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 ممخص: ال
ىالبمدانفيتمكالفترة،تمتعتاألندلسبشيرةتجاريةواسعة؛إذُعدَّْتمنأغن

بدافع المشرق إلى أىميا ورحالت الجغرافي، موقعيا طبيعُة عمييا حتَّمْت وقد
َحْمقَة مواِنُئيا َمثَّمت إذ العربي؛ الخميج بمنطقة ترتبط بأن العمم؛ وطمب الحج
إلييا فكانتتِصُل بينموانئالشرقاألقصىوموانئالبحرالمتوسط؛ الَوصِل

،وىذاماأبرزمكانَةموانئالبضاِئُع منجميعاآلفاق،خصوًصافيمواسمالحجِّ
 والبحرية البرية الطرق ِمن متنوعة شبكة وجود أسيم وقد العربي، -الخميج

 النقل وسائل توفر إلى العالقات-إضافة ىذه توطيد في عن، نتج وقد ىذا
 المراكز لقيام المنطقتين، بين التجارية العالقات المدنازدىار في التجارية

والموانئفيكٍلمناألندلسومنطقةالخميجالعربي؛كمحطاٍتىامٍةبحكمكونيا
التجار،وبذلكأسيمتتمكالموانئ مراكزتصديرواستقباللمسَِّمعالتييحمميا
َمعالنادرةمنتمكالُبمدانإلىبالداألندلس،وعميالرغمِمنذلك فيوصوِلالسِّ

 ىناك لمعالمكانت السياسي الوضُع في تمثمت التجارة، حركة اعاقْت عوامل
إلى إضافة التجارة، خطوط بيا تمر كانت والتي الفترة، تمك في اإلسالمي
القوى بعض بيا قامْت والتي التمرد، ومحاوالت والقرصنة الثورية الحركات

التجار حركة عمى أثر مما والعباسية، األموية الدولتين ضد وعدمالمناوئة ة
بالنسبةلمتأثيراالقتصاديعمىحركةالتجارة،،أمااالستقراراالقتصاديلممنطقة

ليا وأوجدت السواحل، وظبط بالطرق، بتأمين عنايتيا الحكومات أولت فقد
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الحمايةالالزمةمناألخطارالمحدقةبيا،وذلكمقابلالضرائبالتيفرضتيا
لي كبيًرا عائًقا فكانت التّجار، تكنعمى لم أنيا إال الفترات، من كثير في م

مفروضةعمىالدوام،وكثيًراماكانتالحكوماتتقومبإلغائياأوتخفيفياتسيياًل
ليم.

العربي،الكممات المفتاحية:  الخميج األندلس، االقتصادية، السياسية، العوامل
التجارة.

  



 

8049 

Political and economic factors affecting trade between 

Andalusia and the Arabian Gulf 

 (138 -422 AH / 756 –1030AD ) 

Mona Hassan Abdel Rahman Al Attas 

History Department, College of Arts, Imam 

Abdulrahman bin Faisal University, Kingdom of Saudi 

Arabia. 

Email: mnahasan.987@gmail.com 

Abstract : 
Andalusia enjoyed a wide commercial fame; It was 

considered one of the richest countries at that time, it has 

been associated with the Arabian Gulf region as a result of its 

geographical location , and its people's trips to the East 

motivated by pilgrimage and seeking knowledge, and Its 

ports formed the link between the ports of the Far East and 

the ports of the Mediterranean; Goods came to her from all 

directions, especially during the Hajj seasons which led 

highlights the status of the Arabian Gulf ports 

 

This resulted from the growth of trade relations between 

Andalusia and the Gulf region for the establishment of 

commercial centers; As important stations by virtue of being 

export and receiving centers for goods carried by merchants, 

and thus these ports contributed to the arrival of  rare goods 

from those countries to Andalusia. 

Despite the prosperity of the trade movement between the 

two regions, there were factors that hindered this movement, 

represented in the political situation of the Islamic world at 

that period, in which the trade lines were passing, in addition 

to the revolutionary movements, piracy and attempts of 

rebellion, which were carried out by some opposing forces 

against the two Umayyad states. and Abbasid. 

at the end, the commercial activity between Andalusia and 

the Arab Gulf region led to the governments’ interest in 
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carefully securing roads and coasts, in return for the taxes 

that they imposed on merchants, which were a great obstacle 

to them in many periods, but they were not always imposed, 

and governments were often You cancel or reduce it for their 

convenience  .  

Keywords: Political, Economic Factors, Andalusia, The 

Arabian Gulf, Trade. 
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 مقدمة
حظيْتبالداألندلسبُشيرٍةتجاريٍةواسعٍةامتدَّْتإلىسائربالالدالمشالرق
والمغرب،والذيبدأمنذأيامالفتحاإلسالميليالا؛إذُعالدَّْتِمالنأغنالىالبمالدانفالي
تمكالفترةفقالدازدىالرْتزراعي الاوصالناعي اوتجاري الا،وأصالبحتمضالرَبالمثاللبِعَظالم

ارةاألنالالدلسلتنمالالووتزدىالالردونأنيكالالوَنىنالالاكمالالاُيسالالاعدىاالثالالروة،ولالالمتكالالْنتجالال
عمالالىذلالالك؛حيالالثتييالالأْتليالالامجموعالالٌةِمالالنالعوامالاللجعمالالْتمنيالالامركالالًزاعالمي الالافالالي
عالالالالمالتجالالالارة،وكالالالانلموقعيالالالاالجغرافالالاليالُمطالالاللعمالالالىالبحالالالرالمتوسالالالطوالمحالالاليط

ايالربطبالينالمشالرقاألطمسيمالنأىالمالعواماللالالذيجعاللمنيالامعبالًرارئيسالي اىام ال
اإلسالميوأوروباالمسيحيَّةعبرموانئيافيالَمِريَّة،وشاطبة،وُمْرَسية.

ولمالالوانئالخمالاليجالعربالاليفالاليىالالذاالجانالالبدوٌربالالارٌزفالاليالنشالالاطالتجالالاري
كَمحطالالاٍتىامالالةعمالالىمالالرالعصالالوربُحكالالمكونيالالامراكالالَزتصالالديٍرواسالالتقباٍللمسالالمع

ار،الالذينَيْرتالادونسالاحَلالجزيالرةالعربيالةالشالرقيفاليالتييحمُمياالعديُدِمنالتجال
مختمالالاالمواسالالم،ومعيالالمالسالالَمعوالبضالالائعالتجاريَّالالةِمالالنمنالالاطقالتبالالاُدلالتجالالاري؛
سالالالالواقالقريالالالالبمنيالالالالاأوالبعيالالالالد،وقالالالالدزادنشالالالالاُطيامالالالالعقيالالالالامالدولالالالالةالعباسالالالاليةسالالالالنة

ىالعالالراق،واتخالالاذم،وتحالالو لمركالالزالخالفالالةاإلسالالالميةِمالالنالشالالامإلالالٜٗٚىالالال/ٕٖٔ
ىالالالالال/٘ٗٔبغالالالالدادعاصالالالالمةلمعباسالالالاليين،عنالالالالدماأسَّسالالالالياأبالالالالوجعفالالالالرالمنصالالالالورسالالالالنة

م؛حيالالالالالثزادْتفعاليالالالالالةمالالالالالوانئىالالالالالذاالسالالالالالاحلالتجالالالالالاري،واسالالالالالتعادْتمكانتيالالالالالإٙٚ
االقتصادية،التيكانْتقدتقمصْتزمناألمويينلتحولالطالرقالتجاريَّالةالبحريالة

ألحمروالبحرالمتوسطآنذاك.العالميةفيمعظمياإلىالبحرا
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لمنشالالالالالاطالتجالالالالالاري،ونقطالالالالالَة(ٔ)وُيَعالالالالالد البحالالالالالُرالمتوسالالالالالط المحالالالالالوَرالرئيسالالالالاليَّ
ليس في معمور األرض أكثُر الوصلبينالمغربوالمشرق،الذيُوِصا"بأنو:

عمارًة من هذا البحر؛ وذلكك أنهكم معمكور الجكانبين، ال تنقطكم العمكارُة منكم، يككاد 
َطون السككراج عميككم مككن ال ككفتين؛ لكثككرة المسكككن؛ وذلككك أنهككم يسكككن النككاُس يتعككا

.(ٕ)"عميم أمٌم كثيرة من الجانبين
وقالالالداتصالالالمْتبالالالالداألنالالالدلسبمنطقالالالةالخمالالاليجالعربالالاليبشالالالبكةِمالالالنالطالالالرق

تنوعالالالتمالالالابالالالينبريالالالةوبحريالالالة،ارتادىالالالاالتجالالالارفالالاليتالالالنقالتيم،واختمالالالاالتجاريالالالةو
قالبريالةربَّمالالِقَصالرالمسالافة،وألنَّيالاآمنالةتفضيُميمليا،حيثفضلالبعضالطر

نكانتالتخموِمنمخاطرُقطَّالاعالط الُرقوالمصالوص،ومالن منأىوالالبحر،وا 
وقالالالداحتالالالوْتىالالالذهانقطالالاعالميالالالاه،والِخالفالالالاتالسياسالاليَّةالتالالاليتحالالالُدثبالالالينالالالدول؛.

ا ُريحِممونمنياالطرقعمىالعديدِمنالمحطاتالميمةالتيكانينزلفيياالتجَّ
زاَدىموُيكِممونطريقيم.

الالالالذيقالالالامبالالالينالدولالالالةاأُلَمويَّالالالةفالالالياألنالالالدلس ولالالالميمنالالالعالخالالالالُاالسياسالالالي 
ىالال(،ِمالنقيالامَعالقالاتٙ٘ٙ-ٕٖٔىال(والدولةالعباسيَّةفيالمشرق)ٕٕٗ-ٖٛٔ)

بينيمالالالاعمالالالالىمختمالالالااألصالالالالِعدة؛فقالالالدتطمَّالالالالعاألندلسالالالي وننحالالالالوالمشالالالرقألغالالالالراض
دة،األمرالذيحتَّمعمىأىميالاركالوَبالبحالرحتالىيتسالنَّىليالمالوصالوُلإلالىمتعدِّ

                                                 

بحالالراألعظالالممالالابالالينجزيالالرةطريالالاوَعالالْرُضىالالذاالبحالالريختمالالا،فأمالالاأولخروجالالومالالنال(ٔ)
،وىوأضيقمكالاٍن)الفرسخحوالىخمسةكم((فراسخ٘وقصرمصمودةفعرضوخمسة)

(ٛفالاليىالالذاالبحالالر،وىالالوالزقالالاق،وأمالالاعرضالالالومالالابالالينسالالبتةوالجزيالالرةالخضالالراقفثمانيالالالة)
(فرسالًخا،وعرضالومالآٖفراسخ،وىوآخرالزقاق،وعرضومابينمالقةوقادسثالثالون)

(ٓٓٔ(فرسالالالًخا،وعرضالالالومالالالابالالاليندانيالالالةوبجايالالالةمائالالالة)ٓ٘ينالمريالالالةووىالالالرانخمسالالالون)بالالال
(فرسالالًخا؛الزىالالري،أبالالوعبالالدا ٓ٘ٔفرسالالخ،وعرضالالوبالالينالمجالالراوبرشالالكمائالالةوخمسالالون)

،نشالروتحقيالقمحمالدحالاجصالادق)بالورسالعيد:مكتبالةكتاب الجغرافيةمحمدبنأبيبكر،
.ٕٛٔالثقافةالدينية،د.ط،د.ت(ص

.ٕٛٔ،ٕٚٔ،صالمصدر نفسمالزىري،(ٕ)
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مطالبيم،سواٌقمنجيةالواجباتالدينية،أوسعييمفيطَمبالالرزق،ومالنجيالٍة
أخرىجالذبْتمنطقالةالخماليجالعرباليتحديالًداالتجالاَراألندلساليين؛حيالثُوقوعيالافالي

بيالالاُسالالُفنالشالالرقاألقصالالىعْبالالَرالخمالاليجممتقالالىالطالالُرقالبريالالةوالبحريالالةالتالاليتمالالر 
العربالالي،ناقمالالًةليالالمالبضالالائعمالالنىنالالاك،ومتَّجيالالةبيالالاإلالالىبمالالدانالبحالالرالمتوسالالط

فقالالالدازدىالالالرالنشالالالاطالتجالالالاريفالالاليتمالالالكالفتالالالرة،وذلالالالكمالالالنخالالالاللوالمغالالالربالعربالالالي،
ِمالالالناألنالالالدلسوالخمالالال يجالحركالالالِةالتِّجاريالالالةالتالالاليقامالالالْتفالالاليالمالالالوانئوالُمالالالُدنفالالاليكالالالل 

الالَمعوالبضالالائعفالاليتمالالكالمراكالالز،ولالالميقَتِصالالرالنشالالاطالتجالالاري العربالالي،وتبالالاُدِلالسِّ
عمىمركزالخالفة،بلظيرفيتمكالفترةالعديالُدمالنالمراكالزالتِّجاريالةالبحريالة،
بيالاالتجالارُةالعالميالةعنالدعبورىالامالنالبحالر المنافالذالتاليتُمالر  التيكانتمنأىالمِّ

يَّالالالةالمتوسالالالط،ولالالالمتنفالالال رِدالمراكالالالُزالَبحريالالالةبالالالذلك،بالالاللنالالالالتالمراكالالالُزالتِّجاريالالالةالبرِّ
إضالالالافًةلالالالذلكسياسالالالةالعباسالالاليينوالتالالاليارتكالالالزْتعمالالالىَدْعالالالمَنصالالاليَبيامالالالناألىميالالالة،

الارِمالنجميالع حريةالتجارة،وكانذلكعاماًلقوي اَجَعَميالامركالَزَجالْذبلجميالعالتجَّ
البمدان،ومنيمتجاربالداألندلس.

الالالالالار الالالالالَمعالتالالالالاليحمميالالالالالاالتجَّ ولالالالالالمُتِشالالالالالِرالمصالالالالالاِدُرتحديالالالالالًداإلالالالالالىطبيعالالالالالةالسِّ
الالالَمعالتالالاليحمميالالالاتجالالالارالخمالالاليجإلالالالى األندلسالالاليونإلالالالىالخمالالاليجالعربالالالي،والتمالالالكالسِّ
تمالالالكالصالالالادراتاشالالالتممتعمالالالىالمنتوجالالالاتالتالالالي األنالالالدلس،ولِكالالالْنفالالالياألغمالالالبأنَّ

الالالاراشالالالَتَيرتبيالالالاُبمالالالداُنيم،ولالالالميقتصالالالراألمالالالرعمالالالى سالالالَمعبمالالالدانيم،بالالاللَجمالالالبالتجَّ
وابيالالافالاليخالالطِّسالاليرىمونقموىالالاإلالالى بضالالائعأخالالرىمالالنالمراكالالزالتِّجاريالالةالتالاليمالالر 

.بمدانيم
 العوامل التي أثرت عمى سير الحركة التجارية بين المنطقتين:

 الو م السياسي لمعالم اإلسالمي وظهور الدَُّويالت المستِقمهة - أ
قالالالاتالتجالالالارةوتنحِصالالالْربمنطقتالالالِياألنالالالدلسلالالالمتالالالرتبْطعوامالالالُلازدىالالالا روُمعوِّ

والخمالالاليجالعربالالاليواألحالالالداثالتالالاليمالالالرَّتبيمالالالا،بالالاللسالالالاىمالوضالالالعالسياسالالاليلمعالالالاَلم
اإلسالالمي،وقيالالامالالالد َويالتالمسالالتِقمَّةأثنالالاقتمالكالفتالالرة؛بالتالالأثيرعمالالىمالالدىازدىالالار

التجارةفيفترات،وانكماشيافيفتراتأخرى.
الحكومالةالمركزيالةالعباساليةفاليبغالدادمالنالساليطرةالكاممالةعمالىفممتتمكَّن
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واليةإفريقية؛حيثكانتتنظرلياعمىأنيابمدبعيدعالنمركالزالخالفالة،تعاليش
فييالالالاجماعالالالاتمتعالالالدِّدةومتحاربالالالة؛فكالالالانالبالالالدمالالالنإيجالالالادمالالالنيتالالالولىعنيالالالاىالالالذه

اىتمام يالاإلالىالشالرقاألقصالىالميمَّة،إضافةإلىأنالدولةالعباساليةصالرفتُجاللَّ
نحالوخراسالانوبالالدالسِّالند،فقالدعيالدتلمالنيالديرىاعنيالامقاباللالتعيالدليالابالالوالق
والطاعالالالالة؛ممالالالالاأدَّىإلالالالالىظيالالالالورالالالالالد َولالمنفِصالالالالمةوِشالالالالبوالمسالالالالتِقمَّةعالالالالنالخالفالالالالة
مالالالنالشالالالمالاإلفريقالالالي،حتالالالىقامالالالتدولالالالةاألغاِلَبالالالةالس الالالنِّيَّةفالالالي العباسالالاليةفالالاليكالالالل 

م(،فيحينقامتٜٜٓ-ٓٓٛىال/ٜٕٙ-ٗٛٔانحاضرِةالمغرباألدنى)القيرو
-ٙٚٚىالالال/ٜٕٙ-ٓٙٔدولالالةبنالاليُرْسالالُتماإلباضالاليَّةفالاليتالالاَىْرتالمغالالرباألوسالالط)

-ٕٚٔم(،وبالالالالمغرباألقصالالالىِبفالالالاسقامالالالتدولالالالُةبنالالالياألداِرَسالالالةالَعَمويَّالالالة)ٜٜٓ
م(.ٜ٘ٛ-ٜٛٚىال/ٖ٘ٚ

يالالالةفالالالياألنالالالدلسقالالالدأخالالالذتبأسالالالبابومالالالنجانالالالبآخالالالركانالالالتالدولالالالةاأُلَمو
الَحيطالالالةوالحالالالَذرمنالالالذقياميالالالا،وقالالالدالتزمالالالتجانالالالبالالالالتحف ظالشالالالديدَعِقالالالبالتقم بالالالات
ىالالذهالالالد َويالتالمسالالتِقمَّة بيالالاالمغالالرباإلسالالالمي،خصوًصالالاأنَّ السياسالاليةالتالاليمالالرَّ
الالاعمالالىخالالالاسياسالاليأومالالذَىبي،والالالذيجعالاللاأُلَمالالويينيُراقبالالونحالالدو دكانالالتإمَّ

قيالامىالاتينالالدولتينكالانقالد.و(ٔ)بالدىمجيًدا؛فقدكالانوامحالطَّعالداقالعباساليين نَّ ا 
أغمقجميَعالمنافذفيوجوالدولةاأُلَمويَّالة،وبالذلكأصالبحتالدولالُةالُرْسالُتميَّةىالي
الالالذيبإمكانالالوتغذيالالُةتمالالكاإلمالالارةبالحيالالاة،والتعالالاونمعيالالاسياسالالي ا الشِّالالرياَنالحيالالويَّ

.(ٕ)اواقتصادي اوحضاري 
ففالاليإطالالارالتعالالاونالسياسالاليكالالاناألمالالراقاألمويالالونعمالالىعالقالالاتسياسالالية
حسنةمعأمراقبنيُرْسُتم؛حيثتبادلواالسفاراتواسالتعانوابرجالالمالنبناليُرْسالُتم

                                                 

الرحمكة األندلسكية إلكى الجزيكرة العربيكة مكن القكرن الثكاني البكر،خالدعبالدالكالريمحمالود،(ٔ) 
،ٔ)الريالاض:كميالةاآلداب،جامعالةالممالكسالعود،طحتى نهاية القكرن السكادس الهجكري 

 .ٜٗص م(ٕٕٓٓىال/ٖٕٗٔ
مجمككة "سالالوريا)يين باإلمككارة األمويككة فككي األنككدلس" عالقككة الرسككتمبوبايالالة،عبالالدالقالالادر،(ٕ)

.ٖٔٛم،صٜٕٓٓىال/ٖٔٗٔ(،ٓٓٔ(،)ٜٜ(،ع)ٕ٘(،مج)التراث العربي
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بلكانحكامكمتاالدولتينُيبِمُغأحُدىمااآلخالَر،(ٔ)فيأعماليماإلداريةوالعسكرية
.(ٕ)نتصاراتويباِدُلواليدايابيذهالمناسباتبأخباراال

ولمتكنالعالقاتالسياسيةىيكلمايربطالُرْسالُتميينباإلمالارةاألندلسالية،
بالالاللإنيالالالاامتالالالدَّتإلالالالىالعالقالالالاتاالقتصالالالادية؛حيالالالثاسالالالتوطنجماعالالالاُتالبحالالالريين

