ؾبلة اؼبعارؼ للبحوث والدراسات التارخيية

ؾبلة دولية دورية ؿبكمة

شركة آل المقري التجارية و دورها في تمتين العالقات التجارية بين المغرب
األوسط والسودان الغربي .
د .هوارية بكاي
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان
اؼبلخص:
تعاجل ىذه الدراسة اؼبوسومة ب ػ" :شركة آل المقري التجارية ودورها في
تمتين الروابط التجارية بين المغرب األوسط و السودان الغربي" دور آؿ
اؼبقري يف سبتني الروابط بني االقتصادية بني اؼبغرب األوسط والسوداف الغريب من
خالؿ شركتهم التجارية ،ودورىا أيضا يف لعب دور الوسيط بني ـبتلف دوؿ
اؼبغرب اإلسالمي وأوربا من جهة والسوداف الغريب من جهة أخرى ،كما تعاجل
ىذه الدراسة كذلك األوضاع واإلمكانيات االقتصادية يف اإلقليمني.
Abstract .
This study tagged as: "Al-Maqqari Family's trading company and

its role in strengthening trade ties between the Central Magherib and
)Western Sudan" deals with the role of Al-Maqqari Family (Al Al-Maqqari
in strengthening the economic ties between the ‘Central Magherib’ and the
‘Western Sudan’ through their commercial company and also its role in
playing the role of the mediator between the different countries of the
Islamic Magherib and Europe on the one hand and the Western Sudan on
the other hand.
This study deals also with the economic conditions and potentials in the two
regions.
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احتل اؼبغرب األوسط على عهد الدولة الزيانية مركزا مرموقا بفضل ىذه
الدولة اليت استطاعت أف ذبد لنفسها مكانة ىامة بني الدوؿ اليت تعاقبت على
حكم اؼبغرب اإلسالمي عامة ،واؼبغرب األوسط خاصة .
حيث أصبحت تلمساف حاضرة الدولة من أىم حواضر العامل اإلسالمي
،بفضل ما وصلت إليو من ازدىار علمي و تطور حضاري ،و مناء عمراين ،و
انتعاش اقتصادي .و استطاعت بذلك االنتقاؿ من طور البداوة إىل طور اغبضارة
،بل و استطاعت النهوض باؼبغرب األوسط ككل خاصة حينما تغلبت على
فًتات الضعف و اؽبيمنة األجنبية اليت تعرضت إليها من جارتيها اغبفصية شرقا
،و اؼبرينية غربا.

2

و كاف ذلك بفضل استفادهتا من اإلرث اغبضاري للدوؿ اليت تعاقبت على
حكمها ،خاصة األدارسة واؼبرابطني و اؼبوحدين  .إضافة إىل رافدي األندلس
واؼبشرؽ اإلسالمي اليت استفادت منهما بفضل الرحلة العلمية اؼبتبادلة معهما .3
كما كاف غبكامها من بين عبد الواد الدور الكبري يف توطيد العالقات
السياسية و االقتصادية والثقافية مع الدوؿ اجملاورة من مسلمة و مسيحية ،و مع
األقطار البعيدة ،العربية و االفريقية .
ونتيجة ؽبذا التطور الذي عرفو اؼبغرب األوسط ،وخاصة حاضرتو تلمساف
ظهرت ؾبموعة من األسر التلمسانية سامهت بشكل كبري يف توطيد تلك
العالقات ،وخاصة التجارية منها مثل آؿ مرزوؽ وآؿ النجار ،وآؿ اؼبقري .ىذه
األسرة األخرية سبكنت من تأسيس شركة ذبارية سامهت كثريا يف سبتني العالقات
التجارية بني اؼبغرب األوسط و السوداف الغريب.
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فمن ىي عائلة اؼبقري ،وما أصلها ؟و من ىم مؤسسو الشركة التجارية ؟و
ما ىي أىم نشاطاهتا ؟و ما ىي اؼبسالك اليت كانت تسلكها ؟و كيف كانت
مسامهتها يف سبتني العالقات التجارية بني اؼبغرب األوسط والسوداف الغريب؟
االجابة على ىذه التساؤالت و غريىا ىي موضوع حبثنا ىذا و الذي عنوناه
بػ ":شركة آل المقري التجارية و دورها في تمتين العالقات التجارية بين
المغرب األوسط و السودان الغربي خالل القرن السابع الهجري/الثالث
عشر ميالدي ".
-1المجال الجغرافي للمغرب األوسط و السودان الغربي:
أ -المجال الجغرافي للمغرب األوسط:يشغل اؼبغرب األوسط الرقعة اعبغرافية
اليت سبتد من البحر األبيض اؼبتوسط مشاال إىل الصحراء الكربى –اليت تفصلو عن
السوداف الغريب -جنوبا ،ومن وادي ملوية ووادي زا اللذاف يفصاله دولة بين
مرين -غربا ،إىل الواد الكبري –الذي يفصلو عن دولة بين حفص-شرقا.4
ب– المجال الجغرافي للسودان الغربي :يشغل السوداف الغريب الرقعة
اعبغرافية احملصورة بني الصحراء الكربى مشاال و خليج غانا جنوبا ،و احمليط
األطلسي غربا و حبرية تشاد شرقا.5
 -2األوضاع االقتصادية بالمغرب األوسط التي تأسست فيها شركة آل
المقري:
مل خيتلف النشاط االقتصادي للدولة الزيانية عن النشاط االقتصادي
السائد يف العامل االسالمي آنذاؾ ،حيث ديكن تصنيفو ضمن ما يعرؼ باالقتصاد
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اغبر الذي خيضع للقيم االسالمية ،ويقوـ ىذا االقتصاد على ثالثة دعائم أساسية
ىي  :الفالحة ،التجارة ،و الصناعة.6
أ-النشاط الفالحي .
يعترب النشاط الفالحي الركيزة األساسية اليت يقوـ عليها اقتصاد الدولة
الزيانية  ،على اعتبار أف غالبية سكاف ىذه الدولة ديارسوف النشاط الفالحي
،وىذا ما نستشفو من قوؿ صاحب االستبصار  ... " :و للمغرب األوسط مدف
كثرية وىي كثرية اػبصب و الزرع ،كثرية الغنم واؼباشية طيبة اؼبراعي.7" ...
و يتميز النشاط الفالحي يف الدولة االعبد الوادية بطابعو االقطاعي
،حيث كانت معظم األراضي يف ىذه الدولة عبارة عن اقطاعات للقبائل
والعشائر الرببرية ،والعربية .8
واالقطاع ىنا يعين االلتزاـ خبدمة األرض ،ألف الغرض من االقطاع يف
االسالـ ىو التشجيع على استصالح األرض وخدمتها.9
وأوؿ من عمل بنظاـ االقطاع يف الدولة الزيانية ىو مؤسسها يغمراسن
بن زياف الذي أقطع البطحاء وسريات وىوارة ؼبشايخ قبيلة سويد العامرية ،10وتبعو
يف ذلك بنوه من سالطني الدولة.
يتم النشاط الفالحي يف الدولة الزيانية على ؿبورين مها  :الزراعة ،وتربية
اؼبواشي واالبل.

