
 2019 ديسمرب 14العدد  -جملة كلية اآلداب
  

 

104                                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                             

  ISSN  2664-1682 

 املوارد االقتصادية ودورها التجاري بني املغرب األقصى
 والسودان الغريب يف العصر الوسيط

 
 1فتحي علي خمزوم احجيبة

 جامعة مصراتة -كلية الرتبية 
 2019-11-08 نشر إلكرتونيا يف ،2019 -11-03: اتريخ القبول ، 2019-09-18اتريخ التقدمي: 

https://doi.org/10.36602/faj.2019.n14.06 
 

 ملخص البحث:
املوارد االقتصادية املواد اخلام والسلع والصناعات اليت يعتمد عليها اإلنسان يف  تعين      
وابلتايل جاءت الدراسة للتعريف أبهم اخلامات  ،والتبادل النفعي مع غريه ،عيشيةاملحياته 

والصناعات اليت كانت تزخر هبا املنطقة، وأهم املسالك الصحراوية اليت تربط بني املدن 
 اهتمام مدى الدراسة نتائج بينت ؛السلع املتاجر هبا يف العصر الوسيط وأمهية التجارية،

خلام اليت تزخر هبا بالد ا املواد من واستفادوا ،فسوقوا صناعاهتم رحلركة التجاريةاب املغاربة
 املشرق بالد مع اخلارجية والتجارة ،حلقة وصل بني اخلامات األفريقية فكانوا ،السودان

 .املتوسط البحر حوض ودول اإلسالمي

 التبادل التجاري-املسالك الصحراوية -املغرب والسودان إقليمي :الكلمات املفتاحية
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ECONOMIC RESOURCES AND THEIR 

COMMERCIAL ROLE BETWEEN THE MOROCCO 

AND WESTERN SUDAN IN THE MIDDLE AGES 

Fathi Ali Makhzoum Ehjaiba 

Faculty of Education - Misurata University  

 

Abstract 
Economic resources are raw materials and commodities Thus, the 

study came to identify the most important raw materials and 

manufactures that were abundant in the region, the most important 

desert routes linking commercial cities, and the importance of the 

goods traded in the middle Ages.The results of the study showed the 

extent of interest of Moroccans in the trade movement. They marketed 

their industries and benefited from the raw materials abounding in the 

countries of Sudan. They were a link between African raw materials 

and foreign trade with the levant and Mediterranean countries. 

Keywords: Morocco and sudan ,Desert tract, the trade exchange. 

 املقدمة:. 1
مل يقف هليب الصحراء وزمهريرها وشح مياهها ونذرهتا أمام قوافل املغاربة التجارية 

فكانت  ،ب الصحراء الكربى يف غرب إفريقيااملدن السودانية جنو يف الغدو والرواح إىل 
التجارة سببا يف ثراء كثريين منهم على الرغم من مشاقها وخماطرها، فهي املوفر األساسي 

تنوعت السلع واختلفت مصادرها والكيفية اليت متت  ني املتجاورين؛للسلع بني اإلقليم
املتاجرة هبا، فلم تكن النقود الوسيلة الوحيدة يف التعامل التجاري، ومل تقف حائاًل دون 

 ذلك، فكانت عملية املقايضة )التبادل السلعي( ال يقل أمهية عنها. 
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والذهب؛  معدين امللح1كان من أشهر السلع التجارية الرائجة يف العصر الوسيط
فكالمها عصب االقتصاد يف املنطقة، إضافة إىل سلع وصناعات امتهنها املغاربة أو قاموا 
ابستريادها، مقابل خامات كانت جتود هبا بالد السودان، فكانت التجارة هي تواصل 

 حضاري ثقايف بني اإلقليمني املتجاورين.
مهيته ابلنسبة لالزدهار تكمن مشكلة البحث يف التعريف مبقدار التعامل التجاري وأ

وهبذا اعتمد البحث على عدة فرضيات تتمثل يف  اإلقتصادي بني اإلقليمني املتجاورين،
اإلتصال التجاري، وماهي أهم السلع املتاجر هبا، وما أهم  جمموعة تساؤالت منها مامقدار

 املسالك و املراكز التجارية؟ وغريها مبا خيص اإلقليمني املتجاورين.
من الدراسة هو توضيح مقدار التعامل التجاري بني اإلقليمني  إن اهلدف

املتجاورين، وتنوع السلع فيهما، ومسامهتهما يف التجارة اإلقليمية واخلارجية )الدولية( ملا 
قام املغاربة ابملتاجرة هبا يتمتع به اإلقليمان من خامات وصناعات مهمة، هلا وزن عاملي؛ 

الصحراوية ومرافئهم البحرية، ابلتايل تكمن أمهية املوضوع يف وإظهارها عامليا عرب حمطاهتم 
إعطاء صورة واضحة عن مقدار التبادل التجاري، وأهم السلع التجارية املعروضة، وأمهيتها 

هذا ولقد اعتمد  يف التقارب التجاري على صعيد مشال إفريقيا وحوض البحر املتوسط.
وإضافة كل ما  ،لباحث مبا خيص املوضوعاستفاد منها ا البحث على عدة دراسات سابقة

 هو جديد من خالل املصادر األولية اليت تعين بكال اإلقليمني  املتجاورين. 

 ملنهج املتبع:ا. 2
منهج للوصف بطريقة علمية ،وقد كان له صورة  ،وهواتبع يف الدراسة املنهج الوصفي  

 واضحة للحركة التجارية اليت عايشتها املنطقة يف فرتة زمنية.

