ٔ
مجلة العبر للدراسات التاريخية واﻻثرية في شمال ٕافريقيا المجلد 4 :العدد 01ﺟاﻧﻔي  2021ص ص98-80 :
ر ت م د )/ 618X-2602 :(ISSNر ت م د ٕا )8031-2710 :(E-ISSN

دور مدينة وارﺟﻼن في تجارة الرقيق
ٔ
ببﻼد المغرب اﻻوسط خﻼل العصر الوسيط
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الملخص:
تﻌد ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن إحدى ٔاهم الحواضر والمراكز الصحراويﺔ الواﻗﻌﺔ ﺟﻨوب
ٔ
المغرب اﻻوسط خﻼل الﻌصر الوسيط ،وﻗد ٔاسهمت هذه المديﻨﺔ في انتﻌﺎش المﻨﺎخ الﻌﺎم
للحضﺎرة الﻌربيﺔ اﻹسﻼﻤيﺔ عموﻤﺎ والمغربيﺔ على وﺟه الخصوص ،وهذا ﻤن خﻼل ﻤﻛﺎنتهﺎ
الجيوسيﺎسيﺔ وإسهﺎﻤﺎت سﻛﺎنهﺎ الﻌلميﺔ والثقﺎفيﺔٔ ،او ﻤن خﻼل ٔاهميتهﺎ اﻻﻗتصﺎديﺔ
بﺎعتبﺎرهﺎ إحدى ٔاهم المراكز التجﺎريﺔ اﻹسﻼﻤيﺔ الصحراويﺔ والتي لﻌبت دورا ريﺎديﺎ في
ٔ
تجﺎرة الﻌبيد خﻼل الﻌصر الوسيط ،إذ ٔان المصﺎدر ٔاثﻨت على تجﺎرهﺎ ٔواشﺎدت بﺎهميﺔ
ٔاسواﻗهﺎ ورواج الﺴلع المتداولﺔ فيهﺎ ،ولﻌل ٔاهمهﺎ الرقيق وهو ﻤوضوع بحثﻨﺎ هذا.
ٔ
الكلمات المﻔتاحية :وارﺟﻼن؛ تجﺎرة؛ الرﻗيق؛ المغرب اﻻوسط ،الﺴودان.
Abstract:
The City of Ouarjilan is one of the most important desert urban
centers and cities in the the south of middle Maghreb during the
middle Ages, and has contributed to the recovery and flourishing of
the Arab Islamic civilization in general and maghreb in particular

 المؤلف المرسل
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ٔ
دور مدينة وارﺟﻼن في تجارة الرقيق ببﻼد المغرب اﻻوسط خﻼل العصر الوسيط
through its geopolitical statu and its scientific and cultural
movement, in addition to its economic importance as one of the
most important Islamic commercial centers of the desert, which had
a leading role in the slave trade during the middle Ages, letting the
historical sources praised the traders and the importance of their
markets and the goods traded including slaves, which is the subject
of our research .
Key words: City of Ouarjilan, Slave Trade, Middle MaghrebMiddle Ages

 .1مدينة وارﺟﻼن خﻼل العصر الوسيط معالم وتوﺟهات:
ٔ ٔ
ا :اصل التسمية وموقع المدينة:
تﻌدد ذكر ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن في المصﺎدر التﺎريخيﺔ والجغرافيﺔ المتﻌلقﺔ بﺎلفترة
الوسيﻄﺔ وﻗد وردت في صيغ كـثيرة وﻤتﻌددة في المصﺎدر التﺎريخيﺔ ﻻسيمﺎ اﻹبﺎضيﺔ ﻤﻨهﺎ،
والتي سﻛن ٔافرادهﺎ واستوطﻨوا هذه المديﻨﺔ حيث ذكروهﺎ بﺎسم '':وارﺟﻼن'' ٔاو ''ورﺟﻼن''
وهذا في كل ﻤن ﻤؤلفي'' طبقﺎت المشﺎئخ''  1لصﺎحبه ٔابي الﻌبﺎس ٔاحمد بن سﻌيد
ٔ
ٔ
ٔواخبﺎرهم'' 2ﻻبي زكريﺎ
الدرﺟيﻨي)ت670ه1271/م('' ،وسير اﻻ ئمﺔ
3
يحي)ت471ه1081/م( .ووردت بهذا اللفظ عﻨد الﺴلﻄﺎن الزيﺎني ٔابي حمو ﻤوسى الثﺎني
الذي زارهﺎ سﻨﺔ774ه1372/م ورثﺎهﺎ بﻌد الخراب الذي ٔاصﺎبهﺎ فقﺎل:
ٔ
ٔ
 - 1ابو الﻌبﺎس احمد بن سﻌيد الدرﺟيﻨي ،طبقﺎت المشﺎئخ بﺎلمغرب ،تح :إبراهيم طﻼي ،ج ،1ﻤﻄبﻌﺔ
البﻌث ،ﻗﺴﻨﻄيﻨﺔ ،الجزائر ،دت ،ص.93 :
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
 - 2ابي زكريﺎ يحي بن ابي بﻛر ،سير اﻻ ئمﺔ واخبﺎرهم ،تح :إسمﺎعيل الﻌربي ،ط ،2دار الغرب
اﻹسﻼﻤي ،بيروت ،لبﻨﺎن ،1982 ،ص.166 :
ٔ
ٔ
ٔ
 - 3ابو حمو ﻤوسى الثﺎني :هو ابو حمو ﻤوسى بن ابي يﻌقوب بن يحي بن يغمراسن ،سﺎدس ﻤلوك بﻨي
ٔ
ٔ
زيﺎن واعلمهم ،ولد بغرنﺎطﺔ سﻨﺔ 723هـ1323/م ،عﻨدﻤﺎ كﺎن ابوه ﻤبﻌدا إليهﺎ ،يﻌتبر ﻤن كبﺎر حﻛﺎم
دولﺔ بﻨي زيﺎن ،وهو ﻤجددهﺎ وبﺎعثهﺎ بﻌد زوالهﺎ ،عرف بغزارة علمه وحﻨﻛـته واهتمﺎﻤه بﺎلﻌلم والﻌلمﺎء
ٔ
ٔ
حتى اصبحت تلمﺴﺎن في عهده ﻤن اكبر حواضر المغرب اﻹسﻼﻤي وﻗبلﺔ للﻌلمﺎء والشﻌراء ،بﻨى
ٓ
ٔ
المدرسﺔ اليﻌقوبيﺔ تخليدا لذكرى والده الﺴلﻄﺎن ابي يﻌقوب وهي اﻻن ﻤﻨدثرة ولم يتبقى ﻤﻨهﺎ إﻻ
ٔ
ﻤﺴجدهﺎ والمﻌروف" بجﺎﻤع سيدي إبراهيم" ،كمﺎ الف كـتﺎبﺎ في علم الﺴيﺎسﺔ الشرعيﺔ سمﺎه بـ ''واسﻄﺔ
الﺴلوك في سيﺎسﺔ الملوك '' ،توفي عن عمر نﺎهز  68سﻨﺔ ،وكﺎنت وفﺎته على يد ﺟﻨود بﻨو ﻤرين الذي
ٔ
ٔ
تحﺎلفوا ﻤع ابﻨه وولي عهده الﺴلﻄﺎن ابي تﺎشفين .يﻨظر :ابي يحي زكريﺎ بن خلدون ،بغيﺔ الرواد في ذكر
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وﺟئت لوارﺟﻼن وﺟزت ﻤصﺎبهﺎ

