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اجمللة التارخيية اجلزائرية

 بكاي عبد املالك/ الدكتور
1 جامعة حممد ملني دباغني سطيف
: امللخص ابلعربية
 و يكون أأولها اختيار ا ألرض املراد زراعهتا، يقوم الفالح مبجموعة من ا ألعامل أأثناء العمل الزراعي
 ومعرفة اخلصب مهنا من القليل اخلصوبة نتاجئه،وغراس هتا فيعترب اختيار ا ألرض أأول مراتب عمل الفالحة
 مث يقوم،  مث يأأيت تسميد ا ألرض وذكل ابس تعامل رجيع احليواانت عىل اختالفها،حتصيل وفري لالنتاج
،  و يمت ذكل ابحملراث اذلي جتره الثريان، الفالح بعد ذكل ابحلرث أأو ما يسمى ابمليايل وهو تقليب ا ألرض
 مث تأأيت بعد ذكل معلية الزريعة، مث يقوم بعد ذكل ببعض أأعامل الهتيئة للأرض اكلتنقية مما قد يرض احملصول
.  لتأأيت بعدها معلية احلصاد، و عليه هنا اقتناع البذور اجليدة طمعا يف انتاج جيد
Résumé :
Le groupe d'agriculteurs de l'entreprise au cours des travaux agricoles, et
être le premier choix de la terre à cultiver et Grasthe est considéré comme
choisir le pays au premier rang appris l'agriculture et de la connaissance des
plus fertiles des résultats peu de fertilité de la collection de la production
abondante, puis le labour ou ce qu'on appelle Balemyala et il vient
retournement de la terre, et ont les charrues tirées par des bœufs, l'agriculteur
alors fertiliser la terre, en utilisant les animaux RGIA diffèrent, puis après
qu'une partie de la configuration du travail Kaltenqah des terres, ce qui
pourrait nuire à la culture, puis les faire frire le processus et de venir ici
convaincu les bonnes graines de l'espoir dans la production de bien, venir
après p la récolte du mécanisme.

34

اجمللة التارخيية اجلزائرية

العدد 04

سبتمرب 7002م

مقدمــــــة :
يقوم اقتصاد ادلول يف العرص الوس يط عىل مقومات و نشاطات تمارسها ساكنهتا مهنا الزراعة واليت
تعترب أأمه نشاط اقتصادي تمارسه أأهل ا ألرايف  ،فاعترب بذكل الريف هو الرئة الاقتصادية للمدينة يف اجملال
الفاليح بصفة عامة و الزراعي بصفة خاصة  ،خاصة اذا عرفنا أأن الاقتصاد يف الفرتة الزاينية س يطرت عليه
الزراعة أأكرث من الصناعة و التجارة و ذكل راجع اىل أأس باب عدة نذكر مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص
تراجع ا ألخريتني بسبب انعدام ا ألمن  ،وكذا بسبب ظهور امجلهورايت الايطالية عىل الساحة و مزامحة
التجارة املغربية يف حوض املتوسط ،وبذكل اعتربت الزراعة أأمه مقوم اقتصادي لدلوةل يضاف الهيا أأهنا اكنت
زراعة جتارية .
وحناول يف هذا املقال االجابة عن اشاكلية رئيسة :ما يه أأمه عنارص العمل الزراعي يف املغرب
ا ألوسط يف العرص الزايين ؟ وتندرج حتت هذا السؤال أأس ئةل فرعية مهنا :هل العمل الزراعي يف تكل
الفرتة مشابه للعمل الزراعي اليوم أأم هناك اختالف ؟
 /1أأمهية الزراعة :
تعترب الزراعة العصب الرئييس القتصاد الريف ويه تش متل عىل زراعات عديدة مهنا احلبوب
والقطاين واملقايت وغراسة ا ألجشار  ، 1و تطورت بفعل القيام ابصالحات زراعية و احياء أأرايض املوات و
البور و توس يع املساحات الزراعية و كذا تعممي اس تعامل التقنيات الفالحية املعروفة يف تكل الفرتة  ،2اكقامة
املصاطب عىل ا ألودية واملدرجات عىل اجلبال و سقوها مبياه اجلداول والينابيع  ، 3و كذا البحث عن املاء و
اس تغالهل يف تطوير الزراعة  "،فالنبااتت ال قوام لها اال ابلرتاب و املاء  ،وليس تمكن أأن يمت أأمره هبام دون
الهواء و النار  ،فاذا أأخذان بذرا و وضعناه يف ماء و تراب و منعنا عنه الهواء و الشمس مل ينبت  ،فان
جعلناه يف ا ألرض حبيث يلقى الهواء و الشمس  ،و سقيناه ابملاء نبت و منا و أأمثر " .4

 - 1محمد جحي  :نظرات يف النوازل الفقهية ،ط ، 1منشورات امجلعية املغربية للتأأليف و الرتمجة و النرش ،مطبعة النجاح اجلديدة  ،ادلار
البيضاء  1111 ،ص .121
 - 2محمد جحاج الطويل  :التجارة ادلاخلية و أأثرها عىل ضعف ادلوةل املوحدية  ،مقال يف أأعامل ندوة التجارة يف عالقهتا ابجملمتع و ادلوةل عرب اترخي
املغرب ،املنعقدة يف جامعة عني الشق ابدلار البيضاء من 11اىل  11فرباير  ،1111القسم الثاين  ،مطبعة النجاح اجلديدة ادلار البيضاء ،
 1111ص . 122
 - 3محمد جحاج الطويل  ،الري والزراعة املسقية يف اجلنوب  ،مقال يف جمةل أأمل عدد خاص حول اترخي الري يف اجلنوب املغريب  ،أأغادير 15
 11أأكتوبر  ، 1111العدد  12الس نة الثامنة  ،مطبعة النجاح اجلدية ادلار البيضاء  1111ص .11
 -4سعيد بن حامدة  :الرتاث الفاليح االساليم ابملغرب و ا ألندلس خالل العرص الوس يط مقوماته ومراحل تطوره  ،مقال يف كتاب الفالحة و
التقنيات الفالحية ابلعامل االساليم يف العرص الوس يط  ،مجع و ارشاف حسن حافظي علوي  ،منشورات عاكظ  1111 ،ص . 21
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ومما تقدم فا ألرض يه أأمه ما قامت عليه الزراعة واكنت يف أأرايف املغرب ا ألوسط أأنواع من
ا ألرايض من حيث امللكية فهناك أأرض مملوكة تمكن ألحصاهبا كراهئا وتوريهثا وبيعها وهبهتا ويه حمدودة جدا
يف أأعيان الرببر و ش يوخهم  ،و وجدت هذه املليكة نتيجة اس تحواذ هؤالء عىل هذه ا ألرايض و أأرايض
أأخرى جديدة نتيجة لنفوذمه داخل قبائلهم و خاصية هذه ا ألرايض أأهنا ملكيات كبرية تش به ملكيات ا ألمراء
و السالطني  ،كام وجدت ملكيات صغرية حتيط ابلقرى و املدارش  ،وكذا أأرايض ملكت عن طريق
الرشاء  ،و اكن هذا النوع قليل ألنه خاص ببعض ا ألمراء و أأحصاب ا ألموال الطائةل  ، 1وهناك أأرايض
حبس ية أأو أأرايض اقطاعية تنازلت عهنا السلطة لفائدة جامعة أأو فرد لقاء خدمة أأو اصالح أأو جتنيد أأو
ابالنامتء اىل العصبية احلامكة ،2ووجدت أأرايض ملكت عن طريق احياء أأرايض املوات  ، 3كام وجدت
ا ألرايض امجلاعية اليت تكون ملاك للقبيةل و تكون طرق الاس تفادة فهيا خمتلفة عىل حسب العادات و
التقاليد وليس لغري أأفراد القبيةل أأن ينازعومه فهيا  ،4فعادة ما اكن " أأهل بدل بيهنم وبني جرياهنم حرب ،
ووقع بيهنم قتل  ،فصاحل ش يوخ ذكل البدل القوم اذلين حاربومه عىل نصف الوادي اذلين يسقون به أأهلهيم و
أأراضهيم و مجيع الوادي خللق كثري " ،5كام وجد قوم بيهنم أأمالك يتوزعوهنا و حيرث لك واحد مهنم أأرضا
عىل سبيل التوسع " ، 6من خالل االشارتني السابقتني اليت أأوردهام الونرشييس نس تنتج وجود أأرايض
جامعية مفصطلحي و مجيع الوادي خللق كثري  ،و قوهل أأمالك يتوزعوهنا تدل عىل وجود امللكية امجلاعية
ل ألرايض .
