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 الناس  من ال يشكر
 ال يشكر هللا... 

 

 المتواصلة في ميدان البحث التاريخي  اعرف انا بجهوده
 اذتي؛تشكري و امتناني ألس  بخالصأتقدم  

 القشاعي؛ التي أشرفت على الموضوع-الدكتورة ف لة موساوي
  ؛  أخالقها الرفيعةو  بتميُّزها المتواضع   

 تمنحني الثقة بنفسي النجاز هذا الموضوع،
 ،بروح علمية عالية و بأستاذية رفيعة 
 

                         *** 
  سيدي الرئيس؛

 ،فيسطوالية   –السابق  رئيس بلدية تيزي نبشار علي مخلوش
أن أتقدم لكم بخالص الشكر و االمتنان على جميل   يشرفني

صنيعكم بي، ألن ما وصلت إليه اليوم كان بعون هللا أوال و بعونكم  
 ثانيا.

م أخطائي و غيابي عن  لت  لقد سّهلتم علي مشقة الدراسة و تحمّ 
، لكن و الحمد هلل؛ لم أخذلكم سيدي الرئيس،   العمل في سبيل العلم

 فشرف نجاحي من كرم عطاءكم. 
 

 مني كل الفضل...  مف لك

 تحياتي ...                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ائمة
ياالبيبليوغراف  

 
 

 سبحانه و تعالى   أتوجه بالشكر الجزيل هلل  
 ؛ الذي مّن علّي بفضله

  و هداني إلى أقوم السبل "طلب العلم".
 

 إلى فضاء الحنان و العطاء الذي ال ينضب ....
 ؛ فضهما هللاحوالدي الكريمين  

 اللذين سمحا لي  بالسفر من الهضاب العليا إلى الصحراء
  .ألكتب صفحات عن ق ارتي السمراء

 ؛أستاذ اللغة العربية  إلى  
 . المذكرةالذي ق ام بتدقيق لغة    بلجنان حمو

 إلى عائلتي الكريمة ...
 إلى الذين صنعوا هذا التاريخ

بدمائهم و أق المهم     

 إلى كل من يعرفني
  إلى وطني الغالي...

 الجزائر

 ...  أهدي                           
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 ة:ـــــمقدم
 :و أمهيته التارخيية التعريف ابملوضوع -

سببه اقلتجار   ،خاصة ء اقلكربىصحرااقلفرياية عامة و قلاار  اإإن موضوع االهتمام األورويب اب
اقلة إىل إفريايا الكتشاف جماهلها، بغية على إرسال رح   نياألوروبي شجع األمر اقلذياقلرائجة على ضفتيها، 

 .اقلسيطر  على هذه اقلتجار 

لويس عهد  منذاإفرياية و تعترب  فرنسا هي األخرى واحد  من هذه اقلدول اقليت اهتمت ابقلتجار  
يف اقلارن  أمام األملانتها إىل أعااب هزميأتجل اقلذي ، هذا املشروع اقلارن اقلسابع عشر خالل الرابع عشر
 . االستغاللية اقلكشف و ، حيث قرر اقلفرنسيون اقلدخول إىل مسرح املنافسة و املشاركة يف عملاقلتاسع عشر

متزايد على املواد األوقلية و األسواق اخلارجية قلتسويق فائض  ابنتشار اقلثور  اقلصناعية أدى إىل إقبال
           و اقلصحراوية  لعبيد إىل خزان قللمنتجات املداريةقلاإنتاج، فتحوقلت نظر  األوروبيني إىل إفريايا من خزان 

 صنعة. و مستودعات قلتوزيع بضائعها امل
فكانت مبثابة اقلبداية احلاياية قلتنفيذ سياستها اقلتجارية، يعترب اتريخ احتالل فرنسا قللجزائر؛ 

 يف مشال غريب إفريايا. األفاية و اقلعموديةة ياقلتجار  هاقللتحكم يف منافذاقلصحراء اجلزائرية مبثابة حجز اقلزاوية 
 هامنتجاهتا، أسواقها و طرق على استغلت كل اقلوسائل من أجل اقلتعرف ؛قلتنفيذ خمططها هذا

  .إىل إفريايا اقلغربية اقلبحر األبيض املتوسط من اجلزائرية عرب اقلصحراءقللتجار  اقلفرنسية متهيدا  ،ةتجارياقل

 دوافع اختيار املوضوع: -
من إفريايا عامة و اقلصحراء اجلزائرية خاصة،  علىاملستابلية  او أبعاده هذه اقلدراسةنظرا ألمهية 

الزاقلت حمتشمة و قليلة جدا  أمام أن نبحث يف هذا اقلتاريخ اقلفيت، ألن األقالم اجلزائرية  ميةاهتماماتنا اقلعل
قلطرق أبواب هذا دفعين  األمر اقلذي، اقلدراسات اإفريايةحول و املغربية اإرث اقلضخم قللكتاابت اقلغربية 

دراسة  ،هذا املوضوع أفردت أكادميية ةدراس، خاصة و أنين مل أعثر على املوضوع و اقلبحث يف حيثياته
  .اقلفرت  االستعماريةيف  مستالة و واضحة املعامل، بعيدا عن اقلتناول اقلشمويل قلألحداث

االهتمام الفرنسي ابلتجارة يف الصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربية ما  اقلدراسة: هذهتناول حيث ت
             " مشال غريب إفريايا" منطاة اقلاار  اإفريايةهي  و عليه فمجال اقلدراسة،  م1945-1850بني 

غطى اقلبحث فرت  اترخيية مهمة يف اتريخ اجلزائر و إفريايا  ادف ،و حتديدا اقلصحراء اجلزائرية و إفريايا اقلغربية
و اقلتحكم يف جتارهتا إىل غاية سنة  ابإقليمنيم، هي بداية اقلتغلغل اقلفرنسي 1850فسنة   ؛اقلغربية
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وقائع اترخيية و حتوالت يف جمال  املنطاتانأين تشهد  ،حلرب اقلعاملية اقلثانيةم و هي مواكبة قلنهاية ا1945
 االقتصاد االستعماري اقلفرنسي. 

 اإلشكالية الرئيسية املطروحة: -
من  ،ابقلصحراء اجلزائرية و إفريايا اقلغربيةاالهتمام اقلفرنسي  طبيعةيف  البحثهذا إشكالية  تتمثل

 .م1945-1850ما بني  بينهما جتاراي تدافع وسائلها املختلفة قللربطخالل 

 اإلشكاليات الفرعية: -
 نطرح اقلتساؤالت اقلتاقلية:اقلرئيسية قلإلجابة على اإشكاقلية 

 .قبيل االحتالل؟ بني اإقليمني اقلتجارية اقلعالقات متيزتكيف  .1
هل حتوقلت معها  ،يف ظل حتول اقلتجار  اقلتاليدية إبفريايا اقلغربية مع بداايت اقلارن اقلتاسع عشر .2

 ملبادالت عرب اقلصحراء خالل اقلنصف األول من اقلارن اقلتاسع عشر؟.ا
 ما هي اقلدوافع احلاياية قلالهتمام اقلفرنسي ابإقليمني؟. .3
هل دافعها ؟ إقلغاء جتار  اقلرقيق و استبداقله ابقلتجار  املشروعةما هي حساابت اقلدول األوروبية وراء  .4

اقلبشر إىل  جتار من  إفرياياعليها حتويل  انتشار اقلثور  اقلصناعية فرضأم أن  ،إنساين كما تتزعم
 ؟. و مستودعات قلتوزيع بضائعها املصنعة اإقليم املداري و اقلصحراوي منتجات

هذه هل  و ؟كان ماتصرا على إفريايا اقلغربية أم مشل اقلصحراء اجلزائريةإنتاج احملاصيل اقلنادية  هل  .5
  املنتجات هي أساس االهتمام اقلفرنسي ابإقليمني؟.

 ؟ .تدافع اقلوسائل اقلفرنسية قلعبور اقلصحراء اجلزائريةفسر كيف ن .6
          ؟ اجلغرايف و اقلتجاري قلفرنساال اجمل عنلكشف قلكيف سامهت اقلرحالت األوروبية و اجلزائرية  .7

         إىل أي حد جنح اقلبعد اقلثاايفو  ؟ملاذا أقحمت فرنسا بعض اجلزائريني يف مهمة اخرتاق اقلصحراءو 
 إسااط اقلطوارق و احتالل اإقليمني؟.  و اقلعسكري يف

ة و اقلبحر اقلداخلي، هل تااعست فرنسا عن ييف غياب ربط اقلضفتني خبطوط اقلسكك احلديد .8
 ما هي اقلديناميكية اقلفرنسية يف هذا اجملال؟.  و عرب اقلصحراء؟  اقلتجاري هاحلم
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هل ُأسدل اقلستار ة، أسواق و طرق اقلاوافل اقلتجارية اقلادمي ،بعد اقلسيطر  اقلفرنسية على منتجات .9
على اقلتجار  اإفرياية أمام اقلغزو اقلتجاري اقلفرنسي، أم تفاعل األفارقة مع اقلوضع اجلديد؟ و كيف 

 اقلغربية اقلفرنسية(؟.  إفريايانفسر اقلسياسة اقلتجارية اقلفرنسية حيال مستعمراهتا )اجلزائر و 

جار  اقلصحراوية بفعل إقلغاء اقلرقيق؟ ملاذا جل اقلكتاابت اقلغربية تشري أبصابع االهتام إىل تراجع اقلت .10
ملاذا مل ُيشريوا إىل جتار  اقلذهب اقليت اختفت حاياة عرب اقلصحراء، جملرد وصوهلم إىل إفريايا اقلغربية؟ 

جتار  اقلذهب و امللح مها أساس اقلتبادل اقلتجاري بني املغاربة و إفريايا جنوب اقلصحراء  تأقليس
 .؟منذ آالف اقلسنني

حتويل هذه اقلتجار  قلصاحلهم يف اقلبداية لصحراء؟ أمل يكن أساسه قلورويب ما اقلغرض من اقلغزو األ .11
  ؟.ةيانتشار اقلثور  اقلصناع قبل بدل املغاربة

كيف   عن فرض األنظمة اقلسياسية و اقلتجارية اجلديد  على املنطاتني؟ما هي اقلنتائج املرتتبة  .12
 اقلتجار  اقلتاليدية ؟.    تراجعسامهت هذه اقلسياسة يف 

إىل اقلشعوب  هذه تطلعو كيف سامهت يف  ؟ني اقلعامليتنياحلربائج املرتتبة عن أحداث ما هي اقلنت .13
إىل  يف املنتجات املدارية و اقلصحراوية من عامل اقلتجار و يف حتويل االهتمام اقلفرنسي  االستاالل

ا إفرياي االقتصاد املفتوح يفتنمية و  اجلزائرية قلصحراءا اقلبحث عن موارد اقلتعدين و اقلنفطعامل 
 اقلغربية اقلفرنسية؟. 

 

 اقليت أريد أن أصل من خالهلا ،يف حماوقلة اإجابة على هذه اقلتساؤالتتتمثل اقلدراسة هذه أمهية ن إ
جل استغالل و امتصاص أمن  ؛تبيني اخلطوات اقليت اتبعتها فرنسا حيال مستعمراهتا هذهإىل ماارابت 

   . قليت تكشف قلنا أبعادها يف اقلوقت اقلراهن، هذه اقلسياسة اخريات اقلبالد على حساب سكاهنا األصليني

 :للموضوع لدراسات السابقةا -
 :أمههاوردت يف اقلعديد من اقلدراسات و األحباث اقلساباة هناك إشارات متفرقة حول املوضوع 

    تطرق فيه إىل رحالت اجلزائريني حيث ،اقلااسم سعد هللا أيب هملؤقلف، 7اتريخ اجلزائر الثقايف، جكتاب 
ا عوان قلإلدار  اقلفرنسية يف معرفة املساقلك و األنشطة اقلتجارية ابقلصحراء اإفرياية و إفريايا وكيف كانو 

توات و األزواد خالل القرنني الثاين عشر و الثالث  يف كتابه حممد اقلصاحل حوتية، كما تطرق اقلغربية
                ر بني املنطاتنيإىل اقلتبادل اقلتجاري خالل اقلارن اقلتاسع عش  عشر هجري من خالل الواثئق احمللية

  و مواجهة املخطط االستعماري إخضاع هذه املناطق. 
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   يف كتاب طريق اقلاوافل مياسي إبراهيم أمهها املاال اقلذي نشره إضافة إىل جمموعة مااالت 
 كتاابتو   ،هذا املاال يعترب اقللبنة األوىل قللموضوع اقلذي أتناوقله، "االهتمام الفرنسي ابلصحراء": بعنوان

                 ةــــــيف جمل  "إفريقياالبحر الداخلي بوابة السيطرة على جنوب "ا : ـــــــــــــول املوضوع منهــــــــــــححيي بوعزيز  
جنازه من طرف فرنسا قللربط بني اقلبحر األبيض إاملؤرخ ، حيث حتدث عن مشروع اقلبحر اقلداخلي املزمع 

     و اقلصحراء، كذقلك كتب عن االهتمام اقلفرنسي ابقلصحراء اجلزائرية من خالل اقلرحالت  املتوسط
"اهتمامات الفرنسيني جبنوب اجلزائر و الصحراء من خالل ما كتبوه و مدى استفادهتم من بعنوان: 

 ".طرق القوافل يف غزوها

 :املوضوعحمتوى  -
اقلتعريف  املدخل؛ تضمن و مدخل إىل أربعة فصولحىت استويف املوضوع حاه؛ قمت هبيكلته 

 جبغرافية اإقليمني، ألن ذقلك ضروري ملعرفة اجملال اقلذي أتناول فيه دراسيت.

تناوقلت فيه اقلعالقات اقلتجارية كان مبثابة فصل متهيدي قللدراسة، حيث فاد   أما الفصل األول؛
حتدثت عن  إذم، 1850-1800بني اقلصحراء اجلزائرية و إفريايا اقلغربية قبل اقلتوغل اقلفرنسي ما بني 

و أهم  عرب اقلصحراء فيما بينهمامركز  على اقلعالقات اقلتجارية  ،قوافلهم و عالقاهتم اقلداخلية و اخلارجية
كما خصصت اجلزء األخري من اقلفصل قللحديث عن أسواقها و مراكزها خالل اقلفرت ،   ،املبادالت اقلتجارية

الل فرت  اقلدراسة قلتنبيه اقلاارئ إىل اإرهاصات األوىل هلذه  اقلدوافع احلاياية قلالهتمام اقلفرنسي ابإقليمني خ
 اقلتحوالت يف جمال اإنتاج و اقلتجار  هبذه املناطق.

من اجملاقلني، يف  اقلفرنسي ابقلتجار  االهتماممظاهر قللحديث عن فاد خصصته  ،أما الفصل الثاين
قلكي فمن جهة  ،ج مناذج فاط، خروجا عن املأقلوف قمت إبدرا موضوع اقلدراسةاقليت عنت خالل اقلرحالت 

و من جهة أخرى من أجل ، أستطيع دراستها و إبراز دوافعها و أمهيتها يف شاها اقلتجاري و اجلغرايف
كان قللبعد اقلثاايف و اقلعسكري   ، كمامنها خاصة اجلزائريةاقليت مل يتم تناوهلا اقلكشف عن بعض اقلرحالت 

 حتواءالشيوخ اقلطرق اقلصوفية و املبشرين يادات و اقلاحيث استغلت فرنسا بعض دور يف اخرتاق اقلصحراء، 
 شعالو  عن اجملال اقلعسكري اقلذي ال ناا ،خاصة أمام اقلطوارق اقلذين كانوا هاجس فرنسا آنذاك ،اقلصحراء

  .قلكونه اقلعابة اقلكبري  اقليت صادفت اقلفرنسيني قلعبوره مع اقلعلم أنين ركزت كثريا على اجملال اقلصحراويفيه، 

             اقلبعثات اقلكشفيةاقلكم اهلائل من اإجنازات اقلفرنسية بعد  فيهفاد تتبعت   ،ثالفصل الثالأما 
اقلعلمية بشأن اقلفوائد اقلتجارية اقليت ستجنيها فرنسا من اقلدراسات و اقلعلمية إىل تلك املناطق و ما قدمته 

                قليت رمستها فرنساخالل اجنازها قلبعض املشاريع عرب اقلصحراء، فتحدثت عن اقلطرق اقلربية و اقلنهرية ا
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و معوقات استكمال بعضها مثل اخلط احلديدي اقلرابط بني صفيت اقلصحراء و مشروع اقلبحر اقلداخلي، كما 
و كيف حتدت فرنسا عابات اقلصحراء يف سبيل  حتدثت عن طبيعة األنشطة اقلتجارية اقلفرنسية ابإقليمني

  بني اقلتجار  اقلربية و اقلبحرية و اجلوية. أين مزجتحتايق حلمها اقلتجاري عرب اقلصحراء، 

على اقلعالقات  ةاقلفرنسي اقلسياسةملؤثرات فكان على شكل استنتاجات  ،أما الفصل األخري
                 تعرضت قلدراستها يف املوضوعاقليت اقلوقوف على كل املسائل اقلتجارية بني ضفيت اقلصحراء، فحاوقلت 

قللحديث عن خصصت اجلزء األخري من اقلفصل كما ،  املناطقهذه و انقشت حتوالهتا و آاثرها على 
هذا اجلزء اقلذي يفتح قلنا إشكاقلية جديد   ،م1945ابإقليمني بعد سنة  حتوالت االهتمام اقلفرنسي

   . قللدراسة

 املنهج العلمي املعتمد: -
         ، اقلذي يعتمد على رصدالنقدي املنهج التارخيي التحليلياعتمدت قلدراسة هذا املوضوع 

 .صد اقلوصول إىل احلاائق اقلتارخييةموضوعيا، قو نادها و تتبع األحداث اقلتارخيية مث حتليلها 

حيث أدرجت اقلعديد من اإلحصائي املنهج اعتماد  كما أن طبيعة املوضوع املتناول فرض علي  
 اقلبعض منها مع حتليل ذه املناطقهل اقلصادراتو  كميات اإنتاج، األسعار، اقلوارداتاجلداول اقليت تضمنت  

ملاارنة اقلسياسة  املقارن املنهج، كما اعتمدت هلدف اقلوصول إىل بعض اقلنتائج خالل اقلفرت  املدروسة
  إقليمني و اقلنتائج املرتتبة على ذقلك.اباملتبعة  اقلفرنسية يف اقلتجار 

 :بعض املصادر و املراجعيف قراءة حتليلية  -
 و أجنبية عربية ت على عد  مصادر و مراجعكمحاوقلة قلإلجابة عن اإشكاقلية املطروحة، اعتمد

 أمهها: 

قللفرت   يف غياب املصادر اقلعربيةبوفيل: ملؤقلفه ، جتارة الذهب و سكان املغرب الكبريكتاب  -
مهما هلذه اقلفرت ، حيث حتدث عن اقلتجار  اقلصحراوية يف فرت  ما قبل ، أعترب هذا املصدر املدروسة

 .إىل أسباب تراجع اقلتجار  اقلصحراوية إشارته و أمهيته تكمن يفاالستعمار و خالقله 

هذا املرجع كان ضاقليت يف جل حبثي  أ. ج. هوبكنز: ـلـ التاريخ االقتصادي إلفريقيا الغربية كتاب -
 .حيث غطى مجيع اقلفرتات املدروسة و قبلها ،خاصة فيما يتعلق إبفريايا اقلغربية
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هذا اقلكتاب اقلذي  ملؤقلفه حيي بوعزيز: ةمع اتريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية و الدوليكتاب  -
مجع اقلعديد من املااالت اقليت ختص اقلدراسة حيث ساعدين كثريا يف عنصري دوافع اهتمام فرنسا 

 ابقلطوارق و مشروع اقلبحر اقلداخلي.

كثريا يف اقلبحث يف مجيع   أفادين اقلذي :اقلعريب إمساعيلملؤقلفه  ئهاطالصحراء الكربى و شواكتاب  -
كما تطرق يف اقلفرت  االستعمارية إىل   ث عن اقلابائل اقلصحراوية و جتارهتاحيث حتد مراحله

  االسرتقاق و االستعمار.

فضل هذا  أبو اقلااسم سعد هللا: ملؤقلفه  ،7ج (م1954-1830اتريخ اجلزائر الثقايف ) كتاب  -
 يف مصادرها و استفدت من توظيفها فبحثت عنتطرقه إىل اقلرحالت اجلزائرية اقلكتاب يتمثل يف 

كما أن هذا اقلبحث كشف يل عن حاياة هوية اقلرحاقلة مصطفى بومنان اقلذي اعتربه سعد   ،دراسيت
 هو بومنان فرانسوا قلويس. يهللا جزائري قلكنه يف احلاياة فرنسي و امسه احلايا

 « Évolution récente de l'économie Algérienne  » :ماال بعنوان -
، هذا املاال كشف يل عن اقلطرق اجلديد  (Robert Tinthoin) روبرت تنثوانملؤقلفه 

اقلغربية مع املبادالت اقلتجارية اقلفرنسية بني اقلبحر املتوسط و ضفيت  إفرياياقللتجار  اقلصحراوية و 
 اقلصحراء و احمليط األطلسي .  

 إضافة إىل جمموع اقلرحالت اقليت مت توظيفها يف اقلدراسة أمهها:

- BONNEMAIN, « Voyage à R'adamès ». 
- DERRÉCAGAIX. V, Exploration du Sahara , les deux 

- missions du  lieutenant-colonel  Flatters. 
- L’abbé Barges, Le Sahara et le Soudan, documents 

historique et géographiques.   

- BOUDERBA. I, « Voyage à R’at ». 
و اجملال ال يسعين قلذكرها رغم مع اقلعلم أن هناك اقلعديد من اقلكتاابت اقلتارخيية حول املوضوع 

 أمهيتها.
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 الصعوابت:  -
كتم أال كما ،  يل معاملهاتضحت حىت اقلذي أخذ مين  وقتا طويال كتم مشاة هذا اقلبحث، أال 

اقليت حتتاج إىل اقلكتاابت اقلغربية مع اقلكم اهلائل من  أمام صعوبته و تشعبه ،ترددي قلتناوقله قلضيق اقلوقت
 .بوضربة إمساعيلرحلة  و  إىل االستعانة مبرتجم قلرتمجة رحلة فالترز، مما دفعينملاارنةو ا اقلرتمجة

تاج إىل اقلكثري حت اقلدراسة وع حاه يف مجيع جوانبه، حاياة هذهزعم أنين استوفيت املوضأال كما 
، حيث أجدين أصمت يف كثري من املواقع قلغياب اقلواثئق اقلتارخيية، قلكن حسيب أنين اقلإلملام هبمن اقلبحث 
املتواضعة منطلًاا قلدراسات مستابلية تصحح هذه عسى أن تشكل هذه املسامهة ، متواضعاا بذقلت جهد

 املااربة و تعيد اقلنظر حول بعض نتائجها.

      يــــــــــــــــــدعاشرة ــــــــــــــــمسي                                                    
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اليت متتد من احمليط  ؛اجلزائرية ضمن الصحراء الكربى اإلفريقية (*) اإلطار اجلغرايف للصحراء ميتد
جنواب، يشرتك  (**)إىل بلدان الساحل  (1)و من جبال األطلسي مشاال طلسي غراب إىل البحر األمحر شرقااأل

الغربية   اجلنوبية و مصر و من الناحيةليبيا  ،تونس ،اجلزائر ،فيها من  اجلهة الشمالية كل من املغرب األقصى
  .(2)التشاد و السودان  من الناحية اجلنوبية ،النيجر ،مايل ، موريتانيا و كل من الصحراء الغربية
 5° و شرقا 10°طول خطي بني تقريبا ماالصحراء الوسطى؛ الصحراء اجلزائرية ضمن حتديدا تقع 

 الصحراوي إىل األطلس جلبال اجلنوبية السفوح من متتد إذ  مشاال، 17° و  33° عرض دائريت بني و غراب
  .(3)ير ابلنيجراآل مرتفعات جنوب و اس مبايلغإيفو  أدرار غاية جنوب
 
 

                                                 

 من لونه يضرب الذي أي أصحر يقال و الصفة مؤنث هي و و صحارى الصحاري الصحروات مجع و ؛اجلوهري عنها قال الصحراء: .(*)
 كل القاحلة من املسطحة الواسعة األرض للعرب لتمث   إذ اجلرداء، األرض تعين عربية كلمة و هي لكربىا الغربة و الصحراء إىل احلمرة
 الفضاء إهنا قيل و  الُقف دون غلظ و لني املستوية يف تلك؛ منظور على أهنا إلبن العرب لسان معجم يف الصحراء مت تعريف و قد نبات
    جبال ال و آكام ال و هبا شجر  ليس األجرد،  الدابة ظهر األرض مثل من الصحراء ؛اعرفها آخر أبهنو  فيه، نبات ال الذي الواسع
 بني تقع أجزائها معظم و جاف نطاق أكرب متثل حيث قاطبة، العامل فيايف أكرب هي؛ عن الصحراء الكربى أهنا األطالس تقول كما ملساء،
  أنظر:للمزيد  .مشاال °35 و ° 20عرض دائريت
  .16 ص اجمللد الرابع،  ،م 1997 ، بريوت صادر ، دار ، العرب لسان :منظور نالفضل إب أبو -
-

   9، ص   1961، بريوت النشر، و التوزيع و للطباعة التجاري املكتب ، محاد خريي :تر ، الكربى الصحراء :غريسرت جورج 
 2005ومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، ، دار ه(م1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية ) مياسي:  إبراهيم .(1)
 .19، ص  01، هامش رقم: م
 ، مث عربت إىل كلمة الساحلSahelساحل إىل فرتمجت إىل الفرنسية  ،بلدان السهل هو مصطلح عريب يطلق على :بلدان الساحل. (**)

  أنظر: منقطة أبشجار شوكية )أكاسيا( و جنيليات دائمة.يقصدون هبا الطرف اجلنويب لصحراء إفريقيا الشمالية يتميز بوجود سهوب دغلة 
                 هيثم اللمع، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر  :حممد الطفيلي، مر :، ترمعجم املصطلحات اجلغرافيةجورج بيار:  -

 .441، ص م2002، 2و التوزيع، لبنان، ط
 .19ص  االحتالل الفرنسي،مياسي:  إبراهيم -
 .12، ص سهنف .(2)

 (3) . R.Furon : le Sahara (géologie, ressources, minérales, mise en valeur), Payot , 

Paris , 1957, p21. 
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أبهنا  تبدأ من الواحات  (Daumas) (*)فها دوماسميكن حتديد بداايت الصحراء اجلزائرية، كما عر  
ميزاب و أوالد سيدي الشيخ  ،ورقلة شرقا، اسنيمت ،ريغواد  ،الست الواقعة جنوب اجلزائر من وادي سوف

 . (1)من اجلهة الغربية و عن املدن الواقعة جنواب جند تلك اليت تربط غدامس بطريق املنيعة و توات
ن مها وادي ان أساسيانوب األطلس اجلزائري حوضجبأن  )Augustin( (**)يضيف أوغستني

     لغرب و يفصل بينهما هضبات طباشريية ملنطقة ميزاباغرغار من الشرق و وادي زوزفانة و الساورة من ا
 .(2)و املنيعة و اتدمايت

أن احلوض الغريب ميتد من فكيك حىت تيديكلت و مير عرب  (Gautier) يؤكد السيد غوتيهكما 
ما وراء تيديكلت هناك كتلة صخرية و هي مركز الطوارق متتد من  ،(3)كلم  800و توات على طول  ڤورارة 
 .(4)و التاسيلي رااألهڤتشكل كل من  °12إىل الشرق على طول خط الغرب 

                                                 
 04مؤلف، ولد يف  و الفرنسي هو عضو مبجلس الشيوخ : Daumas   (Eugéne-Joseph-Melchior)دوماس.(*)

جاء إىل اجلزائر أبمر من  م1835، يف عام م1827سنة  الزم اثينعني م م،1822دخل اجليش كمتطوع يف عام  م،1803سبتمرب 
-1837د عدة مناصب منها قنصل يف معسكر ما بني ، تعلم اللغة العربية كما تقل  (Maréchel Clauzel )املارشال كلوزيل

 les Kabyles de l’Est (1844القبائل الشرقية )اجلزائر كتاب ، له كتاابت عديدة ترمجت إىل اإلسبانية و األملانية منها:  1839
(Alger 1844)  كتاب الصحراء اجلزائرية ،le Sahara Algerienne  و كتاب احلياة العربية و اجملتمع املسلم  la vie 

arabe et la société musulmane,  ، للمزيد أنظر:.  م1871 ماي  شهريف  تويف يف جريوند  
- Faucon Narcisse , Le livre d’or de L’Algérie, T.1, librairie Algérienne et coloniale, 
Paris,  1889,  p 178-179.  

الذين يهتمون  غرفة العلوم اجلغرافيةم و هو واحد من موظفي 1865من مواليد  : Augustin Bernard)( أوغستني برانرد.(**)
ة السوربون لتعليم اجلغرافيا و استعمار مشال أفريقيا شغل أوغستني هذا تنظيم جامع، و على إثر إفريقياجبغرافية  اهتمبدراسة اجلغرافيا التارخيية، 
يف جملدين كبريين مت إصدارمها  إفريقيا، و قد كتب حول جغرافية الصحراء و غرب  م1935 سنةثالثني عاما حىت  الكرسي ملدة  ثالثة و

 ظر:للمزيد أن م.1947ديسمرب  29 يوم: بوربونيف م. تويف 1939م و 1937 سنةيف 
- Larnaude Marcel, « Nécrologie - Augustin Bernard (1865-1947) », Annales de 

Géographie, T. 57, N°305, 1948. pp. 56-57. 
 (1 ) . Numa Broc : « les Français face à l’inconnue Saharienne ( géographes, 
explorateurs, ingénieurs 1830-1881) », Annales de géographie , T.96, N°.535, 1987, 
p 306.  
 ( 2 ) . Augustin Bernard : « Sahara Algérien et Sahara Soudanais », Annales de 
géographie, T.19, N°.105, 1910, p 261.  
 (3) . Emile Gautier : « Sahara Oranais », Annales de géographie , T.12, N°.63, 1903, p 
234. 
 (4) . Augustin Bernard : Op.cit, p 263. 
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البحث  علينااستوجب مما حدود الصحراء اجلزائرية خالل فرتة الدراسة غري واضحة املعامل، أن عتبار اب
، السابق ذكرها من خالل  التعاريفد إشارات إىل حدودها، جن االيت كتبت لتلك الفرتة علن   يف املصادر
 .على وجه التقريبشيء الاألمر بعض  اتضح لنا
  املنخفضة ميكن اعتبار بسكرة بوابة اجلنوب القسنطيين حنو الصحراء  ؛من اجلهة الشمالية الشرقية 

اليت تعد حلقة وصل ما بني اجلنوب الشرقي الصحراوي و الشمال الشرقي التلي للقطر اجلزائري، يليها 
  .ة من الشرقيالتونسية و الليبني على احلدود تالواقع ورڤلة وادي سوف و 

رب تكما تعترب مدينة اجللفة و األغواط بوابتني أساسيتني للجزائر الوسطى حنو الصحراء، إىل الغرب يع
                جبل مومن بداية الصحراء، كما تعترب واحات اجلنوب اليت متتد من فكيك على طول أودية زوزفانة 

احلدود الغربية  على وجه التقريب و توات الواقعة على احلدود املغربية هي  ڤورارةو الساورة اليت متر على 
 .للصحراء اجلزائرية

اذي كل من النيجر و مايل هي و التاسيلي اليت حتُ  األهڤارميكن اعتبار جبال  ؛من اجلهة اجلنوبية
حلدود اجلنوبية الغربية احلدود اجلنوبية هلا، كما متثل صحراء تنزوروفت الواقعة بني توات و األزواد هي ا

 لصحراء اجلزائرية. ل
من  %90كيلومرت مربع؛ بذلك حتتل مساحة واسعة  بنسبة   1.987.600ما مساحتها فتبلغ أ

 مساحة القطر اجلزائري.
 ببنية تضاريسية بسيطة و متنوعة يف أشكاهلا املورفولوجية ؛يتميز سطح الصحراء اجلزائرية

(Morphologie)(*) ،جبال عدا ما اجلبال من ختلو تكاد فهي ؛ التلية الشمالية ابملنطقة قورنت ما إذا 
 شديدة احندارات و أحواضا سطحها يغطي و حديثة التكوين، كما  اليت تتميز مبرتفعات معقدة األهڤار
 تنقسم الصحراء اجلزائرية إىل أربعة أقسام رئيسية هي: عموما  ،(1)متحركة رملية اوعروق

                                                 

يطلقه اجلغرافيون غالبا على علم دراسة شكل األرض و بنيتها ، يف اجلغرافيا التارخيية شاع استعمال كلمة مورفولوجيا من  :ااملورفولوجي. (*)
رض على يد أ. بينك قبل اجلغرافيني، أطلقت يف البداية على الكائنات مث على النبااتت ، كما أدخلت يف دراسة أشكال سطح األ

(A.Benck)  579-578، املرجع السابق، ص  بيارجورج  للمزيد أنظر:م. 1848عام. 

 . 48ص  ،  2،1968دمشق، ط اإلنشاء، مطبعة ،اقتصادية( ، بشرية اجلزائر )طبيعية، جغرافية ،علي حليمي القادر عبد. (1)
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الزاوية الشمالية الشرقية، ميكن تسميته ابلصحراء املنخفضة اليت تتميز  يقع يف القسم األول: -
، بينما األراضي اجملاورة ال يزيد (1)ابخنفاض على مستوى سطح البحر حبوايل أربعة و عشرين مرتا

 تقريره يف املنخفضة ابلصحراء فهاعر   من أول روالند.جسطحها على ارتفاع مائيت مرت، يعترب  
                األطلسية احلافة مشاال حتدها طباشريية أرضية مسطحات إذ ذكر أبهنا م، 1880سنة  العلمي
كلم و عرضها يبلغ   700، يبلغ طوهلا من الشمال إىل اجلنوب حوايل (2)األهڤار جنواب مرتفعات و

يظهر به بعض الشطوط مثل شط  وكلم ، يغطي وسطها رمال العرق الشرقي الكبري   300حوايل 
يبا ر لم و عرضها تقم 700م، يبلغ طوهلا   31الذي يقع حتت مستوى سطح البحر حبوايل  ملغيغ

 .و الزاب ورڤلة  ،منطقة سوف ها، أهم مناطق(*)هو نصف طوهلا، يتخلل وسطها كثان رملية

هي املساحات اليت تغطيها الكثبان الرملية و أمهها  ؛ميثل اجلزء األكرب من الصحراءالقسم الثاين:  -
الشرقي الكبري و العرق الغريب الكبري، إىل جانب عروق اثنوية كعرق الشاش و عرق ايقيدي العرق 

 (**)ميثل هذا القسم أيضا ما يعرف ابلرق ، عرق الراوي و غريها،(3)املوريتانيةعلى احلدود اجلزائرية 
عرق الغريب املناطق اليت تقع يف ال من. (4)مثل رق تنزروفت الواقعة جنوب غرب الصحراء اجلزائرية

بين عباس أبقصى اجلنوب الغريب حىت هضبة املنيعة شرقا، وادي الساورة من احلافة  :الكبري جند
 اليسرى.

     دة ـــــــل وحـــهذه اهلضاب الصحراوية ذات تكوينات صخرية جريية و تشكالقسم الثالث:  -
لصحراء املنخفضة عن تفصل ا حيثواحدة؛ متتد من هضبة ميزاب اليت تقع يف الشمال و الوسط، 

العرق الغريب الكبري، مكونة سلسلة مرتفعات تنتهي جوانبها مبنحدرات شديدة و سطحها يشق 

                                                 
 .19، ص االحتالل الفرنسي ،مياسي إبراهيم. (1)

 ( 2) . G.Aumassip, Néolithique sans potteries de la region de l'Oued May ( Bas-
Sahara ), S.M.E, Paris,1972 , p 07. 
 )*(.الكثبان الرملية، تالل من الرمل تتكون عادة حول حواجز طبيعية مقاومة للرايح، فترتسب الرمال و احلصى مكو نة  كثبان رملية. أنظر:
- H . Cuny , les déserts dans le monde , Payot , Paris ,1961, p 178. 

 .51املرجع السابق، ص  ،. عبد القادر علي حليمي(3)
مصطلح عريب هو عبارة عن انتج عن ركود الرايح يف مناطق قاحلة أو شبه قاحلة ، قد ينشأ الرق عن سطح صخري مغطى  :الرق .(**)

  أنظر:مثل رق تنزروفت. بطبقة من احلصى  
 .400-399بيار، املرجع السابق، ص رج جو   -      

 .15ص ، 1983املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  ،الصحراء الكربى و شواطئها ،العريب  إمساعيل .(4)
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إىل الغرب جند  احلمادة عند احلدود املغربية و تقع يف ، (1)رير و وادي النساء و ميزابڤوادي ز 
ب الغريب يف شكل طية و هضبة اتدمايت اليت تربز يف اجلنو  (2)الشمال الغريب من منطقة إيرفود

ورارة و سبخة تيميمون ، أما جنواب فتطل على ڤأرضية مرتفعة ، تطل حافتها الغربية على وادي 
سلسلة منخفضات تيديكلت و منخفض توات ، لتلتقي اهلضبة ابلساورة يف الشمال الغريب 

 . (3)للصحراء و بعرق الشاش يف أقصى جنوهبا الغريب

                 عات القدمية اليت تتمركز ابجلنوب الشرقي و متثلها منطقيت التاسيلي ميثل املرتفالقسم الرابع:  -
تقطعة، أما الثانية فهي مرتفعات امل، فاألوىل عبارة عن صخور من صلصال الرمل الشاهقة  األهڤارو 

اليت  معظمها من الصخور القدمية الربكانية ،كلم  500.000و مساحتها كبرية تقدر حبوايل:  األهڤار
، قمة (4)مرت 918.2إال أهنا ال تزال هبا قمم عالية كقمة اتهات اليت تبلغ  ،تعرضت إىل احلت

أهم مناطق هذه الصحراء اجلبلية هي: اآلاتكور و توابعها، آانحف، تنزروفت،  ،م2.732إيلمان 
 .   (5)، أحنات، اتسيلي اجلنوباألزجراألمادرور، اتسيلي 

له انعكاس مباشر على مناخها، الذي يتميز ابلطابع القاري ن الوضع الطبيعي للصحراء إ
ابرد و جاف شتاء و حار و جاف صيفا؛ ففي فصل الصيف ترتفع درجة احلرارة إىل جبو  يتميز، (6)القارس
، هبذا يكون املدى احلراري (7)كما تنخفض يف فصل الشتاء إىل درجة الصفر  ،يف الظل° 50أكثر من 

يتميز ابلقارية لبعد  ورڤلة جلنوب الشرقي للجزائر جند على سبيل املثال مناخ السنوي كبري جدا، ففي ا
و يف األشهر ° 34فمعدل درجة احلرارة يف األشهر األكثر حرارة يصل إىل  ؛املنطقة عن املؤثرات احمليطية
 .(8)°6و أقلها °  52، أقصى درجة حرارة تصل إليها  هي ° 11األكثر برودة يصل إىل 

                                                 

 .276-275ص ، تجنلو مصرية، القاهرة، د.املكتبة األ، 2ج، جغرافية العامل ) إفريقيا و اسرتاليا( ،. مجال الديناصوري و آخرون (1) 
، رسالة ماجستري، كلية ق.م 1000 –ق.م  6100خالل العصر احلجري احلديث )  الصحراء اجلزائرية ،حممد رشدي جراية  .(2)

 .19، ص 2008-2007العلوم اإلنسانية و االجتماعية، قسم التاريخ و اآلاثر، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .20ص نفسه، . (3)
 .11ص  ،2009، درا هومة، اجلزائر، (م1916-1844ة يف الصحراء اجلزائرية ) السياسة الفرنسيأمحيدة عمرياوي و آخرون: .(4)
  .21-20 املرجع السابق، ص ،جراية حممد رشيدي.  (5)
 .41، ص 1948ن، .م.ن، د.د.، دجغرافية القطر اجلزائري للناشئة اإلسالمية ،املدين  .أمحد توفيق(6)
 .12، ص املرجع السابق ،و آخرون عمرياويأمحيدة . (7)
، م ( 16 – 10ه / 10 – 4و احلياة الفكرية يف الفرتة  االقتصاديمدينة وارجالن ) دراسة يف النشاط  ،. إلياس بن عمر احلاج(8)

 .20،  ص 2009-2008، اجلزائر، 02 ، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر االجتماعيةماجستري، كلية العلوم اإلنسانية و  رسالة
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حراء اجلزائرية جند مدينة غرداية اليت يسودها مناخ قاري جاف ذو مدى حراري كبري عن وسط الص
، أما °15إىل ° 1خاصة يف الليل إذ تكون معدالت احلرارة من  ،تميز ابلربودةتفصليا؛ ففي فصل الشتاء 

 . (1) °45و رمبا يصل إىل ° 35يف فصل الصيف فمعدل احلرارة يفوق 
° 45 اليت يصل معدل حرارهتا جند مبدينة أدرار و عني صاحل  ،اجلزائريةعن اجلنوب الغريب للصحراء 

 .(2)إىل درجة الصفرينخفض صيفا و يف الشتاء 

كما ،  (3)هوجاء تعرف ابلشهيلي إىل هبوب رايح جافة اجلزائرية تتعرض الصحراء ،إىل ذلك إضافة .
 الكبري لدرجات احلرارة  االرتفاعحراء إىل تتميز بندرة األمطار و عدم انتظامها، تعود ظاهرة اجلفاف يف الص

     تكون يف صورة وابل يرافقه رعد غالبا ما ،  فقد متر سنتان أو ثالث دون هطوهلا و األمطارو قلة تساقط 
متأل يف حيث ، األرض الفالحيةهذه العواصف كثريا ما تكون هلا عواقب وخيمة على اإلنسان و  ؛و برق

  .(4)ة اجلافةساعات قليلة جماري األودي
ال حتظى به مجيع املناطق  ضآلتهمع  ،معدل التساقط ال يتجاوز مائيت ميليمرت يف السنةمع العلم أن 

   ،ملم 170ملم، األغواط  61غرداية  ملم ، 30ط السنوي بتندوف يصل إىل معدل التساقف ابلتساوي،
قط املطر عرب عشر سنوات مل تزد يف منطقة أدرار لتسااليت سجلت  عن النسبة، (5)ملم 160متنراست و 

ل العام كما اتتساقط هبا طو  األمطارفإن  األهڤارمنطقة  أما ،(6) و سمسة و أربعني ميليمرتانيعن مائت
 .(7)ملم 000.1منطقة أدرار ايفوغاس يصل التساقط إىل  مثال ،حتدث عنها دوفريييه

ي تنقسم من حيث منابعها إىل أودية فه، خرياهتاهي مصدر الصحراء اجلزائرية وداين عديدة،  خيرتق
راوي تنحدر املياه فتسري من جبال األطلس الصحف ، األهڤارالصحراوي و أودية  لألطلسالسفوح اجلنوبية 

نشأ حوهلا واحات تف ،أخرى طقاالرمال لتظهر يف من وسطختتفي تصب أحياان يف الشطوط و أحياان أودية 
 االنتظام فجائية الفيضان. عدميةحمدودة فهي ليس هلا جوانب مضبوطة و ال ، (8)عديدة 

                                                 
 .26، ص  2013، 2، دار زمورة للنشر و التوزيع، اجلزائر، طتطور الثورة اجلزائرية يف انحية غرداية ،. حممد عبد احلليم بيشي(1)
 12املرجع السابق، ص  ،و آخرون عمرياويأمحيدة . (2)
  .16، ص الصحراء الكربى ،العريب إمساعيل. (3)
 .20، ص الصحراء الكربى ،العريب إمساعيل ،أنظر كذلك. 41املصدر السابق، ص  ،. أمحد توفيق املدين(4)
 .29 ص املرجع السابق، ،جرايةحممد رشيدي .  (5)
 .19، ص الصحراء الكربى ،العريب إمساعيل. (6)

(7). Augustin Bernard , Op.cit, p 263. 
 .42-41ق، ص باملصدر السا ،. أمحد توفيق املدين(8)
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من اجلهة الشمالية الشرقية تنحدر بعض األودية من جبال األوراس؛ من بني هذه األودية جند واد 
وادي القنطرة و وادي بسكرة، هذه األودية تصب يف شط ملغيغ  ،وادي عبدي ،وادي األبيض ،العرب
،  وادي ريغ الذي ينحدر من حوله جمموعة من الواحاتذي تكونت إضافة إىل وادي سوف ال ،ابلزيبان
               ، وادي جدي الذي ينبع جنوب مدينة أفلو من جبال عمور يتجه حنو شط ملغيغ  و األهڤارهضبة 

األغواطي  عنه و عرَب  مزيأالذي كان حيمل اسم وادي  ؛و يسري حنو الزيبان و هو مصدر حياة األغواط
 .  »(1)دي أمزي  األغواط إىل شطرينم واقس  ي   « بقوله:

ينزل  الذي ريرڤز وادي و ما جيري هبا من أودية و أمهها ،  (*)جند أودية بالد الشبكة ،أما عن الوسط
أنشات اللذان  رافدان مها وادي ابلوح و السودان لهالذي  النسا يواد ،رارةڤال من الضاايت و يسقي واحة

يسقي  الذي توزوزبيض و وادي لوادي  ،وادي لعديرة ،روافدهو  يزابوادي م ،نبراي   عند ملتقامها مدينة
الثالثة تنتهي عند  هذه األودية ،و هناك وادي انتيسة الذي يسقي واحة بين يزقن مليكةغرداية و واحة 

 مث يتجه إىل ،من واحة بونورة جزء  الذي يسقي بدوره  إىل مياه وادي أزويلإضافة  ،ورڤلةيف سبخة نقوسة 
و كذا وادي متليلي الذي ينزل من الضاايت العليا  ورڤلة عند سبخة نقوسة ب و ينتهي فزلفانة العطف

 .ورڤلة للشبكة و يسقي واحة متليلي و ينتهي يف سبخة 
ال حيدث سيالهنا إال اندرا و على أجزاء لكن  ،على سطح األرض أثرهاهذه األودية جوفية يظهر 
رير و أقلها وادي مزاب، فقد سجلت ڤ وادي ز ه الوداين سيالان  هذ أكثر ،حمدودة عندما هتطل األمطار

رارة، أما وادي مزاب ڤرير ابلڤ بوادي ز م مثانية عشر سيالان  1937و  1921اجلوي ما بني  األرصادمصاحل 
   . (2)إال تسع مراتمل يشاهد سيالنه يف تلك الفرتة بغرداية 

                                                 
أبو القاسم سعد هللا، املعرفة  ،، تح(و السودان و الدرعية إفريقيايف مشايل  احلاج ابن الدين)رحلة األغواطي  ،. ابن الدين األغواطي (1)

 .87، ص 2011الدولية للنشر و التوزيع، اجلزائر، 
متتاز بطبيعتها القاسية و قد مسيت هبذا االسم  ،صحراء اجلزائر على هضبة صخرية كلسية تقع مشال يطلق هذا االسم ،بالد الشبكة. (*)

لتنتهي عند حبرية نقوسة غرب  ،ودية عديدة ال يتجاوز عمقها مائة مرت، تتجه كلها من الشمال الغريب حنو اجلنوب الشرقيألهنا تتخللها أ
رارة. ڤال و غارداية، مليكة، بين يزقن، بونورة، العطف، براين بالد ميزاب هي اجلزء الكرب من بالد الشبكة و تضم سبعة مدن و هي ورڤلة ،
 أنظر: للمزيد

، 2006 ،2، املطبعة العربية، غرداية، طاتريخ بين ميزاب ) دراسة اجتماعية و اقتصادية و سياسية( ،بن بكري احلاج سعيد يوسف -
 .3-1ص 
 .2، ص نفسه. (2)
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يتجه ، األهڤارينبع من هضبة ، حيث ريغ يغرغار الذي هو أصل واديإوادي  يوجدو يف اجلنوب 
ينحدر من  الذي و وادي زرقون (1)بوادي ريغ و يصل شط ملغيغ جنوب بسكرة  رتڤتمشاال إىل منخفض 

 جبال عمور يف خط عمودي حنو اجلنوب.
اندرا ما يشاهد جرايهنا من وقت إىل آخر ، هناك وداين كثرية يف اجلنوب الغريب للصحراء اجلزائرية

 ،و وادي غري (2)الذي ينبع من األطلس الساورة و زوزفانة ،أمهها وادي الناموس ،وط أمطار غزيرةعقب سق
ي بشار واد  إضافة إىل  ،(3)تد على مسافات قليلة و تنتهي ابلرمالالذي ميوادي شناشن  و وادي متنراست

 إقليمن أودية املالحظ أ، بين ونيف و بشار ،فكيكمثل  ،و مها وادان يسقيان واحات أقصى الغرب
 .(4)يف انحية الغرب هي اليت تتواجد األكثر حياة  غري أن األودية  ،الشرق و اجلنوب تنبع من الصحراء 

من  كثريهناك ال و املالحظ أن اجلزائرية الواحات يف الصحراء نتشاراهي مصدر هذه األودية 
ن استخراج املاء فيها بواسطة أل، لالستغاللالسهلة  قلة املوارد املائيةها صائ  املشرتكة بينها و لعل أبرز اخل

استثنينا بعض  إذا، هذا اليت تتطلب جمهودا كبريا لوقوع املاء يف طبقة عميقة؛ و الفڤارات االرتوازيةاآلابر 
 .(5)اتغيت و واحات وادي سوف اليت مياهها قريبة من سطح الرمال ،واحات بين عباس :الواحات مثل

                 (*) االرتوازيةياه اآلابر مبأراضيها ى ترو  األوىلتنقسم إىل جمموعتني،  ؛الواحات اجلزائرية الشرقية

كثريا ما و   (6)البحريات الصغريةر توجد العديد من اإيغرغ ي، إىل أسفل واد(**)الفڤاراتمباء ترى  الثانيةو 

                                                 
 .52، ص 1981 ،دار النهضة العربية، بريوت، 1ج، ةالقدمييف العصور املغرب الكبري  ،. رشيد  الناظوري (1)

(2). Emile Gautier , Op.cit,  p 235. 
 .21، ص االحتالل الفرنسي ،. مياسي(3) 
 .44-43املصدر السابق، ص  ،محد توفيق املدينأ. (4)
 .139، ص نفسه. (5)
ُيطلق هذا ، دون استخدام مضخة بتوافر مقدار مناسب من الضغط ،إىل السطح املياه اجلوفية تقوم بدفع  آابر هي :االرتوازيةاآلابر . (*)

املاء قد يتدفق بقوة و ا فعملية حفر اآلابر االرتوازية حيتاج إىل خربة و شجاعة يف آن واحد هلذ ،بالغة العمقالاملصطلح كذلك على آابر املياه 
  أنظر: للمزيد ض صاحبه إىل اهلالك.عر  فيت فجأة أثناء احلفر 

 .22، ص الصحراء الكربى ،إمساعيل العريب -
مرتا، جيري فيها املاء إىل منحدر  70وفية قد يبلغ عمقها عبارة عن قنوات أو سراديب حتفر حتت األرض و تلتقط املياه اجل ارات:ڤالف. (**)

توات  ،الساورة ،ارات يكثر انتشارها كلما توغلنا جنواب و هي تكثر يف زوزفانةڤحىت يصل إىل الواحة اليت تقع يف مكان منخفض ، هذه الف
  أنظر:يف الصحراء اجلزائرية.  اراتڤو تيديكلت، تعترب توات أكثر املناطق اليت انتشرت فيها تقنية الف ڤورارة  ،
 .23-22، ص الصحراء الكربى ،إمساعيل العريب  -

 (6) . Augustin Bernard , Op.cit, p 263. 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A6%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A6%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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، واحات وادي ريغ يترو مياهها  ،ق يصل إىل ثالثني و أربعني مرتاذات عم يكون هلا شكل فوهة بركان
  .(1)ورڤلة واحات و واحات وادي سوف 

و من أمهها واحات و واحات بالد الشبكة  جند واحات األغواط ؛عن وسط الصحراء اجلزائرية
ن، تتميز هذه الواحات بكثرة العمران و قلة ڤرارة وبين يز ڤال، براين ،العطف ،متليلي ،مليكة ،غرداية
 .(2)املياه

 األطلسشريط ضخم بني  مساحة واسعة، تتخذ شكل علىفهي منتشرة  ؛غربيةال أما الواحات
على احلدود املغربية من جهة و واحة عني صاحل من جهة أخرى، هذا الشريط يربط فكيك الصحراوي عند 

 ،رةو على هذا الشريط جند واحات السا ،(3)األهڤارالصحراء عند جبال  ببدون انقطاع األطلس بقل
، إضافة إىل (4)اليت ال تقل أمهية عن اآلابر اإلرتوازية ،ديكلت اليت ترويها مياه الفڤاراتيو ت واحات توات

 أقصىعن و ، (5)فكيكبين ونيف و  ،عني الصفراء ،واحات األبيض ،واحات بشار ،واحات بين عباس
 .(6)ار و هضبة التاسيلي أزجر ابلقرب من فزان الليبيةڤهاجلنوب الشرقي جند واحات واقعة بني األ

من حيث التساقط و توفر املياه اجلوفية، بذلك فإن  ،يساير الغطاء النبايت الظروف املناخية للمنطقة
 احلرارة و الربودة الشديدة و هي يف جمموعها ضئيلة ،مة للجفافو النبااتت اليت تنمو يف الصحراء تكون مقا

 .(7)مطاردائم التواجد و آخر مؤقت ال ينبت إال بعد هطول األعلى نوعني  و
      نها نبااتت قصرية العمر؛ تنمو عقب سقوط األمطار ، معموما ابلقصرالنبااتت الصحراوية تتميز 

أما النبااتت  .(8)و تزول بسرعة غري أن جذورها تبقى مدفونة يف الرتبة، إىل حني سقوط املطر مرة أخرى
أو تكون مسيكة لتختزن املاء كالتني  لنخيل،وبة مثل افإن جذورها عادة ضاربة يف العمق حبثا عن الرطاملعمرة 

 .(9)الشوكي و الصبار

                                                 
 .140، ص الصحراء الكربى ،العريب إمساعيل. )1(
 .22 -21، صاملرجع السابق ، و آخرون عمرياويأمحيدة .   )2(

 (3) . Augustin Bernard , Op.cit, p 262. 
 .141-140. نفسه، ص )4( 
 .46املصدر السابق، ص  ،املدين أمحد توفيق .(5)
 .22، ص املرجع السابق ،و آخرون عمرياويأمحيدة .  (6)
 .29املرجع السابق، ص  ،جرايةحممد رشيدي  . (7)
 .90-88، ص املرجع السابق ،حليمي علي . عبد القادر (8)
 .113، ص 1998، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ة يف اجلغرافية اإلقليميةالعامل العريب دراس ،. جودة حسنني جودة(9)
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الصحراء تتوفر على نبااتت يف بعض املناطق،  أنملنطقة، إال ااملناخ و طبيعة تضاريس  قسوةرغم 
نبااتت الصحراء هناك احللفاء، البشنة،  أهممن ، نوع من النبااتت 300ية يوجد هبا سبيل املثال غردافعلى 

 ، القريطفة بوقريبة، اخلبيز، األرنب، كرش الفأر، ذنب النتني، ، احلارة ، السمهريلعرفج، الصفار، ا
 سيف القصيبة، ، السويدة االزول، الغبيثاء، احلاذ، اللبني، املنتينة، الطازية، النم ، القطف، النصى،
 الدسلس، العلقم ،لاحلنظ الكمأة،، الفطر الضمران، الفيجل، احلرمل، الشيح، الالفة، النجم، الغراب،
  .(1)البهمة و البدانة احلميض، اخلذالنة، اخلدة، العقفارية،

أن الطريق  فيذكر  ،الغطاء النبايت ملتليلي أثناء رحلته إىل السودان الغريب يصف لنا غواطي األغري أن 
يوم  غواط و رأس الشعبإن املسافة بني األ « كان خاليا من أي نبات ابستثناء شجرة البطم فيقول:

، كما الحظ يف طريقه بني »(2)واحد و ليس يف رأس الشعب ماء و ال تنمو فيها سوى شجرة البطم
 .(3)متليلي و املنيعة كثرة نبات احللفاء
لمؤرخني لكتاابت   وردت عدةأو ما كان يعرف ابلسودان الغريب، فقد  أما عن جغرافية إفريقيا الغربية،

على البحر  ،ذكر أن حدود بالد السودان يف أقصى املغربلذي اابن حوقل  مثل ؛ن السودانأبش العرب
  .(4)احمليط بلد متلف وحد له ينتهي إىل برية بينه و بني املغرب و حدا له برية بينه و بني أرض مصر

الذي  إفريقيامة السودان يف القرن احلادي عشر ميالدي على ذلك اجلزء من غرب لأطلق البكري ك
  .(5)غراب إىل مشارف النوبة شرقا ياألطلساحمليط  ميتد من

و السودان أصناف شعوب و قبائل،   «بقوله:ذكر السودان ابن خلدون كما جاء يف مقدمة 
أشهرهم ابملشرق الزنج و النوبة ، يليهم الزغارة، و يليهم الكامن، و يليهم من غرهبم كوكو و بعدهم 

 .»(6)التكرور و يتصلون ابلبحر إىل غانية
                                                 

 .33 ، صاملرجع السابق ،جرايةحممد رشيدي . (1)
 .89 املصدر السابق، ص ،. األغواطي (2)
نشر يف  ، مقال  » جوانب من احلياة االجتماعية و االقتصادية ابلصحراء اجلزائرية من خالل رحلة األغواطي « ،. رابح رمضان(3)

م من خالل 19و  18ه / 13و  12احلياة االجتماعية و االقتصادية يف اجلنوب اجلزائري خالل القرنني  :امللتقى الوطين الثاين حول كتاب
 .199، ص 2012مطبعة منصور شارع القدس األعشاش، الوادي،  ،املصادر احمللية

 .24، ص 1992، تاة للطباعة و النشر، بريو ، مكتبة احليصورة األرض ،ابن حوقل القاسم أيب. (4)
، .تدار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د، 2ج، املغرب ) املسالك و املمالك( ذكر بالد إفريقية و املغرب يف ،البكري عبيد هللا  أيب .(5)
 .837  ص
 ،ضبط ،5ج، من ذوي السلطان األكرب من عاصرهم الرببر و اخلرب يف اتريخ العرب و ديوان املبتدأ و، ابن خلدونعبد الرمحان .(6)

 .234، 2000، ن.م.دار الفكر للنشر، د سهيل زكار ، ،خليل ، مر
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مما يلي خط من الغرب البحر احمليط و من اجلنوب اخلراب حيدها بالد السودان  أندي يذكر القلقشن
  .(1)ما بني مصر و بالد عرب املغاربة متتدو من الشمال براري  و من الشرق حبر القلزم االستواء
 من البحر احمليط إىل الواحات و يفصلها عن بالدمتتد  أبهناض مؤرخي السودان املنطقة حدد بع كما
 .(2)املغرب مغاور

ملغرب األقصى إىل جهة امايل إقليم واسع جدا يف » : بقوله فالسعدي مثال يصف لنا بالد مايل
رض أالسلطنة يف تلك اجلهة و دار إمارته غانة و هي مدينة عظيمة يف  أاحمليط و قَ َيَمع هو الذي بد

فها يف السلطة أهل مايل و هم ابغن ملكها البيضان و عددها أربعة و أربعون ملكا و ملا انقضت خل
 .«(3)رض جينأسودان يف األصل فتوسعت سلطتهم كثريا فملكوا إىل حد 

ن األقصى أي متاخم للمغرب األقصى ألن مايل إقليم واسع يف املغرب فإ ؛ذكر السعديحسب 
ان ما هو معروف أن مملكة مايل أايم قيامها كانت حتكم بالد السود .حدوده وصلت إىل مصادر تغازى
حيث مصادر تغازى و امتدت جنواب حىت أطراف السفاان عند مصادر  الغريب، حيدها من الشمال الصحراء

 .او شرقا حىت مناجم تكد (4)احمليط األطلسي حىت الذهب و غراب

ى         ار إل          ن دك  فم  « :بقولهالغربية  إفريقياحدود أشار إىل  الذيهوبكنز  جندالغربيني عن كتاابت 
ل     ي تشك  لغربة ابلسودان ا    ة املعروف   ل...و هذه املنطق   حبرية تشاد و هي مسافة تزيد على ألفي مي

مشال  اه   جتاي   ل ف  ألف مي راء الكربى اليت متتد حوايل     ع الصح   و إىل مشاهلا تق ممرا عرضه ستمائة ميل
             ة          االستوائيات             زام من الغاب           ر، ميتد ح           يالمس البح إىل اجلنوب و ما يكاد. و إفريقيا

ن مائيت ميل من الشمال إىل            ي أكثر م             و جيري مرة أخرى من الغرب إىل الشرق و لكنه ال يغط
             اان ) على وجه التقريب بني أكرا              السف ه              ط تتخلل    اجلنوب حىت عند أوسع عرض له و يف الوس

   .»(5)(و يورتونوڤو

                                                 
نبيل خالد اخلطيب، دار  ،قابل نصوصه شرحه وعلق عليه و ،5ج ، صبح األعشى يف صناعة االنشا ،القلقشنديأبو العباس أمحد . (1)

  .275، ص 1987، 1الكتب املصرية، بريوت، ط
، م ( 18إىل بداية القرن  15التاريخ السياسي و االقتصادي إلفريقيا فيما وراء الصحراء ) من هناية القرن  ،دي املربوك الدايل. اهلا(2)

 .17، ص 1999، 1الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط
 . 9، ص 1981س، ، مطبعة بردين ، ابرياتريخ السودان ،السعدي بن عبد هللا بن عمران بن عامرعبد الرمحان .  (3)
 .147، ص 1961، دار الثقافة للنشر ، بريوت، إفريقيا حتت أضواء جديدة ،ابزلدافيدسون .  (4)
، 1998أمحد فؤاد بليع، املطابع األمريية، القاهرة،  ،عبد الغين سعودي، تر ،، تقالتاريخ االقتصادي إلفريقيا الغربية ،. أ. ج. هوبكنز(5)

 .22ص 
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 املنطقةف ،د اإلطار اجلغرايف إلفريقيا الغربيةميكن حتديو اجلغرافيني بعد استقراء أقوال هؤالء املؤرخني 
خط و  (1)ة تشاد شرقاالصحراء الكربى و تتاخم حبري  من الشمالتطل غراب و جنواب على احمليط األطلسي، 

  .اد مير ابحلدود الشرقية لنيجرياييك
            (2)ليس من اليسري حتديد اجلهة الشمالية و الشرقية إلفريقيا الغربية لعدم وجود حواجز جغرافية هبا

           فولتا العليا و النيجر األوسط ،غامبيا ،شمل حاليا حوض هنر السنغال و املناطق احمليطة بهو هي ت
  .(3) ) نيجرياي(

الغربية ختتلف  إفريقيافإن تضاريس  ،إذا كان للصحراء اجلزائرية تضاريس متباينة من منطقة إىل أخرى
، أطرافها متداخلة يف حني أوساطها  (*)مبختلف عناصرها ، حبيث تفتقد للوحدة الفيزيوغرافيةبنيتها الطبيعية 

تشاد إىل احمليط التضاريسها متتد من  ،خلصبة و السهول املنبتةواضحة، ففيها الصحاري الواسعة و األودية ا
  كما يلي:  (4)األطلسي و هي على أقسام من الشمال إىل اجلنوب

إىل هنر النيجر األوسط جنواب، هذه و مشاال  أطرافها تصل إىل الصحراء الكربى املنطقة الشمالية: -
جبال  ري،حأ ،حجار ،غاو ،وغق سيعرب طري جبال سلسلةاملنطقة تتخللها عدة تضاريس منها 

ترتفع بعض أماكن الصحراء إىل ستة آالف قدم فوق مستوى سطح ، (5)أورار الشرقية و الغربية
يف املناطق املتاسمة تنتشر هبا كثبان رملية  كما تنخفض إىل مائة قدم حتت سطح البحر،  ،البحر

                                                 
 .19املرجع السابق، ص  ،الدايل. اهلادي املربوك (1)
، دار املريخ للنشر، (م1914 – 1850الفرنسي ) االستعمارضد  إفريقياجهاد املمالك اإلسالمية يف غرب  ،. إهلام حممد علي ذهين(2)

  .19، ص 1988الرايض، 
، ص تشر و التوزيع، اجلزائر، د.، الشركة الوطنية للن(م1591-1493سقيني ) مملكة السنغاي يف عهد األ ،. عبد القادر زابدية(3)
  أنظر كذلك:، 15

إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع القرن السادس عشر إىل مطلع القرن العشرين و يليه االستعمار  اتريخ ،حيي بوعزيز -
 .8، ص  2009، 2، دار البصائر للنشر و التوزيع، اجلزائر، طاألورويب احلديث يف إفريقيا و آسيا و جزر احمليطات

الطبيعية لسطح األرض من حيث العوامل اليت أدت إىل تشكيلها و العالقة بني بعضها البعض،  الظواهرهو علم دراسة  :الفيزيوغرافيا .(*)
 :  أنظرفبينما تكون الدراسة األوىل دراسة وصفية تكون الدراسة الثانية حتليلية،  ،يفرق البعض بني الفيزيوغرافيا و اجليمورفولوجيان

ماجستري، كلية  رسالة، م1914 – 1750التحوالت السياسية و االقتصادية يف السودان الغريب بني  الكامل عطية،عبد  -
 نقال عن:.11، ص 4 ،، هامش رقم2009/2010، اجلزائر، 02العلوم اإلنسانية و االجتماعية، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر 

 .380العريب، د.م.ن، د.ت، ص ، دار الفكر اجلغرافية معجم املصطلحاتيوسف توين:  -
 .12-11، ص نفسه .(4)
 .12املرجع السابق، ص  ،. اهلادي املربوك الدايل(5)
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91 حوايل الرمال اساحة اليت تسيطر عليهاملو تقدر  (1)للصحراء الكربى
هبذه كما توجد ،  (2)

جوس يف العن السهول فتبلغ أقصى اتساعها إىل الغرب من هضبة  .(3)هضاب صخرية املنطقة
 .(4)سهول اهلوسا العليا يف نيجرياي

يف السنغال غراب، ترتفع يف وسطها  وتشاد شرقا و فواتتور الحبرية حدودها  املنطقة الوسطى: -
ع بعض اهلضاب م (5)يف القسم األوسط من النيجر و السنغالو تنتشر السهول  رهضاب النيج
بيا ممثال النهاية الغربية ينغاميأما يف الشمال فيمتد سهل ساحل عريض يف س ،(6)ومن الفواتتور 

 .(7)ملنخفض السنغال و النيجر

     لكل من الفواتجالون تضم الكتل اجلبلية  ،هي املنطقة املطلة على خليج غينيا املنطقة اجلنوبية: -
من جهة الغرب جند سلسلة الداموا يف  ،و التوغو، اهلضاب الليبريية و هضاب نيجرياي الشمالية

عن السهول جند السهل الساحلي بالجوانته و أشرطته الرملية  .م2.000الكامريون اليت تزيد عن 
هذا السهل أقصى ضيق له يف املمتدة من جزيرة شريبر يف سرياليون إىل مصب النيجر، كما يبلغ 

 .(8)ليبرياي و جنوب شرق غاان
يقع بني خط  ، ابعتبار أن هذا اجلزءيؤثر كل من املوقع اجلغرايف و الفلكي أتثريا كبريا على تنوع املناخ

نخفض فيه متوسط ت، فال يوجد جزء املناخ املداريجنواب و مدار السرطان مشاال، أي ضمن  ستواءاال
فاان و حرارته أشد لقلة األمطار مع تساقط أمطاره افاجلزء الشمايل يتبع إقليم الس ،°18احلرارة عن 

مع نسبة  ،اجلنويب من اإلقليم ضمن املنطقة االستوائية اليت تتميز مبتوسط حراري مرتفع اجلزءما أ. (9)صيفا

                                                 
، 1، جتوات و األزواد خالل القرنني الثامن عشر و التاسع عشر ميالدي ) دراسة اترخيية من خالل الواثئق احمللية( ،. حممد حوتية(1)

 .40،  ص 2007زائر، دار الكتاب العريب للطباعة و النشر، اجل
مكتبة الثقافة الدينية  ،1ج ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا ابن إدريس  احلمودي احلسيين أيب. (2)

 .108، ص تللنشر ،مصر، د.
 .16املرجع السابق، ص  ،. اهلادي املربوك الدايل(3)
 .13ص  املرجع السابق، ،عطية عبد الكامل .(4)
  .217، ص تسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، د.، مؤسإقليميةدراسة عامة و  إفريقيا ،. أمحد جنم الدين فليجة(5)
 .2، ص .تن، د.م.، وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي، ديف ظل اإلسالم الغربية إفريقيا ،. نعيم قداح(6)
 .13، ص  املرجع السابق ،عطية عبد الكامل  .(7)
 .4ص، املرجع السابق،  ،عيم قداح. ن(8)
 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،إفريقيا جنوب الصحراء يف مآثر و مؤلفات العرب و املسلمنيدراسة عن  ،زابديةعبد القادر . (9)

 .10ص ، 2010
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أشهر على األجزاء  مع وجود فصل جاف ميتد من ثالثة إىل أربعة، رطوبة معتربة و أمطار غزيرة طوال العام
 .(1)غينيا و سرياليون ،املنخفضة من ساحل العاج ، ليبرياي

          النيجر  ،الصحراء الغربية، مايل ،مثل موريطانياأن املناطق الواقعة على أطراف الصحراء الكربى  إال
ي و هو مناخ نفس خصائ  املناخ الصحراو هي ، فإن خصائصها املناخية (2)الشماليةمن الناحية شاد و الت

و حار و جاف  ابرد و جاف شتاء   يتميز جبو، (3)جاف و شبه جاف يسود اجلزء األكرب من أراضيها
 سف             رار رول               جية ــــفمثال تنبكتو ال تقل حرارهتا عن أربعني درجة مما جعل الرحال صيفا.

(Gerard Rohlfs)   :رتفعة يف فصل الصيف و تصل إىل فاحلرارة م  «يصف املنطقة بقوله
أربعني درجة مئوية حتت الظل من الساعة التاسعة صباحا إىل الرابعة مساء بينما الليل فيه اعتدال 

حنو الداخل و كذا مشال اإلقليم خاصة  جتهناااملالحظ أن درجات احلرارة تزداد ارتفاعا كلما  .»(4)الطقس
  .(5)الشتاءفصل يف درجات احلرارة  تنخفضيف فصل الصيف ، كما 
إذ  ،كون نطاقات املطر تسري موازية للدوائر العرضيةل ؛فريدا من نوعه إقليماتعترب إفريقيا الغربية 

                 تصل إىلإذ سرياليون و دلتا النيجر ،  ،اجلنوب مثل غينيا إقليمسوده أمطار طوال العام ، يف ت
ملم  2.000نخفض ما بني تهنا مشال هذه الدوائر؛ حيث ما اجتتتناق  كمياته كل   و ملم سواي 4.000
، كما يقل تساقط األمطار االستواءمشال خط  °15إىل  °10ما بني دائريت عرض  ،ملم سنواي 4.000و 

الذي ترتاوح كميات  ،أين يلتقي هذا اإلقليم ابلنطاق الصحراوي الشبة اجلاف ،حنو الشمال يف الداخل
 . (6)ملم 500و  100ما بني  به التساقط

منها تعامد الشمس الظاهري و ما يتبعه من حركة التقاء  ؛األمطارهناك عوامل تتحكم يف سقوط 
الرايح بني املدارين بني الشمال و اجلنوب و ابلتايل يسقط املطر نتيجة اصطدام الرايح ابجلبال اليت تواجهها 

إىل موازاة الساحل يعود  هذه الظاهرة ريتفس، قوط األمطار، مع العلم أن األعاصري املدارية تؤدي إىل س
أن مياه السواحل تتميز ابلربودة من شهر جويلية إىل غاية سبتمرب، نتيجة التيار  إذالجتاهات الرايح، 

                                                 
 .21املرجع السابق، ص  ،عطية عبد الكامل  .(1)
 .12، ص االحتالل الفرنسي، مياسي إبراهيم .(2)
 .291بق ، ص ااملرجع الس ،. أمحد جنم الدين فليجة(3)
  نقال عن:. 46-45ص ، 1ج، توات و األزواد ،حوتيةحممد . (4)

- Victor-Adolphe, Malte-Brun , Résumé historique et géographique de 
l’exploration de Gérard Rohlfs , Challamel , Paris,1866, p 102. 

 .8ع السابق، ص املرج ،. نعيم قداح(5)
 . 15  -14 صاملرجع السابق،  ،عبد الكامل عطية. (6)
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جيذب املياه السطحية الدافئة و ابلتايل حتل حمله املياه الباردة اآلتية من  حيث ،البحري االستوائي املرتاجع
 .(1)ق األطلسي، ابإلضافة إىل احنراف الرايح اجلنوبية يف هذه املنطقة لتصبح رايحا غربيةأعما

، تشمل كل من هنر السنغال يف اتريخ املنطقة، أمهية هذه األخرية هلاتتخلل إفريقيا الغربية عدة أهنار، 
             هنر الداهومي ،أهنار اجلنوب ،النيجر و غمبيا، إضافة إىل وجود أهنار أخرى مثل هنر الكازامانس

تعترب كتلة الفواتجالون مصدرا رئيسيا للمياه يف هذه املنطقة، نظرا لكثرة أمطارها و لرتكيبتها و ؛ (2)و الفولتا
إضافة إىل وجود هضبة بغينيا الليبريية الواقعة يف اجلزء اجلنويب من  ،اجليولوجية اليت تسمح بتخزين املياه

 :و أمههاناطق اجلبلية تنبع أكثر أهنار إفريقيا الغربية فواتجالون، من هذه املال

، ينبع من السفوح (3)بعد النيل و الكونغومن حيث الكرب  يعترب اثلث أهنار إفريقيا :(*)ر النيجرهن -
، يف (4)أقصى اجلنوب الغريب، ميتد حىت الشمال الشرقي حيث تنبكتو الشمالية هلضبة الفواتجالون
افد أخرى مثل نيااتن و ميلو و أخريا يتصل أبهم روافده و هو هنر بنوي مساره يلتقي النيجر برو 

)Benoué( (5)حبر دلتايف ، لتلتحم مياههما إىل اجلنوب و يصب. 

                                                 
 .15. نفسه، (1)
 . 20املرجع السابق، ص  ،. إهلام حممد علي ذهين(2)
و تعين بلغة املاندينغو ' النهر العظيم' و قد  أطلق املستعمرون )Joliba(لنهر النيجر عدة أمساء أكثرها شيوعا: جوليبا  :هنر النيجر .(*)

تضاربت اآلراء خبصوص و قد ألن املنطقة اشتهرت إبنتاج أجود أنواع الزيوت.  ،األوائل على جمموعة األهنار املتصلة به اسم أهنار الزيت
ظلت املشكلة فن النهر يسري حنو الغرب، منابع هنر النيجر و اجتاهه، فابن بطوطة شاهد النيجر يتجه حنو الشرق و احلسن الوزان أكد أب

الذي   (Mungo Bark)منغو ابركن الثامن عشر و من الرحالت اليت أثبتت سري النهر من الغرب حنو الشرق ، جند حىت القر 
 للمزيد. البعض بعضهامبيا جيراين غراب و هي غري متصلة ااستطاع أن يصل إىل فكرة أن النيجر يتجه حنو الشرق و أن هنري السنغال و غ

  أنظر:
حممد عبد  ،تح ،4، جحتفة النظار يف غرائب األمصار و عجائب األسفار )رحلة ابن بطوطة( ،ابن بطوطة حممد بن عبد هللا -

 .269ص   ،.ت، د 1الرحيم، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة و النشر و التوزيع، حارة حريك، ، ط

المي ، لبنان، حممد حجي ،حممد األخضر ،دار الغرب اإلس ،تر، 2ج ، وصف إفريقيا ،الوزان بن حممد الفاسياحلسن  -
 .161ص ، م1998

  .20ص إهلام حممد علي ذهين، املرجع السابق،  -
، 2، دار الزهراء للنشر و التوزيع ، الرايض، طاتريخ إفريقيا احلديث و املعاصر ،إبراهيم. شوقي اجلمل و عبد هللا  عبد الرازق (3)

 .29، ص م2002
 .20املرجع السابق، ص  ،. إهلام حممد علي ذهين(4)
 .439ص  ، 2ج، توات و األزواد ،. حوتية(5)
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 ،نوب ابماكو من عدد من اجملاري اليت تنتشر يف مساحات واسعةجبيتكون يف بدايته 
سري حىت و ييمة يف موسم الفيضان، تحول إىل حبرية عظي ،مكونة ما يسمى ابلدلتا الداخلية للنيجر

تشمل كل  تسمى ثنية النيجر، بعدها تتحد جماريه و تتشكل ثنية عظيمة حنو اجلنوب ،صل تنبكتوي
 .(1)غينيا و داهومي، ليصب يف احمليط األطلسي ،من ساحل العاج

بني يكو ن احلدود الطبيعية غينيا،  جنوبينبع كذلك من هضبة الفواتجالون يف  هنر السنغال: -
ن يف بدايته ابختاذه و قد تكو   (3)األطلسييتجه مشاال مث غراب حنو احمليط ، (2)موريتانياالسنغال و 

حني احنسر خليج السنغال و نتيجة جتمع الكثبان الرملية مت  ،جمرى حمددا له يف الزمن الثالث
جانب التيارات  احنراف اجملرى عن املصب حنو اجلنوب و قد عملت الرايح التجارية املنتظمة إىل

البحرية على بناء كثيب ساحلي ضخم، ميتاز هذا النهر ابحندار جمراه التدرجيي يف املنطقة املستوية 
 . (5)، يصب يف احمليط األطلسي عند سانت لويس(4)الساحلية و هو قليل العمق بنسبة ثالثة أمتار

حة يف حدود دولة غامبيا، كما لكونه صاحل للمال ،من أفضل أهنار إفريقيا الغربية :(*)هنر غامبيا -
 . (6)ارتيادا إفريقياأكثر مناطق اليت تعترب  (**)خيرتق السافاان إذ ،يعترب املدخل الرئيسي ألفريقيا الغربية

ابإلضافة إىل هذه األهنار السالفة الذكر ، يوجد أهنار أخرى مثل هنر السالوم و الكازمانس، كما 
كفايل و كوميه و هي مجيعا تصب يف خليج غينيا ، أما   ،اابانمر هي يوجد يف منطقة خليج غينيا عدة أهنا

  .(7)النيجر و خصائصه هنر اجتاههيف  هنر الفولتا فيشبهُ 

                                                 
 .21-20املرجع السابق، ص  ،. إهلام حممد علي ذهين(1)
 .217املرجع السابق، ص  ،. أمحد جنم الدين فليجة(2)
 .24املرجع السابق، ص  ،. إهلام حممد علي ذهين(3)
 .148املرجع السابق، ص  ،أمحد جنم الدين فليجة. (4)
 .6لسابق، ص املرجع ا ،. نعيم قداح(5)
                كلم  24الشريطي للبالد بعرض قدره  المتداده و ادي لغامبيا لصالحية املالحة فيهيعترب وسيلة نقل رئيسية ملعظم اإلنتاج االقتص .(*)

  :أنظرة عن النهر لوجود مستنقعات و غاابت على ضفافه . دكلم ، مع العلم أن موقع القرى بعي  470و طول 
 .19املرجع السابق، ص  ،عبد الكامل عطية  -       

 للمزيد أنظر:الغطاء النبايت الذي يتألف من النبااتت املدارية و غري املدارية بصفة رئيسية. فسيفساء من  :(Savana) فااناالس .(**)
 .443بيار، املرجع السابق، ص   جورج -      

 . 24املرجع السابق، ص  ،. إهلام حممد علي ذهين(6)
 . 17-16، ص م1971القاهرة،  ،.د.ند ،اتريخ كشف إفريقيا و استعمارها ،شوقي اجلمل .(7)
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يساير الغطاء النبايت الظروف املناخية للمنطقة، ال غرابة أن توزيع النبات الطبيعي يف املنطقة يكون  
موعات النبااتت، هذه الفروق ذات أمهية كبرية للسكان يف جم ا حملية  بصيغة معقدة، ذلك أن هناك فروق  

 .موارد املياه اجلوفية عنألهنم يستدلون منها على نوعية الرتبة و 
األمطار  هبالذلك كانت املناطق اليت تسقط  عد النبات الطبيعي نتاج تفاعل بني املناخ و الرتبة،يُ 

ترتكز بشكل كثيف يف اجلزء اجلنويب من إفريقيا  ،ةدائمة اخلضر التكثر فيها األشجار الطويلة  ،طوال العام
            تنتشر السافاان الفقرية أين  ،و يقل معها الغطاء النبايت األمطارالغربية، مع االجتاه مشاال تقل كمية 

على ، و تتداخل مع األشجار، كما تنتشر يف هذا اإلقليم حشائش فصلية ذات قيمة اقتصادية حمدودة
تسود فيه حشائش اإلستبس اليت تنمو يف  ،لصحراء يوجد نطاق ميتد من الغرب إىل الشرقهوامش جنوب ا

 . (1)املطر فرتة
ألحداث هو جمال دراستنا التارخيية  ،يعترب اإلطار اجلغرايف الذي تطرقنا إىل خصائصه الطبيعيةإذن،  
و السؤال املطروح: ، تجارييف شقها ال خالل القرن التاسع عشر و النصف األول من القرن العشرينوقعت 

   .ضمن متغريات القرن التاسع عشر؟اجلغرايف الفضاء هذا اليت ربطت  التجارية العالقاتما طبيعة 

                                                 
 .22املرجع السابق، ص  ،عطيةعبد الكامل .(1)



 
 

 
 
 
 
 

 الفصل األول:
 

 العالق ات التجارية  
   بين الصحراء الجزائرية و إفريقيا الغربية

لهماقبيل االحتالل الفرنسي    
م(1800-1850)   

 
 القواف ل التجارية و مسالكها.المبحث األول:   

 عناصر التبادل التجاري.المبحث الثاني: 
 التجارة الداخلية و الخارجية لإلق ليمين.المبحث الثالث:  

         الدوافع الحقيقية لالهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائرية  المبحث الرابع:  
 إفريقيا الغربية.  و                     



      م(1850-1800التجارية بين الصحراء الجزائرية و إفريقيا الغربية قبيل االحتالل الفرنسي لهما )العالق ات  الفصل األول : 

   18 

 

تعترب عملية نقل التجارة ابلقوافل عرب الصحراء اجلزائرية، قدمية قدم العالقات اليت نسجت ما بني 
ففي الوقت الذي كان العامل الغريب جيهل خباايها، قامت قوافل جتارية عرب العصور ضفيت الصحراء؛ 

  ابخرتاق الصحراء لتبلغ بالد السودان و تعترب التجارة أساس هذا االتصال الذي استمر إىل الفرتة املعاصرة.
يف هذا الفصل سنحاول التعرف بوجه التحديد على طبيعة العالقات التجارية بني الصحراء 

لقرن التاسع عشر؛ من اجلزائرية و إفريقيا الغربية قبيل التوغل الفرنسي هبما، خالل النصف األول من ا
نذلك، الطرق اليت كانت تسلكها، طبيعة جتارهتا آخالل التعرف على القبائل اليت كانت متارس التجارة 

احلديث عن متغريات القرن التاسع عشر و الدوافع احلقيقية لالهتمام الداخلية و اخلارجية، وصوال إىل 
 الفرنسي ابملنطقتني. 