أبالالاليعالالالوناألندلسالاليينمدينالالالةَوْىالالالَران،التابعالالالةلبنالالاليُرْسالالالُتم،والتالالاليبناىالالالامحمالالالدبالالالن
وقالالد،(ٖ)مٕٜٓىالالال/ٜٕٓومحمالدبالالنعبالدونوجماعالالةمالالناألندلساليينالبحالالريينسالنة

الالا وظم الالوا،(ٗ)تمتَّعالالتبصالالالحياتجغرافيالالةعديالالدة،فكانالالتَمرًسالالىبحري الالاوتجاري الالاىام 
يعيشونفيياباسمُأَمالويِّياألنالدلس،ولالميتعرَّضالواليجالومالقبائاللالمجالاِورةإالبعالد

.(٘)ْسُتمسقوطدولةبنيرُ
فالالاليالمغالالالرب(ٙ)ومالالالنجيالالالةأخالالالرىقامالالالتالعالقالالالةبالالاليناأُلَمالالالويينواألداِرَسالالالة

                                                 

)الريالاض،األندلس فكي الربكم األخيكر مكن القكرن الثالكث الهجكري أباالخيل،محمدبنإبراىيم،(ٔ)
.ٖٙٛم(،صٜٜ٘ٔىال/ٙٔٗٔ،ٔمطبوعاتمكتبةالممكعبدالعزيزالعامة،ط

.ٖٙٛ،صمرجم سابقبوباية،(ٕ)
،حققالووقالدملالوأدريالانالمسالك والممالككالبكري،أبوعبيدا عبدا بنعبدالعزيزاألندلسي،(ٖ) 

م(،ٕٜٜٔىالالالالالالال/ٖٔٗٔفالالالالالالانليالالالالالالوفن،أنالالالالالالدريفيري)بيالالالالالالروت:دارالغالالالالالالرباإلسالالالالالالالمي،د.ط،
.ٖٛٚص

حققالالوإحسالالانعبالالاسر األقطككار، الككروض المعطككار فككي خبككالِحْمَيالالري،محمالالدبالالنعبالالدالمالالنعم،(ٗ)
.ٕٔٙم(،صٜٗٛٔىال/٘ٓٗٔ،ٕ)بيروت:مكتبةلبنان،ط

تاريخ ابن خمكدون المسكمهى ديكوان المبتكدأ والخبكر فكي تكاريخ العكرب عبدالرحمنبنخمالدون،(٘)
تحقيالالقخميالاللشالالحادة،مراجعالالةسالالييلزكالالاروالبربككر ومككن عاصككرهم مككن ذوي الركك ن األكبككر، 

،مرجكككم سكككابق،أبالالالاالخيالالالل،ٜٔٔ،صٙم(جٕٓٓٓىالالالال/ٕٔٗٔ)بيالالالروت:دارالفكالالالر،ب.ط،
 .ٖٚٛص

ماسالالتطاعإدريالالسبالالنعبالالدا الوصالالوَل٘ٛٚىالالال/ٜٙٔبعالالدىزيمالالةالَعَمالالويينفالاليمعركالالةفالالخسالالنة(ٙ)
م،الطبري،أبوجعفرمحمدبنجرير،ٛٛٚىال/ٕٚٔإلىالمغربوتأسيسولدولةاألدارسةسنة

قيقمحمدأبوالفضلإبراىيم)القاىرة:دارالمعالارا،،تحتاريخ الرسل والمموكتاريخ الطبري
،ٙٔ،صٗ،جخمككدونتككاريخ ابككن،ابالالنخمالالدون،ٕٜٔ،صٛم(،جٜٚٙٔىالالال/ٖٚٛٔ،ٕط

.ٚٔ
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الالالذين-عمالالىالَحالالَذروالتالالَرب ص،خصوًصالالابعالالدأنلجالالأالثالالوَّارالرََّبضالالي وناألقصالالى
؛حيالالثٔإلالالىاألداِرَسالالة-م(ٕٕٛ-ٜٙٚىالالال/ٕٙٓ-ٓٛٔأجالىالالمالحكالالمبالالنىشالالام)

لضفةاليمنىمننيالرفالاسحتالىُسالمَِّيترحَّببيمإدريسالثاني،وأسكنيمعمىا
ىالالذاباإلضالالافةإلالالىأناألدارسالالةرحبالالوابالثالالائرابالالنَحْفُصالالون،(ٕ)بعالالدوةاألندلسالاليين

؛حيالالثجالالرتمراسالالالٌتبينالالووبالاليناألدارسالالةفالاليشالالأنٖالالالذيتمالالرَّدعمالالىاأُلَمالالويين
                                                 

قالامبيالاأىالل م 818مالارس 25الموافالقل ىالال  202رمضالان 13فالي بقرطبالةحالدثت ثالورةىالئ
وقعالالتثالالالثحالالوادثمتتاليالالةأدت،الحكالالمبالالنىشالالامقرطبالالة،خاصالالتًاسالالكانحالاليالالالربض،ضالالد

الشالالالالتعالتمالالالالكالثالالالالورة،أوليالالالالازيالالالالادةالضالالالالرائبعمالالالالييمثالالالالمقيالالالالامالحكالالالالمبقتالالالاللعشالالالالرةمالالالالنرؤوس
ألنالوطالبالوبالثمنصالقلساليفو المدينالةلالوبقتاللأحالدأىالل مممالوكمنكوسينثمقيام وصمبيمالبمد

وكالانمعظالم منطقالةالالربضانأولمالنىالاجمالنيمأىاللفياجأىلقرطبةعنالدىالذهالحادثالةوكال
.الفقياقأىميامن

"القالاىرة:األدارسة وأثكرهم الح كاري فكي المغكرب األقصكىالعجالن،عبدالرحمنبنسميمان،"(ٕ)
.ٙٙم،صٜٜٚٔىال/ٛٔٗٔ(،5ندوة حصاد)

جالالدهجعفالالرفالاليعيالالدالحكالالمكالالانعمالالربالالنحفصالالونمالالنأسالالرةفقيالالرةاعتنقالالتاإلسالالالممنالالذأيالالامٖ
الربضالي،ولمالالاترعالالرععمالالرظيالالرتمنالالوشراسالالةوحالالدةدفعتالالوإلالالىقتالاللأحالالدجيرانالالو،ثالالمفالالرإلالالى
المغالالربحيالالثاشالالتغلعنالالدخيالالاط،ثالالمحالالدثأنزارىالالذاالخيالالاطشالاليخأندلسالالىأخالالذيحدثالالوعالالن
سالالالوقحالالالالةالمولالالالدينفالالالياألنالالالدلس،ومالالالايالقونالالالومالالالنعنالالالتومشالالالقة،وأخالالالذعمالالالربالالالنحفصالالالون

إلىىذاالحديثباىتمامشديد،ولماعممالزائربأنوأندلسىمنطبقالوالمولالديننصالحويصغي
بأنيعودإلىبالده،ويستخدمالسيابداًلمناإلبرة،متنبئًالوممكًاعظيمًا،فأثرتىذهالعبالارة
فينفسو،وعادإلالىكالورةريالةمسالقطرأسالوفاليجنالوباألنالدلس،وىنالاكجمالعحولالوعالددًاكبيالرًا
منشبابالمولدين،ثالماسالتولىعمالىحصالنرومالانيقالديممنيالعاسالموببشالترفاليأعالالالجبالال

م،وأخالالالذيوسالالالعٓٛٛىالالالال/ٕٚٙاألسالالالبانيةالجنوبيالالالة،ومنالالالوبالالالدأثورتالالالوضالالالدالدولالالالةاألمويالالالةسالالالنة
سالالالمطانوباإلغالالالارةعمالالالىالجيالالالاتالمقابمالالالةحتالالالىبمالالالغحصالالالنبمالالاليالمطالالاللعمالالالىقرطبالالالةنفسالالاليا.

مالالراقاألمالالويينالثالثالالةفالاليعصالالرالطوائالالاوىالالممحمالالدوالمنالالذروعاصالالرعمالالربالالنحفصالالوناأل
وعبدا ،ولميستطعواحدمنيمالقضالاقعميالو،ولكالنتالولىاألميالرعبالدالالرحمنالناصالرالحكالم

.عبالدالغنىزىالرة،نالورةفياألندلسغيرموازينالقوىفياألندلس،وقضالىعمالىابالنحفصالون
م(ٕٓٔٓاإلسالالميةفالىبالالداألنالدلس،)مكتبالةالرشالدالتويجرى،تاريخالفتحاإلسالمىوالالدول

 ومابعدىا.ٕٚٔص

https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/13_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/202_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/202_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/25_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.marefa.org/818
https://www.marefa.org/818
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
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تالىإنح،(ٔ)الخالاعمالىالخميفالةاأُلَمالويبُقْرُطَبالة،كمالاذكالرلنالاذلالكابالنعالذارى
.(ٕ)ابنحفصونخطبإلبراىيمبنالقاسم،وىوأحدأمراقاألداِرَسة

ابَنَحْفُصونُسرعانماتخمىعناألدارسةوعنوالئيالممنضالم اإلالى لكنَّ
الفالالالاطميين؛بحثالالالاعالالالنمصالالالالحوفالالاليمسالالالاعدةالفالالالاطميينلالالالوِضالالالدَّاأُلَمالالالويينفالالالي

الالالالدالمصالالالال الحالمشالالالالتركةبالالالاليناألدارسالالالالةاألنالالالالدلس،وقالالالالدأدَّىىالالالالذاالتعالالالالاونإلالالالالىتوح 
لالعداقباليناألدارسالةواأُلَمالويين وُأَمويياألندلسِضدَّالدولةالفاطمية،والذيحوَّ

اأُلَمويونعمىٓٔىال/ٗ،حتىإنوُيذَكرفيمنتصاالقرن(ٖ)إلىوفاق مأنَّوَنصَّ
اراألندلسيينوعدمابتزازىم .(ٗ)حمايةاألدارسةلمتجَّ

لمدَّولالةإفريقيةنجاًحالاسياسالي اإلىالس مطةفي(٘)مجيُقاألغالبةوقدَمثَّل
العباسالالية،فمالالمُتَسالالمِّممقاليالالداألمالالورتماًمالالاإلبالالراىيمبالالناألغمالالبكمالالافعمالالتمالالنقبمالالو
مالالعأمالالراقبنالاليالُمَيمَّالالب،ولكالالنأوضالالاعالدولالالةالعباسالاليةبالمشالالرقتغيَّالالرتوَضالالُعَفت

ممالالازادمالالنسالالمطةاألغالبالالةفالاليإفريقيالالة،وكالالانبتسالالم طالعناصالالراألجنبيالالةعمييالالا؛
؛حيثَحَكمتباستقالليكاديكونتام ا(ٙ)ُحكُماألغالبةإلفريقيةقدتطوَّرتدريجي ا

                                                 

تحقيالقج.س.كالوالن،ليفاليبروفنسالال)بيالروت:دارالبيان المغرب من أخبار األندلس والمغرب،(ٔ)
 .ٖٖٕ،صٔم(،جٜٓٛٔىال/ٓٓٗٔ،ٕالثقافة،ط

،تحقيالالقوتعميالالقلعككربجمهككرة أنسككاب ا ابالالنحالالزم،أبالالومحمالالدعمالاليبالالنأحمالالدبالالنسالالعيداألندلسالالي،(ٕ)
،أبالالالاالخيالالالل،ٓ٘م(صٕٜٙٔىالالالال/ٕٖٛٔ،٘عبدالسالالالالممحمالالالدىالالالارون)مصالالالر:دارالمعالالالارا،ط

 .ٖٖٛ،صاألندلس 
(،5نككدوة حصككاد"القالالاىرة:)العالقككات السياسككية بككين الفككاطميين واألمككويينزيالالود،محمالالدأحمالالد،"(ٖ)

.ٙٛم،صٜٜٚٔىال/ٛٔٗٔ
4) Veiga, Gustavo Turienzo: Observaciones Sobre El Comercio En Al – 

Andalus (Unpublished Doctor Thesis) Universidad Complutense De 
Madrid. Madrid. 2002. P142,143. 

تأسَّستدولةاألغالبةعمىيدإبراىيمبالناألغمالببالنسالالمبالنعقالالالتميمالي؛حيالثعيَّنالوالخميفالة(٘)
 .ٕٜ،صٔجالبيان المغرب، ىال.ابنعذارى،ٗٛٔقيةسنةالعباسيىارونالرشيدوالًياعمىإفري

)الريالالاض:سياسككة الدولككة العباسككية تجككاة إفريقيككة والمغككربالزيالالدان،عبالالدا بالالنعمالالي،(ٙ)
 .ٕٗٔم(صٕ٘ٓٓىال/ٕٙٗٔ(،ٔمجمةجامعةالممكسعود،العدد)
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عنسمطةبغدادمقاِبَلالتََّبعيةالتقميدية،كِذْكِراسمالخميفةالعباسيعمىالمنابر،
طبيعالالةالعالقالالةبالاليناألغالبالالةوبالالينووضالالعاسالالموعمالالىالنقالالود.وُيمِكُننالالاالقالالوُلبالالأنَّ

يالالالالالةمالالالالالنِقَبالالالالاللالعباسالالالالاليينومبنيَّالالالالالًةعمالالالالالىعوامالالالالاللدينيالالالالالة ُدَولالمغالالالالالربكانالالالالالتموجَّ
األغاِلَبالالالة،(ٔ)وسياسالالالية وبالالالالرغممالالالنضالالالعاالدولالالالةالعباسالالاليةفالالاليتمالالالكالفتالالالرةفالالالإنَّ

وايرسالالموناليالالداياليالالا؛نظالالًرالكونيالالامصالالدرشالالرعيتيم،وكالالانبإمكالالانأمالالراق اسالالتَمر 
الالالالمواالبقالالالالاقا ألغالبالالالةالخالالالالروُجعمالالالالىالدولالالالةالعباسالالالاليةواالسالالالالتقاللعنيالالالا،لكالالالالنيمفضَّ

.(ٕ)تابعينليا،ولمتكنسوىوسيمٍةلمحصولعمىماَيدَعمشرعيََّتيم
كماُعدَّتالدولُةالفاطميةمنأعظمالالدولاإلسالالميةالتالياىتمَّالتبشالؤون

المتوسالطفاليفتالرات؛ففاليالبحر،وفرضتسيطرتياعمىالحالوضالشالرقيلمبحالر
السالالالنواتاألخيالالالرةمالالالنخالفالالالةالناصالالالرلالالالميكالالالننفالالالوذاأُلَمالالالويينفالالاليشالالالمالإفريقيالالالا
واضالالالالًحاكمالالالالاكالالالالانمالالالالنقبالالالالُل،والالالالالذيسالالالاليَّللمنفالالالالوذالفالالالالاطميالوصالالالالولإلالالالالىتمالالالالك
الالالِقمِّي،وذلالالالكفالالاليعالالالام المنالالالاطق؛حيالالالثأرسالالاللالخميفالالالُةالفالالالاطميقائالالالَدهَجالالالوَىَرالصِّ

أسحممالالةكبيالالرةاجتالالازتأراضالالَيالمغالالرباألوسالالطمعمالالىرٜٜ٘-ٜٛ٘ىالالال/ٖٚٗ
.(ٖ)واألقصى،ولميبقلأُلَمويينفيتمكالفترةسوىَمرَفَأيَسْبَتةوَطْنَجة

وحينآلتالخالفُةلمَحَكمالمستنصالرفإنالوتبنَّالىسياسالةأبيالوالناصالر،فنالراه
من صاحب إفريقية توقًُّعا لما يصدر فيالسنةالثالثةلخالفتويزورمرفأالَمِريَّة"؛

ولمعاينة مكا اسكتكممم بهكا مكن الَحصكانة، وُمركارفة حكال المحادِّ ألهل األندلس،

                                                 

سالالةماجسالتير"،)رالسياسة الخارجية لدولة األغالبكةالعتيبي،مطمقمحمدنشميمحمد،"(ٔ)
،بسالالالاليس،ٔٔم،صٖٕٓٓىالالالالال/ٕٗٗٔمنشالالالالورة(بيالالالالروت:كميالالالالةاآلدابوالعمالالالالوماإلنسالالالالانية،

مجمككة المغالالرب:)واألغالبككة" "سككيادتنا البحريككة فككي عصككر الككوالة القاضالاليالسالاليدالطيالالب،
 .ٕ٘ٔم،صٜٗٛٔىال/٘ٓٗٔ(،ٔ(،ع)ٗ(،مج)اإليحاء

.ٕٗٔ،صمرجم سابقالزيدان،(ٕ)
تككاريخ الدولككة األمويككة ،نعنعالالي،عبدالمجيالالد،ٕٕٕ،صٕ،جالمغككربالبيككان ابالالنعالالذارى،(ٖ)

 .ٜٖٚ،ٜٖٙ)بيروت:دارالنيضةالعربية،د.ط،د.ت(صفي األندلس



 

8099 

،وقدعجزُأَمويواألندلسعنالتوصلالتفاقدائممعيالم،(ٔ)"الرهعايا بتمك الجهة
الغالالالاراتعمالالالىالطالالالرااآلخالالالر منيمالالالاَيُشالالالن  ،وحالالالينقامالالالتخالفالالالتيم(ٕ)وكالالالانكالالاللا

عالقوىالبحريةاأُلَمويةفياألندلسعمىالساليادةالبحريالةأصبحواعمىمنافسةم
.(ٖ)فيالجانبالغربيمنالبحرالمتوسط

وقدسيطرالمسممونعمىالكثيرمنالُجُزرفيالبحرالمتوسالط،وقالدكالان
ذاكالانالمسالممونقالدفتحالوا ذلكعاماًلىام التالأمينالطالرقالتاليسالمكياالتجالار،وا 

جزيرةُقْبُرسفقالدأماعصرالعباسيفإنالذينقاموابياىماألغاِلَبة،ِصِقمِّيََّةفيال
َظمَّالالالتمالالالنالقالالالرناألولإلالالالىبدايالالالةالقالالالرنالرابالالالعاليجالالالري)مالالالنالسالالالابعحتالالالىبدايالالالة
العاشالالالالالرالمالالالالاليالدي(تحالالالالالتسالالالالاليطرةالمسالالالالالممين؛حيالالالالالثلالالالالالمتكالالالالالنخاضالالالالالعًةلمسالالالالاليادة

نالالالالوفالالالاليحالالالالينكانالالالالتالبيزنطيالالالالةخضالالالالوًعامطمقالالالالا،حيالالالالثيالالالالذكرلنالالالالاابالالالالنخرداذبالالالالةأ
الحكومالالةالعباسالاليةتالالأمُربإرسالالالحممالالةبحريالالةإلالالىُقْبالالُرس،فالالإنمصالالروالشالالامكانالالا

وقالالدقالالدمت،(ٗ)ُيَكمَّفالالانبإنجالالازالتجييالالزاتالالزمالالةلمحممالالة،ويمتقيالالانمًعالالافالاليقْبالالُرس
ُقْبالالُرسكثيالالًرامالالناالمتيالالازاتالتجاريالالةفالالاليحالالوضالبحالالرالمتوسالالط،فقالالدكالالانمالالالن

                                                 

.ٖٕٙ،صٕ،جالمصدر نفسمابنعذارى،(ٔ)
ىالالالالومالالالاجالالرىبيالالالامالالالنغالالالاراتبالالالينمرافالالئالدولالالالةاألمويالالالةفالالالياألنالالالدلسٖٗٗحالالوادثسالالالنة(ٕ)

إفريقيالالة.ابالالناألثيالالر،أبالالوالحسالالنعمالاليبالالنأبالاليالكالالرممحمالالدبالالنوالدولالالةالفاطميالالةفالاليبالالالد
،تحقيالقمحمالديوسالاالكامكل فكي التكاريخمحمدبنعبالدالكالريمبالنعبالدالواحالدالشاليباني،

.ٕٗ٘،ٖٕ٘،صٚم(جٜٚٛٔىال/ٚٓٗٔ،ٔالدقاق)بيروت:دارالكتبالعمميةط
لبحريككة اإلسككالمية فككي مصككر تككاريخ االسالاليدسالالالم،عبالالدالعزيالالز،العبالالادي،أحمالالدمختالالار،(ٖ)

 .ٖٙم(صٜٔٛٔىال/ٕٓٗٔ)بيروت:دارالنيضةالعربية،ب.ط،والرام
،)ليالدن،مطبعالةبريالل،المسكالك والممالكك،(أبوالقاسمعبيدا بنعبدا ابنخرداذبة)(ٗ) 

