية والتجارة ،ونشطوا خاصة يف

زراعة الزيتون واستخالص مادة الزيت وبيعها.
وهذا يعني أن األفارقة شكلوا رشيحة اجتماعية مميزة داخل
املجتمع املغربي خالل املرحلة األوىل من الفتح اإلسالمي ،ورسعان
ما اندمجت يف البناء الكيل وخضعت بالتايل إىل خدمة الدول القائمة.
بينما نجد املصادر التاريخية تربط عنرص األفارقة بالروم ،وهؤالء
هم بقايا البيزنطيون ،والعنارص الوافدة عىل بالد املغرب مع
حركة التدخل الخارجي ،كما كانوا يف خدمة الدولة البيزنطية قبل
الفتح اإلسالمي للمنطقة ،فمنهم كان اإلداريون والعسكريون
والسياسيون ،غري أنهم بعد ذلك ركنوا إىل العزلة محتفظني
بأصولهم العرقية وخصوصيتهم الثقافية.
وما يدل عىل وزنهم االجتماعي هو ظهور يف تخطيط هذه املدن
أسماء جديدة خاصة بهم مثل حارات ودروب الروم .وقد ال
نستبعد مشاركة هؤالء يف الحياة االقتصادية إذ اندمجوا داخل
املجتمع ،وامتهنوا أعماال وبخاصة املالحة (مؤنس.)66 :1992 ،
هذا إىل جانب الزراعة والتجارة ،حيث ذكر "ابن الصغري" أن كان
من العجم من امتلك سوقا (ابن الصغري .)54 :1986 ،وإىل جانب
هؤالء ،كونت عنارص أخرى البنية االجتماعية ملجتمع بالد املغرب،
وعرفوا بأسماء عديدة منها السود أو السودانيون أو العبيد
األثيوبيون .وقد ورد ذكرهم ضمن املصادر التاريخية التي أرخت
ملرحلة موضوع هذه الدراسة ويف ذلك داللة عىل حضورهم
ونشاطهم املكثف خالل هذه املرحلة (اليعقوبي.)102 :1987،
وازداد توافد هؤالء السودان عىل هذه املنطقة مع الحركة التجارية
بينها وبني بالد السودان ،كما لم تكن الصحراء عائقا أمام نزوح
العنارص الزنجية إىل منطقة الشمال
( .)Augustin, B, 1937: 30وكان دخولهم إىل افريقية واملغرب
األوسط عن طريق مدينة زويلة ،وإىل املغرب األقىص عن مسلك
اودغشت (البكري.)158 :1963 ،
وكان هؤالء السودان يشتغلون يف مختلف املهن ،وبخاصة يف
الزراعة يف بالد افريقية (مجهول ،)146 :1958 ،ويف فاس وأغمات
ويف املناطق السهلية شمال وادي سبو ووادي سفدد ،هذا األخري
الذي وصفه "البكري" يف قوله" :ال يسكن بوادي سفدد أبيض
اللون إالّ اعتل وقل ما يسلم من علته وإنما يسكنه السودان"(البكري،
.)87 :1963
ثالثا :املجال السيايس
شهدت بالد املغرب خالل القرن الرابع الهجري قيام أول خالفة
شيعية عىل أراضيها ،واملتمثلة يف سلطة العبيدين الفاطميني الذين
حكموا املنطقة مبارشة خالل النصف األول من هذا القرن وذلك
ما بني سنة (358 -296هـ 968- 908 /م) .اهتم مؤرخو هذه
الدولة يف تدوين أخبارها ،ويتصدر هؤالء القايض النعمان ،وكذا
العزيزي الجؤذري ،والداعي إدريس القرييش ،وابن حماد ،إىل
جانب العديد من الدراسات الحديثة القيمة اهتمت بتحليل تاريخ
الفاطميني .وبعد رحيلهم إىل مرص حكم خلفاؤهم من بني زيري
بالد املغرب حتى منتصف القرن الخامس الهجري 11/م .وال نريد
هنا التفصيل يف األوضاع السياسية التي عرفتها املنطقة يف مرحلة