أ
ابلت
وارتبط حمك الرض رشيعات االسالمية اليت بدورها حتمكت فهيا عوامل اترخيية  ،ولقد اهمت
الفقهاء منذ وقت مبكر مبحاوةل معرفة أأرض بالد املغرب هل يه أأرض صلحية أأم أأرض عنوية ،والسبب
يرجع اىل نوعية الرضائب اليت تمكن أأن تفرض عىل مالك هذه ا ألرايض وترصف لبيت املال.7
 - 1محمد جحاج الطويل  :الفالحة املغربية يف العرص الوس يط ،رساةل ماجس تري مرقونة بلكية الداب و العلوم االنسانية  ،الرابط .1111 ،ص
. 22
 -2محمد فتحة :النوازل الفقهية واجملمتع أأحباث يف اترخي الغرب االساليم (من القرن 2هـ1/هـ 17-11م ،منشورات لكية الداب والعلوم االنسانية
 ،ادلار البيضاء 1111 ،ص . 111
 - 3الونرشييس :املعيـار املعرب واجلـامع املغرب عن فتـاوى علمـاء افريقية وا ألندلس واملغرب ،خرجه جامعة من الفقهاء ابرشاف محمد جحي ،ج7
نرش وزارة ا ألوقاف والشؤون االسالمية للمملكة املغربية ،الرابط ،دار الغرب االساليم ،بريوت ،1111 ،ص .115
 - 4محمد مزين :فاس و ابديهتا مسامهة يف اترخي املغرب السعدي ،ط ،1ج ،1منشورات لكية الداب و العلوم االنسانية الرابط ،مطبعة
املعارف اجلديدة ،الرابط  1112 ،ص . 227
 - 5الونرشييس :املصدر السابق ،ج ، 2ص . 711
 - 6نفسه ج، 1ص. 171
 - 7نفسه :ج 2ص ،112محمد جحي  :املرجع السابق ص  ، 171محمد فتحة  ،املرجع السابق  ،ص .111
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ويرتبط السؤال عن نوعية أأرض املغرب ارتباطا وثيقا ابلتطورات الس ياس ية لهذه املنطقة فاكن
انتقال احلمك من عصبية اىل عصبية أأخرى يصاحبه اقتسام جديد للمجال ومن مثن يظهر مس تفيدون جدد
من املنضوين حتت العصبية احلامكة ومترضرون من املتغلبني القداىم ،وعىل هذا ا ألساس اكن املغلوبون
حياولون رفض الوضع اجلديد ومن أأشاكل الرفض اس تفتاء الفقهاء اذلين أأنصفومه يف كثري من املرات 1مثل
" العادة جرت ببيع ا ألرض القانونية ابملغرب وارهثا  ،والظاهر من حالها أأهنا مملوكة".2
 /1عنارص العمل الزراعي :
 -1ا ألرض :
تنوعت ا ألرض اليت قامت علهيا الزراعة يف أأرايف املغرب ا ألوسط بتنوع تضاريس املنطقة ،
فوجدت يف السهول و يف الهضاب و عىل سفوح و منحدرات اجلبال و عىل ضفاف ا ألودية وا ألهنار و
حول نقاط املاء و يف املناطق الصحراوية .3
تنوع هذه التضاريس جعل من ا ألرض الريفية املغرب أأوسطية متنوعة بني أأرايض خصبة و أأرايض
متوسطة اخلصوبة و أأرايض غري صاحلة للزراعة فهيي متعددة الختالف مناطقها.
