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ٔ
شكلت المجاعات و االوبئة خطرا حقيقيا علـى حيـاة سـكان تلمسـان
خــالل العهــد الزيــاني ،حيــث ظلــت تهــددهم بالفنــاء ،لــذلك لــم يســتطع
ٔ
ا ٕالخباريون ٕاسقاط هاتين الكارثتين من ذاكرة التاريخ ،ذلـك ان النتـائج
ٔ
التــي تمخضــت عنهــا ســاهمت فــي تكــوين جــزء كبيــر مــن مصــير االحــداث
ٔ
الت ـ ــي اعتن ـ ــوا برص ـ ــدها ،و بالبح ـ ــث ع ـ ــن اس ـ ــباب ح ـ ــدوث المجاع ـ ــات
ٔ
ٔ
واالوبئــة ،نكشــف عــن وجــود نــوعين مــن االســباب ،طبيعيــة و بشــرية
ٔ
تتفاع ــل ك ــل واح ــدة م ــع االخ ــرى ب ــدرجات متفاوت ــة ف ــي ح ــدوث ه ــاتين
ٔ
الكــارثتين ،فمــن بــين االســباب الطبيعيــة نــذكر الجفــاف الــذي كــان مــن
ٔ
ٔ
الظ ــواهر المالوف ــة ف ــي ب ــالد المغ ــرب االوس ــطٕ ،اذ ك ــان ي ــنجم ع ــن ع ــدم
ٔ
ٔ
تساقط االمطار خـالل موعـدها المحـدد ٕاال ان سـنة واحـدة مـن الجفـاف،
ٔ
ناذرا ما كانـت تـنجم عنهـا المجاعـة ،الن النـاس تعـودوا مواجهـة الجفـاف
ٔ
ٔ
بما ّيدخرونـه مـن اقـوات ،امـا ٕاذا توالـت سـنتان مـن الجفـاف ،ف ٕـان ذلـك
كــان يــؤدي ٕالــى وقــع ٕالــى المجاعــة كمــا حــدث عــام )٣٠٥-٣٠٣ه ـ( و عــام
)٧٧٨-٧٧٦ه ـ( ،و ٕاذا اســتمر الجفــاف ثــالث ســنوات فتلــك ال محالــة هــي
ٔ
الكارثةٕ ،اذ كانت تنفذ المـؤن و المـدخرات ،وترتفـع االسـعار ،و قـد تنبـه
ابن خلدون ٕالى هذه الحقيقة وعبر عنهـا بقولـه "فطبيعـة العـالم فـي كـثـرة
ٔ
االمطار و قلتها مختلفة ،و المطـر يقـوئ و يضـعف و يقـل و يكـثـر و الـزرع
ٔ
ٔ
و الثم ـ ــار و الض ـ ــرع عل ـ ــى نس ـ ــبتهٕ ،اال ان الن ـ ــاس واثق ـ ــون ف ـ ــي اق ـ ــواتهم
باالحتك ـ ــار ف ـ ـ ٕـاذا فق ـ ــد االحتك ـ ــار عظ ـ ــم توق ـ ــع الن ـ ــاس للمجاع ـ ــات فغ ـ ــال
الزرع.١٢ "...
ٓ
كما كانت العواصـف البرديـة القويـة التـي كانـت تحـدث فـي اخـر كـل
خريف خالل فصل الشتاء تتسبب في ٕاتالف المحاصيل الزراعيـة وقتـل
البهائم والبشر ،كما حدث عام )٦٧٩هـ١٢٨٠/م( ،حيث "كانت الـريح
ٔ
ٔ
الشــرقية بــالمغرب دامــت ســتة اشــهر فاعقبهــا الوبــاء العظــيم واالم ـراض
ٔ
الكـثيـ ـ ــرة" ،١٣و كانـ ـ ــت بـ ـ ــالد المغـ ـ ــرب االوسـ ـ ــط تتعـ ـ ــرض كـ ـ ــذلك ٕالـ ـ ــى
ٔ
الفيضانات الناجمة عن االمطار الغزيـرة ،فكانـت تـؤدي ٕالـى منـع الحـرث
و البــذر ،و ٕاتــالف المحاصــيل الزراعيــة و مــن هــذه المطــار تلــك هطلــت
ٔ
علــى ابــي القاســم الفــاطمي وفرضــت عليــه ٕاقامــة شــهرا متواصــال فــي ســوق
ٕابراهيم عام )٣١٥هـ٩٩٧/م( ،١٤و تزخـر كـتـب النـوازل الفقهيـة ٕباشـارات
حــول تضــرر الفالحــين مــن هــذه التســاقطات الزائــدة عــن الحاجــة فمــثال
ٔ
"س ــئل القاض ــي اب ــو عب ــد ﷲ ب ــن ع ــالف ع ــن رج ــل اكـت ــرى م ــن رج ــل
ٔ
موضــعا ،فــاتى الســيل و دخــل عليســه و حمــل منــه نحــو الثلــث وتعطــل
مــن غلتــه كــذلك" ،١٥ولــم تقتصــر خطــورة عــدم انتظــام التســاقطات هــذه
ٔ
ٔ
ٔ
في ما تحدثه مـن سـيول بـل فـي تهيئتهـا االرضـية لتفشـي االوبئـة ذلـك ان
سقوط المطار بعد فترة من الجفافٔ ،او في غير موعدها يؤدي ٕالى ظهـور
ٔ
ٔ
ٔ
بعــض االوبئــة ،وفــي هــذا الشــان يــذكر حســن الــوزان "انهــت فقــي بعــض
ٔ
الســنين ينــزل المطــر فــي شــهر يوليــو ،فيفســد الجــو كـثي ـرا ،و تنشــا عنــه
ٔ
حمــى حــادة تشــتد علــى اكـثــر النــاس و ال ينجــو منهــا ٕاال القليــل" ،١٦وقــد
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التـ ـ ـ ــاريخ الزيـ ـ ـ ــاني االجتمـ ـ ـ ــاعي بمجموعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن
التغيـرات واالنعطافــات الحاســمة التــي ظلــت بقعــة
من بقع التـاريخ المنسـي ،فعلـى الـرغم مـن تصـاعد
ٔ
الدراسات الكـثيرة حول هذا التاريخ خالل هذين العقدين االخيـرين ،ال
تـزال بعــض القضــايا الخاصــة بهــذا التــاريخ بعيــدة عــن منــاطق الضــوء  ،و
ٔ
مــن هــذا القبيــل ظــاهرتي المجاعــات واالوبئــة اللتــان كانتــا بمثابــة لعنــة
عــانى منهــا المجتمــع التلمســاني* خــالل حكــم بنــي زيــان لــبالد المغــرب
ٔ
ٔ
ٔ
االوسط ،ولئن تمكنت اوروبا من قطـع اشـواط بعيـدة فـي دراسـة هـاتين
الظــاهرتين نظ ـرا لمــا تــوفر لــديها مــن وثــائق محفوظــة ،فـ ٕـان دراســتها فــي
الجزائر لم تحـظ بالتفاتـة علميـة تـذكر فـي الدراسـات التاريخيـة الحديثـة،
ٔ
باستثناء بعض ا ٕالشارات الخفيفة عنهمـا اثنـاء الحـديث عـن تـاريخ الدولـة
الزيانية بصفة عامة.
يــنهض دلــيال علــى ذلــك مــا كـتبــه الــدكـتور عبــد العزيــز فيال لــي حــول
"تلمسان في العهد الزياني" ،١و مـا كـتبـه الـدكـتور الحسـاني مختـار حـول
ٔ
"االوضــاع ا ٕالقتصــادية و ا ٕالجتماعيــة فــي الدولــة الزيانيــة" ٢قــد يفســر هــذا
ا ٕالقص ـ ــاء م ـ ــن دائ ـ ــرة اهتمام ـ ــات الم ـ ــؤرخين الجزائ ـ ــريين بش ـ ــح الم ـ ــادة
ٔ
ٔ
التاريخيــة فــي المقــام االول ذلــك ان المصــادر التاريخيــة الزيانيــة ضــربت
ٔ
ٔ
صــفحا عــن ذكــر االخبــار المتعلقــة باالوبئــة و المجاعــات باســتثناء ٕاشــارات
ٔ
شــاحبة وردت بكيفيــة عفويــة فــي بعــض هــذه المصــادر ،كمــا ان معظــم
ٔ
الرواي ــات والش ــواهد التاريخي ــة طواه ــا ال ــزمن او ت ــم ٕاتالفه ــا ف ــي خض ــم
ٔ
الصـ ـراعات الدموي ــة الت ــي ان ــدلعت ب ــين مختل ــف الق ــوى السياس ــية ،او
تعرض ـ ــت للض ـ ــياع نتيج ـ ــة خط ـ ــة ٕاداري ـ ــة تس ـ ــعى ٕال ـ ــى حف ـ ــظ الوث ـ ــائق
ٔ
وص ــياغتها ،وق ــد يك ــون ٕاغف ــال الم ــؤرخين له ــذا االم ــر ،راج ــع ٕال ــى ك ـون
ٔ
النــاس كمــا يقــول بعــض البــاحثين "تــدفن فــي ذكرتهــا اال كـثــر ظالمــا هــذه
ٓ
ٔ
ٔ
ٔ
الماسي اليوميـة ،واولئـك الـذين سـاهموا فيهـا ،اال يسـردوا علـى اوالدهـم
ٔ
ٔ
و ال على انفسهمٕ ،الى ما هو جدير بان يكون" .٣
ٔ
تاسيسـ ــا لهـ ــذه المالحظـ ــات المصـ ــدرية سـ ــنحاول تنـ ــاول ظـ ــاهرتي
ٔ
المجاعات واالوبئة بتلمسان خالل العهد الزيـاني فـي الفتـرة الممتـدة مـن
ٔ
)٨٤٥-٦٩٨هـ١٤٤٢-١٢٩٩/م( محاولين تعقب االسئلة التالية :
ٔ
ٔ
 مــا هــل كانــت المجاع ــات واالوبئــة كــوارث مــن صــنع الطبيعــة اما ٕالنسان ؟
ٔ
 ما هي المجاعـات و االوبئـة التـي اعترضـت تلمسـان الزيانيـة خـاللهذه الفترة؟
 ما هي النتائج التي تمخضت عن هذه الكوارث ؟ٔ
ل ٕالشـارة ،ف ٕـان قصـدي مـن دراســة المجاعـات واالوبئـة ،لـيس دراســة
ٔ
العالقــة الســببية بــين الكــارثتينٕ ،انمــا ٕالقــاء الضــوء علــى اخطــر الكــوارث
التـي هـددت المجتمـع التلمســاني فـي عهـد بنــي زيـان بالبقـاء ،و ٕان كانــت
هنــاك عالقــة ســببية بــين الظــاهرتين  ،فهــي ليســت حتميــةٕ ،اذ كـثيـرا مــا
ٔ
ٔ
ٔ
اشارت بعـض المصـادر ٕالـى حـدوث مجاعـات دون ان تعقبهـا اوبئـة ،كمـا
ٔ
ٔ
ٔ
اشارت ٕالى اوبئة دون ان تسبقها مجاعات.
وال ب ــد لن ــا قب ــل ال ــدخول ف ــي تفاص ــيل ه ــذا الموض ــوع،من تحدي ــد
ٔ
مفهوم مصطلحي المجاعات واالوبئة التي سـيتردد ذكرهمـا كـثيـرا فـي هـذه
الدراسة .
جـاء فــي لســان العــرب "الجــوع اسـم للمخمصــة ،و هــو نقــيض الشــبع
والفعـل جــاع يجــوع جوعــا ) (...والمجاعتـة  :عــام الجــوع" ،٤و فــي جمهــرة
اللغـة "الجــوع ضــد الشــبع و يقــال رجــل جــائع و جوعــان" ٥و فــي المحــيط
"المجاعة سنة الجذب التي يذكر فيها الجوع".٦