 

                                                 
1

 تسمية تطلق غالباً على الفترة الزمنية من القرن الخامس حتى  القرن الخامس عشر ميالدي. - 
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 أصل التسمية إلقليمي املغرب اإلسالمي والسودان الغريب :   . 3
تعين كلمة غرب يف اللغة اجتاه غروب الشمس فيقال " َغَرَبت الّشمُس تْغُرُب غروابً: 

يف مغيبها "، وتعين الغربة فيقال " وَغُرب الشخص ابلضم غرابًة بَ ُعد عن  بَ ُعَدْت وتوارت
 (.276م، ص 2008وطنه " )املقري، 

حدد اجلغرافيون إقليم املغرب اإلسالمي أبنه كل البالد اإلسالمية املمتدة من برقة 
على حدود مصر الغربية حىت ساحل احمليط األطلسي، وهو إقليم ينحصر ما بني البحر 

توسط مشااًل والصحراء األفريقية الكربى أو رحر الرمال جنوابً، وينقسم اإلقليم إىل ثالثة امل
(، فاملغرب األقصى هي 27-26أقسام أدىن وأوسط وأقصى )مؤنس، د.ت، ص ص
 ،سط مشااًل واحمليط األطلسي غرابً املنطقة احملصورة بني املغرب األوسط شرقاً، والبحر املتو 

 (.46-42م، ص ص 1999جنوابً )سامل، والصحراء الكربى 

(، 3، صم2016وتعىن كلمة السودان وصفًا لذوى اجللدة السوداء )أبو القاسم، 
(، وهم 34م، ص 1998)ابن اجلوزي،  -عليه السالم-والذين ينسبون إىل حام بن نوح 

وهي بالد  أقوام يسكنون جنوب ارحلزام الصحراوي الفاصل بني مشال أفريقيا ووسطها، 
 شاسعة ينتهي مشاهلا أبرض الرببر، وجنوهبا إيل الرباري، وشرقها إيل بالد ارحلبشة،ةكبري 

 (.24، صم1998)القزويين،  -احمليط األطلسي-يصل إيل البحر احمليط وغرهبا

قسمت بالد السودان إيل ثالثة أقاليم، شرقي وأوسط وغريب، فغرب أفريقيا هو ما  
كان يعرف ببالد السودان الغريب ؛واحملدد جغرافياً بني الصحراء الكربى مشااًل، وحدود تشاد 
يف الشرق، وجبال الكمريون يف اجلنوب الشرقي، بينما احمليط األطلسي حييط ابملنطقة من 

 -سرياليون -غاان -غامبيا -والغربية، وأشهر دول املنطقة )بوركينا فاسو اجلهتني اجلنوبية
(، وامللحق رقم 64م، ص 2007تشاد( )ابري، -النيجر-موريتانيا -السنغال -الكونغو

 ( يوضح أقاليم السودان وشبكة الطرق الواصلة بينه وبني مشال أفريقيا.1)
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 أهم املسالك الصحراوية: .4
كان الرتحال عرب الصحراء يتم عادة يف قوافل من اإلبل، وكانت القافلة وكأهنا جتمع 

واإلمام، والفقيه، والقاضي،  سكاين متحرك، أو شبكة إجتماعية متكاملة، فيها املؤذن،
 واملتسكعون حتت قيادة واحدة والرقيق، والتجار، والسياح، وارحلجاج، واإلدالء، وارحلراس،

 (.126. ص ،2014 )بالغ،
تعد مدينة سجلماسة املغربية واحة غناء تزخر أبشجار النخيل،ومركزاً لتجمع القوافل 
املغربية املنطلقة إىل بالد السودان؛ فكان مثارها ومياهها قواتً لقاطعي تلك املسالك املارة يف 

اصاًل طبيعياً الفيايف والقفار القاحلة قليلة املياه، املتعذرة املراعي شديدة ارحلرارة، واليت ُعدت ف
 (.118م، ص 2011بني اإلقليمني املتجاورين )الساهري، 

كانت الصحاري تقطع مبعرفة دليل يكرتيه رواد القافلة حىت ال يضيعون يف متاهات 
الفيايف املقفرة، وقد ذكر ابن بطوطة يف رحلته أهنم اكرتوا دلياًل حاذقًا يف دروب الصحراء، 

إعالم الواحات التالية بوصول القافلة واستقباهلا ابملاء ، مهمته 1ومكشفًا من قبيلة مسوفة
 (.369-368م، ص ص 2003واكرتاء الدور لروادها )ابن بطوطة، 

، وقد تكون رحلة ابن بطوطة للسودان اربة ابلطرق التجارية واستكشافهااهتم املغ
نية ومملكة مايل، الغريب عبارة عن رحلة علمية لدراسة الطرق التجارية الرابطة بني الدولة املري

 (،223، ص1987بية )ارحلريري، والوقوف على حجم التأثري املصري على التجارة املغر 
 ومن أشهر تلك الطرق:

 الطريق الساحلي:( أ
وهو طريق حماذي لشاطئ احمليط األطلسي، يعد أقدمها،وأكثرها استعمااًل حىت القرن 

( يوضح 2وامللحق رقم ) ،(228صم،  1990عشر ميالدي )علوي، اخلامس اهلجري/ ارحلادي 
                                                                خط سري ذلك الطريق.

