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  أستاذ تاريخ املغرب واملشرق ٕالاسالمي الوسيط
   ١٩٥٥أوت  ٢٠جامعة 

   الجزائريةجمهورية ال –سكيكدة 

   


ي العصر الوسيطالزراعة  ،محمد قويسم من  ي منطقة ٔالاوراس 
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ŁÚş×fl~ł“ 
ٔالاوراس ليست منطقة جبلية فقط، وليست منطقة  منطقة

ن  نطي ر التاريخ من الرومان، الوندال، الب مقاومة للغزاة فقط ع
ن من خالل املقاومة الشعبية والثورة التحريرية  ًرا الفرنسي وأخ

رى  ي بادية الشام) ١٩٦٢ - ١٩٥٤( الك ا الشاوية (الشواية  )، وسكا
ربية الشياه فقط ، ولكن منطقة زراعية مالءمة ال يرتبطون ب

للزراعة الجبلية، حيث توجد املياه النقية الصافية، وتربة السهول 
ي إطار  الداخلية الطمية الخصبة، وهذا ما تكشفه هذه الدراسة 
ي العصر  التاريخ الاقتصادي ملناطق املغرب ٔالاوسط (الجزائر) 

رك  ي السابق، حيث تم ال ا  ى  الوسيط ال أهملت دراس ع
.   التاريخ السياس

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
جبلية واسعة تتخللها سهول داخلية  جغرافيةٔالاوراس منطقة 

ي املغرب ٔالاوسط (الجزائر)، وتمتد من  ي الجنوب القسنطي 
ى جبال الحضنة (املسيلة) غرًبا، ومن  حدود تونس شرًقا إ

ي منطقة جبلية وعرة تم  ى بسكرة جنوًبا، و ت قسنطينة شمااًل إ
ى أوضاعها الاقتصادية، بمساحة  ات طبيعية انعكست ع بمم

ى  ٣٦٠٠قدرها  مل مربع، تتخذ شكاًل رباعًيا، طولها من الشرق إ
ي: طبنة (بريكة)، نقاوس، ٦٥الغرب نحو ( ) مياًل، ومدن ٔالاوراس 

حصن بادس، باتنة، أريس، مسكيانة، باغاية (خنشلة)، يبوس، 
ا ملبس وبلزمة، ذكره ٕالادريس ب قوله: "وجبل أوراس قطعة يقال إ

ي ٔالاطراف وطوله نحو  متصلة من جبل درن املغرب وهو كاألم من
رة وعماراته متصلة...".عشر يوًم  اثمن    )١(ا ومياهه كث

ي منطقة ٔالاوراس خالل العصر  ودراسة الحالة الاقتصادية 
الجغرافيا يكون حسب مكونات و الرحلة  كتبالوسيط من خالل 

 )٢(الاقتصادي الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة واملال، القطاع
ي  رة الزمنية خالل العصر الوسيط أي حوا والقضية الثانية الف

ى ٠١عشرة قرون من القرن  ى ٠٥هـ املوافق لـ القرن  ١٠هـ إ م إ
تتكون دراسة الزراعة من عدة عناصر  بتحديد ) ٣(م.١٦القرن 

ي: ٕالامكانات الزراعية الطبيعية والبش رية، ثم توضيح ٕالانتاج الزرا
ي هذه الدراسة من خالل ما ذكره الجغرافيون  ٔالانواع ؤالاماكن، و

  والرحالة.

l^Þ^ÓÚý]Vğ÷æ_ 
ي: ٔالارا الزراعية، واملياه،  ٕالامكانات الطبيعية خمسة 
ربة، حيث أن التضاريس ؤالارا  والتضاريس، واملناخ، وال

ر  ًراالزراعية لم تتغ العصر الوسيط، فاملنطقة جبلية،  منذ كث
ربة  ي ال ر  تشكل خزاًنا للمياه من ٔالامطار والثلوج، ويتمثل التغ
واملناخ أساًسا، حيث كلما زاد الارتفاع زادت برودة املناخ وزادت 
ربة حسب كثافة الغطاء النباتي، من  رت ال ٔالامطار والثلوج، وتغ