مهنا الرتبة السوداء وتعترب أأجود ا ألرايض  ، 4و توجد غالبا عىل ضفاف ا ألهنار و السهول ،فاكنت
عىل ضفاف هنر التافنة أأرايض جيدة تزرع فهيا حاجيات الساكن  ، 5و أأرايض اقلمي بين راشد من هجة
اجلنوب تقع عىل السهول و يه صاحلة للزراعة .6
كام توجد الرتبة احلجرية و يه قليةل الفائدة و تكون صعبة الاس تغالل  ،و وجد هذا النوع من
ا ألرض يف املناطق احمليطة بتبحريت و يه أأرض هزيةل ال ينبت فهيا سوى القليل من الشعري وادلخن  ،7و
ال ختتلف أأرض جبل مطغرة عن أأرايض تبحريت فهيي أأرض جبلية ال ينبت فهيا غري الشعري  ،8و هذا النوع
 - 1محمد فتحة :املرجع نفسه ،ص . 117
 - 2الونرشييس :املصدر السابق ،ج 1ص.727
 - 3يوسف ناكدي  :خصوصيات و حتوالت اجملال الريفي يف بالد املغرب خالل القرن اخلامس الهجري  ،مقال يف اجملال البدوي املغريب ،
اخلصوصيات و التحوالت  ،تنس يق حلمية بنكرعي و أخرون  ،منشورات مجموعة البحث يف اترخي البوادي املغربية سلسةل ندوات و منظرات
ر م ، 1ط  ، 1مطبعة مكتبة دار السالم  ،الرابط  1115 ،ص.11
 - 4مؤلف جمهول  :مفتاح الراحة ألهل الفالحة  ،حت و دراسة محمد عيىس صاحلية ،احسان صديق العمد  ،ط ، 1اجمللس الوطين للثقافة و
الفنون و الداب  ،الكويت  1112 ،ص . 115
 - 5احلسن الوزان  :وصف افريقيا  ،تر محمد جحي و محمد ا ألخرض  ،ط، 1ج 1دار الغرب االساليم  ،بريوت  1111 ،ص  ، 11مارمول
كرخبال  :كتاب افريقيا  ،تر محمد جحي و أخرون  ،ج، 1مطبعة املعارف اجلديدة  ،الرابط . 1112 ،ص . 111
 - 6احلسن الوزان  :املصدر نفسه ،ج 1ص ، 12مارمول كرخبال  :املصدر نفسه ،ج 1ص . 112
 - 7احلسن الوزان  :املصدر نفسه ،ج 1ص . 17
 - 8نفسه ص  ، 21مارمول كرخبال  :املصدر السابق  ،ج ، 1ص . 171
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النوع من ا ألرض غالبا ما يكون يف اجلبال و يه تقريبا نفس الصفة اليت تمتزي هبا لك ا ألرايض اجلبلية  ،و
يه مالحظة تكرر ذكرها عند احلسن الوزان و مارمول كرخبال عند حديهثم عن جبال املغرب ا ألوسط ،
غري أأن الاس تثناء موجود يف ا ألرايض املوجود يف القل لكها جبلية غري أأهنا منتجة .1
كام توجد أأيضا الرتبة الرملية ومهنا ما هو صاحل للزراعة اذا سقيت و مسدت اب ألمسدة فأأرايض
حصراء تيكورارين هبذه ا ألوصاف  ،2ا ّال أأن مارمول كرخبال يناقض احلسن الوزان و يرى أأن أأرايض هذه
املنطقة رديئة للغاية و قلام جيد أأهلها أأرض لزيرعوها  ، 3هذا التناقض جيعلنا نبحث عن أأي الر أأيني أأقرب
للحقيقة و قد يكون ر أأي مارمول كرخبال هو ا ألحص ألنه وكام هو معروف فالرتبة الرملية قليةل اخلصوبة معوما
هذا من اجلهة ومن هجة اثنية مفن مزيات الرتبة الرملية أأن املاء فهيا ينفذ برسعة وهو ما جيعلها حباجة اىل مكية
كبرية للامء  ،و الصحراء معروفة بفقرها اليه .
وتعترب أأرايض بالد الزاب من ا ألرايض الرملية اليت ال يوجد هبا اال القليل من ا ألرايض
الصاحلة للزراعة .4
و جيب عىل املش تغل ابلفالحة معرفة ا ألرض معرفة جيدة " فأأول مراتب عمل الفالحة هو معرفة
ا ألرض و مزيها و عمل جيدها من دنهيا و من ال يعمل ذكل فقد أأضاع ا ألصل و اس تحق يف هذه الصناعة
امس اجلهل ".5
عىل لك فان الرتبة تنشأأ و تتكون حتت تأأثري عوامل خمتلفة  ،بعضها بيولويج مرتبط مبكوانت
الرتبة نفسها  ،و بعضها منايخ مرتبط بمكيات التساقط و درجة احلرارة و الرطوبة  ،هذه العوامل حتدد
طبيعة الرتبة و مس توى خصوبهتا .6
و مل يقــــــل دور االنسان عـــــــن العوامل السابقة  ،فكــــــــان هل دور يف تـدين مــــس توى
خصوبة الرتبة بفعل الاس تغالل غري العقالين لها و هو ما يؤدي اىل اهجاد الرتبة  ،كام تمكنه احملافظة عىل
اس مترارية خصوبهتا عن طريق الاس تغالل العقالين و اس تعامل املواد اخملصبة لتعويض ما فقدته الرتبة من
مواد عضوية  ، 7كام عىل الفالح اراحة ا ألرض و ذكل ببذر أأقسام مهنا و ترك أأقسام أأخرى تسرتحي .1
 - 1احلسن الوزان  :املصدر نفسه ،ج 1ص . 72مارمول كرخبال  :املصدر نفسه ج ، 1ص . 12
 - 2احلسن الوزان  :املصدر نفسه  ،ج 1ص . 111
 - 3مارمول كرخبال  :املصدر السابق ،ج 1ص. 121
 - 4احلسن الوزان  :املصدر السابق ،ج 1ص ، 111مارمول كرخبال  :املصدر نفسه ،ج ، 1ص . 125
 - 5ابن العوام االشبييل :كتاب الفالحة ،نرش و ترمجة خويس أأونطونيو ابنكريي  ،ج ، 1مدريد  ،1111 ،ص . 15
 - 6يوسف ناكدي  :الزراعة يف ا ألندلس خالل القرن اخلامس الهجري ،ط ، 1مطبعة اجلسور وجدة  ،املغرب  1115 ،ص .115
 7نفسه  ،ص . 115
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 -1التسميد :
اعترب صاحب مفتاح الراحة تسميد ا ألرض مبثابة ادلواء لالنسان " ملا اكنت ا ألدوية املركبة يعاجل هبا
الناس دلفع الالم  ،كذكل احتيج دلفع العوارض عن النبااتت بأأدوية مركبة من ا ألزابل وا ألتبان وا ألرمدة ،
وامنا سبب ذكل املضارعة و املشاهبة بني احليوان و النبات يف ا ألمراض والعاهات "2و لتسميد ا ألرض
وختصيهبا معد علامء الفالحة اىل تبيان أأمه أأنواع الزبول اليت ختصب هبا ا ألرض ،اذ اعترب خرو امحلام أأجود
