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  :أھمية الموضوع  ومنھج الدرا سة ]  أ [ 

في المشرق : حداھما إ,العصور الوسطى في جبھتين  فيتجلى الصراع اإلسالمي الصليبى 

في الغرب االسالمى : وثانيتھما , اإلسالمى والمتمثل في الحمالت الصليبية علي الشام ومصر 

والمتمثل في الحمالت الحربية لنصارى إسبانيا على بالد االندلس والمغرب ،وقد تناول الكثير 

والمغرب ،إال أن  من الباحثين مظاھر العالقات السياسية والحربية لھذا الصراع في المشرق

وتناول بعض . العالقات االقتصادية لم تنل حظًا ً وافيًا من الدراسة السيما مع الغرب اإلسالمى 

ومنھم الباحث ,الباحثين العالقات التجارية بين المشرق اإلسالمى و الجمھوريات اإليطالية 

األدنى  مصطفي حسن محمد الكنانى الذي تناول موضوع العالقات بين جنوة و الشرق

اإلسالمى في عصرى الفاطميين واأليوبيين ،كذلك  الباحث فايد حماد عاشور وموضوعه 

العالقة بين البندقية و الشرق األدنى اإلسالمى في العصر األيوبى ، وأيًضا الباحث سامي 

سلطان مسعد وموضوعه أسس العالقات االقتصادية بين الشرق األدنى والجمھوريات اإليطالية 

م، ولكن العالقات مابين الجمھوريات اإليطالية ودولة بنى مرين بالغرب 1400- 1100من عام 

والعربية  اإلسالمى  لم يتطرق لدراستھا أحد من الباحثين ، فقد أشارت بعض الوثائق الالتينية

والمصادر العربية  إلي اتفاقيات تجارية بين جمھوريات إيطاليا مع بالد  باألرشيفات اإليطالية

في عصر دولة بنى مرين ، كذلك وجود جاليات إيطالية في موانئ سبتة ومليلة وباديس  المغرب

وأيضا وجود جاليات مغاربية بالجمھوريات  وغيرھا من موانئ بالد المغرب المرينية ،

اإليطالية ، وفضال عن ذلك تضمنت دواوين بالد المغرب في العصر المرينى أعداًدا من التجار 

إلى ذلك قيام دولة بنى مرين بدور الوسيط التجارى ما بين بالد السودان اإليطاليين ، أضف 

والجمھوريات اإليطالية ، وكذلك قيام الجمھوريات اإليطالية بدور الوسيط التجارى ما بين بالد 

السودان والمغرب من جھة وبين مختلف الدول األوربية بحوض البحر المتوسط والمشرق 

د قمت بدراسة دول المرابطين والموحدين وبنو مرين ببالد وق 0اإلسالمى من جھة أخرى 

الغرب اإلسالمى في رسالة سابقة للماجستير ، وتناولت مختلف العالقات  الخارجية لتلك الدول 

اإلسالمية مع الدول النصرانية بحوض البحر المتوسط ، غير أن أھم ھذه  العالقات  ھو ذلك 

أحد من الباحثين  وھو ما أطمح إلى سبر أغواره في ھذه الموضوع الجديد الذي لم يتطرق إليه 

 .    الدراسة 

 



 

فلم تكن دولة بنى مرين سباقة في عقد االتفاقيات التجارية مع المدن اإليطالية ألن تلك المدن 

اإليطالية ھي التي بدأت بعقد االتفاقيات التجارية مع بالد المغرب ، فقد كانت المدن اإليطالية 

، )دولة مالي وبالد غانة(ة للذھب المغربي الوافد عليھا من بالد غرب السودانفي حاجة شديد

كذلك منتجات المغرب والمواد الخام والحبوب  وغير ذلك مما تحتاج إليه المدن اإليطالية 

لتنشيط دور صناعاتھا المختلفة ولتحصيل األموال واألرباح الفائقة من بيعھا بعد ذلك إلى 

بحوض البحر المتوسط ، وفي المقابل كانت بالد المغرب في حاجة مختلف الدول السيما 

شديدة إلى تصريف منتجاتھا من المواد األولية والذھب وغير ذلك من المنتجات المغربية ، فقد 

كانت الدولة المرينية في حاجة شديدة لألموال لتشييد الجيش واألسطول ومرافق الدولة وفرض 

صرانية اإلسبانية والتھديدات الخارجية لمدنھا وسواحلھا من األمن بھا لمواجھة الحروب الن

قِبَل أسبانيا والبرتغال ، غير أن التقنيات البحرية والخبرة المالحية اإليطالية ھي التي سبقت 

الدولة المرينية وفرضت نفسھا على دولة بني مرين ، فقد تواجد التجار اإليطاليين بالمدن 

المرينى على البحر المتوسط والمحيط األطلسي مزودين  المختلفة لكافة سواحل المغرب

باألساطيل التجارية والسلع الجيدة لمقايضتھا بالذھب والسلع المغربية رخيصة الثمن عالية 

الربح ، و تواجد ھؤالء التجار اإليطاليين بأعداد غفيرة بالمدن المغربية ذوالخبرة المالحية 

لى التجارة بالمغرب اإلسالمي، وفي المقابل نجد أن وفرضھم الھيمنة ع، الفائقة وإحتكارھم

الدولة المرينية لم تبادر إلى تحديث األساطيل التجارية ذات الخبرة العالية والتقنيات الفائقة 

لتضاھي بھا األساطيل اإليطالية، رغم أن أراجون وقطالونيا والبرتغال كانت دول متخلفة فيما 

ة إال أنھا سرعان ما طورت من نفسھا لتوازي وتواكب يتعلق بالعمليات التجارية الخارجي

التقنيات الحديثة لألساطيل اإليطالية ، فكان لتلك الدول السبق في االھتمام باألساطيل التجارية 

والتجارة الخا رجية  أما دولة بني مرين فقد اعتمدت في بداية أمرھا على األساطيل اإليطالية 

ج ولم تھتم باألسطول البحرى إال في وقت الحرب عندما في التجارة الخارجية ونقل الحجي

دعت الحاجة إلى تشييد السفن البحرية، أما في فترات الضعف والتدھور المرينى فقد انھارت 

ً في أيدى األسبان والبرتغاليين،  التجارة  الخارجية وسقطت المدن المرينية الساحلية تباعا

يصلھا بالعالم الخارجى ، فضالً عن  كان لذيلتحرم بالد المغرب من الشريان التجاري ا

  0حرمانھم من منافسة المدن االيطالية 



 

وقد وجدت مشقة كبيرة في جمع المادة العلمية المتناثرة في ثنايا المصادر التاريخية والجغرافية 

واألدبية ، وكتب التراجم والنوازل والحسبة والتصوف والوثائق والمصادر الالتينية والمراجع 

يطالية والفرنسية واإلسبانية أضف إلى ذلك أن االتفاقيات التجارية لم تدم فترات طويلة اإل

وذلك يرجع إلى وفاة السلطان أبو فارس عنان المريني ، فكانت تلك المعاھدات قصيرة المدى 

فضال . مما يوحي بقصر الفترة التاريخية لتلك اإلتفاقيات وعدم معرفة نتائجھا بمرور الوقت 

   0ندرة المصادر والمراجع التي تعرضت لموضوع البحث عن ذلك

الجغرافي والموانئ المغربية واإليطالية وطرق  وقعوقد حاولت في ھذه الدراسة االستعانة بالم

التجارة عبر الممرات الجبلية المغربية وطرق التجارة ما بين بالد السودان الغربي ، وبالد 

مدن التجارية  المغربية وموانئھا الھامة على سواحل المغرب وساحل البحر المتوسط ، كذلك ال

البحر المتوسط والمحيط األطلسي وأثر العوامل المناخية على التجارة البحرية ، و وقت ھبوب 

الريح المواتية للتجارة وأيًضا االستعانة باألحداث السياسية لمعرفة أوقات الرواج التجاري 

نب النظري و التطبيقي الذي تنھجه الدراسات وعكسه، كل ذلك لكي يتم الجمع بين الجا

التاريخية الحديثة ، كذلك تتبعنا أسلوب معالجة الوثائق التجارية بوثائق أخرى بمعنى معالجة 

وثيقة بوثيقة أخرى وھو عنصر المقابلة والمقارنة وأسلوب النقد في سياق عرض عناصر 

المقارنة والمقابلة بين النصوص  البحث وحاولت اإللتزام بالمنھج العلمي الذي يستند إلى

  .الستخالص النتائج مع استبعاد الروايات المبالغ فيھا 

ً لموضوع  ً عاما وقد قسمت الرسالة إلى أربعة فصول قدمت لھا بمقدمة وھي تشمل عرضا

البحث وأھميته ، ومنھج الدراسة وتقسيماتھا ودراسة نقدية ألھم مصادر البحث ، ثم دراسة 

الجغرافي لدولة بني مرين والمدن اإليطالية ،  وقعالم:لى قسمين فأما األول تمھيدية تنقسم إ

وھو ما يتعلق بمسرح العمليات التجارية إللقاء الضوء على المدن اإليطالية ودولة بني مرين 

لمعرفة األماكن التي تميزت بجودة موانِئِھا والممرات الجبلية التي عبرت من خاللھا قوافل 

السواحل لمعرفة األماكن والموانئ التي تميزت ببعدھا عن مجاري السيول  التجارة ، وتضرس

وھبوب الريح ، وسعة الموانئ في استيعاب العدد الكبير للسفن التجارية ونوعية السفن ، كذلك 

حركة السفن التجارية في ارتياد الموانئ مثل وجود الصخور، وبروز  أعاقتالمعوقات التي 

أضف إلى ذلك العوامل المناخية وأثرھا على التجارة البحرية  صخرية بمجاري األنھار ،

حركة السفن في البحر  تھناك وقت ھبوب الريح الشرقية والغربية التي ساعدكان والبرية ، ف



 

ً وقت ھبوب الريح المدمرة في الشتاء والتي منعت التجارة من االستمرار  المتوسط ، وأيضا

ً من الغرق وتدمير السفن والتيه والتحول عن المجرى المالحي، وكذلك وقت ھبوط  خوفا

كانت  في الثلوج وتُدفَن تحتھا ، كذلك تغوص القوافل التجارية كانتالثلوج بالممرات الجبلية ف

  الحركة التجارية ، تعوقسد الممرات والمنافذ الجبلية وت الثلوج

مھوريات االيطالية ، وذلك وأما القسم الثاني فتناول العالقات السياسية بين دولة بني مرين والج

إللقاء الضوء على طبيعة دولة بني مرين وحالتھا السياسية لمعرفة أوقات القوة واإلزدھار 

وبالتالي رواج الحركة  التجارية ، ومعرفة أوقات الضعف والتدھور وبالتالي كساد التجارة 

ً  ھل كانت التجارة المرينية مع المدن اإليطالية  ذا  صفة رسمية؟ أم  وتدھورھا  ، و أيضا

كانت مبادرات تجارية شخصية لكبار التجار بدولة بني مرين؟ ،وتكلمت عن العالقات 

السياسية بين دولة بني مرين والجمھوريات اإليطالية لمعرفة تفوق وسيطرة الجمھوريات 

اإليطالية على حوض البحر المتوسط والحركة المالحية به وضعف وتنازل المغاربة عن 

م، وأيضاً 12والتحكم في المالحة والتجارة في البحر المتوسط السيما في القرن  القيادة

المعاھدات السياسية والتجارية السابقة بين الجمھوريات اإليطالية وبالد المغرب في عصر 

ومدى أطماع جنوة في  ،الموحدين ، إللقاء الضوء على طبيعة تلك االتفاقيات ونظم التجارة بھا

لمغربية السيما مدينة سبتة المعقل التجاري المغربي ، ثم تطور العالقات بين احتالل المدن ا

جنوة وبالد المغرب ومحاولة اإليطاليين البحث عن طرق للتوغل داخل بالد المغرب للوصول 

، كذلك مساعدة جنوة لدولة بني مرين في ) غرب أفريقيا(إلى منابع تجارة الذھب السوداني

  0لحربي المغربي لمواجھة قشتالة وأراجون تحديث وتنظيم األسطول ا

وتحدثت عن أثر العالقات السياسية اإلسبانية اإليطالية على التجارة بدولة بني مرين ، فقد كان 

ھناك تنافس كبير بين اإلسبان واإليطاليين حول التجارة المغربية المرينية ، فكل جھة تحاول 

اآلخر ، وھل تأثر المغاربة من جراء ذلك ؟ ، أن تفوز بأكبر قدر من تلك التجارة على حساب 

فقد تواجد التجار اإليطاليون بجانب التجار اإلسبان لممارسة التجارة ببالد المغرب المرينية ، 

لكن التجار اإلسبان كانت لھم ميول استعمارية ببالد المغرب ، كذلك قيام البرتغال باحتالل 

لتالي تضاءلت التجارة المغربية على شاطئ البحر مدينة سبتة أھم موانئ دولة بني مرين ، وبا

المتوسط ،وتم طرد التجار اإليطاليين منھا ليتحول محور تجارة العبيد والذھب من بالد 

  السودان عبر بالد المغرب إلى أسبانيا والبرتغال ثم تنتقل بعد ذلك لتباع في المدن اإليطالية ، 



 

اري من إيطاليا إلى اسبانيا والبرتغال السيما في وھو ما يعني تحول دور الوسيط األوربي التج

   0م 15النصف األول من القرن 

ً الصراع السياسي والحربي بين المدن اإليطالية مع بعضھا البعض   –جنوة [وتناولت أيضا

وأثره على التجارة المرينية ، فقد شھدت موانئ الدولة المرينية حركة نھب ] البندقية –بيزا 

تجارية اإليطالية ، فكانت كل من جنوة وبيزا والبندقية تھاجم سفن األخرى وتدمير للسفن ال

وتنھبھا وتدمرھا ، نظراً للصراع على الزعامة التجارية بحوض البحر المتوسط وتسبب ذلك 

   0في تدھور التجارة بالبحر المتوسط نتيجة عمليات القرصنة والفوضي والتدمير 

السياسي والتجاري بين جنوة وممالك إسبانيا النصرانية على وانتقلُت بعد ذلك إلى أثر التنافس 

ً كيف أن التنافس جعل جنوة تحارب النفوذ اإلسباني في دولة بني  المغرب المريني ، مبينا

مرين ، في حين استبد اإلسبان والبرتغاليون بالتجارة في بالد المغرب ، غير أن دولة بني 

اية األمر وإنما خسرت جنوة مكانتھا األولي التجارية مرين لم تتأثر نتيجة ذلك الصراع في بد

لتحل محلھا دول أسبانيا النصرانية في بالد المغرب المرينية ، وتبع ذلك إستيالء أراجون على 

كورسيكا وسردينيا وميورقة ومنورقة، كذلك استيالء البرتغال على سبتة ومضيق جبل طارق، 

لة على البحر المتوسط ، ألن العمليات التجارية فتضاءلت التجارة المرينية بموانئھا المط

ً للنشاط  تحولت إلى أطماع استعمارية من جانب دول اسبانيا النصرانية مما سبب ضعفا

   0التجاري اإليطالي بدولة بني مرين 

وتناولت أثر القرصنة على التجارة اإليطالية المرينية ، بوصفھا أولى المعوقات التي أصابتھا، 

القرصنة كانت على يد األراجونيين واإليطاليين ، وكانت تھدف إلى السيطرة على وبيّنُت أن 

 ،التجارة في غربي  البحر المتوسط ونھب وسرقة المتاجر وأسر المسلمين وبيعھم عبيداً بأوربا

نشطت حركة الجھاد  أو أخذ الفدية في مقابل إطالق سراحھم ، وأوضحت أن في مقابل ذلك

  ات القرصنة والقضاء عليھا ،البحري لمقابلة عملي

وقد تحدثت عن كثير من االتفاقيات التجارية المتبادلة بين مختلف دول غرب حوض البحر  

المتوسط حول منع القرصنة ، غير أن ذلك لم يمنع استمرار أعمال القرصنة ، وما سببته من 

  0ضرر بالغ على العمليات التجارية البحرية 

الرسالة مقومات التجارة في دولة بني مرين ، فعرضت ألھم وتناولت في الفصل األول من 

  طرق التجارة البرية والبحرية ، وأھم الموانئ التجارية والسفن التجارية وأنواعھا ، واألسواق، 



 

وكذلك أنواع الموازين والمكاييل والمقاييس والعمالت النقدية ، وأھم السلع التجارية وبعض 

رية المرينية مثل الوكالة والشراكة والقراض واإلستدانة أسعارھا ، وأوضحت النظم التجا

والسلف والمقايضة والكراء والمزايدة والوديعة والرھن والحوالة والصك والسفتجة ، وتناولت 

   0الضرائب والمكوس الجمركية التجارية ، واآلثار السلبية المؤثرة على التجارة المرينية 

القات التجارية بين دولة بني مرين والجمھوريات أما الفصل الثاني تحدثُت فيه عن الع

مثل وثائق  الوثائق التجارية ماھي ھذه  اإليطالية في ضوء الوثائق التجارية ، فتكلمت عن

رشيفات المدن اإليطالية ، ووثائق أماري أماس التري وھي وثائق التينية قام بجمعھا من 

قام بنشرھا بالنص العربي وأرفق معھا ميشيل وھي وثائق عربية بأرشيفات المدن اإليطالية 

الوثائق الالتينية التي جمعھا من أرشيفات المدن اإليطالية وثائق لوبيز وھي النص الالتيني، و

ومن خالل تلك  وترجمھا إلى اللغة اإلنجليزية، والوثائق العربية المحفوظة  بالتاج األراجوني، 

مشتركة بينھا والخصائص الفردية لتلك تحدثت عن مضمونھا، والسمات التي كانت  الوثائق

الوثائق، ومدى عالقة الوثائق بالواقع التاريخي ، ثم إنتقلت إلى المسائل التجارية التي تناولتھا 

عدة موضوعات رئيسية ، منھا دور القناصل التجارية ،  تلك الوثائق والمعاھدات من خالل

المرينية ، ومسألة التنازع بين التجار ومسألة معاقبة التجار المخالفين للقوانين التجارية 

المسلمين والتجار اإليطاليين ، ومسألة تحطم السفن التجارية لكال الطرفين، ومسألة وراثة 

التاجر المتوفي لدى الطرف اآلخر ، ومسألة الضرائب الجمركية ، ومسألة الفنادق التجارية 

دور التجار الجنوية التجاري بدولة  لخدمة التجار اإليطاليين ، ومسألة كراء السفن ، ومسألة

بني مرين ، ومسألة السلع التجارية المتبادلة بين المدن اإليطالية ودولة بني مرين ، ومسألة 

   0دور التجار اليھود المغاربة واإليطاليون في التجارة الخارجية 

م إلى قسمين  ، أما الفصل الثالث فقد أفردته ألحوال التجار المغاربة واإليطاليين ، وھو ينقس

طبقات التجار،  وھم  - 2    0صفات التجار - 1:   أوضحت فيه التجار المغاربة و :األول

، ثم أوضحت فئات التجار ) المصدر(والتاجر المجھز) المتجول(التاجر الخزان والتاجر الرقاد

تجار ، فئة كبار التجار ، وفئة التجار المتوسطين وصغار التجار، وفئة ال فئات وھم ثالثة

  0الجاليات المغاربية والتجار الذين عاشوا بالمدن االيطالية - 3   0المغاربة اليھود 

  فتحدثتُ  صفات التاجر اإليطالي ، -1   :في موضوعين تناولُت فيه التجار اإليطاليين: والثاني 

  



 

 الجاليات اإليطالية والتجار اإليطاليين الذين -2 0عن أوضاعھم اإلجتماعية واإلقتصادية

  0عاشوا بدولة بني مرين  

  0] البندقية  –بيزا  –جنوة [فقد خصصته للنظم التجارية للمدن االيطالية : أما الفصل الرابع 

فتكلمت عن طرق التجارة اإليطالية ، والسفن التجارية اإليطالية ، وحركة الشحن البحري، 

 بحريةواإلدارة القنصلية للتجار والتجارة ، وتحدثت عن عقود التجارة ال

[Commenda]والموثقون ، وكاتبو العقود، والحواالت والكمبياالت , ،وعقود قرض البحر

والقرض المالي ودور اليھود فيه، والمقايضة، وتناولت الصادرات والواردات اإليطالية وأھم 

السلع التي استوردتھا المدن اإليطالية من بالد المغرب وأھم السلع التي قامت المدن اإليطالية 

بتصديرھا للدولة المرينية، وإنتقلت إلى العمالت النقدية اإليطالية فأوضحت العمالت النقدية 

الجمركية والموازين  وأنواعھا وأسعار بعض السلع،والصيرفة والبنوك اإليطالية والضرائب

  ،  النتائج التي توصلت إليھا والمقاييس والمكاييل التجارية،وأنھيت الرسالة بخاتمة ضمت أھم

م ذيلت الرسالة بقائمة الوثائق والمخطوطات والمصادر والمراجع األجنبية والعربية ث

  0والمعربة 

ويشرفني أن أتقدم بخالص التقدير واإلحترام والمحبة إلى أستاذي الجليل ،فضيلة العالم الكبير 

األستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم  ،المشرف الرئيسي للبحث ، الذي تعھد البحث والباحث 

برعايته الكبيرة ومالحظاته وتوجيھاته السديدة التي أفدت منھا إفادة كبيرة ، فله مني أفضل 

تقدير وخالص الشكر وعنِّي أجزل وخير الجزاء، كما أتقدم بوافر الشكر لألستاذة الدكتورة 

سامية مصطفي ُمسعد ُمشرفة الرسالة بخالص الشكر والعرفان علي ما بذلته من جھد ومساعدة 

ظات قيمة طوال فترة البحث، وأتقدم بوافر الشكر للدكتور حاتم عبد الرحمن الطحاوي ومالح

  مشرف الرسالة على مابذله من جھد كبير ومالحظاته القيمة طوال فترة البحث ، 

كما أتقدم بالتقدير واإلحترام لفضيلة األستاذ الدكتور رضوان البارودي عميد كلية التربية 

  ذ التاريخ اإلسالمي علي ما بذله من جھد كبير ورعاية فائقة للبحث، بجامعة كفر الشيخ وأستا

فقد أمدني بمكتبته العلمية الذاخرة، وأمدني بجميع وثائق الرسالة فله مني أفضل تقدير 

وإحترام، وأوجه الشكر إلى الدكتور إبراھيم السايح مدرس اللغات الالتينية واليونانية بجامعة 

ي مكتبات القاھرة وجامعة القاھرة ومكتبة اإلسكندرية ، ومكتبة كلية الزقازيق ، وأمناء وموظف

اآلداب بجامعة اإلسكندرية ، ومكتبة البلدية باإلسكندرية والجامعة األمريكية بالقاھرة والمركز 



 

األمريكي باإلسكندرية ومركز المخطوطات بجامعة الدول العربية، واألب منصور مستريح 

  ومكتبة السفارة اإليطالية بالقاھرة ،  ودير اآلباء الفرنسيسكان 

وأتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أبي وأمي وزوجتي على ما بذلوه من جھد كبير وعناء ومشقة 

من أجل ھذا البحث فلھم مني أفضل تقدير وشكر وأختم حديثي بأنني قد اجتھدت في ھذا البحث 

ت فلي أجر واحد ، وأرجو من هللا أن جھداً كبيراً، فإن أصبت فلي عند هللا أجران وإن أخطأ

   0يتقبل عملي ھذا ويجعله في ميزان عملنا يوم الدين ، والسالم عليكم ورحمه هللا 

                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :دراسة نقدية ألھم مصادر البحث ] ب[

بحث على العديد من الوثائق والمخطوطات والمصادر األجنبية و اعتمدت في كتابة ھذا ال  

العربية المتنوعة من كتب التاريخ والجغرافيا واألدب والشعر والطبقات والحسبة والتصوف 

والفقه والتجارة والنوازل والعقود ، التي أفادت البحث وتناولت الفترة التاريخية موضوع 

  :البحث وفيما يلي عرض ألھم المصادر 

  :الوثائق العربية التي نشرھا الباحثون األجانب:  أوال 

  

1-Amari(M.): I Diplomi Arabi  del R. Archivio Fiorentino(1)  

  

من أھم الوثائق  التي   أماري ميشيلتعد مجموعة الوثائق العربية التي نشرھا                       

ت بين بيزا ومختلف بلدان البحر المتوسط احتوت على العديد من الوثائق التجارية ،و التي جر

اإلسالمية مثل دولة الموحدين ببالد المغرب ، و دولة بني مرين بالمغرب األقصى، والدولة 

الحفصية بتونس ، ودولة المماليك بمصروالشام، و معظم تلك الوثائق عبارة عن مراسالت  

ا من أرشيف بيزا بالنص الالتيني دارت بين بيزا و بالد المغرب ، وقد قام أماري ميشيل بنقلھ

والنص العربي ، لذا تعد تلك  الوثائق العربية في ھذا الكتاب من أھم الوثائق التي ارتبطت 

ومن أھمھا  وثيقة معاھدة تجارية بين بيزا ودولة بني مرين في عصر .  بموضوع البحث 

ث السيما في م والتي أفادت موضوع البح1359-ھـ759السلطان أبي عنان المريني في 

الفصل الخاص بالمعاھدات واإلتفاقيات التجارية، كذلك أفادتني في النظم التجارية التي سادت 

بدولة بني مرين والمدن اإليطالية ، فقد استقيت معلومات مباشرة في موضوع البحث تناولت  

كال الطرفين في كافة النظم التجارية المتداولة بين الطرفين مثل توفير األمن  لكافة التجار من 

البر والبحر ومعاقبة التجار الذين قاموا بالخروج على القوانين التي تختص بالبالد التي 

  يتاجرون بھا ، مع إستمرار عقد الصلح بين الطرفين ، وعندما تتعرض مراكب وسفن

  

 ----------------------------------    

    (1)  Le Monnier , 1863 . 

  



 

فيجب إعادة ما تبقى من المراكب التي  ،دث البحر ونّواته ويتكسر بفعل ذلككال الطرفين لحوا

تكسرت إلى أصحابھا دون المساس بحقوقھم ، كذلك إقامة التجار البيازنة في فنادق خاصة بھم 

بالمدن الساحلية التي يتاجرون بھا كما تحدثت الوثيقة عن إعادة األسرى البيازنة إلى بالدھم 

ً نظم الكراء والسلف بين الطرفين وحماية السفن لكال كذلك تسريح األسر ى المسلمين ، وأيضا

% 10الطرفين من خطر القراصنة أو الجھاد البحري ، وتحددت الضريبة الجمركية بنسبة  

للسلع الصادرة  للبيازنة إلى بالد المغرب المريني ، وتضمنت ھذه المعاھدة معلومة في غاية 

التجارية التي تعاملت بھا دولة بني مرين مع بيزا كانت ھي نفس  األھمية منھا أن تلك النظم

مما يعني أن تلك النظم ] أراجون وكتالونيا[ النظم التي تعاملت بھا دولة بني مرين مع الكتالن 

التجارية كانت سائدة بحوض البحر المتوسط ، وأنھا كانت من الدرجة األولى ببالد المغرب 

  ھا الكتالن واألراجونيين بعد ذلك ، والمدن اإليطالية ثم اقتبس

ً من كتاب أماري العديد من المعاھدات األخرى بين المدن اإليطالية مع الدولة  واستقيت أيضا

الحفصية بتونس وذلك لمعرفة النظم التجارية التي اشتغلت بھا المدن االيطالية مع المدن 

الية مع الدولة الحفصية أو الدولة وھل ھناك فارق بين الذي تعاملت به المدن اإليط, المغربية

المرينية ، وقد اتضحت الصورة بأن النظام كان واحًدا في التعامل التجاري، ومن تلك 

م وتعد ھذه المعاھدة أساس 1313/ھـ713المعاھدات التجارية معاھدة مدينة بيزا مع تونس عام 

/ ھـ800تعديالت في عام االتفاقيات التي دارت بعد ذلك بين الطرفين حتى دخل عليھا بعض ال

 .م 1445/ ھـ849م ، واستمرت ھذه االتفاقيات التجارية سارية حتى عام 1397

 

2- Maximiliano Y Reman Gracia: L Documentos Árabes 

Diplomáticos Del Archivo de la Corona de Aragón/Madrid 

–Granada 1940.  

يف التاج األراجوني التي نشرھا الباحث تعد الوثائق المغربية المرينية المحفوظة بأرش

ماكسميليانو بالنص العربي و أرفق معه النص األسباني من أھم الوثائق المتعلقة بموضوع 

البحث السيما وأن العالقات التجارية ونظمھا المختلفة لدي دولة بني مرين والتي كانت قائمة 

أراجون والكتالن مما يوضح أن  اإليطالية في نفس الوقت، كانت قائمة مع دولة مع المدن 

  النظم التجارية بين دولة بني مرين والمدن اإليطالية كانت ھي نفسھا فيما يتعلق بتجارة 



 

بني مرين مع أراجون وكتالونيا ، لذا استعنت بوثائق التاج األراجوني لمعرفة طبيعة العالقات 

ة المزيد من النظم التجارية التي التجاريةألراجون وكتالونيا مع دولة بني مرين، وبالتالي معرف

تعاملت بھا الدولة المرينية مع المدن اإليطالية ، وقد كانت وثائق التاج األراجوني مليئة 

بالمعلومات القيمة والتي اقتبسنا منھا وجود تجار جنوية بغرناطة للتجارة ومن ھؤالء التجار 

م وكان 1324/ ھـ 724الحياه عام  الجنوية التاجر ملول دي نغروني الجنوي الذي كان علي قيد

يتاجر بين غرناطة وأراجون ، ووثيقة أخرى توضح اتفاقية سلمية تجارية بين أراجون 

م ، اقتبسنا منھا النظم التجارية المتبادلة والتي كانت نفس 1321/ ھـ 721وغرناطة في عام 

توضح االتفاقيات ما بين  النظم التجارية بين الدولة المرينية والمدن االيطالية ، ووثائق أخرى

ملك أراجون والدولة المرينية حول وقف نشاط القراصنة والمشتغلين بحركة الجھاد البحري 

اإلسالمية لتأمين حركة التجارة بين البلدين ، وحل المشاكل الناجمة عن عمليات القرصنة 

تي إستولى عليھا كذلك اإلفراج عن السفن والسلع ال, والجھاد البحري ، مثل تسريح المأسورين

  أحد الطرفين من األخر، 

م، نستنتج 1354/ھـ756وھناك وثيقة توضح اتفاقية صلح وسلم بين أراجون وغرناطة في عام 

منھا قيام قراصنة ميورقة ويابسة وغيرھا من الجزر المجاورة بأسر المسلمين المغاربة 

أراجون رغم وجود معاھدة وسلب أمتعتھم ومتاجرھم وبيعھم كعبيد ببالد ] بالمغرب األقصي[

  صلح بين غرناطة وأراجون ودولة بني مرين ، 

م توضح رسالة بعثھا السلطان أبوالحسن المريني إلى ملك 1345/ھـ746ووثيقة أخرى عام 

أراجون لكي يكف أتباعه عن مھاجمة السفن المغربية وأسر المسلمين ونھب متاجرھم 

السلطان أبو عنان المريني، ووثيقة توضح  وأموالھم، وتكررذلك في رسائل عديدة في عھد

م 1344/ ھـ745عام  وكتالونيا وقشتالة وغرناطة ودولة بني مرين اتفاقية سلمية شملت جنوة 

استفدت منھا في معرفة موقف دولة بني مرين من السلم والصلح مع جنوة بعد أن كانت جنوة 

ي معركة طريف في عھد السلطان قد اتحدت مع البرتغال وقشتالة إلغراق األسطول المريني ف

في عام  أبو الحسن المريني ، ووثيقة أخرى سياسية تجارية بين أراجون ودولة بني مرين

م عرفنا من خاللھا استعانة الدولة المرينية بأساطيل أراجون الستعادة مدينة 1309/ھـ709

ملك أراجون  سبتة من أيدي بني األحمر ، ونفس أھداف تلك المعاھدة قد جرت من قبل بين



 

م الستعادة سبتة من بني العزفي، بل وتدمير سبتة 1304/ ھـ 703ودولة بني مرين عام 

  . بالكامل وتركھا نھباً للجند األراجونيين إال أن االتفاقية لم تتم 

ويحتوي كتاب الوثائق العربية المحفوظة بالتاج األراجوني علي العديد من الوثائق الھامة التي 

ت بين دول المغرب مع أراجون وغرناطة من أجل القضاء عل القرصنة رصدت  العالقا

والجھاد البحري اإلسالمي المتبادل بين المسلمين والنصارى ومواجھة سفن كليھما ونھبھا 

م،    1339/ھـ739م ، 1326/ھـ726م ،و 1316/ھـ716وأسر من بھا كما في معاھدات

  م،1360/ھـ761م ،  و1351/ھـ752م ، و 1350/ھـ751م  ،  و 1344/ھـ745و

   0م 1367/ھـ768م  ،  و 1362/ھـ764 

وھناك وثيقة أخرى ھامة تتعلق بعالقات أراجون بالمدن اإليطالية توضح ھجوم قراصنة 

أراجون على السفن التجارية البيزية والجنوية الراسية بموانئ المدن الحفصية في عام 

ما يدل على اشتداد المنافسة على التجارة  م ونھبھا وسلبھا واإلستيالء عليھا وھو1306/ھـ706

بين أراجون وكل من البيازنة والجنوية ورغبة أراجون في االنفراد بالتجارة في غرب البحر 

 .المتوسط على حساب الجنوية والبيازنة 

  

 : الوثائق األجنبية : ثانياَ 

1-Traites De Paix de Commerce et Documentes Divers 

Concernant Les Relations Des Chretiens avec Les Arabes 

de L'Afrique Septentrionale au Moyen age   par, M.L. De 

Mas Latrie,  2Part,(1). 

التي   الالتينية قام الباحث  ماس التري بجمع مجموعة كبيرة من الوثائق اإليطالية 

لوسطى في كتاب يتضمن  تعلقت بالتجارة بين التجار اإليطاليين والمغاربة في العصور ا

  األول خاص بالمقدمة التاريخية للكتاب واآلخر يتعلق بالوثائق التجارية والسياسية بين: جزآن

  

 -------------------------------- 

 

(1) paris , 1966 . 

  



 

المسيحيين بحوض البحر المتوسط مع المسلمين بالمغرب األقصى واألدنى واألوسط السيما 

وقد استقيت عدة وثائق في غاية األھمية، وتعد من أھم الوثائق المتعلقة  0اليةمع المدن االيط

م 1388/ھـ790بموضوع البحث السيما االتفاقيات التجارية ونظمھا، ومنھا وثيقة مؤرخة عام 

تتعلق بالعالقات بين جنوة والبندقية وبيزا  لعقد حملة لمھاجمة المدن المغربية التي تقوم بأعمال 

بحري اإلسالمي ضد السفن التجارية والحربية وسفن النقل والمواصالت النصرانية ، الجھاد ال

ووثيقة أخرى تتعلق باالتفاقات بين جنوة والبندقية لعقد حملة مشتركة للقضاء على الجھاد 

البحري اإلسالمي المغربي ، ووثيقة تتناول اتفاقات عسكرية بين البندقية وجنوة بشأن أعمال 

اإلسالمي المغربي ضد سفن جنوة وقيام المغاربة بسرقة وسلب سفن التجار  الجھاد البحري

  .الجنوية أمام السواحل االفريقية 

عن عقد كراء سفينة بين تجار بيزا ورئيس مركب من جنوة لفترة سفرة واحدة  تووثيقة تحدث

  .م 1373/ھـ775لشراء الصوف من بالد المغرب الساحلية وذلك في 

بالنظام القضائي الجنوي الذي أصدر قراًرا  تم تعلق1392/ھـ794ام ووثيقة مؤرخة في ع

بالمساھمة في صيانة وتسليح المراكب الحربية المرسلة إلى بالد ] صافون [يكلف فيه سكان 

 توضحأم 1237-1236/ھـ634-633ووثيقة أخرى مؤرخة في عام  0المغرب وأسبانيا 

في سبتة ، وحادث اعتداء الجنوية على سبتة عام العالقات التجارية للتجار الجنوية المستقرين 

ووثيقة خاصة بالمعاھدة  0الخسائر التي فقدھا بعض التجار الجنوية بسبتة  وم 1236/ھـ633

م وھي بالنص الفرنسي القديم وقد 1359/ھـ759التجارية مابين دولة بني مرين وبيزا عام 

  0لنص العربي وسبق الحديث عنھا نشرھا أيًضا أماري ميشيل بالنص الالتيني وأرفق معه ا

2- Lopez : Medival Trade in the Mediterranean World,(1) . 

                                

قام الباحث لوبيز بنشر مجموعة وثائق ھامة جمعھا من أرشيفات المدن اإليطالية                  

 ، ثم ترجمھا إلى اللغة اإلنجليزية ، ومختلف البلدان األوروبية وھي باللغة الآلتينية 

 

------------------------------- 

 

(1) London, 1955. 

  



 

  وقد تناولت تلك الوثائق كآفة النظم التجارية في عالم البحر المتوسط في العصور الوسطى ، 

ئق و استقينا مادة علمية في غاية األھمية والتي بصدد موضوع البحث ، فقد تناولت تلك الوثا

وكانت تختص  39وثيقة رقم ھا ومنالعديد من النظم التجارية التي سادت بالمدن اإليطالية 

 27باليھود اإليطاليين وأعمالھم التجارية بالبندقية وقيامھم بقرض األموال وكانت مؤرخة في 

 م وھي عبارة عن عقد بيع 1248مايو  11كانت مؤرخة في  44ووثيقة رقم 0م1412أكتوبر 

 وتضمن العقد بيع جارية بيضاء من مالطة إلي تاجر ،ر جنوي كان يتاجر في العبيد كتبه تاج

كانت تتعلق بقرض األموال  61ووثيقة رقم 0دينار جنوي 5s.10جنوي آخر بمبلغ 

م بالبندقية وتتضمن الموازين والمقاييس 1345كانت مؤرخة في عام  65ووثيقة رقم 0بجنوة

 76، 72ووثيقة رقم 0لبندقية في ذلك الوقت مع بالد المغربالتي كانت متداولة في التجارة با

 12وتلك الوثائق كانت تتعلق بعقود المقايضة التي كانت متبعة في جنوة في القرن  77،81،

التجارية  "Commenda"التي دارت حول عقود التوصية 90، 86 ، 84ووثيقة رقم  0م13و

التي كانت تتعلق بعقود شركة  91ووثيقة رقم 0التي كانت سائدة بالمدن اإليطالية وبالد المغرب

وھي نوع من الشركات التجارية التي سادت المدن اإليطالية في ذلك  ،اإلخوة بالبندقية

م بمدينة جنوة وھي تتعلق بعقد 1251مايو عام  23كانت مؤرخة في  109ووثيقة رقم 0الوقت

مالية والتي كان التجار  وھي عبارة عن حوالة 115ووثيقة رقم 0قرض مالي في مقابل رھن

م بجنوة 1408سبتمبر  1كانت مؤرخة في  126ووثيقة رقم  0البيازنة يتعاملون بھا في التجارة

وكانت تتعلق بحركة الشحن البحري ونظام تأجير طاقم حراسة السفن التجارية من األخطار 

يصف فيھا كتبھا راھب إيطالي  200ووثيقة رقم 0الخارجية في عرض البحر مثل القراصنة

حقيقة أخالق وصفات التاجر اإليطالي السيئة مثل الغش والخداع وعدم مراعاة الضمير 

م يصف فيھا 13القرن  كتبھا تاجر إيطالي مجھول في نھاية 207ووثيقة رقم 0وغيرھا 

  0بھا التاجر اإليطالي ىيجب أن يتحل كان   الصفات الجيدة التي

  

  

  

  



 

 . المخطوطات العربية: ثالثاَ 

  0مؤلف مجھول  -1

  .  )1(ذكر قضية المھاجرين المسمون اليوم بالبلديين                             

م 793/ ھـ177تناول ھذا المخطوط بناء مدينة فاس في عھد الدولة اإلدريسية عام  

وتقسيم منازل الناس بالمدينة ، وكان منھم اليھود ، وترتيب األسواق  حتى عصر بني مرين 

، وتكلم المؤلف عن أعمال الغش والتزييف واالحتكار والربا الفاحش التي اقترفھا وبني وطاس

قتلھم ونھب بيوتھم ، وقيام السلطان يعقوب بن عبد الحق باليھود باألسواق، وقيام العامة 

يني بوقف أعمال القتل والنھب ضد اليھود ، ونقلھم من فاس القديمة إلى فاس الجديد ، رالم

ي سرد المشاحنات التي دارت بين المسلمين واليھود بالمغرب األقصى حتى واستمر المؤلف ف

  0م 1664/ھـ1075ھـ ، وقد قام المؤلف باإلنتھاء من كتابة ھذا المخطوط عام 1075عام 

و تعد المعلومات التي احتواھا المخطوط في غاية األھمية ألنھا تتحدث عن دقائق الحياة  

سيما منذ عصر يعقوب بن عبد الحق المريني إلى نھاية دولة التجارية بأسواق فاس المرينية ال

والواقع لذا استقيت معلومات قيمة عن مقومات التجارة الداخلية المرينية و   0بني مرين

دور اليھود فيھا ، وأعمال الغش والتزييف وحرص اليھود على التحكم في السلع التاريخي ل

تى تشكى كل من الذين تعاملوا معھم تجارياً، وحركة األسواق واألسعار ومعامالت الربا ح

وكذلك تناولت األحداث الدامية بين المسلمين واليھود وكيفية انتقال اليھود إلى فاس الجديدة 

لحمايتھم من بطش المسلمين بأمر السلطان المريني يوسف بن يعقوب ، وبھذا المخطوط 

نية بسبب فساد التجار اليھود مما معلومات ھامة عن تدني أحوال التجارة بأسواق فاس المري

كان له األثر الكبير في تدھور الحياة التجارية بالعاصمة فاس المرينية ، وسائر مدنھا لفقدھا 

   0 )2(حالة االستقرار المخزني 
  

 -------------------------------------------------------------      

  

   0القاھرة  –، تاريخ ،الرباط ، معھد المخطوطات بجامعة الدول العربية  1637اليوم بالبلديين ، رقم مخطوط ذكر قضية المھاجرين المسمون   )1(

كلمة تعرف في االصطالح المغربي باسم الحكومة ، واشتھرت ھذه الكلمة في عصر المرابطين حيث أطلق علي أحد أبواب مدينة مراكش : المخزن ) 2(

بالد المخزن وھي المناطق التي تخضع : مخزن ، وتنقسم بالد المغرب األقصي الي قسمين ، أوال الذي يصل الي قصر الحكم اسم باب ال

  0بالد السيبة، وھي المناطق التي ال تخضع للحكومة المغربية اال بصفة اسمية : لحكم السلطان بصفة مباشرة ورسمية ، ثانيا 

  



 

  0 )م1367- 1313/ھـ768 – 713(     : )1(ابن الحاج النميري) 2(

  فيض العباب وافاضة قداح اآلدا ب للحركة السعيدة                                 

  .       )2(المباركة بقسنطينة والزاب                                

  

يعد مخطوط فيض العباب من أھم المخطوطات التي تناولت العالقات                         

ھذا المخطوط بذكر المعاھدة التجارية بين جنوة  ة بني مرين، فقد انفردالتجارية بين جنوة ودول

، وكان يشغل وقتئذ كاتب ودولة بني مرين، وكان ابن الحاج النميري شاھد عيان لتلك المعاھدة 

، وقد استقيت العديد من السلطان أبو عنان المريني وھو الذي دون تلك المعاھدة  بنفسه 

ا مبادرة جنوة لعقد معاھدة تجارية وصلح مع السلطان أبو عنان المعلومات الھامة ، فمنھ

المريني، كذلك صفة الجنوية ومالبسھم وأساطيلھم واستخدام المجاديف إلى جانب األشرعة في 

تسيير سفنھم ، ورغبة الجنوية في الصلح مع المرينيين بعد أن عاثت سفن الجنوية فساًدا على 

م السلطان أبو عنان المريني بالموافقة على عقد الصلح في شواطئ بالد المغرب ، وأيًضا قيا

م   مع الجنوية بشروط ، وقد وافق الجنوية عليھا حيث كان 1356أكتوبر /ھـ 757 شوال

للجنوية رغبة في الصلح للحصول على امتيازات تجارية تفيدھم  وكانوا يجنون من ورائھا 

كان يدفعھا التجار الجنوية على البضائع  أمواالً ضخمة، كذلك قيمة الضريبة الجمركية التي

يجلبونھا معھم إلى الدولة المرينية أو البضائع التي يشترونھا ، وكانت قيمة ھذه  كانوا التي

ً شكل العملة الجنوية التي تعاملوا بھا مع الدولة المرينية فكان شكل % 10الضريبة   ، وأيضا

   ع ، وقد كانت السلع الجنوية تٌعرض أوالً علىالدينار الجنوي مستديراَ، والدرھم ذات شكل مرب

 --------------------------------------------    

  

ھو أبو اسحاق ابراھيم بن عبد هللا بن ابراھيم بن محمدبن ابراھيم بن موسي وينتھي نسبه الي ابن قاسم ويٌشتھر باسم ابن : ابن الحاج النميري ) 1( 

ـم اشتغل قاضياً وكاتباً بغرناطة وبلغ مرتبة 1367/ھـ768م وتوفي بعد عام 1313/ھـ713لد بغرناطة عام الحاج النميري الغرناطي ، وٌ 

ر عالية في جودة الخط وكتابة االنشاء ، وسافر الي افريقية واشتغل كاتباً عند بعض ملوكھا ثم خدم السلطان أبو الحسن المريني ، ثم أٌجب

بو عنان المريني ، ودون رحلته الشھيرة التي رافق فيھا السلطان ابو عنان المريني الي بالد افريقية علي االشتغال باالنشاء لدي السلطان ا

د وشاھد بنفسه وفود جنوة الذين أتوا لعقد المعاھدة التجارية والصلح مع السلطان أبو عنان المريني فكان شاھد عيان لتلك المعاھدة للمزي

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، تحقيق احسان عباس دار صادر ، بيروت : ظر المقري من التفاصيل عن ابن الحاج النميري ان

  0 108-107ص 7م ، ج1988
   0أحمد الطوخي ، تحت الطبع ، اإلسكندرية –تحقيق رضوان البارودي )  2(
  



 

السلطان المريني لكي يختبر جودتھا كذلك رغبة السلطان في اختيار السلع الھامة الضرورية 

  0ي كانت الدولة المرينية تحتاجھاالت

  

  0 م1340/ھـ741عام  0ت    : )1(أبو القاسم بن سلمون الكناني )3(

  .      )2(مخطوط العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديھم من ا لوثائق واألحكام 

   

يعد مخطوط العقد المنظم من أغنى المخطوطات قيمة الحتوائه على فيض من           

ومات التي كانت تدور حول جميع المعامالت التجارية المغربية والتي ترتبط بموضوع المعل

ن  ومن تلك المعلومات التي استقيتھا من آالبحث بصورة مباشرة ، والمخطوط مكون من جز

الجزء األول ما يتعلق بالقراض وشروطه والكراء ، والسلف ، واستعنت بالمعلومات الھامة 

منھا شركة : أربعة أنواع  خطوط والتي تدور حول الشركة وأنواعھابالجزء الثاني من الم

العنان وھي شركة باألموال وتقسم األرباح حسب رؤوس األموال ، ويوزع العمل حسب 

رؤوس األموال حيث يشترط تساوي رؤوس األموال لتساوي العمل ثم الربح ،  وشركة 

في غيبته وحضوره في جميع المفاوضة وھي أن يفوض كُل اآلخر في التصرف في ماله 

ممتلكاته ويشترط تساوي رؤوس األموال ، وشركة األبدان وھي تختص باألموال ال باألعمال 

أي يمكن ألحد الشريكين أن يفوز بربح  بينما اآلخر اليفوز ، وشركة الوجوه وھي تقوم علي 

نصراني إال صنعة أو مال وھي غير صحيحة ، وال ينبغي مشاركة يھودي أو   الذمم من غير

ً من قيام الذمي  أن يكون المسلم حاضراً أمام النصراني أو اليھودي في أعمال الشركة خوفا

   0 بالربا ، وال ينفرد الذمي ببيع أو شراء إال في حضور المسلم

  

 -----------------------------------    

  

ينة سبتة أبو الحسن بن عتيق بن الحسن بن رشيد ، وبفاس أبو غالب محمد بن محمد بن ھو عبد هللا بن عبد هللا بن علي الكناني الغرناطي ، قابل بمد) 1(

، دار  464جذوة اإلقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس ، القسم الثاني ترجمة رقم   :عبد الرحمن المغيلي ، أنظر  ابن القاضي 

    01974المنصور للطباعة ، الرباط 

، قسم المخطوطات  1093،  1091م للحكام فيما يجري بين أيديھم من الوثائق واألحكام ، جزءان ، ميكروفيلم رقم مخطوط العقد المنظ)  2(

   0باإلسكولایر ، مكتبة اإلسكندرية 

   

  



 

  : المصادر العربية المطبوعة  –رابعاًَ◌ 

  كتب التاريخ )  أ(

  )م 12/ھـ6أواخر القرن . ت:  (مؤرخ مجھول )  1(

  .   )1(اإلستبصار في عجائب األمصار                           

يعد ھذا الكتاب من الكتب التي تجمع بين كتب التاريخ والجغرافيا وكتب الرحلة                 

ً فھو يضم العديد من المعلومات القيمة التي تتعلق بموضوع البحث ، ومنھا معلومات  معا

ات الخاصة بالمدن الساحلية للمغرب مثل أصيال تتناول الموقع الجغرافي فقد إستعنت بالمعلوم

  وطنجة وتشمس وسال وفاس وباديس وسبتة ولكن بمقارنتھا مع كتاب اإلدريسي 

ً مما يعني أن ) م 1164/ ھـ560عام . ت  –نزھة المشتاق (  وجدتھا نفس المعلومات أيضا

ً في  المعلومات صاحب االستبصار نقل عن اإلدريسي في تلك المعلومة ، وأفادني أيضا

الخاصة بمقومات التجارة المرينية السيما مدينة فاس وتجارة النحاس األصفر إلى جميع 

البلدان، ومراسي الدولة الساحلية ، والتجار اليھود في فاس على عھد الموحدين وأعمال 

التجارة وامتالكھم األموال الطائلة ، واستقيت معلومات ھامة عن اليھود بسجلماسة على عھد 

وحدين حيث كانوا يبذلون أقصى جھدھم ويتحملون أشد أنواع التنكيل من أجل امتالك الم

األموال الطائلة والتبر وتجارة الذھب بالغش وخداع التجار بسجلماسة ، لذلك كان أھل 

ً المعلومات الھامة عن  سجلماسة يستخدمون اليھود في أعمال البناء والمراحيض ، وأيضا

  0وحدون في مدينة قصر عبد الكريم الفنادق التي أحدثھا الم

   0)م1312/ ھـ 712بعد عام . ت: ( ابن عذاري ) 2(

  .  )2(البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب                                   

استقيت معلومات قيمة تناولت األحداث السياسية التي جرت بين جنوة ومدينة                    

  واخر عھد الموحدين وأوائل عھد بني مرين ، حيث أفادني الكتاب في المعارك سبتة في أ
  

 -------------------------------------    

  

   0 1958نشر وتحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، اإلسكندرية ، ) 1(

   0 1985محمد ابراھيم الكناني ، الدار البيضاء ،  –، نشر محمد بن تاويت  5ج) 2(

  



 

بين جنوة وسبتة وفشل الجنوية في السيطرة على المدينة بفضل مساندة البربر ألھل  البحرية

سبتة وشجاعة أھلھا في الدفاع عنھا، وبعد ذلك خسر الجنوية كآفة ممتلكاتھم في الفنادق 

والمتاجر واألسواق وصارت طعمة للنيران ونھباً للبربر ، ثم عاد الجنوية مرة أخرى في العام 

م وأحاطوا المدينة بالسفن الحربية واتفقواعلى الصلح مع أسرة بني العزفي على التالي لھزيمتھ

تعويض عما فقدوه في سبتة من الممتلكات الخاصة بھم ، كذلك أفادني الكتاب بإحتوائه على 

معلومات تضم بعض الفنادق التجارية التي شيدت في عصر الموحدين واستمرت في عصر 

  . فندق الزيت بمراكش بني مرين ، مثل فندق السكر و

  

  0م 14/ھـ8عاش أوائل القرن     0مؤرخ مجھول )  3(

  .  )1(الذخيرة الَسنية في تأريخ الدولة المرينية                            

      

أفادني ھذا الكتاب في العالقات السياسية للدولة المرينية ، فاستقيت معلومات              

الدعة بالمغرب المريني في عھد يعقوب بن عبد الحق المريني تناولت األمن والرخاء و

ھـ وصارت بالد المغرب األقصى تحت لوائه كاملة ، تأمنت 668واستيالئه على مراكش عام 

بھا الطرق والمواصالت ، وقضى على قطاع الطرق والمفسدين من مآسة إلى نول على 

ھـ وتشييد األسواق بھا ، 679بيضاء عام المحيط األطلسي وبالد السوس ، وبنائه لمدينة فاس ال

ھـ ببالد درعة والسوس بسبب ثورات العرب 669كذلك حالة الفوضى التي ظھرت في عام 

الذين أفسدوا بتلك المناطق وقطعوا الطرق ، فأرسل يعقوب المريني جيشاً للعمل على استقرار 

التجارة بدولة بني  األمور بھا مرة أخرى ، كذلك حفل الكتاب بمعلومات ھامة عن ظروف

ھـ وانتشار المجاعات وارتفاع 646مرين مثل األسواق التي احترقت بفاس المرينية عام 

   0ھـ 669األسعار عام 

  

 --------------------------------------    

  

   0 1920نشر محمد بن أبي شنب ، الجزائر ، ) 1(

  



 

  ) م 1325/ھـ726. ت:             ( ابن أبي زرع ) 4(

  األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب

  0) 1(و  تاريخ  مدينة  فاس 

أفادني ھذا  الكتاب  في العديد من المعلومات والموضوعات القيمة العديدة ،  وفيما 

يتعلق بالمعلومات الخاصة بالعالقات السياسية قيام السلطان أبو سعيد عثمان المريني بتشييد 

سال ، وفي عھد السلطان يوسف بن يعقوب المريني سادت بالد المغرب السفن بدار صناعة 

نوع من الضرائب (وقمع الطغاة والمستبدين ، ورفع األنزال واالستقرار،  المريني األمن

ً الھدية  ،والقباالت والمكوس )الجائرة وكف أيدي الظلمة وأعمال النھب عن الناس ، وأيضا

عبارة عن  كانتھـ و691سف بن يعقوب المريني عام التي منحھا الجنوية إلى السلطان يو

وفيما يتعلق بمقومات التجارة  تغرد بحركات ھندسية ، طيورشجرة مموھة بالذھب عليھا 

بدولة بني مرين، أفادني ھذا الكتاب بمعلوماته المتعلقة بالكوارث والقحط والجراد والمجاعات 

ارة والقوافل التجارية في األعوام المتتالية واألوبئة والتي أثرت على التجار وعلى حركة  التج

ھـ ، كذلك قيام السلطان 724/ھـ723/ھـ711/ھـ 694ـ 693/ھـ690-687/ھـ 683ھـ،679

يعقوب المريني بتشييد السفن بدور الصناعة بسال وسبتة وباديس وطنجة ورباط الفتح وبالد 

أسعار  السلع بالمغرب   الريف وطريف والجزيرة والمنكب ، كذلك أشار الكتاب إلى ارتفاع

المريني في عھد السلطان أبو الربيع سليمان ، وفيما يدور حول أحوال التجار ، و المعلومة 

م، كذلك 1280/ھـ678الخاصة بصفة اشتراك التجار في الحرب ضد نصارى إسبانيا في عام 

م 1234/ھـ633قيمة التعويض المالي للجنوية عما فقدوه إثر نھب وحرق ممتلكاتھم بسبتة عام 

  0ألف دينار ذھبي  400   والذي بلغ مقداره

  

  

 ------------------------------------     

  

من كتب التاريخ المحلي السيما  تاريخ المدن ، فقد إعتني المؤلف عناية فائقة بمعالم مدينة فاس ) روض القرطاس ( يعتبر كتاب ابن أبي زرع ) 1(

ؤلف عرض بشكل عام أھم األحداث السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية وبعض الظواھر الكونية بقسميھا القديم والجديد ، والم

   0 1973، أنظر طبعة دار المنصور ، الرباط 

  

  



 

     0) 1( )م 1449/ھـ852.ت(      0ابن حجر العسقالني ) 5(

  .8،7،6،4،3،2أنباءالغمر بأبناء العمر في التاريخ  ، األجزاء                    

                                      

تختص بالعالقات  كانت استفدت من ھذا المصدر بالعديد من المعلومات القيمة التي         

يدور حول الصراع كان  السياسية للدولة المرينية والمدن اإليطالية ، ومن تلك المعلومات ما

ب األوسط للسيطرة على التجارة السياسي والحربي بين المغرب األقصى المريني والمغر

، 1384/ھـ786السودانية ومناطق النفوذ عالية الثراء مثل المدن الساحلية التجارية ففي عام 

حاصر أبو العباس المريني تلمسان ثم تلى ذلك تبعية تلمسان للدولة المرينية فقد كانت تدفع ماالً 

ً ويخطب لصاحب فاس على المنابر ، وأفادن ً سنويا ً ھجوم اإليطاليين على معلوما ي أيضا

م، وغرق أسطولھم وتفرقت مراكبھم، فقصدت بقية 1390/ھـ792طرابلس الغرب عام 

بتونس فقاتلھم صاحبھا وقتل منھم أعداداً كبيرة ، ) 2(المراكب اإليطالية إلى  مدينة بسكرة 

الحصار م، إثر 1410/ھـ813وتناولت معلومات تشير إلى المجاعة وشيوع الخراب بفاس عام 

بي سالم المريني ضد السلطان ابو سعيد عثمان الثاني أالذي فرضه محمد بن عبد العزيز بن 

المريني ، واستمرت أعمال الحصار مما أدى إلى اشتداد الفوضى والھرج والفساد وانتھاب 

كذلك تناول المصدر حروب المدن  0األعمال والضواحي وقطع الطرق وارتفاع األسعار 

ھـ ، والتي كانت شديدة الوقع ، باإلضافة إلى ھجوم البرتغاليين على سبتة 839م اإليطالية عا

م، ثم عاد مرة أخرى وأشار إلى أن استيالء 1423/ھـ825واستيالئھم عليھا وذلك في عام 

    م،  1414/ھـ817البرتغال على سبتة كان في عام 

سبتة واستيالئھم عليھا  وھذا خطأ غير مقصود من ابن حجر العسقالني ألن دخول البرتغال

م ، كذلك أشار ابن حجر العسقالني الى 1423/ھـ825م ،وليس 1415/ھـ818كان في عام 

  م ، 1422/ھـ824نھاية دولة بني مرين بفاس بعد مقتل صاحبھا أبي سعيد عثمان الثاني عام 

  

 ---------------------------------  

  

   0، دار الكتب العلمية   1986رة المعارف العثمانية ، الطبعة الثانية ، بيروت تحقيق عبد هللا بن أحمد المديحج ، دائ) 1(

     احدي المدن الجزائرية حالياً : بسكرة ) 2(

  



 

م بمقتل آخر سالطينھم عبد الحق 1467/ھـ869والصحيح أن نھاية دولة بني مرين كان عام 

س والمغرب المريني بكامله م أعقب الغالء والوباء بفا1411/ھـ814وفي عام  بن أبي سعيد ،

م ،وكانت أعمال الحصار المفروض حول فاس بعد عام 1412/ھـ815واستمر حتى عام 

م قد أدت إلى وقوع الفساد في شتى البالد ،  واستيالء المفسدين على خيرات 1412/ھـ815

  0البالد وقطعت الطرق وشاع الخراب والوباء  حتى كادت الديار تخلو من سكانھا 

  

  .  )1()م1379/ھـ781. (ت: مرزوق التلمساني  ابن)6(

  . المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن              

ستعنت بمعلومات قيمة من ھذا الكتاب نظراً لكون صاحبه معاصراً لألحداث وشاھد ا         

رد ابن مرزوق بذكر نفاوقد . زدھار والقوة عيان في عصر دولة بني مرين السيما فترة اال

دخول الجنوية مدينة سبتة غدراً وفشلھم في عھد أبي الحسن المريني وتناولت معلومات ھامة 

ھتمامھم بالطرق والمواصالت وخدمة المسافرين من التجار اتوضح قيام سالطين بنو مرين و

ة ، وأيضاً العديد وحمايتھم ، وتوفير كآفة لوازمھم ، كذلك إلغاء المكوس والضرائب الجائرة 

السلع والمواصالت ، كما  ىالناس بفرض ضرائب جائرة عل ىكف أيدي الظلمة والمعتدين عل

م وعام 1348/ھـ749ما تعرضت له بالد المغرب المرينية من األوبئة مثل وباء عام  ىأشار إل

ھتمام سالطين بني مرين في خدمة المالحة البحرية وإنشاء اذلك  ىم ،وإضافة إل1339/ھـ740

لمحارس واألبراج والمناظر لخدمة السفن وحركة التجار وحماية الشواطئ من اإلغارات ا

  0النصرانية وأعمال القرصنة 

   0 )2()م 1405/ھـ808. (ت : ابن خلدون ) 7(

 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن         

  .7،6،1اء األجز. عاصرھم من ذوي السلطان األكبر 

          

  ستقيت العديد من المعلومات الھامة المتعلقة بموضوع البحث السيما العالقات السياسيةا         
 -----------------------------------    

  

   0 1981نشر وتحقيق  مايا خيسوس بيجيرا  ، الجزائر ، ) 1(

   0 1992نشر دار الكتب العلمية ، الطبعة األولي ، ) 2(



 

ن أعمال ھامة لسالطين بنو مرين لتھدئة األوضاع الداخلية مثل قيام السلطان يعقوب بن عبد م

م ومحا آثار الخوارج 1282/ھـ681ستقرار بأقطار السوس عام الحق المريني بنشر األمن واال

العرب المفسدين ، وتبعه السلطان يوسف بن  ىعل ىالدولة ببالد السوس وقض ىوالخارجين عل

م 1287/ھـ686محو آثار الفساد وضبط بالد عرب المعقل بصحراء درعة عام يعقوب في 

كذلك محو آثار الضرائب الجائرة وأيدي الظلمة  ،الذين أضروا بالتجارة وطرقھا وقطع الطرق

فتتح معاقل الصحراء اورفع المكوس والجور عن الناس، وتبعه السلطان أبو سعيد عثمان الذي 

فساد عرب ذوي حسان والشبانات  ىد السوس وقضي علوقصور توات وتيكورارين ببال

بالد المغرب وبالد السودان ،  ىوزكنة المتحكمين في طرق القوافل التجارية المارة من وإل

ً السلطان أبو عنان المريني الذي مھد  كذلك قيامه برفع الضرائب الجائرة والمكوس ، وأيضا

نقسامات داخل بالد اال تبعد ذلك ظھرأنحاء بالد السوس من االضطرابات والفساد ، ثم 

 :األولىدولتين  ىنقسمت دولة بني مرين إلا ، فقدفي عصر أبو سالم المريني ىالمغرب األقص

في الجنوب وعاصمتھا مراكش ، وفيما يتعلق بالعالقات  :في الشمال عاصمتھا فاس والثانية

ني المعلومات المتعلقة بجنوة حيث الخارجية لدولة بني مرين السيما المدن اإليطالية ، فقد أفادت

م  1390/ھـ792شتركت مع أراجون في حملة عسكرية ضد مدينة المھدية بافريقية عام ا

وانھزمت جنوة ، كذلك ظھور حركة الجھاد االسالمي البحري بكآفة المدن الساحلية لبالد 

النصرانية  ومھاجمتھم للسفن النصرانية وسواحل البالد ىواألوسط واألقص ىالمغرب األدن

تدھور األمن  ىتدھور األوضاع التجارية المترتبة عل ىإل ىوالعودة بالغنائم والسبي مما أد

ستقرار بحوض البحر المتوسط وفيما يختص بمقومات التجارة بدولة بني مرين ، فإنني واال

األساطيل ودار  ىستقيت معلومات ھامة من ھذا المصدر حول ميناءي سبتة وطنجة مرقا

ء البحري ، ومدينة توات المركز التجاري الھام لتجارة الصحراء فھي المحطة التجارية اإلنشا

دولة مالي للتجارة في الذھب والعبيد ، وكيفية عبور الصحراء المجھولة من خالل  ىللذھاب إل

ً بلدة بودى المركز الھام الاال تجاه التجار منھا ستعانة بالدليل وھو من رجال الملثمين ، وأيضا

جانب قيام األمير  ىعترضوا طرق القوافل إلاواالتن ولكن عرب بالد السوس خربوھا و ىإل

يعيشبن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني بتدمير مدينة تارودنت عاصمة بالد السوس عام 

   0م 1305/ھـ704

  



 

  ). م1405/ھـ808. (ت         0ابن خلدون ) 8(

  . )1(المقدمة

ستقيت العديد من صفات افقد  ،بن خلدون جيداً السيما أحوال التجارأفادتني مقدمة ا        

التاجر المغربي ، وأعمال البيع والشراء سواء نقداً أو ألجل ، ومعاناة التاجر في البيع باألجل 

وخبرة التاجر  ،ومشاكله وصفاته في تلك الحالة ، ومعرفة التاجر بأحوال السلعة والسوق

في الربح وسبب تفضيل التجار  ىتحقق له فائدة كبر كانت تيبأماكن السلع واألسواق ال

وتحملھم للمخاطر الصعبة وقطاع الطرق والھلكة في  ،تجار ببالد السودانالمغاربة في اال

ً ،كذلك المشاكل التي تعترض التجار المغاربة، وطرق  ىالصحراء الكبر والموت عطشا

بالد المشرق اإلسالمي في عصر  ىمالي إل الصحراء وعدد القوافل التجارية التي تمر من بالد

  . أبي عنان المريني 

  

  . )2(م1423/ھـ825عام  ىكان حياً حت     0األنصاري السبتي ) 9(

  . ختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني ّ اآلثار ا                       

معاصراً وشاھد عيان تناولت العديد من المعلومات القيمة نظراً لكون صاحب ھذا الكتاب  

ً في  الحوانيت  رصد عدد لألحداث ، والمشاھد التي رآھا بنفسه بمدينة سبتة إال أنه كان مبالغا

سم الفنادق رغم أن ھناك فارق بين الحانوت اوالتربيعات والفنادق فكان يجمعھم تحت 

لتربيعات التجارية ستعنت بالمعلومات المتعلقة بمقومات التجارة مثل ااوالتربيعة والفندق ، وقد 

يبيت بھا التجار والحوانيت التجارية وأعدادھا  كان بسبتة وأنواعھا وأماكنھا والزوايا التي

والمطامير الخاصة بالحبوب وعددھا، وديار اإلشراف وعددھا، وأنواعھا واألسواق وعددھا، 

لصناعة وفندق قرية بنيونش ، واألخشاب المتنوعة  ،وفنادق النصاري ،والفنادق وعددھا

السفن وعدد المراسي المتعددة لرسو السفن وأھمھا ، والمحارس والمناظر واألبراج لخدمة 

   0المالحة التجارية ودرء مخاطر القرصنة النصرانية

  

-------------------------------    

   0 1992دار الكتب العلمية ، الطبعة األولي ، بيروت ، ) 1(

    0 1969، الرباط ، المطبعة الملكية ،  تحقيق عبد الوھاب بن منصور) 2(



 

  . م 1551/ھـ957-956. ت                    0الحسن بن محمد الوزان ) 10(

  . )1(وصف إفريقيا

بين التاريخ والجغرافيا وكتب الرحلة ، ألن  تيعد ھذا الكتاب من الكتب التي جمع          

من أحداث وآثار وعمارة ومعلومات  آخر ويصف ما يشاھده ىصاحبه كان يرتحل من مكان إل

الكثير من المعلومات التي أفادت البحث  ىھذا الكتاب عل ىحتواعن كل ماتقع عليه عيناه ، لذا 

إفادة مباشرة السيما وأن الحسن بن الوزان كان قريب العھد بعصر دولة بني مرين ، وقد 

ا الشھيرة وأعمالھا الھامة ستقيت معلومات غنية عن المسرح الجغرافي لمنطقة السوس ومدنھا

في شئون التجارة ، كذلك منطقة جزولة ، وتادلة ، وحاحة الغنية، والمدن التجارية الساحلية 

ً معلومات تختص بالعالقات  ىعل شواطئ البحر المتوسط والمحيط األطلسي ، واستفدت أيضا

م وقيام 1416/ھـ818ميناء سبتة التجاري الشھير عام  ىستيالء البرتغال علاالسياسية مثل 

قراصنة صقلية وجزيرة رودس بأعمال القرصنة بالبحر المتوسط دون رادع السيما في أواخر 

ً به فنادق لسكن ،عصر بني مرين الجنوية  ىكذلك كانت جنوة تتخذ من وھران مركزاً تجاريا

وكان التجار المغاربة يجھزون مراكب وسفن صغيرة ألعمال الجھاد البحري ضد جزر البحر 

   0المتوسط ميورقة ومنورقة والعودة بالرقيق واألسالب 

ستقيت العديد من المعلومات مثل طرق التجارة بين اوفيما يتعلق بمقومات التجارة المرينية 

وأخطار الثلوج بجبال أطلس العليا علي طرق القوافل التجارية ، والمراسي  سجلماسة،فاس و

جار الجنوية والبنادقة والتجارة بالمقايضة ، واألوسط مقصد الت ىالشھيرة بالمغرب األقص

ومدينة تارودنت كان سكانھا يدفعون ضريبة الخفارة للعرب لضمان سالمة طرق القوافل ،  

السودان ، ومنطقة  يتاجرون ببالد كانوا ومدينة تيقورارين مركز تجمع التجار ، وأھلھا أغنياء

 سوقھا وكانس وتاجر أھلھا بالمقايضة جزولة المغربية كانت تشتھر بمناجم الحديد والنحا

 يستمر لمدة شھرين في العام ، واألسواق الشھيرة بمكناس وفاس وخارجھا ، وأسواق حاحة

  ،والمزادات بأسواق فاس والسماسرة والداللون وأسواق سبتة وغيرھا ، ،وقيسارية سال

  

-------------------------------     

  

   0ھـ 1399عربية ، عبد الرحمن حميدة ، الرياض ، ترجمه عن الفرنسية الي ال) 1(

  



 

والفنادق بمراكش وفاس ونظمھا ، ومعلومات ھامة حول مدينة باديس الميناء المغربي الواصل 

ساحل البحر المتوسط ، وشھرة أھلھا بالجھاد البحري السيما في أواخر عصر  ىبين فاس إل

صناعة السفن والقوارب وتجارة شتھارھا بأعمال الصيد البحري وابني مرين ، كذلك 

 ىاألخشاب وكان يسكنھا الكثير من اليھود ،  وكان يأتيھا البنادقة كل عامين للتجارة بالنقد إل

ً نقل المسافرين منھا إل البندقية أو المشرق اإلسالمي ، وأھم المدن  ىجانب المقايضة ، وأيضا

ن اليھود مثل تاغاوست وأمجاو الصناعية التجارية المغربية والتي كان يسكنھا الكثير م

والجمعة وبزو وإقليم غارت وجبل وردان وبني سعيد وتيدسي وآيت عتاب بتادلة ومآسة 

ومنطقة ھسكورة وھادكيس وجبل سغمة بتادلة وممر الخانق بإقليم سجلماسة وقصر أم العفن 

مرات بسجلماسة وآسفي ، كذلك الرسوم الجمركية بالموانئ البحرية ورسوم المرور بالم

تنتجھا المدن المغربية وتصدرھا  كانت السلع والقوافل التجارية ، وأھم السلع التي ىالجبلية عل

للخارج للتجار األوروبيين مثل الشمع والجلود والعسل والصوف والفاكھة وزيت الزيتون 

قطع  والبرانس والقمح والعنبر كذلك التبر والعبيد المجلوبين من بالد السودان ، وأيضاً حوادث

والمدن المغربية التي  ،وتراخيص المرور ،الطرق بالممرات الجبلية والسھول الجافة الموحشة

ً في عصر بني مرين المتأخر مثل سجلماسة وأغمات ومدينة غار سلوين  صارت خرابا

تتضمن السلع  كانت وأصيال وأنفا ، وفيما يختص بنظم التجارة تناولت المعلومات التي

ببالد المغرب في عصر بني مرين مع بالد السودان والمدن اإليطالية ، الصادرة والواردة 

والمراكز التجارية الصناعية التي كان يقصدھا التجار اإليطاليون وغيرھم مثل مدينة غساسة 

وأيضاً المدن السودانية التي كانت تصلھا  ،وسال وتفزة وجبل بني زكار وتاكوليت وسبتة وتفنة

   0وتومبوكتو ،غاءوالبضائع اإليطالية مثل 

  .م 16/ھـ10كان حياً في القرن               0] كربخال [مارمول ) 11(

  .  )1(أجزاء 3إفريقيا ،                           

نفس النمط الذي سار عليه الحسن بن  ىيعد ھذا الكتاب عل                                    

ال أن مارمول كان دائماً يصف المسلمين بالكفار ويميل محمد الوزان في كتابه وصف إفريقيا إ

  سبانيا عاش إ ىنصار ىويتعاطف معھم ويرجع ذلك لكونه أسيراً من أسار ىناحية النصار ىإل

 ------------------------------------------     

  0 1984محمد زنير ، الرباط ، مكتبة المعارف ،   -- تحقيق محمد حجي ) 1(

  



 

غرب فترة زمنية قبل أن يحصل علي حريته ويجول ببالد المغرب يكتب مشاھداته ، ببالد الم

ستقيت العديد من المعلومات القيمة السيما المسرح الجغرافي للمدن المغربية البحرية اوقد 

الھامة ومراسيھا مثل أصيال والقصر الصغير ومدينة يليش وباديس وسال وأنفا وتطوان ، أما 

ستعنت بمعلومات ھامة تتصل بالمعاھدات السياسية بين اقات السياسية فقد فيما يتعلق بالعال

ستعادة مدينة سبتة من أيدي سالطين بنو األحمر وذلك في االمغرب المريني وأراجون من أجل 

سفينة من جنوة  40ستأجر السلطان أبو الحسن المريني نحو ام ، كذلك 1310/ھـ710عام 

الشواطئ المسيحية بعد عام  ىان للجھاد البحري علوقيام العرب بتجھيز السفن بتطو

م، وأھمية ميناء مدينة سال الذي  كانت سفن البضائع األوروبية ترسو فيه ، وما 1400/ھـ803

ً  ىختصت به سال من دار الجمرك علا شتغال سكانھا بالجھاد االبضائع الواردة ، وأيضا

ميناء أنفا الذي قصده التجار  أھمية ىالشواطئ المسيحية ، باإلضافة إل ىالبحري عل

ً بالجھاد البحري ، وفيما يدور حول مقومات التجارة المرينية  األوروبيون ، وقام سكانھا أيضا

فھناك العديد من المعلومات الھامة مثل ميناء ھنين بالمغرب األوسط كانت تقصده أساطيل 

ز بالسعة وتعدد السفن المترددة وميناء باديس المريني الذي كان يتمي ،البندقية كل عام للتجارة

شتھرت بتجارة األخشاب وصناعة السفن ، كذلك اعليه وبھا تجھزت سفن الجھاد البحري ، و

أنه كان يتسع لمئات السفن دون خطر ،  ىتساع حتمدينة مليلة التي تميز ميناؤھا الشرقي باال

 ،التي أنتجتھا وتاجرت بھاكذلك المدن الصناعية والتجارية بداخل المغرب المريني وأھم السلع 

يتاجرون في الصابون السائل والعسل والزيت ، ومدينة كانوا مثل جبال رھونة بإقليم الھبط 

مدينة أمجاو  تشتھرابه مناجم الحديد و كانبھا مناجم الحديد وجبل بني سعيد  كان الجمعة

لدة تكاروست بإقليم بإقليم أزغار بوفرة إنتاج القمح والماشية والصوف والسمن والجلود ، وب

نتشر التجار اليھود في معظم المدن الصناعية ايقصدھا التجار الزنوج، كذلك  كان السوس

يقصدھم التجار األوروبيون ، كذلك الفنادق بفاس وعددھا ووظيفة محتسب كان  والتجارية و

ً أھم المنتجات الشھيرة بمكناس وفاس وآيت عتاب وتفزة وأفزة  قيسارية فاس القديم ، وأيضا

وتانزيرا وغساسة وتيكوليت وأدكيس وتدنست والمھدية ، تلك المراكز الصناعية التجارية 

كانت تتعامل مع األوروبيين ، فمثالً مدينة غساسة كانت سفن البندقية التجارية ترسو بھا ، 

ال خزانتھا باألمو تمتلئابھا جمرك للصادرات والواردات ، وكان وتنشط بھا التجارة كثيراً ، و

نتقال جمرك افكانت فاس تستفيد كثيراً من ھذه األموال، وأيضاً  ،نظراً لكثرة حركة التجارة بھا



 

فاس الجديد ألمور أمنية ، كذلك وصف أسواق فاس  ىمن فاس القديم إل ىالتجار النصار

   0وتنظيماتھا

جارة ، فقد وتناولت معلومات قيمة حول صفات تجار فاس ومالبسھم ، أما فيما يتعلق بنظم الت 

 ىبجلب سلعھم مثل األقمشة الفاخرة إل ىستعنت بالمعلومات الخاصة بقيام التجار النصارا

ميناء آسفي، ويستبدلونھا بالمقايضة بالشمع والجلود والعسل، وكذلك شراء الشعير ، ليس 

ً تفتنة وجبل زكار بإقليم الھبط ، ومدينة تكوليت بإقليم حاحة ، ومد ينة بآسفي فقط ولكن أيضا

تقوم ببيع منتجاتھا من العسل والشمع  كانت إداو إزكواغن بإقليم حاحة أيضاً، ومدينة السبيت

  0لشراء تلك المنتجات  ىيفد إليھا التجار النصار كان مراكش حيث ىإل

  

  0كتب الجغرافيا ) ب(

اريخ ، تعتبر كتب الجغرافيا من العلوم المساعدة الضرورية للباحث في الت                    

فالجغرافيا تمثل  مسرح األحداث التاريخية ووقائعھا ، ولھا تأثير كبير في توجيه مصائر 

 العديد من المصادر الجغرافية التي أفادت البحث بشكل كبير، ىعتمدت علااالنسان ، ولھذا فقد 

  : من ذلك و

   0) 1( )م 1094/ھـ487. ت(           0أبو عبيد البكري ) 1(

  .  قطعة من كتاب المسالك والممالك  –ْب في ذكر بالد إفريقية والمغرب الُمغرِ       

ستقيت العديد من المعلومات الھامة التي كانت من دعائم موضوع البحث ، ا                 

وفيما يتعلق بالمسرح الجغرافي تناولت الموقع الجغرافي لمدينة آسفي وأھميته بالنسبة للتجارة، 

سجلماسة ،  ىات التجارة المرينية فالطرق التجارية والقوافل من فاس إلأما ما يخص مقوم

وكذلك ما بين سجلماسة وفاس ، وأھم السلع  التي تاجرت بھا سجلماسة مثل التمر والرقيق 

ً أودغشت وتجارة الذھب والعبيد ، ومعالم ميناء سبتة وأھميته للمالحة البحرية  والتبر، وأيضا

سكون العواصف مما جعل حركة السفن به أكثر أمناً، بعكس الحال في والتجارة ، وأنه تميز ب

  طنجة حيث كان ميناؤھا المكشوف يتعرض للرياح العاتية مما يعرض حركة السفن والمالحة 
  

 -------------------------------------------------------------     

   0) ت0د( نشر مكتبة المثني ، بغداد ، ) 1(

  



 

 غرق ، كذلك صفة سبتة والوساطة التجارية للسلع المغربية واألندلسية والسودانيلخطر ال

ً قياس المرحلة وھي من مراحل السفر بالقوافل وتعادل المرحلة  ىللتجار النصار ، وأيضا

   0ميالً تقريباً  60الكبيرة 

  . م 1150/ھـ545بعد عام  .  ت              0الزھري  )  2(

  .  )1(تاب الجغرافيةك                 

ختص ھذا الكتاب بمعلومات قيمة السيما حول مدينتي ا                                            

ستفدت عدة معلومات قيمة عن الموقع الجغرافي لمدينة بيزا وأنھارھا ابيزا وجنوة ، فقد 

ممارسة الحرب  والمراكب التي كانت تدخلھا من خالل القنطرة العظيمة وصفة أھلھا في

وفنون حيل البحر والھندسة وتفوقھم في صناعة المنجنيقات واألبراج وقتال المراكب والرمي 

ووفرة مستلزمات بناء السفن مثل األخشاب الجيدة ، ومھارتھم في صناعات الحديد  ،بالنفط

جنوة ، ، كذلك الموقع الجغرافي ل )الغاليس(واألالت الحربية ، وتميزھم بصناعة سفن الغربان

وفيما يتعلق بمقومات التجارة  وصفة أھلھا التجار في البر والبحر وشدتھم في الحرب ،

ستعنت بمعلومات ھامة عن بالد السودان التي كانت القوافل التجارية المغربية تدخلھا االمرينية 

 ، والسلع الصادرة منىومدينة فاس المركز التجاري األكبر بالمغرب األقص، من بالد السوس

   0بالد المغرب  ىبالد السودان ، والواردة من بالد السودان إل ىبالد المغرب إل

  . م 1164/ھـ560حوالي عام .  ت                  0اإلدريسي )  3(

  .  )2(جزآن. ختراق اآلفاق انزھة المشتاق في                   

لكتاب من أسس كتب الجغرافيا المتخصصة يعد ھذا ا                                                

وجه التفصيل، لذا استقيت العديد من المعلومات التي اھتمت  ىفي بالد المغرب واألندلس عل

،آصيال، قصر ) ماسة(بالموقع الجغرافي للموانئ المغربية مثل آسفي، مازيغان ، أنفا ، ماست 

ية، طنجة، سال، كذلك المدن الغيط،البيضاء، فضالة، سبتة، بجا ىمصمودة ، أنزالن مرس

  وأھم السلع الصادرة من الموانئ . التجارية الھامة ببالد السودان مثل أودغشت ، ملل، غانة 

  

 ------------------------------------------------   

   0) ت  0د (أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر  ، تحقيق محمد حاج صادق ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاھرة ، ) 1(

   0 1989عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة األولي ، ) 2(

  



 

ً السلع الصادرة من بالد المغرب إل ىالمغربية إل بالد السودان ،  ىالتجار األوروبيين، وأيضا

 ىومميزات موانئ طنجة وبجاية وسبتة وقصر مصمودة ، وطرق التجارة الواصلة بين فاس إل

وارقالن ،  ىأودغشت وغانة، وطريق ثاٍن من أودغشت إلتادلة وأغمات ودرعة وسجلماسة و

جرمة ، وصفة السير  ىأوليل ، ورابع من أودغشت إل ىوطريق ثالث من أودغشت إل

   0بالصحراء ومميزات مدن بيزا وجنوة التجارية وصفة أھلھا البحرية والتجارية

  . م1286/ھـ685. ت                   0ابن سعيد المغربي  )  4(

  . )1(كتاب الجغرافيا                                  

معلومات قيمة متخصصة عن المسرح الجغرافي لبالد ى ھذا الكتاب عل ىحتوا                  

ستعنت بمعلومات عديدة عن الموقع الجغرافي لمدينة بيزا االمغرب، كذلك المدن اإليطالية، لذا 

تھم بصھر الذھب، والموقع الجغرافي لمدينة البندقية ومينائھا وحركة سكانھا بالمراكب وشھر

ووصف منشآتھا الخشبية وحركة الزوارق بين الديار الخشبية بصفة فردية داخل المدينة ، 

متالكھا لألخشاب الجيدة اسوق الصرف لسيولة حركة التجارة ، و ىواحتواء المدينة عل

الموقع الجغرافي  فوق جنوة ، كذلكوصفة أھلھا بالشجاعة التي كانت ت ،والمتنوعة الكثيرة

لباديس ومليلة والمزمة ووھران وھنين والعرائش والقصر الكبير وأرباد وتشمس، ووفرة 

األخشاب الجيدة بجبال غمارة الخاصة ببناء السفن واألساطيل والتجارة فيه، وشھرة ميناء 

   0سبتة وثراء تجارھا وبعض نظمھم التجارية 

  . م 15/ھـ9أواخر القرن .   ت             0الحميري  )  5(

  .  )2(الروض المعطار في خبر األقطار                  

يعد ھذا الكتاب من الكتب التي جمعت بين الجغرافيا والتاريخ ،                                     

بيزا وجنوة  وقد تناولت العديد من المعلومات الھامة منھا ما يتعلق بالمسرح الجغرافي لمدينة

ً قصر مصمودة  وصفة أھلھا التجار وأساطيلھم ومعرفتھم بأساليب القتال البحري ، وأيضا

المغربية وشھرتھا في تشييد الحراريق وھي نوع من سفن النقل المغربية للمسافرين والبضائع، 

ر كذلك الموقع الجغرافي لمدن مليلة وسال وسبتة وفاس وأصيال وآسفي ومستغانم، وفيما يدو

  حول مقومات التجارة المرينية منھا سفن النقل والتجارة المغربية التي كانت تحمل المسافرين 

 ----------------------------     

   0 1982تحقيق إسماعيل العربي ، الطبعة الثانية ، الجزائر ) 1( 

   0 1980تحقيق إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ) 2(



 

نطلقت من الموانئ اوالسلع من   بالد المغرب عبر البحر المتوسط والمحيط األطلسي والتي 

المغربية مثل سبتة ومليلة وأصيال وآسفي وسال ، كذلك تجارة المرجان واألسماك بسبتة ، 

المدن السودانية الشھيرة بالتجارة مع بالد المغرب  ىوأسواق وقيسارية فاس وسال، باإلضافة إل

شتھرت اكوكو وصفة تجارھا الذين تعاملوا بالقراض مع تجار المغرب، وأودغشت التي  مثل

  0بتجارة العبيد والذھب والعنبر 

   :كتب التراجم  ) ج(

تعتبر كتب التراجم من المصادر الدفينة التي تحوي العديد من                            

تاريخ أو الجغرافيا أو الرحلة وغيرھا ، المعلومات القيمة والتي قد ال تتواجد في كتب ال

فالتراجم تتبع منھاجاً واحداً حسب الحروف األبجدية ألسماء العلماء والقضاة والفقھاء وغيرھم 

، فتذكر صاحب الترجمة كامال، ومن خالل سيرته نقتبس األماكن  ىمن الطبقات األخر

األھمية والدقة ، لذا كانت كتب  والحرف واألعمال واألحداث ، فنستقي  مادة تاريخية في غاية

  :التراجم شديدة الصلة بمصادر موضوع البحث ومنھا 

  .  )1(م1304/ھـ703.  ت    :           ابن عبد الملك المراكشي  )  1(

  .    8، 6، 5، 1الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، السفر                  

شتغلوا بالتجارة اعدة شخصيات من العلماء المغاربة الذين ستعنت بمعلومات قيمة حول ا        

عن طريق نظام الوكالة، فقد كانوا يوكلون عنھم من يقوم بالتجارة دون أن يتحرك صاحب 

رأس المال من موطنه في حين كان الوكيل يقوم بمباشرة أعمال التجارة في مقابل مادي ، وھو 

  0عند األوروبيين  Commendaيقابل نظام ما ُعرف بنظام القراض عند المسلمين وكان 

  .  )2(م1374/ھـ776. ت :                   ابن الخطيب  ) 2(

  . 4- 2-1األجزاء . اإلحاطة في أخبار غرناطة                      

العديد من المعلومات في  ىھذا الكتاب الكبير عل ىحتوا                                           

  األھمية والدقة فيما يتصل بموضوع البحث السيما نظام الشراكة والشركات التجارية بين  غاية

 ---------------------------------------------    

 0 1965، تحقيق إحسان عباس ، بيروت ،  1السفر الخامس ، ق/  0) ت0د(، تحقيق ، محمد بن شريفة ، دار الثقافة ، بيروت ،  2السفر األول ، ق) 1(

، تحقيق محمد بن شريفة  ،  1السفر الثامن ، ق/  0) ت0د(السفر السادس ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت ، / 

، تحقيق محمد بن شريفة  ، مطبوعات أكاديمية المملكة  2السفر الثامن ، ق/   0 1984مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، 

  0 1984المغربية ، 

   0 1974محمد عبدهللا عنان ، الطبعة األولي ، مكتبة الخانجي ، القاھرة نشر ) 2(



 

التجار المغاربة في الدولة المرينية ، والعالقات التجارية بين تلمسان وسجلماسة وإيواالتن 

ببالد السودان ، وكيفية تقسيم األرباح والعمل وأسھم الشركة بين الشركاء ، كذلك بعض 

القوافل التجارية في الطريق الواصل من بالد  ىخطار قطع الطرق علالعلماء الذين تعرضوا أل

ً طاعون عام 14/ھـ8تومبوكتو في بداية القرن  ىالمغرب إل م 1348/ھـ749م ، وأيضا

ذلك  ىبالمغرب المريني الذي تأثرت به حركة القوافل والنشاط التجاري بالمغرب، أضف ال

سياسية بالمغرب المريني ، وتدھورت البالد في ال ىشتراك قشتالة مع غرناطة إلشاعة الفوضا

م وتأثرت أعمال التجارة بھذا 1361-1358/ھـ762- 759 في عام  عھد أبو سالم المريني

نتھاب القوافل التجارية وغالء األسعار وقلة السلع وشيوع االتدھور من حوادث قطع الطرق و

  0الفوضي وزيادة الضرائب والمكوس وقلة السيولة المالية

   :كتب الرحلة ) د(

تعتبر كتب الرحالت من أھم المصادر التاريخية ، خاصة أنھا لم تكتب بقصد                      

ً ، لھذا يجد الباحث ضالته العلمية فيھا ، ألن معظم الرحالة كانوا يحرصون  أن تكون تاريخا

واق ، والمراكز علي كتابة مشاھداتھم وأخبار  رحالتھم ، وأسماء الطرق والمسافات واألس

العمرانية ومراكز التجارة الھامة وقوافلھا وغير ذلك من المعلومات التي تتصل وتتعاون مع 

ستقاء المادة التاريخية بدقة وصحة ، دون أن تشوبھا شائبة ، ومن كتب المؤرخين الرسميين ال

  : كتب الرحالت 

  . م 1173/ھـ569.    ت            : بنيامين التطيلي  )  1(

  .  )1(بالد الشرق اإلسالمي ىرحلة ابن يونة األندلسي إل                         

ستعنت من ھذا الكتاب بعض المعلومات الھامة السيما ما يتعلق بالمدن اإليطالية ا            

ھتمام اليھود بعقد اوالتجار اليھود المغاربة الذين تاجروا ببالد المغرب وإيطاليا ، كذلك 

ً المعلومات  ىالوثيقة فيما بينھم في شت الصالت البالد لتسھيل أمور التجارة فيما بينھم ، وأيضا

] بيزا ، جنوة ، برشلونة ، مونبلييه[الخاصة بالمدن اإليطالية مثل الموقع الجغرافي للمدن 

التجارية والتي كانت تزھو بكثرة توافد السفن التجارية بھا سواء مع بالد المغرب أو غيرھا ، 

  في آن واحد ، ىوقيامھم بأعمال القرصنة ضد المغاربة والنصار ،وصفات التجار الجنوية

 --------------------------------------------------------------        

    0 1996تحقيق عزرا حداد ، الطبعة األولي ، بيروت ، دار ابن زيدون ، ) 1(



 

نظراً لكون صاحب الرحلة بنيامين التطيلي من التجار ، وتعد ھذه المعلومات في غاية األھمية 

فاستھوته خيرات المشرق اإلسالمي  ،الذي شاھد بنفسه تلك األحداث واألماكن ،اليھود الرحالة

قيامه بتلك الرحلة الشھيرة بداية من موطنه مدينة تطيلة ببالد األندلس ماراً  ىمما دعاه إل

  0عاصراً لألحداث مما يضفي علي معلوماته بالثقةبالمدن االيطالية ، فكان شاھد عيان وم
  

  . م 1374/ھـ776.    ت:    ابن الخطيب  ) 2(

  .  )1(جزآن. ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب                              

العديد من المعلومات الھامة السيما مقومات  ىھذا الكتاب عل ىحتوا                         

رينية ومنھا ميناء أصيال وتجارته في زيت الزيتون واألسماك وحركة السفن التجارة الم

للحبوب ووفرة المكاييل والموازين وتجارة  ىبالميناء، وأسطول سبتة القوي ومخازنھا الكبر

المرجان واألسماك وزيت الزيتون والحرير والكتان ، وميناء سال الشھير بتجارة القطن 

ً بتجارة زيت الزيتون اددة كثيراً بمينائھا، ووحركة السفن المتر ،والكتان شتھارھا أيضا

وتعدد أسواقھا وبھا القيسارية ، ومدينة سجلماسة المركز التجاري الضخم لتجارة  ،والرقيق

الذھب والرقيق والتمر، ومدينة فاس المركز التجاري الرئيسي بالدولة المرينية، وتعدد أسواقھا 

لحركة التجارية بھا، وميناء أنفا الشھير بتجارة القمح ورخص وتنوع السلع ونشاط ا ،وفنادقھا

مينائھا للتجارة ، ومدن أغمات ومراكش  ىووفرة المكيال وكثرة السفن المترددة عل ،أسعارھا

ضمحلت حركة التجارة بھم السيما في عصر التدھور المريني، وكثرة قطاع اومكناسة حيث 

جف [[ا مراكش فقد صرح ابن الخطيب فيھا الطرق وغارات العرب بأغمات ومكناسة، أم

، وتعد ھذه المعلومات في غاية األھمية والدقة نظراً ألن ابن ] ]حوضه وصوح روضه 

الخطيب شاھدھا بنفسه وكان متجوالً ببالد المغرب في ذلك الوقت وكتب تلك المعلومات أثناء 

  0إقامته ببالد المغرب 

  . م 1374/ھـ776.   ت:     ابن الخطيب  ) 3(

  .  )2(مشاھدات لسان الدين ابن الخطيب                      

  ستفدت من ھذا الكتاب العديد من المعلومات الھامة مثل الموقع الجغرافي لبلدة ا              

 --------------------------------  

   0 1981، تحقيق محمد عبد هللا عنان ، مكتبة الخانجي ، الطبعة األولي ، القاھرة ) 1(

   0 1958تحقيق أحمد مختار العبادي ، جامعة اإلسكندرية ، ) 2(



 

آزمور ومدينة أصيال وباديس وسبتة ، كذلك موانئ غساسة وباديس وسبتة وكثرة السفن 

ر الجمارك علي السلع الصادرة والواردة ، ووفرة والمترددة وصناعة السفن والمراكب ودُ 

 المرجان واألسماك، ومخازن الحبوب الضخمة كما فياألخشاب الجيدة المتنوعة، ومصايد 

ً مسالك طرق القوافل التجارية اآلتية من بالد السودان مارة ببالد المغرب إلي  سبتة ، وأيضا

سبتة عن طريق قصر كتامة ، وأيضاً سجلماسة بلد التبر والرقيق ومقصد التجار المتجھين إلي 

الشھير بتجارة القطن وتردد السفن الكثيرة وتجارة بالد السودان وخدمة قوافلھم ، وميناء سال 

  . الرقيق وزيت الزيتون ، وميناء أنفا الشھير بتصدير الحبوب وكثرة السفن المترددة عليه 

  . م1374/ھـ776.   ت:    ابن الخطيب  ) 4(

  .  )1(نفاضة الجراب ، القسم الثالث                         

ا الكتاب معلومات توضح حالة البالد المغربية التي رآھا بنفسه ابن تضمن ھذ                   

والتخريب والنھب،  ىالخطيب أثناء تجواله بھا ، مثل قُطَّاع الطرق بھسكورة وإفشائھم الفوض

م الذي أشاع الموت 1372/ھـ763سال ، والطاعون األسود عام  ىمثل  الطريق من فاس إل

ركة التجارة والقوافل التجارية، وقلة المصنوعات والقحط والجفاف بأنحائه، وتوقف ح

ً كانت سفن المدن اإل يطالية ھي التي تقوم بدور سفن النقل والمواصالت والموارد ، وأيضا

  0والتجارة ما بين بالد المغرب المرينية وبالد األندلس  والمشرق اإلسالمي 

  . )2(]م1378-1304/ھـ779-704:     [ابن بطوطة  ) 5(

     0)رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار           

معلومات ھامة تتصل بالتجارة في الممالك السودانية  ىھذا الكتاب عل ىحتوا                   

مع بالد المغرب ، مثل مالي وتومبوكتو وغانة واألسواق المكتظة بالرقيق والتبر والعاج 

ار المسلمين ، ونظم التجارة ببالد السودان ، مثل وظيفة المشرف المالي وريش النعام ، والتج

شئون التجارة وھو ما يعرف بالمنشاجو، كذلك وظيفة دليل الصحراء للقوافل التجارية ،  ىعل

عرف بوظيفة التكشيف ، والسفن المغربية التجارية مثل العشاريات، والمراكز يوھو ما 

  ا التجار بقوافلھم وبضائعھم في كل من غدامس وتوات وإيواالتن،  التجارية، والنُُزل التي نزلھ

 -------------------------------------    

  

   0 1989تحقيق السعدية  فاغية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ) 1(

   0 1987تحقيق طالل حرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة األولي ، ) 2(



 

وكالء واألدالء لخدمة التجار ، والسلع التجارية وأنواعھا وبعض أسعارھا والحالة تخاذ الاو

، وقد نشطت حركة التجارة ]سنغاي  دولة[األمنية التي القاھا التجار المسلمون ببالد السودان

ً في عصر أبي عنان المريني، ً فائقا ً بين  المغربية نشاطا ً تجاريا فكانت الدولة المرينية وسيطا

وغيرھا وبين بالد السودان حيث تجارة العبيد والذھب ، أضف ) بيزا وجنوة (يطالية اإل المدن

ذلك منتجات بالد المغرب المرينية كانت أيضاً تتھافت عليھا كٍل من المدن االيطالية وبالد  ىإل

السودان ، وتعد ھذه المعلومات التي كتبھا ابن بطوطة في غاية األھمية نظراً لكونه معاصراً 

شاھد عيان لھا ، مسافراً بنفسه ومتجوالً بين بالد السودان والمغرب مما جعل معلوماته أكثر و

  0مصداقية 

  ] : النوازل [ كتب الفقه ) ھـ (

نوازل  ىتعد كتب الفقه والنوازل من المصادر الدفينة التي تحتوي عل                            

أن ما يھمنا ما يتصل بالحياة  ىقتصادية ، علجتماعية واالومسائل الحياة اليومية الدقيقة منھا اال

التجارية ، فالعديد من النوازل التي تتصل بنظم التجارة والمعامالت التجارية كثيرة، وھي 

  تضم معلومات في غاية األھمية نظراً لوثوق ھذه المعلومات ودقتھا وصحتھا ، ومنھا،

  . م 1508/ھـ914.     ت:    الونشريشي  ) 1(

  المعيار الُمعِرْب والجامع الُمْغرب عن فتاوي علماء إفريقية                          

  . )1(جزء 13. واألندلس والمغرب                     

أفادني ھذا المصدر الكبير كثيراً في نواحي مختلفة من البحث ، السيما النظم            

تجار مغرب في عصر بني مرين، مثل بضاعة أمانة لالوالمعامالت التجارية التي سادت بالد ال

مركب لصالح أحد التجار ،  ىبھا ، ونظام القراض والكراء مثل كراء شراء بضاعة ونقلھا عل

مثل مقايضة قمح بدنانير، وصرف ) المقايضة (والسلف والقرض والصرف والمعاوضة 

نواعھا مثل شركة بين إخوة الدراھم بالدراھم والذھب بالذھب ، والسلف ألجل، والشركة وأ

،  )السماسرة(تخاذ التجار وكالء لبيع السلع التجارية البيع الحرير ، والشركة في مركب، و

  ونظام الداللة والمزاد العلني ، وشركات منتجات األلبان وكراء المناسج وشركة المطاحن ،
  

-------------------------------------------------------    

  

   0 1981تحقيق محمد حجي ، دار الغرب اإلسالمي ، طبعة بيروت ) 1(



 

وكراء الحوانيت وشركة للصيد البحري ، وشركة في تربية الماشية واألغنام ، ونظم الرھن 

وحدة (جانب بعض المكاييل مثل القفيز  ىوالحوالة والمديان، ونوازل السفن والكراء ، إل

ستخدام القراقر في نقل السلع والحجاج ا، و، وقبالة القرسطون وقبالة الخضر )كيلية

 ىوالمسافرين بين المغرب واإلسكندرية ، وشيوع القرصنة من جانب الروم والفرنج عل

  0شواطئ وسفن المسلمين 

  :  كتب  النقود ) و(

ً من مصادر التاريخ لما تحويه من                      تعد كتب النقود  واألموال مصدراً ھاما

مة عن دقائق المعامالت التجارية، مثل العمالت النقدية وأوزانھا ومقدارھا معلومات ھا

ذلك  ىوأنواعھا عبر العصور اإلسالمية، كذلك األوزان والمكاييل والمقاييس ، أضف إل

قتصادية السيما عصور القوة جتماعية واالتضمنھا معلومات عن الحياة السياسية واال

ة قوية بينما يعتريھا التزييف والضعف والغش والقلة في والضعف، فتبدو فيه العمالت النقدي

جانب العالقات التجارية بين الدول ، والتعامل النقدي بينھم من  ىعصر الضعف السياسي، إل

  : خالل التجارة الخارجية ، ومن ھذه المصادر 

   

  ,م1348/ھـ749كان حياً في :  أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم  الكومي ) 1(

  .  )1(الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة                                    

ل األوزان ا               ة التي تتصل بموضوع البحث، مث ات الھام ستعنت بالعديد من المعلوم

والمكاييل ومنھا الوسق والصاع والمد والرطل ، وتطور النقود واألوزان والمكاييل في عصر 

دراھم والقنطار والرطل السلطان يعقوب بن ع دينار وال ل التحقيق في ال ي، مث د الحق المرين ب

الد السودان ،  واألوقية والوسق والصاع  والمد ، كذلك كيفية التعامل مع الذھب المجلوب من ب

ز  د العزي ارس عب د أبي ف امالت والتجارات في عھ اد المع درھم، وفس وتفاحش القرض في ال

  ، وظھور تزييف العمالت بسبب قيام اليھود بالغش في م1367-1366/ھـ769-768المريني 

  

 ---------------------------------------------------------    

  

   0 1985تحقيق حسين مؤنس ، دار الشروق ، الطبعة الثانية ، ) 1(

  



 

ارةاالنقود،و تغالھم بالتج ام  ش ود ع ش اليھ ن غ اس م كي الن ة، وتش ذھب والفض ي ال ف

ـ736 ي إل م1335/ھ و الحسن المرين لطان أب ع الس ا دف ي الصياغة والصرف، مم ل  ىف التنكي

عام  ىفي عھد أبي عنان المريني، فمنعھم مرة أخر ىباليھود ، وظھرت أعمال الغش مرة أخر

ـ756 رب إل1355/ھ الد المغ يم ب ة خاصة بتقس ذلك وثيق اطق ضريبية عل ىم ، ك د  ىمن عھ

ا ، السلطان أبو الحسن المريني ، مثل منطق ا واالھ بتة وم ة س ا، ومنطق ا واالھ اس وم ة مدينة ف

ة تلمسان إل ىومنطقة مراكش إل ر،  ىبالد السوس ، ومنطقة درعة وسجلماسة ، ومنطق الجزائ

دفعوا العشر في  ىتلك كانت خمسة مناطق، فكان عل ة أن ي التجار الذين يجوبون الدولة المريني

د دفعوه ث ىإح دة دون أن ي رة واح اطق م ذه المن ام ھ ي ع ك ف ر ، وذل ر آخ ي أي قط ةً ف اني

ـ736 بالد المغرب 1335/ھ ائدة ب ي كانت س ة الت ة والمريني م ، وأيضاً بعض العمالت الجنوي

        0المريني 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  : دراسة تمھيدية  ]   ج [
                       

  . الموقع الجغرافي : أوالً                        
  
  .  ىالمغرب األقصجغرافية ) 1(
  
  ) . البندقية  –جنوة  –بيزا ( جغرافية المدن اإليطالية  ) 2(
  
  . التجارة البحرية  ىأثر العوامل المناخية عل) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    ************  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  ،  الموقع  الجغرافي: أوالً                       

  : افية المغرب األقصى جغر) 1(

كي نفھم تاريخ العالقات التجارية بين األقطار والشعوب المختلفة ، البد من دراسة                

البيئة الجغرافية ، ذلك ألن البيئة الجغرافية لعبت دوراً كبيراً في تاريخ العالقات التجارية 

المتوسط ومضيق جبل طارق ، ويحد المغرب األقصى من الشمال البحر  0للمغرب اإلسالمي 

ومن الجنوب الصحاري الجنوبية لوادي درعة ، ومن الغرب المحيط األطلسي، ومن الشرق 

، ويتكون القسم الشمالي من المغرب األقصى من مناطق جبلية يقل ) 1(المغرب األوسط

 300إرتفاعھا عن جبال األطلس ، وفي ھذه المنطقة تظھر سلسلة مقوسة من الجبال تمتد نحو 

، وتحتضن تلك الجبال الساحل الشمالي من سبتة إلى مليلة تاركة سھالً ) 2(كم وتسمى الريف

ً بتلك المنطقة ً ضيقا وتمتد النجاد والسھول بين المحيط األطلسي وسفح  جبال  0) 3(ساحليا

األطلس ويقل بروزھا شماالً بين فاس وطنجة ، بينما تحيط الھضاب بالسھول ، ويتكون القسم 

ً من الشرق إلى الساحل األطلسي من الغ ربي من الطريق الرئيسي الذي يقسم البالد عرضيا

سھل نھر سبو  في حين تظھر ھضبة المزيتا المغربية الضخمة جنوباً ما بين المحيط األطلسي 

ويبدأ من المحيط سھل ساحلي يقل إتساعه قرب الرباط ويتسع في دكالة ،  0) 4(وجبال أطلس 

  كم  ثم يرتفع تدرريجياً إلى أن يشقه خور أم الربيع ، أما سلسلة جبال 80فيبلغ نحو  

  

 --------------------------------------    

  

مجدي يسن                     /  22م ص1956جغرافية المغرب ، مطابع السكي إخوان ، الدار البيضاء ، الطبعة الثانية : عبد العزيز بن عبد هللا ) 1(

مراكش منذ تأ سيسھا في عصر المرابطين إلي نھاية دولة بني مرين ، رسالة ماجستير غير منشورة كلية األداب جامعة : عبد العال 

  .  121م، ص  2001اإلسكندرية 

             0 121م ، ص1969البشير بن سالمة ، الدار التونسية  –محمد مزالي . ، ت 1تاريخ إفريقيا الشمالية ، ج: شارل أندريه جوليان ) 2(

المغرب : السيد عبد العزيز سالم / 13ص 1959مالمح المغرب العربي ، اإلسكندرية طبعة : محمد محمود الصياد  –محمد عبد المنعم الشرقاوي )3(

تاريخ المسلمين :  السيد عبد العزيز سالم/   129، الدار القومية للطباعة والنشر ، ص  1966العصر اإلسالمي ، طبعة  2الكبير ، ج

   0 15م، ص1961وآثارھم في األندلس من الفتح العربي حتي سقوط الخالفة بقرطبة ، مؤسسة شباب الجامعة   اإلسكندرية 

  .  21المرجع السابق ، ص : شارل أندريه جوليان ) 4(

 

  

  



 

ً ) 1(أطلس الجنوبية أو أطلس الصحراوي  وال  فتبدأ بسلسلة جبال أطلس الكبرى األكثر إرتفاعا

يتخللھا ممرات للعبور ، ولذا عزلت تلك الجبال المغرب األقصى عن سائر بالد المغرب ، 

أوالھما الشمالي ويعرف : ، وينقسم المغرب األقصى إلى قسمين  ) 2(فأصبح في عزلة تامة

المغرب األقصى   وقد شجع تضرس  ساحل 0) 3(بالغرب ، وثانيھما الجنوبي ويعرف بالحوز

التصال البحري بين سبتة وباديس ومليلة ومدن المغرب األوسط واألدنى الشديد على ا

والمدن اإليطالية ، أما السھول المحصورة بين المحيط األطلسي والمرتفعات ) 4(الساحلية

– Tiznitوسھل تيزنيت وشتوكة   Kest – Semlelالغربية لكالً من كست وسمالل 

Chtouka  سھلة للقوافل ال فكانت ً ذاھبة إلى موجادور متبعين طريق حاحة إلى تشكل طرقا

، وفي أقصى جنوب المغرب األقصي تقع منطقة السوس، ويقال لھا بالد ) 5(بالد السودان

  ) . 6(مآسة وھي تارودنت وأغادير وتاغاوست

ويطل المغرب األقصى على البحر المتوسط شماالً والمحيط األطلسي غرباً ، األمر الذي أوجد 

ديدة كان لھا عالقات تجارية ھامة ونشطة مع بالد األندلس ، وممالك الدول عدة مدن بحرية ع

مرسى مابين كبير  26النصرانية بحوض البحر المتوسط ، وكان بساحل البحر المتوسط 

 ،) قبس(أرشقول ، تابحريت ، ترنانة ، ملوية ، ھرك ، كرط ، مرسي الدار[ وصغير وھي 

  يس ، يالش ، المزمة ، قصرتازكة، حصن تيجساس ،مليلة ، جراوة ، غساسة ، نكور ، باد

  

 -----------------------------------------------    

  

ظر تعرف جبال أطلس الصحراوي في مفھوم البربر بإسم جبال درن ويعني في اللغة العربية جبل الجبال لضخامته وشدة إرتفاعه وتراكم ثلجه ، أن) 1(

نزھة المشتاق في إختراق اآلفاق : اإلدريسي /  147ص) ت.د(إفريقية والمغرب ، مكتبة المثني ، بغداد   المغرب في ذكر بالد : البكري 

اإلستبصار في عجائب األمصار ، تحقيق سعد زغلول عبد : مجھول /    229م ص1989، عالم الكتب ، بيروت  الطبعة األولي 1،ج 

، دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة األولي  6لعبروديوان المبتدأ والخبر ، ج ا:  ابن خلدون/   211. م ص1958الحميد ، اإلسكندرية 

  .    264م ص 1992

  .  129  - 128، ص    2المغرب الكبير ، ج: السيد عبد العزيز سالم ) 2( 
ھل المغرب باسم البسيط وليس جھة ، ويعرف الغرب في لغة أ 14م ، ص1961التعريف بالمغرب ، مطبعة لجنة البيان العربي ،: محمد الفاسي  ) 3(

  . الغرب ، وھو إصطالح أخص في المغرب ، وأما الحوز في اإلصطالح المغربي فيعرف بحوز مراكش 

  .  97م ص1995سبتة اإلسالمية ، دراسات في التاريخ اإلقتصادي واإلجتماعي ، تطوان الطبعة األولي : محمد الشريف ) 4(
[5] Robert Montagne : Les Barberes et le Makhzen dans le sud du Maroc, Paris, 1930, p, 16                                   

 6م ص1983بروفنسال ، الدار العربية للكتاب ، الطبعة الثالثة _ ، تحقيق كوالن  1البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، ج : ابن عذاري ) 6(

    127-  124ھـ ، ص 1339عبد الرحمن حميدة ، الرياض . ف إفريقيا ، توص: الحسن بن محمد الوزان ./ 

     

  



 

أنزالن ، سبتة ، قصر مصمودة ، مرسى باب اليم ، مرسى موسى، جزيرة تورة ، بليونش، 

   0) 1] (دنيل ، طنجة 

(*)  ومن أھم الموانئ البحرية التي تطل على البحر المتوسط ومضيق جبل طارق مدينة سبتة 

ً ، وتقابل وھي مد ينة عظيمة تطل على مضيق جبل طارق وھو أول البحر المتوسط غربا

ً وشماالً ، وليس لھا بالبر   ً وجنوبا الجزيرة الخضراء ببالد األندلس ، والبحر يحيط بھا شرقا

ويعرف البحر المالصق لھا من ناحية الشمال ببحر الزقاق ، ) 2(سوى طريق جھة الغرب

مى بحر بسول ، وھو مرسى جيد ترسو فيه السفن فتنجو من والبحر من جھة الجنوب يس

، ويلي سبتة من جھة الشرق على ساحل البحر المتوسط مدينة ) 3(أخطار الريح العاصفة

التي تقع بين جبلين شاھقين ، وبتلك الجبال المحيطة أشجار البلوط واألرز والفلين (*) باديس

  ن والقوارب والطرادات وتصديراألمر الذي شجع سكان المدينة على صناعة السف

  

-------------------------------      

  

      393م ص 1999اإلقتصاد ، مطبعة النجاح الجديدة ، البيضاء الطبعة األولي  - المدينة  -المغرب في العصر الوسيط ، الدولة : محمد زنيبر ) 1(   

Dufourcq ; L' Espagne Catalane et le Maghrib aux XIII et IV Siecles Paris, 1966, p.158          

باإلسبانية وبالعربية بفتح السين وسكون الباء ، وھي ذات وضع جغرافي ممتاز جعلھا تتصل ببالد األندلس بدرجة أقوي من   Ceuta: سبتة (*) 

فاألمويين باألندلس إتخذوھا قاعدة , سيإتصالھا ببالد المغرب ولذا تميزت سبتة بالطابع األندلسي في المظھر والثقافة والوضع السيا

م إستقلت سبتة  بنفسھا وأدارت شئونھا أسرة بني  العزفي 13/ھـ7م أما في القرن 10/ھـ4استراتيجية لھم لمقاومة الخطر الفاطمي في القرن 

م، انظر أحمد مختار 15القرن  ثم إستولي عليھا ملوك بنو األحمر مدة من الزمان ثم سقطت في يد البرتغال   ثم األسبان من يعدھم في

وھناك عدة تفسيرات إلسم /  102-  101ص 1، ھامش 1958العبادي محقق كتاب مشاھدات لسان الدين بن الخطيب ،  جامعة اإلسكندرية 

ن سبتة بمعني سبعة أل Septumسيتة فقد كان الرومان يطلقون عليھا  اسم سيبتاس فھي مشتقة من كلمة سبتوم كما يذكر ليون اإلفريقي 

التاريخ السياسي لمدينة : رضوان البارودي /   258ص 2المصدر السابق ، ج: محاطة بسبعة جبال صغار متصلة ببعضھا أنظر ،اإلدريسي

  .                                35، ص1989، 36الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ، مجلد ) م13- 10/ھـ7- 4(سبتة   

الروض المعطار في خبر األقطار ، تحقيق إحسان : الحميري /  6- 5، ص1968حسن حبشي ، دار المعارف بمصر . ور ، ترحلة طاف: طافور ) 2(

  .        303ص 1980عباس ، الطبعة الثانية بيروت 

  258ص  2در السابق ،جالمص: اإلدريسي /  206ص 1990دار الكتب العلمية بيروت 2معجم البلدان ، تحقيق فريد الجندي ، ج: ياقوت الحموي ) 3(

ميل وھي أقرب ميناء إلي  100تسمي باديس فاس تمييزاً عن باديس الزاب ، وھي من أشھر موانئ منطقة الريف ، وتبعد عن سبتة بنحو : باديس (*)  

اإلستبصار ، : ل م ، انظر مجھو1564فاس ، وقد إتخذھا المرابطون ثم الموحدون ثم المرينيون مرسي حربي ، وسقطت في يد األسبان عام 

الحسن بن  / 140-139، ص1982كتاب الجغرافيا ، تحقيق اسماعيل العربي ، الطبعة الثانية الجزائر : ابن سعيد المغربي /   136ص 

/  231-230ص  1984محمد زنيبر ، الرباط  –محمد حجي . ، ت 2إفريقيا ، ج:مارمول /  329-327المصدر السابقً  : محمد الوزان 

الموسوعة المغربية : عبد العزيز بنعبد هللا /  100ص  2محقق كتاب مشاھدات لسان الدين بن الخطيب ، ھامش : ر العبادي أحمد مختا

  .  82 – 80، ص 1977الرباط مطبعة فضالة  2ج) معلمة المدن والقبائل ( لألعالم البشرية 

  

  



 

ً مدينة صغ) 1(األخشاب ونقله إلى مختلف البلدان (*) يرة تسمى إيلليش، ويلي باديس شرقا

ولھا ميناء صغير في ) كم 60كم إلي 30مسيرة يوم وليلة يعادل من (على مسافة أربعة أيام 

غاية األھمية السيما عند ھبوب الريح وھياج البحر حيث تلتجئ إليه السفن الكبيرة الوافدة على 

ً مرسي بوذكور   ،)2(باديس يليه قرية المزمة ثم  ،ميالً  20على مسافة ) نكور (ويليھا شرقا

ميالً مرسى  20لھا ميناء ھام توسق المراكب منه ويبعد عنھا بنحو كان ميالً و 20على مسافة 

ميالً ميناء غساسة  20التي تبعد عن مليلة جھة الغرب نحو (*) ويليه مدينة غساسة ،)3(كرط

ويبعد ) 4(توسطھام تفد عليه السفن بكثرة بشتي البضائع وتقع عند مصب نھر ملوية بالبحر الم

ً مدينة مليلة التي سكانھا بتجارة العسل  شتھراتمتلك مناجم عديدة للحديد و كانت عنھا شرقا

، (*) ويوجد بشرقھا بحيرة صغيرة تعرف بالبحر الصغير تتسع لمئات السفن  ،والشمع واللؤلؤ

 ،طلسيوأما من جھة غرب سبتة فتتواجد العديد من المدن المالحية المطلة علي المحيط األ

ميالً وھو حصن كبير به دار صناعة السفن  12منھا قصر مصمودة التي تبعد عن سبتة بنحو ف

  ، ويليھا مدينة طنجة التي تشبه إلى حٍد كبير مدينة سبتة وتمتاز (*)والمراكب ولھا ميناء جيد

  

 ------------------------------------------------  

  

الحسن بن محمد /  101- 100، ص 1958الدين بن الخطيب ، تحقيق أحمد مختار العبادي جامعة اإلسكندرية ،  مشاھدات لسان: ابن الخطيب ) 1(

  .  231-230ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول /  328 – 327المصدر السابق ، ص : الوزان 

: مارمول /  329نفسه ص : ظر الحسن بن محمد الوزان ھكذا تعرف عند الحسن بن محمد الوزان  بينما تعرف عند مارمول يليش ، ان: إيلليش (*) 

  .  243ص  2نفسه، ج

  .  243نفسه ، ص :  مارمول /  329نفسه ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 2(

  .   533ص  2المصدر السابق ج: اإلدريسي ) 3(

ذه المدينة مرسي لسفن األندلس الواردة الي المغرب من بينھا اسم قبيلة بربرية كانت تسكن ھذه المدينة فعرفت بذلك اإلسم ، وقد كانت ھ: غساسة (*) 

م 1497م وقد سقطت ھذه المدينة في يد اإلسبان عام 1291/ھـ691أسطول أبي سعيد فرج بن اسماعيل بن األحمر صاحب مالقة عام 

  .  325ص  2جالموسوعة المغربية ، : عبد العزيز بنعبد هللا /  345نفسه ، ص : انظر الحسن بن محمد الوزان 

  .  263ص  2المصدر السابق ج: مارمول /  45نفسه، ص : الحسن بن محمد الوزان /  115 – 114ص  000مشاھدات : ابن الخطيب ) 4(

 2نفسه، ج :تعرف أيضاً باسم مليلية وبالبربرية لغة أھل المغرب بالمعسولة نسبة الي العسل الشتھارھا بإنتاج العسل بكثرة ، انظر مارمول : مليلة (*) 

  .  140كتاب الجغرافيا ، ص: ميل ، انظر ابن سعيد المغربي   100، وتبعد مليلة عن باديس شرقاً بنحو  236ص

حصن كبير ومدينة صغيرة أسسھا يعقوب المنصور الموحدي علي شاطئ المحيط األطلسي لتشييد دار صناعة السفن والمراكب : قصر مصمودة (*)  

 20الي األندلس وھي تقع علي رأس المجاز وھي أقرب موضع الي األندلس ، وتبعد عن طنجة بنحو  والحراقات التي يجوز بھا

المصدر السابق ، : مجھول /  476الحميري المصدر السابق ص/  529ص 2المصدر السابق ، ج: ميالً ، انظر اإلدريسي 

  .    259-  258ص 213ص 2المصدر السابق ، ج: مارمول /  476ص

  

  



 

ولھا ميناء جيد (*) ، ويليھا مدينة آصيال) 1(ء جيد ودار صناعة للسفن والمراكبطنجة بمينا

ً بميناء صغير للسفن (*) ومن بعدھا العرائش) 2(وتتردد عليھا السفن كثيراً  التي تمتاز أيضا

ذات ميناء جيد ، كان التجار (*) ومدينة سال ،)3(شتھر سكانھا بتجارة الفحم، االصغيرة و

ً ، وھي ميناء لكل منطقة فاس ، وبھا  مراكب أھل إشبيلية البنادقة والجنو ية يقصدونه دائما

يقصدونھا بشتي البضائع والسلع وبھا كانوا وسائر المدن الساحلية األندلسية اإلسالمية ف

ميالً مرسي فضالة الشھير  24ويليھا بنحو ) 4(القيسارية ومخازن لسلع التجار األجانب

ً على مسافة بتصدير القمح والشعير والف  40ول والبقر والماعز والغنم والحمص ويليھا جنوبا

  0(*)ميالً مرسى أنفا

  

 -------------------------------------------------     

   

  مشاھدات لسان الدين بن الخطيب ، ص : ابن الخطيب / ،  138االستبصار ، ص: مجھول ./  476ص 2المصدر السابق ، ج: اإلدريسي ) 1(

103  .  

ً وجنوباً وتدخل السفن الي مينائھا من جھة    Arcila: آصيال (*)  باألسبانية وھي مدينة كبيرة آھلة بالسكان في سھل من األرض ويحدھا البحر غربا

 الشرق وھو مرسي آمن إال أنه صعب إجتيازه بالسفن نظراً لصعوبة المدخل لوجود رصيف رملي والحجارة ، وھذه البلدة مالصقة لرأس 

 42المصدر السابق ، ص : الحميري /  4المصدر السابق ، ص : طافور  /  530ص 2المصدر السابق ، ج: إ سبارتل ، انظر اإلدريسي 

وكانت آصيال تعود ألصل فينيقي ، ثم أصبحت مستعمرة  رومانية  بإسم يوليا قسطنطينة /  197ص 2المصدر السابق ، ج: مارمول / 

: ا أزيال  أو آصيال ، أما المغاربة فكانوا  يسمونھا أرزيال أو آصيال ، أنظر الحسن بن محمد الوزان زيليس ، وكان العرب يسمونھ

    0 326، ھامش  312المصدر السابق ، ص 

  .   198 – 197ص 2المصدر السابق ، ج: مارمول /  42المصدر السابق ،ص : الحميري /  104، ص 00مشاھدات : ابن الخطيب ) 2(

م وتقع عند مصب وادي لكوس في المحيط ويحدھا البحر من جھة والنھر من جھة اخري وقد 1258/ھـ657مدينة قديمة تأسست عام : العرائش (*) 

م وقتلوا الرجال وسبوا النساء وأحرقوا المدينة ثم تجددت مرة أخري في عھد بنو مرين ، انظر 1269/ھـ668دخلھا النصاري عام 

  .  310ص 2الموسوعة المغربية ، ج: عبد العزيز بنعبد  هللا /  189 – 188ص 2المصدر السابق ، ج: مارمول 

  .  189 – 188ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 3(

كانت مدينة سال في القديم تعرف باسم شالة وھي علي مسافة ميلين من الساحل األطلسي وتقع علي ضفة نھر أسمير ، وقد قامت سال : سال  (*) 

ل المحيط وتبعد عن مدينة رباط الفتح بميل ونصف ولھا ميناء جيد من ناحية النھر وعند حركة المد تدخل السفن الي الحديثة علي ساح

الوادي وتخرج منه عند حركة الجذر واليستطيع أحد أن يدخل واديھا بالمراكب من ناحية البحر كذلك توجد بمدخل الوادي تروش 

م إال أن يعقوب 1260/ھـ658جو منھا وقد تعرضت المدينة لھجوم األ سطول القشتالي في عام وحجارة تتكسر عليھا السفن وقليالً ما تن

: الحميري /  239- 238ص 1المصدر السابق ، ج: بن عبد الحق المريني إستطاع أن يطردھم في نفس العام ، انظر اإلدريسي 

  .  213المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  319المصدر السابق ،ص 

: الحميري /  104، ص  00مشاھدات : ابن الخطيب /  141 – 140االستبصار ، ص : مجھول /  239ص 1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي ) 4(

 – 134ص  2المصدر السابق ، ج: مارول /  214 – 213المصدر السابق ، ص: الحسن بن محمد الوزان /  319المصدر السابق ، ص 

135  .  

تعرف اليوم بإسم الدار البيضاء علي المحيط األطلسي وكانت مدينة متحضرة بسبب التجارة مع المسيحيين وميناؤھا ترتاده سفن   Anfa :   أنفا (*) 

م ، انظر 1515م ثم أعيد بناؤھا في عام 1465للتجار األوروبيون وكان منافساً لثغر قادس البرتغالي مما دفع البرتغال الي تدمير أنفا عام 

  .  106ص  1أحمد مختار العبادي  ـ محقق المصدر السابق ، ھامش /  127ص 2المصدر السابق ، ج: مارمول 



 

تتوارد عليه السفن تكراراً كما ذكر ابن  كانت ، وميناؤھا) 1(الشھير بتصدير القمح و الشعير

ھا أنفا ، قال جون الحط واإلقالع ومجلب السالع تھدي إليھا السفن شارعة وتبتدر( .. الخطيب 

وعلى  0) 2..)(مسارعة تصارف برھا الذھبي بالذھب اإلبريز وتراوح برھا وتغاديه بالتبريز

وھو ميناء مشھور يصدر القمح إلى سبتة (*) ميالً مرسي مازغان65مسافة منھا بنحو 

ميالً مرسي الغيط وھو مرسى جيد تحتمي به السفن من  80ويليھا على مسافة ) 3(وغيرھا

ويبعد عنھا ميناء آسفي بنحو ) 4(السفن والمراكب لحمل القمح والشعيربعض الريح وترتاده 

وھو ميناء مشھور جيد ترسو فيه السفن وقت سكون الريح بالمحيط األطلسي (*) ميالً  50

ويليھا مرسي تفتنة وھو ميناء جيد للسفن ) 5(فتحمل السفن منه البضائع والسلع والمسافرين

يرتادونه لمقايضة بضائعھم بالشمع وجلود الماعز وھي تقع  الصغيرة وكان التجار البرتغاليين

ميالً ميناء  150، ويبعد عن آسفي بنحو ) 6(على رأس الساحل مابين آسفي ومرسي مآسة

     0) 7(مآسة

  

-------------------------------   

  

  .  240ص 1المصدر السابق ج: اإلدريسي ) 1( 

  . 106بن الخطيب ، صمشاھدات لسان الدين : ابن الخطيب ) 2(

  ،  240ص 1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي.  يذكر اإلدريسي مازغان تحت إسم مازيغن : مازغان   (*)   

  .  137كتاب الجغرافيا ، ص:ابن سعيد المغربي ) 3(

  .  241- 240ص 1المصدر السابق ، ح: اإلدريسي ) 4( 

سفي، وأورد اإلدريسي قصة الفتية المغررين الذين خرجوا من أشبونة ووصلوا إلي آسفي ، أورد البكري مرسي آسفي تحت إسم آسفي ،وأ: آسفي (*) 

إال أن التفسير الطبوغرافي لھذا المرسي يؤكد أنه مأخوذ من آسيف أي النھر أو الوادي ، فكلمة آسفي تعني حوض الماء المصبوب كما في 

المصدر : ي يتميز بوجود خور مصب يسيل في فصل الشتاء ، انظر البكري اللغة البربرية ألھل المغرب ، ويدل علي ذلك أن مرسي آسف

أحمد /  107ص  2محقق المصدر السابق ، ھامش : أحمد مختار العبادي /  240ص1المصدر السابق ج: اإلدريسي /  86السابق ، ص

،    1988ري األول لمدينة آسفي ، الرباط أعمال الملتقي الفك) دراسة تاريخية وحضارية حول آسفي ( حول معني إسم آسفي : التوفيق 

  .  75-  67ص

  .  57المصدر السابق ،ص : الحسن بن محمد الوزان /  57المصدر السابق ، ص: الحميري /  240ص 1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي ) 5(

  .  121 – 120المصدر السابق ص: الحسن بن محمد الوزان ) 6(

  .  241 – 240ص 1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي ) 7(

  

  

  

  



 

ن المكونات الطبيعية لبالد المغرب غاية في التناقض ، فھي تشتمل على أعلى وأضخم جبال إ

،وتتفاوت بالد المغرب في تأثرھا بالمناخ ) 1(في أفريقيا الشمالية ، وسھول ممتدة وصحاري

لرياح بحسب حركة الرياح ودرجات الحرارة ، فالرياح الحارة الشرقية والخماسين ، وا

أما الرياح  0) 2(الجنوبية الغربية تھب في بداية الصيف ونھايته ، وتكون غالباَ ساخنة و جافة

تكون باردة ورطبة ، وتكثر الثلوج علي فالشمالية والشمالية الغربية الممطرة في فصل الشتاء 

احدة ، ، وقد يستمر سقوط الثلج ألكثر من يومين في المرة الو) 3(قمم الجبال طوال العام 

، وكانت األمطارتسقط على مناطق تامسنا ) 4(وتصل أحياناَ طبقة الثلج  ألكثر من ثالثة أمتار 

شدة الريح واألنواء والسيول ، وكانت تستمر أياماَ ب مصحوبةوشمال بالد المغرب 

     0)5(متواصلة

مطار من األمطار في الصحراء الجنوبية في فصل الشتاء قليلة ، وإذا استمرت األكانت  و 

نوفمبر إلى فبراير تنتشر المراعي وتزداد حركة الرعي وتربية الماشية واألغنام بتلك 

أما منطقة سھل الشاوية الممتدة من منطقة مراكش إلى بالد السوس ، فتتساقط  0)6(المنطقة

 ً  0)7(عليھا الثلوج واألمطار شتاءاً ، وتكون غنية جداً بالمراعي وتربية الماشية واألغنام صيفا

مايو فإن  5أبريل إلى  25معتدلة نسبياً ، وإذا قل المطر في الفترة من  كانتأما شھور الربيع ف

   0) 8(المحصول يكون رديئاً في ذلك العام 

  

 ------------------------------------    

(1) Deverdun : Marrakech des origines a' 1912, Rabat 1959 , p. 1 .  