سياسككككة الككككدول ،حسالالالالين،صالالالالابرمحمالالالالدديالالالالاب،ٕ٘٘م(،صٜٛٛٔىالالالالال/ٖٚٓٔب.ط،
ر المتوسط من أوائل القرن الثكاني لمهجكرة حتكى نهايكة العصكر اإلسالمية في حوض البح

م،ٕٜٚٔىالالال/ٕٜٖٔ،)رسالالالةدكتالالوراهغيالالرمنشالالورة(جامعالالةالقالالاىرة،كميالالةاآلداب،الفككاطمي
.ٕ٘ص
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.(ٔ)مىذلكالبحريحكُميايسيطرع
 الحروب والثورات السياسية: - ب

لقدأثَّرتاألحداثالسياسيةفيالمنطقتينعمالىالحيالاةاالقتصالادية؛فكالان
لقيامالحروبوالثوراتداخلالمدنتأثيرىاالمباشر؛بسالببمالاُتَخمِّفالومالنحصالاٍر

تالالالامزروعاتيالا ،وىالالذالتمالكالمالدن،وقطالالعالمواصالالتإلييالالا،وتالدميرمرافقيالا،وا 
يعنالاليتوق الالاالحيالالاةالتجاريالالة،بالاللحتالالىعالالدماسالالتطاعةالتجالالارالمالالرورمالالنخالالالل
تمكالمدن،وسالوانالذكربعالضتمالكاألحالداثالتاليأثَّالَرتبالدورىافاليساليرحركالة

التجارةفيبالداألندلسومنطقةالخميجالعربيفيأثناقتمكالفترة:
فإنالوحالاولالحفالاظعمالىالرحمنالداخلإلىبالداألنالدلس فمنذدخولعبد

االسالالالتقرارالسياسالالاليلممنطقالالالة،لكالالالنمالالالنفتالالالرةألخالالالرىكانالالالتىنالالالاكحالالالروبداخميالالالة
ونزاعات،والتيكانتمنأبرزىاثورةابنَحْفُصونفاليعيالدالخميفالةاأُلَمالويعبالد

ىال(وبقيتبعضالمالدنٖٙٔ-ٕٚٙالرحمنالناصر،التياستَمرَّتلفترةطويمة)
الاأثَّال رفاليالبنيالةاالقتصالاديةلممنطقالة،ولطبيعالةبالالداألنالالدلس؛تحالتالحصالار؛ممَّ

فقالدكانالتجباليالامالالًذاآمًنالالمث الوَّار،فحالينثالارابالنَحْفصالونفاليقمعالةُبَبْشالَترفالالي
جنالالوباألنالالدلسفإنالالواسالالتطاعأنيفالالِرَضحصالالاًرااقتصالالادي اعمالالىُقْرُطَبالالةعاصالالمِة

عمىكثيرمنالطرقالتيكانتترِبطالخالفةاأُلَموية؛حيثَىْيَمنابنَحْفُصون
ُمالالالُدنجنالالالوباألنالالالدلسباألقالالالاليمالوسالالالطىوالشالالالمالية،ومنالالالعالقوافالالاللالتجاريالالالةمالالالن

.(ٕ)دخولُقْرُطَبةمنالجيةالجنوبية

                                                 

أحسكككن التقاسكككيم فكككي معرفكككة األقكككاليمالمقدسالالالي،محمالالالدبالالالنأحمالالالدالمعالالالروابالبشالالالاري،(ٔ) 
،المرجكككم نفسكككم،حسالالالين،ٗٛٔصم(،ٜٜٔٔىالالالال/ٔٔٗٔ،ٖ)القالالالاىرة:مكتبالالالةمالالالدبولي،ط

 .ٕٙ،ٕ٘ص
،اعتنالالىبنشالالره، المقتككبس الجككزء الخككامس حيالالانبالالنخمالالابالنحيالالانالقرطبالالي ابالنحيالالان،(ٕ) 

ب.شالالالميتابالتعالالاونلضالالبطووتحقيقالالومالالعا.كالالورينطيوم.صالالبحوغيرىمالالا)مدريالالد:
البيككككككان ،ابالالالالالالنعالالالالالالذارى،ٕٕٛ(صٜٜٚٔه/ٓٓٗٔالمعيالالالالالالداألسالالالالالالبانيالعربالالالالالالي،ب.ط،

.ٓٛصتجارة األندلس،،الشوكاني،ٕٕٔ،صٕجغرب،الم
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التجالارالمتنقِّمالونبالينأسالواقالمنالاطقالجبميالةإلالىأنيساليروا لذلكاضُطرَّ
حينبمالايمكالنأنيالدافعوابالوعالنأنفساليمفيقوافلتجاريةكبيرة،وأنيكونالواُمسالمَّ

وافيبعضاألحيانإلى وتجارتيم،خصوًصافيأوقاتالثورات،بلإنيماضُطر 
.(ٔ)أنيدفعواإتاوًةليؤالقالم صوصحتىيسمحواليمبإكمالطريقيم

كمالالالاتالالالأثَّرتالمالالالدنالسالالالاحميةأيًضالالالابتمالالالكالثالالالوراتوالحالالالروب؛حيالالالثَقَطعالالالت
نالوصوللممناطقالداخمية،وعمىالعكسمنذلكأيًضافإنياطريَقالبضائعم

َصالالالالعَّبتوصالالالالولبضالالالالائعاألنالالالالدلسإلالالالالىمالالالالوانئاألنالالالالدلسلتصالالالالديرىا،مثالالالاللمدينالالالالة
التيكانتبحكمموقعيالاتتالأثَّرباألحالداثالسياساليةحالينقامالتبعالض(ٕ)َبَطْمُيوس

رِبُطبالالالينتمالالالك،والتالالاليكانالالالتتقطالالالعالطريالالالَقالتجالالالاريالالالالذيكالالالانيالالال(ٖ)الثالالالوراتفييالالالا
.(ٗ)المدنالساحميةوالعاصمةُقْرُطَبة،كموانئِإْشِبيِمَيةوقاِدسونحوىا

كالذلكفالاليسالنواتالفتنالالةالُقرُطبيالةومالالاحصاللمالالنتتالابعالثالالوراتوالحالالروب،
ومالالاتبالالعذلالالكمالالنسمسالالمةمالالنأعمالالالالسالالمبوالنيالالب،والتعالالديعمالالىالممتمكالالات،

لجبالالارالمَمقَّالالببالميالالديبالالُدخولُقْرُطَبالالة،وانعالالداماألمالالن،حتالالىقالالاممحمالالدبالالنعبالالدا
وأرسلمن"َكَسرِسجَنالعامَّة؛فانطمقجميُعمنكانفيومنالمصوصوالذ عَّار

                                                 

" ،الشالالوكاني،حسالالنبالالنيحيالالىبالالنحسالالن،ٓٔٔ،ٜٓٔ،صالمصككدر نفسككمابالالنحيالالان،(ٔ) 
)رسالةدكتوراهغيالرم" 8131 -655هك/244 -831تجارة األندلس في العصر األموي 

إلسالالالمية:،جامعالالةاإلمالالاممحمالالدبالالنسالالعودا: كميككة العمككوم االجتماعيككةمنشالالورة(الريالالاض
.ٔٛم(،صٜٜٜٔىال/ٕٓٗٔ

:مدينةباألندلسمنإقميمماِرَدة،وىيمدينالةجميمالة،وليالاَرَبالٌضكبيالرأكبالرمالنَبَطْمُيوس(ٕ)  
المدينةفيشرقيا،وىيعمالىضالفةنيرىالاالكبيالرالمسالمىالغالؤور؛ألنالويكالونفاليموضالع

ومالالنَبَطْمُيالالوسإلالالىِإْشالالِبيِمَيةيحِمالالُلالس الالُفنثالالميغالالورتحالالتاألرضحتالالىالتوجالالَدمنالالوقطالالرة،
 .ٖٜ،صالروض المعطارستةأيام،ومنياإلىقرطبةستمراحل.الِحْمَيري،

 .ٖٜ،صالمصدر نفسم،الِحْمَيري،ٜٚٓ،صٕ،جالمسالك والممالكالبكري،(ٖ) 
.ٕٙٔ،ٕ٘ٔ،صٕ،جالبيان المغربابنعذارى،(ٗ) 
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.(ٔ)وأصحابالجرائم،وسارعواإلىمحمد،فاستعانبيم"
وكانالتساعرقعةالدولالةالعباساليةوامتالدادحالدودىالمسالاحاتشاسالعةَدوُره

لمسالالالتِقمَّةدونخضالالالوعيمفالالاليفتالالالراتلمسالالالمطاتالعباسالالالية،كالالالذلكفالالاليقيالالالامالدولالالالةا
الحركاتالشعبيةالثوريةالتيكالانليالااألثالرالواضالحفاليعرقمالةالحركالةالتجاريالة

والتجارفيأثناقتنق التيم.
مثالالالارالعالالالربالالالالذينىالالالمبالالالينالَبْصالالالَرةوالَبْحالالالرين،ٖٛٚىالالالال/ٚٙٔففالالاليسالالالنة

مالالوااألىالالالي،ونيبالالوااألمالالوال،وقطعالالواالطريالالق،وقالالاموابالالاليجومعمالالىالَبْصالالَرة،وقت
بجمعالعسالاكر،وطمالبالمالَدَد(ٕ)وَخرَّبواالمعابر؛فقامواليالَبْصَرة"روحبنحاتم"

.(ٖ)منبغداد،واستطاعإخمادثورتيم
كمالالالاكالالالانلمفتنالالالةالتالالالينشالالالبتبالالاليناألمالالالينوالمالالالأموندوركبيالالالرفالالاليعرقمالالالة

التجاريالالة؛وذلالالكالنعالالداماألمالالن،فعنالالدماحاصالالرالمواصالالالت؛ممالالاأثَّالالرفالاليالحيالالاة
طالالاىربالالنالحسالالينبغالالدادمنالالعالتجالالارمالالنالقالالدومإلالالىبغالالدادبشالاليقمالالنالبضالالائع

الالالز ط (ٗ)والالالدقيق،وُصالالِرَفتالس الالُفنإلالالىالَبْصالالَرةوغيرىالالامالالنالمالالدن (ٔ)،وقالالداسالالتَغلَّ

                                                 

.ٕٛ،ٙ٘،ٕ٘-ٓ٘،صٖ،جالمصدر نفسمابنعذارى،(ٔ) 
روحبالنحالاتمبالنقبيصالالةبالنالميمَّالباأَلْزدي،كالانحاجًبالالالمخميفالةالمنصالور،والهالميالالدي(ٕ) 

ىالال.الالذىبي،ٗٚٔالسِّْند،ثمنقمالوإلالىالبصالرةفالكوفالة،ثالموالهالرشاليدفمسالطين،تالوفيسالنة
حققالالووالعبككر فككي خبككر مككن غبككر، شالمسالالالدينأبالالوعبالالدا محمالالدبالالنأحمالالدبالالنعثمالالان،

بيالروت:دارالكتالب) بطوعمىمخطوطتينأبوىاجرمحمدالسالعيدبالنبساليونيزغمالولض
،الزركمالاليخيالالرالالالدينبالالنمحمالالودبالالنٕ٘ٓ،صٔ،ج( مٜ٘ٛٔىالالال/٘ٓٗٔ،ٔالعمميالالة،ط

ىالالالالال/ٕٖٗٔ،٘ٔ)بيالالالالروت:دارالعمالالالالملمماليالالالالين،طألعككككالممحمالالالالدبالالالالنعمالالالاليبالالالالنفالالالالارس،ا
.ٖٗ،صٖم(،جٕٕٓٓ

 .ٕ٘ٙ،ص٘ج،مصدر سابقابناألثير،(ٖ) 
،ابالالنكثيالالر،عمالالادالالالدينأبالالوالفالالداقإسالالماعيليالالنٛ٘ٗ،صٛ،جتككاريخ الطبككريالطبالالري،(ٗ) 

،ٓٔم(،جٜٜٓٔىالالالال/ٓٔٗٔ،ٛ)بيالالالروت:مكتبالالالةالمعالالالارا،طالبدايكككة والنهايكككةعمالالالر،
.ٜٖٕص
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خالفالالة،حتالالىىالالذهالظالالروا،وشالالكَّمواقالالوةكبيالالرةاسالالتطاعواالوقالالوابيالالافالاليوجالالوال
إنيماستطاعواالتحك مبطريقالَبْصَرة،ونيبواالقرىالمجاورة؛فأرسلليمالمالأمون

مإالأنالالالولالالالميسالالالتطعالقضالالالاقٕٔٛ-ٕٓٛىالالالال/ٕٙٓ-ٕ٘ٓعالالالدةحمالالالالتسالالالنتي
َخَطَرىمزادحتىفرضواالمكوَسعمىالس ُفنالداخمةإلىبغالداد،(ٕ)عمييم ،بلإنَّ

الالالالالز ط فالالالاليمقاتمالالالالةالعباسالالالاليينحتالالالالىوحالالالالالوادونوصالالالالولالبضالالالالائع إلييالالالالا،واسالالالالتمرَّ
القضاقعمييمفيعيدالخميفةالمعتصم،الذيأمر(ٖ)استطاععجيابنَعْنَبَسة

بنفالالالالييمإلالالالالىمدينالالالالةَعالالالالينَزْرَبالالالالةفالالالاليالثغالالالالوراإلسالالالالالميةب سالالالالياالوسالالالالطىفالالالاليعالالالالام
.(ٗ)ىالٕٕٓ

بغالالدادفالاليمأخالالذتسالالمطةالدولالالةالعباسالاليةفالاليٜىالالال/ٖومالالعمنتصالالاالقالالرن
ْنجالتاليامتالدَّتلتشالملالمنطقالة التدىوروالضعا،وفاليأثنالاقذلالكقامالتثالورةالالزِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الاجمالعأىميالموأوالدىالموجواميساليم،وأسالكنيمبأسال(ٔ)  فلوىمَقوٌمِمالنأىاللالسِّالْندأتالىبيالمالَحجَّ
َكْسَكر،فغمبواعمىالبطيحالة،وتناسالموابيالا،ثالمانضالوىإلالييمقالوممالنُأبَّالاِقالعبيالد،ومالوالي
باِىمالالة،وَخَولالالةمحمالالدبالالنسالالميمانبالالنعمالاليوغيالالرىم،فشالالجعوىمعمالالىقطالالعالطريالالقومبالالارزة
السمطانبالمعصية،وكانتغايتيمقبلذلكأنيسالألواالشاليقالطفيالا،ويصاليبواِغالرَّةمالن

السفن،فيتناولوامنيالامالاأمكالنيماختالسالو.الالبالذري،أبالوالعبالاسأحمالدبالنيحيالىبالنأىل
.ٖٚ٘م(،صٙٙٛٔىال/ٖٕٛٔ)ب.ط،ليدن:مطبعةبريل،فتوح البمدانجابر،

.ٜٖٕ،صٓٔ،جمصدر سابق،ابنكثير،ٛ٘ٗ،صٛ،جمصدر سابقالطبري،(ٕ) 
لالةالعباساليةزمالنالمالأمونوالمعتصالم،:قائٌدعربيمنمصر،خدمالدوعجيف بن عنبسة(ٖ)

اشالالالتركفالالالاليحالالالالروبعديالالالالدة،إلالالالالىأنُقتالالالاللبعالالالالدأنَدبَّالالالالرمالالالالعالعبالالالالاسبالالالالنالمالالالالأمونمالالالالؤامرة
.ٜٛٗ،ٔٛٗ،ٖٔ٘،ص٘،جمصدر سابقباإلطاحةبالمعتصم.ابناألثير:

،المسالالعودي،أبالالوالحسالالنعمالاليبالالنالحسالالينبالالنٖٙٚ،ٖ٘ٚ،صفتككوح البمككدانالالالبالذري،(ٗ) 
،ٖٚٗم(صٖٜٛٔىالالالالال/ٖٔٔٔ،)ليالالالالدن،مطبعالالالالةبريالالالالل،د.ط،نبيككككم واإلرككككرافالتعمالالالالي،

، المنكتظم فكي تكاريخ الممكوك ،ابنالجوزي،أبيالفرجعبدالرحمنبنعميبنمحمدٖٛٗ
 .ٕٗ،صٔٔج م(ٜٜ٘ٔال/÷٘ٔٗٔ،ٔبيروت،دارالكتبالعممية،طواألمم)
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ْنجحينىاجمواميناقالبصرة(ٔ)فيمابينالَبْصَرةوواِسط ،ويذكرابناألثيرأنالزِّ
الالار،كالالذلكٜٓٓٔفالالإنيماسالالتولواعمالالى) الالاجوالتجَّ (سالالفينة،وكالالانبيالالاقالالوٌممالالنالُحجَّ

،(ٕ)(سالالالالفينةأخالالالالرىكانالالالالتتحمالالالاللالالالالالدقيق،ونيبالالالالوامالالالالاعمييالالالالإٓٓاسالالالالتولواعمالالالالى)
م،وقالدٖٛٛ-ٜٙٛىالال/ٕٓٚ-ٕ٘٘واستمرَّتثورةالزِّنجطيمةأربعةعشرعاًما

تمكَّالالنصالالاحبالالالزِّنجأنيجمالالعحولالالوعالالدًدامالالنالعبيالالدالنالالاقمينعمالالىأوضالالالاعيم
تاليشالنَّياصالاحب،وقدأدَّتالحمالالتال(ٖ)االقتصاديةوحياتيماالجتماعيةالسيئة

الحركالةاالقتصالادية،وتوقالا ْنجعمىبعضالموانئاليامةفيالخميجإلىَشلِّ الزِّ
الحركالالالالةالتجاريالالالالة،ولالالالالوالجيالالالالوُدأبالالالاليأحمالالالالدالموفَّالالالالقشالالالالقيقالخميفالالالالةالعباسالالالاليَلمالالالالا

.(ٗ)استطاعالقضاَقعمىىذهالثورة
ااسالالتولواكمالالاتعرَّضالالتالدولالالةالعباسالاليةلخطالالرثالالورةالقرامطالالة،وذلالالكعنالالدم

م،بعالالالدأناسالالالتولواعمالالالىالبحالالالرينبقيالالالادةأبالالاليسالالالعيدٖٕٜىالالالال/ٖٔٔعمالالالىالبصالالالرة
م،كمااسالتطاعوااالسالتيالقعمالىالحجالراألسالودسالنةٜٙٛىال/ٖٕٛالجنَّابيسنة

رةعمالالالىبالالالالدالعالالالراقوُعَمالالالان،ومالالالنٜٕٜىالالالال/ٖٚٔ م،فضالالالاًلعالالالنىجماتيالالالاالمتكالالالرِّ
مالالنانَضالالمَّلتمالالكالحركالالاتكالالا نعمالالوميممالالنالفالحالالين؛حيالالثتالالذكرالمعالالرواأنَّ

المصادرعنتوقاالوالةالعباسيينعناضطيادالقرامطةعندماأخمدتثورتيم
حيووُعمَّالو" ،إضافةإلىانضمامأعداد(٘)خوًفاعمىالسواد؛"ألنىؤالقكانوافالَّ

الالالايؤكالالالدذلالالالكانِضالالالماُمأىالالاللالِحالالال الالالنَّاعإلالالالىحركالالالةالقرامطالالالة،وممَّ َراكبيالالالرةمالالالنالص 
                                                 

الَحَمالالوي،شالاليابالالالدينأبالاليقيالاللفالاليسالالببتسالالميتياواِسالالط؛لتوسالالطيابالالينالبصالالرةوالكوفالالة.(ٔ) 
)بيالروت،دارصالادر،ب.ط،معجم البمكدانعبدا ياقوتبنعبدا الروميالبغالدادي،

 .ٖٚٗ،ص٘م(،جٜٚٚٔىال/ٜٖٚٔ
.ٜٙ،صٚ،جالكاملابناألثير،(ٕ)

)مصالر:عاليندور البحكرين فكي المالحكة والتجكارة اإلسكالمية قمر،محمودأحمالدمحمالد،(ٖ) 
.ٕ٘،صم(ٜٜٚٔىال/ٛٔٗٔ،ٔحوثاإلنسانيةواإلجتماعية،طلمدراساتوالب

.ٕٙ،ٕ٘،صالمرجم نفسمقمر،(ٗ) 
جمالعوتحقيالقودراسالةسالييلزكالار)دارأخبار القرامطة، الصابي،ثابتبنسنانبنقرة،(٘)