أأنواع الزبول مث تأأيت ا ألنواع ا ألخرى " أأحسن زبل الطري زق امحلام فبحرارته تميت ا ألعشاب  ،مث زبل امحلري
مث زبل الغمن مث زبل البقر "  ، 3و تعود جودة خرو امحلام لكون مكيات قليةل منه تكفي النعاش أأي نوع من
النبات قد يكون يف طريق الاحتضار  ،كام أأنه يقيض عىل بيض اجلراد قبل تفرخيه . 4
و أأوردت كتب اجلغرافيا بعض ال امذج حول التسميد فأأهل تيكورارين اكنوا يقومون بتسميد
5
أأراضهيم  ،و ذلكل يسكنون الغرابء يف بيوهتم من غري أأجر " ليحصلوا عىل سامد اخليل و رجيع الناس "
 ،و اذا حدث و ان انعدم السامد وصل احلد اىل رشاءه و أأجاز الفقهاء بيع ا ألزابل للتسميد  ، 6يف حني
حددت مواعيد زمنية الس تعامل ا ألمسدة ومهنا ما نقّل ابراهمي بوتشيش و عبد الهادي البياض عن الطغرني
قوهل  " :أأنه ر أأى جامعة من اجلنانني و قد اس تعملوا مكية من زبل الغمن لتخصيب بعض أأحواض اليامسني يف
فصل الش تاء فاحرتقت عن أخرها " ، 7كام جيب مراعاة مكية حمددة يف معلية التخصيب  " ،فالرسجني
(الزبل) ،يزيد يف طيب ا ألرض الطيبة  ،و أأما ا ألرض الرديئة فانه يصلحها اصالحا كثريا و يقوهيا و ا ألرض
الطيبة ال حتتاج اىل رسجني كثري و أأما ا ألرض املعتدةل فاهنا حتتاج اىل رسجني أأقل قليال مما حتتاج اليه
ا ألرض الطيبة و أأما ا ألرض الضعيفة الرقيقة فاهنا حتتاج اىل رسجني كثري و ليس ينبغي أأن ترسجن ا ألرض

 - 1محمد حسن  :أأصناف االنتاج الزراعي ابفريقية من القرن 2ه11/م اىل القرن 1ه 17/م  ،مقال يف كتاب الفالحة و التقنيات الفالحية
ابلعامل االساليم يف العرص الوس يط  ،حتت ارشاف حسن حافظي العلوي  ،منشورات عاكظ  ، 1111 ،ص . 151
 2جمهول  :مفتاح الراحة ،ص . 111
 - 3ابن العوام الاشبييل  :املصدر السابق ص . 111
 - 4يوسف ناكدي  :الزراعة يف ا ألندلس ص . 121
 - 5احلسن الوزان  :املصدر السابق ،ج 1ص . 117
 - 6الونرشييس :املصدر السابق ،ج 2ص . 112
 - 7ابراهمي القادري بوتشيش وعبد الهادي البياض  :الرتبة أفاهتا  ،و تقنيات عالهجا و تدابري اس تغاللها يف ضوء ا ألدبيات الفالحية الأندلس ية
 ،مقال يف كتاب الفالحة و التقنيات الفالحية ابلعامل االساليم يف العرص الوس يط  ،حتت ارشاف حسن حافظي العلوي  ،منشورات عاكظ ،
 ، 1111ص . 111
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دفعة واحدة لكن ينبغي أأن ترسجن قليال قليال مرات متواترة فان ا ألرض اليت ال ترسجن ابردة و ا ألرض
اليت ترسجن بأأكرث من املقدار حترتق ".1
و اعترب احياء ا ألرض املوات من معليات الاس تصالح اليت عرفها الريف املغريب يف هذه الفرتة ،و
نقل لنا الونرشييس يف املعيار انزةل مفادها " أأن رجال و جد أأرض مبقربة من العباد مضت علهيا س نون و
يه دائرة ال يعمل لها ماكل و افتتحها و خدهما و غرسها "  ،2و تلكم ابن العوام يف كتابه الفالحة عن
اس تصالح ا ألرايض و أأعطى للك أأرض السبيل الس تصالهحا و قال " أأن مجيع ا ألرضني الفاسدة من أأي
يشء اكن فسادها من امللوحة أأو احلرارة و احلدة أأو الننت أأو الرقة أأو الثقل و التصاق العرق و امحلوضة أأو
افراط القبض فان املاء الكدر من املاء الس يل اذا أأقام فهيا زماان وخلف فهيا ترااب كثريا أأصلحها و لكام اكن
أأكرث كدرا اكن اصالحه لها أأكرث و ذكل أأنه يغسل ا ألرض و يربدها اذا احتاجت اىل تربيد و خيلف فهيا
ترااب غريبا لطيفا عذاب ألن املاء ليس حيمل من الرتاب اال لطيفه " .3
 -1احلـــــرث :
4
يسمى تقليب ا ألرض يف أأرايف املغرب ا ألوسط ب امل ّيايل  ،وهو ال خيتلف اال يف أأمور بس يطة
 ،فيبد أأ أأوال حبرث ا ألرض  ،5و يمت عىل مراحل بواسطة احملراث اذلي يتكون من أأجزاء خشبية و أأخرى
من حديد و يه السكة و قد تتعرض أأداة احلرث للتلف وتنكرس حتت العود ويرجع السبب يف ذكل أأن
يتكأ عىل احملراث بقوة  ،كام حيتاج الفالح اىل ا ألداة أأو املاعون و يتكون من عنارص عدة مهنا املضمد عىل
الزوج و القرن ابحلبال و الرسن و القتب و الشاكل . 6
كام اس تعمل أأيضا الزوج اذلي يكون من الثريان و البقر وهو ما يستشف من انزةل أأوردها
الونرشييس يف املعيار مفادها من اشرتى ثورا للحرث فوجده جاهال ال حيرث  ،و يكون احلرث عند الثور
برؤوسها و عند البقر بأأعناقها  ، 7و خلف اس تعامل هذه احليواانت يف احلرث الكثري من املنازاعات  ،فاذا

 - 1ابن العوام  :املصدر السابق ،ص . 11
 - 2الونرشييس  :املصدر السابق  ،ج ،7ص . 115
 - 3ابن العوام  :املصدر السابق ،ص . 52،57
 - 4محمد حسن  :املرجع السابق  ،ص . 121
 - 5الونرشييس  :املعيار ،ج ،1ص . 111
 - 6محمد حسن  :املرجع السابق ،ص . 121
 - 7الونرشييس  :املصدر السابق  ،ج ،2ص . 77
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اشرتى رجل ثورا بغرض احلرث لكن ليس يف وقت احلرث و ملا بلغ الوقت تبني أأنه ال حيرث فليس هل رده
 ،خبالف لو اشرتاه يف وقت احلراثة . 1
ومل يكن أأحصاب ا ألرايض لكهم مالك لثريان احلرث ذلا انترشت عادة اس تعارة أأو استئجار الثريان
ذلكل  ،وما يشرتط عىل املس تعري أأن يضمهنا  ، 2و رمبا يرجع السبب يف انتشار هذه العادات مع وجود
منازعات دعت اىل عرضها عىل الفقهاء للبت فهيا لكون عددها قليل و مثهنا غايل.