  ية و مسالكها.القوافل التجار  املبحث األول:

 خصائص و مميزات القوافل التجارية: .1
 تعترب إذ ،(1)تعترب عملية نقل التجارة ابلقوافل، طريقة عاملية قدمية أشري إليها يف الكتاابت القدمية

األساس الذي يُعتمد عليه يف شق فيايف الصحراء، ألهنا أضمن و آمن وسيلة جملاهبة خماطر الطريق و احلفاظ 
 لذلك يتم االلتجاء إىل نظام القوافل. ،(2)على حياة التاجر و أمواله و أمتعته

كذلك، كما   القافلة تعين الرفقة القفال يف السفر  و قد ذكر بعض علماء اللغة أن القافلة تعين العري
، فكلمة العري استخدمت للداللة على القافلة و اإلبل و هو (3)ذكر البعض اآلخر أن العري يُقصد هبا اإلبل

  دليل تالزمهما.
حلمري للفرتات اليت ابقوافل التعكس لنا صور جتارة  ؛بعض اإلشارات األثرية و التارخيية إال أن

 .(4)للنقل الصحراويسبقت تدجني اإلبل و استخدامه على نطاق واسع 

                                                 
 .319، ص 1993، 2، د.د.ن، بغداد، ط7، جاملفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم . علي جواد،(1)
، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار يف القرن السادس عشر )مسامهة يف اتريخ املغرب االقتصادي(التجارة يف املغرب . عثمان املنصوري، (2)

 .151- 150، ص 2001، 1البيضاء، ط
 .317. علي جواد، املرجع السابق، ص (3)
مقال نشر يف كتاب جتارة القوافل و دورها احلضاري حىت هناية القرن  ،»جتارة القوافل يف التاريخ العريب القدمي  «. رضا جواد اهلامشي، (4)

 .7، ص  1984التاسع عشر، حتت إشراف، أمحد إبراهيم دايب، معهد البحوث و الدراسات العربية، بغداد، 
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منها القوافل التجارية اليت تتكون من جمموعة جتار ال يهمهم سوى مصلحة الطريق  ؛القوافل نوعان
، قد ينظم بعض التجار إليها مستفيدين من محايتها، لكن سريها أبطأ من (*)و القافلة السيارة أو النجع

  .األوىل
املشاركني فيها أقلها اثنان و كثريا ما يرتبط القوافل التجارية تتفاوت من حيث عدد األشخاص 

و ابلتايل زايدة أو  البضائع و نوعيتها ،يتحكم يف عدد القافلة كمية األمواللذا   ،(1)العدد أبمن الطريق
 نقص عدد حراسها.

إذ يكون حد املراكز التجارية مثل توات: أيتم التقاء هؤالء التجار يف مكان معني، قد يكون 
 ن من كل جهة ُُمملني ببضائع خمتلفة، كما أييت جتار  و مكان معلوم، يتجمع فيه التجار القادماالنطالق من 

الستعماهلا من طرف التجار املسافرين إىل بالد السودان  ،ن إىل نفس املكان مبواد أو بضائع أخرىو آخر 
 . (2)، ...اخلاخليام و األسلحة ،املواد الغذائية ،املواشي ،مثل: اجلمال

التجارية تنظيمات و قوانني داخلية تتحكم يف سريها؛ فأثناء التجمع يتم تنظيم القافلة  للقوافل
    ، فتشكل يف هيكلتها هرما قمُته القائد مث التجار و احلراس(3)التجارية اليت تتكون من جمموعة أشخاص

ال تعطى إال للمعروفني  مهمة هذهخيضع له املسافرون،  (**)فالقائدو الدليل و أخريا املواشي و البضائع؛ 
على حركاته و أعماله يتوقف مصري ، و قلبها النابض بشجاعتهم و بقوهتم و أبسهم ، فهو دماغها املفكر

 قيادهتا إىل أن تصل، و (5)، له وظائف منها تنظيم القافلة(4)القافلة و مصري األموال اليت توضع حتت تصرفه
الفصل بني املتخاصمني و القيام ابملفاوضات الالزمة مع القبائل املتواجدة على ختوم  ،معاجلة املرضى

  الصحراء.
                                                 

  أنظر :. تسمى منتجعات و االسرتاحة عبارة عن قبائل ُرحل يتنقلون من منطقة إىل أخرى حبثا عن الكأل و املاء :النجع قوافل. (*)
 ، حتت إشراف، أ.د.أمحد أبوحاقة، دار النفائس للطاعة و النشر و التوزيع، لبنان، معجم النفائس الكبريمجاعة من املختصني،  -      

 .  1957، ص 2007، 1ط                                
 .36،  ص 2001يف كتاب طريق القوافل، مطابع عمار قريف، ابتنة،  نشر ، مقال»توات و القوافل التجارية «  ،. ُممد حوتية(1)
 .35. نفسه ، ص (2)

(3).Julien  BRACHET, «Le négoce caravanier au Sahara central , histoire 
évolution des pratiques et enjeux  chez les Touaregs Kel Aïr (Niger)», Les 
Cahiers d’Outre-Mer, Ver1, 2008, p 119. 

 أنظر:لقب قائد القافلة يف الكتاابت اجلاهلية بزعيم القافلة أو زعيم السوق.  .(**)
 .153عثمان املنصوري، املرجع السابق، ص  -

 .322. علي جواد، املرجع السابق، ص (4)
 (5) . Julien   BRACHET, Op.cit, p 121. 
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أشداء أقوايء منذ مغادرهتا ؛ حيث يقومون حبمل أسلحتهم ملقاومة  حراستُعهد حراسة القوافل إىل 
ساء و هدااي و عطااي رور للر  املاملعتدين و غالبا ما  تعمل على اسرتضاء شيوخ القبائل، ذلك بتقدمي حق 

يذكر الوزان أن ، هبذا الصدد (1)مناسبة، عقد العقود و املواثيق و إال تعرضت أموال القافلة إىل أخطار
 .(2)القوافل تدفع إاتوة إىل أمراء القبائل الصحراوية قطعة قماش تساوي دينارا عن كل محل

الصحراء امللمني خببااي الصحراء، من سكان  و غالبا ما يكون (3)الدليل كما تعتمد القوافل على
مما يُعطي نوًعا من األمن و االطمئنان للمسافرين، إىل جانب الدليل هناك بعض القوافل اليت تقوم 

ال يقتصر األمر على األمن فقط و إمنا هذه القبائل  ؛ابستئجار حامية مكونة من القبائل الُرحل الصحراوية
، اليت حفرها التجار على أطراف معظم شبكات تنقلهم للتزود (4)ابرهي اليت تتحكم يف ينابيع املياه و اآل

 .(5)ابملياه الصاحلة للشرب

             ، حلمل البضائع(6)احلمري و البغال ،اخليول ،(*)؛ هي اجلمالوسائل للسفرتعتمد القوافل على 
املشاق و العطش، هذه امليزة اليت اجلمال هي أحسن وسيلة للنقل يف الصحراء، لتحمله ، غري أن (7)و الزاد

  .(8)تّفرد هبا عما سواه من احليواانت

                                                 
 .319.علي جواد ، املرجع السابق ، ص (1)
، ص 1998تر، ُممد حجي ،ُممد األخضر ، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ، 1ج، وصف إفريقيا الوزان بن ُممد الفاسي،احلسن . (2)

49. 
(3).  Julien  BRACHET , Op.cit, p  122.  

 .154املرجع السابق، ص  ،. عثمان املنصوري(4)
ريف، ابتنة، ڤطريق القوافل، مطابع عمار ، مقال نشر يف كتاب  »آاثرها(القوافل التجارية املغاربية )طبيعة التجارة و  «  . بشار قويدر،(5)

 .17ص ، 2001
حيوان دخيل على الصحراء الكربى، منذ القرن الثالث امليالدي، هو ذو سّنام واحد و أماكن تواجده ميتد من الصحراء الغربية  اجلمل: .(*)

ن اجلمل يف كل مكان يف العامل هو الصحراء ألنه ال يتحمل الرطوبة و ال على حدود احمليط األطلسي حىت حدود العراق و إيران ، وط
للمزيد األرض اخلصبة، من مميزاته حتمله للعطش أايما بل أسابيع متوالية، كما له القدرة على املشي مسافات طويلة دون أن يناله التعب. 

 أنظر:
 .42، 33، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب،  -
كادير، د.ت، أ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، »التجارة الصحراوية ثوابت و متغريات « خدجية الراجي، -

 .92، ص 03هامش رقم: 

 .75، ص 1972، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، ، التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري. العريب الزبريي(6) 
  *PARIS— .155لسابق، ص . عثمان املنصوري، املرجع ا(7)
 .320-321. علي جواد، املرجع السابق ، ص (8)
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نظم القوافل أوقات معينة للسفر؛ إذ تنطلق مرتني يف السنة، مرة يف بداية اخلريف و مرة يف الربيع، تُ 
 نسب وقت للسفر هو الشتاء، هذا لتجنب العواصف الرملية اليت تغطي اآلابر و استغاللأأن  الوزانيرى 

أن أحسن األشهر للسفر عرب الصحراء هو (Flatters) فالترز كما ذكر   ،املراعي للجمال و اتقاء احلر
    قوافل السودان تبدأ رحلتها إىل واحة توات يف بداية السنة فقط، إذ يتجمع التجار مثل. (1)شهر ديسمرب

فتصفف اجلمال صفوفا وراء بعضها و كل  ،و يشكلون قافلة كبرية مع بعض احلراس ضد هجوم الطوارق
 .(2)الصحراء لعبورصف فيه مائة بعري 

تبدأ القافلة سريها يف الساعات األخرية من الليل، حىت يزداد حر الشمس تتوقف القافلة و ختفف 
افل ، مثال قو (3)تُقام اخليام و ينامون  إىل وقت العصر، مث ُيستأنف املشي إىل حلول الظالمو أمحال اجلمال 

توات يف الشتاء تبدأ سريها يف الفرتة الصباحية لتسرتيح اإلبل يف الليل، أما يف فصل الصيف فإهنا تبدأ 
 سريها من السادسة مساء إىل الصباح.

ال بد للقوافل من ُمطات و منازل تنزل هبا ، لتسرتيح و تُريح دواهبا من التعب و التزود أثناء السري 
املنازل تتوقف أبعادها على املاء فإذا ُوجد املاء يف مواضع متقاربة قامت مستوطنات ، مبا أن (4)ابملاء و الزاد

هنا أييت دور الدليل يف معرفة هذه األماكن، مع اإلشارة أن املاء قد ال يهمها، إذا  ، متقاربة و العكس
لسفر البعيد ، كانت مزودة به و إمنا االسرتاحة تتوقف على التعب و مقدار ما تتحمله الدواب من مشقة ا

 و منازل االسرتاحة قد تكون مأهولة و هبا ماء و قد يكون يف العراء.  (*)هلذا كانوا يقطعون طرقهم مبراحل
 ،لعبور الصحراء هناك عدد من النقاط تتحكم يف خط سري القوافل، لعل أمهها أماكن توفر املياه

 . (5)الظروف الطبيعية و الصحيةأمن الطريق و وفرة األسواق، كما تتلوي  القوافل بسبب 

                                                 
(1). V. Derrécagaix , Exploration du Sahara , les deux missions du lieutenant-
Colonel Flatters, Imp. Emile Martinet, Paris, 1882, p 72.   

 .95. األغواطي ، املصدر السابق، ص (2)
 .153املرجع السابق، ص ،املنصوري. عثمان  (3)
 .324، ص توات و جتارة،  ُممد حوتية. (4)
الزمن و تساوي يوم.  هي املنزل بني املنزلني و هو ما يفسر لنا أن كلمة املراحل اليت جندها يف الكتاابت القدمية مبثابة قياس املرحلة: .(*)

 أنظر: 

 .36ص  ،توات و جتارة،  ُممد حوتية  -         

 36. نفسه ، ص (5)
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نقص نُقط املاء و خماطر العواصف الرملية اليت تردم  ؛القوافل يف الصحراء هامن املصاعب اليت تعاني
، لإلشارة فإنه ال خيتلف وضع القوافل املتجهة شرقا عن القوافل (1)ابلتايل هتتك ابلرجال و الدواب اآلابر و

فاس و مصر عرب ليبيا أسوأ من طريق فاس و تنبكتو، بسبب ملوحة املاء املتجهة جنواب، فاخلط الرابط بني 
 .(2)و طبيعة أراضيها الرملية

عادة ما حيصل كبار التجار على ضماانت لألمن بعدما يدفعون إاتوة مهمة لقبائل الرحل، هذه 
ضرر يلحقه عن كل  والً ؤ احلماية تتخذ شكل اتفاقية يقوم بتحريرها صاحب املنطقة، مبوجبها يصبح مس

مواطنوه مبصاحل التاجر احملمي و عملية التعاقد غالبا ما خُتتم حبفلة يقيمها التاجر احملمي؛ إذ يقوم بذبح 
أو شيخ طريقة تتمتع بتقدير و احرتام عام  ،أو شيخ القبيلة اخروف على ابب احلامي الذي يكون عادة أمريً 

 .(3)يف املنطقة
و كانوا ميدون القوافل املارة  طرق التجارة يف املناطق اجلنوبيةيسيطرون على  (*)كان الطوارقو قد  
تُقدر قيمتها على أساس قيمة البضائع  ىو اتَ أمقابل  ،و مرشدين مسلحني حلمايتهم ءالّ دأبعلى أراضيهم 

اليت تنقلها القوافل، غري أن بعض القوافل تصطحب معها مرشدين لكن الطوارق يتعرضون هلا ليثبتوا 

                                                 
 .154. عثمان املنصوري، املرجع السابق، ص (1)
 .61. الوزان، املصدر السابق، ص (2) 
 .50-49، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (3)
ترك ، لكون العرب املغاربة اعتنقوا  كلمة  لقد اختلف املؤرخون يف تسمية الطوارق؛ فمنهم من يرى أن اسم الطوارق مشتق من الطوارق: .(*)

أصل الكلمة من متاشق أو متازغ و تعين ابللغة الرببرية الرجال األحرار، حيث جتتمع جل  اإلسالم مث ارتدوا  عنه عدة مرات و منهم من يرجع
أي أهنم تركوا الدين املسيحي ؛ رق؛ مبعىن شعب و تواالدراسات أن أصول الطوارق ترجع إىل صنهاجة و كلمة الطوارق تنقسم إىل قسمني 

" بنو أو و تعين  "كيل"قدمية تسمى متاهاك أو متاجاك، أو لغة التفناغ، يضع الطوارق كلمة المازيغية األهجة اللواعتنقوا اإلسالم ، يتكلمون 
قدا،  ر آير و متكيل ،  تقريقريتكيل ار،  ڤهاألكيل إيليميدن، كيل أطرام  أزجر،  كيل للتعريف بفروعهم و أشهرها: كيل اقرص،   أهل"

         ينقسمون إىل عديد من القبائل و كل قبيلة تنقسم إىل أفخاذ و عشائر، لكن الرحل منهم ينقسمون اجتماعيا إىل أسياد نبالء و أتباع
طيطوق"،  و شعب كيل تيغيه ملت" و "   كيلو عبيد من الزنوج، مثل طوارق األهڤار يتكونون من ثالث قبائل و هي " ًكيل رولة" و "

 انظر:و قليل من الزراعة .  الطوارق يعيش مثل مجيع القبائل الرحل على املاشية
 . 179-176، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب،  -
،  1996، مطابع رويبة، اجلزائر، (م1912-1881توسع االستعمار  الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري )إبراهيم مياسي،  -

 . 23ص 
 .24الكامل عطية ، املرجع السابق، ص عبد  -
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جرياهنم يف الشمال يفرضون سلطاهنم على حركات  (*)و هكذا كان الشعانبة (1)أراضيهم سلطاهنم على
 . عديدةً  التبادل التجاري قروانً 

أما عن تنظيم القوافل يف إفريقيا الغربية، فهي تشبه التنظيم املعمول به يف مشال إفريقيا، فكان 
لديها  ،سلحةقوافل أشبه بفرق عسكرية مممارسو التجارة اخلارجية من مجيع الفئات يتجمعون معا يف 

املواشي، فقوافل  وامحالون و سائقُ  ،حراس ،أمني الصندوق و أمني اإلمدادات و التموين ،املرشد ،القائد
اهلوسا مثال كانت يف القرن التاسع عشر، تتكون من عدد يرتاوح ما بني ألف و ألفي فرد و من عدد مساو 

تتوفر على املاء و كانوا  اطرقً  يسلكون مخس أو ست ساعات يف اليوممن احلمري، كانوا يسافرون ملدة 
 ع الطرق للتفاوض معهم .يرسلون طالئع الكتشاف قطّا 

              تستغرق ما بني ستة أشهر و سنة كاملة ،تو و أشانيتو كو كانت الرحلة ذهااب و إاياب ما بني س
بعض بضائعها يف الطريق و تدفع مقابل ما حتتاج  و كانت القوافل شبيهة أبسواق تتحرك ببطء، حيث تبيع

       إليه من مواد غذائية، كانت أعدادها ضخمة قبل االستعمار، غري أنه خالل القرن العشرين تقلص عددها
يرجع ذلك هوبكنز إىل تزايد حرية التنقل  حيثيسافرون يف جمموعات قليلة،  التجارة اخلارجيةممارسو  أو بد

مما أاتح للمسافرين حرية اختيار أوسع الطرق، كما مل يعد من الضروري حتمل تكلفة  و أمان األسواق،
  ، غري أنه لو قاران أوضاع القوافل التجارية العابرة للصحراء اجلزائرية قبل(2)احلراس و املرشدين ألمن الطريق

التأثري املباشر بسبب كان تضا ل عدد القوافل التجارية  أن و بعد احلقبة االستعمارية، ميكن أن نستشف 
 على حرية التنقل و التجارة من قَبل الفرنسيني الذين عملوا على حتويل التجارة حلساهبم.

األكيد أن أمهية القوافل التجارية، تكمن يف أهنا سامهت بشكل فعال يف حجم املبادالت التجارية، 
سواء كانت تلك القوافل مدفوعة من قبل سكان املدن أو من طرف حكامها، فإهنا مثلت شراين احلياة 

                                                 
 .182، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب، . (1)
حياهتم ،  يتكونون من ثالث فروع هي شعانبة متليلي املعروفني ابلربازقة، و فرع املواضي ابملنيعة و فرع بوروبة بورجالن قبيل الشعانبة:. (*)

ابلنسبة للمناطق اليت يعودون إىل موطنهم األصلي مرة يف العام و ابنتظام.  وتشبه تلك اليت يقوم هبا الطوارق ؛ إذ  تقوم على االنتجاع 
مشاال من وادي ميزاب و  و واحات فزان شرقا حىت العرق الغريب ينتجعون فيها الشعانبة واسعة جدا؛ إذ متتد إىل احلدود الليبية يف غدامس

 أنظر: حىت عني صاحل جنواب، بينما يسيطر الطوارق على النشاط التجاري يف املناطق اليت متتد جنوب هذا الشريط حىت بالد السودان.

 .166، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب،  -
 .76-75، ص لة و منطقتهاڤور انصر الدين سعيدوين،  -

 . 124-123هوبكنز، ص  .(2)
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على حد سواء، كما ابلنسبة لقبائل و شعوب كثرية من سكان الصحراء اجلزائرية و سكان إفريقيا الغربية 
 . (1)جتاوزت منافعها احلدود اإلفريقية لتسهم بشكل فعال يف حجم املبادالت الدولية

 القوافل التجارية للصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربية:  .2
على طول احلافة الشمالية البدو هجرة على  ،يقوم التنظيم االقتصادي للقبائل الصحراوية اجلزائرية

ربة من املناطق الفالحية يف الشمال )التل( مثل بين ميزاب ، كما  تتناثر على طول اخلط للصحراء، على مق
و الطوارق يف أقصى اجلنوب، هؤالء  ورڤلة  ،من  الشرق  إىل الغرب مبا يف ذلك بين ميزاب، شعانبة متليلي

اليت متارس التجارة يف أما عن القبائل البدو يسامهون يف اإلنتاج االقتصادي إىل جانب السكان املستقرين، 
فاان و الصحراء الكربى، لكوهنا تعتمد اإفريقيا الغربية، هي تلك اليت تقطن املدن الواقعة على احلدود بني الس
فما هي أهم هذه القبائل اليت مارست كلية على اإلمدادات اخلارجية للحصول على احتياجاهتا الغذائية، 

 اسع عشر؟.  القرن الت األول من التجارة خالل النصف

 منها سوف، وادي من متعددة مواقع يف ينتشرون وطرود، بطين عدوان من مزيج هم قوافل سوافة: .أ
 السكانية التجمعات من غريها و العلندة وادي الرقيبة، ،عميش إليها مضافا البهيمة الدبيلة، ،قمار
يولون اهتماما ابلتجارة ، خلصوصية طبيعة إقليمهم جعلتهم (2)التاسع عشر القرن خالل ظهرت اليت

 ،غات ،غدامس ،ة اليت يؤموهنا  هي أسواق تونسيالداخلية و اخلارجية و أهم األسواق اخلارج
 غريها.  غرداية ،ورڤلة ،تڤرتو داخليا كانوا جيوبون أسواق  إفريقيا الغربية ،املغرب

تضم ثالث قبائل كربى أوهلا قبيلة املخادمة اليت كان من ضمنها بنو حسان ، أوالد  :ورڤلة قوافل  .ب
يف اجتاه  ورڤلة نصر، بنو خليفة، بنو ثور، العرميات، أوالد أمحد، جمال تنقلهم إىل جنوب شرق 

 .(3)الشمال الغريب من غرداية وغدامس و يف فصل الشتاء يقصدون وادي زرقون 
مشاال  تڤرت وروبة و جمال تنقلهم ميتد حىت غدامس جنواب و إىل متاسني قرب هناك قبيلة الشعانبة ب

و عني صاحل جنواب و إىل سفوح جبال القصور غراب ، بعد ثالثة أشهر من التنقل تعود  القوافل إىل 
 مع حلول فصل اخلريف.  ورڤلة 

                                                 
 .13ص  ،املرجع السابق :بشار قويدر. (1)

ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية  رسالة، (م1939-1900احلركة اإلصالحية يف بوادي سوف )نشأهتا و تطورها . موسى بن موسى، (2)
 .27 ، ص2006-2005و االجتماعية، قسم التاريخ و اآلاثر، جامعة منتوري، قسنطينة، 

سدراتة، -، مقال نشر يف جملة األصالة، عدد خاص عن اتريخ ورڤلة »ورڤلة  و منطقتها يف العهد العثماين « . انصر الدين سعيدوين،(3)
 .74، ص 1977السنة السادسة، جانفي 
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ن جبىن التمور من أكتوبر أما قبيلة سعيد غنبة و هي فرع من قبيلة سعيد القبيلة األم، هؤالء يقومو 
  .(1)إىل نقوسةشحنها  إىل جانفي مث يتم

يقوم الرُحل منهم يف فصل الشتاء و الربيع على االنتشار على احلواف الشمالية قوافل بين ميزاب:  .ج
للصحراء، لرعي الغنم و املاعز يف أماكن يتوفر فيها الغطاء النبايت، مع هناية فصل الربيع حيملون 

يتم مبادلة بضائعهم لسلعهم من األصواف و املنسوجات و يسافرون هبا إىل التل يف موسم احلصاد، 
بوب و السلع األخرى، يف هناية الصيف يرجع الرُحل إىل مواطنهم ابلواحات يف وقت جين ابحل

يتم مبادلة منتجات فالتمور، خالل هذه الفرتة تكون أسواق الصحراء نشطة جدا مثل أسواق التل، 
                    الرحل من التكافل و التكاتف بني انوعً  خيلقُ  األمر الذي .(2)التل و الصحراء

 .(3)نتجات الواحاتمب تهاحل على املستقرين لتخزين منتجاهتم و مبادلواملستقرين، حيث يعتمد الر  

 وميثلون شعانبة الربازقة ، هؤالء خيرجون لالنتجاع ابلرتتيب؛ إذ خيرج األثرايء ذو  قوافل متليلي: .د
ترفع اخليام و يعودون إىل  ،طوال الشتاء و الربيع حىت شهر أوت مثة البقية القطعان الكبرية أوال

 متليلي جلين التمور خالل شهر سبتمرب و ديسمرب. 
املطارفة و يف توات يقطنون  ،العرق ،تيميمون ،يتواجد هؤالء يف تينجورارين بزاوية الدابغكما 

 عني صاحل. كلت يقطنون آبولف و ينفيس و برقان، أما منطقة تيد ،بوعلي ،تسابيت
يتجه شعانية متليلي إىل أسواق غرداية و يشرتون منها السروج و النعال و غري ذلك من 

اد الذي حل من الشعانبة إىل بيع السج  ة يضطر الر  يف أوقات القحط و الشدّ  ،املصنوعات اجللدية
 ،كما يقومون يف فصل اخلريف ببيع منتجاهتم من احليواانت  ،هم لالستعمال  املنزيل  تنسجه نسا

ثياب الصوف و يشرتون مقابل ذلك ما حيتاجون إليه من  ،منتجات األلبان ،الصوف ،اجللود
 .(4)التوابل و مصنوعات أخرى ،األسلحة ،السكر ،القهوة ،الشاي ،احلبوب

   يل رولة و  تيغيه ملتكيتكونون من ثالث قبائل و هي   األهڤارطوارق  :طوارق األهڤارقوافل  .ه
كما أن   ،حيث متثل الثروة احليوانية و البساتني القاعدة األوىل القتصاد طوارق األهڤارو  طيطوق، 

                                                 
 . 73. نفسه، ص (1)

(2). Donald C. Holsinger, « Trade routes of the Algerian Sahara in the XlXth 
Century », Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°.30, 1980, p 59. 
(3). Ibid, p 58-59. 

 .167، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (4)
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للتجارة مكانتها خاصة جتارة امللح ، ففي شهر أفريل و ماي يرسل الطوارق خدمهم من السود إىل 
ينتقلون إىل اتمسنة و احلدود الشمالية للنيجر ملبادلة امللح ابلتمور،  أمدرور الستخراج امللح، مث

احلمري ، اجلمال، الذرة، املنتجات املصنعة مثل املالبس، األحذية، األواين املنزلية و األسلحة ، كما 
 .(1)يصلون أسواق تيديكلت و توات

قبيلة أوالد زانن الذين يربون اإلبل من القبائل املشتغلة ابلتجارة إبقليم توات؛ جند  :(*)تقوافل توا .و
      قبيلة اخلنافسة اليت تسكن مع أوالد بن انصر بعني صاحل و ضواحيها و (2)رو يؤجروهنا للتجا

 .(3)قو تعيش يف تنافس دائم مع الطوار 

تعترب من القوافل اهلامة اليت أتيت إىل إقليم تنجورارين و هذا بسبب توفر املراعي،  قوافل املشرية: .ز
وأهم قبائلها نذكر: قبائل أوالد منصورة،  أقربة، بين مطارف، البكاكرة، أوالد فارس، مغولية، أوالد 

ن سرور، سيدل، أوالد تومي، مقان، فراحدة، أوالد مبارك، أوالد أمحد، أوالد مسعود، و خماز 
، فقوافل املشرية تتميز بكثرة املشاركني من القبائل املختلفة و أكثرها عددا قبائل البكاكرة (4)الشفعة

 و أقلها عددا قبيلة بين مطراف.

            تضم عدة قبائل منها قبائل من منطقة لبيض سيدي الشيخ و هي قبيلة طرايف قوافل البيض: .ح
هؤالء كانوا  ،و أوالد زايد الغرابة و سكان لبيض سيد الشيخ و هناك قبائل ملنطقة جريفيل

 يتوجهون إىل إقليم تنجورارين و أحياان إىل قصور توات كقصر متنطيط.

تدوم مدة حيث هذه القوافل تصل أسواق تينجورارين عرب وادي الناموس، قوافل عني الصفراء:  .ط
هذه القافلة نذكر قبيلة أوالد  أهم القبائل اليت تنظم إىلا، ن يومً يعشر التبادل التجاري مخسة و 

 .(5)روت، دلدول، أوالد سعيد، جنتور، اتونزة و حيحةڤعيسى، أجديرات، شروين، تسابيت، أو 

                                                 
 .181. نفسه، ص (1)
كلم، حبكم موقعها كواحة وسط   500.1اجلنوب الغريب من الصحراء اجلزائرية ، حيث تبعد عن اجلزائر العاصمة حوايل  يفتقع   توات:. (*)

الصحراء جعلها حلقة وصل بني الشمال اإلفريقي و بني السودان الغريب، حيث عملت على تزويد التجار مبا يلزمهم من ماء و غذاء و تعترب 
  انظر:ملتقى جتار الشمال و جتار السودان منذ زمن سحيق. 

 .301-300اهلادي املربوك الدايل، املرجع السابق، ص  -         

 .171، ص 1، جتوات و األزواد. حوتية ، (2)
 .161، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (3)
 .154، 152، ص 1، ج توات و األزواد. حوتية، (4)
 . 159-157،  155. نفسه، ص  (5)
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أقل عددا و أكثر ختصصا كانوا أما عن إفريقيا الغربية، فإن التجار الذين ميارسون التجارة اخلارجية  
من التجار الذين كانت أنشطتهم تقتصر على األسواق احمللية، ميكن تقسيمهم إىل أربعة جمموعات فرعية 

 التخصص: نوععلى أساس 

إذ يقومون برحالت قليلة و غالبا ما تكون يف  ؛جتار املواسم و املناسبات متثلاجملموعة األوىل:  .أ
شة أو امللح أو جوزة الكوال بغية كسب مقدار ُمدد من املال موسم اجلفاف، حاملني معهم األقم

 مل تكن هلم دوافع ممارسة التجارة اخلارجية.هؤالء 

: متثل التجار املنتظمني الذين تتكامل عملياهتم التجارية، على منط معني من اجملموعة الثانية .ب
 النشاط اإلنتاجي، مثل حدادي الكوروكو يف جنوب مايل.

متثل جتار ُمرتفني على درجة عالية من التخصص، ليس من ابب اإلنتاج و إمنا  ثة:اجملموعة الثال .ج
يسيطرون مباشرة على إنتاج السلع اليت يتاجرون فيها، ذلك عن طريق استخدام األقارب و الرقيق 

 .(1)ة الرئيسيةيطرق التجار اللتشغيل شبكة من الفروع على طول 
 التجارة اخلارجية مها:كانت اجملموعتان الرئيسيتان من ممارسي 

املاندي، هؤالء كان هلم الدور الرئيسي يف تطوير و تبادل التجارة هم منشأ الديوال  :(*)جتار الديوال -
، فاملاندي كانت هلم أمهية خاصة يف اجلزء الغريب من إفريقيا الغربية، ابلرغم من (2)يف غرب إفريقيا

 على مسافات بعيدة تصل إىل غاابت ساحل العاج. ،أهنم كانوا يتاجرون يف اجلنوب الشرقي
 

                                                 
 .120. هوبكنز، ص (1)
ينتشر هؤالء يف  ،اشتهروا ابلتجارة و قد و تدل كلمة الديوال على معىن التجار  )Felup(يعرف الديوال ابسم الفيلوب الديوال:. (*) 

 مساحة كبرية من غرب إفريقيا؛ من النيجر إىل السنغال و قد أتوا من مشال إفريقيا إىل السنغال يف القرن التاسع و يف القرن السابع عشر
ني مجاعات منهم بني الزنوج، جيتمعون يف شكل جاليات صغرية يف ثنية النيجر، فولتا العليا و ساحل الذهب ، منهم اجتهوا حنو التشاد اترك

حل من اعتنق اإلسالم و منهم من بقي على وثنيته و قد ساهم هذا العنصر يف تنشيط املبادالت التجارية بني الربيطانيني املتمركزين يف السا
 أنظر:األطلسي. 

 .33، ص  املرجع السابقعبد الكامل عطية ،   -       
، 2لقمة و ُممد عزيز، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط ، تر. اهلادي أبوجتارة الذهب و سكان املغرب الكبري. بوفيل، (2)

 .396، ص 1988
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كانوا مهيمنني على اجلزء الشرقي من إفريقيا الغربية، ينتشرون من قاعدهتم يف نيجرياي جتار اهلوسا:  -
يذكر بوفيل أن اهلاوسا يقطنون حيث ، (1)الشمالية يف اجتاه اجلنوب الغريب حىت ساحل الذهب

 .(2)املراكز الصحراوية مشال غاانغريب هنر النيجر و العديد من 

ينتمون إىل منطقة تنبكتو و إىل قبائل تقع على شواطئ حبرية  قوافل الكونتاس و الربابيش: -
فاجيبان، هذه القبائل متارس التجارة عرب الصحراء و تعترب أروان نقطة التقاء هؤالء التجار الذين 

 .(3)أسواق تواتيشرتكون يف قافلة مع طوارق النيجر و يتجهون حنو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .121. هوبكنز، ص (1)
 .397بوفيل، املصدر السابق، ص . (2)
 .92. هوبكنز، ص (3)
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(1) 

                                                 
 اخلريطة اعتمادا على خريطة:. مت إجناز (1)

- René Chudeau , « Etudes sur le Sahara et le Soudan », Annales de 
Géographie, 17e Année, No. 91 (15 janvier 1908),  p 50-55. 
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 :مسالك القوافل التجارية .3
إىل كانو، ميثل البداية  و جين و من تنبكتوو غات إن الشريط املمتد من  توات إىل غدامس 

خالل النصف األول من القرن  ،النهاية للعالقات التجارية بني قوافل الصحراء اجلزائرية و غرب إفريقيا
 التاسع عشر و أهم الطرق اليت كانت تسلكها هذه القوافل خالل هذه احلقبة هناك: 

           مير عرب ابتنة و بسكرة و يتفرع إىل طريقني واحد يؤدي إىل الواديطريق قسنطينة و كانو :  .أ
 . (1)غات مس  ومن غدا ن يصالن كالً ان الطريقا، هذ ورڤلة و  تڤرت و اآلخر إىل 
و منها إىل  مير من وادي سوف إىل عميش الواقعة على احلدود اجلنوبية من الوادي ؛ الطريق األول

حاسي الناقة، العني و منها إىل منطقة العاقر، تليه  ،مير بسيدي خويلد ؛الثاينالطريق ، غدامس
طريق  عرب ،(2)حنو األبرت ، وادي سوف و منها إىل غدامس االجتاهتم ي بعدهاُمطة الطيبات، 

زندر مث كاتسنا وصوال إىل احملطة األخرية و هي   ميكن الوصول إىل كانو عرب آير و ؛غدامس
 . (3)كانو

 بسكرة م جتارُ ضين أين، (*)يتجه حنو الشمال ليمر مبحطة الفيض و تڤرت هناك طريق ينطلق من 
و يتجه حنو اجلنوب إىل أسواق غدامس مرورا (**)و يتجه حنو اجلنوب الشرقي ليصل كونني للقافلة
 .(***)البئر اجلديد (4)مبحلة

 

                                                 
 .173، ص  التجارة اخلارجية. الزبريي، (1)
 .97-95. األغواطي، املصدر السابق، ص (2)
 .391. بوفيل، (3)
 أنظر:ة. قمدينة صغرية تبعد على بسكرة بعشرين ميال، يذهب إليها عن طريق سيدي عقبة و عني النا. (*)

 .156، ص 1، هامش رقم التجارة اخلارجيةالزبريي،      -      
 أنظر:تبعد عن مدينة الوادي حبوايل ميلني و نصف و تقع يف منتصف الطريق بني قمار و الوادي. . (**)

 .156، ص 2نفسه، هامش رقم  -
 .156. نفسه، ص (4)
 أنظر:زاب و تشتمل على تڤرت  و متاسني و نقوسة. يجمموعة من الواحات حيدها مشاال الزاب و شرقا الوادي و غراب وادي م. (***)

 .156، ص 03نفسه، هامش رقم:  -
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ابلطريق الواصل إىل   (Azawa)هذا الطريق يلتقي يف منتصفه عند أزاوا  ؛طريق غات و آير  .ب
فروان إآير عرب نقطة تقاطع  الذي يصلمركز توات، أين يعرب هضبة األهڤار و مير ابلطريق العام 

)Ifrwan( (1). 

غدامس ، غات ، جبادو ،  ،يبدأ من جنوب بسكرة حنو وادي سوفأقدز:  وطريق بسكرة   .ت
 .(2)أقادمي وبلما 

و منها إىل متاسني مث إىل  تڤرت هناك طريق مير من بسكرة إىل  تنبكتو و جيّن : ،طريق بسكرة  .ج
و منها يتجه حنو وسط الصحراء يف ميزاب و منها إىل  ورڤلة مكان يسمى مطماط، نقوسة ، 

متليلي، مث إىل املنيعة و منها إىل تيميمون،  عني صاحل، تيط، أولف، أقبلي، والن ، اتنزروفت، بري 
            بو عجابيه ، تنبكتو و من تنبكتو إىل سانساندي مث سيغوأمغندن ، بري اتنتيناه ، املربوك ، 

 . (3)و منها إىل جين

و مير عرب رأس الشعب ، مث سافل   األغواط  ،(4)بوسعادة ،ميتد من املدية طريق ملدية و توات :  .د
عن  ،الفياض ، اخلدم، اللفحات و منها إىل متليلي بغرداية، الثماد ، الشارف وصوال إىل املنيعة

 غراب حنو توات.  االجتاه، كما ميكن (5)ورڤلة شرقا حنو  االجتاهطريق املنيعة ميكن 
إىل  من الطرق املؤدية حنو توات عرب املنيعة، يتم املرور أوال عرب أوالن و منها حنو األمحر ، بئر املهل

روت ڤتيميمون جند طريق حنو أو  جنوب ؛بئر اللفعاية ، بئر الزرق ، بئر بودمام و منها إىل تيميمون
وات احلناء، بعد توات أتيت عني صاحل و يف غرهبا طريق ت تيطولف تقع قرية آولف و جنوب آو 

 .(6)يف اجلنوب

                                                 
 .391-390. بوفيل، ص (1)
 .42، ص  اتريخ إفريقيا الغربية. حيي بوعزيز، (2)

 (3). L’abbé Barges, Le Sahara et le Soudan, documents historique et 
géographiques, Just Rouvier libraire-éditeur, Paris, 1853,  p 5-11. 
 (4) . Donald , Op.cit, p 59. 

 .92-89. األغواطي، املصدر السابق، ص (5)
 .94-92. نفسه، ص (6)
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 ي، واد زوزفانة، اجيلي، وادفكيك ،عني الصفراء ،(1)عرب البيض: مير و توات طريق معسكر .ه
 إىلسيدي الشيخ، املنقب  الساورة ، توات؛ هلذا الطريق فرع آخر شرق األول يبدأ من خيثر، لبيض

 توات من كل اجلهات و هي:هناك عدة مسالك ارتبطت إبقليم  .(2)توات

ذهب، البري  ،حاسي اليوز املاحل ،تسري القوافل عرب حاسي حسدةحيث  تنبكتو؛ ورقان  طريق -
 تنبكتو. وصوال إىل اتودين، تليف ،طرفية، صيطي ،تنصر

شوراد، أقبلي مراقن، والن، األربعمائة، جتنوت، أعرب حيث يتم املرور  ؛أماهور  وطريق أقبلي  -
 أماهور. و أانقيس

الربج، حاسي ايكتليس، تساليت،  ،تنزروفت ،والن ،مراقنحيث يعرب  إىل غاو؛ ولفآ طريق -
 أقاهوك، أانفيف، تربشات، تبنكورت، تنقارا، أوراغن، غاو.

 . (3)هناك طريق قورارة ابجتاه الغرب  حنو شنقيط -

ولف، أقبلي، والن، اتنزروفت، بري مغندن، بري آ ،عني صاحل ، تيط  عرب  و جين؛ طريق تيميمون -
 . (4)سيغو و جين ،سانساندي  ،بو عجابيه، تنبكتوأاتنتيناه، املربوك، 

                                                 
(1). Donald , Op.cit, p 59. 

 .41، ص اتريخ إفريقيا الغربية. حيي بوعزيز، (2)
 . 94. األغواطي، املصدر السابق، ص (3)

(4). L’abbé Barges, Op.cit, p 5-11. 
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(1) 

                                                 
 . أجنزت اخلريطة اعتماد على خرائط:(1)

 .392بوفيل: املصدر السابق، ص   -
-  René Chudeau , Op.cit,  p 50-55. 
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جل الوصول إىل اجلزر أة، من يطرق التجار الخالل القرن اخلامس عشر، مت إنشاء شبكة معقدة من 
جلنوب، ألن هذه الطرق ابالشمال  تصلاملتناثرة جغرافيا، كما كانت هناك جمموعة من الطرق الطويلة اليت 

و هكذا   خترتق املناطق اجلغرافية الرئيسية اليت متتد من الغرب إىل الشرق يف أحزمة تكاد أن تكون متوازية
كما يوجد فاان،  افاان ميارسون التجارة مع مزارعي الساو الس كان الرعاة على احلدود  بني الصحراء الكربى

 و من بني هذه الطرق: (1)طريق آخر ميتد من الغرب إىل الشرق يربط مناطق السافاان و الغاابت
ليلتقي مع طريقني آخرين يسري ، Arawan( (2)(طريق اتودين الذي يتجه مباشرة حنو أروان  -

غ نعند تنبكتو، أما الثاين فيتجه مشاال من مدينة سانسنديأوهلما جهة توات و مربوك و ينتهي 
)Sansanding(  (3)تنبكتو حىتعلى هنر النيجر األعلى. 

الطريق الذي يربط كانو و ابداجرى غري ُمدد متاما للتجارة، فاملدينتان منفصلتان حبزام من الغاابت  -
 إذ، ةنقل التجارة عربه غري ُمددتسكنه اليوراب و بعض القبائل األخرى، لكنه طريق خطري مما جعل 

حيث يلتقي بطريق  ،يتم إتباع طريق على الضفة اليسرى للنهر عرب يورى إىل مشال غرب اهلوسا
الكوال الرئيسي القادم من جواجنا إىل كانو، هذه أهم الطرق التجارية اليت تقود إىل اهلوسا من 

 .حيحاكلها ابلقرب من   تلتقيالغرب و 
النيجر حنو أعايل النهر عند إيلو، من كومي اختذ طريق حنو الشمال الشرقي كما أن هناك طريق  -

 .    (4)عرب برنني جوارى و زاراي إىل كانو

                                                 
 .117 -115ص  . هوبكنز،(1)
 .168، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (2)
 .387. بوفيل، ص (3)
، املطبعة الفنية احلديثة، القاهرة، املمالك اإلسالمية يف غرب إفريقيا و أثرها يف جتارة الذهب عرب الصحراء الكربى. رايض زاهر، (4)

 .311-310، ص 1968



      م(1850-1800التجارية بين الصحراء الجزائرية و إفريقيا الغربية قبيل االحتالل الفرنسي لهما )العالق ات  الفصل األول : 

   35 

 

 
(1) 

                                                 
 .392بوفيل، ص . (1)
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أن املالحة  إالإضافة إىل املسالك النهرية اليت تُعترب أرخص وسيلة لنقل السلع عرب مسافات طويلة، 
كان بعضها يفيض يف موسم األمطار مع افتقار   حيثأبهنار إفريقيا الغربية صعبة لوجود شالالت خطرية، 

           النقل املائي التجاري ذات أمهية يف هنري النيجر و السنغال ، يعتربالبعض اآلخر للماء يف موسم اجلفاف
ملائي الداخلي األكثر حركة هو قطاع الوسط من هنر كان املمر ا  كماو قطاعات أخرى من هنر الفولتا،  

و بفضل  (*)النيجر الذي يربط تنبكتو جبين و غاو، ففي هذا اجلزء كان يستخدم العديد من قوارب الكنو
 . (1)جممع النيجر األوسط أصبح واحدا من أكرب مراكز التجارة يف إفريقيا الغربية

                                                 
 .145. نفسه، ص (1)
هي زوارق طويلة خفيفة و مدببة الطرفني تُقاد مبجداف، يستعمل هذا النوع من القوارب لكونه أفضلهم لتجاوز  الكنو:قوارب . (*)

  أنظر:يبلغ مثانني قدما أو أكثر، يستطيع محل مائة فرد.  منها بعضال طولاملصاعب و قد كان 
 .145هوبكنز، ص  -      
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 عناصر التبادل التجاري. املبحث الثاين:

 وسائل التبادل التجاري. .1

 املكاييل و املوازين و املقاييس. .أ
و حتديد مقاديرها  لضبط حجم املواد التجارية يعترب استعمال املكاييل و املوازين و املقاييس ضرورايً 

 و قيمتها ختتلف حسب نوع املواد من مكان إىل آخر، ميكن تقسيمها إىل ما يلي: 

و كذا املواد السائلة مثل الزيت  من املواد اليابسة لكيل احلبوب و ما شاهبها املكاييل: .1
، من بني املكاييل اليت كانت سائدة يف كل من الصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربية (1)و العسل

 يوجد:

رجون زكاة : كان من املكاييل السائدة ابملنطقتني، حيث يذكر الونشريسي أن أهل املغرب كانوا خيُ املد -
لب من املدينة و تؤدى به جيُ  الذيلقروي و هناك عدة أنواع منه املد النبوي الفطر هبذا املد ا

  ،نيتيساوي حفنة يدين متوسط ،(2)هو على نوعني؛ املد الصغري و الكبريو الصدقات أو الزكاة 
يستعمله التجار و العامة عند كيل املواد اجلافة كالتمر و احلبوب ، كما يكثر استعماله عند إخراج 

 .(3)زكاة الفطر

أي أربعة ، (4): هو مقياس معروف منذ القدم، يساوي الصاع الشرعي أربعة حفنات(*)الصاع -
مع العلم أن صاع احلبوب املستعمل يف مدينة اجلزائر يرتاوح ما  ،كلغ  3، ما يعادل (5)أضعاف املد

 . (6)م1830لرتا حسبما حدده الفرنسيون سنة  80و  60بني 

                                                 
 .74املرجع السابق، ص  ،عثمان املنصوري .(1)
، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر و التوزيع، جوانب من حضارة املغرب اإلسالمي من خالل نوازل الونشريسي. كمال أبو مصطفى، (2)

 .81، ص 1997اإلسكندرية، 
 .161، ص 1، جتوات و األزواد. حوتية ، (3)
  أنظر:كلغ.   135كلغ و صاع امللح يساوي   106خيتلف وزنه حسب املواد و اجلهات ، فصاع احلبوب يساوي . (*)

     ،حتقيق و تقدمي و تعليق م (،1705-1695ه/1117-1107قانون أسواق مدينة اجلزائر ) عبد هللا بن ُممد الشويهد،  -     
 .67، ص 02، هامش: 2006، 1وت، طانصر الدين سعيدوين، دار الغرب اإلسالمي، بري         

 .82. كمال أبو مصطفى، املرجع السابق، ص (4)
 .161، ص 1ج توات و األزواد،. حوتية، (5)
 .43، ص 01. الشويهد، املصدر السابق، هامش رقم: (6)
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سعتها لرت واحد تقريبا و مثلها نصف نقاصة و ربع  ،تستعمل لكيل السمن و الزيتالنقاصة:  -
تم وضع عالمة ضبطها من طرف عند امليزابيني ي .نقاصة ، كال النقاصتني حتمل معلما يبني الكيل

  .(1)حلقة العزابة مبسجد البلدة
كلغ   80 أو 50يعادل  ؛(*)املزود .(2)كلغ  2.5إبقليم توات و تُعادل  القصعةُتستعمل  كما

 .(4)تساوي أربعة صيعان ؛املرطة .(3)صاعا 60يعادل  ؛احلمل .حسب املادة املوضوعة فيه

 تنقسم بدورها إىل قسمني: :املوازين .2

         (5)غرام 500يساوي يف الغالب  ؛(**)الرطلمن املوازين الثقيلة جند  موازين املواد الثقيلة: .أ
الشمع و السكر ، مبا أن القنطار  ،اللحم ،مثل القمح ،يستعمل لوزن عدد من املنتجات املختلفة ؛الربعو 

رطل، فإن الربع يتحدد أساسا على قيمة الرطل و ابلتايل اختالفه يكون ابختالف قيمة  100يعادل 
 ، النحاس ،البارود ،استعمل يف وزن امللح، (6)يساوي مائة رطل ؛القنطارأما  .رطال 25الرطل، الربع يعادل 

 . (7)العقيق و السكر ،الصمغ
 
 
 
 
 

                                                 
 .48. يوسف بن بكري احلاج سعيد، املرجع السابق، ص  (1)
 .161، ص 1ج توات و األزواد،. حوتية، (2)
  أنظر:يسمى أيضا املودي، يساوي ما حيمله العبد من حبوب و غريها يف كيس من اجللد. . (*)

 .199، ص مملكة السنغايعبد القادر زابدية،  -        
 161، ص 1، جتوات و األزواد. حوتية، (3)
 .162، ص املرجع السابق.عبد الكامل عطية ، (4)
 أنظر:ب منذ القدمي و توجد له أوزان مماثلة يف الدول األوروبية. . هو من األوزان اليت ُعرفت ببالد املغر (**)

 .165، ص 1ج توات و األزواد،حوتية،  -       
 165. نفسه، ص (5)
 .162.عبد الكامل عطية ، املرجع السابق، ص (6)
 .84 – 81املرجع السابق، ص  ،. عثمان املنصوري(7)
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         لوزن األشياء الثمينة كالفضة القد اهتم التجار هبموازين املواد اخلفيفة و الدقيقة:  .ب
و الذهب اليت توزن مبيزان صغري و هي غري مؤشرة من طرف السلطة لكنها مراقبة من قبل وجهاء 

لرطل غرام، أو جزء من اثين عشر جزء من ا 27.5تعادل يف املتوسط اليت  األوقية املدينة، منها
 .(2)ابألوقية (*)يباع تراب الذهب بتيميمون وزن املثقالحيث ، (1)العادي

ستعمل يف وزن مسحوق الذهب أشكاال و معايري متباينة، يف تخذ األوزان الدقيقة اليت تُ تَ  كما
هي غ، هذه األوزان حتمل يف إفريقيا الغربية أمساء ُملية، 4احلقيقة هي أجزاء من املثقال الذي كان يعادل 

 .(3)العروبو و العروابس ،الدايري ،الثلث ،الصود ،الباين
ال يزال مستعمال بكثرة يف تنبكتو و يساوي  لقد وجد ابرث أثناء مروره إبفريقيا الغربية أن املثقال

يف أسواق مدينة اجلزائر حسب ما أشار إليه  يساويهاو هي نفس القيمة اليت  (4)حبة قمح 96وزن 
              مثاقيل 6تساوي  ؛الوزنةو  تساوي مخسة عشر وزنة أي مائة مثقالو  ؛السرةإىل ، إضافة (5)سعيدوين
 .(6)و ثلثني
           تستعمل املقاييس لقياس األثواب و املنسوجات و ما شاهبها، لقياس الطول :املقاييس .3

 واملسافات.

هو  ؛الشربمن املقاييس اليت كانت مستعملة حينها يوجد مقاييس األثواب و املنسوجات:  .أ
هو وحدة  ؛الذراع .سم 21.5املسافة بني اخلنصر و اإلهبام، عندما تكون اليد اليمىن مفتوحة، ما يعادل 

هي طول الرجل  ؛القامة .سم 50قياس الطول و حيدد الذراع  ما بني املرفق و هناية الوسطى، يساوي 
هو املسافة بني السبابة و اإلهبام يف حالة انفتاح اليد اليمىن ،  ؛الفرت . سم 1.70املتوسط، تساوي 

 سم . 17يساوي 
                                                 

 .41، ص 05، هامش  رقم: نفسه.  (1)
، مقال نشر يف كتاب »جوانب من احلياة االجتماعية و االقتصادية ابلصحراء اجلزائرية من خالل رحلة األغواطي «  رمضان،. رابح (2)

م من خالل املصادر 19-18ه/13-12امللتقى الوطين الثاين حول: احلياة االجتماعية و االقتصادية يف اجلنوب اجلزائري خالل القرنني 
 .202، ص 2012ادي، احمللية، مطبعة منصور ، الو 

 .165 -164، ص 1ج توات و األزواد،. حوتية، (3)
 أنظر:يوزن به الذهب، اجلواهر، الروائح و أدوات الزينة الثمينة . . (*)

 .42،  ص 04الشويهد، املصدر السابق، هامش رقم:  -             
 .165 ص ،  1توات و األزواد، ج. حوتية، (4)
 .42، ص  4السابق، هامش رقم . الشويهد، املصدر (5)
 .167، ص 02، هامش رقم: التجارة اخلارجية. الزبريي، (6)
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لقياس األرض و حتسب قدًما بعد أخرى، يستعمل  ؛القدممنها  :مقاييس الطول و املسافات  .ب
ساعة واحدة ابلسري  ؛الربيد .أمتار 10لقياس األرض و طوله  ؛احلبل .بكثرة ملعرفة وقت الزوال

 : أي تقاس به املسافات الطويلة، يساوي ثالثة أميال ؛ الفرسخ .(1)املتوسط ابحلصان

920.1  3 =760.5 000.10ذراع و  000.2يعادل عند العرب  ؛امليلو  (2)مرت تقريبا 
 سم . 67يساوي  ،خطوة عند الرومان، اعتمادا على الذراع

وحدة لقياس املاء و هي عبارة عن ثقب يف لوحة من النحاس تساوي  ؛احلبة تعتربمقاييس أخرى:  .ج
 .(3)مير هبا يف الدقيقة الواحدة ثالث لرتات من املاء ؛طوهلا تسعة ملم ،حجم اإلهبام

 نظم التعامل التجاري  و أهم العمالت املستعملة.  .2
 نظم التعامل التجاري: .أ

كانت املقايضة أهم أساليب التعامل التجاري السائد يف األسواق : (*)Troc)(املقايضة  -
يؤكد لنا الوزان خالل القرن السادس عود إىل فرتات بعيدة من التاريخ السحيق، إذ تابملنطقتني، 

هي  مل تقتصر على التجارة الداخلية بل التجارة اخلارجية أيضا، ف ،(4)عشر انتشار أسلوب املقايضة
 حيث يصدر امللح مقابل الترب و ملح البارود مقابل كرايت مدفعية. 

جند عند الونشريسي الكثري من النوازل املتعلقة مببادلة الطعام ابلطعام أي احلبوب 
مثال تعتمد توات  ،(6)د على الدينارأو الزيت ابلزيت و استعمال املواد الفالحية للر  (5)ابلدقيق

                                                 
 .164 -163، ص  1، ج توات و األزواد. حوتية، (1)
 .162.عبد الكامل عطية ، املرجع السابق، ص (2)
 .  163، ص 1، ج توات و األزواد. حوتية، (3)
         راء الكربى يعود إىل عصور قدمية و قد ذكرها املؤرخ هريودوت اإلغريقي و مساهاكان تبادل السلع بني ضفيت الصح  املقايضة:. (*)

"التجارة الصامتة"، بسبب عدم وجود لغة مشرتكة بني الطرفني ، فكان جتار الشمال يضعون ما حيملونه من سلع يف مكان متعارف عليه مث 
يبتعدون قليال عن املكان، فيأيت األهايل من اجلنوب و يضعون ما يرون أنه مقابل لثمن سلعة أهل الشمال ، مث يبتعدون قليال حىت يعطوا 

ار الشمال أن يقرروا إن كان الثمن مناسب لسلعتهم، حيث أيخذون ما يرونه يقابل سلعتهم دون حتاور مباشر و قد استمرت هذه فرصة لتج
 أنظر:الطريقة إىل أن انتشر اإلسالم يف ربوع تلك املناطق أين أصبح التواصل مباشرا. 

 . 132هوبكنز، ص  -
 .92خدجية الراجي، املرجع السابق، ص  -
 .210، ص 30املرجع السابق، هامش رقم: رابح رمضان،  -

 .191، ص 2. الوزان، املصدر السابق، ج(4)
 .35السابق، ص  املرجع.كمال أبو مصطفى، (5)
 .67نفسه، ص  .(6)
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مبادلة السلع ببعضها و غالبا ما ختضع عملية التحديد للعرض و الطلب و السعر اليومي  أبسواقها
كالصابون، للسلعة، من متر و حناء و مصنوعات يدوية مقابل السلع اليت جيلبها جتار الشمال  

 .(1)املغرول، الزيوت، السمن و الصوف اخلرفانالشمع، الدقيق، 
اجلغرافيون و الرحالة أنه من  و قد ذكر كان التعامل ابلودع منتشرا يف منطقة إفريقيا الغربية  الودع: -

الودعة الواحدة ميثل مثنها  ؛العمالت الكثرية التداول بينهم، ختتلف قيمته النقدية من وقت آلخر
ه أيضا  ناستخدمو  كمايستعمل الودع لشراء األشياء البسيطة  إذ فرنك،  0.35ابلذهب حوايل 

         بيعالو قد شاهد الوزان عمليات  يعد ابملئات و اآلالف ،كنقد يف معامالهتم التجارية اليومية
، هذا ما يؤكد لنا توارث استعمال هذه العملة (2)كبرية يدفع فيها الودع كعملة ُملية  بنسبة شراءالو 

، (3)بقي التعامل ابلودع يف خمتلف مناطق إفريقيا الغربية حىت أواخر القرن التاسع عشرعرب قرون و 
، (4)كانت قيمته تنخفض و ترتفع حسب قلة و كثرة املواد الغذائية  حيثخاصة يف حوض النيجر 

  نستثين نيجرياي الشرقية و ساحل غينيا العليا و أراضيها الداخلية ) من السنغال حىت ليبرياي( اليت
 كانت تستخدم النقود احلديدية املختلفة. 

كما كانت القضبان و األسالك النحاسية متداولة يف اجلزء الشرقي من دلتا النيجر و كان القماش 
 .(5)و العمالت املعدنية موجودة يف أجزاء كثرية من إفريقيا الغربية أين فشل الودع التغلغل فيها

يستعمل يف البيع و الشراء، هناك  ،األحجام و األشكالكان يتم تقطيعه إىل قطع خمتلفة   امللح: -
فرنك، املالحظ أن  320قطع تساوي  ،فرنكا 240قطع تساوي  ،فرنكا 160قطع تساوي 

إذ يقوم الطوارق مببادلة امللح  ،(6)جتارة امللح تكاد تكون ُمتكرة من طرف البدو الُرحل الصحراويني
الوقت الذي كان األفارقة يولون قيمة رفيعة للملح، ألن  ، يف(7)اجلمال و الذرة  ،احلمري ،ابلتمور

أمهية الذهب عندهم تتحدد مبقدار قوته الشرائية، لكونه السلعة اليت ال ميكن االستغناء عنها لبقاء 
 آدمية اإلنسان نفسه.

                                                 
 .81، ديوان املطبوعات اجلامعية ، د.م.ن ، د.ت، ص إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر و التاسع عشر. فرج ُممود فرج، (1)
 .192، ص   2الوزان، املصدر السابق، ج. (2)
 .135. هوبكنز، ص (3)
 . 209، ص مملكة السنغاي. عبد القادر زابدية، (4)
 .135. هوبكنز، ص (5)
، مقال نشر »طريق القوافل و األسواق التجارية ابلصحراء الكربى كما وجدها األوروبيون خالل القرن التاسع عشر « .حيي بوعزيز،(6)

القوافل و دورها احلضاري حىت هناية القرن التاسع عشر، حتت إشراف، أمحد ابراهيم دايب، معهد البحوث و الدراسات  يف كتاب جتارة
 .136، ص 1984العربية، بغداد، 

 .182، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (7)
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 العمالت املسكوكة:  .ب
فإن العملة اليت كانت وسيلة دفع أخرى استعملت ابملنطقتني، ابلنسبة للجزائر  (*)تعترب العملة 

        السبائك الذهبية ؛من املعادن على نوعنيشكل مستدير و هي  علىكانت   (1)تضرب بدار السكة
 .(2)والفضية، غري أن الفضة كانت أكثر املعادن طلبا و كانت تستورد من مناطق أخرى

 ،نصف السكة ،السكةانقسمت العملة اجلزائرية إىل نقود ذهبية و فضية؛  النقود الذهبية تشمل 
ربع بوجو و زوج بوجو ابإلضافة إىل النقود  ،، أما النقود الفضية فهي البوجوربع السكة و السلطاين

زوج غرامس صغار و دراهم صغار، ابإلضافة إىل النقود املغربية  ،النحاسية املتمثلة يف خربة و غرامس صغار
الفلس و الدرهم، هذه  ،املوزونة ،املثقال ،العشراوينصف  ،نصف البندقي ،العشراوي ،املتمثلة يف البندقي

 .(3)متاشيا مع مسكوكات اخلالفة العثمانية امستديرً  النقود غالبا ما حتمل شكالً 
، عند املزابيني (**)كانت املعامالت االقتصادية مبنطقة الصحراء اجلزائرية تتم بعمالت متعددة

حول مكان ضرب السكة احمللية، إذ مل ُتشر  اهناك غموضً يستخدمون عملة خاصة ابملنطقة، مع العلم أن 
 . (4)املصادر املكتوبة أو املادية املتوفرة إىل وجود دار أو ورشات لصناعة النقود

                                                 
  أنظر:هي مقياس لكل تعامل مايل سواء على املستوى احمللي أو اخلارجي، . (*)

، 2، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط (م1830-1792النظام املايل للجزائر يف أواخر العهد العثماين ) ر الدين سعيدوين، انص -
 .189، ص 1985

 .189. نفسه، ص (1)
 .162. نفسه، ص (2)
 .163، ص 1، جتوات و األزواد. حوتية، (3)
عروج بربروس على مدينة اجلزائر، حيث كانت هناك داران لضرب السكة واحدة بدأ سك العملة العثمانية يف اجلزائر مبجرد تويل . (**)

على بتلمسان توقفت يف بداية القرن السابع عشر، أما الدار الثانية فقد أتسست مبدينة اجلزائر بقصور اجلنينة ، مث حتولت إىل حصون القصبة 
أمر األمري ببناء  م1820زائري و أتطريه مبؤسسات مركزية، يف سنة م،  ترسيخا ملشروع توحيد القطر اجل1817عهد الداي علي خوجة سنة 

" و هي من الذهب اجليد ، حتمل اسم السلطان السلطاينأول قطعة نقدية عثمانية مسكوكة يف اجلزائر كانت "  .دار السكة يف القصبة
العثماين و اتريخ توليته على وجه و مكان الضرب و اترخيه على الوجه اآلخر. هذه الداننري السلطانية حافظت على قيمتها حىت القرن 

  أنظر:التاسع عشر . 
 . 40الشويهد، املصدر السابق، ص  -
مقال نشر يف كتاب أعمال  ،»تمع وادي سوف خالل القرن التاسع عشرواقع النشاط االقتصادي جمل « بلقاسم بن خليفة،  -

م من خالل 19-18ه/13-12امللتقى الوطين الثاين حول: احلياة االجتماعية و االقتصادية يف اجلنوب اجلزائري خالل القرنني 
 .251-250، ص 2012املصادر احمللية، مطبعة منصور، الوادي، 

 .252-251. نفسه، ص (4)
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من العمالت اليت شاع استعماهلا يف التجارة الصحراوية، بعضها ُملي و البعض اآلخر مستورد من 
، له أجزاء: (1)فرنك 1,883بـ  م1830ابلبوجو ، قدرت قيمته سنة يعرف عادة  ؛الدرهم أمهها:و اخلارج 

 م1830قدرت قيمته سنة  ؛(*)الدينار، فرنك 0,23فرنك، مثن بوجو يساوي  0,47ربع بوجو يساوي 
و نصف سلطاين  (3)فرنك 8,90يساوي  ؛(**)السلطاين .درمها  40و تساوي  (2)فرنك 5,40بـ : 

يساوي ؛ الرايل التونسيو الرايل جبة اإلسباين .  درمها 29تساوي  ؛املوزونة .فرنك 2,75يساوي 
غ من الفضة  23,36و هو النموذج الذي جاء منه الدوالر و هو قطعة فيها  تقريبا القرش العثماين

 .(4)اخلالصة
ذات قيمة منخفضة  عملة حناسية محراء رقيقة و غليظةو  عملة حديدية يف غينياكما انتشرت 

 عملة مستوردة من اخلارج. ؛الدرامخةكما تعترب   قطعة رقيقة منها دوخة واحدة. 400جدا، تساوي 
يعود اختالف تسمية العمالت العثمانية بني خمتلف أقطار األايلة، إىل أن تلك القطع املضروبة مل 

لية، خاصة حتمل اسم القطعة، لذلك من الصعوبة اجلزم يف التسمية احلقيقية للعملة املستعملة يف الواثئق احمل
     ، مع العلم أنه يف كثري من املناطق الصحراوية للجزائر جند انتشار عملة اجلزائر (5)يف املناطق الصحراوية

و عملة فاس، يبدو أن سبب انتشار عملة فاس يف هذه املناطق كان نتيجة احنصار املد العثماين حنو 
 .(6)العملة العثمانيةضف إىل ذلك جودة العملة الفاسية و رداءة أاجلنوب، 

إن ما مّت مالحظته أن العالقات التجارية لكل منطقة من مناطق الصحراء اجلزائرية، يضفي عليها 
نوع من العمالت املستعملة، ففي بين ميزاب تكشف لنا مصادرهم احمللية العمالت اليت كانت سائدة 

هتم كانت مع التل، فقد حرص املزابيون خالل القرنني الثامن عشر و التاسع عشر، ابعتبار أن جل تعامال

                                                 
 .56السابق، ص  املرجع. يوسف بن بكري احلاج سعيد، (1)
عملة نقدية متميزة ابرتفاع قيمتها و إقبال الناس على اقتنائها، كانت تضرب يف عهد املوحدين من الذهب مث أصبحت من  الدينار:.(*)

  أنظر :الفضة ، فعرفت عند الناس ابلدوبله مث الدبلون و ظلت مستعملة جلودهتا. 
 .39املصدر السابق، ص الشويهد،  -

 .39. نفسه، ص (2)
            بوجو  الـري 4,50غ و قيمتها  3,25قطعة نقدية تعرف عادة بسلطاين اجلزائر أو سكة اجلزائر، وزهنا املتوسط  السلطاين:. (**)

  أنظر:فرنك( أعيد ضرهبا يف أواخر العهد العثماين فأصبحت تعرف ابلسكة اجلديدة و هلا أجزاء؛ نصف سلطاين و ربع سلطاين.  11) 
 .42، ص 05هامش رقم  الشويهد، املصدر السابق، -

 . 42، ص 05. نفسه، هامش رقم: (3)
 .253 -252. بلقاسم بن خليفة، املرجع السابق، ص (4)
 .256، ص نفسه .(5)
 .202-201. رابح رمضان، املرجع السابق، ص (6)
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م قانون يقضي ابعتماد السكة اجلديدة 1827ايلة من عمالت، حيث صدر سنة تماد ما تسكه األاع
              املضروبة من طرف األايلة، كما جاءت إشارة إىل عملة السلطاين إلحدى  املعامالت االقتصادية 

من خالل  احلاج داود بن سليمان بن احلاج أمحد امناسن،أيب بكر بن ابَب بن ابراهيم و للسيد: 
 . (1)م1778إحدى املعامالت اليت تعود إىل 

ذلك  عملة اجلزائر و فاس كما أشار إىل نفس الشيء ابلنسبة ملنطقة األغواط، فهي تعتمد
تعتمد العملة اجلزائرية و الرايل التونسي و الدورو اإلسباين ،  ورڤلة و إذا اجتهنا شرقا جند  (2)غواطياأل

وصفها أبهنا تتكون من دراهم فضية يعادل   ورڤلة يفيدان العياشي هبذا الصدد أن هناك عملة ُملية ب حيث
ة ورار ڤو إذا اجتهنا حنو اجلنوب الغريب جند  (3)درمها منها رايال واحدا و ذلك ملا فيها من حناس كثري 24كل 

 .(*)الشقة ار كانت عملتهم قماشڤه، ابلنسبة لطوارق األ(4)تعتمد عملة فاس
تستعمل النقد احمللي أو حيث عن إقليم توات يتعاملون ابلعملة النقدية إىل جانب املقايضة، 

اخلارجي، هذه املعامالت غالبا ما تكون بني التاجر و املستهلك، يوجد مساسرة و وكاالت جتارية إلمتام 
افني العمليات التجارية حلساب غريها، مبوجب توكيالت صادرة عن قاضي املدينة، كما تتوفر على صر  

 .(5)يقومون بصرف العمالت األجنبية
نقدي لتسهيل النظام اليذكر هوبكنز أن هذه األخرية قد أخفقت يف تطوير  ،أما عن إفريقيا الغربية

مالت خمتلفة، غري أهنا مل تكن تتمتع خبصائص النقود احلديثة آخر يديل أبن هناك ع رأايً كما جند التبادل،  
 .أو تؤدي نفس وظائفها، ذلك لكون السلع اليت تدخل السوق يتم تبادهلا عن طريق املقايضة

هذه العمالت ميكن تصنيفها كعمالت انتقالية بني املقايضة الصرفة و األنظمة النقدية للمجتمعات 
خرى، فهناك عمالت ذات غرض عام تستهدف املساعدة على حتقيق الصناعية املتقدمة من انحية أ

السيولة و هناك عمالت ذات غرض خاص تستهدف التحكم يف السيولة، ال ميكن أن تستخدم إال لشراء 

                                                 
 .253. بلقاسم بن خليفة، املرجع السابق، ص (1)
 .88. األغواطي، املصدر السابق، ص (2)
 .  93. انصر الدين سعيدوين، املرجع السابق، (3)
 . 94. األغواطي، املصدر السابق، ص (4)
 أنظر:قطعة قماش تعرض للبيع عادة ملفوفة على قطعة من اخلشب.  الشقة:. (*)

 .47، ص 04الشويهد، املصدر السابق، هامش رقم:  -
 .02امللحق رقم لجدول اخلاص ابلسلع اليت يشرتيها الطوارق مقابل عملة الشقة . لأنظر  -

 . 81. فرج ُممود فرج، املرجع السابق، ص (5)
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مدى ُمدود من السلع غري قابلة للتحويل إىل عمالت أخرى، مع العلم أن العمالت الرئيسية يف إفريقيا 
 .(1)ت غرض عام و كانت هلا خاصية النقود احلديثةالغربية كانت عمالت ذا

 األسعار: .3
، فاألسعار ختتلف ابختالف األماكن مرتبط مبشاكل النقود و املكاييل إن معاجلة موضوع األسعار

يتم حتديد السعر بتزايد عدد السكان و زايدة اإلنتاج، كما أن نوعية البضاعة حتدد السعر،  حيثو التجار، 
إضافة إىل عوامل تتدخل يف حتديد األسعار منها ما يفرض على التجار من مصاريف النقل، بعد املسافة، 

 ضرائب حق العبور و املكوس كما يلي:

 املكوس املناطق
 ،فرنك خالل العودة 1و فرنك  4,5خالل الذهاب  يف غات

 ،فرنك للحمولة 20 يف أغاديس
 ،فرنك 20فرنك للحمولة و خالل العودة  25خالل الذهاب  يف كانو
      فرنك و ابقي 20خالل العودة يدفع التجار حلمولة العاج و ريش النعام  يف زندر

 ،فرنك للحمولة 10ئع البضا
تذهب إىل مدمية اجلزائر و عند وصوهلم ابب عزون كانت قوافل بين عباس  يف مدينة اجلزائر

 ،(2)درمها على كل محل 58يدفعون 
 ،فرنك 40 من غدامس إىل الواد
 ،فرنك 30 من غدامس إىل غات
 ،فرنك 30 من غدامس إىل توات
 ،فرنك 100 من غات إىل السودان
 ،(3)فرنك 90 من توات إىل تنبكتو
ُمبوابت أو نصف  10ُمبوابت لطوارق األهڤار و  5كان التجار يدفعون  من توات إىل تنبكتو

كلغ من اجلزائر إىل تنبكتو بـ   150مثقال لعرب الربابيش، بذلك تكلف محولة 

                                                 
 .139. هوبكنز،  ص (1)
 .106الشويهد، املصدر السابق، ص . (2)

(3). Bonnemain, « Voyage à R'adamès », R.A.C, décembre 1859, , Imp. de 
CH.LAHURE et CIE, Paris , 1859, p 125 .   
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 .(1)كلغ  100فرنك لـ:  250فرنكا، أي  380

عمل خاصة التحميل فوق الر وس لكونه  ،ابلنسبة لتكاليف النقل يف إفريقيا الغربية كانت غالية
فتكلفة النقل تتجاوز الربح على املبيعات و ابلتايل يستعمل فقط يف  ،شاق فهو ابهظ التكلفة بوجه خاص

أجزاء الغاابت و ال يعتمدونه يف التجارة اخلارجية، يعترب النقل النهري أحسن األساليب اليت يعتمدها 
 األفارقة ألنه أقل تكلفة.

أن سعر األقمشة املستوردة من تنبكتو أعلى  املالحظ ، فكما أن بعد املسافة حيدد أسعار السلع
من مثيله يف الساحل، مبا يرتاوح من مرتني إىل ثالث مرات و نصف، كما كانت جوزة الكوال أواخر القرن 

وحدة  300و  250وحدات ودع و تباع يف التشاد ما بني  5تباع للواحدة يف منطقة اإلنتاج بـ جواجنا بـ 
 . (2)ميال 1250ا قرابة من الودع اليت تبعد عن جواجن

ملعرفة أكثر التفاصيل حول الفارق الكبري بني أسعار املنتجات يف منطقة اإلنتاج و بعد تسويقها 
ق كاتسنا كما اسو أابألسواق اخلارجية، هناك جدوالن يتضمنان واردات و صادرات الشرق اجلزائري مع 

 يلي:

 ق كاتسنة:اسو أجدول أهم واردات الشرق اجلزائري من  -

 نسبة الفائدة سعرها يف اجلزائر يف كاتسنا سعرها وحدة القبض اسم املادة
 %320 فرنك 80 فرنك 19 الوزنة الزبد

 % 180 فرنك 9 فرنك 32,5 القطعة األقمشة القطنية
 % 1.100 فرنك 600 فرنك 50 القنطار الفيلة أنياب

 % 800 فرنك 80 فرنك 8,75 الواحدة جثث النعام
 % 740 فرنك 1.000 فرنك 120 القنطار الكورو
 % 170 فرنك 144 فرنك 56,56 القطار العسل

 % 790 فرنك 8 فرنك 0,9 الواحد جلد بقر الوحش
 (3) % 165 فرنك 11,70 فرنك 4,6 غرام الترب

                                                 
 .140، ص طريق القوافل. حيي بوعزيز، (1)
 . 146. هوبكنز، ص (2)
 .170، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (3)
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 دول خاص أبهم صادرات الشرق اجلزائري إىل أسواق كاتسنة:ج -

 وحدة القياس اسم املادة
السعر ابلشرق 

 ابلفرنكاجلزائري 
 بـ كاتسنةالسعر 

 ابلفرنك
 نسبة الفائدة

 % 1.000 10 0,9 املائة اإلبر
 % 215 105 32,40 املائة اخلوامت

 % 388 131,25 27 املائة الشواشي
 % 332 48 10,80 الواحد الربانس
 % 685 87,50 10,80 الواحد املقاص

 % 1.000 2 1,80 الوزنة املرجان العادي
 %384 87,50 18 القطعة القطنيات
 % 100 6 3 الواحد السكاكني

 % 160 14 5,40 الكلغ النحاس
 % 290 10,5 2,70 الزجاجة ماء الزهر

 % 1.100 12 1  اخليط
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 % 850 35 3,60 الكلغ القرنفل
 % 170 24 9 الواحد احلياك

 % 560 12 1,80 الكلغ احلنتيت
 % 180 15 5,40 الكلغ املكحل

 % 350 17,50 4إىل  3 الواحدة صفائح السيوف
 % 116 54 25 الكلغ اللبان

 % 45 15 10,80 الواحد املناديل
 % 225 21 6,30 الواحدة املرااي

 % 320 80 19 الوزنة املسك
 % 270 100 27  الورق

 % 200 30 10 الوزنة الزعفران
 % 350 72  الكلغ احلرير

قطعة قماش 
مالطية قطنية ذات 

 مرتا 22مقياس 

   19  3,5 القطعة

 %90  3400  240 الواحد احلصان
  288أكثر من  70و  40ما بني  الكلغ املرجان
  فرنك 21  الواحدة البنادق

  (1)4و 3ما بني   الواحدة صفائح السيوف

 

                                                 
 .168. نفسه، ص (1)
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يف األسعار بني أسواق الشمال و أسواق  انستنتج أن هناك تباينً  ،من خالل اجلدولني و املخططني

كمية السلع املعروضة يف السوق، نوعية و جودة السلع،   ؛هذا يرجع لعدة أسباب منها، فريقيا الغربيةإ
  غالية الثمن و كذا تكاليف النقل الصحراوي.ابرو أو تكاليف اإلنتاج و النقل، فالسلع القادمة من و 
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، أي من % 90ابلنسبة ألرابح التجارة الصحراوية، فإن فوائد بيع احلصان يف السودان يعادل 
فرنك ربح  2.160منها  ،فرنك 2.400منها ألف فرنك مصاريف الطريق و الباقي  ؛فرنك 3.400

 . (1)صايف
يباع مقايضة من  األهڤاركما أن الكيل من امللح اجليد الذي يستخرج من مالحة أمدرور يف مشال   

و و محولة ڤدامر الكيال يف   40ستة إىل مثانية أكيال من الذرة يف آير، لكن هذه النسبة ترتفع لتصبح تساوي 
صرف عليها نفس املبلغ يُ فرنك و  150تنقل من قسنطينة إىل أسواق إفريقيا الغربية بـ كانت كلغ    175

من امللح بفرنكني و عند نقله إىل زندر  اتبيع لوحً  نفس الشيء ابلنسبة لبلما فقد كانت(2)أثناء الطريق، 
لذلك كان التجار يعمدون إىل تسويق املواد اخلفيفة ملضاعفة   .(3)فرنك 12إىل  10ابلنيجر يباع من 

 .األرابح
 . السلع و البضائع املتبادلة:4

 سلع الصحراء اجلزائرية.أ. 
يصنع منها حيث الصوفية من أهم مصادر الثروة يف صحراء اجلزائر،  تعترب املنتجات األقمشة املختلفة:  -

، إضافة إىل األقمشة القطنية و احلريرية اليت (4)احلنابل و غريها من األلبسة و األغطية ،القنادر ،الربانس
أشهر هذه األقمشة اجلوخ و الشاش ذات األلوان املختلفة من  ،جتلب من أسواق تونس، األقمشة الكتانية

 .(5)األسود و األخضر ،األمحر ،األبيض

األجانب، أو من طرف األعيان الذين  يشرتيههو مرجان الصناديق الذي  :(Corail)املرجان  -
 . (6)يتلقون سنواي كمية معينة من الشركات املستغلة للصيد يف سواحل الشرق اجلزائري

،  الزجاج ،العطور للنساء، كعقود تستعمل حبات عبارة عن هو و احللي مثل :الزينة أدوات -
 .(7)التحف و الفخار

                                                 
 . 138، ص طريق القوافل. حيي بوعزيز، (1)
 .170، ص 01، هامش رقم: التجارة اخلارجية. الزبريي، (2)
 .51، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (3)
 .166، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (4)
، م(16 – 10ه / 10 – 4فكرية يف الفرتة مدينة وارجالن )دراسة يف النشاط االقتصادي و احلياة ال. إلياس بن عمر احلاج، (5)

 .92، ص2009-2008ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر،  رسالة
 .166، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (6)
 .14 -13. بشار قويدري،  املرجع السابق، ص (7)
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جعل من هذه املادة العنصر األساسي يف  ،: إن وفرة إنتاجيته ابجلزائر مبختلف أنواعهاحلبوب -
املبادالت التجارية الدولية عموما و الصحراوية على وجه اخلصوص، فكان يسوق إىل أفريقيا الغربية 

 .و هو غايل الثمن، لذلك شكل غذاء أساسيا لألغنياء فقط

، إىل  (1)و توات لةڤور  ،بسكرة ،الوادي ،تڤرت واحات الصحراوية مثل الكان حُيمل من   التمور: -
 أسواق إفريقيا الغربية بكميات كبرية.

