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الملخص:

تعد مصنفات الرحلة واعبغرافيا أحد أهم اؼبصادر اليت تؤرخ للمظاهر اغبضارية للمغرب
األوسط واعبازارر خالل العصر الوسيط ،فهي ربوي معلومات قيمة وتفاصيل نادرة قل
نظَتها يف بقية اؼبضان ،ذلك ألن مدونيها زاروا هه األرض واخللووا بكااها ،وأكلوا
من خَتاهتا ،ووقفوا على أهم اللحوالت الواررة حبواضرها وبواديها ،وكانت اؼبادة العلمية
عندهم تلوزع على ـبللف اجملاالت بُت الكياسية ،االجلماعية ،وحىت اؼبههبية ،إال أن
أنبها تلك اليت ارتبوت باغبياة االقلصادية ،فوصفت معامالهتا وعرفت دبكالاها
ونظمها ،كما أها ربدثت بإسهاب عن ثرواهتا وعلى رأسها اؼبنلوج النبايت واغبيواٍل وهو
موضوع مداخللنا.
الكلمات المفتاحية
المغرب األوسط  -كتب الرحلة والجغرافيا -الثروات الطبيعية -الثروة النباتية-
الثروة الحيوانية.
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Abstract
The books of the journey and geography are one of the most
important of sources that chronicle the culturale aspects Algeria
during the middle ages ,it contains valuable information and rare
details, its countarparts in the rest of the sources because those
who wrote it visited this land and mingled with its inhabitants
and ate its good things and observed the most important
transformations in its cities and countryside . distributed among
the various fields between political and social and even nodal
but the most important that have been assosiated with
economic life and described its transactions and knew ways and
methods and systems and talked to many about the natural
wealth, especially the plant and animal product .
key words:
Middle East - Travel and geography books - Natural resources Plant wealth - animal product

.
 الثروة النباتية:أوال

تعلرب الثروة النباتية العنصر األساسي للأمُت الغداء سواء كان ذلك بالنكبة

، وهي دبثابة الركيازة األساسية ؼبخللف األنشوة االقلصادية للدول،لإلنكان أو للحيوان
ؽبها انصب اهلمام الرحالة خالل تنقالهتم بُت مدن وحواضر العامل اإلسالمي السيما
.اؼبغاريب واؼبغرب أوسوي منه على وجه اػبصوص بوصف هه البالد وخَتاهتا الوبيعية
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لقد اشلهرت بالد اؼبغرب األوسط خالل العصر الوسيط بلنوع غوارها النبايت ووفرة
ؿباصيلها الازراعية ،وهها بكبب خصوبة الًتبة وتوفر اؼبيا  ،إال أن هه الوفرة تباينت من
ماان آلخر  ،كما أن هه احملاصيل الازراعية تفاوتت فيما بينها من حيث أنبيلها
االقلصادية وقيملها الغهارية وسدها غباجات وملولبات الكاان ،إذ قبد أن مازارعها
وبكاتينها حكب ما جاء يف اؼبصادر اعبغرافية تلوزع وربلوي على ما يلي:
 القمح والشعَت:
لقد كان القمح والشعَت من أكثر الازراعات اؼبنلشرة بإقليم اؼبغرب األوسط نظرا
ألنبيلها وقيملها الغهارية ،كما أها ال تلولب الكقي فبا يكهل عملية زرعها يف كل
ماان ،إضافة إىل ذلك فهي تقاوم اللعفن والللف عند ادخارها ،وإماانية زبازينها يف
بعض مناطق اؼبغرب األوسط تقارب أو تلجاوز اؼبارة سنة يف اؼبوامَت ربت األرض ،وهها
على حكب إشارة اعبغرايف الشريف اإلدريكي(ت585هـ1162/م) عند تعرضه ؼبدينة
قكنوينة 1حيث ذكر أن اغبنوة'' تقيم هبا يف موامَتها مارة سنة ال تفكد'' 2وكانت قلعة
بٍت ضباد زبلازن هبا اغبنوة فلبقى العام والعامُت ال يدخلها الفكاد وال يعًتيها تغيَت ،3وقد
الحظ الرحالة اؼبشرقي ابن حوقل النصييب(ت380هـ990/م) الهي زار بالد اؼبغرب
اإلسالمي يف منلصف القرن4هـ10/م أن دبدينة بونة'' القمح و الشعَت يف أكثر أوقاهتا
كما ال قدر له'' 4كما نو برخص سعر دبرسى الدجاج ،5وأكد على وفرته دبدينة وهران
حُت قال'':وغالهتم من القمح والشعَت''.6
وقد أشار الشريف اإلدريكي إىل وفرة اغببوب بلنس ،حىت أها لاثرهتا كانت توجه
لللصدير فيقول '':وهبا اغبنوة فبانة جدا وسارر اغببوب موجودة وزبرج منها إىل كل
اآلفاق يف اؼبراكب'' ،7وقد أكد على هها ابن سعيد اؼبغريب(ت685ه1286/م) والهي
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ذكر بأن  '':تنس مشهورة باثرة القمح ،ومنها وبمل يف اؼبراكب إىل سواحل األندلس

وغَتها'' ،8ونفس الوفرة تواجدت بشرشال واليت كان ؽبا'' من زراعة اغبنوة والشعَت ما
يازيد على اغباجة'' ،9ووصف اإلدريكي اغبنوة والشعَت دبدينة برشك بالاثرة ،10وذكر
إبن حوقل أن ألهلها '':من الازرع واغبنوة والشعَت مايازيد على حاجاهتم'' 11كما أفاد أن
جباية ؽبا بواد ومازارع واغبنوة والشعَت هبا موجودان كثَتان'' ،12وكانت قبارل جازارر بٍت
مازغناي'' زراعاهتم اغبنوة والشعَت'' ،13وذكر اغبكن الوزان(ت بعد957ه1550/م) أن
سهل مليجة به'' ينبت القمح اعبيد'' 14وكان أهل دلس ''يبلاون أراضي زراعية كثَتة
تنلج القمح بوفرة'' ،15ونفس الشيء بالنكبة ألهل باغاية16وكهلك طبنة 17و اؼبكيلة،18
وكانت حنوة القلعة رخيص ة ، 19أما تلمكان فقد ذكر لكان الدين ابن
اػبويب(ت776ه1374/م) يف مؤلفه معيار االخليار يف ذكر اؼبعاهد والديار أها'':
خازانة زرع ،ومكرح ضرع''.20

 البقول :
ؽبه الشعبة من اؼبازروعات أنبية كبَتة ؼبا ربلويه من عناصر ذات قيمة غهارية ،إال أن
حضورها يف اؼبصادر اعبغرافية مل ينل قكوا كاف مقارنة دباديت القمح والشعَت ،ماعدا
تلك اإلشارات الشحيحة اليت جاءت ملناثرة هنا وهناك ،والبقول اؼبنشرة يف بالد اؼبغرب
بصفة عامة حبكب ابن فضل اهلل العمري(749ه1349/م) عديدة وملنوعة منها:
اػبيار والقثاء ،اللوبياء ،اللفت ،الباذقبان ،القرنبيط ،الارنب ،البقلة اليمانية واظبها
بليدس ،الرجلة ،اػبس ،اؽبندبا على أنواع واؼبلوخيا ،21...وقد تواجد دبدينة وازلفن

البصل ،22ودبدينة نقاوس اعبازر.23
 الفواكه:
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لقد اشلهر اؼبغرب األوسط خالل العصر الوسيط ببكاتينه اليت زخرت دبخللف
الثمار و الفواكه ،وقد أخلص اعبازء الشمايل منه كثَتا بهلك ففي اؼبنوقة الشرقية ويف
ؾباالت كلامة بالضبط يهكر إبن رسله(تويف يف حدود300ه912/م) '':أن البلد كله
عامر كثَت األشجار والثمار'' ،24وقد أشار اإلدريكي إىل وفرة البكاتُت والفواكه ببونة،
وأن أكثرها من البادية  ،25وكهلك مدينة تبكة قال عنها ''كثَتة الثمار واألشجار''
 .26ويهكر صاحب مؤلف االسلبصار يف عجارب األمصار(ت6ه12/م) أن مدينة
القل '':كثَتة الفواكه واػبَتات والعنب فيها كثَت'' 27أما حصن سويف فقد أشلهر باثرة
مياهه وأشجار اؼبثمرة ،28وقد تواجد ببجاية اؼبكلحدثة من طرف اغبماديُت الاثَت من

الفواكه اؼبأكولة والنعم اؼبنلجة  ،29ويهكر الرحالة ابن حوقل أن مدينة شرشال'' هبا فواكه
حكنة غازيرة'' 30ويف اعبهة الغربية من الكاحل كان بوهران'' بكاتُت وأجنة كثَتة فيها من
صبيع الفواكه'' ،31وبلاهرت اغبديثة أشجار وبكاتُت ،32كما وصف الرحالة اؼبشرقي

اؼبقدسي(ت375هـ985/م) مليجة باثرة بكاتينها  33وعن تاهرت قال بأها'' بلخ
اؼبغرب اللفت هبا األشجار وغابت يف البكاتُت'' ،34ومن جهله عبيد اهلل الباري
(ت487هـ1094/م) يهكر أن مدينة بكارة'' كثَتة النخل والازيلون وأصناف الثمار''
36
 ،35ويف نفس الكياق قبد اإلدريكي يهكر أن مدينة نقاوس كثَتة الشجر والبكاتُت

