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الملخص

الكلمات المفتاحية

تناولنا يف هذه الدراسة السياسة املالية والنقدية يف املغرب اإلسالمي عموما و عند األدارسة واملرابطني
واملوحدين خصوصا ،وطرحنا إشكال ما هي املظاهر العامة للسياسة املالية والنقدية يف عهد األدارسة
واملرابطني واملوحدين ؟ هل اضطرت الدول الثالث إىل جتاوز الواردات الشرعية يف سياستها املالية ( اليت
حددها القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ) لتغطية نفقاهتا املختلفة؟  .ووجدنا ان الدول الثالث طبقت يف
بداية عهدها سياسة مالية حكيمة مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية .ولكن ملا زادت توسعاهتا وكثرت
نفقاهتا حبثت عن موارد مالية أخرى مما اضطرها على اخلروج عن املبادئ اليت أعلنتها يف أول عهدها،
وفرضت ضرائب منافية للشرع.

السياسة املالية
والنقدية؛ الضرائب؛
دراسة مقارنة.
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Fiscal Monetary
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Comparative
Studies.

Abstract
In this study we have exmined fiscal and monetary policy in islamic maghreb,when
idrisid and almoravid and almohad as a model.We have put forward the forms of public
manifestations of fiscal and monetary policy in the era of the three countries,and did
they have to exceed the ligitimate imports in their fiscal policy,defined by the koran
and the sunna. We found that at the beginning of their time the three countries had
applied a prudent fiscal policy derived from the provisions of islamic law.But, as the
three countries expanded and increased their expenditures, they began to impose illegal
taxes.
JEL Classification Codes : E52; E62 ;H71 ; O57.
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 .1مقدمة:
تعترب مادة املال من الوسائل املهمة للنهوض باقتصاد أي دولة من الدول ،أي أ َن اجملتمع يف حاجة مستمرة
لألموال أو مبعىن أدق هو حباجة إىل مدا خيل وافرة إلنفاقها على مشاريعه املتنوعة ،ولكي تتمكن الدولة من تلبية
حاجيات اجملتمع وجب عليها توفري األموال وتنظيم عملية املداخيل واملصروفات ،وذلك باتباع سياسة مالية ونقدية
حكيمة يقوم هبا املسؤولون عن مالية الدولة ،وهذه السياسة املالية والنقدية يكون هلا طابعها اخلاص خاصة إذا كانت
الدولة مسلمة تتبع تعاليم القرآن الكرمي وسنة نبينا حممد عليه الصالة والسالم.
وعلى هذا األساس ،سنحاول تسليط الضوء على السياسة املالية والنقدية عند األدارسة واملرابطني واملوحدين لنرى
هل طبقت الدول الثالث الشرع يف سياستها املالية .ولنرى أيضا هل متكنت الدول الثالث بسياستها املالية والنقدية
من تنظيم بيت املال ومتكينه من القيام بوظائفه؛ وتلبية حاجات اجملتمع.
.1.1إشكالية الدراسة:

أمجعت الدراسات اليت تناولت موضوع املال يف الدولة اإلسالمية منذ عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل غاية

العهد العباسي ،على أنَه كان وسيلة مهمة لتنظيم شؤون الدولة املختلفة ،وأنَه عنصر البد منه ،فال يقوم اقتصاد بل
أي دولة إن مل يكن هلا أموال مسرية بطريقة مثلى .
أكثر من ذلك حضارة َ
وهلذا حيق لنا معرفة السياسة املالية والنقدية يف املغرب اإلسالمي الذي يعترب جزءا ال يتجزأ من العامل اإلسالمي،
وهذا يف عهد األدارسة واملرابطني واملوحدين .و ليس من السهل معرفة ذلك يف هذه الفرتة اليت اخرتناها للدراسة،
وذلك أل َن الدولة اإلدريسية مثال عانت كثريا من االضطرابات الداخلية واخلارجية نتيجة ضعف حكامها بسبب
الضغوطات الداخلية واخلارجية اليت أرهقتهم ،فصارت منطقتهم ختضع لغريهم ،فتارة للفاطميني ،وتارة ختضع لألمويني
يف األندلس ،مما أصاب الضعف خمتلف جماالت احلياة فيها ،ومنها اجملال االقتصادي واملايل.
ومن بعد دولة األدارسة خضع املغرب األقصى إىل عدة اضطرابات ومنازعات قبلية وحروب طاحنة انتهت
بتأسيس دويالت صغرية  ،م تأسست من بعدها دولة املرابطني اليت تولت مقاليد األمور وبسطت نفوذها إىل إقليم
األندلس ،ونظمت أمور احلياة ومنها احلياة االقتصادية .وعلى أنقاذ املرابطني قام حكام جدد هم املوحدون واصلوا
مسرية التقدم وبسطوا نفوذهم حىت إفريقية واألندلس .وهنا تكمن الصعوبة بسبب تغري األحوال من القوة إىل
الضعف والعكس ،وبسبب اختالف سياسة كل دولة وتنظيمها العسكري واالقتصادي .وهلذا أردنا اإلحاطة جبميع
جوانب هذا املوضوع وإدراك تفاصيله بوضعنا إشكالية عامة وهي  :ما هي املظاهر العامة للسياسة املالية والنقدية يف
عهد األدارسة واملرابطني واملوحدين ؟
.1.1أسئلة الدراسة:
 ماهي السياسة املالية اليت انتهجتها كل دولة من الدول الثالث؟ و ما الفرق بينها؟ هل اضطرت الدول الثالث إىل جتاوز الواردات الشرعية يف سياستها املالية(اليت حددها القرآن الكرمي والسنة النبويةالشريفة واالجتهاد) لتغطية نفقاهتا املختلفة؟
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 ماهي العوامل اليت أثرت على السياسة النقدية اليت انتهجتها الدول الثالث ؟.1.1فرضيات الدراسة:
كانت السياسة املالية يف الدول الث الث مسنمدة من الشريعة ااالسالمية ،خاصة يف عصر قوة وازدهار الدول
الثالث.
 اضطرت الدول الثالث إىل جتاوز الواردات الشرعية يف سياستها املالية ،خاصة يف عصر ضعفها وزيادة حاجياهتااحلربية.
 تتأثر السياسة النقدية للدول الثالث بظروفها االقتصادية والعسكرية أي حسب قوة الدولة وضعفها وحسب توفراملعادن الثمينة .
 .1.1منهج الدراسة:

