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     أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور حممد الصاحل حوتيو على إشرافو على ىذا البحث، 
وحرصو الّدؤوب واملتواصل، ومتابعتو لكل مراحل البحث، وتذليل كل الصعاب من بداية البحث إىل 

 .هنايتو ؛ فكان وحبق السراج الذي أنار يل السبيل يف ىذه الدراسة

   كما أتوجو بالشكر والتقدير للدكتور بوسليم صاحل على ما أفادين بو من توجيهات ومصادر،  
وأشكر الدكتور أحلمدي أمحد من جامعة وىران على توجيهاتو ونصائحو وما أفادين بو من مصادر 

ومراجع، وأشكر الدكتور جعفري مبارك من جامعة أدرار على ما أمّدين بو من مصادر ومراجع مهمة 
عن منطقة األزواد تدخل يف صلب الدراسة، كما أشكر األستاذ الدكتور جعفري أمحد أبا الصايف 

رئيس خمرب املخطوطات اجلزائرية بغرب إفريقيا  جبامعة أدرار على ما وجدتو منو من ترحيب وإعانة يف 
البحث من خالل أعداد من اجمللة اليت يصدرىا املخرب، ومعلومات مهمة عن إفريقيا الغربية زادت من 

 .قيمة البحث

بابا عبد اهلل، حممد بورشي، موالي حممد، عبد القادر بلعامل ابن :     وأتقدم بالشكر لألساتذة
الشيخ حممد باي بلعامل؛ على حرصهم ودعمهم املتواصل يف اجناز ىذا البحث، كما أشكر أرباب 
خزائن املخطوطات بأدرار؛ خاصة عقباوي عزيز صاحب مكتبة الركب النبوي بأقبلي ، والشيخ    

حامد ملني عبد اهلل ؛ أمني مكتبة الشيخ حممد باي بلعامل رمحو اهلل بآولف، وحممود حممد بن عبد اهلل 
 .بآولف(العامل بوحلية الفزاري)صاحب خزانة  حممد عبد اهلل بن احلاج عبد الرمحان 



   

 
       

مة        أهدي مثرة جهدي إىل روح العامل محد أبوحلية الفزاري ، وإىل روح العّلا
الشيخ حممد باي بلعامل رمحة اهلل عليهما ، وإىل مجيع علماء وأعّلم اجلزائر 

 .إعظاما وإكبارا

     إىل والديا الكرميني إجّلال واعرتافا بالتضحيات اليت بذلوها من أجلي 
 .طوال مشواري الدراسي، وإىل إخويت وأخوايت ومجيع أفراد عائليت صغريا وكبريا

     إىل مجيع أساتذيت ومشاخيي عرب مجيع املستويات واألطوار يف املدرسة 
 .النظامية والقرآنية فخرا واعتزازا

    إىل زمّلء الدراسة يف دفعة ماجستري تاريخ حديث ومعاصر جبامعة غرداية 
 .م حمبة ووفاءًء 2012

     إىل كل من ساعـدين يف اجنــاز هذا العمل من قــريب أو بعيد شكـرا  وتقديرا

 

  ابراهيم                                                                        
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: التعريف بالموضوع -

تونس )سبيز إقليم توات اجلزائري دبوقع اسًتاتيجي شلتاز يف وسط الصحراء؛ يربط األقطار ادلغاربية الثالث     
قع يف طريق القوافل التجارية العابرة كونو يدبمالك إفريقيا جنوب الصحراء؛  (واجلزائر وادلغرب األقصى

 أعطى منطقة توات حركية ذبارية وىذا ما ادلغرب إىل إفريقيا جنوب الصحراء؛ بالد للصحراء من مشال 
 ابن بطوطة وابن : أمثال، يظهر جليا يف كتابة من زار ادلنطقة من رحالة وعلماء،وانتعاش علمي ثقايف كبَت

خلدون واحلسن الوزان والعّياشي  واألغواطي وغَتىم، وتركز تواصل إقليم توات كثَتا مع حواضر السودان 
 اجتماعيا وثقافيا، واضحةوىو ما أحدث نتائج وآثار  ؛ األسواقالغريب بفعل حركة القوافل التجارية وازدىار

 وتوّزعت بُت منطقيت توات والسودان الغريب مثل قبيلة كنتة، ،فامتزجت القبائل العربية واألمازيغية والزصلية 
علماء ربطوا بُت توات والسودان الغريب يف الفًتة احلديثة أمثال زلمد بن ىر  وظ،وقبيلة فاّلن، وقبائل الطوارق

 ،التصوفو ،بَّ ادلزمري، وعبد الرضبان التنالين ، فانتشرت العلوم اإلسالميةأعبد الكرمي ادلغيلي، وزلمد بن 
التبادل التجاري بين " لذلك جاء موضوعنا؛  يف السودان الغريب وانتشرتوّطد اإلسالموواللغة العربية، 

"  (م1900- 1591/ه1317-999) توات والسودان الغربي وأثره االجتماعي والثقافي يإقليم
. الذي من خاللو سنحاول رصد مالمح ىذا التواصل االقتصادي ونتائجو

  :إشكالية الدراسة -

كيف كان يتم التبادل التجاري بُت إقليم توات :   ينضوي ىذا البحث ربت إشكالية رئيسية وىي  
 الثقافية ؟   االجتماعية  ؟ وماىي آثار ونتائج ىذا التبادل  ادلختارةوالسودان الغريب خالل الفًتة

:  فرعية ىي تساؤالت ىذه اإلشكالية الرئيسية عنوتتفرع 

 ما  أصل تسمية توات ؟ والسودان الغريب؟ وماىي أىم اخلصائص الطبيعية واجلغرافية؟ -
 ما ىي أبرز ادلراحل اليت سبيز اخللفية التارخيية لتوات والسودان الغريب؟ -
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- 1591/ه1317-999)كيف كان الواقع اإلقتصادي إلقليم توات خالل الفًتة -
 ؟(م1900

 ماىي ادلسالك التجارية الرابطة بُت توات والسودان الغريب؟ وما ىي أبرز األسواق التجارية ؟ -
كيف كانت طرق التعامل ادلتداولة ؟ وما ىي أدوات القياس وادلكاييل وادلوازين والعملة  -

 ادلستعملة يف توات والسودان الغريب؟
  يف التواصل اإلقتصادي بُت توات والسودان الغريب؟ا بارزا دورا كان لويت أبرز القبائل الي هام -
  . والثقافيةواالجتماعيةىي آثار ونتائج  ىذا التبادل التجاري االقتصادية  ما -
 ىي أىم النتائج ادلتوصل إليها من خالل الدراسة؟ ما -
: اإلطار الزمني للموضوع -

حيث تبدأ  (م1900- 1591/ه1317-999)    حيدد اإلطار الزمٍت للموضوع بالفًتة ادلمتدة مابُت 
م، وىو تاريخ سقوط شللكة السنغاي ببالد السودان الغريب على يد اجليش 1591/ ه999الدراسة سنة

 وتعترب مرحلة جديدة يف احلياة االقتصادية باستحواذ ادلغرب على مناجم ادللح والذىب من جهة، ادلغريب،
وربول ادلنطقة من حكم ادلملكة الواحدة إىل إمارات ودويالت متفرقة متنازعة فيما بينها من جهة 

كما ظهرت عصبية القبيلة والزعامة الصوفية، مثل الدور الكبَت للشيخ سيدي ادلختار الكبَت وقبيلة ،أخرى
. كنتو

م وىي مرحلة تعرض إقليم توات والسودان الغريب لالستعمار 1900 /ه1317وتنتهي الدراسة سنة    
وقعت توات ربت  اإلحتالل  و، م1894 الثقافية واالقتصادية سنة احلاضرة فاحتُلت تنبكتو ؛الفرنسي

وبذلك شهدت بداية القرن العشرين ادليالدي مرحلة اقتصادية جديدة بدخول  م،1900الفرنسي سنة 
 الواضح يف عملية التبادل التجاري بُت توات والسودان الغريب حبيث سعت  السليبفرنسا؛ اليت كان ذلا األثر

 يف زلاولة منها للربط بُت ،إىل القضاء على ذبارة القوافل، بإطالقها دلشروع السكة احلديدية العابرة للصحراء
مستعمراهتا مشال وجنوب الصحراء اإلفريقية من جهة، وتسهيل نقل البضائع مع إغراق السوق احمللية 

. بادلنتجات األوروبية من جهة أخرى
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:  الدراسات السابقة -

وضحت يل الفكرة  عن موضوع التواصل االقتصادي بُت ، ف عليهانا    من بُت الدراسات السابقة اليت اطلع
دكتور ستاذ التوات و السودان الغريب كتاب بعنوان آل كنتة يف القرنُت الثاين عشر و الثالث عشر للهجرة لأل

 يف الفصل الثاين منها للحياة  الباحث وىو عبارة عن أطروحة ماجستَت، تطرق؛حوتيوالصاجل زلمد 
االقتصادية لقبيلة كنتو ادلتواجدة يف منطقة توات واألزواد؛ حيث تطرق يف ىذا الفصل إىل نشاط قبيلة كنتة 

. التجاري بُت توات واألزواد مبينا ادلسالك اليت كانت تسلكها ىذه القوافل بُت توات والسودان الغريب 
 الباحث يف تطرقوىناك دراسة أخرى لنفس الباحث بعنوان توات واألزواد وىي عبارة عن أطروحة دكتوراه 

 إىل صبلة احلرف والصناعات ؛احلرف والتبادل التجاري بُت توات والسودان الغريب: ـفصلها الثالث ادلعنون ب
التقليدية  اليت كانت منتشرة بُت توات واألزواد الذي يعترب جزء من أجزاء السودان الغريب ،وتطرق أيضا إىل 

.  ذكر بعض القوافل اليت كانت تربط توات باألزواد إقتصاديا

إىل  ،   كما تطرق فرج زلمود فرج يف كتابو إقليم توات خالل القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر ادليالديُت
اخلارجية إلقليم توات، فذكر التجارة الداخلية و السلع والبضائع ، إضافة إىل األسواق اليت والتجارة الداخلية 

كانت منتشرة داخل منطقة توات، ويف تطرقو للتجارة اخلارجية ذكر عالقات توات اإلقتصادية مع الشمال 
ومع إفريقيا جنوب الصحراء، موضحا دور توات االقتصادي كهمزة وصل يف ذبارة القوافل القادمة من 

. الشمال ضلو إفريقيا جنوب الصحراء

الوضع االقتصادي يف إقليم توات من :     وتعرفنا كذلك على أطروحة دكتوراه للباحثة ىرباش زاجية بعنوان
م، وتطرقت ألىم مقومات توات االقتصادية، وأبرز 19-18/ه13-12خالل سلطوط الغنية يف القرنُت

 .األسواق ادلنتشرة يف توات 

   وحاولنا يف ىذه الدراسة اجلمع بُت الدراسة االقتصادية لتوات وربطها بالسودان الغريب؛ بالتطرق ألىم 
ادلبادالت التجارية، مث حاولنا إظهار النتائج واآلثار االجتماعية والثقافية ذلذا التبادل، وبذلك سعينا إىل 

 .اجلمع بُت دراسة توات والسودان الغريب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا
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:  دوافع اختيار الموضوع -

  ونتائجو االجتماعية والثقافيةتوات والسودان الغريب إقليم بُتالتجاري  التبادل دلوضوع نالقد جاء اختيار   
 :نتيجة صبلة من األسباب والدوافع ادلوضوعية والشخصية أمهها

 اليت تُعٌت بتاريخ توات والسودان  ادلسامهة يف نفض الغبار عن ادلصادر احمللية ادلخطوطة ، -
 . وسبكُت الباحثُت والدارسُت من التعرف عليها واإلستفادة منها كل يف رلالوالغريب

وإبراز دور  خاصة اجلانب االقتصادي،  تواتة إثراء وتنويع الكتابات التارخيية حول منطق -
 . من روافد ادلعرفة ولبنة ىامة يف صرح التاريخ الوطٍت واإلفريقياالدراسات احمللية باعتبارىا رافد

توجو معظم الدراسات التارخيية اليت عنيت دبنطقة توات باجلزائر إىل اجلانب الثقايف  -
يف كبَت  أثرواالجتماعي  دون الًتكيز بشكل كبَت على اجلانب االقتصادي الذي كان لو 

 . ويكشف أساليب ادلعيشة وطرق التكيف مع قساوة الصحراءتاريخ ادلنطقة التواتية
 تربز  على رلموعة من الوثائق والرسائل ادلخطوطة خبزائن ادلخطوطات بإقليم تواتنا إطالع -

 .سلتلف رلاالت التواصل بُت توات والسودان الغريب، حفزين على ىذا ادلوضوع
وما زاد من تشجيعي ىو موافقة األستاذ الدكتور زلمد الصاحل حوتية يف اختيار ىذه الدراسة  -

 ادلتواصل يف  وحرصوكونو متخصص بتاريخ توات وإفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إىل دعمو
. إصلاز ىذا العمل

  :الهدف من الدراسة -

 (م1900- 1591/ه1317-999) الواقع االقتصادي لتوات خالل ادلرحلة ما بُت يبُت البحث     
 عملية التبادل التجاري بُت توات  هبا تتماليت كانت   ةكيفالإضافة إىل التعرف على  والعناصر الفاعلة فيو،

 وكيفية ،وأبرز السلع  والبضائع ادلتبادلة، إضافة إىل العملة، مع أىم مسالك القوافل  والسودان الغريب،
توات والسودان الغريب، دور يف تنشيط احلركة التجارية بُت ا  كان لواليت مع توضيح القبائل ،التعامل التجاري
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  اقتصاديا،التواصل االقتصادي  على اإلقليمُت ىذا هتدف الدراسة أيضا إىل توضيح آثار ونتائج و
 .  واجتماعيا، وثقافيا

 : خطة البحث -

اعتمدنا يف حبثنا ىذا على خطة حبث تتكون من أربعة فصول ، كل واحٍد منها حيتوي على مبحثُت أو     
ثالث ، حيث تناولنا يف الفصل األول التعريف باقليم توات والسودان الغريب؛ متطرقا فيو إىل أصل تسمية 

توات والسودان الغريب؛ موضحا الروايات ادلختلفة يف ذلك ،إضافة إىل اخلصائص الطبيعة واجلغرافية 
لإلقليمُت من حيث ادلوقع والتضاريس واألودية والثروة ادلائية، كما تطرقنا أيضا إىل اإلطار البشري لتوات 

ويف آخر ىذا . والسودان الغريب؛ معرجا على القبائل ادلكونة للمجتمع التوايت، ورلتمع السودان الغريب
الفصل تطرقت للخلفية التارخيية  لكل من توات والسودان الغريب موضحا من خالذلا العمق التارخيي 

 .وكرونولوجيا  أىم األحداث يف تاريخ منطقة توات والسودان الغريب

      أما الفصل الثاين تطرقنا فيو للواقع االقتصادي إلقليم توات، وقد قسمناه إىل ثالثة مباحث ؛ يف 
ادلبحث األول وضحنا فيو الزراعة والرعي وتربية احليوانات متطرقا لنظام السقي بالفقارة ؛ اليت تثبت خربة 

سكان توات يف استغالل ادلوارد ادلائية والتكيف مع الصحراء ، كما بّينا احملاصيل الزراعية اليت تنتج يف توات  
ويف ادلبحث الثاين حاولنا  . وأمهيتها يف التجارة إضافة إىل الرعي وتربية بعض ادلاشية يف البساتُت وادلنازل

توضيح احلرف والصناعات التقليدية ؛ من صناعة السعف والليف والصناعة الطينية وصناعة اجللود 
ويف ادلبحث الثالث من ىذا الفصل أشرنا إىل النشاط التجاري  . والصناعة النسيجية وصناعة احللي وغَتىا

داخل وخارج إقليم توات ، بذكر األسواق الداخلية ادلزدىرة يف تديكلت، وتوات، وقورارة، وتوضيح األسواق 
اخلارجية ادلرتبطة ذباريا بتوات خاصة أسواق الشمال ، مع ذكر الطرق وادلسالك اليت تعربىا القوافل 

 . التجارية

   أما الفصل الثالث فقد خّصصناه للتجارة بُت توات والسودان الغريب وجزّأناه إىل ثالث مباحث رئيسية ؛ 
ففي ادلبحث األول ربدثنا عن ادلسالك والطرق اليت تربط إقليم توات بالسودان الغريب؛ معّرجُت على أىم 
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. الصعوبات اليت تواجو القوافل يف الطريق، كما تطرقنا إىل األسواق ادلزدىرة ذباريا ادلتمركزة بالسودان الغريب
ويف ادلبحث الثاين تناولنا بالدراسة  أىم السلع  ادلتبادلة وطرق التعامل التجاري ، وأوردنا يف ادلبحث الثالث 

العملة ادلتداولة ، وأدوات القياس إضافة إىل ادلكاييل وادلوازين اليت كانت تستعمل ذباريا بُت ذبار توات 
 .والسودان الغريب

    أما الفصل الرابع واألخَت من ىذه الدراسة فقد خصصناه لنتائج وآثار التبادل التجاري بُت توات 
والسودان الغريب ، وقسمناه إىل مبحثُت؛ ففي ادلبحث األول أوردنا النتائج واآلثار االجتماعية ؛ متحدثُت 

ويف ادلبحث الثاين تطرقت اىل . عن ىجرة القبائل العربية وتنقل الزنوج  األفارقة وما ترتب عنو من نتائج 
اآلثار والنتائج الثقافية ؛ متحدثُت عن الرحالت العلمية لعلماء توات ضلو السودان الغريب وأشرت إىل الطرق 

الصوفية اليت وصلت السودان الغريب عن طريق مشايخ وذبار توات ، مث تطرقنا إىل ركب احلجيج وما نتج 
 .عنو من احتكاكات علمية بُت العلماء وطلبو العلم لِكال اإلقليمُت

 .   ويف األخَت ختمنا البحث خباسبة بينا فيها النتائج ادلتوصل إليها من خالل ىذه الدراسة

 :نقد المصادر والمراجع- 

 :ادلصادر ادلخطوطة- 

دلؤلفو زلمد بن عبد احلق البكري ، مل حيقق بعد، حّدد :  درة األقالم في أخبار المغرب بعد اإلسالم- 
فيو ادلؤلف موقع توات وأصل تسميتها، وسلتلف أعالمها والقبائل ادلتوافدة على توات من عرب وأمازيغ، 

وربدثنا أيضا عن الصراعات القبلية يف توات، وتطرق إىل السقي بالفقارة وكيفية حفرىا؛ فهو يقدم دراسة 
 .اجتماعية اقتصادية ثقافية عن منطقة توات

 لنفس ادلؤلف، يضم تراجم لعدد كبَت من :جوىرة المعاني فيما ثبت لدي من علماء األلف الثاني- 
 .أعالم توات خاصة الفقهاء والقضاة
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لنفس ادلؤلف، يتكون من شباين ورقات، ويتطرق إىل تاريخ توات من : تقييد حول تاريخ توات وتمنطيط- 
 .عهد دولة ادلوحدين إىل غاية االحتالل الفرنسي لتوات، وركز على قصر سبنطيط وتطوره التارخيي

دلؤلفو عبد العزيز بن زلمد البلبايل، ويعرف : غنية المقتصد فيما وقع بتوات من القضايا والمسائل- 
ادلخطوط بالغُنية، صبع فيو ادلؤلف مئات ادلسائل والفتاوى، احتفظت لنا دبعلومات قيمة عن الواقع العلمي 

م، أفادتنا كثَتا يف البحث خاصة اجلانب االقتصادي 19واالجتماعي واالقتصادي بتوات خالل القرن
لتوات؛ حيث ورد يف ىذا ادلخطوط ادلعامالت التجارية ادلنتشرة يف توات، كوجود العملة وادلقايضة، وذكر 

، كما توضح الغُنية التواصل "الكيال"أيضا بعض ادلنتوجات الفالحية واحلرف وادلهن مثل مهنة كيال ادلاء
االقتصادي والعلمي بُت إقليم توات وحواضر ادلغرب األقصى، كفاس، وتفاللت، ودرعة، وكذلك عالقات 

 .توات االقتصادية والعلمية بُت توات وحواضر السودان الغريب

 دلؤلفها الشيخ باي بن عمر بن زلمد بن الشيخ ادلختار الكنيت :نوازل الشيخ باي بن عمر الكنتي - 
 ورقة ، عثرنا على نسخة خبزانة الشيخ زلمد باي بلعامل بآولف والية 392وىي عبارة عن سلطوط يضم 

. أدرار، وكاتب النسخة دون امسو يف آخر ادلخطوط وىو زلمد التهامي بن عبد القادر بن احلاج أيب بكر
صبع ادلؤلف يف النوازل فتاويو وآرائو الفقهية على ادلذىب ادلالكي احتفظت دبعلومات قيمة يف شىت اجملاالت 

عن منطقة األزواد بالسودان الغريب، فهي تعترب مصدرا تارخييا  مهما ، ومصدرا من مصادر الفتوى يف 
 .منطقة األزواد

، توجد م1765/ه1179.الطرائف والتالئد لمؤلفو الشيخ سيدي محمد بن المختار الكبير ت- 
–نسخة من ادلخطوط يف خزانة الركب النبوي بأقبلي آولف ونسخة أخرى خبزانة الشيخ زلمد باي بلعامل 

وتضمن ادلخطوط معلومات مهمة عن الطريقة القادرية وحياة سيدي ادلختار الكبَت الكنيت  - رضبو اهلل
  .وقبيلة كنتو ودورىا يف منطقة األزواد 

 : الرسائل المخطوطة-
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   كما اعتمدنا على بعض الرسائل ادلخطوطة اليت وصلت إليها مثل الرسالة اليت بعثها أضبد البكاي من 
ورسالة أخري توجد خبزانة أىل . م19/ه13تنبكتو إىل أضبد ضبدي َحّبادي  بتديكلت آولف خالل القرن

جاء فيها تعرض قافلة من توات إىل قطاع طرق من  (بابا)العبد بتيندوف من دون ترقيم من زلمد إىل أبيو 
 .أوالد ادلوالت وتوضح مدى اخلطر الذي يواجو القوافل التواتية يف الطريق إىل السودان الغريب 

 : المصادر المطبوعة-

البن بطوطة ، يعترب من أىم : رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب اإلسفار- 
مصادر كتب الرحالت ،حيث ربط ادلؤلف بُت دول ادلغرب وشلالك إفريقيا جنوب الصحراء فزار تغازي، 

وأعطى ادلؤلف من خالل رحلتو . تنبكتو، جٍت، مايل،  كوكو، تكدا، بالد اذلقار، توات ، سجلماسة
وتوضح رحلة ابن بطوطة عمق التواصل بُت طريف . معلومات عن الوضع العام للمدن اليت زارىا وشاىدىا

 .الصحراء

للحسن الوزان ادلعروف بليون اإلفريقي، تطرق يف كتابو إلقليم توات بتيجورارين ومساه : وصف إفريقيا- 
تيكورارين ، وذكر قصوره كما ربدث عن تسابيت ووصف مبانيها وعاداهتا وتقاليدىا وحركتها التجارية، كما 

زار احلسن الوزان بالد السودان الغريب وربدث عن تنبكتو وازدىارىا العلمي والتجاري، وزار والتو وجٍت 
إضافة إىل تطرقو لتجارة القوافل  القادمة من الشمال ضلو إفريقيا جنوب . ومايل وأقدز وكاتسينا وبرنو

 .الصحراء والصعوبات اليت تواجهها من ندرة ادلياه وىجمات قطاع الطرق

دلؤلفو عبد الرضبن بن خلدون ، مصدر : العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر- 
تارخيي مهم دلا اشتمل عليو من تاريخ ووصف وربليل للحوادث التارخيية ، يتكون من شبانية أجزاء؛ اجلزء 
األخَت سلصص للفهارس، وربدث ابن خلدون يف اجلزء السادس والسابع عن بالد توات سلصصا حديثو 

وذكر أيضا السودان الغريب معتمدا على كتابات سابقيو البكري . على تيجورارين وسبنطيط وما دييزمها
واإلدريسي، ومن قابلهم من التجار الذين يًتددون على ىذه ادلناطق ، فقد ذكر ترتيب سالطُت شللكة 

ويتضح . مايل، والطرق التجارية متطرقا إىل الطريق اليت دير على توات ووصفو بأنو أكثر أمنا عن باقي الطرق
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لنا من ىذا ادلصدر موسوعية ابن خلدون فإضافة إىل كونو مؤرخا صبع علوما أخرى كعلم االجتماع واألدب 
 .والدين والفلسفة واألنساب

م مصدر مهم يف تاريخ السودان 1655/ه1066 دلؤلفو عبد الرضبان السعدي تويف :تاريخ السودان- 
الغريب حيث ربدث عن شلالكو مثل السنغاي ومايل ونشأة حاضرة تنبكتو وتطرق لذكر قبائل الطوارق 

السنغاي وحكم بشوات ادلغرب األقصى ذلا، كما ترجم السعدي للكثَت  والفاّلن وضبلة ادلنصور الذىيب على
 .من أعالم السودان الغريب

دلؤلفو زلمد بن زلمود كعت، الذي أرخ فيو دلملكة السنغاي يف عهد األسيقيُت وكان : تاريخ الفتاش - 
 .قاضيا هبا، متحدثا عن تنبكتو وضبلة ادلنصور الذىيب عليها 

دلؤلفو اضبد بابا التنبكيت ، وىو عبارة عن معجم لًتاجم العلماء واألعالم : نيل االبتهاج بتطريز الديباج -  
 .م17-16/ه11-10يف كل من ادلغرب واألندلس وبالد السودان الغريب خالل القرنُت 

لبول ماريت وعربو زلمد زلمود ولد ودادي ، استفدت من ىذه الدراسة كثَتا يف حبثي : كنتو الشرقيون- 
ألنو تتبع بالدراسة والتحليل قبيلة كنتو تارخيها وفروعها وأعطى تراجم مفصلة لشيوخها ، كما ربدث عن 

 .ادلراكز العلمية واحلواضر اليت أسسها كنتو يف الصحراء وتعرب إرثا مشًتكا بُت توات والسودان الغريب

 لنفس ادلؤلف، وعربو زلمد زلمود ولد ودادي تطرق فيو لتاريخ :(بنو حسان)من عرب مالي البرابيش - 
قبيلة الربابيش وأماكن تواجدىم ، واستفد منو يف إعطائي خلفية تارخيية اجتماعية لسكان األزواد ، كما 

 .تاودين وأروان: تعرفت من خاللو على بعض احلواضر االقتصادية مثل

 

 

 :المصادر المطبوعة الفرنسية- 
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 تعرضت ىذه  (Martin : Les Oasis Sahariennes )لمارتان،: الواحات الصحراوية- 
الدراسة لتاريخ توات من ماقبل التاريخ إىل غاية االحتالل الفرنسي، مركزا على اجلانب االقتصادي، كما 

وجدت يف ىذا الكتاب إحصائيات كثَتة استقاىا من السجالت الرمسية للملحقات اإلدارية مل أجدىا يف 
غَته؛ حبيث اىتم بادلنتوجات الزراعية، واحلرف التقليدية، واىتم بادلوازين وادلكاييل ونظام سقي الفقارة وابرز 

 .كما ذكر أىم ادلبادالت التجارية إلقليم توات مع السودان الغريب.األسواق ادلزدىرة والسلع التجارية 

 .لنفس ادلؤلف: م1902 إلى 1504أربعة قرون من تاريخ المغرب من - 

 d'histoire  Marocaines  au Sahara de 1504 a 1902) (Quatre siècles 

تطرق فيو مارتان  لتاريخ إقليم توات سياسيا واقتصاديا من خالل ما وصل إليو من سلطوطات وروايات 
. شفوية أخذىا عن القائد موالي ىاشم بن أضبد، وتطرق أيضا لنظام سقي الفقارة العجيب كما عرب عنو

 .وكذلك ادلنتوجات الزراعية واحلركة التجارية يف توات

،دراسة خصصها دلنطقة تديكلت  (Voinot Louis : Le Tidikelt) لــ فوانو: التديكلت- 
آولف وعُت صاحل باقليم توات، من الناحية الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية، تضمنت معلومات قيمة 

حول الفّقارة والغطاء النبايت والعادات والتقاليد االجتماعية؛ مستندا يف كتابو على الروايات الشفوية 
 .ومشاىداتو يف منطقة تديكلت 

   ودائما نأخذ من ادلصادر الفرنسية حبذر، ونقارهنا مع ادلصادر احمللية ادلخطوطة والروايات الشفوية؛ ألن 
الكتابات الفرنسية رباول دائما ذبميل وجو االستعمار يف ظل السلطة االستعمارية على أقاليم توات، وقد 

 .هتدف يف بعض األحيان إىل سبجيد قبيلة أو فئة على حساب أخرى خلدمة أىدافها االستيطانية

 

  :المراجع المطبوعة العربية- 
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دلؤلفو فرج زلمود فرج، وىو أول دراسة أكادديية إلقليم توات : م 19و18إقليم توات خالل القرن - 
وعنيت بتنظيم اإلقليم إداريا، وسياسيا، واجتماعيا، واىتمت باجلانب الثقايف ورّواد احلركة العلمية يف توات، 

واستفدت يف دراستنا ىذه فيما أوردتو ىذه الدراسة، وما تطرق إليو من النشاط الزراعي، واحلرف، 
وأورد فرج .  والصناعات التقليدية، والتجارة بنوعيها الداخلي واخلارجي؛ مربزا ازدىار أسواق إقليم توات 

زلمود فرج  معلومات يف مالحق الكتاب حول قافلة أوالد سيد الشيخ ، وقافلة ادلشرية ضلو توات سنة 
 .م ؛آخذاً ادلعلومات من جريدة ادلبشر ، وسبكنت من احلصول على اجلريدة من أرشيف والية وىران 1900

 للشيخ زلمد باي بلعامل ، وىي دراسة تارخيية اجتماعية اقتصادية علمية :الرحلة العلية إلقليم توات-
إلقليم توات يف جزأين، تطرق فيهما ادلؤلف إىل ترصبة معظم أعالم منطقة توات، وعاداهتا وتقاليدىا، والزوايا 

وادلدارس العلمية ودورىا بإقليم توات، إضافة إىل منتوجاهتا الزراعية وفّقاراهتا، كما تطرق إىل مقاومة 
: مقاطعات إقليم توات الثالث- رضبو اهلل–االستعمار بتوات يف معركة الدغامشة و إنغر وصبع يف كتابو 

 .تيجورارين، توات الوسطى ، وتديكلت مع ذكر صبيع قصورىم وزواياىم

ن-   لنفس ادلؤلف تطرق فيو إىل دراسة قبيلة فالن؛ اليت ربطت بُت توات والسودان الغريب، حبيث :قبيلة فالا
ترجم ألعالم فاّلن يف توات  وإفريقيا جنوب الصحراء مربزا دورىم الثقايف واالجتماعي يف منطقة توات 

معتمدا على ما اطّلع عليو من ادلخطوطات وادلصادر التارخيية، ودبن التقى هبم يف رحالتو ادلتعددة إىل بالد 
شنقيط و ادلملكة العربية السعودية ، فاعتمدنا على ىذا الكتاب يف دراسة وتأريخ قبيلة فالن يف دراستنا 

ووجدهتا يف -   رضبو اهلل–كما استفدت من ادلصادر وادلراجع  اليت اعتمد عليها الشيخ زلمد باي بلعامل 
 .  مكتبتو

 دلؤلفو الدكتور زلمد الصاحل حوتيو يف جزأين، وىي دراسة قيمة عن احلياة االجتماعية :توات واألزواد- 
واالقتصادية والثقافية عن منطقة توات واألزواد ، وضحت يل ىذه الدراسة اخلطوط العريضة إلصلاز ىذا 
البحث، فقد اىتم الباحث يف كتابو دبوقع إقليم توات واألزواد، ومقوماهتما االقتصادية يف اجملال الزراعي 

والصناعي والتجاري؛ مربزا التواصل االقتصادي ادلزدىر بُت توات واألزواد؛ معرجا على ادلقاييس وادلكاييل 



:ةــدمــمق  

 

 ل
 

واألوزان والعملة اليت كانت منتشرة يف توات واألزواد، كما ترجم للعديد من العلماء مربزا دورىم العلمي 
 .والثقايف 

 لنفس ادلؤلف وىو كتاب حاز السبق يف دراسة قبيلة كنتو باجلزائر متتبعا أىم احملطات التارخيية :آل كنتة- 
يف نشأة ىذه القبيلة وتفرعها يف توات واألزواد، مربزا الدور السياسي والثقايف واالجتماعي واالقتصادي ذلذه 
القبيلة يف الصحراء الكربى، و تطرق إىل اجلانب االقتصادي  وذكر أىم الطرق وادلسالك اليت كانت تتبعها 

قوافل كنتو بتوات واألزواد، إضافة إىل أىم ادلبادالت والعملة واستفدت من ىذه الدراسة يف إثراء ىذا 
 .البحث

دلؤلفو مبارك جعفري، تتبع يف  : ه12العالقات الثقافية بين توات والسودان الغربي خالل القرن - 
العالقات العلمية بُت توات والسودان الغريب؛ موضحا أىم العلماء  - أطروحة ماجستَت- ىذا الكتاب 

 .الذين كان ذلم دور كبَت يف ىذا التواصل

الحياة االجتماعية واالقتصادية في منطقة األزواد خالل القرن الثالث عشر ىجري التاسع - 
لنفس ادلؤلف وىي أطروحة دكتوراه قيمة سامهت يف التاريخ االجتماعي واالقتصادي : عشرالميالدي

لألزواد بذكر القبائل والعادات والتقاليد وأىم احلواضر االقتصادية وادلبادالت التجارية لألزواد مع حواضر 
واستفدنا من ىذه الدراسة خاصة يف احلواضر االقتصادية ادلزدىرة بالسودان الغريب . ادلغرب وإفريقيا

والعالقات فيما بينها، كما كان يل مع ادلؤلف معرفة خاصة، واستفدت  منو كثَتا وأمدين ببعض ادلصادر 
 .اليت اعتمد عليها يف رسالتو ألنو زار منطقة األزواد وربصل على مصادر مهمة عربية وأجنبية 

: م 19-18/ه13-12الوضع االقتصادي في إقليم توات من خالل مخطوط الغنية في القرن -
ذلرباش زاجية، وىذه الدراسة أطروحة دكتوراه تطرقت فيها الباحثة لدراسة دقيقة للوضع االقتصادي لتوات 
من خالل ما استنتجتو وما ضبلتو نوازل الغنية للبلبايل، واستفدنا من ىذه الدراسة يف الفصل الثاين؛ حيث 
تطرقت للواقع االقتصادي إلقليم توات من خالل السقي بالفقارة، وادلنتوجات الزراعية واحلرف، وتطرقت 

  .تيجورارين، توات الوسطى، وتديكلت: الباحثة إىل أسواق توات بأقاليمها الثالث
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ؤلفو مل : وآثارىا الحضاريةاالستعمارحركة التجارة واإلسالم والتعليم اإلسالمي في غرب إفريقيا قبل  -
  منت استفد، وىو عبارة عن أطروحة دكتوراه يف التاريخ نوقشت يف جامعة األزىرأضبد ،اهلل  مهدي رزق
أمهية ومكانة يربز  و،والتجارية بُت بالد السودان وبلدان ادلغربالثقافية  خاصة يف العالقات ىذا الكتاب

كما ترجم لبعض الشخصيات العلمية ، ودورىم يف إثراء احلركة العلمية السودان الغريب،العلماء ادلغاربة يف 
 .والثقايف بادلغرب العريب والسودان الغريباليت كانت ذلا مسامهة فعالة يف اجملال العلمي 

دلؤلفو احلاج التومي سعيدان، صبع يف ىذا الكتاب سلتلف : سكان تديكلت واالتكال على النفس- 
ادلعلومات االجتماعية، واالقتصادية، والثقافة احمللية، والعادات، والتقاليد، وركز على مقاومة االستعمار 

الفرنسي يف معركة الفقيقَتة، والدغامشة، وإنغر؛ مربزا شجاعة اجملاىدين يف تديكلت بالرغم من قلة 
شاعر ورلاىد وباحث يف التاريخ ومزدوج اللغة - رضبو اهلل–أسلحتهم وعدم تكافئها مع فرنسا وادلؤلف 

العربية والفرنسية، صبع كل اىتماماتو وحبوثو وما وصل إليو من معلومات عن تديكلت يف ىذا الكتاب الذي 
 .يربز وحبق اخلصائص االجتماعية، والثقافة احمللية، واجلانب االقتصادي لتديكلت بتوات

مقال للدكتور مقاليت عبد اهلل :     كما اعتمدنا على بعض ادلقاالت العلمية يف اجملاّلت وادللتقيات مثل
بعنوان عالقات إقليم توات حبواضر السودان الغريب، ومقال للدكتور خَت الدين شًتة بعنوان ادلبادالت 

يف ادللتقى الوطٍت األول ادلشًتك بُت التجارية بُت إقليم توات وحواضر ادلغرب اإلسالمي ، ومها مقاالن 
 .م2009 أفريل ، يفجامعيت أدرار وتيارت

   واعتمدت على مقابلتُت األوىل مع والدي الشيخ حامد دلُت عبد الرضبان ؛ ألنو إضافة إىل معرفتو بالعلوم 
الذي أجازه، عنده اىتمام - رضبو اهلل–الشرعية اليت أخذىا عن والده و عن  الشيخ زلمد باي بلعامل 

باجملال التارخيي واألنساب أخذىا عن والده عبد الرضبن بن الربكة ضبد دلُت، وأخذىا عن موالي عبد الرضبان 
 . شيخ زاوية موالي ىيبة بآولف–رضبو اهلل –م 1996ىيباوي ت 



:ةــدمــمق  

 

 ن
 

    واعتمدنا كذلك على مقابلة شفوية مع حّبادي أضبد حفيد أضبد ضبدي حّبادي، حيتفظ بالعديد من 
ادلعلومات اليت تؤرخ لعائلتو، ودورىا العلمي واالقتصادي يف منطقة آولف إضافة إىل احتفاظو بعديد الرسائل 

 .والتقاييد اليت كانت ترِد إىل جده أضبد ضبدي حّبادي من تنبكتو بالسودان الغريب  ومن توات

 :المنهج المتبع -

    اعتمدنا يف دراسة ىذا ادلوضوع على ادلنهج التارخيي الوصفي التحليلي؛  من خالل وصفنا لألحداث 
والواقع االجتماعي واالقتصادي لتوات والسودان الغريب، وربليل بعض الظواىر واخلروج منها ببعض النتائج ، 

إضافة إىل ادلنهج االستداليل الذي يعتمد على احلقائق والشواىد التارخيية؛ لتوضيح ىذه الدراسة اليت تربز 
التواصل االقتصادي بُت توات والسودان الغريب و نتائجو، واستعنت بادلنهج االقتصادي الكمي يف اجلانب 
االقتصادي من البحث من خالل ذكر بعض األرقام واإلحصائيات االقتصادية، مثل كمية بعض ادلبادالت 
التجارية واحملاصيل الزراعية وأعداد النخيل، وبعض اإلحصائيات للعملة وادلكاييل وادلوازين ادلستعملة بتوات 

 .والسودان الغريب

  : صعوبات البحث -

     واجهتٍت عدة صعوبات يف اصلاز ىذا البحث  منها ما يواجو كل باحث مبتدئ؛ كصعوبة التحكم يف 
كما .ادلوضوع واإلدلام جبوانبو، ودبنهجية البحث التارخيي، واستغالل الوقت خاصة يف صبع ادلادة العلمية

واجهتٍت صعوبات أخرى منها تناثر بعض ادلعلومات اليت زبص صلب ادلوضوع يف بعض ادلخطوطات 
الفقهية ، إضافة إىل صعوبة قراءة بعض ادلخطوطات، واىًتاء أوراقها وصعوبة مصطلحاهتا، ىذا ناىيك عن 

امتناع بعض أصحاب اخلزائن من اطالعنا على بعض التقاييد وادلخطوطات اليت تثبت التبادل التجاري 
والواقع االقتصادي لتوات خوفا من إظهارىا وأحداث مشاكل بسببها ، وكذلك صعوبة الوصول إىل مصادر 

السودان الغريب خاصة احمللية منها بسبب تردي األوضاع األمنية اليت سبنع من التنقل إىل دول السودان 
الغريب، كما وجدت صعوبة يف كثرة الًتصبة للمصادر وادلراجع األجنبية اليت اعتمدت عليها وكذلك واجهتٍت 

 .صعوبة التوفيق بُت مشاغل العمل ومسؤولية البحث العلمي
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 التعـــــــريف بتوات.  :المبحث األول -
 الخصائص الجغرافية:أصل التسمية و  -أ

 :أصل التسمية -1

اختلفت الروايات حول أصل تسمية توات، فمنها ما يرجعها إىل أصول بربرية، والبعض يؤكد على أهنا     
 ذكرت اإلقليم يورد حادثة تارخيية ويسقطها على مدلول اللفظ. ومن أقدم املصادر اليتعربية، وهناك من 

للرحالة املغريب الشهري  "حتفة النظار يف غرائب األمصار و عجائب األسفار "هبذا االسم ) توات( كتاب 
. مث توالت بعده املصادر  (1)م1353/هـ 754املنطقة سنة  م( الذي زار1378هـ/ 779ابن بطوطة ) ت 

غريهم، و  ،( 2)م (17ه/ 11.ق م( و العّياشي )ت 1406هـ /  808يف ذكر توات كابن خلدون ) ت 
 من هنا سنحاول تسليط الضوء على آراء مؤرخني، وشهادات الرحالة واللغويني و منها:و 

 (3)(كنكان موسى)رواية السعدي:  ذكر عبد الرمحان السعدي يف كتابه تاريخ السودان؛ أن سلطان مايل  -
ن معه، مبن وسار سلطام، فرتكهم اليف طريقه إىل احلج أصاب مرٌض بعَض أصحابه يعرف بتوات يف لغته 

 ومن تبقى استوطنوا هناك، فحمل املكان اسم املرض فأصبحت تعرف بتوات. 
نه أ: ملؤرخني احمللينيم (: يقول صاحب هذه الرواية و هو من ا19هـ/  13رواية حممد بن عمر ) ت. ق  -

  م681/ـهـ62نة ها سودخلو ملا فتح عقبة بن نافع الفهري بالد املغرب وصل بعض رجاله منطقة توات، 
 
 

                                                           
حممد بن عبد اهلل ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة  حتفة النظار يف غريب األمصار و عجائب األسفار،تح.حممد عبد املنعم العريان،  - 1

 .712م ، ص 1987، 1، ط2راجعه مصطفى القصاص، دار إحياء العلوم، بريوت، لبنان، ج
 .03م، ص 2009، 1هـ ، دار السبيل ، اجلزائر، ط12ثقافية بني توات و السودان الغريب خالل ق مبارك جعفري، العالقات ال - 2
م، امتدت يف عهده مملكة مايل  لتسيطر على طريق الذهب و امللح، 1312هو منسى موسى أىب بكر، توىل حكم مملكة مايل سنة  -3

. ينظر: جوزيف يوان: اإلسالم يف ممالك و إمرباطوريات م1337سنة سنة تويف  25قام برحلة إىل البقاع املقدسة، استمر حكمه مدة 
 .76، 72إفريقيا السوداء، تر. خمتار السويفي: دار الكتاب املصري، القاهرة،دت، ص ص
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فسأهلم عن هذه البالد، هل توايت لنفي اجملرمني من عصاة املغرب؟ فأجابوه بأنه توايت، فتغري اللفظ على 
  (1)لسان العامة و حذفت الياء يف آخر الكلمة للتخفيف

املؤرخ  م(:  يذكر القاضي و1855هـ / 1374رواية حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكراوي ) ت   -
درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم أن املهدي بن "يف خمطوطه ( 2)حممد بن عبد الكرمي البكراوي

م  1124هـ /518ملك الدولة املوحدية أرسل قائديه علي بن الطيب و الطاهر بن الطيب سنة  (3)تومرت
عامله أن يقبض الرطب  لقبض األتوات لكن أهل توات حتججوا بالضعف وقلة الذهب والفضة، فأمر

والعنب، مث باع ما مجعه إىل القبائل البدوية بالغرب من تلمسان، ويف العام املوايل أمر عامله بتخريص 
 األشجار وقبض األتوات كيال و وزنا فعرف هذا القطر بأهل توات.

املنحدرة  أن أصل التسمية هي ألحد البطون "فهرسة الرصاع"رواية حممد األنصاري:  يرى صاحب كتاب  -
 . (4)من قبيلة امللثمني لسكان الصحراء

ألهنا  ؛يرى بأن توات مسيت هبذا االسم م(:1979هـ/  1399محد اإلدريسي الطاهري ) ت أرواية موالي  -
 .(5)الصاحلني، اختذوها مقرا للخلوة و التعبداألولياء و هلذا سكنها الكثري من العلماء و ، و توايت للعبادة

 حلة األوروبيني: آراء املؤرخني و الر  -

                                                           
قة الور  أدرار، اجلزائر،حممد بن عمر البوداوي اجلعفري: نقل الرواة عن من أبدع قصور توات، خمطوط خبزانة أمحد ديدي، متنطيط، - 1

 و . 03
حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكري: درة األقالم يف أخبار املغرب بعد اإلسالم، خمطوط خزانة أوالد القاضي البكرية، متنطيط،  - 2

 و. 103ادرار، اجلزائر، الورقة 
على حب العلم التقى م حيث شب 1092هـ/ 485هو حممد بن تومرت امللقب باملهدي إحدى بطون قبائل املصامدة، ولد سنة  - 3

 به عبد املؤمن بن علي بالقرب من ديار ماللة يف بالد املصامدة فأعجب بعلمه و الزمه، و وافقه على فكرة اخلروج على الدولة املرابطية،
طاع به حيث بعث دعوته من بالد املصامدة و لقب أتباعه باملوحدين و لقنهم عقائد التوحيد باللسان الرببري، و جهز هلم جيشا است

، 2م. ينظر أمحد بن خالد الناصري: االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى، ج1130هـ/ 524هـ، تويف سنة 516دخول مراكش سنة 
 .88-71م ص ص 1954تح، جعفر الناصري و حممد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، املغرب، 

 .127م، ص 1967تونس ،  حممد األنصاري الرصاع: فهرست الرصاع ، طبعة حجرية، - 4
 و. 12الورقة  اجلزائر،درار،أنسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات، خمطوط خبزانة كوسام، محد الطاهري اإلدريسي:أموالي  - 5
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( الذي A.G.P.Martinهذه الرواية نظر هلا مؤرخون أوروبيون فرنسيون على اخلصوص من بينهم مارتان)
( املتطابق بدوره مع املقطع اإلغريقي OUA(هو مفرد املصطلح الرببري وا )TOUATيرى أن اسم توات )

(OA( الذي يشري إىل ،)OASISأي مبعىن الواحات )(1)، الرأي يف نظرهم ما شاع من تعبري  و يدعم هذا
هذا و  ،( و معناها واحة املاءTOUA'N EBBOUمشابه على اللسان األمازيغي الزنايت مثل: توان عبو )

هي تتطابق ، و  (2)الرتكيب موجود يف اللهجة الزناتية، واخلالصة أن لفظ توات األمازيغ األصل يعين الواحات
 قي لواد الساورة.و وقوع اإلقليم ضمن واحات احلوض الشر 

ية يقية والفرنسي اإلغر هميا تبدو هذه الرواية مضطربة، إذ حتاول الربط بني ثالث معطيات متباعدة عل    
لرببرية ال إفريقيا ابائل مش قنيبوالرببرية ) الزناتية(، و هي تنظري استعماري، حياول إجياد عالقة ُمفرتضة 

 سكان جنوب أوروبا.و 

الف الواضح بني الروايات السابقة يف تفسري أصل تسمية توات ما بني اشتقاق لغوي بالرغم من االخت      
ِقَدم قبائل  (3)و تأصيل اصطالحي، إال أن األرجح و األقرب إىل الصواب هو أن اسم توات أمازيغي قدمي

انصهر ساكنته يف زنّاتة اليت خطت اإلقليم و عمرته مث أعقبها قبائل بين معقل العربية اليت سامهت يف تعريبه و 
بوتقة واحدة، فال متايز واضحا إال ما احتفظت به أمساء القصور، و معظمها ال يزال حيمل إىل اليوم أمساء 

مازيغية مثل طلمني )النوق(، تسابيت )املكان املعزول( تينيالن )مكان األحرار(، أدرار )اجلبل( تامست أ

                                                           
منذ احتالل اجلزائر مت بذل معريف خبصوص الصحراء عامة و توات خاصة من قبل فرنسيني معظمهم ضباط يف اجليش ألهداف  - 1

م و توالت  1856سنة  (DAUMAS)سية إسرتاتيجية ختدم أغراضهم االستعمارية، توج بظهور كتاب الصحراء الكربى للعسكري سيا
(   الذي نشر كتابني مها: الواحات الصحراوية، و أربعة قرون MARTIN( ، مث )LACROIX(، و )DEPORTERكتابات) 

لياؤها الصاحلون يف املأثور الشفهي و املناقب و األخبار احمللية، تر. عبد احلميد ينظر رشيد بليل: قصور قورارا، و أو . ن تاريخ املغربم
 .  38م، ص 2008بورايو، اجلزائر، منشورات املركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ و علم اإلنسان و التاريخ، 

Martin( A.G.P): Quatre siècles d'histoire  Marocaines  au Sahara de 1504 a 1902, au 
Maroc de 1894 a 1912, Librairie Félix Alcan, paris, 1923, pp 2. 

