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والمدن  اإلسالميطبيعة العالقات التجارية وأثرها  بين بالد المغرب 

   في عصر المرابطين   اإليطالية
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المغرب   بالد  بين  التجارية  العالقات  الدراسة  هذه  المرابطين    األقصىتناولت  عصر  في  االيطالية  والمدن 
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Abstract 

This study involves the trade relations between the Arab Maghreb Countries and 

Italian cities in Almoravids Era, and learned about the depth of land and sea 

commercial communication between the Maghreb and Italian cities and the reflection 

of this commercial development on the two regions. The resulting cultural, political 

and cultural prosperity during Almoravids Era (448-541 Ah/1056-1147 AD) and 

knowledge of the most important factors helping to establish commercial 

communication between the two countries and commercial centers.  
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 المقدمة 

 ( وعلى اله وصحبه اجمعين  الحمدهلل والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد)

منتصف القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر   مرت على بالد المغرب األقصى في
أعظم دولة إسالمية التي استطاعت من توحيد بالد المغرب األقصى وضم جزيرة األندلس  للميالد  

إذ أصبح نجمها يسطع باألفق نتيجة اندفاعها  اتخذت لنفسها اسم المرابطين    التيتحت سيطرتهم  
  نظار محيطة الخارجي أجذبت  حيث    اإلسالميالتركيبة السياسية في المغرب    تغييرات   القوية في

مجموعة   خالل  من  وأراضيهم  المسلمين  ممتلكات  على  للمحافظة  تعمل  الدولة  هذه  فكانت 
اضي  صالحية نحو األر إجراءات عسكرية وسياسية, وعليه قامت دولة المرابطين بمد جذورها اإل 

مورها  أوتنظيم  عادتها  إ اقتصادي حتى تمكنت من  وتفتت    سياسي   اإلسالمية التي عانت من تفكك
 لى خارج حدودهم.إوتسيير شؤون رعاياهم ومد جذورهم التجارية 

موضوع)  كان  المغرب  لذلك  بالد  بين  وأثرها   التجارية  العالقات    اإلسالمي طبيعة 
والتعرف   لمعرفة مدى عمق التعامل التجاري عنوانًا للبحث  في عصر المرابطين(  اإليطاليةوالمدن  

خطوات جريئة    اإليطالية , فقد اتخذت المدن  اإلسالميعلى القوه التجارة وأثرها على بالد المغرب  
با تجارية مستعينة  بمسالك وخطوط  المرابطية وربطها معهم  الدولة  تجارية مع  التي  بدوافع  لمياه 

كليهما بالبلدين  ولتحيط  لتغطي  تعزيز,  تجارية  سلمية  اتفاقيات  ابرموا  التجاري  اعمالهم  تفاعلهم  ة 
بالصيغة القانونية ,إذ كانت لهذه العالقات أثار اجتماعية اقتصادية ظهرت بوادرها على البلدين  

 بعد ما أنعمت بالرخاء االقتصادي. 

و  مقدمة  الدراسة  األولشمل  ,  وخاتمةمطالب    ةثالثتناولت  العالقات   المطلب  تاريخ 
 القانوني  طاراإل   المطلب الثاني    إما,  عصر المرابطين   في  اإليطالية التجارية بين المغرب والمدن  

التجارية المغرب   للعالقات  )االتفاقيات   اإليطالية والمدن  اإلسالميبين  المرابطين  عصر   في 
حين ضم    ).والمعاهدات  الثالثفي    اإلسالمي  المغرب  بالد على   التجارية  العالقات ر أث  المطلب 
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من المصادر التاريخية المهمة فضاًل   اً , واعتمدنا على عدد العصر المرابطي  في  اإليطالية والمدن
 عن المراجع الثانوية التي امدتنا بالمعلومات المهمة في ابراز أهمية الدراسة 

 عصر المرابطين في اإليطاليةتاريخ العالقات التجارية بين المغرب والمدن : ولاأل  طلبالم
المغرب  ن من األإ التي مرت على بالد  المهمة  المرابطين   األقصىزمنة  تعد    قيام دولة 

على    باهرةحدثت هذه الدولة نتائج  أة, فقد  يد مناطق عد   إلىمدت جذورها  التي  من الدول القوية  
و األ المغربية  صنع  فضالً ,  األندلسيةرض  المتوسط ما  للبحر  الغربي  بالحوض  تجسدت إ  عته  ذ 

التي ارتبطت معها بعالقات تجارية, فكانت   اإليطالية   المدن   والسيماعالقاتها مع الدول المجاورة  
في   الوحدة  تحقيق  من  قيامها  بعد  المرابطين  دولة  قدمتها  التي  الناجحة  المغرب إالنتائج  قليم 

جزيرة    األقصى حمايتها،    األندلسوضم  مردود  إذ  تحت  ذات  الواقع  إكانت  على  يجابي 
في    لذااالقتصادي,   عمرانية  ثورة  المغرب  إانبثقت  تلمسان  مثلت ،  ىاألقصقليم  من    ( *) بكل 

ومكناسة(*)ومراكش العالم  و ,  (*) ،  على  المرابطية  الدولة  في  االقتصادية  القوة  هذه  انعكست 
,  اإليطالية  المدنوفي مقدمة هذه الدول    لتعامل معها  بيةو ور نظار الدول األأ، فجذبت  (1)الخارجي

دولة المرابطين الناشئة, وتكمن الصعوبة في تعيين    إلىلتعرف والتقرب  لحثيثة    التي بذلت جهوداً 
والدولة المرابطية، وقد يعود بسبب في ذلك    بداية انبثاق التواصل التجاري بين البلدان المسيحية

التي    إلى التاريخية  النواحي  أ المصادر  على  وركزت  االقتصادي,  الجانب  الشيء  بعض  هملت 
اإل  لذاالعسكرية,   التجار  بالمدن  باال  يون يطال بدأ  القانطين  المسلمين  بالتجار  المتذبذب  تصال 

المتوسط,   بالبحر  الغربي  التواصل أالساحلية في الحوض  بدأت فيه طرق  التي  التوقيت  ي مثل 
بلدان المغرب أالتجاري بين    للميالد , الحادي عشر  /للهجرة  بداية القرن الخامس    د تعو ,  (2)جزاء 

المغربية بالسفن المحملة بالبضائع وعلى    الموانئ  ت كتظلذا ا,  وربيبداية االنطالق نحو العالم األ
ولى السفن القادمة  أ  اإليطالية  المدن  وتعد مختلف,  ال  الديانات والبلدان  منمتنها العديد من التجار  

ساطيل البحرية  وقيادة األهل تجارة  أ   اإليطالية  المدنسكان    فقد كان,  (3)األقصىبالد المغرب    إلى
القديمة والحديثة على اتصال مستمر    المدنفي البحر المتوسط, فكانت هذه   على مر العصور 

, حتى ان المغاربة  (4) بالد الشام ومصر   و أفريقي  واء في بلدان الشمال األس  اإلسالمية  األراضيب
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السفن   يستعينون باستئجار  المسلمين  ل،  األوروبيةكانوا  الحجاج  المقدسة  إلىنقل  , ومن  (5)الديار 
 . (6) جنوهضمنها سفن 

شجع السياسي  لقد  في    االستقرار  المغرب إواالقتصادي  دولة   األقصى  قليم  قيام  بعد 
عن,  المرابطين الذي    األسطول  فضاًل  الموانئ    فيالتجار    في عصرهم  أنشأالقوي  على  القدوم 
البحر  المطلة   الوقت  والمحيط األ  المتوسطعلى ساحل  بين  األ  تجانست طلسي, ومنذ ذلك  حوال 

المغرب    اإليطالية   المدن وتشل  األقصىوبالد  البلدين  بين  البضائع  التصال  وتصدير  النقل  جيع 
ومن    استقبلت فقد  بينهما,    والسلع التجارية,  السفن  السنة  مدار  على  البلدين  التي    األمورموانئ 

دولة   أمراءالتسهيالت التي قدمها  هم  ري وديمومة االتصال بينساعدت بشكل أكبر في النقل التجا
كان الدافع الذي  مما  فقد منحهم الحرية في المرور والسكن بالفنادق,    األجانب المرابطين للتجار  

اإلأ  باغرى  معهم  اإلسالمية البلدان    إلىلقدوم  يطاليين  التجارة  الدولة   وكان,  (7) وممارسة  ارتقاء 
بفعل عاملين      المرابطية على صعيد التجارة الدولية, وربط عالقاتها الخارجية مع البلدان المجاورة

الذي  يولأمهمين,   المرابطي  الذهبي  الدينار  عالمية,  أهما  تداول  عملة  دو إذ  صبح  لة اعتمدت 
الذهبية  القادمين من  ل  المرابطين على عملتها  التجار  التجار  و وروبا,  أ لتعامل مع    حريصينكان 

هذ  من  الحصول  قدومهم    هعلى  قبل  الثاني    إما,  (8)األقصىالمغرب    إلىالدنانير  هو  فالعامل 
لوقوعها على طريق الذهب مع بالد السودان،      الموقع الجغرافي الذي ارتكزت به دولة المرابطين

همها  أ مع دولة المرابطين, من    عددةاتفاقيات مت  اإليطاليةهذا الموضوع عقدت المدن    إطاروفي  
التي  المع بيزا  برمتهاأاهدات  بينهم,  لالمغرب    أمراء مع    جنوهو   جمهورية  التجاري    فضالً لتشجيع 

 .(9) اإلسالميةعلى عدم القيام بأعمال القرصنة ضد السفن 
بين   العالقات  تدرجت  فقد  ذلك  ضوء  ضمن    اإليطالية   المدنو   األقصىالمغرب  وفي 

بينهم,    طاراإل السلمية  المعاهدات  بسبب  وذلك  التجاري,  واالزدهار  المدن    إذ السلمي  بدأت 
ول من  النصف األ  ويعد ,  (10) التجارية نحو الشرق والغرب توسيع دائرة عالقاتها  ل   تتطلع  اإليطالية

السادس   عشر    للهجرة القرن  ال  للميالد /الثاني  مع  التجارية    أصبحت   إذ ,  األقصىغرب  مالثورة 
و  المغرب  بين  التجارية    ا يطاليإالتجارة  المراكز  بفعل توسع  قدم وساق،  ،  كليهما   البلدين  فيعلى 