تناولنا من خالل دراستنا هذه السياسة املالية والنقدية عند األدارسة واملرابطني واملوحدين ،حيث ختتلف هذه

السياسة من دولة ألخرى ،كما ختتلف املادة العلمية املتوفرة لعصر كل دولة ،وهبذا خيتلف أسلوب التناول ،ألنَه لكل
مشكلة أسلوهبا ومنهاجها ،وهلذا اعتمدنا على املنهج التارخيي يف كامل الرسالة من أوهلا آلخرها ،إذ بدأنا جبمع املادة
العلمية من خمتلف املصادر اليت تناولت تاريخ املغرب اإلسالمي ،وخاصة املصادر اليت أرخت لألدارسة واملرابطني
واملوحدين  ،م قمنا بتحليل هذه املادة العلمية ومقارنتها ببعضها البعض ،ونقدها وفحصها والتأكد من صحتها  ،م
قمنا برتتيبها مبساعدة بعض املراجع .واعتمدنا كذلك على املنهج الوصفي وهذا يف سرد األحداث ووصفها بعد
اسرتدادها من املاضي التارخيي ،و اعتمدنا على املنهج التحليلي عندما وضعنا جداول وقمنا بتحليلها وقارنا بينها،
وهذا خاصة فيما تعلق بوزن العملة؛ وهذا ساعدنا للوصول إىل أحكام عامة تتعلق بالسياسة النقدية لكل دولة.
كما جلأنا إىل االستنتاج؛ لسد بعض الفراغات اليت ميليها نقص املصادر وسكوهتا؛ وللوصول إىل لب املوضوع،
وهذا خاصة يف عهد دولة األدارسة؛ فسكوت املصادر وعدم حتدثها عن بيت املال جعلنا نلجأ إىل االستنتاج لعلنا
نصل إىل توضيحات.
 .1السياسة المالية عند االدرسة والمرابطين والموحدين:
 .1.1السياسة المالية عند االدارسة:

لقد كانت األوضاع املالية قبل قيام دولة األدارسة متدهورة بسبب ثورات الرببر خاصة ثورة الكاهنة اليت

قضت على موارد رزق املغاربة (المراكشي ، )1891 ،وزاد تدهور األوضاع سياسة بعض عمال بين أمية يف املغرب
الذين أرهقوا السكان باملغارم واجلبايات؛ هذا إىل جانب خطر اخلوارج ،حيث استنزفت هذه الثورات موارد البالد
املالية؛ فقد أنفق الوالة الكثري من األموال على إعداد اجليوش ومضاعفة األعطيات ملواجهة تلك الثورات اليت
استمرت قرابة نصف قرن (السالوي . )1811 ،وهذا ما دفع والة املغرب إىل االستعانة بأموال مصر فكانت ترد
إليهم إعانة مقدارها مائة ألف درهم (ابن األثير ، )1811 ،وهذا يعين أن املغرب كان يعاين من عجز مايل كبري
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قبل قيام دولة األدارسة ،وهنا ميكن طرح السؤال التايل :ماهي السياسة املالية اليت اتبعها األدارسة يف ظل هذه
الظروف املالية املتدهورة؟.
بعد أن قامت الدولة اإلدريسية واستقرت هلا األوضاع ،كان عليها تنظيم شؤوهنا السياسية والعسكرية
واالقتصادية مبا فيها النواحي املالية؛ مما جعل منها دولة متتلك جهاز إداري وسياسي وجبائي قوي خاصة يف عصر
القوة الذي مشل عهود إدريس األول والثاين وحممد بن إدريس (إسماعيل )1891 ،؛ هؤالء األوائل الذين حرصوا
على إتباع سياسات مالية وجبائية عادلة حسب الشريعة اإلسالمية (حباني.)1881 ،

فقد طبَق اإلمام إدريس األول الشريعة اإلسالمية يف جباية األموال؛ وألغى الضرائب واملصادرات وجىب األموال

املستحقة (سعدون ، )1891 ،وواصل إدريس الثاين سياسة أبيه يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف السياسة
املالية حيث كان عاملا بكتاب اهلل قائما حبدوده راويا للحديث؛ وملا استقرت األوضاع لدولته وبىن مدينة فاس رأى أن
يدعم هذا االستقرار بتنظيم شؤون دولته املالية ،حيث عمل على قطع الصلة املالية باخلالفة العباسية يف املشرق؛ هذه
الصلة اليت دامت ربع قرن ومتيزت باستعمال األدارسة الدنانري والدراهم اإلسالمية املضروبة يف املشرق؛ ومتثل قطع هذه
الصلة يف عدم ذكر أمساء بين العباس ال يف اخلط بة وال يف السكة ،ومل يتلقوا منهم التفويض والتقليد وتنصلوا من دفع
األموال السنوية (الماوردي )1891 ،؛ ولقطع هذه الصلة املالية متاما أنشأ إدريس الثاين دارا للسكة يف مدينة فاس
وضرب الدرهم اإلدريسي ألول مرة عام (091ه108/م) ؛ هذه العملة اليت سارت يف سائر ربوع دولة األدارسة
(سعدون ،)1891 ،وهبذا اإلجراء حتقق لدولة األدارسة استقالهلا املايل وحلت املقابضة يف التعامل املايل بدال من
املقايضة.
وهنا ميكن القول أ َن دولة األدارسة طبقت أحكام الشريعة اإلسالمية يف سياستها املالية ،خاصة يف عصر القوة

على األقل ،وهذا ألن ه يف عصر الضعف تضطر إىل فرض سياسة مالية بديلة تتخلى فيها عن أحكام الشريعة
اإلسالمية من فرض مكوس ومغارم وقباالت...
وبعد زوال أمر األدارسة واندثار ملكهم لبث املغرب منذ منتصف القرن الرابع هجري ( العاشر ميالدي) مسرحا
حلروب الشيعة وخلفاء قرطبة األمويني   ،م انقسم املغرب إىل ممالك وإمارات بربرية متعددة من بينها صنهاجة وزناتة
ومغراوة وكان أعظم هذه املمالك مملكة زيري بن عطية الزنايت وبنيه من بعده  .مما َأدى إىل حدوث ثورات وحروب

مستمرة وفنت.

