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 الصالت التجاريـة بين المغرب والسودان الغربي
 عباس كريم عبد .مم.

 جامعة بابل/كمية التربية األساسية/قسم التاريخ
 المقدمة
يتناول البحث التالي موضوع ))الصالت التجارية بين المغرب والسودان الغربي(( وكانت األسس المباشرة ليذا       

طريقيا انتقمت المؤثرات الحضارية بشكل واسع، ولم تكن الصحراء تشكل عائقًا  االتصال ىي التجارة وتبادل السمع وعن
دون االتصال الحضاري المثمر بين اإلقميمين فقد كانت طرق القوافل الصحراوية إلى السودان الغربي بمثابة معابر انتقمت 

 من خالليا الحضارة اإلسالمية من المغرب إلى السودان الغربي.
طبيعة البحث أن يقسم إلى أربعة مباحث، فقد تناول المبحث األول مبررات ودواعي العالقات التجارية، لقد اقتضت      

فيما يتناول المبحث الثاني الطرق التجارية وأىميتيا، أما المبحث الثالث فقد خصص ألىم المراكز التجارية المغربية 
 ع الجارية المتبادلة بين اإلقميمين.والسودانية، فضاًل عن المبحث الرابع الذي استعرض أىم السم

كان عماد البحث مجموعة من المصادر تنوعت بين األصيمة منيا والحديثة. ومن بين ىذه المصادر كتاب ))المغرب       
في ذكر بالد أفريقية والمغرب(( لمؤلفو أبو عبيد البكري، وكتاب ))المعجب في تمخيص أخبار المغرب(( لمؤلفو عبد الواحد 

اكشي، وكتاب ))العبر وديوان المبتدأ والخبر(( لمؤلفو عبد الرحمن ابن خمدون، فضاًل عن مجموعة ميمة من المراجع المر 
 الحديثة والتي كانت مكممة لما تتطمبو مقتضيات البحث.

 
 تمهيـد
ع القائد عقبة بن لقد بدأت صالت العرب المسممين األولى بالسودان الغربي عن طريق الحمالت العسكرية، فقد استطا     

م من توجيو حممة عسكرية إلى الحافات الشمالية لمصحراء الغربية والتي تعد المعبر 466ىج/ 46نافع الفيري في عام 
كما تبعتيا حمالت أخرى ومنيا حممة القائد موسى بن ُنصير إلى وادي  (1)الذي يربط المغرب األقصى بالسودان الغربي

 (2)مّكنت ىاتان الحممتان من التعرف عمى تمك المناطق وعمى سكانيا من قبائل صنياجةدرعة في السودان الغربي، حيث 
وفي القرن الثاني لميجرة/ الثامن لمميالد قاد حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع حممة عسكرية في أيام والية عبيد اهلل بن 

 .(3)ض السودانىج( وصمت إلى مناطق السوس األقصى وأر 161-114الحجاب عمى المغرب )
إن ىذه الحمالت العسكرية قد فتحت الطريق أمام العرب لموصول إلى بالد السودان الغربي بصورة واسعة، وفي       

خالل القرون التالية من القرن الثاني إلى الخامس لميجرة/ الثامن إلى الحادي عشر لمميالد لعبت القوى السياسية في بالد 
ثيق صمة العرب ببالد السودان الغربي وذلك بإقامة عالقات سياسية وتجارية مع تمك المناطق المغرب دورًا كبيرًا في تو 

حيث كان لألدارسة في القرن الثاني لميجرة/ الثامن لمميالد سمطة واسعة في الصحراء الغربية وصمت إلى أعماق السودان 
يجري/ العاشر الميالدي دور في إيصال المؤثرات الغربي، كما كان لمفاطميين الذين حكموا المغرب في القرن الرابع ال

 .(4)العربية اإلسالمية إلى السودان الغربي
وبعد وصول العرب المسممين إلى شمال أفريقية، بدأت العديد من القبائل العربية بالتوغل في مناطق الصحراء وبالد       

إلى مناطق السنغال والنيجر في السودان الغربي، وقد  السودان وقد استمر التدفق العربي حتى دخمت بعض القبائل العربية
رافق توغل العناصر العربية إلى الصحراء وبالد السودان الغربي نشاط التجار العرب الذين أخذوا ينفذون إلى تمك المناطق 

ماعات كبيرة من أجل بالقوافل التجارية، كما أن المؤثرات العربية اإلسالمية قد انتقمت إلى السودان الغربي نتيجة ىجرة ج
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نشر العقيدة العربية اإلسالمية وكان من بين ىذه الجماعات العديد من العمماء والفقياء والذين ساىموا بدور كبير في نشر 
 (5)اإلسالم في مناطق السودان الغربي

القرن األول  لقد بدأ اتصال التجار العرب المسممين مع السودان الغربي منذ وصوليم إلى شمال أفريقية في     
اليجري/السابع الميالدي، ويبدو أن ذىب السودان كان حافزًا ميمًا لعبور التجار العرب المسممين الصحراء وممارسة 
نشاطاتيم التجارية مع بالد السودان الغربي، وألجل ضمان تدفق ذىب السودان فقد قام العرب بتنظيم التجارة عبر 

لثامن الميالدي أمر الوالي عبد الرحمن بن الحجاب بحفر اآلبار في الطريق التجاري الصحراء، ففي القرن الثاني اليجري/ا
 .(6)الذي كان يمر بالسوس إلى أوغست لتسييل سير القوافل التجارية