ول داخلية واسعة حيث التضاريس توجد قرب املناطق الجبلية سه
ر من  وخصبة، حيث ذكر البكري عن مدينة بلزمة وأريافها "وتس
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א    
١٠١  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقاالت

 ٢٠١٣ سبتمبر – ونعشرالالواحد والعدد – سادسةالسنة ال

ي بساط من ٔالارض  ي وهو  ى بلزمة ملزاتة حصن أو هناك مادغوس إ
رة". ي قراه خصوص كث ر املزارع والقرى و   )٤(كث

وعن مدينة باغاي أو باغاية وباغايا، ذكر البكري أيًضا: "ومنه 
ي م ى مدينة باغاي و ى إ ار وثمار ومزارع وع دينة جليلة أولية ذات ا

ا جبل أوراس املتصل  ي  )٥("،بالسوسمقربة م ي  وأضاف "و
ر املياه وجبل ٔالاوراس مطل عليه"،  )٦(بساط من ٔالارض عريض كث

مما يع وجود مساحات زراعية سهلية محيطة بجبال الاوراس أو 
ي طبنة.تتخللها، وذكر ٕالادريس ٔالارا الصالحة للز    )٧(راعة 

ا قصر وأرباض  وعن مدينة طبنة ذكر ياقوت الحموي: "و
ا ر م روان وسجلماسة مدينة أك ن الق ا أبو  )٨("،وليس ب وقال ع

ا أيًضا "ومن  )٩("،الفدا: "وطبنة مدينة الزاب والبكري قال ع
رة... وخارج املدينة بإزاء باب  ي مدينة كب ى مدينة طبنة و نقاوس إ

ى فحص فسيح يكون مقدار ثل مدينة الفت ح سور مضروب ع
ا". ر م ى سجلماسة مدينة أك روان إ  )١٠(طبنة ..... وليس من الق

ى وفرة  والفحص أيًضا  يع السهل ؤالارض املستوية وهو دليل ع
ٔالارا الصالحة للزراعة، وذكر حسن الوزان الفاس وجود 

  )١١(ٔالارا الزراعية حول نقاوس.
ربة فه عناصر مرتبطة ببعضها  وفيما يخص املناخ واملياه وال

ربة  البعض طردًيا كلما زاد املناخ رطوبة زادت املياه وزادت ال
ن سنة تقريًبا،  ر كل ثالث )، لكن خصائص املناخ تتغ خصوبة (طم
ومنه يمكن القول أن مناخ البحر ٔالابيض املتوسط شبه الرطب أو 

رات جبلية  ر رطوبة، شبه الجاف مع تأث ي العصر الوسيط أك كان 
ي السهول الداخلية  ر خصوبة  ربة أك ر وفرة، وال ي املياه أك وبالتا
ودة، وبلزمة، وباغاية، ونقاوس، حيث ذكر البكري:  قرب طبنة، و

ار"، رة ٔالا ي مدينة كث ى نقاوس و ا (بلزمة) إ ر م وعن  )١٢("وتس
ر  م  ودة ذكر أيًضا " ...أرسلوا ماء ال ي الخندق املحيط ملدين

رة طيبة"، وأضاف  )١٣(فشربوا منه وامتنعوا من عدوهم وآبار كب
ا من جبل الاوراس"، ي جوف ر ينصب  وعن طبنة ذكر  )١٤("و

رة  البكري: "ويشق سكك املدينة جداول املاء العذب... وقرب املق
ى سجلماسة  روان إ غذير يعرف بغدير فرغان ... وليس من الق

ا و مدي ر م ا  اسمنة أك رها بيطام وإذا حمل سقى جميع بساتي
  )١٥(وفحوصها ويقول أهلها بيطام بيت الطعام".

