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االبعاد السياسية والنظم االدارية واالقتصادية لدولة االشراف السعديين للفترة
(1070-915هـ1659 –1509 /م)
دراسة تاريخية
أ .د .محمد احمد هربود العيساوي
جامعة تكريت
كلية التربية للعلوم االنسانية

الملخص

تأتي قوة المجتمعات من االهتمام بالعلم والدراسة والتعليم ،مما مكنها من مستوى ٍ
عال من

التأثر والتأثير .ومن خالل هذه الد ارسذة ،تذم اء ذا اأءظمذة لمذا ارذارل الرذرءين مذن الذ من إلظهذار
تطور وأبعاد المفاهيم السياسية واالقتصاداة واالداريذة فذي مسسسذات الدولذة ،وكذا و ار اء ذا هذه

الحالة كلها عدة أسبال أهمها أ االشراف السعديين اعتردو أ لديهم الحق في ملك بني وطذا

دور فذي
الهين أخفروا في ضم المغرل في وحدة سياسية متماسكة ،في حذين أ السذعديين لذم اذأدوا ا
السلطة خالل عهد المرينيين ،فكذا للعامذا الجهذادأ تذأثير كعيذر علذ دعذوة السذعديين سذوا كذاءوا
الرادمين منهم أو من خالاا شععية دعتهم ال القيام بهها الواجب.

اتبذذل الحك ذذام وال ذوالة الس ذذعديين سياسذذة ال ه ذذد فذذي اإلشذذراف عل ذ الس ذذلطة اللارجيذذة والر ذذوة

اللاصذذة للنص ذراءية والسذذيما العرتغذذاليين واإلسذذبا  ،و لذذك لرسذذم السياسذذة اللارجيذذة للدولذذة ،وتجذذدر

اإلشارة ال ا هها العلد وأءظمته اإلدارية واالقتصاداة لععت دو ار بار از في النهوض الحضارأ في

المغرل العربي ،وأءها ليست ملفية من وقت آلخر ،وهناك أسبال أدت ال تدهور دولة اأشذراف
السذعديين ،أهمهذا الصذراب بذين أفذراد اأسذرة الحا مة ذ ممذا أدى سذرو الدولذة ،وهذها مذا سذنتناوله فذذي
هه الدراسة.

الكلمات المفتاحية :اأشراف السعديين ،المغرل العربي ،بني وطا  ،العرتغاليين ،االسبا .

135

...االبعاد السياسية والنظم اإلدارية

 محمد احمد هربود العيساوي. د.أ

The political dimensions and administrative and economic systems of
the Saadi Supervisory Authority for the period
(915-1070 A.H/ 1509 - 1659 AD)
Historical study
Prof Dr. Mohammed Ahmed Harbood Al- Issawi
University of Tikrit
Faculty of Education for Human Sciences

Abstract
The power of societies comes from interest in science, study and
education, enabling them to be highly sensitive and influential. In this
study, the systems were created for nearly two centuries to show the
evolution and dimensions of political, economic and administrative
concepts in the state institutions. A cohesive political unit, while the
Saadian did not play a role in power during the era of the Marines, the
jihadist had a great influence on the invitation of the Saadian whether
coming from them or from popular cells called to do this duty.
The rulers and the governors of Sa'adis followed the policy of
asceticism in supervising the external authority and the special power of
Christianity, especially the Portuguese and Spanish, in order to draw the
foreign policy of the state. It should be noted that this country and its
administrative and economic systems played a prominent role in the
advancement of civilization in the Maghreb, There are reasons that led to
the deterioration of the Saadian state of supervision, the most important of
which is the conflict between members of the ruling family, which led to
the fall of the state, and this is what we will discuss in this study.
Keywords: Ashraf Al Saadi, Maghreb, Beni Watas, Portuguese,
Spaniards.
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المقدمة

اقدم االشارات في الحضارة العربية واالسالمية تسكد ال اطالالت ثمرة االسالم بفترات

شعرت بها االمة في المعرفة وفروعها من رقي وازدهار في ميادين الحياة العامة واللاصة ععر

حرب مترادفة من ال من  ،ووصفت المعرفة باءها بستا وفروعها اغصا العلوم الملتلفة ،وقيا

السلف الصالح في وصف العلم  ،اءه عصمة الملوك فهو امنعهم من الظلم ،ويردهم ال الحلم
،ويبعدهم عن اال اة  ،ويعطفهم عل الرعية ،فمن حرهم ا اعرفوا حره ،ويستنبطوا اهله  ،فأما

المال فظا زائا ،وعارية مسترجعه ،وليس في كثرته فضيلة ،ولو كاءت فيه فضيلة للص هللا به
من اصطفا لرسالته ،واجتبا ،وقد كا

ا ثر اءعيا هللا تعال

مل ما خصهم به من كرامة

،وفضلهم عل سائر خلره ،فر ار وال اجدو بلغه  :اأ ما تعلغ به من قليا زاد  ،وال اردرو عل