2-  Mario vivarer: Au sujet de Touat , Librairie Michelruff, Alger, 1896,p28  .  
 .159، ص 02محد بن خالد الناصري، املصدر السابق، ج أ - 3
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ان )اجلمل الراقد(، تيط )العني(، إينغر )الشعبة( احلة(، رقّ )النار(، تيلولني )منبت الكأل(، سايل )عاّلق الر 
  (1)و غريها كثري.

غية. فكيف ه أمازيداخلبوهذا ما جيعل األصل األمازيغي أقرب وأقوى من العريب ألن معظم القصور     
دأ صور تبلقازيغيا هو أن معظم اإضافة إىل ما يدعم أن توات امسا أم .بينما األصل عريب؟ ايكون الفرع بربري

يغي و هو ما ىن أماز ت معألفاظها حبرف التاء مثل: متنطيط، متاسخت، تاوريرت، تيميمون، تيط. و هي ذا
 أمازيغي. أصليثبت أن تكون توات ذات 

 : الخصائص الجغرافيةو  الموقع -2

ض إفريقيا يقع إقليم توات يف اجلنوب الغريب من اجلزائر، وهو جزء من الصحراء الكربى املمتدة على عر      
الشمالية يضم ثالث مقاطعات كربى وهي: تيجورارين، توات، تيديكلت، و حيد اإلقليم من الشمال الغريب 
العرق الغريب الكبري و واد الساورة، و من الغرب عرق شاش و واد مسعود، و من اجلنوب صحراء  تنزروفت 

أما فلكيا فيقع اإلقليم بني خطي وهضبة مويدر، ومن الشرق والشمال العرق الشرقي وهضبة تادمايت، 
مشاال، و بالتايل فإن خط غرينتش و دائرة  300إىل  200غربا، و بني دائريت عرض  30شرقا و  0 1طول 

 .( 2)مدار السرطان يتقاطعان بإقليم توات

ني بينها و ب…"أبعاد اإلقليم بالنسبة لألقاليم احملاذية له (3)قد حدد املؤرخ حممد بن عبد الكرميو     
من بالد الزاب من غدامس عشرون يوما، و ماسة ثالثة عشر يوما، وغربا عشرون يوما ألول السودان، و سجل

  "د األبيض سيد الشيخ...لعشرة أيام شرقا و من ناحية أوالد عيسى مقدار أسبوع إسراعا لب

 : يتوزع اإلقليم على ثالثة مناطق من الشمال إىل اجلنوب و هي على النحو التايل      
                                                           

طقة توات لذكر بعض األعالم و اآلثار و املخطوطات و العادات و ما يربط توات من الرحلة العلية إىل من :حممد باي بالعامل - 1
 .09م ، ص  2005،  1اجلهات، دار هومة، اجلزائر، ج

 .148، ص01ينظر ملحق اخلرائط، اخلريطة رقم.32مبارك جعفري: املرجع السابق، ص  - 2
 و 101الورقة املصدر السابق  :حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكري - 3
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تقع يف مشال توات، حيّدها من الشمال والشمال الشرقي العرق الغريب الكبري الذي  منطقة تيجورارين:-
يفصلها عن األطلس الصحراوي، ومن اجلنوب هضبة تادمايت، ومن الشرق احلوض الشرقي لوادي 

 .(2)م(مبعىن )املخيّ  ذات أصل أمازيغي  تيجورارينة كلمو  ، (1)الساورة

قة تيجورارين باهتمام املؤرخني، الذين وصفوا قصورها البالغ عددها ثالمثائة قصر حسب حظيت منط     
،أما الفشتايل فقد وصف ( 4)ئة قرية عند حسن الوزانا، ومخسون قصرا أو أكثر من م(3)ابن خلدون

صحها أفأعظم اشتهارا وأشد شوكة وأخشن جانبا وأعظم أقاليم املغرب وأكثرها امسا و "تيجورارين بأهنا: 
و لقد عرّج الفشتايل على رواية ابن خلدون اليت عددت قصور توات بثالث مائة قصر،  "(5)خطة ...

واعترب هذا العدد شيئا قليال مقارنة مبا دلت عليه األخبار اليت تلقاها من اجلنود الذين شاركوا يف هذا 
 .(6)م1584 -1583هـ / 991االعتداء الذي شهده إقليم توات 

أعداد كبرية من القصور يف تيجورارين بني تبلكوزة يف الشمال و املطارفة يف اجلنوب، تتوزع على تنتشر      
 قروت،  ملطارفة.أ،  طلمني، (7)الرتتيب يف مقاطعات رئيسية و هي: تينركوك،  أوالد سعيد، تيميمون

                                                           
1 - Bisson (Jean): Le Gourara, étude de Géographie Humaine, université d'Alger, 
Institut de recherches sahariennes, Mémoire N0 03, 1995, P 8. 

 .37رشيد بليل، املرجع السابق، ص  - 2
رب يف أيام العرب و العجم و الرببر ومن عاصرهم من ذوي عبد الرمحن بن حممد بن خلدون: كتاب العرب و ديوان املبتدأ و اخل - 3

 .77م، ص 7،2001السلطان األكرب، ، تح. خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار ، دار الفكر، بريوت ، ج
 .133م، ص 1983، 2، ط2حسن الوزان: وصف إفريقيا،  تر. حممد حجي، حممد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،ج - 4
 .73س عبد العزيز الفشتايل: مناهل الصفا يف موالينا الشرفاء، تح. عبد الكرمي كرمي، وزارة األوقاف، املغرب، د.ت، ص أبو فار  - 5
 .75املصدر نفسه، ص  - 6
عبد الرمحن بن  :ينطر م( قاعدة قرى قورارة.1818هـ/1233هي عاصمة تيجورارين، اعتربها عبد الرمحن بن إدريس التينيالين )ت  - 7

 و. 1التينيالين: الرحلة من توات إىل اجلزائر خمطوط خبزانة سيدي عبد اهلل البلبايل، كوسام، أدرار،الورقة  إدريس
واق عامرة ني و الطوب ذات اسبنية بالطاصة مو وصفها ابن الدين األغواطي: بأهنا" املمر اهلام للرحل حنو الشمال و منه ]...[منازهلا مرت 

حباث و قاسم سعد اهلل : أر: أبو ال. ينظمن أجناس خمتلفة، فهناك البشرة البيضاء و احلمراء و السوداء" مشهورة، أما سكاهنا فهم مزيج
 .  257م ، ص 1990،  1، ط2آراء يف تاريخ اجلزائر، ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ج
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دأ من أعايل قصور هي مصدر التسمية اجلامعة إلقليم توات، تتوسط اإلقليم و تب منطقة توات الوسطى: -
. تشتمل على سلسلة مرتابطة املقاطعات،  (1)تسابيت )عريان الرأس مشاال( إىل غاية اينتهنت )رقان( جنوبا

، فنوغيل، زاوية كنتة، (5)، متنطيط(4)، تيمي(3)، بودة(2)كل مقاطعة حتتوي على عدة قصور أمهها تسابيت 
 .(6)أنزمجري، سايل، رقان

. تقع منطقة (7)كلت هو اسم أمازيغي )بربري( معناه بالعربية )كف اليد(اسم تدي منطقة تيدكلت: -
باي حممد ، و َحّددها الشيخ (8)تديكلت بني توات الوسطى و هضبة تادمايت مشاال و هضبة مويدرا جنوبا

 ، و تضم حاليا جزء من والية(9) "اإلقليم من فقارة الزوى شرق عني صاحل إىل قصر تيمقطن "بلعامل بقوله: 
وهي موزعة على اثنيت عشرة واحة، تشمل  -ينغرإعني صاحل و  -وجزء من والية متنراست  -آولف–أدرار 

                                                           
 .9ص  1حممد باي بلعامل، الرجع السابق، ج - 1
( باسم تسبت، و اعتربها من األقاليم املأهولة يف الصحراء، تضم أربع قصور و قرى م1550هـ/ 957ذكرها احلسن الوزان )ت  - 2

 .9، ص  1عديدة، أما أرضها فتنبت التمر و قليال من الشعري، ينظر: احلسن الوزان: املصدر السابق، ج
 "باخ و مترها كثري ليس بطيبمن أكرب قرى توات، و أرضها رمال وس "م( يف رحلته بأهنا 1377هـ/ 779وصفها ابن بطوطة )ت  - 3

 .713، ص2ينظر: حممد بن عبد اهلل ابن بطوطة: املصدر السابق، ج
 .20ص  1كلمة أمازيغية مركبة من مقطعني، و تعين مكان األحرار. ينظر: حممد باي بلعامل: املرجع السابق، ج  - 4
شرق و أهنا حاضرة ذات جتارة و عمارة، تنطلق من م( متنطيط آخر قصور توات من جهة امل1406هـ/ 808اعترب ابن خلدون )ت  - 5

إىل أن قال : "فرتكوا  "...تسمى متنطيت، و هو بلد مستبحر يف العمران "طريقها القوافل حنو بالد السودان ذهابا و إيابا حيث قال: 
 .77، ص 7ابق، جتلك و هنجوا الطريق إىل بالد السودان من أعلى متنطيت". ينظر عبد الرمحن بن خلدون املصدر الس

طيط و قال يف وصفها: م( صاحب خمطوط البسيط يف أخبار متن1759هـ/1210أما حممد الطيب بن عبد الرحيم التمنطيطي )ت 
سواق والصنائع ، انتصبت هبا األ والرياسة لديانةفاعلم أن متنطيط اسم املدينة يف إقليم توات وهبا قاعدة، فيها العلم والوالية واإلمارة وا"

 أخبار يفابن بابا حيدة(: القول البسيط ينظر. حممد الطيب بن عبد الرحيم )  "تجارة والبضائع، وكان ال يستغين عنها غين وال زاهدوال
 و. 2الورقة  اجلزائر، متنطيط، خمطوط خبزانة احلاج حممد البكري، زاوية سيد البكري، أدرار،

هـ دراسة تارخيية من خالل الوثائق احمللية، دار الكتاب العريب، اجلزائر،  13و 12 حممد الصاحل حوتية: توات و األزواد خالل القرنني - 6
 .  34م، ص 1،2007ج
. ينظر: عبد اجمليد قدي: 19م، ص  2005تومي سعيدان: سكان تيديكلت القدماء واالتكال على النفس، دار هومة، اجلزائر،  -7

 . 18م، ص 2007، 2ط صفحات من تاريخ منطقة آولف، دار األحباث اجلزائر،
 .35، ص 1حممد الصاحل حوتية: املرجع السابق، ج - 8
 .9،ص 1حممد باي بلعامل املرجع السابق، ج، - 9
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، وهم فقارة الزوى، فقارة (1)(voinotجمموعة من القصور ممتدة من الشرق إىل الغرب حسب فوانو) 
مليانة، عني صاحل، عني  العرب، إيقسطن، حاسي حلجار، فقارة الساهلة الفوقانية، الساهلة التحتانية، فقارة

و قصور أقبلي و قصر تيط، و قصور إينغر،  (3)هو قصر آولف (2)غار، آولف، أقبلي. وأهم قصور اإلقليم
  . (4)و قصور عني صاحل

 ن مشاالتيجوراري خالل مالمسةويتضح لنا اسرتاتيجة وأمهية موقع توات يف وسط الصحراء من      
اللت يافتمنطقة  وسطىلساورة وقبائل الشعانبة ، وتالمس توات اللتضاريس لبيض سيد الشيخ ومنطقة ا

 وارق.الد الطيب وبيالمس السودان الغر هو وسجلماسة وتندوف وموريتانيا ، أما أقصى جنوب توات ف

 

 
                                                           

1 -Voinot (Louis) : Le Tidikelt , étude sur la géographie, l'histoire et les Mœurs du pays, 
Ed Jacques Gandini,1995, P 30.                                                                                                                                            

 .36، ص 1للتوسع ينظر حممد الصاحل حوتية: املرجع السابق ج - 2
 . 18رجع السابق، ص امل :آولف كلمة أمازيغية تعين خلية النحل، أو وسط النخلة. ينظر: عبد اجمليد قدي - 3

واحة  سية يفالبلدة الرئي"ا م( يف رحلته حيث بسط احلديث عن موقعها و أمهيتها إذ اعتربه1828هـ/ 1244ذكرها األغواطي )ت 
لسجن، و هو ميتلك العقوبة و اوقيع تطقة و السلطان فيها له جنود تضرب بني أيديهم الطبول، و له سلطة توات، و هلا نفوذ على املن

لدة آولف حماطة بأسوار مبنية بالطني و بو ". أما خبصوص نباهتا و مميزات سكاهنا فيقول: "ول و الرجال، و لكن ليس له خزانة دراهماخلي
 . و يرجع258 -257رجع السابق،ص ص ينظر: أبو القاسم سعد اهلل : امل "فيها املاء الوافر و التمر، و للسكان عدد كبري من العبيد

والد اريني من أجبانب قصبة الِفز  م بناء على ما محلته جدران احد مساجدها العتيقة الذي781هـ /164ف إىل سنة تاريخ اختطاط آول
ن بىن هذا لِفزاريني هم أول مان قبيلة  ؤكد أحممود وأوالد مّحد ملني ، حيث كان حيتفظ بكتابة تاريخ املسجد كلما أعيد ترميمه، و هو ما ي

 .333، ص 2ينظر: حممد باي بلعامل، املرجع السابق، ج املسجد و استقروا  بآولف .
م( حاكم قسنطينة يف 1792هـ/ 1206اختلفت اآلراء حول اسم عني صاحل فمنهم من يقول: انه مرتبط باسم صاحل باي )ت  - 4

إىل بئر حفره احد احلجاج  العهد العثماين، و هناك من يقول: أهنا نسبة لواد كبري كان يسكنه الطوارق و يرعون فيه، وهناك من ينسبها
أيضا أهنا كلمة أمازيغية تبدأ بـ )إن( بدل )عني( مثل إنغر؛ و تعين الشعبة وهذا هو  لامسه صاحل فصار يسمى على امسه، و هناك من يقو 

، 2لسابق ج. حممد باي بلعامل: املرجع ا24األرجح ألن معظم القصور عني صاحل أمازيغية. ينظر: تومي سعيدان: املرجع السابق، ص 
و. عبد الرمحن اجلنتوري: نوازل  3الرحلة احلجية ، خمطوط خزانة الشيخ باي بلعامل ، آولف، الورقة :. عبد الرمحن بن عمر التينيالين4ص 

 و.74الورقة اجلزائر، اجلنتوري، خمطوط خبزانة بابا عبد اهلل، تيمي، أدرار، 
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 الخصائص الطبيعية:  -

 سية جندلتضارياملظاهر هم ايتميز سطح إقليم توات باالستواء وقلة املرتفعات يف معظم املناطق، وأ     
 العرق، والرق، والسبخة، واهلضاب،واحلمادة.

يف املناطق الصحراوية احلارة، وأمهها يف اإلقليم عرق  (1)متتد العروق العروق و الهضاب و السبخات: -
منطلقا لتحرك الرمال  (2)شاش و عرق إقيدي يف شرقها، والعرق الغريب الكبري بشمال اإلقليم، ويعترب الرق 

فتتمثل يف سبخة )مكرغان( جنوب اقبلي، وسبخة )أزل مايت( جنوب  (3)، أما السبخاتاليت تشكل العروق
و "رقان، وسبخة تيميمون، وسبخة متنطيط، و قد وصف ابن بطوطة تضاريس قصر بودة بتوات بقوله: 

 836. أما اهلضاب فأمهها  هضبة تادمايت؛ وهي هضبة صخرية جريية و ترتفع بـ (4)"أرضها رمال وسباخ 
 .(5)ا عن سطح البحرمرت 

األودية يف الصحراء هي جماري مائية ترتبط بسقوط األمطار، أما إقليم توات فتنتهي به األودية في توات:  -
 (7)مقيدن، واد مسعود، واد قاريتأو هي واد  (6)األودية مغذية مياه اآلبار و الفقاقري اجلوفية

                                                           
مرت. ينظر: حممد اهلادي لعروق: أطلس  260، 250، يرتاوح ارتفاعها بني العرق: هو سطح واسع األطراف تغطيه كثبان رملية - 1

 . 14م، ص 1998اجلزائر و العامل، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، 
 14الرَّق: منطقة مستوية تغطيها احلصى. ينظر: املرجع نفسه، ص  - 2
 من امللح تسمى بالشط. السبخة: هي عبارة عن حبرية تتبخر مياهها صيفا و تتحول إىل ضاية - 3
 .407املصدر السابق، ص  :ابن بطوطة - 4
 .3م ، ص 2000عبد الرمحن الضب و آخرون: دليل والية أدرار، مجعية األحباث و الدراسات التارخيية، أدرار،   - 5
ا جاريا يف ساقية على وجه األرض، الفقارة جمموعة من اآلبار املتسلسلة املّتصلة ببعضها البعض تنبع من مكان مرتفع، و ينتهي ماؤه - 6

و.  57اختلف أصل امسها؛ فقيل أن أصلها الفجارة من تفجري املياه . ينظر: موالي امحد الطاهري اإلديسي: املصدر السابق، الورقة 
 و. 14وقيل أهنا تشبه لصفة فقارة الظهر أي العمود الفقري. ينظر: حممد بن عمر اجلعفر البوداوي: املصدر السابق، ورقة 

 عايل الكبري و ح. عبد اهللتعرب، و يف لسان العرب: من الفقر وهي آبار حتفر و ينفذ بعضها إىل بعض. ينظر: ابن منظور: لسان ال
 .3446، ص 5آخرون، دائرة املعارف القاهرة،ج

م، 1977طنية للكتاب، اجلزائر م، ديوان املطبوعات اجلامعية و املؤسسة الو 19و  18فرج حممود فرج: إقليم توات خالل القرنني  - 7
 .02ص 
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، أما منبعه فمن املنيعة، و هو امتداد لواد يجورارينت ةنتمي ملنطقة تيجورارين مكونا سبخي: (1)واد أمقيدن-
م( يف رحلته باسم 1679هـ/ 1090سفور، ويظهر يف جمراه األخري باسم واد شيدون. ذكره العياشي )ت

   واد أمكيدن، مندهشا من غزارة مياهه وكثرة معاطنها، و افتخار السكان به و مبائه العذب حيث يقول:
ا الوادي، قل ما خيلو يوم من منهل، وماؤه عذب غزير و فيه يقول أعراب ذلك ومعاطن املياه كثرية هبذ"

 البلد: 

  (2)"واد امكيدن ما نعطش فيه     كـــل يوم جنـــــيه على مــاء         

يعترب هذا الوادي امتدادا لواد الساورة من جهة الشمال، و واد الساورة جيمع وادين كبريين واد مسعود: -
 . (3)ري، و واد زوزوفانا النابع من منطقة فقيق باملغرب األقصىمها: واد ق

يعترب واد قري املغذي األول الرئيسي لواد مسعود، ينحدر من جبال األطلس باملغرب يلتقي مع واد     
زوزوفانا مكونني رافدا جديدا منطلقا من منطقة إقلي؛ هو واد الساورة الذي جيري حنو اجلنوب إىل مشارف 

ن كو  يقصور تاسفاوت جنوب غرب متنطيط  وات، حيث حيمل اسم )وادي مسعود(، و عندما يصلإقليم ت
حيث ينتهي يف صحراء تانزروفت، وقد ذكر ابن  (4)سبخة كبرية، وبعد اخرتاقه هلذه السبخة يتجه حنو رقان

من فوهته هنر   و ينبع مع هذا النهر"خلدون رحلة الوادي الطويلة من منبعه جنوب املغرب األقصى قائال: 
لى مسته إىل أن يصل إىل متنطيت كبري، ينحدر ذهابا إىل القبلة مشرقا بعض الشيء، و يقطع العرق ع

ر يف قفارها و يغور يف رماهلا، يسمى هلذا العهد كري و عليه قصورها مث مير إىل أن يصب يف القفار ويغو و 

                                                           
 .35أمقيدن: كلمة بربرية تعين املكان الرطب الذي توجد به املياه. ينظر: رشيد بليل: املرجع السابق، ص   - 1
 ، أبو سامل العياشي: الرحلة العياشية ماء املوائد، تح. سعيد الفاضلي و سليمان القرشي، دار السويدي للنشر و التوزيع، أبو ظيب - 2

 . 107م، ص  2006، 1ج 
 .02فرج حممود فرج، املرجع السابق، ص  - 3
كلمة أمازيغية تعين اجلمل الكبري الراقد، و ترجع سبب التسمية كونه يف رقان مات اجلمل الذي كانت متتطيه تني هنان ملكة العجم،   - 4

 .          15، ص 1ج و عليه مسي املكان هبذا االسم. ينظر: حممد باي بلعامل: املرجع السابق،
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فقد وصف واد جري بأنه كبري و من  . أما العياشي(1)"هو موضع مقامه قصور ذات خنل تسمى ركان و 
أطول أودية املغرب مسافة ملتف باألشجار، و ذكر حمطة واد الساورة باسم )األساور( الذي تصل قراه حنو 

 ، دون تفصيل ملساره و مصبه يف أرجاء توات. (2)عشرة أيام إىل قريب من توات

فيدا من االحندارات املتتالية هلضبة ينطلق هذا الواد من الشمال الشرقي لتديكلت، مست واد قاريت: -
تادمايت عابرا بعض أجزاء املنطقة، ليصب مياهه باجلهة اجلنوبية الغربية لإلقليم، حيث يتصل يف هنايته 

، و يعترب هذا الوادي أقل قيمة إذا ما قورن بالواديني السابقني، نظرا (3)بوادي مسعود، و يصبح رافد له
ورغم ورود تلك األودية إىل اإلقليم من جهات متباينة، إال أن مفعوهلا وافده. لطبيعة جمراه األفقي و ندرة ر 

الرمال على املنطقة من جهة وغلبة احلر و  ضئيل، بسبب بعد منابعها، واستواء تضاريسها من جهة ،
  .أخرى

 السكان:  -ب 

فسيفساء بشرية يعود السبب شكلت  وب و األجناس و الطوائف،ـــــــن الشعــــــعاش يف اإلقليم مزيج م     
يف حدوثها إىل اهلجرات املتتالية اليت عرفها إقليم توات من خمتلف اجلهات الشمالية و اجلنوبية، باإلضافة 
لوقوعه بني مناطق معروفة باضطراباهتا وكثرة الصراعات بداخلها، مما جعله نقطة جذب للسكان الباحثني 

، و أهم العناصر (4)ا إليه منذ أزمنة غابرة فرادى ومجاعاتعلى السكينة واألمن و االستقرار، فهجرو 
 :السكانية جند

 

 
                                                           

 134، ص 6ابن خلدون: املصدر السابق، ج - 1
 .76، ص 1أبو سامل العياشي: املصدر السابق، ج - 2
 .02فرج حممود فرج: املرجع السابق، ص  - 3
 .37مبارك جعفري: املرجع السابق، ص  - 4
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 : (1)األمازيغ أو) الرببر( -

... بأهنم هم من "إقليم توات خاصة من الفرع الزنايت، حيث يذكر ابن خلدون:  سكنهم أقدم من      
ذهب إليه أيضا صاحب  ، وهو ما(2)"و فجيج... نتيجوراريشيدوا حصون سجلماسة، و قصور توات، و 

بأن زناتة بعد أن انكسرت دولتهم باملغرب ، فروا إىل الصحراء و نزلوا عند "خمطوط درة األقالم حيث قال: 
وادي قري و شيدوا قصورهم على شفري جمرى الوادي و اختذوا البساتني و حنتوا الفقاقري، و بنوا القصور مثل 

من الفروع الزناتية اليت جاءت إىل اإلقليم أوالد عبد اجلليل، و  .(3)"قصور غرميانو، أقبور، الشارف، تيط
كما يشري   (4)استمر توافدهم إىل غاية القرن الثالث عشر للميالدو ، ذكوان، آخروم، أوالد عليش و غريهم 

املؤرخ بن بابا حيدة :أن أول من نزل متنطيط و بىن هبا القصر األول هم اللمتون أوالد امللك يوسف بن 
ت )بن تاشفني ( حني انكسرت دولتهم باملغرب و األندلس على يد املوحدين فأتوها هاربني إىل أن تاجافن

عرفوا أهنا ارض أمان الن اجلند ال يطيقوا املقام هبا، و ال مطمع له و  بلغوا ارض توات، وجدوا هبا اجلدب
 .(5)اه بالعربية املزوداستوطنوا، كان أول قصر بنوه هبا و معنو  فيها، فبنوا للسماء و حفروا املاء

من العناصر الرببرية األمازيغية اليت تواجدت يف املنطقة إىل جانب فرع زنّاتة  فرع صنهاجة وهم و     
أن صنهاجة تتشعب إىل شعبني عظيمني "   )الطوارق امللثمون( حيث يقول املؤرخ اجلزائري أمبارك امليلي:

                                                           
ألطلسي من ناحية الصحراء بأرض السودان، و هم ينقسمون األمازيغ أو )الرببر( أمة عمرت الشمال اإلفريقي من مصر  إىل احمليط ا - 1

على قسمني: احلضر و هم الذين يسكنون النواحي الشمالية و السفوح املزروعة. و الرحل و هم الذين يعمرون الصحراء و الواحات و 
حدى بطون لواتة اليت تنحدر من يرجعون يف أوصوهلم إىل جذعني برنس و مادغيس، و تنحدر قبيلة صنهاجة من برنس، أما زناتة فهي إ

 .72،73م، ص ص  01،2009مادغيس ينظر : عبد الرمحن اجلياليل: تاريخ اجلزائر العام، دار األمة العربية، اجلزائر ،ج
 .136، ص 6ابن خلدون: املصدر السابق، ج - 2
 و. 5حممد بن عبد الكرمي بن عبد احلق التمنطيطي: املصدر السابق، الورقة  - 3
 و. 5صدر نفسه، الورقة امل - 4
 و. 16الورقة  املصدر السابق، ابن بابا حيدة: القول البسيط يف أخبار متنطيط، - 5

 ية املطبوعات اجلامع رج: ديوانفمود حمحممد الطيب بن احلاج عبد الرحيم )ابن بابا حيدة(: القول البسيط يف أخبار متنطيط، تح، فرج 
 .16م، ص 1977، و املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر
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. و من أشهر قبائل صنهاجة اليت (1)"اء و هم امللثمون بقي إحدامها يف اجلزائر و استوطن اآلخر الصحر 
 استوطنت إقليم توات قبيلتا )جدالة ( و )ملتونة(. 

وما يدل على قدم نزوح األمازيغ إىل اإلقليم، وبقاء لغتهم متداولة على الرغم من التعريب الذي حلق    
ر األمازيغية مثل متنطيط، تيط، فنوغيل، باملنطقة بعد انتشار اإلسالم خاصة يف منطقة قورارة، أمساء القصو 

تيطاف... و غريها. إضافة إىل اآلثار و النقوش على الصخور حيث عثر على كتابات عبارة عن رسائل 
 . (2)متبادلة بني القوافل التجارية و هي مكتوبة حبروف التيفياغ

 العرب:  -
ات الل فرت خلف اجلهات، خمتقدمت من إىل جانب الرببر قبائل عربية كثرية، إقليم توات تواجد يف      

 ، وأهم هذه القبائل:خمتلفة
ليه و سلم، عى اهلل  صلشراف:  هم املنتسبون لبيت النبوة من نسل فاطمة رضي اهلل عنها بنت النيباأل -

اء ريرين، و أبنه و تيو كنت  ميثلون قمة اهلرم و هم قسمني: العلويون مثل أبناء الشريف موالي علي زاوية
 د اهلل الرقاين، أوالد موالي هيبة.موالي عب

. قدم (4) والشيخ القاضي عبد اهلل العصنوين، (3)األدارسة: منهم موالي سليمان بن علي بأوالد أوشن -
. (1)معظمهم من بالد املغرب بشكل فردي، ومنهم من جاء فارا إىل توات من النزاعات الداخلية على امللك

                                                           
 -215، د.ت ، ص ص 2مبارك امليلي: تاريخ اجلزائر يف القدمي و احلديث، تح. حممد امليلي: املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ج - 1

216. 
2 -Voinot : Op. cit, PP 204 -206.                                                                                                                                             

،د.م.ن ، د.ت، ANEPموالي التهامي الغيتاوي: سلسلة النوات يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي إقليم توات، منشورات  - 3
   .65 -60ص ص 

م، ودرس على شيخها حيي بن 1459ه/863وات سنة هو أبو عبد اهلل بن أيب بكر العصنوين ولد بتلمسان ، قِدم إىل متنطيط بت - 4
ه يدير. ترأس أحد أطراف السجال الفقهي يف نازلة اليهود، مع املغيلي ، مل أعثر يف املصادر اليت اطلعت عليها تاريخ ميالده و وفاته رمح

وازل الونشريسي. امللتقى الوطين األول ه من خالل ن9اهلل.ينظر. إبراهيم بلبايل: التأثري الثقايف حلاضرة تلمسان على توات يف القرن 
م، 2009أفريل  15-14املشرتك بني جامعيت أدرار وتيارت، العالقات احلضارية بني إقليم توات وحواضر املغرب اإلسالمي ، أدرار ، 

 .227ص
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العلوي ل امللك العلوي موالي حممد بن موالي الشريف بن علي و ازداد عدد اإلشراف بتوات بعد أن دخ
م وجه 1797هـ/ 1212، و يف سنة (2)م1654هـ/ 1053حملاولة إخضاعها  إىل توات رفقة جيشه

ء عمومته من مثقال ذهيب لتوزيعه على أبنا 2500مبلغ  سلطان املغرب موالي سليمان إىل قاضي تيمي
 .(3)نسمة 8088ذكر أن عددهم بعد اإلحصاء األشراف العلويني، و 

رب املعقل أول من وصل إىل توات العرب: كان توافد العرب إىل إقليم توات يف فرتات متباعدة وتعترب ع -
م عليهم و فرضوا عليم األتوات حيث جاوزا القبائل الزناتية و فرضوا سيطرهت (4)تعود أصوهلا اىل اليمنو 
، و كذالك قبائل بنو (6)جورارينتياستوطنوا م ذوي منصور و العربية يف توات ه من البطونو  (5)الضرائبو 

حسان فكانت هلم فروع يف توات  أمهها: أوالد داوود و هم مخسة أفخاذ: أوالد علوش، أهل بوردة، ترمز، 
أوالد زيد، اجلعافرة. هؤالء سكنوا تيجورارين و متنطيط و كانت هلم نفوذ يف هذه األخرية خالل القرن 

من ضمن القاطنني يف إقليم توات قبيلة كنتة اليت ينتهي نسبها إىل عقبة ابن نافع رضي اهلل .و (7)م15هـ/ 09
 (8)عنه، و تعترب واحة عزي مبنطقة فنوغيل موطنهم األول يف توات مث انتشروا داخل اإلقليم

د طلحة، أوالد كما استقر يف إقليم توات قبائل عربية يف أزمنة خمتلفة، وهم أوالد حممد، احملارزة، أوال    
يعيش، أوالد عمر، أوالد ملوك، أوالد غامن، أوالد رمي، أوالد شبل، أوالد حرز اهلل، بنو فزارة، أوالد منصور، 

. باإلضافة إىل قبائل عربية و مستعربة مثل: الزوى، الشعانبة، اجلعفريون، (9)أوالد زنّان، ذومينيع، أوالد احلاج

                                                                                                                                                                                                 
 .42ق، ص ه ، املرجع الساب12جعفري: العالقات الثقافية بني إقليم توات والسودان الغريب خالل القرن مبارك  - 1

2 -Martain : Op. cit, P 51.  
 .42ه ، املرجع السابق ص 12جعفري: العالقات الثقافية بني إقليم توات والسودان الغريب خالل القرن مبارك  -3
 . 77، ص 6عبد الرمحن ابن خلدون: املصدر السابق، ج -4
، 160، ص ص 2جاملصدر السابق،محد بن خالد الناصري: أو. ينظر أيضا:   101ورقة حممد بن عبد الكرمي: املصدر السابق، ال - 5

195. 
 .82، ص 6عبد الرمحن ابن خلدون: املصدر السابق، ج - 6
 .44ه ، املرجع السابق، ص 12مبارك جعفري: العالقات الثقافية بني إقليم توات والسودان الغريب خالل القرن  - 7
 و. 39ية، خمطوط خبزانة الشيخ هيدة، احلي الغريب، ادرار، اجلزائر، ورقة حممد بن سيدي املختار الكنيت: الرسالة الغالو  - 8
 .44ه، املرجع السابق، ص 12مبارك جعفري: العالقات الثقافية بني إقليم توات والسودان الغريب خالل القرن  - 9
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اّلن، الربامكة. شكلت هذه القبائل جتمعات سكانية اندجمت مع األمازيغ ن، الفو ، األموياألنصار  األيوبيون
 .(1)و قادت حركة التعريب يف منطقة توات

بل معظمهم ؛ (2)ليسوا عنصرا اثنيا ، كما أهنميلون الشرفاء يف الرتتيب الطبقي بتوات فهمأما املرابطون     
الم، اخذوا اسم املرابطني من الرباطات اليت كانت من العرب الذين توافدوا على اإلقليم حاملني معهم اإلس

تقام على الثغور للجهاد و نشر العلم، و أصبحوا ميثلون سكان الزوايا الذين ابتعدوا عن متاع الدنيا 
، و هكذا ظهر املرابطون كأفراد أو أسر يف (3)شهواهتا، يعتكفون على طلب العلم و نشر تعاليم اإلسالمو 

م الزهد و الصالح. فهذا صاحب القول البسيط يعطي منوذجا عن مرابطي متنطيط خمتلف قصور توات ميزه
و قصرهم تولته املرابطون أوالد الربكة السيد البكري، املشهور بالعلم و الفضل والصالح، و بقي "بقوله: 

 .(4)"ذلك يف أوالده خلف عن سلف و كان جدهم األول قبلة، فهم بيت فضل و علم وصالح و كرم

ر ان هلذا الدو كلت ، و  تيدك ، وتوات الوسطى، وتيجورارينتوزع املرابطون يف أقاليم توات الثالث؛ وي    
الة من هبملرابط حف ااالجتماعي الذي عرف به املرابطون الفضل يف إضفاء صفة التوقري والتبجيل، و 

 .سة يرجى منه اخلري و حصول الربكةالقدا

 األفارقــــــة : -
فهناك  ،يف توات إىل جانب األمازيغ والعرب على فرتات متفاوته، ويف ظروف خمتلفةاستقر األفارقة      

ن هم أولئك الذين و ا يبتغي أرضا غري أرضه، فاجمللوبومنهم من دخلها مهاجر  ،من دخل توات جملوبا إليها
املسلمة  ، ومعظم هؤالء من القبائل (5)سلبوا من ديارهم خمطوفني ووجدوا أنفسهم يف سوق النخاسة للبيع

                                                           
 .46، 45فرج حممود فرج: املرجع السابق، ص ص  - 1

2- Martain : Op.cit, p 21. 
 . 45ه، املرجع السابق، ص 12فري: العالقات الثقافية بني إقليم توات والسودان الغريب خالل القرن مبارك جع -3
 و. 188حممد الطيب بن احلاج عبد الرمحن )ابن بابا حيدة(: املصدر السابق، الورقة  - 4
م ، مذكرة ماجستري يف  18 – 17ه/  12 -11أعالم الزاوية التيالنيه ودورهم العلمي بإقليم توات خالل القرنني  :خبدا مرمي -5

 .18م ، ص  2013 -2012التاريخ، قسم التاريخ، جامعة أدرار ، 
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من طرف الشيخ حممد  (1)حيث ورد يف هذا الصدد سؤال ،اليت حرَّم الفقهاء يف توات بيعهم واملتاجرة هبم
بن عبد الكرمي بن حممد التمنطيطي البكري إىل شيخه سعيد قدورة اجلزائري ييستوضحه عن أمر هذه الفئة 

التنبكيت الذي كان على دراية هبذا  من الناس ، فبعث الشيخ سعيد قدورة بدوره إىل الشيخ أمحد بابا
وخرية من العلماء مقهورين  ،خرج من تنبكو مع أهلهاق مرارة الذل والعبودية يوم أن األمر؛كونه ض

وجمرورين، حىت وصلوا إىل بالط السلطان السعدي املنصور الذهيب مبراكش وعند ما علموا بغزارة علمه 
ر هؤالء الناس جلبوا قهرا من وابه بتحرمي هذا الفعل باعتبالذلك كان ج ؛(2)وضعوه حتت اإلقامة اجلربية

وقد أويت هبم من أسواق بالد اهلوسا مثل: كوبر كاتسينا وبرنو وسكوتو خاصة بعد سقوط  ،( 3)دهمبال
وتعترب هذه الفئـة من اجملتمع التوايت ذات أثر كبري خاصة يف خدمة األرض وحرثها  ،(4)مملكة سنغاي

يف اللفظ  ، و(6)طنيميش، وكان يطلق عليهم اسم احلرارغم ما كانت تعانيه من هتوشق الفقاقري، (5)
 .(7)والعبيد إىل خدمة األرض وحرثها ، كما أطلق عليهم اسم املوايل فمنهم من ينسبه  اختالف 

 
 
 
 

                                                           
 .14ينظر: امللحق رقم  نسخة من الرسالة موجودة يف خزاته أوالد القاضي البكري بتمنطيط، أدرار. -1

ئر وفكره اإلصالحي يف توات والسودان الغريب ، دار ابن خري الدين شرتة: الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين املصطلح الثا -2
 .60م، ص 2012، 1طفيل ، اجلزائر ، ج

محد بابا التنيكيت:  معراج الصعود يف حكم جملوب السود ، أجوبة أمحد بابا حول االسرتقاق ، تح. فاطمة احلراق وجون هانويك ، أ - 3
 .131، ص5. ينظر:الناصري السالوي :املصدر السابق،  ج 23 -21  ، ص ص 1م ، ط2000مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط ، 

 .179 - 159، ص ص 2حسن الوزان :وصف إفريقيا، املصدر السابق، ج -4
 .179شباييب ياسني: املرجع السابق ، ص -5
 .74م، ص2008، 1مربوك مقدم: مدخل منوغرايف يف اجملتمع التوايت، دار هومة، اجلزائر، ج - 6
 .27هري ااالدريسي:  نسيم النفحات ، املصدر السابق ،  ص أمحد الطا-7
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 لخلفية التاريخية إلقليم توات: ا -ج 

حجرية وهياكل عظمية متواجدة مبنطقة ثر عليها باملنطقة، من أدوات تدل أغلب الشواهد اليت عُ     
، ويف العهد (1)تيجورارين وتديكلت أن اإلنسان عاش باإلقليم ابتداًء من فرتة العصور احلجرية القدمية

 .(2)الروماين دفعت السياسة التوسعية الرومانية يف مشال أفريقيا الرببر إىل التوغل يف الصحراء

بدأ اإلسالم يصل إىل توات عن طريق التجار املسلمني أثناء  ومع الفتح  اإلسالمي لبالد املغرب     
مرورهم بتوات قادمني من الشمال باجتاه السودان. وجاء توافد القبائل العربية ابتداًء من القرن الثاين للهجرة 

إىل تديكلت واستوطنت بآولف وبالضبط  -أبناء مّحد ملني وأبناء حممود –حيث وصلت قبيلة من بنو فزارة 
وية حينون وبنو به بزاولف مُسي بقصر بآ قصرحيث أسسوا أول   (3)م780/ه164زاوية حينون سنة  يف

     تعاقب على إمامته أبناء عبد احلميد الفزاري منذ تأسيسه إىل غاية   -بطنيمسجد املرا -املسجد العتيق
م دور كبري يف توطيد اإلسالم كان هلحيث   ،أمحد حممود الفزاري حممد عبد اهلل بن احلاج عبد الرمحان وابنه 

توافدت أعداد من األمازيغ )الرببر( إىل م 10ه/4 القرن ومع هناية .(4)ونشر العلوم الشرعية يف املنطقة
 وبنوتوات، خاصة إىل منطقة بودة، وعلى حافة واد مسعود املار باملنطقة حفروا الفقاقري وأقاموا البساتني 

 .(5)غرميانو... وغريها، مكرة، ثربزمبوسى،  القصور منها:
    
 

                                                           

 .70ابق، ص ه، املرجع الس12مبارك جعفري: العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب خالل القرن   _1
 .109م ، ص 5،1996ط 1عبد اهلل العروي: جممل تاريخ املغرب،  املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ج_ 2
  . 333، 2مد باي بلعامل : املرجع السابق،جحم   _3
، على الساعة  2014أوت 20 م يو  ائر،اجلز  حينون ، آولف والية أدرار ، ، مبنزله بزاوية مقابلة مع الشيخ حامد ملني عبد الرمحن   _4

 التاسعة والنصف صباحا.

 ظ.102_ حممد بن عبد الكرمي: درة األقالم، املصدر السابق، الورقة 5
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م وتعقبها للفرع الزنّاين فرت أعدد منهم إىل توات، 1042هـ/434وبعد قيام الدولة املرابطية سنة      
خاصة بعد مقتل أمريهم مسعود بن وانودين املغراوي صاحب سجلماسة، حيث نزلت قبائل عديدة مبنطقة 

م، وأوالد عياش 1108هـ/501جلليل عام وتوات الوسطى نذكر منها: أوالد عبد ا تيجورارين
م، وأوالد 1126هـ/520م، وأوالد بن يدير 1122هـ/516م، وأوالد خري اهلل عام 1109هـ/502

م على يد 1147هـ/541وبعد سقوط الدولة املرابطية سنة ،(1)م... وغريهم1134هـ/528حسني 
ر "تيلوت" بتمنطيط، ويف هذا الشأن املوحدين وصلت مجاعة من قبائل اللمتون إىل إقليم توات، وبنو قص

... مث ملا انكسرت دولة اللمتون أيضا باملغرب، جاءت شرذمة منهم تاريخ "(2)يقول حممد بن عبد الكرمي
 ."بضعة وثالثني ومخسمائة قد  هنكتهم حروب املوحدين ...

الطيب والطاهر بن  ويف عهد الدولة املوحدية بعث األمري املوحدي املهدي بن تومرت قائديه علي بن    
م لقبض األتوات من أهل الصحراء، لكنهم قالوا: إن أرضنا ال يوجد 1124هـ/518الطيب إىل توات سنة 

هبا ذهب وال فضة، فأمر عامله يف العام املوايل بقبض خراج األرض، وأن يبيعه إىل األعراب النازلني بقرب 
م قائدًا عليها 1165هـ/560ىل توات سنة تلمسان، ويف خالفة يوسف بن علي بن عبد املؤمن أرسل إ

قاضيا للفصل بني الناس ، وذلك من أجل تنظيم وتسيري أمور الرعية وكان وعلي بن يوسف الطاهر بن علي 
 –ومع سقوط الدولة املوحدية وصراع الدويالت يف مشال بالد املغرب  .(3)نزوهلما بعاصمة اإلقليم متنطيط

بسطت قبائل عرب املعقل سيطرهتا على اإلقليم، خاصة قصور متنطيط،  -احلفصية، والزيانية، واملرينية
.(4)وتسابيت،وتينجورارين

                                                           

 و.103صدر نفسه ، الورقة _ امل1
 و.01_  حممد بن عبد الكرمي: التقييد، املصدر السابق، الورقة 2
 ظ. 01، الورقةنفسه_  املصدر 3
 .78، ص 6_ ابن خلدون: املصدر السابق، ج4
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، وبعدما (1)فرضت على سكانه من القبائل الزناتية دفع األتوات هلم، ومن منعهم ذلك حاربوهكما     
عقوب بن عبد احلق استقرت األمور للدولة املرينية يف املغرب األقصى، عقد السلطان أبو سعيد عثمان بن ي

البنه أبو علي على مدينة سجلماسة ودرعة والصحراء، فدخل أبو علي وايل سجلماسة إىل توات 
م ووجد هبا عرب املعقل قد حتكموا يف مجيع شؤوهنا، لذلك أكثر من تعيني القياد منهم 1315هـ/715

ظل حتكم القبائل العربية يف ليتقي شرهم ويضمن والءهم، وهو ما أدى إىل استقرار األوضاع األمنية يف 
 .(2)أمور اإلقليم واكتفاء الدولة املرينية جبباية الضرائب

هملة وُتسري م، وجد توات مُ 1478هـ/882إىل توات قادمًا من تلمسان سنة  (3)عندما وصل املغيليو     
متنطيط عاصمة اإلقليم ، أما (4)شؤوهنا من طرف شيوخ القبائل والقصور ومل يكونوا  يعرفون أمريًا أو قانونًا 

فقد َوَجَد هبا اليهود متحكمون يف احلياة التجارية لإلقليم، وبعد خالف وقع بينه وبني يهود متنطيط قام 
م، كما سيطر على كامل إقليم توات ونصب ابنه عبد 1478هـ/882املغيلي بإجالئهم من توات سنة 

شيوخ القبائل، ووضعها يف يد شخص واحد، اجلبار قائدًا جليشه وسحب مجيع السلطات اليت كانت بيد 

                                                           

، 2السابق،جالناصري: املصدر  و. انظر أيضا: أمحد بن خالد103_ حممد بن عبد الكرمي: درة األقالم، املصدر السابق، الورقة1
 . 160ص

 . 107، ص3: املصدر السابق، ج يالناصر  أمحد بن خالدو. ينظر أيضا: 2_ حممد بن عبد الكرمي: التقييد، املصدر السابق، الورقة2
 .323، ص07ابن خلدون: مصدر سابق، ج 

ل إىل توات ن الثعاليب وانتقعبد الرمح الشيخ نشأ بتلمسان من قبيلة مغيلة األمازيغية ، أخذ العلم عن ،هو حممد بن عبد الكرمي املغيلي _3
افر إىل بالد د توات، سس يهو أين اخذ عن الشيخ حيي بن يدير، دخل يف خالف مع القاضي العصنوين حول قضية مقاتلة وهدم كنائ

ل الفالح، مغين و واح يف أصاألر  السودان الغريب؛ حيث دّرس وأفىت وأصلح، والتقى بسالطينها، له مؤلفات عدة نذكر منها: مصباح
صر زائر من صدر اإلسالم حىت العم . عادل نويهض: معجم أعالم اجل1504هـ/909النبيل، شرح اجلمل يف املنطق...وغريها، تويف سنة 

 مدي: الفقيه حممد بن عبدأمحد احل .للمزيد ينظر أيضا:308م ، ص1980، 2احلاضر ، مؤسسة نويهض للثقافة، بريوت، لبنان، ط 
 .30 -20م، ص ص2012 ،1زائر، ط، اجللي اإلطار املعريف والتعامل مع املكانية، مكتبة الرشاد للطبع والنشر والتوزيعالكرمي املغي

4- Martin (A.G.P) : Les Oasis Sahariennes, Gourara-Touat-Tidikelt, Edition de 
l’imprimerie  algérienne, Alger , 1908, p128. 