11

أ -1-الزراعة:
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كانت الزراعة يف الدولة العبد الوادية سبارس يف منطني أوؽبما ،منط الزراعة
اؼبوظبية ،والثاين يتمثل يف الزراعة اؼبستقرة الدائمة .وكاف ىذا النمط األخري ديارس
يف اؼبناطق الساحلية و اؽبضاب العليا  ،ما بني وادي ملوية ووادي يسر حيث
الًتبة اػبصبة  ،واؽبطل ،واألودية اعبارية كوادي شلف ووادي مينا.12
فكانت زراعة اغببوب سبارس بسهل اؼبتيجة ،وبرشك ،وتنس ،ومستغاًل
،ووىراف
،وأرشكوؿ  .13وسهوؿ ىنني ،وتاسلة ،ووادي شلف ،وتيارت ،واألراضي احمليطة
بتلمساف.

14

اضافة اىل اغببوب من قم وشعري ،وحنطة ،وذرة ،مارس السكاف زراعة
منتوجات أخرى منها :اػبضر والفواكو ،والتني والزيتوف ،والرماف ،والكرنب
واػبص واللفت واػبيار  ،والفقوس والبطيخ واالجاص.15
و يذكر حسن الوزاف منتوجات زراعية أخرى حني يقوؿ  ...":ويف خارج
تلمساف فبتلكات ىائلة فيها دور صبيلة للغاية ينعم اؼبدنيوف بسكنها يف الصيف
،حيث الكروـ اؼبعروشة اؼبمتازة تنتج أعنابا من كل لوف ،طيبة اؼبذاؽ جدا ،وأنواع
الكرز الكثرية اليت مل أر ؽبا مثيال يف جهة أخرى ،والتني شديد اغبالوة ،أسود
غليظ طويل جدا ،جيفف ليؤكل يف الشتاء ،واػبوخ واعبوز واللوز والبطيخ واػبيار
،وغريىا من الفواكو اؼبختلفة، " ...وىو نفس ما ذىب اليو صاحب البغية.16
و كاف جبل بين يزناسن يعطي الكثري من اػبروب  ،والذي كاف الغذاء
الرئيسي لسكاف اؼبنطقة اؼبتاطبة لقفر أقباد ،وكذلك كانت جباؿ مطغرة و وؽباصة
إضافة إىل القم و الشعري.17
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أما التمور فقد اكبصر انتاجها بنواحي تلمساف وتيكورارين مشاؿ اقليم توات
،واشتهرت مدينتا اعبزائر وتنس بإنتاج العسل والشمع ،و أما القطن و الكتاف
فكانت زراعتهما سبارس بربشك ،وىنني ،وندرومة ،ومستغاًل ،وانتاج اغبرير كاف
ديارس بشرشاؿ.18
أ -2-الثروة الحيوانية :
ظلت تربية اؼبواشي مالزمة ؼبمارسة الزراعة فيمختلف الدوؿ ،وعرب صبيع
العصور ،وىي قاعدة مل تشذ الدولة الزيانية عنها .حيث اىتم سكاف ىذه
الدولة دبمارسة ىذا النشاط ،فنجد سكاف اؼبناطق اعببلية يهتموف بًتبية اؼبواشي
،ومنهم مغراوة وتوجني .19وكانت أغلب حيوانات قبائل اعبنوب من اؼباعز
واالبل ،20واىتم سكاف السهوؿ واؽبضاب – و منهم أىل تلمساف  -بًتبية
اػبيل و البغاؿ ،واغبمري.21
كانت تربية اؼباشية ،و االبل – خاصة – نشاطا معاشيا ذا أمهية بالغة ؼبا
يوفره من مواد  ،سواءا االستهالكية منها ،أو تلك اليت تستعمل كمادة أولية يف
ـبتلف الصناعات  .منها اللحوـ والشحوـ ،واأللباف ومشتقاهتا ،و األصواؼ و
اعبلود.22
أما اػبيل ،والبغاؿ ،واغبمري فكانت تستعمل كقوة ؿبركة ،ومنها اعبر ،وضبل
األمتعة ،والبضائع يف القوافل التجارية ،و غريىا من اؼبآرب.23
وكانت بالد اؼبغرب األوسط كثرية اؼبواشي و الغنم ،طيبة اؼبراعي فاؼبسيلة
كانت تكثر هبا اؼبواشي والبقر ،وكانت جزائر بين مزغنة أكثر أمواؿ أىلها اؼبواشي
من األغناـ و البقر ،وألىل شرشاؿ أغناـ كثرية ،ومثلها مدينة برشك ،وكانت
مستغاًل زكية الزرع والضرع بل اهنا مشتقة من " مشىت غنم ".24
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كما اشتهرت مدينة تنس بًتبية اؼباعز ،والنحل حيث كانت منتجاهتم من اعبلود
والشمع تسوؽ عرب البحر إىل أوربا .واشتهرت مدينة وجدة بًتبية اغبمري الكبرية
األجساـ ،والبغاؿ العالية اليت كانت تباع بأغلى األشباف يف أسواؽ تلمساف.25
ب -النشاط الصناعي :
ظهرت ببالد اؼبغرب على العهد الزياين عدة صناعات – ولو أهنا يف ؾبملها
ذات طابع تقليدي – زبتلف أنوعها باختالؼ اؼبناطق ،حيث قبدىا يف اجملتمع
البدوي صناعات استهالكية ،ال تتعدى حاجياهتم من ملبس ،وخياـ ،و األدوات
اؼبستعملة للدفاع عن النفس.26
بينما قبدىا يف اؼبدف تتميز بالتنظيم واالحًتاؼ ،ديارسها صناع مهرة
متخصصوف ،ودليل ذلك انتشار اؼبراكز الصناعية عرب ـبتلف مدف اؼبغرب
األوسط ،مثل تلمساف واؼبسيلة ،و جزائر بين مزغنة،27وما ذكره الوزاف عن حاؿ
الصناع الذين كانوا أقوياء يعيشوف يف ىناء ومتعة.28
