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 خالل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميالدي المسالك التجارية وأثرها في الصراع الفاطمي األموي 
 م.د. زينب حمزة عباس 

 كمية التربية لمعموم الصرفة

 السمخز
إن أىع مايسيد العالقة بيغ الجولتيغ الفاشسية واألمػية ىػ الرخاع الحي نذب بيشيسا مغ اجل     

الديصخة عمى السدالظ التجارية ، والديصخة عمى الصخيق البخي الغخبي الحي يخبط بالد الدػدان 
األمخ  بالسغخب االقرى ، حيث كانت ىشالظ شخق بخية عجيجه  تكسغ اىسيتيا في السجال التجاري،

حبحب، مسا جعمو ، كسا إمتاز ىحا الرخاع بشػع مغ التحط أنطار الجولتيغ لمديصخة عميياالحي جعميا م
 الرخاع. الجانب االقترادي أحج عػامل ىحا ويتسثل صخاعا" مدتسخا"،
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Tracts of commerce and its impact on the Fatimid Umayyad conflict 
During the fourth century AH / tenth century AD 

M.Dr. Zainab Hamza Abbas 
College of Education for Pure Sciences 
Abstract 
     The most important characteristic of the relationship between the 
Fatimid and Umayyad states is the conflict that erupted between them in 
order to control the trade routes, and control over the western land route 
that connects Sudan to the Far Maghreb, where there were many land 
routes whose importance lies in the commercial field, which made it the 
focus of the two countries’ attention To control it, this conflict was also 
characterized by a kind of fluctuation, which made it a "continuous" 
struggle, and the economic aspect is one of the factors of this conflict. 
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 المقدمة 
لبارزة في العالقات بيغ االمػي الحجث االىع والرفة السسيدة وا يعج الرخاع الفاشسي        

،  وقج بخز ىحا الرخاع اكثخ وضػحا" مغ خالل السعارك والحخوب التي دارت بيغ الصخفيغ الجولتيغ
، او باألحخى الديصخة عمى الصخيق البخي الغخبي الحي يخبط جل الديصخة عمى السدالظ التجاريةمغ ا

 خب األقرى.بالد الدػدان بالسغ
ولع تقف عائقا امام التبادل التجاري بيغ  الرحخاء عشرخ فاعل في ىحا الصخيقوكانت        

، بل كانت سببا في ثخاء السذاكل والستاعب التي تتسيد بياالدػدان ودول السغخب  عمى الخغع مغ 
جوره بخز عمى مدخح ، وىحا بمغ ارباحا وافخه ، نتيجة ماتجرهيج مغ االمخاء والقاده العدكخييغالعج

، ونتيجة ألىسية ىحه السدالظ ، فقج حاولت كال مغ اريخية بيغ بالد السغخب واالنجلذاالحجاث الت
 الجولتيغ الديصخة عمييسا بذتى الػسائل واالساليب وبدط نفػذىا.

يحه لحا أرتأيشا في ىحا البحث بيان اثخ السدالظ التجارية في الرخاع الفاشسي / االمػي ، وما ل    
 السدالظ في تحجيج القػى السديصخه عميو.

 :أىسية مػقع السغخب العخبي
شيج القخن الخابع اليجخي/ العاشخ السيالدي ، صخاعًا بيغ الجولة الفاشسية في السغخب ، والجولة     

االمػية في االنجلذ حػل الديصخة عمى السدالظ التجارية  البخية و البحخية الػاقعة بالجية الغخبية 
     ٓغ السغخب العخبيم

، بالد السغخب بسػقع استخاتيجي ميعفالسدالظ التجارية كانت محط أشساع كل مشيسا، إذ امتازت     
فيي بسثابة حمقة وصل بيغ بالد السذخق االسالمي وبالد االنجلذ , وكػنيا واقعة بيغ الرحخاء 

 ٓالكبخى وبالد الدػدان مغ جية , والبحخ الستػسط مغ جية اخخى 
أضف الى ذلظ أن أىسية السػقع الجغخافي لبالد السغخب لع يشحرخ بشصاق معيغ بل كان لو     

دور كبيخ في التبادل الحزاري والتجاري بيغ الجول ، فسغ السعخوف أن الحػض الغخبي مغ البحخ 
الستػسط يترل بأوسع مشصقة جغخافية تذخف عمى الرحخاء، فبعج الػاجية البحخية تػجج اليزاب 

اصمة بيغ الداحل والرحخاء، والحي كان لو دور في تصػر السدالظ التجارية وتشػعيا مغ الجيو الف
الجشػبية الذسالية والذخقية الغخبية ، كسا أن مغ أسباب ازدىار تجارة الحىب في بالد السغخب ىػ 

 (ٔ).قعيا الستسيد السصل عمى الرحخاءمػ 
ي الى مشصقة ذات جيات مفتػحة جغخافيا ,  حيث لقج تحػل السغخب العخبي بعج الفتح االسالم    

تختخقيا السدالظ مغ الذسال الى الجشػب وكانت مييأة ان تربح مشاشق عبػر نحػ الرحخاء 
االفخيكية , كسا انيا تكػن كتاًل جبمية معدولة تختخقيا السدالظ التي تدمكيا القػافل التجارية مسا 
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ام والتجسعات القبمية البجوية , ربصت نذاشيا وحياتيا جعميا مدالظ شخقية , وجعميا اماكغ لالعتر
ولقج اعصى التكػيغ الصبيعي الستشػع  لسا تحرل عميو مغ فػائج مادية ، البذخية بيحه الجيات الجبمية

لمسشاشق الغخبية ) مغخب اوسط ومغخب اقرى واقاليع صحخاوية ( تشػعًا جيػيا ججيجا عمى السدتػى 
اصالت والصخق التجارية اىع وسائل الخبط بيغ جيات السشصقة كميا , العام , وكانت ضاىخة السػ 

وخاصة بيغ السخاكد الرحخاوية والسخافئ التي عمى سػاحل البحخ الستػسط , وبحلظ اعصت البالد 
عخضا عسيقا يتشاسب مع شػليا الكبيخ , وجعمت الرحخاء جدء ال يتجدأ مغ السغخب فكانت السشصقة 

لبذخية مغ الذخق الى ونيخ ممػية مجاال لمعبػر واالنتقال لمسجسػعات االػسصى بيغ نيخ الذمف 
مجال السغخب  ى الذسال الداحمي لمبحخ الستػسط، وكان، ومغ الجشػب الرحخاوي الاقرى الغخب

 (ٕ).واالستيعاب الشيائي لمقػى البذخي االقرى ىػ مخكد االستقصاب 
ظ عجة محاوالت لمديصخة عمى الجانب الغخبي وألىسية الحىب االقترادية والتجارية كانت ىشال   

لبالد السغخب ، وشيجت السشصقة محاوالت عدكخية عجيجة تيجف الى تػسيع الديصخة عمى مشاشق 
جغخافيو ججيجة ، وتجعيع الشفػذ في تمظ السشاشق والديصخة عمى مخاكد تجارة الحىب  مثل 

السختبصة بالتجارة  ة والديصخة عمى السجن( وافخيكيٙ( وبالد الداب)٘( وتاىخت)ٗ(  وفاس)ٖسجمساسو)
 .(ٚالرحخاوية)

 وقج تسيدت السشصقة السغخبية في نياية القخن الثالث اليجخي بػجػد جيتيغ ىسا :
 .ية االفخيكية وقاعجتيا القيخوانالجية االولى / السخكدية اي الج

مدي , ومغ غخب الجية الثانية / الجيات الغخبية وتستج مغ حػض نيخ شمف الى السحيط االش
جبال االوراس وجشػب اقميع الداب الى تخػم الرحخاء في القدع الجشػبي , وىحه الجية ىي محػر 
الرخاع بيغ القػى الدياسية نتيجة لألىسية االقترادية واالستخاتيجية , فالتدسية العامة التي اشمقت 

دبة الى االسسيغ الذائعيغ وىسا عمى الجيات الغخبية او البالد الغخبية تدسيو اعتيادية وعامة بالش
السغخب االوسط والسغخب االقرى , وىسا تقديسان وضعيسا نطام الصخق التجارية في السشصقة 
والرخاع السخيخ حػليا ،  فالرخاع بيشيسا ليذ صخاعا محىبيا فقط كسا ىػ معخوف تقميجيا ، بل ىػ 

، ومحاولة القػى البذخية الديصخة صخاع مغ اجل الديصخة عمى الصخق التجارية السارة عبخ سبمو 
عمى تمظ الصخق مغ خالل فخض نفػذىا عمييا ، ومحاولتيا تعسيخ تمظ الصخق ، الن نذأة السجن 
وتصػرىا مختبصة ارتباط وثيق بالتعسيخ البذخي لتمظ السجن ، ومحاولة القػى البذخية االستقخار فييا ،  

( ،  ٛي تصخق الى اماكغ الكبائل ومػاشغ استقخارىا )وىحا ما اكجه الجغخافيػن ، ومشيع اليعقػبي الح
(  اما البكخي ٜوكحلظ ابغ حػقل الحي اكج عمى مػشغ العجيج مغ الكبائل السغخبية واماكغ تػاججىا )

 .(ٓٔية واماكغ استقخار الكبائل )فقج تحجث عغ السدالظ والصخق التجار 
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ليجخي / الدابع والثامغ وكان الفتح العخبي االسالمي لبالد السغخب في القخنيغ االول والثاني ا      
ره ، اىسية كبيخة في اكتذاف الجشػب الغخبي السصل عمى الرحخاء االفخيكية ، الحي ادى بجو السيالدي

لجيات الى تمظ ا واعاد نصام شخق القػافل التجارية ، حيث تحػلت، الى انعاش الحخكة التجارية
ات الػثيقة مع ، وسخعان ما أسذ السجتسع االسالمي لمعجيج مغ العالقعامل االستقصاب البذخي 

مخيخا خرػصا السغخب  ألىسية ىحه الصخق فقج نذب حػليا صخاع ، ونتيجو(ٔٔقبائل تمظ الجيات)
اجل الديصخة  وذلظ مغ غخب األقرى اي الػاجية الرحخاوية،االوسط اي الػاجية البحخية ، والس