ٔ
ويظه ـ ــر م ـ ــن ه ـ ــذه التعريف ـ ــات ان المجاع ـ ــة تعن ـ ــي الف ـ ــرد و تعن ـ ــي
ٔ
المجموعــةٕ ،اال ان موضــوع بحثنــا يهــتم بالمجاعــة التــي تنهــار فيهــا كليــة
مقــدرة الجماعــة علــى الوصــول ٕالــى الغــذاء ،و تحــدث المــوت الجمــاعي،
ٔ
وقد جاء ذكرها فـي المصـادر باسـماء متعـددة منهـا  :الجـدب ،٧المحـل،٨
ٔ
ٔ
المسغبة ،٩القحط .١٠امــا الوبــاء) ١١جمــع اوبئــة( ،فهــو كــل مــرض عــام،
ٔ
ٔ
يحـ ــدث بصـ ــورة سـ ــريعة ،و يصـ ــيب اعـ ــدادا هائلـ ــة مـ ــن جميـ ــع االعمـ ــار
ٔ
واالجناس.
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كانــت العواصــف القويــة المصــحوبة بــالبرد والثلــوج و الجلــود تــؤثر علــى
الـ ــزرع و تفسـ ــد غالتـ ــه ،وتعيـ ــق نمـ ــو الخضـ ــر و الفواكـ ــه ،و تـ ــؤدي ٕالـ ــى
ٔ
ٔ
ٕاتالفه ــا ،فق ــد ذك ــر اب ــن م ــرزوق ان تلمس ــان كان ــت اش ــد ب ــالد المغ ــرب
ٔ
االوســط بــرداو تجلــدا،١٧و كانــت الريــاح القويــة خاصــة تلــك القادمــة مــن
الجنــوب تــؤدي ٕالــى ٕاح ـراق المحاصــيل الزراعيــة و حــدوث المجاعــة كمــا
ٔ
ح ــدث ع ــام ٧٧٦ه ـ ـ١٣٧٤/م حي ــث ان المجاع ــة ح ــدثت نتيج ــة ٕاعص ــار
ٔ
عظيم الم بسكان تلمسان.١٨
ٔ
ٓ
هــذا وقــد كانــت االفــات الحشــرية تتســبب هــي االخــرى فــي حــدوث
ٔ
مجاعات ،و منها الجراد الذي ظل يكـتسح بـالد المغـرب االقصـى بشـكل
ٔ
مس ــتمر ،و ال ــذي ك ــان ال يت ــرك وراءه ٕاال االغص ــان اليابس ــة  ،وق ــد ذك ــر
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
علم ــاء الزراع ــة و االغذي ــة ان اخط ــر ان ــواع الجـ ـراد ،الجـ ـراد الص ــحراوي،
ٔ
الــذي ينتشــر افقيــا مـن الهنــد ٕالــى المغــرب ،و عموديــا مــن ســواحل البحــر
المتوسط ٕالى خـط االسـتواء ،و غالبـا مـا ينتشـر فـي شـمال ٕافريقيـا خـالل
ٔ
فص ـ ـ ــل الربي ـ ـ ــع .١٩و ف ـ ـ ــي ٕاح ـ ـ ــدى رس ـ ـ ــائل االمي ـ ـ ــر عل ـ ـ ــي ب ـ ـ ــن يوس ـ ـ ــف
)٥٣٧-٥٠٠ه ـ ـ١١٤٣-١١٠٦/م( يص ــف ال ــدمار و الخـ ـراب ال ــذي يخلف ــه
الجـ ـراد  ،بم ــا يل ــي " ٕان الجـ ـراد داء عض ــال ،و ٕان ك ــان كم ــا يق ــول  -م ــن
ٔ
البحر نشره ٕفانما هو جمرة تحرق الـبالد ،و تجيـع العبـاد و شـانها الفسـاد
ٔ
ٔ
) (...ينزل بالوادي ،قد امتال عشبا  ،و طلعت ازهاره شهبا ) "(...فيتركـه
ٔ
٢٠
جمرة سوداء ،ال يجد فيها الضب عرادا و ال النبت اراكا و ال قتادا"...
ٔ
وقــد داهــم الج ـراد بــالد المغــرب ســنة ٦٢٤هـ ـ١٢٢٨/م فــاتى عل ــى
ٔ
المحاصــيل بجميــع انواعهــا ،فــارتفع القمــح ومختلــف المــواد الغذائيــة،٢١
وتكرر قدومه سنة ٦٣٠هـ١٢٣٢/م فعمت المجاعـة بسـببه بـالد المغـرب
ٔ
ا ٕالسالمي ،فانعدمت فيـه االقـوات ،و نقصـت الغـالت ،و قلـت مردوديـة
ٔ
االرض  ،و ذهــب معظــم ا ٕالنتــاج ،فتضــرر ا ٕالنســان والحيــوان معــا ،وقــد
وصف ابن الخطيب هذه الكارثة بقوله "عظم الجفاف ،و عصـفت الـريح
ٔ
ٔ
الرجـ ــف ،تنقـ ــل الهضـ ــب قبـ ــل ارتـ ــداء الطـ ــرف ،و تبـ ــدا اعيـ ــان االرض،
ٔ
وتعاجـ ــل حـ ــالق لمـ ــم النبـ ــت ،فصـ ــيرت وجـ ــه االرض كمطـ ــارح خبـ ــث
ٔ
ٔ
الحديــد امــا مضــارب البيــد ،يبســا و قحــال ،و عقـرا لالرجــل وعصــيانا علــى
ٔ
الســنابك ،و احرقــت مــا كــان قــد نجــم مــن بــاكر البــذر و نشــط النبــات
ٔ
ٔ
ودامـ ــت ،فاستاصـ ــلت االوراق مـ ــن الش ـ ــجر الـ ــدهين ،الـ ــذي ال يسـ ــقط
ٔ
ونشفت البشرات و اثنيت الجلود".٢٢
ٔ
ٔ ٔ
ام ــا االس ــباب البش ــرية المس ــببة لح ــدوث المجاع ــات واالوبئ ــة
ٔ
فمنهــا الحــروب و الفــتن التــي شــكلت ســمة اساســية مــن ســمات العصــر
الوس ــيطٕ ،اذ ال تك ــاد الح ــروب تنته ــي حت ــى تتص ــاعد م ــن جدي ــد مخلف ــة
ٔ
وراءه ــا الخ ـراب و ال ــدمار والج ــوع .ي ــذكر اب ــن هي ــدور "ان الغ ــال لحدوث ــه
س ــببان ٕام ــا احتب ــاس المط ــر ف ــي ال ــبالد المحتاج ــة ٕالي ــه  ،و ٕانم ــا لظه ــور
الفــتن و الحــروب بســبب الخــروج علــى الملــوك ،فـ ٕـاذا دامــت الفتنــة وقــع
الفسـاد فــي الحواضــر والبــوادي ،وفسـدت حبوبهــا المختزنــة ،و انقطعــت
ٔ
الطرق و عدمت المرافق الجل ذلـك"ٕ ،٢٣ان االضـطرابات بصـفة عامـة ،
ت ــؤثر س ــلبا عل ــى المنظوم ــة ا ٕالنتاجي ــة ف ــي ش ــموليتها  ،وذل ــك بتهدي ــدها
للوجـ ــود ا ٕالنسـ ــان ،و مـ ــا يتبـ ــع ذلـ ــك مـ ــن خ ـ ـراب المعامـ ــل ،و تقلـ ــص
المس ــاحة المزروع ــة ،و ت ــدمير حي ــاة االس ــتقرار ،ناهي ــك ع ــن اس ــتنزافها
ٔ
ٔ
ٔ
لجــزء مهــم مــن المــؤن و االقــواتٕ ،اال ان الجانــب االخطــر لهــذه الحــروب
ٔ
والفــتن  ،هــو زعزعتهــا للنشــاط الفالحــي يــذكر احــد البــاحثين "عنــدما ال
ٔ
تصيح الحقـول طـوال سـنوات متعـددة سـوى مسـرح للمعـارك ،او مجـرد
ممــر لعبــور وحــدات المحــاربين ،التــي تعــيش مــن المنطقــة وتمــارس فيهــا
ٔ
ٔ
سياسة االرض المحروقةٕ ،فان االمر ينتهي بالفالحين ٕالـى االنصـراف عـن

ٔ
ٔ
االهتمام بمزروعاتهم او ٕالى عـدم االهتمـام ٕاال بالحـد االدنـى الـذي يكـفـيهم
ٔ
للغ ـ ـ ــذاء" .٢٤و هن ـ ـ ــاك ع ـ ـ ــدة امثل ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدمار الت ـ ـ ــي كان ـ ـ ــت تخلف ـ ـ ــه
ٔ
االضــطرابات ،مــن ذلــك يصــف ابــن ابــي زرع الفاســي حملــة التــي قــام بهــا
ٔ
الســلطان المرينــي ابــي يعقــوب علــى تلمســان ســنة ٦٧٠هــ ،و قيــام قبائــل
بنــي تــوجين التــي كانــت مناوئــة للســلطة الزيانيــة باســتغالل الفرصــة،
حي ــث راح ــت تعم ــل التخري ــب بجه ــات تلمس ــان " ...فقطع ــوا الثم ــار،
ٓ
ٔ
ونســفوا االبــار ،و خربــوا الربــوع ،و افســدوا الــزروع ،ولــم يــدعوا بتلــك
الجهات قوت يوم حاشا السدرة و الدوم.٢٥"...
ٔ
و في ٕاحدى حمالت السلطان المريني ابي سعيد عثمان بـن يعقـوب
)٧٣١-٧١٠هـ( و التي جاءت على ٕاثر سوء العالقة بينه و بين السـلطان
ٔ
ٔ
الزي ـ ــاني اب ـ ــي حم ـ ــو موس ـ ــى االول )٧١٨-٧٠٧ه ـ ـ ـ( ،فح ـ ــين استعص ـ ــت
ٔ
ٔ
تلمسان على ابي سعيد سير الحمالت ٕالى نواحيها"  ...و غلـب ابـو سـعيد
ٔ
على معاقلها و رعاياها ،و سائر ضواحيها ٕالى تخزين ما لديهم من اقـوات
ٔ
و االمتناع عن عرضـها فـي االسـواق ،الشـيء الـذي كـان يصـعد مـن موجـة
ٔ
ٔ
الغالء يقول ابـن خلـدون "ان النـاس واثقـون فـي اقـواتهم باالحتكـار ف ٕـاذا
فقــد االحتكــار عظــم توقــع النــاس للمجاعــات فغــال الــزرع" ،٢٧كمــا كانــت
الضـرائب غيــر الشــرعيةٕ ،احــدى العوامــل التــي ســاهمت فــي ٕافقــار قطــاع
ٔ
واســع م ــن المجتم ــع التلمس ــاني ذل ــك ان الدول ــة الزياني ــة كان ــت تف ــرض
ٔ
ضـرائب ثقيلــة و متنوعــة لحاجتهــا المتزايــدة ٕالــى االمــوال تهيئــة للجيــوش
واستعدادا للحروب.٢٨
ٔ
ٔ
كانــت الزراعــة اكـثــر القطاعــات تضــررا مــن السياســة الجبائيــة  ،النهــا
ق ــوام الحي ــاة ب ــالمغرب ٔاالوس ــط ،و ق ــد عكس ــت الن ــوازل الفقهي ــة ال ــدور
الخطي ــر الـ ــذي لعبتـ ــه هـ ــذه السياسـ ــة ف ــي توجيـ ــه الزراعـ ــة ،لق ــد كانـ ــت
السياس ــة الجبائي ــة الت ــي فرض ــها بع ــض س ــالطين بن ــي زي ــان كارث ــة عل ــى
ٔ
الفالحين حيث ارغموهم علـى دفـع الضـرائب لتعزيـز شـركة الدولـة ،وقـد
ٔ
افقــد هــذا الوضــع المـزارعين كــل حــافز للعمــل وا ٕالنتــاج ،حيــث اضــطروا
ٔ
ٕالــى هجــر اراضــيهم ،كمــا عمــد بعضــهم ٕالــى تقلــيص مســاحة ا ٕالنتــاج التــي
ٔ
ٔ
يملكهــا بتقطيــع اشــجارها ،ونتــف زروعهــا ،٢٩و يمكننــا ان نســتنتج ثقــل
ٔ
ٔ
ه ــذه الض ـرائب م ــن خ ــالل المغ ــارم الت ــي الغاه ــا الس ــلطان المرين ــي اب ــو
الحس ــن عل ــى ب ــن عثم ــان )٧٥٢-٧٣١ه ـ ـ( عق ــب حملت ــه الناجح ــة عل ــى
ٔ
تلمســان ،و تمكنــه مــن احتاللهــا سـنة ٧٣٧ه ـ "ورفــع فيهــا )اي تلمســان(
ٔ
مــن المغــارم مــا كــان شــائعا خسيســا ،و يجتمــع فيــه امــوال المغــرم علــى
الحطــب و الــدجاج و البــيض و التــبن و ســائر المرافــق التــي يفتقــر ٕاليهــا
ٔ
القــوي و الضــعيف ...و رفــع فيهــا ايضــا تضــعيف المخــازن فــي االختفــاء...
و مما رفع رضي ﷲ عنه وظيفة مغـرم المـاء ،و كـان سـقي الجنـات يضـطر
فيــه المغــرم للب ـراءة ولصــاحب الحــوز و الح ـراس و يجــري مــن المصــائب
ٔ
ٔ
والخس ــارات و الغ ــبن م ــا ال ي ــدخل تح ــت حص ــر  ...و اس ــقط ع ــن اح ــواز
ٔ
تلمسان و ما اشـتمل عليـه المغـرب االوسـط مـن الحـوادث و الظلمـات مـا
يضــاعف بــه ﷲ الحســنات ويرفــع لــه الــدرجات" ،٣٠كمــا جــاء فــي مــدح
ٔ
ٔ
ٔ
السلطان الزياني ابي تشفين بن ابـي حمـو انـه "...رفـع عـن العامـة مبتـدع
ٔ
الوظــائف" ،٣١يتضــح ان السياســة الضــريبية لــم تكــن تراعــي الضــرورات
االقتصادية و ا ٕالنتاجية و مستوى الحياة االجتماعية ،و فـي ظـل اقتصـاد
ٔ
معيشــي مهــدد بــالكوارث الطبيعيــة كــان ادنــى تراجــع فــي ا ٕالنتــاج ،يــدفع
ٔ
ٔ
المجتم ــع ٕال ــى وه ــدة المجاع ــة ،ل ــذلك راى اب ــن خل ــدون ان المجاع ــات
ٔ
ٔ
ترتبط " ...بقبض الناس ايديهم على الفلح على اال كـثـر بسـبب مـا يقـع فـي
ٔ
ٔ
اواخر الدولة من العدوان على االموال والجبايات".٣٢

א
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٢١

دراﺳﺎت

ٔ
وبالتــالي يمكــن القــول ان دور الطبيعــة و ا ٕالنســان كــان حاســما فــي
ٔ
حــدوث المجاعــات واالوبئــة بتلمســان خــالل العهــد الزيــاني ،فـ ٕـاذا كــان
ٕبامكانه االحتياط من الكوارث الطبيعية بفعل تعـوده عليهـا عبـر وسـائل
متعددةٕ ،فانه ظل عاجزا عن مواجهة االضطرابات ،مما كان يحطـم كـل
ٔ
شروط االستقرار و يهيئ بالتالي االرضية لظهور المجاعات.
 -٢ﺍجملﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍجملﺘﻤﻊ :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