رة املياه"،(  )١٦وقال ٕالادريس عن طبنة نفس الكالم "حسنة كث
ا من جهة القبلة  : "ولها واد يجري عل وعن باغاية قال ٕالادريس

م منه ولهم أيًضا شرب من آبار"، وذكر ابن حوقل: "ولها  )١٧(وشر
م مع  م من القبلة ومن شر عذبة... وجبال  آبارهمماء جار من أودي

رة واملارة  ي الكث ى أميال وفيه املياه الغزيرة واملرا ا ع أوراس م
ي  )١٨("،الدائمة وطوله نحو أث عشر يوًما مما يع وفرة املياه 

ن املوافق للقر  ن الخامس والسادس الهجري ن الحادي عشر القرن ن
ي العصر الوسيط. ن، وبقية القرون ٔالاخرى    والثاني عشر امليالدي

ي  ومنه يتضح؛ أن ٕالامكانات الطبيعية الزراعية كانت متوفرة 
ي كل قرون العصر الوسيط  ن  منطقة ٔالاوراس بشهادة الجغرافي

، والبكري، وابن حوقل، ١٦ -  ٧هـ/١٠ - ١( م) من خالل ٕالادريس
ا.سواء داخل    مدن منطقة ٔالاوراس أو القرى ؤالارياف املحيطة 

رة،  ي اليد العاملة، والخ أما ٕالامكانات البشرية فتتمثل 
ي أمور كانت متوفرة حسب تلك  والوسائل والطرق الفالحية، و
م مدن  رة، اليد العاملة من خالل السكان الذين كانت تعج  الف

ودة، وطبنة، وبلزمة،  رى:  ونقاوس، وباغاية، وقرى أو ٔالاوراس الك
أرياف كل مدينة، وسكان املنطقة عرب، وبربر، وعجم، روم وفرس، 

... وكانت لها بواد "حيث ذكر ٕالادريس عن باغاية  )١٩(ؤالافارقة.
ا أزيد من عشرين  )٢٠(وعمارات"، ودة "وحوال وقال البكري عن 

ر مد )٢١(،قرية" ا أك ي وعن طبنة ال وصفها الجغرافيون بأ ينة 
روان وسجلماسة ثالث مدينة، ن الق كل هذا  )٢٢(املنطقة املمتدة ب

ي  ن باختالف مستواهم املعر يع أن اليد العاملة متوفرة، الفالح
ي الزراعة من حيث الوسائل والطرائق، فالسكان أدركوا وسائل 

  تخزين املياه أحواض وخزانات وآبار.
ودة: "أرسلوا ما ي الخندق قال البكري عن سكان  ر  ء ال

م فشربوا منه وامتنعوا من عدوهم"، ي طبنة  )٢٣(املحيط بمدين و
ر يقع فيه ويسقى منه جميع  ا وقد ب له صهريج كب ر يشق غاب

ا وأرضها، ما يصلح  للمناطق الجبلية من زراعة  وعرفوا )٢٤(بساتي
ي  حبوب ٔالاشجار املثمرة الجوز واللوز، وكذلك تنويع ٕالانتاج الزرا

ي  ن  ر مرت ، كما عرفوا زراعة الشع وأشجار مثمرة وكتان وموا
ي قلعة بادس، ومنه يمكن القول؛ وفرة اليد العاملة  )٢٥(العام 

ي زراعة منطقة ٔالاوراس بما يالءم  رة  الزراعية ال كانت تملك الخ
ربة، واملناخ، والتضاريس الجبلية والسهلية.   ال

íéÂ]…ˆÖ]í‰^éŠÖ]V^⁄éÞ^m 
ي  لم تكن الدولة أو السلطة الحاكمة لها سياسة واضحة 
ي بالد املغرب ٕالاسالمي عامة واملغرب  ي العصر الوسيط  الزراعة 
ٔالاوسط  خاصة، ألنه والية لدولة مشرقية أو مغربية، وإنما مقصد 

ى  رة الفتح ٕالاسالمي  ٔالاوضاعآثار كل حكم ع ي ف الزراعية مثاًل 
ي كانت املنطقة خاضعة لال  نطي بعد إستدمار وندا ستدمار الب

روات، ب ال والشك حروب  )٢٦(وروماني دام خمسة قرون من 
ى ٔالاوضاع الاقتصادية والزراعة بالذات خاصًة  الفتح أثرت سلًبا ع
ن  ن العرب املسلم ن الفاتح منطقة ٔالاوراس، حيث دارت الحرب ب

  )٢٧(والكاهنة.