ذخق ، وبيشيا وبيغ بالد السبيشيا وبيغ بالد الدػدان مغ جية عمى السدالظ التجارية الخابصة
 .(ٕٔ)االسالمي مغ جية ثانية

 بدايات توسيع النفوذ الفاطمي في المغرب 
في القخن الخابع اليجخي / العاشخ السيالدي اصبحت مشصقة الغخب االسالمي ، مشصقة الييسشة      
، فسغ السسكغ ان تحجث تغيخات اجتساعية ية عمى االقتراد التجاري العالسيجارية االسالمالت

 .(ٖٔادي التجاري في تمظ الجيات )واحالف سياسية مغ اجل بدط الشفػذ االقتر
حيث اتبع الفاشسيػن استخاتيجية خاصة مغ أجل الحفاظ عمى السشاشق التي كانت تقع تحت     

، فسشح أن تدمع عبيج هللا ذغ حسالت عدكخية عمى السجن السجاورة نفػذىع ، لحلظ باشخوا ب
( الحكع في الشرف االول مغ القخن الخابع اليجخي / العاشخ السيالدي , سيصخة ٗٔ)السيجي

 .(٘ٔفاشسييغ عمى مجيشة القيخوان)ال
تػسيع و  ىع،ان اليجف مغ سيصخة الفاشسييغ عمى مجيشة القيخوان ىػ مغ اجل بدط نفػذ يبجو      

 ج.عجة لتحخكاتيع العدكخية فيسا بع، باإلضافة الى اتخاذىا قاسيصختيع  في بالد السغخب
ثع حاول بعجىا الديصخة عمى مجيشة سجمساسو التي بخزت اىسيتيا في العرخ الػسيط ، حيث     

تجارية حخكة , وال شظ ان ىحه السجيشة شيجت لقػافل التجارية الى بالد السغخبتسخ مغ خالليا ا
فالتجارة كانت مرجر الثخوة التي تستعت بيا ىحه السجيشة، خاصة الثخوة السعجنية )الحىب (  واسعة،

الحي سيصخت عميو فئة التجار، وقج أشار ياقػت الحسػي  الييا  قائال: "وأىل ىحه السجيشة مغ أغشى 
وألىميا جخأة عمى الحىب  الشاس وأكثخىع ماال، ألنيا عمى شخيق مغ يخيج غانة التي ىي معجن

وقػافميع غيخ عبخ عغ اىسيتيا التجارية بقػلو "كسا اشار الييا ابغ حػقل الحي (، ٙٔ")دخػليا
انيا ( وكحلظ البكخي الحي وصفيا بٚٔمشقصعة الى ارباح عطيسة وفػائج جديسة ونعع سابغة " )

 .(ٛٔالصخيق نحػ بالد غانا )
مييا ان يكػنػا ميدانية حخبية ، االمخ الحي وقج استصاع الفاشسيػن مغ خالل سيصختيع ع    

ساعجىع عمى تكػيغ جير كبيخ يحقق تصمعاتيع بالديصخة عمى مرخ , حيث بجأت االفكار تخاودىع 
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مي وجعل السغخب تحت ، وذلظ لفرل االنجلذ عغ السغخب االساللمديصخة عمى مرخ واالنجلذ
 .(ٜٔسيصختيع)

الشذصة بخا وبحخا في السغخب كان ورائيا عجة عػامل  ومغ السعخوف ان ىحه الحخكة التجارية    
 اساسية ىي:

 .السالمي في القخن الثالث اليجخي االزدىار االقترادي والسيسا التجاري الحي عخفو السغخب ا -ٔ
(، حيث ذكخ ٕٓسيصخة االسصػل الفاشسي عمى السشصقة الغخبية مغ حػض البحخ الستػسط ) -ٕ

يخىا رست بسيشاء غ االسكشجرية وبالد الذام وصقمية واالنجلذ وغالبكخي أن سفغ تجاريو قادمة م
 .(ٕٔالسيجية )

الرخاع العشيف بيغ االمػييغ والفاشسييغ مغ اجل الديصخة عمى مدالظ تجارة الحىب ، وىػ  -ٖ
العامل االساسي الحي يكسغ وراء الرخاع الحي استسخ شػيال بيغ قخشبة والسيجية ، والحي انعكدت 

 .(ٕٕبيمتي صشياجة وزناتو )ه عمى قآثار 
، شسييغ لالىتسام بالشذاط التجاري يتزح مغ العػامل الدابقة أن ىشالظ اسباب عجيجه دفعت الفا    

خ عسمو نقجية ذىبيو ذات شان كبيخ، مغ ، وتػفيا لشطام الجباية ، ولجسع الثخواتكػنو مػردا ميس
سػعة مغ االثار االيجابية ، ويتزح ذلظ ، كان لمديصخة الفاشسية عمى السجن السغخبية مججانب اخخ

 .(ٖٕة كسخاكد سياسية اقترادية )مغ خالل  تأسيذ مجن عجيج
، قػم في الغالب عمى حداب مجن اخخى ويبجوا ان ضاىخة تأسيذ السجن في السغخب العخبي ت   

وبالتالي انعكذ عمى نذاشيا التجاري , فسثال مجيشة  ،ىسيتيا االقترادية ألسباب سياسيةفقجت ا 
تاىخت كانت مخكدا تجاريا وزراعيا خالل القخن الثالث اليجخي /التاسع السيالدي ، لكغ فقجت اىسيتيا 

 .(ٕٗالخستسية عمى يج الفاشسييغ )االقترادية وبخاصة التجارية بعج انتياء االمارة 
ولع يكغ اختيار السجن بذكل عذػائي إنسا كان االختيار ضسغ استخاتيجية معيشو قائسة عمى     

اساس االىسية والسػقع ، فعمى سبيل السثال تع اختيار مجيشة السيجية التي تبعج ستيغ ميال مغ مجيشة 
كػنيا مجيشة م ،  ٕٜٔه/ٖٓٓ مغ قبل ابػ عبيج هللا السيجي عامالقيخوان كعاصسة لمجولة الفاشسية 

حريشة ومشيعة ، باإلضافة الى انيا واقعة عمى الداحل , وكانت القػافل التجارية تسخ بيا اتيو مغ 
( ، لكغ ٕ٘لسغخب )السذخق نحػ السغخب وبالد الدػدان ، لحا اصبحت مغ اىع السجن التجارية في ا

ثػرة ابي يديج مخمج بغ كيجاد  أىسيتيا االقترادية ، بدبب االثار الدمبية التي خمفتيا سخعان ما فقجت
( ، وىحا ما يجل عمى ان العامل ٕٚ( ، حيث انتقل اىميا الى مجيشة السشرػرية )ٕٙالدناتي )

 .(ٕٛن )الدياسي كان لو دورا ميسا عمى الشذاط التجاري لتمظ السج
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اإلضافة الى مغ ىشا يتبيغ لشا ان لسػقع السجيشة واىسيتو دورا كبيخا في ان تربح مخكدا تجاريا ، ب  
 .ىحا عمى الحياة االقترادية فيياالعامل الدياسي لو دور في استقخار الجولة ، وبالتالي يشعكذ 

 الصخق التجارية في بالد السغخب ودورىا في الرخاع الفاشسي/ االمػي 
قبل التصخق لمحسالت العدكخية والغاية مشيا ، البج مغ إلقاء الزػء عمى أىع الصخق التجارية     

الد السغخب والتي كان ليا دور واضح في نذػب الرخاع بيغ الجولتيغ ، فسغ السعخوف ان بالد لب
 .الصخق والسدالظ البخية والبحخية السغخب كانت تختخقيا العجيج مغ

وبيشػا  ،لعخبي ، وأىتسػا بحكخ تفاصيميافقج تشاول الجغخافيػن العخب الصخق البخية لبالد السغخب ا    
تيا وما يكتشفيا مغ صعاب وما فييا مغ تدييالت في تفعيل الحخكة التجارية ، وقج مخاحميا ومدافا

أكتدبت الصخق التجارية في بالد السغخب أىسية كبخى خاصة بعج التحػل الحي شخأ عمى السدمظ 
التجاري القجيع الخاص بتجارة الحىب والخقيق بيغ بالد الدػدان والسذخق، وخاصة الصخيق التجاري 

يغ غانة ومرخ عغ شخيق بالد الشػبة بدبب ما كان يسثمو مغ خصخ عمى القػافل التجارية  الخابط ب
(  وىحا ما أشار اليو ابغ حػقل بقػلو " شكمت الخياح والعػاصف الخممية ٜٕوكثخة عػاصفو الخممية  )

عشو الى  واالنتقالعائقا مجمخا لغالبية القػافل السارة بيحا االتجاه، االمخ الحي دفع الى ىجخانو 
 .(ٖٓسجمساسة )

وبحلظ أصبح ىحا الصخيق يسخ ببالد السغخب ، جاعال مغ القيخوان وبالد الجخيج وأوجالن،     
وتاىخت وتمسدان وفاس وسجمساسة مخاكد تجارية نذصة تتفخع مشيا مدالظ فخعية ، وجسعت عغ 

 ظ الصخق : _(  وأىع تمٖٔشخيق التجارة البخية ثخوات كبخى مغ الحىب في مجن السغخب )
 الصخيق االول : الصخيق الغخبي 

الحي يخبط السغخب االقرى ببالد الدػدان ، وذكخ ىحا الصخيق في مؤلفات العجيج مغ الجغخافييغ    
( بقػلو )ومغ سجمساسة لسغ سمظ متػجيا الى القبمة يخيج ارض الدػدان ، يديخ ٕٖومشيع البكخي)

يالقي ناس يعخفػن انبية مغ صشياجة  الرحخاء  في مفارز وصحخاء مقجار خسديغ مخحمة ، ثع
ليذ ليع قخار شأنيع كميع ان يتمثسػا بعسائسيع سشة فييع.. ومعاشيع عمى االبل ليذ ليع زرع وال 

 .(ٖٖت( ) شعام ثع يريخ الى بمج غدط اودغذ
ذت ، وأقرخ اضالعو كسا وصفو ابغ حػقل بأنو ) عبارة عغ شكل مثمث اضالعو مجيشة اودغ    