, (11) نهائية على الموانئ المغربية والسلع المتبادلة بين الجانبينومن هنا اعتمدت التجارة بصورة  
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األ هذا  كانت  وعلى  نوعين،    اإليطالية  المدنساس  على  التجارة  التجاري   األولتمارس  النقل 
كانوا يجنون منه    إذ ،  اً كثر حدة ونشاطأن النقل التجاري الذي كان  أال  إالتوزيع التجاري,  الثاني  و 
المتوسط  اً رباحأ البحر  من  الغربي  الجانب  في  بدأت   اإليطاليةالمدن    أن   سيما   وال,  (12) طائلة 

الطبقات اإل فقد كانت  بالتخلص من  الخارجية,  التجارة  المجال لممارسة  لها  أفسح  الذي  قطاعية 
ية التي  التجارة الركيزة والداعمة القو   تعد لذا  أوروبا في هذا العصر تزدهر بالنهضة االقتصادية,  

عليها   قادت  اإليطالية  المدن استندت  فقد  حتى  أ،  المتوسط،  البحر  في عرض  البحرية  ساطيلها 
تصريفها باألسواق العالمية,   إلىخذوا يتطلعون  أوالفائض المالي ف  لبضائعواتكدست لديهم السلع  

, أنكب تجار اإليطالية  المدنلقرب بلدان المغرب على    و مسيحية, ونظراً أسالمية  إمن دون فرق  
, وبهذا  (13)وممارسة النشاط التجاري   األقصىعقد المعاهدات السلمية مع المغرب    إلى  المدنهذه  

هم هذه  أ   وتتمثلوروبا,  أ  إلى  األقصى  يطاليين على نقل السلع من المغرب التجار اإلالصدد عمل  
, وقد  (14) اإليطاليةفي عمل الحلوى في المدن    همية قصوى أ السكر الذي اعتبر ذا    السلع بقصب 

القبلة المناسبة لممارسة نشاطهم االقتصادي    األقصىبية في بالد المغرب  و ور وجدت الشعوب األ
 .(15) في حوض الغربي للبحر المتوسط

الذي أصبح في تلك  عن طريق بحر المتوسط األقصىبالمغرب  اإليطاليةارتبطت المدن 
  األراضيأرسلوا العديد من منتوجاتهم الزراعية والصناعية نحو    إذ   اإلسالميةالحقبة تحت الهيمنة  

  سيما   وال ازدهرت الحركة التجارية في أوروبا  و ,  (16) بواسطة البحر  اإليطاليةبية ومن أهمها  و ور األ
الجهة  في    إما,  (17) في فترة العصور الوسطى التي حدثت بعد الحروب الصليبية  اإليطالية  المدن
منالشرقي المتوسط  احوض    ة  كسبت  لبحر  الساحلية    شتراكباال  اإليطاليةالموانئ  إذ  المدن  مع 

نقل البضائع    نتيجة  موال الطائلةأثروات و   على  فريقيةفي بالد الشام وبلدان الشمال األ  اإلسالمية
العالمين  والسلع   التعامل    فانعكس,  والمسيحي  اإلسالميبين  من   على  بينهماهذا  عدد  ازدهار 
اإلأ ومن    تجارياً   اإليطالية و   اإلسالميةالمدن   اللتهمها  والبندقية،  المواقع    تعدان   ينسكندرية،  من 

يقعان على الطريق التجاري الذي يربط الشرق    إذ ،  على ساحل البحر المتوسط  المهمة التجارية  
الصناعي والتجاري في    نيثر واضح على الواقعأ  عملية التبادل التجاري بينهملكان  و ,(18)بالغرب 
من    اإليطاليةالمدن   المغربية,  والصناعات  الحرف  من  العديد  اقتبست  صناعة  أ التي  همها 
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هم الصناعات أ من  أصبحت حتى  اإليطاليةقمشة, وصناعة الجلد، التي القت رواجًا في المدن األ
كان  (19) لديهم فقد  موانئ   ينحريص  المرابطين  أمراء,  مع  الحسنة  ديمومة عالقتهم  على ضرورة 

األخرى  بجاية  المغرب  مقدمتها  السفن    (*) وفي  تستقبل  الدوام  على  كانت    فكان,  اإليطاليةالتي 
ربط موانئهم وسلعهم وتجارهم مع هذا الميناء الذي يقوم بدورة    هدف المرابطين من هذه العالقة

نتعاش موانئ  ا  فضاًل عن, يدة صقاع عد أ إلى بية و ور بنقل البضاعة المرابطية على متن السفن األ
, وبيزا, جنوهب   التي تتمثل  اإليطالية  المدن  إماو ,  (20) المغرب اقتصاديًا وتعرف العالم على بضائعهم

نشطت  والبندقية   المغرب  التي  بينها  تنافست  وأخذت   األقصىبإقليم  الطرق  لسيل  فيما  على  طرة 
حداث  أ إلىهذه العداوة  ت تسبب إذ عداء بينهم,  إلىحيان بعض األدت في أالتي  والمراكز التجارية

وبيزا على    جنوه   مدينة   ت , فقد سيطر (21)في البحر المتوسط من عمليات القرصنة البحريةخطيرة  
عالقتهم مزدهرة بينهما، على الرغم من الغارات   بقيت عصر المرابطين التي    فيالتجارة المغربية  

شنتها   ب  إيطالياالتي  أال  على  المغربية,  الموانئ  بالد أ عض  وبين  بينهم  قائمة  بقيت  التجارة  ن 
رغم الخالفات السياسية وبعد سيطرة المرابطين على بالد وعلى  ,  (22) األندلسو   األقصى  المغرب 
ربط    األندلس على  مع  أعملت  والمغرب  أسواقها  السودان  العملية األقصىسواق  هذه  فكانت   ,
بية بواسطة الموانئ التي و ور البلدان األ  إلى  األقصىنتوجات المغرب  تصدير مل  ةالممهد   ةالطريق

ن ترسو بالموانئ  أباستطاعتها  اإليطالية  السفن    أصبحت ذ  إ,  األندلستقع في الناحية الشرقية في  
  اإليطاليون كان التجار    لذا,  (23) األقصى  المغرب والسلع من تجار  تحمل منها البضائع  و ،  األندلس

المغربية   الموانئ  في  تجارتهم  تنشيط  من  تمكنوا  حتى  والدهاء،  الذكاء  من  كبيرة  درجة  على 
  اإليطالية تجاريًا على المدن الساحلية, وبناًء على ذلك غدت السفن التجارية    اسيطرو و ,  األندلسيةو 

طين  المراب  أمراء, ومن هذا المنطلق صرح  األندلسو   األقصى  كثيرة االرتداد على اسواق المغرب 
, التي كانت مسيطرة على  اإليطاليةالبحرية    المدنعلى عزمهم في تدعيم التواصل التجاري مع  

, فكانت ترسل العديد من السلع والمنتوجات  (24) اجزاء واسعة من الحوض الغربي للبحر المتوسط
, وفي هذا الصدد ازدهرت الموانئ (25) األوروبيةالبالد    إلىتصديرها    التي   األندلسية  األراضي  إلى

المريةو   األندلسية مدينة  مقدمتها  التجارية  (*)في  المراكب  قصدتها  التي  تتمثل ,  اإليطالية،    التي 
سواق  لمتاجرة بها في األلسفنهم تحمل البضائع والسلع    أصبحت وبيزا والبندقية حيث    جنوهبمدن  
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يجابي في مجال التجارة  الكبير للمرابطين وتأثيرهم االيجب ان ننوه على الدور  لذا  ,  (26) األوروبية
,  (27)   األندلسو   األقصىسيطرتها على المغرب    في  بالقوة واقامة العدل دولتهم  اتصفت    إذ   الدولية

اتخذوا  إما الذين  التوصل  بالنسبة لإليطاليين  والمغرب بين جنوب اوروبا    التجارة من اهم قنوات 
الوسيط  األقصى دور  اتخذت  انها  كما  بينهما,  والواردات  الصادرات  من  مجموعة  خالل  من   ،

, ومن هذا المنطلق بادروا االيطاليين  (28)   األقصى  والمغرب   األخرى   األوروبية التجاري بين المدن  
المغرب  بلدان  مع  التجاري  الواقع  تنشيط  المعاهدات  اإلسالمي  على  من  بعدد  معهم  وربطها   ,

فك المرابطين  التجارية,  وعالقة  السياسية  احوالهم  على  تتوقف  بينهم  فيما  التجارية  الصالت  انت 
التي   االسبان،  ضد  العظيمة  مالحمهم  المرابطون  سطر  حيث  اإلسبانية،  النصرانية  بالممالك 

ض جعلت من شبة المستحيل اقامة عالقات تجارية برية معهم, باستثناء بعض االحيان تهب بع
وكثيراً   المسيحية  ياألراضالتجارات صوب   الصلح  اوقات  كانت تخترع  في  الرغم    ,(29) ما  وعلى 

المغرب   اقليم  بين  اقتصادية  يؤكد وجود عالقات  ما  ان  أال  وقلتها،  المصادر  ندرة   األقصى من 
العربية    اإليطالية  المدنو  والمفردات  الجمل  من  عدد  المرابطين  عصر  تفي  بالواقع التي  تعلق 

 .(30) األوروبيةاالقتصادي في اللغات 

المغربية وليدة عصر المرابطين الذين عملوا جاهدين    اإليطاليةالعالقات التجارية  تعد  لذا  
جذورهم التجارية بقوافلهم البرية، لذا تتمثل  نعاش البالد وانقاذ العباد من غياهب الجهل والفقر,  ال

، التي حاولت منذ  األوروبية  والمدنالشرقية والغربية,    اإلسالمية وسفنهم البحرية التي تجوب البالد  
ها بشتى السبل  من التواصل مع  المرابطين على الواجهة السياسية   اللحظة االولى من بزوغ فجر

من شرها والدخول مع هذه الدولة بمفاوضات ومعاهدات كانت ألوالدبلوماسية والتجارية،    السياسية
 . تجارية او سياسية 

في    اإليطالية والمدن   اإلسالمي بين المغرب   للعالقات التجارية  القانوني طاراإل  :  ثانيال  طلبالم
 ).والمعاهدات عصر المرابطين )االتفاقيات 

السادس   القرن  ,  الثانِي عشر    /للهجرة  لقد كان مطلع  التجارية    للميالد  النهضة  بداية 
االوربي،   االتجاه  في  المغرب    إذ المغربية  اقليم  البلدان    األقصىارتبط  مع  تجارية  بعالقات 

بفعل   هي اول من تعامل معها  اإليطالية  وكانت المدن  على البحر المتوسط  التي تطل,  األوروبية
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المدن   الذي مارسته  التجاري  نشاط  دائرة  الشعوب    اإليطاليةتوسيع  على    التي تطل  هاجميعمع 
التاريخية  بأن اإلبعد  يظهر  و المتوسط،   يطاليين ركزوا تجارتهم البحث والتقصي في النصوص 