شي  ،حت

صاروا في الفرر مثال ،فروة المجتمعات تاتي من االهتمام بالعلم والدراسة والتعليم

التي مكنتها من علو المن لة وءفو االمر ،وحين ينظر ال االمة العربية واالسالمية ومن خالل

دراسة التاريخ حت من بعض المست رقين يالحظ وبصورة طعيعية ا تراثها الحضارأ دخا في

تكوين الحضارة المعنوية والفكرية والماداة وغيرها من المكوءات االخرى وهه ءتيجة حتمية ات

دالالت عل

ء ا العرل والمسلمين في بنا االرث لالمة الهأ هو دليا النهوض .وفي هه

الدراسة االبعاد السياسية والنظم االدارية واالقتصاداة لدولة االشراف السعديين سوف يتم الوقوف
عل االبعاد السياسية وءظمها االدارية واالقتصاداة خالل فترة ما اررل الررءين من ال من الظهار

مدى تطور وابعاد المفاهيم السياسية وءظمها االخرى في مسسسات الدولة والدور التاريلي الهأ
اقتر باالءفتاح العام لها.

قسم موضوب الدراسة ال

للهوامش المستلدمة في الدراسة.
فكا

مبحثين سبرتهم مردمة البحث وكاءت خاتمة البحث ثم قائمة

المبحث االول :االشراف السعديين وتأسيس دولتهم في المغرل االسالمي ،وتناولنا فيه

ءسعهم واصولهم وموطنهم والعواما المسثرة لقيام تلك الدولة وازدهارها ،ثم تطرقنا ال

التي ادت ال تدهور وسرو الدولة.

أما في المبحث الثاءي :تطرقنا ال

واالقتصاداة لدولة االشراف السعديين.

االسبال

النظام السياسي وءظام الحكم والو ازرة واالبعاد االدارية
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المبحث االول

االشراف السعديين

االشراف السعديين وتأسيس الدولة في المغرب

نسبهم وموطنهم

ا ءسب السعدين كما اشار الناصرأ يرجل ال محمد و النفس ال كية  ،فرال (( :اءهم

اشراف الدولة من ولد محمد  :النفس ال كية رضي هللا عنه  ،واليه كاءوا يرفعو ءسعهم ويرولو

في اول ملوكهم الرائم بأمر هللا مثال  :هو محمد بن محمد بن ععد الرحمن بن علي بن مللوف
بن زي دا بن احمد بن محمد بن ابي الراسم بن محمد بن الحسن بن ععد هللا بن ابي محمد بن
عرفة بن الحسن بن ابي بكر بن علي بن حسن بن احمد بن اسماعيا بن قاسم بن محمد النفس

ال كية بن ععدهللا الكاما بن حسن المثن بن الحسن البسط بن علي بن ابي طالب رضي هللا
عنهم))

()1

.

بينما ءف االفراءي اءتسال السعديين ال بني سعد بن هواز الهين منهم حليمة السعداة
مرضعة الرسول (صل هللا عليه وسلم ) ،ا تسميتهم لم ِ
تأت من بني سعد قائال  (( :وي عم اءهم
من بني سعد بن بكر بن هواز  ،الهين منهم حليمة السعداة  ،ظئر رسول هللا صل هللا عليه
وسلم  ،وكثير من العامة واخواءهم من الطلبة اعتردو اءهم اءما سموا بهلك ال النا
وءحو لك مما معن له ))(.)2

سعدوا بهم،

ا سعب قدوم السعديين ال المغرل في اوائا الرر الثامن الهجرأ في عهد بني طلب

بعض سكا مدينة درعة الهين اتصلوا بهم اثنا موسم الحج حت

زروعهم وثمارهم واسترروا قرل زكورة عند تا مدارت(.)3

يتمنوا بوجودهم استصالح

كر االفراءي لك(( :ا سعب قدوم سلفهم من الينبل ال درعة ،ا اها درعة كاءت ال

تصلح ثمارهم وتعتريها العاهات ،فريا لهم لو اتيتم ب ريف ال بالدكم  ،ما ات به اها سجلماسة

ال بالدهم ،لصلحت ثماركم كما صلحت ثمارهم ))(. )4
العوامل المساعدة في قيام الدولة

ا و ار قيام الدولة االشراف السعديين عدة أسبال ،اولها أ باأشراف السعديين يرو

اءهم احق بالملك من بني وطا

الهين ف لوا كليا في ضم المغرل في وحدة سياسية متماسكة،

وقد كر صاحب كتال الدولة السعداة(( :لما ضعف بني مرين في أوائا المائة التاسعة وعج
المسرخين عن ترييد قعيح ما ظهر في وقتهم ،وسيرتهم واءحطاطهم في اعين النا

138

 ،واءرطعت

مجلة الملوية للدراسات اآلثارية والتاريخية /المجلد  /6العدد  / 17السنة السادسة /آب 2019م

اخبار محاسنهم وخمدت ءارهم وقصرت حركاتهم وسكوتهم عن الجهاد ،وعج وا عن الجواز ال
االءدلس وصاروا يتماشو مل ااامهم كيف ما ارادت الرعية ال كيف ارادت ملوكهم))
في فا

()5

.