وكهلك اػبضراء ،37وؼبدينة مازونة مازارع وبكاتُت ،38ويلل هبا'' فواكه وزروع ،وبالدها
جيدة للفالحة وزروعها نامية' ' 39ونفس األمر بالنكبة لللمكان حيث يهكر
اإلدريكي''أن غالهتا ومازارعها كثَتة ،وفواكهها صبة'' ، 40وكهلك صاحب كلاب
االسلبصار(ت6هـ12/م) ذكر أن مدينة ندرومة بنواحي تلمكان كانت كثَتة الفواكه ،41
وقبد وبي ابن خلدون (ت780هـ1378/م) يف مؤلفه اللارىبي '' بغية الرواد يف ذكر
اؼبلوك من بٍت عبد الواد'' يشَت إىل بكاتُت تلمكان بقوله '':ويوجد خبارجها اػبمارل
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األلفاف واألدواح األشبة واغبدارق الغالب دبا تشلهيه األنفس وتله األعُت من الفواكه

والرمان والازيلون واللُت'' ،42ومن أهم الفواكه اليت اشلهر هبا اؼبغرب األوسط نهكر ما
يلي:
 الزيتون:تعلرب شجرة الازيلون من بُت األشجار اؼبثمرة اليت اشلهرت هبا أرياف اؼبغرب األوسط
خاصة واجملال اؼبلوسوي عامة ،وهي شجرة مباركة جاء ذكرها يف القرآن الارَل لقوله
تعاىل '':الله نُور الكماو ِ
ِ ٍِ ِ
ِ
ات َو أاأل أَر ِ
اح ِيف
اح ۚ الأم أ
ض ۚ َمثَ ُل نُوِرِ َكم أش َااة ف َيها م أ
صبَ ٌ
صبَ ُ
ُ ُ ََ
ِ
ي يُوقَ ُد ِم أن َش َجَرةٍ ُمبَ َارَك ٍة َزيأـلُونٍَة َال َش أرقي ٍة َوَال َغ أربِي ٍة
اج ٍة ۚ ُّ
ب ُد ِّر ٌّ
الاز َج َ
ُز َج َ
اجةُ َكأَنـ َها َك أوَك ٌ
ِ
ور َعلَ ٰى نُوٍر ۚ يَـ أه ِدي اللهُ لِنُوِرِ َم أن يَ َشاءُ ۚ
يَ َا ُ
اد َزيأـلُـ َها يُضيءُ َولَ أو َملأ سبَأ َك أكهُ نَ ٌار ۚ نُ ٌ
ٍ ِ
ِ
ال لِلن ِ
يم ''.43
ب اللهُ أاأل أَمثَ َ
َويَ أ
ض ِر ُ
اس ۚ َواللهُ ب ُا ِّل َش أيء َعل ٌ
وقد ورد ذكرها يف اؼبصادر اليت أرخت للمغرب األوسط خالل العصر الوسيط ،فنجد ابن
الصغَت اؼبالاي(كان حيا أواخر القرن3هـ9/م) قد أشار إىل وجود الازيت بلاهرت
الرسلمية ،بدليل أن اإلمام عبد الرضبان بن رسلم قام بلوزيع الازيت على الفقراء  ،44وكان
زيت مقرة بنواحي اؼبكيلة من أطيب الازيوت ،45ويقول ابن الصباح (ت النصف الثاٍل
من القرن الثامن اؽبجري) يف رحلله إىل تلمكان أها مدينة خضراء من كثرة البكاتُت

واألشجار ،والغالب عليها شبار الازيلون ،46هها وقد توفر الازيلون باثرة يف كل من
بنويوس ،47بكارة  ،48وطولقة ،49وكهلك اشلهرت بإنلاجه كل من قاؼبة وسايادة،
واخل صت واشلهرت به منوقة زواوة ،حيث اسلمرت وفرته فيها إىل غاية الفًتة اغبديثة
وهها على حكب شهادة كبَت رحالة اعبازارر العثمانية اغبكُت
الورثالٍل(ت1193هـ1779/م) والهي قال '':وبلدنا كثَت الشجر من زيلون وعنب وتُت
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كثَتة الفواكه ،50''...والزالت هه اؼبنوقة وبالد كلامة ربلل الصدارة يف إنلاجه كما
ونوعا.
الاروم:
إشلهر اؼبغرب األوسط هبه الفاكهة اليت عمت بانلشارها أرجاء واسعة من إقليم
اؼبغرب األوسط ،وذلك من خالل اإلشارات اليت وردت يف اؼبصادر اعبغرافية ،فقد
اشلملت طولقة على كل من '':الازيلون واألعناب والنخل والشجر وصبيع الثمار''،51
وتوفر يف كل من شرشال 52واػبضراء،53وهنُت ،54كما اشلهرت قرية بٍت وازلفن بإنلاج
الاروم حكب اإلدريكي الهي أورد أن هبا'' كروم كثَتة ومعظمها على هر شلف''،55

باإلضافة إىل كل من القل جيجل ،56وميلة ،57وأيضا الغدير اليت كان'' قنوار عنب فيها
بدرهم'' ،58وذكر اغبكن الوزان أن بللمكان'' الاروم اؼبعروشة اؼبملازة تنلج أعنابا من كل
لون ،طيبة اؼبهاق جدا'' ،59وشاهد الرحالة العبدري(ت725هـ1325/م) والهي زار
اؼبغرب األوسط سنة(688هـ )1290/أن أحواز تلمكان كلها'' مغروسة بالارم وأنواع
الثمار'' ، 60كل هه الشهادات إن دلت على شيء فإها تدل على كثرة هه الفاكهة
ووفرهتا.
 اللمور:تع د اللمور أشهر الفواكه اليت انلشرت يف بالد اؼبغرب األوسط خالل الفًتة
الوسيوة ،و انلشارها كان يقلصر على اؼبناطق اعبنوبية ،وكان به الاثَت من األنواع ،وقد
تباهت اؼبصادر اعبغرافية جبودهتا ونوعيلها ،ومن صبلة ذلك ما ذكر اعبغرايف الباري عن
مدينة بكارة ،حيث ذكر أن فيها جنكا من اللمور يعرف '':بالاكبا وهو الصيحاٍل
يضرب به اؼبثل لفضله على غَت  ،وجنس يعرف باللياري أبيض أملس كان عبيد اهلل
الشيعي 61يأمر عماله باؼبنع من بيعه واللحضَت عليه وبعث ما هنالك منه إليه ،لويبه
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وحكنه'' ،62وكانت بكارة تعرف''ببكارة النخيل'' ،63وقد أكد على جودة ونوعية هها
اللمر يف اؼبنوقة الرحالة ابن سعيد اؼبغريب(ت672هـ1274/م) عندما قال '':فهي بالد
لبل ومنها ذبلب أصناف اللمر إىل حاضريت تونس وجباية'' ،64ويف ذات الكياق يهكر
الشريف اإلدريكي أن باغاي هي أول بالد اللمر ،65ودبدينة بكارة''من اللمر كل غريبة

وطريفة'' ،66كما كانت كل من بنويوس ،طولقة وهتودة '' كثَتة الثمار والنخيل''،67
وأيضا واركالن ،68اؼبكيلة ،69بالد ريغ ،70طبنة 71وبالد الازاب ،72أما عن سبر توات
وأحوازها فيهكر الرحالة اؼبغريب ابن بووطة(779هـ1377/م) أنه وجد هبا '':رمال
وسباخ وسبرها كثَت ليس بويب'' ،73وقد كان اغبكن الوزان شاهدا على تواجد ووفرة

اللمر الهي ينقل إىل قكنوينة حيث يباع فيها ''بثمن خبس''.74
 اللُت:نظرا لوفرة هه الفاكهة بإقليم اؼبغرب األوسط فقد كانت على رأس اؼبنلوجات
اؼبصدرة إىل أقوار العامل اإلسالمي مشرقه ومغربه ،وهه اغبقيقة أكدهتا العديد من
كلا بات ومشاهدات الرحالة واعبغرافيُت ،فقد أشار ابن حوقل إىل وجود هها اؼبنلوج يف
مرسى الدجاج حيث قال '':به اللُت خاصة العظيم اعبكيم ما وبمل منه إىل البالد النارية
عنه'' ،75وكان تُت مدينة جازارر بٍت مازغناي'' هبلب إىل القَتوان وغَتها'' ،76ويهكر
اإلدريكي أن بباجة'' إقليم شجر اللُت كثَت جدا ،ويعمل هبا من اللُت شرارح على مثال
الووب وبهلك تكمى وربمل منها إىل كثَت من األقوار'' ،77ونفس األمر مع مرسى
الدجاج حيث كان تينه '' وبمل إىل سارر األقوار ،وأقاصي اؼبدارن واألمصار،78''...
وكانت جباية هي األخرى قد اشلهرت بإنلاجها لللُت ،الهي كان يافي لاثَت من
البالد ،79وياثر يف جيجل'' اعبوز واللُت ،ووبمالن إىل تونس يف سفن صغَتة'' 80وتُت
نقاوس'' شهَت بأنه أجود تُت'' ،81كما اشلهر حصن تاونت باللُت ،فاان'' وبمل من
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زبيب تينه إىل ما يليه من النواحي'' ،82وتلمكان أيضا كان هبا من اللُت ما تله به

األعُت ،83وقد وصفه اغبكن الوزان بأنه'' الشديد اغبالوة ،أسود غليظ ،طويل جدا،
84
هبفف ليؤكل يف الشلاء''
 الكفرجل:اشلهرت بالد اؼبغرب األوسط بالكفرجل ،وقد أشاد اعبغرافيون جبودته وحكن طعمه
ومشمه ،وذلك وفقا ؼبشاهداهتم وكلاباهتم اليت وصلت إلينا ،ويف مقدملها مشاهدة ابن
حوقل الهي اندهش من حالوته وطيب رارحله فقال أن مدينة تنس هبا من ''الكفرجل
اؼبعنق ما ال أزال أحايه غبكنه ونعومله وحالوته وطيب رارحله'' ،85وأكد هها اإلدريكي
يف روايله الهي قال '':وهبا من الفواكه كل طريفة ومن الكفرجل الويب اؼبعنق ،ما يفوق
الوصف يف صفله وكرب  ،وحكنه'' 86واشلهرت برشك بكفرجلها اؼبعنق كبَت اغبجم ذوا
أعناق القرع الصغار ،87وكان ألهل اؼبكيلة من الكفرجل اؼبعنق ما وبمل إىل القَتوان