المغربية,   الموانئ  على  ونهائية  منتظمة  ابرموا ولبصورة  رسمية  بصورة  التعامل  هذا  تدعيم 
البداية  (31) المرابطين  أمراءمعاهدات سلمية تجارية متعددة مع   , حيث كانت هذه المعاهدات في 

للتجار   يسمح  رخص  او  أذونات  المتوجهة    األجانب بمثابة  السفن  بعض  الجانب بدخول  من 
المغربيةوربي عاأل السواحل  نحو  المتوسط  السلعل  بر  المدن    ،(32) لتجارة وتبادل    اإليطالية وجدت 

وتقوية  أبعد   االجناد،  وتجنيد  االمصار،  تمصير  من  استطاعت  التي  المرابطين  دولة  قامت  ن 
انها كانت  هاعقد معاهدات واتفاقيات رسمية مع  في ضرورة  األسطول شروط محددة    على, اال 

للسفن   السماح  عدم  أرادت    اإليطاليةمنها,  ميناء  أي  وتم  من  بدخول  المرابطين،  موافقة  دون 
تخصيص عدد   إلىدخول التجار االيطاليين, ومن االسباب التي ادت  لتخصيص بعض الموانئ  

الحك المؤسسات  لوجود  الموانئ   واآلمر من  والمكوس,  الضرائب  استخالص  في  الجمركية  ومية 
غير لاألخر   السواحل  سكان  كان  فقد  الخارجية,  االخطار  من  وحمايتها  امنها  على  لحفاظ 

التجار,   مالبس  يرتدون  الذين  االوربيون  القراصنة  بسبب  وذلك  االيطاليين  التجار  من  مطمئنين 
بية من قتل وسرقة وخطف ونهب اموال الناس، نزولهم على االرض يقومون بأعمالهم التخري   بعد و 

وجدت  االجراء    لذا  لهذا  المعتدينلالدولة  كان    إما  ،(33) ردع  بينهم,  التعامل  عملية  في  بالنسبة 
  إلى لتاجر المغربي الذي يتجه  فكان ا،  (34) اساس القائم بين البلدان هي العملة المرابطية الذهبية

والتسويق,  اإليطالية  األراضي التسوق،  اجل  مع  غيرها  او  و ,  المرابطية,  أال  الذهبية  العملة  معه 
الداخلي االمر  نفسة  و  االيطاليين  التجار  المغرب  مع  بالد  في  السياسة    ،(35) اإلسالمين  وارتأت 

المغربية   الحكومة  قبل  من  المتبعة  المدن    اإلسالميةالتجارية  اتفاقيات,    اإليطاليةمع  عقد  على 
وتلمسان قطع    (*) وهران  إلىومعاهدات سلمية وتجارية بينهم بلغت حوالي عشرون عقد يبيعون  

يعرف   اإليطالية، حيث كان المسؤول عن ابرام هذه االتفاقيات من الجانب  (36)من النقد العربي
 .(37) الذي ينوب عن دولته في اقرار االتفاقيات ومتابعة احوال التجار (*) باسم القنصل

 : جنوهالعالقات التجارية بين المرابطين ومدينة  -1
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مدينة   المدن  أمن    جنوهكانت  تجارياً   اإليطالية ول  ارتبطت  المغرب    التي  بالد  مع 
سفنها    إذ   اإلسالمي كانت  حيث  الخارجي,  للتوسع  دفعتها  اقتصادية  ثورة  المدينة  بهذه  عصفت 

وهران   مدينة  ميناء  حتى  لتجارتهم  التيتصل  مركزًا  بمثابة  االقتصاديول  كان   فقد   نشاطهم 
باسمهم فنادق  لهم  لمدينة  و ,  (38) خصصت  المغرب   جنوهكان  باتجاه  تجاري   إذ ،  األقصى  طريق 

او الذهاب   مدينة ميورقة  إلىيمر هذا الخط بالساحل الفرنسي الجنوبي ومن ثم يتجه نحوه الشرق  
 .(39)الموانئ المغربية  نحومباشرًة  

في   المحلية  الحكومة  عملت  جهودها,    جنوهفقد  ابتغاء لبأقصى  التجارية  رقعتها  توسيع 
واضحًا    اماً اهتمكان اهتمام الجنويون بالجانب التجاري    إذ تحجيم تجارة جارتها بيزا والتغلب عليها,  

والتعامل معها بغض    ية، واستقطاب الدول المجاورة لهاخطط متبعة هدفها انعاش تجارتها البحر ب
الدولة هل هي   ولهذا  إالنظر عن  ام مسيحية،  المجاورة  سالمية  الدول  اخذت  تطل الشأن    التي 

كانت الصالت  إذ  (40)كسب ودها وتجارتهال جنوهعلى البحر المتوسط بالتقرب التجاري من مدينة 
المغرب  التجارية   بالد  مدينة    األقصىفي  سبتة  جنوهمع  ميناء  فيه (*) عن طريق  الذي جرى   ,

كانت   إذ والمسيحية على البحر المتوسط,    اإلسالميةالعديد من المبادالت والتجارات بين الضفتين  
المغرب   الوافدة على  السفن  التجار اإل(41) األقصىمحطة لجميع  تعامل  يقتصر  لم  يطاليين مع  , 

  يناء في مقدمتها مو   اإليطاليةخرى، في التعامل التجاري مع المدن  أسبتة فقط بل برزت موانئ  
و (*)سفيأ وسال (*) صيالأ،  على  (*)،  المشحونة  البضائع  من  العديد  عليها  تدخل  كانت  التي   ،

أتخذه التجار القادمين من   طل على المضيق الذيالمميناء سبتة  إلى, وبالعودة (42) السفن الجنوية
التجاري،    مركزاً   جنوه وتفاعلهم  الجنو   إذ لنشاطهم  لدى  الميناء  هذا  أهمية  من  ل  يينتجلت  قربة 
  يين ذلك أتخذه الجنو   فضاًل عن,  التابعة لهاوجزر    األندلس، في كل من  خرى األسواق العالمية  األ

قاعدة لهم تنطلق منها سفنهم المحملة بالبضائع على طول الساحل حتى وصولهم نحو الموانئ  
يام الذي كانت  أ ربعة  أميناء سال الذي يبعد عنها    إلىوصلوا    إذ طلسي،  الواقعة على المحيط األ

الث هدفهم  الجنويون  فاتخذه  السودانية,  البالد  من  التجارية  السفن  إلتأتيه  نشاطهم  اني  نعاش 
السودان  ل  لتجاري ا من  القادمة  السفن  مع  سفنهم  الجنوي  (43) ربط  التواجد  كان  لقد  عصر    في، 

بداية    المرابطين بصورة رسمية  ول,  نهوضهم  منذ  بينهم  العالقات  كانت  الحكومة    إذ ذلك  أجرت 
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اتفاق المرابطية  الدولة  مع  بسهولة  ل  اً تجاري  اً الجنوية  الضفتين  بين  التجاري  نشاطهم  ممارسة 
تاح الحرية للتجار الجنويون  ألم، 1137هـ/531سنة  بين الدولتين  تم توقيع معاهدة فقد وسالسة, 

تقدر  المرابطين  الحكومة  منهم  تأخذها  بضريبة  المغربية  الموانئ  في  التجاري  نشاطهم  ممارسة 
بينهم صفة شرعيةلذا  ،  %10بالعشر     خرى أعادوا مرة    الجنويين ن  أال  إرسمية    دخلت الصالت 

رباح طائلة حققوها مع الدولة المرابطية فتم لهم ذلك في  ألتمسوه من  ا  بعد ماخر  آاتفاق    برامإل
ضافوا عليها بعض  أ  أنماخر ليس بنفس الشروط السابقة  آم, من عقد اتفاق  1138هـ/532سنة  

البضاعة  التعديالت  الضريبة ونوعية  لمدة عشر  إذ ،  من حيث  العقد    عن   فضالً   سنوات  يستمر 
 .(44) حجم الضريبة المأخوذة بقيمه اكبر

بالسيطرة على المنافذ   أنماالتوسعية عند هذا الحد،    جنوههداف  أ فلم تقف   كانت تطمح 
بحوض البحر المتوسط, حيث استغلوا فرصة الضعف التي كانت تعاني منها    هاالتجارية جميع

هذا الضعف   يين قيام ثورة الموحدين ضدهم فانتهز الجنو لخر عشر سنوات  آدولة لمرابطين, في  
،  (*)، ومرسيه(*) دخلت بلنسية  إذ ي،  األندلسمع المرابطين بالطرف    اً جديد   اً برموا اتفاقأصالحهم, و ل

الجنو  مع  ضخمةو   يني بمعاهدة  تجارية  امتيازات  سنة  منحوهم  كل  للتجديد  ومن   ،(45) قابلة 
التي   اإليجابية  اإلأاالنعكاسات  التجاري  الواقع  على  التجارية  المعاهدات  بصورة  طلقتها  يطالي 

وعلى   استطاعت    جنوه  مدينةعامة  فقد  خاصة,  جميع  أمن    جنوهبصورة  على  قبضتها  حكام 
، فقد كان التعامل التجارية بين الضفتين    الواقعة غربي البحر المتوسطالخطوط التجارية المهمة  

عملت  وعليه  ,  األقصىتسير على قدم وساق, ولكثرة السفن القادمة والذاهبة نحو موانئ المغرب  
بالمثل    ةإلقام  مكنةأالحكومة على تخصيص   المعاملة  دون  لبضائعهم وسلعهم  التجار ومخازن 

، عصر للميالد الثاني عشر  /للهجرة  صبح بداية القرن السادس  أ  لذا,  (46)   من قبل الجانب الجنوي 
للمدن   بالنسبة  القوة    فقد ,  اإليطاليةالقوة  وانتزاع  واليهود,  المسلمين  التجار  على  الجنويين  تغلب 
تصدر    إذ   جنوه مع تجار    برز المواد التي تم المتاجرة بها, أ , ومن  (47) ميديه أ التجارية العالمية من  
والنحاس الذهب  األ   جنوهتستورد  و ،  (48) المصبوغ  لهم  الحمن  منتوجها  لقلة  والماعز,    واني يغنام 

مساحتهال ب(49) صغر  المغربية  الموانئ  استقبلت  فقد  الحديد ع,  منها  الجنوية,  المنتوجات  , (50)ض 
 . (51) واني والكؤوسلصناعة األوالزجاج 
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 العالقات التجارية بين المرابطين ومدينة البندقية:  -2
المغرب    إما بالد  مع  التجارية  وعالقتها  البندقية  البندقية    فقد ،  األقصىمدينة  ازدهرت 

