
محور المداخلة :مظاهر التبادل الحضاري بين الجزائر وبلدان الساحل االفريقي ما بين القرنين  91و 02م

فضاءات التبادل التجاري بني اجلزائر ودول الساحل اإلفريقي على ضوء كتاابت الرحالة واملبعوثني الفرنسيني خالل القرن 91م.

إعداد:
أة .هاشم كوثر ( /سنة  3دكتوراه) ،جامعة الشهيد لخضر حمة بالوادي.
أ .قشاشني علي  /أستاذ تاريخ حديث ومعاصر بالمركز الجامعي آفلو (األغواط).

مقدمة:تعتبر كتابات الرحالة والمبعوثين الفرنسيين من المصادر التاريخية المهمة التي تشكل إطارا مرجعيا
ومادة أساسية يستقي منها الباحث في الدراسات اإلفريقية الكثير من المعطيات والمعلومات التي يمكن أن
يؤسس عليها فرضياته النظرية وبناءه التاريخي لرسم صورة مقربة عن تاريخ العالقات الحضارية بين
الضفتين الشمالية والجنوبية للصحراء الكبرى خالل الفترة الحديثة ،ويعد القرن التاسع عشر ميالدي من
أزهى فترات الرحالت والبعثات الفرنسية نحو الصحراء الجزائرية ودول الساحل االفريقي ،لعدة اعتبارات
ودوافع أهمها التعبئة الكولونيالية وتمهيد الطريق نحو احتالل فرنسا لشمال وغرب افريقيا ،حيث كتبت
العديد من المذكرات والتقارير واألبحاث في مختلف المجاالت والجوانب عن المنطقين وسكانها ومن ضمنها
الجانب االقتصادي بما فيه فضاءات التبادل التجاري بين ضفتي الصحراء الشمالية والجنوبية.
وفي هذا اإلطار تأتي ورقتنا البحثية هذه لإلجابة على جملة من التساؤالت هي على النحو التالي :ما
هي األهمية التي تكتسيها كتب الرحالة والمبعوثين الفرنسيين في كتابة تاريخ العالقات الحضارية بين ضفتي
الصحراء الكبرى؟ ما القيمة العلمية والموضوعية التي تقدمها هذه الكتابات عن التبادل التجاري بين الجزائر
ودول الساحل االفريقي خالل القرن التاسع عشر ميالدي؟ ما أهم التحوالت التي شهدها التبادل التجاري بين
ضفتي الصحراء الكبرى خالل القرن التاسع عشر على ضوء هذه الكتابات.
وتهدف هذه الورقة البحثية إلىى تقىديم دراسىة وصىفية اسىتقرائية لمحتىوى كتابىات الرحالىة والمبعىوثين
الفرنسىىيين التىىي تطرقىىت للتبىىادل التجىىاري بىىين الجزائىىر ودول السىىاحل االفريقىىي خىىالل القىىرن 91م ،وكىىذل
الوقىىوف علىىى مختلىىف المعطيىىات والمعلومىىات التىىي قىىدمتها فىىي هىىذا المجىىال ،سىىيما تل ى المتعلقىىة باألسىىوا
والمراكز التجارية وا لمسال والطر التجارية بين المنطقتين ،إلى جانب نظم ووسائل التعامل التجاري بىين
الجزائر ودول السىاحل االفريقىي كمىالي والنيجىر وموريتانيىا ،رغىم التحىوالت الكبيىرة التىي شىهدتها التجىارة
العابرة للصحراء الكبرى خالل هذه الفترة.
والجىىدير بالىىذكر فىىي هىىذا السىىيا أن الكتابىىات التاريخيىىة حىىول منطقىىة السىىاحل االفريقىىي خىىالل القىىرن
التاسع عشر ،ظلت حكرا علىى مالحظىات وتقىارير المستكشىفين والرحالىة وحتىى الضىباط الفرنسىيين ،الىذين
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رافقوا التوسعات االستعمارية الفرنسية في افريقيا ،ولم يتسن للكتابات المحلية البروز في ظل هىذا االكتسىا
الكبيىىر للكتابىىات الفرنسىىية ،حيىىث بقيىىت علىىى قلتهىىا أو نىىدرتها ،دفينىىة رفىىوف خىىزائن المخطوطىىات العامىىة
والخاصة آنذا .
 عرض بيبليوغرافي ألهم الرحالت والبعثات الفرنسية نحو منطقة الساحل والصحراء الكبرى خاللالقرن 91م:
لعىىل مىىن أهىىم الكتابىىات الفرنسىىية التىىي اهتمىىت بمنطقىىة السىىاحل االفريقىىي فىىي امتىىدادها بىىين ضىىفتي
الصىحراء الكبىرى الشىىمالية والجنوبيىة ،نجىد كتابىىات المغىامرين والرحالىة الجغرافيىون األوائىل أمثىال رونىىي
كاييه  ، René Cailléالذي يعتبر من رواد المغامرين الفرنسين الذين توغلوا في أعماا الحااراا الربار ،
وهو أول أوروبي يعود بوصف دقيقة لمدينة تمبرتاو يياس لاال الر يار مان الم يأااز وأناا رلاوما قيماة
أثنااا ري تااو ،وبااذل قاادا لفرنسااا والمحااالا المعتحاة بالتولاال االااتعماري معلوماااز غرافيااة واقتحااادية
وثقافية هامة تعص منطقة السايل اافريقي ،لاعدز فيما بعد في عملياز الغ و الفرنسي للانوب الا ائاري
