
 الفصل الثبني
 البيئة اجلغرافية واالجتمبعية لبالد املغرة العربي

 اوال املغرة قبل التحرير العربي اإلسالمي
 التعريف ببالد املغرة:

كل األقاليؼ الؾاقعة غخب   ىيالسخاد بمفظ السغخب ىؾ كل ما يقابل السذخق مؽ بالد . وبالد السغخب 
 مرخ ابتجاء مؽ اإلسكشجرية حتى طشجة عمى السحيط األطمدي . 

ؾلو : فجعمو بعزيؼ يذسل بالد شسال أفخيقيا فزال عؽ لوقج اختمف الجغخافيؾن والسؤرخؾن في تحجيج مج
ط مثل صقمية اسبانيا االسالمية )االنجلذ( وجسيع السستمكات اإلسالمية في الحؾض الغخبي لمبحخ الستؾس

 وجشؾب إيظاليا وجديختي سخدانية وقؾرسيقا وجدر البمبيار او الجدر الذخقية  .
الى أن مرخ أيزا ضسؽ مجسؾعة البالد الغخبية لكؾنيا القاعجة  السؤرخيؽ ويحىب فخيق آخخ مؽ 

 الدياسية والعدكخية والثقافية ليحه السشظقة الغخبية في الحقبة اإلسالمية األولى . 
ام العباسييؽ زاد مجلؾل السغخب اتداعا فرارت الذام أيزا ضسؽ السغخب إذ إن العباسييؽ قدسؾا وفي أي

دولتيؼ إلى قدسيؽ وىسا السغخب ويذسل الذام ومرخ وأفخيقية وما يمييا غخبا . والسذخق ويذسل بالد 
 .فارس وما يمييا شخقا 

 ثبنيًب اقسبم بالد املغرة :
بالد السغخب الى ثالثة أقدام كبيخة بحدب قخبيا أو بعجىا عؽ مخكد قدست مشح القخن الخامذ اليجخي 
 الخالفة في السذخق اداريا .

 وىي :
 بخقة وطخابمذ ، وىسا االقميسان االولؽ مؽ ناحية الذخق لبالد السغخب. (1
السغخب األدنى : ويدسى أيزا )أفخيقية( يذسل السشظقة السستجة مؽ غخب مرخ الى األجداء  (2

ة . بدائخ. وشيج ثالث عؾاصؼ في العرؾر الؾسظى ىي القيخوان أيام حكؼ األغالالذخقية مؽ الج
ويدسى بالسغخب االدنى النو  ثؼ السيجية أيام العبيجييؽ ثؼ تؾنذ مشح عيج الحفرييؽ الى اليؾم 

 .اقخب الى دار الخالفة مؽ السذخق 
ية وكانت عؾاصسو في السغخب األوسط : ويذسل السشظقة السستجة مؽ مجيشة بجاية حتى وادي ممؾ  (3

العرؾر الؾسظى كال مؽ مجيشة تاىخت في عيج الجولة الخستسية. ومجيشة أشيخ أيام الجولة الديخية 
 الرشياجية التي خمفت العبيجييؽ في حكؼ السغخب . 

السشظقة التي تمي السغخب األوسط حتى السحيط األطمدي وتعج امتجادا  سلالسغخب األقرى : ويذ (4
ويستج مابيؽ وادي غخب األقرى يعخف اليؾم باسؼ السسمكة السغخبية او السغخب طبيعيا لو ، والس



ممؾية وتمسدان شخقًا حتى السحيط االطمدي غخبًا وسسي بالسغخب االقرى لبعجه عؽ مخكد الخالفة 
 في السذخق. 

 البيئة اجلغرافية لبالد املغرة:
 يسكؽ تقديؼ بالد السغخب عمى أربعة أقدام رئيدية ىي : 

السشظقة الداحمية : وىي السشظقة السظمة عمى البحخ الستؾسط والسحيط االطمدي وىحه السشظقة  .1
فرميا عؽ الجاخل سمدمة جبال أطمذ ،وفي ىحه السشاطق قامت تجسعات سكانية ساعجتيا 

 الغخوف الظبيعية مؽ أرض خربة ومشاخ معتجل عمى قيام زراعة ناجحة.
جبمية مؾازية لمبحخ الستؾسط والسحيط االطمدي ،وىي حاجد السشظقة الجبمة : عبارة عؽ سالسل  .2

 طبيعي فرمت بيؽ مشظقة الديؾل والرحخاء.
 وتشقدؼ ىحه الدالسل عمى ثالثة أقدام:

 األطمذ البحخية : وتدسى أطمذ التل وىي مجسؾعة سالسل تحادي الداحل ومشيا جبل ارليف. .1
ذ التل وتمتقي بجبال زغؾان بتؾنذ اال االطمذ الرحخاوي : وىي سمدمة تديخ مؾازية لجبال اطم .2

 أن اطمذ الرحخاوي يستاز عؽ اطمذ التل بذجة ارتفاعو والسيسا في السغخب االقرى.
األطمذ الكبخى : وىي سمدمة جبال تستج في جؾف الرحخاء مؽ جشؾبي وادي سؾس حيث  .3

 تحسل اسؼ جبال أطمذ الكبخى والى جانبيا سمدمة جبال درن.
سيؾل السغخب عمى ساحل السحيط االطمدي وساحل العجوة والبحخ  مشظقة الديؾل : تقع .4

 333الستؾسط وأشيخىا سيل شادية ودكالة وعيجه بالسغخب االقرى ويؾجج سيل يبمغ طؾلو نحؾ 
 م فؾق سظح البحخ. 253كؼ ومتؾسط ارتفاعو نحؾ  03-23كؼ وعخضو بيؽ 

حتى وادي درعو في جشؾب  مشظقة الرحخاء : وىي تمي مشظقة الجبال وتستج مؽ مرخ شخقاً  .5
 السغخب االقرى ويظمق عمى ىحه السشظقة مشظقة الجخيج لكثخة الشخيل بيا.

