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 جامعة الزاوية ــ كلية التربية ناصر ــ د. مسعود أحمد طرنبة

 المقدمة:
، ومـــل الصـــع  جـــداأ تحديـــد ا طـــار (1)يغطــه اـــبا البحـــج مجـــا أ جغراليـــاأ أطلـــ   ليـــ  اســـ  المغـــر       

، إ  أل (2)الجغراله للمغر  ا سالمه مل خالل العصر الوسيط نظراأ لصعوبة التحك  له المصـطل  باتـ 
، تحــددب بتلــم المنطلــة الممتــدد مــل حــدود مصــر (3)أغلــ  ااراا التــه اتلــ   لي ــا  ــدد كؤيــر مــل المــ رخيل

الغربيــة لــه الإــر  إلــ  المحــيط اًطلســه غربــاأ ومــل ســواحل البحــر المتوســط لــه الإــمال إلــ  الصــحراا 
النيل بمصر  واديالكبرى جنوباأ ،أي أل العر  كانوا يطللول اس  المغر   ل  جموع المنطلة الممتدد مل 

لطبيعـة السـكال لـه بلـم الوقـت با تبـارا  قبااـل يمتـازول بالترحـال  نظـراأ المحيط اًطلسه غرباأ و  إل إرقاأ 
التــه يكونــول  لي ــا  لــ ل ا طــار الجغرالــه لــبالد المغــر  لــه بلــم الوقــت كــال يتســ  ويــنكم  طبلــا للحالــة

ل منـاطل     منـاط  نلـوبا ، و نـدما يوـعلول لـ سـلة قود يتسـ  ا طـار الجغرالـه وتتله حا لعندما يكونوا
وتتللص خاصة مل الج ة الجنوبية ) ألريليا جنو  الصـحراا (. ورغـ  بلـم كلـ  لـ ل اـبب المنطلـة  تنكم 

لريليــا مــرورا أوصــل بــيل المإــر  وأوروبــا، وأدغــال زالــت تمؤــل امــزد الب ــبا الموقــ  المتميــز للــد كانــت و و 
 .(4)بالصحراا الكبرى  ل طري  سجلماسة وواحات توات، وما خلل ا مل بالد الزنج

ل منطلة المغر  ا سالمه قد إ دت خـالل اللتـرد مووـوع البحـج تحـو ت سياسـية والجدير بالبكر أ     
، ويبـدأ (5) رف له تاريخ المغر  ا سالمه بعصر الدول الـؤالج  كبيرد تمؤلت له ظ ور دويالت واو ما

ر  لـه اـبا العصـر مل منتصف اللرل الساب  ال جري /  السادس  إر الميالدي ، وانتلل حك  بالد المغـ
نلصــال التــه قــدرت    لــ  التصــدي  لمحــاو ت ا  لللبااــل المغربيــة التــه اســتغلت وــعف الموحــديل و ــد 

 كانت تنادي ب ا ابب اللباال ، واستطا ت أل تحل  أماني ا له ابب اللترد مكونة ؤالج دول واه: 
   . (1536-1229/ـ ا943-626الدولة الحلصية الته قامت بالمغر  اًدن  )

ـــا962-633الدولــة الزيانيــة التــه ظ ــرت لــه المغــر  اًوســط )  الدولــة المرينيــة   . (1554- 1235/ ـ
   . (1393-1269/  ــ ا796-668الته قامت له المغر  اًقص  )

وقد كانت كـل واحـدد مـل اـبب الـدول تـرى بلن ـا الوريؤـة الإـر ية لدولـة الموحـديل ، وكـال لتجـاور اـبب      
لــه ا ســتاؤار  لــه التنــاحر والتطــاحل ليمــا بين ــا حبــاأ  اأ الــدول ومتاخمــة حــدود مماليك ــا بعوــ ا لــبع  ســبب

وبسط النلوب ، وكانت ابب الصرا ات أو التدخالت العصـيبة تإـكل الإـغل الإـاغل لـدي ملـوم اـبب الـدول 
حة مـــل المغـــر  ، لكـــانوا يبـــبلول كـــل ج ـــدا  مـــل أجـــل تكـــويل دولـــة قويـــة تبســـط نلوباـــا  لـــ  أكبـــر مســـا

 خارجية.  ا سالمه حت  لو استد   اًمر إله التحرم م  أطراف  
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دد اًمل، والسل  ــــــــــــــدول زمناأ طويالأ له الحرو  والصراع ليما بين ا، واو ما اـــــــــوقد قوت ابب ال     
 .(6)وا ستلرار له ربوع المغر  ا سالمه وله لترات  ديدد مل تاريخ 

 الموضوع : أهمية
رغ  الصرا ات والنزا ات الته إ داا المغر  ا سالمه خالل اللترد موووع البحج، والته سب      

ا إارد إلي ا وما كال ل ا مل اؤر كبير له تداور أحوال المغر  ا سالمه ، ورغ  ما قيل  ل اللرل 
كال  صر تحو ت سياسية كبيرد، و صر إنتاج الدي ، ل ن   إم ــــــامس  إر الميــــــــــــالتاس  ال جري/الخ

ؤلاله وتطور إمل مختلف جوان  الحياد ولما كال الباحؤول الم تمول ب با العصر ، قد ركزوا  نايت   
 ل  دراسة الجان  السياسه ، والعسكري ، وأاملوا الجوان  اًخرى الخاصة ب بب المنطلة، وله ابب 

ات المتعللة ـــــول الدراســــــراأ لكـــــــــو  والصرا ات السياسية لي ا ونظاللترد الزمنية بالبات ، لغلبة الحر 
الد المغر  له اللرل التاس  ال جري / الخامس  إر ميالدي ل  تحظ بالعناية ـــــــــبالجان  ا قتصادي لب

 . ة المعلومات المتولرد  ن ـــــــالالزمة مل قبل الباحؤيل والدارسيل ، وابا راج  للل
  الغبار البي  زال يلف ابا ابا البحج لمحاولة كإف الغمو  ونللو  ب  داد ل ل بلم جعلنا ن     