ا سو اأوضاب والفوض واالضطرابات داخا المغرل بسذعب ضذعف السذلطة المرك يذة
عاصمة المريين ،أتاح الفرصة امام العرتغاليين من مهاجمة سواحا المغرل العربي ،كمذا

اس ذذتطاعوا ف ذذي ع ذذام 818ه م ذذن اح ذذتالل مدين ذذة س ذذعته الت ذذي كاء ذذت تتمت ذذل بموق ذذل اس ذذتراتيجي مه ذذم

أشرافها عل الطريق التجارأ البحرأ بين جنوبي أوربا وشمالها الغربي واحتلذوا طنجذة ااضذا عذام

876ه التي كا لها اثر كعير في سكا المغرل العربي (.)6

وال ء ك في ا عاما الجهاد كا له اأثر كعير في دعوة السعديين سذوا ءبعذت مذنهم او

من خالاذا شذععية دعتذه الذ القيذام بهذها الواجذب  ،وال ء ذك ا سذكا المغذرل لذن افجعهذم احذتالل
العرتغذذاليين واالسذذبا ل ذواطر المغذذرل والتغلغذذا ال ذ المنذذاطق الداخليذذة ،كمذذا افجعهذذم اءهيذذار دولذذة
الوطاسيين التي لم تعذد قذادرة علذ التصذدأ لهذها اللطذر ،وكذا للعوامذا التذي كذرت السذعب ا عذر
في قعول النا

للمبااعة أبو ععدهللا محمد بذن الرذائم عذام 915ه  ،الذهأ كذا اول عمذا ارذوم بذه

هذذو جمذذل قبائذذا الجنذذول لمجاهذذدة العرتغذذاليين ،ولذذم اكذذن قذذد اعذذرل عذذن ءيتذذه البعيذذدة فذذي االسذذتيال

عل السلطة واءما اقتصر عمله عل محاربة الغ و االجنعي(.)7
بداية الدولة السعدية حتى عهد المنصور

لم تكن االسرة السعداة في عهد المريين والوطاسيين تمار اأ دور في السلطة  ،ولكنهم

اءوا و شأ ومن لة كعير لدى سكا المغرل  ،وفي أوائا الرر العاشر الهجرأ قام محمد الرذائم
بذذأدا فريضذذة الحذذج  ،فب ذذر بعذذض الصذذلحا بالمدينذذة بذذأ ولداذذه سذذيملكا المغذذرل  ،و لذذك تذذأويال

لرؤيا قدراها محمد الرائم(.)8

عاد محمد الرائم ال المغرل في عام 915ه  ،وكا العرتغاليين قد استرروا ب مال مدينة

السو

التي اسكن فيها السعديين  ،ولما رأى اها السو

قرل خطر العرتغاليين منهم اتصلوا

بأحد ال لصيات الدينية وهو محمد بن مبارك الهأ كا له سلطة روحية عل سكا السو

آقا في اقص جنول السو
عل

من

وطلعوا ا ينصعو أمي ار عليهم حت اجمل كلمتهم ويبسط سيادته

باقي المغرل  ،لكنه رفض وأشار عليهم بتنصيب محمد الرائم بأمر هللا فرعا محمد هه

العيعة واسترر بتيدسي فتمت بيعته بها في عام 915ه ،وبهلك بدأ تاريخ حكم االسرة السعداة في

المغرل العربي(.)9
وكا

اول عما قام به محمد الرائم بأمر هللا جمل أبنا القبائا وتوجه ال

قتال

العرتغاليين عند أ ادير التي تعني لفظة أمازيغية وهي الحصن المنيل كما جا في الموسوعة
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الحرة ،واستطاب ا احرق عدة اءتصارات عليهم وعاد في عام 918ه ال السو
العام اخه العيعة البنه أبو العبا

االعرج لوالاة العهد ،وترك المدينة السو

 ،وفي ءفس

البنه محمد المهدأ

لجهاد النصارى العرتغاليين استجابة لندا اهالي حاحا وال ياظمه ،

وخرج هو وابنه ابو العبا

أسرا حكم الوطاسسين الهين لم اعودا قادر

وفي هها االثنا بدأ السعديين بالدعوة وإقناب النا

عل الوقوف بوجه قوات النصارى  ،وفي عام 923ه  /توفي محمد الرائم بأمر هللا وبويل بعد
ابنه أبو العبا