ي عصر الوالة كانت ٔالامور مستقرة، و  لكن دون سلطة تنظم و
ي  ي عهد الاغالبة استمر الوضع كذلك مع زيادة  الاقتصاد. و

ي عهد  نالضرائب. و اف  الفاطمي م الاحتكارية والاست أدت سياس
ي املغرب  ى انتشار اقتصاد البادية  لدعم توجههم نحو الشرق إ
ي القرن الرابع الهجري، حيث ذكر  ٔالاوسط عامة ؤالاوراس خاصة 

ي بونة، وجزائر ب مزغنة، وشرشال، وباغاية، ابن ح وقل البوادي 
  )٢٨(وبلزمة.

ى تراجع  ي القرن الرابع، فقد أدى إ ن  أما قيام دولة الحمادي
ي املدن، حيث أن البكري  اقتصاد البادية وظهور اقتصاد البستنة 
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ي أية مدينة من مدن املغرب ٔالاوسط ألن القبائل  لم يذكر البادية 
ي الرحل تح ن  ى املدن وبالضبط ذكر البكري البسات  اثولت إ

ي: طبنة، بونة، املسيلة، مستغانم،  ي املغرب ٔالاوسط  عشر مدينة 
ودا، ن ترسخ اقتصاد  )٢٩(ندرومة، و ي عصر املوحدين والحفصي و

ى ٔالارا والصراعات  ن ع البادية بسبب سيطرة ب هالل الرعوي
ن دول املنطقة وكذ ن مما السياسية ب ن والنورماندي لك امليورقي

. ى املغرب ٔالاق ن إ ى هجرة الفالح   )٣٠(أدى إ

êÂ]…ˆÖ]t^jÞý]V^⁄nÖ^m 
  الحبوب: -٣/١

ي طبنة كما ذكر ابن حوقل  ر  ي الحنطة والشع تمثلت أساًسا 
، وأضاف ابن حوقل عن طبنة بقوله "وجميع الحبوب  )٣١(وٕالادريس

ا غزيرة"، ودة قال  )٣٢(ف "وضروب البذر يجود  البكري وعن 
لكن دون أن يسم هذه البذور، وعن باغاية قال ابن  )٣٣(ا"،

ر"، م الحنطة والشع ر غال وٕالادريس بنفس  )٣٤(حوقل: "وأك
ا  ى أميال م ا وع ر ويتصل  م الحنطة والشع ر غال القول" وأك

  )٣٥(جبل أوراس".

  ٔالاشجار املثمرة: -٣/٢
الكي ٔالاشجار ال تنتج ث برعاية من  مار صالحة لالس

ا لها عن ٔالاشجار الغابية.  ً ي  ذكر ٕالانسان وهذا تمي البكري ٔالاثمار 
ر عن ٔالاشجار  ن أو أرياض للتعب باغاية ونقاوس وذكروا لفظ البسات

ي:٣٦املثمرة،( ي كما ي   ) وبالتدقيق 
  ــــي باغايــــة حيــــث قــــال البكــــري "أن الزيتــــون كــــان أشــــجار الزيتــــون: 

ي مدينة باغايةزائد وف   )٣٧(".ائًضا عن حاجة الناس 
  ـــي القـــرن العاشـــر الهجـــري ـــي نقـــاوس  رتقـــال والليمـــون:  أشـــجار ال

  )٣٨(حسب مارمول كربخال.
  ـــرة أشـــجار ـــي نقـــاوس وأضـــاف ٕالادريســـ "ك أشـــجار الجـــوز واللـــوز: 

ــا"، وصــاحب الاستبصــار قــال "أن الجــوز زائــد عــن حاجــة  الجــوز 
رته".   )٣٩(أهلها لك