والتولل في الحاراا الربر عامة (.)1
وقد نظم روني كاييه  René Cailléأول رحلة له سنة  9191حيث انتقل للسنغال ( )2ومنهىا نحىو
سواحل موريتانيا ثم سان لوي أين اتصل ببعثة انجليزية بقيادة الماجور غراي  M. Grayلعدم تىوفره علىى
معلومات كافية للتوغىل أكثىر فىي دواخىل افريقيىا ،سىيما وأن هىذه الرحلىة كانىت خاصىة ولىم تتبناهىا أي جهىة
رسمية ،وهو ما حال دون إتمامها فعاد لفرنسا( ،)3أما رحلته الثانية فكانت بين سنتي  ،9101 -9101حيىث
عاد للسنغال مرة ثانية ،وهنا زوده الحىاكم الفرنسىي لهىذا اإلقلىيم بالسىلع والمىؤن فمكنىه ذلى مىن البقىاء فىي
المنطقىىة لىىتعلم العربيىىة( )4وفىىي سىىنة  9101شىىرف فىىي رحلتىىه إلىىى تومبكتىىو بعىىد أن خصصىىت لىىه الجمعيىىة
الجغرافية الفرنسية مبلغ مالي قدر بـ  92.222فرن كمكافىأة ألول فرنسىي ينقىل مالحظىات دقيقىة وإيجابيىة
عن تومبكتو ودواخل القارة االفريقية (.)5
وكان لعملية المسح الجغرافي للمناطق التي عبرها روني كاييه والتعريف بها ومميزاتها وما قدمه من
معلومىىات مثىىل ع ىد د سىىكان وطبىىائعهم وتنظيمىىاتهم السياسىىية واالجتماعيىىة واالقتصىىادية ،وكىىذل المسىىارات
والمسال المؤدية لمختلىف المىدن االفريقيىة وتحديىد المسىافات الفاصىلة بىين المراكىز الحيويىة واالسىتراتيجية
للزراعىىة والتصىىنيع ،وكىىذل المنىىاطق التىىي تتىىوفر فيهىىا ابىىار الميىىاه ،كىىل هىىذا مكىىن المؤسسىىات التجاريىىة
واالقتصادية الفرنسىية مىن اسىتثمار أموالهىا فىي منطقىة السىاحل وبالضىبط فىي منعطىف كىل مىن نهىر النيجىر
وغامبيا والسنغال ،كما ساعدت الفرنسيين على فتح أسوا لسلعهم ومنتجاتهم الصناعية (.)6
وقد خلف روني كاييه مجموعة من الكتب في غاية األهمية من ضمنها كتابين عن الكشف الجغرافي
لمنطقة الساحل ،هما كالتالي)Journal d'un voyage à Temboctou et à Jenné dans l'Afrique centrale ( :
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( )Voyage d'un faux musulman à travers l’Afrique: Tombouctou, le Niger, Jenné et le désert
وإلى جانب روني كاييىه ،نجىد المستكشىف الفرنسىي هنىري دوفيرييىه  )7( Henri Duveyrierالىذي قىام بتنظىيم
رحلة نحو الصحراء الجزائرية في ربيع سنة  9181على أمىل العبىور نحىو السىودان الغربىي ،حيىث انطلىق
من مدينة بسكرة نحو منطقة الزيبان الصغرى ثم إقليم توات ،غير أنه سرعان مىا عىاد إلىى مدينىة متليلىي ثىم
األغواط نتيجة الرفض الذي لقيه من سىكان المنطقىة ،ليوجىه بعىد ذلى اهتماماتىه وأبحاثىه علىى منطقىة وادي
ريىىغ ووادي سىىوف ،وفىىي خريىىف سىىنة  9112انتقىىل إلىىى ورقلىىة وتقىىرت كمىىا توجىىه شىىرقا نحىىو منطقىىة
الشط التونسي ،أين جمع معلومات جغرافية قيمة عن هذا النطا (.)8
وبعىد هىىذه الرحلىىة كلفىه الىىوالي العىىام للجزائىر بىىأن يقىىوم برحلىة إلىىى التىىوار مىن أجىىل ربىىط عالقىىات
تجارية بين فرنسا والتورا وقدم له الدعم الكافي للقيىام بهىذه الرحلىة ،فغىادر بسىكرة خىالل شىهر جىوان مىن
نفس السنة متوجها إلى مدينة الوادي ومنها إلى غدامس بمساعدة الشيخ عثمىان أحىد أعيىان التىوار  ،ليمكىث
بها مدة طويلة في انتظار وصول توصية قنصل فرنسا بطىرابلس ،ولىذل بقىي يبحىث عىن البقايىا الحضىارية
للمنطقىىة والتىىرا ث الفكىىري بهىىا ،كمىىا كىىون العديىىد مىىن العالقىىات مىىع سىىكان ووجهىىاء المنطقىىة ( ،)9وفىىي شىىهر
ديسمبر من سنة  9112غادر غدامس نحىو غىات محمىال بتوصىية الشىيخ عثمىان وزعىيم التىوار إيخنىوخن
اللذين عمال على حمايته طيلة رحلته هىذه ،ومىن غىات انتقىل لمنطقىة فىزان ثىم طىرابلس ومنهىا إلىى الجزائىر
ل يستعد إلى رحلة أكبر وأهم ،ولكن مرضه الشديد وفقدانه للذاكرة أضناه عن تحقيق ذل  ،ورغم ذل فقد قىدم
معلومات هامة وقيمة حول المناطق التي زارها من خالل كتابه " تىوار الشىمال " ،les Touareg du Nord
كما هيأ األرضية المناسبة لتوقيع معاهد غدامس بين فرنسا والتوار (.)10
ومىن البعثىات الفرنسىية المهمىة التىي أرخىىت للتبىادل التجىاري بالصىحراء الجزائريىة خىالل ذات الفتىىرة