 غربـــــيال الســـودان و  تـوات  بإقليم يـفالتعــر                                             :  األول الفصـل

 

- 20 - 
 

، وهو ما أدى إىل استقالل توات بشؤوهنا زمن اإلمام املغيلي (1)وحوَّل العاصمة من متنطيط إىل قصر بوعلي
ومل ختضع ألية دولة أخرى. سافر اإلمام املغيلي إىل بالد السودان ملواصلة رسالته الدعوية، وذلك بعدما نظم 

، عاد اإلمام (2)م من طرف اليهود1485هـ/890ت، وبعد مقتل ابنه عبد اجلبار سنة احلياة السياسية بتوا
مث  انتصر عليهم وأجالهم كليا من حاضرة متنطيط  املغيلي من بالد السودان وجّهز جيشا لقتال اليهود، و 

وقصد  ،(3)م1504هـ/909رجع اإلمام املغيلي إىل قصر بوعلي، واستقر هناك إىل أن أدركته املنية سنة 
التخلص من سيطرت الشيخ املغيلي الذي حاول تأسيس إمارة مستقلة بتوات عني السلطان الوطاسي حممد 

نقيبًا على توات سنة  –بتمنطيط  -شيخ قبيلة أوالد علي بن موسى  -الشيخ عمرو بن عبد الرمحن
 .(4)م1498هـ/903

زعة التوسعية للسيطرة على مناجم الذهب يف ويف عهد الدولة السعدية وسلطاهنا املنصور الذهيب ذو الن     
م القائد حممد بن الربكة والقائد أمحد بن احلداد، ملطالبة سكان 1582هـ/990السودان الغريب، أرسل سنة 

اإلقليم بالدخول حتت سلطة السلطان املغريب املنصور الذهيب، لكن سكان اإلقليم رفضوا ذلك فوقعت 
جورارين دامت ستة أيام، انتهت بانتصار جيش املنصور وسكان إقليم تيني اجليش املغريب معركة طاحنة ب

وتناولتهم السيوف وانطلقت أيدي "...بقوله (5)وارتكابه جملزرة رهيبة حبق سكان اإلقليم، وصفها الفشتايل
 العساكر بالنهب والعبث يف املنازل ..."، وبعدما انتهى اجليش املغريب من تيجورارين وصلت أخبار ما جرى

لسكان اإلقليم  إىل متنطيط، ولشيخها  القائد عمر بن حممد ، الذي قرر مبعية شيوخ القصور التواتية تقدمي 
جورارين، وعليه مت مجع الضرائب من كافة إقليم جنب ما حدث لسكان تيوالء الطاعة للسلطان املغريب لت

                                                           

انية لية العلوم اإلنساجستري، كسالة مبد الكرمي املغيلي رائد احلركة الفكرية يف توات، عصره وآثاره، ر أمحد احلمدي: حممد بن ع _1
 . 55 – 54م، ص ص  1999/2000واحلضارة اإلسالمية، وهران، اجلزائر: 

 . 03التقييد، املصدر السابق، الورقة  _ حممد بن عبد الكرمي:2
 .4_ املصدر نفسه، ص3
 و. 4كرمي: التقييد، املصدر السابق، الورقة _ حممد بن عبد ال4
، ية والثقافةوالشؤون اإلسالم وقافة األات وزار مناهل الصفا يف مآثر موالينا الشرفا، تح .عبد الكرمي كرمي، مطبوع: _ عبد العزيز الفشتايل5

 .76د.م.ن ، د.ت، ص ص
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شيخ قبيلة أوالد علي بن –مر بن حممد ، وجزاًء ملا قام به القائد ع(1)توات ودفعت ملمثل السلطان املغريب
لصاحل السلطان املغريب فقد عينه قائدًا على توات، يشرف على تسيري أمورها  -موسى بتمنطيط

.كما حاولت الدولة العلوية املغربية السيطرة على اإلقليم ملاله من أمهية اقتصادية، فنزل بتوات (2)الداخلية
مجادي األول 30عاصمة اإلقليم متنطيط يوم االثنني السلطان حممد بن الشريف العلوي وحل ب

م، وعني القضاة وترك أمور تسيري اإلقليم بيد شيوخ القبائل للتفاهم فيما 1640اكتوبر16هـ/1055
بينهم، فظفر شيوخ تيمي مبنصب القايد، واختار أغلب القياد املقام بتيمي، فرجحت بذلك مقاطعة تيمي 

  .(3)بدأت تشهد تراجعاً ملكانتها السياسية  وعاصمتها على حساب متنطيط اليت

كمشكلة "حيمد   -ونتيجة لغياب سلطة حتمي اإلقليم من املشاكل اليت كانت تعصف به داخليا     
ساءت األحوال األمنية  -وسفيان" أو خارجية كهجمات األعراب الذين اشتدت وطأهتم على اإلقليم

"...ولذلك كانت يف حيز بقوله  (4)تاريخ توات ومتنطيط لإلقليم، وهو ما أشار إليه صاحب التقييد يف
، ففي سنة  ..."اإلمهال عند جل األمراء، حىت مرج أمرها وأصبحت صيدًا للقبائل ميلك باألسبقية

م نزل 1808هـ/1223م هامجت قبائل من األعراب قصر  بين تامر من تيمي، ويف 1803هـ/1218
م على قصر برينكان فقطعوا 1844هـ/1260زلوا يف سنة جيش حيمد وذوي منيع على متنطيط ، كما ن

م أغار األعراب على 1859هـ/1275مجيع النخيل، ونزل جيش سفيان على املطارفة واملعيز، ويف سنة 
شخصا منهم العبيد واملوايل وانتقلوا منها إىل الزاوية البكرية فأخذوا ما ميكن محله  22زاوية تنالن، وأسروا 
 . (5)اممنها من أموال وطع

                                                           

 .77_ املصدر نفسه، ص1
 و. 4ابق، الورقة_ حممد بن عبد الكرمي: التقييد، املصدر الس2
 و.ظ. 4_ املصدر نفسه، الورقة3
 .06_ املصدر نفسه، الورقة 4
 . 8، 7_ حممد بن عبد الكرمي: التقييد، املصدرالسابق، الورقة 5
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ة له من الناحيب وإمهاضرائكانت مصلحة املغرب األقصى من إقليم توات ترى فيه عنصرا  اقتصاديا جللب ال
نبة الزوى والشعاو د جرير أوالكالسياسية واالجتماعية ، فاعتمد على نفسه وعلى القبائل اجملاورة له مشاال  

 سيعكسهموحدا  جتماعياجا ابلي الذي شكل نسيوهذا ما تعكسه املبادالت التجارية والتبادل والتداخل الق
 رداية.لشيخ وغيد ايف املستقبل وقوف إقليم توات للتوسع الفرنسي القادم من الشمال ،من لبيض س

م، تزايد اهتمامها بالصحراء لدواع اقتصادية وأمنية، حيث 1830وعندما احتلت فرنسا اجلزائر سنة      
م وصلت أول محلة عسكرية 1899هـ/1317 املنطقة، ويف سنة إىل (1)أرسلت بعثات استكشافية علمية

إىل منطقة تيدكلت، اليت دخلت يف مقاومة باسلة مع سكان عني صاحل وإينغر، وتيط، وأقبلي وآولف، 
م وبعدها 1901يف فرباير  تيجورارينم، مث سقطت 1900انتهت بسقوط إقليم تيدكلت يف مارس 

وإن املتتبع للمراحل التارخيية إلقليم توات يالحظ  . (2)م1902ربايرف 10سقطت عاصمة اإلقليم أدرار يوم 
بأن اإلقليم كان عرب مراحله عرضة لألطماع اخلارجية، كما كان مالذا أمناً للمضطهدين والفارين من العلماء 

 والشيوخ وامللوك. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، 1962 –1956_ للمزيد ينظر : دمحان توايت وآخرون:دور أقاليم توات خالل الثورة اجلزائرية 1
 .12 – 9م، ص ص  2008زائر،اجل
 .19 –17_ توايت دمحان وآخرون: املرجع السابق، ص ص 2
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 التعريف بالسودان الغـربـي:  المبحث الثاني:  -
  الجغرافية:أصل التسمية والخصائص  -أ

بالد السودان تعين بالد السود )أي اجلنس األسود(، و النسبة هنا بالسمة و اجلهة،  أصل التسمية :  -1
بالد السودان اسم ومصطلح و  ،و ذلك يف مقابل بالد البيضان و يقصد هبا مشال إفريقيا باملغرب و الصحراء

يقي، مشال نطاق الغابات االستوائية، واليت يقصد به الكتاب العرب كل األقاليم الشبه صحراوية يف إفر 
. كما أن العرب هم أول من أطلق كلمة السودان (1)انتشر فيها اإلسالم والواقعة جنوب الصحراء الكربى

، حيث االصطخري قال عن الشعوب اليت تسكن يف (2)على األقاليم اليت تسكن جنوب الصحراء الكربى
 .(4)كما قال عنهم ابن الوردي أهنم "شديدو السواد"  (3)تلك املناطق أهنم "اشد األمم سوادا"

ومن هنا يتسىن لنا أن كلمة السودان أطلقت على الشعوب اليت تسكن إفريقيا جنوب الصحراء، وعلى     
حسب ما يورد املؤرخون أهنا مشتقة من سواد بشرة هؤالء الشعوب، مسيت بالدهم بالسودان.كما أطلق 

طقة اسم بالد التكرور حىت أصبحت كلمة التكرور تطلق على السودان بعض مؤرخي العرب على املن
 .(5)الغريب

 الموقع و الخصائص الجغرافية: -2

رحالة العرب حتديدا جغرافيا منذ العصور الوسطى ملنطقة السودان ،حبيث حددها الوضع املؤرخون و     
رب على البحر احمليط بلد  ن بالد السودان الذي يف أقصى املغإهـ(بقوله: "... ف430االصطخري )ت 

                                                           
 .68م، ص 2013نبيلة حسن حممد: تاريخ إفريقيا اإلسالمية، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية، مصر،  - 1
 .14، اجلزائر،د.ت، ص عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي يف عهد االسيقيني ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع - 2
أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفاسي )اإلصطخري(: املسالك و املمالك، تح.حممد جابر عبد العايل احلسين، دار القلم، مصر،  -  3

 .44م، ص 1961
 .135م، ص 1970، 1، ط1زين العابدين بن عمر )ابن الوردي(: تتمة املختصر يف أخبار البشر، د.د.ن،  بريوت، ج - 4
م(، دار املريخ للنشر، الرياض، 1914هـ/ 1850اهلام حممد علي ذهين: جهاد املماليك يف غرب إفريقيا ضد االستعمار الفرنسي ) - 5

 .28م ، ص 1988
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ليس بينه و بني شيء من املماليك اتصال ، غري أن حدا له ينتهي إىل البحر احمليط، و حدا له بينه و بني 
      .   (1)رض مصر على ظهر الواحات، و حدا له ينتهي إىل برية "أأرض املغرب و حدا له بينه و بني 
أرض السودان فيبتدئ شرقا مبملكة  "احلسن الوزان بقوله:  م حددها16ومع بدية العصر احلديث يف القرن 

كاوكة، و ميتد غربا إىل مملكة والتة ويتاخم يف الشمال صحراء ليبيا، و ينتهي جنوبا إىل البحر احمليط يف 
 .(2)مواقع ال نعرف عنها إال ما يرويه التجار الذين يأتون إىل مملكة تنبكتو، و هو كثري"

م( بـ "أن بالد السودان  حيدها من الغرب البحر 1418-1355ه/ـ821-ـ756)حدده القلقشندي و     
احمليط، و من اجلنوب اخلراب مما يلي خط االستواء، و من الشرق حبر القلزم مما يقابل بالد اليمن ومن 

ل . ومن خال(3)الشمال براري متتد ما بني مصر و برقة و بالد الرببر، من جنويب املغرب إىل البحر احمليط"
أقوال املؤرخني و الرحالة العرب يتضح لنا حدود منطقة السودان اليت متتد من احمليط األطلسي غربا إىل 

 البحر األمحر شرقا، و من اهلامش اجلنويب للصحراء اإلفريقية الكربى مشاال حىت املنطقة االستوائية جنوبا.

 و تقسم بالد السودان إىل ثالثة أقسام:   

 و هو يشمل مناطق النيل و روافده جنوب بالد النوبة. السودان الشرقي: -

 السودان األوسط: و يشمل املناطق احمليطة ببحرية تشاد. -

 .(4)السودان الغريب: و هو يشمل حوض السنغال و غامبيا و بوركنافاسو )فلتا العليا( و النيجر األوسط -

 د التكرور.ة و باللغربيأيضا إفريقيا ايسمى سم األخري من بالد السودان  و وموضع الدراسة هو الق   

نوب درجة مشال خط االستواء يف اجل 160و  40تقع أراضي السودان الغريب ما بني دائريت عرض:    
درجة غرب خطي غرينتش، و حيدها من الشمال الصحراء الكربى، و من  170و  130خطي طول: و 

                                                           
 .11 - 10أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الفاسي )اإلصطخري(: املصدر السابق، ص ص  - 1
 . 29، ص 1احلسن الوزان: املصدر السابق ، ج - 2
 .273، د.ت ، ص 5أبو العباس امحد القلقشندي: صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، املطبعة األمريية، القاهرة، ج - 3
عبد القادر زبادية: احلضارة العربية و التأثري األورويب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء دراسات نصوص، املؤسسة الوطنية للكتاب،  - 4

 .11م، ص 1989اجلزائر 
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باحمليط األطلسي، و من الغرب احمليط  الشرق الكامرون و حبرية تشاد، و من اجلنوب خليج غينيا
 .(1)األطلسي

رقا إىل رب نيجرييا شغتدة من ة ممالتضاريس: متتاز تضاريس السودان الغريب مبظهر األودية و املرتفعات اجلبلي -
 و تنقسم هذه التضاريس من الشمال إىل اجلنوب كما يلي: سواحل األطلسي غربا،

الصحراء الكربى مشاال، وإىل وادي النيجر األوسط جنوبا، وتتخلله املنطقة الشمالية: متتد أطرافها إىل  -
الوسط، وهضاب موريتانيا غربا،  اهلضاب التالية: هضبة التيبسي شرقا، وهضبة اإليفوغاس واألهري يف

 .(2) كذلك تعترب منطقة صحراوية يف أغلب مساحتها، و تتخللها بعض األودية و الواحات الصغرية املتناثرةو 
ة الوسطى: متتد من غريب حبرية تشاد شرقا إىل منطقة فوتاتورو السنغالية غربا، حتدها موريتانيا من املنطق -

الشمال، و من اجلنوب فوتا جالون، وتكون أجزاؤها الشمالية شريطا زراعيا من أخصب األراضي يف 
ن أكثف املناطق كلم، و يعد م  12السودان الغريب، و يبلغ متوسط عرضه من الشمال إىل اجلنوب حوايل 

من سكانه بالزراعة وتربية املواشي والصيد.واملنطقة الوسطى من  %70سكانا يف السودان الغريب، ويشتغل 
منطقة  فوتاتورو بالسنغال؛ هي عبارة عن سهول تتخللها بعض املرتفعات، و تقل فيها نسبة األمطار كلما 

ملم سنويا، بينما  800أقصى شرق اإلقليم إىل اجتهنا من الشرق إىل الغرب، حيث تصل كمية األمطار يف 
ملم سنويا غربا، و يعد هذا اإلقليم زراعيا بالدرجة األوىل ورعويا بالدرجة الثانية، ويتكون  330ال يتجاوز 

اجلزء اجلنويب من فوتاتورو من اإلستبس و املراعي، ويف فرتة اجلفاف ينتقل الرعاة مبواشيهم يف اجتاه النهر 
 .(3)همملمارسة نشاط

                                                           
م،  2007، 1د فاضل علي باري و سعيد إبراهيم: املسلمون يف غرب إفريقيا تاريخ و حضارة، دار الكتب العلمية، لبنان، طحمم - 1

 . 20 -19ص ص 
 .02نعيم قداح: إفريقيا الغربية يف ظل اإلسالم، وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، د.م.ن،د.ت، ص  - 2
إلمام املغيلي، أطروحة ماجستري ، كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلسالمية، قسم أصول حاج امحد نور الدين: املنهج الدعوي ل - 3

 .15م، ص 2011-2010الدين، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
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املنطقة اجلنوبية: و هي املشرفة على خليج غينيا املطلة على األطلس، و تضم كتل جبلية عالية منها كتلة  -
مرت، أيضا تضم اهلضاب الليبريية، و هضاب مشال نيجرييا، مث  1752فولتاجالون اليت يبلغ ارتفاعها 

حصر بني مرتفعات نيجرييا شرقا و هضبة ، و ين(1) األطراف الغربية من سلسلة جبال اآلدمووا يف الكامريون
فوتا جالون غربا، ويوجد يف أقصى جنوب هذا اإلقليم سهل ساحلي ضيق تتخلله بعض البحريات املمتدة 

 .(2)( يف سرياليون غربا إىل دلتا هنر النيجر شرقاSherbroمن جزيرة شريبرو )

ن الغريب، نظرا لكثرة أمطارها، و لطبيعة تركيبها تعترب كتلة الفولتاجالون مصدرا رئيسا للمياه يف السودا      
اجليولوجي الذي يسمح بتخزين املياه، وهناك اهلضبة الغينية الليبريية اليت تعترب اجلزء اجلنويب من الفوتاجالون، 

 ، املتمثلة يف:    (3)ومن هذه املناطق اجلبلية تنبع أكثر اهنار السودان

اهنار إفريقيا بعد النيل، و الكونغو، و هو ميتد يف غرب إفريقيا على  هنر النيجر: يعترب هنر النيجر ثالث -
، ينبع من السفوح الشمالية هلضبة الفوتاجالون يف أقصى اجلنوب (4)كلم4200شكل قوس يبلغ طوله 

الغريب، ويتجه إىل الشمال، مث إىل الشمال الشرقي حىت تنبكتو، مث ينحرف إىل الشرق و قبل )جاو( بقليل 
ىل اجلنوب و اجلنوب الشرقي حىت حدود نيجرييا، فيتجه إىل اجلنوب مث إىل الشرق أين يتصل ينحرف إ

 .(5)جبميع روافده ليصب يف احمليط األطلسي بدلتا شاسعة عديدة الفروع

يبتدئ هنر النيجر فيضانه يف منتصف جوان و يدوم مثانني يوما، سواء يف االرتفاع أو االخنفاض، ويعمر    
سطح األرض، مبا فيها من سهول و وديان، فتمتلئ به وينتقل السكان من طرف إىل طرف عند فيضانه 

                                                           
 .15املرجع نفسه، ص  - 1
 .222م، ص 2004حممد عبد الغاين سعودي: إفريقيا، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة،  - 2
 .16يا الغربية يف ظل اإلسالم ، املرجع السابق، ص نعيم قداح: إفريق - 3
 .07املرجع نفسه، ص  - 4
 .131م، ص 1973حممد رياض و كوثر عبد الرسول: إفريقيا دراسة ملقومات القارة، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان،  - 5
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يعترب هنر النيجر شريانا من شرايني احلياة، والعمران، و املواصالت يف السودان الغريب،  .(1)بواسطة الزوارق
 .(2) غل يف املنطقةوال يفصله عن األهنار األخرى كالسنغال، مرتفعات كبرية مما سهل على الفرنسيني التو 

م، بدأت حماوالت وصول األوروبيني إىل النيجر، و استمرت هذه 18ه/12ومنذ أواخر القرن       
م وصل مالح فرنسي يدعى رونيه  1827م، و يف عام 19احملاوالت حىت أوائل القرن التاسع عشر امليالدي 

يف اخرتاق الصحراء حىت وصل إىل  ( إىل تنبكتو قادما من غينيا الفرنسية، وجنحRené cailléكايي )
( بتكليف Lairdم قام لريد )1854مراكش، فحققت رحلته نصرا للجمعية اجلغرافية الفرنسية. ويف سنة 

( مبحاولة الكتشاف منطقة النيجر األدىن، و أراد  لريد Beekroftمن القنصل الربيطاين بيكروفت )
(Laird هو أقوي و أهم )طريق احل للمالحة والتجارة و فروع هنر النيجر، وأنه ص( التأكد من أن هنر )بنوي

 .(3)هام للمناطق الداخلية

هنر السنغال: ينبع من هضبة الفوتاجالون يف وسط غينيا، ويتجه مشاال مث غربا حنو احمليط األطلسي، ليصب  -
 وخامسها ، وهو سادس األهنار اإلفريقية طوال(4)كلم  1700عند مدينة )سان لويس( السنغالية يبلغ طوله 

من حيث مساحة حوضه، ميتاز جمراه التدرجيي يف املنطقة املستوية الساحلية، وهو قليل العمق إذ ال يتجاوز 
عمقه ثالثة أمتار، ويعترب القسم األوسط من هذا النهر صاحل للمالحة و هو املصدر اخلصب لألراضي اليت 

 .(5)وينتهي مسار النهر مبصبه يف احمليط األطلسي مير هبا
  24عرضه ، و كلم  470هنر غامبيا: من أهم طرق املواصالت يف املنطقة يف حدود دولة غامبيا مبسافة  -

، تقع القرى بعيدة عن جمراه للسبب كثرة املستنقعات والغابات على ضفافه، وهو مدخل رئيسي (6)كلم
                                                           

 .55م، ص 1984، 1ج مار مول كرخبال: إفريقيا، تر. حممد حجي و آخرون، مكتبة املعارف، الرباط ، - 1
م، ص  1971، 2مجال الدين الداناصوري: جغرافية العامل دراسة إقليمية )إفريقيا و اسرتاليا(، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة،ج - 2

318. 
3 - De champ) H (:Histoire générale de l'Afrique noir, paris, 1975, Tome 2, P 2. 

 .06يف ظل اإلسالم ، املرجع السابق، ص  نعيم قداح ، إفريقيا الغربية - 4
 .22حممد فاضل باري و سعيد إبراهيم: املرجع السابق ص  - 5
 .255حممد عبد الغين سعودي: املرجع السابق، ص  - 6
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احمليطة مبجرى هنر غامبيا يف  للسودان الغريب؛ نظرا الخرتاقه منطقة السفانا. ُتْستَغلُّ السهول اخلصبة اخلصبة
 .(1)ويصب فاحمليط األطلسي زراعة الفول السوداين

 المنــــــــاخ: -
ة وبزيادة ام يف احلرار عارتفاع از بيندرج مناخ السودان الغريب ضمن مناخ اإلقليم الشبه استوائي؛ الذي ميت    

ة احلرارة ، وتزداد درجن مشاالرطاومدار الس معتربة يف نسبة الرطوبة، نتيجة لوقوعه ما بني خط االستواء جنوبا
 لسودان الغريبمناخ ا ييزمتارتفاعا كلما اجتهنا حنو الداخل و الشمال خاصة يف فصل الصيف. وبذلك ميكن 

 فيما يلي :
جر، ي كل من النيىل صحار تد إاملناخ الصحراوي: الذي يسود املناطق الشمالية املتامخة للصحراء الكربى مم -

 ار. ألمطاسنغال، و ميتاز هذا اإلقليم بشدة احلرارة و قلة املياه و ندرة ومايل،  ال
ملوريتانية السواحل اة يف مها جاف واآلخر ممطر، خاصدهذا بفصلني مناخيني، إحاإلقليم الساحلي: ميتاز  -

 والسنغالية نظرا لتأثري احمليط األطلسي.
طران و بينهما فصل جاف، صالن مم، وله ف 280 : و ميتاز بارتفاع متوسط حرارته تصل إىلاملدارياملناخ  -

 ميتاز بغزارة أمطاره، وميتد هذا املناخ من غينيا إىل نيجرييا. و 
، و مييل نسبيا إىل الربودة و غزارة ومرتفعات الفوتاجالون مناخ املرتفعات: و يسود يف املناطق اجلبلية املرتفعة -

 .(2)األمطار
 

 

 

 
                                                           

 .24اهلام حممد علي ذهين: املرجع السابق، ص  - 1
 . 17حاج امحد نور الدين: املرجع السابق، ص  -2
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 السكان: -ب

ة مبكان إعطاء صورة مفّصلة لتوزيع قبائل السودان الغريب، من خالل املصادر ال شك أنه من الصعوب   
القدمية، و ذلك ألن املؤرخني مل ميدونا مبعلومات كافية عن القبائل وتوزيع مواطنها، وتكلموا عنها بشكل 
 عام اليوّضح أماكن وجودها بالتحديد، وبعضهم أشار إىل بعض أمسائها، و وجهوا معظم عنايتهم إىل

، و مع ذلك ميكن أن منييز ثالثة أصناف مكونة (1)الكالم عن األحداث السياسية للبالد على أيامهم
 للمجتمع السوداين وهم: قبائل عربية، قبائل أمازيغية )الطوارق(، وقبائل سودانية.

 القبائل العربية:  -1
 رب األقصى معحت املغجتاا بين حسان: و مت دخوهلم إىل السودان الغريب )األزواد( خالل الصراعات اليت -

 دفعا جديدا، اجلنوب إىل الشمالهناية دولة املوحدين و بداية عهد بين مرين الذي عرفت فيه اهلجرة من 
لذين كان ا حسان ع بينمتكنوا بعد وصوهلم من فرض الضرائب على صنهاجة و قبائل السودان وأبرز فرو و 

 ابيش.هلم شان كبري يف األزواد هم: أوالد دليم و الرب 
أوالد دليم: و يسمون كذلك بأوالد املوالت، يتمركزون يف اجلهة الغربية لألزواد، و يرتددون على درعة  -

 .(2)للتبادل التجاري، و كّونوا عددا من اإلمارات  باألزواد، و كانوا ميارسون السلب و النهب كثرياً 
ميتلكون أعدادا هائلة من اإلبل، و بقيادة  الربابيش: يسكنون بأعداد كبرية يف واّلتة و أدرار املورتاين، و -

كانوا أول   م، و16م و أواسط القرن 15بربش و هو من أبناء محة ، انتقل هؤالء إىل أواسط أزواد يف هناية 
 .(4)، وهلم العديد من األفخاذ منهم: أوالد عمران، أوالد سعيد، أوالد غامن(3)ميوشاكنإ العناصر اليت عرَّبت

                                                           
 .103جع السابق، ص نبيلة حسن حممد: املر  - 1
م(، أطروحة دكتوراه، كلية 1811 -ـ1729ه/ 1226 -1142أمحد احلمدي: املسامهة العلمية للمختار الكنيت الكبري بأزواد ) - 2

 .39-38م، ص ص 2008 -2007العلوم اإلنسانية و احلضارة اإلسالمية، قسم احلضارة اإلسالمية، جامعة وهران،
لكتاب العرب مقرشن، و هم الطوارق الذين كانوا أول من بىن تنبكتو، ينظر: عبد الرمحن السعدي، ميوشاكن: و يطلق عليهم اإ - 3

 .36املصدر السابق، ص 
 .17بول ماريت: الربابيش، تر. حممد حممود ولد ودادي، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق ، د.ت، ص  - 4
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م اليومية ختتلف كثريا عن حياة البدو، فلقد كانوا ينتقلون حسب فصول السنة من ومل تكن حياهت    
السهول إىل املراعي اجلبلية القريبة من خيامهم الكبرية املنسوجة بأشرطة سوداء من شعر املاعز، و املوثوقة 

شتغلن إىل األرض بواسطة حاجز من القصب أو من جذوع األشجار، و كان النساء يغسلن و ينسجن وي
بشؤون البيت والرجال، يتعهدن القطيع، ويغزلن أصواف األغنام. وترتكز التغذية عندهم على مطحون 

 .(1)احلبوب واجلنب والسمن املستخرج من حليب املاعز أو اإلبل

 القبائل السودانية: -2
ن غري رب، وهناك ملعا، وعند ربيةقبائل الفواّلين: يوجد اختالف يف لفظ كلمة )فاّلن( عند قبائل إفريقيا الغ -

 لعبد احلكيم - قبائل العرب -لفظها متاما إىل لفظ آخر مثل التكارير، والتكارن ،كما جاء يف موسوعة 
ك ألن كلي؛ ذلشي و الواتلي، إال أن املتتبع هذا االختالف يتضح له بأنه ما هو إال اختالف لفظ

 ليبو : فمثل خذ عدة تسمياتاختالف التسمية وارد نتيجة اختالف اللهجات ففي مايل مثال تأ
(Fulbe( بوللو ،)Pollo( تكرور ،)Tkrur( فالين ،)Fulani( فالليت ،)Falalit) فوال ،
(Fula( فالتنقا ،)Falatanga( فالتة ،)Falata.) 

فاّلتة( الذي يطلق على الفاّلن أما عن أصل تسميتهم فيذكر عبد اهلل فودي أن مصطلح  )ال      
عريب مشتق من اجلذر العريب )فلت( فهم قوم يفلتون فينجون بأنفسهم عندما يرون  ن هو مصطلحيو والفاّلن

، وذهبت املؤرخة اهلام حممد علي ذهين يف حديثها عن خصائص الفاّلن إذ تذكر: " بأهنم (2)ما يسوؤهم
يت يتشكلون من عدة قبائل متناثرة حتىي حياة رعوية اشتهروا بعدم اخلضوع ألي ملك من ملوك البالد ال

ارحتلوا إىل ذا أسيء إليهم هدموا منازهلم و إيقيمون هبا رغم أهنم يعيشون يف أراضي أولئك امللوك، و ذلك 
. كما أن الضابط الفرنسي )جادن( الذي كان ضابطا باجليش الفرنسي بإفريقيا يف أواخر (3)منطقة أخرى

                                                           
 .39محد، املرجع السابق، ص أاحلمدي  - 1
 .1709، ص 1، ط4م، ج2002ي: موسوعة قبائل العرب، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  عبد احلكيم الوائل - 2
 .38م، ص 1993، 1اخلليل النحوي: إفريقيا املسلمة اهلوية الضائعة، دار العرب اإلسالمي، بريوت ، ط - 3
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ن العناية بأن من خصائص الفاّل  ذلك أنه الحظ (1)القرن املاضي، كان يربط ما بني )فوال( و )التشتت(
الشديد إىل حد اهلوس هبا، لذا ربط بني لفظ )الفاّلن( الذي يدل على الصحراء والتنقل  مباشيتهم وحبهم

 .(2)ومهنة الرعي اليت اشتهر هبا شعب الفاّلن عرب تارخيه
عنصر من األمازيغ  اختلف الباحثون يف أصل الفاّلن، فمنهم من ربطهم بالنوبة، ومنهم من يرى بأهنم    

، و هناك من يقول أهنم عرب من محري، و هناك من روايات (3)استقروا يف منطقة أدرار يف أعايل السنغال
نتيجة احتكاك الزنوج و احلاميني بالعرب و األمازيغ )الرببر( والطوارق أدت إىل متيز )الفواّلين(   أهنمتقول 

م استطاع 1786م و 1776و بني عامي .(4)ينهكجنس له خصائص جمتمعة من كل جنس داخل يف تكو 
الفواّلن أن يؤسسوا ثالث دويالت دينية و هي: فوتاتورو، فوتاجالون، خاسيو، وتتسم هذه الدويالت 

تقطن قبائل الفوالين يف املنطقة الواقعة يف أعايل النيجر، و و .(5)بالتمسك الصارم بتعاليم الدين االسالمي
م اتسع 19م الفواّلنيون يف سائر واليات اهلاوسا، و يف أواخر القرن م، دع1810السنغال و يف سنة 

 . (6)نفوذهم يف التسرب شرقا حىت وصلوا إىل منطقة برنو و الكامرون

يشكل الفوالين أكرب جتمع مسلم يف السودان الغريب، و قد ُعرفوا عرب تارخيهم بأهنم الشعب الداعي    
م فوتاجالون  وفوتاتورو على سواحل احمليط األطلسي، و اجتهوا به لإلسالم، فقد محلوا اإلسالم يف موطنه

                                                           
 .27اهلام حممد ذهين: املرجع السابق، ص  - 1
محد فؤاد بليغ، اجمللس األعلى للنقابة، أاإلسالم، تاريخ اإلمرباطورية الزجنية يف داعز بإفريقيا، تر. وتح. نية و كافالم مادهوبا نيكار: الوث  - 2

 .67، ص 2، ط1م، ج1998
 . 25حممد فاضل باري و سعيد ابراهيم: املرجع السابق، ص  - 3
 .65م ،ص1981لفالين ، مطبعة دار اهلالل، الرياض، حسن عيسى عبد الظاهر : الدعوة اإلسالمية يف غرب إفريقيا وقيام دولة ا  - 4
 .151م، ص  1987كولني مفدي، أطلس التاريخ اإلفريقي، تر. خمتار السويفي، اهليئة املغربية العامة للكتاب، مصر،   - 5
 م، ،19822فيج. جي. دي: تاريخ غرب إفريقيا، تر. السيد يوسف نصرو، و هبجت رياض صليب، دار املعارف، القاهرة، ط - 6

 .30ص 
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، وقد استطاع الشيخ عثمان دان فودي أن جيمعهم وينشر اإلسالم الصحيح بينهم، (1)شرقا حىت حبرية تشاد
 .(2)وأن يكّون مملكة إسالمية شاسعة  حىت قضى عليها االستعمار الفرنسي

صحراء الكربى مشاال، وبني هنر بنوي جنوبا، وتنتشر لغة هذا شعب اهلوسا: ينتشر هذا الشعب بني ال -
. فكلمة اهلوسا  تدل على اللغة والناس املتحدثني هبا، والواليات اليت (3)الشعب من تشاد إىل أعايل الفولتا

يرتكز فيها الشطر األكرب من الشعوب الناطقة بتلك اللغة، وهناك رأي آخر؛ إىل أن مدلوهلا األصلي 
، (4)وأهنا اسم للضفة اليسرى لنهر النيجر فهي اسم للمكان، مث صار ذا داللة لغوية أكثر منها إثنيةجغرايف، 

وهذا هو األقرب للصواب؛ ألنه كان يُظن أهنا جنسا قائم بذاته، لكن تبني أن اهلاوسا اصطالح يعين اللغة 
عتهم لغة واحدة، اجتمعوا يف والسكان واملكان، فهم ميثلون خليطا من شعوب تنتمي إىل أصول خمتلفة مج

، فهم يسودون يةتقارب أكرب جمموعة لغوية وحضار صعيد واحد تقاربوا دينيًا وثقافياً، فهم يشكلون هبذا ال
 .(5)من الناحية االجتماعية والثقافية إفريقيا الغربية

(، ZegZeg(، زجزج )ZaZaw(، زازاو )Dauraكان للهاوسا سبع إمارات و هي: إمارة دورا )
. دخل جمتمع اهلوسا منذ (6)(Rano(، رانو )Biram(، بريام )Katsina(، كاتسينا )Gobirوبري )ج

اليت  (7)البدايات األوىل لدخول اإلسالم إىل السودان الغريب يف العصر الوسيط و سامهت احلركة اإلصالحية
م، إىل اتساع رقعة اإلسالم يف اجملتمع اهلاوساوي، وأصبح يشكل 1786قادها عثمان دان فودي الفالين 

                                                           
 .202 -201م ، ص ص 1981، 1أمحد ابراهيم دياب: حملات من التاريخ اإلفريقي احلديث ، دار املريخ، الرياض، ط - 1
م، 1996شوقي عطاهلل اجلمل و عبد الرزاق ابراهيم: تاريخ املسلمني يف إفريقيا ومشكالهتم، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة،  - 2
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أكرب جمموعة مسلمة متماسكة مشال نيجرييا، وتنتشر لغتهم اهلاوسا يف مشال نيجرييا والنيجر، و تعترب من 
 .(1)أكرب اللغات انتشارا بغرب إفريقيا

لديوال على معين التجار، وهم من أصل زجني اشتهروا بالتجارة، ينتشرون يف شعب الديوال: وتدل كلمة ا -
م، هاجروا هجرة عكسية باجتاه تشاد، تاركني 17و 14رقعة كبرية من السنغال إىل نيجرييا، وبني القرن 

على طول الطريق مجاعات منهم استقرت بني الزنوج. جيتمع الديوال يف جاليات صغرية، يف ثنية النيجر، 
فولتا العليا، وساحل الذهب، وقد اعتنقوا اإلسالم منذ وقت مبكر، ومنهم من بقي على وثنيته، و ميتاز و 

 .(2)هذا العنصر باملالمح الزجنية الص رفة، و يقوم جمتمعهم على نظام االنتساب إىل األم )جمتمع أموي(
يا، واألقسام الشمالية من سرياليون بائل املانديج : ينتشرون يف السنغال و النيجر األعلى، ومجهورية غينق -

قد أّسس هذا الشعب قدميا مملكة مايل؛ اليت سيطرت خالل عدة قرون من العصر ساحل العاج، و وليبرييا، و 
بأهنم أكثر ذكاء واعتبارا من بني مجيع السود، وهم أغنياء بفضل  ؛، وصفهم احلسن الوزان(3)الوسيط

، و يعتمد نظام املانديج (4)كثري من املنتجات، وهلم مساجد كثرية و أميّهجتارهتم؛ إذ يزودون املناطق اجملاورة ب
السياسي على قاعدة الشورى، حيث يرتأس السلطة السياسية واملعنوية جملس من الكبار، ومن زعمائهم 

 .(5))ساموري توري( الذي حارب الفرنسيني، وكّون دولة متتد من سرياليون إىل النيجر األعلى
ا: ينتشر شعب البامربا يف السنغال، ومملكة مايل، وأعايل النيجر، و يكثرون على الساحل، وكثري قبائل البامرب  -

، ويعيشون يف قرى صغرية؛ تتألف من أسرة واحدة، ومنازهلم عبارة عن أكواخ (6)منهم ميارس الزراعة

                                                           
 .113 م، ص1995حممد عدنان مراد: اجملتمعات اإلفريقية، منشورات احتاد الكتاب العرب، د.م.ن،  - 1
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الشخص  مستديرة الشكل تسقف بالقش، ويرتأسهم شخص يتوىل السلطة السياسية والدينية، و هذا
 .(1)ينتخب داخل أفراد القبيلة

(، الواقعة يف أواسط حوض هنر النيجر، Ségauمتسك البامربا بوثنيتهم، وأّسسوا مملكة تسمى سيقو )    
(، قضت عليها اإلمارات Ségauوكانت مملكة وثنية قوية يف بدايتها، وملا دّب الضُّعف يف مملكة سيقوا )

حىت هامجهم االستعمار الفرنسي  طنوا عاصمتهم قرابة قرن ونصف،اإلسالمية يف حوض النيجر ، واستو 
 .(2)م1893احتلهم  سنة و 

 القبائل األمازيغية: -3
ن(: ينتشر الطوارق يف الصحراء الكربى، ما بني حدود مجهورية مايل الشمالية الغربية مع و الطوارق )امللثم  -

يجر، ومشال تشاد، وجنوب غريب ليبيا، وجنوب موريتانيا، إىل حدود السودان؛ مرورا بشمال مايل، ومشال الن
شرق اجلزائر. كما تنتشر جمموعات منهم بربكينافاسو ونيجرييا، ونستطيع القول أن الطوارق ينتشرون يف 
وسط الصحراء الكربى من مدينة غدامس وغات يف ليبيا، إىل متنغست باجلزائر وجانت وبرج املختار 

مل يكن و ،  تنبكتو مبايل و إىل طاوة بالنيجر و انفيفمي على حبرية تشادوإىل وتيمياوين على احلدود مع مايل،
هذا موطن الطوارق األصلي، فقد تزحزح الطوارق من الشمال إىل اجلنوب، موغلني يف الصحراء، إما هربا 
 حبريتهم من اجليوش اليت كانت هتاجم يف الشمال )الرومان، الوندال(، و إما اندفاعا حنو إفريقيا؛ لنشر

 .(3)اإلسالم واالستيالء على املمالك و السيطرة عليها

إىل قبيلة  صنهاجة أحد بطون الرببر األمازيغ.   -حسب ابن خلدون -وينتسب الطوارق على      
واختلفت الروايات يف أصل تسميتهم ؛ فبعض الروايات تقول مسوا بالطوارق ألهنم طرقوا الصحراء و توغلوا 

                                                           
 .89 حممد فاضل باري و سعيد ابراهيم: املرجع السابق، ص - 1
 . 18 -17م ، ص ص 1989، 2حممد سعيد القشاط: التوارق عرب الصحراء الكربى، مركز دراسات و أحباث ، د.م.ن، ط -2
هلقار وتديكلت منوذجا(، مقال مبجلة ا.ينظر: حممد السعيد بن سعد: املعّمون وامللثمون  حياورون الصحراء)20املرجع نفسه، ص - 3

-207م،ص ص2006، املطبعة العربية ، غرداية، 15عاجلزائر،  -عن املركز اجلامعي غرداية الواحات للبحوث والدراسات، تصدر
208. 
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النتساب البعض منهم إىل طارق بن زياد قائد اجليش الفاتح لألندلس، وهناك  فيها، و البعض يرجع ذلك
، وذلك عند أول عهدهم باإلسالم رواية أخرى تقول: أهنم مسوا )التوارك(؛ ألهنم تركوا الوثنية إىل اإلسالم

 هذا االسم ُحر ف و أصبح يقال هلم )طوارق(.و 

م املنطقة اليت تسكن بالقرب منها قبائل امللثمني الغربية لكن القول األرجح أن الطوارق نسبة إىل اس     
 توجد أيضا يف ليبيا ( وTargaمن العواصم املغربية يف الشمال، وهو وادي ورغة جنوب مراكش )تاركا/

املستقيمة  األرض( معروفة عند مجيع األمازيغ، وتعين Tarja( أو )Targaمجعها توارك و كلمة )تاركا/
ال يطلقون هذا االسم على قبائلهم، بل إهنم )كل متاشق(، أو )كل متاهق(، أو )كل اخلصبة، و الطوارق 

هناك اختالف يف نطق و  متاشق يف اللغة الطارقية تعين الناطقني باألمازيغية.و  متاجق(، و تعين أهل متاشق،
، و احلرف قبل األخري يف كلمة متاشق؛ حيث تنطق على شكل )ج( يف النيجر و على شكل )ش( يف مايل

. ومسوا بامللثمني؛ ألهنم يضعون اللثام على الرأس والوجه، فهو إضافة (1)على شكل )هـ( يف ليبيا و اجلزائر
 إىل أنه وقاية من حرارة الصحراء وعواصفها الرملية، وضرورة، وتقليد اجتماعي راسخ توارثته األجيال منذ

وارق. وال يكشفون وجوههم، ولذلك مسوهم األَنفة والشجاعة عند الطآالف السنني، وهو رمز الرجولة و 
 .(2)بامللثمني وتلك عادهتم يتوارثوهنا خلفا عن سلف

يتكلم الطوارق لغة من أصل أمازيغي، و يقال أهنا مشتقة من اللغات السامية القدمية. وتكتب حبروف      
اجللود واخلشب، و هي تنقش على احلجارة (، مؤلفة من أربع و عشرين حرفا، و Tifinaghتسمى تيفيناغ )

 وتستعمل يف مناسبات قليلة لتسجيل امللكية أو عقود الزواج. وتكتب من اليمني إىل اليسار أو من فوق إىل
. (3)وليميدانأيفوغاس، طوارق إيري،  طوارق أ تنتشر يف الصحراء  ينقسم الطوارق إىل قبائل أساسيةحتت.