السياسي إىل تدهور األوضاع االقتصادية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة،
وأدى هذا االنقسام واالضطراب َ
فالضعف السياسي وما صحبه من متزق انعكست صورته على اقتصاديات البالد ،السيما يف عهد املغراويني بفاس
الذين ظلموا الرعية وأخذوا أمواهلم ،كما انقطعت عن األهايل موارد الرزق ،يضاف إىل ذلك تلك الضرائب اجلائرة
واملكوس اليت فرضها أمراء زناتة (طه.)1001 ،

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

4

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص011-001 :

ISSN: 2602-7860

 .1.1السياسة المالية عند المرابطين والموحدين:
ملا قامت دولة املرابطني واستقرت هلا األوضاع ،جعل والة أمرها اهلدف األساسي من قيام دولتهم هو القضاء
َ
على الضالالت املنتشرة واجلهل بأحكام الدين ،وقد اتضح ذلك منذ اللحظات األوىل يف تأسيس الدعوة حيث قرر
عبد اهلل بن ياسني املبدأ املايل الذي ترتكز عليه الدعوة يف جبايتها لألموال وهو ما قرره الشرع أي كتاب اهلل وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم؛ وما ورد فيهما من أحكام بشأن األموال ،لذلك حني افتتح مدينة سجلماسة ألغى كل
الرسوم والضرائب اليت مل يرد من شأهنا نص ال يف الكتاب وال يف السنة؛ وهذا ما ذكره "ابن أيب زرع" يف قوله:
وقدم عليها عامال من ملتونة وانصرف إىل
<<وأزال املكوس وأسقط املغارم وترك ما أوجب الكتاب والسنة تركه َ

الصحراء>> (الفاسي .)1910 ،ومن هنا حرص عبد اهلل بن ياسني على القضاء على تلك الضرائب اجلائرة اليت
كان يفرضها أمراء زناتة ،حىت إذا توىل أمري املسلمني يوسف بن تاشفني مقاليد األمور؛ حرص على إتباع أوامر عبد
اهلل بن ياسني؛ ومن هنا كانت مصادره املالية هي الزكاة واألعشار وجزية أهل الذمة وأمخاس غنائم املشركني.
كما أ َن بداية حكم املرابطني متيز بقلة الضرائب مما أثر على ازدهار احلركة التجارية ومضاعفة اإلنتاج ،حيث أن
ختفيف الضريبة على املنتج تساعد على مضاعفة اإلنتاج ،ويشيع الرخاء بني الناس ،فرتوج التجارة وتتكدس األسواق

(محمود. )1881 ،حيث ألغت الدولة املرابطية املكوس املفروضة على التجارة ،ويف هذا قال "احلميدي" <<:فلم
يكن يف عمل بالدهم خراج وال معونة وال تقسيط وال وظيف من الوظائف املخزنية حاشا الزكاة والعشر>>
صور "ابن أيب زرع" حكم املرابطني
(الحميدي ،)1811 ،مما شجع حركة التجارة .وعموما فقد ّ
(0041/0109م) كعصر ذهيب ،حيث أعيدت املكوس والضرائب االبتزازية إىل حدودها الشرعية ()Elfassi, 1964
وبالرغم من قلة فرض الضرائب يف بداية حكم املرابطني إال أ َن مداخيل بيت املال من الضرائب تضاعفت ،ولعل
السبب يف تفسري ذلك؛ هو أ َن قلة الضرائب مع ضمان حتصيلها ،خري من كثرهتا وعجز الناس عن الوفاء هبا .لذلك

شدد امل رابطون يف حتصيل الضرائب الشرعية حبيث ال يفلت منها أحد ،وأمروا مبراقبة عمال اجلباية مراقبة شديدة
وحاسبوهم حسابا عسريا.
ويبدو أ َن هذه السياسة قد احتلت يف تفكري املرابطني حمال رفيعا ،فعنوا عناية فائقة بتحصيل الزكاة والعشور
وحرصوا على أال يفلت منها أحد  .وجند هلذه الدقة يف ضمان حتصيل الزكاة والعشور صدى فيما كتبه "ابن عبدون"
يف رسالته عن احلسبة يندد بالوسائل اليت اختذها املرابطون يف حتصيل أعشار مثار الزيتون وغريه من احملاصيل اليت
تتوافر يف منطقة أشبيلية ). (provencal, 1974
ونتيجة هلذه السياسة املالية احلكيمة ُوجد يف بيت املال عند وفاة األمري يوسف بن تاشفني؛ ثالث عشر
ألف ربع من الورق ،ومخسة أالف وأربعني ربعا من الذهب املطبوعة (الفاسي( )0101 ،ابن أيب زرع،
ص ، )081:وقد ذكر "ابن املؤقت"  <<:أن يوسف بن تاشفني جىب يف حياته من املال مامل جيبه أحد
قبله>> ( ابن المؤقت . )1811 ،وهذا ما ذكره "يوسف أشباخ" بأن هذه الثروة كانت طائلة من الذهب
والفضة تدوم بعده ماليني (أشباخ.)1819 ،
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كما اتبعت الدولة املرابطية يف أول عهدها سياسة مالية متثلت يف قلة النفقات؛ فمثال مل تكن تنفق على اجلي
نفقات طائلة؛ وذلك بإقطاعهم أراضي زراعية يستثمروهنا ويتصرفون يف غلتها(الطرطوشي . )1881 ،كما اعتمد
اجلند على نصيبهم من الغنائم اعتمادا كبريا .واعتمدت اخلدمات العامة يف غالب األحيان على األحباس( ،ابن
رشد ، )1891 ،فلم تكن الدولة تتكفل مبصاريف املنافع العامة ،حيث كانت األحباس تقوم خبدمات عديدة للدولة
فرفعت بذلك عبئا كبريا عن بيت املال.
وهذا ما يفسر أ َن الدولة املرابطية اعتمدت يف جباية األموال على الضرائب الشرعية ومل تدفعها احلاجة إىل فرض
ضرائب ومكوس أخرى منافية للشرع أو جمحفة حبق الرعية هذا على األقل يف عصر قوهتا وازدهارها .غري أ َن