نجد بعثة الضابط الفرنسي دو بونمان  De Bonnemainالذي كلف من قبل راندون الحاكم العىام للجزائىر
سنة ،)11(9181بالتوجه نحو مدينة غدامس الليبية لمعرفة أحوال التبادل التجاري بينها وبين أسوا السودان
الغربي والوقوف على واقع الحركة التجارية العابرة للصحراء الكبرى ،وقد انطلق دو بونمان في رحلته هذه
من مدينة تقرت ثم توجه لمنطقة وادي سوف إلى أن وصل لمدينة غدامس أين تلقى ترحيبا من حاكمها السيد
عثمىىان بىىاي الىىذي استضىىافه لمىىدة تقىىارب العشىىرون يومىىا ،تمكىىن مىىن خاللهىىا دوبونمىىان مىىن جمىىع الكثيىىر
من المعلومىات حىول أسىوا غىدامس ومختلىف المسىال والطىر التىي تىؤدي ألسىوا الصىحراء الجزائريىة
وبالد السودان الغربي كما عبر بونمان لعثمان باي عن نية فرنسا فىي خدمىة سىكان المنطقىة وضىواحيها فىي
مختلف الجوانب وفي مقدمتها الجانب االقتصادي من أجل استمالته لعقد اتفاقيىات تحىالف وحمايىة المبعىوثين
والتجار الفرنسيين(.)12
ولىىم تقتصىىر البعثىىات الفرنسىىية للصىىحراء الكبىىرى علىىى ذوي األصىىول الفرنسىىية ،حيىىث نجىىد الرحالىىة
األلمىىاني األصىىل جرهىارد رولفىىز  Gerhard Rohlfesكلىىف بمجوعىىة رحىىالت كشىىفية بىىين سىىنتي 9110
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و 9111بعد أن انضم إلى مجندي اللفيف األجنبي الفرنسي ( ،)13إذ اتجه إلى المغىرب األقصىى وتجىول فىي
الجزء الجنوبي منىه انطالقىا مىن السىوس إلىى وادي درعىا ومنىه إلىى تافياللىت ثىم منطقىة فقيىق ليعىود لمدينىة
وهران ،وفي الرحلة الثانية انطلق من طنجة إلى واد زيز عبر األطلسي ومىن هنىا إلىى وادي السىاورة ثىم
توات ووصوال إلى عين صالح ثم غىدامس وطىرابلس ،أمىا رحلتىه المواليىة فكانىت مىن طىرابلس عبىر عىر
مرزو متوجها نحو التشاد ثم بورنو والغوس ،وبذل يكون رولفز أول رحالة أوروبي يعبر افريقيا الغربية
عبر ساحل المتوسط شماال(.)14
وقد زاد نشاط البعثات الكشفية الفرنسية للصحراء الجزائرية أواخر القرن التاسع عشر مىيالدي ،حيىث
أ رسل العديد من الضباط الفرنسين لكشف مغىوار ومسىال الجنىوب الجزائىري والتعىرف علىى مختلىف مدنىه
وقراه ،ومن بينهم الضابط الفرنسي بول صىولييه  )15( Paul Soleilletالىذي قىاد ثىالث رحىالت بىين سىنتي
 9111-9110بتكليف من المؤسسة العسكرية الفرنسية وغرفة التجىارة ،حيىث انطلقىت الرحلىة األولىى مىن
الجزائر العاصمة إلى منطقة عين صالح مرورا باألغواط وغرداية ثم متليلي ،إلى جانب رحلة سىنة 9111
نحو منطقىة السىاحل االفريقىي أيىن انطلىق مىن بىاريس باتجىاه مدينىة سىيجو ) (Ségouفىي إفريقيىا الوسىطى
لمعرفة الطر التجارية الموجودة في الناحية الغربية للنيجر ،وإعداد بحث دقيق ومفصل عىن منطقىة سىيجو
وعالقاتها التجارية مع السودان الشرقي(.)16
وفىي سىنة  9111قىام الطبيىب فيكتىور الرجىو  Victor Largeauوبىدعم مىن الحىاكم العىام بىالجزائر
الجنرال شانزي  chanzyبرحلة كشفية عبر الجنوب الجزائري على أمل الوصىول للسىودان الغربىي ،بادأها
من قسنطينة ناو باتنة ثم بسررة ثم تقرز وصوا إلى عين صالا أين وا و بعض المشاكل مال تااار القوافال
يالت دون إكمالو الريلة ناو السودان الغربي ،ليعود أدرا و إلى مدينة ورقلة ثم فرنسا( ،)17وفي لنة 7711
قامت المؤلسة الاغرافية الفرنسية بتنأيم ريلة كشفية ناو منطقة األهقار تات قيادة لويس لاي louis say
بغرض كشف المسال الحاراوية وب د الطوار  ،ييس انطلقت من الا ائر العاصمة ووصلت مدينة تقرز
بتاريخ  71أفريل  7711ثم تو هت ناو مدنية ورقلة ومنها إلى ب د األهقار ،غير أنها فاي منتحاف الطريا
وبالضبط في منطقة تمالين لقيت تهديداز خطيرة من لران المنطقة ،فقفل لويس لاي ومرافقيو بالعودة نااو
ورقلة ثم فرنسا ،هاذا وقاد الاتمرز الاري ز والبع ااز الفرنساية نااو الحااراا الا ائرياة ومنطقاة الساايل
يتى مطلل القرن التالل عشار ،مال أن أهادافها تغيارز نوعاا ماا ،لايما بعاد القضااا علاى المقاومااز الشاعبية
وبسط النفوذ الفرنسي على معتلف أر اا المنطقة(.)18