قة السادة و النبالء و طبقة املوالني و العبيد. و للمرأة وينقسم الطوارق اجتماعيا إىل طبقتني فقط و مها: طب
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عند الطوارق قدر كبري من الكرامة و االحرتام، حبيث تساهم يف احلياة العامة، و جملس القبيلة و تقوم بتعليم 
أو  أشهرا و أعواما بسبب جتارة القوافل،لغياب الرجل املتكرر  أسرهتاحتملت املرأة الطارقية أعباء و ؛ األطفال

ذلك الرحالة ابن قد الحظ و  ،(1)حبثا عن املراعي الوافرة الكأل؛ كل هذا أعطى مكانة مرموقة للمرأة الطارقية
 .(2)ذهل عن احلرية اليت منحها الطوارق لنسائهمبطوطة و 

، و املاعز، و أنواع من الضأن ختص املنطقة ليس هلا اإلبليشتغل الطوارق برتبية احليوانات خاصة    
يتخذ الطوارق من ألبان اإلبل، و املاعز   مغطاة بشعر قصري، و و هلا ذيل طويل و أجسامها  أصواف،

املوايل يقوم العبيد و وحلومها طعامهم الرئيسي ،كما تدهن نساء الطوارق شعورهن وأجسامهن بالسمن. و 
على املناطق  برعي املواشي و تفقدها، والسهر عليها، كما أن الطوارق دائمي التنقل يف الصحراء حبثا

 .    (3)املمطرة الوافرة العشب والكأل لرعي مواشيهم

 :للسودان الغربي الخلفية التاريخية - ج

توطيده و سالم،  نشر اإلقامت يف بالد السودان الغريب عدة ممالك إسالمية، سامهت وبشكل كبري يف     
 فريقي.باملنطقة، كما كان هلا دور كبري يف ربط عالقات بني دول الشمال اإل

م واستمدت امسها 300هي أقدم املمالك اإلفريقية يف السودان الغريب تأسست حوايل  مملكة غانا:-1
من عاصمتها القدمية غانا واتسعت رقعتها مبرور الزمن. وقد أسست من عصمتها القدمية غانا واتسعت 

ملغاربية الزاحفة واملهاجرة من مشال وقد أسست هذه اململكة جمموعة من القبائل الرببرية ا رقعتها مبرور الزمن،
ت سيطرهتا عليها ضخالل القرن الثاين امليالدي وفر  إفريقيا  إىل هذه املنطقة وشعوب السنونكي الزجنية

وحكمت خالل القرن الرابع امليالدي ومدت سلطاهنا السياسي من منحى هنر النيجر شرقا إىل سواحل 
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.واعتمد اقتصادها على التجارة الصحراوية وعلى (1)الكربى مشاالاحمليط األطلسي غربا،واىل حافة الصحراء 
استغالل مناجم الذهب يف بامبوك وبوري  فاجلنوب، ومناجم امللح يف الشمال . ساهم يف توسع مملكة 
غانا ومحاية حدودها جيش دائم يبلغ تعداده أربعة أالف يف أوقات الشدة، كان ملكها يستطيع أن جيند 

 .(2)دون صعوبة مائيت ألف حمارب

نة كوميب صاحل، بأن هبا اثنا دخل اإلسالم إىل غانة منذ زمن مبكر حيث ذكر البكري عند وصفه ملدي    
. كما  (3)مسجدا، وقد عاش فيها كثري من علماء الدين والطالب وكانت اللغة العربية هي لغة التدريس عشر

أن أخضعوها حلكم اإلسالم  وأصبح ملوك غانة كان للمرابطني دور يف نشر اإلسالم يف هذه اململكة بعد 
مسلمو غانة إىل والته  م ، وفرّ 13ه/7سقطت مملكة غانة على يد قبائل الصوصو يف القرن .(4)مسلمني

 .(5)من أعظم املراكز يف السودان الغريبيعد  اجتاري اوأقاموا هبا مركز 

و شرقا، واحمليط األطلسي غربا تقع مملكة مايل مابني بالد برنم( : 1488 -1225مملكة مالي )-2
والصحراء الكربى وبالد املغرب مشاال. سكاهنا بدو رحل دخلوا إىل اإلسالم يف وقت مبكر من القرن 

 وتتألف من مخسة أقاليم وهي:  ، (6)احلادي عشر امليالدي

 إقليم مايل يتوسط اإلمرباطورية وقاعدته بانيب اومباميب. -
  كانياجا.إقليم صوصو إىل الغرب من مايل يف -
 لية.ب الشماملغر إقليم غانا  غرب صوصو وبه مناجم الذهب اليت يقصدها جتار سجلماسة وبلدان ا -

                                                           
لسادس عشر إىل مطلع القرن العشرين، دار البصائر للنشر والتوزيع، حيي بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع القرن ا -1

 .19م، ص2009اجلزائر 
 .13عبد القادر زبادية: احلضارة العربية والتأثري األورويب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، السابق، املرجع ص -2
بل االستعمار وآثارها احلضارية، مركز امللك فيصل للبحوث مهدي رزق اهلل أمحد: التجارة واإلسالم والتعليم يف غرب إفريقيا ق -3

 .169م، ص1998، 1والدراسات اإلسالمية، الرياض،ط
 .53م، ص1969إبراهيم علي طرخان، اإلسالم واللغة العربية يف السودان الغريب واألوسط، اهليئة العامة للتأليف والنشر،القاهرة،  -4
 .178ق، صمهدي رزق اهلل أمحد: املرجع الساب -5
 .16عبد القادر زبادية :احلضارة العربية والتأثري األورويب يف إفريقيا الغربية، جنوب الصحراء، املرجع السابق، ص -6
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 حلالية.ايجرييا رب نغإقليم كوكيا شرق إقليم مايل، وقاعدته كوكيا اليت تبعد مسافة شهر ونصف من  -
 . (1)مكوكيا وقاعدته التكرور مإقليم التكرور غرب اقلي -

يد شعب املاندي، وهم من أوائل الشعوب يف املنطقة اليت اعتنقت اإلسالم،  ىملايل علقامت مملكة ا    
. وبلغت (2)حيث تصدت لقبائل الصوصو الوثنية اليت قضت على مملكة غانا، بفضل الزعيم سوندياتاكيتا

 م(، الذي كون1332-م1307) (3)مملكة مايل ذروهتا يف القوة والسلطان يف عهد السلطان منسى موسى
عالقات مع عدة جهات خارجية، أشهرها إقليم توات ومصر خاصة بعد رحلته احلجية املشهورة سنة 

 .(4)الطريق الذي مير على منطقة توات سلكم، حيث 1324ه/724
وقد ظهرت مملكة مايل كأبرز مركز جتاري يف السودان الغريب، وأخذ التجار يفدون إليها من الشمال    

م وتوسعت حىت 14ه/8خرى . استمرت هذه اململكة يف االزدهار طيلة القرن اإلفريقي وكل اجلهات األ
. (5)وصلت مناجم ملح تغازة، وامتدت جنوبا حىت أطراف السافانا وشرقا حىت مناجم النحاس والذهب

ويذكر معظم املؤرخني بأن سكان مايل من أكثر زنوج إفريقيا رقيا، وذكاء، وأشهرهم يف الصناعات 
شدهم متسكا باإلسالم، واألمانة، والعدل، والعفة، ونظافة القرى، وحيرصون على أداء صالة التقليدية، وأ

 .(6)وصغاراً  اجلمعة، يلبسون الثياب البيضاء، معتنني حبفظ القرآن الكرمي كباراً 
دخلت مملكة مايل مرحلة الضعف بعد وفاة منسى موسى فاستقلت) جاو( وسيطر الطوارق على مدن      

ته، وتنبكتو، واستوىل )الولف( على املناطق الغربية واستوىل )املوشي( على املناطق اجلنوبية، روان، والأ

                                                           
 .27حيي بوعزيز: املرجع السابق: ص -1
 .203نبيلة حسن حممد : املرجع السابق، ص -2
 .28حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص -3
 .83رجع السابق ، حممد فاضل علي باري : امل-4
 .207مهدي رزق اهلل: املرجع السابق، ص-5
 .29حيي بوعزيز: املرجع سابق،ص-6
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م جمرد مملكة صغرية يف كانياجا، فورثتها مملكة السنغاي وخلفتها يف بسط 17وأصبحت يف منتصف القرن 
 .(1)نفوذها على املنطقة

هنر النيجر عند مدينة ) دندي(، مث  على ه7دولة السنغاي يف القرن تأّسست مملكة السنغاي: -3
انتشروا على طول جمرى هنر النيجر، بفضل أسرة حاكمة تسمى أسرة )ديا(، وقد اختذوا مدينة كوكيا عاصمة 

ه يف عهد مملكة املايل؛ اليت ضعفت 5. اعتنق شعب السنغاي اإلسالم منذ القرن (2)هلم، مث مدينة جاو
، واشتهر منهم سين علي (3) م. واختذ ملوكها لقب )سين(15ه/  9واستقلت عنها السنغاي يف القرن 

 .(4)بكتو ، وجينمشلت احلواضر التجارية الكربى كتنم الذي وسع مملكته و 1464ه/869الكبري سنة 

، اليت خلفت أسرة سين خاصة يف اشهدت مملكة السنغاي توسعا وازدهارا كبريا يف حكم أسرة األسكي     
م الذي ربط عالقات كبرية مع األقطار املغاربية، واشتهر حبب 1493ه/ 898عهد األسكيا حممد سنة 

اإلسالم وتقديره للعلم والعلماء؛ ومنهم الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين التوايت الذي قربه وكان 
أن تكون  مستشاره ، وعرض عليه العديد من املسائل الدينية يستفيد منها، كان اإلمام املغيلي حريصا على

فتواه وفق الكتاب والسنة وأّلف يف ذلك مؤلفا مسّاه أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي. كما أدخل األسقيا حممد 
 .(5)عدة إصالحات سياسية وعسكرية، على درجة عالية من التنظيم والقدرة على اإلدارة

 ضعف الدولة  ؛ ما عرضها جاء بعد األسقيا حممد توري ملوك تنافسوا على حكم الدولة مما أدى إىل    
محد املنصور الذهيب ، حيث أرسل محلة أم غزاها سلطان املغرب موالي 1591لألطماع اخلارجية. ويف سنة 

                                                           
 .81جوزيف جوان،  اإلسالم يف ممالك وإمرباطوريات إفريقيا السوداء، تر: خمتار السويفي ، دار الكتاب املصري، القاهرة، د.ت، ص -1
 .207مهدي رزق اهلل أمحد: املرجع السابق، ص -2
عى هذه العائلة بلسان سنغاي ) أيون ( أما لفظة سين فقد أطلعها عدد من املؤرخني الذين كانوا قد كتبوا بالعربية تاريخ البالد مت تد -3

شاع استعماهلا لدى غريهم وال ندري كيف شاعت هذه التسمية  إذ أن هناك فرقا بني لفظة أيون وسين . ينظر: عبد القادر زبادية : 
 . 21والتأثري األوريب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، املرجع السابق، ص احلضارة العربية 

 .40مهدي رزق اهلل أمحد: املرجع السابق، ص -4
 .96-86حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص ص -5
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ومناجم امللح يف تغازة وتاودين، فدخلت اجليوش  ،للسيطرة على مناجم الذهب (جودر)بقيادة ضابطه 
البشوات العسكري املغريب على مملكة السنغاي، الكبرية إىل مدينة تنبكتو واستولت عليها، ونصب حكم 

محد بابا التنبكيت. وتعترب هناية حكم آل أواقتيد بعض العلماء إىل مراكش؛ فكان أبرزهم العامل واملؤرخ 
 .(1)السنغاي بداية مرحلة االحنطاط يف كل بلدان الساحل اإلفريقي

ألوسط، ونوردها لعالقاهتا الواسعة تدخل هذه اململكة ضمن جغرافية السودان ا  مملكة البرنو:-4
والتارخيية مع ممالك السودان الغريب. تقع مملكة الربنو ببحرية تشاد وهنر الكانوري، واليت تشمل اليوم مجهورية 

. وقد تألفت هذه  اململكة من عدة قبائل أمهها الكانوري، والكري، (2)تشاد وقسما من مشال نيجرييا
ال، والعرب الذين استقروا يف هذا اإلقليم نازحني من الشمال، ويطلق عليهم اسم والكرنبة، واملندرة، والبوال

الشوا، ويبدو أن منطقة الكانوري وحبرية تشاد كانت منذ القدمي ملتقى امتزاج سكاين ، وأصبحوا يتكلمون 
يف وقت مبكر  بلغة الكانوري؛ اليت تعترب أوسع اللغات انتشارا يف هذا اإلقليم. وقد وصل اإلسالم إىل برنو

م 10ه/4ابتداء من القرن  األول اهلجري ، السابع امليالدي؛ وذلك من جهة طرابلس الغرب، ويف القرن 
وقد دخلت مملكة الربنو فرتة التوسع  .(3)انتشر اإلسالم يف مجيع مملكة برنو، وانتشرت معه اللغة العربية

واصل ابنه من بعده روناما األول  م(مث1259-1221والقوة يف أيام السلطان عبد اجلليل سيما )
م( فامتد نفوذه إىل كل من فزان بليبيا، وبعد فرتة من االضطرابات نتيجة التنافس على 1221-1259)

م( 1603 -1571احلكم بني أفراد األسرة املالكة ومناوئيها، خاصة يف عهد السلطان إدريس علومه )
ل اجملاورة خاصة الدولة العثمانية، والدولة السعدية الذي استطاع أن يثبت احلكم ويربط عالقات مع الدو 

ىل مملكة برنو، وقام بتنظيم السلطات إباملغرب األقصى. وازدهرت احلركة التجارية الواردة والصادرة من و 

                                                           
 .122حممد فاضل علي باري: املرجع السابق، ص -1
 .40، ص1999عي احلديث اإلسكندرية، مصر جاليل حيي، تاريخ إفريقيا احلديث واملعاصر، املكتب اجلام -2
 .80ص   م،2000 ، 1عثمان برامبا بارد، جذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي ، دار األمني للطباعة والنشر، مصر ، ط -3
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هامة يف الدولة  ةوالفصل بينها يف اململكة ؛مما جعلها تعرف أزهى فرتات حكمها، كما أعطى للفقهاء مكان
 .(1)برنو حلجاجيف ربوع مملكة الربنو، وحىت يف البقاع املقدسة بىن مقرا  ةالكبري وبىن املساجد 

عاما، وسار على نفس سياسة والده، مث تاله  16وبعد وفاة إدريس علومه خلفه ابنه حممد ملدة     
ا، السلطان ابراهيم ، مث احلاج عمر، وكالمها أبناء إدريس علومه فسارت األمور يف عهدهم سريا طبيعي

م حىت عجزت برنو عن صد االعتداءات اخلارجية خاصة من طرف شعب 19. ومل حيل القرن اومنتظم
م، ومل 1808بالد اهلوسا والربنو عام حساب الفوالين، بزعامة الشيخ عثمان بن الفودي؛ الذي توسع على

رنو، وقام ببناء بنقذهم سوى ظهور الشيخ حممد الكامني الذي أعلن احلرب ضد الفوالين واستعاد منهم ب
ذها عاصمة له، وأرجع للمملكة هبتها ومكانتها، وحدث نوع من التفاهم م واختّ 1821مدينة كوكيا عام 

مع مملكة الفوالين مما جعل مملكة الربنو تعيش استقرارا سياسيا.تويف الشيخ حممد األمني الكامني عام 
ى قوة اململكة، إىل أن دامهها االحتالل م، خلفه ملوك أقل قوة منه مل يستطيعوا أن حيافظوا عل1835

 .(2)م بعد أن اجتاح كل املمالك األخرى إىل غرب إفريقيا1900ه/1317الفرنسي عام 

ويف خامتة هذا الفصل تعرفنا على اإلطار الطبيعي والبشري إضافة إىل خللفية التارخيية إلقليم توات     
اجلغرايف الذي القرب   ، خاصةلإلقليمنيكانيات الطبيعية اإلم وإسرتاتيجيةوالسودان الغريب؛ مربزين أمهية 

وحضاريا، كما ساهم  وثقافياإقتصاديا  ؛أهم مقومات التواصل بني إقليم توات والسودان الغريبيعترب 
ع التجار وشج  ،بينه وبني السودان الغريبالتبادل التجاري االزدهار االقتصادي إلقليم توات يف تنشيط 

السودان الغريب . فكيف كان الواقع  أسواق إىلمحل املنتوجات التواتية الزراعية واحلرفية و  على عبور الصحراء
؟ وكيف كانت التقليدية بتوات الصناعة احلرف و  و  يالزراع النشاط اإلقتصادي إلقليم توات؟ وكيف كان

                                                           
-293، ص ص، د.ت1، ط7أمحد شليب :موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية، ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة،ج -1

294. 
 .149حيي بوعزيز:  املرجع السابق، ص  -2
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يف الفصل الثاين من هذه التساؤالت  كل نتعرف على  سو التجارة الداخلية واخلارجية إلقليم توات؟ احلركة 
 هذه الدراسة.

 



 

 
 

 
 

 - 999 )الفتـرة  خـالل إلقليم تـوات االقتصـادي الـواقــع :الفصل الثاني -
 . (م1900  -1591/ ه 1317

 . الزراعة و الرعي: المبحث األول -

 . الحرف و الصناعات التقليدية بتوات:المبحث الثاني    -

.تواتقليم  التجارة الداخلية والخارجية إل: المبحث الثالث -    

 



 (م1900 -1591/ه1317-999 )الفتـرة خـالل لتـوات االقتصـادي الـواقــع      :الثــانـي الفصـل

  

 - 44 - 
 

 : الزراعة و الرعي: المبحث األول- 

 لواقع االقتصاد التواٌب كأىم اؼبنتوجات اليت كانت ذبود هبا األرض ، كاليت  تنمُّ      سنتعرؼ يف ىذا اؼببحث
عن ؾبهود كعمل تقليدم كاف يقـو بو السكاف ، كلكل موسم زراعي منتوجاتو اػباصة، ففي فصل اػبريف  

مثبل يتم جٍت التمر كيقـو الفبلحوف بتهيئة األرض كاالستعداد لزراعة اغببوب كالبقوليات كبعض اػبضر 
  ككانت الزراعة. كالفوكو؛ كىكذا على مدار أربعة فصوؿ يكوف كل فصل ىو بداية ؼبنتوج كهناية ؼبنتوج آخر

ساىم يف دعم النشاط التجارم لئلقليم تاؼبورد الغذائي األساسي لسكاف توات من جهة، كيف توات ىي 
من جهة أخرل، كما سانبت  الزراعة يف إهباد بعض اغبرؼ اؼبوظبية الزراعية كصناعة كسائل َجٍت التمور 
. (1)كاغبناء كالطماطم كالتبغ ، ك كذلك صناعة السعف ك السبلؿ، ك اغبباؿ، ك اؼبكانس من سعف النخيل

 :        استغالل المياه الجوفية - أ

   تقـو اغبياة الزراعية بتوات على استغبلؿ اؼبياه اعبوفية عن طريق الفقارة؛ كاليت يبكن تعريفها بأهنا ساقية 
من اؼباء تأخذ ماءىا يف البداية من ربت األرض قبل أف تظهر على السطح عندما يسمح بذلك مستول 

البفاض األرض، فبا هبعلها دائمة اعبرياف ك قد ساعد على ذلك طبوغرافية تيدمايت اؼبنحدرة كبو منخفض 
. (2)توات ما أمكن من استغبلؿ العديد من الفقارات

 كلم، كيزيد عمق 10 بئر، كسبتد على مسافة طويلة تزيد على 500     يبكن للفقارة أف تضم حوايل 
 أمتار، 4اآلبار كلما اذبهنا كبو اؼبرتفعات، إذ قبد عمق اآلبار اؼبوجودة على مشارؼ القصر ال تتجاكز 

.  (3)ـ ،كما ىو اغباؿ يف فقارة جن الصغار بآكلف35بينما اآلبار اليت يف عُت الفقارة يف اؼبرتفعات 

                                                           
. 53اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 1
ـ، دار 19-18آؿ كنتو  دراسة تارىبية من خبلؿ الوثائق احمللية يف القرنُت الثاين عشر كالثالث عشر للهجرة ؽ:  ؿبمد الصاحل حوتية - 2

  .76- 75، ص  ـ2008، 1الكتاب العريب، اعبزائر، ط
 .53اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 3
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كاآلبار األكىل يف الفقارة ال ينتج عنها  (أَغيسرك)أك  (أُغوسر)     إف حفر الفقارة يف البداية يكوف من 
صرؼ للمياه، كيزداد صرؼ اؼبياه بازدياد العمق كاالقًتاب من الطبقة اغباملة لكميات اؼبياه الباطنية يف 

. (1)األحواض اعبوفية

    يف بداية بناء الفقارة فاف اجملرل األكؿ الذم يلي بساتينها يكوف مفتوحا على اؽبواء حسب مستول 
، يتحدد عادة بُت هناية آبار الفقارة كقصور (غوسرأ)مبلئم للرم مباشرة، كقد اصطلح على تسميتو بػ 

الواحة، كيكوف مغطى باغبجارة ؼبنع زحف الرماؿ عليو، كتوضع فوىات تستعمل عادة للسقي، كمن أّكؿ 
كعلى .(2)بئر يف أغوسر أك أغيسرك يأخذ العمق يف الزيادة؛ ليبدأ ؾبرل الفقارة باالمتداد ربت سطح األرض

 (بئر)حفر آبار متعددة بَت ايزاء بَت "أنو من عادة أىل بلد تيجورارين استخراج اؼبياه ( 3)حسب الزجبلكم 
أك اقل أك أكثر،  (مائة)كبُت البَت كالبَت قامة إىل عشر اذرع أك أكثر، كينتهوف بعدد اآلبار إىل الثبلث ماية 

. (4 )..."كينفذكف كل بَت إىل اليت تليها، ٍب يرفعوف اؼباء بعد ذلك كبو اؼبيل ك اؼبيل كاقل ك أكثر

 

 

 

 :      كتقسم الفقارة إىل عّدة أقساـ كىي

                                                           
 .134، ص 1اؼبرجع السابق، ج: مربكؾ مقدـ - 1
 .134اؼبرجع نفسو، ص  -2
 كالدهك ينتهي نسبو إىل أبو أيوب األنصارم درس على عدة شيوخ من أنبهم الزجبلكم  أضبيد عبد الرضبن بنؿبمد بن : الزجبلكم  - 3

 رحل يف طلب العلم كما كاف لو تبلميذ منهم اغبسن بن بومدين التمنطيطي ،  عبد اهلل بن . أضبيد الزجبلكم الشيخ عبد الرضبن بن
باإلضافة إىل نوازلو يف الفقو  بومدين بن بوبكر ك غَتىم كثَت ترؾ عدة مؤلفات من الوجيز يف شرح ـبتصر خليل ك ألفية يف غريب القرآف،

علماء )موسوعة تراجم علماء اعبزائر: عبد اغبق ضبّيش كؿبفوظ بوكراع: ينظر. ـ1797/ىػ1212 شواؿ عاـ 23كىي اليت اشتهر هبا تويف 
 . 131 ص1 ج،سابقاؿرجع امل، ؿبمد بام بلعامل .426 ص ـ،2011 اعبزائر، ، دار زمورة للنشر كالتوزيع،(تلمساف كتوات

 . ك4 الورقة  ـبطوط خبزانة اؼبطارفة، أدرار، اعبزائر،،نوازؿ الزجبلكم : الزجبلكم أضبيد عبد الرضبن بنؿبمد بن   -4
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قد تبلغ الفقارة منتهى االرتفاع قبل اغبصوؿ على كمية اؼباء اؼبرغوب فيو، كيصب اغبفر : الفرع أك الكراع- 
يف االذباه اؼبستقيم، فيضطر اػببَت إىل توقيف االمتداد كحفر أبار أخرل على إحدل جانيب الفقارة كتّتصل 

 .(1)هبا ك تسمى الكراع

يف بعض األحياف يتعرض العماؿ أثناء اغبفر غبجرة صلبة، فيضطركف لفتح ثقب صغَتة : تاجّبوط -
 .(تاجبوط)باغبجرة اؼبعًتضة ينفذ منها اؼباء يسمى 

عند اقًتاب ماء الفقارة من األرض الزراعية أك القصر تتحوؿ : غيسركأُغوْسرك، أك أُغوَسْر، أك أ -
 .ُغوَسرأالفقارة لساقية على سطح األرض تسمى 

عند هناية الساقية األـ تكوف القسرية، كىي عبارة عن فبرات مستطيلة تُنَحت : الَقْسرية، أك الَقْسرم -
بعناية، كبطريقة حساب دقيقة على قطعة حجرية من الّتافػزة مسطحة تسمح بتوزيع اؼباء حسب 

 .(2)اغبصص اؼبطلوبة ك احملددة لكل مالك
 كىو أيضا كحدة ، السقيأجلكىو اغبوض الذم ذبتمع فيو مياه الفقارة يف البستاف من : اؼباِجن -

 . (3 )(آْنِفيفْ )قياس يف توات لو منفذ يسمى 

ؾ بآلة قياس تسمى  ، كىي عبارة عن (الّشْقفة)     يتم توزيع اؼباء يف الفقارة كتقسيمو على الػُمبلا
اسطوانة كباسية مفتوحة من األعلى كاألسفل مثقوبة يف جوانبها كفق أحجاـ ـبتلفة، كىذا الثقب قطره 

ىبتلف شكل . (4 ) لًت يف الدقيقة4 كمنسوبو ، مم من مستول القياس23 مم على ارتفاع دبقدار 13
كتسميتها من منطقة إىل أخرل، ففي تديكلت على شكل اسطواين، أما توات الوسطى فهي  (الّشقفة)

                                                           
 .19، ص 1اؼبرجع السابق،ج: مربكؾ مقدـ - 1
 .165، ص08ملحق الصور العادية ، الصورة رقم :  ينظر - 2
 اؼبيبلديُت، أطركحة 19ك18 اؽبجرين 13ك12 الوضع االقتصادم يف توات من خبلؿ ـبطوط الغنية يف القرنُت :زاجية ىرباش - 3

ـ، 2012-2011/ق1433-1432دكتوراه يف التاريخ،كلية العلـو اإلنسانية كاغبضارة اإلسبلمية، قسم التاريخ،جامعة كىراف، 
 .140ص

 .165، ص09ملحق الصور العادية ، الصورة رقم :  ينظر.56اؼبرجع السابق، ص : عبد اجمليد قدل - 4
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على شكل مستطيل، كما ىبتلف اظبها أيضا فتسمى الَقْلد، أك اغببّلفة ، أك القّسامة، ك ِكحدة القياس 
كتضم الّشقفة ثقوبا . (1)ىي اغبَباة، كتعرؼ أيضا باسم العود يف بٍت ملوؾ، كأحيانا تُنعت باؼباجل كالّثمن

النصف، الثلث، الربع، السدس، كنصف : كىي (َزيْػَرؽ)ىي يف الواقع عبارة عن أجزاء كمضاعفات غبَباة 
 من اغبَباة كيسمى بالقَتاط، كىو عبارة عن َحباة 1/24السدس، كربع السدس، كىذا األخَت يساكم 

 24كىناؾ كحدة قياس أخرل تدعى حَبّبة معبود ك اليت يبكن ذبزئتها إىل .  من َحباة الزاْيرؽ576/ 1
.  من َحّبة َمْعُبود24قَتاط، كالعبلقة بُت َحّبة زيرؽ كَحّبة معبود ىي أف َحّبة َزيْػَرؽ تساكم 

أك (اعبريدة):       زبضع الفقارة لنظاـ صاـر يف اإلدارة كالتسيَت؛حيث سبلك كل فقارة سجبل يسمى عرفا بػ
تكوف فيو حيازات األفراد كال يبكن إحداث تغيَت يف ىذا السجل بدكف إظهار عقود البيع اؼبوّقعة  (الزمااـ)

من قبل البائع كشاىدين معركفُت، كيعهد حفظ ىذا السجل إىل إماـ القرية يف الغالب، كالذم يسمى 
 .(2)ك يبكن للشاىد الواحد أف يتوىل سجل أكثر من فقارة (الشاىد)بػ

         تتم صيانة الفقارة بصفة دكرية مرة كل سنة أك سنتُت حبسب اغباجة إىل ذلك، كعلى حسب حالة 
كتتم كفق خطوات دقيقة ػبطورهتا ك عمق آبارىا ك تًتكز أعماؿ الصيانة .الفقارة أف كانت جيدة أك قديبة

:  على ما يلي

 .إخراج األتربة من الفقارة ك القياـ بتنظيفها -
التخلص من الركاسب الكلسية ألف اؼبياه ربتوم على أمبلح كلسية تًتاكم على جدراف آبارىا  -

 .الداخلية دبدار األياـ
 .إصبلح االهنيارات بالنسبة للًتبة بصورة استعجالية ألهنا توقف ؾبرل الفقارة -

:           كيشرؼ على الصيانة ؾبموعة من العماؿ كلٌّ لو مهمة ؿبددة يقـو هبا كىم

                                                           
 .140اؼبرجع السابق، ص : زاجية  ىرباش- 1
 .57اؼبرجع السابق، ص: قدم عبد اجمليد - 2
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كىو دبثابة مسَت األشغاؿ عند القياـ بأعماؿ الصيانة كالًتميم، كقد استمد تسميتو من : الَوقّاؼ -
 .(1)كقوِفو اؼبستمر على العماؿ أثناء عملهم بالفقارة

 .كىو الذم يعُت أماكن َعطب الفقارة: اػببَت -
 .كىو الذم يوجو العماؿ أثناء عملية الصيانة العادية مثل نزع األتربة، كتنقية اجملارم: الَكرّار -
 .كىو من ينزؿ للفقارة ك يقـو دبلء الًتاب ك اغبجارة اؼبوجودة يف اجملارم بواسطة الِقفاؼ: النَػزااؿ -
 .كىو الذم هبذب الِقفاؼ اليت ملئت من قبل النزّاؿ: اعبَبااد -
 . (2)الذم وبفر اآلبار، كيقطع اغبجارة الصلبة أثناء عملية اغبفر: الَقطّاع -
ربتاج الفقارة إىل إعادة الكيل باستمرار خاصة مع بداية موسم اغبرث، فيقـو بعملية توزيع : الَكّياؿ -

 . (3)ك تقسيم اؼباء دبساعد أرباب الفقارة

تتم صيانة الفقارة     كيف العادة تتم أعماؿ صيانة الفقارة يف فصل الصيف قبل بدأ موسم اغبرث، ك
 (الَبكرة)بواسطة ؾبموعة من الوسائل مثل اغبباؿ، ككانت قديبا تصنع من ألياؼ النخل ك اعبرّارة 

. (4)كاجملرفة، كالفؤكس، كالقفاؼ، كاؼبعاكؿ، كيُعتمد يف إنارة النفاذات على الشموع كالكانكي 

: الزراعة في توات - ب
 إف قياـ الزراعة يف اؼبناطق الصحراكية مل يكن باألمر السهل، فقسوة الطبيعة مع فقر : زراعة النخيل -1

كملوحة الًتبة كندرة اؼبياه،كلها عوامل ال تساعد على قياـ زراعة نشيطة، كرغم ذلك فاف سكاف اإلقليم 
، (5)التواٌب سبكنوا من تذليل الكثَت من الصعوبات، كاكجدكا كسط بيئتهم الصحراكية حياة زراعية ناجحة

                                                           
 .59اؼبرجع السابق، ص : عبد اجمليد قدل - 1
 .156اؼبرجع السابق، ص : زاجية ىرباش - 2
 .142، ص 1اؼبرجع السابق، ج:  مربكؾ مقدـ - 3
-30ـ ،ص ص 2008، 4عبلقة األجبدية التيفيناغية برموز كإشارات توزيع مياه الفقارات ، دار ىومة، اعبزائر، ج: قدــمربكؾ  - 4

31 . 
 .54اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 5
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كمن ابرز ىذه الزراعة غراسة النخيل؛ اليت تتم بأخذ الفسيلة ككضعها يف اؼباء، ٍب يبدأ الفبلح بغرسها يف 
 فتنموا الفسائل بطريقة طبيعية، كسبتد جذكرىا يف أحواض لتتغذل كتصبح ،أحواض من اجل السقي

أكثر قوة يف مقاكمة الظركؼ الطبيعية القاسية، كبعد مركر سنتُت أك ثبلث على غرس الفسيلة تبدأ يف 
اإلنتاج، فتُػَلقح النخيل كتتم ىذه العملية يف شهر فرباير، ٍب يف شهر جواف بقطع بعض العراجُت من 

 .(1)النخلة لتخفيف ضبولتها من جهة كلتغذية الغنم من جهة أخرل
     يبدأ احملصوؿ األكؿ يف الظهور ابتداء من شهر جويلية ك يبدأ جنيو يف بداية شهر سبتمرب، ك حبلوؿ 
فصل الشتاء تنظف النخيل، كىذا بقطع العراجُت اؼبتبقية إضافة إىل اعبريد الذم يَػَبس كالَكْرناؼ الذم 

تُػَقّلم النخلة . (2)يستعمل كوقود لطهي الطعاـ أما اعبريد فيستعمل كحواجز طبيعية لوقف زحف الرماؿ
 سم من قاعدة 12 أك 10ك ذلك بقطع الكرناؼ كاعبريد اعباؼ بآلة حادة كالفأس على ارتفاع 

. ، كتقطع اعبريدة من منطقة بركز األشواؾ كتًتؾ قاعدهتا كىي اؼبسّمات بالكرنافة(الَكرنافة)
    ك ىذه العملية تسهل على الفبلح جٍت التمور كمنع انتشار األمراض، كيبكن االستفادة من بقايا 

النخلة يف بعض الصناعات التقليدية، كربرؽ األجزاء اليت ال فائدة منها ك ينشر رمادىا على تربة 
.  (3)البستاف لتكوف مواد عضوية 

 يتغَت اسم النخلة على حسب سنها، فعندما يُفصل الفسيل من النخلة يسمى بالغرسة كربتفظ    
النخلة هبذا االسم من أربعة إىل طبس سنوات ك بعد طبس سنوات تسمى بالعارضة عند إنتاجها األكؿ 

ك إذا كاف . للتمر كإنتاج التمر يرتبط دبدل عرضها، حيث يزداد اإلنتاج شيئا فشيئا كلما ازداد مبوىا
ك عندىا يكوف إنتاجها يف مرحلة متقدمة  (بباكورة)مستول طوؿ النخلة مساكيا لقامة اإلنساف تسمى 

 عاما حسب العناية اليت 40 إىل 30كدكرة حياة النخلة تكوف يف اؼبتوسط بُت .أم يعطي غلة كاملة

                                                           
 .103،ص 1توات كاألزكاد، اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد الصاحل حوتية - 1

2- Martin, Les Oasis Sahariennes,Op.cit, P 29. 
 .105،ص 1اؼبرجع السابق، ج:  ؿبمد الصاحل حوتية - 3
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تقدـ ؽبا، كتتميز النخلة الكبَتة بانكماش جزعها كيبس جريدىا كنقص إنتاجها إىل نصف ما كانت 
. (1)عليو ك تسمى بالنخلة الكبَتة

    ُتصنف التمور حسب نوعيتها إىل ثبلثة أصناؼ؛ الصنف األكؿ  ك ىو اعبيد يوجو مباشرة إىل ِعلية 
تينهور، أحرطاف، تلمسو،  (تينقور)القـو كأغنياء الواحات كىو يقدـ عادة للضيوؼ ، كىو تينكور 

لوهنا أضبر، تيندكل، تقربوش، اؼبسعودية، ك تتميز معظمها باغببلكة ك ىي تصدر كبو  (باغبمَتة)اؼبعركؼ 
تلمسو، ك اغبمَتة، : كالصنف الثاين ك ىو اؼبوجو لبلستهبلؾ احمللي ك التصدير أيضا ك ىو. (2)اػبارج

من النوعية اؼبتوسطة، تيناصر، تقازة، تنمليحة، تزرزام، ، الدقلة السوداء، الورقلية، لفقَت علي، 
كىذه األصناؼ اؼبذكورة يف الصنف األكؿ ك الثاين ىي األىم يف الواحات ك اليت تتميز . (3)شداخ

ىكش، عصياف، أدىم، العش، : قيمتها عن باقي األصناؼ، إىل جانب ذلك توجد أنواع أخرل ك ىي
أغراس، ادىم اغباج، أقاز، أغم، أغمو، أغلوؿ، إقنػَِّقن، أقل، أحلمود، عيسى بن موسى، أقس، 

أزركؼ، باجاكم، باـبلوؼ، بامليلك، بايبوف، بيغل، بنزمي، ببلؿ، بن عيسى، بن تريف، بن خلياف، بن 
خلف، بن طالب، بنت دكبة، بسكوؼ، بوعريف، بوجلطة، بوحجيم، بوكزمي، بوكرم، بن كداؿ، 

الشيخ ؿبمد، الشرفة، دقلة مكد، دقلة نور، الدقلة الصفراء، الدقلة السوداء، دقلة موالم ادريس، دقلة 
دجبة، دقلة اعبدير، دىَت، دقلة ؿبمد، فقوس،  فكارم، فبلف فزاف، قار ضبدىا، ضبد، ضبو، اؽبامل، 

ضبو ناجم، أنقاؿ، أنقلو، ايتيمة، حجوؿ،كونيت، منشار، منتيات، نيوين، عباد، كرقلية، أكجيل، أكالدـ، 
اكلكار، أـ اعبلود، أـ الطيب، أكزميت، كزاف، ظبط، سانيت، أصبع السلطاف، تعبوت، تيلمهدية، ذبار، 

تدمامت، تفلحاف نقار، زبزم، سبدرم، سببللت، تانوت، تسركمنت، تسركمت، تصبلح، توربوت، 
تزيزكات، تازكركر، تاقرناؼ، تيلفيت، تينافت، نيناقشت، تنلغبلـ، تنغرات، تنبتاـ، تنبدك، تنبوزيز، 

                                                           
 . 107،ص 1توات كاألزكاد، اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد الصاحل حوتية - 1

2- Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, P 298.  
3 - Martin: Op.cit, P 298. 



 (م1900 -1591/ه1317-999 )الفتـرة خـالل لتـوات االقتصـادي الـواقــع      :الثــانـي الفصـل

  

 - 51 - 
 

تنبوزيد، تيندقل، تيندكاف، تينكسرل، تينركوؾ، تينكصر، تينميدكؿ، تنمليوف، تنمحمد، تنورقلي، 
. (1)تنوجل، زكفانا

   أما الصنف الثالث فهو الصنف الردمء يعرؼ باغبشف، كيسمى أيضا التمور اعبافة قبل نضجها 
. (2)كىو موجو لتغذية األنعاـ
 اؼبيدانية مصدرا ىاما يف ربديد نسبة إنتاج النخيل حسب (3)(Martin)     تعترب دراسة مارتاف 

اليت خص هبا منطقة (4 )(Voinot)نوعية التمور كعدد أشجار النخيل، إضافة إىل دراسة فوانو 
 (Sabatier)اليت تطرقت ؼبنطقة قورارة، ك دراسة سباتيي (5 )(Bisson)تديكلت، ك دراسة بيسوف 

؛ حيث ذكر أنو يف (7 )(Bissiel)اليت اىتمت باجملاؿ االقتصادم إلقليم توات إىل جانب بيسياؿ (6)
  لبلة كعدد لبيل مقاطعة 3000000ـ كاف عدد لبيل مقاطعة توات 1891سنة 

 اىل إحصاء لبيل تديكلت كقاؿ 1898سنة (Boyé) (8)كبوم كما تطرؽ . 2500000تيجورارين
بالرغم من اشتهار منطقة توات بأنواع جيدة من التمر إال أف ك.  لبلة1500000أهنا كصلت إىل 

                                                           
1 -  Ibid, pp 299- 300. 
2 - Ibid, p 300. 
3 - Ibid , pp 301- 305. 
4 - Voinot: Op.cit, p 25. 
5 - Bisson: Op.cit, Pp 127- 128. 
6 - Sabatier(Camille): Touat- Sahara et soudan, étude géographique, politique 
et militaire, société d’éditions scientifiques, paris, pp115- 116. 
7 -  Bissuel (H) : Le Sahara Français, conférence sur la question Sahariennes, Ed 
Adolphe  Jourdan Librairie, Alger,  1891,  pp 14- 31. 
8- Boyé( Capitaine): La question Saharienne, oasis de Feguig du gourara, du Touat, Du 
tidikelt, les touareg, librairie de monde militaire, paris, mars 1897 , pp 31-41.  
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، بينما يرل (1)توات بأنو كثَت لكنو ليس بطيب إحدل مناطق (بودا)الرحالة ابن بطوطة كصف سبر 
. (2)بيت أف التمر هبا رخيص ك توجد منو أنواع كثَتةاـ عندما زار تس17/ ىػ11العياشي يف القرف 

    نالت زراعة النخيل يف الواحات التواتية حصة األسد، فهي أساس التجارة كمعاش أىلها لكنها مل 
تكن الوحيدة؛ ألف األىايل مل يهملوا اؼبنتجات الزراعية األخرل، كرغم قسوة الطبيعة إال أهنم دأبوا على 

 اؼبتواجدة بُت أشجار النخيل دبنتجات زراعية ـبتلفة، يف ظل نقص اآلالت القليلةزراعة اؼبساحات 
، كاؼبنجل . (3)الزراعية اليت كانت بدائية سبثلت يف الفؤكس كاؼبعاكؿ، كاجملرفة، كالقادـك

مثل مرض البّيوض الذم أصاب منطقة فاتيس      أصيبت كاحات النخيل بإقليم توات بأمراض كثَتة؛
بإقليم تيجورارين، ٍب تسرب ىذا اؼبرض عرب القوافل التجارية إىل سائر إقليم توات، كىذا نتيجة لقرب 

كؼبرض البّيوض أعراض . (4)الواحات ببعضها، كعدـ ازباذ كسائل كقائية ربد من انتشار ىذا اؼبرض
تظهر على سعف النخيل، فتأخذ السعفُة اؼبصابة اللوف الرمادم ٍب تيبس، بعدىا تبدأ األعراض تباعان،يف 
الظهور على السعف اجملاكر ٍب سبوت النخلة عندما يكتسحها اؼبرض ك سبوت بعد سنتُت من إصابتها إذا 

. (5)مل تعاجل
  : والخضر والفواكو  زراعة الحبوب -2

     تتمثل زراعة اغببوب بتوات يف زراعة القمح كالشعَت، كىي من اؼبواد اؼبعاشية األساسية غَت أهنا ال 
تكفي حاجيات السكاف، بالرغم من جودهتا العالية اليت نافست جودة القمح الصلب يف اؼبناطق 

 (1)يزرع القمح كالشعَت يف كل اؼبناطق اػبالية، بُت أشجار النخيل يف مساحة تعرؼ بالَقمُّوف. (6)الشمالية

                                                           
. 713، ص2اؼبصدر السابق،ج: ابن بطوطة  -1
. 107 ص،1اؼبصدر السابق،ج: أبو سامل العياشي  -2

3 - Boyé :Op.cit,p38. 
. 113، ص 1توات ك األزكاد، اؼبرجع السابق، ج:  ؿبمد الصاحل حوتية4 -

. 114 نفسو، ص اؼبرجع - 5
6 -  Flyes )sainte marie(: le commerce et l'agriculture au Touat, bulletin de société de la 
société de géographie d'Oran, TXXIV, 1904 p 335. 
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 قنطار دبنطقة 1700ـ نسبة 1904/ ىػ1322تزرع اغببوب يف فصل الشتاء، كقد بلغ إنتاجها يف سنة 
( Martin) قنطار ك يشَت مارتاف 8000 قنطار، ك يف تديكلت 21000توات أما بقورارة فبلغ إنتاجها 

( Voinot)ك ذكر فوانو . (2) قنطار48000إىل أف إنتاج اغببوب يف توات بالنسبة للقمح كالشعَت بلغ 
كاؼبناطق اليت يًتكز هبا إنتاج القمح  .(3) قنطار100000أف اؼبساحة اؼبزركعة ففي تديكلت قدرت بػ 

آكلف كعُت صاحل، إضافة إىل  كالشعَت ىي منطقة تيجورارين، باإلضافة إىل تسابيت، كتوات الوسطى ك
 .(4)منطقة بودا

كمن احملاصيل الصيفية الدخن، كىو نوع من الذرة كيسمى ؿبليا بالتافسوت، فيزرع يف شهر أفريل أك     
( Martin )مام، كوبصد يف شهر أكتوبر، كيقدـ كعلف للحيوانات حيث بلغ إنتاجو حسب مارتن

كما يوجد نوع آخر من الذرة تزرع يف شهر أكتوبر تسمى بالبْشَنة، كتعترب مع . (5) ألف قنطار32000
. (6)التافسوت من اغببوب اليت يكثر عليها الطلب يف أسواؽ إفريقيا الغربية

عرؼ إقليم توات العديد من اػبضر اليت تزرع يف فصل الشتاء، كتبدأ زراعتها مع حلوؿ فصل اػبريف،      
، (7)موجهة لبلستهبلؾ احمللي كىي البصل، اللفت، الطماطم، القرنبيط، الباذقباف، الشمندر، الثـو

                                                                                                                                                                                                 
1-  I bid. P 335.  
2 - Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, P 306. 
3 - Voinot: Op.cit, P25. 
4 - Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, P 306. 
5 - Ibid, P 307. 
5 - Bissuel: Op.cit, P 31. 
5 -  Ibid. P 31. 
5 - Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit , Op.cit, P 307. 
6 - Bissuel: Op.cit, P 31. 
7 - I bid. P 31. 
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. (2)، كذلك زرع التواتيوف العدس، ك اغبمص، ك الكرْنب، كالقرع(1)الفاصوليا، الفوؿ، البزالء، اعبزر، الفلفل
إىل جانب اػبضر عرفت توات زراعة بعض الفواكو كالعنب، كالرماف، كالبطيخ، كالفوؿ السوداين، اللوز، 

 . ،كمل اطلع على إحصائيات تدؿ على كمية إنتاجها(3)كالتُت، ك تزرع ىذه الفواكو إىل جانب اػبضر
  :التجاريةالزراعة  -3

  :الحناء  -
، كىي شجَتة صغَتة ترتفع عن األرض أثناء مبوىا حبوايل (Lawsonia Inermis)    تعرؼ بتسمية 

، تُنتج يف (4)بيض كأكراقها خضراءأ تزرع على حواؼ سواقي كقنوات اؼبياه، لوف جذعها ، سم50 أك 40
تستعمل اغبناء بعد سحق  .نزجػمَت كسايلأنطقة مبمنطقة توات السفلى يف منطقة تدعى بوادم اغبناء 

 للزينة كالتلوين تستخدـ ك، كدكاء للجركحللتطبيبأكراقها كإضافة اؼباء ؽبا، لتصبح يف شكل عجينة تستخدـ 
، كتباع اغبناء يف أسواؽ تيجورارين، كيطلبها التجار للتصدير كبو إفريقيا جنوب (5)كصباغة الشعر

.  (7)، كانتشر إنتاجها يف صبيع إقليم توات نتيجة الطلب اؼبتزايد عليها(6)الصحراء
 : التبغ -

يف عدة مناطق يف توات، كيبقى سوقها اؼبركزم كمكاف زراعتها بزاكية كنتو، تزرع (الشّمة)ك    يزرع التبغ أ
 40ىذه اؼبادة مرة يف السنة، ٍب تعاد زراعتها يف عُت اؼبكاف، كتًتؾ اؼبسافة بُت شجرة كأخرل تقدر حبوايل 

                                                           
1 - Decolomb (L):Notice sur les oasis du Sahara et les routes qui y conduisent, extrait de 
la revue Algérienne et colonial, imprimerie de CH, Lahure et Cie,1860, p 24. 
 Bissuel: Op.cit, P 31. 

. 58فرج ؿبمود فرج، اؼبرجع السابق،  - 2
3- Voinot: Op.cit,26. 
4 - Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, pp 308- 309. 

، 8ابراىيم خورشيد ك آخركف، ج. ينظر دائرة اؼبعارؼ تر. 119، ص 1توات ك األزكاد، اؼبرجع السابق، ج : ؿبمد الصاحل حوتية - 5
. 119ص 

 .213 اؼبرجع السابق، ص :زاجية ىرباش - 6
7-  Devors (P): le Touat étude géographique et médical, archives du l'institut pasteur, 
TXXV N0 3,4 , Alger, 1947, P 233.  
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 (الشّمة)يتم حصد  التبغ .  سم بشكل دائرم حىت يتسٌت ؽبا احملافظة على مياه السقي يف جذكرىا50ك 
 سم، ك بعد حصدىا توضع يف شكل حـز تزف الواحدة 40يف شهر جواف عندما يصل طوؿ الشجرة 

يستخدـ التبغ من ك. (1) غراـ لتباع يف األسواؽ، كيتم استهبلكها بعد زبمَتىا كذبفيفها كسحقها  800
، كيصدر منو إىل األسواؽ اػبارجية إىل الشماؿ كإىل إفريقيا جنوب (2)قبل التواتيُت لبلستهبلؾ احمللي

 .(3)الصحراء
 : القطن -

يزرع على حواؼ السواقي، كيصل طوؿ شجرة القطن إىل حوايل اؼبًتين، اليعطيو سكاف توات أنبية      
 .(4) كؽبذا إنتاجو مل يعط أم أنبية يف الصناعة النسيجية،، كىم يًتكونو مهمبل مثل النباتات الربيةكبَتة

 : الرعي و تربية الحيوانات - ج

     إف قلة سقوط األمطار بإقليم توات؛ نتج عنو عدـ توفر اؼبراعي بكثرة، غَت أف بعض اؼبراعي توجد 
حيث تطفوا بعض اؼبياه اعبوفية، أكيف ؾبارم الودياف بعد جفافها، ففي ىذه األماكن تنمو بعض اغبشائش 

 كالطلح ك الدرس، كأـ ركبة، كالرشم، السدرة، الضمرة، البلباؿ، الفرسيق، الشيح، (5)ك الشجَتات الربية
، الّدفلة، السنا، الكرطوفة، (األتل)الشندقور، اعبعرة، الديس، اغبارة، اغباد، الكرنكة، العقاية، األثل 

كتغطي ىذه األعشاب ك الشجَتات سطح ىذه بعض .اغبريشة، العرعار، حب الرشاد، القصف، اغببايلة
اؼبناطق يف توات؛ فتكوف صاغبة لرعي اغبيوانات كمن اؼبناطق التواتية اليت اشتهرت بالرعي منطقة تديكلت 

                                                           
1 - Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, P 309. 
2- Devors :Op.cit, P 233. 

 214 اؼبرجع السابق، ص :زاجية ىرباش  - 3
4- Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, P 309.  