ة تدخل له  م  ـــــــة الحياد ا قتصادية ًي مجتم  مل المجتمعات اه دراســــــالجان  خاصة أل دراس
، مؤل السياسية والعسكرية  المجتم  ، وتمكننا مل دراست  بصلة مووو ية  ل  العكس مل بلية الجوان 

 ، الته كت  حول ا الكؤير وت  استنلاباا . 
لبلم ل ننا سنحاول له ابا البحج التطر  ل با الموووع قدر ا مكال وبما تمكنا مل جمع  مل     

 معلومات مل مختلف المصادر وسنوجز بلم باختصار إديد، وابا نظرا   تباريل : 
ببع  جوان  الحياد ا قتصادية وليس كل ما او متعل  ب ا ، وتجن  كول موووع البحج متعل       

  تإمل كل ما او ـــوقو نا له التكرار ، أما ا  تبار الؤانه لنعتبر ابا البحج كمدخل لدراسة اكبر وأوس
ج بات لما  رف  ن  مل نتاـــــــــمتعل  بالحياد ا قتصادية واللكرية للمغر  ا سالمه له ابا العصر بال

 ؤلاله واقتصادي وتحو ت كبيرد إملت مختلف جوان  الحياد.
: المنهج المتبع  

له ابا البحج المن ج التاريخه البي يستلاد من  له  ر  النصوص التاريخية  ستغالل ا  ا تمدت      
له البحج كبلم المن ج التحليله واو اًساس له البحج مل حيج الكإف  ل الحلاا  والمعلومات 

 بالجان  ا قتصادي. ةالتاريخية الخاص
 البحث : محتوى 

قتصادية للمغر  ا سالمه خالل اللرل التاس  الحياد ا  دراسة نمابج مل مظاار يلو  البحج  ل     
خــــــــــــــــــــــالل ة المواإه بلم مل ــــــكالمه  ل اللالحة وتربي الدي ، وبدأتــــــال جري/ الخامس  إر المي

الزرا ية ، وما ر بع  المحاصيل ـــا  الزرا ه ، وبكــــــــــــــقطا ات ا ، والنظنواع اًراوه وا  التطر   ً
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تلتوي  الورورد والحاجة  ة المختللة حس  ماــــــرود الحيوانيــــــــــوتربية الؤ ،ة مل ر هـــــــــــيتصل بالزرا 
 لبلم. 
إله ا مكانيات الصنا ية الته يزخر ب ا المغر  ا سالمه ، وبكر بع   كما تطر  البحج  أيواأ       

 ب ا بالد المغر  . المصنو ات والحرف الته اإت رت 
ابا لألنظمة التجارية ، والنظ  المالية وبع  أنواع العمالت الته كانت  له بحؤه كبلم تعروت      

 متداولة له بلم الوقت. 
 لي  مل نتااج حول ابا الموووع .البحج خالصة تومنت ما ت  الوصول إابا  كما احتوى

 تمهيد : 
لعصر الوسيط بنية اقتصادية وعيلة ومتداورد نتيجة  وامل ورج المغر  ا سالمه له أواخر ا       

 ديدد يلته له ملدمت ا ا وطرابات السياسية الته سب  ا إارد إلي ا  ولكل ابا   يعنه أل المغر  
ة ــــــــــاد اقتصاديـــــــــا سالمه إ د ركود اقتصادي طوال ابب اللترد ، بل له بع  اًحيال  رلت البالد حي

طة ، حيج نجد استمرار وتواصل للتبادل التجاري لم مل خـــــــالل الحركة التجارية النإارد وتجل  بمزد
وانعدا   داد الصراعـــــبيل دويالت  ، وحت  التجار اًوروبييل ل  ينلطعوا  ل المنطلة خاصة له لترات اإت

اد ا قتصادية سواا  ل  المستوى المحله أو ــــا له الحيــــــــــــأامية المنطلة ودورا دـــــــــــــاًمل ، واو ما ي ك
 الخارجه 

قتصادية للمغر  ا سالمه له أواخر العصر الوسيط لنظرد نريد دراسة بع  الجوان  ا مل ابب ا    
 :  ومل ابب الجوان  ما يله

 : الفالحة وتربية المواشي -أوالا 
 أنواع األراضي واإلقطاعيات -أ

 رلت بالد المغر  ا سالمه منب بداية العصـر الوسـيط أنوا ـاأ مـل الملكيـة العلاريـة للـد كانـت انـام      
ملكيـــة جما يـــة مإـــا ة خاصـــة باللبااـــل الرحـــل، وملكيـــة لرديـــة خاصـــة بـــاًلراد أغلب ـــا كـــال لـــه الســـ ول 

الحــبس التــه مؤلــت نســبة ه ، وملكيــة مــل نــوع يخــر واــه المتمؤلــة لــه أراوــ(7)والجبــال بات الكؤالــة العاليــة
مجموع اًراوه المزرو ة له بلم الوقت، ولـه الغالـ  لـ ل اًراوـه الزرا يـة بـبالد المغـر   مرتلعة مل

 خالل اللترد المعنية بالدراسة كانت تنلس  إل  ما يله: 
  :واـه اًراوـه التـه تــ  إقطا  ـا لللبااـل، واــبا مـل أجـل اســتمالة اللبااـل الؤـاارد وــدأراضيي اإلقطيياع 

 .(8)السلطة الحاكمة
، وتـــبكر بعـــ  (9)وقـــد كانـــت اـــبب اًراوـــه ت خـــب  نـــود مـــل أيـــدي أصـــحاب ا لـــه بعـــ  الحـــا ت      

 .(10)المصادر التاريخية أل ا قطاع بالمغر  كال إما إقطاع تمليم أو إقطا اأ لغر  المنلعة
  :صـرلول لي ـا كيلمـا واه أراوه الدولة الته تخو  مباإرد للسـالطيل، حيـج كـانوا يتأرضي المخزن

 .(11)إااوا وبلم بمنح ا لبع  اًإخاص الملربيل مل ر ساا اللباال
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والعــادد الجاريــة لــه بلــم الوقــت أل الســالطيل كــانوا يخصصــول مســاحة مــل اًر  للجنــود العــامليل      
اللالحــيل تحــت لــواا  ، لكــه ينتلعــوا ب ــا  ــل طريــ  حرؤ ــا، أو كراا ــا، أو اســتغالل ا بالإــركة مــ  بعــ  