ٔ
وﻻ ﻤخبر غير الصﻼد اﻻعﺎﺟم

4

ٔاﻤﺎ عن بقيﺔ المصﺎدر فهﻨﺎك اختﻼف طفيف ،وذلك ﻤن حيث الحروف المﻛون
ﻤﻨهﺎ اسم المديﻨﺔ ،فقد ذكرهﺎ الجغرافي ابن سﻌيد المغربي'' 5بوركﻼن'' ونفس التﺴميﺔ
ٔاشﺎر إليهﺎ ويﺎﻗوت الحموي ،6كمﺎ سمﺎهﺎ الجغرافي عبيد ﷲ البﻛري في
ﻤﺴﺎلﻛه''بوارﺟلن''ٔ ،7اﻤﺎ الجغرافي المغربي الشريف اﻹدريﺴي فقد وردت في ﻤؤلفه نزهﺔ
ٓ
المشتﺎق في اختراق اﻻفﺎق بلفظ'' وارﻗﻼن''.8
بيد ٔان المؤرخ والﻨﺴﺎبﺔ عبد الرحمن ابن خلدون الحضرﻤي ٔاورد اسم المديﻨﺔ في
ٔ
المبتدا والخبر'' بمﺴميﺎت عديدة ﻤﻨهﺎ '':واركﻼن'' و''واركﻼ'' و''
ﻤصﻨفه ''الﻌبر وديوان
واركلي'' كمﺎ ٔاشﺎر إلى ٔان هذه التﺴميﺎت بﺎختﻼفهﺎ تﻌود إلى'' بﻨي وراكﻼ وهم إحدى بﻄون
زنﺎتﺔ ،ﻤن ولد فرني بن ﺟﺎنﺎ...وكﺎنت ﻤواطﻨهم ﻗبلﺔ الزاب ،واختﻄوا المصر المﻌروف بهم
لهذا الﻌهد )ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن( على ثمﺎن ﻤراحل ﻤن بﺴﻛرة في القبلﺔ عﻨهﺎ ﻤيﺎﻤﻨﺔ إلى
المغرب.9''...
ٔ
الملوك ﻤن بﻨي عبد الواد ،تح :بوزيﺎني الدراﺟي ،دار اﻻﻤل للدراسﺎت والﻨشر والتوزيع ،الجزائر،
 ،2008ص -ص .76 - 40 :ﻤؤلف ﻤجهول ،زهر البﺴتﺎن في دولﺔ بﻨي زيﺎن ،تح :بوزيﺎني الدراﺟي،
ج ،2ﻤؤسﺴﺔ بوزيﺎني للﻨشر والتوزيع ،الجزائر ،2013 ،ص -ص .40 - 14 :لﺴﺎن الدين بن الخﻄيب،
ٔ
ٔ
اﻹحﺎطﺔ في اخبﺎر غرنﺎطﺔ ،تق  -ﻤر  -تع :بوزيﺎني الدراﺟي ،ج ،4دار اﻻﻤل للدراسﺎت والﻨشر والتوزيع،
ٓ
ٔ
الجزائر ،2009 ،ص  -ص .73 - 63 :عبد الحميد حﺎﺟيﺎت ،ابو حمو ﻤوسى الزيﺎني ،حيﺎته واثﺎره،
ط ،2الشركﺔ الوطﻨيﺔ للﻨشر والتوزيع ،الجزائر ،1982 ،ص -ص.155-69 :
ٔ
 - 4ﻤؤلف ﻤجهول ،زهر البﺴتﺎن ،المصدر الﺴﺎبق ،ص .45 :ابي يحي زكريﺎ بن خلدون ،المصدر
الﺴﺎبق ،ص.82 :
 - 5ابن سﻌيد المغربي ،كـتﺎب الجغرافيﺎ ،تح :إسمﺎعيل الﻌربي ،ط ،1المﻛـتب التجﺎري للﻄبﺎعﺔ
والﻨشر والتوزيع ،بيروت ،لبﻨﺎن ،1970 ،ص.126 :
 - 6يﺎﻗوت الحموي ،ﻤﻌجم البلدان ،ﻤج ،5دار صﺎدر ،بيروت ،لبﻨﺎن ،1977 ،ص.371 :
ٔ
 - 7عبيد ﷲ البﻛري ،المﺴﺎلك والممﺎلك ،تح :زيﻨب الهﻛﺎري -تق :احمد عزاوي ،ﻤﻄبﻌﺔ الﺴحب،
الربﺎط ،المغرب ،2012 ،ص.173 :
ٔ
 - 8الشريف اﻹدريﺴي ،القﺎرة اﻹفريقيﺔ وﺟزيرة اﻻندلس-ﻤقتبس ﻤن كـتﺎب نزهﺔ المشتﺎق ،-تح -تق-
تع :إسمﺎعيل الﻌربي ،ديوان المﻄبوعﺎت الجﺎﻤﻌيﺔ ،الجزائر ،1983 ،ص.99 :
ٔ
 - 9عبد الرحمن ابن خلدون ،الﻌبر وديوان المبتدا والخبر في تﺎريخ الﻌرب والبربر وﻤن عﺎصرهم ﻤن
ٔ ٔ
ذوي الشﺎن اﻻ كبر ،ظبط :خليل شحﺎدة -ﻤر :سهيل زكﺎر ،ج ،07دار الفﻛر ،بيروت ،لبﻨﺎن،2000 ،
ص.69 :
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ٓ
ٔاﻤﺎ عن المﻌﻨى اللغوي لمصﻄلح وارﺟﻼن فقد وردت فيه الﻌديد ﻤن اﻻراء غير ٔان
المرﺟح ﻤﻨهﺎ هو ٔانهﺎ :لفظﺔ ﻤركبﺔ ﻤن ''وار'' وتﻌﻨي ٔاوﻻد ٔاو ٔابﻨﺎء ،و'' ﻗلن'' ٔاو ''إﻗلن''
ٔ
ٔ
وتﻌﻨي اﻻسود فﺴميت على ٔاسﺎس لون البشرة اﻻسود.10
ٔ
لم يﻛن يقصد بمديﻨﺔ وارﺟﻼن خﻼل القرون الهجريﺔ الثﻼثﺔ اﻻولى بﺎسم المديﻨﺔ
فقط بل كﺎن يقصد بهﺎ اسم المﻨﻄقﺔ المحيﻄﺔ بهﺎ هذه المﻨﻄقﺔ التي يحدهﺎ شرﻗﺎ بﻼد الزاب
وغربﺎ ﻤﻨﻄقﺔ وادي ﻤيزاب وﺟﻨوبﺎ ﻤديﻨﺔ سدراتﺔ ٔاﻤﺎ شمﺎﻻ فيتﻌذر تحديد حدودهﺎ نظرا
لغيﺎب التجمﻌﺎت الﺴﻛﺎنيﺔ التﺎبﻌﺔ لهﺎ 11فﻨجد يﺎﻗوت الحموي يذكر ٔان وارﺟﻼن كورة بين
إفريقيﺔ وبﻼد الجريدٔ ،واﻤﺎ ابن سﻌيد المغربي فذكر ٔان اسم ﻗﺎعدتهﺎ تمﺎريﺔ ،12بيﻨمﺎ يصفهﺎ
ٔ
الحميري بﺎنهﺎ '':عبﺎرة عن سبﻌﺔ ﻤدائن ﻤﺴورة حصيﻨﺔ ﻗريبﺔ ﻤن بﻌضهﺎ البﻌض عﺎصمﺔ
هذه الﻛورة تﺴمى فجوهﺔ''.13
وتقع ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن حﺎليﺎ ﺟﻨوب الجزائر وتبﻌد عن الﻌﺎصمﺔ الجزائريﺔ
ٔ
بحوالي819كلم ،وكﺎنت ضمن ٔاول دولﺔ ﻗﺎﻤت ببﻼد المغرب اﻻوسط وهي الدولﺔ الرستميﺔ
اﻹبﺎضيﺔ سﻨﺔ160ه777/م وحد ﻤن حدودهﺎ الجﻨوبيﺔ الصحراويﺔ.
ٔ
إن المﻌلوﻤﺎت حول نشﺎة ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن شحيحﺔ إن لم نقل ﻤﻨﻌدﻤﺔ ،عدا ﻤﺎ
ٔ
ذكره الجغرافي المتﺎخر الحﺴن الوزان على ٔانهﺎ'' ﻤديﻨﺔ ﻗديمﺔ بﻨﺎهﺎ الﻨوﻤيد في صحراء
ٔ
نوﻤيديﺎ''ٔ ،14اﻤﺎ سﻛﺎنهﺎ اﻻصليون فهم اﻹثيوبيون ٔاو القرﻤﺎنيون الذين كﺎنوا يﺴﻛﻨون وسط
القﺎرة اﻹفريقيﺔ 15وﻤﺎ عدا ذلك فهي ﻤجرد تخميﻨﺎت وافتراضﺎت ،لﻛن ﻤن المؤكد ٔانهﺎ ﻤن
ٔاﻗدم ﻤﻨﺎطق التﻌمير البشري خﻼل الفترة القديمﺔ وكﺎنت تﻌد ﻤﺴلﻛﺎ وﻤركزا للتواصل
الحضﺎري ﻤﺎبين الجﻨوب والشمﺎل.
ٔ
 - 10إسمﺎعيل سﺎﻤﻌي ،دراسﺔ في تﺎريخ الﻌﻼﻗﺎت بين الغرب اﻹسﻼﻤي والﺴودان الغربي واﻻوسط''
ٔ
إفريقيﺎ ﺟﻨوب الصحراء'' ،ﻤؤسﺴﺔ حﺴين راس الجبل للﻨشر والتوزيع ،ﻗﺴﻨﻄيﻨﺔ ،الجزائر،2018 ،