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هذه البحث ،وما يهم منها هو تأثري هذه األحداث عىل األوضاع
االقتصادية .وعىل الرغم من خضوع بهذه البالد يف القرن الرابع
الهجري إىل سلطة موحدة ،غري أنها شهدت نوعا من عدم
االستقرار وظهور حركات تمرد بني القبائل املغربية املناوئة
للحكم الفاطمي (سنويس248-187 :1986 ،؛ بن عمرية:1984 ،
 .)218-197هذا باإلضافة إىل حوادث الرصاع الفاطمي األموي يف
أرض املغرب األقىص (ابن حيان316-290 :1979 ،؛ النعمان،
 .)180-152 :1997ومن أخطر الثورات املحلية ،والتي كادت أن
تطوق الوجود الفاطمي يف املغرب نهائيا ،هي ثورة "أبي يزيد
مخلد بن كيداد الزناتي اإلبايض النكاري" ،وكان لها أثار سلبية
عىل املجال االقتصادي ،فتعطلت الزراعة ،وركدت حركة التجارة إذ
احرقت األسواق ،ونهبت الحوانيت ،وخربت املدن مما ترتب عن
كل هذا اشتداد األزمة املالية خالل هذه املرحلة التاريخية (القريش،
.)461 -272 :1985
وبعد رحيل الفاطميني إىل مرص ،توىل وكالؤهم بني زيري الحكم
واستطاع "بلكني بن زيري" أن يحقق وحدة بالد املغرب السياسية
يف بداية األمر عىل نحو لم يسبق أن حققه أي من حكام املغرب.
غري أن االستقرار السيايس لم يطل كثريا ،فرسعان ما دب الشقاق
الداخيل ،وحدثت ثورات وحركات كثرية وأحرقت املهدية أكثر من
مرة ،ونهبت أسواقها وأموال تجارها.
ومما تقدم نستطيع أن نستنتج أن قيام مثل تلك الحركات املذهبية
والسياسية واالجتماعية خالل هذا القرن ،أ ّثر سلبا عىل الحياة
االقتصادية بشكل عام كحرق األسواق ونهب املتاجر وقطع السبل
وحرق املزروعات .وعىل عكس من ذلك ،انعكست مظاهر اآلثار
اإليجابية للجانب السيايس عىل املجال االقتصادي ،يف دور حكام
هذه الحقبة التاريخية مثل تأسيس مدن عديدة كمراكز سياسية
واقتصادية ،والتي كان لها أثر مهم يف حركة النشاط االقتصادي
املحيل والخارجي .ففي إفريقية أسس الفاطميون مدينة املهدية
عام (300هـ912 /م) ويف عام (305هـ917 /م) أنشئت القاسمية
وانتقل التجار وأهل الصناعات إليها .ويف عام (336هـ947 /م) تم
بناء املنصورية ،ونقلت أسواق املهدية والقريوان إليها بسبب ثورة
"أبي يزيد مخلد بن كيداد الزناتي".
أما يف املغرب األوسط ،فباإلضافة إىل مدينة تيهرت املركز التجاري
والرعوي املهم ،فقد أسس بها عدد من املدن املهمة يف املجال
االقتصادي كمدينة املسيلة عام (313هـ925 /م) حيث أنشأها
"ابن حمدون األندليس" يف عهد الخليفة الفاطمي "القائم بأمر
الله" ،وكذلك مدينة أشري يف عام (324هـ935 /م) والتي أسسها
"زيري بن مناد" .وقد كانت كلتا املدينتني ،وخاصة املسيلة دور
مهم يف النشاط التجاري.
ومما يجب اإلشارة إليه هو أن تأسيس مدن جديدة يف بالد املغرب،
كان يقوم يف الغالب عىل حساب مدن أخرى فقدت أهميتها
االقتصادية ألسباب سياسية وبالتايل اقتصادية ،فمثال مدينة