الحسن /  408، ص  1973األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، دار المنصور بالرباط :  ابن أبي زرع) 2(

ھـ  نشأ عنھا 689الريح الشرقية المتوالية الھبوب في عام (( ذكر السالوي أن  /  350،  343المصدر السابق ، ص : بن محمد الوزان 

محمد  -االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى ،تحقيق جعفر الناصرى: أنظر السالوي  0)) ھـ690آخر عام  قحط شديد ، وإستمر ذلك إلي

    Deverdun : Op. Cit., p5-6/  0 89، ص  3، ج  1954الناصرى،الدار البيضاء ، 

، سكسيوة ، سمد ، تينو أواز ، إيمغران ، وابالن ، أنظر تظھر الثلوج طوال العام علي قمم جبال بالد المغرب األقصي مثل ، درن ، ھنتاتة ، أنفيفة ) 3( 

المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  413،  412المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع /  211اإلستبصار ، ص : مجھول 

87 – 88  ،151 ،153  ،154  ،177  ،194  ،326  ،361 – 362 0   

يسقط الثلج الكثيف في أكتوبر ، وقد يستمر يومين  كاملين ، وأما  سمك الثلج قد يصل إلي  00(( وج ببالد المغرب ذكر الحسن بن الوزان عن الثل)  4(

وكثيراَ ما تھب ريح شمالية تقذف بكميات كبيرة من الثلج ، حتي أن بعض الناس الذاھبين من نوميديا إلي  00((  ، ))   00لبانات الخيل 

   0 371 – 370/  85 – 84، المصدر السابق ، ص ))  00فيھا  فاس تباغتھم الثلوج فيدفنون

وصل يعقوب بن عبد الحق المريني إلي قرية مكوك من بالد  ]م 1279 [ھـ  677شوال  3وفي  00((  329المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 5(

    0)) 00يالَ وال نھاراَ  فلم يستطع الرحيل ألجل ذلك تامسنا فتوالت عليه األمطار والسيول ، ولم تزل األنواء مصطحبة ال يفتر المطر ل

   0 180،  92المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  201اإلستبصار ، ص : مجھول ) 6(

   0 83 – 82المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 7(

   0 89المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 8(



 

ال صنھاجة بالمغرب األقصى منطقة تقسيم المياه ، فيخرج منھا أكثر األنھار ويالحظ أن جب

 ً و وادي ) 3(، وأم الربيع) 2(، مثل نھر سبو ، ونھر أسمير ) 1(المغربية طوالً وإتساعا

، ) 6)(سجلماسة(ونھر السوس) 5(أما جبال درن فيخرج منھا نھر تانسيفت  0) 4(ملوية

   0) 8(ومجكسة) 7(سويخرج من جبال غمارة نھر لُكُّ 

وقد كانت ھذه األنھار تمد بالد المغرب األقصى بالمياه الالزمة للزراعة وغيرھا حتى في 

حدوث نُدرة األمطار أو في حاالت القحط الشديد والجفاف ، فلم يُحرم المغرب األقصى من 

المحاصيل المياه بصفة مستمرة لتنوع مصادر المياه ، مما ساعد على ازدھار الزراعة وتنوع 

  0ونشاط السكان الصناعي والتجاري 

وبتنوع المناخ ببالد المغرب األقصى تنوعت المحاصيل الزراعية ، ونشطت حركة السكان 

الرعوية لمختلف أنواع الماشية واألغنام وغيرھا ، والصناعات القائمة عليھا ، فكانت منطقة 

ومناطق ھسكورة اشتھرت بتربية  لعسل والزيتون ،ادكالة غنية جداً بإنتاج محصول القمح و

الماشية واألغنام والماعز والصوف ومحاصيل القمح والشعير والعنب وزيت الزيتون ، 

ومنطقة مراكش أنتجت الشعير والقمح والتمر والكروم والتين والتفاح والكمثرى وقصب 

ول ، ومنطقة جزولة اشتھرت بتربية الماشية ومحص) 9(السكر وتربية الماعز واألغنام 

الشعير ، ومنطقة حاحة تميزت بتربية الماشية والماعز ومحصول الذرة البيضاء والشعير 

تنوعة من الحبوب والفاكھة ، وتربية الماشية ، موالعسل ، ومنطقة فاس أنتجت محاصيل 

  ومنطقة تامسنا غنية جداً بإنتاج محصول القمح ، ومنطقة السوس  أنتجت محاصيل وافرة 

     

 -------------------------------    

  

   0 209،  206اإلستبصار ، ص : مجھول /  140كتاب الجغرافية ، ص : مجھول ) 1(

، ص  1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي /  106المغرب في ذكر بالد أفريقية والمغرب ، ص : البكري /  115كتاب الجغرافية ، ص : مجھول ) 2(

   0 185اإلستبصار ، ص : مجھول /  239

   0 237ص  1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي )  3(

   0 247ص  1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي /  88المصدر السابق ، ص : البكري ) 4(

   0 211اإلستبصار ، ص : مجھول /  235ص 1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي ) 5(

   0 226 – 225ص  1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي ) 6(

   0 246ص  1ر السابق ، جالمصد: اإلدريسي ) 7(

  0 107المصدر السابق ، ص : البكري )  8(

الحسن بن محمد /  270، ص  1967نفاضة الجراب فى عاللة االغتراب ، القسم الثانى،تحقيق أحمد مختار العبادى ،القاھرة : ابن الخطيب ) 9(

    176 – 171،  168 – 162،  148 – 133المصدر السابق ، ص: الوزان 



 

  

عير والتمر ، ومنطقة صحراء غارت كانت الماشية واألغنام والخيل واإلبل والماعز من الش

، وانتشرت المراعي الواسعة وامتدت من أحواز مراكش إلى بالد ) 1(تُربى فيھا بأعداٍد كبيرة 

وھم فرع من قبيلة سويد إحدى (السوس لتربية األغنام والماشية على يد قبائل العرب الشاوية 

الذين حظوا بتشجيع السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني ، فقد أقطعھم ) الھاللية  قبائل زغنة

واشتھرت قبائل بني جابر بأحواز مراكش بتربية الضأن واإلبل ، ) 2(المراعي الواسعة ،

وقبائل بني الحارث بتربية األبقار والماعز والضأن وذلك في عھد السلطان أبو زيان محمد 

   0) 4(، وإشتھرت دكالة بتربية آالف الثيران ) 3) (م1365- 1361/ھـ767 – 763(المتوكل 

  

  

  

 -----------------------------------------------    

  

  

    0 350،  300،  215،  212،    204،  156،  126، 107المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 1(
   0 66ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي )  2(

   0 68ص  2نفاضة الجراب ، ج: ابن الخطيب ) 3(

   0 150مشاھدات لسان الدين ابن الخطيب ، ص : ابن الخطيب ) 4(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ) : بيزا  -جنوة –البندقية ( جغرافية المدن اإليطالية ] 2[

إلى نھر  Rinoفي سھل منخفض يمتد من نھر رينو (*) تقع البندقية                       

على طول الساحل   Aquileeإلى بلدة أكويليه  Ravennaومن بلدة رافنا   Isonzoوإيزونتس

الغربي لبحر األدرياتيكي وتنحدر في ھذا السھل عدة أنھار عظيمة تنبع من جبال األ لب وتمتد 

في ھذا السھل لتصب في البحر مكونة عدة خلجان يتخللھا أرخبيل من الجزر الصغيرة ، 

الخليج الحي : الخليج الراكد بالمستنقعات ، وثانيھما : من خليجين أولھما  ويتكون خليج البندقية

، فھي تقع على الخليج الحي ) 1(الذي تنتشر فيه الجزر الصغيرة المتصلة بالبحر األدرياتيكي

شمال إيطاليا ، وأثناء حركة المد تتغطى جزر البندقية بالمياه ، ثم تنحسر عنھا المياه عند 

،  والمدينة شديدة الزحام بالسكان وتقع وسط إقليم كبير وبيوتھا شديدة ) 2(حركة الجزر

ألف نسمة أما األجانب والعمال  70التالصق ببعضھا البعض ، ويقال أن عدد سكانھا كان يبلغ 

ومعظمھم من العبيد فكثيرون جداً وليس للمدينة أسوار وال قالع سوى حصنين قريبين 

خشاب بالجبال المحيطة بھا فإن البنادقة شيدوا منازلھم باألخشاب ، ونظراً لوفرة األ) 3(للميناء

وكانت الحركة داخل المدينة بالمراكب والقوارب ، فكانت الزوارق تتردد بين المنازل، ويرسو 

، و إستمد البنادقة قوتھم من البحر، ونظراً لكثرة األخشاب )4(مركب كل شخص عند داره 

لمراكب وحبھم للمغامرة، صار شعب البنادقة من وتزايد نشاطھم في بناء السفن وا

  ، وبالبندقية دارين للصناعة إحداھما للسفن وھي ضخمة وفائقة)5(أمھرالمالحين

  
-------------------------------------------    

  
التي كانت قد أخلت   Venetiلجأت قبيلة الفينيت  وإليھا  Rialtoتسمي فينسيا وقد نشأت علي جزيرة ريالتو أكبر جزر جمھورية البندقية : البندقية (*) 

م علي مجموعة جزر 13في القرن   Venezia األقسام الشمالية الشرقية من إيطاليا في التاريخ الروماني المبكر وأطلق عليھا اسم 

 1967مكتبة العصرية بيروت م ال1500/ھـ746العصور الوسطي األوروبية : الالجئين في تلك الجھات ، انظر عبد القادر أحمد اليوسف 

 Daru : Histoire de. / 32ص 2001مصر والبندقية ، عين للدراسات والبحوث الطبعة األولي ، : ناجال محمد عبد النبي /  293ص

Venise,Bruxelles,1840,part  1, p.p5-35 . 
: فايد حماد عاشور /  9- 7،ص1947إسكندر ، دار المعارف توفيق  –أحمد عزت عبد الكريم . البندقية جمھورية أرستقراطية ، ت: شارل ديل ) 1(

دراسات في : جوزيف نسيم يوسف /  35- 34، ص 1980العالقة بين البندقية والشرق األدني اإلسالمي في العصر األيوبي ، دار المعارف 

  .  70، ص 1988الطبعة الثانية تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطي ، دار المعرفة الجامعية باإلسكندرية ، 

  .  10المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 2(

  .  170المصدر السابق ، ص : طافور ) 3(

 5صبح األعشي في صناعة اإلنشا ،ج: القلقشندي /  171 – 170المصدر السابق ، ص : طافور /  182كتاب الجغرافيا ، ص : ابن سعيد المغربي ) 4(

  .  11المرجع السابق ، ص : شارل ديل /  404، ص  1914، دار الكتب المصرية 

  .  11المرجع السابق ،  ص : م شارل ديل  171 – 170المصدر السابق ، ص : طافور /  182المصدر السابق ، ص : ابن سعيد المغربي ) 5( 



 

ادقة ، وفي بداية األمر اشتغل البن) 1(البناء والتجھيز ، والثانية للمدفعية وكل مايلزم المالحة

بالقرصنة على سفن المسلمين والنصارى على حٍد سواء التي كانت تقترب من سواحلھم مما 

سعياً ) 4(واشتغلوا تدريجياً بالتجارة  ،)3(ثم تحولوا إلى صيادين ،)2(حقق لھم بعض المكاسب

وراء الربح الوفير ومن ثم عقدوا المعاھدات والعالقات السياسية مع المسلمين 

التجارة إزاء ذلك النشاط الدبلوماسي تزدھر مع البلدان المجاورة، ونشطت  والنصارى،وبدأت

ً بجميع نواحي ) 5(حركة تشييد السفن التجارية والحربية على نطاق واسع ، واتصلوا بحريا

، وصار األسطول )6(العالم وتاجروا في أشياء كثيرة، وجمعوا من وراء ذلك ثروة كبيرة 

وقاموا بدور الوسيط التجاري الوحيد بين الشرق ، المتوسط  البندقي أضخم أسطول في البحر

والغرب فنقلوا إلى الشرق الغالل والنبيذ والحديد والخشب والملح والرقيق ، وجلبوا إلى الغرب 

فريقيا أ، وارتادت أساطيل البندقية سواحل ) 7(الحرير واألقمشة والتوابل واألحجار الكريمة

د احتياجات أھلھا من السلع ، وتعود إلى البندقية حاملة معھا الشمالية ونقلت إلى تلك البال

الرقيق والذھب وسلع أخرى تروجھا في مناطق أخرى ، وبالتالي كونت لنفسھا ثروة 

    0وبيزا) 9(، األمر الذي جعلھا تتفوق على جارتھا جنوة )8(طائلة

  

 --------------------------------------------------------------    

  

السيد الباز العريني ، دار المعارف  –محمد مصطفي زيادة . تاريخ أوربا في العصور الوسطي ،ت: فشر /  178المصدر السابق ، ص : طافور ) 1(

  .  225، ص 1976بمصر ، الطبعة السادسة 

  0  405ص  5المصدر السابق ، ج: القلقشندي انظر ..) .   شواني الحرامية ] جزر البندقية [وكثيراً ما يكمن بين تلك الجزائر )   ( .. 2(

  .  34المرجع السابق ،  ص : ناجال محمد عبد النبي ) 3(

رة كانت البندقية عبارة عن بحيرات الينمو بھا زرع وال ضرع ، ولكي يضمن سكانھا قوتھم إشتغلوا بمقايضة الملح والسمك مع جيرانھم في القا) 4(

: للحوم وتطورت ھذه المقايضة البدائية الي تجارة جعلت المدينة غنية ومشھورة ، انظر ھنري بيرين األوروبية مقابل القمح والكروم وا

، ص 1996عطية القوصي ، الھيئة المصرية العامة للكتاب .ت) الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية ( تاريخ أوربا في العصور الوسطي 

31 – 32  .  

  .  34المرجع السابق ، ص : ناجال محمد عبد النبي /  182، ص المصدر السابق : ابن سعيد المغربي ) 5( 

  .  174المصدر السابق ، ص : طافور ) 6(

  .  20المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 7(

  .  34المرجع السابق ، ص: ناجال محمد عبد النبي /  20نفسه، ص: شارل ديل ) 8(

    0 182ص.نفسه ،: ابن سعيد المغربي ) 9(

  

  

  



 

فھي تقع على ساحل ليجوريا علي البحر األدرياتيكي ، وھي عاصمة إقليم (*) أما جنوة

ليجوريا وبوابة وسط وشمال غرب أوربا إلى جھة البحر المتوسط ، وترتبط بإقليم بروفانس 

، وتبعد عن مرسيليا الفرنسية مسيرة سبعة )1(الفرنسي عن طريق ساحل ليجوريا الغربي

ديمة جداً ومقامة علي جبل شاھق اإلرتفاع ومشرف على والمدينة ق) 2(ونصف ميل  بحراً 

وبيوتھا تشبه األبراج ومؤلفة من أربعة طوابق أو )  4(وعلى مقربة منھا نھر صغير) 3(البحر

، تجار أغنياء يسافرون براً وبحراً يحبون )  5(خمسة وشوارعھا ضيقة وأھلھا أھل جٍد وعمل

شعب بحري قوي جداً ، )  7(والشعب الجنوي 0)6(شق غمار البحار واقتحام السھل والوعر

من خالل الشيوخ المنتخبين من قِبل ) 8(وأما حكم المدينة وإدارة أمالكھا ففي يد األھالي

، ولھا ميناء رائع ورصيف به برج ومنارة تظل موقدة ) 9(األھالي ، وينتدبھم األھلون للقضاء

  شديد االرتفاع به ھو اآلخر منارة حتى طوال الليل ويوجد على الشاطئ اآلخر للميناء برج ثانٍ 

  

 -----------------------------------------------   

  
 12وكانت بينھا وبين بيزا منافسة شديدة طيلة القرنين   Genuaوتلفظ   Leguriaمن أقدم المدن الرومانية علي خليج ليجوريا     Genoa: جنوة (*) 

رحلة ابن يونة : ر بينھا وبين األندلس ولھا ميناء ، وبشرقھا تقع بيزا ، انظر بنيامين التطيلي م وتقع علي غربي جون عظيم والبح13، 

كتاب : ابن سعيد المغربي /  58، ص  1996عزرا  حداد ، الطبعة األولي بيروت . التطيلي األندلسي إلي بالد الشرق اإلسالمي ، ت

، ويذكر الزھري أن أھل جنوة ھم قريش الروم وأصلھم من  405ص  5 المصدر السابق ، ج: القلقشندي /  169الجغرافيا ، ص 

نصاري العرب أوالد جبلة بن األيھم الغساني وھم قوم تجار في البحر من بالد الشام الي بالد األندلس ولھم شدة في البحر ، انظر 

ويقال أن اسم جنوة مشتق /  77ص ) ت  –د ( ة ، كتاب الجغرافية ، تحقيق محمد حاج صادق ، مكتبة الثقافة الدينية بالقاھر: الزھري 

كان مولعاً بفنون الفلك وخالل رحالته وأثناء بحثه   Janusاإلله الروماني القديم وتقول رواية أخري أن األمير الطروادي   Janusمن 

: صطفي حسن محمد الكناني عن مكان أمين وجد موقع جنوة الحالي بعيداً عن األنواء البحرية في حضن الجبل فاستقر به انظر م

  .  294 – 293ص  1981العالقات بين جنوة والشرق اآلدني اإلسالمي ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، اإل سكندرية  

  .  294 – 293المرجع السابق ، ص : مصطفي حسن  محمد الكناني )  1(

  .  58المصدر السابق ، ص : بنيامين التطيلي ) 2(

  .  10ر السابق ، ص المصد: طافور ) 3(

  .  750 – 749ص  2المصدر السابق ، ج: اإل دريسي ) 4(

  .  10نفسه، ص : طافور ) 5(

  . نفسه:اإلدريسي ) 6( 

،  كانت جنوة تعاني من اإلنحطاط والمحنة وذلك قبل الحروب الصليبية ، غير أن جنوة الراقية كانت طفرة ظھرت خالل الحروب الصليبية ، انظر) 7(

Lopez : Medieval Trade in the Mediterranean World , London ,1955 ,p, 70 .        

    0 10نفسه ص،: طافور ) 8(

   0 58ص، . نفسه: بنيامين التطيلي ) 9(

  

  



 

ولھا أسطول بحري قوي تھابه الدول المجاورة كما  لھم ) 1(ال يضل أحد عن مدخل الميناء

القدرة على البحار التي يجوبونھا بسفنھم المعروفة  ولھم) 2(معرفة بالطرق الحربية والھندسية

ويقومون بأعمال القرصنة على الروم ) تعرف عند العرب باسم الحراقات ( باسم غاليس 

 ً م بسفنھم 1163/ ھـ 559ووصل الجنوية إلى مدينة سال المغربية منذ عام )  3(والمسلمين  معا

   0) 4(الجنوية البحري المزدھرالتجارية وذلك في عھد الموحدين مما يوحي بنشاط 

)  نھر آرنو(فھي مدينة مشھورة بينھا وبين البحر أمياِل قليلة ، يشقھا نھر كبير (*) وأما بيزا

ً بنحو مسيرة يومين  ً ( وتبعد عن جنوة شرقا وھي أعظم من ) كم 30مسيرة يوم تعادل تقريبا

) 5(عة المراكب والسفنمدينة جنوة ، ويمتاز سكانھا بحب المغامرة وخوض البحار وصنا

وبالمدينة نحو عشرة آالف بيت محصنة باألبراج المنيعة ، والحرب قائمة بين سكانھا في 

ً للقضاء  مختلف نواحي المدينة ، وأھلھا أشداء اليدينون بطاعة لملك ، وإنما ينتخبون شيوخا

وأما ميناؤھا . ) 6(بينھم ، والمدينة غير  محاطة بسور وتبعد عن البحر بمسافة أربعة أميال

  فھو النھر الذي يشقھا فتدخل فيه األغربة وتصدر عنھا وأما الميناء الرئيسي فھو ميناء 

  

 ---------------------------------------------     

  

   0 10المصدر السابق ، ص :. طافور ) 1(

  .  173المصدر السابق ، ص : الحميري / نفسه :  اإلدريسي ) 2(

   0 58المصدر السابق ، ص : لتطيلي بنيامين ا) 2(

 (4) Krueger ,H .C  : Genoese Trade  with North Africa in the Twelfth Century " Speculum , 1933 , VIII , v.8 , N , 

3 , p,381 / األولي ھـ ، دار الشروق ، الطبعة 6النشاط اإلقتصادي في المغرب اإلسالمي خالل القرن : عز الدين عمر موسي /   

.  320، ص  1983بيروت    

 6من المدن اإلثني عشرة المتحدة وموقعھا عند ملتقي نھر أرنو بنھر سركيو علي مسافة   Etruriaبلدة قديمة كانت تدعي إترورية   Pisa :  بيزا (*) 

المصدر : اإلدريسي /  78سابق ص المصدر ال: أميال من البحر وتعرف في المصادر العربية باسم بيشة أو بيش أو بيجة ، انظر الزھري 

الحميري المصدر . /  69المصدر السابق ص : ابن سعيد المغربي /  58المصدر السابق ص: بنيامين التطيلي /  750ص  2السابق ج

  .  120السابق ص 

ابن سعيد /  58السابق ، ص  المصدر: بنيامين التطيلي /  750ص  2المصدر السابق ، ج: اإلدريسي /  78المصدر السابق ص : الزھري ) 5( 

  .  69المصدر السابق ، ص : المغربي 

  .  58نفسه ،ص : بنيامين التطيلي )  6(

  

  

  

  



 

، )1(لجھورن الشھير القريب منھا للسفن والشواني وكافة أنواع السفن والمراكب الكبيرة

بالنفط ويؤخذ ويمتاز سكانھا بالجلد واإللمام بفنون قتال البحر والحرب وقتال المراكب والرمي 

عليھم الغدر والخيانة ، ويتوافر لديھم كميات ھائلة من األخشاب التي ساعدتھم في تشييد 

األساطيل التجارية ، كما اشتھروا بصناعة السيوف الرفيعة اللينة والسفن الحربية مثل القطائع 

     0) 2(والغربان ويصدرون النحاس والزعفران والقطن ومختلف السلع لشتي البلدان

ارة  ويعد الموقع الممتاز للمدن االيطالية أھم العوامل الرئيسية التي أكسبتھا وفرة البحَّ

) 3(المتمرسين والتجار األكفاء النشطين الذين كانوا على اتصال دائم بعرب أسبانيا وأفريقيا

،  فكانت موانئ تلك المدن مركزاً كبيراً للتجارة والنشاط البحري فيتواجد فيھا دار الصناعة

والمخازن واألسواق والمصارف المالية وتشييد السفن وتنتشر في شتى البلدان البحرية ، 

ً للمحافظة على أموال التجار ومتاجرھم  وللحفاظ على تلك المكاسب التجارية ، أقاموا مجلسا

وسفنھم وحفظ حقوق المالحين والتجار ، وبفضل ذلك تزايدت الثروات وزادت ثروة المدن 

وانعكس ذلك الثراء على تشييدات القصور والمخازن الضخمة واألرصفة الواسعة  اإليطالية ،

والحصون واألساطيل الضخمة المتعددة ووسائل الدفاع القوية ، واستعدادھا لتدمير من 

  )  .4(يتصدى لتجارتھا السيما القراصنة

  

----------------------------------------------    

  

  .  248السابق ، ص المصدر : طافور ) 1(

المصدر السابق، ج : تجاراً ذوي ثروة ، أنظر ياقوت  الحموي ] البيازنة [ ويذكر ياقوت الحموي في معجمه أنه شاھدھم بالشام  / نفسه: الزھري ) 2(

   0 625ص   1

عز الدين فودة ، الھيئة المصرية العامة _ ، ترجمة أحمد محمد رضا  1تاريخ التجارة في الشرق األدني في العصور الوسطي ، ج] : ف[ھايد ) 3(

  .  111، ص  1985للكتاب 

  . 433، مكتبة مدبولي ، ص  1986تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في األندلس ، الطبعة الثانية ، : حسين مؤنس ) 4( 

  

  

  

  

  



 

  

   :أثر العوامل المناخية على التجارة البحرية ] 3[

والضباب والشعب المرجانية  لبحر ، وتيارات البحرتتمثل ھذه العوامل المناخية في ھياج ا

والنوات، وكانت الطوارئ المرتبطة بھياج البحر والريح العاصفة تتمثل في عامل التجربة 

التي كان يتحصل منھا على المعلومات الھامة في مواجھة تلك األخطار الطبيعية وذلك من 

عرفة الطرق والمسالك وتطور خالل تطور المعرفة البحرية وتحسن تقنيات المالحة وم

، وقد كان العرب المسلمون  ) 1(صناعة السفن بما يسمح لھا بمقاومة أقل ضد مخاطر البحر

ً على البحر المتوسط أواخر القرن  م فقد كانوا وحدھم يمخرون بسفنھم 11مسيطرين تماما

لمتوسط عباب البحر المتوسط والمحيط الھندي من أقصاه إلى أقصاه وخضعت جزر البحر ا

مثل صقلية ومالطة وجزر البليار لسلطانھم ولم تسلم بيزا  رغم قوتھا البحرية من التعرض 

م األمر الذي دفع المسيحيين إلى تجھيز األساطيل البحرية  1011،  1004للنھب عامي 

واحتالل الجزر بالبحر المتوسط والتحكم في المالحة بالبحر المتوسط ، فقد كان الميورقيين 

عن آبائھم (*) وقد ورث الربابنة)  2(0في خرائط البحر والمسالك البحرية(*) للجنوية أساتذة

اعلموا أنه قد يجري على المسافرين 00[[أسرار البحار والتجارب البحرية ويذكر أحد الربابنة 

ونحن معشر الربابنة علينا عھود ومواثيق أال نعرض سفينة للعطب وھي  00والتجار أھوال 

  ر عليھا قدر ، ونحن معشر الربابنة النطلعھا إال وآجالنا وأعمارنا معنا فيھاباقية لم يج

  

 --------------------------------------       

  

   110، ص  1996نصوص جديدة ودراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي ، تطوان الطبعة األولي ، مطبعة الحداد يوسف إخوان : محمد الشريف ) 1(

وھي بالغة األھمية للمالحين ألنھا تبين الطرق البحرية ما بين الموانئ البحرية ، وتلك الخرائط كانت    portolansئط المالحية بإسم عرفت الخرا(*)

 Watt, W. M, : The influence of Islam  On Medieval Europeإسالمية ثم طورھا الجنوية وغيرھم ، أنظر 

Edinburgh , U.P. 1972 , pp 20 – 21 /  دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ،الدار العربية : أمين توفيق الطيبي

   0  466، ص  2،ج 1997للكتاب، تونس 

أحمد مختار العبادي ، مجلة المعھد المصري للدراسات اإلسالمية بمدريد . ھل ھناك أصل عربي أسباني لفن الخرائط البحرية ، ت: خوان برنيط ) 2(

  0 76، ص  1953السنة األولي ،، العدد األول ، 

المصدر : كلمة ربان في اإلصطالح المالحي في البحر األحمر تقابل كلمة رئيس أو الرائس في إصطالح المغرب واألندلس ، أنظر ابن جبير (*) 

دراسات في :  ، أما في بالد فارس فكانت كلمة صاحب السفينة أو مالكھا تعني لفظ النواخذة ، أنظر جواتياين 238السابق ، ص 

 482القاھرة ، ص  1996التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية ، ترجمة وتحقيق عطية القوصي ، دار الثقافة العربية ، الطبعة الثانية 

   0 2ھامش 

  



 

نعيش بسالمتھا ونموت بعطبھا ، فاصبروا واستسلموا لملك الريح والبحر الذي يصرفنا كيف 

لبحريين لمواجھة الطوارئ البحرية عندما تشتد الريح ، وللقبطان طاقم ا) 1](..]يشاء 

العاصفة وتتكسر األشرعة فانھم كانوا يسرعون إلى اصالح األعطاب واستبدال األجزاء التالفة 

بأجزاء أخرى تم إعدادھا من قبل ، ويعاونھم طاقم البحريين الذين كانوا يخدمون قوارب اإلنقاذ 

) الربان (د اشتداد الريح العاصفة فإن رئيس السفينة ، وعن)2(في حالة تعرض السفينة للغرق

كان يأمر الطاقم بإنزال األشرعة  لتخفيف سرعة السفينة حتي اليتحول مجراھا إلى طرق 

، ) 3(أخرى مجھولة، كذلك كان يقوم بنفسه بتمزيق األشرعة في حالة عدم تمكنه من إنزالھا

يقوم برمي األحمال الزائدة من السفينة في  وإذا تعرضت السفينة للغرق إثرتزايد حمولتھا كان

، وكان يستخدم األشرعة  الصغيرة بدالً من ) 4(البحر خوفاً من غرقھا إثر العواصف البحرية

على أن من أكبر المخاطر الطبيعية ) 5(األشرعة  الكبيرة في حالة اشتداد الريح وھياج البحر

ية السيما في فصل الشتاء، وتتمثل في يتمثل في العواصف البحر كان على المالحة البحرية

ثم ھاجت الريح [[الريح الشمالية التي تھب في فصل الشتاء في شھر نوفمبر كما يذكر ابن جبير

الشمالية بعد ذلك وعصفت فطار لھا المركب بجناحي شراعه والبحر بھا قد ُجن واستشرى 

وأما الريح  ،)6](] 0جة لجاجه وقذفت بالزبد أمواجه فتخال غواربه المتموجة جباالً مثل

الغربية فھي ذات  حدين أولھما أنھا كانت  تحدد  وقت صالحية  المالحة في البحر المتوسط  

، وثانيھما  في الشتاء كانت عاصفة ومصاحبة باألنواء  ) 7(في فصلي الربيع والخريف

  وقتواألعاصير واألمطار التي تقضي علي حركة المالحة في البحر المتوسط في ذلك ال

    

  ------------------------------------------------------------------    

  

  .  76المرجع السابق ، ص : خوان برنيط ) 1(

  .  294،  285، ص ] ت  –د [ رحلة ابن جبير ، تحقيق طالل حرب ، دار صادر بيروت : ابن جبير ) 2(

  . 294 – 293المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 3( 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية واألندلس والمغرب ، تحقيق محمد حجي ، دار الغرب اإلسالمي ، : الونشريشي ) 4(

  . 299 – 298ص  8، ج 1981

  .  10المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 5(

  .  288نفسه ، ص )  6(

: صابر دياب /  247، ص  1943ين الدواوين ، تحقيق عزيز سولایر عطية ، مطبعة مصر كتاب قوان: األسعد بن مماتي /  271ص , نفسه )  7(

  .  69، ص 1977عام  24دراسات في عالم البحر المتوسط في العصور الوسطي ، المجلة التاريخية المصرية ، مجلد 

  



 

ريقھا مجاري السفن عن ط لْ وِّ حَ فتتعرض السفن التجارية وسفن النقل والمواصالت  للغرق وتُ 

ً ) 1(ويؤكد ذلك ما ذكره ابن جبير ،في البحر ھبت عاصفة ھوجاء  00[، ويذكر طافور أيضا

أرغمتنا علي الھروب أمامھا طوال الليل ، فلما كان الغد كنا جد بعيدين ، أما الشينيتان فقد 

 وبقينا الليلة التالية ونحن في خطر مقيم ومشقة000دفعتھما الريح بال أشرعة شطر سردينيا 

، لذلك كان السفر والتجارة عبر البحر المتوسط شتاًء يعد من أكبر المخاطر ، ) 2](00بالغة 

وأفتى الونشريشي بمنع كراء السفن وقت الخطر شتاًء وأجاز كراء السفن التجارية وقت 

 00[وقد عانى ابن جبير أھوال البحر في فصل الشتاء فيقول ، ) 3(السالمة وھو انتھاء الشتاء

ال أن يعتسف في فصول أشھر الشتاء 00بحر إنما ھو في إبانه والمعھود من زمانه وسفر ال

ً له  ، وأفضل وقت لسفر السفن )4](0فالحذر الحذر من ركوب مثل ھذا الخطر 00اعتسافا

التجارية والسفرية في البحر المتوسط في فصلي الربيع والخريف وھو وقت ھبوب الريح 

لربيع فيبدأ السفر من نصف أبريل حيث تتحرك الريح الشرقية والغربية فأما في ا(*) الشرقية

  ، كذلك تتحرك الغربية في نفس الفترة  وھي أكثر دواماً من)  5(وتطول مدتھا الى آخر مايو

  

 -------------------------   

  

نعته ، حاذقاً في شغل الرياسة البحرية ، فأخذ رئيس المركب ومدبره الرومي الجنوي وكان بصيراً بص 00وھبت علينا الريح الغربية  00) [1(

وألقت نصفھا في البحر وبتنا بليلة  00قرية الصاري ) الريح(فقصفت  00يراوغھا تارة يميناً وتارة شماالً ، طمعاً أال يرجع علي عقبه 

والبحر قد ھاج ھائجه وماج  وكشف النوء من الغرب وجاءت الريح عاصفة والھول يزيد 00إلي أحد الجبال ) الريح(وألجأتنا  00شھباء 

فأسقطتنا الريح عن مجرانا وخالفنا المجري المعھود  00وودعنا الحياة بسالم وجائنا الموج من كل مكان  00مائجه فرمي بموج كالجبال 

وفرغ  00وتعاورت الريح واآلمواج صفع المركب حتي تكسرت رجله الواحدة  00واألمواج والرياح تترامي بنا حيث شاءت  00

انظر ابن ] 000فأصبح في اليوم الثاني وقد جعلته األمواج جذاذاً ورمت به إلي البحر أفالذاً ) المركب (النصاري جميع ماكان لھم فيه 

،  300،  297ص  8،ج 491،  485ص  5المصدر السابق ، ج: الونشريشي /  295،  293،  290 – 287،  285نفسه ، ص :  جبير 

310 – 311 0   

  : ولذلك ذكر أحد الشعراء في البحر عند الخطر .  7المصدر السابق ، ص  :طافور ) 2(

  ال ُجعلت حاجتي إليه   #   البحر مر المذاق صعب     

     0فما عسي صبرنا عليه   #    أليس ماٌء ونحن طيٌن    

  .  288المصدر السابق ،  ص :  انظر ابن جبير 

   0 300ص  8ج/  485ص  5المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 3(

   0 290نفسه، ص : ابن جبير ) 4(

اح تعرف الريح الشرقية بالريح الشرقية التجارية وھي موسم السفر البحري من المشرق إلي المغرب واألندلس ، وتقابل عند المصريين إسم الري(*) 

 Dozy(R.) : Supplement aux dictionnaresالصليبية وتستعمل في مصر للداللة علي فترة فيضان النيل في فصل الخريف ، أنظر 

Arabes, II, Lyden, 1927, vol.1,p.840-841 .   

دراسات وبحوث في تاريخ المغرب : أمين توفيق الطيبي /  248 – 247المصدر السابق ، ص : ابن مماتي /  318،  284نفسه، ص : ابن جبير ) 5(

     0 114،  ص  2واألندلس ، ج



 

وتتحرك فيه الريح  ،يبدأ من نصف أكتوبر السفر كانخريف فالريح الشرقية ، أما في ال

 كان لذا ،قصيرة والريح الغربية أطولھا فترة كانت الشرقية والغربية إال أن مدة الريح الشرقية

كان يتوقف  إبحار السفن في وسط البحر على حسب استمرار ھبوب الريح ونوعھا وشدتھا ، و

األندلس  وبالد الروم ينتظرون الريح الشرقية في  المسافرون إلى صقلية والمغرب  وبالد

فصلي الربيع والخريف أما المسافرون من بالد المغرب واألندلس إلى المدن اإليطالية 

كان ، و) 1(ينتظرون الريح الغربية في فصلي الربيع والخريف فكانوا والمشرق اإلسالمي

يط األطلسي البد أن تكون لدخول السفن التجارية والسفرية مضيق جبل طارق إلى المح

وھي رحلة صعبة  ،المراكب الشراعية مزودة بالمجاديف بسبب صد الريح والتيارات البحرية

فالعبور داخل  ،للغاية لذلك تلجأ بعض السفن إلي الموانئ الشرقية في انتظار الريح المناسبة

بحر في قوافل السفن التجارية والسفرية ت كانت وعادة 0) 2(األطلسي صعب المرتقى وبطئ

تدافع عن ) 3(لتتحول وقت الخطر إلى سفن حربية  Armament Caravansبحرية مسلحة 

موسم النشاط التجاري يبدأ بحسب المواسم واألعياد اإلسالمية إلى كان نفسھا ضد الخطر ، و

تقطع المسافة من سبتة إلى جزيرة  السفينة كانتو 0) 4(جانب المواسم واإلحتفاالت المسيحية

مجاٍر ، ومن     4ومن سردينيا إلى منورقة ] ميل  100المجري يساوي [ مجاٍر  7ورقة في من

السفينة تستغرقه في إبحارھا من بالد  كانتأما الزمن الذي ) 5(مجاٍر  4صقلية إلى سردينيا 

ً  33إلى تونس مارة بجزيرة رودس فھو  الشام   ، ومن قابس بإفريقية إلى أشبيلية)  1(يوما

   

------- --------------------------------------------    

  

المرجع   : صابر دياب /  114ص  2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ج : أمين توفيق الطيبي /  284،  271نفسه، ص : ابن جبير ) 1(

  .  69السابق ، ص 

  /.  60، الرياض ، ص  2002كتبة العبيكان ، الطبعة األولي ، فيصل عبد هللا ، م. التجارة والتجار في األندلس ، ت: أوليفيا ) 2(

Dufourcq: OP. Cit. p. 42.                                                                                                            

  .  72المرجع السابق ، ص : صابر دياب ) 3(

  م من خالل رسائل  جنيزة القاھرة ، مجلة البحوث التاريخية ،12/ھـ  6نب من النشاط اإلقتصادي في المغرب في القرن جوا: أمين توفيق الطيبي ) 4(

  ،  458، ص  1984عام    2السنة السادسة عد د 

  .  105 ص 2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ج: أمين توفيق الطيبي /  11،  8المصدر الساق ، ص : ابن جبير ) 5(

  

  

        



 

يوم ، ومن أطرابنش بصقلية  15إلى  10ومن عكا إلى صقلية في ) 2(أيام 8دون توقف  في 

ميالً في مدى  350إلى جزيرة كريت ] بالد المورة [ ، ومن مودون ) 3(إلى تونس يوم وليلة 

جربة أسابيع ، ومن بلنسية إلى جزيرة  3، ومن ميورقة إلى تونس ) 4(زمني يومين وليلتين

ً ،  20أيام ، ومن مرسيليا إلى اإلسكندرية  8يوم ، ومن برشلونة إلى مسينا  30بتونس  يوما

السفينة تقطع في كانت ميل في الساعة ف)  13 – 12( السرعة القصوى للسفينة من كانت و

ً (*) ميل 80 – 40اليوم الواحد ما بين    ) . 5(بحري تقريبا

  

         

------------------------- ------------------    

  

، دار البيان ] الرحلة والرحالة المسلمون [ الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم ، قطعة نشرھا أحمد رمضان أحمد : ابن شاھين الظاھري )1(

  .  309ص .)  د ت ( العربي جده ، 

  .  67المرجع السابق ، ص : صابر دياب ) 2(

  .  308،  292ص المصدر السابق ، : ابن جبير ) 3(

  .  38المصدر السابق ، ص : طافور ) 4(

زبدة : ثلث الفرسخ ، انظر ابن شاھين الظاھري = الميل ھو ربع فرسخ عند القياسات األسبانية ، أما عند ابن شاھين الظاھري فيذكر أن الميل(*) 

. /  118، ص  1988، الطبعة الثانية القاھرة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ، تحقيق بولس راويس ، دار العرب للبستاني 

متراً أنظر أمين توفيق  1852متراً أما الميل البحري فيعادل  1941والميل العربي يعادل .  216ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول 

   0 125ص  2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ج: الطيبي 

(5) Dufourcq: Op. Cit., p 47.                                                                                                                                          

                

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  العالقات السياسية بين دولة بني مرين والجمھوريات اإليطالية ] ثانياً [ 

  

  . مريني الحالة السياسية للمغرب ال) 1(

  

  العالقات السياسية بين دولة بني مرين والجمھوريات اإليطالية) 2(

       0) البندقية   –بيزا   –جنوة (                         

                                     

  : أثر العالقات السياسية اإلسبانية اإليطالية على التجارة بدولة بني مرين ) 3(

   0القطالنية مع دولة بني مرين  –التجارة األراجونية ) أ(                          

   0البرتغال ودولة بني مرين ) ب(                          

أثر الصراع السياسي والتجاري بين الجمھوريات                     ) ج(                          

  على التجارة )البندقية –بيزا  –جنوة ( اإليطالية                                 

   0المرينية                                       

  أثر التنافس السياسي والتجاري بين جنوة وممالك ) د(                          

  0لمريني إسبانيا النصرانية على المغرب ا                            

   

            0أثر القرصنة على التجارة اإليطالية المرينية ) 4(

  

  

                           ********************  

  

  

  



 

  العالقات السياسية بين دولة بني مرين والجمھوريات اإليطالية : ثانياً 

  :الحالة السياسية للمغرب المريني ) 1(

  مقدمة                                                   

  

م تتفكك إثر انحالل الدولة  الموحدية إلى 13/ھـ 7بدأت بالد المغرب في القرن                

 ،)1(م1229/ھـ625دولة الحفصيين بإفريقية وتونس وذلك بعد عام :  ثالث ممالك أوالھا 

: وثالثتھا   ،)2(م1235/ھـ633عام ) الجزائر(دولة بني عبد الواد بالمغرب األوسط : وثانيتھا 

، وأثناء ذلك انتشر الفساد بأرجاء ) 3(م1248/ھـ646دولة بني مرين بالمغرب األقصى عام 

، وصارت الدول )4(بالد المغرب وشاع الخراب السيما المدن والمنشآت الصناعية والعمرانية

ثة قرون ، اليحتوي الثالث السيما دولتي بني عبد الواد وبني مرين في صراع دائم استمر ثال

تاريخھم سوى قصص النھب والتخريب والحصار والثورات والصراعات الداخلية ، فلم يكن 

وبذلك تھدد أمن المغرب الخارجي بسبب ضعف القوى الداخلية ، وترتب   ،)5(بينھا استقرار

ل جنوة وقشتالة على ذلك تعرض المدن التجارية الساحلية لھجمات شرسة بحرية من قِبَ 

وھذا يعكس صورة التفكك  0(*) لبرتغال ، السيما مدن سبتة وسال والعرائش وتشمسوا

  وبنو مرين من قبائل زناتة البربرية ينتھي  0)6(والضعف الذي انتاب بالد المغرب األقصى

  

 --------------------------------  

  

  .  336 – 335ص  7المصدر السابق ج: ابن خلدون ) 1(
  .  93ص  7سه، ج نف: ابن خلدون ) 2(

تاريخ إفريقيا : جوليان /  14ھـ ص 1289تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، طبعة تونس : الزركشي /  205ص  7نفسه، ج: ابن خلدون ) 3(

  .  173ص  1978البشير بن سالمة تونس . ، ت 2الشالية ،ج

 13- 12ص  1966ورقات عن حضارة المرينيين ، الطبعة الثانية الرباط : محمد المنوني /  306 – 301المصدر السابق ، ص : ابن أبى زرع ) 4(

    0 831-828ص  2المرجع السابق ، ج: السيد عبد العزيز سالم ./

                   .Augustin & Bernard :  Le Maroc , paris 1913 , P. 104/  173ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان ) 5(

كم  4أو أليكسوس وتقع علي مسافة ]   Lixus[ م وتعرف عند المؤرخين تشمس 0ق 1101قديمة فينيقية ، تأسست عام  مدينة أزلية: تشمس (*) 

المصدر السابق ، ص : شمالي العرائش علي الضفة اليمني لنھر لوكوس ، وھي ذات ميناء ترتاده السفن ، انظر ابن سعيد المغربي 

   0 50 – 49ص  2سابق ، جالمرجع ال: عبد العزيز بنعبد هللا /  138

المصدر : ابن أبي زرع /  350، ص  1985ابن تاويت ، الدار البيضاء ،  –تحقيق محمد ابراھيم الكتاني  5ج 00البيان المغرب : ابن عذاري ) 6(

   0 301السابق ، ص 

  



 

نسبھم الى معد بن عدنان  فھم عرب ُخلَّْص  نزحوا من بالد الشام إلى بالد البربر ببالد 

مغرب ، وتفرقوا في البراري والقفار ، يركبون الخيل ويتكلمون بالبربرية ، واستقروا ببالد ال

الزاب بإفريقية وسجلماسة ينتجعون حرفة الرعي على عادة البدو الرحل ، واليعرفون الحرث 

   0) 1(وال التجارة ، وكانوا ينشطون في الغارة على جيرانھم 

ھـ من مواطنھم األصلية بين تيھرت وتلمسان إلى 7 وقد نزح بنو مرين في بداية القرن 

الجنوب الشرقي من المغرب األقصى ، وكان خلفاء الموحدين كثيراً ما استعانوا بھم في 

الخدمات الحكومية ، فلما دب الضعف والتدھور بالدولة الموحدية ، وقع الصراع بين 

شوف بنو مرين إلى الملك ھـ  حيث ت609الموحدين وبني مرين السيما بعد معركة العقاب 

فبدأوا يشنون الغارات على أطراف المغرب حتى وصلوا إلى سائر بالدالمغرب األقصى 

م، ثم أتموا استيالءھم على جنوب المغرب األقصى 1248/ھـ646وأسقطوھا في أيديھم عام 

وقد ورث بنو مرين عظمة الدولة الموحدية وبذخھا ولكنھم لم  0م 1270/ھـ668في عام 

، إال أنھم تميزوا بأنھم أصحاب فكر سياسي أكثر منه فكر ) 2(وا كيف يحتفظون بذلكيعرف

ديني ، ولذلك ركزوا جھودھم  في بسط األمن واالستقرار بمناطق نفوذھم تاركين لرعاياھم 

   0) 3(حرية تامة في اتباع المذھب الذي يحبونه

  

 ---------------------------------------    

  

المصدر : ابن أبي زرع / 0 23،  11 – 9، ص  1920الذخيرة الَسنية في تأريخ الدولة المرينية ، نشر محمد بن أبي شنب ، الجزائر   :مجھول ) 1(

تاريخ المغرب اإلسالمي : الحريري /  870 – 868ص  2المرجع السابق ، ج: السيد عبد العزيز سالم /  0 283 – 278السابق ، ص 

   0 5، ص  1987يني ، الكويت ، الطبعة الثانية واألندلس في العصر المر

ھـ فوجدوھا قد خلت من سكانھا الذين سقطوا صرعي في معركة العقاب ببالد األندلس عام  610دخل بنو مرين بالد المغرب األقصي عام ) 2(

  : م ، ويقول الشاعر الملزوزي في بنو مرين 1213/ھـ609

  أتوا  الي الغرب من البرية *   في عام عشرة  وست مية                  

  علي ظھر الخيل والنجائب *  جاؤوا من الصحراء ومن السباسب                  

        0من قبل ذا وھم له ميمون *      كمثل ما قد دخل الملثمون                 

 - 278المصدر السابق ،ص : ابن أبي زرع /  244ص  5بق ، جالمصدر السا: ابن عذاري /  23المصدر السابق ، ص : انظر مجھول                

عبد الوھاب بن /  4 -3ص  3اإلستقصا ألخبار  دول المغرب األقصي ، ج: السالوي /  14المصدر السابق ، ص : الزركشي /  283

المرجع السابق ، ص  :مجدي يسن عبد العال / 131 – 129، ص 1968، المطبعة الملكية ، الرباط  1قبائل المغرب ، ج: منصور 

75      /  

/ Cl. Huart  :  Histoire  des  Arabes ,   Paris 1913 ,  Tome  ,II , P .   185.                                                     

المرجع السابق ، :الحريري /  269ص  4، ج 1994موسوعة تاريخ المغرب العربي ، مكتبة مدبولي ، الطبعة األولي ، : عبد الفتاح مقلد غنيمي ) 3(

                                 .Augustine & Bernard : Op. Cit., P, 105 /  75نفسه  ، ص : مجدي يسن عبد العال /  13ص 



 

  ) : م1357-1258/ھـ759-656(فترة القوة واالزدھار المريني 

تابعة للدولةالحفصية بتونس وذلك منذ كانت دولة بني مرين في بداية عھدھا                   

م في عھد أبي بكر يحي بن أبي حفص، وبوفاته خرجت سبتة المرفأ 1249/ ھـ647عام 

التجاري الھام ببالد المغرب األقصى المرينية عن طاعة الدولة الحفصية وتبعتھا بعد قليل 

دولة الحفصية ، وبعد ذلك استقلت المغرب األقصى المرينية عن طاعة ال) 1(مدينة طنجة

وصارت دولة ذات سيادة وقوة حتى ھابتھا سائر الدول المجاورة سواء أكانت إسالمية أم 

    0ممالك النصارى باألندلس 

-656[ومن أھم األحداث السياسية الداخلية ، قيام السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني   

 ،ناشبة بأرجاء الدولة المرينيةبالقضاء على الفتن والثورات العديدة ال] م1286- 1267/ھـ685

و أھمھا تأمين الطرق والمواصالت وإصالح الفساد   ،عديدة وقام بعدة إصالحات داخلية

وتم له  000[وفي ذلك يذكر المؤرخ المجھول   ،)2(والھياكل اإلدارية المتداعية ونشر األمن

فال ثائر  0الطرقات  ُملك المغرب وتھدنت البالد وصلح حال جميع من فيھا من العباد وتأمنت

فكان من أھم أعماله إفشاء  ،)3]( 00وال فاسد ، وال قاطع  وال خارج يخشى منه وال منازع 

السالم واألمن بطرق المواصالت والتجارة بالجنوب المغربي السيما بين تلمسان ومراكش و 

لنھائي وبالد درعة وماسة ونول إلى المحيط ، للسيطرة على المركز ا(*) واحة تافياللت

، وبتولي السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق )4(لتجارة الصحراء مع بالد السودان

مقاليد البالد نعمت الدولة المرينية في بداية عھده ] م1307 – 1286/ ھـ706 – 685[المريني 

  بعدة إصالحات ھامة منھا القضاء على الضرائب الجائرة مثل القباالت والمروس 

  

--------------- ------------------------------------  

  

            0 75ص  1، ج 1988حمادة الساحلي ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ،  0م ، ت 15 – 13تاريخ إفريقيا في العھد الحفصي ، : برنشفيك ) 1(
المصدر : ابن خلدون /  311 – 307بق ، ص المصدر السا: ابن أبي زرع /  188،  138،  135 – 134،  104المصدر السابق ، ص : مجھول ) 2(

وللمزيد من /  34ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي /  179ص  5المصدر السابق ، ج: القلقشندي /  244،  242ص  7السابق ، ج

   0 80 – 75المرجع السابق ، ص : التفاصيل انظر مجدي يسن عبد العال 

   0 135 – 134المصدر السابق ، ص : مجھول ) 3(

   0المقصود بواحة تافياللت ھو المنطقة المحيطة بسجلماسة بلد التبر بجنوب المغرب األقصي الوارد من بالد السودان الغربي (*) 

   0 26ص  1967نقوال زيادة ، مكتبة لبنان  0فاس في عصر بني مرين، ت: روجيه لوتورنو ) 4(

  

  



 

وأشاع األمن في الطرق  والمكوس ، كذلك قضى على الفساد والثائرين وقطاع الطرق،

إال أن الدولة  0) 1(والمواصالت التجارية ، وألغى ما يتعلق باغتصاب وابتزاز األموال

المرينية قد فقدت ميناءھا اإلستراتيجي وھي مدينة سبتة إذ استولى عليھا سالطين بني 

ثابت  م ، وقد حاول السلطان أبو1306/ھـ705بغرناطة ببالد األندلس وذلك عام (*) األحمر

استعادة ھذا الميناء ، غير أنه فشل وتوفى عام ] م 1309 – 1307/ھـ708 -706[المريني  

 – 708[م ، وتبعه في استعادة سبتة السلطان أبو الربيع سليمان المريني 1309/ھـ708

الذي لم يلبث أن فشل بدوره وبقيت في يد سالطين بني ] م 1309 – 1307/ھـ710

ة سئموا من حكام بني األحمر فثاروا ضدھم وتحالفوا مع بني سكان سبت لكن، )2(األحمر

مرين، فاستعادت المدينة حريتھا مرة أخرى وعادت الى تبعية الدولة المرينية عام 

 – 719[وبتولي السلطان ابو سعيد عثمان بن يعقوب المريني ) 3(م1311/ھـ709

إذ قام أعراب أبناء حسان أمور البالد ظھرت الفتن ببالد السوس ، ] م1331 – 1310/ھـ732

بقطع الطرق ومسالك التجارة وخرجوا على الدولة المرينية ،  )قبائل عربية(والشبانات وزكنة

وسرعان ما قام السلطان بغزو  معاقل الصحراء وقصور توات والمدن الواقعة على طرق 

رفع المظالم  التجارة ما بين المغرب المريني وبالد السودان حتى استقامت له األمور ، كذلك

  ، وأشاع األمن وشيد السفن بدار الصناعة ) 4(والضرائب والمكوس الجائرة

  

 ------------------------------     

  

عقد الجمان : بدر الدين محمود العيني / 250 – 249ص  7ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج/ 375 – 374المصدر السابق، ص : ابن أبي زرع ) 1(

: أحمد بن زيني دحالن /  40 – 39ص  3، ج 1988لزمان ، تحقيق محمد محمد أمين ، الھيئة المصرية العامة للكتاب في تاريخ أھل ا

        .Cl. Huart:  Op. Cit., tome, p. 205/  288ص  2ھـ، ج1330الفتوحات اإلسالمية ، مطبعة السعادة القاھرة 

ينازعه علي ملك بالد األندلس ابن ھود ،  –بإبن األحمر نسبة الي لون بشرته الشقراء كان محمد بن يوسف بن نصر المعروف : بنو األحمر (*) 

وإستطاع ابن األحمر اإلنفراد برياسة األندلس ، وعھد الي بنيه باإلستعانة ببني مرين في الحرب ضد نصاري األسبان ، ومنذ ذلك الوقت 

أعمال األعالم : م ، لمزيد من التفاصيل انظر ابن الخطيب 1492/ھـ897م ظلوا يحكمون دولتھم بغرناطة حتي سقوطھا في يد األسبان عا

المرجع : السالوي /  291 – 286، ص  1956فيمن بويع قبل اإلحتالم ، القسم الثاني ،تحقيق ليفي بروفنسال ، الطبعة الثانية لبنان 

   0 107 – 102ص  4السابق ،ج

 7، ج1988التاريخ الدبلوماسي للمغرب ، مطابع فضالة ، المملكة المغربية : بد الھادي التازي ع/  282ص  7المصدر السابق ، ج: ابن خلدون ) 2(

، ص 1984سفارات متبادلة بين بني زيان ملوك تلمسان ومملكة أراجون ،دار نشر الثقافة اإلسكندرية : رضوان البارودي / 126ص 

  0 135الطبعة األولي ،ص  1982يضاء تاريخ سبتة ، دار الثقافة الدار الب: محمد بن تاويت /  11

   0 284، ص  7نفسه،ج: ابن خلدون ) 3(

    0 289 – 287ص  7ج:   نفسه  )  4(

  



 

، ونعمت دولة بني مرين باالستقرار السيما أن السلطان أبي سعيد المريني كان ) 1(بمدينة سال

ً للسلم مائالً إليه ، ونجح في تجنب الحروب بوجه عام ، لذلك استفا دت المدن التجارية محبا

، ولم تلبث (*)وسبتة) 2(الكبرى من تلك السياسة المعتدلة فنشطت حركة التجارة السيما بفاس

حالة البالد أن عادت إلى الفوضى بعد وفاة السلطان أبي سعيد عثمان المريني لتََصاُرع أمراء 

لفوز بكرسي الحكم بني مرين على الحكم وإنقسام الجبھة الداخلية إلى فرق متصارعة من أجل ا

دون النظر في مصالح البالد وتنظيم الھياكل اإلدارية والمحافظة على األمن الداخلي وطرق 

المواصالت وتجديد النظم اإلدارية القديمة والھياكل اإلدارية التي كان بنومرين قد ورثوھا عن 

ة البالد لمدة المرابطين والموحدين من قبل ببالد المغرب ، األمر الذي أدى إلى ضعف حال

 1331/ھـ749 – 732[ قصيرة  ، وعند تولي السلطان أبو الحسن علي بن ابي سعيد المريني 

أمور البالد بدأت تتكشف حالة البالد أمامه مما دعاه إلى القضاء على الفتن وإفشاء ] م1348 –

ب األمن والھدوء بالبالد وتمھيد طرق المواصالت وحفظھا من قطاع الطرق وأعمال النھ

واستطاع أن يقضي على الفتن والثورات  ،)3(والقتل وأزال المغارم والضرائب الجائرة

  الداخلية وقضى على ثورات أھل السوس وبال درعة حتى استقامت أمور الدولة  

  

 -----------------------------------------------------     

  

   0 393المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 1(

   0 28المرجع السابق ، ص : وتورنو ل) 2(

كانت سبتة تحت طاعة بني مرين يحكمھا أسرة بنو العزفي وھي أسرة مشھورة من أعيان سبتة ، وھم ينتمون الي قبيلة لخم في اليمن وقد : سبتة (*) 

ھـ 709ي بني مرين مرة أخري عام قام بنو األحمر باإلستيالء علي سبتة ونقل بنو العزفي من سبتة الي غرناطة ، وعندما عادت سبتة ال

عادت أسرة بنو العزفي الي حكم سبتة مرة أخري حيث عقد السلطان أبوسعيد المريني ألبي زكريا يحي العزفي علي سبتة ثم صارت 

رة أخري م وقام السلطان أبو سعيد المريني بتسكين المدينة ولم ثلبث أن ظھرت القالقل بھا  م1316/ھـ716اإلضطرابات بالمدينة عام 

م مما إستدعي السلطان أبوسعيد المريني الي دخولھا بالقوة وفرض األمن واإلستقرار بھا فبقيت كذلك حتي سقطت 1328/ھـ728عام 

م فإستعادھا المرينيون في ذلك العام 1386/ھـ788م ، وإستمرت في قبضة بنو األحمر حتي عام 1371/ھـ773في يد بني األحمر عام 

، 293 –  292، 284، 281، 272 – 270ص  7نفسه ، ج: م ، انظر ابن خلدون 1415/ھـ818البرتغال عام الي أن سقطت في يد 

محمد رضوان الداية محقق كتاب نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان إلبن األحمر الغرناطي ، مؤسسة /  422 – 421

رضوان البارودي /  146 – 136المرجع السابق ، ص : تاويت  محمدبن/  19ص  1، ھامش  1976الرسالة ، بيروت الطبعة األولي 

المغرب عبر التاريخ ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء : ابراھيم حركات /  86، ص  000000التاريخ السياسي لمدينة سبتة : 

   0 62ص  2، ج 1993

،  174، 145، ص  1981حسن ، تحقيق مايا خيسوس بيجيرا ، الجزائر المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن  موالنا  أبي ال: ابن مرزوق ) 3(

282– 284 ،429 0   

  

  



 

ً وبالد ) 1(في قبضته ، واستطاع أن يزيد من رقعة بالده إلى أن وصل إلى طرابلس شرقا

والمغرب األقصى وبالد السوس ، فكانت دولة  ) 2(تونس  وإفريقية والمغرب األوسط 

زيمته في معركة القيروان  وانسحابه إلى بالد المغرب األقصى ، مترامية األطراف ، وإثر ھ

فَقََد أبو الحسن المريني سائر فتوحاته في المغرب األوسط واألدنى السيما جميع المدن الساحلية 

جنوة [التجارية الھامة التي كانت ترتبط ارتباطاً تجارياً نشطاً للغاية مع الجمھوريات اإليطالية 

] م1357 -1348/ھـ759 – 749[ ، غير أن إبنه أبو عنان المريني ] قيةالبند  -بيزا  –

) 3(وتسارعت المدن اإليطالية إليه السيما بيزا ،استطاع أن يستعيد أمالك أبيه وفتوحاته السابقة

لعقد اتفاقات تجارية وسياسية ھامة لتنشيط حركة  التجارة بين البلدين ، ولكنه ) 4(، وجنوة

حتفاظ بمملكته الجديدة لسقوطه في نفس الخطأ الذى ارتكبه أبيه من قبل مع أيضاً لم يستطع اال

   0) 5(م1357/ھـ759عرب تونس ، ففقد مملكته بحلول عام 

  

 -------------------------------------------------    

  

قسطنطينة  وسار الي تونس واستولي عليھا بعد أن  م ووصل الي بجاية ثم1347/ھـ748استولي السلطان أبو الحسن المريني علي إفريقية عام ) 1(

إستغل أبو الحسن الخالفات الناشبة بتونس حول العرش ، إال أن العرب رفضوا تقديم طاعتھم ألبي الحسن وقاموا بھزيمته بالقيروان عام 

ص  5المصدر السابق ، ج: ندي القلقش/  328 – 319ص  7المصدر السابق ، ج: م للمزيد من التفاصيل انظر ابن خلدون 1348/ھـ749

 23ص  1974أبو حمو موسي الزياني ، حياته وآثاره ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر : عبد الحميد حاجيات /  132 – 131

/  802، ص  1976تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر :  مبارك بن محمد الميلي /  27 –

   .Augustin & Bernard  : Op. Cit., 106   /  40 – 39ص  2المرجع السابق ، ج: ابراھيم حركات 

استولي ابو الحسن المريني علي مدن المغرب األوسط ندرومة وھنين ووھران ومليانة والجزائر والمھدية ووانشريس وشلف وتلمسان وسائر ) 2(

م، وعندما إنھزم أمام العرب بالقيروان ، إنسحب الي 1357/ ھـ749قيت في حوزته حتي عام م وب1335/ھـ736المغرب األوسط عام 

 303ص  7المصدر السابق ، ج: انظر ، ابن خلدون  0م 1351/ھـ752المغرب األقصي وتنازل عن عرشه  إلبنه أبو عنان وتوفي عام 

 803 – 801المرجع السابق ، ص: مبارك محمد الميلي / 28 – 27المرجع السابق ، ص : عبد الحميد حاجيات /  330 – 324، 306 –

                                                                   0 38 – 37ص  2المرجع السابق ، ج: ابراھيم حزكات / 

    (3) Amari:  I Diplomi Arabi, R. Archivio. Fiorentino, Le Monnier 1863, p1 – 9.                                 

أحمد  -مخطوط فيض العباب وإفاضة قداح األداب للحركة السعيدة المباركة لقسنطينة والزاب ، تحقيق رضوان البارودي  : ابن الحاج النميري ) 4(

   0 75 – 74، ص   0محمد الطوخي ، تحت الطبع 

المصدر : ابن األحمر /  199 – 198ص  5المصدر السابق ، ج: القلقشندي /  354 – 351،  341، 144ص  7المصدر السابق ، ج: ابن خلدون ) 5(

: عبد الحميد حاجيات/  0 507 – 507المرجع السابق ،ص : الميلي /  135ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي /  69السابق ، ص 

خ البحرية اإلسالمية ، مؤسسة شباب الجامعة تاري: أحمد مختار العبادي & السيد عبد العزيز سالم /  97 – 91المرجع السابق ، ص 

  .Terrasse : Histoire  de Maroc, Casablanca, 1949, tome II, P. 66 / 301ص  2، ج 1985اإلسكندرية 

  

  

  



 

 ،على أن أبي عنان المريني نجح في القضاء على الفتن والقالقل بجنوب بالد المغرب األقصى

القوافل كانت   على قطّاع الطرق واألخطار التي ىقضاألمن و رَ شَ السيما بالد السوس ونَ 

   0) 1(التجارية تواجھھا بين بالد السودان والمغرب  األقصى

وحماية المسافرين والقوافل  ،وتطور طرق المواصالت ،وأرى أن استقرار دولة بني مرين 

مل على توفير وقوة الھياكل اإلدارية للدولة المرينية ، ع ،وإلغاء الضرائب الجائرة ،التجارية

المناخ المالئم للمغاربة للنھوض باالقتصاد في مختلف صوره من نشاط زراعي وصناعي 

ورعوي وتجاري ، وتزايد اإلنتاج وجودته،وحركة بناء السفن وتزويدھا بالخبرات الجنوية 

ة والتقنيات الحديثة وقتئذ ، فكانت الدولة المرينية منطقة جذب اقتصادي للمدن اإليطالية، لوفر

السلع التجارية ورخص أثمانھا وتنوع السلع والمحاصيل والذھب والرقيق وغيرھا من 

المنتجات التي تھافتت عليھا المدن األوروبية، مما جعل المدن اإليطالية تتسارع في عقد 

 ،االتفاقيات التجارية مع الدولة المرينية، فكانت التجارة المرينية اإليطالية تأخذ الصفة الرسمية

نمت الحركة والمدن التجارية المرينية حركة توافد التجار اإليطاليين بأعداد كبيرة،  تفشھد

وازدھرت المدن اإليطالية وجنت األرباح الطائلة، وازدھرت أحوال البالد المرينية  ،التجارية

أيضاً، وظھر ذلك من خالل الفتوحات المرينية في بالد المغرب األوسط واألدنى ، والمظاھر 

نية الجديدة بالمدن المغربية والمدارس ، والحروب المستمرة ببالد األندلس ضد نصارى العمرا

إسبانيا ، فكانت كل تلك الجبھات الحربية والعمرانية تتطلب الكثير من األموال الطائلة 

  0اإليطالي     -لتنفيذھا، وكان ذلك من خالل النشاط التجاري المريني

  

  ) :م1464-1357/ھـ869-759(فترة الضعف والتدھور المريني

وبموت السلطان ابو عنان المريني  انھارت سائر فتوحاته وسائر النظم                    

ً إلى آخر عھد بني مرين ، ولم يستطع التجار أن يتوغلوا داخل البالد  اإلدارية واألمن تدريجيا

ً على أنفسھم من القتل واالبتزاز والسرقة مما أدى إلى تدھور  التجارة الداخلية خوفا

  والخارجية، فكانت المبادالت التجارية مع المدن اإليطالية تتم من خالل المدن والمراسي 

 --------------------------------------------    

  

  .Terrasse: Op. Cit, tome, II, P. 64        /   191 – 190ص  3المرجع السابق ، ج : السالوي /  348ص  7نفسه ، ج: ابن خلدون  ) 1( 

  



 

كذلك انقسمت بالد المغرب ، )1(المغربية الساحلية على البحر المتوسط والمحيط األطلسي

المرينية إلى دولتين إحداھما في الشمال وعاصمتھا مدينة فاس، وثانيتھما  في الجنوب 

وعاصمتھا مدينة مراكش، فتفككت أوصال دولة بني مرين وظھرت  بھا مناطق عصيان  

لھا إال بصفة إسمية، وھي ماعرفت حسب االصطالح المغربي ببالد السيبة،     التخضع

وتعطل طريق تجارة الذھب والرقيق بين بالد المغرب وبالد السودان الغربي، فنقصت كميات 

الذھب والرقيق التي كانت تصل إلى الموانئ المرينية على البحر المتوسط والمحيط األطلسي 

واستولى عرب المعقل بالصحراء على مراكز  اليون ينتظرونھا بشغف،والتي كان التجار اإليط

التجارة المغربية المتاخمة للصحراء وبالد السودان الغربي ، وفرضوا اإلتاوات والضرائب ، 

ً جديدة للجباية وفرضوھا  بالقوة ، لذا في عھد القوة المريني كانت الحاميات  وابتدعوا نظما

كثرة في المناطق الصحراوية المتاخمة للحدود مع بالد السودان ، العسكرية المرينية تتواجد ب

وترتب على تدھور حالة الدولة المرينية داخلياً أن صارت فريسة للقوى  0وعكس ذلك صحيح 

وخرجوا من  ،في تحقيق الوحدة السياسية للسودان الغربي(*) فقد نجح أباطرة مالي، الخارجية

ي سياسة تجارية نشطة تھدف إلى توسيع دائرة التجار الذين وبدأوا ف ،قبضة االحتكار المغربي

لتتحرر ثرواتھم االقتصادية من االحتكار المغربي ، وبدأ التجار السودانيين  ،يتعاملون معھم

وتزودھم  ،يترددون على واحات المغرب ومدنه مشاركين بنصيب في عملية تسويق سلعھم

  ھذا عملوا للتجارة ، وھم بنشاطھم التجاريبالملح والنحاس والمنتجات القيمة المطلوبة 

 ---------------------------------------  

   

  إنباء الغمر بأ بناء العمر في التاريخ ، تحقيق عبد هللا بن أحمد المديحج ، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية ، الطبعة : ابن حجر العسقالني ) 1(

اإلحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيق محمد عبدهللا : ابن الخطيب /  427، 29 – 28 ص 7، ج 237 – 236ص  6، ج 1986الثانية 

جوليان ، /  72المصدر السابق ، ص : ابن األحمر /  308 – 306ص  1ج 1973عنان ، الطبعة الثانية مكتبة الخانجي القاھرة 

  /  92، 86المرجع السابق ، ص  : مجدي يسن عبد العال /  235ص  2المرجع السابق ، ج

             Terrasse: Op. Cit. ,. II. P. 75 – 77. / Deverdun: Op. Cit., P. 315 / Cl. Huart:Op. Cit. Tome. II. p. 209              

                                                                    

إلفريقية الكبري التي قامت في غرب إفريقيا ، وقد أنشأھا زعيم من أسرة كيتا أو  كاتيا  في أوائل إسم الدولة الثانية من الممالك السودانية ا: مالي (*) 

م في منطقة الفولتا جالون ثم توسعت حتي شملت حوض النيجر األعلي كله ودخلت في حوزتھا تومبوكتو ،  وجاو ، 11/ھـ5القرن 

لقب منسي وھو إسم ملوكھم ، وبالد مالي غنية بالملح والتبر والعبيد ، ورسجو وغيرھا من المدن الكبري ھناك ويعرف سلطان مالي ب

تحفة النظار في غرائب األمصار ، تحقيق طالل حرب ،  دار الكتب العلمية بيروت الطبعة : للمزيد من المعلومات ، انظر ابن بطوطة 

 – 25، ص  1973الھيئة المصرية العامة للكتاب ،دولة مالي اإلسالمية ، :  إبراھيم علي طرخان /   698 – 691، ص 1987األولي 

، ص  1982السيد يوسف نصر ، دار المعارف ، القاھرة ، الطبعة األولي ،  0تاريخ غرب أفريقيا ، ت: دي  0جي  0فيج /  0 100

53 – 58 0   

  



 

على خلق توزيع جديد لطرق ومحاور التجارة وثابت لصالح السودانيين بھدف إضعاف 

   0) 1(ية التجارية القديمةالوساطة المغرب

م ، وتالھا الموانئ 1818وسقطت مدينة سبتة الميناء االستراتيجي المريني في يد البرتغال عام 

مليلة وباديس وطنجة ومراكز أخرى على البحر المتوسط والمحيط األطلسي، ونتج عن ذلك 

يطالية ، كذلك حرمان دولة بني مرين والمغرب األقصى من النشاط التجاري مع المدن اإل

أصبح الساحل األطلسي المريني معطالً بسبب حصار اإلسبان والبرتغاليين للسواحل المرينية 

على البحر المتوسط و المحيط األطلسي ، وعدوانھما على المدن المرينية على المحيط 

   0م17، 16األطلسي طوال القرنين 

قنيات البحرية وقلة استعدادھا أضف إلى ذلك اإلھمال بصناعة السفن وعدم  تزويدھا بالت

لمنافسة البحرية األوروبية  اآلخذة في التطور والتوسع واختراق البحار والمحيطات ، أما 

   0) 2(المغاربة فكانوا يتاجرون ويسافرون بحراً على ظھر السفن الجنوية والبندقية 

تفاظ أسواق المدن على أن من أھم نتائج األحوال السياسية الداخلية للمغرب المريني ھو اح

الساحلية المرينية باتصاالتھا التجارية الخارجية القوية والبعيدة ، وأمكنھا من ممارسة مھنتھا 

التجارية حتى عند مواجھتھا عقبات كبيرة أربعة وھي بعد المسافة الواقعي عن المدن 

 ً ً اإلضطرابات السياسية الداخلية بدولة بني مرين ، وثالثا [ الصراع المسيحي  اإليطالية، وثانيا

ضد دولة بني مرين في غرب البحر المتوسط ، ورابعاً عالم القرصنة ،  ] البرتغالي –اإلسباني 

ً في إعاقة  –ونظراً لوقوع الصراع المسيحي  اإلسالمي وعالم القرصنة فإن ھاتان كانتا سببا

    0ةوشبكة البحر المتوسط التجارية  اإلسالمي, تجارة المغرب األقصى المريني 

وأرجح أيضاً أن التنافس على تجارة الذھب والرقيق كان سبب الحروب المريرة بين بني عبد  

الواد وبني مرين ، فكان كالھما يحاول السيطرة علي مدن تلمسان وسجلماسة معقال تجارة 

   0الذھب والرقيق 

  

 --------------------------------------      

  

   0 83، ص   00دة ودراسات نصوص جدي: محمد الشريف ) 1(

النشاط اإلقتصادي اإلسالمي :  ابراھيم حركات /  329المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  7، 4المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 2(

   0  175، دار إفريقيا الشرق ،  ص 1996في العصر الوسيط ، ردمك 

  



 

  والجمھوريات اإليطالية العالقات السياسية بين دولة بني مرين ] 2[

   0] البندقية  –بيزا  –جنوة [                           

                  

م، إال أنه في النصف الثاني من 11كان البحر المتوسط بحيرة إسالمية حتى القرن                

دية م اتحدت مجموعة اتجاھات سياسية وعسكرية وبشرية واقتصا12م، والقرن 11القرن 

للدول المسيحية األوروبية المتوسطية ، لتعيد التوازن بين المسيحيين والمسلمين شماالً وجنوباً 

وشرقاً وغرباً ، وقد ساھم سكان أوروبا وصناعاتھم وتجارتھم في تبديل مركز القوى في عالم 

مدن م السيما 12،  11البحر المتوسط ، كذلك نمو المدن األوروبية المتوسطية في القرنين 

جنوة وبيزا والبندقية ، تلك المدن قد أحدثت ثورة تجارية ھائلة على مسرح البحر المتوسط 

، ولم تلبث )1(التجاري، وعرف بنو مرين تلك القوى البحرية الجديدة وإنجازاتھا التجارية

القوى البحرية للمدن اإليطالية أن نازعت القوى البحرية اإلسالمية في غرب البحر المتوسط، 

بينما  م حتى صارت بيزا وجنوة قوتين بحريتين عظيمتين ،1015/ھـ406م يحل عام ول

صارت البندقية تركز بحريتھا في التجارة والنقل فقط دون الدخول في أعمال القرصنة ، 

، وخالل ) 2(م10/ھـ4وبذلك صنعت لنفسھا قوة بحرية أخذت تتزايد تدريجياً إبتداًء من القرن 

المسلمين (جنوية والبيازنة على التجارة وطرقھا ونزعوھا من م سيطر ال12/ھـ6القرن

  م يمثلون أكثر من أي وقت سابق15،  14، واستمر التجار اإليطاليون في القرن ) 3)(واليھود

  بالنسبة لسالطين بنو مرين أصدقاء مھمين ، وكانوا يعبرون مضيق جبل طارق كثيراً 

  

--------------------------------------- ----       

  

   0 45المرجع السابق ، ص : أوليفيا /  77 – 76المخطوط السابق ، ص : ابن الحاج النميري ) 1(

أحمد محمد عيسي ، مكتبة النھضة المصرية  0م ت1100 – 500القوي البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، : لويس  0ر  0أرشيبالد ) 2(

وللمزيد عن نشاط بيزا /  174 – 173ص  1المرجع السابق ، ج: أحمد مختار العبادي & سالم السيد عبد العزيز /  315، ص  1993

  : م أنظر 12-11/ھـ6- 5التجاري المبكر مع المھدية وسبتة وبالد المغرب في القرن 

Giuseffe Rossi-sabatini : L'Espansione Di Pisa Nel Mediterraneo Fino Alla Meloria,Ferenze1935,. p.412            

  0 160المرجع السابق ص : أوليفيا ) 3(

  

  

  



 

، وتعامل سالطين بني مرين مع التجار اإليطاليين بسھولة نظراً لفائدة ) 1(م16، 15في القرن 

ھؤالء التجار اإليطاليين ، وأھميتھم في معامالتھم ، بخالف القطالن الذين كان لھم طموح 

المدن البحرية اإليطالية تلك األھمية الكبرى من  ، وقد استمدت)2(سياسي في بالد المغرب

موقعھا على البحر المتوسط  الذي كان محور نشاطھا والذي جعل منھا حلقة اتصال بين 

  0)3(الشرق والغرب، وساعد على قيامھا بھذا الدور االحتياجات المتبادلة بين شقي العالم وقتئذ

 400م قيامھما بحملة بحرية قوامھا 1087/ھـ480ومن مظاھر قوة بيزا وجنوة البحرية عام 

، مما يعني ضخامة القوى البحرية ) 4(سفينة لمھاجمة مدينة المھدية بتونس واستيالئھما عليھا

م عقدت جنوة عدة معاھدات تجارية مع بالد المغرب 1160/ھـ555وفي عام  0لھما  آنذاك 

حرية التجارة والسلم المتبادل   م  تم تبادل السفراء من أجل1161/ھـ556الموحدية ، وفي عام 

فقد نصت ھذه المعاھدة على منح جنوة حرية سفنھا التجارية واالتجار في كل  ،)5(بينھم

، ويرجع ذلك %  8إلى  % 10الموانئ الموحدية، وتم تخفيض نسبة الضرائب الجمركية من 

، لكن ) 6( إلى أن جنوة كانت صديقة لدولة الموحدين ، ولم تقم  بأعمال القرصنة ضدھا

أطماع جنوة تعدت المعاھدات السلمية مع دولة الموحدين  ، فقد رأت جنوة أن تستولى على 

مدينة سبتة التجارية ذات الموقع االستراتيجي الھام المتحكم في غرب البحر المتوسط ومضيق 

 ً ، ويرجع  ذلك إلى تحول ) 7(جبل طارق ، والمتحكم في حركة التجارة بتلك المنطقة أيضا

  ميزان القوى بحوض البحر المتوسط الغربي ، فدولة الموحدين بدأت في 

  

 ---------------------------------   

 

   Dufourcq: Op. Cit, P.41, 350,451 – 452   /     329المصدر السابق ن ص : الحسن بن محمد الوزان ) 1( 

  (2) Roland Oliver: The Combridge History of Africa, Cambridge – London, 1977, v. 3, p. 368 

   0 69دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطي ،ص : جوزيف نسيم يوسف ) 3(

                                                                                                                  371المرجع السابق ، : لويس  0ر  0أرشيبالد ) 4(

 (5) Mas – Latrie : Traites De Paix et De Commerce, {Traites Enter Chretiens et Arabes au Moyen age}                 

  .   Paris, 1966, p108  / -  174ص  1997مفھوم الملك في المغرب ، الطبعة األولي القاھرة : محمد ولد داداه   

   0 110المرجع السابق ، ص : مجدي يسن عبد العال /                     

(6) Amari : op. cit. , p. 36-37 .  

   0 45، ص  1989دراسات في تاريخ مدينة سبتة اإلسالمية ، الطبعة األولي ، ليبيا  :أمين توفيق الطيبي ) 7( 

  

  



 

م ، وتم تدمير أسطولھا 1212/ھـ609معركة العقاب ببالد األندلس عام  االنھيار والتدھور بعد

وجيشھا فتدھورت أحوال البالد ، واختلت التجارة الخارجية لدولة الموحدين ، ولم تقو على 

بسط نفوذھا البحري بغرب حوض البحر المتوسط، أما جنوة فقد كانت قوتھا تتزايد وأسطولھا 

في احتالل سبتة يقوى وتجارتھا تنمو، فبسطت نفوذھا في غرب البحر المتوسط ، وطمعت 

    0لتحقيق أطماعھا التجارية بدولة الموحدين 

، ولجأ ) 1(جنوة أن تفصل بالد المغرب عن بالد األندلس للتحكم في مضيق جبل طارق فرأت

، دون ) 2(م برسم التجارة1234/ھـ633الجنوية إلى الخدعة واتجھوا بأساطيلھم إلى سبتة عام 

ة ، وقد تولى قيادة ھذه الحملة الجنوية القائد البحري فيليلمو أن يتفطن المغاربة لما ينويه الجنوي

 Bolduino}والقائد البحري بلدوينو إسبيونو   {Vilielmo di Negrone}دي نجروني 

Sppiono} إال أن حملتھم باءت بالفشل ، إذ تواصلت قبائل البربر ) 3(وحملوا معھم الصلبان

حاكم سبتة للدفاع عنھا ، واستطاعوا أن يقتلوا الجنوية المتحالفة مع الحاج أبو العباس اليانشتي 

وفرت البقية الباقية من الجنوية إلى ) 4(ويطردوا الباقين من سبتة كما يذكر ابن عذاري

مراكبھم منھزمين ھزيمة منكرة ، وأراد الجنوية االنتقام ألنفسھم ، فأعدوا حملة أخرى في 

وتذكر الحوليات الجنوية أن حاكم جنوة أرسل ، ) 5(سفينة 100نفس العام وكانت مؤلفة من 

ً تحت قيادة أمير البحر أنيوني دي بونفتشو ديل فولتا  22أسطوالً يتكون من   Inyone [شينيا

di Bonfacio dell volta  [  وأربع شواني أخري تحت قيادة أوتوبونو دي كاميال ،]Otto 

Bono di Camilla   [سطول،  وتولى القيادة العامة لھذا األ  

  

 ------------------------------------------   

  

   0 83المرجع السابق ، ص : رضوان البارودي  ) 1(
   0 244ص 2المرجع السابق ج: السالوي /  183المصدر السابق ص : ابن أبي زرع /  350ص  5المصدر السابق ،  ج: ابن عذاري ) 2( 

 (3)Caffaro,C, : Annali Genovesi di caffaro ede'  suoi continuatori, Dal MXCIXAL MCCXCIII, a cura Di Luigit 

Belgrano, Roma 1923, vol,3,pp.72-73 .  / 83المرجع السابق ، ص: رضوان البارودي  

ف والرماح من كل فقتل النصاري في ذلك اليوم قتالً ذريعاً وقطعوا تقطيعاً وتحكمت السيو 00[ ،  350ص  5المصدر السابق ج: ابن عذاري ) 4(

مفرق لھم ونحر ، ومن سلم من القتل رمي بنفسه عائماً الي األجفان في البحر ، وإنتھبت أموالھم التي في فنادقھم أي إنتھاب ، وإلتھبت 

   0] 00النار في سلعھم وسالحھم كل إلتھاب ، وإحتوي البربر والسوقة وغزاة البحر وغيرھم علي جميع ما كان في الفنادق من أسبابھم

   0 350ص  5المصدر السابق ، ج: ابن عذاري ) 5(

  



 

، وتوجھت الحملة صوب مدينة سبتة وحاصرتھا وضربتھا بالمنجنيقات ، إال ) 1(القائد أنيوني

أنھا فشلت لمناعة المدينة واستبسال أھلھا في الدفاع عنھا ، وتوصل الطرفان إلى أن يحصل 

أموال وبضائع كانت في فنادقھم التي نھبت من الجنوية على تعويض عما فقدوه من ممتلكات و

ألف دينار  400، وكان مقدار التعويض المالي نحو )  2(قبل إبان الحملة الجنوية األولى

واستمرت العالقات التجارية بين البلدين قائمة على أساس منتظم الى عام  0)3(ذھب

تودد الى حكومة دولة وفي عصر القوة واالزدھار المريني أرادت جنوة أن ت 0) 4(م1253

ً في تحقيق بعض المكاسب التجارية ومحو آثار العدوان الجنوي على سبتة ،  بني مرين طمعا

م 1292/ھـ691فقام أحد الجنوية بإھداء السلطان يوسف بن يعقوب المريني ھدية قيمة في عام 

  0) 5(تمثلت في شجرة مموھة بالذھب تحتوي علي طيور تغرد بحركات ھندسية

تجارة بعض المغامرين الجنوية بفضل عالقاتھم الشخصية مع سالطين بني مرين  وتطورت

الذي استقدمه السلطان يوسف بن ]  Christian de Spinola [مثل كريستيانو سبينول 

يعقوب المريني ، وعاش معه أثناء حصاره  لمدينة تلمسان ، وكان كريستيانو شخصية تجارية 

ً مع السلطان يوسف بن يعقوب المريني ولكنه خسر رأسمالية ھامة من جنوة وتعامل  تجاريا

، وحصل بعض التجار اإليطاليين على ) 6(نحو عشرة آالف دينار ذھب وفشل في استعادتھا

ترخيص للتغلغل داخل أراضي الدولة المرينية كما فعل التاجر الجنوي الذي عاش في تافياللت 

اء المغاربة ألراجون، واالنقسامات الداخلية ، وقد استغل الجنوية عد)7(م13في نھاية القرن 

بدولة بني مرين للتغلغل داخل البالد والكسب التجاري ، فقد كان للجنوية نفوذ في سبتة السيما 

  م1306/ھـ706في عام بسبتة –سالطين غرناطة -و أنھم ساھموا في فرض سلطة بني األحمر
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وقد استقبل السلطان يوسف بن يعقوب المريني تجاراً من )  1(على حساب دولة بني مرين

 م ، وقام التاجر الجنوي 1291/ھـ691جنوة بحصن تازوطا شمال شرق المغرب عام 

Garignano Giovanni Di  بوضع خريطة للصحراء الكبرى أثناء إقامته بسجلماسة خالل

  0م 14العقد الثاني من القرن 

بوضع خريطة أخرى لجنوب الصحراء عام   Angelino Dulcertثم قام الجنوي 

م، 14،  13وتزايد عبور البنادقة والجنوية لمضيق جبل طارق منذ بداية القرنين  0)2(م1339

الى مدينة   Vivaldiلجنوية أصحاب الرحلة الشھيرة لإلخوة الجنوية فيفالدي وقام الرحالة ا

م كان السلطان أبو الحسن المريني بسبتة،  1340/ھـ740، وفي عام ) 3(م1291صافي عام 

فاجتمع به جماعة من الجنوية البحارة المغامرين لمعرفة معالم المحيط األطلسي ، وأخبروه 

وأخبروه بذلك، وأعطوه ] النزورتو [واستولوا على الجزر الخالدات بأنھم أعدوا الزاد لعامين 

وتزايدت العالقات السياسية ما بين جنوة  0) 4(رجلين من أھل تلك الجزر للعمل في خدمته

[ ودولة بني مرين في عھد السلطان أبو الحسن المريني السيما قبل أحداث معركة ريو ساالدو 

م فقد استعان السلطان أبوالحسن بالخبرة الجنوية 1340/ھـ741عام   Rio Salado] طريف 

في صناعة السفن والمراكب الحربية بمختلف أنواعھا في كافة دور صناعة السفن المرينية ، 

سفينة جنوية حربية لخوض  40كذلك استأجر السلطان أبو الحسن المريني من جنوة نحو 

  انتصر السلطان أبو ، وقد )  5(معركة طريف ضد قشتالة والبرتغال وأراجون

 ----------------------------------------    

(1)Dufourcq: Op. Cit. p. 452.  
  / 87دولة مالي اإلسالمية ، ص : إبراھيم علي طرخان / 176النشاط اإلقتصادي اإلسالمي في العصر الوسيط ، ص : ابراھيم حركات ) 2(

 De La Ronciere (Charles) : La d'ecouvertede L'Afrique au Moyen Age, SocieteRoyale de Geographie de 
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م ، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية األداب جامعة 15/ھـ9م حتي أواخر القرن 13/ھـ7مضيق جبل طارق منذ منتصف القرن 
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Zurita Geronimo : Los Anales de La Corona deAragon , Zaragoza 1888, Tome II, p. 131 /Robson J.A. : The 

Catalan Fleet and the Moorish Sea Power , (1337-1344) English Historical Review London 1949 , 

vol,74, p. 401     



 

بعد ذلك وانضمت الى البرتغال  الحسن المريني في بداية المعركة إال أن جنوة تخلت عنه

التي استنجدت بھا وبسفنھا الحربية فوقعت الھزيمة على السلطان أبو الحسن وقشتالة وأراجون 

واستمرت العالقات الجنوية المرينية في عھد السلطان أبو عنان  0) 1(المريني وتحطم أسطوله

) 2(م 1356/ھـ757المريني ، فقد عقدت جنوة معه معاھدة سلمية وصلح وتجارة  في عام  

أن جنوة عاثت فساداً بأساطيلھا البحرية القوية في المدن ويتضح من نص تلك المعاھدة 

الساحلية ببالد المغرب قبل عھد السلطان أبو عنان المريني مستغلة ضعف البحرية المرينية 

 00: [وانشغالھا باألمور الداخلية وحروب األندلس ، ويرجح ذلك ما جاء في النص 

ائم أبراجھا من غربانھم،وھدأت المراسي واستراحت  البالد الساحلية من عدوانھم،وأمنت حم

وقد ذكر ابن مرزوق ما يؤكد عدوان جنوة على بالد المغرب األقصى   0)3](من مراسھم 

وقد قدمت حكاية الجنويين الذين  00: [السيما مدينة سبتة في عھد السلطان أبو الحسن المريني

أن فشلت في اإلستحواذ على  مما يؤكد أن جنوة بعد) 4]( 00دخلوا سبتة بغير عھد وال وعد 

سبتة في عھد الموحدين وبني مرين قامت باإلغارة على طرابلس الغرب في ربيع األول 

م واحتاللھا غدراً ، فقد أظھر الجنوية أنھم قاصدين طرابلس الغرب 1354أبريل /ھـ755

سروا أھلھا ، للتجارة فصدقھم أھل المدينة، وفي الصباح كان الجنوية قد استولوا على البلد ، وأ

  ونھبوا المدينة مدة أربعة أشھر وخرجوا من المدينة بفديٍة تقدر بخمسين ألف ديناراً ذھبياً ، 
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   .Terrasse :Op. Cit., II, p. 55            / 41ص  2المغرب عبر التاريخ ، ج: ابراھيم حركات ) 1(
 بن الحاج النميري بذكر المعاھدة الجنوية المرينية والتي دارت حول الصلح والسلم ورغبة جنوة في التعامل التجاري بشكل كبير مع الدولةانفرد ا) 2(

ثم أتت إرسال الجنويين ترغب في الصلح وتجيل الكالم في طلبه بإجالة القدح وتراه لمتاجرھا أعظم  00[ المرينية وھذا نص المعاھدة 

ائل حياتھا أعظم المنح ، ولم تغرھم أجفانھم التي ھي لعيون التجار أجفان ، وأساطيلھم التي ھي لجواري الرياح شمائل وإيمان الربح ولس

، وأوثقتھم األيدي المنزھة عن الغلول بالغل ، ولم يغنھم تكفنھم في الحديد عن التكفن في ثياب الذل ، وعاد مرفوع ھمھم الي حٍط وشٍط 

، وُكسرت أقالمھم مجاديفھم فلم تسر بخط ، ولم يجدوا بداً من التخضع ، واألصحب بعد التعصب والتمنع ، فأسعف  لحروبھم مزار شط

موالنا أيده هللا طلباتھم وأنجح مطامح رغباتھم ووجه مع إرسالھم أحد خدام الباب الكريم حتي تمم عقد الصلح أحسن التتميم ، وألزمھم 

أضحت أعطاف المدن لسماع حديثھا تھتز ، واستراحت البالد الساحلية من عدوانھم ، وأمنت حمائم الشروط التي توطد بھا العز ، و

انظر ]  00أبراجھا من غربانھم ، وھدأت المراسي من مراسھم ، ورفت المرافئ من خروق دعاسھم ، وإمتألت بتجارھم دواوين األقطار 
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   0 47 – 46، لوحة  75 - 74نفسه ، ص : ابن الحاج النميري ) 3(

   0 336المصدر السابق ، ص : ابن مرزوق ) 4(

  

  



 

وقد شعر الجنوية ) 1(وساھم السلطان أبو عنان المريني بالمال الفتداء المدينة من الجنوية

نية ، األمر الذي بخيبة أمل في استمرارھم  نھب  وتخريب المدن الساحلية لبالد المغرب المري

، )2(م1356/ھـ757دفعھم إلى طلب الصلح والسلم من السلطان أبوعنان المريني في عام 

وبعد مقتل السلطان أبو عنان المريني سادت الفوضى بالد المغرب وعم الفساد واختلت األمور 

ً مما أدى الى طمع الدول الخارجية في مدنھا الساحلية ً وخارجيا فقامت  وضعفت الدولة داخليا

مركباً جنوياً  12مراكب للبيازنة و  5مراكب صقلية و  3جنوة بتشكيل حملة بحرية مكونة من 

أمام سواحل تونس ، وقامت جنوة بالدور الرئيسي في احتالل (*) الحتالل جزيرة جربة

ً قدره ستة وثالثين ألف فلورين ذھبي في عام  ، ) 3(م 1377/ھـ778الجزيرة واستلمت مبلغا

   0(*) م أغارت جنوة على مدينة المھدية 1389/ھـ792وفي عام 

وظھرت على الساحة البحرية دولة البرتغال الفتية التي باتت تنازع جنوة السيادة على تجارة 

الذھب والرقيق ومنابع ھاتين التجارتين ببالد السودان والمغرب ، األمر الذي أدى الى تصادم 

   0الدولتين معاً 
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، ويذكر العسقالني أن إحتالل جنوة  245ص  4المصدر السابق ، ج: ابن حجر العسقالني /  469 – 468ص  7المصدر السابق ، ج: ابن خلدون ) 1(

 4، 3وان ، عدد البحرية المغربية والقرصنة ، مجلة تط: عبد العزيز بنعبد هللا / ھـ 755ھـ والراجح ھو عام 743لطرابلس الغرب كان عام 

محمد محفوظ  –نزھة األنظار في عجائب اتواريخ واألخبار ، تحقيق علي الزواوي : محمود مقديش /   60، ص 1959 – 1958، عام 

تاريخ المغرب  العربي في سبعة قرون : عبد الھادي العامري /  530دار الغرب اإلسالمي ، ص  1988، الطبعة األولي بيروت  1مجلد 

   0 108ص , الشركة التونسية للتوزيع  1974تونس ,

   0 75 - 74المصدر السابق ، ص: ابن الحاج النميري ) 2(

ميالً ، اھلھا من البربر وكانت تتردد  بين  60جزيرة بالبحر المتوسط تقع علي مقربة من قابس بتونس طولھا من الشرق الي الغرب :  جربة (*) 

وبعد مقتل أبو عنان المريني صارت جربة في قبضة الحفصيين بتونس ، انظر ابن , ين المسلمين والروم ثم صارت في قبضة المريني

دراسات وبحوث في تاريخ المغرب : للمزيد من المعلومات أنظر أمين توفيق الطيبي  477 – 474ص 6المصدر السابق ج: خلدون 

وأثرھا الحضاري ، الطبعة األولي، دار عمار  الحروب الصليبية في شمال أفريقيا: ممدوح حسين /  260- 255ص  2واألندلس ، ج

    525-514، ص  1998الكويت 

    0 255ص  2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ج: أمين توفيق الطيبي ) 3(

ات ومدخلھا البحري من ھـ ونسبھا لنفسه ، والبحر يحيط بھا من ثالث جھ300مدينة محدثة بناھا عبيد هللا الشيعي الخارجي في عام : المھدية (*) 

ميالً  ، وھي مركز تجاري كبير وتتردد السفن من المشرق والمغرب واآلندلس وبالد الروم وغيرھا  60ناحية الغرب وتبعد عن القيروان 

: ي ابن الصيرف/ 562المصدر السابق ص : الحميري /  505ص  6المصدر السابق ، ج: للتجارة ، للمزيد من التفاصيل انظر ابن خلدون 

: الزركشي /  314- 313، ص  1970نزھة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان ، تحقيق حسن حبشي ، مطبعة دار الكتب ، القاھرة 

                                                                      566 -551المرجع السابق ، ص : ممدوح حسين / 113 -112المصدر السابق ، ص 

  



 

نت جنوة تحاول ضرب االحتكار والتوازن في البحر المتوسط عندما سيطرت البرتغال وكا

على ذھب بالد السودان ، ولذلك عملت جنوة على الوصول الى سجلماسة وتوات في أعماق 

ك قامت جنوة لالطرق التجارية المارة عبر الصحراء الكبرى ، ولكن محاوالتھا فشلت ، لذ

  م 1470/ھـ875ما أرادت البرتغال احتالل آصيال المغربية عام باالصطدام بالبرتغال ، عند

  0) 1(في آخر عھد بني مرين

أما بيزا فقد تركز نشاطھا السياسي مع بالد المغرب في عصر الموحدين حيث كانت العالقات 

ما بين بيزا ودولة الموحدين في بادئ األمر يسودھا العداء نظراً لقيام بيزا بالتحالف مع بني 

ة بتونس وميورقة الخارجين على  دعوة الموحدين ، الى جانب قيام بيزا بأعمال القرصنة غاني

ضد دولة الموحدين بغرب البحر المتوسط ، األمر الذي دفع الموحدين الى التضييق على 

وفي نفس الوقت   ،)2(م1186 – 1182/ھـ582-  578البيازنة، وذلك في الفترة مابين  التجار

ن المعاھدات السلمية والتجارية مع بيزا إلرضاخھا وعزلھا عن مساعدة عقدت دولة الموحدي

م ، ثم عقدت معاھدة أخرى عام 1186/ھـ582عاماً من 25غانية وذلك بعقد معاھدة مدتھا  بني

، وفي عصر بني مرين عقدت )3(ھـ  وصار لبيزا أربعة موانئ بشواطئ بالد المغرب607

م تنص على تنشيط 1358/ھـ759اھدة سلم وتجارة عام بيزا مع السلطان أبو عنان المريني مع

خريطة   Pizziganiم رسم العالم البندقي بتزياني 1367، وفي عام )4(التجارة بين البلدين

  ظھرت بھا جبال أطلس المغربية ووضح عليھا وادي السوس المؤدي 

  

-------------------------------------------    

  

ھب السودان الي فضة أمريكا ، مقال من كتاب بحوث في التاريخ اإلقتصادي ، ترجمة توفيق إسكندر ، مطابع دار النشر من ذ: فرنان برودل ) 1(

عالقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول اإلسالمية في األندلس ، دار الفرقان : ھشام أبو رميلة /  87ص  1961للجامعات المصرية ، 

  397-393، ص  1984، الطبعة األولي
المرجع السابق ، ص : مجدي يسن عبد العال /  175المرجع السابق ، ص : محمد ولد داداه /  176المرجع السابق ، ص : عز الدين أحمد موسي ) 2(

 .Mas- Latrie : Op. Cit. p.90 – 91. / Deverdun: Op. Cit. p. 295/ 397- 393المرجع السابق  ، ص :ھشام أبو رميلة /  254

/ Giuseffe:  Op. Cit. p. 10 -11.    

ص  1991اإلسكندرية  –محمود ھيكل ، منشأة المعارف  0بالد المغرب وعالقاتھا بالمشرق اإلسالمي في العصور الوسطي ، ت: جورج مارسيه ) 3(

309 /      Giuseppe :Op. Cit, p. 90 / Amari:   Op. Cit. p. 36 – 37.          

(4) Mas-Latrie: Op.Cit. p. 66 –69 / Amari: Op. Cit., p 1– 8.                                                                                          

  

  

  



 

ح فيھا كيف تتدفق السلع الواردة من بالد مالي إلى بالد السوس  إلي بالد الذھب، ووضَّ

  0) 1(المغربية 

ھرة عبر البحر المتوسط تصل إلى سبتة وذلك في منتصف أما البنادقة فقد كان لھم تجارة مزد

لنكن أوالً بنادقة –، وكان شعار البنادقة ) 2(م14/ھـ8م ، وحتى منتصف القرن 12/ھـ6القرن 

وھذا الشعار يعبر عن أن ھدف البنادقة األول تحقيق الكسب والربح  –ثم بعد ذلك مسيحيين 

رت تجارة المرور والنقل البحري للبنادقة في وازدھ 0) 3(التجاري دون أدني اعتبارات أخري

م ، ورسمت لنفسھا أربع رحالت تجارية لتصدير المنتجات والسلع الخاصة 14م ، 13القرن 

المختلفة من  بالمناطق والبالد األوروبية إلى السواحل الشمالية اإلفريقية ، واستيراد المنتجات

خر من البحر المتوسط ، وھذه الرحالت فريقي وتوزيعھا في الجانب اآلالساحل الشمالي األ

ً ؛ الطريق  األربع كانت مدعومة بفرق عسكرية ، ومن أھم الرحالت البندقية وأكثرھا حجما

يبدأ من صقلية الى مالطة ثم طرابلس وتونس والجزائر والمغرب ويصل الى  كان الرابع الذي

، ) 4(انيا والموانئ اإليطاليةسواحل األطلسي في المغرب ثم البرتغال وأوروبا ويعود الى إسب

المسيحي وإحدى فقد كانت تلك التجارة الھائلة للبندقية سبباً في أن تصبح ملكة الذھب في العالم 

  ،) 5(دول العالم العظمى

ً عن الذھب فقد ظھرت خريطة لعالم  وكان البنادقة يتوغلون إلى أعماق بالد الصحراء بحثا

  0)6(ة من بالد السوس المغربية إلى بالد الذھب م توضح الطرق المؤدي1433بندقي عام 

  0ونستدل من ذلك على أن حجم التبادل التجاري مابين بالد المغرب والبندقية كان كبيراً 

واستمر البيازنة والبنادقة والجنوية في ممارسة التجارة في كل بالد المغرب في الموانئ 

  ذلك ما ُوجد في األرشيفات اإليطالية كماالمطلة على البحر المتوسط والمحيط األطلسي ويؤكد 

  

 ---------------------------------    

 

  Bovill: Op. Cit.p.91 / 87دولة مالي ، ص : إبراھيم علي طرخان ) 1(

 20دراسات في تاريخ سبتة اإلسالمية ، ص : أمين توفيق الطيبي  .)2( 

   0 100المرجع السابق ،  ص : فايد حماد عاشور) 3(

 

(4) Marc Antonio : Histoire De Républiques Maritimes Italiennes, Paris 1955 p. 151 

   0 66المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 5(

 Bovill: Op. Cit.p.91  - 92/   89دولة مالي ، ص : إبراھيم علي طرخان ) 6(

  



 

  

  

م 15/ھـ9ي القرن ، وعندما ظھرت حركة الكشوف الجغرافية البرتغالية ف) 1(يذكر دوفورسك

لم تتأثر البندقية كثيراً ) 2(حول طريق رأس الرجاء الصالح وفتح المحيط األطلسي للمالحة

بذلك ألنھا كانت تحقق مكاسب اقتصادية عالية تعوض أية خسارة تحيط بھا في أية جھة أخرى 

  من الجھات التجارية ، 

ً وعو ضتھا ھي بالد المغرب ، حيث وأرجح أن تلك الجھات أفادت المدن اإليطالية تجاريا

تجارة الذھب والعبيد والشمع والجلود والحبوب وغيرھا من المواد الخام الالزمة لمصانع 

  0أوربا التي كانت في ذلك الوقت قد نھضت صناعياً 

  

 --------------------------------------------------------  

 

 

(1) Dufourcq: Op. Cit., p. 451 – 452.                                                                                                                                            

ص  5مجلد  2، ج 1967محمد بدران ، الطبعة الثانية ، القاھرة ، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة ،  0قصة الحضارة ، ت:  ول ديورانت ) 2(

212 0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   :مرين  أثر العالقات السياسية اإلسبانية اإليطالية على التجارة بدولة بني] 3[

  

  :القطالنية مع دولة بني مرين  –التجارة األراجونية ) أ(

م ، 1276 – 1213/ھـ675 – 610أثناء الفترة ما بين عامي                                  

المغرب األقصى  الحروب األھلية واالنقسامات ، ولم يسيطر بنو مرين على اجتاحت بالد 

م ، بإستيالئھم على سبتة وطنجة، 1274 – 1273/ھـ673 – 672إجمالي المغرب إال في عام 

 –قشتالة  –أراجون [وفي ذلك الوقت كانت طبيعة العالقات بين المسلمين والمسيحيين اإلسبان 

ناء أوقات الھدنة ، وكانت االضطرابات المغربية ووجود مناطق ھي الحرب بإستث] البرتغال 

أخري مستقلة بھا ، تساھم في تعقيد العالقات بين المغاربة والمسيحيين ، وقل حجم التجارة 

األراجونية والقطالنية مع المغرب المريني ، وتوقفت األنشطة التجارية المسيحية مع موانئ 

المتوسط وكانت صفقات التجارة بصفة غير رسمية  بالد المغرب الساحلية فقط بالبحر

غير أن العشرات من التجار القطالن  تواجدوا بعد ذلك في الموانئ المرينية بشكل   0)1(آنذاك

منتظم من سبتة إلى صافي على المحيط األطلسي ، ومن سبتة إلى تاجرة على البحر المتوسط 

وتواجد التجار القطالن ]  رب األقصىعلى الحدود المشتركة بين المغرب األوسط والمغ[ 

ً في فاس ومدينة المنصورة التي شيدھا السلطان يوسف بن عبد الحق المريني في بداية  أيضا

ً في موانئ الكدية وسبتة)2(م14/ھـ8القرن  وعلى سبيل المثال ، وصلت  0، وتواجدوا أيضا

 1314الفترة من أبريل  نحو عشر سفن ميورقية تابعة ألراجون إلى مينائي سبتة والكدية في

ھـ  ، ووصلت سفن ميورقية أخرى إلى الموانئ المرينية 715 – 714/م1315إلي مارس 

،   وقد مارست دولة بني مرين دور ) 3(وآصيال والعرائش األطلسية مثل آزمور وأنفا وسال

 الوسيط التجاري ما بين بالد السودان حيث تجارة التبر والرقيق وبين المدن اإليطالية

  التي لعبت دور الوسيط التجاري بين بالد المغرب  –جنوة ، بيزا  البندقية، –المزدھرة 

 

---------------------------------------------    

 (1) Dufourcq:Op. Cit. p. 157.                                                                                                                   
(2)  Ibid,. p.521.                                                                                                                                                        

(3) Ibid. p. 464.                                                                                                                                                        

  



 

على المسرح التجاري والسياسي (*)  -كتالونيا –والمشرق ، غير أن ظھور قطالونيا  وأوروبا

ببالد المغرب المرينية أدى إلى اشتعال نار التنافس السياسي والتجاري في المنطقة األمر الذي 

تمخض عنه العديد من االتفاقيات والمعاھدات السياسية والتجارية العديدة ما بين اسبانيا 

وقطالونيا بدور الوسيط التجاري ما بين (*)  نصرانية ودولة بني مرين لكي تقوم أراجونال

بالد بني مرين والمدن اإليطالية ، كذلك دخول البرتغال حلبة التنافس التجاري والسياسي ببالد 

المغرب السيما احتالل البرتغال مدينة سبتة وبقية المدن الساحلية المغربية لتقطع الصالت 

بين أراجون ودولة بني  وتركز التبادل التجاري 0طالية المغربية وتنفرد باألمر لنفسھا اإلي

عبر القوافل إلى ميناء سبتة (*) مرين حول تجارة الذھب والعبيد المجلوبين من تومبوكتو

  لشراء السلع الثمينة وبيعھا إما في أراجون أو نويتواجد القطالن واألراجوني كان والكدية حيث
  

----- --------------------------------------     

  

ً ببالد األندلس وأُطلق عليھا عرب األندلس واألسبان لقب الفرنجة ، وظھرت في شمال : كتالونيا (*)  أو قطالونيا ، دولة صغيرة كانت إمتداداً فرنسيا

أخذ القطالن يقتطعون من أمالك المسلمين تدريجياً واندمجت بالد األندلس إثر ضعف الدولة العامرية وتفكك بالد األندلس إلي دويالت طائفية ف

م ، وكان لقطالونيا موقعاً جغرافياً ممتازاً ونشاطاً بحرياً فائقاً بات يزداد في 1137بعد ذلك مع أراجون لتكوين مملكة قطالونيا وأراجون عام 

رعون السيما الفرنسيون بأعداد ضخمة ، وإتصلت قطالونيا بالمدن م مما جعلھا مركزاً إلجتذاب التجار والمزا12/ھـ6النمو مع بداية القرن 

يطالية اإليطالية البحرية فارتبطت معھا تجارياً وسياسياً السيما بيزا وجنوة ، وعندما قويت شوكة قطالونيا وأراجون ، باتا ينازعان المدن اإل

ونيا وأراجون باإلستيالء علي جزر جلفز وجربة وقرقنة أمام تونس وبالد المغرب المرينية السيادة علي غرب البحر المتوسط ، فقامت قطال

عالقة مملكتي قشتالة وأراجون بسلطنة المماليك ، الطبعة األولي : م أنظر محمد محمود النشار 1287 – 1284/ھـ686 – 683في الفترة 

      Amari :Op. Cit. p.6/  121مرجع السابق ص ال: أوليفيا /  192 – 191عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية ، ص  1997

تعرف عند العرب رغون وھي مملكة إسبانية شمال شرق بالد األندلس ، وقد إنتھزت أراجون تشتت المسلمين وعملت  Aragon: راجون  أ(*)    

ين ، وصارت برشلونة المدينة علي إستقطاع أراضي المسلمين ، فسقطت المدن الساحلية في يد أراجون علي عھد المرابطين والموحد

الساحلية عاصمة أراجون والمرفأ التجاري الھام وھي مدينة صغيرة وجميلة يؤمھا التجار من بيزا وجنوة وصقلية واإلسكندرية وسواحل 

م وتحالفت مع 13/ھـ7إفريقيا للبيع والشراء ، واستولت أراجون أيضاً علي أھم مرافئ األندلس اإلسالمية مثل بلنسية وألمرية في القرن 

-1213م لشن حرب ضد المسلمين إلقتطاع طرطوشة وألمرية ، وكان عصر أراجون الذھبي في عھد خايم األول 1148-1147جنوة عام 

المصدر السابق ، : م وصارت أراجون في عھده من أھم المراكز التجارية في عالم البحر المتوسط ، أنظر بنيامين بن يونة التطيلي 1276

   189- 188، 99، 40المرجع السابق ، ص : محمد محمود النشار /  112 – 110ص 2المرجع السابق ج: وليان ج/  50ص 

ً ، ثم 11/ھـ5تأ سست في القرن   Tombuctu: تومبوكتو (*)  م من قِبل الطوارق ، واستقر بھا التجار والعلماء المسلمين ، وتوسعت المدينة سريعا

م وتشتھر تومبوكتو بتجارة العبيد والتبر ، انظر الحسن بن 1324/ھـ724ملك دولة مالي في عام  سقطت في يد السلطان منسي سليمان

مدينة تنبكت منذ نشأتھا حتي دخول السعديين ، : وداد نصر محمد السيد الطوخي /  541-  539المصدر السابق ، ص: محمد الوزان 

   0 132، 68ص  1986رسالة ماجستير بمعھد الدراسات اإلفريقية جامعة القاھرة 

  

  

  



 

، وباعت  قطالونيا في آصيال الصمغ واللك والقرفة والقرنفل ) 1(إلى التجار اإليطاليين

والعفص وخشب البرازيل وأكسيد الزنك، وصدرت مدن أنفا وسال كميات ضخمة من الحبوب 

قرن م وبداية ال13/ھـ7الواحد من القمح في نھاية القرن(*) رخيصة الثمن ، وكان سعر القفيز

وصار سعر  ،ديناراً  عشر م ثالثة دينارات فقط ، ثم تبيعه قطالونيا في بالدھا بنحو ستة14/ھـ8

دينار إلى جانب عدة دراھم للجمارك المرينية  5استئجار السفينة لشحن القفيز بما يعادل 

، وصدرت آصيال للقطالن ) 2(يتحقق ربح كبير للتجارالقطالن كان والعاملين على النقل ، ف

أراجون الشمع والصوف والكتان وخيوط القطن ،  ووصلت قيمة التجارة األراجونية مع و

، واستمرت ) 3(م نحو ستين ألف دينار1309سلطان المغرب المريني عبر ميناء سبتة في عام 

وعقد ملوك  0عبر ميناء سبتة والكدية ) 4(تجارة العبيد بين القطالن والمغرب المريني

مع بالد المغرب المريني من أجل إستتباب األمن ونشر السلم والصلح  أراجون معاھدات سلمية

ً كان ، )5(بينھما وتنشيط التجارة بينھما ، وحماية مصالحھما التجارية بدولة بني مرين وأيا

طموح الملوك القطالن واألراجونيين أو حماسة رجال الكنيسة ، فإن كل التحالفات السياسية 

رب لم تكن تنجح بدون الروابط الناشئة عن رغبة التجار في الثراء والدينية الموجھة نحو المغ

قطالونيا وأراجون بتنظيم شئون التجارة فأصدروا عدة تشريعات قانونية  ملوك، لذا اھتم ) 6(

  ھـ656/ م 1258عاملتنظيم عمليات التجارة ونظمھا مثل نظم ربييرا 

  

 ------------------------------------    

  

 ,Martin  J. L.  : La Peninsula  en La Edad Media Barcelona , 1978/ 192 – 191المرجع السابق ، ص : محمود النشار  محمد) 1(

p. 545/ Hillgarth J. N.  : Los Reinos Hispanicos, Barcelona, 1979 , 108.                                      

إثبات ما ليس منه بُد لمن أراد : أبو العباس العزفي /  27-  26المصدر السايق ، ص : جم تقريباً ، أنظر البكري ك 28,325وحدة كيل تساوي : القفيز(*) 

   0 132ص  1999الوقوف علي حقيقة الدينار والدرھم والُمد ، تحقيق محمد  الشريف ، أبو ظبي ، 

(2) Dufourcq:Op. Cit. p. 543.-551.                                                                                                                                                

(3) Dufourcq: Op. Cit., p.554 – 591.                                                                                                                                             

(4) Dufourcq: Op. Cit. 466 – 467                                                                                                                                                  

(5) Los Documentos Arabe Diplomaticos, Del Archivo De La Corona De Aragon, editados Y traducidos, por,   

Maximliano, Y Ramon Garcia, Madrid, Granada, 1940  p. 165-166,196-197,210, 212-214,  224-225.  

(6) Dufourcq: Op. Cit., p. 524.    

  

  

  



 

{  Ordenanze de la Ribera} نص على تحديد تكانت ، و(*)في عھد الملك خايم األول

مسؤوليات أصحاب السفن والبحارة فيما يتعلق بالبضائع التي ينقلونھا ، وتلتزم كل سفينة 

بتعيين كاتب لكتابة الوثائق التجارية والعقود وكافة حقوق أعمال التجارة والعاملين عليھا ، 

حملھا ونظم لھم كافة الضمانات واالحتياطات ضد األخطار البحرية وحدد األسلحة الواجب 

وبذلك التخطيط الجيد لنظم البحر ) 1(على السفن ، وحدد حموالت السفن وواجبات الشاحنين

م من أھم 13/ھـ7واألسطول التجاري والقائمين بھا ، أصبحت أراجون منذ منتصف القرن 

الوسطاء التجاريين لدول حوض البحر المتوسط في موانئ بالد المغرب المرينية السيما سبتة، 

، لذا ظھر ) 2(راجون جنوة في حجم تجارتھا باعتمادھا على أسطول تجاري كبيرونافست أ

، واشتغلوا في أعمال النقل )3(التجار القطالن بكثرة في بالد المغرب المرينية السيما سبتة

واشتركوا كجند على السفن الحربية ) 4(البحري على امتداد الساحل المغربي حتى اإلسكندرية

   0)5(م1426/ھـ829م كما حدث في قبرص عا

وتجلت العالقات السياسية بين أراجون ودولة بني مرين في عھد السلطان يوسف بن يعقوب  

وخايم الثاني وتم عقد معاھدة بينھما تنص على التعاون الحربي بأن تقوم أراجون بمساعدة 

ألف دينار  150دولة بني مرين في حصار سبتة وإعادتھا الى تبعية الدولة المرينية في مقابل 

  ذھبي مرابطي في حالة سقوط سبتة بالسيف ، أما إذا فُتحت سبتة ُصلحاً فيكون ألراجون 

  

 ---------------------------------------     

  

بليار ومدن م ولُقب بالفاتح وبدأ عھده بسياسة اإلسترداد فقام باإلستيالء جزر ال1276- 1213حكم أراجون في الفترة   Jayme I: خايم األول  (*)

تاريخ العرب ( نھاية األندلس : بلنسية وشاطبة ودانية وإشتھر بنشاطه التجاري مع دول حوض البحر المتوسط أنظر محمد عبد هللا عنان 

   0 87 – 86المرجع السابق ص : محمد محمود النشار / 69 – 68م ص 1949الطبعة األولي القاھرة ) المنتصرين

(1) Prieto; Politica Aragonesa en Africa hasta, La Muerta de Fernando ET Catolico, Madrid, 1952 P. 49 – 50.         

  0  191المرجع السابق ، ص : محمد محمود النشار /                                               

  199،  191المرجع السابق ، ص : محمد محمود النشار ) 2(
  (3) Los Documentos Arabes Diplomaticos: Op. Cit., p. 165 – 166 ,196 – 197 ,212 – 214, 210,224 – 225.                

  112ص  1984دكالة واإلستعمار البرتغالي الي سنة إخالء  آسفي و  آزمور ، دار الثقافة ، الدار البيضاء  :   أحمد بوشرب           
: حياة ناصر الحجي /  160ص  1961العصور في سيرة الملك المنصور ، تحقيق مراد كامل ، القاھرة تشريف األيام و: ابن عبد الظاھر ) 4(

المرجع : محمد محمود النشار / 44 – 4ص 1980م الكويت 15، 14/ھـ9،8العالقات بين سلطنة المماليك والممالك األسبانية في القرنين 

 :Los Documentos Arabes Doplomaticos / 150 – 149ع السابق ، ص المرج: عبد الحميد حاجيا ت /   49 – 40السابق ، ص 

Op. Cit. , p. 198 .  

   0 143المصدر السابق ، ص : ابن شاھين الظاھري ) 5(

  



 

ً فقط وذلك عام 30 اإلشتراك مع  ، وقد رفضت أراجون) 1(م1304/ھـ703ألف ديناراً ذھبيا

مع قشتالة بمعاھدة تنص على عدم مرين في محاصرة سبتة نظراً الرتباط أراجون  بني

التي كانت قد استولت على سبتة وقتئذ، وانعقدت  (*)مھاجمة أراجون لممتلكات مملكة غرناطة

 25والسلطان المريني أبو الربيع سليمان في (*) معاھدة أخرى بين ملك أراجون جاك الثاني

بتة وقد فشلت م لعمل حلف دفاعي مشترك من أجل محاصرة س1309يوليو  5/ھـ709محرم 

، ) 2(تلك المعاھدة في تحقيق ما يرنو إليه السلطان أبو الربيع سليمان من استرجاع سبتة

م بين أراجون ودولة بني مرين تنص على 1323/ھـ723وعقدت معاھدة أخرى في عام 

 لمساعدة أراجون] يعملون بخدمة الجيش المريني[احتياج أراجون لعدد مائة فارس نصراني 

، وفي عام ) 3(سردينيا ، ولكن سلطان المغرب المريني اعتذر عن ذلك الطلبفي حربھا ب

  م عقدت معاھدة كبرى بين أراجون وقشتالة وجنوة وملك غرناطة وسلطان 1344/ھـ745

 

---------------------------------------------- 

  

(1) Los Documentos Arabes Doplomaticos: Ibid, p. 157 – 158.                                                                                  
  ملك أرغون) خايم الثاني (جاقمة 00الي الملك 00بن يعقوب بن عبد الحق 00من عبد هللا يوسف أمير المؤمنين 00[ونص المعاھدة ھو               

ماية ألف دينار من الذھب في ھذه السنين السالفة وھي الواجبة عليه المعتادة فلما طلبت  نعرفكم بأن الخناق صاحب سبتة ترتب لنا عنده00    

فبعثنا  لمحالتنا وجيوشنا وقبائل بالدنا المجاورة لسبتة من 00منه صار يعاملنا بالتسويف ويعتذر بأعذار التقبل منه تناسب حمقه 

والمائة ألف التي عليھم 00أن تأمروا جملة من أجفانكم تنزل عليھا في البحر ورأينا 00يحصرھا في البر أشد الحصار ويذيق أھھا النكال 

فكل مافيھا وعند أھلھا من جميع األشياء لكم فيه 00وإذا دخلت 00لكم فيھا إن دخلت بالسيف خمسون ألف دينار ، ولنا خمسون ألف دينار 

وإن أعطي أھل سبتة المال قبل أن تدخل البلد فلكم فيه ثالثون 00نھا أوفر نصيب ونھدمھا حتي اليبقي فيھا إال السور وترجع أجفانكم لمكا

   0]   00وكتب في شھر ذي القعدة عام ثالثة وسبعمائة  00ألف دينار ولنا سبعون ألف دينار 

ة المرينية الطامعين في الملك قام صاحب غرناطة الخليفة ابو عبد هللا المخلوع بالتحالف مع قشتالة ضد دولة بني مرين ، وأرسل أحد أفراد األسر(*) 

م ، 1310-1304/ھـ709-703وھو عثمان بن أبي العالء الذي إستطاع  اإلستيالء علي مدينة سبتة وضمھا إلي مملكة غرناطة من عام 

  ص  7المصدر السابق ، ج: أنظر ابن خلدون 

فترة حكمه التصادم بالبابوية وفرنسا ، وكان يملك أسطوالً قوياً  ، وشھدت 1327- 1291حكم مملكة أراجون في الفترة   Jayme II: خايم الثاني (*)  

 112المرجع السابق ، ص : في البحر المتوسط ن ألنه كان يھتم بالتجارة كثيراً حتي يكون ألراجون كيان إقتصادي ، محمد محمود النشار 

– 113  0      

ربيع 24/م1309أكتوبر  1ثيقة أخري تحمل نفس الموضوع ولكنھا مؤرخة في ، وھناك و 128ص  7المرجع السابق ، ج: عبد الھادي التازي ) 2(

م والصحيح عام 1310ويؤرخھا مارمول أيضاً في   .Los Documentos Arabes :Op. Cit., p. 165 – 166ھـ انظر 709الثاني 

    /                       .Mas-Latrie :Op. Cit., p. 297 – 298 0 396 – 395ص  2المصدر السابق ، ج: م أنظر مارمول 1309

(3) Los Documentos Arabes: Op. Cit p. 169 – 170, 171 – 172.                                                                  

  

  

  



 

، واستمرت معاھدات الصلح والسلم تتخللھا ) 1(المغرب المريني لعقد صلح وسلم بين الجميع 

ربيع الثاني  11ما بين أراجون ودولة بني مرين في عھد أبو عنان المريني ففي  أعمال التجارة

م انعقدت معاھدة بينھما لعقد الصلح والسلم ، حيث أرسل ملك 1350يونيو  18/ ھـ751

 00[[أراجون سفيره جيل ألبرط إلى السلطان أبو عنان المريني وتم عقد الصلح بين الطرفين 

وقد أمرنا  00سولكم الزعيم جيل البرط وقد ألقى إلينا ما ألقيتم له فقد وصل كتابكم على يدي ر

    0) 2( ]]00بعقد الصلح وكتب العقود بذلك 

م تنص على السلم 1350سبتمبر  8/ھـ751شوال  7وتال ذلك معاھدة أخرى سلمية تجارية في 

ً معاھدة أخرى في ) 3(واألمن لكل التجار الواردين علي المغرب حجة ذي ال11، وأيضا

م تدور حول قيام دولة بني مرين بتوفير األمن للتجار النصارى 1354ديسمبر 18/ھـ755

بمملكة أراجون الوافدين إلى  بالد المغرب للتجارة ، وأن من يتعرض لالسترقاق والخطر 

يجب أن تقوم حكومة دولة بني مرين بإعادته إلى بالده ، وقد قامت بذلك دولة بني مرين على 

ينما قام المغاربة باسترقاق نحو عشرين رجالً من التجار األراجونيين في البحر، أكمل وجه فح

، )4(قامت حكومة دولة بني مرين باستخالصھم من رجال البحر المغاربة وحفظت لھم حقوقھم

  وتلى ذلك معاھدات أخرى سياسية وتجارية ما بين أراجون ودولة بني مرين ،

  

-------------------------------- ---------    

  

فقد وصل كتابكم وعلمنا  00) سلطان غرناطة (الي أبي الحجاج  00) أبو الحسن المريني ( من عبد هللا أمير المسلمين  00[ وھذا نص المعاھدة ) 1(

تكم للمسلمين من بما كان قد إنبرم بينكم وبين الجنوييين والقطالنيين من الصلح وما رأيتموه في شمول ذلكم جھتنا وجھ 0ما أوضح خطابكم 

النجح وصرفتم إلينا نسختي تلكم المعاقدة لنقف علي ماتضمنتاه ، فنعلم ذلك علم المشاھدة وأردتم صدور اإلذن من جھتنا فيما نمضيه من 

أن الجنويين تلكم العقدة ونلتزم الوفاء به من شروط تلك العھدة وتعلمونا أنا أمضينا الصلح المنعقد مع القشتالي علي ما فيه من الشروط و

 Los Documentosانظر ] 00كتب في التاسع لشھر جمادي اآلخرة عام خمسة وأربعين وسبع مائة  00والقطالنيين شملتھم تلكم الربوط 

Arabes :,Op. Cit.  p.187 – 188.                       

 (2) Los Documentos Arabes: Op. Cit., p. 208.                                                                                           

وكتبنا الي سائر بالدنا المحروسة وأشعينا خبره في نواحيھا ليأمن بذلك من يتردد من  00وقد أمضينا ھذا الصلح المذكور  00[ونص المعاھدة ) 3(

ان شاء هللا تعالي من غير أن يتوصل اليھم أحد بوجه وال حال  ھنالكم من النصاري في كل أحوالھم ويترددون علي حكم األمن واألمان

                   .Los Documentos Arabes :Op. cit., p. 212 – 213انظر ]  00

جار وألقي ما أشرتم من حسم مواد اإلعراض ويسر مسالك اإلغتراض لت 00وحضر لدينا رسولكم  00فإننا ورد علينا كتابكم  00[نص المعاھدة ) 4(

 00النصاري ، وقد تقدم كتبنا لكم وأوفينا اآلن باإلحالة وما ذكرتم عن المأخوذين ، فقد حضر لدينا عشرين رجالً وھا ھم يصلون لبابكم 

 Losانظر ]  00فلتأمروا من ببالدكم ونواحيكم من التجار النصاري أن يصلوا الي بالدنا لتجارتھم وعلي عوايدھم من البر واإلكرام 

Documentos Arabes :Op. Cit., p. 201 – 202. .                