وراس، غري أهنا ال تنتج منه إال كميات ا يعصر يف نواحي بسكرة و جبال األأجودها م الزيوت: -
 ممالكون املسافة بعيدة قليلة، مما جعل جتار سوف يستوردون منه كميات كبرية من أسواق اجلريد، 

عن زيوت القبائل  .مصاريف كثرية، فإهنا تصل إىل أسواق إفريقيا الغربية أبمثان ال تطاق ايرتتب عنه
 .  (2)منها يقوم الطوارق بنقلها إىل أسواق تنبكتوو فتأخذ طريق اجلزائر و ترسل إىل أسواق املنيعة 

كانت إفريقيا الغربية تعاين من قلة إنتاج الفواكه الرطبة، فكانت تكتفي جبلبه من   الفواكه اجلافة: -
 .  (3)ورڤلة بالد الزاب و 

تشتمل على األسلحة النارية املستوردة من فرنسا و اجنلرتا أو األسلحة  األسلحة املختلفة: -
              السهام  ،اخلناجر ،اخلود ،الدروع ،(*)، كذلك البارود(4)و وادي ميزابتڤرت املصنوعة يف 

 .(5)و الرتوس

 و النحاس. (6)األواين املنزلية ،األقفال، السكاكني ،منها القدور األدوات احلديدية : -

 البندقية و ميالن. ،مرااي و خردوات خمتلفة أتيت من برشلونة، مصابيح زيتية املواد الزجاجية: -

                                                 
 .13.نفسه ، ص (1)
 .165، ص اخلارجيةالتجارة . الزبريي، (2)
 .91.إلياس بن عمر احلاج، املرجع السابق، ص (3)
 .166، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (4)
يقوم سكان الصحراء بصناعة البارود؛ حيث جيمعون الرتاب من األرض أو من املالط يف القرى املهدمة ، هذا الرتاب يف  البارود:. (*)

صحن و يصب عليه املاء، مث يغلى ذلك املاء مث يؤخذ رطل منه و خيلط مع أربعة أرطال من األصل يتكون من مادة ماحلة يوضع يف 
الكربيت و أربعة أرطال من الفحم املستخرج من شجرة الدفلى، هذه العناصر املختلفة ختلط مجيعا يف غضون أربعة ساعات فتصري ابرودا. 

  أنظر:
 .91-90األغواطي، املصدر السابق، ص  -   

 .92إلياس بن عمر احلاج، املرجع السابق، ص . (5)
 .61ص  ،و القوافلتوات حوتية، .  (6) 
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تتمثل يف البغال اليت القت رواجا كبريا أبسواق إفريقيا الغربية و اجلمال اليت  بعض أنواع احليواانت: -
، كما (1)يستبدلوهنا جبمال و أمحرة أكثر صحة و قوةحيث أتوا عليها بسبب تعبها و كرب سنها، 

من السلع اليت ال تتوفر يف السودان، ألن بالد السودان مناخها حار جدا، لذا ال ترىب  اخليولتعد 
 اخليول هبا فكانت ملكا لألغنياء فقط و بقيت غالية الثمن.

شاع رواجها يف الصحراء بسبب انتشار الثقافة العربية اإلسالمية  الكتب املخطوطة و املنسوخة: -
 ،غدامس ،ورڤلة  ،توات ،هناك و اإلقبال الشديد على اقتنائها ابملراكز التجارية اهلامة مثل: تنبكتو

 .(2)جين و غريها ،غات

اليت هبا جبل من امللح و هو  ،امللح يف الصحراء اجلزائرية من قرية اتمجوعت ستخرجيُ : (*)امللح -
متثل  ؛نتشرة ابلصحراء اجلزائريةامل (**)سبخاتالعديد من ال، إضافة إىل (3)ُماذي جلبل عمور

اليت تتوفر على سبخات من امللح، غري أن هذا  ورڤلة مستودعات و مناجم سطحية للملح، منها 
 .ألهڤارأمدرور ابسبخة  ابإلضافة إىل (4)امللح يستخدم ُمليا

                                                 
 .92، املرجع السابق، . إلياس بن عمر احلاج(1)
 .135، ص مع اتريخ اجلزائربوعزيز،  .(2)
 امللح أن الباحثني بعض يرى بل ، ابلنسبة للمغاربة الذهب أمهية عن أمهيته اليت ال تقل السلع أهم من للسودانيني ابلنسبة امللح يعد. (*)

كانوا  لذا السودان، يف غري متوفرة بنسبة كافية املادة هذه ألن الغذائية، نظراً  أمهيته لقيمته ترجع رمبا لألفارقة، ابلنسبة الذهب من أهم كان
يف  منطقة تغازى و قد اشتهرت به عونقطعًا و يتباي يقطعونه كانوا حيث شرائية عملة األحيان بعض يف امللح صار بل ابلذهب، يستبدلونه

 األرض يف عليه حيفر: « امللح بقوله استخراج كيفية بطوطة ابن لنا يصف السودان، هنا  بالد إىل املتجهة للقوافل الفرتة الوسيطة كمصدر
لكن تراجعت مكانتها فيما بعد و حتولوا إىل .»لوحني منه اجلمل حيمل األرض حتت وضعت و حنتت قد كأهنا مرتاكمة ألواح منه فتوجد

  أنظر:اتودين، اليت مل تكن بديال كافيا. 
 .271 ، ص 4املصدر السابق، ج بطوطة، ابن -
 .92هوبكنز ، ص  -
 .14بشار قويدري، املرجع السابق، ص  -

 .88. األغواطي، املصدر السابق، ص (3)
إن جتمع املياه اليت جتري على سطح األرض، حتمل معها رواسب امللح تستقر يف مستنقعات دون أن تتسرب إىل جوف األرض، . (**)

تتعرض حتت أتثري أشعة الشمس اليت تسبب تبخر حاد للماء احملبوس، بذلك تتكون مستنقعات و مناجم سطحية للملح ، هذه السبخات  
  أنظر :شط. كلما كانت كبرية يطلق عليها اسم ال

 .  54، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب،  -
 .203. رابح رمضان، املرجع السابق، ص (4)
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عن إفريقيا الغربية يوجد هبا امللح كمناجم رئيسية تقع يف الصحراء الكربى يف أوليل ابلغرب و بلما 
صادراهتا و قد جتاوزت كانت يف يد الطوارق الذين يسيطرون على واحات املنطقة   حيثابلشرق، 

 محل مجل.ألف  50 إىل يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر
ق يف الطرف اجلنويب من منطقة ساحل يسوّ  و، (*)كما يستخرج امللح الصخري من اتودين

، فقد شهدت صحراوايً  اأن أغلب امللح املستهلك كان ملحً  إال، (2)و خمتلف املناطق الصحراوية (1)العاج
مملحة أيدجيل اليت توجد إىل الصحراء على مدى اترخيها القدمي و حىت املعاصر قدوم قوافل من الشمال 

يتم نقل حيث سم تغازى الغربية اليت ظلت قائمة إىل حدود القرن التاسع عشر، املعروفة اب ،غرب أدرار
 .(3) املناطق الغابيةهم إىل شعوب امللح إىل أعايل السنغال و النيجر و ينقله جتار  املنطقة بدور 

و هي غري  (**)مالحات تيجيداهناك مناطق يف إفريقيا الغربية يستخرج منها امللح مثل  كما كانت
 ،)et Kebbi Dendi(و مركزي دندي و كيب (4))Dallul Fogha(دلول فوغا، بعيدة عن أغادس

النيجر ميكن احلصول على ملحها  حيث تظهر بعض السبخات يف جهات مبعثرة ما بني السنغال و هنر
ال تستطيع توفري هذه املادة إال عن طريق املبادالت، تلجأ إىل  اليت ناطقعن امل .لالستهالك احمللي

 .استخراجه ابلطرق البدائية مثل إضرام النار يف احلشائش و عيدان الذرة أو روث املواشي

 بنجرد أشار الرحالة الفرنسي أما عن اجملتمعات الواقعة على حدود الصحراء الكربى فق
(Binger)  خالل الثمانينات من القرن التاسع عشر، أهنا ال تشكو نقص امللح، إذ حتصل عليه من

 . (5)خامات الصحراء أو شواطئ احمليط

                                                 
          كلم عن تنبكتو هذا املنجم حل ُمل منجم تغازى ، العمل فيه شاق و قاسي، إذ يصفه مونود   8تبعد بنحو  مالحة اتودين:. (*)

إن العمل يف املنجم )اتودين( يتطلب ثالث أدوات : جمرفة لرفع الطني و النقاض و معول للحفر و آلة حادة لقطع ألواح   « بقوله:
 أنظر: . »امللح اخلام لوضع كل لوح يف قالب هنائي، هذا العمل يتطلب عماال أقوايء البنية ال حيسدون على مصريهم

 . 56، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب،   -     

 .388. بوفيل، ص (1)
 .56، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (2)
 .113-112. خدجية الراجي، املرجع السابق، ص (3)
                   فيه الرتبة املشبعة ابمللح و املاء و يرتك ثالثة أايم ىرمحوض من األرض قطره مرتان، مث تُ استخراج امللح هبذه املنطقة حبفر  تتم عملية. (**)

 أنظر:خذ ذلك املاء املاحل إىل حوض آخر ُمفور يف الصخر حيث يرتك ليتبخر بفعل حرارة الشمس لتتشكل ألواح من امللح. ؤ و يـ
 .57، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب،  -

 .305. رايض زاهر، املرجع السابق، ص (4)
 .56، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (5)
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 ب.  سلع إفريقيا الغربية.
يتاجرون يف املاشية و منتجات األلبان و امللح  ،فااناالرعاة على حدود الصحراء الكربى و السكان 

 ،فاان يف حد ذاهتا تتاجر يف املاشيةاكانت منطقة السكما  ن و املالبس،  افاان مقابل الدخاالسأهل مع 
 ،جوزة الكوال ،منهم على الرقيق حيصلونالبواتس و املالبس مع سكان الغاابت الذين  ،األمساك اجملففة

يف كامل أحناء إفريقيا  نتجاتامل، هبذة املبادالت الداخلية تنتشر (1)ية و املالبساملصنوعات احلديد ،العاج
 و نذكر منها:الغربية و ابلتايل تصل إىل مشال إفريقيا مبا فيها الصحراء اجلزائرية 

كانت هذه املادة متوفرة بكميات كبرية يف إفريقيا الغربية، خاصة يف اجلهة الشرقية منها مثل   :العاج -
ستعمل يف صنع ي كانإذ   .وحيد القرن و فرس النهر ،و البورنو، عادة يكون من أنياب الفيلةكانو 

 أقاليم سائر من العاج جلمع ةوالت يف قيمونالتجار يُ  و كان  (2)األدوات املنزلية كأواين الشرب
 أوراب. إىل مث بلدان الشمال إىل و يصدرونه السودان

          للرأس، كما يستعمل يف حشو األرائك و الوسائد  أغطية و كمراوح ُيستعمل كان  النعام: ريش -
و تعد ابريس أكرب سوق له، فيما بعد مل يعد  (3)أورواب يف كبرياً  رواجاً  السلعة هذه شهدت قد و

ُمل اهتمامهم لسبب رواج فكرة إنسانية حول تعذيب هذا احليوان، إضافة إىل ظهور وسائل للزينة 
تخذ بيضه فيتخذ من ُمه أحد العناصر اهلامة يف تركيب األدوية، كما كان يُ فتم التخلي عنه، أما 

 . (4)األسواق اخلارجية منمثان مرتفعة أبللزينة لذا كان التجار جيلبونه 

أن ريش  (Venture de Paradis) زابرادي وفنتور دم سجل 1788يف عام 
املزابيون ميارسون هذه التجارة و يصدر و كان  النعام ميثل نسبة كبرية من جتارة رجينسي مع اجلزائر

 .(5)إىل فرنسا يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر كثري منهال

، املياه قرب، األحذيةكل من  كانت إفريقيا الغربية تقوم على صناعةاجللود و األقمشة القطنية:  -
حيث توجد مراكز لرتبية املاشية و يتم تصدير أنواع  ،(6)من اجللود اخليول و أجلمة السياط، السيور

                                                 
 .117هوبكنز، ص  .(1)
 .152. عبد الكامل عطية ، املرجع السابق، ص (2)
 .115. مفتاح يونس الرايض، املرجع السابق، ص (3)
 .153-152. عبد الكامل عطية ، املرجع السابق، ص (4)

(5). Donald , Op.cit, p 61. 
 .115. مفتاح يونس الرايض، املرجع السابق، ص (6)
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من  ة،  كما كانت تنتج كميات معترب (1)كثرية منها و أصبحت تعرف يف أورواب "ابجللد املراكشي"
ر على شكل مل على شكل قطع و منه ما جيهّ ، منه ما حيُ (*)األقمشة القطنية ذات اللون األزرق

تساهم إفريقيا  حيثزندر و تنبكتو،   ،الصناعة جند كانواملناطق اليت اشتهرت هبذه ، من مالبس
 . (2)الغربية بتصديره إىل األسواق اخلارجية

 مثلهي فاكهة ماحلة تزن الواحدة منها حوايل عشر غرامات، يستعملها األفارقة  الكورو: -
 .(3)القهوة

يستخرج من القطط الربية اليت تعيش يف السودان و تتغذى ابللحم و هو على شكل  :(**)الزبد -
 عرق.

يزرع يف نواحي أحري حيث ، اهو نوع من املخدرات اليت كان األغنياء يف األايلة يتعاطوهن احلشيش: -
 .(4)سنواي بكميات كبرية و يصدر منه أكثر من ألفي محولة بعري

  إن تربية املاشية داخل اجملتمعات الرعوية إلفريقيا الغربية، مل تكن جمرد سلعة لالستهالك  املاشية: -
، (5)و إمنا كانت متثل مورد رئيسي لرأس املال، فكانوا يبيعون اللنب و السماد للمجتمعات الزراعية

يشري األغواطي أن شنقيط طعامهم األساسي األلبان و حلوم اإلبل، أما القمح غري  يف هذا املوضع
 .(6)معروف لديهم

  

                                                 
 .96. هوبكنز، ص (1)
كان الطوارق يقبلون على شراء الثياب ذات اللون األزرق، ألنه يطلق على اجلسم  مادة تسد مساماته اليت تظل مفتوحة نتيجة احلر. .(*)

 انظر:
 .169، ص التجارة اخلارجيةالزبريي،  -      

 .153. عبد الكامل عطية ، املرجع السابق، ص (2)
 .169، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (3)
 أنظر:عندما يُراد َزَبد القطط يقومون بتهييجها فتخرج مادة على شكل عرق و جيمع يف إانء مث يباع لتجار الواحات.  .(**)

 .169، ص  التجارة اخلارجيةالزبريي،  -     
 .169. نفسه، ص (4)
 .82-81. هوبكنز، ص (5)
 .94. األغواطي، املصدر السابق، ص (6)
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قد  فيشكل املادة األساسية يف احلركة التجارية بني املنطقتني، نظرا للطلب املتزايد عليه، : (*)الذهب -
يقوم السكان احملليون ابستخراجه كانت إفريقيا الغربية إحدى املصادر العاملية هلذه املادة الثمينة، إذ 

رغم االمتيازات اليت كان  السودانيني ،بني ظل هذا املعدن سرا مكتوما  تهو حتضريه و نظرا ألمهي
لذهب، ا املتوفرة علىيتمتع هبا املغاربة يف السودان، فإهنم كانوا مينعوهنم من التوغل يف املناطق الغابية 

قع بني هنر السنغال تالتربي، الذي يتواجد يف البامبوك اليت هبدف احلفاظ على احتكار ذلك املصدر 
شانيت يف و األ الفولتا األعلى يفو لويب  ، بوري عند ملتقى هنر النيجر األعلىاألميناألعلى و فرعه 

منطقة ساحل الذهب، يزود معدن البامبوك و بوري بالد املغرب أما األشانيت فقد سيطرت عليه قبائل 
  و استغلوه لصاحلهم. يونبعد سيطر عليه الربتغالوثنية و فيما 

  أنه خالل القرن السابع عشر كان يتم تصدير الذهب عرب احمليط األطلسي يشري هوبكنز 
       كان عرب الربابيش يف مايل أساس جتارهتم هو مبادلة الذهب ابمللح داخليا ، ف(1)و الصحراء
أنه عاين من نقص امللح فعمل يذكر لنا (Raffenel)  رافينالالرحالة الفرنسي حىت و خارجيا، 

 .(2)على عقد نفس الصفقة
يتحكمون يف جتارة حبوب الكوال الثمينة،  كان سكان كانو: (Cola)حبوب الكوال  -

فريقيا إلاليت أتيت من جواجنا يف ساحل الذهب و تعترب من أهم السلع اليت خترتق اجلزء الشمايل الغريب 
أما عن مسألة سلعة الرقيق نتطرق إليها يف املبحث األخري من  .(3)البحر املتوسطمن غاان إىل شواطئ 

 الفصل.
  

                                                 
 .164. هوبكنز، ص (1)
أشهر طريقة للبحث عن الذهب هي طريقة الفناجني، حيث خيرج األهايل ليال و يف أيديهم فناجني سوداء و كلما شاهدوا بريقا سارعوا . (*)

إليه و غطوه هبا و عندما ينتهون من العملية خيلدون إىل النوم و يف الصباح يؤمون أماكن الفناجني و كانون يستعملون أدوات مغناطيسية 
 أنظر:م. لتصفية ُمصوهل

 .167، ص  التجارة اخلارجيةالزبريي،  -     
 .304. رايض زاهر، املرجع السابق، ص (2)
 .310. نفسه، ص (3)
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 .لإلقليمنيالتجارة الداخلية و اخلارجية  املبحث الثالث:
 التجارة الداخلية. .1
 أسواق الصحراء اجلزائرية:    .أ

املعامالت اليت جتري التجارة احمللية يقصد هبا  « :هلألسواق احمللية بقول ايعطي هوبكنز تعريفً  
داخل دائرة يبلغ نصف قطرها حوايل عشرة أميال من منطقة اإلنتاج. ذلك هو  املدى الذي ميكن 
تغطيته يف يوم واحد سريا على القدمني أو على ظهر احلمار و مساح الوقت بتبادل املنتجات 

 .»(1)والعودة
يوجد هبا دكاكني ، أما معظم البضائع األماكن اليت يراتدها سكان املنطقة و يف الغالب فهي 

أسبوعية حيث  عقد هبا أسواق  تُ ، كما (2)تعرض يف العراء و غالبا ما يتم تبادل البضائع الرخيسة األمثان
ما بني منتج للمواد و مستهلك هلا و وسيط حيرص  ،جتتمع فيه العناصر و األطراف املعنية ابلتبادل التجاري

حيقق السوق تكامال بني مناطق اإلنتاج و االستهالك، حبكم ضرورة بذلك ، على االستفادة من الطرفني
 األسواق و أمهيتها فهي تنتشر يف املدن و البوادي للصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربية و أمهها: 

هي عاصمة منطقة سوف، هبا أكرب سوق و يؤ مها التجار من خمتلف الواحات،  سوق الوادي: -
  المثائة حانوت ، تتوفر على التمور اليت تنتجها من أنواعها اجليدة و التبغتشتمل على أكثر من ث

و كذا بعض املصنوعات مثل املضالت اليت تصنع من عسف النخيل و األقمشة الصوفية العادية  
 .(3)تسيري القوافل عرب الكثبان الرملية املتنقلة وو قد ُعرف سكاهنا ابملهارة يف التجارة 

فإن اتصاالهتا بقسنطينة مل  ،الوادي كانت متثل مهزة وصل بني الشمال و اجلنوبابلرغم من أن 
السترياد ما ميكن أن يصدر إىل اخلارج  تڤرت تكن متعددة و إمنا يكتفون ابلذهاب إىل بسكرة أو 

     من منتوجات جزائرية، يف املقابل كانوا يفضلون الذهاب إىل أسواق تونس ألهنا األقرب إليهم 
 ،األقمشة احلريرية ،املواد العطرية ،م هلم مجيع املواد األوروبية أبسعار ال تنافس، منها البزازةد  و تُق

 األسلحة و الكربيت. 

                                                 
 .104. هوبكنز، ص (1)
 .166ص ، 1ج، توات و االزواد. حوتية، (2)
 .155-154، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (3)
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يتوجهون من حني آلخر إىل مدينة غدامس و حيملون من جتارها مائة و مخسون حوايل كما أن 
 ،العاج ،الترب ،جيلبون منها العبيد إليها خمتلف أنواع املصنوعات و املنتجات احمللية و األجنبية و

  .(1)البخور و النرتون و غريها مما تستورده غدامس من السودان، ريش النعام
                  من القوافل اليت تصل أسواق سوف، هناك قوافل خنشلة و تبسة، حيث حيملون هلا القمح

 . (2)لشعري مقابل احلصول على التمرا و

و مبا أن وادي  ورڤلة يعترب اثلث أسواق الواحات ابلشرق اجلزائري بعد الوادي و : (*)تڤرتسوق  -
حيملون منتجاهتم إىل  تڤرت ، فإن جتار التمور بكثرة و إنتاجاألقمشة الصوفية  ةعاصنيقوم بريغ 

اجلنوب التونسي و جيلبون منها كثريا من األقمشة القطنية و العطرية و يوزعوهنا على األسواق 
 . (3)يةاحملل

 ،كما أن لتجارهم عالقات مع أسواق غدامس، فكانوا حيملون معهم كل من املواد العطرية 
 .(4)ريش النعام و البخور السوداين ،العبيد، الزيوت و األقمشة و يستبدلوهنا ابلترب ،احلبوب ،التمور

أبهنا ال تتوفر على مكان خمصص  ؛: يشري األغواطي يف حديثه عن مدينة األغواطسوق األغواط -
للسوق و مع ذلك فإن التجارة رائجة هبا عن طريق احملالت التجارية، رمبا لكوهنا تنتج الفواكه 

 .(5)جاصالرمان و اإل ،السفرجل ،العنب ،بكثرة كالتني

شارع وحيد فذكر لنا؛ أبهنا تتوفر على  أثناء رحلته إىل هناك األغواط إىل فريومنتني أشاركما 
    للباعة، حيث تفتح به دكاكني صغرية لبيع األلبسة و لوازم اخلياطة، أو مفازات صغرية للنسيج 

   ُمالت اخلياطة يفتحها ميزابيون و ورشات صغرية ميارس فيها اليهود حرفة احلدادة  و و القماش
 ،املاعز ،ألغنامخر ألوالد سرقني لبيع اآالفضية و هناك سوقان لألحالف و  و صناعة احللي

                                                 
 .155ص ، . نفسه(1)
 .246السابق، ص  . بلقاسم بن خليفة، املرجع(2)
هي مدينة الرخاء و الثروة و هي أهم عواصم وادي ريغ؛ حييط هبا سور تتخلله أبواب كثرية و تشتمل على مثانية و ثالثني قرية أمهها   .(*)

 أنظر:بالد اجلريد. و اليت أتخذ اجتاه كثري من قوافل الناحية اللتقي فيها يكوينني اليت 
 .156، ص اخلارجيةالتجارة الزبريي،   -        

 .156. نفسه، ص (3)
 .159. نفسه، ص (4)
 .88-87.  األغواطي، املصدر السابق، ص (5)
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كتسي يمحام ابن سامل كما أن خمتلف املنتجات الفالحية و احلاجيات الضرورية للسكان،   ،الدجاج
 .(1)يقصده الناس لالستحمام خاصة يف املناسبات هاماطابعا جتاراي 

، مما (2)تعترب غرداية هي األخرى إحدى املدن الصحراوية اليت يوجد هبا سوق كبري سوق غرداية: -
، مثل املزابيني الذين يُبادلون منتجاهتم مع قوافل (3)على كثرة جُتارها و اهتمام أهلها ابلتجارةيدل 

البدو، فيقدم املزابيون املنسوجات اليت صنعتها أيدي املرأة املزابية و فائض ُمصول التمور، مقابل 
 . (4)الصوف و السمن و غري ذلك من خريات البادية

حل من مريب املواشي إىل جتار، فيسريون يف قوافل لبيع تحول الر  فرتات ُمددة من السنة ي يف
، من عبيد، غبار الذهب ابجتاه الشمال و عند عودهتم حيملون معهم األقطان األوروبية،  منتجاهتم

و يشرتون ما حيتاجون إليه من  (5)و العطور ، احلبوبزيت الزيتون، السلع النسيجية القبائلية، احلرير
 . (6)من أسواق الواحاتمتر و مالبس 

يربط سوق غرداية ابلتل ثالثة طرق داخلية رئيسية، واحد ميتد من غرب معسكر و األبيض و من 
و من اجلنوب (7)و من الوسط املدية و بوسعادة و األغواط تڤرت اجلهة الشرقية طريق قسنطينة و 

 تلف املنتجات.طريق املنيعة، عرب هذه الطرق تصل القوافل اجلزائرية هذا السوق مبخ
على حبوب التل و السلع األخرى الرئيسية و ابلتايل ال ميكن أن تنقطع  ،يعتمد سكان الصحراء

فكان املزابيون يتوجهون رفقة شعانبة  ،الصالت التجارية بني واحات الصحراء الشمالية و التل
الفاصوليا اجملففة مث ، زيت الزيتون، متليلي إىل أسواق توات عرب املنيعة و حيملون معهم  القمح

فقد كانت هناك جتارة  .يعودون ُمملني ابلعبيد، غبار الذهب، احلناء، الشب، النرتات و اجلمال
 . (8)هو طريق ميزاب عرب املنيعة و توات آنذاكواسعة  بني التل و ميزاب و توات و الطريق الشائع 

                                                 
 .83-81، ص2010، 1، مطبعة بن سامل األغواط، طصورة اجلزائر يف أدب الرحالة الفرنسي أوجيفن فرومنتني. عيسى عطاشي،(1)
 .90. األغواطي، املصدر السابق، ص (2)
 .201املرجع السابق، ص . رابح رمضان، (3)
 .52. يوسف بن بكري احلاج سعيد، املرجع السابق، ص (4)

(5). Donald , Op.cit , p 59. 
 .36، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (6)

(7). Donald , Op.cit, p 60. 
(8). Ibid, p 59. 
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مستودعا مؤقتا و سوقا استهالكية ملنتجات الصحراء و التل و بالد  ورڤلة كانت   :ورڤلة سواق أ -
املواشي و خمتلف  ،احلناء ،امللح ،اجللود ،األصواف ،السودان، فالصحراء كانت تزودها ابلتمور

السيوف و السكاكني و كان التل ميدها  ،احللي الفضية ،األغطية ،احلياك ،األنسجة كالربانس
 ،سكر ،قهوة ،العطور مع بعض املنتجات املستوردة من أقمشة و ةاألسلح ،الزيوت ،ابحلبوب

الفول السوداين مع كميات  ،الفلفل ،العاج ،صدرها البخوريبالد السودان  كانشاي و ورق، كما  
 .(*)معتربة من الترب و أعداد وفرية من العبيد

تعترب أسواق توات القلب النابض لإلقليم، لذلك جند أسواقها منتشرة يف كل  أسواق توات: -
 قصورها و من أهم أسواقها:

تعترب منطقة عبور ملختلف املتاجر و السلع، لكوهنا ورارة، ڤمبنطقة  سوق تيميمون: .أ
إليها التجار من خمتلف اجلهات و القرى،   فدُ حتتوي سوقا عظيما كما وصفها األغواطي، حيث يَ 

كما يوجد هبا بعض األسواق املتخصصة لبيع العبيد اجمللوب من السودان و غبار الذهب بكميات  
اجللود ابإلضافة إىل السلع احمللية من متور على  ،اللحوم اجملففة ،العاج ،و ريش النعام (1)كبرية

 اجلري و اجلبس . ،األغطية ،املصنوعات اليدوية مثل الربانس ،طباقاأل ،احلناء، اختالف أنواعها
 ،سعيدة ،غرداية ، هذا السوق تقصده قوافل الصحراء اجلزائرية يف إطار التجارة الداخلية من املنيعة

الفول  ،الدقيق ،القمح ،الصابون ،الشمع ،السكر ،عني الصفراء ملبادلة سلعها من القهوة و املشرية
 لسوق . الفلفل األسود ابلسلع احمللية هلذا ا و جزات الصوف ،اجلاف

من القرن الثامن  سواق املنطقة بدايةً أمن أنشط  ومبنطقة توات و ه سوق أدرار: .ب
ألمد طويل، إضافة إىل سوق  شهرةً اكتسب عشر، هذا السوق أخذ يزاحم سوق متنطيط الذي 

قام مبدينة متدنني و تكمن أمهيته كونه الذي كان يُ  ،انڤآخر يقع أقصى جنوب توات و هو سوق ر 
             اس غدرار ايفو أ ،املربوك ،و كذا يعترب السوق الرئيسي لقبائل اتودين قوافل إفريقيا الغربيةيستقبل 

 .(2)الدمان مقابل التمور التواتية نافاحلمري و خر  ،يتم تبادل سلعها من اإلبلحيث و امهيدان 

                                                                                                                                                         
 

  أنظر:أدوا دورا هاما يف احلياة االقتصادية لورڤلة  طيلة العهد العثماين.  العبيدهؤالء .(*)
 .84-83ص  ورڤلة  و منطقتها،، انصر الدين سعيدوين  -       

 .201ص  املرجع السابق،. رابح رمضان، (1)
 .80-79ص  املرجع السابق،. فرج ُممود فرج، (2)
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واقعة جنوب شرق إقليم توات، يرتكز هذا النشاط يف عني  :1(*)أسواق تيديكلت .ج
صاحل اليت حتتل مكانة هامة يف جتارة الصحراء يف كافة االجتاهات، سوقها الرئيسي واقع أبكرب 

 الستئنافقصورها هو قصر العرب الكبري، فكانت القوافل تضع محوالهتا هبذا السوق إما لبيعها أو 
و كانت  به شركات جتارية كربى هلا غرف جتارية داخل هذا السوق، لشهرة السوق أقيمت (2)السري

 السلع املعروضة متنوعة و رخيصة. 
األقمشة و من  ،األقطان ،تراب الذهب ،العاج ،ريش النعام ،من إفريقيا الغربية أيتيها العبيد
الفلفل األمحر و من أسواق التل اجلزائري أتيت السكاكني  ،السكر ،طرابلس و غات أتتيها ابلقهوة

األسلحة النارية  ،اجملوهرات و من أسواق املغرب األقصى أتيت املالبس املطرزة ،ابر اخلياطة ،املرااي، 
. يبدو أن التجارة هبا كانت مستمرة يف هناية القرن التاسع احمللية السلع إىلاخليل، ابإلضافة  ،

الذي حث فرنسا على االحتفاظ خبصوصيات هذا  ديبورترما أشار إليه عشر، هذا  حسب 
 .(3)السوق بعد احتالله

أوالد  ،أبكاكرة ،أقرمة ،جند من املشرية أوالد منصورة ؛من القوافل اليت ترتدد على أسواق توات
هؤالء يقصدون بقوافلهم قصر تسابيت و هم  ،أوالد مسعود و الفراهدة، أوالد تومي ،أوالد سرور ،فارس
              السكر  ،الزيت ،الصابون ،الفول ،اللحوم اجلافة ،الشحم ،الزبدة ،الصوف ،الشعري ،ن ابلقمحو ُممل

 .(4)أغمو و تينقور( ،تقازة ،تينهود ،تيناصر ،و القهوة ليعودوا من توات ُمملني ابلتمور ) احلمرية
منتجات ، احلمري ،املاعز، الغنم ،اجلمال لبيعهناك قبائل الطوارق اليت تصل أسواق عني صاحل 

 . (5)من أسلحة و سروج و أكياس هبذه األسواق اآليراأللبان مثل السمن و بعض منتجات 
ورارة ڤلتبادل سلعها ابلتمور التواتية يف أسواق منطقة  ،من الناحية الشمالية أييت املزابيون من غرداية

ألهنا األقرب عن طريق تبلكورة و غالبا ما ينتهي مسارها بسوق تيميمون و من اجلهة الغربية جند القوافل 
ورارة و توات يف كل ڤمشرية و عني الصفراء فتقصد أسواق  ،األبيض سيدي الشيخ ،القادمة من سعيدة

                                                 
 ية كف اليد .ڤتعين ابللهجة التار  .(*)
 .79ص  املرجع السابق،. فرج ُممود فرج، (2)
 .80ص  نفسه،. (3)
 .171ص ، 1ج، توات و األزواد. حوتية، (4)
 .48ص ، الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (5)
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عام و أتتيها ابلسلع الغذائية مقابل السلع التواتية، هذه القوافل تسلك طريق قصر شهر ديسمرب من كل 
 .(1)ورارةڤأوالد عيسى الذي يقع أقصى مشال غرب منطقة 

 أسواق  إفريقيا الغربية:  .ب
احمللية، فاهلدف  (*)لقد نشأت التجارة احمللية يف إفريقيا الغربية عن إسرتاتيجية إنتاج األسر املعيشية

 املنتجات الالزمة للحفاظ على مستوايهتا املعيشية املعتادة. توفرياألساسي لغالبية األسر املعيشية، كان 
فيعمل الرجال و النساء على مجع بضائعهم  ،كان معظم التبادل احمللي ميارس يف مكان السوق

على بعد أربعة أو مخسة أميال من بيوهتم، هذه األسواق يف أغلبها تتوفر على بضع قطع من املالبس 
 . (2)الزيوت و السجاد و هي كلها منتجات منزلية ،البقول ،القطن املغزول ،القطنية

نتجاهتن، فهي عمليا ملحقة كبرية لبيع مهذه األنشطة متارسها النسوة اللوايت يتنقلن مجاعات  
ملحقة ابألنشطة الزراعية، إذن هذا النوع من التجارة يكون يف  و يف بعض اجملتمعاتاملعيشية  ابألسر

 . (3)يومية أو دورية متعاقبة االقرى، ألن املدن تسودها أسواقً 
األسواق األسبوعية و هي  ابلنسبة لألسواق اليومية، كانت تعقد يف املدن الكبرية ، ابإلضافة إىل

              التجارة اخلارجيةاألكثر شيوعا يف األسواق اإلفريقية، حيث تنتشر أسواق األربعة أايم بصفة كبرية، أما 
أو إعادة توزيع  ،ملبيت يف اخلارجااختاذ ترتيبات  اليت تتطلبو اليت غالبا ما تكون أبعد من هذه املسافة، 

 االستعانة ابحلمالني و الوسطاء التجاريني. من و ابلتايل ال بد، شيةاألسرة املعي علىالعمل 
 

                                                 
 .84-83ص  املرجع السابق،. فرج ُممود فرج، (1)

 بعض احملاصيليف بعض األحيان يتم ختزين و  اليت تكفي الستهالكها احملاصيلمقدار من  إنتاجكانت األسر املعيشية حتاول   .(*)
لى أنه الستهالكها يف العام املقبل ، أو يتم املتاجرة هبا حينما تكون القرى اجملاورة تعاين نقصا، هذا النمط من التجارة ميكن النظر إليه ع

سبقة و متارس حسب املتغريات اليت تطرأ يف حينها نظام لتعويض اخلسائر اليت يتم التعرض هلا يف أماكن أخرى، فالتجارة هنا تتم بال دراسة م
معيشية كانت ختطط ابنتظام إنتاجها من املواد الغذائية و املنتجات احلرفية  للمسامهة مبقدار منها للتبادل التجاري؛ كان  اغري أن هناك أسر 

ن من الالزم أن يكون هناك اختالف يف املنتجات،  املناطق و مل يك هذه هذا النوع من التجارة سائدا نتيجة وجود احتياجات متكاملة داخل
بعض القرى مواد غذائية ختتلف عن املواد اليت تنتجها قرية أخرى، مع اإلشارة أنه مل يكن هناك جتانس دائم يف املوارد  كما ميكن أن تزرع

 أنظر:عجزون عن إنتاجها ألنفسهم. البشرية، إذ إبمكان مجاعة ممارسة التجارة يف حني كان آخرون حيتاجون لتلك البضائع اليت ي
 .106ص ، هوبكنز -     

 .108ص نفسه، . (2)
 .112. نفسه، ص (3)
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 من أهم األسواق اليت كانت منتشرة يف إفريقيا الغربية هناك: 

تحمل معها فآير إىل أجرام و كوار، كانت القوافل التجارية تتنقل من و: غير و الدمر اآلأسواق  -
             التمر  و األقمشة، أثناء عودهتا حتمل القمحن و احلبوب املتنوعة و منتجات مصنوعة مثل االدخ

لف و أربعمائة أبـ  و قد قدرت محولتها ذهااب أبربعمائة و مخسني طنا من البضائع و عند العودة
 .(1)طن

هبا أسواق عامرة ابلدكاكني و احملالت اليت تتسع جلميع مطالب احلياة، خاصة أسواق تنبكتو:  -
و هناك ُمالت  القطنية و حائكيها، كذلك صناع األحذية و اجللوددكاكني ابئعي األقمشة 

ابئعي الذهب، انسخي الكتب و ابئعيها و حوانيت منتجات احلليب و مشتقاته  ،القضاة ،األطباء
 و أسواق اجلزارين .

إضافة إىل أسواق أخرى ال تقل أمهية عن األوىل، مثل أسواق كاتسنا ، أروان و  أسواق كانو  
 نت يف القرن التاسع عشر أكثر أمهية من تنبكتو.اليت كا

 التنظيمات التجارية و الوسطاء التجاريون : .ج
كانت األسواق العامة يف الصحراء اجلزائرية ختضع لرقابة قاضي البلدة، فهو يشرف على مراقبة 

لسلع لاملوازين و املكاييل اليت يستخدمها التجار للتأكد من صحتها و كذا فك النزاعات يف البيع و الغش 
 .(2)و بذلك ساد األمان ابألسواق التواتية املبيَعة

من اجلزائر هلدف مراقبة األسواق احمللية و االتصال  التجارية إلفريقيا الغربية جتار   كما استقر ابملراكز
عند وصول التجار إىل هذه املراكز يشرعون ابالتصال ابلوكالء املتخصصني الذين ف، (3)بشركائهم أو موكليهم

هم أصحاب  كان هؤالء الوكالءفيساعدوهنم يف تصريف سلعهم و شراء منتجات أخرى لرحلة العودة، 
يوفرون املخازن للسلع و األراضي اليت ترعى فيها املاشية  ،كانوا جتار اجلملة  واألمالك و السماسرة 

 واألماكن اليت يقيم فيها التجار.
            يف إفريقيا الغربية هناك جمموعة من التنظيمات التجارية اليت متارس الرقابة على األسعار  

قد حققت فو املنافسة، غري أنه ابلنسبة لألسواق احمللية يتم حتديد األسعار وفقا للعرض و الطلب،  

                                                 
 .58ص  ،الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (1)
 .81ص  املرجع السابق،. فرج ُممود فرج، (2)
 .294. بوفيل، ص (3)



      م(1850-1800التجارية بين الصحراء الجزائرية و إفريقيا الغربية قبيل االحتالل الفرنسي لهما )العالق ات  الفصل األول : 

   64 

 

كرب يف متثيل مصاحل أعضائها يف املفاوضات مع سلطات الدولة و يف املساعدة أتنظيمات التجار جناحا 
 .(1)العقود و الوكاالت على فرض النظم املتعلقة ابألوزان و املقاييس و القوانني اليت حتكم الديون و

كوسطاء   جوهرايً  افكانوا وكالء ابلعمولة و مرتمجني ، إذ أن هلم دورً  (Courtiers)أما السماسرة 
من السلع اليت يكون التفاوض فيها بشكل  ، بني البائعني و املشرتين ابلرغم من أهنم أحياان يتاجرون حلساهبم

 انأو السمسار، كوهنما يباشر  املالكامللح و الذهب، هذه املفاوضات عادة جتري يف بيت  يف ماديتكبري 
أعماهلما على أساس الصالت الشخصية اليت يتخللها الصدق و األمانة و هذا أمر معروف على أهل 

 .السودان

لعة الذي زار كانو خالل عشرينات القرن الثامن عشر، أنه إذا نقلت أي س كالبرتونقد الحظ ف
مقابل مال إىل أي مكان بعيد دون اإلطالع على تلك السلعة و مت اكتشاف رداءهتا تعاد على الفور 

 . (2)الشراء
مل يؤد إىل الكساد بسبب أتثري الرأمسالية احلديثة، على النقيض من ذلك  ؛إن نظام التوزيع احمللي

م على التوسع السريع للتجارة الداخلية فإن مهارة التجار احملليني و قدرهتم  على التكيف، كانت عوان هل
املتكررة من طرف املوظفني األجانب و الشركات األجنبية  ىاالستعمارية و ابلرغم من الشكاو خالل احلقبة 

من كثرة التجار احملليني، معتقدين أن الوسطاء كانوا جتارا مؤذيني غري أن نظام التوزيع مل تكن تعوزه الكفاءة، 
من الوسطاء، إذ مل تكن هناك طريقة أرخص خلدمة السوق، فمعظم  اكبريً   احيث كان يستخدم عددً 

ن يف مستوطنات خمتلفة، لذلك فاملنافسة التجارية يف األسواق و دخل منخفض و متفرق واملستهلكني فيه ذو 
، هذه املنافسة على حد تعبري هوبكنز لنة مع مستوى الدخل الفردي الضئياحمللية كانت ضارية مقار 

 .»(3)حد الكمال و هي غاية مثلى يندر وجودها يف العامل الواقعي ،حىت يف اجملتمعات الصناعية « تعترب
ن احلاجة إىل اإليرادات كانت ن النشاط التجاري ابسم الدولة، ألكما يوجد جتار رمسيون ميارسو 

و يف الداهومي   البااتفو مثلشاغال مشرتكا جلميع احلكومات، ففي األشانيت كانت التجارة ميارسها موظفون 
يف  ،كانت حقوق امللكية على التجارة تفوض جملموعة من التجار شبه رمسيني، مقابل حصة من األرابح

ممالك املوسى كان موظفون كبار يقومون بتنظيم قوافل ضخمة، هذه املمالك ميكن أن ينظر إليها يف 

                                                 
 .113ص ، . هوبكنز(1)
 .126-124ص نفسه، . (2)
 .113-112.نفسه، ص (3)
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لعامة إمكانية احلصول على رأس املال الالزم تعامالهتا على اعتبارها منشآت ضخمة و كان لدى املؤسسة ا
 .(1)و هلا ميزة تنافسية على جتار القطاع اخلاص اخلارجيةللتجارة 

 التجارة اخلارجية. .2
إن التجارة العابرة للصحراء حسب بعض املؤرخني قد انتهت يف القرن السادس عشر، على إثر 

غري أن  م، 1591توجه التجارة حنو الساحل األطلسي، نتيجة الغزو املراكشي ململكة السنغاي عام 
دث هو هوبكنز يعترب أن الغزو املراكشي مل يؤثر على جوانب حياهتم بصفة عامة يف املنطقة و كل ما ح

أن وصول األوروبني إىل الساحل  أوضح. كما (2)جمرد حلول جمموعة من الضرائب ُمل جمموعة أخرى
              قد ظلت التجارة عرب الصحراء الكربى قائمة، بل فالغريب مل يكن له أتثري على جتارة املناطق الداخلية، 

 . (3)م1875التدهور النهائي إال بعد عام و ازدادت قيمتها خالل القرن التاسع عشر و مل تبدأ يف 
تصل  غربهخالل هذه الفرتة كانت هناك العديد من قوافل واحات الشرق اجلزائري و وسطه و 

 أسواق جنوب الصحراء و نفس الشيء ابلنسبة لقوافل الطرف اآلخر.

م، أبهنا شبكة عمالقة 1840لتجارة الصحراوية يف عام ا (Carette) كاروتو قد وصف 
على شكل ساعة رملية تنتشر يف كل من الناحيتني الشمالية و اجلنوبية و تلتقي يف املنتصف عند توات، 

نقطة ُمورية مماثلة هلا يف  كما تعترب هذه األخرية  ،فهي ترتبط أبسواق بين ميزاب عرب املنيعة و غدامس
قابس يف الشرق و متليلي يف  دجنالشرق و من أهم املراكز الشمالية اليت تساهم  يف التجارة الصحراوية 

 .(4)الغرب

خاصة ابلنسبة ألسواق توات و غدامس، فهي  كاروتاحلق أن الكتاابت التارخيية تؤكد ما قاله 
مراكز تفريغ و شحن جل القوافل العابرة للصحراء من كل اجلهات و يف سياق احلديث عن املراكز نشري أن 

و يضم واحات الشرق  ورڤلة مراكز أساسية و هي: مركز  ةإذ هبا ثالث جتارايً  اثً الصحراء اجلزائرية تشكل مثلّ 
اجلزائري و مركز غرداية و يضم واحات الوسط و مركز توات يضم واحات اجلنوب الغريب للصحراء اجلزائرية 

 و هي كما يلي: 

                                                 
 .121. نفسه، ص (1)
 .160 -159. نفسه، ص (2)
 .159. نفسه، ص (3)

(4). Donald , Op.cit, p 60.  
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تقع يف تعترب توات من املراكز الصحراوية اهلامة، حبكم موقعها االسرتاتيجي، إذ : (*)مركز توات -
اجلنوب الغريب للصحراء اجلزائرية، مما جعلها حلقة وصل بني مراكز الشمال اإلفريقي و بني إفريقيا 

 أدرار       تيميمون و  ،يف أسواق عني صاحل (1)للبضائع كبري    ة، فهي ُمطة هامة للقوافل و خمزن  الغربي
 عشر.و غريها، هذه األسواق اليت ظلت قائمة إىل هناية القرن التاسع 

جنوب تونس  ،غات ،ة قادمة من غدامسيمن القوافل اليت ترتد على مركز توات، هناك قوافل جتار 
و املغرب، حيث تضع محولتها هناك لتباع أو تنقل إىل إفريقيا الغربية و كذلك قوافل إفريقيا الغربية 

 مثل قوافل األزواد و تنبكتو، ... اخل.

 احملفوظات من خالل كشفت البحوث  قد و الصحراء يف مشال هامامركزا جتاراي  عتربيمركز غرداية:  -
أهنا غري  تجارة، إالالهبذه املنطقة معلومات وفرية حول  ، أن يف القرن التاسع عشر الفرنسية

 . لذلك جهدا كبريا و تتطلب وقتامدروسة و 

على أمهية غرداية يف التجارة اجلزائرية، ابعتبارها مركزا جتاراي  (Carette) كاروتشدد يُ حيث 
            و األغواط اجلزائر عرب بوسعادةمشال هاما يتصل بتونس عرب واحات الصحراء الشرقية اجلزائرية و 

 . (2)و إفريقيا جنوب الصحراء عرب متليلي و املنيعة فكيكو املغرب عرب اتفياللت و 

بكثرة النخيل و العبيد، فهي ُمطة جتارية هامة يف اجلنوب الشرقي  ورڤلة تشتهر : ورڤلة مركز  -
 . (3)و جهات التل أبقطار بالد السودان اجلزائري، ابعتبارها تربط أقاليم املغرب

فقدت الصدارة التجارية قبل فرتة طويلة من االحتالل الفرنسي  ورڤلة هناك كتاابت تشري أن 
إىل املزابيني بغرداية، لكون جمال تنقلهم كان بني التل و توات منذ القرن  للجزائر، يف حني انتقلت

 .(4)السابع عشر
من األسواق اخلارجية اليت جتوهبا قوافل واحات الشرق اجلزائري، هناك أسواق غدامس و تونس مثل 

 ،احلبوب ،التمور ،هلم عالقات مع أسواق غدامس، فكانوا حيملون معهم املواد العطرية الذين تڤرت قوافل 

                                                 
 أنظر:حاليا يقع ضمن امتداد أدرار) منطقة توات( و تيميمون ) منطقة القورارة( و عني صاحل )منطقة تيديكلت( سابقا.  إقليم توات: .(*)

 .13ص  املرجع السابق،فرج ُممود فرج،   -       

 .14. نفسه، ص (1)
(2). Donald ,Op.cit, p 57 .  

 .83 ، صورڤلة  و منطقتها. انصر الدين سعيدوين، (3)
(4). Donald, Op.cit, p 60.  
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تصل أسواق إفريقيا كما ،  (1)ريش النعام و البخور السوداين ،العبيد ،األقمشة و يستبدلوهنا ابلترب ،الزيوت
 .(2)تنبكتو و نويف ا،اوساهل ،كانو  ،كاتسنة  ،أغادس ،الغربية مثل أحري

من كل التجار يؤمه هذه القوافل كانت تصل سوق غات بليبيا ، الذي ينعقد مرة يف السنة و 
إىل القوافل التونسية يف  م  ضَ نتمث  ورڤلة و  الوادي، تڤرتالقوافل اجلزائرية ترحل إليه من  ، فكانتاجلهات

مدينة غدامس و كان الطوارق يتخذون مجيع التدابري حىت تصل القوافل يف شهر واحد هو أكتوبر، و سبب 
 .(3)أرابح طائلة التوجه حنو سوق غات هو رخص أسعارها و ابلتايل حتقيق

نفس القوافل كانت تصل أسواق املغرب لكن بشكل ُمدود جدا، فكانت قسنطينة ترسل قوافلها 
تلمسان و وجدة، فتأيت منها ابألحذية ، وهران ،اجلزائر ،طريق الشمال الذي مير بسطيف عربإىل فاس 

   الشاللة ،البيض ،عرب األغواطاجللدية و اجلالبيب و الربقع، أما بسكرة فكانت تتخذ طريق الوسط و متر 
 مواد البزازة و األسلحة. ،اخليل ،فكيك لتستورد املشاط و األقمشة القطنية املستوردة من أورواب  و

صل إىل تمتليلي مث فكيك ل ،غرداية ،رارةڤطريق اجلنوب الذي مير ابل ورڤلة قوافل يف حني تسلك 
 .(4)اتفياللت و يرجعون ابلفياليل و اخليل و األسلحة

يقودون  حيثجنواب جند الطوارق الذين ميثلون العمق االقتصادي يف جتارة القوافل عرب الصحراء، 
، إذ يتجمع الطوارق  (5)أغلب القوافل التجارية املتجهة من غدامس إىل تنبكتو و ابقي مناطق إفريقيا الغربية

و مشال سوكوتو و يؤلفون قافلة من سبعمائة إىل مثامنائة مجل و أيخذون طريقهم إىل زندر غكل عام يف دامر 
 خالل شهر نوفمرب. 

 ،اجلمال، املاعز ،املرغوب فيه كثريا، األغنام أمدروركانت قوافلهم حتمل معها امللح من سبخة 
 اجللود و األلبسة الصوفية السودانية، مث يبيعوهنا ابلتبادل بقطع الشقة ،اجلنب اجملفف ،السمن ،اللحوم

 يفاألرز  و  الشنة ،قوارير الروائح ،املهارس ،الوسائد اجللدية ،املزاود ،العمائم ،أغلفة  ،الكتان ،لتموراب
 .(6)تنبكتو ،غادسأ ،أسواق تيديكلت

                                                 
 .159ص  ،التجارة اخلارجية. الزبريي، (1)
 .172. نفسه، ص (2)
 .180. نفسه، ص (3)
 .176-175. نفسه، ص (4)
 .24ص  السابق،املرجع .عبد الكامل عطية ، (5)
 .53ص  ،اتريخ إفريقيا. بوعزيز، (6)
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خترج قوافلهم مرتني يف العام، األوىل يف النصف األول من السنة و الثانية يف  ؛يف منطقة توات
النصف الثاين و كان جيري جتمع القوافل يف ضواحي قصر حاسي أودكار الواقعة مبقاطعة أقبلي التابعة 

جهون كما يتو   ،(1)يتوجهون إىل أسواق تنبكتو ، مثملنطقة تيديكلت مع جتار آخرين قادمني من هنا و هناك
 .(2)إىل أسواق غدامس و غات

 ،املالبس املطرزة ،السكر ،الغربية هي القهوة إفريقيامن السلع اليت كانت قوافل توات حتملها حنو 
العاج مث يعودون لعرضها  ،ريش النعام ،احلناء و التبغ التوايت و يبادلوهنا ابلعبيد ،التمور ،األسلحة النارية

ابألسواق التواتية و يف غالب األحيان يتوجهون حنو أسواق اتفياللت و مراكش ملبادلتها ابخليل و األسلحة 
 .(3)النارية

، فقد مت تشجيع اجلماعات اليت تقطن املناطق اجملاورة للمراكز إلفريقيا الغربيةعن التجارة اخلارجية 
، ذلك لغرض توفري فرص الكسب من خالل االشتغال يف احلرف اليدوية اليت التجارية على االستقرار فيها

ن ابلتجارة الداخلية و اخلارجية ، فكان التجار يف الداخل يقومون و يتطلبها استقبال القوافل، فعمل الكثري 
 .    (4)مبهمة مجع السلع من خمتلف املناطق السودانية للمراكز اجلنوبية حلني وصول القوافل

احلقبة ما قبل االستعمار كانت القوافل تروح و جتيء ابنتظام متخمة حبموالهتا مارة مبستودعات يف 
جتارية تقع كثرهتا عند نقاط تداخل بني مناطق جغرافية خمتلفة، كان أحد خطوط هذه األسواق جيري من 

 قيا الغربية هي: فاان و أهم هذه املراكز يف إفرياالغرب إىل الشرق عرب حدود الصحراء الكربى و الس

هي ُمطة هامة للقوافل القادمة من اجلزائر عرب طريق توات، منها يتمكن التجار من  مركز أروان: -
منتجات  ونتبادليالتزود ابملواد التجارية و املاء و الكأل حليواانهتم و أيخذون قسطا من الراحة و 

 .(5)توات و تندوف ،يت أتيت من غدامسإفريقيا الغربية اليت حتملها قوافلهم من اجلنوب و القوافل ال

  

                                                 
 .35، ص القوافلتوات و . حوتية، (1)

(2). M . Bonnemain, Op.cit, p   
 .171ص ، 1جتوات و األزواد، حوتية ،  أنظر كذلك:،  83- 82. فرج ُممود فرج، املرجع السابق، ص (3)
 .294ص ، . بوفيل(4)
 .168ص ، 1ج، توات و األزواد. حوتية، (5)
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كانت مركزا جتاراي هاما، اشتهرت بتجارة الذهب و الرقيق و امللح، نظرا ملوقعها  :(*)مركز جين -
االسرتاتيجي، فهي ُماطة ابملياه و ابلتايل توفرت على عوامل ازدهارها االقتصادي، كانت تستخدم 

هنر النيجر، كما كانت حتمل الذهب و الرقيق أثناء  القوارب يف نقل امللح من تنبكتو إىل جين عرب
عودهتا إىل تنبكتو، بذلك مثلت جين مهزة وصل بني جتارة امللح و الذهب و عن طريقها وصلت 

 .(1)جتارة إفريقيا الشمالية إىل إقليم الغاابت
، (2)النيجر تقع تنبكتو على احلافة اجلنوبية للصحراء الكربى ما يعرف مبنحى هنر:  (*)تنبكتو مركز -

تعترب ملتقى الطرق اليت متر منها القوافل التجارية عرب الصحراء ، كما أهنا تطل على هنر النيجر 
الذي ميتد ليصب يف احمليط األطلسي، بذلك مجعت بني القوافل الربية و النهرية فصارت ملتقى 

ضافة إىل املناطق املمتدة طرابلس عرب الصحراء، إ ،اجلزائر ،املغرب ،حركة جتارية تفد إليها من مصر
 حىت احمليط األطلسي.

                                                 

هي سوق عظيم من »  سنغاي، يقول عنها عبد الرمحان السعدي:المايل و  يه و ازدهرت يف عهد 3أتسست يف القرن  جين: .(*)
أسواق املسلمني و فيها يلتقي أرابب امللح من معدن تغازى وأرابب الذهب، ابتدأت يف الكفر يف أواسط القرن الثاين من اهلجرة 

. يبدو أن إلسالم املنطقة دور يف التجارة الصحراوية ابملدينة، ذلك ما نستنتجه من استقرار التجار « عند متام السادسالنبوية، مث أسلموا 
و قد ساق هللا تعاىل هلذه » التجارية ازدهرت ابملدينة بعد اعتناقها لإلسالم  احلركةو املثقفني املسلمني ابملنطقة، حيث أوضح السعدي أن 

  أنظر:. «سكاان من العلماء و الصاحلني من غري أهله من قبائل شىت و بالد شىتاملدينة املباركة 

 .16، 11السعدي، املصدر السابق، ص  -       

 .168ص ، 1ج، توات و األزواد. حوتية، (1)
مسقط رأسي و بغية نفسي، ما دنستها عبادة أواثن و ال سجد على أدميها قط لغري   «: يقول عنها عبد الرمحان السعدي: تنبكتو .(*)

. فهي مدينة إسالمية منذ نشأهتا يف أواخر القرن »الرمحان، مأوى العلماء و العابدين و مألف األولياء و الزاهدين و ملتقى الفلك و السيار
                    مسلكًا للساكنني يف ذهاهبم «، إىل أن صارت »ملتاعهم و زروعهم جعلوها خزانة«اخلامس اهلجري على يد طوارق مقشرين الذين 

يشري السعدي إىل أن أول من كان يرتدد على تنبكتو هم جتار السراقويل،  و من املرجح أهنم توافدوا عليها بعد سقوط كوميب صاحل .»و رجوعهم
م أصبحت تنبكتو و جين ُموراً للحياة التجارية ابلسودان  13هـ/  7امليالدي. و يف القرن )عاصمة غانة يف العصر الوسيط( يف القرن احلادي عشر 

سكن فيها األخيار من العلماء و الصاحلني و ذوو األموال من كل قبيلة و من كل بلد من أهل مصر، فزان، غدامس، توات، «الغريب، حيث 
التجار و العلماء العرب، ازدهرت التجارة و الثقافة إىل أن أصبحت تنبكتو منارة  . مع استقرار»درعة، تفاللت، فاس، سوس، بيط إىل غري ذلك

 : أنظرللعلم ابلسودان الغريب.  

 . 21السعدي، املصدر السابق، ص   -        

 . 142ص املرجع السابق،. عبد الكامل عطية ، (2)
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           إذ انصب اعتمادها على استرياد حاجياهتا من الغذاء  ؛املدينة مل تكن تنتج أو تصنع شيئا
و على جتارة العبور اليت تشكل مورد رخائها ، حبيث كانت القوافل اآلتية من الساحل حتمل السلع 

 سنواي.  بعري 100تستقبل عددا من القوافل الصغرية اليت تضم حوايل  حيثاألوروبية، 
مبيا امتتد ما بني منطقة ساحل العاج و هنري السنغال و غ ،كانت عالقات تنبكتو زمن الرحالة ابرث

اللذين عن طريقهما تفد معظم املنتجات الربيطانية عرب مدينة ابماكو، ابختصار فإن اجملال اجلغرايف 
 . (1)بكتو و عالقاهتا اخلارجية  كان مذهاللتجارة تن

بلغت تنبكتو ازدهارها االقتصادي خالل القرن اخلامس عشر ميالدي، غري أهنا يف النصف األول 
  وجدت املدينة أقل ضخامة « بقوله: روين كاييحسب وصف  تدهورتقد  من القرن التاسع عشر

نطاقا مما اشتهرت به يف أذهان الرأي و عمراان مما كنت أتوقع، كذلك وجدت أن جتارهتا أقل 
 .»(2)العام

             مدينة واقعة مشال نيجرياي ، هلا مكانة جتارية هامة على املستوى احمللي و اإلقليمي  مركز كانو: -
و الدويل مع مطلع القرن التاسع عشر ، إذ تعتمد على جانب من األنشطة الصناعية الرئيسية مثل 

كان ملوقع كانو الذي يتوسط منطقة ،  (3)ا و توزيعها و يف جمال دبغ اجللودصنع األقمشة و صباغته
كذلك الصناعات املختلفة يف جمال   ،توفر على كل احتياجات سكاهنا و فائضا للتصديريزراعية  

 بدأً  تكمن يف العالقة الوثيقة اليت جتمع بني مهارات التجارة و التصنيعفميزهتا النسيج و الصباغة، 
غدامس و طرابلس و قد وصلت حىت  ،قرز مر  ،قد كانت صناعاهتا تنافس غاتفمن األسر ، 

ترسل عرب غدامس حنو   ،يذكر بوفيل أن معظم املالبس املصنوعة يف طرابلس حيثساحل احمليط ، 
كانت مدينة كانو خالل القرن التاسع عشر أكثر أمهية   هبذاكانو إلعطائها األلوان اليت تليق هبا،  

 .(4)املشهورين ابلتجارة (Hawsa)مدينة تنبكتو، ألن معظم سكاهنا من قبائل اهلاوسا من 

  

                                                 
 .390 -389. بوفيل، ص (1)
 .71، ص ىرب الصحراء الك. إمساعيل العريب، (2)
،  اليونسكو، 6، مقال نشر يف كتاب اتريخ إفريقيا العام، جملد  »إفريقيا يف مطلع القرن التاسع عشر، قضااي و توقعات « . أجاي،(3)

 .37، ص 1996، 1حتت إشراف، ج.ف.آدي آجايي، مطبعة حسيب و أوالده، لبنان، ط
 .394. بوفيل، ص (4)
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يف الشمال الشرقي من نيامي، إذ تبعد عنها أبلف كيلومرت، خالل القرن  (*)تقع أقدز مركز أقدز: -
التاسع عشر كانت هلا مكانة جتارية كبرية، إذ يعتمد دخل أقدز على جباية الضرائب، فتحصل 

غدامس و زويلة و تنقل منها القوافل  ،مبالغ هامة من التجار الوافدين إليها، من فزانعلى 
يعترب العلك من املواد الغالية الثمن اليت حتمله القوافل كما بضائعها املتمثلة يف البخور و الذهب،  

 ألقدز.
الغاابت و كانت فاان و اعلى احلدود بني السكز ا من املر و يف اجلنوب كانت توجد سلسلة مماثلة 

 تشمل: مركز بوان، مركز بوندوكو، مركز بيغو، مركز أونيتشا، مركز األشانيت، مركز سلجا، مركز كتنامبو.
تعترب غدامس من أهم احملطات التجارية اليت كانت تصلها قوافل الصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربية، 

ابجتاه أسواق أفريقيا الغربية،  ورڤلة فل سوافة و و هي ملتقى جتار املنطقتني و عن طريق غدامس تتجه قوا
إضافة إىل إقليم توات و حبكم أن الطوارق كانوا يسيطرون على املناطق اليت متتد ما بني توات و غدامس 

 جيدر بنا التحدث عنها:

ضمن نطاق ليبيا عند التقاء  ويقع يف اجلنوب الغريب من مدينة طرابلس و ه مركز غدامس:  -
                 و اجلنوب اهلامة بني الشمالالتجارية عترب أحد املراكز ي إذ، (1)حدودها مع تونس و اجلزائر

و اتدمكة، فصار ُمطة مهمة يف بداية الطريق ، كانو أقدز ،جين ،غاو ،رتبط جتاراي مبدينة تنبكتويو 
ى إىل إفريقيا الغربية، خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرب املنطقة الوسطى من الصحراء الكرب 

كاتسينا، و متتد هذه   ،سوكوتو ،كانو  ،زندر ،دكوة ،عشر نشطت القوافل التجارية يف أسواق كوكة
 . (2)العالقة التجارية من كانو حنو الشمال يف اجتاه طرابلس عرب غات و مرزق و غدامس

مجل ُمملني ابلسلع األكثر  300يصل غدامس أكثر من نظرا ألمهية هذا املركز، كل سنة 
 .(3)ار ، يتم توجيه جزء منه حنو سوف بعد التبادلڤهتنوعا من السودان و عني صاحل و األ

                                                 
مدينة ميسورة بناها امللوك احملدثون يف ختوم ليبيا، و هي مدينة السود اليت  « أطلق عليها الوزان اسم َأغَدس و قال عنها: أقدز: .(*)

 أنظر:، أغلب سكاهنا من العرب املغاربة الذين يشتغلون ابلتجارة. »تكاد تكون أشهر مدن البيض ابستثناء والتة
 .171 ، ص2الوزان، املصدر السابق، ج -        

 .269. املربوك اهلادي الدايل، املرجع السابق، ص (1)
 .136.عبد الكامل عطية ، املرجع السابق، ص (2)
 .247. بلقاسم بن خليفة، املرجع السابق، ص (3)
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 لالهتمام الفرنسي ابلصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربية. الدوافع احلقيقيةاملبحث الرابع: 
بني سكان املغرب  خاصة متالحقة، مًدا جتاراًي واسعاعرفت الصحراء اإلفريقية على مدى عصور 

اإلسالمي و إفريقيا جنوب الصحراء، هذا النشاط التجاري استهوى الدول األوروبية فعزمت على غزو 
 و االقتصادية الصحراء و استعمارها و أول شيء اهتموا به هو معرفة الطرق الصحراوية، املعامل اجلغرافية

           واقع اجلبال، البحريات، توزيع السكان، أهم الدول، األسواق، املنتجات الزراعيةللقارة مثل األهنار، م
من الدول األوروبية اليت أتخرت يف مد كانت فرنسا   مبا أن :السؤال املطروح و (1)و الصناعية الرئيسية

 نسي ابجملالني؟.الفر  و ما هي الدوافع احلقيقية لالهتمام فهل كان لذلك خلفياته ،نفوذها إبفريقيا

 أسباب أتخر فرنسا عن املنافسة األوروبية يف إفريقيا:  .1

بداية االهتمام األورويب ابلقارة، كان مع هناية العصور الوسطى و بداية العصر احلديث، الذي 
يف  شوهد اشتدادمع هناية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر،  ،يتوافق و الكشف اجلغرايف

التنافس االستعماري بني الفرنسيني، االجنليز و األملان حول القارة اإلفريقية، لغرض إجياد جماالت لتصريف 
 كان االجنليز أول من أبدى اهتماما إبفريقيا و الصحراء. فة و توفري املواد اخلام للصناعة، يمنتجاهتم الصناع

و علمية، تكفلت إبرسال البعثات  عملت الدول األوروبية على إنشاء عدة مجعيات جغرافية
اجلمعية اإلفريقية االستكشافية و حتملت نفقات الرحالت؛ من بني هذه اجلمعيات على سبيل املثال 

قامت يف البداية حيث م، 1788اليت أتسست عام  (The African Association)الربيطانية 
 يف رحالت متتابعة حتت رعايتها. ابردليد و  لوكاساألملاين،  هورن مانإبرسال ثالثة رحالة هم: 

م بنهر غامبيا، من 1730مع اإلشارة أن أتسيس بريطانيا لبعض املراكز التجارية يعود إىل سنة 
م 1790الذي بدأ رحلته سنة  ؛هيوتونهذه الناحية كان يتم إرسال البعثات إىل دواخل إفريقيا من بينهم  

الذي كانت مهمته  ؛منغو ابركرحالة اإلسكتالندي  من مصب هنر غامبيا و توغل حنو الداخل و ال
ألوروبيني كوهنا بالد لعن إفريقيا فاهيم املالتعرف على جمرى هنر النيجر، هذا الرحالة الذي صحح بعض 

 .الوحوش، كما أعطى حقائق جغرافية و حضارية هلا

                                                 
 .27. أجاىي، املرجع السابق، ص (1)
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برحلة من هنر السنغال حىت  روين كاييهفرنسي الغامر املم قام 1825م و 1824ما بني سنيت 
أول مغامر فرنسي خيوض مثل هذه املغامرة يف هذا الرحالة يعترب وصل تنبكتو و منها عرج إىل مشال إفريقيا، 

 .(1)الصحراء اإلفريقية
ن املناطق اليت مت كشفها من قبل االجنليز و األملان، مل يكن الفرنسيون غري مكرتثني هبا، بل إن إ

، الذي وضع (2)يرجع إىل عهد لويس الرابع عشر يف القرن السابع عشر ،هبا كان قدميااهتمام الفرنسيني 
خمططا للوصول إىل تنبكتو عن طريق السنغال، إال أن هذا املشروع أتجل إىل ما بعد ثالثة قرون على 

و كان هذا التاريخ يف أعقاب هزمية فرنسا أمام األملان؛ إذ قرر الفرنسيون الدخول إىل مسرح  (3)عهده
ملشاركة يف عملية الكشف و االستغالل، فعملوا على وضع خطة الستعادة وضعهم إبقامة و ا املنافسة

 م.1830إمرباطورية يف إفريقيا و اشتد محاسهم بعد احتالل اجلزائر سنة 
 :ابإلقليمني نسافر دوافع اهتمام  .2

 حتوالت التجارة التقليدية يف غرب إفريقيا: .أ
بعد أن قررت بريطانيا حترمي جتارة الرقيق و استبداهلا ابلتجارة املشروعة بداية القرن التاسع عشر، 

و السؤال ت مساندة من طرف بعض الدول األوروبية مثل فرنسا، هذا التغيري كانت له خلفياته لقّ تَ 
  .الدول األوروبية من وراء هذا اإللغاء؟ و نوااي حساابتما هي  املطروح:

إن التجارة عرب الصحراء أدت إىل جذب إفريقيا إىل التجارة الدولية يف القرون الوسطى، لكن مع  
جتارية واسعة األطراف  اتتطور التجارة عرب البحار أواخر القرن اخلامس عشر، أشرك القارة يف خلق عالق

مع العامل اجلديد و أورواب ، ففي القرون الثالثة السابقة للثورة الصناعية انتشرت جتارة الرقيق بشكل كبري  
 عرب احمليط األطلسي.

، فكانت إفريقيا الغربيةخالل القرن السادس عشر ظهر ما يسمى ابلتجارة املثلثية على سواحل 
ذ ل أتخاك و تقايضها ابلعبيد الذين أتخذهم إىل العامل اجلديد، يف املقابأورواب أتخذ منتجاهتا إىل هن

                                                 
 .81، ص 2001ريف عمار، ابتنة، ڤ، مقال نشر يف كتاب طريق القوافل، مطابع " االهتمام الفرنسي  ابلصحراء ". إبراهيم مياسي، (1)
 .69، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (2)
 .68. نفسه، ص (3)
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حيث تفيدان أحد التقديرات أن جتارة إفريقيا الغربية احملمولة  ،(1)يف أورواب هانتجات الزراعة املدارية و تبيعم
 .(2)يين يف السنةحبرا، قد بلغت ذروهتا أواخر القرن الثامن عشر و تساوي حوايل أربعة ماليني جنيه إسرتل

بدأ الشعور يتبلور يف أورواب، حول اجلرائم اليت يرتكبها األوروبيون يف جتارة القرن هذا لكن مع هناية 
ن القساوسة الفرنسيني  منيو اثن فولتريالرقيق، من الذين كانوا يف طليعة هذا األمر عدد من الفالسفة مثل 

للرق يف  مناوئةقاموا حبركة كبرية لتحرير العبيد، كما ظهرت حركة  و أصدقاء السود"  "مجعية آن أنشياللذ
 .(3)اجنلرتا لكن هذه احلركة مل تشكل أي أتثري على الرأي العام

قر أبن التطور الصناعي  يف أورواب،  فرض عليها تغيري نظرهتا للمنطقة من ممول لليد إال أن الواقع يُ 
سجلت بطالة بني البيض ا ذاهتا يكما أن بريطان  ،(4)ة اليت تزخر هباالعاملة إىل ممول للمواد األولية الزراعي

نتيجة االستعمال الواسع لآللة، األمر الذي جر عنه االستغناء عن اليد العاملة للسود، عند هذه النقطة 
املصاحل االقتصادية و السياسية،  فدفعت ابحلكومة الربيطانية إىل انتهاج سياسة القمع ضد جتار  تقَ لتَـ ا

م حىت حرمت 1772الرقيق يف مستعمراهتا الواقعة على ضفاف احمليط األطلسي، فلم تكد حتل سنة 
ة يف م طبقت إجراءات ملنع هذه التجار 1807يف سنة و  احلكومة الربيطانية الرقيق يف بريطانيا

 .(5)مستعمراهتا
قررت الدول األوروبية و  (6)بعد أن أصبح ُمظورا على الرعااي الربيطانيني االشتغال بتجارة الرقيق

ففي الوقت الذي كانت فيه ، ، أخذت إفريقيا الغربية تواجه إجياد صادرات بديلةهذه التجارةإلغاء 
 .أصبح لألرض أمهية (7)األيدي العاملةعامل واحد، و هو  الصادرات تعتمد بشكل كبري على تصدير

االنتقال من اقتصاد  الكفاف إىل االقتصاد النقدي، مقابل عملة نقدية أو سلعة كما أن 
مستوردة، يبدو أهنا ظهرت يف بعض املناطق بطريقة تلقائية بني األسر املعيشية يف القرن التاسع عشر و قبل 

                                                 
ماجستري، كلية العلوم  رسالة، جتارة زيت النخيل و التنافس الربيطاين و الفرنسي يف خليج غينيا القرن التاسع عشر. مسعودة قاسي، (1)

 .43ص  03، هامش رقم 2010-2009، اجلزائر، 02اإلنسانية و االجتماعية، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر 
 .172. هوبكنز ، ص (2)
 .  358-357، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب،  . (3)
 .37. مسعودة قاسي، املرجع السابق، ص (4)
 . 358-357، ص الكربىالصحراء إمساعيل العريب،  . (5)
 .227 -242. هوبكنز ، ص (6)
 .176-172. نفسه، ص (7)
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)الفول السوداين،  هذه احملاصيل تنتج العرب، حيث كانتدخول األوروبيني و يرجع الفضل إىل التجار 
 . (2)، لكن يف نطاق صغري نظرا إلمكانياهتا املادية و أدواهتا التقليدية (1 )زيت النخيل، القطن(

و عليه فإن فرض اإلدارة االستعمارية مل يكن سببه إنتاج احملاصيل النقدية، إمنا عملوا على توسيع 
و مد السكك احلديدية و شق الطرق لتوسيع شبكاهتا، مما يّسر مناطق إنتاجه عن طريق فرض الضرائب 

دخل املستعمر بعض على املصدر نقل احملصول إىل املدن الساحلية و منها حنو اخلارج، يف نفس الوقت أ
الكاكاو و كانت أسعارها مرتفعة، مما أحدث تغيريًا يف املركز االقتصادي  و احملاصيل النقدية مثل النب

 .(3)للمزارعني
هو السلعة  (*)أصبح زيت النخيل حيث ،النتشار هذه الزراعة اميكن اعتبار بداية القرن مؤشر 
من  ،صغار الفالحني و التجار للمرة األوىلمكنت ، هذه التجارة األساسية املصدرة يف القرن التاسع عشر

 . (4)القيام بدور هام يف اقتصاد التبادل عرب البحار
طن  55م قدرت بـ 1785عام  (**)صدرت أوىل محوالت زيت النخيل من منطقة دلتا النيجر

خاصة من طرف جنيه للطن، تزايد الطلب عليه يف الثالثينات القرن التاسع عشر  45بسعر 
 .(5)بريطانيا

                                                 
 .183، ص 1975، دار املعارف، القاهرة، إفريقيا فصول من املاضي و احلاضر. أمحد طاهر، (1)
 .254-253. نفسه، ص (2)
 .183. نفسه، ص (3)
م و وصلت محولتها إىل أورواب يف القرن السادس عشر، 1466مادة زيت النخيل من قبل الربتغاليني يف غرب إفريقيا عام مت اكتشاف  .(*)

لكن مل تعرف كمادة صناعية بل غذائية، كما استخدمه األهايل كغذاء أو كدواء لبعض األمراض، كما استعمل من طرف جتار الرقيق لضمان 
ء السفر، مع هناية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر بدأت تعرف كمادة صناعية ، فاستخدم يف ثناأسالمة بضاعتهم من العبيد 

صناعة الصابون و زيوت التشحيم و الشموع، ينتشر زيت النخيل يف املناطق االستوائية الرطبة و ابلضبط يف غرب إفريقيا بني خطي عرض 
بيا على طول احلزام الساحلي، ينتشر يف املناطق الغابية من الكونغو إىل احلدود اجلنوبية لواّداي. مشاال، بني أنغوال و غام° 16جنواب و ° 12

 أنظر:
 . 261هوبكنز ، ص  -

 .25،  36مسعودة قاسي، املرجع السابق، ص  -
 .254-253. هوبكنز ، ص (4)
تعد منطقة دلتا النيجر من أهم املناطق التجارية ملادة زيت النخيل، يوجد هبا أهم املوانئ مثل بوين، براس و نون و هو صاحل للمالحة،   .(**)

 أنظر:كان معروف أبهنار زيت النخيل. 
 . 26، ص 04مسعودة قاسي، املرجع السابق، هامش رقم:  -      

 .26. نفسه، ص (5)
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بعد َتوس ع حجم التجارة املشروعة يف القرن التاسع عشر، أعطى الدفع للصناعات اخلدماتية لتوفري 
وسائل النقل و السكن، كما أدى تنمية احملاصيل البستانية القابلة للتسويق، تزويد املراكز التجارية األكرب 

شروعة جنبا إىل جنب املسلع الك مناطق كثرية كانت تقوم بتصدير حجما ابملواد الغذائية،  مع العلم أن هنا
 يفقد وصلت واردات اململكة املتحدة من زيت النخيل  و ،مع الرقيق حىت قرابة منتصف القرن التاسع عشر

 إفريقيا الغربية كما يلي: 
 

كان األفارقة حيصلون على صادرات اململكة املتحدة من السلع القطنية اليت زادت مبقدار ثالثني 
و كانت الزايدة يف جزء منها انعكاسا  م1850-1846و  م1820-1816مرة يف فرتة قصرية ما بني 

            لالرتفاع يف قيمة التجارة، يديل هوبكنز أن توسع الصادرات و الواردات كان نتيجة تراجع جتارة الرقيق 
و انتشار التجارة املشروعة، فالزيوت النباتية أصبحت السلع األساسية للتجارة املشروعة، فكان زيت النخيل 

ئدة يف التصدير بداية القرن، و بعدها لب النخيل و الفول السوداين يف النصف الثاين من هو السلعة الرا
، هذه املنتجات كانت استجابة للنمو الصناعي يف أورواب الذي أدى إىل زايدة الطلب على الزيوت (2)القرن

  و الدهون.
 ،مع فرنسا و بريطانيا خاصة هي السلع القطنية ،كانت واردات إفريقيا الغربية عرب احمليط األطلسي

 البنادق و اخلراطيش. ،التبغ ،األدوات املعدنية، احلديد ،امللح ،اخلمور ،الصوفية
 احتالل اجلزائر: .ب

الرتتيب  ابالستناد إىلعلى األرجح إىل بداية االحتالل،  ابلصحراء اجلزائرية فرنسايعود اهتمام 
تشكل  جلنة االستكشاف العلمي ابجلزائر عام  مثل، املناطق اليت متس هذه لألحداث التارخيية الكرونولوجي

م من أجل ؛ القيام بدراسة التجارة الصحراوية من خالل معرفة املبادالت، أنواع السلع، وسائل 1837
 . (3)، طرق منافذها خارج الصحراءالتجارية راكزاملالدفع، 

                                                 
 .259 -257. هوبكنز، ص (1)
 .260. نفسه، ص (2)
، ص 1994، املؤسسة الوطنية لالتصال و النشر ، اجلزائر، قضااي و دراسات يف اتريخ اجلزائر احلديث و املعاصر. مجال ڤنان ، (3)

139 . 

 1855 1853 1842 1830 م1810 السنة
 (1)طن 40 طن 30 ألف طن 20 آالف طن 10 ألف طن زيت لنخيل 
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األمهية التجارية للصحراء، عن حول  (Carette) كاروتكما بينت الدراستان اللتان وضعهما 
 .(1)طريق استقائه للمعلومات من طرف أصحاهبا

قدم فيه دراسة حول نسبة الصحراء اجلزائرية، كتاب بعنوان: م  1845عام  سدومانشر  يف حني 
الوقت، كما حتدث عن اجلهود املبذولة للحصول على  ذلكفهم على الصحراء خالل يف تعر   نيالفرنسيتقدم 

 .(2)أكرب قدر ممكن من املعلومات حول هذه املناطق الصحراوية قبل التوغل فيها
أن بسكرة تعد مركزا جتاراي هاما للتجار العرب و أوضح أكد على أمهية التجارة يف اجلنوب  كما

... اخل، هلذا يقتضي توسيع االحتالل جنواب ، وادي سوف، تڤرتالوافدين من بوسعادة، أوالد انيل، 
   .(3)لتوسيع جتارهتم إىل داخل إفريقيا

ميكن  ورڤلة أنه ابحتالل  « :إىل أمهية ورڤلة  التجارية بقوله (Feraud) فريوفيما بعد أشار 
              دارة فرنسية قوية أساسها السوق التجارية اليت ستكون هامة لألوروبيني و العرب و املزابيني إإقامة 

 .»(4)و السود و اليهود

 بوديشونإضافة إىل الدراسات املقدمة،  ظهرت عدة مشاريع هبذا اخلصوص، أمهها ما قام به   
(Bodichon) على اعتبار أن سكان اجلنوب  ،الذي تصور أمهية مشروع الربط بني اجلزائر و تنبكتو

              إمكانية فتح طريق الصحراء بلابإلضافة إىل أبمس احلاجة إىل املواد الغذائية اليت أتتيهم من الشمال، 
إفريقيا، فهي إبمكاهنا أن جتعل  و ابلتايل استئثار فرنسا على جتارة الصحراء و دواخل و عبورها حنو السودان

السودان كما ميثل من املوانئ اجلزائرية منافذ لتجارة السودان و إفريقيا الغربية و من الواحات مراكز عبور هلا،  
 .(5)مليون نسمة و ستصبح سوقا ضخمة للمنتجات الصناعية الفرنسية 20استهالكية هائلة تقدر بـ  قوة

                 الفرنسي قانوان يقضي مبد منطقة االحتالل حنو اجلنوبم أصدر الربملان 1844منذ عام 
               تيارت ،سعيدة ،و االرتكاز حول مراكز املبادالت التجارية بني الشمال و اجلنوب يف كل من سبدو

                                                 
(1). E. Carette, Recherches sur la géographie et le commerce de l'Algérie 
Méridionale, T.8, Imp. Royole, Paris , 1844, p 159-161.  
(2).Daumas, le Sahara Algérien ( études, géographiques, statistiques et historiques 
sur la région au sud des établissements français en Algérie), S.M.E, Paris, 1845, p 
6 . 
(3). Numa Broc , Op.cit, p 304.  
(4). Daumas, Op.cit,  p 9 . 