تيهرت كانت مركزا تجاريا وزراعيا ورعويا مهما يف القرن الثالث
الهجري 9/م ،لكن عندما فقدت مكانتها السياسية بعد انتهاء
اإلمارة الرستمية عىل يد الفاطميني ،تراجعت مكانتها االقتصادية
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وبخاصة التجارية منها ،فانتقل النشاط االقتصادي إىل مدن أخرى
مثل افكان واملسيلة وأشري.
وباملثل شهدت املهدية مصريا مماثال ،إذ كانت كثرية التجارة إالّ أن
أحوالها قد اختلفت بعد ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد الزناتي،
فانتقل أكثر أهلها إىل مدينة املنصورية ،وبذلك فقدت أهميتها
التجارية ،وهذا يعني أن كان للعامل السيايس أثارا سلبية عىل
النشاط االقتصادي مثلما له أثارا ايجابية.
الخاتمة
تمخض هذا البحث عن عرض وتحليل املقومات األساسية القتصاد
بالد املغرب خالل القرن ال ّرابع الهجري/العارش امليالدي ،فبفضل
تلك املادة العلمية املتنوعة أمكن الخروج بمجموعة حقائق تم
رصدها حسب موقعها من البحث وهي كالتايل:
 .1ساعد مجالها الجغرايف بكل عنارصه من موقع وتضاريس
ومناخ ومصادر مياه من الوديان واألنهار وغطاء نباتي ،عىل
توفر زراعة مروية مما أنتج تنوعا يف املحاصيل الزراعية كمواد
أولية تدخل يف الكثري من الصناعات املحلية.
 .2خففت تضاريس بالد املغرب من حدة صعوبة املواصالت بني
املناطق الداخلية والساحلية ،فربطت بني املراكز الصحراوية
واملدن الرئيسية ،لتصبح املنطقة الصحراوية منطقة ربط بني
أقاليم املغرب املختلفة وليست مجاال معزوال.
 .3وفر موقع بالد املغرب ،الذي يمتد عىل سواحل بحر الروم
وبحر املحيط من جهة واتصاله بالسودان عن طريق الصحراء
الكربى من جهة أخرى ،اتصاال تجاريا بحريا وبريا واسعا مع
الكثري من الدول املجاورة.
 .4أثرت الطبيعة الجغرافية يف جذب العنرص السكاني حول
املناطق الغنية بالثروات ،وهذا من خالل ما كشفت عنه
النصوص عىل اختالف مشاربها جغرافية كانت أم تاريخية،
مما سيكون له انعكاس عىل الخريطة االجتماعية لبالد املغرب،
حيث تنوعت بني قبائل بربرية وعربية وروم وأفارقة وسودان،
فالكل ساهم ونشط ضمن موقعه وميدانه يف املجاالت
االقتصادية.
 .5أسهم العامل السيايس يف تنشيط الحركة االقتصادية ،مما
أوجده من سياسات اقتصادية ،عىل الرغم من األحداث
املشحونة بالنزاعات املذهبية والسياسية والعسكرية ،التي
ميزت هذه املرحلة التاريخية؛ إذ راعت باهتمام شديد مختلف
األنشطة االقتصادية بما يخدم املصلحة الخاصة والعامة.
املراجع
اإلدرييس ،أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس
الحمودي الحسني (تـ1162/558م) .)2002( ،نزهة املشتاق يف
اخرتاق اآلفاق ،القاهرة ،مكتبة األفاق الدينية.
اإلصطخري ،أبو القاسم إبراهيم بن محمد (تـ342هـ957/م)،
( .)1961املسالك واملمالك ،تحقيق ،محمد عبد العال الحسني،
القاهرة ،دار القلم.