االعرج(.)10

تمكن أبو العبا

في عام 930ه من االستيال عل مدينة م ار ش بعد ا استنجد به

أهلها الهين بااعو قعا دخوله المدينة ،ولم اظهر أبو العبا

عند توجهه ال م ار ش باءه قادما

لالستيال عل المدينة فلرج حا م المدينة ءاصر بوشنتوف ال الصيد ،وفي اثنا الرحلة استطاب

من وضل السم له في الطعام وتمكن من قتله

()11

 ،وبهلك تللص من خصم خطر ودخا المدينة،

ولم اكن الوطاسيين ارعلوا بتدخا السعديين في م ار ش  ،وء عت الحرل بين الطرفين في عام

933ه لكن بعد تدخا العلما والصلحا تم االتفاق بين الطرفين عل ا اعترف أبو العبا

بسيادة الوطاسيين عل الج الواقل بين تادال والمغرل اأوسط  ،وبسيادة السعديين عل ما بين

تادال والسو

 ،ولكن ءرضوا االتفاق وعل اثر لك تعرضوا ال ه يمة ساحرة عل يد السعديين

في عام 943ه (.)12
السو

االعرج اساءد في تسير شسو الدولة ويتول منطرة

ا محمد ال يخ اخو ابي العبا

 ،وكا ال يخ ا ك وا ثر جرأة من أخيه وكا است ير في تدبير اللطط ،وكا محعوبا

لدى سكا المغرل خصوصا ا حرر منطرة السو

من العرتغاليين

()13

،اال ا دل الن اب بينهما

وتطور ال حرل بين الطرفين بسعب تأثير الحاشية  ،واءته االمر بينهما ال ع ل ابي العبا

واودعه السجن مل افراد اسرته في سنة 946ه في م ار ش وبري فيها اعاما بإ رام حت قتا عام

964ه  ،وبهلك تول محمد ال يخ حكم السعديين (.)14

وقد اتله من مدينة م ار ش عاصمة له حت يبر قريبا من اءصار اهلي السو  ،وتابل

ال يخ محاولته لتوحيد المغرل االقص
حصن ف تاله ثم حاصر مدينة فا

فتوجه شماال واستول

حت تمكن من فتحها عام 959ه  ،وعل اثر لك قام ابي

الحسو الوطاسي باالستنجاد باأتراك بعد ا
واستطاعت الروات التركية دخول مدينة فا

اءه م في المعركة وحاصر السعديين فا

حكم الوطاسين في المغرل (.)15

عل

مكنا

عام 955ه وفتح

اخفق مسعا في استمداد االسبا

والعرتغال ،

عام 961ه ووضعوا عليها ابي الحسو اال اءه

وتمكنوا من دخولها وقتا ابي الحسو وبهلك اءته
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ازدهار دولة االشراف السعديين

امثا عهد أحمد المنصور الهأ اعد أشهر السالطين السعديين  ،أوج ازدهار الدولة

السعداة في المغرل  ،ا اعد اول من وضل ءظاما ثابتا للحكومة المغربية وءظم الجهاز اإلدارأ
والعسكرأ والضريعي  ،ب كا استمرت عليه الحكومة المغربية حت وقت اعال الحمااة الفرءسية

عل المغرل سنة 1912م.

ومن أهم أعماله قام بإعادة تنظيم الجيش المغربي بالصورة التي تضمن م يدا من

اخالصه للدولة وسياستها الجديدة ،فرد استرعا جنود من االءدلس واأسرى النصارى والمرت قة من
االتراك واأوروبيين ثم السودا فيما بعد ،فرد تمكن من تكوين جيش ءظامي متعدد الفرق ،ومنظم

الصفوف ،مسلحا بأحدث اأسلحة النارية الحديثة ،وقد بر هها النظام العسكرأ لررو عدة في

المغرل (.)16

وعما عل اتباب سياسة دبلوماسية في عالقاته اللارجية مل الدولة الروية حت اضمن

عدم الدخول معهم في حرول ترهق الدولة  ،كما شهد المغرل في عهد ازدها ار اقتصاداا لم
ا هد المغرل عل مر العصور ،والسيما بعد معركة وادأ الملاز التي حصا فيها عل غنائم
ثيرة فضال عن ما حصا عليه من هب ءتيجة فدا االسرى النصارى بعد المعركة ،حت اطلق

عليه لرب الههعي لكثرة الههب الهأ وصا المغرل هها من جهة  ،واستيالئه عل السودا من

جهة أخرى وءرا الههب من مناجمها ال المغرل(.)17

عل الرغم مما وصا اليه المغرل في عهد المنصور من ازدهار واستررار اال اءه شهد

الكثير من الثورات الداخلية  ،منها ثورة داود بن ععد المسمن محمد ال يخ سنة 987ه الهأ احتج

عل تولية محمد المأمو والاة العهد بعد ابيه أحمد المنصور  ،وثورة الحاج قراقوش وهو بربرأ
ثار بمغارة وقد سم ءفس خليفة لكن ما لعث ا تم الرضا عل ثورته وقتله( ،)18وثورة الناصر