 .142-141. مجال ڤنان، املرجع السابق، ص (5)
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 مت تتويج تلك السنة ابحتالل بسكرة اليت كانت مفتاح التجارة الصحراوية من اجلهة، حيث بوغار و
 .(1)الشرقية

أعلنت حكومته  ،م1848عام  الفرنسي عرشالاعتالء انبليون الثالث  بعدأما غرب إفريقيا؛ 
 .(2)هنر السنغال حنو الداخل مناستمرار سياستها لتطوير التجارة مع السنغال و مد النفوذ الفرنسي 

جل تنظيم جتارة هلا يف أمن  ؛األملاين هنري ابرث إبرسالاجلمعية اإلجنليزية  قامتيف وقت الحق 
            جيمس رشادسونالسودان و الصحراء ، فبدأ رحلته من طرابلس من أجل الوصول إىل هنر النيجر رفقة 

، فوصلوا إىل بورنو و هناك افرتقوا، فقصد ابرث حبرية التشاد مث حبرية يوال و منها اجته حنو الغرب أوفروانغو 
اجته مشاال حنو تنبكتو اليت وصلها يف  وصل طريقه حىت وصل هنر النيجر فوصل إىل كاتسنا، مث سوكوتو و وا

 .(3)م، بعد مثانية أشهر تقريبا غادرها و عاد إىل طرابلس مث لندن1853شهر سبتمرب 
بعد أن قدم ابرث للعامل معلومات جغرافية و اترخيية دقيقة حول الصحراء و التشاد، كتب مقاال 

فيه فرنسا على القيام بعمل جبار و واسع  حثّ  ؛نشرة اجلمعية اجلغرافية بباريسقبل وفاته بقليل و نشره يف 
يف الصحراء اإلفريقية و طلب منها أن تستحوذ على هذه املناطق و تربطها ابجلزائر، يف نفس الوقت عليها 

يار اخت لذلك يستحسنأن تتفهم عقلية سكان تلك املناطق و حترتم معتقداهتم خاصة الدين اإلسالمي ، 
مل السيف و البدقية بيد و الكتاب و القلم بيد حبمع استعمال أساليب متعددة معهم، روادها هلذه املهمة، 

 .(4)أخرى
إن املتتبع ملسار السياسة الفرنسية خالل فرتة تواجدها هبذه املناطق، يدرك مدى تنفيذ هذه 

للذي يقوم  آالف فرنك، ةبستم قدمت اجلمعية اجلغرافية بباريس مبلغا 1855ففي سنة التوصيات؛ 
و أييت مبعلومات دقيقة حول  (5)برحلة من اجلزائر إىل السنغال أو ابالجتاه املعاكس، بشرط أن مير بتنبكتو

أهم املراكز التجارية و سلعها و أسعارها، كما ال  ،، مواردها الطبيعية و منتجاهتاو طرقهاتنظيم القوافل 
 .ألغراض استعمارية ذه اجملتمعاتننسى اهتمامها ابجلانب الثقايف هل

                                                 
 .140. نفسه، ص (1)
 .312. فيج. جي دي، املرجع السابق، ص (2)
 .86-85، ص اإلهتمام الفرنسي. إبراهيم مياسي، (3)
 . 85. نفسه، ص (4)
 .86. نفسه، ص (5)
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               و هو الغزو  و اإلسرتاتيجي جل بلوغ هدفها األساسيأهبذا استغلت فرنسا كل السبل من 
ورها ، فتمحور اهتمامها حول و التوسع االستعماري من أجل السيطرة على التجارة الصحراوية و ما جا

االقتصادية و البشرية و كشف  اإلمكانياتحاولت التعرف على  ؛مرحلتها األوىليف ؛ نقاط أساسية أربع
اهتمت بوضع  ؛مرحلتها الثانيةيف  ،مظاهرها اجلغرافية و دراسة اجملموعات السكانية و عاداهتا و تقاليدها

اهتمت  ؛مرحلتها الثالثةيف  ،شبكة اخلطوط احلديدية و أسالك اهلاتف لتسهيل سبل التنقل بني مستعمراهتا
لظروف الطبيعية و املناخية القاسية لمن أجل إحداث تغيري جذري  ،ة خلق حبر داخلي صحراويمبحاول

 .(1)للصحراء

، فأولت مناطق الصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربية ربطعملت فرنسا على  ،الرابعةمرحلتها يف 
دف منافسة الدول األوروبية يف اجملال التجاري فكانت الفرتة ما هلاهتماما خاصا بـ توات و بالد الطوارق، 

هذه م يف جلها ُماوالت للكشف و الغزو و أتسيس مراكز جتارية و تنشيطها. 1914- 1850بني 
 .املراحل سنتتبع حيثياهتا يف الفصول املوالية

            بني التجارة الربية و البحرية مزجت؛ حققت ما كانت تصبوا إليه، حيث مرحلتها األخريةيف 
 و اجلوية. 

 الرقيق و تطبيقاته :جتارة قوانني إلغاء  .3

 عرب الصحراء: .أ
الذي يسوق حنو  (*)الرقيقجيلبون  ورڤلة األول من القرن التاسع عشر، كان جتار  الثلثحىت 

الشمال، يف الوقت الذي مارس حكام األايلة اجلزائرية نفوذهم على املنطقة، فأخذ أهايل املنطقة حيرصون 
                                                 

 .78-75ص مع اتريخ اجلزائر، . بوعزيز، (1)
العصور الوسطى ُمل اهتمام التجار و امللوك امليسورين على حد سواء، فقد كانوا قوة منتجة ال ميكن االستغناء عنها يف كان الرقيق يف   .(*)

كالنشاط    معظم اجملاالت احليوية املرتبطة ارتباطا وثيقا ابحلياة االجتماعية آنذاك، فكانوا يستخدموهنم استخداما كبريا يف جمال العمل اجلماعي
زراعي و يف البيوت و ابلتايل وجدان التجار يولون اهتماما ابلغا هبذه البضاعة و يقدرون قيمتها حق تقدير ، فأقبل جتار الشمال احلريف و ال

على شراء الرقيق الذي تزخر به أسواق السودان بسبب احلمالت اليت تشنها املمالك القوية على القبائل الصغرية و احلروب التوسعية بني 
حني زار ابن بطوطة منطقة تكدا اليت يستخرج  منها النحاس ليصنع منه قضبان، ذكر  .حكمت السودان ضد جرياهنا الوثنينياملمالك اليت 

سنغاي الأهنم يشرتون بغالهتا العبيد و اخلدم، كما استعمل الرقيق كذلك وسيلة لألداء و عملة مقابل سلعة أخرى، إذ يذكر الوزان أن أهل 
 أنظر:رقيقا مقابل حصان واحد.  15ن يدفعو  م16بداية القرن 

 .206، ص 4ابن بطوطة، املصدر السابق،ج -
 .150، ص 2الوزان، املصدر السابق، ج -
 .16-15بشار قويدري ، املرجع السابق، ص  -
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           على إبقاء العالقات التجارية مع مدن الشمال، ألن رخاء املنطقة مرهون إببقاء انتظام القوافل التجارية 
 . (1)و زايدة محولتها

م تنص على حترمي جتارة الرقيق 1847بعد احتالل فرنسا للجزائر قامت إبصدار عدة قوانني سنة 
 يف اجلزائر حتتوي على عدة نقاط رئيسية هي: 

 إصدار قانون منع جتارة الرقيق يف اجلزائر و منع بيع و استرياد العبيد حنو اجلزائر. -
 بعد عقد اتفاق مع املالك أو السيد.تعلن احلكومة الفرنسية بتحرير العبيد يف اجلزائر  -
 منع جتارة العبيد على األوروبيني املتواجدين ابجلزائر و يهود اجلزائر. -
 منع بيع العبيد يف األسواق املدنية و العسكرية، مع منع شحن العبيد من املوانئ اجلزائرية. -
السلطات الفرنسية لتحريرهم إىل املناطق املدنية و العسكرية ابلتوجه إىل  ينتمونيسمح للعبيد الذين  -

 .(2)من سيدهم
و ما قامت به كل من بريطانيا و ايطاليا              م1846عام رغم املساعي اليت اعتمدها  ابي تونس 

طرابلس و بنغازي و لكنها ظلت  و املراسيم السلطانية إللغاء هذه التجارة ، إال أهنا اخنفضت يف ميناَءي  
مستمرة يف املناطق اخلارجة عن الرقابة مثل غدامس، مرزق، غات، أوجلة، جالو و اجلغبوب ذلك جبلب 

م بعدد يرتاوح بني مخسمائة و ألف 1889بورنو، الوداي و بالد اهلاوسا و قد قدروا يف عام الالعبيد من 
 .(3)بل و املعز و البقريف عام و كان جيري استبدال هؤالء العبيد ابإل

 

                                                 
 .85-84، ص ورڤلة  و منطقتها. انصر الدين سعيدوين، (1)
، مقال نشر يف كتاب امللتقى »الرق يف اجلنوب اجلزائري يف بداية االحتالل من خالل واثئق أرشيفية فرنسية   «مجعة بن زروال،. (2)

م من خالل املصادر احمللية، 19-18ه/13-12الوطين الثاين حول: احلياة االجتماعية و االقتصادية يف اجلنوب اجلزائري خالل القرنني 
 .328-327، ص 2012مطبعة منصور ، الوادي، 

، 2، تر، خليفة ُممد التليسي، الدار العربية للكتاب، اإلسكندرية، طم1911ليبيا منذ الفتح العريب حىت سنة . ايتوري روسي ، (3)
 . 451، ص  1991
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يذكر بوفيل أنه ، إذ (1)نفس األمر ابلنسبة لتونس و اجلنوب اجلزائري و املغرب و السودان و مصر
عبد،  10.000م قدر املتوسط السنوي لعدد الرقيق الذين اجتازوا الصحراء يساوي 1860حىت سنة 

 .(2)فكان نصيب اجلزائر و تونس الربع منه
  كما يلي:  اإلحصائيات ألسعار العبيد الذي يسوق عرب الصحراء خالل هذه الفرتةهناك بعض 

                                                 
 .448. نفسه ، ص (1)
 .403ص  02. بوفيل، هامش رقم: (2)
 .168، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (3)
 . 202السابق،  ص  . رابح رمضان، املرجع(4)

(5). Bonnemain, Op.cit, p 125 .   
 

 التل تڤرت  غدامس إفريقيا الغربية العبيد

إىل  150من  )اأَلَمُة( العبد األنثى
 500و  400 دورو 30 فرنك 200

 فرنك 3.000 (3)فرنك

 130إىل  120 العبد الذكر
 250و  150 (4)دورو 30 فرنك

 فرنك 3.000 فرنك

الشاب القوي  العبيد
 البنية

 دورو 6إىل  5من 
 40إىل  35من 
 (5)دورو
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يرجع ارتفاع أسعار الرقيق عند بعض املؤرخني، نتيجة تزايد الطلب عليه ابملناطق الشمالية للخدمة 
تراجع القرصنة و ابلتايل تناقص الرقيق األبيض، إضافة إىل تزايد تكاليف النقل بسبب يف املنازل و كذا 

فرنك،  500إىل  400للواحد منهم من  تڤرت ابلصحراء أواخر القرن الثامن عشر، حيث أصبح يباع يف 
  .(1)بوجو 000.5و قد يرتفع هذا الثمن إىل 

ىل إلغاء جتارة الرقيق يف بداية القرن التاسع ن سبب ارتفاع مثن العبيد يعود إفإ حسب حتليلناغري أنه 
ة، مع تضاءل  العبيد املصدر من طرف األفارق عددعشر و استبداله ابلتجارة املشروعة و ابلتايل تضاءل 

 األمر الذي رفع أسعار العبيد إىل هذا احلد.، عرب الصحراء كميات الذهب املتدفق

يف هناية القرن، حول  هاريسبداية القرن التاسع عشر و  جاكسونذلك ما سجله  علىو الدليل 
رفض جتار الشمال املشتغلون  دهنامفي أايم ، فدفع للهوسا يف أسواق العبيد احملليةاألمثان العالية اليت تُ 

و هذا  (2)ابلتجارة مع بورنو، أن يدفعوا أمان جتارهتم إال ابلرقيق الذي أصبح تبعا لذلك أهم عملة يف الدولة

                                                 
 .84-83، ص ورڤلة  و منطقتها.انصر الدين سعيدوين، (1)
 .314. رايض زاهر، املرجع السابق، ص (2)
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ل على أن جتارة الرقيق بني طريف الصحراء، بقيت مستمرة خالل القرن التاسع عشر و لكن غالء السعر يد
 يدل على أن هناك رقابة شديدة على هذه التجارة.

 احمليط األطلسي: عرب .ب
بعد جناح الثورة الفرنسية مفادها التساوي بني  م1789الرقيق يف فرنسا إىل سنة  إلغاءتعود فكرة 

م أصدرت اجلمعية الوطنية قرارا يقضي بعدم تطبيق مثل هذه القرارات 1793مجيع األجناس، لكن يف سنة 
 .(1)يف املستعمرات الفرنسية

م  من بريطانيا 1817اسرتجاع حصين القديس لويس و جورى سنة من بعد أن متكن الفرنسيون 
عملوا على التوغل داخال إىل ابمبوك كما أسسوا ، حيث مراكز لفرض السيطرة الفرنسية هناكك  ااستخدمومه

 .يف غامبيا و بيساو بوالما الواقعة على ساحل غينيا (Albreda)مراكز جتارية يف اجلنوب عند الربيدا 
اجللود و العبيد  ،العاج ،الشمع ،مع العلم أن جتارة الصمغ ،هذه التوسعات كانت خميبة لألمل

نغامبيا مل تكن صاحلة لتجارة العبيد و من جهة يكانت متطورة و السبب يرجع إىل أن منطقة س  آنذاك
التوكولور و الفوالين و هو  ،الذين كانوا ينتمون إىل قبائل املاندي ،األفارقةمنافسة قوية للتجار  هناكأخرى 

عبد  1.000صلوا على أكثر من حي ملإىل أن الفرنسيني  ، فالدراسات تشريآنذاكما أعاق التجارة الفرنسية 
 .(2)يف السنة من منطقة السنغال رغم اجملهودات اليت قاموا هبا

احلقيقة أن املناطق الواقعة بني السنغال و ساحل العاج، كانت متارس جتارة الرقيق بنسبة قليلة، غري 
شرقا إىل الكامرون ) خليج غينيا(، ففي العقد أن منطقة التصدير الرئيسية هي اليت متتد من ساحل الذهب 

ذروهتا و كانت الصادرات السنوية  بلغتكانت جتارة الرقيق عرب األطلسي   ،التاسع من القرن الثامن عشر
 من خمتلف قطاعات الساحل كما يلي: 

                                                 
 .  327ق، ص ب. مجعة بن زروال، املرجع السا(1)
 .147-146، ص 1982، 1ط ، تر، يوسف نصر ، دار املعارف ، مصر ،اتريخ غرب إفريقيا. فيج. جي دي، (2)
 .205. هوبكنز ، ص (3)

 عدد الرقيق املنطقة عدد الرقيق املنطقة
 10.000 ساحل الذهب  2.200 سنغامبيا
 12.500 ساحل الرقيق إىل بنني 2.000 سرياليون

 (3)000.22 من دلتا النيجر إىل الكامريون 4.000 ساحل البوب ساحل العاج
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من خالل هذه األرقام نستنتج أن املنطقة املمتدة من ساحل الذهب إىل الكامرون كانت مسؤولة 
من جتارة الرقيق، غري أن املنطقة الواقعة غرب ساحل الذهب هي األكثر أمهية، مع العلم أن   % 82عن 

كان القطاع ، فم1800م كانت أقل بكثري من صادرات يف عام 1700صادرات الرقيق قبل عام 
  .(1)الساحلي األكثر أمهية هو القسم الفرعي من بنني حىت الكامرون

  

                                                 
 .206 -205. نفسه، ص (1)
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(1) 

                                                 
 نقال عن:.141. مسعودة قاسي، املرجع السابق، ص (1)

- Bouet – Willaumey, Commerce et traite des noires aux cotes occidentales 
d’Afrique, Imp. Nationale, Paris, 1978, S.P . 
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م حويل  1810إىل غاية  م1701فرنسا من الرقيق ما بني سنة و قد وصلت صادرات 
 ورڤلة عبد و  500تقدر بـ : تڤرت ، يف حني جند واردات (1)عبيد من سواحل احمليط األطلسي 310.61

 هذا العدد قليل جدا مقارنة ابلعدد الضخم الذي تصدره فرنسا. ،(2)عبد 45
أوائل القرن التاسع  حول مسألة تصدير الرقيق عرب الصحراء يف هوبكنزهذا األمر يوضحه أكثر 

قرابة عشرة آالف سنواي، يف مقابل ال ميثل إال مشاال عرب الصحراء الكربى بقوله أن الرقيق املصدر عشر، 
حيث  ن هذه التجارة مل تكن أبدا ذات أمهية مثل احمليط األطلسيأل ،عرب احمليط األطلسسنواي ألف  70

مبا حدث للجماعات الزجنية الكبرية اليت اختفت اليوم تقريبا من مشال إفريقيا و الشرق يفسر هذا األمر 
 .(3)األوسط

 االندفاعأمام  ،مسألة إلغاء الرقيق مل تكن حال للدول املستعمرة انطالقا من هذه املعطيات فإن
الطلب على العبيد ىل تزايد أدى إو التكاليف الباهظة للعمل، األمر الذي  التجاري مع مزارع العبيد املزدهرة

إىل ، فلجأ املستعمرون (4)لالقتصادلة مدمرة أالرقيق مس إلغاءأن  سيمور درشرو حسب ما أشار إليه 
 .(5)رغم التزامهم إبلغاء الرق اليت ظلت قائمة حىت القرن العشرين ،استخدام السخرة

للعالقات التجارية بني املنطقتني خالل النصف األول من القرن التاسع عشر، من خالل دراستنا 
تبني أنه حىت هذه الفرتة بقيت التجارة متارس ابلقوافل، عرب مسالك صحراوية بعضها قدمي و البعض اآلخر 

 نتشاراو  جديد، حتكمت فيها متغريات أمنية و جتارية مثل تراجع مكانة غاو التجارية بسبب انعدام األمن
ما هي هذه املتغريات جتعلنا نطرح تسا ال آخر و هو :  ،و احتالل اجلزائر تجارة املشروعة إبفريقيا الغربيةال

اإلسرتاتيجية  اليت اتبعتها فرنسا للتوغل يف اجملالني لتنفيذ مشروعها التجاري ابتداء من النصف الثاين 
 سع عشر؟.من القرن التا

                                                 
 .182. هوبكنز ، ص (1)
 .98. إلياس بن عمر احلاج، املرجع السابق، ص (2)
 .166 -165. هوبكنز، ص (3)
،   6، مقال نشر يف كتاب اتريخ إفريقيا العام ) القرن التاسع عشر يف إفريقيا حىت مثانينياته(، جملد »إلغاء جتارة الرقيق  «. س. داجيه، (4)

 .96، ص 1996، 1طحتت إشراف، ج.ف. آدى آجايي، مطبعة حسيب و أوالده، لبنان، 
 .50. هوبكنز ، ص (5)



 
 

 
 
 
 

:الثانيالفصل    
 

 مظاهر االهتمام الفرنسي
 بالصحراء الجزائرية و إفريقيا الغربية

م(1850-1914)  
 

 رحلة بونمان و دورها في عملية الكشف التجاري  المبحث األول:  
 للصحراء.                   
 نحو األهڤ ار و دورهما في   Flattersمهمتا الكولونال  المبحث الثاني: 

 للصحراء.   الجغرافي  الكشف                     
 استثمار السلطات الفرنسية للجزائريين في مهمة اختراق  المبحث الثالث:  
 الصحراء.                    

 الختراق الصحراء.توظيف البعد الثق افي و العسكري  المبحث الرابع:  
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غري أن مشروعها  عل  امااها  ا استعماري  ثالثينات القرن التاسع عشر مد   حبلولشهدت اجلزائر  
الصحراء  هذا العمل يتطلب منها جهدا كبريا خلصوصية الطبيعة  لعبوراالستعماري يستوجب التوغل جنواب 

ذا اهطرح إشكالية حييلنا لفأخذت تفتعل كل الوسائل لبلوغ مرادها  األمر الذي   و سكاهنا الصحراوية
  .و أهدافها اجلزائرية الفرنسية لعبور الصحراءتدافع الوسائل  :كما يلي  الفصل

  الكشف التجاري للصحراء. يةيف عمل هادور رحلة بومنان و  :األولاملبحث 
و االقتصار فقط عل   عدد كاف من الرحالت الفرنسية عرض عن عدم  قد يتساءل البعض

  إبراز أمهيتها للموضوع املدروسو  الفرنسيةاهدف دراستها بشيء من التحليل الستقراء النواي رحلتني  هذا 
فيا ترى ماذا تكشف املهمة اليت تعاجل موضوعنا هذا  من الرحالت  و بعثيت فالترس و تعترب رحلة بومنان

   .؟؟ و ما هي نتائجهالنا رحلة بومنان
 التعريف بصاحب الرحلة:. 1
والده كان حاكما   م1817أكتوبر  18(  بتاريخ: كورسيكا) يف ابستيا لويسفرانسوا بومنان   ولد

عل  ما يبدو ببئر مراد رايس الواقعة جنوب   مبدينة صغريةو استقروا جلزائر مع عائلت  ابعسكري   نزل 
ذكر أن بومنان قد جذبت  احلياة حني  (Faucon) فوكوناجلزائر العاصمة و هذا استنادا إىل ما قال  

                مندرايس رـــــــــــــــببئ يبـــــــــــشع  ــــــــــايل  يف مقهـــــــــــــــــــــــفأخذ خيالط ابستمرار األه غريب  بشكل  العربية
)Birmandreïs( (*) (1)أين تعلم لغة البلد و متكن منها بشكل جيدعترب مدرست  األوىل  ي الذي. 

 
 
 
 
 

                                                 
 .)Rais-Mourad-Bir(كانت تدع  أنذاك بريموندرايس و هو حتريف للتسمية العربية بئر مراد رايس .(*)

(1). Faucon Narcisse , Op cit,  p 88.  
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 البشري  برائسة الشيخ (*))Hadjouth(حجوط  فرسان قبيلة جمموعة منأتت يف أحد األيم 
قام  بومنان املعروف بفضول  و حب   للمغامرة    فتبع هذه  ُمعسكرهاو عند عودهتا إىل  هذا املقه أمام  

 الشابهذا  ستقبالاب    )Allal-Ben( (**) عاللبن قام عند وصول  إىل هناك   اجملموعة من اخليالة
االسم الذي ظهر يف   هذا  Mustapha(1( مصطفىومنح  امسا عربيا و هو  خيمت  املسيحي يف
بوضربة يف  إمساعيلحيات  تشب  حياة  أن و  زائرياجلمصطف  بومنان  ابسمالقاسم سعد هللا  كتاابت أيب

  .و تكوين  مهنت 
عاش  و قد .االبن الصلب للشيخ (***)حممد بن عاللبنفس منزلة أصبح بومنان ذلك احلني  منذ

  غبار شق ل فارسا ال يُ  ألن  أصبح عجاب اجلميع إبي فيما بعد ظبومنان ظروفا صعبة يف البداية  لكن  ح
                                                 

متيجة الغربية و الوسط    كما تسكن قبائل بين عالل متيجة قبائل    يسكنوناملغامرين  هم خليط من الفرسان قبائل حجوط:. (*)
 للمزيد   خالل العهد العثماين ُوضعوا حتت أوامر خوجة اخليل التابع لدار السلطان و هم قبائل كثرية القتال يف الفرتة االستعمارية. الوسط 
  أنظر :

- Louis Rinn , le royaume d’Alger sous le Dernier Dey , Imp. libraire Editeur, 
Alger, 1900, p 22 ,27,   

- Faucon Narcisse , Op.cit, p 87.  
- Lacène Khelil El Berkani , Au pays des Hadjoutes ou Hadjout, tribu et ville 

(1052-1952), T.1, S.M.E, S.L.E, S.D , p 5. 
 قرب زاوية القليعة 17حد  أكرب العائالت الشريفة  اليت تنحدر من سيدي علي مبارك الذي استقر يف القرن : ينتسب إلابن عالل. (**)

 للمزيد أنظر:  يف وسط متيجة   
- Louis Rinn , Op.cit , p27  

تلق  تكوينا دينيا صوفيا   ترىب عل  يد عم  احلاج حمي الدين الصغري سيدي  م1814: ولد حوايل سنة حممد بن عالل بن مبارك.(***)
يف معركة بوفاريك و هي أول مواجهة كبرية ضد اجليش الفرنسي منذ االستيالء عل   م1832أمبارك  شارك إىل جانب عم  يف أكتوبر 

بعد املعاهدة  م1834ملدة عامني  مث أطلق سراح  سنة  العاصمة  مت إلقاء القبض علي  فيم بعد و سجن يف م1830العاصمة يف جويلية 
اليت َوّقعها األمري عبد القادر مع اجلنرال دي ميشال. و لكن السلم مل يدم فشارك حممد بن عالل يف عدة معارك ضد الفرنسيني إىل جانب 

لف حممد بن عالل عم  احلاج حمي الدين و خ م1837ف احلرب بعد وفاة حمي الدين الصغري يف جويلية امت استئن .عم  يف سهول متيجة
خليفة األمري  م1837أعاد جتديد احللف الذي مجع بني عائلت  و ااْلمري عبد القادر من أجل تنظيم املقاومة و أصبح بداية من   يف مليانة 
  أنظر: م.1843نوفمرب  11استشهد يف معركة واد املاحل قرب احلدود املغربية عل  يد اجليش الفرنسي يف   .يف مليانة

  د.د.ن  د.م ن  د.ت  ص مليانة و وليها سيدي أمحد بن يوسف )دراسة خاصة مبدينة متوسطة يف اجلزائر(مؤلف جمهول   -
143-144. 

    مقال ابملوقع اإللكرتوين لبلدية القليعة.حممد بن عالل -
- www.apcdekolea-dz.com  .يوم: 25 ديسمرب 2014   عل  الساعة: 22 و 47 د   

 

http://www.apcdekolea-dz.com/
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و رأ  أن طريق  لنيل عزت   أن  يسري يف االجتاه اخلاطئ ابلفعل يفهم ري أن آاثر تربيت  األوىل جعلت بومنان غ
 املغامرة. شخصيت ل األنسبهو و شرف   

 عسكري مرتجمك  كلف و   األهلية للدرك ابجلزائرالفرقة كمتطوع يف   خنرطا  م1836 يف ديسمرب
يف فرقة الصباحيية  إثر عودت  من  رقيبتقلد عدة مناصب منها  .عاما تسعة عشرعمره  كان  و مساعد

 نّي و بعد عودت  من رحلت  إىل غدامس عُ  م1856عام قائد الفرقة الثالثة للصباحيية م   مث 1838قسنطينة 
 . م1857عام  الفيلق يف ضابطا

كان يف كثري   خارج املصلحة  اليت كان يعمل هبا و قائد السريةمتت ترقيت  إىل  م1863يف عام 
دائما إىل أقص  هبا طورة   هذه البعثات اليت يضطلع اخل ومن األحيان يكلف ابلبعثات اليت تستلزم الثقة 

 .(1)درجات االرتياح يف قيادهتا
 و هو فرسانال من أقو  مع واحد  فرسان حجوط واج  مع وقع بومنان يف م م1837يف عام 

 ، مصطفى أخي وداعا « و كان جرحيا فقال ل  الشيخ البشري: من  االستسالموقد طلب  البشري الشيخ
 معا حتت أكلناهالذي  امللح و اخلبز حق تتذكر لكن جيب أن و مثل اآلخرين يل اآلن قتلكميكن 
 .»(2)أنين لن أستسلم أبدا ألنك تعرف جيدا ابتعد، يل أن امسح .[...] لعال بن خيمة

  خاصة املنطقة قبائل الصحراء و  قسنطينة عل  إقليمنت اليت شُ احلمالت  كثري من  كما شارك يف 
 راندون املارشال ن قبلـٌكلف مهناك   .تڤرتيف (Desvaux) ديفواليت كانت اتبعة للكولوانل 

)Marechal Randon((*) (3)م1856نوفمرب  26يف  الصحراءوسط بعثة إىل غدامس ب للقيام. 

                                                 
(1). faucon , Op.cit,  p 91. 
(2).  Ibid, p 89. 

  مث م1848 سنةكقائد مالزم عام و   م1841ملقاطعات العسكرية سنة ا: عمل املاريشال راندون يف معسكر كقائد راندون املارشال. (*)
مت لفت  العالية  استخدام محاست  و خربت  يف خدمة املستعمرة السودانية  بفعل مؤهالتمدير أعمال ابلوزارة احلربية للجزائر   استمر يف 

إىل غاية  إنشاء إدارة  م1851ديسمرب  11و قفل راجعا إىل اجلزائر كحاكم عام م 1851استدعت  اخللية احلربية سنة حيث   االنتباه ل 
شحنات كبرية من اجليوش إىل اببور و قبائل جرجرة و حىت  إبرسال حكومت  . متيزت م1858جوان  24 خاصة للمستعمرات ابجلزائر يف

 أنظر:. م1871يناير  16تويف يف جنيف حىت الصحراء الكرب . و خضوع بين ميزاب و سوف  اجلنوب ابحتالل األغواط و تڤرت
-  Ibid, p  461-462 .   

 .45أمحيدة عمرياوي و آخرون   املرجع السابق  ص  -

(3).Faucon ,Op.cit  p 89-91. 
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 هذا الرجل الذي كان واحدا من ؛لبومنان شاقةالبعثات ال و املتواصل من الكد ثالثني عامابعد 
                           (Calle) تويف يف كال. نفوكو صف  و يف أفريقيا كما  للحرب ٌخلقت االستثنائية اليت  الفئات لكت

  .يةبينما كان يف مهمة تفتيش  م1887جانفي  13 بتاريخ:
  جنازت  بعض ممثلي الطرق الصوفية من التيجانية و الرمحانية و حبضور املسؤولني الفرنسينيحضر 
يف جو منسجم من  الزيتون خميم محل  إىلو مت  آخر من واحد إىل مير هو عل  أكتافهم و ُأخذ التابوت

ذكر سعد هللا حول تشييع جنازت  أبهنم محلوا النعش مث وضعوه يف عربة محلت  يف كما    (1)و النشيد صالةال
عل    )BERD-Ma-D’El((2) املاء البارد خارج قسنطينة حيث كانت أمالك اتبوت و قد دفن يف 

  .(3) قسنطينة مقربة من

إن وجود الكنيسة و التابوت و العربة ال  « : قولبو هنا يشك يف شخصية مصطف  بومنان  
ميكن القول أبن بومنان  حسب هذه املصادر .»(4)دل على أن مصطفى بومنان كان من املسلمنيي

 .(5)اإلسالمو  الدين املسيحي من مزيج وفقدفن و  زنديقامسيحي و غري جزائري   عاش 

 الرحلة: ظروف و دوافع .2

و تعترب التجارة أهم  (6)عشر حمل اهتمامات الفرنسينيظلت منطقة الصحراء خالل القرن التاسع 
احلاكم العام للجزائر  راندونأسباب التوغل الفرنسي ابلصحراء اجلزائرية و جتل  ذلك يف الطلب الذي قدم  

ليقدروا ا   منتجاهتلغرض معرفة أسعار فكلف  ابلقيام ببعثة إىل غدامس   تڤرت الذي كان متواجدا ب للرحالة
  .(7)منتجاهتم أثناء التبادل التجاريأسعار 

استطاع اجليش يف فرتة حكم    من املهتمني ابملنطقة بدليل أن (Randon) راندون كان
و هو  ابملدافعفيالق عسكرية مزودة  8دخواهم األغواط مت إمدادهم بـ  بعدالفرنسي التوغل يف الصحراء  

نقطة ارتكاز ابعتبارها بوابة الصحراء كلها و أمال يف  منهاجعلوا  و  سالح يفتقده الثوار فتم احتالاها
                                                 

(1). Ibid , p 95. 
  ص  2007  دار البصائر للنشر و التوزيع  اجلزائر   7ج (،م1954-1830اتريخ اجلزائر الثقايف ) أبو القاسم سعد هللا  . (2)

462- 463. 
(3).faucon, Op.cit, p 95. 

 .463 -462  ص 7  جاتريخ اجلزائر الثقايفأبو القاسم سعد هللا  . (4)
(5). faucon , Op cit , p 95. 

  مقال نشر  »الستشراف الفرنسي و الرتاث التوايت ) قراءة يف رحلة عبد القادر بن أيب بكر التوايت بن هيبة هللا(ا  « . فارس كعوان (6)
 .42  ص 2011  يونيو 12مبجلة كان التارخيية اإللكرتونية   السنة الرابعة  ع 

(7). faucon , Op cit , p 90. 
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عمد الفرنسيون إىل أسلوب االتفاقيات و معاهدات احلماية مثلما حدث مع بين  ؛استمالة سكان الصحراء
 .(1)و سوف تڤرت التوغل جنواب حىت مشارف  النتيجة كانتم  و 1853ميزاب سنة 
قد حرصت فرنسا عل  منافسة الدول األوروبية يف جمال التجارة عرب الصحراء الكرب  و اعتربت ل

و هكذا جاءت رحلة   ة األفقية و العموديةيالتجار  هاللتحكم يف منافذالصحراء اجلزائرية مبثابة حجر الزاوية 
 معرفت  للغة البلد.استجابة اهذا الغرض مستثمرين في   بومنان

جانفي  15 :إىل غاية م1856نوفمرب  26 :يومهذه الرحلة متت يف غضون شهرين من 
. بدأها صاحبها م1867جانفي  07 :يف يو دونت بشكل هنائي من طرف صاحبها ابلواد  م1857
  إىل واد سوف نوفمرب 26 :يومأين كان يقوم بشن محالت عسكرية عل  مناطق الصحراء  تڤرت من 

سوف بدليل الوصف الدقيق ب ألن الفرنسيني كانوا مهتمني  Souafas( (2)(هناك انضم إىل قافلة السوافة 
 م.منتجاهتالذي قدم  الرحالة حول تنظيم قوافل سوف و الرتكيز عل  عالقات غدامس معهم و 

 Osman) عصمان ابيعند وصواهم إىل غدامس ذهب بومنان و مجاعت  إىل بيت احلاكم 
Bey)    ما ميكن أن توفره غدامس من موارد لتجار اجلزائرإلي  الرحالة حول فرحب هبم و حتدث             
برر ل  أبن هذا من مصلحت  و مصلحة  حيثلب من احلاكم الدخول يف عالقات جتارية مع فرنسا  و طَ 

 .فرنسا  ألن التجارة هي الرابط بني األمم و فرنسا ال تطلب سو  احلصول عل  عالقة معهم

 قليل و لكن واحتهم هي خمزن لسلع السودان إنتاجهان غدامس إ « :احلاكم بقول  رّد علي هنا 
خذ من اجلزائر القمح والتمور أنطرابلس و الشرق دون صعوابت يف الطريق، كما  ،ق إىل تونسسو  و ت  

بقوا فيها  وثريء املقيمني يف املدينة األبعدها مت استضافتهم أبمر من احلاكم عند أحد  .»(3) اليت نفتقدها
اليت وصلت   رمبا يعود ذلك إىل الشائعات (4)حىت عودهتم   ذلك البيت الذي شبه  الرحالة ابلسجن

 الءيلالستأن املقصود من رحلت  هي استكشاف املدينة و وضع خمطط اها و دراسة إمكانياهتا   احلاكم
 .(5)عليها

هذا ما جعل الرحالة يف الغد يذهب إىل بيت احلاكم ليعلم  مبهمت   لتبديد كل اشتباه ب   فذكر أن  
           وصلت  من وادي سوف قبل وصول   فصارح  أبن  يف خدمة فرنسا اليترسالة ال بشأن حلاكمأخرب ا

                                                 
 .46-45. أمحيدة عمرياوي و آخرون  املرجع السابق  ص (1)

(2). faucon, Op.cit , p 90. 
(3). Bonnemain, Op.cit, p 118. 
(4).Ibid, p 119. 
(5). faucon, Op.cit,  p 91. 
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             ج الصباحيية لد  احلاكم العام للجزائر  الذي وثق ب  و طلب من  أن يقوم بدراسةوقال أبن  نقيب يف فو 
فحص كل شيء يتعلق ابملصاحل التجارية يف تالطريق من وادي سوف إىل غدامس و واستطالع حول 

 غدامس.
حبجة أن الفرنسيني يعرفون أن نقص املياه يشكل عقبة رئيسية  ؛ربر موقف فرنسا من هذا كل هنا يُ 

أمام تنقل القوافل أبمان و هي تريد مساعدة شعب الصحراء و صممت عل  حفر اآلابر   إذا كان ذلك 
  اهدف فوائد  يقدمان  منما  ريغ و يفتحداث عن هنر اتمرنة و واد .(1)ممكنا عرب اخلطوط األكثر شعبية

 حتيط املناطق اليت ميتدوا إىل يريدون أن الفرنسينيمشريا أن   بسرعة املعامالت تسهيل عمليةو  تجارةالرواج 
و ال  كالم   ال يفهم أن احلاكميتمتم و يقول  و هو األفريقية ممتلكاهتم يفللتحكم  القاعدة لتكون جلزائراب

 .كالم  أعرب  احلاكم عن ارتياح   الرحالةبعدما أهن  و ابلفعل  يبصر حقيقة مهمت 
 ألن قرر العودة أسبوعملدة  بعد مكوث  هناك و (2)منذ ذلك اليوم أصبحت عالقتهما لطيفة جدا

دة ملإال أن إصرار احلاكم يف بقائ    (3)من أسبوع يف غدامس أكثر ابلبقاء ل  ال تسمح تلقاها اليت وامرألا
 24  من:بدال (4)م1857جانفي  15  :ستأنف يومجعل عودت  إىل اجلزائر تُ   مخسة عشر يوما آخرين

 مجع كل و مجيع النقاط يف أماكن املياهالرحالة من معرفة استفاد  خالل هذا الوقت .(5)م1856 ديسمرب
 ألن الشعبهذه املهمة    صعوبة  رغم انجحة مهمت  أن جتعل يبدو من املرجح اليت األساسية املعلومات

 .(6)أسئلت  كان كثري األسئلة مقابل الرد عل    الذي زاره ألول مرة
  

                                                 
(1). Bonnemain , Op.cit,  p 120. 
(2).Ibid,p 120-121. 
(3).  Faucon, Op.cit,  p 91. 
(4). Bonnemain , Op.cit, p 117. 
(5). Faucon, Op.cit , p 90. 
(6). Bonnemain , Op.cit , p 132. 
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 :و نتائجها جتارايأمهية الرحلة  .3

إن هذه الرحلة كنص اترخيي هامة جدا   رغم صغر حجمها إال أهنا حتتوي عل  معلومات قيمة 
السياسية و االقتصادية   غري أنين اقتصرت عل  ذكر   العمرانية   الثقافية   يف جل جوانبها االجتماعية

  لنا من معلومات يف تأمهية الرحلة و ما قدمإلبراز أمهيتها يف جانبها التجاري  خلصوصية موضوع الدراسة  
 هذا اجلانب خالل هذه الفرتة املدروسة ابعتبار أن غرض الرحلة جتاري يف األساس.

 املارشال قَبل  التجاري  فصاحب الرحلة كان مكلفا منلقد غلب عل  هذه الرحلة الطابع 
 ليجمع ل  أكرب قدر ممكن من املعلومات اليت هتم الفرنسيني يف هذا اجملال   احلاكم العام للجزائر   راندون

             وهكذا زودتنا هذه الرحلة مبعلومات هامة عن تنظيم القوافل و سريها و األخطار اليت قد تتعرض اها
 اقام بوصفها وصفا دقيقا كما لو أهنا حمور و قافلة سوافة  في طريق  إىل غدامس رافقف .وكيفية مواجهتها

إىل وظيفة كل من  أشاربعدها و مجال  وجتار   دليل  فيذكر أهنا تتكون من رئيس  ؛يف رحلت  اأساسي
           الرئيس و الدليل؛ الرئيس مكلف بتسوية النزاعات و اختاذ التدابري الالزمة يف حالة تعرض القافلة للهجوم

 والدليل يوج  طريق القافلة و يبني أماكن التوقف و االسرتاحة.
م مع الدليل أمام فيقول أن التجار يسريون عل  األقدا ؛كما يبني لنا الرحالة نظام سري القوافل

احليواانت احململة ابألمتعة و اإلبل متشي من وراء  عل  مسافة من هؤالء هناك مجاعة من اخللف تراقب 
شعري   دقيق  من متر(1)اإلبل اليت خترج عن الطريق   إضافة إىل وجود اثنني أو ثالثة من اإلبل مزودة ابملؤن

يضيف أن لكل اتجر اثنني من قرب املاعز مملوءة ابملاء   أما عن  و قليل من الزيت و  حلوم األغنام اجملففة  
 . (2)كأل اإلبل فتحصل علي  من املراعي يف الطريق

مث تسرتيح يف   و عن فرتات سري القوافل يشري  إىل أن القافلة تبدأ سريها بعد شروق الشمس
يفيدان هبذا الصدد أن حيث  مكان خييم في  كل اتجر مع سلع  و إبل  حول   حىت العصر تواصل سريها 

 هناك مدة اسرتاحة يف الصباح حوايل العاشرة صباحا ال تدوم أكثر من مخس و عشرين دقيقة.
          يذكر الرحالة أن  يتم تسليح مجيع الرجال و يف حالة ااهجوم تتوقف القافلة  ؛جماهبة املخاطر عن

النار و إطالقها. يف ختام  إضرامو تضع البضائع و اإلبل حواها و األشخاص من وراء البضاعة و هنا يتم 
فذكر عددها الذي يتألف من مخسة عشرة فردا و قائد   حديث  عن القوافل أشار إىل القافلة اليت صحبها

                                                 
(1). Ibid , p 116. 
(2). Ibid,  p 117. 
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إبل   إضافة إىل مخسة جتار و مثانية   و دليل  (Ahmed Ben Touati) أمحد بن التوايتامس  
 .(1)مخسة و عشرين مجال حمملني ابلبضائع و ستة دواب مستخدمة للركوب

متجرا  هبا  إذ يذكر الرحالة أن غدامس و قوانني تنظيمات مبعلومات هامة عن كما تزودان الرحلة
ال  أمهية غدامس  عمالت و وزن النقود و غبار الذهبيف وسطها عل  رأس  نقيب من مهام  رصد ال

 أهم السلع و املبادالت التجارية بني غدامس حيث أشار إىل يف منتجاهتا بل يف التبادل التجاري   تكمن
 .طرابلسيني و فيالليني  تونسيني  سودانيني  و املتعاملني معها من سوافة

  الزيت  الشعري  القمح غ أهنم جيلبون معهم  كل من التب ذكر السوفيونعن السلع اليت جيلبها 
األقمشة   ڤارس و حلم الغزال . كما جيلب السودانيون أسنان الفيلة بكميات كبرية  ها دقلة نوريالتمور بنوع

 .الصمغ األبيض و  (Poudre d’Or) غبار الذهب  البخور  جلود املاعز الفياليل  القطنية
من أسواق و عن املبادالت التجارية يذكر صاحب الرحلة ما حيمل  التونسيون و الطرابلسيون 

  احلرير بكميات هائلة  السكاكني و األقمشة من كل األلوان  غدامس إىل بالد السودان من املرجان
يشري الرحالة إىل أن  ال  ابإلضافة إىل ذلكاملصنوعات الزجاجية و التمور.   الشاشيات  الفساتني  الربانس

 . (2)يف أسواق غدامس ااجلنوب بدون عبيد و هم يباعون علن   عائدة من قافلةتوجد أية 
كما تفيدان الرحلة يف معرفة وسائل التبادل التجاري املستعملة وقتها   حتدث صاحب الرحلة  عن 

             لكيل احلبوب و ما شاهبها من املواد اليابسة و كذا املواد السائلة مثل الزيتاملكاييل اليت عادة تستعمل 
لرتا  غري أن  يف غدامس  160يف اجلزائر يساوي  (Saâ)أشار إىل مكيال يسم  الّصاع  حيثو العسل  
نفس   سنتيم  50فرنك و  1نفس الصاع من الفول السوداين يساوي: يذكر أن سعر  لرتا   120يساوي 

 .كيل القهوة و السكر   (la Livre)حدد املكيال فرنك  كما  75يساوي: الشعري الصاع من 
  غبار الذهب و  سبائك الذهب املنصهرلوزن   )Mitkal( فيذكر املثقال  ؛(3)األوزانأما عن 

 أما عن العملة فذكر الفرنك و الدورو و مل يشر مطلقا للمقايضة.
  

                                                 
(1). Ibid, p116- 117. 
(2). Ibid,  p 124 - 125. 
(3). Ibid, p 125. 
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أفادان الرحالة بشيء من التفصيل عنها   فتطرق إىل ذكر أسعار كل   م1856سنة  ؛عن األسعار
 كما يلي:السلع اليت تصل غدامس من الشمال  

 السعر املادة السعر املادة
 فرنك 58 األغنام فرنك 75 لرت من القمح 120ّصاع 
 فرنك 20 املاعز فرنك 45 الشعريمن  لرت 120ّصاع 

 فرنك 5 الغزال فرنك 35 دقلة نور 
 فرنك 600 الفيلة  أسنان من كيل  50 فرنك  1,50 قنينة من فاصوليا السودان
 فرنك   6,50 لذهب املنصهر لمثقال   1 فرنك  1,20 قنينة من الفول السوداين

  (1)فرنك 2,50 اجللود املدبوغة نوعية رفيعة ـ فرنك  1,20 من السكرلرية 

 

 
السلع اليت تصل غدامس من الشمال و السودان  نستنتج أن البياين من خالل اجلدول و املخطط

بعض املنتجات مصدرها الشمال مثل احلبوب اليت تصل  ننتيجة بعد املسافة  كما أ غالية الثمن تكون
    ها.ءالصحراء  األمر الذي يفسر غال

                                                 
(1). Ibid , p 126. 
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إذ   أن أسعار بعض السلع تتغري من مكان إىل مكان و ابألخص جتارة العبيد الرحالةكما أشار 
و عند وصواهم إىل الواحة يدفعون   (Dourou) ور دو  6إىل  5أن سعر الشاب القوي  قيمت  من  ذكر
             فرنك 22كذلك مسحوق الذهب يباع يف قسنطينة    رو لسبب اقرتاهبم من مواقع املاءدو  40- 35
اليت حيصل  الكبريةهذا يدل عل  نسبة الفوائد  و (1)فرنك 11  يف حني يباع يف غدامس بـ مثقال 1لـ 

 عليها التجار من األسواق الغدامسية.
كما تفيدان الرحلة يف ذكرها ألهم املراكز التجارية اليت كانت تتعامل معها قبائل صحرائنا اجلزائرية 

          بني امال إفريقياغدامس ليست سو  حمطة ختزين  غري أن غات   واملغرب   تنبكتو  مثل غدامس
مجيع  يتم إيداع أين ا أربعني يوم   الذي يدوم إفريقيا أكرب أسواق األهنغات هي أهم هذه املراكز  وووسطها 
 اجلنوب.  من الشمال و قوافلال منتجات

            يبدو أن صاحب الرحلة مل يرتك شيئا يتعلق ابلتجارة إال و ذكره  ابإلضافة إىل ذكر السلع
وأسعارها و وسائل التبادل التجاري  حتدث عن الضرائب فيقول أن غدامس تدفع ضريبة كل ثالثة أشهر 

فرنك ابإلضافة إىل ذلك؛ احلاكم حيصل  9.000و تقدر بـ:   (Lezma)اشا يف طرابلس تدع  اللزمة للب
 عل  فوائد أخر  مثل:

   فرنك 35بيع الزنوج بـ:  -

   فرنك 5اإلبل بـ:  -

   ...إخل.  (2)فرنك من املنطقة 10دخول و خروج اإلبل بـ:  -

تقدمها القوافل  فيذكر الرحالة أسعار نقل  أاتو لسلع املارة مقابل ل الطوارقهذا ما يفسر لنا محاية 
 :مثلعلومات يقدمها النقيب التجاري يف غدامس للتجار مل وفقاالبضائع 

   كلم  200فرنك لـ  40من غدامس إىل الواد بـ  -

 فرنك   30من غدامس إىل غات بـ:  -

   ...اخل.(3)فرنك 90من توات إىل تنبكتو بـ  -

                                                 
(1). Ibid, p 126-125. 
(2). Ibid, p 126-127. 
(3). Ibid, p 125. 
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وصفا  لنا الرحلة ال ختلو من فوائد اترخيية هامة  فالرحالة قدم من خالل ما تقدم نستنتج أن هذه
سالك املؤدية هجهة املقد ركز عل  فغات و غدامس    جهة دقيقا حول تنظيم القوافل و املسالك املؤدية إىل

ق الصحراء اجلزائرية و السودان  ابعتبارها حمل اهتمام الفرنسيني   حمددا ااهدف و هو غات ألهنا أكرب أسوا
 .و فصل بني سلع الشمال و سلع السودان بدقة أسعار كل السلع أوضحالسودان   كما 

الة آخرين إىل غدامس يف حفز فرنسا عل  بعث رحّ األمر الذي هذه الرحلة أتت بنتائج قّيمة  
للتعرف بشكل كامل عل  البنية االجتماعية و الدينية   Duveyrier( (1)( دوفريييوقت الحق مثل 

بدليل ما ورد يف رحلة بومنان أن  أتسف كثريا ألن  مل يستطع زيرة كل البالد و متىن   (2)النفسية لسكاهناو 
 .(3)أن يزورها أحد آخر ليقدم معلومات عن هذه القبائل بشيء من التفصيل أكثر مما ذكره

حاكمها حرص سكان غدامس و و كما أن املعلومات اليت مجعها عن القادة الرئيسيني للطوارق 
 عثمان الشيخالديين  الطوارق. جتل  ذلك يف استدعاء زعيم (4)فرنسيةال اجلزائر مع عالقات جتارية فتح عل 

 الدوق املاريشالو مرة أخر  يف  عهد املارشال راندون لزيرة العاصمة و قسنطينة خالل حكم 
و مت  إمضاء   الشيخ اخينوخنلزيرة العاصمة و ابريس  و بعد التأثري في  قبل هو و  دوماالكوف بيسلي

 .(5)نيابة عن القبائل األخر  الشيخ اخينوخناملعاهدة التجارية من طرف 
  

                                                 
(1). Faucon, Op.cit,  p 91. 

 .42. فارس كعوان  املرجع السابق  ص (2)
(3). Bonnemain , Op.cit, p 130. 
(4). Ibid, p 131. 

األورويب اتريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية ) من مطلع القرن السادس عشر إىل مطلع القرن العشرين( و يليه االستعمار . حيي بوعزيز  (5)
 .54  ص 2009  دار البصائر للنشر و التوزيع  اجلزائر  يف إفريقيا و آسيا و جزر احمليطات
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       و دورمها يف الكشف  األهڤارحنو  (Flatters) انلو لو الكمهمتا املبحث الثاين:   
  اجلغرايف للصحراء.                           

             بعد سلسلة من البعثات االستكشافية حنو الصحراء اليت مثّلها الضّباط و بعض املغامرين الفرنسيني
يف ستينات القرن التاسع عشر  اهدف   ظهرت فكرة مد خط حديدي عرب الصحراء عمالء اجلزائرينيالو 

أسال هذا   لكن قبل االهتداء إىل هذا السبيلنقل البضائع و اختصار الزمن الذي كانت تستغرق  القوافل  
ختم إبرسال فالترز رفقة طاقم من   (1)املشروع حربا كثريا و نقاشا طويال بني حمبذ و مشكك للمشروع

ملاذا  :و السؤال املطروح .األهڤار عرب ورقلة واملهندسني لرسم اخلطوط األوىل لطريق السكك احلديدية 
 لعبور السكك احلديدية؟.      األهڤاراختري طريق 

 التعريف بصاحب الرحلة: .1

              م  دخل الكلية العسكرية سان سري 1832سبتمرب  16يف: يف الفال بفرنسا  فالترزبول ولد 
 للفرقة الثالثة اني مالزم    عُ (2)م1854نوفمرب  8م  خترج منها برتبة مالزم يف: 1851نوفمرب  07يف: 

(Zouaves)   :قليل بفضل اعتقال  لقائد صل عل  وسام بعد زمنحتو م 1855أفريل  23يف           
 يف السجن. هبما  زجّ  و ني روسينييوجند

متكن يف ظرف قياسي من الدخول إىل فئة املستخدمني اخلاصة بشؤون   بعد دخول  إىل اجلزائر
كنائب يف مكتب قسنطينة و ُعني    م1856 جويلية 1: يوم  فدخل يف خدمة الشؤون العربية (3)األهايل

مارس  1اتوريرت ايغيل يف نطقة مل  مث  م1858 فيفري 23 يف (Takitount)يطونت ڤاتبع ملنطقة ات
 .م1859

             إىل اجلزائر   مث عادللمشاركة يف احلملة اإليطالية م1859 أفريل 15عاد إىل وطن  يف:  بعدها 
متت  بعدها. (4)م1860 جويلية  22 تاريخ:ب  )Tébassa(مكتب العريب يف تبسة لل اوأصبح رئيس

قائد كأختري  كما م    1865كتب العرب يف سعيدة سنة مل ارئيس مثم   1861ترقيت  إىل نقيب سنة 

                                                 
 .143. مجال ڤنان  املرجع السابق  ص (1)

(2). faucon , Op.cit , p 247.  
(3). V .Derregagaix , Op.cit, p 130. 
(4). faucon , Op.cit, p 247.  
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قبائل البدو الرحل و يقيم عالقات  معألن  كان يعرف كيف يتعامل   م1876عسكري يف األغواط سنة 
 م.1879ماي  03 :مقدم كولوانل يفنّي و أخريا عُ  (1)معها

عربية و اللهجة الرببرية  مالحظ دقيق يف جغرافية يتمتع مبيزات عديدة أمهها إتقان  لل فالترز كان
إلشراف عل  مشروع استكشايف ل  وزارة احلربية الفرنسيةالمن طرف ل  الختياره أهّ  مما  (2)البلدان و توارخيها

 .(4)لربط الصحراء ابلسودان عرب اجلزائر  خبط السكك احلديدية   (3)و طرق  الصحراء الوسط  جلغرافية
              م1880ما بني  لصاحل بالده  فقام برحلتني أد  مهام  بكل تفان ؛بشخصية قوية متيزهبفضل 

فيفري  16 بتاريخ: تينرتابني ابلصحراءيف  الطوارقإىل أن ابغت  املوت و قتل من طرق    م1881و 
  جعلت شركة اجلغرافيا و فرنسا كلها فيهما فوائد مجة للجغرافيا قّدمن ان اللتان الرحلت  هاات(5)م1188

احلكومة تشييد  اقرتحتتعرتف هبذا العمل القّيم الذي أزاح غموض هذه املناطق و ختليدا ألعمال البعثة 
 .(6)ورڤلة  يفاهؤالء نصب تذكاري 

 الرحلة: دوافعظروف و  .2

حول الذي نشر تقريرا  (M.Duponchal) دو بونشال للسيدأبوية هذا املشروع  تعود
عل  الواليت  ع و أعط  مثاالشرو جتنيها من خالل اجناز هذا املأن الفوائد التجارية اليت ميكن لفرنسا 

  (7)كلم  000.3حبط السكة احلديدية عل  مسافة   اليت ربطت الساحل الشرقي ابلغريباملتحدة األمريكية 
        علمية متخصصة للبحث عن أجنع السبل لتحقيق هذا املشروعاهذا اجتهت أنظارها إىل إرسال بعثات 

 حنو الصحراء. فالترزانطلقت ببعثيت  الكشف عهد جديد لعمليات  أوهكذا بد
  

                                                 
(1). Ibid, p 248 . 
(2). Ibid, p 248.  
(3). V .Derregagaix , Op.cit, p 130. 
(4). faucon , Op.cit, p 248. 
(5). V .Derregagaix , Op.cit, p 131. 
(6). Ibid, p 129. 

العربية    منشورات اجمللس األعل  للغة بني السلطة التقليدية و اإلدارة الفرنسية يف بداية القرن العشرين الطوارق  مرموري حسن. (7)
 .233  ص 2010اجلزائر  
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              األهڤارإىل  ورڤلة من  (*) )Derregagaix( سريكاڤييدحسب ما ذكر لقد متت البعثتان 
م و الثانية  دامت 1880ماي  17م إىل غاية: 1880جانفي  19 :من ؛أربعة أشهر األوىل دامت و

فيفري  16: ابلصحراء يوم  اتريخ وفات إىل  م1880ديسمرب  04و نصف فكانت من:  شهرين
 (1) .م1881

الواثئق اهذه الرحلة من خالل  أرّخ ديريكاقسابعتبار أن صاحب الرحلة مات قبل أن يتم رحلت   
 و املهندس  )Feraud(اليت مجعت من طرف قائد األغواط و القنصل العام يف طرابلس 

)Fournié( (*)   هذا حىت يتم التمكن من تقريب املعلومات  حيث قدمها لنا يف شكل   و دوفرييي
     .و ما قدم  فالترز و فريق  للعلوم اجلغرافية لرحلةا إلظهار أهم نتائجملخص 

هذا املشروع  تكملةأزمعت عل    ت فرنسا خطوط السكك احلديدية يف امال اجلزائربعد أن مدّ 
 ةمن املشاريع من طرف املهندسني و اخلرباء  مت التوصل إىل إحداث ثالث اقرتاح جمموعة و بعد عرب الصحراء

  حنو النيجر أو إىل أمقيد و من ورڤلة اخلط األوسط من اخلط الشرقي عرب غدامس    و هي:   خطوط
 وقع االختيار عل  الطريق األوسط  بعد مباحثات فيما بينهم  اخلط الغريب عرب تواتحبرية التشاد  

  .(2)الطوارقمت تسطري برانمج ل  للتوغل ااهادئ عند العتبارات سياسية 

من  قطاع األشغال العمومية  فرأ  أنّ  عل  رأس  (De Frecine) سنييفر  ودالسيد كان 
و بعد  بتفحص إمكانيات ربط اجلزائر ابلسودان ابلسكة احلديديةللقيام واجب  أتليف جلنة من املهندسني 

القيام بدراسة فورية ملشروع قبلي خاص بربط  ؛تقريرها و توصلت إىل نتيجة مفادهامت اللجنة شهر سلّ 
كلم   مع القيام ابستكشافات فردية للربط بني   300عل  مسافة  ورڤلة و  السكة احلديدة بني بسكرة

                                                 
م  عمل يف اجملال  الطبوغرايف 1833أكتوبر    14بتاريخ  )Bayonne(يس يف ابيون ڤ: ولد فيكتور برانرد ديريكاسيڤديريكا. (*)

 أنظر:عمل ابجللفة.  م1864عمل يف  بسكرة و يف  سنة  م1863ابجلزائر  ففي سنة 
  -     J.Ganz (photographe), Victor Bernard Derrecagaix Avant 1883, Bruxelles, Paris,20  

        février 1883. 

كان املهندس فورين يف تلك الفرتة  مديرا إلنشاء السكك احلديدية لد  وزارة األشغال العمومية و قد ُعني   :)Fournié(فورين . (*)
ها مقررا للجنة الفرعية األوىل و مكلفا بتنفيذ قرارات الوزارة فيما خيص استكشاف الصحراء  فكانت معظم األوامر اليت تلقاها فالترز مصدر 

سندا اهم   فكان ل  الفضل يف العديد من األفكار ألداء هذين االستكشافني و يف النتائج اليت تسجلها فورين  بعد ذلك أصبح صديقهم و 
 أنظر:اجلغرافيا اليوم . 

- V .Derregagaix , Op.cit, p 13.  
(1). Ibid, p 131. 

 .442-441ص االحتالل الفرنسي، . مياسي  (2)
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سري من للبتنفيذ هذا الربانمج  فالترزالكولوانل ف لّ أحسن النتائج كُ عل     للحصول(1)و النيجر ورڤلة 
 .(2)و النيجر و حبرية التشاد  األهڤارصوب  و منها ورڤلة اجلزائر ابجتاه 

لتسطري خط سكة   و استكشافية استطالعيةمهمة  فالترزل دو فريسنينوفمرب اسند  7يف 
جاء  قد و (3)للحصول عل  دعمهم الطوارقمع توطيد العالقة مع   حديدية بني اجلزائر و بالد السودان
 كما يلي:   هذا التكليف عل  شكل تعليمات

من أجل دراسة املسائل املتعلقة بوضع مواصالت  اجتمعتفقا لرأي اللجنة العليا اليت و أعلمكم أن   -
  األهايلبقيادة استطالع حتت حراسة  مأكلفكابلسكة احلديدية من اجلزائر إىل دواخل السودان  

 .للبحث يف تسطري لطريق السكة احلديدية يصل إىل السودان بني النيجر و حبرية التشاد

            تسعوا إىل احلصول عل  دعمهمعليكم أن ف  الطوارقعليكم أن تكونوا يف عالقة مع قادة  -
  .مساندهتمو 

ون هبا فظاو الكيفية اليت حت و هيكلتها تنظيم الرحلة إعالمي أبسس إىليف أقرب اآلجال  مأدعوك -
 . لمهمةل األساسي طو هو الشر  عل  الطابع السلمي

 فتشكلت البعثة من عشرة أعضاء منهم:  كان كل شيء عل  ما يرامم  1879يف هناية ديسمرب 
مكلف بتفاصيل التنظيم و السري و حترير  ؛(Masson) ماسورئيس البعثة   ؛(Fletters) فالترز
   جيولوجي ؛(Roch) روش  مكلف بتخطيط و تسطري الطريق  ؛(Beringer) برينجر  اخلرائط

(Guiard) برانرد و  متخصص يف الطبيعة و التاريخ الطبيعي؛ (Bernard)مكلف ابملالحظات  ؛
 .  ...اخل(4)الطوبوغرافية

وا شق  و منها جانفي  12 :م غادروا ابريس و وصلوا إىل اجلزائر يوم1880يف بداية جانفي 
مت تبديل بعض احليواانت و بعض الرجال  يف  هنا  (5)تڤرت إىل و منها   بسكرة و قسنطينةطريقهم حنو 

كلم  أين   1حبوايل  (Temacin)فيفري ذهبت البعثة للتخييم يف اتمالحت البعيدة عن متاسني  18

                                                 
(1).V .Derregagaix , Op.cit, p 4. 
(2). Ibid, p 9. 
(3). Ibid, p 10. 
(4). Ibid , p 10, 12. 
(5). Ibid , p13 -14. 
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 وليان للطريقة التيجانية ؛ مهاسي معمر بن حاج عليو  سي حممد الصغريلزيرة املرابطني  فالترزذهب 
 . (1)لكسب دعمهما

إىل فرقتني:  همتوزيع وبعد تغيري يف بعض عناصرها  ورڤلة حنو  طريقهايف الغد استأنفت القافلة 
-El) احلجرية  (Mellah)من  املالح يف الطريق املعروف  Masson ماسو قيادةحتت سارت أحدمها 

 )Hadjira  نقوسة )Ngoussa(   ورڤلة مث )Ouargla((2)  و الفرقة الثانية ذهبت لدراسة املنطقة
 .ورڤلة و  تڤرت الواقعة بني  غرغاريغري املكتشفة لواد إ

فحاولت الذهاب إىل اجلزء الشمايل لوادي  ؛اهذه الرحلةكان ضمن األهداف املسطرة   حيث
                              ودــــــــــــــــــــــد ميلــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــــــــــــإىل حاس تقدمواغرغار لغرض استكمال معلومات خارطة قيادة األركان مث يإ
 )Hassi Ould Miloud( بلغوا منطقة حاسي حىت و اجتهوا غراب  (3)غرغاريو سلكوا طريق واد ا

 .(4)ورڤلة مث  (*)حاسي حفرة شاوش  رابيعة

أكثر شيء    ابإلجراءات اخلاصة بتسهيل رحلت  حنو اجلنوباهتم  ورڤلة يف  فالترزخالل تواجد 
 من الرحالة كان يهم  هو اختيار مرشدين و احلصول عل  وسائل النقل بثمن معقول و قد طلب الشعانبة

من هذه النقطة    ننينصحوه ابلتوج  إىل غات  عرب متاسفأن تكون اهم القيادة التامة دون القبائل األخر   
إذا جنحت املفاوضات مع مخسة أو ستة رجال مع مقدم تيجاين بيوم أو يومني لتفقد املسالك  يرسل 
زجر   ألن غات تعترب  األميكن ل  عبور أراضيهم و إال فإهنم ينحدرون ابجتاه الشرق إىل بالد  األهڤارطوارق 

 األهڤاريؤكد خطر طريق  الذياألمر   5كميناء يف الصحراء و منها ميكن تنظيم الرحلة إىل بالد السودان
 . عل  البعثة

                                                 
(1). Ibid , p 16. 
(2). Ibid, p 17. 
(3). Ibid , p 19. 

أستمد امسها من حادث وقع يف ورڤلة   سبب  دفع ضريبة معتادة يف هذه املنطقة ابسم الغفارة )حق محاية اجلنوب( لباي  حفرة شاوش:. (*)
تونس الذي كان كل سنة يرسل شاوش ليحصل عليها )نقود أو سلع(  يف أحد املرات بعد استالم  للمال عاد أدراج  فقام الشيخ بوروبة 

غ  يف احلفرة فقتل  و أخذ املال  فأصبح الشيخ بوروبة هو من أيخذ الغفرة " أي غفرة ورڤلة  بدل "  فسميت جد شعانبة ورڤلة  بتتبع  و بل
         املنطقة هبذا االسم  هذه الضريبة كانت ورڤلة  أتخذها من غدامس  كما كان العرابة من األغواط حيصلون عليها يف الغرب من متليلي

 أنظر:عليها من غات و غدامس   ...اخل   عند جميئ الفرنسيني ألغوها و استبدلوها بشرطة الطريق.  وميزاب و الطوارق كانوا حيصلون
- Ibid , p 20-22. 

(4). Ibid , p 20. 
(5). Ibid ,  p 26-27. 
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بتقليل عدد   الذي مل تكن ل  مصلحة يف بلوغ غات فالترزأمام محاس الشعانبة اهذه الفكرة عمل 
 ن حضوره مل يعد ضروري  يف نفس الوقت استعان بعدد من القبائلخرب قائدهم أبالشعانبة يف البعثة  كما أَ 

 .للحراسة يكفون للرحلة ين رجال من املهار و و صرح أبن أربعني مجّاال و عشر  منها بين ثور األخر 
اشتملت عل  ثالثني رجال للحراسة و دليل و رؤساء  ؛تكونت القافلة بشكل هنائي رسما 04يف 

الطريق الذي سلك   وااتبعف  متاسنني انطلقت القافلة ابجتاه  يف الغد (1)فرق اجلمالة ألكثر من مخسني مجال
ع املعلومات و اغتنموا الفرصة لتجمي هناك مت ختييمهم (Smihri)واد مسيهري إىل و عند وصواهم  بوضربة

 .(2) (*)إىل عني صاحل مير عرب واد مي  ورڤلة أبن الطريق املباشر من  عرفوا أين  حول الطرقات
ي ــــــــــــــو يف حاس  (Djeribia) ةــــيو جريبــــــــالبعثة حنت ـــــــــــــــوجهت  (Medjira) رةــــــــــمن جمي

                     مث فج دمران(3)م 80دخلوا منطقة الكثبان الكبرية اليت يبلغ طواها  )Malah Hassi El(  الحامل
(Feidj Damran)   طيبة عني من(Ain Taiba)   نسبيا عرب فج علندة امسدودطريقا اتبعوا                

)Feidj Alenda(  شمال الشرقي إىل اجلنوب الغريبالواسعة ممتدة من  (**)سياڤإىل أراضي  مرورا  
اليت  االجتاهاتمعلومات حول  يمارس لتقص 26و  25هنا بقوا يومي   إىل سبخة البيوض وصلوا حىت
 .Menkhough((4)(  منغوغحبرية متاسنني و   بعدها غادرت البعثة ابجتاه هتمهم

و التفاوض  األهڤاربحث عن وسائل الدخول إىل لل ؛أفريل 1مكثت البعثة يف متاسنني إىل غاية 
                         ر بن شيخــــــــــــــــصغيال ــــإرس رزـــــفالتفقرر   وارــــــأي خميم للطوارق يف اجل ظـــــــــــــــــالحمل يُ  لكن  امع أهله

(Ceghir ben Chikh)    و مرابطي التيجانية إىل رئيس قبيلة  فالترزمل رسائل حل للطوارق
 ومغزاتن (Ourghen) و لرؤساء أوراغن  نوخنخيللشيخ ارسائل  امتاسنني و كذ  ايفوغاس

(Maghasaten) الرحالة أن  خان .  لكن الصغري أبطأ علي  فضن 

                                                 
(1). Ibid, p 28. 

 يعين واد ذو املئة ينبوع. أنظر: واد ميه:. (*)
-      Ibid , p 37. 

 
(2). Ibid, p 33-34. 
(3). Ibid,  p 38. 

 أنظر:اسي. ڤ. أراضي صلبة تسم  ال(**)
      -  Ibid,  p 30. 
(4). Ibid , p 42-43.  
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 سلكوا طريقحيث   األوىلخر نقطة تصلها البعثة اليت تعترب آفتوجهت البعثة ابجتاه منغوغ 
ة ــــــط من اخلنفوســــــــــــــض املعلومات حول اخلــــــــو متكنوا من احلصول عل  بع  (khanfousa) اخلنفوسة

مث  )Touskirin(و بلغت واد توسكرين  (1)يف االجتاه جنوب غرب   )Tahohait( تـــإىل اتهوهاي
واد ملنو   (Oued Tanefokh)مث واد اتنفوخ    (Djebel Samani) السماينجبل 

)lemenou( إىل عني احلجاج واوصل حىت )Ain hadjadj( (2) . 
 كما اخربوه أبن   (3)غ رسائل ن الصغري قد بلّ خربوه أبفأ  (*)س من اإليفوغانيبرتقي فالترز التق هنا 

توج  حنو غات من أجل الدخول إىل وسط ال بني  يف حرية من أمره فالترزوقع   هنا  آمنةالطريق حنو غات 
جهة   من كما كان يرغب  تاتهوهايالش و ڤأالعودة إىل اخللف للذهاب إىل  و مصاعبزجر اآلبالد 

 .يتمكن من التفاهم معهم الذين ملاألهقار  طوارقمتخوفا من رد فعل  أخر  كان
مث داية   (Samen)وصلوا إىل واد سامن  حيثيف الطريق جنوب شرق  قرر التوج  يف األخري

(daia)  زجار مث مروا إىلآحىت بلغوا هضبة (Tharkar Neraba)  شخصياتأين التق  بوفد من ال 
وفقا للرسائل اليت   (**))Magasaten(تن او مڤس )Ifoghas(س لكل قبيلة من اإليفوغا و أعيان

يدركون  الطوارقن أب أخربهالذي  الطوارققائد مع   فالترزفتحدث    الشيخصغري بن طرف لموها من تسا
قبل  لكنهم مل يربموا أي اتفاقية مع  الفائدة من إقامة عالقات جتارية بني السودان و اجلزائر عرب الصحراء 

اتفاقية حسن الصداقة  كما وافقوا عل  ذهاب البعثة إىل حبرية منغوغ  اليت تعترب  إال  (4)نوخنخيمقابلة ا
 آخر نقطة تصل إليها البعثة األوىل.

  

                                                 
(1). Ibid,  p46, 51. 
(2). Ibid, p 52-53. 

تعود جذور هذه القبيلة إىل أضاع و هم يتوزعون يف خمتلف مناطق األزجر  متاسنني  جانت  اغارغارن   :)Ifoughas(االيفوغاس . (*)
        أنظر:فيوت. 
 .384حسن مرموري  املرجع السابق  ص   -      

(3). V .Derregagaix , Op.cit, p 53, 56. 
  أنظر:تقيم هذه القبيلة يف شرق غدامس.  :مڤساتن. (**)

 .386حسن مرموري  املرجع السابق  ص   -     
(4). V .Derregagaix , Op.cit, p 55-57. 
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 اخاضع الذي كان  ال يستطيعون تقدمي أي شيء للبعثة قبل موافقة رأي اخنوخن (*)زجاراأللكون 
و استقبلت من   ماي 17 حيث وصلت يوم   ورڤلة العودة إىل  عل أمجعت البعثة ف  األتراكلسلطة 

 طرف خليفة اآلغا و مهندسي البعثة .
مت ؛ حيث أهم النقاط حول مشاهدات  من الناحية التقنية فالترزعرض ف  بعدها عادوا إىل ابريس

 ةدقبحدد و و حدد نقاط املاء و أمهية أراضي امللح  طريق املالئم خلط السكك احلديديةإبداء رأي  بشأن ال
            زجراأل طوارق للجزء الكبري من بالد خريطةوضع و و طبيعة إقليمهم  األزجرلوضعية السياسية لطوارق ا

 خريطة  كما وضع ° 26إىل غاية ° 32 ورڤلة كلم كعرض متوسط جنوب   100حبوايل  يضار أولشريط 
كما قدم معلومات يف و ابجتاه توات    األهڤارمبعلومات دقيقة عرب أماكن العبور بعدة خطوط غرب 

و خلص إىل وجوب معاودة االستكشاف يف  و خصوصيات املنطقة يدرولوجيا  علم النباتااهيولوجيا  اجل
 .(1)  مع غالف مايل مضاعف للرحلةارڤاأله شهر أكتوبر إىل

فقط ما أشار   (Derrécagaix) سيڤريكايدمن طرف  لألسف هذه اخلرائط مل يتم نشرها
            إن مل نرفقه  ،ون غري كاملـــــــــــــــــقد يك ةـــــــــــــمن الرحل أن هذا امللخص  «بقول  :إلي  يف هناية الرحلة 

رت يف ــــــــــــات نشـــــــــــــاك معلومــــــــــــ  كما أشار إىل أن هن »(2)بيبليوغرافيا قصرية تبني لنا كيف كان رحالتناـ ب
 جوان.  4يوم   (Le monde Illustré)  جريدة

عل  تلك األعمال   رضاهابدت أ  م1880جوان  28بعد مناقشات اللجنة العليا اليت متت يف 
لكن بشكل أكثر   اهذه االعتبارات جعلت اللجنة الفرعية األوىل و الثالثة تصدر رأي ابستمرار االستكشاف

 األهڤارلحصول عل  مساندة شيخ لسعي و ال األهڤاراالجتاه حنو أمقيد اتهوهايت و تركيز يتضمن 
 .(3)و رؤساء القبائل األخر  هتاغنإ

              غواط ألخذ مجال  ليذهب إىل األ  فرنسا للمرة الثانية فالترزم غادر 1880يف شهر أكتوبر 
أخذوا ف  اكتملت القافلة تقريبا و جتمع أعضاء البعثةنوفمرب  18رسل ل  من اجلزائر  يف و عتاده الذي أُ 

                                                 
        خيمة  أهم شخصياهتم عبد احلاكم   اهندبول  أوخا  40من القبائل البارزة لألزجر  جند قبائل اإليفوغاس الذين يستحوذون عل  . (*)

اك ــــــــــــخيمة و قبيلة آزجر ميثلها احلاج اخينوخن الذي ل  سلطة عل  األزجر. كما أن هن 45وقبيلة املرابطني أوالد سيدي موس  و تتضمن 
و هم يشكلون طبقة العبيد يعيشون حتت سلطة القبائل السالفة الذكر  أما قبائل األهڤار ليس اهم  (Imrhads)أميغاد  ة ـــخيم 400
 للمزيد أنظر:و قائدهم إهتاغن.   خيمة 120سو  

      -  Ibid, p 61. 

(1). Ibid, p 71- 72. 
(2). Ibid,  p 130. 
 (3). Ibid,  p 73. 
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الني مسلحني و خدم   سو  مجّ  فالترزـ   هذه املرة مل يكن لونةؤ املاهدف شراء اجلمال و  ورڤلة  طريقهم إىل
إضافة إىل سبعة مرشدين من   كما اختار من سكان جنوب اجلزائر أوالئك الذين شاركوا يف الرحلة األوىل

متصل  فرعكل    مت تقسيم القافلة إىل ستة فروع  و  (1)الطوارقالشعانبة و مقدم من التيجانية و أربعة من 
      حسن النتائج للمشروع.أبإلتيان لحسب مهامهم   بعضو أو عضوين

بشأن الرحلة حنو  ينصح ( *))Feraud(  فريواستلم رسالة من السيد  ورڤلة  فالترزعند مغادرة 
و أنّب  بقبول معاودة البعثة  اخينوخنذهب إىل رئيس األزجر  األهڤارأن رئيس طوارق  ذكر ل ف  األهڤار

غات و غدامس املعاديني    لبعض مناورات جتار توات أسند األمرمل أيب  بذلك و  فالترزاستكشافها  لكن 
 يف يوميات .  االهتمام بتدوين هذه املعلوماتقرر صرف النظر عنهم مع فملشاريع توسعهم التجاري  

 تتتبع  (Hassi Inifel) إىل حاسي اينفل ورڤلة م غادرت القافلة 1880ديسمرب  04يف 
    مي يجمر  واد البعثة هذه املرة اتبعت   طريق جنوب جنوب غرب يؤدي إىل عني صاحلالقافلة 

(Oued Mia)  اية منخفضات سبخة ترفاية  زميلة إىل غ يصعدت القافلة من جديد إىل واد حيث
) Hassiمث حاسي مسڤم   Goleah( (2)(و منها إىل القليعة   )Melgatessiab( السياب مث ملڤط

)Mesegguem  مث أمقيد  )Amguid( (3)غرغارييف واد ا. 
إىل جنوب  ةاملمتد اجلافة لو لكون السه  األهڤارإىل كتلة  الولوجهنا تعرضت البعثة إىل صعوبة 

من املستحيل الدخول إىل هذه الكتلة مباشرة و ابلتايل عليهم أن يدوروا حول  أوأمقيد جيعل من الصعب 

                                                 
 (1). Ibid,  p 77-78. 

  عمل يف بداية األمر    م1845و درس يف كلية تولون  ذهب إىل اجلزائر يف عام  م1829 فيفري 5ولد يف نيس  :)Feraud(فريو .(*)
بصفت   جويلية 20 يوم و أرسل إىل هجاية م1848كمساعد كاتب يف اإلدارة املدنية اجلزائرية   مث تعلم العربية سريعا فأصبح مرتمجا يف عام 

و من الدرجة  م1853 جانفي 24مرتمجا مدنيا و مسؤول عن تنظيم إدارة هذه الدائرة. أصبح مساعد مرتجم عسكري من الدرجة األوىل يف 
  لكون  يتقن اللهجات م1872 فيفري 19  بعدها مت تعيين  مرتجم للحكومة العسكرية العامة اجلزائر ابتداء من م1857 أوت 16الثانية يف 

ب فريو إىل ليبيا ذه م1876ستطالع  املسح  البعثات "الدبلوماسية" لرؤساء القبائل اجلزائرية. يف عام الالعربية وظف لتأدية مهام خمتلفة منها: ا
و ذهب إىل املغرب  م1884نوفمرب  4و عمل هناك حلساب فرنسا إىل حني اختري ألداء منصب ديبلوماسي أكرب ابملغرب  فرتك طرابلس يف 

  للمزيد أنظر: .م1888ديسمرب  19فتويف هبا يف  
- Charles Féraud, «  l’archéologie et l’histoire de l’Algérie», Article sur le site: 

www.tabbourt.com (Bibliographie du Maghreb antique et médiéval),  Le : 21 
Mars 2015 , à : 21:30. 

(2). V .Derregagaix , Op.cit, p 79-82. 
(3). Ibid, p 80. 

http://www.tabbourt.com/
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 وصماأن يكون هو املرشد فرتك  فالترزقرر  أمقيد  بعد فرتة يف (1)زجار و غاتآاسيلي شرقا ابجتاه تال
(Masson)   روشو ابقي القافلة يف أمقيد و صحب مع (Roch)  برينجرو  (Bringer)    

هضبة التاسيلي ويف  بَ انَ جَ ومخسة رجال متجهني مباشرة حنو اجلنوب   فَ  (Pobbeguin)واملارشال 
السري مباشرة إىل اجلنوب الغريب اتبع مث   (Oued Tedjert) اتجرت يالغد وصل الرحالة إىل واد

 .(Kamfousa) الكمفوسة إبجتاه
بوصول  مفاجأةتنتظره كانت    (*) )Ighellechen( إىل خميم  بـ ايغالشن فالترزعند عودة 

بعبور أراضيهم حنو السودان و بعث ل  مرشدين  هنا أرسل  اهتاغنخيربه بقبول  الشيخ بومجعةمبعوث  
خيمت  مع مرشدي   فالترزبقيادة القافلة إىل ايغالشن  بعد وصول القافلة غادر  هماصو أيمر  للسيد فالترز

 اتهوهايت مث الكودية رأسرأت القافلة  حىت اتجرت يواد و (Egueré)اجلدد و تقدم أوال عرب االجيريي 
خيموا ف   (Oudan)ن أود يالذي حييط ب  واد (Toufrigh)رأس توفريغ و  (Chah)املسماة شاه 

ابلقرب من سبخة أمدغور  elman TikhsinzIn( (2)( ملان تيخسنيز يف مكان يسم  عني 
(Amadghour). 