                                                 
وأودغست وعلى الطريق الواصل بين  مسوفة: قبيلة بربرية أمازيغية تسكن في مدينتي سجلماسة1

المغرب األقصى والسودان الغربي، اشتهرت بالقوة والفروسية ومعرفة الدروب الصحراوية )ابن 

 (.98م ، ص 1992قل، حو
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 غاان: -طريق وادي درعة( ب
يقع شرق الطريق الساحلي، خيرج من سجلماسة مارًا بدرعة، ويتجه جنواًب حنو 

 ( يوضح ذلك الطريق.3رقم)(، وامللحق 232م، ص 1990، مث غاان )علوي، 1أُودغست

 غاان:–طريق سجلماسة ( ج
وهو أكثر الطرق أمهية خالل العصر الوسيط، بلغت أمهيته منذ القرن اخلامس 
اهلجري/ارحلادي عشر ميالدي، وذلك بعد اكتشاف مالحة تغازى]اتتنتال[ )علوي، 

 ( يوضح هذا الطريق.4(، وامللحق رقم )235م، ص1990
 (. 109م،ص2014والواصل إيل تنبكتو )بالغ، -توات -طريق تلمسان وفاس( د

 (.109م، ص2014أودغست وغاان )بالغ،  -طريق غدامس(  ه
 ( يوضحا تلك الطُُرق التجارية.6و 5وامللحقان )

 التبادل التجاري بني اإلقليمني املتجاورين:                                       -5
م يف ذلك عادة خد  ، واست  ي هو تطور طبيعي للتعامل التجاريالنقدإن التعامل 
املصنوعة من الذهب، والفضة، والنحاس، وارحلديد،  -2املسكوكات -العمالت املعدنية 

فهي احملرك االقتصادي للعملية التجارية،وكان أشهرها املسكوكات الذهبية؛ اليت عرفت 
(، 44م، ص 2016)شرتة،  5وقطع امللح والودع، 4إضافة إىل قطع الترب ،3ب املثقال الذهيب

                                                 
1

أودغست: مدينة كبيرة على الطريق الواصل بين المغرب والسودان الغربي، تشتهر بالزراعة 

 (.215م، ص 1985والتجارة والتنوع السكاني )مجهول، 
2

المسكوكات: جمع سكة، وهي ضرب النقود المعدنية بالمطرقة لوضع نقوشاً عليها بواسطة خاتم 

 (.181م، ص2005خلدون حديدي معد لذلك )ابن 
3

جراماً )جمعة،  4.25المثقال الذهبي: هو الدينار الذهبي الذي اتفق جمهور العلماء بأنه يساوي 

 (.9م، ص2009
4

م ، 2008التبر: هو الذهب غير المضروب، وذكر أنه الذهب والفضة غير مصبوغ. )المقري، 

 (.50ص
دان من الهند، واستعمل في الُحلّي والعملة لودع: هو صدف البحر جلبه المغاربة إلى بالد السوا 5

 (.52م ، ص2010؛ عبد ،  40م ، ص2018)الفوتي، 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
 ارد االقتصادية ودورها التجاري بني املغرب والسودانملو ا    2019ديسمرب  14العدد  -جملة كلية اآلداب

________________________________________________________ 

110                                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                             

  ISSN  2664-1682 

 2م، ج 1992وداننري تعرف ابلصلع صنعت من الذهب الغري مسكوك )البكري، 
 (.880ص

واستخدمت املكاييل واملوازين يف التعامل التجاري، ، وقد ذكر البكري أنه يف  
د
ُ
وهو يساوي مخسة وسبعني ألف حبة قمحاً،  1مدينة سجلماسة كان الناس يكيلون ابمل

وذكر أيضاً القنقل والزالفة بقوله: " ومديهم إثنا عشر قنقال، والقنقل مثاين زالفات، والزالفة 
(، 240ص 2م، ج1992مثانية أمداد مبد النيب صلى هللا عليه وسلم " )البكري، 

د استخدم الصاع
ُ
صاعًا )القلقشندي،  والوسق؛ والوسق يساوي ستون 2ابإلضافة إىل امل

واملثقال والرطل  3(، وعرفت األوزان، فاستعملوا األوقية158ص 5م، ج 1915
م، 2015؛ شريف، 296م، ص 1987، ارحلريري، والقنطار مقداره مائة رطل )4والقنطار

 (.23ص

واختذت كافة التساهيل التجارية ، ومنها ما يُعرف ب }الوكالة التجارية{، وهي عملية 
ها اتجر ُحر أو عبد ]رقيق[، يكون مسئواًل على جزء من البضائع يف القافلة جتارية يتوال

لتاجر أو جمموعة من التجار، مقابل حصة من األرابح أو أجر متعارف  عليه، وهناك طريقة 
جتارية أخرى تعرف ب  }املقارضة{ وفيها يعهد صاحب املال لشخص آخر ابالجتار أبمواله 

 (.57م، ص1992ارة يتفقان عليها )اخلثالن، مقابل شروط يف الربح واخلس

الصكوك  ومن التساهيل التجارية األخرى حرفة الصرافة، واليت تتم ابستخدام
، وهي عملية جتارية حتفظ فيها األموال، وتسهل بني املتعاملني، يستلم فيها التاجر النقدية

محل ماله معه، وقد أمواله من مكان الصريفة؛ وهو مكان متفق عليه، فال يضطر بذلك إىل 
                                                 

جراماً )جمعة،  510الُمد: هو مقدار ملء كلتا البدين المبسوطتين، وقدره جمهور العلماء بحوالي 1