أ -اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت:
ﻣﺠﺎﻋﺔ ٧٠٦-٦٩٨ﻫـ١٣٠٦-١٢٩٩/م
كانــت تلمســان معرضــة كـثي ـرا لمخــاطر الجــوع بفعــل الحصــار الــذي
ٔ
ٔ
فرضــها عليهــا المرينيــون فــي كـثيــر مــن االوقــات ،و الــذي كــان مــن انجــح
ٔ
الوسائل الحربية و تزخر المصادر التاريخية بامثلـة لهـذه المجاعـات التـي
ٔ
تعود اسـبابها لهـذا النـوع مـن الخطـط الحربيـة .و فـي نهايـة القـرن السـابع
الهجــري عرفــت تلمســان مجاعــة شــديدة بســبب الحصــار الطويــل الــذي
ٔ
ٔ
فرض ــه الس ــلطان اب ــو يعق ــوب يوس ــف المرين ــي عليه ــا ،ب ــدا تنفي ــذ ه ــذا
الحص ــار ي ــوم ٢ش ــعبان ٦٩٨ه ـ ـ١٢٩٩/م وانته ــى ف ــي ذي القع ــدة س ــنة
ٔ
ٔ ٔ
٧٠٦هـ١٣٠٦/م ،اي انه استغرق مدة ثماني سنوات وثالثة اشـهر ،كـان
ٔ
لهذا الحصار وقع شديد على سكان مدينة تلمسان بحيث احاط العسـكر
بها من جميع جهاتها ،وفقدت فيه الدولة الزيانية معظم مدنها بالمغرب
ٔ
ٔ
االوسـط ،و نتيجـة لـذلك نـال سـكان تلمســان الجـوع مـا لـم ينـل امـة مــن
ٔ
ٔ
ٔ
االمم" .فاضطروا ٕالـى اكـل الجيـف و القطـط و الفئـران ،حتـى زعمـوا انهـم
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اكلوا فيها اشالء الموتى من االناسـي" علـى حـد تعبيـر ابـن خلـدون .٣٣امـا
ٔ
ابن االحمر فاضطر ٕالى التعبيـر عمـا عانـاه سـكان تلمسـان مـن جـراء هـذه
ٔ
المجاعــة بقولــه..." :حتــى اكلــوا الجيــف و الحش ـرات و جميــع الحيوانــات
ٔ
م ــن الفئـ ـران و العق ــارب و الحي ــات والض ــفاذع و غي ــر ذل ــك ،حت ــى اك ــل
بعضــهم بعضــا ،و كــانوا يفرطــون و يجعلــون غــائطهم فــي الشــمس حتــى
ٔ
يعــود يابســا فيطبخونــه و ياكلونــه ،وهــو فــي ذلــك يشــدد عليــه م الحصــر
ٔ
ٔ
ويقول الواصلنه عليهم حتى اقتلهم جوعا.٣٤"...
ومهمــا يك ــن ،فقــد كان ــت المجاع ــة قاســية نظ ـرا لطــول الم ــدة الت ــي
ٔ
اسـ ــتغرقتهإ ،اذ ارتفع ـ ــت اس ـ ـعار المـ ــواد الغذائي ـ ــة والحب ـ ــوب و الخض ـ ــر
ٔ
والفواكــه و ســائر المرافــق غــالء تجــاوز حــد المــالوف ،فاســتهلك النــاس
ٔ
ٔ
ٔ
اموالهم ومدخراتهم ،و ضاقت احوالهم ،فكان الهالك بـالجوع اكـثـر مـن
ٔ
٣٦
الهالـك بالقتــل ،٣٥و اطلــق المرينيــون علـى المنــازل "نهبــا و اكـتســاحا"
ٔ
ٔ
واص ــدروا بقت ــل ك ــل م ــن ي ــدخل بض ــاعة او م ــواد غذائي ــة ٕال ــى تلمس ــان،
ٔ
فتضرر السكان من داخلها النعدام االقوات باستنفاذ المخازن فلـم يطـق
السـ ــكان تحمـ ــل هـ ــذه المجاعـ ــة ،٣٧فمـ ــات مـ ــنهم خل ــق كـثيـ ــر ٕاذ تشـ ــير
ٔ
المصادر التاريخية ان هذه المجاعة خلفت كـثيرا من الضحايإ ،اذ هناك
ٔ
ٔ
م ــن الم ــؤرخين م ــن يش ــير ٕال ــى ان مدين ــة تلمس ــان اص ــبحت خالي ــة م ــن
ٔ
سكانها الذين كان عددهم يفوق مائة و خمسة وعشرون الف نسمة على
ٓ
ٔ
اقل تقدير ،٣٨فلم ينج من هذه المجاعة ٕاال بضعة االف من الناس.
و ٕاذا كان بعض المؤرخين عزوا ارتفاع عدد ضـحايا هـذه المجاعـة ٕالـى
ٔ
ٔ
عجــز و تقصــير الســلطان الزيــاني ابــو حمــو موســى االول )٦٩٧ه ـ٧١٨/م(
ٔ
ٔ
ٔ
عن اتخاذ ٕاجراءات من شانها التخفيف مـن وطاتهـإ ،٣٩اال اننـا نـرى ذلـك
ٔ
ظلــم ّ
وتجنــي عليــه ذلــك ان هــذه الكارثــة الطبيعيــة الناجمــة عــن الحصــار
ٔ
ٔ
ٔ
المرينــي كانــت تفــوق طاقــة الســلطان ابــو حمــو موســى االول ،و اكبــر مــن
ٕامكانياتــه ،فقــد وصــف فلــم يكــن بــذلك الســلطان ضــعيفا و مقصـرا ،فقــد

ٔ
ٔ
وص ــفه التنس ــي بم ــا يل ــي "ف ــولي بع ــده اخ ــوه المل ــك االمج ــد ،ذو الغ ــرة
ٔ
ٓ
الميمونــة و الجبــين االســعد ،الــذي فــرج ﷲ بــيمن طلعتــه الشــدة ،و ال
ٔ
ٔ
ٔ
االمــر مــن بعــض الضــيق ٕالــى الســعة فــي اقــرب مــدة ،و غمــر اهــل مملكـتــه
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
اليمــين و االمــان ،اميــر المســلمين ابــو حمــو موســى بــن عثمــان  ،فاقــام
ٔ
ٔ
عمود الملك بعدما اشرف على الهـالك ،و قـارع الثـوار ،و اقـتحم االنجـاد
ٔ
ٔ
واالغــوار" .٤٠ويصــف يحيـ ــى بــن خلــدون بانــه كــان "فضــا غليظــا حازمــا
٤١
يقظا".
ﻣﺠﺎﻋﺔ ٧٧٦ﻫـ١٣٧٤/م
ٔ
حدثت هذه المجاعة في عهد حكم السلطان ابو حمـو موسـى الثتنـي
)٧٩١-٧٦٠ه ـ١٣٨٩-١٣٥٩/م( وصــفتها المصــادر التاريخيــة بالمجاعــة
ٔ
الكبرى ،٤٢و المجاعة العظيمة ،٤٣ومما يثير االنتباه ان هذه الكارثة لم
ٔ
تقتصــر علــى تلمســان الزيانيــة ،بــل امتــدت لتشــمل منــاطق اخــرى مــن
ٔ
العالم ،و في هذا الصدد يذكر ابـن القاضـي انـه فـي عـام ٧٧٤ه ـ١٣٧٣/م
ٔ
٤٤
"بـ ــدا الجـ ــوع و الغـ ــالء والمـ ــوت بمصـ ــر و الع ـ ـراق و الشـ ــام" و يصـ ــف
المقريــزي الوضــع بمصــر عــام ٧٧٦هـ ـ١٧٤/م فيقــول "كـثــر مــوت الفق ـراء
ٔ
ٔ
والمساكين بـالجوع ،فكنـت اسـمع الفقيـر يصـرخ بـاعلى صـوته لبابـة قـدر
ٔ ٔ
شــحمة ادنــى اشــمها وخــدوها فــال يـزال كــذلك حتــى يمــوت" ٤٥كمــا نكبــت
ٔ
سائر اقطار المغـرب كـذلك بهـا حيـث وصـفها ابـن قنفـذ بقولـه "وفـي هـذه
٤٦
الســنة )٧٧٦ه ـ( كانــت المجاعــة العظيمــة بــالمغرب وعــم الخ ـراب بــه"
ٔ
وفــي اوروبــا ســمي عــام ٧٧٦ه ـ١٣٧٤/م فــي مايوركــا بعــام الجــوع ،٤٧و لــم
ٔ
ينج من هذه المجاعة ٕاال بلدان اوروبا الشمالية.
ٔ
ٕان ت ـزامن المجاعــة ف ـي هــذه المنــاطق ،ال يمكــن ان يكــون صــدفة،
ٔ ٓ
ٔ
ٔ
بـ ــل يـ ــدل علـ ــى ان اليـ ــات المجاعـ ــة لـ ــم تنحصـ ــر فـ ــي اسـ ــباب محليـ ــة او
ٔ
ٕاقليمية ،و ٕانما تنـدرج فـي ٕاطـار التقلبـات المناخيـة العالميـة ،وقـد اكـدت
ٔ
ٔ
ٔ
الدراس ــات االوروبيـ ــة ان مجاعـ ــة ٧٧٦هـ ـ ـ١٣٧٤/م تعـ ــود باالسـ ــاس ٕالـ ــى
ٔ
ٔ
ٔ
انحـراف فـي احـوال الطقــس .٤٨تاسيسـا لـذلك يمكـن ٕارجـاع اسـباب هــذه
المجاعــة التــي اجتاحــت تلمســان خــالل هــذه الفتــرة ٕالــى ا ٕالعصــار الشــديد
ٔ
الذي اجتاح بالد المغرب االوسط ،و يؤكد ذلك يحيــى بن خلدون الـذي
ٔ
عاصــر هــذه المجاعــة بقولــه " ٕانهــا نتجــت عــن ٕاعصــار عظــيم ،اهلــك زرع
ٔ
صائفة تلمسان و حيوانها ،فاكل النـاس بعضـهم بعضـا ،وافتقـروا ٕالـى مـا
لــدى الســلطان فتصــدق علــيهم بنصــف جبايتــه كــل يــوم علــى ضــعفائها،
ٔ
ويجتمعــون فــي الرحــاب الفســيحة المعينــة فيقســم حفظــه اللــك االرزاق
ٔ
عـ ــدال بيـ ــنهم" ،٤٩و فـ ــي محـ ــاول للتخفيـ ــف مـ ــن معانـ ــاة النـ ــاس اصـ ــدر
ٔ
الســلطان اي ــو حم ــو موس ــى الث ــاني ق ـرار بالتكـف ــل بالض ــعفاء والمس ــاكين
والفقـراء ،و بضـمهم ٕالـى بيمارسـتانات المدينـة ،و تقـديم الطعـام لهـم فـي
ٔ
الصــبح و المســاء طــوال فصــلي الشــتاء والربيــع ،كمــا فــتح للرعيــة اه ـراء
ٔ
ال ــزرع و مخازن ــه و اب ــاح للن ــاس بيع ــه ،و خف ــض له ــم س ــعره بحس ــب م ــا
ٔ
ٔ
اقتض ــته ظ ــروف المجاع ــة و احكامه ــا ،و ك ــان اب ــو حم ــو موس ــى الث ــاني،
كغيره من سالطين بني زيان حريصا على تخـزين المـال و المـؤن تحسـبا
لمثـ ــل هـ ــذه الظـ ــروف و لغيرهـ ــا ،و كـ ــان يحـ ــث النـ ــاس علـ ــى االقتصـ ــاد
ٔ
ٔ
وتخزين المؤن كل سنة .٥٠وقد اشـتكى احـد السـراة الميسـورين وهـو ابـو
ٔ
العبــاس احمــد الشــهير بــابن قنف ــذ القســنطيني مــن ارتفــاع ســعر المــواد
الغذائيــة فــي مدينــة تلمســان ج ـراء هــذه المجاعــةٕ ،اذ لــم يســتطع تحمــل
ٔ
النفقــة الباهضــة التــي كانــت تكلفــه يوميــا اربــع دنــانير ذهبــا دون المزيــة
ٔ
العظم ــة و الي ــد الكب ــرى الت ــي تبي ــع ل ــه الطع ــام .٥١و يب ــدو ان التقلب ــات
ٔ
المناخي ــة ال يمكنه ــا ان تفس ــر لوح ــدها ه ــذه المجاع ــة الت ــي تس ــببت ف ــي
ٔ
خراب المغرب ،حسب تعبير ابن قنفذ ،فالحروب التي خاضها ابـو حمـو

א
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دراﺳﺎت

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

موســى الثــاني خــالل فتــرة حكمــه ،و مــا رافقهــا مــن فــتن داخليــة كــان لهــا
دور كبير فـي تضـرر الفالحـة ،و بالتـالي حـدوث هـذه المجاعـة ،لـذلك لـم
ٔ
يجانــب ابــن خلــدون الصــواب عنــدما ذكــر انــا المجاعــات تحــدث نتيجــة
ٔ
ٓ
ٔ
"لق ــبض الن ــاس اي ــديهم ع ــن الفل ــح ف ــي اال كـث ــر بس ــبب م ــا يق ــع ف ــي اخ ــر
الدولــة ...مــن الفــتن الواقعــة فــي انتقــاص الرعايــا و كـثــرة الخــوارج لهــرم
٥٢
الدولة".
ب -اﻷوﺑﺌﺔ:
وﺑﺎء اﻟﻄﺎﻋﻮن
ٔ
ٔ
يعـ ــد وبـ ــاء الطـ ــاعون مـ ــن اشـ ــد الجـ ــوائح الطبيعيـ ــة و اكـثرهـ ــا فنـ ــاء
ٔ
واشــدها فتكــا للبش ــرية ،وقــد عرف ــت تلمســان هــذا الوب ــاء الجــارف ع ــدة
ٔ
ٔ
مرات خالل العهد الزياني ،فكان ينتشر على راس كل عشـر سـنوات ،او
ٔ
خمس عشرة سنة ،او عشرين سنة تقريبا ،يـؤدي ٕالـى هـالك الكـثيـر مـن
ٔ ٔ ٥٤
النــاس ،٥٣و تشــير الدراســات الحديثــة ان اول طــاعون اكـتســح العــالم
ك ـ ــان ط ـ ــاعون جوس ـ ــتنيان ،ف ـ ــي الق ـ ــرن الس ـ ــادس الم ـ ــيالدي الح ـ ــوض
المتوسطي ،٥٥وبعد عودته الدورية لمدة قرنين ،اختفـى فج ٔـاة فـي القـرن
الثــامن المــيالدي ،ليعــود ٕالــى الظهــور مــن جديــد فــي القــرن الرابــع عشــر
ٓ
المــيالدي ،انطالقــا مــن اســيا الوســطى حيــث ظهــر بــبالد الصــين ســنة
ٔ
٧٤٦هـ ـ ـ١٣٤٦/م و اكـتسـ ــح اوروبـ ــا ،ووصـ ــل ٕالـ ــى شـ ــمال ٕافريقيـ ــا سـ ــنة
ٔ
٧٤٩ه ـ١٣٤٩/م ،٥٦و قــد عــرف بتســميات مختلفــة منهــا الطــاعون اال كبــر
ٔ
ٔ
ٔ
٦٠
 ،٥٧و الط ـ ــاعون االس ـ ــود ،٥٨و الم ـ ــوت االس ـ ــود  ،٥٩و الش ـ ــر االس ـ ــود
والفصل الكبير وسنة الفناء. ٦١
تفشى هذا الوبـاء فـي بـالد المغـرب مخلفـا الكـثيـر مـن الضـحايا ،وقـد
عاصــره اب ــن خلــدون فوص ــفه وص ــفا دقيقــا بقول ــه "ن ـزال ب ــالعمران ش ــرقا
وغربــا فــي منتصــف هــذه المائــة الثامنــة ،مــن الطــاعون الجــارف ،الــذي
ٔ
ٔ
تحيــق االمــم ،و ذهــب باهــل الجيــل و طــوى كـثيـرا مــن محاســن العمـران
ومحاهــا جــاء للــدول علــى حــين هرمهــا ،وبلــوغ الغايــة مــن مــداها ،فقلــص
ٔ
من ظاللها ،وقل من حدها واوهن من سلطانها و توادعت ٕالى التالشـي
ٔ
ٔ
واالضـ ـ ــمحالل احوالهـ ـ ــا ،و انـ ـ ــتفض عم ـ ـ ـران االرض انتفـ ـ ــاض البشـ ـ ــر ،
ٔ
فخرجت االمصار و المصانع ،و درست السـبل و المعـالم و حلـت الـديار
و المنازل ،وضعفت الدول و القبائل ،و تبدل الساكن و ٔكاني بالمشرق
قد نزل به مثل ما نزل بـالمغرب ،ولكـن علـى نسـبته و مقـدار عمرانـه".٦٢
ٔ
ٔ
ٔ
ال شك ان سكان المغرب االوسـط قـد تـاثروا بهـذا الوبـاء مثـل غيـرهم مـن
ســكان الــبالد المغربيــة والمســيحية ،و مــن بــين مــرض الطــاعون ال ـذي
ٔ
اجتاح مدن المغرب االوسط نذكر:
٧٥١ﻫـ١٣٥٠-١٣٤٩/م(
اﻟﻄﺎﻋﻮن اﻷﺳﻮد )ٔ -٧٥٠
تفش ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي عه ـ ـ ــده الس ـ ـ ــلطان الزي ـ ـ ــاني اب ـ ـ ــو س ـ ـ ــعيد عثم ـ ـ ــان الث ـ ـ ــاني
ٔ
)ت٧٥٣هـ١٣٥٣/م( ،وقد عرف المغرب االقصى انتشار هذا الوبـاء سـنة
ٔ
قب ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا الت ـ ـ ـ ــاريخ ف ـ ـ ـ ــي عه ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ــلطان المرين ـ ـ ـ ــي اب ـ ـ ـ ــو الحس ـ ـ ـ ــن
ٔ
)ت٧٣٢هـ١٣٥٢/م( ،٦٣اعتبر هذا المرض من اشـد الطـواعين فتكـإ ،اذ
ٔ
لــم يســلم مــنهم اي كــائن حــي ،فقضــى علــى خلــق كـثيــر مــن النــاس فــي
ٔ
ٔ
المغرب االوسط ،وكانت عاصمة الدولة الزيانية اشد تضـررا منـه ،حيـث
ٔ
ٔ
فتك بعائالت باكملها فيها ،مثل ما حدث السـرة حفيـد العـالم التفريسـي
التلمساني التي انقرضت كلها ،من جـراء هـذا الوبـاء القاتـل ،وقـد عاصـره
ٔ ٔ
ايضا ابو عبد ﷲ الخطيب بن مرزوق فقال عنه "كـان للحـاج يوسـف بـن
ٔ
٦٤
يحيــى حفيد العالم التفريسـي ،اوالد انقرضـوا ،فـي هـذا الوبـاء  ،كـذلك
ٔ
تــوفي بــه الفقيــه  ،ابــو عبــد ﷲ محمــد بــن يحيـ ــى النجــار مــن خيــرة علمــاء