           (Fournié) كما كتب للمهندس   راسل فرنسا و طمأهنم عن األوضاع يف الصحراءهنا 
يذكر  كماااهاوسا    بالد إىل آسيو ميكن بلوغ وصلواإذا ف  ستطيع أخذ طريق أمدغور و آسيويوأخربه أبن  

            أزابن أو السودان الشمالية (Keloui)كلها و كذلك بالد الكلوي   الطوارقيف يوميات  أن  عرب بالد 
كوتو و مصب النيجر و يعودون عرب و إىل البحر عرب س ايذهبو  أناألمور بشكل حسن سارت وأيمل إذا 

 .غات إذا تعكرت األمور
م 1881فيفري  16و ذلك حوايل   مو قتلهم اه الطوارق أةغري أن هذه األحالم تبخرت مبفاج

م ينجوا منهم فل  (Tintarabin)بعد مشيهم من سبعة إىل مثانية أيم إىل امال بالد آير يف تينرتابني 
وم الذي بُلغ فورا إىل ؤ حاملني معهم اخلرب املش بشق النفس ورڤلة سو  عشرون من البعثة و قد وصلوا إىل 

  .(3)ابريس

                                                 
 (1). Ibid, p 107, 110. 

ليس اسم مكان  أمنا هو عبارة عن مروج خضراء يف الواد  يوجد منها الكثري  و مجعها ايقالشن موجودة يف األجيريي  ايغالشن: .(*)
(Egueré)  .:أنظر 

Ibid, p 65.  -        

(2). Ibid, p 116-122. 
(3). Ibid, p 122, 127. 
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بذلك   البعثة مبثابة صدمة عنيفة للعمليات االستكشافية يف الصحراءهكذا كانت أحداث هذه 
             (1)تعطلت االستكشافات ملدة طويلة  لكنها ما لبثت أن انطلقت من جديد و بكل قوة رغم خماطرها

 وترتب عنها انعكاسات عل  كل املستويت.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .92  ص االهتمام الفرنسي. إبراهيم مياسي  (1)
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(1) 

                                                 
 اعتماد عل  خرائط:. أجنزت اخلريطة (1)

 .614ص  االحتالل الفرنسي،إبراهيم مياسي    -
- René Chudeau , « Etudes sur le Sahara et le Soudan »,  Annales de 

Géographie, 17e Année, No. 91 (15 janvier 1908),  p 50-55. 
- Charles Simond , les français en Afrique au XIXe siècle, Librairie d’Education 

de la jeunesse, Paris, S.A. p 104. 
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 :و نتائجها تقنيا وجغرافيا أمهية الرحلة  .3

العلوم  األوىل  فصاحب الرحلة كان ضمن غرفة غلب عل  هذه الرحلة الطابع اجلغرايف ابلدرجةلقد 
         ابحثني عن طرق جتارية قدمية تربط السودان ابجلزائر   كانوا يسريون ابجتاه السودانالذين  اجلغرافية 

اليت قدمتها هذه الرحلة ما هي الفوائد فيا ترى   (1)ويدرسون يف نفس الوقت موارد األرض يف السودان
 .؟عامة و جلغرافية الصحراء اجلزائرية خاصة  للعلوم اجلغرافية

 جغرافيا: -
افة  فيذكر أن هناك اجلحول األودية  ورڤلة أوىل مالحظات فالترز يف رحلت  األوىل كانت يف 

د أن  ال توجد طبقة حيث أكسلسلة من األحواض تفصل بينها عتبات من الرمال قد ثبتتها نبااتت غزيرة  
، فإن هناك فقط تتابع   [...](Oued Ghir)إنه نظام مشابه لنظام واد غري   « بقول : لألودية

فهي عبارة عن أحواض قليلة االمتداد و الكثبان حتتل مخس أسداس  ،ملستنقعات ماحلة أو حبريات
 .أمدا طويالبقي متداوال الذي صححت اخلطأ  املالحظة اليتهذه  .»(2)الواد

                       ارـــــــــــغغر يا يا وادـــــــــــــــأمهه  ةـــــــــــــض األوديـــــــــــــــــــــالرحلة مبعلومات قيمة حول بع كما زودتنا
(Oued Igharghar) مي   يو واد(Oued Mia)   حيث مت  اللذان كاان حمل اهتمام البعثة

الحظ الرحالة يف حاسي ولد  إذ ؛غرغار و روافده يف أمقيد ما وراء سبخة أمدغوريإهنر  أعايل اكتشاف
   حىت أن  من الصعب ختيل مكان منخفض تتجمع في  املياه  غرغار شريط من الكثبانيا يميلود حول واد

 . (3)البيوض يواد ايلغرغار يبدأ من أعيا يغموض وادكما أن 
غراغار قد تالش  ابجتاه الكثيب  هنا مييل إىل يا يالحظ واد  فالترز إىل توسكرينعند وصول 

أي شيء مشاب  للمجر  عل  خارطة دوفرييي من توسكرين ن  ينتهي هنا  يف كل احلاالت مل جيد تفسري أب
 )Toukirin( روشغري أن    (4)إىل واد اغرغار )Roch(  يوادجنوب أمقيد بقليل  أن  إىل يذكر 
كلم عل  األقل و هو عبارة عن هضبة واسعة من الرق ) حص  من   50غارغار يتسع عل  عرض يا

 غرغار يظهر و خيتفي يف الكثبان الرملية.يا يوادن أب لنا يفسر األمر الذي   (5)الكوارتز(

                                                 
(1). V .Derregagaix , Op.cit, p 3. 
(2). Ibid, p 
(3). Ibid, p 17-20. 
(4). Ibid,  p 51-52. 
(5). Ibid,  p 125. 
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  إذ رأت و روافده اليمىن   (Oued Mia) كما أفادتنا الرحلة الثانية حول خصوصيات واد مي 
حد ضفاف  أأول مالحظة أن  غري حمدد و بعد ذلك   مي  يالبعثة أهنم كلما اجتهوا جنواب الحظوا حتول واد

 الواديظهر الواد بشكل جلي  يف ملتق  فرع خشابة  (Rechag El Itel)حتدد  فبعد رشاق العيطل 
 Sedjerat)رملية فيبدو مسدودا و بني منطقة رشاق العيطل و السجرة الطويلة الكثبان التغطي  

)Touila  (1)ينعدم فيها واد مي. 
 األعل  يف االجتاه غرب جنوب غرب عرب تلماس حنوواد مي  يستمر  (Inifel)يف حاسي اينيفل 

                         وضــــــــالبي ير ــــــــــ  مش(Mechra Ennsa)ا ــــــــــــــــــــالنس ير ـــــــــــــــ  مش (Tilmas el Beguem) البقم 
(Mechra el Abiodh)مشري العاتن   (Mechra el Aten) ةـــــــــــــــل فركنــــــــــــات خنــــــــــــ  مي                               

 (Miatnekhal Ferkna) نزميان   (Nziman) محدي  (Hamdi)نــــــــــــــــــــ  بروغ 
(Broughen) ڤويرات الذيب   (Gouirat Eddiab) حاسي منڤار   (Hassi Mongar)   

و هي عني صاحل و منها أيخذ   (Zaouia Kahla)و زاوية كحلة   (El Djeddiad) اجلديء
كلم تتالق    4الذي عل  بعد    (Mekiem el Gfoul)اجلنويب الغريب مرورا مبقيم الڤفول  االجتاه

 ير وادـــــــــــــــــو يعتب .(2)مي  يمع واد )Oued Meseddeli(مسديل  يجبال صغرية و كثبان واد
لطريق عني  الذي يعترب األخريهذا   مي  يأهم روافد واد (Oued Insokki) يـــــــــــــــــــــــــن سوقـــــــــــــــــــعي

 .(3)مي  نفس  يصاحل أهم من واد
 عل  اعتبار (Oued Tigmi) تيڤمي يمن خالل هذه الرحلة مت تصحيح خطأ  جغرايف لواد

أن  جمموعة من منحدرات انزلة الذي يبدو  (Oued Massin)ماسني  يو واد غري موجود أصال أن 
 Oued) منتڤة ييف اجلنوب عددها معترب  هذه املنحدرات تبلغ واد (Coudiat) من الكودية

Mentga)  ليوناآلنوب و خيتفي يف الرق قبل منجم جنوب غرب مث اجل االجتاهأيخذ    حيث 
(Alun)  كلم عن تيونغيغني   30الذي يبعد بـ(Tiounghighin). 

جيري يف املتوسط كل ثالث الذي   (Oued el Hadjadj)جاج احل يواد الرحلةورد يف كما 
كلم  عادة يف اخلريف و الشتاء  جيذب حوض  ريح   8و  7سنوات ملدة أربعة أو مخسة أيم عل  امتداد 

                                                 
(1). Ibid, p 83. 
(2). Ibid, p 84. 
(3). Ibid,  p 98. 
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اجلنوب فيأيت ابملطر  و ريح الشرق ابلرمال و ريح الشمال ابلربد و الريح اجلنوبية الغربية أو الغربية 
 .(1)بال مطرفي  ال متضي سنة  ابلشهيلي و حسب األهايل فهو حار

    آتية من اجلنوب الغريبأخر  جمموعة  إىلالرحلة  تقارير و مصادر ضافة إىل هذه األودية أشارتإ
 ي  واد غلڤة يجوقران  واد يتنرسال  واد يوتنتهي يف أرض صحراوية تكثر فيها الكثبان و هي واد

 أولوڤي  ... اخل.  يواد وعلندة  ير  واداغرغاي يحساين  واد يعيطلو  واد
عبارة عن شبكة منحدرات تتجمع مثىن مثىن     م جنوابڤمسيد اماال إىل مس يمن وادكما أن  

مسيد أوال  مث الودين اخلمسة داية  يلُتكّون ودين ال تقل عن واحد و عشرين منها: واد الثثُ  الثثُ 
جقران  الذي  يجايرين  واد يتينرسال  واد يانج  داية الفراس  داية بن لكحل  غكرة الذيب  واد

الغلڤة   يالصغري  واد يحيتل وسط بالد مادر مع عدة رؤوس من الودين مثل ودين أجرام  تسنيات  واد
علندة   يسوف  واد يودين السبان   ودين عامل  واد ر اايغرغ ياحلساين  واد يعيطلو  واد يواد
 . (2)أولوغي يواد

هنا جافة طوال إن املتأمل يف كثرة هذه الودين خيلص إىل القول أن الصحراء جنة خضراء غري أ
العام فهي تسيل عند هطول األمطار مث ختتفي اتركة آاثرها  إال أن الثروة املائية يف الصحراء ليست سطحية 

 يتم العثور عل  املاء .فمرت  15ال جتاوز  اليت بعض األمتارحسب فالترز يكفي حفر ف  ا جوفيةو إمن
ااهضاب مثل   األرض اليت عربوها  جيولوجيةكما تقدم لنا الرحلة معلومات يف غاية األمهية حول 

املتمركزة ابجتاه خط االستواء  األهڤاركتلة   ي؛ حيث ذُكرتري اسيلي و ايروان و مويدر و أجيتاحمليطة ابل
و توات هناك غرغار يا يو ابجتاه اجلنوب   بني واد ورڤلة غرغار يف اجتاه يا يتبدأ ابجتاه امال واد ؛° 24

و هضبة اجلنوب   ورڤلة مي  الذي مير إىل  يو هضبة الشمال ينبع منها واد واسعٌ  هضبتان و بينهما سهلٌ 
تعتربان مصادر لعدة أودية جتري يف توات لتلتحق  انااهضبت ان  هاتي (Mouydir)هضبة مويدير  هي

لتبلغ أماكن استخراج امللح يف أدرار و يف   الروافد ختتفي يف الرمال ابجتاه الغرب كما أن هذهبواد غري   
  .(3)هضبة تنزروفتتوجد وسط الصحراء 

متثل جمموعة من األراضي املرتفعة   ضبات ذات طبيعة متشاهبةهبالصحراء  ؛ متتدشرقالجتاه اب
يعربه واد رافد من   تخذ كممرالذي يُ  (Timissao)يف الوسط هناك مضيق تيمساو   الية من السكاناخل

                                                 
(1). Ibid,  p 94, 103. 
(2). Ibid,  p 93-94. 
(3). Ibid, p 30-31. 
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عرب هذا الواد ميكن الذهاب من متاسنني إىل النيجر دون وجود   األهڤارالنيجر ينزل بني هضبيت مويدير و 
 رمال.

تتكون من طبقة طباشريية منحدرة  ؛ اليتمنطقة اينيفلحول  مهمةالرحلة مبعلومات كما أفادتنا 
  ورڤلة ري و ره يأي ابجتاه وسط احلوض الكبري الذي سطح  يتمثل يف واد  إىل الشمال امال شرق قليال

تتخللها أودية موجهة تقريبا إىل الشمال امال شرق محادة عارية و عقيمة   هذه ااهضبة أو احلمادة جد ممزقة
إال يف الغدير لوقت معني   بدون ماء  األودية فيها تشتمل عل  القليل من النبات و ال تشتمل عل  مياه
مثل هنر عني سقي   تلماس   بعد نزول املطر   أو يف أحواض جوفية وسط الرمال أي رمال طمي األهنار

 .(1)رات و حاسي أولوغيسد
  (2)و نفس الشيء ابلنسبة ملنحدرات مويدر اسيلي تنتمي إىل الطبقة الديفونيةتاحندارات الكما أن 

لكن ال يسعنا اجملال لذكرها كلها فقط اقتصرت   معلومات جغرافية غزيرة حول هذه املنطقة فقد ذكرت
 عل  ذكر أمثلة.

  :اإلسرتاتيجيةو خصوصياته  ـيتقناجلانب ال -

  رأ  الفرنسيون أن  جيب إعادة تيار ورڤلة قبل رسم طريق للسكة احلديدية يف الصحراء جنوب 
تنبكتو ابجتاه  و ورڤلة و بني كانو و كاتسنة ) بالد ااهاوسا(    زندر  ورڤلة  الذي كان يربطالقوافل التجارية 

 . النيجر
طريق ف  أين يفرتقان (Aghellachem) مإىل أغالش ورڤلة ن يسريان معا من هذان اخلطا

جيب أن مير اآلن عل    كان يصل يف القدمي مدينة غاو  (Timissao)النيجر الذي كان مير عل  تيمساو 
قابل للنفاذ من األمالح  سبخة أمدغور اليت هبا منجم غري عربلبالد ااهاوسا كان مير الثاين تنبكتو و الطريق 

 .Acadez( (3)(و مدينة أقدز  األهڤاربشرق 
املناطق لدراسة  ذههب ورڤلة اتبعت الطريق الذي يربط يدرك أن البعثة   إن املتتبع ملسار الرحلة

ميكن إعداد خط   أن ذكر فالترز  حيث العقبات اليت تعرتض مسار السكة احلديديةو معاينة طبوغرافيتها  
 احلمادة و الرق.  و الڤاسيعرب   ورڤلة كلم جنوب   4.000دون صعوبة إىل أكثر من 

                                                 
(1). Ibid,  p 100. 
(2). Ibid, p 125. 
(3). Ibid, p 7. 
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ل  أمهية من حيث االتصاالت  الڤاسيذكر أن هذا  ؛اسي خمنزةڤإىل منطقة فالترز صول و عند 
ليس هناك أي ممر صعب عرب كتلة التضاريس و ابلتايل ميكن اختياره كطريق  ورڤلة ابتداء من   الصحراوية

 .(1)فج دمران و خمنزة  البيوض عرب ترفاية  بوروبة حنوبعد ذلك إىل االجتاه  أشارمث   للسكة احلديدية
معاينة صعوابت هذه الوجهة ابلنسبة لوضع السكك احلديدية و الطرقات مت  ؛األهڤاروسط  يف

حول طبيعة هذه اليت مت مجعها املعلومات من خالل صاحل  و تيمساو   عنيغرغار إىل ياملؤدية من أعايل ا
ليلتحق ابغرغار  (Gassi)اسي ڤلبلوغ  ورڤلة رسم خمططني أحدمها من الشرق  ينطلق من  مت  األرض

بعد ذلك يصعد من جديد إىل هذا الواد و رافده اتدمكة  مث ينزل ابجتاه النيجر عرب   ابلقرب من متاسنني
            (*) )Tadmerka(وصوال إىل سوق اتدمكة   مضيق تيمساو و )Inemadjen( اينماجن  يواد

  .(2)مث توات و تنزروفت  هضبة اتدمايت  إىل القليعة ورڤلة ورسم ختطيطي آخر ابجتاه الغرب ينطلق من 
لكل البلدان اليت عربوها عل  أساس معلومات  خريطةإلي  الرحلة أن  مت  إعداد  تحسب ما أشار 

خلط ° 32واضحة و مشاهدة للمناطق الشرقية و الغربية و اليت وسعت معارفهم اجلغرافية حول الدرجة 
حسب املعلومات اليت   كما مت وضع خمططني ملسار السكة احلديدية °24عرض اماال ابلقرب من الدرجة 

 .ليها أعالهإاشران 

                                                 
(1). Ibid, p 43. 

 أنظر:هي العاصمة القدمية للطوارق دمرت يف القرن السادس عشر. . (*)
         - Ibid, p 32. 

(2). Ibid, p 31-32. 
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(1) 
نستنتج أن الدراسات اليت مت مناقشتها قبل القيام ابلرحلة  اهدف وضع   هذه اخلريطةمن خالل 
 معمت تنفيذها من قبل فالترز تباعا ملطابقة مسار هذه اخلطوط اليت اقرتحها فالترز السكك احلديدية  

 رحلت .

  :جتاراي -

إال أهنا الرحلة   لدوافعالرحلة مقتضبة جدا يف جمااها التجاري و هذا راجع  معلومات هذهجاءت 
فذكر قائمة حىت ذلك الوقت  اليت ال زالت   بني عني صاحل و بالد السودانأشارت إىل العالقات التجارية 

مدينة جتارية و الثروة األساسية اها هي جتارة العبيد من السودان إىل الساحل املتوسطي   إذ  الرحالة أهنا
                                                 

(1). Henri  Schirmer , le Sahara, Imp. librairie Hachette et CIE, Paris, 1893, p 403. 
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 وليميدنأتذهب قافلتان إىل السودان عرب أقبلي و تنزروفت و تنفصالن يف مكان يسم  
(Aoulimmiden)  و األخر  جتتمع بقافلة املغرب الكبرية و تذهب إىل  اوساإىل ااهتذهب  إحدامها

 صاحل للذهاب إىل السودان الغريب.عني  أما جتار غدامس فيلتحقون بتجار  تنبكتو
بضائع حيث تذكر أن   و صعوابهتا يف الصحراء اجلزائريةالتجارة  الرحلة واقعتوضح لنا كما 

تكون أقل   ألن مصاريف اجلمارك و التخزين و السوق  السودان يتم تصريفها إىل املغرب و إىل طرابلس
بشكل كبري   ارتفاعا مما هي علي  يف اجلزائر  من انحية أخر  البضائع األوروبية تدخل إىل منطقة طرابلس

ال نرى أي مزااي حتصل عليها بضائع عني صاحل من تيار «  هنا يقول الرحالة:عن طريق التجار اإلجنليز  
جتاري ابجتاه اجلزائر أين متنع الكمبيالة و ابلتايل ال جيب البحث يف مكان آخر عن أسباب الرواج 

  .»(1)الكثيف ابلطرق التجارية للصحراء اجلزائرية
غاية األمهية  فقد مت  كانت يففإن املعلومات اليت قدمت للعلوم اجلغرافية   ؛أمرمهما يكن من 

        و روافده اليمىن مي   يواد غرغار و روافده يف أمقيد ما وراء سبخة أمدغور ويعايل هنر اأاستكشاف 
   إىل عني صاحل  و معاينة صعوابت هذه الوجهة ابلنسبة لوضع السكك احلديدية ورڤلة وطريق القوافل من 

بوثة أو أقرابة  يمعلومات حول واد مجعجيري  األون  مويدر و ااير   استكشاف هضبة اتدمايتكما أن 
صاحل  و تيمساو  إعداد  عنيغرغار إىل يالطرقات املؤدية من أعايل ا و  إىل غاية حواف هضبة تنزروفت

اليت   لكل البلدان اليت عربوها عل  أساس معلومات واضحة و مشاهدة للمناطق الشرقية و الغربية خريطة
 .°24خلط عرض اماال ابلقرب من الدرجة ° 32وسعت معارفهم اجلغرافية حول الدرجة 

غابية للمناطق اليت مت عبورها  كما  و يف األخري تزودان الرحلة مبفاهيم جغرافية  هيدروليكية  نباتية
                 سلع اليت متون جتارة القوافل بني السودان من جهة و املغربالتبادل أهنا تركت لنا معلومات حول 

  .(2)وطرابلس من جهة أخر 
إىل يتحول مركز الثقل ف  اإلفريقيةالقة جديدة يف القارة طان شهدت إفريقيام 1881بعد سنة 

و هو ما سيكون ل  انعكاس خطري حول التجارة عرب الصحراء و يتحول الغربية  إفريقيا و يةاجلزائر  الصحراء
عند استحكام ه املناطق ذأجزاء هليلتهم مجيع   جنوب اجلزائر من منطقة عبور إىل منطقة معزولة و حماصرة

   م.1914السيطرة عليها سنة 
  

                                                 
(1). V .Derregagaix , Op cit, p 96-97. 
(2). Ibid, p 128-129. 
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 .اخرتاق الصحراء لجزائريني يف مهمةلاستثمار السلطات الفرنسية : املبحث الثالث
عيون  كجواسيس و   يف خدمة االستعمار الفرنسي نياجلزائرياالستعمارية عمل الكثري من  الفرتةيف 

وفق فجاءت رحالهتم   يهم دخواها فيما بعدل األمر علسهُ لنقل أخبار املناطق اليت زاروها للفرنسيني  ليَ 
املستهدفني من قبل اجلزائريني األغواطي أحد الرحالة  يعترب؛ أهداف سلطات االحتالل الفرنسي رغبة و
اجلزائريني يف مهمة  العديد منف ظّ وُ  العهد الفرنسيو خالل  الفرنسي للجزائر االحتاللقبل  اإلجنليز

بوضربة  اجلباري  احلاج عبد القادر أبو بكر التوايت  الشيخ  إمساعيلأمثال احلاج البشري   اخرتاق الصحراء
 .و غريهم من الرحالة حممد الطيب

إىل أي  و قحمت فرنسا بعض اجلزائريني يف مهمة اخرتاق الصحراءملاذا أ  و السؤال املطروح: 
 و نتائجها؟ .لصحراء و السودان حول امدى سامهت هذه الرحالت يف تثمني معارف فرنسا 

 بكر التوايت حنو السودان. احلاج عبد القادر أيبرحلة  .1

            برحلة حنو السودان  كان الشمال اجلزائري بكامل  (*)بكر التوايت لف فيها أيبيف الفرتة اليت كُ 
بدأت اهتمامات الفرنسيني ابلتوغل يف كامل الصحراء ف  ل  حتُ اقد وقسم هام من اجلنوب الشرقي للجزائر 

و مواردها  (1)هبذا بدأت اتصاالهتم ببعض األهايل للتعرف عل  طبيعة البالد و سكاهنااجلزائرية و 
فيا ترى ما هي املهمة اليت أسندت له؟ و ما هي   فكان الرحالة هدفا ألداء أحد هذه املهاماالقتصادية  

        ؟.احلقيقية خلفياهتا

 الرحلة: وافعظروف و د .أ

دمت   قُ للصحراء خاصة و إلفريقيا عامة االقتصاديو  الطوبوغرايفاألنثروبولوجي  يف إطار املسح 
  إال أن  ال و غريهم اجلنرال دوماس ني حول هذه املناطق أمثال غوتي  ويدراسات عديدة من طرف الفرنس

 تڤرت لدعي الرحالة ستُ اُ يف املشاريع الفرنسية  تزال هذه املناطق غري معروفة بشكل كبري و ألمهية هذه املناطق
  الذي طلب من  تدوين حجي عبد احلميد ابياملعروف ابسم  (Du Coudet)للقاء الفرنسي 

 بواسوين  كما كلف  الضابط و قائمة أبمساء قادة األهايل للمناطق الصحراوية الطوارقأهجدية 
(Boissonet) من خالل الرحلة حيثياهتا نكتشفإضافة إىل معلومات أخر    بنفس الطلب.   

                                                 

 أنظر:كلت مبنطقة آولف. يهو سيدي احلاج عبد القادر بن أيب بكر بن هيبة هللا الشريف التوايت  مولود بقرية تيد.(*)

      - L’abbé Barges, Op.cit, p 4. 

 .42كعوان  املرجع السابق  ص . فارس  (1)
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(1) 

                                                 
(1). L’abbé Barges, Op.cit, p 7. 
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                ةـــــــــــــــــــت سنــــــــــــــو دون  م1849ه /1266سنة متت  نصهاالرحلة حسب ما ورد يف هذه 
أين قابل   حنو قسنطينة و منها ڤرت تم  بدأها صاحبها من مسقط رأس  و اجت  حنو 1851ه/ 1268
 140بقيمة  افرنك كمصاريف الرحلة  من هذه املصاريف اشرت  سلع 500مبلغ قدره:  أعطاه و بواسوين
مع الشعانبة  اأين أجر  اتفاق  متاسني و تڤرت إىل سلك طريق  عاد إىل بسكرة و منها مث   فرنك 

  لكن عند وصول  إىل مطماط تعرضت القافلة إىل هجوم شنت  قبيلة سعيد أوالد ورڤلة ليصحبهم إىل 
 .(1)عامر  فسلبوا القافلة ابلكامل و مل يرتكوا لصاحب الرحلة غري قميص 

املدينة و أكرم وفادهتم و منحهم ثيااب جديدة  من نقوسة استقبلهم شيخ   نقوسة عند وصواهم إىل
 ابجتاهحنو الغرب  هوا   مث اجت(*)القليعة و إىل متليليوا هتوج منهاميزاب و  و ورڤلة حنو توجهت القافلة 

 .(2)عل  حترير نص الرحلة الرحالةأين عكف   وصوال إىل آولف  تيميمون
                       (Aoulef)مث آولف    (Tyt)من عني صاحل إىل تيط  ؛يواصل الرحالة طريق  حنو السودان

أين حتدث الرحالة مع سكان   (Ouellen)  واّلن  (Al-ghrabah)الغرابة   (Agably) و آقبلي
تقبل اجلميع قدوم الفرنسيني و استقبااهم ف  بشأن الفرنسيني يف أمور حكمهم و عداهم (Ouelen)واّلن 

نبض ملعرفة موقف هؤالء من ال  هذه احملادثة ما هي إال حماولة جس (3)ابلرتحاب و حسن املعاملة
  .الفرنسيني

  

                                                 
 (1) . Ibid, p 6. 

  أنظر:هي مدينة صغرية أنشأت عل  جبل و يسكنها شعانبة املاضي.  القليعة:. (*)
 -     Ibid, p 5. 

(2). Ibid, p 7-6. 
(3). Ibid, p 10-11. 
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  ةبري اتنتين  (Byr-Emghanan)ن امغنابعدها دخل أراضي تنزروفت و اجتهوا جنواب حنو بري 
(Byr-Tantynah)   وصلوا إىل دشرة تسم  املربوك حيث  اليسار  من جهة الطوارقيت بالد أيمث               
 (El-Mabrouk)  ة يـــــــباأبو عج(Abou-Adjebêat) شـــا الربابيـــاليت يسكنه 

)Berabiche(   ُنتةوك )Kontah((*)  سانساندي   (**)تنبكتو حنو هامنو)Sansandé(   سيغو
)Schégou(  و جين)Djenné((1). 

حيث كثفت   منذ البداية لطوارقن خالل هذه الرحلة يتجل  لنا بوضوح مد  اهتمام فرنسا ابم
و أفضل مثال  االجتماعية و الثقافية  االقتصادية  بها السياسيةنخمتلف جوالدراسة  ؛البعثات إىل تلك اجلهة
من  يسكنوهامنطقتهم اليت  درس  حيث "طوارق الشمال" يف كتاب  دوفريييههنري عل  ذلك ما كتب  

نشاطهم   الفالحي إنتاجهم  التقسيمات القبلية  حيث مصادر املياه  التضاريس واستعرض قبائلهم املختلفة
لرحالت سابقة  تتويجما هي إال  األهڤاركما أن رحلة فالترز إىل اترخيهم السياسي و عاداهتم     الرعوي
و االستيالء عل  حماورها اإلسرتاتيجية لتجسيد أغراضها  الطوارقعبور الصحراء عرب أراضي مفادها 

 االقتصادية و االستعمارية.
 
 
 
 

                                                 
أصل قبيلة كنتة حسب الروايت الشفوية و املصادر احمللية يعود إىل عقبة بن انفع فاتح امال إفريقيا  بعد وفات  تفرق نسل  يف  كنتة:. (*)

            م13خمتلف مناطق بالد املغرب  استقرت قبيلة كنتة ابلصحراء بعد أن أصبحت األوضاع غري مالئمة يف املناطق الشمالية خالل القرنني 
قيا   فارتبط اتريخ كنتة إبقليم توات  مث انتقلوا بعد ذلك إىل إفريقيا الغربية  عرب الطرق التجارية الصحراوية الرابطة بني توات و إفري م 14و

 للمزيد أنظر:الغربية  حيث محلوا معهم لواء الدعوة اإلسالمية استقروا ابألزواد. 
 .69-66ص   1ج  توات و األزوادحوتية    -     

              اتدماقت )les Agled(الد ڤ  آ )les Berâbisch(   الربابيش)Contah(يذكر الرحالة أن طوارق منطقة تنبكتو هم كنتة  .(**)
 (les Tedmagt)   أوليمدن   (les Oulimeden) و بنتافوين (les Benta-Founy) متتد أراضيهم من جين إىل زبرام   

(Zabram)     وڤقرب سي (Segtou)  .:أنظر  
- L’Abbé Barges, Op.cit, p 10. 

 .66  ص 1  جتوات و األزوادحوتية   -
(1). L’Abbé Barges, Op.cit, p 11. 
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(1)  

                                                 
 . أجنزت اخلريطة اعتماد عل  خرائط:(1)

 . 613  609ص   2ج  توات و األزوادحممد حوتية   -
- R.Chudeau , Études sur le Sahara et le Soudan,  p 50-55. 
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 :اقتصادايجغرافيا و مهية الرحلة أ .ب

ألهجدية  مرغم ما قال  الرحالة حول تكليف  مبهمة مجع املعلومات حول قادة القبائل و موافاهت
ل  اهتمام الفرنسيني هبذا عاجلغرايف و االقتصادي و هذا دليل عاجلت أيضا اجلانب   إال أن الرحلة الطوارق
وصفا لنا الرحالة و هكذا زودتنا الرحلة مبعلومات هامة حول الطرق و املسالك الصحراوية و قدم  اجملال

 . أبمسائها احمللية االقتصاديةها و موارد لطبيعة األراضي اليت مر هبا
 جغرافيا: -

   ورڤلةالوفرية ب املياهإىل منابع  أشار حيث  يذكر صاحب الرحلة عددا من منابع املياه اليت مر هبا
             يعة رأ  بئر الزرارفي طريق  إىل القلف  ال تظهر يف الغالب إال يف أماكن حمدودة إذ  لاوهي مدفونة ابلرم
            (Byr-Emghanan)بري امغنان ن مها ــــــــادف بئريـــــــــــــــص دـــــــــــــــفق ودانــــــــيف الس أما وماؤها عذب 

  ها ماحل و هبا أمساكؤ الرحلة بوجود حبرية عميقة ما  كما تفيدان (Byr-Tantynah)   وبئر اتنتينة
لكنها أقل ملوحة   و متاسني تڤرت حبرية أخر  بني  و توجد  ورڤلة هذه البحرية تقع جنوب متاسني ب

  .يعيش فيها اإلوز
  (Oued Itel) اليت تسقي منطقة توات و أمهها وادي ايتل الودين  أشار الرحالة إىل جمموع

-Al) عدة ڤجند ربوة تسم  ال االبتعاد عن حواف هذا الوادي عندالغرب و  وجتاه الشرق ابذي جيري ال
Kâadah)  عن وادي األبيض ةديغري بع هي  (L’OUED-Abiadh)دباو وادي لوبي 

(l’Oued-Loubibed)      وادي الطلح(Oued-et-Talh)ال جتري هذه األودية    مياه
 .(1)لكن يكفي أن حنفر قليال يف الرمال حىت جند مياهها  بشكل ظاهري

و امللفت للنظر أن   النبااتت و األشجار اليت تنمو ابملناطق اليت زارها أمساءيذكر الرحالة كذلك 
اليت تنتج الصمغ العريب و أماكن تواجدها  فعن األشجار  يقدمها لنا بلغات تلك املناطق و منافعها الطبية

 اسودانيّ  اتنتج خبار   اليت شجرةال  (Fringaia) سكاهنا يسموهنا فريقاي  فهي تنمو يف غاابت تنبكتو
-Thourâry) ةو مينحون للراتينج اسم شجرة ثوراري يلبارك   (Dâschy)يسموهنا داشي

Yalbarcah)   الشجرة اليت تنتج اللبان يسموهنا هانو  (Hanou)  تنتج راتنج شبي   اليت شجرةال
   (Medâschy)ي شتسم  ميدا األسودجرة اللبان ش  (Hatholy) بصمغ جاوة يسموهنا حاثويل

 .اجلمال و األبقارو حيارب جرب  ستعمل مثارها لصناعة زيت يُلني البشرةت حيث

                                                 
(1). L’Abbé Barges, Op.cit, p 20- 21. 



                م(.1914-1850الفرنسي بالصحراء الجزائرية و إفريقيا الغربية  ) مظاهر االهتمام  الفصل الثاني : 

123 

 

ها صلب ؤ مثارها حبجم البطيخ األصفر  و حلا  (Kouka)   كما ينمو هبا شجرة تسم  كوكة
صبح  املاء ييقومون بنقع هذه املادة يف املاء ف  داخلها مادة طحينيةجند بعندما تكسر   مثل حلاء اليقطينة

 فوشيةتهناك شجرة تسم   كما أنأما أوراقها فإهنا تطه  و تؤكل مثل امللوخية     حامضا
)Tefouchia(  و شجرة كينبا)Kinba( فاكهتها   مذاق)(1)كالفلفل ) البهار . 

    (le belbâl) الــــــــــــــبلبال  (l’Alenda) هي: ة ــــــــــــــــورڤلو يف ــــــــــــــتنمات اليت ـــــعن النبات
و متاسني هي  تڤرت نبااتت و أشجار و عن   (le deryn)لدرينا   (le dhemran) رانــــــالضم

 .ورڤلة  أشجارنفسها 
  (le themat)الثمات    (le talh)الطلح   (le ouden) يف توات تنمو نبااتت األودن 

يف  احلنظل و الدرين يوجد    (l’abou recbah)أبو رشاح   (le retem) الرمت  (l’étel)   األتلو
  هيفاألماكن الرطبة و األماكن اليت تغطيها الرمال و يف السبخات و عن األشجار ابملنطقة  و األودية

,)l’Azal(, )L’Alenda( الفول  و الطارفة  عندما تكثر األمطار يف فصل الربيع ينبت احلنظل  
 .Bétyn((2)( البتني و )Kolkolan( القلقالن

           بني متليلياملسافة  حيث يقدرمبسرية األيم  حيدد صاحب الرحلة املسافات بني املناطق كما 
من تنبكتو إىل سانساندي عرب الرب   (3)من متليلي إىل القليعة مخسة أيم  نصف يوم من املسريبوميزاب 

كما ال يوجد هنر للمالحة بني و للذهاب من سانساندي إىل سيغو مسافة يوم بر ا     تقدر بـثمانية أيم
 ابلنسبة ملدينة هانبارينفس الشيء   يستوجب عبور النهر أما بلوغ جين سانساندي و تنبكتو  

 )Hanbaré( (4) . 

 اقتصاداي: -

   حيثاملوجودة ابملناطق اليت عربهااملعدنية بوجود بعض الثروات يف هذا اجلانب  يفيدان الرحالة 
             الكربيت النطرون  حجر الشب  األسود  األمحر  الرخام األخضر  البلور  لطلقا  ذكر حجر القط

             الياقوتمثل ل يف هذه األنواع فصّ  كماا   ن نوعيمخسة و عشر  لح  أما األحجار الكرمية فقد أحص وامل

                                                 
(1). Ibid, p 11-15.  
(2). Ibid, p 20-21. 
(3). Ibid, p 6. 
(4). Ibid, p 11.  
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ناك نوعان من هو  الزمرد و العقيق  األخضر  األبيض  السماوي  الزييت  البنفسجي  األمحر ؛  أنواعو 
  .املاس األبيض و األزرق

مث األحجار الكرمية مث املاس و عني القط ) اللياّع( و هذا الياقوت  هناكعن األحجار األكثر قيمة 
 ير كركا   )Schegou(فإن  يوجد يف سيغو فيما يتعلق مبناجم الذهب  .(1)حسب تقييم التجار

)Kerkâry(   ملي)Melly(   غراانت )Ghranât( و بيتا )Bitta( (2) .   
فتدبغ من   (Aghlabou) آقالبواألبقار اليت يسميها العرب  جلودالسودان هناك  منتجاتعن 
 منها يصنع السالف ذكرها خشب األشجار كما أن، (Yâta) ياتج و تسم  يف تنبكتو و طرف الزن
اجلبة العربية    (Laghrbou) الغوبويسم   لباسٌ  من  الكتان األسود يصنع و طاساتالو  األقداح 
 آندوو  الطوارقبلغة (Ekraby)  إكرايبالسروال يسم     (Targuîdy) يديڤاتر تسم  

)Andou( اوينبلغة آف )Afnâouy(  (3). 
  توات شرة يفتاملن األسواقالرحالة إىل أهم  أشار  املنتجاتابإلضافة إىل ذكر املعادن و بعض 

أوالد  وذو   الغياشر  الظراف  زراين  الدراق  أوالد زيد  تيميمون و اليت يراتدها رجال محيان الشراقة أمهها
الفالن و أهل  يؤم أسواق  الذيهناك سوق تيمي  يةالغرباجلهة   يف لشعانبة ا و أمحد و خلضر  سي الشيخ
           أوالد احلاج  اجلكانة  البدو  العرب    كما يراتد سوق متنطيط أهل ساهل(إفريقياغرب  )الغرارب 

 .(4)وسكان سوف
عض و عارفا لبصاحب الرحلة كان عل  اطالع أبمور الصحراء خالل ما مت عرض  يبدو أن من 

القس كما نوه بذلك    أمهية كبريةاألمر الذي أكسب رحلت    (5)اإلفريقيةاللغات و اللهجات الصحراوية و 
 حولإهنا عمل مفيد و انفع للتعرف عل  أحوال الصحراء اجلزائرية و السودان الغريب الذي قال  ابرجيس

 .اقتصادية و جغرافية  اترخيية  جوانب سياسية
األمر الذي يوضح لنا   اجلانب االقتصادي جاءت غزيرة يف  ت الرحلةمعلوما أننستنتج مما سبق 

و قائمة  الطوارقإفادة السلطات الفرنسية أبهجدية كان و ابلتايل هدف الرحلة   بواسوينتكليف الضابط 
أبمسائها التعرف عل  مواردها االقتصادية من أجل إقامة عالقات معهم  كما أن  أبمساء قادة الصحراء

                                                 
(1). Ibid, p 12-13.  
(2) . Ibid, p 11. 
(3). Ibid, p 15-16.  
(4). Ibid, p 15. 

 .42. فارس كعوان  املرجع السابق  ص (5)
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لتجارة تتوفر علي  هذه املناطق للسيطرة عل  منتجاهتا و اإحصاء و تنقيب عل  ما كان مبثابة احمللية   
 ق.  الفرنسية يف هذه املناط

 رحلة إمساعيل بوضربة إىل غات:. 2 
توصل إىل نتيجة مفادها أن غات غدامس    الرحالة بومنان حنو  قام ب الذيبعد العمل الكشفي 

بني أن غدامس ليست سو  حمطة ختزين إذ يذكر الرحالة و ليس غدامس   ةلتجار لاألساسي ور احملهي 
 يتم إيداع أين   ملدة أربعني يوما الذي يدوم  السودان أكرب أسواقهو  وسطها و أن غات و امال إفريقيا

             بوضربة إىل غات إمساعيل  األمر الذي جعل فرنسا ترسل (1)اجلنوب شمال وال قوافل مجيع منتجات
       .نتائجها؟و  حيثياهتاو ما هي بوضربة هلذه الرحلة  إمساعيلما هي دواعي اختيار فوبعده دوفرييي   

 التعريف بصاحب الرحلة:أ. 
حممد و هو  مسلم يجزائر و أب  فرنسيةمن أم   م1823جانفي  25ولد بوضربة مبرسيليا يف 

  اخنرط يف اجليش اإلفريقي يف  (le Grand Louis)درس يف مؤسسة أحد كبار جتار اجلزائر   بوضربة
) اجلنوب تڤرت م شارك يف احلملة الفرنسية عل  1855 -1854 بني عامي  م1853فيفري  28

 .(3)عسكري و أصبح مرتمجا (2)القسنطيين(

عام بتكليف   راندونفقد استغلت فرنسا هذه امليزة و قام املارشال  ؛من أصول جزائرية كون الرحالةل
ختبار ال  الكتشاف امال أزجر و الوصول إىل غات  إىل غات األغواطمبهمة استكشافية من م 1858

 .(4)ربط عالقات جتارية بني غات و اجلزائرتسهيل زعمائهم يف موضوع 
  بعد أن مجع معلومات يف غاية األمهيةم 1858ديسمرب  1بعدها عاد بوضربة إىل األغواط يف  

حول إمكانية الشروع يف  مهمة   ا  أفكار  حامال مع    (5)خاصة تلك اليت تتعلق ابجلانب اجلغرايف و التجاري
 .(6)الصحراويةعمل جتاري مربح مع هذه املناطق 

 

                                                 
(1). Bonnemain, Op.cit, p 131. 
(2). faucon, Op.cit, p 101. 
(3). I. Bouderba, « Voyage à R’at », R.A.C, décembre 1859, , Imp. de CH.LAURE et 
CIE, Paris , 1859, p 241. 
(4). faucon , Op.cit, p 101- 102. 
(5). Bouderba , Op.cit, p 241. 
(6). faucon , Op.cit, p 102. 
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 الرحلة: ظروف و دافع .ب

من ديسمرب  حالفات إىل غاية   م1858من الفاتح أوت   هذه الرحلة متت يف غضون أربعة أشهر
حيث توج    مرتمجا عسكري لد  املكتب العريب ابتدأت الرحلة من األغواط أين كان بوضربة   م1858

 .للقاء الشيخ عثمان الذي كان دليل القافلة تڤرت إىل 
الواقعة غرب )Rouissat(و منها إىل الرويسات  (1) )Negouça( نقوسةتوجهت القافلة حنو 

بلغوا  حىت    (Slossel Azâl) سلوسل أزال  (Slossel Dzanoun)سلوسل زنون با ر مرو  ورڤلة 
و هي منطقة واسعة متتد من نفزة  ؛Oudje-El((2)(  منطقة كبرية من الكثبان الرملية تسم  ألوج

و منها إىل  كلم  112عني طيبة اليت تقع جنوب جريبع عل  بعد حوايل إىل وصلوا حىت   القليعةبتونس إىل 
 .البيوض  

متاسنني  و هي نقطة التقاء كل  و (3)بعدها سلكوا طريق جنوب جنوب شرق حنو شعبة البيوض
توسكرين   خنفوسة  (Tir)و منها إىل الطري   حنو غات توات ويت من غدامس القوافل اليت أت

 )Touskirine(  عني احلجاج مث   (4)اليت تشكل طرفا كبريا من هضبة أزجار و منها مالوا حنو اتبلبالت
 .يف االجتاه اجلنويب الشرقي   (Oued Tadjeran)  اتجران يواد

وصلوا إىل (Oued Ilizi) ايليزي  يو واد  (Oued Tidjoujelt)تيجوجلت  يمن واد
 يمث واد  زيــــــــــــإلي يالواقعة يف واد (Aglet-Sidi-Aly-Elnahoui) لة سيدي علي النحاوي ڤع

    (OuedTarat) اراتــــــــــــــت يو وادـــــــــــــــا حنـــــــــــــو منه (Oued Takhmalet)  التـــاتمخ
مسيكة    (Oued T ikhessin) تيخسني يواد    (Idarit Itedjeren) ت إيتيجرنــــــــــإداري

(Msika)  و قصر  جلنون (Ksar-el-djenoun)  و هو جزء من سلسلة صخور متوازية جلبال متر
 .(5)سبتمرب مت الوصول إىل نقطة ااهدف و هي غات 26إىل جنوب غات و يف يوم 

أقسموا عل  عدم دخواهم املدينة  ألهنم سهاالحظ نفورا من قبل أان ؛الرحالة إىل غاتند وصول ع
 ؛(6)تم استقبااهم بعد ذلكف  مسلم أبن ذكر للطوارق  نوخنخيافتم غلق األبواب و سّد كل الثغرات  لكن 

                                                 
(1). Bouderba, Op.cit,  p 241-243. 
(2). Ibid,  p 246, 252. 
(3). Ibid, p 254, 261, 264.  
(4). Ibid,   p 268-270. 
(5). Ibid, p  272-273, 277-278. 
(6). Ibid,  p 280, 282. 
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 ، يرغبون يف االستيالء على غاتنيالفرنسي « ق تذكر أبن:من مرز  وصلت وسبب هذا التوتر أن رسائلَ 
أخربوان حىت أنيت  و إذا أتوا للهجوم عليكم لقد ابع نفسه للفرنسيني احذروا من سي عثمان

 . »(1)إلنقاذكم
يف  ترغب فرنسامع اخنوخن  قام بسرد رسالت  اليت أت  لتبليغها  فذكر أن الرحالة بعد أن اجتمع 

مضيفا أن قبل أن تستثمر أموااها يف هذا الطريق  األمن و األمهية التجارية للمنطقة   نسبةالتعرف عل  
غات و بلدان أخر  و ليس غرضها التدخل   غدامس  فرنسا يف نيتها تسهيل التجارة بني ُمفوضي اجلزائر

يف شؤوهنم الداخلية و احتكار التجارة لالستحواذ عل  األرابح حسب األقاويل املنتشرة هناك و أهنم سوف 
وف توفر اهم ضعف ما توفره حاليا دون يستفيدون من عالقاهتم مع فرنسا و مجااهم املستعملة يف النقل س

عل  أن هذه املزاي كلها  حث كما احتساب احلبوب  الزبدة  القماش من كل األنواع و القطع النقدية   
 .(2)حياول البعض حرمانكم منها حتت ذريعة الدين و هذا لتلبية مصاحلهم اخلاصة

ألن   إفريقيامع مراكز  عالقات  توسيعفكرة اخينوخن بعد املناقشة اليت دارت بينهما استحسن 
 شعب لد  حسنا طاابت تركت انطباعاهذه اخل  تزيد حسب عدد القوافل اليت تعرب بالدهسأرابح  
 .ات مع اجلزائريف إقامة عالق رغبوا حيث  (*)الطوارق

يف  حرتامو االبعد أن أعطاه األمان   اخينوخن كأصدقاءبعد هذه املقابلة يذكر الرحالة أن  افرتق مع 
الفوائد اليت ميكن احلصول عليها أثناء فقام بشرح التق  ببعض التجار من غدامس   إقامت   . يف فرتةبلده

ذكر أن ل  عالقات ف   (Younes) يونسترددهم عل  أسواق اجلزائر  كما التق  بتاجر من جربة امس  
  من خالل عالقات  مع اجلزائرزاي جتارة اجلنوب مب عل  علمالسودان و كان  وطرابلس   ع جتار غدامسم
 . (3)طلب من  الرحالة أن يقيم عالقات جتارية مع الفرنسينيف

                                                 
(1). Ibid, p 283. 
(2). Ibid, p 283-285. 

           ) شرفاء()Ihoggar(يذكر الرحالة أن سكان الطوارق يتكونون من جنسني خمتلفني؛ اجلنس األول غاز و هو جنس األهڤار . (*)
) أصول مشرتكة( و هم عبيد للغزاة  يدفعون للسيد مستحقات سنوية حوايل   (Im’rad)واجلنس اآلخر  حمتل و مقهور و هم اإلمغاد 

هبا من بلد آخر  يف املقابل السيد الشريف حيميهم من املخاطر. أما عن نوع هذين اجلنسني خمتلف؛ األهڤار  من السلع اليت أيتون 10/1
 للمزيد أنظر: األمغاد إىل اجلنس الزجني.  و  ينتمون إىل اجلنس القوقازي

- Ibid,  p 288-289.  
 .02 راجع امللحق رقم: -

(3). Ibid,  p 286. 
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الذي يقيم بغات و ل  نفوذ بني   عمل سي عثمان عل  مقابلة احلاج أمحد من جهة أخر 
م فل  لة املزاي اليت ستحصل عليها غات من خالل ربطها بعالقات مع فرنساأسمب   فقام إبقناع هاأهالي
  .(1)وايهم احلسنة جتاه فرنسان احلاج أمحدأكد حىت  يبارح 

  مع رواج السلع االجنليزيةخالل اجلوالت التفقدية اليت قام هبا الرحالة ملعاينة سوق غات  الحظ 
من معرفة  تعرب طرابلس حاول امنتجاهتقبل تصريف ؛ فوقتا طويال استغرقالعلم أن ما وصلت إلي  اجنلرتا 

عل  جتار غدامس  مع استقرار بعض  افوقع اختياره  إفريقياالطرق إىل وسط  عرب هذه هاحيمل بضائع
اإلجنليز هم أن حقيقة و  إفريقياالرحالة أن جتارة وسط  يؤكد  هبذا الصدد   ممنتجاهتلتصريف هناك  اإلجنليز

  املغرب   (Sénégambie) اسينقامبي  م تصل إىل هذه البقاع عرب غينيامنتجاهتف  الذين حيتكروهنا
 طرابلس و مصر.        

               فرأ  أن قبيليت الشعانبةو مشروعهم هنا تبادر إىل ذهن الرحالة تطبيق الفرنسيني فكرة اإلجنليز
املال  جينونب الرحلة و الفرنسيون عفهم يتحملون متا الدور الذي أداه الغدامسيون  فسيؤدون ن  وسوف

يف غدامس و توات  بعد التعرف عل  بضائعهم  % 40إىل  % 30واألرابح و يتم تقامسها ابلنصف من 
 األمر الذي  (2)ورڤلة يف ميزاب و  ممثليهالتجارهتم جيب أن يكون لبحث عنها عندهم و ابلتايل قد أيتون ل

سلمة للجنة املذكرة امل من خالل ورڤلة الفرنسي ب االهتماميفسر لنا معاهدة احلماية مع بين ميزاب و كذا 
إن إنشاء خط «   خيرب السيد دوفرييي ما يلي: (De Lesseps) دوالسبمن طرف السيد  ااجلغرافي

منذ مائيت أو ثالمثائة  ورڤلة لشيء ممتاز تقوم به فرنسا، لقد كانت  ورڤلة سكة حديدية من اجلزائر إىل 
ار قوافل اهلاوسا ولحتو نتيجة ألحداث سياسية سنة املستودع الكبري للبضائع  جتاه ابونبكتو  جت 

 .» (3)ورڤلة ؤثر يف ازدهار طرابلس و طنجة، لكن اليوم ال ميكن أن ت  
تصل اليت لن عد إهناء الرحالة مهمت   رغب يف البقاء و مشاهدة قوافل السودان حتط رحااها بغات ب

و سوء حالة اجلمال  أمهها سوء  الرحالة مغادرة املكانلكن ظروفا عديدة فرضت عل  إال بعد شهر  
و كان ذلك  (4)يف طريق فصحب الرحالة اخنوخن حنو توات وج  تمما اضطر ي  جلنوب اجلزائر ابألوضاع ا

ني نمن غات حنو عني حجاج  اتبلبالت  اتيري  متاسعرب الطريق اليت سلكها قبال  فأكتوبر  04 يوم: 

                                                 
(1). Ibid,  p  285, 291. 
(2). Ibid,  p 305. 
(3). V .Derregagaix ,Op.cit, p 6. 
(4). Bouderba, Op.cit,  p 299-300. 
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أين استقبل   ديسمرب  01األغواط يوم و وصل ورڤلة جريبع  البيوض  عني طيبة ملويلح  الرويسات  
 استقباال حارا من طرف ضباط الفرقة العسكرية.   

 :جتارايجغرافيا و  أمهية الرحلة .ج

 :جغرافيا -

إال أهنا ليست أكثر بشاعة مما نتوقع    و جفافهاامتدادها عل  قدر  ؛يصف لنا الرحالة الصحراء
اسي ميكن ڤحىت يف مناطق ال  جيادهإل صغريفقط يكفي احلفر عل  عمق   تقريبا يف كل مكان يوجد املاء

احلادي عشر و هو األمر الذي أكده البكري يف القرن   (1)مرتا 16أو  15عل  عمق  علي احلصول 
 .عشرو فالترز يف مثانينات القرن التاسع  ميالدي

           بغرب نقوسة هبا ثالثة فمثال  عرب الطريق الذي سلك  الرحالة مبصادر املياه املوجودة فادان ألقد 
و يف اجلزء اجلنويب عدد كبري من اآلابر اليت  (Termounet)ترموانت أقدمها بئر   وثالثون بئرا ارتوازي

 .(2)عمقها املتوسط يبلغ مخسة مرت
                     تــــــــــــــت ملـــــــــــان اتنيـــــــــــسميتُ هناك بئران    (Oued Tarat)اترات يطريق واديف 

(Tanit Melet) أمتار 3عمقها و ان عل  سفوح سلسلة صغرية من الكثبان مياههما ماحلة تواقع            
مأو   )Medjïr(  بئر جمريرب تعتُ و  (3)°29و حرارة ااهواء ° 23مرت حرارهتا  1,5وهي عل  مستو  

 .(4)غنية مبراعي اجلمال اجد غزيرة و جل املناطق اجملاورة اه امياهه  ورڤلة لقوافل القادمة من ل
 (El-oudje)منطقة ألوج لمناطق اليت عربها  فمثال اجلانب اجليولوجي ل عنالرحالة  حتدثكما 

بلغ يسلسلة من الكثبان الرملية   عبارة عن هي ؛(Guiléa) إىل القليعة (Nefza)اليت متتد من نفزة 
يف اجلزء اجلنويب تتحول هذه   مرت و هي تشكل تتابع لسالسل متوازية 100إىل  50حياان من أارتفاعها 

من بني   (El-Gassi) الڤاسيتسم    كلم  8 إىل 7 يتسع عرضها منالسالسل الكثيبة إىل أودية 
ينبع ابلقرب من حيث   من اجلهة الغربية (Oued-Elmia)  مي   يالودين اليت تعرب هذه املنطقة واد

الذي يعترب  (Oued-Essoued)َلسَود  يمن اجلهة الشرقية جند واد   ورڤلة توات و يتج  حنو 

                                                 
(1). Ibid, p 303-304. 
(2). Ibid, p 243, 246.  
(3). Ibid,  p 275. 
(4). Ibid, p 250. 
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ار جو يستقبل مياه اجلانب الغريب اهضبة أز  األهڤارينبع من جبل    (Oued-R’ir) رير ياستمرار لواد
(Azeguer) و مياه اجلانب الشرقي اهضبة ملويدر (El-Moindyr). 

يوجد حيث   رير ابطنية قادمة من ااهضاب الشمالية و ااهضاب اجلنوبية يمصدر مياه واد
هذا األخري ال يتوقف إال يف   يصعد إىل الشمال و الثاين ينزل إىل اجلنوب واحد ؛ن يربط بينهماامنحدر 

 ميتد إىل غاية غات   )Vallée d’Ir’er’aren( غارغاريهنر ا   كما أن (1)اجلبال املوجودة جنوب غات
(R’at). 

 يوجد مصدر مائي يسم  اتجنوت؛ (Oued-Takhmalet) اتمخالت  يبواد
 )Tadjenout( كما أن مبنطقة عني احلجاج (2)يبلغ ارتفاع  أربعة أمتار  )Hadjadje-el-Aïn( 

  (Oued-Aitzoniten)أيتزوننت  يواد  (Oued-Tadjeran) اتجران  يأودية منها واد
 .Inalal( (3)( إنالل و )Saman(السمان 

الطريق بني البيوض و متاسنني ذكر أن ف  عرب الطريق اليت سلكها املياه واقعمبالرحالة  يفيدانكما 
سفوح سلسلة هضاب  من تنحدر هبا مياهاملنطقة الواقعة بني توسكرين و غات  أنإال   (4)خالية من املاء

سم من  50قليلة الغزارة تطفو عل  حنو   مرت و مياه 1,5منبع صغري عمق   حيث يوجد  زجار األ
 .kinouin( (5)(و كينوين  )Tanefokh(ن يسميان اتنفوخ اكما يوجد ينبوع   مستو  سطح األرض

 :جتاراي  -       
فأعط  لنا صورة وافية   و القوافل التجارية اليت تصلها  يف غات ةالتجار  عنحتدث صاحب الرحلة 

القوافل تصل   جتاريّ  امراكز  تعترب غات  ؛ إذالنصف الثاين من القرن التاسع عشر خاللحول هذه النقاط  
     السلعا يف تنوع غات تشهد كماو اجلزائر    البورنو و ااهاوسا  مصر  فزان  من غدامس ؛من كل اجلهات
حرير  ؛محولة من كل األنواع 6.000أكثر من تصل إىل حيث من هنا و هناك  إليها  ملوالبضائع اليت حتُ 

  بنادق  األنواعحناس  مسك  حياك  شواشي  أسلحة من كل متنوع   قماش من صوف  ورق  

                                                 
(1). Ibid,  p 254. 
(2). Ibid, p 269, 273.  
(3). Ibid,  p 272. 
(4). Ibid,  p 265. 
(5). Ibid,  p 270-271. 
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 منتجاتمعظم هذه البضائع هي   (1)مسدسات  حديد  سكر   قهوة  أحزمة من الصوف و من احلرير
 .اجنليزية

 كما يلي:هي  السلع اليت ترسلها أسواق صحرائنا اجلزائرية  و السودان حنو غات و عن 
 املـــــواد املنطقــــــة
 الترب الذي أييت من تنبكتو و قماش من صوف  احلنة  التبغ توات

سنتيم  50الشحوم و القطع النقدية بـ   برانيس  حياك  قنادير  تبغ  الزبدة سوف و الشعانبة
 املرغوبة يف البالد.         

  (*)العاج  الترب  بقاي احللي الذهبية  جلد البقر  جلد الفهود  الساي السودان
أحذية  سروج  اجلمال  جلد أصفر و أمحر  جلد لقرب املياه  الذر   

 .(2)خناجر و األرز  خبور   سالح  رماح

حسب أقوال جتارة الرقيق مل تتوقف حىت ذلك الوقت  ففإن   السلع السالفة الذكرإضافة إىل 
يصل إىل لمن ثالثة آالف إىل أربعة آالف عبيد و سعرهم يف السوق ارتفع مثن  أن غات كان يصلها  التجار
تصريح أحد جتار تنبكتو  حسبففرنك   150إىل  100 من بينما كان يف السابق  فرنك 300 و 250

و السؤال الذي  (3)غاتيعربون  الذينالقوافل و جتار أساس جتارة إفريقيا الوسط   تعدأن جتارة العبيد  ؛
اإلجنليز املتواجدين و ما موقف إذا كان ما مت التصريح ب  حقيقة فما سر ارتفاع أسعار العبيد  هنا يُطرح

 هذا ما سيتضح من خالل دراستنا اهذه السلعة يف الفصل املوايل. .؟من ذلك ابملنطقة
مثل وسائل الدفع اليت تتداول يف وسائل التبادل التجاري مبعلومات حول ذه الرحلة هلقد زودتنا 

يتم احلساب ابلريل التونسي  حيثالدورو االسباين و الفرنك    لتونسيةا  الرتكية  النقود املصريةغات ك
كما    Cinquo( (4)(فرنك تسم   5سنتيم و قطعة  90يقدر بـ :  و )Sbili(الذي حيمل اسم سبيلي 

اجلزائر و األرابح اليت جينيها التجار من هذا السوق من خالل تصريح  و سعار بعض السلع بغاتزودتنا أب
 أحد جتار سوف كما يلي:

                                                 
(1). Ibid,  p 296-297. 

 أنظر:قطعة قماش قطنية تسم  الساي. . (*)
      - Ibid,  p 297. 

(2). Ibid,  p 297. 
 (3). Ibid,  p 298. 

 
(4). Ibid,  p 297. 
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 األسعار يف غات األسعار يف اجلزائر السلع
 فرنك 50إىل  45من  فرنك 20 احلايك

 فرنك 75 فرنك 15 فرش مطرز
 (1)فرنك 5 فرنك 1 قدح من احلديد

 
 

و هذا  ابهظةالسلع اليت تصل غات تباع أبمثان نستنتج أن  و املخطط البياين من خالل اجلدول
أغلب أن  ؛راجع لصعوبة الطرق الصحراوية و تكاليف النقل  مع اإلشارة إىل أن ما صرح ب  التاجر السويف

اليت جلبها إىل غات كانت ذات صنع فرنسي و هو ما يفسر لنا غزو السلع الفرنسية أسواق امال  السلع
   .لسلع األخر ا ابملقارنة إىل  حيث أصبحت تشكل أكرب نسبة الصحراء يف تلك الفرتة

اإلجنليزية مد  أمهية التجارة  ةمعرف ؛هذه الرحلةتوصلت إليها فرنسا من خالل النتائج اليت من 
جللب التجارة النتهاج سياسة بريطانيا و يف ظل التنافس التجاري بينهما سعت فرنسا هبذه املنطقة 

 .كما كانت يف السابقالصحراوية عرب اجلزائر  
عاودت   هم الذين يتحكمون يف منافذ عبور الصحراءيتوزعون ابلصحراء الوسط  ف الطوارقلكون 

و من أجل ربط  جتاه الفرنسيني الطوارقذلك للتأكد من رد فعل و  دوفريييه الرحلة من طرف الفرنسي

                                                 
1 . Ibid,  p 298 
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  بعدها األرضية إلبرام معاهدة غدامس التجارية هتيئة كانتالنتيجة    الطوارقعالقات جتارية بني فرنسا و 
    .األهڤارمنطقة لرسم خطوط السكك احلديدية عرب ن من طرف فالترز ان الرحلتهاات تستثمر اُ 

  و العسكري الخرتاق الصحراء.توظيف البعد الثقايف  الرابع: املبحث

فكان للبعد الثقايف دور يف حتقيق أهداف السياسة لقد تعددت الوسائل الفرنسية لبلوغ أهدافها  
 التباين العقائدي و اللغوي معطرق الصوفية   لمرتعا لكانت أن هذه املناطق   ت فرنسادركأ أينالفرنسية  

   من أجل اخرتاقهمنيالذي ال يقهر استمات الفرنسي الطوارق شعبكما أن أسطورة    يف بعض املناطق
 . لبلوغ هدفها اجلوانب همع حيثيات هذ فرنسا فتفاعلت

ببالد  االهتمامساهم اجلانب الثقايف يف اخرتاق الصحراء؟ و ملاذا كيف  :و السؤال املطروح
 صة؟ . االطوارق عامة و توات خ

 توظيف البعد الثقايف ألغراض استعمارية: .1

 :خرتاق الصحراءشيوخ الطرق الصوفية ال القيادات و بعضو استمالة ستغالل ا .أ

مثل و إحكامها بواسطة خلفاء حمليني ألجزاء هامة من الصحراء الشمالية  االحتالل الفرنسيبعد 
فأرسلوا العديد من  أخذ الفرنسيون يهتمون ابلصحراء  أوالد سيدي الشيخ و يف مقدمتهم اخلليفة محزة

خاصة مقدمي الطريقة   من رجال الدين و الدنياكانت تتم مبساعدة أعيان املنطقة ف  البعثات الكتشافها
             من قبيلة اإليفوغاس (*)عثمان بن احلاج البكريمثل   من احلكامالتيجانية و الطيبية و املوالني اها 

  .(1)أبرز قادة طوارق األزجر اخينوخنو
الذي كان شيخا للطريقة التيجانية يف متاسنني   قد استغل الفرنسيون عثمان بن احلاج البكريف

لتوغل يف الصحراء ملعرفة املواقع الصاحلة يف عملية ام 1860سنة  دوفريييهساعدة ملالتابعة لقبائل األزجر  
 .(2)نفوذهم التجاري و منافستهم لإلجنليز و من مثة مدملد خطوط السكك احلديدية حنو السودان 

                                                 
 .142  ص 2009املعرفة للنشر و التوزيع  اجلزائر  عامل   1  جم1900-م1860احلركة الوطنية اجلزائرية سعد هللا  أبو القاسم . (1) 
 صرح هذا الشيخ أثناء تواجده بباريس لزميل ل  من الطوارق  أن  نسب إلي  اإلسالم و املسيحية و القرآن و االجنيل و التوراة  كما أظهر. (*)

من الكتب اخلاصة ابلدين و األدب و التاريخ كما إعجاب  ابحلضارة املسيحية و قد حتدث عن  دوفرييي  و قال أن  أخذ من ابريس جمموعة 
 للمزيد أنظر:أخذ بعض آالت الفالحة خلدمة األرض و حفر اآلابر. 

 .143  ص نفس   -    
 . 143. نفس   ص (2)



                م(.1914-1850الفرنسي بالصحراء الجزائرية و إفريقيا الغربية  ) مظاهر االهتمام  الفصل الثاني : 

134 

 

إىل حيث رافق   السكندر غورده النغلقنصل االجنليزي الضابط قدم هذا الشيخ مساعدات لكما 
           عادوهم  من زعماء األزجر مطالبهمعني صاحل   لكن بعد توغل الفرنسيني ابلصحراء و حصواهم عل  

 شارل دي فوكوتلقوا ضربة قوية بعد مقتل اجلاسوس ف  ابلتعاون مع السنوسيني و حركة بوعمامة موهماهتو 
 .(1)م1916سنة 

الذين    (*)أوالد سيدي الشيخ عائلة نذكر   اليت أتثرت ابلسياسة الفرنسية الصحراوية العائالتمن 
 ورڤلة   قبائل البيض  مثل الشعانبة  كانوا عل  مر السنوات عل  رأس جتمعات كبرية من السكان و األرض

هؤالء أن قد ضن فعني صاحل و مجاعات أخر  من توات و غريها    املخادمة  أوالد خمتار  املنيعة  متليلي
و من أبرزهم اخلليفة محزة الذي عين  الفرنسيون خليفة   سيبقون يف الشمالنيامللك ال يزول و أن الفرنسي

يف وقت كانت اإلدارة الفرنسية عاجزة عن   ورڤلة عل  الصحراء اجلنوبية املمتدة من حدود املغرب إىل 
 .الصحراءالتحكم يف كل البالد و هي سياسة مؤقتة ريثما يتفرغون ألمر 

خدمات جليلة لفرنسا مكنتهم من   قدم سيدي محزة و ابن  أبو بكر يف بداية الستيناتلقد 
فقد لكي مير من املنيعة إىل غدامس    م1859سنة  دوفريييهـ احتالل املنيعة  كما أعطوا رسائل احلماية ل

كانت أهداف فرنسا هي استعمال الشيخية و التيجانية ضذ تدخل السنوسية يف اجلنوب  كما كان 

                                                 
 .144. نفس   ص (1) 
اهؤالء نسب اترخيي و نسب روحي  فالنسب التارخيي يعود للخليفة أيب بكر الصديق  فقد جاءت العائلة من  أوالد سيدي الشيخ:.(*)

م و قيل أن  قبل 1614احلجاز يف أزمنة غري معروفة و من أجدادهم املعروفني الشيخ عبد القادر بن حممد املعروف بـ بومساحة املتويف سنة 
              و قد ترك مثانية عشرة ولدا و توارث أبناؤه بركت  و اتسعت دائرت  "سيدي الشيخ"عروفة ابمس  وفات  أسس زاوية يف البيض و أصبحت م

 وامتدت من جنوب اإلقليم الوهراين حىت ورڤلة  و املنيعة و اجلنوب الغريب  و من بني أبناءه  سي احلاج بوحفص و احلاج عبد احلكم  هذان
األخوان كانوا يف نزاع دائم حول أمور الدين و السياسة  بعد وفاة أبيهم انقسموا إىل قسمني ؛ قسم استقر يف قصر األبيض سيدي الشيخ 

 أبيهم بزعامة اإلبن األكرب احلاج أيب حفص يف الناحية الشرقية و  أسسوا زاوية ابسم أوالد سيدي الشيخ الشراقة و قسم استقر حول قرب
 ابلناحية الغربية من القصر بزعامة سيدي احلاج عبد احلكم و أسسوا زاوية ابسم أوالد سيدي الشيخ الغرابة  بعد معاهدة اللة مغنية  سنة

نص عل  فصل احلدود بني املغرب و فرنسا  مت حتديد احلدود الشمالية للجزائر و املغرب   هذه احلدود فصلت بني القسمني م اليت ت1845
شاذلية   فتذكر املصادر أن سيدي الشيخ   –و أصبح القسم األول اتبع للجزائر و اجلزء الثاين اتبع للمغرب   أما نسبهم الروحي فهم قادرية 

كبار و من أصحاب الدنيا و اهم سلسلة صوفية يتوارثوهنا و بذلك قيل عنهم ليس اهم طريقة صوفية مثل الطرق األخر   كان من املالكني ال
لكنهم مزيج من أهل الدنيا و الدين و قد استغلوا نفوذهم الروحي من أجل تكثري األتباع و اكتساب حظوظ الدنيا و التنافس عل  السلطة 

 للمزيد أنظر:االحتالل الفرنسي للصحراء. و هو ما ظهر جليا خالل فرتة 
 . 214-210  ص االحتالل الفرنسيمياسي   -
 .180-179ص   1  جم1900-م1860احلركة الوطنية اجلزائرية سعد هللا  أبو القاسم  -
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سيدي محزة الطريق حنو توات  و يتعاون مع الطيبية يف توات اليت اها اهم الفرنسيون حريصون عل  أن ميهد 
 .(1)نفوذ هبا

من خليفة إىل   ادة العربأن  تباعا لسياسة فرنسا اجلديدة املتمثلة يف تقليص صالحيات ق إال
فكان    املوازينري  الذي غَ   (2)م حول أراضي العروش و متليكها لألفراد1863ابشاغا و صدور مرسوم سنة 

  .(3)م1864فيفري  16 :السبب املباشر إلعالن عائلة أوالد سيدي الشيخ الثورة يف
بزعامة سي محزة و البعض   ريغم اعتصم بعض أوالد سيدي الشيخ يف واد 1866مع أواخر عام 

اآلخر بزعامة سليمان بن قدور و البعض اآلخر بزعامة الشيخ بن الطيب و كذا سي أمحد بن محزة الذي 
بعد معركة الشاللة تشتت رجال  . و(4)مقيدم يانسحب إىل اتفياللت و غادر سي لعال املنيعة إىل واد

ملعاودة القتال عن طريق الكر و الفر و من بني   و املغربيةاعتصم الثوار ابجلنوب بني احلدود اجلزائرية فالثورة 
اهذا انضموا إىل ثورة أوالد سيدي   هؤالء أوالد سيدي سليمان و هم قسم من أوالد سيدي الشيخ الغرابة

 . (5)م1867الشيخ بقيادة أمحد بن محزة و سي سليمان بن قدور سنة 
  

                                                 
 .182-181 ص  نفس . (1)
 .184. نفس   (2)
 .148-147. نفس   (3)
 .241  ص االحتالل الفرنسي. مياسي  (4) 
 .349ص  . نفس  (5)
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               ألهنا كانت جتمع بني القيادة الروحية  ؛هذه العائلةلكون الفرنسيني كانوا حذرين يف سياستهم من 
                ابلطرق التجارية مع املغرب و إفريقيا من جهة و الطرق الصوفية مثل البكائية معرفةوالدنيوية و اها 

 احلاجبعثت أحد عمالئها اجلزائريني فإبعاد خطر هؤالء حاولت لذا   (1)القادرية يف كنتة و تنبكتوو 
و توج  إىل جتار اتفياللت الذين أتوا إىل تلمسان  رفقةزهرة  الث انطلق من حي إىل اتفياللت  (*)البشري

أخربه أبن يتصرف حبكمة و يذهب إىل وهران ليطلب ف  (**)سي أمحد بن محزةالرمحة اليت كان خييم فيها 
ألن  تعب   طلب سي أمحد نصح الرحالة ابعتباره صديق العائلةفالعفو من الفرنسيني ابسم كل املنشقني  

من تلك احلياة منذ أن فسخ أخوه سليمان عالقت  مع الفرنسيني  فطلب من  الرحالة الدخول يف طاعة 
  .فرنسا 

قافلة إىل توات  بقيادة فأمره  (2)مشورة عم  سي لعال يف تواتعلي   بن محزة أنهنا رد علي  أمحد 
متكونة من أربعة عشرة مجال منها ما هو حممل ابألسلحة و منها ما محل ابلكتب و أخر  حتمل صناديق 

املقابل  و عند وصول  إىل قبيلة خلنافسة مت تسليم الصناديق لسيدي عبد احلاكم و أعطاه يف  ممتلئة ابلنقود
بطلب   الرطب ينتظر قدوم سي لعال هومجت القرية ي. و عند ذهاب الرحالة عند أقارب  يف واد(3)وصال

                                                 
 .185  ص 1  جاحلركة الوطنية. سعد هللا  (1)
  يف واد الرطب )بالد الشرفة(   عل  مسافة قليلة من اتفياللت و قد كان من الذين م1814-1813من مواليد  احلاج البشري:. (*)

           حيبون األسفار  غادر واد الرطب و عمره سبعة عشرة سنة  فذهب إىل فاس و منها إىل مكناس و استقر أخريا بـ: تلمسان و تزوج هناك 
   ملا بلغ عمره ثالثة و ثالثون سنة ذهب ألداء مناسك احلج و لكون الطريق واشتغل ملدة إحد  عشرة سنة كبائع جوال لكسب قوت يوم

الصحراوي كان غري آمن  سلك الرحالة طريق وهران ليسافر منها إىل مرسيليا و منها مت نقل  يف ابخرة إىل اإلسكندرية و منها إىل مكة  
ت املنطقة اليت زارها  مثل مكة لكن الرحالة اكتف  بقول  أن رحلت  حيث يذكر لنا فليب  أن  أحل علي  أن يصف ل  عادات و تقاليد و حفال
زهرة عند بين سنوس و هم بربر سكنوا جنوب غرب تلمسان عل  الدامت سنة و أن  عاد إىل تلمسان  بعدها مكث مدة طويلة يف قرية 

ت يف غاية الدقة فالكل يعرتف ل  بقوة الذاكرة   حدود املغرب  من حني آلخر كان الرحالة يقوم برحلة إىل سبدو و يف كل مرة يقص رواي
حيث قيل عن  أن  ال يرتدد يف ذكر املسافات اليت يقطعها أو يف وصف األماكن  فكان يدهشهم يف طريقة عرض  لألحداث و الوقائع دون 

             ر عند الرجل املثقفكنت أندهش من طريقة نطقه و تلفظه الناد  «ما يلي: (Philippe) فليبخلط و برتتيب  هنا يقول عن  
       مع العلم أن هذا الرحالة مل يكن يعرف ال القراءة و ال الكتابة»و كنت اعتقد أبنين أقرأ صفحات مرتبة من يومية مدوانت كل مساء

  ل  هذه الرحلة اليت أمساها والدليل يف ذلك أن احلاج البشري أت  عند فليب  الذي أمل  علي  رحلت  و قال ل  أن  أت  من واد الرطب و رو 
 للمزيد أنظر:. "م1867رحلة احلاج البشري إىل اتفياللت سنة  "

- F.FPhilippe, « Voyage d’El Hadj El Bachir au Tafilala en 1867», R.A, Vol 55, 
1911, p 255-257. 

 هو ابن سي محزة الذي ينتمي إىل أوالد سيدي الشيخ الشراقة. .(**)

(2). Ibid, 260-265. 
(3). Ibid, p 263-264. 
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طلبوا تسليم الرحالة الذي جنا أبعجوبة فمن سي أمحد بن محزة الذي غري رأي  بعد كشف حقيقة الرحالة  
 .(1)الزهرةرغم املخاطر اليت تعرض اها طوال طريق الفرار إىل أن وصل قرية 

الفرنسيني مد نفوذهم جنواب   عل سهلت  و تشكيالت اجتماعية إضافة إىل عائالت عديدة
 الطوارقإخضاع يف أمور   الفرنسيني ت خدميتعبد العزيز مصريل الأن عائلة املصادر الفرنسية  حيث تشري

 .(2)هذه العائلة أفرادو االستيالء  عل  تيميمون و كثري من اخلدمات قدمت من طرف 
 ورڤلة فاألول كان آغا  ؛هناك مثال آخر ما قام ب  السعيد بن ادريس و أخوه حممد يف السبعينات

كما    م 1873هذه العائلة سامهت يف إلقاء القبض عل  بوشوشة يف عني صاحل سنة   تڤرت و الثاين آغا 
و عائلة ابن  بوسعادةو عائلة ابن ضيف يف  أن قيادات أخر  يف اجلنوب مثل عائلة الصحراوي آغا

اليت  ةاملتنفذ األوراس و احلضنة و كثري من العائالت  و عائلة ابن شنوف يف الصحراء الشريف يف اجللفة
 .(3)قدمت يد املساعدة للمشروع التوسعي الفرنسي يف الصحراء

عبد السنوسية مل تسلم من التأثري الفرنسي  فقد كان فيها من املوالني لفرنسا أمثال  ةلطريقحىت ا  
استقبل من طرف الفرنسيني  أبن أثناء عودت  رو   وإىل األغواط الذي أيت   حد مفاوضي غاتأاجملريب 
  .سودانليحصلوا عل  الطريق إىل بالد ال  عل  غات لالستحواذو هذا بنية جلب الفرنسيني  (4)حبفاوة

الغربية  فعندما احتلت فرنسا  إفريقياقت عل  اجلزائر نفسها اليت طبقت عل  بّ إن السياسة اليت طُ 
  لكن إلدارة الشؤون العامة فاعتمدت عل  الزعماء احملليني  البالد كانت ال متلك اإلطارات الضرورية لذلك

  و رعايها أن هذه الزعامات كانت تشكل حاجزا بني فرنسا وفناهفو أعلن الوايل العام   م1910يف سنة 
 .(5)ميثل القائد و الباشاغا يف اجلزائر اإلفريقيفأصبح الرئيس أو الزعيم  ا لذلك البد من إلغائه

بفضل التكالب األورويب   انتشرت الطريقة التيجانية يف القارة اإلفريقية أما عن الطرق الصوفية  فقد
كما وجدها    و تشوي  صورة الدين اإلسالمي هملبسط نفوذ  تشجيع رجال الصوفية ابملالو عل  القارة 

حىت ال يتحد املسلمون أمام حماوالت فرنسا لتغريب   الفرنسيون وسيلة للتفريق بينها و بني الطرق األخر 

                                                 
(1). Ibid, p 270-273. 

 .146-144  ص 1  جاحلركة الوطنية. سعد هللا  (2)
 .146-144. نفس   ص (3)

(4). Bouderba, Op.cit,  p 283. 
 .371  ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب  (5)
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مث ألقت   يهذه املناطق و هو ما حدث فعال بني التيجانية و القادرية يف اجلنوب اجلزائري بعني ماض
 .(1)بظالاها يف غرب إفريقيا

  :و اهلجرة مشروع إبطال فريضة اجلهاد .ب

يف الفضاء الصحراوي اجلزائري و غرب   ورارةڤاليت جسدهتا فتو   إن مشروع إبطال فريضة اجلهاد
  فقد عمدت إىل يالفرنس التوسع ذلك االنسجام يف سياسةإال مقاربة اترخيية لتوضيح  هيإفريقيا  ما 

بذلك حتويل الدين اإلسالمي من وسيلة دفاع عن الوطن إىل وسيلة إقناع   تشتيت وحدة العقيدة و الرتاب
 و النموذج األول هو: بقبول الوجود الفرنسي

 م:1841إىل احلجاز سنة  (*)رحلة ليون روش -

يف مدينيت   عبد القادر األمرييف محلت  ضد  (Bugeaud) بيجوحققها  عد االنتصارات اليتب
فتو  من كبار علماء  إصدارم  فكر يف 1841اتقدامت و معسكر يف النصف األخري من شهر ماي 

 االختيارالذي وقع   املسلمني تبطل فريضة اجلهاد   هذه الفكرة اليت اهتد  إليها كانت من آراء ليون روش
لألمري عبد القادر و عل  رأسهم عل  االتصال ابلعناصر املناوئة   فعمل روش (2)هذه املهمة ألداءعلي  

م بعني 1838شيخ الزاوية التيجانية اليت كان األمري قد حاصرها نتيجة مواالهتا للفرنسيني و ذلك سنة 
قام ابستدعاء العديد من الشيوخ الذين سريافقون روش حنو احلجاز  كما   هذا التيجاين إقناعبعد  و ماضي

لمصادقة عل  هذه الوثيقة لريسلها ل الطائف و مكة  علماء األزهر  متكن من إقناع   جملس علماء القريوان
 .إىل اجلنرال بيجو روش 

                                                 
  .213-212  ص 1  جتوات و األزواد. حوتية  (1)
 26م من أبوين فرنسيني  تويف يف نفس املدينة يف 1809سبتمرب  27بفرنسا يف  )Grenoble( ولد مبدينة غرونوبل  ليون روش:. (*)

م   مث دخل معهد احلقوق يف غرونوبل   لكن 1828م   درس يف اثنوية غرونوبل و تورنون اليت انل هبا شهادة البكالوري سنة 1901جوان 
وه روش ألفونس ملحقا خبدمات العتاد العسكري يف اجلزائر   كما أن حب  للمغامرة جعل  ينقطع عن الدراسة  واشتغل ابلتجارة و قد كان أب

م و تعلم اللغة العربية و هو ما أّهل  ألن يـَُعنّي 1832ل  مزرعة بسهل متيجة فاستدع  ابن  ملساعدت  فلىب ليون الطلب  فدخل اجلزائر سنة 
م  مارس عدة أدوار خطرية كالتجسس عل  1835سنة   يف منصب مرتجم رئيسي حملف يف اجليش اإلفريقي من طرف املارشال كلوزيل

إمكانيات األمري عبد القادر حينما إلتحق بصفوف  مدعيا اعتناق اإلسالم  حيث قام برحلة حنو احلجاز اهدف املصادقة عل  فتو  إبطال 
  للمزيد أنظر:فريضة اجلهاد.  