 (.20-19م، ص ص 2009
 (.20م، ص2009جمعة، كيلوجرام ) 2.04الصاع :ويساوي أربعة أمداد وقدره العلماء بحوالي 2
 (.45م ، ص2016، شترةجراماً تقريباً ) 37.5حوالي ب هناك من قدرها األوقية:3
 (.14م، ص2009كيلوجرام )جمعة ،  142.8القنطار: يساوي حوالي 4
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م، 1992تتم عملية البيع مقابل صٍك يصرفه صاحبه يف مكان متعارف عليه )اخلثالن، 
(، وقد ذكر ابن حوقل أنه رأى صكًا يف مدينة أودغست قيمته اثنان وأربعون ألف 57ص

دينار، لتاجر من جتار مدينة سجلماسة، واستغرب من هذه الطريقة التجارية بقوله: " وما 
ال مسعت ابملشرق هلذه ارحلكاية شبهًا أو نظرياً، ولقد حكيتها ابلعراق وفارس رأيت و 

 (.96م، ص 1992وخراسان فاسُتطرفت " )ابن حوقل، 

، عرفت 1ويف القرن السابع اهلجري / الثالث عشر امليالدي أسست أسرة تلمسانية
إخوة توزعوا على  أبسرة املقري شراكة جتارية للمتاجرة مع بالد السودان الغريب، وهم مخسة

، للتواصل التجاري، وتغطية متطلبات 2أيواالتن -سجلماسة  –الطريق التجاري تلمسان 
؛ 192ص2، ج1994السوق املغريب والسوداين من العرض والطلب )ابن اخلطيب، 

، 1990؛ علوي، 145، ص1977اجلمل، ؛ 205ص5، ج1968املقري، 
 (.245ص

اشتهرت أسرة املقري بفضل أرابحها التجارية، وتنظيمها، ومتهيدها للطرق 
 الصحراوية، وحفرها لآلابر، وقيادهتا للقوافل، وعالقتها الطيبة مع السالطني املرينيني

والزاينيني ومبملكة مايل، فاستمر نشاطها حوايل قرن من عمر الزمان؛ إىل أن دّب الضعف 
ن القرن الثامن اهلجري / الرابع عشر امليالدي، واندثرت يف جسمها يف النصف الثاين م

بسبب ضياع رأس ماهلا من سوء تدبري ورثتها، وتغيري طرق التجارة الرئيسية الرابطة بني 
املغرب األقصى والسودان الغريب،وبسبب انعدام األمن، وظهور املنافسة التجارية للسلع 

-192ص ص 2م، ج 1974اخلطيب،  املصرية يف السوق السودانية كزابئن جدد )ابن
                                                 

1
نسبة إلى مدينة تلمسان في الجزائر اآلن، وهي مدينة ساحلية قديمة من بالد المغرب األوسط تشتهر 

 (.176م، ص 1985ووفرة مياهها )مجهول، بخصوبة تربتها 
2

أيواالتن: مدينة من مدن السودان الغربي على الطريق الواصل بين المغرب األقصى والسودان 

 (.369م، ص 2003الغربي، أكثر سكانها من قبيلة مسوفة األمازيغية )ابن بطوطة، 
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(، هذا وقد ورَثْت هذه األسرة إراًث علميًا طيبًا متمثالً 249م، ص 1990؛ علوي، 193
 (.206ص 5م، ج 1968يف خزانة كبرية للكتب)املقري، 

ومن التسهيالت التجارية إقامة قصورًا يف الصحراء من قبل املغاربة استخدمت   
 (،172، ص2011ًا للعملية التجارية )الساهري، كمخازن كبرية لتخزين السلع وتيسري 

 ونستعرض فيما يلي كيفية التبادل التجاري بني اإلقليمني املتجاورين:

 التجارة الصامتة: -5-1
وهي طريقة جتارية قدمية ينعدم فيها التعامل النقدي، فيكون التعامل فيها بطريقة 

عشرين صورًا لعرابت جترها اخليول، املقايضة )التبادل(، وقد وجدت يف مخسينيات القرن ال
منقوشة على جبال أفيالل مبنطقة اتفياللت جنوب املغرب األقصى؛ تبني مدى التقارب 

(، ونظرًا لعدم 226م، ص 1990والتواصل التجاري بني اإلقليمني املتجاورين )علوي، 
اراًي ال يتجاوزه اإلحتكاكواإللتقاء بني األطراف املتاجرة، فقد أقيم هلذه التجارة موقعًا جت

طريف التجار، فبعد أن يصل التجار املغاربة إىل املكان احملدد لتبادل السلع يدقون الطبول 
للتعريف بوصوهلم، ويضع كل اتجر بضاعته يف جهة منفردة وينصرفون بعيدًا عنها 

   .(19م، ص 1998)القزويين، 

التجار املغاربة أييت جتار السودان، فيضعون جبانب كل بضاعة للمغاربة  إبنصراف
بضاعة ألحدهم وينصرفون، بعدها يعود التجار املغاربة وأيخذون ما وجد جبانب بضاعتهم 
من الترب أو غريها من السلع، ويرتكون بضاعتهم وينصرفون، فيأيت عقبهم جتار السودان 

؛ وهي عالمة لقبول السلعة، وتتم العملية التجارية دون أن وأيخذون السلع املرتوكة للمغاربة
يرى أحدهم اآلخر، وإذا مل ترضهم املقايضة تُقام عملية مزايدة يف كمية السلعة حىت يتم 