عصـره فـي العلـوم العقليـة ،٦٥كمـا تـوفي بـه عـالم تلمسـان المعـروف بـابن
ٔ
ٔ
ٔ
ا ٕالمام ابو موسـى عيسـى بمسـقط راسـه و غيـره مـن العلمـاء و االهـالي"،٦٦
و ٕاذا كانــت المصــادر ال تحــدد نــوع هــذا الطــاعون الــذي تفشــى فــي بــالد
ٔ
ٔ
بــالمغرب االوس ـطٕ ،فانــه ٕبامكاننــا االعتمــاد علــى االوصــاف التــي قــدمتها
ٔ
بع ــض المص ــادر االندلس ــية و المش ــرقية ،باعتب ــاره ك ــان وب ــاءا عالمي ــا،
ٔ
نصف ابن خاتمة اعراضه بما يلي" ٕانه حمى خبيثة دائمة مـن سـوء مـزاج
قلبي ) (...مهلكة في الغالـب يتبعهـا كـرب و عـرق غيـر عـام ال يعقـب راحـة
ترتفع عقبة حرارة ) (...وقد يتبعها تشنج وبرد في ٔاالطراف ،و قيـئ مـراري
ٔ
سـ ــمج و عطـ ــش" ،٦٧و يـ ــذكر المقريـ ــزي "ان المـ ــوت بالطـ ــاعون يبصـ ــق
ٔ
ا ٕالنســان دمــا ثــم يصــيح و يمــوت" ٦٨كــان يخــرج خلــف اذن ا ٕالنســان بتــرة
ٔ
فيخر صريعا ثم صار يخرج ل ٕالنسان كبة فيموت ايضا سريعا".٦٩
ٔ
ٔ
ٕان الط ــاعون االس ــود ال ــذي ض ــرب منطق ــة المغ ــرب االوس ــط عام ــة
ومدينـة تلمسـان علـى وجـه الخصـوص سـنة ٧٥٠ه ـ١٣٤٨/م ،٧٠كـان قــد
ٔ
تفشـ ــى فـ ــي المغـ ــرب االقصـ ــى حسـ ــب ٕاحـ ــدى الدراسـ ــات الحديثـ ــة سـ ــنة
٧٤٩هـ١٣٤٨/م قادمـا ٕاليهـا مـن المشـرق انطالق ًـا مـن المـوانئ السـاحلية
ٔ
ٕالــى داخــل الــبالد ،فاثــاب تــازة ،فــاس ،ســبتة ،ســال و هــي مــدن احتلــت
فيهــا التجــارة مركــز الصــدارة ،فمــن غيــر المســتبعد تســرب هــذا الوبــاء ٕالــى
ٔ
بــالد المغــرب االوســط عبــر تــنقالت تجــار هــذه المــدن المغربيــة ٕالــى بــالد
ٔ
المغرب االوسط الذي كانت تربطه بـبعض مدنـه عالقـات تجاريـة خاصـة
ٔ
ف ــاس ،وال ش ــك ان الج ــيش للمرين ــي ال ــذي ق ــام حمل ــة عس ــكرية عل ــى
ٔ
ٔ
المغرب االوسط بقيادة ابو الحسن المريني فـي رجـب ٧٥٠ه ـ١٣٤٩/م،
ٓ
ساهم هو االخر في نشر الوباء على طول المحاور التي سلكها.
١٣٦٤-١٣٦٣م
ﻋﻮدة ٔاﻟﻄﺎﻋﻮن ٧٦٥-٧٦٤ﻫـٔ /
بعــد مــرور اربــع ســنوات مــن حكــم الســلطان ابــو حمــو موســى الثــاني
)٧٩١-٧٦٠ه ـ ـ١٣٨٩-١٣٥٩/م( ع ــاود الط ــاعون فتك ــه ب ــالبالد مخل ــف
المزيــد م ــن الض ــحايا  ،و ي ـرتبط هــذا الهج ــوم الجدي ــد بموجت ــه العالمي ــة
ٔ
الثانية ٧١التي انطلقت من اوروبا الغربيـة عـام ٧٦٠ه ـ١٣٥٩/م ،و عـاود
فرنس ـ ـ ـ ـ ـ ــا و انجلت ـ ـ ـ ـ ـ ـرا م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــين ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام )٧٧٠ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ١٣٦٩/م( و ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
)٧٧٧هـ١٣٧٦/م( ،٧٢كما ظهر بالشـام و مصـر عـام ٧٦٤ه ـ١٣٦٣/م،٧٣
ٔ
ٔ
اهلكهـ ــم س ـ ــنة تس ـ ــع ة اربع ـ ــين قبلهـ ــا ،٧٤و نعت ـ ــه اب ـ ــن هي ـ ــدور بالوب ـ ــاء
ٔ
الثانيٕ ،٧٥اشارة ٕالى الطاعون االسود الذي اعتبرته بعض المصادر الوباء
ٔ
ٔ
ٔ
االول العــام فــي االرض ،٧٦و ٕاذا كانــت المصــادر التاريخيــة قــد اجمعــت
ٔ
ٔ
على ان هـذا الوبـاء هـو طـاعون حقيقـيٕ ،فانهـا فـي المقابـل اغفلـت تحديـد
ٔ
ٔ
نوعــه ،نفــس المالحظــة تنطبــق علــى الكـتابــات االوروبيــةٕ ،اال ان بعــض
ٔ
ٔ
ٔ
المصــادر المشــرقية اشــارت ٕالــى بعــض اغراضــه ،فــابن حجلــة يــذكر انــه
ٔ
ٔ
٧٧
"كان يتبع اهل الدار فمن بصق احد منهم دما تحققوا كلهم عدما".
ٔ
يرجــع ابــن الخطيــب اصــل هــذا الوبــاء ٕ ،الــى المجاعــة التــي تفشــت
ٔ
بــبعض المنــاطق "لكونهــا لــم تســتاثر بال لــة رحمــة ممــا قســم ﷲ لغيرهــا،
ٔ
ٕالــى مــا اصــابها مــن معــرة الفتنــة ٕالــى هــذا العهــد واســتهدف مــن بهــا ٕالــى
ٔ
هلكــة المجــاع و فشــو الموتــات ،٧٨و يــرى ابــن هيــدور ان هــذا المــوت ال
ٔ
يكون " ٕاال باثر الغالء فهو الزم من لوازمه و ٕاذا كان الغـالء وطـال اشـتدت
ٔ
اســبابه لــزم عنــه الوبــاء ،و هــذا علــم صــحيح و قــانون مطــرد ال يحتــاج فيــه
ٕال ــى تقلي ــل و ال ٕال ــى نظ ــف النج ــوم" ،٧٩ل ــذا فق ــد ك ــان للمجاع ــة دور ف ــي
تفشي وباء الطاعون خالل عامي ٧٦٥-٧٦٤هـ١٣٦٤-١٣٦٣/م  .و لعـل
ٔ
ٔ
مـن اســبابها الصـراعات الداخليــة علــى الســلطة بــين فــروع االســرة الزيانيــة
ٔ
الحاكمة وما نتج عنها من حرب عنيفة بـين ابـو حمـو موسـى الثـاني و ابـن
ٔ
ٔ
عمه ابو زيان بن سعيد فـي الفتـرة الممتـدة بـين ٧٨٩-٧٦٢ه ـ اثـرت سـلبا

א
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٢٣

دراﺳﺎت

 -٣ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍجملﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ:

كـان لهــذه السلســلة مـن الكــوارث الطبيعيــة التـي عرفهــا المغــرب
ٔ
ٓ
االوســط خــالل العهــد الزيــاني اثارهــا الوخيمــة علــى جميــع المســتويات،
وسنحاول فيما يلي استخالص بعض النتائج التي ترتبت عنها :