بن ععدهللا الغالب سنة 1003ه ،ابن ععد الملك الهأ لجأ ال االسبا بعد وفاة ابيه  ،واستغا
هسال الفرصة وحرضو عل

تدبير محاولة اءرالل عل

المنصور بعد ما وصا اليه من قوة

واتساب  ،اال ا جيش المنصور بقيادة المأمو تمكن من سحق جنود الناصر ومطاردته واعترله

وقتله سنة 1105ه(.)19
وكا

من اهم الثورات الداخلية هي ثورة محمد المأمو ابن المنصور وكا

قد وال

المنصور والاة العهد مرتين االول سنة 987ه  ،وثاءية سنة 992ه  ،وعينه ءائبا له بفا
الهأ حاول ا يرجعه باللين عن سلوكه  ،اال ا المأمو كاد ا لجا ال
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باأتراك ،لكن المنصور قه ظفر به وسجنه بمكناسة التي ظا منفيا بها ال ا فر من السجن
بعد وفاة المنصور وفي عهد زيدا استمرت ثورته سنوات عدة(.)20

اسباب سقوط دولة االشراف السعديين

ا و ار سرو دولة اأشراف السعديين عدة أسبال منها:
 -1م كلة العرش  :كاءت م كلة وراثة العرش عند تول

المتوكا الحكم وع له من ععد

الملك واخيه المنصور ،وتوجهه بعد لك ال النصارى  ،وتعين المنصور احد أبنائه الهأ
ا سي السيرة ،أحدث خالفا في الدولة استمر قرابة ءصف عمر الدولة ،وشغلها عن

التطور ومواجهة االخطار اللارجية(.)21

 -2ت كيا الجيش :اعتمد السعديين عل عناصر اجنعية كثيرة في ت كيا الجيش  ،حت في
بعض االحيا ءجد قيادة الجيش في يد االتراك او المرت قة(.)22

 -3التدخا اأجنعي  :كا ضعف الللفا السعديين واستمرار الحرول مل االسبا واأتراك
العثماءيين في الج ائر ،أربك سياسة السعديين الداخلية وأضعف قدرتها عل

حركات التمرد(.)23

مواجهة

 -4ظهور الحركات االستراللية :شهدت الدولة السعداة حركات تمرد عل طول تاريلها ،اال
ا قوتها زادت بعد ضعف الدولة  ،واللالفات الناشبة بين افراد االسرة الحا مة فضال
عن تول خلفا ضعفا دفة الحكم  ،وب رت حركات منها العياشية والدالئيين وثورة ابن

ابي المحلي وابي الحسو السماللي وغيرها التي عملت عل
عير(.)24

اضعاف الدولة ب كا

 -5السياسة المالية  :كا السعديو افرضو ضرائب باهضه اثرلت كاها ال عب خصوصا
في أواخر ،حكمها وهي داللة عل ءهااة الدولة ،وبسعب هه السياسة كا سكا المغرل
امدو يديهم ال كا طامح للسلطة حت يتللصوا من هه السياسة(.)25
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المبحث الثاني

النظم السياسة واالدارية واالقتصادية لدولة االشراف السعديين

 -1ءظام الحكم

ا الحكم ورثيا بين ابنا محمد الرائم بأمر هللا  ،اتله الرائم بأمر هللا لرب امير بعد

سيطرته عل مدينة درعة وم ار ش ولم يتله لرب خليفة( ،)26وكا أول من اتله لرب خليفة

هو محمد ال يخ ثم سار عل

احمد المنصور التي ارسلها ال

لك خلفائه  ،وءجد لرب أمير المسمنين في أحدى مراسالت
سكيه بن اسحاق ب أ اقناعه باللضوب ال

ا السعديين يرو باءهم احق في اللالفة من العثماءيين و لك لنسعهم ال ريف .

سلطاءه(،)27

وكاءت العيعة تتم بحضور الرضاة والفرها والوجها وكبار رجال الدولة  ،ويسجا ءصها

تابة حت

تصبح مل مة عل

والوجها (.)28

الجميل ويوقل عليها الرضاة والفرها وكبار رجال الدولة

 -2والاة العهد

عما محمد الرائم بأمر هللا عل ا تكو والاة العهد لالبن اأ عر بعد  ،لها عهد بوالاة

العهد البنه اال عر ابي العبا

أحمد االعرج 918ه( ،)29وا الهدف من ءظام والاة العهد هو

ضما سهولة اءترال السلطة بعد موت االمير وعدم حدوث منازعات عل العرش بين أفراد االسرة
الحا مة ،وتجنب اءعكاسات لك عل الدولة  .اال اءنا ءالحظ عدم الت ام السعديين بمسألة والاة