ص.88 :
ٔ
 -11ﻤﺴﻌود ﻤزهودي ،اﻹبﺎضيﺔ في المغرب اﻻوسط ﻤﻨذ سقوط الدولﺔ الرستميﺔ إلى هجرة بﻨي هﻼل
إلى بﻼد المغرب )442 -296هـ1058 -909 /م( ،ﺟمﻌيﺔ التراث  -القرارة ،-غردايﺔ ،الجزائر ،1996 ،ص:
.27
 - 12ابن سﻌيد المغربي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.126 :
 - 13يﺎﻗوت الحموي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.371 :
 - 14الحﺴن الوزان ،وصف إفريقيﺎ ،تر :عبد الرحمن حميدة ،الهيئﺔ المصريﺔ الﻌﺎﻤﺔ للﻛـتﺎب ،القﺎهرة،
ﻤصر ،ص.508 :
 - 15ﻤﺴﻌود ﻤزهودي ،المرﺟع الﺴﺎبق ،ص.29 :
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وﻤﻨذ الﻌهد الرستمي شﻛلت هذه المديﻨﺔ ﻤركزا ٔاسﺎسيﺎ بﺎلﻨﺴبﺔ للتجﺎرة اﻹبﺎضيﺔ
نحو ﺟﻨوب الصحراء ،والتي كﺎنت رائجﺔ وﻤﻨتشرة وهذا ﻤﺎ ٔاكده ابن الصغير المﺎلﻛي
ٔ
بقوله '':واستﻌملت الﺴبل إلى بلد الﺴودان ...بﺎلتجﺎرة وضروب اﻻﻤتﻌﺔ  ...والﻨﺎس والتجﺎر
ٔ
ﻤن كل اﻻﻗﻄﺎر تﺎﺟرون .17''...
وﻗد عبر اﻹدريﺴي عن وضﻌيﺔ ٔاهلهﺎ اﻻﺟتمﺎعيﺔ واﻻﻗتصﺎديﺔ ﻗﺎئﻼ ...'':ﻗبﺎئل
ﻤيﺎسير وتجﺎر ٔاغﻨيﺎء يتجولون في بﻼد الﺴودان إلى غﺎنﺔ وبﻼد ونقﺎرة ٔ ،18''...اﻤﺎ صﺎحب
ٔ
ﻤؤلف اﻻستبصﺎر في عجﺎئب اﻻﻤصﺎر فوصف خيراتهﺎ ﻗﺎئﻼٔ '':انهﺎ بلد خصيب كـثير الﻨخل
والبﺴﺎتين...وفيهﺎ سبع ﻤدن ﻤﺴورة...وهي بلد كـثير الزرع والضرع والبﺴﺎتين ،كـثيرة
ٔ
الميﺎه...ويبقى المﺎء يفور على ﻤر الدهورٔ ،19''...واضﺎف صﺎحب ﻤؤلف الجغرافيﺎ بﺎنهﺎ'' بﻼد
نخل وعبيد ...والﺴفر ﻤﻨهﺎ في الصحراء إلى بﻼد الﺴودان كـثير''.20
ٔ
ٔ
وفي نفس الشﺎن ذكر الحﺴن الوزان بﺎنهﺎ'' بيوت ﺟميلﺔ حولهﺎ في واحﺔ نخيل
واسﻌﺔ ،وتقوم إلى ﺟوارهﺎ بضﻌﺔ ﻗصور وعدد ﻻ يحصى ﻤن القرى ،ويﻛـثر فيهﺎ الصﻨﺎع،
ٔ
وسﻛـتﻨهﺎ ﻤن كبﺎر اﻻغﻨيﺎء.21''...
ٔاﻤﺎ عن عمرانهﺎ فقد ذكر عبد الرحمن ابن خلدون ٔان ٔاهلهﺎ'' بﻨوهﺎ ﻗصورا ﻤتقﺎبلﺔ
ﻤتقﺎربﺔ الخﻄﺔ'' 22ولمﺎ اتﺴع عمرانهﺎ وكـثر سﻛﺎنهﺎ ٔاصبحت ﻤصرا واحدا.

16

لقد تميز سﻛﺎن ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن بقدرتهم الفﺎئـقﺔ وخبرتهم الواسﻌﺔ في ﻗيﺎدة
ٔ
القوافل التجﺎريﺔ ،فﻛﺎن ﻤﻨهم اﻻدﻻء ذوي الخبرة بﺎلﻄرق الصحراويﺔ في بﻼد الﺴودان،23
ٔ
ٔ
ٔ
 - 16لتفﺎصيل اكـثر عن التجﺎر والتجﺎرة اﻹبﺎضيﺔ .يﻨظر :احﻼم بوسﺎلم ،دور إبﺎضيﺔ المغرب اﻻوسط في
تﻨشيط التجﺎرة الصحراويﺔ خﻼل الﻌصر الوسيط ،ﻤج ،11:ع ،01ﻤجلﺔ الحوار المتوسﻄي ،ﻤخبر
البحوث والدراسﺎت اﻹستشراﻗيﺔ في حضﺎرة المغرب اﻹسﻼﻤي ،سيدي بلﻌبﺎس ،الجزائر ،ﻤﺎرس،
 ،2020ص -ص.132 -117 :
ٔ
ٔ
 - 17ابن الصغير المﺎلﻛي ،اخبﺎر اﻻ ئمﺔ الرستميين ،تح :ﻤحمد نﺎصر -إبراهيم بحﺎز ،دار الغرب
اﻹسﻼﻤي ،بيروت ،لبﻨﺎن ،1986 ،ص.32 :
 - 18الشريف اﻹدريﺴي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.197 :
ٔ
ٔ
 - 19ﻤؤلف ﻤجهول ،اﻻستبصﺎر في عجﺎئب اﻻﻤصﺎر ،تح :سﻌد زغلول عبد الحميد ،افﺎق عربيﺔ ،بغداد
الﻌراق ،دت ،ص.224 :
 - 20ابن سﻌيد المغربي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.126 :
 - 21الحﺴن الوزان ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.508 :
 - 22عبد الرحمن ابن خلدون ،الﻌبر ،ج ،7المصدر الﺴﺎبق ،ص.69 :
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ٔ
خﺎصﺔ ٔوان ﻤديﻨتهم كﺎنت ﻤؤهلﺔ ﻻن تحتل ﻤركزا هﺎﻤﺎ يربط الﻌديد ﻤن المراكز التجﺎريﺔ
ٔ
ببﻼد الﺴودان الغربي واﻻوسط وﻤﻨه المدن الﻛبرى ﻤن حيث كـثرة الواحﺎت وتﻌدد ﻤﻨﺎبع
ٔ
الميﺎه التي تﻌتبر الﻌﻨصر اﻻسﺎسي في الصحراء ،ففي ﻤﺴﺎفﺔ 50كلم بين ورﻗلﺔ وحﺎسي
بغلﺔ ويفرن وﺟبل الﻌبﺎد توﺟد ٔاكـثر ﻤن 25بلدة ،وعدد ﻤن الﻌشﺎئر لﻛل ﻤﻨهﺎ ﻤصﺎرف ﻤﺎء
بلغت ٔاكـثر ﻤن 50عيﻨﺎ ،لذا كﺎنت القوافل تتجمع في هذه المحﻄﺔ لتروي ﺟمﺎلهﺎ
وحيوانﺎتهﺎ ولتتزود بﺎلمﺎء الﻛﺎفي ﻗبل توغلهﺎ في الصحراء التي تتبﺎعد فيهﺎ ﻤﻨﺎبع الميﺎه.24
ب .مدينة وارﺟﻼن بعد سقوط ٕاﻻمارة الرستمية296ه909/م:
ٔ
إن التحوﻻت الﺴيﺎسيﺔ والمذهبيﺔ التي عرفتهﺎ اﻻﺟزاء الشمﺎليﺔ الشرﻗيﺔ ﻤن ٔارض
ٔ
المغرب اﻻوسط ﻗد ٔالقت بظﻼلهﺎ على اﻹبﺎضيﺔ وبﻨي رستم ،ففي سﻨوات ﻗليلﺔ تحولت
الدعوة الشيﻌيﺔ اﻹسمﺎعيليﺔ 25إلى حركﺔ سيﺎسيﺔ هدفهﺎ إخضﺎع بﻼد كـتﺎﻤﺔ 26وإسقﺎط
الدويﻼت المجﺎورة لهﺎ وإعﻼن خﻼفﺔ الفواطم ،فبﻌد انتصﺎر الداعيﺔ الشيﻌي على ﺟيوش
ٔ
ٔ
اﻻغﺎلبﺔ في ﻤﻌركﺔ اﻻربس وهروب ٓاخر حﻛﺎﻤهم ،توﺟهت ﺟيوش اﻹسمﺎعيليﺔ لتخليص
المهدي عبيد ﷲ المﻌتقل في سجلمﺎسﺔ 27وفي الﻄريق اﻗتحموا تﺎهرت الرستميﺔ والتي
استﺴلمت دون ﻤقﺎوﻤﺔ وفر ٔاخر ٔائمتهﺎ نحو وارﺟﻼن ،ﻤع اﻹشﺎرة إﻻ ٔان ﺟيش الداعيﺔ