 .(ٖ٘واودغذت ومشيا الى غانا( ) ، والزمع االخخ مستج بيغ سجمساسو(، واودغذتٖٗغ الدػس)بي
دتشتجو مغ خالل قػلو وىحا ما ن اما اليعقػبي فقج ذكخ ىحا الصخيق، ووصفو بأنو مفازة وصحخاء،    

 ( ٖٙبيغ السغخب وبالد الدػدان مفاوز مشقصعة( ))
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فزل الشذاط  التجاري ابصة بيغ بالد الدػدان والسغخب ، بويعج ىحا الصخيق مغ انذط الصخق الخ     
، اضف الى ذلظ ان الصخيق البخي الغخبي كان لو شخق فخعية ، وىحا بجورة يداعج عمى لتمظ السجن
جيشة غانا وباقي ، مثل االصخيق الحي يخبط مشاشق الدػس بالسغخب االقرى بسة التجاريةتشػع الحخك

وقج  (ٖٚيرل الى بالد الدػدان وغانا )ل وادي درعا الى الرحخاء، يث يسخ مغ، حالسجن الدػدانية
تحجث إبغ حػقل عغ ىحا الصخيق، وذكخ أن قبيمة مدػفة كانت تديصخ عميو ) وليع ممظ يسمكيع  

 ( ٖٛويجبخىع  تكبخه صشياجة و سائخ أىل تمظ الجيار ألنيع يسمكػن تمظ الصخيق ( )
ىاما" في التجارة بيغ الدػدان وبالد السغخب ، يتبيغ لشا ان الرحخاء لعبت دورا مغ ىشا     

 .يغفي التجارة بيغ البمج واالترال بيغ بمجان تمظ السشصقة، واسيست بجورا ىاما واصبحت اداة لمخبط
 : الصخيق الذخقيالصخيق الثاني 

ببالد الدػدان عبخ  الدنى(،( وافخيكية )السغخب اٜٖوىػ الصخيق الحي يخبط مشاشق بخقة )    
 الرحخاء ويتفخع الى فخعيغ: 

( ٔٗ(  ويبجأ مغ شخابمذ )ٓٗيخبط مشاشق بخقة بالدػدان االوسط عبخ صحخاء فدان ) الفخع االول:
فدان والسخكد التجاري عاصسة صحخاء  (ٕٗصحخاء فدان، ويسخ بدويمة )متجيا جشػبا الى 

 (ٖٗوسط وىي الكانع)ثع يديخ الى مشاشق الدػدان اال الرحخاوي،
ثع بعج ذلظ يتجو الى غجامذ  يخبط مشاشق شخابمذ بالدػدان ويسخ بجبل نفػسة الفخع الثاني: 
 (ٙٗ( ،ثع غانة في الدػدان الغخبي )٘ٗوبعجىا الى تادمكة ) (ٗٗ)

 : الصخيق االوسط الصخيق الثالث
ا مغ تمسدان أو تاىخت ، ويديخ ويخبط السغخب االوسط ببالد الدػدان الغخبي ويبجأ الصخيق ، أم    

ة عمى الحافات الذسالية السخكد التجاري الػاقع (ٚٗاء جشػبا داخال الى وارجالن )بإتجاه الرحخ 
وأخيخا يرل الى غانو  (ٛٗا يديخ الصخيق الى مجيشة كػكػ)، ثع يرل الى تادمكة وبعجىلمرحخاء

الصخيق مشيا فخع يبجأ مغ القيخوان  ( كسا تػجج ىشالظ عجة شخق فخعية ليحاٜٗفي بالد الدػدان )
، ة ورجالن بػاسصة الرحخاء الغخبيالى بالد الجخيج ، كسا يػجج شخيق اخخ يخبط سجمساسة بػاح

 .(ٓ٘يخا في القخن الخابع اليجخي )وكان ليحا الصخيق دورا كب
الكأل وعجم ومغ السعخوف أن الصخق التجارية البخية تتخمميا العجيج مغ السراعب كقمة السياه و     

معخفة بعس القػافل بالصخق التجارية برػرة تامة ، لكغ ىحه السراعب لع تكغ حجخ عثخة في 
، فالقػافل التجارية كانت تختار االوقات السشاسبة لتجاري بيغ بالد السغخب والدػدانمسارسة الشذاط ا

تع بو ىحا الفرل مغ لتجارك السراعب ، وكانت تحجد غالبا فرل الذتاء لمخحالت التجارية لسا يتس
وفخة السياه والكأل ، أما السعخفة بالصخق التجارية فيحا ما كانت تتسيد بو قبيمة صشياجة، التي كانت 
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مدػفة احجى سيسا قبيمة ( ٔ٘) ليا دراية بالصبيعو الجغخافية والسشاخية ومػاقع السياه ليحه الصخق 
انيع فييغ كأبغ حػقل الحي قال عشيا )غخا، والتي ورد ذكخىا في مؤلفات الجقبائل صشياجة الرحخاء

يسمكػن تمظ الصخيق وفييع البدالة والجخأة والفخوسية عمى االبل والخفة في الجخي والذجة والسعخفة 
بأوضاع البخ وأشكالو واليجاية فيو والجاللة عمى مياىو بالرفة والسحاكخة وليع الحذ وبيحا كانػا 

دافخة بيغ بالد السغخب  في الرحخاء لمقػافل الس يدتأجخون اشخاص مغ الدػدانييغ كأدالء
كانت تفخض ضخائب عمى بأنيا) لى قبائل صشياجة ووصفيا( وتصخق ابغ حػقل اَيزا اوالدػدان

 .(ٕ٘) القػافل السارة مقابل قياميع باإلدالء, وىجايتيع
ية والػسائل ولع يغفل الجغخافيػن العخب مغ ذكخ الرعػبات التي كانت تػاجو القػافل التجار     

والصخق التي كان تدتخجميا تمظ القػافل لمحج مغ الرعػبات ، فقج ذكخ االدريدي شخيقة ميسة 
 -عغ شخيق سجمساسةكانت مدتخجمة لتجشب شحة السياه مغ قبل القػافل الستجية الى بالد الدػدان 

ه ومثل ىح ضيػر الجسالي االوعية عمى ان القػافل تتدود بالساء لدمػك ىحه السجابات فغانة بقػلو )
 .(ٖ٘السجابة كثيخة في بالد الدػدان()

أما ابغ حػقل فقج تصخق الى ما تدببو الخياح العالية مغ السذاكل والرعػبات لمقػافل التجارية      
، ويزبع اصحابيا في الرحخاء، لحلظ كانت قافمة عشجما تريبيا الخياح تتذتتحيث اشار الى أن ال

ة بالسشصقة لحسايتيا مغ ذلظ كبائل التي تدكغ ىحه الرحارى بدبب معخفتيا التامتمجأ القػافل الى ال
(٘ٗ). 

ان بالسغخب ، كالصخيق الحي  وال يسكششا اإلغفال عغ بعس الصخق الفخعية التي كانت تخبط الدػد    
 (٘٘)لى مجيشة صفػري فاس بدجمساسة ومشيا الى بالد الدػدان ، ويبجأ ىحا الصخيق مغ فاس ا يخبط

 .(ٙ٘حا الصخيق بثالثة عذخ مخحمة )، حيث قجر ابغ حػقل شػل ى
، وىػ شخيق ساحمي يدتغخق السديخ فيو ثسانية ايام ىشالظ شخيق اخخ يخبط تمسدان بفاسو     

( وقج وصفو االدريدي بقػلو )أما مغ أراد الصخيق إلى تمسدان مغ ٚ٘ومدافة مائة وستػن فخسخا)
ان إلى فاس، ومغ فاس الى صفػرى إلى تادلة إلى أغسات إلى سجمساسة فالقػافل تديخ مغ تمسد

 .(ٛ٘بشي درعة الى سجمساسة( )
وأيزًا ىشاك شخيق فاس ومكشاس الى تسبػكتػ، وشخيق بيغ فاس والدػس الى بالد غانو ،     

الصخيق الحي يبجأ مغ القيخوان وىػ بثالثة فخوع يمتقي عشج السديمة في الداب ، حيث عجت مخكد 
، والسعخوف ان قيام مجيشة السديمة جاء نتيجة جاخمية خالل القخن الخابع اليجخي ء الصخق البخية الالتقا

عػامل اقترادية ، وىػمغ اجل تاميغ السدمظ التجاري الحي يبجا مغ سجمساسة الى القيخوان ، الن 
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قبائل  السدمظ الذسالي كان ميجدا مغ قبل حكام االنجلذ والسدمظ الرحخاوي كانت تديصخ عميو
 .(ٜ٘في حالة عجاء مع الفاشسييغ)  زناتو ، التي كانت

أما الصخق البحخية فالسرادر الستاحة في الكذف عغ ىحا الجانب مغ التجارة البحخية قميمة ججا     
، فالطاىخ أنيا لع تدتخجم كثيخا ويحتسل سبب ذلظ إلى نقز تقشيات السالحة السغخبية قجيسا، 

، لكغ تػجج نرػص قميمة تفيج في اإلسالمية في السحيط اليشجي اشيلبخالف ما شيجتو األس
الكذف عغ السدالظ البحخية بيغ السجن السغخبية، كتمظ اإلشارات التي نقميا "البكخي" عغ "دمحم بغ 

( كسا أن ٓٙيػسف الػراق" أن الخخوج مغ ششجة إلى سبتة في البحخ فإنو يأخح إلى جانب الذخق )
ثع تػاصل شخيقيا إلى ششجة ، ....... مجيشة نػل ثالثة مخاحلالى  الدفغ تديخ مغ وادي سػس

 (ٔٙفدبتة ، وتقف في مخاسي الذاشئ الغخبي لمسحيط االشمدي )
ىحه ىي اىع السدالظ التجارية لبالد السغخب االسالمي ، والتي نذب عمى اثخىا العجيج مغ     

ػاء كانت مػجو ضج  الكبائل الستسخدة الحسالت العدكخية التي قامت بأرساليا الجولة الفاشسية س
عمييا ، او كانت مػجو نحػ الخارج ، اي ضج االمػييغ في االنجلذ ، فكان الغخض مغ تمظ 
الحسالت العدكخية التي كان يقػم بيا القادة العدكخيػن الفاشسييغ ، ىػ تجعيع الشفػذ الدياسي لتمظ 