 .(12)البيل   يملكول أراوه زرا ية
  :واـــه اًراوـــه التـــه كـــال يلطع ـــا ســـالطيل وملـــوم المغـــر  ا ســـالمه لمـــل يـــ دي أراضيييي الرهيييير

إقطــاع منلعــة كــلل يلــو  الســلطال ب قطــاع أرا   لجنــودب  هخــدمات للدولــة، وكــال إقطــاع اــبب اًروــ
، أو أل يلـو  ب قطـاع أرا   ً يـال (13) سـالميةملابل قيام   بمحاربة الكلار، والدلاع  ل اًراوـه ا

 .(14)الدولة البيل ل    القات بإيوخ اللباال
 واــه اًراوــه التــه انتللــت ملكيت ــا مــل الملكيــة الخاصــة إلــ  الملكيــة العامــة، (15)أراضييي األحبيياس :

إل اللترد موووع البحج كانت بالد المغر  قـد تميـزت بانتإـار الزوايـا إـيوخ الطـر  ، وتـلؤير (16)حيج  
والزوايــا لــه أمــراا اــبب الــدول ور ايااــا، ممــا جعــل اــ  ا يحولــول مســاحة مــل أمالك ــ  لصــال  اــبب 

، وتـبكر  ــدد (17)الزوايـا، حتـ  أل بعـ  الزوايـا كانـت تسـيطر  لـ  ملاطعـة بكامل ـا، مؤـل زاويـة سـينا
  أراوـه أمـراا مل المصادر التاريخيـة أل أغلـ  أراوـه اًحبـاس اـه الملكيـات الخاصـة، إوـالة إلـ

 .(18)الدولة البيل حبسوا جزااأ مل أمالك    ل  المساجد والمدارس والزوايا
  :واه اًراوه الته كانت م ملة وغير مسـتغلة والتـه يلطع ـا السـلطال أو ولـه اًمـر أراضي الموات

كـول لمل يحيي ا ويزر  ا وتسـم  بـالبور ومـل الم كـد أل اـبب اًراوـه   تخلـو مـل مإـاكل ، إب قـد ت
 .(19)ملكا ًإخاص  اجزيل  ل استؤماراا مباإرد

 النرام الزراعي:  -ب
مــل أاــ  اًنظمــة الزرا يــة التـــه كانــت ســاادد لــه بــالد المغـــر  ا ســالمه خــالل اللتــرد مووـــوع 

، واـــو نظـــا  تحكمـــ  قـــوانيل محـــددد وإـــروط معينـــة بـــيل المتإـــاركيل ويإـــمل اـــبا (20)البحــج نظـــا  الإـــركة
 النظا . 

  ومـدد صـالحية اـبا النـوع (22)وابا النوع يإمل كل ما يببر بالنؤر أو يغرس باليـد: (21)عةشركة المزار ،
 مل الإركة سنة زرا ية واحدد  يمكل تجديداا و  يص  لسخ ا قبل انت اا السنة الزرا ية. 

 التـه هواـبا النظـا  إـبي  بنظـا  المزار ـة غيـر أنـ  لـ  يكـل يطبـ  إ  لـه اًروـ: (23)شركة المغارسة 
، وأصـــبحت إـــركات المغارســـة والمســـاقاد بـــبالد المغـــر  لـــه أواخـــر العصـــر (24)باًإـــجار  اغرســـيـــت  

ي الوسيط أقل انتإاراأ مل المزار ة نظرا لسيطرد اللالحة الإاسعة وقلة التلنيات المتطـورد لـه ميـدال الـر 
لـ  لي ـا اطي   ، وتكـول  ـادد المغارسـة  لـ  النصـف باسـتؤناا بعـ  الحـا ت التـه(25)اوالمإاتل وغيرا

ـــات التـــه  ـــرد النلل ـــة، أو لكؤ ـــاا أر  م مل ـــبل مج ـــودات كبيـــرد  حي ـــ  ب ـــار أن ـــالؤلؤيل، با تب المغـــارس ب
 .(26)تطلبت ا ابب الإركة، وطول المدد الته ل  تؤمر لي ا اًإجار

 واه أل يسم  لكل أصحا  المزارع والبساتيل با ستلادد مل المياب الجارية خالل  :(27)ةشركة المساقا
بالؤرود المااية، وكانوا يسعول جااديل  خاصا، وقد أول  سالطيل ابب البالد ااتماماأ (28)ل الجلافلص
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مل أجل توليرب بكل الوسـاال والطـر ، واـو مـا أإـار إليـ  كاتـ  ديـوال ا نإـاا لـه الدولـة المرينيـة لـه 
، وبلـم المـلؤورد  د السلطال أبه  نـال  نـد بكـر خصـال ، ب نإـاا   حـدى النـوا ير، وبكـر أوصـال ا 

 .(29)مل أجل تولير المياب وتنظيم ا
 المحاصيل الزراعية:  -ج

بكر بع  الرحالة البيل زاروا بالد المغر  خالل اللتـرد مووـوع البحـج مجمو ـة مـل المحاصـيل 
، والحمـص، (30)الزرا ية الته كانت تزخر ب ا بالد المغر  يـلته لـه ملـدمت ا الحبـو  مؤـل اللمـ  والإـعير

، وقــد إــمل ا نتــاج الزرا ــه محاصــيل أخــرى مؤــل اللطــل (31)والعــدس وأنــواع أخــرى مــل الحبــو واللــول، 
 .(33)، وبع  الخور واللواك  مؤل الجزر والبصل واللول اًخور والجلبال وغيراا(32)والكتال

، والتيل إوالة إل  لاك ـة (34)كما اإت رت بالد المغر  كبلم بكؤرد زرا ة أإجار الزيتول والرمال
 ، وغيراا مل أنواع اللواك  اًخرى. (36)، والجوز وأإجار اللوز(35)العن 

 وتربية المواشي:  الرعي -د
ـا الر ـه  ل  يلتصر نإاط سكال بالد المغر  ا سالمه  ل  النإاط الزرا ه للط ، بل إـمل أيوأ