  ــا ٔالاوراس كرمــة حيــث ــي بعــض املنــاطق م ن وتســم  أشــجار التــ
ن نقاوس.   )٤٠(أشاد حسن الوزان الفاس بت

 ،ي طبنة ـي  )٤١(أشجار النخيل:  ـا البكـري "و ودة حيث قـال ع و
ــــــــرة الثمــــــــار والنخيــــــــل والــــــــزرع وباغايــــــــة أول بــــــــالد  مدينــــــــة آهلــــــــة كث

  )٤٢(النخيل".
 ـي أشـجار العنـب ذكـر وجودهـا ابـن ـي  الكروم:  ـي نقـاوس  حوقـل 

القرن الرابع الهجـري، وذكرهـا الحسـن بـن محمـد الـوزان الفاسـ 
ــــــــــي القــــــــــرن العاشــــــــــر الهجــــــــــري الســــــــــادس عشــــــــــر املــــــــــيالدي داخــــــــــل 

  )٤٣(نقاوس.
  
  القطن والكتان: -٣/٣

ي  ابنذكر وجوده  ي طبنة وباغاية، وذكره ٕالادريس  حوقل 
  )٤٤(طبنة.

  

روة الحيوانية: -٤/٤   ال
غنام (الشياه ومنه سم السكان بالشاوية) كانت جد متوفرة ٔالا 

ي طبنة وباغاي وبلزمة، كما ذكر ابن  ؤالابقار ي طبنة وباغاية 
ي القرن الخامس الهجري أشار  )٤٥(حوقل، ي القرن الرابع الهجري و

رة ٔالالبان مما يؤكد وجود املاشية  ى رخص أسعار اللحم وك البكري إ
ر اللحوم، ؤالالبان، وكانت أهمية املوا )٤٦(ي باغاية، ي توف  تكمن 

ر الطاقة  والسمن، واملادة ٔالاولية من الصوف، والجلود، وتوف
ي النقل للبضائع، ؤالاشخاص،  ر وتستخدم  ر النواع املحركة لتسي

م  بدو رحل، ي القرن السادس أل  )٤٧(وزادت املوا مع ب هالل 
م وبالنسبة للخيل ذكر أن عقبة ابن نافع "ر هللا  عنه" غنم م

ا وال أسرع من نتاج جبل  م أصلب م ي مغاز خياًل لم يروا 
  )٤٨(ٔالاوراس.

  
₣íÿÛŽi^} 

اية يمكن  ي ال ا طبنة، القول و ؛ أن منطقة ٔالاوراس بمد
ودة، ومئات القرى من حولها كانت  وبلزمة، ونقاوس، وباغاية، و

ياه، ومناخ، مزدهرة اقتصادًيا باإلمكانات الزراعية من تربة، وم
ي تنوع املحاصيل الزراعية،  ن: عرب وبربر، وبالتا ووفرة الفالح
ووفرة املا ؤالاشجار املثمرة، وهذا ما وفر خامات زراعية لعدة 
صناعات أغفلت ذكرها معظم املصادر الجغرافية ال اعتمدت 
ى الطرق التجارية، وارتباط مدن  ي ع ا، لكن املوقع الجغرا عل

ي ٔالاوراس بب رات  عضها جعل التجارة مزدهرة. ومنه ندرك أن التغ
ي السياسات الاقتصادية  ي املناخ، و ٔالامور الاقتصادية تكون 
حسب أنظمة الحكم، وحسب ٔالاوضاع السياسية، فاالستقرار ٔالام 
ى توقف ٕالانتاج،  ى ٕالانتاج الاقتصادي، والحروب تؤدي إ يؤدي إ

  وتحطيم املنتج.
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نزهة ب ، مقتبس من كتاالقارة ٕالافريقية وجزيرة ٔالاندلس: ٕالادريس) ١(

راق ٓالافاق ي اخ ، تحقيق وتقديم وتعليق إسماعيل العربي، ديوان املشتاق 
ري: ١٦٥، ص١٩٨٣املطبوعات الجامعية، الجزائر  فيض ؛ ابن الحاج النم