  



 

م عقدت معاھدة صلح وتحالف دفاعي ما بين بيير 1357أغسطس  10/ھـ758شعبان 22ففي 

الرابع األراجوني وأبو عنان المريني ، تناولت فيھا الدولتين الشئون السياسية والتجارية 

وإنقاذ التجار المغاربة  ،األراجونية والجزروتوفير األمن للتجار المغاربة في سائر الموانئ 

الذين يتعرضون لخطر العواصف البحرية والغرق وحفظ ممتلكاتھم من أموال وسلع 

   0)1(وسفن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 --------------------------------------  

  

   0 145ص  7المرجع السابق ، ج: عبد الھادي التازي ) 1(

  

  

  



 

   :رين البرتغال ودولة بني م] ب[

أرادت البرتغال أن تدخل السباق التجاري بغرب البحر المتوسط السيما                            

م لكي تنتزع الوساطة التجارية الخاصة بتجارة العبيد 15/ھـ9في النصف الثاني من القرن 

ولة بني والذھب من بالد المغرب مما حدا بالبرتغال إلى قيامھا بأعمال عسكرية عديدة تجاه د

م ، فقد أرادت البرتغال أن تظفر 1415/ھـ818مرين ، وكانت البداية احتالل مدينة سبتة عام 

باألسالب والغنائم والذھب السيما ذھب السودان الغربي عن طريق سبتة ، وفضالً عن ذلك 

االستيالء على ثروات المغرب المريني ، وتعزيز تجارة البرتغال في منطقة البحر المتوسط 

ً على تجار المدن اإليطالية وحكراً لھم حي ، لذا ألحت البرتغال على ) 1(ث كانت التجارة وقفا

قطعة بحرية وحاصرت المدينة من الجھات  120سبتة بالحصار طويالً بأسطول مكون من 

م في الوقت الذي 1415أغسطس 14/ھـ818الثالث البحرية ودخلوھا في جمادي الثانية 

المريني وإنتابه الضعف والتدھور واالنحالل وكثرة المحن الداخلية  تدھورت فيه حالة المغرب

والفوضى علي عھد السلطان أبو سعيد عثمان الثاني بن أبي العباس بن أبي سالم المريني 

الذي لم يكترث ويھتم باستعادة سبتة من البرتغال ) 2](م1427 – 1398/ھـ831 – 801(

غم توسالت أھالي سبتة لنجدتھم ، فقد بعثوا برسالة ر) 3(وتركھا تسقط في يدھم تخاذالً منه 

   0الحمد  ، ھذه رسالة أھل رباط سبتة  00[إليه ھذا نصھا 

لبس ) م1415/ھـ818شھر الحمل (رباط سبتة سنة حيظ ) البرتغال(لما دخل الصبانيون 

قد دخلت وبدايةً لجأت البرتغال إلى الحيلة والدھاء ف 0) 4](00سكانھا مسوح العھن والوبر 

  السفن البرتغالية محملة بصناديق كبيرة تحوي الفرسان البرتغاليين وأفھموا المغاربة أنھا

  

-------------------------------------------     

  

خالل العقود األولي مكانة آسفي داخل اإلمبراطورية التجارية البرتغالية : أحمد بو شرب /  152ص  7المصدر السابق ، ج: ابن حجر العسقالني ) 1( 

-  95ص  1988الرباط ] أعمال الملتقي الفكري األول لمدينةآسفي  –مقالة من كتاب آسفي دراسات تاريخية وحضارية [م 16من القرن 

   0 271ص  2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس  ، ج: أمين توفيق الطيبي /  96

المرجع : السالوي /  319المصدر السلبق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  152 – 151ص  7المصدر السابق ، ج: ابن حجر العسقالني ) 2(

  0 92ص  4السابق ، ج

   0 159ص 7المرجع السابق ج: عبد الھادي التازي /  319المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 3(

  م وصوارم وجنود بضوار***  يا ملكاً قد صان بيضه مغرب    00[ بقية نص الرسالة ) 4(

  عذراً بنقض مواثق وعھود  ***  ھتك النصاري علينا حرمة سبتة                              

  (=)حطت صناديق صرعة كقرود    ***   غدرنا فجر عروبة بصنادق                               



 

فذھا ، ولما علم صناديق للتجارة ، وخرجوا ليالً واحتلوا المدينة وسيطروا على أھم منا

إنقاذ سبتة من يد البرتغاليين كما كان الشاعر أبو عبد هللا  السلطان المريني بذلك تخاذل عن

  : ھـ 624 – 620محمد بن عمر اإلشبيلي يقول من قبل في الخلفاء الموحدين الضعفاء عام 

  0)1(فيه كمثل الوديعة ***   وصاحب القصر أمسي   

المدينة وفنادقھا ومتاجرھا قد نھبت وسرقت والبقية الباقية  ونتج عن سقوط سبتة أن مخازن

ً للنيران ، فذھبت محتويات المتاجر والمخازن والتوابل والثياب الرفيعة  صارت طعما

، وقتل كثير من سكان المدينة إلى جانب قيام البرتغاليين بنھب ) 2(والسجاجيد الشرقية وغيرھا

لمية ، فقد نقلوا إلى بالدھم الكتب العلمية الفائقة والرخام مرافق المدينة وآثارھا الحضارية والع

وتلي سقوط  0) 3(واألنوال واألالت واألمتعة وغيرھا إلى بالدھم وتركوھا خراباً تحت أيديھم

سبتة آصيال وتحولت طرق التجارة نحو الموانئ األخرى المغربية على ساحل األطلسي ومنھا 

سال إلى فاس الجديدة لمزيد من األمن خوفاً من االحتالل  وسال وتم نقل جمرك) 4(موانئ دكالة

  وكذلك جمرك آسفي ، فصارت موانئ دكالة مركزاً لجذب التجار األوروبيين) 5(البرتغالي

  

----------------------------------------------                          

                       

  عظماء أجسام طوال قدود ***    ألفان في ألفين من أبطالھم        (=)                          

  أخماٍر من شعر ونعل سود ***  فقصدنا بابك ضارعين لبؤسنا                                     

  من غر آبآء وأسمي جدود ***  فلقد عجزت عن الدفاع كمن مضي  :  فأجاب السلطان المريني  

  كالسابق السامي ألنھي جدود  *** ھل صيت صولة من تأخر في المدي                                   

 7المرجع السابق ج: انظر عبد الھادي التازي ]  000واستمطروا غيثاً من أغني رعود ***   لكنكم ال تخلعوا حال األسي                                    

ھـ  محفوظة 818انه  قد عثر علي مجموع خطي يتعلق بإحتالل البرتغال لمدينة سبتة عام ويذكر عبد الھادي التازي  166 – 165ص 

تتضمن تلك الرسالة التي كتبھا السبتيون الي السلطان المريني إلنقاذھم من اإلحتالل البرتغالي  4485بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 

، وقد نشرھا عبد الوھاب بن منصورمحقق  80 – 76نصاري السبتي ، ص والرسالة منشورة بالكامل في كتاب إختصار األخبار لأل0

    0الكتاب 

مجدي يسن /  199ص  1945إختصار القدح المعلي في التاريخ المحلي ، تحقيق ابراھيم اإلبياري ، دار المعارف ، القاھرة :  ابن سعيد المغربي ) 1(

     0 67المرجع السابق ص : عبد العال 

   0 283ص  2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس   ج: ق الطيبي أمين توفي) 2( 

   0 152 – 151ص  7المصدر السابق ج: ابن حجر العسقالني ) 3(

   .Dufourcq :Op. Cit., p. 150/  113، ص 00دكالة واإلستعمار البرتغالي : أحمد بوشرب  ) 4(

   0 150المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 5(

  

  



 

حيث تجارة التبر والنيلة والجلود والشمع ، وتقلص عدد التجار اإليطاليين والقطالن وذلك في 

   0) 1(م واحتدم الصراع بين اإلسبان والبرتغاليين حول الموانئ المغربية األطلسية15القرن 

م ونتج عن دخول البرتغال حلبة التنافس التجاري ببالد المغرب المرينية واحتاللھا سبتة عا

م وآصيال وطنجة عام 1258/ھـ862ھـ  أن احتلت مدن القصر الصغير عام 818

المريني ) 3(م وارتبطت البرتغال بميناء آسفي1465/ھـ869في عام ) 2(م وأنفا1471/ھـ875

، كذلك سيطرت البرتغال على الوساطة التجارية من بالد المغرب ) 4(م1446/ھـ852منذ عام 

الد المغرب المرينية التي كانت تمر بسبتة والمدن الساحلية ، فقد تحولت معظم التجارة بب

، أما دولة بني مرين فقد خسرت تجارتھا الخارجية عبر البحر ) 5(المرينية إلى قبضة البرتغال

المتوسط حيث تحولت التجارة الخارجية إلى مدن الساحل األطلسي ، وُحرمت المغرب 

جارة الداخلية ، كذلك ُحرمت من اإلتصال الخارجي األقصى من الموارد المالية الناتجة عن الت

بالمدن اإليطالية وغيرھا ، بينما كانت البرتغال تزداد قوة وثراًء على حساب دولة بني مرين ، 

ولم تقف البرتغال عند ھذا الحد بل توغلت إلى منابع تجارة الذھب والعبيد بالسودان الغربي 

المرينية باحتاللھا لبعض المراكز التجارية على وبالد شنقيط ووجھت ضربة ساحقة للتجارة 

و وادان عام  ،م وآطار1448/ھـ842عام ) جزيرة أرغيد(سواحل األطلسي مثل أغادير دوم 

   0) 6(م1488/ھـ893

  

 ---------------------------------------  

  

    .Dufourcq : Op. Cit.p. 150/  113المرجع السابق ص : أحمد بوشرب ) 1(

ً وأزالھا من  10سفينة حربية عليھا  50ام ولي العھد البرتغالي دون فيرناندو علي رأس ق) 2( آآلف من الجند الي مدينة أنفا  فدكھا دكاً وتركھا خرابا

   0 161ص 7المرجع السابق ، ج: م انظر عبد الھادي التازي 1465/ھـ869الوجود في عام 

السعادة األبدية في : م انظر محمد بن الموقت  1541/ھـ948ثم عادت الي الدولة السعدية عام  م1503/ھـ908إستولت البرتغال علي آسفي عام ) 3(

   0 123ھـ ص 1341التعريف بمشاھير الحضرة المراكشية ، مطبعة الحلبي 

   0 99 – 95المرجع السابق ص : أحمد بوشرب ) 4(

   0 137 دراسات في تاريخ مدينة سبتة اإلسالمية ص: أمين توفيق الطيبي ) 5(

   0 96، ص  1987بالد سنقيط المنارة والرباط ، تونس :  الخليل النحوي ) 6(

  

  

  

  



 

وأرى أن طموح البرتغال كان أكبر من ذلك فلم تكن دولة بني مرين ھي الوحيدة التي 

تضررت من جراء ما قامت به البرتغال حيال المدن المرينية وكذلك التجارة المرينية 

منيت بھا دولة بني مرين وذلك في نھاية دولة بني مرين وعھد بني  والخسائر الفادحة التي

، فقد امتدت أيدي البرتغال بعد ذلك في )  1) (م 1515 – 1415/ھـ920 – 818(وطاس 

م  إلى دولة المماليك بمصر والشام ، وقامت بإعاقة  شريان التجارة الھندية عن 16القرن 

ً لتقتطع من العالم اإلس المي بعض  المكاسب التجارية الضخمة التي كانت مصر والشام أيضا

تمول الجيوش وتنمي البالد اإلسالمية وتقوي بنيانھا لصد الزحف الصليبي والمغولي علي 

ورغم أن المماليك قاوموھم  الممالك اإلسالمية سواء في بالد المشرق أو المغرب اإلسالمي ،

المرينية كانت عاجزة عن صد الزحف وواصل العثمانيون دورھم من بعدھم ، إال أن الدولة 

أضف إلى ذلك حرمان المدن اإليطالية من بعض    0البرتغالي على المدن الساحلية المغربية 

الموارد المالية الضخمة من قيامھا بالوساطة التجارية بين بالد المغرب المرينية ودولة 

ائر كبيرة على المدن المماليك من جھة وبين العالم األوروبي من جھة أخرى فكانت الخس

اإليطالية لتحول مراكز التجارة الھندية والسودان الغربي وبالد المغرب إلى قبضة البرتغال 

   0م  16 -15/ھـ10 - 9وذلك في الفترة من القرن 

  

  

 -------------------------------------------------   

  

    0 110ص  4المرجع السابق ، ج: السالوي ) 1(
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

)     البندقية ، جنوة ، بيزا(أثر الصراع السياسي والتجاري بين المدن اإليطالية ] ج[

  0على التجارة المرينية 

سفينة 300وضعت البندقية في البحر المتوسط وبحر االدرياتيك نحو                         

ك منذ عام حربية لحماية امتيازاتھا وخطوط مواصالتھا وللمحافظة على مستعمراتھا وذل

، ونظراً لتقلص النفوذ اإلسالمي من صقلية ومالطة وسقوطھا في يد ) 1(م1096/ھـ490

، ) 2(م1090/ھـ484النورمان حصل البنادقة والجنوية على امتيازات تجارية فائقة منذ عام 

وتدفقت األرباح الطائلة واألموال على اإليطاليين ، األمر الذي أدى إلى التنافس والصراع 

م ظھرت 12/ھـ6اري بين المدن اإليطالية السيما بين البندقية وجنوة وبيزا ، فمنذ القرن التج

المنافسة بين جنوة وبيزا ضد البندقية ، مما دفع البندقية إلى إعالن الحرب على بيزا وھزيمتھا 

ً عام  ا م، فبينما كانت جنوة تھاجم السفن التجارية للبندقية وتستولي عليھ1100/ ھـ 494بحريا

كانت بيزا في صراع ضد البندقية، فقد أثارت الدسائس ضد البندقية في بحراألدرياتيك مما دفع 

م، 1195/ھـ591البنادقة الى إعالن الحرب على بيزا لبسط نفوذھا في الخليج األدرياتيكي عام 

   0) 3(لكن البيازنة لم يستسلموا لذلك وحاولوا سد منافذ األدرياتيكي في وجه سفن البندقية

أما الصراع الجنوي البندقي فقد كان من أجل االنفراد بالتجارة، وحاول كل منھما تدمير 

الدعائم التجارية للطرف اآلخر ، مما دفع البنادقة الى إعالن الحرب على جنوة ، واستمرت 

عاماً متواصلة انھزمت فيھا جنوة غير أن الجنوية طاردوا السفن البندقية في كل مكان  14نحو 

-1294/ ھـ697-693موا مراكزھم التجارية مما أدى الى نشوب الحرب من جديد عام وھاج

م وعام 1328/ھـ728م وانتصرت جنوة ، وتلى ذلك نشوب الحرب بينھما عام 1298

  م وانتصرت فيھم البندقية ، 1353/ھـ753م، وعام 1350/ھـ750

  

 -----------------------------------------------------    
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   0 40 – 37المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 3(



 

م ثم عقدت الھدنة بين الطرفين ، 1354/ھـ754غير أن جنوة ھزمت البندقية مرة ثانية عام 

لكن التنافس التجاري بينھما سرعان ما يشعل الحرب من جديد بينھما  وعقد صلح تورينوعام 

ي التنازل بسبب الحروب التي مزقت ، ومنذ ذلك التاريخ بدأت قوة جنوة ف) 1(م1381/ھـ783

، )2(م1396/ھـ799أسطولھا وبعثرت قوتھا ، األمر الذي جعلھا تدخل تحت سيادة فرنسا عام 

م ، وتمتعت بقليل من 1423/ھـ823ثم تحت سيادة  دوق ميالنو عاصمة لومبارديا عام 

ط ، فاصطدمت مع اإلستقالل ، الذي من خالله عادت الى الحياة التجارية بغرب البحر المتوس

م واستولت جنوة على سفينة بندقية كانت راسية بميناء 1431/ھـ831البندقية من جديد عام 

م استولت جنوة على فاماجوستا عاصمة قبرص مما دفع 1434/ھـ834وفي عام  0) 3(تونس

، وبدأت جنوة في النھوض فتخلصت من سيطرة دوق ) 4(البنادقة المقيمين بھا الى مغادرتھا

م أمام سواحل تونس بين المدن 1439/ھـ839، و نشبت الحرب مرة ثانية  عام ) 5(نوميال

   0) 6(اإليطالية فكانت معارك بحرية طاحنة

ً للتنافس التجاري بينھما ، السيما بعد تضخم أسطول  أما الصراع الجنوي البيزي فكان أيضا

بين جنوة وبيزا عام جنوة البحري الحربي والتجاري في بداية أمرھا ، فنشبت المعارك 

م وقيام كليھما بأعمال القرصنة ضد اآلخر، ومن ذلك اختطاف بيزا إلحدى سفن 1241/ھـ639

م ، وفي المقابل احتجزت جنوة 1245/ھـ643جنوة التجارية الوافدة من إسبانيا الى تونس عام 

ائع والسلع ، سفينة بيزية محملة بالبضائع ، وأُحرقت المراكب البيزية األخرى المحملة بالبض

  وامتدت المناوشات بين الرعايا الجنوية والبيازنة في شمال أفريقيا مما أدى الى

  

 -----------------------------   

   

 00[ ، ويذكر المقريزي أن  862ص 1971، تحقيق محمد مصطفي زيادة ، القاھرة  3ق  2كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، ج: المقريزي ) 1(
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ً حول حق استغالل  0) 1(تدھور التجارة بغرب البحر المتوسط وتوالت الحروب بينھما أيضا

م احتجزت بيزا سفينة جنوية بتونس 1282/ھـ681، وفي عام ) 2(جزيرتي كورسيكا وسردينيا

وأسرت سفينة جنوية أخرى بتونس وقامت بأعمال القرصنة ضد سفن جنوة التجارية مما دفع 

ا باالستيالء على سفينة شراعية بيزية ، وحاصرت جنوة جمھورية بيزا لى قيامھإجنوة 

م ، واستولت جنوة على سفينة أراجونية كانت 1284/ھـ683ودمرت األسطول البيزي عام 

لى ثالث سفن بيزية، وإحراق السفينة الرابعة ، وطاردت إلى بيزا ، باإلضافة إمحملة بالقمح 

م فاستولت على سفينة 1286/ھـ685بحر المتوسط عام جنوة القراصنة البيازنة في غرب ال

م واستولت جنوة على 1291/ھـ690، وتلى ذلك نشوب الحرب بينھما عام ) 3(حربية بيزية

سفينة بندقية كانت تقل تاجراً بيزياً يحمل شحنة من الشمع والصوف المغربي ، فاستولت عليھا 

  0) 4(شحنته من بالد المغرب الى بيزا جنوة نكاية  في التاجر البيزي الذي استأجرھا لنقل

ورغم أن بيزا كونت  ،ومن جراء تلك الحروب الجنوية البيزية ، تمزق أسطول بيزا مراراً  

ً في المنطقة الواقعة بينھا وبين جزيرة سردينيا ، فإن الحروب القاسية  لنفسھا أسطوالً ضخما

، وتدھورت التجارة والصناعات لى تداعيات خطيرة وشاملة إم قد أدت 14المدمرة في القرن 

المحلية داخل بيزا ونتج عن ذلك تأثير بالغ في البورجوازية المھيمنة ، ووصلت الديون 

لى إم 1329ألف ليرة ، ووصلت الحالة في عام  140م نحو 1325الخارجية على بيزا عام 

، وانھزمت )5(زاتوقف الليرة البيزية عن التداول وانعكس ذلك الحال على المواطنين ومدينة بي

  ،[Guelfes]بيزا مراراً في العديد من المعارك أمام جنوة السيما بعد تكتل كيلف الطوكسان 

  

 -----------------------------------------------      
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ثم تمزقت بيزا بسبب الصراعات الداخلية فآل أمرھا الى أمراء ميالن الذين باعوھا في عام 

    0)1(م1406/ھـ809م الى فلورنسا وعاشت تحت الوصاية الفلورانسية في عام 1339/ھـ802

  

 أثر التنافس السياسي والتجاري بين جنوة وممالك إسبانيا النصرانية على] د[

  0 ب المرينيالمغر

  

اتحدت مجموعة مميزات ھامة لتجعل  منطقة غرب البحر المتوسط شريكاً                 

ً في تجارة البحر المتوسط خالل العصور الوسطي ، وھذه المميزات ھي دورھا    استراتيجيا

كجبھة تجارية ومنطقة عبور بين المجالين التجاريين اإلسالمي والمسيحي ، وموقعھا 

ي الكامن وراء السيطرة على ھذه التجارة ، واستھالكھا االقتصادي الخاص الجغراف

، لذا حاولت قطالونيا وأراجون جاھدة أن تستأثر بنفوذھا السياسي في بالد ) 2(وإنتاجھا

المغرب لكي تستحوذ على أكبر قدر من المكاسب التجارية على حساب التجار اإليطاليين ، 

م ، كذلك مد النفوذ القطالني 14ن ببالد المغرب السيما في القرن وتقليص نفوذ التجار اإليطاليي

التجاري ببالد المغرب ، وكان سالطين بني مرين في الظروف الجيدة والعالقات السياسية 

العادية مع مملكة أراجون وصقلية يتعاملون مع التجار القطالن بصورة مكثفة فكان وجود 

ً بزيادة النفوذ التجاري القطالني ، وعندما تسوء التجار اإليطاليين ببالد المغرب يقل  تدريجيا

العالقات السياسية بين مملكة أراجون وقطالونيا مع دولة بني مرين ، كان سالطين بني مرين 

يفتحون الباب على مصراعيه للتجاراإليطاليين ، ومد نفوذھم التجاري ببالد المغرب على 

ملكة أراجون وقطالونيا تخسر الكثير من تجارتھا حساب النفوذ القطالني ، وبالتالي كانت م

  ببالد المغرب بينما يزداد النفوذ التجاري اإليطالي ببالد المغرب على حساب النفوذ 
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ً لم تتأثر بالد المغرب المرينية بأي شيء من ذلك التغيير في  القطالني األراجوني ، وأيضا

 ً ، فكانت تلك النقطة يعتمد عليھا بنو مرين في الضغط )  1(الميزان التجاري ولم تخسر شيئا

   0على مملكة أراجون وقطالونيا والمدن اإليطالية

ي المقابل كانت الصفة الدائمة للسياسة الجنوية ھي منافسة القطالن في االستحواذ على وف

االمتيازات الواسعة التجارية ببالد المغرب المرينية ، فقد كان الجنوية ضد أية محاوالت 

   0) 2(قطالونية أو برتغالية في احتالل أية من المدن المغربية السيما سبتة -أراجونية

 – Ibiza}م 1234/ھـ632جون بغزو أيبيزا ، وفورمنتيرا في عام فقد قامت أرا

Formentera }  وفي نفس الوقت كانت أراجون تغزو بلنسية اإلسالمية وأرادت قطالونيا ،

وأراجون منع المغاربة من مساعدة أيبيزا وفورمنتيرا ، فأرسلت حملة بحرية الى سبتة أطلق 

، ولم تكتف بذلك بل عملت على منع التواجد  نزلت برأس تطوان   Les Calcuriniعليھا 

األراجوني بحرق السفن الجنوية إلبعاد النفوذ  –الجنوي بسبتة فقام األسطول القطالوني 

الجنوي التجاري من سبتة لتصبح سبتة خالصةً لقطالونيا وأراجون ، وھذا يدل على العداء 

   0) 3(الواضح للجنوية 

ق المريني الذي أراد أن يغزو مدينة شريش باألندلس عام وفي عھد السلطان يوسف بن عبد الح

ً بطنجة ، وقبل الھجوم قامت جنوة بأسر 1291/ھـ690  13م بأسطول بحري كان مرابطا

   0) 4(مركباً  12مركباً مرينياً بإيعاز من قشتالة وكان عدد القطع البحرية الجنوية 

قسيم مناطق النفوذ في بالد المغرب وفي نفس العام كانت قشتالة وأراجون قد اتفقتا على ت 

لصالحھما على حساب المدن اإليطالية ، فكانت بالد إفريقية والمغرب األوسط خاضعة لنفوذ 

  أراجون وقطالونيا ، بينما بالد المغرب األقصى المرينية كانت خاضعة لنفوذ
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تجار اإليطاليون السيما الجنوية يدافعون عن تجارتھم في سبتة ، وفي المقابل كان ال) 1(قشتالة

، بينما كانت جزيرتا  ) 2(وسائر الموانئ المغربية على المحيط األطلسي مثل سال وغيرھا

صقلية وميورقة خاضعة ألراجون ، أما كورسيكا وسردينيا فكانتا تحت نفوذ بيزا ونافستھا 

م ، 1295جون  تطلعت  نحو جزيرة سردينيا قبل عام جنوة في االستيالء عليھا ، غير أن أرا

ھـ بين البابوية 1295/694يونيو  20في ) 3(ولم تنته مشكلة سردينيا إال بمعاھدة أناجني 

وأراجون التي نصت على تنازل أراجون عن صقلية وميورقة للبابوية ، وحصول أراجون 

مر الذي أشعل نار الصراع ، األ) 4(على جزيرتي سردينيا وكورسيكا كھبة من البابوية

السياسي والتجاري فيما بين جنوة وبيزا ضد أراجون ، وقد كسبت أراجون التحكم في منطقة 

غرب البحر المتوسط  و طرق التجارة بھا ، بينما خسرت بيزا وجنوة نفوذھما التجاري بغرب 

  0البحر المتوسط  فكانت الحرب بينھم 

ة وبيزا بعدم التدخل في جزيرتي سردينيا ورغم أن البابوية أمرت كالً من جنو 

فإن  أراجون قد ھاجمت بيزا، وكانت جنوة تساعد أراجون في ذلك ، ولم   0)5(وكورسيكا

تلبث جنوة أن أدركت تضخم حجم أراجون السياسي والحربي والتجاري بغرب البحر المتوسط 

، وأعلنت الحرب ضد إزاء محاربتھا لبيزا، فقامت جنوة باالنضمام الى بيزا ضد أراجون 

أراجون ، وھاجمت جنوة سفن أراجون في البحر المتوسط ، غير أن صلح عام 

م بين أراجون وبيزا قد أنھى المواجھة الحربية بتنازل بيزا عن سردينيا 1322/ھـ722

م فترة 1295 -1282/ ھـ694 - 618، لذا كانت الفترة ما بين عامي)6(وكورسيكا الى أراجون

   ،شھدت حروباً عديدة أقلقت الحركة التجارية بھا  حر المتوسط ،مضطربة بغرب الب
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ً في  فإنعدم األمن وشاعت أعمال القرصنة من الدول النصرانية المختلفة ضد بعضھا طمعا

   0االستئثار بالنفوذ التجاري لنفسھا ببالد المغرب المرينية 

ية أن قامت ثورات الجنو ،م1323/ھـ723ونتج عن سقوط سردينيا في يد أراجون عام 

المقيمين بسردينيا ضد القطالن ، فلم يقبل الجنوية فكرة انضمامھم الى برشلونة، فعاد الصراع 

م ، وظھر ذلك الصراع في المنافسة بين الطرفين 1330/ھـ730القديم بين جنوة وقطالونيا عام 

ذ كانت ميورقة خاضعة وقتئ(على األسواق المغربية ، وتم طرد التجار اإليطاليين من ميورقة 

فاستغلت جنوة  0واشتدت العداوة بين جنوة وقطالونيا ونشبت بينھما الحروب  ،)ألراجون 

فرصة ذھبية ببالد المغرب المرينية وھي حاجة السلطان أبو الحسن المريني الى تشييد 

أسطوله البحري على أحدث طراز لمحاربة قشتا لة وقطالونيا وأراجون ، فقامت جنوة بتزويده 

ية في ذلك المجال بل وبتزويده بسفن حربية جنوية أخرى ، فكان ذلك على بالخبرة الجنو

، ونتج عن ذلك انتصار دولة بني مرين على الممالك النصرانية اإلسبانية ) 1(حساب برشلونة

    0في بداية األمر بفضل مساعدة جنوة 

ية    لمحاربة سفينة حرب 15غير أن قشتالة قامت باستمالة جنوة الى صفھا بأن استاجرت منھا 

وشقيق دوق جنوة،   (Don Egediol)دولة بني مرين ، وكان قائد األسطول الجنوي أخيديول 

 ً ، فانتصرت قشتالة )  2(قطعة ذھبية 800وبلغت قيمة استئجار السفينة الواحدة شھريا

ومن المشھور عند المدن اإليطالية تفضيل (وأراجون على دولة بني مرين بفضل مساعدة جنوة

واحي المالية على جميع المبادئ واالتفاقيات، فقد خان الجنوية االتفاق الذي ُعقد بينھم وبين الن

الدولة المرينية في الوقوف بجانب السلطان أبو الحسن المريني في الحرب ضد الممالك 

النصرانية اإلسبانية فنسي الجنوية العداء بينھم وبين أراجون ولھثوا وراء األموال القشتالية 

  ، )   نضموا للفريق النصراني اإلسباني ضد دولة بني مرين فا
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م كانت عالقة بذھن ملك 1234/ھـ632ورغم تلك المساعدة فإن ذكرى مساعدة جنوة لسبتة عام 

   0) 1(قشتالة الذي كان اليثق في األسطول الجنوي 

ا تحركات البرتغال وإسبانيا النصرانية في بالد المغرب وقد كانت جنوة تضع نصب عينيھ

المرينية ، لذلك عندما أحست جنوة بخطر قشتالة قامت باستقدام رعاياھا المتواجدين بأشبيلية 

فقامت بإرسال أحد قوادھا ويدعي خيرونيمو دي فولتاخو الذي قدم من جنوة علي ظھر مركب 

، وخيرونيمو دوريا ، وعليھم جنود جنوية  ن دوريايملكه ومعه سفينتين تابعتين إلستبا كبير

لحماية الرعايا والتجار الجنوية من القطالن ، وكان الجنوية التجار يغادرون أشبيلية ومعھم 

م بمحاولة اكتشاف 1330/ھـ730لى ذلك قيام جنوة منذ عام إ، أضف )2(أموالھم الضخمة 

، وذلك  (Lanzaretto Malocello)جزر كناريا وتم بالفعل اكتشافھا على يد الجنوي 

الستبدال طريق الذھب المطل على البحر المتوسط بطريق آخر على سواحل المحيط 

ومن أجل ذلك تصدت جنوة ألطماع البرتغال في المدن المغربية وحاولت صد ) 3(األطلسي

 أطماع البرتغال للحيلولة دون امتداد نفوذھا في المغرب األقصى ، وتجلى ذلك في اشتراك

جنوة مع المغرب األقصى في صد الغزو البرتغالي لميناء ومدينة آصيال المغربي على ساحل 

ورغم أن التجار اإليطاليين قد سيطروا على الذھب  ،)4(م1470/ھـ875المحيط األطلسي عام 

كانوا  م14في النصف الثاني من القرن  أن القطالن نجد م،14 – 13في القرن  األفريقي

م أن سفن 1360ثم يصدرونه الى جنوة كما تدل سجالت عام  األفريقي بيحصلون على الذھ

غير أنه بعد سقوط سبتة في يد البرتغال أصبح  ،الشحن للذھب كانت تصل من إسبانيا الى جنوة

، كذلك قامت جنوة بصد الزحف األراجوني ) 5(من الصعب استمرار تدفق الذھب الى إيطاليا

 م 1435في أغسطس  Ponzaبحرية أمام بونزا نحو مملكة نابلي ، فقامت معركة 
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مما يؤكد حدة ) 1(ي األسر مع قادة جنده انتصرت فيھا جنوة ووقع الملك األراجوني ألفونسو ف

   0الصراع بين المدن اإليطالية والممالك اإلسبانية النصرانية للفوز بمناطق النفوذ التجاري

أن الصراع السياسي والتجاري بين المدن اإليطالية السيما جنوة ضد الممالك اإلسبانية وأرى 

ق مصالحه التجارية والحصول على النصرانية كان يھدف إلى رغبة أحد الطرفين في تحقي

المكاسب المالية الضخمة على حساب اآلخر ، فبينما رغبت جنوة في توطيد مكانتھا في بالد 

ً لتصريف السلع التجارية  المغرب ألسباب عديدة منھا أن بالد المغرب كانت بالنسبة لھا سوقا

نت بالد المغرب منطقة التي جلبتھا سفن جنوة من بالد المشرق وأسواق أوروبا ، كذلك كا

جذب تجاري ومصدراً للسلع والمحاصيل والمواد الخام المتوافرة بكميات كبيرة وبأسعار 

أما الممالك  0زھيدة، إلى جانب توافر الذھب والرقيق المجلوبان من بالد السودان الغربي  

محاولتھا اإلسبانية النصرانية فقد كانت لھا أطماع استعمارية ببالد المغرب إلى جانب  

اإلستئثار بالتجارة وخيرات بالد المغرب لنفسھا على حساب اإليطاليين ، فتدخلت الممالك 

األسبانية النصرانية في شئون المغرب المريني إلضعافه وإبعاده عن مساندة مملكة غرناطة 

البقية اإلسالمية  لكي تنفرد الممالك األسبانية باألمر في شبه جزيرة أسبانيا والبرتغال وتطرد 

الباقية من المسلمين ، وتنفرد أيضا بدور الوسيط التجاري بين بالد المغرب والسودان الغربي 

وبين أوروبا والمشرق وذلك على حساب المدن اإليطالية والمغرب المريني ، فقامت باحتالل 

     0المدن الساحلية المغربية في أواخر العصر المريني 
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  :  أثر القرصنة على التجارة اإليطالية المرينية] 4[

ن المعاھدات السلمية واتفاقيات التجارة والسفر من بلد على الرغم م                              

الى آخر بين األطراف األوروبية والمسلمة فقد حدث نشاط متزايد في مجال النھب 

، وقد ) 1(من الجانبين ، إما في عرض البحر أو على المدن الساحلية والجزر(*) والقرصنة

م بشكل منتظم فكانت 13/ھـ7نشطت حركة القرصنة المسيحية ضد المسلمين خالل القرن 

سفن القراصنة تنطلق من قبرص ومالطة وميورقة لمھاجمة السواحل اإلسالمية ، وكانت 

م أصبحت أدق من 12/ھـ6معرفة المالحين األوروبيين بشئون البحر المتوسط منذ القرن 

معرفة المالحين المسلمين عن طريق الخرائط البحرية أو مايعرف بالبوصلة البحرية 

(Campas)   التي كانت تساعد السفن المسيحية على اختيار الوقت المالئم لإلبحار واختيار

، لذا كانت القرصنة من أھم المشاكل ) 2(المسالك الوعرة وإتيان الطرف المسلم من مأمنه

والمعوقات في سبيل جريان شريان التجارة بغرب البحر المتوسط مابين دولة بني مرين 

ورغم المعاھدات واالتفاقيات التي أبرمت بين مختلف دول غرب البحر والمدن اإليطالية ، 

ً بعد يوم ، وكانت تأخذ أشكاالً ) 3(المتوسط للقضاء على القرصنة ،  فإنھا كانت تتزايد يوما

  مختلفة تارةً بأمر الدولة وتارةً أخرى بأمر جماعات فردية خارجة عن نطاق الدولة ، األمر 
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وھي تعني السطو   Piraerie: تعرف في المصادر العربية أيضاً بالقرصلة ، وعرفت عند الباحثين الغربيين تحت إسمين ، أوالھما : القرصنة (*) 

ية أي ذات وھي تعبر عن القرصنة الدول  Course: المسلح علي السفن التجارية بالبحر وھو شكل من اللصوصية البحرية ، وثانيھما 

صبغة قانونية لصالح الدولة ، أما عند العرب فقد عرفت بإسم الجھاد البحري ، علي أن بداية القرصنة كانت علي يد أساطيل الفرنج 

واإليطاليين ، عندما تغلبوا علي األساطيل اإلسالمية وصار البحر المتوسط بحيرة مسيحية ، يقومون فيه بأعمال القرصنة وأسر المسلمين 

بھم وبيعھم عبيداً بأوروبا ، مما دفع العرب ومسلمي األندلس والمغرب الي رد الفعل بالجھاد البحري ضد القرصنة المسيحية ، أنظر وسل

   112 – 110، ص 00نصوص جديدة ودراسات : محمد الشريف /  505ص  6المصدر السابق ، ج: ابن خلدون : 
 – 274ص 2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ج: أمين توفيق الطيبي / 170، ص   النشاط اإلقتصادي اإلسالمي: ابراھيم حركات ) 1(

   0 393المرجع السابق ، : ھشام أبو رميلة /  373 – 372المرجع السابق ، ص : لويس 0ر 0أرشيبالد/  275

ديدة الكبري فيما ألھل فاس وغيرھم من البدو والقري النوازل الج: أبو عيسي المھدي الوزاني /  302ص  8المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 2(

،وزارة األوقاف والشئون  8المسماة بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب ، تحقيق عمر بن عباد ج

    0 308المرجع السابق ص : ابراھيم حركات /  20،21ص  1997اإلسالمية ، المملكة المغربية ، 

التجارة في المغرب : نجاة الباشا / 275 – 274ص  2المرجع السابق ، ج: أمين توفيق الطيبي /  111 – 110المرجع السابق ص : محمد الشريف ) 3( 

المرجع السابق ، : ھشام أبو رميلة /  70ص  1976اإلسالمي من القرن الرابع إلي القرن الثامن الھجري ، منشورات الجامعة التونسية ، 

    0 395 – 394ص 



 

الذي أعاق حركة التجارة بدرجة كبيرة ، وأشعلت الحروب، ومھاجمة المدن اإليطالية 

للسواحل المغربية ، واحتالل المدن المغربية وتخريبھا على يد الممالك اإلسبانية النصرانية 

لجھاد وكان رد فعل المغاربة تجاه القرصنة المسيحية سواء أكانت فردية أو جماعية ھو القيام با

م ، ألن التجار 12/ھـ6، وكانت دوافعه ترجع الى إنقالب الموازين كلياً في القرن (*)البحري 

اإليطاليين والقطالونيين وتجار البروفانس ھم الذين سيطروا على التجارة عبر البحر المتوسط 

من  وھم المستفيدون منھا ، واستطاع ھؤالء إنشاء العديد من المراكز التجارية في العديد

المرافئ المغربية فكانت الھيمنة المسيحية على التجارة المغربية في عقر دارھا  قد قابلھا 

العداء  والمواجھة ، الى جانب الضرر الفادح بالتجارة المغربية وعجزه عن حماية تجارته 

كذلك أعمال أسر المسلمين وبيعھم عبيداً في أسواق أوروبا ونھب المراكب التجارية المسلمة، 

  ، ولم تقو حركة الجھاد البحري إال في القرن )1(كل ذلك ألجأ المغاربة الى الجھاد البحري

 -------------------------------------  

 

شھد غرب البحر المتوسط حركة الجھاد البحري اإلسالمي منذ دخول المسلمين بالد المغرب ، وكان يھدف إلي مواجھة  رد الفعل : الجھاد البحري (*) 

المسيحي الذي يھدف إلي طرد المسلمين من بالد المغرب واألندلس ، وإستطاع المسلمون خالل القرون الثالثة األولي للھجرة 

أن يسودوا بحوض البحر المتوسط ، غبر أن األمور قد تبدلت في بالد المغرب واألندلس بعد تفوق الجبھة النصرانية علي 

دولة اإلسالمية بالمغرب واألندلس إلي دويالت ضعيفة متناحرة فيما بينھا ، فتالشت حساب الجبھة اإلسالمية ، فقد تفككت ال

وحدة الدولة اإلسالمية  وإنھارت في حين كانت الجبھة النصرانية تشتد وتقوي علي حساب المسلمين ولم تلبث الدول 

الرغبة في طرد المسلمين من بالد  األسبانية النصرانية أن تسابقت إلي إستقطاع أمالك الدولة اإلسالمية ، وطمحت في

ً عملت  األندلس ، وكان ذلك من خالل قيامھا ببناء األساطيل البحرية القوية بمساعدة المدن اإليطالية السيما جنوة ، وأيضا

الدول النصرانية األسبانية علي تقوية إقتصادھا من خالل األساطيل التجارية ، ومن جراء ذلك فرضت نفسھا وسيطرتھا علي 

حوض البحر المتوسط الغربي وصاحب ذلك كله حركات القرصنة البحرية التي كانت تھدف إلي تخريب التجارة المغربية 

ونھبھا  بل وإحتالل دور الوسيط التجاري للتجارة العالمية بحوض البحر المتوسط الذي كان في يد بالد المغرب وتمثل ذلك 

منابع التجارة ببالد الصحراء ھذا من جھة ، ومن جھة أخري كانت المدن في إحتالل المدن المغربية الساحلية وإحتالل 

اإليطالية تتنافس فيما بينھا علي زعامة  التجارة العالمية بحوض البحر المتوسط فنشبت الحروب الطاحنة فيما بينھم وھاجمت 

ك شيوع القرصنة بحوض البحر كل منھا سفن األخري الحربية والتجارية وسفن النقل والمسافرين دون تمييز وصاحب ذل

المتوسط الغربي  فكانت سفن التجارة القليلة المغربية تتخطفھا قراصنة المدن اإليطالية ، والممالك النصرانية األسبانية ، 

أضف إلي ذلك قيام القراصنة بإختطاف المسلمين وبيعھم عبيداً في أسواق أوروبا أو طلب الفدية من أھلھم ، فكان رد الفعل 

ذلك الوقت ھو الجھاد البحري الذي تمثل في مھاجمة السفن التجارية والسواحل النصرانية بھدف الدفاع عن مدنھم  عند

: سامية مصطفي مسعد /  505ص   6العبر ، ج: وتجارتھم وعن نفوسھم والقضاء علي القرصنة البحرية ، أنظر ابن خلدون 

المرجع السابق ، ص : ھشام أبو رميلة /  149 – 148،  125 – 124،  19،  15 - 11الجھاد اإلسالمي في األندلس ، ص

396 – 397 0     

أمين توفيق /  112نصوص جديدة ودراسات ، ص : محمد الشريف /  101دراسات في تاريخ مدينة سبتة اإلسالمية  ، ص : أمين توفيق الطيبي ) 1(

النشاط اإلقتصادي اإلسالمي  ، ص : ابراھيم حركات /  275 - 274ص 2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ج: الطيبي 

175 0  /LaRoui (A) : The History of the Maghrib, 1966 princton,  v.p. P.235.     

  



 

، وكانت دوافع المغاربة اقتصادية والتي سبق أن أشرنا ) 1(م ،  كما يذكر ابن خلدون 14/ھـ8

فاع عن الممتلكات وتأديب القراصنة النصارى وحماية إليھا الى جانب الدوافع الدينية ، والد

  0المدن الساحلية من أخطارھم 

وتمثل الجھاد البحري المريني في مھاجمة سفن أراجون الراسية في الموانئ بالمغرب  

مما دفع السلطان الحفصي أبو زكريا بإرسال رسالة ) 2(األوسط وإفريقية وطرابلس الغرب

جون يشكو له فساد السبتيين بالمراسي وأخذھم أجفان النصارى ، الى خايمي الثاني ملك أرا

ً الى السلطان المريني أن يمنع السبتيين من االقتراب من بالد إفريقية  كما أرسل أيضا

، وقام السبتيون ) 3(م 1316/ھـ716وطرابلس الغرب تحت أي سبب من األسباب وذلك عام 

، وكان المغاربة ) 4(م1307/ھـ707بآصيال عام بمھاجمة السفن التجارية النصرانية الراسية 

يتجھزون بالمراكب والقطع البحرية ويغيرون على السفن النصرانية عبر البحر المتوسط 

ومضيق جبل طارق بعيداً عن تدخل المخزن المريني وذلك حتى وفاة السلطان أبو عنان 

ً ق1331/ھـ731، وبعد عام ) 5(المريني  طالنية على مقربة من م ھاجمت سفن من سبتة سفنا

ً بلنسياً 1335/ھـ735، وفي عام ) 6(جزر البليار وسواحل أراجون  م ھاجم  جفن سبتي جفنا

ً الى تنيس واستولى السبتيون على أھم السلع وأثمنھا ثم أغرقوا الجفن بعد ذلك  ) 7(كان متجھا

  ضيق وأشار بعض الكتاب البرتغاليين الى قيام سبتة بمھاجمة السفن التي تمر بم

  

-------------------------------------------   

   

فتنبھت عزائم كثير من  00وإفترقت طوائف في أھل برشلونة وجنوة والبنادقة وغيرھم  00 [[ 505ص  6المصدر السابق ، ج: ابن خلدون ) 1(

ء والطائفة من غزاة البحر ويصنعون األسطول وشرع في ذلك أھل بجاية فيجمع النفرا) النصاري(المسلمين بسواحل إفريقية لغزو بالدھم 

   0]  ] 00ويتخيرون األبطال الرجال ثم يركبونه الي سواحل الفرنجة 

(2) Mas – Latre: Op. Cit. p. 299 – 300 / Dufourcq:Op. Cit., p.60 /         112المرجع السابق ص : محمد الشريف                      

130 – 129ص  7المرجع السابق ، ج: عبد الھادي التازي/                                                                         

(3) Ibid. 

ھا ، انظر خاف السبتيون من قيام نصاري أسبانيا بالھجوم علي مدينة آصيال وإحتاللھا فقاموا بتخريب المدينة وتدمير السفن النصرانية المتواجدة ب) 4(

دراسات في تاريخ المغرب واألندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ، : أحمد مختار العبادي /  25 – 24ص  3اإلستقصا ، ج: السالوي :

   0 378، ص 1968اإلسكندرية 

   .Terrasse :Op. Cit., II, p. 74. / Augustin & Bernard: Op. Cit.p.106/  0 222ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 5(

(6) Dufourcq : Op. Cit., p.60.                                                                                                                      

 (7) Dufourcq : Commerce du Maghreb Médiéval avec L'Europe et Marine Musulmane, Congre d'Histoire et de 

civilisation du Maghreb, Tunis, tome, I. 1979 pp. 190 – 198.                                                                 

  



 

بسبتة ، فقد كان من المفروض على جميع السفن العابرة  جبل طارق دون أن تحط  قالعھا

لمضيق جبل طارق أن ترسو في ميناء سبتة أوالً ، األمر الذي دفع البرتغاليون الى احتاللھا 

   0)  1(م1415/ھـ818عام 

سواء أكانت  وأرجح أن أعمال الجھاد البحري السبتية كانت لألسباب التي سبق اإلشارة لھا

إقتصادية أم سياسية ودينية ، فإن أطماع البرتغال في الثروات المغربية وتجارة الرقيق 

والذھب، ومد التغلغل البرتغالي على حساب التجار اإليطاليين ، وبناء المراكز البرتغالية على 

ھي  طول ساحل البحر المتوسط والمحيط األطلسي وحركة الكشوف الجغرافية فيما بعد كانت

مقومات البرتغال الحتالل سبتة ، وكانت أعمال الجھاد البحري السبتي ماھي إال ذريعة تعلقت 

  0بھا البرتغال لغزو سبتة واحتاللھا 

ولم يكتف المغاربة بمراكز الجھاد البحري المطلة على البحر المتوسط ، بل ظھر ھناك أيضاً  

ناعة السفن يتجھز بھا المغاربة لمھاجمة بالمدن األطلسية الساحلية مثل أنفا حيث بھا دار ص

كذلك مدينة سال كان بھا دار صناعة للسفن يتجھز بھا رجال ) 2(الشواطئ المسيحية وتخريبھا

البحر المغاربة لإلغارة على الشواطئ المسيحية وتعود بالغنائم واألسالب ، وتقضي فترة 

الشتاء حيث يحول الطقس دون  الشتاء دون عمليات أخرى نظراً لتقلبات المحيط األطلسي في

ً إسالمياً )3(عبور السفن به ، وشاھد طافورأثناء رحلته الشھيرة أمام مسينا قرب بالرمو غرابا

  0) 4(ضخماً يتبعه غرابان أصغر منه خرجوا ألعمال الجھاد البحري

ومن المشجع على حركة الجھاد البحري المريني ثراء المغرب في األخشاب مثل غابات  

تغذي صناعة السفن ، وكانت أھم مراكز حركة الجھاد اإلسالمي  كانت والمعمورة التيالريف 

   0) 5(في المغرب مدينتي سال وتطوان وسبتة

  

 -------------------------------------------------    

  

   0 274ص  2المرجع السابق ، ج: أمين توفيق الطيبي ) 1( 

   0 127 ص 2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 2(

   0 135 – 134ص  2نفسه ، ج) 3(

   0 253المصدر السابق ، ص : طافور ) 4(

(5) Dufourcq: L'Espagne Catalane …... p.158.                                                                                         

  

  



 

ً تنافس الجھاد ا وإضافة إلى ما سبق عرضه من أسباب ودوافع لبحري اإلسالمي ، ھناك أيضا

كل من السفن اإليطالية والقطالنية على إحتكار اإلقتصاد المريني السيما في مجال التسويق 

 ً ً فشيئا ً من عدم اإلستقرار ) 1(والتبادل وإلغاء دور الوساطة المرينية شيئا ، مما أوجد نوعا

طامعين، لذا كانت حركة الجھاد اإلقتصادي وتحول المغاربة من التجارة إلى الحرب ضد ال

البحري توضح حالة عدم اإلستقرار السياسي وتفتت السلطة المرينية ، وإصابة التجارة 

المرينية بالشلل ، غير أن حركة الجھاد البحري لم تمنع البحارة والتجار اإليطاليين من الذھاب 

   0) 2(إلى المغرب المريني السيما مدينة سبتة وسال

م ، 11/ھـ5اإليطالية ، فقد ظھرت في بداية األمر في النصف األول من القرن أما القرصنة 

السيما بيزا وجنوة والبندقية للتخلص من المسلمين وسيطرتھم علي حوض البحر المتوسط 

والمالحة فيه ، فاحترف اإليطاليون القرصنة والمغامرة للحصول على المغانم ونھب التجارة 

ومن ھؤالء  00[[لساحلية ، ويذكر القلقشندي عن القرصان البندقي اإلسالمية ومدن المسلمين ا

التطاق ضراوة ضرھم ، والتطفأ شرارة شرھم ، وتارة يجھزون سفاراً يحتكمون  00البنادقة 

، ولم تفتر ) 3(]]00على اإلسالم في األموال المجلوبة وتقصر عنھم يد األحكام الموھوبة

لحظة واحدة ضد المسلمين ، فقد قام البيازنة ) البندقية  – بيزا –جنوة (حماسة المدن اإليطالية 

م ، وقام الجنوية بتجريد 1115، و 1113بغزو ميورقة وأيبيزا بمساعدة القطالن بين عامي 

، وكان القراصنة اإليطالية ) 4(حمالت باھظة التكاليف ضد موانئ المسلمين ببالد األندلس 

  وأغار الجنوية على) 5(اًء في أسواق سردينيا يبيعون  المسلمين األسرى   رجاالً ونس

 ------------------------------------------------    

  

   0 11النشاط اإلقتصادي اإلسالمي  ، ص : ابراھيم حركات ) 1(

(2) Dufourcq: Op. Cit. p. 158. 

شواني الحرامية  -جزر البندقية –ما يكمن بين تلك الجزائر  وكثيراً  00[[، وھناك نص آخر  90 – 81ص  13المصدر السابق ، ج: القلقشندي ) 3( 

دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في : جوزيف نسيم يوسف /  405ص  5المصدر السابق ج: أنظر القلقشندي  ]]00

  0  315المرجع السابق ، ص : لويس 0ر0أرشيبالد/  74العصور الوسطي ، ص 

دور التجارة في اإلتصال اإلسالمي المسيحي ، مقال من كتاب التأثير العربي في أوروبا العصور الوسطي ، تحرير   :داوود أبو العافية ) 4(

م دار عين للدراسات والبحوث اإلنسانية 1999ريتشارد ھيتشكوك ، ترجمة قاسم عبده قاسم ، الطبعة األولي & ديونيسيوس آجيوس 

  0 20واإلجتماعية ، ص 

وھبط واحد من المسلمين ممن يحفظ اللسان الرومي مع جملة من الروم الي أقرب المواضع المعمورة  00[ [ 9مصدر السابق ، ص ال: ابن جبير ) 5(

منا فأعلمنا أنه رأي جملة من أسري المسلمين  –جزيرة سردينيا التي كانت تابعة لبيزا وجنوة في عصر الموحدين وأول عھد المرينيين  –

  0 ]] 00يباعون في السوق وكان ذلك عند وصول العدو دمره هللا بھم من سواحل البحر ببالد المسلمين بين رجال ونساء 80نحو 

  



 

السواحل المغربية فيخطفون المسلمين ثم يعودون بھم الى بالدھم لطلب الفدية في مقابل إطالق 

م قامت جنوة بمھاجمة سفينة مسلمة بمياه ميورقة 1273/ھـ672، وفي عام ) 1(سراحھم 

دمروا السفينة وقتلوا التاجر المغربي الفاسي الذي كان على متن السفينة ، وقام حاكم جزيرة و

، ) 2(مسلما ً قد نجوا من الموت 50ميورقة بالعفو عن الجنوية الذين أحرقوا السفينة ، غير أن 

نوع من السفن الحربية الضخمة (وكثرت أعمال القرصنة الجنوية باستخدام الغربان الحربية 

في اإلغارة على السواحل المغربية والعياث بھا ) على شكل غراب وھي مطلية باللون األسود

،  وكانت سفن جنوة وبيزا متواجدة باستمرار أمام سواحل تونس لخطف المسلمين ) 3(فساداً 

والقرصنة لم تزل ) 5(م13/ھـ7واإلغارة على المدن ونھب السفن وذلك في آخر القرن 

م نشطت ظاھرة القرصنة بدرجة كبيرة 15/ھـ9م وطوال القرن 14/ھـ8 مستمرة ، ففي القرن

،  ) 6(السيما جنوة التي كان تجارھا يشتھرون بتزييف العملة وسوء نية صارخة في التجارة

وامتد النشاط الجنوي والبيزي في القرصنة تجاه المدن المغربية فقد قامت جنوة وبيزا بحملة 

  سفن  3سفينة جنوية كبيرة  و  12م كان قوامھا 1388/ھـ788بحرية ضد مدينة المھدية عام 

  

 -----------------------------------------    

  

ورأتنا طائفة من  –الجنوية  –فلما تركنا السفينة  00[[ 312، ص  00000الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم ،: ابن شاھين الظاھري ) 1(

وا السفينة لبعض قرصان الفرنج غيروا ھيئتھم حيلة ألخذ المسلمين ، فصار التجار ينادونھم من البعد البربر في تلك الناحية فروا وظن

     ]] 00باللغة العربية ويقرؤونھم الشھادتين والبربر ال يلتفتون إليھم 

 (2) Dufourcq: Op. Cit. p.164.                                                                                                                      

وأضحت أعطاف المدن لسماع حديثھا تھتز ، وإستراحت البالد الساحلية من  00 [[ 46، لوحة  74المخطوط السابق ، ص : ابن الحاج النميري ) 3(

   ]] 00عدوانھم ، وأمنت حمائم أبراجھا من غربانھم ، وھدأت المراسي من مراسيھم 

   0 384،  347 – 346المرجع السابق ، ص : لويس 0ر0أرشيبالد) 4(

 – 101، ص  1979عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، تحقيق عادل نويھض ، الطبعة الثانية ، بيروت : الغبريني )5(

102 0   

م أسرت قراصنة جنوة أقارب السلطان 1388/ھـ790لجنوية الي مصر ففي عام وإمتدت القرصنة ا/  284ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 6(

المصري المملوكي ، فقام بحجز البضائع عن الجنوية ومنعھم من الوصول الي بالد المسلمين الي أن يحضروا أقاربه المخطوفين علي يد 

واستولي /  38، ص 1936حقيق قسطنطين زريق ، بيروت ، ت 1ج 9تاريخ ابن الفرات ، مجلد : القراصنة الجنوية ، أنظر، ابن الفرات 

 15م علي أربعة مراكب مشحونة بالغالل والدقيق أمام رشيد وكانت ُعدة سفن الجنوية تزيد علي 1351/ھـ854القراصنة الجنوية في عام 

   0 324 – 323ص ) ت0د(التبر المسبوك في ذيل السلوك ، مكتبة الكليات األزھرية القاھرة : مركب ، السخاوي 

  

  

  



 

وكان رد الفعل اإلسالمي ھو تجھيز سفن رجال الجھاد ) 1(سفن من بيزا  5صقلية كبيرة ، و 

للحد ) 2(وتدلس وجربة وقرقنة وعنابة والمھدية وتونس(*) اإلسالمي البحري في مدن بجاية

   0من القرصنة اإليطالية فاستھدفت السفن النصرانية

ول القطالن والقبارصة حلبة القرصنة على سفن وواكب نشاط القراصة اإليطالية دخ 

المسلمين، فلم يتركوا سفينة إسالمية في سائر حوض البحر المتوسط إال وھاجموھا وأسروا 

م، وطوال القرن 14/ھـ8من بھا من مسافرين وتجار ونھب بضائعھم ، وذلك أواخر القرن 

دة التنكيل في األسر على يد وقد كان األسرى المسلمين يالقون من التعذيب وش) 3(م 15/ھـ9

انتقل  00[وأسرته(*) القراصنة  كما حدث مع العالم الجليل أحمد بن محمد القيسي القرطبي 

ً البحر  الى سبتة وركب في جرادة فامتحن ھو وأھله  00الى أشبيلية ثم فصل عنھا راكبا

أشفي على الھالك لما وأوالده باألسر واحتمل الى منورقة أو إحدى جھاتھا ففداه أھلھا وھو قد 

وكان كل أسير حرب يصبح عبداً ، ولعب األسرى دوراً  0)4](لقيه من شدة التنكيل والتعذيب

ً في التجارة في البحر المتوسط فزادت حركة القرصنة المسيحية في منتصف القرن  م 13ھاما

تجھيز  ، لذا كان رد الفعل المغربي تجاه القرصنة القطالنية ھو) 5(للحصول على العبيد

  األساطيل اإلسالمية برجال الجھاد البحري للحد من القرصنة المسيحية المتفشية بين

  

 ----------------------------------------    

  

    517 – 514المرجع السابق ، ص : ممدوح حسين /  279ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان /  229ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 1( 

مدينة بالمغرب األوسط ذات ميناء ھام يلتقي بھا تجار المشرق والمغرب والصحراء السودانية ، وأھلھا مياسير وبھا أسواق   Bougie: جاية ب(*)  

كم شرقي الجزائر وكان بھا مركزاً للجھاد 175كبري تباع فيھا العديد من السلع وبھا دار اإلنشاء لصناعة السفن وھي تقع علي مسافة 

المرجع السابق ، : برنشفيك /  260ص  1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي : م ، انظر 1510/ھـ916وقعت في يد األسبان عام  البحري ثم

   0 84 0ص 2المرجع السابق ، ج: عبد العزيز بنعبد هللا /  197، 187 – 186ص  2المرجع السابق ،ج: جوليان /  227ص  1ج

    0 519 – 518المرجع السابق ، ص : ممدوح حسين /0 167،197ص  2ج/ 96،125،231،267ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 3(

   0 80المرجع السابق ، ص : ناجال عبد النبي /  9ص  1961المماليك والفرنج ،  القاھرة  : أحمد دراج ) 3(

ع الحديث وأقرأ القرآن بقرطبة إال أن الروم أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد القيسي ، قرطبي درس النحو بقرطبة وأسم(*) 

الذيل والتكملة لكتابي : ھـ، انظر ، ابن عبد الملك المراكشي 643دخلوھا فإنتقل الي أشبيلية ثم الي سبتة ووقع أسيراً أثناء ذلك ومات عام 

   0 485ت ، ص الموصول والصلة ، السفر األول ، القسم الثاني ، تحقيق محمد بن شريفة ، دار الثقافة بيرو

   0 485المصدر السابق ، السفر األول ، القسم الثاني ، ص : ابن عبد الملك المراكشي ) 4(

(5) Dufourcq: Op.Cit. p.71.                                                                                                                         

  

  

  



 

صرانية بحوض البحر المتوسط فكان رجال سبتة يتصفون بالجراة الشديدة والتي كان الدول الن

ً في  ً على السفن القطالنية أيضا القطالن يعملون لھا حساب كبير فكان الجھاد البحري مسلطا

ومن جراء ذلك تعددت المراسالت والمعاھدات بين  ،)1(بجاية بل ومھاجمة القطالن أنفسھم 

من جھة ودولة بني مرين من جھة أخرى للكف من ظاھرة القرصنة أراجون وقطالونيا 

م أرسل السلطان أبو الحسن 1350سبتمبر 14/ھـ751رجب  29والجھاد البحري  ، و في 

المريني رسالة الى ملك أراجون بيير الرابع يوضح فيھا حادثة قيام القراصنة األراجونيين 

ورقة متجھاً الى المغرب ومعھم عمال الدولة باختطاف قرقورة مغربية كانت تحمل وفداً من مي

المرينية ، وشدد السلطان المريني باالنتقام من التجار القطالن المتواجدين بالمغرب إذا لم يتم 

   0)2(اإلفراج عن المغاربة 

وتلى ذلك رسالة أخرى من السلطان أبو عنان المريني الى ملك أراجون كان يشكو فيھا من 

ن الذين خطفوا قرقورة وشياطي مغربية على مقربة من جبل الفتح وطلب القراصنة األراجونيي

منه إعادة ھذه الشياطي والقرقورة وما بھم من سلع ومتاجر في مقابل إطالق سراح الشيطي 

  0) 3(األراجوني المحتجز بدولة بني مرين 

 7جون في ورسالة أخرى من السلطان ابو سالم ابراھيم المريني الى بيدرو الرابع ملك أرا 

م كانت تدور حول قيام قراصنة أراجون باختطاف عمال 1360يونيو 24/ھـ761شعبان 

  السلطان المريني أثناء مرورھم من ناحية الشرق الى بالد المغرب ويطلب منه فك

  

----------------------------------------------       

  

 (1) ) Dufourcq: Op.Cit,. p.466                                            
فقد وصل كتابك وعرفت بوصول كتابنا إليك في شأن القرقورة التي أخذ فيھا خدامنا ومن كان معھم من المسلمين ، نطلبك فيه بما يجب  00[[) 2( 

وقفنا عنھم ھذا األمر وفاًء واعلم أن في بالدنا من تجار النصاري القطالن من يفي في المكافأة بأضعاف تلك القرقورة ، ولكنا  00عليك 

 Los Documentos Arabesانظر ] ] 00واعمل في الوفاء برد جميع ما أخذ في القرقورة ما يليق بالوفاء والصدق  00بالصلح 

Diplomaticos , : Op. Cit.  p.196 – 198.                                                 

األراجوني (وما حبس الشيطي المذكور  00وتجارك الذين تعدوا علي أخذ القرقورة  00طي بمقربة من جبل الفتح خدامك الذين أخذوا الشيا 00[) [3(

المذكور ھو محفوظ باق عندنا ) األراجوني (واعلم أن جميع ما كان بالشيطي  000إال لما تحققنا من أنه للتجار الذين أخذوا لنا القرقورة) 

 Los Documentos Arabes انظر  ]]000القرقورة ، ونصرف عليھم جميع ما كان بالشيطي  فأمر تجارك برد جميع ما كان في

Diplomaticos : Op. Cit. , p.210 .                                  

 

  



 

ً في مجال القرصنة ضد السفن والمدن المغربية المرينية ، ) 1(أسرھم  ودخلت البرتغال أيضا

م قامت بوضع عدة سفن تتردد ما بين 1415/ھـ818سبتة عام  فبعد أن استولت البرتغال على

مينائي جبل طارق ومالقة ألسر السفن التجارية المغربية وفرض مبالغ كبيرة على ركابھا 

  0) 2(افتداًء ألنفسھم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ---------------------------------------     

  

وفي  00ماعة من خدامنا كانوا بجھة الشرق وقصدوا بابنا الكريم فلقيھم أجفان غلبوا عليھم بالكثرة وأخذوھم ركب البحر في ھذه األيام ج 00[[) 1( 

 Losانظر  ]]00 00سواحلنا من تجاركم خلق كثير مقيمون وواردون ولم يتعرض لھم أحد بما يكره جرياً علي حكم الصلح

Documentos Arabes Diplomaticos : Op. Cit... p. 224 – 225.                                        

  0 145النشاط اإلقتصادي اإلسالمي  ، ص : ابراھيم حركات ) 2(

  

  



 

   :الفصل األول 

   0مقومات التجارة في دولة بني مرين                 

   0أھم طرق التجارة  – 1

   0أھم الموانئ التجارية  – 2

   0السفن التجارية  – 3

   0األسواق  -4

   0الموازين والمكاييل والعمالت النقدية  –5

   0سعارھا أأھم السلع التجارية وبعض  –6

االستدانة والسلف           –القراض  –الشركة  –الوكالة :  نظم التجارة المرينية  –7

 -الحوالة   –الوديعة والرھن  –المزايدة  –الكراء  –المقايضة   –

   0السفتجة   –الصك 

   0والمكوس التجارية والجمركية الضرائب  – 8

   0العوامل السلبية المؤثرة في التجارة   – 9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   0 مقومات التجارة في دولة بني مرين: الفصل األول 

التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بأرخص األسعار ثم بيعھا بأغلى             

إما (*) ، وفارق البيع والشراء ھو الربح ، والتاجراألسعار ، بغض النظر عن ماھية السلعة 

ً أكبر قدر من المال ، وإما  أن يختزن السلعة ليتحين أحوال األسواق عند الغالء فيبيعھا رابحا

، لذلك قال ) 1(أن ينقل السلعة من بلد تكون فيه رخيصة الى بلد تكون فيه غالية ، فيعظم ربحه

  : لة بني مرين أحد الشعراء في تجارة فاس عاصمة دو

  لوال الذي ھو فيھا ھاجر عاٍت *** فضل التجارات باٍد في الصناعات   

  (*)   وإن دعيت بوصاٍف ونعاٍت ***  حاز الجمال فأعياني وأعجزني          

  :  أھم طرق التجارة -1

اضطربت شبكة طرق المواصالت التجارية إثر انھيار دولة الموحدين ، فحدث             

في المحاور التجارية ، نظراً لالضطرابات والمعوقات التي القتھا القوافل التجارية  تحول

السيما الطريق التجاري الغربي الواصل من بالد الريف الى بالد السوس ، كذلك اشتعلت 

الحروب بين بني عبد الواد بالمغرب األوسط وبني مرين بالمغرب األقصى حول السيطرة 

وطرق التجارة  0) 2(قعة على طرق التجارة مثل سجلماسة وتلمسانعلى المدن الھامة الوا

يبدأ من فاس الى صفروي ثم تادلة وأغمات  فكانعديدة ، فأما الطريق من فاس الى سجلماسة 

  ، )  4(، وتمر من ھذا الطريق قوافل التمر) 3(الى درعة وينتھي الى سجلماسة

  

 ---------------------------------------         

  

والجمع دھاقين ، انظر ابو الفضل راشد بن أبي ] الُدھقان [التاجر ھو الدھقان باللغة الفارسية وتطلق ھذه الكلمة علي التاجر ، وفي اللغة تضم داله *) (

   886ھامش  338ص  1990الحالل والحرام، تحقيق عبد الرحمن العمراني اإلدريسي ، مطبعة فضالة ، المغرب : راشد الوليدي 

ً في اإلسالم / 0 420، ص  1992الطبعة األولي  –المقدمة ، دار الكتب العلمية بيروت : ابن خلدون ) 1( الجالب مرزوق (( ومعني التجارة أيضا

وكما جاء في ھذا  الحديث النبوي  أن الجالب ھو الذي ينقل السلع من مكان إلي مكان  آخر ومن بلد إلي بلد آخر ، )) والمحتكر ملعون 

، مركز آيات للكومبيوتر 2001أحكام نزع الملكية وتقييدھا لمصلحة الغير في الشريعة اإلسالمية ، طبعة : طلبة عبد العال الغباشي  أنظر

   0 58والطباعة،  الزقازيق ، ص 

اإلحاطة في أخبار :ر ابن الخطيب ھـ انظ756محمد بن قاسم القرشي المالقي من مالقة باألندلس ، توجه الي بالد المغرب وأنشد شعراً في فاس عام (*) 

   0 515ص  2غرناطة ـ ج

                                                    .Dufourcq : op . Cit. p. 136/ 83 – 82نصوص جديدة ودراسات ، ص : محمد الشريف ) 2(

   0 149ص  1المصدر السابق ، ج: اإلدريسي /  147 – 146المصدر السابق ، ص : البكري ) 3(

   0 247ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان ) 4(

  



 

لى تارودنت عبر وادي نفيس ومرتفعات جبال أطلس إيمر من مراكش  كان وھناك طريق

الغرب من خالل ممرات جبل تلوات ، وجبل درا ، وجبل تيسيت ، وتسد الثلوج ھذا الطريق 

عبر أراضي حاحة الى  شتاًء عدة أسابيع ، وھناك طريق آخر ساحلي يربط سھول السوس

، وثمة طرق أخرى عديدة منھا الطريق )  1(مراكش ، وكان البربر والعرب يستعملونه كثيراً 

 Semlelوسمالل  Kestالساحلي بين المحيط األطلسي والمرتفعات الغربية لجبال كست 

المتجھة من شمال المغرب ، وھو طريق سھل  للقوافل  Chtoukaوسھول جبل شتوكة 

وھناك طرق أخرى ما بين مراكش وتافياللت ) 2(لى موجادور عن طريق حاحةإاألقصى 

وطريق يصل   Tichkaوالصحراء الكبرى من خالل الممرات العظيمة مثل ممر جبل تيشكا 

وممر جبل تست   Maachouمراكش بنھر السوس وبالد موريتانيا من خالل ممر معاشو 

Test  ساسي مابين بالد السوس ومراكش ، وبتلك ولكن ھذا الطريق األخير ھو األھم واأل

، وطريق يربط مابين فاس وتافياللت من خالل جبال ) 3(الطرق تمر قوافل العبيد والتبر

أطلس الغرب ، حيث اعتاد التجار الذھاب من فاس الى تافياللت في أواخر أكتوبر مع قوافل 

، أما في ) 4(وج وتموت تحتھاالتمر الخاصة بھم ، وقد يباغتھم الثلج فتغوص القوافل في الثل

شمال المغرب األقصي فتوجد مسالك لطرق التجارة تربط العاصمة فاس بالمدن الساحلية 

الواقعة على المحيط األطلسي والبحر المتوسط مثل أنفا وسال وأسفي وطنجة وأصيال وسبتة 

ي شيدھا الت] تلمسان الجديدة[، ومدينة المنصورة المرينية ) 5(وغساسة وباديس ومليلة

السلطان يوسف بن يعقوب المريني صارت مركزاً تجارياً مرينياً كبيراً ، فقد كانت قوافل التبر 

اآلتية من الصحراء تمر بھا وبالتالي حلت مدينة المنصورة محل تلمسان بني عبد الواد 

ً في الناحية التجارية وأقيمت بھا تجارة المصنوعات الذھبية والحلي وصارت محطة  تدريجيا

  ھامة معروفة لسكان حوض البحر المتوسط ، وسوقاً جذاباً وتوافد عليھا التجار المسيحيون

  

 ------------------------------------------------    

 

(1)Robert Montagne: op. Cit. p. 15 – 16.                                                                                              

(2) Robert Montagne : op. Cit. p. 16.                                                                                                        

(3) Deverdun : op. Cit. p. 23.                                                                                                                     

         .Dufourcq : op. Cit. p. 136 /  83المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 4(

        .Dufourcq : op. Cit. p. 136/  248 – 247ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان ) 5(

  



 

، وذلك ) 1(وامتألت مخازنھا بالسلع المسيحية ، وتوافد عليھا التجار اليھود من مختلف البلدان

ال فترة حكم السلطان يوسف بن يعقوب المريني ، إذ بعد مقتله قام بنو عبد الواد بتدمير طو

   0مدينة المنصورة وتخريبھا 

على أن أھم محاور التجارة المغربية في العصر المريني كان يمتد من مدينة سبتة الى فاس 

ب الصفة العالمية وسجلماسة وبالد السودان ، وھذا المحور ھو الذي أضفى على تجارة المغر

،  وأما في أقصى الجنوب ببالد المغرب فقد كان ھناك عدة ) 2(لتجارتھا في العصور الوسطي

طرق ھامة مع بالد السودان ومنھا طريق من سجلماسة الى تومبوكتو  وجني وغاو ، وثاٍن 

قاعدة ، وثالث من إيجلي ) واالتن(يصل وادي درعة بقلب بالد السودان من خالل مدينة والتة 

بالد السوس الى حوض السنغال عبر ودان ، ورابع من وادي ماسة عبر الساحل األطلسي الى 

، وكان عرب بنو عامر بن زغبة يحمون الطريق ) 3(وادي نون الى مصب نھر السنغال

فقط بينما يواصل ) تيكرارين(التجاري مابين سجلماسة ودرعة وأودغشت حتى تيقرارين 

قل السيطرة على بقية الطريق من تيقرارين حتى تمنيط ثم تنتقل بعد عرب عبيد هللا من المع

ذلك الى بالد السودان ، فكان عرب المعقل وبنو عامر يقومون بحراسة طرق التجارة والقوافل 

، وانضم إليھم ) 4(المارة به في مقابل ضريبة الخفارة التي يتقاضوھا من أصحاب القوافل

الطريق التجاري الساحلي المار من بالد المغرب عبر  عرب ذوي حسان الذين سيطروا على

م ، وكان بجانبھم أيضاً عرب 13/ھـ7لمتونة وجدالة الى بالد السودان وذلك اعتباراً من القرن 

   0) 5(الشبانات

  

 -----------------------------------------------------------  

  

   .Dufourcq : op. Cit. p. 360/  262ص  7، ج 00العبر وديوان المبتدأ : ابن خلدون ) 1(

      0 372المرجع السابق ، ص : محمد زنيبر ) 2(

/  214، 212المرجع السابق ص : عبد القادر زبادية /  24، ص  1975مناقب أھل الصحراء ، المطبعة الملكية الرباط : عبد الوھاب بن منصور ) 3(

مقالة [توفيق إسكندر ،  0م، ت 11 – 8الذھب اإلسالمي منذ القرن : موريس لومبار /  68،71،95المرجع السابق ، ص: الخليل النحوي 

    0 63 – 62ص 0]  من كتاب بحوث في التاريخ اإلقتصادي  

القبائل العربية في المغرب عصر الموحدين وبني مرين ، : مصطفي أبو ضيف أحمد عمر /  70 – 69ص  6المصدر السابق ، ج: ابن خلدون ) 4(

 1957قيام دولة المرابطين ، مكتبة النھضة المصرية : حسن أحمد محمود /  284ص  1975اإلسكندرية –الة ماجستير ، كلية األداب رس

   0 88ص 

   0 285نفسه ، ص : مصطفي أبوضيف / نفسه : ابن خلدون ) 5(

  

  



 

(*) ، ومراكش(*) ، ومكناس(*) ومن أھم المدن التجارية بالمغرب األقصى مدينة فاس

وباديس ومليلة وسبتة وطنجة وآصيال ، وأما المدن التجارية الھامة الواقعة (*)  سجلماسةو

، ودان (*) ، غاو(*) ، تومبوكتو ، جني(*) واالتة: على طرق التجارة ببالد السودان مثل 

  ،(*)،أودغشت(*)
  

  

 -----------------------------------------------  

  

مرين وإليھا تصل القوافل التجارية ولھا من كل شيئ أوفر حظاً ، ومنھا تتجھز القوافل التجارية الي بالد السودان عاصمة دولة بني : فاس (*)  

المصدر السابق  ص : والمشرق اإلسالمي وبالد األندلس والمدن اإليطالية عبر موانئ المغرب ، للمزيد من المعلومات انظر الحميري 

   0 285 – 227المصدر السابق ، ص : ن الحسن بن محمد الوزا/  335 – 334

من أكبر مدن بالد المغرب األقصي ويشتغل أھلھا بالتجارة ، وتشتھر بصناعة المنسوجات الصوفية والحرير والقطن وتجارة الجلد : مكناس (*) 

ور ،مطبوعات القصر الملكية الروض الھتون في أخبار مكناسة الزيتون ، نشر عبد الوھاب بن منص: والشمع ، انظر ابن غازي العثماني 

   0 141 – 140ص  2المصدر السابق ج: ، مارمول /  26،  24،ص  1964الرباط 

ھـ علي يد ابي بكر بن عمر اللمتوني ، ثم سقطت في يد دولة الموحدين 462عاصمة دولة المرابطين بالمغرب األقصي ، تأسست عام : مراكش (*) 

المرجع : ي المغرب في عصر بني مرين ، للمزيد من المعلومات انظر مجدي يسن عبد العال ھـ ثم صارت المدينة الثانية ف541عام 

  0 75،  55، 39السابق ، ص 

بلد تجارة التبر والعبيد بجنوب المغرب األقصي علي حدود الصحراء الكبري ، ومنھا تتجھز القوافل التجارية للسفر الي بالد السودان : سجلماسة (*) 

ابن /  206،212،215اإلستبصار ، ص : مجھول /  153 – 148المصدر السابق ص : الي بالد المغرب ، انظر البكري  ، وكذلك الوافدة

   0 217ص  2المصدر السابق ، ج: ياقوت الحموي /  114 – 113مشاھدات لسان الدين بن الخطيب ، ص : الخطيب 

كم 450ئيسية ببالد السودان من بالد السوس الي تومبوكتو وھي تقع علي مسافة تعرف ب إيواالتن وھي محطة من محطات التجارة الر: واالتة (*) 

كم من المحيط األطلسي ، ويقوم  أھلھا بحراسة وخدمة القوافل التجارية عبر الصحراء وقيادتھا ، وأھلھا من 900غرب تومبوكتو ، و 

المرجع السابق ، ص : الخليل النحوي /  536 – 535، ص المصدر السابق : قبائل مسوفة الصنھاجية ، انظر الحسن بن محمد الوزان 

68 0   

تعرف عند التجار األفارقة جنيوة وعند بالد المغرب جناوة ، ويسميھا أھل البالد جني أما األوروبيون فيسمونھا غينيا وھي تقع ] غينيا : [ جني (*) 

الحسن بن محمد /  125المصدر السابق ، ص : انظر ، الزھري كم  450علي طرق التجارة مع تومبوكتو وغاو ، وتبعد عن واالته بنحو 

   0 214المرجع السابق ، ص : عبد القادر زبادية /  537المصدر السابق ، ص : الوزان 

 تعرف ب غاؤو وھي مدينة كبيرة سكانھا تجار أغنياء يتجولون دائماً في المنطقة ببضاعتھم ويقصد السودان بالتبر بأحمال ضخمة: غاو (*) 

التجار ، لمقايضتھا بالسلع األوروبية المجلوبة الي بالد البربر ، وبھا تجارة العبيد بأعداد وفيرة ، وھي مركز تالقي القوافل ويسكنھا دائماً 

   0 109 – 108المرجع السابق ، ص : عبد القادر زبادية /  544 – 543المصدر السابق ، ص : انظر الحسن بن محمد الوزان 

حطة تجارية لتجارة الملح وتقع علي الطرق التجارية ما بين درعة وسجلماسة شماالً عبر ديار لمتونة الي تومبوكتو جنوباً عبر تيشيت و م: ودان (*) 

واالتة ، وھي تصدر لبالد المغرب الذھب والتوابل والرقيق والعاج واألخشاب وريش النعام والحبوب وتورد الي بالد السودان السلع 

مساھمة في كتابة  تاريخ ودان ، رسالة : الملح والتمر واألقمشة والمنسوجات والمعادن والخيل ، انظر المصطفي بن أحمدان المغربية مثل 

   0 71المرجع السابق ، ص : ، نقالً عن الخليل النحوي  21ص  1985جامعية غير منشورة ، نواكشوط 

بالتجارة ولھا أسواق حافلة ، وتجارتھم بالتبر ويوجد الذھب بھا علي شكل خيوط  تعرف ب أوداغشت وھي مدينة بمملكة غانا تشتھر: أودغشت (*) 

الحميري /  108 – 107ص  1المصدر السابق ج: اإلدريسي /  159 – 157المصدر السابق ، ص : مفتلة في غاية النقاء ، انظر البكري 

     0 64 – 63المصدر السابق ، ص : 

  

  



 

  

   0(*) اناوغ(*) وتيقورارين(*) وتارودنت 

ونظراً ألھمية طرق التجارة بالنسبة لدولة بني مرين فإن حكومتھا قامت بعمل ترتيبات أمنية 

جديدة لحفظ طرق المواصالت من اللصوص وقطاع الطرق واألعراب والمغارم المالية وكذلك 

مخاطر الصحراء والجفاف فعملت على توفير الراحة للمسافرين بإنشاء المراكز ونقاط لراحة 

القوافل للتزود بالماء وحفر اآلبار ، إال أن تلك االھتمامات كانت تتغير بحسب قوة الدولة 

، على أن أھم األعمال التي سھلت عمليات التجارة وسلوك القوافل عبر الصحراء )1(وضعفھا

، كذلك المحاسب والذي عرف ) 2(وبالد السودان ھو استخدام التجار المغاربة رجال التكشيف

، وكان تعداد اإلبل في القافلة ) 3(و وھو المشرف على سير وضمان الحركة التجاريةبالمنشاج

ومختلف السلع ، كذلك تحمل ) 4(التجارية قد يصل الى إثنى عشر ألف جمل موسقة بالبضائع

  التجار العطش الشديد والحرارة الشديدة ، والتيه في الصحراء والزوابع الرملية الكبرى

  

 ------------------ ----------------------------------------  

   

مدينة ببالد السوس األقصي علي الطريق التجاري الذي يصل بالد المغرب األقصي ببالد السودان ، يسكنھا كثير من العرب بنواحيھا : تارودنت (*) 

: الحسن بن محمد الوزان /  129 – 128ص  1المصدر السابق ، ج: لحماية طرق التجارة مقابل ضريبة الخفارة ، انظر اإلدريسي 

   0 129المصدر السابق ،ص 

ميالً وسكانھا تجار أغنياء يذھبون كالعادة بقوافلھم التجارية الي بالد السودان  370تيكورارين ، مدينة تبعد عن سجلماسة شرقاً بنحو : تيقورارين (*) 

المصدر السابق ، : جار البربر وتجار بالد السودان ، انظر ابن خلدون ويجنون أرباحاً طائلة وھي ملتقي طرق التجارة ما بين سكانھا وت

  0  505المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  70 – 69ص  6ج

غرب ھي أكبر بالد السودان قطراً وأوسعھا متجراً وھي مقصد قوافل التجار األغنياء من جميع البالد المحيطة بھا ومن سائر بالد الم: غانا (*) 

    0-  23ص  1المصدر السابق ج: األقصي ، وتتصل غانا بأرض ونقارة المشھورة بالتبر ، انظر اإلدريسي 

جني زھرة اآلس في بناء مدينة فاس ، دراسة وتحقيق مديحة الشرقاوي ، مكتبة : الجزنائي /  138،  79، ص  000الذخيرة السنية : مجھول ) 1(

ص  7المصدر السابق ،ج: ابن خلدون /  307المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع /  80، ص  2001الثقافة الدينية ، الطبعة األولي 

/  173 – 172المرجع السابق ، ص : محمد الھادي العامري /  429المصدر السابق ، ص : ابن مرزوق /  223،  216 – 215

  292المرجع السابق، ص : الحريري 

فة تجارية ببالد السودان السيما قبائل مسوفة الملثمون ، حيث يُطلق ھذا اللقب أو الوظيفة علي الرجل  الذي ھي وظي) دليل الصحراء :(التكشيف ) 2(

ھا  يكتريه أھل القافلة ليكون دليالً لھم في الصحراء وعادةً  يكون من قبيلة مسوفة ، فيتقدم رجل التكشيف الي إيواالتن بكتب التجارليقدم

الديار ويخرج ، وبعد ذلك يخرج رجل التكشيف بالقافلة عبر الصحراءالمجھولة  بالمساء ويبلغ السير مسيرة  الي أصحابھم بالمدينة لشراء

من كثر تردده في الصحراء وكان له قلب ) التكشيف ( أربعة أياٍم ، وربما ھلك رجل التكشيف في ھذه الصحراء فيھلك أھلھا ، والدليل 

/  685المصدر السابق ، ص : في السفرة الواحدة مائة مثقال من الذھب ، انظر ابن بطوطة ذكي وھو أعرف الناس بالطريق وكان سعره 

   0 414المرجع السابق ، ص : محمد زنيبر 

المرجع : أحمد الشكري /  696،  687المصدر السابق ،ص : وھو المشرف المالي علي أمور التجارة بإيواالتن ، انظر ابن بطوطة : المنشاجو ) 3(

   0 190ص  السابق ،

   0 62ص  7المصدر السابق ، ج: ابن خلدون ) 4(



 

وإغارات األعراب والقبائل الصحراوية ألجل المال الوفير الكامن وراء تلك التجارة 

، وھناك تجار بنادقة وجنوية جابوا بالد السودان وجنوب المغرب األقصى بحثاً ) 1(الكبرى

   0) 2(عن تجارة الذھب ومنابعھا

   

  :  انئ التجاريةأھم المو] 2[

يعتبر ميناء سبتة من أھم الموانئ المغربية بدولة بني مرين لما له من                             

أھمية بالغة السيما كون سبتة بعيدة عن مجال ھبوب الرياح المعاكسة للسفن كذلك التتجه إليھا 

، ) 3(مكشوفة للرياح السيول كما يحدث في طنجة التي تضرب السيول واديھا ، وألن طنجة

وبذلك لعبت سبتة دور البداية لخط المالحة والتجارة الھام بغرب البحر المتوسط ونقطة تالقي 

السفن التجارية ، فالميناء السبتي لم يكن محطة للسفن القادمة من إسبانيا فقط وإنما كان نقطة 

قوافل التجارية التي تجول مالحية تربط بين جنوة وفرنسا وإسبانيا ونقطة انطالق أو نھاية لل

ً بأنھا المنفذ الرئيسي للمغرب ) 4(الساحل الشمالي إلفريقيا نحو المشرق ، وتميزت سبتة أيضا

، ) 5(األقصى لتصدير اإلنتاج المحلي ونقطة انطالق قوافل الحج البحرية المغربية واألندلسية

دة من بالد السودان المحملة كذلك كانت نقطة الوسيط التجاري ما بين القوافل التجارية الواف

   0بالرقيق والتبر الى المدن اإليطالية وغيرھا 

ولعبت دولة بني مرين دور الوسيط التجاري لنقل وتوزيع السلع لغربي البحر المتوسط وبالد 

السودان و الى المسيحيين السيما المدن اإليطالية وأراجون ، وجمع المرينيون إزاء ذلك ثروة 

التي كانت تفرضھا على تلك التجارة ، الى جانب ) ضرائب المرور ( ب ھائلة من الضرائ

   0، والسلع المغربية المتنوعة ) 6(دورھم بالتجارة في العبيد والذھب

  

 ---------------------------------    

   

   0 415 – 414المرجع السابق ، ص : محمد زنيبر ) 1(

    0 418المرجع السابق ، ص : آشتور  0آ /  177المرجع السابق ، ص : ابراھيم حركات ) 2(

   0 320المرجع السابق ، ص : عز الدين أحمد موسي /  139اإلستبصار ، ص : مجھول /  109المصدر السابق ، ص : البكري ) 3(

   0 21دراسات في تاريخ مدينة سبتة ، ص : أمين توفيق الطيبي /  97 – 95، ص  000سبتة اإلسالمية : محمد الشريف ) 4(

   0 372 – 371المرجع السابق ، ص : محمد زنيبر /  97محمد الشريف ، المرجع السابق ، ص ) 5(

 363ص  1963المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ، القاھرة ، : المراكشي /  158المصدر السابق ، ص : البكري ) 6(

   0 294المرجع السابق ، ص : الحريري /  375، 



 

من آسفي (*) ومن أھم مظاھر اإلھتمام المريني بالموانئ المغربية ، تشييد المحارس والمناظر 

، فإذا وقعت كارثة بميناء ما اشتعلت النار في ) بالمغرب األوسط( الى جزائر بني مزغنانة 

أعلى المحارس لتتصل ببقية المحارس األخرى في سرعة فائقة في ليلة واحدة ، وتلك المسافة 

عد بشھرين للقوافل المارة بتلك المسافة من آسفي الى جزائر بني مزغنانة ، وفي كل محرس ت

يقوم النظار والطالع بكشف البحر ومعرفة أخباره ونواته ، وكذلك كشف المراكب والسفن 

الصديقة ، والمعادية وإبالغ السلطات المرينية بأخبار كل قطعة بحرية تقصد سواحل البالد 

النظار بإنارة المحارس فيتخذ كل محرس وأھل السواحل حيطتھم واستعداداتھم وعندئذ يقوم 

   0) 1(سواء  أكانت تجارية أم حربية

وقد ذكر األنصاري السبتي أن مدينة سبتة تحوي بمفردھا نحو ثالثين مرسي ابتداًء من البحر 

نة وھو من ومنھا مرسى المدي) بحر الرملة ( الى البحر الشمالي ) أبي سول ( الجنوبي 

وبلغت سبتة من السطوة ما جعل كل سفن الشرق والغرب المارة ) 2(المراسي الجيدة 

بالمضيق تنزل أشرعتھا ، وإذا لم تقم أي سفينة بذلك فإن البحارة السبتيين يالحقونھا في الحين 

  0) 3(ويستولون عليھا 

  

  :  السفن التجارية] 3[

دور صناعة السفن السيما بسال في عصر السلطان  أخذ بنو مرين في النھوض بإنشاء          

  على يد المھندس األندلسي محمد بن علي بن عبد هللا) 4(يعقوب بن عبد الحق المريني 

  

-------------------------------------------    

  

يشبه الفنار إذ يتواجد فيه الجند لمراقبة مياه البحر نقط مراقبة وحراسة للسواحل البحرية ومفرد كلمة المناظر ناظور وھو : المحارس والمناظر (*) 

وحركة السفن بھا والتعرف علي السفن المعادية والسفن الصديقة وسفن بالده ونجدة السفن التي تتعرض للخطر أو الغرق ، وفي حالة 

ابن  0عداء بعد الرجوع الي السلطان وجود سفن معادية فإن الجند يشعلون النار لكي تتخذ كافة نقط المراقبة اإلستعداد لمواجھة األ

    0 399 – 398المصدر السابق ، ص : مرزوق 

  ومن ھذه األبراج ، برج الماء بسبتة والبرج المجاور للمشحن ، وھناك برجان بجبل الفتح  0 399 – 398المصدر السابق ، ص : ابن مرزوق ) 1(

  0 54المصدر السابق ، ص : االنصاري السبتي ) 2(

(3) V.Fernandes : Description  de La cote d'Afrique de Ceuta au Senegal, Paris, 1938.                          

   0 278المرجع السابق ، ص : نقالً عن محمد زنيبر               

  0 332 – 331المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 4( 

  

  



 

سال التجھز إال   ، وقد كانت دار صناعة]ھـ714عام  0ت(*)[بن محمد بن الحاج األشبيلي 

وظلت سبتة ھي القاعدة األساسية لصناعة السفن ) الحربية(القليل من القطع البحرية الغزوية 

، وتبعه السلطان يوسف بن يعقوب في ذلك النشاط البحري السيما بقصر ) 1(المغربية

دات في دار الصناعة ، وتوسع السلطان ابو سعيد عثمان األول بزيا) 2(مصمودة وتطوان

وتزايدت حركة البناء وتشييد السفن وشرائھا واستئجارھا صيفاً ) 3(وبني بھا األجفان الغزوية

وفي عھد أبي الحسن المريني استكثر من )  4(ھـ كما يذكر ابن مرزوق749وشتاًء حتى عام 

ر صناعة قطعة ،الى جانب قيامه بإنشاء دا 600إنشاء األساطيل البحرية التي وصلت الى 

إال ) 5(السفن بجبل الفتح ، واستعان بخبرة المالحين الجنوية ليضاھي أساطيل النصارى وقتئذ 

أن األسطول تحطم بعد ذلك وغرق بالكامل في معركة طريف ثم نكبة القيروان ، واھتم أبو 

عنان فارس بن السلطان أبي الحسن المريني بعد وفاة أبيه بإعادة اعمار األسطول المريني 

ً كما اھتم باألسطول التجاري ، فكانت األساطيل التجارية على مدار العام  وبذل فيه جھداً فائقا

القاسم بن يوسف [ ، وقد كتب أحد الفقھاء) 6(تمخر عباب البحار وتجول موانئ البحر المتوسط

  ،  ) 7(الى السلطان أبي عنان فارس المريني يمدحه بكثرة تشييده للسفن] بن رضوان المالقي

 -----------------------------------   

  

ة ، بُنيت دار الصناعة بسال جنوبي مدينة سال من جھة وادي أبي رقراق وكان لھا بابان يدخل الوادي من أحدھما ويخرج من اآلخر بصناعة ھندسي(*) 

ة جديدة خرجت مع خروج الماء فتقوم حيث جلب الماء من الوادي الي الباب المالصق لجامع حسان في ترعة عميقة ، فإذا ُصنعت سفين

مخطوط اإلتحاف : السفينة لتخرج من الباب الجنوبي سابحة الي أن تقع في الوادي منشورة القالع ، انظر محمدبن علي الدكالي السالوي 

المرجع السابق ، : دي ، نقال عن أحمد مختار العبا  D1320الوجيز بأخبار العدوتين لموالنا عبد العزيز ، مخطوط بخزانة الرباط رقم 

   0 291، ص  2المرجع السابق، ج: أحمد مختار العبادي & السيد عبد العزيز سالم    / 380ص 
   0 96، ص 000نصوص جديدة : محمد الشريف ) 1(

   0 381المرجع السابق ، ص : أحمد مختار العبادي /  89ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي ) 2(

   0 108المرجع السابق ، ص : محمد المنوني /  292ر السابق ، ص المصد: ابن أبي زرع ) 3(

ومن سنة والية المولي أبي سعيد عثمان المريني والده لم تزل المراكب تتري وتتعاقب شفعاً ووتراً في كل فصل من القراقر والمراكب  00[ [) 4(

   0 393المصدر السابق ، ص : انظر ابن مرزوق  ]] 000ربعين والغزويات والقوارب والشواني كراء وشراء صيفاً وشتاًء الي سنة تسع وأ

السيد عبد /  108المرجع السابق ، ص : المنوني /  381المرجع السابق ، ص : أحمد مختار العبادي / 171ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي )5(

   0 292ص  2المرجع السابق ، ج: أحمد مختار العبادي & العزيز سالم 

المغرب في عصر السلطان أبي عنان المريني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية : علي حامد الماحي /  111المرجع السابق ، ص : ي المنون) 6(

   0 161ص  1980اإلسكندرية  –األداب 

عاف الرسل بسوابغ وسبق بنفسه النفيسة سطور العساكر ، وعساكر الطروس ، فحسبك إستنباط السفن بالمراسي المحروسة ، وإس 000[[) 7(

نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان إلبن األحمر الغرناطي : انظر أبو الوليد بن األحمر  ] ] 00الحسنات الجسيمة المغروسة  

    0 248، ص  1976، مؤسسة الرسالة ، بيروت الطبعة األولي 



 

) 1(جة وأنفا وباديسوقد تعددت دور إنشاء السفن في عدة مدن بحرية منھا سبتة وسال وطن

وفاس ، فقد أمر السلطان أبو عنان المريني بإنشاء جفنين كبيرين إحداھما يسمي شيطي يجر 

ً ، ودفعا بوادي سبو الي أن وصال الي  ً والثاني شلير يجر ستين محاربا مائة وعشرون محاربا

وقد  ،) 2(ھـ ، كل ذلك علي يد المھندس أبي عثمان سعيد بن خزر756معمورة سال عام 

)   Malandباألسبانية ( ُعرف قائد جميع قواد المراسي البحرية بالمغرب المريني بالملند 

، ومما شجع ) 3(حيث يشرف علي إنشاء األساطيل والركوب عليھا للجھاد أو السفر في البحر

المرينيون علي تشييد السفن سواء التجارية أو الغزوية كثرة وجود األخشاب الالزمة لصناعة 

، كذلك جبال ) 4(فن فقد كانت جبال غمارة يكثر بھا شجر األرز الذي تشيد منه األساطيلالس

ً أحماالً كثيرة من خشب األرز ، وكان جبل بني  بني يزغة التي كانت تورد إلي فاس يوميا

ً أحماالً كثيرة من خشب  ً بأشجار البلوط و كانت مدينة فاس تستقبل منه يوميا بھلول غنيا

جبال الريف كانت  تزود سبتة وباديس وغيرھا باألخشاب إما عن طريق البر أو ، و) 5(البلوط

وقد اھتمت الدولة المرينية بشئون النقل النھري والبحري ، فكان رجال الحسبة  0) 6(النھر

يھتمون بسالمة النقل وحماية األرواح والمتاجر ، فكانت تأمر أصحاب السفن والمراكب 

 ً من الريح العاصفة وحوادث الغرق ، كذلك حماية مراسي السفن بتخفيف حمولة السفن خوفا

النھرية والبحرية وموضع إصالح السفن ومأوى الغرباء من التجار واألسواق الملحقة 

ونظراً للصراع الحربي ما بين نصارى إسبانيا ودولة بني مرين ، اندفع سالطين بنو   0)7(بھا

ييد السفن ھذا من ناحية ، وكون سبتة وبقية المدن مرين الى إنشاء العديد من دور الصناعة لتش

التجارية المغربية في دولة بني مرين في اتصاٍل دائم بموانئ دول البحر المتوسط المختلفة، 

  وكان االتصال حربياً وتجارياً  ، شجع كل ذلك دولة بني مرين على اكتساب تقنيات بناء 

  

 ------------------------------------------ -----  

  

   0 240،260، 239المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 1( 

   0 72المصدر السابق ، ص : الجزنائي ) 2(

   0 85المرجع السابق ، ص : المنوني /  266 – 265المقدمة ، ص : ابن خلدون ) 3(

   0 139كتاب الجغرافيا ، ص : ابن سعيد المغربي ) 4(

   0 69المصدر السابق ، ص : الجزنائي ) 5(

   0 96المرجع السابق ، ص : محمد الشريف /  0نفسه : ابن سعيد المغربي ) 6(

    0 47،  30 – 29، ص  1955رسالة في القضاء والحسبة ، نشر ليفي بروفنسال ، المعھد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية ، القاھرة : ابن عبدون ) 7(

  



 

ً وما يدل على ذلك  ، وابن ) 1(ما ذكره كٍل من ابن  أبي زرع السفن التجارية والحربية معا

ولم يقتصر المرينيون على تصنيع السفن المحلية فقط ، بل استعانوا بخبرة ) 2(مرزوق 

، كذلك قام أھل ) 3(الجنوية المالحية في صناعة السفن السيما في عصر أبي الحسن المريني

،أدى كل ھذا إلى ) 4(وكبار التجار سبتة بشراء السفن اإليطالية والقطالنية السيما حكام المدينة

: المرينية السفنومن أھم   0دفعة كبيرة في بناء السفن سواء أكانت تجارية أو حربية

   ،(*)والقرقورة(*) الشواني

  

 --------------------------------------------------------  
  

فأعد 000بعمارة األجفان بمدينة سبتة وطنجة وبادس ومدينة سال 00[[ھـ678عام أمر األمير يوسف بن السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني في ) 1(

وأكبر جفن من أجفان المسلمين وھو الغراب ترتفع عليه القرقورة إرتفاع الجبل  000أھل سبتة خمسة وأربعين جفناً ما بين كبار وصغار 

وذلك لطرد نصاري أسبانيا عن مدينة الجزيرة  ]]000بق الشاھق ، وإذا نشرت شراعھا صيرته أرضاً وجرت عليه جري الجواد السا

   0 334 – 331المصدر السابق ، ص : الخضراء ، انظر ابن أبي زرع 

لم تزل المراكب تتري وتتعاقب شفعاً ووتراً في كل فصل من ) أبي الحسن المريني (ومن سنة والية المولي أبي سعيد عثمان المريني والده  000[[) 2(

ً وشتاًء الي سنة تسع وأربعين القراقر وال : انظر ابن مرزوق  ]]00) ھـ749(مراكب والغزويات والقوارب والشواني كراًء وشراًء صيفا

   0 393المصدر السابق ، ص 

   0 381المرجع السابق ، ص : أحمد مختار العبادي /  89، ص 3المرجع السابق ، ج: السالوي ) 3(

   0- 102 – 101ص المرجع السابق ، : محمد الشريف ) 4(

رجل ، وفي  150مفردھا شيني ، وھو مركب طويل يجدف بمائة مجداف وتقوم فيه أبراج وقالع للدفاع والھجوم ويبلغ متوسط ما يحمله : الشواني (*) 

، انظر عز  نفس الوقت له وظيفة تجارية فالشواني تُتخذ لحمل الغالل إذ تشتمل علي أھراء ومخازن الغالل وصھاريج لحفظ مياه الشرب

األسطول المغربي علي عھد المرابطين والموحدين والمرينيين ، فصل من كتاب دراسات في تاريخ المغرب اإلسالمي : الدين أحمد موسي 

 110المرجع السابق ، ص : محمد المنوني /  103المرجع السابق ، ص : محمد الشريف /  0 56ص  1983، لنفس المؤلف ، بيروت 

 1المرجع السابق ، ج: أحمد مختار العبادي & السيد عبد العزيز سالم / أن كالً من ابن جبير وابن بطوطة ذكر الشواني ،  وقد ذكر المنوني

   0 137ص 

كاراكا ، ويذكر :ويذكر الحموي أن القرقورة من أصل أسباني وھو   Cercurusجمع قراقر ، وھو لفظ عربي ويعرف في اإليطالية : القرقورة (*) 

لي أن القراقر بثالثة طبقات ،وھي أكبر القراقر وھناك قرقورة مسطحة وقرقورة حربية وأخري كندلة وثانية كملة ، ويذكر ابن منك

  Escribanoبلغة الفرنج وكاتبھا لتقييد البضائع يسمي شكربان  Capitanoالنويري السكندري أن صاحب القرقورة يسمي قبطان 

السفن : دوزي الي القراقر بأنھا من المراكب التجارية تتميز بالضخامة ، انظر ، درويش النخيلي  ، وأشار  Patronوالتاجر يسمي بترون 

، وھناك القرقورة الحربية وھي 0 121 – 120،  27- 26ص   1979اإلسالمية علي حروف المعجم ، دار المعارف ، الطبعة الثانية 

المرجع : حصاناً ، انظر محمد الشريف  80ھا ثالث قالع وبإستطاعتھا حمل عبارة عن سفينة طويلة وضخمة لتموين الجيوش في البحر ول

، وقد جاء ذكر القرقورة التجارية في وثائق التاج األراجوني وذلك في  110المرجع السابق ، ص : محمد المنوني /  102السابق ، ص 

 .Los Documentos Arabes : op. Cit. p. 197 – 210. Docعھد السلطان ابي سعيد المريني والسلطان أبي عنان المريني ، انظر 

المصدر السابق ، : ھـ انظر ابن شاھين 828كذلك القرقورة الحربية التي إشتركت في حملة المماليك علي قبرص عام                        

: ي المشرق ، انظر الونشريشي ويذكر الونشريشي أن القرقورة كانت تستخدم لنقل الركاب والحجاج من المغرب ال/  140 – 139ص 

   0 491 – 490ص  4المصدر السابق ، ج

  

  



 

ً من السفن التجارية الشياطي  ،(*)وقد شرح النويري القرقورةالتجارية (*) وھناك أيضا

  ،(*) والبشيل(*)  والعشاري(*) والطريدة (*) والسلورة 
  

-------------------------------    

  

ففي القراقر ذات الطوابق الثالث توسق بالبضائع من أبواب بأجنابھا ، فإذا قرب الماء من الباب  00[ة فقد شرحھا النويري أما القرقورة التجاري(*)  

ُغلق الباب وُسمر وقُلفظ وطُلي باألطلية المانعة للماء وُحملت البضائع الي الباب الذي ھو اعاله في  –بعد كمال سفنھا بالوسق  - األسفل  

ً للركاب وأثاثھا، وليمر الماء عليه عند ھيجان البحر فتمر  الطبقة الثانية الي أن يتكمل سد بابھا الذي ھو في ظھرھا وصار سطحھا فارغا

األمواج علي سطح القرقورة ليخرج من ميازيبھا المصنوعة لھا بجوانبھا فتصير القرقورة بتلك الميازيب آمنة من إقامة المياه علي ظھرھا 

وأضاف النويري أيضاً أن القرقورة التقف ]  00سفر إال بالقلوع الممتلئة بالريح العاصف يجريھا لكبرھا وثقل حملھا  والقراقر ليس لھا 00

إال في الميناء العميق ألن القرقورة إذا إصطدمت بقاع البحر أو البر إنكسرت لثقلھا وثقل حمولتھا فتصل حمولتھا الي بضعة عشر ألف 

   0 124 – 121المرجع السابق ، ص : خيلي جزيرة زيت ، أنظر درويش الن

وھو الشيطي وھو مركب صغير لإلستطالع يجدف بثمانين مجداف ، يقوم بمھام   Sageteأو   Saateتشير النصوص الالتينية الي أسم : الشياطي (*) 

 0 111المرجع السابق ، ص : نوني محمد الم/  102المرجع السابق ، ص : نقل األخبار لرؤساء القراقر واألغربة ، انظر محمد الشريف 

وقد جاء ذكر الشياطي التجارية في وثائق التاج األراجوني علي عھد أبي عنان المريني ، كذلك في عھد محمد الرابح بن أبي الوليد 

 ,Los Documentoss …, : op. Cit.  p. 53 – 54, 210, 214ھـ ، انظر 726جمادي  11إسماعيل فرج سلطان غرناطة في 

Doc.       وجاء ذكر الشياطي الحربية أيضاً في نفس الوثائق السابقة ، أنظر Los Documentos …..: Op. Cit. p. 257.      

كما يذكر ابن منكلي وأن السلورة نوع من األجفان التي تنقل المتاجر والبضائع وقت  24 – 16مركب يتراوح عدد مجاديفھا ما بين : السلورة (*) 

ولذلك عرفت باألجفان السفرية ، أما النويري السكندري فيذكر أنھا نوع من السفن النافعة لرماة المسلمين وقت الحرب في السلم أو الحرب 

، وقد جاء ذكر السلورة في وثائق التاج األراجوني الخاصة بملك أراجون  66،  26المرجع السابق ، ص : البحر ، انظر درويش النخيلي 

 : … Los Documentosطان غرناطة وسلطان تونس وھي السلورة األراجونية والسلورة البيزية ، انظر خايمي الثاني مع كل من سل

Op. Cit. p. 53 – 54, 257. Doc.                      

اإلستعمال تارة حربية جمع طرائد وطرادات ، وھي نوع من السفن الحمالة السفرية التي يقوم الناس بنقل أمتعتھم عليھا ، فھي مزدوجة : الطريدة (*)  

  Taretesأو   Taridoوتعرف في الوثائق الالتينية  0 91 – 89المرجع السابق ، ص : وفي نفس الوقت تجارية ، انظر درويش النخيلي 

 40وھي مركب سريع يشبه البرميل الھائل مفتوح مواخره بأبواب تفتح وتغلق وتستعمل غالباً في نقل الخيول للحرب وحمولتھا نحو 

المرجع : محمد الشريف /  111المرجع السابق ، ص : محمد المنوني /  340 – 339المصدر السابق ، ص : فارساً، انظر ابن مماتي 

ھـ  702وقد جاء ذكر الطريدة كنوع من السفن التجارية لجمھورية بيزا والتي كانت تحمل الصوف من تونس عام  0 103السابق ، ص 

                                                     .Los Documentos … : Op. Cit. p. 257. Docم انظر 1302/

جمع عشاريات وھي نوع من السفن التي تجر بعشرين مجدافاً وھي الناقلة التي تنقل البضائع والمتاجر والرجال من السفن الكبيرة مثل : العشاري (*) 

ي أيضاً أن العشاريات نوع من المراكب النافعة لرماة المسلمين وقت الحرب في البحر ، أما القراقر الي الساحل ، ويذكر النويري السكندر

المرجع : مجدافاً ، انظر درويش النخيلي  24 – 16ابن منكلي فيحدد نوعھا بالمراكب السفرية أي الحمالة وأن عدد مجاديفھا يتراوح بين 

ن القوارب الصغيرة الملحقة بالمراكب الضخمة السفرية وذلك لنقل األمتعة أما ابن جبير فيذكر أن العشاري نوع م66السابق ، ص 

المصدر : والمسافرين الي الساحل ، وتستعمل أيضاً كقوارب إنقاذ في حاالت الخطر وأھوال البحر وھياجه وغرق السفن ، انظر ابن جبير 

وقد إستعملھا  0]  00ن رجالھم ونسائھم وأسبابھم والبحريون قد ضموا العشاري إلخراج المھم م 000[ 294،  285السابق ، ص 

 .Amari : Op. Cit. p.6المغاربة بدولة بني مرين في الموانئ التجارية لنقل السلع والبضائع من السفن التجارية اإليطالية ، أنظر 

بي عنان المريني وذلك في رسالة بعثھا حاكم ميورقة نوع من المراكب التجارية الميورقية التي عرفتھا دولة بني مرين في عھد السلطان أ: البشيل (*) 

م،  انظر 1358/ھـ759صفر  20الي أبي عنان لإلفراج عن البشيل الميورقي المحتجز أمام سواحل الجزائر المحمل بالزرع وذلك في 

Los Documentos ….. : Op. Cit. p. 310 – 311, Doc.    

  



 

(*) والمراكب السفرية(*) والقارب(*) ورقوالز(*) والبطسة  (*)والبركوس(*) والشلندي

وتلك المراكب كانت تستعمل كحمالة أو مراكب نقل المتاجر والحجاج والناس في أسفارھم من 

  0) 1(بلد الى آخر

على أن أھم ما يميز تلك السفن التجارية أنھا كانت مجھزة لخوض المعارك البحرية في نفس 

ً ب القراصنة النصارى ، فكانت السفن التجارية على الوقت وذلك لكون البحر المتوسط غاصا

 ً وكانت معظم السفن التجارية مزودة باألشرعة وذات شكل  0أھبة االستعداد الحربي أيضا

ً عن السفن المزودة بالمجاديف ، وأما األشرعة فكانت  دائري وواسعة ، غير أنھا بطيئة نسبيا

لتعدد مھامھا، وتالئمھا مع الريح  مثلثة وھي عربية األصل التي فضلھا المسلمون نظراً 

ً تزودت السفينة بمجدافين عند مؤخرتھا لتوجيه السفينة في  المتغيرة بالبحر المتوسط ، وأيضا

  ، ) 2(االتجاه المطلوب
  

 ----------------------------------------    

  

لة والسالح كما ذكر الحموي ، وتعادل في أھميتھا الشونة والحراقة ، جمع شلنديات وھي نوع من السفن الحربية الكبيرة لحمل المقات: الشلندي (*) 

ويستعملھا الفرنج في نقل البضائع ، ويعد الشلندي إحدي القطع   Chelandiumوأصلھا في الالتينية   Mahon وتعرف عند البنادقة بإسم 

ري القتال فوقھا بينما المجدفون يتواجدون بأسفلھا ، لذا البحرية الحربية األندلسية في عھد الموحدين ، وھي سفن مسطحة مفتوحة قد يج

: محمد الشريف /  81 – 78المرجع السابق ، ص : فھي ذات طابع حربي يمكن إستخدامھا في نقل المتاجر ، انظر درويش النخيلي 

   0 103المرجع السابق ، ص 

ھـ 586ل لنقل الناس والجند والمتاجر واألموال وقد ذكرھا األصفھاني عام جمع براكيس وھي من المراكب التجارية التي كانت تستعم: البركوس (*) 

رجالً من التجار باإلضافة الي األموال واألواني وغير ذلك ، وھي نوع من المراكب الخاصة بالفرنج وكانت تعمل في  25وحمولتھا نحو 

درويش / 0 349، ص 1999للكتاب ،   ة  المصرية العامةتجار التوابل في مصر ، الھيئ: البحر المتوسط ، محمد عبد الغني األشقر 

، وقد ذكر ابن مماتي البركوش تحت اسم المركوش وأنه لطيف لنقل الماء وحمولته نحو مائة  13 – 12المرجع السابق ، ص : النخيلي 

   0 340المصدر السابق ، ص : أردب ، انظر ابن مماتي 

قلعاً ، أنظر  40راكب الحربية والتجارية معاً تتميز بالضخامة وكثيرة القالع ويصل عدد القالع فيھا الي تعرف بالبطشة وھي نوع من الم: البطسة (*) 

   0 349المرجع السابق ، ص : محمد عبد الغني األشقر /  14المرجع السابق ، ص : درويش النخيلي 

المرجع : ق ما بين المدن الساحلية لشمال إفريقيا ، انظر درويش النخيلي عرف المغاربة الزورق قديماً وكانوا يستعملونه في نقل األوسا: الزورق (*) 

   0 83،  66السابق ، ص 

: وكلمة قارب وجمعھا قوارب تعني المركب الصغير وھو قارب مساعد يخدم في الميناء للشحن والتفريغ ، انظر علي محمود فھمي : القارب (*)  

عين للدراسات والبحوث  1997قاسم عبده قاسم ، الطبعة األولي  0د 0م، ت 10 – 7القرن  التنظيم البحري اإلسالمي في شرق المتوسط،

    0 130اإلنسانية واإلجتماعية ، ص 

/  283المصدر السابق ، ص : شخص من الركاب ، وھي سفن شراعية ، انظر ابن جبير  2000من السفن الكبيرة تسع لنحو : المراكب السفرية (*)  

   0 118ص  2، ج 1988طيب من غصن األندلس الرطيب ، تحقيق إحسان عباس ن دار صادر بيروت نفح ال: المقري 

   0 137ص  1المرجع السابق ، ج: أحمد مختار العبادي & السيد عبد العزيز سالم /  247المصدر السابق ، ص : ابن مماتي ) 1(

المدن اإليطالية تكون علي شكل صليب ومربعة الشكل لكي تمتلئ بالريح  وھو والشرع عند الجنوية وسائر  0 63المرجع  السابق، ص : أوليفيا ) 2(

   0 290المصدر السابق ، ص : مفضل لديھم ، انظر ابن جبير 



 

ويحتفظ تصميم السفن التجارية اإلسالمية والمسيحية ما بين المدن اإليطالية وشمال إفريقيا 

  0) 1(بمشابھات نتجت عن ميراث مشترك

للفرد من المغرب األقصى إلى المشرق اإلسالمي في البحر عن طريق السفن  أما أجرة السفر

 ، أما فيما يختص بعقد بيع المراكب ، فإن القرافي) 2(السفرية فكان ال يقل عن دينار ذھبي

جميع المراكب ( تكتب في المركب 00[[ ) صاحب الذخيرة قد أورد نص عقد بيع المراكب

جميع عدتھا المتحدة برسمھا التي ذكرھا الجاري ذلك في يد ) والعشاريات أو الدرمونة وغيرھا

ً بالنجاري ، ومحملھا كذا : البائع وملكه وتصرفه علي ما ذكر، وصفتھا  أنھا طول كذا ذراعا

ً أو قفيزاً بالقيرواني أو غيره ، و صفة العدة أنھا صارت قطعة أو قطع فروز أو سيارة  أردبا

ً وحبال  ً ، عدته كذا ، وكذا سلسلنا قنب أوقطن كذا ، وِرجل قطعة أوقطعتين ، و كذا مجدافا

وأصقاله، حضر وغرس وقملوس ومدراس ، مدھن السفل والعلُُو ، مسدود الشرفين ، مقطن 

ً وتكمل  الجنبين ، ومرساة حديد وزنھما ربع قنطار بالمصري مكمل العدد واآللة شراًء شرعيا

عند المسلمين تشبه النظم السائدة في مدينة جنوة ،  وكانت ملكية السفن ) 3(، ]] 00المبايعة 

إلى تزايد ) 4(م عندما أدى تراكم الثروات في أيدي األسر الغنية وتزايد نفوذھا13أواخر القرن 

م بمدينة سبتة اشترى شخص 1302/ھـ702حركة بيع وشراء السفن التجارية، ففي عام 

ار ذھبي ، و كان ھذا الجزء من دين 175قطالني جزءاً  من سفينة من شخص مغربي مقابل 

السفينة غير محدد ، على أن أكثر االحتماالت تدل على أن ثمن السفينة كان يتراوح ما بين 

دينار ذھبي كحد أقصي ، غير أن السفن التجارية التي كانت  1400دينار ذھبي الى  525

وح قيمتھا ما م كانت تترا1300 – 1280/ھـ700 – 679تتردد على سبتة في الفترة من عام 

  0)5(ذھبي دينار 2500 -  500بين 
  

-------------------------------------------------------------  

  

   0 70المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 1(

،  عام  17مية بمدريد ، مجلد تحفة المغترب ببالد المغرب ، نشر وتحقيق فرناندو  دي الجرانخا ، مجلة المعھد المصري للدراسات اإلسال: الفشتالي ) 2(

   0 162، ص  1973

  0 373،  355ص  1994، تحقيق محمد بو خبزة ، الطبعة األولي ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت   10الذخيرة  ، ج: نظر القرافي أ )3(

   0 77المرجع السابق ، ص : صابر دياب ) 4(

(5) Dufourcq: Op. Cit. p. 171.                                                                                                                       

        



 

ومجمل القول أن السفن التجارية والحربية كانت آنذاك بالمغرب األقصى والمدن اإليطالية 

ھا ھي في األساس وأراجون وقطالونيا  واحدة ولم تكن ھناك فروق بينھا ، فكل سفينة أو معظم

  0) 1(حاملة للبضائع ولكنھا في نفس الوقت كانت مستعدة دائماً لدخول أي معركة 

  

  :  األسواق بدولة بني مرين] 4[

المرينية بالمغرب األقصى في (*) تفيد  دراسة األسواق                                              

د، ونقف على المعيار الحقيقي للتداول التجاري التعرف على  الحياة اإلقتصادية لتلك البال

   0الخارجي للمغرب األقصى المريني مع مدن إيطاليا التجارية 

ففي بداية العصر المزدھر للدولة المرينية كانت الدولة مھابة  داخلياً وخارجياً بفضل اھتمامات 

وارد مالية ھائلة الحكومة بالمرافق التجارية داخل وخارج الدولة مما جعلھا تحصل على م

جعلھا تقوم بفتوحات وانتصارات حربية باألندلس على نصارى إسبانيا وفتوحات حربية ببالد 

إفريقية والمغرب األوسط ، وفي فترات التدھور االقتصادي بسبب إھمال طرق المواصالت 

ية والموانئ التجارية ھبطت إنتاجية الدولة وانھار النقد وفشت األوبئة والصراعات العرق

وتفتت الدولة الى امارات متناحرة ، مما جعلھا لقمة سائغة في فم نصارى إسبانيا ومدن إيطاليا 

ً في يد اإلسبان والبرتغاليين ، األمر الذي  حيث تساقطت أھم المدن التجارية المغربية تباعا

   0عجل بسقوط دولة المرينيين 

  : أنواع األسواق   -أ

  عديدة من األسواق ببالد المغرب المرينية منھا األسواق الدائمة،  كان ھناك أنواع                
  

 -----------------------------------------------  

 

(1) Dufourcq: Op. Cit. p.48.                                                                                                                                                                

وتعد دراسة  0 3المقدمة ص  1978أسواق مصر في عصر سالطين المماليك ، مكتبة سعيد رأفت،  جامعة عين شمس القاھرة : قاسم عبده قاسم (*) 

لتقاليد التي كانت سائدة بين الناس في األسواق األسواق من المواد التراثية الشعبية بالنسبة للمؤرخ لما تحويه من المعامالت والعادات وا

 والحياة التجارية بصفة عامة ، فتلك المادة التراثية الشعبية تساعد علي تفسير الظواھر التاريخية وفھمھا ، كما أنھا تحمل ما يمكن أن

تاريخ يعتمد علي دراسة حركة اإلنسان في بعده يسمي البعد الثالث في الظاھرة التاريخية وفھمھا ومعرفة دوافعھا وطبيعتھا بدقة أكثر ، فال

يجسد الرأسي الصاعد وھو الموقع الزمني ، أما دراسة المكان فھو يعد البعد األفقي ، ثم تأتي المادة التراثية الشعبية لتضيف بعداً ثالثاً 

ً يكسبه الصفة الكلية الشا ً نفسيا بين التاريخ : ملة ، أنظر قاسم عبده قاسم الرؤية الوجدانية للتاريخ حيث يضفي عليه طابعاً روحيا

   0 42، شركة األمل للطباعة والنشر ، ص  1993والفلكلور، الطبعة األولي 

  



 

   0واألسواق األسبوعية ، واألسواق الموسمية ، وذلك بمختلف المدن والقرى المغربية

ة على مدار كانت تتواجد بالمدن الرئيسية ، واستقرت بھا بصفة مستمر:  األسواق الدائمة

 الجديد الذي كان طوله نحو نصف ميل ما بين الباب الغربي) *(األسبوع ، مثل سوق فاس

أما قيسارية  0)1(والباب الشرقي للمدينة ، وكان به دكاكين الباعة والحرفيين من كل صنف 

فاس القديمة وأسواقھا فكانت المركز الرئيسي للتجارة الداخلية والخارجية السيما في عدوة 

وكان بھا أسواق الجملة لتجارة الحبوب على مقربة من أبواب الجيسة والفتوح  ،)2(القرويين 

والمحروق ،وذلك لتجنب نقل المتاجر الثقيلة الضخمة بكميات كبيرة عبر الشوارع الضيقة إلى 

، أما القيسارية فكانت في وسط المدينة ، وكانت أشبه بالمخزن )3(داخل المدينة واألسواق 

الممتلئ بشتى السلع مثل األقمشة والحلي والعطور واألفاويه والمصنوعات الجلدية  الضخم

والشمع والقناديل وغيرھا ، وكانت القيسارية تضم المخازن الضخمة والتي كانت تسمى 

الفنادق حيث كان تجار الجملة يخزنون بھا متاجرھم التي استوردوھا من الخارج لحين 

وكانت تضم أيضاً سوق الدخان الذي كان يباع فيه مختلف ) 4(ر ،توزيعھا بالتجزئة على التجا

، وسوق األقمشة الصوفية ، وسوق )5) (الحرير(األطعمة، وسوق الخرازين والقزازين 

وسوق الخزافين ،  العشابين الذي كان يباع فيه جميع أنواع الخضروات ، وسوق الجزارين،

لمختلفة ، وسوق األقمشة والخيوط وسوق الصابون السائل ،وسوق الحبوب بأنواعھا ا

  وسوق التجار الذي كان عبارة عن مدينة صغيرة محاطة بجدران  ،) 6(الكتانية
  

 ----------------------------------    

  

،  2نتاب ، جريحانة الكتاب ونجعة الم: ابن الخطيب /  80المصدر السابق ص : لمزيد من التفاصيل عن أسواق مدينة فاس ، انظر الجزنائي ) *(

المصدر السابق ، : الحسن بن محمد الوزان /  312، ص  1981تحقيق محمد عبد هللا عنان ، مكتبة الخانجي ، الطبعة األولي القاھرة 

الحياة اإلقتصادية في الدولة : أحمد مختار العبادي /  149 – 148ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول /  249،  245 – 239ص 

 – 361منشورات ذات السالسل ، ص  1985لة من كتاب دراسات في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية ، الكويت اإلسالمية ، فص

   0 48 – 21المرجع السابق ، ص : لوتورنو /  362

   0 283المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان / 0 188 – 187الذخيرة السنية ، ص : مجھول ) 1(

الحياة اإلقتصادية في الدولة اإلسالمية ، فصلة من كتاب : أحمد مختار العبادي /  111ھدات لسان الدين بن الخخطيب ، ص مشا: ابن الخطيب ) 2(  

فاس في : لوتورنو /  0 362 – 361منشورات ذات السالسل ، ص  1985دراسات في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية ، الكويت 

   0 38 – 21عصر بني مرين ، ص 

   0 41المرجع السابق ، ص : تورنو لو) 3(

   0 41نفسه ، ص : لوتورنو ) 4(

   0 70المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 5(

   0 244 – 239المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 6(



 

إثنى عشر باباً، وكان يباع فيه السلع  الجيدة عالية القيمة مثل األقمشة الفاخرة  يتخللھا

من أوروبا، والفُُرْش واألحذية واألقمشة الكتانية واحتياجات النساء من األقمشة المستوردة 

وسوق العطارين ) 1(والحلي والعطور وغير ذلك ، وكان يتواجد به أغنى تجار فاس للتجارة

كان يباع فيه منتجات العطارة والطب ، وكان يتخلل األسواق حوانيت عديدة لبيع اآلالت 

   0) 2(اعات اليدوية ، وكانت المكانس تصدر إلى إيطاليا عبر صقلية واألدوات ومختلف الصن

ً عديدة ولكنھا أقل عدداً وسلعاً  أما قيسارية عدوة األندلسيين بفاس القديم فكانت تضم أسواقا

   0) 3(بالنسبة لقيسارية عدوة القرويين بفاس القديم 

ً دائمة داخل ال 142أما مدينة سبتة فقد كانت تضم نحو  مدينة ، ومن أھم أسواقھا ، سوقا

وسوق ) 4(القيسارية ، وسوق العطارين ، والسوق الكبير ، وسوق مقبرة زكلو بشرق المدينة 

ألف  24، و تواجدت الحوانيت بأرجاء سبتة ووصل تعدادھا  ما يقرب من )5(سرذينة

، وقد شاھد ، وكان بسبتة سوق لتجارة األواني النحاسية المنمقة باأللوان الزاھية ) 6(حانوت

ً على ) 7(ليون األفريقي بعض تلك المصنوعات في المدن اإليطالية ، واحتوت سبتة أيضا

ً من المطامير وعدد المطامير المعدة  00[كما يذكر األنصاري ) مخازن الغالل( أربعين ألفا

ً مفترقة بالديار وببعض الحوانيت  ويتضح من النص أن ) 8](00لخزن الزرع أربعون ألفا

ري جمع بين المطامير والحوانيت في النص مما يدل على أنه بالغ في عدد المطامير األنصا

والحوانيت بسبتة على أن الذي يھمنا ھو الداللة على كثرة المخازن والحوانيت لتخزين الغالل 

  0مما يوحي بتزايد حركة التجارة بسبتة بدرجة كبيرة 

  

 --------------------------------------------- ----------------------------------    

  

   0 246 – 245نفسه ، : الحسن بن محمد الوزان ) 1(

   0 249 – 246نفسه ، ص ) 2( 

  0 41نفسه ، : لوتورنو /  246 – 245نفسه ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 3(

 39ص  1969بد الوھاب بن منصور ، المطبعة الملكية ، الرباط إختصار األخبار عما بثغر سبتة من سني اآلثار ، تحقيق ع: األنصاري السبتي ) 4(

   0 99،  46 – 44، ص  000سبتة اإلسالمية : محمد الشريف / 0

  0 341المصدر السابق ، السفر السادس ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت ص : ابن عبد الملك المراكشي ) 5(

   0 39 المصدر السابق ، ص: االنصاري السبتي ) 6(

   0 46المرجع السابق ن ص : محمد الشريف /  317المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 7(

  0 46المصدر السابق ص : األنصاري السبتي ) 8(

  

  



 

ً أسواق أخرى ُعرفت تحت إسم التربيعات وھي تجمع بين خصائص ) 1(وكان بسبتة أيضا

مكتظة بالباعة والمشترين ، ومنھا تربيعات األسواق وخصائص الشوارع الضيقة الملتوية ال

أما الرحبات التي كانت مخصصة ) 2(تربيعة 31كانت مخصصة للحرير فقط وعددھا نحو 

  ألسواق الغالل فكانت تتواجد بالقرب من فنادق النصارى والميناء مثل رحبة الخطاب بالميناء، 

مقربة من فنادق ورحبة الوزان، ورحبة الزجاج بالقصبة، والرحبة العظمى على 

   0)3(النصارى

وقد كانت كآفة المدن المغربية عامرة باألسواق التجارية الدائمة بحيث ال تخلو مدينة واحدة من 

سوق دائم ، فمدينة سال كانت لھا قيسارية ، اشتھرت بتجارة العبيد السود والقطن والكتان 

راكشت بالقصبة داخل ، ومدينة مراكش كانت لھا قيسارية كبرى بمنطقة تم)4(والذھب 

   0) 5(المدينة

كانت متواجدة ومنتشرة بالمدن المغربية والقرى وكانت تُعقد لمدة يوم :  األسواق األسبوعية

محدد من كل أسبوع ، وكانت ھذه األسواق أغلبھا خارج المدينة ، فھي ملتقى سكان المدينة 

واألغنام واألبقار والبغال وسكان الريف ، فكان تجار الريف يفدون إلى المدينة بالماعز 

والحمير والخيول والطيور والمحاصيل الزراعية ومنتجاتھم الزراعية والصناعية البسيطة 

والمواد الخام ، فكانوا يقايضونھا بسلع أخرى يحتاجونھا مثل األدوات الزراعية واألحذية 

ً من تلك  التجارة على واألدوية البيطرية ، واألقمشة ، وكان أھل الريف يتحصلون أيضا

  ، ومن أمثلة ذلك السوق الكبير الذي كان متواجداً خارج مدينة فاس بأرباضھا ناحية )6(النقود

  الغرب يوم الخميس من كل أسبوع ، لبيع الماشية وكآفة أنواع السلع والمحاصيل المتنوعة ،

  

 ------------------------------------------    

  

سوق صغير مربع الشكل يشتمل علي عدد من حوانيت الحرارين والخياطين وغيرھم من ذوي تلك التجارة وھو ما يعرف ھي : التربيعة التجارية ) 1(

عبد العزيز بنعبد /  40ص  1حالياً باإلسكافيين ، انظر عبد الوھاب بن منصور محقق كتاب إختصار األخبارلألنصاري السبتي ھامش 

   0 141ص  2المرجع السابق ، ج: هللا 

   0 50المرجع السابق ، ص : محمد الشريف /  40المصدر السابق ، ص : األنصاري السبتي  )2(

  0  140ص  1982المقصد الشريف بصلحاء الريف ، تحقيق سعيد أعراب الرباط : البادسي ) 3(

  319السابق ، ص  المصدر: الحميري /  307ص  2ج 00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب /  65ص  000مشاھدات : ابن الخطيب )  4( 

(5) Deverdun : Marrakesh , p. 229 .  