بلهواري والقدحات

ابن حزم ،أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد( ،ت ـ456هـ1063/م)،
د.ت ،جمهرة أنساب العرب ،تحقيق ،عبد السالم هارون ،القاهرة،
دار املعارف.

االستبصار يف عجائب األمصار وصف مكة واملدينة ومرص وبالد
املغرب ،نرش وتعليق ،سعد زغلول عبد الحميد ،مطبعة جامعة
اإلسكندرية.

ابن حوقل النصيبي( ،تـ حوايل368هـ978/م) ،د.ت ،صورة
األرض ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي.

مجهول (.)1979الحلل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية ،ط،1
تحقيق ،سهيل زكار ،عبد القادر زمامة ،دار البيضاء ،دار الرشاد
الحديثة.

ابن حيان ،أبو مروان بن خلف األندليس القرطبي.)1979( ،
املقتبس من أهل األندلس ،نرش،ب ،شامليتا و-ف كورينطي ،و
ب صبح ،ج  ،5نرش املعهد االسباني العربي للثقافة ،مدريد ،وكلية
اآلداب ،الرباط.
ابن خلدون ،عبد الرحمن (تـ808هـ ،1979 ،)1405/كتاب العرب
وديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم
من ذوي السلطان األكرب ،بريوت ،مؤسسة جمال للطباعة والنرش.
ابن أبي زرع ،عيل بن محمد بن أحمد بن عمر الفايس (( .)1973يف
النصف األول من ق 8هـ14/م) األنيس املطرب بروض القرطاس
يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس ،الرباط ،دار املنصور
للطباعة والوراقة.
الزهري ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر( ،تـ أواسط ق  6هـ/
12م) ،د.ت كتاب الجعرافية ،تحقيق ،محمد الحاج الصادق،
القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية.
املغربي ،أبو الحسن عيل بن موىس بن سعيد .)1982( ،كتاب
الجغرافيا ،تحقيق إسماعيل العربي ،ط ،2الجزائر ،ديوان
املطبوعات الجامعية.
ابن الصغري(،ق 3هـ9/م)  ،1986،أخبار األئمة الرستميني ،تحقيق،
محمد نارص وإبراهيم بحاز ،الجزائر ،املطبوعات الجميلة.
ابن عبد الحكم عبد الرحمن بن عبد الله257( ،هـ870/م)،
( .)1964فتوح أفريقية واألندلس ،بريوت ،دار الكتاب اللبناني.
ابن عذاري املراكيش ،أبو عبد الله محمد( ،1983 ،تـ نهاية
ق7هـ13/م) ،البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ،ط ،3
تحقيق ومراجعة ،ج .س .كوالن ،إ .ليفي .بروفنسال ،دار الثقافة،
بريوت.
القريش ،إدريس عماد الدين ( .)1981تاريخ الدولة الفاطمية من
كتاب عيون األخبار وفنون اآلثار يف فضائل األئمة األطهار ،نرش،
فرحات الدرشاوي ،تونس ،مطبعة االتحاد العام التونيس للشغل.
كربخال ،مرمول ( .)1984إفريقيا ترجمة ،محمد حجي ،محمد
زنيرب ،محمد األخرض أحمد التوفيق ،أحمد بنجلون ،الرباط ،مكتبة
املعارف للنرش والتوزيع.
مجهول ( .)1934نبذ تاريخية من أخبار الرببر يف القرون الوسطى
منتخبة من كتاب مفاخر الرببر ،نرش ،إ .ليفي بروفنسال ،الرباط،
املطبعة الجديدة لصاحبها مونشو.
مجهول ( .)1958جغرايف مراكيش من (ق 6هـ12 /م) كتاب