 المبحث األول
 مبررات ودواعي العالقات التجارية

التي انتشر فييا اإلسالم ويمتد جنوبي  يطمق اسم السودان الغربي عمى جميع األقاليم شبو الصحراوية من أفريقيا      
الصحراء الكبرى ومصر، أي من المحيط األطمنطي في الغرب إلى البحر األحمر في الشرق وتساير حدودىا الجنوبية 

 :(7)شمااًل( وتنقسم ىذه األقاليم إلى ثالث أقسام11بصفة خاصة خط عرض )
 المجرى األعمـى لنير الفولتـا والحوض األوسط لنير النيجر.السودان الغربي ويشمل حوض السنغال ونير جامبيـا  و  -1
 السودان األوسط ويشمل حوض تشاد. -6
 السودان الشرقي ويشمل الحوض األعمى واألوسط لنير النيل. -1

ربي لعبت الصحراء الكبرى دورًا كبيرًا في تأريخ السودان الغربي، فقد كانت طرق القوافل الصحراوية إلى السودان الغ     
بمثابة معابر انتقمت من خالليا الحضارة اإلسالمية من المغرب إلى السودان الغربي، ولم تكن الصحراء في يوم من األيام 
تشكل عائقًا دون االتصال الحضاري المثمر بين اإلقميمين وكانت األسس المباشرة ليذا االتصال ىي التجارة وتبادل السمع 

 (8)ضارية بشكل واسع.وعن طريقيا انتقمت المؤثرات الح
تعاقبت عمى المغرب عدة دول كان ليا دورًا بارزًا في نشر اإلسالم والحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلس      

ىج( عمى أكتاف بربر المغرب األقصى الذين بايعوا إدريس بن عبد 153-156والسودان الغربي فقد قامت دولة الدارسة )
الد وأقاموا بيا حكومة مستقرة وأسسوا مدينة فاس كما قضوا عمى فتنة الخوارج ونشروا اإلسالم اهلل وقد وّحد األدارسة الب

 (9)وغدت مدينة فاس مركزًا ىامًا لنشر الثقافة اإلسالمية بين البربر وطبعوا البالد بطابع حضاري إسالمي مغربي.
وقد أدى ذلك إلى قيام حمف قوي يجمع الممثمين  (11)نقام األدارسة بجيود طيبة أدت إلى انتشار اإلسالم بين الممثمي      

 جميعيم بزعامة لمتونة  وكان ىذا التوحيد في ظل اإلسالم نذير 
موجة من التوسع صوب الجنوب لنشر اإلسـالم بين القبائل الزنجية بالسودان الغربي وتأكـد إسالم الطوارق في القرن الثمث 

شبييًا بدور العرب في النوبة في السودان أو )دور األعفار والدناقل والجاال( في اليجري وكان دور الطوارق أو الممثمين 
شرق أفريقيا، إذ قاموا بدور الوسيط بين المغرب األقصى والسودان الغربي وىم الذين حمموا لواء اإلسالم إلى ىذه الجيات 

 .(11)وكانوا العامل التوجييي لتاريخو وثقافتو
تيدد تجارة السودان تيديدًا خطيرًا، ىذه التجارة التي كانت مصدر يسر وغنى لمقبائل  (12)كانت مممكة غانة      

الصنياجية الضاربة في الصحراء وعمى ساحل المحيط، لذلك تم نوع من التحالف بين قبائل )لمتونة، وجدالة ومسوفة( 
ة الجنوب منذ وقت بعيد ويبدو أن أىداف بفضل الجيود التي بذلتيا قبيمة لمتونة القوية التي كانت تحتكر زعامة صنياج

ىذا الحمف كانت مدافعة ممك غانة في الجنوب والسيطرة عمى تجارة السودان إلى الغرب واسترداد ما فقد الحمف من تجارة 
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بقيام دولة ونفوذ. وانتقمت الرئاسة إلى قبيمة جدالة وقد ُقّدر لجدالة ىذه القبيمة الفتية أن تتبنى الحركة الدينية التي انتيت 
 .(13)المرابطين
ارتاد يحيى بن إبراىيم )زعيم جدالة( أسواق المغرب األقصى متاجرًا أو زائرًا فأحس بالبون الشاسع بين البيئتين،           

فراد بيئة المغرب األقصى الزاخرة بالحياة العقمية الرفيعة وبيئة الصحراء التي يخيم عمييا الجيل، فآثر أن يأخذ عالمًا يعمم أ
قبيمتو فقصد القيروان وانتدب لو )أبو عمران الفاسي( ... )الشيَخ عبد اهلل بن ياسين( حيث كان عبد اهلل بن ياسين من 
صّناع التأريخ فقد أخذ يبث الدعوة اإلسالمية عمى مذىب المالكية ولكنو لم يمبث أن وجد أن سياسة الوعظ ال تجدي فآوى 

ب السنغال وعاش عيشة الزىد والتقشف وتسارعت إليو الصفوة ثم زاد أتباعو من إلى الرباط في جزيرة نائية في مص
المرابطين، وعكفوا عمى الرياضة الروحية والبدنية وتعميم اإلسالم الصحيح واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ال بألسنتيم 

 .(14)ولكن بأيدييم وأسمحتيم إلصالح حال الطوارق وجمع شمميم
ابطون في القرن الحادي عشر الميالدي في إزالة أكبر عقبة كانت تحول دون تقدم اإلسالم جنوبًا فاضمحمت نجح المر       