 -23ﻤحمد عيﺴى الحريري ،الدولﺔ الرستميﺔ بﺎلمغرب اﻹسﻼﻤي  -حضﺎرتهﺎ وعﻼﻗتهﺎ الخﺎرﺟيﺔ بﺎلمغرب
ٔ
واﻻندلس)296-160ه(  ،-ط ،3دار القلم للﻨشر والتوزيع ،الﻛويت ،1987 ،ص.211 :
 - 24إسمﺎعيل سﺎﻤﻌي ،المرﺟع الﺴﺎبق ،ص.81 :
ٔ
ٔ
 - 25لتفﺎصيل اكـثر عن الدعوة الشيﻌيﺔ اﻹسمﺎعيليﺔ في بﻼد كـتﺎﻤﺔ والمغرب اﻻوسط .يﻨظر :ﻤحمد بن
ٔ
عربﺔ  -إسمﺎعيل سﺎﻤﻌي ،البيوتﺎت الﻌربيﺔ في المغرب اﻻوسط وإسهﺎﻤﺎتهﺎ في الدعوة اﻹسمﺎعيليﺔ ﻗبيل
ٔ
296ه909/م ''البيت الحمدوني انموذﺟﺎ'' ،ع ،18ﻤجلﺔ المﻌﺎرف للبحوث والدراسﺎت التﺎريخيﺔ،
ﺟﺎﻤﻌﺔ الشهيد حمﺔ لخضر ،الوادي ،الجزائر ،ديﺴمبر ،2017 ،ص  -ص.194 -176 :
ٔ
 - 26ﻤحمد بن عربﺔ ،بﻼد كـتﺎﻤﺔ في ظل الصراع بين الجمﺎعﺔ اﻹسمﺎعيليﺔ واﻹﻤﺎرة اﻻغلبيﺔ)-280
296ه909-893/م( ،ﻤج ،09ع ،02عدد خﺎص ،ﻤجلﺔ الحوار المتوسﻄي ،ﻤخبر البحوث والدراسﺎت
اﻹستشراﻗيﺔ في حضﺎرة المغرب اﻹسﻼﻤي ،ﺟﺎﻤﻌﺔ الجيﻼلي ليﺎبس ،سيدي بلﻌبﺎس ،الجزائر،
سبتمبر ،2018 ،ص  -ص.256 -225 :
 -27ﻤديﻨﺔ على طرف ﻤفﺎزة الﺴودان ،بين الرﻤﺎل التي توﺟد فيهﺎ ﻤﻌدن الذهب ،وهذه الﻛورة ﻤﻨﻌزلﺔ
عن ﺟميع الﻨواحي ،ذات ذهب وفير .يﻨظر :ﻤؤلف ﻤجهول )كﺎن حيﺎ سﻨﺔ 372ه982 /م( ،حدود
الﻌﺎلم ﻤن المشرق إلى المغرب ،تح :يوسف الهﺎدي ،الدار الثقﺎفيﺔ ،القﺎهرة1420 ،هـ1999 /م ،ص:
.134
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ٔ
خربهﺎ ٔواحرﻗهﺎ ،28ليﻨتقل الثقل الديمغرافي والﺴيﺎسي ﻹبﺎضيﺔ المغرب اﻻوسط نحو ﻗﺎعدة
ٔ
ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن 29لﻼسبﺎب التﺎليﺔ:
 -1سﻼﻤتهﺎ وعدم تخريبهﺎ ﻤن طرف ﺟيش الداعيﺔ ٔابي عبد ﷲ الشيﻌي.
ٔ
 -2لجوء ﻤن تبقى ﻤن اﻻسرة الرستميﺔ إليهﺎ حﺎﻤلين ﻤﻌهم ٔاﻤوالهم وذخﺎئرهم.
 -3لجوء الﻛـثير ﻤن ﺟمﺎعﺎت ٔوافراد ﻤديﻨﺔ تﺎهرت إليهﺎ ،سواء عقب سقوطهﺎ سﻨﺔ
296ه909/م ٔاو نتيجﺔ الحمﻼت الﻌﺴﻛريﺔ الشيﻌيﺔ عليهﺎ.
ٔ
 -4استقرار اﻻوضﺎع بﺎلمديﻨﺔ في الفترات الﻼحقﺔ وسﻼﻤتهﺎ نﺴبيﺎ ﻤن الصراعﺎت
الﺴيﺎسيﺔ وحتى المذهبيﺔ سواء تلك التي كﺎنت بﺎلفترة الفﺎطميﺔ ٔاو الزيريﺔ الحمﺎديﺔ وحتى
الموحديﺔ .لﻛن هذا ﻻ يﻨفي ٔان المديﻨﺔ ﻗد تﻌرضت إلى هجمﺎت ﻤﻨهﺎ حملﺔ الحمﺎديين
عليهﺎ سﻨﺔ 468ه1076/م ،30بحيث عﺎثوا فيهﺎ فﺴﺎدا وتخريبﺎ ،وحﻄموا غﺎلبيﺔ ﻗصورهﺎ،
وﻗﻄﻌوا ٔاشجﺎر الﻨخيل بهﺎ ،وردﻤوا عيونهﺎ ،كمﺎ تﻌرضت المديﻨﺔ لهجوم عﻨيف ﻤن طرف
بﻨي غﺎنيﺔ والذي ﻗﺎده يحي بن غﺎنيﺔ الميورﻗي عﺎم 626ه1229/م وبقيت ٔاثﺎر هذا الهجوم
ٔ
ٔ
 - 28هﻨﺎلك الﻌديد ﻤن المصﺎدر سواء اﻻبﺎضيﺔ وغيرهﺎ اشﺎرت إلى ان تيهرت تﻌرضت للتخريب ﻤن
ٔ
ٔ
طرف ﺟيش الداعيﺔ ابي عبد ﷲ الشيﻌي عﺎم 296ه909/م وفي هذا الشﺎن نورد التﺎلي :ذكر الدرﺟيﻨي
ٔ
ٔ ٔ
في طبقﺎته ان ابﺎ عبد ﷲ الشيﻌي '':دخل المديﻨﺔ)تيهرت( فﺎنتهبهﺎ وانتهك حرﻤتهﺎ ،واﺟلى كـثيرا ﻤن
ٔ
ٔ
ٔ ٔ ٔ
ٔ
اهلهﺎ ،وﺟﻌل اعزة اهلهﺎ اذلﺔ ،وكﺎن دخوله المديﻨﺔ بﺎﻻﻤﺎن فلمﺎ دخلهﺎ غدر وﻗتل اهل بيت اﻻﻤﺎﻤﺔ ﻤن
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الرستميين واهل الملك واهلك الحرث والﻨﺴل .''...ابي الﻌبﺎس احمد بن سﻌيد الدرﺟيﻨي ،المصدر
ٔ ٔ
ٔ ٔ
الﺴﺎبق ،ص .94 :ونفس اﻻﻤر اشﺎر إليه صﺎحب ﻤؤلف ''سير اﻻ ئمﺔ واخبﺎرهم ''عن خراب تيهرت على
ٔ
يد الداعيﺔ ابي عبد ﷲ الشيﻌي وﺟيشه عﺎم 296ه909/م .وفي هذا يقول '':ثم إن الحجﺎني )يقصد
ٔ
ٔ
ٔ
الداعيﺔ ابي عبد ﷲ الشيﻌي( '':ذحل المديﻨﺔ وانتهبهﺎ وانتهم حرﻤتهﺎ واﺟلى كـثيرا ﻤمن فيهﺎ وﺟﻌل اعزة
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
اهلهﺎ اذلﺔ ،وكذلك يفﻌلون .''...يﻨظر :ابي زكريﺎ يحي بن ابي بﻛر ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.170 :
ٔ
 - 29في هذا المقﺎم يذكر عبد الرحمن الجيﻼلي نقﻼ عن ابي يﻌقوب يوسف الورﺟﻼني ﻤن كـتﺎبه ''
ٔ
ٔ
الدليل والبرهﺎن'' ﻤﺎيلي '':ففي هذه الﻛورة او الصقع -وركﻼ ،-اسس هؤﻻء الﻼﺟئون ﻤن تيهرت ﻤدنﺎ
وﻗرى وﻗصورا ،وﻤﻨهﺎ المديﻨﺔ )الﻛريمﺔ( ﻻ وﺟود لهﺎ اليوم ،وﻤديﻨﺔ سدراتﺔ عﺎصمتهم الجديدة ذات
ٔ
الحضﺎرة الﻌظيمﺔ . ...عبد الرحمن الجيﻼلي ،ابو يﻌقوب يوسف الورﺟﻼني وكـتﺎبه الدليل والبرهﺎن،
ٔ
ع ،41ﻤجلﺔ اﻻصﺎلﺔ ،عدد خﺎص ،1977 ،ص.164 :
ٔ
 - 30ابن خلدون ،الﻌبر ،ج ،6المصدر الﺴﺎبق ،ص ،231 :ﻤحمد الﻄمﺎر ،المغرب اﻻوسط في ظل
صﻨهﺎﺟﺔ ،ديوان المﻄبوعﺎت الجﺎﻤﻌيﺔ ،الجزائر ،2010 ،ص .115 :رشيد بورويبﺔ ،الدولﺔ الحمﺎديﺔ
تﺎريخهﺎ وحضﺎرتهﺎ ،ديوان المﻄبوعﺎت الجﺎﻤﻌيﺔ ،المركز الوطﻨي للدراسﺎت التﺎريخيﺔ ،الجزائر،
1397ه ،1977/ص -ص.73 -72 :
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وتبﻌﺎته إلى غﺎيﺔ عصر عبد الرحمن ابن خلدون والذي وﻗف على تبﻌﺎته وفي هذا يقول'':
خرب عمرانهﺎ ،واﺟتث شجرهﺎ ،وغور ﻤيﺎههﺎ ،ويشهد لذلك ٔاثر الﻌمران بهﺎ في ٔاطﻼل
الديﺎر ورسوم البﻨﺎء ٔواعجﺎز الﻨخل المﻨقﻌر''.31
 .2مدينة وارﺟﻼن وتجارة الرقيق :مسالك ومؤشرات:
كﺎنت ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن إحدى ٔاهم القواعد التجﺎريﺔ الجﻨوبيﺔ ﻹبﺎضيﺔ المغرب
ٔ
اﻻوسط ،وﻗد تحﻛم سﻛﺎنهﺎ في التجﺎرة الصحراويﺔ بﺎعتبﺎرهﺎ المﻨفذ الرئيﺴي والرابط بين
ٔ
المغرب اﻻوسط وبﻼد الﺴودان الغربي ،لهذا فإن حﻛﺎم بﻨي رستم سﻌوا إلى ربط عﻼﻗﺎت
دبلوﻤﺎسيﺔ ﻤع دويﻼت ﺟﻨوب الصحراء ،وﻤن القرائن الدالﺔ على ذلك الﺴفﺎرة التي ٔارسلهﺎ
اﻹﻤﺎم الثﺎلث ٔافلح بن عبد الوهﺎب 32إلى ﻤلك كوكو وكﺎن القﺎئم على هذه الﺴفﺎرة ﻤحمد بن
عرفﺔ الذي ٔاهدى إلى ﻤلك كوكو هدايﺎ ﻗيمﺔ ٔاعجب بهﺎ.33
ٔ
وﻗد عرفت ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن تدفقﺎ للرﻗيق بمختلف ٔانواعه سواء اﻻبيض القﺎدم ﻤن
ٔ
ٔاوربﺎ ٔاو اﻻسود القﺎدم ﻤن الصحراء ،34وتواصل هذا الرخﺎء اﻻﻗتصﺎدي إلى ﻤﺎ بﻌد
القرن9ه15/م ،حيث ذكر عبد الرحمن ابن خلدونٔ '':ان هذا البلد لهذا الﻌهد بﺎب لولوج
الﺴفر ﻤن الزاب إلى المفﺎزة الصحراويﺔ المفيضﺔ إلى بﻼد الﺴودان ،يﺴﻛﻨهﺎ التجﺎر
ٔ
الداخلون لهﺎ بﺎلبضﺎئع'' ،35وﻗد ٔادى كـثرة التجﺎرة و استيﻄﺎن التجﺎر بهﺎ ،وتجمع اﻻﻤوال
 - 31عبد الرحمن ابن خلدون ،الﻌبر ،ج ،7المصدر الﺴﺎبق ،ص.64 :
ٔ
ٔ
ٔ
 - 32افلح بن عبد الوهﺎب :هو افلح بن عبد الوهﺎب بن عبد الرحمﺎن بن رستم ثﺎلث ائمﺔ الدولﺔ
ٔ
الرستميﺔ ،تلقى تﻌليمه على يد ابيه عبد الوهﺎب وﺟده عبد الرحمﺎن بﻌﺎصمﺔ تﺎهرت ،وعن غيرهمﺎ ﻤن
ٔ
ﻤشﺎيخ اﻹبﺎضيﺔ ،إلى ان صﺎر ﻤن الﻌلمﺎء المشهورين والﻌلمﺎء المﻌدودين ﻤتضلﻌﺎ في الﻌديد ﻤن
ٔ
ٔ
الﻌلوم الفﻨون ،تولى الحﻛم بﻌد وفﺎة ابيه ،وبلغت الدولﺔ في عهده ازهى عصورهﺎ بحيث عمر في الملك
ٔ
ٔ
وكـثرت اﻻﻤوال وبﻨيت القصور واتته الوفود ،كمﺎ ﻗضى على الثورات التي اندلﻌت في عهد ابيه وفي عهده
توفي سﻨﺔ 258ه871/م .يﻨظر :ﻤحمد بن ﻤوسى بﺎبﺎ عمي -إبراهيم بن بﻛير بحﺎز -ﻤصﻄفى بن ﻤحمد
ٔ
ٔ
شريفي ،ﻤﻌجم اعﻼم اﻹبﺎضيﺔ ﻤن القرن اﻻول الهجري إلى الﻌصر الحﺎضر -ﻗﺴم المغرب اﻹسﻼﻤي،-
ﻤر :ﻤحمد صﺎلح نﺎصر ،ج ،2ط ،2دار الغرب اﻹسﻼﻤي ،بيروت ،لبﻨﺎن ،2000 ،ص -ص.62 -60 :
 - 33ابن الصغير المﺎلﻛي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.62 :
ٔ
ٔ
 - 34لتفﺎصيل اكـثر عن تجﺎرة الرﻗيق ببﻼد المغرب اﻻوسط خﻼل الﻌصر الوسيط .يﻨظر :مﺤمد بﻦ
ٔ
ٔ
ﻋربة ،تجﺎرة الرﻗيق في بﻼد المغرب اﻻوسط خﻼل الﻌصر الوسيط :اﻻصﻨﺎف -المراكز ،ضمن الﻛـتﺎب
الجمﺎعي :دراسﺎت إفريقيﺔ ،ﺟمع وتقديم :حﻨيفي هﻼيلي ،ط ،1ﻤﻨشورات ﻤخبر البحوث والدراسﺎت
اﻹستشراﻗيﺔ في حضﺎرة المغرب اﻹسﻼﻤي ،سيدي بلﻌبﺎس ،الجزائر ،2020 ،ص  -ص.84-55 :
 - 35عبد الرحمن ابن خلدون ،الﻌبر ،ج ،7المصدر الﺴﺎبق ،ص.70 :
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فيهﺎ إلى ٔان'' استبحر عمران هذا المصر'' ،36واتﺴﻌت ٔاسواﻗه والتي ٔاصبحت تجمﻌﺎ للتجﺎر
الداخلين إلى الصحراءٔ ،واحد ٔاهم ﻤراكز تجﺎرة الﻌبور في ﺟميع اﻻتجﺎهﺎت ،وهذا ﻤﺎ ٔاكده
ٔ
البﺎحث تﺎديوش ليفتﺴﻛي الذي ﻗﺎل '':كﺎن دور ورﻗلﺔ التجﺎري عظيمﺎ ،نظرا ﻻن هذه
المديﻨﺔ كﺎنت نقﻄﺔ اﻻنﻄﻼق للﻄريق الذي يﺴلﻛه كل تجﺎر شمﺎل إفريقيﺎ والتجﺎر
المصريين الذين يذهبون إلى الﺴودان الغربي'' ،37وﻗد ذكر عبد الرحمن ابن خلدون ٔانه
ٔاخبر غير ﻤرة عن ﻤرور تجﺎر ﻤن بﻼد المشرق عليهﺎ ''كﺎنت ركﺎبهم إثﻨي عشر ٔالف
راحلﺔ''.38
ﻻ نمتلك ﻤﻌلوﻤﺎت وتفﺎصيل عن ٔاعداد الرﻗيق المﺎر عبر ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن ٔاو حتى
تجﺎرته ،غير ٔان المصﺎدر ﻻسيمﺎ الجغرافيﺔ ﻤﻨهﺎ ٔاشﺎرت إلى دور وﻤﻛﺎنﺔ حﺎضرة وارﺟﻼن
ٔ
كﺴوق لتجﺎرة الرﻗيق وﻤركز لتصديره سواء اﻻبيض القﺎدم ﻤن ٔاوربﺎ والموﺟه نحو الجﻨوب،
ٔ
ٔاو اﻻسود الجﻨوبي والموﺟه نحو بﻼد المشرق وغرب ٔاوربﺎ ،وﻤن بين القرائن الدالﺔ على
ٔ
ذلك شهﺎدة الجغرافي ابن سﻌيد المغربي الذي ٔاشﺎر فيهﺎ بﺎن ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن'' بﻼد نخل
ٔ
وﻋبيد ،ومنها تدخل العبيد إلى المغرب اﻻوسط ٔوافريقيﺔ ،والﺴفر ﻤﻨهﺎ في الصحراء إلى
ٔ
بﻼد الﺴودان كـثير'' ،39وفي نفس الﺴيﺎق ذكر الجغرافي الزهري انهﺎ  '':يدخل  ...ويخرج
ﻤﻨهﺎ ﺟلب الصحراء ﻤن العبيد والخدم''.40
ٔ
لقد ظلت تجﺎرة الرﻗيق نﺎفقﺔ على المغرب اﻻوسط ووارﺟﻼن طوال الفترة
الوسيﻄﺔ ،ولم تقف الصحراء الﻛبرى ٔابدا كحﺎﺟز يمﻨع ويﻌزل إفريقيﺎ الغربيﺔ عن بقيﺔ
ٔ
الﻌﺎلم ،41بحيث نجح تجﺎر المغرب اﻻوسط وتجﺎر الﻌﺎلم اﻹسﻼﻤي في تبديد الصﻌﺎب