جميع  اقتصادياً  االتجاهات  في  تجارياً   إذ ،    هاونشطت  نفسها  تقوية  على  تتحلى    ألنها  عملت 
البحر،   على  يطل  استراتيجي  لذا ل  كبيراً   مجهوداً   وبذلت بمركز  البحرية،  التجارة  على  لسيطرة 

علي   أصبحت  تعتمد  التي  المرتكز  البحرية هي  في    هالتجارة  وجودهاإ البندقية  القرن    ثبات  وكان 
نظمة الحكم من  أ اقتبست العديد من  و   , طفرة تجارية بالنسبة للبندقيةللميالد العاشر    /للهجرة  الرابع  

البرية تأثرت بنظامها الجمركي الذي اقت  إذ البيزنطية,    اإلمبراطورية   دت به وطبقته على منافذها 
الب حكام  اتبعها  التي  السياسة  ونتيجة  من  أ ندقية  والبحرية,  بأسطول    القوية  المدنضحت  تتمتع 

قوي   األ  ستطاعت ابحري  البحر  تطهير  من  خالله  القرصنةمن  عمليات  من  وفرض   درياتيك 
قوية, البيزنطية عالقات    اإلمبراطوريةمدينة البندقية مع    وترتبط,  (52)هيمنتها على الساحل الشرقي

ذاتي  أصبحت فقد   بحكم  البيزنطية،    تتمتع  الرعاية  التقارب    إذ تحت  هذا  من  البندقية  استفادت 
من   يقارب  ما  أصبح يضم  الذي  البحري  أسطولها  لتقوية  بحرية،    80  إلى  60لصالحها  سفينة 

البندقية  األسطولهذا  وبفضل   أهل  التجاري    استطاع  نشاطهم  توسع  الحدود   إلى من  خارج 
لها   اذ سمحت  مع    اإلمبراطوريةالبيزنطية،  التجار  الوصول  راد أمكان    ةيأبممارسة    إذ،  هليإت 

  والسيما  اإلسالمية األراضيخذت تستقدمهم بكثرة نحو أالتي  قيق من قبل البندقيةنشطت تجار الر 
هيمنة البندقية  كانت  للميالد الثاني عشر  /للهجرة , ومنذ بداية القرن السادس (53)األقصىمغرب ال

درياتيك والبحر  البحر األقطعة بحرية في    300, فقد وضعت حوالي    واضح  بشكل  على البحر 
 .(54) وطرق مواصالتها وسواحلها البحرية لحفاظ على ممتلكاتهالالمتوسط, 

وخروج صقلية من حكم المسلمين،    في الحوض المتوسط  اإلسالميومع بداية االنحصار  
البندقية,    ةيجابي إكانت ذات انعكاسات   من    ثرها امتيازات تجاريةأحصلت على    إذ على التجارة 

وبعد النكبات التي صابت    ,  (55) م1092هـ/  484منذ سنة    األقصىوالحكام في المغرب    مراءاأل
لمرابطين  استغلت البندقية الفراغ الذي تعاني منه دولة ا  خر سنوات دولتهم إذ آدولة المرابطين في  

السلع  خذت تنقل العديد من  أازدهرت تجارتها و و سبتة    إلىبالعبور    ةفحصلت على تراخيص مروري
المغربية ومنها    إلى التجارية   البندقية شديد ك  (56)األندلسبالد    إلى السواحل  الطمع ال    يان أهل 
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ألي بنادق  إذ خرى  أاعتبارات    ة يأبهون  لنكن  األ  هقالوا  الشعار مسيحيون بعدها  و   ساسفي  وبهذا   ,
ووضعوا نصب أعينهم كيف يتمكنون من تحقيق مكاسبهم المادية,   جانباً   هاأزاحوا اعتباراتهم جميع
البابا بمنع  ه  هم هو الحظر الذي وضعاتخاذهم من هذا الشعار مبدأ ل  إلىوالسبب الذي دفعهم  

و األ  ةتجار  المسلمين  األخشاب سلحة  السفن (57) مع  من  العديد  تستقبل  المغربية  الموانئ  كانت   ،
حكام    األوروبية مع  ودية  عالقات  أقامت  على  عملت  التي  البندقية  التجارة  سفن  ومن ضمنها 
في الحقبة التي برزت فيها دولة   السيماالتواصل التجاري فيما بينهم،    ةديمومل  األقصىالمغرب  

السياسية,   الواجهة  على  تجاراتهم    على   فضالً المرابطين  في  يذهبون  المغاربة  التجار  كان  ذلك 
  ة لممارس  خرى األ   اإليطاليةصقلية والمدن    إلى ذن بالمرور  لهم األ  ىعط أ و   األوروبيةعلى البلدان  

الضفتين   بين  التواصل  خطوط  واستمرار  التبادل  نتيجة  فكانت  تامة,  بحرية    اإلسالمية تجاراتهم 
التجاري  بي و ور والمسيحية ازداد االهتمام األ اتفاقيات    ةة السلميبصالتهم  فقد عقدوا  المسلمين  مع 

المغرب   حكام  من  تجارية  اآلاألقصىومعاهدات  عن  أن  ،  تسعفنا  لم  التاريخية  المصادر  ن 
, عملت البندقية على ربط نفسها  (58)هي بنودها  برمت بينهم وماأمون هذه االتفاقيات التي  مض

البلدان    تجارياً  جميع  م  إذ ,  اإلسالميةمع  تجاراتها  بالمغرب   عامتدت  انتهاء  ومصر  الشام  بالد 
المغرب    إذ،  (59) اإلسالمي بالد  الرابط مع  الخط  البندقية    اإلسالميينطلق  والبندقية من سواحل 

من   بعدد  فتتوقف  المغربية,  الموانئ  نحو  يتوجه  ثم  االسكندرية  سواحل  حتى  السير  فيواصل 
طرابلس مثل  التجارية  وسبتة,  (*) المحطات  ووهران,  وبجاية،  بعدها  و ,    األراضي   إلىتنطلق 

الساحلية  إذ   األندلسية المرية  مدينة  مدينة  و ،(60) تصل  كل  في  السفن  هذه  السلع لتتوقف  تبادل 
ومن   تجلبه  أ والمتاجرة،  ما  البالد األخشاب هم  في  رواجًا  البضائع  هذه  القت  لما  والحديد   ,  ,

 .(61)  اإلسالمية
 العالقات التجارية بين المرابطين و مدينة بيزا: -3

منذ بداية القرن    بدأت تقريباً   إذ   اإلسالمية   األراضيكانت مدينة بيزا على معرفة قديمة ب
ومدينة بيزا بين السلم    األقصىترنحت العالقات بين المغرب    إذ ،  للميالد العاشر  /للهجرة  الرابع  

األ بعض  في  تقدم  فكانت  الثغور  خرى  أوقات  أوفي    لمتاجرةل  حيانوالحرب    اإلسالمية تغزو 
وتوسع نفوذهم السياسي   رض الواقعأومع ظهور المرابطين وتكوينهم دولة قوية على  ،(62) الساحلية
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المتوسط،   البحر  تعرضهم  أعلى  حال  في  عنهم  للدفاع  القوي  السند  المسلمين  للتجار  صبح 
تجاراتهم    إذ للخطر،   في  المغاربة  التجار  البحر حتى يصلو بيذهبون  بيزا    اعرض  مدينة  سواحل 

التجا المبادالت  بكثرة، حتى  فكانت  بينهم  دليل  أ زداد  ارية  وخير  بيزا,  في  المسلمين  التجار  عداد 
على ذلك هو غضب بعض الرهبان الذين عبروا عن شعورهم وكرههم للمسلمين, عندما رأى كثرة  

البيزية وعمق التواصل فيما بينهم حتى وصف المسلمين بالكفار, فكانت    األراضي المسلمين في  
, (63) والمسيحي  اإلسالميبين العالمين  التجارية  لعالقات  ق الرسمي لالمنطلم،  1076هـ/469سنة  

بيزا في   ال  الصيغةضافة  إوبدأت  بلدان  تجاراتها مع  أرادت عقد و ,  ألقصىاغرب  مالرسمية على 
المغرب   حكام  مع  تجارية  كانت  األقصىتحالفات  فقد  من  مدينة  ,  العديد  تجلب  صناف  أبيزا 

حيان تعطيها لوسيط تاجر مسلم  التجار المسلمين في المغرب وفي بعض األ  إلىبيعها  ل  الصوف
بينهماأل  ةبيعها ومناصفل ,  اإليطالية  المدن، ومن هذا لمنطلق بدأت بمسابقة بقية  (64)   رباح فيما 

المغرب   المرابطين في  تفاهم مع  اتفاقيات  التجارية    األقصىبهدف عقد  لسفنهم  الحرية  إلعطاء 
السواحل   على  بغض اإلسالميةبالتردد  المرابطين  مع  تفاهم  تحقيق  على  حريصة  بيزا  فكانت   ,

ول اتفاق أم عقد  1133هـ/  527سنة    وتم في ,  (65) و كتابيأالنظر عن نوعياته هل هو شفوي  
سفينتين أرسل  , عندما  (*) مير علي بن يوسف بن تاشفينطين ومدينة بيزا في عهد األببين المرا

دبلوماسية بعثة  متنها  على  التي  التي    كبيرتين  بيزا,  نحو  من    أصبحت اتجهت  الحقبة  تلك  في 
األ تلك  المتوسطي، وفي  الحوض  البحرية في  القوة  بين سفراء  مصادر  التفاهم  بوادر  بدأت  ثناء 

وعلى  األ بيزا  وحكام  المرابطي  عقد  أمير  تم  المناقشات  هذه  سأثر  اتفاق  بين  ول  تجاري  لمي 
البحري المرابطي    األسطولمير تلمسان وقائد  أالطرفين في نفس السنة المذكورة بحضور كل من  

دامت الصالت التجارية بين  أفي سبيل تمرير االتفاق و   ةبذال جهودًا كبير   اللذين,  (*) ابن ميمون 
التاريخية  (66)فانالطر  المصادر  معرفة  من  الرغم  وعلى  االتفاق,    في،  تسعفنا  أ ال  إهذا  لم  نها 

 .(67) برمت بينهم وبقيت طول ذلك العهد بصورة مبهمة وغير واضحة أبشروط والبنود التي 
الذي   الواضح  النشاط  المغربية  أوبعد  السواحل  في  بيزا  روح   ظهرت ,  األندلسيةو بدته 