معينـة نظيـر وتربية الحيوانات، وكال البع  مل المـربيل يسـتلجرول الر ـاد لر ـ  ماإـيت   وأغنـام   للتـرد 
، ومــل بــيل أاــ  أنــواع الماإــية التــه كانــت تربــ : اًغنــا ، والمــا ز، واًبلــار، والخيــول، (37)معلومــة أجــرد

 .(38)والبغال وغيراا
ـا نإــاط تربيـة النحـل ، وتربيــة دودد الحريـر واــو مـا أكدتـ  العديــد مـل المصــادر (39)كمـا  ـرف المغاربــة أيوأ

 .(40)التاريخية
 :الصناعة -ثانياا 

يخص ميدال الصنا ة للد اإت رت بالد المغر  ا سالمه أواخر العصر الوسيط بكؤيـر مـل ليما 
الصــنا ات  حتواا ــا  لــ  أنــواع مختللــة مــل المــواد الخــا  الصــنا ية مؤــل المعــادل التــه مــل بين ــا معــدل 

ملحاأ بحريا ( إل   أن  كال البكري، والمل  البي أإار )(42)، والكبريت والرصاص والزاب (41)الحديد واللوة
 .(43)  مؤيل ل  وكال يصدر إل  المناط  المجاورد

لـ  جانــ  الصــنا ة المعدنيــة ظ ــرت أنــواع أخــرى مــل الصــنا ات مــل أام ــا صــنا ة النســيج، للــد جــرى  وا 
العـــرف  نـــد أاـــل الباديـــة المغربيـــة بـــلل النســـاا كـــل يمـــت ل حرلـــة النســـيج كغـــزل الصـــوف والكتـــال وصـــن  

ــــل ، كمــــا  ــــرف المغا(44)المالبــــس ــــو   لي ــــا مؤ ــــود وكؤيــــراأ مــــل اًإــــياا التــــه تل ــــا صــــنا ة الجل ربــــة أيوأ
 ، وغيراا. (46)، وأحوا  إر  اًغنا  المعروف بالدلو(45)السروج

، والصنا ات الحربية مؤل صنا ة السـيوف والرمـا  (48)، والور (47)ومل الصنا ات أيواأ صنا ة الزيتول
، وبعـــــ  الصـــــنا ات (51)، واًوانـــــه(50)العســـــكرية ، والطبـــــول، وصـــــنا ة اًزيـــــاا(49)والمنجنيـــــ والـــــدروع 
 .(52)الغبااية
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كمـــا اإـــت رت بعـــ  مـــدل المغـــر  ا ســـالمه خـــالل اللتـــرد مووـــوع البحـــج بصـــنا ة الســـلل، خاصـــة     
 ، إل  غير بلم مل أنواع الصنا ات اًخرى.(53)، ووارال وتونسسبت الساحلية من ا كمدينة 

 : األنرمة التجارية -ثالثاا 
التجارد العمود الللري ًي اقتصاد، واه إريال الحيـاد ا قتصـادية نظـراأ للـدور الكبيـر الـبي تعتبر 

، (54)تلعب  بيل مختلف اللطا ات اًخرى، ورغ  التوترات السياسية الته كانت تحدج بيل دويالت المغر 
وقـــد اإـــت رت المـــدل والحواوـــر المغربيـــة بكؤـــرد  ، (55)إ  أل الحركـــة التجاريـــة بليـــت مســـتمرد وداامـــة بين ـــا

أل  دد اًسوا  ب ا كال يلدر بمااة وأربـ  وسـبعيل  اًنصاري، حيج يبكر سبت أسواق ا، ومل بلم مدينة 
، وتـــبكر المصـــادر أل بعـــ  أســـوا  المغـــر  كانـــت تخـــتص ببيـــ  ســـل  (56)ســـوقا أإـــ راا ســـو  العطـــاريل

غـر  ا سـالمه، خاصـة جارت ـا رااجـة لـه بعـ  حواوـر الممعينة، ومل بلم سو  النخاسة التـه كانـت ت
، وأســــوا  للخوــــر (59)، وأخــــرى للماإــــية(58)، وأســــوا  للغــــزل(57)ب ــــا مــــل بــــالد الســــودال التــــه كــــال يــــ ت 

 ، وغيراا مل السل  اًخرى. (60)واللواك 
، وكـال المإـرف  لـ  اـبب (61)وكانـت اـبب اًسـوا  تعلـد إمـا بإـكل يـومه أو أسـبو ه أو موسـمه

، البي كال يس ر  ل  تلمين ا، وحراسـت ا ولـر  الرسـو   لـ  التجـارد، وكـبا تحديـد (62)وا  المحتس اًس
 .(63)اًسعار وصحة المكاييل والموازيل، وسالمة السل 

 .(64)ابا كما  رلت بالد المغر  ا سالمه المحالت والدكاكيل الته كانت تبي  سلعاأ مختللةأ 
ـا تجـارد خارجيـة، ونظراأ للموق  ا ستراتيجه الم   ا لـبي تميـزت بـ  بـالد المغـر  ا سـالمه للـد  رلـت أيوأ

. (65)حيــج كانــت اللوالــل المحملــة بالبوــاا  تجــو  منــاط  المغــر  ومن ــا تتجــ  إلــ  بــالد الســودال جنوبــاأ 
، ؤـ  تنلـل كؤيـر مـل اـبب البوـاا  إلـ  أسـوا  أوربـا  بـر المـوان  المغربيـة (66)لتلته محملـة بالـبا  والعبيـد

اًخــرى التــه كــال  المنتجــاتاللالحيــة، كاًصــواف والجلــود المدبوغــة والخيــول وبعــ   لمنتجــاتاخاصــة 
 .(67)ي ته ب ا مل المإر  العربه أو مل بالد السودال

ل  جان  التجارد  رلت بالد المغر  مصادر أخرى للدخل مؤل الزكاد ، بلنوا  ـا المختللـة وأنـواع مـل (68)وا 
، أو (71)الرسو  الته كانت تلـر   لـ  اًسـوا  أو البوـاا  المسـتوردد، وبع  (70)، والجزية(69)الوراا 

 .(72)المحالت التجارية وغيراا
ولتنظي  بلم  رلـت الـبالد النظـا  النلـدي وظ ـرت العديـد مـل العمـالت التـه كانـت متداولـة لـه كـل منطلـة 