وقد اشتهرت تلمساف بالصناعات الصوفية اليت كانت تصدر كبو اؼبغرب
واؼبشرؽ ،وصناعة األقمشة اؼبصنوعة من اغبرير ،أو الصوؼ ،ومنها قماش
التلمساين اؼبعروؼ آنذاؾ ،ومن اؼبلبوسات اليت اشتهرت هبا تلمساف كذلك
الربانس و العمائم.29
كما اشتهرت شرشاؿ كذلك باؼبنسوجات اغبريرية ،و اشتهرت ىنني باؼبنسوجات
القطنية.30
وجيمل لنا حيىي بن خلدوف ـبتلف الصناعات اليت عرفتها الدولة الزيانية يف
قولو..." :وإف دار الصنعة السعيدة سبوج بالفعلة على اختالؼ وتباين لغاهتم
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وأدياهنم ،فمن :دارؽ ورماح ،ودراع ،وعباـ ،ووشاء ،وسراج ،وخباء ،وقبار
،وحداد ،وصائغ ،ودباغ  ،وغري ذلك ،فتستك أصواهتم وآالهتم األظباع ،وربار يف
أحكاـ صنائعهم األذىاف ،وتقف دوف حبرىم اؽبائل األبصار.31" ...
كما كانت ندرومة مزدىرة بصناعة األقمشة القطنية نظرا لكثرة القطن الذي
كانت تنتجو أراضي ىذه اؼبنطقة .32و مارس أىل تافسرة اغبدادة نظرا لوجود
منجم للحديد بقرهبا ،حيث اىتمامهم هبذا النشاط أكثر من اىتمامهم بالنشاط
الفالحي ،وكانت منتجاهتم تنقل إىل أسواؽ تلمساف .33وكاف معظم أىل وىراف
من الصناع واغباكة .34أما مدينة شرشاؿ فاشتهرت بعد وصوؿ األندلسيني
بصناعة السفن ،و صناعة اغبرير نظرا لوفرة كميات ال ربصى من أشجار التوت
األسود و األبيض.35
ج -النشاط التجاري:
ديارس ىذ النشاط على اؼبستويني الداخلي  ،و اػبارجي .
ج -1-التجارة الداخلية:
جرت عادة سكاف اؼبغرب األوسط على اقامة األسواؽ حيث توجد
التجمعات السكانية ،أين كانوا خيصصوف مكانا جيتمعوف فيو لبيع منتوجاهتم ،أو
التزود دبا حيتاجونو من بضائع  .وكانت األسواؽ تقاـ أحيانا يف نطاؽ دائرة أمري
قادر على توفري األمن واغبماية ؼبرتاديها ،لذلك غالبا ما كانت ىذه األسواؽ
ربمل اسم ذلك األمري ،فيقاؿ  :سوؽ ضبزة ،سوؽ ابراىيم ،سوؽ يوسف ...
.36
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وكانت األسواؽ منتشرة عرب صبيع أكباء اؼبغرب األوسط .ومنها تلمساف ،و
وىراف ،ومستغاًل ،وتنس ،وجزائر بين مزغنة .37
وكانت األسواؽ ذبسد عالقة الريف باؼبدينة ،حيث كاف سكاف البوادي
واؼبناطق اعببلية يزودوف سكاف اؼبدف دبا حيتاجونو من منتوجات ،كاغبليب
والعسل واغبطب والفحم38،ويتزودوف من اؼبدينة دبا حيتاجونو من ألبسة ونعاؿ
وأواين وقناديل ،و غريىا من بضائع .39
وكانت أسواؽ اغبيوانات تقاـ خارج أسوار اؼبدينة ،كما كاف لألسواؽ
حراس غبراسة الدكاكني ،والبضائع معا .40
ب -2-التجارة الخارجية:
إف موقع اؼبغرب األوسط جعل أسواؽ الدولة الزيانية مهزة وصل بني أسواؽ
اؼبغرب و اؼبشرؽ ،وبني أسواؽ أوربا و افريقيا السوداء .41و التجار يف الدولة
الزيانية إما من أصل اسالمي ؿبلي أو من الذميني اليهود ،أو من مواطين الدوؿ
األوربية مسيحيني و يهود ،على أف أنشط التجار كانو من اليهود .الذين تزايد
عددىم منذ سنة 1391ـ ( 793ىػ  794 /ىػ) بعدما اظطهدىم النصارى
باألندلس، .42فكانو ينتقلوف مع القوافل التجارية بني ـبتلف اؼبدف اؼبشهورة
بأسواقها ،سواءا باؼبغرب األوسط ،أو اوربا ،كما كانوا يقوموف بدور الوسيط بني
التجار اؼبسلمني والتجار األوربيني.43
أما فيما خيص السلع فنجد السوؽ الزيانية تزود افريقيا السوداء باألسلحة
،واؼبصنوعات الزجاجية ،وبعض اؼبنتوجات الزراعية  ،وىذه السلع إما ؿبلية ،أو
اوربية يعيد ذبار بين زياف بيعها .وتزود اؼبدف األوربية باؼبنتوجات الزراعية و العسل
و الزيت  ،و كذلك الصوؼ و اعبلود ،اضافة اىل السلع الواردة من افريقيا
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السوداء.باؼبقابل كانت السلع الواردة اىل اؼبغرب األوسط من أوربا تنحصر يف
اؼبنسوجات واألسلحة من رماح وسيوؼ وخناجر ،وكاف العبيد و الذىب أىم
السلع الواردة من افريقيا السوداء.44
أما اؼبسالك و الطرؽ التجارية فيمكن أف منيز منها :
* الطرق الداخلية  :و أشهرىا الطريق الذي سلكو ابن بطوطة والعبدري ،والذي
ينطلق من تازة إىل جباية مرورا بندرومة ،تلمساف ،مستغاًل ،مازونة ،تنس ،مليانة
،و اعبزائر.45