عمى أيدييم مممكة غانة الوثنية ثم اعتنق مموكيا اإلسالم وأخمصوا لو وعمموا عمى نشره بوسائميم وتحولت غالبية شعب 
إلسالم عمى ضفاف السنغال والنيجر، فتم في عيـد المرابطيـن غانة إلى اإلسالم واستطاع دعاة  المرابطين أن ينشروا ا

تأسيس مدينة )تنبكت( وامتداد اإلسالم إلى جنى وغدت ىاتان المدينتان السودانيتان أعظم مركزين، وجاء نياية مممكة غانة 
 .(16)عندما احتميا الماندنجو (15)في القرن الثالث عشر الميالدي )السابع اليجري(

ىج نجح ماري جاطة في تدمير ما بقي من كومبي صالح عاصمة غانة وبذلك انتيت 416م/ 1621م في عا      
إمبراطورية غانة وقام ماري جاطة بتأسيس مممكة )مالي( وبعد مممكة مالي قامت مممكة سنغي في السودان الغربي كما 

نشأت عالقات بين المغرب والسودان الغربي خمف الموحدون المرابطين في المغرب والمرينيون ومن ثم األشراف السعديون و 
 .(17)عبر الصحراء الكبرى

 المبحث الثاني
 الطرق التجارية وأهميتها

تعتبر العالقات االقتصادية بين المغرب والسودان الغربي أقوى الروابط في تأريخ االتصال بين ىذين اإلقميمين، وتعتبر      
 -رق تربط بين شمال أفريقية وغربيا عمومًا، والطرق:الطرق أىم وسيمة ليذا االتصال فيناك عدة ط

 جاو. –جنى  –تنبكت  –* من سجمماسة إلى واالتا 
 تنبكت. –* من تممسان إلى توات 

 يتصل ىذا الطريق بالموانئ الجزائرية في الشمال. –* من تكرث وورقمة إلى جاو 
 غدامس. –سوق  –*من واحة الجرير في جنوب تونس إلى ورقمة 

 طرابمس الغرب عمى الساحل الميبي إلـى غدامس ويمر فرع منـو بفزان وينتيي إلـى* من 
 بورنووجاو.   

 .(18)تنبكت –جاو  –تادمكة  –زاويمة  –* من مصر إلى واحدة سيوه 
وقد اختمف المؤرخون والباحثون في بدايات ىذه الطرق ونياياتيا كما ركز بعضيم عمى أىمية بعضيا دون غيرىا        

 .(19)لتي كانت وسيمة االتصال االقتصادي والثقافي والسياسي في آن واحد معاً ا
إن الماء متوفر في الصحراء ويوجد عمى مسيرة يومين أو ثالثة من وادي درعة إلى وادي تارجا وفي جبل أدراد        

 .(21)مجابة ماؤىا عمى ثمانية أيام وىي المجابة الكبرى
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ء الكبرى لم يكن أمرًا شاقًا وصعبًا بسبب وفرة الماء ولم تكن الصحراء بال ماء وعشب ولكنو إن السفر عبر الصحرا       
يتوفر في أحيان كثيرة بل توفرت المياه السطحية ولم تتعَد أعماقيا في أحيان كثيرة عدة أمتار كما أن بيا عيونًا ومياه جارية 

 .(21)وثمانية أيام عمى األكثروالبعد بين البئر واآلخر ال يتعدى اليومين أو الثالثة 
يذكر ابن خمدون بوجود آبار ارتوازية بالصحراء بقولو: في البالد الصحراوية إلى وراء العرق غربيو في استباط المياه        

الجارية ال توجد في تمول المغرب وذلك أن البئر تحفر عميقة بعيدة اليوى وتطوي جوانبيا إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة 
صمدة فتحت بالمعـاول والفؤوس إلى أن يرق ثم تصعد ويقذفون عمييا زبرة من الحديد تكسر طبقتيا عمى الماء فينبعث 

 .(22)صاعدًا فيفعم البئر ثم يجري عمى وجو األرض وادياً 
تحمل منو  ىنالك ثالث طرق لمتجارة الخارجية اليامة األول ىو الطريق المحاذي لمنير من الجنوب الغربي والذي       

 .(23)التجارة المجموبة من عدة مناطق وطريقان آخران من الشمال أحدىما من المغرب واآلخر من قدامس
إن أىم ىذه الطرق ىو الطريق الممتد من تغازة إلى تنبكت وىو الطريق الذي اشتير بتجارة الذىب ولم يزل أىم       

خراب سجمماسة في السنين األخيرة قد حرم ىذا الطريق من ثغوره  الطرق من ناحية الثقافة حتى القرن التاسع عشر وكان
التاريخية الشمالية فحّمت مكانيا إلى حد ما مدينة أبوام المجاورة ولكن أغمب التجار تركوا تافيممت واتجو بعضيم إلى عين 

طول الطريق القديم صالح عاصمة توات وقد سافر التجار من وادي وابوام عبر عكا التي ورثت أعمال سجمماسة عمى 
عبر تغازة وتاوديني إلى تنبكت عمى... فبداًل من االتجاه غربًا إلى تاوديني ثم واالتا... تتبع الطريق الخط المباشر عبر 

 .(24)وادان
إن بداية القرن الخامس عشر أصبح الطريق القديم الذي يمتد من ناحية السوس إلى واالتن "واالتا" قد أىمل نتيجة       
تداءات األعراب من البادية السوسية عمى سابمتيا فتركوا تمك الطريق ونيجوا الطريق إلى السودان من أعمى تمنيطت الع