بتناحر مستمر, مما دفع بيزا على عقد معاهدة   جنوهكانت بيزا و   إذ   ة اإليطاليالتنافس بين المدن  
و  أ ي سلعة بسبب تاجر جنوي  أي تاجر بيزي من شراء  أال يتم منع  إجديدة، وكان في مضمونها  
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من جهة    اإليطاليةكانت هذه المعاهدة توضح مدى روح التنافس بين المدن    هي نصراني، وعليأ
من جهة    اإلسالميبعاد التجارة البيزية عن بالد المغرب  أعن    جنوهتكشف الغطاء عن مساعي  و 
األ(68) خرى  أ الربع  وفي  السادس  ,  القرن  من  عشر    /للهجرة  ول  حدة  للميالد الثاني  بدأت   ,

وتحولت العالقات بينهم  بالفتور    البحرية في الحوض الغربي للبحر المتوسطالمواجهات الحربية  
التجاري    بطور جديد  التقارب  يقوممن  التجارية,    الذي  المبادالت  واالتفاقيات،  بعلى  المعاهدات 
والحصول على    األقصىول مدينة تحصل على التراخيص التجارية في بالد المغرب  أفكانت بيزا  

الخط البحري الذي   د , ويع(69) اإلسالميمكان من المغرب    ةيأ المتاجرة في  امتيازات منحتها حق  
خذت بيزا في ألذا    ,(70) الشريان النابض بين الضفتين  اإلسالمييربط مدينة بيزا بسواحل المغرب  

جميع   على  نفوذها  وتوسيع  البحري  التجاري  نشاطها  عملت أتطوير  فقد  المتوسط,  البحر  جزاء 
الدور   تحجيم  المتوسط  اإلسالميعلى  البحر  و   في  تشجيع  خالل  اإلإمن  مدادات  رسال 

يطالي, وفي المقابل اظهرت قدرتها صقلية والجنوب اإلوا يسيطرون على  أ, الذين بد (*) للنورمان
البالد   مع  التجارية  األقصىفي    اإلسالميةالدبلوماسية  البحرية ل،  المغرب  المنافذ  على  لسيطرة 

التجاريةو  الوساطة  بهدف  هيأت   احتكارها,  من    عندما  والسلع  البضائع  بنقل    إلىوروبا  أنفسها 
 .(71)وفي العكس اإلسالميالمغرب 

 صقلية: التجارية بين المرابطين ومدينة العالقات  -4
  اً البحر المتوسط، في مكان  في  التي تقع  صقلية  هن الموقع االستراتيجي الذي تهيمن علي إ

فريقية  واأل  األوروبية نصفين, فهي حلقة وصل بين القارتين    إلىوسط على المتوسط الذي شطرها  
بين القطبين الجنوبي والشمالي لتتم على متنها عبور العديد    رابطاً  لتكون في واقعها التجاري جسراً 
  , فكانت الصقلية بمثابة مركزاً (72) خاصة  إيطاليا وروبا عامة و أ  إلىمن السلع القادمة والذاهبة من و 

المغرب    تجارياً  بالد  بين  والبضائع  السلع  استبدال  فيها  يتم  الصقلية   اإلسالميومحطة    ومدينة 
المغرب   سواحل  نحو  التجارية  الشحن  سفن  تنطلق  المغرب  (73)األقصىومنها  بالد  فكانت   ،

تصدر    األقصى األ  إلىبدورها  العديد من رؤوس  األ (74) الشمعو غنام  صقلية  وتقوم  خيرة شحن  ، 
واأل السفن   بالثياب  الرواج واالزدهار,   إذ نسجة  المغربية  كبيرة من  التجارة على درجة  هذه  كانت 

من االتفاقيات  ففي المقابل عملت الحكومة في مراكش جميع التسهيالت التجارية وأقامت عددًا  
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للتجار األأال  إ,  (75) صقليين  التجارية  تطور  جزيرة  ن  في  السياسية  ودخول حداث  صقلية 
القوت    إلىن  ييد النورمان منها وضعف  المسلمين  للعرب  وطردهم  المغرب   اإلسالميةالمدينة  في 

, وسيطرتهم  اإلسالمية  ةورمان بالهجوم على المدن الساحليدنى, الدافع الذي شجع النوسط واألاأل
المهدية مدينة  و (*)على  الداخل, إ،  نحو  وانسحابهم  ممتلكاتهم  على  بالمحافظة  زيري  بني  خفاق 

هذه   الضفتين,  األكانت  بين  والتجارية  السياسية  التفاهمات  بوجه  المعرقل  التقارب إ حداث  أن  ال 
الخامس   القرن  منتصف  في  بينهما  حصل  عشر    /للهجرة  الذي  في    للميالد,الحادي  السيما 

نشط وازدهر   إذ   صقلية ذات قيمة تجاريةان على  كانت سيطرة النورمقد  ف  ،(76)المجال التجاري  
التاريخية على وجود نشاط تجاري و ،  (77)   همعصر   فيالجانب التجاري   تكلمت بعض المصادر 

بيع  لصقلية  جزيرة  العديد من التجار المسلمين نحو    اتجه  إذ صقلية،  وجزيرة    األقصىبين المغرب  
والبضائع األ  ،(78) السلع  التجاري  ومن  التقارب  نحو  الطرفين  دفعت  التي  الجغرافي    المكان سباب 

يستورد   األقصىفقد كان بالد المغرب    حصلت بينهم  تياالتفاقيات ال  عن  فضالً ,  كليهما  لبلدينل
من صقلية كبيرة  بكميات  الجفاف  القمح  أعوام  للتجار    إذ ,  (79) في  صقلية  في  الحكومة  سمحت 

ها من خالل تراخيص سفر تجيز لهم  راضيأالمسلمين من المغاربة في ممارسة تجاراتهم ودخولهم  
, وعلى الرغم من العالقات التجارية بين المرابطين ومدينة صقلية، وما شابها  (80) الجزيرة  دخول  

طرد القوى  لالمرابطين    شوق تلالمخاطر  نها كانت محفوفة بأ ال  إوالبضائع،      من تبادالت في السلع
من  األ المتوسطجنبية  عليه،    حوض  غزا  أ  إذ وهيمنتهم  عندما  المناسبة  الفرصة   األسطولتتهم 

، وكان نتيجة هذا الغزو الذي حدث  (81)صقلية سطول بني باديس جزيرة  أالمرابطي باالشتراك مع  
 .(82) موالوالغنائم واألم، اغتنام العديد من السبايا 1122هـ/516سنة 

 
في عصر    اإليطاليةوالمدن    اإلسالمي: أثر العالقات التجارية على بالد المغرب  الثالث  طلبالم

 المرابطين
التجارة الناقل   د ، وتع  ةحدى وسائل التواصل بين الشعوب مختلفإالتجارية الخارجية    تمثل

الشعوب وطبائع المباشر في عادات  الحسنة لوطنه,    د يعو ,  هاوالمؤثر  النظرة  التاجر مرآة يعكس 
نشر   في  الكبير  المجهود  المسلمين  للتجار  كان  فقد  وتقاليده,  وأعرافه  وعاداته،  ودينه  وشعبة, 
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ن هداهم  أسلموا بعد أو  تأثروا بهم وبأخالقهم حتى اقتدوا بهم إذ مسلمة، ال سالم في الشعوب غير اإل
 .  الىتع هللا

المغرب   بالد  بين  القائمة  التجارية  العالقات  كانت  المنطلق  هذا  والمدن   األقصىومن 
-1056هـ/  541-448الحقبة الممتدة من    فييجابية والسلبية  ثار اإللها العديد من األ  اإليطالية
كانت  و العصور الوسطى،    فيعبارة عن مسالك وطرق تجارية    م، فقد كان البحر المتوسط1147

تربط   دولية  الطرق  المغرب  أهذه  منطقة  أن  بالذكر  والجدير  بينها،  فيما  البحر    اإلسالميجزاء 
وربيين على  كثر توجه التجار األ  إذ منطقة جذب للتجارة الخارجية    األقصىاقليم المغرب    والسيما 

ذات مردود   أصبحت ارية التي مما رفع من شأن البلد وأصبح محطة للسفن التج السواحل المغربية
والحكام على رفع قيمة عملتهم    مراءإيجابي على الواقع االقتصادي للبالد المغربية، مما شجع األ

حظي الدينار الذهبي المرابطي بمكانة مرموقة بعالم التجارة الخارجية وأصبح من    إذ ،  (83) الذهبية
التجار الوافدين على    ويلزم،  (84)و التزييفأال يلحقها الغش  إذ  الدنانير الثقات التي يتعامل بها  

المغرب   في  ب  لتجارل  األقصىبالد  صيته  يشاع  الدينار  هذا  فأخذ  المرابطي,  بالدينار  التعامل 
خالل الحقبة    اإليطاليةالتجارة الخارجية مع المدن    وتعد   ،(85) والمسيحي  اإلسالميالعالم    أصقاع

ول البذرات التي نمت وازدهرت وأخذت حيزًا كبيرًا بعد اندثار دولتهم, ولكن قبل ذلك أالمرابطية  
تنش  المرابطين على  هذ عمد  األ  هيط  زيادة  في سبيل  وملر الحركة  باألموال   ءباح،  الدولة    خزينة 

تم جبايتها من الرسوم الجمركية, ولهذا استفادت الدولة بدرجة كبير من االتصال التجار مع  ت التي  
خزينتهماإل تقويه  في  األ  تعد التي    يطاليين  والرقيالعصب  االزدهار  في  انعكست و ،  (86)ساسي 

المغرب   بين  التجارية  فقد   اإليطاليةوالمدن    األقصىالعالقة  المغربي،  االقتصادي  الواقع  على 
والهدف من هذه العالقات   ة جيدة من الدول المجاورة لهبعالقات اقتصادي  األقصى حظي المغرب  

المنتوجا الصحراءهي تصدير  الواقع خلف  البالد  المتوسطية,    ت من  الموانئ   أصبحت لذا  نحو 
سالم  نشر اإلهمها  أ هداف  متعددة األ  ةالتجارية مدن وتجمعات سكانية ضخمعلى طول الطرق  

السودان والبضائع  و   بين شعوب  السلع  من  برزت  و ،  (87)السواحل  إلىنقل  الساحلية  عددًا  المدن 
بمثابة نقطة تجمع   أصبحت التي    مدينة سبتة الساحلية  من مثل موقع استراتيجي ممتاز,  ب  تقع التي  