وأصله من تنس'' 88أما سفرجل تاهرت فاان يعرف بالفارسي وقد وصفه الباري أنه''
يفوق سفرجل األفاق حكنا وطعما ورارحة'' ،89كما اشلهرت كل من اػبضراء 90وميلة
هبه الفاكهة.91
إضافة إىل فواكه أخرى جاء ذكرها يف اؼبصادر إال أن اإلشارة إليها كانت مقلضبة،
وردبا راجع ذلك لوجودها باميات قليلة مقارنة بالفواكه اليت أسلفنا ذكرها ،مثل
اعبوز ،92اػبوخ ،93اللفاح ،94اؼبشمش ،95اللوت بنوعيه األبيض واألسود ،96اػبروب،97
الارز ،األجاص ،98الازبيب ، 99اللوز والبويخ.100
 النباتات الصناعية
زخر اؼبغرب األوسط بنباتات كانت دبثابة مواد أولية تدخل يف العديد من الصناعات
ولعل أنبها الصناعة النكيجية ومن أهم هه النباتات نهكر مايلي:
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 القون:إن نبلة القون من النباتات الدخيلة على أرض اؼبغرب األوسط ،إذ أن أصوؽبا
اؽبند ،101غَت أنه تواجد يف البيئة اؼبغرب أوسوية وهها بشهادة اعبغرافيُت والرحالة ،فقد
ذكر عماد الدين أيب الفدا(ت732ه1331/م) أن طبنة'' كثَتة اؼبيا والبكاتُت والازرع

من القون'' ،102وتواجد كهلك يف كل من اؼبكيلة 103وأشَت ،104وتامازكيدة،105
وهنُت ،106أما مكلغاًل فقد كان'' يبهر يف أرضها القون فيجود'' ،107كما اشلهرت
مدينة ندرومة بإنلاجه حيث شاهد اغبكن الوزان أنه كان ينمو باثرة يف نواحيها.108
 الالان:تالكي مادة الالان أنبية كبَتة خاصة عندما يلعلق األمر بالنشاط اغبريف ،وتامن
أنبيله يف كونه مادة أولية تدخل يف العديد من اؼبصنوعات ،ؽبها قبد أن كلب اعبغرافية
أولت هها النوع من احملاصيل الازراعية اليت اشلهر هبا اؼبغرب األوسط إهلماما بالغا ،ومن
مؤشرات ذلك ما ذكر اليعقويب(ت284هـ897/م) عندما أبدى إعجابه بوادي شلف
الهي'' يفيض كما يفيض نيل مصر يازرع عليه العصفر والالان والكمكم'' ،109كما
اشلهرت مدينة بونة بازراعة الالان وذلك على حد مشاهدة الرحالة ابن حوقل الهي قال
أن هبا يازرع الالان ،110وكانت مليجة من'' أكثر النواحي كلانا ومنها وبمل'' ،111و
أشار اإلدريكي إىل أن أهل مقرة يازرعون الالان وهو عندهم كثَت'' ،112وكان أهل طبنة
''يازرعون الالان'' أيضا  113وكهلك أهل قكنوينة  ،114وكانت بادية برشك'' تنلج من
حوؽبا الاثَت من الالان'' ،115ونظرا عبودة الالان وكثرته باؼبغرب األوسط كان وبمله

اللجار إىل اغببشة لاثرة الولب عليه.116
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إن اؼبعلومات شحيحة جدا حول تواجد هه النبلة باؼبغرب األوسط ،ماعدا تلك
اإلشارة اليت ذكرها صاحب كلاب اإلسلبصار ،واليت تفيد أن ساان مدينة الغدير''
عندهم النيلة اؼبشهورة''.117
إىل جانب ما تقدم ذكر هناك نباتات أخرى كانت منلشرة بإقليم اؼبغرب األوسط،
فقد أكد الرحالة اليعقويب أن زراعة العصفر والكمكم انلشرت على ضفاف وادي
شلف ،118كما اشلهرت بٍت وازلفن وهي إحدى القرى القريبة من اؼبكيلة بإنلاجها''
البصل والشهدانج واغبناء والامون ،119وأكثر غالت أهل تقيوس من اغبناء والامون
والاروياء ،120أما الازعفران والهي كان أحد أهم اؼبنلوجات اجمللوبة من الشرق فإن مدينة
ؾبانة من اؼبناطق اليت كانت تصلح هبا زراعله حكب إشارة اإلدريكي اليت جاء فيها'':
وكان هبا  ...يازدرع بصل الازعفران كثَتا'' ،121ونفس اؼبالحظة أكد عليها القازويٍت الهي
ذكر أن'' أرضها أرض طيبة ينبت هبا زعفران كثَت''.122
 الحشائش الطبية

هي تلك اغبشارش الربية اليت كان ساان اؼبغرب األوسط خالل الفًتة الوسيوة يلخهوها
للمداواة من بعض اؼبشاكل الصحية واألمراض اليت كانت تصيبهم ،واليت ال تازال البعض
منها تكلخدم لنفس الغرض إىل يومنا هها ،قبد منها على سبيل اؼبثال :الشيح والازعًت،

النولبة  ،النابوة ،فليو ،العينون ،الدرياس وبونافع  ،123كما توجد يف أكناف جبل
مكيون مشال جباية نباتات'' ينلفع هبا يف صناعة الوب ،مثل شجر اغبضض ،والكقول
وفندوريون والربباريس والقنواريون الابَت والازراوند ،والقكوون ،واألفكنلُت أيضا''،124
أما مدينة القلعة فياثر هبا نبات الفوليون اغبرايف ،حيث كان أهلها يلحصنون به من ضرر
لكعات العقارب ،125ويقال أن من شرب وزن درنبُت منه لعام كامل ال يصيب شاربه
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أمل تلك العقارب ،126وبالقرب من أسَت كانت ذبمع النبلة الوبية اؼبكماة ''بعروق عاقر

قرحا''.127
 األخشاب:

لقد اشلهر اؼبغرب األوسط باثافة غواره النبايت خالل الفًتة الوسيوة ،غَت أن هها
الغواء تلفاوت كثافله من منوقة إىل أخرى ،ومن اؼبناطق اليت اشلهرت باثرة غاباهتا
وكثافة غواءها النبايت قبد زانة اليت تقع بالقرب من مدينة بونة ،واليت عرب عنها الباري
لاثافة غاباهتا أها '' يف شعراء عظيمة شجرها كلها زان'' ،128كهلك قبد مدينة جباية
اليت كانت هبا دار صناعة إلنشاء األساطيل واؼبراكب والكفن ألن اػبشب يف جباؽبا
وأوديلها كثَت موجود ،129كما توفرت كل من مدينة بونة ،130سويف ،131نقاوس،132
بكارة ،133مليانة134و تاهرت135على األخشاب اليت كانت تكلمد من الغابات
واألشجار.
ثانيا :الثروة الحيوانية
لقد زخرت مصنفات الرحالة واعبغرافيون باإلشارات اليت تؤكد وفرة الثروة اغبيوانية
وتوزيعها يف إقليم اؼبغرب األوسط ،ولعل أهم اؼبناطق اليت اشلهرت بوفرة اؼباشية والدواب
وسارر الاراع هي اؼبناطق الكاحلية ،وذلك لكعة مراعيها ومكارحها اؼبملدة مثل

بونة ، 136جيجل ، 137جازارر بٍت مازغناي ، 138شرشال ، 139مرسى الدجاج، 140
تدلس 141أرجقول.142

إضافة إىل اؼبناطق الكاحلية إشلهرت اؼبناطق الداخلية بًتبية اؼبواشي مثل
149
واسلن ،143القلعة ،144طبنة ،145الغدير ،146اؼبكيلة  ،147تاهرت ،148مازونة
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وتلمكان ،150ومل يقلصر األمر على الكاحل والداخل فحكب ،بل اشلهرت بعض
اؼبناطق الصحراوية بًتبية اؼبواشي مثل واركالن151وغَتها ،وقد كانت أسعارها رخيصة
ببعض مدن اؼبغرب األوسط ومنها تلمكان أواسط العصر الوسيط ،ويهكر اإلدريكي يف
هها اؼبقام أن '':خَتاهتا شاملة ،وغبومها شحمية ظبينة ،وباعبملة إها حكنة لرخص

أسعارها ونفاق أشغاؽبا ،ومرابح ذبارهتا ،152''...ونفس اؼبالحظة مع القلعة ،اليت كانت''
غبومها طيبة ظبينة'' ،153وكهلك اؼبكيلة اليت كانت'' كثَتة اللحم رخيصة الكعر''،154
ورغم كثرة اغبروب باؼبغرب األوسط فإن أعداد اؼباشية إىل مولع العصر اغبديث كانت يف
توافر وهها ما أكد اغبكن الوزان عندما أورد قصة خراب البوحاء أثناء اغبروب اؼبشلعلة
بُت الازيانيُت واؼبرنيُت ،فنازؽبا أحد النكاك مع عدد من أتباعه'' فأمر هها الرجل حبرث
األراضي ،وتااثر بقر وخيله وغنمه إىل حد أن أصبح هو نفكه ال يعرف عدد رؤوس
تلك اؼباشية ،...وأن له زهاء طبكمارة من اػبيل ذكورا وإناثا ،وعشرة آالف من الغنم،