  ص 1990  املؤسسة الوطنية للكتاب  اجلزائر   م1847- 1832مهمة ليون روش يف املغرب و اجلزائر يوسف مناصرية    -     
13-  17. 

 .40. نفس   ص (2)
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التعرض للكفار الذين غزوا  دعوة اجلزائريني إىل مهادنة الفرنسيني و عدم ؛هذه الرسالة فحواها
م ابلقوة و ذلك إذا مل يتعرض هؤالء إىل نسائهم و أطفااهم و دينهم  كما أهنا تضمنت منع ااهجرة بالده
جدران املساجد  عل هذه الوثيقة علقت   إخراجهممحل السالح ما داموا عاجزين عن  أو  ارج ديرهمخ
 .(1)لقيت يف اخلطب و نشرت يف جريدة املبشروأُ 

  ورارة:ـــــــــــــــــــوى ڤــــفت -

بطرح عدة تساؤالت فقهية و أرسلها   قام أحد الشيوخ يف منطقة اجلنوب الغريب للصحراء اجلزائرية
ليعرف حكم الشرع احملمدي يف أمر العاجزين عن جماهدة الكافر و إمكانية   إىل علماء اإلسالم يف مكة

 .البقاء حتت سلطت  إن مل يتعرض للمسلمني يف دينهم و معتقداهتم

ما قولكم يف أهل بلدة مسلمني استوىل عليهم الكافر و صار  «  الفتو  كما يلي:و نص 
حاكما عليهم و مل يتعرض هلم يف أمور دينهم ، بل حثهم على إجراء أحكامهم الدينية و وظف عليهم 

على رأس كل شهر،  خذؤ له معاشا وافرا ي  قاضيا من أهل دينهم جيري عليهم األحكام الشرعية و جعل 
ته مع عدم قدرهتم على بمقاومته و حمار  ع هذا جيب عليهم اهلجرة أم ال؟ و هل جتب عليهمفهل م

لنا بياان شافيا  اذلك أم ال؟ و هل بلدهم اليت استوىل عليها يقال هلا دار حرب أم دار سالم؟ بينو 
 .»(2)وقاطعا للنزاع أيد هللا بكم الدين

  الثاين و الثالث:جواب مفيت الشافعية مبكة املكرمة عن السؤالني 

بدار الكفر  أن إقامة املسلمني ؛يف فتو  الشيخ حممد بن سليمان الكردي حمشي شرح ابن حجر
ألن موضعهم دار اإلسالم   عنهم االعتزالمتناع عن الكفر و عل  أربعة أقسام: إما الزمة إذا قدروا عل  اال

إذا كان إظهار الدين و أحكام املسلمني في  هالك البالد و قتل املسلمني  وفإذا هاجروا صار دار حرب 
 .لعاجزلوجبت ااهجرة إال 

 :جواب السؤال الثالث 

ن بالد اإلسالم ال تصري ابالستيالء عليها دار حرب و هللا أعلم   أمر برقم  مفيت املالكية مبكة إ
 .حممد عابد ابن املرحوم الشيخ حسني

                                                 
 .92-88. عمرياوي  املرجع السابق  ص (1)
 . 93. نفس   ص(2)
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لمصاحل االستعمارية يف املنطقة  فهناك غموض يكتنفها لو  جاءت استجابة االفتاملالحظ أن هذه 
جول  ما يؤكد لنا ذلك أن املقيم العام ابجلزائر  و مبا جاء يف القرآن الكرمي و السنة النبوية االستدالللقلة 

            فتو  خالل موسم احلج عندما كلف أحد احلجاج اجلزائريني إبصدارقام   يف نفس السنة كامبون
لحصول عل  فتو  حول ل  بشيوخ املذاهب السنية املقيمني يف مكة املكرمة االتصالوزوده اباهداي و 
            مقلدا ما فعل  اجلنرال بيجو و الغرض من ذلك هو مد نفوذ الفرنسيني يف واحات تواتموضوع ااهجرة 

         . (1)اليت الحت يف األفقوجماهبة حركة ااهجرة 
سامهت إىل حد بعيد يف إحداث تصدع كبري يف صفوف   و مهما يكن من أمر فإن هذه الفتا

 فسح اجملالأد  هبم إىل التقاعس عن اجلهاد و ابلتايل   و خاصة ضعاف النفوس  األمر الذياجلزائريني
 . و التبشريية املعروفة بطرق  الدينيةنوب الغين اجلللتوسع الفرنسي يف 

 و دورها االستعماري:  التبشرييةاإلرساليات  .ج

                  متليلي  ورڤلة   تڤرت   بعد أن حصنت فرنسا نفسها بتعيني قياد موالني اها يف كل من الوادي
  (2)لإلرساليات التبشريية  فتحت اجملال الطوارقاالغواط و بعد إبرام معاهدة احلماية مع بين ميزاب و  و

                     اء البيضـــــــــــة اآلبــــــــــعرف هجمعيتُ   م1868دة إفريقيا عام ـــــة سيــــــعمل الفرنسيون عل  إنشاء مجعيحيث 
(Les Pères Blancs) و منها أخذوا عل  عاتقهم نشر اإلرساليات يف مجيع أحناء  و مركزها يف اجلزائر

 .االستعماريقد دعمت برجال دين مقتنعني بشرعية املشروع ف  (3)القارة
جعلت  قاعدة النطالق البعثات الكشفية ف  م1873عام  ورڤلة ز لآلابء البيض بمركأتسيس  مت

 للتنقيب و البحث التارخيي و األثري سنة شارل فريواملوجهة للصحراء و السودان الغريب  فجاءها 
 . (4)م1881سدراتة األثرية سنة  ةالذي قام حبفريت يف مدين ،هارولد طاريو   م1872م و 1871

ميكن أن نعطي   من املبشرين الذين مارسوا عمال فعاال يف الصحراء اجلزائرية خدمة للتوسع الفرنسي
اجملندين ديرا للعبادة مبساعدة ام هذا األخري قَ إىل اجلنوب اجلزائري  حيث أَ  (*)دي فوكومثاال عل  رحلة 
فكان حلقة وصل بني     هذا الدير كان ل  أتثري كبري عل  املنطقة م1901سنة عباس  اجلزائريني يف بين

قائدا  (Henri Laperrine)هنري البرين السلطة العسكرية الفرنسية و اجلزائرية  كما أن تعيني 
                                                 

 .94 -95. نفس   ص (1)
ماجستري  كلية العلوم   رسالة م1883م إىل 1591حاضرة وارجالن و عالقاهتا التجارية ابلسودان الغريب من سنة . أمحد ذكار  (2)

 .132  ص 2009االجتماعية و اإلسالمية  قسم التاريخ  جامعة العقيد أمحد دراية  أدرار  
 .151ص   1965  تر  أمحد صادق   الدار املصرية للتأليف و الرتمجة  مصر  موجز اتريخ إفريقياأوليفر روالند  .  (3)
 .152. أمحد ذكار   املرجع السابق  ص (4)
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  (De Foucault) ودي فوككان عامال مسهال عل  توغل    عل  منطقة واحات الصحراء اجلزائرية
فقد قال دي   (2)ار و انفتاح بلدهم أمام الفرنسينيڤخاصة بعد هزمية كيل أه  (1)م1904جنواب سنة 

 [...] ميتلك البرين القدرة على تسهيل دخويل و استقراري، لقد مسح يل مبرافقته يف الدورية « :فوكو
 .»(3)غرييأعتقد أنه ال ميكن أن مينح مثل هذه التسهيالت لكاهن آخر 

مل أتت بثمارها نتيجة   م1904سنة  ألهڤارلالستقرار اب دي فوكوبعد احملاولة األوىل اليت قام هبا 
      سكان من شخص  ألن  قد يكون جاسوسا لفرنسا  عاود الكرة يف السنة املوالية فغادر بين عباسالختوف 

قدم   حيثعني صاحل  بالذي كان رئيس ملحق  (Dinaux)دينو ليلتقي ابلنقيب   واجت  حنو توات
ار عل  أن  انسك مسيحي  خادم الرب  حيب الوحدة و الصحراء  فأخذه موس  إىل ڤملوس  ممثل كيل أه

  ار للسلطات الفرنسية.ڤهذا بعد خضوع  كيل أهو كان متنراست و استقر هبا الرحالة 
          لالتصال مع هذا اجملتمع و مترير رسالت  املسيحيةم اللهجة احمللية للطوارق عمل أوال عل  تعل   

  و أطفاال   رجاال    نساء   الطوارقراح خيرتق حياة بعدها   مث ترجم اإلجنيل إىل التارقية    وإيصااها بسهولة
بناء   النسيج  لتمرير األفكار و اإليديولوجيات   كما عمل عل  تعليمهم ما كانوا جيهلون  من اخلياطة

تم العمل عل  تنصريهم ف. أما املرحلة الثانية (4)  بذلك زاوج بني األمور الدينية و الدنيوية الفالحةاملنازل و 
األمر الذي سهل للفرنسيني التوسع يف   حظي ابحرتام اجلميع و تطويعهم لتقبل االحتالل الفرنسي بعد أن

 .  (5)يني مبا فيهم العسكريني مراعاة ل الصحراء دون مقاومة  فقد كان السكان حيرتمون الفرنس
  

                                                 
  نشأ يتيما فكفل  جده ألم  الذي كان ضابطا فرنسيا  فتأثر م1858سبتمرب  15من موالد مدينة سرتابورغ بفرنسا بتاريخ  دي فوكو:. (*)

  يف ب  كما أتثر أبسالف  الذين كان بينهم رهباان خدموا الكنسية الكاثوليكية  بعد حصول  عل  شهادة البكالوري اخنرط يف احلياة العسكرية
م إىل اجلزائر و بعدها قدم استقالت  و ختل  عن مركزه العسكري 1880مبدرسة سومري للخيالة و من خالاها أرسل سنة  التحقم 1878سنة 

 للمزيد أنظر:م. 1916ليتفرغ خلدمة املسيحية و االحتالل الفرنسي عن طريق التنصري   تويف سنة 
 .257-253حسن مرموري  املرجع السابق  ص  -
 .113-111ص  ،آخرون  املرجع السابقعمرياوي و أمحيدة  -

 .119. نفس   ص (1)
 .277. حسن مرموري  املرجع السابق  ص (2)
 .278. نفس    ص (3)
 .300  285. نفس   ص (4)
 .125-119. عمرياوي آخرون  املرجع السابق  ص (5)
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الكاردينال الفرنسي  و أشهرهم (1)كما استعانت فرنسا يف إفريقيا الغربية ابلبعثات التبشريية
  البيض من أجل إفريقيا  عرفت هجمعية اآلابء  تبشرييةإبنشاء مجعية م 1868  الذي قام سنة (2)جرييالف

اجلمعية  إىل مدينة من أعضاء  ةم وج   ثالث1876   يف أوائل  عام (3)مهمتها تنصري أبناء الغرب اإلفريقي
  النشاط الكشفي لآلابء البيض الذين استقروا مبدينة غدامس أيضا .(4)متبكتو وضواحيها بقصد التنصري

- 1876من أجل تنصري املسلمني ما بني  )Lavigerie( الفيجري الكاردانلتلبية لنداء 
  .(5)م1881

رجال األعمال حول و قد متكن من إقناع كما كان من مناصري إنشاء مشروع السكك احلديدية 
إضافة إىل   (6)من خالل تسويق منتجاهتم مع الشعوب اإلفريقيةهذا املشروع و األرابح اليت حيققوهنا  إجناح

أوائل القرن الذي ظهر يف ساحل العاج وليام وادي هاري   (7)يف السنغال أوسنفور ليبولد ساجنو
   .(8)العشرين

فنجد أقدم   الكنائس اليت أسسها االستعمار الفرنسي  يف غرب إفريقيا كما ال يفوتنا اإلشارة إىل
مدعمة  وسيغ : ابماكو ومثلالفرنسي  يعهد االستعمار ال خاللالكنائس الكاثوليكية بنيت يف  مايل 

تعمل يف اليت  مايل  منها شبيبة العمال الكاثوليكاملؤسسات اليت ترع  التنصري يف  املنظمات و عشراتب
 .(9)م 1939مايل منذ عام 

  

                                                 
 .372  ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب  (1)
 .50الرزاق إبراهيم  املرجع السابق   ص . شوقي اجلمل و عبد هللا  عبد (2)
 . 68ص    2000   1  دار األمني للنشر والتوزيع  مصر  طجذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقيري  اب. عثمان براميا (3)
 .111-110  ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب  (4)
 .91  ص االهتمام الفرنسي. مياسي  (5)
 .81عمرياوي و آخرون  املرجع السابق  ص . أمحيدة (6)
-113  ص 1992  2  منشورات كلية الدعوة اإلسالمية  ليبيا  ط التنصري واالستعمار يف إفريقيا السوداء. عبد العزيز الكحلوت  (7)

114. 
  1اخلليج العريب   د.م.ن   ط   مدرسةأورواب إفريقيا و معركة التبشري و اإلسالم، حركات التبشري يف آسيا و. عبد اجلليل شليب  (8)

 .194  ص 1989
  1971  دار الكتب العلمية   لبنان  حضارة املسلمون يف غرب إفريقيا اتريخ و. حممد فاضل علي ابري و سعيد إبراهيم كريدية   (9) 

 .178ص 
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 :و توات الطوارقببالد وافع اهتمام فرنسا د  .2

 :(*)الطوارق .أ

هڤار و أدرار ايفوغاس و هي األ  األزجرإىل ثالثة فروع أساسية: طوارق التاسيلي  الطوارقينقسم 
             الذين يقدر عددهم بنحو مائة الطوارقموزعة من الشمال الشرقي إىل اجلنوب الغريب  غري أن معظم 

هڤار األعترب ي ألف نسمة موزعني يف مناطق أخر  السيما يف آير و امال السودان و شرق  و نيوأربع
 .(1)مركزهم

هذه املناطق أن املعروف ف  منذ القدمي  الطوارقيقطنها زجر اآل و األهڤار أنتشري املصادر العربية 
ت إىل اآلير مصدرها الشمال الشرقي أي من حو القبائل اليت نز  (2)الطوارقمازالت تضم أكرب نسبة من 

                  ل فروانيك   (Kel Away)وي آل يضم اآلير اليوم عدة قبائل تعيش في  مثل كي؛ فزان
(Kel Ferwen)     ل فاديك (Kel Fade)    االيكاسكازن(Ikaskazen)    ل اتداليك              

)Kel Tadale(  اإلينوسوفة  و )Inussufa(  (3). 
قليم املمتد بني لالالساحل اجلنويب نهم من يسكن ميتوزع الطوارق يف النيجر عل  مناطق عديدة  

   (Gobir) مرورا ابآلدار  الغوبري   (Kutus)هنر النيجر و حبرية التشاد خاصة بني األزواغ و الكيتيس 
 .(4)وارق اإلوليمدن املنطقة احلدودية بني مايل و النيجر حالياط  كما يقيم والدمرغو

 
 
 
 

                                                 
ولف إىل تنبكتو غراب آاألراضي اليت ينتجعون فيها قدميا شاسعة   متتد تقريبا حىت حدود ورڤلة  و القطرون شرقا  و وراء خط سري من . (*)

  أنظر:و جنواب حىت منعطف هنر النيجر و حدود نيجريي الشمالية. 
  مقال نشر يف جملة األصالة  وزارة الشؤون الدينية  »احلياة االقتصادية و االجتماعية عند طوارق األهڤار « إمساعيل العريب  -    

 .38-37  ص  1971اجلزائر  مارس 
 . 176-175   ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب  (1)
املاجستري  كلية العلوم  رسالة  م(1920-1890مقاومة قبائل الطوارق لالستعمار الفرنسي يف إقليم النيجر ). إبراهيم بتقة  (2)

 .27  ص 2010-2009اإلنسانية  و االجتماعية  قسم التاريخ  اجلزائر   
 .31. نفس   ص (3)
 .39  42. نفس   ص (4)
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(1) 

هناك تنوع يف الرّحالة  كانف  الفرنسينيذه املناطق اليت ينتشر فيها الطوارق كانت حمل اهتمام ه
  من الرحالة الذين توجهوا العمالء و املبشرين  التجار  املرتمجني  فمنهم الضباط  هذه البالدالذين اراتدوا 

 – 1862م و بني سنيت 1859سنة  الطوارقالكتشاف توات و  ؛دوفرييي  الرحالةحنو هذه املناطق جند 
 .(2)م 1867

                                                 
 نقال عن: .26. نفس   ص  1

- Djibo Mallam Hamani : Au carrefour du soudan et la berbérie le Sultanat 
Touareg de l’Ayar, Vol 2, Thèse de doctorat d’état en lettres et science 
humaine, Université de Paris I, 1985, p 129. 

 .91  ص االهتمام الفرنسي. مياسي   2
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                     م1885شهدت الفرتة ما بني  حيث  الثمانينات ابتداء من عقدهذا االهتمام  شتدا
فريقيا الغربية و وسطها عل  إ  لجنوب اجلزائريل العسكريالكشفي و ال يف اجملحركة واسعة   م1914و

  و ذلك من أجل ربط مستعمراهتا بعضها البعض. حد سواء
ملدة و عرقلتها الكشوفات  ليتعطتسبب يف م  1881ل فالترز و طاقم  سنة تمق مع العلم أن

           احلمالت العسكرية بعنوان االستكشاف إرسالمن  فأكثرواسنوات  لكن ما لبثت أن انطلقت و بقوة  
         الطبيعية  االقتصادية  العسكرية  انكبوا عل  دراسة املنطقة من كل النواحي السياسية  فواالستعالم
 يدرس جانبا معينا. أنحاول كل واحد منهم  و و توارد عل  املنطقة العديد من املغامرين و املرتزقة والبشرية

جل البعثات أجلنة خاصة من   م1883لمستعمرات سنة ل احلربيةوزارة الأسست كما 
           الشخصيات السياسية  و دعمت اجلمعيات اجلغرافية و مولت من طرف الغرف التجارية واالستعمارية  

الفرنسية اليت  إفريقيا  فكانت جلنة و اكتساب ممتلكات جديدة االحتالللتطبيق سياسة ودور الصحافة 
   .(1)هذه املناطقمن أكثر اجملموعات اليت اهتمت بشؤون   م1890سنة  أنشأت

بعد مؤمتر برلني يف ظل املستجدات اليت طرأت حول جمال التوسع و املنافسة بني الدول األوروبية  
للوصول إىل أفضل   الغربية إفريقياعرب اجلزائر و  االجتاهنيلتكثيف اجملال الكشفي من سارعت فرنسا 

رحالت عديدة خالل الفرتة املمتدة ما بني  فكانت هناكالنتائج و حتقيق مشروعها التوسعي و التجاري  
 :نذكر البعض منها م  1914و  م1885

قام كما م    1886الكتشاف قصور تيديكلت سنة ؛ (Marcel Palat) ابالترحلة املالزم 
حرية املرور للقوافل  مناقشة مسألةمن أجل  ؛أزجر الطوارقبرحلة إىل بالد  (Méry) مرييالضابط 

 .(2)الفرنسية إىل بالد السودان األوسط

يف النيجر  االستكشافيةالبعثات  أوىلهي  ؛م1892-1890ما بني  (Monteil) مونتايبعثة 
الفرنسية ابلسودان  األمالككانت لغرض الكشف اجلغرايف ملنعطف هنر النيجر  مع فتح طريق للربط بني ف

اكتشاف كامن و كوكيا  وعل  اخلط الذي يربط بني ساي و ابروا  االستطالعو كذا  األطلسيمع الساحل 
 .(3)هذه املناطق إىل انفوذ فرنس ملدو وّداي 

                                                 
 .118-117. إبراهيم بتقة  املرجع السابق  ص (1)
مبجلة األصالة  وزارة الشؤون نشر   مقال »اهتمامات الفرنسيني ابلطوارق و منطقة األهڤار من خالل ما كتبوه  « . حيي بوعزيز  (2)

 . 57  ص 1971الدينية  اجلزائر  مارس 
 .119. نفس   ص (3)
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إىل جمر  هنر النيجر  اللذين متكنا من  (Hourst) هورستو  (Toutée) توتيهبعثيت 
 .دراسة اجملر  و إمكانيات املالحة في  ألغراض جتارية

  (Julien Chanoine) جوليان شانوانو  (Paul Voulet)بول فويلكما أن بعثة 
م و مبوجبها حددت مناطق نفوذ الدولتني 1898جوان  14 :الفرنسية االجنليزية  يوم االتفاقيةجاءت بعد 

ف هذان الضابطان للذهاب و التعرف عل  خط التحديد الواقع بني هنر لّ كُ حيث  يف السودان الفرنسي  
كما أن هدف الرحلة أيضا هو البحث عن كيفية التوغل يف مناطق    ساي و ابروا( حبرية التشاد ) و النيجر

 .(1)شرق التشاد

قوة فرنسا  إثباتالكتشاف حبرية التشاد و ؛ Lamy((2)( الميو  )Foureau( فوروبعثة 
أكتوبر  23يوم  ورڤلة ألن هذه الرحلة جاءت بعد مقتل فالترز  حيث انطلقت البعثة من   عل  الطوارق

 و تعترب هذهوصلوا إىل التشاد بعد عام كامل    حىتعرب الصحراء قطعوا مسافة ألفي كيلومرت وم 1898
  .(3)الرحلة أول عبور من الصحراء اجلزائرية إىل التشاد

الذي قدم معلومات يف غاية األمهية حول  ؛(flamand) فالمونختم القرن التاسع عشر ببعثة 
اإلمكانيات االقتصادية للمنطقة و عالقة  او كذ اجلغرافيا الفزيئية و الفلكية  الري الصحراوي  اجليولوجية 

 .(4)فرنسا ابلصحراء و الشعوب السودانية
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 131. إبراهيم بتقة  املرجع السابق  ص (1)
  مداخلة »و دورها احلقيقي يف الصحراء )Lamy(و   (Foureau)بعثة  « فلة موساوي القشاعي  :. حول هذه البعثة راجع(2)

 .2011البعثات املسيحية يف الصحراء  عني صاحل  ألقيت يف ملتق  
 .92  ص الفرنسي  االهتمام. مياسي  (3)
 .93-92. نفس   ص (4)
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(1) 

 

 

 

                                                 
(1). Charles Simond , les français en Afrique au XIXe siècle, Librairie d’Education de 
la jeunesse, Paris, S.A,  p 86. 



                م(.1914-1850الفرنسي بالصحراء الجزائرية و إفريقيا الغربية  ) مظاهر االهتمام  الفصل الثاني : 

148 

 

 

  

(1) 
 الطوارقبعثات تدعو  هناك كانت  كل األساليب لعبور الصحراء  حيث  استعمالالفرنسيون يف  مل يتوانَ 

 الطوارقض عقنع بأالذي ؛ (Bernard d’Attanoux) برانر دااتنواليت قام هبا  مثلللخضوع  
 موسى آق أماستان األهڤارأمينوكال  استدرجواو يف مطلع القرن العشرين  ابخلضوع للسلطات الفرنسية

  .(2)بداية اخلضوع للفرنسيني هذه الواقعة مبثابة  م 1904جانفي  20إىل عني صاحل يف  للحضور

                                                 
(1). Ibid,  p 104. 

 .57  ص اهتمامات الفرنسيني. حيي بوعزيز  (2)
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منها   و توات الطوارقبشأن عديدة  دراساتمت دّ خالل الرحالت اليت قام هبا الفرنسيون  قُ  من
و شرح مشروع اخلط  حيث حتدث عن التوغل إىل بالد السودان ؛برحليت فالترز بروسالرما قام ب  

عل  النتائج العلمية اليت توصلت  يسڤدريكاو ركز  (1)ريبط اجلزائر ابلسودان و السنغالساحلديدي الذي 
جمموعة  (Beringer) برينجررأظهر  و  (Faurier) فورنييمن خالل ما قدم    إليها بعثتا فالترز

حتدثت عن املشاهدات اجلديدة    خاصة بفالترز الثالثةاالجيريي و  من الثانية و رسائل واحدة من انيفل
 ذه املناطق. اه

عن طريق  إلخضاع و الوسائل املستغلة  الطوارقبتسجيل خصائص شعب  ؛بيرتيكسكما اعتىن 
و األقاليم الصحراوية  الطوارقعن طبيعة  ؛بول كاسونحتدث  كما (2)درار ايفوغاسأفرقة أوليميدن و فرقة 
 .(3)و جتمعات السكان

قدم دراسة ف  عل  مذكرات فورو و المي و معلومات بعثيت فالترز؛ (Besset) ي بيساعتمد 
  و املويدر الطوارق  كما درس بالد همدتقاليو  عاداهتم  سالالهتم  جغرافية حول تيديكلت و سكاهنا

   درار و اتنزروفت.أ

                 ينوب اجلزائر اجلحول  ؛و احلكومة العامة شارل جوانرأييت يف األخري تقارير احلاكم العام 
            حركة االستعمار  العامة شغالاأل  العدلية  املالية  االقتصادية  وأقاصي الصحراء من النواحي السياسية

مت دّ قُ  أجزاءاليت تضمنت ثالثة  ؛ابسم احلكومة العامة ستيفوتقسيم املسؤوليات  مث تقارير احلاكم العام 
 .(4)فيها دراسات حول واقع هذه املنطقة يف شىت اجملاالت
            خاصة أن فرنسا تعرفت عل  جماهل الصحراء نستنتجمن خالل هذه النماذج اليت تطرقنا إليها 

  (5)العالقات الداخلية و اخلارجية اهذه املناطق  التقليدي و فكشفت عن التنظيم السياسي عامة  وإفريقيا
  فاستغلت ة الصحراويةالتجار  منافذ يفالطوارق هم املتحكمون النتيجة اليت توصلت إليها فرنسا هي أن 

 تنظيم التجارة عرب الصحراء عادةذلك إب ها لصاحلالتجارة  ار لتحويلڤهأالصراعات بني كيل آزجر و كيل 
 . حلساهبا

                                                 
(1). Henri Brosselard-Faidherbe , les deux missions Flatters au pays des Touareg 
Azdjer et Hoggar , S.M.E, paris, V.2, 1889, p 304. 
(2). Bétrix , La Pénétration Saharienne Touareg, Lavauzelle, Paris , 1911, p 5-63. 
(3). Paul Carcassonne , « Maures et Touareg », Revue Franco-musulmane et 
Saharienne, 1902, p 34-35. 

 .67-66  ص اهتمامات الفرنسيني. بوعزيز  (4)
 .250-249. حسن مرموري  املرجع السابق  ص (5)
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 وات:ت .ب

لبعثات الكشفية إىل ا إرسالمت حيث   توات قد املبالد الطوارق الذي امل  االهتمام الفرنسيإن 
و من  عسكري الحتالاهامتهيدا و خصوصيات املنطقة دراسة مواردها الطبيعية و االقتصادية  هناك من أجل

 .مثة استثمار موقعها االسرتاتيجي لربط ضفيت الصحراء و احتكار جتارهتا

 (Burin Colonieu) بورين كولونيوتوجد رحلة من الرحالت الكشفية إىل هذه املنطقة 
تم رسم خرائط ف  الشراقةالشيخ  يمبساعدة محزة من أوالد سيد م  حيث متت هذه الرحلة1857عام 

 لعدة أماكن خمتلفة.

م  1857إىل اجلنوب الغريب سنة برحلة  (Decolombe) دوكولومبقام حاكم البيض كما 
 كولونيوحيث زار خالاها أقاليم تنجورارين و توات و تيديكلت  يف نفس الوقت قام القائد 

(Colonieu)  بورانو (Boran) اهدف اكتشاف ابالنضمام إىل قافلة سعيدة و البيض  
 . (1)تينجورارين و توات

تيط  ت الساورة و توا يم إىل واد1864سنة (Gérard Rohlfs) جريار رولفب كما ذه
قبل كل شيء جيب على  « : بقول إىل هذه املنطقة هاد نفوذو هو من حث فرنسا مب عني صاحل و

     الساورة، إذ من هناك تنطلق فعال الثورات و الصعوابت يينقلوا حدودهم حىت واد نالفرنسيني أ
والفوضى اليت يواجهها الفرنسيون و إذا مل يوصلوا نفوذهم و حيتلوا هذه احلدود الطبيعية اليت يكوهنا 

  .»(2)وادي الساورة، فلن يكون هناك أي هدوء شامل و ال أي خضوع حقيقي جبنوب مقاطعة وهران

تيديكلت عن طريق املنيعة و قد نزل  منطقةإىل  (Paul Soleillet) بول صوليهكما ذهب 
م إىل عني صاحل و هدف  التوج  إىل 1885سنة  (Palat) ابالبشمال عني صاحل و جاء بعده املالزم 

 .السودان

  حيث م1890قة تيديكلت و عني صاحل اليت نزل هبا سنة مواصلة معرفة منط فورو كما حاول  
مث تقدم إىل سيغم فقام بوضع   م1892اجلبل األبيض مع بداية سنة  ىلنزل حباسي أوليجن مث توج  إ

                                                 
 .433ص   2ج  توات و األزواد. حوتية  (1)
م ) مسامهة يف حماولة الكشف عن 1902إىل  1850التوسع الفرنسي يف املغرب من حوايل توات يف مشروع . أمحد العماري  (2)

 .66  ص 1988  1  منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية  فاس  طجذور املشروع و أبعاده و عالقته مبشروع السودان الغريب(
 نقال عن: 

- Sabatier.J : la conquête des Sud-Ouest, S.L.E , Alger, 1881, p 4-5 
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تيديكلت و ذلك حىت تتمكن السلطات الفرنسية من  منطقةخرائط عل  الطريق الرابط ما بني املنيعة و 
اليت مت احتالاها مع بداية عني صاحل لمعرفة آابره و مسالك  و هدف هذه الرحلة وضع اللمسات األخرية 

 .(1)القرن العشرين
زاد اهتمام فرنسا   منذ العقد السادس من القرن التاسع عشرمن خالل هذه الرحالت نستنتج أن  

ت عنها اإلحصائيات اليت كانوا ربّ اليت عَ   و عربها و اجلنوبالتجارية يف الربط بني الشمال  ألمهيتهابتوات 
  .(2) الشمال و اجلنوب بنيالقوافل التجارية  لتنشيطيقومون هبا 

اللجنة اليت تكلفت مبد خط السكة احلديدية  ألعضاء (Ribot) ريبو الوزير الفرنسي كما عرب  
لذلك جيب   و األمنية لتوات ابلنسبة لفرنسااإلسرتاتيجية  عن األمهية  م1891جنوب عني الصفراء سنة 

 .يف اجناز هذا اخلط اإلسراع
موجهة ابألساس خلدمة ااهدف الذي كان حيرك اإلمربيليني   حتقيق األمن مبنطقة اجلنوب مث إن

ة واحات توات اليت  صخا  و هو حتقيق الربح عن طريق النشاط التجاري مع واحات الصحراء  الفرنسيني
يط التجارة بالد السودان  لذلك اهتم الفرنسيون منذ وصواهم للجزائر بتنشكانت اها شهرة يف التجارة مع 

 الفرنسيني استعملوا كل الوسائل أن غري   اهماألهايل   يف البداية كانت ضعيفة نتيجة مقاطعة معها 
و تسهيل  بني الشمال و اجلنوبلتنشيط هذه التجارة و من أهم الوسائل هي أتمني طرق القوافل 

 .و توفري املواد الضرورية اها خاصة احلبوب األمثاناملواصالت و ختفيض 
             الشمال  أسواقخمتصة يف تنظيم و تطوير جتارة القوافل ما بني فرنسا جلنة  أسستم 1880يف سنة 

و أسواق توات  فعملت عل  تقوية و تضخيم القوافل اجلزائرية و تزويدها بكل السلع املطلوبة و توجيهها 
حققت ما كانت تصبو إلي   و هبذا .حىت تزداد الروابط التجارية بني توات و القوافل اجلزائرية  واتتحنو 
 . (3)منت املبادالت بني القبائل اجلزائرية و أسواق توات منوا سريعا حيث

التجارية ابلسنغال  من جتارة الرقيق إىل التجارة املشروعة  أخذت  املراكزحتول مسار  كما أن
  ماندي و شركة السنغال تعمل ابملراكز التجارية بغرب إفريقيا مثل شركة نور كانت  الشركات الفرنسية اليت

              بتحويل نشاطها يف السلع املختلفة للتصدير و االسترياد   إىل تنشيط اخلط الرابط بني النيجر و توات

                                                 
 . 437-434ص   2ج  توات و األزواد. حوتية   (1)
 .66. أمحد العماري  املرجع السابق  ص (2)
 .69-68. نفس   (3)
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و هبذا تكون فرنسا قد حققت ما عجز عن  لويس الرابع عشر منذ ثالثة قرون  (1)وربط تنبكتو بتوات
 خلت.

 الغربية: إفريقياالصحراء اجلزائرية و احتالل  .3

  افريقياحول مناطق نفوذمها يف   خاصة بريطانيا و فرنساالدول األوروبية عامة و إن الصراع بني 
 . (2)الذي أقر لفرنسا امال افريقيا الوسط  و بريطانيا جنوهبا  م 1885-1884أد  إىل عقد مؤمتر برلني 

  و املناطق الداخليةحن لالنطالقمت اختاذ مستعمرة السنغال قاعدة   فرنسا ابملنطقة لتثبيت وجود
أصبح  فرنسا كوان كري  و م  احتلت1886يف عام  (3)حيث بدأت مرحلة الغزو العسكري لغرب إفريقيا 

ففي هذا العام أتسست رمسيا مستعمرات ساحل   م أتثري عل  ساحل إفريقيا الغريب1893لوجودها عام 
و ضمتها سنة  (5)داهومي الدخلت القوات الفرنسية  حيث  (4)االستوائيةغينيا  الفرنسية  العاج و
 .مدينة ساي إىلتقدموا  حىت  م1894م و جين و تنبكتو سنة 1892و سنة ڤاستولوا عل  سي  م1900

   و ما إن سيطروقف الفرنسيون من طرف الربيطانيني يف بالد ااهوساأُ  (Say) بعد ساي
   الربط بني هنر النيجر و ممتلكاهتم ابلساحل  إبحداث واقامحىت  ؛عل  أعايل النيجر و وسط  الفرنسيون

حدد في  حدود ضفاف هنر النيجر من ساي  ؛م1898كما مت وضع اتفاق بني فرنسا و بريطانيا سنة 
 .(6)اجلنوب هةكحد فاصل بني الفرنسيني يف الشمال و اإلجنليز يف ج   لتشاد اب )Barroua(ابروا حىت 

خضوع سكان هنر النيجر للفرنسيني و العديد من   م1899و  1898شهدت الفرتة مما بني فقد 
م  طوارق كيل 1903يدن سنة ميلطوارق اإلو  إخضاعغ و ا منها احتالل األزو   قبائل الطوارق اجملاورة

                 يف أقدزت ــــــــــــــكما احتل    م1904ة ــــــــــسنو اآلير  م1903و سنة غو احتالل زندر و الدمر جريس 
 .(7)م1904سبتمرب  19

تعرف ابسم  إفريقيام منطقة استعمارية واسعة يف غرب 1899فرنسا منذ عام  أنشأتو هكذا 
  مايل  موريطانيا  فأصبحت تتألف من السنغال  م1904أعادت تنظيمها سنة   إفريقيا الغربية الفرنسية

                                                 
 .71-70. نفس   ص (1)
 .  116. ابراهيم بتقة  املرجع السابق  ص (2)
 .78-69. ااهام حممد علي ذهيب  املرجع السابق  ص (3)
 .67  ص   مكتبة اإلسكندرية  مصر  د.تإفريقيا دراسات يف اتريخ  شوقي اجلمل و عبد هللا عبد الرزاق إبراهيم .(4) 
 .160. حممد فاضل علي ابري  سعيد إبراهيم كريدية   املرجع السابق  ص (5)
 .117. ابراهيم بتقة  املرجع السابق  ص (6)
 .168. نفس   ص (7)
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 يسلو  تأنشأت احتاد حكومة عامة يف سان كما   ساحل العاج و الداهومي  غينيا  النيجر  فولتا العليا
 .(1)ابلسنغال و جعلت من مدينة دكار و مينائها عاصمة اقتصادية

سنة ابتداء من الفرنسي تكتسحها  االحتاللفقد بدأت قوات أما عن الصحراء اجلزائرية    
و بعد صراع مع جماهدي املنطقة  متكنوا  بقوات هائلة ليقتحم الزيبان الدوق دومالحيث تقدم   م1837

فزحفت حنو األغواط  ا إىل بوابة أخر  للصحراءسمث توجهت فرنم  1844من بسط السيطرة عليها سنة 
لتتوج  فرنسا حنو جنوب بسكرة و األغواط فتم احتالل م  1852اليت وقعت يف قبضة املستعمرة سنة 

هذه الواحات اآلهلة ابلسكان حىت غرداية     ورڤلة املناطق اإلسرتاتيجية من وادي ريغ و وادي سوف و 
 للصحراء لكرب .يف اجلنوب الشرقي و الوسطي من اجلزائر هي املداخل األوىل 

بدأت قوات االحتالل تكتسح هذه املناطق يف الربع الثالث فتوجهت بعد ذلك إىل اجلنوب الغريب  
الذين وجدوا يف الرتاب خ  و الشيخ بوعمامة  الد سيدي الشيو فاصطدمت بقوات أمن القرن التاسع عشر  

رسم احلدود  مت  حيث بني املغرب و اجلزائراملغريب القواعد اخللفية ملعاركهم  مما نتج عنها تسوية احلدود 
فقسمت احلدود إىل ثالثة أقسام   ميتد خط  بني اجلزائر و املغرب و بني اجلزائر و مايل. التفاقياتوفقا 

  و هي امايل العبادلة بداية الصحراء °  32احلدود من البحر األبيض املتوسط اماال إىل خط دائرة عرض 
 ووزعت القبائل كما يلي:

 يأوالد سيد و عمور الصحراء  اجلنبة  محيان  املنبا  بنو كيل  من القبائل التابعة للمغرب: احمليا
  الشاللة  تيوت  عسلة  عني الصفراء    أما قبائل محيان ما عدا محيان اجلنبة كيكقصر ف  الشيخ الغرابة

 .(2)و أوالد سيدي الشيخ الشراقة اتبعة للجزائر بومسعون و مشرية   البيض
يف جراءات توسعية سريعة قامت فرنسا إب  القرن التاسع عشرالثمانينات و التسعينات من يف 

ملنيعة  ابورارين و توات  فشرعت يف تشييد حصون جتين  تيديكلت  ملناطق عني صاحلاجلنوب اجلزائري   
              األهڤارو أخريا مت احتالل  ارتكاز و منطلقات أمامية حلركة الزحف االستعماري يف الصحراء زكمراك

  .(3)م4193اليت احتلتها سنة  ليات التوسعية ابلسري حنو تندوفوالتاسيلي   مث توجهت هذه العم

                                                 
               ديوان املطبوعات اجلامعية  اجلزائر  د.ت  األورويب احلديث يف إفريقيا و آسيا و جزر احمليطات االستعمار. حيي بوعزيز  (1)

 .42ص 
 .447-446  ص 2توات و األزواد، ج . حوتية  (2)
 .576 -574  ص  االحتالل الفرنسي. مياسي  (3)
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بعد مساومات فرنسية مع الدول األوروبية و خاصة بريطانيا  استطاعت  ؛أما عن اجلنوب اللييب
الصحراء الكرب  يف هناية القرن التاسع عشر  األمر الذي جعلها فيما أجزاء تسيطر عل  معظم أن فرنسا 

 .إفريقيابعد تتطلع الحتالل اجلنوب اللييب من أجل أن تربط  مبستعمراهتا يف امال 
األمر الذي جعلها تصطدم ابلدولة العثمانية  صاحبة السيادة الشرعية عل  اجلنوب اللييب و بعدها 

               اها الفرصة لتحقيق مشاريعها االستعمارية  منها احلرب األيطالية العثمانيةايطاليا  لكن ظروفا أاتحت 
ين وضعت قاعدة عسكرية اها يف التشاد لتكون نقطة انطالق حنو اجلنوب اللييب  أواحلرب العاملية األوىل  

ضد احللفاء   املانيأنب ملا حتالفت ايطاليا إىل جا ؛نحت اها الفرصةابندالع احلرب العاملية الثانية سُ 
ابلتعاون مع  م1943و  م1941فانطلقت القوات الفرنسية من التشاد و احتلت اجلنوب اللييب ما بني 

و ابقي  اإلفريقيالقوات الربيطانية  لتجعل فرنسا من اجلنوب اللييب جسرا يصل مستعمراهتا يف الشمال 
 .(1)و السياسي االقتصادي لالستغالل إفريقيامستعمراهتا يف 

جاء تتوجيا جلهود وحماوالت الدول  (Congre de Berlin)مؤمتر برلني  إنيف األخري نستنتج 
يعترب هذا املؤمتر خامتة املطاف لذلك  و قيةياإلفر السيطرة عل  القارة  األوروبية لتنظيم عملية التكالب و

كل من   مساعي فرنسا يف احتاللحيث حتققت   االقتصاديحول مناطق النفوذ   (2)الصراع األورويب
إما عن من العمالء و اخلونة  الذين ابعوا وطنهم  ممبساعدة أهل البالد اه  إفريقيا الغربيةالصحراء اجلزائرية 
 بني الضفتنيو من مثة الربط  دور يف ذلكو األساليب العلمية  لوسائل احلديثةل  كما أن جهل أو قصد 

 .جتاري

املشاريع حول طبيعة  ساءلنت  ابإلقليمنيمن خالل ما مت عرض  حول مظاهر االهتمام الفرنسي 
ما كانت تصبوا إليه، أم هل حققت فرنسا ف، اليت أجنزهتا فرنسا و فعاليات احلركة التجارية بني الضفتني

  ؟ . أهدافهاأن عقبات حالت دون حتقيق 
 

 
 

                                                 
-41جملة املؤرخ العريب  جامعة الريموك  األردن  د.ت  ص نشر يف   مقال »الحتالل الفرنسي للجنوب اللييبا «. رجائي ريدة  (1)

42. 
 .95. فيج. جي دي   املرجع السابق  ص  (2) 
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ن التاريخ احلديث لغرب إفريقيا هو إىل حد بعيد اتريخ مخسة قرون إ « :لـ.دايكالدكتور  يقول
يف اتريخ إفريقيا  ،فهي احملرك األساسي إن مل نقل احملرك الوحيد، »(1)ةاألوروبيي األمم من التجارة مع

 . (2)خالل القرن التاسع عشر
بدأت أقدام  ،نصف الثاين من القرن التاسع عشرفي الف، للجزائرابلنسبة  الذي ال نقاش فيهاألمر 

على املدن اليت احتلتها و مطاردة فلم تكتف بتنصيب القياد  فرنسا تطأ الصحراء اجلزائرية خطوة خطوة،
أقاليم مستعمراهتا ربط لمشاريع اتفاقيات و بعدة  همابل عملت على ربط، كشفيةبعثات   إرسالو الثائرين 

طبيعة املشاريع : و اإلشكالية املطروحة هنا ،امبينه التجارية احلركةتسهيل هلدف  ،ابجلزائر يف غرب إفريقيا
 الفرنسية و أنشطتها التجارية ابإلقليمني. 

 .اخرتاق الصحراءللنقل و املشاريع املسطرة  :األولاملبحث 
الذي   ألمروير التجارة و تغلغلها يف أي بلد، التط األساسيتعترب طرق املواصالت الشرط األول و 

             اليت ختص النقل الربي  جمموعة من املشاريعو إجناز  دراسةفسارعت إىل  كانت فرنسا تدركه جيدا،
 ؟.  التجارية أقاليمها تنفيذها لربطاستطاعت فرنسا  و هل  هامشاريعفما هي ،  و البحري

 طرق النقل الربي:  .1
 السكك احلديدية. وطمد خط .أ

على غرار اخلطوط العابرة  ة،يالسكك احلديد وطالغربية خبط فريقياإظهرت فكرة ربط اجلزائر و 
 ،على مسافة أربعة آالف و سبعمائة كلمم، 1886-1878للقارات األخرى مثل اخلط العابر لكندا سنة 

 سبعة آالف و مخسمائة كلم، ...اخل.م على مسافة 1898-1891و اخلط العابر لسيبرياي ما بني 

الذي قدم  (M.Duponchal) دي بونشال لمهندسلعود ت ؛وعغري أن أبوية هذا املشر 
ح لفرنسا ابلتوغل داخل مهذا املشروع سوف يس أنرأى حيث  ،م1858 يف عاماألوىل الدراسات 

فرنسا سوقا لنح و مي (3)األوطان السودانية و يربطها ابجلزائر، هبذا ينافس خط اجنلرتا من الكاب إىل القاهرة
  .(4)م1878سنة  يف كتابهذه الدراسة نشرت  ،لكمليون مسته مبائةجديدا 

                                                 
 . 23. ج.ف.أ.أجاىي، املرجع السابق، ص (1)
 . 23. نفسه، ص (2)
 .438-437، ص االحتالل الفرنسي. مياسي، (3)
 .233. مرموري، املرجع السابق، ص (4)
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مت دراسات كثرية إلجناح هذا د  ق  فرنسا اهتماما هبذا املشروع، حيث  أولتمنذ ذلك احلني 
                بني اجلزائر  الربطخلدمة مشاريع  ماجو  بروسالر ،دوفريييهالدراسة اليت قدمها  ؛املشروع و أمهها

بدراسة متنوعة طوبوغرافية  فيجريبريو  روالن، ابروا ،شوازي، كما اهتم كل من و السنغال بواسطة القطار
ملد خط حديدي  مناخية و صحية لكل مناطق الصحراء و درسوا الشروط الالزمة ،إحصائية ،جيةجيولو 

 .(1)بني اجلزائر و السودان، ...اخل
ا له من فوائد عديدة ، ملكان هدف فرنسا واضحا من خالل سعيها احلثيث إلجناح هذا املشروع

عرب صحراء اجلزائر اليت متثل االقتصادية و احلضارية، ال سيما الدروب الصحراوية  ،من الناحية السياسية
              اإلفريقيةستثمار أوسع ابلقارة كانت فرنسا ترى فيه أداة فعالة الف، (2)حجر الزاوية لربط مستعمراهتا هبا

، كما تفتح شرايني اإلطرافاملرتامية  اإلمرباطوريةلقة سياسيا و عسكراي على و تضمن لفرنسا السيطرة املط
املتوسط إىل رأس الرجاء  األبيضالعامل عرب القارة بطريق مباشر من البحر  املسافرين يففاق جديدة لكل آو 

 .(3)الطيب
حسب ، ئريةالدولية إىل الصحراء اجلزا تيارات التجارةكل هلا  سيجلب كما رأت أن هذا املشروع 

قدم فيها حساابت دقيقة حول األرابح املتوقعة للخط احلديدي اليت  ؛مهندس املناجم رولونالسيد دراسة 
بينما مصاريف كل قطار يوميا بـ مخسة آالف فرنك ،  ،بـ عشرة آالف و مخسمائة فرنكالعابر للصحراء 

 برسوم متتالية:  حسب تقسيم السلع إىل أربعة أصناف
 ،فرنك  8 فرنك إىل 0من  -
 ،فرنك 35فرنك إىل  0من  -
 ،فرنك 25فرنك إىل  0من  -
 فرنك.  18فرنك إىل  0من  -

              (Golfe de Guinée) إىل خليج غينيا (Marseille)  و ابلتايل مثن النقل من مرسيليا
، للصحراءو احمليط يقدر بـ عشرة أضعاف من نقله من اجلزائر و البحر األبيض املتوسط عرب اخلط العابر 

 .(4)ينافس املالحةسهذا اخلط ف
                                                 

 .97-96، ص مع اتريخ اجلزائر. بوعزيز، (1)
 .438 ، صاالحتالل الفرنسي. مياسي، (2)
 .127، ص طريق القوافلبوعزيز، أنظر كذلك: . 444. نفسه، ص (3)
 .444-443، ص االحتالل الفرنسي. مياسي، (4)
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أن  جول كومبونيف سياق احلديث عن األرابح اليت ستجنيها فرنسا من خالل هذا املشروع، صرح 
أن منطقة توات هبا  سااباتيأوضح  ، كمافرنسا متمسكة ابملستعمرة اجلزائرية و خاصة الصحراء اجلزائرية

فهناك حوايل عشرة  ماليني خنلة و ابلتايل  أكثر من ذلك؛أن حتصل عليه فرنسا  ثروة كربى و ما ميكن
 . (1)فمنطقة توات وحدها تساوي السكة احلديدية ،من البضاعة سنواي طن 000.200ميكن أن توفر 

" واثئق متعلقة مبهمة يف اجلنوب بعنوان:  ا  وزير األشغال العمومية الفرنسي جملدأصدر  كما
مهندس يف املناجم اجلزائرية، حتدث فيه حول هدف السكة   (Bouyanne) بواينللسيد  اجلزائري"

لبناء سياسة لإلمرباطورية الفرنسية الناشئة يف حوض  ،الذي ميثل استجابة حلاجيات املستعمر العسكرية
 ، مفادها:إفريقياالبحر املتوسط و غرب 

 القضاء على القوافل التجارية العابرة للصحراء. -
تفيد منها مخسمائة ألف ساكن و تساهم يف غرس سبعة ماليني حمطات يس اخلطوطهذه من عل جي -

 خنلة.
                        ابإلضافة إىل خماطر الطريق  تستغرقه القوافل ذهااب و إاياب،ختتصر عنصر الزمن الذي  -

 .(2)و الصحاري
نسا أخذت فر ، (3)م1844بعد تنفيذ مشاريع السكة احلديدية بشمال اجلزائر اليت انطلقت مند 

من  اقرتاحاتعدة  متد  م ق  1878تبحث حول إمكانيات ملد هذا املشروع عرب الصحراء، ابتداء من سنة 
 خطوط و هي: ةثالث إحداثمت التوصل إىل من خالهلا ،  طرف املهندسني و اخلرباء حول هذا املشروع

 اخلط الشرقي عرب غدامس. -
 حبرية التشاد . وإىل أمقيد و منه حنو النيجر  ورڤلة اخلط األوسط من  -
 اخلط الغريب عرب توات. -

                ،طريق غدامس هو الطريق الطبيعي لبحرية التشاد أنتوصلوا إىل  ؛بعد مباحثات فيما بينهم
الذي ينطلق من  األوسطو طريق توات هو الطريق الطبيعي لتنبكتو و النيجر، و ابلتايل ميكن اعتماد اخلط 

، كما واحد يتجه حنو النيجر و اآلخر يتجه حنو حبرية التشاد ؛فرع اخلط إىل فرعنيحنو امقيد و هنا يت ورڤلة 

                                                 
 .85-83، ص املرجع السابق. أمحيدة عمرياوي آخرون، (1)
 .468-467ص ، 2ج، توات و األزواد. حوتية، (2)
 .438، ص االحتالل الفرنسي. مياسي، (3)
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فمن جهة غدامس يتطلب على فرنسا التباحث مع احلكومة العثمانية  جرياهنا،أخذت يف اعتبارها مشاكل 
دة ابلرغم من أنه مير على ع الطريق طويال يعترب هذاو من الغرب  بليبيا ليتنازلوا عن غدامس و غات

 . (1)إال أنه ميكن السيطرة عليه عن طريق املراقبة الدائمة ،واحات آهلة ابلسكان
وسط و مت تسطري برانمج له للتوغل اهلادئ عند طريق األالوقع االختيار على  مناقشات؛بعد 

، حيث يسري من اجلزائر ابجتاه  بتنفيذ هذا الربانمجم 1880سنة  زالكولوانل فالتر كلف ف، (2)الطوارق
 .(3)و منها إىل النيجر و حبرية التشاد األهڤار و يتجه حنو اجلنوب صوب  رڤلة و 

 :هناكيف اجلهة الشمالية  ،من اخلطوط املنجزة يف اجلزائر
 وهران.  إىلاجلزائر العاصمة من   -
 يف بين منصور.  )جباية( بوجي إىلو تيزي وزو اجلزائر  من  -
 سطيف.  وقسنطينة  إىل اجلزائرمن  -
 .بسكرة  وابتنة  إىلقسنطينة ن م -
 ملحق يعرب عني الصفراء.  إىلأرزيو يف سعيدة  من  -
  .إىل رأس املاءيف سيدي بلعباس  (Tlélat) تليالت ووهران من  -
 .إىل تلمسانو عني متوشنت وهران من  -
 سية .سوق أهراس على احلدود التونإىل قاملة من  اآلخر قسنطينة و إىل من العظام يف قاملة  -
  .أرزيو للمالحات و سعيدةإىل  (Om Theboul)اتبول  الكاف أممن  -
 .(4)غليزان إىل تيارت مستغامن ومن  -
 

                                                 
 .442-439. نفسه، ص (1)
 .442-441. نفسه، ص (2)

(3). V.Derrécagaix , Op.cit, p 9 . 
(4). Alfred Rambaud , la france coloniale (histoire - géographie – commerce), Imp.       
      charaire et cie, paris, 1893, p 119. 
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مت التوجه صوب   إىل احلدود املغربيةمن احلدود التونسية  املمتداالنتهاء من اخلط الساحلي  ملا مت
  يلي: كمابسكرة،   و  رة، األغواطعني الصف منالثالثة خلطوط ا  إلجناز ،(1)سفح األطلس الصحراوي

بسكرة  مث مت وصله  إىلقسنطينة ميتد من م 1941أجنز سنة هناك خط حديدي  :من الشرق -
 .ورڤلة و  تڤرت خبط ضيق حنو 

 اجللفة و هو خط ضيق ذو استعمال حمدود. إىلهناك خط حديدي ميتد من اجلزائر  :من الوسط -

 .(2)م1906جنازه سنة إ بشار الذي مت وجند طريق سعيدة  :يف الغرب -
فرنك. يف  16.154.222 إىل 1884السكك احلديدية يف اجلزائر عام لقد وصلت تكاليف 

فرنك خالل العام  3.694.000ما يزيد على و  ،فرنك 24.660.765إىل  م1890عام 
 .(3)م1889

حقيق سياستها لت اجلمهورية الفرنسية الثالثة سعتفقد ، قامت به فرنسا يف غرب إفريقيا األمرنفس 
كتشاف األراضي الداخلية لكل من الداهومي وساحل اب فقامتو ذلك بربط السنغال ابلنيجر ، التوسعية 

            االستوائية  إفريقياة و ــــــــــــالشمالي اــــــــــــــإبفريقيالغربية  إفريقياط ــــــــــــــــمتهيدا لرببينها و بني النيجر،  للربطالعاج 
 .(4)) من البحر املتوسط حىت الكونغو(

غري أن هذه اخلطوط  م،1914قبل سنة  هبذا اإلقليممعظم السكك احلديدية  جنازإعملت على 
عسكرية و من  نظرةفق و  هذا راجع إلجنازها أبقل التكاليف، جاءت ضيقة و مفردة و ذات احندارات حادة

 أهم هذه اخلطوط نذكر ما يلي:
  حوض النيجر.ماكو يفخط دكار و اب -
 خط ابيجان و جدوجو يف فولتا العليا. -
 خط كوتونو و ابماكو مشال الداهومي. -

                                                 
(1). Ibid, p 119-120. 

ص    ، 2008،د.د.ن، د.م.ن، حساابت الثروة يف فرنسا و رهاانت الثورة يف اجلزائربرتول الصحراء بني . احلاج موسى بن أعمر، (2)
56. 

(3). Alfred Rambaud , Op.cit, p 120. 
 .97. عبد الكامل عطية، املرجع السابق، ص(4)
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 .(1)و كانكن داخل غينيا و وسط هضبة فوات جالون يخط كوانكر  -
 إىل بعض للوصول  النيجر هي حماولة الربط بني السنغال و امن اخلطوط اليت أولتها فرنسا اهتمام

هذا الشريط الذي أودى  ، كثري من األحيانالسفن هبا يف   دخول ستحالةال ، السنغال عند مصب اخللجان
 حياة الكثريين.

من الغرب إىل ، مما جيعلهم يسيطرون على كامل املنطقة  إىل الداخلتوغل ميكن ال هذا اخلط عرب
 فرص جديدةضمان و  همصاحللالتجارة  حتويل هلدف،  إىل النيجر السنغالمن  مستعمرةتشكيل ل ،الشرق
  .و قد وفقوا إىل حد ما يف اجناح خمططاهتم جتارة الرقيق إلغاء تهم بعد لصناع

 ،(2)م من ربط كل من هنري النيجر و السنغال بسكة حديدية1906متكن الفرنسيون عام ابلفعل 
مببلغ و بني املدينة و كايس و ابماكو فتم مد خط يربط بني دكار و سانت لويس عند أعايل هنر السنغال 

 .مليون فرنك 103ه قدره: ل خصص
ترتفع مداخيله من سنة إىل أخرى خاصة  بدأتم و 1902ابتداء من سنة  هع يف استغاللو شر ال مت

لبضائع املستوردة من حمطة  لماليني كلغ  10مما جر معه ارتفاع قيمة احلمولة عن  ،م1906و  1902بني 
 كايس ابلسنغال إىل حمطة ابماكو. 

ذلك ألهنا   ،هناك تذبذب بسبب عدم توفر البضائع بصورة دائمة ؛ما يعاب على هذه اخلطوط
إىل ذلك أن جل املوانئ كانت تتعامل  إضافة ،كانت غري متصلة بشبكة مع بقية املواصالت األخرى

ابلسفن الشراعية التقليدية و ابلتايل عجزت عن التعامل مع حجم املنتجات اليت كانت حتملها السكك 
جوهرية على املوانئ الرئيسية و استمرت حىت  ترميمات احداثالسلطات الفرنسية  حت م على ممااحلديدية، 

 .(3)جالئها من هذه املناطق

                                                 
 .165. نفسه، ص (1)
 .217أمحد جنم الدين فليجة، املرجع السابق، ص أنظر كذلك: . 404. بوفيل، ص (2)
 .167 -166بد الكامل عطية، املرجع السابق، ص ع. (3)
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 .385. هوبكنز، ص (1)
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 طرق: تعبيد ال .ب
عرفت املنطقة وسائل جديدة للنقل فتم  ،معظم ربوع الصحراء يفمع إحالل السالم يذكر بوفيل أن 

سكان الواحات حنو  مامأليت فتحت الطريق إدخال السيارة إىل املناطق الصحراوية، هذه الوسيلة ا
كما فتحت اجملال أمام الباحثني عن الذهب األسود و اخلامات املعدنية   ،و بني ضفيت الصحراء (1)الشمال
 . الضرورية لرمي أسس إقتصاد أساسه الصناعة الثقيلة األخرى

، م1830جودة قبل تيسريه إنشاء عدد من الطرقات اليت مل تكن مو  لقد شجع النشاط التجاري و
املشرتك، مبا يف ذلك ما  االستعمالمن الطرق ذات  كلم  15.237 مت اجناز م1890سنة  لفي إحصاء ف

غري  ،صيانة بعضها معمن قبل اجليش  زتجنأهذه الطرقات ، م من الطرق الوطنيةلك  3.000يقرب من 
 .(2) حتسن يوميايفالعديد من النقاط البعيدة و هي  يفما زالت انقصة  أهنا

تعبيد طرق السيارات من سطافة إىل  ،يف غرداية من املنجزات اليت قدمتها السلطات الفرنسية
ذلك مت شق طريق من ك  ،مت استعماله يف السنة املوالية ،م1882كلم و ذلك سنة   82غرداية على بعد 

 .(3)نفس السنة يف ورڤلة وادي ميزاب ، مث طريق من غرداية حنو  عربغواط غرداية حنو األ
 ةم كانت توجد مخس1931اهتمت السلطات الفرنسية بتعبيد الطرقات بسوف و حبلول سنة  كما

 مسالك و هي:
 –نقرين، الوادي  –امعة ، الوادي اجلرت عرب ڤت –بسكرة، الوادي  –نفطة، الوادي  –الوادي  -

ستخدم رابع قلما ي  و الطريق ال االستعمالهي الغالبة يف  األوىلاملسالك الثالثة  ،عرب  فرجان تڤرت 
 .(4)ترانزأتلنتيكأما الطريق اخلامس فهو صعب املسلك و ال تعربه إال سيارات خاصة مثل  

 
 
 

                                                 
 .406. بوفيل، ص (1)

(2). M. Alfred Rambaud , Op.cit, p 118. 
 .151. يوسف بن بكري احلاج سعيد، املرجع السابق، ص (3)
           ريها على العالقات مع تونس و أتث م1947-1918، األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية يف منطقة وادي سوف . عثمان زقب(4)

 .118، ص م2006-2005ماجستري، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، قسم التاريخ، ابتنة،  رسالة، و ليبيا
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            للربط بني السكك احلديدية كما واصلت فرنسا عملية تعبيد الطرق الربية يف الصحراء اجلزائرية، 
؛ واحد من   تنطلق مسالك عابرة للصحراء لر، األغواط و بشا، ورڤلةمن الواحات الثالث و طرق السيارات 

، تڤرت عرب تنزروفت، و الطريق الثاين من اجلزائر العاصمة إىل شرق افريقيا عرب (*)كولومب بشار إىل غاو
فتم تعويضه ابلطريق  للسكة احلديدية فالترسهذا الطريق الذي رمسة ، و التشاد ميإىل نيا األهڤار  و ورڤلة 
    .السيار

  نيللتوغل إىل الداخل، إال أن احلكام اإلفريقي (1)يف إفريقيا الغربية ت بعض الطرق الربيةكما مهد
  كانوا يعارضون هذه املشاريع و يعتربوهنا اعتداء على ممتلكاهتم.

 ،السيارات من طرازات فورد األسرع و األرخص مثنا و األخف وزان إدخالقد رافق تعبيد الطرق ل
سيارة أول م عربت 1923، يف عام ة النقلدور يف عملي ، فكان هلام1918ية عام الغرب إفريقيااليت وصلت 

 .لصحراء الكربى من اجلزائر إىل تنبكتو يف ا
تعمل يف املراكز الرئيسية للنشاط  ،م كانت الشركات التجارية للنقل ابلسيارات1930حبلول عام 

الغربية الفرنسية حوايل  إفريقيام كان لدى 1940يف عام  ،الغربية و الصحراء الكربى إفريقيااالقتصادي يف 
 .(2)م1913عشر سيارة فقط سنة  ةسيارة مقارنة بست 000.10

االقتصاد التصديري، ألنه مل تكن  أسس جاءت نتيجة دوافع خلقما ميكن قوله أن هذه الطرق 
معظم السكان  و بتعبري أدق ربط شبكة من الطرق اليت يعيش فيها (3)سوى طرق قليلة تربط املستعمرات

 .(5)االحتكاريةالشركات و  (4)األوروبيني

                                                 
، صاحلة GV 130غاو، وضعت يف اخلدمة عشرين شاحنة ، ذات حمركات الديزل  -. على خط الطريق بني  كولومب بشار(*)

 أنظر: اجلديدة اخلاصة ابملسافرين.  (Cars Pullman)كلم يف الساعة و سيارات بوملان   50كم(، بسرعة 1.000للمسافات الطويلة )

  - Robert Tinthoin , «  Évolution récente de l'économie Algérienne » , Annales de 
Géographie, T. 51, N°.287, 1942, marge No.01, p 201. 

 .331  عبد الرازق ابراهيم، املرجع السابق، ص شوقي اجلمل و عبد هللا. (1)
 .391. هوبكنز، ص (2)
 .395. نفسه، ص (3)
مقال نشر يف كتاب اتريخ افريقيا العام ) افريقيا يف ظل السيطرة  ، »اإلقتصاد اإلستعماري ) مشال افريقيا( « أمحد كساب و آخرون،. (4)

 .439، ص  1990اشراف، أ. آدو بواهن،  املطبعة الكاثوليكية ، بريوت،   ، اليونسكو ، حتت 7( جملد م1935-1880اإلستعمارية 
 .362، ص الصحراء الكربى. امساعيل العريب، (5)
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 :البحريالنقل  .2
 : (Projet Golfe de Gabes) )مشروع خليج قابس(مشروع البحر الداخلي  .أ

مهية عن مشروع أال يقل  الذيهو أيضا أحد املشاريع الصحراوية  ؛مشروع البحر الداخليإن 
                     فريديناند دوليسبسود إىل جناح ـــــــــــــــــة تعر ـــــــــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــــهات ـــــــــــــــــخلفي، ةــــــــــــــــــــــوط احلديديــــــــــاخلط

(Ferdinand de lesseps)  عند حفره لقناة السويس (Canal de Suez)  األمر الذي ،
القاسية و يسهل عليهم  ظروف الطبيعيةالتغيري يف  إلحداث ،ويحبر داخلي صحرا خلقحفزهم للبحث يف 

  .(1)االقتصاديةو سياستهم التوسعية االستعمارية تنفيذ 
جيولوجية تعود إىل العصور القدمية، مفادها  مقارابت لقد انطلقوا من بعض النظرايت اجلغرافية و

هذا البحر  ،و سيالكس حالة اليوانين هريودوتالر  اليت حتدث عنها ،يدعى حبرية تريتونأن هناك حبرا داخليا 
من البحر املتوسط عرب جمرى هنر الشلف و الثاين إىل احمليط له ثالثة منافذ إىل البحار اجملاورة؛ واحد 

 .(2)الث إىل خليج قابس بشرق تونس عرب شط فجاجغراب عرب ممر اتزة و الث األطلسي
أمهها  ،على شكل أحواض و شطوطخر هذا البحر اختفت بعض أجزائه و بقي البعض اآل

مخسة و عشرين  أحواض ملغيغ على اخنفاض تقعحيث و اهلضاب العليا،  (3)ملغيغشط  ،أحواض اجلريد
فكرة عند اجليولوجيني خبلق حبر داخلي يف هذه النقطة، من هذه الراجت ف، مرتا من مستوى سطح البحر

 .االقتصاديةأوضاعها تغيري جذري يف مناخها و ابلتايل تغيري  إحداثأجل 
نواة هذا البحر الداخلي ستكون أحواض شط اجلريد و شط الغرسة و شط فجاج، حيث يتم حفر 

ملغيغ و بوادي ريغ يف الغرب و حبوض ايغارغار يف اجلنوب عرب واد  ضقناة حبرية تصل هذه الشطوط مبنخف
  . (4)سوف

                                                 
 .99، ص مع اتريخ اجلزائر. بوعزيز، (1)
  .100نفسه،  ص  .(2)

(3). Lanessan, Jean-Louis, L'expansion coloniale de la France , étude économique , 
politique et géographique sur les établissements français, Imp.  générale lahure, 
Paris, 1886, p 7. 

 .101، ص مع اتريخ اجلزائر. بوعزيز، (4)
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م، 1873ع دراسات حوله منذ عام شرع يف وضف فرانسوا روديرحتمس هلذا املشروع السيد لقد 
             من قسنطينة إىل بسكرة رودير  ذهب ،بعد اعتماد اجلمعية الوطنية ملفا لدراسة الشطوط دراسة علمية

 .و مستواها عن البحر و منها إىل أحواض ملغيغ و درس اترخيها و جغرافيتها الطبيعية

مستوى سطح البحر على عكس أحواض  شط اجلريد يقع فوق أناكتشف  روديرعلى الرغم أن  
جناز هذا املشروع، ملا له من نتائج حسنة على اجلانب إيف ملغيغ و احلضنة، إال أنه مل يفقد األمل 

البحر برفع منسوب املياه اجلوفية يف الشمال ابلصحراء، كما أنه سيحدث تغيري يف االقتصادي، إذ يسمح 
منسوب من املياه يف اجلو و ابلتايل تساقط األمطار و تلطيف  بفعل تبخر ،املناخ من اجلفاف إىل الرطوبة

 جو الصحراء القاسي.

فتم حتويله إىل  ،يف ابريسإبعداد ملفه و قدمه إىل اجمللس العلمي  روديربعد هذه الدراسة قام 
حول الغالف املايل الذي يستنفذه هذا هم ؤ الذي استحسنه، لكن أعضاء اجمللس تضاربت آرا دوليسبس

للقيام بدراسات جيولوجية جديدة  ،م1878روع، يف هناية املطاف مت اعتماد غالف مايل جديد سنة املش
                 دوفريسيينترأسها م 1882و  1881بني عامي  دوليسبس ، أتلفت جلنة  رمسية هاشارك في

(De Freycinet)  احلفر  كما أن عملية  ،ريزيد عن ثالثة ماليتتكاليف املشروع  أنو اكتشفت
 تستلزم أضعاف حفر قناة السويس.

على إىل منطقة قابس لدراسة املشروع  دوليسبسو  روديرسافر كل من  م1883يف سنة 
 أوقستمن بينهم  ،الطبيعة، لكن بعد عودهتما مت معارضة هذا املشروع من طرف أعضاء اجلمعية الفرنسية

 .(1)رفةتونس حق املع ون يعرفان اجلزائر االلذ كوسونو    بوميل

قاموا بتحديد أحواض اجلريد  نفس العمل، حيث دي ليسرتو  دوفريييهعمل كل من  كما
أوالد انيل و هضبة ألن املنطقة احملصورة بني خليج قابس شرقا و  كنواة هلذا البحر الداخلي،  التونسي

داخليا  حوضا تشكل، ار جنوابڤهوراس و النمامشة و تبسة و جبال مطماطة و األميزاب و جبال األ
املنطقة تشتمل على عدد كبري من األحواض و الشطوط، فمثال يف  عا يدعى العرق الشرقي الكبري، هذهواس

اجلريد بتونس هناك شط فجاج و شط اجلريد و شط الغرسة و هناك ابجلزائر منخفض ملغيغ الذي يشتمل 
 على شط عسلوج و شط ملغيغ و شط مروان.

                                                 
 .105 -103. نفسه، ص (1)
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            هناك شطوط تنحدر من اهلضاب العليا أمهها شط احلضنة  يف الشمال الغريب ملنخفض ملغيغ 
ض جبنوب أحواض ملغيغ هناك شطوط اتبعة ملنخفض واد ريغ و حو  نأكما   ،و الزاعز الشرقي و الغريب

 .(1)األهڤارايغرغار الذي ينحدر من جبال 
، قد بوادي اغرغار و واد ميه وا، عندما اهتمالرحلتنيفالترز أثناء  يتبعث به تستبعد ما قامنكما ال 

  .يكون األمر خدمة هلذا املشروع

 هذا املشروع بقيو م 1883سنة  تويف ه،أايميف معارضة شديدة  رودير مشروع بعد أن لقي
 ، من طرف هيئات علمية و رأمسالية،م1896يشغل ابل الفرنسيني و مت إعادة فتح هذا امللف للنقاش سنة 

مثل الغالف املايل الضخم و الصعوابت التقنية و موقع شط اجلريد  ،طرح ت  ت أنه بقيت نفس اإلشكالياإال 
 .م1953-م1952فوق مستوى سطح البحر، ليغلق هذا امللف مرة أخرى حىت سنة 

على  ،من جديد بعد أن أكدت احلفرايت خالل عملية البحث عن زيت البرتول استئنفحيث 
                روديرمشروع  إحياءيف العصر اجلليدي ، هنا مت وجود صلة بني البحر املتوسط و منطقة الشطوط 

مت اقرتاح  م ،1958غول عام يإىل مكتب اجلنرال د ،ملف البحر الداخلي إيصالو متكنت اجلمعية من 
على أن يكون  ، قنبلة هيدروجينية لشق قناة هذا البحر بني واحدة و أخرى بضعة ثواننياستعمال مخس

           سد ضخم من توزر لتوليد الكهرابء  إقامةايردة، متتد عرب شط اجلريد  و يتم  500و  400عمقها من 
 سنوات. يف ظرف بضعة شهور بدال من مثاين ،و تنجز هذه القناة و البحر

وضوع مع وزارة األشغال العامة املحبث  ،ستنم واصل احتاد التعدين الفرنسي هري 1959بعد عام 
    .(2)نسا كانت مهتمة ابحلرب مع اجلزائرلكن فر  ،للحكومة التونسية

  ، الذي رمى بدلوه عبد القادر األمريو هو  آنذاكبلغ اهتمام أهم أعمدة اجلزائر ن هذا املشروع إ
عه على يشجتو  دوليسبس، هذا من خالل مكاتبته لـ : و أبدى أتييده للمشروعو هو يف منفاه بدمشق 

 .(3)اورة هلا مربزا األمهية الكبرية هلذا املشروعذلك كما كتب ألهل قابس و املناطق اجمل

 دوليسبسرغبة من األمري، لكون مل تكن  دوليسبسمراسلة األمري لـ أن  ؛إليه اإلشارةن ما ميكن إ
لسكان و ردم للعمران ا ةهجر يف سبب تجناح هذا املشروع سي ألناستغل كل السبل إلجناح هذا املشروع ، 

                                                 
 .100-99. نفسه، ص (1)
 .108-107. نفسه، ص (2)
 .106-105. نفسه، ص (3)
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 عبد القادر عقل أن األمريأي  و يبقى السؤال مطروحا: تعترب رمز حضارة الصحراء، و هناية أكيدة للنخلة اليت 
 انساق وراء هذا املشروع و مل حيسب حسااب هلذه املتغريات. 

 النقل النهري: .ب
  اليت كانت تعوقها الشالالت  ،تطوير اجملاري املائية الداخلية علىيف إفريقيا الغربية عملت فرنسا 

 تاستخدم حيثاحمللي يف بعض املناطق،  االقتصادذه العملية سامهت يف تنشيط ه ،و اجلنادل بشدة
الرغم من أن البواخر كانت ملكا ، على بواخر مزودة بعجالت جتديف مثل النيجر و بنوي و السنغال

، إال أهنا بذلت بعض احملاوالت للتنسيق بني النقل النهري و السكك احلديدية ،لشركات القطاع اخلاص
بذلك   ،كانت هناك وصلة تربطها ابلنيجر األوسط  ،ماكواسكك احلديدية اليت تربط السنغال ببال مثل

مازالت حىت اليوم  ،ألفريقيا الغربية الفرنسية كثريةغري أن هناك مناطق  ، تنبكتو و غاو ،كانت تصل دكار
 .(1)حمرومة من وسائل النقل احلديثة

ج السكك احلديدية، فقد أخذت السفن البخارية كانت تعديالت املوانئ وثيقة االرتباط بربانم
حيث ال ميكن التعامل مع سفن أكرب من السفن الشراعية التقليدية،  ،الغربية إفريقياتكشف عيوب موانئ 

 .(2)فالسفن البخارية مل يكن هلا أتثري على إنتاج الصادرات مثل السكك احلديدية
عاجزة عن التعامل مع حجم املنتجات اليت  م كان واضحا أن املوانئ القائمة 1900حبلول عام 

على املوانئ الرئيسية و استمرت طيلة الفرتة  ترميمات فأحدثتالسكك احلديدية، حتملها كانت 
 .بعض املوانئ إبصالح، حيث قامت ارمثل دك   االستعمارية

ة مثل النتيجة تدهور املراكز الصغري  و موانئ جديدة مثل بورت، هاركورت و اتكورادي أنشأتكما 
و كاالابر، مع العلم تركيز جتارة التصدير كان يف املوانئ اليت تصلها السكك  سلوي تسان ،ابداجري

الغربية عرب  إفريقيامن جمموع جتارة  % 65يقل عن  كان ما ال  من القرن املاضي احلديدية، ففي العقد الرابع
  .(3)ارر على دك  متالبحار 

                                                 
 .394-393. هوبكنز، ص (1)
 .401ص نفسه، . (2)
 .397نفسه، ص . (3)
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 لصحراء.برة لالعاشاريع املاستكمال  عراقيل.  3
بعد تقدمي تلك للصحراء حال دون حتقيقه؛ ف العابرإن مشروع خطوط السكك احلديدية 

خط من خطوط متتد إىل جنوب اجلزائر و هي الدراسات و املقرتحات، مل يتم من هذه املشاريع سوى ثالثة 
خط من احملمدية إىل و  ،من البليدة إىل اجللفة عرب ملديةخط و  ،تڤرت عرب بسكرة و  ورڤلة  إىلقسنطينة 

 .(1)بين عباس عرب سعيدة و بشار
و وسطها لتصل  إفريقيايف غرب  ،أن متتد إىل ابقي بلدان الصحراء األخرى يفرتضهذه اخلطوط 

لكن صعوابت كثرية حالت دون تكملة هذا  ، و شبكة السنغال و موريطانيا و التشادبشبكة النيجر 
 تالية:املشروع و ميكن حصرها يف النقاط ال

 ،مما ولد ردود فعل معاكسة لتكملة املشروع ،ا املشروعذالتكاليف الباهضة هل -
سارهتا للعديد من خمن منافسة اإلجنليز هلا و كذا  ،الظروف الدولية اليت متر هبا فرنسا آنذاك -

 ،(2)بصفة عامة األفارقةمع ردود فعل معاكسة هلذه املشاريع من طرف  ،مستعمراهتا
خاصة بعد أحداث احلربني  ، حيجمون عن تكملة هذه اخلطوطنيريان جعل الفرنسير علم الططو  ت   -

 .(3)اليت طردهتم يف هناية املطاف ،العامليتني و حركات االستقالل الوطنية ابلقارة
و ابلتايل  أو أكثر من ذلك نصف قرن استغرقتقد  أجنزتأن اخلطوط اليت  إليه، ما ميكن أن نشري

و قد  (4)حرب على ورق إىل اليوم جمرد يتطلب نفس الزمن، هذا املشروع الذي بقيفاخلط العابر للصحراء 
ابلطريق السيار بني كولومب بشار إىل غاو عرب تنزروفت، و الطريق الثاين من اجلزائر عوض يف اجلزائر 

نفس األمر  ،و التشاد Niamey يمإىل نيا األهڤار  لة وڤرت، ور ڤت العاصمة إىل شرق افريقيا عرب
 . (5)فقد لقي ما لقيته خطوط السكك احلديدية العابرة للصحراء لنسبة للبحر الداخلياب

                                                 
 .98، ص مع اتريخ اجلزائر. بوعزيز، (1)
 .87-86، ص املرجع السابقآخرون،  و . أمحيدة عمرياوي(2)
 .98، ص مع اتريخ اجلزائر. بوعزيز، (3)
 .444، ص االحتالل الفرنسي. مياسي، (4)
 .108، ص مع اتريخ اجلزائر. بوعزيز، (5)
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 .ابإلقليمنيالفرنسية التجارية السياسة املبحث الثاين: 
سياسة اقتصادية واضحة تنبين  على انتهاج ،فرنسا كغريها من القوى االستعماريةلقد عملت 

         ،املنطقتني اـــــــــــتئل إلجناح مشروعها التجاري يف كلوسافاستغلت كل ال، ابلدرجة األوىل على التجارة
  يف هذا اجملال؟.  املستخدمة الديناميكية الفرنسيةفما هي 

  ابإلقليمني:  ةالفرنسي التجارة الوسائل القانونية لتثبيت .1

  االتفاقيات و املعاهدات: .أ
                لتحكم يف احملاور التجارية الرئيسية ا التجارة و الحتكاروسيلة  االتفاقيات إبرامسياسة  تعد

لفرنسا حتقيق مطاحمها يف  لكي يتسىن، (1)أي منافسة للطرف اآلخر إبعادتوسيع مناطق النفوذ و  و
ربطت بعض اجلهات ابتفاقيات حىت تتجنب مقاومتها و تصديها هلا و من  و إفريقيا الغربية، الصحراء

 بينها:

 ميزاب: ينبمعاهدة احلماية مع  -
 حيث ،لقد حافظ املزابيون على استقالهلم النسيب خالل النصف األول من القرن التاسع عشر

استمروا يف ممارسة النشاط التجاري بني الشمال و اجلنوب، غري أن هذه األنشطة قد اعرتاها بعض الضمور 
ضغطت فرنسا بقوة على م 1852بسبب الثورات املستمرة يف اجلزء الشمايل، بعد احتالل األغواط سنة 

               ع معاهدة احلمايةـــــــــــوا إىل توقيـــــــا توصلــــــبين ميزاب و على حركتهم التجارية، بعد مفاوضات بينهم
(Traité de protection)  م1853أفريل  19ألهل ميزاب يف . 