ومنها    اإليطاليةالوجهة التجارية للسفن    ةهذه المدين  لذا مثلت في الحوض الغربي للبحر المتوسط,  
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األ والمراسي  الموانئ  نحو  اإل(88) خرى تنطلق  المميزات  ومن  في  ،  مع    عالقة  ةيأيجابية  أوروبية 
عربية   اإل  سالميةإحضارة  لغة  تصبح  التي  العربية  اللغة  والسياسية،  طغيان  والقانون،  دارة، 

الثقافة    مإما  ن ثقافتهم ال تساوي شيءأوروبي على علم ودراية ب كان الغرب األإذ  ,  (89) والمعاهدات 
اللغة    لذا,  اإلسالميةوالحضارة   تعلم  بضرورة  التجار  تحريض  على  الكنيسة  رجال  عمل 

وذلك لترسيخ    جامحة بضرورة تعلم اللغة العربيةالرغبة ال  يون يطال التجار اإل  بدىأ، فقد  (90) العربية
اإل الجانبين  بين  االقتصادية  والمغرب  العالقات  واالتفاقيات إو   اإلسالمييطالي  المعاهدات  برام 

, وعلى الرغم من الصالت (91) باللغة الالتينية  يتوضيح   كانت تكتب باللغة العربية وملحق  التي
بين المغرب    القوية  أن  أال  الضفتين  علم    األقصىهاتين  ينتشر  ولم  الفلسفية  باألفكار  يتأثر  لم 

من   ال  المرابطين  عصر  في  المسلمين    فيالفلسفة  من  جيرانهم  مع  المدن  أ عالقاتهم  مع  و 
هو  اإليطالية ذلك  على  دليل  وخير  الغزاليإ,  كتب  بن    (*)حراق  علي  المسلمين  أمير  عهد  في 

 . يوسف بن تاشفين
ظهور أمور قد حرمتها الشريعة   المجتمع المغربي   ةحاطألبية التي  ولكن من المظاهر الس

تتمثل    اإلسالمية  اإل  التي  التجار  مع  المسكرات  هذه  والمسكرات, ظهرت  الخمر  يطاليين  شرب 
الساحلية  إلىالوافدين   المناطق  في  بكثرة  وانتشرت  المغرب  جلب (92) بالد  نتيجة  من  وكان   ,

األ االجتماعية,  الطبقات  بين مختلف  الظاهرة  هذه  وتفشت  الحانات  انتشرت  الخمر  مر  مشروب 
الفقهاء المنتج    الذي أزعج  لهذا  الحانات ومعاقبة كل من يروج  بغلق هذه  الذين طالبوا  والعلماء 
وا بالعادات  كبيرة  (93)خالق  ألالمخل  بكميات  الخمور  جلب  على  شجعت  التي  الدوافع  ومن   ,

 .(94) وبيعها لألهالي لكونها معفاة من الضريبة الجمركية
بي التي تأثرت بكل ما هو حسن وجميل  و ور خرى من الجانب األوفيما يخص الضفة األ 

، تنعم باألمن واالستقرار  للميالد  الحادي عشر  /للهجرة  القرن الخامس    في   اإليطاليةكانت المدن  
تعاني من حروب وفتن واضطرابات، كانت األ   األوروبيةوطان  على عكس األ التي كانت  خرى 

  كان النهوض االقتصادي في مفاصل وعليه  ,  (95)   هذه المدن في تطور مستمر ونمو اقتصادي
القادمة, ومن اآل  فيبداية النهضة للرقي والتقدم    تعد التي    ها جميع  اإليطاليةالمدن   ثار  العصور 

  ة زاحة جميع الحواجز الطبقيإزيادة الدخل الفردي و     اإليطاليةيجابية التي انعكست على الواقع  اإل
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, ذات وقعة مفعمة بالحيوية على الصعيد االجتماعي،  اإلسالميصالتها التجارية مع المغرب    إما
تأثرت   فقد  بالحضارة  والسياسي,  المدن  بين  (96)اإلسالميةهذه  التجارية  التواصل  ذروة  وفي   ,

, كان التجار  للميالد الثاني عشر  /للهجرة  القرن السادس    في  اإليطاليةوالمدن    اإلسالميالمغرب  
نحو   زيارة    اإلسالمية  األراضييتوافدون  لغرض  يأتون  الذين  الحجاج  بعض    األمكنة وبرفقتهم 

الغربية من   الشمالية  المنطقة  االقتباس من  األندلسالدينية في  بدايات  كانت  المكان  هذا  , ومن 
انتقلت عن طريقهم نحو    التي تتمثل   األندلسيةالفنون   تأثرت و ,  (97) وروباأباللوحات الورقية التي 

  الكريم   في زخرفة القرآن   ون المسل  بدعأ  إذ ,  اإلسالميبالزخرفة والفن العربي    األوروبيةالحضارات  
بالنقوش والكتابات  بالوان الذهب والفضة  بالحروف الذهبية, وزخرفة الكتب  , التي تطبع  المطرزة 

انت فقد  للكتاب,  الخارجي  الغالف  البديعة  قعلى  والمهنة  الحرفة  هذه  اإلأ  إلىلت  يطاليين، يادي 
طابع الفنون    كان حيث  في زخرفة كتبهم ورسائلهم،    األقصى  المغرب   ا يقلدون مسلميخذو أالذين  

, وكذلك تأثرت (98)   هاواضحة المعالم على الحياة الغربية في مفاصلها ومكوناتها جميع  اإلسالمية
ول هذه الصناعات صناعة  أ, و اإلسالميفي بالد المغرب    اإلسالمية بالصناعات    اإليطاليةالمدن  

من    اإليطاليةالكثير من الوقت حتى تمكنت المدن    قمشة، والجلود والدباغة, ولم يمض النسيج واأل
تقدماً  ، ومن (99) خذت تجوب منتوجاتها مناطق مختلفةأفي هذه الصناعة التي    مزدهراً   تحصيل 

لية سك عملة خاصة بهم  ول عمأ، اقتباسهم  اإليطاليةالتي أثرت فعليًا بالحياة االقتصادية    األمور
  اً رادوا تقليدها وسك دينار أ، و اإلسالميةتأثروا بالعملة    إذ العصر النورمان,    في ة،  يصقلفي مدينة  

 .(100) م1140هـ/538في سنة  يشبهها
 

 الخاتمة
 لقد توضح لنا أثناء كتابة البحث عدة استنتاجات أهمها: 

عصر القوة والنفوذ والسيطرة على    األقصىقليم المغرب  إ_ يمثل عصر المرابطين في  
 قتصادية من أهمها الجزر والموانئ. المناطق االستراتيجية ذات منافع ا

صبح قبلة القوافل أ أعلى درجات االزدهار التجاري حتى    إلى  األقصىارتقى المغرب  _  
من   القادمة  البرية  البالد  أالتجارية  والحجاز  اإلسالميةقصى  الشام  وبالد  عن    كبغداد  فضاًل 
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الذي    األسطول القوي  الغزو أالمرابطي  من  والموانئ  التجارية  السفن  حماية  عاتقة  على  خذ 
 .والقرصنة

كانت   على    إيطاليا_  الحرص  كل  المرابطين الستمرار إحريصة  مع  قامة عالقة طيبة 
 لمد التجاري.ا

بالد   على  المرابطين  سيطرة  كان  الذين  جر   األندلس_  الجزيرة  لسكان  أمل  خذوا  أعة 
 . ن بعد ما تمكن المرابطون من درء هجمات النصارى ماأيمارسون نشاطهم التجاري بكل حرية و 

المغرب    _ منتوجات  األ  اإلسالميتنوعت  في  محاصيل  التجارية  من  جميعها  صعدة 
 ات تجارية لتغطية حاجاتها.معاهد  برامإل  اإليطاليةزراعية وصناعية وحيوانية مما دفع المدن 

 ت صبحأذات أثار على الواقع التجاري إذ    إيطاليا_ كانت عالقة المرابطين التجارية مع  
اللغة العربية لغة المخاطبات الرسمية والمعاهدات فضاًل عن رفع قيمة الدينار الذهبي المرابطي  

وفي  أالذي   دوليًا  تتداول  عملة  مختلفةأصبح  بها صقاع  سحرت  التي  االقتباسات  عن  فضاًل   ,
 وطانهم. أ  إلىونقلتها  اإليطاليةالمدن 

 
 

 هوامش البحث: 
 

مدينة عظيمة قديمة فيها آثار كثيرة أزلية تنبئ أنها كانت دار مملكة ألمم سالفة، وهى في سفح  تلمسان:     )*(
جبل أكثر شجره الجوز، وكان لها ماء مجلوب من عمل األوائل من عيون يسمى بوريط بينها وبين المدينة  

ن البربر، ولها قرى كثيرة  أميال وكانت تلمسان دار مملكة زناتة وحواليها قبائل كثيرة من زناتة وغيرهم م  6
وعمائر متصلة ومدن كثيرة، للمزيد ينظر: مجهول ,االستبصار في عجائب االمصار، دار الشؤون الثقافية، 

 . 176م ، ص1986بغداد: 
مراكش: هي مدينة تقع شمال أغمات وعلى اثني عشر مياًل منها بداخل المغرب، بناها يوسف بن تاشفين    ) *(

سنة سبعين وأربعمائة، وقيل سنة تسع وخمسين وأربعمائة، بعد أن اشترى أرضها    أمير المسلمين في صدر
من أهل أغمات بجملة أموال واختطها له ولبني عمه، وهي في وطاء من األرض، وليس حولها من الجبال  

المعطار في محمد بن عبدهللا بن عبد المنعم الحميري، الروض  إال جبل صغير يسمى ايجليز، للمزيد ينظر:
 . 540م، ص 1980، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت: 2خبر االقطار، تحقيق احسان عباس، ط
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لقبت بمكناسة الزيتون لكثرة منتوجها وزراعتها للزيتون   األقصىمكناسة: هي مدينة جميلة في بالد المغرب  ) *(
الحميري، الروض المعطار، تربتها خصبة واسواقها كبيرة تجلب لها البضائع من كل مكان، للمزيد ينظر:  

 . 544ص
والنشر  )1( للطباعة  الجامعة  شباب  مؤسسة   , اإلسالمية  العصور  في  المغرب  تاريخ   , سالم  عبدالعزيز  السيد 

 . 660م ، ص1982والتوزيع , االسكندرية : 
لى القرن  لطيفة بشاري، العالقات التجارية للمغرب االوسط في عهد امارة بني عبد الواد من القرن السابع ا  )2(