وألفُت من البقر 155''...وقد تواجد بأرض اؼبغرب األوسط أنواع عديدة من الثروة
اغبيوانية نهكر منها:
 اؼبواشي :تأيت اؼبواشي يف طليعة اغبيوانات األكثر اهلماما من طرف ساكنة اؼبغرب
األوسط
 األغنام:
يعلرب الضأن من بُت اؼبواشي اليت اشلهرت بًتبيلها اؼبناطق الكهبية من إقليم اؼبغرب
األوسط ،156ولعل أهم اؼبدن اليت اشلهرت بًتبيلها هي مدينة بونة ،حيث يفيدنا ابن
حوقل أن من ذبارهتا'' الغنم والصوف واؼباشية من الدواب وسارر الاراع'' ،157واشلهرت
جازارر بٍت مازغناي بهلك فاان أهلها'' أكثر أمواؽبم اؼبواشي من البقر والغنم سارمة يف
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اعببال'' ،158ومدينة تدلس كانت هبا الغنم تباع بأشبان يكَتة لاثرهتا ،159وكان بلاهرت''

الرباذين واػبيل كل حكن ،وأما البقر والغنم كثَتة جدا'' ،160وأكد ابن حوقل أها '':أحد
معادن الدواب واؼباشية والغنم والبغال والرباذين الفراهية''161وبلدلس الغنم والبقر موجودة
كثَتا وتباع صبللها باألشبان اليكَتة وىبرج من أرضها إىل كثَت من األفاق ،162''...أما
إشارة الازهري(ت6هـ12/م) فلفيد أن مدينة تلمكان كان يعمل فيها من الصوف'' كل
بديع من احملررات واألبدان وأحارَل الصوف والكفاسَت واغبنابل اؼبالالة'' 163فبا يدل
على أن تربية الغنم هبا كانت مازدهرة ،كما كثرت األغنام يف كل من شرشال ،164مرسى
الدجاج ،165طبنة ،166اؼبكيلة ،167بلازمة ،168برشك ،169ووهران.170
 األبقار:
تواجد هها النوع من اؼبواشي باثرة باؼبغرب األوسط ،ومناطق انلشار تربيلها كانت
تًتكاز باعبهة الشمالية حيث اؼبراعي اػبضراء واألراضي اؼبنبكوة اػبالية من الكفوح
الشديدة االكبدار ،171وبالرغم من قلة عددها مقارنة باألغنام إال أن هها ال ينفي
االهلمام اؼبلازايد هبا ،هها وقد أكدت اؼبصادر اعبغرافية اسلفادة أهل اؼبنوقة من غبومها
وألباها وجلودها ،واسلخدامها يف أعمال الفالحة أو يف ؾباالت أخرى كاللجارة
واغبروب ،فابن حوقل كان شاهدا على وفرهتا يف مدينة بونة وقال أن '':أكثر سوارمهم
البقر'' ،172ونفس اؼبالحظة أكد عليها الباري الهي ذكر أن '':أكثر غبماهم البقر''

 .173كما اشلهرت جازارر بٍت مازغناي بوفرهتا ،174أما وهران فإن البقر والغنم'' هبا
رخيصة بالثمن اليكَت'' ،175وكانت طبنة ''وافرة اؼباشية من البقر والغنم وسارر الاراع
والنعم176...وقد كثرت عند أهل اؼبكيلة'' اؼبواشي من الدواب واألنعام والبقر'' ،177
واشلهرت كل من تاهرت ،178وتدلس 179بوجودها ،ومن الدالالت اليت تؤكد وفرة
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األبقار دبنوقة األوراس تلك الرواية اللارىبية اليت حفظلها لنا اؼبصادر خاصة اإلباضية

منها حول ثورة أبو يازيد ـبلد بن كيداد  180ضد اغبام الفاطمي ،181حيث أورد
الدرجيٍت (ت670هـ1240/م) أن أبا يازيد اسلخدم طبكمارة ثور لفك اغبصار الهي
ضرب عليه من طرف الفاطميُت يف منوقة األوراس ،182ولعل أن االهلمام بًتبيلها زاد
خالل عهد الدولة الازيانية ،ألن اسلخداماهتا تعددت من االسلخدام الفالحي إىل
اؼبلاجرة جبلودها اليت كانت تدبغ وتصدر إىل أوروبا.183
 الدواب  :لقد عرف ساان اؼبغرب األوسط أنواعا عديدة من الدواب منها:
 الخيول:
لقد ورد الاثَت من اإلشارات يف اؼبصادر اللارىبية واعبغرافية عن تواجد كبَت للخيول
بأرض اؼبغرب األوسط خالل العصر الوسيط ،و اإلشارات اؼبدونة حوؽبا تؤكد على دور
كبَت لقبيلة زناتة 184يف االهلمام بًتبية وترويض هها النوع من الدواب ،ويف هها الشأن
ذكر اإلدريكي أن '' أكثر زناتة فرسان يركبون اػبيل'' ،185كما قبد ابن حوقل يهكر أن

أهل بونة '':قل من هبا تفوته اػبيل الكارمة'' ،186واشلهرت اؼبكيلة بكوارم اػبيل
واألغنام واألبقار ،187ونفس األمر مع أشَت فقد كان ألهلها '':سوارم خيل وأغنام
وأبقار'' 188أما مدينة تاهرت هي األخرى فاانت أحد معادن الدواب والبغال
والرباذين 189ويؤكد اإلدريكي ذلك قارال '':هبا ضياع صبة وهبا من نلاج الرباذين واػبيل

كل حكن'' ،190ولكاان جبل بٍت راشد من زناتة'' نلاج يف اػبيل معروف'' ،191وكان
جببال اعبازارر'' كمية عظيمة من اؼباشية واػبيل' ' 192ويهكر ياقوت
اغبموي(626ه1229/م) أن تلمكان اشلهرت باػبيل الراشدية واليت ؽبا فضل على
سارر اػبيل ،193ومن اؼبعروف أن سالطُت بنو زيان اهلموا بًتبية اػبيل ورعو رعاية
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خاصة ،ألهم كانوا يلباهون هبا أمام مقاتليهم ،194كما كانت جباية خازان للخيل العراب

الهي يشبه خيل برق ة 195وإضافة إىل قبيلة زناتة يشَت القاضي النعمان
196
(ت363هـ973/م) عند تورقه للحديث الهي دار بُت الداعية أبو عبد اهلل الشيعي
والالاميُت حول إملالكهم للكالح واػبيول فأجابو  :ذلك أكثر ككبنا ،وبه نفلخر وإيا
نفلدي''197هه اإلجا بة قرينة على كثرة هها النوع من اغبيوانات بإقليم اؼبغرب األوسط
وانلشار بُت ـبللف القبارل ،وكانت شهرة الازناتيُت يف ركوب اػبيل وترويضه مصدر
إعجاب من طرف األندلكيُت ،فقد ذكر صاحب مؤلف اؼبقلبس إبن حيان
القرطيب(469ه1076/م) على لكان اػبليفة األموي الثاٍل باألندلس اغبام اؼبكلنصر

باهلل(ت366ه977/م) 198إعجابه بفرسان بنو برزال وهم يروضون اػبيل ويكلعرضوها
دبايلي:
'' انظروا إىل انوباع هؤالء القوم على خيوؽبم فاأهم الهين عناهم الشاعر بقوله:
فكأنما ولدت قياما تحتهم

وكأنهم ولدوا على صهواتها

ما أعجب انقيادها ؽبم ،كأها تفهم كالمهم!.199'' ...
 اإلبل:
يبدو أن اعبمال واؼبكماة بكفن الصحراء 200كانت أهم األنواع اغبيوانية انلشارا يف
اجملاالت الصحراوية ،وقد سبيازت بالعديد من اؼبازايا منها احلماؽبا للعوش ،وضبل األثقال
وقوع اؼبكافات الووال يف الصحاري والقفار ،وقد أشلهرت زناتة باملالكها وتربيلها ؽبا
يف صحاري اؼبغرب األوسط وال أدل على ذلك من أنه '':ؼبا عازم اؼبعاز على الرحيل إىل
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مصر أتا بلاُت بن زيري بألفي صبل من إبل زناتة'' 201وكانت هه اعبمال هي اليت
ضبلت ربف ودخارر وأموال الفاطميُت كبو القاهرة
ويبدوا أن اعبمال مل تان تقلصر على الصحراء بل كان يلم إدخاؽبا إىل اللالل وكان
اسلخدامها ال يقلصر على اللجارة بل مت إقحامها يف اغبروب وقد توفرت لنا إشارات عن
تواجدها بقوة يف ؾباالت كلامة أواخر القرن3ه9/م يف اغبرب القارمة بُت اعبماعة
اإلظباعيلية والقوات اؼبوالية للدولة األغلبية حيث غنملها قوات الداعي أيب عبد اهلل
الشيعي وكانت لاثرهتا تباع بأشبان خبكة ويورد يف هها الشأن القاضي النعمان'' ...وبيع

ذلك اليوم اعبمال عشرين بعَتا بدينار ،وبيع اعبمل خبمس بصالت ، 202''...وعن
وفرهتا يف اؼبغرب اإلسالمي عامة واألوسط على وجه اػبصوص يهكر الرحالة ابن حوقل
أن '':اعبمال كثَتة يف براريهم وساان صحاريهم اليت ال تدانيها يف الاثرة إبل

العرب'' ،203ولقد اسلخدم اعبمل خالل العصر الوسيط أساسا يف النقل ،ولعب دورا
كبَتا يف مبو اللجارة وتقريب ؿبواهتا ومراكازها ،204ويف هها الصدد أشار ابن الفقيه(تويف
بعد290هـ 902/م) أن القوافل كانت تكَت على ظهر اإلبل بُت إفريقية و تاهرت
مكَتة شهر ،205فبا يدل على تواجد وبأعداد كبَتة ،غَت أن اإلشارات ضمن كلب
الرحلة واعبغرافيا إىل هها النوع من الدواب شحيحة نوعا ما.
 النحل:
لقد اشلهرت العديد من مناطق اؼبغرب األوسط خالل الفًتة الوسيوة بوفرة النحل
وإنلاج العكل ،ومن الدالالت اليت تؤكد ذلك ما جاء به الرحالة واعبغرافيون عن كثرة
العكل ،ومن هه اإلشارات رواية ابن حوقل بشأن مدينة بونة حيث قال فيها '':وهبا من
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العكل واػبَت واؼبَت ما تازيد به على ما داناها من البالد اجملاورة ؽبا'' ،206ونفس اؼبشاهدة
أكد عليها اغبمَتي عندما قال '':ومدينة بونة كثَتة العكل ،207وتوفرت أيضا جبازارر بٍت
مازغناي واليت كان ألهلها'' من العكل ما هبهاز عنهم ،208''...أما شرشال '' فالنحل
عندهم كثَت والعكل هبا فبان''209وببوادي برشك كان الناس يشًتون العكل من الشجر