اؼبرجع السابق، ص ص : تومي سعيداف: ينظر. 272- 271،ص ص 1الرحلة العلية، ، اؼبرجع السابق، ج : ؿبمد بام بالعامل - 5
148 -149 .
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، ككانت قبائل أكالد زنّاف بآكلف، كأكالد اؼبختار بعُت  (الغابة)حيث هبا مراعي يطلق عليها األىايل اسم 
. (1)صاحل ترعى فيها اعبماؿ

     تعترب تربية اعبماؿ بإقليم توات ذات أنبية كبَتة يف اجملاؿ االقتصادم لبلنتفاع بألباهنا، كأكبارىا 
 كغبومها، كأيضا تستخدـ كوسيلة نقل تستخدـ يف اؼبسافات البعيدة بفضل قدرهتا على ،كجلودىا
 كىي اؼبورد اؽباـ للواحات اقتصاديا منذ ظهورىا، كالذم ترجحو  ،، فهي أساس ذبارة القوافل(2)التحمل

ثر إالصحراء الكربل اإلفريقية يف منتصف القرف السابع قبل اؼبيبلد إىل اؼبصادر التارىبية ىو أف اعبمل دخل 
غزك اؽبكسوس لوادم النيل كبعد عدة قركف انتقل إىل منطقة اؼبغرب، كساىم يف زيادة العمراف يف اؼبناطق 

كمن ىذا يتضح أف اعبمل دخيل على الصحراء الكربل اإلفريقية كليس مبلزما ؽبا كما يعتقد  ؛(3)الصحراكية
كيبدك أف ىذا اغبيواف بقدرتو على التحمل كالتأقلم مع أكضاع الصحراء قد أحدث ربوالت ىامة . (4)البعض

 كفتح إمكانية االنتقاؿ منها كإليها ، كربط أطرافها ،يف ىذه اؼبنطقة، كيرجع لو الفضل يف فك العزلة عنها
كحضارم ألطراؼ الصحراء  اؼبًتامية ك انفتاحها على بقية العامل ، كؽبذا كاف اعبمل حبق أداة كصل ذبارم

. (5)الكربل اإلفريقية

     انتشرت يف قصور توات تربية أعداد قليلة من األغناـ كاؼباعز، كىي من النوع الذم يعرؼ يف 
كغَتىا  (الفّصة)كبالفصفصة  (التمور اعبافة)كىي بأعداد قليلة يتغذل باغبشف  (الدمااف)اؼبنطقة باسم 

كأشار اغبسن الوزاف إىل أغناـ  .(6)(التافسوت) من اغبشائش اليت تنمو باؼبنطقة مثل الَبْشنة ك الذرة

                                                           
. 58اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 1
. 94ق، اؼبرجع السابق، ص 12العبلقات الثقافية بُت توات كالسوداف الغريب خبلؿ القرف : مبارؾ جعفرم- 2
. 34ـ، ص 1983الصحراء الكربل ك شواطئها، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، : اظباعيل العريب - 3
. 33اؼبرجع نفسو، ص  - 4
 .37ـ،ص 2009، 1 الصحراء الكربل مدف كقصور، كزارة الثقافة، اعبزائر،ج:أضبد مولود كلد أيده - 5

6 -Voinot: Op.cit, pp 22-23. 
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جل أفليس يف تيكورارين سول بعض اؼباعز الذم يرىب من : "... قورارة بقولو يف كصف قورارة
. (1)..."اللنب

ىي موجهة إىل الذبح، كعلى الرغم من - نسبة إىل السوداف- (بسيداكف)أما أغناـ الطوارؽ اؼبعركفة     
قلة أعداد األغناـ مع رداءة صوفها فإف التواتيُت استغلوا أصوافها يف غزؿ الصوؼ، أما ألباهنا فقد 

اسُتخدمت يف صناعة الزبدة كاعبنب كاللنب اؼبخثّر، ك ُتستغل جلودىا بعد دبغها يف الصناعات اعبلدية 
.  (2)مثل الِقَرب غبمل اؼباء كالسركج

 136 رأسا يف منطقة تيمي ك 40    تتوفر كاحات توات على عدد قليل من األحصنة اليت ال تتعدل 
، إىل جانب اػبيوؿ تُرىّب اغبمَت اليت تستخدـ يف األعماؿ اليومية داخل (3) يف بودة36يف توات ك 

.  (4) فقط البساتُت كيف القصور، أما اػبيوؿ فكانت عند العائبلت اؼبيسورة اغباؿ

أُبينها يف اعبدكؿ  حوؿ تديكلت أعداد بعض رؤكس اغبيوانات (Voinot )   قدامت دراسة فوانو
: (5)التايل

 (الرأس)األعداد النوع 
 600اإلبل 

 16األحصنة 
 20البغاؿ 
 700اغبمَت 

 3500األغناـ ك اؼباعز 

                                                           
. 134، ص 2اؼبصدر السابق، ج: حسن الوزاف - 1
. 59اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 2
. 218اؼبرجع السابق،ص : ية ىرباشاجز - 3
. 94ص  ق، اؼبرجع السابق،12العبلقات الثقافية بُت توات ك السوداف خبلؿ القرف: مبارؾ جعفرم - 4

5- Voinot: Op.cit, P27 .  
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     أما تربية الدكاجن فكانت منتشرة خاصة الدجاج، لبلستفادة من بيضها ك كاف نوع الدجاج الذم 
. (1)يرىب يف توات من اغبجم الصغَت

    كاف احملصوؿ الزراعي يف اإلقليم يتعرض يف الكثَت من األحياف للكوارث ك اآلفات الطبيعية كاعبراد 
ـ، 1713/ ىػ1126 يف سنة كذلكـ ك بقي طبس سنوات، ك1687/ ىػ1099مثل ما كقع سنة 

ـ بقي سبع سنوات، ك من كثرتو كاف الناس يطاردكنو 1163/ ىػ1750كبقي سنتُت، ك يف سنة 
. (2)كىبتػزِنونَو كالتمر ٍب يأكلونو

   كمل يكن اعبراد كحده الذم يهدد احملاصيل الزراعية بل كانت أيضا عرضة للرياح القوية مثل ما كقع 
كتنتج ىذه الكوارث مواسم جدب ك قحط تشح فيها األتوات، كترتفع . ـ1785/ ىػ1189سنة 

ـ ضربت اإلقليم ؾباعة كبَتة بسبب اعبراد بيع 1669/ىػ1070اإلشباف، كتذكر بعض الركايات أنو سنة 
. (3)الرطل الواحد من التمر دبثقاؿ كنصف ذىب

:   الحرف و الصناعات التقليدية بتوات:المبحث الثاني -

 : صناعة السعف و الليف و الخشب-أ

     تُػَعد النخلة اؼبادة األكلية لكثَت من الصناعات، كاغبرؼ التقليدية، حيث ال تكاد زبلو حرفة أك صناعة 
: يف توات إال كتعتمد عليها بطريقة أك بأخرل، ك من بُت اغبرؼ التقليدية اؼبًتكزة على النخلة يف توات قبد

 يصنع من سعف النخيل عدة منتجات منزلية تستعمل يف اغبياة اليومية للمجتمع :صناعة السعف- 1
، ك تصنع األطباؽ دبختلف أحجامها، كالِقفاؼ، (4)التواٌب، مثل الّتدارة كىي إناء يوضع فيو التمر الػُمػػػػكّسر

                                                           
. 95اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج -  1
. 94ق، ص 12العبلقات الثقافية بُت توات ك السوداف خبلؿ القرف : مبارؾ جعفرم - 2
. 95اؼبرجع نفسو، ص  - 3
. 34، ص 2الرحلة العلية، اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد بام بالعامل - 4
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ككذلك  ،(1)كاؼبَِظل للوقاية من الشمس، كالكسكاس لطهي الكسكس، كاغبصائر، كالسجادات، الطبيقة
َكب الذم يستعمل كغطاء 

َ
اؼبركحية اليدكية، ك باب اعبريد، كالعكاز، كعصى الكركور، كنعل السعف، ك اؼب

. (2)لؤلكاين ك آفراؽ كحاجر ؼبنع زحف الرماؿ

كمادة أساسية يف عديد من اغبرؼ كالصناعات التقليدية  (َلْفَداـ) يستعمل الليف أك :صناعة الليف-2
اغبباؿ غَبـز األمتعة، كعبلب اؼباء من الفّقاراة، كتستعمل اغبباؿ اؼبصنوعة من : منها( 3)لبلستعماالت اليومية

ليف النخيل أيضا يف النزكؿ إىل الفقارة كصيانتها، ككذلك يف صعود النخلة، كصناعة الشّباؾ لنقل التمور 
، (5)اليت ىي عبارة عن كيس يوضع كحلس فوؽ الدكاب (البَػْردَعة)، ك( 4)(الشّمة)كالعديلة لتخزين التبغ أك 

ك  (الْدَبشْ ) غبوية  كسرج اغبمارقكما تصنع من. كتصنع من الليف كذلك الغرائر كالفخاخ لصيد الطيور
 (6)خطاـ اعبمل كاغبمار كالعقاؿ، كاؼبكانس كَحواؼ القفاؼ،  كنعل َلْفَداـ

، (7) استغل التواتيوف بعض األشجار اليت تنبت يف ؾبارم الودياف مثل شجرة الطلح: صناعة الخشب-3
 :يف صناعة بعض اؼبنتجات اػبشبية اليت تستعمل يف اغبياة اليومية كمنها (الَقرع)كأقّار، كَأكرنكة، كاليقطُت 

 .(8) تستخدـ لتقدمي الطعاـ يف اؼبناسبات:الَقْصعة -
 . تستخدـ يف شرب اغبليب:التـََّغربِيَّة -
 .(9) تصنع من خشب الطلح ألكل الطعاـ، كتسمى باؼبرغاية:المالعق -

                                                           
. 57- 67اؼبرجع السابق، ص ص : قدل عبد اجمليد: ، ينظر61اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 1
. 68اؼبرجع السابق، ص : التومي سعيداف - 2
. 345، ص 2الرحلة العلية، اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد بام بالعامل - 3
. 67اؼبرجع السابق، ص :  عبد اجمليد  قدل-4
. 67اؼبرجع نفسو، ص  - 5
. 67اؼبرجع السابق، ص : التومي سعيداف - 6
 .61اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 7
. 142اؼبرجع السابق، ص: التومي سعيداف - 8
. 342، ص 2الرحلة العلية، اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد بام بالعامل- 9
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 . تصنع من شجر الطاػػػػْلح، كتستخدـ لتهريس التمر:امدقَّة السفوف -
 يستعمل لصناعة الساُفوؼ، كىو تكسَت التمر اعباؼ إىل قطع صغَتة كدقيقة ليسهل :المهراس -

 .تناكؽبا
 .(1) يصنع من شجر أقّار يستعمل كقفل لغلق اؼبنازؿ:آفكر -

 : الصناعة الطينية والحجرية والجلود-ب

  لقد ساعد توفر مادة الطُت األضبر يف إقليم توات، على انتشار ىذه الصناعة يف :الصناعة الطينية-1
اإلقليم كيتم ربضَت الطُت بعد استخراجها من األرض، كيتم كضعها يف اؼباء ثبلثة أياـ فبا وبوؽبا إىل عجينة، 

كىو عبارة عن قطع صغَتة من الطُت احملركؽ بعد سحقو جيدا ك  (التَػفُّوف)أك  (الدفُّوف)تضاؼ لو مادة 
تشكل الطُت احملضرة إىل أشكاؿ ـبتلفة عبارة عن أكاين ك ،ىبلط مع الطُت حىت يصبح عجينة قابلة للتشكيل

تغطى ىذه األشكاؿ لتجف يف مدة تًتاكح ما بُت ثبلثة أسابيع إىل الشهرين ؼ ،كأقداح، كجرار، ك ِقبلؿ
. (2)ربت الظل لتجف بتأين

   تتم عملية اغبرؽ حبفر حفرة ؿباطة بأغصاف قابلة لبلشتعاؿ، كتوضع األكاين قطعة بعد قطعة كتغطى 
باغبطب، ك بعد اغبرؽ يتم إخراجها إىل مرحلة التزيُت؛ كذلك بزخرفتها برسومات ـبتلفة تكوف على شكل 

:  كتستعمل ىذه األكاين الطينية يف ـبتلف مناحي اغبياة، كمن بينها.(3)خطوط أك دكائر

 .اعبرار كالِقبلؿ اؼبستعملة غبمل اؼباء -
 .القدكر لطهي الطعاـ -

                                                           
ملحق :  ينظر.67 اؼبرجع السابق، ص :قدم عبد اجمليد: ينظر. 136، ص 1توات كاألزكاد، اؼبرجع السابق ج: ؿبمد الصاحل حوتية - 1

 .  166، ص13الصور العادية ، الصورة رقم 
2- Rio (Capitaine): L' artisanat a Tamantit, travaux de l'institut de recherche saharienne, 
TXX, université d’Alger, 1961 , pp 137- 144.  
3- Voinot, Op.cit, P 143.  
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 .الصحوف مثل القسرم؛ كىو صحن كبَت لفتل الكسكس ك صنعو -
 .القدح لشرب اؼباء -
 .اؼببخرة للبخور -
 .(1) قسرية األكل، الَغلُّوس، الكسكسو  -

، (2)    يف منطقة سبنطيط يتم صبغ تلك األكاين باللوف األسود، الذم تتميز بو اؼبنطقة يف صناعة الفخار
لتدخُت التبغ يصل  (بالسبسي )كيصنع الرجل التواٌب غليوف من الطُت، كىو نوع من اػبزؼ الرجايل يعرؼ

. (3) سم25 أك 20 مابُتأنبوبو 

 :من بُت الصناعات اؼبعتمدة على اغبجارة يف توات قبد: الصناعة الحجرية-2

تصنع من حجرتُت علوية كسفلية على شكل دائرم، العلوية منها يوجد هبا ثقب يوضع فيو : الرحى -
، أما السفلية منها فهي قاعدة هبا حفرة صغَتة يثبت فيها (الشضااضْ )مقبض الرحى ك ىو اؼبعركؼ بػ

 .(4 )من شجرة آقاار (الشضاض )الشضاض الصغَت الذم تدكر عليو الرحى العلوية، يصنع اؼبقبض أك
يصنع من اغبجر، كىو كذلك يتكوف من حجرتُت علوية ك سفلية مثل الرحى الصغَتة : القدام -

 .(5)يستعمل لطحن الكحل ك العطور

 . (1)كىو حجارة عريضة تشبو اؼبشط بو فبرات تسمح خبركج اؼبياه (أَقْسرم): القسرية-     

                                                           
 .90 -89اؼبرجع السابق، ص ص : التومي سعيداف - 1
. 137-136، ص ص 1توات كاألزكاد ، اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد الصاحل حوتية - 2

3- Devors: Op.cit, P 233.  
ملحق :  ينظر.. 341، ص 2الرحلة العلية، اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد بام بالعامل: ينظر .134اؼبرجع السابق، ص :التومي سعيداف - 4

 .  166، ص12الصور العادية ، الصورة رقم 
 
. 134اؼبرجع السابق، ص: التومي سعيداف - 5
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 .(2) تصنع من حجرة عريضة تستعمل لصنع الوجبات احمللية مثل اػببز الرقيق أك الثريد:الصاْفَية- 

تصنع من حجرة عريضة كحجرة أخرل أصغر، تستعمل لطحن القمح كالشعَت عند عدـ : تاشفر- 
 .(3)توفر الّرحى

تصنع من حجرة عريضة تفتح يف كسطها، تستعمل يف اؼبكاف الذم ىبرج منو اؼباء من : آْنِفيفْ  -
 .(4)اؼباجن، حىت ال تتآكل حواؼ اغبوض، كتغلق ِبُكَرة من الكتاف تسمى كورة اؼباجن

ْعَرض -
َ
 .(5) كىي حجرة طويلة وبفر هبا اآلبار كالقبور:اؼب
كتتكوف من حجرتُت، العلوية صغَتة كركية يدؽ هبا فوؽ اغبجرة السفلية؛ اليت تكوف : الَعلف حجرة -

ؿباطة هبا سبنع سقوط العلف  (َلْفلداـ)ؿبفورة قليبل يف كسطها، كتوضع ؽبا َمَلماة من ليف النخل 
اؼبكسر، كبعد تكسَت العلف كاغبشف كغَته من اؼبواد اليت ربتاج إىل سحق، تقدـ كعلف 

 .(6)للحيوانات

اعتمد التواتيوف على جلود األغناـ اؼبستوردة من السوداف يف تغطية نقص اعبلد يف : صناعة الجلود-3
توات، نتيجة قلة الثركة اغبيوانية، فوفرت ىذه اعبلود مع جلود الذبائح احمللية مادة أكلية ؼبزاكلة نشاط صناعة 

يبارسوف ىذه اغبرفة بعد إسباـ . (7 )(َخرااز)اعبلود، كاؼبتخصصُت يف ىذه اغبرفة احمللية يطلق عليهم اسم 

                                                                                                                                                                                                 
1-(----------- ): Oasis sahariennes, Recueil de mémoires et de textes Orientale, 
Fontana, Alger, 1905, p 337.  

. 135اؼبرجع السابق، ص: التومي سعيداف -  2
. 135اؼبرجع نفسو، ص  -3
. 346، ص 2اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد بام بالعامل: ينظر.135اؼبرجع نفسو، ص - 4
. 136اؼبرجع نفسو، ص - 5
. 137اؼبرجع السابق، ص: التومي سعيداف - 6
. 136، ص 1توات كاألزكاد، اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد الصاحل حوتية - 7
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كتدبغ اعبلود .(1)عملهم يف البساتُت كخّماسة، يستعمل اػبرّاز آالت بسيطة كمواد ؿبلية لدبغ اعبلود
بواسطة اؼبلح اؼبمزكج بورؽ السبّلخ؛ كىي نبتة تنموا بزاكية سيدم عبد القادر بفنوغيل، كوبضر اعبلد بإبقائو 

 ٍب يوضع فوؽ مادة الّدبغ من شجرة التبلية أك من قشور ،يف اؼباء ؼبدة ثبلثة أياـ كبعدىا ينزع منو الصوؼ
: ، كبعد إخراجها ذُبفف لتكوف جاىزة لتصنيع اؼبنتجات اؼبختلفة منها(2)الرماف ؼبدة شبانية أياـ

 تصنع من جلد اؼباعز غبمل اؼباء، كىي ضركرية غبمل اؼباء يف السفر ك تستعمل لتربيد اؼباء، كما :الِقْربَػة- 
 .(3)وبتفظ جلد القربة بشعره ك تدبغ من دكف أف تسلخ

 مثل القربة لكنها تصنع من جلد منزكع الوبر كمدبوغ دبادة تيزليت، كتستعمل لتخزين اغبليب :الشكوة- 
 . (4)أك اللنب، ك كذلك يُبّج فيها اغبليب من اجل استخراج الدىن أك الزبدة

 تصنع من أغصاف أقّار كتلصق باعبلد، كتستعمل كتابوت غبمل األثاث الذم تسلمو األـ لبنتها :الواغػة- 
 .(5)عند زكاجها

 ك قد اشتهر هبذه اغبرفة منطقة آكلف بتديكلت يصنع النعل من اعبلد ك يسمى نعل :ك األحذية النعاؿ- 
 .(6آكلف كما يصنع اغبذاء ك يطلق عليو اسم الروبية

 .(1) من اعبلد كيستعمل يف العمل لشد الظهر كلشد الثياب:اغبزاـ- 
                                                           

1- Selka Abderrahmane: Notes sur le Touat, Bulletin de la société de géographie et de 
l’Afrique de nord,3 eme trimestre, 1922, p 549. 
Voinot: Op.cit, P 141.  
2- Rio: Op.cit, P 157. 
Voinot: Op.cit, P 140.  

 .Decolomb : Op.cit,p41                                            : ينظر. 136اؼبرجع السابق، ص :التومي سعيداف - 3

. 136اؼبرجع السابق، ص :التومي سعيداف -  4
. 135اؼبرجع نفسو، ص  -5
  .selka: Op.cit,p 549 Rio: Op.cit, P15 :                                     ينظر.136اؼبرجع نفسو، ص  - 6
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زَكد- 
َ
 . يصنع من اعبلد لتخزين الدقيق أثناء السفر:اؼب

َية-   (التمر اؼبكسر) كتستعمل غبفظ الّسفوؼ :الضابػْ

األكىل منزكعة الشعر تستعمل كفراش للرحى عند عملية الطحُت، كالثانية :  كتنقسم إىل قسمُت:الَفْرَكة- 
 .(2)تدبغ بشعرىا كتستعمل كفراش للجلوس

َرة-   .(3) يضع فيها الرجاؿ النقود، كىناؾ نوع آخر كبَت يعلق فوؽ اعبمل كتوضع فيو الثياب:اعْببَػيػْ

 يصنع من اغبطب كيغلف باعبلد، كيدعى باؼبػَْجبود، يستعمل لركوب اػبيل ككذلك الرااحلة اليت :السرج- 
على حسب  (أضبيدم)أك  (سبزؾ): تستعمل لركوب اعبمل تصنع من اغبطب كتغلف باعبلد ك تسمى

 .(4)نوعها

 . (5) يغلف الغمد باعبلد كيرسم، فيكوف حافظا للسكُت أك السيف:السكاكُت ك السيوؼ غمد- 

 كىي علبة اسطوانية تصنع من ساؽ القصب، كتغلف باعبلد، يوضع فيها الكحل :الكحل مكحلة- 
 .للتخزين كاالستعماؿ

 .(6) يستعمل عبلب اؼباء من البئر:الدَلوْ - 

 .(7) مثل اغبافظة، كيصنع من جلد اعبمل:التبغ كيس- 

                                                                                                                                                                                                 
 .136اؼبرجع السابق، ص : التومي سعيداف - 1
. 137اؼبرجع نفسو، ص  - 2

3- Decolomb:Op.cit, p 41. selka: Op.cit, p 549. 
. 137اؼبرجع السابق، ص : التومي سعيداف - 4
. 137اؼبرجع نفسو، ص  -5
.  138اؼبرجع نفسو، ص - 6

7- Voinot: Op.cit, P 141.  
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 : صناعة النسيج والحلي والحديد-ج

سانبت اؼبرأة التواتية كبقوة يف تنشيط اغبياة االقتصادية يف إقليم توات، كذلك : الصناعة النسيجية -1
بفضل عملها الّدؤكب كاغبرفية العالية اليت تفننت كأتقنت الكثَت من اغبرؼ، كالصناعات أبرزىا 

غزؿ كنسج الصوؼ كالقطن، كىي حرفة أساسية تتمثل يف نسج األبسطة كاألغطية كاؼببلبس 
كالربانس، كالِكسي كاعببللب، زبتلف من حيث األلواف كطريقة النسج من منطقة إىل أخرل 

 :ك مبيز منها ثبلثة أصناؼ كىي. (1)باإلقليم
، ينسج يف قصور (بفاتيس) نسبة إىل اؼبنطقة، كىي إحدل قصور قورارة كىو اؼبعركؼ :تينركوؾ يلاُدؾا  -

فاتيس، تبلكوزة، عُت ضبو، تاىنطاس، كزاكية الدباّغ ينسج ىذا النوع من الصوؼ كيزخرؼ على 
 (الزيقة)شكل أركقة بيضاء ك ضبراء، كتزخرؼ البيضاء يف كسطها بألواف ـبتلفة، تسمى بالديار أك 

(2). 
 ينسج يف قصور سيدم اغباج بلقاسم، بٍت مهبلؿ، الواجدة، يتميز بزخرفة غاية يف :يل تيجوراريندُّكا -

الدقة كالتناسق فبتزجة األلواف هبا رسومات على شكل مثلثات، كيغلب عليها اللوف األضبر 
 . (3)كاألبيض

                                                           
1- Déporter (Victor): la question du Touat au Sahara Algérien, Gourara, Touat, 
Tidikelt,  fontana, Alger 1891,p 291. 
 Gautier (E.F): Industrie des tentures Dokkali au Gourara et au Touat, ed 
typographique, Adolphe Jordan, Alger, 1913, p 7. 
.60اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج  :ينظر                                                                                            
         

2- Déporter: Op.cit, p 291. 
 Gautier (EF): Industrie des tentures Dokkali, Op.cit, p07. 

.60 فرج ؿبمود فرج، ص  :ينظر    
3- Déporter: Op.cit, p 293. Gautier (E.F): Industrie des tentures Dokkali, Op.cit , p11. 
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 كيصنع يف قصور توات الوسطى، ألوانو قاسبة بو رسومات قليلة ترسم باللوف األبيض :توات دُّكايل -
، كىو عبارة عن دُّكايل يصنع من خيوط الكتاف (اغبنبل)كما ينسج يف منطقة تديكلت ما يعرؼ بػ 

 .(1)كالصوؼ

رغم قباح صناعة الغزؿ كالنسيج عند التواتيُت، فإف بعض الصعوبات قد كاجهت ىذه الصناعة، كيأٌب      
على رأس ىذه الصعوبات قلة اؼبواد اػباـ من الصوؼ كالقطن، كمرجع ذلك ىو قلة أعداد اغبيوانات اليت 

تُرىب باإلقليم زيادة على رداءة صوفها، كما أف التواتيُت مل يعطوا أنبية لزراعة القطن، لذلك كاف ذبار توات 
 .(2)كف إىل شراء الصوؼ ك القطن من القوافل التجارية القادمة من الشماؿ لسد ىذا النقصؤيلج

  :صناعة الحلي -2

صناعة اغبلي من الذىب كالفضة كاف يبارسها اليهود، الذين كانوا يشًتكف الذىب اػباـ من      
القوافل القادمة من أسواؽ السوداف، ككانت ىذه الصناعة توجد بأسواؽ اؼبدف الكربل كأسواؽ 

كسبنطيط، كيستعملوف يف صناعة اغبلي تقنيات بسيطة يشكلوف هبا أشكاؿ فبيزة فهم يصنعوف تيجورارين 
 :(3) ثبلثة أنواع ىي مناألساكر ك اػبواًب، كاػببلخل، كالتمائم، كاألساكر

 كىو عبارة عن أنبوب مقوس مزين خبيوط مستطيلة مزخرفة ككريات صغَتة، يصنع :غبرش أداْبليز -
 .بكثرة نتيجة الطلب اؼبتزايد عليو

 .كىو سوار ناعم لو خيوط مزخرفة باللوف األسود: ؼبلس أداْبليز -
 .(4) كىو عبارة عن شكل دائرم توضع عليو قطعة مربعة كمزخرفة يوضع يف األصبع:اػباًب -

                                                                                                                                                                                                 

.60ؿبمود فرج، اؼبرجع السابق، ص  فرج: ينظر   
1- Déporter: Op.cit, p 293. Gautier (EF): Op.cit, p11.  

 .60 ص ، اؼبرجع السابق:فرج ؿبمود فرج - 2
. 138 -137، ص ص 1 توات كاألزكاد، اؼبرجع السابق، ج :حوتية ؿبمد الصاحل- 3
 .166، ص 11ملحق الصور العادية، الصورة رقم: ينظر - 4
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 . من الفضة تستعملو اؼبرأة للزينة يف األرجل:اػبلخاؿ -
 ك ىو عبارة عن حلقة عريضة توضع عليها قبة مزخرفة كىو خاًب العركس، كيعترب من :احملبس -

 .(1) سبنطيط، ك زاكية كنتو، أنزصبَتيفالصناعات القديبة 

 : الحدادة- 3

كمن  (َلْمَعّلم) يف كل قصر من قصور توات يتواجد صانع أك أكثر، يزاكؿ مهنة اغبدادة كيعرؼ باسم    
أىم األعماؿ اليت يقـو هبا الصيانة اؼبستمرة لآلالت اليدكية الزراعية اليت يستخدمها فبلحو القصر، مثل 

، كاؼبعوؿ كاألقفاؿ كاؼبسامَت كغَتىا، إضافة إىل أهنم كانوا يصلحوف البنادؽ كيصنعوف (2)كالفأساؼبنجل 
، ككذلك األقفاص كاؼبصايد كيزخرفوف اػبشب بالنحاس ، كقد اشتهرت (3)الرماح كالسيوؼ كالسكاكُت

كيتقاضى اغبّداد على عملو أجرة، كذلك بتحصلو ، (4)هبذه الصناعة َعبيد الطوارؽ، كيعرفوف باؼبَعْلمُت
 باإلضافة إىل ،على نصيبو من التمور، كمن غلة كل بستاف مزركع بالقصر يف آخر كل موسم زراعي

. (5)أعمالو السابقة، يساىم حداد القصر يف ببناء ك صيانة سور البلدة كّلما دعت الضركرة إىل ذلك
كاف ؽباتو اغبرؼ ؿببلت ك أماكن معركفة ك عائبلت تشتهر هبا، كمن بُت تلك القصور سبنطيط، ك اليت 
يذكر ابن بابا حيدة صاحب كتاب البسيط يف أخبار سبنطيط مع شيء من اؼببالغة، أنو كاف هبا ثبلشبائة 

. (6)كستوف صائغا ك عدد كبَت من اغبّدادين ك النّجارين

 

 
                                                           

  .131 اؼبرجع السابق، ص :التومي سعيداف: ، ينظر138اؼبرجع نفسو، ص  - 1
 .62 اؼبرجع السابق، ص :فرج ؿبمود فرج - 2
. 66قدل عبد اجمليد، اؼبرجع السابق، ص . 342، ص 2اؼبرجع السابق، ج: ؿبمد بام بالعامل - 3
. 137، ص 1توات كاألزكاد، اؼبرجع السابق، ج:  ؿبمد الصاحل حوتية - 4
 .62 اؼبرجع السابق، ص :فرج ؿبمود فرج - 5
. 98ق، اؼبرجع السابق، ص 12العبلقات الثقافية بُت توات كالسوداف الغريب خبلؿ القرف : مبارؾ جعفرم - 6
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: لتوات الخارجيةوالداخلية   التجارة:المبحث الثالث -

ذبارة خارجية، كداخلية، فالتجارة اػبارجية :   يف كبلمنا عن التجارة بتوات ارتأينا أف نقسمها إىل قسمُت   
ؽبا أنبية إقليمية مرتبطة مع األسواؽ اػبارجية ، كمن ىنا تربز توات كموقع اسًتاتيجي، كىي منطقة عبور 
 .كالبد للّتجار من اؼبركر هبا ، فاعتربت سوقا ىاما لكل القوافل  التجارية  القادمة إىل توات  مشاال كجنوبا

: التجارة الداخلية- أ

دكر ىاـ يف اغبياة االقتصادية ب سانبتتتم التجارة الداخلية يف إقليم توات عرب األسواؽ العامة اليت      
عند التواتيُت، فكانت تعد القلب النابض بالنشاط التجارم للبلدة لذلك مل ىبل أم قصر تواٌب منو، ك نظرا 

ؼبا للسوؽ من أنبية يف تنشيط حركة البيع ك الشراء فقد حرص كل صاحب سلعة على عرضها داخل 
 .(1)السوؽ، أما لبيعها أك استبداؽبا بسلعة أخرل

باب أكالد ابراىيم، : أسواؽ توات، كقاؿ بأهنا ثبلثة أبواب رئيسية كىي (Daumas) دكماس كصف     
باب تادمايت، ك باب تيمقزات، إىل جانب طبسة أبواب أخرل صغَتة مزكدة بسبعة أماكن تعرؼ بالرحبة 

منها رحبة أكالد ابراىيم، كاؼبستور، كرحبة اعبماعة، كىي أماكن يلتقي فيها التجار، خصصت بعض جوانبها 
لسلع معينة فتجد فيها سوقا للصناعة، كسوقا للسرّاجُت، كسوقا للجبلبيب، كسوقا لبيع السمن، كسوقا 

لباعة اعبماؿ كاألنعاـ، ك سوؽ لبيع التبغ، كسوؽ لبيع العبيد، كىو مهم الستقباؿ العبيد اجمللوبُت من 
؛ حيث تقصد القوافل التجارية (2)السوداف، تعرض السلع يف ىذه األسواؽ سواء كأنة ؿبلية أك مستوردة

السوؽ على الفور، كتضع سلعتها، فينتشر خرب ؾبيء القافلة إىل البلدة، كيأٌب التجار بسلعهم ك تدب 
اغبركة فيعلوا الضجيج داخل السوؽ، ككثَتا ما يستمر السوؽ منصوبا حىت غركب الشمس، ككذلك اغباؿ 
بالنسبة لقوافل اغبجاج اليت تقطع الصحراء يف طريقها للحجاز فكانت غالبا ما تتجو إىل أقرب األسواؽ 

                                                           
 .64ؿبمود فرج، اؼبرجع السابق، ص فرج  - 1

2- Daumas (Eugene): le grand désert itinéraire d’un caravane du Sahara au pays des 
Négres , Royaume de Haoussa, Paris,1848, p 67.  
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التواتية الواقعة على خط سَتىا لشراء ما وبتاجوف إليو من اؼبواد الغذائية، خاصة الّتمور التواتية اليت اشتهرت 
كنذكر من أىم األسواؽ اؼبزدىرة عرب . (1)برخصها، فيبيعوف أك يستبدلوف ما يستغنوف عنو من خيل أك إبل

: إقليم توات ما يلي

 فيو السلع اؼبعركضة كتنوعت من عبيد ت وبتل شهرة كبَتة خارج توات، فقد كثر:تيجورارينق اسوأ-1
كريش النعاـ، ك العاج، ك اللحـو اجملففة، ك اعبلود، باإلضافة إىل التمور على اختبلؼ انواعها، كاغبناء 

كالربانس،  (الدّكايل)، كمن اؼبصنوعات اليدكية تتواجد بو األبسطة (الشّمة التواتية اؼبشهورة)كالطباؽ، كالتبغ 
ك كاف ىذا السوؽ .(2)كاألغطية كالقفف كالسبلؿ، ككذلك ملح الطعاـ كالفحم النباٌب كاعبَت كاعببس كغَته

  كسعيدة، كرجبلف، متليلي الشعانبة تقصده القوافل القادمة من الشماؿ اليت تأٌب من اؼبنيعة، كغرداية،
لشمع كالصابوف بسلع سوؽ ا ؼببادلة سلعها من القهوة كالسكر ك  كالبيضكاؼبشرية كعُت الصفراء،

 .(3)تيجورارين

/ ىػ917 عندما زار إقليم توات عاـ تيجورارين    تطرؽ اعبغرايف الشهَت الرحالة اغبسن الوزاف لسوؽ 
ـ، كأثناء حديثو عن تينجورارين يف كتابو كصف إفريقيا يصف سكاهنا باألغنياء ك أهنم يذىبوف 1511

بسلعهم بكثرة لببلد السوداف ٍب يذكر انو يف توات ذبتمع القوافل من الرببر مع ذبار من ببلد السوداف كتقاـ 
، كقاؿ أف أسعارىا مرتفعة كذكر  ىناؾ أسواؽ كبَتة، كما تطرؽ لذكر بعض السلع اليت تباع ىناؾ كاللحـو

أيضا أف سكاف تيجورارين يشًتكف غبم اعبماؿ كالشحم اؼباحل الذم يأٌب بو ذبار فاس كتلمساف كربُصل منو 
. (4)أرباح كثَتةعلى 

 

                                                           
 .64ؿبمود فرج، اؼبرجع السابق، ص فرج  - 1
.  65اؼبرجع نفسو، ص  -2
. 65اؼبرجع نفسو، ص  - 3
. 103، ص 1اؼبصدر السابق، ج: اغبسن الوزاف - 4
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 :أسواق توات الوسطى-2

 يعد ىذا السوؽ من األسواؽ التواتية اؼبزدىرة حيث تطرؽ العياشي يف رحلتو إىل :سوق تسابيت- 
أف أىل تسابيت أحد قصور توات أصحاب : ـ، حيث قاؿ1661/ ىػ1072ىذااإلقليم، كبالضبط سنة 

اػبيل، : ذبارة، كتقاـ ىناؾ أسواؽ كثَتة عند قدـك القوافل التجارية اليت توجد هبا كثَت من السلع مثل
اؼببلبس، اغبرير،كما أف اغبجاج اؼبغاربة يشًتكف ما وبتاجوف إليو من التمر كالذىب من توات؛ ألف أشباهنا 

رخيصة مقارنة مع اؼبغرب، ك كذلك سعر الصرؼ، فعدد اؼبثقاؿ فيها أربع ك عشركف موزكنة، ك عندما كصل 
قركت آخر القصور الشمالية لتوات اشًتل صبيع ما وبتاج إليو قبل أف يكمل طريقو إىل أكالعياشي إىل 

. (1)اغبج

    إف ما أشار إليو الرحالة من كثرة األسواؽ كالسلع بتوات، كرخص أشباهنا، كانتظاـ قدـك كخركج القوافل 
منها كاجتماعهم هبا دليل على التطور االقتصادم، كازدىار النشاط التجارم هبا، ك ربوؽبا من ؾبرد نقطة 

كما زار الرحالة . (2)عبور يف الصحراء إىل سوؽ ذبارية مرحبة يقصدىا التجار من كل حدب كصوب
مازاؿ يتمتع الذم ـ، كأشار إىل أف سوقها 1864مدينة برنكاف دبقاطعة تسابيت سنة  (ركلف )األؼباين 

.   (3)بنشاط اقتصادم ال باس بو

 تعترب سبنطيط من أىم كأقدـ القصور التجارية بتوات ؛كوهنا تتوسط إقليم توات، حبيث :سوق تمنطيط-
يصف لنا اؼبؤرخ التواٌب ؿبمد الطيب بن عبد الرحيم يف ـبطوطو القوؿ البسيط يف أخبار سبنطيط، حركية 

التمنطيط اسم اؼبدينة يف إقليم توات، هبا قاعدة اجتمع فيها العلم كاإلمارة : " ... سبنطيط التجارية بقولو

                                                           
ـ، ص 1981 ،2اعبزائر من خبلؿ رحبلت اؼبغاربة يف العهد العثماين، الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، اعبزائر، ط: موالم بلحميسي- 1

25 .
. 104ق ، اؼبرجع السابق، ص 12العبلقات الثقافية بُت توات ك السوداف الغريب خبلؿ القرف : مبارؾ جعفرم - 2
 .64اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 3
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كالديانة كالربانية، ك تنصب هبا األسواؽ كالصنائع كالتجارات كالبضائع ككاد أف ال يستغٍت عنها غٍت كال 
زاىد، ؼبا فيو من الدين كالربكات كاؼبنافع كاغباجات، فهي مورد الركباف ك ؿبشر العرباف ك رئيسة البلداف، 

تنصت لعرسها اعبَتاف، ك برد هبا الظمآف ك ترىّب هبا التجار يف األكاف، كال ينفع ذك سلعة عرفها إال 
 صياغا يهوديا، كقد أجبلىم منها العبلمة بن عبد الكرمي ينثبلشبائة كست" كأكرد أيضا أف هبا  ، (1)"بسعرىا
. (2)"اؼبغيلي

سبنطيط، كذكر أهنا مازالت تتمتع بازدىارىا االقتصادم الذم عرفت بو  (Rohlfs)   زار الرحالة ركلف 
 .(3)من قبل، حبوانيتها اؼبنتشرة على جانيب الطريق كبنشاطاهتا اؼبختلفة يف اغبدادة ك تطريز اؼببلبس ك غَتىا

كالوصف الدقيق للمؤرخ ؿبمد الطيب بن عبد الرحيم  (Rohlfs)كمن خبلؿ شهادة الرحالة األؼباين ركلف 
يتضح لنا االزدىار االقتصادم لسوؽ سبنطيط، كأنو كاف مقصد القوافل التجارية القادمة من الشماؿ 

. كاعبنوب؛ ؼبا كاف يتوفر عليو من منتوجات ؿبلية سواء كانت زراعية أك صناعية كأسعاره اؼبنخفضة اؼبغرية

كاف ىذا السوؽ يقاـ دبدينة تيمادنُت مركز اؼبقاطعة، كبرزت لو أنبية يف كونو يستقبل بعض :سوق رقان- 
القوافل القادمة من أسواؽ السوداف الغريب، كىو السوؽ الرئيسي الذم تقصده قبائل تاكدين، كاؼبربكؾ 

 .(4)كأنبيداف، كأدغاغ، كالفوغاس، كيربط بُت أسواؽ تديكلت كتوات

 يعد مركز عُت صاحل بسوقو الرئيسي اؼبتواجد بقصر العرب أك القصر الكبَت؛ نقطة :أسواق تديكلت- 
ىامة اللتقاء القوافل التجارية العابرة للصحراء يف كافة االذباىات، كقد كانت ىذه القوافل تضع ضبولتها 

بسوؽ قصر العرب لبيعها أك ؼبقايضتها، كمنها ما يستأنف هبا السَت إىل أسواؽ أخرل، كيُعد ىذا السوؽ 
منطقة عبور ككانت السلع كالبضائع اؼبعركضة متنوعة كرخيصة األشباف يف نفس الوقت، فمن أسواؽ السوداف 

                                                           
فرج ؿبمود فرج، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، . القوؿ البسيط يف أخبار سبنطيط، تح: (بن بابا حيدة)ؿبمد الطيب بن عبد الرحيم  - 1

. 14، ص ـ1977اعبزائر،
.  14اؼبصدر نفسو، ص - 2
. 250 اؼبرجع السابق، ص :زاجية ىرباش - 3
 Déporter: Op.cit, p 36 :                                                .ينظر.66اؼبرجع السابق، ص : فرج ؿبمود فرج - 4
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الغريب كاف هبلب العبيد كىذه البضاعة مطلوبة يف أسواؽ توات كاألسواؽ الشمالية األخرل؛ مثل ميزاب 
ككرجبلف ككذلك هبلب ريش النعاـ، كالذىب، كمن أسواؽ طرابلس كغات كغدامس تأٌب القهوة كالسكر 

كمن أسواؽ اؼبغرب األقصى .من أسواؽ التل اعبزائرم تأٌب السكاكُت، ك اؼبرايا، كإبر اػبياطة، كاجملوىرات
تأٌب اؼببلبس اؼبطرزة، كاألسلحة النارية، كاػبيل، كىذا إضافة إىل توفر اؼبنتجات احمللية التواتية من سبور 

 .(1)كأبسطة تواتػػيػػة

عندما توجو إىل منطقة تديكلت ككصف  (Rohlfs)    ك قد شهد على ذلك الرحالة األؼباين ركلف 
اؼبعركضات من سلع كبضائع، كمدل النشاط التجارم الذم وبتلو سوؽ القصر الكبَت بالنسبة لتجارة 

بأف سوؽ عُت صاحل ىو مركز مهم يف ذبارة العبور الصحراكية،  (Deporter) ذكر ديبورتر .(2)الصحراء
متليلي الشعانبة، ككرقلة، : كأف القوافل القادمة من غدامس كغات كتنبكتو كبو أسواؽ الشماؿ اؼبتمثلة يف

أيضا أنو سكن يف قصر العرب ذبار من غدامس، كغات، كتنبكتو، كمتليلي،  (Deporter)كذكر ديبورتر
كما توجد بتديكلت أسواؽ أخرل على غرار .(3)ككرقلة، هبنوف سنويا أرباحا معتربة جراء ذبارهتم بالسوؽ

: سوؽ عُت صاحل الشهَت ك ىي أقل ازدىارا منو مثل

 يبثل ىذا السوؽ مركزا بُت أسواؽ توات كتديكلت ؛ كونو يقع على طريق القوافل كىو بوابة :سوق آولف-
عرفت منطقة آكلف بتجارة العبور ككاف يسيطر على ذلك قبيلة أكالد زنّاف حيث . توات كبو تنبكتو

يبتلكوف أعدادا كبَتة من اعبماؿ، يوفركهنا للتجار الذين يعربكف تديكلت كبو تنبكتو، كما كاف منهم أدالء 
. (4)يقودكف القوافل يف الصحراء الكربل بُت توات ك تنبكتو ؼبعرفتهم الكبَتة بالصحراء ك طرقها ك أبار اؼبياه

                                                           
 .67اؼبرجع السابق ص : فرج ؿبمود فرج - 1
 .164، ص06ملحق الصور العادية ، الصورة رقم:  ينظر.67اؼبرجع نفسو، ص  - 2

3- Déporter: Op.cit, p41. 
أؿبمد بن أضبد بن ضّبد بن ضبد أبو غبية الفزارم كاف فقيها كتاجرا كدليبل  للقوافل التجارية ، كاف يدعم بتجارتو الزاكية الفزارية اليت -  4

. كاف أخوه الربكو بن أضبد ضبد ؼبُت  ىو شيخها ، فإضافة إىل دكرىا العلمي كاف ؽبا دكر اجتماعي  يف إيواء الضيوؼ كعابرم السبيل 
= تويف أؿبمد بن أضبد الفزارم يف الطريق كىو عائد بتجارتو من السوداف الغريب، كعندما أحّس بدنوِّ أجلو كتب كصية إىل أخيو         
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 أضبد ضبدم حّبادم الذم عثرت لو ، كالتاجر(1) أؿبمد بن أضبد ضبد المُت   كمن التجار يف منطقة  آكلف
كىو من قبائل أكالد شبل العربية؛ اليت ، على رسائل من تنبكتو ربمل أظباء بعض البضائع كالسلع كأشباهنا

مقصد القوافل القادمة من توات، - قصبة حّبادات-  أّسست قصر حّبادات بآكلف ، كتعترب قصبتهم
كاؼبتوجهة كبو عُت صاحل إىل أسواؽ السوداف الغريب، أك العكس، حيث عرؼ ىذا القصر حركة ذبارية 

 القوافل يف الِشّباؾ بعد أف ينزع منو النول كي يكوف ق كانت ربملٌب، خاصة يف تصدير التمور اؿ(2)مزدىرة
ضببل خفيفا، مع أخذ اكرب كمية فبكنة منو ، ك كانت قبائل الطوارؽ تًتدد على  قصبة حّبادات كثَتا القتناء 

البضائع السودانية حيث كاف القصر يعرؼ حركية ذبارية كبَتة ألهنا آخر ؿبطة تسًتيح فيها القوافل بقصر 
آكلف  قبل الدخوؿ إىل أقبلي، ككاف أكالد حّبادم وبرصوف على استضافة كل من يقصد قصَبتهم، خاصة 

-كأف القصر مزكد ببئر من اؼباء كمسجد للصبلة بو مدرسة لتعليم القرآف كالفقو ، معركؼ إىل اآلف
كوبتفظ حّبادم أضبد بعديد الرسائل كالوثائق اؼبخطوطة اليت توضح التواصل  جبامع حّبدات،- ـ2015

  . (3 )االقتصادم كالعلمي بُت منطقة آكلف بتوات كتنبكتو

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

بعُت زيزة -  رضبو اهلل–ـ كدفن 1900/ق1317الربكو ضّبد ؼبُت ، ككتب لو ما يبلكو من بضائع كأخربه أنو مل يتعرض لقطاع الطرؽ، تويف 
دبنطقة أىنت جنوب تديكلت ؛ فأكصلت القافلة بضائع ككصية  أؿبمد بن أضبد الفزارم كمعها مصحف ـبطوط كاف وبملو معو يف سفره 

 .اؼبقابلة السابقة: حامد ؼبُت عبد الرضباف . خبط سيد أضبد  الدكلة، كوبتفظ الشيخ حامد ؼبُت عبد الرضباف بالوصية كاؼبصحف اؼبخطوط 
 .158، ص03ملحق صور اؼبخطوطات، الصورة رقم : ينظر

1- Déporter: Op.cit, p39.  
.  ، آكلف، أدرار، اعبزائرضبدأـبطوط ربت يد حّبادم : كلتمرسالة من أضبد البكام بتنبكتو إىل أضبد ضبدم بتد -  2
. على الساعة التاسعة صباحا بآكلف ، أدرار ، اعبزائر ، ، 2014 أكت 28ضبد، دبنزلو يـو أمقابلة مع حّبادم  -   3
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 :التجارة الخارجية-ب

   تتم التجارة اػبارجية إلقليم توات على طبس مناطق أك ؿباكر رئيسية يتعامل معها ذبار توات يف تصدير 
: كاستَتاد السلع كالبضائع ك ىي

 : أسواق الشمال الجزائري -1
من جهة ك توات  جهةَترِبُط توات بأسواؽ الشماؿ اعبزائرم شرقا كغربا ؾبموعة من الطرؽ زبرج من   

: ك من جهة تديكلت كىيتيجورارين 
 . توات،أقبلي، فقيق ،مشرية، عُت الصفراء، اػبيثر ، أرزيو،كىراف -
 .كىراف، أرزيو ، اػبيثر، البيض، االبيض سيد الشيخ،  اؼبنقب، تبلكوزة ، توات  -
  . توات،أقبليسكيكدة، قسنطينة، باتنة، بسكرة، تقرت، كرقلة، ميزاب، عُت صاحل ،  -
 .(1)  عُت صاحل ، أقبلي، تواتالبليدة، اؼبدية، األغواط، ميزاب،   اعبزائر،  -

؛ ألخذ التمر، كاغبناء، كالّزرايب (2)    كانت قوافل الشماؿ اعبزائرم تقصد إقليم توات مع موسم جٍت التمور
كما كانت قوافل من البيض كاؼبشرية ك عُت . (3)مقابل ما تأٌب بو من حبوب كسكر ، ك الشام كالصوؼ

الصفراء تقصد إقليم توات عرب زاكية سيدم منصور كقصر أكالد عيسى، ؿبملة بالسمن، كاغببوب، 
 للمبادالت التجارية بُت كقد أكردت ؾبلة اؼببشر الفرنسية قائمة.(4)كالصوؼ، كاألغناـ، كاأللبسة القطنية
، كما أكرد مارتاف قائمة للبضائع كالسلع (5)ـ1900- 1899سنة قافلة عُت الصفراء كسوؽ تيجورارين 

 .(6)ـ1900/ق 1317اؼبتبادلة بن قافلة كىراف  كسوؽ توات سنة 

                                                           
. 99ق، اؼبرجع السابق، ص 12العبلقات الثقافية بُت توات ك السوداف الغريب خبلؿ القرف : جعفرم مبارؾ - 1

2 - Martin: Les Oasis Sahariennes,op.cit,p 318.  
3 - Daumas: le grand désert, Op.cit, p 68. 