   0 55فاس في عصر بني مرين ، ص : لوتورنو ) 6(

  

  



 

ولم أر  00(( فقد رأى ليون األفريقي ھذا السوق ورأى ضخامته وكثرة أنواع السلع وكمياتھا 

ً توجد فيه بض ائع بالقدر الذي  في أي مكان آخر ال في أفريقيا وال في آسيا وال في إيطاليا سوقا

   0) 1)) ( 00يحتويه ھذا السوق ، وأما قيمة ما يحتويه من بضائع فھذا شيئ يستحيل تقديره 

، وكان ) 2(وكان بمدينة آصيال سوق يعقد يوم الجمعة من كل أسبوع حافالً بالتجار والسلع 

ى مقربة من عل(، وتيدسي ببالد السوس ] بأحواز نكور بإتجاه البحر المتوسط[ بمدينة وردان

سوق يوم السبت لتجارة الحديد والخيل والزيت ، وكان التجار اليھود المغاربة ) تارودنت 

، وكان خارج أسوار مدينة مكناس  سوقاً كبيراً  يعقد ) 3(يتاجرون في ھذا السوق بأعداٍد كبيرة

السبت من وبجبل بني زكار بإقليم الھبط كان السوق يعقد يوم  0)4(يوم اإلثنين من كل أسبوع

كل أسبوع فكان يقصده تجار فاس وغيرھم لشراء الشمع والعسل والجلود المدبوغة، فكان 

، ومدينة ) 5(التجار النصارى الجنوية  يتاجرون في بالد البربر لشراء الشمع والجلود

تكاروست بإقليم السوس كان بھا سوق يستمر يومين من كل أسبوع ، وكان تجار أعراب 

، وكان بمدينة سور موسي )6(وتجار بالد السودان في يشترون الثياب المغربية المنطقة والبربر

بمنطقة دكالة سوق كان يعقد لمدة يوم من كل أسبوع وكان مكتظ بالتجار والسلع لكن ابن 

وبخارجه سوق جامعة ، يُحشر إليھا  0((الخطيب لم يحدد اليوم الذي كان السوق ينعقد فيه 

من كل مرمى يمثلون في صعيد واحد ، قد خيمت تجارھم وظللوا، الناس ضًحى ، ويتقاطرون 

وبخارج مدينة سبتة كان به أسواق كثيرة ) 7)) (00وال ينفض الجمع إال مع انقضاء بياض يوم

   0) 8(سوقاً  32وصل تعدادھا إلى 

كانت األسواق الموسمية منتشرة ببالد المغرب وكانت تقام بصفة دورية : األسواق الموسمية 

  ،يوم إلى شھرين متتاليين 15انتظام في كل عام، وكانت مدة انعقادھا  تتراوح ما بين بإ

 -----------------------------------    

  

   0 280 – 279المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 1(

   0 42المصدر السابق ، ص : الحميري ) 2(

  ،  349،  131 – 130ص المصدر السابق ،: الحسن بن محمد الوزان ) 3(

  0 220المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 4(

   0 225ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 5(
   0 39 – 38ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 6(
   0 150مشاھدات لسان الدين بن الخطيب ، ص : ابن الخطيب ) 7(

   0 99،  46 – 44سبتة اإلسالمية ، ص : محمد الشريف /  39المصدر السابق ، ص : األنصاري السبتي ) 8(

  



 

وكان يقصده التجار من مختلف البلدان ، وتميزت ھذه األسواق بأھمية الصفقات التجارية 

جنوب بالد المغرب (الكبيرة والھامة التي جرت به ، ومنھا سوق جزولة بمنطقة جزولة 

ام ، وكان التجار من بالد السودان يفدون كانت تستمر لمدة شھرين متاليين من كل ع) األقصى

          0)1(لعقد صفقات تجارية ھامة به ، وكان السوق عادةً  يبدأ  يوم المولد النبوي الشريف

ً كل عام كان  يستمر لمدة   ً موسميا  15وفي مدينة ھادكيس بإقليم حاحة كان  يقام بھا سوقا

ي المناطق المجاورة وكانت العملة النقدية يوماً، واشتھر سكان ھادكيس بالتجارة والتجول ف

المتداولة أواخر دولة بني مرين من الفضة ، واشتھر السوق بتجارة الماشية والسمن وزيت 

   0) 2(الھرجان واألقمشة المغربية واألدوات الحديدية  

  :التنظيم الداخلي لألسواق  -ب  

الفئة األولى العليا وھي الفئة اإلدارية : ن كان العمل باألسواق يقوم به نوعان من العاملي         

التي كان على رأسھا المحتسب واالداريين والموثقين والعدول وصاحب الشرطة وغيرھم ، أما 

الفئة الثانية فكانت تضم الداللون والصاحة والسماسرة والجالسون والحمالون وغيرھم ، فأما 

م بوضع أسعار األطعمة وتحديدھا ومراقبة الذي كان يقو المحتسبالفئة االدارية وعلى رأسھا 

الموازين والمكاييل ، و كان له محكمة صغيرة للقضاء بين الباعة والمشترين ، وفض 

المنازعات  وتأديب الخارجين على النظام ، وأعمال التفتيش للتأكد من سالمة السلع من أعمال 

عه أعوانه من رجال الشرطة ، وكان المحتسب كثيراً ما يتجول على ظھر جواده وم) 3(الغش 

على باعة األطعمة ومراقبة الموازين واألسعار ، وكان يعاقب الخارجين على النظام بعقوبات 

رادعة ، فكان يضع عقداً من حبات اللحم في صدر الجزار ، وكان يأمر الحراس بأن يطوفوا به 

كان المحتسب يقوم أيضاً ، كذلك )4(األسواق حتى يعلم الناس غش الجزار وبيعه اللحوم الفاسدة

  بوزن الخبز للتأكد من الوزن الصحيح ، وفي حالة مخالفة بائع الخبز للوزن فكان المحتسب 

  

 ------------------------------------     

  

   0 39- 38المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان )  1( 
    0    113المصدر السابق ، ص: الحسن بن محمد الوزان )  2(

   0 151ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 3( 

  0 154فاس في عصر بني مرين ، ص : لوتورنو ) 4(

  

  



 

يقوم بتفتيت الخبز  ويلطمه على وجه ، وفي حالة تكرار ذلك فإن العقوبة الرادعة كانت 

، وكان المحتسب يقوم بضبط األمن واالستقرار باألسواق ومنع المشاجرات وأعمال ) 1(الجلد

لشغب بمساعدة رجال الشرطة ، فقد كان سوق مكناسة يكثر به الخلل والمشاجرات ، وذلك في ا

،وكان ) 2)) ( 00ومكناسة أسواقھا يكثر بھا الھذر  00((م 14/ھـ8النصف الثاني من القرن 

فكان يضم كل تجار سلعة واحدة في مكان في مجموعة السلع  يقوم بتنظيم السوق بحسب أنواع

   0) 3(لي كانت مجموعات التجار تتكون لكل سلعة واحدة بالسوق واحدة وبالتا

الذين  كانوا (*) فكانوا ينقسمون إلى عدة وظائف حسب األھمية فمنھم البياتة  رجال الشرطةأما 

يحرسون المتاجر ليالً على نفقة المتاجر ، فقد كانت أبواب األسواق تُغلق ليالً، وكان الحراس 

انيس وكالب الحراسة للقبض على اللصوص ، وكانت أسواق عدوة المسلحون يتجولون بالفو

القرويين بفاس مسقوفة في بعضھا وُمزينة ، فكان سوق العطارين يجتمع فيه الجمال واإلنارة 

 00((نظراً ألھمية ھذا السوق وارتفاع ثمن بضائعه ، حتى أن ليون األفريقي شاھد بنفسه ذلك 

ميلة جداً وخزائن ، وال أعتقد أن في كل العالم قاطبةً والسوق في غاية الزينة ذات سقوف ج

وكان الحراس في  0)4))(واجتمع في سوق فاس الجمال واإلنارة 00سوق عطارين مماثل لھذا

بعض األسواق األخرى مثل سوق منطقة جزولة الموسمي يقومون بتأمين السوق وذلك بتنظيم 

الطعام مجاناً للتجار الغرباء رغم تعدادھم دوريات لحراسته وكانوا يقتلون اللصوص ، ويقدمون 

، أما حراس المراسي التجارية فكانوا أشبه بالشرطة الخاصة كانت تُؤخذ منھم ) 5(الكبير

ً من  المواثيق المؤكدة في المحافظة على مھنھم ، وھو ما يُعرف بيمين اإلخالص للمھنة خوفا

  لبضائع الصادرة والواردة وتحصيلاالرتشاء ،  فكانوا يقومون بحراسة الموانئ ومراقبة ا

  

-------------------------------------------     

  

    0 244المصدر السابق ، ص: الحسن بن محمد الوزان )  1(

   0 109مشاھدات لسان الدين بن الخطيب ، ص : ابن الخطيب ) 2(

     0 157 – 156المصدر السابق ، ص: الحسن بن محمد الوزان )   3(

عليه بفتح الباء وتشديد الياء ، ھو حارس ليلي في العامية المغربية األندلسية ، وكان بسبتة عدة أزقة تنغلق عليھا دروب وعليھا بيات تجري : لبياتة ا(*) 

   0 37المصدر السابق ، ص : وعلي أمثاله الجرايات ، انظر األنصاري 

     0 247المصدر السابق ،ص : الحسن بن محمد الوزان )    4(

     0 157 – 156المصدر السابق ، ص: الحسن بن محمد الوزان )   5(

  

  



 

ً مثل الخمور والخيل  ً وحربيا قيمة الضرائب الواجبة ومصادرة البضائع الممنوعة شرعيا

ً   0)1(واألسلحة والحبوب والمواد الالزمة لصناعة السفن   الموثقونوكان باألسواق أيضا

الشراء ، وكان ھناك العديد من مكاتبھم ، فيجلس في المكتب وھم يسجلون عقود البيع و والعدول

الواحد عدالن لتحرير جميع أنواع العقود سواء بالبادية أوالحاضرة ، ثم يوقع عليھا 

وھم القائمين بالمخازن فيقومون بوضع سلع التجار وبضائعھم في   المخزنيونو  0)2(القاضي

على أنه من المالحظ أن قوة 0)3(جدة باألسواقالمخازن باألسواق والفنادق التجارية المتوا

الدولة المرينية تظھر في األسواق  بانضباط أمورھا وعدم تالعب الباعة أو الموثقين 

والمخزنيين بالتجار والمشترين ، إال أنه في فترات الضعف والتدھور المريني ، كان األمناء 

كانوا يستولون على بضائع التجار  يرتشون ويأكلون أموال الناس بالباطل، وكذلك المخزنيين

وكان ھناك فئة أخرى قائمة  0)4(بالمخازن ثم يقومون بإعطائھا لبعض التجار لبيعھا لحسابھم

   ،)*(الداللونو) *(السماسرةبخدمة أعمال التجارة وحمل السلع مثل 

  

----------------------------------------------     
  

نظم الحكم واإلدارة في دولة : صالح محمد فياض /  40، ص  1962الرباط  3النظام اإلداري في المغرب ، ط: ن أبي زيان ابن شنھو عبد الحميد ب)  1(

  0 123ص  1977جامعة اإلسكندرية  –بني مرين ، رسالة ماجستير غير منشورة كلية األداب 

جوانب من الحياة اإلجتماعية : كمال السيد أبو مصطفي /  150ص  2جالمصدر السابق ، : مارمول /  58ص   2المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 2(

   0 84ص  1996واإلقتصادية والدينية والعلمية في المغرب اإلسالمي ، مركز اإلسكندرية  للكتاب 

   0 84المرجع السابق ، ص : كمال السيد أبو مصطفي /  63ص  2المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 3(

   50نفسه ، ص /  305ص  7نفسه ، ج) 4(

من يزيد علي السلعة؟ والسمسرة ھو اإلشعار بقدوم السلع وأشباھھا ، : السمسار ھو الذي يدور بالسلعة ويطوف بھا علي التجار ويقول : السماسرة ) *(

مين الصناع تحقيق كشف القناع عن تض: ويقعد السمسار في الحانوت ليبيع ويشتري لمن يريد ، انظر أبو علي الحسن بن رحال المعداني 

، والسمسار وسيط بين التاجر والمشتري يقوم بإحتكار التجار الغرباء وأھل السفر عنده  101 – 100ص  1986محمد أبو األجفان ، تونس 

ال من بإعداد المسكن والمبيت تحت رعايته في مقابل تصريف بضائعه عن طريق البيع بالمزاد العلني فيستفيد السمسار باإلنتفاع ببعض الم

التاجر مقابل تصريف بضائعه وتوفير مسكن له ، لذلك كان المحتسب ينزل التجار عند السماسرة لضمان تصريف البضائع بالمزاد دون رفع 

عز الدين /  59ص  1931في آداب الحسبة ، مطبوعات معھد العلوم المغربية ، باريس : األسعار علي حساب المشتري ، انظر ، السقطي 

   239المرجع السابق ، ص : مجدي يسن عبد العال /  285النشاط اإلقتصادي ، ص  :أحمد موسي 

ع الدالل ھو الذي يعرف القادمين من التجار بموضع السلع في البلد ويعرف ارباب السلع بالتجار فيسمي الدالل ألنه يدل المشتري علي البائ: الداللون ) *(

   0 101 – 100المصدر السابق ، ص : ي بيع السلع ، أنظر أبوعلي الحسن بن رحال المعداني ، والبائع علي المشتري ، فوظيفته اإلجارة عل

  

  

  

  



 

  ،)*(الصاحة والمنادونو) *(الجالسون، و) *( الحمالونو

، ) 1(وقد اشتغلت النساء بالداللة والبيع على الديار واألسواق مثل الحلي والجواھر والثياب 

ً بقيسارية فاس القديمة بعدوة القرويين  فقط،  70حو وقد حدد مارمول تعداد الداللين بن شخصا

حيث كان الدالل يحمل السلعة من مكان الى ] كواكوا سادور[وتواجدوا  في زقاق كان  يسمى 

ً واحدا عن كل درھم من مبيعاتھم ، ولم يكون الدالل بالديار المغربية شاباً ) 2(آخر ويأخذ فلسا

 ً ً من شيوع فسادھم بل اشترط المحتسب أن يكون شيخا ً مشھور بالصالح والتقوى خوفا عفيفا

ً  14فكان يتقاضى ) السمسار(، أما المنادي )3(بالمنازل والدور ً ذھبا عن كل دينار من  سنتا

   0) 4(المبيعات

  : إشراف الدولة على األسواق  –ج 

يمھا اھتمت حكومة بني مرين بإنشاء األسواق والقيساريات وحمايتھا وتنظ              

والمحافظة على مواردھا رغبة في عائد فائق يضمن للحكومة المرينية بقائھا واستمرارھا ، 

ومن ذلك قيام السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني ببناء سوق مدينة فاس الجديد ونظمه بين 

  الباب الغربي والباب الذي يطل على الشرق وطوله نحو نصف ميل ، وتقع فيه دكاكين الباعة
  

 --------------------------------------------------------------------    
  

البعير والحمير ( ھم فئة من الناس كانوا ينقلون السلع للتجار والمشترين داخل وخارج األسواق ، وتنقل المتاجر علي الحيوانات : الحمالون ) *( 

حمال وسائقي العجالت لنقل السلع ، والبد أن يحمل الحمالين رخصة  300نحو  ويتواجد من الحمالين بقيسارية فاس علي األقل) والبغال 

ودفع كفالة لألمين المسؤول عنھم والذي يفصل نزاعاتھم ولھم صندوق مشترك  لسد حاجاتھم الضرورية ، انظر أبو علي الحسن بن رحال 

   0 46المرجع السابق ً : روجيه لوتورنو  / 151ص 2المصدر السابق ، ج: مارمول /  114المصدر السابق ص : المعداني 

ھم نوع من السماسرة إنتشروا  في عھد بني مرين بالمغرب األقصي وإ تخذوا حوانيت لھم من أجل نزول التجار الغرباء ، وكان : الجالسون ) *(

المتفق عليه ما بين التاجر والجالس،  الجالسون برفعون  سعر بضائع ھؤالء التجار باإلتفاق مع الداللين في غياب التجار وبسعر أعلي من

ثم يقتس الجالس والدالل فارق الربح ويكون ذلك علي حساب المشتري ، ، ويجلس الجالس بالمزاد العلني فيرفع سعر السلعة باإلتفاق مع 

الجالس ، انظر السقطي  الدالل دون أن يشتري وھو ما يعرف بالنجش المحرم شرعاً لذلك كان المحتسب يُنزل التاجر علي السمسار وليس

   0 239المرجع السابق ، ص : مجدي يسن عبد العال /  58المصدر السابق ص : 

: وھم نوع ثاٍن من أنواع السماسرة كانوا  يقومون بالمناداه علي السلع في األسواق ، انظر أبو علي الحسن بن رحال المعداني : الصاحة والمنادون ) *(

  0 242المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  101،  92المصدر السابق ، ص 

   0 163ص  1990مذاھب الحكام في نوازل األحكام ، تحقيق محمد بن شريفة بيروت : القاضي عياض وولده محمد ) 1(

   0مرابطية تقريباًعلي عھد مارمول   8، والسنت يساوي  149ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 2(

   0 49المصدر السابق ، ص : ابن عبدون ) 3(

   0 242المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 4(

  

  



 

ً وكتبة عند كل باب من )1(والحرفيين من كل صنف  ، وكانت حكومة بني مرين تضع حراسا

أبواب المدينة لجباية الرسوم المفروضة على كل سلعة داخلة إلى األسواق ، أما السلع الھامة 

بونھا إلى مكتب الجمرك لتقدير ثمن البضائع ، وبالتالي تقدير قيمة فكان الحراس يصح

الضريبة المقررة ، وكانت حكومة بني مرين قد عينت موظفاً للجمرك بأسواق فاس فكان يجبي 

وقام السلطان أبو سعيد عثمان األول  0) 2(الرسوم الجمركية ويضعھا في خزينة الدولة

فجدده  م1323/ھـ723الذي احترق في جمادي األول عام المريني بتجديد بناء سوق العطارين 

ً بالحديد وخصص السوق للعطارين فقط  ً مصفحا ، وأمر )3(وشيد حوله سوراً ، وعمل له بابا

السلطان أبو سعيد عثمان بتجديد وبناء سوق الرصيف وسوق الصباغين وسوق الرميلة 

م الذي أغرق جوانب من 1325/ھـ725والحوانيت التي تھدمت بسبب السيل الجارف عام 

المدينة وھدم بعض الحوانيت والدور ، فقام بتجديد بناء تلك األسواق والحوانيت  في أحسن 

   0)4(بناء 

وكانت  )(*) الجمرك(على التجارة، األولى للديوان (*) وكان بسبتة أربعة دور  لإلشراف

لضرائب الجمركية متواجدة أمام فنادق تجار النصارى، وكانت مخصصة لتسجيل المكوس وا

واألعشار ودفعھا، وكانت نقطة مراقبة للسلع الصادرة والواردة،الستخالص الضرائب 

، والثانية لإلشراف  على دار السكة والعملة، والثالثة لإلشراف على )5(المقررة عليھا 

  )دور صناعة السفن واألخشاب( والرابعة لإلشراف على النجارة (*) المخازن ويسمى بالقاعة

     
 ----------------------------------------------------------------------------   

  

، ص   2ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ، ج: ابن الخطيب /  188 – 187الذخيرة السنية ، ص : مجھول /  80المصدر السابق ص : الجزنائي )  1(

الحياة اإلقتصادية في الدولة : أحمد مختار العبادي /   249،  245 – 239المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  312

  0 48 – 21المرجع السابق ، ص : لوتورنو /  362 – 361اإلسالمية ، ص 

   0  254المصدر السابق  ، ص  : الحسن بن محمد الوزان )  2(

   0 413المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 3(

   0  414السابق ، ص المصدر : ابن أبي زرع )  4(

كلمة إدارية مغربية قديمة معناھا اإلشراف علي جباية األموال لخزينة الدولة ، ومتوليھا يسمي المشرف ، وقد حلت محلھا في القرون : اإلشراف (*) 

   0 45ص  7األخيرة كلمة أمين ، أنظر عبد الوھاب بن منصور محقق كتاب إختصار األخبار لألنصاري السبتي ، ھامش 

تعادل حالياً كلمة جمرك وھو مكان تسجيل المكوس واألعشار ودفعھا ، وكانت نقطة مراقبة للسلع الواردة والصادرة ، انظر عبد الوھاب : الديوان (*) 

   0 45ص  2بن منصور محقق كتاب إختصار األخبار لألنصاري السبتي ، ھامش 

   0 35المصدر السابق ، ص : األنصاري السبتي ) 5(

ھي سوق تخزن فيه السلع بالجملة لبيعھا جملة مثل الزيت والسمن والعسل وتعرف في عموم المغاربة بإسم سوق العطور ، انظر عبد : قاعة ال(*) 

   0 45ص  3نفسه ھامش : الوھاب بن منصور 



 

أحد أبواب سبتة ( زاوية كبرى بباب فاس    ، كما أقام السلطان أبو عنان المريني) 1(والبناء

  0) 2(لخدمة التجار الغرباء) ى تطوانالمتجه ال

وقد قامت دولة بني مرين بتعيين أسرة بني العزفي إلدارة شئون المدينة خاصةً الشئون 

، وتمتعت سبتة بموقع ممتاز بالنسبة لحكومة بني مرين فقد ) 3(التجارية ، وقيادة األسطول 

ً لذلك كانت سبتة كانت التجارة الخارجية تدور األموال الطائلة على المدينة وال دولة معا

    0) 4(بمفردھا تدفع ضريبة العشر وقدرھا خمسون ألف مثقال ذھب 

  

  : عمليات المتاجرة  –د 

 بالمزاد كانت عمليتا البيع والشراء حرتين ، لكن أغلب األحوال كان البيع                       

ظم ومستقر لترويج سلعھم ، فقد كان الصناع والتجار يرغبون في تھيئة سوق منت العلني

، ) 5(وصناعتھم ، وكان للمزاد مكان ثابت بجوار حوانيت التجار وفي الميدان أو الشارع 

وكان ھناك مزاد لبيع خيوط الكتان كان يبدأ في الظھيرة وينتھي عند العصر ، وكان المنادون 

لظھيرة وينتھي عند ، وكان ھناك مزاد ثان يبدأ في ا)6(يحملون الخيط ويتجولون به في السوق 

، ) 7(المساء لبيع األقمشة الصوفية ، فكان المنادي يضع القماش على كتفه متجوالً في األسواق

وكان ھناك مزاد آخر يبدأ بعد الظھر وينتھي عند العصر لبيع الصوف الخام وجميع المواد 

عسل والزيت تباع ، فكانت جرار السمن وال) 8(الخام والمنتجات اإلستھالكية اليومية الدائمة 

بالمزاد وكان المنادون  ويكيلون الزيت والسمن والعسل في الجرار لبيعھا بالجملة، وكانت 

   0) 9(رطالً  150الجرة الواحدة تسع 

 ----------------------------------    

  

   0 45المصدر السابق ن ص : األنصاري السبتي ) 1(

   0  35ص  المصدر السابق ،: األنصاري السبتي )  2(

   0 247، ص  7العبر ، ج: ابن خلدون /  119المسند الصحيح ن ص : ابن مرزوق ) 3(

  وكان ذلك في عصر السلطان المريني أبو سعيد عثمان األول ، أنظر ) 4(

Al – Omari : Masalik El-Absar Fi Masalik El-Amsar ,I,Gaudefroy- Demomynes . Paris, 1927 P. 171.                

   0 155فاس في عصر بني مرين ، ص : لوتورنو ) 5(    

   0 243المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان )  6(

  0 242المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان )   7(

   0 155فاس في عصر بني مرين ، ص : لوتورنو )  8(

  0 242المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان )   9(

  



 

والداللين بالمزاد يتوقف على نوع السلع وجودتھا ، فكلما  وقد كان عدد البائعين والمشترين

كانت السلع عالية الجودة ومرتفعة السعر اكتظ المزاد بالباعة والمشترين والداللين ، أما الباعة 

م ، وكانت فكانوا يصلون إلى المزاد قبل انعقاده بوقت قصير الختيار الدالل الدائم المألوف لھ

ً أو أكثر من  السلع تباع في شكل منتظم مثل األحذية كانت تباع كل ثالثة أو ستة أزواج معا

ذلك، أما الجلود الخام فكانت تباع كل ستة أو إثنى عشر قطعة ، أما جلود الثيران فكانت تباع 

ض في بالواحدة ، وكان البيع بالنقد وفي ھذه الحالة كان المشتري يحصل على بعض التخفي

حالة الشراء بالنقد ، أما البيع باألجل فكان السعر ثابت وال يحصل المشتري على أي 

  0) 1(تخفيض

ما بين البائع والمشتري ، وتمثل  التعاقد المباشروكان ھناك نوع ثان من أنواع المتاجرة وھو 

واألقمشة  ذلك في تجار التجزئة ، وكان ھؤالء نوعين ، األول تَمثل في تجار المواد الثمينة

ً في الشوارع الجانبية بالقيسارية ، وكانت أرباحھم عالية  واألحذية والحلي وكان لھم مكاناً ثابتا

من تلك التجارة ، أما النوع الثاني فكان يتمثل في التجار البسطاء المنتشرين في حوانيتھم على 

ثيراً ما كان ھؤالء مقربة من أبواب المدن وذلك ألن أكثر تجارتھم كانت مع أھل الريف ، وك

، وھناك من طرق المتاجرة ) 2(التجار يشترون بضائعھم بالتسليف إلى أجل من تجار الجملة 

    0الكثير وسوف نعرضه في مكانه الحقاً 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -----------------------------------------------------------------------------    

     

  0 157  - 156عصر بني مرين ، ص فاس في : لوتورنو )   1(
    0 162 – 158المرجع السابق ، ص : روجيه لوتورنو /    240 – 239المصدر السابق ، ص: الحسن بن محمد الوزان ) 2(

  

  

                            



 

  :  الموازين والمكاييل والعمالت النقدية] 5[

وازين والمكاييل المرابطية والموحدية ھي التي كانت الم                                        

سادت بالد المغرب في عصر بني مرين ، واختلفت قيمتھا ومكيالھا من مدينة الى أخرى من 

حيث دقتھا وضبطھا ، إلى جانب أعمال الغش باألسواق وكان من الصعب وضع إحصائيات 

وب بن عبد الحق المريني الى األمر الذي دفع السلطان يعق 0دقيقة لتلك األوزان والمكاييل 

، ومن تلك ) 1(التحقيق في ذلك األمر وقام بضبطھا من حيث الدقة  لألوزان والمكاييل والنقود

) *(،  والُمدْ ) *(والصاع )  *(الوسق: الموازين والمكاييل التي سادت بالد المغرب المرينية 

  ،)*(والقيراط) *(والحمل)  (*والقفيز)  *(والربع)  *(واألوقية) *(والرطل

  

-------------------------------------------    
  

المرجع : محمد الشريف /  107ص   1985الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ، دار الشروق الطبعة الثانية : الكومي ) 1( 

   0 53السابق ، 

إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف علي : صاعاً ، انظرأبو العباس  العزفي السبتي  60دل حمل بعير ويساوي الصحفة والقفيز ،  ويعا: الوسق ) *(

: القلقشندي /  103المصدر السابق ، ص : الكومي /  132، ص  1999حقيقة الدينار والدرھم والمد ، تحقيق محمد الشريف ، أبو ظبي 

ابراھيم /  242المرجع السابق ، ص : مجدي يسن عبد العال :  556، ص المرجع السابق : المنوني /   177ص  5المصدر السابق ، ج

   0 151المرجع السابق ، ص : حركات 

أمداد من المد النبوي وھو القدح المختوم وكان الوالة يضعون عليه خاتمھم لكي اليزيد والينقص ، انظر أبو العباس  4مكيال يعادل : الصاع ) *(

   0 103نفسه ، ص : الكومي /  126المصدر السابق ، ص : العزفي 

/   0نفسه : الكومي /  126نفسه، ص : تقريباً أنظر أبو العباس العزفي   1.52مكيال قدره ملء كفي اإلنسان ويعادل ربع صاع ويساوي : المد ) *(

   0نفسه : القلقشندي 

وھناك الرطل العطاري لوزن الذھب والمجوھرات /  113، 110ص  نفسه ،: الكومي /  0نفسه : أوقية انظر القلقشندي  16مكيال يعادل : الرطل ) *(

ويعادل /  556المرجع السابق ، ص : المنوني /  261ص  2المرجع السابق ، ج: ، والرطل السوقي للسلع الغذائية ، انظر برنشفيك 

   0 127نفسه، ص : من الصاع انظر ابو العباس العزفي  75.الرطل نحو 

   0نفسه: الكومي /  0نفسه : جرام انظر القلقشندي  33.33عادل مكيال ي: األوقية ) *(

المصدر السابق ، ص : رطل ، انظر ابن عبدون 60رطالً وھو عبارة عن قدح مطبوع عليه ربع الكيل والكيل يساوي  15مكيال يساوي : الربع ) *(

39 – 40 0   

مداً   204ولكنه يختلف من مكان الي آخر فمثالً في تونس يساوي القفيز أو الوسق  مكيال كبير ومنتشر بأرجاء المغرب األقصي واألدني: القفيز ) *( 

 1.75ويعادل قفيز تونس أيضاً /  262ص  2المرجع السابق ، ج: برنشفيك /  27 – 26المصدر السابق ، ص : نبوياً انظر البكري 

: انظر محمد الشريف  2.50وطرابلس الغرب  1.8وأراجون  1.4ھكتو لترات ، أما بلنسية فيعادل  8ھكتولترات أما في سبتة فيساوي 

   0 53المرجع السابق ص 

   0 132نفسه، ص : حمل جمل أو الوسق أو الصحفة انظر أبو العباس العزفي : الحمل ) *(

   0 98المصدر السابق ص : جرام انظر الكومي  0.195وحدة صغري في الوزن ويعادل : القيراط ) *(

  

   

  



 

) *(والفرقُ ) *(والعرقُ ) *(والقسط) *(واألردب) *(والويبة) *(لمكوكوا) *(والكيلجة

ونظراً   0)*(والقبضة والحفنة) *(والقالة) *(والمزريولة) *(والجرة) *(والمطر) *(والقنطار

ألن مھمة الكيل كانت في غاية األھمية والحساسية بالنسبة للمدن التجارية السيما في القرن 

تھتم بذلك أشد االھتمام نظراً لتوافد جميع السلع والمتاجر المختلفة م، فإن سبتة كانت 14/ھـ8

من شتي مدن حوض البحر المتوسط فكان تجار سبتة يالقون صعوبة في التعامل مع مختلف 

األوزان والمكاييل، والتجأ تجار سبتة آخر األمر لعمل نظام ثابت للموازين والمكاييل بأن 

بأنه على المشتري والبائع تقييم السلع في عقود البيع بنظام  اتفقت مع جميع التجار األجانب ،

، وأما في مدينة فاس والمدن الداخلية فقد طرأ الغش على األوزان ) 1(وزن سبتة وكيلھا

والمكاييل ، فقام السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني بتحديد األوقية والرطل والصاع 

  عقوب بن عبد الحق المريني ، الذي قام  أيضاً المريني وتبعه في ذلك السلطان يوسف بن ي

   

  --------------------------------------------------  
  

   0 127نفسه ، ص : مكيال سبتي يساوي نصف صاع انظر أبو العباس العزفي : الكيلجة ) *( 

   0نفسه : مكيال يساوي نصف رطل ، انظر أبو العباس العزفي : المكوك ) *(

    0نفسه : برنشفيك /  130نفسه ، ص : مداً نبوياً ، انظر أبو العباس العزفي  12صاع أو  3مكيال يساوي : بة الوي) *(

   0نفسه: برنشفيك /  132نفسه ، ص : صاع سبتي ، انظر أبو العباس العزفي  24صاعاً بتونس أو  18ويبات ويعادل  6مكيال يساوي : األردب ) *(

   0 127نفسه ، ص : ع  ،أبو العباس العزفي يساوي نصف صا: القِسط ) *(

   0 131نفسه ، ص : صاع ، أبو العباس العزفي  15يساوي : الَعْرُق ) *(

   0 130نفسه ، ص : يعادل ستة أقساط وھو مكيال خشب ، انظر أبو العباس العزفي : الفََرُق ) *(

   162نفسه ، ص : رطل ، انظر برنشفيك  100مكيال يساوي : القنطار ) *(

   0 262نفسه ص : لتراً انظر برنشفيك  20.69وحدة كيل للسوائل وتساوي : المطر ) *(

   0نفسه : لتراً تقريباً انظر برنشفيك  50= أمطار  3وحدة كيل للسوائل تساوي : الَجرة ) *(

   0 263نفسه ، ص : قرتينة وھو مكيال أوروبي ، انظر برنشفيك  2وحدة كيل الخمور تساوي : المزريولة ) *(

جات وحدة قياس األقمشة بفاس المرينية ، وقد أعدھا أبو عنان المريني لقياس األقمشة بالقيسارية ومنھا قالة الدرازية أو اإلدريسية للمنسو: القالة ) *(

ن والحرير ، سنتيمتر لقماش القطن والكتا55ھـ ثم قالة الكتانية بسوق العطارين وطولھا 755سنتيمتر وذلك عام  46المطرزة وطولھا 

   0 143 – 142المرجع السابق ، ص : انظر المنوني 

مكيال بتونس عرفته بالد المغرب األقصي وھو مخصص للرجال الذين يجمعون الضرائب علي الحبوب بأخذ قبضة أو حفنة : القبضة والحفنة ) *(

   0باليد الواحدة 

   0 53سبتة اإلسالمية ، ص : الشريف  محمد/  182المصدر السابق ، ص : القاضي عياض وولده محمد ) 1(

  

  

  



 

) 2(والوسق وتبعه السلطان أبوسعيد األول المريني بتعديل المد النبوي) 1(بتعديل المد النبوي

وتولي السلطان أبو الحسن المريني بتعديل المد النبوي مرة أخرى نظراً لشيوع أعمال الغش ، 

م للمد النبوي بحيث يعادل ربع صاع 1435/ھـ839ثم ظھر في آخر الدولة المرينية تعديل عام 

   0) 3(نبوي بالعد والكيل والميزان

  :     العمالت النقدية 

كانت العمالت النقدية  بالمغرب المريني متنوعة واعترتھا الفوضى سواء في                   

األندلسي  ، قيمتھا أو نوعھا وتعددت العمالت النقدية منھا األوروبي مثل الجنوية  والمغربي و

  ذھبية وفضية ،  :  وذلك في بداية عھد دولة بني مرين ، والنقود نوعان 

قام السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني  بتنظيم النقد المغربي    : الدينار الذھبي والفضي 

تنظيماً جديداً واختار أجود وأفضل العمالت النقدية الجارية آنذاك وھو الدينار الذھبي الموحدي 

جم وكان شكله مدوراً  ، وجزأ 4, 729المنسوب إلى الخليفة المنصور الموحدي  وكان وزنه

الدينار إلى نصف وربع وثُمن ليسھل التبايع بين الناس ، وكان ھذا الدينار معروفاً عند اإلسبان 

وكان ھناك الدينار الذھبي المعروف باسم  Dobla  )4 (0باسم دوبلة أو الدينار المضاعف 

  9375,0ي الذي كانت بالد الصحراء جنوب بالد المغرب تتعامل به ، وكان وزنه يعادل القرو

وكان ھناك الدينار الفضي العشري، وھو صغير  الحجم ، و  0) 5(من الدينارالذھبي المريني

ً قدره نحو  ً شھريا ديناراً من الدنانير العشرية  500كان الوزير بن الخطيب يتقاضى راتبا

دينارات  7من األوقية تعادل  1 ,125ء إقامته ببالد المغرب المرينية ، وكان قيمة الفضية ، أثنا

    0) 6(فضية صغيرة عشرية

  

----------------------------------------------  

  

مجدي يسن عبد /  137 – 136المرجع السابق ، ص : المنوني / 4 9ص  4المرجع السابق ، ج: السالوي /  104المصدر السابق ، ص : الكومي ) 1(

   .Al – Omari : Masalik El-Absar Fi Masalik El-Amsar ,I,  P. 173/  243 – 242المرجع السابق ، ص : العال 

   0 137المرجع السابق ، ص : المنوني ) 2( 

   0 138 – 137نفسه ،  ص ) 3(

تاريخ الحضارة المغربية ، مطبعة الجامعة ، الدار البيضاء ، : عبد هللا عبد العزيز بن/   127نفسه ، ص : المنوني /  104نفسه ، ص : الكومي ) 4(

، ويذكر الكومي أن بالد المغرب في بداية عصر بني مرين  246نفسه ، ص : مجدي يسن عبد العال /  0 117 – 114ص  1، ج 1962

الزرجانية والمؤمنية مما أوقع الناس في تخاصم شديد ، كانت العمالت المتداولة بھا الجنوية والھودية والقرطبية والبجائية والمرابطية و

   0 106 – 105نفسه ، ص : انظر الكومي 

   0 105المصدر السابق ، ص : الكومي ) 5(

   0 49ص  4المرجع السابق ، ج: السالوي /  104المصدر السابق ، ص : الكومي ) 6(



 

درھماً صغيراً أو  120عادل و كان ھناك الدينار الذھبي في عصر أبي الحسن المريني وھو ي 

ً كبيراً ألن الدرھم الذھبي الكبير كان  يعادل درھمين صغيرين  60 ، وكان ھذا ) 1(درھما

مؤشراً على تحسن وارتفاع  قيمة الدينار الذھبي  المريني في ذلك الوقت،  وقام أبو عنان 

، )2(ھو برسم الھداياالمريني بسك عملة ذھبية قيمتھا ديناران وھو الدينارالذھبي المضاعف و

  0)3(كذلك عملة ذھبية كانت تساوي مائة دينار كما كان في دار سكة مراكش

جم 97,2كان الدرھم الفضي المتداول في بداية عصر بني مرين يزن  :الدرھم الذھبي والفضي 

درھم فضي  69وكان يسمى  بالدرھم اليعقوبي الصغير ، وكانت األوقية من الفضة تعادل 

ير ، أما الدرھم الفضي الكبير فكان يعادل ثالثة دراھم فضية صغيرة يعقوبية ، يعقوبي صغ

  ،) 4(ھـ  724 – 674وكانت تلك الدراھم يتعامل بھا المغاربة في الفترة من عام 

يوكان ھناك الدرھم الذھبي المعروف باسم  في عصر أبي عنان ، فقد مدحه أبو  الدرھم الغُزِّ

       0) 5(شعرية بأبيات (*) عبد هللا محمد 

الذي " الدوبل " وكانت النقود الرائجة بالمغرب األقصى في العصر المريني متعددة منھا    

بتانسيفت وھي منطقة مراكش ، " الدوكا"بفاس و" السكودو"انتشر تداوله في ھسكورة ، و

  بي المربع بفاس وبالد السوس ، والدينار  القروي الذھ" الحندوس"بسجلماسة و" الدرھم"و

  

 ----------------------------------------------------  

  

        . Al-Omari : Op. Cit. P.  173 – 174/  556نفسه ، ص : المنوني /   177ص  5صبح األعشي ، ج:  القلقشندي  ) 1(

   0 128المرجع السابق ، ص : المنوني ) 2(

/  39ص  1ج 1939ابراھيماإلبياري ، مطبعة التأليف والترجمة القاھرة  –مصطفي السقا أزھار الرياض في أخبار عياض ، تحقيق : المقري ) 3(

  0 163المغرب في عصر السلطان أبي عنان المريني  ،ص : علي حامد الماحي 

  0 127نفسه، ص : المنوني /  107المصدر السابق ، ص : الكومي ) 4( 

أحد شھود فاس من تازا عاش بفاس ومات بھا ، وكان  من رجال العلم ومن شھود : الكومي أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم بن موسي (*) 

العدول وكان في وقته بفاس إصطالح يسمونه بالدرھم الغزي بسكون الالم وضم العين المعجمة وكسر الزاء المعجمة علي جھة 

   0 434المصدر السابق ، ص : المداعبة أنظر ابن األحمر 

  ھكذا ما كان ظني **  أعرض الُغزِّي عني       0 434المصدر السابق ، ص : ابن األحمر ) 5(

  وكذا بلِّغه عني **  ما علي الُغزِّي لوًم                                                                      

  فإلي الُغزِّي يعني **   ُمِعنيَّ     كل من تلقي                                                                 

  وبه طوراً يُغني **    يقرب الغزي طوراً                                                                  

   0يا حبيب القلب صلني **    مشداً في كل وقت                                                                  

  

  



 

بسبتة حيث ورد في إحدى وثائق ماس التري التي جرت  بين  البيزنطةو) 1(الد الصحراء بب

م، وكانت دولة بني 1274/ھـ674بني مرين وإسبانيا النصرانية معاھدة تحالف حربية عام 

ومائة ألف بيزنطة إلعداد سفر  00مائة ألف بيزنطة سبتية   00[مرين قد اتفقت على دفع 

والبيزنطة عملة منسوبة الى القسطنطينية وكانت  متداولة بمدن البحر ، ) 2]( 000الفرسان 

المتوسط التجارية وھي نوعان ذھبية وفضية ، وما كان بسبتة وقت المعاھدة السابقة كان من 

   0) 3(الذھب

وقد كانت قيمة العملة ونقائھا وصحة وزنھا تتفاوت بحسب األحوال السياسية واالقتصادية 

فھي المؤشر االقتصادي الذي يدل على النمو واإلزدھار التجاري وعكس  بدولة بني مرين ،

ذلك صحيح ، فقد تميزت العملة المرينية في أول عھدھا  بالجودة وصحة الوزن ، وتحسنت 

أيضاً في عصر كل من السلطان أبو الحسن المريني ، والسلطان أبو عنان المريني ، والسلطان 

لكن العملة كانت بين تلك الفترات تفقد قيمتھا ووزنھا )  4(أبو فارس عبد العزيز المريني 

ونقائھا ، وكانت العملة تُسك خارج دار السكة على أيدي عمال السكة اليھود ،فقد قام اليھود في 

آخر عھد دولة الموحدين وبداية عھد دولة بني مرين بغش العملة الذھبية بخلطھا بالفضة ، 

وا يغشون وزن الذھب بوضع إبر الحديد داخل حبوب وكان) 5(وذلك بدار سكة سجلماسة 

  ، وكانت العمالت الذھبية ) 6(الشعير الرطبة أثناء وزن جرامات الذھب 

  
  

 ---------------------------------------------------------------------------------------      

  

ص  1986الحضارة اإلسالمية في المغرب ، دار الثقافة ، الدار البيضاء الطبعة الثانية: ح الحسن السائ/   105المصدر السابق ، ص : الكومي ) 1( 

264 – 265 0   

(2) Más – Latre: Op. Cit P.285. Doc., III                                                                                              

   0 14ص  1952ة بين األندلسيين والمغاربة ، مجلة األنوار التطوانية عدد يونية قاعدة سبت: ابن عزوز )  3(

ويذكر /  272، 189ص  5، ج 414ص  2المصدر السابق ، ج: الونشريشي /   140 – 137،  107المصدر السابق ، ص : الكومي )  4(

أبي زرع موضعه بفاس علي مقربة من جامع القرويين الونشريشي أنه كان بفاس ميزان للدراھم والفلوس يسمي القرسطون ويحدد ابن 

   0 41،  36المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع /  14ص  5، ج 276ص  3نفسه ، ج: أنظر الونشريشي 

   0 15في آداب الحسبة ، ص : السقطي ) 5(

    0 139 – 137نفسه ، ص : الكومي ) 6(

  

  

  

  



 

، وكان ذلك في الفترات االنتقالية بين عھد  المزيفة  تُسك خارج دار السكة على أيدي اليھود

السلطان أبو الحسن المريني وعھد السلطان أبو عنان المريني ، وعندما تسلم السلطان أبو 

عنان الحكم منع الناس من تداول النقود المزيفة والناقصة والمغشوشة التي سكھا العمال اليھود  

بد العزيز المريني بمنع التعامل بالدراھم خارج دار السكة ، كذلك أمر السلطان أبوفارس ع

    0) 1(المزيفة والناقصة ، وأمر الناس بأن يتعاملوا بالنقود الصحيحة المسكوكة بدار السكة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 --------------------------------------------    

  

ارجي والمقروض إال بأيديھم ورفع ذلك لموالنا المرحوم أبي عنان واليوجد الخ 00(( أنظر النص  140 – 139المصدر السابق ، ص : الكومي ) 1(

وذلك في رابع ذي الحجة من عام ستة وخمسين وسبعمائة  00رحمه هللا ، فمنع أن يجوز من الزائف والمقروض شيئاً وال من الخارجي 

وفسدت المعامالت والتجارات إلي أن  00وه  اإلغفال عنھم وسارعت أيديھم لما نھوا عنه وأخلوا بما إلتزم) اليھود(فوقع بھؤالء 00

من كف أيدي المعتدين ومنع من المعامالت  00أبي فارس عبد العزيز  00رحم هللا المسلمين بما نفذ به األمر الجزم من موالنا الخليفة 

ل بالناقص منھا لدوران الربا وفساد بالدراھم  الزائفة الناقصة ، وأنه ال يتعامل إال بالمسكوكة الوازنة الخالصة ، وإشتد علي من يتعام

   0))  00النقود الناشئين عنھا 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  

  



 

  

  : أھم السلع التجارية وبعض أسعارھا] 6[

ً ھاماً ،             ربطتھا المصالح التجارية باألقطار األوروبية كانت مدينة فاس مركزاً تجاريا

الواقعة على البحر المتوسط والمشرق اإلسالمي وبالد السودان الغربي فيما وراء الصحراء 

ومدينة سبتة أبرز المدن المغربية في عصر بني مرين  التي اجتذبت أنظار التجار ) 1(الكبرى 

ً  بشتي جنسياتھم ، فكان تجار جنوة والبندقية وبيزا ألنھا كانت بداية لطرق  0يقصدونھا دوما

القوافل التجارية  المؤدية الى غانة والسودان الغربي ، وكان بھا  التجار األغنياء الذين كانوا  

يشترون المركب بما فيه من سلع وبضائع الھند وغيرھا ، فكانت مركزاً لتصريف السلع التي 

درة إلى المدن اإليطالية ،  وأصبحت محطاً كان يجلبھا اإليطاليون والسلع المغربية الصا

لرحالت الحجيج ورحالت  المراكب الجنوية ، وفاقت شھرتھا شھرة مدينة فاس في التجارة 

م  طرأ على فاس الضعف التجاري الذي ترتب 14/ھـ8لكنه في نھاية القرن  0) 2(الخارجية

المؤثرة على التجارة المرينية  على  التدھور السياسي المريني ، وكان ھناك العديد من العوامل

الخارجية والداخلية ، التي قللت من مكاسبھا التجارية بعض الوقت ، ومنھا بُْعد مدينة فاس عن 

شبكة الخطوط التجارية  البحرية الكبرى التي تحولت الى الدولة الحفصية بتونس ،كذلك 

ضل بالنسبة لشبكة الخطوط المنافسة الشديدة مع تلمسان فقد كانت تلمسان في موقع أقرب وأف

ً بالنسبة لطرق التجارة مع  بالد السودان الغربي، وكانت الموانئ  التجارية اإليطالية وأيضا

التي استفادت منھا تلمسان على ساحل البحر المتوسط مثل وھران وھنين ورسغونة ، أيسر 

بالد المغرب في حالة  وأقرب للمدن اإليطالية عنھا من الموانئ المغربية المرينية ، كذلك كانت

، و رغم تلك )3(صراع حربي وسياسي مع إسبانيا النصرانية ودولة بني األحمر األندلسية 

  المعوقات فإن المدن المغربية الساحلية قد تمتعت بنشاط اقتصادي ھائل مع المدن اإليطالية ، 

  

 ------------------------------------------------     

   

فاس في عصر بني : لوتورنو /  29المصدر السابق ، ص : الجزنائي /  181اإلستبصار، ص : مجھول /  114المصدر السابق ، ص : الزھري ) 1(

   0 139 – 137، 10مرين ، ص 

ص ،  000مشاھدات : ابن الخطيب /  61 – 60المصدر السابق ، ص : األنصاري السبتي /  139المصدر السابق ، ص : ابن سعيد المغربي ) 2(

    0 49،  44دراسات في تاريخ مدينة سبتة  ، ص :  أمين توفيق الطيبي /  102 - 101

   0 163 – 162نفسه، ص :  لوتورنو ) 2(

  



 

ويرجع ذلك إلى تنوع المحاصيل والكميات الوافرة واألسعار الزھيدة والنشاط التجاري الكبير 

ة وباديس وآصيال وأنفا وسال لكبار التجار بتلك المدن الساحلية مثل سبتة وغساسة والكدي

وطنجة وغيرھم، فقد كانت سفن البنادقة تقصد ميناء غساسة كل عام للتجارة ، وكانت 

الصفقات التجارية بين الطرفين كبيرة وھامة، وتواجد التجار الكبار من فاس وغيرھا في ذلك 

ان البنادقة يقصدوه الميناء لعقد الصفقات التجارية الكبرى مع البنادقة ، كذلك ميناء باديس ك

بصفة مستمرة مرتين في كل عام، وكان التجار المغاربة يسافرون على السفن البندقية  إلى 

   0إلى جانب جنوة وبيزا في بقية المدن والموانئ المغربية ،)1(جمھورية البندقية نفسھا للتجارة

الية سواء كانت وأرى أن التجارة الخارجية لدولة بني مرين كانت مستمرة مع المدن اإليط

حالة البالد الداخلية جيدة أو متدھورة ، وتمثل ذلك في المدن التجارية الساحلية بدولة بني 

مرين على البحر المتوسط والمحيط األطلسي ، فكانت التجارة تأخذ الصفة الرسمية في شكل 

كبيرة معاھدات واتفاقيات ، ولكن أغلب المعامالت التجارية كانت في شكل صفقات تجارية 

بين كبار التجار المغاربة بدولة بني مرين وبين تجار المدن اإليطالية ، وكانت عملية التصدير 

ً ، فقد كان التجار اإليطاليون يتھافتون على  بدولة بني مرين تتم وفقاً للسلع األكثر إنتاجاً وطلبا

واألغنام القمح والرقيق السوداني والذھب والجلود والشمع والصوف والعسل والماشية 

والمرجان وخيوط القطن ومواد الدباغة ، وكانت السلع متواجدة بكميات ھائلة بدولة بني 

مرين، وكانت عمليات المتاجرة بين التجار اإليطاليين والمغاربة بالمقايضة والفائض كان يتم 

،  بالنقد ، فكانت بالد المغرب المرينية تستورد ما تحتاج إليه من سلع ومنتجات أكثر جودة

وكانت تلك التجارة الخارجية تمد خزائن الدولة بالمال الوفير من خالل الرسوم الجمركية على 

السلع الصادرة والواردة ، لذلك كانت الصادرات المغربية تفوق الواردات ، فقد كان الفائض 

التجاري من خالل الصادرات والواردات يجعل الميزان التجاري للتجارة الخارجية في صالح 

لة بني مرين ، لذلك شجعت الدولة المرينية التجارة الخارجية وعمليات التصدير، فخفضت  دو

قيمة الضريبة على بعض السلع المغربية وتارة أخرى إعفاء بعض السلع من الضرائب 

   0الجمركية 

 ------------------------------------------  

  

    0 345،  329 المصدر السابق ، ص: الحسن ابن محمد الوزان ) 1(

  



 

   : أھم السلع التجارية 

) 3(وأصيال) 2(وسال) 1(ومن أھم السلع بالمغرب المريني زيت الزيتون بسبتة   

، وبجبال رھونة بإقليم )5(، ومنطقة ھسكورة ومدينة بزو وجبل وردان)4(ومراكش

، وبإقليم ) 7(والعسل والشمع بتاكوليت بإقليم حاحة وتفتنة على المحيط األطلسي 0)6(الھبط

حاحة حيث مدينة آسفي وتدنست، وإداو إزكواغن، وقبيلة جبل عاقل وجبل تانزيرا والِسبيِّت  

والجلود بإقليم ھسكورة وتادلة وميناء  0) 8(ومكناس وإقليم الھبط وجبل بني زكار ومليلة

) 11(ومراكش) 10(، وإقليم أزغار وإقليم حاحة وجبل بني زكار ومكناس)9(تفتنة

والشعير والقمح بمرسى أنفا ومرسى فضالة ومرسى الغيط ومازغان ومرسى  0)12(وفاس

وجبل تانزيرا وقبيلة جبل عاقل وإقليم )  15(وتاكوليت بإقليم حاحة) 14(وسبتة) 13(آسفي

، )17(والماشية والخيل والسمن والفول والحمص والتمر والسكر ببالد السوس 0)16(أزغار

  ،)18(ومرسى  فضالة
  

------------ -----------------------------      

  

المرجع : الحريري /  210ص  6المصدر السابق ، ج: المقري /  305ص  2، ج 00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب /  0نفسه : ابن الخطيب ) 1(

    0 294السابق ، ص 

   319المصدر السابق ، ص : الحميري /  358 ، 307ص  2، ج 00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب /  104، ص  00مشاھدات : ابن الخطيب ) 2(

   0 307ص  2، ج00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب ) 3(

/  311ص  1997الروض العطر األنفاس بأخبار الصالحين من أھل فاس ، تحقيق زھراء النظام ، الدار البيضاء الطبعة األولي ، : ابن عيشون )4(

   0 129نفسه ، ص : لوتورنو 

   0 349، 177، 171المصدر السابق ، ص : مد الوزان الحسن بن مح) 5(

   0 224ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 6(

   0 120،  112المصدر السابق ، ص : الحسن ابن محمد الوزان ) 7(

   0 258،225،224،141،101،26،25،24،17،15،10،5ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 8(

   0  184،177،171،120ر السابق ، ص المصد: الحسن بن محمد الوزان ) 9(

   0 225،188،187،141،140،10،5نفسه ص : مارمول ) 10(

(11) Al-Omari : Op. Cit. p.189 /   Deverdun : Op. Cit. P.134.                                                                 

   0 294المرجع السابق ، ص : يري الحر/ 138 – 137المرجع السابق ، ص : لوتورنو ) 12(

 106، ص  00مشاھدات: ابن الخطيب /  137المصدر السابق ، ص : ابن سعيد المغربي /  241 – 240ص  1المصدر السابق ،ج: اإلدريسي ) 13(

   0 57المصدر السابق ، ص : الحميري / 

   0 102 – 101نفسه ، ص : ابن الخطيب ) 14(

   0 112نفسه ص  :الحسن بن محمد الوزان ) 15(

   0 188،187،26،25نفسه ص : مارمول ) 16(

   0 117المرجع السابق ، ص : الزھري ) 17(

   0 240 – 239نفسه ص : اإلدريسي ) 18(



 

، ومكناس وإقليم أزغار وجبل تانزيرا )2(وجبل وردان بأحواز نھر نكور ،)1(وسجلماسة  

) 6(وأصيال)5(وسبتة)4(راكشوالخمور والعطوربم والملح )األسماك(والحوت0)3(ودرعة

) 9(وفاس) 8(واألقمشة الصوفية والكتانية والقطنية والجلدية بسال وسبتة0)7(وتازة وتفتنة

 ومكناسة أزغار ومنطقة تادلة ومنطقة ھسكورة وبالد السوس وتدنست بحاحة وإقليم

ً في بني مالل )11(والحديد والنحاس والزجاج في بالد السوس 0)10(الزيتون وفي ، وأيضا

) 13(، وفي فاس)12(تيحمامين من ضواحي سجلماسة، وفي تنودادان ما بين درعة وسجلماسة

، وإقليم غارت بمنطقة فاس وبأحواز جبال نھر نكور، وجبل بني سعيد ومدينة )14(وسبتة

   0)16(، وجبل تانزيرا ومليلة)15(أمجاو ومدينة الجمعة

  

 ---------------------------------    
  

   0 114 – 113نفسه ص : ن الخطيب اب) 1( 

   0 349نفسه ص : الحسن بن محمد الوزان ) 2(

   0 188 – 187،  141 – 140،  26 – 25ص  2ج 106ص  1نفسه ج: مارمول ) 3(

   0 35ص  5المصدر السابق ، ج: ابن عذاري ) 4(

   0 303نفسه ص : الحميري /  305ص  2ريحانة الكتاب ، ج: ابن الخطيب /  102 – 101نفسه ص : ابن الخطيب ) 5(

   0 307ص  2نفسه ج: ابن الخطيب ) 6(

دراسات فى تاريخ مدينة : أمين توفيق الطيبي /  95المرجع السابق ، ص : الخليل النحوي /  358،  120نفسه ص : الحسن بن محمد الوزان ) 7(

مصطفي أبو ضيف أحمد /  189 – 188ص  2س جدراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندل: أمين توفيق الطيبي / 48سبتة ، ص 

   0 185المرجع السابق ، ص : عمر 

   0 307،  305ص  2ريحانة الكتاب ، ج: ابن الخطيب /  104،  102 – 101مشاھدات ، ص : ابن الخطيب ) 8(

 155ص  2نفسه ج: مارمول /  250نفسه ص : الحسن بن محمد الوزان /  334نفسه ص : الحميري /  210ص  6، ج 00نفح الطيب : المقري ) 9(

   0 188ص  2نفسه ج: أمين توفيق الطيبي /  138 – 137نفسه ص : لوتورنو /  294نفسه ص : الحريري / 

 – 140،  120 – 116،   39نفسه ص: مارمول /  191 – 190،  184،   177،  171،  131، 111 – 110الحسن بن محمد الوزان ، ص ) 10( 

141  ،187 – 188 0    

   0 117المصدر السابق ، ص : الزھري ) 11(

 2جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب ، مجلة البحوث التاريخية ، عدد : أمين توفيق الطيبي /  55المرجع السابق ، ص : ابراھيم حركات ) 12(

   450ص  1984السنة السادسة 

   0 155نفسه ، : مول مار/  335نفسه ص : الحميري /  181اإلستبصار ، ص : مجھول )13(

   0 319 – 318نفسه ص : الحسن بن محمد الوزان /  61 – 60المصدر السابق ، ص : األنصاري السبتي ) 14(

   0 266،264،111،110نفسه، : مارمول /  363،349،348،346،176نفسه ص: الحسن بن محمد الوزان ) 15(

   0 189 – 188ص  2، ج 00دراسات وبحوث : مين توفيق الطيبي أ/  258،  26 – 25ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 16(

  

  

  



 

وبجبال رھونة بإقليم ) 3(والصابون بمراكش 0)2(ومليلة) 1(والمرجان واللؤلؤ  بسبتة

وبالد ) 8(وسال) 7(وأودغشت) 6(وتارودنت) 5(والتبر والرقيق بسجلماسة 0)4(الھبط

والعنبر  0) 10(المغرب األقصىوالقطن والكمون والشب الكَّواري بجنوب  0)9(السوس

(*) أما تجارة األخشاب والسفن والفحم، فقد تميزت بھا سبتة0) 11(بسواحل األطلس المغربية

   0(*) والعرائش(*) وباديس(*) وطنجة(*)  وفاس(*) وسال

  

 ---------------------------  

  

 – 35، ص  1،ج 00أزھار الرياض : المقري /  139صدر السابق ، ص الم: ابن سعيد المغربي /  529ص  2المصدر السابق ، ج: اإلدريسي ) 1(

   0 303المصدر السابق ، ص : الحميري /  36

    0 259 – 258نفسه ص : مارمول ) 2(

   0 51الھيئة المصرية للكتاب ، ورقة  35552مخطوط السعادة األبدية ، ميكروفيلم رقم : ابن الموقت ) 3(

   0 224نفسه ص : مارمول ) 4(

 / 314،  201ص  2، ج 00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب /  114 – 113، ص  00مشاھدات : ابن الخطيب ) 5(

Jacques- Meunie`, Djinn : Le Maroc Saharien Des Origines Au XVI Siecle P.392.  

   0 31نفسه ص : مارمول ) 6(

   0 64 -63نفسه ص : الحميري ) 7(

   0 307ص  2، ج 00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب /  104، ص  00مشاھدات : ابن الخطيب ) 8(

يذكر اإلدريسي أن السودان يتخذون بعض الحيل إلختطاف العبيد من بالد لملم وإخراجھم قطاراً /  118 – 117المصدر السابق ، ص : الزھري ) 9(
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   0 131نفسه ص : أنه  في تاغاوست من بالد السوس يقام بھا سوقاً للعبيد مرتين في األسبوع ، أنظر الحسن بن محمد الوزان 

  0 450جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب ، ص : أمين توفيق الطيبي ) 10( 

   0 92ابق ، ص المصدر الس: الفشتالي ) 11(

تميزت سبتة بصناعة السفن التجاريةوالحربية لوفرة األخشاب والحديد والقطران وأنواع الخشب الجيدة مثل األرز والبلوط والبقس وغيرھا (*) 
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 305ص  2، ج00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب /  102 – 101، ص  00مشاھدات : ابن الخطيب /  61 – 60المصدر السابق ، ص 

0   

  تميزت بصناعة السفن التجارية والحربية ، وسبق الحديث عن دار صناعة السفن بسال ، : سال (*) 

   0 250نفسه ص : خشاب المختلفة األنواع ، انظر الحسن بن محمد الوزان اشتھرت بإحتوائھا علي مستودعات كبري لنشر األ: فاس (*) 

   0 529نفسه ص : تميزت بتشييد السفن التجارية والحربية ، انظر ، اإلدريسي : طنجة (*) 

/  329 – 327فسه ص ن: تنتج الجبال المحيطة بھا أفضل أنواع األخشاب الالزمة لصناعة السفن ، انظر الحسن بن محمد الوزان : باديس (*) 

   0 231 – 230نفسه ص : مارمول 

اشتھرت بتجارة الفحم وكان أھلھا ينقلون الفحم بالزوارق الصغيرة من العرائش الي طنجة لبيعه ھناك في طنجة وآصيال وغيرھا : العرائش (*) 

   0 189نفسه ص : وللتجار األوروبيين ، انظر مارمول 

  

  

  



 

  : الصادرات المغربية 

المغربيه فتمثلت في تجارة الحبوب نظراً النخفاض أسعارھا بالمغرب  أما الصادرات          

، و صدرت آصيال الصوف والكتان و الشمع وخيوط ) 1(األقصى عن بقية بلدان بالد المغرب

و اشتھرت أنفا وسال , )  3(و صدرت دكالة التبر و النيلة و الجلود و الشمع , ) 2(القطن 

وتميزت صادرات المغرب  0)4(ت ضخمة من الحبوب والرقيق والتبر وسبتة بتصدير كميا

المريني بدرجات مختلفة من الجودة السيما المنسوجات القطنية والصوفية والجلدية والزيت 

والفاكھة المجففة والمرجان والجلود والمصنوعات الجلدية المدبوغة ومواد الصباغة والخيول 

سمك المملح ، كما قامت بالد المغرب األقصى بتصدير والخشب والسجاد والشمع والسكر وال

المنتجات الواردة من بالد السودان إلى الدول األوروبية مثل ريش النعام والعاج والرقيق 

، كما صدرت بالد المغرب المريني أيضاً الرقيق القطالني الذي ) 5(والصمغ والتبر والزجاج

إستوردت جنوة من بالد المغرب المريني الجلود ، و) 6(تھافتت عليه أراجون وقطالونيا لعتقھم

والمصنوعات الجلدية والصوف والشب المستعمل في الدباغة والصباغة وتبر الذھب 

  0) 7(والقمح

  

 ------------------------------------------ 

 

(1) Dufourcq: Op. Cit. P. 551.  / Roland Oliver: Op. Cit. P. 368.                                                          

(2) Dufourcq : Op. Cit. P. 591.                                                                                                             

   0 113المرجع السابق ، ص : أحمد بو شرب ) 3( 

(4) Dufourcq: Op. Cit. P. 543.                                                                                                             

اليھود في بالد المغرب : عطا علي محمد شحاتة /  57،  52المرجع السابق ، ص : ابراھيم حركات /  378المرجع السابق ، ص : محمد زنيبر ) 5(

  /  163، دمشق دار الكلمة ، ص  1999ين والوطاسيين ، الطبعة األولي األقصي ،في عھد المريني

 Roland Oliver : Op. Cit. p.368.  

(6)Dufourcq: Op. Cit. p. 466 – 467.                                                                                                     

 /  454، ص  جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب :أمين توفيق الطيبي ) 7(

Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit. p.392, 402, 413,414.  

  

  

  

  



 

  : الواردات المغربية 

استوردت بالد المغرب المرينية من جنوة منسوجات  أندلسية ، فقد تضمنت                

عقداً لرحالت جنوية  50م ما يقرب من 12 سجالت العدل الجنوية في النصف الثاني من القرن

الى موانئ المغرب، منھا موافقة أحد تجار جنوة على نقل منسوجات أندلسية من جنوة الى 

ً األقمشة الكتانية والحريرية والسجاد ومواد الصباغة، مثل ) 1(م  1197سبتة عام  ، وأيضا

والتوابل والتين المجفف والنحاس الزعفران واللك والنيلة واألحجار الكريمة والعطور والمسك 

والورق والميروباالن الھندي الخاص لعالج عسر الھضم واإلسھال والمستخدم في الدباغة 

واشتھرت آصيال باستيراد الصمغ واللك  0) 2(والصباغة، وملح النشادر المستخدم في الدباغة

بالد المغرب واشتغلت  0)3(والقرفة والقرنفل والعفص وخشب البرازيل وأكسيد الزنك

المرينية كوسيط تجاري في استيراد بعض السلع األوروبية من البندقية، مثل السيوف والخرز 

في مقابل بعض السلع األخرى، مثل العنبر ) 4(والملف واألغطية لتصديرھا الى بالد السودان

ى وكان التجار األوروبيون يصدرون ال 0) 5(والصمغ والدرق وجلود الفنك والتبر والرقيق

المغرب احتياجاتھا من األسلحة والخمور والكتان والثياب الحريرية والجوخ واألواني بالد 

ً القصدير والمصنوعات المعدنية والخشبية والحرير وطيور )6(النحاسية  ، وإستوردت أيضا

الصيد والفلفل وخرز الزجاج واألواني الزجاجية والتوابل والعطور وخيوط الغزل الصوفية 

   0) 7(واألقمشة القطنية والمنسوجات المصبوغةوالكتانية 

ً بين االرتفاع  :أسعار بعض السلع   وكانت أسعار  السلع بالمغرب المريني تتفاوت تدريجيا

  واالنخفاض حسب الحالة السياسية التي كانت البالد تمر بھا ، فمثالً في حالة الحروب 

  

------------------------------------------------- --    

  

   0 88المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 1(

   0نفسه : أمين توفيق الطيبي ) 2(

(3) Dufourcq: Op. Cit. p. 543.                                                                                                           

   0 176،  170المرجع السابق ، ص : ابراھيم حركات /  465ص  المرجع السابق ،: الحسن بن محمد الوزان )  4(

   0 413نفسه ، ص : محمد زنيبر ) 5(

   0 378المرجع السابق ، ص : محمد زنيبر ) 6(

(7) Roland Oliver: Op. Cit. p.368.        / Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit. p. 414 – 415.             

  

  



 

ً كبيراً ، كذلك في حالة المجاعات واألوبئة وأحوال الحصار  كان ت األسعار ترتفع  ارتفاعا

والقحط الشديد الذي كان شديد الوطأة على بالد المغرب المريني ، فارتفعت األسعار نتيجة 

لذلك ارتفاعاً مخيفاً ، أما في حالة السلم والرخاء فإن األسعار كانت  في متناول أيدي الفقراء  و 

   0) 1(وافيةتوافرت بكميات 

ً حسب سنوات الزراعة الجيدة أو السيئة أو األزمات  وكانت األسعارترتفع  وتنخفض أيضا

، وتأثرت األسعار ) 2(الداخلية ، وكانت ترتفع  قبل األعياد والمواسم وفي نھاية فصل الربيع 

ف أيضاً  بتكاليف الشحن واستئجار المراكب ودفع الضرائب والجمارك علي البضائع ومصاري

   0)3(العمال والشحنات التي كانت  تُفقد فى البحر وتتعرض للغرق أو القرصنة

ويوضح الجدول التالي بعض أسعار السلع بدولة بني مرين في حالة الرخاء وإنخفاض األسعار 

 :  

  المرجع/المصدر  الزمن  السعر  الكيل/الوزن  

  )4(        عصريعقوب المريني   درھم 6  الصحفة  القمح 

  ) 5(        يوسف بن يعقوب   درھم 20  الصحفة  القمح

  ) 6(        أبو الحسن علي    درھم 20  الصحفة   القمح 

  )7(        يعقوب  المريني    درھم  3  الصحفة   الشعير 

  ) 8(        يوسف بن يعقوب   درھم  8  الصحفة   الشعير 

  )9(        يعقوب المريني   درھم  1  الربع   الدقيق 

  "         "              درھم  1  رطل  3  العسل 

                                                                                                                                                  (=)  

-------------------------------     

  

   0  405،  401،  395،  383المصدر السابق ، ص : ابن ابي زرع  / 130الذخيرة السنية ، ص : مجھول ) 1(

   0 157فاس في عصر بني مرين  ، ص : لوتورنو ) 2(

   0 210المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 3(

   0 302المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع /  104الذخيرة السنية ، ص : مجھول ) 4(

   0 91 – 89ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي /  385 – 384المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 5(

(6) Al- Omari  :  Op. Cit. p. 173 – 174 /  0 556المرجع السابق ، ص : محمد المنوني  

   0 302المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع /  104الذخيرة السنية ، ص : مجھول  ) 7(

  0 91 – 89ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي /  385 – 384المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 8(

   0 302المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع /  104الذخيرة السنية ، ص : مجھول )   9(



 

(=)  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  )2(  يعقوب المريني  دينار ذھب 10  الرطل   عنبر أنفا 

  ) 3( أبو الحسن المريني   درھم   5,1  الواحدة   الدجاج 

  ) 4(  يعقوب المريني   درھم   1  الثالثة  سمك الشابل 

سمك  

  المملح 

  "     "        درھم   1  الثالثة 

في النصف الثاني   دينار ذھب  1  األونس    عنبر مآسَّة 

القرن  من

  م 14/ھـ8

 )5 (  

  

  

  

  

  

 ----------------------------------------------------------------    

   0 302المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع /  104الذخيرة السنية ، ص : مجھول )   1(

    0   92المصدر السابق ، ص : الفشتالي ) 2(

 (3) Al- Omari  :  Op. Cit. p. 173 – 174 /  0 556المرجع السابق ، ص : محمد المنوني  

   0 302المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع /  104الذخيرة السنية ، ص : مجھول  ) 4(

    0 126المصدر السابق ، ص : الحسن ابن محمد الوزان )  5(

  

  

  

  )1(         "                درھم  1  الصحفة   الزبيب 

زيت 

  الزيتون 

  "         "             درھم  1  رطل  4

  "         "                 رھم د 1  رطل 5,1  السمن 

  "         "                  درھم  1   رطل  6  التمر 

  "          "                درھم  1  الصاع    اللوز 

  "         "                 درھم   5  رطل  10  لحم الضأن 

  "         "            درھم  1  الصحفة   الملح 

  "        "              درھم  1  طلر 10  لحم البقر 



 

  : مرينية في  حالة الغالء ويوضح الجدول الثاني بعض أسعار السلع ببالد المغرب ال

  ) 1(  أبو الحسن المريني  درھم  20  الصحفة   القمح 

  ) 2(  م 1277/ھـ677عام   درھم  10   الصاع   "

  ) 3(  يوسف بن يعقوب المريني   درھم  10  المد   "

  ) 4(  أبو سعيد عثمان األول   درھم  15  "  "

  ) 5(  أبو الحسن المريني  درھم  15  الصحفة   الشعير 

م وعصر يوسف 1277/ھـ677عام    درھم  1  أوقيات  6  الدقيق 

  بن يعقوب 

)6 (  

  ) 7(  عصر أبو سعيد عثمان األول   درھم  1  أوقيات  4  الدقيق 

نصف    الرطل   لحم البقر 

  درھم 

  ) 8(  أبو الحسن المريني 

نصف   " 

  الرطل

نصف 

  درھم 

  )9(  أبو عنان المريني 

 1000  الواحد   البيت 

  ار ذھبدين

 ) 10(  أبو الربيع سليمان 

 ) 11(  أبو سعيد عثمان األول   درھم  1  أوقية  2  الزيت 

                                                                                                                                            (=)  

 ------------------------------------ ----------------------   

 

   (1) Al- Omari  :  Op. Cit. p. 173 – 174 /  0 556المرجع السابق ، ص : محمد المنوني  

  0 91 – 89ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي /  0 413المصدر السابق : ابن أبي زرع  ) 2( 

   0 409المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 3(

   0 401لمصدر السابق ، ص ا: ابن أبي زرع ) 4(

  (5) Al- Omari  :  Op. Cit. p. 173 – 174 /  0 556المرجع السابق ، ص : محمد المنوني  

  0 91 – 89ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي /  0 413، 409المصدر السابق   : ابن أبي زرع  ) 6(

   0 401المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 7(

  (8) Al- Omari  :  Op. Cit. p. 173 – 174 /  0 556المرجع السابق ، ص : محمد المنوني  

   0 665المصدر السابق ، ص : ابن بطوطة ) 9(

المصدر السابق ، ص : شھدت بالد المغرب المرينية في عصر السلطان أبو الربيع سليمان إرتفاع األسعار طوال عھده  ، أنظر ابن أبي زرع ) 10(

395  0   

   0 401المصدر السابق ، ص : أبي زرع ابن  ) 11(

  

  



 

  

 (=)  

 )1(  "  درھم  1  أوقية  2  العسل 

  "  "  درھم  1  أوقية 5,1  السمن 

الرطل   العنبر 

  الواحد

) 2(  آخر عصر بني مرين   دينار  60

الرطل   الزباد 

  الواحد

  "  "  دينار  60

  "  "  دينار  60  "  المسك 

  "  "  دينار  70  الواحد   البعير 

  "  "  دينار  40  الواحد   الخصيإسود  

  "  "  درھم  15  الواحدة   الزنجية 

  "  "  دينار  8  الواحدة   جلد اللمت

  

  

وقد كانت ھناك أسعاراً أخرى لبعض السلع التي كانت تصدر عبر موانئ أنفا وآصيال إلى 

  : م  14/ھـ8الدول األوروبية  في بداية القرن 

  

  المرجع/ المصدر  الميناء   السعر   الكمية/ الوزن  السلعة 

قطعة  100  جلد البقر 

  كجم 700وزنھا

دينار  70 – 60

  ذھب 

  ) 2(  أنفا 

   "  آصيال   دينار 25,8  القنطار   الصوف 

   "  كآفة الموانئ  دينار  4 – 3  القفيز   القمح 

  "  "  دينار 60  الواحد  الحصان 

  

 -------------------------------------   

  

   0 401مصدر السابق ، ص ال: ابن أبي زرع  ) 1(

     0 181المصدر السابق ، ص : الحسن ابن محمد الوزان )  2( 

(3) Dufourcq : Op. Cit. P. 550 – 551 .                                                                                                             



 

صر بني مرين يصدرون الملح إلى غرب السودان ، فكان وكان التجار المغاربة في آخر ع

، وكانوا يشترون العبيد في توات ووصل ثمن ) 1(الوسق من الملح يساوي عشرة مثاقيل ذھب 

   0) 2(العبد الواحد إلي أوقيتين من الذھب 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ---------------------------------    

 

 17مجلة المعھد المصري للدراسات اإلسالمية بمدريد ، مجلد ] م  1430 – 1230إمبراطورية مالي [والمجتمع السوداني  اإلسالم: أحمد الشكري ) 1( 

ويذكر ابن بطوطة  أن سعر حمل الملح في إيواالتن بعشرة مثاقيل إلي ثمانية مثاقيل ، وكان يباع في مالي /  193، ص  1973عام 

   0 684المصدر السابق ، ص : ظر ابن بطوطة بنحو ثالثين مثقاالً من الذھب ، أن

   0 202المرجع السابق ، ص : عبد القادر زبادية ) 2(

  

  

  



 

   

   :نظم التجارة المرينية ) 7(

كان المسلمون أول من نظم أساليب تجارتھم حسب مقتضيات السوق                              

ً عديدة ،  فلما جاء عھ م، حسنوا 12/ھـ6د الموحدين في القرن  العالمية ،واستمر ذلك قرونا

طرقھم ، فإقتبسھا األوروبيون منھم ، و استمرت المبادالت التجارية  بين تجار أوروبا  

والمسلمين في تزايد  رغم فوارق الدين ، بل رغم تكاثر القرصنة النصرانية والجھاد البحري 

   0) 1(اإلسالمي التي أفلت زمامھا

ً طائلة  تجار الجملةة الخارجية المرينية ھم وأول من تحمل عبء التجار ، الذين جنوا أرباحا

بفضل التجارة الخارجية ، فھم يجمعون المصنوعات المحلية ثم يبيعونھا الي تجار المدن 

اإليطالية ،  ويتحكمون في تجارة فاس الخارجية، فھم يشترون البضائع من التجار النصارى 

المقيمين في مليلة وبادس وسبتة ، وھي بضائع مرتفعة األثمان  مثل البنادقة والجنوية والبيازنة 

ً توفير  السيما األقمشة الرفيعة لألسر الثرية وبالط السلطان ، وتولي تجار الجملة أيضا

العمالت النقدية الآلزمة ألفواج الحجيج ونقلھم من بالد المغرب إلى المشرق اإلسالمي حيث 

ً مغر بية للمتاجرة بھا بالمشرق اإلسالمي ،وقام تجار الجملة كان الحجاج ينقلون معھم سلعا

أيضاً بتنظيم القوافل التجارية الذاھبة إلى بالد السودان التي تحمل األقمشة والجلود من فاس ثم 

تعود محملة بالتبر وريش النعام والرقيق ، فكان لتجار الجملة وكالء بتافياللت لتنظيم 

  ار أن قاموا بشراء المراكب بما تحمله من بضائع الھند وقد بلغ ثراء بعض التج) 2(التجارة

  

 -----------------------------------------------------   

  

     160ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان ) 1(

ال إفريقيا وبالد السودان م فترة إزدھار تجاري بين شم15/ھـ8كانت فترة النصف األول من القرن /  159،  50المرجع السابق ، ص : لوتورنو ) 2(

تجار الغربي ، إستقبل فيھا األمراء بمملكة سنغاي التجار بحفاوة وھيؤا لھم األمن وإستدعوھم لحفالتھم وإستقبلوھم في بالطھم وكان تعداد ال

وال غاصبين ، كذلك لم فكان التجار يشعرون باألمن واألمان فال لصوص /  213المرجع السابق ، ص : كبيراً ، انظر عبد القادر زبادية 

ي يتعرض السودانيين بدولة مالي لمال التجار البيض الذين ماتوا ببالدھم مھما بلغت أموالھم ، إنما يتركونه بيد ثقة من التجار البيض حت

ا الي تومبوكتو لذا بلغت قوافل التجار بالمغرب األقصي وشمال إفريقي/  698المصدر السابق ، ص : يأخذه من يستحقه ، انظر ابن بطوطة 

التاريخ السياسي واإلقتصادي إلفريقيا فيما وراء الصحراء : م إثني عشر ألف جمل ، انظر الھادي المبروك الدالي 1350/ھـ751في عام 

   308، ص  1999م، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة األولي ، القاھرة 18- 15/ھـ12- 9من نھاية القرن 

  

  



 

، لذلك كانت بيوت وقصور وبساتين التجار دليل ثرائھم بفاس ) 1(وغير ذلك في صفقة واحدة

وكان للمغاربة ) 2(وسبتة ومراكش وغيرھا من المدن التجارية الكبرى بالمغرب المريني

مصلحة مباشرة في التجارة ، فلم يكن المكسب يذھب فقط للسلطان وعمالئه بالجمرك ، ولكن 

ً للسكان من تجار كبار، وتجار تجزئة، وحمالين وعمال الميناء ، ولم تكن عمليات البيع  ايضا

تتم في الفندق باستمرار ، وال يداً بيد ، بل كان يحدث إلى جانب ذلك البيع بالمزاد العلني، فكان 

ھناك نشاط إقتصادي كامل ينشأ من التجارة مع التجار المسيحيين ، وكانت تلك الحياة في 

فع حقوق الرسو ، تبدأ سلسلة طويلة من العمليات الموانئ ، فما أن تصل سفينة وبعد أن تد

، وتتم تلك العمليات التجارية في نطاق الشريعة اإلسالمية التي تحمي حقوق ) 3(التجارية

، على أن الفئة التي تحملت ) 4(الخواص والجماعة وحقوق الدولة بأكثر ما يمكن من الدقة 

م قوافل التجارة ببالد السودان أو مع عبء التجارة ھم كبار التجار فلم يقتصروا على تنظي

  : المدن اإليطالية وغيرھا ، وإنما وضعوا نظماً للتجارة الداخلية والخارجية ، فمنھا 
  

  : الوكالة ] أ[

لمباشرة تجارتھم المنتشرة ، والوكيل في التجارة (*) إتخذ التجار الكبار الوكالء             

  ، أما في التجارة الكبرى فھو يقوم ) 5(لعة أو غيرھا المحلية الداخلية ھو السمسار لبيع س
  

 -----------------------------------------------------------------    

  

   0 139المصدر السابق ، ص : ابن سعيد المغربي ) 1( 

   0 50المرجع السابق ، ص : لوتورنو ) 2(

(3) Dufourcq: Op. Cit. p. 524.                                                                                                      

   0 6المرجع السابق ، ص : ابراھيم حركات ) 4(

ن قابالً توكيل خاص وعام ، والوكالة ھي النظر فيما فيه التوكيل مثل أن يكو: عقد يلزم باإليجاب والقبول كسائر العقود ، وھي نوعان : الوكالة ) 1(

بداية المجتھد ونھاية : للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان والشركة وسائر العقود والوكالة والمصارف والفسوخ ، انظر ابن رشد الحفيد 

المنھج : الونشريشي /  366ص  2، ج 1983المقتصد ، تحقيق عبد الحليم محمد عبد الحليم ، دار الكتب اإلسالمية ، الطبعة الثانية القاھرة 

علي /  324ص  1997الفائق والمنھل الرائق والمعني الالئق بآداب الموثق وأحكام الوثائق ، تحقيق لطيفة الحسيني ، المملكة المغربية طبعة 

ر ولحوم أن الشريعة اإلسالمية منعت توكيل الذمي علي مسلم ولو كان عبداً له فقد خاف المسلمون أن يقوم الذمي بالربا أو التجارة في الخمو

المرجع : الوزاني /  6-  5تحقيق محمد حجي ، ص  8المصدر السابق ، ج: الخنزير وغير ذلك مما يرفضه الشرع اإلسالمي ، انظر القرافي 

   0 434ص  6السابق ، ج

   0 121 – 120ص  9، ج 000المعيار : الونشريشي ) 2(

   

  



 

يفة رئيس وكالة التجار عند ،أما وظ)1(بحق القبض وطلب الحقوق وغير ذلك نيابة عن موكله

،  ويسافر الوكيل بالبضائع )2(المسلمين فھي تعادل وظيفة القنصل التجاري بالمدن اإليطالية 

، ففي سبتة كان الوكيل ) 3(أو يشتريھا أو يرسلھا إلى موكله أو يشرف علي نقلھا من المراسي

ناءه وكالءه مثل التاجر الكبير يعمل بدور التاجر المراسل في البلدان النائية ومنھم من جعل أب

أبي عبد هللا بن جوبر من سبتة كان يدير تجارة كبيرة بقيسارية سبتة ، وأعطي إلبنه أمواالً 

] م1251/ھـ649عام  0ت[كذلك التاجر المشھور ابو الحسن الشاري ، ) 4(ضخمة للتجارة ،

باشر قط ديناراً وال ومما يؤثر عنه من تخصصه أنه لم ي000[ [كان يتخذ الوكالء للتجارة 

ً إنما كان يتصرف له في ذلك وكالؤه والالئذون بجنابه  ، والوكيل قد يقوم )5](]00درھما

بخدمة تاجر واحد أو عدة تجار كبار في آٍن واحد من خالل حانوت خاص به يديره لمباشرة 

، ويتم ) 6(ليةتجارات ھؤالء التجار الكبار خارج البالد أو داخلھا ، وما يتعلق بھا من شؤون ما

  ، ) 7(عقد الوكالة التجارية في صورة عقد يبرم عند القاضي بين الموكل والموكل إليه

وقد تزايدت طبقة الوكالء التجاريون بسبتة المدينة التجارية وكثرت شكايات التجار منھم لقلة 

سماسرة الوكالء وال) 8(األمانة عند الوكالء مما دفع القاضي محمد بن القاضي عياض بتضمين

  0) 9(لكثرتھم وقلة أمانتھم

  

 --------------------------------------------------    

  

   0 258ص  2المرجع السابق ، ج: برنشفيك /  337،  333 – 332ص  10، ج 196ص  8المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 1( 

   0 334 دراسات في التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية ، ص: جواتياين ) 2(

   0 231ص  10، ج 52ص  9ج/  230،  208 – 207نفسه ص : الونشريشي ) 3(

   0 63سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف /  340، ص   1المصدر السابق ، السفر السادس ، ق  : ابن عبد الملك المراكشي ) 4(

   0 201ص  1نفسه ، السفر الثامن ، ق : ابن عبد الملك المراكشي )  5(

ص  9نفسه ، ج: الونشريشي /  201نفسه ، ص : ابن عبد الملك المراكشي /  163 – 162المصدر السابق ، ص : القاضي عياض وولده محمد  )6(

92  0   

   0 337ص  10نفسه ج: الونشريشي ) 7(

ً : الضمان ) 8( واجب رد الشيئ أو بدله بالمثل وبالقيمة ،  لغةً مصدر ضمن الشيئ ضماناًإذا كفل به ، والضامن ھو الكافل أي الملتزم ، والضمان شرعا

، والضمان سببه التسبب في اإلتالف أو العدوان أو عدم  77،  42المصدر السابق ، ص : انظر أبو علي الحسن بن رحال المعداني 

  0األمانة 

   0  163 – 162المصدر السابق ، ص : القاضي عياض وولده محمد ) 9(

  

  



 

  :الشركة ] ب[

بصورة كبيرة في المعامالت التجارية فكانت  الشركة تعني (*) ظھرت الشركة              

، وقد إستدعي قيامھا وجود العديد من الوكالء ) 1(تجميع رؤوس األموال لفترة طويلة

، وھناك العديد من الشركات التي كانت سائدة ببالد المغرب في العصر المريني ) 2(التجار

األموال والعمل فيقوم أحد الشركاء بالسفر واآلخر يباشر ومنھا شركة يتساوي فيھا رؤوس 

، ويشبه ھذا ) متضامنون(أعمال التجارة بمحل إقامته ، وكل مفوٌض من اآلخر أو موكٌل عنه

، وشركة ) 3(الشركات البحرية اإليطالية التي ظھرت من ھذا النوع بسبتة] التفاوض[النوع 

ً في شركة واحدة ثم يرسلون أحدھم لجلب البضائع ثم يتقاسمونھا  يشترك فيھا التجار معا

بحسب رؤوس األموال، وشركة أخري يقوم التاجر باقراض أحد المسافرين بالمال ثم يتقاسم 

وشركة أخرى يقوم فيھا الشركاء أصحاب السفينة بالسفر معاً ) 4(معه الربح مناصفة

إلسالمية من تكوين ورغم تحذيرات الشريعة ا) 5(مستثمرين رأس مالھم الثابت والمتحول

شركات مع أھل الذمة فإن مكاسب التجارة جمعت بين المغاربة بشتي المعتقدات الدينية 

  المختلفة فھناك شركات تجارية تضم مسلمين ونصاري ويھود ، وھناك شركة في ملكية

  

 -------------------------------------------------     

   

شركة العنان وھي شركة باألموال وتقسم األرباح حسب رؤوس األموال ، ويوزع العمل حسب رؤوس األموال حيث  أربعة أنواع منھا: الشركة (*)  

يشترط تساوي رؤوس األموال لتساوي العمل ثم الربح ،  وشركة المفاوضة وھي أن يفوض كال اآلخر في التصرف في ماله في غيبته 

موال ، وشركة األبدان وھي تختص باألموال ال باألعمال أي يمكن ألحد الشريكين وحضوره في جميع ممتلكاته ويشترط تساوي رؤوس األ

أن يفوز بربح بينما اآلخر اليفوز ، وشركة الوجوه وھي تقوم علي الذمم من غير صنعة أو مال وھي غير صحيحة ، انظر ابن رشد الحفيد 

مخطوط العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديھم من الوثائق : ي ابو القاسم بن سلمون الكنان/  308 – 304ص  22المصدر السابق ، ج: 

، وال ينبغي مشاركة يھودياً أو نصرانياً إال أن يكون المسلم حاضراً أمام النصراني أو اليھودي في أعمال 2ص  121لوحة  2واألحكام ، ج

 20ص  8المصدر السابق ، ج: في حضور المسلم ، انظر القرافي الشركة خوفاً من قيام الذمي بالربا ، وال ينفرد الذمي ببيع أو شراء إال 

0    

   0 62سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف ) 1(

   0 282، ص   000النشاط اإلقتصادي : عز الدين أحمد موسي ) 2(

   62سبتة اإلسالمية  ، ص : ريف محمد الش/  205ص  2نفح الطيب ، ج: المقري /  63ص  2اإلحاطة في أخبار غرناطة ، ج: ابن الخطيب ) 3( 

     0 215ص  5ج/  28ص  10المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 4(
   0 235المصدر السابق ، ص : القاضي عياض وولده محمد ) 5(

  

  

  



 

ومن أمثلة أنواع الشركات سالفةالذكر ،  0) 1(السفن بين كبار تجار سبتة والتجار النصارى

قاضي الجماعة بفاس وتلمسان والمتوفي (*) [ بد هللا المقريقيام أبناء وذرية القاضي أبي ع

بتكوين شركة تجارية يتوزع أفرادھا على مدن ثالث ھي تلمسان وسجلماسة ] ھـ759عام 

وتوات ولكل واحد منھم عمل يقوم به فيبعث المتواجد بتوات التبر والعاج ومختلف السلع 

ار السلع وتقدير المكاسب وثمن البيع لتلك السودانية إلى المتواجد بسجلماسة الذي يحدد أسع

البضائع والتنبيه على الخسارة ويرسل تقارير إلى بقية أفراد الشركة ليعرفھم أحوال البالد 

اإلقتصادية وأعمال التجارة وأسعار السلع وأنواعھا، أما المتواجد بتلمسان فھو يحدد أنواع 

تقسم األرباح بينھم بالتساوي وھي شركة السلع المطلوبة باألسواق ويقوم بأعمال البيع ، و

، وشركة أخرى بين رجلين في ) 2(تتساوي فيھا رؤوس األموال والعمل وكذلك األرباح 

ً في أسباب التجارات ، وكان ھذا  00[أمالك واسعة ، وكان أحدھما  ً متصرفا أكثر دھره غائبا

، وشركة بين رجلين )3( ] 000الشريك يضم جميع المال ويستغل جميع فوائده وما يعود منه 

، وشركة بين رجلين )4(في مركب لحمل المتاجر ونقل المسافرين وكان العمل والربح مناصفة

كل منھما دفع مائة مثقال ذھب والربح كان مناصفة وشركة بين زوجين في تجارة العبيد 

  ارةوالقطاني والماشية واألطعمة  وشركة بين إخوة ثالثة في تجارة الحريروشركة في تج

  

-------------------------------------------      

  

   0 63 – 62سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف ) 1( 

ھو يحي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي بن داوود القرشي المقري أحد أجداد أبي عبد هللا محمد قاضي الجماعة بفاس وتلمسان ، : المقري (*) 

   191ص  2صدر السابق ، جالم: انظر ابن الخطيب 

إشتھرت ذريته علي ما ذكر من طبقاتھم بالتجارة فمھدوا طريق الصحراء بحفر اآلبار وتأمين التجار وإتخاذ طبل الرحيل وراية التقدم عند  00) [2(

تدال ، وكان أبو بكر ومحمد بتلمسان المسير ، وكان ولد يحي خمسة رجال ، فعقدوا الشركة بينھم فيما ملكوه وفيما يملكوه علي السواء بينھم واإلع

 000فإتخذوا ھذه األقطار والحوايط والديار ) واالتة(وعبد الرحمن شقيقھما األكبر بسجلماسة ، وعبد الواحد وعلي شقيقاھما الصغيران بأيواالتن 

والجوز والتبر والسجلماسي كلسان الميزان  وكان التلمساني يبعث الي الصحراوي بما يرسم له من السلع ، ويبعث إليه الصحراوي بالجلد والعاج

انظر ابن ]  000يعرفھما بقدر الرجحان والخسران ، ويكاتبھما بأحوال التجار وأخبار البلدان ، حتي إتسعت أموالھم وإرتفعت في الفخامة أحوالھم 

 / 0 858المرجع السابق ، ص : الميلي مبارك بن محمد /  205ص  2المصدر السابق ، ج: المقري /  193 – 191،ص  2نفسه ،ج: الخطيب 

Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit. p 403 / .Roland Oliver: Op. Cit. P. 369 – 370 /     

    0 28ص  10، ج 190 – 189ص  9، ج 104 – 103ص  8نفسه ج: الونشريشي /  153نفسه ص : القاضي عياض وولده محمد ) 3(

تحقيق محمد  8، ج 491تحقيق محمد بو خبزة ، ص  5المصدر السابق ، ج: القرافي /  235المصدر السابق ، ص : القاضي عياض وولده محمد ) 4(

 6المرجع السابق ، ج: أبو عيسي الوزاني /  418ص  9، ج 312،  308ص  8المصدر السابق ، ج: الونشريشي /  72حجي ، ص 

   0 519ص 



 

، وغيرھا )2(ركة في تجارة الغنم والبقر، وش)1(منتجا ت األلبان وشركة في صيد األسماك 

من الشركات  العديدة التي تناولتھا كتب النوازل المغربية ، والمالحظ على الشركة في 

المغرب المريني بصفة عامة أنھا تميل إلى أن تكون أطول عمراً ، أما في العقود المسيحية 

   0) 3(فھي سارية لعملية تجارية واحدة عملياً  

  : القراض ] ج[

التي كانت تتم بين صاحب الما ل (*) تحدثت نوازل كثيرة عن شركة القراض                 

المستثمر والوكيل الذي يقوم بأعمال التجارة وحملھا على ظھر السفن لبيعھا ، وقد إنتشرت 

ً من  شركة القراض ببالد المغرب المرينية، ومن أمثلتھا شركاء في سفينة أخذوا ماالً وذھبا

ً وسافروا به للتجارة الن ، ودفع رجل ماالً قرا ضاً )4(اس على وجه القراض واشتروا به قمحا

لصاحب مركب لحمل السلع والبضائع على وجه القراض والربح بينھما ، وآخر دفع سفينة 

وأموال إلى جماعة على أن يكون له ثلثي الربح وللعاملين الثلث ، بحيث تكون السفينة كراء 

ودفع رجل ثاٍن مركب ومائة دينار عليس وجه القراض ليكون لصاحب  والمال قراض ،

المركب والمال الثلثين من الربح وللعامل الثلث ، وكان القراض يأخذ صوراً مختلفة من المال 

والفضة والذھب والسفن وغير ذلك،  وقد يطول أمد القراض ليصل أكثر من عشرة سنوات 

وشھد ) تادمكة(لقراض وسافر به إلى بالد السودان مثل رجل أخذ ماالً من رجل على وجه ا

بذلك الشھود ، واستقر الوكيل ببالد غانا وتأھل ھناك وقام احدى عشرة سنة من يوم خروجه 

  من البلد الذي أخذ فيه المال ، على أن ھناك من التجار المسافرين من يتالعب بالقراض

  

----------------------------------------------- --------    

  

  ،  296،  239،  215،  125،  62، 59،  36ص  5،ج 75ص  7، ج 189، 180، 192،  191، 179ص  8نفسه ج: الونشريشي ) 1(

   0 195،  190،  179ص  8، ج 93ص  5نفسه ج: الونشريشي /  1ص  122لوحة  2المخطوط السابق ، ج: أبو القاسم بن سلمون الكناني ) 2(

  0 125جع السابق ، ص المر: أوليفيا ) 3(

كان في الجاھلية وأقره اإلسالم وأجمعوا علي أن صفته أن يعطي الرجل لرجل المال علي أن يتجر به علي جزء معلوم يأخذه العامل : القراض (*)  

 2ص  252لوحة  1نفسه ، ج: أبو القاسم بن سلمون الكناني / ،  285ص  2المصدر السابق ، ج: من ربح المال ، انظر ابن رشد الحفيد 

) عصق(والقراض عند المسلمين كان مشابھاً للشراكة اليھودية التي تعرف بالعبرية /  3ص  8المرجع السابق ، ج: أبو عيسي الوزاني / 

Isqa   وبالبيزنطيةCheokinonia   ، ويميز القراض من خالل إعفاء الوكيل في معظم الحاالت من أي مسؤولية عند فقدان رأس المال

   0 126نفسه ص : أوليفيا  انظر

   0 235نفسه ، ص : القاضي عياض وولده محمد ) 4(

  

  



 

واألرباح فتارة يدعي فقدان المال وتارة أخرى يغيب فترة طويلة دون أن يتصل بصاحب 

القراض وينقطع عنه مما يدفع صاحب القراض إلى اللجوء للقاضي للوصول إلى حقوقه 

   0 )2(القيمة والوزنناقص  ض في الدرھم وتارة أخرى يكون القرا) 1(المالية 

وقد ) Qir'ad  )3، التوصية أى   Commendوالقراض يعرف عند التجار األوروبيين بإسم 

كانت مدينة سبتة تتعامل بعقود القراض مع التجار األوروبيين ، فقد صدرت سبتة خيوط غزل 

سيليا في الفترة ما بين وعقد آخر لبيع الملح إلى مر) توصية (القطن بواقع عقدين قراض 

م ، و كذلك عقدين من نفس النوع لتصدير جلود األغنام في نفس الفترة 1255 – 1207عامي 

إلى مرسيليا ، و ثالثة عقود قراض لتصدير جلود األغنام  وعقد آخر لبيع ابو فروة إلى 

ً متنوعة عن طريق عقود 1248مرسيليا عام  ً مدينة سبتة سلعا القراض م ،  واستوردت أيضا

م كانت 1248م وفي عام 1255 – 1207عقداً من مرسيليا في الفترة ما بين عامي  12بواقع 

   0) 4(عقداً  18عدد عقود القراض من مرسيليا إلى سبتة وصلت الي 

   :اإلستدانة والسلف ] د[

الالزمة لجأ التجار الصغار إلى االستدانة للقيام بادارة  رؤوس األموال                         

للتجارة ، كذلك كان التجار الكبار والصرافون يقومون بأعمال التسليف فكثرت اإلشارات إلى 

فيذكر الونشريشي عدة نوازل تتصل باالستدانة والديون  0والديون التجارية (*) أعمال السلف

  التي كانت عديدة وسائدة ببالد المغرب المرينية ، فقد كان من جراء القحط والجدب 

  

-- ----------------------------------------------------------   

  

المرجع السابق ، : أبو عيسي الوزاني /  215ص  5، ج 117 – 116ص  9ج/  0 306،  212،  205ص  8المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 1(

   0 20ص  8ج

تفاحش القرض في الدرھم حتي صار التعامل بالدراھم  00[ھـ أن 769 – 768كان في عھد السلطان أبو فارس عبد العزيز المريني ما بين عامي ) 2(

ويذكر الونشريشي  / 140 – 139المصدر السابق ، ص : انظر الكومي ]  00ديناراً وفسدت المعامالت والتجارات  11التي في األوقية 

   0  202ص  5المصدر السابق ، ج: أيضاً غش العملة بالنحاس انظر 

(3) John H. Pryor: Commerce, Shipping and Naval Warfare in the Medieval Mediterranean, London 1987 vol. IV, 

p.438.                                                 

(4) Ibid, p.403, 424, 425.  

: القرافي : زيادة أو نقص ، والسلف مخالف للربا ، انظر  ھو أن يقطع اإلنسان جزء من ماله للمستسلف ، ويرد إليه مرة ثانية دون: السلف (*)  

   0 81،  57ص  5نفسه ج: الونشريشي /  285ص  5المصدر السابق ، ج

 

  



 

أن قام العرب والبدو والبربر بشراء الحبوب واألطعمة بالَدين، وكذلك كان تاجٌر قد إشترى 

ً بالَدين ألجل ، وتاجٌر من أھل األندلس كان عليه َدين لرجل من فاس ، واحد األشخاص  قمحا

كان يقترض األموال على سبيل السلف من أحد التجار ، ورجل من أھل الذمة بالمغرب كان قد 

ً ما تحدث مضايقات بين المستدين وصاحب المال  سلّف رجل دنانير لتجارة الزيت ، وغالبا

المغاربة بدور كبير  ، وقد قام اليھود) 1(حتي تنتھي األمور باللجوء إلى القاضي لحسم األمر

في أعمال الصيرفة والتسليف، ألن  صغار التجار كانوا يودعون أموالھم عند الصرافين  كذلك 

كان الصرافون اليھود يشتغلون بالصرافة من تصريف الفلوس بالدراھم والدراھم بالفلوس ، 

    0)2(فكان التجار في أمس الحاجة إليھم 

وأخرى % 60نحو -د المغرب مع التجار وكانت نسبتھا وھناك تسليف بفائدة كما فعل يھو  

ً  15عاماً وآخر  11وھذا يتوقف على أجل السلف  فمنھا ما يصل  إلى % 100 على أن ) 3(عاما

التجار المغاربة المسلمين كانوا اليحبون الخوض في أعمال السلف والصيرفة بالفائدة ألن 

ً ،  العمل بالصرف خطر عظيم علي دين التاجر اإلسالمي وھو ما يعرف بالربا المحرم شرعا

التمعش بالصرف خطر عظيم على دين متعاطيه بل اليقى للدين معه  00[[فيقول ابن اإلخوة 

فالغالب 00[[، أما الونشريشي فيقول ) 4] (] 00إال بعد معرفة الشرع ليتجنب المحظورات 

الحق المريني بتقديم قرض ، وقام السلطان يعقوب بن عبد )5](]علي معاملتھم الفساد والربا 

مالي قدره مائة ألف دينار ذھبى إلى الفونسو العاشر ملك قشتالة الذي رھن تاجه الذھبي لدى 

   0 )6(ھـ 681السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني عام 

  

 ---------------------------------------------  

  

   0 434،  440،  409،  443،  436ص  10، ج 89،  87،  238ص  5نفسه ، ج: الونشريشي ) 1(

اليھود في : مسعود كواتي /  376ص  12نفسه ج: الونشريشي /  0 4المخطوط السابق ، ورقة : مجھول /  138 – 137نفسه ص : الكومي ) 2(

السابق ، ص المرجع : عز الدين أحمد موسي /  150م دار ھوجة للطباعة والنشر ، ص 2000، الجزائر  150المغرب اإلسالمي ، ص 

280 – 282 0  

   0  282 – 280المرجع السابق ، ص : عز الدين أحمد موسي ) 3( 

   0 151 – 150نفسه ص : مسعود كواتي ) 4(

   0 242، ص  7العبر ، ج: ابن خلدون ) 5(

   0 151المرجع السابق ، ص : مسعود كواتي /  64ص  5نفسه ج : الونشريشي ) 6(

  

  



 

  

  : المعاوضة أو المقايضة] ھـ[

(*) اشتھرت التجارة المغربية في عصر بني مرين بنظام المقايضة                                 

السيما في التجارة المحلية والخارجية ، فكان أھل البوادي والجبال والقرى يحملون سلعھم 

ويذھبون لألسواق ويبادلونھا بسلع أخرى يحتاجونھا وھو ما عرف بالمقايضة، كذلك كانت 

المدن التجارية الساحلية تتجر مع الدول النصرانية بنظام المقايضة في بعض األحيان ، فيذكر 

كذلك المدن الساحلية مثل  ،)1(الونشريشي أن المغاربة عاوضوا أو قايضوا الحبوب بالزيت

، وكانت ) 2(تفتنة التي تقع علي المحيط األطلسي ، كانت تتجر مع البرتغاليين بنظام المقايضة

كة أوالد المقري تتجر بدول المغرب بالمقايضة مع الدول النصرانية وبالد السودان شر

أن بالد الصحراء كانت تجلب لھا من المغرب ما ال  باٍل له من السلع  00[[بالمقايضة 

ً للتجار )  3](] 00عنه بما له باٍل من الثمن  فيعاوض ً وافيا فكانت تلك المقايضة تدر ربحا

   0المغاربة 

  :الكراء ] و[

شاع الكراء في التجارة المغربية المرينية بين جميع الطبقات التجارية داخل                 

وخارج البالد ، ففي داخل البالد إكترى التجار الحوانيت بالقيسارية بفاس ومراكش وغيرھا 

شاع ، و) 4(من المدن ، حيث كانت تلك الحوانيت تابعة للسلطان أو األحباس أوبيت المال 

كراء السفن السيما بسبتة وغيرھا من المدن الساحلية فقد كانت التجارة بسبتة التتم إال عن 

  طريق السفن ، وكان تجار سبتة يمارسون كراء السفن بوجه التجارة ونقل الحجيج

  

 -------------------------------------------------------    

   

عريق قائماً في صور مختلفة وساد بالد المغرب لفترة طويلة ، وكان يتخذ أحياناً نوعان من النظام النقدي وآخر ظل نظام المقايضة ال: المقايضة (*) 

المصدر السابق ، ص : سلعي مثل مقايضة سلعة بسلعة أو نقد بنقد أو مقايضة قطع الحديد بالسلع ، أنظر الحسن بن محمد الوزان 

 5المصدر السابق ، ج: الونشريشي [ وھناك مقايضة أو معاوضة قمح بدنانير  0 283ص المرجع السابق ، : ابراھيم حركات /  127

أو مقايضة الذھب بالسلع كما في غانا مع بالد المغرب األقصي مثل مقايضة الذھب بالملح أو بالخرز وخواتم النحاس ، ]  89ص 

   0 284نفسه ص : أنظر ابراھيم حركات 

   0 436ص  10ج/ 238،  89،  57ص  5نفسه ، ج: الونشريشي ) 1(

   0 120نفسه ص : الحسن بن محمد الوزان ) 2(

  0 193ص  2المصدر السابق ، ج: ابن الخطيب ) 3(

   0 257ص  6ج 281ص  5نفسه ، ج: الونشريشي /  2ص  5، ورقة  00مخطوط ذكر قضية المھاجرين : مجھول ) 4(



 

ين التاجر وصاحب المركب كان يتم ، وذكر الونشريشي أن نظام كراء السفن ب)1(والمواطنين 

دفع رجل إلى صاحب  00[بأجرة معينة يتفق عليھا الطرفان كما ھو العادة بين الناس ، 

دنانير ، فقال له إشحن لي بھا معك طعاماً ، وتأخذ كراءك كما تكرى من الناس، ) مركب(لوح

صيغة عقد اإليجار وسواء كانت السفن حكومية أو خاصة فإن ) 2]( 00ففعل ما يلزم في ھذا 

وفي عقد اإليجار يتعھد المؤجر بنقل ) الشريعة اإلسالمية(إمالئية من القانون ) الكراء(

المستأجر وبضائعه محددأً بوضوح الطريق الواجب اتباعه ، وتشحن البضائع خالل الرحلة 

   0) 3(ويدفع المستأجر مبلغاً من المال للمؤجر 

خالل سلطة الجمارك التي كانت تبت في موضوع وتتدخل الحكومة في نشاط التاجر من 

، وكان الكراء متوقفاً وقت دخول ) 4(الشحن ، وكان القاضي  يصدق على عقد إيجار المركب 

وكثيراً ما حدثت بعض المشاحنات ما بين  0)5(الشتاء نظراً لخطر الغرق وضياع التجارات

نة بشحن أكبر قدر من السلع التاجر وصاحب المركب أو السفينة نظراً لقيام صاحب السفي

والبضائع واألفراد دون النظر إلى األخطار الناجمة عن الحموالت الزائدة وأخطار الغرق في 

البحر ومواجھة الريح بحمولة تفوق السفينة ، وكان التجار اليستغنون عن كراء السفن ، 

ا  من  وللتخلص من مشكالت الشحن أشركوا أصحاب السفن معھم في تجارتھم  وتخلصو

غير أن ھناك العديد من المعوقات  0)6(تحكم أصحاب المراكب والسفن في تجارات التجار 

التي أعاقت  نظم الكراء والتجارة والتي تمثلت في قيام القراصنة بنھب السلع والبضائع في 

عرض البحر أو تتأخر عن موعد التسليم حيث كانت السفن تتأخر في الموانئ فيدخل عليھا 

تاء فتتعرض للريح المعاكسة للمالحة والغرق أو تتعرض السفن للعطب في بعض فصل الش

  الطريق ، 

  

 --------------------------------------------------------    

  

طوطات اإلسكولایر ، معھد المخ 365/4مخطوط فتاوي البرزلي رقم : البرزلي :  235المصدر السابق ، ص : القاضي عياض وولده محمد ) 1( 

   0 64سبتة اإلسالمية   ، ص : محمد الشريف /  0 33العربية بجامعة الدول العربية بالقاھرة ، ورقة 

  0 117ص  9ج 299،  311 – 308ص  8نفسه ج: الونشريشي ) 2(

   0 195المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 3(

   0 196المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 4(

   0 301 – 300ص  8المصدر السابق ، ج: الونشريشي /  485ص  5ق ، جالمصدر الساب: القرافي ) 5(

   0 65 – 64سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف /  235المصدر السابق ، ص : القاضي عياض وولده محمد ) 6(

   



 

   0) 1(أو تقوم الريح بتغيير مجرى ومسار السفن فيحدث التأخير

  :المزايدة ] ل[

القاعدة العامة للتجار بفاس المرينية أو الشراء بالمزايدة ، وھو المزاد كانت                  

العلني الذي كان يعقد يومياً باألسواق لدى حوانيت التجار الكبار ويكون الدفع إما نقداً أو ألجل 

وعندما يقوم السماسرة والداللون والمنادون على بدء المزاد تحدث المزايدة بين الناس عند 

فقد كانت عمليات البيع والشراء تتم بين التاجر األجنبي والمشتري المغربي داخل  ،) 2(الشراء

الديوانة المغربية وتحت إشرافھا سواء عن طريق البيع بالمزاد العلني أو خارج الديوانة في 

الفنادق مثالً وتلك العمليتان خاضعتين للديوانة ويتم البيع بمساعدة دالل تعينه الدولة المعنية 

) 3(ور شھود ومفتشين ، وبعد المزاد يتم تقدير قيمة الجمارك المستحقة على السلعوبحض

وھي كلمة   Calgaأو   LaGalegaوتعرف عملية البيع بالمزاد العلني في الوثائق الالتينية 

   0)4(مشتقة من حلقة المزاد العلني 

   :الوديعة والرھن ] ك[

بالد المغرب المرينية الوديعة في معامالتھم التجارية  استعمل تجار                               

فكان التجار المغاربة يأخذون البضائع كوديعة أو أمانة للمتاجرة بھا في بالد المغرب، كذلك 

كان أحد التجار بسبتة سافر لبيع الزيت في الجزائر وكان معه كمية من الزيت لبعض أھل بلدة 

حكم نظام الوديعة في التجارة المرينية ذكرھا سبتة، وقد كانت بعض القواعد التي ت

الونشريشي، ومنھا في حالة تالعب التاجر المسافر بالوديعة التي معه وإدعى فقدانھا وتحرك 

في مسار غير الذي حدده له صاحب الوديعة ، فعلى ذلك التاجر المسافر أن يرد الوديعة، أما 

  الوديعة معرفة من صاحب الوديعة فإن مالفي حالة وفاة التاجر المسافر أو فقدانه أو عدم 

  

 ------------------------------------------     

  

،  302 – 298،300 – 297ص  8نفسه ج: الونشريشي /  260ص  12، ج 485،  330ص  8، ج 491،  485،ص  5نفسه ص ج: القرافي ) 1( 

308 – 311 0   

ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول /  246 – 245المصدر السابق ، ص : ن بن محمد الوزان الحس/  313،  202ص  5نفسه ، ج: الونشريشي ) 2(

وقد سبق الحديث عن السماسرة والمنادون والداللون والمزاد العلني في العاملين  0 157 – 155المرجع السابق ، ص : لوتورنو /  149

   0باألسواق  

   0 100سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف ) 3(

(4) Mas-Latrie: Op.Cit. p.193. Doc.                                                                                         



 

   0) 1(يرجع لبيت المال وينفق في مصالح المسلمين

ر والبساتين واألراضي مقابل المال وكان الرھن يتم بالبينة وفي رھونات الد(*) وشاع الرھن 

، ومن المرجح أن التجار الصغار كانوا يلجأون إلى رھن ممتلكاتھم الستمرارية ) 2(العادلة 

عملھم التجاري وتسديد المستحقات المالية التي عليھم في حاالت الخسارة أو غرق المركب أو 

   0الحريق أو سقوط البضائع في يد العدو من جراء القراصنة النصارى 

  ] :تجة السف –الصك  –الحوالة ] ى[

، (*) والسفتاجة  والصك  الحوالة عرفت بالد المغرب الوسائل البنكية الثالثة، وھي         

وتمثل الثالثة أشكاالً مختلفة من الوعد باألداء والدفع المؤجل ، وقد ساد التعامل بھا في 

ً من إيران والدول اإلسالمية  ً عل)3(المشرق إنطالقا ي أيدي ، وُعرفت الوسائل البنكية أيضا

يھود شمال أفريقيا ومصر ، فقد أشارت أوراق الجنيزة إلى الكثير من أُذونات الدفع ، التي 

  دينار) بالكتابة (كذا وكذا مبلغ  )  دون ذكر اسم(تكرم بالدفع لحامله  [[كانت  تُختتم بعبارة 

ار ، وھو إختص] ب[ ، كذلك تحمل معظم األذونات في جانبھا العلوي األيمن حرف]]فقط  

وقد عرفھا المرابطون    0)4(وعند المسلمين البسملة ) باسمك يارحيم(للعبارة اآلرامية 

بالمغرب األقصى ثم الموحدين وبنو مرين ، على أيدى الصيارفة اليھود المغاربة واألعاجم ، 

وشاع في بالد ) 5](0بالحوالة  00ويمنع الصرافون من الصرف 00[فيذكر ابن عبد الرؤوف 

  ام الحوالة في عصر بني مرين فكانت الحوالة تؤول إلى الصراف لكي تصلالمغرب نظ

  

 ----------------------------------    

  

   90المرجع السابق ، ص : كمال السيد أبو مصطفي /  0 83 – 82،  75،  96 – 92ص  9المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 1(

ً به : الرھن (*)  أي يكون المرتھن مسئوالًعن ( في َدين ودافعه المدين يُسمي الراھن ، وآخذه يسمي المرتھن ويضمن ھو المتمول الذي يؤخذ توثقا

المرتھن الرھن ، فإذا إدعي المرتھن ضياع الرھن أو تلفه أو عدم رده ضمن مثله أو قيمته ، انظر أبو علي الحسن بن رحال ) الرھن 

   0 84ص  70المصدر السابق ، ھامش : المعداني 

   0 412ص  10، ج 494 – 490ص  6نفسه ، ج: الونشريشي ) 2(

مفردھا سفتجة وھي البطاقة تكتب فيھا آجال الديون كالرجل تجتمع له أموال ببلد ما فيسلفھا لرجل آخر وتكتب له الي وكيلك ببلد آخر لك : السفاتج (*) 

ً من خطر الطريق ، أو الخوف الذي يعم البر و المصدر السابق ، : البحر فيجوز الضرورة ، انظر القرافي فيه مال أن يعطيه ھناك خوفا

   0 68ص  6المرجع السابق ،  ج: أبو عيسي الوزاني /  293ص  5ج

   0 282المرجع السابق ، ص : ابراھيم حركات ) 3(

   0 466دراسات في التاريخ اإلسالمي ، ص : جواتيان ) 4(

   84ص  1955لمحتسب ، نشر ليفي بروفنسال ، مطبوعات المعھد العلمي الفرنسي ، القاھرة رسالة في آداب الحسبة وا: أحمد بن عبد الرؤوف ) 5(

  



 

قيمتھا بعد ذلك إلى صاحبھا المرسلة إليه ، وكان بعض التجار يدفعون أموالھم للصيرفي ثم 

   0) 1(يشترون سلعھم ، ويقبض البائع أمواله المحولة عند الصيرفي

ة المرينية بين التجار ، فكان أحد الصكوك يقدر بمبلغ كذلك كانت الصكوك مشھورة بسجلماس

   0) 2(أربعون ألف دينار 

  

  : الضرائب و المكوس التجارية و الجمركية] 8[

تعددت الضرائب و المكوس التجارية و الجمركية ببالد المغرب                                    

واق و األبواب بالممرات والطرق األقصى المرينية ،فمنھا ضرائب كانت  تتعلق باألس

التجارية ، و أخرى ضرائب الجمارك المتعلقة بتجارة الصادرات والواردات من خالل المدن 

فقد  التجارية الكبرى مثل فاس ومراكش وسبتة وأنفا وغيرھا من المدن التجارية الساحلية ،

الجديد في عھد بني مرين كان للتجار النصارى جمرك في فاس القديم ثم نُقل إلى قيسارية فاس 

ً على التجار النصارى من أعمال النھب  ً مسئوالً عن الجمرك )3(خوفا ، وكان للجمرك مشرفا

والمكوس الجمركية وادارته ، ويجمع الرسوم التجارية ويضعھا في خزينة الدولة ، وكان 

كز إھتمام ، وكان المعتاد أن يتر)4(للمشرف أعوان ھم الكتبة والموثقون والخزنة والحراس

الدولة المرينية بالموانئ لكونھا مركز النشاط التجاري ، لذا إعتاد التجار أن يعلنوا عن 

بضائعھم في مكتب الضرائب الجمركية ، وقاموا بتخزينھا في المخازن ونزلوا  بالفنادق، وقام 

نظيم موظفوا الموانئ المرينية بمراقبة التجار النصارى وحفظ األمن والنظام بالجمارك وت

حركة التجار داخل الموانئ فلم يكن مسموحاً للتجار النصارى اإلقتراب من الشواطئ إال بإذن 

  السلطات المرينية ، وكانت تلك القيود مفيدة لحماية الغرباء في المدن والموانئ ، وكان القاضي 

  

 -----------------------------------------------     
  

   0 88نفسه ، ص : كمال السيد أبو مصطفي /  407ص  10، ج315ص  6جنفسه ، : الونشريشي ) 1(

ولسجلماسة متاجر إلي بالد السودان يخرجون إليھا بالملح والنحاس والودع ،  00[، أنظر النص  164، ص  5صبح األعشي ، ج: القلقشندي ) 2(

   0]  00ي آخر مبلغه أربعون ألف دينار رأيت صكاً ألحدھم عل: ويرجعون منھا بالذھب التبر ، قال ابن سعيد المغربي 

   0 150ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 3(

النظم االسالمية فى : ھو بكنز  /   254المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  64 – 63ص  2المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 4(

المرجع السابق ، : فياض /  107م  ، ص  1980ر العربية للكتاب ،تونس ،امين توفيق الطيبى ،الدا 0ت المغرب فى القرون الوسطى  ،

   0 143ص 

  



 

التجارة والتعامل مع التجار  يعين كبار الموظفين والقضاة لحفظ النظام العام بالموانئ ومراقبة

، وقد أورد العمري قائمة أموال الجباية التي كانت في عھد السلطان أبو سعيد ) 1(األجانب

، وكانت تضم أموال الزكاة (*)ول المريني ، وھو ما يُعرف بالضمان الماليعثمان األ

   0والخراج والمكوس فقط 

وفيما يلي جدول يوضح قيمة المجابي التي كانت مفروضة على المدن المرينية في عھد 

  ) : 2(السلطان أبو سعيد عثمان األول المريني

  

  قيمة الضمان المالي  المنطقة أو المدينة   لضمان المالي قيمة ا  المنطقة أو المدينة 

ألف دينار ذھب   20 قصر ابن عبد الكريم  ألف دينار ذھب 150  فاس 

  "    " ألف    30   طنجة   "       "     "     "  مراكش

  "     "  آالف  10  باديس  "      "ألف     50  سبتة 

  "      " ألف     60  مكناسة  "       " ألف    40  أسفي 

 "      " آالف      6  (*)صفروي  "   "ألف    25  أغمات 

 "     "  ألف    150  سجلماسة ودرعة   "       "ألف    40  أنفا  

 "     "  ألف      30  ) تازي(تازا   "     " ألف      20  آزمور 

  "      " ألف     30 المزمة /مليلة/غساسة  "      " ألف      40  سال 

 "        " آالف    5  تيط  "   " آالف      10  العرائش 

  

 --------------------------------------  

   

  0 183 – 182المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 1(

لمستحقة ھو ما يقابل في مصر في عصر المماليك والعثمانيين بنظام اإللتزام ، فيقوم شخص من األثرياء بضمان جميع األموال ا: الضمان المالي (*)  

للمخزن المريني بشراء ھذه المجابي من الحكومة المرينية ، ثم يقوم بجمعھا بأكثر من قيمتھا لنفسه ، وكانت تلك المجابي 

المرجع : ال يدخل في نطاقھا ضرائب المواشي وال الغالل والجزية واألعشار ، أنظر محمد المنوني ) الضرائب والمكوس(

   . Al – Omari  : Op. Cit. ,p. 171/ 120السابق ، ص 

(2)Al – Omari  : Op. Cit. ,p. 171 ./  120المرجع السابق ، ص : محمد المنوني  

إحدي المدن الصغيرة التي تجاور مدينة فاس علي الطريق التجاري الواصل بين فاس وسجلماسة ، ويشتھر أھل صفروي بالثراء ، كذلك : صفروي (*) 

وثيابھم  00وأھل صفروي أغنياء  00(ار مما يدل علي كثرة إشتغالھم بصناعة زيت الزيتون ، ثيابھم يكثر بھا بقع الزيت بإستمر

المصدر : ، أنظر الحسن بن محمد الوزان ) 00مليئة دوماً ببقع الزيت إذ يصنعون الزيت علي مدار العام وينقلونه إلي فاس لبيعه 

   0 366السابق ، ص 



 

  

ة المكوس التي كانت الحكومة المرينية تقوم بجمعھا ومن خالل الجدول السابق نستنتج أن قيم

   0كانت كبيرة مما يعني ازدھار حركة التجارة الداخلية والخارجية 

أما المراكز الجمركية فكانت عديدة ويتضح من الجدول السابق أن مقدار األموال التى كانت 

نظراً إلزدھار التجارة المدن التجارية والموانئ التجارية التي كانت تتحصل عليھا كبيرة ، 

الخارجية وكانت المراكز الجمركية لدولة بني مرين كثيرة منھا جمرك قيسارية فاس القديم 

، وكان جمرك كل من غساسة وتفتنة يجمع مبالغ ) 1(دينار ذھب في اليوم 30كان يجمع نحو 

يطاليين ، طائلة من الضرائب الجمركية التي كانت تتحصل من السلع الواردة من التجار اإل

ً للتجارة الخارجية ، ولكن في عھد بني ) 2(ومنھم البنادقة  ، وكان بمدينة سال مركزاً جمركيا

مرين المتأخر قام المخزن المريني بنقله إلى فاس الجديد لمزيد من األمن وخوفاً من التھديدات 

رة الخارجية ، وأما مدينة سبتة فقد سبق الحديث عن دور اإلشراف على التجا)3(البرتغالية 

األربعة ، ومنھا دار اإلشراف للديوان ، وھو المركز الجمركي وكان متواجداً أمام فنادق 

التجار النصارى ، ودار اإلشراف على السكة والعملة، لتسھيل الصرف على أعمال البيع 

والشراء بالنقد وكان متواجداً بقصبة سبتة ، وكانت سبتة تھتم في المقام األول بالتجارة 

لخارجية مع  المدن اإليطالية ، األمر الذي جعل كآفة شئونھا متعلقة بالتجارة الخارجية وقد ا

لعب رئيس اإلشراف للجمرك دور القنصل أو السفير المكلف بالعالقات الخارجية مع البلدان 

  0) 4(المسيحية ومنھا المدن اإليطالية 

ً من التجارة مع دولة ألف دينار ذھبي أ 60م على 1309وقد تحصلت سبتة في عام  رباحا

ً من التجارة مع مدينة برشلونة عام  أراجون، وربحت نحو أربعة آالف ديناراً ذھبيا

  دينار ذھبي ،  700إلى  500، وكان إيراد مدينة سبتة في اليوم الواحد يتراوح بين )5(م1322

  

 ---------------------------------------    

  

   0 254المصدر السابق ، ص :  الحسن بن محمد الوزان)  1(

مارمول /  345،  120المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  115 - 114مشاھدات لسان الدين بن الخطيب ، ص : ابن الخطيب ) 2(

   0  22،263ص ،    2المصدر السابق ، ج:

   0 150المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان )   3(

   0 107، ص  00سبتة اإلسالمية : محمد السشريف /  42 – 41المصدر السابق ، ص : بتي األنصاري الس)4(

(5) Dufourcq :  Op. Cit. , p. 554 , 595 .  