واألجباح لاثرة النحل بالبلد'' ،210وأهل اؼبكيلة قد كثر عندهم'' العكل والكمن
وضروب الغالت'' 211وكان أهل ندرومة'' يلغهون بالعكل اؼبوجود هبا بوفرة'' 212إضافة
216
إىل توفر يف كل من :جيج ل ، 213قكنوين ة ، 214تاهرت ، 215وهرا ن
ومازونة217وحوض فروج218وتنس.219
 األسماك:
حوى اؼبغرب األوسط شريط ساحلي طويل مازود بثروة ظباية هارلة ،وقد اخلصت
العديد من اؼبراكاز البحرية بصيد منها مدينة جيجل ،حيث أشاد اعبغرافيون بوفرة حوهتا
وتنوعه ،ويف هها الشأن يؤكد اإلدريكي أن'' فيها اغبوت الاثَت العدد اؼبلناهي يف الويب

والقدر''  ،220كما أن الباري وصف مدينة بونة باثرة حوهتا ،221أما مدينة دلس فقد
ذكر اغبكن الوزان أن أهلها'' قد تعودوا صبيعا اصوياد الكمك بالشباك فيحصلون على
كمية وافرة منه ال تباع وال تشًتى ،وإمبا يهدونه ؼبن يرغب فيه'' 222ويف هها قرينة على
وفرته بكواحل اؼبغرب األوسط.
واعبدير بالهكر أن الثروة الكماية مل تقلصر على ساحل اؼبغرب األوسط لوحد بل
توفرت كهلك يف أهار وعلى رأسها هر الشلف الهي توفر على نوع ناذر من األظباك،
ويف هها الشأن يهكر القازويٍت(ت682هـ1283/م) أنه'' يف كل سنة يف زمان الورد يظهر
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فيه صنف من الكمك يكمى الشهبوق ،وهو ظبك طوله ذراع ،وغبمه طيب إال أنه كثَت
الشوك ويبقى شهرين ،وياثر صيدها يف هها الوقت ويرخص شبنها مث ينقوع إىل القابل،
فال يوجد يف النهر شيء منها إىل الكنة القابلة أوان الورد''  ،223ومن بُت األهار اليت
حوت األظباك هر اؼبكيلة الهي يلمياز'' بكمك صغَت ،فيه طرق ضبر حكنة ،ومل ير يف
بالد األرض اؼبعمورة ظبك على صفله ،وأهل اؼبكيلة يفلخرون به ،وياون مقدار هها
الكمك من شرب إىل ما دونه ،وردبا اصويد منه الشيء الاثَت ،فاحلمل إىل قلعة بٍت ضباد
'' ،224وقد اشلهرت بأرض اؼبغرب األوسط قرى املهنت حرفة صيد األظباك ،وهها ما
ذكر اإلدريكي عن قرية هوز حُت قال '' :هبا قوم صيادون للحوت''.225
 الطيــور:
من خالل اإلشارات اليت جاءت ضمن كلب الرحلة واعبغرافية يبان القول أن فصيلة
الويور بنوعيها الربية والداجنة قد عرفت انلشارا كبَتا باؼبغرب األوسط خالل الفًتة
الوسيوة ،ولعل من بُت أهم هه األنواع قبد الدجاج واغبمام ،فقد أشار اإلدريكي إىل
كثرة تواجدها ؼبا قال '':ومن جازارر اغبمام إىل مصب وادي شلف اثنان وعشرون ميال
ومنه إىل قلوع الفراتُت يف وسط اعبون ،اثنان وعشرون ميال ،والقلوع جباة بيض'' ،226ومل
يقلصر وجود الويور على هه النوعية فقط بل تواجدت فصارل أخرى باؼبنوقة منها طَت

الكماٍل الهي كان ياثر تواجد ببونة ودبرسى الدجاج 227إىل جانب طارر اػبواص أو
ما يعرق بالايال 228وباػبضراء أيضا ،229والبط الربي230وغَتها من الويور األخرى،
وقد ربدث الباري عن وجود بركة'' بينها وبُت بونة مكَتة يوم ...فيها ظبك جليل وفيها
الوارر اؼبعروف بالايال يعشش على ماء تلك البحَتة ويفرخ فيها...وهو الوَت الهي
يكمى دبصر باػبواص ،ويصنع من جلود الفراء ويباع باألشبان الغالية''.231
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إىل جانب اغبيوانات اليت أشرنا إليها هناك حيوانات أخرى كانت ملواجدة باؼبغرب
األوسط خالل الفًتة الوسيوة منها األسود واليت تواجدت يف'' صحراء أنااد بالقرب من
تلمكان ،وبُت عنابة وتونس وهي أشهر أسود إفريقيا وأكثرها شراسة'' ،232وتواصل
وجود األسود باؼبغرب األوسط واعبازارر باثرة حىت القرن19م ،حيث ربدث أيب راس
الناصر اؼبعكاري(ت1238ه1823/م) عن موضع قريب من مضارب اليعقوبية
(سعيدة حاليا) به'' غابة كبَتة ،غريب هر هونت كثَتة األسود'' 233باإلضافة إىل البغال
واغبمَت والكباع  234والكالح ف ، 235والهرب اؼبشو ك 236والغازال ن 237والوعول
والنعام 238والقرود والفهود ،239والهراب والرباغيث.240
خاتمة:
 يعد موضوع الثروات الوبيعية جملاالت اؼبغرب خالل العصر الوسيط من بُت اؼبواضيعاليت ضرب عنها الباحثون صفحا ،رغم حضورها القوي بُت ثنايا مضان الرحلة واعبغرافيا.
 كان اؼبغ رب اإلسالمي ؿبط اسلقواب للعديد من الرحالة الهين زارو  ،وقد حظياؼبغرب األوسط حبصله من ذلك اغبضور نظرا للوسوه دويالت وأقاليم اؼبغرب اإلسالمي،
إضافة ألنه كان طريق رابط بُت أوربا والصحراء ،والغرب والشرق.
 توفر اؼبغرب األوسط على ثروة نباتية هامة وهارلة تفاوتت فيما بينها كما ونوعا ،وههاراجع إىل تنوع مناخه وجودة تربله.
 اخلص اإلقليم الشمايل للمغرب األوسط والهي كان منحصرا ما بُت الكاحلوسلكلة اعببال بازراعة اغببوب والفواكه والاروم واليت كان غالبيلها ؿبل تصدير كبو
األندلس وبالد الكودان الغريب وبالد اؼبشرق اإلسالمي.
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 كانت اغبشارش واألعشاب الوبية من بُت أهم وأشبن النباتات اليت اخلصت هبامناطق ؿبددة كبجاية والقلعة وبالد كلامة ،وكانت والزالت ؿبل إقبال من طرف األطباء
والعامة ؼبا ؽبا من منافع.
 سبيازت الثروة اغبيوانية بالوفرة واللنوع ،وقد كانت تكلخدم يف ؾباالت عديدة( النقل-اللجارة -اغبروب )...كما أها سانبت يف انلعاش العديد من الصناعات وعلى رأسها
الصناعة النكيجية.
 على الرغم من كثرة الفنت واغبروب باؼبغرب األوسط خالل العصر الوسيط وديبوملهاإن صح القول ،غَت أن النشاط الفالحي به ظل مازدهرا ،وظل معه اؼبغرب األوسط ؾبال
أخضر يضم ـبللف النباتات واؼبازروعات ،وتعيش على أرضه فصارل عديدة من
اغبيوانات.
التهميش:
 - 1للفاصيل أكثر عن مدينة قكنوينة ودورها يف العصر الوسيط .ينظر :إبن اغباج النمَتي ،فيض
العباب وإفاضة قداح اآلداب يف اغبركة الكعيدة إىل قكنوينة والازاب ،تح :ؿبمد ابن شقرون ،ط،1
دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،لبنان .1990 ،أضبد بن اؼببارك بن العوار ،تاريخ بلد قكنوينة ،تح-
تع-تق :عبد اهلل ضبادي ،دار الفاراز للوباعة والنشر واللوزيع ،قكنوينة ،اعبازارر .2011 ،عبد العازياز
فياليل ،مدينة قكنوينة يف العصر الوسيط(دراسة سياسية عمرانية ثقافية) ،دار البعث ،قكنوينة،
اعبازارر.2002 ،
 - 2أيب عبد اهلل الشريف اإلدريكي ،القارة اإلفريقية وجازيرة األندلس -مقلبس من كلاب نازهة
اؼبشلاق ،تح  -تق -تع :إظباعيل العريب ،ديوان اؼبوبوعات اعبامعية ،اعبازارر ،1983 ،ص.166 :
أيب العباس أضبد القلقشندي ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،ج ،5اؼبوبعة األمَتية ،القاهرة ،مصر،
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 ،1915ص .110 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،الروض اؼبعوار يف خرب األقوار ،تح :إحكان عباس،
مالبة لبنان ،1984 ،ط ،2ص.480 :
 - 3الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.162 :
 - 4أيب القاسم ابن حوقل النصييب ،صورة األرض ،ط ،1شركة نوابغ الفار ،القاهرة ،مصر،
 ،2009ص .81 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.192 :
 - 5ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.81 :
 - 6نفكه ،ص .82 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.153 :
 - 7نفكه ،ص.153 :
 - 8ابن سعيد اؼبغريب ،كلاب اعبغرافيا ،تح -تع :إظباعيل العريب ،اؼبالب اللجاري للوباعة والنشر
واللوزيع ،بَتوت ،لبنان ،1970 ،ص.140 :
 - 9نفكه ،ص.159 :
 - 10نفكه ،ص.158 :
 - 11ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.82 :
 - 12الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص -ص.162 - 161 :
 - 13نفكه ،ص.159 :
 - 14اغبكن الوزان ،وصف إفريقيا ،تر  :ؿبمد حجي  -ؿبمد األخضر ،ج ،2ط ،2دار الغرب
اإلسالمي ،بَتوت ،لبنان ،1983 ،ص.37 :
 - 15نفكه ،ص.42 :
 - 16ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .88 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.177
 - 17الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .164 :ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص -
ص.89 - 88 :