 ،بسط محايتها على املزابينيابلسلطة الفرنسية و حقها يف اعرتاف بين ميزاب  ؛املعاهدةتضمنت 
تعهد فرنسا بضمان حريتهم التجارية بني مقابل دفع ضريبة سنوية لفرنسا تتقامسها مدن ميزاب السبع،  مع

، القضائية كما هي مؤسساهتم الدينية و طقوسهمالتل و الصحراء و اإلبقاء على عاداهتم و أعرافهم و 
 .(2)زاب جزءا اتبعا لفرنسايم بنو بذلك أصبح

 
 

                                                 

 .79ابق، ص ، املرجع الس مسعودة قاسي. (1)
 .148. أمحد ذكار، املرجع السابق، ص (2)



                                         م(.1945-1850المشاريع الفرنسية و أنشطتها التجارية  )الفصل الثالث : 
           

170 

 

 :(Traité commercial avec les Touareg) املعاهدة التجارية مع الطوارق -
لتهيئة األرضية للتجارة ، انشغلت فرنسا يف التحضري إىل بالد الطوارقبعد رحليت دوفرييي و بوضربة 

ر زجاأل قبائل عالقات مع زعيم برامإل طريقة لذلك بدأ احلاكم العام ابجلزائر يف البحث عن ،الصحراءعرب 
 نوخنخيا

مت مهمة كان هدفها إبرام اتفاقية جتارية بني فرنسا و كيل أزجر، مت اختيار الوادي ظ  تبعا لذلك ن  
ابلتايل هذا  و إلمضاء االتفاقية، غري أن اخينوخن رفض ذلك كون الوادي كانت حتت سيطرة فرنسا مكاان

 مريشارسها قائد األركان املقدم من اخلضوع لفرنسا و هكذا كونت فرنسا جلنة يرتأ ا  األمر ميثل نوع
(H.Mircher)   بولونياكو (Polignac)  نقيب األركان منتدب ابملكتب السياسي للشؤون

 .كمرتجم   بوضربةو  هوفمانالعربية و
اكتوبر  21م حنو طرابلس و منها إىل غدامس يف 1862غادرت البعثة اجلزائر يف سبتمرب 

 ؛احلاج جبوركنائب عنه،   ؛عمر احلاجكان غائبا فبعث أخاه   وخناخينغري أن  ،زجراآلللتفاوض مع ممثلي 
املعاهدة التجارية ابللغتني يفوغاس، بعد حمادتات مت حترير إلاشيخ  ؛عثمانشيخ لقبيلة امغساتن، الشيخ 

 مث التوقيع عليها و أهم بنودها: ،العربية و الفرنسية
 ،قبائل الطوارق زعماءة و بني السلطات الفرنسي التجاريإقرار الصداقة و التبادل  -
 ،يف أسواق اجلزائر مع أداء املكوس ،إمكانية ممارسة الطوارق للتجارة بكل حرية -
بالدهم ذهااب و إاياب إىل بالد  أثناء عبور، و بضائعهم يلتزم الطوارق حبماية التجار الفرنسيني -

 ،السودان مع أداء املكوس
ح طرق التجارة للفرنسيني إىل السودان و حتديد بفت ،تلتزم السلطات الفرنسية و زعماء الطوارق -

 لفرنسيني.ل ينشاط التجار الاملكوس و ضبطها و إصالح اآلابر و إزالة كل العراقيل يف وجه 

 أما البنود اإلضافية تنص على ما يلي:
 وجب التقاليد القدمية املتضمنة للعالقات التجارية بني دول مشال إفريقيا و خمتلف قبائل الطوارق،مب -

عرب بالد  يةفرنسالتجارية القوافل لمكلفة بضمان املرور ل ؛احلاج اخينوخنتبقى عائلة الشيخ 
 ،زجر و السوافة و الشعانبةاأل قبائلكما تستمر العالقات التجارية بني   ،زجراأل

 ،أو وكالئه على أن حتدد قيمتها ،تدفع القوافل التجارية الفرنسية ضريبة العبور إىل اخينوخن -
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من طرف الشيخ أو ممثليه مبقتضى  ،و اإلنصاف خلالفات اليت قد تنشب بني الطرفني ابلود  ا يةتسو  -
 ،عادات و أعراف البلد

بربط عالقة جيدة مع طوارق قبيلة كيل  ،و الزعماء السياسيون لطوارق األزجر اخينوخنيلتزم الشيخ  -
 ير.اآلروا بسالم عرب بالد لكي مي ،وي من أجل هتيئة الظروف احلسنة لقوافل املفاوضني الفرنسينيآ

إىل بسكرة بعد إبرام االتفاقية عادت البعثة الفرنسية من غدامس و اجتهت حنو الوادي و منها 
حول  خالل هذه الرحلة استغل أعضاء املهمة الفرصة جلمع معلومات، ديسمرب 18إىل اجلزائر يف  وصوال

للمقدم  "يوميات الرحلة"ا و نشرها و منها : األوضاع السياسية و االجتماعية ألوطان الزنوج و تدوينه
كما أعطت فرنسا هذه اخلطوة دفعا قواي للتوغل يف اجلنوب قصد السيطرة   ،Mircher((1)( مريشار

 .(2)على الطرق التجارية و الثروات االقتصادية الظاهرية آنذاك
على اء الطوارق رضاء زعمأن فرنسا تسعى ظاهراي إل ،مالحظته من خالل بنود االتفاقية متما 

محاية القوافل التجارية من النهب و السلب، كما أن  عاملقوافل الصحراء اجلزائرية، خاصة يف شاكلة 
الذين   ،جعلها ت قدم على مثل هذه االتفاقية مع قبائل الطوارق ،سعيها احلثيث لتحقيق أغراضها التجارية

للحصول على قدر كبري من املعلومات  ىيسيطرون على الشريط الذي يفصل بني شواطئ الصحراء الوسط
حول تلك املناطق و هو ما نستشفه يف البند الثالث الذي ينص على التزام الطوارق حبماية الذين أيتون 

و هو  بصفة مفاوضني يف أراضيهم، الستغالل الد ور املـ هم الذي يؤديه الطوارق بني الصحراء و السودان
 .(3)دور أساسي

من ضرائب و محاية  يادة كيل أزجر على أراضيه و كل احلقوق اليت تؤول إليهرنسا بسن اعرتاف فإ
             حني الوقت املناسب لالنقضاض عليهم فرنسا إىل  تتبعهااليت  األساليبو جتارة، ما هي إال أحد أهم 

 .و اخضاعهم و احتالهلم

                                                 
 انظر كذلك:. 230-227. حسن مرموري، املرجع السابق، ص (1)

 .84-81، ص توسع االستعمارمياسي،  -
 .132-131أمحد ذكار، املرجع السابق، ص  -

 .70، ص املرجع السابق. محيدة عمرياوي آخرون، (2)
 .230. حسن مرموري، املرجع السابق، ص (3)
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اجلزائري و الصحراء اجلنوب  التبادل التجاري بني فرنسا و شبكةمن نتائج هذه االتفاقية توسيع 
لشمال لها لحصول على منتجات املناطق احلارة اليت يوفر لاإلفريقية و فتح جماالت كبرية لالستثمار، 

 .   (1)، على منط املستعمرات الفرنسية األخرى يف حبر الكارييبو الفرنسياجلزائري 
هي البداية احلقيقية لفرنسا يف غرب  يةاحلروب النابوليون يةهناأما عن إفريقيا الغربية، ميكن اعتبار 

، عن طريق عقد و تنشيط التجارة لالستيالء على مناطقها هناكعملت فرنسا بنشاط كبري  إفريقيا، حيث 
إقامة عالقات طيبة مع بعض الدول اإلفريقية أو عن طريق أتسيس  واتفاقيات مع حكام إفريقيني، 

 .هتامصدرا مهما لتزويد إقتصاداي تكون مستعمرات
م عقد 1842و  1838الفرتة ما بني  من املعاهدات اليت أبرمت بني زعماء إفريقيا و فرنسا، يف

يف كل من  اإلفريقينياتفاقيات مع احلكام  (bouet-Willamez) ويالمي بوييالضابط الفرنسي 
كما أعادت ،  (2) أسيين الواقعة يف ساحل العاج و بسام الكربى ،)Cape Palmas(ابملاس  رأس

عالقاهتا مع ملك الداهومي و هبذا امتد نفوذها بشكل غري رمسي إىل مناطق أخرى يف ساحل العاج، كما 
 . (3)أقامت حممية هلا بساحل العبيد و استولت على ميناء نوفو و كوتونو و األنشو

عندما توىل قيادة منطقة السنغال و هنر النيجر، استعمل طريق املعاهدات فوقع  غاليينمث إن 
التوكولور شعورا ابألمن  إعطاءكان اهلدف منها هو   ،م1880سنة  أمحدوتجارة مع الصداقة و الهدة معا

 .(4)لتسهيل احتالل وادي السنغال و هنر النيجر
 األمنمن خليج غينيا لضمان احلماية و  ،كما أبرم الفرنسيون اتفاقيات عديدة مع مناطق أخرى

  .(5)لتجارهتم يف املنطقة

يف  بووي ويلومزم، حيث نزل القائد 1841نسيني يف مصب هنر النيجر كان سنة أول ظهور للفر 
لكالابر  (Eyanba) ينباإمع ملك  ابوين و أقام عالقات مع زعماء املنطقة، يف العام املوايل أمضى اتفاق  

 .(6)القدمي يسمح للفرنسيني ابجمليء للتجارة يف البالد
                                                 

 .83، ص توسع اإلستعمار. مياسي، (1)
 .310، ص 1. فيج. جي دي ، املرجع السابق، هامش رقم (2)
 .311. نفسه، ص (3)
 .452ص ، 2ج، توات و األزواد. حممد حوتية، (4)
 .81مسعودة قاسي، املرجع السابق، ص . (5)
 .87نفسه، ص . (6)
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 التجارية:املراكز الوكاالت و  .ب
              من أجل التبادل التجاري  أو حمطات جتاريةقيمون مراكز االجنليز ي   على غرارسيون كان الفرن

 .(1)القبائل شيوخمرحبة مع ملوك و  اتفاقياتني قناصلة من أجل احلصول على يو تع
            القرن التاسع عشر حددت فرنسا كل من البيض  )األبيض سيدي الشيخ(  ستيناتابتداء من 

مراكز أخرى  و ت قيمجنواب فيما بعد  لتتوغل ،(2)األغواط و بسكرة كمراكز انطالق و استقبال للقوافل و
 أمهها: 

قبائل ال، حيث يستقبل كبريا ألمهيته التجاريةأنشأته فرنسا و القى إقباال   مركز عني الصفراء: -
الربانس و اجللود  ،التمر ،ثل املاشيةلية ماحملالسلع  اليت حتمل إليه، اجلزائريةاملغربية و قبائل الصحراء 

 .(3)احمللية و الفياللية

ة، تقدمت التجارة هناك ر عند مدخل توات حبوضي زوزفانة و الساو  بين ونيف و بشار: يمركز  -
وصلت خط السكك احلديدية إىل بين ونيف و كان أ مارستها، حيث بفعل السياسة الفرنسية اليت

سوق هام يعج  إىل ت بشارو من مثة حتولخلط عرب بشار عامال على النهوض ابملنطقة لتمد ا
 هذهالشيء الذي كان له أتثري اقتصادي و سياسي للمنطقة،  ،ابلتجار و السلع من مجيع األنواع

ببناء منازل لذي أدرك أمهية هذا املركز و جهزه ا (O’Connor) أوكونورللسيد تعود فكرة ال
 .(4)نزالة للبهائم، ...إخل سوق مركزي مغطى و ،دكاكني ،أرصفة ،عصرية

ملوقعه االسرتاتيجي  ،بعد احتالل فرنسا لعني صاحل جعلها تتحكم يف هذا السوق مركز عني صاحل: -
غراب  (Mogador) ادوروغألهنا تقع على مسافة متساوية بني اجلزائر مشاال و تنبكتو جنواب و م

تربط القارة ابلسودان فضال على أهنا اليت  ،و طرابلس شرقا و ابلتايل فهي ملتقى الطرق الصحراوية
 .(5)مركز ممتاز لتمويل الطوارق

إىل منطقة إسرتاتيجية تعمل على بناء مراكز  فرنسا ما تصلكل  ،  فريقيا الغربيةابلنسبة إل األمرنفس 
 جتارية هبا و أمهها: 

                                                 
 .449، ص 2توات و األزواد، ج. حوتية، (1)
 .72، ص 1، جاحلركة الوطنية، . سعد هللا(2)
 .217. العماري، املرجع السابق، ص (3)
 .218. نفسه، ص (4)
 .111-110، ص توسع االستعمار. مياسي، (5)
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ية يف م أعاد الفرنسيون إحياء مراكزهم التجار 1817بعد عام  السنغال و ساحل العاج:مراكز  -
لويس و غوريه، يرجع ذلك إىل أن التجارة اجلديدة للفرنسيني كانت  تسينغامبيا و خاصة يف سان

كانت هذه ،  (1)كان رواد التجارة املشروعة يف كثري من األحيان جتار رقيق، فامتداد لتجارة الرقيق
            ارية أبكملها من جمموع صادرات اإلحتاد خالل الفرتة االستعم % 75املراكز تورد فيما بينهما 

أنه بعد  إال ،الرئيسي يف النصف األول من القرن العشرينالتجاري و كانت السنغال هي املركز 
احلرب العاملية الثانية توسعت التجارة اخلارجية لساحل العاج و أصبحت يف نفس مرتبة 

ية يف جمال التجارة ستعمرات الفرنساملن شهدات تفوقا من بني ن املستعمراتهاات ،(2)السنغال
   .املشروعة

م متكن الفرنسيون من الوصول إىل هنر النيجر و أقاموا هناك حمطة 1883يف عام  مركز ابماكو: -
 . (3)عند ابماكوجتارية 

     هنار غامبيا عرب سنساندنجأكانت تتاجر مع الوكاالت األوروبية يف السنغال و تنبكتو: مركز  -
 .(4)و ابماكو

كما عينوا   ،القرن التاسع عشر نظم جتار جين  شركات أعمال مزودة مبوظفنيخالل  مركز جين: -
حيصلون على نسب مئوية  نيممثلني يف مراكز هامة و فتحوا فروعا يف تنبكتو، يرسلون وكالء جوال

 .(5)من الصفقات اليت ينجزوهنا
 .(6)السوداين يف العقد السابع من القرن التاسع عشر أصبح مركزا لتجارة الفولمركز كاوالك:  -

م ركزت فرنسا على النقاط اإلسرتاتيجية لإلقليم ابتداء من مناطق 1899و  1896ما بني عامي 
 هبا و هي:   ل الداهومي و زندر، فأنشأت مراكزثنية النيجر عرب غورما و مشا

د أمالك يدمتت موقع فرنسا على النهر و يثبتل ،م1896ه يف هناية سنة ؤ مت إنشا مركز ساي: -
لتضع حدا  و(Sakwato)ومي حىت تسمح له مبراقبة نشاطات اإلجنليز يف جهة ساكواتو الداه

                                                 
 .30-28. أجايي، املرجع السابق، ص (1)
 .361. هوبكنز، ص (2)
 .405. بوفيل، ص (3)
 .306. رايض زاهر ، املرجع السابق، ص (4)
 .120. هوبكنز، ص (5)
 .286. نفسه، ص (6)
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يف املنطقة، كما تضمن على الصعيد االقتصادي مراقبة التيار التجاري املقام  أمحدو شيخولنشاط 
بالد اهلاوسا، ألهنا أحد أكرب مراكز عبور يف النيجر األوسط و كل احملاور التجارية  حىتمن تنبكتو 

، كما أهنا تعترب ممر و ساحل الذهب الدمرغو يف اجتاه مشال الطوغو ،اآلير ، األزواغ  منالقادمة 
 التجارية ركزت فرنسا عليه. و نظرا ألمهيته (1)ونةؤ ي يزود مراكز النيجر األوسط ابملطريق النيجر الذ

نقيب م من طرف ال1898يف سبتمرب  ئ  نشأ: يقع أسفل ساي، (Kirtashi)مركز كرياتشي  -
 . (Lorho)لورو 

رنسية و اإلجنليزية، يف مارس هي قرية على حدود النهر بني املمتلكات الف : (Illo)مركز إيلو  -
 لو.يأصبح أكرب سوق للكوال على حساب إ و (Gaya) غااي مركز ئنشأ

 مكانة ظهرت: يف خضم التسابق اإلمرباييل للوصول إىل حبرية التشاد،  (Zinder)مركز زندر  -
، فكان حمل اهتمام (2)مركز عبور مهم بني طرابلس و كانو فهوعرب الصحراء، تجارية لازندر 

حتقيق إال هلدف  ،إىل زندر و التشاد  فورو و الميو بعثة الفرنسيني يف زندر  الفرنسيني و ما إقامة
 الربط التجاري و اإلداري مع اجلزائر.

ية سياسية و اقتصادية، فاملشروع سيحقق عن إسرتاتيج إن مشروع الربط بني زندر و التشاد ينم  
من  انطالقاكانو ابجتاه كامن   – أقدزويل احملور التجاري حتاحتاد أمالك إفريقيا الغربية و الوسطى و اجلزائر و 

شريماالك  (Gure)و غور (N’guigmi)كل من نغيغمي يف  إىل تتابع إنشاء مراكز  أدىزندر و هو ما 
(Chirmaleck)  الكامن  و ، لكن هتديدات الطوارق يف الدمرغو م1904و  م1903بني              

من زندر إىل نيامي سنة  قل عاصمة اإلقليم العسكري الثالثجعل فرنسا تن ،و السنوسية يف أقصى الشمال
 .    3م1903

 ،على سواحل غينيااليت أنشأت كاالت مثل الو  كاالتإنشاء و لقد صاحب إنشاء املراكز التجارية 
من طرف م 1839-1838حىت الغابون بني (Gallinas)ثر مهمة لدراسة املنطقة من غاليناس ا على

 (4)إعطاءضرورة جاء يف تقريرمها  ، حيث )Broquant( بروكانو  )Bouët( بوويالسيدين 
مت هذه التقارير ابلرسائل اليت ع  ، كما د  وكاالت حممية حبصون أمام األهنار نشاءإل، لتجار نقاط ارتكازا

                                                 
 .149. ابراهيم بتقة ، املرجع السابق، ص (1)
 .153-151. نفسه ، ص (2)
 .157. نفسه، ص (3)
 .75. مسعودة قاسي، املرجع السابق، ص (4)
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أمهية  على أكدوا أينم، 1841أوت  07جوان و  26يف  لوزارة البحرية و املستعمرات رجيي اإلخوةثها بع
 .فرنسا على سواحل غينيا إىل جانب االجنليز قدم وضع

                       االتـــوك اءــــــــــإبنشا ــــــــح لتجارهـــــــــــــــتصري اءـــــــــــــــإعطا ـــــــــــررت فرنســــــــــــــق ؛لــــــــــــــردد طويـــــــــــــد تـــــــــــبع
(Agence commerciales)،   م 1843يف جويلية  أنشأتف اقة إىل ذلك،فكانت دار رجيي السب

 توكاالت بسام الكبري و أسيين بكوت ديفوار، كما طلب رجيي من احلكومة الفرنسية احتكار حصن سان
  ،تدعيما للتجارة املشروعة الستعماله كمركز حلماية التجار الفرنسيني ، (Fort Saint Louis) لويس

 .م بعد موافقة ملك الداهومي1842اي سنة وكالة جتارية بود   إبنشاءكما قاموا 
 ،جديدة على طول ساحل الداهومي وكاالت إنشاء قرر الفرنسون ؛مع منو جتارة زيت النخيل

لتعرف على لم كلف رجيي وكيله 1853ون به عند ملوك املنطقة، منذ سنة ظالذي حي االمتيازبفضل 
، كما أنشا وكاالت يف هذه الوكاالت تنمو بدأت  م1860األرض من جهة بوبوس و كوتونو، حبلول سنة 

اجلهة الشرقية  من ، (Grand Popo)، بوبو الكبري  (Porto seguro)  اي، بورتو سيغورغرب ود  
كن الفرنسيون من االستقرار على طول متالشرق  أقصىودومي، أبومي، كالفي، يف ، غتو نوفور بو مثل 

هو منافسة بريطانيا يف  ،هذه الوكاالت على طول ساحل غينيا إنشاءكان اهلدف من   ،سواحل الداهومي
 .(2)وكالة 33م 1882و قد بلغ عدد هذه الوكاالت سنة  (1)جتارة زيت النخيل

  :النقديةاالهتمام ابحملاصيل  .2
تسعى إىل توجيه االقتصاد اجلزائري حنو امليدان الزراعي، للوهلة األوىل  الفرنسيةكانت اإلدارة 

يف بداية ، مثل التبغ و القطن لكوهنا تدر أرابحا طائلة على األوروبيني النقديةاملزروعات  إنتاجابلتحديد 
بعدها إىل بداية القرن العشرين، و استمر الوضع األمر احنصرت الفالحة االستعمارية يف زراعة احلبوب 

زراعة احلمضيات بكل أنواعها، أما جنوب  ،كرومالمثل  أدخلت زراعة املنتجات التجارية املوجهة للتصدير
لذلك  ،(3)دقلة نور اليت هلا رواج يف األسواق األوروبية مثل إنتاجهن النخيل و ياجلزائر فقد استهوى املعمر 

الذي يف امتالك النخيل  الرأمساليةت أفبد ،للفرنسيني نشاط الرئيسيالهي أصبحت الفالحة الصحراوية 
 خنلة موزعة على أهم الشركات األوروبية و هي:  160.000م إىل أكثر من 1950عام  وصل

  ،خنلة 24.200الشركة الفالحية و الصناعية للصحراء اجلزائرية بـ  -
                                                 

 .78 -76. نفسه، ص (1)
 .89. نفسه، ص (2)

(3). Lanessan, Jean-Louis , Op cit, p 67. 
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 ،خنلة 13.863الشركة الفالحية للصحراء اجلزائرية بـ  -
 ،خنلة 9.823ستعمارية إلفريقيا الشمالية بـ ركة االالش -
 خنلة. 24.450بـ  إفريقياشركة واحات مشال  -

 االهتمامخنلة، مما جر عنه م إىل سبعة ماليني 1921الذي وصل سنة مع تزايد عدد النخيل 
اطق الصحراوية بعض املنيف ، هذا النظام الذي اتبعه بعض البورجوازيني االرتوازيةمبصادر السقي مثل اآلابر 

ابإلضافة إىل املعمرين و الشركات الرأمسالية مما زاد يف منسوب تدفق املياه،  ،بسكرة و غرداية، تڤرتمثل 
 و زايدة املساحات املسقية كما يلي: ارة التقليديڤإىل تركيز الفرنسيني على تطوير نظام الف إضافة

 نسوب املائي ) لرت/اث(امل هكتار( /) كلم املساحة املسقية الصحراوية اتالواح
 260 3.600 الوادي

 8.238 13.112 ريغ  يواد
 1.436 2.000 ورڤلة 
 937 1.855 غرداية
 400 1.120 القليعة

 1.123 2.210 عني صاحل
 887 1.810 ورارةڤ

 2.085 4.204 توات
 (1)066.15 29.911 اجملموع

 ،االقتصادياجتاهات جديدة يف اجملال مت ظهور  ،خالل القرن التاسع عشرفريقيا الغربية إ عن
 ،العسل ،القطن ،الفول السوداين ،جتارة الرقيق و استبداله ابلتجارة املشروعة، مثل زيت النخيل إلغاءمفاده 

 . (2)الصمغ و جوزة الكوال

                                                 
 .109-107، ص السابق ، املرجعأعمرياوي أمحيدة و آخرون.(1)
، مقال نشر يف كتاب اتريخ افريقيا العام ) القرن »اجتاهات و عمليات جديدة يف افريقيا يف القرن التاسع عشر « . أ. أدو. بواهن،(2)

، 1، اليونسكو، حتت اشراف، ج.ف. آدى آجايي، مطبعة حسيب و أوالده، لبنان، ط 6التاسع عشر يف افريقيا حىت مثاميناته( جملد 
 .89، ص 1996
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عتربت الشركات االستعمارية الفرنسية امتيازات واسعة مللكية األرض اليت ا   سعت فرنسا إىل منح
من أراضي إفريقيا الغربية على  % 70لك شرعي، بعد مؤمتر برلني خبمس سنوات وزعت نسبة بدون ما

 . سنة مبدئيانيالشركات االستعمارية الكربى ملدة ثالث
أصبح إنتاجهم عاجزا عن  ،هذه امللكيات سرعان ما قضت على الفالحني و املنتجني اإلفريقيني

بل جمربين على ذلك، ألن اإلدارة  زارع اخلاصة بتلك الشركاتامليف املنافسة و مل يبق أمامهم سوى العمل 
حبكم استغالل اليد العاملة  ذه الشركات عن طريق اإلجبارهلهي اليت تقوم بتوفري اليد العاملة الزراعية 

 .(1)احمللية
 :هناكالفرنسيني  هبا من أهم احملاصيل اليت اهتم

           متكن الربيطانيون  ،يف أراضي غرب إفريقيا انسباإلبعد تراجع دور الربتغاليني و زيت النخيل:  -
حىت وصلوا إىل جمموعة  ،غينيا إىل السنغال و الفرنسيون من مواصلة كشف املنطقة املمتدة من 

اليت تصب مياهها يف ساحل غينيا و كانت هذه املنطقة معروفة ، أهنار الزيتابسم أهنار تعرف 
مت يف العقد السابع و التاسع ،  تدهور منتجات النخيل غري أن ،2لألوروبيني كسوق للرقيق و الزيت

و شركة  فريدييه أرثريف ساحل العاج من طرف التاجر الفرنسي  نشاء مزارع النإبتعويضها 
  .(3)م1887 سنة يف وادي النيجر (*)زراعة الكاكاو و الن و املطاطبدأت يف اليت النيجر 

أين  ،لسنغال يف مخسينات القرن التاسع عشرابن زراعته لقد أدخل الفرنسيو  الفول السوداين: -
ا القت زراعته جناحا كبريا و أصبح حمصوال رئيسيا يف منطقة غرب إفريقيا و قد حتول إنتاجه مصدر 

 .(4)الذهب و العاج اليت كانت حتملها القوافل عرب الصحراءللدخل تفوق أرابحه جتارة الرقيق، 

رن التاسع عشر اضطلع الفرنسيون مبشروع زراعي طموح يف يف العقد الثالث من الق القطن: -
السنغال، أبيد افريقية و من بينها القطن و النيلة، لكن التجربة مت التخلي عنها نتيجة سوء التسيري، 

املشروعات ، كما أن (5)يف النصف الثاين من القرن بذلت حماوالت لزراعته من جديد يف السنغال
هكتار  1.750.000نسبة بهنر النيجر الذي يوفر املياه للري  يفنسية اليت خططتها احلكومة الفر 
                                                 

 .363، ص الصحراء الكربى. امساعيل العريب، (1)
 .1. عبد الكامل عطية، املرجع السابق، ص (2)
 .30امللحق رقم: انظر التقرير الفرنسي حول استغالل املطاط ابفريقيا الغربية،  .(*)
 .278. هوبكنز، ص (3)
 .405. بوفيل، ص (4)
 .277. هوبكنز، ص (5)
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 ما مقداره:يقوم ابستغالهلا مليون و نصف من املزارعني إلنتاج ، يف منطقة منعطف النيجر
 . (1)طن من القطن يف السنة إضافة إىل حماصيل أخرى 300.000

 وسائل التبادل التجاري: .3

جلزائر اقام الفرنسيون بتغيري املكاييل و املوازين اليت وجدوها يف  املكاييل و املوازين و املقاييس: -
           وعوضوها مبكاييلهم و موازينهم، مع فرضها على اجلزائريني حتت دعوى مفادها أن األحجام  

 .(2)و األوزان  ختتلف من مكان إىل آخر

لتاسع عشر و قد كانت دخل يف منتصف القرن اإن النظام النقدي االستعماري قد أ   العمالت: -
حكومات املستعمرات تشجع على استخدام النقود احلديثة، ذلك من خالل إصرارها على دفع 

الشركات  ر على حتصيل الضرائب نقدا، مع حرصل ابلنقود  املعدنية األوروبية و اإلصرااأجور العم
  .(3)انظرا لألرابح اليت كانت حتصل عليه التجارة النقدية تطويراألوروبية على 

ما يدل على استعمال الفرنك الفرنسي ابلصحراء اجلزائرية، هناك بعض النصوص لبعض االتفاقيات 
: 08كما تبني تقييدات مالية للقطب اطفيش عدد ظهر استعمال عملة الفرنك الفرنسي عند بين ميزاب،  ت  

 .  (4)، أهنا متت ابلدورو الفرنسيم1865سنة 
دود جدا حيث هلا شاكلة الرايل اإلسباين، إذ ضرب بشكل حمهذه العملة استخدمت لكن 

في هناية القرن التاسع عشر أصبحت قيمة ، فالفرنسيون قطعة مخسة فرنكات لتنافس هذه العملة العاملية
 فرنك.  125ال تساوي ـغ ري 100كالتايل:   موتيالنسكيالفرنك ابلنسبة للرايل حسب 

ا الفرنك الفرنسي كأساس للتعامل، ابإلضافة إىل مهرض عليبعد احتالل فرنسا لتوات و األزواد ف  
            النقود املغربية املتمثلة يف البندقي و العشراوي و نصف البندقي و نصف العشراوي و املوزونة و الفلس 

 .(5)و الدرهم

                                                 
 .364، ص الصحراء الكربى، . امساعيل العريب(1)
 .72-71، ص 1، جاحلركة الوطنية. سعد هللا، (2)
 .412. هوبكنز، ص (3)
، مقال »امليالديني من خالل دفاتر بعض التجار 19و  18جوانب من املعامالت املالية بوادي مزاب يف القرنني  « . انصر بلحاج،(4)

إلجتماعية و اإلقتصادية يف اجلنوب اجلزائري خالل القرنني الثامن عشر و التاسع عشر من يف كتاب امللتقى الوطين الثاين حول، احلياة انشر 
 .256-255ص ،2012مطبعة منصور ، الوادي، خالل املصادر احمللية، 

 .163، ص  2، جتوات و األزواد. حوتية، (5)
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إال أن للمقايضة جماهلا، ففي بداية القرن العشرين مازالت توات و ضواحيها تقوم على مبادلة 
 ها ابملقايضة على الشكل التايل:سلع

 ،خروف مقابل محل من التمر -
 ،مقياس من القمح مقابل ست مقاييس من التمر أو مثانية -
 ،من التمر اعشر مقياس اثينمقياس حلم جمفف مقابل  -
 .(1)قربة زبدة مقابل محل من التمر أو محل و نصف -

ساحل غينيا العليا و أراضيها عدا  ،بقي يستعمل حىت أواخر القرن التاسع عشر كما أن الودع
  .(2)الداخلية ) من السنغال حىت ليبرياي( و نيجرياي الشرقية

خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، كانت إفريقيا الغربية قد تزايد اجتاهها الستخدام 
تمد على نظام النقود يف التجارة، لكن االجتار يف زيت النخيل، الفول السوداين، العاج و القرنفل كان يع

االئتمان، ذلك بتقدمي السلع التجارية ابألجل لكبار التجار األفارقة، مما كان يستوجب اختاذ التدابري حلماية 
 .(3)االستثمار و لضمان تسليم البضائع املقابلة

 كانت العمالت النقدية منتشرة يف إفريقيا الغربية و قد أدى التداول املتزايد  مع بداية القرن العشرين
الغربية هو بنك السنغال كان أول بنك انجح يف إفريقيا   ،للعمالت األوروبية إىل إدخال املؤسسات املصرفية

استبدل ببنك إفريقيا الغربية و قد كان  م1901يف عام ، م  1854عام  سيلو  تسانيف  يءالذي أنش
اليت كانت تسهل عملية التحويل احلر  ،أكثر البنوك أمهية يف إفريقيا الغربية الفرنسية خالل الفرتة االستعمارية

منطقة الفرنك و أصدرت  أنشئتعندما م 1945هذه العملية استمرت حىت عام  ،إىل الفرنك الفرنسي
 .(4)عملة مستقلة للمستعمرات

                                                 
 .221. العماري، املرجع السابق، ص (1)
 .135. هوبكنز، ص (2)
 . 30السابق، ص  . أجايي، املرجع(3)
 .415 -412. هوبكنز، ص (4)
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 الضرائب:نظام اجلمارك و  .4
كانت   ، حيث(1)شبيه ابلنظام التجاري الفرنسيم 1884كان النظام التجاري للجزائر منذ عام 

 جويلية 17قانون من  02للمادة وفقا  السلع اجلزائرية و الفرنسية معفاة من الضرائب يف البلدين
      دقة، فكان نظاما من أكثر األنظمة اجلمركية ، إذ كان هناك احتاد مجركي بني فرنسا و اجلزائر(2)م1867
مواد اخلام و املنتجات الزراعية فرض على اجلزائر أن تظل مصدرة لل األمر ، هذااالقتصاديف عامل  و هيكلة

   الذي تعرضت له احلرف و الصناعات يف املدن  االهنيار األمر الذي تسبب يفومستوردة للسلع املصنعة، 
  .، حيث شلت احلركة االنتاجية اليت اشتهرت هبا سابقا بعض املراكز احلرفية(3)و األرايف على حد سواء

تسمى الضرائب العربية  ،على األهايل وضةفر ابلضرائب امل تبدلأسهذا اإلعفاء من التعريفة اجلمركية 
و إفريقيا  اجلزائراليت فرضت على  )اللزمة( ضريبة الرأس مثلو الفرنسية ، إذ كان على األهايل دفعها 

  ؛هلا أوجه متعددةو  (4)الغربية
  ،العمل أو قادر على محل السالحفرد على كل  ،الغربية إفريقيافرضت يف مشال اجلزائر و  -
على كل بيت أو خيمة ، أو (5)يف الصحراء تدفع هذه الضريبة على كل خنلة بدل الشخص املالك -

 ،و دكان
  ،(6)ضريبة حربية على القبائل اليت رفضت االحتالل -
 .(7)تدفعها قبائل الصحراء مقابل السماح هلا ابرتياد أسواق الشمال ضريبة -

النظام الضرييب و املايل، فقامت اإلدارة املالية مبراقبة  هيكلةعادة إباهتمت فرنسا بني احلربني  ما
لكن األزمة أدت إىل  ،م1930و  م1919املصروفات و كثريا ما جنحت يف حتقيق هذا التوازن بني عام 

ارتفاع املصروفات عن اإليرادات، فكانت املصادر الرئيسية لإليرادات هي الرسوم اجلمركية و الضرائب على 

                                                 
 ( 1 ). M. Alfred RAMBAUD, la france coloniale (histoire - géographie – 
commerce), Imp. charaire et cie, paris, 1893, p 121. 
(2). Lanessan, Jean-Louis, Op.cit, marge N° 1, p 75. 

 .440-439ص  كساب و آخرون، املرجع السابق، أمحد  . (3)
 .143، ص توسع اإلستعمار. مياسي، (4)
 .76، ص 1احلركة الوطنية، ج. سعد هللا، (5)
 .61 -60، ص حممد عبد احلليم بيشي، املرجع السابق. (6)
 .76، ص 1احلركة الوطنية، ج. سعد هللا، (7)
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يرادات إذن كانت أتيت تجات الزراعية و على السلع االستهالكية ) ضرائب غري مباشرة(، فاإلاألراضي و املن
 .     (1)من األهايل

، الذي ينص على فرض الضرائب ،م1941جوان   8و  م1922ديسمرب  20وفقا ملرسوم 
ر الضرائب على اجلدول املوايل يبني تطو  و قامت فرنسا بتطبيقه على املناطق الصحراوية و من بينها سوف

 :النخيل يف هذه املنطقة كما يلي
 م1941 م1938 م1936 م1930 م1922 النخيل أصناف

 فرنك 4 فرنك 2.50 فرنك 3 فرنك 3 فرنك 1.80  خنيل الصنف األول
 فرنك 1.65 فرنك 1 فرك1.50 فرنك 1.25 فرنك 0.95 خنيل الصنف الثاين

 (2)فرنك 0.40 فرنك 0.30 ركف 0.50 فرنك 0.85 فرك 0.85 خنيل الصنف الثالث

 كما يلي:  املاعز و األغنام ،هذه الضريبة على مالكي اجلمال كما فرضت

 األغنام املاعز اجلمال 
 فرنك 0.20 فرنك 0.25 فرنك 4 م1922ديسمرب  22مرسوم 
  فرنك 1.5 فرنك 5 م1941ديسمرب  31مرسوم 

قام   حيث، ة احلماية مباشرةبين ميزاب بعد معاهدرضت على توجد أيضا إحصائيات ضريبية ف  
م، لتعديل 1863جانفي  03كولوانل األغواط إبحصاء شامل للمنازل و النخيل و دكاكني التجارة يوم 

كما   ،فرنك 20دكان  و خنلة وعلى كل منزل مخسة فرنكات ذلك بفرض ، تقسيم اخلراج على املدن السبع
 هو مبني يف اجلدول أدانه:

 الضريبة ابلفرنك الدكاكني عدد عدد النخيل اسم املدينة
 فرنك 18.500 50 50.000 غرداية

 فرنك 2.500 20 12.000 بين يزقن
 فرنك 6.000 25 20.000 القرارة
 فرنك 4.000 5 18.000 براين

 فرنك 3.500 12 6.500 العطف

                                                 
 .442. أمحد كساب، املرجع السابق، ص (1)
 .128-127املرجع السابق، ص ، . عثمان زقب(2)
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 فرنك 3.000 30 6.000 مليكة
 (1)فرنك 500.1 10 1.500 بونورة

ء أمثال الشيخ القطب حممد بن يوسف أطفيش، رفضوها و اعتربوها إال أن بعض الطلبة و العلما
 استسالما لدولة كافرة.  

لعقد معاهدة حفظ السالم يف ، م1904إىل عني صاحل عام  موسى آق أمستانعند ذهاب 
مقابل ، (2)ضريبة على سكان اتمنراستحلكومة الفرنسية افرضت  ،منطقة الطوارق و ضمان حرية التجارة

 .(*))Corvée( السخرةن ضريبة الرأس فرضت فرنسا نظام اإلعفاء م
 لالجتار أو أداة   للفرنسيني سلعة   األفارقة على غرب افريقية الفرنسية، حيث ميثل قب  نفس النظام ط  

العاملة  األيديفقد كان النقص يف  ،، على الرغم من أن السخرة كانت حمرمة رمسيا يف كل مكانلإلنتاج
العاملة بدون  األيديبطريقة مباشرة أو عن طريق فرض الضرائب، فكان استخدام  يشجع على القسر سواء

جر يف أالعاملة بدون  األيدياستخدام  ،العاملية األوىل قد أجاز اإلحتادان الفرنسيان رمسيا بعد احلرب؛ فأجر
م 1922توبر أك 6احمللية أو ابلنسبة للمستعمرين، كما نص املرسوم الصادر يف  األمهيةاملشروعات ذات 

سنتيما و فرنكني عن كل يوم  50مقابل دفع مبلغ يرتاوح بني  ،شراء اإلعفاء من هذا العمل إمكانيةعلى 
 . (3)النقديحبسب مدى تغلغل االقتصاد 

مما تسبب يف اختالل توازن  مل تواكب هذا التزايد األجورن حركة إف ،رغم تزايد الطلب على العمال
الذي انعكس  األمرهو مسة الدول االستعمارية خالل العشرينات،  (Inflation)كان التضخم   إذ، مايل

الصادرات، اجلهد الوحيد الذي   أسعاردون أن يكون مصحواب بتغري يف  ،على تكلفة واردات املستعمرات
، ، مما أدى إىل دفع الضرائب نقدااا بدفعها نقد  عين   األجورل ابلنجاح هو االستعاضة تدرجييا عن دفع ل  ك  
ىب من كل ابلغ قادر بدنيا.ف   كانت جت 

                                                 
 .132-130. يوسف بن بكري احلاج سعيد، املرجع السابق، ص (1)

(2). Paul Pandolfi , « In-Salah 1904/Tamanrasset 1905 , les deux soumissions des 
Touaregs Kel-Ahaggar», Cahiers d'études africaines. Vol. 38, N°.149, 1998. p 60 . 

 .143، ص توسع اإلستعمارمياسي،  أنظر:. ستوطنني و حلساب اجملالس احملليةهو العمل جماان يف أراضي امل .(*)
،  ( «1935-1914االقتصاد االستعماري يف املناطق الفرنسية و البلجيكية و الربتغالية السابقة ) »كوكري . ك فيدوروفيتش، .  (3)

، اليونسكو ، جتت اشراف، أ. 7( جمليد م1935-1880رية مقال نشر يف كتاب اتريخ افريقيا العام ) افريقيا يف ظل السيطرة اإلستعما
 . 367 -366، ص  1990آدو بواهن،  املطبعة الكاثوليكية، بريوت،  
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 صيلحت ، أصبحو تعزيز إدارة املستعمرات و انتظام الضرائب االستعماريبعد استكمال التوغل 
قد أدى هذا ما بني احلربني إىل تزايد معدالت ضريبة ف ،لتمويل التوسع ارئيسي امصدر الضرائب يعترب 

و اجلدول املوايل  األجورمن  أعلى أصبحت الضرائب حىت ،(1)الرؤوس بسرعة أكرب من معدل تزايد األجور
 املفروضة سكان افريقيا الغربية كما يلي: الضرائب  ايرادات اجلمارك ويبني نسبة 
الضرائب على السكان  السنة

 ويةئابلنسبة امل اإلفريقيني
اجلمارك ابلنسبة  إيرادات

 ويةئامل
 جمموعة حصيلة ضريبة الرؤوس

 مباليني الفرنكات
  144 % 29,4 % 20 م1928
  181 % 18,4 % 28 م1931
  168 % 19,9 % 28,7 م1932
  154 % 21,1 % 27,1 م1934
 (2) 153  % 23,9 % 25,8 م1935

 

 

                                                 
 .373-372. نفسه،  ص (1)
 .375. نفسه، ص (2)
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متول بنفس  ،الغربية إفريقياميزانية املستعمرة الفرنسية يف الحظ أن ن و املخطط من خالل اجلدول
           تقريبا منيزانية امل، مع العلم أن (1)من ضريبة الرؤوس % 25اجلمارك و  إيراداتمن  % 25الطريقة 

إىل  ابإلضافة ، م1935-1927 ما بنييف الفرتة بواسطة ضريبة الرؤوس ميول كان   % 45إىل  % 43
ضرائب  ،املاشية ضرائب ،األراضيضرائب اجلمارك، كان الثلث ميول من الضرائب األخرى مثل  إيرادات

متول من مصادر  % 24إىل  21، أما الباقي من  % 16إىل  13سكك احلديدية من على الاالستهالك 
 .(2)املداخيل و املصانع ،الرتاخيص ، األمريية األمالكعامة و خاصة مثل 

                                                 
 .375. نفسه، ص (1)
 .375، ص 37. نفسه، هامش رقم، (2)
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  .احلركة التجارية يف الصحراء اجلزائريةاملبحث الثالث: 
م حوايل 1857اد سنة : " قيل إن التجارة تقدمت منذ االحتالل فبلغ االستري يقول سعد هللا

و هو ما يبني الفرق الشاسع دوالر"،  3.000.000دوالر و الصادرات من اجلزائر  22.000.000
ما :و السؤال املطروح، (1)يف قيمة الصادرات و الواردات، أي أن اجلزائر أصبحت سوقا للبضائع الفرنسية

عت فرنسا حتقيق حلمها التجاري عرب و هل استطا ؟فرنسااجلزائر و  بني التجاريةع املبادالت ا نو أهي 
 الصحراء يف ظل غياب خطوط السكك احلديدية و البحر الداخلي؟. 

 :الداخلية املبادالت التجارية .1
 :) منطقة سوف منوذجا( أسواق شرق الصحراء .أ

به جتري أهم الصفقات التجارية و قد شيدت  ة؛واق املنطقالوادي املركز الرئيسي ألس قيعد سو 
، فهناك مساحة القمح على أقسام حسب التخصصات التجاريةيشتمل لعديد من الدكاكني، على أطرافه ا

 .املقاهي واحلرفيني  ،املواد الغذائية  ،حمالت بيع القماش  ،و اخلضار، الصوف، احليواانت، اللحم 
 اليت تسيطر عليها التعامالت التجاريةال سيما السلع  ،تم فيه مجيع مبادالت السلعتهذا السوق 

  .(2)جتارة الربنوس و التبغ ابإلضافة إىل الغرس و دقلة نور ،مثل التمر 
بلغت  حيثفرنك،  7.000.000قدر بـ  م1925لقد حققت جتارة سوف رقم أعمال سنة 

ارتفعت سنة  كمافرنك،   5.750.100ارداهتا و  و، فرنك 6.959.000م إىل 1937صادراهتا سنة 
 فرنك من الواردات. 7.117.050رات و فرنك من الصاد 13.719.500إىل  م1938

عملت فرنسا على استفادة سوف و بعض مناطق اجلنوب من إلغاء  ؛املنطقةلتشجيع جتارة 
ضع ممارسي النشاط التجاري إىل رخصة إدارية، مت هذا الذي خي   م1939سبتمرب  9إجراءات مرسوم 

اتجر  300مما مسح بربوز ،  م1945ديسمرب  31من قانون  43و  42اإللغاء من خالل الفقرات 
حدد بعض اإلعفاءات من احلقوق و الرسوم  ،م1949جوان  7جديد يف وادي سوف، كما صدر قرار 

 .  (3)على بعض السلع املوجهة حنو املناطق الصحراوية

                                                 
 .71-70ص  ،1ج،احلركة الوطنية. سعد هللا، (1)
 .99-98زقب، املرجع السابق، ص . عثمان (2)
 . 97-96. نفسه، ص (3)
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 ، متثل التمور ركيزة املبادالت التجارية يف سوف خاصة الغرس الذي يدخل بقوة يف عمليات البيع
              االقتصاديةر دقلة نور خارج البالد، كما حيتل التبغ املرتبة الثالثة من حيث األمهية ديصانهيك عن ت

هرب حنو كما ي    ،يدخل بقوة يف التعامالت التجارية مع الشمال، و التجارية بعد التمور و الربنوس يف سوف
 م.1947و  1930اجلدول املوايل ميثل صادرات سوف ما بني  و تونس

 م(:1947-1930طور صادرات سوف ما بني )جدول ت -
 م1940 م1939 م1938 م1935 م1934 م1930 السنوات
 40.000 - 55.000 32.000 25.000 20.000 كميات الغرس

 14.000 13.000 15.000 - - - كميات دقلة نور
 1.480 - 999 - 647 375 كميات التبغ

 ...يتبع 
 م1947 م1945 م1944 م1943 م1942 م1941 السنوات
 50.000 - - 30.000 40.000 - كميات الغرس

 18.000 - - - 15.000 15.000 كميات دقلة نور
 - (1)430 908 - 272 1980 كميات التبغ

 (قنطار/الالفرنك ) :الوحدة
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 :م1947-1930جدول أسعار صادرات سوف ما بني  -
 م1940 م1939 م1938 م1935 م1934 م1930 السنوات

 260 - 125 90 200 170 سعار الغرسأ
 800 270 300 - - - سعار دقلة نورأ

 2.100 - 500 - 700 1500 أسعاره التبغ
 ...يتبع

 م1947 م1945 م1944 م1943 م1942 م1941 السنوات
 3.000 - - 621 656 - سعار الغرسأ
 4.000 - - 1.404 1.154 880 سعار دقلة نورأ

   (1)500.11 8.000 - 3.000 3.000 أسعاره التبغ

 

                                                 
 .105. نفسه، (1)



                                         م(.1945-1850المشاريع الفرنسية و أنشطتها التجارية  )الفصل الثالث : 
           

189 

 

 
من خالل اجلدولني يتضح مدى وفرة الغرس و دقلة نور، أما عن أسعارها فنالحظ ارتفاعها خالل 

ملواجهة   حيافظون على التمور كاحتياطي اسرتاتيجينيمما جعل السكان احمللي ،م1947هناية و احلرب 
 .(1)فرتات القحط و اجملاعات

يتم جلبها من  ،اليت تقوم على استريادها الرئيسية جاتمتثل احلبوب من املنتأما عن واردات سوف 
بادلة ملاخلناشلة و التباسة الذين أيتون  ،قوافل النمامشة عن طريقيكون ذلك  ،املناطق التلية خاصة األوراس

                 أسعار ن يبينانان املوالي، و اجلدوال(2)م1930التمور و النسيج حىت يف فرتة وجود الشاحنات سنة 
 كمية احلبوب اليت كانت سوف تستوردها من الشمال.و 

  م: 1945 -1930ما بني  ابلقنطار جدول واردات سوف من احلبوب -

 م1938 م1936 م1934 م1930 السنوات
 20.000 7.000 9.000 17.000 كميات القمح
 10.000 9.000 15.000 15.000 كميات الشعري

 ...يتبع
 م1945 م1941 م1940 م1939 السنوات

                                                 
 .101. نفسه، ص (1)
 105. نفسه، ص (2)
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 3.430 15.000 24.000 19.000 كميات القمح
 (1)360.7 10.000 18.000 10.000 كميات الشعري

 الوحدة: القنطار

 
 
 : م1945-1930ما بني  ابلفرنك جدول أسعار احلبوب املستوردة من الشمال -

 م1938 م1936 م1934 م1930 السنوات
 240 130 140 195 أسعار القمح
 140 80 70 100 أسعار الشعري

 ...يتبع
 م1945 م1941 م1940 م1939 السنوات
 400 400 287 240 أسعار القمح
 (2)300 300 190 140 أسعار الشعري

                                                 
 .105. نفسه، ص (1)
 .105. نفسه، ص (2)
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أوال  الن املنطقة ال تنتج احلبوب لطبيعة املناخ ؛من خالل اجلدولني نالحظ ارتفاع حجم الواردات

، أما عن أترجح نسبة الواردات فيعود إىل  نيا تا ألن هذه املادة مستهلكة بشكل كبري من طرف السكانو 
سترياد  تعويضه ابل انتاج التمور ابملنطقة يتم ؤ كما أن تضا  ،سواقيات انتاجه يف الشمال و وضعية األكم

          العرض و الطلب أما األسعار فتتحكم فيها قاعدة  ،كميات كبرية من احلبوب لتغطية العجز الغذائي
كما أن فرتة احلرب العاملية الثانية نتج عنها   ،ؤثران بشكل كبري على أسواق سوفت انتو وضعية النقل الل

 .(1)م1942و  1941ارتفاع االسعار نتيجة قلة عرض احلبوب خاصة سنوات 

 : م1938القهوة و الشاي املستوردة بسوف سنة  ،جدول كميات و أسعار السكر -

 القيمة اإلمجالية األسعار الكميات املواد
 فرنك 882.000 فرنك 490 قنطار 1.800 السكر
 فرنك 1.225.000 فرنك 3.500 قنطار 350 الشاي
 (2) فرنك 66.000 فرنك 1.100 قنطار 60 القهوة

 ) الفرنك/للقنطار( :الوحدة
                                                 

 . 108 -107. نفسه، ص (1)
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حيتل املرتبة األوىل يف واردات سوف لكونه  ،من خالل اجلدول و املخطط نستنتج أن الشاي

كبداية   م1910بدأ استهالكه مع بداية القرن العشرين و ميكن حتديد سنة حيث  ،يستهلك بكميات كبرية
  .(1)م أصبح أكثر تداوال حىت أصبح من التقاليد اخلاصة ابملنطقة1918له، لكن مع سنة 

، (2)فرنك 120.000قنطار بقيمة  200م حوايل 1938بلغت واردات زيت الزيتون  سنة كما 
من تونس عن طريق التهريب أو  أوبواسطة الشاحنات م إما من التل بهأما السكر، الشاي و القهوة يتم جل

 .(3)بشكل قانوين

 أسواق غرب الصحراء: .ب
التبادل التجاري بني توات و الفرنسيني يف الشمال قليل األمهية، لكون القوافل التواتية تتجه  كان

التأثري فيهم بواسطة التغلغل  حنو مراكش، لكن الفرنسيني استغلوا سوء األوضاع املعيشية هناك و حاولوا
حنو أسواق  ماالقتصادي، فعينت قوافل جزائرية خاصة لتزويد واحات توات ابملواد اليت ميكن أن جتذهب

 4.000مجل و  15.000الشمال، ابلفعل أخذت القوافل حنو توات مبجموعات بلغت يف البداية حوايل 

                                                 
 .107. نفسه، ص (1)
 . 108 -107. نفسه، ص (2)
 .071. نفسه، ص (3)
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اللحم اجملفف و جتلب املنتجات  ،الزبدة ،الفول ،القمح ،الشعري ،هذه القوافل كانت حتمل الصوف ،رجل
 .(1)احمللية مثل التمر

لتسهيل العالقات التجارية بني أسواق الشمال و أسواق توات، عملت فرنسا على تشييد بعض 
 حققتفكيك و بين ونيف، هذه املراكز  ،املراكز على طول احلدود اجلزائرية املغربية، مثل مركز عني الصفراء

إذ بلغت  ،جيابيةإة لفرنسا، فقد حقق اخلط احلديدي ما بني عني الصفراء و خط دوفريييه نتائج فوائد كبري 
صادرات حمطة يبني اجلدول املوايل م 1901ما بني سبتمرب و ديسمرب  ،(2)فرنك 40.000مداخيله 

 ييه قرب فكيك:ر السكة احلديدية لدوف

 م :1901بتمرب و ديسمرب لسنة جدول صادرات حمطة السكة احلديدية لدوفرييه ما بني س -

 الكمية املادة
 طن. 69 احلبوب

 طن. 3 الن
 طن. 15 املالبس
 طن. 8 السكر

 (3)طن 95 اجملموع

                                                 
 .189-188. العماري، املرجع السابق، ص (1)
 .192. نفسه، ص (2)
 .193. نفسه، (3)



                                         م(.1945-1850المشاريع الفرنسية و أنشطتها التجارية  )الفصل الثالث : 
           

194 

 

 
أن كمية احلبوب املصدرة حنو اجلنوب متثل أعلى نسبة نستنتج  املخطط البياينمن خالل اجلدول و 

  املرتبة الثانية و السكر اجلنوب، كما متثل املالبس لكون زراعته تتم يف الشمال و يستهلك بنسبة كبرية يف
  فرنسية. صادراتوهي يف جلها 

يف مستودعات سوق مغنية و عني الصفراء  ،م1901هناك إشارات إىل مبيعات فرنسية متت سنة 
 :كما يلي  و هي (1)هذه املبيعات يستهلكها املغاربة على احلدود

 م:1901راء لسنة جدول مبيعات فرنسا يف مغنية و عني الصف -

 عني الصفراء مغنية 
 كلغ  515.000 كلغ  1.946.000 السكر:

 كلغ  61.000 كلغ  28.000 الن:
 كلغ  12.013 كلغ  7.109 الشاي:
 (2)كلغ  15.596 كلغ  3.015 التوابل:

 

                                                 
 .194. نفسه، ص (1)
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عدا ذلك تشكل مبيعات عني  ،ملغنيةاملالحظ أن السكر يدخل بقوة يف املبادالت التجارية 

م 1896مرسوم  من املناطق اليت استفادت من  لكون مغنية، الباقية لى نسبة يف املواد املعروضةالصفراء أع
 .تنظيم احلركة التجارية على احلدود املغربية اجلزائريةاخلاص ب

نوع من التبادل املباشر بني فكيك و بين ونيف، حيث بلغت واردات فكيك  هناك أيضاكان 
 م الكميات التالية:1903غاية ديسمرب خالل ثالثة أشهر من أكتوبر إىل 

 الكمية  املادة الكمية  املادة
 كلغ.  6.550 صوف كلغ.  201.900 القمح و الشعري

 (1)كلغ  3.500 سلع أخرى كلغ.  2.160 زبدة و زيت
   كلغ.  15.970 ثيابنسيج أو 

و اجللود،  طن من الصوف املنسوج 60املقابل استورد بين ونيف من فكيك ما يزيد عن قيمة يف 
نتيجة لتطور هذه احلركة التجارية يف بين ونيف، عمل أرابب التجارة على ختفيض أمثان السلع و منح 
            قروض لتجار فكيك ، كي يرفعوا من قدرهتم الشرائية و تبادل السلع ابلربانس الفكيكية و التمر

 . (2)و اجللود

                                                 
 .219. نفسه، ص (1)
 .219. نفسه، ص (2)
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 بعض املراكزم بتحديد 1896اجلزائرية، اهتم مرسوم  لتنظيم احلركة التجارية على احلدود املغربية
الزيت، هذه األسواق و الفلفل  ،الشاي ،القهوة ، السكر،اليت تصدر منها فرنسا بعض السلع مثل اخلمور 

 هي: سوق مغنية و األبيض و فكيك ابألطلس الصحراوي. 
ها ارتفعت قيمة السلع ورارة وحدڤففي  ،س هبا أبهناك حركة جتارية البفضل هذه املراكز كانت 

سنة ابإلضافة إىل بعض املنتجات اليت محلتها القوافل  ،فرنكا 51.909.950اليت نقلت إليها إىل 
بني  الوهراين ، كما بلغت قيمة املبادالت ألسواق اجلنوب(1)فرنكا 1.007.218قيمتها م و 1898
 م  ما يلي:1909و  م1908عامي 

 م1909 م1908 
 فرنك 14.472.096 فرنك 12.770.207 عني الصفراء األبيض، املشرييع، و

 فرنك 9.125.368 فرنك 8.850.474 فكيك، بشار، بودنيب –بين ونيف 
 (2) فرنك 3.752.093 فرنك 1.751.825 بين عباس، توات، قورارة

 

 
ية، كما تطورت احلركة التجارية بواحات اجلنوب و ت قو ت العالقة فيما بينها و بني املناطق الشمال

شخص جلبوا  4.200استقبلت واحات توات و نواحيها حوايل حيث م ، 1905-1904خالل سنيت 

                                                 
 .191. نفسه،  (1)
 .223. نفسه، ص (2)
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قمح  ،حلوم جمففة ،زبدة ،صوف ،شاة و خمتلف السلع من جنب 5.400مجل و  14.000هلا ما قيمة 
    . (1)حبال املاعز و اإلبل، شعري،

تشري بعض الكتاابت أنه يف عام  ،عن بقية القوافل التجارية اليت تتجه من اجلزائر إىل توات 
مجال و بلغت قيمة صادراهتا إىل توات  14.914رجال و  3.411تكونت قافلة من  ؛م1887

  .(2)فرنك 427.000فرنك بينما وارداهتا بلغت  970.000
إقليم اتبع للجزائر  هومن الناحية االقتصادية و  املوقع اجلغرايف، فإن توات  ؛من خالل ما مت تقدميه

ألهنا ال تستطيع االعتماد  ،ستهالك احمللي و الصوف لصنع السجادالقمح لال ي ملزمة ابسترياد اللحوم وفه
اليت  األراضيتفادي  حماولة رغم التطرف و انعدام الثقة ابلفرنسيني و، (*)إنتاجها حمدود ألنعلى املغرب 

  .(3) قبائل التليت إىلإال أهنا تعتمد على سلع الفرنسيني حني أت ،تسيطر عليها فرنسا

 التجارية اخلارجية: املبادالت .2
 فرنسا: معاملبادالت  .أ

إن مسألة دمج الرتاب اجلزائري ابلرتاب الفرنسي، جعل من اجلزائر سوقا فرنسية فجل املبادالت 
تزايد النسب التجارية إىل التجارية اجلزائرية كانت مع فرنسا من بداية االحتالل، حيث تشري اإلحصائيات 

، ،السكراملالبس ، احلرير ، الصوف ، الكتان أو القنب ، تستورد اجلزائر أساسا القطن  ؛السنوات ر  على م
           آالت احلديد  الطحني، ،املعادن، مواد البناء، الفحم، الصابون ،الزراعية األدوات ،املشروابت، النبيذ

 ...،اجلنب تجات الغذائية، كالزبدة واألدوية ابإلضافة إىل بعض املن و الورق، الكيماوايت ،الصلب و
 .(4)اخل

 

                                                 
 .220ص  . نفسه،(1)

(2). Henri Schirmer, Op.cit, p 413. 
 أنظر:خام املنغنيز.  الصوف، اجللود، الفواكه، البطاطس، زيت الزيتون، الفحم و، احلبوب ، اشية ، احللفاء . مثل  امل(*)

 -   Robert Tinthoin , Op.cit, p 201. 
(3). Henri Schirmer,  Op.cit, p 413. 
(4). Robert Tinthoin , Op.cit, p 201. 



                                         م(.1945-1850المشاريع الفرنسية و أنشطتها التجارية  )الفصل الثالث : 
           

198 

 

، التمور، اخلضروات، كالفوسفات  ،  املعادنةاجللود اخلاماحللفاء، ، الصوف، تصدر أساسا احلبوب
اجلدول املوايل و  ،(1)اخل ، ...األغناماألمساك،  ،البطاطا، احلمضيات، النبيذ ،الزيوت، البقول، الفلنيالتبغ، 
  .(2)بادالت التجارية بني البلدينو منو امل تطوريبني 

-1831 ما بني:حسب  إحصاءات عامة للجزائر  اجلزائرصادرات و واردات تطور جدول  -
 م:1890

 الصادرات ابلفرنك الواردات ابلفرنك السنوات
1831 6 504 000 1 479 000 
1834 8 560 236 2 376 662 
1839 36 877 558 5 281 372 
1844 82 804 550 8 109 747 
1850 72 692 782 10 268 383 
1854 81 234 447 42 176 068 
1859 116 485 181 39 741060 
1864 136 458 793 108 067 334 
1869 183 304 804 110 951 323 
1874 196 255 214 149 352 895 
1879 272 126 102 151 918 421 
1880 303 434 641 168 835 136 
1881 342 252 660 143 584 603 
1882 411929 315 150 032 678 
1883 320 376 248 144178 160 
1884 289 810 891 175 897 889 
1885 237 957 903 195 369 668 

                                                 
(1). Ibid, p 201. 
(2). M. Alfred Rambaud , Op.cit, p 122. 
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1886 222 167 562 196 399 452 
1887 220 094 772 200 441 457 
1888 216 184 336 210 638 992 
1889 249 206 337 251647 397 
1890 272029683 893947618 )1(  

 

 
بلغت   م1890قيمة الواردات يف اجلزائر خالل العام   نالحظ أن ،من خالل اجلدول و املخطط

 تساوي ثالثة أرابع من قيمة الصادرات الفرنسية و عليه فإن فرنك 893.947.618حوايل 
 ،(2)بة لصادرات اجلزائرره مائة مرة ابلنساسترياد ما مقدحيث زادت نسبة االفرنك،  683.029.272

ميكن إرجاع ذلك إىل تزايد تصريف املنتجات الفرنسية حنو الصحراء اجلزائرية من خالل اعتمادها على 
 القوافل اجلزائرية خاصة.  

 

                                                 
(1). Ibid, p 122. 
(2). Ibid, p 122. 



                                         م(.1945-1850المشاريع الفرنسية و أنشطتها التجارية  )الفصل الثالث : 
           

200 

 

-1915كما أن الرسومات البيانية املوالية تبني حجم املبادالت خالل احلربني العامليتني ما بني 
 :م1938

 
(1) 

قصى حد أمن الصادرات و قد وصلت  أكثرنستنتج أن الواردات  ؛مدة البيانيةمن خالل األع
 ستدانة لشراء املعداتر مرارا لالطتض ا كانتاجلزائر خالهل قتصادية و السبب يعود إىل أن خالل األزمة اال

هذه املعدات كانت ختدم م، 1930مليون فرنك عام  2.000حىت وصلت ديون اجلزائر لفرنسا حوايل 
   .(2)ساسها على أموال اجلزائريينيأعتمد يف تاعات احلديثة اليت تسيطر عليها املصاحل األوروبية و القط

                                                 
 .441. أمحد كساب، املرجع السابق،  ص  (1)
 .442. نفسه، ص (2)
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سهامه يف الصادرات إرت األزمة على االقتصاد احمللي خاصة يف امليدان الزراعي، إذ أن لقد أث  
كما ،  (1)ارجية أمامهاسواق اخلغالق األإمن هبوط األسعار نتيجة  عاىن من الركود االقتصادي و الزراعية

 تضعي احمللية و األجنبية، حيث اخنفمست األزمة كافة فئات املنتجني املنتمني إىل شبكات التسويق الزرا
فرنك عام  6 702 000إىل  م1930فرنك عام  9 983 000التجارة اخلارجية اجلزائرية من 

 .(2)م1936
األوروبيني،  زارعنياملل الواحد، خاصة بني قتصادية أثبتت خطورة نظام زراعة احملصو هذه األزمة اال

بعد توقف  ،و الزهور ) احلمضيات خاصة( فشجعت احلكومة على تنويع احملاصيل مثل بساتني الفواكه
بسبب احلرب األهلية اإلسبانية و تطبيق عقوابت عصبة  ،تصدير الفواكه اإلسبانية و اإليطالية إىل فرنسا

 .(3)يطاليا من انحية أخرىإاألمم على 
 بلغ انتاجها اليت ،من آتار احلرب العاملية األوىل حدوث مشكلة تصريف و تصدير متور اجلزائر

جراءات لشراء أكرب إلذا اختذت فرنسا  ،طن 2.833سوى  يصدر منهام مل 1913طن سنة  6.648
 .  (4)م1915طن سنة  009.5لرتتفع صادراهتا إىل  ،قدر ممكن منها و حتويله إىل فرنسا

 :مع املغربدالت باامل .ب
ط ر استرياد السلع من املغرب و تونس و الصحراء، نتيجة لذلك  م1843يف سنة  صدر مرسوم خي 

أن زايدة  جان لوي ماجيث ذكر ، ححتولت التجارة العابرة للصحراء اجلزائرية حنو اتفياللت يف الغرب
 .  (5)م1866و  م1845التجارة بني املغرب و السودان قد ارتفعت بني 

عملت على ، (*)م1845د رفض املغاربة لالتفاق التجاري الذي سعت فرنسا إىل تطبيقه سنة بع
الذي ينص على منع دخول السلع عرب احلدود الربية  ؛م1843تنفيذ املرسوم الفرنسي الصادر سنة 

نلمسه مما أضر ابلتجارة الفرنسية فرتاجعت بسرعة و هو ما  ،م 1853سنة  التونسية و املغربية  و هذا يف

                                                 
 .443. نفسه، ص (1)
 .446-445. نفسه، ص (2)
 .448. نفسه، ص (3)
 .34. عثمان زقب، املرجع السابق، ص (4)

(5). Donald , Op.cit, p 63.  
 .40امللحق رقم م، 1845تجاري امللحق ابتفاق احلدود سنة أنظر نص اإلتفاق ال. (*)
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اخلاص ابلتنظيم التجاري بني احلدود اجلزائرية  ،م1867جويلية  17يف الشرط السادس من قانون 
 .     (1)املغربية

أخذ  ،بفضل إنشاء نظام األسواق احلرة بعدة مناطق على احلدود و خصوصا اجلنوبية منها
هرت مراكز مهمة تقوم بعملية الفرنسيون يعملون على تشجيع احلركة التجارية بني املغرب و اجلزائر، فظ

 وجد:يتصدير املنتجات الفرنسية إىل املغرب و من هذه املراكز 

حصائيات كمية السلع املصدرة من إسجلت م 1901خالل سنة  :صادرات مركز عني الصفراء -
 حنو املغرب كما يلي:مركز عني الصفراء 

 الكمية املادة الكمية املادة
 كلغ.  31.252 النب كلغ.  355.600 السكر
 .(2)كلغ 0.40 الفلفل كلغ.  10.977 الشاي

 كما جند إشارة إىل املبادالت الفرنسية عرب احلدود مع املغرب: 

 قيمة املبادالت بعشرات اآلالف السنوات
 فرنك 673 م1901
 فرنك 1.031 م1902
 فرنك 1.342 م1903
 (3)فرنك1.843 م1904

: السكر ، الشاي، النب، الدقيق، جند املغرب أهم السلع الفرنسية املصدرة عرب احلدود حنومن 
 .(4)البغال و األنسجة القطنية، الفلفل، األقمشة احلريرية، الشعري، التمر

 
 
 

                                                 
 .186. العماري، املرجع السابق، ص (1)
 .191. نفسه، ص (2)
 .225. نفسه، ص (3)
 .225. نفسه، ص (4)
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 املبادالت مع غرب إفريقيا: .ج
عدم رغم شح املعلومات حول املبادالت التجارية الفرنسية عرب الصحراء، إما لغياب الوتائق أو  ل

فريقيا، إال أن إتجارة غرب للمبادالت التجارية عرب الصحراء، عكس التوثيق لكرتاث ابلتوثيق ابلنسبة اال 
من فرنسا عن واردات حيث تشري بعض الكتاابت شارات حول التجارة الفرنسية عرب الصحراء، إهناك 

            ؛زيوت الفول السوداين منكميات كبرية   فهي تستورد ، عرب األراضي اجلزائرية فريقيا الغربية الفرنسيةإ
الذي األانانس،  الذرة، و ،قنطار، الكاكاو  16.000 ؛النب األخضر ،على حنو متزايد  قنطار 68.000

شحنات املوز حبرا، حيث زادت محولة  ، كما حتمل اخلام د، اجللؤخرا إىل الفول السوداين، الزبدةم أ ضيف
 . م1935طن سنة  25.000طن إىل  5.000هذه التجارة من 

               (، السجائرلرت 61.000كل من  النبيذ )  ؛إلفريقيا الغربية الفرنسيةاجلزائر تصدر  يف املقابل
 .(1)التمر و الفوسفات، داكار(   واردات % 70)

 
 
 

                                                 
(1). Robert Tinthoin , Op.cit, p 201. 
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 .الغربية إفريقيااملبحث الرابع: احلركة التجارية يف 
و اإلقليمية يعتمد على كان منط التجارة احمللية ،  قبل التدخل االستعماري يف إفريقيا الغربية

فالتجارة اخلارجية   ،ات الداخلية للمجتمعات اإلفريقية احمللية خاصة نظم اإلنتاج الزراعي و احلريفكيالدينامي
 :جيعلنا نتساءل لول التجارة الفرنسية ابملنطقةحبلكن  ،(1)كانت حتتل املرتبة الثانية ابلنسبة للتجارة الداخلية

أم تفاعل األفارقة مع الوضع  ،الغزو التجاري الفرنسي مرة اإلفريقية أماسدل الستار على التجاهل أ  
  .اجلديد؟

 صادرات إفريقيا الغربية: .1
الفرتة ما بني  م و هي:1800يرى هوبكنز أن إفريقيا الغربية مرت بثالث فرتات فقط منذ سنة 

عدت على سا ؛م1913-1900الفرتة ما بني ، وضع فيها أسس التجارة اجلديدة ؛م1800-1900
كانت حقبة التوقعات   ،م1955-1945الفرتة ما بني ، استقرار احلكام االستعماريني يف مناصبهم

ما  فرتةلكنه أغفل  ،(2)املتصاعدة و التنوع االقتصادي و هي احلقبة اليت ارتبطت بنهاية العصر االستعماري
  ة ابجلمود اإلقتصادي ؟. هذه الفرت  متيزتهل  و ذلك؟يف  دوافعهفيا ترى ما هي ، م1945-1913بني 

زيت النخيل و الفول السوداين و كان   ،كانت األصناف الرئيسية للتجارة عرب البحار هي الذهب
 ت، لكن ابتداء من العقد السادس من القرن تعرض(3)من جمموع الصادرات % 20كل منها ميثل حوايل 

 .ت يف كميات اإلنتاج على فرتات اليت حتكم العواملهذه الصادرات ملتغريات نكتشف ذلك من خالل 

 :م1900-1850الفرتة ما بني:  .أ
الفول  ،كزيت النخيل  ،جتارة احملاصيل النقدية علىخالل هذه الفرتة ارتكز نشاط الفرنسيني 

، فقدر حجم (4)نتيجة غناها هبذه املادةنتاج زيت النخيل إأهم مراكز  منطقة الداهوميتعترب ،  السوداين
 يلي: كمام  1878عام  نتاج ابلداهوميمبراكز اإلصادرات هذه املادة 

 النخيل النواة النخيل زيتال املنطقة
 طن 2.500 غالون 500.000 ايود  

                                                 
 .32. أجايي، املرجع السابق، ص (1)
 .268، ص هوبكنز.  (2)
 .280.  نفسه، ص (3)
 .65. مسعودة قاسي، املرجع السابق، ص (4)
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 طن 6.000 غالون 100.000 غودومي
 1طن 000.6 غالون 40.000 كالفي-أبومي

ملنتوج مع منطقة دلتا النيجر و قد تعايش هذا اكذلك من املناطق اليت يتوافر عليها زيت النخيل  
هناية القرن التاسع  م و تدهور1861هت حالة رواجه عام مث انت ،جتارة الرقيق و ازدهر مبفرده الحقا

 .(2)عشر
أن حجم جتارة ؛ (Richard Burton)  ريتشارد بورتونأكد القنصل الربيطاين  حيث

طن  26.000هو  فمجموع إنتاجه ،عن اخلمسينات تغري كثريايمل  يف منطقة دلتا النيجر زيت النخيل
 :كما يليجنيه و أهم مراكز إنتاجه بدلتا النيجر   800.000بقيمة 

 يف الستينات يف اخلمسينات املكان
 طن 2.800إىل  2.000 طن 2.280 براس

 طن 17.000إىل  16.000 طن 1.624 بوين و كالابر اجلديد
 طن 5.000 إىل 4.500 طن 21.110 كالابر القدمي

  طن 360 فرانندوبو
  (3)طن 96 بيمبيا

 

                                                 
 .66. نفسه، (1)
مقال نشر يف كتاب اتريخ افريقيا العام ) القرن التاسع عشر يف افريقيا حىت مثاميناته(  ،»إفريقيا و اإلقتصاد العاملي « . أي.فالريشتاين،(2)

 .53، ص 1996، 1، ط، اليونسكو، حتت اشراف، ج.ف. آدى آجايي، مطبعة حسيب و أوالده، لبنان6جملد 
 .34نفسه، . (3)
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إىل م 1873 - 1850حصائيات ما بني إهذه املادة تسوق بنسبة كبرية إىل فرنسا، حيث تشري 

 :كما هو مبني يف اجلدول أدانهفرنسا   وارداتحجم تطور 

 احلجم ابلطن السنة
 طن 4.721 م1850-1854
 طن 6.642 م1855-1859
 طن 4.547 م1860-1864
 طن 6.165 م1865-1969
 (1)طن 112.8 م1870-1873

 

                                                 
 .67نفسه، ص . (1)
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يتأرجح بني الزايدة و النقصان، ميكن  من خالل املخطط نستنتج أن استرياد فرنسا هلذه املادة
 :  كما يلي  خالل هذه احلقبة سعار هذه املادة أ تفسري هذه العملية من خالل جدول

 مالحظة سعر اإلخنفاض و األرتفاع السنوات املادة

 زيت النخيل

هناك أخنفاض يف  اء رخ م1861
 50حبوايل  األسعار

  يف غضون مخسة %
 و عشرين سنة.