مصروفات الدولة زادت مبرور الوقت نظرا لتغري الظروف فلم يعد اجليل الثاين من املرابطني يسلك نفس السلوك
املتقشف للجيل األول ،حيث ازدادت النفقات بسبب ظهور مهدي املوحدين و أضرت احلرب معه باقتصاد البالد .
ونتيجة للعجز يف بيت املال ،اضطرت الدولة إىل فرض عدد من الضرائب أو القباالت ،فيقول "اإلدريسي" يف
ذلك << :إن أكثر املصنوعات مبدينة مراك فُرضت عليها القباالت مثل سوق الدخان والصابون واملغازل وكانت
القباالت على كل شيء يُباع دق أو جل>>( ،اإلدريسي. )1891 ،

وبالتايل زاد فرض الضرائب زمن الفتنة ومن هذه الضرائب :ضريبة الرحاب ،وضريبة التعتيب أو املعونة (التعتيب
هو تكليف كل مدينة برتميم وإصالح أسوارها والعناية هبا)  ،ومل خيل التعتيب من التالعب والغ  ،ولكن هذا ليس

دليال على أ ّن كل من قام بعمل اجلباية هو خمتلس أو متالعب.
وأثناء فتنة املهدي بن تومرت وهناية حكم املرابطني؛ تدهورت األحوال االقتصادية سواء يف الصناعة أو الزراعة،
وتعسف اجلباة يف جباية أعشار مثار الزيتون والزروع مما جعل الكثري من
حيث زادت الضرائب على الفالحني ّ
الفالحني يهجرون زراعاهتم .وبالتايل تدهورت أحوال اجلباية حيث أشار "صاحب املعجب" إىل ذلك بقوله:
<< فاتصلت احلروب ،وغلت األسعار وتوالت الفنت وعم اجلدب وقلت اجملايب >> (المراكشي ،ع.)1818 ،

وبتدهور األحوال االقتصادية زادت املغاالة يف ضمان حتصيل الضرائب يف فتح جمال للغ والتالعب باألسعار
وحماولة التهرب من املغارم ،وزادت شكاوي النّاس على تصرف بعض اجلباة ،مما جعل بعض القضاة يلجئون إىل تعيني

بعض اجلباة من أهل الذمة .كما فرض أمراء الفتنة الغرامات والضرائب املختلفة على رعاياهم كل يف إمارته بعد أن
توقفت أوجه النشاط االقتصادي؛ فعلى سبيل املثال إمارة األندلس تفننت الدولة يف فرض القباالت و الضرائب
الفادحة وعملت على حتصيلها بالوسائل املشروعة وغري املشروعة ،ومن هذه الضرائب؛ضريبة األعراس،ضريبة
املالهي،الضرائب اليت جتىب من أهل املتوىف الورثة ،وفُرضت على األراضي الزراعية كثري من اجلبايات ،حىت أصبحت
منتجاهتا ال تفي بدفع مثل هذه القباالت .وحصلت ضريبة على مغادرة البالد؛ فكان املسافرون يدفعون قبالة يؤدوهنا
للقابض على األبواب .وفرضوا املكوس الكبرية واملغارم على الطوائف املارة بالبالد للتجارة ،فكانوا ُخيوفون الناس
ويستحوذون على جتارهتم وأمواهلم ،وهذا ما حدث يف األندلس خاصة.
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ومن خالل عرضنا للسياسة املالية عند املرابطني ،وبالتحديد السياسة املالية واألوضاع املالية يف آخر عهد
املرابطني؛ جند أ َن الدولة املوحدية ورثت تركة مثقلة بالضرائب مع كثرة شكايات الناس ،وهنا نتساءل هل يستطيع
املوحدون إجياد احللول وإلغاء الضرائب غري املشروعة أم أهنم سيواصلون نفس سياسة املرابطني يف جباية األموال؟ وهذا
التساؤل سنجيب عنه فيما تبقى من هذا العنصر.
أثناء ثورة "املهدي بن تومرت" وبداية قيام حكم املوحدين؛ التزم الداعية ابن تومرت يف النواحي املالية أحكام
الكتاب والسنّة ،وكانت مصادر جباية األموال تقتصر على الزكاة ومخس الغنائم ،فلما توىل اخلليفة عبد املؤمن احلكم
وقضى على دولة املرابطني التزم بسياسة ابن تومرت يف االكتفاء باملصادر اليت ح ّددها الشرع .حىت إذا كانت سنة
(000هـ 0001/م)؛ جلأ إىل فرض اخلراج على أرض املغرب وبقية املناطق التابعة للدولة ،وهذا اخلراج مصدر جديد
للمال ومل يكن مفروضا من قبل يف دولة املرابطني (حسن. )1810 ،

والدليل على إتباع احلكومة املوحدية يف سياستها املالية مبدأ االلتزام بأحكام الشرع وما جييزه؛ من الزكاة والعشر؛
رسالة عبد املؤمن اليت وجهها إىل الواليات شارحا سياسته املالية عام (048هـ0041/م) ،واليت ّنوهت إىل املغارم
واملكوس والقباالت وحتجري املراسي وغريها من املظامل ،ووجوب القضاء عليها وإجراء العدل يف شأهنا ..كما هنى عن
التعرض للتجار حني قال <<:وإن وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك وميحص ،ونظرا يفرق بني املشكل منه
وخيلص>> (ابن القطان.)1819 ،

كما أ ّن املوحدين رفضوا مبد أ تعيني اليهود واملسيحيني يف الوظائف املالية اليت هلا عالقة باملسلمني ،عكس
دوليت األدارسة واملرابطني اللتان اعتمدتا عليهم .وكان من اإلجراءات املالية اهلامة أيضا اليت قامت هبا اخلالفة
املوحدية مضاعفة وزن الدينار املوحدي ،الذي كان له أثره يف حتسني األمور االقتصادية داخل البالد وخارجها

(جوليان.)1818 ،
كما استغلت الدولة املوحدية نظام القبالة الذي وظفه املرابطون على األسواق ،وكان دقيقا وحمكما ولكنّه كان