-المسالك والطرق التجارية بين الجزائر ودول الساحل االفريقي خالل القرن :91
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استهوى النشاط التجاري الواسع بالصحراء الكبرى األوروبيين أواخر القرن 91م ومطلع القرن 91م
فعزموا على غزوها واستعمارها والسيطرة على مختلف أرجائها ،وكان للفرنسين دور بارز في هذا
الميدان سيما بعد أن احتلوا الجزائر شماال ومناطق غرب افريقيا جنوبا ،وعليه كان مشكل المواصالت
الصحراوية من اهتماماتهم الرئيسية خالل توسعاتهم هذه ،ومن خالل هذه الجزئية سنحاول عرض أهم
المسال والطر التجارية التي كانت تربط الصحراء الجزائرية بدول الساحل االفريقي ،على الرغم من
تخريب الذي طالها خالل القرن 91م.
طريق الجزائر تمبوكتو :يمر عبر البليدة وبوغار ثم األغواط وغرداية والقليعة ( ،)19ثم عين صالح
وأقبلي وبير تيريشومين ،حيث يلتقي بطريق توات تمبكتو ،وهو الطريق الذي سلكه الضابط باال(.)20
طريق وهران تمبوكتو :يمر عبر مشرية وعين الصفراء وفقيق ،ويتبع مجرى وادي زوزفانة ،إلى
إيجلي حيث يلتقي بطريق فاس إلى تمبوكتو ،ولهذا الطريق فرف اخر شر األول ،مستقيم يبدأ من خيثر،
إلى البيض ،واألبيض سيد الشيخ ،والمنقب ،وتوات ،حيث يلتقي بطر وهران وفاس ومكناس إلى تمبوكتو،
وقد سلكه الضابط كولونيو عام .)21(9112
طريق قسنطينة تمبوكتو :يمر بعين مليلة وباتنة والقنطرة وبسكرة ،وقبل أن يصل إلى محطة الفيض
تنقسم القافلة ،فيذهب الجزء األول إلى غدامس ويسل نفس طريقها إلى كانو ،ويتجه الثاني إلى ورقلة عبر
تماسين ثم يأخذ مسلكها إلى تمبوكتو أو كانو( ،)22وتأتي القوافل التجارية عادة من المناطق المغاربية إلى
تمبوكتو في بداية شهر نوفمبر وتعود في ديسمبر أو جانفي ،غير أنها ليست باألهمية الكبيرة التي أعطاها
لها بعض الكتاب األوربيين(.)23
طريق ورقلة تادمكة غاو :ينطلق من ورقلة ومنها إلى المنيعة ،ثم إلى عين صالح ومنها إلى جبل
مويدير Mouydirبمنطقة الهقار أين ينقسم إلى عدة مسال أحدها يتجه إلى أغاديس التي تبعد عن أحير
(تقع حاليا في جمهورية النيجر) سبعة أيام ال يصادف فيها الماء إال مرة واحدة ،وهي مدينة كبيرة تشبه
مدينة تونس وال يمكن للقافلة أن تتوغل في إفريقيا دون أن تدفع الضرائب لسلطانها ،وآخر يتجه إلى غاو
مرورا على منطقة أبالسة وتين زاواتين وكيدال ثم إلى بورم ،ومنها إلى تادمكة وأخيرا غاو ،كما أشار إلى
ذل ليفسكي  Lewickiفي كتابو درالاز مغربية ولودانية (.)24
طريق بسكرة تمبكتو وجني :يبدأ من بسكرة في اتجاه تقرت ثم تماسين ثم ورقلة مرورا عبر المنيعة
وتيميمون وعين صالح ثم أولف وأقبلي وتانزروفت ليختر الصحراء الكبرى عبر بير مغندن ثم مبرو
وبوعجابيا في اتجاه تمبكتو وسيغو ثم جني ،كما يوجد طريق شرقي اخر يتجه من بسكرة نحو وادي سوف
ومنها إلى األراضي الليبية ثم افريقيا الوسطى (.)25
طريق تقرت تمبوكتو :يتجه نحو الشمال ليمر بمحطىة الفىيض ،ثىم يعىود نحىو الجنىوب الشىرقي ليصىل
إلى كوينين ومنها إلى البئر الجديد وغدامس ،ومن هنا ترحل القافلىة إلىى غىات فتسىير مىدة  02يومىا ال تجىد
فيها الماء سوى مرتين ،بعد ذل تأخذ القافلة طريقين :األول مستقيم يقودها إلى تمبوكتو بعد مسيرة تدوم 18
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يوما ،ليس فيه من األخطار غير الكمائن التي تنصبها جماعة من التوار والخنافسة لالسىتيالء علىى مىا فىي