العدد 22

338

مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية

مجلة دورية دولية محكمة

 - 18الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص  -ص .156 -155 :ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر
الكابق ،ص.89 :
 - 19الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.156 :
 - 20لكان الدين إبن اػبويب ،معيار االخليار يف ذكر اؼبعاهد والديار ،تح :ؿبمد كمال شبانة،
مالبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،مصر ،2002 ،ص.184 :
 - 21ابن فضل اهلل العمري ،مكالك األبصار يف فبالك األمصار ،تح :كامل سلمان اعببوري
وآخرون ،ج ،4ط ،1دار الالب العلمية ،بَتوت ،لبنان ،2010 ،ص.65 :
 - 22الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.154 :
 - 23ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.95 :
 - 24أضبد بن عمر إبن رسله ،األعالق النفيكة ،مج ،7موبعة ليدن ،بريل1891 ،ص.351 :
 - 25الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.192 :
 - 26نفكه ،ص.49 :
 - 27مؤلف ؾبهول ،اإلسلبصار يف عجارب األمصار -وصف ماة واؼبدينة ،ومصر ،وبالد اؼبغرب
لااتب مراكشي من كلاب القرن الكادس اؽبجري(12م) ،نش -تع :سعد زغلول عبد اغبميد ،دار
الشؤون الثقافية العامة -أفاق عربية ،-بغداد ،العراق ،دت ،ص.127 :
 - 28الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.170 :
 - 29نفكه ،ص.162 :
 - 30نفكه ،ص.159 :
 - 31إبن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .82 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.153
 - 32الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.157 :
 - 33مشس الدين اؼبقدسي ،أحكن اللقاسيم يف معرفة األقاليم ،دار مالبة اغبياة ،بَتوت،1992 ،
ص.228 :
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 - 34نفكه ،ص.228 :
 - 35عبيد اهلل الباري ،اؼبكالك واؼبمالك  -اعبازء اػباص ببالد اؼبغرب ،-تح :زينب اؽبااري تق:
أضبد عازاوي ،رباط نت ،الرباط ،اؼبغرب ،2012 ،ص.138 :
 - 36الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.165 :
 - 37نفكه ،ص.154 :
 - 38نفكه ،ص.172 :
 - 39نفكه ،ص.152 :
 - 40نفكه ،ص.150 :
 - 41مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.135 :
 - 42وبي ابن خلدون ،بغية الرواد يف ذكر اؼبلوك من بٍت عبد الواد ،مج ،1موبعة بيَت فونوانا
الشرقية ،اعبازارر ،1903 ،ص .10 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.150 :
 - 43سورة النور ،اآلية.35 :
 - 44ابن الصغَت اؼبالاي ،تاريخ األرمة الرسلميُت  ،تح -تع :ؿبمد ناصر -إبراهيم باَت حباز ،دار
الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،لبنان ،1986 ،ص.41 :
 - 45عبد الارَل جودت ،اغبياة االقلصادية واالجلماعية يف اؼبغرب األوسط خالل القرنُت الثالث
والرابع هجريُت10-9(،م) ،ديوان اؼبوبوعات اعبامعية ،اعبازارر ،دت ،ص.47 :
 - 46ابن الصباح ،أنكاب األخبار وتهكرة األخيار ،ته -تع :ؿبمد بن شريفة ،دار أيب رقراق ،الرباط،
 ،2008ص.95 :
 - 47عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.166 :
 - 48نفكه ،ص .138 :مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص .173 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر
الكابق ،ص -ص.114 - 113 :
 - 49عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص -ص .401 - 400 :عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر
الكابق ،ص.166 :
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 - 50اغبكُت بن ؿبمد الورثيالٍل ،الرحلة الورثالنية -نازهة األنظار يف فضل علم اللاريخ واألخبار-
ط ،1مالبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،مصر ،2008 ،ص.109.43:
 - 51عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.166 :
 - 52الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق  ،ص.159 :
 - 53نفكه ،ص .154 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.223 :
 - 54اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص .15 :
 - 55الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.159 :
 - 56مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص -ص .128 -127 :ينظر أيضا :عبد اؼبنعم اغبمَتي،
اؼبصدر الكابق ،ص.184 :
 - 57عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.569 :
 - 58عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.149 :
 - 59اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.20 :
 - 60أبو عبد اهلل العبدري ،رحلة العبدري ،تق  -تح :علي إبراهيم كردي -شاكر الفحام ،ط ،2دار
سعد الدين ،دمشق ،سوريا ،2005 ،ص.49 :
 - 61عبيد اهلل اؼبهدي :اليازال ربديد نكب عبيد اهلل اؼبهدي واػبلفاء الفاطميُت لغازا ؿبَتا بُت
اؼبؤرخُت القدامى وبُت الباحثُت اؼبعاصرين ،بُت من ينكبهم إىل ساللة أل البيت من نكل اغبكُت بن
علي رضي اهلل عنهما ،وبُت من ينفي ذلك عنهم ،إال أن اؼبلفق عليه حول عبيد اهلل اؼبهدي أنه من
مواليد سلمية بكوريا سنة 260ه874/م ،حيث نشأ هبا وتوىل إمامة اإلظباعيلية فيها ،وخرج منها
قاصد بالد اؼبغرب سنة 289ه902/م وتربع على عرش اػبالفة برقادة سنة 297ه910/م ويف
عمر  36سنة ،بٌت مدينة اؼبهدية وازبهها عاصمة له سنة 300ه ،جاهبت فًتة حامه العديد من
الثورات سواء من بوانله اليت مهدت لقيام دولله أو من رعايا اؼبلعديُت بُت سنة وإباضية وقد قبح يف
القضاء عليها تويف سنة 322ه934/م ،وهو يعلرب أحد أهم الشخصيات اؼبؤثرة يف اللاريخ
اإلسالمي .عن نكبه وحياته ينظر :تقي الدين اؼبقريازي ،اتعاظ اغبنفا بأخبار األرمة اػبلفا ،تح  -مق:
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أيبن فؤاد الكيد  ،مج ،1موبعة دار الالب والوثارق القومية ،القاهرة ،مصر ،2016 ،ص  -ص:
 .77- 32فرهاد دفًتي ،معجم اللاريخ اإلظباعيلي ،تر :سيف الدين القصَت ،ط ،1دار الكاقي -
معهد الدراسات اإلظباعيلية ،بَتوت ،لبنان  -لندن ،بريوانيا ،2016 ،ص -ص.268 - 267 :
هاينلس هامل ،إمرباطورية اؼبهدي وصعود الفاطميُت (973-875م) ،تر :ؿبمد كبيبو ،ط ،1دار
الوراق ،بغداد ،العراق .2013 ،حكن إبراهيم حكن  -طه أضبد شرف ،عبيد اهلل اؼبهدي إمام
الشيعة اإلظباعيلية ومؤسس اػبالفة الفاطمية ،مالبة النهضة اؼبصرية ،القاهرة ،مصر ،دت.
 - 62عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص .138 :ينظر أيضا :مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق،
ص .173 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص -ص.114 - 113 :
 - 63عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص .114 :عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.139
 - 64ابن سعيد اؼبغريب ،اؼبصدر الكابق ،ص.126 :
 - 65الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.177 :
 - 66الشريف اإلدريكي ،نفكه ،ص.165 :
 - 67عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص .167 :مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.174 :
عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص  -ص.401 .142 :
 - 68ابن سعيد اؼبغريب ،اؼبصدر الكابق ،ص .126 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،مصدري ،ص..600 :
اغبكن الوزان ،اؼبصدر الكابق ،ص.136 :
 - 69مؤلف ؾبهول ،نفكه ،ص .172 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،مصدري ،ص.558 :
 - 70ابن سعيد اؼبغريب ،اؼبصدر الكابق ،ص.126 :
 - 71الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.164 :
 - 72مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص -ص .172 -171 :عبد اؼبنعم اغبمَتي  ،اؼبصدر
الكابق ،ص -ص.387 .281 :
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 - 73أبو عبد اهلل ؿبمد إبن بووطة ،رحلة إين بووطة -ربفة النظار يف غرارب األمصار وعجارب
األسفار ،-تق  -تح :ؿبمد عبد اؼبنعم العريان  -مر فه  :مصوفى القصاص ،ج ،1ط ،1دار إحياء
العلوم ،بَتوت ،لبنان ،1987 ،ص.713 :
 - 74اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.56 :
 - 75ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.81 :
 - 76نفكه ،ص .81 :
 - 77الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.152 :
 - 78نفكه ،ص.160 :
 - 79نفكه ،ص.161 :
 - 80اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق.52 ،
 - 81اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.53 :
 - 82عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.177 :
 - 83وبي ابن خلدون ،اؼبصدر الكابق ،ص.10 :
 - 84اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.20 :
 - 85ابن حوقل اؼبصدر الكابق ،ص .82 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .154 :عبد
اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.138 :
 - 86الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.153 :
 - 87نفكه ،ص .159 :ابن حوقل ،اؼبصدر الكابق ،ص.82 :
 - 88ابن حوقل ،اؼبصدر الكابق ،ص.89 :
 - 89عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق :ص .160 :زكريا بن ؿبمد القازويٍت ،آثار البالد وأخبار
العباد ،دار صادر ،بَتوت ،لبنان ،دت ،ص.169 :
 - 90نفكه  ،ص .92 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .154 :عبد اؼبنعم اغبمَتي،
اؼبصدر الكابق ،ص.223 :
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 - 91عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.569 :
 - 92الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .165 :مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.166 :
عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص .172 :اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.35 :
 - 93اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.16 :
 - 94مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص .166 ،128 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق،
ص -ص.569 - 184 :
 - 95أيب العباس أضبد القلقشندي ،اؼبصدر الكابق ،ص .112 :اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر
الكابق ،ص.16 :
 - 96اغبكن لوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.34 :