عبئا ثقيال على التجارة ،فاستغله املوحدون يف مقاومتهم للنظام اجلبائي املرابطي (الجنحاني .)1891 ،وهنا نكون
قد وجدنا جوابا للسؤال الذي طرحناه فيما سبق ،وهو أن املوحدين مل يسريوا على نفس سياسة املرابطني يف جباية
األموال ،بل على العكس استغل املوحدون بعض النظم الضريبية املرابطية للضرب بالنظام املايل والضرييب املرابطي،
حىت وإن كان هذا يف بداية احلكم املوحدي فقط ،أل ّن السياسة املالية اليت سار عليها املوحدون يف بداية حكمهم
ليست نفسها اليت جلئوا إليها عندما زادت متطلباهتم املالية ،فقد اضطرت الدولة إىل البحث عن وجوه جديدة جلباية
األموال (السامرائي.)1891 ،
ومن خالل عرضنا لعنصر السياسة املالية عند األدارسة واملرابطني واملوحدين؛ وجدنا أن السياسة املالية اليت
طبقتها كل دولة من الدول الثالث يف بداية عهدها أي يف عهد قوهتا وازدهارها ليست نفسها السياسة اليت جلأت
إليها يف آخر عهدها أي عصر ضعفها واهنيارها ،حيث أن كل دولة من الدول الثالث طبقت مبادئ الشريعة
اإلسالمية يف جباية األموال يف عصر قوهتا ،ولكن ملا زادت توسعاهتا وكثرت نفقاهتا وزادت احتياجاهتا املالية حبثت
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

7

السياسة المالية والنقدية في المغرب اإلسالمي

ص011 -001 :

عن موارد مالية أخرى لسد احتياجاهتا مما اضطرها على اخلروج عن املبادئ اليت اعتمدهتا يف أول عهدها ،وبدأت يف
فرض ضرائب منافية للشرع مما أدى إىل سخط الرعية وكثرة شكاياهتا؛ وهذا يف عصر الضعف.
 .1السياسة النقدية:

من املعروف أ َن النقود اليت كانت مستخدمة يف املغرب اإلسالمي هي الدينار والدرهم ،وقد أشار "ابن خلدون"

إىل أ َن وزن الدرهم الشرعي هو الذي أقر منذ صدر اإلسالم؛ الذي تزن سبعة مثاقيل منه عشرة مثاقيل من الذهب

(هنتس )1810 ،؛ واألوقية منه أربعني درمها ،وهو على هذا سبعة أعشار الدينار ،ووزن املثقال من الذهب اثنتان
وسبعون حبة من الشعري .فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره مخسون حبة ومخسا حبة وهذه املقادير كلها ثابتة .وأشار

أيضا إىل وزن الدينار باثنتني وسبعني حبة من الشعري الوسط (ابن خلدون. )1811 ،
أما عن العمالت املستخدمة يف الدول الثالث اليت اخرتناها للدراسة؛ فقد عمل مؤسس كل دولة على سك
العملة من أجل تثبيت مشروعية حكمه وقوته ولتنظيم شؤون دولته املالية وهذه العمالت هي:
.1.1العملة اإلدريسية:
ضربت يف املغرب األقصى ،ولقد عثر "ليفي بروفنسال" على عمالت خمتلفة ضرهبا
هي أول عملة عربية إسالمية ُ
األدارسة يف أواخر القرن(0ه1/م)؛ يف وليلي وتدغة حتمل التواريخ املتتابعة للسنوات (010ه 191/م)،
ضربت يف مدينة
(010ه 191/م)018( ،ه 199/م)َ .أما يف زمن إدريس الثاين فقد أشار "بروفنسال" إىل دراهم ُ
فاس يف سنوات خمتلفة من (091ه 108/م) إىل سنة (004ه 189/م) (بروفنسال  .)1880 ،م ضرب اإلمام

حممد بن إدريس درمهه سنة (000ه 181/م) .وآخر درهم من الناحية التارخيية اكتشف حىت اآلن ضرب باسم
أمحد بن عيسى سنة (010ه 190/م) بوزقور .أما فيما خيص وزن العملة اإلدريسية والذي استطعنا احلصول عليه
أ َن وزن درهم إدريس األول بلغ الوزن الشرعي  ،ولكن دراهم إدريس الثاين مل تكن كلها من نفس الوزن .كما ذكر

"احلليب" أ َن وزن الدرهم اإلدريسي يعادل نصف دينار يف عرف أهل املغرب (حركات.)1811 ،

كما كانت نقود األدارسة واسعة االنتشار يف بالد املغرب فقد أشار "ابن األبار" إىل أ َن الرسول الذي دفعه
اخلليفة املأمون العباسي إىل زيادة اهلل يف القريوان؛ رجع بعد أن أعطاه زيادة اهلل كيسا فيه ألف دينار مضروبة بأمساء

بين إدريس احلسين يف املغرب األقصى ( ابن األبار.)1811 ،

ويف فاس عاصمة األدارسة أنشئت دور لسك العملة حيث أشار " ابن أيب زرع" أنَه يوجد يف فاس اثنتا عشر
دارا لسك النحاس .وعن أماكن ضرب النقود عموما عهد األدارسة وخاصة عهد إدريس الثاين جند أصيال ،البصرة،
تدغة ،تلمسان ،هتليط ،سبو ،طنجة ،العالية (عدوة القرويني) ،مريرة ،ورغة ،وزقور (على وادي بوزقور الذي يصب يف
الضفة اليسرى ألم الربيع) ،وطيط ،وليلي ،يكم (على وادي يكم بني الرباط والدار البيضاء) ،زيز ،هبت ،تاجراجرا،

(الفاسي. )1910 ،
كان التعامل يف عهد املرابطني يقوم على أساس الدينار الذهيب والدرهم الفضي ،كما ضرب املرابطون وحدات
تعرف بالقراريط واخلراريب لتسهيل عملية البيع والشراء( ،أبو مصطفى .)1881 ،وكان لتدفق ذهب السودان الغريب
)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

8

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص011-001 :