 - 36عبد الرحمن ابن خلدون ،الﻌبر ،ج ،7المصدر الﺴﺎبق ،ص.70 :
ٔ
 - 37تﺎديوش ليفتﺴﻛي ،دور الصحراء الﻛبرى واهل الصحراء في الﻌﻼﻗﺎت بين الشمﺎل والجﻨوب- ،
تﺎريخ إفريقيﺎ الﻌﺎم ،-ﻤج ،3ط ،2اليونﺴﻛو ،1997 ،ص  -ص.334 - 33 :
 - 38نفﺴه ،ص.70 :
 - 39ابن سﻌيد المغربي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.126 :
 - 40الزهري ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.119 :
ٔ
 - 41توني هوبﻛﻨز ،التﺎريخ اﻻﻗتصﺎدي ﻹفريقيﺎ الغربيﺔ ،تر :احمد فؤاد بلبع -تق :ﻤحمد عبد الغﻨي
ٔ
سﻌودي ،المجلس اﻻعلى للثقﺎفﺔ ،1998 ،ص.171 :
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حيث اخترﻗوا رفقﺔ سفن الصحراء )الجمﺎل( 42كل الدروب والمصﺎعب ،وﺟلبوا بضﺎئع
ٔاسهمت في تﻨشيط حركﺔ التجﺎرة الﻌﺎلميﺔ وفي ﻤقدﻤتهﺎ الﻌبيد.
ٔ
كمﺎ ﻻ يمﻛن الﺴﻛوت عن دور الدويﻼت التي تﻌﺎﻗبت على ٔارض المغرب اﻻوسط
خﺎصﺔ والمغرب اﻹسﻼﻤي عﺎﻤﺔ في ٔتﺎﻤين الﻄرق التجﺎريﺔ ،سواء بمحﺎربﺔ ﻗﻄﺎع الﻄرق
والمفﺴدين فيهﺎ ٔاو ﻤن خﻼل تﻌميرهﺎ وإﻗﺎﻤﺔ المرافق الضروريﺔ عليهﺎ ،وﻗد عد علمﺎء
ٔ
ٔ
وفقهﺎء المغرب اﻹسﻼﻤي هذا اﻻﻤر ﻤن ٔاحﺴن اﻻعمﺎل ٔوافضلهﺎ.43
ٔ
وﻗد ارتبﻄت تجﺎرة المغرب اﻻوسط بﺎلﺴودان الغربي بمجموعﺔ ﻤن المﺴﺎلك
الصحراويﺔ ،44والتي ضمﻨت تدفقﺎ ﻤتواصﻼ للرﻗيق ،إﻻ ٔان المﻼحظ على هذه المﺴﺎلك ٔانهﺎ
كﺎنت ﻤتذبذبﺔ سواء ﻤن حيث خط ﻤﺴﺎر وﺟهتهﺎٔ ،او المحﻄﺎت التي تمر بهﺎ ،وﻗد ارتبط
هذا بجغرافيﺔ وطقس الﻄريق المﺴلك ،و بﺎلتحوﻻت الﺴيﺎسيﺔ التي عرفتهﺎ بﻼد المغرب
ٔ
ٔ
اﻹسﻼﻤي ،لﻛن ٔاهم عﺎﻤل هو تﺎثرهﺎ بحركﺔ اﻻسواق التي تﻌد ﻤن الﻌﻨﺎصر الجﺎذبﺔ للقوافل
التجﺎريﺔ ،وبﺎلتﺎلي فإن الﻄريق التجﺎري الﻄويل ليس دائمﺎ يﻌرض القﺎفلﺔ للخﻄر ،على
ٔ
الﻌﻛس فمن شﺎنه ٔان يدر ٔاربﺎحﺎ كبيرة عليهﺎ بﺴبب توﻗفهﺎ في الﻌديد ﻤن المراكز
التجﺎريﺔ ،والتي تمثل بﺎلﻨﺴبﺔ لهﺎ ﻤجﺎﻻ إضﺎفيﺎ للمتﺎﺟرة والمقﺎيضﺔ بمﺎ تحملٔ ،وايضﺎ
لﻄبيﻌﺔ الﺴلع المﻨقولﺔ ﻤن هذه البﻼد البﻌيدة والتي غﺎلبﺎ ﻤﺎ تﻛون نﺎدرة ،وهذا ﻤﺎ ٔاكده
عبد الرحمن ابن خلدون حين ﻗﺎل ...'' :نقل الﺴلع ﻤن البلد البﻌيد المﺴﺎفﺔ ٔاو في شدة
ٔ
الخﻄر في الﻄرﻗﺎت ،يﻛون ٔاكـثر فﺎئدة للتجﺎرٔ ،واعظم ٔاربﺎحﺎٔ ،واكـفل بحوالﺔ اﻻسواق،
ٔ
ﻻن الﺴلﻌﺔ المﻨقولﺔ حيﻨئذ تﻛون ﻗليلﺔ ﻤﻌوزة دون ﻤﻛﺎنهﺎ ٔاو شديدة الغرر في طريقهﺎ،
فيقل حﺎﻤلوهﺎ ،ويﻌز وﺟودهﺎ ،وإذا ﻗلت وعزت غلت ٔاثمﺎنهﺎٔ .واﻤﺎ إذا كﺎن البلد ﻗريب
ٔ
المﺴﺎفﺔ ،والﻄريق سﺎبل بﺎﻻﻤن ،فإنه حيﻨئذ يﻛـثر نﺎﻗلوهﺎ ،فتﻛـثر وترخص ٔاثمﺎنهﺎ ،ولهذا
ٔ
 - 42لمﻌلوﻤﺎت اكـثر حول دور الجمﺎل في التجﺎرة اﻹسﻼﻤيﺔ خﻼل الﻌصر الوسيط .يﻨظر :ﺟيمس
ليﻨذزي ،الﻌﺎلم اﻹسﻼﻤي في الﻌصور الوسﻄى ،تر :نﺎصر الحجيﻼن  -ﻤر :سﻌد البﺎزعي ،ط ،1دار
ٔ
كلمﺔ ،ابو ظبي ،اﻹﻤﺎرات الﻌربيﺔ المتحدة 2012 ،ص  -ص.81 - 77 :
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
 - 43يذكر ابن ﻤرزوق حول هذا الصﻨيع '':ﻻ خفﺎء ان تﺎﻤين الﺴبل وتمهيد الﻄرق ﻤن افضل اﻻعمﺎل
ٔ
ٔ
كمﺎ ان إخﺎفﺔ الﺴبل ﻤن اﻗبح المﻌﺎصي .''...ﻤحمد إبن ﻤرزوق التلمﺴﺎني ،المﺴﻨد الصحيح الحﺴن في
ٓ
ٔ
ﻤﺎثر ﻤوﻻنﺎ ابي الحﺴن ،تح :ﻤﺎريﺎ خيﺴوس بيغيرا ،تق :ﻤحمود بوعيﺎد ،الشركﺔ الوطﻨيﺔ للﻨشر
والتوزيع ،الجزائر ،1981 ،ص.429 :
ٔ
 - 44لمﻌلوﻤﺎت اكـثر عن هذه المﺴﺎلك واﻤتدادهﺎ نحو الﺴودان الغربي يﻨظر:
Jean Dévisse, commerce et routes du trafic en Afrique occidental, - Histoire générale
de l'Afrique-, Unesco, 1990, p : 397 – 463.
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تجد التجﺎر الذين يولﻌون بﺎلدخول إلى بﻼد الﺴودان ٔارفه الﻨﺎس ٔواكـثرهم ٔاﻤواﻻ لبﻌد
طريقهم وﻤشقته ،واعتراض المفﺎزة الصﻌبﺔ المخﻄرة بﺎلخوف والﻌﻄش ...،فتجد سلع بﻼد
الﺴودان ﻗليلﺔ لديﻨﺎ فتختص بﺎلغﻼء ،وكذلك سلﻌﻨﺎ لديهم ،فتﻌظم بضﺎئع التجﺎر ﻤن
تﻨﺎﻗلهﺎ ،ويﺴرع إليهم الغﻨى والثروة ﻤن ٔاﺟل ذلك''.45
لقد شﻛل ﻤحور ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن -الﺴودان الغربي ﻤﻨفذا ﻤهمﺎ للتجﺎرة اﻹبﺎضيﺔ
في وﺟهتهﺎ الجﻨوبيﺔ خﻼل القرن 4ه10/م ،والتي تﻌرضت لضربﺔ ﻤوﺟﻌﺔ
سﻨﺔ296هـ909/م تﺎريخ سيﻄرة الفﺎطميين على الدولﺔ الرستميﺔ والمدراريﺔ ،حيث هرب
الﻛـثير ﻤن إبﺎضيﺔ تﺎهرت ٔواغﻨيﺎؤهﺎ نحو ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن 46خوفﺎ ﻤن الحمﻼت الﻌﺴﻛريﺔ
التي ﻗﺎدهﺎ ٔابو عبد ﷲ الشيﻌي)ت298ه911/م( 47على عﺎصمتهم ﻤﺎ بين )-296
298هـ910-908/م( ﻤمﺎ ٔادى إلى تدهورهﺎ وخراب البﻨيﺔ اﻻﻗتصﺎديﺔ فيهﺎ ،هذا التحول
ٔافﺴح المجﺎل ﻻنتقﺎل ثقل وﻤركز القوة اﻻﻗتصﺎديﺔ والتجﺎريﺔ اﻹبﺎضيﺔ نحو المجﺎﻻت
ٔ
الصحراويﺔ وبﺎلتحديد ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن ،والتي ٔاصبحت ٔاهم ٔاسواق المغرب اﻻوسط لتجﺎرة
الرﻗيق ،والجدير بﺎلذكر ٔان طريق ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن كﺎن يمتد ﻤبﺎشرة ﺟﻨوبﺎ إلى ﻤراكز
الﺴودان الغربي والتي نذكر ﻤﻨهﺎ:
ٔ
 - 45عبد الرحمن ابن خلدون ،ﻤقدﻤﺔ ابن خلدون ،تح  -تخ احﺎديث  -تع :عبد ﷲ ﻤحمد الدرويش،
ج ،2ط ،1دار يﻌرب ،دﻤشق ،سوريﺎ ،2004 ،ص.86 :
ٔ
 - 46حول نزوح إبﺎضيﺔ تﺎهرت نحو اورﺟﻼن واستقراهم فيهﺎ يﻨظر :ﻤﺴﻌود ﻤزهودي ،اﻹبﺎضيﺔ في
ٔ
المغرب اﻻوسط )442 -296ه1058 - 909/م( ،المﻄبﻌﺔ الﻌربيﺔ ،غردايﺔ.1996 ،
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
 - 47ابو عبد ﷲ الشيﻌي :هو ابي عبد ﷲ بن الحﺴين بن احمد بن ﻤحمد بن زكريﺎ الشيﻌي ،اشتهر
ٔ
بﺎلصﻨﻌﺎني كمﺎ اشتهر بﺎلمحتﺴب والمشرﻗي ،كﺎن صﺎحب علم وفهم وذكﺎء ،تلقى علوم الدعوة ﻤن ابن
ٔ
ٔ
حوشب في اليمن ،وﻤن هﻨﺎك بﻌثوه إلى ارض كـتﺎﻤﺔ بﺎلمغرب اﻻوسط لﻨشر الدعوة اﻹسمﺎعيليﺔ
ٔ
ٔ
والتحضير لقيﺎم دولﺔ الفواطم ،واستﻄﺎع ان يقضي على ﻤلك :اﻻغﺎلبﺔ ،وبﻨي رستم ،وبﻨي ﻤدرار ،توفي
ﻤقتوﻻ ﻤن طرف الخليفﺔ عبيد ﷲ المهدي سﻨﺔ 298ه911/م .يﻨظر :تقي الدين المقريزي ،المقفى
الﻛبير ،تح :ﻤحمد اليﻌﻼوي ،دار الغرب اﻹسﻼﻤي ،بيروت  ،لبﻨﺎن ،1987 ،ص .25 :شمس الدين ابن
ٔ
ٔ ٔ
خلﻛﺎن ،وفيﺎت اﻻعيﺎن وانبﺎء ابﻨﺎء الزﻤﺎن ،تح :إحﺴﺎن عبﺎس ،ﻤج ،2دار صﺎدر ،بيروت ،لبﻨﺎن ،ص:
 .192فرهﺎد دفتري ،ﻤﻌجم التﺎريخ اﻹسمﺎعيلي ،تر :سيف الدين القصير ،دار الﺴﺎﻗي ،بيروت ،لبﻨﺎن -
ﻤﻌهد الدراسﺎت اﻹسمﺎعيليﺔ ،لﻨدن ،المملﻛﺔ المتحدة ،2016 ،ص -ص .78 - 77 :علي حﺴﻨي
ٔ
الخربوطلي ،ابو عبد ﷲ الشيﻌي ﻤؤسس الدولﺔ الفﺎطميﺔ ،المﻄبﻌﺔ الفﻨيﺔ الحديثﺔ ،القﺎهرة ،ﻤصر،
ٔ
 .1972ﻤوسى لقبﺎل ،ﻤلحمﺔ ابي عبد ﷲ اﻹيﻛجﺎني -ﻤذهبيﺔ وتوحيد ،-المؤسﺴﺔ الوطﻨيﺔ للﻛـتﺎب،
الجزائر.1990 ،
90