 - 97نفكه ،ص.14 :
 - 98نفكه ،ص  -ص.16 -15 :
 - 99عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.177 :
 - 100اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.20 :
 - 101عبد الارَل جودت ،اؼبرجع الكابق ،ص.53 :
 - 102عماد الدين أيب الفدا ،تقوَل البلدان ،دار صادر ،بَتوت ،لبنان ،دت ،ص .139 :ابن حوقل
النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .88 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.156 :
 - 103ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .89 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
 .558عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.148 :
 - 104الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.156 :
 - 105تقي الدين اؼبقريازي ،جٍت األزهار من الروض اؼبعوار ،تق  -تح  -تع :ؿبمد زينهم ،ط،1
الدار الثقافية للنشر ،القاهرة ،مصر ،2006 ،ص.65 :
 - 106اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.15 :
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 -.107عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص .163 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.558
 - 108اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.14 :
 - 109أضبد بن أيب يعقوب اليعقويب ،البلدان ،تح :ؿبمد أمُت ضناوي ،دار الالب العلمية ،بَتوت،
لبنان ،دت ،ص .197 :إبن رسله ،اؼبصدر الكابق ،ص.358 :
 - 110ابن حوقل النصييب  ،اؼبصدر الكابق ،ص ،71 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.192
 - 111عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص .159 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.523
 - 112الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .164 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.556
 - 113ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.89 :
 - 114ابن سعيد اؼبغريب ،اؼبصدر الكابق ،ص.121 :
 - 115اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.33 :
 - 116ؿبمد بن أيب بار الازهري ،اؼبصدر الكابق ،ص.124 :
 - 117مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.167 :
 - 118اليعقويب ،اؼبصدر الكابق ،ص .197 :إبن رسله ،اؼبصدر الكابق ،ص.358 :
 - 119الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .154 :مبارك اؼبيلي ،تاريخ اعبازارر يف القدَل
واغبديث ،تق -تص :ؿبمد اؼبيلي ،ج ،2دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،لبنان ،دت ،ص.76 :
 - 120الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.178 :
 - 121الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.194 :
- 122زكرياء بن ؿبمد القازويٍت ،اؼبصدر الكابق ،ص.260 :
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 - 123ؿبمد بن رمضان شاوش ،باقة الكوسان يف اللعريف حباضرة تلمكان عاصمة دولة بٍت زيان،
ج ،2ديوان اؼبوبوعات اعبامعية ،اعبازارر ،ص.07 :
 - 124الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص  -ص .161 - 160 :عبد اؼبنعم اغبمَتي،
اؼبصدر الكابق ،ص -ص.81 - 80 :
 - 125الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.156 :
 - 126نفكه ،ص .156 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.469 :
 - 127عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.157 :
 - 128نفكه ،ص.142 :
 - 129الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،نفكه ،ص.161 :
 - 130نفكه ،ص.192 :
 - 131مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.166 :
 - 132الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.165 :
 - 133عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص .138 :مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.173 :
عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص -ص114 - 113 :
 - 134مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.171 :
 - 135زكرياء بن ؿبمد القازويٍت ،اؼبصدر الكابق ،ص.169 :
 - 136ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .81 :عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.143
 - 137الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.169 :
 - 138ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .81 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ص:
.159
 - 139ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .82 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
 .159عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.340 :
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 - 140ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .81 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.159
 - 141الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .160 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ص:
.132
 - 142ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص -ص .83 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق،
ص .159 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص -ص.27 -26 :
 - 143ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.83 :
- 144الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.156 :
 - 145ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق.89 :
 - 146عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.427 :
 - 147ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .89 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
 .558الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.157 :
 - 148الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .157 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.126
 - 149عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.522 -521 :
 - 150عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص .135 :مبارك اؼبيلي ،ج ،2اؼبرجع الكابق ،ص:
.447
 - 151عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص .600 :بوعصبانة عمر لقمان بن ؿبمد سليمان،
معامل اغبضارة اإلسالمية بوارجالن من هاية الدولة الرسلمية إىل زوال سدراتة ،مديرية الثقافة ،دت،
ص.188 :
 - 152الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.150 :
 - 153نفكه ،ص.156 :
 - 154نفكه ،ص.148 :
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 - 155اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص -ص.29-28 :
 - 156ـبلار حكاٍل ،تاريخ الدولة الازيانية -األحوال االقلصادية والثقافية ،-ج ،2منشورات اغبضارة،
 ،2009ص.40 :
 - 157ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .81 :عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.143
 - 158ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص..81 :
 - 159الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .160 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.132
 - 160الشريف اإلدريكي ،اؼبصدري الكابق ،ص.157 :
 - 161ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.89 :
 - 162الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.160 :
 - 163ؿبمد بن أيب بار الازهري ،اؼبصدر الكابق ،ص.113 :
 - 164الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .159 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.340
 - 165الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .159 :ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.81
 - 166ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.89 :
 - 167ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .89 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق.155 ،
 - 168ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.95 :
 - 169نفكه ،ص.82 :
 - 170الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .153 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص -
ص.613 - 612 :
 - 171ـبلار حكاٍل ،نفكه ،ص.39 :
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 - 172ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .81 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.115
 - 173عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.143 :
 - 174ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ص .81 :عبد اؼبنعم اغبمَتي اؼبصدر الكابق ،ص:
.163
 - 175ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.82 :
 - 176الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .153 :ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.89
 - 177ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص.89 :
 - 178ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .89 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
 .157عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.126 :
 - 179الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .160 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.132
 - 180هو ـبلد بن كيداد بن سعد اهلل بن مغيت بن كرمان بن ـبلد بن عثمان ابن وريبت بن
تبقراسن بن ظبيدار بن يفرن ،والد كيداد من ساان تقيوس من بالد قكويلية ،كان ىبللف إىل بالد
الكودان لللجارة فولد له هبا أبو يازيد من جارية صفراء هوارية تدعى سبياة ،وأتى به إىل توزر وهبا
نشأ وتعلم القرآن ،أشعل أكرب ثورة ضد اغبام الفاطمي ببالد اؼبغرب واقلوع أجازاء كبَتة من اؼبغربُت
األوسط واألدٌل وربالف مع العديد من القبارل والازعامات وحىت فقهاء اؼبالاية واملدت ثورته حىت
بلغت قصر اغبام الفاطمي باؼبهدية غَت انه فشل يف األخَت ومت القبض عليه .ينظر :ابن عهارى
اؼبراكشي ،البيان اؼبغرب يف اخلصار أخبار ملوك األندلس واؼبغرب ،تح -ظيط -تع :بشار عواد
معروف  -ؿبمود بشار عواد ،مج ،1دار الغرب اإلسالمي ،تونس ،2013 ،ص  -ص-228 :