* الطرق الخارجية :
وأمهها الطريق العابر للصحراء و الذي ينطلق من تلمساف اىل مايل عرب
سجلماسة ،وتغازي ،وزاغري ،وكارسحو.
و الطريق الذي ينطلق من منسا عرب ميما ،وسببوكتو ،وكوكو ،وتكدا ،واؽبقار
،إىل توات ،إىل سجلماسة ،ومنها إىل تلمساف .46
* الطريق البحري :
كانت التبادالت التجارية مع أوربا تتم عرب البحر األبيض اؼبتوسط انطالقا
من اؼبوانئ التالية :ىنني ،وىراف ،أرزيو ،تنس ،برشك ،شرشاؿ ،واعبزائر.47
-3نسب آل المقري:
ينسب آؿ اؼبقري عبدىم األكرب علي بن داوود اؼبقري القرشي،48ولقب
باؼبقري نسبة لبلدة مقرة وىي قرية من قرى "الزاب" اليت نزؿ هبا ىو وسلفو
قادمني إليها من شبو اعبزيرة العربية ،عرفها اليعقويب بقولو...":مقرة ؽبا حصوف
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كثرية ...أىلها قوـ من بين ضبة وهبا قوـ من العجم وحوؽبا قوـ من الرببر."...

49

،وذكر البكري أهنا بلد كبري ذو شبار وأهنار ومزارع،50بينما وصفها االدريسي
بالبلدة الصغرية،51وىو نفس ما ذىب إليو اغبمريي،52ومن خالؿ التعريفني يبدو
أف بلدة مقرة تكوف قد تعرضت للتخريب على عهد األخريين ،قبل أف تدمر
بالكامل خالؿ القرف 10ىػ16/ـ إذ مل يذكرىا الوزاف يف كتابو وصف افريقيا.
و حسب ربديد الرحالة للمدينة فإهنا تقع اليوـ جنوب سطيف باذباه بريكة بنحو
77كلم ،وإىل الشرؽ من اؼبسيلة حبوايل 55كلم ،وغرب بريكة بنحو
39كلم.

53

أما تسمية القرشي فنسبة إىل قبيلة قريش العربية اليت سكنت مكة ،وىذا
بإصباع صبهور اؼبؤرخني والباحثني.