 . 123م، ص2011م(، منشورات وزارة الشؤون الدينية واالوقاف، الجزائر:  16-13العاشر هجريين )
 . 124بشاري، العالقات التجارية للمغرب االوسط، ص )3(
 . 206/ص 1م، ج1923، المطبعة الرحمانية، مصر: 1محمد كرد علي، غرائب الغرب، ط )4(
محمد بن علي بن عمر بن محمد المازري، فتاوى المازري، تحقيق طاهر المعموري، الدار التونسية للنشر،    )5(

 . 230م، ص1994تونس: 
 . 310صت,   –ابن جبير , رحلة ابن جبير, , دار ومكتبة الهالل , بيروت : د محمد بن احمد الكناني )6(
, مكتبة   1حسن علي حسن, الحضارة االسالمية في المغرب واألندلس في عصر المرابطين والموحدين , ط)7(

 . 287م ص 1980الخانجي , القاهرة : 
تاوي أهل افريقية واألندلس والمغرب , دار  الونشريسي , المعيار المعرب والجامع المغرب عن فاحمد بن يحيى )8(

 . 67/ص6جم 1981الغرب االسالمي , بيروت : 
هـ /    7  –  6في العهد الموحدي القرن    اإليطاليةالعالقات التجارية بين بالد المغرب والمدن  مروة  الريغي ,   )9(

محمد  13  –  12 جامعة   , واالجتماعية  االنسانية  العلوم  كلية  ماجستير,  رسالة   , بسكرة  م    -2018:خيضر 
 . 69, صم 2019

سلفا توري بونو , العالقات التجارية بين بلدان المغرب وايطاليا في العصر الوسيط , ترجمة عمر الباروني,  )10(
 . 328، صم 1986, 2مجلة البحوث التاريخية , العدد

القرن  )11( الحفصي من  العهد  في  افريقية  تاريخ   , القرن    13روبار برنشفيك  نهاية  , ترجمة حمادي 15الى  م 
 . 54/ص1جم ,1988ار الغرب االسالمي , بيروت : , د 1الساحلي , ط

 . 125بشاري، العالقات التجارية للمغرب االوسط، ص )12(
االجتهاد,  )13( الموحدين, مجلة  االسالمي خالل عصر  بالمغرب  المسيحية  الجاليات   , بوتشيش  القادري  ابراهيم 

 . 89، ص م 1995, 28العدد



 خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية عدد    

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

599 
 

 

االقتصادية  )14( العالقات  علي محمود،  السيد  والصليبيين، ط  علي  المسلمين  والبحوث 1بين  للدراسات  عين   ،
 . 61م، ص 1996االسالمية واالجتماعية، القاهرة: 

 . 78بوتشيش، الجاليات المسيحية، ص )15(
 
 84م، ص1893احمد بن عمر بن رستة، االعالق النفيسة، مطبعة بريا, ليدن المحروسة: )16(
سالمية في الشرق  استعمارية استيطانية قام بها الغرب االوربي ضد البالد اإلهي عملية  الحروب الصليبية:    )17(

مصطفى حسين الكناني , العالقات بتحريض من البابا, للمزيد ينظر:    واقتصادياً   بدافع السيطرة علية سياسياً 
للكتب هـ , الهيئة المصرية العامة  567  –  488م /  1711 -1095والفاطميين في الشرق األدنى    جنوهبين  

 .5، ص م  1981, االسكندرية : 
 . 37م، ص1981جالل يحيى، اوروبا في العصور الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، االسكندرية:  )18(
م(، ترجمة اسماعيل العربي، 11-8هـ )5الى القرن    2موريس لومبار، االسالم في مجدة االول من القرن    )19(

 . 348م، ص 1990 ، دار االفاق الجديدة، المغرب:3ط
, دار    1عز الدين احمد  موسى , النشاط االقتصادي في المغرب االسالمي خالل القرن السادس هجري , ط)20(

 . 270م , ص 1983بيروت :  , الشرق 
 
الشرق منها يركب   :المرية  ) *( البيرة من أعمال األندلس، وكانت هي وبّجاية بابي  هي مدينة كبيرة من كورة 

التجار وفيها تحل مراكب التجار وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب، يضرب ماء البحر سورها، ويعمل بها  
ينظر:   للمزيد  عمله،  فيجاد  والديباج  عبدالوشي  بن  ياقوت  عبدهللا  ابو  الدين  الرومي  شهاب  , هللا  الحموي 

 . 19/ص5، جم  1995, دار صادر , بيروت :  2معجم البلدان , , ط
 . 323بونو، العالقات التجارية بين بلدان المغرب وايطاليا، ص )21(
حمدي عبدالمنعم حسين , التاريخ السياسي والحضاري للمغرب واالندلس في عصر المرابطين , دار المعرفة  )22(

 . 353-352م  , ص1997ية : الجامعية , االسكندر 
حسن احمد محمود , قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى , دار الفكر  )23(

 . 400ت , ص  –العربي , القاهرة : د 
 . 315-314بونو، العالقات التجارية بين بلدان المغرب وايطاليا، ص )24(
هـ  510عصمت عبداللطيف دندش , االندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني  )25(

 . 208م  , ص 1998, دار الغرب االسالمي , بيروت :  1م , ط1151  –م 1116هـ / 546 -
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المري)26( تاريخ مدينة   , ,  سالم  للطباعة والنشر  الجامعة  , مؤسسة شباب  قاعدة اسطول األندلس  ة االسالمية  
 . 197؛ دندش , االندلس في نهاية المرابطين , ص  89م , ص 1984االسكندرية : 

حسن احمد محمود , قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى , دار الفكر  )27(
 . 399ت , ص  – العربي , القاهرة : د

 . 399/ ص1,  ج الحموي , معجم البلدان  )28(
ابن عذاري , البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك األندلس والمغرب , تحقيق بشار عواد  احمد بن محمد  )29(

ط  , عواد  بشار  ومحمود  :    1مغروف  بيروت   , االسالمي  الغرب  دار  ج2013,  ؛    92-91/ ص4م, 
 . 268االقتصادي، ص موسى، النشاط 

 . 338لومبار، االسالم في مجدة االول، ص )30(
 . 54/ص1برشفيك، تاريخ افريقية، ج )31(
للمغرب، ط  )32( الدولي  التاريخ  في  الوسيط  التازي،  الهادي  الرباط: 1عبد  للنشر والتوزيع،  المعرفة  دار نشر   ،

 . 299/ص1م، ج2001
 
ة، تقع على ضفة البحر ويعمل اهلها جميعًا بالتجارة، وهي  وهران: تبعد هذه المدينة عن تلمسان مسير ليل) *(

 . 385/ص5من المدن الحصينة، للمزيد ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج 
عبد    )33( عمر  تحقيق  المنصور،  السلطان  سيرة  من  المأثور  الفضل  العسقالني،  علي  بن  شافع  الدين  ناصر 

 . 122م، ص1998ان: السالم تدمري، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، لبن
 . 164-160/ص1الونشريسي، المعيار المعرب، ج )34(
 . 323  -318/ص6الونسريسي، المعيار المعرب، ج )35(
 . 288حسن، الحضارة االسالمية، ص )36(
 . 91بوتشيش، الجاليات المسيحية، ص)37(
نحو االراضي االسالمية, حيث, توضحت مهامه في الدفاع   اإليطاليةالقنصل : هو مندوب من الحكومات  ) *(

للمزيد ينظر :   الحكومة االسالمية,  المسيحية، عن مصالح التجار االيطاليين, والتعامل مع  الجاليات  بوتشيش، 
 . 91ص

,    2الوزان , وصف افريقيا , ترجمة عن الفرنسي  محمد حجي ومحمد األخضر, طحسن بن محمد الفاسي  )38(
 . 30/ ص  2م,  ج1983االسالمي , بيروت :  دار الغرب

 .89بشاري، العالقات التجارية للمغرب االوسط، ص )39(
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: هي بلدة مشهورة من قواعد بالد المغرب ومرساها اجود مرسى على البحر، وهي على بر البربر تقابل سبتة) *(
والجزيرة، وهي مدينة حصينة، للمزيد ينظر: جزيرة االندلس على طرف الزقاق الذي هو اقرب ما بين البر  

 . 182/ص 3الحموي، معجم البلدان، ج
: بفتحتين وكسر الفاء، وهي بلدة على شاطئ البحر المحيط اقصى المغرب، للمزيد ينظر: الحموي، اسفي) *(

 . 180/ص1معجم البلدان، ج 
التي تقع على بحر الزقاق كثيرة الخيرات وبها اسواق عامرة  األقصى: هي احدى الموانئ في المغرب  اصيال) *(

, نزهة المشتاق في اختراق   االدريسيمحمد بن محمد بن عبدهللا بن ادريس  ويقال لها أزيال , للمزيد ينظر :  
 530/ ص 2,جم1989األفاق , عالم الكتب , بيروت : 

على ساحل المحيط , وتعد من الموانئ األساسية في االقليم    األقصى: هي مدينة تقع في اقليم المغرب  سال) *(
 . 239/ ص  1االدريسي , نزهة المشتاق , ج :نظري تأتيها المراكب من األندلس محملة بالبضائع , للمزيد

 . 300التازي، الوسيط في التاريخ الدولي، ص )40(
عبدالملك  )41( بن  موسى  بن  , طعلي  العربي  اسماعيل  تحقيق   , جغرافية   , المغربي  سعيد  منشورات   1ابن   ,

 . 88م, ص 1970المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت :
سيط، جامعة محمد االول، وجدة: د  مصطفى نشاط، الجنويون بسواحل المغرب المحيطية اواخر العصر الو   )42(

 . 37ت، ص –
 . 316بونو، العالقات التجارية بين بلدان المغرب وايطاليا، ص )43(
وثمار، حتى  بلنسية) *( ونعم  اشجار  ذات  المتوسط،  البحر  االندلس مطلة على ساحل  بالد  في  مدينة  : وهي 

العالم، حدود  مجهول،  ينظر:  للمزيد  التراب،  مدينة  اسم  عليها  البلدان،  183ص  اطلق  معجم  الحموي،  ؛ 
 . 490/ص1ج

المتوسط , للمزيد ينظر : مجهول , حدود    مرسيه) *( : هي من الموانئ األندلسية التي تقع على ساحل بحر 
 : القاهرة   , للنشر  الثقافية  الدار  الهادي,  يوسف  السيد  تحقيق   , الغرب  الى  الشرق  من  ,  1423العالم  ه 

 . 183ص
 315؛ بونو، العالقات التجارية بين بلدان المغرب وايطاليا، ص269موسى، النشاط االقتصادي، ص )44(
 . 269موسى، النشاط االقتصادي، ص )45(
منشورات  )46(  , الوسطى  القرون  االسالمي خالل  المسيحي من ظهور  والغرب  االسالمي  الغرب   , دون مؤلف 