 .233فرهاد دفًتي ،اؼبرجع الكابق ،ص  -ص.80 -79 :
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 - 181للفاصيل أكثر عن اغبام الفاطمي يف بالد اؼبغرب اإلسالمي وحركات اؼبعارضة ضد ينظر:
بلهواري فاطمة ،الفاطميون وحركات اؼبعارضة يف بالد اؼبغرب اإلسالمي ،دار اؼبكك للوباعة والنشر،
اعبازارر .2011 ،سنوسي يوسف إبراهيم ،زناتة واػبالفة الفاطمية ،ط ،1شركة سعيد رأفت للوباعة،
القاهرة ،مصر .1986 ،ؿبمد الصاحل مرمول ،الكياسة الداخلية للخالفة الفاطمية يف بالد اؼبغرب
اإلسالمي ،ديوان اؼبوبوعات اعبامعية ،اعبازارر ،1983 ،ص -ص .109 -75 :موسى لقبال ،دور
كلامة يف تاريخ اػبالفة الفاطمية منه تأسيكها إىل منلصف القرن 5هـ ،سلكلة الدراسات الاربى،
اعبازارر ،1979 ،ص  -ص.456-332 :
 - 182أبو زكرياء وبي ،سَت األرمة وأخبارهم ،تح -تع :إظباعيل العريب ،اؼبالبة الوطنية ،اعبازارر،
 ،1979ص .117 :ينظر :أضبد بن سعيد الدرجيٍت ،طبقات اؼبشارخ باؼبغرب ،تح :إبراهيم طالي،
ج ،1موبعة البعث ،قكنوينة ،اعبازارر ،دت ،ص.99 :
 - 183ـبلار حكاٍل ،اؼبرجع الكابق ،ص.40 :
 - 184للفاصيل أكثر عن قبيلة زناتة ودورها الكياسي خالل العصر الوسيط ينظر :ؿبمد بن عمَتة،
دور زناتة يف اغبركات اؼبههبية باؼبغرب اإلسالمي ،اؼبؤسكة الوطنية للالاب ،اعبازارر .1984 ،ؿبمد
بن عمَتة ،بنو خازر ودورهم الكياسي والعكاري يف اؼبغرب العريب،منشورات وزارة الثقافة والكياحة،
اعبازارر.1986 ،
 - 185الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.158 :
 - 186ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .81 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.192
 - 187الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.155 :
 - 188نفكه ،ص.155 :
 - 189ابن حوقل النصييب ،اؼبصدر الكابق ،ص .89 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.126
 - 190الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.157 :
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 - 191ابن سعيد اؼبغريب ،اؼبصدر الكابق ،ص.145 :
 - 192اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.46 :
 - 193ياقوت اغبموي ،معجم البلدان ،مج ،2دار صادر ،بَتوت ،لبنان ،دت ،ص.44 :
 - 194ـبلار حكاٍل ،اؼبرجع الكابق ،ج ،2ص -ص.37 -36 :
 - 195أيب العباس أضبد القلقشندي ،ج ،5اؼبصدر الكابق ،ص113 :
 - 196الداعية أبو عبد اهلل الشيعي :هو أيب عبد اهلل بن اغبكُت بن أضبد بن ؿبمد بن زكريا الشيعي،
أشلهر بالصنعاٍل كما أشلهر باحمللكب واؼبشرقي ،كان صاحب علم وفهم وذكاء ،تلقى علوم الدعوة
من ابن حوشب يف اليمن ،زمن هناك بعثو إىل أرض كلامة باؼبغرب األوسط لنشر الدعوة اإلظباعيلية
واللحضَت لقيام دولة الفواطم ،واسلواع أن يقضي على ملك :األغالبة ،وبٍت رسلم ،وبٍت مدرار ،تويف
مقلوال من طرف اػبليفة عبيد اهلل اؼبهدي سنة 298ه911/م .ينظر تقي الدين اؼبقريازي ،اؼبقفى
الابَت ،تح :ؿبمد اليعالوي ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت  ،لبنان ،1987 ،ص 25 :مشس الدين
ابن خلاان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الازمان ،تح :إحكان عباس ،مج ،2دار صادر ،بَتوت،
لبنان ،ص .192 :علي حكٍت اػبربوطلي ،أبو عبد اهلل الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية ،اؼبوبعة
الفنية اغبديثة ،القاهرة  ،مصر.1972،
 - 197القاضي النعمان إبن حيون اؼبغريب ،إفللاح الدعوة ،تح :فرحات الدشراوي ،ط ،2الشركة
اللونكية لللوزيع ،تونس -ديوان اؼبوبوعات اعبامعية ،اعبازارر 1986 ،ص.38:
 - 198اغبام اؼبكلنصر باهلل األموي :هو أمَت اؼبؤمنُت اغبام اؼبكلنصر باهلل بن عبد الرضبن الناصر
لدي ن اهلل ين ؿبمد بن اإلمام عبد اهلل بن ؿبمد بن عبد الرضبان األوسط بن اغبام الربضي بن عبد
الرضبن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد اؼبلك بن مروان ،يعلرب ثاٍل خلفاء بٍت أمية باألندلس،
يف الكنة الثامنة من عمر رشحه أبو وجعله ويل عهد وأثر على صبيع أوالد  ،ودفع إليه كثَتا من
اللصرف يف دولله ،عرف عنه حبه وشغفه للعلم والعلماء وكان هو نفكه شاعرا وعاؼبا يقول عنه ابن
اآلبار '':وكان فبن عرف عن اغبام اؼبكلنصر فضله وعلمه وجليل عاردته على العلم وأهله :وكان
يشاهد ؾبالس العلماء ويكمع منهم ،ويروي عنهم حبا للعلم ،ورغبله يف اإلشراف عليه ،واالطالع
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على شؤونه وسعيا القلناء أصوله وفروعه ،وضم أباار إىل عونه '' ،تعلرب فًتة حامه من الكنوات
اليت زادت يف ؾبد وتاريخ اإلسالم ،حيث سبان من ككر شوكة النورمان ،ومن إذالل تام للمالك
النصرانية مشال األندلس،كما جابه اللشيع واػبالفة الفاطمية للمغرب ورسخ قواعد لدولله يف اؼبغرب،
وفاقت قرطبة يف عصر صبيع حواضر اإلسالم علما وتقدما ،تويف سنة 366ه977/م حيث دخلت
األندلس بعدها مرحلة جديدة سبثلت يف أفول قبم األسرة األموية لصاحل أسرة العامريُت وبعدها ملوك
الووارف .عن حامه وأحوال األندلس يف عهد ينظر :حيان األندلكي ،اؼبقلبس يف أخبار بلد
األندلس ،شر :صالح الدين اؽبواري ،ط ،1اؼبالبة العصرية ،صيدا-بَتوت ،لبنان .2006 ،ابن
اآلبار ،اغبلة الكَتاء ،تح :حكُت مؤنس ،ج ،1ط ،2دار اؼبعارف ،القاهرة ،مصر ،1985 ،ص -
ص . 205 - 200 :ؿبمد بن زين العابدين رسلم ،تعليقات اغبام اؼبكلنصر باهلل األندلكي على
الالب ،ط ،1دار الالب العلمية ،بَتوت ،لبنان.2008 ،
 - 199ابن حيان األندلكي ،اؼبقلبس يف أخبار بلد األندلس ،شر :صالح الدين اؽبواري ،ط،1
اؼبالبة العصرية ،صيدا-بَتوت ،لبنان ،2006 ،ص -ص.151 - 150 :
 - 200ؼبعلومات أكثر حول دور اعبمال يف اللجارة اإلسالمية خالل العصر الوسيط .ينظر :جيمس
لينهزي ،العامل اإلسالمي يف العصور الوسوى ،تر :ناصر اغبجيالن  -مر :سعد البازعي ،ط ،1دار
كلمة ،أبو ظيب ،اإلمارات العربية اؼبلحدة 2012 ،ص  -ص. 81 - 77 :
 - 201تقي الدين اؼبقريازي ،اتعاظ اغبنفا ،اؼبصدر الكابق ،ص.110 :
 - 202القاضي النعمان ،افللاح الدعوة ،اؼبصدر الكابق ،ص .109 :عماد الدين إدريس القرشي
الداعي ،تاريخ اػبلفاء الفاطميُت باؼبغرب -القكم باػباص من كلاب عيون األخبار ،-تح :ؿبمد
اليعالوي ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،لبنان ،1985 ،ص.105 :
 - 203ابن حوقل ،اؼبصدر الكابق ،ص.98 :
 - 204ؿبمد زنيرب ،اؼبغرب يف العصر الوسيط  ،الدولة – اؼبدينة  -االقلصاد ،تنكيق ؿبمد اؼبغراوي،
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنكانية ،الرباط ،1999 ،ص -ص.396 :
 - 205ابن الفقيه ،ـبلصر كلاب البلدان ،موبعة بريل ،ليدن ،1885 ،ص.79 :
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 - 206ابن حوقل اؼبصدر الكابق ،ص .81 :عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.143 :
 207عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.115 :
 - 208ابن حوقل ،اؼبصدر الكابق ،ص .81 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .159 :عبد
اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.163 :
 - 209الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.159 :
 - 210ابن حوقل ،اؼبصدر الكابق ،ص.82 :
 - 211نفكه ،ص.89 :
 - 212اغبكن الوزان ،ج ،2ؼبصدر الكابق ،ص.14 :
 - 213الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .169 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
 .184علي خنوف ،تاريخ منوقة جيجل قديبا وحديثا ،منشورات األنيس ،اعبازارر ،2011 ،ص-
ص.93 -92 :
 - 214الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .166 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.480
 - 215ابن حوقل ،اؼبصدر الكابق ،ص .86 :الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .157 :عبد
اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.126 :
 - 216الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .153 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص-
ص.613 -612 :
 - 217عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق  ،ص -ص.521- 522 :
 - 218الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.172 :
 - 219اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.36 :
 - 220الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص . 169 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.184
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 - 221عبيد اهلل الباري  ،اؼبصدر الكابق ،ص .143 :مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.127
 - 222اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.42 :
 - 223زكريا بن ؿبمد القازويٍت ،اؼبصدر الكابق ،ص.148 :
 - 224الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .156 :عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص:
.558
 - 225الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص.173 :
 - 226الشريف اإلدريكي ،اؼبصدر الكابق ،ص .172 :
 - 227مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.131 :
 - 228نفكه ،ص -ص.127 -131 :
 - 229عبد اؼبنعم اغبمَتي ،اؼبصدر الكابق ،ص.223 :
 - 230جودت عبد الارَل ،اؼبرجع الكابق ،ص.70 :
 - 231عبيد اهلل الباري ،اؼبصدر الكابق ،ص.147 :
 - 232مارمول كرخبال ،إفريقيا ،تر :ؿبمد حجي وآخرون ،ج ،1مالبة اؼبعارف للنشر واللوزيع،
الرباط ،اؼبغرب ،1984 ،ص .76 :اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.266.11 :
 - 233أيب راس الناصر اؼبعكاري ،فلح اإلله ومنله يف اللحدث بفضل ريب ونعمله -حياة أيب راس
الهاتية والعلمية ،-تح  -ظبط  -تع :ؿبمد بن عبد الارَل اعبازارري ،اؼبؤسكة الوطنية للالاب،
اعبازارر ،ص.28 :
 - 234اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص.11 :
 - 235نفكه ،ص.59 :
 - 236مؤلف ؾبهول ،اؼبصدر الكابق ،ص.130 :
 - 237تواجد باعبهة اعبنوبية من صحراء أرض اؼبغرب األوسط ،كما نو مارمول كرخبال بلواجد
قوعان كثَتة منه بللمكان .مارمول كرخبال ،اؼبصدر الكابق ،ص.74 :
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 - 238اغبكن الوزان ،ج ،2اؼبصدر الكابق ،ص .11 :مارمول كرخبال ،اؼبصدر الكابق ،ص.74 :
 - 239نفكه ،ص.51 :
 - 240زكريا بن ؿبمد القازويٍت ،اؼبصدر الكابق ،ص.173 :
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