54

انتقلت أسرة اؼبقري إىل تلمساف أواخر القرف 6ىػ12/ـ حني انتقل جدىم
عبد الرضبن بن أيب بكر بن علي القرشي إليها رفقة الشيخ أيب مدين شعيب.55
-4تأسيس الشركة التجارية آل المقري ودورها في تمتين العالقات التجارية
بين المغرب األوسط والسودان الغربي:
استقر آؿ اؼبقري بتلمساف مع هناية القرف 6ىػ12/ـ ،وبداية القرف 7ىػ13/ـ
،وىي الفًتة اليت كانت تشهد خالؽبا ىذه اؼبدينة تنظيما ذباريا ؿبكما ،ونشاطا
ذباريا مكثفا حىت أصبحت تعج بعدد كبري من التجار الذين كانوا ينشطوف يف
احملالت و الدكاكني اؼبتواجدة بالقيصارية وحوؿ اؼبسجد ،ويف ـبتلف أزقتها
ودروهبا ،وعرب ـبتلف األسواؽ األسبوعية واؼبوظبية ،ويف القرى والبوادي.56
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وقد ساىم سالطني بين زياف يف ازدىار اغبركة التجارية باؼبغرب األوسط
إلدراكهم أمهية التبادؿ التجاري يف توفري األمواؿ للدولة ،وخاصة ذبارة الذىب
الذي كاف السوداف الغريب مصدره.57
يف ظل ىذه الظروؼ تأسست شركة آؿ اؼبقري التجارية بني طبسة اخوة ىم:
عبد الرضبن ،أبو بكر ،ؿبمد ،عبد الواحد ،وعلي ،وىم من ذرية حيىي بن عبد
الرضبن بن أيب بكر بن علي اؼبقري ،الذين عقدوا شركة بينهم يف صبيع حصصهم
فيها متساوية ،يقوؿ يف ذلك أبو عبد اهلل اؼبقري... ":مث اشتهرت ذريتهم (يقصد
آؿ اؼبقري) على ما ذكر من طبقاهتم بالتجارة ،فمهدوا طريق الصحراء حبفر اآلبار
وتأمني التجار ،وازبذوا طبال للرحل وراية تقدـ عند اؼبسري ،وكاف ولد حيىي الذين
أحدىم أبو بكر طبسة رجاؿ فعقدوا الشركة بينهم يف صبيع ما ملكوه أو ديلكونو
على السواء بينهم و االعتداؿ ،فكاف أبو بكر وؿبمد -ومها أرومتا نسيب من صبيع
جهات أمي و أيب -بتلمساف ،وعبد الرضبن وىو شقيقهما األكرب بسجلماسة
،وعبد الواحد وعلي شقيقاىم الصغرياف بإوالتن ،فازبذوا هبذه األقطار اغبوائط
والديار ،وتزوجوا النساء واستولدوا االماء ،وكاف التلمساين يبعث إىل الصحراوي
دبا يرسم لو من السلع ،ويبعث إليو الصحراوي باعبلد و العاج ،واعبوزة والترب
،والسجلماسي كلساف اؼبيزاف يعرفهما بقدر اػبسارة و الرجحاف ،ويكاتبهما
بأحواؿ التجار وأخبار البلداف ،حىت اتسعت امواؽبم وارتفعت يف الضخامة
أحواؽبم".58
كاف أبو بكر وؿبمد دبرسى ىنني الستقباؿ السلع اجمللوبة من األندلس وأوربا
،وذلك حسب ما يرسم ؽبما من السلع غري اؼبنتجة بتلمساف.59
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ومن أىم السلع اليت كانت ترد إىل السوداف الغريب عرب اؼبغرب األوسط سواءا
اؼبستوردة من اؼبغرب و اؼبشرؽ االسالميني أو من أوربا قبد األقمشة واألسلحة
دبختلف أنواعها ،60واألواين اؼبنزلية ،اؼبصنوعات اعبلدية والنحاسية و الكربيت
،والعطور،62و العقاقري.

61

63

حققت شركة آؿ اؼبقري قباحا ذباريا كبريا أدر عليها أمواال طائلة ،وكونوا ثروة
ىائلة ذللت ؽبم اؼبسالك ،ومكنتهم من ربط عالقات طيبة مع حكاـ وملوؾ
اؼبناطق اليت وصلت إليها قوافلهم يقوؿ صاحب نف الطيب يف ذلك..." :مث
اتصل دبلكهم فأكرـ مثواه ،ومكنو من التجارة جبميع بالده ،وخاطبو بالصديق
األحب  ...مث صار يكاتب من بتلمساف ليستقضي منهم مآربو ،فيخاطب دبثل
تلك اؼبخاطبة ،وعندي من كتبو وكتب ملوؾ اؼبغرب ما ينبئ عن ذلك  ...فلما
استوثقوا من اؼبلوؾ تذللت ؽبم األرض للسلوؾ ،فخرجت أمواؽبم عن اغبد
وكادت تفوت اغبصر و العد".

64

من خالؿ ما سبق يتنب لنا أف شركة آؿ اؼبقري احتكرت ذبارة السوداف
الغريب ،وكاف ؽبا الفضل الكبري يف سبتني العالقات التجارية بني ىاتو اؼبنطقة و بني
اؼبغرب األوسط ،فهي من تكفل بتأمني الطريق بني اؼبنطقتني ضد قطاع الطرؽ
من جهة،و ضد اؽبالؾ عطشا حبفر اآلبار من جهة أخرى، 65كما كاف
للعالقات اليت ربطها أصحاهبا مع ملوؾ السوداف الغريب الدور الكبري يف رواج
ذبارة اؼبغرب األوسط يف اؼبنطقة.