. 71اؼبرجع السابق، ص :  فرج ؿبمود فرج -    4
 .153، ص02، 01ملحق اعبداكؿ ، اعبدكؿ رقم : ينظر.73، ص  نفسو اؼبرجع - 5
 .154، ص03،04ملحق اعبداكؿ، اعبدكؿ : ينظر  - 6
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 :أسواق المغرب األقصى -2

:   يربط توات بأسواؽ اؼبغرب األقصى ؾبموعة من الطرؽ التجارية اؼبتفرعة على أربعة طرؽ رئيسية ك ىي

 .توات، أقبلي، أـ دربينة، قصبة اؼبخزف، مكناس، فاس -
 .توات، أقبلي، فقيق، سجلماسة، تافبلت، فاس -
 .توات، تبلبالت، قصبة تنزكلُت، كادم درعة، مراكش -
 .(1)تيجورارين، ميزاب، تلمساف، فاس توات، -

     كمن خبلؿ ىذه الطرؽ الرئيسية كانت قبائل ذكم منيع، كأكالد جدير، كبٍت ؿبمد تأٌب إىل سوؽ توات 
ؿبملة بالشعَت، كالقمح، كاألغناـ، كاؼببلبس، كاعبلد الفيبليل اػباـ، كاؼبصنوع من أسواؽ اؼبغرب األقصى 

كيضاؼ إىل ذلك أف القوافل التجارية القادمة من ببلد . كيعودكف ؿبملُت بالتمور، كاؼبنتوجات السودانية
السوداف، تواصل سَتىا إىل تافيبللت، كسجلماسة، كتصل حىت إىل فاس كمراكش، ك تدؿ نوازؿ البلبايل 

إىل العبلقات اليت كانت بُت توات ك اؼبغرب األقصى، كبينت أيضا اؼبخاطر اليت كانت تعًتض القوافل ك أف 
من اكًتل صببل ليحمل عليها سلعا : "  إىل (2)الطريق عرضة للصوص ك قطاع الطرؽ فأشارت الغنية للبلبايل

من فاس إىل توات فلما بقي لو كبو ثبلثة أياـ للوصوؿ تعرضت لو لصوص فأخذت اعبماؿ دبا 
. (3)..."عليها

                                                           
. 99ق ، اؼبرجع السابق، ص 12 توات ك السوداف الغريب خبلؿ القرف بُتالعبلقات الثقافية : مبارؾ جعفرم- 1
أخذ العلم على يد كالده عبد الرضبن البلبايل . ـ بقصر ملوكة بتيمي1776/ق1190كلد البلبايل بن ؿبمد بن عبد الرضبنعبد العزيز - 2

 = غنية–كؿبمد بن عبد الرضبن التنبلين، عامل ، فقيو، ككبوم أديبا ، كاف مرجع الفتول بإقليم توات يف عصره ، صبع فتاكاه يف ـبطوط كبَت 
من تبلميذه العبلمة الشيخ سيدم البكرم ك سيدم أضبد اغببيب كؿبمد بن ؿبمد . توىل قضاء اعبماعة بتوات. كيعرؼ بالُغنية- اؼبقتصد =

اؼبرجع : عبد اغبق ضبّيش كؿبفوظ بوكراع: ينظر. ـ1845/ق1261 صبادل األكؿ 17تويف . اعبزكيل البكرم، لو فتاكل كقصائد عديدة
  .59-58، ص ص1اؼبرجع السابق،ج: ؿبمد بام بلعامل .480-475السابق، ص ص 

 
خبزانة الشيخ ؿبمد  (نسخة مصورة ) ـبطوط ،غنية اؼبقتصد السائل فيما كقع بتوات من القضايا كاؼبسائل :  البلبايلبن ؿبمدعبد العزيز - 3

.   ك450 ، الورقة بام بلعامل بآكلف، أدرار ، اعبزائر 
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 :أسواق الطوارق- 3

     تنتشر قبائل الطوارؽ يف ببلد اؽبّقار كىي الواقعة جنوب توات، كيتم الصلة بُت توات كأسواؽ اؽبقار 
قائمة للمبادالت التجارية اليت سبر إىل السوداف عرب منطقة  (Voinot)عرب سوؽ عُت صاحل، كذكر فوانو 

اؽبّقار؛ كوهنا تقع يف نقطة عبور بُت أسواؽ توات ك السوداف الغريب، مثل التمر كالتبغ كاغبناء كاألغناـ 
ككاف الطوارؽ يصلوف إىل أسواؽ عُت صاحل حاملُت معهم اإلبل كخراؼ الدّماف . (1)كاؼباعز من نوع الدمااف

- اعبماؿ–يبتلك الطوارؽ قوة ىائلة من اؼبهارم . (2)التواتية (الشّمة)ك اؼباعز ؼببادلتها بالتمور كالتبغ  
إضافة إىل صفة الشجاعة اليت يتميزكف هبا، فهم يعملوف كحراس ك أداّلء على القوافل اليت سبر دبنطقتهم 

. (3)مقابل ضريبة معينة

 : الغرب غدامس و غات و طرابلسقوافل- 4

 أسواؽ عُت صاحل حيث تشكل القوافل التجارية  الغرب مع غدامس ك غات ك طرابلس قوافلترتبط   
القادمة من جنوب تونس مركرا بطرابلس كغات، كغدامس، ؿبورا مهما يف التجارة اػبارجية لتوات؛ حيث 

يضعوف سلعهم بأسواؽ قصر العرب الكبَت بعُت صاحل ،كمنهم من يكمل الطريق إىل أسواؽ السوداف الغريب 
،كما أف ىذه القوافل ترجع ؿبملة باؼبنتجات (4)ك كانت كثَت ما ربمل معها القهوة كالسكر كالصمغ العريب

التواتية خاصة التمر مدعمة من القوافل التواتية اؼبنطلقة من توات، كعند كصوؽبا غدامس؛ منها ما يتجو كبو 
. (5)طرابلس إىل جنوب تونس، كمنها ما يتجو كبو أسواؽ فزاف إىل أسواؽ السوداف األكسط

 :أسواق السودان الغربي-5
                                                                                                                                                                                                 

 
1 -  Voinot: Op.cit , pp 38 - 39. 

 .71 اؼبرجع السابق، ص: فرج ؿبمود فرج - 2
. 269اؼبرجع السابق، ص : ىرباش زاجية - 3
 .70اؼبرجع السابق، ص: فرج ؿبمود فرج - 4

5 - Voinot: Op.cit, p 33. 



 (م1900 -1591/ه1317-999 )الفتـرة خـالل لتـوات االقتصـادي الـواقــع      :الثــانـي الفصـل

  

 - 77 - 
 

      تعترب منطقة السوداف الغريب من اؼبناطق اليت تعرؼ تبادالت ذبارية مهمة مع توات، حبكم اؼبوقع 
 إلقليم توات؛ حيث تعترب الصحراء نبزة كصل بُت أسواؽ السوداف الغريب ك احملاذماعبغرايف للسوداف الغريب 

منطقة توات، حبيث تقطعها القوافل التجارية ذىابا ك إيابا لتزكد أسواؽ توات كالسوداف الغريب، فبّا أنعش 
اغبركة التجارية كاالقتصادية بُت اإلقليمُت ؛ألف القوافل التواتية تقصد أسواؽ تنبكتو، أركاف، اؼبربكؾ، تاكدين، 

.  ، كغَتىا، كسنتعرض ؽبا بالتفصيل يف الفصل الثالث من ىذه الدراسة(1)جاك، ككالن

     كمل تقتصر القوافل على التجارة فقط، بل كانت ىناؾ قوافل اغبجاج اليت يشًتؾ فيها أعداد كبَتة من 
التواتيُت ك جَتاهنم، ككانت قافلة اغبجاج التواتية ذبتمع كل عاـ دبقاطعة عُت صاحل كتسلك الطريق الشمايل 

 يوما يبيع أفرادىا 25الشرقي الذم يبر دبدينة غات، كعندما تصل إىل مدينة مرزؽ سبكث القافلة هبا حوايل 
ك يشًتكف ما وبتاجوف إليو من أسواقها، ٍب تستأنف سَتىا كبو فزاف، كمنها تتجو إىل مصر، لَتعرُب منها إىل 

. (2)األراضي اغبجازية

    من خبلؿ ىذا الفصل من الدراسة؛ تعرفنا على الواقع اإلقتصادم لتوات، من حيث الزراعة  ككيفية 
استغبلؿ التواتيُت ؼبياه الفقارة باعتبارىا عمود الفبلحة التواتية كمصدر أساسي للماء يف توات، فاشتهر 
باؼبنطقة عدة منتوجات زراعية اعتمدت عليها معيشة سكاف توات كالتمر كالقمح كالذرة كبعض اػبضر 

كتعرفنا أيضا على . اؼبوظبية، كما اىتم التواتيوف بالزراعة التسويقية كزرع اغبناء كالتبغ كىي موجهة للتصدير
الصناعة التواتية التقليدية كاغبرفية ، حيث تظهر براعة سكاف توات يف استغبلؿ اؼبوارد اؼبتوفرة  اليت صنعوا 

كساعد النشاط الزراعي كالصناعي لتوات يف تنشيط . هبا كسائل كأدكات تستعمل يف اؼبنازؿ كالبساتُت
األسواؽ التواتية فظهرت حركة  ذبارية مزدىرة داخلية بُت األسواؽ التواتية يف مقاطعاهتا الثبلث كخارجية مع 

فكيف كانت تتم التجارة بُت إقليم توات كالسوداف . األسواؽ اػبارجية  خاصة أسواؽ السوداف الغريب
الغريب؟  كماىي أبرز الطرؽ كاؼبسالك التجارية ؟ كماىي أبرز اؼبخاطر كالصعوبات اليت تواجو القوافل 
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شرياف اغبياة من الناحية اإلقتصادية كاالجتماعية إلقليمي توات كالسوداف (1)     شكلت القوافل التجارية  
الغريب، كيعود ىذا للعنصر اإلقتصادم الذم تبٌت عليو العوامل التجارية اليت تعكس مدل النشاط 

لتجارة ا ة يف مساعدمكانةكقع توات االسًتاتيجي مل كاف االقتصادم مابُت توات كالسوداف الغريب، كما 
الصحراكية، فهو اؼبمر الطبيعي لتجارة السوداف الغريب، حيث أصبح حلقة كصل بُت ضفيت الصحراء 

. ، ك ؽبذا كانت التجارة إحدل األسباب الرئيسية يف الصراعات السياسية ك اغبركب ك اؽبجرات(2)الكربل
كما كاف تنظيم القوافل كالتحكم يف الطرؽ التجارية كاستقطاهبا غنيمة تتنازع عليها صباعات البدك، ِلما 

. تدرّه من أرباح ك رسـو ك كفرة للسلع ك الغذاء

 . المسالك التي تربط توات بالسودان الغربي واألسواق المتمركزة بها:المبحث األول -

       بعد تطرقنا للمسالك اليت تربط توات باألسواؽ الشمالية للجزائر، كاؼبغرب األقصى، كجنوب تونس، 
 أك ناحية تديكلت تيجورارينكل ىذه الطرؽ ذبتمع يف توات أما من ناحية .ك طرابلس، مث غدامس كغات

، كبعد اجتماع القوافل بإقليم توات تتفرع ىذه القوافل يف مسالك ك طرؽ متعددة، تربط توات (3)بعُت صاحل
. بأسواؽ ك حواضر السوداف الغريب

 :مسالك القوافل التجارية بين توات والسودان الغربي - أ

 :       أبرز ىذه الطرؽ التجارية  اليت تربط إقليم توات مع أسواؽ السوداف الغريب ىي

ك ينطلق من رقاف كبو حاسي حسدة مث حاسي البوز مث حاسي اؼبلح، مث : طريق توات تنبكتو عرب رقاف- 
 .رقلة، مث تنصر، مث صبطي، مث طرفية، مث تدقوير، مث تليق، مث تاكدسي، مث سببكتو

                                                           
  .163، ص05ملحق الصور العادية ، اػبريطة رقم:  ينظر-1
.  103 -102آؿ كنتو، اؼبرجع السابق، ص ص : ؿبمد الصاحل حوتية- 2
.  111اؼبرجع نفسو، ص  - 3



 .الغــــربي الســـــودان و تـــوات بين التجـــارة                                               :الثـــالث الفــصل

 

 ــ 81 ــ
 

ك ينطلق من أقبلي جنوب توات مث مراقن، مث كالن، مث صحراء تانزركفت، مث الربج، مث : طريق توات قاك- 
حاسي باكتليس، مث تساليت، مث اقلهوؾ، مث أنافيق، مث تربشات، مث تبنكورت، مث تنقارا، مث قاك، ك يف كالن 

 .خيرج منو طريق فرعي أخر كبو األربعمائة، مث ذبنوف، مث أشواردشيب، مث أنافيس، مث أماىور

ازدىر ىذا الطريق خالؿ القرف التاسع عشر، حيث ينطلق من أقبلي مث تُت تٍت، : طريق توات عرب أقبلي- 
مث كالن كبعد أياـ تدخل القافلة صحراء تنزركفت؛ كىي صحراء قاحلة منبسطة مث تصل إىل انغاف مث اؼبربكؾ، 

مث اؼباموف، مث بوجبيهة، مث أركاف، ك ىي ؿبطة رئيسية للقوافل، مث كأعوازف، مث تصل القافلة بعدىا إىل 
 .تنبكتو

ينغر، تيط، أقبلي، زاكية إك ينطلق ىذا الطريق من تديكلت بعُت صاحل ، مث : بكتوفطريق عُت صاحل ت- 
حينوف بآكلف، اؼباحل، مث عُت الشيب، سبادنانُت، ك ىذه أخر نقطة يف توات مث بعدىا يأيت حاسي تيابُت، مث 

بكتو، ك من  اؼباموف تذىب بعض القوافل فكالن، صحراء تنزركفت، عُت زناف، ؼبربكؾ، اؼباموف، بوجبيهة، ت
 .(1 ).بكتوفإىل أركاف مث إىل ت

ك ينطلق ىا الطريق من عُت صاحل بتوات مث اؽبقار، مث غات، كاىر، : طريق توات قاك عن طريق اؽبقار- 
 .(2)خذ ىذا الطريق راجعا من قاك إىل تواتأقاك، ك قد كرد ىذا الطريق يف رحلة ابن بطوطة حيث 

رظبالن، عُت أتنطلق من غدامس، تنغيُت، مث البيده، ؼبسقم، زرابية، : طريق غدامس تنبكتو عرب توات- 
 .  (3 ).صاحل بتوات، ك من ىنا يتصل بطريق توات تنبكتو
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     عرؼ طريق غدامس تنبكتو حركية كبَتة، بعد احتالؿ الفرنسيُت للشماؿ اعبزائرم؛ ألف القوافل دائما 
كانت  تبتعد عن الفرنسيُت ك ؽبذا عرؼ الطريق الرابط بُت توات ك تنبكتو اؼبتجو كبو اعبزائر تراجعا كبَتا 

. (1)لصاحل الطريق الشرقي اؼبتجو من تنبكتو إىل غدامس عرب توات

: المسالك بين توات والسودان الغربيأهم الصعوبات التي تواجه القوافل في  - ب

      إف اؼبعيقات الطبيعية كالتضاريس كالرياح،طرحت صعوبات كبَتة أماـ حركة القوافل التجارية العابرة 
لكنها مل تكن الوحيدة ، بل ىناؾ معيقات  للصحراء الكربل األفريقية من الشماؿ إىل اعبنوب أك العكس؛

: كصعوبات أخرل ناصبة عن تدخالت بشرية نقسمها إىل قسمُت كمها 

 : صعوبات طبيعية كأمهها -1
تعترب الكثباف الرملية من الصعوبات الطبيعية، كذلك لصعوبة السَت عليها ؼبسافة طويلة، : الكثباف الرملية -

إضافة إىل أف الرماؿ الصحراكية . ألهنا تنهك اإلبل اغباملة ألثقاؿ البضائع كالسلع كتثقل من سَت القافلة
 .(2)متحركة تبعا غبركة الرياح، كتسبب يف ضياع معامل الطريق فتؤدم إىل تيو القافلة يف الصحراء

تعرؼ الصحراء اإلفريقية بزكابعها الرملية القوية خاصة الرياح الساخنة، حيث يذكر ؿبمد : ىبوب الرياح -
إف رياح اعبنوب دامهت إحدل القوافل القادمة من تنبكتو سنة : (موركا)العريب الزبَتم نقال عن 

. (3)ـ ككانت مكونة من ألفُت رجل كألف كشبامنائة صبل مل ينج منها احد1805
تعد ندرة نقط اؼباء، أك بعد اؼبسافة بينها، من أخطر اؼبشاكل اليت كانت تواجو القوافل :  قلة اؼبياه -

التجارية أثناء عبورىا الطويل كالشاؽ للصحراء؛ لذلك لعبت اآلبار دكرا مهما يف توفَت اؼباء للقوافل ، 
حيث كانت آبار اؼباء ؿبطات تسًتيح فيها القوافل، كيتبادلوف فيها أخبار الطريق كيتعرفوف على األسعار 
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كيؤدكف هبا الصالة، كعادة ما تكوف اآلبار ؿبفورة يف كسط األكدية، كزبتلف أعماقها باختالؼ اؼبنطقة 
اليت حفرت هبا، فاألزكاد مياىها عميقة تصل إىل اػبمسُت مًتا، بينما آبار تنزركفت كإقليم توات سبتاز 

بقرب مياىها اليت ال تزيد عن اػبمسة عشرة مًتا، كاىل جانب البئر توجد سواقي ترد عليها اإلبل كالغنم 
 .   (1)إال أف ىاتو اآلبار أحيانا تقل فيها اؼبياه أك تغور

كتتمثل يف اؽبجمات اليت تتعرض ؽبا القوافل من طرؼ اللصوص، كقطاع الطرؽ سواء :  صعوبات بشرية -2
كانوا أشخاص أك قبائل، كما يدؿ على ذلك رسالة خبزانة أىل العبد بتندكؼ كجاء فيها أف قافلة من 

توات هبا ستة كطبسوف رجال تعرضت لغارة كىجمة من طرؼ قطاع الطرؽ، فقتلوا منهم من قتلوا كقاموا 
بتقييد الباقُت بالقماش الذم حيملونو يف بضائعهم، كاستولوا على صبيع ما ديلكوف، فلحقت عليهم قافلة 
أخرل هبا قبائل أكالد اؼبوالت من األزكاد، فأنقذكىم كاشًتطوا عليهم أف يعطوىم ثلث البضاعة، مقابل 

ىذا أف القوافل كانت تتعاكف فيما بينها لصد  لنا ك يوضح. (2)اسًتجاعها من القطاع، كىذا ماحدث
ىجمات قطاع الطرؽ، كمعظم من كاف يقـو بنصب الكمائن ، ىم صباعات من قبائل الطوارؽ 

فالقوافل تقطع مسافات شاسعة يف ظركؼ . ؛ لإلستالء على ما يف اغبمولة من أشياء شبينة(3)كاػبنافسة
مناخية صعبة، كىي مضطرة إىل أف تسلك طرؽ معينة تقع على جناباهتا آبار كنقاط اؼبياه، كىذا 

 إىل يضاؼك. االعتبار يسهل كثَتا مهمة قطاع الطرؽ، كالقبائل اليت تعيش على السلب كالنهب
اؼبشاكل اليت تصيب القوافل؛ مشكلة اعبوائح كاألمراض كاألكبئة، اليت تؤدم إىل ىالؾ الكثَت من 

جر على القافلة من دخوؿ السوؽ خوفا من نقل العدكل . (4)اؼبشاركُت يف القافلة، كغالبا ماحيح

حيث كانت القوافل تتجنب  كؼبواجهة ىذه اؼبشاكل تتخذ القوافل ؾبموعة من اإلجراءات الوقائية؛    
يابا، كإمنا كانت تفضل فصل اػبريف كي إانطالؽ سفرىا يف فصل الصيف، سواء كاف ذلك ذىابا ك
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ككانت القافلة تأخذ معها اؼباء الذم يكفي . (1)تستغل موسم بركدة اؼبناخ يف نشاطها التجارم
احتياجاهتا؛ إذ أهنا زبصص بعض اعبماؿ فقط لنقل اؼباء يف القرب ، ككانت القوافل أثناء رحالهتم 
التجارية، تقـو بتسوير اآلبار اؼبعرضة ػبطر الزكابع الرملية كترميمها من الداخل بواسطة عظاـ اإلبل 
اؽبالكة، مث يغطوهنا للمحافظة عليها، كمع ذلك كانت اآلبار تتعرض لعملية الردـ، فبا يضطر قادة 
.  (2)القافلة إىل كبر إحدل اإلبل كيشق بطنها لالغًتاؼ فبا زبزنو من ماء؛ ألف ىذه خاصية فقط فاإلبل
ككانت القبائل اليت تقطن أك ترعى على طوؿ مسار القوافل التجارية، تتنافس يف حفر اآلبار خاصة 
         . (3)القبائل الكنتية باعتبارىا صدقة جارية، فقد حفر الشيخ سيدم اؼبختار الكبَت بئرين بضواحي تاكدين
تضم القافلة معها عدة رجاؿ تقـو باػبدمات الضركرية للمسافرين ، كالدليل الذم لو معرفة جيدة 

باؼبسالك الصحراكية كمنازؽبا، كالطبيب الذم لو معرفة باألعشاب الطبية، كالفقيو يف األمور الشرعية 
فهو يؤُـّ الناس يف الصالة كيفيت اؼبسافرين عن ما لبس من تساؤالت زبص األمور الدينية، ككانت 

 بالدفاع عن القافلة من أم خطر للصوص كقطاع ينالقافلة تتسلح كتضم أعدادا كبَتة من اغبراس اؼبكّلف
الطرؽ ، كتتعاكف القوافل فيما بينها حيث تتجمع فيما بينها يف قافلة كاحدة حيث يكثر عددىا فتكوف 

. (4)أكثر أمانا من ىجمات قطاع الطرؽ ، كحيدث ىذا خاصة يف الطرؽ الغَت آمنة

 ازبذت القوافل إجراءات للحد من اؼببالغة يف اؼبكوس، أك الضرائب اليت تدفع؛ حيث كاف التجار    
يتصلوف بزعماء القبائل بعدما يدفعوف ؽبم إتاكة كحيصلوف على اغبماية، كتأخذ شكل اتفاقية يقـو بتحرير 

كال عن كل ضرر يلحقو أفراد ؤبنودىا طالب أك إماـ اؼبنطقة ، كيصبح شيخ القبيلة ىو اغبامي دبوجبها مس
كعملية التعاقد . قبيلتو دبصاحل التجار احملميُت ، كىو يتعهد بأف يعيد كل ما سرؽ منو من البضائع كاألمواؿ 
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كثَتا ما زبتم حبفلة يقيمها التاجر احملمي، كيذبح خركفا على باب الشيخ أك زعيم القبيلة على مشهد من 
أبناء قبيلتو، كقد يقـو باغبماية إضافة إىل زعيم القبيلة شيخ طريقة صوفية يتمتع بتقدير كاحًتاـ يف 

. ، كبعض القبائل اؼبعركفة مثل قبيلة كنتو اليت كاف ذبارىا ال يدفعوف اؼبكوس كالضرائب(1)اؼبنطقة

 : في السودان الغربياألسواق و أهم مراكز التبادل  -ج

كانت مدينة تنبكتو من تأسيسها سوقا ذباريا يلتقي فيها ذبار الشماؿ مع اعبنوب، كما : تنبكتو - 
ت مستودعا للبضائع الرئيسية يف غرب إفريقيا ك ساىم يف ذلك موقعها االسًتاتيجي كسط الصحراء، ؿشك

ربظى مدينة تنبكتو دبوقعها النهرم على . (2)كوهنا يلتقي هبا ذبار الشماؿ مع اعبنوب، ك الشرؽ مع الغرب
هنر النيجر اؼبطل على احمليط األطلسي، ك بذلك تكوف البلدة الوحيدة اليت تتحكم يف الطرؽ الربية النهرية 
اليت تفد إليها من مصر، ك اؼبغرب ك طرابلس عن طريق الصحراء، ك من أكركبا عن طريق احمليط مث النهر، 

كقد أطلق عليها األكركبيوف اؼبدينة عزيزة اؼبناؿ غامضة األسرار ال تتجاكزىا يف تراثها ك صباؽبا أم بلد إفريقي 
آخر يف ذىبها أك ملحها، ك قد كصفها أبناؤىا أيضا بأهنا خَت البالد ك ال نظَت ؽبا تعيش يف حرية كأمن 

. (3)كرفاىية

     يقـو سكاف تنبكتو بتدبَت اإلقامة اجملانية للضيوؼ، ك ألم تاجر غريب مدة ثالثة أياـ ك يعامل معاملة 
حسنة ك راقية، ك يف اليـو الرابع يدلّو اؼبضيف ليستأجر احد مساكنو ك خيربه أيضا باألسعار السائدة كمدل 
كفرهتا أك ندرهتا، ك يساعده يف اغبصوؿ على مشًتياتو ك سكاهنا ال يقوموف بام عمل، فهم ليسوا مصدِّرين 

نو أ( Dubois Flelix)ك أشار فليكس ديبوا . (4)كال مستوردين، بل ىم الوسطاء، ك أصحاب األرض
رأل منازؿ مدمرة ربتوم بداخلها ـبازف ك سلع ك ىي بغرض التمويو عن اللصوص ك قطاع الطرؽ، ك يف 

                                                           
. 117صـ ، 1983الصحراء الكربل كشواطئها، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، :إظباعيل العريب  - 1
. 335ـ، ص 19/ق13اغبياة االجتماعية ك الثقافية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف  : جعفرم مبارؾ - 2
. 170 -169توات ك األزكاد، اؼبرجع السابق، ص ص : ؿبمد الصاحل حوتية - 3
:   ينظر.335ـ، اؼبرجع السابق، ص 19/ق13اغبياة االجتماعية ك االقتصادية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف : مبارؾ جعفرم - 4
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ك قدر حجم األمواؿ اؼبتداكلة يف تنبكتو سنة . (1) ألف فرنك من السلع50إحداىا ما قيمتو 
 20الف فرنك، ك قاؿ أهنا ال سبثل إال ثلث اؼببلغ اغبقيقي، ك قد تصل إىل 460ـ 1895/ىػ1313

ـ يف سببكتو حبوايل مليونُت كسبعمائة 1898/ ىػ1316مليوف فرنك فرنسي، ك مت تقييم حجم التجارة سنة 
.  فرنك دكف احتساب ذبارة األرز الذم تعرض للفيضانات2760000ك ستُت ألف 

ـ، كذكر أف هبا دكاكُت كثَتة لصناعة ك ذبارة 16    زار اغبسن الوزاف مدينة تنبكتو يف أكائل القرف 
كما أكرد الرحالة ابن بطوطة . (2)األقمشة النيلية، ك القطنية ك جيلب إليها التجار اؼبغاربة األقمشة من أكركبا

. (3)تنبكتو يف رحلتو مبينا األمهية االقتصادية ؽبذا اؼبركز الذم يربط مشاؿ الصحراء "

ىي عاصمة فبلكة السنغام، تقع حاليا إىل الشماؿ الشرقي من العاصمة باماكو : (GAO)مركز جاك  -
ـ، مّكن اؼبوقع اعبغرايف 1067جبمهورية مايل، كرد ذكرىا على لساف البكرم اعبغرايف حوايل 

االسًتاتيجي عباك على منحى هنر النيجر كبو اعبنوب أشرافها على حركة اؼبالحة، كصفها اغبسن الوزاف 
، ك أضاؼ بأف هبا قصور اؼبلك ك رؤساء دكلتو، ك ربدث اغبسن الوزاف أيضا عن (4)باؼبدينة العظيمة

نشاط اؼبدينة االقتصادم اؼبتمثل يف كثرة األسواؽ ك تنوع السلع اليت ترد إليها من أكركبا  ك بالد 
كانت جاك تعج بالعديد من اؼبتاجر اليت يشرؼ عليها ذبار من صبيع األجناس ك ؽبا ذبار . (5)الرببر

كما يوجد هبا سوؽ للرقيق ينتعش عند قدـك التجار، . أثرياء، ك ترد إليها األقمشة من اؼبغرب ك أكركبا
 ك يقصدىا عدد  ال حيصى من السود الذين جيلبوف ،ك سكاهنا ذبار متجولوف يف اؼبنطقة مع بضائعهم

 .(6)كميات كبَتة من الذىب ليشًتكا هبا البضائع اليت جيلبها ذبار الشماؿ

                                                           
. 335 ص،اؼبرجع نفسو - 1
. 25اؼبصدر السابق، ص : ابن بطوطة -. 2
. 166- 165، ص ص 2اؼبصدر السابق، ج: اغبسن الوزاف - 3
. 169اؼبصدر نفسو،   - 4
. 169اؼبصدر نفسو، ص  -5
. 170توات كاألزكاد، اؼبرجع السابق، ص : ؿبمد الصاحل حوتية - 6
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تقع مدينة جٍت إىل اعبنوب الغريب من مدينة تنبكتو، ك تبعد عنها حبوايل ستمائة كيلومًت تقريبا، : جٍت -
ـ، كانت مركزا ذباريا ىاما كاشتهرت بتجاريت اؼبلح 623/ ىػ2تأسست يف القرف الثاين اؽبجرم 

ف السعدم اكالذىب، كملتقى القوافل التجارية اليت تسَت بُت الشماؿ ك اعبنوب، كقد كصفها عبد الرحم
 .(1)" اؼبلحأربابىي سوؽ عظيم من أسواؽ اؼبسلمُت كفيها يلتقي : "...قائال

   كيشَت اغبسن الوزاف إىل ثركاهتا اغبيوانية، كالسمكية كالزراعية، كالسيما القطن الذم يشًتيو التجار اؼبغاربة 
لتصديره إىل أكركبا مقابل أكاين كباسية كأسلحة ك غَتىا من سلع، كانت تنبكتو تأتيها السلع من جٍت، 

كيعلل السعدم ذلك بكوف التجار ال يستطيعوف البقاء فيها كثَتا، ك ىم يبيعوف بسرعة ك بثمن خبس 
أف الذىب اؼبتداكؿ يف أركاف مصدره جٍت، ك ىو على شكل : (lenz)كيقوؿ النز . (2)لَتجعوا إىل بلداهنم

.  (3)حلقات رقيقة ك خشنة كعلى شكل حبيبات صغَتة

أف جٍت قدمت ذبارة حقيقية بدال من نظاـ اؼبقايضة البدائي بُت قرية  (Debois) يذكر ديبوا      
ديتلك . (4)كأخرل، ك يف سوؽ جٍت الكثَت من السلع األكركبية مثل اػبرز، العنرب، اؼبرجاف، الكربيت، البنادؽ

ديتلك ذبار جٍت قوارب ىي أشبو باؼبخازف، كىي كاسعة يصل طوؽبا ما بُت شبانية عشر كعشرين مًت، 
كعرضها حوايل ثالثة أمتار، يستطيع أف حيمل ضبولة ما بُت عشرين ك ثالثُت طن، ينقل هبا التجار سلعهم 
لتنبكتو، كباقي اؼبدف على ضفاؼ النهر، كيف السوؽ ذبد الباعة من النساء كالرجاؿ كالبضائع منتشرة ىنا ك 
ىناؾ، كتحنسِّقها فبرات بُت الباعة ك جانب من السوؽ يفتح على اؼبسجد، ك ىناؾ رجاؿ الصرافة ك معهم 

كالتجارة الرئيسية يف جٍت بيد العرب، ك . تالؿ من األصداؼ، ك ىناؾ ؿبالت اعبزارين، ك بائعي األظباؾ

                                                           
. 14، 12اؼبصدر السابق، ص ص : عبد الرضبن السعدم - 1
. 14، 11، ص ص نفسواؼبصدر  - 2

3- Oskar: Op.cit, P 104. 
، 1عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيم، مراجعة شوقي عطاهلل اعبمل، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، ط.سببكتو العجيبة، تر: فيليكس ديبوا - 4
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كيذكر أىل السوداف مقولة . (1)ىناؾ ما بُت ثالثُت أك أربعُت تاجرا عريب يعيشوف يف أفضل اؼبنازؿ يف اؼبدينة
قل ثركة من أمفادىا أف جٍت أكرب ألهنا سبثل دكر اؼبنتج، أما تنبكتو فهي مستودع، كسكاهنا كسطاء ك ىم 

كمع الشُّهرة اليت كصلت إليها جٍت؛ لكنها مل تصل ؼبكانة تنبكتو من حيث الشهرة ألف . (2)سكاف جٍت
القوافل القادمة من الشماؿ كانت ذبد يف تنبكتو كل ما جاءت تبحث عنو يف السوداف الغريب، لذلك 

القليل منهم من يكمل الرحلة إىل جٍت، لو كاف ذلك من أجل سلع أرخص ك ىذا نتيجة التعب ك مزيد 
. (3)اؼبشقة على القوافل اليت قطعت الصحراء من الشماؿ إىل تنبكتو

ؿبطة ذبارية رئيسية ،كوهنا تقع مفًتؽ الطرؽ للقوافل القادمة من الشماؿ ك الذاىبة لتنبكتو : مركز أركاف -
تسيطر . (4)ك جٍت، فيها ـبتلف السلع خاصة اؼبلح القادـ من تاكدين، ك الذىب الذم تصدره جٍت

منطقة أركاف تقـو بنفس الدكر الذم تقـو بو . (5)قبائل الربابيش على الطريق الرابط بينها ك بُت تنبكتو
توات يف الشماؿ، فمنها يتمكن التجار من التزّكد باؼبواد التجارية ك اؼباء العذب ك الكأل غبيواناهتم، 

كما يأخذكف قسطهم من الراحة، ك يتم تبادؿ منتجات السوداف ك بضائع اؼبغرب يف سوؽ أركاف بُت 
 .(6)القوافل اليت تأيت من اعبنوب ك القوافل اليت تأيت من غدامس ك توات

 

                                                           
1- René (Caillié): voyage d'un faux musulman a travers l’Afrique,  Tombouctou,  le 
Niger, jenné  et le désert ,  a travers le   continent  noir,  imprimerie , Eugene Ardant, 
Limoges, 1882, P 97. 

. 148اؼبصدر السابق، ص : فليكس ديبوا - 2
. 149اؼبصدر نفسو، ص  - 3

4- Oskar (lenz): Tombouctou voyage au Maroc au Sahara et soudan, librairie Hachette, 
Paris,1987, P 104.  
5- Ibid: p 135.  
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أرضها عبارة عن منجم كبَت، كتعترب أحد اؼبراكز األساسية لتصدير اؼبلح يف السوداف الغريب : تاكدين -
 Paul)غلب سكاهنا من عماؿ اؼبناجم، ك يذكر بوؿ ماريت أخاصة ؼبنطقة جنوب هنر النيجر، 

marty)  ك يف فصل - شهر نوفمرب- أف القوافل كانت تسَت بانتظاـ كبو تاكدين يف فصل األمطار
كأسعار السلع ىناؾ مرتفعة مقارنة باؼبلح الذم تتم مقايضتو باألرز كالنيلة . (1 )-بريلأشهر -    الربيع

.   (2)كالسمن، كالسكر، ك الشام، كالتمر، كالغنم، كغبـو الثَتاف اجملففة
ىو أّكؿ ؿبطة ذبارية ك سوؽ ذبارم كبَت للقوافل القادمة من توات، ينشط هبا ذبار من قبيلة : اؼبربكؾ -

.   (3)كنتو
ىي مركز ذبارم سبر عربه القوافل القادمة من كإىل تنبكتو، كيتم فيو تبادؿ اؼبلح، كاغببوب : بوجبيهة -

 .(4)كاألقمشة
 .بين إقليم توات والسودان الغربيأهم المبادالت التجارية : المبحث الثاني- 

 :واردات إقليم توات من السودان الغربي - أ
سر العبيد يف اغبركب، أك بواسطة أ، حيث يتم  النيجرلعبيد جنوب هنراتقع معظم مناطق  : العبيد ك اإلماء -

الشراء، أك الغارات على القبائل، ك أىم اؼبناطق ىي االستانيت، ك كانو، كسيغو، ك سوكوتو، ك فاراكو، ك 
ك بعد جلبهم يباعوف يف أسواؽ . (5)كاغادكغو، أما أشباهنا فتختلف حسب السن ك البنية اعبسدية ك اعبماؿ

 .    أسواؽ جٍت، ك تنبكتو، ك قاك؛كوهنا أىم أسواؽ السوداف الغريب
ـ، خاصة بعدما ألغت بريطانيا ذبارة الرؽ يف 19 تراجعت ذبارة العبيد عرب  السواحل خالؿ القرف    

ـ، ك فرضت حصارا حبريا على إفريقيا ضد ىذه التجارة فتبعتها اسبانيا 1830/ ىػ1246إمرباطوريتها سنة 

                                                           
ملحق : ينظر.167 ـ، ص 1985ؿبمد ؿبمود كّدادم، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، سوريا، . تع:كنتو الشرقيوف: بوؿ ماريت - 1

 .162، ص04الصور العادية ، الصورة رقم
  .168اؼبصدر  نفسو، ص  -2
. 339ـ، ص 19/ق13اغبياة االجتماعية كاالقتصادية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف : مبارؾ جعفرم - 3
. 94ت، ص .ؿبمد ؿبمود كّدادم، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، سوريا، د.من عرب مايل الربابيش بنو حساف، تع:  بوؿ ماريت - 4

5 - Bissuel: Les Touareg de l’ouest, Op.cit, p 22. 



 .الغــــربي الســـــودان و تـــوات بين التجـــارة                                               :الثـــالث الفــصل

 

 ــ 90 ــ
 

 لكن رغم ذلك استمرت القوافل يف نقل (.1)ـ1860/ ىػ1255ـ، ك الربتغاؿ سنة 1835/ ىػ1261
/ ىػ1311العبيد عرب الصحراء من أسواؽ السوداف الغريب، حيث بلغت أسعار العبيد يف تنبكتو سنة 

 فرنك لألطفاؿ، ك يف هناية القرف التاسع عشر 50 إىل 30 فرنك للكبار ك من 150ك60ـ بُت 1894
 100 فرنك للرجاؿ، ك 300 سنوات، ك بُت 10 إىل 08 فرنك للفتيات من 60اؼبيالدم كانت أشباهنا 

 فرنك للشابات، ك يتضاعف ىذا السعر 400فرنك ك 350 سنوات، ك بُت 10 إىل 8فرنك للفتيات بُت 
يف تقريره سنة  (Paul solliet)كلما اقًتبنا من أسواؽ الشماؿ، ك يف اعبنوب اعبزائرم ذكر بوؿ سوليو 

 ك ذكر (.2) عبد زقبي1200ـ أف حجم ذبارة الرقيق يف اعبنوب اعبزائرم بلغت 1880/ ىػ1297
أف القوافل التواتية عادة ما تعود يف كل مرة " فيقوؿ  (Rohlfs)نقال  عن ركلف  (Deporter)ديبورتر

 تعترب ذبارة العبيد من التجارة اؼبتِعبة، َكوف العبيد أثناء ،(3)" ألف إىل ألف ك سبعمائة عبد600ك معها من 
 يف الطريق نظرا لصعوبة ك مشقة الطريق يف %20نقلهم حباجة إىل غذاء ك حراسة، فيموت منهم حوايل 

. (4)ك لكن مع ذلك كانت أرباحها خيالية ك ىي تفوؽ أرباح الذىب. الصحراء

صفر برّاؽ ك ىو ألُت معدف موجود يف الطبيعة ألنو ديكن طرقو ك ىو أىو معدف طبيعي لونو : الذىب -
كاف مصدر الذىب يف السوداف الغريب سرا مكتوما من .بارد، مع أنو أنقى فال يفسد بالنار أك ربت األرض

 : طرؼ أىلو اؼبنتجُت، كأىم مصادر الذىب ىي

 .منطقة البامبوؾ تقع بُت هنر السنغاؿ األعلى ك فرعو فاليمي-  

 .منطقة بورم عند ملتقى هنر النيجر األعلى بفرعو تنكيسو- 

                                                           
. 352ـ، اؼبرجع السابق، ص 19/ىػ3اغبياة االجتماعية ك االقتصادية يف منطقة األزكاد، : مبارؾ جعفرم - 1
عماد الدين غاًل، منشورات مركز جهاد الليبُت . رحلة إىل الكفرة تقارير الرحالة األؼباين غَتىارد ركلفس، تر: غَتىارد ركلفس - 2

  .259ت، ص .ليبيا،د. للدراسات التارخيية
3 - Deporter , Op.cit, p 42. 

. 354ـ، اؼبرجع السابق، ص 19/ىػ13اغبياة االجتماعية ك االقتصادية  يف منطقة األزكاد، : مبارؾ جعفرم - 4
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 منطقة لويب على الفولتا العليا- 

 .(1 )(غانا حاليا)منطقة ساحل الذىب - 

 ميل 300     يذكر اإلدريسي أف بالد كنقارة ىي بالد الترب اؼبشهور بالطيب، كالكثرة كىي جزيرة طوؽبا 
 ميل، ك النيل حييط هبا من كل جهة يف سائر السنة، فإذا أخذ النيل يف الرجوع ك اعبزر،أخَذ 150كعرضها 

إىل النهر، فيأخذ كل كاحد منهم يف حبثو - هنرالنيجر- كل من بالد السوداف يرحلوف طوؿ أياـ رجوع النيل
كبفضل استَتاد الذىب من السوداف الغريب، انتشر  .(2)ىناؾ ما أعطاه اهلل سبحانو ك كثَتا أك قليال من الترب

منو الكثَت يف إقليم توات، ككاف عملة مستعملة يف التجارة الداخلية ك اػبارجية كما كاف يصنع بو اغبلي ك 
 رطال من 50ـ كانت تعود ك معها حوايل 19أف القوافل التواتية هناية القرف  (Rohlfs)يذكر ركلف 

. (3)الترب أك الذىب

يؤتى بو من اؼبناطق االستوائية قرب األهنار، أين تكثر الفيلة ك فرس النهر ككحيد القرف، ك من : العاج -
أجود أنواع العاج عاج بورنو، كذلك لبياضو الشديد كبعده عاج اؽبوسا الشديد الصالبة، الذم يقدر شبنو 

أنو رأل قافلة تواتية قادمة من تنبكتو ؽبا :(Rohlfs)كيذكر ركلف . (4)حبوايل نصف فرنك للكيلوغراـ
 . (5)كميات من العاج

                                                           
 .150، ص03 ينظر ملحق اػبرائط، اػبريطة رقم.355اؼبرجع نفسو، ص-   1

 . 24، ص 4نزىة اؼبشتاؽ يف اخًتاؽ اآلفاؽ، اؼبصدر السابق، ج: اإلدريسي - 2
3 - Deporter, Op.cit. p 42. 

-1792التجارة اػبارجية للشرؽ اعبزائرم يف الفًتة مابُت : ؿبمد العريب الزبَتم: ينظر. 98اؼبرجع السابق، ص : حسُت حاجوا - 4
. 168 ـ ، ص 1984ـ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، اعبزائر، 1830

5 - Deporter: Op.cit. p 42. 
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سبتد ذبارة العاج .     كيستعمل العاج يف أدكات الزينة كمقابض السيوؼ، كالسكاكُت كبعض التحف الثمينة
من أسواؽ توات إىل أسواؽ كرجالف مث إىل أسواؽ الشماؿ يف الشرؽ اعبزائرم، كىم بدكرىم يصّدركنو إىل 

. (1)األقطار األكركبية

نسبة  (سيداكف)تعرؼ يف األسواؽ احمليطة بالسوداف الغريب مثل توات ك غدامس ك كرجالف بػ : األغناـ -
إىل اؼبنطقة اليت أتت منها، كاف اإلقباؿ عليها كبَت من طرؼ التجار التواتيُت ك خيضع سعرىا ك كفرهتا 
تبعا للظركؼ الطبيعية، فَتتفع شبنها عند نزكؿ اؼبطر، ك توفر الكأل ك يرخص شبنها يف موسم اعبفاؼ، 
ذبمع الغنم كبَتىا كصغَتىا كتباع لتجار توات صبلة كاحدة، كال يقع التفريق بُت شبن الصغَت ك الكبَت، 

إىل جانب اؼباشية يستورد ذبار توات اعبماؿ، . (2)كما يشًتؾ عدة موالُت ك جيمعوف ماشيتهم ك يبيعوهنا
الستخدامها أثناء العودة غبمل البضائع ك يبيع تلك اليت أهنكها التعب يف الصحراء، كأسعار اعبماؿ 

. (3) مائيت فرنك 200مرتفعة جدا نظرا ألمهيتها االقتصادية كقّدر شبن اعبمل اعبيد حبوايل 
يأيت القديد من األسواؽ السودانية إىل سوؽ توات، كىو عبارة عن غبم اؼبواشي ك اعبماؿ : الَقديد -

كبعض اغبيوانات الربية كحىت غبم النعاـ؛ حيث جيفف بطريقة تقليدية، كيستعمل يف ىذه العملية اؼبلح 
 .(4)كالتوابل كيعرض ألشعة الشمس حىت يفقد صبيع السوائل، كيصبح قابال للحفظ ك التخزين

كىو  (الَكِليَلة)ذبلب إىل سوؽ توات من السوداف الغريب مادة اعبنب اجملفف أك ما يعرؼ : اعبنب اجملفف -
عبارة عن حليب للمواشي كاعبماؿ كاألبقار مّت ذببينحو كذبفيفو بطريقة تقليدية، فيمكن االحتفاظ بو ؼبدة 

 .(5)طويلة ك يستعمل يف ربضَت بعض األطباؽ يف منطقة توات مثل اغبساء

                                                           
ـ،أطركحة ماجستَت، كلية 1833-1591/ق1301-1000 حاضرة كرجالف كعالقتها التجارية بالسوداف الغريب من :ضبد ذكارأ - 1

موسوعة تاريخ : ـبتار حساين: ينظر . 37ـ، ص 2010-2009العلـو اإلجتماعية كالعلـو اإلسالمية، قسم التاريخ ، جامعة أدرار، 
. 201-200، ص ـ2007،  2كثقافة اؼبدف اعبزائرية، دار اغبكمة، اعبزائر ،ج

. ك491 الورقة   ـبطوط دبكتبة الشيخ ؿبمد بام بلعامل، آكلف، أدرار، اعبزائر، ،نوازؿ الشيخ بام بن عمر الكنيت :بام بن عمر - 2
3 - Oskar (lenz): Op.cit, p 103. 