 .ٙٔم(،صٕٜٛٔىال/ٕٓٗٔ،ٕحسان،دمشق،ط
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معظالالمدعاتيالالاكالالانوامالالنَذِويالِميالالنوالِحالالَرا،فقالالد والِميالالنإلالالىىالالذهالحركالالة،وأنَّ
،كمالاكالانأبالوسالعيدالجنَّالابي(ٔ)كانحمدانبنَقْرَمطُمَكاِرًياَيحِمُلعمىأثواٍرلالو

ناختمفالالالتالمصالالالادرفالالالي داعالالاليالقرامطالالالةفالالاليالبحالالالرينمالالالنبالالالينذويالِحالالالَرا،وا 
مكا بكين لذيناستجابوالدعوتوفيالبحرينمنِضعااالقوم"،كماكانا(ٕ)حرفتو

كككال وأمثكككال ذلكككك كككار وَحمه ،أيًضالالالانجالالالدأنأسالالالماقىالالالذهالحركالالالةتالالالدلعمالالالى(ٖ)"َقصه
ائغ،والَحدَّاد(ٗ)الِحَرا،كالَكيَّال .(٘)،والصَّ

 ظهور غزاة البحر: -جك
نالالةوقالالدظيالالرتتمالالكالجماعالالاتفالاليمنالالاطقالثغالالوروالتالاليكانالالتتابعالالةلمدي

قرطبالالالةعاصالالالمةالخالفالالالةاألمويالالالة،فقالالالدحالالالرصاألمويالالالونعمالالالىاختيالالالاروالةلتالالالك
،لالالمتحالالدِّدالمصالالادرالفتالالرَةالزمنيالالة(ٙ)المنالالاطق،والالالذينأطمالالقعميالالوعمالالالالثغالالور

لظيورتمكالجماعات،ولكنعمىمايبدوأنيمظيروافيفترةحكمعبدالرحمن
بيالالادولالةاألداِرَسالالة،فيالالذكرالِحْمَيالالريالالداخل،وتحديالالًدافالالينفالالسالفتالرةالتالالينشالالأت

أنالالالالوحالالالاليناشالالالالتدَّتشالالالالوكةبنالالالاليإدريالالالالسبالالالالالمغربأمالالالالرخمفالالالالاقبنالالالاليأميالالالالةبضالالالالبط
،وبالالالرغممالالنذلالالكفالالإنيملالالميسالالتطيعوا(ٚ)السالالواحل،وأالتجالالرَيجاريالالٌةإالبإشالالرافيم

                                                 

 .ٕ٘،صٓٔجتاريخ الطبري،الطبري،(ٔ)
صكورة ،ابنحوقل،أبوالقاسممحمدبنعميالنصيبي،ٖٔ،صدر سابقمصالصابي،(ٕ)

اتعاظ ،المقريزي،ٕٛ٘م(،صٕٜٜٔىال/ٖٔٗٔ،ٕ)بيروت:دارمكتبةالحياة،طاألرض
تحقيقجمالالالالدينالشاليالومحمالدحمماليمحمالدالحنفا ب خبار األئمة الفاطميين الخمفاء،

،ٔم(جٜٜٙٔىالالالالال/ٙٔٗٔ،ٖالمية،طأحمالالالالد)القالالالالاىرة:المجمالالالالساألعمالالالالىلمشالالالالؤوناإلسالالالال
.ٜ٘ٔص

 .ٓٙٔ،صٔ،جالمصدر نفسمالمقريزي،(ٖ)
 .ٖ٘ٔ،صٓٔ،جمصدر سابقالطبري،(ٗ)
 .ٖ٘،ٖٔ،صمصدر سابقالصابي،(٘)
 .ٜٚ،صٕ،جالبيان المغربابنعذارى،(ٙ)

 .ٓٛ،ٜٚ،صالروض المعطارالِحْمَيري،(ٚ) 
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الساليطرةالتامالالةعمالىتمالالكالسالواحلخصوًصالالافاليوقالالتالفالتنالتالاليقالداشالالتدَّتفالالي
إلكى الِحْمَيري:"يقول(؛حيثٕٕٛ-ٜٙٚىال/ٕٙٓ-ٓٛٔكمالرََّبضي)عيدالح

،حتالى(ٔ)"أْن تحرهَكت الِفَتُن باألندلس ووقعت الفترة في احتراس البحكر وسكواحمم
ظيالالرتتمالالكالجماعالالاتواتَّخالالذواليالالممراسالالَيخاصالالًةفالالينالالواحيمالالنالسالالاحل؛مالالن

واتمكالميمةإلالىبعالضالقبائالل،وكانبنوأميةقدأوكم(ٕ)أبرزىاميناقَطْرُطوشة
العربيةذاتالخبرةعمالىالسالاحلالجنالوبيالشالرقي،فالأنزلوابناليسالراجالقضالاعيين
انالالالالالةباألنالالالالالدلس،وُعالالالالالِرَابالالالالالإرشالالالالالاليمن،ووكالالالالاللإلالالالالالييمبحراسالالالالالةذلالالالالالك فالالالالاليإقمالالالالاليمَبجَّ

.(ٖ)الساحل
وقدتعددتألقابتمكالجماعات؛فُعِرفوابالَبْحِريين،وىولقبأطمقوعمييم

،فالالالالاليبالالالالالالداياتفتالالالالالرةظيالالالالالالورىم،أي:قبالالالالاللانضالالالالالالمام(٘)،والجغرافيالالالالالالون(ٗ)المؤرِّخالالالالالون
من جماعاتالبحرلألسطولالرسميلمدولة،وقدكانىذاالمقبيندرجتحتوكل 

وعرَّفيمابالنحوقالل،(ٙ)كانيعملبالبحر،سواقفيالتجارةأوالقيامبغزوالِفِرْنجة
،أمالالالالالا(ٚ)،لكالالالالنيمالَيقالالالالالِدرونعمالالالالييمالالالالالالذينيحالالالالاربونالفرنجالالالالالةحوقالالالاللبالمجاىالالالالدين

المؤرخوناألوربيونفقدأطمقواعمييملقبالقراِصنة؛لوصاأنشطتيمفاليالبحالر
المتوسالالالط،وربمالالالاكالالالانىنالالالاكقسالالالوٌةبالمقالالالب؛حيالالالثلالالالمينظالالالرواإلالالالىمالالالاخمَّفالالالوهمالالالن

                                                 

 .ٕٚ،ٕٙ،صجماعات البحرسي،،مرٓٛ،صالمصدر نفسمالِحْمَيري،(ٔ)
.ٓٛ،صالمصدر نفسمالِحْمَيري،(ٕ)
 .ٜٚ،صالمصدر نفسمالِحْمَيري،(ٖ)
،ٔ،جمصكدر سكابق،ابالنعالذارى،ٓٔٔ،٘ٚ،تحقيالقشالالميتا،صلمقتبسابنحيان،ا(ٗ)

.ٚٔٔص
()بغالالالداد:مكتبالالالةالمثنالالالى،د.ط،د.تالمغكككرب فكككي ذككككر بكككالد إفريقيكككة والمغكككربالبكالالالري،(٘)

.ٓٛ،صمصدر سابق،الِحْمَيري،ٛٗ،صٕ،جمعجم البمدان،ياقوتالَحَموي،ٔٙص
 .ٖٙٙ،ٖٗٔ،تحقيقشالميتا،صمصدر سابقابنحيان،(ٙ)
.ٙٓٔ،صصورة األرضابنحوقل،(ٚ)
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حضالالالارة،كإنشالالالاقالمالالالدنوالقواعالالالدالخاصالالالةبيالالالم،فمالالالميميالالالزوابينيالالالاوبالالالينأنشالالالطة
.لكالالنذلالالكاليمنالالعأنالالوكالالانىنالالاكفئالالةمالالنيمعممالالتبالَقْرَصالالنة(ٔ)حالالرجماعالالاتالب

لُسُفنالبحرالمتوسط؛حيثتمَّتاإلشارةإلىىذهاألعمالفيكتابالاتالمالؤرخين
.(ٕ)"داللًةعمىتدنيأعماليمب وباش األندلسوالجغرافيين؛حيثُوِصفوا"

ثغالالوروزيالالرًافالاليوقالالدتطالالوراألمالالرفالاليعصالالرالخالفالالةاألمويالالةحيالالثُجعالالللم
،وقالدكانالتعالقالة(ٖ)عيدالخميفالةعبالدالرحمنالناصالرعالراباسالم"وزيالرالثغالور"

جماعاتالبحربالسمطةمتمثِّمًةباإلمارةوالخالفةاأُلَمويةبُقْرُطَبة،والتاليتأرجحالت
الالالاوتوجييالالالاألنشالالالطتيمبمالالالايخالالالدمبالالالينالعنايالالالةواإلشالالالراا، ثالالالمأصالالالبحتإشالالالراًفاتام 

،وكالانتحصالينتمالكالمالوانئمسالتمر ابالدعممالنالدولالة،حتالىإن(ٗ)مصالحالدولالة
بعالالضالحصالالونُعالالِرَابأسالالماقمالالنكالالانوايتولَّالالونحمايتيالالاوالالالدفاععنيالالا؛إكراًمالالا

.(٘)لجيودىم،ومنيم:خيرانالعامري 
وقالالدكانالالتالمالالوانئاإلسالالالميةُتغمالالقَعِقالالَبالمغالالرب،ويجالالريتعميالالُقسمسالالمة

ينالاق؛لمنالعاعتالداقاتالقراصالنة.والس الُفُنالتجاريالُةالتاليتصاللكبيرةبينالبحالروالم
فالاليالمسالالاقغالًبالالامالالايكالالونعمييالالاأنترسالالَوخالالارجالمينالالاقحتالالىاليالالومالتالالالي،وقالالد
رالشالالالحنة،فيكالالالونصالالالاحبالسالالفينةمسالالالؤواًلعالالالنأيضالالالرر ينالالتجعالالالنذلالالالكتضالالر 

لمسالالافرينىالالممالالنيمحالالقبيالالا،لكالالنإذاوصالالمتالسالالفينةَعِقالالَبإغالالالقالمينالالاقفالالإنا

                                                 

"،)رسالالالة"جماعككات البحككر األندلسككيون فككي البحككر المتوسككطمرسالالى،أشالالرامحمالالدأنالالس،(ٔ)
،ٕٖم،صٜٜ٘ٔىالالالال/ٙٔٗٔالمنصالالالورة،كميالالالةاآلداب،ماجسالالالتيرغيالالالرمنشالالالورة(جامعالالالة

ٖٖ. 
 .ٜٕ،صالمرجم نفسم،مرسي،ٓٛ،صالروض المعطارالِحْمَيري،(ٕ)
 .ٕٕٓ،صٕ،جالبيان المغربابنعذارى،(ٖ)

 .ٕ٘،ص، جماعات البحرمرسى(ٗ) 
نشالالروتحقيالالقشالالوقيالمغككرب فككي ُحمككى المغككرب، ابالالنسالالعيد،عمالاليبالالنموسالالىبالالنسالالعيد،(٘) 

.ٜٗٔ،صٕم(جٜٛٚٔىال/ٜٜٖٔ،ٗ)القاىرة:دارالمعارا،طضيا
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.(ٔ)يتحمَّمونالضرر
م(ٕ٘ٛ-ٕٕٛىالال/ٖٕٛ-ٕٙٓكماقاماألميرعبدالرحمنبالنالحكالم)

بتحصينأسوارمدينةِإْشِبيِمَيةبعدأنتعرَّضتلغالزواتالنورمانالديين،إضالافةإلالى
ليالالمبالوصالالولإقامالالةُدْورصالالناعةالسالالتكمالاألسالالطولاألندلسالالي،وعالالدمالسالالماح

،ولمتكنىجماتالنورمانالديينىاليالتاليتيالدِّدالمالوانئ(ٕ)إلىداخلبالداألندلس
األندلسيةوتجارتيافقط،بلإنوكانبينيالاوباليناإلمالاراتالموجالودةشالمالإفريقيالا
مالالنالفالالاطميينواألغالبالالةعالالداٌقسياسالالي،وكانالالتتجالالريبيالالنيممناوشالالاتمسالالتِمرَّة،

لمنتشالرةُقبالالَةالسالواحلفاليالبحالرالمتوسالطخطالٌركبيالر؛حيالثكذلككالانلمُجالُزرا
تنطمالقمنيالاحركالاتالَقْرَصالنةواالعتالالداقعمالىالمالوانئاألندلساليةبالسالمبوالنيالالب؛
رسالالالالحمالالالتمالالن لالالذلككالالانالبالالدمالالنوجالالودحراسالالاتلحمايالالةالسالالفنالمالالارة،وا 

-ٖٓٓناصالالر)أجالاللفالالرضاألمالالنواالسالالتقرار؛فقالالدأرسالاللالخميفالالةعبالالدالالالرحمنال
ىالالال/ٖٖٖسالالنةم(حممالالًةبقيالالادةجعفالالربالالنعثمالالانالمصالالحفئٜٙ-ٕٜٔىالالال/ٖٓ٘
ملجزيرتاليَمُيوْرقالةوَمُنوَرقالالةبعالدمحمالايتيمواحتضالالانيملمقراصالنةالتاليتيالالاجمٜٗٗ

السالالفنوالسالالواحلاألندلسالالية،وتعيالالينحالالاكمالجزيالالرةمالالنِقَبالاللالدولالالةاأُلَمويالالة؛حتالالى
.(ٖ)يحُموامصالحيم

                                                 

 (1)Khalilieh, Hassan Salih: Islamic Maritime Law And Practice During 
The Classical Period (200-900 A.H./815-1494 C.E.): A Study 
Based On Jurisprudential, Historical And Geniza Sources 
(Unpublished Doctor Thesis) Princeton University. United States.  
November 1995, P68. 

تحقيالالالالالقإبالالالالالراىيمتكككككاريخ افتتكككككاح األنكككككدلس، ابالالالالالنالقوطيالالالالالةأبالالالالالوبكالالالالالرمحمالالالالالدبالالالالالنعمالالالالالر،(ٕ) 
،ٖٛ،ٕٛ،ٔٛم(،صٜٜٛٔىالالالال/ٓٔٗٔ،ٕاأليباري)القالالالاىرة:دارالكتالالالابالمصالالالري،ط

،الرياض:مركالزٔالسفرالثاني)ط،تحقيقمحمودعميمكي،كتاب المقتبس ابنحيان،
 .ٕٚ٘م(صٖٕٓٓىال/ٕٗٗٔالممكفيصللمبحوثوالدراساتاإلسالمية،

، 8، التكممة لكتاب الصمة، تحقيق عبدالسالم الهراس )بيروت: دار الفككر، طابناألبار(ٖ) ٖ
 .ٜٗ،صٔ،جحمى المغرب،ابنسعيد،ٙٔ،صٔجم( 8995هك/ 8285
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لنسالالبةلموضالالعفالاليالخمالاليجالعربالاليفقالالدسالالاعدتطبيعالالُةتكالالوينالخمالاليجأمالالابا
العربي،ووجودالُجُزر،وىدوقالمياهفيوبعكسالبحالرالمتوسالط،فكالانَيسالُيلفيالو

الحركالةالتجاريالةفيالونشالطًةطالوالالعالالام؛العالام؛سالاعدتفاليَجْعالاللاإلبحالارطالوال
الالمقراصالالنةيقومالالونبقرصالالنة السالفنالتجاريالالةالمحممالالةبالالأنَفِسممالاجعمالالوَمعِقالالاًلىام 

َمعوالبضائع،والقادمةمنالشرقوالغرب. السِّ
وقالالدكالالانلمقراصالالنةمراكالالُزخاصالالةبيالالمَيُشالالن ونمنيالالاحمالتيالالمعمالالىالسالالفن
التجارية،فذكرلناابنحوقلوجودقراصنةبالقربمنَعبَّادانعندرأسالخماليج،

.(ٔ)"عمكى دوام األيكام مرابطكونأنيالم"وذكالرمتمصِّصة البحكر"والذيأطمقعمييم"
وقالالالدأنشالالالأتالدولالالالةالعباسالالاليةمجموعالالالةمالالالنالَخَشالالالباتبالالالالقربمالالالنمينالالالاقَعبَّالالالادان؛
وذلالالالالكلتحالالالالذيرالسالالالالفنالقادمالالالالةمالالالالنضالالالالحالةالميالالالالاه،بالالالاللإنيالالالالااسالالالالتفادتمالالالالنىالالالالذه

؛(ٕ)الَخَشالالالباتفالالاليمراقبالالالةتمالالالكالمالالالوانئ،ورصالالالدالقراصالالالنةلحمايالالالةالسالالالفنالتجاريالالالة
ىناكالكثيُرمنالمصوصالذينكانوايتربَّصونلتمكالسفنوالمراكالبحيثكان

،كمالالااسالالتفادواأيًضالالامالالنتمالالكالَخَشالالباتالتالاليكانالالتتُنَصالالبفالالي(ٖ)البحريالالةالمالالارة
منالالاطقمختمفالالةمالالنالِبحالالاركوسالاليمةلمحالالدمالالنخطالالرالقراصالالنة؛إذُيمِكالالُنبواسالالطة

حوالسفنبتغييراتجاهمراكِبيمالنارالمستعَممةفيياَمعرفُةُسُفِنيم،فيقوم .(ٗ)مالَّ
وقدكانالتجاريواجيونىذهالمشكمةبأنيخرجواعمىشكلقوافاللكبيالرة؛

                                                 

.ٖ٘ص،صورة األرض(ابنحوقل،(ٔ
المسككككالك اإلصالالالالطخري،أبالالالاليإسالالالالحاقإبالالالالراىيمبالالالالنمحمالالالالدالفارسالالالاليالمعالالالالروابالالالالالكرخي،(ٕ) 

،الرشالالاليدي،بالالالدرٕٖم(،صٓٚٛٔىالالالال/ٕٚٛٔ)ليالالالدن:مطبعالالالةبريالالالل،د.ط،والممالكككك
)الكويت:مكتبةآفاقلمنشالروالتوزيالع،دراسة في العالقات التاريخية الخميج وآسيادحيم،

.ٕٓم(،صٕٗٔٓىال/ٖٙٗٔ،ٔط
.ٓٙ،صالمسالك والممالكابنخرداذبة،(ٖ) 
،ترجمةيحيىالخشاب،تصديرعبدالوىابعزام)القاىرة:سفرنامةخسرو،ناصرعموى،(ٗ) 

.ٜٙٔم(صٖٜٜٔىال/ٗٔٗٔ،ٕالييئةالمصريةالعامةلمكتاب،ط
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(مراكالالبتابعالالةٓٓٔم)ٖٜ٘ىالالال/ٕٖٗحيالثُيالالذَكرأنالالوخرجالالتمالالنُعَمالالانفالاليعالالام
ارالَبْصَرة دونُسالُفَنيمبالوسالائلالدفاعيالة،مثاللالمقال(ٔ)لتجَّ اتمين،وكانالتجارُيَزوِّ

.(ٕ)والنفَّاطين،وقدأصبحتمناألشياقالضروريةالتيالغنىلممراكبعنيا
وقالالدبالالذلتالدولالالةالعباسالاليةجيالالوًدافالاليمقاومالالةالقرصالالنة؛حيالالثقالالامالخميفالالة
العباسالالالالالالاليأبالالالالالالالوجعفالالالالالالالرالمنصالالالالالالالوربتجييالالالالالالالزأسالالالالالالالطولبحالالالالالالالري،وَعالالالالالالاليَّنفالالالالالالاليعالالالالالالالام

لىالخالفالالَةىالالارون،وحالالينتالالو(ٖ)ممحمالالدبالالنأبالاليُعَيينالالةعمالالىالبحالالرٛ٘ٚىالالال/ٔٗٔ
مقالالامكالالذلكبتجييالالزحممالالةبحريالالةلمقضالالاقعمالالىحركالالةٙٛٚىالالال/ٓٚٔالرشالاليدعالالام

(مركًبالالابقيالالادةيحيالالىبالالنٖٔالقرصالالنةفالاليمنطقالالةالخمالاليج؛حيالالثبمالالغعالالددسالالفنيا)
سعدالسعدي،والتيانطمقتمنمينالاقالَبْصالَرةوصالواًلنحالومينالاقُعَمالان،وقامالت

،(ٗ)دىإلالىتالأمينحركالةالسالفنفاليالخماليجالعرباليبمالحقةسفنالقراصالنة؛ممالاأ
ولقالالدعالالادالقراصالالنةلمخمالاليجبعالالدفتالالرةقصالاليرة؛ممالالاجعالاللىالالارونالرشالاليدُيِعالالد حممالالًة