، (73)بالـدينار الكبيـر بل وم  كل لترد حك  معينة، ومـل اـبب العمـالت الـدينار الـبابه الـبي كـال يعبـر  نـ 
، واــو كمــا تإــير المصــادر نو ــال: دراــ  كبيــر، ودراــ  صــغير، لالــدرا  الصــغير (74)كــبلم الــدرا  اللوــه

 .(75)قدر النصف مل الدرا  الكبير
ابا ومل اًنظمة المالية الته  رلت ا دويالت المغر  ا سالمه له اللترد موووع البحج نظا  

، (80)، ونظا  ا ستدانة(79)، والوكالة(78)، ونظا  الحوالة(77)رية، ونظا  الإركات التجا(76)اللرا 
 ، وغيراا مل اًنظمة المالية اًخرى. (81)والمعاووة والرال
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 الخالصة :
الد المغر  ا سالمه خالل اللترد موووع ــــــــــــمل خالل ما تلد  يتو  ملدار ما كانت تزخر ب  ب      

ااالة وال النظا  الزرا ه البي كال ساادا يتمركز له اًرياف البحج مل خيرات وؤروات اقتصادية 
البي يملم وساال العمل ، إوالة اس ور  اًر  ، المغربية ويعتمد  ل  نظا  الإركة اللاامة بيل الخم  

ط  يإتغل تاس والملط  بصاح  اًر  ، وكال كل مل الخم  تإله وجود العلود ا قطا ية الته تربط المل
اس خاللا للملتط  يتمت  بنسبة ما   لصال  سيدب ، والبي يلو  باستغالل ما  ل  أل الخم  له خدمة اًر 

 مل الحرية واو قادر  ل  لسخ الإركة. 
ة وتربية المواإه ظ ور م إرات كال ل ا دور له ــــة  نصر اللالحــــــكما نستنتج مل دراس       
راسة اًإجار ، وبداية استلرار أراوه البور ، وا اتما  بغ   دب ابا اللطاع مؤل تعميرــــــار البي إ ـا زدا

ة والسله ، ومن  البع  ــــــــــا   المزار ـــــــالمستعملة له نظ ة ، والتلنياتـــــــــاللباال العربية وااتمام ا باللالح
 مل ا ستاؤار بالمياب، وكبلم  كيلية استاجار اًراوه الزرا ية .

  حليلة ااتما  المغاربة بالصنا ات خاصة النسيجية من ا وابا راج  إله طبيعة إل وتوصلت       
إله أصول المعامالت التجارية والمالية والبيوع الته كانت تجرى  جتم  المغربه الريله وكبلم توصلت  الم

 وأنواع العمالت الته كانت متداولة ببالد المغر  له بلم الوقت.
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 : البحث هوامش
                                           

( تسمية للمنطلة الته أطلل ا العر   ل  البالد الواقعة غربه النيل، أي أل العر  كانوا يطللول اس  المغر   لـ  جمـوع 1)
 المنطلة الممتدد مل وادي النيل بمصر إرقاأ إل  المحيط اًطلسه غرباأ. 

مرحلـة قـود يتسـ  ا طـار الجغرالـه،  ( وابا بسب  طبيعة السكال، با تبـارا  قبااـل يمتـازول بالترحـال، و نـدما يكونـول لـه2)
 و ندما توعف ابب اللباال ينكم  ابا ا طار وخاصة مل الج ة الجنوبية )إلريليا جنو  الصحراا(. 

( كــال مصــطل  إلريليــة اــو المصــطل  الغالــ  الــبي يإــير إلــ  المنطلــة الممتــدد مــل برقــة إــرقاأ وحتــ  طنجــة لــه الغــر ، 3)
ومل البحر المتوسط إما أ وحت  الرمال المتصلة بلر  السودال له الجنو ، وقـد اإـار إلـ  بلـم ابـل  بـدالحك  المصـري 

  (. 11اـ/5مه. وكال يإاطرب الرأي البكري ) ( البي يعتبر أقد  وأوؤ  م رخه اللت  ا سال9اـ/3)
 .246، 230، 229، ص1961انظر ابل  بدالحك ، لتو  مصر والمغر ، نإر  بدالمنع   امر، اللاارد، 

 .21، ص1911البكري )أبو  بيد اهلل( المغر  له بكر بالد إلريلية والمغر ، نإر البارول دوسالل، الجزاار، 
اـبا المصـطل  تـدريجيا حتـ  اسـتلر لـه الغالـ   لـ  نطـا  حصـل الليـروال، و لـ  المنطلـة إ  أن  وبمـرور الـزمل انحصـر 

الممتـــدد مـــل طـــرابلس حتـــ  بجايـــة، والتـــه كانـــت تعـــرف أحيانـــاأ بـــبالد المغـــر  ا دنـــ ، للمزيـــد انظـــر موســـ  للبـــال، المغـــر  
 .14، ص1984، 3ا سالمه، الم سسة الوطنية للكتا ، الجزاار، ط

دالواحــد( المعجــ  لــه تلخــيص أخبــار المغــر ، وــبط  وصــحح ، محمــد ســعيد العريــال ومحمــد العربــه أيوــا المراكإــه ) ب
 .371-346، ص1949، مطبعة ا ستلامة، اللاارد، 1العلمه، ط

ليمــــا يــــرى لريــــ  يخــــر مــــل المــــ رخيل، إل المغــــر  اــــو المنطلــــة الممتــــدد مــــل مصــــر إلــــ  المحــــيط اًطلســــه ومــــل اــــ  ا 
 .33، ص1961حا ( المسالم والممالم، دار اللل  اللاارد، ا صطخري )أبو إبرااي  إس

للمزيــد حــول اــبا المووــوع انظــر العمــري )أحمــد بــل يحيــه( وصــف إلريليــة والمغــر  واًنــدلس، ملتطــف مــل كتــا  مســالم 
 .1،2اًبصار له ممالم اًمصار، نإرب و ل   لي  حسل حسنه  بدالواا ، جامعة الزيتونة، تونس، بدول تاريخ، ص