. 168كنتو الشرقيوف، اؼبصدر السابق، ص :بوؿ ماريت - 4
. 47-46اؼبرجع السابق، ص: حيي بو عزيز - 5
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تحَصّدر منطقة السوداف الغريب اعبلود كاؼبصنوعات اعبلدية بكميات كبَتة إىل : اعبلود كاؼبصنوعات اعبلدية -
منطقة توات، ك منها إىل أسواؽ الشماؿ ألف اؼبنطقة رعوية، كيتم بيع اعبلود بعد َدبغها لتصبح خفيفة 

الوزف، كما تصدر على شكل مواد مصنعة مثل صناعة اغبقائب كاألحذية، كؿبافظ النقود، كأدكات 
إىل جانب . (1)ذبميل اؼبرأة، ك السركج، ك يغلف هبا أغماد السيوؼ ك السكاكُت، ك يصنع منها اؼبزكد

جلود اؼباشية كالبقر كاإلبل ىناؾ جلود اغبيوانات اؼبفًتسة، ك بعض الزكاحف مثل النمور ك األسود 
 .(2)كاألفاعي ك العظايات ك غَتىا

تنموا يف السوداف الغريب أصناؼ عديدة من التوابل كالنباتات الطبية، اليت :  التوابل ك األعشاب الطبيعية -
يكثر عليها الطلب من طرؼ ذبار توات ألمهيتها الطبية كالغذائية، كىي مواد تستخدـ كمواد للجميل 

ك ىي غالية الثمن يقبل عليها ذبار توات . (3)، ك الفلفل األسود، ك القرفة(العود لبيض)مثل الزقببيل 
لكوهنا مطلوبة جدا ك مفضلة يف األسواؽ احمللية ك تصّدر إىل أكركبا عن طريق موانئ الشرؽ اعبزائرم 

. بعد مركرىا على سوؽ كرجالف
جيلب من األسواؽ السودانية بيض النعاـ على شكل صورتُت، إما فارغا من : ريش النعاـ كبيض النعاـ -

اؼبلح ك مغلف يف بعض أجزائو باعبد ك ريش النعاـ، ك يستعمل يف تزيُت اؼبنازؿ، أك بيضة يف شكلها 
، ك ديكن توقع رحبا  الطبيعي تستعمل يف ربضَت العقاقَت ؼبعاعبة بعض األمراض مثل الربد ك الركماتيـز

ـ 19/ ىػ13كبلغ حجم ذبارة ريش النعاـ يف منتصف القرف . (4)صافيا مائيت فرنك عن كل نعامة سنويا
. (5) مليوف فرنك سنويا25حوايل 

                                                           
. 223ـ، ص 1971فبلكة سنغام يف عهد األسيكُت، الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، اعبزائر، : عبد القادر زبادية - 1
.  85ـ ، ص 2000، 1، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، لبناف ،ط (موسوعة حياة موريتانيا)التاريخ السياسي : اؼبختار كلد حامد - 2
. 200ـبتار حساين، اؼبرجع السابق، ص -  3
عماد الدين غاًل، منشورات مركز جاىد الليبيُت للدراسات . رحلة إىل الكفرة تقارير الرحالة األؼباين ركلفس، تر: ركلفس غَتىارد - 4

. 266ـ، ص2000 ليبيا، ،التارخيية
. 266اؼبرجع نفسو، ص  -5
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ينتج بكميات كبَتة بسبب مالئمة الظركؼ اؼبناخية لزراعتو،  (بالكاكاك)يعرؼ ؿبليا : الفوؿ السوداين -
 .(1)يقبل على شرائو التجار من مشاؿ إفريقيا دبا فيهم ذبار توات

ىو مادة نباتية تستخرج من أشجار الصمغ ك يستعمل يف عدة ؾباالت مثل صناعة اغبرب : الصمغ -
يتم جنيو .  ينقسم إىل قسمُت الصمغ األشقر، كالصمغ البٍتك.كالدكاة، ك يستعمل يف العقاقَت الطبية

. (2)بُت شهرم نوفمرب كمام
 :صادرات إقليم توات إلى السودان الغربي - ب
يعترب من السلع اليت يكثر عليها الطلب يف منطقة السوداف الغريب الفتقار اؼبنطقة من أشجار : التمر -

النخيل، كألمهية التمر عند سكاف السوداف الغريب لكونو غذاء كامل مع اغبليب يصلح حفظو 
كيستعملونو كمادة أساسية يف غذائهم اليومي، فتجتمع القوافل اليت تأيت بتمر كادم ريغ ك كرجالف، 

ككادم سوؼ مث تصدره إىل السوداف الغريب، كأكثر األنواع طلبا ىي األنواع اليت ؽبا القدرة على البقاء 
كالدقلة من كرجالف ك كاد ريغ، ك قد كانت  .(3)من توات (تناصر سبر)ك  (تقازّة سبر)أطوؿ مدة مثل 

لكي  (الغراير)قوافل اعبماؿ تقـو بتكسَت التمر كنزع منو النول ك يوضع يف أكياس من اعبلد تسمى 
 .(4)يكوف خفيف اغبمل ك ديكن أف حيمل منو اكرب كمية فبكنة على ظهر اعبماؿ

اعتربت من السلع الرئيسية اليت احتلت مكانة ىامة يف تنشيط عملية التجارة بُت توات : اؼبلح -
كالسوداف الغريب، حبيث يستخرج اؼبلح من الّسباخ اؼبنتشرة باإلقليم التوايت، فيجدكنو ـبتلطا بالًتاب فيعزلونو 

اليت تقع شرؽ اقسطن دبنطقة تديكلت، أما اؼبصدر األساسي  (فرسيق)منو كأشهر اؼبالحات بتوات مالحة 

                                                           
. 362ـ ، اؼبرجع السابق، ص19/ق13اغبياة االجتماعية االقتصادية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف : مبارؾ جعفرم - 1

2 - Augustin )Hacquard(: Monographie de  Tombouctou accompagnée de nombreuses  
illustrations  et  d’une carte  de  la région  de  Tombouctou ,société des   études 
coloniales  et  maritimes, paris,1900, p 23.                                                                                                                  

 
. 366ـ ، اؼبرجع السابق، ص19/ق13اغبياة االجتماعية ك االقتصادية يف منطقة  األزكاد خالؿ القرف :  مبارؾ جعفرم - 3
. 110اؼبرجع السابق، ص : ضبد ذكارأ - 4
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فهي منطقة تاكدين دبنطقة األزكاد، فيها تتوجو القوافل الكنتية مرتُت يف السنة، ك كانت القوافل عندما تصل 
 بو من السلع كاؼبواد الغذائية خاصة التمر مقابل ألواح اؼبلح اليت َقِدمواإىل تاكدين من الشماؿ يقايضوف ما 

 30يصل طوؽبا إىل مًت ك ثالثُت سنتيم ، كعرضها ما بُت أربعُت إىل طبسُت سنتيم كتزف يف اؼبتوسط العاـ 
 .(1)كيلوغراـ كعادة ما ربمل اعبماؿ أربعة ألواح فإذا كانت مكًتاة فاللوحة الرابعة تعطى للمكًتم

     كاف اؼبلح معدكما يف داخل السوداف الغريب لذلك كانت القوافل القادمة من الشماؿ خاصة اليت سبر 
. (2)اغبرماف منو مشكلة خاصة يف اؼبناطق اغبارة كمن توات جيلبونو، ألف تناكلو بانتظاـ من ضركريات البقاء،

كارتبط اؼبلح بالذىب ارتباطا كثيقا، لكن ىذا االرتباط ال يعٍت كجودمها يف مكاف كاحد أك قرهبما، بل راجع 
إىل أف اؼبلح كاف السلعة اليت يتلهف كيقبل عليها السودانيوف اؼبنتجوف للذىب، كالذم يدفعونو للحصوؿ 

كذلك . (4)أف أىل بالد السوداف الغريب يتصارفوف بالذىب كالفضة: حيث ذكر ابن بطوطة. (3)على اؼبلح
ألف اؼبلح يستخدـ يف زبفيف الطعاـ كاحملافظة عليو، فضال عن إعطائو مذاؽ خاصا، كمل يكن يف اإلمكاف 

اغبصوؿ على اؼبلح جنوب الصحراء إال بعملية شاقة أم تقطَت اغبشائش، كمن مَثّ ظهرت أمهية اؼبلح يف 
الصحراء ،كبلغت لدل السودانيُت درجة كبَتة تقدر فيها قيمة الذىب بقوتو الشرائية للملح كمل تكن ركاسب 

اؼبلح الطبيعية يف السوداف الغريب فحسب، بل كانت مركزة يف مساحات صغَتة فكاف البد من اغبصوؿ 
. (5)عليو خارج اإلقليم

زاد اإلقباؿ على شراء الشام ك السكر نتيجة انتشار تناكلو يف اؼبدف ك البوادم، ك كاف : الشام كالسكر -
فكانت . يباع السكر مع الشام ؾبتمعاف، إضافة إىل الفوائد الكبَتة للشام خاصة يف اؼبناطق اغبارّة

                                                           
 .162، ص 04ملحق الصور ، الصورة رقم: ينظر.98، 97توات ك األزكاد، اؼبرجع السابق، ص ص : ؿبمد الصاحل حوتية - 1
ضبد فؤاد بليغ، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع أ. التاريخ االقتصادم إلفريقيا الغربيةػ تق، ؿبمد عبد الغٍت سعودم، تر: ىوبكنز. ج.أ - 2

. 323ـ، ص 1998األمَتية، ، القاىرة، 
. 87أضواء على فبالك غرب إفريقيا ك عالقاهتا ببالد اؼبغرب، معهد الدراسات اإلفريقية، الرباط، ص : حسن الصادقي - 3
. 674اؼبصدر السابق، ص : ابن بطوطة - 4
. 65ـ، ص 1980قضايا افريقية، اجمللس الوطٍت للثقافة ك الفنوف ك األدب، الكويت، : ؿبمد عبد الغٍت سعودم - 5
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مادة الشام كالسكر تأيت ألسواؽ توات من عدة مناطق سواء من أسواؽ اؼبغرب األقصى أك أسواؽ 
الشماؿ اعبزائرم أك من غدامس، ك حىت القهوة كانت تصل إىل توات من ىذه اؼبناطق، ك ىذا ما أثار 
دىشة اؼبستكشف ركلف عندما رأل القهوة يف تديكلت بعُت صاحل ك ذكر أهنا ترد إىل عُت صاحل من 
غدامس ك من أسواؽ توات تصدر الشام ك السكر إىل السوداف الغريب ك قد أفىت علماء األزكاد جبواز 

 .  (1)بيع السكر ك الشام ؾبتمعاف
فكانت . (2)اشتهرت منطقة توات بصناعة النسيج أك األبسطة اؼبعركفة بالدُّكايل: األبسطة كاألقمشة -

أبسطة الدُّكايل ترل ركاجا كبَتا يف أسواؽ السوداف الغريب، حبيث يعترب امتالؾ الدُّكايل التوايت يف تنبكتو 
مظهرا من مظاىر الًتؼ ك الثراء، ك قد دّلت نوازؿ البلبايل على كصوؿ أبسطة الدُّكايل إىل أسواؽ 

كسحئل عن رجل لو أكسية بعثها مع آخر ليبيعها لو يف بلد ؼبربكؾ مث : " السوداف الغريب فجاء يف النازلة
 .(3 )..."أف اؼبرسل إليو باعها ألجل ك تويف اؼبشًتم

   إضافة إىل األبسطة كاألقمشة الصوفية احمللية التواتية كانت القوافل ربمل معها بعض األقمشة 
اؼبستوردة من أكركبا كخاصة قماش الّنيلة ك ىو قماش أسود يصبغ ِجلدح الِبسحو بلونو، كتلبسو النساء 

ك اعتربت . ؽ من الشجر يصبغ من كرقو اظبو النيلتكلحاؼ ك يستعملو الرجاؿ كعمائم، ك اظبو مش
النيلة حسب األكركبيُت أكراؽ الصحراء النقدية نظرا لكثرة اإلقباؿ عليها، ككانت كحدة القياس ىي 

ـ  19حيث بلغ سعر البيصة خالؿ القرف التاسع عشر (Pièce)من أصل فرنسي ك ىو " البَػْيَصة"
. (4)عدائل من اؼبلح يف اؼبعجل، ك ثالثة عشر إىل أربعة عشر يف اؼبؤجل

كاف يزرع يف السوداف الغريب، إال انو كاف اإلقباؿ كثَتا على التبغ  (الشمة)بالرغم أف التبغ أك : التبغ -
ض أرالقادـ من توات ألنو خيتلف عن تبغ السوداف الغريب، كيعتربكهنا أجود من التبغ الذم يزرع يف 

                                                           
.  ك472النوازؿ، اؼبصدر السابق، الورقة : بام بن عمر - 1

2 - Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, p 322. 
. ك338 اؼبصدر السابق، الورقة :البلبايل - 3
. 365ـ، اؼبرجع السابق، ص19/ق13اغبياة االجتماعية كاالقتصادية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف : مبارؾ جعفرم - 4
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السوداف الغريب لذلك كانت القوافل التجارية ربملو على ظهر اعبماؿ يف الشباؾ الذم يصنع من ليف 
 .(1)النخيل كمحافظ خاصة غبملة التبغ

كانت تصدر من توات إىل السوداف الغريب ؾبموعة من األدكات اغبديدية ذات : األدكات اغبديدية -
السكاكُت، كالسيوؼ، كأقفاؿ : االستعماؿ الواسع، حيث يصنع معظمها ؿبليا من قبل اغبدادين ك منها

، ككذلك الفؤكس ك اؼبعاكؿ ك اؼبناجل، ك السركج (2)اؼبنازؿ، ك األعبمة اػباصة باألحصنة ك الدكاب
 .(3)كالبنادؽ، ك الدركع، ك اػبوذات، ك السهاـ، األقواس، كالّنشاب

غلبها كاف يأيت من أكركبا إىل مشاؿ إفريقيا كمنها إىل السوداف الغريب مركرا أ  :بضائع الزينة ك الرفاىية -
العطور، اإلبر، اغبلي، اؼبرايا، األكاين الزجاجية، اؼبرجاف : كأمهها كرجالف بأسواؽ الصحراء مثل توات ك
. (4)األضبر، العقيق، اغبرير، اللؤلؤ

كانت الكتب من الواردات اؽبامة إىل بالد السوداف حيث كاف يوجد يف تنبكتو : الكتب كاؼبخطوطات -
كمصر، ككانت أشباهنا مرتفعة خاصة يف (5)سوؽ رائجة للمخطوطات العربية اليت تأيت من  بالد اؼبغرب

نتيجة ازدىار العلـو اليت تدرس يف مدارسها، فأشباهنا يف  (ـ1591- 1493)عهد فبلكة السنغام 
، فقد كانت الكتب ربمل إىل (6)تنبكتو تزيد عن أشباهنا يف اؼبغرب بالضعف ك نصف الضعف تقريبا

تنبكتو مث تنسخ كتباع يف أسواؽ اؼبدينة، ك كانت تلقى إقباال كبَتا من الطلبة اؼبنشغلُت بالعلم 
فقد كاف العلماء من اؼبغرب العريب سواء من طرابلس أك اعبزائر ك توات كتلمساف . كالسالطُت ك األمراء

ك فاس ك مكناس ك مراكش يرحلوف إىل اؼبدف السودانية للتدريس، كنشر الثقافة اإلسالمية حاملُت 

                                                           
1 - Devors: Op.cit, p 233. 

.  120اؼبرجع السابق، ص : أضبد ذكار - 2
. 121اؼبرجع نفسو، ص  - 3
. 367ـ، اؼبرجع السابق، ص19/ق13اغبياة االجتماعية ك االقتصادية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف: جعفرم مبارؾ - 4
. 330اؼبرجع السابق، ص : اؽبادم اؼبربكؾ الدايل - 5
. 36اغبضارة العربية، اؼبرجع السابق ص : عبد القادر زبادية - 6
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معهم الكتب اؼبخطوطة، ك من أشهر العلماء التواتيُت الوافدين إىل السوداف ؿبمد بن عبد الكرمي 
 .( 1)اؼبغيلي

 . العملة و أدوات القياس و المكايل و الموازين:المبحث الثالث -

  :العملة-أ

ـ، 20مل يكن التعامل بالعملة أمرا شائعا يف التجارة بُت توات كالسوداف الغريب، حىت بداية القرف العشرين   
 ، كقماش النيلة اؼبعركؼ بالبيصة، كالودع، كالتمر،كمعظم التعامل كاف يتم باؼبقايضة باؼبلح، كالذىب

كلكوف منطقة توات ك السوداف الغريب منطقة ذبارية مفتوحة مع عدـ كجود سلطة مركزية تسعى  .كاألنعاـ
 قبد يف التبادؿ التجارم بُت توات كالسوداف الغريب ؾبموعة من العمالت ،(2)إىل صك العملة كربديد قيمتها

تأيت من اؼبناطق اجملاكرة، أك حىت من مناطق بعيدة، كىو ما شجع على اؼبقايضة كاستعماؿ مواد ؿبددة 
 :قبد ك من أىم العمالت ،(3)كعملة للتبادؿ، ك ظهور ذبار العملة الذين يستبدلوف العمالت

 حيث ذكر مارتاف ؛كاف اؼبثقاؿ الذىيب عملة رائجة يف األسواؽ التجارية: اؼبثقاؿ من الذىب -
(Martin)  قَتاط ك كل قَتاط 24،حيث يساكم (4) غ4.50أف اؼبثقاؿ اؼبستعمل يف توات مقداره 

يساكم حبة من اػبركب أك أربع حبات من القمح، ك البعض يرل أف اؼبثقاؿ يعادؿ الدينار الذىيب 
 بُت 19قيمة اؼبثقاؿ يف تنبكتو منتصف القرف  (Barth) غراما ك قّدر بارث 4.25الذم مقداره 

فقاؿ أف اؼبثقاؿ يف تنبكتو يعادؿ ثالثة آالؼ  (Lenz)أما النز . (5)ثالثة آالؼ ك أربعة آالؼ كورم
 فرنكات ك يف تنبكتو يساكم ما بُت 10 إىل 8ك أربعة آالؼ كدعة، أما سعره يف اؼبثقاؿ أركاف يساكم 

                                                           
. 47اؼبرجع السابق، ص : حيي بو عزيز - 1
. 251، 250اؼبصدر السابق، ص ص : ضبى اهلل التيشييت - 2
.  ك203اؼبصدر السابق، الورقة: بام بن عمر - 3

4 - Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, p 19. 
، مطبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، (معلمة الصحراء)اؼبوسوعة اؼبغربية لإلعالـ البشرية كاغبضارية : عبد العزيز بن عبد اهلل - 5

. 177ـ، ص 1976اؼبغرب، 
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م تعامل شامّ كيتعامل باؼبثقاؿ أيضا يف اؼبغرب األقصى حيث أف الرحالة الع. (1) فرنك12 إىل 10
. (2)ـ1663/ىػ1074باؼبثقاؿ األربعيٍت الشريفي اؼبضركب يف سجلماسة عند زيارتو إىل منطقة توات 

كما يدؿ على استعماؿ اؼبثقاؿ الذىيب يف التجارة بُت توات كالسوداف نازلة شراء سلعة بكذا ذىبا 
اسًتضى صاحبها أف يقبض شبنها يف منطقة التكركر يف أجل معُت، فقبضها فيو بعد حلوؿ األجل فأفىت 

أف القافلة اليت  (Deporter)  كما ذكر ديبورتر .(3)جبواز ذلك مستدال يف أجابتو دبدكنة سحنوف
. (4)كانت تتجو من عُت صاحل إىل تنبكتو، كاف أصحاهبا يقوموف بكراء حوانيت باؼبثقاؿ الذىيب

 5 غراـ، كيوجد الرياؿ الفرنسي ك ىو يزف نفس الوزف ك ىو قطعة من 25ىو قطعة اسبانية تزف: الرياؿ -
فرنكات، كتوجد أيضا عملة عثمانية منها الرياؿ بوجو ك اؼبسمى برياؿ صغَت يًتاكح كزهنا ما بُت 

أف الرياؿ يف منطقة  (Colonieu) يذكر كولونيو ، موزكنات8غ ك تقسم إىل 20.2غ إىل 8.5
 موزكنات كىذا 6الذم يساكم  (الْربَػيَّع) موزكنة كأقسامو ىي الربع أك 24 أكقيات أك 6تديكلت قيمتو 

 .(5)يدؿ على حيوية السوؽ بتوات لصرؼ العملة

     كحِجد الرياؿ أيضا يف أسواؽ السوداف الغريب، خاصة الرياؿ العثماين، الذم كاف يصنع من الفضة 
كيضرب دار السكة يف كل من تونس كليبيا كاعبزائر كانتقلت ىذه العملة من الشماؿ إىل أسواؽ 

. (6)السوداف الغريب عن طريق القوافل التجارية العابرة للصحراء

                                                           
1 - Oskar (lenz): Op.cit, pp 103, 156. 

.  465، ص 1اؼبصدر السابق، ج: العياشي - 2
. 297اؼبرجع السابق، ص : زاجيو ىرباش - 3

4 - Deporter: Op.cit, p 175. 
5  - Colonieu (Commandant): voyage au Gourara et l Aougurout 1860, Bulletin de la 
société de géographie d'Oran, TIIIX, 1903, p 62. 
 

ـ، مذكرة 19 ك 18البيئة االجتماعية ك االقتصادية للصحراء اعبزائرية من خالؿ تقارير األجانب يف القرنُت : عثماف حساين - 6
.  ـ107، ص 2007- 2006ماجستَت،  قسم التاريخ، جامعة اعبزائر، 
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، (1)كاف من العمالت اؼبتداكلة كما جاء يف الرسائل للشيخ اؼبختار الكنيت: (الدينار السلطاين)احملبوب  -
ككاف يعرؼ أيضا بالدينار الذىيب، كيعد السلطاف العثماين سليم األكؿ ىو الذم صك ىذه العملة 

ؽبذا عرؼ بالدينار السلطاين كأطلق  (السلطاف)ـ ك كتب عليها كلمة 1517/ ىػ923الذىبية سنة 
جراـ من الذىب 2.31ككانت لو أجزاء مقدرة بالنصف كالربع ك يزف احملبوب  عليو أيضا اسم احملبوب ،

 .(2) فرنك11 فرنكات فرنسية ك يساكم يف اعبزائر 5ك كاف يساكم طبس 
تنموا يف البحار . (3 )(Cauris)ىي عبارة عن قواقع أك كدعات تعرؼ بالكورم : الودع أك الصدؼ -

اغبارة جلبها العرب من احمليط اؽبندم عن طريق الربتغاليُت، صرفها يف تنبكتو يساكم اآلالؼ فكل 
 فرنكات أك من الّضبنوف 5 آالؼ كورم يقابلها كاحد من الذىب أك الفضة أك من قطعة من 4000
 . قطع فضية5أك من 

    كانت تستعمل يف اؼبعامالت التجارية بالنسبة للسوداف الغريب ،كعملة ك لقد فقدت مكانتها يف 
منطقة توات، فالسودانيوف كانوا يستخدموهنا مع التواتيُت كوسيلة نقد يتقبلوهنا منهم يف معامالهتم، حىت 

كف إليها مع التجار السودانيُت عند انتقاؿ ؤكإف مل تكن جارية يف بالدىم كعملة إال أهنم كانوا يلج
ك لقد كرد ذكرىا يف نازلة سحئل . (4)قوافلهم إىل السوداف الغريب، فبا يسهل عليهم عملية التبادؿ التجارم

سحئل فيها اغباج ؿبمد بن أب الذم كانت لديو بضائع أككلها إىل شريكو ؿبمد بن بكار ليبيعها يف 
. (5)السوداف الغريب ك يرسل إليو أشباهنا اليت كانت من الذىب كالودع كاؼبلح

                                                           
.  ك. 422: الطرائف ك التالئد، اؼبخطوط السابق، الورقة: ؿبمد بن اؼبختار الكنيت - 1
. 107اؼبرجع السابق، ص : عثماف حساين - 2
تاريخ : حيي بوعزيز:  فرنك، ينظر0.75 كورم يساكم 1000عملة فارسية كىندية، قيمتها منخفضة جدا، حبيث أّف : الكورم - 3

. 219إفريقيا الغربية اإلسالمية، اؼبرجع السابق، ص 
 

4  - Lo (capitaine): Les Foggaras du Tidikelt, travaux de institue de recherche 
saharienne, T.X   1953, et TXI  1954, université d’Alger, p 150.                             

.  ك318اؼبصدر السابق، الورقة : البلبايل - 5
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عملة اؼبلح اؼبغريب الذم يقطع إىل قطع صغَتة ـبتلفة األحجاـ ك األشكاؿ تستغل يف البيع : اؼبلح -
 دكخة أك أربعُت فرنك، 30 فرنك، ك قطع تساكم 160 دكخة أك 20كالشراء، فهناؾ قطع تساكم 

 دكخة على عهد اغبسن 80 فرنك ك تساكم ضبولة اؼبلح يف تنبكتو 320 دكخة أك 40كقطع تساكم 
ككانت اؼبلح تستعمل يف شراء العبيد أيضا حيث كاف يباع بقطعة ملح بقدر رجليو، مث ارتفع . (1)الوزاف

 .(2)سعره ليصل إىل ضبل بعَت من اؼبلح

بل ، عند اعبغرافيُت كالبكرم كابن بطوطة كلمةتستعمل ىذه اؿكمل     كربسب اؼبلح بالَعديلة، 
، كيف قرية (3)استعملت كلمة األحجار أك األلواح ك كرد ذكرىا يف نوازؿ الغنية للبلبايل يف منطقة توات

اؼبربكؾ يف السوداف الغريب جرت العادة باستعماؿ اؼبلح كعملة حيث تشًتم السلع بعدد أحجار اؼبلح 
أكردت نوازؿ البلبايل فتول للتجار التواتيُت الذين يتعاملوف باؼبلح، فسأؿ أحدىم  ك.(4)لكل مثقاؿ حجر

على أنو اشًتل سلعة بعدد من أحجار اؼبلح كما تبقى لو حسب النازلة، مت دفعو بالذىب يف قرية 
كيف نازلة أخرل سبنع رد دين بغَته إال إذا عّز كجوده، كىو ما . (5)اؼبربكؾ فأجابو البلبايل بأنو ال جيوز

. (6)يدفع اؼبدين إىل تعويض قيمتو بالذىب

 قطعة رقيقة منها ال تساكم 400كىي ذات قيمة منخفضة جدا حبيث أف : العملة النحاسية السلطانية -
 .(8)ك ىي أيضا عملة عثمانية كانت مصنوعة من النحاس ك هبا ختم السلطاف. (7)سول دكخة كاحدة

 .(8)السلطاف

                                                           
. 49- 48اؼبرجع السابق، ص ص : حيي بوعزيز - 1
. 107اؼبرجع السابق، ص :  أضبد ذكار - 2
. 317اؼبرجع السابق، ص :  ىرباشاجية ز - 3
. 317اؼبرجع نفسو، ص - 4
.  ك156 ك، 154اؼبصدر السابق، الورقة : البلبايل - 5
. ك206، الورقة نفسواؼبصدر  - 6
. 48اؼبرجع السابق، ص : حيي بو عزيز - 7
. 377ـ ، اؼبرجع السابق، ص 19/ق13اغبياة االجتماعية كاالقتصادية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف: مبارؾ جعفرم - 8
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كرد ذكرىا يف اؼبصادر بعدة تسميات ذكر الشيخ بام الكنيت بأهنا قراطيس : العملة الورقية الفرنسية -
أيضا، فوقع خالؼ بُت العلماء ىل جيوز هبا سائر  (بالكارطة)يكتب فيها جعلتها فرنسا ك ظبيت 

 .(1)اؼبعامالت الدنية أـ ال كاالقًتاض، ك الزكاة

:              كما توجد عمالت أخرل متداكلة بُت توات كالسوداف الغريب مثل

 .الدكخة بنوعيها الذىبية ك الفضية -
 .ك ىي عملة مستوردة من اػبارج من طرؼ التجار: الدراطبة -
 . فرنك4.5ك يساكم : اجمليدم -
 .الشائع االستعماؿ يف بلداف اؼبغرب العريب: احملبوب الذىيب -
 .الشائعة االستعماؿ يف بلداف اؼبغرب العريب: اؼبوزكنة الفضية -
 .الشائعة االستعماؿ يف بلداف اؼبغرب العريب: الصائمة النحاسية -
 .الشائع االستعماؿ يف بلداف اؼبغرب العريب: الدكرك الفضي -
 . (2)البنتو ك ىي عملة أجنبية مستوردة من اػبارج -

 30عن أسعار السلع ك البضائع أف اغبصاف اعبيد الذم يساكم  (Coudray)       أكرد كودارم 
 عبدا أسودا، كما ذكر أف سعر العبد 17، يباع يف السوداف بعدد  ( فرنك240)دكخة يف الشماؿ 

.  (3) دكخة40 دكخة ك سعر اػبصي 18 دكخة ك سعر األنثى 20الذكر 
أف البضائع تشًتل يف السوداف الغريب  (Bozzo)      كأكرد اؼبؤرخ حيي بوعزيز نقال عن الرحالة بوزك 

: باألسعار التالية

                                                           
بام : ينظر.377ـ، اؼبرجع السابق، ص 19/ق13اغبياة االجتماعية ك االقتصادية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف : مبارؾ جعفرم - 1

. ظ/ك284اؼبصدر السابق، الورقة، : بن عمر
. 49اؼبرجع السابق، ص : حيي بو عزيز - 2

3 - Henri (stuchli), Le commerce de la France avec le soudan, calomel, paris,1864, pp 
21- 28. 
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 إىل 200ك ىو ما يعادؿ  (كلغ50) ألف كورم للقنطار الطرابلسي 220 إىل 200من : العاج -
 . فرنك220

 . فرنك 60 إىل 560 ألف كورم للكيلو غراـ، أك 60 إىل 50من : ريش النعاـ -
 . آالؼ كورم للمثقاؿ08 إىل 07من : ترب الذىب -
 . فرنك130 الف كورم أم 130 إىل 120العبد الذكر من  -
 .(1) فرنك200 إىل 150 الف كورم أم 200 إىل 150من : اأَلَمة -

 قناطر، أك 3 مثقاؿ ذىب غبمولة 24 ك 12    تدفع القوافل القادمة من توات إىل تنبكتو ما بُت 
 فرنك ك يتم الدفع على 1900 قطعة قماش تزف ثالثة قناطر، كىو ما يعادؿ 70 ؿببوب غبمولة 45

: الشكل التايل

 ؿببوبات أك نصف مثقاؿ لعرب 10 ؿببوبات لتوارؽ اؽبقار ك 5    من توات إىل تنبكتو يدفع التجار 
 فرنك 250أم .  فرنك380 كلغ من توات إىل تنبكتو تكلف 150الربابيش ك بذلك فاف ضبولة 

. ؼبائة كلغ

:       ك يدفع التجار الضرائب يف الذىاب كاإلياب على الشكل التايل

. ( فرنك9) ؾبيدم 2، ك خالؿ العودة ( فرنك4.5) ؾبيدم للحمولة 1يف غات خالؿ الذىاب  -
 20 فرنك للحمولة، كخالؿ العودة 25كيف كانو خالؿ الذىاب .  فرنك للحمولة20يف أقاديس  -

.  فرنك
 .(2) فرنك10 فرنك للحمولة، ك خالؿ الذىاب 20العاج ك ريش النعاـ ك: يف زندر خالؿ العودة -

 

                                                           
. 51اؼبرجع السابق، ص : حيي بو عزيز - 1
. 53اؼبرجع نفسو، ص  - 2
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 : المكاييل و األوزان-ب
اؼبقدر حبفنة باليدين اؼبتوسطتُت يستعملو التجار ك العامة عند كيل اؼبواد اعبافة ،كالتمر : محػػدػاؿ -

كاغببوب كيكثر استعمالو عند إخراج الزكاة صبيحة عيد الفطر، كخيتلف من منطقة إىل أخرل ك ىو 
 .(1)عند اعبمهور حوايل طبسمائة ك عشر غرامات

 .(2)يساكم أربعة أمداد: الّصاع -
استعملت يف إقليم توات كالسوداف الغريب كىي كحدة لكيل اغببوب كالتمر كتعادؿ : الَقْصعة -

 .(3)كلغ2.5
ك البقر يعادؿ طبسُت أك شبانُت كيلوغراـ حسب اؼبادة أم ما يستطيع أف حيملو أجلد من الغنم : اؼبػػػػػػْزَكد -

 .(4)الرجل أك العبد فوؽ ظهره
 (5)يعادؿ ستوف صاعا: اغِبمل -
 2 لًت أم ما يعادؿ 205ك ىو إناء صغَت من اػبشب أك اغبديد يتم بو الوزف ك ىي تعادؿ : آزقن  -

يف السوداف الغريب، ك تتغَت قيمتو يف منطقة توات حيث أشار (6)كلغ، كيستعمل لوزف اغببوب
كلغ ك بعُت صاحل 0.175كلغ ك يف آكلف 0.360: أنو ربدد يف منطقة أقبلي بػ (Voinot)فوانو

 .(7)كلغ 0.250
أف كزهنا بُت  (Barth)ك ىي قطعة من اؼبلح اختلف يف كزهنا ك حجمها، حيث يذكر بارث : الَعديَلة -

 بوصة 13ـ، كعرضها 1.5طبسُت ك طبسة كستُت كيلوغراـ، ك طوؽبا طبسة أقداـ كطبسة بوصات 
                                                           

. 36 ـ ، ص 2001، 2اؼبكايل ك اؼبوازين الشرعية، مطبعة القدس، القاىرة ،ط: علي صبعة ؿبمد - 1
2 - Augustin (Hacquard): Op.cit, p 57.  

العالقات االقتصادية بُت توات كالسوداف الغريب، اؼبلتقى الوطٍت األكؿ اؼبشًتؾ بُت جامعيت أدرار كتيارت ، : خَت الدين شًتة - 3
 .314ـ، ص 2009 أفريل 15-14العالقات اغبضارية بُت إقليم توات كحواضر اؼبغرب اإلسالمي،  ادرار ، 

. 101آؿ كنتو، اؼبرجع السابق، ص : ؿبمد الصاحل حوتية - 4
. 101اؼبرجع نفسو، ص  - 5
  .363اؼبرجع السابق، ص : ؿبمد أعفيف - 6

7 - Voinot: Op.cit, p 144. 



 .الغــــربي الســـــودان و تـــوات بين التجـــارة                                               :الثـــالث الفــصل

 

 ــ 105 ــ
 

فقاؿ أف طوؽبا مًت ك كزف اؼبتوسط  (Lenz)سم، أما النز 6.35 سم، كظبكها بوصتُت كنصف 33
فذكر أف طوؿ عدائل اؼبلح  (Augustin) كلغ، أما اكغستُت 27منها تقريب سبعة ك عشرين كلغ 

 35ك 15 كلغ كشبنها بُت 30 سم، ك كزهنا حوايل 5 ك 4 سم كظبكها بُت 54 كعرضها بُت 1.3
فرنك حسب جودهتا، كمن ىنا ديكننا القوؿ أف العديلة ليس ؽبا مقياس ؿبدد ك أهنا زبتلف حسب 

نوعية اؼبلح، فهناؾ الكبَتة كاؼبتوسطة كالصغَتة كمل تعد العديلة تستخدـ للملح فقط ففي توات مثال  
 .(1) كلغ80 ك 60تستخدـ كوحدة لقياس التبغ ك متوسط كزهنا بُت 

ىي أكياس تصنع من الوبر ك الصوؼ أك من ليف النخيل ـبتلفة األحجاـ، الكبَتة كاؼبتوسطة : الَغراَرة -
كالصغَتة، حيمل منو اعبمل من اثنُت إىل أربعة، تستخدـ يف نقل البضائع مثل اغببوب كالتمر، كالفواكو 

 صاعا فتزف 30 كلغ تقريبا، أما الكبَتة فتحمل 70 زقن أم 35اؼبختلفة، كالغرارة اؼبتوسطة تساكم 
 .(2) كيلوغراـ، ك غرارتُت ىي ضبل صبل ك يبلغ حوايل قنطار ك نصف25قنطار ك 

 حبات من 4 حبة من اػبركب ك كل حبة تزف 24كحدة يقاس هبا الذىب ك الفضة يساكم : اؼبثقاؿ -
 غراـ ك ىذه الوحدة ؽبا نفس القيمة يف توات ك السوداف الغريب حيث 4.5القمح، ك يقدر كزنو تقريبا 

ك عرب مارتاف . (3) غراـ 4.5كجدت يف قاك قطعة من الزجاج كانت ىي كزف اؼبثقاؿ قدر كزهنا حبوايل 
(Martin)  على ميزاف من كباس ديتلكو نقيب أشراؼ تيمي ربدد بو نسبة الترب اؼبستعمل يف توات

 .(4)غ4.50كاؼبقدر ب 
 من اؼبثقاؿ 1/24 حبات من القمح ك ىو 3يقاس بو الذىب ك الفضة حيث يساكم : القَتاط -

 .(5)كيستعمل أيضا لقياس اؼبياه ك خاصة يف منطقة توات

                                                           
 .382-381ـ، اؼبرجع السابق، ص ص 19/ق13اغبياة االجتماعية كاالقتصادية يف منطقة األزكاد خالؿ القرف : مبارؾ جعفرم  - 1

 .03اؼبلحق رقم : ينظر
. 138اؼبرجع السابق، ص : ؿبمد اعفيف. 109اؼبرجع السابق، ص : أضبد ذكار - 2
. 54اغبضارة العربية، اؼبرجع السابق، ص : عبد القادر زبادية - 3
. 327اؼبرجع السابق، ص : ية ىرباشزاج - 4

5 - Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, p 19. 
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 :أدوات القياس - ج
  سم21.5كىو اؼبسافة بُت اػبنصر كاإلهباـ عندما تكوف اليد مفتوحة، كىو يعادؿ :  الّشرب -
 .لقياس األرض ك ربسب قدما بعد أخرل ك تستخدـ ؼبعرفة كقت الزكاؿ: القدـ -
 سم يف اؼبتوسط، 50كىو كحدة الطوؿ كحيدد الذراع ما بُت اؼبرفق كهناية الوسطى، كيساكم : الذراع -

 . سم55كيصل يف السوداف الغريب إىل 
 . سم170فهي قامة الرَّجحل اؼبتوسط ك تساكم يف : القامة -
 . مًت1920مسافة : اغببل -
 .(1)تعادؿ ثالثة أمياؿ، أم ستة كيلومًتات: الفرسخ -
كىي كحدة قياس طويلة، كحيدد طولو بسرعة حصاف ؼبدة ساعة من الزمن دكف انقطاع، ك قدر : الربيد -

 .(2) كيلومًت24 ميل أك أربعة فراسخ أم 12دبسافة 
 .(3)كحدة لقياس القماش تساكم ثالثُت ذراعا من الكتاف طبسة عشر مًت: البيصة -

     كيف خاسبة ىذا الفصل نستنتج أف توات كانت مهزة كصل كملتقى طرؽ القوافل التجارية القادمة من 
بالد اؼبغرب كاؼبتجهة إىل أسواؽ السوداف الغريب كإفريقيا جنوب الصحراء عامة ، كما نالحظ تعدد اؼبسالك 
اليت تربط توات بالسوداف الغريب، كتحغَّت القوافل سَتىا من طريق إىل آخرا بسبب توفر اؼباء كالكأل، كبسبب 
األمن من قطاع الطرؽ، كديثل اؼبلح كالتمر كالتبغ أعلى نسبة يف الصادرات التواتية كما ديثل الذىب كالعبيد 

أعلى نسبة الواردات التواتية من السوداف الغريب، كما كاف أسلوب اؼبقايضة ىو الغالب يف التعامل التجارم، 
مع كجود عمالت كثَتة ؿبلية كأجنبية، معظمها مشًتكة بُت إقليم توات كالسوداف الغريب إال عملة اؼبلح 

كنتج عن ىذا . كالودع، فلم نعثر على استعماؽبما كعملة يف توات، مع استعماؽبما يف أسواؽ السوداف الغريب
التواصل التجارم اؼبزدىر بُت إقليم توات كالسوداف الغريب أثار كنتائج اجتماعية، كثقافية كاضحة زادت من 

                                                           
. 338اؼبرجع السابق، ص :  اؽبادم اؼبربكؾ الدايل - 1
. 199اغبضارة العربية، اؼبرجع السابق، ص : عبد القادر زبادية - 2
. 383ـ، اؼبرجع السابق، ص ص 19/ق13اغبياة االجتماعية كاالقتصادية دبنطقة األزكاد خالؿ القرف: مبارؾ جعفرم - 3



 .الغــــربي الســـــودان و تـــوات بين التجـــارة                                               :الثـــالث الفــصل

 

 ــ 107 ــ
 

قوة كدعم ىذا التواصل، فما ىي آثار كنتائج التبادؿ التجارم بُت إقليم توات كالسوداف الغريب االجتماعية 
 .كالثقافية؟ ك ىو ما كباكؿ اإلجابة عنو يف الفصل اؼبوايل كاألخَت من ىذا البحث

 

 



 

 السودان و توات بين التجاري للتبادل الثقافية و االجتماعية  اآلثار: الفصل الرابع -
 .الغربي

 . اآلثار االجتماعية:المبحث األول -

 .هجرة القبائل العربية-   أ 

 .الزنــوج األفــارقة تنقل -  ب

  . اآلثار الثقافية:المبحث الثاني -

 .الرحالت العلمية- أ

 التصوف في توات وبالد السودان الغربي- ب
 .جالحجيركب  -ج
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    ويف ختام ىذه الدراسة التارخيية اليت حاولنا من خالذلا إجالء الغُبار عن بعض ادلعلومات ادلغمورة يف 
ادلصادر احمللية واألجنبية؛ اليت تبٌن الواقع االقتصادي لتوات والتبادل التجاري ادلزدىر بٌن إقليم توات 

وُأخّلص ادلقاربات والنتائج اليت توصلنا . وحواضر السودان الغريب، وما جنم عنو من نتائج اجتماعية وثقافية
 :إليها يف النقاط التالية 

ادلصادر احمللية كادلخطوطات والتقاييد والرسائل مل تعط إحصائيات دقيقة عن الواقع االقتصادي  -
. لتوات، عدا بعض ادلعلومات اليت تستنتج من النوازل وأبرزىا نوازل البلبايل، واجلنتوري ، والزجالوي
ومع ذلك احتفظت لنا مبعلومات مهمة تعكس الوضع الثقايف واالجتماعي واالقتصادي لتوات يف 

 .العصر احلديث

 القرب اجلغرايف والتواصل اإلقتصادي؛ أدى إىل وجود تواصل اجتماعي بٌن توات والسودان الغريب،  -
حيث نزحت بعض القبائل من توات حنو األزواد أو العكس كقبيلة كنتو وفاّلن، كما كان ذلجرة 
الزنوج األفارقة األثر الواضح اقتصاديا؛ بفضل سواعدىم يف خدمة الزراعة، وحفر الفّقارات وبناء 

 . واجتماعيا حبيث ظهرت فئة العبيد و احلراطٌن  ضمن خلية اجملتمع التوايت. القصبات

سامهت القوافل التجارية يف إيصال الطرق الصوفية من توات إىل السودان الغريب، واليت كان ذلا دور  -
: كبًن يف نشر اإلسالم وتوطيده بإفريقيا، وأبرزىا الطريقة القادرية اليت تفرعت منها فروع 

وتصدر مشايخ الصوفية الزعامة الروحية والسياسية يف السودان . كالشاذليىة والبكائية وادلريدية
 .الغريب

ساىم احتكاك التجار التواتيٌن مع سكان السودان الغريب إىل نشر اللغة العربية ، ويف نفس الوقت  -
تعلموا ذلجاهتم احمللية كاذلاوسا ، والزرمة، والبمبارا، ، فقّلما جتد تاجرا ال يتقن إحداىا، إضافة إىل 

 .اللغة الطارقية ادلوجودة يف منطقة توات لوجود الطوارق

تصدرت قبيلة كنتو مشَيخة الطريقة الصوفية القادرية يف توات واألزواد، فأّسسوا عدة زوايا علمية  -
وصوفية سامهت يف دعم احلياة العلمية بتدريس العلوم الشرعية وترسيخ عقيدة اإلسالم واللغة 

 .العربية
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كان لقبيلة فاّلن حركة إصالحية علمية يف السودان الغريب بفضل زعيمها الشيخ عثمان دان فودي  -
القادري تصوفا، ادلالكي مذىبا، مؤسس دولة الفاّلن  وفق قواعد الشريعة اإلسالمية متأثراً بأفكار 

الشيخ ادلصلح زلمد بن عبد الكرمي ادلغيلي التوايت، كما كان لقبيلة فالن يف إقليم توات دور علمي 
محزة بن احلاج أمحد واضح بفضل ما أجنبت ىذه القبيلة من علماء، وفقهاء، وقضاة ؛ منهم الشيخ 

 .والعالمة الشيخ زلمد باي بلعامل يف تارخينا ادلعاصر. الفالين القبالوي

ساىم ركب احلجيج يف إعطاء مزيد من التواصل واالحتكاك بٌن العلماء والطلبة من توات  -
والسودان الغريب، حيث كانت زلطات التوقف يف تديكلت بأقبلي وعٌن صاحل فضاء واسعاً ذلذا 

 .االحتكاك

 باإلحصائيات االقتصادية الدقيقة إلقليم توات يون خاصة الفرنسناىتم ادلستكشفون األوروبيو -
ونذكر منهم مارتان، رولف، ساباتيي، بيسون، بيسال؛ فأعطوا معلومات عن أعداد النخيل 
والفقارات، والثروة احليوانية من أغنام ومجال،كما اىتموا باحلرف والصناعة التقليدية والوسط 

 .الطبيعي والبشري إلقليم توات

شكلت ادلياه ثروة حقيقية اىتم هبا سكان توات، فحفروا الفقارات لالستفادة من ادلياه اجلوفية  اليت  -
تزخر هبا ادلنطقة ؛ فقسموا مياه الفقارات بينهم بطريقة علمية حسابية دقيقة  تظهر مدى عبقرية 

 .سكان توات وتأقلمهم مع قساوة الطبيعة الصحراوية واالستفادة منها

تعترب الزراعة من أىم القطاعات اليت ساعدت سكان توات يف تأمٌن معيشتهم ، واستغلوا بعض  -
احملاصيل كالتمر، والقمح ، واحلناء ، والتبغ، يف مقايضة بعض ادلنتوجات األساسية غًن ادلتوفرة 

 .سواء من الشمال أو السودان الغريب

تعكس احلرف والصناعات التقليدية حسن استغالل التواتيٌن للموارد ادلتوفرة، خاصة النخيل ،  -
والطٌن ، واجللود، والصوف؛ صنعوا هبا وسائل و أواين  حيتاجوهنا يف حياهتم اليومية سواء يف القصر 

 .أو يف البساتٌن
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متيز موقع إقليم توات بأنو ملتقى الطرق التجارية ادلتوجهة حنو السودان الغريب قادمة من األقطار  -
ادلغاربية؛ وىو ما جعلها تعرف حركية ونشاطا جتاريا كبًن ، انعكست إجيابا بازدىار أسواقها 

 .وامتالئها مبختلف السلع والبضائع من الشمال واجلنوب

 عرفت توات أسواقا مزدىرة أنعشت التجارة الداخلية بٌن مقاطعات األقاليم الثالثة؛ تيجورارين   -
وللجمل دور يف ربط أسواق .وتوات وتديكلت، حيث متيز كل سوق ببعض ادلنتجات عن اآلخر

 .توات ببعضها، ومحل البضائع والسلع إىل أسواق السودان الغريب

يعد هنر النيجر ادلصدر األساسي للماء يف السودان الغريب وىو أساس الزراعة وعلى ضفافو قامت  -
 .احلواضر االقتصادية الكربى ؛ كتنبكتو، وقاو، وجين

بالرغم من الصعوبات وادلشاكل الطبيعية والبشرية اليت كانت تواجو القوافل التجارية يف الصحراء  -
ادلقفرة بٌن توات والسودان الغريب، إال إهنا مل توقف حركية ونشاط القوافل التجارية، واختذوا 

 .إجراءات وقائية للحد من سلاطر الطريق 

 شكلت نقاط ادلياه يف الصحراء معامل للطرق وادلسالك، وزلطات اسرتاحة وأحيانا تقام عليها  -
أسواق للتبادل التجاري للقوافل بٌن توات وبالسودان الغريب وقد بُنيت على بعض اآلبار حواضر 

 .وقرى

تعترب منطقة األزواد من أغىن ادلناطق وفرة للثروة احليوانية ، وكان ُيصّدر منها الكثًن إىل أسواق  -
 .توات بفضل التجار التواتيٌن

يوجد تشابو كبًن يف العملة وأدوات القياس وادلكاييل وادلوازين؛ لذلك مل يواجو جتار توات أي  -
عوائق يف بيع وشراء السلع سواء بالعملة أو ادلقايضة ، وتوجد بعض العمالت اليت تستعمل يف 

 .إفريقيا جنوب الصحراء فقط، وال تستعمل يف توات كادللح والودع أو الصدفات

مَجَع جتار تديكلت بتوات بٌن التجارة ومهنة الدليل للقوافل التجارية؛ منهم أزلمد بن أمحد      -
 .محَّد دلٌن، وأمحد مّحدي حّبادي، وجتار من أوالد زنّان
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ن التواصل بٌن إقليم توات وإفريقيا جنوب الصحراء ة رلال كبًن وواسع جدا بأ  ويف األخًن أقول 
اجتماعيا، وثقافيا، واقتصاديا ، وأثره واضح وَجلي على اإلقليمٌن، وتزّعم ىذا التواصل وأثراه جتار 

وعلماء وقبائل من توات وإفريقيا جنوب الصحراء ، ومل تتوقف صالت إفريقيا جنوب الصحراء مع  
توات فقط، وإمنا تعدت إىل حواضر الصحراء األخرى اجلزائرية ، وىي دعوة للباحثٌن ادلتخصصٌن 

أن يُعنوا هبذا ادلوضوع؛ ألنو خصب والكتابة فيو قليلة فهو حيمل الكثًن من األسرار واحلقائق 
التارخيية، وما بذلُتو من جهد ال يبٌن إال جزءا قليال من  تاريخ  ىذا التواصل يف الفرتة احلديثة، وما 

 .قمت بو من دراسة ال متثل إال خطوة أوىل تنتظر من يكملها واهلل ويل التوفيق



 

 

 

 

 

 .المالحق -
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 . الخرائط ملحق -
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 01: الخريطة رقم

 

 .خريطة توضح موقع إقليم توات و مقاطعاهتا الرئيسية-   
 

 

 

 

 .316آل كنتة ، املرجع السابق، ص: حممد الصاحل حوتيو : املرجع
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02: الخريطة رقم

 

 

 

 

 

 

، عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم اليونسكو، 6هناية إمرباطورية الصنغاي، تاريخ افريقيا العام ، ج: أبيتبول.م: املرجع
 .346، ص 1997طباعة حسيب درغام وأوالده، لبنان، 
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 03: الخريطة رقم -

 

 .إفريقياخريطة توضح  أماكن تواجد  امللح ومعدن الذىب والنحاس يف  -

م، ، تاريخ افريقيا العام ، 18 إىل ق16البىن السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف افريقيا من ق: دياين.ب: املرجع
 .57، ص 1997، عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم اليونسكو، طباعة حسيب درغام وأوالده، لبنان، 6ج



 

-151 - 
 

 

 

 .04: الخريطة رقم

 

 

 .167املرجع السابق، ص: ىوبكنز. ج.أ: املرجع



 

 

 

 

 

 .الجداول ملحق -
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 01اجلدول رقم 

 يف سنة البضائع و السلع اليت كانت حتملها قافلة عني الصفراء الواردة على سوق تيجورارين  -
: م هي1900

الثمن بالفرنك احلجم أو العدد نوع السلعة 
 15 558خرفان الضأن 

 2 320السمن 
 2 530اجلنب 

 2.5 870جرات الصوف 
 80 69الدقيق 
 30 17القمح 

 30 1360الفول اجلاف 
 20 13الشعري 
 1.20 20الزيت 

 1 62الشحم 
 60 30الصابون 
 50 50الشمع 

:  قافلة عني الصفراء من أسواق توات يوضح السلع اليت عادت هبا02:اجلدول رقم -

الثمن بالفرنك احلجم أو العدد نوع السلعة 
 فرنك للحمل 60 أمحال 110متر محرية 

 فرنك للحمل 80 أمحال 05متر تبتموت 
 فرنك للحمل 50 محل 50متر تناصر 

 

 .73، ص  املرجع السابق: فرج حممود فرج: املرجع
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 .03: اجلدول رقم -
 السلع اليت محلتها قافلة وهران الواردة إىل سوق تيجورارين  -

القيمة بالفرنك نوع السلعة  القيمة بالفرنك نوع السلعة القيمة بالفرنك نوع السلعة 

 46.050السمن  16.378الشحوم  127.379القمح 

 28.135الفول  15.280الشعري  87.201فضة مضروبة 

 27.405حلم جمفف  7.000ألبسة قطنية  77.802الصوف 

   87.264األغنام  20.192اجلنب 

 

 . 04:اجلدول رقم

  :من أسواق تواتالسلع اليت عادت هبا قافلة وهران  -

القيمة بالفرنك السلعة 

 973.145التمور 

 11.600التوابل 

 11.200احلناء 

 4.500احلبال 
 3.000الغرائر 

 

  Martin: Les Oasis Sahariennes, Op.cit, p 324:  املرجع

 

 



 

 

 

 

 

 .صور المخطوطات ملحق -
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 .01: الصورة رقم -

 