تحول التجار المسممون بعيدًا جية  1662)توات( وبسقوط غانا عمى يد المرابطين انتيت أىميتيا كمركز تجاري. وفي عام 
مت غانا نيائيًا وتغير الميزان االقتصادي وانحرف جية الشرق إلى م تحط1621الشمال الغربي إلى واالتا، وفي عام 

منحنى النيجر األوسط وأصبحت جنى وتنبكت وجاو مراكز تجارة االستيراد والتصدير وخمف مموك مالي ومن ثم مموك 
 .(25)سنغي مموَك غانة في االستفادة من ذلك التحول

نم ويرنو كما أن انييار سمطنة سنغي وقيام ممالك اليوسا نشط الطريق اكتسبت طرق الشرق أىميتيا بقيام سمطنتي كا      
الشرقي وجعمو أكثر أىمية في الطرق الغربية وأصبحت كانوىي المركز الرئيسي الذي تنتيي عنده الطرق التجارية بداًل من 

ية  الجنوب نحو الساحـل وأصبح تنبكت، وبعد االحتالل األوربي لسواحل أفريقيا الغربية انحرف جانب كبير من التجارة ناح
القرنان السابع عشر والثامن عشر يمثالن فترة تدىور اقتصادي بالنسبة لممناطق المسيطرة في وسط النيجر وأدى سقوط 
مممكة سنغي عمى يد السعديين إلى انييار تجارة الصحراء بين المغرب والسودان الغربي وساعد في تنشيط تجارة الساحل 

 .(26)بديل لمطرق الصحراوية مع المغربمع األوربيين ك
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 المبحث الثالث
 المراكـز التجاريـة

 أواًل: المراكز المغربية:
 سجمماسة: -1

تعتبر سجمماسة مركزًا تجاريًا ىامًا ومنيا تسير القوافل إلى تغازة وقد ذكر عنيا ابن حوقل بأنيا كانت مركزًا تجاريًا       
 .(27)رفاق متقاطرة وأىميا قوم سراء مياسير وأبنيتيا كأبنية الكوفةىامًا وبيا أرباح متوافرة و 

حافظت سجمماسة عمى وضعيا العام لعدة قرون فبينما ليا أىميتيا التجارية فيي صحيحة اليواء كثيرة التمور       
مدينة البصرة في كثرة  واألعناب والزبيب والفواكو والحبوب والرمان كثيرة الغرباء وبيا معادن الذىب والفضة وىي تشبو

 .(28)التمر. إن المسافة بينيا وبين تغازة خمسة وعشرين يومياً 
 تـغازة: -2

يصفيا لنا ابن بطوطة بأنيا قرية ال خير فييا ومن عجائبيا إن بناء بيوتيا ومسجدىا من حجارة الممح يحفر عميو في       
حين. إن قرية تغازة عمى حقارتيا يتعامل فييا بالقناطير األرض فيوجد منو ألواح ضخمة متركبة يجمل الجمل منيا لو 

، وكانت تغازة تابعة لقبيمة موفة وبسبب اىتمام السودانيين عادة بمدن الممح فقد قام أىالي سنغي (29)المقنطرة من التبر
موىا لمممكتيم باحتالليا في عيد الحاج أسكيا محمد سمطان سنغي وفي عيد السعديين قام المغاربة باحتالل تغازة وض

 .(31)وفرضوا عمييا زكاة المعدن
إن تجار السودان كانوا يصمون إلى تغازة ليحمموا منيا الممح إلى السودان كما كان التجار المغاربة يأخذون منيا       

يمتيا ثالثة الممح كذلك إلى السودان، وفي بعض األحيان يقوم السودانيون بحمل الممح عمى ظير إبميم مقابل أجرة قد تبمغ ق
أمثال قيمة الكمية المحمولة من الممح يدفعيا ليم التجار المغاربة إذ يتناول التاجر حممو جمل من كل أربعة جمال عمى 

 .(31)حين يتناول صاحب الجمال حمولة الجمال الثالثة مما يؤكد الرحمة وتكمفة الترحيل الباىظة
 تكــدا: -3

ي يستخرج من مناجميا ويحمل إلى بالد السودان ويسبك في بعض األحيان وتصك اشتيرت تكدا بإنتاج النحاس الذ      
منو العممة. ومن تكدا تسير القوافل إلى برنو حيث تجمب الجواري والعبيد والثياب وتصدر منيا السمع إلى المغرب والنحاس 

 .(32)الذي يحممو التجار إلى سمطنة مالي الستبدالو بثمث وزن النحاس ذىبًا خالصاّ 
 تــوات: -4

وىي من المراكز التجارية اليامة وقد ذكرىا ابن خمدون وأشاد بعمرانيا وقال فيو: فمنيا عمى ثالث مراحل قبمة      
سجمماسة وتسمى وطن توات وفيو قصور متعددة تناىز المائتين آخذة من القرب إلى الشرق وآخرىا من جانب الشرق يسمى 

وىو ركاب التجار المترددين من الغرب إلى بمد مالي من السودان بيذا العيد تحتوي  تمنطيت وىو بمد متبحر في العمران
توات عمى أربعة آالف عائمة وبيا تربة خصبة لزراعة الحبوب والشعير ويزرعون القصب السكري بكميات وافيرة وعندىم 

لتجار القوافل إذ تقع في واحة غنية وتعتبر توات مركز إنعاش ، 33)كمية من التمر وال يستعممون أي عممة بجانب الذىب
وتزود التجار بالغذاء والماء العذب وتوفر الكأل لجماليم كما يتم تغيير الجمال واألدالء وغالبًا ما يقوم تجار السودان بعرض 