 . 86م  , ص1995كلية اآلداب والعلوم االنسانية , الرباط : 
, مكتبة عبيكان , الرياض    1اوليفيا ريمي كونستبل , التجارة والتجار في االندلس , ترجمة فيصل عبدهللا , ط )47(

 . 160م , ص  2002: 
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ت   –الزهري , جغرافية , تحقيق محمد حاج صادق , مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة  : د    محمد بن ابي بكر)48(
 . 118, ص

 . 47م , ص  1863غرب وارض السودان , مطبعة ابريل , ليدن المحروسة :  االدريسي , الم)49(
 . 78الزهري، جغرافية، ص )50(
 . 224بشاري، العالقات التجارية للمغرب االوسط، ص )51(
هنري بيرين , تاريخ اوروبا في الوسطى ) الحياة االقتصادية واالجتماعية ( , ترجمة وتحقيق عطية القوطي ,  )52(

 . 26 -25م, ص 1996المصرية العامة للكتاب , القاهرة : الهيئة 
المتوسط )  )53( البحرية والتجارية في حوض البحر  القوى   , م ( , ترجمة احمد 1100  –  500ارشيبالد لويس 

 . 179، ص م 1960محمد عيسى , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة : 
الصلجوزيف      )54( الحرب  في  الالتينيين  العرب والروم  االولى، طنسيم،  للطباعة  3يبية  العربية  النهضة  دار   ،

 . 90 -87م، ص1981والنشر, بيروت: 
 . 376لويس، القوى البحرية والتجارية، ص )55(
, منشورات جمعية الدعوة االسالمية العالمية،  1احمد توفيق الطيبي، دراسات في تاريخ سبتة االسالمي، ط  )56(

 . 20م، ص 1989طرابلس: 
دار )57(  , األيوبي  العصر  في  االسالمي  األدنى  والشرق  البندقية  بين  العالقات   , عاشور  محمد  حماد  فايد 

 . 100م  , ص1980المعارف , القاهرة : 
 . 311لعالقات التجارية بين بلدان المغرب وايطاليا، صبونو، ا )58(
مدن،  طرابلس) *( اإلغريقية ثالث  باألعجمية  أطرابلس  تفسير  أّن  يذكر  األدنى  المغرب  اقليم  في  مدينة  : هي 

قديمة   مدينة  مدينة.  يعني  وبليطة  معناه ثالث  أيضا ثالث مدن: طر  بلغتهم  اليونانّيون طربليطة،  وسّماها 
ساحل البحر عامرة آهلة وأهلها أخالط من الناس. افتتحها عمرو بن العاص سنة ثالث وعشرين  جليلة على  

ينظر: للمزيد  عنة(،  هللا  )رضي  الخطاب  بن  عمر  خالفة  ص اليعقوبي  في   ، البلدان،  البكري، 184،  ؛ 
 . 653/ص2م، ج  1992المسالك والممالك، دار الغرب اإلسالمي، تونس: 

عظيمبجاية  ) *( مدينة  هي  ملوك :  بناء  من  محدثة  وهى  سورها،  في  يضرب  والبحر  البحر،  ضفة  على  ة 
 . 128صنهاجة، وتعرف بقلعة حماد اليوم، للمزيد ينظر: مجهول، االستبصار، ص

 . 24بيرين، تاريخ اوروبا، ص )59(
 . 108بشاري، العالقات التجارية للمغرب االوسط، ص )60(
 . 24بيرين، تاريخ اوروبا، ص )61(
 . 134قات التجارية للمغرب االوسط، صبشاري، العال )62(
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م،  1948، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة:  1رشيد البراوي، حالة مصر االقتصادية في العهد الفاطمي، ط  )63(
 . 220ص

تاشفين) *( بن  يوسف  بن  بمدينة سبته سنةعلي  ولد  المسلمين  امير  الحسن  ابو  ثاني  1084هـ/477:  م، وهو 
، خير الدين بن  م في مدينة مراكش، للمزيد ينظر: 1143هـ/500د وفاة والدة سنةملوك المرابطين بويع له بع
 . 114/ص10، جم  1979، دار العلم للماليين، بيروت: 4األعالم، ط الزركلي، محمود بن محمد بن علي 

ميمون ) *( قواد  ابن  اعظم  من  ميمون،  بن  محمد  عبدهللا  ابو  وهو  عصر    األسطول:  في  الحربي  البحري 
م, كانت 1116هـ/510المرابطين, فقد عينة امير المسلمين علي بن يوسف القائد العام للقوات البحرية، سنة  

ابن عذاري،  البحري متوارثًا في اسرتهم، للمزيد ينظر:    األسطولله وقائع بحرية عدة، حتى اصبحت قيادة  
 . 62/ص4البيان المغرب، ج

 . 206/ص 1علي، غرائب الغرب، ج )64(
 . 299التازي، الوسيط في التاريخ الدولي، ص )65(
 299التازي، الوسيط في التاريخ الدولي، ص )66(
 . 314بونو، العالقات التجارية بين بلدان المغرب وايطاليا، ص )67(
: هي تسمية تطلق على سكان الدول االسكندنافية، والتي تشمل كل من السويد والنرويج، وهي في  النورمان) *(

مدلولها العام تعني رجال الشمال، وقد عرفوا بالمصادر العربية تحت اسماء عديدة مثل المجوس، واألردمانيين، 
فقد و  السريعة،  البحار على متن مراكبهم  الرجال مغامرون يجوبون  فرنسا وعاثوا  كان هؤالء  صلوا على سواحل 

فيها الفساد من النهب و السلب، حتى عقدوا الصلح معهم واقطعوهم ارض في الجهة الشمالية تسمت باسمهم الى  
نهاية  وفي  والمغرب،  االندلس  في  االسالمية  االراضي  نحوا  نشاطهم  واصلوا  بل  بذلك  يكتفوا  فلم  هذا,  يومنا 

م المسلمين  طرد  من  استطاعوا  نظر:  المطاف  للمزيد  هناك،  لهم  مملكة  واقامة  صقلية  جزيرة  إبراهيم  ن  خليل 
،  م  2000, دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت:  1وأخرون, تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس، ط  السامرائي

ئر :  , المطبعة العربية , الجزا 1احمد توفيق المدني , المسلمون في جزيرة الصقلية وجنوب ايطاليا , ط؛ 131ص
 . 30- 29، صم 1945

 . 299/ص1برشفيك، تاريخ افريقية، ج )68(
محمد ورفلي، االتصاالت الدبلوماسية بين افريقية وكمونيه بيزا في القرن الثاني عشر، كلية العلوم االنسانية   )69(

 . 91م، ص2020واالجتماعية، تونس: 
 . 765/ ص  2االدريسي , نزهة المشتاق, ج )70(
،    1, العدد  26عاشور، بعض اضواء على العالقات بين بيزا وتونس في عصر الحروب الصليبية ، مج  )71(

 . 40م، ص   1964كلية اآلداب ، جامعه القاهرة, 
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 . 8المدني , المسلمون في جزيرة الصقلية, ص)72(
ي سنة ثالثمائة، قيل:  : هي مدينة بإفريقية بقرب القيروان، اختطها المهدي المتغلب على تلك البالد ف المهدية) *(

الموضع.   بهذا  عليه، حتى ظفر  يخرج  مدينة حصينة، خوفًا من خارجي  فيه  يبني  يرتاد موضعًا  كان  إنه 
أثار القزويني،  زكريا بن محمد بن محمود  وكانت جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصلة بزند، للمزيد ينظر:  

 . 267، ص م 1992البالد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت: 
مجلة   )73( الوسيط،  العصر  في  المتوسط  البحر  في  وامتداداتها  الصحراوية  التجارية  الطرق  قدوري،  الطاهر 

 . 96م، ص2011، المملكة المغربية، 15الواحات للبحوث والدراسات، العدد 
 . 316ص/   1م , ج2000ابراهيم حركات , المغرب عبر التاريخ , دار الرشاد الحديثة , الدار البيضاء :)74(
 . 287حسن، الحضارة االسالمية، ص )75(
 . 99ورفلي، االتصاالت الدبلوماسية،  )76(
 . 212  -211المدني، المسلمون في جزيرة الصقلية، ص  )77(
 . 307ت , ص  –محمد بن احمد الكناني ابن جبير , رحلة بن جبير, دار ومكتبة الهالل , بيروت : د )78(
,    12الى القرن  10ية تاريخ افريقية في عصر بني زيري من القرن  الهادي روجي ادريس , الدولة الصنهاج)79(

 .. 283/ ص  2م, ج1992, دار الغرب االسالمي , بيروت :  1ط
 . 311بونو، العالقات التجارية بين بلدان المغرب وايطاليا، ص )80(
 . 308/ص 1ابن عذاري، البيان المغرب، ج )81(
ان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون , العبر وديو )82(

 . 329/ ص  6م, ج1988ذوي الشأن االكبر , تحقيق خليل شحادة , دار الفكر , بيروت :  
 . 47االدريسي، المغرب وارض السودان، ص  )83(
 . 403محمود، قيام دولة المرابطين، ص )84(
, دار الكتاب الجديد , بيروت :   3يى الخشاب , طخسرو , ناصر خسرو الحكيم, سفر نامة , تحقيق يح)85(

 . 80م . , ص1983
 . 329/ص1الوزان، وصف افريقيا، ج )86(
: وهو ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي, من اهل الطوس يعتبر فقيه زمانة ومجتهد االمة الغزالي) *(

قرا   فقد  العباد,  بين  فضلة  واشتهر  االسالمية  البالد  في  احمد شاع صيتة  معلمة  يد  على  في صباه  الفقه 
الرادكاني ومن ثم سافر الى مناطق عدة من اجل التزود والمعرفة, حتى برع في االصول والمذاهب والخالف  
العلم ورد عليهم بالحجج والبراهين، توفي في   الفلسفة, وعرف كالم اهل هذا  والمنطق واخذ حظا وفيرا من 
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بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد وذيوله، تحقيق    م، للمزيد ينظر: احمد1112هـ/505سنة  
 . 27/ص 21م، ج1996مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت: 

 . 220/ص1حركات، المغرب عبر التاريخ، ج )87(
ن(، محمد شريف، سبتة االسالمية دراسات في تاريخها االقتصادي واالجتماعي )عصر الموحدين والمرينيي  )88(

 . 12م، ص 2006، منشورات جمعية تطوان، الرباط: 2ط
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