و ال ختتلف طريقة احلرث يف العرص الوس يط عن احلرث التقليدي اليوم مع و جود بعض
الاس تثناء يف الزوج اذلي قد يس تعمل امحلري حمل ا ألبقار  ،و أأشار احلسن الوزان اىل اس تعامل امحلري يف
احلرث أأثناء حديثه عن اقلمي حاحا " و ال حيرث احلاحيون اال ابمحلري و اخليل "  ، 3وما دام اس تعمل مثل
احليوان يف هذا االقلمي ابملغرب ا ألقىص فريحج أأنه اس تعمل يف أأرايف املغرب ا ألوسط  ،و سبب الرتجيح
كون بيئات املغرب متشاهبة هذا من هجة و اس تعامهل يف احلرث التقليدي اليوم قد يكون اس مترار ملا وجد
من قبل .
و اثّر التغري يف الزوج عىل مردودية االنتاج  ،فا ألبقار أأصلح لعملية احلرث من غريها فهيي جتر
احملراث بقوة و معق و بطء و التحمك فهيا أأثناء احلرث أأسهل .4
و قد يكون هناك اس تعامل للعبيد يف احلرث اذا مل نبالغ يف تأأويل النازةل اليت تتحدث " عام يقع من
اجارة احليوان و العبيد بطعام غري موصوف  ،و هل أأجل احلرث كأجل احلصاد أأم ال "  ، 5و يرجع السبب
السبب يف عدم تأأكيدان الس تعامل العبيد يف احلرث ( حلوهل حمل الزوج)كون ذكل يعترب تعسفا و خمالفا
لتعالمي الرشع االساليم  ،و هناك احامتل اس تعامهل يف ا ألعامل اليت تمكن هل القيام هبا كتعهد ا ألرض و تنقيهتا
.
و ختتلف عدد السكك حسب طبيعة ا ألرض و نوع احلرث و الزرع  ،و بعد احلرث تعدل ا ألرض
مبس توى جري املاء علهيا و بعد التعديل ختطط ا ألرض للغراسة و تتباعد الغروسات عىل حسب نوع الامثر
 ، 6و تمكن أأن يكون احلرث أأكرث من مرة عىل حسب نوعية ا ألرض ونوع الزرع " فينبغي ملن أأراد الغراسة
 - 1الربزيل  :فتـاوى الربزيل املعروف جبـامع مسـائل ا ألحكـام ملـا نزل من القضـايـا ابملفتني واحلكـام  ،تقدمي وحتقيق محمد احلبيب الهيةل  ،دار
الغرب االساليم  ،ط ، 1ج ، 1111 ، 1ص . 125
 - 2الونرشييس  :املصدر السابق  ،ج ، 1ص ص .111،111
 - 3احلسن الوزان  :املصدر السابق  ،ج، 1ص. 15
 - 4محمد جحاج الطويل  :الفالحة املغربية ،ص . 11
 - 5الونرشييس  :املصدر السابق ،ج ،1ص . 111
 - 6حيي أأبو املعاطي  :امللكيات الزراعية و أأثرها يف املغرب و ا ألندلس (211-111ه  117-171/دراسة اترخيية مقارنة ،ج 1رساةل دكتورا
بقسم التارخي االساليم و احلضارة االسالمية لكية دار العلوم جامعة القاهرة ، 1111 ،ص . 215
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الغراسة أأن يبدي ابعامتر ا ألرض اليت تزمع غراس هتا ابحلرث املعمق املضموم ثالث مرات أأو أأربعة ومن أأكرث
من عامرهتا اكن أأفضل ".1
و أأحياان يس تعاض عن احلرث املتكرر بأأن يزرع الفالح بعض النبااتت اليت تزيد الرتبة خصوبة مثل
الفول و الرتمس و اللوبيا و قد يزرع حمصولني يف وقت واحد مثل البقول و الغروس .2
 -1أأعامل الهتيئة :
عىل الفالح أأن يقوم ببعض أأعامل الهتيئة ليكون االنتاج عىل أأحسن وجه  ،وختتلف تكل ا ألعامل
عىل حسب أأنواع املنتوجات  ،فاذا تعلق ا ألمر بأأحد أأصناف احلبوب أأو القطاين فا ألرض هنا ال حتتاج اىل
أأعامل هتيئة كربى  ،أأما اذا اكن املراد غراس ته خرض أأو كروم أأو أأجشار ممثرة فاهنا حتتاج اىل هجد كبري و
اماكنيات مادية و تقنية لقلب الرتبة و تسويهتا و ازاةل ا ألجحار و ا ألعشاب الضارة مهنا  ،و كذا ربطها مبصدر
املاء  ،ومن أأمه أأعامل الهتيئة ازاةل ا ألعشاب الطفيلية  3مثل نبااتت النجم و اليمتة و أأجشار الرباري .4
غلب عىل اس تغالل ا ألرايض يف أأرايف املغرب ا ألوسط يف العرص الوس يط طابع البساطة ،
ويظهر ذكل جليا من خالل توزيع و تنظمي املزارع من حيث القرب و البعد عن السكن و تزيد نس بة
اخلصوبة و الاهامتم حسب نفس املقياس  ،فأأخصب ا ألرايض يه اليت تقع قرب املسكن لكوهنا تس تفيد من
فضالت احليواانت و حتراكهتا اليت تساعد عىل ختصيهبا  ،كام أأن قرهبا من املنازل جيعلها سهةل لالس تغالل و
غالبا ما تكون هذه ا ألرايض حمصنة و ختصص ملا حتتاجه ا ألرسة يف حياهتا اليومية اكخلرض  ،مث يأأيت املدى
املتوسط حيث تنصب الضيعات اليت حتتاج اىل احلراسة ادلامئة و تكون خمصصة لزراعة القطنيات اكلفول و
امحلص و تكون عادة قريبة من املياه  ،مث يأأيت بعدها اجملال الثالث و هو البعيد نسبيا و يكون جماال لزراعة
احلبوب اليت غالبا ما تكون يف ا ألرايض البورية . 5
و اكنت خدمة ا ألرض يف أأرايف املغرب ا ألوسط يف شلك منفرد أأو يف شلك رشاكت أأو مؤاجرة
و
،ويرجع سبب وجود مثل هذا التنوع نتيجة الختالف ظروف ا ألرايف من الناحية ادلتموغرافية
عالقة الفالحني ابلسلطة احلامكة خاصة يف جمال اجلباايت  ، 6ومن ا ألمثةل ادلاةل عىل وجود العمل الفردي
 1ابن العوام  :املصدر السابق ،ص . 115
 - 2حيي أأبو املعاطي  :املرجع السابق  ،ج 1ص . 215
 - 3يوسف الناكدي  :أأساليب الزراعة و الغراسة و التناوب بني الاس تغالل و الاسرتاحة يف ا ألندلس خالل القرن اخلامس الهجري  ،مقال