ISSN: 2602-7860

على الدولة املرابطية أثره يف ضرب الدنانري بكميات كبرية ،وإ َن أقدم عملة مرابطية عُثر عليها هي نقود من عهد
ضربت سنة (401ه0101/م) يف سجلماسة؛ وكانت هذه العملة دينارا
األمري أيب بكر بن عمر اللَمتوين اليت ُ
ضربت عملة من معدن الفضة وهي الدرهم ،وهذه العملة ال حتمل
مرابطيا ُوضع عليه اسم اخلليفة العباسي .وقد ُ
اسم موضع السك وال تاريخ الضرب إال يف القليل النادر.
أما األمري يوسف بن تاشفني فقد سك نقودا وهي الدينار والدرهم ،ونق على الدينار مايلي :ال إله إال اهلل
حممد رسول اهلل وحتت ذلك :أمري املسلمني يوسف بن تاشفني .وُكتب على الدائرة احمليطة قوله تعاىل { :ومن يبتغ
غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين}(سورة أل عمران ،األية ، )91:وُكتب على الوجه
الثاين :عبد اهلل أمري املؤمنني العباسي .وعلى الدائرة احمليطة كتب تاريخ ضربه وموضع سكه (علوي.)1881 ،

وهنا نالحظ أ َن املرابطني ذكروا أمساء بين العباس على عملتهم وهذا دليل على َأهنم مل يتنصلوا يف سياستهم
النقدية واملالية عن اخلالفة العباسية ،وهنا نرى َأهنم مل يفعلوا مثلما فعل األدارسة من قبل الذين تنصلوا يف سياستهم
النقدية واملالية عن اخلالفة العباسية.
كما ضرب املرابطون دنانري ودراهم من النحاس هلا نفس املميزات للدنانري الذهبية والدراهم الفضية ،ولعل السبب
يف ضرب العملة النحاسية هو كثرة مصاريف املرابطني بسبب احلروب اليت خاضوها واحتياجهم الذهب والفضة.
أم ــا بالنس ــبة إىل أوزان العمل ــة املرابطي ــة م ــن ال ــدنانري وأنص ــافها وأرباعه ــا فاجل ــدول الت ــايل يوض ــحها (عب ددد النب ددي،
:)1818
الجدول رقم (:)01أوزان العملة المرابطية من الدنانير وأنصافها وأرباعها
النوع

الوزن

القطر

الدينارنصفهربعه -الدينار النحاسي

 مابني 4.10غ و 4.81غ مابني 0.01غ و 0.00غ مابني 0.11غ و 0.01غ0.44-غ

 مابني 08مم و 01ملممابني 00ملم و 00ملممابني 04ملم و 00ملم/

المصدر :عبد النيب.بن حممد(.)0919مسكوكات المرابطين والموحدين من شمال افريقيا واألندلس .منشورات مكة.
اململكة العربية السعودية .ص.00:

مــن خــالل اجلــدول نالحــظ أن وزن الــدينار املرابطــي فــاق وزنــه وزن الــدينار الشــرعي منــذ فجــر اإلســالم وتعريــب الســكة
الســبب يف زيــادة وزن الــدينار املرابطــي هــو وفــرة الــذهب عنــد
ســنة 11ه وهــو 4.00غ( ،فهمددي . )1811 ،ولعــل َ
يوضحها:
املرابطني .بينما بالنسبة للدراهم املرابطية فاجلدول التايل َ
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الجدول رقم (:)01أوزان العملة المرابطية من الدرهم المرابطي وأنصافها وأرباعها
النوع

الوزن

القطر

الدرهم نصفه ربعهـ مثن الدرهم
ـ الدرهم النحاسي

 من 0.01غ إىل 8.90غ 1.01غ0.11غـ1.11غ
-من 8.91غ إىل 4.00غ

 من 08إىل 00ملم 1ملم0ملم0ملم/

المصدر :عبد النيب.بن حممد(.)0919مسكوكات المرابطين والموحدين من شمال افريقيا واألندلس .منشورات مكة .اململكة
العربية السعودية .ص.00:

من خالل اجلدول نالحظ أ َن بعض الدراهم املرابطية فاق وزهنا وزن الدرهم الشرعي وهو 0.91غ (،فهمي،
 .)1811ولعل السبب يف هذه الزيادة يف الوزن راجع إىل كثرة مناجم الفضة عند املرابطني .وهذا يعين أيضا أ َن كل
من الدينار والدرهم الشرعي خضع إىل تغيريات كبرية خالل العصور التارخيية.
وأصبح الدينار املرابطي له طابع العاملية يف التبادل التجاري يف منطقة البحر املتوسط جلودته

) ، (Goitien, 1967كما يدل كذلك على ارتفاع قيمة هذه العملة كثرة املعامالت والتداول حىت قيل أ َن
الدينار املرابطي وصل إىل القسطنطينية ،ويرجع ذلك إىل أ َن دولة املرابطني سيطرت على كل الطرق املؤدية إىل
السودان الغريب أين يُستخرج الذهب األمر الذي انعكس على الكميات الكبرية من الدنانري الذهبية اليت سكها
املرابطون.
 .1.1العملة الموحدية:
-الدينار الموحدي:

أدخل املوحدون إصالحات عديدة على النقود كتابة وشكال ووزنا ،فالكتابات ُكتبت داخل مربع حتيط به دائرة

متس زواياه األربع ،وُكتب يف مركز الوجه داخل مربع الدينار املوحدي خبط نسخي :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.

وُكتبت يف حاشية مركز الوجه املكونة من أربعة أقواس :فالقوس الذي يف قمة مركز الوجه << بسم اهلل الرمحن
الرحيم >> ،ويف القوس مشال مركز الوجه << صلى اهلل على حممد >> ،ويف القوس قاعدة مركز الوجه <<
وآله الطيبني>> ،ويف القوس ميني مركز الوجه << الطاهرين>> .ويف مركز الوجه داخل املربع :املهدي إمام،
األمة القائم،بأمر اهلل.
ومن خالل مالحظة الكتابات على العملة املوحدية نرى أيضا أ َن املوحدين مل يذكروا أمساء بين العباس على
عملتهم مثلما فعل األدارسة من قبل على عكس املرابطني ،وهنا نرى أ َن املوحدين أيضا حاولوا االنفصال عن اخلالفة
العباسية من خالل سياستهم النقدية واملالية.