العهد في الكثير من االحيا  ،ومثال عل

لك لم ارر ععد الملك وأخية أحمد المنصور بعيعة

ابن اخيهما المتوكا الهأ كا وليا للعهد وتمكنوا من ازاحته من السلطة(.)30

وكا والة العهد ارومو بمهمات ادارية وسياسية وقيادة الجيوش وجهاد ضد النصارى،

فرد كا ابي العبا

أحمد االعرج الرج ال الرتال بجاءب ابيه الرائم بأمر هللا لرتال العرتغاليين ،

وكا المتوكا عامال عل فا

من قعا ابيه ععد هللا الغالب( ،)31وكا محمد المأمو عل فا

في عهد ابيه المنصور عل الرغم من صغر سنه وجعا معه من اساعد  ،وعندما كعر اصبح

المتصرف المطلق في المدينة(.)32
 -3الو ازرة

لم احدث السعديين تغيرات تهكر في جهاز الحكم  ،اال اءنا ءالحظ ا الحكام اأوائا

ثي ار ما اتلهوا الوز ار من اقرل اقربائهم  ،فرد كا

أبو العبا

احمد االعرج بمثابة وزير

وحاجب لوالد الرائم بأمر هللا  ،وكا محمد ال يخ يتول مهام الوزير المست ار لدى أخيه أبو

العبا

 ،وكا ععد الرادر الح ار وزي ار لوالد محمد ال يخ( .)33وكا وز ار ععد الملك وأخيه
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المنصور عل
فار
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درجة ومستوى عالي من الثرافة ال

ععد الع ي

الر تالي وععد الع ي

جاءب اأمور اإلدارية والسياسية  ،كأبي
المنصور احاسب الوز ار وكبار

الم وار  ،وكا

الموظفين عل عدم االلت ام باوقات العما الرسمية  ،او التاخير في الرد عل مراسالت االدارية
السياسية

()34

النظم االدارية واالقتصادية لدولة االشراف السعديين
 -1النظام االدارأ لدولة االشراف السعديين

لجا السعديو فيما الص التنظيم االدارأ لألقاليم  ،ال اسناد ادارتها ال اشلاص من

االسرة الحا مة ،فععد هللا الغالب اسند اقاليم فا

ال اخيه المسمن  ،وفي  969هذ عين مكاءه
()35

محمد المتوكا ابنه  ،وعين علي تادال ابنه الناصر
المغرل بين ابنائه ،ابو فار

تدال ،اما فا

عل

 .وفي عهد المنصور قسمت والاات

السو  ،وابو الحسن عل

فرد وضل عليها محمد المأمو ولي العهد

()36

.

مكناسة وءواحيها ،وزيدا عل

وكا احمد المنصور ا ثر خلفا السعديين اهتماما بتنظيم االقاليم وء ا الوالة والعمال ،ولم

اكن ارعا بتأخير من كتابة تأخر الرد في المرسالت ال الوالة ،كما لم يتردد في ع ل ومعاقبة

الوالة الملالفين ( ،)37كما اء ا مجلسا است اريا اطلق عليه اسم ( الديوا ) او ( مجلس المال)
اختصاصه سياسي وقضائي وعسكرأ  ،وهو اعل مرجل قاءوءي في العالد ويروم بإصدار احكامه
حت ا ا كا عل اصحال المجلس ءفسه(.)38

 -2النظام االقتصادأ لدولة االشراف السعديين

لرد اول الللفا السعديين الجاءب االقتصادأ اهمية كعيرة و لك أهمية هها الجاءب في

استم اررية قوة الدولة وتطورها ،لهلك شهد المغرل خالل عهدهم ازدها ار اقتصاداا عل

جميل

المستويات ال راعية والصناعية والتجارية .فرد اهتموا بالجاءب ال راعي وتوفير الظروف المالئمة

لل نهوض بال راعة ،ا وزعوا االراضي ال راعية للقبائا ،ودعموا الفالح ل راعة ارضه وتربية

المواشي ،وشق ءواة للرأ وكا من اشهر المحاصيا التي تم زراعتها هو قصب السكر الهأ كثر
زراعته ب كا كعير حت

لم اعد له قيمة في المغرل ،اال اءه شهد اقبال كعير من قعا التجار

االوربيين ،فأصبح اصدر بكميات كعيرة ،لها اصبح قصب السكر امثا احد ابرز مصادر موارد

الدولة(.)39

اما في مجال الصناعة فرد شهدت صناعة السكر خالل عهود محمد ال يخ وععد هللا

الغالب اهتماما ،اال ا هه الصناعة تطورت ب كا ملحوظ في عهد المنصور وا د لك الف تالي

قائال(( :فجا ت االثار بادرار الفتوح  ،وءباله الصنائل  ،وتحكم الحضارة  ،ولطف االختراب
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والتوليد ،وسعة الهرب  ،وضلامة ال كا  ،بحيث ال ت عيه بينها وبين ما تردم زماءها  ...وشا

هه اللوارق اللارجية عن طريق الب ر جفا وعظمة وتوطيدا او ت يدا ما شئت من برك رحيبة

وجفا كالجوارل  ،وقدور راسيات  ،ولوالب فلسفية  ،وحركات هندسية ))

()40

.