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

علــى المنظومــة ا ٕالنتاجيــة فــي شــموليتها ،فقــد خلفــت هــذه الحــرب وراءهــا
ٔ
الدمار و الجوع ،٨٠يذكر ابن هيدور ان الغال لحدوثه سببان ٕاما احتبـاس
المطــر فــي الــبالد المحتاجــة ٕاليــه ،و ٕانمــا ظهــور الفــتن و الحــروب بســبب
الخ ــروج ع ــن المل ــوك ،ف ـ ٕـاذا دام ــت الفتن ــة وق ــع الفس ــاد ف ــي الحواض ــر
والبـوادي وفســدت حبوبهــا المختزنــة وانقطعــت الطــرق وعــدمت المرافــق
ٔ
ٔ
ٔ
الج ــل ذل ــك"ٕ ،٨١اال ان الجان ــب االخط ــر ف ــي ه ــذه الح ــرب ه ــو زعزعته ــا
ٔ
للنشاط الفالحي ٨٢حيث اصبح المزارع المستقر فـي الدولـة الزيانيـة غيـر
ٓ
ٓ
ٔ
ٔ
امن على نفسه و ارضه مما ادى به ٕالى الهجرة بحثا عن مـالذ امـن ،يـذكر
ٔ
احــد البــاحثين "عنــدما ال تصــبح الحقــول طــوال ســنوات متعــددة ســوى
ٔ
مسرح لمعارك او مجـرد ممـر لعبـور وحـدات المحـاربين .التـي تعـيش مـن
ٔ
ٔ
المنطقـ ــة ،و تمـ ــارس فيهـ ــا سياسـ ــة االرض المحروقـ ــة فـ ـ ٕـان االمـ ــر ينتهـ ــي
ٔ
بـالفالحين ٕالــى االنصـراف عــن االهتمـام بمزروعــاتهم او ٕالــى عــدم االهتمــام
ٔ
٨٣
ٕاال بالحد االدنى الذي يكـفيهم للغذاء".
ﻃﺎﻋﻮن ٨٤٥ﻫـ١٤٤٢/م
ٔ
ٔ
ظهــر هــذا الوبــاء فــي عهــد حكــم العاهــل الزيــاني ابــو العبــاس احمــد
ٔ
العاق ــل ب ــن اب ــي حم ــو موس ــى الث ــاني )٨٦٦-٨٣٤ه ـ ـ١٤٦٢-١٤٣١/م(
وال ــذي عرف ــت ف ــي عه ــده الدول ــة الزياني ــة نوع ــا م ــن االس ــتقرار السياس ــي
والتطــور الفكــري ،و الرخــاء ا ٕالقتصــادي ،٨٤لكــن رغــم ذلــك فقــد اجتــاح
ٔ
م ــرض الط ــاعون الكـثي ــر م ــن م ــدن المغ ــرب االوس ــط الت ــي كان ــت تح ــت
ٔ
حكمه ،و كانت عاصمة الدولة الزيانية تلمسان اكـثر تضـررا منـه ،حيـث
ٔ
ٔ
اتــى علــى الكـثيــر مــن ســكانها ،٨٥و المالحــظ ان هــذا الوبــاء كــان لــه نفــس
ٔ
الوقع على المجتمع التلمسانيٕ ،فاذا كان الطاعون قـد اتـى بصـفة خاصـة
ٔ
على الصغار "الذين لم يبلغوا اوان الحلم "ٕ ،فانه كـان كـذلك "للضـعفاء
ٔ
ٔ
و اهــل الشــظف افتــك" ،بــل لــم يمنــع منــه حتــى العلمــاء ،فقــد تــوفي بــه
ٔ
ٔ
عالم تلمسان ،و مفتي بالد المغرب ،الشـيخ ابـي العبـاس احمـد بـن عبـد
ٔ
الــرحمن المغـراوي التلمســاني الشــهير بــابن زاغــو ،٨٦وهــذا دليــل علــى ان
ٔ
ٔ
هذا الوباء اصاب العامة و االسياد الشيوخ بدون تمييز.٨٧
ٔ
ٔ
و ٕاذا كان ــت المص ــادر ق ــد اجمع ــت عل ــى ان ه ــذا الوب ــاء ه ــو ط ــاعون
حقيقيٕ ،فانها في المقابل ٔاغفلت عن تحديد مصـدره ،ورغـم ٕاقرارنـا بـدور
ٔ
ٔ
المجاعة في تفشي بعض االوبئةٕ ،اال انها لم تكـن مـن العوامـل المحـددة
ٔ
لظهــور هــذا الوبــاء ،فقــد ســجلت بعــض الدراســات حــدوث بعــض االوبئــة
ٔ
فــي ســنوات الرخــاء و هــذا مــا حصــل خــالل هــذه الفتــرة مــن حكــم ابــي
ٔ
العبـاس احمــد العاقــل  ،فــرغم الرخــاء االقتصـادي الــذي عرفتــه دولــة بنــي
ٔ
زيــان فــي عهــده ،فـ ٕـان ذلــك لــم يمنــع مــن ظهــور هــذا الوبــاء ،لقــد اكــدت
ٔ
ٔ
بعــض الدراســات الطبيــة ان الطــاعون لــم يكــن متوطنــا بــارض المغــرب
ٔ
ٔ
االوســط بــل كــان ياتيــه مــن الخــارج ،خاصــة عــن طريــق المــوانئ ،حيــث
ٔ
ٔ
كان ــت الس ــفن ال ــواردة علي ــه س ــواء م ــن اوروب ــا او المش ــرق تحم ــل معه ــا
جرثومــة يارســينٕ ،امــا بواســطة القــوارض التــي تتحــول مــن الســفن ٕالــى
ٔ
ٔ
الرصــيف ،او مــن البحــارة المصــابين ،لــذلك نــرجح ان يكــون الوبــاء قــد
ٔ
ٔ
انتقل ٕالى المغرب االوسط من اوروبا التي ظهر بها قبل ظهـوره بـالمغرب
ٔ
٨٨
االوسط بفترة قصيرة.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ٔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ٔ
ال ري ــب ان ه ــذه المجاع ــات واالوبئ ــة ق ــد خلف ــت ع ــددا كبي ـ ـرا م ــن
ٔ
الضــحايإ ،اال انــه يصــعب تقــديم رقــم عــن عــددهم فــي غيــاب ٕاحصــائيات
ٔ
دقيقة ،فالمصادر تقف عند حدود ادبيات وصفية عن الخسـائر البشـرية
ٔ
٨٩
ض ــمن عب ــارات "وك ــم هلك ــت فيه ــا م ــن ام ــم"  ،و م ــات م ــنهم خل ــق
ٔ
ٔ
ٔ
كـثيــر،٩٠او كــان الهالــك بــالجوع اكـثــر مــن الهالــك بالقتــل  ،٩١او "حصــد
ٔ
ٔ
الســكان بــدون اســتثناء ٩٢ورغــم طابعهــا االدبــيٕ ،فانهــا تؤكــد حقيقــة ان
ٔ ٔ
هذه الكوارث كانت شديدة وانها اودت بحياة عـدد كبيـر مـن النـاس ،وال
ٔ
ٔ
ٔ
شك ان الضعفاء كـانوا اكـثـر ضـحايا هـذه المجاعـات واالوبئـة الختصـاص
ٔ
ٔ
ٔ
الســبب بهــم"ٕ ،٩٣اال ان الفئــة الميســورة لــم تكــن بمنــاى علــى االقــل مــن
ٔ
ضــربات هــذه الكــوارث ،فقــد اتــى وبــاء الطــاعون ٨٤٥هـ ـ١٤٤٢/م علــى
ٔ
ٔ
العامة واالسياد و الشيوخ واصحاب القصور و الجاه بـدون تمييـز وهـو مـا
ٔ
ٔ
ٔ
اكده ابن خلدون بقولـه "ولـم ازل منـذ نشـات ونـاهزت مكبـا فـي تحصـيل
ٔ
العلــم حريصــا فــي اقتنــاء الفضــائل )ٕ (...الــى ان كــان الطــاعون الجــارف
ٔ
وذهب االعيان و الصدور و جميع المشيخة".٩٤
ٔ
كم ــا س ــاهم الط ــاعون و المجاع ــة ف ــي ب ــروز بع ــض الق ــيم االخالقي ــة
ٔ
المتطرف ــة منه ــا اس ــتفحال ظ ــاهرة النه ــب والس ــلب الت ــي اتخ ــذت ابع ــادا
حقيقيــة فــي ظــل الفوضــى و ضــعف الســلطة المركزيــة ،فقــد اضــطر ابــن
قنفذ ٔان يقيم في تلمسان مدة شـهر النعـدام ٔاالمـن فـي المسـالك والطـرق
ٔ
بسبب مجاعة ٧٧٦هـ١٣٧٤/م .٩٥و قد اشار ابـن قنفـذ ٕالـى هـذه الظـاهرة
ٔ
ٔ
بقولــه " ٕان امــر الطريــق كــان فــي الخــوف و الجــوع مــا مقتضــاه ان كــل مــن
ٔ
يقــع قــدومنا عليــه يتعجــب مــن وصــولنا ســالمين ،ثــم يتاســف علينــا عنــد
ارتحالنا.٩٦"...
ٔ
ٔ
وقــد ادى حــدوث هــذه الكــوارث فــي مــوت اعــداد كبيــرة مــن العلمــاء
ٔ
والفقهاء ،فمـثال يـذكر ابـن مـرزوق "وكمـا هلكـت فينـا مـن امـم )تلمسـان(
ٔ
ٔ ٔ
وكــم انجلــى مــن اهلهــا اعــالم ،كــم كابــدوا مــن محــن و انتقــام و ال شــك ان
موت هؤالء العلماء كان له انعكاس سلبي على الحياة العلمية يقـول ابـن
ٔ
خلدون "وقد كسدت لهذا العهد اسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران
ٔ
فيه وانقطاع سند العلـم و الـتعلم" .٩٨و جـدير بالـذكر ان الطـاعون سـاهم
ٔ
ف ــي ظه ــور مجموع ــة م ــن الكـتاب ــات نعته ــا ال ــدكـتور محم ــد االم ــين البـ ـزاز
ٔ
ٔ
ٔ
بادبيــات الطــواعينٕ ،٩٩اال ان المغــرب االوســط )الجزائــر( حســب حــدود
ٔ
ٕاطالعــي لــم يظهــر بــه هــذا النــوع مــن الكـتابــات و ٕان كنــا نفتــرض انــه هــو
ٓ
ٔ
االخر عرف بعضا منهـا لكـن لـم يـتم الكشـف عنهـا بعـد بحكـم ان منـاطق
ٔ
قريبة منه لها نفس البنيات و المعتقـدات و االنمـاط الفكريـة عرفـت مثـل
هذه الكـتابات.١٠٠
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ٔ
كـان طبيعيـا ان يــؤدي ارتفـاع عـدد الضــحايا ٕالـى تضـرر االقتصــادٕ ،اال
ٔ
ٔ
اننا ال نسـتطيع تمثـل حجـم هـذه الكـوارث علـى اقتصـاد المغـرب االوسـط
ٕاال مــن خــالل مقارنتهــا مــع مــا خلفت ــه فــي منــاطق ٔاخــرى مثــل المش ــرق
ا ٕالس ـالمي حي ــث تت ــوفر عل ــى بع ــض المعطيــات ،فف ــي المج ــال الفالح ــي
ٔ
ٔ
تؤكــد ٕاحــدى الدراســات الحديثــة ان عــدد ضــحايا الطــاعون االســود كــان
ٔ
كبيـ ـرا ب ــالبوادي عن ــه بالم ــدن ،١٠١و يب ــدو ان ه ــذا الط ــرح ينس ــجم م ــع
ٔ
الصورة التـي قـدمتها مختلـف المصـادر حـول االضـرار التـي لحقـت بـبعض
ٔ
البوادي بالمشرق ،ففي غـزة مـثال "شـمل المـوت اهـل الضـياع بهـا"، ١٠٢
ٔ
و فــي مصــر "عجــز اهــل بلــيس و ســائر الــبالد الشــرقية عــن ض مــن الــزرع
ٔ
ٔ
لكـثــرة مــوت الفالحــين"ٕ .١٠٣انطالقــا مــن هــذه االمثلــة ٕفاننــا ال نتصــور ان
ٔ
ٔ
يك ـ ــون المغ ـ ــرب االوس ـ ــط احس ـ ــن ح ـ ــاال منه ـ ــا ٕاذ تزخ ـ ــر كـت ـ ــب الت ـ ـراجم
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٢٤

دراﺳﺎت

ﺍﳊﻮﺍﺷﻲ:

* تلمس ــان مدين ــة جزائري ــة تبع ــد ع ــن العاص ــمة الجزائري ــة بح ــوالي
ٔ
٥٦٠كلم ،كانت في العصر الوسـيط عاصـمة المغـرب االوسـط ،حمكهـا
الزي ــانيون ال ــذين خلف ــوا دول ــة الموح ــدين المنه ــارة ف ــي ب ــالد المغ ــرب
ٔ
واالندلس من ٦٣٣هـ ٕالى ٩٦٢م.
ٔ
 -١عبــد العزيــز فيال لــي ،تلمســان فــي العهــد الزيــاني )جـزاين( ،دار مــوفم
للنشر والتوزيع ،الجزائر .٢٠٠٢
ٔ
 -٢الحسـ ــاني مختـ ــار  ،االوضـ ــاع االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة فـ ــي الدولـ ــة
الزيانية ،المؤسسة الوطنية للكـتاب ،الجزائر.١٩٩٧ ،
 -٣ميشــال ســيباد و هنــري غونــال ،الجــوع منشــورات عويــدات ،الطبعــة
ٔ
االولى ،بيروت ،١٩٧٣ ،ص.٩٤
ٔ
 -٤ابــو الفضــل ابــن منظــور ،لســان العــرب المحــيط  ،ج ،٨دار صــادر
بيروت ،د.ت،ص.٩٤
ٔ
ٔ
 -٥ابــو بكــر محمــد بــن الحســن االزدي ،جمهــرة اللغــة )ج ،(٢دار صــادر
 ،بيروت ،د.ت ،ص.٢١
ٓ
ٔ
 -٦اديــب اللجمــي و اخــرون ،المحــيط  ،معجــم اللغــة العربيــة )ج،(٣
بيروت  ،الطبعة الثانية  ،١٩٩٤ص.١٠٩٩
ٔ
ٔ
 -٧الجـ ــدب ،هـ ــو انقط ـ ــاع المط ـ ــر و ي ـ ــبس االرض م ـ ــن الكـ ــال ،اللجم ـ ــي
ٓ
واخرون ،المحيط) ،ج ،(١ص.٣٩٦
ٔ
 -٨المح ــل ،ه ــو انقط ــاع المط ــر وي ــبس االرض ،ينظ ــر ٕ :اس ــماعيل ب ــن
ٓ
عبــاد ،كــافي الكـفــاة )ج ،(٣تحقيــق محمــد حســن ال ياســين ،عــالم
ٔ
الكـت ــب  ،الطبع ــة االول ــى ،بي ــروت  ،١٩٩٤ص ،١١٦و ج ــاء ف ــي
لسان العرب ،الشدة والمحل :الجوع الشديد و ٕان لم يكـن جـدب،
و المحل نقيض الخصب و المحول و القحوط احتباس المطر ،ابـن
منظـ ــور  ،لسـ ــان العـ ــرب ،ج ،١ص ص ،٦١٧-٦١٦وفـ ــي محـ ــيط
ٔ
ٔ
المح ـ ــيط ارض محـ ـ ــل ،اي مجدبـ ـ ــة  ،بطـ ـ ــرس البسـ ـ ــتاني ،محـ ـ ــيط
المحيط ،مكـتبة لبنان ،بيروت ،١٩٨٧ ،ص.٨١٤
ٓ
ٔ
 -٩المسـ ــغبة :المجاعـ ــة ،اديـ ــب اللجمـ ــي و اخـ ــرون ،المحـ ــيط )ج،(٣
ص.١١٤٦
ٔ
 -١٠القحـ ــط  :احتبـ ــاس المطـ ــر  ،و قحـ ــوط المطـ ــر ان يحتـ ــبس  ،وهـ ــو
ٔ
محتــاج ٕاليــه ،ويقــال زمــان قــاحط وعــام قــاحط وســنة قحــط و اقحــط
الن ـ ــاسٕ ،اذا ل ـ ــم يمط ـ ــروا  ،اب ـ ــن منظ ـ ــور  ،لس ـ ــان الع ـ ــرب )ج،(٧
ص.٣٧٤
 -١١الوبــاء  :الطــاعون ) (...و ارض موبــوءة  ،و بيئــة ) (...كـثيــرة الوبــاء،
ابن منظور  ،لسـان العـرب )ج ،(١ص .١٨٩نفـس التعريـف يقدمـه
اب ــن عب ــاد ،ك ــافي الكـف ــاة )ج ،(١ص ،٤٥١و ٕاس ــماعيل ب ــن حم ــاد
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ٔ
والنــوازل ٕباشــارات كـثيــرة حــول فـراغ بعــض القــرى فــي المغــرب االوســط،
ٔ
ٔ
وطبيعــي ان تــنعكس هــذه االوضــاع ســلبا علــى الفالحــة ،و ذلــك بتعطــل
ا ٕالنتاج الزراعي.
ٓ
ٔ
ومن االثار التي افرزتها هـذه الكـوارث علـى المسـتوى التجـاري ارتفـاع
ٔ
ٔ
االســعار بــوتيرة ســريعة خاصــة اثنــاء مجاعــة ٦٩٨ه ـ١٢٩٣/م ،و طــاعون
٧٦٤هـ ـ١٣٦٣/م ،هــذه الحقيقــة عبــر عنهــا التنســي محمــد بــن عبــد ﷲ
بقول ــه " :بل ــغ فيه ــا الرط ــل م ــن المل ــح دين ــارين  ،و ك ــذلك م ــن الزي ــت
ٔ
والســمن و العســل و اللحــم  ،ذكــر بعضــهم ان الدجاجــة بلغــت ثمانيــة
ٔ
دنـانير ذهبـا" .١٠٤و يصـف لنـا كـذلك ابـن خلـدون ارتفـاع االسـعار بقولـه :
ٔ
ٔ
"ان ثمن البقرة الواحـدة سـتون مثقـاال ،و الظـان سـبعة ونصـف و الرطـل
من لحم البغال و الحميـر بـثمن المثقـال ،و مـن الخيـل بعشـرة دراهـم...
و حت ــى الخ ــس بعش ــرين درهم ــا ،و م ــن اللف ــت بخمس ــة عش ــر درهم ــا،
ٔ
ٔ
والفق ــوس ب ــاربعين درهم ــا ،والخي ــار بثالث ــة اثم ــان ال ــدينار ،و البط ــيخ
١٠٥
بثالثين درهما ،و الحبة من التين و ا ٕالجاص بدرهمين".
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ٔ
ٔ
ٔ
ل ـ ــم يقتص ـ ــر ت ـ ــاثير المجاع ـ ــة و االوبئ ـ ــة عل ـ ــى االوض ـ ــاع االجتماعي ـ ــة
ٔ
ٔ
واالقتصـ ــادية للدولـ ــة الزيانيـ ــة بـ ــالمغرب االوسـ ــط ،فقـ ــد تـ ــاثرت كـ ــذلك
ٔ
ٔ
اوضــاعها السياســية ،فــتقلص النشــاط االقتصــادي ،اضــطربت االحــوال
ٔ
االمنيـة و زاد عـدم االسـتقرار السياسـي داخــل الدولـة الزيانيـة النـاجم عــن
ٔ
الصراعات الداخلية على السـلطة بـين فـروع االسـرة الحاكمـة ،كـان يعنـي
فــي المحصــلة النهائيــة عجــز الدولــة فــي الــدفاع عــن حــدودها ،ممــا دفــع
بالط ــامعين ف ــي الحك ــم م ــن جيرانه ــا الحفص ــيين و الم ــرينيين الس ــيطرة
ٔ
عليها ،فمثال ادت الحرب العنيفة بين ابو حمـو موسـى الثـاني و ابـن عمـه
ٔ
ابــي زيــان بــن ســعيد فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي ٧٨٣-٧٦٢ه ـ ٕالــى
ٔ
انقسام الدولـة الزيانيـة ٕالـى شـطرين ،الشـطر الشـرقي و يضـم اراضـي مـن
شرق الجزائر الحالية ٕالى غاية مدينة الجزائر تقريبا ،وكانت تحـت سـلطة
ٔ
ابــي زيــان ،والشــطر الغربــي مــن مدينــة الجزائــر ٕالــى غايــة الحــدود الغربيــة
الحالية للجزائـر تقريبـا ،و يقـع تحـت سـلطة ابـن حمـو موسـى الثـاني .فقـد
ٔ
سهل هذا االمـر علـى السـلطان المرينـي عبـد العزيـز مـن احـتالل تلمسـان
ٔ
س ــنة ٧٧٢ه ـ ـ ،١٠٦كم ــا تعرض ــت تلمس ــان لحص ــار طوي ــل م ــن قب ــل اب ــو
يعقــوب يوســف المرينــي ســنة ٦٩٨ه ـ١٢٣٩/م وهــو العــام الــذي اشــتدت
ٔ
١٠٧
فيه المجاعة بالمغرب االوسط.
ٔ
اﻟﺨــــــﺎﺗـــﻤـــﺔ ٔ
يتضـح ممــا ســبق ،ان المجاعــات و االوبئــة قــد شــكلت خطـرا حقيقيــا
ٔ
علــى حيــاة ســكان المغــرب االوســط خــالل العصــر الوســطٕ ،اذ شــكلت
ٔ
بنيــة مــن بنيــات حيــاتهم اليوميــة ،و تبــين مــن خــالل هــذه الدراســة ان
ٔ
اســباب هــاتين الكــارثتين كانــت متنوعــة فمنهــا مــا هــو طبيعــي كالجفــاف،
ٔ
ٔ
واالعاصير ،و منها مـا هـو بشـري كـالفتن والحـروب التـي ادت ٕالـى تعميـق
ٔ
االزمة الغذائية.
ٔ
ٔ
لقد تعرض المغرب االوسط خالل العهـد الزيـاني عـدة مـرات لالوبئـة
و المجاع ــات ،تطرقن ــا ٕال ــى تل ــك الت ــي توفرن ــا بص ــددها عل ــى معلوم ــات
كافية ،وقد تراوحت المدة الزمنية التي اسـتغرقتها هـذه الكـوارث مـا بـين
ٔ
ســنة وثمـاني ســنوات ،و مــن اســتاثر القـرنين الســابع و الثــامن الهجــريين
ٔ
)١٤-١٣م( بالنصــيب االوفــر بســبب االضــطرابات العنيفــة التــي شــهدها
هذين القرنين.
و ٕاذا كانــت هــذه الكــوارث تنتقــي ضــحاياها مــن الفقـراء و المعــوزين،
ٔ
ف ـ ٕـان الوب ــاء ك ــان يس ــاوي ب ــين اف ـراد المجتم ــع كيفم ــا كان ــت مس ــتوياتهم