ملمطالالاردتيمبقيالالادةعمالالروالعربالاليالالالذيتمكَّالالنمالالنٖٜٚىالالال/ٚٚٔأخالالرىفالاليسالالنة
.(٘)أْسِرإحدىالبوارجالتابعةليم

م(بمحاولالالالالالةصالالالالالدِّٖٔٛ-ٜٓٛال/ىالالالالالٜٛٔ-ٖٜٔكمالالالالالاقالالالالالامالخميفالالالالالةاألمالالالالالين)
الَوحممالًةبحريالة٘ٚٚىالال/َٜ٘ٔىَجماتالقراصنةفاليمنطقالةالخماليج؛ففاليعالام موجَّ

                                                 

،تحقيالالالقالمستشالالالرقب.أفالالالانعجائكككب الهنكككد بكككرة وبحكككرةبالالالرزكبالالالنشالالاليريارالراميرمالالالزي،(ٔ) 
ليالالت،دراسالالةوترجمالالةفرنسالاليةلممستشالالرقل.مرسالاليلديفيالالك)لبنالالان:دارومكتبالالةبيبميالالون،در

.ٚٗٔد.ط،د.ت(،ص
 .ٔٙٔ،صالخميج وآسياالرشيدي،(ٕ) 
.ٜٔ،صالمرجم نفسمالرشيدي،(ٖ) 
تككاريخ خميفككة ابككن خميفالالةبالالنخيالالاط،أبالالوعمالالروبالالنخميفالالةالشالاليبانيالعصالالفريالبصالالري،(ٗ) 

م(ٜ٘ٛٔىالالالالالالال/٘ٓٗٔ،ٖضالالالالالالياقالعمري)الريالالالالالالاض:دارطيبالالالالالالة،ط،تحقيالالالالالالقأكالالالالالالرمخيككككككاط
.ٚٗٗص

.ٓ٘ٗ،صتاريخ خميفة ابن خياطخميفةبنخياط،(٘) 
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كبيرةلمالحقةالقراصنةالينود،وَطَرَدىممالنالخماليجالعرباليبقيالادةعبالدالممالكبالن
؛حيالالثتمكَّالالنمالالناالسالالتيالقعمالالىمدينالالةَأْرَبالالدالتابعالالةلمقراصالالنةشالاليابالمسالالمعي

الالالوالخميفالالالةالمعتصالالالم(ٔ)الينالالالود مفالالاليعيالالالدهٔٗٛ-ٕٖٛىالالالال/ٕٕٚ-ٕٛٔ،كمالالالاَوجَّ
(بارجالةإلالىٓٚحممًةبحريةبقيادةمحمدابنالفضلبنماىان،الالذيسالارفالي)

.(ٕ)ميداليند،وقتلمنيمخمًقاكثيًرا
كالذلكلالمتخالُلالطالرُقالَبريَّالالةمالنىجمالاتالقراصالنة؛فكالانالتجالالارإذاأرادوا

الالاجأنيسالالمكواالطريالالق الالمونمرافقالالَةالُحجَّ ألداقالفريضالالةوالمتالالاجرةمًعالالا؛البالالريُيَفضِّ
حيالالالثكالالالانُيالالالَوفَُّرليالالالماألمالالالانفالالاليطالالالريقيم،فكانالالالتتالالالرافُقيمالشالالالرطةوأعالالالداٌدمالالالن

.(ٖ)الحرس؛لتأمينسالمةوصوليم
واستَمرَّتجيودالخمفاقالعباساليينفاليالعصالرالعباساليالثالانيفاليمكافحالة

أنيالالالالالالالمتكالالالنتقالالالاَرنبجيالالالودخمفالالالاقالعصالالالرالعباسالالالياألول،أعمالالالالالقرصالالالنة،إال
ْنج وربمالالايرجالالعالسالالبُبإلالالىضالالعاالبيالالتالعباسالاليبانشالالغاليمبمكافحالالةثالالورَتيالالالزِّ

والقراِمطة.
 ثانيًا: سياسة الدول في ت مين الطرق ودعم التجارة والتجار:

الطالالرقالتجاريالالةَأْولالالتالخالفالالاُتاإلسالالالميةوالالالدولالمسالالتِقمَّةالواقعالالةعمالالى
ِعنايَتيابحراسةالثغور،وتأمينالطرق،وتوفيرالمحطاتالتجاريالة؛حتالىيسالتريح
فييالالاالتجالالارويتالالزودونبالمالالاقوُمْؤنالالةالطريالالق،وسالالوانسالالتعرضبعًضالالامالالنتمالالك

                                                 

 .ٖٕ٘،ٖٕٗ،ص٘،جالكامل،ابناألثير،ٙٔٔ،صٛ،صاألمم والمموكالطبري،(ٔ) 
.ٙٗٗ،صفتوح البمدانالبالذري،(ٕ) 
،المتقككي أو تككاريخ الدولككة العباسككيةأخبككار الرا ككي و (الصالولي،أبالالوبكالالرمحمالدبالالنيحيالالى،(ٖ

،ٜٕٙ،ٜٙم(،صٜٜٚٔىالالالال/ٜٜٖٔ،ٕتحقيالالقجىيالالورثدن)بيالالالروت:دارالمسالاليرة،ط
دراسككة مقارنككة للحككوال التجاريككة لمككوانل الخمككيج العربككي والجزيككرة عبالالدالجبالالارنالالاجي،"

(ٙ٘(،ع)الرابككم الهجككري" )مجمككة دراسككات الخمككيج و الجزيككرة العربيككةالعربيككة فككي القككرن
.ٚٚٔم،صٜٛٛٔىال/ٜٓٗٔالسنةالرابعةعشر،
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الجيود.
فكالالالانأبالالالرزمالالالاقامالالالتبالالالوالدولالالالةاأُلَمويالالالةفالالالياألنالالالدلس:تحصالالالينالسالالالواحل

-ٕٕٛىالالالالال/ٖٕٛ-ٕٙٓلالالالالرحمنالثالالالالاني)األوسالالالالط()وعمارتيالالالالا؛ففالالالاليعيالالالالدعبالالالالدا
م(تالالمإنشالالالاقدارلصالالناعةالسالالالفنفالالاليِإْشالالِبيِمَية؛لحمايالالالةبالالالدهمالالالناألخطالالالارٕ٘ٛ

الخارجية،والسالتيعابالحركالةالتجاريالةالتاليقالدنشالطتبشالكلممحالوظ،فقالدكانالت
رأياموأياًماىادئةاستطاعفيياتأمينالمدنوالموانئ،كمااستطاعإخضالاعُجالزُ

بيالالالالالامالالالالالنمراكالالالالالب األنالالالالالدلسبعالالالالالدأنخرجالالالالالتعالالالالالنطاعتالالالالالووأَضالالالالالرَّتبمالالالالالنيمالالالالالر 
،حتالالالالىبمالالالالغأنالمسالالالالافرينفالالالاليعيالالالالداألميالالالالرعبالالالالدا كالالالالانوايضالالالالعون(ٔ)المسالالالالممين

أمتعالالتيمورحالالاليمباألسالالواقوالشالالوارعمطروحالالةبالالالحالالارس،فالالاليكالالاديضالاليعمنيالالا
.(ٕ)شيق

خالفةفيعيدالناصالروتماشًيامعالظرواالسياسيةلممنطقةفقدقامتال
م(بتشالالالييدالمحالالالارسوتالالالأمينسالالالواحلاألنالالالدلسمالالالنٜٔٙ-ٕٜٔىالالالال/ٖٓ٘-ٖٓٓ)

الغارات،سواقمنالفاطميينأوالنورمان،وتمَّوضالُعحراسالةثابتالةبتمالكالمنشال ت

نمالاوصاللإلالىتنظيميالاإداري الا،وذلالك"بالالنظرفالي ولميقتصراألمرعمىذلالك،وا 
،وقالالدسالالارعمالالىنيجالالوابُنالالو(ٖ)ألطالالرااوغيالالرذلالالك"كتالالبأىالاللالثغالالوروالسالالواحلوا

م(عنالدماقالِدمإلالىالَمِريَّالة،ٜٙٚ-ٜٔٙىالال/ٖٙٙ-ٖٓ٘الخميفةالَحَكمالمستنصر)
.(ٗ)"بمغت ِعدهُتم يومئذ ثالثمائة قطعةبالنظرإلىالسواحلوتأمينطرقياحتى"

                                                 

)دمشالق:صالفحاتالموانل األندلسية في عصكَري اإلمكارة والخالفكة الجبوري،خميلخما،(ٔ)
.ٚٚ،ٜٚم(صٕٙٔٓىال/ٕٛٗٔ،ٔلمنشروالتوزيع،ط

"،تحقيالقاألبممشالورانطونيالة،المقتبس "تكاريخ دولكة األميكر عبكدام األمكويابنحيالان،(ٕ)
 .ٛٛم،صٖٜٚٔىال/ٖٙ٘ٔباريس:

.ٕٕٓ،صٕ،جالبيان المغربابنعذارى،(ٖ)
في أخبار غرناطة، إلحاطةأبوعبدا لسانالدينابنالخطيبالسمماني،اابنالخطيب،(ٗ)

م(ٖٜٚٔىالالالال/ٖٜٖٔ،ٕنشالالالروتحقيالالالقمحمالالالدعبالالالدا عنالالالان)القالالالاىرة:مكتبالالالةالخالالالانجي،ط
.ٜٚٗ،صٔج
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يتسالم لإلالييمإلىجانبذلككمواحتاطاأُلَمويونفاليضالبطسالواحميم؛لالئالَّ
فكككان ال يخككرج خككارٌج مككن األنككدلس إال بَسككراٍح، وال المصالالوُصوُقطَّالالاعالطالالرق،"

،ومالنالواضالالح(ٔ)"يكدخل أحكد حتكى ُيعككَرف َخَبكُرة ومكن أيككن ورد، ومكا الكذي أوردة
مالالنىالالذاالالالنصأنالدولالالةكانالالتتراقالالبحركالالةالالالداخمينوالخالالارجينمالالناألنالالدلس،

نمالالالات جالالالاوزهإلالالالىعالالالدمالسالالالماحبالالالالخروجمالالالنولالالالميقالالالااألمالالالرعنالالالدىالالالذاالحالالالد،وا 
األندلسإال"بَسراح"،وأكبرالظنأنىذاالسَّراحىواإلذنبالخروج،وكالاناإلذن
بالالالالخروجعبالالالارةعالالالنورقالالالةُعِرفالالالتباسالالالم"ورقالالالةالطريالالالق"،وكالالالانُيكتالالالُببيالالالابياناتالالالو

يالالو،وىالاليمثالاللجالالوازاتالسالالفر والحصالالولعمالالى-فالاليوقتنالالاالحاضالالر-ومكالالانتوج 
لورقالالالةأمالالالٌرُميالالالمابالنسالالالبةلممالالالرتحمينالسالالاليَّمافالالاليفتالالالراتالتالالالوتربالالالينالالالالدولىالالالذها

،وقدسادىذاالنظامأيًضابِشيرازَزَمنَعُضالد(ٕ)أوحتىفيداخلالدولةالواحدة
منم الخارج منم إال بجواز، وحكبس الكداخل الدولة،فَوَصاالمقدسيذلكبقولو:"

.(ٖ)"والمجتاز
ايةاأُلَمويينبسالواحميمفاليبالالداألنالدلسفقالط،باللامتالدَّتولمتقتصرعن

م،ٖٜٔىال/ٜٖٔجيودىمنحوسواحلالمغرب،حتىاستولواعمىمدينةَسْبَتةمنذ
وقالدكالاناليالدامالنذلالكتالأمينالطريالالقبالينبالالداألنالدلسوالمغالرب،وفاليسالالبيل

عاليشأحمالدبالنالقاسالمذلكرأىالخميفُةالنَّاِصرضرورةبيعةأميراألداِرَسةأبيال
.وقدظيرتأىميالةتمالكالمالدينتينفالي(ٗ)لمخميفةاأُلَمويبتمكينومنَطْنَجةوَسْبَتة

                                                 

.ٓٛ،صارالروض المعطالِحْمَيري،(ٔ) 
النقكل والمواصكالت باألنكدلس ،الجعمالاطيعبالدالسالالم،ٓ٘،صالرحمة األندلسكيةالبكر،(ٕ) 

)بيالالروت:دارابالالنحالالزم،الربالالاط:دارهككك 213 -387خككالل عصككَري الخالفككة والطوائككف 
.ٜٓٗم(،صٕٓٔٓىال/ٖٔٗٔ،ٔاألمان،ط

.ٜٕٗ،ص، أحسن التقاسيمالمقدسي(ٖ)
األنيس الُمْطِرب ،ابنأبيزرع،عميالفاسي،ٕٗٓ،صٕ،جربالبيان المغابنعذارى،(ٗ)

)الربالاط:دارالمنصالور،بروض القرطاس، في أخبكار ممكوك المغكرب وتكاريخ مدينكة فكاس 
.ٚٓٔ،ٙٓٔم(صٕٜٚٔه/ٕٜٖٔ د.ط،
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مفتاًحكا لممغكرب مراقبةحركةالمالحةبالينالعالدوتين،كمالايالذكرذلالكابالنعالذارى"
والعدوة من األندلس، وباًبا إليها كمكا هكي الجزيكرة وطريكف مفتكاح األنكدلس مكن 

َنالالتاألنالالدلسطريالَقالتجالالارنحالالوبالالدالمغالالرب،وربمالالاُوِجالالَدت،(ٔ)"العككدوة بحيالثأمَّ
بتمكالمدينتينالبضائعاألندلسية،وبذلكَسيَّمتعمىالتجارالقادمينمنالخماليج

المائي. العربيدونالحاجةلدخولبالداألندلسوَقْطعذلكالممرِّ
ىمدينالالةَسالالْبَتة؛حيالالثإضالالافةإلالالىرؤيالالةاأُلَمالالويينالثاقبالالةفالالياسالالتيالئيمعمالال

مكككن  كككروب الركككجر ،وركككعارى كانالالالتتزخالالالرتمالالالكالمنالالالاطقبالالالالثرواتالطبيعيالالالة"
األرز، والَبمُّوط والطخش والكبقس، ومكا أركبهم مكن مككارم الخركب وأنواعكم" كمكا 

؛لالذلكحالرصاأُلَمويالونعمالى(ٕ)"توفهر بكالقرِب منهكا أيً كا "معكادن الحديكد والقكار
النفعالكبيالالالالر،وُيرِجالالالالعبعالالالالُضالبالالالالاحثينسالالالاليطرَةامتالكيالالالالاحيالالالالثعالالالالادتعمالالالالييمبالالالال

اأُلَمالويينعمالىمدينالةَسالْبَتَةلالدواٍعأمنيالة،ورغبالتيمفاليوضالعحالدلمخطالرالفالاطمي
،لكنكانتاألىداااالقتصاديةىي(ٖ)الذيشكَّلخطًراكبيًراعمىبالداألندلس

والوصالالولإلالالىاألقالالربلسالاليطرتيمعمالالىَسالالْبَتَة؛فكانالالتبالالوابَتيمنحالالوبالالالدالمغالالرب
منطقةالذىباإلفريقي،حيثمكَّنتالخالفالةُدوَرَضالرِبالسِّالكَّةفالياألنالدلسمالن

؛لالذلككالانلالقتصالاداألندلسالينفالوٌذ(ٗ)إصدارالدنانيرالمسبوكةمنذلكالالذىب
الدراىماألندلساليةكانالت واِضٌحداخلبالدالمغرب،حيثيذكرتاجرقيرواني"أنَّ

.(٘)ألسعارُوِضعتبقيمتيا"كثيرة،وأنجميعا
كذلككانلمحكوماتالواقعةعمىخالطالطالرقالتجاريالةدوُرىالاالواضالحفالي

                                                 

 .ٕٗٓ،صٕ،جالمصدر نفسمابنعذارى،(ٔ)
كككان بثغككر سككبتة مككن سككني اختصككار األخبككار عمككا السالالبتي،محمالالدبالالنالقاسالالماألنصالالاري،(ٕ)

.ٚ٘،ٙ٘م(صٖٜٛٔىال/ٖٓٗٔ،ٕ،تحقيقعبدالوىابمنصور)الرباط:طاآلثار
.ٔٓٔ،صالنقل والمواصالتالجعماطي،(ٖ)
 .ٕٓٔ،ٔٓٔ،صالمرجم نفسمالجعماطي،(ٗ)
ترجمالالةفيصالاللعبالالدا )الريالالاض:التجككارة والتجككار فككي األنككدلس،كونسالالتبل،أوليفيالالاريمالالي،(٘)

.ٛٚم(،صٕٕٓٓىال/ٖٕٗٔ،ٔالعبيكان،طمكتبة
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الُحكَّالالاُمالُرْسالالُتميونبتالالاَىْرتواألغاِلبالالةبإفريقيالالةاألمالالَن، عنالالايتيمبالتجالالار؛فقالالدأقالالرَّ
ومنحالالواالطالالرَقجانًبالالامالالنعنالالايتيم؛فأنشالالؤواالمحالالارسعمالالىطالالولالسالالواحل؛لالالذلك

،كمالااىَتمَّالتالالدولبالتجالار،وأوقفالتعمالييماألوقالاا،حتالالى(ٔ)السالفرمأموًنالاكالان
إنالسالالالمطانفالالالياإلسالالالكندريةَعالالاليَّنألبنالالالاقالسالالالبيلالمغاربالالالةمالالالنالتجالالالاروالحجالالالاج

.(ٕ)يومي اُخبزتينلكلإنسان
كمالالالاَأْولالالالىالعباسالالاليونعنالالالايَتيمبتالالالأمينالطالالالرقفالالالينطالالالاقدولالالالتيم،بتالالالأمين

رالمحطالالاتالتجاريالالة؛حتالالىيسالالتريحفييالالاالتجالالار،ويتالالزودوابالمالالاقالثغالالور،وتالالوفي
وُمْؤنالالالةالطريالالالق،حتالالالىأصالالالبحالمسالالالافرمالالالنمكالالالةإلالالالىبغالالالداديسالالالافربالالالدونحمالالالل

،كمالالاُجيِّالالَزتلممسالالافرينمحطَّالالاتفالاليالطالالرق،وأمكنالالةمخصصالالةلممبيالالت(ٖ)المالالاق
لتوَضعفيوالضروراتاألخرىمنمأكلوأعالالحيواناتيم،وكانتتمكالمناز
أمثكل منكازل أماكنتناسباتجاهالتجارفيطريقيم،حتىنصحالالبعضبانتقالاق"

،وكالالالالانلتمالالالالكالمحطالالالالاتأسالالالالماقعالالالالدةاختمفالالالالت(ٗ)"السككككفر عمككككى مجككككامم الطككككرق

                                                 

،تحقيالالالالقمحمالالالدزيالالالالنيممحمالالالالدعزب)القالالالالاىرة،مكتبالالالالةتككككاريخ مممكككككة األغالبككككةابالالالنوردان،(ٔ) 
أخبككار األئمككة ،ابالالنالصالالغير،المالالالكي،ٛ٘،ٚ٘م(صٜٛٛٔىالالال/ٛٓٗٔ،ٔمالالدبولي،ط
بالالالراىيمبحالالالاز)بيالالالروت:دارالغالالالرباإلسالالالالمي،د.ط،الرسكككتميين، تحقيالالالقمحمالالالدناصالالالروا 

،الح كارة اإلسكالمية فكي القكرن الرابكم الهجكري،متالزآدم،ٕٚم(،صٜٙٛٔىالال/ٚٓٗٔ
ىالالال/ٜٕٗٔترجمالالةمحمالالدعبالالداليالالاديأبالالوريالالدة)القالالاىرة:المركالالزالقالالوميلمترجمالالة،د.ط،

عمكككان معبكككًرا لتجككككار ،أبالالالوالعالالالال،إبالالالراىيمعبالالالدالمالالالنعمسالالالالمة،ٖٗ٘،صٕم(جٕٛٓٓ
،ٔ،)مسالالالقط:االنتشالالالارالعربالالالي،طركككرق إفريقيكككااألنكككدلس وعممائهكككا إلكككى بكككالد فكككارس و 

 .ٔٙم(،صٕ٘ٔٓىال/ٖٚٗٔ
)بيالروت:دارصالادر،د.ط،رحمكة ابكن جبيكرابنجبير،محمدبالنأحمالدبالنجبيالرالكنالاني،(ٕ)