 .(34)بضاعتيم بيا
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 غـدامـس: -5
يا القوافل القادمة من طرابمس وجنوب تونس كانت غدامس مركزًا تجاريًا ىامًا وتتفرع منيا عدة طرق تجارية وتصل إلي     

والجزائر وتتجمع فييا وبعض ىذه القوافل يسافر غربًا عن طريق توات ومنيا إلى تنبكت وبعضيا يسافر مباشرة إلى غات 
 .(35)وكانو والفرع الثالث يتجو اتجاىًا جنوبيًا غربيًا إلى مرزوق ومنيا إلى بورنو

ريقة تجارىا في أجواء محاسباتيم التي تتمشى مع األساليب الحديثة فقد كانوا يحسبون وزارىا الرحالة لين ودىش بط    
تكمفة البضاعة لألقطار المتعددة وتكمفة الضرائب  ويضعون في اعتبارىم المخاطـر التي تتعرض ليا بضاعتيـم كما 

 .(36)ود شفاىيةيضعون نسبـة مئوية لما ستجنيو تجارتيم وليم فواتير حسابية كما يقومون بعقد عق

وعمى الرغم من أن الرحالة لين قد زار غدامس في القرن التاسع عشر إال أن التقاليد التجارية تستمر لعدة قرون      
ونستشف عن حديث لين: الوعي المبكر الذي كان يتمتع بو تجار غدامس ولعل ىذا ينطبق عمى كل التجار في المغرب 

 .(37)عارف عميو الناس في ىذه األقاليمفالتقاليد التجارية عرف متبادل يت
 مرزوق: -6

ن صمتيا بالسودان الغربي أكثر من       اشتيرت مرزوق كمركز تجاري لبالد البرنو وأن ليا صمة ببالد توات وغدامس وا 
لتجارة صمتيا بإقميم برنو وقد ظمت مرزوق كما كانت منذ القدم وحتى القرن الثامن عشر المركز الرئيسي إلنعاش قوافل ا

 .(38)القادمة من غدامس وطرابمس إلى بالد اليوسا وبرنو والمركز الرئيسي لتجارة الرقيق
 ثانيًا: المراكز السودانية:

 بني أوتياني: -1
كانت عاصمة مممكة مالي وتستمد المدينة أىميتيا من موقعيا بالقرب من مناجم الذىب وبزوال المممكة نجد أىميتيا      

يارة الحسن الوزان "ليو األفريقي" ليا في القرن السادس عشر لم تكن سوى قرية تسمى مالي ويصفيا ليو قد انتيت وعند ز 
بقولو: كانت ىناك قرية كبيرة تحتوي عمى ستة آالف عائمة أو أكثر وتسمى مالي وكانت تسمى بيا المممكة كميا وىي مقر 

ن ويوجد كثير من الصّناع بيا والتجار في جميع األمكنة والممك إقامة الممك والمنطقة تنتج كثيرًا من القمح والمحم والقط
 .(39)يرحب بجميع الغرباء في كرم وكان السكان أثرياء

 تنبكـت: -2
كانت تنبكت مركزًا تجاريًا في عيد سمطنتي مالي وسنغي بيد أنيا ازدىرت في عيد سمطنة سنغي واكتسبت أىميتيا      

يجر فأصبحت في سنغي أقرب محطة لمقوافل التجارية القادمة من الغرب كما أن موقعيا من موقعيا الممتاز في منحنى الن
 .(41)عمى النيجر جعميا حمقة اتصال بين تجارة المغرب وتجارة السودان

 جــاو: -3
م كما ذكرىا 1415في حوالي  -الجغرافي األندلسي–وىي عاصمة سمطنة سنغي وورد ذكرىا عمى لسان البكري       

كتاب االستبصار بقولو: وأىميا مسممون وأكثر ما يحمل إلييا الممح والودع والنحاس المسبوك وحوالييا معادن صاحب 
التبر، وىي أكثر بالد السودان ذىبًا، إن السمع التجارية الرئيسية ىي الممح والودع والنحاس المسبوك أما الممح فكان يرد 

، وتقع جاو عمى بعد أربعمائة ميل (41)طة التجار المغاربة والنحاس من تكداإلييا من تغازة والودع يأتييا من اليند بواس
جنوب شرق تنبكت وبيا تجار أثرياء وترد إلييا األقمشة من المغرب وأوربا كما يوجد بالمدينة سوق لمرقيق. وفي عصر 

يا تتجو إلى جاو غير أن ذلك ازدىار الطرق الصحراوية بين المغرب والسودان الغربي كانت القوافل تصل إلى تنبكت ومن
تغير في آخر عيد مممكة سنغي بعد تدىور أحواليا وأصبحت الطرق الشرقية أكثر ازدىارًا بسبب نمو ممالك اليوسا فكانت 
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القوافل ترد إلى جاو ومنيا إلى تنبكت، وقد تم تأسيس جاو قبل دخول اإلسالم إلييا في أواخر القرن الثاني اليجري وقد 
 .(42)م في القرن السادسانتشر اإلسال

 جنـى: -4
كانت جنى مركزًا تجاريًا ىامًا وتأسست في القرن الثالث اليجري واشتيرت بتجارتي الممح والذىب وىي سوق عظيمة       