  



 

،وكان الجمرك المريني على وجه )1(وفي بعض األحيان كان يصل إلى ألفي دينار ذھبي 

ص ألطقم السفينة فقط ، اإلجمال ال يتقاضى أي رسوم أو أموال على المياه والطعام الخا

وكانت بعض الصادرات المرينية مثل الخمر في بعض األحيان يصدر إلى قطالونيا دون 

  ،)2(رسوم جمركية

وباإلجمال فإن الطابع العام للتنظيمات الجمركية كانت بسيطة وشبه موحدة في بالد المغرب 

ً لدرجة اإلقبال الشديد من التجار النصارى بدول حوض البحر المتوسط  المرينية ، وكان مرنا

   0السيما المدن اإليطالية للتجارة مع المدن المرينية 

أما الضرائب والمكوس التجارية فكانت كثيرة ومتنوعة ،  وفيما يلي جدول يبين الضرائب 

  :   والمكوس التجارية والجمركية بدولة بني مرين 

  

  المرجع/المصدر  مكان تحصيلھا القيمة   النوع   الضريبة

  )3(    داخل األسواق   _       محلية  ضريبة السلع

محلية على السلع الواردة إلى   مكس الباب

  داخل المدينة عبر األبواب 

       

 _  

  )4(     أبواب المدينة

تُفرض على القوافل التجارية  الموجبات/المنح

  الواردة إلى المدينة

  )5(      أبواب المدينة  _     

  

-------------------------------------    

  

    0 44 – 42، ص  1ج 00وأزھار الرياض :المقري )  1(

(2)   Dufourcq: Op. Cit. p. 524.                                                                                                                                     

ص  2المصدر السابق ، ج: ھذه الضريبة تُفرض علي السلع اإلستھالكية في نقطة التوزيع القريبة للمستھلك ، أنظر مارمول كانت : ضريبة السلع ) 3(

    0 94المرجع السابق ، ص : ھو بكنز  /    0 149

واب وتباع في األسواق بالمزاد ، ويقوم كانت ھذه الضريبة تُفرض علي السلع المحلية العابرة إلي داخل المدينة من خالل األب: ضريبة مكس الباب ) 4(

سلسلة :ليفى بروفنسال/  277- 276،ص3المصدر السابق ،ج: المتقبل بجمع ھذه الضريبة كما في مدينة فاس ،  أنظر الونشريشى

صاحب أما المتقبل فھو /  0 82م ص1951محاضرات عامة  فى أدب األندلس و تاريخھا ، ترجمة عبد الھادى شعيرة  ، األسكندرية ،

القبالة يكترى قبالة ما مثل قبالة القرسطون أوالسوق أو  حوانيت السلطان و غيرھا ، و كان يجمع نسبة  من كل سلعة أو أجر أو غيره و 

يدفعة للسلطان و فى نفس الوقت كان يأخذ جزءاً  أخر لنفسة  بدون وجه حق ،  فكان يأكل أموال الناس بالباطل حتى عرف بمستغرقى 

/  277- 276،ص3المصدر السابق، ج: الونشريشى/ ،  32-  30المصدر السابق ،ص: زيد من المعلومات  ، انظر ابن عبدون الذمة  لم

   0 82المرجع السابق ، ص : ليفى بروفنسال 

(5)  Louis Massignon: Memorire de la Societe Historique Algerienne, I, Le Maroc, Alger, 1906 p.179  

  

  



 

(=)  

محلية على السلع وتستخدم   مغرم السوق

  لألغراض الحربية 

  )1(  خل األسواقدا  _       

  ) 2(  داخل األسواق       _          محلية على المبيعات   النكاس 

ضريبة على 

  المتاجر

  ) 3(  أسواق أحواز فاس  زھيدة جداً  محلية   

ضريبة الجلد 

  المدبوغ

درھمان لكل قطعة    ضريبة جمركية

  جلد مدبوغة

  ) 4(  جمرك مدينة فاس 

 100دنانير لكل  9  جمركية   ضريبة جلد البقر 

  قطعة جلد بقر 

  ) 5(  جمرك أنفا 

سنت لكل قطعة  7  جمركية   ضريبة األقمشة

  جوخ 

  ) 6(  فاس 

ضريبة السلع 

  القيمة

دينار عن كل  2  جمركية 

بضاعة تصل 

  دينار 100قيمتھا 

جمرك التجار 

  النصارى بفاس

)7 (  

(=) 

---- --------------------------------    

  

ضريبة نقدية تدفع فى الحال على السلع و البضائع باألسواق وكانت  تؤخذ من التجار والباعة فھى ضريبة تجارية  توظف  :مغرم السوق ) 1(

   ,Dozy –R : Supplement aux dictionnires   arabes,I I/   32،ص  5نفسة  ج : لألغراض الحربية ،  انظر الونشريشى 

p-209,    Leyden ,1927       

  Op. Cit. , p. 179 .     :Louis Massignonأنظر    An – nakasضريبة النكاس كانت تُفرض علي المبيعات ، ) 2(

نظر الحسن بن محمد كانت بأحواز فاس أسواق ،وكان التجار يدفعون ضريبة زھيدة جداً علي متاجرھم ، لذا كانت تلك األسواق رائجة جداً ، أ) 3(

   0 280 – 279المصدر السابق ، ص : الوزان 

كان جمرك مدينة فاس يأخذ درھمان علي كل قطعة جلد مدبوغة ، وكانت حكومة بنو مرين تتحصل علي ألفي دينار   مما  : ضريبة الجلد المدبوغ ) 4(

المصدر : عة جلد مدبوغة ، أنظر الحسن بن محمد الوزان يعنى أن تجارة الجلود المدبوغة داخل فاس كانت تحوى مائة وعشرين الف قط

   0 265السابق ، ص 

 .Dufourcq: Op. Cit. pكجم ، أنظر   7قطعة جلد بقري وكان وزن القطعة  100دنانير  ضريبة جمركية علي كل  9كان جمرك مدينة أنفا يأخذ ) 5(

550.                                                                                                                                     

عن كل قطعة جوخ )بيوكشى ايطالى (فكانوا يدفعون سبعة سنتات  كان تجار األقمشة بأسواق فاس الداخلية يدفعون ضريبة جمركية علي القماش ، ) 6(

   0 245 المصدر السابق ، ص: أنظر الحسن بن محمد الوزان 0

 كان عمال الجمرك بمدينة فاس يأخذون ديناران ضريبة جمركية علي كل بضاعة تصل قيمتھا مائة دينار للتجار النصاري ، فكان الحرس الجمركي) 7(

   0 254المصدر السابق ، ص : يصطحب السلع القيمة ، ويقوم بتقديرھا وتقدير الضريبة المطلوبة ، أنظر الحسن بن محمد الوزان 

  

  



 

)(=  

علي السلع األوروبية الصادرة %10  جمركية  %10الُعشر 

  والواردة للتجار النصارى 

جميع الموانئ والمدن 

  التجارية المرينية 

)1 (

الطريق بين سجلماسة   ربع دينار على كل حمل جمل حراسة القوافل   الخفارة

  ودرعة 

)2 (

الممر الجبلي بين فاس   جمل  ربع دينار على كل  إذن مرور   مرور  

  وسجلماسة 

)3 (

) 4(  ممر جبل سغمة بتادلة  مبالغ باھظة   إذن مرور   مرور 

) 5(  ممر جبل داداس بتادلة   ربع قيمة البضاعة   إذن مرور   مرور  

الطريق بين فاس و   مبالغ باھظةحراسة القوافل   خفارة 

سجلماسة ومن سجلماسة 

  إلى أودغشت

)6( 

فرنك ذھبي على كل  75ما يعادل   إذن مرور   مرور 

  حمل جوخ أو كتان 

ممر جبل تادلة إلى فاس 

  ومنھا إلى بالد السودان 

)7 (

 ------------------------------------------    

  

ط جوانب من النشا: أمين توفيق الطيبي /   22ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول /  120المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان    )1(

 Goitein  S . D.: A Mediterranean Society, the Jewish Communities of/  456اإلقتصادي في المغرب ، ص 

the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza. University of California, press, 

1967 vol . I, p.16, 70, 344.      

في معظم األوقات في عصر بني مرين في أيدي العرب وقطاع الطرق من القبائل المغربية ، وكانت الضرائب الخاصة كانت الطرق والممرات ) 2(

بالقوافل التجارية يؤول منھا القليل إلي خزينة الدولة ، وكان الذمي والمسلم علي السواء في دفع ضريبة المرور أو الخفارة ، أنظر 

   0 500ابق ، ص المصدر الس: الحسن بن محمد الوزان 

   0 193 – 192نفسه ، ص : كان التجار يدفعون رسوم العبور إجبارياً في الممر الجبلي بين فاس وسجلماسة ، أنظر الحسن بن محمد الوزان ) 3(

      205نفسه ، ص  : وزان كان التجار اليستطيعون المرور بجبال سغمة بتادلة إال بعد دفع مبالغ باھظة مقابل إذن مرور ، أنظر الحسن بن محمد ال) 4(

نفسه ،ص : كان التجار يدفعون ربع قيمة البضاعة التي يحملونھا خالل عبورھم ممر جبل داداس في منطقة تادلة ، أنظر الحسن بن محمد الوزان ) 5(

195 – 196 0   

ق الواصل من فاس إلي سجلماسة ومنھا إلي أودغشت قام التجار بدفع مبالغ باھظة  إلي قبائل العرب من أجل حمايتھم من قطاع الطرق في الطري) 6(

وتلك المناطق كانت غير خاضعة للمخزن المرينيوعرفت بإسم بالد السيبة  و ھي البالد السائبة التي تخرج عن دائرة الحكومة وقبضتھا 

ية الجبائية واإلدارية ولكنھا وتظھر في الجبال واألودية والصحراء وھي المناطق النائية التي التخضع للسلطان المريني من الناح

المرجع السابق : تخضع له إسمياً فقط ، ويقابل بالد السيبة بالد المخزن وھي الخاضعة للسلطان المريني ، انظر ، عبد العزيز بنعبد هللا 

 : Robert Montagneلذا كانت المناطق النائية في صراع مع المخزن المريني باستمرار حول الجبايات ، انظر /  279ص  2، ج

Op. Cit, p. 71.  / المرجع السابق ، : ھوبكنز /  0 72ص ) ت0د(صورة األرض ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت : ابن حوقل

   0 83المرجع السابق ، ص : عبد الحميد حاجيات /  96ص 

نك ذھبي مقابل حمل جمل من الجوخ أو الكتان ، أنظر فر 75دفع التجار رسم مرور كبيراً للغاية كان يعادل واحد غوليو إيطالي أو ما يعادل ) 7(

   0 495نفسه ،ص : الحسن بن محمد الوزان 



 

  

وكان ھناك ضرائب أخرى تتعلق بالتجارة وكانت خاصة بالتجار اليھود المغاربة واألجانب، 

فقد كان  تجار اليھود الجوالين سواء المغاربة أو األجانب كانوا يتاجرون داخل بالد المغرب، 

كانوا يدفعون الجزية، إلى جانب  العشر ، وذلك بسبب الحماية التي توفرھا لھم الدولة و

والنتفاع  التجار اليھود بالمرافق التجارية كطرق المواصالت والقناطر والجسور والموانئ 

،  و إذا دفع التاجر اليھودي الجزية كان عليه تقديم شھادة تثبت تأديته للجزية )1(وغير ذلك 

لمسئولي الدولة ، وأما التجار النصارى فكانوا يدفعون العشر في مناطق الحدود )(*)  براءة(

    0)2(والموانئ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ----------------------------------------------------------------    

  

   0 152المرجع السابق ، ص : مسعود كواتي ) 1(

   0فصل الثاني بالتفصيل سوف نتعرض لمسألة البراءة في ال(*) 

جوانب من النشاط : أمين توفيق الطيبي /   22ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول /  120المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان    )2(

 Goitein  S . D.: A Mediterranean Society, the Jewish Communities of/  456اإلقتصادي في المغرب ، ص 

the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza., vol . I, p.16, 70, 344.     

  



 

  :العوامل السلبية المؤثرة في التجارة ] 9[

عانت التجارة والتجار بالمغرب المريني الويالت والقتل                                          

جارية من جراء قطاع الطرق ، فقد كان األمن والنھب ألرواحھم وممتلكاتھم وسلعھم الت

ً على حال من الفتن رغم أن المدن كانت  تنتعش بفترات  ً في البوادي اليستقر غالبا مضطربا

سلمية ھادئة قصيرة ، وكان األعراب السيما قبائل بني ھالل أكبر قطاع طرق ، فقد قطعوا 

راء بين المغرب وبالد السودان، طريقين من أھم طرق القوافل التجارية الواصلة عبر الصح

وبالتالي عزلت عرب بني ھالل الحوض ) 1(فيمر إحداھما بواحة أوجلة والثاني بواحة غدامس

الغربي للبحر المتوسط عن بقية العالم اإلسالمى ، و سھلت المشروعات التجارية التي قامت 

من مخاطر قطع  وقد إشتكى العبدري في رحلته 0) 2(بھا جنوة على شواطئ بالد البربر

 00[ الطرق في الطريق من فاس إلى اإلسكندرية ، ففي المفازة من تازة إلى تلمسان، قال 

وھي مقطعة موحشة التخلوا من قطاع الطريق البتة وھم بھا أشد خلق هللا ضرراً وأكثرھم 

 وقد قام السلطان أبو ثابت عامر) 3] ( 00ليس في أصناف القطاع أخس منھم ھمماً  00جرأة 

المرسى التجاري على (ھـ بضرب أعناق عشرين من فساد مدينة أنفا707المريني في عام 

الذين قطعوا  طرق التجارة وصلبھم علي سور أنفا وقتل ثالثين من أمثالھم ) المحيط األطلسي

، ونظراً لشيوع حوادث قطع الطرق ) 4(بمدينة رباط الفتح وصلبھم على أسوار المدينة

ر والمسافرين أفتى علماء المغرب بأن يطبق على ھؤالء المفسدين في التجارية على التجا

، ويذكر ابن )5(األرض حْد الحرابة ، وحث الفقھاء الحكام على قتلھم درءاً لشرھم وفسادھم

وأغمات  00: [الخطيب في مشاھداته الكثيرمن حوادث قطع الطرق ونھب التجار ومنھا 

 00[، وعن مدينة أنفا ]00نفوسھا التعرف طعم أمانفأموالھا لعدم المنعة في غير ضمان ، و

ة   ،)6(،] 00والعرب عليھا في الفتن ملحَّ

  

 ---------------------------------------------------------------------------    

  

   0 386 – 385المرجع السابق ، ص : لويس 0ر0أرشيبالد ) 1(

   0 64المرجع السابق ، ص : موريس لومبار ) 2(

   0 278ص  1968الرحلة المغربية ، تحقيق محمد الفاسي ، الرباط : العبدري ) 3(

   9 – 8ص  8ج 1974األعالم بمن حل مراكش واغمات من األعالم ، تحقيق عبد الوھاب بن منصور ، الرباط : أبو العباس ابراھيم المراكشي ) 4(

   0 529 – 528،  402ص  2المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 5(

   0 125ص ،  2ج 00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب ) 6(



 

  

أوعز إلى بُْھِت بقطع الطريق ، وأطلق يده على التفريق ، وإشراق القوافل  00[[وعن مكناسة 

يق  وإتصل ما إنتھي إليه عرب تامسنا 00[[وفي تامسنا )  1](]00مع كثرة الماء بالرِّ

فإنتسفوه وأتوا على راعيته،  00ذلك الجبل الموتورين بالھساكرة من العياث في أذيال 

في جيش  00ثم تحقق خروج الوزير مسعود بن رحو  00وإحترشوا األرض من خزينه ، 

، )2](]0وأخافوا السبل 00في سبيل تمھيد وطن تامسنا فقد كان أھله طردوا السعاة  00كثيف 

ً بالد غمارة كان الطغاة يعبثون بنواحي غمارة وعلى من يسلك وفي السھل ) 3(بالدھا وأيضا

الواصل بين فاس ومكناسة كان اللصوص يقطعون الطريق على التجار فيقتلونھم وينھبون 

في جبال الزيز المتاخمة  [[متاجرھم ، ويتعيشون على قطع الطرق  ، وكانت  قبيلة جدالة

تجار تقوم بقتل التجار فھم أكبر اللصوص، وعلى ال] ]لتادلة من الغرب ومن الجنوب سجلماسة

الذين يريدون عبور بالدھم أن يحصلوا على ترخيص مرور، وبھذا الترخيص يستطيع التاجر 

ممارسة تجارته بكل امان، ويمنحون نفس التراخيص لقوافل التجار الذين يدفعون لكل قبيلة في 

ھذه الجبال حق المرور الخاص بھم وإال تعرضوا للنھب ، وفي بعض المناطق األخرى مثل 

ً من السلب وال يستطيع التجار المرور جبل دادس  بتادلة اليقصد التجار تلك المنطقة خوفا

إال بعد أن يدفعوا ربع  ]]0الذين يحملون جواز مرور خاص من بعض الزعماء المحليين 00[[

،وكان التجار عادةً يھربون  من )4(قيمة البضائع التي معھم في مقابل مرورھم من منطقتھم

، وبمدينة المھدية )5(ة ببالد حاحة بسبب حوادث اإلغتياالت ضد التجارالتوجه إلى جبل أنفيف

بحوز فاس بين جبال األطلس الكبير شرق المغرب األقصى قام األعراب بمھاجمة قوافل 

التجارة المارة بھا ،  و كانت جميع القوافل التجارية المارة بھذه الجبال تدفع خراج عن كل 

بين فاس   ز مرور ُنُ◌ھب ، وفى الطريق الواصلحمل بعير، وكل من مر بدون جوا 

  وتلمسان  

  

 ---------------------------------------------------------------------------    

  

    0 311،  308،  125ص ،  2ج 00ريحانة الكتاب : ابن الخطيب ) 1(

ص  8نفسه ج: الونشريشي /  109ص  1989النجاح الجديدة ، الدار البيضاء تحقيق السعدية فاغية ، مطبعة  3نفاضة الجراب ، ق: ابن الخطيب ) 2(
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   0 279ص  3نفسه ج: الونشريشي ) 3(
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   0 151نفسه ، ص ) 5(



 

  

ب أن يدفع مبلغاً ّمن المال قام األعراب بنھب المسافرين، ومن أراد األمن  من المسافرين يج

، أما طريق التجارة ما بين بالد المغرب ) 1(للقائمين على حماية الطريق حتى ال يُنھب 

كانوا  00[المرينية وبالد السودان فكان أشد نھباّ، وذكر ابن خلدون أن األعراب ببالد السوس

، )2] (00)إلى بالد مالىالتجار المغاربة المتجھون ( يغيرون على سابلتھا ويعترضون رفاقھا 

كذلك كان قطاع الطرق يغيرون على التجار الوافدين من غانةإلى سجلماسة فينھبون 

، وقام أھل ورقلة ببالد الصحراء باألعتداء على كل التجار الذين يالقونھم فى )3(أموالھم

لحادثة عند سفره إلى بالد السودان (*) ، وقد تعرض الطويجن )4(الصحراء  فسلبوھم وقتلوھم

   0)5(قطع الطريق ونجا منھا وذلك فى الطريق الواصل بين بالد المغرب األقصى وتومبوكتو 

كان التجار يستأجرون رجال حماه ,ونظراّ لحوادث قطع الطرق ونھب المتاجر وقتل التجار 

وكان أجر الفرد يتراوح , مزودين بالنبال والسھام بأجرشھرى للدفاع عن التجار ومتاجرھم 

  0)6(ديناراّ 12دينارات إلى 10شھر ما بين فى ال

واستعمل بعض التجار بعض الحيل للتخلص من شرور قطاع الطرق ونھبھم للمتاجر،فيروى 

صاحب الرحلة أن جماعة من التجار باعوا فى فاس وأرادوا العودة إلى بالدھم ، فأظھروا 

  على الحمير ، فكان  لقطاع الطرق أنھم مرضى بالجذام الُمعدي وأنھم يتجولون بأزوادھم

  

 ------------------------------------------------------    

  

   292،  278، ص  2المصدر السابق ، ج:مارمول ) 1(

   68، ص  7المصدر السابق ،ج: ابن خلدون ) 2(

   0 317المرجع السابق ، ص : الھادى المبروك الدالى ) 3( 

   0 523 نفسه ، ص: الحسن بن محمد الوزان ) 4(
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أما عرب المعقل فكان   0)1(العرب قطاع الطرق يتخوفون منھم خشية العدوى أن تصيبھم

غير أن األحوال قد تحسنت  ،)2(فسادھم بطرق التجارة كثير السيما بوادى درعة وسجلماسة

قيام دولة فى سجلماسة على يد األمير أبو على بن السلطان أبو سعيد عثمان األول  بفضل

المرينى الذى أحيا الطريق التجارى الغربى بعد أن كان راكداّ طوال العھد الموحدى ، كذلك 

تجدد العالقات بين ممالك بالد السودان مثل كانم وبورنوعلى عھد السلطان أبو الحسن 

ذا التحسن لم يستمرطويالّ ، إذ  أعقبه حوادث قطع الطرق والنھب وقتل ، لكن ھ) 3(المرينى

التجار السيما فى فترات التدھور المرينى والتى أعقبت مقتل السلطان أبو عنان المرينى إلى 

   0سقوطھا

ومن المعوقات التى جابھتھا التجارة المرينية، الكوارث البشرية و الطبيعية والتى تمثلت فى 

ثناء الحروب وھجران أھلھا بسبب الظلم والعسف من الحكام وضياع األمن إلى ھدم المدن أ

-ھـ  679جانب األمراض واألوبئة والقحط والجفاف والجراد الكاسح والحرائق، ففى عام 

اكتسح  الجراد زروع  بالد المغرب ، وصاحب ذلك تفشى المجاعة وارتفاع األسعار ، وتلى 

ھـ 687الشديد الذى لم يرى الناس فيه ماءاّ،وفى عام  م القحط1284/ھـ 683ذلك فى عام 

م كانت 1294/ھـ 693ھـ ، وفى عام  690م كان القحط الشديد الذى استمر إلى عام 1288/

المجاعة الشديدة بالمغرب ، وتفشى الوباء القاتل فكان الناس يحملون الموتى أربعة وثالثة 

  م كان القحط الشديد 1302/ھـ701ام ، وفى ع)4(واثنين فى نعش واحد من كثرة الموتى 

  

  ----------------------------------------------------------------    

  

فإتفق أربعة منھم علي الرجوع بحيلة إحتالوھا ، مشت علي العرب وقطاع الطرق ، بأن إشتروا حميراً وجعلوا عليھا أخراجاً بما كان معھم  00) [1(

علي األخراج وأنھم أخذوا الطحال من الغنم فجففوه ودقوه وحملوه معھم مع شيئ من ) أغطية(مدوا الي عبي عتيقة من المال النقدي ، وع

أو نجع أذابوا الغراء الذي معھم وجعلوا يلطخون مواضع من أبدانھم علي ) العربان(الغراء وخرجوا وكانوا إذا قربوا من طائفة من األعراب 

المرافق ، وارجلھم الي نصف الساق ثم يذرون علي ذلك مما معھم من الطحال المدقوق المجفف ويمشون رقابھم ووجوھھم وأيديھم الي 

من أھل البالد وأنھم يجولون بحميرھم عليھا زادھم وأثاثھم فكانوا إذا إجتازوا علي العرب ورأوھم ) مرضي الجذام(ويوھمون بأنھم مجاذيم

وكان يكاد أن اليطير الطير من شرورھم من إجتاز بھم من العربان  000عنھم خشية العدوي علي تلك الحالة ھربوا فارين منھم وأبعدوھم 

رحلة زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاھين الظاھري ، قطعة نشرھا أحمد رمضان أحمد في كتاب : أنظر ابن شاھين الظاھري ]  00

   0 312الرحلة والرحالة المسلمون ، ص 

 Roland oliver : Op. Cit.: p -370 / Jacques- Meunie`, Djinn: Op. Cit - -p/    372 - 370در السابق، ص المص: ابن بطوطة ) 2( 

-404                                                  

   0 225-  224ص ،  2،ج 1994مجمل تاريخ المغرب ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء الطبعة األولي :عبدهللا العروى  ) 3(

الحرب والطبيعة في المغرب األقصي في : سامية مصطفي مسعد /  0 413،  408،  405،  384، 340المصدر السابق  ، ص :ابن أبى زرع  ) 4(

   0 22، دار عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية ص  2003عصر بني مرين ، الطبعة األولي 



 

ھـ، ثم ظھرت بعد ذلك 723م، و عام 1312/ھـ 711  ، وتكرر ذلك فى عام)1(والجفاف 

، وفى عام )2(ھـ724المجاعة الشديدة ببالد المغرب، وصاحبھا إرتفاع األسعار وذلك فى عام 

القاتل الذى عم المشرق والمغرب فأرجف بموته واضطربت  ھـ  كان الوباء750- 749

 ، ووصف)3(المرينيأبي عنان  األحوال بالمغرب األدنى واألوسط واألقصى فى عھد

،  وعندما )4(السالوي مظاھرھذا الوباء القاتل بأن خلت بالد المغرب من العمران والناس 

–762كان لسان الدين ابن الخطيب مستقراً ببالد المغرب وصف أحوالھا وذلك ما بين عامى 

ھـ فذكر تفشى مرض الطاعون فى فاس وتازا ومكناسة وخراب البالد المرينية 763

كذلك شيوع الخراب والدمار بالقري والبوادي الزراعية وأعمال السلب والقتل  ،)5(وضعفھا

ً ھجرة سكان مدينة مراكش من كثرة الجفاف والقحط )6(بالطرق ما بين سال وفاس ، وأيضا

ح 00[[الذي نشب بحوز مراكش فيقول  رحل من بلده مراكش لما جف حوضه وصوَّ

   اعة العظيمة ببالد المغرب وتفشى الخرابھـ إنتشرت المج776وفي عام ،)7](]0روضه

  

----------------------------------------------   

  

  0 178، ص  3المرجع السابق ، ج: السالوى ) 1(

   0 179نفسه  ، ص :السالوى  /  401، 393نفسه  ، ص :  ابن أبى زرع ) 2(

جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس ، دار المنصور للطباعة : ابن القاضى / 265،  261المصدر السابق  ، ص :ابن مرزوق  ) 3(

   0  164نفسه ص :  السالوى /  539، القسم الثانى ، ص 1974الرباط 

غاية من الذى كثيراّ من محاسن العمران ومحاھا ، وجاء للدول على حين ھرمھا وبلوغ ال00ھـ  نزل الطاعون الجارف 8وفى منتصف القرن 000) ((4(

مداھا فقلص من ظاللھا وقل من حدھا وأوھن من سلطانھا وتداعت الى التالشى واالضمحالل أحوالھا ، وانتقص عمران األرض 

بانتقاص البشر فخربت األمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم ، وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل 

   0 85ص  4لمرجع السابق ، جا: انظر السالوي ))  00000السكان

بأرض مكناسة وفاس وتازا ) األسود(ممسكة شحاّ كلما موھت بالقزع تالشى ھلھلة وفشا دخانة وظھر الطاعون   763وانتھى أمرھذه السنة 000)  ((5(

العھد ، واستھدف من بھا الى وما إلي ذلك لكونھا لم تستأثر بباُلله رحمه مما قسم هللا لغيرھا الى ما أصابھا من معرة الفتنة الى ھذا 

فصيرت وجه 00وعظم الجفاف وعصفت الرياح الرجف ، تنقل الھضاب قبل ارتداد الطرف 00ھلكة المجاعة  ، وفشو الموتان ، 

نفاضة الجراب ، القسم : انظر ابن الخطيب )) 000األرض كمطارح خبث الحديد أمام مضارب البيد يبسا وقحال وعقراً  لألرجل

   0 61الثالث ، ص 

والناس يموجون بين منتفخ سحره ، سام لم يناله طرفه ، وسائل من الذعر   0 0فوجه األرض مغبر قبيح  ***  تغيرت البالد ومن عليھا   00) ((6( 

وسباع قد أخصبوا من سلب قومھم وإرتاشوا من بحار عيصھم ، وإمتصوا عظام عشائرھم ، اليرجعون فيھا الي سياسة  00َسْلُحه 

المصدر : أنظر ابن الخطيب ))  00وال شريعة حاكمة وال عفاف وازع وال خوف من هللا رادع يصطفون كراعھم لإلمتطاء ناظمة 

   0  85السابق ، القسم الثالث ، ص 

   0 408ص  2ريحانة الكتاب ، ج: ابن الخطيب ) 7(

  

  



 

ً بين أضالعه ء الطاعون ھـ إنتشار وبا792وتلى ذلك في عام  ،)1(عامةً فكان الجوع ناشبا

، والطاعون الجارف بسبتة عام )3(ھـ816،  وظھرت المجاعة الشديدة بفاس عام )2(بسبتة

  0) 5(ھـ846، وتفشي الوباء القاتل بفاس والذي عرف بوباء عزونة عام )4(ھـ817

وأما الحرائق فقد إجتاحت سوق العطارين الكبرى بفاس في عصر السلطان أبي سعيد المريني 

، فقد كانت النيران مصدر خوف كبير وكانت تنتشر )6(ھـ723األولي األول في جمادي 

بسرعة السيما األسواق والمخازن حيث المتاجر المتكدسة التي صارت وقوداً للنيران، لذلك 

كانت حكومة بني مرين تعين العسس في األسواق للحيلولة دون إندالع النيران ومنع 

ً السيول والثلوج فقد كانت السيول في عام ومن بقية األخطار الطبيعية أي 0)7(السرقة ضا

، و كانت الثلوج تغطي الممرات الجبلية التي كان )8(ھـ قد غمرت أسواق فاس وھدمتھا725

التجار يمرون منھا  بقوافلھم فتقضي عليھم أثناء العبور فجأة أثناء الشتاء ، وقد سبق الحديث 

   0عنھا في الطرق التجارية 

فتمثلت في آثارالتخريب والتدمير على يد العرب وقطاع الطرق وعمال أما الكوارث البشرية 

المدن وظلمھم ألھالى البالد وكذلك أثار التدمير من جراء الحروب والفتن الداخلية ببالد 

 أخو(المغرب،  ففى تارودنت قاعدة بالد السوس وتجارة الذھب والرقيق قام يعيش بن يعقوب 

بھدم قاعدة أرض السوس وھى تارودنت ) الحق المرينى السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد 

   0)9(ھـ 704للقضاء على عرب درعة والخارجين على الدولة المرينية عام 

  

 -----------------------------------------------------  

   0 84نفسه ، ص : السالوي ) 1(

   0 161المرجع السابق ، ص : محمد بن تاويت ) 2(

   0 163نفسه ، ص : محمد بن تاويت /  152 – 151،  77ص  7المصدر السابق ، ج: ابن حجر العسقالني /  475نفسه ص : ي ابن القاض) 3(

   0نفسه : محمد بن تاويت /  152 – 151نفسه ص : ابن حجر العسقالني ) 4(

  0 535نفسه ، ص : ابن القاضي ) 5(

   0 179ص  3نفسه ، ج:  السالوي/   413المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 6(

   0 75المرجع السابق  ،ص : لوتورنو  ) 7(

وقد ذكر ابن أبي زرع مظاھر السيول 0/ 179، ص   3المرجع السابق ، ج:  السالوى  /  0 414 -  412المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع )  8(

الليل منھا لم يعھد قبله مثله ، فھدم السور وحمل  ھـ أول 725أتي سيل بوادي مدينة فاس عام  00( 414بأسواق فاس أنظر النص ص 

الشباك وخرب الجنات وقلع األشجار العظيمة وھدم القناطر والديار وخرب الدور وسوق الصباغين وسوق الرصيف وھدم القنطرة 

حانوت  94ن الحوانيت وم 00دار   115شخص ومن الديار  73الكبيرة بسوق السلسلة ، وھدم سوق الرميلة وھلك من الناس  المعروفين 

00  (0   

   179، ص  7المصدر السابق  ، ج: ابن خلدون )  9( 

  



 

ومدينة سجلماسة كانت أمنة جداً واشتھرت  بتجارة الذھب والعبيد وكل سكانھا كانوا  أغنياء 

ً ومھجورة وذلك بداية من  بسبب التجارة إال أنھا فى أخر عھد بنى مرين صارت مھدمة تماما

، وبسبب العرب خربت القرى والمجاشر، فمدينة غار سلوين التى )1(م 1393/ھـ796عام 

تقع على سفح جبل زيز صارت فى أخرعھد بنى مرين ال تحوى سوى خرائب 

،ومدينة أغمات التى كان يسكنھا نحو ستة أالف أسرة فى عھد الموحدين ، صارت )2(قبيحة

رھا أھلھا بسبب جور الحكام ، وھج) 3(فى عھد الفتن المرينية مأوى للذئاب والثعالب 

أما مدينة تيجساس بشرق تطوان كانت مركزاً لزراعة الكتان  0المرينين وفساد العرب

ھـ ، ثم جال عنھا أھلھا بسبب جور عاملھا فارح بن مھدى العلج أحد 800والفواكة حتى عام 

د ذلك صارت موالى السلطان أبى العباس المرينى، وكانت المدينة من قبل مرسى بحرية، أمابع

ومدينة مراكش عاصمة بالد المغرب واألندلس فى عصرى المرابطين 0)4(فارغة من سكانھا 

والموحدين، والمدينة الثانية فى عصر دولة بنى مرين صارت خاوية من سكانھا بنسبة الثلثين، 

بسبب فسادالعربان وغاراتھم المستمرة على المدينة وأحوازھا، وقلة إھتمام حكام مراكش 

مرينية تجاه المدينة، فصارت تضم الخرائب وأثارالموحدين المھدمة مثل قصورھم وديارھم ال

   0)5(ومكتباتھم التي كانت مأوى ألعشاش الطيور 

ومن العوامل السلبية التي أعاقت حركة التجارة أيضاً  ظاھرة فساد البضائع أثناء عمليات النقل 

وء الشحن ، وأعطاب السفن ، فقد تعددت البحرى وتعرضھا للغرق أوالمطر أوالتأخير، وس

النوازل مراراّ حول ذلك، ومنھا ما يختص بالحموالت الزائدة أثناء ھياج البحر والمطر، فكان   

 صاحب السفينة يقوم بإلقاء البضائع الثقيلة للتخفيف عن السفينة خوفاّ من الغرق وبالتالى ضياع

  بحر وبالتالى تُخفَّْف السفينة من حموالتھا خوفاً ، كذلك تعرض السفينة للنقر بقاع ال)6(البضائع

  

 ---------------------------------------------   

  

    497-  493المصدر السابق  ، ص : الحسن بن محمد الوزان  ) 1(

   375 – 374نفسه  ، ص )  2(

   149 – 148نفسه  ، ص )  3(

   157، ص  2الموسوعة المغربية  ، ج : عبدالعزيز بنعبد هللا /   13، ص  8المرجع السابق ،ج: كشى أبو العباس ابراھيم المرا) 4(

   0  95 – 75المرجع السابق  ص :  مجدى يسن عبدالعال /    140نفسه  ، ص : الحسن بن محمد الوزان  ) 5(

،  307،  306،  299،  298، ص  8المصدر السابق ، ج : ى  الونشريش/   237،  235المصدر السابق ، ص : القاضى عياض وولده محمد  ) 6(

309  ،312        
  



 

، وأيضا عند ھياج البحر كانت السفن تتعرض )1(من الغرق فكان يتم إلقاءالبضائع فى البحر 

للخطر حيث ينفتح أحد جانبيھا أمام شدة ھياج البحر عندئذ كان  يتم تخفيف حمولة السفينة 

، و كانت المياه  تتسرب  إلى داخل السفينة فتفسد البضائع سواء )2(بحربإلقاء البضائع فى ال

، وكثيراّ ما نشبت المنازعات بين التجار ) 3(أكانت أثواب حريرأوأطعمة أوغير ذلك 

وأصحاب السفن حول ضياع  تجاراتھم فى البحر ،أضف إلى ذلك كراھة التجارة فى أرض 

ل المعادية لدولة بني مرين، فقد أفتى الكثير من الحرب وھوما يعنى كراھة التجارة مع الدو

، وھناك فتوى أخرى تنھى عن التجارة مع الدول النصرانية المعادية، )4(العلماء حول ذلك 

ً منع التجار ومراقبتھم وال يُسمح للتجار الدخول إلى أرض األعداء إال لمفاداة  وأيضا

ً من إستيالء ، وقد أشار اللخمي إلى عدم السفر على ال) 5(األسرى سفن النصرانية خوفا

النصارى على المسلمين غير أن بعض العلماء أباح السفر على السفن النصرانية لتعذر السفر 

      0) 6(براً 

وأرجح أنه لم تكن أعمال قطع الطرق وحوادث الغرق والقرصنة وغيرھا من المعوقات التى   

بًا أخرى أكثر قوة السيما أعمال التخريب كانت سببًا فى تدھور التجارة ولكن كانت ھناك أسبا

  الداخلى وھو ما يتعلق بالسياسة الداخلية للدولة المرينية ، وإنعدام األمن وسوء التدبير

  

 ---------------------------------------  

  

   306، ص  8نفسه  ، ج :  الونشريشى  ) 1(

   237نفسه ، ص : القاضى عياض وولدة محمد ) 2(

   308، ص  8نفسه ، ج : ريشى  الونش) 3(

المسلم بين المشركين ويقيم بين أظھرھم لئال تجرى عليھم أحكامھم فكيف يباح ألحد الدخول إلى بالدھم حيث تجرى علية )يثوى (ال يقيم000[[) 4( 

سني المتاجر في بيان أحكام من أ: كان ذلك رأى قاضى القضاة أبو الوليد بن رشد الجد ، انظر الونشريشي ] ]أحكامھم فى تجارة أو غيرھا 

 – 30ص  1996غلب علي وطنه النصاري ولم يھاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر ، تحقيق حسين مؤنس  مكتبة الثقافة الدينية 

31 0   

يجوز ألحد دخول أرض الشرك إال لمفاداة وأما الداخل الي بالد الكفر والتجارة وطلب الدنيا فذلك جرحة فيه تسقط بھا إمامته وشھادته إذ ال 00[ [) 5(

أسري المسلمين ، والواجب علي أئمة المسلمين وجماعتھم أن يُمنعوا  من الدخول الي أرض الحرب للمتاجرة ، ويضعوا لھم المراصد في 

   0 30ص  3بق ، جالمرجع السا: أنظر أبو عيسي المھدي الوزاني ] ] 00الطريق وشدد مالك الكراھية في التجارة الي أرض الحرب 

السفر في البحر في مراكب النصاري يكرون للمسلمين من أفريقيا الي اإلسكندرية وربما كانت الطائلة واإلستيالء للنصاري علي المسلمين  00 [) [6(

كالتجارة ) النصاري الركوب في سفن( فكان اإلمام الفقيه يحكي أنه  00حتي يصلوا ، كذلك الركوب من اإلسكندرية الي ناحية بالد المغرب 

: انظر البرزلي ] ] 00الي أرض الحرب وقد رأيت بعض أھل الفضل والعلم يسافرون معھم ورآھا ضرورة لتعذر طريق البر أباحت له ذلك 

   0لوحة أ  33اإلسكولایر ورقة  4/  365مخطوط فتاوي البرزلي ، مخطوط بجامعة الدول العربية القاھرة رقم 

  



 

جبائى ونقص األنظمة السياسية للحزم والنزاھة والنظر إلى مستقبل الدولة اإلدارى والمالى وال

اإلسالمية ، أضف إلى ذلك تھديدات الدول النصرانية للمدن الساحلية الھامة التجارية مثل سبتة 

وأنفا وطنجة و الحروب الخارجية بين دولة بنى مرين وأسبانيا النصرانية وجنوة والبرتغال ، 

ت صناعة السفن المرينية أثناء التدھور المرينى ، إلى جانب المنافسة كذلك تخلف تقنيا

اإليطالية فى األساطيل البحرية وظھورھا بمظھر القوة التجارية البحريةاألولى بالبحرالمتوسط 

إلى جانب تفوقھا فى أعمال الصيرفة وتطور المصارف ونفوذھا المالى والدولى فى حين كانت 

الفتن و الحروب واإلنقسامات الداخلية السيما بعد مقتل السلطان أبو  دولة بنى مرين تتعاورھا

عنان المرينى وحتى سقوط دولة بنى مرين على يد بني وطاس لذا كانت التجارة المرينية 

الخارجية تتذبذب بحسب أحوال الدولة فى التقدم والتأخر وھذا فيما يتعلق بالتجارة التى تأخذ 

ة الغير رسمية فھى كانت على عاتق كبار تجار سبتة وفاس والمدن الصفة الرسمية ،أما التجار

  0الكبرى وكانت مستمرة بحسب أحوالھم المالية 

  

  

  

                                                 ---------------------------------------------    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

ولة بني مرين  والجمھوريات  العالقات التجارية بين د: الفصل الثاني 

  0في ضوء الوثائق ) البندقية  –بيزا  –جنوة (اإليطالية 

مدى عالقة الوثيقة  - الخصائص الفردية-السمات المشتركة- مضمونھا -ما ھذه الوثائق: ( تمھيد  -أ 

  )0بالواقع التاريخي

  :مواد التجارة من خالل الوثائق –ب 

   0دور القناصل التجارية  -1

   0بة التجار لمخالفتھم القوانين التجارية معاق -2

   0التنازع بين التجار المسلمين والتجار اإليطاليين  -3

  0تحطم سفن التجار  -4

   0وراثة التاجر المتوفى لدى المعسكر اآلخر  -5

   0الضرائب الجمركية -6

   0الفنادق التجارية لخدمة التجار اإليطاليين  -7

   0كراء السفن  -8

  :                                      جار الجنوية التجاري بدولة بني مرين دور الت -9

   0السلع التجارية المتبادلة بين المدن اإليطالية ودولة بني مرين  -10

    0أثر التجار اليھود المغاربة واإليطاليون في التجارة الخارجية  -11

  

  

  

  

  

  

  

  



 

لة بني مرين العالقات التجارية بين دو: الفصل الثاني 

  0في ضوء الوثائق) البندقية -بيزا -جنوة(والجمھوريات اإليطالية 

  تمھيد

                          ما ھذه الوثائق؟

ة                           وة والبندقي زا وجن دن بي ع م اجر م رب تت الد المغ ت ب ركان ذ عص  من

دين رابطين والموح تو ،الم ي وق كان ة الت دات التجاري وك المعاھ ع مل يحيون م ام المس ا الحك عھ

ا وثائق ماس التري ومنھاوحدھا سفراً كبيراً تكون الشمالية  أفريقيا ام  التي جمعھ  م 1886في ع

ة  ري بكتاب من أرشيفات المدن اإليطالية وفرنسا وغيرھا من المدن األوروبية ، وقد قام ماس الت

ة عن مقدمة د األول  تاريخي ة في المجل ات المعاھدات التجاري ا العالق اول فيھ ة الفرنسية تن باللغ

ا بالد المغرب التجارية بين المدن اإليطالية وشمال أفريقي ة ب ات البابوي ذلك عالق د ، ك ا المجل ،أم

ة الفرنسية  ة  والثاني فتناول فيه المعاھدات التجارية باللغ ة الآلتيني ة واللغ ة القديم دن اإليطالي للم

ى واألقصىاإليطالية وفرنسا وأراجون وقبرص مع  الد المغرب األدن ، وكشفت ) 1(كل من ب

الد المغرب اتلك الوثائق عن  ة للتجارة في كل ب ة والبنادق ة والجنوي ستمرارية ممارسة البيازن

   0)2(البحر المتوسط والمحيط األطلسي  ىالمرينية في الموانئ المطلة عل

-------------------------------------- 

(1)Mas Latri :  Traites De Paix de Commerce et Documentes Divers Concernant Les Relations Des Chretiens avec 

  Les Arabes de L'Afrique Septentrionale au Moyen age   par, M.L. De Mas Latrie,  2 Part, paris , 1966.        

  م،1160/ـھ555لسنواتا وبالد المغرب في عصر الموحدين،في المدن اإليطالية نجرت بيوثائق  ومن أمثلة تلك الوثائق) 2( 

، وكانت تنص في معظمھا علي عدم اإلعتداء من كال الطرفين علي سفن اآلخر ، وكان العشر ھو   م1191/ ھـ 587م،1182/ھـ580م،1176/ھـ571

قِبل البيازنة ، وإسقاط الموحدين العشر عما تبايعه التجار  في مراكبھم ، والكف عن أعمال القرصنة من السائد في معظم األحوال عما تبايعه التجار

رسالة من وثيقة أخري تحمل و 0اإليطاليين في مراكبھم ، وعن السفن التي يبيعونھا ألشخاص مسلمين ، مع التشديد علي عدم بيع البضائع المخطوفة 

م تحث البيازنة علي التبادل الدبلوماسي بين البلدين الي 1201فبراير11/ھـ597جمادي األولي  9سبتة الي بيزا في عھد الناصر الموحدي مؤرخة في 

،  م ، وقد غيرت اإلتفاقيات التجارية التي سبقتھا 1211/ھـ607جانب التبادل التجاري  ، وتلي ذلك إتفاقية تجارية بين بيزا والمغرب الموحدي عام 

بالعالقات بين جنوة والبندقية وبيزا لعقد حملة لمھاجمة المدن المغربية التي تقوم م في عصر بني مرين كانت تتعلق 1388/ھـ790ووثيقة مؤرخة عام 

نوة بأعمال الجھاد البحري اإلسالمي ضد السفن التجارية والحربية وسفن النقل والمواصالت النصرانية ، ووثيقة أخري تتعلق باإلتفاقات بين ج

ري اإلسالمي المغربي ، ووثيقة تتناول إتفاقات عسكرية بين البندقية وجنوة بشأن أعمال الجھاد والبندقية لعقد حملة مشتركة للقضاء علي الجھاد البح

عن عقد كراء  تووثيقة تحدث.البحري اإلسالمي المغربي ضد سفن جنوة وقيام المغاربة بسرقة وسلب سفن التجار الجنوية أمام السواحل االفريقية 

ووثيقة مؤرخة في .م 1373/ھـ775لفترة سفرة واحدة لشراء الصوف من بالد المغرب الساحلية وذلك في  سفينة بين تجار بيزا ورئيس مركب من جنوة

بالمساھمة في صيانة وتسليح المراكب الحربية ] صافون [بالنظام القضائي الجنوي الذي أصدر قراراً يكلف فيه سكان  تم تعلق1392/ھـ794عام 

العالقات التجارية للتجار الجنوية  توضحأم 1237-1236/ھـ634- 633يقة أخري مؤرخة في عام ووث 0المغرب وأسبانيا  المرسلة إلي بالد

ووثيقة خاصة  0الخسائر التي فقدھا بعض التجار الجنوية بسبتة  وم 1236/ھـ633عتداء الجنوية علي سبتة عام إالمستقرين في سبتة ، وحادث 

  0م وھي بالنص الفرنسي القديم  وھي موضوع البحث 1359/ھـ759 بالمعاھدة التجارية مابين دولة بني مرين وبيزا عام



 

زا،  ىوھناك وثائق أخر ام بنشروجمعھا أماري ميشيل من أرشيف بي  ىالنص العربي إلھا بق

الد  ع ب زا م ة بي ة لمدين ارة الخارجي ت تتصل بالتج ائل كان ي رس ي، وھ نص الآلتين ب ال جان

ة ة بني مرين ،عصر دول ى نھايةالمغرب منذ عھد الموحدين حت ائق التجاري ونشر أيضاً الوث

ة  ة المختلف نظم التجاري ائق عن ال ك الوث التي دارت بين بيزا ودولة المماليك بمصر،وكشفت تل

   0) 1(التي كانت سائدة بين المدن اإليطالية وبالد المغرب

  

----------------------------------------------     

 

(1) Amai (M.): I Diplomi Arabi  del R. Archivio Fiorentino,  Le Monnier , 1863 . 

ام  ومن أمثلة تلك الوثائق التي دار حولھا البحث ـ582وثيقة كانت مؤرخة في ع دتھا 1184/ ھ الد المغرب وكانت م زا وب ين بي ام ، 25م ب ع

ة في  ا ونصت علي تخصيص موانئ مخصصة لنزول التجار البيازنة لمزاولة التجارة واإلقام ة ومنھ دن المغربي ك الم م بتل دة لھ ادق المع الفن

ة دو ة بحري اجر التجار البيازن ة،وأن يت ارك المغربي ة بالجم واردة للتجار البيازن ن مدينة سبتة،وتحديد ضريبة العشر علي السلع الصادرة وال

ة كانت مؤرخة في 0قيود فلھم الحرية في عملية البيع والشراء،وغيرھا من البنود ة ثاني ـ596عام  ووثيق الد المغرب 1200/ھ زا وب ين بي م ب

ة الموحدين تلك  دمت دول ة، فق كانت تنص علي قيام البيازنة بخطف ثالث سفن تجارية للتجار المغاربة ونھبوھا وقتلوا بعض التجار المغارب

ادة تلك ال الرسالة تشكو القراصنة ه إع لوبةالبيازنة وأفعالھم بالتجار المغاربة للكمون البيزي وتطلب من وق المس ع الحق ع جمي ثالث م  سفن ال

بتة، وكانت 1201/ھـ597للتجار المغاربة ،ووثيقة ثالثة كانت مؤرخة في عام  ة س ا في مدين م كتابتھ الد المغرب وت زا وب ين بي لم ب م لعقد الس

ة 0موجھة إلي بيزا لدعم العالقات بين الطرفين وإعادة الحياة التجارية بينھما مرة ثانية  ة رابع رن  ووثيق ونس في آخر الق دة في ت كانت منعق

اج 13/ھـ6 ر   Pace Pisanoم وقد كتبھا تاجر مغربي يدعي محرز القابسي ، وھي رسالة كانت موجھة إلي التاجر البيزي ب ام األخي حيث ق

غ  اقي المبل داد ب اجر عث 0بشراء الجلود من األول دون أن يسدد جميع ثمنھا ،فطلب منه س ا الت ة خامسة كتبھ اجر ووثيق ي الت ان إل ان الترجم م

و باش ن كرس البيزي  فيجلي بالد   Pace figlio di Carsoب ي التجارة ب ة ورخص أسعارھا ويشجعه عل وافر السلع التجاري ا ت ره فيھ يخب

ة  بالد المغرب و  Forestano ,Sesigiero , Cristianoالمغرب ، ويطلب منه إخبار التجار البيازن ي التجارة ب ذلك وتشجيعھم عل كانت ب

رد  0م 13/ھـ6تلك الرسالة مؤرخة في نھاية القرن  ا أن ي ره فيھ زي يخب اج البي اجر ب ي الت ووثيقة أرسلھا التاجر ھالل بن خليفة الجمنوسي إل

ة  0قطعة جلد 1031دينار ثمن  165األخير المستحقات المالية لدي الطرف اآلخر وھو مبلغ  ن خليف راھيم ب اجر إب لھا الت الة أخري أرس ورس

ود التي  37إلي التاجر باج البيزي يطلب منه رد جميع مستحقاته المالية وھو مبلغ ) الجالد في مفھوم بالد تونس(جر الجلود تا دينار ثمن الجل

 Forestano , Papianoورسالة أخري أرسلھا الحاج صدقة الجالد بتونس إلي التجار البيازنة  0إشتراھا الطرف الثاني من الطرف األول 

, Benenato Cerchi,    ser Albano  م إشتروا ا أنھ غ  1485،يخبره فيھ نھم وھو مبل داد ثم وا بس م يقوم د خروف ول ار و 251جل  6دين

وبر  13بتاريخ  UbaldoVisconti ووثيقة أرسلھا التاجر عمر بن أبي بكر الصابوني من تونس إلي دوج بيزا أوبالدو فسكونتي 0دراھم  أكت

ة ھـ يشكو 624شوال  20/م1227 ود تجاري رھم حيث أجروا عق ورة المتنصر وغي إليه من التجار البيازنة وھم أبيذ بن اليھودي وصھره بيت

زا ي بي الة إل د حمل الرس عمر  دون دفع الحقوق المالية التي عليھم،فطلب من الدوج أن يرد له مستحقاته المالية من ھؤالء التجار البيازنة، وق

ونس عام وھناك و 0بن أبي الجيد اإلسرائيلي زا وت ين بي ة جرت ب ة ھام ة تجاري ـ713ثيق رة وإشتراطات 1313/ھ وداً كثي م كانت تتضمن بن

ونس(للبيازنة من أجل التجارة ببالد المغرب الحفصية ة) ت ائق تجاري ا وث ين الطرفين وكانت تحمل  وتبعھ وال جرت ب ي نفس المن أخري عل

ام دة ع ل معاھ ة مث ات طفيف ع إختالف مون م س المض ـ 754نف ام 1353 /ھ ـ 800م ،و ع ام 1397/ھ ـ817م، وع م، 1414/ھ

وم األحد  0م1421/ھـ824وعام ع اآلخر  28وھناك وثيقة ھامة جرت بين بيزا ودولة بني مرين ي ـ759ربي ل 7/ھ ة 1359أبري ك الوثيق م،وتل

  0لوقتكال الطرفين في ذلك ا ھي محور ھذه الدراسة ، فقد نصت علي كآفة النظم التجارية التي كان يعمل بھا

  

  

  



 

من أرشيفات جنوة وبيزا والبندقية، وھي في  Lopezھامة قام بجمعھا لوبيز ىوھناك وثائق أخر

دة  ائق العدي ك الوث ة  منغاية األھمية، فقد تضمنت تل ة التي كانت المدن اإليطالي نظم التجاري ال

النص ا ي،ثم تتعامل بھا في منطقة غرب البحر المتوسط وبالد المغرب وقتئذ ،وقد جمعھا ب لالتين

   0) 1(اللغة اإلنجليزية ىقام بترجمتھا إل

ھامة وھي الوثائق الدبلوماسية العربية المحفوظة بأرشيف التاج األراجوني  ىوھناك وثائق أخر

ا يميليانو والتي دارت بين بالد المغرب ومملكتي أراجون وقطالوني د نشرھا مكس و رامون  ،وق

نص ا ه ال ق مع ي ومرف النص العرب يا ب بانيجارس ن ،)2(ألس د م ائق العدي ك الوث منت تل وتض

ة األوضاع لتسھيل  ة الطرفين في تھيئ االتفاقيات التجارية بين أراجون ودولة بني مرين ورغب

  أمور التجارة بين البلدين، ومحاولة القضاء على القرصنة البحرية النصرانية ضد سفن التجار

  

 ------------------------------------------    

 

(1) Lopez : Medival Trade in the Mediterranean World,London,1955. 

وال وكانت مؤرخة في  39ومن تلك الوثائق وثيقة رقم  امھم بقرض األم ة وقي ة بالبندقي الھم التجاري اليھود اإليطاليين وأعم وبر  27كانت تختص ب أكت

د م وھي عبارة 1248مايو  11كانت مؤرخة في  44ووثيقة رقم 0م1412 د  ؛عن عقد بيع كتبه تاجر جنوي كان يتاجر في العبي وتضمن العق

م  0كانت تتعلق بقرض األموال بجنوة 61ووثيقة رقم 0دينار جنوي 5s.10بيع جارية بيضاء من مالطة إلي تاجر جنوي آخر بمبلغ  ووثيقة رق

اييس التي كانت م1345كانت مؤرخة في عام  65 وازين والمق الد م بالبندقية وتتضمن الم ك الوقت مع ب ي ذل ة ف ي التجارة بالبندقي ة ف تداول

رن  81و77و 76و 72ق رقم ائوثالو0المغرب وة في الق ي جن ة ف م  0م13و 12و كانت تتعلق بعقود المقايضة التي كانت متبع ة رق  84ووثيق

ا Commendaحول عقود التوصية وردت كانت 90و86و الد المغر دتالتجارية التي س ة وب م بالمدن اإليطالي ة رق ق  91ب،ووثيق كانت تتعل

كانت مؤرخة في  109ووثيقة رقم 0بعقود شركة اإلخوة بالبندقية وھي نوع من الشركات التجارية التي سادت المدن اإليطالية في ذلك الوقت

ل رھن1251مايو عام  23 م 0م بمدينة جنوة وھي تتعلق بعقد قرض مالي في مقاب ة رق ة مالي 115ووثيق ارة عن حوال ان وھي عب ة والتي ك

ة الشحن البحري 1408سبتمبر  1كانت مؤرخة في  126ووثيقة رقم  0التجار البيازنة يتعاملون بھا في التجارة ق بحرك وة وكانت تتعل م بجن

ل القراصنة ة في عرض البحر مث م 0ونظام تأجير طاقم حراسة السفن التجارية من األخطار الخارجي ة رق ا راھب إيطالي  200ووثيق كتبھ

ا يصف ف اة الضمير وغيرھ م 0يھا حقيقة أخالق وصفات التاجر اإليطالي السيئة مثل الغش والخداع وعدم مراع ة رق اجر  207ووثيق ا ت كتبھ

   0م يصف فيھا الصفات الجيدة التي يجب أن يتحلي بھا التاجر اإليطالي13إيطالي مجھول في نھاية القرن 

(2) Maximiliano Y Reman Gracia: L Documentos Árabes Diplomáticos Del Archivo de la Corona de 

Aragón/Madrid –Granada 1940.  

كانت تدور  78إقتبسنا منھم أنواع السفن التجارية التي كانت بدولة بني مرين، ووثيقة رقم  140، 103،  99،  26ومن أمثلة تلك الوثائق وثائق رقم  

ام الطرفين بمھاجمة سبتة براً وبحراً وتدميرھا ، وھو ما يدل علي عدم إستقرار األمور حول إتفاقية بين أراجون ودولة بني مرين علي قي

إقتبسنا منھا وجود التجار اليھود المغاربة بكثرة بمدينة سبتة  81للتجارة بأھم مرافئ دولة بني مرين التجارية في ذلك الوقت ،ووثيقة رقم 

كانت تدور حول منع القرصنة بين دولة  100دولة بني مرين مع أراجون، ووثيقة رقم كانت تنص علي التجارة ب 82المرينية، ووثيقة رقم 

،ورقم  103بني مرين وأراجون كذلك توفير األمن لتجار كال الطرفين وتحديد ضريبة العشر الواجبة علي تجار كال الطرفين ، ووثيقة رقم 

ة بين أراجون ودولة بني مرين ووجوب توفير األمن لتجار كال الطرفين، كانت تناقش مسألة القرصنة المتبادل106، ورقم  105، ورقم  104

 119، 116كانت تدل علي كثرة التجار القطالن ببالد المغرب المرينية في عصر أبو عنان المريني، ووثائق رقم  99ووثيقة رقم 

لمسائل التجارية التي كانت المدن اإليطالية كانت تدور حول معاھدات تجارية بين أراجون ودولة بني مرين والتي تناولت نفس ا146،

    0تتناولھا مع دولة بني مرين في ذلك الوقت 



 

المغاربة من جھة، ومحاولة منع حركة الجھاد البحري اإلسالمية ضد مراكب التجار النصارى 

ة التي سادت  من جھة أخرى ، وتضمنت أيضاً تلك المعاھدات التجارية العديد من النظم التجاري

ك بين  الطرفين والتي كانت نفس النظم التجارية اإليطالية المعمول بھا مع دولة بني مرين في ذل

    0الوقت مما يدل على أن النظم التجارية التي كانت بغرب حوض البحر المتوسط كانت واحدة 

، وقد تضمنت معاھدة تجارية بين ) 1(وھناك وثيقة ھامة نشرھا صاحب مخطوط فيض العباب

ـ757بصفة رسمية ، في شوال بني مرين  جنوة ودولة وبر /ھ السلطان  في عصرم  1356أكت

نفرد بنشرھا صاحب مخطوط فيض العباب ابن الحاج النميري ، اوقد  ،المريني أبوعنان فارس

رة عل ى ونستدل منھا عل اطيلھا الكبي ر بأس د أن كانت تغي لم والصلح بع وة في الس ة جن  ىرغب

ك المدن وأشاعت الفوضالمدن الساحلية  ببالد المغر ا  ىب وأعاقت حركة التجارة بتل ، وحينم

تقلد السلطان أبو عنان المريني حكم البالد وتوحدت تحت يده سائر بالد المغرب ، رغبت جنوة 

دة ك المعاھ ة بني مرين ، ونستدل من تل ً  في الصلح والتجارة مع دول وة ھي التي  أيضا أن جن

تلك المعاھدة في نشر األمن لجميع المسافرين من التجار عقد ھذه المعاھدة ونجحت  ىبادرت ال

الد المغرب او ىالجنوية والمغاربة لكال الطرفين ، فنشطت التجارة مرة أخر ن ب متألت دواوي

بالد المغرب ىبأسماء التجار الجنوية مما يدل عل دادھم ب اعد  ،كثرة وفودھم وتع ذي س األمر ال

د  ىعل ا بع ة وقوتھ ا المحننھضة الدولة المريني اً عل أن تعاورتھ زائم شرقاً وغرب دي  ىوالھ أي

ذلك  ىعرب أفريقية ونصار و الحسن المريني ، ك يما في عصر السلطان أب دلس الس بالد األن

  نوع العملة الجنوية وشكلھا التي تعاملت بھا جنوة مع دولة بني مرين مثل  ىالع المغاربة علطِّ ا

  

---------------------------------------                          

  

ربح ، ولسائل  00[ [أنظر نص المعاھدة )1(  ا أعظم ال راه لمتاجرھ دح وت ة الق أتت إليه إرسال الجنويين ترغب في الصلح وتجيل الكالم في طلبه بإجال

ان ، وأساطيلھم التي ھي لجواري ا ون التجار أجف ان ، حياتھا أعظم المنح ، ولم تغرھم أجفانھم التي ھي لعي اح شمائل وأيم لري

ي حط  م ال وع ھمھ اد مرف ذل وع اب ال تكفن في ثي وأوثقتھم األيدي المنزھة عن الغلول بالغل ، ولم يغنھم تكفنھم في الحديد عن ال

ده هللا  ا أي ع ، فأسعف موالن وشط لحروبھم مزار شط ، وكسرت أقالم مجاذيفھم فلم تسر بخط ، ولم يجدوا بداً من التخضع والتمن

زمھم طلبات يم ، وأل د الصلح أحسن التتم م عق ريم حتي تم اب الك دام الب الھم أحد خ اتھم ، ووجه مع أرس ھم ، وأنجح مطامح رغب

بالد الساحلية من عدوانھم ،  وأمنت  ز ، وإستراحت ال الشروط التي توطد بھا العز ، وأضحت أعطاف المدن لسماع حديثھا تھت

من مراسمھم ، ورفت المرافئ خروق دعاسھم ، وإمتألت بتجارھم دواوين األقطار  حمائم أبراھا من غربانھم ، وھدأت المراسي

ك األوحد  ي المل ع ال لعاً ُرف وأدوا أعشارھم دنانير مستديرة كاألعشار ، ودراھم يبدو وفقھا المربع للمشتري مدي األعصار ، وس

ر د ق د مجموعھا علي حسب القصد واإلختيار ، فاألمان مشفوع بالفوائد والعز ق ة للعوائ د ، والسعادة خارق ]   ]00ن أصليه بالزائ
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الدينار الذھبي المدور الشكل والدرھم الجنوي الفضي المربع الشكل ، وأيضاً فرضت دولة بني 

رين عل بة ضريبية عل ىم وة نس رين وھ ىجن ي م ة بن ة بدول ة المباع لع الجنوي ، % 10ي الس

ة ال ة المجلوب لع الجنوي ه الس رض علي ي أن تُع ي ف لطان المرين رين  ىورغب الس ي م الد بن ب

ة اختيار أنسبھا وحاجة البالد إليھا ، كذلك ال دة التجاري ك المعاھ رين من تل ستفادت دولة بني م

 في تھيئة الموانئ المرينية من جديد للعمل التجاري وإصالح األعطاب وتحديث السفن وآالت

احب  ا ص ير إليھ ا يش ارة كم ال التج وانئ وأعم دات الم ن مع ا م وارب وغيرھ وانئ والق الم

  0المخطوط  

ابكة كانتفقد   ة متش اً، منطقة غرب حوض البحر المتوسط، منطق ة  تجاري ا كآف داخلت فيھ وت

اول الكسب عل د تح ل بل ت ك ة فكان نظم التجاري ة،  ىحساب األخر ىال دن اإليطالي يما الم الس

ا عن  عدداً تحوي دور الوثائق األوروبية  انتك  لذلكو م يسبق بحثھ ائق التي ل ضخماً من الوث

فف ،)1(ھذه العالقات التجارية التي جرت بين بالد المغرب والمدن اإليطالية ائق  تكش ك الوث تل

وانئ اعن  الد المغرب في الم ة للتجارة في كل ب ستمرارية ممارسة البيازنة والبنادقة والجنوي

   0) 2(البحر المتوسط والمحيط األطلسي كما تشھد بذلك الدفاتر التجارية اإليطالية ىالمطلة عل

   :مضمون الوثائق 

دن  ي والم ين المغرب المرين ي دارت ب ة الت ارة المختلف واد التج ن م د م ائق العدي تضمنت الوث

ة  ة والجنوي ة والبيازن ار البنادق بة للتج ة بالنس ل دور القناصل التجاري ة مث ة  اإليطالي و معاقب

التجار لمخالفتھم القوانين التجارية و التنازع بين التجار المسلمين والتجار اإليطاليين و تحطم 

ادق  ة و الفن ر و الضرائب الجمركي كر اآلخ دي المعس وفي ل اجر المت ة الت ار و وراث فن التج س

ة التجار راء السفن و  دور التجار الجنوي ة التجار اإليطاليين و ك ة بني التجارية لخدم ي بدول

ود  ر التجار اليھ رين، و أث ة بني م ة ودول مرين، و  السلع التجارية المتبادلة بين المدن اإليطالي

     0المغاربة واإليطاليون في التجارة الخارجية ،وسوف نتناول مواد التجارة بالتفصيل الحقاً 

  
  

------------------------------------------    
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  : السمات المشتركة للوثائق 

ل م                   ة مث ائل التجاري د من المس ائق في العدي عالجة حطام السفن،و اشتركت الوث

اجر األجنبي  ين الت وفي والمنازعات ب اجر المت ة وضريبة العشر و أموال الت القناصل التجاري

وني  اج األراج ائق الت ري ووث اس الت ائق م ا وث د تناولتھ فن،  فق راء الس ي وك اجر المغرب والت

ا ى أن  ووثاق أماري ميشيل بالتفصيل واتفقت كل الوثائق في معالجة ھذه القضايا ، مم دل عل ي

ك الوقت  ولكن  تلك المسائل التجارية كانت سائدة بدرجة واحدة بحوض البحر المتوسط في ذل

ة وھو  ة الجنوي ألة العمل ل مس ھناك بعض المسائل انفردت بعض الوثائق بنشرھا ومعالجتھا مث

اب بنشرھا رد مخطوط فيض العب ألة ضباط 0الدينار المدور والدرھم المربع فقد انف ذلك مس  ك

ود  الي وعق اجر اإليط فينة الت ارجي لس داخلي والخ ن ال ظ األم ون بحف انوا يقوم ذين ك ر ال البح

ة  ري بنشر المسائل المتعلق ائق ماس الت ردت وث وبيز، وانف رد بنشرھا ل ة انف التوصية اإليطالي

م من التجار  بالبابوية وقيامھا بتنظيم األمور الدينية ورعاية الجاليات المسيحية وھم في معظمھ

ة  اري ميشيل بنشر بعض السلوكيات الخاطئ اإليطاليين ببالد المغرب، أيضاً انفردت وثائق أم

تحقات  داد المس ون بس انوا اليقوم بالد المغرب وك ارة ب تغلوا بالتج ذين اش اليين ال ار اإليط للتج

    0المالية المستحقة عليھم وسوف نتعرض بالتفصيل لجميع الوثائق حسب وضعھا في البحث

  :ة الوثيقة بالواقع التاريخي مدي عالق

لم تكن بعض الوثائق التاريخية في معظم األحوال تتفق مع الواقع التاريخي                         

ع دول حوض  ين جمي ات ب د من االتفاقي رغم وجود العدي ألة القرصنة، ف فعلي سبيل المثال مس

رت بحوض البحر المتوسط طوال البحر المتوسط لمنع القرصنة لكن المسألة لم تتوقف ،واستم

العصور الوسطي وحتى العصور الحديثة، كذلك كان بعض التجار اإليطاليين يشترون بضائع 

التجار المغاربة دون أن يقوموا بسداد قيمتھا المالية ، أضف إلى ذلك قيام التجار الجنوية بإدارة 

ي اد األخالق ؤرة للفس ى ب ه إل اص وتحويل ابھم الخ ادق لحس ض الفن ين  بع ور ب رب الخم وش

م  ان ھمھ المية فك ة اإلس ادات االجتماعي د والع ى التقالي افظوا عل م يح ة ول اط المغربي األوس

ة  ألة وراث ا مس ة سواء أكانت إسالمية أو مسيحية،أيًض ارات ديني ة اعتب النواحي المالية فوق أي

رين ح ي م ة بن ى دول ة عل دن اإليطالي ترطت الم ا اش وفي ، بينم اجر المت وال الت وق أم ظ حق ف

ة  التاجراإليطالي المتوفي كان الجنوية يرثون أموال التاجر المغربي المتوفي على السفن الجنوي

       0في عرض البحر 



 

  : مواد التجارة من خالل الوثائق  –ب 

  :دور القناصل التجارية  -1

ين المدن اإل                              ة تضمنت المعاھدات التجارية التي أُبرمت ب يطالي

ة من أجل التجارة  ودولة بني مرين على تحديد دور القناصل التجاري والذي كان شديد األھمي

رين ان دور القنصل التجاري 0والتجار اإليطاليين بدولة بني م دور حول النظر في أمر  فك ي

ذا يعن ة وھ ة المريني ل الدول يھم بالسجن داخ وم عل ة المحك يما البيازن اليين الس ار اإليط ي التج

ة  ر البيازن ي أم النظر ف ة ب الموانئ المريني د ب زي المتواج ل البي ة للقنص ة البيزي ف الدول تكلي

االعتراف بالقضاء القنصلي ا يعرف ب ويتضح  0المحكوم عليھم بالسجن والدفاع عنھم وھو م

ة ، )1(من ذلك أن القنصل كان يعمل قاضياً لحل مشكالت التجار البيازنة ببالد المغرب المريني

ة وقد  الد المغرب والمدن اإليطالي دان ب ين بل ة ب ة المختلف ات التجاري جاء في العديد من االتفاقي

بالد المغرب  ان القنصل )2(ِذْكْر دور القنصل كقاضي لحل مشكالت التجار اإليطاليين ب ، وك

الھا  ا وإرس وم بحفظھ الموت فيق ه ب أيضاً يقوم بجمع مال التاجر المتوفي أو التاجر المحكوم علي

لى وطن التاجر المتوفي ليتسلمھا ورثته ، كذلك كان القنصل يقوم بحفظ أموال التاجر المحكوم ا

ام  ا يعني قي ه ، وھو م ه مال د إلي م يعي اجر من السجن ث عليه بالسجن فيحفظھا لحين خروج الت

اجر  أو وقوعه  اة الت د وف ال التجار تحت أي ظروف كانت سواء عن افظ لم القنصل بدور الح

ين التجار  0) 3(ة قوانين الدولة المرينية تحت طائل زاع الناشب ب ويقوم القنصل أيضاً بحل الن

يم  وم القنصل بتنظ نھم فيق ا بي اتھم فيم اكلھم ونزاع اليين بحل مش ن اإليط رھم م ة أو غي البيازن

  المسائل القضائية التي تقع بين التجار البيزيين وأجناسھم فيحكم بينھم فإذا تخاصم تاجر بيزي 
  

--------------------------------------------------------    

  

ك  00) [ 1( م ذل ا لھ ره ، فعملن ] 00ومنھا وھو الفصل الثاني مما طلبوه أنه إذا إدعي مسلم علي نصراني منھم فإن إنسجن النصراني فننظر نحن في أم

     .Amari : Op. Cit, p.3أنظر   

    0 57 – 56ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 2(

إن مات 00) [ 3( ه ، ف ة فيعاقب في نفسه وال يعاقب في مال اً وإستوجب العقوب  ومنھا وھو الفصل الثالث مما طلبوه أنه إذا أذنب تاجر من تجارھم ذنب

ـ759أنظر اإلتفاقية التجارية بين دولة بني مرين وبيزا عام ]  00التاجر فال يتعرض لماله الذي بيده فعملنا لھم بذلك   Amariم  1358/ھ

: Op. Cit. P. 3.       ه متي خرج أحد  00[، كذلك ھناك نص آخر لوثيقة تجارية بين بيزا وبالد أفريقية تدور حول نفس الموضوع وأن

ياخھم وقنا ي حاكمھم وأش ا فعل صلتھم من عمالة البيشانيين أو خزائرھم المذكورة واضر بأحد من اھل البالد األفريقية أو من إنضاف إليھ

والھم  ين من أم تلھم والتمك  1نفسه ، ج: برنشفيك /   .Amari : Op. Cit. p.  93- 94انظر   ] 00اإلنصاف من ذلك وأخذ الجانين وق
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        0)1(مع نظيره البيزي أو من جنسه في مسألة غير شرعية فإن القنصل البيزي يفصل بينھم 
  

  :نين التجارية المرينية معاقبة التجار المخالفين للقوا -2

اجر                                        كان التاجر اإليطالي بصفة عامة إذا ما ارتكب مخالفة مع ت

ه  ه عمل ي إلي ذي ينتم يم ال يس لإلقل ه ول انون مجتمع اً لق اكم وفق ان يح ه ك الي فإن ر إيط آخ

ارة بحوض ال ة التج ى حري ل عل ذه الصفة تعم ت ھ ذا كان ر المتوسط التجاري،ل ا  0)2(بح أم

عندما يقوم التاجر البيزي بمخالفة القوانين التجارية المرينية السيما الشرعية فإنه كان يتعرض 

ة  0للعقوبة بحسب قدر المخالفة إما السجن أو الجلد أو الموت  وقد طلبت بيزا من الدولة المريني

يھم بالسجن داخل وم عل ة المحك ة  أن تنظر في أمر التجار البيازن ة وحددت دول ة المريني الدول

أن  ة ب ة المريني وانين التجاري بيزا مع دولة بني مرين نوع العقوبة للتاجر المسجون المخالف للق

ل  زي للمصادرة من قِبَ اجر البي وال الت د أو السجن دون التعرض ألم يعاقب في نفسه إما بالجل

الموت 0الحكومة المرينية  ه ب ه  أما التاجر البيزي المحكوم علي وفي فال يتعرض ألموال أو المت

أحد مما يعني رغبة دولة بيزا في الحفاظ على أموال التجار البيازنة تحت أي ظروف يتعرض 

غير أن دولة بني مرين اشترطت على بيزا أنه في حالة قيام أحد التجار  0)3(لھا التاجر البيزي

ة المريني إن الحكوم الھرب ف ه ب ة وقيام اب مخالف ة بارتك ع البيازن ى جمي التحفظ عل تقوم ب ة س

ع  ى يق ھم حت والھم ونفوس ظ أم ة وحف ة تام ت رعاي افتھم تح ه واستض ن جنس ذين م ار ال التج

  اإلنصاف من الجاني الذي قام بغدر أو خيانة في نفس أو مال وقد وافقت بيزا على ذلك الشرط 

  

----------------------------------------------    

  

د قنصلھم ، إال إن ومنھا وھو ا 00) [1( ره من النصاري فيكون خصامھم عن ع غي انيين م لفصل الحادي عشر مما طلبوه أنه إن تخاصم تاجر من البج

     .Amari : Op. Cit. p. 5أنظر ]  00كانت الخصومة شرعية فيكون خصامھم عند قاضي البلد ، 

   0 415دراسات في التاريخ اإلسالمي ، ص : جواتيان ) 2(

إن مات  ومنھا00[   )3( ه ، ف وھو الفصل الثالث مما طلبوه أنه إذا أذنب تاجر من تجارھم ذنباً وإستوجب العقوبة فيعاقب في نفسه وال يعاقب في مال

             Amari : Op. Cit. p. 3 – 4انظر  ]   00التاجر فال يتعرض لماله الذي يكون بيده فعملنا لھم بذلك 
  

  

  

  



 

اب الج ا يعرف بالعق اني وھو م اعي لحين القصاص من الج د  0)1(م ل ق زا من قب رأن بي غي

ام  رط ع ذا الش ـ713رفضت ھ ونس 1313/ھ زا وت ين بي رت ب ي ج ة الت دة تجاري ي معاھ م ف

اعي أو  اب الجم الحفصية وطلبت من الحكومة الحفصية أن يتم القصاص من الجاني وليس العق

زي  ة 0) 2(القصاص من القنصل البي ة مع دول واد بتلمسان نفس  واتجھت ميورق د ال بني عب

االتجاه الذي سلكه البيازنة مع تونس أال وھو رفض مبدأ المسئولية الجماعية لكافة التجار حيث 

ام  ان ع ـ739اتفق الطرف ى وجه 1339/ھ ار عل يس التج ى أن يعاقب الجاني في نفسه ول م عل

      0) 3(د ما أخذه العموم ، وأن يتولى سلطانه عقابه ، فيشتد عليه في ُغرم ما أتلفه ور

اب  دأ العق ى رفض مب غير أن البندقية كانت تنص في اتفاقياتھا التجارية مع الدولة الحفصية عل

ة بارتكاب  ام أحد التجار البنادق ة قي ى التجار في حال الجماعي وفرض المسئولية الجماعية عل

  ، ) 4(غدر أو خيانة في نفس أو مال ببالد المغرب الحفصية 

يھم وأرى أن قبو ة عل ل بيزا مسألة العقاب الجماعي للتجار البيازنة وفرض المسئولية الجماعي

من أجل القصاص من التجار الذين يخالفون القوانين التجارية المرينية كان اضطرارياً فلم يكن 

ة  في وسع دولة بيزا أن تخاطر برفض ھذا الشرط الذي فرضته الدولة المرينية ، فقد كانت دول

ة في  بني مرين من ى الرغب ة تسارع ال دن اإليطالي ة الم ا جعل كاف ة واالتساع م وة والمھاب الق

ذي سيطر  ان ال ارس عن و ف يما مع السلطان المريني أب ة الس د المعاھدات التجاري الصلح وعق

  على معظم بالد المغرب األدنى واألوسط واألقصى فضال عن ذلك رغبة السلطان المريني

  

---------------------------------------  
  

ارھم  00)  [1( ا من تج ون ببالدن ع من يك ال فيثقف جمي ي نفس أو م لمين أو غدر ف ة للمس نھم خيان دة م ه إن وقعت من واح يھم أيضاً أن وشرطنا عل

 .Amari  : Op. Citأنظر  ]  00ويكونون محوطين محفوظين في نفوسھم وأموالھم الي أن يقع الخالص في ذلك ويحصل اإلنصاف منھم 

p. 7 – 8.      

ام )  2( ة ع دة التجاري ـ713أنظر المعاھ زا  1313/ھ ونس الحفصية وبي ين ت ريم أو ألحد من  00[ م ب رھن أو حق للجانب الك رَّ ب ر بيشاني أو َغ وإن ف

 Amariأنظر   ]   00المسلمين فال يُطلب قنصل البيشانيين وال تجارھم بذلك إن لم يكونون ضامنين له وال يُطلب بذلك إال الجاني بنفسه 

: Op. Cit. p. 39.      

   0 196ص  7المرجع السابق ، ج: عبد الھادي التازي ) 3(
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ة في  أبو فارس عنان في تأمين بالده من الغرباء  نظراً التساع مملكته واتساع الجبھات الحربي

ً ) 1(المشرق والمغرب  ة النشطة  فكان لزاما ا التجاري على بيزا القبول من أجل استمرار حياتھ

دت كل  ان المريني عق ارس عن مع بالد المغرب المرينية ، ويؤكد ذلك أنه بمقتل السلطان أبو ف

د أن  ا واستقاللھا بع المدن اإليطالية معاھدات تجارية مع الدولة الحفصية التي استردت حريتھ

   0ت قصير كانت تابعة للدولة المرينية لوق
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ين                                      زاع ب ة حدوث ن طلبت بيزا من دولة بني مرين أنه في حال

ان  د ك ذلك األمر ، فق أثر الصلح ب إن الظالم يعاقب وال يت لم ف أحد التجار البيزيين مع آخر مس

ة بني مرين نص المعاھدة التجا ة المتواجدين للتجارة بدول ة البيازن ان لكاف ى األم رية ينص عل

ك  زا وتل ة بي دين بدول رين المتواج ي م ة بن ة بدول ار المغارب بة للتج ر بالنس ذلك األم النقطة  وك

ة ددت )2(كانت تتصدر كآفة االتفاقيات التجاري بالد المغرب تع ة الموحدين ب ، ففي عصر دول

ة المعاھدات التجارية بي ـ555ن المدن اإليطالية ودولة الموحدين في األعوام التالي م ، 1160/ھ

ـ571 ـ580م ،  1176/ھ ـ582م ، 1184/ھ ـ587م ، 1186/ھ نص1191/ھ ت ت ى  م،وكان عل

ى سفن اآلخر  ة الحفصية ) 3(عدم االعتداء من كال الطرفين عل د في عصر الدول ا بع ، وفيم

ي أُبرم ة الت ات التجاري ونس كانت االتفاقي ار بت ة التج ى طمأن نص أيضاً عل ين الطرفين ت ت ب

   0البيازنة لكي يستمروا في مزاولة نشاطھم التجاري بتونس
  

 -------------------------------------------   

  

ـ759وعن مدي إتساع دولة بني مرين ببالد المغرب أنظر نص المعاھدة التجارية التي أُبرمت بين بيزا ودولة بني مرين عام ) 1( ا  0 0[م  1358/ھ أنن

ة  00السلطان عبد هللا المتوكل علي هللا فارس أمير المؤمنين  الد القبل الد السوس وسجلماسة وب راكش وب اس ومكناسة وسال وم سلطان ف

د وإطرابلس وطنج الد الجري ابس وب ة وق الد إفريقي زاب وب الد ال اب وبسكرة وب د العن ة وقسنطينة وبل ر وبجاي ة وتازي وتلمسان والجزاي

    .Amari : Op. Cit. p. 1 – 2انظر    ]    00وسبتة وجبل الفتح ورندة وما الي ذلك من البالد الشرقية واألندلسية 

رسوالً   (Pietro di Barba)بطرة من باربة ) البيزاني(لما وصلنا النصراني البيجاني  00[انظر نص المعاھدة التجارية بين بيزا ودولة بني مرين ) 2(

ه عن أشياخ  ا ب ك وأنعمن تھم في ذل ة ، أسعفنا رغب ة في المھادن ه أن ينوب عنھم في طلب الصلح والرغب الكمون بيجة بعقد مفوض له في

انوا من  00ليكون كل من تردد الي بالدنا  ان ك منھم سالمين مطمئنين في نفوسھم وأموالھم وجميع أحوالھم في البر والبحر وفي أي األجف

وھو الفصل األول مما طلبوه أنه متي حدث َشْر أو نزاع بين أحد  00بذلك علي الشروط التي تذكر بعد فمنھا سفري أو غزوي وعقدنا لھم 

     .Amari : Op. Cit. p. 1 – 2أنظر ]  00من بيجة وبين مسلم فيعاقب الظالم ويبقي الصلح ثابتاً ال يتغير له حكم فعملنا لھم ذلك 

(3) Amari  : Op. Cit. p  .  11 – 12, 14 – 15, 33 – 35, 41 – 47, 66 – 67.    

    



 

ذي تعرض للضرب  ة وال ى أحد التجار البيازن وعلى سبيل المثال بعث أحد التجار المغاربة ال

بالد  ة ب ه التجاري ة أعمال ى مزاول ودة ال ه للع بالد  يطمئن ادر ال ة وغ دي المغارب ى أي عل

رب اج)1(المغ ى ت ي ال اجر مغرب ا ت الة أخرى بعثھ اك رس ى ، وھن تحثه عل ة يس ن البيازن ر م

ا سبق  العودة الى بالد المغرب لمزاولة أعماله التجارية ويخبره بتحسن أحوال التجارة أكثر مم

بالد المغرب  اً ب اً آمن يم مكرم ه سوف يق ين أراجون ) 2(وأن ة ب ات التجاري ي االتفاقي وأيضاً ف

واددولة (وبين أراجون والمغرب األوسط ) 3(والدولة الحفصية بتونس  د ال ين ) 4) (بني عب وب

ة ر(غرناط ي األحم ة بن ون) دول ة )  5(وأراج ع الدول ة م فة عام ة بص دن اإليطالي ين الم وب

ة بني مرين وأراجون) 7(وبين دولة بني مرين وميورقة ،) 6(الحفصية بتونس ،  )8(وبين دول

ة غرب ا ادت منطق ي س ة الت دات التجاري ل المعاھ ة ك ى قائم ار عل ن للتج ان األم د ك ر فق لبح

دن  ي مع الم ة حوض البحر المتوسط الغرب ين أقطار منطق ارة ب ك إلنعاش التج المتوسط وذل

   0اإليطالية 

ة المسجونين  ى اختصاصھا في النظر في أمر البيازن ة بني مرين عل وقد اتفقت بيزا مع دول

المسائل بدولة بني مرين للنظر في أمر الجرائم التي ارتكبوھا وذلك للدفاع عنھم ، كذلك تنظيم 

ات  ي مخالف ھم ف ة وأجناس ين البيازن ة أو ب ة والمغارب ين البيازن ب ب ت تنش ي كان ائية الت القض

  شرعية فطلبت بيزا من دولة بني مرين أنه إذا تخاصم أحد البيازنة مع مثيله في مسألة 

   

---------------------------------------   

  

الة ) 1( ي الرجو 00[أنظر نص الرس ردد ف ل التت وم بك ي وسعك أن تق ة ، وف ت الترحاب أنت ومن معك ، فسوق البضائع نافق ث حلل تجد حي ع وس

   0 161ص  2المرجع السابق ، ج : جوليان ]     00الشراءات التي ترومھا 

اً مبجالً مث 00[انظر نص الرسالة ) 2( ي السابق إن الحالة والتجارة علي ما يرام أحسن مما انت عليه عند رحيلك ، ستنزل مكرم ك ف ان ذل ا ك ]  00لم

   0نفسه : انظر جوليان 

(3) Los Documentos Arabes . : Op. Cit. p.247 – 249, 257 – 259.  

(4)  Ibid., p. 237 – 238.  

(5)Ibid, p. 146 – 147.  

(6) Amari: Op. Cit. p.  86 – 97, 98 – 109, 123 – 132, 151 – 164, 169 – 180. /     

   0 97،  56ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك                                         

ع  00[انظر نص الرسالة ) 7( انھم وجمي والھم وأجف ان في نفوسھم وأم ي اآلم أن يتردد المسافرون من كل واحدة من الجھتين الي األخري محمولين عل

]  00كلتا الجھتين ألھل األخري بضرر ، وال يؤذيھم في ورد وال صدر  أحوالھم براً وبحراً في المراسي وغيرھا فال يعرض أحد من 

   0 196ص  7المرجع السابق ، ج: انظر بقية الرسالة في  عبد الھادي التازي 

(8) Los Documentos Arabes...:   Op. Cit. p.146 – 147 , 165 – 166 , 201 – 202 , 224 – 225.  

  



 

ي أن يحكم بينھم ، وإذا لم يتواجد قنصل في مكان ارتكاب غيرشرعية فيجب على القنصل البيز

ة  ا إذا ) 1(المخالفة فيجب على صاحب قصبة المدين ين المتخاصمين ، أم م ب والي أن يحك أو ال

ة مع  ين أحد البيازن حدث بين أحد البيازنة وبين آخر من المغاربة تخاصم ، أو حدث تخاصم ب

   0) 2(ألتين أن يقوم قاضي البلد بالقضاء بينھم مثيله في مسألة شرعية فيجب في كال المس

ة  وقد حدث في عھد السلطان يوسف بن يعقوب المريني نزاع بينه وبين أحد المستثمرين الجنوي

ه في  تثمار  أموال ام باس د ق وي ق اجر الجن وھو التاجر كرستيان  دي سبينوال ، حيث أن ذلك الت

يدھا السلطان يوسف بن يعقوب المريني بدالً من تجارة واسعة بمدينة المنصورة الجديدة التي ش

وي  اجر الجن ك الت د خسر ذل تلمسان التي كانت ُمحاصرة من قِبل السلطان يوسف المريني ، وق

ار ذھب ،  دارھا نحو عشرة آالف دين مبالغ كبيرة في تلك التجارة مع المخزن المريني وبلغ مق

وي وحاول التاجر الجنوي استردادھا من المخزن المرين اجر الجن م يكتف الت ي ولكنه فشل ، ول

ه  ه ولكن ه مال رد إلي ي السلطان المريني لكي ي ك أراجون للضغط عل بذلك بل قام بالتوسل بمل

  0) 3(فشل

دي  وھناك قضية أخرى ھامة جرت بين بيزا ودولة بني مرين أال وھي مسألة إطالق األسرى ل

ديالطرفين، وأرجح أن معظم ھؤالء األسرى من التجار ال وا في أي ذين وقع يما ال المسلمين  س

من جراء حركة الجھاد البحري المضاد للقرصنة المسيحية ضد سفن المسلمين والمدن المرينية 

رى  ع األس راح جمي الق س رين إط ي م ة بن ن دول ب م زا أن تطل ذلك رأت بي احلية ، ل الس

  لة بالمثل وھو الموجودين ببالد بني مرين وفي مقابل ذلك اشترطت دولة بني مرين المعام

  

--------------------------------------  

  

ولي : القصبة ) 1( ه لت وم السلطان بتعيين ة، يق ا صاحب القصبة فھو الحاكم العسكري للمدين ة ، أم ة الحربي تعني في المفھوم المغربي الحصن أو القلع

ذ األوامر  ة وينف ة العسكرية للمدين دير الحامي د األمور العسكرية بھا و ي تنفار الجن وم بإس ذلك يق ه من السلطان ك العسكرية الصادرة ل

  0وتعبئتھم في حالة الحرب لذا يعد صاحب القصبة ھو الحاكم الفعلي للمدينة 

د  00[انظر نص الرسالة ) 2( ره من النصاري فيكون خصامھم عن ومنھا وھو الفصل الحادي عشر مما طلبوه أنه إن تخاصم تاجر من البجانيين مع غي

يحكم قن ك قنصل ف صلھم ، إال إن كانت الخصومة شرعية فيكون خصامھم عند قاضي البلد ، فإن لم يكن في الموضع الذي يحدث فيه ذل

 00بينھم الوالي أو صاحب القصبة ، فعملنا لھم ذلك ، وإن كان الخصام بين مسلم ونصراني منھم فالحكم فيه لحكام المسلمين وقضاتھم 

 [Amari : Op. Cit. p.5 – 6.   

(3) Dofourcq: Op. Cit. p.371.  

  

  



 

ة األوضاع  ا يعني تھدئ إطالق جميع األسرى المسلمين المغاربة الموجودين بدولة بيزا وھو م

ة  ة لمزاول ام التجار سواء اإليطاليين أو المغارب اخ المناسب أم ة المن األمنية واالستقرار وتھيئ

ونس الحفصية حيث ورد  ، وقد تعاملت بيزا من قبل) 1(الحياة التجارية  ألة مع ت في ھذه المس

رة  وال فت رفين ط ر األسرى لكال الط ألة تحري ا مس ة بينھم ات التجاري ود االتفاقي ي إحدى بن ف

      0) 2(الصلح 

  

  :  )3(تحطم سفن التجار -4

ة                              ة ودول بني تناولت المعاھدات التجارية التي أُبرمت بين المدن اإليطالي

  مرين مسألة تحطم السفن التجارية لدي الطرفين ، إثر تعرضھا لحوادث الغرق بسبب
  

----------------------------------------    
  

ة فعمل 00) [1(  ك ومنھا وھو الفصل العاشر مما طلبوه أنه إذا أُخذ أسير من البجانيين في بلد من بالدنا فيَُسرَّح حسبما إقتضاه الصلح والمھادن م ذل ا لھ ن

لون ببالدھم  ْحنا َمن ببالدنا منھم وشرطنا عليھم مثل ذلك في أسري المسلمين الذين يتحصَّ         .Amari : Op. Cit. , p.5] 00وَسرَّ

ـ754انظر نص اإلتفاقية التجارية التي جرت بين بيزا وتونس عام ) 2( انيين في الحضرة العلي 00[م 1353/ھ ة وساير وأن يكون كل أسير من البيش

انيين  بالد البيش ا ب اير بالدھ ة وس الد الحضرة العلي ل ب ن أھ لمين م ن المس ير م ل أس ون ك ذلك يك دة  ھذاالصلح  وك رحاً م ا مس بالدھ

                . Ibid, p.109  ]  00وجزائرھم فھو مسرح مدة الصلح المذكور 

ة والسفرية) 3( ة بيت المقدس   عرف حوض البحر المتوسط مسألة تحطم السفن التجاري انون البحر لمملك الفي وق انون أم وانين رودس و ق من خالل ق

اء  ة بإلق وم بتخفيف الحمول فينة يق ان الس إن رب ا ف فينة للغرق بسبب م دما يحدث أن تتعرض الس وقوانين الشريعة اإلسالمية  ، فعن

ا ينشب الصر راً م ار وكثي اجر التج لع ومت مل الس ي البحر وتش دة ف ار   الحموالت الزائ وق التج راء ضياع حق ن ج اع والشكوي م

ا ضرراً  اء السلع وأخفھ ومتاجرھم   فقوانين رودس وقوانين أمالفي تأمر ربان السفينة بالتشاور مع أصحاب المتاجر حول كيفية إلق

ي دة ف اء الحموالت الزائ فينة بإلق ان اس راد رب البحر دون الرجوع  علي التاجر ، في  حين يري قانون البحر لمملكة بيت المقدس إنف

دس ، : الي أصحابھا ، أنظر حاتم الطحاوي  وانين بيت المق راءة في مجموعة  ق دس الصليبية ، ق ة بيت المق القانون البحري لمملك

وبر  4، عدد  58جامعة القاھرة مجلد –مجلة كلية األداب  د /   0 486 – 485، ص  1998شھر أكت ا في الشريعة اإلسالمية فق أم

عندما تتعرض للغرق بسبب زيادة حمولة المركب أو (زل بدولة بني مرين  أن التجار يتشاورون مع صاحب السفينة  اوضحت النوا

ل ) خطر ما  اع فھي التي تُثق دة من المت اء الحموالت الزائ ه يجب إلق اء أن حول السلع التي يجب أن تُقذف في البحر ، فإشترط الفقھ

لع وبضائع  فال يجب أن يطرحوا السفينة وتعرضھا للخطر أما التجار الذ ات وس وال وأمان ين يحملون معھم علي السفينة ذھب وأم

إن التجار  منه شيئ في البحر ، أما إذا إضطُر صاحب السفينة الي إلقاء السلع في البحر لتخفيف حمولة السفينة وخوفاً من الغرق ، ف

ي اء ال ذه البضائع  فأشار  العلم لع التي أُلقيت في البحر  إختلفوا فيمن سوف يتحمل ثمن ھ ك الس ة التجار ثمن تل   0أن يتحمل بقي

دلھا   فينة عن مع ة الس ادة حمول وھناك أمر آخر وھو عند  قيام جماعة من التجار بشحن غالل في سفينة و تعرضوا للغرق بسبب زي

وم    و أرادوا تخفيف حمولة السفينة بأن يقوم التجار بإنزال جزء من شحنته الي البر ، فإختلف أن يق اء ب ك فأجاب العلم التجار في ذل

  (=)كل تاجر بإنزال ُعشر أو ُخمس وزن ُشحنته  من الغالل علي

  

  



 

د  ر ، فق ي البح فن ف ا الس رض لھ ي تتع اب الت تاء أو بعض األعط ار الش ر وأخط وات البح ن

الد  اشترطت بيزا أن السفن التجارية التي تتعرض لألعطاب والكسر بأحد مراسي وسواحل ب

وم ال ا يق ادرة ، وإنم ب ومص لب ونھ ال س ن أعم ة م ن المغارب د م ا أح رب أال يتعرض لھ مغ

ذلك حفظ  المخزن المريني بحفظ ما تبقى من حطام السفن والمراكب التي تعرضت للكسر ، وك

م  ادة أمالكھ ا بإع اح التصرف ألھل المركب إم ما به من ماٍل وُعدة حتى يتسلمه أصحابه، ويب

م  أو بيعھ ى بالدھ د ال يھم ، وق ي عل زن المرين ھا المخ ريبة يفرض ة ض وا أي ا دون أن يغرم

زا  ي تتكسر بمراسي بي ة الت ى السفن المريني اشترطت دولة بني مرين أيضاً نفس الشروط عل

ا من  بأن تقوم حكومة بيزا بحماية أموال وممتلكات التجار المتمثلة في المراكب وعدتھا وما بھ

ام  بضائع وُعدة دون أن تفرض بيزا  ة التي تكسرت أم ضرائب على ما تبقى من السفن المريني

  0)1(سواحل ومراسي بيزا

م وذكرتھا أوراق 11و كانت مسألة حطام السفن وتخفيف الحموالت الزائدة معروفة في القرن  

ة وعدة   0(*)الجنيزة  ق بحطام السفن التجاري ا يتعل فقد عرفت دول غرب البحر المتوسط م

لع واأل ب والس ي المراك فن ، فف ا الس ي تتعرض لھ اب الت رق أو األعط ن الغ ة م وال المتبقي م

  م نصت في أحد بنودھا على1301/ھـ701معاھدة تجارية بين أراجون وتونس جرت عام 

-----------------------------------------------  

  

ي   0 312 – 311،  307،  299ص  8ق ن جالمصدر الساب: أساس تخفيف ُعشر أو ُخمس شحنة السفينة ، أنظر الونشريشي (=)  أما إذا دخل الماء ال

السلع ففسدت وإذا كان دخول الماء بسبب عيب في السفينة فال يجب أن يقوم المكتري بدفع الكراء لصاحب المركب ألن صاحب المركب 

اد ال دخل لص ان الفس ا إذا ك لع ، أم ا فسد من الس وم تسبب في إتالف سلع المكتري وعليه ضمان م ه وفسدت السلع فاليق فينة في احب الس

ا /   309 – 308ص  8نفسه ج: صاحب السفينة بضمان ما فسد من السلع واليجب أن يدفع المكتري ثمن الكراء ، أنظر الونشريشي  وأم

و وم الشراء  ، أو ي دير سعرھا بي تم تق د تقدير ثمن وقيمة البضائع التي أُلقيت في البحر خوفاً من الغرق فيجب ان ي م شحنھا بالمركب عن

   0 490المرجع السابق ، ص : اإلقالع  حسب قول القرافي ، انظر حاتم  الطحاوي 

لع إحدي السفن                     ري ان من يجد حطام وس وھناك مسألة اخري تتعلق بالعثور علي حطام السفن التجارية ، فقوانين مملكة بيت المقدس ت

ه التجارية فله نصفھا ويؤول ال ة فل لع المراكب التجاري نصف اآلخر الي صاحبھا ، أما قوانين رودس البحري فيري أن من يجد حطام وس

ا الشريعة اإلسالمية  فھي /   0 498 – 497نفسه ص : خمس قيمتھا ، أما قانون تراني فيحدد القيمة بالنصف  ، أنظر حاتم الطحاوي  أم

وم تري أن حطام السفن التجارية في حكم اللقطة و  أنه اليحق لمن وجد سلعاً وبضائع طافية فوق سطح الماء أو غارقة في قاع البحر أن يق

ا  م يجد صاحبھا  يعطيھ ا  وإذا ل ه في سبيل إنقاذھ ا وعمل بتملكھا حتي يجد صاحبھا فيعطيھا له ويأخذ ما تكلفه من مصاريف حفظھا ونقلھ

   0 245 – 242مكتبة دار التراث القاھرة، ص  3لُسنة ، جفقه ا: لبيت المال فليس من حقه أخذھا ، انظرالسيد سابق 

اح  00) [1( ا أو بساحل من سواحله فيب انيين بمرسي من مراسي بالدن ان البيج ن من أجف ه متي إنكسر جف وه أن ومنھا وھو الفصل السادس ، مما طلب

م  ا يظھر لھ ك بم دَّة ذل ال والُع يئاً التصرف ألھل الجفن المذكور فيما يكون فيه من الم ي ذلك ش م وال يغرمون عل ي بالدھ ع أو رد ال من بي

                                 .Amari : Op. Cit. p. 4أنظر ]    00فعملنا لھم ذلك وشرطنا عليھم مثله أن اتفق أن يكون ذلك 

  416دراسات في التاريخ  اإلسالمي ،ص : جواتياين ) 2(

  



 

ى أھل أن كل سفينة تونسية تعرضت للعطب أو للك الد أراجون فيجب عل سر في موضع من ب

ك  حاب تل وا ألص ب وأال يتعرض لٍب أو نھ فينة بس ك الس ام تل وا لحط ان أال يتعرض ك المك ذل

الد أراجون ، وأيضاً أال  داً في أسواق ب يعھم عبي السفينة بأذى أو شر من أعمال القرصنة أو ب

وال لعھم وأم فينتھم وس ام س ع حط ن جم وا أصحاب المركب م اء يمنع ا البحر أثن ي لفظھ ھم الت

رض للعطب أو  ي تتع ة الت فن األراجوني ي الس ل ف رق أو للعطب  وبالمث فينتھم للغ تعرض س

ى )1(الكسر بالسواحل التونسية  تحفظ عل ابقة في ال ود الس ، وأضافت بيزا بند آخر الى تلك البن

دم أخذ أج د الخاص بع ة حطام السفن بأحد سواحل غرب البحر المتوسط وھو البن ى عملي رعل

الحراسة لحطام السفن التي تعرضت للعطب أو الكسر ، وذلك كما جاء في المعاھدة التي جرت 

  0) 2(م 1313/ھـ713بين بيزا وتونس عام 

ام  ي ع ـ739وف ن 1339/ھ و الحس لطان أب ة والس ك ميورق ين مل ة ب دة تجاري ت معاھ   م أُبرم

ى حطام السفن المت تحفظ عل ا ال ه، المريني ومن أھم بنودھ ا إلي دي الطرف اآلخر ودفعھ ة ل بقي

ة حراسةالسفن ى عملي أجر عل دفع ك ة ت اك رسوماً و مستحقات مالي  غير أنھما اتفقا على أن ھن

ارات ،  وال والتج ذلك األم ة وك لع المتبقي دتھا والس واحلھا وع ام س ي تكسرت أم ة أو الت العاطب

ل  ائر)3(وعاملتھا دولة بني مرين بالمث ا اليوجد في س ابقة  ، وھو م ة الس المعاھدات التجاري

ألة حراسة حطام السفن  والتي انفردت بھا ميورقة عن بقية مدن غرب البحر المتوسط في مس

    0المتكسرة أو التي تعرضت للعطب 

  كذلك في عصر السلطان أبو عنان المريني أرسلت ميورقة إليه تلتمس منه اإلفراج عن

  

-----------------------------------------    
  

ذكور ) تونس(أن كل جفن يعطب ألحد من بالد الحضرة العلية  00) [1(  ك جاقمو الم الد المل ك اراجون(في موضع من ب اني مل ايمي الث لم ) خ أو مس

نھم  000) تونس(يكون من أھل بالد الحضرة  ا العطب أن ال يتعرض أحد م في جفن يعطب للنصاري فعلي أھل ذلك الموضع الذي يكون فيھ

لعھم أو من حطامھم  أحداً  م من س  : Los Documentos Arabesأنظر ]  00من المسلمين بسٍر وال يحولوا بينھم وبين ما يلفظه البحر لھ

Op. Cit. p. 247 – 248. Doc.                     

ارة وأنه متي عطب لتجارھم مركب في ساحل من السواحل األفريقية وما إليھا فعلي من قُرب منه من س00) [2( ر إج كان البالد المذكورة حراستھم بغي

                          .Amari : Op. Cit. p.89أنظر ]  00حتي يخلصه أصحابه 

ه  00) [3( وي علي ا إحت ه وم وأي جفن تكسر أو رمت به الريح أو البحر من أجفان الفريقين من ساحل من سواحل الجھتين فاألمان شامل للجفن وعمرت

  0 196ص  7المرجع السابق ، ج: انظر عبد الھادي التازي ]  00لتجارات والعدد ، يُدفع لمستحقه وال تمنع من مستوجبه من األموال وا

  

  



 

   0)  1(المركب الذي تكسر بأحد سواحل بالد المغرب المرينية ، والذي كان يحمل الغالل 

فنھا  ألة لجوء إحدى س رة أو صغيرة وقد طلبت بيزا من دولة بني مرين مساعدتھا في مس كبي

تجارية أو حربية الى أحد الموانئ المرينية بسبب ھروبھا من عدو يطاردھا أو تعرضھا لعطب 

ه  ذي التجأت إلي ي ال أ المرين وم أھل المرف أن يق أو أخطار الريح المعاكسة وحوادث الغرق ، ب

في المخازن  بانقاذھا وتفريغ حمولتھا بقوارب اإلنقاذ ومراكب الشحن والتفريغ  وتسكين السلع

ى ذلك المطلب واشترطت  ة بني مرين عل د وافقت دول أ ، وق ات المرف وحفظھا بحسب إمكاني

    0) 2(مثله مع البيازنة  

زا إذ يھدف  ة بني مرين وبي ين دول ويعد ھذا البند قمة التقدم والنضوج و التعاون التجاري ما ب

ة في أصعب الظروف والمحافظة عل اراتھم الى تقليل الخسائر التجاري ى مكاسب التجار وتج

  0من الضياع وحمايتھا من القراصنة والتلف 

ظ  رين في حف ة بني م زا ودول ھا بي ى رأس ة وعل دول التجاري ة ال ونستدل من كل ماسبق رغب

  0حقوق التجار والتجارة ووضع نظم لحماية السفن التجارية من أعمال السلب والنھب 

  

   :آلخر وراثة التاجر المتوفي لدي الطرف ا  – 5

زا                                    رين وبي ي م ة بن ين دول ة ب ات التجاري ت العالق تناول

مسألة وراثة التجار الذين ماتوا لدي الطرف اآلخر فقد اشترطت بيزا على دولة بني مرين عدم 

د  ه وريث في البل يس ل ذي ل التي التعرض لمال التاجر البيزي المتوفي ببالد المغرب السيما ال

ك  وفي ، ففي تل اجر المت وال الت توفى بھا ، أو عدم تواجد قنصل أو تاجر بيزي آخر يضمن أم

ھا وتوثيق   الحالة يقوم المخزن المريني بالتحفظ على أموال التاجر البيزي المتوفي وعدِّ

  

-----------------------------------------------------    

  

   0 16 – 15، ص  نفسه: عبد الھادي التازي ) 1( 

ام عدو 00[انظر اإلتفاقية التجارية ) 2( ا أم انھم مرسي من مراسي بالدن ر أو صغير من أجف ن كبي ومنھا وھو الفصل الثالث عشر ، أنه متي قصد جف

دھم ارھم  يطرده أو مخافة من ھول البحر فإن الجھة التي يلجأ إليھا يعينھم أھلھا بالعشاريات والقوارب ليفرغوا كلما يكون عن علي حسب إختي

                          .Amari : Op. Cit. p. 6 - 7]  00فعملنا لھم ذلك وشرطنا عليھم مثله إن أمكن وقوعه 

  

  



 

دوباً  ل من ي يرس زا لك ون بي ار كم ين إخط رين لح ي م ة بن ه دول تفظ ب ھود وتح ك بالش ل ذل ك

   0) 1(يتسلمھا
بالد المغرب و زي ب اجر البي اة الت ة وف ي حال ى المخزن وف ا فيجب عل اجر فيھ ان يت لٌع ك ه س ل

   0) 2(المريني أال يفرض عليھا مغارم سوى المغرم المعتاد وھي ضريبة العشر 

اظ  ا في الحف ي مرين رغبتھ ويتضح من تكرار بيزا في نصوص المعاھدة التجارية مع دولة بن

زي  اجر البي رجح أن الت ا ي ه م ع أحوال ة في جمي وال التجار البيازن ى أم أو اإليطالي بصفة عل

ة  ك الحال ه ، وتل ه أو وفات د موت يما بع ه الس عامة كان يتعرض للسلب والنھب ومصادرة أموال

ال السلطة  دھور المريني وانتق رات الت كانت منتشرة في بال المغرب بصفة عامة السيما في فت

ذكر ا ت ونس الحفصية كم بالد ت ائعة ب بعض  من سلطان الى آخر ، كذلك كانت ھذه الظاھرة ش

ية  ونس الحفص ة وت دن اإليطالي ين الم ة ب ائق التجاري ان  0) 3(الوث دين ك ر الموح ي عص وف

ة ، وال  أتيھم المني ا ت ة حينم ارى كآف لمين والنص اب المس ون الرك ة يرث فن الجنوي اء الس رؤس

ك  اء سفره وتل وي أثن ذي مات بالمركب الجن ه ال يستطيع أحد أن يتجرأ على طلب ميراث قريب

   0) 4(سائدة عند الجنوية الحالة كانت

ك  ي في تل وفي في حوض البحر المتوسط الغرب اجر المت ال الت ة نھب م مما يعني شيوع حال

الفترة فيما قبل عصر المرينيين وفي آخر عصر بني مرين لذلك تكرر في كثير من المعاھدات 

وفي أو اجر المت ال الت ة ضمان وحفظ م الد المغرب عام المسجون  التجارية البيزية مع دول ب

  0بالديار المرينية أو غيرھا 

  

----------------------------------------------    

  

اً  وال  00[انظر نص اإلتفاقية  ) 1( رك وارث الي من تجارھم وال يت ا حرسھا هللا تع اجر يموت في بالدن ه كل ت وه أن ا طلب ومنھا وھو الفصل الرابع مم

ك يكون في البلد الذي يموت فيه تاجر  م ذل ا لھ ذ من بيجة من يقبضه فعملن ا ينف اً بخالل م ]  00وال قنصل فيقَّيد مالهُ بالشھادة ويبقي مودع

Amari  Op. Cit. p. 3 – 4.   

م ذلك 00[ أنظر نص المعاھدة ) 2( ا لھ رم فعملن ه مغ  ومنھا وھو الفصل الرابع عشر مما طلبوه أنه متي توفي في بالدنا تاجر منھم فال يؤخذ من تركت

       .Ibid.p. 6 - 7]       00إال أن تكون التركة سلعاً أرادوا بيعھا فيغرمون عليھا مغرم البيع علي العادة 

ين  00[م 1445/ھـ849أنظر نص اإلتفاقية التجارية بين بيزا وتونس الحفصية عام ) 3( د تع ي البل ا فعل ونس أو بغيرھ م بت وإذا مات أحد من التجار وھ

  .Ibid, p. 177]     00كن ذلك للقنصل تركته بالشھادة ويم

ك ) المركب الجنوي( ومات فيه  00[أنظر ابن جبير ) 4( د ذل رجالن من المسلمين رحمھما هللا فقذفا في البحر ومن البلغريين إثنان أيضاً ومات منھم بع

ندھم في كل من يموت في البحر وال سبيل وورث ھؤالء األموات من المسلمين والنصاري البلغريين رئيس المركب ألنھا ُسنّة ع 00خلق 

   0 218المصدر السابق ، ص : ابن جبير ]  00لوارث الميت الي ميراثه فطال عجبنا من ذلك 

  



 

  

  :  الضرائب الجمركية   -6

ة                                  نصت االتفاقيات التجارية بين دولة بني مرين وكل المدن اإليطالي

ذا النظام معموالً على ضريبة العشر  ان ھ الد المغرب ، وك على السلع اإليطالية الواردة الى ب

ع ضريبة  زا دف ى بي به في غرب حوض البحر المتوسط آنذاك فقد اشترطت دولة بني مرين عل

ا  ُذهُ من تجار قطالوني ، ) 1(العشر على السلع اإليطالية الُمباعة ببالد المغرب المرينية كما تأُخ

نھم فقد كانت كل الم وانئ المرينية تأخذ ضريبة العشر على كآفة السلع لكل التجار األجانب وم

  ، ) 2(اإليطاليين والقطالن واليھود الواردة الى دولة بني مرين 

ة  كذلك اشترطت دولة بني مرين على جنوة دفع ضريبة العشر على السلع الجنوية المباعة بدول

ا بوضوح ، وتضمنت اتفاقيات تجارية عدي) 3(بني مرين  دة مسألة العشر ، وكانت تنص عليھ

ام  ون ع ونس وأراج ين ت ة ب ة التجاري ي الوثيق ا ف ـ701كم نھم  00[ م 1301/ھ ذ م م يؤخ وأنھ

ه من السلع  ا يبيعون ام ) 4] ( 00العشر في م ونس ع زا وت ين بي ة أخرى ب ة تجاري ي اتفاقي وف

  ،) 5] ( 00بكماله وأن يؤخذ منھم فيما يبيعونه من السلع العشر  00[م 1311/ھـ713

ا  مصدر ولذلك كانت مسألة ضريبة العشر بالنسبة للدولة المرينية في غاية األھمية نظراً لكونھ

اليم  ى أق ة إل الد المغرب المريني ام المخزن المريني بتقسيم ب ي ، فق ر للمخزن المرين دخل كبي

ع ضريبة العشر دون أن يتعرض لمضايق اجر األجنبي دف ارم محددة ليسھل على الت ات أو مغ

ل  اطق ضريبية ك دة من ى ع ة ال رب المريني الد المغ يم ب ي بتقس ام المخزن المرين أخرى  ، فق

  منطقة تمثل وحدة إقليمية مالية يقوم واليھا بحق جباية العشور بداخلھا ، كما جاء في

  

----------------------------------------------      

  

ون  00[بين بيزا ودولة بني مرين  أنظر نص اإلتفاقية التجارية) 1(  ه النصاري القطالني ا يعطي وشرطنا عليھم أن يكون عشرھم ومخزنھم علي نحو م

      .Amari : Op. Cit. p. 6 – 7]  00في بالدنا سواًء من غير زيادة وال نقص 

واتي /  120المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  22ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 2( /  152المرجع السابق ، ص : مسعود ك

  0 456جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب ، ص : أمين توفيق الطيبي 

د /  0]  00وامتألت بتجارھم دواوين األقطار ، وأدوا أعشارھم دنانير مستديرة 00[   46لوحة  74المخطوط السابق ، ص : ابن الحاج النميري ) 3( عب

  0 173ص  7المرجع السابق ، ج :الھادي التازي 
(4) Los Documentos Arabes...: Op. Cit. p. 248.   

 (5) Amari: Op. Cit. p.88. 

  



 

تبكة  اب الدوحة المش ي، نشرھا صاحب كت و الحسن المرين وثيقة ترجع الى عصر السلطان أب

واالھا من  حضرة فاس وما: وليعلم أن األقطار التي تجب فيھا األعشار من بالدنا خمسة 00[[

ى قصر  بط ال ى الريف والھ بالد ال البالد من سال الى تازا قطر واحد ، وسبتة وما واالھا من ال

ى السوس قطر ثالث ، ودرعة وسجلماسة  بالد ال كتامة قطر ثاٍن ، ومراكش وما واالھا من ال

ى ال ر قطر وما واالھا من البالد قطر رابع ، وتلمسان وما واالھا وما وراءھا من البالد ال جزاي

ي  ك ف ر وذل ي اآلخ ؤده ف ال ي ا ف ر منھ ي قط ر ف ن أراد أداء العش امس ، فم رم  16خ مح

   0)  1] ( 00م 1336/ھـ736

دفع العشر  وم ب ة يق ي بصفة عام اجر اإليطالي أو األجنب ذه  (%10)وعندما كان الت في أحد ھ

ى دفع العشر حت ه ب ة توضح قيام راءة وھي وثيق ى ب دفع  األقطار فإنه كان يحصل عل وم ب اليق

ة  0العشر مرة أخرى عند انتقاله داخل مختلف األقطار والمدن المرينية  ومسألة البراءة معروف

دلس ،  بالد األن أيضاً بين مختلف دول بالد المغرب والمدن اإليطالية وكذلك المدن النصرانية ب

ام  ة ع ة تجاري اك وثيق ـ701وعلى سبيل المثال ھن ن1301/ھ ونس ت ين أراجون وت ى م ب ص عل

راءة  ألة الب راءة 00[مس ه ب ب ل الد الحضرة  00فتكت ي ب ا ف تظھر بھ ة ) 2] ( 00يس ، واتفاقي

ـ800تجارية أخرى بين بيزا وتونس عام  ه  00[م 1397/ھ ديوان أن يعطي ى ال ) البيزاني(وعل

   0) 3] ( 00براءة تضمن دفع الملزوم في السلع 

دما غير أن ھناك سلعاً خاصة التي كان التجار اإليطا ي، وعن ليون يجلبونھا الى السلطان المرين

ة ،  رائب الجمركي ن الض اة م ون معف ا تك اليون فإنھ ار اإليط ن التج الي م اب الع تريھا الب يش

واع من ) 4(وتعرض بقية السلع بالفندق للتبايع ويُفرض عليھا نسبة العشر المعتادة  اك أن ، وھن

  ت الذھبية والعقيق وغيرھا من مواد الترفالسلع الھامة مثل الفضة والذھب والحلي والمشغوال

  

----------------------------------------    
 

   0 138المصدر السابق ، ص : الكومي ) 1( 

(2) Los Documentos Arabes...: Op. Cit. p. 248 – 249 
(3) Amari: Op. Cit. p. 128 

ا  00تجارة برسم الباب العلّي ) البيازنة(حد منھم ومنھا وھو الفصل الثامن مما طلبوه أنه إن ساق أ 00)  [4( ا وال نظرھ ي حلھ فال يكون ألحد سبيل ال

ك  م ذل ا لھ اد فعملن رم المعت ا المغ رم عليھ تر فيُغ م تُش يئاً ، وإن ل ا ش ا       .Ibid, p. 4 -5]     00حتي تبلغ الباب العلّي فال يُغرم عليھ وم

  (=)ري تلك المسألة أيضاً بخصوص جنوة مع يتعلق بالجنوية فقد ذكر ابن الحاج النمي

  



 

بة  ي نس ا وھ ة المفروضة عليھ رى للضريبة الجمركي ة أخ اك قيم وم  (%5)فھن ي الرس ، وھ

ين  ة التي جرت ب ائق التجاري الجمركية المعتادة على سلع الترف والتي جاءت في بعض الوث

ونس ونس ) 1(أراجون وت زا وت ن بي ل م ين ك ذلك ب لع ا) 2(وك وع س ز ، وتتن ي تتمي رف الت لت

نص  ور الق لحة وطي اخرة وأس ن مالبس ف لطان م ى الس رد عل ي ت ا الت اع قيمتھ الجودة وارتف ب

ة واحتياجات الجيوش  ي النحاسية المنمق والحلي والعطور واألواني الزجاجية والتوابل واألوان

ك السلع 0)  3(ومستلزمات السفن وغيره من السلع االستراتيجية  ع تل ة  وفي حالة عدم بي الھام

  0)4(تعود مرة أخرى الي بيزا دون أن تدفع عليھا أية رسوم 

وھناك ضريبة خاصة تميزت بھا دولة بني مرين عن معظم دول غرب حوض البحر المتوسط 

ك  ل تل ة ، وتتمث وانئ المريني ى الم ردد ال ي تت رانية الت فن النص ريبة  الس رض ض ي ف أال وھ

 ً رياقا زي س ل مركب بي ي أن يعطي ك رة يصل المركب ) 5(الضريبة ف ل م ي ك د ف ن الحدي م

دول  ل ال فن لك ل الس ى ك ة عل ريبة واجب ذه الض ت ھ د كان ة ، وق بالد المريني ى ال ارة ال بالتج

ة  وانئ المريني ى الم واردة ال ائر السفن ال األوروبية التي كانت تدخل الموانئ المرينية فكانت س

ة أو ة أو الجنوي ة أو البنادق د وافقت  سواء أكانت تابعة للبيازن ك الضريبة ، وق دفع تل القطالن ت

  ،) 6(بيزا على دفع تلك الضريبة

  ويؤكد وجود ضريبة السرياق الحديد أو المخطاف ما ذكره الونشريشي في إحدى النوازل 

  

------------------------------------------------    

.  

ري ] 00حد مجموعھا علي حسب القصد اإلختيار وسلعاً ُرفَِع الي الملك األو 00[دولة بني مرين  (=)    . ن الحاج النمي المخطوط السابق ، : انظر اب

  0 46ص  74لوحة 

ونس عام ) 1( ين أراجون وت ة ب ـ701جاءت قيمة نصف العشر علي سلع الذھب والفضة والترف في وثيقة تجاري  Documentosم ، أنظر 1301/ھ

Arabes...: Op. Cit. p.248.                                    Los  

ونس عام ) 2( زا وت ين بي ة ب ة تجاري ـ713جاءت قيمة نصف العشر علي سلع الذھب والفضة والجوھر والياقوت والذھب في وثيق ذلك في 1313/ھ م ك

  .                         .Amari: Op. Cit. p89, 127   م أنظر 1397/ھـ800وثيقة عام 

(3) Rland Oliver: Op. Cit. p.368. 

(4) Amari: Op. Cit.p.89 – 90 .  

غ المركب من السلع والركاب فيسھل : السرياق )  5( اء تفري ريح  أثن ة بفعل ال ات وعدم الحرك ي الثب ھو المخطاف أو الھلب الذي يساعد المركب عل

   0عملية التفريغ والشحن  

وھي أن يعطي كل جفن سرياقاً أو مخطافاً من الحديد في كل مرة  00صل الي بالدنا وشرطنا أيضاً عليھم عادة أجفان التجار النصاري التي ت 00)  [6(

                   .Ibid, p.8]    00يصل بالتجارة الي بالدنا 

  



 

د ) البحارة(بدولة بني مرين حيث يشير الى قيام النواتيه  ه عن كالعادة أخذ البرطيل والمقصود ب

ل توصيل سلعھم المغاربة المخطاف أو السرياق الحدي راء مقاب د من التجار إلى جانب أجر الك

   0) 1(من بلد إلى آخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-----------------------------------------------    

  

  0 301 – 300ص  8المصدر السابق ، ج : الونشريشي ) 1(

 

 

  



 

  : الفنادق التجارية لخدمة التجار اإليطالية    -7

                    :دق أھمية الفن  

ام ) 1(تواجدت الفنادق                       د أق ة في عصر بني مرين ، وق بشتى المدن المغربي

رى، فھي موضع  ا اإلقتصادية الكب والة األمر تلك الفنادق وعملوا على تجديدھا نظراً ألھميتھ

ة  ي الحرك ر ف ر كبي م أث اء ممن لھ اليين  والغرب ار اإليط ة التج ادق إقام ة ، وكانت الفن التجاري

                                                         0) 2(مخازن لمختلف أنواع السلع والتجارات

وكان  الفند ق مبنى ضخماً وكان من عدة طبقات ، أما الدور األرضي فكان عبارة عن مخازن  

رة وصغير دواب ومستودعات  للغالل والسلع والبضائع وحوانيت كبي ات وال ة ،ومخازن للعرب

غ وشحن  السلع ) فناء(والعلف ، ومرابط للخيل والدواب ،  وبالفندق حوش  واسع إلنزال وتفري

وازين  رن  وم ادة والصالة وف دق كنيسة  وحمامات ودور للعب داخل الفن ا ، وب والبضائع ورفعھ

ا ار اإليط وازين خاصة بالتج ل والم اكن للمكايي وتى وأم دفن الم رة ل اكن أخرى ومقب ليين ، وأم

كرتاريين  رة والس داللين والسماس الين وال ربلين والحم بين والمغ رجمين والمحاس وثقين والمت للم

دق   ان الفن اھم ، وك دفن موت رة ل ور ومقب اول الخم اكن تن ة وأم ادة المختلف وكالء ، ودور العب وال

طانھم،أما الطوابق العليا محاطاً بسور وبداخله  األشجار والزروع األليفة التي كانت تذكرھم بأو

وطن  ة من ال ة  قطع فكانت عبارة عن غرف مخصصة لسكن التجار ، وكان المبنى بصفة عام

ان  لعه ، و ك ه ولس ة ل ن والحماي ة الشخصية واألم ه الحري د في ان يج ي  فك اجر األجنب األم  للت

ة بالكنيسة د ان مسموحاً  له  ُشرب الخمر  داخل الفندق ،ومزاولة شعائره الديني دق ،فك اخل الفن

  الفندق سوقاً يرتاده المسلمون والمسيحيون واليھود ، وكان مؤسسة لخدمة التجار فھو قمة

  
--------------------------------------------------------------------------------   

دق ) 1(  ة    :الفن ن اليوناني أخوذة م ة م ة Pandokionكلم ي اإليطالي ت إل بانية   ،  Fondaco  ونقل ا باألس  ،  Fondachأو   Alhondigajeأم

مصطفي حسن محمد /  291 – 288المرجع السابق ، ص : وبالفارسية خان ، وللمزيد من المعلومات عن الفندق ، انظر نعيم زكي فھمي 

الم قان –إقتصادية  –الفندق ظاھرة سياسية : صبحي لبيب /  338 – 336المرجع السابق ، ص : الكناني  ونية ، فصلة من كتاب مصر وع

ة  0الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الھجري ، ت: آدم متز /  296 – 292البحر المتوسط ، ص  دة ، الطبع و ري ادي اب د الھ محمد عب

دق /   327 – 326ص  2، ج 1958الثانية  ارة عن وقد قام الباحث بزيارة لمدينة بنغازي حيث يُطلق علي سوق المدينة إسم الفن وھو عب

د  ا يؤك اء بني غازي البحري مم محالت عديدة وحوانيت ذات طابق واحد تضم بوسطھا فناء مكشوف للتجارة وھذا المكان قريب من مين

الد المغرب  دق أيضاً مستعملة حتي اآلن في ريف ب ة فن أن ھذا الفندق كان في العصور الوسطي يُستخدم لخدمة التجار األجانب ، وكلم

  0 بصفة عامة

   0 293المرجع السابق ص : الحريري /  169المرجع السابق ص : السيد عبد العزيز سالم ) 2(

  



 

ما  وصلت إليه التجارة الخارجية لدولة بني مرين مع المدن اإليطالية، أو ما يُعرف في العصر 

ة ولھجات مختل)1(الحديث بالبورصة التجارية  ه أصواتاً عالي ادةً تنبعث من ة ،وكان الفندق ع ف

وھي لھجة   Sabirلمختلف الجنسيات من التجار والعاملين به والمناقشات بلغات عديدة أو لغة 

اً  اً مزدحم ان عالم بانية ، فك ة واإلس ية واإليطالي ة والفرنس ن العربي ددة م ات متع ن لغ زيج م م

   0) 2(يتجاور فيه اليھود والنصارى والمسلمون 

دقاً في وكان ھناك نوع آخر من الفنادق في بالد ال ان يسمى إحداھا فن مغرب وھي المخازن فك

اجرھم التي يستوردونھا من الخارج  ه مت ون في عامية بالد المغرب ، وكان تجار الجملة يخزن

  0) 4(أو يخزنون فيھا الغالل لتصديرھا للخارج ) 3(قبل بيعھا إلى تجار التجزئة 

  : إدارة الفندق 

اً لد                   ادق ملك ت الفن راد كان ة الم ة اإليطالي ه للجالي ت تُْكري رين ، فكان ي م ة بن ول

التجارة معھا مثل البنادقة والبيازنة والجنوية ، وعندما كانت الجالية اإليطالية تحصل على كراء 

ين قنصلھم  وم بتعي ة كانت تق ة اإليطالي إن الجالي راء ، ف فندق من دولة بني مرين وتدفع ثمن الك

ي عاتق التابع لدولتھم لحل قضايا ع عل ھم بالتعاون مع الحكومة المرينية ، فكانت إدارة الفندق تق

ابع  ة الت ل سلطة الدول ان يمث القنصل ، فقام القنصل بعدة وظائف إدارية عديدة وھامة للغاية ، فك

ان يتوسط  اتھم، وك نھم في خالف لھا على جميع التجار الذين من جنسيته ، وكان يقوم بالتحكيم بي

ه  الح مواطني اة لص ي إدارة الحي تحكم ف ان ي ه ، وك احب دولت ام ص ي ، وأم اكم المحل ام الح أم

  ، وكان له حق إستعمال موازينه ومكاييله الخاصة بداخل الفندق) 5(واألنشطة في الفندق 

  

----------------------------------------   

  

ي ) 1( م : البرزل روفيلم رق ي ، ميك اوي البرزل د ا 365/4مخطوط فت ة ، معھ اھرة ، ورق ة ، الق دول العربي ة ال ة ، جامع / ص أ   35لمخطوطات العربي

وزان  د ال ن محم ابق ، ص : الحسن ب ارمول /  237 – 236المصدر الس ابق ، ج: م ي حسن /  148 – 147ص  2المصدر الس و عل اب

ز /  115المصدر السابق ن ص : المعداني  ابق ، ص : ب صبحي لبي/  294 – 292المرجع السابق ، ص : آدم مت  – 292المرجع الس

ي /  294 ي فھم يم زك ابق ، ص : نع ع الس اني /  291 – 280المرج ن الكن طفي حس ابق ، ص : مص ع الس د /  338 – 336المرج عب

   0 42 – 41فاس في عصر بني مرين ، ص : لوتورنو /  41الوھاب بن منصور محقق كتاب إختصار األخبار لألنصاري ، ص 

 (2) Dufourcq: Op.Cit. p. 70.  

   0 41فاس في عصر بني مرين ، ص : لوتورنو ) 3(

   0 41المصدر السابق ، ص : األنصاري السبتي ) 4(

اني /  294المرجع السابق ، ص : صبحي لبيب /  466 – 465ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 5(  – 352المرجع السابق ، ص : مصطفي الكن

354   / Dufourcq: Op. Cit. p.69.    / للمزيد من المعلومات عن الفنادق في بالد المغرب ، أنظرMas-Latri : Op. cit., vol. 