ٔ
دور مدينة وارﺟﻼن في تجارة الرقيق ببﻼد المغرب اﻻوسط خﻼل العصر الوسيط

 تﺎدﻤﻛت:
ٔ
كﺎن ٔاهلهﺎ ''يغيرون على ارض بربرة ﻗبيلﺔ ﻤن ﺟﻨﺎوة  ...ويﺴبون ﻤﺎ وﺟدوا ﻤﻨهم '' .
48

49

 كوكو:
ٔ
ٔ
وصفهﺎ الزهري بﺎنهﺎ'' حﺎضرة الحبشﺔ ،وإليهﺎ تدخل القوافل ﻤن ارض ﻤصر وﻤن
وارﻗﻼن''.51
50

 ﻗرافون:
ٔ
ٔ
ٔ
52
ذكرهﺎ الزهري على انهﺎ '':اﻗرب ﻤدائن الصحراء إلى وارﻗﻼن'' وكﺎنت احد ﻤصﺎدر
ٔ
ﺟلب للرﻗيق في المغرب اﻻوسط حيث عرف عن ٔاهلهﺎ ٔانهم كﺎنوا '' يﺴبون ٔاهل ٔاﻤيمﺔ،
ﻗبيلﺔ ﻤن ﺟﻨﺎوة.53''...
وﻗد كﺎن لﻄريق ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن اﻤتدادات وﻤﺴﺎلك ٔاخرى ٔاهمهﺎ ذلك الذي كﺎن
يربط المديﻨﺔ بحواضر الدولﺔ الحمﺎديﺔ وفي ﻤقدﻤتهﺎ بجﺎيﺔ وﻗلﻌﺔ ٔابي طويل ،54وﻗد
ازدادت ٔاهميﺔ الخط التجﺎري بين ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن وبﻼد الﺴودان بﺎلﻨﺴبﺔ لتجﺎرة المغرب
ٔ
ٔ
 - 48تﺎدﻤﻛت :ذكرهﺎ البﻛري على انهﺎ ﻤديﻨﺔ كبيرة بين ﺟبﺎل وشﻌﺎب ،وهي احﺴن بﻨﺎء ﻤن ﻤديﻨﺔ
ٔ
غﺎنﺔ ،وﻤديﻨﺔ كوكو ،واهلهﺎ بربر ﻤﺴلمون يتﻨقبون بﺎللثﺎم كمﺎ يتﻨقب بربر الصحراء ،والﻄريق بيﻨهﺎ
ٔ
وبين القيروان على اورﺟﻼن خمﺴين يوﻤﺎ .عبيد ﷲ البﻛري المصدر الﺴﺎبق ،ص  -ص.307 - 306:
 - 49الزهري ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.126 :
ٔ
 - 50كوكو :عرفت بغﺎو و كوكيﺎ و كﺎغ و اوﺟﺎغ ،كﺎنت عﺎصمﺔ لمملﻛﺔ صﻨغﺎي ،وﻤوﻗﻌهﺎ على الضفﺔ
ٔ
اليﺴرى لﻨهر الﻨيجر ،على بﻌد حوالي 440كلم ﻤن تمبﻛـتو ،ذكرهﺎ اﻹدريﺴي بﺎنهﺎ '':ﻤديﻨﺔ ﻤشهورة الذكر
ٔ
في بﻼد الﺴودان ،كبيرة ،وهي على ضفﺔ نهر يخرج ﻤن نﺎحيﺔ الشمﺎل ،فيمر بهﺎ ،وﻤﻨه شرب اهلهﺎ''..
ٔ
ولهﺎ ''ﻤلك ﻗﺎئم بذاته خﺎطب لﻨفﺴه ،وله حﺴم كـثير ن ودخلﺔ كبيرة ،وﻗواد واﺟﻨﺎد ،وزي كﺎﻤل،
ٔ
ٔ
وحليﺔ حﺴﻨﺔ ،وهم يركبون الخيل والجمﺎل ،ولهم بﺎس وﻗهر لمن ﺟﺎورهم ﻤن اﻻﻤم المحيﻄﺔ
ٔ
بﺎرضهم...وهم يداخلون التجﺎر ويجﺎلﺴونهم ويبضﻌونهم بﺎلبضﺎئع على ﺟهﺔ المقﺎرضﺔ .''...الشريف
اﻹدريﺴي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص  -ص.45 - 44 :
 - 51الزهري ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.123 :
 - 52نفﺴه ،ص.126 :
 - 53نفﺴه ،ص.126 :
ٔ
ٔ
 - 54ﻗلﻌﺔ ابي الﻄويل :ويﻄلق عليهﺎ ايضﺎ ﻗلﻌﺔ بﻨي حمﺎد ﻤديﻨﺔ ﻤحدثﺔ بﻨيت سﻨﺔ398ه1007/م بجبﺎل
المﻌﺎضيد بﺎلقرب ﻤن المﺴيلﺔ ،وبﺎنيهﺎ هو ﻤؤسس الدولﺔ الحمﺎديﺔ حمﺎد بن بلﻛين )ت419ه1028/م(
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
وصفهﺎ اﻹدريﺴي بﺎنهﺎ ''ﻤن اكبر البﻼد ﻗﻄرا ،واكـثرهﺎ خلقﺎ واغزرهﺎ خيرا واوسﻌهﺎ اﻤوﻻ واحﺴﻨهﺎ ﻗصورا
ٔ
وﻤﺴﺎكن ،واعمهﺎ فواكه وخصبﺎ .''...يﻨظر :الشريف اﻹدريﺴي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.156 :
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ٔ
ٔ
اﻻوسط في ﻤقﺎبل الﻄرق اﻻخرى بﺴبب حﺎلﺔ الﻼ ٔاﻤن والفوضى التي شهدتهﺎ بوادي
ٔ
المغرب اﻻوسط نتيجﺔ الغﺎرات التي شﻨتهﺎ القبﺎئل الﻌربيﺔ ،وبﺴبب الﺴيﻄرة المرابﻄيﺔ
ٔ
على المغرب اﻻﻗصى التي كﺎنت تمتد ﻤن شرق تلمﺴﺎن 55إلى المحيط ،وﻤن البحر إلى
ٔ
ٔاﻗﺎصي الصحراء وﻤﻨﺎطق ﻤن بﻼد الﺴودان ،هذا اﻻﻤر في المقﺎبل عزز ﻤن توﺟه المغرب
ٔ
اﻻوسط ودولﺔ بﻨي حمﺎد نحو التجﺎرة البحريﺔ.
الطرق الداخلية والعمق الصﺤراوي:
ارتبﻄت ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن بشبﻛﺔ ﻤن الﻄرق الداخليﺔ التي كﺎنت خﻼل القرون
ٔ
اﻻولى للهجرة تخضع لﺴلﻄﺔ ونفوذ اﻹبﺎضيﺔ.
 الﻄرق المؤديﺔ للخﺎرج والمﻨفذ البحري الممتدة ﻤن ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن وتقرت إلىغﺎو ﻤبﺎشرة ،وشمﺎﻻ نحو ﺟزائر بﻨي ﻤزغﻨﺔ وبجﺎيﺔ
 واحﺔ الجريد نحو واد سوف -غداﻤس-ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن. الﻄريق الرابط ﻤﺎبين ﻤديﻨﺔ تلمﺴﺎن وتﺎهرت بغﺎنﺔ ،ﻤرورا بوارﺟﻼن وصوﻻ إلىتﺎدﻤﻛﺔ ثم ﻤديﻨﺔ كوكو ،وصوﻻ إلى غﺎنﺔ.
ٔ
 ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن  -تﺎدﻤﻛﺔ :حدد البﻛري هذا الﻄريق بقوله '':فإذا اردت ﻤنتﺎدﻤﻛﺔ إلى القيروان فإنك تﺴير في الصحراء خمﺴين يوﻤﺎ إلى وارﺟلن وهي سبﻌﺔ حصون
للبرابر''.
 ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن -سجلمﺎسﺔ  -بﻼد الﺴودان الغربي.ٔ
بﻼد الﺴودان الغربي  -ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن -بجﺎيﺔ وﻤﻨه نحو دول شمﺎل اوربﺎ :كﺎن هذا
ٔ
الخط ﻤن ٔاهم الخﻄوط التجﺎريﺔ التي ربﻄت ﻤﺎبين ﺟﻨوب الصحراء وسﺎحل البحر اﻻبيض
المتوسط ،ﻤرورا عبر ﻤركز ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن وﻗد لﻌب فيه التجﺎر البجﺎئيين دورا كبيرا بﺴبب
خبرتهم الﻌﺴﻛريﺔ وتحول عﺎصمتهم إلى وسيط تجﺎري ﻤﺎ بين الشمﺎل والجﻨوب ﻻ سيمﺎ
نحو اﻹﻤﺎرات اﻻيﻄﺎليﺔ ،وﻗد ٔاكد الشريف اﻹدريﺴي ذلك حول التجﺎر بقوله '':إن ﻤديﻨﺔ
ٔ ٔ
 - 55يذكر ابن سمﺎك الﻌﺎﻤلي ان اﻤير المرابﻄين يوسف بن تﺎشفين ﻗد ﺟهز حملﺔ عﺴﻛريﺔ كبرى ضد
ٔ
ٔ
تلمﺴﺎن سﻨﺔ 468ه1075/م واستﺴلمت المديﻨﺔ ،لﻛن يبدوا انهﺎ خرﺟت عن الحﻛم المرابﻄي بدليل ان
ٔ
ٔ
عبد الرحمن بن خلدون يذكر في احداث سﻨﺔ 473ه1081/م ان يوسف بن تﺎشفين =دخلهﺎ وعين عليهﺎ
واليﺎ واختط بهﺎ ﻤديﻨﺔ تﺎﺟرارت وواصل زحفه حتى الجزائر .يﻨظر :ابن سمﺎك الﻌﺎﻤلي ،الحلل الموشيﺔ
ٔ
في ذكر اﻻخبﺎر المراكشيﺔ ،تح :عبد القﺎدر بوبﺎيﺔ ،ط ،1دار الﻛـتب الﻌلميﺔ ،بيروت ،لبﻨﺎن،2010 ،
ص .79 :عبد الرحمن بن خلدون ،ج ،6المصدر الﺴﺎبق ،ص.247 :
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ٔ
بجﺎيﺔ في وﻗتﻨﺎ هذا ﻤديﻨﺔ المغرب اﻻوسط وعين بﻼد بﻨي حمﺎد والﺴفن إليهﺎ ﻤقلﻌﺔ وبهﺎ
ٔ
القوافل ﻤﻨحﻄﺔ واﻻﻤتﻌﺔ إليهﺎ برا وبحرا ﻤجلوبﺔ والبضﺎئع بهﺎ نﺎفقﺔ ٔواهلهﺎ ﻤيﺎسير تجﺎر وبهﺎ
ٔ
ﻤن الصﻨﺎعﺎت والبضﺎئع ﻤﺎ ليس بﻛـثير ﻤن البﻼد ٔواهلهﺎ يجﺎلﺴون تجﺎر المغرب اﻻﻗصى
ٔ
وتجﺎر الصحراء وتجﺎر المشرق وبهﺎ تحل الشدود وتبﺎع البضﺎئع بﺎﻻﻤوال المقﻨﻄرة.56''...
ٔ
في المقﺎبل كﺎنت الﺴلع اﻻندلﺴيﺔ توﺟه نحو بجﺎيﺔ وﻤﻨهﺎ إلى الصحراء عبر
ٔ
خﻄوط عديدة ﻤﻨهﺎ ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن ،وﻗد كﺎن الرﻗيق اﻻبيض ﻻسيمﺎ الصقلبي ﻤن بين ٔاهم
ٔ
هذه البضﺎئع ،وكﺎن يختص بتجﺎرته اﻻندلﺴيين الذين استوطﻨوا هذه المديﻨﺔ وفي هذا
ٔ
ٔ
يذكر البﻛري '':إن بجﺎيﺔ ٔاوليﺔ ٓاهلﺔ ،عﺎﻤرة بﺎهل اﻻندلس وفيهﺎ نهر كبير تدخله الﺴفن
ٔ
ﻤحملﺔ وهو ﻤرسى ﻤﺎﻤون'' ،57وفي المقﺎبل ٔاكد اﻹدريﺴي على ٔاهميﺔ هذه المديﻨﺔ خﻼل
ٔ
القرن 6ه12/م وذكر بﺎنه'' يتواﺟد فيهﺎ ٔاغﻨيﺎء يتجولون في بﻼد الﺴودان إلى بﻼد غﺎنﺔ''.58
 .3مدينة وارﺟﻼن ومكاﻧتها في تجارة العبور الخاصة بسلعة الرقيق:
ٔ
الرقيق اﻻسود:
ٔ
ٔ
لقد كﺎنت ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن تشﻛل الﻨواة اﻻولى بﺎلمغرب اﻻوسط لهذا الﻨوع ﻤن
ٔ
الرﻗيق المجلوب ﻤن بﻼد الﺴودان ،والذي كﺎن يﻨتقل عبرهﺎ إلى عﺎصمﺔ المغرب اﻻوسط
اﻹبﺎضيﺔ وهي تيهرت ،التي شهدت وفرة كبيرة ﻤﻨه وذلك عبر الخط التﺎلي :تيهرت -ﻤديﻨﺔ
وارﺟﻼن.
لقد حفظت لﻨﺎ المصﺎدر اﻹبﺎضيﺔ حضورا ﻤﻌتبرا لهذا الﻨوع ﻤن الرﻗيق ﻤﻨذ عهد
ٔ
المؤسس اﻻول للدولﺔ عبد الرحمﺎن ابن رستم ،فلم تمض سﻨوات ﻗليلﺔ على بﻨﺎء المديﻨﺔ
ٔ
حتى زاره وفد إبﺎضيﺔ المشرق للمرة الثﺎنيﺔ ووﺟدوا'' اﻻﻤور ﻗد تبدلتٔ ،واحوال المديﻨﺔ
ٔ
واﻻشيﺎء ﻗد حﺎلت ،وذلك ٔانهم نظروا إلى ﻗصور ﻗد بﻨيت ،وإلى بﺴﺎتين ﻗد غرست ،وإلى
ٔارحﺎء ﻗد نصبت ،والى خيول ﻗد ركبت ،والى حفدة ﻗد اتخذت الﺴور ،والعبيد والخدام
قد كـثرت.59''...