.ٙٔد.ت(،ص
.٘ٛٔ،صرحمة ابن جبيرابنجبير،(ٖ)
)ليالالدن،مطبعالالةمختصككر كتككاب البمككدانابالالنالفقيالالو،أبالاليبكالالرأحمالالدبالالنمحمالالداليمالالذاني،(ٗ)

 .ٓٙٔ(صم8112ه/ٕٖٓٔبريل،ب.ط،
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،كمالالاتالالداولتالمصالالادر(ٔ)ُمسالالمَّياتيافالاليالمشالالرق؛حيالالثكانالالتتسالالمى"بالخانالالات"
،وكانُيباعبيا(ٕ)مي،"كالمنزل"األخرىأسماًقلتكالمحطاتفيالمغرباإلسال

.(ٖ)لممسافرينالخبُزوالسمكوجميعالفواكو
م(َأَمالالالر٘ٛٚ-٘ٚٚىالالالال/ٜٙٔ-ٛ٘ٔففالالاليعيالالالدالخميفالالالةالميالالالديالعباسالالالي)

،(ٗ)ببنالالالالالاقالقصالالالالالوربطريالالالالالقمكالالالالالة،واتخالالالالالاذالمصالالالالالانع،وبتجديالالالالالداألميالالالالالالوالبالالالالالَرك
بالالَركاسالالتحدثتياعمالالىكمالالاسالالاىمتزبيالالدةزوجالالةىالالارونالرشالاليدبمصالالانعحَفَرْتيالالاو

م(ٜٓٛ-ٙٛٚىالال/ٖٜٔ-ٓٚٔ،واىتمَّزوجيالاىالارونالرشاليد)(٘)طريقبغدادمكة
دىالالاباإلبالاللوالبغالالال،وكالالانييالالدامالالنذلالالكإلالالىخدمالالةالبريالالد، بمنالالازلالطالالرق،وزوَّ
كمالالاُوِضالالَعتفالاليعيالالدالمالالأمونبعالالُضالعالمالالاتالدالالالةالتالاليترشالالدنحالالومسالالالك

.(ٙ)صغارُوِضعتفيتفريعاتالطريقالطريق،وىيعبارةعنأعالم
قالراراألمالنفييالاكانالتنفقاتيالاُتصالَرا كلالجيودىذهمالنعنايالةالطالرقوا 
منميزانيالةالدولالة،وكانالتتتطمالبمبالالغليسالتبالقميمالة؛لالذلكنالرىتمالكالالدولقالد
َفَرضتالضرائبعمىالتجار،وقدأثارتعدةتساؤالتعنأىميتيا،وعنمقدار

ئب،والمراصدالتيتالمإنشالاؤىامالنأجاللجمالعتمالكالضالرائبوالُمُكالوستمكالضرا

                                                 

بيالروت:دارصالادر،د.ط،، آثار البالد وأخبار العباد)القزويني،زكريابنمحمدبنمحمود(ٔ)
 .ٛد.ت(،ص

 .ٔٔٔ،ص، صورة األرضابنحوقل(ٕ)
كتبالة)القالاىرة:مُنْزَهكة الُمْركتاق فكي اختكراق األفكاق اإلدريسي،أبوعبدا محمدبنمحمد،(ٖ)

 .ٙٙ٘م(صٕٕٓٓىال/ٕٕٗٔالثقافةالدينية،د.ط،
 .ٕٓٗ،ص٘،جالكاملابناألثير،(ٗ)
،تحقيالالقحمالالدالمناسككك وأمككاكن طككرق الحككج ومعككالم الجزيككرةالحربالي،إبالالراىيمبالنإسالالحاق،(٘)

.ٜٕٛ-ٕٛٛم(صٜٜٙٔىال/ٜٖٛٔالجاسر)الرياض:داراليمامة،د.ط،
اءات األمنية لمخالفة العباسية لت مين طريق العاصمة " اإلجر الخاقاني،نزارعزيزحبيالب(ٙ)

(،ٔٗ(،مالالج)مجمككة أبحككاث البصككرة"البصالرة:)هككك332 -834العاصكمة مكككة المكرمككة 
 .ٜٜ،صٕٙٔٓىال/ٖٛٗٔ(،ٔع)
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المفروضة.
كانتتمكالضالرائبالمفروضالةمالنالحكومالاتمصالدًرامالنمصالادرالالدخل

واعمكم أن الدولكة تككوُن فكي أولهكا َبَدويكة، الرئيسيةلُدوليم؛إذيقولابنخمدون:"
نفاقهكا قمكياًل، فتكون لذلك قميمَة الحاجات؛ لعدم التهَرف وعوائ دة، فيكون َخرُجها وا 

ثم ال تمبث أن ت خذ بِدين الح ارة في الترف وعوائكدها، وال تفكي بكذلك الجبايكُة، 
فتحتكاج الدولككة إلكى الزيككادة فكي الجبايككة؛ ِلمكا تحتككاج إليكم الحاميككة مكن العطككاء، 

لككذلك فككذن هككذة الككدول ت ككم الُمُكككوَس عمككى "،ثالالميقالالول:والسككمطان مككن النفقككة
ة واألسواق، مثل ما قد وقم بالدولة العباسية والُعَبيدية وغيرها، حتكى إنهكا التجار 

،كمالايشاليرالدمشالقيفاليكتابالو"اإلشالارة(ٔ)ُفِرَ ت عمى الحاجِّ فكي مواسكم الحكج
إلالالىمحاسالالنالتجالالارة"إلالالىكيفيالالةجمالالباألمالالوال،ومالالنبينيالالاالُمغاَلبالالاتالسالالمطانية،

تشالالالملالجبايالالالاتبمالالالافييالالالاالمُكالالالوسوالر سالالالوموىالالاليالتالالاليتتعمَّالالالقبميزانيالالالةالدولالالالة،و
،(ٕ)والُعُشور

قالالاتالتجالالارة،ومالالنالصالالعوبات وقالالدَشالالكَّمتالضالالرائبعالالاماًلبالالارًزامالالنُمَعوِّ
التالاليواجيالالتالتجالالار،والتالاليُفِرضالالتفالاليبعالالضالمالالوانئوالمراصالالدعمالالىالبضالالائع

لضالرائبومقالدارىاوالتجاراتالمارةبتمكالموانئوالواردةإلييا،ولعلتأثيرفالرضا
كانقدانعكسعمىالحركةالتجاريةإيجاًباأوسالمًبا؛ففاليفتالراتكالانيالتمتشالجيع
التجارعنطريالقتخفيالاالضالرائبأوإعفالائيمفاليبعالضالمناسالبات،خصوًصالا
مالالالعتالالالوليحالالالاكمجديالالالد،أوشالالالفاٍقمالالالنالمالالالرض،فكالالالانيتالالالودَّدإلالالالىالنالالالاسوَيكِسالالالب

وردالماليلمدولة،فكانواُيسالِقطونالُعُشالورفاليعطفيم،وبالرغممنأىميةىذاالم

                                                 

،نشالروتحقيالقعبالدا ُمقدِّمة ابكن خمكدونابنخمدون،عبدالرحمنبنمحمدبنخمالدون،(ٔ)
.ٔٚٗ،ٓٚٗم(،صٕٗٓٓىال/ٕ٘ٗٔ،ٔالدرويش)دمشق:داريعرب،ط

اإلرككارة إلككى محاسككن التجككارة وغرككوش المدلسككين الدمشالقي،أبالاليالفضالاللجعفالالربالالنعمالالي،(ٕ)
،ٔ،اعتنالالالالىبالالالالووقالالالالدملالالالالووعمالالالالقعميالالالالومحمالالالالداألرنالالالالاؤوط)بيالالالالروت:دارصالالالالادر،طفيهككككا

.ٖ٘م(صٜٜٜٔىال/ٕٓٗٔ
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،حتالى(ٔ)بعضاألحيان؛ممالاأساليمفاليتشالجيعالتجالار،وتنشاليطالحركالةالتجاريالة
م(حينٜٙٚ-ٜٛٚىال/ٓٛٔ-ٕٚٔإنوُيروىعنالخميفةىشامبنعبدالرحمن)

.(ٕ)تولَّىالخالفةأنَّوقطعالُعُشوروأخذمنيمالزكاة
-ٜٙٚىالالالالال/ٕٙٓ-ٓٛٔبُنالالالالوالَحَكالالالالمبالالالالنىشالالالالام)وقالالالالدسالالالالارعمالالالالىنيجالالالالوا

م(فمالالمُيرِىالالقىالالوأيًضالالالاالنالالاسبالالدفعالضالالرائبفالالاليبدايالالةعيالالده،لكنالالوغيَّالالالَرٕٕٛ
سياستوفيمابعُد؛فأمربفرضضريبةالُعشرعمىالبضائع،وكانتقدألغيتفي

ىعيالالدوالالالدهىشالالام؛ولالالذلكنالالرىابالالنعالالذارىينتقالالدخالالروجأىالاللالالالرََّبضبُقْرُطَبالالةعمالال
فذنككم لككم يكككن عمككى النككاس مبقولالالو:"ٚٔٛىالالال/ٕٕٓاألميالالرالَحَكالالمبالالنىشالالامسالالنة

وظائُف، وال مغاِرُم، وال ُسكخٌر، وال ركيٌء يككون سكبًبا لخكروجهم عمكى السكمطان، 
واضالالحالبالالن(ٖ)"بككل كككان ذلككك أَرككرًا وبَطككرًا وسككعًيا فككي هككالك أنفسككهم ،وىالالذانالالصا

ُحمراعاةأحواليم،وعدمإرىا عذارىيوضِّ قيمبالضرائبفوقطاقتيم،ويؤيالدَنالصَّ
ابالالالنعالالالذارىمالالالايرويالالالوابالالالنسالالالعيدفالالاليكتابالالالوعنالالالدمااقتالالالرحفالالالرَضرُسالالالوملمِجمالالالال

األميرعبالدالالرحمنرفالضذلالكوقالال:" التيتعُبُرمنالقنطرة،لِكنَّ نحكن والدوابِّ
دة آباؤنكا أحوج أن ُنْحِدَث من أفعال الِبرِّ أمثال هذة القنطكرة، ال أن نمحكَو مكا َخمهك

.(ٗ)"باختراع هذا الَمْكس
كمالالالاكالالالانُحكَّالالالاُمبنالالاليأميالالالةيأخالالالذونىالالالذهالعشالالالوربمجالالالرددخالالالولىالالالؤالق

-ٖٓ٘التجالالالالالارإلالالالالالىاألنالالالالالدلس،حتالالالالالىجالالالالالاقعصالالالالالرالخميفالالالالالةالَحَكالالالالالمالمستنصالالالالالر)
بعالالدأنيبيعالالالوامالالالاٜٙٚ-ٜٔٙىالالال/ٖٙٙ ُتؤَخالالالذمالالنيمتمالالالكالُعشالالالوُرإالَّ م(،فالالالأمرأالَّ

                                                 

.ٜٕ٘،ٕٓٔ،صٕ،جالبيان المغربابنعذارى،(ٔ)
.ٕٙ،صافتتاح األندلس تاريخابنالقوطية،(ٕ) 
النرككاط ،البكالالر،خالالالدعبالدالكريمحمالالود،ٙٚ،٘ٚ،صٕ،جمصككدر سككابقارى،ٛابالنعالالذ(ٖ) 

)الريالاض:كميالةاآلداب،جامعالةالممالكسالعود،االقتصادي في األنكدلس فكي عصكر اإلمكارة
.ٜٕٕ،ٕٕٛم(صٕٕٓٓىال/ٖٕٗٔ،ٔط
.ٔ٘،صٔ،جحمى المغربابنسعيد،(ٗ) 
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ادبالالذلكأنيجالالذبالتجالالارإلالالىبالالالدهدونأنيخَشالالوادفالالعتمالالك،ولعمالالوأر(ٔ)لالالدييم
العشور،ويتضالحمالننالصابالِنحيالاَّنأنالومالاقباللعيالدالخميفالةالحكالمالمستنصالر
كانىناكمراِصُدقامتعمىالط ُرقالبريةوالبحريةلبالداألندلسومايتبعيامن

الرسالومعمالىجميالالعأجالزاقمالنالمغالرباألقصالى،وكانالتىالذهالمراصالدتقالومبأخالذ
َمعالمارةمنيا،حتىجاقالخميفُةالحكمالمستنصرفأمربإبطالماقالدفالِرَض، السِّ

وال َيبككَق فككي رككيء مككن البمككد المصككروف إليككم وأصالالدربالالذلكأمالالًراإلالالىعمالالالو:"
مرصٌد ي ُخُذ فيم من مجتاٍز أو عابر سكبيل ركيًئا، وال يعتكرض لهكم فكي إتكاوة وال 

رًما من المغارم، وال رسًما ِمن رسوم الم كل وال ُكمفًة يعود أثقمهكا ، وال َمغْ (4)َقبالة
سالواٌقكالانبالر ا-،أيإنَّواليجالبإلالزامالمسالافرين(ٖ)"عمى أموالهم في َبرِّة وبحرة

َدفُعالضريبةلممتمكاتأوضريبةالغذاق،وكانتالضالريبُةالوحيالدةالتالي-أوبحًرا
الالالُلكجمالالالاركفالاليالمالالالوانئعمالالالىالسالالالمعتُفالالَرضعمالالالىالتجالالالارتمالالالكالتالاليك انالالالتُتحصَّ

.وعمالالىالعكالالسمالالنذلالالكففالاليفتالالرات(ٗ)الالالواردةكالمصالالنوعات،والمنتجالالاتالمنقولالالة
كانتالدولةفيبعضاألحيانتبالغفيفرضيالمضرائب؛ممايؤديإلىارتفالاع
األسالالعار،وانصالالرااالتجالالارعالالنممارسالالتيملمتجالالارة،وانعالالدامالنشالالاطالتجالالاريفالالي

.(٘)بالدال
كماكاناألندلسيونيأخذونالعشورمنالسفنالتجاريةالتيَتعُبرَمِضيق

التاليتالدلعنالداإلفالرنجTariffجبلطارقعندجزيرةَطِريا،ومنيااشالتُقَّتكممالة
                                                 

،تحقيالالقعبالالدالرحمنعمالاليالحجالالي)ب.ط،قتككبس فككي أخبككار بمككد األنككدلسالمابالالنحيالالان،(ٔ)
.ٖٔٔم(صٖٜٛٔىال/ٗٓٗٔبيروت:دارالثقافة،

ىيضريبةتُفَرضعمىالمبيعالاتفالياألسالواق.الخميفالات،محمالدعطالاا سالالم،الَقبالة:(ٕ)
م،8131 -655هكككك/ 244 -831التجكككارة فكككي األنكككدلس فكككي عصكككر الدولكككة األمويكككة 

 .ٖٜٔ،ٚٓٔم،،صٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔةماجستير(جامعةمؤتة،)رسال
.ٗٔٔ،ٖٔٔ،تحقيقالحجي،صمصدر سابقابنحيان،(ٖ)

(4) Veiga, Observaciones Sobre El Comercio En Al-Andalus. P125.  
ترجمةوتعميقوتقالديمحسالنحبشالي،القالاىرة:المسممون في األندلس، دوزي،رنييارت،(٘)

.ٚٛٔ،صٔم،جٜٜ٘ٔىال/ٙٔٗٔريةالعامةلمكتاب،د.ط،الييئةالمص
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.(ٔ)عمىالر سومالتيُتؤَخذعمىالبضائع
ولالالالالالمتقتصالالالالالرتمالالالالالكالضالالالالالرائبعمالالالالالىبالالالالالالداألنالالالالالدلسوحالالالالالدىا،بالالالالاللكانالالالالالت

رضالاليمالمراصالالدفالاليطالالريقيم،وُتمالالِزُميمبالالدفعالمكالالوسالمفروضالالةعمالالييم؛حتالالىتعت
موقًعالالالااسالالالتراتيجي ا، يسالالالتطيعواالمالالالرور،خصوًصالالالاتمالالالكالمالالالوانئالتالالاليكانالالالتتحتالالالل 

معمالالالىالسالالالاحلٜٚٗىالالالال/ٖٖٙفيالالالذكرابالالالنحوقالالاللأنالالالوكالالالانىنالالالاكبالالالالقيروانسالالالنة
انالتالضالرائبتؤخالذباإلسالكندرية،كمالاك(ٕ)مراِصُدتأخذَعمَّاَيِرُدمنبالالداألنالدلس

،وفيعصرالدولة(ٖ)عمىالمراكباآلتيةمنالغرب،وبالَفَرَماعمىمراكبالشام
الالالالارالميسالالالالورين .كمالالالالاكانالالالالت(ٗ)اإلخشالالالاليديَّةكالالالالانُيصالالالالاَدُربعالالالالٌضمالالالالنأمالالالالوالالتجَّ

،ويالالذكراإلدريسالاليأنالالالوبمدينالالةَعْيالالذابكالالالان(٘)الضالالرائبثقيمالالًةعمالالىسالالالاحلالنيالالل
(دنالانيرٛالَمْكسعمىجميعمنجاقإلييممالنبالالدالمغالرب،وكالانيبمالغ)ُيؤَخُذ

اجلميسمموامنيالا " فال يجكوز أحكٌد ِمكن منالذىبعمىكلواحد،حتىإنالُحجَّ
بهاني البكراءة ممهكا يمزمكم، فكذذا جكاز المرككب نحكو  َعْيَذاب إلى ُجدهة حتى ُيظِهَر الرُّ

زوا ما هنالك من ال موجودات الُممَكسة الالزمكة، وأثَبتوهكا فكي دواويكنهم، ُجدهة َحره
ثمه نزلوا ونزل الناس بجممتهم، فُتق ى منهم الُمُكوس الالزمة، فذن عثروا عمكى 

زة ،كالذلكحالينيِصالُل(ٙ)"رجٍل منهم ال َمْكَس معم َلِزَم َحقُّم عمى الرُّبهاني الذي َجوه
ةنصالالُادينالاروَكْيالالٌليِصالُلالتجالارإلالالىجالدةكالانيؤخالالذعالنكاللِحمالالٍلمالنالحنطال

(ٕ(دنالانير،وعمالىَسالَفطالالديبقي)ِٖمنفردالزاممة،وعمالىَسالَفطثيالابالشالطوى)
ٕدينار،وعنِحملالصوا) (دينار،كمالاكالانيؤخالذبالالُقْمُزُم)السالويس(عالنكاللِّ

                                                 

م(،ٕٗٓٓىالالالالال/ٕ٘ٗٔ،ٔ)القالالالالاىرة:دارالقالالالالاىرة،طالككككنظم اإلسككككالميةالرفالالالالاعي،أنالالالالور،(ٔ) 
.ٓٛٔ،ٜٚٔص

.ٜٗ،صصورة األرضابنحوقل،(ٕ)
ومابعدىا...ٖٕٔ،ص، أحسن التقاسيمالمقدسي(ٖ)
.ٜٗٔ،صٔ،جالح ارة اإلسالميةمتز،(ٗ)
.ٖٕٔ،صمصدر سابقالمقدسي،(٘)
 .ٖ٘ٔ،صٕ،جنزهة المرتاقاإلدريسي،(ٙ)
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ببالده(ٔ)ِحملِدرىمٌ .(ٕ)،كذلككانواليمكةيجمعالُمُكوسعنكلمنيمر 
لخمالالالالاليجالعربالالالالاليأيًضالالالالالا؛فإنيالالالالالاكانالالالالالتذاتأىميالالالالالةلموقعيالالالالالاكالالالالالذلكمالالالالالوانئا

الجغرافالاليفالاليالتجالالارةالعالميالالة،لالالذلكعالالادتإلييالالابالالاألموالالالالوفيرة،فكالالانبالالالعراق
المراصالالالالدفالالالاليالبالالالالروالبحالالالالروالنيالالالالر،أيضالالالالااشالالالالتيرتالبصالالالالرةبالالالالالتفتيشالصالالالالعب

تُمنَكرة،كماكانعمىبابالبصرةعندديوانالقرامطة؛حيثكالانيؤخالذوشوكا
 عمىالغنمةالواحدةأربعةدراىم،وكانالُيفَتحإالساعةمنالنيار،حتىالحالاج 

،وقالد(ٖ)كانيأخذونمنوالَمكَسعمىاألحمالالتيعميو،كالذلكبالكوفالةوبغالداد
يفيدبأنوينبغيأنيكونلإل ماممسالُحعمىالمواضعالتييفتِّشالونمالنوردنصا

بيالالممالالنالتجالالار،فمالالنكالالانمعالالوسالالالحُأِخالالذوُردَّ،ومالالنكالالانمعالالورقيالالٌقُردَّ، يمالالر 
،(ٗ)ومنكانمعوُكُتبُقِرَئتُكتُُبو

م(بتشالالالجيعٚٗٛ-ٕٗٛىالالالال/ٕٖٕ-ٕٕٚوقالالالدقالالالامالخميفالالالةالعباسالالاليالواثالالالق)
؛إذيالالذكرالطبالالريفالاليأحالالداثسالالنةالتجالالارةالخارجيالالة؛فقالالدألغالالىضالالريبةالُعشالالور

،ولالالالمتكالالالنتمالالالك(٘)مأنالالالو"أمالالالرالواثالالالقبتالالالركجبايالالالةأعشالالالارالسالالالفن"ٙٗٛىالالالال/ٕٖٕ
منالالالو الالالاتالالالِدر  الضالالالرائبتجنالالاليُدخالالالواًليسالالاليرةلمدولالالالة،بالالاللكانالالالتمالالالورًدااقتصالالالادي اىام 
األموال،كمايذكرابناألثير"أطمقالواثقفيخالفتوأعشارسفنالبحر،وكان

،ولعالالاللالواثالالالقأدركىالالالذاالالالالدَّورفالالالينمالالالواقتصالالالاددولتالالالو،وَجالالالْذب(ٙ)عظيًمالالالا"مالالالااًل

                                                 

 .ٖٕٔ،صأحسن التقاسيمالمقدسي،(ٔ)
.ٜٖٔ،صٕ،جمصدر سابقاإلدريسي،(ٕ)
.ٖٗٔ،ٖٖٔ،صمصدر سابقالمقدسي،(ٖ)
ىالالالال/ٜٜٖٔ)بيالالالروت:دارالمعرفالالالة،د.ط،، كتكككاب الخكككراجأبالالالويوسالالالا،يعقالالالوببالالالنإبالالالراىيم(ٗ)

.ٜٓٔ(صمٜٜٚٔ
 Al-Faruque, Muhammad: Some،ٓ٘ٔ،صٜ،جتككاريخ الطبككريالطبالالري،(٘) 

Aspects Of Economic History Of Iraq During The Early 4th/10th 
Century (295-335/908-945): The Role Of Trade In The 
Economy(Unpublished Doctor Thesis)University Of Toronto. 