وبالنسبة ألوزان الدينار املوحدي فاجلدول التايل يوضحها ( ،عبدالنبي:)1818 ،
)Journal of International Economy and Globalization (JIEG
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الجدول رقم (:)01أوزان العملة المرابطية من الدينار الموحدي وأنصافها وأرباعها
العملة

الوزن

القطر

الدينار العادي
الدينار املضاعف
نصف الدينار
ربع الدينار

من  0.01إىل 0.00غ
من  4.00إىل 0.11غ
من 0.00إىل 0.40غ
1.00غ

من  09إىل 00ملم
من  01إىل 80ملم
من  04إىل 00ملم
9ملم

المصدر :عبد النيب.بن حممد(.)0919مسكوكات المرابطين والموحدين من شمال افريقيا واألندلس .منشورات مكة .اململكة
العربية السعودية .ص.009:

من خالل اجلدول السابق نالحظ أ َن وزن الدينار املوحدي أقل من الوزن الشرعي للدينار ،وهذا بعكس الدينار
املرابطي الذي فاق وزنه وزن الدينار الشرعي .ولعل السبب يف أ َن وزن الدينار املوحدي أقل من وزن الدينار الشرعي
هو حاجة املوحدين الشديدة للذهب بسبب املصاريف اليت تكبدهتا حركة اجلهاد؛ فضال عن حروهبم الداخلية لتثبيت
ملكهم .ونالحظ أيضا أ َن الدينار املوحدي تضاعف وزنه مع مرور الوقت وصار وزنه تقريبا مثل وزن الدينار املرابطي.
هلذا اعترب بعض املستشرقني أ َن الدينار املضاعف املوحدي هو الدينار العادي وأن وزنه هو وزن الدينار املرابطي؛ وهذا
ما أكده " فالرت هنتس" الذي قال << :فقد كان دينار الذهب عندهم يزن 4.100غ >> (هنتس.)1810 ،

وقد ضرب املوحدون الدينار املضاعف يف مناسبات خاصة لتسهيل املعامالت يف الصفقات التجارية الضخمة؛ أو
لتقدمي مكافآت أو منح أو هدايا يف املواسم واالنتصارات...
ومن العرض السابق نستنتج أ َن الدينار املوحدي شهد إصالحات وتنوعا سواء يف الوزن أو يف الكتابات من
خليفة آلخر وهذا يدخل ضمن السياسة النقدية اليت انتهجتها الدولة املوحدية
 -الدرهم الموحدي:

ضرب املوحدون الدراهم من معدن الفضة شكلها مربع ،وهذا الدرهم املربع له أضعاف وأجزاء .كما ضربوا
دراهم مستديرة الشكل .واجلدول التايل يوضح أوزاهنا وأقطارها:
الجدول رقم (:)01أوزان العملة المرابطية من الدرهم الموحدي وأنصافها وأرباعها
العملة

الوزن

القطر

الدرهم املربع الدرهم املربع املضاعف نصف الدرهم املربع ربع الدرهم املربع -الدرهم املستدير

 من  0.40إىل 0.01غ8.14غمن  1.10إىل 1.11غ1.81غ
/

 من  08إىل 09ملم04ملممن 00ملم إىل 08ملم/
/

المصدر :عبد النيب.بن حممد(.)0919مسكوكات المرابطين والموحدين من شمال افريقيا واألندلس .منشورات مكة .اململكة
العربية السعودية .ص.009:
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من خالل اجلدول نالحظ أيضا أ َن الدرهم املوحدي وزنه أقل من وزن الدرهم الشرعي الذي هو
0.91غ(،فهمي . )1811 ،على العكس من وزن الدرهم املرابطي الذي فاق وزنه وزن الدرهم الشرعي .كما
نالحظ أيضا أ َن املوحدين ضاعفوا يف وزن درامههم الفضية.
كما ضرب املوحدون درامها حناسية تشبه من ناحية الشكل والنصوص الدرهم املربع ،وقد عارض الشعب يف

عهد املوحدين الدراهم النحاسية بسبب عدم تقديرهم للنحاس كمعدن مثني .ولعل السبب يف فرض الدراهم النحاسية
هو كثرة النفقات اليت كانت تصرف على اجليوش املوحدية الضخمة فاستُعملت بدل الذهب والفضة حىت ال يتسربان
بكثرة من بيت املال ،لكن سرعان ما تركوها لسببني :ملعارضة الشعب من جهة ولوفرة الذهب والفضة عهد املوحدين
من جهة أخرى مع أ َن بعض املستشرقني اعترب هذه السكة النحاسية سواء املوحدية أو املرابطية مزورة،

).(hazzard, 1952

ضربت يف الدول الثالث خاصة زمن دوليت املرابطني واملوحدين جند أن بعض
ومن خالل مراجعة العملة اليت ُ
احلكام كانوا يلجئون إىل ختفيض وزن العملة أو جعلها حناسية أحيانا؛ وأحيانا أخرى يزيدون يف وزهنا .والتخفيض