داسة التي تقع عمييا تجارة الحىب والخقيق مثل السجن ، ومحاولة الديصخة عمى السخاكد التجارية الح
 (ٕٙسجمساسة ، وفاس ، وتاىخت ، والديصخة عمى السخافئ السختبصة بالتجارة الرحخاوية )

 بدايات الصراع الفاطمي االموي 
م امخ عبج هللا الجاعي عاممو عمى تاىخت مرالة بغ حبػس السكشاسي ٜٚٔه/ٖٗٓسشة  ففي    

ػذ الفاشسي ، ية كان الغخض مشيا اخزاع السغخب االقرى لتجعيع الشف( لكيادة حسمة عدكخ ٖٙ)
جيد حسمة العادة السشاشق التي انفرمت عغ الجولة الفاشسية واعمشت  مٜٚٔه/ ٖ٘ٓوفي سشة 

( التي تسكغ مغ الديصخة عمييا وقتل رئيديا سعيج بغ صالح  ٗٙوالئيا لألمػييغ  ومشيا مجيشة نكػر)
مييا مغ أجل بدط نفػذىع في تمظ السشصقة ، باإلضافة ألىسيتيا التجارية وكانت محاولة الديصخة ع

التجارة والعسل عمى البحخية ، كػنيا واقعو عمى الصخيق الداحمي، وىحا يعشي اىتسام سكانيا ب
 .(٘ٙتشذيصيا )

( في االنجلذ استعجادا ٙٙوفي خزع ىحه االحجاث  ىاجخت اسخة بشي صالح الى مجيشة مالقة )    
ػرة في محاولة الستخجاع مجيشتيع ، وفعال تع استخجاعيا بسداعجة االمػييغ الحيغ وججوا خص

باألخز السغخب االقرى ، حيث ادركت الخالفة االمػية  الفاشسييغ الديصخة التامة عمى السغخب،
في قخشبو الخصخ الحي ييجدىا لػ حاول الفاشسييغ الديصخة عمى السدمظ الغخبي لتجارة الحىب 
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( وىحا االمخ أغاض الجولة  الفاشسية ٚٙوتحػيمو نحػ الذخق وعدل االنجلذ عغ التجارة السغخبية )
 ٓ(ٛٙثانية الستخجاع مجيشة نكػر واالستيالء عمييا )التي عسمت عمى  تجييد حسمة عدكخية 

ه/ ٖٛٓفي سشة   ولع يتػقف الفاشسيػن عشج ىحا الحج بل جيدوا حسالت عدكخية عجيجة ، ف    
م ٕٕٜه/ٜٖٓ(  وفي سشة ٜٙ) فاس التي كانت تحت حكع االدارسة مجيشة م  تػجيػا نحػٕٜٓ

، وتسكشػا مغ االستيالء عمييا وذلظ فاشسييغة التي خخجت عغ سمصان التػجيػا نحػ مجيشة سجمساس
كية( افخي –تاىخت  -وبيحا اصبح شخيق ) فاس  (ٓٚمكشاسة مػسى بغ ابي العافية )بسداعجة زعيع 

 .(ٔٚخاضعا لمجولة الفاشسية )
ويسكششا القػل أن الغخض مغ تمظ الحسالت ىػ اخزاع  الكبائل التي تبث الخعب والخػف في     

فل التجارية السارة بسجنيع ،  وىحا واضح مغ خالل الحسالت التي كانت تخسل نفػس اصحاب القػا
مغ قبل القادة العدكخييغ التي كان الغخض مشيا االنرياع لمجولة الفاشسية وعجم قيام تكتالت بيغ 

حيث اراد ان يربح الصخيق بسأمغ عغ كل الشداعات  (ٕٚبائل السغخبية لمخخوج عغ الجولة )الك
ردون كانت تعيق حخكة القػافل التجارية ، فقج كانت تمظ الجيات ممجا لمدعساء السصا القبمية التي

، كسا ان ىحه الجيات في انتفاضة ضج الجولة السخكدية ، ومشيا تشصمقوالسيدوميغ مغ شسال افخيكية
ف سياسي كسا ذكخنا سابقًا تحتػي عمى قػى بذخية شجيجة السخاس قادرة عمى التجيير وتكػيغ حم

 .(ٖٚلجولة الفاشسية )ضج ا
م(  اخحت ٜ٘ٚم ـــ ٕٜ٘ه /  ٖ٘ٙه ــــٖٔٗ( )ٗٚوفي عيج الخميفة السعد لجيغ هللا الفاشسي)    

م جيد ٜٛ٘ه/ٖٚٗالعالقات بيغ السغخب واالنجلذ مشحشى اخخ وىػ العجاء لكال مشيسا ، ففي سشة 
ميع مغ قبائل كتامة شجي ج( حسمة عدكخية متكػنة مغ عذخون ألف ج٘ٚالقائج جػىخ الرقمبي )

لخارجيغ عغ شاعة الجولة ، وكان ىجف ىحه الحسمة ىػ لسعاقبة الستسخديغ واوصشياجة
 .(ٙٚ)الفاشسية

تتجمى بفخض ومغ الججيخ بالحكخ أن جػىخ الرقمبي  إتبع خصة معيشو في ىحه الحسمة ،     
ع التي تع انذأؤىا ضخب الكبائل بعزيا ببعس , وتجميخ الحرػن والقالالحرار عمى الستسخديغ و 

مغ قبل زعساء الكبائل , واستخجم سياسة االرض السحخوقة ، أضف الى ذلظ أن الحسمة أىتست 
واحكام الديصخة عمى السخاكد التجارية ، كتاىخت وتمسدان ،  لديصخة عمى شخق التجارة السغخبيةبا

( , وىكحا ٜٚونفيذ )( ٛٚ( ثع سجمساسة جشػبا , وفي الػسط اغسات )ٚٚوفاس, والخيف ، وغساره )
ضيخت الخصػط الحسخاء ليحه الحسمة ، وىي قصع الصخق التجارية الخابصة بيغ السغخب واالنجلذ 

 .(ٔٛقػد ذىبيو باسسو في سجمساسو )( بعجىا ضخب السعد نٓٛ)
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أما فيسا يخز مجيشة فاس فقج استعرت عمى الفاشسييغ الحيغ فخضػا عمييا الحرار الى أن     
م  ، ويطيخ ان اليجف مغ ٜٜ٘ه/ٖٛٗ( مغ فتحيا سشة ٕٛغ بكيادة زيخي بغ مشاد )تسكغ الفاشسيي

 .(ٖٛالتي تخبط السغخب بالدػدان )ىحه الحسمة مغ اجل تػثيق الديصخة عمى جسيع الصخق التجارية 
بعيجىا تػجو الفاشسيػن نحػ مجيشة تاىخت التي تعتبخ مخكدا تجاريا ميسا في شخيق القػافل      

بيغ السذخق والسغخب والرحخاء ، فقج قامػا  بعجة محاوالت لمديصخة عمييا ، لكشيع لع التجارية 
يتسكشػا مغ فخض سيصختيع عمييا برػرة نيائية ، الى ان تسكغ الخميفة السعد مغ ارسال جير 

 .(ٗٛى عمييا وتسكغ مغ اخزاعيا )بكيادة زيخي بغ مشاد الرشياجي ، فأستػل
عشجما انزست الييا مجيشة سجمساسة باب الدػدان الغخبي لمجولة  وبخزت اىسية مجيشة تاىخت   

الفاشسية ، فكانت تاىخت بسثابة السحصة الػسصى لمقػافل الستجية نحػ الدػدان الغخبي ، عبخ مجيشة 
( فقج درت الحخكة التجارية عمييا ارباحا كبيخة ، وقج بمغت رسػم العبػر سشػيا ٘ٛسجمساسو )

ػ مبمغ ضخع قياسا الى بعج السشصقة وعدلتيا في جػف الرحخاء ، وقج اثخى اربعسائة الف ديشار وى
ىؤالء مغ ذىب الدػدان عغ شخيق تسثيل دور الػسيط التجاري وضسان االمغ واالرشاد الى 

 .(ٙٛق بالتجار واالحدان الييع  )السدالظ التجارية والجروب والخف
ع السغخبيغ ) االوسط واألقرى ( ، وىحا ما مغ ىشا يتبيغ لشا أن الفاشسييغ تسكشػا مغ إخزا    

اثار حفيطة الجولة األمػية التي بجأت بجورىا  إتباع عجة أساليب مغ أجل إبخاز دورىا في تمظ 
السشاشق ومشيا كدب الكبائل السغخبية ، باإلضافة الى جحب الحخكات السشاىزة لمفاشسييغ وإغخائيع 

  .لػقػف بػجو الفاشسييغيع مغ أجل ابالسال والدالح والػقػف بجانب
 موقف االمويين من التوسع الفاطمي واثره عمى التجارة االندلسية 

في عيج عبج الخحسغ الشاصخ سشو   م،ٜٕٜه/ٖٙٔاالمػية في قخشبة سشو  بعج اعالن الخالفة    
, ييغ بالديصخة عمى السغخب االقرىاالفكار تخاود االمػ  م اصبحتٜٔٙه/ ٖٓ٘م _ ٖٜٔه/ٖٓٓ

كان  اىتساميع مشربا عمى القزايا الجاخمية ومقاومة الحخكات االنفرالية , وايقاف السج بعج ان 
الفاشسي , بدبب الدياسة التػسعية الػاضحة لمجولة الفاشسية ومحاولتيع الديصخة عمى بالد السغخب 

ولة ( أضف الى ذلظ ان االنجلدييغ فتحػا ابػابيع امام الالجئيغ الفاريغ مغ الجٚٛبرػرة تامة )
( كل ىحه ٛٛ، ووقفػا مع الحخكات السشاىزة لمجولة األمػية)ػن السادي ليعاألمػية وقجمػا الع

، الحي بجأ ييجدىا خرػصا ه الدياسة مغ الشاحية االقتراديةاالسباب جعمت قخشبة تجرك خصخ ىح
ق ، وعدل لتجارة الحىب وتحػيمو نحػ السذخ  لديصخة التامة عمى السدمظ الغخبيلػ حاول الفاشسيػن ا