 االنيار :
تؾجج في بالد الغخب أنيار عجيجة تشبع مؽ جبال أطمذ وتجخي بأطؾال مختمفة الى أن ترب في البحخ 

 الستؾسط والسحيط االطمدي ومؽ أىسيا :
سط : وىي نيخ السجخدة في تؾنذ ونيخ الذمف في الجدائخ االنيار التي ترب في البحخ الستؾ  .1

 ونيخ السمؾية.
االنيار التي ترب في السحيط االطمدي : وىي نيخ سبؾ في السغخب االقرى ونيخ أم الخبيع  .2

 وىشاك أنيار أخخى مثل نيخ أبؾ رقخاق ونيخ تشفدت ونيخ سؾس.
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 يسكششا أن نقدؼ سكان بالد السغخب الى االقدام الخئيدية التالية:
 الرببر-1
أطمقيا عمييؼ مؽ غمب عمييؼ مؽ  كمسة )بخبخ( التي أطمقت عمى سكان السغخب فيي : كمسة دخيمة نأ

األمؼ كالخومان واالغخيق . أما الدكان االصميؾن فال يدسؾن أنفديؼ بالبخبخ . فمكل قبيمة اسسيا الخاص 
بيا . والغاىخ أن كمسة بخبخ اسؼ صؾت جاء مؽ أن البخبخ يتحجثؾن أصؾاتا غيخ مفيؾمة تغمب عمييا 

 )ما اكثخ بخبختيؼ (. فقيل ليؼ)يبخبخون( في كالميؼ  )الخاء والباء( حيشسا يتكمسؾن أي بسعشى انيؼ
 قدسيؽ كبيخيؽ عمى أساس مجى عالقتيؼ بالتحزيخ والترحخ وىسا :السؤرخيؽ الى ويقدسيؼ 

 البرت :-أ
وىؼ الخحل ، سكان البادية الحيؽ يعيذؾن عمى الخعي والتشقل واىؼ قبائميؼ زناتو ببظؾنيا جخاوه ومغخاوه 

شي مخيؽ وبشي زيان وبشي وطاس وىؼ مشتذخون في جسيع أنحاء السغخب وانتقل ومكشاسو وبشي يفخن وب
 قدؼ مشيؼ إبان الفتح إلى األنجلذ.

 الربانس :-ة
ىؼ السدتقخون الحيؽ يعيذؾن عمى الدراعة وىؼ قبائل عجيجة أىسيا قبيمة صشياجو ببظؾنيا وفخوعيا 

ي السغخب األدنى واألوسط. وىشاك السستجة الى مختمف أنحاء السغخب . فيشاك صشياجو الذسال ف
يؽ وىؼ رعاة مسصشياجة الجشؾب التي تعير في صحخاء ششقيط)مؾريتانيا الحالية( ويعخف أفخادىا بالسث

 متشقمؾن. 
الباحثؾن الفخنديؾن تفديخا آخخ ليحا التقديؼ أساسو نؾع المباس التي كانت تمبدو ىحه الجساعات وجج 

ي السعخوف عشج السغاربة فالبخاندة في اعتقادىؼ : ىؼ الحيؽ يمبدؾن القبمية وىؾ البخنذ المباس القؾم
 البخانذ بغظاء الخأس . أما البتخ ىؼ الحيؽ يمبدؾن ىحا الدي أبتخا سسؾ بتخا )جسع بتخ(. 

وكانت قبائل البتخ والبخانذ تجيؽ بأديان مختمفة . فالسديحية انتذخت بيؽ السدتقخيؽ مشيؼ في السشاطق  
قجم ال حية التي كانت خاضعة او مجاورة لمديادة البيدنظية. كحلػ انتذخت الجيانة الييؾدية مشوالسجن الداحم

في داخل البالد حيث انتذخ الييؾد كتجار ومخابيؽ ،إما الجيانة الؾثشية فقج كانت مشتذخة بيؽ معغؼ تمػ 
 القبائل وال سيسا في البؾادي والجبال والرحخاء . 

ية كانت تجيؽ بالشرخانية وعخفت بخجمتيا لمخوم الحيؽ أخحوا عشيؼ األفارقة : وىؼ أقمية سكان -2
كثيخا مؽ عاداتيؼ وتقاليجىؼ . واعتشق بعزيؼ اإلسالم بعج عسميات التحخيخ العخبي لبالد 

 السغخب مع احتفاعيؼ بمغتيؼ الخاصة وعاداتيؼ.
لمجاخل نتيجة  وىؼ الظبقة الحاكسة لمذخيط الداحمي والحيؽ لؼ يتؾغمؾاالخوم البيدنظيؾن :  -2

صعؾبات الحياة فزاًل عؽ رفض القبائل لدمظة السدتعسخيؽ وبسخور الؾقت أستقخ معغسيؼ 
 .واشتغمؾا بالتجارة والدراعة



الدؾدان : وجؾدىؼ عمى أرض السغخب قجيؼ ال تحجده حقبة زمشية معيشة ، بل يختبط بظبيعة  -3
 عالقة السغخب األزلية بأمؼ الدؾدان.

ؽ سكان بالد السغخب واغمبيؼ كانؾا يسارسؾن التجارة واعسال الرشاعة وخاصة وىؼ اقمية مالييؾد : 
 صشاعة الحمي الحىبية.