ى قسنطينة الزاب ي الحركة السعيدة إ ، العباب وفاضة قداح ٓالاداب 
روت لبن ، ١٩٩٠ان دراسة وإعداد محمد بن شقرون، دار الغرب ٕالاسالمي ب

 .١٩٦٦، دمشق ١، طجغرافية الجزائر؛ حليم عبد القادر: ٩٧، ٨١ص
ي عبد الحكيم:  والقطاعاتحول املوارد  )٢( الاقتصادية، ُينظر: محمد صب

ي الجغرافيا العامة روت دراسات  ضة العربية ب  ١٩٧، ص١٩٨٠، دار ال
  وما بعدها. 

ي الغرب٣( ي الشرق و ي  ) حول مفهوم العصر الوسيط  خاصة من غزو روما 
ي القرن الرابع  ضة وإصالح الكنيسة  ى بداية ال القرن الخامس امليالدي إ
ي القرن الخامس عشر امليالدي، ُينظر:  ضة ٔالادبية  عشر امليالدي، وال

ايةنورمان كانتور:  ، القسم التاريخ الوسيط قصة حضارة البداية وال
ن للدراسات والبحوث ٕالانسانية  ،٥ٔالاول، ترجمة وتعليق قاسم عبده، ط ع

            .Bolton ,W,F, The Middle Ages , Penguin books, London, 1970, Pp.12  .                                                                                ٣٤-٣٠، ص١٩٩٧والاجتماعية القاهرة 
، حققه وقدم له وفهرسه أدريان فان ٢، جلككتاب املسالك واملما) البكري: ٤(

ري، الدار العربية للكتاب، بيت الحكمة قرطاج، تونس  ليوفن وأندري ف
 Paul louis Cambuzat, l'évolution des cités du Tell en  .٧١٠، ٧٤، ص ١٩٩٢

Ifrikya du vii au xi siècle, tome 1, office des publications universitaires, Alger, 1986, P. 201. 
، املدن املغربية؛ إسماعيل العربي:  ٧١١، ص ٢) البكري: املصدر السابق، ج٥(

  .Paul louis Cambuzat, Op.cit., P. 201  .١٨٧ -  ١٨٦، ص، ١٩٨٤املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
  .Paul louis Cambuzat, Op.cit., P. 201  .٧١١، ص ٢) البكري: املصدر السابق، ج ٦(
: املصدر السابق، ص٧( ي ؛ روبار برنشفيك: ١٠٩، ٩٣) ٕالادريس تاريخ افريقية 

اية القرن  ١٣العهد الحف من القرن  ى  ى العربية ٢، جم١٥إ ، نقله إ
روت لبنان  ي، دار الغرب ٕالاسالمي ب   .٢٢٦، ص١٩٨٨حمادي الساح

ر ، تحقيق رضوان محمد رضوان، دا٥، جمعجم البلدانياقوت الحموي: ) ٨(
روت لبنان (د ت)، ص ؛ إسماعيل العربي: املرجع ١٧٥الكتب العلمية ب

  .١٨٧السابق، ص
  .٤٨، ص ١٨٤٠، تصحيح رينو ديسالن، باريس تقويم البلدان) أبو الفدا: ٩(
؛ مرمول محمد الصالح: ٧١٣ -٧١٢، ص ٢) البكري: املصدر السابق، ج١٠(

ي بالد املغرب ٕالاسالمي ديوان املطبوعات  ،السياسة الداخلية للخالفة 
 . ٢٥٤، ص١٩٨٣الجامعية، الجزائر،

)١١ : ي، ٢، جوصف إفريقيا) الوزان الفاس ، ترجمة عن الفرنسية محمد ح
روت لبنان ٢محمد ٔالاخضر، ط ، ٥٣، ص ١٩٨٣، دار الغرب ٕالاسالمي ب