 .216، ص1906ملدسه )ابو  بداهلل( أحسل التلاسي  لمعرلة اًقالي ، نإر دي غوي ، طبع  ليدل، ال
، 2004حســـيل مـــ نس، معـــال  تـــاريخ المغـــر  واًندلســـه، سلســـلة اً مـــال اللكريـــة، دار الرإـــاد ومكتبـــة اًســـرد، اللـــاارد، 

 .28-24ص
 .130-125، ص1981وة العربية، بيروت، ، دار الن 2السيد  بدالعزيز سال ، تاريخ المغر  الكبير، مج

 .39-9، ص1985، دار المعارف، 2ليله برولنسال، الحوارد العربية له إسبانيا، ترجمة الطاار أحمد مكه، ط
 .1965، دار السلمه للطبا ة والنإر، الدار البيواا، المغر ، 3إبرااي  حركات، المغر   بر التاريخ، مج

الحيــاد لــه المغــر  اًوســط لــه اللــرل التاســ  ال جــري، الإــركة الوطنيــة للنإــر والتوزيــ ، ( محمــود بــو  يــاد، جوانــ  مــل 4)
 .15، ص1982الجزاار، 

( مــل اــبب الــدويالت الدولــة الحلصــية التــه قامــت لــه المغــر  اًدنــ  والدولــة الزيانيــة التــه قامــت لــه المغــر  اًوســط، 5)
ل العــداا والصــراع اــو الســمة الغالبــة لــه العالقــة بــيل اــبب الــدول والدولــة المرينيــة التــه قامــت لــه المغــر  اًقصــ  وقــد كــا

الؤالج حيج نإبت بين   الكؤير مل الحرو ، كال الم دد الكبير له ابا الصراع ا  الزيـانييل حيـج أن ـ  ووـعوا بـيل لكـ  
ابــل خلــدول كماإــة ًل الخطــر الحلصــه كــال ي ــددا  مــل الإــر  والمرينــه مــل الغــر  للمزيــد حــول اــبا المووــوع انظــر 

 .275، ص1959، دار الكتا  اللبنانه، بيروت، 7) بدالرحمل ابو زيد وله الديل( كتا  العبر وديوال المبتدأ والخبر، ج
 .136، تلد  وتحلي   بدالحميد حجيات، المكتبة الوطنية، الجزاار، ص2ابل خلدول )يحيه( بغية الرواد، ج
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بـــو حمـــو موســـ  الؤـــانه )حياتـــ  ويؤـــارب( الإـــركة الوطنيـــة للنإـــر والتوزيـــ ، ( لمعرلـــة المزيـــد أنظـــر/  بدالحميـــد حاجيـــات، أ6)

 .1982الجزاار، 
، 1( محمــد حســل، الريــف المغربــه لــه أواخــر العصــر الوســيط )الملتلــ  المغــاربه الؤــانه حــول تطــور الريــف المغــاربه، ع7)

 .96، ص1983ديوال المطبو ات الجامعية، الجزاار، 
أبـه زيـال  نـدما أقطـ  اللبااـل ال الليـة أر  ملابـل أل ينظمـوا إليـ  لـه صـرا   مـ  أبيـ  حـول  ( مل أمؤلة بلم ما قا  بـ 8)

الحكــ  لكــال رد لعــل أبيــ  أبــو حمـــو موســ  الؤــانه ممــاؤالأ للــا  باســتمالة قبااـــل أو د  ريــف ومنــداس وبــل  ــامر وأ طـــاا  
 إقطا يات ليكونوا إل  جانب  له صرا   م  ابن . 

. حســل الــوزال، وصــف إلريليــا، ترجمــة 330، ص7، ج254-101، ص6ل بــل خلــدول، العبــر، جللمزيــد انظــر  بــدالرحم
 .63، ص1983، دار الغر  ا سالمه، بيروت، 2محمد حجه ومحمد اًخور، ط

، كليـة العلـو  ا نسـانية، الجزااـر، 1( مختار حسانه، الدولة الزيانية مل بداية ا نحطاط إل  السلوط، أطروحة دكتوراب، ج9)
 .131، ص1999

( إقطـاع التمليـم اـو أل تصـب  اًر  الملطعـة ملكـا للملطـ  إليــ  أمـا إقطـاع المنلعـة ل ـو أل للملتطـ  لـ  حـ  ا نتلــاع 10)
بــاًر  وغلت ــا دول أل يتملك ــا انظــر المــازونه )ابــو زكريــا يحيــه المغيلــه( الــدرر المكنونــة لــه نــوازل مازونــة، مخطــوط 

 .44، ورقة 2جزاار، جرصيد المكتبة الوطنية، الحامة، ال
كبلم الونإريسه )أبو العباس أحمد بل يحيه( المعيار المعر  والجام  المغر   ل لتاوى أال إلريليـة واًنـدلس والمغـر ، 

 .73، ص9، ج1981، دار الغر  ا سالمه، بيروت، 13أخرج  جما ة مل اللل اا ب إراف محمد حج ، ج
 .131، ص1( مختار حسانه، مرج  ساب ، ج11)
 .44، ص2( المازونه، مصدر ساب ، ج12)
 .57، ص2( المازونه، مصدر نلس ، ج13)
 .18، ص47، ص2( نلس ، ج14)
 .423، ص1981، د.ت، 3( او تجييس اًصل لال يور ج و  يباع، و  يوا  انظر ابوبكر جابر، من اج المسل ، ط15)
 .29-28، ص2( الوزال، مصدر ساب ، ج16)
 .29، ص2( نلس ، ج17)
)أبــو  بــداهلل محمــد بــل  بــداهلل بــل  بــدالجليل( نظــ  الــدرر والعليــال لــه بيــال إــرف ملــوم بنــه زيــال، تحليــ   ( التنســ 18)

 .219، ص1985محمود بو ياد، الم سسة الوطنية للكتا ، الجزاار، 
 .117-116، ص5( الونإريسه، المعيار، مصدر ساب ، ج19)
حواا أو جمعوا مل بين   أقسـاط ليعملـوا ليـ  بتنميتـ  لـه تجـارد أو ( اه أل يإترم اؤنال للكؤر له مال استحلوب بوراؤة ون20)