ويمتقي فييا تجار الممح وتجار الذىب وكانت تزخر باألموال والرجال وىي ممتقى لمطرق ويتم في مدينة جنى مبادلة الممح 
ىب وساعد موقعيا الممتاز في منطقة محاطة بالمياه في تأمينيا من غارات المعتدين، كما أنيا تتميز بثرواتيا الحيوانية بالذ

والسمكية والزراعية وال سيما القطن الذي يشتريو التجار المغاربة لتصديره إلى أوربا مقابل أواني نحاسية وأسمحة وغيرىا من 
الممح والسمع األخرى من تنبكت إلى جنى وبالعكس وبذا غدت جنى صمة الوصل بين السمع وتستخدم القوارب في نقل 

 .(43)تجارة الذىب والممح
 

 المبحث الرابع
 السمـع التجاريـة

 الممـح:
يعتبر الممح من أىم السمع بالنسبة لمسودانيين وال تقل أىميتو عن أىمية الذىب بالنسبة لممغاربة ولذلك لم يبالوا في      
ن الممح معدوم في السودان مبادل تو بالذىب وزنًا بوزن ولم يمانع السودانيون منذ القدم في مبادلة الممح بنظيره من الذىب، وا 

ن  وأنيم يبذلون نظير كل صبرة ممح مثميا من الذىب وتبدو أىمية الممح القصوى عند السودانيين من اتخاذه عممة شرائية وا 
 .(44)صارفون بالذىب ويقطعون الممح قطعًا ويتبايعون بياالسودانيين يتصارفون بالممح كما يت

ويعّدن الممح في مدينة تغازة ويحمل عمى ظيور الجمال إلى السودان الغربي وعندما قام المغاربة بالسيطرة عمى تغازة     
ألقطار وسط النيجر في القرن السادس عشر قام السودانيون بفتح مناجم تاودين جنوب تغازة والتي أصبحت المورد الرئيسي 

وبعد وصول الممح إلى تنبكت يباع جزء منو بيا ويحمل الجزء الباقي بالقوارب عن طريق النيجر إلى جنى ومنيا يحمل 
 .(45)عمى رؤوس الرجال إلى مناطق الذىب ليتم استبدالو بيذا المعدن النفيس

 النحاس:
في شكل قضبان بعضيا رفيع وبعضيا سميك وتستخدم ىذه كان النحاس يعّدن بخارج مدينة تكدا وبعد تعدينو يصب      

القضبان كعممة شرائية فيشترون برقاقيا المحم والحطب ويشترون بغالظيا العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح ونذكر شيئًا 
زن مثقال عن معدن النحاس في رواية مستقاة من سمطان مالي منسى موسى والتي يذكر فييا إن النحاس يبادل بالذىب و 

 .(46)منو بثمثي مثقال من الذىب

 الـودع:
يعتبر الودع سمعة تجارية ىامة بجانب استعمالو كعممة تداولية وكان التجار المغاربة يجمبونو إلى السودان وعند       

ار المغاربة احتالل األوربيين لسواحل أفريقية الغربية قاموا بجمب الودع من اليند عمى ظير السفن مما شكل منافسة لمتج
 .(47)في ىذه السمعة اليامة. ويتخذ الودع كحمي شائعة االستعمال في السودان الغربي بجانب استعمالو كعممة

 األقمشة:
كانت األقمشة من أىم السمع التي ترد إلى السودان الغربي من المغرب ومن مصر وأوربا مع القوافل التجارية وقد      

كما أن السودانيين كانوا يقومون بصناعة النسيج ولكن الكميات التي ينسجونيا لم تكن ذكرىا ابن بطوطة في مشاىداتو 
 .(48)تكفي حاجة السوق المحمية
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 الحمي الزجاجية والعطور:
وىي عبارة عن حبات تستعمل سبحًا أو عقودًا لمزينة والمسافر بيذه البالد ال يحمل زادًا وال أدامًا وال دينارًا وال درىمًا      

ما يحمل قطع الممح وحمي الزجاج الذي يسميو الناس النظم وبعض السمع العطرية وأكثر ما يعجبيم منيا القرنفل إن
 .(49)والمصطكي ويقوم التجار بشراء المواد الغذائية من نساء القرى مقابل ىذه السمع

 الكتـب:
فعة ويجني التجار منيا فوائد عظيمة وكانت ىذه تعتبر الكتب من أىم أصناف التجارة في السودان الغربي وأثمانيا مرت     

الكتب تأتي من الشرق والمغرب ونشأت في السودان حرفة الوّراقين كما قام السودانيون بتأليف بعض الكتب اليامة وكانت 
دلة تجارة الكتب تفوق أي عمل تجاري آخر وقد ساعد الثراء الذي حققتو مممكتا مالي وسنغي في أيام ازدىارىما من مبا

 .(51)السمع األوربية بالذىب الذي كانت تنتجو بالدىم بوفرة

 الذهـب:
ظل ذىب السودان الغربي سرًا مكتومًا زىاء ألفي عام بيد أن العرب كانوا يعرفون مواضعو منذ وقت بعيد، وذكر لنا ابن     

اربة كان يبادلون الممح بالذىب حوقل الذي عاش في القرن الرابع اليجري ذىب السودان الغربي وكيف أن التجار المغ
ويصف ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الميالدي الذىب في تغازة بقولو: وقرية تغازة عمى حقارتيا يتعامل معيا بالقناطر 

 .(51)المقنطرة من التبر. مما يؤكد لنا وفرة ذىب السودان
 الرقيـق:
ي الدرجة الثانية بعد الذىب وكان يصدر إلى المغرب  ومنيا عمى يعتبر الرقيق من السمع السودانية اليامة ويأتي ف      