يف كتاب الفالحة و التقنيات الفالحية ابلعامل االساليم يف العرص الوس يط  ،حتت ارشاف حسن حافظي العلوي،منشورات عاكظ 1111 ،
ص . 122 ،127
 - 4محمد حسن  :املرجع السابق ،ص .151
 - 5محمد مزين  :املرجع السابق ،ج ،1ص . 112
 - 6محمد فتحة  :املرجع السابق ص . 152
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حديث ابن الزايت عن بعض املتصوفة فأأاب محمد بن جدلاسن اكن هل بس تاان " خيدمه بنفسه و ال خيدم هل
أأحد "  ، 1أأما الرشكة ففي الغالب تكون بني رب ا ألرض والعامل فهيا عىل النصف أأو الثلث أأو الربع أأو
امخلس عىل حسب االتفاق ،2و عنيت كتب النوازل ابلرشاكت الفالحية  ،اذ وجدت رشكة يف احلرث
خمتلفة ا ألجزاء و يه تقاس عىل أأساس املساقاة  ،3ومن الرشوط الواجب توفرها يف رشكة احلرث
الاعتدال  ،حيث سأأل أأبو عبد هللا الزواوي عن الرشكة يف احلرث ان مل يعتدال،فأأجاب "ال جتوز الرشكة
يف احلرث حىت يقوما و يعتدال يف القمية  ،وان مل يعتدال فامي أأخرجا فلريد أأحدها عىل صاحبه ما زاد عنده ،
و حينئذ تصح الرشكة فان مل يقوما فالرشكة بيهنام و يرتاجعان فامي بيهنام "  ، 4ومن أأوجه الرشاكت يف
احلرث أأن يتساوى الرشيكني يف البقر و الةل و ا ألرض و الزريعة و العمل .5
كام عرف الريف املغريب انتشار امخلاسة أأو املزارعة ابمخلس و يه أأن يسامه امخلاس بعمّل و يقدم
الخر ا ألرض و البذور و أةل احلرث و املصاريف  ، 6ومل تكن هممة امخلاس حمددة حتديدا واحضا اذ اكن
االتفاق بينه و بني صاحب ا ألرض يمت مشافهة يف الغالب و طيةل س نة زراعية من اخلريف اىل الصيف ،7و
و أأاثر هذا النوع من الزراعة الكثري من التساؤالت حول مرشوعيته و زخرت كتب النوازل ابلعديد من
ا ألس ئةل حول امخلاسة و اليت تكون االجابة عهنا أأحياان ابجلواز و أأحياان أأخرى بغري ذكل  ، 8غري أأن
امخلاس يف حد ذاته متسك ابمخلاسة و تفضيلها عن العمل اب ألجرة  ،و السبب يرجع اىل ما اكنوا يتقاضونه و
اذلي اكن يزيد بكثري عن امخلس ومهنا االقامة و القوت و أأحضية العيد و املالبس  ،وما قد حيصل عليه
كسلف و اذلي يتحول مع مرور الزمن اىل هدية ال تمكن اسرتجاعها  ، 9يف حني معل امخلاس مقابل ذكل "
" أأن حيرث و ينقي و يرفع ا ألغامر و حيصد و يدرس و ينقل السنبل اىل ا ألندر  ،و ان رشط عليه غري
ذكل ال جيوز  ،و جرت العادة اليوم يف البادية أأن يشرتط علهيم القيام ابلبقر و الاحتشاش هل و محل

 - 1التاديل  :التشوف اىل رجال التصوف ،حت عيل معر  ،ط ، 1مكتبة الثقافة ادلينية  ،القاهرة . 1112 ،ص . 111
 - 2محمد جحي  :املرجع السابق ،ص .121
 - 3الونرشييس  :املصدر السابق  ،ج، 1ص . 177
 - 4الونرشييس  :املصدر السابق  ،ص . 172
- 5املصدر نفسه ،ص . 125
 - 6محمد فتحة :املرجع السابق ص . 111
 - 7محمد حسن  :املدينة و البادية ابفريقية يف العهد احلفيص  ،ج ،1لكية العلوم الانسانية والاجامتعية  ،جامعة تونس ا ألوىل  ،تونس ،
 ، 1111ص . 212
 8الربزيل  :املصدر السابق  ،ج 1ص ص  ، 215، 215الونرشييس  :املصدر السابق  ،ج ، 1ص ص . 175، 171
 9الونرشييس  :املصدر نفسه ،ج 1ص  ، 171محمد فتحة  :املرجع السابق  ،ص . 111
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احلطب و اس تقاء املاء ان احتاج اليه  ،وهذا يفسدها "  ، 1و رمغ و جود رصاع بني امخلاس و رب
ا ألرض اس مترت هذه الرشكة لوجود مصلحة مشرتكة بني الطرفني .2
 -7الزريعة :
اهمت الفالحون املغاربة ابلزريعة و البذور اجليدة و لهذا سعوا اىل البحث عن أأصلح و أأجود و
أأمسن البذور و حتايش الرقيق و الهزيل مهنا  ،و معدوا اىل البحث عهنا يف ش ىت ا ألقطار، 3مفثال يف
احلبوب فا ألجود يه اليت حال علهيا حول عىل حصادها  ،و لكام زادت املدة قةل جودهتا .4
و ابلنس بة لعنرص الزريعة مل ترد النصوص اليت تتحدث عن عدم توفرها  ،بل حديث النصوص
عن كرثة االنتاج يس تخلص مهنا توفر الزريعة  ،ويس تثىن هنا أأوقات الكوارث الطبيعية من جفاف وجليد و
جراد و س يول  ،وحتدثت كتب النوازل عن مشالك تتعلق جبودة ورداءة الزريعة  ،ومهنا عدم نبات الزريعة
ومن ذكل " الزريعة املشرتاة مل تنبت و م يبق مهنا ما جيرب هل عىل البائع تمني أأنه ما ابع اال ما ينبت "
و اكنت اجابة الفقيه بأأن التجربة تظهر صدق املشرتي و ان اكن البائع ال يعرف ذكل يعوض بقمية الرضر اما
ان اكن مدلسا فعليه التعويض جبميع المثن ،5كام اشرتى رجل شعريا عىل أأنه زريعة فمل ينبت و تبني هل أأنه
غرر به  ، 6و معد بعضهم اىل بيع زريعة البصل عىل أأهنا جيدة فتبني بعد زرعها أأهنا ال تنبت  ،و مل يعرف
ذكل اال من قول املشرتي و البائع ينكر ذكل  ،واحلل هنا ان اكنت البينة مل تفارق املشرتي حىت زرعها يف
أأرض انمعة  ،و مل يضيع سقهيا يف وقهتا ،فعىل البائع رد المثن اىل املشرتي  ،و ال يعوض عليه ابلزريعة اذ ال
فائدة مهنا  ،و ان مل يكن للمشرتي بينة  ،و شهد عدول عىل أأن ا ألرض ال يصلح نباهتا وحلف البائع أأنه