66

وبذلك ديكننا القوؿ بأف ىذه الشركة كانت دبفهومنا العصري شركة تضامن
دولية سبكنت بفضل حسن ادارهتا و تسيريىا من السيطرة و التحكم يف عمليات
التبادؿ التجاري بني اؼبغرب األوسط و السوداف الغريب ،كما سبكنت بفضل ثروهتا
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اؽبائلة من ربقيق نفوذ سياسي يف اؼبنطقتني زاد من سيطرهتا على دواليب التجارة
بكامل بالد اؼبغرب االسالمي و السوداف الغريب .قبل أف تًتاجع ىذه السيطرة
لصاحل ذبار مصر 67خالؿ القرف 8ىػ 14/ـ عرب اؼبسلك الشرقي إىل السوداف
الغريب.68
ىذا وكاف لشركة آؿ اؼبقري التجارية دور كبري يف تنشيط اغبركة الثقافية بني
اؼبغرب األوسط والسوداف الغريب وذلك بفضل استثمارىا يف ذبارة الكتب و
اؼبؤلفات ،و نقلها للعلماء يف ـبتلف قوافلهم ،وقد أشاد صاحب نف الطيب
باػبزانة –اؼبكتبة -الكبرية اليت ورثها عن أجداده حني قاؿ... " :ومن صبلة ذلك
خزانة كبرية من الكتب وأسباب كثرية تعني على الطلب ".69
اؽبوامش:
 1حكمت الدولة الزيانية اؼبغرب األوسط أزيد من ثالثة قروف من الزمن (633
–  962ىػ 1554–1236 /ـ).حسني توايت ،الوظائف السلطانية يف الدولة
الزيانية – الكتابة أمنوذجا – (  791 – 633ىػ  1389 – 1236 /ـ
)،مذكرة ماجستري ،قسم التاريخ و علم اآلثار ،جامعة تلمساف -2013،
 ،2014ص .24
 2عبد العزيز الفاليل ،تلمساف يف العهد الزياين ،ج، 1موفم للنشر و التوزيع،
اعبزائر  ،2002،ص .5
 3بوزياين الدراجي  ،نظم اغبكم يف دولة بين عبد الواد الزيانية ،ديواف اؼبطبوعات
اعبامعية ،اعبزائر  ، 1993ص .51
 4بودواية مبخوت ،العالقات الثقافية و التجارية بني اؼبغرب األوسط و السوداف
الغريب يف عهد الدولة الزيانية،رسالة دكتوراه ،قسم التاريخ ،جامعة تلمساف
، 2006-2005،ص .17
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 5من أىم اؼبمالك اليت حكمت السوداف الغريب:غانة ،مايل و سنغاي.عنها
ينظر :بودواية مبخوت ،اؼبرجع السابق ،ص ص  53-35؛نعيم قداح ،افرقيا
الغربية يف ظل االسالـ ،كوناكري ، 1960،ص  28؛ابن حوقل ،صورة األرض
،مكتبة اغبياة ،بريوت ، 1979،ص  98؛العمري ،مسالك األبصار يف فبالك
األمصار ،ربقيق مصطفى أبو ضيف أضبد ،ط ،1الدار البيضاء ،اؼبغرب
، 1988،ص  60؛السعدي ،تاريخ السوداف ،ربقيق ىوداس ، 1964،ص
. 3،4
 6بوزياين الدراجي  ،نظم اغبكم يف دولة بين عبد الواد الزيانية ،ديواف اؼبطبوعات
اعبامعية ،اعبزائر  ، 1993ص . 208 ، 207
 7مؤلف ؾبهوؿ  ،االستبصار  ،ربقيق سعد زغلوؿ عبد اغبميد  ،بغداد 1986
 ،ص .179
 8ؿبمد مكيوي ،األوضاع السياسية و الثقافية للدولة العبد الوادية منذ قيامها
حىت هناية عهد أيب تاشفني األوؿ ،رسالة ماجستري ،قسم الثقافة الشعبية ،جامعة
تلمساف  ، 2001-2000،ص . 22
 9بوزياين الدراجي  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 209
 10عبد الرضبن بن خلدوف  ،كتاب العرب و ديواف اؼببتدأ و اػبرب يف أياـ العرب و
العجم و الرببر و من عاصرىم من ذوي السلطاف األكرب ،دار الكتاب اللبناين
،بريوت ، 1969ج  6ص . 96 ، 95
 11ؿبمد مكيوي اؼبرجع السابق  ،ص .23
12
Dhina ( A ) , Les états de l O ccident
musulman au 13 , 14 , 15 siècles , O.P.U Alger
1984, p p 336 , 338.
 13مارموؿ كرخباؿ  ،افريقيا  ،ج ، 2ترصبة ؿبمد حجي و آخروف  ،مكتبة
اؼبعارؼ  ،الرباط  1984ص . 354 ، 329
 14بوزياين الدراجي  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 212 ، 211
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 15بودواية مبخوت  ،اؼبرجع السابق  ،ص .267
 16وصف افريقيا ،ترصبة ؿبمد حجي و ؿبمد األخضر ،ج ، 2منشورات اعبمعية
اؼبغربية للتأليف والًتصبة والنشر ،الرباط  ، 1980،ص  ، 20وأبضا  :حيىي بن
خلدوف ،بغية الرواد يف ذكر اؼبلوؾ من بين عبد الواد ،ج، 1ربقيق عبد اغبميد
حاجيات ،اؼبكتبة الوطنية ،اعبزائر  ، 1980،ص .10
 17ػبضر عبديل  ،التاريخ السياسي ؼبملكة تلمساف يف عهد بين زياف ،ديواف
اؼبطبوعات اعبامعية ،وىراف  ، 2007ص . 51،52
 18حسن الوزاف  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 2ص  ، 34و أيضا  :اظباعيل العريب ،