 .٢٢٦، ص٢روبار برنشفيك: املرجع السابق، ج
 .٧١٣ - ٧١١، ص٢) البكري: املصدر السابق، ج١٢(
  .٧١١، ص٢) البكري: املصدر نفسه، ج١٣(
 .٧١٢ -٧١١، ص ٢) البكري: املصدر نفسه، ج١٤(
؛ إسماعيل العربي: املرجع ٧١٣ – ٧١١، ص٢) البكري: املصدر نفسه، ج١٥(

 .١٨٠-١٧٨السابق، ص 
: املصدر السابق، ص ١٦( ؛ إسماعيل العربي: املرجع ١٦٥ -١٦٤) ٕالادريس

  .١٨٠ -١٧٨السابق، ص 
 

 
)١٧ : ؛ إسماعيل العربي: املرجع ١٦٥ -١٦٤ص  املصدر السابق،) ٕالادريس

  .١٨٦السابق، ص
  ،١٩٣٨ هولندا، مطبعة بريل ليدن ١، طصورة ٔالارض) ابن حوقل: ١٨(

  .١٨٨؛ إسماعيل العربي: املرجع السابق، ص١٦٤ -١٦٢ص 
ن ضناوي، منشورات دار البلدان: ) اليعقوبي١٩( ، وضع حواشيه محمد أم

روت ل ري: املصدر ٤٧، ص٢٠٠٢بنان الكتب العلمية ب ؛ ابن الحاج النم
  .٩٧، ٨١السابق، ص

: املصدر السابق، ص ٢٠( ؛ إسماعيل العربي: املرجع السابق، ١٦٥ -١٦٤)ٕالادريس
  .١٨٧ص

  .٧١٣ -٧١١،  ص٢) البكري: املصدر السابق، ج٢١(
، ٤، ج٤٢٢، ١٨٥، ص١، ج١٧٥، ص٥) ياقوت الحموي: املصدر السابق، ج٢٢(

  .٢٣٦، ٢١ص
 .٧١١، ص٢لبكري : املصدر السابق،ج) ا٢٣(
ري: ٢٤( ر ٔالاقطار) الحم ي  خ ، تحقيق إحسان عباس، القاهرة الروض املعطار 

  .٩٥، ص١٩٧٥مصر،
ري: املصدر نفسه، ص٢٥(  .٣٨٠) الحم
)٢٦ : ر شني الاحتالل الروماني لبالد املغرب سياسة الرومنة ) محمد البش

وما  ٤٥، ص١٩٨٥ائر، املؤسسة الوطنية للكتاب الجز م٤٠ق م/١٤٦
ي بعدها؛ جودت عبد الكريم يوسف:  ٔالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

ن ( ن الثالث والرابع الهجري ، ديوان م)١٠ـ٩املغرب ٔالاوسط خالل القرني
وما بعدها؛ محمد العربي  ٢٩، ٩،  ص١٩٩٢املطبوعات الجامعية الجزائر

ي القرن السادس امليال عقون:  دي من خالل املنطقة ٔالاوراسية 
، جامعة باتنة ١٢، مجلة العلوم الاجتماعية وٕالانسانية، عدداملصادر

 .١٨ـ٧، ص٢٠٠٥جوان 
ي محمد عمر فتوح مصر واملغرب) ابن عبد الحكم: ٢٧( ، حققه وقدم له ع

وما بعدها؛ موس  ٢٢٢، ص ١٩٩٥مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة مصر 
نلقبال:  وتأصيل مجتمع إسالمي  عقبة بن نافع أساس نظام الفهري

ي املغرب ٕالاسالمي   .٥٦، ص٢٠٠٢، دار هومة الجزائر جديد 
  . ٦٤ – ٦٢) ابن حوقل: املصدر السابق ص٢٨(
  .٧١٣ -٧١١، ص٢) البكري: املصدر السابق، ج٢٩(
ي عجائب ٔالامصار وصف مكة واملدينة ومصر وبالد ) مجهول: ٣٠( الاستبصار 