أأعطاه زريعة جيدة يف علمه و أأنه مل يغرر به فال يشء عليه ،7مكــا أأورد الونرشييس نــــــازةل مفــــــادها أأن
رجل ابع زريعة حنـــاء و أأخربه أأهنـــــــا ال تنبت  ،فان اكن غرض املشرتي غرس هذه الزريعة ال جيوز هذا
البيع أأما ان اكن لغري ذكل جاز البيع  ، 8و اذا وجد من رصح ابلزريعة اليت ال تنبت فقد وجد من كمت

 - 1الونرشييس  :املصدر نفسه ،ج ،1ص . 171
 - 2محمد فتحة  :املرجع السابق ،ص . 111
 - 3حيي أأبو املعاطي  :املرجع السابق ،ج ، 1ص . 211
 - 4جمهول  :مفتاح الراحة ،ص .117
 - 5الربزيل  :املصدر السابق ،ج، 1ص  . 122الونرشييس  :املصدر السابق ،ج 2ص . 72
 - 6الربزيل  :املصدر السابق  ،ج، 1ص . 122
 - 7نفسه :ص  ، 125الونرشييس  :املصدر السابق  ،ج ، 1ص . 121
 - 8الونرشييس  :املصدر نفسه  ،ج ، 2ص  ، 72ج ، 11ص . 115
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ذكل ولكف وكيل لبيع زريعة احلناء عىل أأهنا تنبت  ،فلام اشرتاها املشرتي وجدها ال تنبت و أأقر الوكيل أأهنا
الزريعة اليت ابعها و أأنكر صاحهبا أأهنا زريعته فالقول هنا قول الوكيل مع تمينه .1
كام حدثت أأيضا منازعات بني الرشاكء ومن أأوجه ذكل أأن يزرعا أأرض فينبت زرع الواحد ويبطل
زرع الخر  ،مفصيبة اذلي بطل علهيام و اذلي سمل هلام  " ،و ان بطلت زريعة أأحدهام يف اابن الزراعة مل
يلزمه أأن خيلفها  ...ألهنام لو خلطاها و زرعاها و جاد بعضهام من اابن الزريعة " فهم رشاكء و علهيام حتمل
النتاجئ معا  ،يف حني ر أأي أخر يرى أأن للك واحد مهنا ما زرع من زريعته جادت أأو ركدت . 2
 -2احلصاد :
اس تعمل يف احلصاد املنجل و ا ألدوات املرافقة هل يف احلصاد اكلتباندة و يه صدرية من اجلدل توضع
احلصاد من الشوك  ،و أأغطية من خشب أأو قصب توضع عىل أأصابع اليد اليرسى وقاية لها من
لوقاية ّ
رضابت املنجل  ،و يكون احلصاد يف الاس تغالليات الصغرية و الواحات و املناطق اجلبلية عن طريق
3
احلصادة مقابل أأجرة عينية ومن ذكل أأن
الاقتالع  ،أأما يف الاس تغالليات الكبرية فيمت العمل ابستئجار ّ
4
يأأخذ نصيبا من احملصول  ،أأو نقدية  ،أأو عن طريق التضامن بني القبائل (التويزة)  ،ويبد أأ العمل من طلوع
طلوع الشمس اىل الزوال  ،أأما ادلرس فاس تعملت فيه املدرات و اجملرفة و اليت تصنع من اخلشب الصلب
نسبيا اكلبقس أأو الزبوج أأو من أأخشاب رسيعة التشكيل اك ألرز و العرعار  ،يف حني اس تعملت املدرات يف
نقل أأغامر الزرع اىل ا ألندر و تس تعمل أأيضا لتصفية الزرع  ،5و معد الفالح ملواهجة أأي طارئ اىل
الادخار .
خامتــــــة :
ما تمكن اس تخالصه من عنارص العمل الزراعي هو أأن العمل فهيا يبد أأ ابعداد ا ألرض اليت ختتلف
من حيث اخلصوبة من منطقة اىل أأخرى ومن تربة اىل أأخرى و يتطلب هذا العمل الكثري من اجلهد و
اخلربة اليت جيب توظيفها توظيفا دقيقا لتعطي ا ألرض ما ينتظر مهنا فتكون البداية ابالس تغالل العقالين
للرتبة و مبا خيدهما دون اهجاد  ،مث تيل معلية احلرث و هنا يس تعمل الفالح ا ألدوات املتعارف علهيا يف تكل
الفرتة من حمراث و حيواانت خمصصة لهذا الغرض ،و قد تتطلب طبيعة ا ألرض احلرث أأكرث من مرة حىت
تصبح جاهزة الستيعاب ما يزرع فهيا  ،غري أأنه تمكن أأن يس تعاض عن احلرث املتكرر و تعويضه بزراعة
 - 1نفسه  ،ج ، 11ص . 115
 - 2الونرشييس  :املصدر نفسه ،ج ، 1ص ص . 121 ،121
 - 3محمد جحاج الطويل  :الفالحة املغربية  ،ص . 12
 - 4الونرشييس  :املصدر السابق ،ج 1ص 111
 - 5محمد جحاج الطويل  :الفالحة املغربية ،ص ص .15 ،11
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بعض املزروعات ( الفول و الرتمس و اللوبيا) اليت تعمل عىل جعل ا ألرض أأكرث استيعااب للمزروعات املراد
زرعها  ،و رمبا يرجع السبب يف زرع مثل هذه املزروعات اىل كون معلية احلرث تتطلب هجدا مضاعفا ،
كام أأن أأدوات احلرث قد ال تتوفر عند لك الفالحني خاصة اذا اعتربان أأن جل الفالحني اكنوا فقراء يف
الغالب  ،مث يكون العمل عىل تسميدها و اصالهحا و يكون ذكل يف وقت معلوم و بقدر معلوم  ،وهذا
يعين أأن اس تعامهل يف غري وقته أأو اس تعامل مكية أأكرب من المكية اليت حتتاهجا الرتبة فالنتاجئ قد تكون اكرثية
عىل الرتبة و احملصول  ،واكن العمل يف الفالحة يكون منفردا أأو يكون عىل شلك رشاكت  ،و اذا اكن
العمل املنفرد يكون دون حدوث مشالك فان العمل يف اطار الرشاكة خلف الكثري من املشالك أأمهها عىل
االطالق  :هل امخلاس يعترب رشياك أأم عامال  ،كام سعى الفالح يف حبثه عن املنتوج املمزي البحث انتقاء
أأجود البذور  ،و خلف البحث عهنا الكثري من املنازعات بني الفالح و ابئع البذور خاصة اذا زرعها الفالح
يف وقت الزرع و ظهر أأهنا مل تنبت  ،و تأأيت بعد ذكل معلية احلصاد و ادلرس ويه تعمتد عىل أأدوات
بس يطة بساطة أأدوات احلرث  ،مث يكون ختزين احملصول و اذلي يكون يف أأماكن بس يطة اكجلرار و املطامري