 وىو عبارة عن أجوبة فقهية من الورقة األوىل من نسخة ملخطوط معراج الصعود ألمحد بابا التنبكيت، -
رِّم االسرتقاق  .أمحد بابا التنبكيت ُتح

 . معراج الصعود، خمطوط خبزانة بن الوليد، قصر باعبد اهلل تيمي، أدرار، اجلزائر، دون ترقيم: أمحد بابا التنبكيت: املصدر
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 .02: الصورة رقم -

 

 

خيربه عن  تعرض قافلتهم لقطاع الطرق   (بابا)الورقة األوىل من الرسالة اليت بعثها حممد إىل أبيو  -
 .املتوجهة من توات إىل السودان الغريب

  

 .الرسالة توجد جبزانة  أىل العبد، بتندوف، اجلزائر ،  دون ترقيم: املصدر
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 .03:الصورة رقم 

 

 

 .الورقة األخرية من املصحف املخطوط الذي كان جبوزة الفقيو والتاجر  أحممد بن أمحد محد المني- 

 .املصحف املخطوط ُتت يد حامد ملني عبد الرمحان بزاوية حينون آولف أدرار ، اجلزائر:  املصدر

 



 

 

 

 

 

 . ملحق صور عادية -
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 .رقصة قرقابو أو العبيد: 01 لصورة رقما -

 

 .آلة قرقابو وتصنع من احلديد: 02 الصورة رقم -

 

:ادلرجع  

https://www.google.dz/search?hl=ar&site=imghp&tbm=isch&source=hp
&biw=1366&bih=623&q &ادرار+قرقابو= oq &قرقاب= gs_l=img.1.0.0l2j0i5i10i30 

2014 مارس 22   يوم  j0i5i30j0i24l6.2537.7 

https://www.google.dz/search?hl=ar&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=623&q=������+�����&oq=�����&gs_l=img.1.0.0l2j0i5i10i30
https://www.google.dz/search?hl=ar&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=623&q=������+�����&oq=�����&gs_l=img.1.0.0l2j0i5i10i30
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.   توضح  رقصة البارود مبنطقة توات03رقم  صورة -

 

 

 

 

:ادلرجع
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=

1.2&query=%28gallica%20all%20%22Le%20Tidikelt-Touat-
Gourara%20et%20l%27Alg%C3%A9rie%20%2C%20par%20le%20colonel%20Cro

uzet%22%29 2014 مارس 27  يوم. 
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 .صورة دلنطقة تاودين  بالسودان الغريب   توضح  ألواح  وقوالب ادللح اليت حتملها القوافل التجارية 04: الصورة رقم -

 

 

:ادلرجع
http://www.panoramio.com/photo/18580925?source=wapi&referrer=k

h.google.com 2015أوت 17 يوم. 
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  .السودان الغريبأ سواق ع العابرة للصحراء حنو ئصورة توضح القوافل التجارية  احململة بالبضا 05: الصورة رقم -

 

 

 

:ادلرجع
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_t

ypedoc=livre&q=Taoudenni&x=14&y=10 2015 أوت 17 يوم. 

http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=livre&q=Taoudenni&x=14&y=10
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=livre&q=Taoudenni&x=14&y=10
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&f_typedoc=livre&q=Taoudenni&x=14&y=10
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 م1900صورة لسوق عني صاحل سنة   06: الصورة رقم -

 

 م1900 تنبكتو سنة يف  اخلشب  صورة لسوق 07 :الصورة رقم -

 

 

  

 http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q= touat:ادلرجع
   tomboctou&x=17&y=17 2014 مارس 22 يوم. 
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 . صورة توضح شكل القسرية أو أقسري الذي يوزع ماء الفقارة على البساتني بتمنطيط: 08 الصورة رقم

 

سب ويحكال هبا ماء الفقارة: 09الصورة رقم-  -  . بتدكلت آولفصورة توضح الشقفة أو احلالفة اليت ُيح

  

 

 

 

. 2015 أوت 20الطالب الصورة ملتقطة من طرف : ادلصدر
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 .أقراط.   خامت. أدبليز.  صناعة احللي  الفضية بتوات:11 الصورة -

 

 .الرحى لطحن احلبوب. صناعة حجرية :12 الصورة -

 

 .قفل للباب ويسمى آفكر.  صناعة خشبية:13الصورة -

 

 

 .37، 34هرباش زاجية، ادلرجع السابق، ادللحق رقم : ادلرجع



 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع -
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 : المصادر

 .القرءاف الكرمي بركاية كرش عن نافع-  

 :  المخطوطات -1

 سلطوط ،غنية ادلقتصد السائل فيما كقع بتوات من القضايا كادلسائل : بن زلمد عبد العزيز البلبايل- 
 .  خبزانة الشيخ زلمد بام بلعامل بآكلف، أدرار ، اجلزائر  (نسخة مصورة )
الرحلة من توات إىل اجلزائر سلطوط خبزانة سيدم عبد اهلل :  التينيالين عبد الرمحن بن إدريس-

. البلبايل، كوساـ، أدرار
، ادرار  الشيخ بام بلعامل ، آكلفدبكتبة الرحلة احلجية ، سلطوط :التينيالين عبد الرمحن بن عمر - 

 .اجلزائر
 .اجلزائرنوازؿ اجلنتورم، سلطوط خبزانة بابا عبد اهلل، تيمي، أدرار، : اجلنتورم عبد الرمحن- 
   سلطوط خبزانة ادلطارفة، أدرار، اجلزائر،نوازؿ الزجالكم :  أمحيدعبد الرمحن بن زلمد بن الزجالكم- 
نسيم النفحات يف ذكر جوانب من أخبار توات، سلطوط خبزانة : محدأالطاىرم اإلدريسي موالم - 

 .اجلزائردرار،أكوساـ، 
، سلطوط دبكتبة الشيخ زلمد بام بلعامل، آكلف ، الطرائف ك التالئد: الكنيت زلمد بن ادلختار- 

  .أدرار ، اجلزائر
 سلطوط دبكتبة الشيخ زلمد بام بلعامل، آكلف،  ، نوازؿ الشيخ بام بن عمر الكنيت:بام بن عمر- 

. أدرار، اجلزائر
. تندكؼ، اجلزائر رسالة توجد خبزانة أىل العبد،- 
  . محد ديدم، متنطيطأرسالة معراج الصعود إىل نيل حكم رللوب السود، سلطوط، خزانة سيدم  -

، آكلف، محدأسلطوط ربت يد حّبادم : كلتمرسالة من أمحد البكام بتنبكتو إىل أمحد محدم بتد- 
 . أدرار، اجلزائر

القوؿ البسيط يف أخبار متنطيط، سلطوط خبزانة : (ابن بابا حيدة)زلمد الطيب بن عبد الرحيم - 
 .  اجلزائراحلاج زلمد البكرم، زاكية سيد البكرم، أدرار،
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، أدرارالرسالة الغالكية، سلطوط خبزانة الشيخ ىيدة، احلي الغريب، : زلمد بن سيدم ادلختار الكنيت- 
. اجلزائر

درة األقالـ يف أخبار ادلغرب بعد اإلسالـ، سلطوط : زلمد بن عبد الكرمي بن عبد احلق البكرم- 
. درار، اجلزائرأزانة أكالد القاضي البكرية، متنطيط، بخ
نقل الركاة عن من أبدع قصور توات، سلطوط خبزانة أمحد : زلمد بن عمر البوداكم اجلعفرم- 

.  أدرار، اجلزائرديدم، متنطيط،
درار، أقصيدة  ركب احلجيج، سلطوط خبزانة أيب نعامة الكنتية، أقبلي، : زَلمد أكلد سيد احلاج- 

 .اجلزائر
 التشوؽ إىل رجاؿ التصوؼ، سلطوط باخلزانة البكرية زاكية سيدم :يوسف بن حيي بن عيسى - 

 .اجلزائرأدرار، أمحد ديدم، متنطيط، 
 : المصادر المطبوعة -2

 ربفة النظار يف غريب األمصار ك عجائب :رحلة ابن بطوطة:  اهللدمد بن عب محابن بطوطة- 
، بريكت، لبناف، .األسفار،تح زلمد عبد ادلنعم العرياف، راجعو مصطفى القصاص، دار إحياء العلـو

 . ـ 1987، 1، ط2ج
. ـ2005  ،2مقدمة ابن خلدكف، ، دار صادر، بريكت،  ط:  عبد الرمحن  ابن خلدكف -

كتاب العرب ك ديواف ادلبتدأ ك اخلرب يف أياـ العرب ك العجم ك : بن خلدكف عبد الرمحن بن زلمدا- 
خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار ، دار . الرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب، ، تح

. ـ7،2001ك6جالفكر، بريكت ، 
زلمد جابر عبد .ادلسالك ك ادلمالك، تح:  اإلصطخرم أبو إسحاؽ إبراىيم بن زلمد الفاسي- 

.  ـ1961العايل احلسين، دار القلم، مصر، 
زلمد إبراىيم الكتاين . فتح الشكور يف معرفة أعياف التكركر، تح: الربتلي زلمد بن أيب بكر الواليت- 

. ـ1981، 1ك زلمد حجي، دار الغرب اإلسالمي ، بريكت ، لبناف  ، ط 
معراج الصعود يف حكم رللوب السود ، أجوبة أمحد بابا حوؿ االسًتقاؽ ، :  محد بابا أكيتبالنت- 
 .ـ2000، 1 ط،فاطمة احلراؽ كجوف ىانويك ، مطبعة ادلعارؼ اجلديدة، الرباط. تح
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محاه اهلل كلد السامل،  مطبعة ادلعارؼ اجلديدة ، .الرسالة الغالكية ، تح:  اخلليفة الكنيت زلمد- 
 . ـ 1،2007الرباط ، ط

سعيد الفاضلي ك سليماف القرشي، دار . الرحلة العياشية ماء ادلوائد، تح: العياشي أبو سامل- 
.  ـ2006، 1، ج  السويدم للنشر ك التوزيع، أبوظيب

عبد الكرمي كرمي، مطبوعات كزارة .مناىل الصفا يف مآثر موالينا الشرفا، تح :  الفشتايل عبد العزيز-
  .ت.ف ، د.ـ.األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية كالثقافة، د

، 5صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء، ادلطبعة األمريية، القاىرة، ج: القلقشندم أبو العباس امحد- 
 .273ت ، ص .د

جعفر الناصرم ك زلمد .االستقصاء ألخبار دكؿ ادلغرب األقصى، تح: الناصرم أمحد بن خالد- 
. ـ1954، 2الناصرم، دار الكتاب، الدار البيضاء، ادلغرب،ج

، 3االستقصاء ألخبار دكؿ ادلغرب األقصى، دار الكتب العلمية، ج: محد بن خالدأالناصرم - 
 .ـ2008، 1طف، .ـ.د

زلمد حجي، زلمد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، . كصف إفريقيا،  تر: سناحلالوزاف - 
. ـ1983، 2، ط2بريكت،ج

زلمد زلمود كّدادم، مطبعة زيد بن ثابت، .من عرب مايل الربابيش بنو حساف، تع:   بوؿ ماريت-
. ت.دمشق، سوريا، د

زلمد زلمود كّدادم، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، سوريا، .كنتو الشرقيوف، تع: بوؿ ماريت- 
1985  .

السيد يوسف نصرك، ك هبجت رياض صليب، دار . تاريخ غرب إفريقيا، تر: دم. جي. فيج- 
 .ـ1982، 2ادلعارؼ، القاىرة، ط

عماد الدين غاًل، منشورات . رحلة إىل الكفرة تقارير الرحالة األدلاين ركلفس، تر: ركلفس غريىارد- 
. ـ2000 ليبيا، ،مركز جاىد الليبيني للدراسات التارخيية

عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيم، مراجعة شوقي عطاهلل اجلمل، .متبكتو العجيبة، تر: فيليكس ديبوا -
.  ـ2003، 1اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، ط
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القوؿ البسيط يف أخبار متنطيط، تح، فرج : (ابن بابا حيدة)زلمد الطيب بن احلاج عبد الرحيم - 
 .ـ1977ديواف ادلطبوعات اجلامعية ك ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : زلمود فرج

هبيجة الشاذيل  ، . إنفاؽ ادليسور يف تاريخ بالد التكركر، تح:  زلمد بللو بن عثماف فودم - 
 .ـ 1996،  1منشورات معهد الدراسات اإلفريقية،  الرباط ، ط

فرج زلمود . القوؿ البسيط يف أخبار متنطيط، تح: (بن بابا حيدة)زلمد الطيب بن عبد الرحيم - 
.  ـ1977فرج، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،

 : المراجع باللغة العربية- ب 
امحد فؤاد . التاريخ االقتصادم إلفريقيا الغربيةػ تق، زلمد عبد الغين سعودم، تر: ىوبكنز. ج.أ- 

. ـ1998بليغ، اذليئة العامة لشؤكف ادلطابع األمريية، ، القاىرة، 
سيد أمحد بن أمحد سامل، مطبعة ادلعارؼ .  تاريخ ابن طوير اجلنة ، تح:ابن طوير اجلنة أمحد- 

. ـ1995اجلديدة ، الرباط، ادلغرب ، 
. ـ 1981، 1حملات من التاريخ اإلفريقي احلديث ، دار ادلريخ، الرياض، ط: أمحد ابراىيم دياب -
الرحلة ك الرحالة ادلسلموف ، دار البياف العريب للطباعة كالنشر، جدة ، : أمحد رمضاف أ محد  -

 . ت.السعودية ،د
. ـ2009 ،     1ج أمحد مولود كلد أيده، الصحراء الكربل مدف كقصور، كزارة الثقافة، اجلزائر،- 
 .ـ1957ف، القاىرة، .ـ.حسن إبراىيم حسن ،د.الدعوة إىل اإلسالـ، تر:  رنولد توماس أ- 
 . ـ1965موجز تاريخ نيجرييا ، دار مكتبة، بريكت ، لبناف ،   : عبد اهلل آدـ آللورم ا-
ـ، آفاؽ 20إىل مطلع القرف 17التاريخ االجتماعي لدرعة من مطلع القرف : محد أالبوزيدم -

. 145، ص 1994متوسطية، ادلغرب، 
، 4التليدم عبد القادر بن عبد اهلل ، ادلطرب دبشاىري أكلياء ادلغرب ، دار األماف ، الرباط، ط - 

  . ـ2003
 .ـ  2009، 01 تاريخ اجلزائر العاـ، دار األمة العربية، اجلزائر ،ج: اجلياليل عبد الرمحن- 
الفقيو زلمد بن عبد الكرمي ادلغيلي اإلطار ادلعريف كالتعامل مع ادلكانية، مكتبة : احلمدم أمحد-  

 .ـ2012، 1الرشاد للطبع كالنشر كالتوزيع، اجلزائر، ط
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- ػ1729/ ق1226- 1142)ادلسامهة العلمية للمختار الكنيت الكبري بأزكاد : احلمدم أمحد -
، كلية العلـو اإلنسانية ك احلضارة اإلسالمية، قسم احلضارة  يف التاريخ، أطركحة دكتوراه(ـ1811

.  ـ2008- 2007اإلسالمية، جامعة كىراف،
، مكتبة األصللو مصرية، (إفريقيا ك اسًتاليا)جغرافية العامل دراسة إقليمية : الداناصورم مجاؿ الدين -

. ـ1971، 2القاىرة،ج
. ـ1967فهرست الرصاع ، طبعة حجرية، تونس ، : الرصاع زلمد األنصارم- 
ـ، ادلؤسسة 1830-1792التجارة اخلارجية للشرؽ اجلزائرم يف الفًتة مابني : الزبريم زلمد العريب- 

.  ـ 1984الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
 . ـ 2002، 15،  ط 4األعالـ ، دار العلم للماليني ، بريكت لبناف ،ج : الزركلي خري الدين - 
أضواء على شلالك غرب إفريقيا ك عالقاهتا ببالد ادلغرب، معهد الدراسات : الصادقي حسن -

. ت.، داإلفريقية، الرباط
دليل كالية أدرار، مجعية األحباث ك الدراسات التارخيية، أدرار، : الضب عبد الرمحن ك آخركف -

. ـ2000
 ـ1983الصحراء الكربل كشواطئها، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،:العريب إمساعيل - 
 .ـ1996 ،5 ط، 1رلمل تاريخ ادلغرب،  ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ج: العركم عبد اهلل- 
سلسلة النوات يف إبراز شخصيات من علماء كصاحلي إقليم توات، : الغيتاكم موالم التهامي- 

   .ت.ف ، د.ـ.،دANEPمنشورات 
. ـ1997أعالـ من الصحراء ، دار ادللتقى للطباعة كالنشر، بريكت، لبناف، : القشاط زلمد سعيد - 
، 2ف، ط.ـ.التوارؽ عرب الصحراء الكربل، مركز دراسات ك أحباث ، د: القشاط زلمد سعيد- 

  .ـ1989
 . ت.ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، دادلاحي عبد الرمحن ، الدعوة اإلسالمية يف إفريقيا ، -

عبد احلميد صاحل محداف، . الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية ، تح: ادلناكم عبد الرؤكؼ- 
 .ـ1994، 1ادلكتبة األزىرية للًتاث، مصر، ج 

ادلؤسسة الوطنية للكتاب، : زلمد ادليلي. تاريخ اجلزائر يف القدمي ك احلديث، تح: ادليلي مبارؾ -
  .ت.د، 2اجلزائر، ج
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. ـ1993، 1رب اإلسالمي، بريكت ، طغإفريقيا ادلسلمة اذلوية الضائعة، دار اؿ: النحوم اخلليل- 
/ ىػ1850)جهاد ادلماليك يف غرب إفريقيا ضد االستعمار الفرنسي : اذلاـ زلمد علي ذىين -

 .ـ 1988، دار ادلريخ للنشر، الرياض، (ـ1914
، 4موسوعة قبائل العرب، دار أسامة للنشر ك التوزيع، عماف، األردف  ، ج: الوائلي عبد احلكيم- 
 .ـ2002، 1ط
ادلسلموف يف غرب إفريقيا تاريخ ك حضارة، دار الكتب : بارم زلمد فاضل علي ك سعيد إبراىيم -

  .ـ2007، 1العلمية، لبناف، ط
 جذكر احلضارة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي ، دار األمني للطباعة كالنشر، :برادبا بارد عثماف - 

 .ـ2000  ،1مصر ، ط
  .09ـ، ص1969نشأة التصوؼ اإلسالمي، دار ادلعارؼ، مصر، : بسيوين ابراىيم- 
اجلزائر من خالؿ رحالت ادلغاربة يف العهد العثماين، الشركة الوطنية للنشر ك : بلحميسي موالم- 

. ـ2،1981التوزيع، اجلزائر، ط 
 .ـ2009ف، اجلزائر، .د.إرشاد احلرياف دلعرفة قبائل الفاّلف باجلزائر ، د: بلعامل زلمد بام - 
 الغصن الداين يف ترمجة عبد الرمحن بن عمر التنيالين، دار ىومو ، اجلزائر ، :بلعامل زلمد بام - 
  .ـ  2004، 1ط
 ققبيلة فالف بني ادلاضي كاحلاضر كماذلا من العلـو كادلعرفة كادلآثر ، دار ىـو: بلعامل زلمد بام - 

 .ـ 2004،  1،اجلزائر، ط
 الرحلة العلية إىل منطقة توات لذكر بعض األعالـ ك اآلثار ك ادلخطوطات :عامل زلمد بام ؿب- 

 . ـ 2005 ، 2،ج1، اجلزائر، جقكالعادات ك ما يربط توات من اجلهات، دار ىـو
 ،1الغصن الداين يف ترمجة عبد الرمحن بن عمر التنيالين، دار ىومو ، اجلزائر ، ط: بلعامل زلمد بام- 

 .ـ  2004
. قصور قورارا، ك أكلياؤىا الصاحلوف يف ادلأثور الشفهي ك ادلناقب ك األخبار احمللية، تر: بليل رشيد - 

عبد احلميد بورايو، منشورات ادلركز الوطين للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ ك علم اإلنساف 
 .  ـ2008 ،كالتاريخ، اجلزائر
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 تاريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع القرف السادس عشر إىل مطلع القرف :حيي بوعزيز- 
. ـ2009 ،العشرين، دار البصائر للنشر كالتوزيع، اجلزائر

، دار الشركؽ ـ1962– 1956دكر أقاليم توات خالؿ الثورة اجلزائرية  :توايت دمحاف كآخركف- 
 . ـ2008 للطباعة كالنشر كالتوزيع، اجلزائر،

 . ـ2005سكاف تيديكلت القدماء كاالتكاؿ على النفس، دار ىومة، اجلزائر، : تومي سعيداف- 
زلمد بن أب ادلزمرم   حياتو ك أثره  ، دار الكتاب العريب ، اجلزائر، :جعفرم أبا الصايف أمحد - 
 .ـ 2004، 1ط
. ـ2013، 2اللهجة التواتية اجلزائرية، دار الكتاب العريب، اجلزائر،ج: محد أبا الصايفأجعفرم - 

ىػ ، دار السبيل ، 12جعفرم مبارؾ ، العالقات الثقافية بني توات ك السوداف الغريب خالؿ ؽ  - 
 .ـ2009، 1اجلزائر، ط

 تاريخ إفريقيا احلديث كادلعاصر، ادلكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية، مصر :جاليل حيي- 
 .ـ1999

 سلتار السويفي ، دار الكتاب . اإلسالـ يف شلالك كإمرباطوريات إفريقيا السوداء، تر:جواف جوزيف- 
 .ت.ادلصرم، القاىرة، د

ادلنهج الدعوم لإلماـ ادلغيلي، أطركحة ماجستري ، كلية العلـو االجتماعية ك : محد نور الدينأحاج - 
. 15ـ، ص 2011-2010العلـو اإلسالمية، قسم أصوؿ الدين، جامعة احلاج خلضر باتنة، 

 .ـ 2007محاه اهلل كلد السامل، تاريخ موريتانيا مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء ، ادلغرب ، - 
آؿ كنتو  دراسة تارخيية من خالؿ الوثائق احمللية يف القرنني الثاين عشر :  حوتية زلمد الصاحل- 

  .ـ 2008، 1ـ، دار الكتاب العريب، اجلزائر، ط19-18كالثالث عشر للهجرة ؽ
 ىػ دراسة تارخيية من خالؿ الوثائق 13ك 12توات ك األزكاد خالؿ القرنني : حوتية زلمد الصاحل- 

.   ـ2007،   1احمللية، دار الكتاب العريب، اجلزائر، ج 
راشد الرباكم ، دار اجليل للطباعة، القاىرة، .تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء ، تر: دكنالد كدنر -
. ت.د
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دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء  يف مآثر كمؤلفات العرب كادلسلمني ، :  زبادية عبد القادر -
 .ـ 2010ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 

احلضارة العربية ك التأثري األكركيب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء دراسات : زبادية عبد القادر -
ـ 1989نصوص، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر 

احلضارة العربية كالتأثري األكركيب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، السابق، : زبادية عبد القادر- 
 .13ادلرجع ص

شللكة سنغام يف عهد االسيقيني ، الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، : زبادية عبد القادر- 
. ت.اجلزائر،د

شللكة سنغام يف عهد األسيكني، الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، اجلزائر، : زبادية عبد القادر- 
. ـ1971

، 1ف،  بريكت، ج.د.تتمة ادلختصر يف أخبار البشر، د: (ابن الوردم)زين العابدين بن عمر   -
. ـ1970، 1ط
 .ـ2002أحباث يف الفلسفة اإلسالمية، دار اذلدل، اجلزائر، : ساعد مخيسي- 
 . ـ1978، 1األدب السينغايل العريب، الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع، اجلزائر ، ج: سبنة عامر- 
، 2أحباث ك آراء يف تاريخ اجلزائر، ، دار الغرب اإلسالمي، بريكت، ج: سعد اهلل أبو القاسم -  

.   257ـ ، ص 1990 ، 1ط
، 2، ط2تاريخ اجلزائر الثقايف  ، دار الغرب اإلسالمي ، بريكت ، لبناف، ج : سعد اهلل أبو القاسم- 

 . ـ2005
الشيخ زلمد بن عبد الكرمي ادلغيلي التلمساين ادلصلح الثائر كفكره اإلصالحي يف : شًتة خري الدين -

 . ـ2012، 1توات كالسوداف الغريب ، دار ابن طفيل ، اجلزائر ، ج

 
تاريخ ادلسلمني يف إفريقيا كمشكالهتم، دار الثقافة : شوقي عطاهلل اجلمل ك عبد الرزاؽ ابراىيم- 

. ـ1996للنشر ك التوزيع، القاىرة، 
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طرخاف إبراىيم علي ، اإلسالـ كاللغة العربية يف السوداف الغريب كاألكسط، اذليئة العامة للتأليف  -
 .ـ1969كالنشر،القاىرة، 

الدعوة اإلسالمية يف غرب إفريقيا كقياـ دكلة الفالين ، مطبعة دار : عبد الظاىر حسن عيسى -
.  ـ 1981اذلالؿ، الرياض، 

قضايا افريقية، اجمللس الوطين للثقافة ك الفنوف ك األدب، الكويت، : عبد الغين سعودم زلمد -
  .ـ1980

النفحات البهية يف أفناف الشجرة الكنتية، مطبعة عزم، :  عقباكم عزيز بن بوبكر اذلاملي الكنيت-
  .ت.ف، د.ـ.د

.  ـ 2001، 2ادلكايل ك ادلوازين الشرعية، ، مطبعة القدس، القاىرة ،ط: علي مجعة زلمد- 
الطرؽ الصوفية كنشر اإلسالـ كالثقافة العربية يف غرب أفريقيا السمراء، ادلؤسسة :  عمار ىالؿ-

 . ـ1988الوطنية للفنوف ادلطبعية ، اجلزائر، 
ـ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ك ادلؤسسة 19 ك 18إقليم توات خالؿ القرنني : فرج زلمود فرج- 

. ـ1977الوطنية للكتاب، اجلزائر 
السيد يوسف نصرك، ك هبجت رياض صليب، دار . تاريخ غرب إفريقيا، تر: دم. جي. فيج - 

 .ـ1982، 2ادلعارؼ، القاىرة، ط
عبد اهلل عبد الرزاؽ إبراىيم، مراجعة شوقي عطاهلل اجلمل، .متبكتو العجيبة، تر: فيليكس ديبوا- 

. ـ2003، 1اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، ط
 .ت. حضارة اإلسالـ كحضارة أكربا يف إفريقيا الغربية، مطبعة اجلزائر، د: قداح نعيم - 
. ت.د ف،.ـ.إفريقيا الغربية يف ظل اإلسالـ، كزارة الثقافة ك اإلرشاد القومي، د: قداح نعيم -
.   ـ2007، 2صفحات من تاريخ منطقة آكلف، دار األحباث اجلزائر، ط:  قدم عبد اجمليد-

. كتح. الوثنية ك اإلسالـ، تاريخ اإلمرباطورية الزصلية يف داعز بإفريقيا، تر: كافالـ مادىوبا نيكار- 
. 67، ص 2، ط1ـ، ج1998محد فؤاد بليغ، اجمللس األعلى للنقابة، أ

 .ـ1984، 1زلمد حجي ك آخركف، مكتبة ادلعارؼ، الرباط ، ج. إفريقيا، تر: مار موؿ كرخباؿ- 
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إفريقيا دراسة دلقومات القارة، دار النهضة العربية، بريكت، لبناف، : زلمد رياض ك عبد الرسوؿ كوثر- 
. ـ1973

 .ـ2004إفريقيا، مكتبة األصللو مصرية، القاىرة، : زلمد عبد الغاين سعودم- 
. ـ1995ف، .ـ.اجملتمعات اإلفريقية، منشورات ارباد الكتاب العرب، د: زلمد عدناف مراد- 
. ـ2013تاريخ إفريقيا اإلسالمية، دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية، مصر، : زلمد نبيلة حسن- 
. ـ2007،  2موسوعة تاريخ كثقافة ادلدف اجلزائرية، دار احلكمة، اجلزائر ،ج: سلتار حساين- 
، مطبعة دار  (العهد ادلوحدم  )أثر القبائل العربية يف احلياة ادلغربية : مصطفى أبو ضيف أمحد- 

 .ـ 1982 ،2النشر ادلغربية ، ط 
ق إىل أكاخر القرف 2جبل نفوسة كعالقتو بالدكلة الرستمية من منتصف القرف: مفتاح صاحل معيوؼ- 
. ت.ق ، مؤسسة توالت الثقافية ، د3
عالقة األجبدية التيفيناغية برموز كإشارات توزيع مياه الفقارات ، دار ىومة، اجلزائر، : قدـ مربكؾ ـ-
 .ـ 2008، 4ج
 .ـ2008، 1مدخل منوغرايف يف اجملتمع التوايت، دار ىومة، اجلزائر، ج: مقدـ مربكؾ- 

التجارة كاإلسالـ كالتعليم يف غرب إفريقيا قبل االستعمار كآثارىا احلضارية، : مهدم رزؽ اهلل أمحد- 
 .169ـ، ص1998، 1مركز ادللك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية، الرياض،ط

ديواف الصحراء الكربل، ادلدرسة الكنتية كالقصائد النريات، دار ادلعرفة، : حيىي كلد سيد أمحد- 
 .ـ2009اجلزائر،

دار الكتاب : سلتار السويفي. اإلسالـ يف شلالك ك إمرباطوريات إفريقيا السوداء، تر: يواف جوزيف- 
. ادلصرم، القاىرة،دت

 : المراجع باللغة األجنبية- جـ
 

                                                                   
-  Bissuel (H) : Le Sahara Français, conférence sur la question 
Sahariennes, Ed Adolphe  Jourdan Librairie, Alger,  1891.–  
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-  DAUMAS, le grand désert au itinéraire d'une caravane du 
Sahara au pays des négres , paris, 1849. 
 - De champ ) H (:Histoire générale de l'Afrique noir, paris, , 
Tome 2, 1975. 
 - Flyes )sainte marie(: le commerce et l'agriculture au Touat, 
bulletin de société de la société de géographie d'Oran, TXXIV, 
1904. 
 - (----------- ): Oasis sahariennes, Recueil de mémoires et 
de textes Orientale, Fontana, Alger, 1905. 
- Augustin )Hacquard(: Monographie de  Tombouctou 
accompagnée de nombreuses  illustrations  et  d’une carte  de  la 
région  de  Tombouctou ,société des   études coloniales  et  
maritimes, paris,1900.                                                                                                                
- Bisson (Jean): Le Gourara, étude de Géographie Humaine, 
université d'Alger, Institut de recherches sahariennes, Mémoire 
N0 03, 1995. 
- Boyé( Capitaine): La question Saharienne, oasis de Feguig du 
gourara, du Touat, Du tidikelt, les touareg, librairie de 
monde militaire, paris, mars 1897 .  
- Colonieu (Commandant): voyage au Gourara et l Aougurout 
1860, Bulletin de la société de géographie d'Oran, TIIIX, 1903. 
- Daumas (Eugene): le grand désert itinéraire d’un caravane du 
Sahara au pays des Négres , Royaume de Haoussa, Paris,1848.  
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- Decolomb (L):Notice sur les oasis du Sahara et les routes qui y 
conduisent, extrait de la revue Algérienne et colonial, 
imprimerie de CH, LAHURE et Cie,1860. 
- Déporter (Victor): la question du Touat au Sahara Algérien, 
Gourara, Touat, Tidikelt,  fontana, Alger 1891. 
- Devors (P): le Touat étude géographique et médical, archives 
du l'institut pasteur, TXXV N0 3,4 , Alger, 1947. 
- Gautier (E.F): Industrie des tentures Dokkali au Gourara et au 
Touat, ed typographique, Adolphe Jordan, Alger, 
1913.                                                                                               
 -Henri (stuchli) : Le commerce de la France avec le soudan, 
calomel, paris,1864. 
- Lo (capitaine): Les Foggaras du Tidikelt, travaux de institue de 
recherche saharienne, T.X   1953, et TXI  1954, université 
d’Alger.                            
- Mario vivarer: Au sujet de Touat , Librairie Michelruff, Alger, 
1896.  
- Martin ( A.G.P): Quatre siècles d'histoire  Marocaines  au 
Sahara de 1504 a 1902, au Maroc de 1894 a 1912, Librairie 
Félix Alcan, paris, 1923. 
- Martin (A.G.P) : Les Oasis Sahariennes, Gourara-Touat-
Tidikelt, Edition de l’imprimerie  algérienne, Alger , 1908. 
- Oskar (lenz): Tombouctou voyage au Maroc au Sahara et 
soudan, librairie Hachette, Paris,1987.  
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- René (Caillié): voyage d'un faux musulman a travers 
l’Afrique,  Tombouctou,  le Niger, jenné  et le désert ,  a travers 
le   continent  noir,  imprimerie , Eugene Ardant, Limoges. 
- Rio (Capitaine): L' artisanat a Tamantit, travaux de l'institut 
de recherche saharienne, TXX, université d’Alger, 1961 .  
- Sabatier (Camille): Touat- Sahara et soudan, étude 
géographique, politique et militaire, société d’éditions 
scientifiques, paris. 
- Selka Abderrahmane: Notes sur le Touat, Bulletin de la 
société de géographie et de l’Afrique de nord , Alger ,1922. 
 -Voinot (Louis) : Le Tidikelt , étude sur la géographie, 
l'histoire et les Mœurs du pays, Ed Jacques Gandini,1995.    
   

 : الموسوعات والمعاجم واألطالس - د
، هتذيب ك تعليق الشيخ زىري شقيق الكيب، دار (فقو التصوؼ )موسوعة فقو السنة  :ابن تيمية -

 .ت.،د3 ج،الفكر العريب، بريكت، لبناف
 .ت. ،د5عبد اهلل عايل الكبري ك آخركف، دائرة ادلعارؼ القاىرة،ج. لساف العرب، تح: ابن منظور - 
. ـ2001 ، دار الفكر العريب ، القاىرة ، 3موسوعة القبائل العربية،ج  :الطيب زلمد سليماف- 
 دار زمورة ،(علماء تلمساف كتوات)موسوعة تراجم علماء اجلزائر: محّيش عبد احلق ك بوكراع زلفوظ- 

 .ـ2011 اجلزائر، ،للنشر كالتوزيع
 .ت.، د8ابراىيم خورشيد ك آخركف، ج.  دائرة ادلعارؼ تر-
موسوعة التاريخ اإلسالمي كاحلضارة اإلسالمية، ، مكتبة النهضة ادلصرية ، :شليب أمحد  -

. ت.، د1، ط3ك ج7القاىرة،ج
، مطبعة كزارة (معلمة الصحراء)ادلوسوعة ادلغربية لإلعالـ البشرية كاحلضارية : عبد العزيز بن عبد اهلل- 

. ـ1976األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، ادلغرب، 
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سلتار السويفي، اذليئة ادلغربية العامة للكتاب، مصر، . كولني مفدم، أطلس التاريخ اإلفريقي، تر- 
.  ـ1987

.  ـ1998أطلس اجلزائر ك العامل، دار اذلدل، عني مليلة، اجلزائر، : لعركؽ زلمد اذلادم-  
معجم أعالـ اجلزائر من صدر اإلسالـ حىت العصر احلاضر ، مؤسسة نويهض : نويهض عادؿ- 

 .ـ 1980 ،2للثقافة، بريكت، لبناف، ط 
، دار الغرب اإلسالمي، بريكت،  (موسوعة حياة موريتانيا)التاريخ السياسي : كلد حامد ادلختار -

.  ـ 2000، 1لبناف ،ط
 : الملتقيات والمقاالت والدوريات- هـ

الدكر احلضارم إلقليم توات، ادللتقى الوطين األكؿ ادلشًتؾ بني جامعيت أدرار : عباس عبد اهلل -  
 أفريل 15-14: كتيارت ، العالقات احلضارية بني إقليم توات كحواضر ادلغرب اإلسالمي ، أدرار 

 .ـ 2009
احلج ك أثره يف دعم الصالت العربية اإلفريقية ، ندكة التواصل الثقايف : احلسناكم كداعة حبيب - 

منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ، طرابلس : كاالجتماعي بني األقطار اإلفريقية على جانيب الصحراء 
.  ـ 1998، يبيا، ؿ
احلمدم أمحد ، الوظائف الدينية بإكاالتن يف عهد اإلمارات القيسيىة، رللة عصور تصدر عن سلرب - 

 .ـ2009، 12البحث التارخيي جامعة كىراف، العدد 
ق من خالؿ نوازؿ 9التأثري الثقايف حلاضرة تلمساف على توات يف القرف  :بلبايل إبراىيم -

ادللتقى الوطين األكؿ ادلشًتؾ بني جامعيت أدرار كتيارت، العالقات احلضارية بني ب ، مقاؿالونشريسي
  .ـ2009 أفريل 15-14إقليم توات كحواضر ادلغرب اإلسالمي ، أدرار ، 

الرِّؽ يف اجلنوب اجلزائرم يف بداية اإلحتالؿ من خالؿ كثائق أرشيفية فرنسية، : بن زركاؿ مجعة -
-12مقاؿ بادللتقى الوطين حوؿ احلياة االجتماعية كاالقتصادية يف اجلنوب اجلزائرم خالؿ القرنني

ـ بادلركز اجلامعي الوادم، مطبعة 2012 يناير 24.25ـ من خالؿ ادلصادر احمللية، 19-18/ق13
. ـ2012منصور، 
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، مقاؿ (ذلقار كتديكلت منوذجا ا)ادلعّموف كادللثموف  حياكركف الصحراء: زلمد السعيد  بن سعد- 
، ادلطبعة 15اجلزائر، العدد- دبجلة الواحات للبحوث كالدراسات، تصدر عن ادلركز اجلامعي غرداية

 .ـ2006العربية ، غرداية، 
، (دراسة تارخيية)احلركة السنوسية كامتدادىا عرب الصحراء الكربل: ك قاسم ميلود بوسليم صاحل- 

، 15اجلزائر، العدد- مقاؿ دبجلة الواحات للبحوث كالدراسات، تصدر عن ادلركز اجلامعي غرداية
 .ـ2006ادلطبعة العربية ، غرداية، 

 ـ ، 18/  ىػ 12تنقل علماء توات ك تأثريىم يف السوداف الغريب خالؿ القرف : جعفرم مبارؾ  -
ادللتقى الوطين الرابع جامعة أدرار ، إسهامات علماء توات يف احلركة الفكرية ك الثقافية إباف العصر 

.    ـ 2010 أفريل 20- 19، أدرار ،  ( ـ 2000 -  1500 )احلديث 
الشيخ زلمد بام بلعامل حياتو كمؤلفاتو، مقاؿ دبجلة الثقافة اإلسالمية، العدد : حامد دلني عبد اهلل -

 .      ـ  2010السادس، إصدارات كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، 
 مقاؿ ألقي يف ملتقى طريق القوافل ، ادلركز الوطين ، توات كالقوافل التجارية حوتية زلمد الصاحل ،- 

 نوفمرب  14 إىل 12التاريخ، من  للبحوث يف عصور ما قبل التاريخ ك علم اإلنساف ك
.  ـ2001اجلزائر،

، إصدار منظمة األمم 6الصحراء الكربل يف القرف التاسع عشر، تاريخ إفريقيا العاـ، ج : باير. س- 
، باريس، طباعة حسيب درغاـ كأكالده، لبناف، ط  .      ـ1996، 1ادلتحدة للًتبية كالعلـو

جهادية الزاكية الرقانية كتأثريىا بتوات، مقاؿ بالندكة السنوية السابعة : مساعيلي موالم عبد اهلل- 
ـ، بقصر أكالد اكشن ، أدرار، مطبعة 2012 مام 14جلمعية سيدم موالم سليماف بن علي 

 . ت.منصور، الوادم،اجلزائر، د
دكر اجملتمع الغريب يف تطور ذبارة الرقيق، مسالة الرؽ يف إفريقيا، حبوث ك : شوؽ عطاهلل احلمل -

، 27دراسات، كقائع ندكة إقامتها ادلنظمة العربية للًتبية ك الثقافة ك العلـو حوؿ ىذا ادلوضوع، تونس 
 .ت.ف، د.ـ.، د، مطبعة ادلنظمة العربية1985 جواف 29
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العالقات االقتصادية بني توات كالسوداف الغريب، ادللتقى الوطين األكؿ ادلشًتؾ : شًتة خري الدين  -
بني جامعيت أدرار كتيارت ، العالقات احلضارية بني إقليم توات كحواضر ادلغرب اإلسالمي،  ادرار ، 

. ـ2009 أفريل 14-15
العالقات التجارية بني ادلغرب كالسوداف الغريب يف بداية العصر احلديث من خالؿ : عمارم احلسني- 

.  ـ2010كتاب كصف إفريقيا، دكرية كاف التارخيية ، العدد التاسع، 
عالقات إقليم توات حبواضر السوداف الغريب العالقات الثقافية ك أبعادىا : مقاليت عبد اهلل - 

احلضارية ، ادللتقى الوطين األكؿ ادلشًتؾ بني جامعيت أدرار كتيارت ، العالقات احلضارية بني إقليم 
 .ـ2009 أفريل 15-14توات كحواضر ادلغرب اإلسالمي ، أدرار ، 

 : الرسائل الجامعية- و
 17/  ق12- 11 كدكرىم العلمي بإقليم توات خالؿ القرنني ةيالينف أعالـ الزاكية الت:خبدا مرمي  -
 . ـ 2013- 2012 ـ ، مذكرة ماجستري يف التاريخ، قسم التاريخ، جامعة أدرار ، 18– 
ـ، 1830– ـ 1516 ىجرة كنفي أىل العلم كالدين من اجلزائر يف العهد العثماين :البصري سعاد  -

 .  ـ2008- 2007مذكرة ماجستري يف التاريخ ، قسم التاريخ ، جامعة منتورم ، قسنطينة ، 
زلمد بن عبد الكرمي ادلغيلي رائد احلركة الفكرية يف توات، عصره كآثاره، رسالة : احلمدم أمحد- 

 . ـ1999/2000: ماجستري، كلية العلـو اإلنسانية كاحلضارة اإلسالمية، كىراف، اجلزائر
ربقيق فهرسة عبد الرمحن بن عمر التنالين، أطركحة ماجستري يف التاريخ : باعثماف عبد الرمحن -

 .ـ2009- 2008العاـ، معهد اآلداب كالعلـو االجتماعية، قسم التاريخ، جامعة بشار 
 احلياة االجتماعية ك الثقافية بإقليم توات من خالؿ نوازؿ اجلنتورم، ماجستري :بوسعيد أمحد- 

 .ـ2013- ػ 2012، أدرار قسم التاريخ، جامعة ،تاريخ، كلية العلـو االجتماعية كالعلـو اإلسالمية
نوازؿ الزجالكم دراسة ك ربقيق، أطركحة دكتوراه، كلية أكصوؿ الدين ك الشريعة ك : جرادم زلمد –

احلضارة اإلسالمية ، قسم الفقو ك األصوؿ ، جامعة األمري عبد القادر للعلـو اإلسالمية، قسنطينة، 
. ـ2011- 2010
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 ىػ ، أطركحة 13 ك12 جعفرم أبا الصايف أمحد، احلركة األدبية يف منطقة توات خالؿ القرنني -
 .ـ2007دكتوراه ،كلية العلـو االجتماعية كالعلـو اإلنسانية ، قسم األدب، جامعة تلمساف، 

البيئة االجتماعية ك االقتصادية للصحراء اجلزائرية من خالؿ تقارير األجانب يف : حساين عثماف -
.  ـ2007- 2006ـ، مذكرة ماجستري،  قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، 19 ك 18القرنني 

-1591/ق1301-1000 حاضرة كرجالف كعالقتها التجارية بالسوداف الغريب من :محدار أذؾ- 
 كالعلـو اإلسالمية، قسم التاريخ ، جامعة أدرار، االجتماعيةأطركحة ماجستري، كلية العلـو  ـ،1833
.  ـ2009-2010

 ـ ، 20ـ إىل القرف 18الطرؽ الصوفية يف توات كعالقتها بغرب إفريقيا من القرف :مسعودم زىرة  -
  ،كلية العلـو االجتماعية كالعلـو اإلسالمية ، قسم التاريخ ، جامعة أدرار مذكرة ماجستري يف التاريخ،

 . ـ2010 – 2009
 ين اذلجرم13ك12الوضع االقتصادم يف توات من خالؿ سلطوط الغنية يف القرنني : ىرباش زاجية- 

 ادليالديني، أطركحة دكتوراه يف التاريخ،كلية العلـو اإلنسانية كاحلضارة اإلسالمية، قسم 19ك18
 .ـ2012-2011/ق1433-1432 جامعة كىراف،  التاريخ،

 
 :المقابالت الشفوية -

 أكت 20مقابلة مع الشيخ حامد دلني عبد الرمحن ، دبنزلو بزاكية حينوف ، آكلف كالية أدرار ، يـو  - 
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 :  ملخص الدراسة       

      ىذه الدراسة توضح التواصل االقتصادي بني إقليم توات اجلزائري والسودان الغريب 
التبادل التجاري بني إقليم توات والسودان الغريب وأثره االجتماعي والثقايف خالل :" بعنوان
فنتعرف من خالذلا على إقليم توات " (م1900- م1591/ ه1317- 999)الفرتة 

والسودان الغريب من ناحية ادلوقع واخلصائص الطبيعية والبشرية، إضافة إىل تتبع احملطات 
 . األساسية اليت توضح اخللفية  التارخيية لكل من توات والسودان الغريب

    كما توضح الدراسة الواقع االقتصادي لتوات؛ بذكر الزراعة والرعي واستغالل ادلوارد ادلائية 
ادلتمثلة يف الفقارة ، وذكر بعض ادلنتوجات الزراعية، واحلرف والصناعة التقليدية ادلتواجدة يف 

توات، كما توضح الدراسة التجارة اخلارجية والداخلية إلقليم توات؛ بذكر األسواق  وادلسالك 
. ادلؤدية إليها ، مع توضيح دور موقع توات االسرتاتيجي يف جتارة القوافل العابرة للصحراء

وتوضح الدراسة أيضا التجارة بني توات والسودان الغريب، وذلك بذكر ادلسالك والطرق اليت 
تربط توات بالسودان الغريب واألسواق ادلتمركزة هبا ، مع ذكر العملة وادلقاييس وادلكاييل 

 .ادلستعملة يف التجارة بني توات والسودان الغريب

     ويف الفصل األخري من ىذه الدراسة وضحنا فيو اآلثار االجتماعية والثقافية للتبادل 
التجاري ؛ وذلك بالتعرف على أىم القبائل ذات األصل ادلشرتك، وادلنتشرة بني توات والسودان 

قبيلة كنتة، وفالن، وكذلك التعرف على النتائج واآلثار الثقافية، وذلك بفضل تنقل : الغريب مثل
علماء توات إىل السودان الغريب، ومسامهتهم يف إثراء احلركة العلمية؛ بتدريس العلوم الشرعية 

 .واللغة العربية وتوطيد اإلسالم ونشر الطرق الصوفية خاصة القادرية



Résumé de thèse 

Cette étude expose les liens économiques entre la région du Touat algérien 
et le Soudan occidental sous le titre de « les échange commerciaux entre la région 
du Touat et le Soudan occidental durant la période entre 1591 et 1900 ». 

On connaitra à travers cette étude la région du Touat et du Soudan 
occidental de par sa situation géographique et ses caractéristiques naturelles et 
humaines tout en passant en revue les évènements principaux qui jalonnent 
l’histoire de larégion du Touat et du Soudan de l’ouest. 

L’étude explique aussi la réalitééconomique au Touat en exposant 
l’agriculture ; l’irrigation et l’exploitation des ressources hydrauliques représentés 
dan la foggara. Elle citera les produits agricoles ; les métiers et l’artisanat présents 
au Touat. Elle exposera aussi du commerceintérieur et extérieur de la région du 
Touat en citant les marcher et les routes qui y conduisent avec explication du rôle 
stratégique du Touat dans le commerce des caravanes traversant le désert.  

L’étude expose aussi du commerce entre le Touat et le Soudan occidental en 
citant les routes et le chemin reliant ces deux régions. En citant aussi monnaies, 
normes et mesures utilisées dans le commerce entre le Touat et le Soudan 
occidental. 

Le dernier chapitre de cette étude traite des influences sociales et culturelles 
des échanges commerciaux en abordant les principales tribus aux origines 
communes qui se sont répandues entre Touat et le Soudan occidental comme les 
tribus de Kounta et de Foullane. L’étude abordera aussi les influence culturelles du 
au déplacement des oulémas du Touat el leur contribution à l’enrichissement du 
mouvement scientifique en enseignant la théologie, la langue arabe et consolidant 
l’islam en répandant le soufisme, particulièrement la voie ( Tariqa) Qadirya. 

 