اهتم السعديين بصناعة االسلحة والهخيرة والمدافل  ،والعنادق والسيوف والرماح ءظ ار

أهميتها في الحرول  ،فرد اء ا محمد ال يخ ثالث مصاءل إلءتاج االسلحة الملتلفة في م ار ش

وفا

وتاروداءت( ،)41واهتموا ااضا بصناعة السفن وخصوصا في مينا العرائش وسال(.)42

وظهر السعديين ااضا اهتمامهم باستلراج المعاد  ،وتصدير بعضها خاما ال اللارج ومن اهمها
ملح البارود ،ومعاد النحا

من مناجم السودا (.)43

والحديد والرصاص وملح الطعام فضال عن الههب الهأ استلرج

عما السعديين عل توفير بيئة مناسبة من اجا التجارة اللارجية التي كاءت تحرق من

خاللها ارباح طائلة ،فرد وفرت االمن واالستررار ،والمعاملة الجيدة للوفود التجارية الرادمة من
أوربا أو غيرها من الدولة ،فضال عن تلفيض الرسوم الكمركية عليهم ،ووجود مواد مثا قصب
السكر واللوز والجلود وملح البارود وبعض المعاد

شجعت قدوم التجار اليها( .)44وكاءت

المنافسة شديدة بين اءكلت ار واسباءيا التي لم ترتصر عل الجاءب الحربي فرط ،واءما عل الجاءب

التجارأ ااضا وخصوصا بعد ه يمة العرتغال في معركة وادأ الملاز واتحادها مل اسباءيا شجل
لك االءكلي عل اقامة عالقات تجارية قوية مل السعديين فرد كاءت تستورد منها الههب وقصب

السكر والملح وتصدر لها اءواب ملتلفة من االسلحة والهخائر(.)45

145

أ .د .محمد احمد هربود العيساوي

االبعاد السياسية والنظم اإلدارية...

الخاتمة واالستنتاجات

 اهم العواما المسثرة في قيام دولة االشراف السعديين كا بدافل الجهاد ولم ارم علاسا

اخر.

 اتبل اغلب حكام الدولة السعداة سياسة المهادءة مل الروى اأوربية. لعا اهم حدث سياسي يرتبط باسم المنصور الههعي ويتمي به تاريخ دولة االشرافالسعديين هو ضم بالد السودا العربي ال المغرل اأقص .

-

اءت معركة وادأ الملاز من المعارك الهامة التي خاضها المسلمو ضد النصارى.

 عل الرغم من الحرول التي دارت مل النصارى اال اءها لم ترطل العالقات التجارية بينالطرفين.

 -من اهم اسبال سرو دولة االشراف السعديين الصراب بين افراد االسرة الحا مة.
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الملحق

اسما الللفا السعديين
ت
-1
-2

اسما الللفا

مدة الحكم

محمد الرائم بامر هللا

 915ه

احمد االعرج

 923ه

-3

محمد ال يخ االول المهدأ

 964ه

-4

ععدهللا الغالب

964ه

-5

محمد المتوكا

981ه

-6

ععد الملك اأول

983ه

-7

احمد المنصور

986ه

-8

زيدا بن المنصور

1012ه

-9

ععد الملك بن زيدا

1037ه

-10

الوليد بن زيدا

1040ه

-11

محمد ال يخ بن زيدا

1045ه

-12

ابو العبا

العبا

بن محمد ال يخ
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هوامش البحث:

مالحظة :سأذكر هنا معلومات كاملة عن المصادر والمراجع عند ذكرها ألول مرة مما يغنينا عن اعداد

جريدة للمصادر والمراجع.

_________________
( )1ابو العبا

احمد بن خالد ،االسترصا الخبار دولة المغرل االقص

،تح  :جعفر الناصرأ محمد

الناصرأ ( ،دار الكتال ،الدار العيضا 1997،م) ،ج، 5ص. 3

( )2االفراءي ،محمد الصغير (ت 1156ه) ء هة الحادأ باخبار ملوك الرر الحادأ  ،تح  :ععد اللطيف
ال ادلي ( ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار العيضا  1998 ،م )  ،ص.36
( )3حركات ،ابراهيم ،المغرل ععر التاريخ ( ،دار الرشاد الحديثة ،الدار العيضا 2000،م ) ،ج ،2
ص. 243
( )4االفراءي ،ء هة الحادأ ،ص. 33

( )5مجهول ،تاريخ الدولة السعداة التكمداتية ،تح:ععد الرحيم بن حادة (،دار تيمنا ،م ار ش1994 ،م)،
ص .12
()6

ريم  ،ععد الكريم ،المغرل في عهد الدولة السعداة دراسة تحليلية الهم التطورات السياسية وملتلف
المظاهر السياسية (، 3 ،من ورات جمعية المسرخين المغاربة ،الربا 2006،م ) ،ص 6؛ الجما،