قامئة املصادر و املراجع :
 -1املصادر:
 /1ابن العوام االشبييل :كتاب الفالحة ،نرش و ترمجة خويس أأونطونيو ابنكريي  ،ج ، 1مدريد ،
1111
أ
 /1الربزيل  :فتـاوى الربزيل املعروف جبـامع مسـائل الحكـام ملـا نزل من القضـايـا ابملفتني واحلكـام
 ،تقدمي وحتقيق محمد احلبيب الهيةل  ،دار الغرب االساليم  ،ط. 1111 ، 1
 /1التاديل  :التشوف اىل رجال التصوف حت عيل معر  ،ط ، 1مكتبة الثقافة ادلينية  ،القاهرة ،
. 1112
 /2مارمول كرخبال  :كتاب افريقيا  ،تر محمد جحي و أخرون  ،ج، 1مطبعة املعارف اجلديدة  ،الرابط
. 1112 ،
 /7مؤلف جمهول  :مفتاح الراحة ألهل الفالحة  ،حت و دراسة محمد عيىس صاحلية ،احسان صديق
العمد  ،ط ، 1اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و الداب  ،الكويت .1112 ،
 /2احلسن الوزان :وصف افريقيا تر محمد جحي و محمد ا ألخرض  ،ط، 1ج 1دار الغرب االساليم ،
بريوت .1111 ،
 /5الونرشييس :املعيـار املعرب واجلـامع املغرب عن فتـاوى علمـاء افريقية وا ألندلس واملغرب ،خرجه
جامعة من الفقهاء ابرشاف محمد جحي ،ج 7نرش وزارة ا ألوقاف والشؤون االسالمية للمملكة
املغربية،الرابط ،دار الغرب االساليم ،بريوت1111 ،
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 -1املراجع :
 /1ابراهمي القادري بوتشيش وعبد الهادي البياض  :الرتبة أفاهتا  ،و تقنيات عالهجا و تدابري
اس تغاللها يف ضوء ا ألدبيات الفالحية ا ألندلس ية  ،مقال يف كتاب الفالحة و التقنيات الفالحية ابلعامل
االساليم يف العرص الوس يط  ،حتت ارشاف حسن حافظي العلوي  ،منشورات عاكظ 1111 ،
 /1محمد جحي  :نظرات يف النوازل الفقهية ،ط ، 1منشورات امجلعية املغربية للتأأليف و الرتمجة و
النرش ،مطبعة النجاح اجلديدة  ،ادلار البيضاء . 1111 ،
 /1محمد حسن  :املدينة و البادية ابفريقية يف العهد احلفيص  ،ج1لكية العلوم الانسانية والاجامتعية
 ،جامعة تونس ا ألوىل  ،تونس ، 1111 ،
 /2محمد فتحة :النوازل الفقهية واجملمتع أأحباث يف اترخي الغرب االساليم (من القرن 2هـ1/هـ -11
17م ،منشورات لكية الداب والعلوم االنسانية  ،ادلار البيضاء .1111 ،
 /7محمد مزين  :فاس و ابديهتا مسامهة يف اترخي املغرب السعدي  ،ط ، 1ج ، 1منشورات لكية
الداب و العلوم االنسانية الرابط  ،مطبعة املعارف اجلديدة  ،الرابط .1112 ،
 /2يوسف ناكدي  :الزراعة يف ا ألندلس خالل القرن اخلامس الهجري ،ط ، 1مطبعة اجلسور وجدة
 ،املغرب . 1115 ،
 -1املقاالت:
 /1محمد جحاج الطويل  :التجارة ادلاخلية و أأثرها عىل ضعف ادلوةل املوحدية  ،مقال يف أأعامل ندوة
التجارة يف عالقهتا ابجملمتع و ادلوةل عرب اترخي املغرب ،املنعقدة يف جامعة عني الشق ابدلار البيضاء من 11اىل
 11فرباير  ،1111القسم الثاين  ،مطبعة النجاح اجلديدة ادلار البيضاء . 1111 ،
 /1محمد جحاج الطويل  ،الري والزراعة املسقية يف اجلنوب  ،مقال يف جمةل أأمل عدد خاص حول
اترخي الري يف اجلنوب املغريب  ،أأغادير  11 15أأكتوبر  ، 1111العدد  12الس نة الثامنة  ،مطبعة النجاح
اجلدية ادلار البيضاء . 1111
 /1محمد حسن  :أأصناف االنتاج الزراعي ابفريقية من القرن 2ه11/م اىل القرن 1ه 17/م  ،مقال
يف كتاب الفالحة و التقنيات الفالحية ابلعامل االساليم يف العرص الوس يط  ،حتت ارشاف حسن حافظي
العلوي  ،منشورات عاكظ .1111 ،
أ
الوس
 /2سعيد بن حامدة  :الرتاث الفاليح االساليم ابملغرب و الندلس خالل العرص يط مقوماته
ومراحل تطوره  ،مقال يف كتاب الفالحة و التقنيات الفالحية ابلعامل االساليم يف العرص الوس يط  ،مجع و
ارشاف حسن حافظي علوي  ،منشورات عاكظ . 1111 ،
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 /7يوسف ناكدي  :خصوصيات و حتوالت اجملال الريفي يف بالد املغرب خالل القرن اخلامس
الهجري  ،مقال يف اجملال البدوي املغريب  ،اخلصوصيات و التحوالت  ،تنس يق حلمية بنكرعي و أخرون ،
منشورات مجموعة البحث يف اترخي البوادي املغربية سلسةل ندوات و منظرات ر م ، 1ط  ، 1مطبعة
مكتبة دار السالم  ،الرابط . 1115 ،
أ
 /2يوسف ناكدي  :أأساليب الزراعة و الغراسة و التناوب بني الاس تغالل و الاسرتاحة يف الندلس
خالل القرن اخلامس الهجري  ،مقال يف كتاب الفالحة و التقنيات الفالحية ابلعامل االساليم يف العرص
الوس يط  ،حتت ارشاف حسن حافظي العلوي،منشورات عاكظ 1111 ،
-2الرسائل اجلامعية:
 /1محمد جحاج الطويل  :الفالحة املغربية يف العرص الوس يط ،رساةل ماجس تري مرقونة بلكية الداب و
العلوم االنسانية  ،الرابط 1111 ،
 /1حيي أأبو املعاطي  :امللكيات الزراعية و أأثرها يف املغرب و ا ألندلس (211-111ه 117-171/
دراسة اترخيية مقارنة ،ج 1رساةل دكتورا بقسم التارخي االساليم و احلضارة االسالمية لكية دار العلوم
جامعة القاهرة. 1111 ،
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