ٔ
المادي ــة واالجتماعي ــة ،كم ــا فرض ــت االوبئ ــة و المجاع ــات خ ــالل العه ــد
ٔ
الزيــاني ســلوكات بــدءا باســتفحال ظــاهرة النهــب و الســلب و انتهــاء باكــل
ٔ
اللح ــوم البش ــرية كم ــا ح ــدث ف ــي مجاع ــة ٧٧٦ه ـ ـ١٣٧٤/م ،وه ــو اقص ــى
س ــلوك ك ــان يص ــل ٕالي ــه ا ٕالنس ــان ف ــي ه ــذه الفتـ ـرات العص ــيبةٕ ،اذ ك ــان
ٔ
ٓ
ينس ــلخ م ــن ادميت ــه و يتح ــول ٕال ــى حي ـ ـوان هدف ــه ال ــتخلص م ــن اال ل ــم
ٔ
والجوع باية وسيلة.
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
واود ف ــي نهاي ــة ه ــذا العم ــل ان اش ــير ٕال ــى ان ه ــذه الدراس ــة تبق ــى
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
محاولة اولية ،اتمنى ان تكون بداية البحـاث فـي حقـب تاريخيـة اخـرى،
ٔ
و ان تتظافر جهود الباحثين و الدارسين في تخصصات متعـددة للبحـث
في مثل هذه المواضيع الغنية بالقضايا و الحقائق التاريخية.

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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الجــوهري ،الصــحاح ،تــاج اللغــة و صــحاح العربيــة )ج ،(١تحقيــق
عبــد الغفــور عطــار ،دار للعلــم للماليــين ،بيــروت ،الطبعــة الثانيــة،
 ،١٩٧٩ص.٧٩
 -١٢ابــن خلــدون عبــد الــرحمن ،مقدمــة ابــن خلــدون ،مطبعــة مصــطفى
محمد ،مصر ،د-ت ،ص.٣٠٢
ٔ
ٔ
ٔ
 -١٣ابــن ابــي زرع الفاســي ،االنــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي اخبــار
ملــوك الغــرب و تــاريخ مدينــة فــاس ،دار المنصــور للطباعــة الورقيــة،
الرباط  ،١٩٧٢ص.١٠٢
ٔ
 -١٤جودت عبـد الكـريم يوسـف ،االوضـاع االقتصـادية واالجتماعيـة فـي
ٔ
المغرب االوسط خالل القرنين الثالث و الرابع الهجـريين )١٠-٩م(
ديوان المطبوعات الجامعية  ،١٩٩٢ص.٤٥٥
ٔ
 -١٥الونشريســي ابــو العبــاس ،المعيــار المغــرب و الجــامع المغــرب عــن
ٔ
ٔ
فت ــاوى اه ــل ٕافريقي ــة و االن ــدلس والمغ ــرب )١٢ج ــزءا( ،نش ــر وزارة
ٔ
االوقــاف و الشــؤون ا ٕالســالمية ،المملكــة المغربيــة  ،الربــاط ،ودار
الغرب ا ٕالسالمي  ،بيروت ١٤٠١هـ١٩٨١/م ،ص.٢٣٦
 -١٦الوزان الحسن بن محمد الفاسي المعـروف بليـون ا ٕالفريقـي ،وصـف
ٕافريقي ـ ــا )ج ،(١ترجم ـ ــه ع ـ ــن الفرنس ـ ــية  ،محم ـ ــد حج ـ ــي ،ومحم ـ ــد
ٔ
االخضــر ،دار الغــرب ا ٕالســالمي بيــروت ،الطبعــة الثالثــة،١٩٨٣ ،
ص.٢٢٢
ٓ
 -١٧ابــن مــرزوق ،المســند الصــحيح الحســن فــي مــاثر و محاســن موالنــا
ٔ
ابي الحسن  ،دراسة وتحقيق ماريا خيسوس فيغيرا ،تقديم محمـود
بوعي ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة الوطني ـ ـ ـ ـ ـ ــة للنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر والتوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،الجزائ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
١٤٠١هـ١٩٨١/م ،ص.٢٢٢
 -١٨ابن خلدون يحيــى ،كـتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بنـي
ٔ
عبد الواد )ج (٢نشره وترجمه ٕالى الفرنسية الفـرد بـل ،مطبعـة غرناطـة،
ٔ
الجزائــر  ،١٩١٠-١٩٠٣ص ،١١ينظــر كــذلك ابــن مــريم ابــو عبــد ﷲ ،
ٔ
البستان في ذكـر االوليـاء بتلمسـان ،نشـره محمـد بـن ابـي شـنب وقـدم لـه
عب ــد ال ــرحمن طال ــب دي ــوان المطبوع ــات الجامعي ــة  ،الجزائ ــر ،١٩٨٦
ص.١٧٤
 -١٩محمد الحبيب بـن الخوجـة ،الجـراد بـين الدراسـات الحديثـة و بـين
ٔ
التص ــورات الموروث ــة  ،مطبوع ــات اكاديمي ــة  ،المملك ــة المغربي ــة،
الرباط ،١٩٨٩ ،ص.٦١
 -٢٠محمــود علــي مكــي ،وثــائق تاريخيــة جديــدة عــن دولــة الم ـرابطين،
مجلــة المعهــد المصــري للدراســات ا ٕالســالمية المجل ـد ) (٨-٧مدريــد
 ،١٩٥٩ص ص .١٨٨-١٨٦
 -٢١عبد العزيز فياللي ،تلمسان في العهد الزياني ،ج ،١ص.٢٥٣
ٔ
 -٢٢ابــن الخطيــب ،لســان الــدين ابــو عبــد ﷲ محمــد الســلماني ،نفاضــة
الجـ ـراب ف ــي عال ل ــة ا ٕالغتـ ـراب  ،تحقي ــق و تق ــديم الس ــعدية فاغي ــة،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء  ،١٩٨٩ص.٦١
ٔ
 -٢٣علــي بــن عبــد ﷲ بــن هيــدور التــادلي ،االم ـراض الوبائيــة  ،الخزانــة
الحسنية  ،الرباط مخطوط رقم  ،٩٦٠٥ورقة.٢
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des villes d’Europe du (XIV au XVIII siècle), T2,
Louvain, Belgique, 1954 p460.
 -٢٥اب ــن اب ــي زرع ،االن ــيس المط ــرب ب ــروض القرط ــاس ،ص ص -١٣١
.١٣٢