لى أوربا وبعد اكتشاف األمريكتين زاد إقبال األوربيين عمى طمب الرقيق الستخداميم كأيدي عاممة في  بعض البالد العربية وا 
أن كان طابعيا الطمع في قطيع  الزراعة والتعدين ونشأت بذلك تجارة رابحة وىكذا بدأت الحروب المحمية تكثر وتتزايد وبعد

 .(52)من الماشية أصبح طابعيا اقتياد قطيع من البشر
 الفـول السودانـي:

استعمل الفول السوداني في المبادلة بشراء الممح، واشتير السودان بإنتاج الفول وتخصصو فيو حتى سمي باسمو، وىو      
 يزرع في السودان الكبير كمو.

 الكـوال:
ودان يصدر الكوال لمصحراء والمغرب وىي من المنتجات الرئيسة لمسودان الغربي وكانت حبوب الكوال إحدى كان الس      

 .(53)ثالث سمع تجارية اعتادت اختراق أفريقيا إلى البحر المتوسط

 النتائج:
 وسط لنير النيجر.يشمل السودان الغربي حوض نير السنغال ونير جامبيا  والمجرى األعمى لنير الفولتـا والحوض األ  -1
لم تكن الصحراء  تشكل عائقًا دون االتصال الحضاري المثمـر بين اإلقميميـن فكانـت األسس المباشرة ليذا االتصال   -6

 ىي التجارة وتبادل السمع.
 الغربي.كانت طرق القوافل الصحراوية بمثابة معابر انتقمت من خالليا الحضارة اإلسالميـة من المغرب  إلى السودان   -1
تعاقبت عمى المغرب عدة دول كان ليا دورًا بارزًا في نشر اإلسالم والحضارة اإلسالمية في المغرب واألندلس   -2

 والسودان الغربي.
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كان التجار يترددون عمى المراكز التجارية في السودان الغربـي وعند قياميم بعـرض متاجرىم أثناء إقامتيم بيذه   -3
ن بالسودانيين  ونتيجـة ليذا االحتكـاك انتشر اإلسالم بين السودانيين كما أخذوا عنيم أسموب حياتيم المراكز كانوا يحتكو 

 وتأثروا بثقافتيم اإلسالمية.
كانت القوافل التجارية إلى السودان الغربي تحمل معيا آالف من البشر سنويًا مما جعـل أثر القوافل ممموسًا كما قام   -4

ات الثقافية فأنشئوا المدارس لتعميم القرآن وأقاموا المساجد إلى جانب مزاولتيم لمنشاط االقتصادي فأنيم التجار بتعميق العالق
 مارسوا نشاطًا تعميميًا.

لقد بدأت صالت العرب المسممين األولـى بالسودان الغربي من خالل الجيد العسكـري الذي بذلو القادة العرب األوائل   -5
ـاد عقبة بن نافع الفيري حممة عسكرية باتجاه الحافات الشمالية لمصحراء الغربية، كما قاد موسى في ىذه المنطقـة، حيث ق

 بن ُنصير حممة باتجاه وادي درعة في السودان الغربي.
انتقمت المؤثرات العربية إلى السودان الغربي منذ البواكير األولى لمعصر اإلسالمي وكان لوصول العرب المسممين إلى   -6

 المنطقة أثر كبير في تطوير حياة الشعوب فييا.تمك 
 -كان من أىم الطرق  التجارية التي تمر عبرىـا القوافـل الصحراوية لمتجـار العـرب المسممين إلى السودان الغربي ىي:  -7

 الطريق الغربي وىو الطريق الذي يربط المغرب األقصى بالسودان الغربي. -أ     
 ذي يربط تاىرت والمغرب األوسط بالسودان الغربي.الطريق األوسط ال -ب     
 الطريق الشرقي الذي يربط مناطق طرابمس بالسودان الغربي. -ج     
 مرزوق [ من أىـم المراكـز التجاريـة المغربية. –توات  –تمدا  –تغازة  -كانـت ] سجمماسة  -11
 الجارية السودانية. جنى [ من أىم المراكز –جاو  –تنبكت  –كانت ] بني أوتياني  -11
لى السودان الغربي ىي الذىب والممح  والنحاس  -16 أما أىم السمع التي كان ينقميا التجار العرب  والمسممون من وا 

 واألقمشة والعطور والكتب والرقيق والفول السوداني والكـوال وغيرىا.
كبـير في امتـداد اإلسالم في مناطق السنغال  قامت في السودان الغربي عدد من الممالك السودانية  وكان ليا دور -11

والنيجر  كما قامت عالقات قوية بين ىذه الممالك وبين الدولة العربية اإلسالمية، ومن أبرز ىذه الممالك مممكة غانة 
 ومممكة مالي ومممكة سنغاي.