1 , p.89 - 92  



 

ي  ي والسياس ل الدبلوماس ين التمثي ع ب ان القنصل يجم ه ، فك ام دولت اً لنظ ا طبق موح بھ والمس

ة اإلسالمية عن شئون الف ان  والتجاري والقانوني ، وھو المسئول األول أمام الحكوم دق ، وك ن

الين  رجمين والكي ين والمت الين والمثمن رة والحم ل السماس ة مث ات المدين ال بفئ وم باإلتص يق

ال المخازن  ة دور القنصل في إدارة التجارة ) ، ) 1(والبريدي والمغربلين وعم ونظراً ألھمي

ام القنصل وقامت  ة إھتمت بمھ دن اإليطالي إن الم دق ، ف بالده من خالل الفن ة ل ع الخارجي برف

ى 1267درجة قناصلھا ، وعلى سبيل المثال قامت جنوة عام  بتة إل م برفع درجة قنصلھا في س

ة  الد المغرب كآف اء ) 2(قنصل عام تخضع له كل قنصلياتھا في األندلس وب ة مين ك ألھمي ،وذل

ام  ي ع ك ف ع ذل ة ،  وتب ارة اإليطالي بة للتج ي بالنس بتة المرين يم 1276س وة بتنظ م أن قامت جن

ة قناص بتة بدول ة في س لھا وراء البحار في قنصليتين أحدھما في مدينة صور ببالد الشام والثاني

   0) 3(بني مرين 

ة  دة التجاري رين من خالل المعاھ ة بني م زي بدول أما دولة بيزا فقد نظمت وظائف القنصل البي

   0)4(ھـ 759عام 

احلي ة الس دن المريني ي الم اليين ف ار اإليط ة التج راً إلقام ة ونظ ة لممارس دة طويل ادق م ة بالفن

ة  ين ھؤالء التجار والسلطة المحلي ولى اإلتصال ب ة تت التجارة، فكان من الضروري وجود ھيئ

ة قناصل  وة ترسل لمراكز نشاطھا التجاري ثال ث ة وجن باستمرار ،  فكانت جمھوريتي البندقي

وم بتحصيل ا ان يق ه ، فك دة خدمت ي بحيث يحل كل واحد مكان الذي تنتھي م ة عل لرسوم الواجب

  وفي مقابل ھذا العمل كان القنصل يتقاضى راتباً عبارة عن جزء من  0)5(تجار دولته 

  

  

 ------------------------------------------    

  

ال/  0 298،  294،  292نفسه  ، ص : صبحي لبيب /   0 467 – 466ص  1نفسه ، ج: برنشفيك )  1( بالد المغرب للمزيد عن دور القنصل االيط ي ب

     .    Mas-Latri : Op. cit., vol. 1 , p.86 – 89أنظر 

   0 84دراسات في تاريخ مدينة سبتة ، ص : أمين توفيق الطيبي ) 2(

   0 79سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف ) 3(

بين بيزا ودولة بني مرين في الفصل الثاني من الرسالة ونظراً للمزيد من التفاصيل عن دور القنصل البيزي بدولة بني مرين أنظر المعاھدة التجارية ) 4(

    .Amari : Op. Cit. p. 1 – 8/    0لعدم التكرار فرأينا عدم ذكرھا ھنا  

   0 325 – 323المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي ) 5(

  



 

ارك أو ال رادات الجم وانئ التي إيرادات الفندق باإلضافة إلى نسبة مئوية أو مبلغ ثابت من إي م

   0) 1(كان مواطنوھم مطالبين بدفعھا 

غ من  ل مبل اليين في مقاب ى بعض التجار اإليط ا إل ري  بعض فنادقھ وكانت دولة بني مرين تُك

دخل  ة دون ت ة تام دق بحري إدارة الفن رد ب الي ينف اجر اإليط ان الت د ، وك ام واح دة ع ال لم الم

ة السلطات المغربية ، ورغم أن السلطات المغربية ق د حرمت على التجار اإليطاليين بصفة عام

دق ) 2(إحتساء الخمور خارج الفندق  إال أن التجار ) 3(، أو تغيير ھيئة الكنيسة التي بداخل الفن

اراً خارج  احوا إحتساء الخمور جھ ة عرض الحائط ، فأب القوانين المغربي اإليطاليون ضربوا ب

د دعارة بالفن ال الفندق ، وأباحوا أعمال الفسق وال ك األفع ة من تل ذي أحنق المغارب ق ، األمر ال

ة ،  د المغربي ع الشريعة اإلسالمية والتقالي ه  00((التي كانت تتعارض م تباح في دقاً تُس ان فن وك

ة(منكر ، ألن بعض النصارى  كبائر المعاصي جھاراً من غير مغير وال إثنى ) الجنوي ه ب إلتزم

ده من عشر ألف ديناراً ذھباً في كل عام ، ليبيع ف ره من المسكرات ، ويجتمع عن يه الخمر وغي

  0) 4)) ( 00عظائم المنكرات ما يحزن قلوب المخلصين 

دق  داقي أو صاحب الفن ة تسمى الفن   Fondachiأما إدارة الفندق عند المغاربة فكانت لھا وظيف

ھود  ل الش وان مث ه أع ان ل ار ، وك لع التج اجر وس دق ولمت ارس للفن ئول والح و المس ان ھ فك

د من  والعدول لتحرير عقود البيع والشراء ، والسماسرة والمنادون واألمناء لتحديد السلع والتأك

ة  سالمتھا من الغش ، ومترجمون للتجار اإليطاليين وغيرھم ، وكان يساھم في تحضير األطعم

    0) 5(لخدمة الجيش ، وكان يرسل الطھاة لمرافقة الجيش أثناء التحركات العسكرية 

  

---------------------------------------------------------    

  

   0 469 – 465ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 1(

   0 328المرجع السابق ، ص : مصطفي حسن الكناني /  290 – 289المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي ) 2(

اب  والمسئلة األخري جدد 00[والنص يشير الي  0نفسه : البرزلي ) 3( أقرأ بكت ذلك  ف وا ب بعٌض كنيسة في فندقھم وعال عليھا شيئاً يشبه الصومعة فطلب

ه للضوء فبع به الصومعة أن ذي يش اء ال ع البن ذروا عن رف داتھم ، واعت اً لتعب ه بيت وا في ث العھد فوجد فيه أنھم ال يحال بينھم وبين مبني بن

   0]  00لضوء كما ذكروه ألن إظھاره كإظھار شرب الخمر والزنا القاضي إليه من نظره فإن كان فيه ناقوس غيره ، فوجده ل

ي : عبد هللا الترجمان ) 4( ة األول ة ، الطبع ي حماي ود عل ق محم اھرة ،  1983تحفة األريب في الرد علي أھل الصليب ، تحقي ة ، الق ة دار الثقاف ، مطبع

   0 50ص 

ار/   236المصدر السابق ص : الحسن بن محمد الوزان )  5( ابق ج: مول م داني /   148ص   2المصدر الس وعلي الحسن المع ابق ، : اب المصدر الس

الم /  115ص  ة ، اإلسكندرية : السيد عبد العزيز س ة ، مؤسسة شباب الجامع ة ألمري اريخ مدين ري /  169ص  1984ت المرجع : الحري

ة الجيش وعلي أصحاب الفنادق ا/  42 – 41المرجع السابق ص : لوتورنو/ 327السابق ص ام وخدم ز وتحضير الطع لمساھمة في تجھي

    0  148ص  2المصدر السابق ج: مارمول / ومرافقته أثناء الحروب والتحركات العسكرية ، انظر 



 

  : أماكن الفنادق 

ى البحر المتوسط والمحيط                  انتشرت الفنادق في المدن الساحلية التجارية الھامة عل

ق األطلسي والمدن الك بتة ، أطل ة س ادق بمدين دة فن ة ع ان للجنوي د ك ة بني مرين ، فق رى بدول ب

نھم  ى صف واحد م ة عل ا أربع ة العظمى منھ ادق بالرحب عليھا فنادق النصارى وكانوا سبعة فن

، وكان للجنوية فنادق في كل من )1(فندقان كانا مخصصان للبيازنة والجنوية،  ثم ثالث مفترقة

ا  سال وآصيال والعرائش وأن دن وفنادقھ ك الم ى تل ة عل د من التجار الجنوي ردد العدي ا ، حيث ت ف

أما البيازنة فقد إشترطوا على دولة بني مرين في معاھدة التجارة بين البلدين عام  0) 2(للتجارة 

ھـ أن تخصص دولة بني مرين فنادق خاصة إلقامة التجار وجاليات البيازنة بمفردھم بعيداً 759

من  التجار األجانب ليمارسوا  فيه بُِحِرية تجاراتھم ، وقد وافقت دولة بني  عن أية أجناس أخرى

ار  ا التج ردد عليھ ي ت احلية الت دن الس ة الم ادق بكاف م الفن زت لھ رط وجھ ك الش ى ذل رين عل م

ة بني مرين   البيازنة ، زا ودول ين بي ة ب ة التجاري اء في  اإلتفاقي ا وھو 00[كما ج الفصل  ومنھ

دقالتاسع مما طلبو م ، أو  ه أنھم حيثما حلوا من بالدنا حاطھا هللا تعالي فيسكنون في فن خاص بھ

    0) 3( ] 00الروم فعملنا لھم ذلك  دار إن لم يكن بالبلد فندق منحازين دون غيرھم من طوائف

رن  ـ 8،  7وقد نصت إتفاقيات تجارية عديدة أُبرمت في الق ة 14، 13/ھ ين المدن اإليطالي م  ب

ة وأراجون مع  سائر بالد شمال أفريقيا على توفير فنادق مخصصة لنزول التجار األجانب بكاف

ونس  ين أراجون وت ة ب دول حوض البحر المتوسط الغربي ومنھا فيما يتعلق بھذه المسألة إتفاقي

ام  ـ701ع ام ) 4(م 1301/ھ ونس ع زا وت ين بي رى ب ـ713وأخ ام 1313/ھ م ، وع

   0) 5(م1353/ھـ754
  

------------------------------------------------------------    

  

ذاري ) 1( ن ع رب ، ج: اب ان المغ ي /  350ص  5البي ك المراكش د المل ن عب فر : اب ابق ، س بتي /    416، ص 1ق  8المصدر الس : األنصاري الس

   0 123سبتة اإلسالمية ، ص : محمد الشريف /   0 45المصدر السابق ، ص 

(2) Dufourcq: Op. Cit. p. 451. 

(3) Amari : Op.Cit., p.5. 

ادتھم  00[ انظر نص المعاھدة التجارية في وثائق التاج األراجوني ) 4(  ي ع دقھم عل  .Los Documentos Arabes...: Op]   00ويسكنون في فن

Cit. p. 248 – 249.   

وما إليھا المعلومة بنزولھم فيھا لتجارتھم ال يشاركھم في سكناه أحد من  وعلي أن يكون لھم في كل بلد من البالد الساحلية من البالد األفريقية 00) [5(

م  ة وأن لھ ادة المتقدم ي جري الع ه عل رن يختصون ب اھم ومن ف دفن لموت ه ومن م النصري ويمكنوا في كل فندق من الكنيسة التي في

         Ibid, p.88 , 101]     00دخول حمام يختصون به يوماً في الجمعة 



 

ا د ك اس وق ة ف ي مدين ب ، فف ار األجان ت مخصصة للتج ي كان ادق الت ن الفن ر م اك الكثي ن ھن

اس فبلغت نحو  ً  467أحصى كل من الجزنائي وابن أبي زرع عدد الفنادق بف دقا ان ) 1(فن ، وك

دوة  دلس بع ى جامع األن ى القنطرة المؤدي إل العديد منھا في الزقاق الواصل من باب الفتوح إل

روييناألندلسيين، ، ومنھ دق التطاوين المريني بجوار الجدار الشرقي لجامع الق د  ) 2(ا  فن وق

اء، و  رة حسنة البن ادق كبي اء وھي فن دق للغرب شاھد ليون األفريقي بفاس القديمة نحو مائتى فن

ك  د كانت تل ر من ذلك ، وق كان  بعضھا يحوي  نحو مائة وعشرين غرفة والبعض األخر أكث

دة )3(ثيالتھا في المدن اإليطاليةالفنادق أكثر تطوراً عن م اس الجدي ، وكان من أشھر الفنادق بف

لحة  ة واألس ناعة األدوات الحديدي ه بص تغلون في ارى ، يش رب النص رى الح ر ألس دق كبي فن

اب ) 4(والذخيرة ، وفندق اليھود الشھير بفندق اليھودي على مقربة من جامع النارنجة بجوار ب

ر بسو)5(الجيسة دق الكبي ن ميمون بجوار ، والفن دق اب ون ، وفن ن حب دق اب ق الشماعين ، وفن

دق لبيب) 6(جامع القرويين  ا فن ادق منھ ل )  7(، وكان بمراكش عدة فن دق مقب دق ) 8(وفن وفن

    0)10(، وكان بقصبة مراكش الجديدة فنادق عديدة على عھد الموحدين وبني مرين) 9(السكر 
  

---------------------------------------------------------------    

   

   0 374 – 373المرجع السابق ، ص : محمد زنيبر /   0 48المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 1(

   0 210،  199ص  1،ج 1992محمد األخضر ، دار الغرب اإلسالمي بيروت  –محمد حجي  0فاس قبل الحماية ، ت: لوتورنو ) 2(

ارمول /  237 – 236مصدر السابق ص ال: الحسن بن محمد الوزان ) 3( و /  148 – 147ص  2المصدر السابق ج: م اس في عصر بني : لوتورن ف

   0 96مرين،  ص 

    0 157ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 4(

اط : ابن القاضي ) 5( اس ، دار المنصور للطباعة الرب ة ف و  / 491ص 2ق 1974جذوة اإلقتباس في ذكر من حل من األعالم مدين اس في : لوتورن ف

   0 54 – 53عصر بني مرين ،  ص 

   0  116،  114، 78المصدر السابق ، ص : الجزنائي ) 6(

ان )  7( ن خلك روت : اب اس دار صادر بي ان عب ق إحس ان ، تحقي اء الزم اء أبن ان وأنب ات األعي ال /  0  24ص  4ج 1970وفي د الع : مجدي يسن عب

   0 189المرجع السابق ، ص 

اط : العباس ابراھيم المراكشي أبو ) 8(  ن منصور ، الرب د الوھاب ب /  239ص 1ج 1974األعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم ، تحقيق عب

   0 190المرجع السابق ، ص : مجدي يسن عبد العال 

   190المرجع السابق ، ص : مجدي يسن عبد العال /  319ص  5المصدر السابق ، ج: ابن عذاري ) 9(

   0 138المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان /  540المصدر السابق ، ص : الحميري /  210اإلستبصار ، ص : جھول م) 10(

  

  

  

  

  



 

ادق ،  وكانت سبتة من أكثر المدن المغربية في عصر بني مرين التي ضمت عدداً فائقاً من الفن

ا وأ 360وحدد األنصاري السبتي عددھا بنحو  ان أعظمھ دقاً وك ر فن دق الكبي وسعھا ساحة الفن

و القاسم  52الذي كان معداً  لتخزين  الغالل للتصدير  وكان يحوي نحو   اه أب د بن مخزن ، وق

ان  يضم ثالث  ذي ك انم ال دق غ ادق لسكني التجار فن ر من الفن العزفي بسبتة ، ويليه في  الكب

ق و ريات  80طواب ع مص اً وتس م(بيت ديث بإس ر الح ي العص رية ف رف المص وق  تع قة ف ش

رة )1(وفندق الوھراني) الحوانيت ، و أيضاً فندق أحمد بن ابراھيم الزيات الذي كان بغرب مقب

، وبقرية بنيونش بجوار سبتة كان  يتواجد بھا فندق واحد )2(السوق وھو من أقدم الفنادق بسبتة

دان ى مختلف البل ة إل ان ،) 3(خارج سورھا كان مخصصاً للتجار األجانب وتصدير  الفاكھ وك

دقين  ا فن ان بھ ريم  ك د الك ة قصر عب ا مدين ة منھ رب المريني بالد المغ ة ب ادق متفرق اك فن ھن

ي  ) 4(عجيبين كان كثير من التجار يقصدھما ادق للتجار أيضاً بمدن السودان الغرب اك فن وھن

       0)5(وبالد السوس مثل غدامس وتوات وإيواالتن كانت بھا فنادق وأدالء ووكالء لخدمة التجار
  

  

  

---------------------------------------------------------    

  

د الملك المراكشي /  194المصدر السابق ، ص : القاضي عياض وولده محمد ) 1( ن عب ابق ، سفر : اب األنصاري /  416، ص  1ق  8المصدر الس

   0 50المرجع السابق ، ص : محمد الشريف /  41المصدر السابق ، ص : السبتي 

   0نفسه : القاضي عياض ولده محمد ) 2(

ويعرف اآلن بفندق ساحل الحجارة والمنطقة محتلة تحت اإلحتالل األسباني وتسمي عند األسبان  0 57المصدر السابق  ، ص : األنصاري السبتي ) 3(

Benzu  0   

   0 189اإلستبصار ، ص : مجھول ) 4(

   0 212المرجع السابق ، ص : عبد القادر زبادية /  687 – 684المصدر السابق ، ص : ابن بطوطة ) 5(

                             

  

  

  

                                                        

  

  : كراء السفن   -8



 

د                        و يعتم ل والتجارة فھ ى سفن النق كان المخزن المريني في أشد الحاجة إل

ل الم ا لنق يش عليھ ة الج رب ، لحاج ل وآآلت الح د والخي لحة والجن ة واألس يل الزراعي حاص

باستمرارإلى المدد والمؤن والعتاد السيما وأن حركة الفتوحات المرينية في بالد المغرب األدن 

ة طريف  ه في معرك واألوسط مستمرة لم تنته بعد ،  وأن األسطول المريني كان قد قُضى علي

ك أمام جنوة والبرتغال وقش تخلص من تل ة لل تالة  فكان من الضروري اإلستعانة بالسفن البيزي

ي السلع  المشكلة، كذلك كان المخزن المريني يحتاج إلى السفن لحمل ضريبة العشر الواجبة عل

ي  ة ف ادرة البيازن ة مب ي فرص زن المرين اقتنص المخ ة،  ف ة المريني وانئ الدول ى م واردة إل ال

  0تعاون في مجال كراء السفن الصلح والتجارة فطلبوا منھم ال

دة  ل بشروط جي ة وسفن النق راء السفن التجاري فعرض المخزن المريني علي البيازنة مسألة ك

ون  ي أن يك ة ف فن البيزي راء الس روط  ك ت ش ا وتمثل وافقتھم عليھ دون م ة يب ل البيازن ا جع مم

يھم ، ة  الكراء بموافقة البيازنة دون أية ضغوط يمارسھا المخزن المريني عل وأن يوافق البيازن

راه  ارھم دون إك راء حسب إختي ن الك ى ثم ة  دون )1(عل ة للبيازن راء موافق ة الك ون قيم ، فتك

الد  دى مختلف ب ة ل راء للسفن معروف ية كاملة ، وقد كانت مسألة الك إنتقاص عما يطلبوه وبُحرِّ

  المغرب والمدن اإليطالية ، كذلك الممالك النصرانية ببالد األندلس ، 

ن المؤكد أن نظم كراء السفن كان معروفاً من قبل ويوضح ذلك عدة إتفاقيات جرت بين بيزا وم

ام  ونس ع ـ713وت راء ) 2(م 1313/ ھ ر أن أراجون حددت الك ونس غي ين أراجون وت ا ب وم

ونس  اجرت أراجون مع ت ه إذا ت ي ذلك أن ا ويعن يس جميعھ ا ول راد كرائھ بثُلث عدد السفن الم

  وأرادت تونس كراء السفن األراجونية لحمل سلع أوغير ذلك ،بتسعة مراكب تجارية 

  

------------------------------------------     

  

ي  00[ انظر اإلتفاقية التجارية بين بيزا ودولة بني مرين )  1( انھم برسم الوسق ال ن من أجف نھم جف ري م ه متي إكتُ ومنھا وھو الفصل الثاني عشر أن

ي جانب العلّي الزرع  راء وال عل ي الك راه عل ر إك اره من غي ي حسب إختي لفته عل ن س أوالخيل أو العدة أو غير ذلك فيعطي صاحب الجف

  .p.5 – 6.  Amari: Op. Cit ]  00السلفة فعملنا لھم ذلك 

ره أن يؤخذ من كل ثالث00[أنظر اإلتفاقية التجارية ) 2( راكبھم لحمل عشر أو غي ي مركب من م يج ال ه وأنه متي أُحت الكراء يعين ة مراكب مركب ب

 .Ibid,p.92]     00قنصلھم 

  



 

ام  ك ع ـ701فال يُسمح لتونس إال بكراء ثالثة سفن أراجونية فقط وذل اك  0) 1(م 1301/ھ وھن

الد المغرب  ة مع ب ة والجنوي فينة للتجارة البيزي راء س د ك ا  عق ة تحمل في طياتھ وثيقة تجاري

اريخ وشراء الصوف المريني المشھور ، ففي وث ة بت ـ 775صفر  15/م1373أغسطس 4يق ھ

رة سفرة  ة لفت ولين التجاريين الجنوي ار المم ين أحد كب زا وب ين تجار من بي فينة ب راء س عقد ك

مال  احل ش ة وس رة جرب رب وجزي الد المغ ن ب ھور م ي المش راء الصوف المرين دة وش واح

وي توم فينة الممول الجن راء يوضح صاحب الس د الك اركيوس خط أفريقيا، وھنا في عق اس م

دوس  زي جيرال سير سفينته للتاجر البيزي جوھان آلوباردي الذي يعمل تحت رعاية التاجر البي

م  زا ث فيرو  ويكلفه بعدم تعديل خط سيرھا المحدد ، حيث تقوم السفينة باإلبحار من جنوة إلى بي

ا وال يحق تنطلق إلى المواقع المحددة من جزيرة صقلية ثم  جزيرة جربة وساحل شمال أفري قي

ألحد تعديل المسار الذي رسمه صاحب السفينة الجنوي ،غير أن صاحب السفينة وافق علي أن 

ر  الد البرب ع ب ى مواق الد المغرب(يكون للمكتري حق تعديل المسارات الفرعية الموصلة إل ) ب

راد شرا ة الشھيرة بالسلع الم ع البربري ع من المواق ة  الشراء والبي ارس عملي ؤھا فقط لكي يم

دة  فينة لم راء الس ون ك راء ،  ويك ة الك ن عملي وب م ق الھدف المطل ود ،وليحق بسھولة دون قي

   0) 2(سفرة واحدة 

ب ،  ري وصاحب المرك ابين المكت ات م المية توضح العالق وازل اإلس ن الن د م اك العدي وھن

  السلع  فعندما يقوم تاجر بكراء مركب لشحن سلع  ما  ثم إعترضه القراصنة في البحر ونھبوا
  

 ------------------------------------------     

  

ري  00[أنظر اإلتفاقية التجارية ) 1( راكبھم لحمل عشر  00وما يشتريه أھل المراكب بأكرية مراكبھم أو غيرھا من السفن التي تُك ي م يج ال ومتي أُحت

     Los Documentos Arabes...: Op. Cit. p. 248- 249 .]     00أو غيره فيؤخذ لھم الثلث بكراية 

زا ،  بإسمه أيضاً و تحت  00[أنظر وثيقة عقد الكراء ) 2(  اردي من بي توماس ماركيوس مواطن من جنوة بإسمه الشخصي من جانب ، وجوھان آلوب

ذكور أعاله بإرسال إحدي  ان الم دم الوعد لجوھ السفن التي رعاية جيرالدوس دي فيرو البيزي حيث أن توماس المذكور سلفاً قد ق

ة وھي أجزاء من  يرغب توماس نفسه في إستخدامھا في أماكن وأجزاء يحددھا توماس بمقاطعة جنوة والموقع المسمي جزيرة جرب

ع  ي الموق بالد البربر ، والسفينة المذكورة من جنوة تؤدي رحلة لفترة سفرة واحدة بين شھر سبتمبر القادم وتقوم باإلبحار المستمر ال

ذكورة المذكور في ج ذه الم ق بھ ربة ومن ھناك يتم إستعمال الرحلة الي مواقع البربر كما يحددھا توماس المذكور أعاله ، وفيما يتعل

ذه األ ة لھ اليم ، ووفقاً للعقد الذي تم إبرامه ، يتم اإلتجاه الي ميناء بيزا أو من أي تحرك ثم يتم التحرك بمشيئة هللا الي الحدود البحري ق

ري توماس ، وال يكون ألي شخص آخر حق وتكون الرحلة الم ا ي ذورة من الميناء وذلك للمواقع المحددة من أجزاء صقلية وفق م

ي  ة حتي الوصول ال د المسارات الفرعي ان تحدي م يكون لجوھ اك ث ة من ھن دأ الرحل ا توماس ، وتب تعديل ھذه المسارات التي يراھ

ع من شھر أغسطس من المي 1373مواقع البربر ، وتم ذل العقد في العام   .Mas – Latre : Op. Cit  ]  00الد وفي اليوم الراب

p.128.0   

  



 

تتلف  وتركوا المركب، وھنا يجب علي المكتري أن يدفع الكراء لصاحب المركب ألن السلع لم

راء  ة الك ه قيم ري يسقط عن إن المكت ه ف ا في بسبب المركب ، أما إذا أخذ القراصنة المركب بم

أخر ) 1(لصاحب المركب  اءه عائق فت م ج ، أما إذا  قام تاجر بكراء مركب في وقت المالحة ث

تاء وأراد صاحب  إلى وقت الشتاء فعاد التاجر ببضائعه إلى المخازن إنتظاراً إلنتھاء فصل الش

تاء  د لوجود عذر وھو فصل الش ه فسخ العق راء فيجوز ل د الك ا إذا ) 2(المركب فسخ عق ، أم

اجر مركب وشحنه بضا رى ت ى إكت ه إل ريح ردت ة ولكن ال دن اإليطالي ا في إحدى الم ئع لبيعھ

ودة  ا جرى لع ري فيم ة المكت دم منفع راء  لع مكانه األول فال  يجوز لصاحب المركب أخذ الك

ة )3(المركب بسبب الريح المعاكسة  ل الحجيج المغارب ه لنق اً يمتلك ة مركب ان ألحد الجنوي ، وك

   0) 4(كان يسمى مركون الجنوي 

  

  :                                      ر التجار الجنوية التجاري بدولة بني مرين دو -9

ة بني                                           لعب التجار الجنوية دوراً كبيراً في التجارة مع دول

ع  رين نظراً لموق ة بني م ذلك في عصر دول د الموحدين وك مرين وكانت لھم األسبقية في عھ

ا ج ردينيا كانت يكا وس ي كورس رب وألن جزيرت الد المغ مال ب ن ش ب م ي القري وة الجغراف ن

وة ارة جن ازن لتج ات ومخ يج )5(محط ل الحج ه لنق اً يمتلك ة مركب ار الجنوي د التج ان ألح ، وك

ون  مى مرك ان يس ة وك ع  0)6(المغارب تراحة وجم ة لإلس ة نقط ة مالق ة مدين ذ الجنوي وإتخ

ان التجار  المعلومات عن شروط األسواق ذه المعلومات ك ى ھ اء عل ر البحر وبن والتجارة  عب

 حيث ينزلون بفنادقھم في سبتة ) 7(الجنوية يقررون توجھھم إلى ميناء سبتة أو ميناء غيره 

  

-------------------------------------------   
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      0 311 – 310ص  8نفسه ، ج: الونشريشي )  3(

  0 317المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 4(

(5) Gabriella Airaldi : Genova e la Liguria nel Medioevo , Torino , 1986 p.39. / 
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   0 317المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 6(

   0 360المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 7(

.  



 

ا  رائش وسال وأنف ام ) 1(وأصيال والع ي ع فن 1253،فف مح للس اري يس د تج اك عق ان ھن م ك

بتة  التجاري ا وس ى شمال أفريقي وة إل ق من جن ة في الطري التوقف في مالق ان ) 2(ة ب د ك ،  فق

ى  الجنوية  بصفة خاصة واإليطاليون بصفة عامة شديدي الشغف بالذھب السوداني الواصل إل

ذھب  ى ال د الطلب عل د تزاي ة ، فق سبتة ومليلة وسال وآصيال وباديس عبر بالد المغرب المريني

ام السوداني الذي صا ة ع ة نقدي وة بسك عمل م 1252ر المحرك الموضح لالقتصاد ، فقامت جن

ام  ة ع ام 1284والبندقي ين ع ا ب رة م ي الفت م  ف ى رق ذھب أعل عر ال غ س  – 1305م وبل

على أن المنافس اللدود للتجار اإليطاليين السيما الجنوية كانوا ھم التجار القطالن  0)3(م1339

ة عن تج ى المحيط ، لذا دافع التجار الجنوي ة عل ة المطل بتة وسائر المدن المغربي ارتھم في س

ي  ة بن ة والقطالن أكسبت دول ين الجنوي ة ب ك المنافسة التجاري األطلسي والبحر المتوسط ، تل

ة  رادع التجاري ضد دول مرين القوة واإلزدھار وعدم الخضوع ألراجون وقطالونيا وجعلت ال

   0) 4(يقه بني مرين في أغلب األحوال من المستحيل تطب

ك  نھم من امتل ة بني مرين وم ار التجاري بدول ر في االزدھ ة دور كبي ان للتجار الجنوي فقد ك

  المراكب الكبيرة العديدة يتاجرون بھا مع بالد المغرب مثل التاجر خيرونيمو دي فولتاخو ،
ألسلحة والتاجر إستبان دوريا ، والتاجر خيرونيمو دوريا وھؤالء كانت سفنھم مزودة بالجند وا

   0) 5(للدفاع عن أموالھم ومتاجرھم وتجاراتھم 

وي   بينوال الجن تيان س اجر كريس ذلك الت الشخصية الرأسمالية   Christian de Spinolaك

وب المريني  ن يعق الھامة الذي كان من رجال ملك أراجون وكان يتعامل مع السلطان يوسف ب

ان السلطان المريني يس ا فك ه ، واستقر بالمنصورة في التجارة بشتى أنواعھ ه إلي تعمله ويقرب

  ، وأيضاً حصل أحد التجار الجنوية على ترخيص) 6(بجوار السلطان المريني فترة طويلة 

  

-----------------------------------------  

 

(1)Dofourcq: Op. Cit. p.451.  

   0  122المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 2(

(3)Roland Oliver: Op. Cit. p. 369.  

(4)Roland Oliver: Op. Cit. p.368. 

     0 4المصدر السابق ، ص : طافور ) 5(

(6) Dufourcq: Op. Cit. p. 371, 451. / Roland Oliver: Op. Cit. p.368.  

  



 

رن  ة الق اني ) 1(م 13للتغلغل داخل بالد بني مرين وعاش في تافياللت في نھاي اجر جيوف والت

Giovanni Di Garignano   ه بسجلماسة اء إقامت رى أثن الذي وضع خريطة للصحراء الكب

رن  وب الصحراء 14في العقد الثاني من الق وي وضع خريطة أخرى لجن اجر آخر جن م ، وت

ى  م1339عام   Angelino Dulcertيدعى  م إل وات ث ى ت ق من سجلماسة إل ، توضح الطري

ن م قدم تاجر ج1292/ھـ692، وفي عام ) 2( واالتة ثم  مالى نوي ھدية إلى السلطان يوسف ب

ية  ات ھندس رد بحرك ور تغ ا طي ذھب عليھ ة بال ارة عن شجرة مموھ ي عب وب المرين ) 3(يعق

داً  اجر موف ذا الت بغرض التودد إلى السلطان المريني والتجارة ببالد المغرب المرينية ، وكان ھ

ي  وب المرين ن يعق ى السلطان يوسف ب وة إل ل جن فارة رسمية من قب وتشير إحدى  )4(في س

رين حيث أرسلت 1346/ھـ746الوثائق الجنوية في عام  م  التي دارت بين جنوة ودولة بني م

د  ة محم فارة المريني يس الس ان رئ ة وك رة ميورق ر جزي وة عب ى جن فارة إل رين س ي م ة بن دول

ن  ج ، ومرصو ب ى أسماى العل م عل ة آخرون ھ اس وأربع دعى العب رجم ي ه مت ري ومع الحزي

   0)5( سالم ، ومحمد بن عامر  عمر، وعبد هللا

ة نحو   دل الجنوي دلس في  50وتضم سجالت الع الد المغرب واألن وانئ ب ى م اً إل داً تجاري عق

م ، منھا عقد يوضح موافقة أحد التجار الجنوية على نقل أقمشة ومنسوجات 12منتصف القرن 

ي بتة ف ى س وة إل ية من جن فار) 6(م  1197،  1183أندلس وة س ام ، وأرسلت جن بتة ع ى س ة إل

ام   Sorl Cone Pevereم بقيادة 1236/ھـ634 ـ640وتلى ذلك في ع م أن أرسلت 1242/ ھ

اء الحرب  ة أثن ة الجنوي جنوة ثالث قطع بحرية حربية إلى سبتة لحماية التجارة والسفن التجاري

ا  بعد عام البيزية ، وتسجل وثائق العدل الجنوية أيضاً العديد من عقود التجارة السيم –الجنوية 

م والتي تعاقدت بھا جنوة مع سبتة وكانت قيمتھا مرتفعة مما يدل على أن التبادل 1250/ھـ648

  التجاري بين جنوة وسبتة كان قوياً ، ومثال على ذلك بلغت قيمة اإلستثمارات الجنوية

  

 ------------------------------------------- 
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ام  ـ689 – 550التجارية بسبتة ما بين ع ى 1290 – 1155/ھ ات  %37,5م إل من عدد العملي

ـ661وفي عام  0التجارية  د 1262/ھ ة لتأكي اق المريني ة الزق ى مدين ة إل فارة جنوي م وصلت س

  ، )  1(الروابط التجارية السابقة مابين جنوة وسبتة المرينية 

وان ى م ة إل ار الجنوي احل ووصل التج ى س ي عل المغرب األقصى المرين ادير ب ة وأغ ئ ماّس

د  الد السوس األسلحة والنحاس والحدي المحيط األطلسي للحصول على الذھب وباعوا لتجار ب

   0) 2(والكبريت 

ان  الد المغرب ، فك ق وسالطين ب وھناك من اشتغل من التجار الجنوية وسيطاً بين تجار الرقي

رة إزاء  الجنوية يجمعون أسارى المغاربة ة كبي الغ مالي ى مب المسلمين  لفك أسرھم فحصلوا عل

 50دينار ذھب أما الشيوخ فكان اليتعدى الواحد  70إلى  60ذلك ووصل سعر الشاب نحو من 

    0)3(ديناراً ذھبياً ، ومن الجنوية من إشتغل مترجماً من اللغة الصقلية إلى اللغة العربية 
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(2)  Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit. p.410, 415.  
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  : السلع التجارية المتبادلة بين المدن اإليطالية ودولة بني مرين  -10

وضعت البندقية خريطة لتحديد أھم المراكز والموانئ التجارية                                    

ام  ع لع ة ترج ة جغرافي ي وثيق ارة ، فف ات التج ھيل عملي ة لتس ـ718المريني م وضعھا 1318/ھ

ر فيسكونتي دى جين  ورتيالن دوبيي دقي ب  Portulan de Pierre Vixonti deالمالح البن

Gene  ان األول المريني ،  وھي من و سعيد عثم د السلطان أب يا ، و ترجع لعھ أرشيف فينس

ة : توضح تلك الموانئ المرينية كالتالي  ة  -الجزر الجعفري ور -مليل رة الطي  –الصويرة  -جزي

رائش -آصيال -سبارتل -طنجة -القصر الصغير -سبتة -باديس -المزمة ورة -الع  -سال -المعم

   0) 1(آسفي  -)مازغان(انمازك -آزمور -أنفا -فضالة

ة  ة المريني وانئ المغربي ة والم وأرى أن إھتمام البندقية برسم خرائط توضيحية للمراكز البحري

ا  ك م رجح ذل دولتين وي ين ال ة جسر تجاري ب ماھو إال دليل قاطع على الرغبة الشديدة في إقام

  0ألمحت إليه بعض المصادر والمراجع 

وزان  د ال ن محم د أشارالحسن ب ة  فق ارة البندقي ي تتصل بتج ة الت ات القيم ى بعض المعلوم إل

ين تجار  نھم وب بميناء سال المريني فيذكر أن البنادقة كانوا يقصدونھا لعقد الصفقات التجارية بي

ى ) 2(مدينة فاس الذين كانوا  يفدون إلى سال لإلتجار مع البنادقة  د عل ة تف ، وكانت سفن البنادق

اء ميناء غساسة المريني القر ك المين اد ذل ة إرتي ادت سفن البنادق د إعت ة ، فق اء مليل يب من مين

فكان كبار تجار مدينة فاس ينتظرون التجار البنادقة  لعقد صفقات تجارية كبيرة بين الطرفين ، 

را ً بالنسبة للطرفين  ا كبي ة ) 3(وكانت تلك الصفقات التجارية تدر ربح ان أسطول البنادق ، وك

د صفقات التجاري يرسو كل عام اس ينتظرونھم  لعق ان تجار ف اديس المريني ، فك ين بميناء ب

زا ، وسوف نوضح السلع التي كانت  تجارية ھامة ويتبادلون السلع التجارية ، كذلك جنوة وبي

  0متبادلة بين بالد المغرب المرينية والمدن االيطالية في الجداول التالية 

  : يطالية أھم السلع المغربية الواردة للمدن اإل –أ 
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  ھامش  المستورد  المصدر  ميناء التصدير  السلعة 

  )1(  جنوة  المغرب المريني  جميع موانئ المغرب  الحبوب

  )2(  جنوة  "           أنفا-آصيال-الكدية-سبتة  الصوف 

  )3(   بيزا-البندقية-جنوة  "           جميع موانئ المغرب  العسل-الشمع

  )4(   جنوة     "           أنفا     الجلود

  )5(   البندقية     "           بالد السوس  السكر

  )6(   البندقية-بيزا-جنوة  "           جميع موانئ المغرب  الذھب

  )7(   "       "       "  "           "        "       "  الرقيق

  )8(   "        "       "    "           أماكن التصنيع بالمدن   البرانس

  )9(   جنوة        "          سبتة  المصنوعات المعدنية

  )10(   البندقية    "           المنافذ البحرية   الملح

  

جدول نالحظ أن من أھم الصادرات المغربية للمدن اإليطالية الحبوب فقد                    ومن خالل ھذا ال

 -------------------------------------------   

ارمول ) 1( ان /  0 25 – 24ص  2المصدر السابق ، ج: م فيك /  0 247ص  2المرجع السابق ، ج: جولي ابق ، ج: برنش /  0 283ص  1المرجع الس

د الشريف  د بوشرب /  0 91سبتة اإلسالمية  ، ص : محم الي ، ص : أحم ة واإلستعمار البرتغ  .Lopez : Op. Cit /  0 112دكال

P.116.  

(2) Lopz: Op.Cit.p.116.  

(3) Mas-Latre:Op.Cit.p.128./Dufourcq:Op.Cit.p.545./   137لسابق ، ص المرجع ا: لوتورنو/  247ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان 

ابق ، ص : أحمد بوشرب/  138 – راھيم حركات/  112المرجع الس اريخ ، ج: اب ر الت وني/  84 – 83ص  2المغرب عب المرجع : المن

  0 91سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف/  294المرجع السابق ، ص : الحريري/  145السابق ، ص 

وزان ) 4( ارمول /  322ص  المصدر السابق ،: الحسن بن محمد ال ان /   0 225،  101،  25 – 24،  17،  15، 10،  5ص  2نفسه ، ج: م : جولي

ه ، ج ريف /  274ص  2نفس د الش المية  ، ص : محم بتة اإلس ات /  91س راھيم حرك ه ، ج: اب وني /  129،  84 – 83ص  2نفس : المن

   0 145نفسه ، ص 

المرجع السابق : محمد الشريف /  0 225،  10،  5ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول /  0 322المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 5(

ان /  0 91، ص  ابق ، ج: جولي ع الس ري /  0 247ص  2المرج ابق ، ص : الحري ع الس وني /  294المرج ابق ، ص : المن ع الس المرج

 .Dufourcq:Op.Cit.p.545/  129ص  2المرجع السابق ، ج: ابراھيم حركات /  145

  .Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit,  P.313     / نفسه ، : جوليان /  0 117كتاب الجغرافيا ، ص : مجھول ) 6(

   0 290المرجع السابق ، ص : أحمد محمد الطوخي ) 7(

(8) Dufourcq:Cmmerce du Maghreb, p.177. 

اعي للمغرب     اإلسالمي ، دار : الجنحاني الحبيب /  0 83 – 82المرجع السابق ، ص : فرنان برودل ) 9( اريخ اإلقتصادي واإلجتم دراسات في الت
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ا ،  ا انفصلت عن لومباردي د م ة بع اشتدت الحاجة بجنوة للحصول على القمح والحبوب المختلف

ات ) 1(فكانت في أمس الحاجة إلى شراء القمح من بالد المغرب  ة يستوردون كمي ان الجنوي وك

   0) 2(سكان المدينة والفائض يصدرونه إلى إنجلترا  كبيرة لسد حاجة

ه وھو المرينوس و  -Miriniبلغت نسبة واردات جنوة من الصوف المريني المشھور بنعومت

Merinos  ين عامي إنسبة ا ب ة بني مرين م ى دول ان التجار % 89م نسبة 1293-1237ل وك

ي وع المرين ن الن حم م ول أو المش ترون الصوف المغس ة يش ذ  الجنوي ن المناف ة م ات ھائل بكمي

ا  يال وأنف ة وآص بتة والكدي ل س ي مث يط األطلس ط والمح ر المتوس ى البح ة عل ة المطل البحري

   0) 3(وغيرھا

ة  و ذلك البنادق ة لشراء أتى الجنوية إلى منافذ ومنابع تجارة العسل والشمع المريني ، ك والبيازن

ان الجنو ة ، وك ع األقمشة األوروبي رة من الشمع الشمع بالمقايضة م ات كبي ة يستوردون كمي ي

  0) 4(ويصدرونه إلى البرتغال 

ران  و ود الثي ل جل اكان الجنوية يسعون إلى شراء الجلود من بالد المغرب مث دھم  ونقلوھ ى بل إل

م  ود ث ك الجل ال ، وتل ى البرتغ ر  كانت صدروھا إل ران والبق ود الثي ة من جل ة و مدبوغ متنوع

اعز  ود الم غ من وفراء األرانب وجل ر بمبل د البق ا يصدر جل اء أنف ان مين نم ، وك  70 – 60والغ

كجم ، وكان التجار الجنوية يقايضون أقمشتھم  700تزن نحو كانت دينار عن كل مائة جلد بقر 

   0) 5(المستوردة بالجلود المغربية 

--------------------------------------    

  

ارمول ) 1( ابق ، ج: م ان /  0 25 – 24ص  2المصدر الس ابق ، ج: جولي فيك /  0 247ص  2المرجع الس ابق ، ج: برنش /  0 283ص  1المرجع الس

  .Lopez : Op. Cit. p.116 /  0 112دكالة واإلستعمار البرتغالي ، ص : أحمد بوشرب /  0 91سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف 

(2) Lopz: Op.Cit.p.116.  

(3) Mas-Latre:Op.Cit.p.128./Dufourcq:Op.Cit.p.545./   137المرجع السابق ، ص : لوتورنو/  247ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان 

ابق ، ص : أحمد بوشرب/  138 – راھيم حركات/  112المرجع الس اريخ ، ج: اب ر الت وني/  84 – 83ص  2المغرب عب المرجع : المن

  0 91سبتة اإلسالمية  ، ص : د الشريفمحم/  294المرجع السابق ، ص : الحريري/  145السابق ، ص 

وزان ) 4( د ال ن محم ابق ، ص : الحسن ب ارمول /  322المصدر الس ان /   0 225،  101،  25 - 24،  17،  15، 10،  5ص  2نفسه ، ج: م : جولي

ه ، ج ريف /  274ص  2نفس د الش المية  ، ص : محم بتة اإلس ات /  91س راھيم حرك ه ، ج: اب وني /  129،  84 – 83ص  2نفس : المن

   0 145نفسه ، ص 

المرجع السابق : محمد الشريف /  0 225،  10،  5ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول /  0 322المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 5(

ان /  0 91، ص  ابق ، ج: جولي ع الس ري /  0 247ص  2المرج ابق ، ص : الحري ع الس وني /  294المرج ابق ، ص المر: المن ع الس ج

 .Dufourcq:Op.Cit.p.545/  129ص  2المرجع السابق ، ج: ابراھيم حركات /  145

 



 

رن   ي الق الد السوس ف ى ب ة إل ار البندقي ه تج ھير13و إتج راء السكر السوسي الش ، )1(م  لش

م يصدرونه يوكان التجار الجنوية وغيرھم من التجار اإليطالي اطي ث ن يستوردون السكر الغرن

ى ) 2(سواق حوض البحر المتوسط حيث كان أرخص سعراً إلى أ بتياً إل اجراً س ، كذلك سافر ت

ي  ا ف كر لبيعھ ن الس اطير م تة قن منھا س ن ض لعاً م ه س امالً مع ة ح فينة جنوي ى س وة عل جن

   0)3(جنوة

ا كانت    ة في العصور الوسطى ، وكم وحظى الذھب بتقدير كبير لدى المدن التجارية اإليطالي

دن اإلي ى الم رقية إل لع الش ع الس ل وتوزي ي نق ة ف ة التجاري اطة العالمي ھا الوس ولى بنفس ة تت طالي

مختلف البلدان السيما التوابل ، كانت بالد المغرب أيضاً ھي الوحيدة التي تتولى نقل الذھب من 

رب  الد المغ ت ب د كان ة ، فق دن اإليطالي ا الم ة ومنھ دول األوروبي ف ال ى مختل ودان إل الد الس ب

ا   كان الذھب الذي مستودع وم تجارھ نظم يق الد المغرب عامل م من أنقى أنواعه ، كما كانت ب

ذھب احلية  من السودان الغربي بقوافلھم الضخمة بجلب ال ى المدن الس عن طريق المقايضة إل

اليون التي كان يتواجد بھا  ى الجانب اآلخر من البحر المتوسط التجار اإليط ه إل ان لنقل د ك ، فق

ار اإل ذھب ، التج ب بال ي الغال ة يقايضونھا ف لع وبضائع متنوع أتون بس ب ي ي الغال اليون ف يط

م حصل الجنوية على 13في نھاية القرن ف ، )4(وبالتالي يحصلون على كميات ھائلة من الذھب 

وانئ المغرب األخرى  بتة وم رن  و ،)5(الذھب من س ى من الق ود األول م وصل 15حتى العق

ذھبالبنادقة إلى مآسة على شا ي ال المغرب المريني للحصول عل ، ) 6(طئ المحيط األطلسي ب

  م يتناقص في كمياته حيث بدأ 15الذھب في العقود األخيرة من القرن  بدأو

  

-----------------------------------------    

  

  Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit,  p.313    ،  / 410 0 نفسه: جوليان /  0 117كتاب الجغرافيا ، ص : مجھول ) 1( 

   0 290المرجع السابق ، ص : أحمد محمد الطوخي ) 2(

(3) Dufourcq:Cmmerce du Maghreb, p.177. 

رودل ) 4( ان ب ابق ، ص : فرن ع الس اني /  0 83 – 82المرج ب الجنح المي ، دار : الحبي رب اإلس اعي للمغ اريخ اإلقتصادي واإلجتم ي الت ات ف دراس

روت الغرب اإلسالمي ،  ة ، بي د الغني األشقر /  101، ص  1986طبعة ثاني د عب ادر /  226المرجع السابق ، ص : محم د الق عب

   0 128المرجع السابق ، ص : ناجال محمد عبد النبي /  224المرجع السابق ، ص : زبادية 

   0 344المرجع السابق ، ص : أوليفيا /  94المرجع السابق ، ص : محمد الشريف ) 5(

(6)  Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit,  P.410. 

 

 



 

إنقطع  احلية ، ف ة الس بالد السودان والمدن المغربي البرتغاليون يسيطرون علي منابعه ومنافذه ب

   0) 1(معظمه 

ق    ة يشترون الرقي ان التجار المغارب وج( وك ي، )الزن ه   امواقو  من السودان الغرب ى إببيع ل

فقد كانت أسواق السودان عامرة بأعداٍد  0إلى إيطاليا  نقلوھمالذين  التجار اإليطاليين والسماسرة

ان  كبيرة من العبيد بمختلف األعمار وبأسعار زھيدة ، داٍد  يشترونھم  التجار اإليطاليون فك بأع

ان التجار  ،)2(كبيرة بالمدن الساحلية وينقلونھم إلى الجانب اآلخر من البحر المتوسط  ذلك ك ك

تالة ون العبيد السودانيين عن طريق تجار أرجواناإليطاليون يشتر ا و قش ذين وقطالوني انوا  ال  ك

   0) 3(ھناك  يشترون العبيد السود من شمال أفريقيا ثم ينقلونھم إلى إيطاليا لبيعھم

يعھم في وعادةً كان من  الذين وقعوا في األ المسلم أما الرقيق  م ب سر في البحر المتوسط حيث ت

       0 )4(ارتھم إلى إيطاليا صقلية ثم تتجه تج

) 5(وتذكر وثائق العدل الجنوية أن الرقيق المسلم كان يطلق عليه اسم أبناء سارة

Sarracenus  أوMaurus  عديد من أسماء البمعنى مغاربة، وتضمنت وثائق العدل الجنوية

   0)6(الرقيق المسلم الذي بيع في جنوة 

الد  رانس وكانت المدن اإليطالية تستورد من ب ة الشھيرة ، وھي ب اءات المغربي المغرب العب

دن  ي الم ا ف ر منھ ي الكثي ون األفريق اھد لي د ش ا ، وق ع قبعتھ دة م ة واح ن قطع وداء م س

   0) 7(اإليطالية

  استورد الجنوية المصنوعات النحاسية مثل الشمعدانات والصحاف والمحابر ومصنوعات  و

  

----------------------------------    

  

   0 96المرجع السابق ، ص : الخليل النحوي /  85 – 84نفسه ، ص : فرنان برودل ) 1(

الم : عبد السالم الترمانيني /  225المرجع السابق ، ص : عبد القادر زبادية /  0المصدر السابق ، ص       : ابن خلدون ) 2( الرق ماضيه وحاضره ، ع

   0 247ص  2المرجع السابق ، ج: ليان جو/  0 47، ص  1979، الكويت  23المعرفة ، عدد 

   0 192 – 191المرجع السابق ، ص : محمد محمود النشار ) 3(

(4) Dufourcq: Op. Cit.p. 137.  

ة في   Sarracenusيعد اليونانيين ھم أول من أطلق كلمة أبناء سارة علي المسلمين العرب سارة سيوس ) 5( ات الغربي ة الكتاب دي كآف ائع ل أ ش وھو خط

رب ال ات الغ ن كتاب ا المقصود م اجر وربم اء ھ ن أبن ارة ولك اء س وا أبن لمون ليس رب المس اطة أن الع ك ببس ة وذل عصور الوسطي والحديث

   0األوروبي ھو عبيد سارة وليس أبنائھا 

    0 345المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 6(
   0 184المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 7(

 



 

، وكان التجار المغاربة يسافرون إلى جنوة لبيع الحديد  والقصدير والنحاس ) 1(خرى فضية أ

   0) 2(بحوانيتھم بجنوة 

ي  ان ف ك ك رب وذل الد المغ ن ب ح م راء المل ة بش ام البندقي ة أوضحت قي اك وثيق فر  2وھن ص

الد المغرب في 1321مارس  3/ھـ721 وارد من ب ح ال ع المل ثمن بي فاً ب م، فأوضحت الوثيقة كش

  0)3(بندقية ال

   

  )4(  البندقية -بيزا -جنوة  المغرب المريني  المنافذ الساحلية  الخيل والخراف

  )5(  البندقية            "         "         )الفُُرشْ (الزرابي

  )6(  البندقية -بيزا  –جنوة    "         بالد السوس  القطن

  )7(   "             "         سال         الكتان

  )8(   دقيةالبن  "          سبتة  المرجان

  )9(   البندقية -بيزا  –جنوة   "           سبتة  سمك التونة

  "    "               "           المنافذ الساحلية   المنسوجات الصوفية

  "    "               "           "        الفاكھة

  "    "                  "           بالد السوس  التمر السوسي

  )10(     "                 "          المنافذ الساحلية   األحزمة المزخرفة

  

  أنظار التجار اإليطاليون إتجھت صوب بالد المغرب  ومن الجدول الثاني نالحظ أيضاً أن

  

-----------------------------------------------    

   0 94المرجع السابق ، ص : محمد الشريف /  0 319 – 318المصدر السابق  ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 1(

(2) Dufourcq:Commerce du Maghreb, p.177.  

  0، وقد عثر الباحث عبد الھادي التازي علي ھذه الوثيقة من أرشيف البندقية  174ص  7التاريخ الدبلوماسي  للمغرب ، ج: عبد الھادي التازي  ) 3(

   0 84 – 83ص  2المرجع السابق ، ج: ابراھيم حركات / 0 145المرجع السابق ، ص : المنوني ) 4(

    0نفسه : ابراھيم حركات /  0 145نفسه، ص : المنوني /  0 247ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان ) 5(

   0نفسه : ابراھيم حركات /  0نفسه : المنوني ) 6(

راھيم حركات /  91بق ، ص المرجع السا: محمد الشريف /  119المصدر السابق ، ص : الزھري ) 7(  ري / 0نفسه : اب المرجع السابق ، ص : الحري

294 0   

   0نفسه : ابراھيم حركات /  253المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي /  0نفسه : جوليان ) 8(

راھيم حركات /  91المرجع السابق ، ص : محمد الشريف /  119المصدر السابق ، ص : الزھري ) 9( ري /  0نفسه : اب المرجع السابق ، ص : الحري

294 0  

   0نفسه : ابراھيم حركات /  0نفسه : المنوني ) 10(



 

، )3(واألحزمة المزخرفة والقطن) 2)(الفُُرشْ (والزرابي) 1(الستيراد الخراف والخيل

، ) 5(وسمك التونة والمنسوجات الصوفية والكتان والفاكھة والتمر السوسي ) 4(والمرجان

   0فجنوا من وراء تجارتھا أرباحاً طائلة ، ا التجار اإليطاليون بأسعاٍر زھيدةوتلك السلع إشتراھ

  :أھم السلع اإليطالية الواردة للمغرب المريني  –ب 

  

  ھامش   المستورد  المصدر  السلعة 

  )6(  المغرب المريني  البندقية       الحديد 

  "  "             "            الملح

  "  "            "            الفحم 

  "  "               "            الزيت

  "  "              "            الفاكھة

الحيوانات الحية واللحوم 

  وطيور القنص

          "                "  "  

  "  "             "             القمح

  )7(  "             البندقية -جنوة   التوابل

  

--------------------------------  

  

   0 84 – 83ص  2المرجع السابق ، ج: ابراھيم حركات / 0 145المرجع السابق ، ص : المنوني ) 1(

    0نفسه : ابراھيم حركات /  0 145نفسه، ص : المنوني /  0 247ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان ) 2(

   0نفسه : ابراھيم حركات /  0نفسه : المنوني ) 3(

   0نفسه : ابراھيم حركات /  253المرجع السابق ، ص : يم زكي فھمي نع/  0نفسه : جوليان ) 4(

راھيم حركات /  91المرجع السابق ، ص : محمد الشريف /  119المصدر السابق ، ص : الزھري ) 5( ري /  0نفسه : اب المرجع السابق ، ص : الحري

294 0  

(6) Lopez: Op.Cit.p.116./ Roland Oliver : Op.Cit.p.368.   ا العصور الوسطي  ، ص :ود أبو العافية داو /  27التأثير العربي في أوروب

/      221المرجع السابق ، ص : عبد القادر زبادية /  93المرجع السابق ، ص : محمد الشريف   

   0 443ص  1ج المرجع السابق ،: برنشفيك / 0 354 – 353المرجع السابق ، ص : أوليفيا / 0 93 – 92نفسه ، ص : محمد الشريف  ) 7(

 

  

  



 

  ونالحظ من الجدول التالي أن المدن اإليطالية كانت تصدر للمغرب المريني العديد من السلع

كانت المدن اإليطالية السيما البندقية تصدر الملح والقمح والزيت والحديد  التجارية الھامة، فقد

دولة بني مرين تصدر ، فكانت ) 1(والفحم والفاكھة والحيوانات الحية واللحوم وطيور القنص

ً من نفس النوع ولكن أكثر  السلع األقل جودة إلى المدن اإليطالية وتستورد بدالً منھا سلعا

جودة ، أما القمح فكانت بالد المغرب تصدر الفائض عن حاجتھا من محصول القمح إلى 

لية بدولة المدن اإليطالية وذلك في حالة الرخاء ، أما في حاالت القحط وتدھوراألحوال الداخ

  0بني مرين، كانت المدن اإليطالية تورد القمح لدولة بني مرين

م 1280 – 1164ليرة ما بين عامي  522وصدرت جنوة أيضاً التوابل إلى سبتة بواقع قيمته  

ل األسود  ل ، والفلف در عشرة مثاقي وة بق بتة من جن ل (وكانت القرفة تفد إلى س زار أو الفلف الب

ً  40بكمية قدرھا ) غربي األكحل في المفھوم الم    0)2(طن وكان ثمن ھذه التوابل عاليا

م سجلت كتب العدل الجنوية شحنات توابل من اإلسكندرية إلى جنوة 14 – 13وخالل القرنين 

وكان يھود المدن اإليطالية يصدرون إلى بالد  0) 3(ألجل تصديرھا إلى بالد المغرب 

، )5(ة يصدرون التوابل للمغرب المريني وكان البنادق0)4(المغرب القرنفل والزعفران

ً بحركة النقل البحري لصالح التجار المراكشيين في أواخر عصر بني  وإشتغل البنادقة أيضا

م 1464/ ھـ869مرين ،لنقل التوابل والبھار من اإلسكندرية إلى المغرب األقصى، ففي عام 

إلسكندرية مروراً بجزيرة كانت سفن البندقية تنقل متاجر لبعض التجار المراكشيين من ا

 24رودس ثم إلى بالد المغرب األقصى وكان عددھا ثالثة سفن ، وبلغت قيمة الحمولة نحو 

  0) 6(ألف قطعة ذھبية فيما عدا البھار والسلع األخرى 

  

----------------------------------- 

(1) Lopez: Op.Cit.p.116./ Roland Oliver : Op.Cit.p.368 / 

المرجع : عبد هللا العروي /  247ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان /    27التأثير العربي في أوروبا العصور الوسطي  ، ص :وود أبو العافية  دا  /  

                                                                                                                                              0 225ص  2السابق ، ج

   0  93المرجع السابق ، ص : محمد الشريف )   2(

   0 354 – 353المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 3(

   0 443ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 4(

   0  225ص  2المرجع السابق ، ج: عبد هللا العروي /  247ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان )  5(
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   0 214المتوسط ، ص 

  )1(  المغرب المريني  جنوة - البندقية   األنسجة األوروبية



 

  )2(  "  البندقية - بيزا  –جنوة   خيوط الغزل 

  )3(  "  جنوة - البندقية   الفضة 

  "    "  خرز الزجاج

  "    بيزا  –البندقية   النحاس

  "    البندقية –جنوة   القصدير

  "    "  الرصاص

  الجواھر 

  واألحجار الكريمة

  "  "  البندقية - بيزا  –جنوة 

  )4(    "  الحرير

  خيوط الغزل 

 والمنسوجات المصبوغة

"    "  

  الخشب المصنع-العطور

  والخمور

    "  

  )5(  "               البندقية -بيزا  –جنوة   السيوف

  

ً السلع الھامة التي كانت المدن اإليطالية تصدرھا للمغرب  ونستقي من ھذا الجدول أيضا

المنسوجات المصنعة أو  مثل المدن اإليطالية تصدر األنسجة األوروبيةالمريني ، فقد كانت 

  "ومالبس " بيربينيان" ديل باريس و ومنا" شالون"و " أراس" على شكل ألياف مثل أنسجة 
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، وألياف بورغون ، وفساتين لومباردي ، وثياب الملف من فالندرا " النكدوك"و" بيزي

قمشة الرفيعة مثل قماش الصوفية واألقمشة وصدرت المدن اإليطالية األ، )1(وشمبانيا

 ،) 2(والجوخ البندقي الناعم ذات اللون الوردي والبنفسجي واألزرق" مينيمو"و : موناكشينو"

كذلك وصلت األصواف واألقمشة األوروبية إلى تومبوكتو بالسودان الغربي عن طريق التجار 

  0)3(المغاربة

ة والرصاص والقصدير يات الحديدوالمصنوعات الزجاجية مثل خرز الزجاج والمصنوع

ترسل  وبقية المدن اإليطالية  والنحاس والفضة واألحجار الكريمة والجواھر ، فقد كانت جنوة

، كذلك )4(تعيد توزيعھا على الحواضر المغربية  كانت بانتظام الجواھر إلى سبتة ، حيث

كام وسالطين دولة بني كانت بيزا تصدر الجواھر والحلي والمشغوالت الذھبية الرائعة إلى ح

ھـ على 759مرين ، فقد نصت المعاھدة التجارية التي أُبرمت بين بيزا ودولة بني مرين عام 

أن ُتعفى المجوھرات والحلي والمشغوالت الذھبية والفضة من الجمارك إذا ِبيعت إلى السلطان 

ردات اإليطالية من ،وإذا إمتنع القصر الحاكم عن شرائھا فتكون قيمة ضريبة الجمرك على الوا

   0)5% (5الجواھر والحلي نسبة  

وصدرت المدن اإليطالية إلى المغرب المريني أيضاً الخشب الُمصنع ، والحرير وخيوط الغزل  

   0)6(من الكتان والصوف والقطن لمختلف األقمشة والمنسوجات المصبوغة القيمة

ين عامي وصارت جنوة أكبر مصدر للخمور لمدينة سبتة المغربية السي م 1294 – 1184ما ب

انحو إعقداً لبيع الخمور الجنوية  22فقد بلغت العقود التجارية نحو  بتة وبلغت قيمتھ  116لى س

رة ، ى لي ه إل ر يتوج ان الخم ة فك دن التجاري ادق والم ة بالفن يحية المقيم ات المس   0)7( الجالي

  ُتحمل ت كان وجلبت المدن اإليطالية إلى بالد المغرب الروائح والعطور و
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ا  ودانإمنھ الد الس ى ب ا ) 1(ل اليون من ورائھ ار اإليط ى التج ة نظراً لشغف أفجن اً طائل رباح

   0الھم المفرط في العطور المغاربة والسودانيين وإستعم

، )2(وكان يھود المدن اإليطالية يصدرون إلى بالد المغرب النقود الفضية والجلود والحرير 

، ومملكة سنغاي عن طريق التجار المغاربة ) 3(األقمشة األوروبية تصل إلى تومبوكتوكانت و

، كذلك )4(د المغرب لى بالإلى جانب التحف والكماليات التي كان يجلبھا التجار الجنوية إ

لى بالد المغرب ، وقامت بيزا وجنوة بتصدير القطن والكتان إصدرت بيزا السيوف الجيدة 

   0) 5(والنحاس والحرير إلى بالد المغرب 

ى المشرق  اديس إل بتة أو ب ة من س ل بحري ر قواف ل الحجيج عب ة قواف ل البندقي ونقلت سفن النق

دت في عصر بني ، أضف إلى ذلك كانت حركة ) 6(اإلسالمي د تزاي السفن التجارية البندقية ق

ورة  وانئ سال والمعم ى م ة(مرين إل اديس) المھدي وآصيال وطنجة وآزمور ) 7(والعرائش وب

   Alhucemas  ) (8 (0أركودية أو الخزامي (وموجادور ومليلة وسبتة والكدية

ولة بني مرين ، ففي وثيقة وكان التجار البنادقة يرسلون وكالء تجاريون لھم لمزاولة التجارة بد

م   تتضمن احتجاجاً أُرسل من لدن أحد أعيان 1363فبراير1/ھـ764ربيع الثاني  15ترجع إلى 

من  (Vituri)وفيتوري  (Cauco)فلورنسا باسم بعض شركاء مؤسستين تجاريتين وھما كا كو

ديار الم انوا عمالء لھؤالء في ال ذين ك ة البندقية ضد عدد من الفلورانسيين ال ة، وفي مدين غربي

   0)9(الذين رفضوا أن يسددوا لھم حساباتھم   (Avignon)أفينون 
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وعلى الرغم من أن البنادقة كانت لھم تجارة ھائلة ببالد المغرب ، وكانوا مسيطرين تماماً على 

م،  وأساطيلھا القوية المتعددة التي بلغت نحو ثالثة 13ميادين التجارة وأسواقھا وذلك في القرن 

ففي مايو عام  0)2(ع كثيرةوإتصلوا بحراً بجميع نواحي العالم وتاجروا في سل) 1(آالف سفينة 

بتة 1225 ى س ة إل ا المتجھ ام اإلبحار لمراكبھ ة أي ع )3(م حددت البندقي ، وصار الطريق الراب

م مالطة وطرابلس الغرب  اراً بصقلية ث ة م التجاري للبندقية األكثر حجماً حيث يبدأ من البندقي

، ) 4(والمحيط األطلسي وتونس والجزائر حتي الموانئ المغربية المطلة علي البحر المتوسط 

ة  و من كل تلك اإلمتيازات التجارية للبنادقة إال أنھم لم يرتبطوا بمعاھدة تجارية رسمية مع دول

ر رسمية أو  تم بصورة غي ة بني مرين ت ة بدول اراتھم مع التجار المغارب بني مرين فكانت تج

ة بصفة أھلية ، وأرجح بأن البنادقة اضطروا لذلك ألسباب جغرافية وإقت د البندقي ا بع صادية منھ

ونس الحفصية  زمھم من ت عن دولة بني مرين فكان البنادقة يتحصلون على جميع السلع التي تل

ا الحفصيون  ات ويقبلھ وتلمسان بني عبد الواد ، واستطاع البنادقة أن يفرضوا شروطھم بكل ثب

رة المعاھدات التجاري ل ذلك كث رة ودلي ة وبنو عبد الواد من أجل أسباب كثي ة والجنوي ة للبنادق

  ) 5(والبيازنة مع تونس الحفصية ودولة بني عبد الواد ،
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ي بالد المغرب المرين تقرار السياسي ب دم اإلس و ع ك ھ ي  وأرى أن سبب ذل بباً ف ان س ذي ك ال

فة  ة بص م دول ر حك ولي أمي ان يت دما ك يحية ، فعن دول المس ين ال افس ب ادة التن ھيل أو زي تس

ن  رھم م ين لغي ين المنافس ع األوروبي اھم م تعداد للتف ى إس ون عل ه يك القوة فإن غيرشرعية أو ب

و ي  األوروبيين الذين يُقيمون عالقات طيبة ، كما حدث مع الجنوية الذين ساعدوا بن األحمر عل

ة  ين الدول تمرة ب رب المس ة الح ا حال تھم ، وأيض م ودول مھا لحكمھ ة وض بتة المريني م س حك

وا عن  ذين دافع المرينية وممالك أسبانيا النصرانية ،  و المنافسة الشديدة من التجار القطالن ال

ي  رب المرين ن المغ الي م ود اإليط ة الوج ى إزاح وا عل ي وعمل المغرب المرين اراتھم ب ،  تج

ونس  ر تلمسان وت الد السودان عب ذھب والرقيق الواصل من ب أضف إلى ذلك قَِصْر طريق ال

وب المغرب المريني  األمر  ار بجن الحفصية إلى موانئ البحر المتوسط عن الطريق الثاني الم

بة  رأ نس ط ، وأخي رب األوس ية ، والمغ ونس الحفص ى  ت ه إل ة تتج دن اإليطالي ل الم ذي جع ال

ا شجع التسھيالت واإل ة مم متيازات العالية التي قدمتھا تونس والمغرب األوسط للمدن اإليطالي

ك أن  د ذل ة الرسمية مع المغرب المريني ، ويؤك األخيرة على العدول عن المعاھدات التجاري

ه  المدن اإليطالية لم ترتبط مع دولة بني مرين بمعاھدات تجارية إال في الوقت الذي سيطرت في

اتيح الحل دولة بني مرين ع ك مف ي تمل لي المغرب األدني والمغرب األوسط وأصبحت ھي الت

ي  ة بن ع دول اق التجاري م ة اإلتف دن اإليطالي ى الم اً عل ان لزام ة فك ور التجاري ي األم د ف والعق

ة بني  ة لدول تقاللھما من التبعي ى إس مرين ، و أيضاً أنه بحصول المغربين األدنى واألوسط عل

دن اإلي ارعت الم رين س ارة م ت التج ذلك كان رعة ،ل ة بس دات التجاري د المعاھ ا لعق ة إليھ طالي

ار  ار التج ة وكب ين البنادق ارة ب ة ، فكانت التج ذ الصفة األھلي رين تأخ ي م ة بن ع دول ة م البندقي

    0المغاربة تتم في المدن الساحلية المرينية دون تدخل القصر المريني 

  

  

  

  

  

  



 

  :  يطاليون في التجارة الخارجية أثر التجار اليھود المغاربة واإل -11

ذ                                        ة من ارة العالمي ي التج ود ف ار اليھ ة التج ائلت مكان تض

م في نفس الوقت  ر أنھ وال ، غي الحروب الصليبية ، ومالوا إلى حصر نشاطھم في قرض األم

  ،) 1(واجھوا منافسة شديدة الوطء على يد التجار اإليطاليين 

ات التي  ات والمخازن ، وصارت الحان ة الحوانيت والحان ى كآف ة عل ود البندقي فقد استولى يھ

ة  اليم المجاورة للمدين ود على األق ذلك سيطر اليھ ة في قبضتھم ، ك ود بالمدين بخارج حى اليھ

ع وتصنيف  ال البي د الطولى في تنظيم أعم م الي وتحكموا في حركة البيع والتجارة وصارت لھ

ه من حوانيت ومخازن السلع، و ه بكل مافي اكن الموصلة إلي ة واألم دان المدين استولوا على مي

ى  ل سيطروا عل م ب ود بتواجدھم في الحي اليھودي المخصص لھ م يكتف اليھ وحانات ، ، ول

ة  دة عالي وال بفائ تغلوا في إقراض األم م إش معظم أحوال المدينة التجارية ، أضف إلى ذلك أنھ

اس مما جعل المواطنين ا وال الن ى أم ود باإلستيالء عل لبنادقة يشتكون ُمر الشكوى من قيام اليھ

ان  واطنين الشرفاء ، وك ى الم ود عل ا ، وتسلط اليھ ة ليعيشوا منھ داخيل مالي م م وا لھ ولم يترك

تحكم في  نحھم ال حاكم المدينة موالياً لليھود إذ أوضحت إحدى الخطابات أنه قدم لھم مرسوم يم

ت وال ة الحواني ن كآف ه م ة أقربائ ه لكآف اكن الموصلة ل ة واألم دان المدين ازن بمي ات والمخ حان

ت وا الحواني وا أو يمتلك ى أن يبيع دروا عل م يق ورغم أن ) 2(عائلته ، وأما المواطنين البنادقة فل

وذھم  ة، لكن نف اليين كانت قليل ھناك بعض المبالغات في ھذا الخطاب إال أن أعداد اليھود اإليط

   0غاية لدرجة تحكمھم في إدارة حركة البيع والشراء بأسواق البندقية كان كبيراً لل
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(1) Lopez: Op. Cit.p.103,Doc.41.  
اتو  00م 1412أكتوبر  27البندقية  00[أنظر نص الخطاب ) 2( ورينزو دون بالء أن السيد ل دي الن   Ser Lorenzo Donatoكما نعلم من الخطابات ل

ين  ود المحلي حاكم ريتمو أن بعض المواطنين النبالء والمستأجرين في األقاليم حول ريتمو قدموا شكوي لحاكم ريتمو يشرحون فيھا أن اليھ

و د لم يرضوا بالفائدة واألرباح التي التُحصي التي يتحصلون عليھا من المواطنين في نھاية األجل ، وأن اليھود لم يتركوا شيئاً للم اطنين فق

اب ال م أرب ود ھ ال إستولوا علي كآفة المداخيل المالية وصاروا المحترفين الوحيدين في التجارة والمال في المدينة واألقاليم ، فأصبح اليھ م

ك تعدي ال وق ذل دان ، وف اكن الموصلة للمي ود وسادة البالد ، وإحتل اليھود ميدان ريتموا وما به من حانات وحوانيت ومخازن ، واألم يھ

ا  علي الشرفاء من المواطنين أھل البلد وكل األشخاص الفقراء ، فاليھود ھم المتحكمون في أعمال البيع وتصنيف السلع ونظم التجارة ، أم

 (=)المواطنين أصبحوا غير قادرين علي أن يمتلكوا الحوانيت أويزاولوا أعمال البيع، وفقدوا دخلھم

  



 

ون  وتميز اليھود المغاربة بتعدد لغاتھم انوا يجلب اً فك راً وبحراً شرقاً وغرب افروا ب افتھم وس وثق

يوف  مور والس راء والس ز والف ود الخ ديباج وجل واري وال ان والج دم والغلم رب الخ ن المغ م

ا  ون منھ د والصين فيحمل الد الھن ى ب ين إل ويركبون من البحر الغربي إلى البحر الشرقي متجھ

دار  افور وال ود والك ل والمسك والع لع التواب ك الس رب بتل ى الغ ودون إل م يع ره ث صيني وغي

ى طنجة ) 1(فيبيعونھا ھنا وھناك  وھم يعبرون مضيق جبل طارق إلى إسبانيا ويعودون منه إل

رق   الد المش ى ب ى إل ط واألدن ى واألوس رب األقص ازين المغ الد ) 2(مجت ي ب وا ف ، وتوغل

وب من المغرب الجنوبية في تافياللت وتوات وسجلماسة تلك البالد ا لثرية بالتبر والذھب المجل

ة  ة يھودي بالد غانا ، لذا كانت اليھود تتجمع في عائالت بتلك المناطق ، وكان لھا مراكز تجاري

م ) 3(لتجارة األقمشة لكل أنحاء بالد المغرب  ، وكان الطريق المؤدي من فاس إلى سجلماسة ث

ق ويسمى ط ذھب والرقي ق ال و طري ا ھ و وموريتاني ى تومبوكت ود إل ل اليھ ود ، فيحم ق اليھ ري

ودانية ،  ات الس ذھب والمنتج الرقيق وال ا ب أتون منھ ودان وي الد الس ى ب ة إل ات المغربي المنتج

ا  دان وسط أفريقي ع بل ارة م ارس التج رة بسجلماسة استطاعت  أن تم ة كبي ود طائف كَّل اليھ وَش

، )4(في التبادل التجاريومصر والھند وبلدان ساحل النيجر ، وكان لليھود بھا النصيب األكبر 

  فكان للتجار اليھود دور قوى من التجار النصارى في المجال التجاري لكثرة حركتھم وتغلغلھم

  

 -------------------------------------------    

  

وا في ك(=)               ود تحكم ة إال أن اليھ نظم لشؤون المدين ة ھو الم ار أن حاكم المدين إمتلكوا الحوانيت المالي ، وبإعتب اليم ف ة واألق ل أنحاء المدين

ره ،  ا سبق ذك ود فيم د اليھ ي ي واطنين عل ه الم ذي عاني من م ال والمخازن والحانات خارج حي اليھود ، وكم كانت الخسارة واألذي والظل

ة ت رخيص مؤسسة تجاري از ت ار اليھودي أن إكتشف أحد الشخاص إمتي ذا اإلحتك اركو ويبدوا لعمل اإلحتياط من ھ د السيد م ه بي م توقيع

 son of theابن الزاروس   Salomon عندما كان حاكماً لمدينة ريتمو إلي أحد اليھود السالومون    Ser Marco Marcelloمارسيللو

late Lazarus ,son of Mair Jew    ه الحق في رخيص ل ذا الت ه ومن ينحدر من ساللته بواسطة ھ ات بنات ه وبن ه وبنات وكل أبنائ

ود اإل ي اليھ ارج ح ري خ اكن األخ ة واألم دان المدين ي مي ازن ف ات أو مخ ت أو حان اي حواني اظ ب  .Lopez : Op. Cit]  00حتف

Doc,39,p. 104 – 105.  

   .Lopez : Op. Cit. p. 31 – 32    /  0 154 – 153المصدر السابق ، ص : ابن خردازبة ) 1(

اھرة ، : ابراھيم حسن سعيد /    0 155 – 154نفسه ، ص : ابن خردازبة ) 2( ارف ، الق ، ص  1983البحرية في عصر سالطين المماليك ، دار المع

201 0   

(3) Dufourcq : Op. Cit. p. 141.  

(4) Ibid,  /  Roland Oliver : Op. Cit. vol, p. 366. /    ي اييم زعفران المغرب ، ت: ح ود ب اة اليھ دار  0ألف سنة من حي د شمالن ، ال أحم

  0 11، ص  1987ضاء ، دار الثقافة البي

  



 

ارة  ار التج ى ازدھ ا شجع عل ة والصحراوية مم دن المغربي المية والم ات اإلس داخل المجتمع

ارة المرور  يما تج ود الس ارة والتجار اليھ ة بفضل التج بدولة بني مرين وتزايد مواردھا المالي

ً ) 1(والرسوم الجمركية  ا ة مرتبطة مع ائالت اليھودي ا  ، فكانت الع ة مم ة وتجاري ات ديني بعالق

ا ،  ى أوروب الد المغرب األقصى إل ر ب الد السودان عب ذھب من ب سھل تدفق التجارة السيما ال

ين  ا ب ْل جسر م ر األسرى المسلمين والمسيحيين وَعم الة تحري ام  في مس وكان لليھود دور ھ

ذي 1274ول عام العالم اإلسالمي والعالم المسيحي ، وإجتذبوا عطف ملك أراجون خايم األ م ال

ي مرين  د بن ى ي ة أيضاً عل وا الرعاي ذين لق ود سجلماسة و ال ذا  0) 2(َمدَّ  يد  الرعاية إلى يھ ل

اً في تجارة البحر المتوسط في العصور الوسطى ،  ود مع عمل المسلمون والمسيحيون واليھ

ين وكان التعاون على أسس غير رسمية ، ويبدو التعاون في شكل مرور السلع والم علومات ب

م 1138مختلف مجموعات التجار ، فھناك تاجر يھودي يكتب من األندلس إلى مراكش في عام 

وي  اجر جن اك ت وھم ، وھن قائالً أنه تلقى معلومات من تجار مسلمين وصلوا من اإلسكندرية لت

ن  ين ع ار المحلي ار التج ى أخب دلس للحصول عل وانئ األن د م ي أح ف ف بتة وتوق ن س ر م أبح

  ، ) 3(تجار العادية في شمال أفريقيا شروط اإل

ا  ة لم نقالتھم التجاري ي ت ة ف ة والبندقي ة المراكب والسفن الجنوي ود المغارب تقل التجار اليھ واس

ر ) 4(لھاتين الدولتين من دور كبير في حماية طرق المواصالت بالبحر المتوسط الغربي  ، أكث

  ك كان التجار اليھود المشتغلين بتجارة بكثير من الحماية اإلسالمية لليھود التجار ، وبذل

  

---------------------------------------------    

  

 1979العالقات بين المغرب األقصي والسودان الغربي في عھد السلطتين اإلسالميتين ، مالي وسنغي ، دار المجمع العلمي ، جدة : الشيخ األمين ) 1(

ر منشورة ] ھـ981 – 626[ الدولة الحفصية مع دول المغرب واألندلس ،  عالقات: عاشور بو شامة /  0 165، ص  رسالة ماجستير غي

 Roland Oliver/  0 167المرجع السابق ، ص : عطا علي محمد شحاتة ريه /  0 350، ص  1991، كلية األداب ، جامعة القاھرة ، 

: Op. Cit. p. 366 

(2) Roland Oliver : Op. Cit. p. 366.   

   0 122المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 3(

ي   )4( ابق  ، ج: اإلدريس در الس ى   / 0 750 -749، ص  2المص ى فھم يم زك ه ، ص :  نع يري /   0179  – 178نفس د المس اب  محم د الوھ :  عب

دد  ت ، ع ة ، الكوي الم المعرف ة ، ع اع المعرف م إجتم ي عل ة ف ة حال ھيونية ، دراس ة  الص  0 0 18ص  1،ج 1982،  60األيديولوجي

Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit. p 313 – 410 /    Commandant  Marc Antonio Bragadin : Op. Cit.  P. 
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ائالت  ة حيث كانت الع ة األراجوني ون في ميورق دلس يلتق الد المغرب واألن الذھب من شتى ب

رب ، بالد المغ اربھم ب رتبط بأق ي ت اك والت ع ھن ة تجتم ي  اليھودي ة ف ود نصف أفارق م يھ وھ

اربھم في كل    Balears Lesأصولھم  ار حيث ينتظرھم أق م المتمركزين في جزر البلي وھ

بانيا النصرانية في أشد  محطات التجارة السيما طرق التجارة الموصلة للذھب والتي كانت إس

رن  ة أواخر الق ود األفارق ه ، ومن ھؤالء اليھ وذا 14الحاجة إلي ام ويھ و   Abrahamم أبراھ

Yudas Gresques   وم اإلسالمية ، واستطاعا رسم اللذان يعرفان اللغة العربية وبعض العل

ذان  ارك ھ ذھب ، وش الد ال ي ب ودان وھ الد الس و ب ة نح ة المتجھ ة لألودي ة للغاي رائط دقيق خ

ات أن   Dulcertغيرھم من عائلة يھودية أخرى ھي   Gresquesاليھوديان من عائلة  في إثب

ة ، الطري ى وادي درع ان إل ن تلمس ة أصعب م ى وادي درع راكش إل ة م ن مدين ت م ق كان

، لذا كان يھود سجلماسة يشكلون مع يھود ميورقة عنصراً ھاماً في ) 1(المتجھة إلى سجلماسة 

ذھب  ا المتعطشة لل ى أوروب ر المغرب المريني واألوسط إل تجارة الذھب من بالد السودان عب

   0آنذاك 

 

---------------------------------------------   

  
 (1) Dufourcq : Op. Cit. p.142 – 143.   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

   0أحوال التجار المغاربة واإليطاليين : الفصل الثالث 

  

   0التجار المغاربة : أوالً 

                          

   0صفات التجار  -1                         

   0طبقات التجار  -2                        

   0التجار و الجاليات المغاربية بالمدن اإليطالية  -3                        

  

  

   0التجار اإليطاليين : ثانياً 

                          

   0صفات التاجر اإليطالي  -1                        

   0المريني  الجاليات اإليطالية بالمغرب -2                        

                   

  

  

  

  

  

  



 

  : الفصل الثالث 

   0أحوال التجار المغاربة واإليطاليين                   

   0التجار المغاربة : أوالً  

  : صفات التجار  -1            

ان                                        لمك ة المس ار المغارب ارن والتج تغلين بالتج يما المش ة الس

وھبط واحد من المسلمين  00[الخارجية يجيدون التحدث بعدة لغات أجنبية كما يذكر ابن جبير 

ة ، ) 1] ( 00) عند جزيرة سردينيا(ممن يحفظ اللسان الرومى  ة ذو سمعة طيب ، وكان المغارب

ا)  2(المھارة الفائقة في المالحة بواتصفوا  رة فك الموانئ المسيحية بكث نھم ب ن  وتواجد الكثير م

، واتصف التاجر أيضاً بالوعى الكامل فى ) 3(لزاماً على التاجر المغربى إجادة اللغة اإليطالية 

ى جانب  ات الشعب إل ع طبق ا جمي دتھا ويحتاجھ م فائ شئون التجارة السيما أنواع السلع التى تع

لطان  ت ،) 4(الس ى وكان ة إل دن اإليطالي ودان أو الم الد الس ن ب ة م لعة المنقول ة الس الد  قيم ب

ه  كان ترتفع لقلتھا وزيادة الطلب عليھا فترتفع قيمتھا وأثمانھا ويزيد مال التاجر، ف المغرب أرف

ذا  ذ ، ل اس وقتئ انالن وب ك اجر يج ال   الت عياً وراء الم ة س دن اإليطالي ودان والم الد الس ب

ة اإلسالمية اتصاالً 0) 5(والترف بمصر ،  وفئة التجار المغاربة كانت من أكثر الفئات التجاري

ا م  فقد مونوا أسواق مصر بسلع شمال وغرب ووسط أفريقيا ، وأحياناً من أوروب وا معھ ، وجلب

  ، ) 6(الذھب وكانوا يدفعون أثمان سلعھم بالذھب 

دام  المغربى  تسم التاجراو ى الخصومة ، واإلق ة والجرأة عل ل شدة المماحك دة مث بصفات عدي

  ك ليتفادى تعطيل تجارته والخسارة الناجمة من أكل على الحكام ، والبصيرة بالحسبان ، وذل

  

------------------------------------     

  

   0 70 – 69سبتة اإلسالمية ، ص : محمد الشريف /  9المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 1(

   0 448دراسات في التاريخ اإلسالمي ، ص :  جواتياين  ) 2(

   Dufourcq : Commerce du Maghreb …, p. 177 .  0/  70 – 69ق ، ص المرجع الساب: محمد الشريف ) 3(

   0 422المقدمة ، ص : ابن خلدون ) 4(

   0 423 – 422ص : نفسه) 5(

   0 305طرق التجارة الدولية ، ص : نعيم زكي فھمي ) 6(

  



 

  0) 1(الناس ألمواله وبالتالى كان يتفادى عوارض حرفته ويتحصل على أرباحه 

ً في المشاركة في اإلحتفاالت السلطانية  كان فالتاجر لكي يحصل على  ،)2(ال يجد حرجا

إمتيازات تجارية أو إعفاءات من اللوازم المخزنية ، كذلك شارك التاجر المغربى فى حركة 

الجھاد اإلسالمى ضد  المغيرين على البالد اإلسالمية ببالد المغرب وبالد األندلس، ففى عام 

دافع التجار المغاربة إلى جانب أھل سبتة ) أھل سبتة بعام جنوة  عرف عند(م 1234/ھـ633

ضد المغيرين الجنوية الذين دخلوا سبتة تحت ستار التجارة وأرادوا االستيالء على سبتة ففطن 

كذلك فى عام ) 3(المغاربة لذلك فقاموا بقتلھم وطردوا البقية الباقية منھم  مھزومين ، 

   0) 4(سبانيا إغاربة في الحرب والجھاد ضد نصارى م شارك التجار الم1280/ھـ678

ع او ار يرج ؤالء التج إلى ھ نة ف دوة الحس ة والق ن المعامل لم بحس ى المس اجر المغرب تصف الت

ه  ه وثقافت الفضل في إمتداد اإلسالم فيما وراء الحدود ، إلى جانب توحيد عالم اإلسالم ونشر دين

ه  ى )5(وحضارته ولغت اجر المغرب م الت ى ادارة ، واتس ه عل ة بقدرت ارة الخارجي صاحب التج

ين  ا ب اك االقتصادى م ه لعبء االحتك ذلك تحمل ة ك التجارة ذات المسافات الطويلة  بكفاءة عالي

    0)6(المدن اإليطالية و بالد المغرب فى حوض البحر المتوسط 

ة من  أما عن مالبس التجار فكانوا يرتدون مالبس سوداء أو زرقاء أو ملونة بلون آخر ، طويل

يقة ،  فية ض ام نص اق وذات أكم ى منتصف الس س إل ذه المالب وج ، وتصل ھ الصوف المنس

  ويرتدي بعضھم قمصاناً من الصوف أو الحرير أو يرتدون رداًء من الصوف أو الحرير أو 

  

-------------------------------------      

  

    0 425،  422 – 421ص  ،المقدمة : ابن خلدون ) 1(

ري ) 2( اض ، ج : المق ار الري د الشريف /  0 43 – 39ص  1أزھ ابق ، ص : محم روي /  138المرجع الس د هللا الع ابق ، ج: عب ص  2المرجع الس

بتي  /  227 – 226 د الس د األح ات   -عب ة فرح المي ، : حليم رب اإلس اريخ الغ ائق مت ت ايا ووث يط ، قض ي العصر الوس ة ف المدين

   0 51م ص 1994الطبعة األولي ، الدار البيضاء ،  المركز الثقافي العربي ،

نھم ) الجنوية(وذلك أنھم  00[   350ص  5المصدر السابق ، ج: ابن عذاري )   3( إجتمع م لما وصلوا الي سبتة في مراكبھم برسم محاوالت تجاراتھم ف

م فخيب هللا وه من التحيالت في ديوانھا وربضھا عدد كثير ، فراموا التغلب عليھا بتحيالتھم وإراداتھ ا رام د  00 سعيھم فيم د خروج ول وعن

   0] فقتل النصاري في ذلك اليوم قتالً ذريعاً   000صاحب سبتة اليھم فھم النصاري أن الدائرة عليھم 

اء والتجار  00[ 331المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 4( ك 00وركب فيھا تطوعاً برسم الجھاد جميع من بسبتة من الفقھ د السلطان  وذل في عھ

   0م  1280/ھـ678عام ]   00المريني يعقوب بن عبد الحق المريني 

     0 367المرجع السابق ، ص : أحمد مختار العبادي ) 5(

   0 169المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 6(

  



 

  0) 1(من الصوف والحرير معاً وذلك بدالً من المعاطف 

النبوغ في التجاراو دماتصف التاجر المغربى ب يما عن ان ة الس ل واألعشاب  ك اجر في التواب يت

ل  اجر وتمث ات الت ة ، فھى سلع تفي متطلب التي تشمل العقاقير والعطور واألصبغة ولواذع كاوي

ر  ا كثي ع وطلبھ عرھا مرتف م وس وزن وصغيرة الحج ة ال ى بضاعة خفيف ة ، فھ البضاعة المثالي

   0) 2(وطريقة الحصول عليھا ممكنة 

ة اتجار من ھناك من الكان و اريع تجاري ة في مش ه الطائل اً كانت ستثمر أموال ه أرباح در علي ت

ة ن  طائل اك م ددة ، وھن ازل إمتج ة والمن ات المنمق ور والبيوت اء القص ي بن ه ف تخدم أرباح س

ارات  ين التجار ،   0) 3(الفارھة ، وفي شراء العق اعي ب ل االجتم وع من التكاف اك ن ان ھن وك

اوالتجار الكبار يت فكان وارث التى نون ع ة  مشاكل الضرائب أو الك تحل  كانت لحل ومواجھ

قة   درھم بإيداع   كل تاجر يلتزم كانبإعداد صندوق  اموابالسلع أو بالمال ، فق واحد عن كل ُش

ة ضرائب  وارث أو مواجھ ذين تعرضوا للك ذ وتُصرف للتجار ال تُباع ، وتجتمع األموال عندئ

   0) 4(جديدة مستحدثة 
ا صفات ا اجر أم وديلت ي اليھ دة  المغرب ي عدي ل فھ ت تماث ى ، وكان اجر المغرب زات الت ممي

ودى ى اليھ اجر المغرب لم، فالت دة وصفات المس رات عدي ه خب رف لدي ام  محت ه للقي ة تؤھل ھائل

كل من التاجر المسلم والتاجر المسيحى ، فقد  كان يماثلبأعمال التجارة على أكمل وجه وبدور 

ودى ال اجر اليھ اد الت لوفاكية، أج بانية والس ة واإلس ية واإليطالي ة والفرنس ات العربي ى اللغ مغرب

وأجاد عمليات الصرف أو القرض الرھنى )  5(وسافر شرقاً وغرباً وجنوباً وشماالً براً وبحراً 

ة  و(والكمبيال بالد ) الكمبي لمين ب ك أسرى المس لمين والمسيحيين لف ين المس يطاً ب ، واشتغل وس

  ، وكانت معرفته  بالطرق المغربية معرفة فائقة) 6(بنوك العديدة  النصارى ، وامتلك ال

  

---------------------------------------   
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وخطوط المواصالت  السيما األودية المتجھة نحو بالد الذھب، أضف إلى ذلك إرتباط عائالت 

، فكان  رسول كل )1(اليھود ببعضھا البعض في تكوين شبكات إتصاالت لتسھيل أمور التجارة

المتمركزين في المرافئ المغربية يستشعر قدوم القوافل التجارية والسفن  جماعة يھودية خاصةً 

ى المسئولين عن المخازن  ا، ويتعرف عل اإليطالية وغيرھا ومعرفة الشحنات والسلع وأنواعھ

ي  م ف اٍض يحك ة ق ة يھودي ل جماع ان لك اً ك لع، وأيض ظ الس ون حف انوا يتول ذين ك ادق ال بالفن

رن معامالتھم التجارية، وكان ي ًرا فى الق ذا المنصب منتش ان ھ ان 13سمى الناجد ، وك م ، وك

وفى  اجر المت ة الت انونى لورث ل ق ين ممث وم بتعي تطوًرا خاًصا بالجماعة اليھود ، فكان الناجد يق

ين  راث وتعي ع المي ه وتوزي د وفات اجر المغربى اليھودى بع وق الت ألة حفظ حق لكى يعتنى بمس

امالت مقدار وقيمة األموال والسلع ،وك ائر المع ين مراقب لألسواق واألسعار وس ان يقوم بتعي

   0)2(التجارية

ر  ه لألمي ا يؤدون ع م وم بتوزي رعاً ويق نھم ش ودى يفصل بي ان القاضى اليھ اجر ) 3(وك ، والت

أكثر إلحاحاً على المشتري ، فال يستطيع أن يتخلص منه إال بعد عناٍء كبير عكس  كان اليھودي

لم ، و اجر المس انالت ة  ك ار األحذي يما تج ودي الس الس اليھ ر (الج ار ) القراق وأ التج أس

 ً   0)4(سلوكا

زة   ائق الجني ه وث ى تحدثت عن ة الت ود المغارب ام [ومن ھؤالء التجار اليھ ين ع ا ب  – 1133م

رب ] م1148 بالد المغ ة ب ن سجلماس ان م ي وك وھين السجلماس ودة ك رى ج و ذك اجر أب الت

ود ب ى األقصى وكان وكيل التجار اليھ وذه إل د نف ة وامت دوب التجار المغارب ان من الفسطاط وك

المغرب  ه ب ة بموطن روابط متين تفظ ب ان يح د، وك ى الھن ة إل رحالت طويل ام ب د، وق الھن

  0)5(األقصى

  -----------------------------  
 (1) Dufourcq: Op. Cit. p. 142 – 143.  

(2) G0itein : A  Mediterranean Society, An Abridgment in One Volume , Revised and Edited by Jacob Lassner , Los 

Angeles,1999,p. 193 / انى ، دار الفكر للدراسات والنشر : قاسم عبده قاسم   زو العثم اليھود فى مصر من الفتح العربى حتى الغ

ى ،  ة األول ع ، الطبع ر  ، 41، ص  1987والتوزي د بالتفصيل ، أنظ ة الناج ن وظيف ار / 45 – 39ص  ، وع وريس لومب ع : م المرج
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اجر المسيحى والتاجر اليھودى له واجب ديني لم والت اجر المس د الت ا عن اء سفره كم انأثن  ، فك

زداد عن ستة  كانتيقوم به ،فھو البد أن يتوقف عن العمل يوم السبت ، لذا عندما  دة السفر ت م

ب كان  أيام وم الس ة التوقف ي ا أن يتخلف عن البد أن يطلب من القافل ذلك إم ت عن المسير ، ل

تتطلب  القافلة التي يرأسھا تاجر يھودي غني وكانتالقافلة أو يتعجل المسير ليلحق بمقدمتھا ، 

أمر كانتو ،قافلة حراسة خاصة وم  مكلفة للغاية وفي تلك الحالة يستطيع أن ي التوقف ي ة ب القافل

ا ك الع  ردو  السبت وذلك كم زة وتل رن في أوراق الجني ان ،و)1(م 19ادة استمرت حتي الق ك

اجر السواقة أو كان ھناك نوع من التجار اليھود المغاربة الذي تكبد المشاق والعناء و يسمى الت

بالد  فكان ،الدوازة رى والمدن وال ر الق ده ويتجول ببضائعه عب د الفصح من بل يخرج غداة عي

د ثم يتوقف في عيد رأس ا ،البعيدة لبيعھا أو لجمع أمواله لسنة ثم يزاول نشاطه التجارى بعد عي

ان موجوداً  ود المتجولين ك وع من التجار اليھ ذا الن د ، وھ المظالت حتى عيد الفصح من جدي

  0) 2(بإقليم جزولة وغيرھا بالمغرب األقصى المرينى 

د   ام اوق د ع يما بع بانى الس ودى اإلس اجر اليھ رات الت ن خب ى م ودى المغرب اجر اليھ تفاد الت س

ا 1391/ھـ794 ود منھ بانيا النصرانية فھرب التجار اليھ ود بإس م عندما إندلعت ثورة ضد اليھ

ة األمر  ة في التجارة العالمي رات عالي زوا بخب رة وتمي إلى دولة بني مرين وكانت أعدادھم كبي

والھم يالذي جعل سالطين بن راتھم ومن رؤوس أم تفادة من خب ، )3(مرين يحسنون إليھم لالس

رن الحادى  فقد لعب التجار اليھود دوراً حقيقياً في الوساطة في غرب البحر المتوسط حتى الق

عشر الميالدى ثم تعايش المسلمون والمسيحيون واليھود بعد ذلك في بعض الحاالت وفي نفس 

ن  زاء م ون وأج ا وأراج ردينيا وقطالوني ار وس زر البلي ه وج ة ومونبليي ي ميورق ا ف دن كم الم

دن اإلي ا ، والم وب فرنس ة جن ف لحرك ل الكثي ان التوغ اطق ك ك المن ن تل بتة،  وم ة ،وس طالي

يھم  ، )4(التجارة مع شمال غرب أفريقيا  ون عل ة يطلق رن  لذلك كان المسلمون المغارب ل الق قب

  ، وقدم ھؤالء التجار اليھود المغاربة خبراتھم للتجار )5(تجار البحرالحادى عشر الميالدى 

------------------------------------------    
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راً  المغاربة المسلمين ممن يتجھون إلى بالد السودان وكانوا يأخذون تعويضاً عن خدماتھم كثي

ا ما كان يتعدى أضعاف رأس ا الم ة بينھم ة المتبادل ادل للمنفع ان الحب المتب د ) 1(ل وك ، وامت

ن  م م ع ذويھ ة م د الصفقات التجاري ة لعق ار الخارجي ى األقط ة إل ود المغارب ار اليھ اط التج نش

كان النشاط التجارى لليھود كبيراً للغاية ، فكان لليھود السبتيين ) 2(اليھود وغيرھم ، ففي سبتة 

     0)3(ة سھلت لھم العالقات التجارية مع الجاليات اليھودية الجنوية عالقات دبلوماسية وتجاري

  

   0طبقات التجار المغاربة  -2

ار                               ن التج ية م ات أساس الث طبق ي ث المغرب المرين ان ب اك  :، أولھم

زان  اجر الخ ذي  Staplerالت ان ال لع ف ك عار الس رة ورخص أس ت كث ان يترصد وق وم ك يق

ار ن التج وع م ذا الن ة وھ ة محكم ازن بطريق ي المخ ا ف ا وحفظھ ان  بتخزينھ ارف  ك ه مع لدي

ا وأسعارھا وسالمتھا ، و ا وكثرتھ رة عن البضائع وأماكنھ ان ومعلومات كثي يترقب أحوال ك

، Rakkadالتاجر الرقاد  :الدولة خوفاً على أمواله من الضياع ويعرف بتاجر الجملة ، وثانيھما

ان لمتجول وھو التاجر ا ذى ك ا و ،ال ه وأرباحھ عياً وراء تجارت ر والبحر س ان يتجول في الب ك

ة  اطق الداخل ة أسعار السلع بشتى المدن والمن يتسم بالحيطة على تجارته وأسعارھا ولديه قائم

ان  مصدرالتاجر الوھو  Mujahhizالمجھز  :في دائرة تجارته بسائر البلدان ، وثالثھما الذي ك

وم  ب لعتصدير اليق ان س وم بتو وك ارة كيق ال التج ي مباشرة أعم ه ف وب عن افر ين اجر مس ل ت ي

ه  ،ويسمى وكيل المجھز ع والشراء ول ال البي ولى أعم وھو شخص أمين له خبرة في التجارة يت

     0) 4(حصة في الربح 

  

--------------------------------------------------    
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في التجارة الخارجية،  الذين تخصصوا  ، وھم فئة كبار التجارھناك كان ، ف التجار فئاتوأما 

لھم تأثير سياسى وإقتصادى وإجتماعى كان  بمرتبة أرقى وأنشط طبقات التجار ، و كانوا و

لديھم القدرة على توجيه القرارات السياسية وفق مصالحھم كان ف خطير بالمجتمع المغربى ،

يتواجدون بالمدن الكبرى مثل فاس وسبتة وآصيال وسال ومراكش وباديس  كانوا الخاصة ، و

بذلك  وا ثرأالمجتمع والمدينة يتكان ف ،تتراكم لديھم األموال الوفيرة  وكانت وأنفا وطنجة ،

ً لكثرة فئة كبار التجار بھا السيما المنشآت المدنية والديني ، ويذكر ) 1(ة ، فتزدھر المدن طبقا

وفيھا التجار األغنياء الذين  00[ابن سعيد المغربى عن أحوال مدينة سبتة وتجارھا األغنياء 

، لذا ظھرالعديد ) 2] ( 00يبتاعون المركب بما فيه من بضائع الھند وغيرھا في صفقة واحدة 

رى بالمدن المغربية على يد كبار التجار مثل المدارس والمخازن من المنشآت المعمارية الكب

   0) 3(والمساجد والمعالم العمرانية الكبرى بالمدن

وتواجد كبار التجار أيضاً بالمدن اإليطالية خاصةً مدينة بونية  حيث ذكر الحميري وجود نحو 

لة ويقصدھم التجار تاجر من التجار المسلمين األغنياء لھم تجارة نافذة وثروات ھائ 400

وفيھا من المسلمين تجار أغنياء عددھم أزيد من أربعمائة ولھم مباٍن َسريَّة  00[ والحجاج 

، )4](0ومتاجر قوية، ولذلك صار المتوجھون من التجار والحاج إلى رومة البد لھم من بونية 

كانوا يتوافدون  م إلى إشارات للزوار المسلمين12وتشير السجالت الكثيرة في جنوة في القرن 

،  وكان كبار التجار المغاربة على صلة مستمرة بأسواق مصر حيث جلبوا ) 5(على جنوة 

المغربية وأحياناً األوروبية والذھب إلى أسواق مصر وكانوا يدفعون ثمن سلعھم بالذھب  السلع

   0)6(الذي يجلبونه معھم من بالد المغرب

  

-----------------------------------    
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وكان التجار المغاربة يتاجرون بالبندقية، فقد كانت سفن البندقية تحملھم إلى البندقية 

   0)  1(للتجارة

ذين ارزين  وال ار الب ن التج د م ة المعاصرة بالعدي ادر التاريخي دنا المص الھم  وتم تخطت أعم

اك  ان ھن ال ك بيل المث ى س ارة فعل الم التج ي ع رة ف ھرة كبي نعوا ش وطنھم ، وص ة م التجاري

و طالب العزفى (*) و ابن خالص (*) اليانشتي  بتة ، وأب ر وأغنى تجار س (*) وھما من أكب

ع  ك الرب ان يمل الذي كانت له عالقات تجارية خارجية واسعة مرتبطة بدول البحر المتوسط وك

ي ة  ف فينة قطالني رواتھم ) 2(س د ث ى تزاي عيد المغرب ن س ذكر اب اء  00[وي ار األغني ا التج وفيھ

  الذي كان من كبار التجار  (*)وابو الحسن الشارى) 3] ( 00الذين يبتاعون المركب بما فيه 

  

--------------------------------    

   0 329المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان )  1( 

                    ھو الحاج أبو العباس أحمد بن محمد اليانشتي من أكبر التجار بسبتة وذو مروءة ويسار تولي حكم سبتة عندما خرج أھل سبتة علي : اليانشتي (*)  

                    ھم خير قيام الي ھـ وتسمي بالموفق فقام بأمر630ھـ ، فقاموا بمبايعة اليانشتي لحكم سبتة عام 630الخليفة المأمون الموحدي عام 

                    ھـ وعندما تولي الخالفة الخليفة الرشيد الموحدي خاف أھل سبتة من الخليفة الرشيد فقاموا بالقبض علي اليانشتي وابنه  634عام 

في  أبنه أبو الحسن الذي كان قائد الجند ، وشھدت سبتة ومبايعة الخليفة الرشيد ، وبوفاة الخليفة الرشيد عاد اليانشتي الي حكم سبتة مع

اخري  ھـ وقام اليانشتي وإبنه أبو الحسن بطرد الجنوية المعتدين وعندما عاد الجنوية مرة 633عھده حادثة إعتداء جنوة علي سبتة عام 

تعويضاً  مناسباً  ه عقد الصلح مع الجنوية ودفع لھملإلعتداءعلي سبتة في نفس العام قام اليانشتي بالدفاع عن مدينته سبتة خير قيام إال أن

 5المصدر السابق ، ج :انظر ابن عذاري  0ھـ وعرف ذلك العام في عھده بعام جنوة  633من مال المخزن بسبتة عما خسروه في عام 

كن في زقاق القاضي أبو س وھناك معلومات أخري  عن نشاط اليانشتي التجاري بمدينة سبتة ، فقد  0 350،  345  - 344،  294ص 

منسوب إلسمه حمام اليانشتي ،  عبد هللا التميمي وھو زقاق األكابر عند أھل سبتة وأنه كان من كبار التجار وقد شيد حماماً مشھوراً 

كذلك كانت له مخازن كبيرة لتخزين الحبوب والزرع عرفت بإسم جنة اليانشتي وھي سبعة مطامير في أعالي بلدة سبتة أنظر 

                                                            0 46،  38 – 36المصدر السابق ، ص : نصاري السبتي األ

ام : ابن خالص (*)  ة الرشيد الموحدي ع ن خالص البلنسي واله الخليف ي اب و عل ن 635ھو اب ام اب ة الرشيد الموحدي ق ي سبتة وبموت الخليف ـ عل ھ

ارة عن غراب 640حفصي أبو زكريا في عام خالص بمبايعة السلطان ال ا الحفصي عب و زكري ) مركب(ھـ وأرسل ھدية الي السلطان أب

ام  ك في ع ه وذل ة وبإبن ـ 643جديد به ھدية كبيرة مع إبنه ولكن الغراب غرق بالھدي ن عذاري  0ھ ص  5المصدر السابق ، ج: انظر اب

353  ،378 0   

ة سبتة في ھو عبد هللا بن مح: أبوطالب العزفي (*)  وا مدين ذين حكم مد بن أحمد بن محمد العزفي اللخمي المكني بابي طالب أحد اسرة بني العزفي ال

اء بسبتة 713وتوفي بفاس عام  ھـ705ھـ وُخلع منھا عام 678بداية عھد بني مرين ، تولي حكم سبتة عام  ار التجار األثري ھـ وكان من كب

   0 245ص  1المصدر السابق ، ج: ، انظر ابن القاضي 

   0 129المرجع السابق ، ص : محمد الشريف ) 2(

   0 139المصدر السابق ، ص : ابن سعيد المغربي ) 3(

ام 571ابو الحسن الشاري ھو علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحيي الغافقي من اھل سبتة وولد بھا عام (*)  ـ ومات في ع ة يعرف 649ھ ـ بمالق ھ

ين معق ق بالشاري نسبة شارة فلي رة إلشتغاله بالتجارة عن طري ه واف ه وثروت ان مال لفه ، وك دلس ، وھي أصل س ية باألن ل بشمال مرس

ابق ، : أنظر ابن عبد الملك المراكشي ] 00لم يباشر قط ديناراً وال درھم ، إنما كان يتصرف له في ذلك وكالؤه  00[وكالؤه  المصدر الس

ابق ، : تة مدرسة ومكتبة من ماله الخاص ، انظر األنصاري السبتي وقد شيد الشاري بسب 0 201 – 198ص  1، ج 8سفر  المصدر الس

   0 32،  30ص 



 

، ) 1(وأسرة بني العزفى التي استمرت في ممارسة التجارة على  نطاق واسع  ،األغنياء 

ً بمسجد سويقة سرذينة  ومحمد بن عبد الرحمن بن إبراھيم األنصارى البلنسى الذي كان مقرئا

ان تاجراً ذا مال وفير واشتغل بالتجارة بقيسارية سبتة مع إبنه ، وذات مرة أعطى بسبتة ، وك

كان من ذوي اليسار  00[ھـ 655إبنه ماالً كبيراً للتجارة غير أنه غرق بالمال ثم توفى عام 

ً بت ً فغرق  00ارة يديرھا بقيسارية سبتة جوالِجدَّة متحرفا وأبضع مع إبنه ماالً جسيما

   0) 2](00معه

يتزودون بالسلع من  كانوا الذين صغار التجار و الثانية فھى فئة التجار المتوسطين الفئةما أ

كبار التجار مثل السلع اإلستھالكية اليومية التي يبيعونھا في حوانيتھم المنتشرة في المدن   لْ قِبَ 

ً التقسيط المزاولين لنشاطھم في األسواق وأيض ووالقيساريات واألسواق ، وھناك بائع ھل أا

  0) 3(الحرف واألسواق

د  ارة ، كمحم اً أخرى بجوار التج وا مھن ذين امتھن وكان ھناك أيضاً العديد من صغار التجار ال

انوت  ه ح ان ل ارية آسفى ، فك ي قيس ارة ف رف التج ينى بآسفى إحت اني التلمس راھيم الغس ن إب ب

توفى في جمادى األولى  يتاجر فيه بعد أن ينتھى من مجلسه في تدريس اآلداب والسير واللغة ،

اط ) 4(ھـ 663عام  ان شديد اإلحتي ارة في البضائع وك ى القيسى اشتغل بالتج ن عل ، وعدى ب

ذى درس ) 5(فيھا والتحرز من مواقعة خلل يدخل عليه بسببھا  ، وعلي بن محمد الحضرمى ال

ن سبتة وفاس شتى العلوم للطالب وفى نفس الوقت زاول التجارة في األوانى الخشبية متردداً بي

  ،) 6(ومراكش ورندة ، وعلي بن أحمد األزدى كان عطاراً بمدينة سبتة 

  

----------------------------------    

  

المرجع السابق : محمد الشريف /  0 40 – 39ص  1المصدر السابق ، ج: المقري /  0 43  -41،  37المصدر السابق ، ص : األنصاري السبتي ) 1(

   0 131، ص 

   0 341ص ) د ت (، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت ،  6المصدر السابق ، سفر : ابن عبد الملك المراكشي  )2(

   0 132المرجع السابق ، ص : محمد الشريف ) 3(

   0 270ص  1، تحقيق محمد بن شريفة ، ج 8نفسه ، سفر  :ابن عبد الملك المراكشي) 4( 

   0 141ص  1عباس ، ج  ، تحقيق إحسان 5نفسه ، سفر ) 5(

  0 182ص   1، تحقيق إحسان عباس ، ج  5نفسه ، سفر ) 6(

  

  

  



 

ة  اليھود أما  ذين الفئة الثالثة وھم التجار المغارب انواال من نفس النسيج المغربى ، ھؤالء  ك

فكانوا يبحثون عن الثراء مثلھم في الحياة التجارية منذ عھد الموحدين ، ھاماليھود كان لھم دور 

ل اإليطاليين ، فكانوا ينتھجون طرقاً عديدة دون أى إرتباط بأى أمور تشريعية، وكان ھمھم كمث

تجار أھل ھذه ) اليھود(وأما اآلن فھم  00[فيذكر صاحب اإلستبصار  األول ھو جمع األموال ،

دود ال المم ده الم ال إن عن   البالد كلھا وأغنياؤھم وخاصة بمدينة فاس ، فإني عاينت منھم من يق

بالد ) 1] ( 00رجاالً كثيرين  ود فى مصر يتحكمون فى أمور ال ، كذلك كان كبار التجار اليھ

و سعد  وزير أب يما ال السياسية والتجارية مًعا ، مما جعل أحد الشعراء يشتكي من سطوتھم الس

  :فكتب الكثير من األبيات منھا ) كان يھوديًا ثم أسلم فى عھد الفاطميين(التسترى

  غاية آمالھم وقد ملكوا *** ان قد بلغوا    يھود ھذا الزم

  ومنھم المستشار والملك ***  العز فيھم والمال عندھُم    

  ) 2(تھودوا قد تھود الفلك *** ياأھل مصر إني نصحت لكُم 

ى  د ظھرعل ود  وق الاليھ ة أعم ة الموحدي د الدول دليس في آخر عھ اب  ، الغش والت فقامت بعق

ود   م 00[ اليھ ه لھ د تنب نة  وق الي س ر الع ون 582األم وش المشوش ون وش بس المرتش ـ فل ھ

ذا  در السابق ھ أ الق م إوخوف المفتشون فأرج اء هللا وذرھ داء نكستھم إن ش د عزھم وإبت ى أم ل

نة  ـ571وھي س رذيلتين  ،ھ رفتين ال اتين الح ي ھ ود ف ة لليھ ي تسخير أھل سجلماس والسبب ف

ه كونھم محبين في سكنى بلد) الكنافون والبناؤن( ا أمكن من ر بھ وا أن التب ھم لإلكتساب لما علم

واع  ه ليخدعوھم بالسرقة وأن املون التجار ب بغيرھا من بالد المغرب لكونھا باباً لمعدنه فھم يع

ال أو  ، ويتضح من النص)3](0الخداع  ال سواء بقرض الم ين لجمع الم انوا محب ود ك أن اليھ

ا  ذھب وغيرھ اجرة في ال ار االشتغال بالصرافة والمت ى أى إعتب ارة، دون أدن ال التج من أعم

   0تشريعى 

ود و في بداية عصر بنى مرين السيما عھد السلطان يعقوب بن عبد الحق المرينى تعرض اليھ

اس ة ف ة أھل مدين د عام وال  ،لمذبحة على ي أمور الغش والخداع وأكل أم ود ب ام اليھ ك لقي وذل

  وذلك في شوال      باحة أموالھم ودمائھملى القيام باستإمما حدا بأھل فاس  بالباطل، الناس

 ------------------------------------------    

   0 202اإلستبصار ، ص : مجھول ) 1( 

يوطي ) 2( اھرة : الس اھرة ، الق اريخ مصر والق ى ت ن المحاضرة ف ـ ، ج1299حس ى مصر /  129ص  2ھ ود ف م اليھ ده قاس م عب  60، ص  00قاس

/G0itein : A  Mediterranean Society, An Abridgment in One Volume…., p. 179.                        

  0 202اإلستبصار ، ص : مجھول ) 3(



 

م، وقد بالغ أحد المؤرخين في عدد اليھود الذين قتلوا بأن عددھم كان نحو 1276مارس/ھـ674

ود  00[[طألف يھودى  في حين ذكر آخر بأن عددھم كان أربعة عشر يھودياً فق 14 ٌقُ◌تل اليھ

ر المسلمين  ا ركب أمي بفاس ، قامت عليھم العامة فقُتل منھم أربعة عشر ألف يھودى ، ولوال م

ة نھم باقي م تبق م م أحد، ل ا أال يتعرض لھ ك )1]](0فكف العامة عنھم، ونادي مناديً د ذل ، ويؤي

ـ674في  أوقع المسلمون باليھود الوقعة المعلومة 00[ النص مؤرخ آخر   بسبب أمور أدت  ھ

و ألى استباحة دمائھم وأموالھم فأسلم في تلك الوقعة من إ م حط أب اً من السيف ث نھم خوف لم م س

والھم  ود  ،)2] ( 00يوسف يعقوب المرينى العوام عن قتلھم وأخذ أم اد التجار اليھ وإستمر فس

بيھم و ود وس ذي أمر بجمع اليھ وب المرينى ال ن يعق د السلطان يوسف ب ل أيضاً في عھ التنكي

قام اليھود بنقض القوانين والعھود  ھـ759وبعد مقتل السلطان أبو عنان المريني عام   ،) 3(بھم

ال الصرف  الى وأعم دة في القرض الم ع الفائ مع السلطات المرينية وقاموا بأعمال الغش ورف

در 00[[فقام السلطان أبو فارس عبد العزيز المريني بمنعھم من ذلك  احش القرض في ال ھم تف

اراً  ا أحد عشر دين ة منھ دراھم التي في األوقي د )4]] ( 00حتي صار التعامل بال تعاقب  ، وق

  أربعة عشر ملكاً فى فترة وجيزة ، فعانت البالد  ھـ 759بعد عام  على العرش المغربى

  

 ------------------------------------------    

  

   0]] يھودياً  فقتلوا منھم أربعة عشر 00[[ 43ص  3المرجع السابق ، ج: السالوي /  404،  322المصدر السابق ، ص : ابن أبي زرع ) 1(

و جاء في    0 3تاريخ ، جامعة الدول العربية ، القاھرة ، ورقة  1637مخطوط ذكر قضية المھاجرين المسمون اليوم بالبلديين ، رقم :   مجھول ) 2(

فظھر منھم الغش والخديعة والمكر ومعامالت الربا  00[ التجار اليھود المغاربة    المخطوط أيضاً  ذكر أعمال الغش التي قام بھا

ويتردد معه في الثمن الذي زاد له أوالً والمشتري غير العارف يظن  00بحيث يجعل الواحد منھم في حانوته ما ھو أعلي وما ھو أدني 

ت في الحاضروالبادي وصارت تحدث منھم نوازل اليوجد لھا في أنه ھو الذي إشتري منه أوالً و كثرت خديعتھم للناس في المعامال

الشرع نص وكثرت في ذلك األسئلة واألجوبة عند العلماء وتعددت الدعاوي عليھم من أھل الحواضر والبوادي وتكررت الخصومات 

مكرھم وعبثھم بحيث غر  في ذلك علي قضاة الوقت حتي أتعبوھم وصار العلماء ينھون عن ذلك فلم ينتھوا ، وحيث تجرؤوا علي

جميعھم  ، فلم يوجد منھم أحد إال وقد تكرر منه ذلك ، فھمت الناس بالخروج من األسواق والحرف من أجلھم ، لما أحدثوا في الدين ما 

ان ليس منه وعزم قاضي فاس علي التخلي عن القضاء بسبب ما نزل به من قبلھم من الخدع التي لم تجد لھا نصاً ، فطلب من السلط

أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني أن يقيله من القضاء ، وذكر له أن  ليس فيھم من يؤمن مكره وخديعته ، وأمناء األسواق قد 

تعبوا بالقضاء بينھم وبين الناس ، وھو كذلك ، فإستشار السلطان العلماء في ذلك فقالوا لدينا ، نقطع ذلك منھم إال بإخراجھم من تلك 

لتجارة بالقيسارية واألسواق وخصھم بحرف خميلة من الحرف التي ال يذكي صاحبھا ويكون الغش فيه والخديعة خفيفة الحرف ومن ا

ومن ظھر  00، وأخرجھم من األسواق التي التناسبھم الي األسواق التي تناسبھم من تصريف الفلوس بالدراھم والدراھم بالفلوس و

انظر ]  00وأمن الناس من الغش والخدع ومكثوا علي ذلك دھراً  00والتعزير باإلجتھاد  عقوبته التطويف في األسواق 00عليه الغش 

   0 4،  3المخطوط السابق، ورقة : مجھول 

  0 250ص  2المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 3(

  0 139المصدر السابق ، ص : الكومي ) 4(

  



 

اإلستعانة باليھود في حركة  إلى مرين يمن كارثة إقتصادية، األمر الذى دفع بعض سالطين بن

بالد  ة لل ة المالي ان) 1(اإلصالح اإلقتصادى والحال د ك بعض ا ، فق ك ل ي تل ر ف أن كبي ود ش ليھ

م  ا من العرش المرينى والتى ل رة التي نالوھ الفترة نظراً لإلمتيازات التجارية والسياسية الكبي

د حسدھم المسلمون ) 2(ديحصلوا عليھا من قبل وذلك لتفوقھم فى شئون التجارة واإلقتصا ، وق

راؤھم  اس التى بسبب ث تالك قيسارية ف نھم حول إم افس بي م فى التجارة ، فظھر التن  وتحكمھ

ة  كانت اس المريني ابض بف د القلب اإلقتصادى الن ين)3(تع ا ب تن م  ، فوقعت المشاحنات والف

ع السلطان، فكان المسلمون ينھبونھم ويستولون على أموالھم ، األمالمسلمين واليھود  ر الذى دف

د فى حى المالح اس الجدي ل مضاعفة  ،)*(المرينى إلى إجالئھم من فاس القديم إلى ف فى مقاب

ة  د من الممكن معرف م يع راً حتى ل داً كبي ود تزاي ة اليھ الجزية المفروضة عليھم فتزايد المغارب

  0) 4(عددھم

اس  ى ف ى ف رب األقص الد المغ تى ب ى ش ود ف ار اليھ ر التج د إنتش ة وق بتة و وادى درع وس

ةو ائبة  سجلماس بالد الس وات وال ورارين وت يبة(وتيك الد الس ة ) 5) (ب إقليم حاح ت ب وتكولي

وتدنست وأديكيس وتلك المناطق كانت تضم المئات من ديار التجار اليھود الذين تميزوا بالثراء 

  ور ، ومدينة ، وأيضاً بمدينة تازة حيث تاجر اليھود فى الخم) 6(الفاحش من جراء التجارة 

----------------------------------------    

ر / 0 186، ص  1951المطبعة المھدية ، تطوان  1تاريخ المغرب ، ج: ابن عبود ) 1( ي، غي وب المرين ن يعق ود يخدمون السلطان يوسف ب ان اليھ ك

ن أب د هللا ب د عب ره ، أنھم أثاروا الفتن داخل القصر ما بين السلطان ووزيره أبو محم ل وزي ليمان بقت ع س ام السلطان او الربي دين فق ي م

     0 99ص 3المرجع السابق ، ج: وعندما تبين خطأه قام بقتل اليھود الذين كانوا بالقصر وإستأصل شأفتھم ، أنظر السالوي 

    0 64ص  2المغرب عبر التاريخ ، ج: ابراھيم حركات ) 2(

   0 25ائق والمنھل الرائق للونشريشي ، ص محقق كتاب المنھج  الف: لطيفة الحسيني ) 3(

اب الشمالي  كان) *( اب الجيسة وھو الب ة من ب ي مقرب ود عل دق اليھ اليھود في بداية الدولة المرينية يقيمون بمدينة فاس في حي كامل عرف بإسم فن

ي حي المالح، لمدينة فاس بعدوة القرويين ، وعندما حدثت المنازعات بينھم وبين المسلمين أجالھم السلطان  وب المريني إل ان  يعق وك

دخول  دخل إال ودي لي اب الحي اليھ ور ب م عب مارين ث اب الس ودي من ب ي حي المالح اليھ ان إل ي مك ة ف ة ضيقة مظلم ة ملتوي ي أزق ل

ي  ار اليھود ال ر فھو يقسم دي شطرين، محصور به دور كثيرة مزدحمة ، وھذا الحي اليھودي في جنوب فاس الجديد ، أما الزقاق الكبي

ارية التي تحوي نحو  ا القيس ارة  12وينطلق الزقاق الكبير من باب المالح الي المقبرة القديمة وبھ ذا الموضع تج وم في ھ اً  وتق حانوت

   159 – 157ص  1فاس قبل الحماية ، ج : لوتورنو /  54فاس في عصر بني مرين ، ص : الحي اليھودي بالتقسيط ، أنظر لوتورنو 

اء وشرفاء  00وولي الوزير ھارون اليھودي وحجابته شاويل اليھودي بفاس  00[    أنظر النص)  4( وكان يحكم ويأخذ المغارم من جميع من بفاس علم

: أنظر مجھول ] 0وإستمرت عمارة المھاجرين في األسواق يتحكمون كيف شاؤوا  ويغشون كيف أرادوا  00فضالً عن غيرھم من الناس 

ويذكر الحسن بن محمد الوزان أن المسلمون كانوا ينھبون ممتلكات اليھود في كل /   0 5 – 4، ورقة  00 مخطوط ذكر قضية المھاجرين

  0 35 – 34فاس في عصر بني مرين ، ص : لوتورنو /  0 284مرة يموت فيھا سلطان مريني ، أنظر المصدر السابق ، ص 

اني ) 5( ي التلمس ريم المغيل د الك ن عب د ب ر مصباح األرواح ف: محم ار ، الجزائ ح بون ق راب الح ، تحقي ر  1968ي أصول الف ة للنش ركة الوطني ، الش

   0 57،  53،  34والتوزيع ، ص 

  0 16 – 15،  10ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول /  111 – 110المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 6(



 

كذلك ،)1(الشھيرة ، وبمدينة آسفى أفزة وتفزة بجبال أطلس المأھولتان باليھود تجار البرانس 

مدينة ھادكيس كان بھا عدد كبير من اليھود كانوا  يزاولون التجارة ويتجولون فى المناطق 

، واشتغل اليھود بصناعة الذھب والفضة والنحاس، )2(المجاورة بين المدن والقرى والمجاشر 

وقد إستغل   ،)3(األدوية وكان معظم الصاغة من اليھود ، واشتغلوا فا البناء والصباغة و

وكذلك تسامح السلطات اإلسالمية معھم ، فنكث اليھود ما  ،اليھود تسامح المسلمين معھم

، فتجاوزوا الحدود الشرعية واستعلوا على المسلمين  واستولوا )4(التزموا به مع المسلمين 

د بالتجارة مما دفع الطوارق إلى عدم سماحھم للتجار اليھو ،على مرافق التجارة بتوات

، ولذلك خاف التجار ) 5(راضيھم بتوات بالصحراء الكبرى جنوب بالد المغرب أوالمرور ب

وذلك لقيام  لفترة وجيزة، لى بالد السودان فى نھاية عصر بنى مرينإاليھود من الدخول 

السودانيين باستباحة دمائھم وأموالھم، وكان كل من يحمل متاجر أو أموال لتاجر مغربى 

   0)6(للتجارة يُستباح دمه وماله بناء على مذھب الشيخ المغيلى التلمسانى يھودى 

على أن الواقع التاريخي لھذا األمر لم يدم فترة طويلة فكانت فترة قصيرة من الوقت ثم عاد 

اليھود لمزاولة تجارتھم فى بالد السودان،فقد انتشر يھود المغرب للتجارة ببالد السودان، وذكر 

لفتاش أن اليھود عاشوا ببالد التكرور واستقروا بھا للتجارة وبلغت آبار المياه صاحب تاريخ ا

  ،) 7(بئراً وكانوا أغنياء جداً  330الخاصة بھم نحو 

  أما فى بالد المغرب فقد اشتغل اليھود في مجال السمسرة ، وكان دور السمسار اليھودى قوى

  

 --------------------------------------    

  

   0 358،  191 – 190،  183،  157نفسه ، ص :   الحسن بن محمد الوزان  ) 1( 

   0 154 – 153المرجع السابق ، ص : مسعود كوات /  0 113المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 2( 

   0 154 – 153المرجع الساق ، ص : مسعود كوات ) 3(

   0 37المرجع السابق ، ص : ال السيد أبو مصطفي كم/  242ص  2المصدر السابق ، ج: الونشريشي ) 4(

    0 213المرجع السابق ، ص : عبد القادر زبادية /  19 – 13المصدر السابق ، ص : محمد بن عبد الكريم المغيلي ) 5(

   0 19نفسه ، ص : محمد ين عبد الكريم المغيلي ) 6(

وم) من بالد التكرور(و أن تندرم 00) [7( ا  رأوا  من قبل كانت مسكن ق ي اآلن فلم اك ال ارھم ھن داثھم وآب ه عام ( بني إسرائيل وأج ك آسكي وقوم المل

ا )  ھـ902 ا وحالھ ا ووسطھا و رأوا  العجيب في حفرھ اء  00آبارھم ووجدوھا يومئذ ثالثمائة وثالثة وثالثين بئراً في جوانبھ م أغني وأنھ

  0  62، ص  1913اش ، نشر ھوداس مطبعة بردين بمدينة آنجي تاريخ الفت: انظر محمود كعت التنبكتي  ]00جداً من المال 

  

  

  



 

واق  ة باألس ات التجاري ى العملي ر ف ال الصيرفة ،)1(األث ى مج تغلوا ف ة ) 2(واش ديل العمل وتب

وال ، نظراً ألن اليھود تعاطوا الربا من خالل الصيرفةوقرض األموال ه  وقرض األم وا من فجن

ة أ اً فاحش ليف الم ،)3(رباح ذلك تس ارك مك  ،)4(ال للتج ويق الس ار تس اً بإحتك تغلوا أيض واش

دة  ة البعي ، وظھر نشاطھم ) 5(المجفف فكانوا يجففون السمك ويتاجرون فيه فى البلدان الداخلي

ى  ادن ، ومماشط الصوف والحل ة بالمع ل المزخرف فى تجارة المصنوعات المعدنية مثل القنادي

ة والفضية واألحجار الكريمة والمعادن النفيسة ، والخ اجر ) 6(الخل والمشغوالت الذھبي ، وت

رق  ة والمش ين طنج ا ب ر م د والحري راء والعبي ل والف لحة والتواب ى األس اً ف ود أيض اليھ

المى تھر، و) 7(اإلس ود   إش الد باليھ ن  ب وب م ة والمجل ن سجلماس وارد م ذھب ال ارة ال تج

ودان ة(الس ق ، وإ، ) 8)(غان ب الرقي ى جان ودال تھر اليھ ً  ش ا توردوا  أيض د واس اء العبي بخص

ات  دھانات والنبات ة وال افور والنيل ل والمسك والك التوابل الشرقية مثل الفلفل والقرنفل والزنجبي

وم والخامات ال) 9(الطبية والعقاقير  اللؤلؤ واألحجار آلوملح األموني ة لصناعة الجواھر ك زم

    0) 10(الكريمة والفيروز وأنواع الخرز واألصداف

بتصدير المنسوجات الكتانية والصوفية المغربية والمنسوجات القطنية وأنواع  ودواشتغل اليھ

وكذلك  السجاد والحرير بجميع أشكاله وألوانه والمعادن الثمينة كالفضة والرصاص والزئبق

 الزيت والصابون والزعفران والشمع ونبات الصباغة والقطران وقشر اللوز والسمك

  

------------------------------------------------    

  

  0 152المرجع السابق ، ص : مسعود كواتي ) 1(

ر شرعية ) 2( ة غي ، انظر كان اليھود لھم حظ األسد في مھنة الصيرفة التي كان يتحاشاھا كثير من المسلمين إلختالطھا بالربا وتعرضھا لممارسات نقدي

راھيم حركات /  316ص  2مصدر السابق ، جال: الونشريشي /  137 – 136المصدر السابق ، ص : الكومي  النشاط اإلقتصادي ، : اب

   0 283ص 

اجرين : مجھول /  138 – 137نفسه ، ص : الكومي ) 3( ة   00مخطوط ذكر قضية المھ مسعود /    376ص  21نفسه ، ج : الونشريشي /  4، ورق

   0 281 – 280صادي ، ص النشاط اإلقت: عز الدين أحمد موسي /  150المرجع السابق ، ص : كواتي 

   0 281 – 280المرجع السابق ، ص  :عز الدين أحمد موسي ) 4(

   0 1969آثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت  : القزويني )  5(

   0 139، ص  فاس في عصر بني مرين: لوتورنو ) 6(

   0 308المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي ) 7(

(8) Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit. p.402. 