ابإلضافة إىل التجارة الصامتة كانت  (.89م، ص 1996الرضا، وتتم املبايعة )املسعودي، 
عملية استبدال السلع كاًل حسب حاجته،  هناك طرق أخرى للتبادل التجاري تتمثل يف 

 كذلك التجارة النقدية وجتارة الودع والتجارة ابلصكوك النقدية.
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 امللح والذهب وأمهيتهما التجارية: 2. 5
يُعد امللح والذهب أشهر السلع الرائجة بني كال اإلقليمني، نظرًا ألمهيتهما 

على احمليط األطلسي قرب مصب هنر السنغال أقدم  املناطق  االقتصادية،وتعد بلدة أوليل
(، وذكرها اإلدريسي أهنا جزيرة يف البحر 91م، ص 1992املنتجة للملح، )ابن حوقل، 

تقصدها املراكب لتسويق إنتاجها، وال يعلم يف بالد السودان مالحة غريها )اإلدريسي، 
مالحة ]مناجم[ اتتنتال (، وقد استمرت يف إنتاجها حىت اكتشاف 17ص1ج،م2002

ص  2، جم1992ي )البكري، ]تغازى[ يف القرن اخلامس اهلجري/ارحلادي عشر ميالد
(، فزاد إنتاج امللح نظراً لسهولة استخراجه مدفوانً على هيئة ألواح )علوي، 867-886ص

(، ونظرًا لعدم كفاية ملح أوليل لسد ارحلاجة ، ولتميز ملح الصحراء 228م، ص 1990
 (.50م، ص1992حات البحرية لصالبته وجفافه وسهولة محله )اخلثالن، على املال

يقطع امللح كما تقطع ارحلجارة ويسمى اتتنتال، وتستخدم ألواحه يف كل عمارة 
(، 867ص 2م، ج 1992البلدة املوجود فيها ويصدر إيل سائر بالد السودان )البكري، 

من مناجم قرية تغازى وقد شاهد ابن بطوطة ألواحًا ضخمة من امللح استخرجت 
استخدمت يف بناء بيوهتم ومساجدهم، وكانت قيمتها االقتصادية تضاهي قيمة الذهب 

 .(368م، ص 2003والفضة )ابن بطوطة، 

كان استهالك أهل السودان للملح كبريًا لكونه حيفظ املاء يف اجلسم لكاًل من 
م،  1990مؤنس، اإلنسان وارحليوان بسبب ارحلّر الشديد الذي تقاسيه املنطقة )

(، ووصف الوزان كيفية أكله مع اخلبز أبنه مع كل مضغة ُخبز يلحسون قطعة 225ص
(، كما  280ص 2م، ج 1983ملح كعملية اقتصادية نظرًا لقيمته املادية )الوزان، 

-20ص ص1جم،2002، اإلدريسياستخدم امللح يف جتفيف اللحوم واألمساك )
 (.45م، ص 2010عماري، ؛21
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ويَزخُر إقليم السودان الغريب مبعدن الذهب الذي فطن العرب لدوره اهلام يف 
(، والذي يوجد متفرقًا يف عدة أماكن 280م، ص 1991االقتصاد العاملي )حممود، 

مدفواًن يف األرض على عمق قامة أو ما يقارهبا من متوسط طول  ،خاصة يف إقليم غاان
حيفر عنه فيوجد يف جنبات ارحلفر أو جمتمعاً يف  مرتاً ، حيث1,70اإلنسان،وتساوي حوايل 

(، ويوجد بصور أخرى فقد 45م، ص 2016؛ شرتة، 32م، ص 2010أسفلها )حيىي، 
األول مومسي  ،ن أوفر املعادن، ويوجد منه نوعانذكر القزويين أن الذهب يف بالد غاان م

ص  4م، ج 2010جيمع يف زمن الربيع ينبت يف الصحراء، وله ورق كالنجيل )العمري، 
(، واآلخر يوجد على ضفاف جماري األهنار، 18م، ص 1998؛ القزويين، 55-45ص

(، وهو الذهب غري املسبوك 55ص 4م، ج 2010وكالمها يسميان ب  ]الترب[ )العمري، 
(، ويوجد الذهب على ضفاف األهنار  45م، ص 2010أو الذهب اخلالص )عماري، 

وم مستخرجوه بغربلته فيحصلون بذلك على كارحلجارة وارحلصى، وعلى مدار السنة، يق
؛ ابن 24ص1ج، م2002أجرام صغرية يف حجم حبات القمح والشعري ذهباً )اإلدريسي، 

 (.648م،ص2003؛برتي،93م، ص 1970سعيد املغريب، 

تنوعت مصادر الذهب كمصادره املعروفة حديثاً، ولكن ما ذُكر وتناقلته املصادر 
ينبث يف الصحراء وله ورق كالنجيل رمبا ضرب من ضروب  التارخيية يف العصر الوسيط أنه

اخليال، فالعلم ارحلديث بني أن الذهب هو معدن له خواص فيزايئية كباقي املعادن األخرى 
 وامللحق رقم (،154،17،10،6ص ص ،2014،أفندي ؛59، ص2007، ساميز)
 غريب.( يوضح أهم الطرق التجارية ،وتركز بعض اخلامات يف بالد السودان ال7)

 الصادرات املغربية: 3. 5

تنوعت الصادرات املغربية بني إنتاج زراعي ومواد مصنعة، وقد ذكر البكري  
املعاصر للقرن اخلامس اهلجري / ارحلادي عشر امليالدي أن التجار املغاربة جيلبون إىل 

املنتجات الزراعية املتمثلة يف القمح والتمر والزبيب والذرة وامللح، والودع ابإلضافة  أودغست
إىل املواد املصنعة؛ وأمهها النحاس املسبوك والذهب املصنوع خيوطًا مفتولة، ويتجهزون إىل 
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بالد السودان ب ]امللح والودع[، والثياب املصبوغة ابرحلُمرة والزرقة وحلق النحاس، 
،  877، 854، 850 – 849ص ص  2م، ج 1992لبكري، القطنية )ا واملصنوعات

880.) 