 .44، ص2صنا ة أو زرا ة انظر المازونه، مصدر ساب ، ج
( اه الإركة له الزرع وا جارد  ل  بلم وإرط ا السالمة مل كراا اًر  بما   يجوز كراا ا ب  الكنـانه )أبـو اللاسـ  21)

 .136وطنية، الجزاار، صبل سلمول( العلد المنظ ، المكتبة ال
، مطبعـة النجـا ، الـدار البيوـاا، 1( التجيبه )ابل ليول( اختصار مـل كتـا  اللالحـة، دراسـة وتحليـ  أحمـد الطـاار، ط22)

 .90، ص2001
( اه أل يـدل  الرجـل إلـ  الرجـل أروـ  ليغرسـ ا ؤمـرا، لـ ل أطعـ  ليكـول بين مـا  لـ  جـزا معلـو ، ويكتـ  لـه بلـم  لـد 23)

 .140ابل سلمول الكنانه، مصدر ساب ، ورقة للمزيد انظر، 
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( يلو   لد المغارسـة بـيل طـرليل اًول يلـد  اًر ، والؤـانه اـو المغـارس يلـد  العمـل، وغراسـة اًإـجار، وبلـم ملابـل 24)

، 1نســـبة متلــــ   لي ـــا مــــل اًر  واًإــــجار، و  تـــت  اللســــمة إ  لــــه لتـــرد ا طعــــا  انظــــر الكنـــانه، المصــــدر الســــاب ، ج
 .141-140ص
 .117( محمد محسل، الريف المغربه، مرج  ساب ، ص25)
 .42، ص2( المازونه، مصدر ساب ، ج26)
( اـو نظـا  كـال متبــ  يسـم  لكـل أصـحا  البســاتيل ا سـتلادد مـل الميــاب الجاريـة خاصـة خـالل لصــل الجلـاف لـه ربــوع 27)

 .140، ص1المغر  ا سالمه للمزيد انظر، الكنانه، مصدر ساب ، ج
 ميرد، الموارد المااية وطر  اسـتغالل ا بـبالد المغـر  مـل اللـت  إلـ  سـلوط دولـة الموحـديل، رسـالة دكتـوراب، قسـ  محمد ابل 

 .275-240، ص2005-2004التاريخ، جامعة الجزاار، 
 .181-180، ص1983 زالديل موس ، النإاط ا قتصادي له المغر  ا سالمه، دار الإرو ، بيروت، 

 .275-240المرج  الساب ، ص( محمد بل  ميرد، 28)
والة قـدا  اادا  لـه الحركـة السـعيدد إلـ  قسـطنية والـزا  دراسـة وا  ـداد محمـد 29) ( النميري )ابل الحاج( لي  العبا  وا 

 . 212، 211، 175، ص1990، دار الغر  ا سالمه، بيروت، 1ابل إلرول، ط
 .41، ص2( المازنه، مصدر ساب ، ج30)
-97محمــد بــل مالــم( زاــرد البســتال ونزاــة اًباــال، المكتبــة الوطنيــة، الجامعــة، الجزااــر، ص( الطغنــرى )أبــو  بــداهلل 31)

108. 
 .14-12، ص2( الوزال، مصدر ساب ، ج32)
 .44، ص2( المازنه، مصدر ساب ، ج33)
 .40العمري، مصدر ساب ، ص 69-58( الطغنري، مصدر ساب ، ص34)
 .69( نلس ، ص35)
 .26، 25 ،18، ص2( المازنه، مصدر ساب ، ج36)
 .50، ص2( المازنه، مصدر ساب ، ج37)
 .6، 5. العمري، مصدر ساب ، ص324( الوزال، وصف إلريليا، مصدر ساب ، ص38)
 .56، 55. الطغنري، مصدر ساب ، ص26، 24، ص2( المازنه، مصدر ساب ، ج39)
 .56، 55( نلس ، ص40)
 .109، 70( البكري، مصدر ساب ، ص41)
جـــ  لــه تلخـــيص أخبــار المغـــر ، وــبط  وصــحح  و لـــ  حواإــي ، محمـــد ســعيد العريـــال ( المــراك  ) بدالواحــد( المع42)

 .363، 362، ص1949، مطبعة ا ستلامة، اللاارد، 1ومحمد العربه العلمه، ط
 .171، 84( البكري، مصدر ساب ، ص43)
 .102، ص2( الوزال، وصف إلريلية، مصدر ساب ، ج44)
 ، ترجمـــة حمـــادي 12-10تـــاريخ إلريليـــة لـــه   ـــد بـــل زيـــري مـــل اللـــرل ( ال ـــادي روجـــه إدريـــس، الدولـــة الصـــن اجية، 45)

 .251، ص1992، دار الغر  ا سالمه، بيروت، 2الساحله، ج
 .15، ص2( المازنه، مصدر ساب ، ج46)
 .60، ص2( نلس ، ج47)
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ندرية، ( كمال أبو مصطله، جوان  مل حوارد ا سالمه مـل خـالل نـوازل الونإريسـه، م سسـة إـبا  الجامعـة، ا سـك48)

 .69، ص1997
، محمـــد  يســـ  الحريـــري، تـــاريخ المغـــر  ا ســـالمه واًنـــدلس لـــه 161، ص2( يحيـــه بـــل خلـــدول، مصـــدر ســـاب ، ج49)

 .287، ص1987، دار اللل  للنإر، اللاارد، 2العصر المرينه، ط
العامـة للتــلليف ، الم سســة المصـرية 5( اللللإـندي )ابـو العبـاس أحمــد بـل  لـه( صـب  اً إــ  لـه صـنا ة ا نإـاا، ج50)

 .206-203والترجمة والطبا ة، د.ت، ص
 .23، ص2( المازنه، مصدر ساب ، ج51)
 .50( نلس ، ص52)
 .287( محمد  يس  الحريري، مرج  ساب ، ص53)
.  بدالحميـد 275، ص2( للمزيـد انظـر ابـل خلـدول، العبـر، مصـدر سـاب ، ج5( سب  وأل أإرنا إل  بلم له ال ام  )54)

 حاجيات، أبو حمو موس  الؤانه، مرج  ساب . 
( تــبكر إحـــدى النـــوازل أل أحـــد التجـــار المــازونييل كـــال قـــد انتلـــل إلـــ  بجايـــة لبيــ  الحايـــم الـــبي نســـج بمازونـــ  والحريـــر 55)