مجهول ( .)1985االستبصار يف عجائب األمصار ،تحقيق :سعد
زغلول عبد الحميد ،الدار البيضاء ،دار النرش املغربية.
املقديس ،شمس الدين أبي عبد الله محمد( ،تـ388هـ998 /م)،
( .)1906أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،ليدن.
النعمان ،أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي املغربي
( .)1986افتتاح الدعوة ،ط  ،2تحقيق ،فرحات الدرشاوي ،الرشكة
التونسية تونس ،ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر.
النعمان ،أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي املغربي
( .)1997املجالس واملسايرات ،ط  ،2تحقيق ،الحبيب الفقي
وإبراهيم شبوح ،ومحمد اليعالوي ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي.
النويري ،أحمد بن عبد الوهاب ،د.ت ،املغرب اإلسالمي يف العرص
الوسيط ،من كتاب نهاية األرب يف فنون األدب ،ج ،24تحقيق
مصطفى أبو ضيف احمد ،الدار البيضاء ،دار النرش املغربية.
اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوب بن واضح (تـ284هـ897/م)،
( .)1987كتاب البلدان ،بريوت ،دار احياء الرتاث.
أبو ضيف ،مصطفى ( .)1982القبائل العربية يف املغرب يف عرصي
املوحدين وبني مرين ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر.
أحمد عز الدين موىس ،1983 ،النشاط االقتصادي يف املغرب
اإلسالمي خالل القرن السادس الهجري ،دار الرشوق ،بريوت،
القاهرة.
بحاز  ،إبراهيم بكري ( .)1993الدولة الرستمية (296-160
هـ909–777/م) دراسة يف األوضاع االقتصادية والحياة الفكرية،
ط ،2نرش ،القرارة ،الجزائر ،جمعية الرتاث.
بن منصور ،عبد الوهاب ( .)1968قبائل املغرب ،الرباط ،املطبعة
امللكية.
حسن ،محمد ( .)1986القبائل واألرياف املغربية يف العرص
الوسيط ،تونس ،دار الرياح األربع للنرش.
مؤنس ،حسني ( .)1992تاريخ املغرب وحضاراته ،بريوت ،دار
العرص الحديث للنرش والتوزيع.
الدرشاوي ،فرحات ( .)1994الخالفة الفاطمية باملغرب (-296
 365هـ975 – 900 /م) التاريخ السيايس واملؤسسات ،ترجمة،
الساحيل ،بريوت ،دار الغرب االسالمي.
حمادي ّ
الدوري ،عبد العزيز ( .)1984التكوين التاريخي لألمة العربية –
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دراسة يف الهوية والوعي -بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية.
عبد الحميد ،سعد زغلول ( .)1978تاريخ املغرب العربي،
اإلسكندرية ،منشأة املعارف.
سنويس ،يوسف إبراهيم ( .)1986زناتة والخالفة الفاطمية،
مكتبة سعيد رأفت ،ط ،1القاهرة ،جامعة عني شمس.
شنيتي ،محمد البشري ( .)1984التغريات االقتصادية واالجتماعية
يف املغرب أثناء االحتالل الروماني ،الجزائر ،املؤسسة الوطنية
للكتاب.
الدرشاوي ،فرحات ( .)1994الخالفة الفاطمية باملغرب (296
 365هـ 975 – 900 /م) التاريخ السيايس واملؤسسات ،ط ،1
الساحيل ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي.
ترجمة ،حمادي ّ
القادري إبراهيم بوتشيش ( .)2002إضاءات حول تراث الغرب
اإلسالمي وتاريخه االقتصادي واالجتماعي ،ط ،1بريوت ،دار
الطليعة.
كراتشوفسكيي ،وليانوقتش ( .)1957تاريخ األدب الجغرايف
العربي ،ترجمة صالح الدين عثمان هاشم ،نرش ،جامعة الدول
العربية ،القاهرة ،موسكو.
لقبال ،موىس ( .)1979دور كتامة يف تاريخ الخالفة الفاطمية،
الجزائر ،الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع.
مجدوب ،محمد ( .)1999الثروة املائية يف املغرب القديم" املاء يف
تاريخ املغرب ،سلسلة ندوات ومناظرات ،ع  11منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الحسن الثاني عني الشق ،دار
البيضاء.
مؤنس حسني .)1967( ،تاريخ الجغرافية والجغرافيني يف األندلس،
مدريد ،مطبعة معهد الدراسات اإلسالمية.
أندري ،ميكيل ( .)1953جغرافية دار اإلسالم البرشية حتى
منتصف القرن الحادي عرش ،ترجمة ،ابراهيم خوري ،دمشق،
منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي.
الهادي ،روجي إدريس ( .)1988الدولة الصنهاجية ،تاريخ إفريقية
يف عهد بني زيري من القرن  10إىل القرن 12م ،ترجمة ،ح ّمادي
الساحيل ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي.
ّ
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بلهواري والقدحات

ملحق خاص بالخرائط

جغرافية بالد املغرب ومناطق توزيع القبائل املغربية الرئيسية من خالل كتاب العرب البن خلدون

أهم الطرق التجارية يف بالد املغرب اإلسالمي ما بني القرن الثالث والرابع الهجريني 10-9/م
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