ٔ
 -٢٦اب ــن خل ــدون  ،كـت ــاب العب ــر و دي ــوان المبت ــدا و الخب ــر ف ــي ت ــاريخ
ٔ
الع ــرب و البرب ــر و م ــن عاص ــرهم م ــن ذوي الس ــلطان اال كب ــر" ،دار
الكـتاب اللبناني) ،المجلد السادس( ،ج ،٧بيروت .٥٠٥ ،١٩٨٣
 -٢٧ابن خلدون ،المقدمة ،ص.٣٠٢
ٔ
 -٢٨بوداود عبيد،ظاهرة التصـوف فـي المغـرب االوسـط مـا بـين القـرنين
الس ـ ــابع و التاس ـ ــع الهج ـ ــريين )١٥-١٣ه ـ ـ ـ(  ،دراس ـ ــة ف ـ ــي الت ـ ــاريخ
السوسـ ــيوثقافي ،دار الغـ ــرب للنشـ ــر والتوزيـ ــع ،وه ـ ـران ،الجزائـ ــر،
 ،٢٠٠٤ص.١٨٥
 -٢٩المرجع نفسه ،ص.١٨٧
 -٣٠ابن مرزوق ،المسند الصحيح ،ص .٢٨٦-٢٨٥
 -٣١اب ــن خل ــدون ،بغي ــة ال ــرواد ف ــي ذك ــر المل ــوك م ــن بن ــي عب ــد ال ــواد
)ج ،(١تحقيــق عبــد الحميــد حاجيــات ،المكـتبــة الوطنيــة  ،الجزائــر
 ،١٩٨٠ص.٢١٥
 -٣٢ابن خلدون ،المقدمة ،ص.٣٠٢
 -٣٣ابن خلدون ،كـتاب العبر) ،ج ،(٧ص ص .١٩٨-١٩٧
ٔ
 -٣٤ابــن االحمــر  ،روضــة النســرين فــي دولــة بنــي مــرين ،تحقيــق عبــد
الوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن منص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،المطبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الملكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،الرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
١٤٢٣هـ٢٠٠٣/م ،ص.٦١
 -٣٥ابن خلدون ،كـتاب العبر) ،ج ،(٧ص .١٩٨
 -٣٦المصدر نفسه ،ص .١٩٨
 -٣٧ابن مرزوق ،المسند ،ص ص .٤٧٧-٤٧٦
ٔ
 -٣٨ابـن االعــرج  ،زبـدة التــاريخ و زهـرة الشــماريخ  ،الخزانـة الحســنية ،
الرباط مخطوط رقم  ،١٧٠ورقة .٤٢
39- Brosslard (Charles), Les inscriptions arabes de
Tlemcen , Revue Africaine , n° 14, 3ème année 1859, Alger,
83.
 -٤٠التنســي محمــد بــن عبــد ﷲ  ،نظــم الــدر و العقيــان فــي بيــان شــرف
بن ــي زي ــان ،تحقي ــق محم ــد بوعي ــاد ،المؤسس ــة الوطني ــة للكـت ــاب
الجزائر  ،١٩٨٥ص.١٣٢
 -٤١يحيــى بن خلدون ،بغية الرواد) ،ج ،(١ص ٤٣
ٔ
 -٤٢ابن قنفذ  ،انس الفقير و عز الحقير ،نشره و صححه محمد الفاسـي
ٔ
و ادولف فور ،منشورات المركز الجامعي للبحـث العلمـي  ،الربـاط،
١٩٦٥م ،ص.١٠٥
 -٤٣الونشريسي ،المعيار) ،ج ،(٥ص.٩٨
 -٤٤ابن القاضي  ،لقط القرائد من لفاضة حقـق الفوائـد ،تحقيـق محمـد
ٔ
حجي ،مطبوعات دار المغرب للتاليف و الترجمـة و النشـر ،سلسـلة
التراجم ) ،(٢الرباط ١٣٩٦هـ١٩٧٦/م ،ص.٢١٥
 -٤٥المقريــزي ،كـتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ،القســم الثالــث
)ج ،(٢صـ ــححه و وضـ ــع حواشـ ــيه محمـ ــد مصـ ــطفى زيـ ــادة ،مصـ ــر
١٣٧٨هـ١٩٥٨/م ،ئ.٤٠
ٔ
 -٤٦ابن قنفط ،انس الفقير ،ص.١٠٥
47- Dufoucq (ch.E), Gautier (b.j) histoire économique et
sociale de l’Espagne chrétienne au moyen âge, Armand
colin, paris 1976, p 176.
ٔ
ٔ
 -٤٨نجــد تفســيرا معقــوال لهــذه الظــاهرة فــي نتــائج االبحــاث التــي اجريــت
ٔ
ٔ
فـي ٕاطــار البرنــامج االوروبــي لدرايــة ديناميكيــة المنــاخ ،و التــي اكــدت
ٔ
ٔ
ان التقلبــات المناخيــة التــي تشــهدها اوروبــا ودول المغــرب العربــي
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ٓ
م ــن ح ــين الخ ــر له ــا ارتب ــاط ق ــوي و مباش ــر م ــع ديناميكي ــة ال ــدورة
ٔ
الهوائي ــة االطلنتي ــة ف ــي النص ــف الش ــمالي وه ــو م ــا يس ــمى بذبذب ــة
ٔ
المحــيط االطلســي الشــمالية ،ينظــر عبــد العزيــز بــاجو ،الجفــاف فــي
المغ ــرب و عالقت ــه بالتقلب ــات المناخي ــة المعاص ــرة ،مجل ــة ال ــدعم،
العدد الثاني ،السنة الثانية  ،جويليـة  ،١٩٩٦ص .٢٣و قـد حـاول
الباحــث الفرنســي ركــون ) (Rognon.Pاعتمــادا علــى مؤش ـرات هــذه
ٔ ٔ
الذبذبــة تفســير الجفــاف الــذي شــهدته اوربــا اعــوام )-١٩٧٦-١٩٧٥
 ،(١٩٧٧نقال عتن عبد العزيز باجو ،الجفاف ،ص.٢٩
 -٤٩يحيــى بن خلدون  ،بغية الرواد )ج ،(٢ص.١١
 -٥٠المصدر نفسه ،ص.٣٢٦
ٔ
 -٥١ابن قنفذ ،انس الفقير  ،ص.١٠٥
 -٥٢ابن خلدون عبد الرحمن ،المقدمة ،ص.٢٠٣
 -٥٣الحسن الوزان ،وصف ٕافريقيا) ،ج ،(١ص.٦٨
54- Biraben (J.N) et Le Goff (I), La peste dans le moyen
âge - annales E.S.G n°6-8-1969, p1492.
ٔ
ٔ
محمــد االمــين البـزاز ،الطــاعون االســود بــالمغرب فــي القــرن ١٤م ،مجلــة
ٓ
االداب و العلــوم ا ٕالنســانية  ،العــدد  ،١٦الربــاط  ،١٩٩١ص ص -١٠٩
 ،١١٠مصطفى نشـاط ،مـن صـعوبات البحـث فـي الـديمغرافيا التاريخيـة
ٓ
ٔ
للمغ ــرب الوس ــيط ،الط ــاعون االس ــود نموذج ــا ،مجل ــة االداب و العل ــوم
ٔ
ا ٕالنس ـ ــانية ،جامع ـ ــة محم ـ ــد االول ،الع ـ ــدد ،٦الس ـ ــنة  ،١٩٩٦وج ـ ــدة
المملكة المغربية ،ص.٢٧
Biraben (J.N), la peste , p p 1492-1493.
 -٥٦عبد العزيز فياللي ،تلمسان في العهد الزياني ،ج ،١ص.٢٥١
Gerbet Marie Claude, L’Espagne au moyen âge XIII-XV
siècle Armand Colin, Paris 1991, p258.
57- Roux (S), Le monde des villes au moyen âge XIII
siècle Armand Colin, Paris 1991, p258.
” 58- Carpentier Elisabeth , “ Autour de la peste noire
Famines et épidémies da,s l’histoire du XIV siècle annales
E.S.G n°17 1962, p p 1062.
59- Reouard Henri , Paul Joseph , La peste noire de 1348
in population n° 03 1948, p460.
60- Fossier Robert, le moyen âge , le temps des crises
1250-1520, armand Colin , Paris 1983, p56.
 -٦١اب ـ ــن ثغ ـ ــري ب ـ ــردي ،النج ـ ــوم الزاه ـ ــرة ف ـ ــي مل ـ ــوك مص ـ ــر و الق ـ ــاهرة
)ج ،(١٠وزارة الثقافـ ـ ــة وا ٕالرشـ ـ ــاد القـ ـ ــومي  ،المؤسسـ ـ ــة المصـ ـ ــرية
ٔ
العامة للتاليف و الطباعة و النشر ،مصر  ،١٩٦٣ص.٢١٥
 -٦٢ابن خلدون ،المقدمة ،ص.٥٣
 -٦٣ابــن الخطيــب  ،معيــار ا ٕالختيــار فــي ذكــر المعاهــد و الــديار ،تحقيــق
محمد كمال شبانة  ،مكـتبة الثقافة الدينية ،مصـر  ،٢٠٠٢ص ص
.١٥٦-١٥٥
 -٦٤ابــن مــرزوق الخطيــب ،المجمــوع ،ميكــروفيلم ،الخزانــة العامــة،
رقم  ،٢٠ورقة .١٤
 -٦٥المصدر نفسه ،ورقة .١٥
66- Marçais Georges , les villes d’art célèbres , Tlemcen ,
Librairie Kenouard, Laurens éditeur, Paris, 1950, p48

ٔ
ٔ
 -٦٧ابــن خاتمــة ابــو جعفــر احمــد بــن علــي ،تحصــيل غــرض القاصــد فــي
تفص ـ ــيل الم ـ ــرض الواف ـ ــد ،الخزان ـ ــة العام ـ ــة ،الرب ـ ــاط ،ميك ـ ــروفيلم
 ،١٢١٢ورقة .٥-٤
 -٦٨امقريزي ،كـتاب السلوك) ،ج ،(٣ص.٧٧٣
 -٦٩ابن ثغري ،النجوم الزاهرة) ،ج ،(١٠ص.١٩٨
70- Vovelle (M), La mort et l’occident de 1300 à nos
jours , édition , Gallimard et panthéons books, 1983, p90.
ٔ
ٔ
 -٧١اشــا الــوزان ٕالــى ان الطــاعون كــان يعــاود فتكــه بــالبالد و العبــاد كــل
ٔ
ٔ
عش ــرة او خمسـ ــة عش ــرة او عشـ ــرين سـ ــنة ،وصـ ــف ٕافريقيـ ــا ،ج،١
ص.٦٨
72- Chaunu (p), L’expansion européenne du 13 au
15ème siècle n P.U.F , Paris , 2ème édition, 1983, p 347.
Carpentier (E), autour de la peste , p 1083.
 -٧٣المقريزي ،كـتاب السلوك ،ص.٨١
 -٧٤ابن خلدون ،العبر ،ج ،٧ص.١٢٧
ٔ
 -٧٥اب ـ ــن هي ـ ــدور ،االمـ ـ ـراض الوبائي ـ ــة ،الخزان ـ ــة الحس ـ ــنية ،الرب ـ ــاط،
مخطوط رقم  ،٩٦٠٥ورقة .٢
ٔ
 -٧٦ابــن قنفــذ ،كـتــاب الوفيــات ،تحقيــق عــادل ابــو نــويهض ،بيــروت،
الطبعة الرابعة  ،١٩٨٣ص.٣٥٤
 -٧٧اب ــن اب ــي حجلـ ـة  ،دف ــع النقم ــة بالص ــالة عل ــى بن ــي الرحم ــة ،ورق ــة
ٔ
١٠٧ب ،نقال عن احمد السعداوي ،المغرب ا ٕالسـالمي فـي مواجهـة
ٔ
الط ــاعون ،الط ــاعون االس ــود و الط ــواعين الت ــي تلت ــه ،القـ ـرنين -٨
٩ه ـ١٥-١٤/م ،مجلــة ٕايــبال ،العــدد  ،١٧٥الســنة  ،١٩٩٥ص ص
.١٤١-١١٩
 -٧٨ابن الخطيب ،نفاضة الجراب ،ص.٦١
ٔ
 -٧٩ابن هيدور ،االمراض الوبائية ،ورقة.٢
ٔ
 -٨٠بوادود عبيد ،ظاهرة التصوف في المغرب االوسط ،ص.١٦٢
ٔ
 -٨١ابن هيدور ،االمراض الوبائية ،ورقة.٢
ٔ
 -٨٢محمـ ــد هاشـ ــم العلـ ــوي القاسـ ــمي ،مجمـ ــع المغـ ــرب االقصـ ــى حتـ ــى
منتص ــف الق ــرن الراب ــع الهج ــري/منتص ــف الق ــرن العاش ــر الم ــيالدي
ٔ
ٔ
)ج ـزاين( ،منشــورات وزارة االوقــاف و الشــؤون ا ٕالســالمية  ،مطبعــة
فضالة ،المحمدية ،المغرب ١٤١٥هـ١٩٩٥/م ،ص.٢٧
83- Mos (R), introduction de la démographie historique ,
p460.
 -٨٤عبد العزيز فياللي ،تلمسان في العهد الزياني ،ج ،١ص.٧٢
 -٨٥المرجع نفسه ،ج ،١ص.٢٥٣
ٔ
 -٨٦ابن االعرج ،زبدة التاريخ ،ورقة.٩٩
ٔ
ٔ
 -٨٧ابن ابي زرع  ،االنيس المطرب بروض القرطاس ،ص.٢٦٧
ٔ
ٔ
 -٨٨ظهر الطاعون باوروبا سنة ٧٦٠هـ١٣٥٩/م ،اما المشـرق فقـد ظهـر
فيــه ســنة ٧٦٤م ،و ظهــر بمنطقــة المغــرب ا ٕالســالمي مــا بــين ســنة
٧٦٤هـ١٣٦٣/م ،ثم عاد للظهور بها عام ٨٤٥م.
 -٨٩ابن مرزوق ،المسند الصحيح  ،ص.٢٠٣
 -٩٠التنسي ،نظم الدر ،ص.١٣٢
 -٩١ابن خلدون ،العبر )ج ،(٧ص ص .١٩٨-١٩٧
 -٩٢ابن مريم ،البستان ،ص.١٨٠
 -٩٣ابن خاتمة ،تحصيل غرض القاصد ،ورقة .١٥
 -٩٤ابن خلدون ،العبر  ،ج ،٧ص.٣٩٨
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ٔ
ٔ
 -٩٥ابن قنفذ  ،انس الفقير و اعز الحقير ،ص.١٠٥
 -٩٦المصدر نفسه ،ص.٢٣١
 -٩٧ابن مرزوق ،المسند الصحيح ،ص.٢٠٣
 -٩٨ابن خلدون ،المقدمة ،ص.٤٦٣
ٔ
ٔ
 -٩٩محمـ ــد االمـ ــين الب ـ ـزاز ،تـ ــاريخ االوبئـ ــة و المجاعـ ــات بـ ــالمغرب فـ ــي
ٓ
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،منشورات كلية االداب و العلـوم
ٔ
ا ٕالنســانية ،سلســلة رســائل و اطروحــات  ،الربــاط  ،١٩٩٢ص٣٨٧
و ما بعدها.
ٔ
ٔ
 -١٠٠الــف فــي تــونس مــثال ،احــد الفقهــاء كـتابــا حــول الطــاعون ســماه
ٔ
ٔ
ٔ
"المســنون فــي احكــام الطــاعون" ،و الــف فــي االنــدلس ابــن خاتمــة
كـتاب "تحصيل غرض القاصـد فـي تحصـيل المـرض الوافـد" ،و الـف
ابــن الخطيــب كـتــاب "مقنعــة الســائل عــن المــرض الهائــل" ،و فــي
ٔ
مصــر الــف ابــن ابــي حجلــة كـتــاب " :دفــع النقمــة بالصــالة علــى بن ـي
الرحمة" و غيرها كـثير ال يتسع المجال لذكرها.
101- Abel Withem , Crises agraires en Europe (XIII-XX
siècles) ta. Fr , Flammarion , Paris 1973, p63.
-١٠٢ابن ثغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،١٠ص.١٩٨
 -١٠٣المصـدر نفسـه ،٢٠٣ ،المقريـزي ،كـتـاب الســلوك  ،ج ،٢ق،٣
ص.٧٧٨
 -١٠٤التنسي ،نظم الدر و العقيان ،ص.١٣٢
 -١٠٥عبــد الــرحمن بــن خلــدون ،كـتــاب العبــر )المجلــد الســادس( ،ص
ص .١٩٨-١٩٧
ٔ
 -١٠٦الزركشــي ابــو عبــد ﷲ  ،تــاريخ الــدولتين الموحديــة و الحفصــية،
تحقيــق محمــد ماضــور ،المكـتبــة العتيقــة ،تــونس ،ط،١٩٦٦ ،٢
ص ص.٧٣-٧٤
ٔ
ٔ
الناصـ ــري  ،ا ٕالستقصـ ــا الخبـ ــار دول المغـ ــرب االقصـ ــى )ج ،(٤تحقيـ ــق
جعفــر الناصــري ،ومحمــد الناصــري ،دار الكـتــاب  ،الــدار البيضــاء،
المغرب ،١٩٥٤ ،ص.٥٨
 -١٠٧عبد العزيز فياللي ،تلمسان في العهد الزياني ،ج ،١ص.٢٥٤
--------------------------------------------------ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
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أوﻻ اﻟﻤﺼﺎدر:
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ
ٔ
 -١ابن االعرج )محمد الحسني السلماني(
 زب ـ ــدة الت ـ ــاريخ و زه ـ ــرة الش ـ ــماريخ  ،الخزان ـ ــة الحس ـ ــنية  ،الرب ـ ــاطمخطوط رقم .١٧٠
ٔ
ٔ
 -٢ابن خاتمة )ابو جعفر احمد بن علي(
 تحصيل غرض القاصد في تفصـيل المـرض الوافـد ،الخزانـة العامـة،الرباط ،ميكروفيلم .١٢١٢
-٣ابن هيدور )علي بن عبد ﷲ التادلي (
ٔ
 االمراض الوبائية  ،الخزانة الحسنية  ،الرباط مخطوط رقم .٩٦٠٥ٔ
 -٤ابن مرزوق )ابو عبد ﷲ محمد الخطيب(
 المجموع ،ميكروفيلم ،الخزانة العامة  ،الرباط ،رقم.٢٠اﻟﻤﺼﺎدر ٔاﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ
ٔ
 -٥ابن ابي زرع )ابو الحسن علي الفاسي(