وذكر اإلدريسي املعاصر للقرن السادس اهلجري/الثاين عشر امليالدي أن أهل املغرب 
،ووصف ارحلركة التجارية  والقطنيصدرون الصوف والنحاس واخلرز والشب وارحلناء والتمر 

سودان أبعداد اجلمال ارحلاملة لقناطري يدخلون إىل بالد الأبهنم"1تلتجار مدينة أغما
األموال من النحاس األمحر امللون واألكسية وثياب الصوف والعمائم واملازر،وصنوف النظم 
 من الزجاج واألصداف واألحجار وضروب من األفاوية والعطر وآالت ارحلديد املصنوع"

 (.232،226،29،18ص ص 1ج،م2002)األدريسي،

اهلجري / الثالث عشر امليالدي كانت تتكون من امللح أما صادرات القرن السابع  
الزجاجية والبخور واألصداف وأساور النحاس واخلوامت 2زوخشب اأَلَرز والصنوبر واخلر 

م،  1985؛ جمهول، 19م، ص 1998والتمور )القزويين،  3وارحللق النحاسية والتاكوت
من اهلجري / (، يف حني كانت صادرات القرن الثا258م، ص 1990؛ علوي، 222ص

، 96ص ص2الرابع عشر امليالدي التني وامللح والنحاس والودع )أبو الفداء، د.ت، ج
(، وقد ذكر ابن بطوطة يف رحلته لبالد السودان الغريب يف النصف الثاين من القرن 259

الثامن اهلجري / الرابع عشر امليالدي وصفًا دقيقًا لبعض السلع اليت حيملها املسافر لتلك 
اع بقوله: " واملسافر هبذه البالد ال حيمل زادًا وال إداماً، وال دينارًا وال درمهاً، وإمنا األصق

حيمل قطع امللح وُحلي الزجاج الذي يسميه الناس النظم، وبعض السلع العطرية وأكثر ما 
                                                 

1
. ص ،1985 )مجهول، مياههاتشتهر بخصوبة تربتها ووفرة  مدينة ومحطة تجارية مغربية داخلية، 

207.)  
2

م، 1992الخرز: نوع من أنواع الجواهر يصنع من الزجاج، ويستخدم في أدوات الزينة )الخثالن،  

 (.56-55ص ص
3

التاكوت: هو منتوج شجرة الطرفا التي تنمو في منطقتي درعة وسجلماسة بالمغرب، وتصدر لبالد  

الجلود،والصوف،وذلك في القرن السادس الهجري / السودان حيث تستخدم في صناعة ودباغة 

 (.258م، ص 1990الثاني عشر الميالدي )علوي، 
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"، وتستبدل السلع املصدرة بسلع واتسرغنت، وهو خبورهم ل واملصطكييعجبهم فيها القرنف
، 2003النبق واألُرز )ابن بطوطة،  سودانية من منتجاهتم،وذكر منها اللنب والدجاج ودقيق

(، وذكر الوزان أن التجار املغاربة يبيعون ألهل السودان الثياب األوروبية والنحاس 371ص
 (.163ص 1م، ج 1983وقطع السالح األبيض )الوزان، 

اربة إىل بالد السودان منتجات زراعية متعددة كارحلبوب والفواكه نقل التجار املغ
؛ 110م، ص 2014)بالغ،  1والزيت والسكر والعسل والتمور والفول السوداين والكوال

(، فضاًل عن بعض املنتجات 52م، ص 2010؛ عبد، 55م، ص1992اخلثالن، 
منتجات حرفية كالربانس  ارحليوانية كلحم اجلمال والشحم املاحل ]القديد[، إضافة إىل ذلك

 (.110م، ص 2014والصناعات اجللدية كالقرب والنعال )بالغ، 

كانت الصناعات املغربية ارحلرفية تلقى رواجًا يف السوق السودانية، األمر الذي 
شجع على التطور الصناعي يف املدن املغربية، فوفرت تلك الصناعات للمستهلك السوداين 

والنحاسية والزجاجية واملالبس والعطور واألسلحة، وظلت السيطرة األدوات ارحلديدية 
املغربية على التجارة الصحراوية يف عنفواهنا ما بني القرنني الرابع والثامن اهلجري / العاشر 

 (.264-263، ص صم1990الرابع عشر امليالدي )علوي، و 

 الصادرات السودانية:  4. 5
قيق هلا أثرها يف رواج ارحلركة التجارية نظراً كانت حاجة املغاربة إىل الذهب والر 

الخنفاض سعرمها مقابل املصنوعات املغربية، وحاجة السوق هلما، واستخدامهما يف التجارة 
اخلارجية، وكان الذهب أهم السلع على اإلطالق الستغالله حمليًا يف صناعة ارحلُلي وضرب 