( فأخح االمػييغ ببث العيػن في جسيع انحاء السغخب مغ اجل ٜٛاالنجلذ عغ التجارة السغخبية )
ضج الجولة  لسغخبية وتحخيزيا لمكيام بالثػرة( وكدب زعساء بعس الكبائل آٜمعخفة احػاليا )



 

 الصراع الفاطني األموي خالل القرن الرابع اهلجري/ العاشر امليالدياملصالك التجارية وأثرها يف 

                                                               م.د. زيهب محسة عباس                                                                       

 

   م(2022كانون االول  – 33العدد )  ةلة دراشا  ااريخيةجم 
273 

 

273 

 بغ خخز الحي ( وزعساء قبائل زناتو وعمى رأسيع زعيسيا دمحمٜٔ, ككبائل مغخاوة وبشي يفخن)الفاشسية
 ٓ( ٕٜأمجه الشاصخ بالعجة والعجد )

ػي ، ، أنسا كانت ليع عجة محاوالت الفذال السذخوع االمولع يقف الفاشسيػن مكتػفي االيجي    
، وكانت ىحه الكبائل في صخاع دائع مع الفاشسييغ و حمفائيع مغ قبائل لكغ محاوالتيع باءت بالفذل

, اال عشجما تحالفت مع قبيمو صشياجة اليديسو بيا شسية مغ الحاقصشياجة , ولع تتسكغ الجولو الفا
 .(ٖٜه )ٖٖٙت مغ القزاء عمييع سشو حيث تسكش

 
 الخاتمة

 مغ خالل ىحه الجراسة ندتشتج ما يمي : 
نطخًا لمسػقع  الجغخافي الحي امتازت بو بالد السغخب ، كػنيا حمقة وصل بيغ السغخب االقرى  -ٔ

دى الى  ضيػر العجيج مغ السخاكد التجارية عبخ شػل الصخق والتي تعجدت وبالد الدػدان ، مسا ا
 .ميا،  كػنيا مخاكد ميسة لمتجارةميا
ولع يتع  صل اقميسي مع السشاشق السجاورة ،مجى اىتسام السغاربة بالتجارة لسا تحره مغ أرباح وتػا -ٕ

 .لتجارة بالتجارة وتذعب مدالكياىحا اال مغ خالل االىتسام با
ػا عمي الجول السدتقمة ، بعج أن قزسيػن في الديصخة عمي بالد السغخبلقج نجح الفاش -ٖ

مخكدا ىاما  ، والتي كانت تعجة، وأخيخا بشى مجرار في سجمساسة، والخستسييغ واألدارسكاألغالبة
الرحخاوية ، لحلظ سيصخ عمييا الفاشسيػن نطخًا ألىسيتيا في التحكع في التجارة لمتجارة عبخ الرحخاء

ليذ و  ق تجارة الحىب كان ىجف الفاشسييغوخاصة تجارة الحىب، ويبجو أن الديصخة عمي شخي
 .االستيالء عمى السغخب بأكسمو

الفاشسييغ، فقج احتكخوا التجارة مع يعج العامل االقترادي العامل الخئيدي لكيام الثػرات ضج  -ٗ
 .االمج مع الجولة االمػيةشػيل  ، مسا ادى الى بجء صخاعبالد الدػدان الغخبي

يعتبخ القخن الخابع اليجخي / العاشخ السيالدي مغ القخون السيسة لمجولتيغ االمػية والفاشسية ،  -٘
، بحيث ل الديصخة عمى السدالظ التجارية، خاصة السغخب االقرىكػنو شيج صخاع مدتسخ مغ أج

سية مغ اجل لتشافذ القػى الديا ، ومػقعاالسغخبيةاصبح قاعجة االحالف الجاخمية بيغ الكبائل 
 .الديصخة عمى اقتراده
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 الهوامش 
 .ٖٛة التاريخية لمعالع االسالمي/لسبارد , الجغخافي -ٔ
 .ٔٚ/ٕ, مجتسع السغخب االقرى ،   : القاسسي ٛٚـ  ٚٚ/ٔعبج الحسيج ، تاريخ السغخب العخبي ،  -ٕ
شخيق الرحخاء , ال يعخف في قبميا وال في غخبييا مجيشة عطيسة وتعتبخ مغ اعطع مجن السغخب وىي عمى  -ٖ

مؤلف مجيػل , االستبرار في  ٓعسخان بيشيا وبيغ غانا صحخاء مديخ شيخيغ في رمال غيخ عامخة قميمو السياه 
 .ٖٖٔسيع في معخفة االقاليع ، ص؛ السقجسي ، احدغ التقا ٕٓٓعجائب االمرار , ص

يشيسا نيخ السغخب ، ومجيشة فاس مجيشتان كبيختان مفتخقان يذق بوىي اعطع مجيشة مغ مرخ الى اخخ بالد   -ٗ
 .ٓٛٔستبرار في عجائب االمرار, صمؤلف مجيػل , اال .كبيخ يدسى بػادي فاس

ميل متقغ البشاء مغ وىي مجيشة قجيسة وكبيخة عمييا سػر ضخع وليا قربة مشيعة وليا حرغ قجيع عميو سػر ج -٘
 .عسل االوائل

 .ٛٚٔستبرار في عجائب االمرار , صمؤلف مجيػل , اال
وىي عمى شخيق الرحخاء في سست بالد الجخيج وىي مثميا في حخ ىػائيا وكثخة نخيميا وفييا عجة مجن عامخة  -ٙ

 .ٔٚٔستبرار في عجائب االمرار , صمؤلف مجيػل , اال .و فييا السياه الدائحة واالنياروواسعة  مترم
 .ٜٔالمي ، صقترادي واالجتساعي لمسغخب االسالجشحاني, دراسات في التاريخ اال -ٚ
 .ٚٚ/ٕالقاسسي ، مجتسع السغخب االقرى ،  -ٛ
 .ٛٓٔـ ٚٓٔكتاب البمجان ، ص -ٛ
 .ٗٛـ  ٖٛصػرة االرض ،  -ٜ

 .ٖٔٚــ ٖٓٚالسدالظ والسسالظ ، ص-ٓٔ
 .ٜٜٔ/ ٕ، مجتسع السغخب االقرى ، القاسسي -ٔٔ
 .ٜ٘ٔالجشحاني ، ص -ٕٔ
 .٘ٓٔ/ ٕ لسغخب  االقرى ،لقاسسي ، مجتسع اا -ٖٔ
اسسو ابػ دمحم عبيج هللا ابغ الحدغ بغ عمي بغ دمحم بغ عمي بغ مػسى بغ جعفخ بغ دمحم بغ عمي بغ الحديغ  -ٗٔ

ربيع الثاني  ٕٔبغ عمي بغ ابي شالب )ع( , ويكشى بابي عبيج هللا الذيعي , والسيجي , وبعبيج هللا , بػيع بالخالفة 
م ,بايعتو جسيع البمجان , ٜٓٔه/  ٜٕٚ والقرخ القجيع , حكع بالد السغخبلقيخوان ىجخي  بخقادة  باٜٕٚسشو 

سشة , ٖٙد ه عغ عسخ ناىٕٕٖ, تػفي سشة لدكة بأسسو , وكتب الصخاز بخسسو واكثخوا مغ الجعاء لو , ونقذت ا
السؤنذ في ذكخ بالد , ابغ ابي ديشار :ٛٔٔ-ٚٔٔ, ص ٖعيان ، مابغ خمكان . وفيات اال .ودفغ في مجيشو السيجية
, تاريخ الخمفاء الفاشسييغ , الجاعي ادريذٛٓٗ, ص ٕالسغخب / ,  ابغ عحاري , البيان ٖ٘افخيكية وتػنذ , ص

 .ٖٛٔاص مغ كتاب عيػن االخبار , صبالسغخب القدع الخ
مجيشة مجيشة قجيسة جسعت بيغ شيب اليػاء وعحوبة الساء ، وكانت اول مجيشة غسخت في االرض ، وتزاىي  -٘ٔ

لدىخي ، ا ٓبغجاد  في عطستيا ، وىي احدغ بالد هللا فاكية وزرعا ، وكان فييا  العجيج مغ العمساء واالدباء والذعخاء 
 .ٜٓٔكتاب الجغخافيا ، ص 

 .ٕٜٔ/ٖالحسػي ، معجع البمجان ،  -ٙٔ
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 .٘ٙصػرة االرض ، ص  -ٚٔ
 .ٜٗٔذكخ بالد افخيكية والسغخب ، ص السغخب في-ٛٔ
 .ٜٗ/ ٔاتعاظ الحشفا ، السقخيدي،-ٜٔ
 .ٖٛجتساعي  لمسغخب االسالمي ، ص الجشحاني ، دراسات في التاريخ االقترادي واال-ٕٓ
وىي مجيشة مشدػبة الى عبيج هللا السيجي ، بيشيا وبيغ القيخوان ستػن ميال ، وىي مجيشة اىمة فييا اسػاق  –ٕٔ
 .ٚٔٔستبرار في عجائب االمرار، ص، االيػل: مؤلف مجٔٛ٘جخ وفشادق، البكخي، السدالظ والسسالظ، صومتا
لمسغخب  جتساعي، دراسات في التاريخ االقترادي واال؛ الجشحانيٖٗٗ/ٕابغ عحاري، البيان السغخب، -ٕٕ

 .ٖٛاالسالمي، 
 ٓ ٓٙٔالجشحاني ، دراسات في التاريخ االقترادي واالجتساعي  لمسغخب االسالمي ، ص -ٖٕ
الجولة بشطام الذػرى السصبق ، اشتيخت ىحه يج اإلمام عبج الخحسغ بغ رستعمى ع نذأت في السغخب األوسط، -ٕٗ

ضميا أتباع كل السحاىب ، وقج كان يعير تحت فييا، وبعجالة أئستيا، وصالحيع وتقػاىع وعمسيع، وبازدىارىا
، وامتجت ذػن ججىع وبيػتيع الخاصة التي يعي، وكانت ليع مدايسارسػن عبادتيع بكل حخية وأمان ، وكانػااإلسالمية