غالبا ما يكون يف آخر عهد الدولة؛ وأما زيادة وزن العملة يكون يف أوج قوة الدولة وهذا ما رأيناه ملا ضاعف املنصور
املوحدي الدينار املوحدي وزنا .وهنا نالحظ أن سياسة الدولة النقدية ختتلف حسب قوهتا وضعفها وحسب توفر
املعادن الثمينة هلا.
 .1تحليل النتائج:
وجدنا أن السياسة املالية والنقدية اليت طبقتها كل دولة من الدول الثالث يف بداية عهدها أي يف عهد قوهتاوازدهارها مستمدة من مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وهذا ما يفسر أنه كلما كانت الدولة قوية اقتصاديا وسياسيا
وعسكريا تكون يف أمان اقتصاديا وال تفكر يف اخلروج عن الشريعة االسالمية يف سياستها املالية.
 ولكن ملا زادت توسعات الدول الثالث وكثرت نفقاهتا وزادت احتياجاهتا املالية حبثت عن موارد مالية أخرى ممااضطرها على اخلروج عن املبادئ اليت أعلنتها يف أول عهدها ،وبدأت يف فرض ضرائب منافية للشرع مما أدى إىل
سخط الرعية وكثرة شكاياهتا؛ وهذا طبعا يف عصر ضعفها .وهذا ما يفسر أيضا أنه كلما زادت حاجات الدول املالية
تضطر إىل زيادة أنواع الضرائب على الشعب منها ماهو شرعي ومنه ما يفتقد للشرعية على االقل حسب املفهوم
اإلسالمي للضرائب.
 أما عن السياسة النقدية يف الدول الثالث فقد اختلفت حسب قوة الدولة وضعفها ،ففي عصر القوة كان وزنالعملة مضاعفا ،على العكس من عصر الضعف كان وزن العملة أقل من الوزن الشرعي ،وهذا مايشبه اىل حد بعيد
إىل ارتفاع قيمة العملة الوطنية واهنيار سعرها يف الوقت احلايل.
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.1الخاتمة:
انتهينا من هذه الدراسة خبالصة هي أ َن كل من دولة األدارسة واملرابطني واملوحدين اهتمت بتنظيم شؤوهنا املالية،
واتباع سياسة مالية حكيمة .ووجدنا أن السياسة املالية اليت طبقتها كل دولة من الدول الثالث يف بداية عهدها أي
يف عهد قوهتا وازدهارها ليست نفسها السياسة املالية اليت جلأت إليها يف آخر عهدها أي عصر ضعفها واهنيارها،
حيث أن كل دولة من الدول الثالث طبقت مبادئ الشريعة اإلسالمية يف جباية األموال يف عصر قوهتا ،ولكن ملا
زادت توسعاهتا وكثرت نفقاهتا وزادت احتياجاهتا املالية حبثت عن موارد مالية أخرى مما اضطرها على اخلروج عن
املبادئ اليت أعلنتها يف أول عهدها ،وبدأت يف فرض ضرائب منافية للشرع مما أدى إىل سخط الرعية وكثرة شكاياهتا؛
وهذا طبعا يف عصر ضعفها.
ومن خالل مرا جعة السياسة النقدية وسك العملة يف الدول الثالث جند أن بعض احلكام كانوا يلجئون إىل
ختفيض وزن العملة وهذا ما فعله املوحدون؛ حيث كان وزن الدينار والدرهم يف بداية عهدهم أقل من الوزن الشرعي،
أو جعلها حناسية أحيانا وهذا ما فعله املرابطون واملوحدون ،وأحيانا أخرى يزيدون يف وزهنا؛ والزيادة يف وزن العملة
يكون غالبا يف أوج قوة الدولة وهذا ما رأيناه ملا ضاعف املنصور املوحدي الدينار وزنا ،وهنا الحظنا أن سياسة الدول
الثالث النقدية ختتلف حسب قوهتا وضعفها وحسب توفر املعادن الثمينة هلا .كما الحظنا من خالل الكتابات على
تنصلوا عن اخلالفة العباسية يف سياستهم املالية والنقدية حيث مل يذكروا
العملة أن كل من دولة األدارسة واملوحدين َ
أمساء بين العباس على عملتهم؛ على العكس من دولة املرابطني اليت ذكرت أمساء بين العباس على عملتها.
.6قائمة المصادر والمراجع:
أ -المصادر:

 -0ابن أيب زرع الفاسي" .)0101( .األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" .باريس.
-0ابن األبار،أبو عبد اهلل" .)0900( .كتاب الحلة السيراء" .بريوت :دار النشر للجامعيني.
-8ابن األثري ،عز الدين ".)0900( .الكامل في التاريخ" .بريوت :دار صادر.

-4ابن القطان ".)0901( .نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان"  .تطوان :املطبعة املهدية.

-0ابن املؤقت  ،حممد بن حممد ".)0980( .السعادة األبدية في التعريف بمشاهير الحضيرة المراكشية" .مراك .

-0ابن خلدون ،عبد الرمحان" .)0910( .كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من
ذوي السلطان األكبر" .لبنان :منشورات مؤسسة األعلمي.

-1ابن رشد ،أبو الوليد ".)0914( .البيان والتحصيل" .بريوت.

-1ابن عذارى ،املراكشي ".)0910( .البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب" .لبنان :دار الغرب اإلسالمي.

 -9اإلدريسي ،الشريف ابن عبد اهلل  ".)0918( .نزهة المشتاق في إختراق اآلفاق" .اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية.
-01احلميدي ،ابو عبد اهلل" .)0900( .جذوة االقتباس في ذكر والة األندلس" .القاهرة.

-00السالوي ،أمحد خالد الناصري" .)0904( .االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى" .الدار البيضاء :مكتبة دار الكتاب.
-00الطرطوشي ،أبو بكر حممد بن الوليد" .)0994( .سراج الملوك" .القاهرة :الدار املصرية.
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-08املاوردي  ،علي بن حممد ".)0910( .األحكام السلطانية والواليات الدينية" .بريوت :دار الكتب العلمية.
-04املراكشي  ،عبد الواحد" .)0949( .المعجب في تلخيص أخبار المغرب" .مصر :مطبعة االستقامة.

ب -المراجع العربية:

-00أبو مصطفى،كمال السيد" .)0990( .تاريخ األندلس االقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحدين" .مصر :مركز
االسكندرية للكتاب.

-00أشباخ ،يوسف" .)0901( .تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحدين" .القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة.
-01بروفنسال ،ليفي" .)0991( .اإلسالم في المغرب واألندلس" .مصر :مؤسسة شباب اجلامعة.

-01اجلنحاين،احلبيب" .)0910( .دراسات في التاريخ اإلقتصادي واالجتماعي للمغرب اإلسالمي" .لبنان :دار الغرب
اإلسالمي.

-09جوليان ،شارل أندري" .)0909( .تاريخ إفريقية الشمالية" ،من البدء حىت الفتح اإلسالمي .تونس :الدار التونسية للنشر.
-01حباين ،حممد" .)0991( .خصائص المدن المغربية في عصر الدول المستقلة" .القاهرة :مدبويل.
-00حركات ،إبراهيم" .)0900( .المغرب عبر التاريخ" .املغرب :دار السلمي.

-00حسن أمحد حممود" .)0990( .قيام دولة المرابطين" .القاهرة :دار الكتاب احلديث.

-08حسن علي حسن" .)0911( .الحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلس" ،عصر املرابطني واملوحدين .القاهرة  :مكتبة
اخلناجر.
-04السامرائي،إبراهيم خليل" .)0911( .تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس" .ليبيا :دار الكتب الوطنية.

-00سعدون،عباس نصر اهلل" .)0911( .دولة األدارسة في المغرب العصر الذهبي" .بريوت :دار النهضة العربية.
-00طه،أمحد مجال" .)0110( .مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين" .االسكندرية :دار الوفاء.

-01عبد النيب،بن حممد" .)0919( .مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال إفريقيا في شمال إفريقيا واألندلس".
السعودية :جامعة مكة.
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