شوقي عطا هللا  ،المغرل العربي الكعير في العصر الحديث (ليعيا –توءس -الج ائر – المغرل )،

(مكتبة االءجلو المصرية ،الراهرة 1977،م )،ص. 49
( )7غالل ،ععد الكريم ،ق ار ات جديدة في تاريخ المغرل العربي عصر االمعراطورية العهد التركي في
توءس والج ائر ( ،دار الغرل االسالمي  ،بيروت 2005 ،م )،ص. 297-296

( )8حركات ،المغرل ععر التاريخ  ،ص. 244 – 243
( )9االفراءي ،ء هة الحادأ  ،ص . 46-40

( )10الناصرأ  ،االسترصا ،ج 5ص 14؛ حركات ،المغرل ععر التاريخ  ،ص. 245
( )11االفراءي ،ء هة الحادأ ،ص.19
( )12حركات ،المغرل ،التاريخ ،ج2ص. 246-245
()13

ريلال ،مارمول ،افريقيا ،تر :محمد حاجي ( ،مكتبة المعارف الربا  ،المغرل 1984،م)،

ص.460
( )14زراولة ،ءور الدين ومركوم ،صدام ،شلصية محمد ال يخ السعدأ 964-946ه1557-1540 /م،
رسالة ماجستير (غير من ورة) ،كلية العلوم االءساءية واالجتماعية ،جامعة الجياللي العوءعامة
العوخميس ملياءة2017 ،م ،ص.23

( )15شربيني ،احمد ،العالقات الج ائرية المغربية ( 1194-905ه  1780-1500 /م ) ،رسالة
ماجستير (غير من ورة) كلية العلوم االجتماعية واالءساءية ،جامعة الجياللي العوءعامة العوخميس
ملياءة2016 ،م ،ص. 35
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( )16الف تالي ،ابو فار

ععد الع ي ،صفا المناها في مااثر مولياءة ال رفة  ،تج :ععد الكريم كريم ،

(مطعوعات و ازرة االوقاف وال سو االسالمية والثرافية ،الربا ،ل .ت) ص.162

( )17اسماعيا ،عثما

العثما

،تاريخ العمارة االسالمية والفنو الطعيعية بالمغرل االقص

(عصر

االشراف السعديين والعلويين ) (،الهالل العربية ،الربا 1993،م ) ،ج ،5ص. 46
( )18الف تالي ،المناها . 46،
( )19زيادة ،صفحات مغربية ،ص. 48
( )20حركات ،المغرل ععر التاريخ ،ص. 273
( )21حركات ،المغرل ععر التاريخ ،ص. 296
( )22حركات ،المغرل ععر التاريخ ،ص. 296
( )23الجما ،المغرل العربي الكعير ،ص. 180-172
( )24محمد ،محمد االمين والرحماءي ،محمد علي ،المفيد في تاريخ المغرل ( ،دار الكتب ،الدار
العيضا ،ل  .ت ) ،ص. 212

( )25حركات ،المغرل ععر التاريخ ،ص. 337
( )26الناصرأ ،االستسرا ،ص. 5

( )27حركات ،المغرل ععر التاريخ ،ص. 307
( )28حركات ،المغرل ععر التاريخ ،ص. 308
( )29االفراءي ،ء هة الحادأ ،ص. 56
( )30الناصرأ ،االستسرا ،ص. 61

( )31االفراءي ،ء هة الحادأ ،ص 59؛حركات ،المغرل ععر التاريخ ،ص. 337
()32

ريم ،الدولة السعداة ،ص. 233

( )33حركات ،المغرل ععر التاريخ ،ص. 336
( )34خليا ،شوقي ،وادأ الملاز معركة الملوك الثالثة (،دار الفكر ،دم ق 1988،م ) ،ص. 40-39
( )35ال ياءي ،الترجما المعرل ،ص. 350
( )36االفراءي ،ء هة الحادأ ،ص. 175

( )37الف تالي ،المناها ،ص 43؛ االفراءي ،ء هة الحادأ ،ص. 202
( )38ابو خليا ،وادأ الملاز ،ص. 43-42
( )39طوريس ،تاريخ ال رفا ،ص 166؛ خروف ،عمر ،مالمح الحياة االقتصاداة في المغرل في عهد
السعديين ،مجلة الدراسات التاريلية  ،بجامعة الج ائر ، 2 ،ب ، 2015، 18ص. 70
( )40الف تالي  ،المناها ،ص. 209

( )41خروف ،المالمح االقتصاداة ،ص. 73
( )42ابو خليا ،وادأ الملاز  ،ص. 44
()43

ريم ،الدولة السعداة ،ص. 258

( )44خروف ،المالمح االقتصاداة ،ص. 78
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أ .د .محمد احمد هربود العيساوي

االبعاد السياسية والنظم اإلدارية...

( )45زيادة ،صفحات من الغربية ،ص.49
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