Canada. 1993, P 170.
 .ٕٜ،صٙ،جالكاملابناألثير،(ٙ) 
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التجارإلييا،ولميقتصالرتشالجعيوعمالىذلالك،باللعماللعمالىتوزيالعاألمالوالعمالى
.(ٔ)التجار

م(ٕٜٓ-ٕٜٛىالالالالالال/ٜٕٓ-ٜٕٚكمالالالالالاُألِغَيالالالالالتفالالالالاليحكالالالالالمالمعَتِضالالالالالدبالالالالالا )
م(ٕٖٜ-ٜٛٓ/ٕٖٓ-ٜٕ٘المكالالالوسمالالالنأسالالالواقبغالالالداد،وأمالالالرالخميفالالالةالمقتالالالدر)

بيالالدمالمتالالاجرالتالاليُبِنَيالالتفالاليالمنالالاطقالمفتوحالالةفالاليبالالابالطَّالالاق؛لمسالالماحلتجالالار
اًنالالالالالالالا،وَعالالالالالالالَرضالخميفالالالالالالالةالراضالالالالالالاليبالالالالالالالا ) -ٕٕٖالتجزئالالالالالالالةباسالالالالالالالتخدامالمكالالالالالالالانمجَّ

م(الالالالالدعمالمالالالالاليلمتجالالالالارالالالالالذينخسالالالالرواتجالالالالارتيمومتالالالالاجرىمٜٓٗ-ٖٜٗىالالالالال/ٜٕٖ
خ؛لتغطيالالالةجالالالزقمالالالنخسالالالارتيم،ولالالاليسفقالالالطنتيجالالالةلمحرائالالالقالتالالالينشالالالبتفالالاليالَكالالالرْ

الخمفاقمالنأسالقطواالُمُكالوسوالضالرائب،باللأيًضالاالالوزراقوالمسالؤولون،مثاللابالن
الفالراتالالالذيقالالدَّمرأسمالالاللمعديالالدمالالنالتجالار،وعمالاليبالالنعيسالالىالالالذيقالالامبإلغالالاق

.(ٕ)العديدمنالضرائبغيرالشرعيةوالمفروضةعمىالتجار
اىظةعمىالتجارعندماسيطرالبريديونعمىبغدادوقدُفِرَضتضرائبب

الواحالالدمالالنالقمالالح،كمالالاُفِرضالالت بالالالقوة،حتالالىإنيالالابمغالالتسالالبعيندرىًمالالاعمالالىالُكالالرِّ
أيًضالالاالمكالالوسعمالالىالبضالالائعبقالالدرمرتفالالع،فاشالالتكىالجميالالع،لِكالالْنلالالميغالالادرأحالالٌد

دمالالالنخالالالالل؛ربمالالالالوجالالالودالقالالالوةالشالالالرائيةفالالاليبغالالالدا(ٖ)بغالالالدادأويتوقَّالالالاعالالالنعممالالالو
التجارةالعالمي. موقعياعمىممرِّ

ونظراألىميةموقعجزيرةَقْيسالتيتقالععمالىالسالاحلالشالرقيمالنالخماليج
العربالالي،فقالالدكالالانأىميالالايفرضالالونضالالريبةعمالالىكالاللمركالالب،وكانالالتفالالياألصالالل
روافاليالعالامالثالانيوفاليالثالالثثالثالةدراىالم،ومالازالالوافالي ديناًراواحًدا،لكنيمقالرَّ

راألمالالرعمالالىعشالالرةدراىالالم ،كمالالاألغالالتفالالارسالمكالالوَسعالالن(ٗ)صالالعودإلالالىأنتقالالرَّ
                                                 

)ليالدن:مطبعالةبريالل،تكاريخ اليعقكوبي اليعقوبي،أحمدبنأبييعقوبابنواضحالكتالاب،(ٔ) 
.ٜٓ٘،صٕم(جٖٛٛٔىال/ٖٔٓٔد.ط،

 (2) Ibid, P 170. 
 (3) Al- Faruque, Some Aspects Of Economic History Of Iraq, P249. 

صكفة بكالد الكيمن ومككة وبعكض مالالدينأبوالفتحيوسابنيعقالوبابالنمحمالد،ابنالمجاور،ج(ٗ)
،راجعالوووضالعىوامشالوممالدوححسالينمحمالد)القالاىرة:مكتبالةالحجاز المسماة  تاريخ المستبصر

.ٖٛٔم(صٜٜٙٔىال/ٚٔٗٔالثقافةالدينية،د.ط،
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م،والتالالاليكانالالالتٜىالالالال/ٖالسالالالفنالتالالاليكانالالالتتجالالاليقإلالالالىسالالاليراافالالاليأواخالالالرالقالالالرن
عامٓٓٓ.ٖٕ٘) ،والتقلالبحالرينعنيالاأىميالة،فيالذكرابالنحوقالل(ٔ)(ديناًراكلَّ

لككى ال ككريبة العظمككى عمككى امالالنخالالاللوصالالفوألحواليالالا:" لمراكككب المجتككازة، ..وا 
الالحلنالالا(ٕ)"وىالالومالالايقصالالدهفتالالرةالقرامطالالةلمَخمِّفيهمككا ونسككمهماوقتنككا هككذا ،ثالالميوضِّ

مقالالالدارىافيالالالذكرأنمجمالالالوعمالالالايصالالاللالبحالالالرينمالالالنواردالمُكالالالوسوالضالالالرائبعالالالن
طريالالقباديالالةالبصالالرةوباديالالةالكوفالالة،وطريالالقمكالالةوطريالالقعمالالان،وطريالالقالرممالالة

الالمو(ٖ)(ألالالادينالالارٓٓٓ.ٖٓوالشالالام:حالالوالي) .ومثالاللىالالذهاألرقالالامومالالاكانالالتتحصِّ
تمكالمراكزمنرسوموضرائبيعكسلنامدىالحركةالتجاريالةفاليتمالكالمالوانئ

بالرغممنَفْرضتمكالرسومعمىالتجار.
الالاُرَذْرًعالالابيالالذهالضالالرائبالتالاليكانالالتموجالالودةبالالالط ُرق،حتالالى وقالالدضالالاقالتجَّ

الاجألداقفريضالالةإنيالمسالمكواطرقالالمالتخمص منيالا؛فُيالالذكرأنيالمكالانوايرافقالونالُحجَّ
اججمبالبضالائعالمسالموحبيالافاليالحالجدون ا،وبإمكانالُحجَّ الحج،فيكوُنحاج 
الخضالالوعلضالالرائبعاليالالالة،كمالالاكالالالانالالالبعضمالالالنيميقالالومبإخفالالالاقالبضالالائعالغاليالالالة

جالالراقاتووسالالائلالالالثمنعالالنأعالالينالمسالالؤولينفالاليالمراصالالد،فكالالانواُيَطبِّقالالونبيالالاإ
،وحالدثمثاللذلالكحالينبالالغبعالضأمالراق(ٗ)دقيقةجد افيتفتاليشالسالفنالتجاريالة

بنالالالاليأميالالالالةفالالالاليفالالالالرضالمكالالالالوسفالالالاليأواخالالالالرعصالالالالراإلمالالالالارة،وفالالالاليأواخالالالالرعصالالالالر
ارمندفعيالا،وحالاولواممارسالةالتجالارةفاليالخفالاقبعيالًداعالن الخالفة،فتَيرََّبالتجَّ

 .(٘)أعينالمسؤولين
  

                                                 

.ٖٔٚ،صٕ،جاإلسالميةالح ارةمتز،(ٔ)
 .ٖٖ،صصورة األرضابنحوقل،(ٕ)
 .ٖٖ،صالمصدر نفسمابنحوقل،(ٖ)
.ٛٚٔ،صدراسة مقارنةناجي،(ٗ)
.ٗٔٔ،صتجارة األندلس،الشوكاني،ٙٛٗ،تحقيقشالميتا،صالمقتبسابنحيان،(٘)
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 حث خاتمة الب
تبينلىمنخاللالبحثوالدراسةالنتائجالتالية.

ازدىالالالرتالتجالالالارةفالالالىبالالالالداألنالالالدلسفالالالىالفتالالالرةمالالالنالقالالالرنالثالالالانىحتالالالىالقالالالرن-ٔ
الخالالالامساليجالالالرى،بسالالالببوجالالالودمجموعالالالةمالالالنالعوامالالاللسالالالاعدتعمالالالىذلالالالك،
أىميالالا:االسالالتقرارالسياسالالىلمدولالالةاألمويالالةباألنالالدلس،وموقعيالالاكحمقالالةوصالالل

ماإلسالمىوأوروباالمسيحية.بينالعال
سالالاعدقيالالامالخالفالالةالعباسالالية،وانتقالالالمركالالزالحكالالممالالنالشالالامإلالالىالعالالراقإلالالى-ٕ

ازدىالالالالالارالتجالالالالالارةبالالالالالالخميجالعربالالالالالى،واىتمالالالالالامالدولالالالالالةبموانيالالالالالو،وحفالالالالالظاألمالالالالالن
واالستقراربو،مماأتاحلمتجارحريةالتنقلبتجارتيمبينالبدانالمختمفة.

لالمسالالتقمةفالالىالعالالالماإلسالالالمىبعالالدضالالعاالخالفالالةالعباسالالية،أدىقيالالامالالالدو-ٖ
إلالالىازدىالالالارالتجالالارةأحيانالالالًا،وانكماشالالالياأحيانالالًا،حسالالالبنالالالوعالعالقالالةبالالالينىالالالذه
نسالالالادىاالحالالالربوالخالفالالالات الالالالدول،فالالالإنسالالالادىاالسالالالالمازدىالالالرتالتجالالالارة،وا 

السياسيةانكمشتالتجارة.
فىالقرنينالثالانىوالثالالثبتحصالينقامتالدولةاألمويةفىاألندلسوخاصة-ٗ

السواحلوعمارةالموانى،والساليطرةعمالىالجالزرالقريبالةمالنسالواحلاألنالدلس،
نشاقدورلصناعةالسفنفىأشالبيميةوغيرىالا،لمواكبالةحركالةاتسالاعالتجالارة وا 

بينالمشرقوالمغرب.
معوقالالات،واجالوالتجالالاربالاليناألنالدلسوالخمالاليجالعربالالىالعديالدمالالنالصالالعوباتوال-٘

منيالالالالاالضالالالالرائبوالمكالالالالوسالتالالالالىكانالالالالتتفالالالالرضعمالالالالييمعنالالالالددخالالالالولالمالالالالوانى
المختمفةعمىالطريقبيناألندلسوالخميج،وكانيتمتخفيفياأحيانًامنقبالل

بعضالحكاملتشجيعالتجارة.
 
 
 
 



 

8044 

 قائمة المصادر والمراجم:
م،ٜٕ٘ٔىالالال/ٛ٘ٙابالالناألبالالار)أبوعبالالدا محمالالدبالالنأبالاليبكالالرالقضالالاعي(ت -

،ٔ،تحقيالقعبدالسالالماليالراس،بيالروت:دارالفكالر،طالتكممة لكتكاب الصكمة
م.ٜٜ٘ٔه/٘ٔٗٔ

ابناألثير)أبوالحسنعميبالنأباليالكالرممحمالدبالنمحمالدبالنعبالدالكريمبالن -
،تحقيالقمحمالدالكامل في التاريخم،ٕٖٕٔىال/ٖٓٙعبدالواحدالشيباني(ت

 .مٜٚٛٔىال/ٚٓٗٔ،ٔطيوساالدقاق،بيروت:دارالكتبالعممية،
نزهة المرتاق م،ٗٙٔٔىال/ٓ٘ٙاإلدريسي)أبوعبدا محمداإلدريسي(ت -

 م.ٕٕٓٓىال/ٕٕٗٔ،القاىرة:مكتبةالثقافةالدينية،د.ط،في اختراق األفاق
االصالالالالطخري)أبيإسالالالالحاقإبالالالالراىيمبالالالالنمحمالالالالدالفارسالالالاليالمعالالالالروابالالالالالكرخي( -

روسالالالة:مطبعالالالةبريالالالل،مدينالالالةليالالالدنالمحمسكككالك الممالككككم،ٜٚ٘ىالالالال/ٖٙٗت
 م.ٓٚٛٔىال/ٕٚٛٔد.ط،

،عجايكب الهنكد بكرة وبحكرةم،ٜٙ٘ىال/ٖٓٗبرزك)بنشيريارالراميرمزي(ت -
تحقيالالالقالمستشالالالرقب.أفالالالاندرليالالالت،دراسالالالةوترجمالالالةفرنسالالاليةلممستشالالالرقل.

 مرسيلديفيك،لبنان:دارومكتبةبيبميون،د.ط،د.ت.
لسالالالالالالالالالالالاليالبكالالالالالالالالالالالالري(البكالالالالالالالالالالالالري)أبالالالالالالالالالالالالوعبيالالالالالالالالالالالالدعبالالالالالالالالالالالالدا بالالالالالالالالالالالالنعبالالالالالالالالالالالالدالعزيزاألند -

،حققالالووقالالدملالالوأدريالالانفالالانليالالوفن،المسككالك و الممالكككم،ٜٗٓٔىالالال/ٚٛٗت
 مٕٜٜٔىال/ٖٔٗٔأندريفيري،دارالغرباإلسالمي،د.ط،

)بغالداد:مكتبالةالمثنالى،د.ط،المغرب في ذككر بكالد إفريقيكة والمغكربالبكالري، -
 (د.ت

فتككوح م،ٕٜٛىالالال/ٜٕٚالالالبالذري)أبالالوالعبالالاسأحمالالدبالالنيحيالالىبالالنجالالابر(ت -
 م.ٙٙٛٔب.ط،ىال/ٖٕٛٔ،ليدن:مطبعةبريل،البمدان

رحمكة ابكن م،ٕٚٔٔىالال/ٗٔٙابنجبير)محمالدبالنأحمالدبالنجبيالرالكنالاني(ت -
 ،بيروت:دارصادر،د.ط،د.ت.جبير
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م،ٕٓٓٔىالال/ٜٚ٘ابنالجوزي)أباليالفالرجعبالدالرحمنبالنعماليبالنمحمالد(ت -
عبالدالقادرعطالا،مصالطفى،تحقيالقمحمالدالمنتظم في تاريخ المموك و األمم

 م.ٜٜ٘ٔىال/٘ٔٗٔ،ٔعبدالقادرعطا،بيروت:دارالكتبالعممية،ط
المناسكك وأمكاكن طكرق الحكج م،ٜٛٛىالال/ٕ٘ٛالحربي)إبراىيمبنإسالحاق(ت -

تحقيالالالالالالقحمالالالالالالدالجاسالالالالالالر،الريالالالالالالاض،داراليمامالالالالالالة،د.ط:ومعككككككالم الجزيككككككرة، 
 م.ٜٜٙٔىال/ٜٖٛٔ

بالالالالالنحالالالالالزماألندلسالالالالالالي(ابالالالالالنحالالالالالزم)أبالالالالالالومحمالالالالالدعمالالالالاليبالالالالالالنأحمالالالالالدبالالالالالنسالالالالالالعيد -
،تحقيالقوتعميالقعبالدالسالالممحمالدجمهرة أنساب العربم،ٖٙٓٔىالال/ٙ٘ٗت

م.ٕٜٙٔىال/ٕٖٛٔ،٘ىارون،مصر:دارالمعارا،ط
،معجكم البمكدانىالال،ٕٕ٘ٔىال/ٕٕٙالَحَموي)ياقوتشيابالدينبنعبدا (ت -

 م.ٜٚٚٔىال/ٜٖٚٔبيروت:دارصادر،د.ط،
الروض المعطار في خبر م،ٜٗٗٔىال/ٜٓٓتالِحْمَيري)محمدبنعبدالمنعم( -

،ٕ،نشالالالالالالروتحقيالالالالالالقإحسالالالالالالانعبالالالالالالاس،بيالالالالالالروت:مكتبالالالالالالةلبنالالالالالالان،طاألقطككككككار
 م.ٜٗٛٔىال/٘ٓٗٔ

صكككورة م،ٜٚٚىالالالال/ٖٚٙابالالالنحوقالالالل)أبوالقاسالالالممحمالالالدبالالالنعمالالاليالنصالالاليبي(ت -
 م.ٕٜٜٔىال/ٖٔٗٔ،ٕ،بيروت:دارمكتبةالحياة،طاألرض

م.ٙٚٓٔىال/ٜٙٗابنحيان)حيانبنخمابنحيانالقرطبي(ت -
تحقيالالقمحمالالودعمالاليمكالالي،الريالالاض:مركالالزالسككفر الثككاني مككن كتككاب المقتككبس، 

 م.ٖٕٓٓىال/ٕٗٗٔ،ٔالممكفيصللمبحوثوالدراساتاإلسالمية،ط
 م.ٖٜٚٔتحقيقاألب:ممشور.انطونية،باريس:المقتبس، 

رتحقيالقعبالدالرحمنعماليالحجالي،بيالروت:داالمقتبس في أخبار بمد األنكدلس، 
 م.ٖٜٛٔىال/ٗٓٗٔالثقافة،ب،ط،

اعتنىبنشرهب.شالميتابالتعاونلضبطووتحقيقومعالمقتبس الجزء الخامس، 
ا.كالالالالالورينطيوم.صالالالالالبحوغيرىمالالالالالا،مدريالالالالالد:المعيالالالالالداألسالالالالالبانيالعربالالالالالي،

 .ٜٜٚٔه/ٓٓٗٔب.ط،
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المسككككالك م،ٖٜٛىالالالالال/ٕٓٛابالالالالنخرداذبالالالالة)أبالالالاليالقاسالالالالمعبيالالالالد بالالالالنعبالالالالدا ( -
 م.ٜٛٛٔىال/ٖٚٓٔيدن،مطبعةبريل،ب.ط،،لوالممالك

،ترجمالالالالالالةيحيالالالالالالىسككككككفرونامةم،ٛٛٓٔىالالالالالالال/ٔٛٗخسالالالالالالرو)ناصالالالالالالرعمالالالالالالوى(ت -
الخشاب،تصالديرعبالدالوىابعالزام،القالاىرة:الييئالةالمصالريةالعامالةلمكتالاب،