، ١٩٥٨لحميد، ٕالاسكندرية مصر ، نشر وتعليق، سعد زغلول عبد ااملغرب
 .١٧٩، ١٣١ص

: املصدر السابق، ص ٣١( ، جودت عبد الكريم يوسف: ١٦٥ - ١٦٤) ٕالادريس
  .٣٩املرجع السابق، ص

، إسماعيل العربي: املرجع ٧١٣ - ٧١٢) ابن حوقل: املصدر السابق، ص ٣٢(
؛ جودت عبد الكريم يوسف: املرجع السابق، ١٨٠-١٧٨السابق، ص

 .٣٩ص
 .٧١١، ص ٢ري: املصدر السابق، ج ) البك٣٣(
-١٨٦) ابن حوقل: املصدر السابق؛ إسماعيل العربي: املرجع السابق، ص٣٤(

١٨٨.  
: املصدر السابق؛ إسماعيل العربي: املرجع السابق،  ص٣٥(  .١٨٧) ٕالادريس
؛ ابن حوقل: الصدر ٧١٣ – ٧١١، ص ٢) البكري: املصدر السابق، ج٣٦(

: ٦٤-٦٢السابق، ص،  ؛ ياقوت ١٦٤-١٦٣املصدر السابق، ص ؛ ٕالادريس
؛ ٦٥؛ أبو الفدا: املصدر السابق، ص٦٨، ص٥الحموي: املصدر السابق ج 

  .١٨٧،  ١٨٠إسماعيل العربي: املرجع السابق، ص
  .٧١٣ - ٧١١، ص٢) البكري: املصدر السابق، ج٣٧(
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ر، محمد إفريقيا) مارمول كربخال: ٣٨( ي، محمد زني ، ترجمة محمد ح

التوفيق، أحمد بنجلون، الجمعية املغربية للتأليف ٔالاخضر، أحمد 
رجمة والنشر، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الرباط  ، ٢، ج١٩٨٩وال

  .١٣، ٠٦، ص٣، ج٣٨٤، ٢٩٥ص
: املصدر السابق، ص٣٩( ، ابن ٧٢. مجهول: املصدر السابق، ص١٦٢) ٕالادريس

، ٢جروبار برنشفيك: املرجع السابق،  .٦٢حوقل: املصدر السابق، ص
  . ٢٣٠ – ٢٢٩ص

: املصدر ١٢٤، ١٠٥، ٩٠: املصدر السابق، صٕالادريس )٤٠( ، الوزان الفاس
  .٢٢٩، ص٢روبار برنشفيك: املرجع السابق، ج، ٥٣، ص٢السابق، ج

  .١٦٤: املصدر السابق، صٕالادريس) ٤١(
  .٧١٣ -٧١١، ص٢: املصدر السابق، ج البكري ) ٤٢(
: املصدر السابق،  ،٦٤ - ٦٢) ابن حوقل: املصدر السابق، ص٤٣( الوزان الفاس

  .٢٢٨، ص٢، روبار برنشفيك: املرجع السابق، ج٥٣، ص٢ج
: املصدر السابق، ٦٤- ٦٣) ابن حوقل: املصدر السابق، ص٤٤( ، ٕالادريس

ي املغرب ٕالاسالمي من القرن الرابع ؛ نجاة باشا: ١٦٥-١٦٤ص التجارة 
ى القرن الثامن للهجرة كلية ٓالاداب  ، منشورات الجامعة التونسيةإ
ي ؛ جمال أحمد طه: ٤٧، ص١٩٧٦والعلوم ٕالانسانية تونس،  دراسات 

ي للغرب ٕالاسالمي ، دار الوفاء لدنيا ١، طالتاريخ الاقتصادي والاجتما
 .١٦٩، ص٢٠٠٨الطباعة والنشر، ٕالاسكندرية مصر 

  .٦٤ - ٦٢) ابن حوقل: املصدر السابق، ص٤٥(
 .٧١٣ - ٧١١، ص٢) البكري: املصدر السابق، ج٤٦(
  .٧٢) نجاة باشا: املرجع السابق، ص٤٧(
ري: املصدر السابق، ص٤٨(   .٣٨٧) الحم