ٔ
ٔ
 االنــيس المطــرب بــروض القرطــاس فــي اخبــار ملــوك الغــرب و تــاريخمدينة فاس ،دار المنصور للطباعة الورقية ،الرباط .١٩٧٢
ٔ
ٔ
ٔ
 -٦ابن االحمر )ابو الوليد ٕاسماعيل بن يوسف الغرناطي االندلسي(
 روض ــة النس ــرين ف ــي دول ــة بن ــي م ــرين ،تحقي ــق عب ــد الوه ــاب ب ــنمنصور ،المطبعة الملكية  ،الرباط ١٤٢٣هـ٢٠٠٣/م.
ٔ
 -٧ابن ثغري )جمال الدين ابو المحاسن بردي(
 النج ــوم الزاه ــرة ف ــي مل ــوك مص ــر و الق ــاهرة )ج ،(١٠وزارة الثقاف ــةٔ
وا ٕالرش ــاد الق ــومي  ،المؤسس ــة المص ــرية العام ــة للت ــاليف و الطباع ــة
والنشر ،مصر .١٩٦٣
ٔ
 -٨ابن الخطيب )لسان الدين ابو عبد ﷲ محمد السلمان(
 نفاض ــة الجـ ـراب ف ــي عال ل ــة ا ٕالغتـ ـراب  ،تحقي ــق و تق ــديم الس ــعديةفاغية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء .١٩٨٩
 -٩ابــن الخطيــب  ،معيــار ا ٕالختيــار فــي ذكــر المعاهــد و الــديار ،تحقيــق
محمد كمال شبانة  ،مكـتبة الثقافة الدينية ،مصر .٢٠٠٢
ٔ
 -١٠ابن خلدون )ابو زيد عبد الرحمن بن ابي بكر الحضرمي(
 مقدمة ابن خلدون ،مطبعة مصطفى محمد ،مصر ،بدون تاريخ .ٔ
 -١١ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون المسمى "العبر و ديوان المبتدا و
الخبــر فــي تــاريخ العــرب و البربــر و مــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان
ٔ
اال كب ــر" ،دار الكـت ــاب اللبن ــاني) ،المجل ــد الس ــادس( ،ج ،٧بي ــروت
.١٩٨٣
ٔ
 -١٢ابن خلدون )ابو زكرياء يحيــى بن ابي بكر بن محمد بن الحسن(
 كـتــاب بغيــة الــرواد فــي ذكــر الملــوك مــن بنــي عبــد الــواد )ج (٢نشــرهٔ
وترجمــه ٕالــى الفرنســية الفــرد بــل ،مطبعــة غرناطــة ،الجزائــر -١٩٠٣
.١٩١٠
 -١٣ابن خلدون ،كـتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بنـي عبـد الـواد
)ج ،(١تحقيــق عبــد الحميــد حاجيــات ،المكـتبــة الوطنيــة  ،الجزائــر
.١٩٨٠
ٓ
 -١٤ابـ ــن عبـ ــاد ٕاسـ ــماعيل ،كـ ــافي الكـفـ ــاة ،تحقيـ ــق محمـ ــد حسـ ــن ال
ياسين ،عالم الكـتب  ،بيروت ،الطبعة الثانية .١٩٩٤
ٔ
ٔ
 -١٥ابن القاضي )ابو العباس احمد بن محمد المكناسي(
 لقـ ــط القرائـ ــد مـ ــن لفاظـ ــة حقـ ــق الفوائـ ــد ،تحقيـ ــق محمـ ــد حجـ ــي،ٔ
مطبوعات دار المغـرب للتـاليف و الترجمـة و النشـر ،سلسـلة التـراجم
) ،(٢الرباط ١٣٩٦هـ١٩٧٦/م.
ٔ
 -١٦ابــن قنفــذ )ابــو العبــاس احمــد بــن حســين بــن علــي بــن الخطيــب
القسنطيني(
ٔ
ٔ
 انــس الفقيــر و عــز الحقيــر ،نشــره و صــححه محمــد الفاســي و ادولــففور ،منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي  ،الرباط١٩٦٥ ،م.
ٔ
 -١٧ابن مرزوق )شمس الدين ابو عبد ﷲ محمد التلمساني (
ٓ
ٔ
 المســند الصــحيح الحســن فــي مــاثر و محاســن موالنــا ابــي الحســن ،دراس ــة وتحقي ــق ماري ــا خيس ــوس فيغي ـ ـرا ،تق ــديم محم ــود بوعي ــاد،
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ١٤٠١هـ١٩٨١/م.
ٔ
ٔ
 -١٨ابن مريم ) ،ابو عبد ﷲ محمد بن احمد(
ٔ
البستان في ذكر االوليـاء بتلمسـان ،نشـره محمـد بـن ابـي شـنب وقـدم
لـ ــه عبـ ــد الـ ــرحمن طال ـ ــب ديـ ــوان المطبوعـ ــات الجامعي ـ ــة  ،الجزائ ـ ــر
.١٩٨٦
ٔ
 -١٩ابن منظور )ابو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم(
 -لسان العرب المحيط  ،ج ،٨دار صادر بيروت ،بدون تاريخ.
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ٔ
ٔ
 -٢٠اب ــو بك ــر )محم ــد ب ــن الحس ــن االزدي( ،جمه ــرة اللغ ــة )ج ،(٢دار
ٔ
صادر بيروت ،الطبعة االولى١٣٤٥ ،هـ.
 -٢١البستاني بطرس
 محيط المحيط  ،مكـتبة لبنان ،بيروت.١٩٨٧ ، -٢٢التنسي )محمد بن عبد ﷲ بن عبد الجليل الحافظ(
 نظ ــم ال ــدر و العي ــان ف ــي بي ــان ش ــرف بن ـ ـي زي ــان ،تحقي ــق محم ــدبوعياد ،المؤسسة الوطنية للكـتاب الجزائر .١٩٨٥
 -٢٣الجـوهري ) ٕاســماعيل بــن حمــاد(" ،تــاج اللغــة و صــحاح العربيــة" ،
ٔ
تحقي ــق احم ــد عب ــد الغف ــور عط ــار ،دار العل ــم للمالي ــين ،بي ــروت،
الطبعة الثالثة ١٩٧٩م.
ٔ
 -٢٤الزركشي )ابو عبد ﷲ محمد بن ٕابراهيم التونسي(
ت ــاريخ ال ــدولتين الموحدي ــة و الحفص ــية ،تحقي ــق محم ــد ماض ــور،المكـتبة العتيقة ،تونس ،ط.١٩٦٦ ،٢
ٔ
 -٢٥المقريزي )تقي الدين احمد بن علي(
 كـت ـ ــاب الس ـ ــلوك لمعرف ـ ــة دول المل ـ ــوك ،القس ـ ــم الثال ـ ــث )ج،(٢صـ ـ ـ ـ ــححه و وضـ ـ ـ ـ ــع حواشـ ـ ـ ـ ــيه محمـ ـ ـ ـ ــد مصـ ـ ـ ـ ــطفى زيـ ـ ـ ـ ــادة ،مصـ ـ ـ ـ ــر
١٣٧٨هـ١٩٥٨/م.
ٔ
 -٢٦المقريزيٕ ،اغاثة االمة بكشف الغمة ،نشره محمد مصطفى زيادة،
و جمال الدين محمد الشيال ،الطبعة الثالثة.٢٠٠٢ ،
ٔ
ٔ
 -٢٧الناصري )ابو العباس احمد بن خالد(
ٔ
ٔ
ا ٕالستقص ـ ــا الخب ـ ــار دول المغ ـ ــرب االقص ـ ــى )ج ،(٤تحقي ـ ــق جعف ـ ــرالناصري ،ومحمد الناصري ،دار الكـتاب  ،الدار البيضاء ،المغـرب،
.١٩٥٤
 -٢٨الوزان )الحسن بن محمد الفاسي( المعروف بليون ا ٕالفريقي
 وصف ٕافريقيا )ج ،(١ترجمه عن الفرنسية  ،محمد حجي ،ومحمـدٔ
االخضر ،دار الغرب ا ٕالسالمي بيروت ،الطبعة الثالثة.١٩٨٣ ،
ٔ
ٔ
 -٢٩الونشريسي )ابو العباس احمد بن يحيــى (
ٔ
 المعي ـ ــار المغ ـ ــرب و الج ـ ــامع المغ ـ ــرب ع ـ ــن فت ـ ــاوى اه ـ ــل ٕافريقي ـ ــةٔ
ٔ
واالن ـ ــدلس والمغ ـ ــرب )١٢ج ـ ــزءا( ،نش ـ ــر وزارة االوق ـ ــاف والش ـ ــؤون
ا ٕالس ــالمية ،المملك ــة المغربي ــة  ،الرب ــاط ،ودار الغ ــرب ا ٕالس ــالمي ،
بيروت ١٤٠١هـ١٩٨١/م.
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ٔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ٓ
 -١اديــب اللجمــي و اخــرون ،المحــيط  ،معجــم اللغــة العربيــة )ج،(٣
بيروت  ،الطبعة الثانية .١٩٩٤
ٔ
ٔ
 -٢البزاز محمد االمين  ،تاريخ االوبئة و المجاعات بالمغرب في القـرنين
ٓ
الثـ ـ ــامن عشـ ـ ــر والتاسـ ـ ــع عشـ ـ ــر ،منشـ ـ ــورات كليـ ـ ــة االداب و العلـ ـ ــوم
ٔ
ا ٕالنسانية ،سلسلة رسائل و اطروحات  ،الرباط .١٩٩٢
ٔ
ٔ
 -٣الب ـزاز محم ــد االم ــين ،الط ــاعون االس ــود ب ــالمغرب ف ــي الق ــرن ١٤م،
ٓ
مجلة االداب و العلوم ا ٕالنسانية  ،العدد  ،١٦الرباط .١٩٩١
ٔ
 -٤بــوداود عبيــد،ظاهرة التصــوف فــي المغــرب االوســط مــا بــين الق ـرنين
السـ ـ ــابع و التاسـ ـ ــع الهجـ ـ ــريين )١٥-١٣هـ ـ ـ ـ(  ،دراسـ ـ ــة فـ ـ ــي التـ ـ ــاريخ
السوس ـ ــيوثقافي ،دار الغ ـ ــرب للنش ـ ــر والتوزي ـ ــع ،وهـ ـ ـران ،الجزائ ـ ــر،
.٢٠٠٤
ٔ
 -٥جــودت عبــد الكــريم يوســف ،االوضــاع االقتصــادية و االجتماعيــة فــي
ٔ
المغـرب االوســط خــالل القـرنين الثالــث و الرابــع الهجــريين )١٠-٩م(
ديوان المطبوعات الجامعية .١٩٩٢

ٔ
 -٦الحسـ ــاني مختـ ــار  ،االوضـ ــاع االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة فـ ــي الدولـ ــة
الزيانية ،المؤسسة الوطنية للكـتاب ،الجزائر.١٩٩٧ ،
ٔ
 -٧عبــد العزيــز فيال لــي ،تلمســان فــي العهــد الزيــاني )جـزاين( ،دار مــوفم
للنشر والتوزيع ،الجزائر .٢٠٠٢
 -٨عبــد العزيــز بــاجو ،الجفــاف بــالمغرب و عالقتــه بالتقلبــات المناخيــة
المعاص ــرة ،مجل ــة ال ــدعم  ،الع ــدد الث ــاني ،الس ــنة الثاني ــة ،جويلي ــة
.١٩٩٦
ٔ
 -٩العل ـ ــوي القاس ـ ــمي محم ـ ــد هاش ـ ــم ،مجم ـ ــع المغ ـ ــرب االقص ـ ــى حت ـ ــى
منتص ــف الق ــرن الراب ــع الهج ــري/منتص ــف الق ــرن العاش ــر الم ــيالدي
ٔ
ٔ
)ج ـزاين( ،منش ــورات وزارة االوق ــاف و الش ــؤون ا ٕالس ــالمية  ،مطبع ــة
فضالة ،المحمدية ،المغرب ١٤١٥هـ١٩٩٥/م.
 -١٠محمد الحبيب بـن الخوجـة ،الجـراد بـين الدراسـات الحديثـة و بـين
ٔ
التص ــورات الموروث ــة  ،مطبوع ــات اكاديمي ــة  ،المملك ــة المغربي ــة ،
الرباط.١٩٨٩ ،
 -١١محمــود علــي مكــي ،وثــائق تاريخيــة جديــدة عــن دولــة الم ـرابطين،
مجل ــة المعه ــد المص ــري للدراس ــات ا ٕالس ــالمية المجل ــد ) (٨-٧مدري ــد
.١٩٥٩
 -١٢مصــطفى نشــاط ،مــن صــعوبات البحــث فــي الــديمغرافيا التاريخيــة
ٓ
ٔ
للمغرب الوسـيط ،الطـاعون االسـود نموذجـا ،مجلـة االداب و العلـوم
ٔ
ا ٕالنس ــانية ،جامع ــة محمـ ـد االول ،الع ــدد ،٦الس ــنة  ،١٩٩٦وج ــدة
المملكة المغربية.
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