 (.264-263ص، ص م1990النقود، وللتصدير األورويب )علوي، 

                                                 
 
1

 تنتج جوزة الكوال،وهي مادة منبهة للقلب، الكوال: هي عبارة عن شجرة من فصيلة البرازيات،

 (.704 ، ص2008،، ومكانها المناطق الحارة )معلوفمنبتها األصلي أفريقيا االستوائية

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
 ارد االقتصادية ودورها التجاري بني املغرب والسودانملو ا    2019ديسمرب  14العدد  -جملة كلية اآلداب

________________________________________________________ 

117                                                                 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                             

  ISSN  2664-1682 

وأييت الرقيق يف املرحلة الثانية من حيث األمهية يف الصادرات السودانية، وقد 
اشتهرت بعض القبائل السودانية بتجارة الرقيق لكوهنا جتارة تدر عليهم أرابحًا طائلة 

(، وقد ذكر ابن خلدون أن هناك أقوامًا وثنيون من أهل 267م، ص 1990)علوي، 
مشهورين ابلوشم يف وجوههم  –مللم  –ر النيجر؛ يقال هلم السودان يعيشون جنوب هن

وأصداغهم كانوا عرضة لغارات تقوم هبا عصاابت من املاليني والغانيني يسبوهنم ويبيعوهنم 
 ذكر(، و 93م، ص 1984لتجار النخاسة فيجلبوهنم إىل األسواق املغربية )ابن خلدون، 

، م2002أعدادًا كثرية منهم )اإلدريسي،  إىل بالد املغرب األقصى يصدرون أهنم اإلدريسي
(، واشتهرت مدينة أودغست املتامخة لبالد املغرب األقصى، واليت 110،19ص ص1ج

يسكنها كثري  من العرب والرببر بتجارة الرقيق، وخاصة اجلواري اللوايت وصفن جبماهلن 
، 1985، جمهول؛ 849ص 2،ج1992ومهارهتن يف الطبخ )البكري، الفائق، 

اشتهروا  1(، وذكر ابن بطوطة أن أهل مدينة تكدا64ص ،1984 ارحلمريي، ؛216ص
ابلتجارة واملفاخرة بكثرة العبيد واخلدم، ويف مدينيت مايل وأيواالتن يكثر الرقيق فتباع اجلواري 
املاهرات عندهم أبمثان ابهضة، وقد رافق قافلة خرجت من تكدا هبا حوايل ستمائة عبد 

 (.379،381م، ص ص 2003املغربية )ابن بطوطة، متجهة إىل األسواق 

متيزت بالد السودان الغريب بسلع أخرى، فيجلب املغاربة من مدينة أودغست 
(، 216، صم1985،  جمهولالعنرب، والذهب اخلالص املصنع على هيئة خيوٍط مفتولة )

فة املعرو وجيلبون من مناطق سودانية أخرى اجللود والعاج واملسك وريش النعام واألسواط 
؛ علوي، 214، ص1985، جمهول؛ 192ص 2، ج1974بذنب الفأر )ابن اخلطيب، 

 (.265، ص1990

 

                                                 
ص  م،2003)ابن بطوطة، وبخام النحاس ،بالتجارة تشتهر تقع على احدى الطرق التجارية ة سودانيةمدين 1

  (.380-379ص
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 األسواق التجارية: 5.5
اليت وصفها  امتازت عدة مدن يف كال اإلقليمني أبسواق عامرة كمدينة سجلماسة

ابن حوقل أبن هبا " جتارة غري منقطعة منها إىل بلد السودان وسائر البالد وأرابح متوافرة  " 
(، ومن وفرة خرياهتا وصفها البكري بقوله: " ومن الغرائب 96م، ص1992)ابن حوقل، 

(، ووصف 840ص 2م، ج 1992عندهم أن الذهب جزاف عدد بال وزن" )البكري، 
ات املغربية أبن هبا " أسواق جامعة "، وهبا سوق أسبوعي ينصب يوم البكري مدينة أغم

(، 843ص2، جم1992األحد من كل أسبوع مكتض وجامع ألصناف السلع )البكري، 
وال تقل مدينة درعة املغربية أمهية عن سابقتيها فهي مدينة  أهلة عامرة هبا جامع وأسواق 

ن، يومي اجلمعة واألحد، وكذلك األمر جامعة ومتاجر نشطة، ويقام فيها سوقان أسبوعيا
؛ 854،845،840ص ص 2اليت عرفت أبسواق الرقيق )البكري، ج 1يف مدينة إجيلي

ابألسواق الدائمة املتخصصة )شريف، 2(، وعرفت مدينة فاس 206م، ص 1985،  جمهول
 (.20-19م، ص ص 2015

ويف املقابل وجدت أسواق يف العديد من املدن السودانية، كسوق مدينة أودغست 
الذي وصفه البكري بقوله: " وسوقها عامرة الدهر كله، ال يسمع الرجل فيها كالم جليسه 

(، ووصف املراكشي 849ص 2م، ج 1992لكثرة مجعه وضوضاء أهله " )البكري، 
(، وكان من أهم صادراهتا 215م، ص 1985، لجمهو أسواقها أبهنا " عامرة الدهر كله " )

وجيلب إليها الفواكه من بالد السودان والتمور من سجلماسة )اإلدريسي،  الترب والعنرب،
املراكز  ة أحدم     كاتد دينة   د م    ع  (، وت276م،ص1985،جمهول ؛20ص، م2002