 .157، ص2مل أوربا، ؤ   اد من ا إل  مازونة محمال بسل  بجااية، انظر المازونه، مصدر ساب ، جالمستورد 
 .71( كمال ابو مصطله، مرج  ساب ، ص56)
( الجدير بالبكر أل تجارد الرقي  ازدارت ببالد المغر  له أواخر العصر الوسيط حيج كانت بالد السودال اه الممـول 57)

ا مــاا اًوربيـات الالاــه كـل يجلــبل مـل بــالد اللـرنج، والصــلالية انظـر المــازونه، مصـدر ســاب ،  اًكبـر للعبيـد، إوــالة إلـ 
. م لــف مج ــول، ا ستبصــار لــه  جااــ  اًمصــار، تحليــ  ســعد 157، ص3، الونإريســه، مصــدر ســاب ، ج9، ص2ج

  . 1958زغلول  بدالحميد، ا سكندرية، 
 .215-214ار حسااه، مرج  ساب ، صمخت 241-240، ص1( حسل الوزال، مصدر ساب ، ج58)
 .333، ص2، ج237، ص1. الوزال، مصدر ساب ، ج23، ص2( المازونه، مصدر ساب ، ج59)
 .273، ص1( نلس ، ج60)
 .194، ص1( مختار حسانه، الدولة الزيانية، مرج  ساب ، ج61)
نظــر إــر ه ودينــه وزجــر  ( الحســبة اــه مــل أاــ  الخطــط الدينيــة، واــه بــيل خطــة اللوــاا، وخطــة الإــرطة جامعــة بــيل62)

سياســه ســلطانه ومــل إــروط المحتســ  أل يكــول بكــرا، ومســلما، وبالغــاأ، و ــاد ، و  يخــاف لــه اهلل لومــة  اــ  و ليــ  أل 
يحتســ  لــه كــل مــا يــراب مصــلح  للمســلميل للمزيــد انظــر: أحمــد ســعيد المجليــدي، اليســير لــه أحكــا  التســعير، بــا  لوــل 

 .50-42، ص2، ط1981تحلي ، موس  للبال، الإركة الوطنية للنإر، الجزاار، الحسبة، وإروط المحتس  تلدي  و 
، 1955-1953، تحليــ  إــوقه وــيف، دار المعــارف، اللــاارد، 2( ابــل ســعيد المغربــه، المغــر  لــه حلــ  المغــر ، ج63)

 .313ص
 .27، ص2( المازونه، مصدر ساب ، ج64)
 .19( نلس ، ص65)
 .458-445( بل  ميرد، مرج  ساب ، ص66)
، مختـــار 45، ص2، الـــوزال، وصـــف إلريليـــة، مصـــدر ســـاب ، ج118، ص7( ابـــل خلـــدول، العبـــر، مصـــدر ســـاب ، ج67)

 .161حسانه، مرج  ساب ، ص
 .64، ص1988، دار إحياا التراج العربه، بيروت، 6، ج1( ابل منظور )أبو اللول جمال الديل( لسال العر ، ط68)



 د. مسعود أحمد طرنبة                                    جوانب من الحياة االقتصادية بالمغرب اإلسالمي

 

                                                                                                                                    
لــة واــه مــل الوــراا  الســنوية التــه كانــت تلــر   لــ  اًراوــه ( مــل اــبب الوــراا  مــا كانــت تســم  وــريبة الوظي69)

 الملتطعة مل طرف السلطات إل  اً را  أو  مال الدولة لكال أصحاب ا يلومول بمنح ا ملابل خدمت ا. 
( اه ما ي خب مل أال البمة مل مال ملابل إل ي مل ل   ل  نلس  ومال  ويعـي  لـه بـالد المسـلميل للمزيـد انظـر، ابـل 70)

 .270، ص2منظور لسال العر ، المصدر الساب ، ج
 .282، ص2( الونإريسه، مصدر ساب ، ج71)
 .282، محمد  يس  الحريري، مرج  ساب ، ص277-276، ص2( نلس ، ج72)
( لمعرلــة المزيــد حــول اــبب العمــالت انظــر صــال  بــل قربــة، المســكوكات المغربيــة، الم سســة الوطنيــة للكتــا ، الجزااــر، 73)

 .230-225، ص1986
 .23، ص2( المازونه، مصدر ساب ، ج74)
 .177، ص5. اللللإندي، مصدر ساب ، ج78، ص5( الونإريسه، مصدر ساب ، ج75)
، 11( واو المواربة له لغة أال الحجاز، وأقرو  المال وغيرب، أ طاب إياب قرواأ انظر ابل منظور، مصـدر سـاب ، ج76)

 .111ص
 .146-144، ص2( الكنانه، مصدر ساب ، ج77)
( ملخوب مل التحويل بمعن  ا نتلال، والملصود ب  انا نلل الديل مل بمة المحيل إل  بمـة المحـال  ليـ ، واـه تلتوـ  78)

ــداال والمحــال  ليــ  اــو الــبي يلــو  بلوــاا الــديل، انظــر  وجــود محــال ومحــال  ليــ ، لالمحيــل اــو المــديل، والمحــال اــو ال
 .258، ص2الكنانه، المصدر نلس ، ج

. سيد ساب ، 9، ص2  ح  اللب  وطل  الحلو  وغير بلم نيابة  ل موكل  المازونه، مصدر ساب ، ج( واو البي ل79)
 .155، ص1998، دار اللكر، بيروت، 3، ج2لل  السنة، ط

( ا ســتدانة مــل أدال وأدال واســتدال وتــديل، أخــب دينــا، ورجــل مــديال، يلــر  كؤيــراأ، للمزيــد انظــر، ابــل منظــور، مصــدر 80)
 .460، ص4ساب ، ج

. 348، ص5( قـــال ابـــل ســـيددُ الـــر انل  مـــا ووـــ   ـــل ا نســـال ممـــا ينـــو  منـــا  مـــا أخـــب منـــ ، انظـــر، ابـــل منظـــور، ج81)
 .15، ص2المازونه، مصدر ساب ، ج