 م.ٖٜٜٔىال/ٗٔٗٔ،ٕط
ابالالالالالالالالنالخطيالالالالالالالالب)أبالالالالالالالالوعبالالالالالالالالدا لسالالالالالالالالانالالالالالالالالالدينابالالالالالالالالنالخطيالالالالالالالالبالسالالالالالالالالمماني( -

،نشالروتحقيالقمحمالدعبالدا ي أخبار َغْرناَطةاإلحاطة فم،ٖٗٚٔىال/ٙٚٚت
 م.ٖٜٚٔىال/ٖٜٖٔ،ٕعنان،القاىرة:مكتبةالخانجي،ط

تككاريخ م،٘ٓٗٔىالالال/ٛٓٛابالالنخمالالدون)عبالالدالرحمنبالالنمحمالالدبالالنخمالالدون(ت -
،ضالبطخمياللشالحاذةومراجعالةسالييلزكالار،بيالروت:دارالفكالر،ابن خمكدون

تحقيالالالالالقعبالالالالالدا ،نشالالالالالرومقدمكككككة ابكككككن خمكككككدونم،ٕٓٓٓىالالالالالال/ٕٔٗٔد.ط،
 م.ٕٗٓٓىال/ٕ٘ٗٔ،ٔالدرويش،دمشق:داريعرب،ط

خميفالالةبالالنخيالالاط)أبالالوعمالالروخميفالالةبالالنخيالالاطبالالنخميفالالةالشالاليبانيالعصالالفري -
،تحقيالالقأكالالرمضالالياقتككاريخ خميفككة ابككن خيككاطم،٘ٗٛىالالال/ٕٓٗالبصالالري(ت

 م.ٜ٘ٛٔىال/٘ٓٗٔ،ٖالعمري،الرياض:دارطيبة،ط
اإلركارة إلكى محاسكن م،ٕٔىالال/ٙ(تقالدمشقي)أبيالفضلجعفربنعمالي -

اعتنالىبالووقالدملالووعمالقعميالومحمالدالتجارة و غركوش المدلسكين فيهكا، 
 م.ٜٜٜٔىال/ٕٓٗٔ،ٔاألرناؤوط،بيروت:دارصادر،ط

الذىبي)شالالالالالالالالالمسالالالالالالالالالالدينأبالالالالالالالالالوعبالالالالالالالالالدا محمالالالالالالالالالدبالالالالالالالالالنأحمالالالالالالالالالدبالالالالالالالالالنعثمالالالالالالالالالان( -
،حققالالالالالووضالالالالالبطوعمالالالالالىالعبكككككر فكككككي خبكككككر مكككككن غبكككككرم،ٖٚٗٔه/ٛٗٚت

وىاجرمحمدالسعيدبالنبساليونيزغمالول،بيالروت:دارالكتالبمخطوطتينأب
م.ٜ٘ٛٔىال/٘ٓٗٔ،ٔالعممية،ط

األنككيس المطككرب بككروض م،ٕٖٙٔىالالال/ٕٙٚابالالنأبالاليزرع)عمالاليالفاسالالي(ت -
الربالالالاط:دارالقرطكككاس فكككي أخبكككار ممكككوك المغكككرب و تكككاريخ مدينكككة فكككاس،

م.ٕٜٚٔه/ٕٜٖٔالمنصور،د.ط،
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الجغرافيكة، م،ٕٔىالال/ٙأباليبكالر(تأواسالطقالزىري)أبوعبالدا محمالدبالن -
نشالالالروتحقيالالالالقمحمالالالدحالالالالاجصالالالادق،بورسالالالالعيد:مكتبالالالةالثقافالالالالةالدينيالالالالة،د.ط،

 د.ت.
السالالبتي)محمالالدبالالنالقاسالالمنمحمالالدبالالنأحمالالدبالالنعبالالدالممالالكاألنصالالاري(ت -

اختصككار األخبككار عمككا كككان بثغككر سككبتم مككن سككني م،ٕٕٗٔه/ٕ٘ٛبعالالد
 م.ٖٜٛٔىال/ٖٓٗٔ،ٕر،الرباط:ط،تحقيقعبدالوىابمنصواآلثار

المغككرب فككي حمككى م،ٕٙٛٔىالالال/٘ٛٙابالالنسالالعيد)عميبالالنموسالالىبالالنسالالعيد(ت -
،ٗ،نشالالالالالالالروتحقيالالالالالالالقشالالالالالالالوقيضالالالالالالاليا،القالالالالالالالاىرة:دارالمعالالالالالالالارا،طالمغكككككككرب
 م.ٜٛٚٔىال/ٜٜٖٔ

،أخبكككار القرامطكككةم،ٜٓٓىالالالال/ٕٛٛالصالالالابي)ثابالالالتبالالالنسالالالنانبالالالنقالالالرة(ت -
 .مٕٜٛٔىال/ٕٓٗٔ،ٕدمشق:دارحسان،ط

،تحقيالالقأخبككار األئمككة الرسككتميينم،ٕٜٔىالالال/ٜٕٓالصالالغير)المالالالكي(ابالالن -
محمالالالالالالالدناصالالالالالالالروإبالالالالالالالراىيمبحالالالالالالالاز،بيالالالالالالالروت:دارالغالالالالالالالرباإلسالالالالالالالالمي،د.ط،

 م.ٜٙٛٔىال/ٚٓٗٔ
أخبكار الرا كي بكام م،ٜٙٗىالال/ٖٖ٘الصولي)أبوبكرمحمالدبالنيحيالى(ت -

بيالالروت:تحقيالالقجىيالالورثدن،و المتقككي بككام أو تككاريخ الدولككة العباسككية،
 م.ٜٜٚٔىال/ٜٜٖٔ،ٕدارالمسيرة،ط

تاريخ تاريخ الطبريم،ٖٕٜىال/ٖٓٔ(تالطبري)أبوجعفرمحمدبنجرير -
،تحقيالالقمحمالالدأبالالوالفضالاللإبالالراىيم،القالالاىرة:دارالمعالالارا،الرسككل والممككوك

 م.ٜٚٙٔىال/ٖٚٛٔ،ٕط
ابالالالالالالالالنعالالالالالالالالذارى)أبوالعبالالالالالالالالاسأحمالالالالالالالالدبالالالالالالالالنمحمالالالالالالالالدبالالالالالالالالنعالالالالالالالالذارىالمراكشالالالالالالالالي( -

،نشالالالرالبيكككان المغكككرب فكككي أخبكككار األنكككدلس والمغكككربم،ٜٕ٘ٔىالالالالالال/ٜ٘ٙت
ىالال/ٗٓٗٔ،ٗوتحقيقج.سكوالنوليفاليبروفنسالال،بيالروت:دارالثقافالة،ط

ىالالالالالالالالالالالالالالالالالال/ٓٓٗٔ،ٕط-ٕ.جٖٜٛٔىالالالالالالالالالالالالالالالالالال/ٗٓٗٔ،ٖط-ٖ،جٔم،جٖٜٛٔ
 م.ٜٓٛٔ
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ىالالالال/ٖٓٗابالالالنالفقيالالالو)أبيعبالالالدا أحمالالالدبالالالنمحمالالالدبالالالنإسالالالحاقاليمالالالذاني(ت -
ةليالالالالدنالمحروسالالالالة:مطبعالالالالةبريالالالالل،ب.ط،مدينالالالالمختصككككر البمككككدان،  م،ٜٔ٘

 م.8112ه/ٕٖٓٔ
آثكار الكبالد و  م،ٖٕٛٔىالال/ٕٛٙزكريابنمحمالدبالنمحمالود(ت) القزويني -

 ،بيروت:دارصادر،د.ط،د.ت.أخبار العباد
تككككاريخ افتتككككاح  م،ٜٚٚٔىالالالالال/ٖٚٙابالالالنالقوطيالالالالة)أبالالالالوبكالالالالرمحمالالالالدبالالالالنعمالالالالر( -

،ٕدارالكتالالالالابالمصالالالالري،ط،تحقيالالالالقإبالالالالراىيماألبيالالالالاري،:القالالالالاىرة،األنككككدلس
 .مٜٜٛٔىال/ٓٔٗٔ

ابالالالالالالالالالالالالالنكثيالالالالالالالالالالالالالر)عمالالالالالالالالالالالالالادالالالالالالالالالالالالالالدينأبالالالالالالالالالالالالالوالفالالالالالالالالالالالالالداقإسالالالالالالالالالالالالالماعيلبالالالالالالالالالالالالالنعمالالالالالالالالالالالالالر( -
،ٛ،بيالالالالالالروت:مكتبالالالالالالةالمعالالالالالالارا،طالبدايككككككة و النهايككككككةم،ٖٖٚٔىالالالالالالال/ٗٚٚت

 م.ٜٜٓٔىال/ٓٔٗٔ
ه/ٜٓٙجمالالدينأبوالفتحيوسابنيعقوبابالنمحمالد(ت)ابنالمجاور -

،لحجاز المسماة تاريخ المستبصرصفة بالد اليمن ومكة  بعض ا م،ٜٕٔٔ
راجعالالوووضالالعىوامشالالوممالالدوححسالالنمحمالالد،القالالاىرة:مكتبالالةالثقافالالةالدينيالالة،

 م.ٜٜٙٔه/ٚٔٗٔد.ط،
التنبيكم م،ٜٚ٘ىالال/ٖٙٗالمسعودي)أبوالحسنعميبنالحسينبنعمي(ت -

 م.ٖٜٛٔىال/ٖٔٔٔ،ليدن:مطبعةبريل،د.ط،و اإلرراف
أحسكككن م،ٜٜٓىالالالال/ٖٓٛروابالبشالالالاري(تالمقدسالالالي)محمالالالدبالالالنأحمالالالدالمعالالال -

،ٖ،القالالالالالالالالالاىرة:مكتبالالالالالالالالالةمالالالالالالالالالالدبولى،طالتقاسكككككككككيم فكككككككككي معرفكككككككككة األقكككككككككاليم
 .مٜٜٔٔىال/ٔٔٗٔ

اتعاظ الحنفا  م،ٔٗٗٔىال/ٙٙٚتقيالدينأحمدبنعبدالقادر(تالمقريزي ) -
،تحقيالقجمالالالالدينالشاليالومحمالدحمماليب خبار األئمة الفاطميين الخمفاء

ىالالالال/ٙٔٗٔ،ٕالمجمالالالساألعمالالالىلمشالالالؤناإلسالالالالمية،طمحمالالالدأحمالالالد،القالالالاىرة:
 م.ٜٜٙٔ
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تكككككاريخ مممككككككة  م،ٙٚٚىالالالالالال/ٓٙٔابالالالالنوردان)عيسالالالالالىالمالالالالالدني(تحالالالالوالي -
،ٔ،تحقيالالالقمحمالالالدزيالالالنيممحمالالالدعالالالزب،القالالالاىرة:مكتبالالالةمالالالدبولي،طاألغالبكككة
 م.ٜٛٛٔىال/ٛٓٗٔ

تاريخ  م،ٜٗٓىال/ٕٜٕاليعقوبي)أحمدبنأبييعقوبابنواضحالكتاب(ت -
 م.ٖٛٛٔىال/ٖٔٓٔ،ليدن:مطبعةبريل،د.ط،عقوبيالي

،بيالروت،كتكاب الخكراج م،ٕٓٛىالال/ٚٛٔأبييوسا)يعقوببنإبالراىيم(ت -
م.ٜٜٚٔىال/ٜٜٖٔد.ط دارالمعرفة،

الرحمككة األندلسككية إلككى الجزيككرة العربيككة مككن  البكالالر،خالالالدعبالالدالكريمحمالالود: -
اض:كميالالةاآلداب،الريالالالقككرن الثككاني حتككى نهايككة القككرن السككادس الهجككري، 

. النركككككاط االقتصكككككادي فكككككي مٕٕٓٓىالالالالالال/ٖٕٗٔ،ٔجامعالالالالالةالممالالالالالكسالالالالالعود،ط
،ٔالريالاض:مكتبالالةالممالكعبالالدالعزيزالعامالالة،طاألنكدلس فككي عصككر اإلمككارة، 

 م.ٖٜٜٔىال/ٗٔٗٔ
النقل و المواصالت باألندلس خالل عصري الخالفة الجعماطي،عبدالسالالم: -

نحالالالزم،الربالالالاط:داراألمالالالان،بيالالالروت:دارابالالالهكككك(، 213 -387و الطوائكككف )
 م.ٕٓٔٓىال/ٖٔٗٔ،ٔط

،المكككوانل األندلسكككية فكككي عصكككري اإلمكككارة والخالفكككة الجبالالالوري،خميالالاللخمالالالا: -
 م.ٕٙٔٓىال/ٕٛٗٔ،ٔدمشق:صفحاتلمنشروالتوزيع،ط

سياسككة الككدول اإلسككالمية فككي حككوض البحككر حسالالين،صالالابرمحمالالدديالالاب: -
،)رسالالةية العصر الفاطميالمتوسط من أوائل القرن الثاني لمهجرة حتى نها
 م.ٕٜٚٔىال/ٕٜٖٔدكتوراهغيرمنشورة(جامعةالقاىرة،كميةاآلداب،

األنككدلس فككي الربككم األخيككر مككن القككرن الثالككث  أبالاالخيالالل،محمالالدبالنإبالالراىيم: -
،ٔ،الريالالالالالالالاض:مطبوعالالالالالالالاتمكتبالالالالالالالةالممالالالالالالالكعبالالالالالالالدالعزيزالعامالالالالالالالة،طالهجكككككككري
 م.ٜٜ٘ٔىال/ٙٔٗٔ

نككدلس، ترجمككة و تعميككق و تقككديم حسككن : المسككممون فككي األ دوزي،رينيالارت -
 .مٜٜ٘ٔىال/ٙٔٗٔالقاىرة:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،د.ط،حبري، 
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،الكويت:الخميج و آسيا دراسة في العالقات التاريخية الرشيدي،بدردحيم: -
 م.ٕٗٔٓىال/ٖٙٗٔ،ٔمكتبةآفاقلمنشروالتوزيع،ط

 الفكر،د.ط،د.ت.،دمشق:دارالنظم اإلسالمية الرفاعي،أنور: -
،بيالالروت:داراألعككالمالزركمالالي،خيالالرالالالدينبالالنمحمالالودبالالنمحمالالدبالالنعمالالي: -

 م.ٕٕٓٓىال/ٕٖٗٔ،٘ٔلمعمملمماليين،ط
،عّمالان:دارالفكالر،الدويالت االسالمية في المغكربالسميماني:عبدا طالو: -

 م.ٕٗٔٓىال/ٖ٘ٗٔ،ٔط
يخ البحريككة اإلسككالمية تككار سالالالم،السالاليدعبالالدالعزيز؛العبالالادي،أحمالالدمختالالار: -

 .مٜٔٛٔىال/ٕٓٗٔ،بيروت:دارالنيضةالعربية،ب.ط،في مصر والرام
عمان معبرًا لتجكار األنكدلس و عممائهكا  أبوالعال،إبراىيمعبدالمنعمسالمة: -

ىالال/ٖٚٗٔ،ٔ،مسالقط:اإلنتشالارالعربالي،طإلى بكالد فكارس و ركرق إفريقيكا
 م.ٕ٘ٔٓ

،ين فكي المالحكة و التجكارة اإلسكالميةدور البحكر  قمر،محمودأحمالدمحمالد: -
ىالالالالالالالال/ٛٔٗٔ،ٔعالالالالالالالينلمدراسالالالالالالالاتوالبحالالالالالالالوثاإلنسالالالالالالالانيةواالجتماعيالالالالالالالة،ط

 م.ٜٜٚٔ
ترجمةفيصاللعبالدا ،التجارة والتجار في األندلس،كونستبل،أوليفياريمي: -

 م.ٕٕٓٓىال/ٖٕٗٔ،ٔالرياض:مكتبةالعبيكان،ط
،ترجمالالالةمحمالالالدلرابكككم الهجكككريالح كككارة اإلسكككالمية فكككي القكككرن ا متالالالز،آدم: -

ىالالالالال/ٜٕٗٔعبالالالالدالياديأبالالالالوريالالالالدة،القالالالالاىرة:المركالالالالزالقالالالالوميلمترجمالالالالة،د.ط،
 م.ٕٛٓٓ

،بيروت:دارالنيضةتاريخ الدولة األموية في األندلسنعنعي،عبدالمجيد: -
العربية،د.ط،د.ت.

واألغالبكة" "سيادتنا البحرية في عصكر الكوالة بسيس،القاضيالسيدالطيالب: -
-ٖٚٔ/مٜٗٛٔىالالالالالال/٘ٓٗٔ(،ٔ(،ع)ٗ(،مالالالالالج)مجمكككككة اإليحكككككاءغالالالالالرب:)الم

.ٚٙٔ
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"سالوريا:عالقة الرستميين باإلمكارة األمويكة فكي األنكدلس" بوباية:عبدالقادر: -
/مٜٕٓٓىالالالال/ٖٔٗٔ(،ٓٓٔ(،)ٜٜ(،ع)ٕ٘(،مالالالج)مجمكككة التكككراث العربكككي)

ٖٛٔ-ٖٜٕ. 
اسكية لتكك مين " اإلجكراءات األمنيككة لمخالفكة العب :الخاقالاني،نالزارعزيالزحبيالب -

مجمكككة أبحكككاث "البصالالرة:)هككك332 -834طريككق العاصكككمة مكككة المكرمكككة 
 .ٓٔٔ-ٜ٘/ٕٙٔٓىال/ٖٛٗٔ(،ٔ(،ع)ٔٗ(،مج)البصرة

،سياسكة الدولككة العباسكية تجككاة إفريقيكة والمغككرب الزيالدان،عبالدا بالنعمالالي: -
 .ٜٗٔ-ٚٚٔم/ٕ٘ٓٓىال/ٕٙٗٔ،ٔالرياض:مجمةجامعةالممكسعود،ع

"القالالاىرة:العالقككات السياسكية بكين الفككاطميين واألمكويينأحمالد:"زيالود،محمالد -
م/ٜٜٚٔىالالالال/ٛٔٗٔ(،5نكككدوة حصكككاد -بكككالد المغكككرب وعالقتهكككا بالمركككرق)

ٖٛ-ٜٛ. 
األدارسككة وأثككرهم الح ككاري فككي المغككرب "العجالالالن،عبالالدالرحمنبالالنسالالميمان: -

(،5نكككدوة حصكككاد -بكككالد المغكككرب وعالقتهكككا بالمركككرق"القالالالاىرة:)األقصكككى
.ٔٛ-٘٘م/ٜٜٚٔ/ىالٛٔٗٔ

دراسككة مقارنككة للحككوال التجاريككة لمككوانل الخمككيج العربككي ":نالالاجي،عبالالدالجبار -
" )مجمة دراسات الخميج و الجزيكرة الرابم الهجريوالجزيرة العربية في القرن

 .ٖٕٓ-ٖٚٔم/ٜٛٛٔىال/ٜٓٗٔالسنةالرابعةعشرة،(،ٙ٘(،ع)العربية
األنككدلس فككي عصككر الدولككة "التجككارة فككي الخميفالالات،محمالالدعطالالاا سالالالم: -

)رسالةماجستيرغيالرمنشالورة(م"،8131 -655هك/ 244 -831األموية 
 م.ٕٗٓٓه/ٕ٘ٗٔجامعةمؤتة،

" تجكارة األنكدلس فكي العصكر األمكوي الشوكاني،حسالنبالنيحيالىبالنحسالن: -
: )رسالالالالةدكتالالالوراهغيالالالرمنشالالالورة(الريالالالاضم" 8131 -655هكككك/244 -831

ىال/ٕٓٗٔعةاإلماممحمدبنسعوداإلسالمية:،جامكمية العموم االجتماعية
م.ٜٜٜٔ
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السياسكككككككة الخارجيكككككككة لدولكككككككة العتيبالالالالالالالي،مطمالالالالالالالقمحمالالالالالالالدنشالالالالالالالميمحمالالالالالالالد:" -
"،)رسالالالةماجسالالتيرمنشالالورة(بيالالروت:كميالالةاآلدابوالعمالالوماإلنسالالانية،األغالبككة
 م.ٖٕٓٓىال/ٕٗٗٔ

جماعكككككات البحكككككر األندلسكككككيون فكككككي البحكككككر مرسالالالالي،أشالالالالرامحمالالالالالدأنالالالالس: -
ةماجسالالتيرغيالالرمنشالالورة(جامعالالةالمنصالالورة،كميالالةاآلداب،"،)رسالالالالمتوسككط
 م.ٜٜ٘ٔىال/ٙٔٗٔ
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