حجود الجولة الخستسية في فتخة مغ فتخاتيا الداىخة مغ حجود مرخ شخقا إلى مجيشة تمسدان في أقاصي السغخب األوسط 
 ٙٗ-صٕٔ/ ٔغخب ، ، الجرجيشي ،  شبقات السذايخ بالسٓغخبا، ومغ اشيخ مجنيا تاىخت  

ي عرخ لعالقات بيغ السغخب واالنجلذ ف؛ مدعج , ا ٖٓ_ٜٕالبكخي , السغخب في ذكخ افخيكية والسغخب , ص -ٕ٘
 .ٙٙ-٘ٙالخالفة االمػية , ص

وكشيتو أبػ يديج ، واسسو مخمج بغ كيجاد بغ سعج هللا بغ مغيث بغ كخمان بغ مخمج الدناتي , وىػمغ قبيمة زناتة  -ٕٙ
اتى بو ابػه الى مغ بشي يفخن , وأمو أم ولج اسسيا سيكة , وىػ مغ أىل قدصيمة مغ نػاحي بمجة تػزر في السغخب، 

سار فقط بالد السغخب , حيث نذأ فييا , وتعمع القخآن وتأدب وخالط الشكارية  فسال إلى محاىبيع , وكان يخكب الح
ابغ خمجون ,  ؛ٖٚٓ/ ٕحاري, البيان السغخب، : ابغ ع٘٘ابغ ابي ديشار, السؤنذ, ص .لحلظ ُلقب براحب الحسار

: الدىخي ، كتاب ٕ٘ٓاالستبرار في عجائب االمرار ، ص : مؤلف مجيػل ،ٖٔ/ صٚتاريخ ابغ خمجون ، 
 .ٕٕٚفاء الفاشسييغ بالسغخب  ، ص؛ الجاعي ادريذ ، تاريخ الخم ٔٔٔالجغخافيا ، ص 

ه وعسخ اسػاقيا  ٖٖٚشة مجيشة بالقيخوان مغ نػاحي افخيكية ، استحجثيا القائع بغ السيجي الخارج بالسغخب س -ٕٚ
بغ عحاري، البيان الغخب ؛ إٔٔ/٘الحسػي، معجع البمجان، ج .سمػك الحيغ ليعثع صارت مشدال لم, واستػششيا

،ٕ/ٖٕٔ. 
 .ٖٙٛمفاء الفاشسييغ بالسغخب ، صيشطخ الجاعي ادريذ ، تاريخ الخ-ٕٛ
ع اليجخي العاشخ السيالدي، بميػاري، العالقات التجارية بيغ بالد السغخب والدػدان الغخبي/ خالل القخن الخاب -ٜٕ
 .ٖٔص
 .٘ٙابغ حػقل ، صػرة االرض ، ص -ٖٓ
ع اليجخي العاشخ السيالدي، / خالل القخن الخاببيغ بالد السغخب والدػدان الغخبي، العالقات التجارية بميػاري  -ٖٔ
 .ٖٔص
 .ٛٙٔي، السرجر نفدو ، صالبكخ  -ٕٖ
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كذجخ الديتػن وكانو سكغ بمج قائع العسارة مجيشة كبيخة فييا اسػاق ونخل كثيخ واشجار الحشاء وىي في العطع  -ٖٖ
البكخي، السغخب في ذكخ بالد رقيق كثيخ لمخجل مشيع الف خادم، ىحه السجيشة زناتة مع العخب.. وليع امػال عطيسة و 

 .ٛٙٔافخيكية والسغخب ، ص
، وفي الغخب مجيشة ازقي ، حجه في السغخب البحخ السحيط، وحجه في السذخق الرحخاء، وفي الجشػب مجيشة نػل-ٖٗ

 .ٚٔٔالدىخيا، كتاب الجغخافيا، ص .ن ، واىع مجنو سجمساسة ، تافخسيتفي الذسال جبل در  وحجه
 .ٜٔابغ حػقل ، صػرة االرض ، ص-ٖ٘
 .ٜ٘ٔغخب في ذكخ بالد افخيكية والسغخب، ص ، الس، البكخي ٚٔٔ، صاليعقػبي، البمجان -ٖٙ
 .ٖٙٔغخب في ذكخ بالد افخيكية والسغخب، ص، السالبكخي -ٖٚ
 .ٜٛل ، صػرة االرض ، ص ابغ حػق-ٖٛ
، وتفديخه الخسذ جن مستجة مغ االسكشجرية وافخيكية، واسع مجيشتيا انصابمذاسع صكيع كبيخ يذتسل عمى عجة م-ٜٖ
/ ٔ؛ الحسػي، معجع البمجان ٔٓٔبي، البمجان، ػ اليعق. يشيا وبيغ االسكشجرية مديخ شيخ، بن، ويحيط البخبخ بيامج

ٖٛٛ. 
القدع  ، والتي تعج امتجادا  لػاحاتتي جشػبا ، وتذتيخ بكثخة واحاتيابيغ شخابمذ شسال وتبدوىي السشصقة الػاقعة -ٓٗ

 .ٓٗٗ؛ الحسيخي، الخوض السعصار ، ص ٗٓٔاليعقػبي، البمجان، ص االوسط مغ الرحخاء الكبخى؛
حسيخي ،  ال ٓوتدسى ايزا اياس ، وىي مجيشة واقع عمى ساحل البحخ ، وتبعج عغ جبل نفػسو ثالثة ايام  -ٔٗ

 .ٜٖٛالخوض السعصار ، 
وزويمة مجيشة غيخ مدػرة في وسط الرحخاء وىي اول حجود الدػدان وفييا جامع وحسام واسػاق ، تجتسع فييا  -ٕٗ

 ٖالحسػي، معجع البمجان ،  ؛ٗٓٔمشيا يفتخق قاصجىع وتتذعب شخقيع؛ اليعقػبي، البمجان، صالخفاق مغ كل جية و 
 /ٔٙٓ. 

 .ٓٔلبكخي ، السدالظ والسسالظ ، صا ٓزويمة اربعػن مخحمة  بالد بيشيا وبيغ -ٖٗ
مجيشة لصيفة تقع عمى حافات الرحخاء الذسالية مخكد تجاري صحخاوي كثيخة الشخيل والسياه واىميا بخبخ  -ٗٗ

 .ٕٛٔبالد افخيكية والسغخب، ص البكخي، السغخب في ذكخ ٓمدمسػن 
فات الرحخاء الجشػبية وتعتبخ مخكد تجاري سػداني، وىي مجيشة تادمكة: اشبو بالد الجنيا بسكة ، تقع عمى حا-٘ٗ

 . ٔٛٔ، صخب في ذكخ بالد افخيكية والسغخب، السغالبكخي  .مدمسػن كبيخة بيغ جبال وشعاب واىميا بخبخ 
 .ٖٛٔ- ٕٛٔبكخي ، السرجر نفدو ، صال-ٙٗ
ا يمي افخيكية: وىػ بمج خريب كثيخ وارجالن:  وليا عجة تدسيات مشيا بػارجغ  بػركالن  او اورفالن  وىي مس -ٚٗ

الشخيل والبداتيغ، وفيو سبع مجن مدػرة حريشة تقخب بعزيا مغ بعس، وىي بالد كثيخة الدرع والزخع والبداتيغ  
، وكان سكانيا وقبائميا يتسيدون بقجرتيع وخبختيع الفائقة  في قيادة القػافل التجارية ، فكان مشيع االدالء وذوي الخبخة 

ب الجغخافيا، كتا ؛ ابػ سعيج السغخبي:ٖٚٔالبكخي، السدالظ والسسالظ، ص .لرحخاوية في بالد الدػدانالصخق اب
 .ٕٙٔص

ب ، دور مجيشة وارجالن في تجارة الخقيق ببالد السغخ ؛ بغ عخبو واخخون ٕٕٗمجيػل مؤلف، االستبرار، ص 
 .ٗٛاالوسط في العرخ الػسيط ، ص
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مغ الدػدان ال يحرى ليع عجد وىي عمى الشيل ويقال انسا سسػا كػكػ،  كػكػ: مجيشة عطيسة فييا خمق كثيخ -ٛٗ
 . ٕٕ٘الن الحي يفيع مغ نغسة شبػليع كػكػا،  مؤلف مجيػل ، السرجر نفدو ، ص

 .ٖٛٔ_  ٕٛٔكخي ، السرجر نفدو ، صالب -ٜٗ
م ٓٔىـ/ ٗالل القخن سغخب خ، التبادل التجاري بيغ مجن بالد ال: بميػاري ٖٛٔالبكخي، السدالظ والسسالظ، ص -ٓ٘

 .ٕٖ، ص
 .ٙ٘م ، صٔٔ-ٜه/ ٘-ٖى خالل القخن البياتي ، الشذاط التجاري في السغخب االقر -ٔ٘
 .ٔٓٔ -ٜٛقل ، السرجر الدابق ، ص ابغ حػ  -ٕ٘
 .ٗاالدريدي ، وصف افخيكيا، ص-ٖ٘
 .ٙٗٔبكخي ، السدالظ والسسالظ ، صال -ٗ٘
مؤلف مجيػل ،  ٓانيار واسػار واقعة بيغ فاس ومجيشة سجمساسة وىي مجيشة قجيسة واسعة عمييا سػر ، ذات  -٘٘
 .ٔٙ؛  ابغ حػفل ، صػرة االرض ، صٖٜٔتبرار في عجائب االمرار ، صاالس
 .ٜٓابغ حػقل ، صػرة االض ، ص -ٙ٘
 .ٜٖ٘تبرار في عجائب االمرار ، ص مؤلف مجيػل ، االس -ٚ٘
 .٘٘، وصف افخيكيا ، ص: االدريدي  ٖٕٗ/  ٔاالدريدي ، ندىة السذتاق ،  -ٛ٘
 .ٜٖ٘ئب االمرار، ص مؤلف مجيػل ، االستبرار في عجا -ٜ٘
 ٓ ٘ٓٔالبكخي ، السغخب في ذكخ بالد افخيكية والسغخب ، ص -ٓٙ
 .ٕٙٔخ بالد أفخيكية والسغخب ، ص البكخي ، السغخب في ذك -ٔٙ
 .ٓٙٔ، ص تساعي  لمسغخب االسالميالجشحاني ، دراسات في التاريخ االقترادي واالج ٕٙ
أميخ بخبخي. كانت لو رياسة )مكشاسة( القبيمة وبالدىا،. وعطع أمخىا في أيامو ، فتغمبت عمى قبائل البخبخ  -ٖٙ