 - 56الشريف اﻹدريﺴي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.161 :
 - 57عبيد ﷲ البﻛري ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.184 :
 - 58الشريف اﻹدريﺴي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.197 :
 - 59ابن الصغير المﺎلﻛي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.33 :
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ٔايضﺎ عرفت الدولﺔ الرستميﺔ خﻼل عهد اﻹﻤﺎم الرستمي الثﺎلث رخﺎء اﻗتصﺎديﺎ
ٔ
كبيرا لدرﺟﺔ ٔان القبﺎئل المﻨتشرة بجوار الﻌﺎصمﺔ'' اكـتﺴبت اﻻﻤوال واتخذت العبيد
والخيول.60''...
ويذكر الجغرافي ابن سﻌيد المغربي دﻻئل حضور الرﻗيق في بﻼد المغرب وﻤديﻨﺔ
ٔ
وارﺟﻼن ﻻسيمﺎ اﻻسود ﻤﻨه ،ويبدو ٔانه توفر بﻛـثرة في ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن والتي ﻗﺎل عﻨهﺎ'':
ٔ
وهي بﻼد ﻧخل وﻋبيد ومنها تدخل العبيد ٕالى المغرب اﻻوسط ٕوافريقيا والسﻔر منها في
الصﺤراء ٕالى بﻼد السودان كـثير.61''...
ٔ
ويؤكد البﺎروني هذا الشﺎن ﻗﺎئﻼ '':وكﺎن ٔاكـثر المﺴﺎفرين لتجﺎرة الﺴودان في ذلك
الﻌهد ﻤن ٔاهل ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن وهوارة''.62
ويبدو ٔان ٔاهم عﺎئدات الرﻗيق كﺎنت ﻤجلوبﺔ ﻤن ﻤملﻛﺔ كوكو ،63وﻤملﻛﺔ غﺎنﺔ
عبر خط ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن وهذا بﺴبب ٔان ﻤملﻛﺔ تﺎهرت ارتبﻄت بﻌﻼﻗﺎت فريدة ﻤع هذه
المديﻨﺔ.

64

 - 60ابن الصغير المﺎلﻛي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.55 :
 - 61ابن سﻌيد المغربي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص.126 :
ٔ
ٔ
 - 62سليمﺎن بﺎشﺎ البﺎروني ،اﻻزهﺎر الريﺎضيﺔ في ائمﺔ وﻤلوك اﻹبﺎضيﺔ ،ﻤر :ﻤحمد علي الصليبي ،ط،1
دار الحﻛمﺔ ،لﻨدن ،بريﻄﺎنيﺎ ،2005 ،ص.234 :
ٔ
ٔ
ٔ
 - 63في هذا الشﺎن يذكر البﺎروني '':وكﺎن له ﻤع اغلب الملوك ﻤودة )يقصد اﻹﻤﺎم افلح بن عبد
ٔ
ٔ
الوهﺎب( ،وﻻسيمﺎ ﻤلك كوكو والتي تبﻌد عن تﺎهرت بمﺴﺎفﺔ ثﻼثﺔ اشهر تقريبﺎ ،وكﺎن اكـثر المﺴﺎفرين
ٔ
لتجﺎرة الﺴودان في ذلك الﻌهد ﻤن اهل ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن .''...يﻨظر :سليمﺎن بﺎشﺎ البﺎروني ،المرﺟع
ٔ
الﺴﺎبق ،ص .234 :يﻨظر ايضﺎ :ابن الصغير المﺎلﻛي ،المصدر الﺴﺎبق ،ص .62 :ﻤحمد زيﻨهم ﻤحمد
عزب ،ﻗيﺎم وتﻄور الدولﺔ الرستميﺔ في المغرب ،ط ،1دار الﻌﺎلم الﻌربي ،القﺎهرة ،ﻤصر ،2013 ،ص:
.169
ٔ
 - 64يذهب الﻌديد ﻤن المؤرخين على ان الﻌﻼﻗﺎت التجﺎريﺔ المتميزة للدولﺔ الرستميﺔ ﻤع بﻼد
ٔ
ٔ
الﺴودان كﺎنت وثيقﺔ ﻤع ﻤملﻛﺔ كوكو ،ويؤكدون ان الﺴفﺎرة التي بﻌثهﺎ اﻹﻤﺎم افلح بن عبد الوهﺎب نحو
ٔ
بﻼد الﺴودان الغربي والتي ﻗﺎدهﺎ ﻤحمد بن عرفﺔ كﺎنت وﺟهﺔ ﻤملﻛﺔ كوكو ،غير ان البﺎحث ﺟودت عبد
ٔ
الﻛريم يوسف يذهب إلى غير ذلك ويؤكد ان الﻌﻼﻗﺎت الخﺎصﺔ وهذه الﺴفﺎرة كﺎنت وﺟهتهﺎ ﻤملﻛﺔ غﺎنﺔ
ٔ
والتي عرفت في ذلك الزﻤن اوج عظمتهﺎ وسيﻄرتهﺎ على ﻤﻌظم بﻼد الﺴودان الغربي .يﻨظر :ﺟودت عبد
الﻛريم يوسف ،الﻌﻼﻗﺎت الخﺎرﺟيﺔ للدولﺔ الرستميﺔ ،المؤسﺴﺔ الوطﻨيﺔ للﻛـتﺎب ،الجزائر ،1984 ،ص-
ص.240 -239 :
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وتجﺎرة الرﻗيق هي التي ﺟﻌلت ﻤن هذه المديﻨﺔ ﻤركزا حضﺎريﺎ وﻗﻄبﺎ اﻗتصﺎديﺎ
ٔ
واعدا استﻄﺎع الربط بين ﻤختلف الحواضر واﻻﻗﻄﺎر وفي هذا يذكر إسمﺎعيل الﻌربي'':
والثروة التي اشتهرت بهﺎ ورﺟلﺔ عبر الﻌصور ،ﻤصدرهﺎ خصوصﺎ الحركﺔ التجﺎريﺔ ،وتجﺎرة
الﻌبور التي ٔاهلهﺎ لهﺎ ﻤوﻗﻌهﺎ الممتﺎز بين الشرق والغرب ،وبين الشمﺎل والجﻨوب ،عﻨد
ﻤلتقى عدد ﻤن الﻄرق التي تﻨﻄلق ﻤﻨهﺎ وتمر بهﺎ ،بين سجلمﺎسﺔ وتمبﻛـتو وغﺎنﺔ وتوات
وغردايﺔ وتلمﺴﺎن والجريد ووادي سوف وغداﻤس وواحﺔ سيوه''.65
الخاتمة :تﻌد ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن إحدى ٔاهم الحواضر الﻌتيقﺔ والضﺎربﺔ في القدم
ٔ
بمﻨﻄقﺔ المغرب اﻻوسط.
شهدت ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن توسﻌﺎ عمرانيﺎ ونشﺎط اﻗتصﺎديﺎ ،وهذا نتيجﺔ استيﻄﺎن
الجﺎليﺎت اﻹسﻼﻤيﺔ اﻹبﺎضيﺔ فيهﺎ ،والتي اتخذت ﻤﻨهﺎ ﻗﺎعدة انﻄﻼق نحو بﻼد الﺴودان
الغربي.
بﻌد عﺎم 296ه909/م ٔ
تبوات ﻤديﻨﺔ وارﺟﻼن ﻤﻛﺎنﺔ ﺟيوسيﺎسﺔ هﺎﻤﺔ بﺴبب ٔانهﺎ
ٔ
كﺎنت ﻤلجﺎ لﺴﻛﺎن تﺎهرت والﻌﺎئلﺔ الرستميﺔ الهﺎربﺔ ﻤن بﻄش ﻗوات الفﺎطميين ،هذه
ٔ
الميزة ٔاكﺴبتهﺎ تدفقﺎ ديمغرافيﺎ وتركزا لﻼﻤوال والذخﺎئر والتي سﺎهمت في تﻨشيط الحيﺎة
اﻻﻗتصﺎديﺔ بهﺎ.
ٔاصبحت وارﺟﻼن ٔاحد ٔاهم ﻤجﺎﻻت تجﺎرة الﻌبور والتي ربﻄت بين المغرب
والمشرق وﻤﺎبين الشمﺎل وبﻼد الﺴودان الغربي.
ارتبﻄت وارﺟﻼن ﻤع غيرهﺎ ﻤن ﻤدن المغرب وحواضر الﺴودان الغربي بمجموعﺔ
ﻤن الﻄرق والمﺴﺎلك ﺟﻌلت ﻤﻨهﺎ سوﻗﺎ وﻤركزا ﻤهيمﻨﺎ على التجﺎرة الصحراويﺔ.
ٔ
كﺎن الرﻗيق ٔاحد ٔاهم البضﺎئع اﻻسﺎسيﺔ في ٔاسواق وارﺟﻼن ،وﻗد لﻌب تجﺎر هذه
المديﻨﺔ دورا كبيرا في تصريفهم وتصديرهم إلى ﻤختلف ٔاﻗﻄﺎر الﻌﺎلم.
ٔ
تﻌد بﻼد الﺴودان الغربي ﻤصدرا هﺎﻤﺎ للرﻗيق اﻻسود ،وﻗد تحﻛم ٔاهﺎلي وارﺟﻼن
في تجﺎرته وهذا ﻤن خﻼل خبرتهم في عمليﺔ ﺟلبه بﺴبب حركﺔ ﻗوافلهم الدائمﺔ تجﺎه هذا