الحمولة من أشياء ثمينة وعلى األسلحة الخاصة ،والثاني يتجه إلى كانو عبر أحير وهىو نفىس طريىق ورقلىة
الذي سبقت اإلشارة إليه (.)26
طريق وادي سوف غاط  :يتجىه مباشىرة إلىى غىاط علىى الىرغم مىن أن مىروره بغىدامس الليبيىة يسىهل
كثيرا من مهمة القوافل ،لكن تجار الوادي يفضلون عدم االتصال بالغدامسية لما بيىنهم مىن تنىافس وعىداوة ،
ولذل يتجهون عبر غاط ومنها إلى تمبوكتو وكانو عبر نفس المحطات(.)27
طريقي توات تمبكتو ،عين صالح تومبكتوو  :ينطلىق األول مىن أقبلىي نحىو تىين تنىي ثىم ولىن وبعىد أيىام
تدخل القافلة صحراء قاحلة منبسطة لتصل إلى إ نغان ثم مبىرو ثىم مىامون ثىم أروان وهىي محطىة رئيسىية،
وبعدها تواصل القوافل طريقها نحو أعوازن ثم تمبوكتو ،أما الطريق الثاني فيمىر عبىر تىديكلت ثىم اينغىر ثىم
تيط ثم أقبلي أولف ثم تمادنانين كآخر محطة في توات ،للتجه القوافىل بعىدها نحىو حاسىي تبىاين ثىم والىن ،ثىم
صحراء تانزروفت ثم مبرو ومامون وبوجبيهة حتى تصل تومبكتو (.)28
ورغم تعدد الطر الرابطة بين الجزائىر ومنطقىة السىاحل االفريقىي ،إال أنهىا علىى مىا يبىدو كانىت أقىل
نشاطا من تل الموجودة شرقا في األراضي الليبية أو غربا في األراضي المغربيىة ،وهىو مىا ذكىره الضىابط
الفرنسىىي بىىول صىىولييه  Paul Soleilletمىىن خىىالل رحلتىىه بقولىىه أن جىىل المبىىادالت التجاريىىة بىىين افريقيىىا
الشمالية والجنوبية خالل ذات الفترة تتم عبر طرابلس وفىزان والمغىرب األقصىى ،حيىث تنطلىق القوافىل مىن
طرابلس في اتجاه مرزو عاصمة إقليم فزان ،ثم من بنغازي إلى مصىر والتشىاد عىن طريىق بيلمىا ،أو عىن
طريق غدامس إلى غاط وتومبكتو ،وبالنسبة للمغرب تنطلق قوافل كبيرة في شهر سبتمبر من كىل سىنة نحىو
منطقة العكة وتندوف في اتجاه تومبكتو وكانو بعد أن تنظم في مدينة تافياللت(.)29
كما يذكر أنه لم يالحظ أي جزائريين أو تونسيين مشاركين في الحركة التجارية بين الصحراء الكبرى
ومنطقة الساحل االفريقي ،ويعلل ذل بالموقع الجغرافىي للبلىدين وبعىد المسىافات بينهمىا وبىين الجنىوب ،كمىا
يعرج على تعديد الطر التجارية الجزائرية التي كانت نشطة خالل العصور الوسطى ،مثىل طريىق تلمسىان
نحو الجنوب الغربي وطريق البيض تيممون نحو توات وهو الطريق الذي عبىره الضىابط الفرنسىي كولنيىو
سنة  ،9112طريق الجزائر وقسنطينة الذي يتجه مباشرة نحو بالد الهوسا عبر سبخة أماغور ،وهو طريق
في بالغ األهمية التجارية ،باإلضافة إلى طريق قسىنطينة غىدامس عبىر تقىرت ووادي سىوف ،وكىذل طريىق
األغواط غاط عبر ورقلة والبيوض وهو الطريق الذي سلكه إسماعيل بوضربة سنة  ،9181وأخيرا طريق
الجزائر النيجر ،عبر األغواط وغرداية والقليعة وأبوتيت نحو تومبكتو(.)30
ومن جهة أخرى ،يذكر شارل بروصلرد  Charles Brosselardأن مدن التل الجزائري مطلع القرن
التاسع عشر ميالدي ،كانت تكسي أهمية كبيرة في الحركة التجارية العابرة للحدود ،خاصة مدينة تلمسان
التي كانت تخرج منها االف من القوافل التجارية في اتجاه المغرب وبالد السودان الغربي ،سيما أمام انسجام
شبكة الطر الرابطة بينها وبين إقليم توات ،ونفس الشيء بالنسبة للوسط عبر الخط الرابط بين مدينتي
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المدية وغرداية نحو الجنوب وصوال إلى غوليا ،وكذل