   0 502ص  2، ج 1983رياض النفوس ، تحقيق بشير البكوش ، بيروت ، دار الغرب اإلسالمي ، : المالكي ) 9(

   0 241، ص  1980عطية القوصي ، الكويت  0دراسات في التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمية ، ت: جواتياين ) 10(

  



 

   0) 1(والصوف وعقود المرجان المملح والقمح وجلود الحيوانات

داخل  اداموا ب دفعوا العشر م بالد المغرب األقصى دون أن ي ود ب وقد جال التجار المغاربة اليھ

ونس  دلس وت ل األن المغرب األقصى ،أما إذا تاجروا بين مختلف البلدان المغربية واألندلسية مث

ث ة ، حي ى جانب الجزي ى فى إحدى  والمغرب األوسط فيجب عليھم دفع العشر إل ذكر البرزل

بتة ،  00[الفتاوى  وا س اس إذا نزل ود ف ل يھ يھم مث إذا جال يھود العدوة فى بالدھا فال عشر عل

دوة  دلس فى الع ود األن ه يھ يھم ومثل ان عل دلس لك و تجروا في األن ان ، و) 2]( 00فل العشر ك

  0يؤخذ من ثمن ما يبيعه التاجر اليھودى 

األحيان وذلك فى المناطق النائية عن العاصمة المرينية  بعضوإحتال بعض التجار اليھود فى  

وھذه  يقوم بحماية اليھود كان على أن يدفعوا ھدية قيمة بدالً من الجزية إلى عامل المدينة الذى

، ففى مدينة تدنست بإقليم حاحة  الصورة لم تكن شائعة ببالد المغرب وإنما كانت حاالت فردية

د اليدفعون الجزية إلى وجھاء المدينة ولكنھم يدفعون ھدية لھم ، ولم كان كثير من التجار اليھو

يدفع التجار اليھود أية رسوم ضرائبية على المبيعات وال ضرائب المكس وال أية جباية أخرى، 

م 1327/ھـ727وفى عام ،)3(وذلك فى مدينة تدنست عام من كافة الضرائب فقد تمتعوا بإعفاء

ثمان األول المرينى ، قام اليھود بتزييف مرسوم قديم يسقط عنھم فى عھد السلطان أبو سعيد ع

أداء الجزية علي نحو ما حدث أيام الخليفة العباسى القائم بأمر هللا ، لكن الحكومة المرينية 

كشفت زيف ھذا المرسوم،وقد تكرر ذلك مرة ثانية فى عھد السلطان أبى سعيد الثانى المرينى 

  كان ما على التجار المسلمين من ضرائب العشار ، كان  عام  وبوجه ،)4(م1404/ھـ806عام 

      0) 5(فى فاس ، كما  للتجار اليھود مثلھا الى جانب الجزية فقط

ن ارة ع ى عب ابات، وھ ك وكشوف حس ود تمل اوى  وعق ى فت زة عل تملت أوراق الجني د إش  وق

  اتھا وحركة القوافلمصدر للتجارة والمالحة ونقل البضائع وأسعار االسلع المتبادلة وكمي

  

-----------------------------------  

   

  0 241 – 239، ص  اإلسالمية دراسات في التاريخ اإلسالمي والنظم : جواتياين ) 1(

   0 35معھد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، القاھرة ، ورقة رقم  365/4مخطوط فتاوي البرزلي ، اإلسكولایر ، رقم : البرزلي ) 2(

   0 111 – 110المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 3(

   0 202ص  7التاريخ الدبلوماسي للمغرب ، ج: عبد الھادي التازي )4(

    0 139 – 137المصدر السابق ،  ص : الكومي ) 5(

  



 

ة وسالمة المواصالت وأسعار صرف  البالد المعني ام ب والمراكب وأسفار التجار والوضع الع

تقرة فى المدن  0) 1(وسجالت المحاكم العمالت  ة المس ة المغاربي ات اليھودي وتواجدت الجالي

  0)2(شيئاً فشيئاً من حيث العدد واألھمية والتنظيم  م 12المغربية وانتشرت منذ القرن 

، ) 3(وتواجدوا فى معظم المحطات ، وكانوا يعتمدون على بعضھم البعض من أجل التجارة 

ربة بقسط وافر في التجارة على نطاق واسع سواء داخل البالد أو لذا ساھم اليھود المغا

  0) 4(خارجھا

ً عند الوزراء المرينيين ونظراً  ومن التجار المغاربة اليھود ھارون بن بطش الذى كان صرافا

لبراعته المالية والتجارية استعمله السلطان المريني وزيراً للدولة المرينية ، ولكن ذلك الوزير 

وكثر نفوذ  ساء إلى المسلمين وأعان اليھود على المسلمين وصار لھم شأٌن كبيرٌ اليھودى أ

إستحوزوا على كافة األمور اإلقتصادية بالبالد مما دفع المسلمين إلى قتلھم وإستباحة  و اليھود

  0) 5(أموالھم ودمائھم 

ً ، وأثرو إشتغلوا بالتجارة على نحو كبير، وأرى أن التجار المغاربة اليھود  قد  ا ثراءاً واسعا

م وأوائل 11،12و ذلك فى القرن  وشاركوا في التجارة الخارجية بجانب المغاربة المسلمين 

م فصاعداً ظھرت النظم التجارية اإليطالية 13م ، غير أنه فى منتصف القرن 13القرن 

سكانية لى التغيرات الإاليھودية ، ويرجع ذلك  و بصورة كبيرة إلى جانب المعامالت اإلسالمية

واإلقتصادية والسياسية بالمدن اإليطالية وأراجون وقطالونيا  والمدن المغربية التجارية المطلة 

حوض البحر  على البحر المتوسط والمحيط األطلسى ، فسادت النظم التجارية اإليطالية

     0والتي كانت أصولھا إسالمية  المتوسط الغربى،

-------------------------------------   

 (1)G0itein : A  Mediterranean Society , vol.,1, introduction  ./ ،   جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب : أمين توفيق الطيبي  

                                                                                             0 444ص 

  0 462ص  1بق ، جالمرجع السا: برنشفيك ) 2(
   0 111المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 3(

  0 244ص  2نفسه ، ج: برنشفيك ) 4(

وزراء  00[أنظر النص ) 5( د ال وزير  00وأقام شخصاً من يھود فاس يقال له ھارون بن بطش كان صرافاً أو كالصيرفي عن ذا ھو ال وبقي اليھودي ھ

ده  00في الحقيقة  ول وذكر  00بحيث صارت المملكة في ي م ق ا ، وصار لھ ال منھ ل بسائر األعم اس ، ب ه بف ود أيام فتطاولت اليھ

اس  00وصيت وسمعة وشھرة  لمين من أھل ف ود  00وكثر تسلط اليھود علي المس ان المسلمون في قھر عظيم من قضية اليھ وك

اروا بيھ 00فأفنوھم عن آخرھم  00وظھورھم وتحكمھم في المسلمين  دان فث م نحو فعل أھل وتسامع أھل البل وا بھ دان وفعل ود البل

ود ي اليھ ة عل ة عظيم ن شاھين ]  00فاس بيھودھا وكانت كائن د الباسط ب دين عب ن ال روض الباسم في حوادث العمر : أنظر زي ال

رن  مالية في الق ا الش ر منشورتين الي أفريقي ان غي اب رحلت ة فرنسية ،14والتراجم ، نشر روبير برنشفيك في كت ق وترجم  م تحقي

     0 56 – 49، ص 1936باريس 



 

  : التجار والجاليات المغاربية بالمدن اإليطالية  -3

توافدت أعداد كبيرة من التجار المغاربة إلى المدن اإليطالية                                   

تخدم  كانت للتجارة ولكن لم تكن بصفة مستمرة وذلك يرجع إلى قلة المراكز التجارية التى

بينما كان للتجار المسيحيين مراكز تجارية وقنصليات ، ) 1(ار المغاربة بالمدن اإليطالية التج

عديدة بكافة الموانئ التجارية لدولة بنى مرين علي البحر المتوسط والمحيط األطلسى ، كانت 

القوافل التجارية المغربية لبالد النصارى السيما المدن اإليطالية تتم بمبادرات شخصية من 

تجار أنفسھم دون تدخل السلطات المرينية إال في حالة وجود إتفاقيات تجارية رسمية كما ال

، لذا ) 2(حدث بين دولة بني مرين وكل من جنوة وبيزا ، فكانت المعاملة بالمثل لكل التجار 

بالمقارنة بأعداد ولكن  ،عاشوا بالمدن اإليطالية و اإليطالية،تواجد التجار المغاربة بالموانئ 

نجد أن التجار اإليطاليون كان تواجدھم  التجار النصارى الذين تواجدوا بالمغرب المرينى

وكما كانت البابوية تعاقب التجار  بالمغرب المرينى أكثر من تواجد المغاربة بالمدن اإليطالية،

 اإليطاليين وتمنعھم من التعامل التجارى مع المسلمين السيما تصدير األخشاب والسفن والحديد

ً محاربة  والرصاص وغيرھا من السلع الھامة لتجھيز السفن واألسطول البحرى، وأيضا

الكنيسة للربا والفائدة علي القرض ، نجد أن التاجر اإليطالى كسر تلك القيود وزاول تجارته 

مع المسلمين بحوض البحر المتوسط ومنھم المغاربة ضارباً القوانين البابوية والكنسية عرض 

ى المقابل  نجد أن مثل ذلك الموقف عند التجار المغاربة،  فقد كانت ھناك معوقات الحائط ،وف

وقفت أمام التجار المغاربة عند تجارتھم مع اإليطاليين وھى دار اإلفتاء المغربية التى أصدرت 

عدة فتاوى شرعية تعوق التجار المغاربة من التعامل التجارى مع اإليطاليين وغيرھم من 

د ، ورغم ذلك استطاع التاجر المغربى المسلم أن يتخطى تلك القيود ويضرب بھا التجار اليھو

عرض الحائط، وقام بمزاولة تجارته مع اإليطاليين واليھود أيضاً، فقد كانت المصلحة التجارية 

  والمكاسب المادية فوق كل اإلعتبارات الدينية لكل من التاجر اإليطالى والتاجر المغربى،

  

-------------------------------------------    

  

   0 66، ص  سبتة اإلسالمية: محمد الشريف /  101المرجع السابق ، ص : أوليفيا /  244ص  2المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 1(

 Amari : Op. Cit. p.1  /  173ص    7المرجع السابق ، ج: عبد الھادي التازي /  46لوحة  74المخطوط السابق ، ص : ابن الحاج  النميري ) 2(

– 8. /   / Mas-Latrie: Op. Cit. p.66 – 69.                                                                                                                



 

ون إلى ذلك كان الواقع التاريخي للتجار المغاربة واإليطاليين، فقد كان التجار المغاربة يسافر

المدن اإليطالية للتجارة ، كذلك تعاقد التجار المسلمين المغاربة مع التجار اليھود فى عقد 

  0الشركات التجارية بھدف الكسب المادى بعيدا عن القيود الدينية

وقد أوردت وثائق الجنيزة العالقات بين المسلمين واليھود فى مجال التجارة ، إذ أقام بعض 

ية مع اليھود بمعنى أن المصلحة التجارية المشتركة قد ساعدت على المسلمين شركات تجار

  ،  )1(إقامة مثل ھذه الشركات 

الد المغرب  اء ب ا فقھ ى بھ اءات التى أفت اجر المغربى فھى اإلفت ات التي أعاقت الت أما المعوق

رين،  ى م ة بن ائداً بدول ان س ذى ك الكى ال ذھب الم ى الم اءت ف ى ج اءات،ووالت ك اإلفت ن تل  م

بالد ك ائد ب الكى الس ا جاء فى المذھب الم ة كم راھية التعامل التجارى بين المسلمين وأھل الذم

المغرب ، والذى أفتى بواسطته أغلب الفقھاء و العلماء فى عدم اإلقامة للمسلمين بين المشركين 

ام النصارى  لم أحك م  00[خوفاً من أن تجرى على المس ى بالدھ دخول إل اح ألحدھم ال كيف يب

اً وال ) 2] ( 00تجرى عليه أحكامھم فى تجارة أو غيرھا  حيث ،  كذلك الينبغى مشاركة يھودي

لم ) 3(نصرانياً  خوفاً من قيام اليھودى أو النصرانى بالربا  ى مس ، وأيضاً منع توكيل الذمى عل

ارة فى  ا أو التج ذمى بالرب وم ال اً من من أن يق ه خوف اجر مع أو بيع أو شراء أو إستئجار أو يت

  لى بالد إ، وأفتى بعض الفقھاء بجواز تعامل التجار الدخول )4(اللحوم المحرمة والخمور 

  

----------------------------------------------------  

  

   0 143المرجع السابق ، ص : مسعود كواتي /  238دراسات في التاريخ اإلسالمي ، ص : جواتياين (!)  

د الدراسات اإلسالمية أسني المتاج: الونشريشي ) 2( ة معھ ق حسين مؤنس ، مجل اجر  ، تحقي م يھ ر في بيان أحكام من غلب علي وطنه النصاري  ول

   0 157، ص  1957عام  2-1عدد  5بمدريد ، مجلد 

ع وال الينبغي مشاركة يھودياً وال نصرانياً إال أن يكون ھو الذي يعامل ، وأال 00[ 0 20ص  8المصدر السابق ، ج: القرافي ) 3( ي بي ذمي عل  يغيب ال

   0] شراء وال قضاء وال إقتضاء إال بحضرة المسلم خوفاً من قيام اليھودي أو النصراني بالربا 

                      ُمنع في الكتاب من توكيل الذمي علي مسلم أو بيع أو شراء أو إستئجار أو يبضع معه  00[  0  6 – 5، ص  8المصدر السابق ، ج: القرافي ) 4(
  المسلم وكرھه ، ولو كان عبداً له قال اإلمام أبو عبد هللا وما ذلك إال أنه قد يغلظ علي المسلمين إذا ُوكِّل عليھم قصداً ألذاھم فيحرم علي        

  أن يقوم صاحب الربح اآلتيوخاف المسلمون أن يقوم الذمي بالربا أو الخمور أو الخنزير ، لذا كان الشرع يأمر ب 00إعانته علي ذلك              

  فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال(،  279من الخمور أو الربابالتصدق به ويبقي له رأس المال فقط كما جاء في سورة البقرة آية رقم             

                                       0)  00تظلمون والتُظلمون           

  

  

  



 

اداة أسرى الم ل النصارى لمف ى وضع العراقي د عل م ،وأك ارى معھ ل التج ع التعام لمين ومن س

ك  ع تل ارى ومن ار النص ع التج املون م ذين يتع لمين ال ار المس ة التج د حرك راقبين لرص والم

قوط  ار النصارى بس ع التج ل م ذى يتعام لم ال اجر المس ك الت ا، ووصفت ذل ارة وتحريمھ التج

لتجارى بين التجار المسلمين المغاربة مع التجار وإمامته، مما يعنى تشديد منع التعامل ا شھادته

   0) 2(النصارى بشتى جنسياتھم 

اتھم ، وبخاصة فى  م لحاج دن المسيحية الجو المالئ وربما أن التجار المغاربة لم يجدوا فى الم

تحمام  ام واإلس زواج والطع ن ) 3(ال ا م المية وغيرھ امالت اإلس اجد والمع ارة والمس ، والطھ

   0كذلك ندرة وجود فنادق تجمع التجار المغاربة بالمدن اإليطالية  ،ةاألمور الشرعي

اء  رار اإلفت ى جانب تك وأرى أن تكرار منع وتحريم التعامل التجارى مع التجار النصارى إل

ى شيوع السفر للتجار  د عل دل بالتأكي ة ي ة بصفة عام ضد سفر التجار واإلتجار مع أھل الذم

   0يطالية وغيرھا المغاربة واإلتجار مع المدن اإل

ان   (Pavia)فيذكر الحميرى أن إيطاليا كان بھا عدد كبير من المسلمين ففى عاصمتھا بونية  ك

 400ھناك حوالي كان مسلم يتولون عقد وثائق المعامالت بين السكان ، و 300يستقر بھا نحو 

تواجد التجار  كما، ) 4(شخص من التجار األغنياء المسلمين لھم تجارة واسعة وثروات كبيرة 

ة  نالمغاربة من مدينة سبتة بأعداد كبيرة في جنوة للتجارة ، األمر الذي جعل المسئولين ع مدين

 Magister )جنوة يوجھون إھتمامھم نحو اإلھتمام باللغة العربية فكان بھا أساتذة للغة العربية 

de Letteris Saracenis )   ون م ، كذلك كان بجنوة موظفين م1267وذلك عام ة يزاول غارب

   0) 5(مھمة الترجمة وذلك فى األنشطة التجارية

  

------------------------------------  

   

ا  00[ ،   30ص  3المصدر السابق ، ج: أبو عيسي المھدي الوزاني ) 1( ه تسقط بھ ذلك جرحة في دنيا ف ر للتجارة وطلب ال الد الكف ي ب داخل ال      وأما ال

لمين                               ة المس ي أئم ب عل لمين ، فالواج اري المس اداة أس رك إال لمف ول ألرض الش د دخ وز ألح ھادته ، إذ اليج ه وش                إمامت

التجارة  وجماعتھم أن يمنعوا من الدخول الي أرض الحرب للمتاجرة ويضعوا لھم المراصد في الطريق ، وشدد مالك الكراھية في                          

                                                                                                                            0]  00الي أرض الحرب 

   0 111المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 2(

   0 177 – 176سابق ، ص المرجع ال: ابراھيم حركات /  116المصدر السابق ، ص : الحميري )  3(

   0 70 – 69، ص  سبتة اإلسالمية: محمد الشريف ) 5(

  

  



 

ة  ا والكدي اس وأنف ل ف الد المغرب مث ة من مدن ب وتواجد العديد من التجار المغاربة فى ميورق

ارة ) 1(م 14وآصيال وذلك فى القرن  ان ) 2(، كما سافر التجار المغاربة إلى صقلية للتج ، وك

رة  التجار المغاربة ر جزي اجرھم من اإلسكندرية عب المراكشيون يستقلون سفن البنادقة لنقل مت

   0) 3(رودس إلى المغرب األقصى 

رة  يما الفق رين والتى سبق عرضھا الس ة بنى م ونستشف من المعاھدة التجارية بين بيزا ودول

زا  الخاصة بأن بيزا إلتزمت بأن يكون العمل مع تجار المسلمين وغيرھم من المسافرين ى بي إل

وفير  ل ت ل مث ة بالمث دأ المعامل ذكورة ، وھو مب ل الشروط الم وغيرھا من بالد البيجانيين ، بمث

  األمن  للتجار وغير ذلك مما سبق عرضه ،

اجر السبتى  ام الت ة ، قي ة بالمدن اإليطالي ي تواجد التجار المغارب ومن األمثلة الدامغة أيضاً عل

ه سلعم ب1222/ھـ619محمد بن المعلم عام  ة حامالً مع فينة جنوي ى س ً السفر إلى جنوة عل من  ا

، وفي ) 4(قنطاراً من النحاس وسبعة قناطير من القصدير وستة قناطير من السكر  105بينھا 

ام     ـ700 – 699ع ـ701م أو 1301- 1300/ھ ى 1302/ھ بتة إل ن س بتى م اجر س ه ت م إتج

ة كلف ه ميورقة على ظھر سفينة ميورقية وبحوزته سلع مھم ا سكان مدينت وفى ) 5(ه ببيعھ ، وت

زان م1302/ھـ701أحد المغاربة بجنوة فى عام  ا يوترك سلعاً كثيرة وأدوات نحاسية ومي ن وإثن

    0) 6(عشر وزناً من الحديد وكان يمتلك حانوتاً بجنوة 

ة للتجارة ، و كانت تحمل التجار المغار ة كذلك كانت السفن البندقية تأتى إلي الموانئ المريني ب

  0)7(إلى البندقية للتجارة بھا 

  

 ------------------------------------------    

  

 (1) Dufourcq: Op. Cit. p.164, 565. /          0 196 – 194ص  7المرجع السابق ، ج: عبد الھادي التازي  

   0 311 – 310،  208 – 207، ص  8المصدر السابق ، ج : الونشريشي ) 2(

   0 214المرجع السابق ، ص : زيز محمود عبد الدايم عبد الع) 3(

(4) Dufourcq : Commerce de Maghreb, p. 177.   /  0 69نفسه ، ص : محمد الشريف  

(5) Dufourcq: L'Espagne Catalane, p. 357.    /   0 70 – 69نفسه ، ص : محمد الشريف  

   0 69نفسه ، ص : محمد الشريف ) 6(

    0 329المصدر السابق ، ص : د الوزان الحسن بن محم) 7(

  

  



 

وخالصة القول أن تلك العالقات التجارية تؤكد ذھاب العديد من التجار المغاربة إلى البندقية 

وجنوة و بيزا للتجارة مما يعنى قيام التاجر المغربى بكسر الحاجز الدينى والقيود الفقھية 

بالتجارة مع المدن اإليطالية، وكان تعداد المالكية من أجل البحث عن الربح والكسب الوفير 

ھؤالء التجار المغاربة الكثير ومنھم من إستوطن وعاش بالمدن إيطالية كما سبق ذكره ، كذلك 

قام التاجر اإليطالي بكسر الحاجز البابوى والقيود التى فرضتھا الكنيسة على التجارة وَمْنْع 

لمين ، فقد كان غرض كل من التاجر اإليطالى التعامل التجارى فى سلع معينة مع التجار المس

    0والتاجر المغربى ھو الربح الوفير دون أدنى إعتبارات أو أھداف دينية أو سياسية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :      التجار اإليطاليين  –ثانياً 

  : التاجر اإليطالي  (*)صفات -1         

ومھارة  في قيامه باإلشتغال فى  نشاطٍ يطالى بتمتع التاجر اإل                                

ةً مع التجار المسيحيين من مختلف  المعاملة بحسنالتجارة على أكمل وجه ، فھو يتصف  خاصَّ

، وإھتم بتوسيع ميدان نشاطه التجارى فكان ال يتحرج من أن يتاجر مع ) 1( الدول األوروبية

أرباحاً طائلة من وراء تلك التجارة ، كذلك سيجنى  إذا كانالمسلمين ولو خان قضية المسيحيين 

ال يھتم بأية قيود تفرضھا الحكومة اإليطالية أو الكنيسة على تجارته ما دام الربح وفيراً في 

الرقيق والمواد المحرمة مثل الحديد والرصاص والخشب والحبوب واألسلحة وھى التى كان 

نصارى إسبانيا ، وصناعة السفن وتشييد  المسلمون فى أشد الحاجة إليھا السيما فى قتالھم ضد

) 2(لجمع أموال طائلة) الرقيق األوروبى ( وكان ال يتحرج من بيع أخيه فى الدين  0األساطيل 

، فأصبحت الصفة اإلقتصادية تكتسى التاجر اإليطالى فھو يقدم حلوال إقتصادية ألية مشكلة 

    0أو سياسيةتصادفه سواء كانت إجتماعية أو دينية ،

تميز التاجر اإليطالى بقدرته علي معرفة األخبار التجارية والسياسية لشتى البلدان فى وقت  و

تجوب البحار والبلدان ، فكانت األخبار  كانت قصير ، وذلك لكثافة عدد السفن التجارية التى

  تأتى كل ساعة من جميع أقطار الدنيا لشدة نشاط حركة المالحة ، مما يقتضى المرء
  

-------------------------------------------    

  

   0 179المصدر السابق ، ص : طافور )  1(

وانين /  0  119المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 2( ك الق زام  بتل خضعت المدن اإليطالية للقوانين البحر ية  لمملكة بيت المقدس فإضطرت الي اإللت

ة حظر التعامل  ة وعملي ارة البحري ة بالتج ك ، إذ كانت الصفة المتعلق ذكر عكس ذل اريخي ي ع الت لمين ، ولكن الواق التجاري مع المس

ا ي سبيل المث ة أو سياسية فعل ارات ديني ل المادية والرغبة في التربح واألموال الطائلة كانت تراود التجار اإليطاليين دون أدني أية إعتب

ة  كان البنادقة يرفعون شعارھم دائماً نحن بنادقة أوالً ثم بعد وق أي ذلك مسيحيين مما يوضح بتفضيل اإليطاليين مصلحتھم الشخصية ف

املون مع ذإعتبارات دينية أو سياسية ، لذلك إشتدت القوانين البحرية لمملكة بيت المقدس في البند الخامس في وصف التجار ال ين يتع

ام أح ه إذا ق د التجار أو البحارة بحمل سلع وبضائع محظورة التجارة المسلمين بالخونة السيما التجارة في المواد المحظورة فيذكر أن

أ  تفيھا  ، فيجب أن تستدعيه محكمة الميناء لمواجھته باإل ك الخط ذين شاھدوه يرتكب ذل ه من البحارة  أو التجار ال وبة إلي ھامات المنس

ة بالحرم رارات الكنسية والبابوي ه وشنقه  ، وتكررت الق ات لكل من حيث يتم مصادرة أمواله وممتلكات ان الكنسي ومصادرة الممتلك

لمين  ع المس يتعامل مع المسلمين في السلع المحظورة غير أن تلك المحاوالت باءت بالفشل حيث إستمر التجار اإليطاليون في التجارة م

انون :  تم الطحاوي إذ رجحت كفة الربح علي كفة القرارات البابوية والقوانين البحرية لمملكة بيت المقدس ، أنظر حا،في كل شيء  الق

   0 495 – 491البحري لمملكة بيت المقدس الصليبية ، ص 

  (=) أورد لوبيز نصائح غزيرة  للتاجر اإليطالي  كتبھا مؤلف جنوي مجھول اإلسم كان يعمل بالتجارة  وقد كتب ھذه النصائح في (*) 

  



 

   0) 1(خبار التجارة أاإلستفسار من السفن عن 

كثيراً ما ينفصل عن زوجته طويالً بسبب إشتغاله فى التجارة عبر  الىالتاجر اإليط كان و 

ونظراً لغياب التاجر الجنوى الطويل للتجارة كانت زوجته تتمتع بإستقالل مالى  ،) 2(البحار

ً كانت تشتغل ، كبير وإشتغلت كوكيلة لزوجھا أثناء غيابه ، وأدارت أعماله فى جنوة ، أيضا

ستثمرن إائدة التجارية ، وكان ھناك الكثير من النساء الجنويات من بالتجارة فى أموالھا بالف

يتحول فى نفس الوقت إلى محارب قدير يحافظ على ثروته كان و  ،)3(أموالھن فى التجارة 

لبق وحذر ويتصف باألدب واللباقة  كانيتوقع القتال فى أى وقت ، و كان   ، لذا) 4(ومصلحته

بضاعته جيداً قبل شرائھا ويعلم صفاتھا وحالتھا ونوعھا،  وحسن المعاملة والحديث ، ويفحص

سريع فى  كانوال يشغل نفسه في اللھو والشراب والتبذير فى اإلنفاق ، فھو رجل إقتصادى و

فيتحصل على أرباحه وتتوسع تجارته ويحافظ عليھا  ،تجارته يبيع بسرعة ويتحرك بسرعة

إلى ذلك قيامه بنفسه فى ترميم وصيانة سفنه  مستغالً كل وقته فيما يعود عليه بالنفع ، أضف

يقوم بطالئھا فى فصل الخريف خوفاً من العطب والتلف ، كذلك الحبال وأدوات كان التجارية ف

  اإلبحار ، فيعد نفسه جيداً لإلبحار فى الربيع ويعود إلى بلده صيفاً ، وال يشترى أية سفينة إال 

  

----------------------------------    

  

  : م   وقام لوبيز بترجمتھا من النص الالتيني إلي اإلنجليزية ،ويوجد في قسم المالحق النص باللغة اإلنجليزية  وھذا نصھا 13نھاية القرن (=)   

ار [[  ل نھ ك لي ، وكن إذا كنت تاجراً تمتلك حانوتاً أو تعھدت بتجارة ما  فيجب عليك أن تكون ذو عقل راجح فال تكن كاألعمي ، وأنظر حول

اراً (بصيراً ، و علي دراية بالمواسم التجارية ويجب عليك أن تعرف متي تبيع ومتي تشتري ، وإتخذ لك مرشدا في التجارة  ة ) سمس في حرك

أتمن أحد أو تُقرض  اس ، وإحذر أن ت داً ، وال تثق في أحد من الن ه جي ك ل تح عيني البيع ، وعندما يدخل منزلك شخصاً ما فيجب عليك أن تف

اً  شخص ق مھذب ، وأن تكون بشوش ي طرق السفر ، وكن علي خل داً ف اً جي ما بعض المال ، وكن مھذب ومجامل  لكل شخص ، وفكر ملي

ل كن في  دمتھا ب ة أو في مق ة التجاري وممتع وأن يكون مظھرك الخارجي حسن وھو جزء من شخصيتك ، وإحذر أن تكون في مؤخرة القافل

دون وال وسطھا ، وإحذر من الرجال الذين  د يعھ ي حد بعي م إل ارھم ، فھ د التحدث بكالم معسول ، وحاول أن تتجسس أخب يلينون لسانھم عن

د ريشك في  رة ، وسوف تفق رامج كبي م سيضعون أمامك ب ال ، وھ يعطون ، وإحذر كبار التجار ، ولكن يجب أن تختلط بھم في التجارة والم

وازين التي سوف  ذلك ، وتأمل الموازين عند الوزن بدقة ، وأن تكون ذكر الم علي دراية بأنواع الموازين حتي ال تقع في خسائر وأخطاء وت

اء ت اييس أثن داً بالمق يئاً ، وإحتفظ جي سلمك تزن بھا  ، ويجب عليك أن تسجل كل شيء فعلته وقمت به  في الحال ، لكي التنسي شيئاً أو تفقد ش

ة البضائع ، ودائما تتبع الحقيقة والسالم والسكينة و ودة ، وأن تكون مخلصاً للدول ة والم  – Lopez : Op. Cit. , p.424أنظر   0]]المحب
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على إستثمار أمواله فى شركات  بعد فحصھا جيداً والتأكد من سالمتھا وجودتھا ، ويحرص

وكان ملماً باللغات األجنبية لمخاطبة التجار والصناع فى سائر البالد األخرى ،  رائجة رابحة ،

ومعرفة ُدور الجمارك المحلية وأماكنھا ، وتعلم القانون والحساب وعلم الفلك واألنواء ألھمية 

ً على  كانت لية فى معظمھارغم أن التجارة الدو و ،)1(ذلك فى المالحة والتجارة  قائمة أساسا

يمتلك سفينة  كان نظام المشاركة للتقليل من مخاطر أعالي البحار إال أن التاجر الجنوي الذى

مر سائد أكان اليحبذ نظام المشاركة فى ملكية السفينة ، فقد كانت ملكية السفينة لشخص واحد 

ً بالوالء )  2(م 13فى جنوة فى القرن   الشديد لبلده ووطنه فھو يتحرك بأمر، ويتصف أيضا

واحد ويقوم بجمع المعلومات النافعة والمالحظات الدقيقة المفيدة من عادات البالد ولغاتھا 

شديد الحرص على تعلم القانون ومعرفة  كان، لذلك ) 3(ونظم تجارتھا وطرق مواصالتھا

المالحة ، بوكل ما يختص الجمارك ومتغيراتھا وتعلم الفلك والحساب وأنواء البحر والنجوم 

   0)4(فھو رجل تاجر وفيلسوف ورجل دولة في آن واحد 

و كان التجار اإليطاليون يتجولون ببالد المغرب األقصى وبالد السودان للبحث عن الذھب 

، وعندما يعود التاجر )5(م ومنھم الرحالة البندقى دي كادا موستو1455/ھـ858وذلك عام 

،  والتاجر ) 6(شارك فى اإلحتفاالت مثل سباق الزوارق ھو وزوجتهي كاناإليطالى إلى بالده 

يدير سفينته على  و، ) 7(اإليطالى يحب الرحلة والتجارة البعيدة ويتغيب عن وطنه طويالً 

ويستطيع التغلب علي  ،مباشرة أكمل وجه محددأً األھداف التي سوف يتجه بسفينته إليھا

    ، )8(ى التعامل مع أنواء البحر وشدة الريح المعاكسةمخاطر البحر بسھولة وله خبرة كبيرة ف
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ليھا طبيعة البلد ، وال يُشغل ال ينھمك في المتع الجسدية التى التشجع ع جر اإليطالىاالتكان ف

نفسه بإرتداء المالبس الفائقة وال يُسرف فى ذلك السيما الجنوية ، فإذا رأى التجار الجنوية  

مما يوضح أن التاجر اإليطالى  ،)1(تاجراً مسرفاً  فى ملبسه المبرر له  فرضوا عليه غرامة 

  0عملي مقتصد من الدرجه األولى 

ً يصحر  التاجر اإليطالىكان و ه ، ف ا ارة ألبنائ انعلى تعليم ممارسة التج لھم فى صحبة  ك يرس

روا  وا وكب ى إذا نبغ م أسرارھا ، حت ا وتعل ارة ، وإحترافھ تعلم أصول التج ار المتجولين ل التج

ة سبل التجارة من  ا ويستخدم كاف صاروا فى تعداد كبار التجار ، فيمارس تجارته ويتوسع فيھ

واالت  رافين والح وكالء والص ة ال نظم التجاري ن ال ا م وثقين وغيرھ اب والم وك والكت والبن

   0) 2(الخارجية 

ى  والتاجر اإليطالى المسافر وال  كان يعمل ليل نھار ليحصل عل افي من رؤوس األم در الك الق

الإحتى يتحول  ى صاحب رأس م ا ،ل اجرة بھ وال للمت لم األم دما يتس وم بالتعامل مع   ،وعن يق

اجر كثر من صاحب رأس مال حتى أ ا الت ادة المخاطر ، أم االت أرباحه دون زي يزيد من إحتم

ى شخص واحد  كانصاحب رأس المال ف د عل ى ال يعتم اجر مسافر حت ر من ت يتعامل مع أكث

دة  ة واح دان دفع ه للخسارة والفق ه ) 3(فقط فيتعرض مال ى عاتق اجر اإليطالى عل ، و حمل الت

راضى األسالمية ، فكان له تأثيرات مسيحيين باألالدور الرئيسى فى إدارة دفة التجارة للتجار ال

ة فى تطور صناعة النسيج  أثيرات ھائل ه ت ان ل ذلك ك كبيرة على تطور اإلقتصاد المغربي ،ك

   0)4(م 1252األوروبية وتطور النظام النقدى األوروبي بعد عام 

تجار وھو نظام جنوى يقصد إلى حماية ال  Compera Granataوقد كان في جنوة ما يسمى 

من األخطار الخارجية ) دولة بنى األحمر باألندلس( الجنوية الذين يعملون بالدولة الغرناطية 

  فقد كانت دولة بنى األحمر فى صراع دائم مع الممالك النصرانية اإلسبانية ، فقامت حكومة 
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من كل التجار   Drictus Granataجنوة بتحصيل ضريبة قدرھا واحد وربع في المائة تسمى 

ونستشف من تلك الضريبة أن حكومة جنوة  ،)1(جارة الجنوية المترددين على غرناطة للت

كانت تھتم بتأمين التجار الجنوية حتى فى خارج بالدھا وھو ما يوحي بالنضوج الفكري لدى 

حكومة جنوة إتجاه مواطنيھا السيما التجار الجنوية وھذا يدل  أيضاً على مقدار وأھمية التاجر 

   0الجنوي بالنسبة لبالده 

ت التجار في جنوة والبندقية ، وھي تضم جميع فئات التجار سواء أكانت كذلك ظھرت نقابا

التجارة محلية أو خارجية ، وتتولى ھذه النقابات تنظيم شئون التجار مع الحكومة ، وظھرت 

م وتطورت بتوالي القرون لتشمل خدمات التجار والشركات وأصحاب رؤوس 11فى القرن 

   0) 2(وجمارك التجار للحكومة المال ، وتقوم بسداد الضرائب ورسوم 

تُرسل البضاعة المنوي بيعھا إلى ف، التجارية الخدمات فى معين نظام ن يلتجار اإليطاليلوكان 

الوسيط المقيم بصورة دائمة فى مكان جھة اإلرسال ، فكان على كل تاجر وصاحب رأس مال 

سنوات من الدراسة على  كبير أن يعمل بالتجارة ، وكان األسلوب المتبع أن يتعرف خالل عدة

يقوم  كان قواعد اللغة والحساب ، وينخرط فى خدمة صاحب النفوذ وعلى سبيل المثال ،

رسل إلى إحدى وكاالت باإلشتغال على ظھر سفينة صغيرة فى البداية ، ويألف البحر ثم يُ 

العملية،  التجارة لينتقل طيلة سنوات عديدة حتى سن األربعين ثم يبدأ النصف الثاني من حياته

    0)3(حيث يستقر في موطنه ليدير شركته التجارية العائلية 

، ) 4(كسائر تجار الدنيان بصفة عامة اليشترون سلعة إال ليعيدوا بيعھا ووالتجار اإليطالي

فيتحملون المغامرة والمسئولية السيما الرحلة التجارية البحرية ، فيحسن التاجر سرعة 

ار وندرة البضائع وتعدد اللغات المختلفة لشتى البلدان التى التصرف ومواجھة تذبذب األسع

يتعامل معھا تجارياً ، وطرق الحساب وتقييد كآفة المصروفات والنفقات وطرق البيع والشراء، 

  ، ) 5(وإعداد تقرير كامل عن خط سير رحلته التجارية 
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م  يتحمل العبء الثقيل من أجل 15م و القرن 14التاجر اإليطالي في القرن  كانوبصفة عامة 

خزائن دولته باألموال نتيجة حركة اإلستيراد والتصدير  تزويدب  يقوم كانرفاھية بالده ف

لذا كان التاجر اإليطالي حسن التدبير واإلقتصاد ،  والفوائد البنكية والرسوم الجمركية،

ً ومخلص كبار الدولة ورجال الدين ، وكان في تعاونه مع غيره من التجار وأھل الحرف و ا

يتزود بالعلم والمعرفة ، فكانت الناس تتھافت عليه ألجل إكتساب خبراته في التجارة وفي 

أسفاره بحراً وبراً ولذلك كان التاجر الجيد بمثابة وثيقة قانونية موثقة يثق بھا الناس في 

  ،) 1(تعامالتھم اليومية 

السيما البندقية عمل قومي فكانت المدينة بأسرھا تشترك وكانت التجارة في المدن اإليطالية 

بحماسة في العمل التجاري ، فكانت كآفة الطبقات التجارية تُْقِسْم عند رحيلھم للتجارة أن 

يحافظوا على سمعتھم وحسن معاملة رجالھم والعمل بھم لمصلحة الوطن ، وقد كان بالبندقية 

بيت اإلخوة موروسيني الذي كان من أكبر بيوت  عائالت كثيرة إشتھرت بالتجارة مثل أسرة

ً األسر الشريفة 14التجارة في البندقية في نھاية القرن  مثل آل كورنر ) األشراف(م ، وأيضا

Corner  وآل كونتاريني ،Contarini  وآل داندولو ،Dandolo  وقد كانوا أغنياء من ،

نحو ألف شريف، وبلغ دخلھم السنوي  التجارة ، وبلغ تعداد األشراف الذين إشتغلوا بالتجارة

م ، وكانت طبقة األشراف تساھم بدور 14فرنك في بداية القرن  ألف 500ألف إلي 200مابين 

كبير في الحكم مستندين إلى ثروتھم الطائلة من التجارة ، فكانوا مستشارى الدوج البندقي ، 

   0)2(مدينة وشغلوا المناصب الكبرى فى المدينة ، وكانوا ينتخبون حاكم ال

غير أن ھناك  من التجار اإليطاليين السيما الجنوية الذين كانوا يختلسون أموال الناس أو الذين 

 يحمل صكوك التبادل) طافور(اليحترمون صكوك التبادل النقدى ، فقد كان أحد األشخاص 

جل مغارم النقدى وأراد صرفھا من التجار الجنوية بجنوة فإمتنعوا ، األمر الذى كبد ذلك الر

مما دفعه إلى شكاية أولئك التجار الجنوية للقضاه لحسم األمر ، وتدخل الدوج  ،وتعطلت حركته

  الجنوي بنفسه للقضاء علي ذلك الفساد الذي صدر من التجار الجنوية وأمرھم بدفع إستحقاقات 

  

--------------------------------------    

  

 (1) Lopez: OP. Cit. P. 416 – 318. Doc. 200. /    0 121 – 120المرجع السابق ، ص : جوزيف نسيم يوسف     

   0 68،  65،  29المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 2(

  



 

وذلك لتأديب التجار  ،ذلك الرجل إلى جانب تعويضه النفقات التي تكبدھا بسببھم ُمضاَعفة

  0) 1(الجنوية الذين يفسدون المعامالت التجارية 

افظوا كما عمل بع م يح رين ول ة بني م ض التجار اإليطاليين السيما الجنوية كجواسيس في دول

ال  تالة ، سعياً وراء الم ة قش على أسرارھا ، فكانوا يتجسسون عليھا لصالح دولة أراجون ودول

يط  ى المح ة عل دن المريني بتة والم ارة بس ن التج ة م اح الناجم ة واألرب بھم التجاري ومكاس

ة ،  وأنھم ) 2(األطلسي دو بسبب حري كانوا يخفون تحت نشاطھم التجاري نشاط التجسس للع

ت تُ  ي كان رور الت ار عطَالم ة ، ) 3(ي للتج ة المريني داء الدول ات ألع دمون المعلوم انوا يق ، فك

اس  ى خداع الن أوا إل اة الضمير،حيث لج الغش والخداع وعدم مراع نھم ب ر م ذلك إتسم الكثي ك

   0) 4(م 15- 13، وقد إستمرت ھذه األعمال من القرن وحصلوا علي السلع بأرخص األسعار 

ة  ى السلع المغربي ة وحصولھم عل ة للتجار المغارب وھناك أمثلة كثيرة على غش التجار البيازن

ة  ى نھاي ة ف ت مؤرخ ة كان ا وثيق ة ، ومنھ ار المغارب تحقيھا التج ا لمس دفعوا أثمانھ دون أن ي

زى م أوضحت قيام التاجر محرز القاب13/ھـ6القرن اج البي اجر ب الة للت  Paceسي بإرسال رس

Pisano غ [ يطلب منه مستحقاته المالية زى بضمان مبل اج البي ة  210قام ب ار كانت مطلوب دين

 210قطعة جلد ضانى ثمنھا  1600وھى ثمن  Pier Cocollaمن التاجر البيزى بيير كوكوال 

ا  ع منھ د دف ار ، وق ذلك 10دين اقى ، ك دفع الب م ي ط ول ار فق د  دين ن الجل ن ثم اقى م دفع الب م ي ل

ا  909والصوف فقد إشترى بيير كوكوال   ار و 5,73قطعة جلد ثمنھ قنطار من الصوف  9دين

ا  ا  5,29ثمنھ ع منھ د دف ار وق اقي  5دين دفع الب م ي ط ول ارات فق اجر ]دين ام الت ا يوضح قي ، مم

م قد 13ى فى القرن و كان ھناك تاجر يھودى مغرب0) 5(البيزي بسرقة أموال التاجر المغربى 

   0)6(أرسل عدة خطابات إلى عمدة بيزا  لكى يرد  له حقوقه المالية من التاجر البيزى اليھودى
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اجر  ى الت ى إل ة الجمنوسى المغرب ن خليف اجر ھالل ب ا من الت ل خطابً ة أخرى تحم ذلك وثيق ك

زي  ه الم   Pace Pisanoالبي ه حقوق رد ل ره أن ي ة  يخب ار البيازن ة من التج  , Grecoالي

Aldkram , Ildebrando .   0)1(دينار 165وثمنھا  1031الذين اشتروا جلوًدا كان عددھا  

ان  زي ك اج البي رئيس ب ووثيقة ثالثة تحمل رسالة أرسلھا التاجر مناد بن عبد هللا المغربى إلى ال

   0)2(قطعة جلد  1324ر باقي ثمن دينا 75,36يطلب فيھا أن يرد له مستحقاته المالية وقدرھا 

 ,Forestanoورسالة من التاجر ابراھيم بن خليفة تاجر الجلود المغربى إلى التاجرين البيزيين 

, Pace   ار ثمن  220يطلب من األول حقه المالى وقدره د ضانى ، ومن  1428دين ة جل قطع

   0)3(قطعة جلد ضاني  750دينار ثمن  56الثانى 

 Forestanoة من التاجر الحاج صدقة الجالد المغربى إلى التجار البيازنة ورسالة كانت موجھ

, Papiano , Albano,Benenato  درھا ة وق  251يطلب منھم أن يدفعوا له مستحقاته المالي

   0)4(قطعة جلد خروف  1485دينار وستة دراھم سكة ثمن 

اجر ى الت ى إل ابونى المغرب ر الص و بك ن أب ر ب اجر عم ن الت الة م زي  ورس  Ubaldoالبي

Visconti   ام ك في ع ـ624وذل ة المنصوص 1227/ھ ه المالي ه حقوق رد ل ه أن ي م يطلب من

   0)5(عليھا فى العقود التى جرت بينھما 

رن  مظاھرالثراءأما  ة في الق ديس مرقص 15 - 14للتجار البنادق ار كنيسة الق م  تمثلت فى آث

ذھب وصفاء  اء ال اء ونق ال الفسيفس زت بجم ى تمي وان ، الت ين األل جام ب ادر واإلنس ام الن الرخ

  وأيضاً القصور مثل قصر الدوج الذى كان ذو جمال وفخامة وزخارف رائعة كانت ترمز إلى 

 

------------------------------------------ 

 

(1)  Amari : Op. Cit.,p. 50 – 52 , Doc. 15 . 

(2) Amari : Op. Cit.,p.55 – 56, Doc. 17 .  

(3)  Amari : Op. Cit.,p.57– 59, Doc. 18 .  

(4)  Amari : Op. Cit.,p.60– 62, Doc. 19 .  

(5)  Amari : Op. Cit.,p.83– 85, Doc. 28 .  

 

  

  

  

  



 

ر من 1367رخاء المدينة وعظمتھا وقوتھا ، وبلغت قصور األشراف عام  قصر  200م  أكث

ا نحو  ن القصور أي 3بلغت قيمتھ دوكات ، وم ن ال ين م دان مالي   Loredanضاً قصر لوري

  0) 1(وفندق الترك القديم وقصر فاليه   Dandolo Farseitiوداندولو فارستي 

اركو   ل اإليطالى فرانسيسكو دي م ة مث ة ھام ات تجاري زا بيوت وة وبي ة وجن كذلك كان بالبندقي

ى  ن ) م1410 -1335(دانتين ر م ه أكث ان لدي ابات ، و 500فك ر حس ة  400دفت وثيق

ية وصكوك ، وتأمين،وبض ائل توص اتورة ورس اب ، و 150عة آالف ف ف خط ة  300أل وثيق

ة  1420، وأيًضا فى عام ) 2(خآصة بالشركات م قُدرت البضائع المصدرة من مخازن البندقي

ة السلع  اتج عن مبادل بمبلغ عشرة ماليين من الدوكات فى خالل عام ، وكان الربح الصافى الن

دوكات ، ين من ال ة مالي ًرا ) 3(أربع دة كانت تحمل حري ة واح فينة بندقي ارة س اح تج غ أرب وبل

روات تجار %1000وتوابل وفلفل نحو  رة نافست ث روات كبي وة ث الي جن ، وفى جنوة جمع أھ

ألف جنيه استرلينى  460م كان ھناك سفينة جنوية تحمل بضائع قيمتھا 14البندقية ، ففى القرن 

  )  4(سترلينى ألف ا 470، وأخرى كانت تحمل سلًعا قيمتھا 

  

  

  

  

  

  

----------------------------------------  

  

   0 97 – 95المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 1( 

   0 189العالقات بين الشرق والغرب ، ص : عزيز سولایر عطية ) 2(

   0 169المرجع السابق  ، ص : عزيز سولایر عطية ) 3(

  0 185،  169ص المرجع السابق  ، : عزيز سولایر عطية ) 4(

  

  

  

  

  : الجاليات اإليطالية بالمغرب المريني  -2



 

اليين ،                                  ار اإليط دى التج ى أي ة ف ارة البحري ت التج كان

تم بواسطتھم ، وتحمل  وصارت الرحالت الطويلة بين األقطار اإلسالمية فى البحر المتوسط ت

وانئ ين م بء المواصالت ب اليون ع المي ،  اإليط رق اإلس ة والمش رب  وغرناط ار المغ أقط

دان  افرين لمختلف البل يج والمس اجر والحج ل المت ة تنق فن اإليطالي د ) 1(فكانت الس ذا تواج ، ل

ن بالتجارة على مقربة من البحر بالمدن والموانئ األطلسية والبحرمتوسطية، والتجار والمشتغل

م  ادق خاصة بھ ياتھم فى فن ة  ،) 2(موزعين حسب جنس تحت سيطرة قنصل يعرف فى اللغ

ود ا، يستخلص منھم المداخيل ومع) 3(البرتغالية باسم فَْيطور  ات العق ليم الكراء والتخزين ونفق

يم ) 4(لحساب دولته  ان يق ة أ، وإلى جانب القنصل ك اة الديني ى الحي يضاً راھب لإلشراف عل

اليإو 0قنصل للمسيحيين ، وموثق لعقد العقود التجارية وتوثيق قرارات ال ن ومتلك التجار اإليط

زالً  ك من ذى إمتل يال ، ال وي فيكولوسو نيبيل اجر الجن بعض الحوانيت بالموانئ المغربية مثل الت

اً خارج  ك حانوت تيلو إمتل زو دي كاس دعى أوبي على مقربة من باب دار الصناعة بسبتة وآخر ي

   0) 5(أسوار الفندق بسبتة 

يما فى آخر كذلك التاجر الجنوي كوكليلمي ا ارة الس لفقيه الذى كان يتردد على مدينة سبتة للتج

  ، ) 6(م 12القرن 

ذين  ة التجار ال ة تحت فئ ات بالمدن المغربي اموا فى جالي ذين أق وتقع طبقة التجار اإليطاليين ال

  يشتغلون لحساب التجار الكبار ، ألن التجار الكبار اإليطاليين يكتفون بتوكيل وكالء عنھم 

  

---------------------------------    

  

د موسي /  197ص  2المرجع السابق ، ص ج:  برنشفيك /  285المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 1( دين أحم  - 290المرجع السابق ، ص : عز ال

ان /  0 291 ابق ، ج: جولي  :.Goitien : Jews and Arabs, New York p.108 / Byrne E. H/  0 237ص  2المرجع الس

Easterners in Genoa, Journal of the American Oriental Society 1918, V.XXXVIII, p. 176 – 187.    

وزان /  0 42المصدر السابق ، ص : األنصاري ) 2( د ال ن محم ابق ، ج: برنشفيك /  214ص  ،المصدر السابق : الحسن ب /  464ص  1المرجع الس

   0 123 – 122، ص  سبتة اإلسالمية: محمد الشريف 

   0 113ص  1فاس قبل الحماية ، ج : لوتورنو ) 3(

  نفسه ، : برنشفيك ) 4(

   0 124 – 123، ص سبتة االسالمية : محمد الشريف ) 5(

   0 20ھامش  ، 119المرجع السابق ، ص  :  محمد الشريف) 6(

 

ة للتجارة ببالد المغرب األقصى ، وھؤالء التجار الوكالء  ھم الذين أقاموا بصفة د ائمة أو مؤقت

ة  وا اللغ ى وفھم ع المغرب ى المجتم وة ف ار جن ھر تج د إنص رين ، وق ى م ة بن بدول



 

ذا تواجد فى  ة ، ل م التجاري ة لنھضة بالدھ ة العربي ادئ اللغ وا مب العربية،وإستطاعوا  أن يتعلم

ة  اليين)  Chencellerie )1إيطاليا ديوان قنصلى لتعليم اللغة العربي  ، ورغم أن التجار اإليط

ة  رة زمني ى فت ة التى تنص عل العقود التجاري كانت إقامتھم بالموانئ والمدن المرينية مرتبطة ب

محددة ، وكانت فترة مجيئھم لإلقامة بالمدن المرينية فى فصل الصيف ، إال أن ھناك العديد من 

اليين  ة للتجار اإليط ع السلطات المريني يما من من المشاكل اإلجتماعية التى واجھت ھؤالء الس

اء  ن النس زوج م ذر الت ھم ، وتع ات جنس ن بن اء م تقدام نس اتھم أو إس طحاب زوج إص

ات فة )2(المغربي امتھم بص رة وإق داد كبي الن بأع ار القط ة التج د إقام ك تزاي ى ذل ، أضف إل

ة  ،)3(مستمرة بالموانئ المرينية على حساب التجار اإليطاليين  ك المزاحم يضاً من أفكانت تل

  ت التجار اإليطاليين لإلقامة بصفة طويلة بالمدن المغربية ، المشكالت التى واجھ

ين بسال  كانو ة المقيم نھمالتجار الجنوي اون والصدق ،  يسود بي راً من فالتع دون كثي انوا يعق ك

ولقوا منه إھتماماً ورعاية ألن تجارتھم كانت تحقق  ،الصفقات التجارية الھامة مع حاكم المدينة

ة المد اس وسال ، موارد عالية لخزان ة مستودعات ومخازن فى ف ك التجار الجنوي ة ، و إمتل ين

نھم لحساب اآلخر ، كانوا و د شحن السلع والبضائع ويعمل الواحد م يتعاونون مع بعضھم عن

ة ة آمن اة سعيدة ھادئ نعم التجار بحي دايا واإلعطاءات ، ومن  ،ولكى ي دن بالھ اكم الم وا لح تقرب

الذى عاش فى آخر دولة بنى مرين بفاس ، وكانت  "ومارينوتوماسو د" ھؤالء التجار الجنوية 

وطنھم أله أسرة من بضعة  بناء كلھم تجار أثرياء ، وكان التجار الجنوية يفضلون دفن موتاھم ب

ل  0)4(جنوة   , Niccolo di Sigiodio , Gentile Imperialiوكان ھناك تجار جنوية مث

Seguvano Salvago  د من شمال أفريقيا إلى أوروبا ، فكانوا يتاجرون فى العبيد الواف  

  

-------------------------------------    

  

ة ، تاريخ الغرب اإلسالمي ، قراءات جديدة في بعض قضايا : ابراھيم القادري بوتشيش ) 1( ع والحضارة ، دار الطليع ة المجتم روت  الطبع األولي بي

   0 103 ، ص 1994

   0 121المرجع السابق ، ص : محمد الشريف /   463ص  1، ج المرجع السابق: برنشفيك ) 2(

(3) Los Ducomentos Arabes…, Op Cit p. 165 – 166, 169, 197, 210, 212 – 214, 224 – 225 / Dufourcq: Op. Cit. P. 

521.      
   0 214المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 4(

ام يتحدون البابوية التى كانت تحرم  ارتن الخامس ع ا م د أصدر الباب م 1425تجارة الرقيق ،فق

ة كانت تشجع  وى التجاري ذا العمل الشرير ، ولكن كل الق أمًرا يدين فيه كل المشتركين فى ھ



 

ابر(تجارة الرقيق وكانت قيمة العبد تتوقف على عمره وصحته ، وأشار أحد الرحالة  ) فليكس ف

تخدمون فى من األ 300م إلى وجود نحو 15فى القرن  انوا يُس ة ، وك رقاء المسلمين فى البندقي

    0) 1(تقذيف السفن الشراعية فيھا 

وا تولم  ل توغل المغرب المرينى ، ب الموانئ والمدن الشمالية ب اليين ب قتصر إقامة التجار اإليط

رن  ك في الق ق ، وذل ذھب والرقي ر )2(م15داخل البالد بجنوب المغرب األقصى لتجارة ال ،غي

البحر المتوسط أن التج وانئ المتواجدة ب ر الم الد السودان عب ار الجنوية والبنادقة توغلوا فى ب

ابع تجارة  ارة ومن وا المعلومات عن طرق  التج وا سجلماسة وجمع والمحيط األطلسى ، ودخل

رن ذم ثم نشطت ھ11الذھب وكان بداية في القرن  ة فى الق ة 16و  15ه الحرك دخل الجنوي م  ف

ادير و ة وأج رب األقصى ماّس وب المغ لمين بجن ود والمس ع اليھ اجروا م وات وت ن ) 3(ت ، لك

ى  توغل ھؤال التجار اإليطاليين لم يكن بصفة عامة ، فكانت نسبة ليست كبيرة ھى التى تاقت إل

  ، ) 4(التوغل وخاف بقية التجار من المغامرة بأنفسھم في المدن الداخلية وبالد السودان

ار ال ول أن التج ة الق م األول وخالص ان ھمھ ارة وك وا التج ة إحترف ة والبنادق ة والبيازن جنوي

وم جشع م ق ادى ، وھ ال ، وال يُعرضووواألخير الربح والكسب الم ين للم أنفسھم وال  نن محب

   0) 5(تجارتھم للخطر 

ا  ود بھ أما عن التجار اليھود اإليطاليين فقد شاھد أحد الرحالة الذين رحلوا إلى بيزا أن عدد اليھ

  ، كذلك مدينة جنوة كان )  6] ( 00وفي المدينة نحو عشرين يھودياً  00[عشرين يھودياً نحو 

  

--------------------------------------    

  

   0 173 – 172، ص  1972فيليب صابر سيف ، دار الثقافة المسيحية ،  0العالقات بين الشرق والغرب ، ت: عزيز سولایر عطية ) 1(

   0 177المرجع السابق ، ص : ابراھيم حركات /  418المرجع السابق ، ص : آشتور  0آ ) 2(

(2) Dufourcq: Op. Cit. p. 137. /  Jacques- Meunie`, Djinn : Op. Cit. p. 403 – 404.  

   0 237ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان ) 4(

   0 95 – 93المرجع السابق ، ص : جوزيف نسيم يوسف ) 5(

   0 58لمصدر السابق ، ص ا: التطيلي ) 6(

  

وه  يالم وأخ ن خ موئيل ب نھم ص بتة وم ن س ود م ار يھ ا تج د عليھ انوا )1(يف ة ك ن الجنوي ،لك

ة  ن مدين دة  م رات عدي ود م ة اليھ ار الجنوي رد التج د طُ ود ، فق ة اليھ يضطھدون التجارالجنوي



 

الھم أ ان  ح ا ك ام كم ة أي ن ثالث ر م ا أكث اء فيھ م بالبق مح لھ ن يُس م يك وة ول ى جن وًءا ف ر س كث

    0)2(البندقية

الد المغرب   ود ب ة بيھ مما يرجح أن المدن اإليطالية كان بھا جاليات يھودية لھا عالقات تجاري

  0السيما مدينة سبتة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

----------------------------------  

  

   0] 0يھوديان قدما إليھا من سبتة ، ھما الفاضالن صموئيل بن خيالم وأخوه) جنوة(وفي ھذه المدينة  00[،  58المصدر السابق ، ص : التطيلي ) ) 1(

(2) Ashtor : History of the Jews in Egypt and Syria the Rule of the Mamluks,Geniza docoumentes,Jerusalem,1970, 

II ,p.167 – 168./   0 51المرجع السابق ، ص : محاسن محمد الوقاد 

  

  بيزا      –جنوة [ النظم التجارية للمدن االيطالية  :الفصل الرابع 

   0]  البندقية  -                            



 

   0طرق التجارة االيطالية ] 1[  

  :السفن التجارية االيطالية ] 2[  

   0السفن البندقية  -أ                                  

   0ن الجنوية السف -ب                                  

   0ا لسفن البيزية  -ج                                  

  0حركة الشحن البحرى ] 3[  

  :النظم التجارية االيطالية  ] 4[  

ةشركال  -   Commendaشركة التوصية                  Societas ات البحري

Maris                - واالعقود الموثقون وكاتب -عقود قرض البحرالتجارية-  

   0المقايضة  -القرض المالى ودوراليھود  -الحوالت والكمبياالت               

  العمالت النقدية االيطالية وأسعار بعض السلع ] 5[ 

  الصيرفة والبنوك االيطالية ] 6[

  الضرائب الجمركية ]7[

        الموازين والمقاييس والمكاييل] 8[

  

  

  

  

  

  

  ]البندقية  –بيزا  –جنوة [جارية للمدن االيطالية النظم الت: الفصل الرابع

ديم                      ى الق ة عل فة المحافظ طى ص ى العصور الوس ة ف نظم التجاري ذت ال إتخ

ديالت  0واستمراره مع ما يستحدث من نظم وقوانين جديدة  ى تع وعندما تشير إحدى الوثائق إل



 

ا  ه م م تضيف إلي ديم ث ذكر الق ى ت دة فھ رى جدي ذ أخ ادية من اة األقتص ر أن الحي تجد ، غي أس

وة ) 1(م مع تعديالت بسيطة ، 16،15م إستمرت  إلى القرنين 12القرن ارة  بجن فقد كانت التج

ك  تعتمد على مھارة التاجر الجنوى وغيره من االيطاليين فى حين ساد العصور الوسطى فى ذل

ة  مالية الدولي ن الرأس وع م ت ن ركات(الوق ذكر)2(، ) الش ات  ، وي ؤرخين  أن التقني د الم أح

د  رب، فق بالد المغ ة ب ن معروف م تك ة ل دن االيطالي ادت الم ى س ة الت ة األوربي ة البحري التجاري

يما  ة الس ة الرائج ة األوربي ات التجاري ود التقني ارى أو اليھ وان النص ار واألع تخدم التج اس

دريجيا  ا ت اموا بتطويرھ ن النصارى وق رة م وال الكبي ر أصحاب رؤوس األم ى غرب البح ف

ة  ات التجاري ك التقني ل تل م تتوغ ركات ، ل يس الش ات وتأس رف والتأمين ل الص ط  مث المتوس

ات  ة بالتقني ة المغربي ات التجاري أثر التقني م تت ذلك ل رين ، وك ى م الد بن ل ب ى داخ ة إل اإليطالي

ة  ة األوروبي بالد ا)3(التجاري ة ب ت معروف ة كان ة البحري ات التجاري رب ،  وأرى أن التقني لمغ

د سبق  السيما المدن التجارية الساحلية والمدن الكبرى الداخلية ، وكانت أصولھا إسالمية ، وق

الحديث عنھا فى الفصل األول ،   ومن التقنيات التجارية البحرية اإليطالية اإلسالمية األصل، 

اجر صاحب ا ة ، العالمة التجارية التى كانت  توضع على السلع أو البضائع الخاصة بالت لعالم

ركة  ى ش ات  ف دد الطلبي ر فتتع اجر كبي ن ت ر م ع أكث د م وم بالتعاق افر يق اجر المس ان الت د ك فق

ة   Commendaالتوصية  لذلك   لجأ التاجر المسافر إلى حيلة أال وھى وضع عالمات تجاري

ف غ للس ن، على السلع لحمايتھا من الضياع أوالفقدان ، ليسھل التعرف عليھا أثناء الشحن والتفري

ة وكانت   كذلك فى حالة ان يفعل تجار ميورق ا ك غرق السفينة وإرتطامھا بشواطئ البحر مثلم

  وھى عالمة للتاجر جويام  كانيه الميورقى]  G[ + ھذه العالمات ذات شكل بسيط مثل 
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ة )1(م  1327فى عام   ه الميورقي ان  وجود ، و(    )، كذلك العالمة الخاصة بشركة برنابيني ك

ك  ة وذل ى ميورق ت إل م انتقل ن ث ة وم دن اإليطالي ى الم ارة ف ات يوضح تطور التج ك العالم تل

دى المسلمين  0) 2(م 14م وبداية القرن 13أواخر القرن  وقد كانت العالمة التجارية معروفة ل



 

اجر  بباً فى ضياع سلع ومت السيما مصر والشام ، فقد كانت حوادث القرصنة وأھوال البحر س

يھم  ود إل دما تع ا عن المسلمين ، لذلك إبتكر التجار المسلمون وسيلة لحفظ سلعھم والتعرف عليھ

انوا  م وك ات خاصة بھ ھم أو عالم ار أنفس ماء التج ارة عن أس ة عب رة أخرى وكانت العالم م

خرجت سفن من  00[[يحترمونھا ، وھناك نص أورده صاحب الروضتين نقالً عن إبن األثير 

دى في المركب مصر والشام فأخ ان لوال ة ، وك وءين باألمتع ركبين ممل ة م ذ الفرنج في الالذقي

ان اسمه  00تجارة مع شخصين ، فلما أعادوا للناس أموالھم  اع ، فكلف من ك وكان يحمل المت

ه  ذين المضارين في ان أحد ھ ه ، وك يس ل عليه أو على ثوبه أخذه وكان فى الناس من يأخذ ما ل

   0) 3]] ( 00فلم يأخذ إال ما عليه اسمه وعالمته أمانة ، وكان نصرانياً 

رن  ان 13وقد كانت لمدينة سبتة مكانة ھامة لإلستثمارات الجنوية خالل الق بتة احتلت مك م، فس

وة  نحو  تثمارات جن ة حيث بلغت اس ات % 37و5الصدارة فى التجارة الجنوي من عدد العملي

بتة نحو من الرساميل المستثمر، وھذا % 42و3التجارية، و  وة بس تثمار جن ألف 25يوضح إس

                           0) 4(م 13ليرة خالل القرن 
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  :المغربية  -طرق التجارة االيطالية] 1[

ة فى                        ات التجارة العالمي ة من حلق ة حلق ة المغربي تُعد طرق التجارة االيطالي

ين ا ى دارت  ب طى الت ور الوس لع العص وب ، فالس ى الجن مال إل ن الش رب وم رق والمغ لمش



 

الواردة من بالد الصين والھند وغيرھا كانت تفد إلى مصر وشمال أفريقيا و أوروبا عن طريق 

الد  ا وب البحر األحمر والخليج الفارسى فكانت السفن االيطالية تحملھا  لتقوم بتوزيعھا إلى أورب

ا المغرب فى مقابل نقل السلع األوربية وا ا أيضا ، مم الد المشرق وأورب لمغربية إلى مصر وب

الد المغرب  ذلك كانت ب ة ول دور الوسيط التجارى للتجارة العالمي ة ب دن االيطالي يعنى قيام الم

  0ماھى إال حلقة فى فلك الفضاء التجارى اإليطالى 

ة كل احتياجات األقطار ة  كانت طرق التجارة اإليطالية متشعبة ومتعددة لكى تفى بتلبي المختلف

الد  من السلع المتنوعة ، فھناك طريق بحرى كان  يصل البندقية باالسكندرية ودمياط وساحل ب

رى يصل  اك طريق ب ان ھن الشام لنقل المتاجر الشرقية والتوابل إلى أوربا وبالد المغرب ، وك

ا  ان  يصل البند 0) 1(من بالد الصين والھند عبر أواسط أسيا إلى أورب ق بحرى  ك ة وطري قي

را  ا وانجلت ال وفرنس ة ) 2(إلى بالد  الفلمنك وأسبانيا والبرتغ ان يصل البندقي ق أخر ك ، وطري

ماراً بقبرص إلى تونس والمدن الساحلية ببالد المغرب ، وكانت ھذه السفن تربط بالد المغرب 

ة  ة من جھ ين المدن اإليطالي ه وب بمصر وجزر الحوض الشرقى من البحر المتوسط من جھ

رى  ة )3(أخ ة، قامت البندقي اطيلھا التجاري دد أس ة وتع ارة البندقي راً لتشعب طرق التج ، ونظ

  بإعداد نظٍم ھامة لحماية األساطيل التجارية من خطر القرصنة وھو ما يعنى بقوافل البندقية
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دة  م مراكب الم ت باس ى عرف ة الت فن )1(البحري ان يصاحبھا س ة  ك فن معين ه س ل جھ ،  ولك

ة ويبقى لحين  ان  يوصلھا لنقطة الحراسة التالي األسطول الحربى لحمايتھا من القرصنة،  وك

ل جزر  ع فى جزر ومدن السواحل ، مث ذه النقطة تق كورون عودتھا لمصاحبتھا ، و كانت ھ



 

د شواطئ )2(ومودون  وكريت وقبرص وغيرھا ، غير أن طرق التجارة البندقية لم تتوقف عن

ة أيضاً  البحر المتوسط لدولة بنى مرين ولكن امتدت إلى مدينة ماسة على المحيط الھادى التابع

   0)3(للمرينيين 

 ً ا البحر المتوسط شرقاً وغرب ة ب راً 00[ أما جنوة فقد تعددت طرقھا البحرية التجاري يسافرون ب

الد المغرب ، وكانت )4] ( 00وبحراً ويقتحمون سھال ووعراً ولھم أسطوٌل مخيف  يما ب ، الس

ازن  ر المتوسط ومخ ة بوسط البح فن التجاري ردينيا محطات للس يكا وصقلية وس زر كورس ج

اراً : ، ومن ھذه الطرق التجارية ) 5(للسلع والبضائع المتنوعة  وة م ق من جن  طريق كان ينطل

بالد الحفصية ى ال ة إل ة  بجزر سردينيا وكورسيكا وصقلية وجزر يابسة وميورقة ومنورق ودول

يط  ى المح ة عل ة المطل دن المغربي ى الم ارق إل ل ط يق جب ر مض ان  يعب رين، وك ى م بن

احلية بشمال )6(األطلسى اراً بالمدن الس ، وثمة طريق ثان كان يربط بين جنوة واالسكندرية م

بتة  ى س ا إل ام  ويمر بجزر أفريقي بالد الش احلية ب دن الس م يصل للم ى اإلسكندرية ث ودة إل والع

  فقط ولكنھا  ولم تكتف جنوة بتنظيم طرق تجارية بحرية 0) 7(أقريطش والعودة إلى جنوة 
  

------------------------------  

    

ة تعنى قافلة الموسم وأصلھا إسالمي  وإذا أضيف لھا كلمة مراكب صار: مدة ) 1(  ة ، وتطورت الكلم ل وعودة سفن القافل ان وقت رحي ى بي دل عل ت ت

د فى شھر  ى اسطول الشرق العائ ة عل دة سبتمبر الدال لتشمل أنواع السلع التى تُحمل على سفن معينة وتصل فى أوقات محددة فيقال م
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دن  ر الم ذھب عب اج ال أعدت طرقاً تجارية برية ببالد المغرب المرينية للوصول إلى مراكز إنت

م التوغل  بتة وسال وصافى ث ل س المغربية المطلة على البحر المتوسط والمحيط األطلسى مث

ى سجلم ة للوصول إل ة المريني ى داخل األراضى المغربي ذھب ف واع ال ى أن ر وأنق د التب اسة بل



 

ائق  راء الرق وات لش و وت ل تومبوكت رى مث ى واحات الصحراء الكب ه إل م التوج ذاك ث الم أن الع

ذھب  الد ال ة الصحراء وب ة لبواب ى البداي ة ھ ة ، سجلماس ة الثمين وة )1(الذھبي ت جن د كان ، فق

لتعاون معھا من أجل الحصول وغيرھا من المدن االيطالية تتلھف على االتصال بدولة مالى وا

  (*) :، ويدل على ذلك ما كتبة الكاتب الجنوى أنطونيومالفانت)2(على الذھب 

وب وسرنا 00[[ دمنا من سجلماسة نحو الجن ا تق بعد أن نزلنا من البحر إلى البر بشمال أفريقي

ان  12ممتطين ظھور الجمال حوالى  ذا المك وات ويتكون ھ ذى يوماً حتى وصلنا إلى واحة ت ال

ن  ه م ا ب ة  18نزلن ون بحماي م يقوم ل، وھ اء القبائ م رؤس اٍل ويحكمھ ور ع ا س يط  بھ اً يح حي

ل  00الذين يشعرون فعالً باألمان واالطمئنان  المسافرين ا  0إذ لم يرالقوم ھنا مسيحى من قب أم

الھم  ايتھم وينجزون أعم رون بحم اليھود فجاليتھم ھنا تعيش فى أمان وحرية ويقوم رؤساء كثي

، ومن )3](]00والذھب المباع ھنا يشترونة من القادمين من الساحل  000عن طريق وكالئھم 

ل ى داخ ون إل انوا يتوغل ة ك نھم  الجنوي اليين وم ار اإليط نص يتضح أن  التج رب  ال الد المغ ب

ذھب والرقيق السودانى  وات لجلب ال ل واحة ت األقصى حتى سجلماسة وواحات الصحراء مث

   0األخرى   والسلع السودانية 

 أما مدينة بيزا فھى لم تختلف عن  جنوة  والبندقية فى  طرقھا التجارية السيما مع دولة بنى

  ، فكانت)4](00وألھلھا مراكب وخيل واستعداد لركوب البحر وقصد البالد  00[ مرين  

  

-----------------------------------  

 

   41المرجع السابق  ، ص : مارك بلوك ) 1( 

   24  – 23المرجع السابق ، ص : عبد القلدر زبادية   )2(

ارة :  أنطونيو مالفانت  (*)   ائل التج ى وس موظفاً لدى إحدى البيوتات التجارية  بجنوة مثل مدام دى الرونسيير ، وكانت لديھم الرغبة فى الحصول عل

ى سجلماسة 1448مع شمال افريقيا  والصحراء المغربية ، وقد وصل  إلى قلب الصحراء فى عام  رين ووصل إل م فى أخر عصر بنى م

وبالد الصحراء  وواحة توات وكتب مذكراتة عما شاھده ببالد الصحراء وكل المعلومات التى تتعلق بالتجارة  لكى يتعرف عليھا أصحاب 

اج   ذھب والع ابع ال يم زكى فھمى  :  البيت التجارى الذى يعمل به ، فوصف نھر النيجر ومن ود فى تجارة العصور د: انظر  نع ور اليھ

   10، ماحق  138الوسطى  ، ص 

    0 100، ملحق  138المرجع السابق ، ص :  نعيم زكى فھمى  )  3(

   750، ص  2المصدر السابق ، ج: االدريسى  )  4(

ة  ة بنى مرين المطل ة سواحل دول السفن التجارية البيزية تنطلق من بيزا ثم صقلية ثم تمر بكاف

ام على البحر ال ة بنى مرين ع زا ودول ين بي ة ب دة التجاري متوسط كما جاء ذكر ذلك فى المعاھ

رن ) 1(0ھـ759 ورانس فى الق ة فل ى سلطة بلدي م كانت طرق التجارة 15وعندما آلت بيزا إل



 

فينتان  و س اء بيزان ن مين ق م ام تنطل ل ع ى ك ة ، فف ة البندقي نظم التجاري س ال ع نف ة تتب البيزي

م  مؤجرتان بالمزاد العلنى ة بنى حفص ث وانئ دول ى م ان إل م تتوجھ وة ث اء جن فتمران من مين

اه  ان نفس الطريق فى اإلتج م تتبع بانيا ث وب إس ة بنى مرين وجن وانئ دول ى م اً إل تستمر غرب

ودة  د الع اكس عن د ) 2(المع تاء ، فق ى فصل الش ارة ف ة للتج ة البيزي فن التجاري م تخرج الس ول

ام  راراً فى ع زا ق وفمبرإلى أول م ب1160أصدرت بي اء من أول ن ع خروج السفن من المين من

  ، Civitavechia ومن أھم نقط طرق التجارة البحرية لبيزا ھى جزر كوربو،  0)3(مارس 

البحر  رارة ، جلبى ، منت أكرست ، وھى ب ة ، كب وزة ، ألب يكا ، بين قشتيل ، سردينيا ، كورس

ط  ع ف) 4(0المتوس ان يجتم ى ك ة الت ة مونبلي ذلك مدين ارمن نصارى ك ا التج ن يھ لمين م ومس

زا  ة ) 5(0مختلف البلدان فھى قاعدة تجارية لجنوة وبي ان يصل البندقي اك طريق بحرى ك وھن

     0)6(م14إلى بيزا حيث كانت تنطلق تجارة الحبوب إلى بيزا وذلك فى القرن 
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  :السفن التجارية االيطالية ] 2[ 

  : سفن البندقية    -أ       



 

الد نظراً الزدھار البندقية التجارى                                      ا مع ب الضخم واتساع تجارتھ

ة آالف  ان إسطولھا يتكون من ثالث ة ، فك المغرب ، تعددت وتنوعت سفنھا وأساطيلھا التجاري

فينة  ين س اً وأربع ة يصنعون خمس سفينة تجارية مختلفة ، وثالثمائة سفينة حربية ، وكان البنادق

ة ألف ، وتعداد ال25كل عام ، ووصل تعداد البحارة باألسطول نحو  املين بالصناعات البحري ع

ادرة ) 1(ألف  17نحو ع مغ وانين بمن ة بتنظيم صناعة السفن ، فأصدرت ق ، فقد اھتمت البندقي

ة أخرى دون  ى مھن تھم إل ر مھن تھم من تغيي ذلك منع ُصنًّاع السفن البنادقة إلى خارج البالد ، ك

ة عل ة البندقي ة ، وإشترطت حكوم ة البندقي أن الحصول على إذن من الحكوم نَّاع السفن ب ى ُص

تكون السفينة مطابقة للمشروعات التجارية والحربية معاً ، فكانت البندقية تحتكر أسرار وفنون 

رى  دن األخ ى الم ا إل ت خروجھ ا ومنع ت عليھ فن وحافظ ناعة الس فن )2(ص ت الس ،  وكان

ل  دة مث واع عدي ة من أن رة و  "Vessel"التجارية البندقي ة  الكبي (*)  "Galleys"ذات الحمول

ا ً ،  رة أيض ة الكبي زودة ذات الحمول اً وم رب مع ارة والح تعمال للتج ة اإلس ومزدوج

اديف ة )3(بالمج دة والجومباري وس والطري اك البك ان ھن  , Tarida , Bucuis، وك

Gombaria   ياباً فى شكلھا ل أنس ة أق أ ، وھى سفن تجاري اً وأبط ى جانب ة وأعل ر حمول وأكب

ى الغ ير ف ت تس يراً، وكان ل س فن أثق ك الس ت تل اديف ، فكان زودة بالمج راع وم ب بالش ال

  ، وأما السفن مدورة الشكل ذات Naves , Salandriaوكان ھناك أيضاً سفن  0)4(حمولة

  

------------------------------------------------------    

 

ين ، ص : وسف جوزيف نسيم ي/  66البندقية جمھورية أرستقراطية ، ص :  شارل ديل  )  1(  روم والالت اد عاشور /  88 – 87العرب وال د حم : فاي

   0 98العالقة بين البندقية والشرق األدني اإلسالمي في العصر األيوبي ، ص 

(2) Molmenti  : Venice , part. 1 , p. 132 – 133 /  0 28 – 27المرجع السابق ، ص : شارل  ديل  

ن /   519، ص  2صبح األعشى  ، ج:  فن التجارية وتعرف عند المسلمين باسم الشوانى ، انظر القلقشندى  نوع من الس  Calleys:  غاليس  (*)   اب

اتى   دواوين  ، ص :  مم وانين ال ى  /  340 – 339ق ش النخيل المية ،  ص :  دروي فن االس ن /   85 -83الس ة م ة البندقي ت قافل وكان

ر وعرفت باسم 13فن فى القرن ثم تطورت الس   Mutaيطلق عليھا     Galleyنوع ،   Reccaforteم لتصبح ذات حجم وحمولة أكب

  0 141المرجع السابق  ، ص : انظر حاتم عبد الرحمن الطحاوى 

  0 52 – 51المرجع السابق  ،ص : فايد حماد عاشور )  3(

   28  - 19المرجع السابق  ،  ص :  شارل ديل  )  4(

  

السفينة  Keelsويبلغ طول قرينة)  Sancta Maria , Roccafortis  ،)1ثالث طبقات فمنھا 

  0) 2(متراً  22و6دائرية المقدمة وذات ثالث طبقات نحو 



 

الى كانت تجمع    ة الحرب والقرصنة ، وبالت تعداً لمواجھ وكان األسطول فى نفس الوقت مس

  0)3(مھمتين تجارية وحربية فى وقت واحد 

ة و كانت الدولة تقوم غالباً ببناء السفن وت ل أجور معين أجيرھا للتجار لممارسة التجارة فى مقاب

وانى  ا فى الم ون واحد ليسھل التعرف عليھ ا ذات شكل ول وتتميز السفن التجارية للبندقية بأنھ

ت العطب وانقاذ ا واصالحھا وق و بھ ى ترس ة الت ة البندقي رت الحكوم ر ، وأم ت الخط ا وق ھ

   0) 4(تجارھا بعدم بيع سفنھم لغير  البنادقة 

ام  رتين فى الع ة م ادر البندقي ة وتغ ى الدول وكانت األساطيل الكبيرة تجتمع تحت إمرة أحد ممثل

ذلك ) 5(فى مواعيد ثابتة إلى مختلف البالد التى كانت تتاجر معھا وھو ما يعرف بالقوافل  ، وك

رة يمل كان ا ھناك نوع من السفن تَخصََّص فى نقل المياه العذبة بالبندقية ، وكانت سفن كبي ؤونھ

اء وا الغط ذباً رفع راً ع فينة نھ ت الس إدا دخل اء ، ف وات ذات غط ا فج ى قاعھ د ف ل ويوج  بالرم

اة ل المي ك كانت طريقتھم فى نق اً ، وتل  0) 6(ليمتلئ القارب بالمياه إلى أقصاة ثم يُغطى محكم

ى  ا ھو األسطول السادس المتجه إل ا يھمن ام ، وم ة تخرج كل ع وللبنادقة ستة أساطيل تجاري

رة من  ا فى الفت بتمبر 25 – 8اإلسكندرية وبالد المغرب ، وكان يسافر إليھ ،و ھو وقت )7(س

ة السفر فى الطقس السيئ ) 8(ھبوب الريح الشرقية فى فصل الخريف ،  حيث تتجنب البندقي

  أيام8نحو وعدم إضاعة الوقت فى الموانئ بإنتظار تحميل وتفريغ البضائع الذى يستغرق
  

------------------------------------------  

  

 (1) John H. Pryor: Commerce, Shipping and Naval Warfare in the Medival Mediterranean, London1987, vol.VII, 

p.173, 277. 

(2) Ibid, p.275. 

  28نفسه ، ص : ل شارل دي/    0، ترجمة محمد بدران   204، ص  5،  مجلد  2المرجع السابق  ،  ج:  ول ديورانت )  3(
  0 151 – 150المرجع السابق  ، ص :  نجال عبد النبى     0 29 – 28المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 4(

  0 247، ص  2المرجع السابق  ، ج: شارل أندرية جوليان /   28المرجع السابق  ، ص :  شارل ديل ) 5(
   0 171المصدر السابق  ، ص : طافور )  6(

   0 268المرجع السابق ، ص : ھمى نعيم زكى ف) 7(

  0 284المرجع السابق  ، ص :  ابن جبير ) 8(

ة  ام الحمول ة تم ى حال فنا ً  0) 1(ف م س لة ويصطحبون معھ ة البوص ارة البنادق تعمل البح ويس

   0)2(حربية للدفاع عن تجارتھم وقت الخطر وھجمات القراصنة 



 

فينة، وكان قائد السفينة يختار طاقمھا و يراقب سالمة ال ام وشراب بحارة الس أمين طع شحن وت

ارة،  اقم البح م ط فينة، ث ر الس ى ظھ دم  إل د يتق ان القائ أتى ، ك ل ت اعة الرحي ت س دما  كان وعن

ه، وتُفحص  ام عمل لم مھ ى تس رد إل دم كل ف فينة فيتق دء سير الس واق ب افخو األب ن ن ذ يعل وعندئ

   0 )3(كملھا األسلحة و المجاديف، وعندئذ تتحرك السفينة والقافلة بأ

يما فى النصف  ة الس ا التجاري دھور فى حياتھ رات ضعف وت ة فت ة البندقي ولقد طرأ على مدين

ارة أخرى، 14الثانى من القرن  زا ت ارة وبي وة ت م من جراء استمرار الحروب الطاحنة ضد جن

ى تلك المعوق ة عل د تغلب البندقي ات فقد كانت جنوة تسد على البندقية طرق التجارة ، ولكن بع

   0)4(خالل نصف قرن من ذلك الوقت أصبحت ھى الملكة المتوجة على رأس إيطاليا

  

----------------------------------------  

  

  0 193 – 192تجارة التوابل فى مصر  ، ص : محمد عبد الغنى األشقر  )  1( 

  0 27نفسه ، ص :  شارل ديل /   92المرجع السابق ، ص: ھنرى بيرين ) 2(

 (3) T.okey: Venice and its story, London, 1903, P. 105   . /   263المرجع السابق ، ص : فايد حمادعاشور  
   0  198، ص  5، مجلد  2المرجع السابق ، ج: ول ديورانت ) 4(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : السفن التجارية الجنوية  -ب

 و " Galley"من نوع الغاليس كان معظم السفن التجارية الجنوية                               



 

" Sagitta "   و" Navis "  )1 (أو" Nefs ")2 ( وع ة من ن فينة جنوي ذكر دفورسك س ، وي

ام   Galleyغاليس  ى ع ا 1382تعود إل ان حمل الركاب  40م طولھ ر من الكتف حتى مك مت

لب سنتيمتر ،وارتفاعھا من الصا90متر و2متر ، وعرضھا عند عمقھا 4وعرضھا عند الفوھة 

ر المركب ( ول قع ى ط د عل ية تمت راعية ) عارضة رئيس فن ش ى س رتين ، وھ ر م ى الجس إل

ا سفن )3(مزودة بالمجاديف  ارإليھا منظمو   Nefsأو   Navis، أم فھى مراكب شراعية وأش

و  ه وھ ارف علي ر متع ة بتعبي دول الجنوي اب الع ود وكت و  Navisالعق ر ھ ر أخ ادراً  بتعبي ون

Bucios  ان يس ذى ك مال ، ال ى صقلية وش ل إل ارة والنق ى غرب البحرالمتوسط للتج تخدم ف

ا  وى 0) 4(أفريقي دم جن رص مق تا  بقب اء فماجوس ى مين ان ف د ك ة ، فق وانى الجنوي اك الش وھن

ا )قبطان( ة بھ ة )5(على الشوانى الجنوي ة الجنوي وع آخر من السفن التجاري اك  ن ان ھن ،   وك

ي  ة Salandriaوھ فن دائري ب الس ى جان م  ، إل ت  باس ى ُعرف كل والت الش

Paradisus)6(0 رن ى الق وة ف ارة بجن فن التج زت  س ة تمي فة عام واع 13وبص دد األن م بتع

الد المغرب  ة للتجارة مع ب ة ) 7(وكثرة عددھا السيما المتجھ رة الحجم ،ودائري ،  وكانت كبي

ات نحو  سفينة النقل ذات مقدمة دائرية ومكونة من ثالث  Keelsالشكل وبلغ طول قرينة  طبق

  ،  وبمقدمة السفينة أوالمركب صاير عليه شراع وبھا عدة صوارى أخرى )8(متراً 22و6

  

 -------------------------------------------   

 

(1): Dufourcq: Op. Cit., P. 36. /   0 141المرجع السابق ، ص : حاتم الطحاوي  

 (2): Dufourcq: Op. Cit., P. 36.  

(3)  Ibid, P.  36.   

   0  70المرجع السابق  ، ص : أوليفيا  )  4(

   0 96العرب والروم والالتين  ،  ص :  جوزيف نسيم يوسف )  5(

(6)John H. Pryor: Op. Cit.vol.VII, p.173, 366. 

                      والنص يذكر كثرة السفن                     46، لوحة  74المخطوط السابق ، ص : ابن الحاج النميرى  )  7(

   0]  000وأساطيلھم 000ولم تغرھم أجفانھم  00[ الجنوية                                                 

(8) John H. Pryor: Op. Cit.vol.VII, p.275. 

  

  

ة  ة لمواجھ مزودة  باألشرعة، وكان يحتفظ فى كل سفينة بأربعة  إلى سبعة شرع بأحجام مختلف

ان يحتفظ بقطع األنوا دة ، وك ء البحرية ، وإلستعمالھا كبديل فى حالة العطب فى األسفار البعي



 

اط،  ى سبيل اإلحتي وة عل من أقمشة الشراع المصنوعة من القطن والتى كانت تصنع فى جن

اح العاصفة د ھبوب الري ان )1(وكان يحتفظ بشراع قوى أمتن من المشمَّع إلستعماله عن ، و ك

ة وأشرعة ھناك نوع أخر من  ا صاريان بصفة عام ان  لھ دورة التى ك ة الم المراكب اإليطالي

ائع  افرين والبض واء المس ات إلحت دة طبق ن ع ألف م ت تت ة وكان زودة )2(مثلث ت م ، وكان

الريح وھو أعدل وأنسب بالنسبة )3(بالمجاديف ئ ب ى شكل صليب لتمتل ، والشرع مصلبة عل

فينة  0)4(ؤخرة المركب عند سيره فى مجراه للسفن الجنوية التى كانت تتلقى الريح فى م وللس

ة الصارى والشراع ) القبطان(الجنوية رئيس  انوا  يقومون بخدم ذين ك ه طاقم البحارة ال ومع

ع  اة، والجمي ة زوارق النج ة  بخدم ارة  ملتزم اك بح ان ھن اب بالمركب ، وك وإصالح األعط

ب  اب المرك ر أعط درء خط اونون ل فينة الجنوي)5(يتع ق ،  والس ة للمراف ة جامع بة مدين ة تش

ة  ن األطعم ك م ر ذل ول وغي ة وبق اء وفاكھ ز وم ن خب افرين م ات المس ة إحتياج زودة بكاف م

، أما السفينة الصغيرة فإن قائدھا ھو صاحبھا أو شريكه أوالتاجرالذى ) 6(واألشربة والمالبس 

ا أصحابھا لممارسة يستأجرھا  وكان يتولى القيادة بنفسه ، ولكن فى معظم األحيان سافر علي ھ

اركة فى التجارة ،  وكانت إدارة  ى المش ون إل انوا  يميل فينة ك التجارة ، وكل أعضاء طاقم الس

السفينة دائما فى يد الرجل األكثر ثراءاً ، فالقرارات الخاصة بالسفينة مثل إختيارالقبطان كانت  

ل 150، وأمكن رصد ) 7(ترجع ألصاحب السفينة  رن الحادى اسماً  لمراكب المس مين فى الق

تم رصد  م ي يالدى فل انى الم عشر الميالدى من خالل أوراق   جنيزة القاھرة ، أما فى القرن الث

  بالبحر المتوسط على حساب  االيطالية   سوى اسمين فقط مما يدل على انتشار المراكب

  

---------------------------------------  

   

اريخ : أمين توفيق الطيي / 141نفسه  ، ص :حاتم عبدالرحمن الطحاوى  /   294  - 293، 285، ص المصدر السابق : ابن جبير ) 1( دراسات في ت

   . Byrne,  Eugen, H.  : Genoese Shipping      , p.p. 6 – 7/ 115ص  2المغرب واألندلس ، ج

     0  70نفسه ،  ص :  أوليفيا  )  2( 

   0  46، لوحة   74السابق  ، ص  المخطوط: ابن الحاج النميرى  )  3(

   0 290المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 4(

   0 285نفسه ، ص ) 5(

   0 14ص  2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ج: أمين توفيق الطيبي /  287نفسه ، ص ) 6(

(7) Dufourcq: Op. Cit. p. 57. 

المية  ب اإلس وزراء الم) 1(المراك ار ال ان كب ية ، فك ة  الراس ب الجنوي تقلون مراك لمين يس س

    0) 2(بسبتة فى تنقالتھم 



 

ومن أسماء القوافل التجارية البحرية اإليطالية التى كانت تتردد على سواحل شمال افريقيا قافلة 

ة مراكب  ى ثالث ين إل ة من إثن فينة ) 3(معروفة باسم غالى دى ترافيكو مكون اك س ان ھن ، وك

ردوس األع م الف رى باس مال أخ واحل ش ى س افرين إل ائع والمس لع والبض ل الس ت تنق م كان ظ

اك خط   )5( The Lionوكان ھناك سفينة تجارية جنوية تسمى األسد  ،) 4(أفريقيا ان ھن و ك

  0) 6(مالحى يسمى الخط التوسكانى يربط بين شمال أفريقيا واإلسكندرية

انين السفن والشحن البحرى ، ٮنظم قو) 7(وقد عرفت التجارة اإليطالية قانون رودس البحرى 

فينة عن سالمة  د الس ا ومسؤولية قائ فينة وطاقمھ ة الس وانين الخاصة بملكي وده الق م بن ومن أھ

رق  ة غ ى حال لع ف احبھا تعويضات ألصحاب الس دفع ص م ، وأن ي ا وودائعھ فينة وركابھ الس

ا) 8(المركب ، وإستثمار األموال بطريقة عملية فى الشحن البحرى  ان ھن ة ، وك ك نظام حماي

درء خطر  ة ل ة ، فاألساطيل كانت  تخرج فى حراسة السفن التجاري ة البحري ل التجاري للقواف

رى  ين قنصل بح ة بتعي ت  الحكوم اح والعواصف ، وقام ن الري ا م ذلك حمايتھ القراصنة وك

دير  يرافق كل أسطول لفض المنازعات وضبط الحسابات والدفاتر وحساب السلع والتجار وتق

ع الجزاءات والغرامات ،  الضرائب ى ظھر السفن وتوقي ات عل ة ، ومالحظة المخالف المطلوب

     0)9% (5وكانت الحكومة تتلقى مبلغاً من المال فى مقابل الحماية يقدر بنسبة 

  

--------------------------------------------    

   0 461 – 460، ص جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب :  أمين توفيق الطيبي ) 1(

   0 162القسم الثالث ، ص  نفاضة الجراب ،: ابن الخطيب ) 2(

(3) Mas-Latres: Op. Cit. P.258 – 268. / 0 193المرجع السابق ، ص : محمد عبد الغني األشقر  

  (4) Mas-Latres: Op. Cit. P. 122.  

(5) Lopez: Op. Cit. p.222 .  

   0 285ص  1ج المرجع السابق ،: برنشفيك    )6(

انون رودس ) 7( د ق رنين    Nomos Rhodionيع الل الق دوره خ م ص ث ت طي ، حي ور الوس ي العص ة ف وانين البحري دم الق ر  8م ، 6أق م ، أنظ

Ashburner , W., The Rhodian Sea Law, Oxford, 1909. Scheltema , H. J., " ,  Byzantine Law " ,in 

C.M.H.,IV , Pt.2 ,1967 , PP. 6364 , O.D.B. ,vol, 3 , P. 1792 .    / اتم الطحاوي ة بيت : ح انون البحري لمملك الق

   0 514المقدس الصليبية ، ص 

  0 264المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي ) 8(
(9) Lopez: Op. Cit. p.246. / 0 271المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي                 

التجارية بجنوة فكان يتعامل معھا فى شكل عقود بين ضباط   أما أسطول الحراسة للسفن

البحر وسفنھم العسكرية أو ضباط البحر المنقولين فوق السفينة التجارية لحمايتھا من خطر 

  : م وھذا نصه1408سبتمر  1القراصنة ، وھناك عقد تحرر في 



 

ن كل واحد م 00[ ر ونعل ام الحاضرين نحن ضباط البحر أو الممونون للسفن الجنوية نق ا أم ن

اري " فى كتابة ھذا العقد كى نحمى سفينة النبيل  التى Megollo Lercari"   ميجوللو  ليرك

م  داءات لمراكب القراصنة ، ونحن نعل ة إعت ا أي تجھزت لإلبحار نحو الشرق ، لكى نبعد عنھ

ألوف ال Megollo padron ‘الكثير حول المذكور بادرون ميجوللو  مكون وطاقم السفينة الم

ذكورة ھو  25رجل ، منھم  73من  فينة الم ة ، وكاتب الس ة الجاري شخص من الحراس للرحل

اليف عدد  الى ) الحراس(شخصاً  25الذى يقر النظام ويالحظھم ويراقبھم ، وتك : تتكلف كالت

دفعھا  الطعام العادى وتكاليف المعيشة والراتب وتكاليف أخرى مخصصة لھم ، تلك التكاليف ي

ف فينة صاحب الس ى الس ة عل ة المحمول بعض السلع المعروف ذكورة ومن أجرة الشحن ل ينة الم

   0) 1] (م1408سبتمبر  1كتب فى جنوة  00المذكورة فى تلك الرحلة الجارية   

  

    : السفن التجارية البيزية  -ج 

ل م                                            دة مث ة عدي فناً تجاري زا س ة بي ان لمدين وة ك ا جن ثيالتھ

دة والسلورة ،  ا الطري والبندقية ، وقد ذكرت إحدى الوثائق للتاج األراجوني  نوعين منھما وھم

ائع  لع والبض ل الس ة لنق فن تجاري ى س ة ) 2(وھ فن التجاري تأجر الس زا تس ت بي داً كان ، وعدي

زا  ى بي ة كانت تح) 3(البندقية لنقل متاجرھا من بالد المغرب إل اك سفن بيزي مل أسماء  ، وھن

فينة ل  س ة القديسين ، مث ة وبرك فينةأخرى )Saint Nicholas )4  دينية  لكى تنال حماي  ، وس

Sanctus Vicentius   وكان يقودھا قبطان بيزي وتبحر من إيبيزا بجزيرة سردينيا إلى  

 

 ------------------------------------------   

 

(1) Lopez: Op, Cit. p. 246.  

(2) Los Ducomentos Arabes: Op. Cit. p. 257 – 259.  
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(4) Lopez: Op, Cit. P. 172.  

 

 

ا اك أيضاً سفن ) 1(شمال أفريقي ذلك سفن   S.Giovanni Evangelista Ships، وھن وك

Annales Januenses Ships  )2(ى ة عل ة  ،  وتدل الدفاتر التجارية اإليطالي إستمرار حرك

د ) 3(وتردد السفن التجارية إلى كل بالد المغرب على البحر المتوسط والمحيط األطلسى  ، فق



 

ك  ا في تل ورانس تشترك معھ ا، وكانت فل ة تحت رايتھ د لنفسھا صفقات تجاري كانت بيزا تعق

رن  ي الق زا ف د أصبحت بي ا وق زا ، أم ة بي إن 15الصفقات تحت راي ورانس ف ة فل م تحت راي

  0) 4(عكس صحيح ال

رن  ى الق ط ف ر المتوس فن البح ل س ت ك ة كان ا 13وبصفة عام ة الزواي ُرع مثلث زودة بالُش م م

ة الشكل تحمل من  ثالث دائري ارة  ذات الطوابق ال ل والتج ة وكانت سفن النق  7 – 6الروماني

ف  س الخفي ى الطق ر ف راع الكبي ة ويوضع الش ُرع مثلث ل)5(ُش ة للنق فن اإليطالي ت الس  ، وكان

لكل سفينة، ووزن كل ِھلب   Anchorsِھلب أو مرساة  25والتجارة دائرية الشكل تحمل نحو 

كجم ، ومع تقدم العصور بدأ الھلب يزداد  166,6نحو ثالثة ونصف قنطار جنوى أى ما يعادل 

رن  اً من الق ام 14 – 13وزن ام 1441م ففى ع ة ع ة بسفن البندقي وة بالمقارن يما سفن جن م الس

    0) 6) (ھلب 12نحو(تحمل تقريباً نصف أعداد الھلب  م كانت1225

    

  : حركة الشحن البحري ] 3[

ة،                     ا الرحل ى قطعتھ افة الت ى المس دد عل فن تتح أجير شحن الس عار ت كانت أس

اء،  وعلى الحمولة المسموح بھا وكانت الحمولة تخضع حينئذ لفحص يقوم به موظفون فى المين

  حمولة ، ومن خالل نوع الحمولة يستطيع صاحب السفينة أن يستعيد ثمنوكذلك نوع ال

  

---------------------------------------------   

 

(1) Dufourcq: Op. Cit. p. 48.   
(2)John H. Pryor: Op.Cit.vol.VII, p.277. 

(3) Dufourcq: Op.Cit, .p. 451 – 452.  
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(5) John H. Pryor: Op.Cit.vol.VII, p.293. 

(6)Ibid, p.369 – 370. 

  

ى ة الت اح الفائق تتحقق من  كانت  شرائه للسفينة فى خالل عدة أشھر من المالحة نظراً لألرب

ا بكل ) 1(خالل نوع الحمولة التى يحملھا  ز موانيھ ، وقد كانت المدن اإليطالية سباقة إلى تجھي

ا فن اإلحتياج ة الس غ حمول اش والصنادل لتفري قائف واألون ييد الس ن تش ة م ة التجاري ت البحري

راج  ائس وأب راج الكن تخدمت أب ذلك إس ة ، ك ى البندقي ا حدث ف ة اإلدارة كم ان ودق وفير األم لت



 

تم  ا ي د م ة السفن فى البحر ، وبع ران لھداي ا ني د فوقھ األجراس كمنارة للسفن حيث كانت  توق

فينة  )2(ينة تُسحب إلى الشاطئ لعمل اإلصالحات الالزمة تفريغ حمولة السف د كل س ، وكان قائ

ى دار  دة إل بندقية مسؤوالً عن سالمة سفينته وعليه أن يقسم على ذلك ، وأن يعيدھا فى حالة جي

ة) 3(الصناعة  الموانئ  ، فقد كانت المدن اإليطالية تحتكر حركة تحميل وتفريغ السفن التجاري ب

يما المغربية ، نت ة الس ة والحربي ة التجاري ة األوروبي ه البحري ذى أحرزت يجة للتفوق الواضح ال

اً  ود ذھاب ة واليھ اج والمغارب ل الحج روا نق ذلك إحتك ط ، ك البحر المتوس ة ب دن اإليطالي الم

 ً   ، ) 4(وإيابا

د  وفي القرن الثانى عشر الميالدى كانت أجرة الشحن يتم دفع نصفھا مقدماً والنصف اآلخر عن

  ، )5(ل البضاعة سالمة إلى الميناء المقصود وصو

اليس   وع الغ كل واحدة فى الشھر فى  Galeesوبصفة عامة كان إيجار السفن التجارية من ن

ام  ين ع ا ب ي 1325الفترة م فينة نفسھا فكانت   500م نحو 1330م ال ة الس ا قيم ار ذھب أم دين

ة إضافية دينار ذھب، أما عند إعدادھا للحرب   683تعادل تقريباً  فكانت  تستدعى نفقات حربي

ن  در م ى   500تق والى   1000ال ؤن ح ب والم ة الروات ت قيم ب، وكان ار  225دينارذھ دين

  م  تقوم بتأجير سفنھا  لملك  13/ھـ7و كانت جنوة وبيزا  في منتصف القرن  0) 6(ذھب

  

 ------------------------------------------    

  

  .Dufourcq : Op. Cit. p. 536 – 536 /T.Okey: Op. Cit. p.104 – 105/   0 262- 261لمرجع السابق ، ص ا: فايد حماد عاشور ) 1(

   0 93المرجع السابق ، ص : ھنري بيرين ) 2(

(3) T. Okey: Op. Cit. p. 104. / 0 261 – 260المرجع السابق ، ص : فايد حماد عاشور  

   0 124 – 123المرجع السابق ، ص : أوليفيا /  226ص  2المرجع السابق ، ج: عبد هللا العروي ) 4(
  0 465 – 464جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب  ، ص : أمين توفيق الطيبي ) 5(

(6) Dufourcq: Op. Cit. p. 542.  

  

 

  

ع ويس التاس ا  ل اد   (*) فرنس د والعت ل الجن اليس ) 1(لنق وع الغ ن ن فينة م ا الس  'Galee، وأم

ام ) 2(دوبلة ذھب 600تؤجرھا بقيمة  فكانت جنوة ، )3(م 1285 – 1284عن كل شھر في ع

       0) 4(دينار ذھب فى الشھر  600وقد إستأجر إثنين من تجار جنوة سفينة  من برشلونة بمبلغ 



 

ه  دون في ر ي ان مسؤوالً عن دفت فينة، فك ابات الس ة كاتب حس ة إيطالي وتواجد بكل سفينة تجاري

ا كآفة المعامالت الم ى نھايتھ ة إل ة التجاري ة الرحل ،  ) 5(الية التي كانت تحدث بالسفينة منذ بداي

ة  ة الجنوي وة، فكانت السفن التجاري ل بجن ة الشحن البحرى تق تاء  كانت حرك ى فصل الش وف

  تصل إلى بالد المغرب من ميورقة بواقع رحلة كل يوم  وتميزت ھذه السفن بحمولة أقل 

  

------------------------------------    

   

ة : لويس التاسع (*)  ي  السفن الجنوي ه عل ة  بنقل ع الجنوي اھم م ملك فرنسا قام بتوجيه حملة صليبية إلي مصر ، غير أنه إنھزم ووقع في األسر  فقام بالتف

ويس ا ة ل داد حمل ذ   إلم انوا إلي بالده بعد فك أسره ،  وقد كان التجار البيازنة والجنوية مقيمين بدمياط وقتئ نھم ك اد ، ولك المؤن والعت لتاسع ب

ه : ألف قطعة ذھبية    أنظر مذكرات جوانفيل  360جشعين وحصلوا علي أثمان عالية وبلغ اإلتفاق علي مبلغ  ه وحمالت ويس ، حيات ديس ل الق

ي  ة األول ارف ، ص  1968علي مصر والشام ، ترجمة حسن حبشي ، الطبع اد/ 182،  173م دار المع د مصطفي زي ويس : ة محم ة ل حمل

ي ،  ة األول ه في المنصورة ، الطبع ي مصر ، : جوزيف نسيم يوسف /  211، ص  1966التاسع علي مصر وھزيمت دوان الصليبي عل الع

العالقة بين البندقية والشرق األدني اإلسالمي ، ص : فايد حماد عاشور /  61، طبعة أولي ، ص  1969اإلسكندرية ، دار الكتب الجامعية ، 

ام  0 149 0 147 الد الشام ع ي ب ة إل ة صليبية أخري  كانت موجھ ـ668وقد قام لويس التاسع ملك فرنسا بعد ذلك  بحمل م  ولكن 1270/ھ

ا الد الشام وذلك لإلنتق م من جنوة التي حملت علي عاتقھا تجھيز السفن واإلمدادات لتلك الحملة قامت بتحويل تلك الحملة إلي تونس بدالً من ب

ة الدولة الحفص ك صقلية ومحارب ية بتونس التي فضلت البنادقة وتجار صقلية  علي الجنوية أضف إلي ذلك قيام الحفصيون باإلنضمام إلي مل

ي التنصر لكي 1248/ھـ645جنوة في عقر دارھا  عام  م وقد إنتصرت جنوة في تلك الحرب ثم أشاعت بأن السلطان الحفصي كان يرغب ف

ة تشجع ملك فرنسا علي تحويل الحمل ريقين في المعرك ة الف ة تارك ة من بالد الشام إلي تونس ونجحت في ذلك ، ثم إنسحبت جنوة من المعرك

  وحملت ما خف ثمنه وغلي سعره  وإنسحبوا دون سبب أو إعالن ، أنظر 

Giustiniani, A.  : Annali  della Repubblica di Genova . Illustrate con  note  del  prof   . cav. G.R. Spotorns, 

3a  ed.  Genovese , vol, 1. p. 442. /  Bartolomeo ,Maestro, e altri,cf.Ann. Gen, [Anni 1241 – 1249] , vol, v. 

,Genova . 1928 , p. 131 ,144,146.     / ونس : مصطفي حسن محمد الكناني ي ت ـ668حملة لويس التاسع  الصليبية عل م ، 1270/ ھ

   0 149،  116 – 113، ص  1985ندرية منشأة المعارف ، اإلسك

ادة /  182المصدر ، ص : جوانفيل )   1( ي : محمد مصطفي  زي ة األول ه في المنصورة ، الطبع ي مصر وھزيمت ويس التاسع عل ة ل ، ص  1961حمل

  0 93المرجع السابق ، ص : جوزيف نسيم يوسف /  0 211

عملة دولة الموحدين  تي الدينار الذھبي الموحدي نسبة الي دولة الموحدين بالمغرب واألندلس فكانكانت بالد أسبانيا النصرانية تطلق إسم دوبلة عل )2(

جرام فكان ضعف الدينار المؤمني نسبة الي الخليفة عبد المؤمن  4.729ھو الدينار الذھبي المضاعف في الوزن وبلغ وزنه نحو 

لمضاعف فھو ينسب الي الخليفة المنصور الموحدي وعرف عند نصاري الموحدي مؤسس دولة الموحدين ببالد المغرب أما الدينار ا

  0 244المرجع السابق ، ص : انظر مجدي يسن عبد العال  Dobla  0أسبانيا بدوبلة 

(3) Dufourcq: Op. Cit. p.542, nol.9. 

 (4) Ibid. 

(5) Lopez: Op. Cit. p.246. / 0 142بيزنطة والمدن اإليطالية ، ص : الطحاوي حاتم  

 

  

وكانت أسعار الشحن البحرى متنوعة  بحوض البحر المتوسط،  0)1(م 1284وذلك فى عام 

الد المغرب األقصى  ين ب ا ب راً  م ان متغي ذى ك اليف الشحن البحري ال ى  تك ا عل تدل منھ نس

رن  ة الق ة فى بداي ة بواسطة البنادق د كانت التجارة المنقول ة ، فق م 15المرينية والمدن اإليطالي



 

ةً  تصدير السلع سنوياً تبلغ ما قيمته عشرة ماليين بندقى ، وكانت فائدتھا أكثر من عشرين  خاصَّ

ة 15،وفي منتصف القرن )2(فى المئة ون وثمنمائ ى ملي م كانت التجارة المنقولة تصل قيمتھا إل

ن  ون م طول مك ام ، وصار األس ل ع ى ك ة  ف دوكات الذھبي ن  ال ف م ه  100أل ة ، ونفقت فرق

ة السنوية ثمنما دوكات الذھبي ه ) 3(ئة ألف من ال ه وطعام رد بمؤن ة للف اليف الرحل ، وبلغت تك

ان  35وشرابه لثالث وجبات  والسفر ذھاباً وإياباً من البندقية إلى القدس نحو  دوكات ذھب وك

ـ9ذلك في النصف األول من القرن  انى ) 4(م  15/ھ د ذلك فى النصف الث ع السعر بع ، وإرتف

ى  50ي م إل15/ھـ9من القرن  وا السعر إل  100بندقى ، وكان الربابنة جشعين لدرجة أنھم رفع

ى صقلية 1320  وفى عام 0) 5(بندقى  م بلغ سعر الشحن لسفينة من نوع الغاليس من تونس إل

دينار ذھب  ، أما السفينة المتجھة إلى تونس من برشلونة فكان تأجير شحنھا يصل  1000نحو 

راو400إلى  ين دينار ذھب لفترة تت اً  30 – 20ح ب ام ) 6(يوم فينة 1294، وفى ع م كانت الس

Santa  Maria del Mirache   طن قمح وصل عقد إيجار  2500والتى بلغت حمولتھا نحو

   0) 8(وذلك من صقلية إلى جنوة أو بيزا ) Tarins  )7 6300شحنھا إلى 
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(1) Dufourcq: Op. Cit. p.68 – 69.  

   0 65المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 2(

(3) Marc Antonio : Op. Cit. p. 151. 

   0 33المصدر السابق ، ص : طافور ) 4(

(5) Fabri, f. :  Le voyage en Egypte (1483) , Trad. du Latin pre'sente' et annote' par J. Masson, Le Caire , 1975 , 

p. 710 . /   0 151المرجع السابق ، ص : نجال محمد عبد النبي  

(6) Dufourcq: Op. Cit. p. 536. , 

ار :  الطري  ) 7( ع دين أتي شرحھا  0عملة نقدية كانت متداولة بصقلية والمدن اإليطالية وقطالونيا ، وھي إسالمية األصل، وكانت تساوي رب وسوف ي

دراسات وبحوث في تاريخ المغرب : أمين توفيق الطيبي /  265المصدر السابق ،ص : ابن جبير  أنظر 0في العمالت النقدية بعد ذلك 

اريخ اإلسالمي ، ص : جواتياين /  301 – 300،  118ص  2والندلس ، ج  S.M. Stern  : History and /   446دراسات في الت

Culture in the Medieval Muslim World London , 1984, p. 168 – 186 .    

  

(8) Dufourcq : Op. Cit. P. 536.  

ام  ونس ع ى ت ين 1100و كان ھناك كشف حساب مفصل عن شحنة األرجوان من مصر إل م تب

ام ) 1(ديناراً مصرياً  94فيھا تكاليف الشحن  تم من جانب 1294، وفى ع ل القمح ي ان نق م ك

ار ذھب  ام     0) 2(آلخر غرب البحر المتوسط عن كل ثالثة قناطير مبلغ دين م 1331وفى ع

انير  ة دن المغرب المرينى نحو أربع أصبحت أجرة نقل حمولة قفيز واحد من القمح من سال ب



 

دن  ة الم ا وآصيال وبقي ى كل من أنف اً ف ة تقريب نفس القيم عار ب ك األس ذلك كانت تل ع ، وك ورب

يطة  روق بس ع ف ة م وانئ المريني المغر) 3(والم فن ب حن الس از ش ة إمتي ورت عملي ب ، وتط

المريني ، فبعد أن كان السلطان المرينى يصادر شحنات السفينة النصرانية أصبح فقط يصادر 

دفع  ان ال ي ذى ك اجر النصرانى ال ان الت ذلك ك ا ، ك ة كلھ الثلث من كل الحمولة ، وليس الحمول

اعى او  اب الجم يس العق ياً ول ه شخص ى نفس ب ف ان  يعاق ه، وك ى علي ة الت تحقات المالي المس

الجماعية  لكافة التجار النصارى ، وليس العقاب فى أخذ أمواله ، وأيضاً حماية السفن  المسؤلية

واحل  ن س القرب م نح ب رى وتج رة أخ باب خط رق أو أس ت تتعرض للغ ى كان النصرانية الت

ا وعدتھا وبضائعھا  اظ بالمراكب ومؤنھ ى المخزن المرينى اإلحتف ان عل ة فك المغرب المريني

ة ) 4(لحين إعادتھاألصحابھا ،كل ذلك شجع على إستمرارية وكثرة أعمال الشحن البحرى بدول

   0بنى مرين مع المدن اإليطالية 

إن  ة ف ا البحري اء رحلتھ فينة أثن تن الس ى م ومن المالحظ على سفن جنوة أنه إذا ما مات فرد عل

لبحر قائد السفينة ھو الذى يرثھم جميعاً وھو قانون عند أصحاب السفينة فى كل من يموت فى ا

  0) 5(وليس ألحد من الناس سبيل فى ميراث الموتى 
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(2) Dufourcq: Op. Cit. p. 537.  
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(4) Dufourcq: Op. Cit., p. 521.  

ان  00مات فيه رجالن من المسلمين  00[  0 287المصدر السابق ، ص : ابن جبير ) 5( ريين إثن ذفا في البحر ومن البلغ ك  00فق د ذل نھم بع ومات م

يس المركب 0خلق كثير  ريين رئ لمين والبلغ دھم في كل من يموت في البحر وال سبيل  وورث ھؤالء األموات من المس نة عن ا ُس ألنھ

   0]  00لوارث الميت الي ميراثه فطال عجبنا من ذلك 
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رن                                     ة الق ى نھاي رت ف ـ7ظھ دة 13/ھ نظم الجدي ن ال ة م م مجموع

وزن المس د ال ل تحدي ة مث ارة البندقي انوا للتج وانئ ، فك وظفى الم ع لم ان يخض ه ، وك موح ب

يفحصون وزن السلع خوفاً من الحموالت الزائدة مما يعرض السفن للغرق وتتعرض البضائع 



 

د  ا ، وق ة وقيمتھ ع الضرائب الجمركي للخسائر ، كذلك تغيرت أشكال العقود التجارية وطرق دف

ة  0) 1(نظمت البندقية مجلساً لإلشراف على التجارة وحمايتھا  ة بالمدن اإليطالي والنظم التجاري

                       :عديدة منھا 

   :  (Commenda) (*)شركة التوصية -أ 

رن                                                 ى الق ائعة ف اھمة كانت ش م، وھى 13ھى شركة مس

داع ، وأصو ويض واإلي ين التف ذه الشركة شرقية ترجع نوع من العقود اإلئتمانية ، وسط ب ل ھ

إلى اإلسالم ، وھو ما يعرف بالقراض ، ويقوم أصحاب المال بإعطاء التاجر المسافر بضائع أو 

ان  ود ك ك العق ة فى تل دينتھم ، وبصفة عام مبالغ مالية مخصصة لشراء سلع أخرى يعود بھا لم

اجر بشكل ث ين الت ال وب ين صاحب رأس الم ربح ب ع ال ى توزي اق عل تم اإلتف ة ي بة ثالث ابت بنس

ذى  اجر المسافر ال ربح للت ع ال ه،  ورب أرباع الربح لصاحب المال الذى يخاطر بجزء من ثروت

ال والعمل  ين رأس الم وع من الشركات ب ذا الن يخاطر بحياته وذلك بشكل ثابت ، وقد إستمر ھ

اه صاحب رأس14سارياً حتى القرن  ال  م ، و كان التاجر المسافر اليتحمل أى مسئولية تج الم

دم  اً بع ان ملزم ل السلطان ، وك فينة أو حاالت القرصنة أو المصادرة من قِبَ فى حالة غرق الس

   0) 2(خيانة الثقة 

  

---------------------------------------------------    
  

ز ) 1( ان بن ة ، ص : نورم ة البيزنطي كندر /  286 – 285اإلمبراطوري ق إس اريخ اإل: توفي ي الت وث ف ادي ، ص بح  : Okey/  157 – 156قتص

Venice and Its story , p. 104 .      

فيك : شركة التوصية (*)   ابق ، ج: ھي شركة يقدم فيھا الشركاء جزءاً من رأس المال وال يساھمون في اإلدارة ، أنظر برنش  0 257ص  2المرجع الس

راض     Muqaradaبإسم المقارضة  وعند المسلمين   Tapputum Contractوقد عرفت في مصر تحت إسم  د  Qira'dأو الق وعن

 .John H. Pryor: Op.Cit.,vol.IV,p.438./ Lopez: Op. Cit. pأنظر    Societas وفي جنوة  Collegantia البنادقة بإسم 

174 –175.      

     (2) Dufourcq: Op. Cit.p.58 – 59.   /                     يم زكي فھمي /  131السابق ، ص  المرجع:  حاتم الطحاوي المرجع : نع

دة ، ت: باذل دافدسن /  60سبتة اإلسالمية  ، ص : محمد الشريف /  274السابق ، ص  روت  0أضواء جدي د ، بي د أحم ال محم  1961جم

        0ؤوس األموالويذكر دافدسن أن المدن اإليطالية أخذت عن المسلمين عدة مناھج عن إنشاء الشركات ونقل ر 0 151،  123،  3ص 
                          

ا    Commendaوكان ھناك نوعان من عقود التوصية  اً ، أم ا عالي أحادية وھى التي تم ذكرھ

ال    Commendaالثانية فتسمى  افر بنصف رأس الم اجر المس ثنائية وھى التى ساھم فيھا الت

تم مثالً مما جعل توزيع أرباح الرحلة التجارية تختلف ع ان ي د التوصية األحادى حيث ك ن عق

اجر المستثمر   0) 1(في عقد التوصية الثنائى إقتسام األرباح بالتساوى بين التاجر المسافر والت



 

ارة العصور الوسطى وعملت  Commendaفقد كانت عقود شركة  عنصراً ضرورياً فى تج

اك ) 2(لتجارية على انتشار التجارة ، وكانت األساس للصكوك والوسائل القانونية ا ، و كان ھن

د التوصية  1262يناير  8ألحد التجار الجنوية ُكتب فى   Commendaعقد توصية  م يحدد عق

ال نحو  ان رأس الم ال وك ار  5000فى العقد بين التاجر المسافر والتاجر صاحب رأس الم دين

ة أشخاص  ،  ه أربع ترك في وى يش وة  00[جن اير  8جن رب 1262ين م ال ين 0م، باس ي  آم ، ف

الى أن  روا الت ا ، يق حضور الشھود المكتوبين أسفل العقد، وھم بنديتو زكريا ابن فولكون زكري

ن : اإلتفاقية كاآلتى  ل ب ربما لم يبحر بنديتو خارج جنوة مدة التجارة أو اإلبحار فإن أخوة مانوي

دة الت د التوصية م ه بعق رده أو مع د يحمل بمف اً  فولكون ق ارة زكريا بن المذكور آنف السفرة (ج

المكتوب باليد بواسطة ) الصك(دينار جنوى ، والخالصة اإلھتمام بھذا اإلتفاق  5000) الواحدة

ي  و ف و فيجي دل جوجليلم ب الع اً 1261أغسطس  28كات ذكور آنف ين الم ة صراحة ب م والمعلن

ون ب اً  فولك ذكور آنف وة الم وال إخ ل ، ونيق ديتو ، ومانوي زء ، وبن د ج بة واح ون بنس ة فولك قي

ام فى حضور ھؤالء الشھود  اق الع األجزاء األخرى وھو يطلب أن يحترم ھذا الصك أو اإلتف

زل  ى من وة ف ى جن يتو دي نيجرو ، ف اط ، ولوش بيزي ، والخي يمون س وال دي نيجرو ، وس نيق

ودج رو ، وج رو دي نيج ك  ،بيت اق أو الص ذا اإلتف وا ھ ذين أمل ى  0ال ب ف و  8ُكت يوني

   0) 3](0م1262

  %72م نحو 13فى جنوة فى القرن   Commendaانت قيمة العقود التجارية من نوع وقد ك

  

----------------------------------------------    

    

   0 276 – 275نفسه ، ص : نعيم زكي فھمي /  0نفسه : حاتم الطحاوي ) 1(

 (2) Lopez: Op. Cit. p. 174.  

(3)  Lopez : Op. Cit. p.183.    
  

  

  

  

رة ) 1(حيث كانت أكثر أمناً  ود التوصية، ففى الفت ، وقد تعاملت جنوة مع الدول األوروبية بعق

وة 1255 – 1207ما بين عامى  ام  15م وصل إلى جن يليا  ، وفى ع داً  من مرس  – 1278عق

ى 1300 دول  4م  وصل إل ع ال ود التوصية م رب بعق الد المغ ت ب ا تعامل ود توصية ، كم عق

ين عامى األوروبية فقد صد ا ب رة م ة فى الفت وط الغزل القطني  – 1207رت سبتة المغربية خي



 

م  بواقع عقدين توصية إلى مرسيليا ، وخمسة عقود  لتصدير جلود األغنام ، وعقد واحد 1255

ة ) 2(لتصدير الملح، وعقدان لتصدير أبو فروة  ، كذلك إستوردت بالد المغرب السلع األوروبي

 – 1207ة، فقد وصل إلى سبتة المغربية فى الفترة ما بين عامى عن طريق نظام عقود التوصي

ين عامى  18م فقط وصل إلى 1248عقداً ، وفى عام  12نحو  1255 ا ب رة م داً ، وفى الفت عق

ا من  0) 3(م وصل إلى عقد واحد1300 – 1278 أيضاً تعاملت بيزا بعقود التوصية مع غيرھ

ود التوصية  14م نحو  1248الدول فقد وصل بيزا فى عام  يليا بعق ) 4(سفينة تجارية من مرس

م      0 د تطورت نظ ور   Commendaوق و ظھ ر تطوراً وھ ارى آخر أكث لوب تج ى أس إل

ة  تجمعات رؤوس أموال أكثر إستقراراً وتدوم أطول وھى شركات ذات مصالح وأھداف تجاري

ار ن التج ة م ركة مجموع ل ش ان لك ة ، وك ارة الجماعي ا يعرف بالتج و م دور  ، وھ ون ب يقوم

ال  المراسلين لھذه الشركة فى موانئ المدن التى كانت  تتعامل معھا ، و كان أصحاب رأس الم

ربح ، وفى  ع ال ى رب دوب أو المراسل يحصل عل ا المن ربح بينم يحصلون على ثالثة أر باع ال

أجير ج تم ت ا ھذه الحالة يعھد أصحاب رأس المال بالبضائع إلى قائد السفينة التى كان  ي زء منھ

يحيين  ود والمس وازيين واليھ بالء والبرج ذب الن ت تجت ركة كان ذه الش ة ، وھ ة التجاري للرحل

والمسلمين ، فكانت تدوم حتى فى حالة الحرب ، وقد إنتشر ھذا النوع من الشركات بإيطاليا في 

   0) 5(م حيث كانت تربط التجار وأصحاب المال بروابط قوية جداً 14،  13القرنين 

  

----------------------------------------------------------  

  

   0 128 – 127المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 1(

(2)John H. Pryor: Op.Cit.p.403, 424,425. 

(3) Ibid, p.403, 407. 

(4)Ibid, p.403, 407 - 408 

(5) Dufourcq: Op. Cit. p. 60 – 61. 