 - 65إسمﺎعيل الﻌربي ،الصحراء الﻛبرى وشواطئهﺎ ،المؤسﺴﺔ الوطﻨيﺔ للﻛـتﺎب ،الجزائر ،1983 ،ص:
.159
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المجﺎل ،وﻤﻨه كﺎن يصرف إلى الشمﺎل ليجد وﺟهته إﻤﺎ نحو ٔاﻻندلس ٔاو بﻼد المشرق
اﻹسﻼﻤي.
ٔ
ٔ
وﻗد كﺎن الرﻗيق اﻻبيض ﻻسيمﺎ الصقلبي ﻤﻨه ﻤصدره غرب ٔاوربﺎ)اﻻندلس( ،ونفذ
ٔ
إلى المغرب اﻻوسط عبر ﻤوانئه على غرار :بجﺎيﺔ وهران ،هﻨين ،وﻤﻨهﺎ إلى المدن
الداخليﺔ ،وﻗد كﺎنت وارﺟﻼن ﻻسيمﺎ بﻌد سقوط ﻤديﻨﺔ تيهرت الرستميﺔ ٔاحد ٔابرز ٔاسواﻗه،
ٔ
وﻤﻨهﺎ كﺎن يتجه به نحو المدن الصحراويﺔ اﻻخرى وﻤمﺎلك بﻼد الﺴودان الغربي.
المراﺟع:
ٔ
ٔ
ابن الخﻄيب لﺴﺎن الدين ،اﻹحﺎطﺔ في اخبﺎر غرنﺎطﺔ ،تق  -ﻤر  -تع :بوزيﺎني الدراﺟي ،ج ،4دار اﻻﻤل
للدراسﺎت والﻨشر والتوزيع ،الجزائر.2009 ،
ٔ
ابن خلدون عبد الرحمن ،عبد الرحمن ابن خلدون ،ديوان المبتدا والخبر في تﺎريخ الﻌرب والبربر وﻤن
ٔ ٔ
عﺎصرهم ﻤن ذوي الشﺎن اﻻ كبر ،ضبط :خليل شحﺎدة  -ﻤر :سهيل زكﺎر ،ج ،6ج ،7دار الفﻛر،
بيروت ،لبﻨﺎن.2000 ،
ٔ
ابن خلدون عبد الرحمن ،ﻤقدﻤﺔ ابن خلدون ،تح  -تخ احﺎديث  -تع :عبد ﷲ ﻤحمد الدرويش ،ج،2
ط ،1دار يﻌرب ،دﻤشق ،سوريﺎ.2004 ،
ٔ
ٔ ٔ
ابن خلﻛﺎن شمس الدين ،وفيﺎت اﻻعيﺎن وانبﺎء ابﻨﺎء الزﻤﺎن ،تح :إحﺴﺎن عبﺎس ،ﻤج ،2دار صﺎدر،
بيروت ،لبﻨﺎن.
ٔ
اﻹدريﺴي الشريف ،القﺎرة اﻹفريقيﺔ وﺟزيرة اﻻندلس -ﻤقتبس ﻤن كـتﺎب نزهﺔ المشتﺎق ،-تح -تق -تع:
إسمﺎعيل الﻌربي ،ديوان المﻄبوعﺎت الجﺎﻤﻌيﺔ ،الجزائر.1983 ،
ٔ
ٔ
البﺎروني سليمﺎن بﺎشﺎ ،اﻻزهﺎر الريﺎضيﺔ في ائمﺔ وﻤلوك اﻹبﺎضيﺔ ،ﻤر :ﻤحمد علي الصليبي ،ط ،1دار
الحﻛمﺔ ،لﻨدن ،بريﻄﺎنيﺎ.2005 ،
ٔ
بحﺎز إبراهيم بن بﻛير  -حمد بن ﻤوسى بﺎبﺎ عمي -ﻤصﻄفى بن ﻤحمد شريفي ،ﻤﻌجم اعﻼم اﻹبﺎضيﺔ ﻤن
ٔ
القرن اﻻول الهجري إلى الﻌصر الحﺎضر -ﻗﺴم المغرب اﻹسﻼﻤي ،-ﻤر :ﻤحمد صﺎلح نﺎصر ،ج ،2ط،2
دار الغرب اﻹسﻼﻤي ،بيروت ،لبﻨﺎن ،دت.
ٔ
البﻛري عبيد ﷲ ،المﺴﺎلك والممﺎلك ،تح :زيﻨب الهﻛﺎري -تق :احمد عزاوي ،ﻤﻄبﻌﺔ الﺴحب،
الربﺎط ،المغرب.2012 ،
ٔ
بن عربﺔ ﻤحمد  -سﺎﻤﻌي إسمﺎعيل ،البيوتﺎت الﻌربيﺔ في المغرب اﻻوسط وإسهﺎﻤﺎتهﺎ في الدعوة
ٔ
اﻹسمﺎعيليﺔ ﻗبيل 296ه909/م ''البيت الحمدوني انموذﺟﺎ'' ،ع ،18ﻤجلﺔ المﻌﺎرف للبحوث
والدراسﺎت التﺎريخيﺔ ،ﺟﺎﻤﻌﺔ الشهيد حمﺔ لخضر ،الوادي ،الجزائر ،ديﺴمبر  ،2017ص -ص-176 :
.194
ٔ
بن عربﺔ ﻤحمد ،بﻼد كـتﺎﻤﺔ في ظل الصراع بين الجمﺎعﺔ اﻹسمﺎعيليﺔ واﻹﻤﺎرة اﻻغلبيﺔ)-280
296ه909-893/م( ،ﻤج ،09ع ،02عدد خﺎص ،ﻤجلﺔ الحوار المتوسﻄي ،ﻤخبر البحوث والدراسﺎت
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اﻹستشراﻗيﺔ في حضﺎرة المغرب اﻹسﻼﻤي ،ﺟﺎﻤﻌﺔ الجيﻼلي ليﺎبس ،سيدي بلﻌبﺎس ،الجزائر ،سبتمبر
 ،2018ص-ص.256-225 :
ٔ
ٔ
بن عربﺔ ﻤحمد ،تجﺎرة الرﻗيق في بﻼد المغرب اﻻوسط خﻼل الﻌصر الوسيط :اﻻصﻨﺎف -المراكز ،ضمن
الﻛـتﺎب الجمﺎعي :دراسﺎت إفريقيﺔ ،ﺟمع وتقديم :حﻨيفي هﻼيلي ،ط ،1ﻤﻨشورات ﻤخبر البحوث
والدراسﺎت اﻹستشراﻗيﺔ في حضﺎرة المغرب اﻹسﻼﻤي ،سيدي بلﻌبﺎس ،الجزائر.2020 ،
بورويبﺔ رشيد ،الدولﺔ الحمﺎديﺔ تﺎريخهﺎ وحضﺎرتهﺎ ،ديوان المﻄبوعﺎت الجﺎﻤﻌيﺔ ،المركز الوطﻨي
للدراسﺎت التﺎريخيﺔ ،الجزائر1397 ،ه.1977/
ٔ
ٔ
بوسﺎلم احﻼم ،دور إبﺎضيﺔ المغرب اﻻوسط في تﻨشيط التجﺎرة الصحراويﺔ خﻼل الﻌصر الوسيط،
ﻤج ،11:ع ،01ﻤجلﺔ الحوار المتوسﻄي ،ﻤخبر البحوث والدراسﺎت اﻹستشراﻗيﺔ في حضﺎرة المغرب
اﻹسﻼﻤي ،سيدي بلﻌبﺎس ،الجزائر ،ﻤﺎرس.2020 ،
ٓ
ٔ
التلمﺴﺎني ﻤحمد ابن ﻤرزوق ،المﺴﻨد الصحيح الحﺴن في ﻤﺎثر ﻤوﻻنﺎ ابي الحﺴن ،تح :ﻤﺎريﺎ خيﺴوس
بيغيرا ،تق :ﻤحمود بوعيﺎد ،الشركﺔ الوطﻨيﺔ للﻨشر والتوزيع ،الجزائر.1981 ،
ﺟودت يوسف عبد الﻛريم ،الﻌﻼﻗﺎت الخﺎرﺟيﺔ للدولﺔ الرستميﺔ ،المؤسﺴﺔ الوطﻨيﺔ للﻛـتﺎب ،الجزائر،
1984
ٔ
ٔ
الجيﻼلي عبد الرحمن ،ابو يﻌقوب يوسف الورﺟﻼني وكـتﺎبه الدليل والبرهﺎن ،ع ،41ﻤجلﺔ اﻻصﺎلﺔ،
عدد خﺎص.1977 ،
ٓ
ٔ
حﺎﺟيﺎت عبد الحميد ،ابو حمو ﻤوسى الزيﺎني حيﺎته واثﺎره ،ط ،2الشركﺔ الوطﻨيﺔ للﻨشر والتوزيع،
الجزائر.1982 ،
الحريري ﻤحمد عيﺴى ،الدولﺔ الرستميﺔ بﺎلمغرب اﻹسﻼﻤي -حضﺎرتهﺎ وعﻼﻗتهﺎ الخﺎرﺟيﺔ بﺎلمغرب
ٔ
واﻻندلس)296-160ه( ،-ط ،3دار القلم للﻨشر والتوزيع ،الﻛويت.1987 ،
الحموي يﺎﻗوت ،ﻤﻌجم البلدان ،ﻤج ،5دار صﺎدر ،بيروت ،لبﻨﺎن.1977 ،
ٔ
الخربوطلي علي حﺴﻨي ،ابو عبد ﷲ الشيﻌي ﻤؤسس الدولﺔ الفﺎطميﺔ ،المﻄبﻌﺔ الفﻨيﺔ الحديثﺔ،
القﺎهرة ،ﻤصر.1972،
ٔ
ٔ
الدرﺟيﻨي ابي الﻌبﺎس احمد بن سﻌيد ،طبقﺎت المشﺎئخ بﺎلمغرب ،تح :براهيم طﻼي ،ج ،1ﻤﻄبﻌﺔ
البﻌث ،ﻗﺴﻨﻄيﻨﺔ ،الجزائر ،دت.
دفتري فرهﺎد ،ﻤﻌجم التﺎريخ اﻹسمﺎعيلي ،تر :سيف الدين القصير ،دار الﺴﺎﻗي ،بيروت ،لبﻨﺎن  -ﻤﻌهد
الدراسﺎت اﻹسمﺎعيليﺔ ،لﻨدن ،المملﻛﺔ المتحدة.2016 ،
ٔ
سﺎﻤﻌي إسمﺎعيل ،دراسﺔ في تﺎريخ الﻌﻼﻗﺎت بين الغرب اﻹسﻼﻤي والﺴودان الغربي واﻻوسط'' إفريقيﺎ
ٔ
ﺟﻨوب الصحراء'' ،ﻤؤسﺴﺔ حﺴين راس الجبل للﻨشر والتوزيع ،ﻗﺴﻨﻄيﻨﺔ ،الجزائر.2018 ،
ٔ
الﻄمﺎر ﻤحمد ،المغرب اﻻوسط في ظل صﻨهﺎﺟﺔ ،ديوان المﻄبوعﺎت الجﺎﻤﻌيﺔ ،الجزائر.2010 ،
ٔ
الﻌﺎﻤلي ابن سمﺎك ،الحلل الموشيﺔ في ذكر اﻻخبﺎر المراكشيﺔ ،تح :عبد القﺎدر بوبﺎيﺔ ،ط ،1دار
الﻛـتب الﻌلميﺔ ،بيروت ،لبﻨﺎن.2010 ،
الﻌربي إسمﺎعيل ،الصحراء الﻛبرى وشواطئهﺎ ،المؤسﺴﺔ الوطﻨيﺔ للﻛـتﺎب ،الجزائر1983 ،
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عزب ﻤحمد زيﻨهم ﻤحمد ،ﻗيﺎم وتﻄور الدولﺔ الرستميﺔ في المغرب ،ط ،1دار الﻌﺎلم الﻌربي ،القﺎهرة،
ﻤصر.2013 ،
ٔ
لقبﺎل ﻤوسى ،ﻤلحمﺔ ابي عبد ﷲ اﻹيﻛجﺎني -ﻤذهبيﺔ وتوحيد ،-المؤسﺴﺔ الوطﻨيﺔ للﻛـتﺎب ،الجزائر،
.1990
ٔ
ليفتﺴﻛي تﺎديوش ،دور الصحراء الﻛبرى واهل الصحراء في الﻌﻼﻗﺎت بين الشمﺎل والجﻨوب- ،تﺎريخ
إفريقيﺎ الﻌﺎم ،-ﻤج ،3ط ،2اليونﺴﻛو.1997 ،
ليﻨذزي ﺟيمس ،الﻌﺎلم اﻹسﻼﻤي في الﻌصور الوسﻄى ،تر :نﺎصر الحجيﻼن  -ﻤر :سﻌد البﺎزعي ،ط،1
ٔ
دار كلمﺔ ،ابو ظبي ،اﻹﻤﺎرات الﻌربيﺔ المتحدة.2012 ،
ٔ
ٔ
المﺎلﻛي ابن الصغير ،اخبﺎر اﻻ ئمﺔ الرستميين ،تح :ﻤحمد نﺎصر -إبراهيم بحﺎز ،دار الغرب اﻹسﻼﻤي،
بيروت ،لبﻨﺎن.1986 ،
ٔ
ﻤزهودي ﻤﺴﻌود ،اﻹبﺎضيﺔ في المغرب اﻻوسط ﻤﻨذ سقوط الدولﺔ الرستميﺔ إلى هجرة بﻨي هﻼل إلى
بﻼد المغرب )442 -296هـ1058 -909 /م( ،ﺟمﻌيﺔ التراث ،القرارة ،غردايﺔ ،الجزائر1417 ،هـ1996 /م.
المغربي ابن سﻌيد ،كـتﺎب الجغرافيﺎ ،تح :إسمﺎعيل الﻌربي ،ط ،1المﻛـتب التجﺎري للﻄبﺎعﺔ والﻨشر
والتوزيع ،بيروت ،لبﻨﺎن.1970 ،
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