الشر

الجزائري عبر الخط الرابط بين مدينة

قسنطينة وتقرت ورقلة نحو منطقة تمبوكتو( ،)31كما يقدم لنا دو بونمان  De Bonnemainفي إطار حديثه
عن مدينة غدامس العديد من المعطيات حول المبادالت التجارية بين بعض مدن اإلقليم الشرقي للجزائر
وبين مدن الساحل االفريقي سيما سكان مدينة وادي سوف الذين كانوا يجلبون معهم القمح والشعير والزيوت
والتمور بكل أنواعها ويستبدلونها بالجلود وأنياب الفيلة والبخور والصمغ األبيض وغبار الذهب وغير ذل
من المنتجات والسلع االفريقية(.)32
 أسواق ومراكز التبادل التجاري بين الجزائر ودول الساحل االفريقي خالل القرن :91كان لألحداث المتسارعة التي شهدتها الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل االفريقي خالل القرن التاسع
عشر وخاصة في النصف الثاني منه ،أن حدثت العديد من التغيرات والتطورات أدت إلى تراجع تجارة
القوافل العابرة للصحراء ،سيما بعد أن سيطرت فرنسا على مختلف أرجاء المنطقة ،وهو ما دفع جماعات
شتى على حافة الصحراء أن تعمل جاهدة في مجال تصدير المنتجات االفريقية ،كما را سكان الواحات
الشمالية مثل غدامس وتوات وميزاب وتافياللت يضطلعون بدور حاسم في تنظيم التجارة وتمويلها أمام
التضييق المفروض عليهم من قبل السلطات الفرنسية ،في حين بقيت بعض الجماعات مثل طوار الهقار
.

والتوبو تتجار لحسابها الخاص بعدد ضئيل من المنتجات المحلية
ذل

أن السلطات الفرنسـية أصـدرت ترسـانة مـن القـوانين والمعاهدات التي تخدمها في الصحراء

منها معاهدة غدامس 1862م التي تؤكد على المكوس أو الضرائب التي تدفعها القوافل التجارية ،ومعاهدة
وادي ميزاب التي تنص على غلق األسوا

التجارية في وجه أعداء فرنسا ،إلى جانب إصـدار قـانون

خـاص بالصحراء تزعم فرنسا من خالله أنها تطبق الشريعة اإلسالمية ،حيث عرف باسـم قـانون نابليون
بونابرت الخاص بالصحراء الصادر بتاريخ 08جانفي 1870م ،حيـث يحتـوي على عشرين فصال تتعلق
بالمنازعات وبالحقو وما يجب القيام بـه اتجـاه السـلطة الفرنسية ،باإلضافة إلى تطبيق النظام العسكري في
الصحراء الجزائرية سنة 1870م ،وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى عرقلت الحركة التجارية داخليا
وخارجيا ومن ضمنها تل المتجهـة نحو السودان الغربي ومنطقة الساحل االفريقي عامة( ،)33ومن خالل
هذا العنصر من الورقة البحثية سنحاول التطر ألهم األسوا والمراكز التجارية التي كانت لها حضور في
الحركة التجارية بين الجزائر ومنطقة الساحل االفريقي خالل القرن 91م رغم تراجع نشاطها كما ذكرنا.
 أسواق الجزائر:
أسواق توات :أشار دوماس  Daumasإلى أن أسوا توات تخضع لتنظيم من حيث عرض السلع
والبضائع ،حيث تحيط بها مجموعة أبواب في خلفها أماكن تعرف بالرحبات ،كرحبة الجماعة والمستور
أين يلتقي التجار ويتبايعون فيما بينهم ،مع أن كل رحبة تخصص لبضائع وسلع معينة كرحبة المواد الغذائية
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()34

ورحبة الجلود واالقمشة وحتى رحبة العبيد وغير ذل من المواد التي كانت تجلب من السودان الغربي

وقد استفاد سكان توات من موقع اقليمهم الذي يتوسط التجارة العابرة للصحراء ،حيث أصبحت أسوا توات
بمثابة نقاط التقاء وتجميع القوافل العابرة للصحراء الجزائرية في قسمها الغربي ومن البديهي القول ان لكل
مدينة او قصر سوقا تعقد فيه العمليات التجارية سواء بالبيع نقدا او مقايضة وهو ما جعلها المكان المفضل
الذي يقصده أصحاب القوافل التجارية من خارج اإلقليم خاصة تل القادمة من السودان الغربي(.)35
سوق مدينة ورقلة :يذكر بول صولييه  Paul Soleilletأنه كـان لورقلة سو مركزي في وسط
المدينة القديمة محاط بأقواس وبداخلها دكاكين تبيع بعض السلع المستوردة من أوروبا مثـل العطور
واألقمشـة والسـكر والقهوة وغيرها ،وتعتبر ورقلة منذ القديم مركزا تجاريا مهم بالنسبة للمبادالت التجارية
الخارجية سيما مع أغاديس وبالد السودان الغربي ،بها حوالي  922ألف ساكن يعتمدون في تجارتهم على
إنتاج التمر وصناعة األقمشة ،وجلب المنتوجات األوربية التي تأتي إلى ورقلة عن طريق منطقة مزاب(،)36
ويتم التعامل في أسوا