القارة االفريقية وجزيرة األندلس  ،اعبزائر  ، 1983ص.159 ، 158
 19حيىي بن خلدوف  ،اؼبصدر السابق  ،ج  ، 1ص ص . 158 – 134
 20عبد الرضبن بن خلدوف  ،اؼبصدر السابق  ،ج  6ص . 176 ، 175
 21بودواية مبخوت  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 268
 22موريس ؼببارد  ،اعبغرافية التارخيية للعامل االسالمي خالؿ القروف األربعة األوىل
 ،تر  ،عبد الرضبن ضبيدة  ،دار الفكر  ،دمشق  ، 1998ص .230
 23نفس اؼبرجع  ،الصفحة نفسها.
 24عبد الكرمي جودت  ،األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف اؼبغرب األوسط
القرنني الثالث و الرابع ىجريني (  10 – 9ـ ) ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،
اعبزائر  1992ص . 130
 25ػبضر عبديل  ،اؼبرجع السابق  ،ص ص . 51،56
 26مبخوت بودواية  ،ؾبلة قرطاس الدراسات اغبضارية والفكرية  ،عدد ذبرييب
ديسمرب  ، 2008كلية اآلداب و العلوـ االنسانية والعلوـ االجتماعية  ،جامعة
تلمساف  ،ص . 55
 27اليعقويب  ،البلداف  ،وضع حواشيو ؿبمد أمني ضناوي  ،ط ، 1دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ، 2002ص . 196
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 28يدؿ ىذا على ازدىار النشاط الصناعي  ،نظرا ؼبا كاف يدره من أرباح على
ؿبًتفيو .أنظر  :وصف افريقيا  ،ج ، 2ص . 21
 29حيىي بن خلدوف  ،اؼبصدر السابق  ،ج. 22 ،1
 30مبخوت بودواية  ،اؼبرجع السابق  ،ص .270
 31بغية الرواد  ،ج ، 2ص. 166161
 32حسن الوزاف  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 2ص .14
 33مارموؿ كرخباؿ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 2ص  ، 323و أيضا حسن الوزاف
 ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 2ص .24
 34حسن الوزاف  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 2ص .30
 35ػبضر عبديل  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 77
 36عبد الكرمي جودت  ،اؼبرجع السابق  ،ص .136
 37لإلطالع عن اؼبزيد حوؿ ىذه األسواؽ  ،وتنظيمها  ،و عددىا راجع :
االدريسي  ،اؼبغرب العريب من كتاب نزىة اؼبشتاؽ  ،ربقيق ؿبمد حاج صادؽ ،
، 1983ص ، 128وايضا  :البكري  ،اؼبصدر السابق  ،ص ص ، 76 – 61
وأيضا  :حسن الوزاف  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 37
 38أبو عبد اهلل ؿبمد ابن مرزوؽ ( اػبطيب )  ،اجملموع  ،مكرو فيلم باػبزانة
العامة للملكة اؼبغربية  ،ربت رقم ؽ ، 20ورقة .2
 39عبد العزيز الفاليل ،اؼبرجع السابق ،ص .136
 40نفس اؼبرجع ،ص .135
 41ؿبمد مكيوي  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 26
 42فوزي سعد اهلل  ،يهود اعبزائر  ،شركة دار األمة للطباعة والًتصبة  ،اعبزائر
 ، 1996ص . 40
 43نعيم زكي فهمي ،طرؽ التجارة الدولية وؿبطاهتا بني الشرؽ والغرب ،القاىرة
(د.ت) ،ص  308؛ Dhina ( A ), op cit, p 357
 44ؿبمد مكيوي  ،اؼبرجع السابق  ،ص .26
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 45أنظر  :الرحلة العبدرية  ،ربقيق بن جدو  ،مطبعة البعث  ،قسنطينة 1964
 ،ص ، 22وأيضا  :ربفة النظار يف غرائب األمصار و عجائب األسفار  ،ربقيق
علي اؼبنتصر الكتاين  ،ط ، 1ج  ، 2مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ، 1975ص
ص . 757 - 755
 46للمزيد عن ىذه اؼبسالك ،ومعرفة األظباء اغبالية ؽبذه اؼبدف أنظر  :بو زياين
الدراجي  ،اؼبرجع السابق ،ص . 217 ، 216
 47نفس اؼبرجع  ،ص . 217
 48اؼبقري ،نف الطيب من غصن األندلس الطيب و ذكر وزيرىا لساف الدين بن
اػبطيب ،ربقيق احساف عباس ،ج، 5دار صادر ،بريوت ، 1963،ص 203
،وأيضا :لساف الدين ابن اػبطيب ،االحاطة يف أخبار غرناطة ،ربقيق عبد اهلل
عناف ،مكتبة اػباقبي ،القاىرة ، 1974،ج، 2ص .226
 49ذكرىا باؼبدينة العظمى ،ذكر أف القبائل لرببرية اليت تسكنها ىي بين زنداج
،وكزبرة وسارسة .ينظر:كتلب البلداف ،ربقيق ؿبمد ضناوي ،دار الكتب العلمية
،بريوت ،ط، 2002، 2ص ، 191وأيضا :نصر الدين بن داود ،بيوتات