 والمصادر: الهوامـش
لقـرن الخامس اليجـري(، تأريخ أفريقية والمغرب، تحقيق الرفيق القيرواني: إبراىيم بن القاسم )ت النصف األول من ا  -1

 .26، ص1746المنجي الكعبي، تونس، 
 .665، ص1736محمـود: حسن أحمد، انتشار اإلسـالم والثقافة العربيـة في أفريقية،  القاىرة،   -6
 .115الرفيق القيرواني: تأريخ أفريقية، ص   -1
 .667حسن أحمد محمود، انتشار اإلسالم، ص   -2
 . 31، ص 1765الشيخمي: صباح إبراىيم، تأريخ اإلسالم في أفريقيا، بغداد،   -3
، 1764ىج(، المغرب في ذكر بالد أفريقية والمغرب، مكتبة المثنى، بغداد، 265البكري: عبد اهلل بن عبد العزيز )ت   -4

 .134ص
، 1762، مؤسسـة الخميج لمطباعة، الكويت، 1ي، طعوض اهلل: الشيخ األمين وآخرون، تجارة القوافل ودورىا الحضـار   -5

 .47ص
 .116م، ص1761التونسي: محمد بن عمر، تشحيذ األذىان بسيرة بالد العرب والسودان،  عمان،   -6
 . 51الشيخ األمين: تجارة القوافل، ص   -7
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رمال الجنوبية فيما بين بالد الممثمون: وىم الذين يستخدمون المثام لتغطية وجوىيـم وموطنيـم أرض الصحـراء وال -11
ىج(،  كتاب العبـر وديوان المبتدأ والخبر في 616البربر وبالد السودان. ينظر: ابن خمدون: عبد الرحمـن بن محمد )ت 

 .151، ص4، ج1737أيـام العرب والعجـم والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر، بيروت، 
، ص 1742، 16ية في تأريخ المرابطين، الجمة التاريخية المصريـة، المجمد/حسن أحمد محمود: المرحمة األفريق -11
 .115-111ص
غانة: كممة أعجمية وىي مدينة كبيرة في جنوب بالد المغرب ومتصمة ببالد السـودان. ينظر: ياقوت الحموي: شياب  -16

 .124، ص2، ج1755 ىج(، معجم البمدان، دار صادر، بيروت،464الدين أبو عبد اهلل بن عبد اهلل )ت 
 .31-27، ص ص1766المغربي: محمد، بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، دار الرشيد لمطباعة، بغداد،  -11
 . 117حسن أحمد محمود: المرحمة األفريقية، ص  -12
 . 56الشيخ األمين: تجارة القوافل، ص  -13
 العرب يطمقون عمييم لقب ميل. الماندجو: وىم المتكممون بمغة الماندي، والمؤرخون -14
 . 32محمد المغربي: بداية الحكم المغربي، ص  -15
، 1757ىج(،  صورة األرض، مطبعة الحياة، بيروت، 145ابن حوقل: أبو القاسم محمد البغدادي الموصمي )ت  -16

 .71القسم األول، ص
 .163الشيخ األمين: تجارة القوافل، ص  -17
 .141، صالبكري:المغرب في ذكر  -61
 .35محمد المغربي: بداية الحكم المغربي، ص -61
 .117، ص5ابن خمدون: العبر، ج  -66
 .161حسن أحمد: المرحمة األفريقية، ص -61
، 1741، 1مسعد: مصطفى، اإلسالم والحركات اإلصالحية في غرب أفريقيـة،  مجمة أم درمـان اإلسالمية، العدد/ -62
 .161ص
 . 151كر، ص البكري: المغرب في ذ -63
 . 162مصطفى مسعد: اإلسالم والحركات اإلصالحية، ص  -64
 . 77ابن حوقل: صورة األرض، ص  -65
 . 111ابن حوقل: صورة األرض، ص  -66
 .47م، ص1742ىـ (:رحمة إبن بطوطة ، دار صادر، بيروت،  557إبن بطوطة)ت  -67
 .166مصطفى مسعد: اإلسالم والحركات اإلصالحية، ص  -11
 .42، ص1757الشيخ األمين: العالقات بين المغرب والسودان الغربـي، دار المجمع العممـي، جـدة،  -11
 . 152البكري: المغرب في ذكر، ص  -16
 . 16-15، ص 5إبن خمدون : العبر ، ج -11
 . 65، ص1742القشتالي: عبد العزيز، مناىل الصفاء في أخبار مموك الشرفاء، المطبعة الميدية، الرباط، -12
 . 16ابن خمدون: العبر، ص  -13
 . 36القشتالي: مناىل الصفاء، ص  -14
 . 45الشيخ األمين: العالقات، ص  -15
 . 61الشيخ األمين : العالقات ، ص -16
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 . 72، ص 1743الوزان: الحسن بن محمد، وصف أفريقية، الرياض،  -17
 . 75الحسن بن محمد الوزان: وصف أفريقية، ص  -21
، 1756ديفدسون: باسيل، أفريقيا القديمة تكتشف من جديد، ترجمة نبيل بدر وسعد زغمول، الدار القومية، القاىرة،  -21
 .37ص
 . 43الوزان: وصف أفريقية، ص  -26
ىج(، المعجب في تمخيص أخبـار المغرب، مطبعة االستقامة، 425المراكشي، محي الدين عبد الواحد بن عمي )ت  -21

 .25، ص1737القاىرة، 
 .37عبد الواحد المراكشي: المعجب في تمخيص، ص -22
 .41عبد الواحد المراكشي: المعجب في تمخيص، ص -23
 .41باسيل ديفدسون: أفريقيا القديمة، ص -24
 .41باسيل ديفدسون: أفريقيا القديمة، ص -25
 .75الحسن الوزان: وصف أفريقية، ص -26
 .65-64ص ص الشيخ األمين : تجارة القوافل ، -27
 .76باسيل ديفدسون: أفريقيا القديمة، ص -31
 . 45عبد الواحد المراكشي: المعجب في تمخيص، ص  -31
 . 111الحسن الوزان: وصف أفريقية، ص  -36
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