ورقلة في ميدان البيع و الشراء بطريقة حضارية وراقية ال تختلف كثيرا عن

المعامالت المعاصرة ،أي عن طريق المزاد العلني وعـن طريق المكاييل والموازين وبالعملة المعدنية
باإلضافة إلى نظام البيع بالدفع المؤجل(.)37
سوق مدينة الوادي :عرف سو الوادي كأكبر سو يعمرها التجار من مختلف الواحات الصحراوية
وتشمل على أكثر من ثالث مائة حانوت ،أهم مواردها من التمور التي تنتج من أنواعها الجيدة كميات هائلة،
باإلضافة إلى التبغ بنوعيه الرطب والقوي وكذل صناعة المظالت من سعف النخيل واالقمشة الصوفية
العادية ،أما سكانها فقد اشتهروا بالمهارة في التجارة وفي تسيير القوافل عبر كثبان الرمل المتنقلة ،وعلى
الرغم من أن الوادي كانت تمثل همزة وصل بين الشمال والجنوب فإن اتصاالتها بمدن التل الشرقي لم تكن
متعددة ذل أن تجارها كانوا يفضلون الذهاب إلى األسوا التونسية وأسوا السودان الغربي(.)38
سوق مدينة وهران :كان سو وهران من أهم المراكز التجارية الساحلية التي تعد وتنطلق منها
القوافل التجارية المحملة ببضائع الشمال نحو بالد السودان الغربي عبر كل من مدينة سعيدة والخيثر وعين
الصفراء مرورا بواحات توات ووصوال إلى تومبكتو ،لتعود اليها ببضائع السودان وواحات الصحراء بعد
ذل ( ،)39وقد اشتهرت مدينة وهران بتردد التجار األوروبيين عليها ،لذل شهدت نشاطا اقتصاديا واسعا
شمل مختلف السلع والبضائع كالجلود واالقمشة والعطور والذهب واألسلحة وغيرها من األدوات الحديدية
والزجاجية(.)40
 أسواق منطقة الساحل االفريقي:
سوق مدينة تمبوكتو :يذكر روني كاييه  René Cailléأن مدينة تومبكتو ال يوجد لديها مصدر
للثروة ماعدا التجارة في الملح ،كما أن تربتها غير صالح للزراعة لذل فإن التجارة بها نشيطة جدا ،ومن
بين السلع التي تباف في أسواقها الملح والماء الذي يباف بواحد كوري ،باإلضافة إلى الحطب المستعمل في
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اإلشعال رغم قلته حيث يجلبونه من مدينة كابرا ،ونفس الشيء بالنسبة للمؤن الضرورية كالقمح والشعير
واألرز ،الذرة البيضاء ،الزبدة النباتية ،العسل ،القطن ،القماش ،األدوات الجاهزة ،الشمع الصابون ،الفلفل،
السم الجاف ،الفستق...وغيرها ،التي تجلب من أسوا مدينة جني ( )Jennéوأسوا بالد المغرب(،)41
وقد قدر فليكس ديبوا  Fleix Duboisحجم األموال المتداولة في تمبكتو سنة  9118بمقدر  112ألف
فرن  ،وقال أنها ال تمثل إال الثلث من المبلغ الحقيقي وربما تصل إلى  02مليون فرن فرنسي ،وتم تقييم
حجم التجارة بها سنة  9111بحوالي مليونين وسبعمائة وستين ألف  0112222فرن دون احتساب تجارة
األرز التي تعرضت للفيضانات(.)42
سوق مدينة جني :يذكر المستكشف الفرنسي روني كاييه  René Cailléأن سو

جني يحتوي

على كميات كبيرة من السلع والبضائع مما هو ضروري للعيش ،ويخضع للتنافس المستمر بين التجار
األجانب وسكان المدن المجاورة ،كما يوجد به نظام الصفوف لعرض السلع ،حيث يضع التجار سلعهم
بسالل موضوعة بشكل دائري ( ،)43باإلضافة لهذا فإن سو جني يقدم تجارة حقيقية بدال من نظام المقايضة
البدائي كما هو معمول به في القرى ،خاصة وأنه يتوفر على الكثير من السلع والبضائع األوروبية مثل
الخرز والعنبر والمرجان والكبريت والبناد (.)44
ويذكر فليكس ديبوا  Fleix Duboisأن لران السودان الغربي يرون أن مدينة ني هي المنتج وأن
مدينة تومبرتو هي المستودع ،ألن هذه األخيرة لرانها ولطاا وأقل ثروة من لران ني ،غير أن هذا لم يمنل
تومبرتو من تحنل لنفسها مرانة تاارية لم تحل إليها ني يوما ،خاصة أن القوافل التاارية القادمة من
خارج المنطقة وبالضبط من الشمال كانت تاد في ألوا تمبرتو كل ما تبات عنو في السودان الغربي ،وقلما
تواصل طريقها إلى ني رغم رخص أثمان السلل والبضائل في ألواقها(.)45
وإلى جانب سوقي تومبكتو وجنبي نجد مركز أروان  Arouanالذي كان بمثابة نقطة التقاء لمختلف
القوافل التجارية ،ينتمي روادها إلى طوار النيجر وإلى قبائل الكونتاسو البررابيش الذين هم من منطقة
تومبكتو ،وما يميز هذا المركز أنه يزود القوافل بالماء باإلضافة إلى أنه يتوفر على مناطق واسعة قد تستغل
للرعي ،والجدير بالذكر هنا أن القوافل التي تختر الصحراء ال تسير في خط مستقيم بل تخضع للتعريج
على نقاط المياه والواحات ،كما يلتوي خط سيرها بسبب الظروف الطوبوغرافية مثل الدوران عبر الجبال
وتجنب الوديان(.)46