بأنحاء تازا إلى الكاىي. ولسا استػلى عبيج هللا )السيجي( عمى السغخب، كان مرالة مغ أكبخ قػاده. وواله السيجي 
ىـ واستػلى عمى فاس وعمى  ٖ٘ٓرالة إلى السغخب األقرى )سشة عمى مجيشة تاىخت والسغخب األوسط . وزحف م

سجمساسة واستشدل يحيى ابغ إدريذ مغ إمارتو بفاس إلى شاعة عبيج هللا، وأبقاه أميخا عمى فاس. وعقج البغ عسو 
 بغ مػسى بغ أبي العافية أميخ بمجة مكشاسة عمى سائخ ضػاحي السغخب وأمراره  ،  وقفل إلى القيخوان، فقتمو دمحم

 .ٙٚٔ/ٙخمجون ، تاريخ بغ خمجون ، ؛ ابغ ٜٚٔ/ٔخدر الدناتي  . يشطخ :  ابغ عحاري ، البيان السغخب 
م عمى يج صالح ٓٔٚنّكػر، لشكػر أو إمارة بشي صالح ىي إمارة تاريخية لداللة الرالحييغ ، ضيخت مشح سشة  -ٗٙ

ل إمارة مدتقمة بالسغخب األقرى بعج ثػرة بغ مشرػر في تمسدان في مشصقة الخيف بالسغخب األقرى . وىي أو 
البخبخ عمى والة بشي أمية، كسا أنيا تسحىبت بالسحىب السالكي الدشي خالفا لباقي اإلمارات السغخبية األخخى، كبشي 

: عبج ٕٗٛ/ٙيشطخ ابغ خمجون ، تاريخ ابغ خمجون ،  .تأسدت عمى محىب الخػارج الرفخية مجرار وبػرغػاشة التي
 .ٙٛاريخ السغخب العخبي ، صج  ، تالحسي
؛  البياتي ، الشذاط التجاري في ٕٛٔ/ ٔ؛  الديالوي، االستقرا،  ٓٚٚظ والسسالظ ، ص البكخي ، السدال -٘ٙ

 .ٕٔم ، صٔٔ/ٜ -ه٘/ٖى خالل القخن السغخب االقر
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. الحسػي مالقة : مجيشة باألنجلذ ، مغ اعسال رية ، سػرىا عمى شاشيء البحخ بيغ الجديخة الخزخاء والسخية   -ٙٙ
 .ٖٗ/٘، معجع البمجان ، 

جتساعي لمسغخب ؛ الجشحاني ، دراسات في التاريخ االقترادي واال ٙٛ/ ٖ ج الحسيج ، تاريخ السغخب العخبيعب -ٚٙ
 .ٚٙٔاالسالمي ، ص

 .ٕٔم ، صٔٔ/ٜ -ه٘/ٖى خالل القخن ي ، الشذاط التجاري في السغخب االقرالبيات -ٛٙ
 .ٖٕٛ/ ٕ، مجتسع السغخب االقرى ، القاسسي    -ٜٙ
 .ٜٔسيج ، تاريخ السغخب العخبي، صعبج الح  -ٓٚ
 .ٖٛٔ/ٔعحاري ، البيان السغخب ،  ابغ -ٔٚ
 .ٕٚٔ_ ٖٕٔالخمفاء الفاشسييغ , ص الجاعي ادريذ ،تاريخ  -ٕٚ
 .ٜٛٔ/ ٕ، مجتسع السغخب االقرى ، القاسسي   -ٖٚ
السعد لجيغ هللا  : وىػ معج بغ اسساعيل بغ ابي القاسع بغ عبج هللا كشيتو ابػ تسيع اما لكبو فيػ السعد لجيغ هللا  -ٗٚ

ابغ  ٓج سشو ، وىػ اول مغ ممظ مرخ مغ بشي عبيٕٕه وولى السغخب وعسخه ٜٖٔ، ولج بالسيجية في رمزان سشة 
 .ٖ٘ٔ/ ٕالبيان السغخب ، عحاري ، 

ىػ َجْػَىخ بغ عبج هللا، ويقال أيًزا جػىخ مع ندبتيو الرقمبى والرقمى أو الخومى والكاتب أو القائج. ويمقى  -٘ٚ
لكباه األوالن بعس الزػء عمى أصمو الغامس، أما المكبان اآلخخان فيجالن عمى السشربيغ الخفيعيغ الحيغ شغميسا. 

 ٜٜٔإبخيل سشة  ٕٛىـ /  ٖٔٛذو القعجة سشة  ٕٓولكششا ندتصيع أن نخسغ مغ تاريخ وفاتو )وال نعخف تاريخ مػلجه، 
،  أنو ولج في وقت ما أثشاء العقج األول مغ القخن الخابع اليجخى السػافق العاشخ السيالدي. وكان في أوج نذاشو بيغ 

فاء الفاشسييغ بالسغخب ، تاريخ الخملمسديج يشطخ ، الجاعي ادريذ ،ٓم. ٜ٘ٚىـ /  ٖٙٙم( و  ٜٓ٘ىـ / ٖٓٗعامي 
 .ٜٕٖٚ/ ٔٔة السعارف االسالمية ، ؛ االميغ ، دائخ ٗٓٙص 
حيث يحكخ ان ابغ واسػل ثار  فتغمب عمى سجمساسو  وخمع شاعة االئسة وسسى نفدو الذاكخ هلل ، والجعػة  -ٙٚ

قائجة جػىخ الى القزاء عمى ابغ  الى الخمفاء العباسييغ التي تحسل معشى الثػرة ضج الفاشسييغ ، حيث وجو السعد
واسػل عغ شخيق الدكان ، وتسكشػا فعال مغ الديصخة عمى مجيشة سجمساسو  وارجاعيا الى الجولة الفاشسية  كسا ان 

 ؛  ابغ عحاري ، البيان ٘ٓٙالجاعي ادريذ ، تاريخ الخمفاء الفاشسييغ ، ص .ج بغ بكخ تغمب عمى  مجيشة فاساحس
 .ٖٙٚــ  ٖٛٙــٖٚٙ/  ٔالسغخب ،  

ي معخفة السقجسي ، احدغ التقاسيع ف .م ، وتذسل عمى عجة قبائل بخبخيةوىي  قخى عامخة ، ورستاقيا ثالثة ايا -ٚٚ
 .ٖٖٓاالقاليع ، ص

 .ٚٔالجدنائي ، جشى زىخة االس ، ص
سانية ث ساسولى سجمساسة ، بيشيا وبيغ سجماوواسعة ، كثيخة الخيخ والتجارة  وىػ رستاق عطيع ، فيو مجن كثيخة -ٛٚ

 .ٕٚٓمؤلف مجيػل ، االستبرار ، ص ؛ ٜٓابغ حػقل ، صػرة االرض ، ص. مخاحل، وبيا يشدل التجار
تتسيد ه ، و ٕٙ، قجيسة تدكشيا قبائل شجيجة الياس والسخاس ، غداىا عكبة بغ نافع سشة نفيذ : مجيشة ازلية  -ٜٚ

 .ٕٛٓعجائب االمرار، صل ، االستبرار في مؤلف مجيػ . بصيب ىػاىا وكثخة اشجارىا
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مجتسع السغخب االقرى ؛ القاسسي :  ٜٔ: صواالنجلذ في عيج الجولة االمػية مدعج, العالقات بيغ السغخب  -ٓٛ
   ،ٕ /ٖٙ٘. 
 .ٓٚٔجتساعي لمسغخب االسالمي ، صالجشحاني ، دراسات في التاريخ االقترادي واال -ٔٛ
لديخية التي حكست بالد السغخب األوسط و إفخيكية ، ويعتبخ ىػ زيخي بغ مشاد الرشياجي يعج مؤسذ الجولة ا -ٕٛ

ىـ (. يعج أول مغ ٖٓٙاعطع ممظ مغ ممػك البخبخ ، وىػ جج السعد بغ باديذ السعد بغ باديذ الرشياجي )تػفي 
 .ٖٕٓ/ٙشة .ابغ خمجون ، تاريخ بغ خمجون، ممظ مغ بيت صشياجة األمازيغ ، وكانت مجة ممكو ستا وعذخيغ س

 .ٖٕياسي والعدكخي في السغخب ، صعسيخة ،  بشػ خدر ودورىع الدبغ  -ٖٛ
 .ٕٖيخ الجولة الفاشسية ، صسخور ، دمحم جسال الجيغ ، تار  -ٗٛ

 .ٖٗٗترف القخن الخامذ اليجخي ، صلكبال ، دور كتامو في تاريخ الخالفة الفاشسية مشح تأسيديا الى مش-٘ٛ 
 .ٕ٘٘حػض البحخ الستػسط ، ص في  ارشيبالج ، القػى البحخية والتجارية -ٙٛ
 ٓ ٕٕٕ/ٕالقاسسي ، مجتسع السغخب االقرى ،   -ٚٛ
 ٓ ٜ٘-ٕٜمدعج، العالقات بيغ السغخب واالنجلذ ، ص -ٛٛ
 .ٕٕٕ/ٕ، مجتسع السغخب االقرى ، القاسسي   -ٜٛ
 .ٜ٘-ٕٜت بيغ السغخب واالنجلذ ، صمدعج ، العالقا  -ٜٓ
ن قبائل زناتو ، وكانػا شكيقان ، ولع يكغ ليا استقالل بسجيشة فاس وانسا قبيمة مغخاوة وبشي يفخن ىسا مغ اعيا  -ٜٔ

: لكبال ، دور كتامو في تاريخ الخالفة  ٕٙٓالديالوي ، االستقراء، ص .بشطخ االمػييغ لألنجلذكانت رئاستيا 
 .ٖٛٚرف القخن الخامذ اليجخي ، ص الفاشسية مشح تأسيديا الى مشت