العلماء بتلمساف من القرف 7ىػ13/ـ إىل القرف 10ىػ16/ـ ،رسالة دكتوراه
،قسم التاريخ وعلم اآلثار ،جامعة تلمساف ، 2010/2009،ص .57
 50البكري ( أبو عبد اهلل بن عبد العزيز ت  487ىػ  1094 /ـ ) ،اؼبغرب يف
ذكر بالد افريقية و اؼبغرب مقتطف من كتاب اؼبسالك و اؼبمالك ،ربقيق الباروف
دي سالف ،مكتبة أمريكا و الشرؽ ،باريس ، 1965،ص .51
 51حيث ذكر... " :وىي مدينة صغرية وهبا مزارع و حبوب وأىلها يزرعوف
الكتاف وىو عندىم كثري" ينظر :كتاب نزىة اؼبشتاؽ يف اخًتاؽ اآلفاؽ ،تقدمي
وتعليق اظباعيل العريب ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، 1983،ص . 164
 52حيث قاؿ..." :مقرة بينها وبني اؼبسيلة من بالد الزاب مرحلة وىي مدينة
صغرية وهبا مزارع وحبوب وأىلها يزرعوف الكتاف وىو عندىم كثري "...ينظر:
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كتاب الروض اؼبعطار يف خرب األقطار ،ربقيق احساف عباس ،مؤسسة ناصر
للثقافة ،بريوت ،1980،ص .556
 53نصر الدين بن داود ،اؼبرجع السابق ،ص .58
 54من بني ىؤالء ابن اػبطيب وابن فرحوف والتنبكيت و اؼبقري صاحب النف
،وابن القاضي وابن مرمي .ينظر يف ذلك :نصر الدين بن داود ،اؼبرجع السابق
،ص .59،60
 55ىو شيخ اؼبشايخ وسيد العارفني وقدوهتم سيدي أيب مدين شعيب بن اغبسن
األندلسي أصلو من اشبيلية تويف بتلمساف سنة  594ىػ 1198/ـ ،وىو يف
طريقو من جباية إىل مراكش ،دفن بالعباد قرب تلمساف ،قربه مزارا إىل يومنا ىذا.
 56عبد العزيز فياليل ،اؼبرجع السابق ،ج، 1ص .216
 57أدرت ذبارة الذىب على الدولة الزيانية أرباحا كبرية ،ثروة عظيمة ،وديكن أف
نستشف ذلك من خالؿ كمية الذىب الكثرية اليت عرضها السلطاف أبو تاشفني
األوؿ على ملك أرغوف جاكمة الثاين مقابل عقد معاىدة صل بينهما .ينظر يف
ذلك :كتاب اعبزائر يف التاريخ ،ج، 2ص ص . 487-438
 58نف الطيب ،ج، 5ص . 206، 205
 59بن داود نصر الدين ،اؼبرجع السابق ،ص .273
 60ومنها أيضا الدروع و اػبوذ و اػبناجر و السهاـ و الًتوس و أقواس النشاب و
السروج و األعبمة.ينظر :مبخوت بودواية ،العالقات، ...ص .326
 61ومنها القدور و السكاكني و االبر و الكحل ،و كانت أغلب ىذه السلع
ذبلب من أوربا ،وخاصة من اعبمهوريات االيطالية .ينظر :مبخوت بودواية
،العالقات، ...ص . 326
 62كانت العطور تشكل نسبة ىامة من اؼبواد اؼبصدرة إىل السوداف الغريب نظرا
لإلقباؿ الكبري عليو ،وارتفاع أسعارىا ،حيث كاف استعماؽبا حكرا على السالطني
وكبار رجاؿ الدولة ،والوجهاء و األثرياء ،وكانت ىذه العطور تصدر إىل السوداف
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الغريب منة أوربا عرب تلمساف اليت بدورىا تنتج أنواعا رفيعة من عطور اػبزامى
ينظر يف ذلك :مبخوت بودواية ،اؼبرجع السابق ،ص .327
 63كانت العقاقري تأخذ طريقها من تلمساف إىل السوداف الغريب بعدما ذبلب من
اؼبشرؽ االسالمي و أوربا .ينظر :مبخوت بودواية ،اؼبرجع السابق ،ص .327
 64نف الطيب ،ج، 5ص ، 206وأيضا :االحاطة ،ج، 2ص . 193
 65وىذا ما نستشفو من خالؿ قوؿ صاحب النف ... ":فمهدو طريق الصحراء
حبفر اآلبار و تأمني التجار وازبذوا طبل الرحيل ،وراية تقدـ عند اؼبسري"...
،والشك أف ازباذىم للراية و الطبل دليل على أنو كاف ؽبم جيشا يسري مع القافلة
ليحميها.
 66عن العالقة الطيبة بني آؿ اؼبقري و حكاـ السوداف الغريب ينظر :نف الطيب
،ج، 5ص ، 206وأيضا :االحاطة ،ج، 2ص ، 193وأيضا :بن داود نصر
الدين ،اؼبرجع السابق ،ص .272
 67كانت بالد اؼبغرب مصدر سلع السوداف الغريب قبل أف يدخلها ذبار مصر
.ينظر يف ذلك :نف الطيب ،ج، 5ص ، 206وأيضا :االحاطة ،ج، 2ص
. 193
 68اضافة إىل تغري الطريق التجاري كبو الشرؽ ،سامهت ؾبموعة من العوامل يف
افالس شركة آؿ اؼبقري التجارية واهنيارىا ومنها االضطربات السياسية اليت عرفها
اؼبغرب االسالمي وتأثريىا على النشاط االقتصادي و التجاري وخاصة اغبصار
الطويل لتلمساف (706-698ىػ1307-1299/ـ) ،وتقلبات األسواؽ ،وعدـ
قياـ ورثة مؤسسي الشركة باالستثمارات الالزمة للحفاظ على تركة أسالفهم.
 69اؼبقري ،اؼبصدر السابق ،ج، 5ص .206
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