السلع والبضائع المتبادلة بين أسواق الجزائر وأسواق منطقة الساحل االفريقي:إن المتتبع لمسار حركة التبادل التجاري بين ضفتي الصحراء الكبرى الشمالية والجنوبية عبر
التاريخ ،يجد أن حركة الصادرات والواردات بين المنطقتين كانت قائمة على سلع وبضائع معينة لم تستبدل
ولم يتوقف استيرادها أو تصديرها حتى اضمحالل اخر القوافل التجارية العابرة للصحراء ،ومما ال ش فيه
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يعود لخصوصية كل منطقة وحاجتها أو وفرتها لهذه السلع والبضائع ،ومن خالل هذا العنصر

أن ذل

سنحاول عرض أهم السلع الصادرة من الجزائر نحو منطقة الساحل االفريقي ثم السلع الواردة منها.
السلع والبضائع الصادرة من الجزائر نحو بالد السودان :الحبوب وكانت قوافل الشر الجزائري
تشحنها من نواحي المسيلة وسهول الفيض عن مصب وادي العرب ،إلى جانب التمور التي كانت تؤخذ من
أسوا الوادي وتقرت وورقلة ،ثم تحمل بكميات كبيرة نحو بالد السودان ،باإلضافة إلى األنعام والزيوت
والمرجان وكذل العطور واألقمشة الحريرية والصوفية المستوردة من خارج الجزائر والتي كانت تدر على
أصحابها أمواال كبيرة بعد تحميلها نحو أسوا السودان(.)47
وإلى جانب المواد االستهالكية كانت المواد المصنعة تعرف ازدهارا في تصديريها من أسوا
الجزائر نحو أسوا

منطقة الساحل االفريقي ،كالسروج واأللجمة والمهامز ،والبارود واألسلحة على

اختالفها وتنوعها ،باإلضافة إلى السلع والبضائع األوروبية التي تشحن من البندقية نحو موانئ الجزائر
لتحول عبر القوافل التجارية إلى بالد السودان(.)48
السلع الواردة إلى للجزائر عبر بالد السودان :تجلب من أسوا السودان العديد من المواد والمنتجات
المحلية ومن بينها الصمغ األبيض ،والتوابل والعاج والتبغ والبخور وريش وبيض النعام الذي كان يجلب
فارغا من المنح أو مغلف ،كونه يستعمل في تحضير بعض العقاقير ومعالجة العديد من األمراض مثل البرد
والروماتيزم ،وقد حسب رولفز غيرهارد فإن تجارة ريش النعام بلغ حجمها حوالي  08مليون فرن سنويا
خالل منتصف القرن 91م(.)49
ومن المواد التي كانت تصدر للجزائر نجد التبر الذي كان يستخرج من مناجم كثيرة في بالد
السودان ،وترتفع قيمته بقدر االبتعاد عن موطنه ،حيث كان يباف للتجار األجانب بالسرة والوزنة
والمثقال( ،)50وإلى جانب التبر كانت تجارة العبيد منتشرة بكثرة في أسوا منطقة الساحل االفريقي ،وتعتبر
كل من ورقلة وتقرت مستودعات العبيد بالجنوب الجزائري ومنها يوجهون لسائر أنحاء البالد( ،)51وعن
تجار العبيد بتومبكتو يذكر هنري بارث أنهم ال يجرون أعمالهم لحسابهم الخاص ولكنهم مجرد ممثلين
ووكالء لتجار األسوا المغاربية ،ووضعيتهم ال يمكن مقارنتها مع التجار األجانب ألنهم ال يملكون رؤوس
أموال( ،)52هذا وكان أغلب العبيد يجلبون من داخل إفريقيا إلى السواحل عبر القوافل ،وعند وصولهم إلى
األسوا تحدد قيمتهم ،حسب أعمارهم و أجسادهم(.)53

خاتمة:شهد التبادل التجاري بين ضفتي الصحراء الكبرى الشمالية والجنوبية العديد من التطورات والتغيرات
خالل القرن التاسع عشر ،سيما بعد احتالل القوى األوروبية لمختلف أرجاء القارة السمراء ،وفي مقدمتها
فرنسا التي حتلت شمال وغرب افريقيا وعملت جاهدة على السيطرة والتحكم في مختلف الجوانب الحيوية
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بهما ،ومن ضمنها التجارة الصحراوية ،حيث سنت العديد من القوانين والتشريعات ساهمت في أفول
واضمحالل حركة القوافل التجارية شيئا فشيئا ،بعد أن كانت تشع بالحيوية والنشاط وتشكل موردا مهما
وأساسيا لسكان اإلقليمين.
ولعل ما تذكره كتابات الرحالة والمبعوثين الفرنسين حول قضية التبادل التجاري بين الجزائر ومنطقة
الساحل االفريقي خالل القرن  ،91وبالرغم مما تقدمه من بيانات ومعطيات تاريخية في غاية األهمية ،إال
أنه يمكن القول أنها تحتاج ألن تستكمل بجميع الروايات والكتابات سواء العربية أو التركية أو االفريقية،
على نحو يعوزه التنظيم والتدقيق ،ذل أن العديد من النقاط المهمة في هذا الموضوف يواجه فيها الباحث
الكثير من الغموض والخلط الفتقار وقلة المادة الخبرية ،ولغياب الضبط المنهجي الذي من شأنه أن يساعد
الباحث في التفسير والتحليل المناسب لمختلف الوقائع واألحداث التاريخية.
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