التجارة اجملمعة للذرة وارحلبوب من بالد السودان، وتعاملها النقدي يتم بواسطة داننري 
، 1992؛ اخلثالن، 880ص 2، ج1992الذهب الُصلع الغري خمتومة )البكري، 

                                                 
1

إيجلي: مدينة في المغرب األقصى اشتهرت بالزراعة، وأهم مزروعاتها قصب السكر والنخيل  

 (.212م ، ص 1985،  مجهول)
2

م  808ه/192في العام  مدينة مغربية داخلية أسسها األدارسة زمن األمير ادريس الثاني 

 (.2/795م،1992ي،)البكر
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(، وحتدث البكري أيضًا على السوق اجلامع مبدينة يرقي، حيث جيتمع جتار غانة 54ص
 (.879ص 2، ج1992ة )البكري، مكواتد

وهبذا نرى مقدار أمهية تلك األسواق لتسهيل العملية التجارية يف جتارة مفتوحة 
(يوضح أهم املدن التجارية يف 8) وامللحق رقم واليهود، اشرتك فيها املسلمون واألفارقة

 إقليمي املغرب اإلسالمي والسودان الغريب.

 :اخلامتة. 6
اهلني؛ فاملسافات بني واحاهتا إن الرتحال عرب الدروب الصحراوية ليس ابألمر 

طويلة، وحرارة مشسها وسطوحها قوية، وزمهرير شتائها قاٍس هذا األمر جعل من ترحاهلم 
بني كثباهنا يتطلب خربًة لدروهبا واستعدادًا نفسيًا ومادايً، وكميات كبرية من املاء الذي 

 فرة.يتبخر جزء  كبري  منه،نظراً الرتفاع ارحلرارة يف تلك الفيايف املق

كانت املصاحل مشرتكة بني اإلقليمني املتجاورين، األمر الذي تطلب تباداًل جتارايً 
نشطًا وخاصة يف معدين امللح والذهب، وكانت عملية التبادل التجاري مفتوحة غري مقيدة 
مبال؛ أو أن املال كان ينظر له أمرًا اثنوايً،  فكانت عملية املقايضة للسلع التجارية، وكان 

مل ابلصكوك النقدية، واستخدام طريقة جتارية قدمية تعرف ابلتجارة الصامتة، ال يرى التعا
فيها املستفيدان التجاراين بعضهما البعض، وهلذا مل تقف اللغة وال النقود وال هليب 
الصحراء وزمهريرها من إقامة عالقات وطيدة بني اإلقليمني املتجاورين، كان التبادل 

 التجاري أساسها. 

الل هذه الدراسة نستنتج مدى اهتمام املغاربة ابلتجارة ملا تذره من أرابح من خ
وتواصل اقليمي مع املناطق اجملاورة ،وإعطاء صورة واضحة وجلية ومشرفة للدين اإلسالمي 

بالد السودان  متمثال يف خلق التجار املسلمني، فكان من ازدهار وانتشار اإلسالم يف
مدى احتواء غرب أفريقيا  ية فيه،كذلك وضحت الدراسةالغريب ،وإقامة جاليات إسالم
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خلامات تعد أساس التجارة العاملية، األمر الذي أاثر انتباه األوروبيني يف استعمارها 
 واإلستيالء على ثرواهتا.

لقد كان اكتشاف الرحالة املسلمني والتجار املغاربة لبالد السودان جنوب الصحراء 
اجملاهل، األمر الذي فتح اجملال أمام ارحلركات الكشفية قد سبق األمم األخرى لتلك 

األوروبية، واستفادهتم عما قدمه املسلمون ابخلصوص ،واإلنطالق على ضوئها يف اكتشاف 
 القارة السمراء خدمة ألطماعهم اإلقتصادية والتوسعية.
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 هنضة مصر للطباعة . القاهرة: .واملعادنالصخور  (.2007). .فر ساميز،
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 .ة. )رسالة ماجستري غري منشورة(. اجلزائر: كلية العلوم االجتماعية واإلنسانياملريين
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 النشر املغربية. :دارالبيضاء.الدار األمصاريف عجائب  اإلستبصارم(.1985)جمهول،مؤلف
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 املالحق
 ،م 2005 أبوخليل،) أفريقيا مشال الواصلة الطرق وشبكة السودان أقاليم( 1) رقم ملحق

 (74ص
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) رقم ملحق
 (229ص ،م 1990 ، علوي)[غاان –أوليل-سجلماسة]الساحلي  الطريق
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 (236م،ص1990غاان) علوي،  –وادي درعة  –سجلماسة( طريق 3رقم ) ملحق
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 (242م، 1990غاان ) علوي،  –مايل  -( طريق سجلماسة4ملحق رقم )
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 الواصلة والطرق السودان وبالد اإلسالمي املغرب إقليمي يف املدن أهم( 5) رقم ملحق
 (19ص ،.ت د)اجلهيمي، بينها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( أهم طرق القوافل التجارية بني بالد املغرب اإلسالمي وغرب أفريقيا 6رقم ) ملحق
 (20ص ،.ت د اجلهيمي،)[الغريب السودان]
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)زايدة، الغريب السودان بالد يف اخلامات بعض وتركز التجارية الطرق أهم( 7) رقم ملحق
 (393صم، 1991

 
 

 اخلثالن،)الغريب والسودان اإلسالمي املغرب إقليمي يف التجارية املدن أهم( 8) رقم ملحق
 (62صم، 1992
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