  

  ]: Societas Maris[الشركات البحرية  -ب

اً                                    ا بالسفر أحيان ھى شركة جنوية وكان مالك السفن يقومون فيھ

يجازفون عليھا بجزء من ثرواتھم فى شكل أموال أو بضائع  كانوا  كتجار بينما فى أحيان أخرى

اجر المسافر بالمساھمة  ام الت اً أخرى ق بجزء فى رأس يحملھا أحد التجار على السفن ، وأحيان

اً ) 1(المال فأصبح شريكاً أو مساھماً ولو بنسبة ضئيلة  ر أمن ، وكان ھذا النوع من الشركات أكث



 

اجر  ان الت ادة ك ى المشروع التجارى ، وع مالھما ف ان رأس تثمر الطرف اطة ويتطلب أن يس وبس

اوى حسب النسبة، المستثمر يستثمر بالثلثين والتاجر الوكيل بالثلث الباقى ، وتقسم األرباح بالتس

م 13م ، وبلغت قيمة العقود التجارية الجنوية فى القرن 12وكانت ھذه الشركة مفضلة فى القرن 

و  و % 13نح وة ، ونح ى جن ة ف ود التجاري ع العق و % 15لجمي ة ، ونح روض البحري % 72للق

   0)2(للتوصية 

ود   Rogadiaوكان بالبندقية عقود من نوع      اً بعق ا   Commendaشبيھة تمام وانتشرت بھ

   0) 3(م 12فى القرن 

  

  : عقود قرض البحر التجارية  -ج

لجأ التجار اإليطاليون إلى إستخدام عقود القرض البحرى فى                                           

ذا  واء والمصادرة، ل التجارة تفادياً لألخطار البحرية مثل القرصنة والحروب والعواصف واألن

ى شخص آخر مسئول قام الت جار بنقل أموالھم التى كانت  تتعرض لھذه الخسائر أو األخطار إل

رن  ذ الق دريجياً من ه ت م حتى العصور الوسطى 14عن ضمانھا فى صورة قرض ، ثم حل محل

ل سلع  د بنق فينة يتعھ ان  صاحب الس ه ك وة ، وفي المتأخرة عقد التأمين البحرى وبخاصة فى جن

  ع قرضاً للتاجر وعند وصول البضائع سالمة يرد التاجر القرض  ، إلى ألحد التجار وثمن السل

  

---------------------------------------------    

  

 (1) Dufourcq: Op. Cit. , p. 59.  

   0 133المرجع السابق ، ص : حاتم الطحاوي /  0نفسه : أوليفيا ) 2(

   0 133المرجع السابق ، ص : حاتم الطحاوي ) 3(

  

  

   

اً للتحريم الكنسى  د كانت ) 1(جانب نسبة الزيادة التى تم اإلتفاق عليھا ، ويتم إخفاؤھا تفادي ، فق

ه  راً في الكنيسة ترى أن التاجر الذى يشترى شيئاً بقصد الكسب من بيعه ثانية دون أن يحدث تغيي

  ،  ) 2(فھو منبوذ من معبد هللا 

  :الموثقون وكاتبوا العقود  -د



 

دونون                                       ود يسجلون وي ة جماعة من مسجلى العق دى الجنوي ان ل ك

ائل وا لف والرس ود والس االت والعق ايا واإليص ادق لالوص دوا بالفن ة ، وتواج ود التجاري عق

  ،   ) 3(والوكاالت التجارية الخاصة بجنوة 

ة، فكانت الحا دن اإليطالي ة بالم ود التجاري دد العق ى ونظراً لتع ود ف وثقي العق ى م ديدة إل جة الش

زوا  ا ، وتمي مال أفريقي وانئ بش ع الم ا م ة وغيرھ ر التجاري رض البح ود ق يما عق وانئ الس الم

د  بوسط  ق يتواج ان الموث ة ، وك ات األوروبي م بالجامع ة وتعلمھ ة الالتيني تخدام اللغ ة اس ببراع

ة من  ى الطرق المتفرق ائس أو الحوانيت وف ع الحى التجارى أو الكن اكن تجم ى أم األسواق وف

ذى  د ال ى أصل العق د التجارى إل التجار السيما عند إبحار السفن التجارية ، وكان  يتم نسخ العق

  ، ) 4(كان يحتفظ به فى أرشيف المدينة ، ويتسلم طرفى العقد نسختاھما 

ى النمو االقتصادى ، اھداً عل ان ش ذى ك ة ال وھو  وكان ھناك  كاتب الحسابات لألشغال التجاري

ار  ين التج ا ب ات م ابات والخطاب دفاتر الحس تفظ ب ان يح ة ،فك فن التجاري ي بالس ر رئيس عنص

وي 0)5(وبعضھم  ارتولوميو الجن وة  مايسترو ب ود بجن ومن أمثلة كاتب الحسابات ومسجل العق

    7 (0(  di Negro , Judgeوجودج , وأيضاً كل من دي نيجرو ،)6(م 1249المتوفى عام 

  

--------------------------------------------    

  

 (1) Lopez: Op. Cit. p168 – 169. / ابق ، ص : زكي فھمي نعيم رين/  266المرجع الس ري بي اتم  0 119 – 118المرجع السابق ، ص : ھن ح

  0 137 – 136المرجع السابق ، ص : الطحاوي 

 290ص  1989جوزيف نسيم يوسف ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  0عالم العصور الوسطي في النظم والحضارة ، ت: كولتون 0ج0ج) 2( 

0  

   0 1ھامش  318المرجع السابق ، ص : مصطفي حسن الكناني ) 3(

   0 129المرجع السابق ، ص : حاتم الطحاوي /  0 84المرجع السابق ، ص : لوتورنو ) 4(

  0 25المرجع السابق ، ص : ھنري بيرين ) 5(

)6 (  Bartolomeo ,Maestro   : ين 1249/ ھـ647ھو مسجل العقود الجنوي توفي عام ا ب رة م ات  في الفت م وقد قام بتأليف كتاب علي نظام الحولي

اني 1249 – 1241عام  د الكن ويس : م وقد ذكره كفارو في موسوعته الشھيرة في الجزء الخامس ، أنظر  مصطفي حسن محم ة ل حمل

   0 8، المقدمة ص  ھـ668التاسع  الصليبية علي تونس 

(7) Lopez: Op. Cit. p.183 . Doc. 90 . /   0م1262كانوا علي قيد الحياة عام  

  : الحواالت والكمبياالت  -ھـ 

ة لتتجنب                                        استخدمت المدن اإليطالية الحواالت والكمبياالت المالي

ذلك استخدموا نقل المعادن النفيسة من ذھب وفضة وغير ذ لك وتتعرض للضياع أو السرقة ، ك

دھما  إن أح د ف د صراف واح ة عن ع مالي ار ودائ ن التج ين م ان إلثن ث إذا ك يكات بحي ام الش نظ



 

ه وعرفت  الي لزميل يستطيع دفع حساب اآلخر بإرسال ورقة إلى الصراف يأمره بدفع المبلغ الم

   0) 1(تلك الورقة بالشيك 

ت م اس د ت االت فق ا الكمبي اليين أم د التجار اإليط ى ي ى نطاق واسع عل ة عل البالد المغربي عمالھا ب

اب مصارف أو  م أرب م يكن لھ رة  حيث ل ة بصفة كبي واليھود ، و لم تنتشر بين التجار المغارب

ى  ان إل ه من مك ا مع اجر مغربي التواجد بقرب بضاعته أو حملھ ى كل ت بنوك ، لذا وجب عل

ام ومن أمثلة الكمبياالت ،ھن، )2(آخر زا ع الي 1339اك كمبيالة ُكتبت في بي غ الم م توضح المبل

ام  وة ع ت بجن رى ُكتب ة، وأخ دن  0م1390بالكمبيال االت بالم ك الكمبي يوع تل ى ش دل عل ا ي مم

  :م 1339أكتوبر  Avignon ،5أفينون 00[ومنھا في جمھورية بيزا،   اإليطالية

ا    Bartoloإلى برتولو   ستدفع  00والشركاء  Barna of Luccaوالشركاء ، وبارنا من لوكَّ

ة في  ذه الكمبيال وفمبر  20بواسطة ھ ي  1339ن  ofوالشركاء   Landuccio Busdraghiإل

Lucca   ا ب  312 , 75مبلغ وقدره ي، ألنني أرسلت  300فلورين ذھبي لمبادلتھ ورين ذھب فل

ا  دي  بوناجيونت وم من تانكري ال الي ذا الم ء في الحال، والشركا   Tancredi Bonagiuntaھ

وبر  5ُكتب في   000لصالحھم ، وقيده على حسابنا % 14بنسبة  ا 1339أكت د أمرن زا ، وق م  بي

دره  غ وق ى  230منذ وقت قصير فرانسيسكو فالكونيتي بأن ندفع نيابة عنك مبل سكودي ذھبي إل

  Acciajuoli 00)  [[3 (0شركة 

  

---------------------------------------------    

  

ة   ، : عبد الرحمن فھمي / 325، ص  1975أوروبا العصور الوسطي ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاھرة : سعيد عبد الفتاح عاشور )  1( ود العربي النق

   .p.229 – 230 .     Lopez: Op. Cit               0 83ص 

    0 258ص  2المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 2(
(3) ) Lopez: Op. Cit. p.231 . Doc. 115 .  

  

  

  

  :م1390يوليو  26جنوة ،  ;م 1390يوليو  4بالرمو، [[ و أخرى كانت بجنوة     

  Vieri and Francescoو  فيري  و  فرانسيسكو    Messإلي ) كمبيالة(إدفع  إذن صرف 

   0) 1]] ( 00فلورين  850مبلغ وقدره 



 

م في ديوان المشرف بالجمرك ومنھا وقد كان اإليطاليون بالمغرب المريني  يودعون أموالھ

، أما اليھود المغاربة وغيرھم من األجانب  فقد ) 2(كان المشرف يدفع  للتجار المغاربة 

كان يقوم بتوزيع البضائع على الشركاء ، وبيع البضائع ) 3(استعملوا نظام الوكالة ، فالوكيل 

ه كان يتم الدفع المتوجب على وكان يقوم مقام المصرفي حيث يستلم أموال التجار، وعن طريق

، وقد يشتري التاجر المغربي في جنوة ويدفع في سبتة أو أي ميناء  مغربي ) 4(أحدھم 

واستعمل اإليطاليون بالمدن اإليطالية الصكوك والحواالت والسفاتج على نطاق  ،)5(آخر

ة واسع بينما استعمل التجار المغاربة القراض والسلف والصرف والوكالء والشراك

  ، وغيرھا من النظم التجارية التي سبق عرضھا ، )6(والصك

دفع ) 7(فقد كان اإليطاليون أكثر الناس في استخدام الصكوك  ة ل دات بسيطة مكتوب ، وھي تعھ

اً تعرف ب  َدْيْن وھي لفظي دفع ( مبلغ من المال في مكان غير المكان الذي تم فيه عقد ال ة لل ورق

ه أو ، و كان الموقِّ )في مكان محدد  دين ل ان آخر للم دفع في مك أن ي د ب ة يتعھ ذه الورق ى ھ ع عل

  0) 8(لوكيله

  

-----------------------------------------    

 

(1) ) Lopez: Op. Cit. p.231 . Doc. 116 .  

   0 305 – 304المرجع السابق ، ص : عز الدين أحمد موسي ) 2( 

ة يسمي كان أساس وظيفة الوكيل أو ا: الوكيل ) 3(    ة بالعبري ة   Peqid he – Soharimلممثل التجاري للشركات البحري وھي   Wakilو باإلنجليزي

      .Goitein : Jews and Arabs. p. 118 – 119ترجع لوظيفة الوكيل عند اليھود أنظر 

(4) Goitein: Op. Cit , p.118 – 119.  

   0 305نفسه ، ص : عز الدين أحمد موسي ) 5(

   0 59سبتة اإلسالمية  ، ص : لشريف محمد ا) 6(

ة بإسم : الصك ) 7( ك في اإلنجليزي د ذل ون عن العرب وعرفت بع رحمن فھمي   Checkكلمة عربية من أصل فارسي أخذھا األوروبي د ال : أنظر عب

   0 83، ص  1964النقود العربية ماضيھا وحاضرھا ، القاھرة 

  0 102المرجع السابق ، ص : ھنري بيرين ) 8(

  

  

  

  :  القرض المالي ودور اليھود  –و 

كان اإليطاليون أصحاب رؤوس األموال يقومون بإقراض                                              

و مؤسسات منتشرة إلقراض المال ، و  ،أموالھم خارج أوطانھم ، وكان لھم وكالء في كل مكان



 

واق ، في مقابل ودائع أو تأمينات أو عالقات متعددة مع أصحاب المصارف والصيارفة واألس

وكانت مسألة الفائدة ،)1(م13،  12رھن وكانت ھذه القروض آلجآل طويلة وذلك في القرنين 

على القرض إما مصرحة أو سرية ، وھناك عقد ُكتب في بيزا يوضح الفائدة المصرحة 

  :م 1302مارس  19بيزا    00[[للقرض، 

قوب ميركانو  ابن دوناتو ، قد تسلم قرض مصرح بفائدة من برونو سينتلينو أبرشية القديس يع

بيزي زھيد  في المتجر بكنيسة القديس   s.30مبلغ   Pistoioسولدو ابن السيد موال من بستويا 

وقد اقتصر اليھود في نشاطھم التجاري على عمليات إقراض النقود بمبالغ   0) 2]] ( 00نيقوال 

وعندما تزايد اشتغال اإليطاليين بمسألة  الرھون والودائع ،بسيطة في البداية ، كذلك عمليات 

قرض األموال وانتشر نفوذھم بأوروبا أصبحت الديون اليھودية مسألة صغيرة للغاية ، وبدا 

ً فيه بالتأكيد ، فقد كان يھود الغرب  الدور الذي لعبوه في العصور الوسطي دوراً مبالغا

وكانوا يسلفون بالفائدة بضمان الرھن ، ولم يتأثروا  األوروبي مجرد مقرضين للمال مقابل رھن

ً على المسيحيين ، وكانت عملية اإلقراض سرية ، وكانت قيمة  بتحريم الربا الذي كان مطبقا

ً بقدر إلحاح حاجة العميل فكلما كان الطلب على المال مھماً  ً وانخفاضا الفائدة تتفاوت ارتفاعا

مال واإلقتصاد في البندقية وجنوة وغيرھا اشتغلوا نفس غير أن رجال ال كانت الفائدة أعلى ،

، وھناك نص يؤكد إشتغال اليھود بأعمال قرض األموال بالفائدة بالمدن  النشاط المالي لليھود

  :م 1309يوليو  16سيينا  00[[اإليطالية 

ا من موسي ابن ديوداتو وسليمان ابن سرمانويل وروسوليفي واليھود المقيمين في مدينة سيين

دينار لكل جنيه بدون أي زيادة من أي فرد مھما  6فإننا نقترح معاھدة يسمح فيھا لنا بربح 00

  ، ومن أھم ) 3(  ]]00وإذا كانت المبالغ أكبر فيمكن عمل إتفاقية بخصوصھا  00كانت صفته 

  

 --------------------------------------    

  

    0 126 – 125المرجع السابق  ، ص : ھنري بيرين )  1( 

(2) Lopez : Op. Cit. p. 161 , Doc. 71 .  

    Lopez : Op. Cit. , p. 105 , Doc. 40   / 106،170،  78ص  ،دور اليھود في تجارة العصور الوسطي : نعيم زكي فھمي ) 3(

ما قام به اليھود في التجارة اإليطالية ھو نقل إقتصاديات التجارة من نظام المقايضة إلى نظام 

، وقد شارك اليھود في أمر القرض والتسليف ، فقد ابتكر اليھود نظام اإلقتراض ) 1(نقدال

وارتفعت مكانتھم في مجاالت الحسابات المالية وضبط الدفاتر السيما في ) التسليف(الشعبي 



 

م وتعددت بذلك رؤوس األموال المشتركة فظھرت إثر ذلك البنوك والشركات 14/ھـ8القرن 

  0) 2(نطاق التجارة اإليطالية ببالد المغرب المساھمة فاتسع 

  

  : المقايضة  -ى

مالت النقدية بالبندقية وجنوة وبيزا إتجھت تلك اعندما نقص الذھب في المع                   

لى التعامل التجاري مع بالد المغرب المرينية إلتغلب على تلك الضائقة في نقص الذھب لالمدن  

عمالت الذھبية اإليطالية بوجه عام تشح في المدن اإليطالية منذ أواخر بالمقايضة ، فقد كانت ال

فكانت المدن اإليطالية تستخدم التوابل كعملة نقدية بدالً من الذھب والفضة ،) 3(م 14/ھـ8القرن 

وكان أول من استعمل نظام المقايضة أو المبادلة مع بالد  ، فكانت تقايض به السلع األخرى ، 

يناير  14،ومن أمثلة العقود الخاصة بالمقايضة بجنوة عقد ُكتب في ) 4(نوة المغرب مدينة ج

دينار فلفل أو $  5,6أنا رينالدو جاكسون أعھد إلى المبرتو جريللو أو إلى وكيله  00[[ م1156

، كذلك تاجرت المدن اإليطالية في معظم أحوالھا بالمقايضة مع دولة ) 5(]]  00عملة مسكوكة 

   0)6(بني مرين

  

----------------------------------------    

 

  0 71ص , دور اليھود في تجارة العصور الوسطي  : نعيم زكي فھمي ) 1(

  0 317 – 316المرجع السابق ن ص : مصطفي حسن الكناني ) 2( 

   0 362طرق التجارة ، ص : نعيم زكي فھمي ) 3(

   0 161ص  2المرجع السابق ، ج: جوليان ) 4(

   (5) Lopez: Op. Cit. p.145, Doc. 61.   

   0سبق التعرض للمقايضة في نظم التجارة المرينية ، فقد كانت تتعامل مع المدن اإليطالية بالمقايضة في معظم األحوال ، فانظر ھناك ) 6(

  

  

  

  

  

  

  : العمالت النقدية اإليطالية وأسعار بعض السلع ] 5[

أصدرت المدن اإليطالية عمالت نقدية في القرن                                           

، فقد سكت البندقية عملة جديدة ھي ) 1(ھـ لتتعامل بھا في أسواق حوض البحر المتوسط7/م13



 

الذي إستجاب له التجار بشكل كبير وتعاملوا به ) الغروت( الدوكات أو البندقي أو الجروت 

م ، 1193ي سكته البندقية في عام الذ)  Ducat- Grosse(وھو الجروت الفضي البندقي 

 3بنسات ، أو  4ويساوي من الفضة   (deniers – piccoli)حبة  26يساوي  كانو

م وھي الكوارتارولو 1202، وتلى ذلك أن أصدرت البندقية عملتھا الجديدة عام )2(شلنات

quartarolo  اليون الذي تميز بسمعته العالية وثبات قيمته األمر الذي جعل التجار اإليط

م الفلورين أو البندقي 1284صدرت البندقية في عام وأ، ) 3(يعتمدون عليه في ذلك الوقت 

مأخوذة في األصل من كانت لمة كوھي   Zecchinoأو   sequimالذھبي وأطلق عليه اسم 

ً كبيراً ، ويزن البندقي  كلمة السكة العربية ، وھي العملة الرسمية بالبندقية التى راجت رواجا

ً   (sous)فلساً كبيراً  50جرام ويعادل 3و65بي الذھ شلنات بينما  9من الفضة ، ويعادل أيضا

   0) 4(شلنات أو أربع بنسات  3يعادل الجروت الفضي 

ھـ بالعمالت الذھبية والفضية ، فقد كانت 7/ م13أما مدينة جنوة فقد تعاملت منذ بداية القرن  

وسبب 0[ [بني مرين ، وھناك نص يدل على ذلك  عمالت جنوة النقدية يتعامل بھا تجار دولة

نسبة إلى يعقوب بن عبد الحق المريني المؤسس الحقيقي لدولة بني (ضرب دراھمنا اليعقوبية

، )5( ]] 00فمنھا الجنوية  00كانت مختلفة  00أن الدراھم أول ھذه الدولة المرينية  00)مرين

  م وھي 1252تھا جنوة عام و كانت العمالت الجنوية نوعان ، عملة ذھبية أصدر

  

 -----------------------------------------------------      

  

   .Roland Oliver : Op. Cit. p.369 / 0 6المرجع السابق ، ص : مارك بلوك /  0 76المرجع السابق ، ص : موريس لومبار ) 1(

المرجع السابق ، ص : شارل ديل /  0 244، ص  1977د ، الھيئة المصرية للكتاب عبد العزيز توفيق جاوي 0رحالت ماركوبولو ، ت: ماركوبولو ) 2(

   .Roland Oliver : Op. Cit.p.369/  112المرجع السابق ، ص : ھنري بيرين /  0نفسه : مارك بلوك /  1، ھامش  65

   0 155 – 154المرجع السابق ، ص : حاتم الطحاوي ) 3(

ناجال /  37ھامش  52المرجع السابق ، ص : فايد حماد عاشور /  0نفسه : شارل ديل /  0نفسه : مارك بلوك /  114نفسه ، ص : ھنري بيرين ) 4(

   0 155المرجع السابق ، ص : عبد النبي 

   0 106 – 105المصدر السابق ، ص : الكومي ) 5(

  

ن وزن ويعادل ُثم Ottavinoالفلورين الذھبي أو الصولدي الذھبي الذي ُعرف باسم أوتافينو

، وھو الدينار الذھبي الذي تعاملت به جنوة مع ) 1( Genovinoالذھبي )الجنوي(الجينوفينو 

وكان الجينوفينو يتزايد قيمته على مر العصور فصار في عام ) 2(بالد المغرب واآلندلس  



 

م ليرة ثم إرتفعت قيمته في 1309/ھـ709صولدي وبلغ في عام  16م يوازي 1290/ھـ689

، وھناك ) 3(ليرة  3م 1484/ھـ889ليرة ثم بلغت قيمته عام  2م ليساوي 1434/ھـ838عام 

ً الكوارتاروال الذھبي  ، والفلورين ) 4(صولدي ذھبي 2وھو يعادل   Quartarolaأيضا

وكان شكله مدور الشكل السيما ) Genovin  )5الذھبي عرف في النصوص اإلسبانية باسم 

ً الدرھم ) 6(دينار الجنوي م وعرف باسم ال14/ھـ8في أواسط القرن  ، وأصدرت جنوة أيضا

، وكان شكله مربع وعرف )Genovina)7الفضي الذي عرف في النصوص اإلسبانية باسم 

أو   Tariوقد عرفت المدن اإليطالية العملة الذھبية  الطري 0) 8(باسم الدرھم الجنوي 

ام صقلية بسك عملة وكان متداوالً في صقلية حيث قام النورمان حك  Quarterالرباعي 

الطري علي المنوال الفاطمي اإلسالمي شكالً وقيمة ، وإستمر تداوله بالمدن اإليطالية نحو 

   0)9(خمسة قرون

 -----------------------------------------------   

  

/      315 – 314المرجع السابق ، ص : ناني مصطفي حسن الك/  6المرجع السابق ، ص : مارك بلوك /  114المرجع السابق ، ص : ھنري بيرين )  1(

Roland Oliver : Op. Cit. p.369.   

   0 1، ھامش  106 – 105محقق كتاب الدوحة المشتبكة للكومي ، ص : حسين مؤنس ) 2(

   0نفسه : مصطفي حسن الكناني ) 3(

   0نفسه ) 4(

   0نفسه : حسين مؤنس ) 5(

   0 47، لوحة  75، ص المخطوط السابق : ابن الحاج النميري ) 6(

   0نفسه: حسين مؤنس ) 7(

نفسه ، والنص يذكر أن الجنوية كانت عملتھم النقدية أثناء عقد المعاھدة التجارية بينھم وبين دولة بني مرين كانت الدينار : ابن الحاج النميري ) 8(

رھم دنانير مستديرة كاألعشار ودراھم يبدو وفقھا وأدوا أعشا 00[الذھبي المستدير الشكل والدرھم الفضي المربع الشكل أنظلر النص 

   0]  00المربع 

أو الرباعي  عملة نقدية وھو ربع الدينار الذھبي الفاطمي األصل أثناء حكم الفاطميين لصقلية ، وجاء النورمان بعد ذلك      Tari: الطري  ) 9( 

فاطمي شكالً وقيمة وورد ذكره في اوراق الجنيزة تحت إسم وضربوا علي منواله الطري النورماني وكان نفس شكل ربع الدينار ال

وفي    Tarinم وعرف تحت إسم 13الرباعي ، كذلك تداولته المدن اإليطالية نحو خمسة قرون ، وإنتقل الي جنوب فرنسا في القرن 

عي  وكان متداوالً علي السفن ، و أورد ابن جبير في رحلته الطري تحت إسم الربا Tariم تحت إسم 14قطالونيا منذ بداية القرن 

دراسات وبحوث في : أمين توفيق الطيبي /  265المصدر السابق ، ص : الجنوية أثناء الرحلة ، للمزيد من المعلومات أنظر ابن جبير 

 :  S.M. Stern /   446دراسات في التاريخ اإلسالمي ، ص : جواتياين /  301 – 300،  118ص  2تاريخ المغرب والندلس ، ج

History and Culture in the Medieval Muslim World, p. 168 – 186 .    

م الصولدي والليرة والدينار البيزي والفيورنتي ، 14 /ھـ8أما بيزا فقد كانت عمالتھا في القرن 

 نھزام بيزا فياقتصادي بوجه عام الناتج عن الحروب الطاحنة وونظراً للتدھور التجاري واال

ة بيزا قامت بعدة إصالحات كبيرة كي يستقر الفيورينو البيزي السيما في معظمھا فإن حكوم

الدرجة الثانية من التداول  ىلإالليرة البيزية تحولت  لكن ،م1330 – 1320الفترة من عام 



 

وقتئذ  السيما بعد اإلصالحات الكارولنجية في مجال البيع النقدي بالصولدي ، و كان الصولدي

والبندقية،  ، وأثناء فترات التدھور المصاحبة للحروب البيزية مع جنوةدينار بيزي  120يوازي 

أمام مبلغ الخمسين ليرة بيزية ، وحاولت  20رقم  ىلإيصل  ىكان الصولدي في حده األدن

  0)1(حكومة بيزا تحجيم الدينار لمحاولة تثبيت األوضاع لحركة التصدير واإلستيراد

   0) 2(طاليا كانت جنوة وبيزا والبندقية علي أن أھم دور سك العملة في شمال إي

ً واتتراوح قيمتھا  أسعار السلعوقد كانت بعض  ً حسب مقتضيات السوق ارتفاعا نخفاضا

رتفاع سعره االذھب وبلغ ذروة  ىم إزداد الطلب عل14ومتطلباته ففي النصف األول من القرن 

عشرة دنانير، والسيف  ووصل سعر الحصان نحو) 3(م 1339 - 1305في الفترة ما بين عامي 

أن أواخر  ى، عل) 5(بندقي 80ووصل قنطار الفلفل نحو ) 4(السيئ كان يساوي ثلث الدينار

ليھا من بالد إم بدأت العمالت الذھبية تشح من المدن اإليطالية لقلة الذھب الواصل 14القرن 

العمالت البيع بالمقايضة لتعويض نقص  ىلإالمغرب والسودان فلجأت المدن اإليطالية 

   0) 6(الذھبية

  

-----------------------------------------------    

 

 

(1) Giuseffe Rossi-Sabatini : Pisa Al Tempo Dei Donoratico , p.49 – 51.  

(2) John Pryor: Op. Cit. Vol, IV, p.413.   

(3) Roland Oliver: Op. Cit. p.369. 

   0 544 – 543صدر السابق ، ص الحسن بن محمد الوزان ك الم) 4(

   0 146المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 5(

   0 361المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي ) 6(

  

  

  

  

  

  : الصيرفة والبنوك اإليطالية ] 6[

انفرد اليھود بأمر الصيرفة وقرض األموال بالفائدة                                          

، وكانت قيمة الفائدة تخصم من ) 1(م 12 – 11في بداية األمر في القرن  بالمدن اإليطالية

المبلغ المراد إقراضه فعلي سبيل المثال يتعھد المقترض بدفع ألف فلورين في وقت محدد بدون 



 

فلورين ، وال ُتكتب  100فلورين فقط فيكون سعر الفائدة  900فائدة مكتوبة ، ولكنه يتسلم مبلغ 

م الحكومة اإلنجليزية 13قد أقرض أحد التجار اإليطاليين أوائل القرن ف 0في عقد القرض 

 ً ً من المال بعد أن خصم قيمة الفائدة ، وتدريجيا ستطاع اإليطاليون أن يشتغلوا بأعمال امبلغا

الصيرفة ليحلوا محل اليھود بعد اعتدال نسبة الفائدة على يد تجار إيطاليا بدالً من الربا الفاحش 

  ، ) 2(ة على يد اليھود وغلو الفائد

فقد إشتكى الكثير من األيطاليين السيما البنادقة من اإلرتفاع الفاحش في سعر فائدة القرض من 

الصرافة وسحب كل اإلمتيازات المالية ب اإلنفرادالصرافين اليھود مما دفع البنادقة وغيرھم من 

األماكن في السوق المالية  ، وعادةً كان التجار البنادقة يجتمعون من شتى) 3(لدى اليھود

م تحول مركز الثقل في النشاط المصرفي 13/ھـ7ومنذ القرن ، بالبندقية مركز التجارة والمال 

علي نطاق واسع بجنوة والبندقية ،  ةزدھرمالمصارف  فكانتالدولي إلى المدن اإليطالية 

سھمت بيوت أجية ، ووتوسع نشاطھما المصرفي خارج إيطاليا وُمدت سلفياتھم إلى الدول الخار

المال والتجارة بكميات ضخمة من المال استثمرتھا جنوة والبندقية في استخراج وشراء الفضة 

  0)   4(من وسط أوروبا 

في )  حساب الدوبيا( م طريقة القيد المزدوج 1340وبنمو التجارة والمال ابتكر الجنوية قبل عام 

  م ، وإقترضوا المال1370السفن قبل عام  إمساك الدفاتر ، وابتكروا التأمين البحري على

  

 -----------------------------------------  

/  0 326المرجع السابق ، ص : سعيد عبد الفتاح عاشور /  0 99دور اليھود ، ص : نعيم زكي فھمي /  0 294المرجع السابق ، ص : كولتون ) 1(

   0 152المرجع السابق ، ص : ناجال عبد النبي 

، ص  2000الحضارة األوروبية في العصور الوسطي ، الطبعة الثانية ، دمشق : نعيم فرح /  0 327 – 326نفسه ، ص : عيد عبد الفتاح عاشور س) 2(

145 0   

(3) Lopez: Op. Cit. p. 104 – 105.   

د2المرجع السابق ، ج: ديورانت  ول/  153المرجع السابق ، ص : جوزيف نسيم يوسف /  283المرجع السابق ، ص : ابراھيم حركات ) 4( ،  5، مجل

   0 199ص 

 –12في حين كان سعر الفائدة في بقية المدن اإليطالية قد بلغت من %  10 – 7بفائدة تبلغ من 

30 ) %1 (0   

وعادًة كان الصراف يحتفظ في العصور الوسطي بصندوق حديدي متين يضع فيه النقود 

والھم ، وتيسيراً ألعمال الصرف استخدم اإليطاليون فيستشعر التجار والمودعين باألمان ألم

ً من  الحواالت والكمبياالت والسفتجات كوسيلة لتجنب نقل المجوھرات واألشياء الثمينة خوفا



 

ً استخدم اإليطاليون الشيكات بحيث يرسل التاجر  الضياع أو السرقة أو أعمال النھب ، أيضا

   0) 2(لمال إلى تاجر له دين عليه إلى الصراف ورقة يأمره بدفع مبلغ محدد من ا

اع ظون ارة   راً إلتس وةاتج ة وجن ون  لبندقي ا المراب ي جمعھ وال الت ددت رؤوس األم ان  تع وك

وھذا االسم اإليطالي مشتق من لفظ   Bancheriiلقب الصيرفيين   م14طلق عليھم في القرن يُ 

Banco  3(بادلة النقودأي المقعد الذي كان الصيرفي يجلس عليه أمام منضدته لم ( ،  

من السلع  بالصكوك المحولة على الصراف ، فقد كان ث  ل تسديدثوالمصارف لھا عدة وظائف م

ة  ة الصكوك المحول دفع قيم وروريني ي تر م ه إالصيرفي سلفس ة إلي افور صاحب الرحل ى ط ل

هرالصيرفي سلفستر مو00[ دفع من قبل ة ت فأخذ أحدھا  00وريني حيث كانت معي صكوك مالي

رغم من ون ي ال ه عل ك أن ا ، ذل دفع بھ قدني القدر المطلوب ، وھذه الطريقة اليتوقفون قط عن ال

ا  وم ھن ذه إال أن الق دفع ھ كوك ال الم ص واحي الع ن ن ة م ل ناحي ي ك ار ف ع التج تعمال جمي اس

  ،) 4]( 00أسرع الناس لقبولھا ) البندقية(

وك في المدن   ارة والبن ة والتج نظم المالي ديون ونظراً لنمو ال رى جعلت نشاط ال ة الكب اإليطالي

رن أواإلتجار في المال أكبر في المدن اإليطالية من  ة الق م فكل 13ي مكان آخر السيما في نھاي

ين المقرض والمقترض  اق الخاص ب تم باإلتف ا ت راض كانت في حقيقتھ ة إقت ان ) 5(عملي ، وك

  في كلبنوك ضخمة لھا فروع  م فصاعداً 12لمعظم الجمھوريات اإليطالية التجارية في القرن 

  

--------------------------------------    

  

   0 71 – 70، ص  5، ،مجلد  1المرجع السابق ، ج: ول ديورانت ) 1(

   0 144المرجع السابق ، ص : نعيم فرح /  326  - 325المرجع السابق ، ص : سعيد عبد الفتاح عاشور ) 2(

   0 72 – 71، ص  5د ، مجل1نفسه ، ج: ول ديورانت ) 3(

   0 372المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي /  0 16المصدر السابق ، ص : طافور ) 4(

   0 132المرجع السابق ، ص : ھنري بيرين ) 5(

  

أنحاء مراكز نشاطھم التجاري في الشرق والغرب ، عملت على تسھيل ومرونة التعامل 

ات واالعتماد بالشيكات واإلستبدال النقدي، بالسند المالي والتجاري النقدي وغير النقدي

، وأسھم الجنوية ) 1(م فصاعداً 12ومارست البندقية وجنوة ھذه العمليات منذ أواخر القرن 

في ھذه العمليات المصرفية ، فكانوا يستبدلون العمالت ويتاجرون في التوابل والسلع 

ويتساھلون في ) الشيكات (دفع ويتقبلون الودائع وصكوك ال ،)2(األوروبية بالنقد واألجل 



 

، وبلغ من نشاط حركة رؤوس األموال في البندقية أن المصرف ) 3(منح القروض للعمالء

فع دوھو أول مصرف من نوعه في أوروبا كان ي  Camera dgli imprestidiاألھلي فيھا  

 200ين مجموع الفوائد به ما ب تمن األموال المودعة به ، وتراوح% 5فائدة سنوية قدرھا 

، ومن أشھر بنوك البندقية ) 4(م 1398 – 1386ألف بندقي بين عامي  500الف بندقي  إلى 

م وكانت من 1339كانت في بيزا عام   compagniaوفي بيزا شركة  ،) Tiepolo )5بنك 

وأما بنوك جنوة الشھيرة فھي عديدة مثل  ،)6(أكبر الشركات المالية لبنوك التجار الفلورانتين 

وھناك أسرجنوية شھيرة اشتغلت في تجارة المال ) 8(، وبنك روفو ) 7(قديس جورجبنك ال

، ومن أشھر الصرافين بجنوة )9(مثل أسرة دوريا ، إسبينوال ، جريملدي ، الفيسكي 

، وقد اكتشف الصرافون ) 10(الصيرفي ألشيرو ، والصيرفي روفو والصيرفي برناردو 

اليومي فقاموا بإستغاللھا في اإلقراض بفائدة مما  وجود ودائع كثيرة أكثر من حاجة عملھم

  من العادة في  وكان ، )11(جعل الصيارفة يقومون بوظيفة البنوك

  

 -----------------------------------------    

  

   0 341 – 340المرجع السابق ، ص : نعيم زكي فھمي ) 1(

 ومنھا كلمة شيكات   Shukukي تختص بالدفع المؤجل علي أقساط وھي تعرف حاليا بإسم ھو السفتجات حيث يكتبھا الصيرفي وھ: البيع باألجل ) 2(

Sheques   0 143، ھامش  185المرجع السابق ، ص : انظر محمد عبد الغني األشقر  

   0 341نفسه ، ص : نعيم زكي فھمي ) 3(

   0 65المرجع السابق ، ص : شارل ديل ) 4(

   0 1، ھامش  340نفسه ، ص : نعيم زكي فھمي ) 5(

(6) Lopez : Op. Cit. , p. 231,nol.5 .  

   0نفسه : نعيم زكي فھمي /  0 146المرجع السابق ، ص : نعيم فرح /  0 328المرجع السابق ، ص : سعيد عبد الفتاح عاشور ) 7(

(8) Lopez: Op. Cit. p.164.  

   0 71 – 70، ص  5مجلد  1المرجع السابق ، ج: ول ديورانت ) 9(

(10) Lopez : Op.Cit.p. 164,Doc.72,73. 

   0 144المرجع السابق ، ص : نعيم فرح ) 11(

يقوم الصيارفة بإخراج الذھب والفضة التي لديھم إبتھاجاً أن  اإلحتفاالت الكبري بالبندقية ، 

ھناك عقود صيرفة عديدة بجنوة توضح العالقات كان ، و) 1(باإلحتفاالت مثل يوم الصعود 

في عقد في جنوة ومن تلك العقود  ي كانت تتم بين المودع والصيرفي والمقترضالبنكية الت

يوضح قيام الصيرفي ألشيرو صاحب بنك ألشيرو بتسلم مبلغ من  كانم 1182يناير  31

يوضح  كان، 1190فبراير  12الدينارات الجنوية الذھبية المسكوكة ، وعقد آخر في جنوة في 



 

دينار  69اردو أصحاب بنك روفو بدفع مبلغ وقدره قيام الصيرفي روفو والصيرفي برن

   0) 2(لى مستحقيھا إجنوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

---------------------------------------   

  

   0 164المصدر السابق ، ص : طافور ) 1(

(2) Lopez: Op. Cit.p.164,Doc.72,73.  
  

  

  

  : الضرائب الجمركية ] 7[

رسائل جنيزة القاھرة أن المغرب األقصى وسائر بالد  أوضحت                               

المغرب واألندلس كان يشكل بصفة عامة منطقة تجارية حرة ال تتدخل فيھا الدول رغم 

ً في نشاط األفراد االقتصادي ولم يفرق بين التجار األغراب والمحليين ،  ،إختالفھا سياسيا

ي مكان تواجد به ، أما التجار النصارى أته للجزية في وكان التاجر اليھودى يبرز شھادة تأدي



 

قيمة العشر في مناطق الحدود ، % 10السيما اإليطاليين والقطالن ، فكان عليھم دفع رسوم 

، فقد كان التنظيم ) 1(وكانت المدن اإليطالية وغيرھا تعامل التجار المسلمين بنفس الطريقة 

 ية فكانت كل البضائع اإليطالية أو القطالنيةالجمركي شبه ثابت في كل الموانئ المغرب

نقداً % 10لى بالد المغرب المرينية يستحق عليھا ضريبة جمركية قدرھا إالواردة  الصادرة و

وأدوا  00% [10أو عيناً ، كما نصت معاھدة جنوة مع دولة بني مرين فكان الجنوية يدفعون 

عاھدة بيزا مع دولة بني مرين كانت ، كذلك م) 2] ( 00أعشار دنانير مستديرة كاألعشار 

وشرطنا عليھم أن يكون عشرھم  00[يضا مع دولة بني مرين أمثل القطالن % 10تنص علي 

ومخزنھم علي نحو ما يعطيه النصارى القطالنيون في بالدنا سواء من غير زيادة وال نقص 

ائع التجار على بض% 10، فكانت سائر المدن المغربية المرينية تأخذ نسبة ) 3] ( 00

، وتسمى ھذه الضريبة في الوثائق الالتينية في بعض ) 4(اإليطاليين الواردة إلى بالد المغرب 

ً لم يعد يتم اإلعالن عنھا في % 10وصارت ھذه النسبة   Drictum "الواجب"األحيان  عرفا

يتسلم عند م كان التاجر اإليطالي 13ففي بداية القرن  0المعاھدات التجارية التي تلت بعد ذلك 

وصوله للموانئ المرينية إفادة ُعرفت باسم البراءة توضح فيھا ما جلبه التاجر من نقود 

 ً عليه تقديم ھذه البراءة للسلطات المحلية في الموانئ كان وبضائع ، وعند مغادرته أيضا

  التي  أو السلع لم يبعھا ، ه التيالمرينية حتى يستطيع المغادرة بنقوده التي لم ينفقھا أو سلع

  

 ---------------------------------------  

 

(1) Goitein S. D. : Op. Cit. Vol.I,p.61,70,343,344.  /   0 456جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب ، ص : أمين توفيق الطيبي  

   0 47لوحة  57المخطوط السابق ، ص : ابن الحاج النميري ) 2(

(3) Amari : Op. Cit.p.5 – 8. 

      0 22ص  2المصدر السابق ، ج: مارمول ) 4(
  

،  وقد كان التاجر )1(فيقوم بإعادة تحميلھا على سفنه والعودة بھا إلى بلد آخر أو وطنهاشتراھا ،

 ھذه المبيعات كانتاإليطالي يبيع سلعه إما في الديوان الجمركي بالمزاد أو خارج ديوان البحر و

، % 10ل عقود البيع ، فيقوم الديوان بإستخالص نسبة في سجالت القنصليات على شك تسجل

من بيع سلعه ودفع المستحق عليه يتسلم تأشيرة الخروج للعودة إلى  ينتھي التاجر كانوعندما 

   0) 2) (البراءة(وطنه وھي اإلفادة 



 

ً ( وفي جمارك البندقية كان التاجر األجنبي  ً أو سوريا ً مغربيا يُراقب مراقبة شديدة ) مسلما

دقيقة وال تُترك له حرية اختيار مسكنه ، بل يُوضع في فندق خاص باألجانب وفيه يُخزن و

يتواجد بالجمرك البندقي مركز إدارة األجانب الوافدين ، وتُنزع من التاجر األجنبي كان عه، ولس

أسلحته ، ويتم تجھيز قائمة بكل ما في حوزة التاجر األجنبي من سلع حتى يمكن تقدير 

يقوم بھذا العمل مفتش أو كشاف الذي يعاون التاجر كان لجمركية المطلوبة منه ، والضرائب ا

األجنبي في شراء لوازمه ويرافقه كظله ، حتي ال يتعدى قوانين البالد ويتھرب من الرسوم 

الجمركية ، ويشترط علي التاجر األجنبي بيع كل ما لديه من سلع ألنه سوف يدفع الرسوم علي 

، بعكس الحال في دولة بني مرين حيث كان التاجر ) 3(اء التي بِيعت أم ال جميع البضائع سو

   0اإليطالي اليدفع إال الرسوم المستحقة على المبيعات فقط 

أن التجار    Redistrum Curiae Archiepiscopalisوقد ورد في السجالت الجنوية 

طالية كانوا يدفعون رسوماً المغاربة وأصحاب المراكب المغربية الواصلين إلى الموانئ اإلي

   0) 4(صولدي وتدعى عشراً على المراكب القادمة من موانئ شمال أفريقيا  22و5قدرھا 

ً جمركية أخرى كان يدفعھا التاجر اإليطالي ببالد المغرب غير العشر ، وكانت  وھناك رسوما

ع والبراءة بنسب ضئيلة تُدفع لصالح الحمالين والسماسرة والمترجمين وحق الرسو واإلقال

  والوزن والقبان وغيرھا ، وكانت طبيعة ھذه الضرائب غير محددة وخاضعة للعرف والتقاليد 

  

 ---------------------------------------------    

 

(1) Dufourcq: Op. Cit. p.522.  

   0 251ص  2المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 2(

   0 102المرجع السابق ، ص : محمد الشريف  / 0 321المرجع السابق ، ص : أوليفيا ) 3(

   0 207نفسه ، ص : أوليفيا ) 4(

  

  

قيمتھا ما  ت ضريبة إضافية تراوح 11وعادات أھل الموانئ ، وقد أحصى ماس التري نحو 

  ، ) 1(من قيمة السلعة % 1و  %    0و25بين 

، وعادة تتم الصفقات   Calgonوتُعرف ضريبة المزاد العلني عند الجنوية باألقطار اإلسالمية 

وتتراوح قيمة ھذه   Testiunو الشھود   Torcimaniالتجارية في حضور المترجمين 

من قيمة السلعة % 0و05، وفي سبتة تبلغ قيمتھا ) 2(من قيمة ثمن المبيعات % 0و25الضريبة 



 

نية مقابل ، أما ضريبة البراءة وھو رسم إفادة البراءة يدفعھا التاجر اإليطالي للديوانة المري

وھي ضريبة وزن البضائع ، وضريبة حق   Rotolحصوله علي البراءة ، وھناك ضريبة 

 ً التاجر اإليطالي يقوم بدفع ضرائب أخري  كان التخزين ، وأجرة النقل وأجرة الحمالين ، أيضا

لنقل بضائعه من سفنه عبر القوارب والصنادل الي الرصيف وكذلك ضريبة اإلنطالقة 

لي داخل دولة بني مرين دون سداد أية إللتاجر اإليطالي حق التوجه ببضائعه  ناوبمقتضاھا ك

من قيمة البضاعة ،  16:  1وتصل قيمتھا الي   Mangoneرسوم أخري ، وضريبة المنجونة 

   0) 3(وكانت تُجبي بموانئ أنفا وسبتة وأسفي 

قة مالية لسداد ولجأت جنوة الي فرض رسوم ضريبية جديدة علي التجار عند مواجھتھا ضائ

ديون خارجية ، فقد فرضت جنوة مرتين متتاليتين ضريبة علي التجار الجنوية علي سلعھم 

الصادرة والواردة لتغطية نفقات إفتداء األسري الجنوية وكذلك سداد الديون الخارجية لدي 

جر من قيمة البضائع التي يوردھا التا%1و5الدولة الحفصية ، فكانت قيمة الضريبة األولي 

م وفي عام 1440علي البضائع التي يجلبھا الجنوية ، وذلك في عام % 1و4الجنوي ، ونسبة 

  علي التجار الجنوية % 3الي % 1و5لي فرض ضريبة تتراوح بين إم إضطرت جنوة 1445

  

 ---------------------------------------     

 

(1) Mas-Latrie : Op. Cit. p. 198 – 208.   /   وقد  252ص  2المرجع السابق ، ج: برنشفيك /  0 322المرجع السابق ، ص : فھمي  نعيم زكي

أفادت اإلتفاقية التجارية البيزية مع دولة بني مرين أن علي كل سفينة تجارية بيزية تتردد علي موانئ دولة بني مرين للتجارة أن تدفع 

وشرطنا عليھم أيضاً  00[يناء المريني في كل مرة ، أنظر النص ضريبة معتادة في العرف المريني وھي سرياق أو مخطاف تسلمه للم

وھي أن يعطي كل جفن سرياقاً أو مخطافاً من الحديد في كل مرة يصل بالتجارة  00عادة أجفان التجار النصاري التي تصل الي بالدنا 

 .Amari : Op. Cit. p.7 – 8   : أنظر ]   00الي بالدنا 

   0 373رجع السابق ، ص الم: مصطفي الكناني ) 2(  

(3) Dufourcq: Op. Cit. p.523. /   0 103 – 102المرجع السابق ، ص : محمد الشريف  

  

                                            

ن في و، مما يوحي بكثرة األعباء الضريبية الخفيفة التي القاھا التجار اإليطالي) 1(علي سلعھم 

   0لة بني مرين تجارتھم الخارجية مع دو

وقد إستفاد التجار اإليطاليون من بعض اإلعفاءات الضريبية المرينية ، ، فقد نصت معاھدة بيزا 

لبھا التجار البيازنة للمخزن جي كان مع دولة بني مرين علي اإلعفاء التام لجميع السلع التي

يراً للتجار البيازنة ب، وھذا يعد مكسباً ك) 1(المريني من الضرائب الجمركية وكآفة المصاريف 



 

عندما يتاجرون مع المخزن المريني مباشرةً ، فشملت ھذه اإلعفاءات تجارة الذھب والفضة 

إن ساق  00[والحلي والمجوھرات واألحجار الكريمة ، والسفن والحبوب وغيرھا من السلع ، 

حتي يبلغ فال يكون ألحد سبيل الي حلھا وال نظرھا  000ب العلي باأحد من تجارھم برسم ال

ً وإن لم تُشتر فيغرم عليھا  00الباب العلي  فإن إشتريت منه بالباب العلي فال يغرم عليھا شيئا

ً معينة ولكنھا فتحت الباب علي مصراعيه ) 2] ( 00المغرم المعتاد  ، فالمعاھدة لم تحدد سلعا

ما المخزن ، أمام التجار البيازنة لجلب جميع السلع بشتي أنواعھا الي دولة بني مرين السي

وتكون معفاة من الضرائب وھو ما يعني اإلستفادة المالية الھائلة من تجارة البيازنة مع المخزن 

   0المريني وتشجيعھا 

كذلك إشتملت اإلعفاءات الضريبية الممنوحة للتجار اإليطاليين أنه يتم إعفاء السلع الغذائية 

ً كان سفينة شحن إيطالية في ميناء  أي كراء الخاصة بتموين البحارة وطاقم السفينة ، وأيضا

مغربي يعطي الحق لصاحب السفينة اإليطالي بجلب بضائع مغربية معفاة من الضرائب تساوي 

   0) 3(قيمة كراء السفينة 

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه دولة بني مرين تمنح التسھيالت التجارية السيما اإلعفاءات 

  قاسية حول موانيھا التجارية السيما بيزا وليفورنو الجمركية ، كانت بيزا تفرض نظماً 

 

--------------------------------------------    

 
   0 283ص  1المرجع السابق ، ج: برنشفيك ) 1(

(2) Amari : Op. Cit.p.4.  /   0 101المرجع السابق ، ص : محمد الشريف  

   0 102المرجع السابق ، ص : محمد الشريف ) 3(

                               
 

  

Livorno   والمنطقة المتاخمة للميناء والتابعة لھا ، حيث كانت األحوال اإلقتصادية في بيزا

م مما حدا بحكومة بيزا الي فرض ضرائب علي 14متدھورة في النصف األول من القرن 

كآفة المعامالت  ألف فيورنتي ، كذلك نفذت حكومة بيزا 12تجارة النبيذ بلغت في العام نحو 

     0)1(التجارية بصورة جبرية وصارمة ، فكان العقاب صارماً في حالة التجاوزات باألسواق،
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(1) Giuseffe Rossi-Sabatini : Op. Cit. P. 50.  

  

  

  

  : كاييل الموازين والمقاييس والم] 8[

كانت األسواق اإليطالية التجارية إجتماعات موسمية                                         

ً البيع بالجملة ، وإجتذبت الكثير من السلع  للتجار المحترفين وھي مراكز للتبادل خصوصا

كانت أكثر والبضائع المتنوعة ، وكانت األعياد والمناسبات وسيلة الجذب الرئيسية لألسواق ، و



 

، وتعد أسواق جنوة والبندقية ومعارضھا السنوية ) 1(الفوائد فعالية ھي اإلعفاء الضريبي 

، ) 2(الموسمية من أشھر أسواق أوروبا ، وكانت السلع تتركز فيھا وتحفظ لحين تصريفھا 

ً ، فإستخدمت المدن اإلي ً أوقياسا طالية وكانت ھذه السلع يتم بيعھا إما كيالً أو عداً أو وزنا

موازينھا وكيلھا وقياساتھا باإلضافة الي الموازين المغربية المرينية في التعامالت التجارية التي 

   0جرت بينھما 

  :  Cannaالكانا   -1

ھي وحدة قياس إيطالية تجارية لقياس األقمشة البندقية ، وھي تعادل                            

ً نحو المترين  م  وذلك  0و262والبالمي يساوي   Palmiبالمي  8تساوي  ، والكانا) 3(تقريبا

   0) 4(م 13في القرن 

  :  Gubitus الجوبيتوس -2

ً  3وھو يساوي  سوھناك مقياس آخر وھو الجوبيتو                     كان   ، و)5(بالمي تقريبا

شاط ھناك نوعان من الجوبيتوس أحدھما يستخدم في النكان  يستخدم في قياس األطوال و

 3و747بالمي والثاني يستخدم في الھندسة المعمارية ويعادل  2و47التجاري البري ويعادل 

    0)6(بالمي وكانت جنوة تستخدم تلك الوحدات القياسية في تشييد السفن والتجارة 
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   0 99 – 98المرجع السابق ، ص : ھنري بيرين ) 1(
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ر أنظر برنشفيك  2و 20ويحددھا برنشفيك بنحو / ، 543المصدر السابق ، ص : الحسن بن محمد الوزان ) 3( /  0 263ص  2المرجع السابق ، ج: مت

اتم الطحاوي  ابق ، ص : ح ر / 0 544المرجع الس  .John H. Pryor : Op. Cit. vol.p أنظر م2و10بنحو  ويحددھا جون براي

118.   

(4) John H. Pryor : Op. Cit. vol. p. 118.  

(5) Ibid, vol, V, p. 118.  

(6) Ibid, vol.VII, p.174. 

  

  :  Palmusبالموس   -3

وھو وحدة قياس كانت جنوة تستخدمه في تشييد السفن ، وھو                                    

   0) 1(ويستخدم في قياس العمق والعرض ومحيط الدائرة  م 0و248يعادل تقريباً 

   :  Passoالباسو  -4



 

وحدة قياس لألطوال فقط وكانت البندقية تستخدمه في صناعة السفن في                            

، والقدم وحدة قياس أصغر ويساوي نحو  (Pedi)أقدام  7م وھو يعادل 15و 14القرن 

   0) 2(م 0و348

  : لعشر ا -5

ً ويساوي العشر اإليطالي نحو عشرة أرطال أو                 وھو وحدة وزن وكيل معا

    0)  3(كجم 3و39

   :   Cantaroالقنطار  -6

يطالية كانت تصل الي إليذكر ماركوبولو أن حمولة إحدي السفن ا                                

لبندقي يعادل مائة رطل  ، وھي وحدة وزن ، والقنطار ا) 4(أربعة آالف قنطار بندقي 

ً ) 5(إيطالية كجم في مدن بالد المغرب المرينية ، مثل أنفا وآصيال ،  43و5، ويعادل أيضا

مينا وھي وحدة وزن إيطالية لوزن  20، ويساوي القنطار ) 6(كجم في ميورقة  40و6ويعادل 

لعسل والتين والعفص والكتان القنطار يستعمل عادة في وزن اكان ، و) 7(الحبوب في جنوة 

وصمغ اللك والفلفل والقطن والشمع ) النيلة(وشعر الماعز والصوف والخيوط ومادة الصباغة 

   0) 9(كجم   47القنطار الجنوي يعادل تقريباً نحو كان ، و) 8(والجلود 
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    :   Rotolالرطل – 7
من القنطار في إيطاليا بينما في أنفا المرينية  100:  1وھو يعادل من                            

  ، ) 1(جم ، ويستخدم لوزن الجلود  435يزن نحو 

  :   Salmaالسالما  -8



 

وحدة وزن صقلية إستخدمتھا المدن اإليطالية بيزا وجنوة عند شرائھما                                            

   hL  )2 (0 1و60م من صقلية وھي تعادل 1294القمح عام 

  :   Pichoبيشو  -9

 100خيط ، وكل م وكانت تستخدم لكيل ال1345وحدة كيل بندقية بعد عام                          

   0) 3(في البندقية   Brazaبرازا  118يعادل  وبيش

  :   Bottaبوتا  -10

ادل طن واحد ، ويستخدم أيضاً كوزن للخمور ،                           وت يع وھو مقياس للزي

   0) 4(لتر  450لتر ، وھو عبارة عن برميل خشب يسع خموراً قدرھا  450ويعادل 

   :والزيوت موازين الخمور  -11

في وزن   Barileإستخدم التجار الجنوية ميزان باريل                                        

لوزن الخمور   Tonelloالخمور والمواد الخام ، بينما إستخدم البيازنة ميزان تونللو

   0) 5(والزيوت

  :   Torselloتورسيللو  -12

دة وزن إيطالية لوزن المالبس الكتانية والصوفية ، وھي وح                                     

   0) 6(نوع من الباالت المسطحة يوضع بداخلھا المالبس المراد تصديرھا 
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   0 147المرجع السابق ، ص : حاتم الطحاوي ) 4(

   0نفسه ) 5(

      . Dufourcq : Op. Cit. p. 538/    0نفسه ) 6(

  

  

  :   Sportaسبورتا  -13

ن الفلفل وھي تساوي وحدة وزن إستخدمھا التجار اإليطاليون في وز                                

ً  لتر 700:  600من     0) 1( تقريبا



 

  :   Minaمينا  -14

بالوزن الصغير في البندقية ، كذلك   Lbs 8وحدة وزن للحبوب وتساوي                         

يستخدم المينا في وزن الحرير ، وھناك نوعان في البندقية من الموازين بإستخدام الوزن 

م لوزن الحديد والفحم والخشب والذھب واللحوم والجبن والعسل وجميع ستخديُ  وكانالكبير، 

شياء الصغيرة مثل القطن والفلفل والسكر أنواع الفاكھة ، أما الوزن الصغير فيستخدم األ

والجنزبيل والقرفة والحرير والشمع والزعفران وأنواع اللبان والقرنفل والزبيب وكل التوابل ، 

   0) 2(بالوزن الصغير   Lbs 158زن الكبير نحو بالو  Lbs 100ويعادل كل 

  : بطة  – 15

   0) 3(لتراً  938وحدة كيل إيطالي ، وكانت تعادل                  
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   0 147المرجع السابق ، ص : حاتم الطحاوي ) 1(
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  0 239المصدر السابق ، ص : د الوزان الحسن بن محم) 3(

  

  

  

  الخاتمة

  



 

بما صورھا  ة حس دن اإليطالي رين والم ي م ة بن ين دول ة ب ات التجاري اريخ العالق ع لت إن المتتب

ا  د أمكنن ة المستفيضة ، وق ك الدراس اھر واضحة لتل ي جالء ووضوح مظ ه ف ين ل البحث يتع

ا التوصل من خالل ھذه الدراسة الجلية إلى عدة نتائج  ، ويبدو من المفيد في ھذه الخاتمة إجمالھ

   0لكى تعين في توضيح العالقات التجارية والظواھر التاريخية بصورة أشمل 

ي ،  ة للمغرب المرين وتبين لنا أن البيئة الجغرافية لعبت دوًرا كبيًرا في تاريخ العالقات التجاري

دة كانت فقد كان يطل على البحر المتوسط والمحيط األطلسي ، مما أو ة عدي جد عدة مدن بحري

بانيا النصرانية  ك أس دلس وممال الد األن ة وب لھا عالقات تجارية ھامة نشطة مع المدن اإليطالي

رب تنوعت  الد المغ اه وتضاريس ب اخ ومصادر المي وع المن ط ، وبتن ر المتوس بحوض البح

ارة ، فك ناعة والتج ة والص ة والرعوي كان الزراعي ة الس طت حرك يل ونش الد المحاص ت ب ان

دة ، فكانت نقطة جذب للتجار  ة والصناعات العدي المغرب غنية بالثروات الزراعية والحيواني

   0من شتى المدن اإليطالية 

بتھا  م العوامل التي أكس وتبين لنا أيًضا أن الموقع الجغرافي الممتاز للمدن اإليطالية كان من أھ

طين  اء النش ار األكف ين والتج ارة المتمرس رة البح ًرا وف ًزا كبي دن مرك ك الم وانئ تل ت م فكان

   0للتجارة والنشاط البحري 

ة  وتجلى لنا أن العوامل المناخية البحرية كان لھا دور كبير في تحديد وقت سفر السفن التجاري

اج  ي حوض البحر المتوسط ، وكانت الطوارئ المرتبطة بھي ة واإلسالمية ف دن  اإليطالي للم

ة البحر والريح العاصفة تتمثل  ى المعلومات الھام ا عل في عامل التجربة التي كان يتحصل منھ

   0في مواجھة تلك األخطار الطبيعية 

وتوصلنا إلى أن فترة القوة المرينية كانت فترة إستقرار ونشاط  اقتصادي ھائل لبالد المغرب ، 

التقنيات فنھضت البالد وتزايد اإلنتاج ونشطت حركة بناء السفن وتزويدھا بالخبرات الجنوية و

الحديثة ، فكانت بالد المغرب المرينية نقطة جذب اقتصادي للمدن اإليطالية ، مما جعل المدن 

اإليطالية تتسارع إلى عقد االتفاقيات التجارية مع دولة بني مرين ، فكانت التجارة تأخذ الصفة 

،أما في حالة  الرسمية ، فشھدت المدن المرينية حركة توافد التجار اإليطاليين بأعداد كبيرة

فقد توصلنا إلى أن أحوال البالد الداخلية كانت الضعف السياسي والتدھور لدولة بني مرين 

وسوء  ممزقة وكانت األنظمة الداخلية متھالكة وشاعت أعمال قطع الطرق التجارية ،

بل التدبيراإلدارى والمالى والجبائى ونقص األنظمة السياسية للحزم والنزاھة والنظر إلى مستق



 

لذلك كانت  الدولة اإلسالمية ، أضف إلى ذلك تھديدات الدول النصرانية للمدن الساحلية الھامة

المدن اإليطالية تتاجر مع التجار المرينيين من خالل المدن الساحلية بصفة غير رسمية ، علي 

لساحلية أن من أھم نتائج األحوال السياسية الداخلية للمغرب المريني ھو إحتفاظ أسواق المدن ا

المرينية بإتصاالتھا التجارية الخارجية القوية والبعيدة ، وأمكنھا من ممارسة مھنتھا التجارية 

حتي عند مواجھتھا عقبات كبيرة أربعة وھي بعد المسافة الواقعي عن المدن اإليطالية، وثانياً 

ً الصراع المسيحي   –األسباني [ اإلضطرابات السياسية الداخلية بدولة بني مرين ، وثالثا

ً عالم القرصنة ،  ونظراً ] البرتغالي ضد دولة بني مرين في غرب البحر المتوسط ، ورابعا

ً في إعاقة تجارة  –لوقوع الصراع المسيحي  اإلسالمي وعالم القرصنة فإن ھاتان كانتا سببا

  0وشبكة البحر المتوسط التجارية  اإلسالمية, المغرب األقصي المريني 

ن دور جنوة التجاري مع دولة بني مرين ، فقد كانت جنوة تركز نشاطھا وكشفت الدراسة ع

التجاري مع دولة بني مرين ، فحاولت منع التغلغل البرتغالي واإلسباني داخل دولة بني مرين، 

وحاولت منع االحتكار والتوازن في البحر المتوسط ، وحاولت الوصول غلى سجلماسة وتوات 

ى منابع تجارة الذھب والرقيق ن لكن تلك المحاوالت فشلت ، في أعماق الصحراء للوصول إل

وكانت تارة تمارس التجارة مع دولة بني مرين وتارة أخرى تطمع في احتالل بعض المدن 

التجارية المرينية الھامة مثل سبتة ، فكانت تفضل مصلحتھا فوق أية اعتبارات أخرى أو 

       0معاھدات 

افس وأثبتت الدراسة أن دخول إسبان يا والبرتغال حلبة التجارة بدولة بني مرين قد أشعل نار التن

ا التجاري  د نفوذھ بين المدن اإليطالية والممالك اإلسبانية النصرانية ، فكانت كل جھة تحاول م

اع  ا أطم ت لھ بانية كان ك اإلس ر أن الممال ة األخرى ، غي اب الجھ ى حس رين عل ي م ة بن بدول

    0ا استعمارية بدولة بني مرين ايضً 

ة  ورصد البحث الحروب المريرة بين المدن اإليطالية حول االستئثار بالتجارة والمكاسب المالي

ة وحوادث  ومناطق النفوذ التجاري ، فشھد غرب البحر المتوسط معارك عنيفة وحروب طاحن

ة  ة غرب البحر المتوسط التجاري ة راحت ضحيتھا منطق دن اإليطالي ين الم ة ب قرصنة متبادل

ا ، ونھب فكانت  عدم االستقرار ، وحوادث خطف التجار المغاربة وبيعھم عبيًدا بأسواق أوروب

   0متاجرھم وتحطيم سفنھم ، مما أعاق سريان الشريان التجاري بغرب البحر المتوسط 



 

ن  رغم م ي ال ط عل ر المتوس وض البح ية بح نة المتفش وادث القرص ن ح ث ع ف البح وكش

ا ات التج لمية وإتفاقي دات الس ة المعاھ راف األوروبي ين األط ر ب ي آخ د ال ن بل فر م رة والس

ا في عرض  انبين ، إم د في مجال النھب والقرصنة من الج والمسلمة، فقد حدث نشاط متزاي

ي  ة عل ة والقطالني د تنافست كل من السفن اإليطالي البحر أو علي المدن الساحلية والجزر ، فق

والتبادل وإلغاء دور الوساطة المرينية شيئاً  إحتكار اإلقتصاد المريني السيما في مجال التسويق

فشيئاً ، مما أوجد نوعاً من عدم اإلستقرار اإلقتصادي وتحول المغاربة من التجارة الي الحرب 

داء   ا الع د قابلھ ا  ق ر دارھ ضد الطامعين،فكانت الھيمنة المسيحية علي التجارة المغربية في عق

ادح بال ب الضرر الف ي جان ة ، ال ذلك والمواجھ ه ك ة تجارت زه عن حماي ة وعج ارة المغربي تج

ة المسلمة، كل  ا ونھب المراكب التجاري داً في أسواق أوروب أعمال أسر المسلمين وبيعھم عبي

دم  ة ع ري توضح حال اد البح ة الجھ ت حرك ذا كان ري ل اد البح ي الجھ ة ال أ المغارب ك ألج ذل

ة اإلستقرار السياسي وتفتت السلطة المرينية ، وإصابة التج ر أن حرك ارة المرينية بالشلل ، غي

ي المغرب المريني السيما  ذھاب ال اليين من ال ع البحارة والتجار اإليط م تمن الجھاد البحري ل

   0مدينة سبتة وسال للتجارة

وتوصل البحث إلى أن أھم ما يميز السفن التجارية أنھا كانت مجھزة لخوض المعارك  

ر المتوسط غاصاً بالقراصنة النصاري ، فكانت السفن البحرية في نفس الوقت وذلك لكون البح

 ً وكانت معظم السفن التجارية مزودة باألشرعة  0التجارية علي أھبة اإلستعداد الحربي أيضا

ً عن السفن المزودة بالمجاديف ، وأما  وذات شكل دائري وواسعة ، ولكنھا بطيئة نسبيا

المسلمون نظراً لتعدد مھامھا، وتالئمھا  األشرعة فكانت مثلثة وھي عربية األصل التي فضلھا

ً تزودت السفينة بمجدافين عند مؤخرتھا لتوجيه  مع الريح المتغيرة بالبحر المتوسط ، وأيضا

    0السفينة في اإلتجاه المطلوب 

ع    م تكن تتفق مع الواق ة في معظم األحوال ل ائق التاريخي ى أن بعض الوث وتوصل البحث إل

ع دول التاريخي فعلي سبيل ال ين جمي ات ب مثال مسألة القرصنة، فرغم وجود العديد من اإلتفاقي

ر  وض البح تمرت بح ف ،وإس م تتوق ألة ل ن المس نة لك ع القرص ط لمن ر المتوس وض البح ح

اليين  ان بعض التجار اإليط المتوسط طوال العصور الوسطي وحتي العصور الحديثة، كذلك ك

و ة دون أن يقوم ار المغارب ترون بضائع التج ام يش ك قي ي ذل ة ، أضف إل ا المالي داد قيمتھ ا بس

ي  اد األخالق ؤرة للفس ي ب ه إل اص وتحويل ابھم الخ ادق لحس إدارة بعض الفن ة ب ار الجنوي التج



 

ة  ادات اإلجتماعي د والع ي التقالي افظوا عل م يح ة ول اط المغربي ين األوس ور ب رب الخم وش

  نية سواء أكانت إسالمية أو مسيحية،اإلسالمية فكان ھمھم النواحي المالية فوق أية إعتبارات دي

وانئ  ة والم ز البحري رائط توضيحية للمراك م خ ة برس ام البندقي ى  أن إھتم وتوصل البحث إل

دولتين  ين ال المغربية المرينية ماھو إال دليل قاطع علي الرغبة الشديدة في إقامة جسر تجاري ب

  0ويرجح ذلك ما ألمحت إليه بعض المصادر والمراجع 

رغم من أن البنادقة كانت لھم تجارة ھائلة ببالد المغرب ، وكانوا مسيطرين تماماً علي وعلي ال

م،  وأساطيلھا القوية المتعددة التي بلغت نحو ثالثة 13ميادين التجارة وأسواقھا وذلك في القرن 

ك  ل تل ن ك رة،و م لع كثي ي س اجروا ف الم وت واحي الع ع ن راً بجمي لوا بح فينة ، وإتص آالف س

ة بني مرين اإلمتي ة رسمية مع دول دة تجاري م يرتبطوا بمعاھ م ل ة إال أنھ ازات التجارية للبنادق

ة ،  فكانت تجاراتھم مع التجار المغاربة بدولة بني مرين تتم بصورة غير رسمية أو بصفة أھلي

ة  د البندقي ا بع ة وإقتصادية منھ ذلك ألسباب جغرافي ة إضطروا ل ى أن البنادق وتوصل البحث إل

ونس الحفصية  عن دولة زمھم من ت بني مرين فكان البنادقة يتحصلون علي جميع السلع التي تل

ا الحفصيون  ات ويقبلھ وتلمسان بني عبد الواد ، وإستطاع البنادقة أن يفرضوا شروطھم بكل ثب

ة  ة والجنوي ة للبنادق رة المعاھدات التجاري ل ذلك كث رة ودلي وبنو عبد الواد من أجل أسباب كثي

  ع تونس الحفصية ودولة بني عبد الواد ،والبيازنة م

ان  ذي ك وأثبت البحث أيًضا أن سبب ذلك ھو عدم اإلستقرار السياسي ببالد المغرب المريني ال

ة بصفة  سبباً في تسھيل أو زيادة التنافس بين الدول المسيحية ، فعندما كان يتولي أمير حكم دول

ا تعداد للتف ي إس ون عل ه يك القوة فإن ن غيرشرعية أو ب رھم م ين لغي ين المنافس ع األوروبي ھم م

ي  و األحمر عل األوروبيين الذين يُقيمون عالقات طيبة ، كما حدث مع الجنوية الذين ساعدوا بن

ة  ين الدول تمرة ب رب المس ة الح ا حال تھم ، وأيض م ودول مھا لحكمھ ة وض بتة المريني م س حك

وا عن  المرينية وممالك أسبانيا النصرانية ،  و المنافسة الشديدة ذين دافع من التجار القطالن ال

ي ،   رب المرين ن المغ الي م ود اإليط ة الوج ي إزاح وا عل ي وعمل المغرب المرين اراتھم ب تج

ونس  ر تلمسان وت الد السودان عب ذھب والرقيق الواصل من ب أضف الي ذلك قَِصْر طريق ال

وب الم ار بجن غرب المريني  األمر الحفصية الي موانئ البحر المتوسط عن الطريق الثاني الم

ر من  ة أكب ونس الحفصية ، والمغرب األوسط بدرج ي  ت ه ال ة تتج دن اإليطالي ل الم ذي جع ال

ونس والمغرب  دمتھا ت ة التي ق ازات العالي رأ نسبة التسھيالت واإلمتي المغرب المريني ، وأخي



 

ة ال دول عن المعاھدات التجاري ي الع رة عل رسمية مع األوسط للمدن اإليطالية مما شجع األخي

دات  رين بمعاھ ي م ة بن ع دول رتبط م م ت ة ل دن اإليطالي ك أن الم د ذل ي ، ويؤك رب المرين المغ

تجارية إال في الوقت الذي سيطرت فيه دولة بني مرين علي المغرب األدني والمغرب األوسط 

دن  ي الم اً عل ان لزام ة فك ور التجاري ي األم د ف ل والعق اتيح الح ك مف ي تمل ي الت وأصبحت ھ

طالية اإلتفاق التجاري مع دولة بني مرين ، و أيضاً أنه بحصول المغربين األدني واألوسط اإلي

دات  د المعاھ ا لعق ة اليھ دن اإليطالي ارعت الم رين س ي م ة بن ة لدول ن التبعي تقاللھما م ي إس عل

ي مرين تأخذ  ة بن ة  مع دول ة بصفة عام التجارية بسرعة ، لذلك كانت التجارة للمدن اإليطالي

تم في المدن  الصفة ة ت ار التجار المغارب اليين  وكب ين التجار اإليط ارة ب ة ، فكانت التج األھلي

    0الساحلية المرينية دون تدخل القصر المريني 

بالمقارنة ولكن  ،عاشوا بھا و اإليطالية،وأثبت البحث أن التجار المغاربة سافروا إلى المدن 

نجد أن التجار اإليطاليون كان  رب المرينيبأعداد التجار النصاري الذين تواجدوا بالمغ

وكما كانت البابوية  تواجدھم بالمغرب المريني أكثر من تواجد المغاربة بالمدن اإليطالية،

تعاقب التجار اإليطاليين وتمنعھم من التعامل التجاري مع المسلمين السيما تصدير األخشاب 

جھيز السفن واألسطول البحري، والسفن والحديد والرصاص وغيرھا من السلع الھامة لت

ً محاربة الكنيسة للربا والفائدة علي القرض ، نجد أن التاجر اإليطالي كسر تلك القيود  وأيضا

وزاول تجارته مع المسلمين بحوض البحر المتوسط، ضارباً القوانين البابوية والكنسية عرض 

أو سياسية ، وفي المقابل  نجد  الحائط ،فقد كانت مصلحته المالية أكبر من أية اعتبارات دينية

أن مثل ذلك الموقف عند التجار المغاربة،  فقد كانت ھناك معوقات وقفت أمام التجار المغاربة 

عند تجارتھم مع اإليطاليين وھي دار اإلفتاء المغربية التي أصدرت عدة فتاوى شرعية تعوق 

من التجار اليھود ، ورغم ذلك التجار المغاربة من التعامل التجاري مع اإليطاليين وغيرھم 

إستطاع التاجر المغربي المسلم أن يتخطي تلك القيود ويضرب بھا عرض الحائط، وقام 

بمزاولة تجارته مع اإليطاليين واليھود أيضاً، فقد كانت المصلحة التجارية والمكاسب المادية 

  فوق كل اإلعتبارات الدينية لكل من التاجر اإليطالي والتاجر المغربي،

  

  المالحق

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع

  : الوثائق العربية واألجنبية  أوالً 



 

1- Amari (Michele) : I Diplomi Arabi , R. Archivio Fiorentino, Le 

Monnier , 1863. 

2 - Los Documentos Arabes Diplomaticos , Del Archivo De La Corona 

De Aragon, Editados Y Traducidos, Por Maximiliano,Y 

Ramon Garcia, Madrid.Granada 1940.  

3 - Mas-Latrie : Traites Des Paix et  de Commerce.(Traites Entre 

Chretiens et Arabes au Moyen age).2Part, Paris, 1966. 

4- Lopez(R. S.) : Medieval Trade in the Mediterranean World , London, 
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  : المخطوطات  ثانيًا 



 

         أبو اسحاق ابراھيم بن عبد هللا بن ابراھيم بن محمدبن ابراھيم بن  موسي: ابن الحاج النميري  

 – 713وينتھي نسبه الي ابن قاسم ويٌشتھر باسم ابن الحاج النميري الغرناطي ، 

  0م1367- 1313/ھـ768

 اب للحركة السعيدة المباركة لقسنطينةمخطوط فيض العباب وإفاضة قداح اآلد  -5          

  0أحمد الطوخي ، تحت الطبع ، اإلسكندرية –والزاب ، تحقيق رضوان البارودي 

  محمد بن محمد بن محمد الموقت المراكشي ، : ابن الموقت 

ية ،          -6              رة المراكش اھير الحض ف بمش ي التعري ة ف عادة األبدي وط الس مخط

  0مكتبة الھيئة المصرية للكتاب ، القاھرة  35552 ميكروفيلم رقم

   0أبو القاسم بن أحمد البلوي البرزلي : البرزلي 

ة ،  365/4مخطوط فتاوي البرزلي ، ميكروفيلم رقم  -7               د المخطوطات العربي معھ

   0جامعة الدول العربية ، القاھرة 

   0أبو القاسم بن سلمون : الكناني 

ام ،  -8                ائق واألحك ن الوث ديھم م ين أي ا يجري ب ام فيم نظم للحك د الم مخطوط العق

م  روفيلم رق ة  1093،  1091جزءان ، ميك ، قسم المخطوطات باإلسكولایر ، مكتب

   0اإلسكندرية 

  : مؤرخ مجھول 

م   -9               ديين ، رق وم بالبل مون الي اجرين المس ية المھ ر قض وط ذك ،  1637مخط

   0القاھرة  –يخ،الرباط ، معھد المخطوطات بجامعة الدول العربية تار

  

  

  

  

  

  

  

  : المصادر العربية   الثً ثا



 

   0) م 1407/ھـ  810( 0أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الغرناطي األندلسي ت: ابن األحمر 

د رضوان الد  -10             ة ، نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان ، تحقيق محم اي

   0م 1976مؤسسة الرسالة ، بيروت الطبعة األولي 

ن إدريس الحمودي الحسني المعروف بالشريف : اإلدريسي  د هللا ب ن عب د ب د هللا محم و عب أب

   0) م1164/ھـ560( 0اإلدريسي ، ت

   1989،عالم الكتب بيروت الطبعةاألولي2،1نزھة المشتاق في إختراق اآلفاق ج -11           

ك األنصاري : السبتي  األنصاري د المل ن عب د ب ن احم د ب ن محم د ب ن محم ن القاسم ب د ب محم

   0م 1423/ھـ825السبتي ، إنتھي من كتابه عام 

ن  -12              د الوھاب ب إختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني اآلثار ، تحقيق عب

   0م 1969منصور ، الرباط المطبعة الملكية 

   0مد عبد الحق بن إسماعيل أبو مح: البادسي 

عيد   -13             ق س ف ، تحقي لحاء الري ر ص ي ذك ف ف زع اللطي ريف والمن د الش المقص

   0م 1982أعراب ، الرباط 

  0) م 1377/ھـ779( 0أبو عبد هللا محمد اللواتي الطنجي ت: إبن بطوطة 

ي غرائب األمصار ، ت  -14             ة النظار ف ة ، طالل حرب ، د 0تحف ار الكتب العلمي

   0م 1987بيروت الطبعة األولي 

   0)م 1094/ھـ487( 0أبو عبيد البكري ت: البكري 

   0) ت 0د(المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب ، مكتبة المثني ، بغداد  -15            

   0)  ھـ  823ألف كتابه عام (  عبدهللا        : الترجمان 

ألريب في الرد علي أھل الصليب ،  تحقيق محمود علي حماية ، الطبعة تحفة ا – 16            

     1983األولي ، 

   0محمود كعت التنبكتي : التنبكتي 

تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس ، نشر ھوداس ، مطبعة   -17            

   0م 1913آنجي  –بردين 

  م 1217 – 1144/ھـ614 – 539د الكناني األندلسي ، أبو الحسين محمد بن أحم: ابن جبير 

   0) ت  0د(رحلة ابن جبير ، دار صادر بيروت  -18            



 

   0أبو الحسن علي : الجزنائي 

ة   - 19             ق ، مديح ق وتعلي ة وتحقي اس ، دراس ة ف اء مدين ي بن رة اآلس ف ي زھ جن

   0  2001الشرقاوي ، الناشر مكتبة الثقافة الدينية 

   0)م1449/ھـ852( 0شھاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ، ت: ابن حجر العسقالني  

رة   -20             ديحج ، دائ د الم ن أحم د هللا ب إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ، تحقيق عب

 ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، 8،  7،  6،  4،  3،  2المعارف العثمانية ، ج

   0م 1986بيروت 

   0م 15/ھـ9أواخر القرن  0محمد بن عبد المنعم السبتي ، ت: الحميري 

اس ، مؤسسة ناصر  -21              ان عب ق إحس ار األقطار ، تحقي روض المعطار في أخب ال

   0م 1980للثقافة ، بيروت الطبعة الثانية 

   0)م977/ھـ367( 0أبو القاسم محمد بن حوقل ت: ابن حوقل 

   0) ت  –د (صورة األرض ، بيروت ، منشورات مكتبة الحياة ،   -22             

   0تقريباً ) ھـ300( 0أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا ، ت: ابن خردازبة 

   0م 1889المسالك والممالك ، دار صادر بيروت ، طبعة ليدن  -23               

   0) م1374/ھـ776( 0بن عبد هللا تلسان الدين ابن الخطيب محمد : ابن الخطيب 

ان ،  -24 د هللا عن د عب ر محم ة ، نش ار غرناط ي أخب ة ف ة  4اإلحاط زاء ، الطبع أج

   0م 1974األولي مكتبة الخانجي ، القاھرة 

ة  -25                ادي ، جامع ار العب د مخت ق أحم ب ، تحقي ن الخطي دين ب ان ال اھدات لس مش

   0م 1958اإلسكندرية ، 

تالم   -26              ل اإلح ع قب يمن بوي الم ف ال األع المية( أعم بانيا اإلس اريخ أس م ) ت ، القس

   0م 1956الثاني ، تحقيق ليفي بروفنسال ، الطبعة الثانية ، لبنان 

ان ، ج -27              د هللا عن د عب ق محم اب ، تحقي ة المنت اب ونجع ة الكت ة  2ريحان ، مكتب

   0م 1981القاھرة  الخانجي ، الطبعة األولي ،

نفاضة الجراب في عاللة اإلغتراب ، القسم الثاني، تحقيق أحمد مختار العبادي ،  -28            

   0م 1967القاھرة 



 

ة ،   -29              راب ، القسم الثالث ، تحقيق السعدية فاغي ة اإلغت نفاضة الجراب في عالل

   0م 1989مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 

   0)م1405/ھـ808( 0أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ، ت: ابن خلدون 

ر ومن عاصرھم من  -30            ام العرب والعجم والبرب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أي

ر ، ج  لطان األكب ي  7،  6،  1ذوي الس ة األول روت الطبع ة بي ب العلمي ، دار الكت

   0م 1992

   0م 1992دار الكتب العلمية ، الطبعة األولي ، بيروت  المقدمة ، -31          

   0)م 1282/ھـ681( 0شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ، ت: ابن خلكان 

اس ، ج -32           ان عب ق إحس ان ، تحقي اء الزم اء أبن ان وأنب ات األعي ادر  4وفي ، دار ص

   0م 1970بيروت 

   0م 12/ھـ6حياً في القرن أبي الفضل جعفر بن علي ، كان : الدمشقي 

اإلشارة الي محاسن التجارة ، تحقيق البشري الشوربجي ، مكتبة الكليات األزھرية،  -33        

   0م 1977الطبعة األولي ، القاھرة 

إبن : ابن رشد الحفيد  ن رشد القرطبي األندلسي الشھير ب د ب د بن أحم ن محم د ب ن أحم محمد ب

   0) م1199/ھـ595( 0رشد الحفيد ، ت

د ، ج -34        ة المقتص د ونھاي ة المجتھ يم ، دار  2بداي د الحل د عب يم محم د الحل ق عب ، تحقي

   0م 1983الكتب اإلسالمية ، الطبعة الثانية ، القاھرة 

   0)م 1325/ھـ726( 0علي الفاسي ، ت: ابن أبي زرع 

ينة فاس ، طبعة النيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مد -35      

   0م 1973دار المنصور ، الرباط 

   0م 15/ھـ9أبو عبد هللا محمد بن ابراھيم اللؤلؤي ، كان حياً في القرن : الزركشي 

   0ھـ 1289تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، طبعة أولي ،  تونس  -36      

   0م 1150/ھـ545بعد عام  0أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر ، ت: الزھري 

) ت0د(كتاب الجغرافية ، تحقيق محمد حاج  صادق ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاھرة ،  -37      

0   



 

ان ، : السخاوي  ن عثم ن أبي بكر ب د ب ن محم رحمن ب د ال ن عب ـ903 -831محمد ب  -1429/ھ

   0م 1497

  0)ت 0د(ألزھرية، التبر المسبوك في ذيل السلوك ، القاھرة ، مكتبة الكليات ا -38             

   0)م 1286/ھـ685( 0أبو الحسن علي بن موسي ، ت: ابن سعيد المغربي 

   0م1982كتاب الجغرافيا ، تحقيق إسماعيل العربي ، الطبعة الثانية  الجزائر  -39            

اري ، دار  - 40             راھيم اإلبي ق اب ي ، تحقي اريخ المحل ي الت ي ف دح المعل ار الق إختص

   0م 1945معارف ، القاھرة ال

   0م 13/ھـ7أوائل القرن  0أبو عبد هللا محمد بن أبي محمد المالقي اإلدريسي ، ت: السقطي 

ة ،  -41            ة الدولي اريس ، المطبع في آداب الحسبة ، مطبوعات معھد العلوم المغربية ، ب

   0م 1931

   0جالل الدين عبد الرحمن :   السيوطي 

   0ھـ 1299، القاھرة 2حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاھرة، ج  - 42            

          0م 15/ھـ9زين الدين عبد الباسط ، كان علي قيد الحياة أواخر القرن : ابن شاھين الظاھري 

ان       -43             د رمض رھا ، أحم ة نش راجم ، قطع ر والت وادث العم ي ح م ف روض الباس ال

   0)ت -د(حلة والرحالة المسلمون ، دار البيان العربي ، جدة ، أحمد في كتاب الر

الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم ، قطعة أخري نشرھا روبير برنشفيك  -44           

رن  ي الق ة ف ا المالي ي أفريقي ورتين ال ر منش ان غي اب ، رحلت ي كت ق 14ف م ، تحقي

   0م 1936وترجمة فرنسية ، باريس ، 

   0)م 1467/ھـ872( 0غرس الدين خليل ، ت: الظاھري  ابن شاھين

اريس  -45           س ، ب ولس راوي ق ب الك ، تحقي رق والمس ان الط ك وبي دة كشف الممال زب

   0م1988م ، إعادة النشر ، دار العرب للبستاني ، القاھرة ، الطبعة الثانية  1894

   0) ھـ 900( 0يب الجوھري ، تعلي بن داوود بن إبراھيم الشھير بالخط: ابن الصيرفي   

ة دار    - 46            ان ، تحقيق حسن حبشي ، مطبع واريخ الزم نزھة النفوس واألبدان في ت

   0  1970الكتب ، القاھرة 

   0)  ھـ 692 – 620محي الدين بن عبد الظاھر ، : ( ابن عبد الظاھر  



 

ك ا – 47              يرة المل ي س ور ف ام والعص ريف األي ل ، تش راد كام ق م ور ، تحقي لمنص

   0 1961القاھرة 

   0أبو عبد هللا محمد بن عبد الملك األنصاري األوسي ، ت: ابن عبد الملك المراكشي  

   0) م1304/ھـ703(                  

ابي الموصول والصلة ، السفر األول ، ق  -48          ن  2الذيل والتكملة لكت د ب ، تحقيق محم

   0) ت –د (لثقافة بيروت شريفة ، دار ا

ة  -49            ذيل والتكمل امس ، ق 00ال فر الخ روت  1، الس اس ، بي ان عب ق إحس ، تحقي

   0م 1965

، السفر السادس ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ،  00الذيل والتكملة  -50          

   0) ت -د(

ة  -51           ذيل والتكمل فر الث 00ال ات  1امن ، ق، الس ريفة ، مطبوع ن ش د ب ق محم ، تحقي

   0م 1984أكاديمية المملكة المغربية ، 

ة  -52           ذيل والتكمل امن ، ق 00ال فر الث ات  2، الس ريفة ، مطبوع ن ش د ب ق محم ، تحقي

   0م 1984أكاديمية المملكة المغربية ، 

   0م 13/ھـ7القرن أبو عبد هللا محمد بن محمد الحيحي ، كان حياً في : العبدري 

   0م 1968الرحلة المغربية ، تحقيق محمد الفاسي ، الرباط ،  -53           

  :عبد هللا الترجمان  

ة   - 54             ة ، الطبع ي حماي ود عل تحفة األريب في الرد علي أھل الصليب ، تحقيق محم

  ، مطبعة دار الثقافة ، القاھرة ، 1983األولي 

   0م 11/ھـ5عاش في القرن  0بن أحمد بن عبدون التجيبي ، تمحمد : ابن عبدون 

ائل  -55             الث رس ال ، ث ي بروفنس ر ليف بة ،نش ي القضاء والحس دون ف ن عب الة اب رس

                     0م 1955أندلسية في الحسبة ، مطبوعات المعھد العلمي الفرنسي ، القاھرة 

   0أحمد بن عبد هللا : ابن عبد الرؤوف  

ائل أندلسية  -56           رسالة في آداب الحسبة والمحتسب ، ،نشر ليفي بروفنسال ، ثالث رس

   0م1955في الحسبة ، مطبوعات المعھد العلمي الفرنسي ، القاھرة 

  أبو العباس أحمد العزفي ، : العزفي السبتي 



 

ه بُد لمن أراد الوقوف علي حقيقة الدينار والدرھم والصاع والُمد إثبات ما ليس من -57            

   0م 1999، تحقيق محمد بن شريفة ، أبو ظبي ، المجمع الثقافي ، 

   0م 1312/ھـ712أبو اعباس أحمد بن محمد ، كان حياً في عام : ابن عذاري 

بروفنسال ،  –يق كوالن ، تحق 1البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، ج -58             

   0م 1983الدار العربية للكتاب ، الطبعة الثالثة ، 

ان المغرب  -59              اني  5، ج 00البي راھيم الكت د اب ن تاويت ،  –، تحقيق محم د ب محم

   0م 1985الطبعة األولي ، دار الثقافة للنشر ، الدار البيضاء ، 

60- Al – Omari: Shehab El-Din Ibn Fadl Allah , D. (748/1347). 

                  54- Masalik El-Absar Fi Masalik El-Amsar,Part. I, 

Gaudefroy – Demombynes,Paris,1927.  

  أبو عد هللا محمد بن القاضي عياض بن موسي اليحصبي ، : عياض وولده محمد 

  م 1990بن شريفة ، بيروت  مذاھب الحكام في نوازل األحكام ، تحقيق محمد -61             

   0)م 1697/ھـ1109( 0أبو عبد هللا محمد بن عيشون الشراط ، ت: ابن عيشون 

اس ، تحقيق زھراء النظام  -62              الروض العطر األنفاس بأخبار الصالحين من أھل ف

   0م 1997، الدار البيضاء ، الطبعة األولي 

   0) م1352/ھـ855( 0بدر الدين محمود ، ت: العيني 

ان ، ج -63             ل الزم اريخ أھ ي ت ان ف د الجم ة  3عق ين ، الھيئ د أم د محم ق محم ، تحقي

   0م 1988المصرية للكتاب ، 

   0)   ھـ 919( 0محمد بن غازي العثماني ، ت: ابن غازي  

ن منصور ،  – 64            د الوھاب ب ون ، نشر عب ار مكناسة الزيت ون في أخب روض الھت ال

   0مطبوعات القصر الملكي   1964لرباط ا

   0)م 1314/ھـ714( 0أحمد بن أحمد بن عبدهللا، ت: الغبريني 

ادل  -65         ق ع ة ، تحقي ابعة ببجاي ة الس ي المائ اء ف ن العلم يمن عرف م ة ف وان الدراي عن

   0م 1979نويھض ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

   0) م1501/ھـ907( 0رحيم بن علي ، تناصر الدين محمد بن عبد ال: ابن الفرات 

   0م 1936، تحقيق قسطنطين زريق ، بيروت  1، ج 9تاريخ ابن الفرات ، مجلد  -66       



 

   0) م1268/ھـ667( 0أحمد بن ابراھيم بن يحي األزدي ، ت: الفشتالي 

ة ا -67      ا ، مجل دو دي الجرانخ د        تحفة المغترب ببالد المغرب ، نشر  وتحقيق ، فرنان لمعھ

   0م 1973 -72، عام  17المصري للدراسات اإلسالمية بمدريد ، مجلد 

   0)م 1525/ھـ960( 0أبو العباس أحمد بن القاضي المكناسي ، ت: ابن القاضي 

اني  ، دار  -68       اس ، القسم األول والث ة ف جذوة اإلقتباس في ذكر من حل من األعالم مدين

   0 1974 المنصور للطباعة ، الرباط

   0) م1285/ھـ684( 0شھاب الدين أحمد بن إدريس ، ت: القرافي 

روت  12،  10،  5الذخيرة ، ج -69                 ، تحقيق محمد بوخبزة ، دار الغرب اإلسالمي ، بي

   0م 1994الطبعة األولي 

ي ، تحقيق سعيد أعراب ، دار الغرب اإلسالمي ،  6الذخيرة ، ج -70                 بيروت الطبعة األول

      0م1994

ذخيرة ، ج -71                  ة  8ال روت الطبع المي ، بي رب اإلس ي ، دار الغ د حج ق محم ، تحقي

  0م1994األولي 

   0)م 1283/ھـ682( 0زكريا بن محمد بن محمود ، ت: القزويني 

   0 1969آثار البالد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت  -72               

   0) م1418/ھـ821( 0أبو العباس أحمد ، ت: القلقشندي 

اھرة  13،  5صبح األعشي في صناعة اإلنشا ، ج -73                 ، دار الكتب المصرية ، الق

   0م 1914

   0م 1348/ھـ749أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم ، كان حياً عام : الكومي 

ي ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ، دار الشروق الدوحة المشتبكة ف -74                 

   0م 1985، الطبعة الثانية ، 

  أبو بكر عبد هللا بن محمد ، : المالكي 

وس ، ج -75                  اض النف رب  2ري روت ، دار الغ وش ، بي ير البك ق بش ، تحقي

   0 1983اإلسالمي 

   0م 12/ھـ6كان حياً في أواخر القرن : مجھول 



 

د ،  -76                   د الحمي ول عب اإلستبصار في عجائب األمصار ، نشر وتحقيق سعد زغل

   0م 1958اإلسكندرية ، 

   0م 1275/ھـ674أنھي كتابه عام : مجھول 

نب ،  -77                 ي ش ن أب د ب ر محم ة ، نش ة المريني أريخ الدول ي ت نية ف ذخيرة الس ال

       0 1920الجزائر، 

   0)م 1249/ھـ647( 0عبد الواحد ، ت: المراكشي 

اھرة  -78                ان ، الق د سعيد العري ار المغرب ، تحقيق محم المعجب في تلخيص أخب

1963 0   

   0) م1728/ھـ1140( 0أبو علي الحسن بن رحال ، ت: المعداني 

  0 1986نس كشف القناع عن تضمين الصناع ، تحقيق محمد أبو األجفان ، تو -79             

   0)م 1631/ھـ1041( 0شھاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني ، ت: المقري 

اض ، ج -80               ار عي ي أخب اض ف ار الري قا  1أزھ ق مصطفي الس راھيم  –، تحقي اب

   0 1939عبد الحفيظ شلبي ، مطبعة التأليف والترجمة ، القاھرة  -اإلبيار ي

اس، نفح ا -81               لطيب من غصن األندلس الرطيب ، ثمانية أجزاء ، تحقيق إحسان عب

   0 1988دار صادر ، بيروت 

  ) 0م 1503/ھـ909( 0محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ، ت: المغيلي 

   1968مصباح األرواح في أصول الفالح ، تحقيق رابح بونار، الجزائر ،  -82              

   0الشركة الوطنية للنشر والتوزيع                   

   0) م1379/ھـ781(   0محمد بن مرزوق التلمساني ، ت: ابن مرزوق 

وس  -83              ا خيس ق ماي ن ، تحقي ا أي الحس آثر موالن ي م ن ف حيح الحس ند الص المس

   0 1981بيجيرا، ، الجزائر ، 

    0)م 1441/ھـ845(   0تقي الدين أحمد بن علي ، ت: المقريزي 

وك ، ج -84               ة دول المل لوك لمعرف ادة ،  3، ق 2الس طفي زي د مص ق محم ، تحقي

  0 1971القاھرة 

   0م 1781/ھـ1206محمود ، كان حياً قبل عام : مقديش 



 

زواوي  -85              ي ال ق عل ار ، تحقي واريخ واألخب د  –نزھة األنظار في عجائب الت محم

   0 1988بعة األولي ، بيروت ، الط 2،  1محفوظ ، مجلد 

   0) م1209/ھـ606(  0أبو المكارم األسعد بن مماتي الوزير األيوبي ، ت: ابن مماتي 

م 1943كتاب قوانين الدواوين ، تحقيق عزيز سولایر عطية ، مطبعة مصر ،  -86               

0    

   0أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي : الوليدي 

الة  -87               ة فض ي ، مطبع ي اإلدريس رحمن العمران د ال ق عب رام ، تحقي الل والح الح

   0، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، المملكة المغربية  1990المحمدية ، 

   0ھـ 914 -834أبو العباس أحمد بن يحيبن عبد الواحد الونشريشي ، : الونشريشي 

ائق ، المنھج الفائق والمنھل  -88               ام الوث آداب الموثق وأحك ق ب الرائق والمعني الآلئ

ة  يني ، طبع ة الحس ق لطيف المية ،  1997تحقي ؤون األس اف والش ، وزارة األوق

   0المملكة المغربية 

دلس  -89                ة واألن اء افريقي اوي علم ن فت رب ع امع المغ رب والج ار المع المعي

رب ،  ي ، 13والمغ د حج ق محم زء ، تحقي ة  ج المي ، طبع رب األس دار الغ

   0 1981بيروت 

ا  -90                 اجر وم م يھ ه النصاري ول ي وطن أسني المتاجر في بيان أحكام من غلب عل

د الدراسات  ة معھ ات والزواجر ، تحقيق حسين مؤنس ، مجل يترتب عليه من العقوب

   0 1957،  2،  1، عدد  5اإلسالمية بمدريد ، مجلد 

   0 1996، تحقيق حسين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية ،  00أسني المتاجر  -91                

   0) م 1229/ھـ626(  0ت الحموي، شھاب الدين ابو عبد هللا ياقوت : ياقوت 

دي ، ج -92                ز الجن د العزي د عب ي ،  2،  1معجم البلدان ، تحقيق فري ة األول ، الطبع

   0 1990بيروت دار الكتب العلمية ، 

  

  

  

  



 

  : المراجع العربية والمعربة  –ثالثا 

                            

  : آشتور  0آ

طي ، ت -93             ي العصور الوس رق األوسط ف اعي للش اريخ اإلقتصادي واإلجتم  0الت

   0 1985عبد الھادي عبلة ، دار قتيبة ، دمشق ، 

   0دكتور :  حركات ابراھيم

ا  1996النشاط اإلقتصادي اإلسالمي في العصر الوسيط ، ردمك ،  -94           ، دار أفريقي

   0الشرق 

   0 1993، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ،  2المغرب عبر التاريخ ، ج -95          

   0 1968عام  4الحياة القروية في العصر المريني ، مجلة اللقاء ، عدد  -96         

   0دكتور : سعيد ابراھيم حسن 

   0 1983البحرية في عصر سالطين المماليك ، دار المعارف بمصر ،  -97           

   0دكتور : ابراھيم القادري بوتشيش 

دة في بعض قضايا المجتمع والحضارة ،  -98           راءات جدي تاريخ الغرب اإلسالمي ، ق

   0 1994دار الطليعة ، الطبعة األولي بيروت 

   0دكتور :  علي طرخان  ابراھيم

    0 1975امبراطورية البرنو اإلسالمية ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ،  -99       

   1973دولة مالي اإلسالمية ، الھيئة المصرية العامة  للكتاب ،   -  100     

   0دكتور : أحمد التوفيق 

في  -101         ي آس ول معن ول (ح ارية ح ة وحض ات تاريخي في دراس ي ) آس ال الملتق أعم

   0 1988الفكري األول لمدينة آسفي ، الرباط 

   0) م 1886/ھـ1304(  0ت: أحمد بن زيني دحالن 

   0ھـ 1330، مطبعة السعادة ، القاھرة ،  2الفتوحات اإلسالمية ن ج -102          

   0دكتور : أحمد بوشرب 

دار دكالة واإلستعمار البرتغالي الي سنة  -103           ة ، ال إخالء  آسفي  وآزمور ، دار الثقاف

   0 1984البيضاء ، 



 

ي من  -104            ود األول ة خالل العق ة البرتغالي ة التجاري ة آسفي داخل اإلمبراطوري مكان

ي ( م 16القرن  مقالة من كتاب آسفي دراسات تاريخية وحضارية ، أعمال الملتق

  0 1988الرباط ) الفكري األول لمدينة آسفي 

   0دكتور : أحمد دراج 

   0 1961المماليك والفرنج ، القاھرة  -105         

   0دكتور : أحمد الشكري 

الي ( اإلسالم والمجتمع السوداني  -106           ة م ه ) م 1430 – 1230أمبراطوري ، المجمع

   0 1999الثقافي ، أبو ظبي 

   0دكتور : أحمد محمد الطوخي 

ة ، مظاھر ال -107           حضارة في األندلس في عصر بني األحمر ، مؤسسة شباب الجامع

   0 1997اإلسكندرية ، 

   0دكتور : أحمد مختار العبادي 

   0 1968في تاريخ المغرب واألندلس ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، اإلسكندرية  -108          

باب ا -109           ة ش دلس ، مؤسس رب واألن اريخ المغ ي ت ات ف كندرية دراس ة اإلس لجامع

1968 0   

اريخ  -110         ي ت ات ف اب دراس ن كت ل م المية ، فص دول اإلس ي ال ادية ف اة اإلقتص الحي

اح  –الحضارة العربية اإلسالمية ، تأليف سعد زغلول عبد الحميد  د الفت سعيد عب

   0 1985أحمد مختار العبادي ، منشورات ذات السالسل ، الكويت  –عاشور 

   0كتور د: ابن عزوز

و  -111             دد يوني ة ، ع وار التطواني ة األن ة ، مجل يين والمغارب ين األندلس بتة ب دة س قاع

   0، تطوان  1952

  : ابو العباس ابراھيم المراكشي 

ن -112           اب ب د الوھ ق عب الم  ، تحقي ن األع ات م راكش وأغم ل م ن ح الم بم  اإلع

   0 1974أجزاء ، الرباط  8منصور، 

  

  



 

  : آدم متز 

دة ،  0الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الھجري ، ت -113           محمد عبد الھادي أبوري

  0 1958، القاھرة ، الطبعة الثانية  2ج

  : لويس  0ر  0أرشيبال 

أحمد  0م ، ت1100 – 500القوي البحرية والتجارية في حو البحر المتوسط ،  -114            

   0 1950تبة النھضة المصرية محمد عيسي ، مك

   0دكتور : الحبيب الجنحاني 

اعي للمغرب اإلسالمي ، دار الغرب  -115           دراسات في التاريخ اإلقتصادي  و اإلجتم

   0 1986اإلسالمي ، بيروت ، الطبعة الثانية 

    0) دكتور( أحمد عيسي : الحريري  

م ، الكويت ، تاريخ المغرب اإلسالمي واألن -116           دلس في العصر المريني ، دار القل

   0 1987الطبعة الثانية ، 

   0دكتور : الحسن السائح 

، دار  1986الحضارة اإلسالمية في المغرب ، الطبعة الثانية ، الدار البيضاء ،  -117           

   0الثقافة للنشر والتوزيع 

  :حياة ناصر الحجي 

رنين العالقات بي – 118             ـ9،8ن سلطنة المماليك والممالك األسبانية في الق م 15،14/ھ

   1980الكويت 

  :           الخليل النحوي 

    0 1987بالد شنقيط ، المنارة والرباط ، تونس ،  -119           

  : داوود أبو العافية 

ال المسيحي خالل العصور ال/ دور التجارة في اإلتصال اإلسالمي  -120            وسطي ، مق

يوس  داد  ديونيس طي ، إع ا العصور الوس ي أوروب ي ف أثير العرب اب الت ن كت م

ي  ة األول ده قاسم ، الطبع  1999آجيوس ، ريتشارد ھيتشكوك ، ترجمة قاسم عب

  عين للدراسات والبحوث األنسانية واإلجتماعية 

  



 

  :      السيد سابق 

  ر التراث ، القاھرة،، مكتبة دا 3فقه الُسنة ، ج   - 121            

   0دكتور : سامية مصطفي مسعد 

راء  -122            اء ومتطوعة ، الزھ الجھاد اإلسالمي في األندلس ودور المجاھدين من علم

   0 2002كمبيوسنتر، 

ين  – 123                رين ، دار ع ي م ر بن ي عص رب األقص ي المغ ة ف رب والطبيع الح

  الطبعة األولي  2003اإلجتماعية ، للدراسات والبحوث اإلنسانية و

   0) م1897/ھـ1315(  0أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ، ت: السالوي 

د  -124              ر الناصري ومحم ق جعف رب األقصي ، تحقي اردول المغ ا  ألخب اإلستقص

   0 1954أجزاء األولي ، الدار البيضاء ،  4الناصري ، 

   0ور دكت: السيد عبد العزيز سالم 

ة  -125               تح العربي حتي سقوط الخالف دلس من الف ارھم في األن تاريخ المسلمين وآث

   0 1961بقرطبة ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

   0 1984تاريخ مدينة ألمرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية  -126              

ر – 127               رب الكبي المي جالمغ ر اإلس ة  2، العص ة  1966، طبع دار القومي ن ال

   0للطباعة والنشر 

   0دكتور : أحمد مختار العبادي  –السيد عبد العزيز سالم 

ام ، ج -128               ة ،  1تاريخ البحرية اإلسالمية في مصر والش ، مؤسسة شباب الجامع

1993 0   

ة اإلسالمية ف -129              اريخ البحري باب  2ي حوض البحر المتوسط ، جت ، مؤسسة ش

   0 1993الجامعة ، 

  : الشيخ األمين 

لطتين  -130                د الس ي عھ ي ف ودان الغرب ي والس رب األقص ن المغ ات ي العالق

   0 1979اإلسالميتين مالي وسنغي ، دار المجمع العلمي ، جدة 

  

  



 

   0دكتور : الھادي المبروك الدالي 

رن  -131             ة الق ن نھاي ا وراء الصحراء م ا فيم اريخ السياسي واإلقتصادي إلفريقي الت

   1999م ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة األولي ، القاھرة 18بداية القرن -15

   0دكتور : أمين توفيق الطيبي 

رن  -132                ـ6جوانب من النشاط اإلقتصادي في المغرب في الق ل م من خال12/ھ

 1984 2رسائل جنيزة القاھرة ، مجلة البحوث التاريخية ، السنة السادسة ، عدد 

0   

، الدار العربية للكتاب ،  2دراسات وبحوث في تاريخ المغرب واألندلس ، ج -133               

   0 1997تونس 

ي ،  -134                 ا ، دراسات في تاريخ مدينة سبتة اإلسالمية ، الطبعة األول ،  1989ليبي

   0منشورات جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية 

   0دكتور : أوليفيا ريمي كونستبل 

فيصل عبد هللا ، مكتبة العبيكان ، ردمك  0التجارة والتجار في األندلس ، ت  -135               

   0 2002الطبعة األولي ، 

   0دكتور : باذل دافدسن 

   0 1961جمال محمد أحمد، بيروت  0تحت أضواء جديدة ، ت أفريقيا-136                 

   0دكتور ) روبير: (برنشفيك 

د الحفصي ، جزءان ، ت -137                    ادة الساحلي ، دار  0تاريخ أفريقية في العھ حم

   0 1988الغرب اإلسالمي ، بيروت 

  : جان برنجيه ، وآخرون 

رن(  2أوروبا العام ، ج موسوعة تاريخ -138                    ة الق ذ بداي ا من ة  – 14أوروب نھاي

رن  اريس ،  0ت) م 18الق روت ، ب دات ، بي ورات عوي ي ، منش ه البعين وجي

   0 1995الطبعة األولي 

   0دكتور : كولتون  0ج0ج

جوزيف نسيم يوسف ،  0عالم العصور الوسطي في النظم والحضارة ، ت -139                 

   0 1989الجامعية ،اإلسكندرية دار المعرفة 



 

   0دكتور : جواتيان 

المية ، ت -140               نظم اإلس المي وال اريخ اإلس ي الت ات ف ة القوصي ،  0دراس عطي

   0 1980الكويت ، 

   0دكتور : جورج مارسيه 

طي ، ت -141                ي العصور الوس المي ف رق اإلس ا بالمش رب وعالقاتھ الد المغ  0ب

   0 1991ھيكل ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية  محمود

   0دكتور : جوزيف نسيم يوسف 

ي ، دار الفكر الجامعي ،  -142                العرب والروم والالتين في الحرب الصليبية األول

   0 1987الطبعة الخامسة ، اإلسكندرية 

ين الشرق والغ -143                  رب في العصور الوسطي ، دراسات في تاريخ العالقات ب

   0 1988دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، الطبعة الثانية 

ة ،   - 144                ب الجامعي كندرية ، دار الكت ر ، اإلس ي مص ليبي عل دوان الص الع

   0، طبعة أولي 1969

  

   0دكتور : حاتم عبد الرحمن الطحاوي 

دن اإلي -145                ة والم ة بيزنط ات التجاري ة ، العالق ين ) م1204 – 1081(طالي ، ع

   0 1998للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية ، الطبعة األولي 

وانين  -146                راءة في مجموعة ق ة بيت المقدس الصليبية ، ق القانون البحري لمملك

د  اھرة مجل ة الق ة اآلداب جامع ة كلي دس ، مجل ت المق دد  58بي وبر  4، ع أكت

1998 0   

  : حاييم زعفراني 

دار البيضاء ،  0ألف سنة من حياة اليھود بالمغرب ، ت -147                    أحمد شمالن ، ال

   0 1987دار الثقافة ، 

   0دكتور : حسن أحمد محمود 

  0 1957قيام دولة المرابطين ، مكتبة النھضة المصرية ،  -148                     

   



 

   0دكتور : ؤنس حسين م

ة  -149                       ة ، مكتب ة الثاني دلس ، الطبع ي األن رافيين ف ة والجغ اريخ الجغرافي ت

   0 1986مدبولي ، 

   0دكتور : خوان برنيط 

ة ، تعريب د – 150                    ن الخرائط البحري د  0ھل ھناك اصل عربي اسباني لف أحم

ة المعھ ادي ، مجل ار العب دد مخت د ، الع د المصري للدراسات اإلسالمية ، مدري

   0 1953السنة األولي  –األول 

  دكتور:  حياة ناصر الحجي 
، 14/ھـ9،8العالقات بين سلطنة المماليك والممالك األسبانية في القرنين   -  151               

  1980م الكويت 15

   0دكتور : درويش النخيلي 

ة الس -152                   ة الثاني ارف ، الطبع م ، دار المع روف المعج ي ح المية عل فن اإلس

1979 0   

   0دكتور : رابح بونار 

السنة األولي،  6القاضي سعيد العقباني التلمساني ، مجلة األصالة ، عدد  -153                    

   0 1972الجزائر 

   0دكتور : رضوان البارودي 

ار -154                      بتة الت ة س ي لمدين رن (يخ السياس ـ7-4الق ة ) م13-10/ھ الجمعي

     0 1989،  36المصرية للدراسات التاريخية ، مجلد 

سفارات متبادلة بين بني زيان ملوك تلمسان ومملكة أراجون ، دار نشر  -155                    

   0 1984الثقافة باإلسكندرية ، 

   0دكتور : روجيه لوتورنو 

   0 1967نقوال زيادة ، مكتبة لبنان ،  0فاس في عصر بني مرين ، ت -156                    

ة ، ج -157                     ل الحماي اس قب ي  0، ت 1ف د حج ر ، دار  –محم د األخض محم

   0 1992الغرب اإلسالمي ، بيروت 

  

  



 

  دكتور:  زبيدة محمد عطا 

بى ، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية اليھود فى العالم العر  -   158              

  0 190ص  1، ج

   0دكتور : سعيد عبد الفتاح عاشور 

   0القاھرة  1975أوروبا العصور الوسطي ن مكتبة األنجلو المصرية ،  -159                

   0دكتور : شارل أندريه جوليان 

مالية ،  -160                   ا الش اريخ أفريقي ي  0، ت 1جت د مزال المة ،  –محم ن س ير ب البش

   0 1969تونس ، الدار التونسية للنشر ، 

مالية ، ج  -161                  ا الش اريخ أفريقي ي  0، ت 2ت د مزال المة ،  -محم ن س ير ب البش

   0 1978تونس ، الدار التونسية للنشر ، 

  : شارل ديل 

ت  -162                ة أرس ة جمھوري ريم  0قراطية ، تالبندقي د الك زت عب د ع ق  –احم توفي

   0 1947إسكندر ، دار المعارف ، 

   0دكتور : ابن شنھو عبد الحميد بن ابي زيان 

   0 1962، الرباط  3النظام اإلداري في المغرب ، ط -163                 

   0دكتور : صالح محمد فياض 

ة اآلداب  نظم الحكم واإلدارة في دو – 164                  الة ماجستير ، كلي رين ن رس لة بني م

   0 1977جامعة اإلسكندرية ،  -

   0دكتور : صابر دياب 

ة  -165                  ة التاريخي دراسات في عالم البحر المتوسط في العصور الوسطي ، المجل

   0، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية  1977، 24المصرية ، مجلد 

   0دكتور : صبحي لبيب 

الم  –إقتصادية  –الفندق ظاھرة سياسية  -166                اب مصر وع قانونية ، فصلة من كت

ي  ة األول اس ، الطبع داد رؤوف عب اھرة ، دار  1986البحر المتوسط ، إع ، الق

   0الفكر للدراسات والنشر

  



 

   0دكتور : طلبة عبد العال الغباشي  

زع ال – 167               ام ن ريعة أحك ي الش ر ف لحة الغي دھا لمص ة وتقيي ملكي

   0، مركز آيات للكمبيوتر والطباعة، الزقازيق  2001اإلسالمية،طبعة

   0دكتور : عاشور أبو شامة 

دلس ،  -168              ـ981-626(عالقات الدولة الحفصية مع دول المغرب واألن الة ) ھ رس

   0 1991ھرة جامعة القا –ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب 

   0دكتور : عبد هللا العروي 

، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، الطبعة  2مجمل تاريخ المغرب ، ج -169             

   0 1994األولي 

   0دكتور : ابن عبود 

   0 1951، المطبعة المھدية ، تطوان  1تاريخ المغرب ، ج -170            

   0ور دكت: عبد الحميد حاجيات 

ع ،  -171              ة للنشر والتوزي اره ، الشركة الوطني ه وآث اني ، حيات أبو حمو موسي الزي

   0 1974الجزائر 

  : عبد الرحمن بن زيان 

اس ، ج -172                 ار حاضرة مكن ال أخب ي  1إتحاف أعالم الماس بجم ة األول ، الطبع

   0اسي ، الرباط ، المطبعة الوطنية بدرب الف 1929

   0دكتور : عبد الرحمن فھمي 

   0 1964النقود العربية ماضيھا وحاضرھا ، القاھرة  -173                

  : عبد السالم الترمانيني 

   0 1979سنة  23الرق ماضيه وحاضره ، عالم المعرفة ، الكويت ، عدد  -174               

   0دكتور : عبد العزيز بنعبدهللا 

ة ،  -175               ة الثاني دار البيضاء ، الطبع جغرافية المغرب ، مطابع السكي إخوان ، ال

1956 0   

رية  -176               الم البش ة لألع وعة المغربي ل(الموس دن والقبائ ة الم زءان ، ) معلم ج

   0 1977الرباط، مطبعة فضالة 



 

  0 1959 -58، سنة  4، 3دد البحرية المغربية والقرصنة ، مجلة تطوان، ع -177              

   1960، مطبعة الجامعة ، الدار البيضاء ،  1تاريخ الحضارة المغربية ، ج -178              

   0دكتور : عبد العزيز محمود عبد الدايم 

ر  -179                 اه البح ةفي مي ك الجراكس ة الممالي يحية ودول وي المس ين الق راع ب الص

اس ، المتوسط ، فصلة من كتا ب مصر وعالم البحر المتوسط ، إعداد رؤوف عب

   0 1986الطبعة األولي ، القاھرة 

   0دكتور : عبد القادر زبادية 

ع ،  -180                 ر والتوزي ة للنش ركة الوطني يقيين ، الش د األس ي عھ نغاي ف ة س مملك

   0) ت -د(الجزائر ، 

   0دكتور : عبد القادرأحمد اليوسف 

ة  -181                طي األوروبي يدا ، 1500 -476العصور الوس رية ، ص ة العص م ، المكتب

   0 1967لبنان 

   0دكتور : عبد الھادي التازي 

 1988، مطابع فضالة ، المملكة المغربية  7التاريخ الدبلوماسي للمغرب ، ج -182               

0   

   0دكتور : عبد الھادي العامري 

ونس ت -183                ول ، ت ار والزب ين اإلزدھ رون ب بعة ق ي س ي ف رب العرب اريخ المغ

   0، الشركة التونسية للتوزيع  1974

   0دكتور : عبد الوھاب بن منصور 

   0 1968، المطبعة الملكية ، الرباط  1قبائل المغرب ، ج -184           

   0 1975مناقب أھل الصحراء ، المطبعة الملكية ، الرباط  -185            

   0دكتور : عبد الوھاب محمد المسيري 

ة ، ج -186            اع المعرف م إجتم ي عل ة ف ة حال ھيونية ، دراس ة الص الم  1األيديولوجي ع

   0الكويت  1982سنة  60المعرفة ، عدد 

  

  



 

   0دكتور : عز الدين أحمد موسي 

دين  -187             رابطين والموح د الم ي عھ ي عل طول المغرب روت األس رينيين ، بي والم

اريخ المغرب اإلسالمي  1983 اب دراسات في ت ، دار الشروق ، فصلة من كت

   0لنفس المؤلف 

م ، دار الشروق 12/ھـ6النشاط اإلقتصادي في المغرب اإلسالمي خالل القرن  -188           

   0 1983، الطبعة األولي ، بيروت 

   0دكتور :  عزيز سولایر عطية 

فيليب صابر سيف ، دار الثقافة المسيحية  0العالقات بين الشرق والغرب ، ت –  189          

 ،1972 0  

  : عطا علي شحاتة 

ة  -190              يين ، الطبع رينيين والوطاس د الم ي عھ الد المغرب األقصي ف ي ب ود ف اليھ

   0، دمشق ، دار الكلمة  1999األولي 

   0دكتور : علي حامد الماحي 

ي  -191           ان المرين ـ759-749المغرب في عصر السلطان أبي عن م ، 1358-1348/ھ

   0 1980جامعة اإلسكندرية  –رسالة ماجستيرغيرمنشورة ، كلية اآلداب 

   0دكتور : علي محمود فھمي 

ط  -192                ر المتوس رق البح ي ش المي ف ري اإلس يم البح م  0ت) م10-7(التنظ قاس

ي ، عبده قاسم ، عين لل ة األول ة ، الطبع انية واإلجتماعي دراسات والبحوث اإلنس

1997 0   

  : غوستاف لوبون 

رب ، ت -193               ارة الع ي ،  0حض ابي الحلب طفي الب ة مص ر ، مكتب ادل زعيت ع

   0 1966القاھرة 

   0دكتور : فايد حماد عاشور 

ال -194            ي اإلس رق األدن ة والش ين البندقي ة ب وبي ، دار العالق ر األي ي العص مي ف

   0 1980المعارف 

  



 

  : فرنان برودل 

ا  -195               ي فضة أمريك ودان ال ن ذھب الس اريخ (م ي الت اب بحوث ف ن كت ة م مقال

ادي  رية  0، ت) اإلقتص ات المص ر للجامع ابع دار النش كندر ، مط ق إس توفي

1961 0   

  :دي  0جي  0فيج 
السيد يوسف نصر ، دار المعارف ، القاھرة ،  0ريقيا ، تتاريخ غرب أف -   196          

  ، 1982الطبعة األولي ، 
  

   0دكتور : قاسم عبده قاسم 

أسواق مصر في عصر سالطين المماليك ، مكتبة سعيد رافت ، جامعة عين  - 197             

  0 1978شمس ، القاھرة 

    0، شركة األمل للطباعة والنشر 1993لي بين التاريخ والفلكلور، الطبعة األو  - 198           

اليھود فى مصر من الفتح العربى حتى الغزو العثمانى ، دار الفكر للدراسات         -   199        

 0 1987والنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ،   

   0، دار المعارف  1979أھل الذمة في مصر في العصور الوسطى ، القاھرة  – 200         

  : لود كاھن ك

ينا للنشر ،  0الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية ، ت -201               د الشيخ ، س احم

   0 1995الطبعة األولي ، القاھرة 

   0دكتور : كمال السيد أبو مصطفي 

ة في المغرب  -202                 ة والعلمي ة واإلقتصادية والديني اة اإلجتماعي جوانب من الحي

   0 1996، مركز اإلسكندرية للكتاب اإلسالمي 

   0دكتور : ليفي بروفنسال 

ا ، ت -203                  دلس وتاريخھ ي أدب األن ة ف لة محاضرات عام ادي  0سلس د الھ عب

   0 1951شعيرة ، اإلسكندرية 

  : مارك بلوك 

) صاديمقالة من كتاب بحوث في التاريخ اإلقت(مشكلة الذھب في العصر الوسيط  -204        

   0 1961توفيق إسكندر ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية  0، ت



 

   0دكتور : مبارك بن محمد الميلي 

ع ،  -205               ر والتوزي ة للنش ركة الوطني ديث ، ، الش ديم والح ي الق ر ف اريخ الجزائ ت

   0 1976الجزائر 

   0دكتور : محمد بن تاويت 

   0 1982تة ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، الطبعة األولي ، تاريخ سب -206                

   0دكتور : محمد زنيبر 

ة  –المغرب في العصر الوسيط ، الدولة  -207               ة النجاح  –المدين اإلقتصاد ، مطبع

   0 1999الجديدة ، البيضاء ، الطبعة األولي 

   0دكتور : محمد الشريف 

بتة -208               اعي ، تطوان ،  س اريخ اإلقتصادي واإلجتم اإلسالمية ، دراسات في الت

   0 1995الطبعة األولي 

ة  -209                اريخ الغرب اإلسالمي ، تطوان ، الطبع دة ودراسات في ت نصوص جدي

   0 1996األولي ، مطبعة الحداد يوسف إخوان 

  : محمد عبد هللا عنان 

   0 1964، القاھرة  2ابطين والموحدين ، جعصر المر -210                

 1949الطبعة األولي ، القاھرة ) تاريخ العرب المنتصرين(نھاية األندلس  – 211                

 ،  

   0دكتور : محمد عبد الغني األشقر 

ة  -212                 ة المصرية العام وكي ، الھيئ ي العصر الممل ي مصر ف ل ف ار التواب تج

   0 1999للكتاب 

  : محمد محمود الصياد  –محمد عبد المنعم الشرقاوي 

   0 1959مالمح المغرب العربي ، اإلسكندرية ، طبعة  – 213                

   0دكتور : محمد الفاسي 

   0 1961التعريف بالمغرب ، مطبعة لجنة البيان العربي ،  -214               

  

  



 

   0دكتور : محمد محمود النشار 

ي  -215                 ة األول تالة وأراجون بسلطنة المماليك ، الطبع  1990عالقة مملكتي قش

   0،عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية 

  دكتور : محمد مصطفي زيادة 

ي  – 216                 ة األول ه في المنصورة ، الطبع حملة لويس التاسع علي مصر وھزيمت

1961 0  

حملة لويس التاسع علي مصر وھزيمته في المنصورة ، الطبعة األولي   -     217              

1961  0   

   0دكتور : محمد المنوني 

   0 1996ورقات عن حضارة المرينيين ، الطبعة الثانية ، الرباط  -218                   

  محمد بن محمد بن الموقت المراكشي ، : محمد بن الموقت 

ة  -219                    ية ، مطبع رة المراكش اھير الحض ف بمش ي التعري ة ف عادة األبدي الس

   0ھـ 1341الحلبي ، القاھرة 

   0دكتور : محمد ولد داداه 

   0 1997مفھوم الملك في المغرب ، القاھرة ، الطبعة األولي ،  -220               

  دكتور : محاسن محمد الوقاد 

ي – 221               ود ف زة  اليھ ائق الجني وء وث ي ض ة ف ر المملوكي ـ924 – 648مص / ھ

   0 1999م ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، طبعة 1517 – 1250

  : مجدي يسن عبد العال عبدهللا 

رين ،  -222                ي م ة بن ة دول ي نھاي رابطين ال ي عصر الم ھا ف ذ تأسيس راكش من م

   0 2001جامعة اإلسكندرية رسالة ماجستير غيرمنشورة بكلية اآلداب 

   0دكتور : مسعد محمد عبد هللا 

رن  -223                ذ منتصف الق ارق من ل ط يق جب ول مض ـ9-7الصراع ح م 15-13/ھ

   0م 2001رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 

  

  



 

   0دكتور : مسعود كواتي 

ر -224                  ي المغ ود ف دين ، اليھ ة الموح قوط دول ي س تح إل ن الف المي م ب اإلس

   0م 2000الجزائر ، دار ھوجة للطباعة والنشر ، 

   0دكتور : مصطفي ابو ضيف عمر 

الة  -245               رين ، رس ي م دين وبن ي عصري الموح رب ف ي المغ ة ف ل العربي القبائ

   0 1975ماجستير بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية 

   0دكتور : لكناني مصطفي حسن ا

ة  -226                رية العام ة المص المي ، الھيئ ي اإلس رق األدن وة والش ين جن ات ب العالق

  0 1981للكتاب ، اإلسكندرية 

ونس  - 227                  ي ت ليبية عل ع  الص ويس التاس ة ل ـ668حمل أة 1270/ ھ م ، منش

  0 1985المعارف ، اإلسكندرية 

   0 دكتور: ممدوح حسين 

اري  – 228             ا الحض ا وأثرھ مال أفريقي ي ش ليبية ف روب الص ـ792-668الح / ھ

    0، دار عمار، الكويت  1998م ، الطبعة األولي ، 1270-1390

  : موريس لومبار 

اريخ (م  ، 11- 8الذھب اإلسالمي منذ القرن  -229               اب بحوث في الت ة من كت مقال

ادي  رية ت 0، ت) اإلقتص ات المص ر للجامع ابع دار النش كندر ، مط ق إس وفي

1961 0  

   0دكتور : ناجال محمد عبد النبي 

- 784) العالقات السياسية واإلقتصادية في عصر المماليك(مصر والبندقية  -230            

  م 2001م ، الطبعة األولي عين للدراسات والبحوث ، 1517-1382/ھـ923

   0دكتور : نجاة الباشا 

امن للھجرة ،  – 231            رن الث ي الق ع إل رن الراب ن الق ي المغرب اإلسالمي م ارة ف التج

   0 1976منشورات الجامعة التونسية 

  

  



 

   0دكتور : نعبم زكي فھمي 

طرق التجارة الدوليةومحطاتھا بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطي،  -232             

   0 1973اب ، القاھرة الھيئة المصرية العامة للكت

العرب ،  دور اليھود في تجارة العصور الوسطي بين الشرق والغرب ، مطابع سجل -233     

1971 0  

   0دكتور :   نعيم فرح        

   0م 200الحضارة األوروبية في العصور الوسطي، الطبعة الثانية ، دمشق   -234            

  ) : ف(ھايد 

اريخ  -235            ي العصور الوسطي ، جت ي ف رق األدن ي الش ارة ف در  0، ت 1التج أحم

   1985عز الدين فودة  ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة  –محمد رضا 

  : فشر 0ل0أ 0ھـ

طي ، ت -236              ا العصور الوس اريخ أوروب ادة 0ت د مصطفي زي از -محم يد الب الس

   0 1976بعة السادسة ، العريني ، دار المعارف بمصر ، الط

   0دكتور : ھشام أبورميلة 

دلس ، دار  – 237            دول اإلسالمية في األن ك النصرانية وال عالقات الموحدين بالممال

   0األردن  1984الفرقان ن الطبعة األولي 

   0دكتور : ھنري بيرين 

اة اإلقتصا(تاريخ أوروبا في العصور الوسطي  -238             ةالحي ة ) دية واإلجتماعي ترجم

   0 1996وتحقيق عطية القوصي ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة 

  : ھوبكنز 

أمين توفيق الطيبي  0النظم اإلسالمية في المغرب في القرون الوسطي ، ت  -239              

   0 1980، الدار العربية للكتاب ، تونس 

   0ھـ 1342 0أبوعيسي المھدي ت: الوزاني 

ري المسماة ب  -240           دو والق رھم من الب اس وغي النوازل الجديدة الكبري فيما ألھل ف

المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتاخرين من علماء المغرب ، تحقيق 



 

اد ج ن عب ر ب ة  8،  3عم المية ن المملك ؤون اإلس اف والش ع وزارة الوق ، طب

   0 1997المغربية ، 

  : ر محمد السيد الطوخي وداد نص

د  241                 تير بمعھ الة ماجس عديين ، رس ول الس ي دخ أتھا حت ذ نش ت من ة تنبك مدين

   0 1986الدراسات األفريقية ، جامعة القاھرة 

  : ول ديورانت 

د  2، ج 1قصة الحضارة ، ج -242                ة ،  0، ت 5مجل ة الثاني دران ، الطبع د ب محم

   0 1967مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،  القاھرة ،
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