 ٓ ٜٙٔ؛ الدامخائي ،  تاريخ العخب وحزارتيع في االنجلذ ، ص  ٕٙٔ/ ٔ خبابغ عحاري , البيان السغ -ٕٜ
 ٓٚٔصعخب وحزارتيع في االنجلذ ، ؛ الدامخائي ، تاريخ ال ٕٙٔ, ص ٔابغ عحاري , البيان السغخب /   -ٖٜ
 

 والمراجعقائمة المصادر 
 المصادر

 ه(        ٘ٙٔٔه/ ٓٓٔٔالحدشي ) بغ عبج هللا بغ ادريذ ، ابي عبج هللا ، دمحم بغ دمحماالدريدي •
 .ٕٕٓٓ، مكتبة الثقافة الجيشية ، ندىة السذتاق في اختخاق االفاق  
 ٓ.ٜٚ٘ٔي بيخيذ ، الجدائخ ، وصف افخيكية ، اعتشى بترحيرو ، ىشخ  
 م( ٜٗٓٔه/  ٚٛٗالبكخي، ابػ عبيجة عبج هللا ابغ عبج العديد )  •
( ، مكتبة السثشى جدء مغ كتاب السدالظ والسسالظ  السغخب في ذكخ بالد افخيكية والسغخب ) وىي 

 .ٜٗٙٔببغجاد ، 
 الجدنائي ، عمي )ب / ت( •
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بعة السمكية، الخباط، الص ،ق/ عبج الػىاب ابغ مشرػر، تحقيجشى زىخة االس في بشاء مجيشة فاس 
 .ٜٜٓٔ، ٕط
 م(ٜ٘ٗٔه/ ٜٓٓالحسيخي ، دمحم بغ عبج السشعع ) •

 مٜٗٛٔ، مكتبة لبشان ، ٕاالقصار، تح: احدان عباس ، طالخوض السعصار في خبخ -ٕ٘
 .م(ٜٕٕٔه/  ٕٙٙقػت بغ عبج هللا الحسػي)، شياب الجيغ ابي عبج هللا ياالحسػي  •
 .٘، م ٜٚٚٔن ، دار صادر بيخوت ، معجع البمجا 
 م(ٜٚٚه/ ٖٚٙابغ حػقل ، ابي القاسع  دمحم بغ عمي الشريبي )   •

 .ٕٜٜٔالحياة ، بيخوت ، لبشان ،  بةصػرة االرض ، مشذػرات دار مكت
 .م(٘ٓٗٔه/ ٛٓٛالخحسغ بغ دمحم )  ابغ خمجون ، عبج  •
تاريخ بغ خمجون السدسى ديػان السبتجا والخبخ في تاريخ العخب والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوي  

، دار الفكخ لمصباعة خميل شحاده ، تحقيق / سييل زكارالذأن االكبخ ، ضبصو ووضع الحػاشي / 
 .ٕٓٓٓ/ٙ، ج ٗ، بيخوت ، لبشان ، طوالشذخ

 م( ٕٕٔٔه/ ٛٓٙ، ابي العباس شسذ الجيغ احسج بغ دمحم بغ بكخ )ابغ خمكان •
 .ٜٓٚٔ،  ٖدار صادر ، بيخوت ، م  ،يات االعيان وانباء ابشاء الدمان، تحقيق/ احدان عباسوف 
 م(   ٛٛٗٔه/ٕٚٛالجاعي ادريذ ، عساد الجيغ )  •
اشسييغ بالسغخب )القدع الخاص مغ كتاب عيػن االخبار ( ، تحقيق / دمحم تاريخ الخمفاء الف 

 .ٜ٘ٛٔ،  ٔ، لبشان ، ط اليعالوي ، دار الغخب االسالمي ، بيخوت
 ه(ٔٛٙه/ ٛٓٙالجرجيشي ، ابي العباس احسج بغ سعيج)  •
 .ٜٗٚٔ، مصبعة البعث ، الجدائخ ، شبقات السذايخ  بالسغخب ، حققو/ ابخاليع شالي  
 م(ٕٙٓٔه/ٕ٘ٗخقيق القيخواني ، دمحم بغ ابي القاسع الخعيشي) ال •
 .هٖٛٙٔ، ٔالتػندية  ، ط السؤنذ في كتاب افخيكية وتػنذ ، مصبعة الجولة 
 الدىخي ، ابي عبج هللا دمحم  بغ ابي بكخ ) القخن الدادس اليجخي / الثاني عذخ السيالدي(  •
 .ق، الشاشخ/ مكتبة الثقافة الجيشية، بػرسعيجكتاب الجغخافيا، اعتشى بتحكيقو/ دمحم حاج صاد 
 (ٜٚٛٔ/ٖ٘ٛٔ، شياب الجيغ ابػ العباس احسج بغ خالج بغ دمحم الشاصخي )الدالوي  •

لشاصخي، الجار البيزاء، : جعفخ التاصخي ودمحم استقرا الخبار دول السغخب االقرى، تحاال
ٜٔ٘ٗ. 

 م(ٜٕ٘ٔه/ٜ٘ٙ ابغ عحاري ، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم السخاكذي) ت •
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البيان السغخب في أخبار األنجلذ والسغخب تحقيق ومخاجعة: ج. س. كػالن، ِإ. ليفي بخوفشدال ،  
 .م ٖٜٛٔ، ٖلبشان ، ط -ة ، بيخوت الشاشخ: دار الثقاف

 مؤلف مجيػل ) القخن الدادس اليجخي / القخن الثاني عذخ السيالدي( •
 .الحسيج ، مذخوع الشذخ السذتخك عج زغمػل عبج: ساالستبرار في عجائب االمرار، نذخ وتعميق

 م(ٜٜٓه/ٖٓٛ: شسذ الجيغ ابػ عبج هللا دمحم  السعخوف بالبذارى) السقجسي •
 ٓم ٜٜٔٔ،  ٖاحدغ التقاسيع في معخفة االقاليع ، مكتبة مجبػلي ، القاىخة ، ط 
 م(ٕٗٗٔه/٘ٗٛالسقخيدي ، تقي الجيغ احسج بغ عمي ) •
 .ٜٜٙٔ، القاىخة ، ٕيغ الذيال ، طئسة  الفاشسييغ الخمفا ، تحقيق جسال الجاتعاظ الحشفا بأخبار اال 
 م( ٜٗٓه/ٕٜٕاليعقػبي ، احسج بغ اسحاق ابغ جعفخ ) •
 .ٜٛٔٔالسختزػية ، مصبعة الجخيخ، كتاب البمجان ،السكتبة  

 المراجع   
 الجشحاني ، الحبيب  •

سالمي، دائخة الغخب االسالمي ، بيخوت ، دراسات في التاريخ االقترادي واالجتساعي لمسغخب اال
ٜٔٛٙ  

 الدامخائي ، خميل ابخاليع ، واخخون  •
 ٕٓٓٓٓ، دار الكتاب الججيج الستحجة ، بيخوت ،  ٔتاريخ العخب وحزارتيع في االنجلذ ، ط

 سخور ، دمحم جسال الجيغ   •
 .ٕٚٓٓالقاىخة ،  تاريخ الجولة الفاشسية ، دار الفكخ العخبي ،    

 عبج الحسيج : سعج زغمػل   •
ر السعارف ، االسكشجرية ، ، دا ٔتاريخ السغخب العخبي مغ الفتح الى بجاية عرخ االستقالل ، ج

 .مٖٜٜٔ
 القاسسي : ىاشع العمػي   •

مجتسع السغخب االقرى حتى مشترف القخن الخابع اليجخي / مشترف القخن العاشخ السيالدي ، 
 .مٜٜ٘ٔاالسالمية ، السغخب، ذؤون ، وزارة االوقاف والٕج
 لكبال ، مػسى •

دور كتامو في تاريخ الخالفة الفاشسية مشح تأسيديا الى مشترف القخن الخامذ اليجخي، سمدمة 
 .ٜٜٚٔمشذخ والتػزيع ، الجدائخ ، الجراسات الكبخى ، مكتبة شخيق العمع ، الذخكة الػششية ل

 لسبارد : مػريذ  •
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، دمذق االسالمي خالل القخون االربعة االولى ، تخ : عبج الخحسغ حسيجة  الجغخافية التاريخية لمعالع
 .مٜٜٛٔ، ٕ، دار الفكخ ، ط

 مدعج ، سامية مرصفى •
دانية العالقات بيغ السغخب واالنجلذ في عرخ الخالفة االمػية ، عيغ لمجراسات والبحػث االن 

 .ٕٓٓٓ،  ٔواالجتساعية ، ط
 الدوريات والمجالت 

 دغ االميغ ، ح •
 .ٔٔ، جٕٕٓٓ،  ٙدائخة السعارف االسالمية الذيعية ، دار التعارف لمسصبػعات ، بيخوت ،  ط 
 بميػاري ، فاشسة  •
العالقات التجارية بيغ بالد السغخب والدػدان الغخبي / خالل القخن الخابع اليجخي العاشخ السيالدي  

 .ٕٓٔٓ، ديدسبخ ٓٔن التاريخية / ع، دورية كا
  ، بػسالع ، احالم بغ عخبو ، دمحم •

دور مجيشة وارجالن في تجارة الخقيق ببالد السغخب األوسط خالل العرخ الػسيط ، مجمة العبخ 
 .ٕٕٔٓ، ٔ، العجدٗسال افخيكية ، ملمجراسات التاريخية واالثخية في ش

 بغ عسيخة ، دمحم  •
ارة ذباب ، مشذػرات وز بشػ خدر ودورىع الدياسي والعدكخي في السغخب ، السػسػعة التاريخية لم 

 .الثقافة والدياحة ، الجدائخ
 الرسائل واالطاريح 

 البياتي ، بان عمي دمحم •
م ، رسالة ماجدتيخ ، جامعة ٔٔ/ٜ -ه٘/ٖالشذاط التجاري في السغخب االقرى خالل القخن  

 .ٕٗٓٓية لمبشات/ قدع التاريخ  ، بغجاد ، كمية التخب