جنيه اسرتليين  32اخنفاض بنسبة  م1862-1866
 للطن 

 انتعاش م1866-1867
جنيه اسرتليين  20اخنفاض بنسبة  م1886-1890

 للطن 
 فرنك 15 بنسبة اخنفاض م1877-1900

 لب النخيل

جنيه اسرتليين  15 بنسبة  اخنفاض 1870-1880
 للطن

 األسعار اخنفضت
حبوايل الثلث بني 
       العقدين السابع 

 و الثامن
جنيه اسرتليين  10 بنسبة  اخنفاض م1886-1890

 للطن
اسعاره يف  اخنفضت  للكلغفرنك %  27,5و  25 م1867-1857 الفول السوداين
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السنغال إىل حوايل  (1)فرنك 51 بنسبة  اخنفاض م1877-1900
 الثلث

أفادت أن القيمة ، بعض البحوث عن جتارة إفريقيا الغربية يف القرن التاسع عشر نيوبرىلقد أجرى 
مليون جنيه اسرتليين على األقل يف  3,5الكلية لتجارة املنطقة عرب البحار من السلع املشروعة كانت تبلغ 

قرابة مخسة عشر مليون جنيه لغت بم 1905-1901حبلول فرتة  القرن ،بداية العقد السادس من هذا 
  .    (2)اسرتليين يف السنة

م عندما 1861-1854 ما بني عرفت ذروهتا يف الفرتة، يعترب زيت النخيل سلعة تصدير رئيسية
يالحظ تذبذب يف  السادسلكن يف العقد  ،جنيه اسرتليين للطن 45ول عند حوايل بر ڤلي يف سعرالثبت 

 ا اهلبوط إىل اخنفاض تكاليف الشحن عرب احمليط كما يلي:يرجع هوبكنز هذهذه املنتجات، 
يف أعقاب اكتشاف موارد نفطية يف  ،الزايدة اليت حدثت يف عرض الزيوت املعدنية و النباتية -

          دخول الفول السوداين اهلندي  ،رالعقد السابع من القرن التاسع عش الوالايت املتحدة األمريكية يف
 .(3)م1869االسرتالية إىل األسواق بعد افتتاح قناة السويس عام  و الشحوم احليوانية

 لزيوت و الدهون.    من ا املواد األوليةاملتزايد لألوروبيني على  تقلص الطلب -
هناك اخنفاض يف معدل  ؛مع هناية العقد الثامن و طيلة العقد التاسع من القرن التاسع عشر

ر مل تطرأ أي حركة تصاعدية يف معدل صادرات منتجات النخيل ففي دلتا النيج ،الصادرات هلذه املنتجات
م و يف ساحل العاج 1893-1887يف أوبويو خالل فرتة  اخالل العقدين، كما أن هناك اخنفاض  

نفس الشيء نقيس عليه منتوج الفول السوداين، ، اخنفضت صادرات زيت النخيل بشدة يف العقد التاسع
 . (4)ل العقدين الثامن و التاسعفالشحنات يف السنغال استقرت خال

              يف الزراعة من حيث التقنيات اإلنتاجيةيرجع سبب هذا االخنفاض إىل عدم وجود حتسينات 
يفسر لنا ما قاله هوبكنز أن  الذي األمر، و النقل الداخلي خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر

 .(5)التجارة اجلديدة الفريقيا الغربيةوضعت فيها أسس  م1900-1800الفرتة ما بني 

                                                 
 .258. هوبكنز، ص (1)
 .258. نفسه، ص (2)
 .271-267. نفسه، ص (3)
 .271-268نفسه، ص . (4)
 .268. نفسه، ص (5)
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ارتفعت صادراته يف السنغال يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر  فقد لفول السوداينابلنسبة ل
                م بلغ ما قيمة1890-1886يف الفرتة املمتدة بني السنوات:  ،ألف طن 29إىل متوسط مقداره: 

 ملناطق املمتدة من السنغال إىل سرياليون.، يزرع يف ا(1)م1895ماليني سنة  7
 الوحدة السنة املادة املكان

 الفول السوداين السنغال
 طن 200  م1887
 ألف طن 29 م1886-1890
 (2)ماليني 7 م1895

  :منهاأخرى تساهم افريقيا يف انتاج و تصدير منتجات  ،النقديةصادرات الإضافة إىل  

، فاجلزء  إىل جانب املاشية هذه التجارة التقليديةلتطور اانت بيبعض التشري ؛  جوزة الكوال -
كما زادت الصادرات   ،الغريب من منطقة السافاان مازال حيصل على جوزة الكوال من ساحل العاج

يف  ،طن يف السنة بداية القرن العشرين 3.000 إىل 2.000برا و حبرا من ساحل العاج من 
 .صادرات املستعمرة من حيث القيمة بعد النب و الكاكاو صبحت فيه الكوال أكربأالوقت الذي 

بدأت تظهر حتوالت يف منط املبادالت  ،بداية من اخلمسينات للقرن التاسع عشر ؛ريش النعام -
خاصة يف  ،حيث أصبح الطلب على سلعة ريش النعام بصفة كبرية يف األوساط األوروبية ،التجارية

 1853عشر مرات يف الفرتة ما بني عامي بور املغربية ادغصادرات ميناء مو تضاعفت فرنسا حيث 
              أخذت تتقلص يف حجمها  ،م، غري أن هذه التجارة خالل الثمانينات من القرن1864 –

م و هذا راجع للمنافسة الشديدة هلا يف جنوب إفريقيا 1895إىل أن انتهت يف سنة  ،و قيمتها
 .(3)الرئيسي هلا أين أصبحت مزارع تربية النعام املصدر

من اليد العاملة  ،منتجات التصدير يف اتغيري   تحدثأأن إلغاء جتارة الرقيق   تشامربلني يشري: الرقيق -
 يف حني يديل، (5)عجل يف حتويل البىن اإلنتاجية يف غرب إفريقيامما ، (4)إىل منتجات األرض

                                                 
 .259. نفسه، ص (1)
 .285. نفسه، (2)
 .400. بوفيل، ص (3)
 .53، ص 14، 13، 12املرجع السابق، هامش رقم: أي.فالريشتاين، . (4)
 .53. نفسه، ص (5)
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وان نشاطني متناقضني ابلنسبة أن جتارة الرقيق و التجارة املشروعة مل يك برأيه أ.ج.ه. الاتم
 .(1)م مدعاة لتيسري التطور1860العكس فقد كان تكاملهما حىت عام  ، بللألفارقة

هذه التجارة جتارة زيت النخيل يف نقاط عديدة تنافس  ،حىت العقد السابع من القرن التاسع عشر
يف  وا، كما استخدم(3)كانت مقاطعات غرب هنر الفولتا تصدر كميات من الرقيقحيث  ، (2)من الساحل

 .(4)املزارع الفرنسية خالل القرن العشرين

يبدأ من السنوات األوىل من القرن ، (5)السلع الدوليةيبقى ضمن مما ال شك فيه أن العاج  العاج: -
 منثالثني عاما حيث تضاعف إىل ثالثة أضعاف خالل العشرين دفعة قوية للصادرات األفريقية، 

 .(6)املاضي القرن
صناف األن من االدخ :العديد من املنتجات االخرى  مثل فريقيا الغربية الفرنسيةإصدر تكما 

صمغ، القطن، زبدة الشيا، البصل، الطماطم ال املختلفة، الذرة ، األرز من نوعية جيدة، فاصوليا، السمسم،
، القهوة، جلود املاشية، املطاط، احلصري، الشمع، أسنان الفيلة، لب النخيل، اخلشب، ، البطاطس

 . (7)...اخل

فريقيا إ، حول مبيعات م1891يف تقرير له عام  (Archinard) نارديأرش يشري الكولوانل
               فرنك منتجات مستوردة  3.275.000فرنك، منها  4.912.500متثل يف جمموعها  أهناالغربية 

سنة  حنو فرنسا نالسنغال و السودابلغت صادرات حيث  ،فرنك منتجات مصدرة 1.637.500و 
 فرنك ممثلة يف السلع التالية: 19.102.454حوايل م 1887

  السعر املادة
 فرنك 4.807.732 الفول السوداين والبذور الزيتية

 فرنك 4.629.068 صمغال
 فرنك 7.564.25 1  الفضة

                                                 
 .53، ص 14، 13، 12. نفسه، هامش رقم: (1)
 .284. هوبكنز، ص (2)
 .175. نفسه، ص (3)
 .42. نفسه، ص (4)

(5). Jean-Louis Miege , Op.cit, p 102. 
(6). Ibid, p 102. 
(7). Alfred Rambaud, Op.cit, p  280 -279. 
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 فرنك 674.247 املطاط
 فرنك 421.146 التبغ

 فرنك 379.168 اجللود
 نكفر  338.027 األنسجة

 فرنك 288.815 النخيل بل
 (1) فرنك 454.102.19 اجملموع

 

 
، حيث يعترب السنغال من خالل املخطط نالحظ كمية صادرات السنغال و السودان حنو فرنسا

 ع زراعة الفول السوداين السنغايلنتيجة لتوس ،نطقةابمل ستعماري الفرنسيقتصاد االيف اال املسامهني أكرب
التجارية  روابطهان فرنسا مل تتعزز أن و األسواق الفرنسية، مع العلم التجار الفرنسيو  هكان يسيطر علي  الذي

               م1935أين وصلت جمموع جتارهتا مع فرنسا ما بني  ،إال يف العقد الرابع من القرن العشرينيف املنطقة 
   .(2)% 75م حوايل 1960و 

 
                                                 

(1). Ibid, p 280 -279. 
 .351ص . هوبكنز، (2)
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 : م1945-1900الفرتة ما بني  .ب
كانت نتيجة مؤثرات سلسلة من   ،النقدية يف إفريقيا الغربية احملاصيلاليت طرأت على  إن املتغريات

                  السنغال اليت أبقت على األنشطة الزراعية ااسية الناشئة عن حروب اجلهاد، عداالضطراابت السي
 .(1)و التجارية التقليدية

قد واجهت أزمة يف الربع األخري من  ،الفرنسية يةبني الشواهد أن التجارة اخلارجية إلفريقيا الغربت  
 ،سلع التصدير إىل خسائر فاملعدل السلعي للتبادل حتول ضدهم تعرض منتجوخالهلا ، القرن التاسع عشر

 تقنياتبعد فرتة تعرض منتجو املواد األولية و التجار لضغوط شديدة إلجياد صادرات بديلة و تطبيق 
 ينبذون السياسة القائمة على التدخل احملدود يف إفريقيا نيعل األوروبيتكاليف، األمر الذي جختفض ال

الفرتة يف  ن يف مناصبهمو استقر احلكام االستعماريالغربية و ابلتايل عملوا على التوغل إىل دواخل إفريقيا و 
 .(2)م1913-1900ما بني 

م و ذلك بعد 1912-1910 عرفت احلركة التجارية يف إفريقيا الغربية نوعا من التطور ما بنيلقد 
املطاط و الفول السوداين و اجلدول  ،املتمثلة أساسا يف زيت النخيل ،استنزاف الفرنسيني خلريات املنطقة

 خالل مخسة سنوات: فريقيا الغربية الفرنسيةإ صادراتحجم  تطور املوايل يبني

 الصادرات السنة
 فرنك 84.500.946 م1908
 فرنك 109.832.020 م1909
 فرنك 122.529.141 م1910
 فرنك 116.113.275 م1911
 (3)فرنك 118.567.231 م1912

 

                                                 
 .273، ص نفسه. (1)
 .268. نفسه، ص (2)

 (3).Alfred Rambaud, Op.cit, p 314. 
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فريقيا إلقيمة الصادرات عرب البحار من م كان حوايل ثالثة أرابع 1930-1900 يف الفرتة ما بني
، الذي يزرع يف السنغال و منتجات % 60إىل  50الغربية الفرنسية مستمدا من الفول السوداين من 

يف النصف  ،الخنفاض نسيب اهااتن السلعتان املصدراتن تعرضت ،من الداهومي % 20إىل  15ل من النخي
 .(1)( ال سيما بعد احلرب العاملية الثانيةم1960-1930الثاين من الفرتة االستعمارية )

 كانت منطقة الفولتا ) بوركينا فاسو ( متد مزارع الكاكاو يف ساحل العاج ابأليدي العاملة منلقد  
حيث شهدت  ؛م1922-1921كانت تلك الفرتة حامسة يف اجملال االقتصادي ما بني ،  شعب املوسى

م و أدى 1929الناجم عن أزمة  هنيارااللينتهي بكساد طويل عقب  ،هذه الفرتة رخاء الدول االستعمارية
 .(2)إىل اضطراب شديد على املستوى االقتصادي

مثل زراعة القطن ابلنيجر سنة  ،للمحاصيل فروضةاملحيث متيزت هذه الفرتة بنظام الزراعة 
كانت حيث   ،نشأت خصيصا هلذا الغرضأالقروية اليت  هذه املناطقفشلت فشال ذريعا  و قد م1933

 90مث  ،م1925فرنك يف  1,25سعره من يف مما جر عنه اخنفاض  ،يف املنتوج و رداءة هناك ضآلة

                                                 
 .353. هوبكنز، ص (1)
 .359،361فيدوروفيتش، املرجع السابق،  ص . (2)
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املوايل  دول، و اجل1م1936و  م1933سنتيما يف  70 ، م1931سنتيما يف  70 ، م1929سنتيما يف 
 : فريقيا الغربية )املتوسط ابألطنان(إالقطن يف صادرات  يبني

1910-
 م1914

1915-
 م1919

1920-
 م1924

1925-
 م1929

1930-
 م1934

1935-
 م1939

 م1954

189 467 890 3.500 2.500 3.900 300.1(2) 

 

 
فارقة لكون األنتاج القطن و جل احملاصيل النقدية، إمن خالل املخطط نفسر التزايد السريع يف 

           نتاج يف مداخيلهم بزايدة اإل خنفاضالاتعويض ل ،سوء فرتات الكساد الكبريأيف  الضريبية عباءمثقلني ابأل
     لكن بعد ذلك اقتنع الفالحون بفائدة جهودهم، ومن مثة تعويض اهلبوط يف القيمة النقدية ملزروعاهتم

            من النب  فريقيا الغربيةإصادرات  املوايل يبني دولو اجل خذوا طواعية يف زراعة احملاصيل اجلديدةأ  مث ومن 
 :ابألطنان والكاكاو

 
 
 

                                                 
 .367. نفسه، ص  1
 .368. نفسه، ص  2
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 م1936 م1935 
 طن 43.500 طن 5.300 الن

 (1)طن 700.49 طن 6.700 الكاكاو

من النقود املطلوبة لسداد ضريبة  ا أدىنحد   ،هبا اإلفريقي ضمنيلت نتج اجلديدة هذه احملاصيل 
 .(2)إلغاء الزراعة اإلجبارية، هذا األسلوب جر عنه الضروريةستهالكية االحاجياته شباع إالرؤوس و 

م  1955-1925فريقيا الغربية الفرنسية ما بني إيبني املخطط املوايل تطور صادرات و واردات 
 كما يلي:

 
      (3) 

                                                 
 .369. نفسه، ص (1)
 .369. نفسه، ص (2)
 .352. هوبكنز، ص (3)
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هذا نتيجة ، كما يوضح الرسم البياينالواردات  كرب من أالصادرات كانت   بعد احلرب العاملية الثانية
             كرب من السلع الرأمسالية الثقيلة مثل اإلمسنتأحبيث تشتمل على نسبة  ،الواردات طبيعةلتغري يف 

 .(1)و النفط
قصاه أبلغ حيث ، يعكس العجز يف امليزان التجاري الذي بدأ بنقطة حتول يف احلرب العاملية االوىل

هذا الرتكيز على االستثمار يف  ،م1930-1925أثناء السنوات اليت بلغ فيها الرواج االقتصادي ذروته 
ال سيما املوانئ و السكك  ،ساسية للنقلالهتمام البالغ بقطاع املرافق األا كان سببهة  ياملعدات الرأمسال

مليون جنيه  30,4م  حوايل 1936 -1914 فريقيا الغربية ما بنيإفقد وصلت يف  ،احلديدية و الطرق
 .(2)اسرتليين

 إضافة إىل صادرات أخرى مثل:
 الوحدة السنة املادة

 طن 189 م 1914-1910 القطن
 طن 1.215 م.1902 الصمغ 

 ألف طن 40 - العاج
 (3)طن 305 م1927-1926 الكاكاو

فريقيا الغربية الفرنسية  إيف التقدم االقتصادي  أن ؛م1945-1900ميكن القول عن الفرتة ما بني 
كان هناك   م1945 – 1913 يعام بنيؤثر يف الدولة الصناعية الرئيسية، تكان يعتمد على الظروف اليت 

ما معدل التبادل أد احلربني العامليتني ، علكنه انتعش ب، اجتاه نزويل يف املعدل السلعي للتبادل التجاري
مما يعكس  ،رتفاعفكان يتحرك حنو اال ،يف املعدل السلعي للتبادل خلي برغم من أتثره الواضح ابلتغرياتاالد

 التوسع العام ألحجام الصادرات خالل القرن العشرين.
 
 
 
 

                                                 
 .349. نفسه، ص (1)
 .360-359فيدوروفيتش، املرجع السابق، ص  .(2)
 .348. هوبكنز، ص (3)
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               رات منــــــــــــفت عـــــالل أربـــــــــــخ ،اريـــــادل التجــــــــــــميكن إجراء حتليل اترخيي أكثر تفصيال ملعدل التب
 كما يلي:م   1945-1930، م1929-1921، م1921-1914، م1900-1913

بني املنتجني األفارقة السلعي  لتبادلاتحسن يف معدل بتتميز  ؛م1913 - 1900الفرتة ما بني  .أ
 .(1)ن معدل الدخل يرتفعإمبا أن حجم الصادرات كان يتسع ف

حتسن يف مستوايت يطرأ أي  ه ملغري أن ،كان هناك انتعاش حمدود  ؛م1929-1922الفرتة بني  .ب
 .(2)املعيشة ملعظم منتجي سلع التصدير

 ،تدهور معدل التبادل السلعي خالل احلرب العاملية الثانيةهناك  ؛م1944-1930الفرتة ما بني  .ج
، عموما فإن ث كان هناك توسع يف حجم الصادراتحي ،م1937-1935بني  ةإال فرتة قصري 

بسبب النقص احلاد يف الواردات ريقيا الغربية، ذلك فإعلى  ةسلبي اللحرب العاملية الثانية آتار  
وجدت نفسها حماصرة من  م1940ستهالكية، مث إن جماهرهتا حلكومة فيشي يف ابريس عام اال

 جانب احللفاء.
نتيجة النتعاش يف الطلب  ،كان هناك حتسن سريع يف معدل التبادل التجاري  ؛م1945بعد عام  .ح

نت الزمة ملساعدة أورواب على االنتعاش بعد احلرب العاملية اليت كا ،على املنتجات االستوائية
 .(3)الثانية

 :الفرنسية واردات افريقيا الغربية .2
كانت من   ،النصف الثاين من القرن التاسع عشر ابتداء من ،افريقيا الغربية الفرنسيةأغلب واردات 

ال زالت  م1945-1900الفرتة ، خالل الفرنسياملستهلك اإلفريقي ابإلنتاج   تقييدو هذا لغرض  فرنسا
 السلع االستهالكية املصنعة هي الواردات الرئيسية مثلما كانت يف القرن التاسع عشر.

احلرب إىل غاية  كانت املنسوجات متثل حوايل ثلث قيمة جمموع واردات إفريقيا الغربية الفرنسية
 فرتة مبكرة  لالستعمار فواردات يف ،كما أخذت أصناف أخرى تظهر يف قائمة الواردات  ،العاملية الثانية

و بعد احلرب العاملية  بدأت يف االزدايد يف سنوات ما بني احلربني ،دقيق و ملح ،مساكأ ،األغذية من أرز
 .(4) .خاصة يف السنغال و ساحل العاج ،الثانية 

                                                 
 .366 -365. نفسه، ص (1)
 .369. نفسه، ص (2)
 .370 -369. نفسه، ص (3)
 .359، 356. نفسه، ص (4)
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وروبيني كانت سياسة األ، إذ  أهم السلع الضرورية ابلنسبة لألفارقة من األسلحة النارية كما تعترب
، (1)فهم يعلمون أن هذه التجارة لن حتقق التفوق العسكري عليهم ،السيطرة على جتارة األسلحة النارية

اخلرز و احللي ، منتجات معدنية، أدوات القطع و اآلالت املصنوعة يف ابريس  مثل املصنوعاتإضافة إىل 
  فرنسا كما يلي: كل من السنغال و غينيا منت  واردا أنم 1887حصائيات سنة إحيث تبني ، 2و لندن

 السعر ابلفرنك السلع املنطقة

 السنغال

 590.381 الطحني
 676.188 الزيوت

 1.581.565 األرز
 316.850 احليواانت

 95.465 قضبان احلديد 
 434.785 املعادن األخرى

 189.544 األسلحة
 193.093 القراطيس

 عينيا

 409.113 املالبس
 997.021 السكر

 548.003 املشروابت
 165.430 اللحوم واملعلبات اململحة

 1.434.989 النبيذ
 2.017.969 التبغ

 102.503 العطور
 161.453 اخلردوات

 (3) 581.874.2 األنسجة املختلفة

 

                                                 
 .32. أجايي، املرجع السابق، ص (1)
 .177. عبد الكامل عطية، املرجع السابق، ص (2)

(3). Alfred Rambaud , Op.cit, p 280 -279. 
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م إىل 1913لرتتفع سنة  ،م1908ماليني فرنك سنة  8 بـ بلغت قيمة الواردات السودانيةكما 
أن أسعار السلع ، مع العلم (1)ماليني فرنك و السبب راجع إىل زايدة كمية احلبوب و األرز املستوردة 10

قد اخنفضت خالل النصف الثاين من القرن إىل النصف  الفرنسية املصنعة اليت كانت تستوردها إفريقيا الغربية
 .(2)على ما كانت عليه يف بداية القرن

            تتوسع خبطى سريعة بفضل أمناط التجارة احمللية كانت التجارة األوروبية  خالصة القول أن 
 .(3)و اإلقليمية اليت كانت قائمة من قبل

حول املشاريع الفرنسية و أنشطتها التجارية، فإن فرنسا استطاعت حتقيق  ؛من خالل ما مت عرضه
، كما أن سعيها احلثيث حول علمية رى سباب مالية و أخأل ،املشاريع و عزفت عن أخرى العديد من

مر الذي ية و اجلوية، األبني التجارة الربية و البحر  فمزجتأيت بثماره،  حتويل التجارة عرب الصحراء اجلزائرية
ما مصري العالقات التجارية اليت ن سجت قبل آالف السنني على مر  العصور : إشكالية أخرىحييلنا إىل 

 م(؟. 1945-1900)  ابجملالنيجد الفرنسي اخالل التو  يةاجلزائر  بني ضفيت الصحراء

                                                 
 .177املرجع السابق، ص  . عبد الكامل عطية،(1)
 .267. هوبكنز، ص (2)
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 واقع العالق ات التجارية
 بين ضفتي الصحراء و تحوالت

م(1945-1900االهتمام  الفرنسي )  
 

 واقع القواف ل التجارية و طرقها.المبحث األول:  
 الداخلية و الخارجية.واقع التجارة  المبحث الثاني: 
 السياسة الفرنسية على المنطقتين.و انعكاسات   نتائج  المبحث الثالث: 
 م.1945تحوالت االهتمام الفرنسي باإلق ليمين بعد عام  المبحث الرابع:  
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الدقيق للتحدي الذي  النمط وإفريقيا الغربية منطقة حول  ؛هوبكنز بوضعه قامإن التصنيف الذي 
تعرضت لتدهور يف ، أشار إىل املناطق اليت كانت متارس التجارة الصحراوية، أبهنا واجهته يف جمال التكيف

ديدة، لكوهنا سلعة التصدير األساسية و هي الرقيق، دون ضمان لتعويض مالئم يف شكل منتجات ج
يف  كانت جتارته مع الصحراء الكربى اآلخذةالذي  مناطق ال تصلح هلذه الزراعة مثل السودان الغريب، 

؟ هذا هل الرقيق هو أساس التجارة الصحراويةاملطروح السؤال لكن  م،1875التدهور ابتداء من سنة 
يف ظل  بني ضفيت الصحراءارية واقع العالقات التج و هي:ذا الصصل هلإشكالية لطرح السؤال حييلنا 

        .املتغريات اليت أحدثتها فرنسا ابإلقليمني

 .و طرقهاالتجارية  واقع القوافل املبحث األول:

يف الوقت  ،يف ظهور بوادر الوهن يف حركة القوافل التجارية سامهت  عديدة   عوامل  أن  بوفيليذكر 
            إيطالياسعي كل من  وو قواعدها يف جنوب اجلزائر الذي أمدت فيه القوات الصرنسية نصوذها السياسي 

تحرمي جتارة الرقيق يف تلك ل ،مراكز جتارية مهمة يف الطرف الشمايل الغريب لنطاق الصحراء قامةإلوبريطانيا 
صف يعترب ن إذ، هذا املؤشر كان ابلغ اخلطورة على اقتصاد تلك املناطق ملنتجاهتاإجياد أسواق بغية ، املناطق
 .(1)الصحراءعرب  جيتاز هتاجتار 

ل حقيقة هو السؤال املطروح:  يف مسالك الطرق القدمية اهنا تغيري  أهذه املتغريات أحدثت من ش
تجار مع املستجدات اليت الهؤالء   ، أم تفاعلالتقليديةالتجارة  حتوالتتالشت جتارة القوافل بفعل 

    ؟. املنطقتنيطرأت على 
  :التجارية قوافلال .1
 قوافل اجلزائرية:ال .أ

على يعتمد التنظيم االقتصادي للقبائل الصحراوية قبل التوغل الصرنسي ابلصحراء اجلزائرية؛ كان 
و الطوارق  ورڤلة شعانبة متليلي، )التل( مثل بين ميزاب،  الشمالية للصحراء احلوافعلى طول البدو هجرة 

  .ستقرينالشرق إىل الغرب، إىل جانب السكان امل على طول اخلط من
   أسواق الداخليف احلركة التجارية بني  يف الصحراء اجلزائرية أحدث ختلخالالتغلغل الصرنسي  بصعل

لبضائع املستوردة من الشمال حنو اجلنوب عن طريق ل خمزان ورڤلة و اخلارج، فصي الوقت الذي كانت فيه 

                                                 
 .402-400. بوفيل، ص (1)
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 ،دة و قسنطينة قد منعت من طرف فرنسافإن القوافل املارة عليها من بسكرة و القادمة من سكيك ،القوافل
قوافل حىت حبجة أهنا تنقل املؤن للثوار، كما منعت القوافل القادمة من اجلريد التونسي لنصس السبب، 

 إفريقياابلرغم من وجود اتصاقية احلماية بينهما، مما شل احلركة التجارية املوجهة إىل  مل تسلم من ذلك،ميزاب 
 .ريقة غري منتظمةو جعلها تسري بط الغربية

يف كثري من األحيان ، هي تنبكتو ورڤلة قوافل  كانت أقصى نقطة تصلها  ؛خالل القرن التاسع عشر
        جنوب الصحراءتعود حمملة مبا تشرتيه من بضاعة ، لأو غات و غدامستسوق بضاعتها يف تينجورارين 

أدت إىل اختذهتا فرنسا يف مراقبة القوافل سياسة اليت لكن ال، ورڤلة أبسواق  موعلى رأسها العبيد لبيعه
 .(1)لقيام هبذه املهمةلف العديد من التجار و عز 

لربط ضصيت الصحراء ابلسكك ، من الدراسة ورڤلة غري أن االهتمام الكبري الذي حضت به 
             و حتويلها من غاتالتجارة  إحياء هذهحماولة احلديدية اليت استبدلت فيما بعد بطريق السيارات، 

 هو إال دليل ، ما(اإليطالية و الربيطانية)مع القوى األوروبية يف إطار املنافسة التجارية  ورڤلة و غدامس حنو 
عرب الصحراء، إال أن غياب الواثئق و الدراسات حول  ورڤلة و  تڤرت جتارة على أن هناك  مسامهة يف 

 .ئق التارخييةالواث لغيابخالل القرن العشرين، جيعلنا نصمت  ورڤلة 

فقدت الصدارة التجارية قبل فرتة طويلة من االحتالل  ورڤلة أن  إىل أشار دوانلدمع العلم أن 
زابيني بغرداية، لكون جمال تنقلهم كان بني التل و توات منذ القرن يالصرنسي للجزائر، يف حني انتقلت إىل امل

 .(2)السابع عشر
، غدامس، تونس، غرداية، ورڤلة ، تڤرت ت تؤم أسواق اليت كان يةلسوفحلركة القوافل اابلنسبة 

هذه احلركة تذبذبت خالل الصرتة االستعمارية خاصة مع غدامس، عدا املغرب و إفريقيا الغربية ،  ، غات
رغم دخول السيارة يف العشرينات من القرن العشرين، إال أن اجلمال شري بعض الكتاابت التارخيية أنه ت  ذلك 

 ،(3)خاصة يف جمال التهريب ،م الوسيلة الصعالة يف النقل التجاري1926الوادي سنة تبقى حسب ملحقة 
غري أن تعميم استعمال السيارات و الشاحنات خالل الثالثينات و األربعينات يعترب ضربة قاسية لتجارة 

 . (4)اتن سوى  نقل السلع إىل املناطق اليت تتوفر على طرق السيار م  ؤ  فأصبحت اجلمال ال ت    ،القوافل

                                                 
 .149. أمحد ذكار، املرجع السابق، ص (1)

(2). Donald, Op.cit, p 60.  
 .112. عثمان زقب، املرجع السابق، ص (3)
 .113. نصسه، ص (4)
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      احلدود الليبية يف غدامسفإن الشعانبة الذين كان جمال تنقلهم ميتد من  ؛وسط الصحراء عن
بصعل الضغط  ،(1)وواحات فزان شرقا حىت العرق الغريب و من وادي ميزاب مشاال حىت عني صاحل جنواب

        جللب السكر و الشاي ؛سبة شرقا حنو غدامس و قابنعتمد عليها الشعاي القوافل اليت كانالصرنسي فإن 
 .(2)جللب القمح و الشعري قد أصاهبا الركود ؛وغراب حنو تيارت و مستغامن
قد مشل نشاطهم هذا  فإىل فتح متاجر،  ىاتو من جتارة القوافل و مجع األ الشعانبةاألمر الذي حول 

ري إحصائيات سنة رار و من غرداية حىت اتمنراست ، حيث تشدأكل املنطقة املمتدة من جانت حىت 
اليت كانت توجد يف مجيع مراكز العمران  ،من جمموع الدكاكني و احلوانيت %80 ميتلكون أهنمم 1937

  .(3)اجلزائرية الواقعة يف الربع اجلنويب الغريب من الصحراء
 ، حيثميزاب بين معنصادفه  ورڤلة اإلشكال الذي تعرضنا له يف فإن جتارة القوافل امليزابية أما عن 
أحد املصادر إىل إشارة أن  ، إالاالستعماريةالتجارة امليزابية خالل احلقبة  عن اليت تتحدث الواثئقتغيب عنا 
شك لها رئيس الغرفة التجارية  اليت تجاريةالبعثة الالذي كان يف   عيسى بن قاسم ابسعيد الرباييناملزايب 

قية التبادل التجاري بني اجلزائر و املستعمرات لرت  ،الغربية إفريقيا قصد استكشاف أسواق ،ملدينة اجلزائر
ميزاب  ينحول قيام ب عيسى ابسعيدالتوصية اليت كتبها  و (4)م1936 سنة الصرنسية يف إفريقيا الغربية

            شركة دّواق نيامي و أتسيس -ابماكو-إبنشاء وكاالت و دكاكني يف القرى املوجودة داخل املثلث غاو
 .لنا أبن هناك جتارة ميزابية عرب الصحراء  يوحى، (5)م للتجارة يف غاو1940رب يف نوفم و زكرايء

 بقيت قوافل عني الصفراء  قوافل البيض، قوافل املشرية،  ابلنسبة لقوافل غرب الصحراء فإن
جللب جتارة  كانت مدفوعة من قبل الصرنسينيإذ   ،بعد وقوع املنطقة يف يد الصرنسيني (6)تواتتصل أسواق 

                                                 
 أنظر كذلك: .166، ص الصحراء الكربىإمساعيل العريب،  . (1)

  76، 75انصر الدين سعيدوين، املرجع السابق، ص  -

 .  72،  ص توات و جتارةحممد حوتية،  -

 .122أمحد ذكار، املرجع السابق، ص  -
 .46. حممد عبد احلليم بيشي، املرجع السابق، ص (2)
 .169-168، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (3)
 .214-213. يوسف بن بكري احلاج سعيد، املرجع السابق، ص (4)
 .214-213. نصسه، ص (5)
 . 159-157،  155، ص  1، جوات و األزوادت. حوتية، (6)
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حديثنا عن التجارة الصرنسية خالل  سابقا مت اإلشارة إىل ذلكاملغرب، كما  بدلت حنو أسواق الشمال توا
 .يف غرب الصحراء اجلزائرية

هناك عدة قوافل تتجه كعادهتا إىل إقليم تينجورارين، و اجلدول التايل كان يف مطلع القرن العشرين  
 :تشكيالت هذه القوافل ىحدإلنا  يبني

 مجال أحصنة أوالد نساء لرجا القبيلة
 220 2 5 2 35 أوالد منصورة

 150 2 0 1 32 أقربة
 5 2 0 0 3 بين مطارف

 506 2 10 22 80 بكاكرة
 180 3 3 8 40 أوالد فارس

 230 2 3 6 50 مغولية
 275 2 0 7 49 أوالد سرور

 140 2 0 4 30 سيدل
 296 1 5 1 46 أوالد تومي

 235 1 10 10 50 مقان
 165 1 2 4 28 دةفراح

 70 1 2 3 20 أوالد مبارك
 80 1 0 0 13 أوالد أمحد

 204 1 6 12 10 أوالد مسعود
 235 1 4 7 35 خمازن

 108 1 1 1 15 خمازن السفعة
 (1)099.3 25 51 105 568  اجملموع

لسابقة بقي كما هو يف الصرتات ا ،اجلنوب حنوهذه القوافل تبني لنا أن عدد املشاركني يف الرحلة 
               هناك قوافل ال تقل عددا عنها مثل قوافل عني الصصراء و البيض اليت يصل عدد أفرادهاكما أن ،  لالستعمار

                                                 
 .155-154. نصسه، ص (1)
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قوافل من تلمسان و أوالد سيدي الشيخ وصلت ، كما أن هناك إشارة إىل  3307و مجاهلا إىل جمموع  
  .(1)م1901أسواق توات  يف عام 

على درجة من األمهية إىل بداية  قوافلهااابت املغربية إىل استمرار جتارة الكت ىحدإأشارت كما 
يذكر أحد  كماالقرن العشرين، حيث ربطت مشال مايل ابجلزائر عرب الطريق الشرقي الذي مير بتندوف،  

الرواة الذي كان دليال خالل األربعينات و اخلمسينات من القرن العشرين، أن عدد اإلبل اليت كانت تضم 
 .(2)القافلة الواحدة مل يعد يتجاوز خالل تلك الصرتة املائة، غري أن يف بداية القرن العشرين تتجاوز األلف

هذه اإلشارة تؤكد لنا مدى تراجع القوافل التجارية بسبب تعميم استعمال السيارات و الشاحنات 
بب تدخل الوسطاء أسواق توات و تيديكلت يف غضون ثالثني سنة بسابلصحراء، حيث تقلصت كثريا 

جتارهتا بطريقة متارس القوافل فأضحت هذه لوا على عمليات نقل البضائع، و الذين است ،اجملهزين ابلشاحنات
 .     (3)األهڤارو داخلية يف غري مباشرة 

عرب على النشاط التجاري  ونيسيطر سابقا  ، بينما كانواالطوارقنصس الشيء وقع لتجار 
بعد التوغل الصرنسي ، (5)قهم من خالل أتمني طرق القوافل املارة عرب أراضيهم، حيصلون على رز (4)الصحراء

 .الشمالية األسواقحيل بينهم و بني يف الصحراء يف اخلمسينات و الستينات من القرن التاسع عشر، 
الذي ينهض ابقتصادهم، فاعتمدوا  األساس تغري توحيد جهودهم بعد أن األمر الذي دفع هبم إىل

األمينوكال  يف عهدالذي ساد  االستقرارعة بصضل جهود املزارعني من الرقيق و كان هذا بصضل على الزرا
            املراعي الواقعة مشال غريب النيجر يستخدمونالطوارق ، كما بقي م1877-1830احلاج أمحد بني 

الربيطانية إىل الدمرجو و مزاولة جتارة القوافل و ذلك بنقل امللح من سبخة أمدرور و بعض السلع القطنية 
 . (6)مشال زندر

                                                 
(1).Henri Schirmer, « Le Touat , étude de géographie physique et économique », 
Aannales de Géographie, 1ère année, N°. 4 , 15 juillet 1892 , p 413. 

 .136، د.د.ن، الرابط، د.ت، ص  يف ففريقيا الغربيةاألورويب –احلضور املغاريب . عبد الواحد أكمري، (2)
 .181، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (3)
  .166نصسه، ص  . (4)
 .183. نصسه، ص (5)
مقال نشر يف كتاب اتريخ إفريقيا العام ) القرن التاسع عشر يف إفريقيا حىت  ،»الصحراء الكربى يف القرن التاسع عشر« . س. ابير، (6)
 .593، ص 1996، 1، اليونسكو، حتت إشراف، ج.ف. آدى آجايي، مطبعة حسيب و أوالده، لبنان، ط 6اميناته(، جملد مث
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 قوافل ففريقيا الغربية: .ب
              ؛ كيل جريس(Azlai)قوافل األزالي مثل ميارسون التجارة اخلارجية كانوا الذين  تجار إن ال
حيث يشري بوفيل إىل هذه القوافل  فاعلةبقيت جتارهتم ير ، آلابمن مركز انطالقهم  (Itesan)واتسان 
عندما أوشكت القوافل على لفظ أنفاسها األخرية، كان عدد اإلبل اليت  م1908حىت عام  « بقوله:

يذكر املؤرخون الذين عنوا هبذه األسصار أن  ، كما»(1)قل عن عشرين ألفاتتضمها القافلة الواحدة ال 
يا يف مجال هذا الرقم يعترب رقما قياس 17.000ضمت  ،م1938ير سنة اآلهناك قافلة سارت يف طريق 

 .(2)تلك الصرتة
كانوا مهيمنني على اجلزء الشرقي من إفريقيا الغربية و ينتشرون من الذين   اهلاوسا كما أن جتار

مازالوا ميارسون التجارة ، (3)قاعدهتم يف نيجرياي الشمالية يف اجتاه اجلنوب الغريب حىت ساحل الذهب
عقد التاسع من القرن التاسع عشر يف استخدام يف الأتقلموا مع التجارة اجلديدة، بدؤوا حيث  اخلارجية

، ملا مت إىل الجوس (يف غاان)اخلدمة املنتظمة للسصن البخارية لنقل جوزة الكوال من أكرا و كيب كوست 
 .(4)أصبحت هذه التجارة تنقل عربها ،م 1911يف عام وصل الجوس و كانو ابلسكك احلديدة 

 اليت كانتحبرية فاجيبان، و منطقة تنبكتو  من ابي قوافل الكونتاس و الرب نصس الشيء ابلنسبة ل
يبدوا أن أقصى نقطة تصلها يف أواخر القرن التاسع عشر كانت اتودين حيث ، توات معمتارس التجارة 

                25.000تنبكتو اليت تذهب إىل اتودين كان جمموعها يرتاوح بني  قوافل تشري بعض الكتاابت إىل 
م 1910 ، يف عام(5)طن من امللح عند العودة 000.5و  000.4حتمل ما بني مجل و  000.30و 

، إذ مل (6)نتيجة أتخر القافلة اليت حتمل اإلمدادات الغذائية ،مات جوعا أكثر من مخسني شخصا يف اتودين
 .(7)تعد القوافل يف بداية القرن العشرين تصل ابنتظام إىل الواحات اجلنوبية

تداعت أركان السلطة و املكانة االجتماعية ألغلب القبائل أو ملمارسي  ؛ابختصاء جتارة القوافل
سكان الواحات للبحث عن عمل يتالءم مع الظروف اليت آلوا  دفعتبعا لذلك  ،القيادة و تقلصت مواردهم

                                                 
 .393-392. بوفيل ، ص (1)
 .58، ص  الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (2)
 .121. هوبكنز، ص (3)
 .494. نصسه، ص (4)
 .93. نصسه، ص (5)
 .172. نصسه، ص (6)
 .111راجي، املرجع السابق، ص . خدجية ال(7)
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لنصسها  الشرعية لتعطي ،ظروف ألقت بضالهلا على سكان إفريقيا الغربيةالنصس ، (1)إليها كعمال ال كأسياد
 .(2)دور مستودع البضائع و السلع

 الطرق: .2
احلياة اإلفريقية أبكملها، خاصة ما  يف تغيري حدث، اإلفريقيةقارة للاألورويب  ستدماراالبصعل  

البحرية و  (3)الطرق الربيةعرب ساحل الحدثه يف التجارة الداخلية للقارة، فبوصوهلم مت فتح نقاط عبور إىل أ
فكيف مت ، إىل ممرات مهجورةالقدمية راء شأهنا و حتولت طرق القوافل ، مما سلب جتارة الصحواجلوية
 ذلك؟.

 جلزائر:ابالطرق الداخلية  .أ
طريق  ، (4)قسنطينة و كانومثل طريق فريقيا الغربية داخل اجلزائر إب إن الطرق اليت كانت تصل 
طريق بسكرة حنو تنبكتو و جين  ، (5)أقدز وبسكرة  

قليم توات من كل ارتبطت إباليت سالك و امل (6)
، غدامس و غات، حتولت مسالكها بصعل السياسة النتنة (8)جين ،(7)شنقيط، غاو، تنبكتو من ؛اجلهات

، اجلنوبقبل وصوهلا إىل أقصى  ؛اليت اتبعتها فرنسا يف ظل املنافسة األوروبية على التجارة الصحراوية
السكك احلديدة حىت تربط الشمال  من خطوط ةثالث جناز مت إمهدت لنصسها الطرق اجلنوبية، حيث 

 كما يلي:   ابجلنوب

 .ورڤلة  و تڤرت هناك خط حديدي ميتد من قسنطينة إىل بسكرة  مث  من الشرق: -

 هناك خط حديدي ميتد من اجلزائر إىل اجللصة. من الوسط: -

 .(9)بشار -كولومبجند طريق سعيدة و   يف الغرب: -

                                                 
 .406. بوفيل، ص (1)
 .53. أجايي، املرجع السابق، (2)
 .384. بوفيل ، ص (3)
 .173، ص التجارة اخلارجية. الزبريي، (4)
 .42، ص  اتريخ ففريقيا الغربية. حيي بوعزيز، (5)

(6). L’abbé Barges, Op.cit,  p 5-11. 
  .94. األغواطي، املصدر السابق، ص (7)

(8). L’abbé Barges, Op.cit, p 5-11. 
 .56. احلاج موسى بن أعمر، املرجع السابق، ص (9)
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 :، مثل(1)م1830ات اليت مل تكن موجودة قبل التجاري إنشاء عدد من الطرق نشاطهاشجع  ما
غرداية حنو من طريق الغرداية ، األغواط عرب وادي ميزاب ، مث  ،تعبيد طرق السيارات من سطافة  -

 .(2)ورڤلة
نقرين، الوادي  –امعة ، الوادي اجلرت عرب ڤو ت –بسكرة، الوادي  –نصطة، الوادي  –الوادي  طريق -

 .(3)عرب  فرجان توڤرت  –
تنمية التجارة مع  أعاقت ،حتالل عني صاحل و متبكتوسبة للطرق اليت تربط ضصيت الصحراء؛ ابابلن 

 .(4)الغدامسيني و أثرت على املصاحل الرتكية و العالقات بني توات بعني صاحل  و غدامس و كذا تنبكتو
زائر، هلدف حتويل التجارة الصحراوية عرب اجلتضييق اخلناق االستعماري على عني صاحل نتيجة 
كما حتول طريق   ،حيث احنرفت حنو الشرق يف جانت، غات و غدامس ،يةطرق التجار الأدى إىل تغيري 

أصبحت جانت مركزا جتاراي اسرتاتيجيا؛ حيث بذلك جنوب الصحراء من متبكتو  إىل كانو حنو الشرق، 
 تتصل بثالث طرق:

 س.و كامن برنو وطرابل Damergouآلير و الدمرغو  اب هاطريق يربط -
 يف اآلير. Iferouaneغات  و ايصراون ب هاطريق يربط -
 .(5)أغادس، زندر و أسواق كانو يف نيجرياي وليبيا ها بطريق يربط -
 الطرق الداخلية إلفريقيا الغربية الفرنسية: .ب

ظهور الوسائل احلديثة الغربية الصرنسية، ب يف إفريقياات اليت حدثت يف اجلزائر نصسها ري التغيإن 
طريق كومي عرب  طريق كانو و ابداجرى،،  (6)إىل تنبكتوطريق اتودين ف، ملسالك التقليديةا سيطرت على

جناز إحيث عملت على  ،، مت تغيريها بطرق حديثة(7)برنني جوارى و زاراي إىل كانو ، طريق جواجنا إىل كانو
 من أهم هذه اخلطوط نذكر ما يلي:و معظم السكك احلديدية هبذا اإلقليم 

                                                 
(1). M. Alfred Rambaud , Op.cit, p 118. 

 .151. يوسف بن بكري احلاج سعيد، املرجع السابق، ص (2)
 .118املرجع السابق، ص ، . عثمان زقب(3)

(4). Bourgeot André , Op.Cit, p 164. 
(5). Ibid, p 165. 

 .387. بوفيل، ص (6)
 .311-310. رايض زاهر، املرجع السابق، ص (7)
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 ،ماكو يف حوض النيجرابخط دكار و  -
 ،خط ابيجان و جدوجو يف فولتا العليا -
 ،خط كوتونو و ابماكو مشال الداهومي -
 .(1)خط كوانكري و كانكن داخل غينيا و وسط هضبة فوات جالون -

بني هنري النيجر و السنغال و قطاعات  ،إفريقيايف غرب  ةالتجاري تهلنقل املائي أمهيلكان كما  
قد كان املمر املائي الداخلي األكثر حركة هو قطاع الوسط من هنر النيجر الذي  و أخرى من هنر الصولتا

يف إفريقيا  يةراكز التجار املمن أكرب  بصضل جممع النيجر األوسط أصبح واحدا  ، يربط تنبكتو جبين و غاو
 .(2)الغربية

ذلك بربط سعت اجلمهورية الصرنسية الثالثة لتحقيق سياستها التوسعية و  يف العهد الصرنسي
           السنغال ابلنيجر ، فقامت ابكتشاف األراضي الداخلية لكل من الداهومي و ساحل العاج للربط بينها
و بني النيجر، متهيدا لربط إفريقيا الغربية إبفريقيا الشمالية و إفريقيا االستوائية من البحر املتوسط حىت 

، كما مت (4)من هنري النيجر و السنغال بسكة حديديةابلصعل متكن الصرنسيون من ربط كل و  (3)الكونغو
 حر املتوسط ابلكونغو ابخلطوط اجلوية.بربط ال

استخدمت بواخر مزودة بعجالت حيث عملت فرنسا على تطوير اجملاري املائية الداخلية، كما 
لسكك جتديف مثل النيجر و بنوي و السنغال، للتنسيق بني النقل النهري و السكك احلديدية، مثل ا

 ،ماكو، كانت هناك وصلة تربطها ابلنيجر األوسط، بذلك كانت تصل دكارااحلديدية اليت تربط السنغال بب
 .(5)تنبكتو و غاو

 :و احمليط األطلسي عرب الصحراء اجلزائرية املستحدثةالطرق  .ج
اختصت هذه التجارة يف  ،م1914-1900الصرنسيني ما بني  وقوع طريف الصحراء يف يدبعد 
نوات قليلة ، لكن الطرق الكربى اخلاصة ابملبادالت التجارية بقيت مستخدمة من طرف اجلنود غضون س

                                                 
 .165. عبد الكامل عطية، املرجع السابق، ص (1)
 .145. هوبكنز ، ص (2)
 .97. عبد الكامل عطية، املرجع السابق، ص(3)
 .217أمحد جنم الدين فليجة، املرجع السابق، ص  أنظر كذلك:. 404. بوفيل، ص (4)
 .394-393. هوبكنز ، ص (5)
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الصرنسيني ، فقد ظلت الروابط بني األوساط العسكرية على ضصيت الصحراء مشرتكة حىت احلرب العاملية 
 .(1)م أصبحت شركات اآلير الصرنسية تستعملها لنقل البضائع1945-1939بني ما  األوىل،

، حبلول عام (2)م عربت أول سيارة عرب الصحراء الكربى من اجلزائر إىل تنبكتو1923 عام يف
م كانت الشركات التجارية للنقل ابلسيارات، تعمل يف املراكز الرئيسية للنشاط االقتصادي يف 1930

 . و اتسعت شبكاهتا التوزيعية عرب حماور عديدة إفريقيا الغربية و الصحراء الكربى
توسيع شبكة ياب السكك احلديدية عرب صحراء اجلزائر، و أمام احلاجة امللحة إىل يف ظل غ

بديل لذلك  إجياد، كان ال بد على فرنسا و وسطها فريقيا الصرنسيةإالتجارية مع منطقة غرب  العالقات
 فكان طريق السيارة بدل القطار. 

نيجر و اجلزائر العاصمة يستغرق الطريق بني ال إىل نتيجة مصادها؛حيث مت دراسة الطرق فتوصلوا 
ابلسيارة ما ال يقل عن عشرة أايم ، عندما تسمح الظروف اجلوية تستخدم الطائرات، حيث ختتصر الزمن 

 ألربع و عشرين ساعة، كما قاموا بدراسة إمكانية النقل عرب الصحراء على النحو التايل: 
 حلديدية، ابلسكك ا (Kouroussa)إىل كوروسا  (Conakry)من كوانكري  -
 ابلشاحنة،  (Gao)من كوروسا إىل غاو  -
 ، (3)ابلشاحنة  )Béchar-Colomb( بشار –من غاو إىل  كولومب  -

م سوف تشمل عرابت الشحن مزودة بثالث انقالت، لك  8.000فإن مسافة  ؛وفقا لإلمكانيات
قد تستخدم  فرنك للطن، ابلنسبة ل  غاو 5.000رب اسعر نصقات و استهالك املعدات تصل إىل ما يق

 تشاد عرب زندر.الشرق النيجر إىل  من و  غراب النقل النهري من نيامي إىل احمليط األطلسي
ابملبادالت التجارية مع ساحل اجلزائر و ساحل غرب  الدراسة؛ فإن فرنسا مل تكتف ههلذوفقا 

القريبة من فرنسا  الدول والصرنسية، بل تولدت تدفقات التجارة الصرنسية بني مستعمراهتا و اجلزائر،  إفريقيا
 .(4)مثل املغرب و تونس عرب املمرات املائية الرئيسية: بني احمليط األطلسي و البحر األبيض املتوسط

                                                 
(1). Jean-Charles Clanet , « Caravanes du Sahara», Outre-mers, T. 91, N°.344-345, 
2eme Semestre 2004 , p 14. 

 .391. هوبكنز ، ص (2)
(3). Robert Tinthoin , Op.cit, p 209. 
(4). Ibid, p 200. 
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كما   و جوية  ، خبطوط حبرية و بريةقي مناطق أفريقياابو ربط اجلزائر رأت فرنسا  األسبابهلذه 
 يلي: 

 الطرق الربية: -
 (1)زروفت ابلشاحنةكولومب بشار إىل غاو عرب تن  من ، 
  األهڤار و  ورڤلة و  تڤرت ي و التشاد عرب منيايف  إفريقيامن اجلزائر العاصمة إىل شرق 

 ،ابلشاحنة
  من كوانكري(Conakry) إىل كوروسا(Kouroussa) ،ابلسكك احلديدية 
  من كوروسا إىل غاو(Gao)  ، ابلشاحنة 
  تشاد عرب زندر،الالنيجر إىل  من نيامي يف النيجر إىل احمليط األطلسي و من شرق 
  دكار عرب ابماكو،  -غاو من 
  ي امنيمن(Niamey)  كوتونو   إىل(Cotonou) ابلبنني. 

 عرب البحر: -
  اجلزائر. –الدار البيضاء و خط وهران  -من جنوب دكار 

 عرب اجلو: -
  مدغشقر عرب الصحراء و غاو،  -الكونغو  -من اجلزائر 
  بوانت نوار  -من دكار)Noire-Pointe(  ابلكونغو على ساحل احمليط

 .(2)األطلسي

                                                 
(1). Ibid, p 209. 
2 . Ibid, p 200. 
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(1) 

                                                 
 : خرائط اخلريطة اعتماد على. أجنزت (1)

، 34، ص 2003، 2، دار الصكر، دمشق، طأطلس دول العامل اإلسالمي )جغرايف، اترخيي، اقتصادي(شوقي أبو خليل:  -
44 ،50 ،60 ،70 ،102 ،112. 
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هذه الطرق  تستعملألف سيارة شخصية و ألصي مسافر سنواي   عرب هذه الطرق الصحراوية حوايلي
             ابهظا لصعوبة هذه الدروب، نتيجة تطويرهايف البداية كان لغرض السياحة، لكن سعر نقل البضائع 

  .اتكاليصه صضتاخنوتنظيم حركة املرور 
هون الغربية من القهوة ، الكاكاو، الد إفريقياهذه الوسائل احلديثة سامهت يف تلقي اجلزائر منتجات 

كوال، الزبدة الشيا، الصوف، الصلصل، الصمغ، خيوط السيزال، مكسرات  ،احليوانية والنباتية، الزبدة
زائرية ال متلك إال القليل لتقدمه يف منتجات اخلضار ، املطاط و العسل، لسوء احلظ فإن الصحراء اجل

 .(1)ل ليمكنها من حتويل املواد اخلام املقدمة من غرب أفريقيا الصرنسيةياالجتاه املعاكس حىت التصنيع ضئ
 تنتجه و تصدره األقاليم األخرى.مبا   مقارنةهذا ما جعل حجم مواردها يشكل نسبة قليلة 

 
 

 

                                                 
(1). Robert Tinthoin , Op.cit, p 210-209. 
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 .ية و اخلارجيةواقع التجارة الداخلاملبحث الثاين: 
أن السكك احلديدية اليت ربطت  (Olivier Pliez) أوليفيري بليز وهوبكنز يشري كل من 
م، كان حداث ذا داللة كبرية يف التاريخ التجاري إلفريقيا، و إيذاان ابلتدهور 1911بني الجوس و كانو عام 

عادة توجه أسواق الداخل حنو إب ذات التوجه الشمايل عرب الصحراء الكربى، التقليديةالنهائي للتجارة 
بني املوانئ الرئيسية يف غرب إفريقيا و موانئ البحر األبيض نتجات يتم تصريف هذه املف، (1)املوانئ الساحلية

  .(2)بواسطة الطريق البحري الذي يربط بينهما بدل الطرق الصحراوية ،املتوسط

، م1900حبلول عام   هأن ؛يف مقال له (André Martel)أندري ماراتل كما يشري  
أحدث الوجود الصرنسي ابإلقليمني ضربة قوية على التجارة عرب الصحراء، إذ مل يكن هناك أي تشجيع 
إلنعاش هذه التجارة حتت شاكلة القافلة أو من قبل حركة السيارات، لذلك استمرت الطرق التقليدية حىت 

حيث تغريت االهتمامات  (3)لنصط يف الصحراء، أين ظهر اهتمام آخر مبوارد التعدين و ام1945بعد عام 
 خالل هذه الصرتة. التجارة الداخلية و اخلارجيةمن خالل هذه اآلراء سنعاجل واقع  .االقتصادية

 التجارة الداخلية: واقع  .1
 :املبادالت الداخلية .أ

 منذ االحتالل بدت للعيان آاثر ابرزة يف العالقات التجارية بني التل و الصحراء ، حيث سعت
بعض القوافل خصية حنو أسواق أخرى للحصول على إمدادات مثل تونس، كما عزف سكان الصحراء على 
اهلجرة السنوية إىل أسواق التل، منهم شعانبة بوروبة للحصول على احلبوب لسنوات عديدة ، نتيجة 

            بني فكيك  م، كما تعطلت االتصاالت بني بوسعادة و اجلزائر،1830املقاومات العنيصة اليت تلت عام 
 و األغواط. 

                                                 
  أنظر كذلك:. 394. هوبكنز ، ص (1)

مقال نشر يف كتاب اتريخ إفريقيا العام )  ،«ديدة يف املغرب العريب: اجلزائر و تونس و املغرباالجتاهات اجل»م.ه. الشريف،  -
            ، اليونسكو، حتت إشراف، ج.ف. آدى آجايي، مطبعة حسيب  6القرن التاسع عشر يف إفريقيا حىت مثانينياته( جملد 

 .540-539، ص 1996، 1و أوالده، لبنان، ط
 أنظر كذلك:. هوبكنز، ص . (2)

- Olivier Pliez , « Vieux réseaux et nouvelles circulations entre les deux rives 
du Sahara », Méditerranée, T. 99, 3 Avril 2002,  p 32-33. 

(3). André Martel, «Pour une histoire du Sahara français», Revue française d'histoire  
d'outre-mer, T. 55, 3eme trimester, N°200, 1968, p 346. 
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حمطة يف بوغار و كانت مبثابة نقطة توقف حممية للقواقل بني بعد توغل الصرنسيني جنواب شيدوا 
مصادها تسهيل  أصدرت عدة قراراتفيما بعد ، (1)يتمركز هبا العديد من اجلنود ،منطقة ميزاب و التل

 ستعمارية.احلساابت التجارة احمللية بني التل و الصحراء 
مثل التمر ، الغرس و دقلة نور  النقدية املنتجاتيف  صادرات سوفمتثلت  ،خالل العهد الصرنسي 

، الذي يدخل بقوة يف التعامالت التجارية مع الشمال، كما ي هرب (2)ابإلضافة إىل جتارة الربنوس و التبغ
  .حنو تونس

 تقوم على استريادها، يتم جلبها من متثل احلبوب من املنتجات الرئيسية اليتأما واردات سوف 
           قوافل النمامشة، اخلناشلة و التباسة الذين أيتون ملبادلة التمور  بواسطةاملناطق التلية خاصة األوراس، 

 .(3)م1930و النسيج حىت يف فرتة وجود الشاحنات سنة 
جلبها من تونس عن  أما السكر ، الشاي و القهوة يعتربون أيضا ضمن واردات سوف، حيث يتم

 .(4)طريق التهريب أو بشكل قانوين، كما جيلب بواسطة الشاحنات من التل
القلب النابض لإلقليم، جند أسواقها منتشرة يف كل قصورها و من  اليت تعترب سواق تواتابلنسبة أل
مع  يت على اتصالقهذه األسواق ب ،(5)أسواق تيديكلت، سوق أدرار، سوق تيميمون أهم أسواقها:
 ،الشحم ،الزبدة ،الصوف ،الشعري ،القمحإليها  نو ملحيث حيفكيك، ، عني الصصراء، املشريةأسواق 

 ،السكر و القهوة ليعودوا من توات حمملني ابلتمور ) احلمرية  ،الزيت ،الصابون ،الصول ،اللحوم اجلافة
  .(6)أغمو و تينقور( ،تقازة  ،تينهود  ،تيناصر 

 ،شخص 4.200استقبلت واحات توات و نواحيها حوايل  م ،1905-1904خالل سنيت 
شاة و خمتلف السلع من جنب، صوف، زبدة، حلوم جمصصة،  5.400مجل و  14.000جلبوا هلا ما قيمة 

                                                 
(1). Donald , Op.cit, p 62- 63. 

 .99-98. عثمان زقب، املرجع السابق، ص (2)
 .105. نصسه، ص (3)
 .107. نصسه، ص (4)
 .79ص  املرجع السابق،. فرج حممود فرج، (5)
 .171ص ، 1ج توات و األزواد،. حوتية، (6)
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، و هذا نتيجة اإلجراءات العسكرية و القانونية اليت مارستها فرنسا (1)قمح ،شعري، حبال املاعز و اإلبل
 .(2)حات الصحراويةالوا وعلى احلدود الشمالية 

اليت كانت حتملها قوافل عني  ،كمية و أسعار بعض السلعإىل  حيث تشري بعض اإلحصائيات 
 م كما يلي:1900-1899الصصراء إىل توات خالل سنيت 

 الثمن احلجم أو العدد نوع السلع
 فرنك للشاة 15 شاة 558 خراف الضأن

 فرنك للكلغ 2 كلغ  320 السمن
 رنك للكلغف 2 كلغ  530 اجلنب 

 فرنك للجزة 2,5 كلغ  870 جزات الصوف
 سنتيم للكلغ 80 كلغ  69 الدقيق
  (3)قنطار16 القمح

حيث تشري بعض من القوافل اليت كانت تصل أسواق توات توجد قبيلة محيان الشرقية، 
 محيان  م  إىل واردات توات من قبيلة1887و  1886اإلحصائيات اليت مجعتها املكاتب العربية بني سنيت 

 م: 1887-1886جدول واردات توات من قبيلة محيان ما بني  -

 مثنها الكمية املادة
 فرنك 56.637 جزة 37.758 جزة صوف

 فرنك 17.251 ديكالرت 11.501 القمح
 فرنك 665 ديكالرت 950 الشعري

 فرنك 812 ديكالرت 250 مسيد القمح و الشعري
 فرنك 33.285 ديكالرت 6.657 اللحم اجملفف

 فرنك 40.626  2.257 الكباش
 فرنك 19.830 قربة 661 الزبدة

                                                 
 .022. العماري، املرجع السابق، ص (1)
 .194-193. نصسه، ص (2)
 .193. نصسه، ص (3)
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 فرنك 3.477 قربة 1.159 الشحوم
 فرنك 16.072 ديكالرت 4.018 اجلنب
 فرنك 595 ديكالرت 340 الفول
 فرنك 653 لرت 651 الزيت

 فرنك 237 ديكالرت 95 احلمص
 فرنك 64 كيلوغرام  32 التوابل

 فرنك 5 كيلوغرام  13 الصابون
 (1)فرنك 224.444 جمموع القيمة احملمولة

 

 

                                                 
(1). Henri Schirmer, Op.cit, p 41 2 .  
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محال أ 8، امن التمور مبختلف أنواعه 7.602يف املقابل جتلب هذه القافلة من توات ما يعادل؛  
 755.491أمحال من الصلصل األمحر، حيث بلغت صادرات توات حنو مشرية ما قيمة   10ناء، من احلح 
 .(1)فرنك

افل من تلمسان و أوالد سيدي الشيخ اليت وصلت أسواق حصائيات حول قو إكما عثران على 
مجل و قوافل سيدي   500و   اشخص 777؛ قوافل تلمسان مكونة من (2)م1901توات  يف عام 
 مجال حمملة ابلسلع التالية: 1.650شخص و  400الشيخ مكونة من 

 :م1901جدول أسعار و بضائع قوافل تلمسان و أوالد سيدي الشيخ حنو توات سنة  -

 السعر  املادة املنطقة

 قوافل تلمسان

 فرنك 1.500 ش.اكب  
 فرنك 428 محولة من صوف.

 فرنك 600 محولة من مواد غذائية.
 فرنك 172 حبوب

 فرنك 7.350 النقود املعدنية .

 أوالد سيدي الشيخ

 فرنك 470 شاة
 فرنك 150 مواد غذائية
 فرنك 1.000 النقود املعدنية
 فرنك 64 صوفمحولة من ال
 (3)فرنك 45 حبوب

                                                 
(1). Ibid, p 413. 
(2). Ibid, p 413. 

 .193. العماري، املرجع السابق، ص (3)
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 جدول صادرات قوافل اجلنوب الوهراين حنو توات:    -

 الواردات الصادرات اجلمال الرجال القبائل
 491 735 224 453 7 636 1 765 محيان
 505 067 2 411 56 350 173  (Trafi)ترايف 
 359 550 1 254 36 990 88 (Rezaina)رزينا 
 294 259 1 176 43 532 94  (Ahmour)أمور 
 73 860 38 317 1 003 321 سيدي الشيخ أوالد

 131 523 410 23 645 40 (Arbaouat)أربوات 
 (1)12750 6 227 156 36 أوالد النهار أنقاد و

 

                                                 
 .193، ص نصسه. (1)
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 ي ظهر هذا التطور يف املبادالت التجارية بني مشال الصحراء و جنوهبا بصضل اإلجراءات العسكرية 

تها فرنسا على احلدود الشمالية أو الواحات الصحراوية ابخلصوص، فنالحظ  منو و القانونية اليت مارس
و هي السنة اليت طبقت فيها  م1897التبادل يف منطقة الواحات ابحلدود بقيمة النقد ابتداء من سنة 

 قوانني اإلعصاءات على البضائع املراد تصديرها كما يلي:

 رية املغربية: جدول تطور املبادالت بواحات احلدود اجلزائ -

 فرنك. 31.000 بلغت قيمة البضائع بواحات احلدود م1897يف 
 فرنك 237.000 " "               م1898يف 
 فرنك 218.000 " "               م1899يف 
 فرنك 334.000 " "               م1900يف 
 فرنك 777.000 " "               م1901يف 
 (1)فرنك 849.000 " "               م1902يف 

                                                 
 .194-193، ص نصسه. (1)



        م(.1945-1900)و تحوالت االهتمام الفرنسي    ضفتي الصحراءواقع العالق ات التجارية بين   الفصل الرابع:

         

240 

 

 
بسبب تدخل الوسطاء اجملهزين  ،يف غضون ثالثني سنة اكثري هذه األسواق  فيما بعد تقلصت  لكن

فرتاجع دور القوافل بشكل كبري، كما أن حتويل لوا على عمليات نقل البضائع، و ابلشاحنات الذين است
 اري خالل هذه الصرتة. أسواق بشار جعل توات تصقد بريقها التجإىل  الصرنسي االهتمام

إفريقيا الغربية بوضع تصنيف اقتصادي ملنطقة يقوم هوبكنز  الصرنسية ؛ جند إفريقياأما عن غرب 
 هي:  بعد احتالل املنطقة كما

هناك مناطق تعرضت لتدهور يف سلعة التصدير األساسية و هي الرقيق، دون ضمان لتعويض  أوال: -
، الصرنسيمناطق ال تصلح هلذه الزراعة مثل السودان مالئم يف شكل منتجات جديدة، لكوهنا 

 م.1875الذي كانت جتارته مع الصحراء الكربى اآلخذة يف التدهور ابتداء من سنة 

انصتحت أمامها فرص جديدة يف قطاع  كبرية يف جتارة الرقيق و  بنسبة: مناطق مل تشارك اثنيا -
و ساحل العاج، حيث بدأت بتصدير  املناطق الواقعة على الساحل بني السنغال هيالتصدير؛ 

 منتجات نباتية يف القرن التاسع عشر.

الزيوت النباتية مثل: سنغاميبيا، غينيا، و اجلزء  إنتاج: مناطق حتولت من تصدير الرقيق إىل اثلثا -
 .(1)األكرب من الغاابت من ساحل الذهب يف اجتاه الشرق
              املستعمر الصرنسي، إال أن األسر املعيشية رغم التحوالت اليت وقعت على اقتصاد املنطقة جراء 

، يف وقت (2)قد أتقلموا  مع الوضع اجلديد، فسامهوا يف إنتاج احملاصيل النقدية التجارة اخلارجيةو أصحاب 
                                                 

 .283-282. هوبكنز، (1)
 .43. نصسه، ص (2)
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أي اقتصاد قائم على تصدير السلع الزراعية  ؛للنظام التنافسي خاضع   إفريقيا الغربية الصرنسية اقتصاد  ساد يف 
، حيث تزايد عدد األفارقة الذين يسهرون (1)األولية املنتجة ابلوسائل التقليدية و استرياد السلع االستهالكية

م نشر ابيو خريطة توضع أن مخسني 1900، فصي عام (2)على مجع مثار النخيل، الصمغ، العسل  و العاج
 . (3)ه اسرتليينمدينة يف غرب إفريقيا، كانت التجارة فيما بينها تصل إىل مليون جني

مللح و ا ألمساكا مثلبقيت طيلة احلكم االستعماري،  اخلارجيةإن السلع الرئيسية للتجارة  
يباع بكميات كبرية يف نيجرياي الشمالية و جتري مبادلته ابحلبوب ، كما  قيباملستخرج من بلما يف النيجر، 
  .التجارة اخلارجيةأن الذهب و احلديد تشمله 

فاجلزء الغريب من منطقة السافاان مازال حيصل  ،التجارة التقليدية املتمثلة يف الكوال تطورإضافة إىل 
على جوزة الكوال من ساحل العاج، و كان ثلث اجملموع موجه حنو االستهالك يف السنغال، غري أن هذه 

مث  ،ماكو مبايلىل ابفغالبية الصادرات تنقل مشاال ابلشاحنات إ ،التجارة مل تعد متر عرب طرق القوافل القدمية
 .(4)أما الكميات املتبقية ترسل ابلبواخر إىل دكار ،تنقل بعد ذلك ابلسكك احلديدية إىل السنغال

يركزون على جتارة الصادرات يف نيجرياي الشمالية و أصبحوا يسيطرون على بدأ جتار اهلاوسا  حيث
تبادل السلع بني األفارقة  نالحظالستعمارية ، رغم احلدود اليت أقامتها الدول ا(5)مشرتايت الصول السوداين

 املستعمرتني الربيطانية و الصرنسية.  يف
مع زايدة الطلب على السلع و اخلدمات احمللية يف القرن العشرين، نتيجة الخنصاض تكاليف النقل 

      ابحتياجاهتا  الداخلي ال سيما يف املناطق الريصية املنتجة للصادرات، مت تزويد املناطق اجلغرافية اجلديدة
، هذه (6)ملكافحة املنافسة األجنبية اجلديد و تكيصوا مع وسائل النقل احلديثة و النظام النقدي االستعماري

 التجارة توسعت خاصة بعد احلرب العاملية الثانية.
ية كما أن جتارة املاشية توسعت أيضا يف القرن العشرين، ألمهيتها يف بلدان إفريقيا الغربية الصرنس

 النيجر، فمبيعات املاشية هي اليت تربط هذه البلدان ابملناطق الرئيسية املنتجة و فولتا العليا، خاصة مايل
قامت   م1936تساعدها على شراء السلع االستهالكية املستوردة ، فصي عام لسلع التصدير و ابلتايل 

                                                 
 .360السابق، ص  . فيدوروفيت ، املرجع(1)
 .30. أجايي، املرجع السابق، ص (2)
 .101. هوبكنز ، ص (3)
 .492 -491. نصسه،  ص (4)
 .413. نصسه، ص (5)
 .488. نصسه، ص (6)
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اليت  ،اء أخرى من إفريقيا الغربيةألف رأس من املاشية إىل أحن 65بتصدير ما ال يقل عن  مايلالنيجر و 
ها بتصدير هذا املنتوج مثل السنغال و ساحل العاج، كما تعترب نيجرياي املستورد الرئيسي هلذا ر تقوم بدو 

 .  (1)املنتوج لقرب النيجر و التشاد منها
ر فقد منت مع منو جتارة املاشية، و سبب استمرا ،ناعة اجللدية و بيعهانصس الشيء ابلنسبة لص  
 هذه الصناعات التقليدية يعود إىل:

 هناك منتجات معينة قريبة من السوق الخنصاض نصقات التصنيع و النقل، -
األرخص مثنا ألهنا  ،بعض املنتجات جتد من يشرتيها ابلرغم من تعرضها ملنافسة السلع األوروبية -

 موضع اعتبار كبري للمستهلكني مثل امللح احمللي الذي يصضله األهايل،
تزايد الطلب عليها كوهنا رمزا  مبرور الزمنا إنتاج من نوع خاص و ابلتايل جتد من يشرتيها، لكوهن -

 .(2)لالرتباط ابلثقافة اإلفريقية
كان   ،الغربية الصرنسية تقع خارج املناطق الرئيسية املنتجة لسلع التصدير إفريقياهناك أجزاء كثرية من 

ري، كما أن هناك مناطق مل متسها حىت التأثريات غري املباشرة، االستعما االقتصادابستطاعتها املشاركة يف 
 من اخنصاضهؤالء عانوا من اخنصاض مستوى املعيشة، نتيجة احلكم االستعماري مثل موريتانيا اليت عانت 

 .(3)ن و املاشية إىل السنغالاالدخ ،بتصدير األمساك عوضتهحمصوهلا التصديري الرئيسي و هو التبغ، ابلتايل 

                                                 
 .495نصسه، ص . (1)
 .500- 498. نصسه، ص (2)
 .362-361. نصسه، ص (3)
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 :  م1955-1925املخطط املوايل يبني حجم التبادل التجاري الداخلي ما بني توضيح أكثر؛ لل

 
 (1) 

نتيجة  لينخصض ،م1930أن معدل التبادل الداخلي يتزايد حىت سنة  نستنتجمن خالل املخطط 
لغربية الصرنسية ا إفريقيا، لكن بعد احلرب العاملية الثانية تشهد آنذاكاليت مست العامل  االقتصاديةاألزمة 

 تزايدا مستمرا يف معدالت التبادل الداخلي.
 ،التجارة الداخلية التقليدية قد تدهورت يف القرن العشريناألمر الذي جيعلنا جنيب القائلني أبن 

التجارة الداخلية بقيت و توسعت بشكل كبري، هذا راجع ؛ إن الواردات األجنبية قبلمن  منافستهانتيجة 
يف وقت ألقيت فيه مطالب مل يسبق هلا مثيل على عاتق الرتتيبات  ،قة و قدرهتم على التكيفملهارة األفار 

                                                 
 .358. نصسه، ص (1)
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ما هي نسبة الفوائد اليت جينيها اإلفريقي من هذه  :، لكن السؤال املطروح(1)و التسويق لإلنتاجاألهلية 
 التجارة؟.

 الوسطاء التجاريون: .ب
واق العامة يف الصحراء اجلزائرية ختضع لرقابة كانت األس  ؛قبل التواجد الصرنسي ابلشريط الصحراوي

     هلدف مراقبة األسواق احمللية  ،ابملراكز التجارية إلفريقيا الغربيةجتاٌر من اجلزائر استقر ، كما (2)قاضي البلدة
 . (3)و االتصال بشركائهم أو موكليهم
            الرقابة على األسعار اليت متارس  ،جمموعة من التنظيمات التجارية وجدتيف إفريقيا الغربية 

        كوسطاء بني البائعني   جوهريٌ  هلم دورٌ  كانو املنافسة، فكان السماسرة وكالء ابلعمولة و مرتمجني ، إذ  
ن النشاط التجاري كما يوجد جتار رمسيون ميارسو ،  (4)و املشرتين ابلرغم من أهنم أحياان يتاجرون حلساهبم

 .(5)إىل اإليرادات كانت شاغال مشرتكا جلميع احلكومات ن احلاجةابسم الدولة، أل
إىل وسطاء لنقل  يف بداية األمر حتولت القوافل التجارية اجلزائرية ،ذه املناطقهبحبلول الصرنسيني 

تدخل بسلع الصحراء حنو البحر املتوسط لنقلها إىل فرنسا،  نقل بضائع فرنسا من التل إىل الصحراء مقابل
 . (6)حىت تالشت جتارة القوافل يوما بعد يوم دور القوافل التجارية قلصتن ابلشاحنات الوسطاء اجملهزي

يف إفريقيا الغربية الصرنسية؛ تشري بعض الكتاابت التارخيية أن التجار األوروبيني يف البداية كانوا 
ة الساحل يتخذون من األفارقة و الرقيق كوسطاء جللب السلع من ضصاف هنر السنغال و الذهب من منطق

 ،فقد كان عدد األفارقة الذين يسهرون على مجع مثار النخيلو اخلشب و العاج من جهات هنر النيجر، 
 .(7)نألوروبيو ل ي باعونصوق أعداد العبيد الذين يعملون يف املنازل و يالعاج و  العسل ،الصمغ

                                                 
 .487. نصسه، ص (1)
 .81ص  السابق،املرجع . فرج حممود فرج، (2)
 .294. بوفيل ، ص (3)
 .126-124ص ، . هوبكنز(4)
 .121. نصسه، ص (5)
 .181، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (6)
 .30. أجايي، املرجع السابق، ص (7)
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لكون هذه  ،وك الشهريداخال إىل أسواق الذهب مبركز ابمب ايتوغلو  مل نيذلك ألن التجار الصرنسي
 هسواق الساحل مع اعتماد ما جيلبالرحالت تكلصهم ماداي و معنواي، لذلك يكتصون ابلتنقل على طول أ

 .(1)الوسطاء األفارقة من منتجات الداخل
              لكن خالل القرن العشرين نتساءل عن مصري الوسطاء األفارقة الذين كانوا يربطون املنتجني 

زحيوا عند ختام القرن التاسع عشر، ني بشركات االسترياد و التصدير، فالبعض يرى أن الوسطاء أ  و املستهلك
، لكن تصريح مدير شركة الجوس م1930-1900نتيجة حترك  شركات أجنبية حنو الداخل ما بني 

    هذامن جمموع جتارة شركته،  % 1حول نسبة تعامل شركته مع املستهلك ب   م1908سنة  ستورز ليمتد
 . (2)هوبكز تزايد عدد الوسطاء األفارقة خالل هذه الصرتة لنايؤكد و 

حندار الوسطاء يف القرن التاسع عشر، فقد كان توغل اب روجتيوجد مثال حول الدعاية اليت 
،  أومو أوكوىلسيدة لالتجاري نشاط لم عوان كبريا ل1900الشركات األجنبية يف الداخل ابتداء من سنة 

فكانت تبيع منتجات النخيل إىل الشركة و متارس جتارة  ،قات جتارية مع شركة النيجرأقامت عالحيث 
            التجزئة يف السلع املستوردة، و مع العقد الثالث كانت تقوم بتنويع مصاحلها و تضع أمواال يف العقارات 

 و تستثمر يف الشاحنات و قوارب الكنو و تقدم قروضا نقدية للتجار اآلخرين.
السلطة السياسية اليت كانوا  ا ميكن قوله؛ خالل احلقبة االستعمارية فقد الوسطاء التجاريونم

يستخدموهنا فيما سبق لدعم مطالبهم املتعلقة ابلسوق، فكان عليهم التكيف مع التطورات اجلديدة مثل 
كانوا كقنوات   أن الوسطاء ابورلكنهم كمجموعة استمروا يف البقاء و قد أوضح ، وصول السكك احلديدية

 . (3)و كصاءة عالية  كبريةللتجميع و التوزيع ذات قدرة تنافسية  
من  أهمو عليه فإن التجارة اخلارجية اليت يتداوهلا األفارقة كانت يف العقد الثالث من القرن العشرين 

لت الشركات التجارية األجنبية توغ ال لكونم 1930-1900 ما بني فتوسع السوق يف الصرتة ،ذي قبل
 .(4)األفارقةإمنا نتيجة زايدة يف عدد الوسطاء ، إىل الداخل

                                                 
  أنظر كذلك:. 344-343. بوفيل ، ص (1)

 .30أجايي، املرجع السابق، ص  -
 .410-409. هوبكنز، ص (2)
 .411-041. نصسه، ص (3)
 .410. نصسه، ص (4)
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كانت هناك شركات تتداول فيما بينها ما بني ثلثي و ثالثة أرابع جتارة   م1930حبلول عام 
، كما كان يسيطر (1)من بينها الشركة الصرنسية إلفريقيا الغربية و الشركة التجارية للغرب اإلفريقي، إفريقيا

و حيتكر كل العمليات التجارية، حيث  .(2)إفريقياالغربية الصرنسي على التجارة  يف غرب  بنك إفريقيا
 رؤوس أموال معتربة. تمجع

 التجارة اخلارجية: واقع  .2
 :املبادالت اخلارجية .أ

 مع تونس و غدامس: -
يف املبادالت التجارية مع تونس، خاصة بعد إلغاء الرق  القد سجلت بعض اإلحصائيات اخنصاض  

على توجيه  ،تونس حريصة مع مطلع القرن العشرين ، يف حني جند(3)م1846بل ابي تونس عام من ق
جتارة القوافل القادمة من السودان حنو طرابلس إىل خليج قابس، هذه السياسة كان هلا دور يف انتعاش جتارة 

من جتارة  % 16نقل فكانت القبائل التونسية تضمن  ،القوافل بني العرق الشرقي اجلزائري و ميناء قابس
سنة  % 40و  م1900سنة  % 35لرتتصع النسبة إىل  ،م1899حنو الصحراء اجلزائرية سنة  القوافل
السماح مبمارسة التجارة مع كل من  من خالللسياسة الصرنسية إىل ا، هذه التغيريات نرجعها (4)م1919
 سابقا. اليهغرب اليت اشران إتونس و امل

فكانت تصدر التبغ و التمور و تستورد احلايك و الزرايب  ،تونسق أسواكانت قوافل سوف تصل 
 كما يلي:  م1908أكتوبر  إىل سوف من تونس ما بني جانصي واردات عرضو األواين الطينية، و ميكن 

 املئويةالنسبة  القيمة املادة
 %48.66 فرنك 8.144 السكر
 %29.26 فرنك 9.676 القهوة

 %19.48 فرنك 9.882 توابلال
 %2.67 فرنك 2.219 شايال

                                                 

 .397، ص  . نصسه(1)
 .401نصسه، ص . (2)

(3). Robert Tinthoin , Op.cit, p 201. 
 .44-43. عثمان زقب، املرجع السابق، (4)
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  1فرنك 29.261 اجملموع 

عدد  وصلحيث  ،م1913و  م1908قوافل و قد شهدت انتعاشا ما بني لهذه التجارة متارس اب
م 1913مجال سنة  1.540و  م1908مجال سنة  1.360 إىلجللب السلع من تونس  ةاملتنقلاجلمال 

خالل احلرب العاملية  م1916ال سنة مج 455ليرتاجع هذا العدد بسبب احلروب و قيود السصر إىل 
 .(2)األوىل

  سويفالتبغ الو اجلدول املوايل يبني تطور واردات تونس من  ،تونس خاصةإىل  كما يتم تصدير التبغ
 : كما يلي

 م1910 م1909 م1908 م1907 م1906 السنوات
 (3)84.992 105.344 106.555 60.424 50.869 الكميات املستوردة

 الكلغ الوحدة:

 
 بنيخاصة  ،نالحظ تزايد تصدير سوف ملادة التبغ حنو تونسو املخطط من خالل هذه األرقام 

مزارع  1.300تشجيع هذه الزراعة يف سوف فقد كان ميارسها لم و هذا راجع 1909و  م1908عامي 

                                                 
 .108نصسه، ص . (1)
 .33. نصسه، ص (2)
 .30. نصسه، ص (3)
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كانت موجهة قنطار   1.100قنطار من ضمنها  1.500كبريا وصل إىل   إنتاجام و حققوا 1909سنة 
يف مستوى تصديرها للتبغ  ابدأت سوف تشهد اخنصاض   م1910سواق تونس، لكن ابتداء من سنة حنو أ

و املزارعني إىل  املنتوجعلى مستوى  ااخنصاض   م1915نتيجة جناح هذه الزراعة يف منطقة قابس، لتشهد سنة 
 .(1)مزارع 704قنطار و  514

و غدامس( تراجعا بسبب الصراع بني شهدت التجارة بني سوف و األقاليم الطرابلسية )غات كما 
، حىت أن تقرير اجلنوب اجلزائري لشهر جويلية الصحراءيطاليا للسيطرة على جتارة القوافل عرب إفرنسا و 
أشار أن حركة القوافل بدأت يف التوقف ابلكامل، بسبب إجراءات املنع املتخذة من طرف  م1924

 السلطات اإليطالية.  
غدامس بقي بدو سوف يف جنوب شرق العرق يبيعون للغدامسية  رغم تراجع جتارة سوف مع

خل، و عن طريق االغزال و اخلشب و جزء من حمصول عمي  و عقلة، علب الكربيت، سجائر، ... 
 .  (2)التهريب بعض الرصاص و البنادق

 عرب الصحراء: -
من منطقة إفريقيا  ظلت تصل مشال غرب القارةالصحراوية اليت املبادالت التجارية إىل  بوفيليشري 

قد تضاءلت تدرجييا يف النصف الثاين من القرن  ، أهنارقيق و ري  النعام ،الغربية منذ زمن، من ذهب
األساسية و مل  ركائزهاختصي يف هناية العقد األخري منه، و هبذا فقدت جتارة القوافل معظم تالتاسع عشر ل

 . (3)قمشة القطنية من مدينة كانوتعد تتاجر إال ابلقليل من العاج و اجللود و بعض األ
هناك صعوبة أن  ؛يف الربع األخري من القرن التاسع عشرإىل التجارة الصحراوية  هوبكنز أشاركما 

               ل الكيميائيعرب الصحراء فقد تدهورت جتارة الصمغ السنغايل نتيجة ظهور البدي ةبشأن السلع املصدر 
م و كادت 1875هذه التجارة الصحراوية اليت أخذت يف التدهور بعد و زايدة منافسة الصمغ املصري، 

يف البداية كان نتيجة لتقلص الطلب يف أورواب و مع هناية القرن كانت جتارة الصحراء  ،م1900تتوقف يف 
قد أتثرت بتصسخ نظام الرقيق الذي كان سندا للحياة يف الواحات و ابملنافسة البحرية اليت تكون أبقل 

 .(4)تكلصة

                                                 
 .30-31-. نصسه، ص (1)
 .112. نصسه، ص (2)
 .403. بوفيل ، ص (3)
 .273بكنز، ص . هو (4)
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، (1)م1900ن أمناط احلياة التقليدية يف الصحراء الكربى مل يصبها الدمار النهائي إال بعد إ ؛حقيقة  
اليت صاحبها بسط نصوذ فرنسي   املستجدات اليت طرأت على الصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربيةبسبب 

قليم التشاد حتت سيطرهتا، و من مثة إفريقيا الغربية و إ ،املغرب ،كامل على اإلقليمني، ابتت كل من اجلزائر
  .(2)أصبح جليا ختلخل يف حركة جتارة القوافل

مراكز عبور بني حوض البحر ن يعتربان ياللذتوات و األزواد  إقليم خاصةاألقاليم ابحتالل تلك 
ا يف  تراجع أحدث هذا، (4)الغربية إفريقيا لتجارة نين طبيعيي، و يشكالن ممر (3)املتوسط إىل غرب إفريقيا
انعدام األمن و فرض  و كذا، لقلة الطلب عليها مثل األقمشة و العبيد أو ندرهتاإما كمية السلع املتدفقة 

 .(5)الضرائب على سكان تنبكتو من طرف حكومة ماسينا مع حتول مسالكها إىل احمليط األطلسي
  ،بني ضصيت الصحراء عل إحداث تغيري يف املسالك التجاريةصب ،حتويل هذه التجارة لصاحل فرنسامع 

،  زيوت الصول السوداين، النب األخضر منكميات كبرية عرب الصحراء اجلزائرية  تستورد  أصبحت فرنسا
  حنو وسط يف املقابل تصدر النبيذ ، التمر و الصوسصات، اخلام د، اجللو األانانس، الزبدة   الكاكاو، الذرة

 .(6)وغرب إفريقيا الصرنسية

 أصدرت؛ فصي الوقت الذي اال معىن هل "عرب الصحراء الرقيقجتارة  حترمي" عبارةبالتشدق إن 
كسب ود الزنوج من أجل ، كان هدفها  (7)م القاضي بتحرمي جتارة الرقيق1906جويلية  15قرار فرنسا 
خاصة الذين يعيشون على حدود مايل و النيجر و استغالهلم كطاقة بشرية  ،حتت السلطة الصرنسية دخوهلم
يف توسعات اجلي  الصرنسي يف جنوب الصحراء، حبكم أن الطوارق هم أسياد الزنوج حاولت عسكرية 

من أجل اخرتاقها و الوصول إىل  ،ضرب وحدة القبيلة بني الطوارق و الزنوج يف منطقة الصحراء الكربى
 . (8)تنبكتو و التشاد

                                                 
 .540-539. م.ه. الشريف، املرجع السابق، ص (1)
 .304-303فيج. جي دي ، املرجع السابق، ص   أنظر كذلك:، 405. بوفيل ، ص (2)
 .133، ص 1توات و األزواد، ج. حوتية، (3)
 .147، 141. نصسه، ص (4)
 .173. نصسه، ص  (5)

(6). Robert Tinthoin , Op.cit, p 201. 
 .47ن زقب، املرجع السابق، ص . عثما(7)
  . 329. بن زروال، املرجع السابق،  ص (8)
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يني من أصل جزائري، املرتجم العسكري م.جباري أحد املرتمجني التونسأكدها هذه املعلومات 
 .    (1)الذي عمل مع اجلي  الصرنسي يف أواخر القرن التاسع عشر

التجاري  االندفاعأمام  ،ن مسألة إلغاء الرقيق مل تكن حال للدول املستعمرةي قر أب س. داجيه هذا
حسب ما أشار أدى إىل تزايد الطلب على اليد العاملة من العبيد و األمر الذي مع مزارع العبيد املزدهرة، 

على الرغم من حترمي جتارة الرقيق ، (2)االستعماري لة مدمرة لالقتصادأأن إلغاء الرقيق مس سيمور درشرإليه 
اللجوء إىل استخدام السخرة رغم التزامهم إبلغاء  إىل أدت ابملستعمرين ،إال أن التكاليف الباهظة للعمال

  .(3)حىت القرن العشرين اظل قائم الذيالرق 
كانت جتارة الرقيق عرب   ،قبيل هناية العقد السابع من القرن التاسع عشرن قول هوبكنز أبنه مث إ

، ميكن إجابته أبن الرقيق حتول من سلعة (4)البحار قد قاربت العدم و مل يعد ممكنا املزاوجة بني التجارتني
  لرأس.جتارية إىل أداة إنتاجية يف أراضي املستعمر مقابل إعصاءه من تسديد ضريبة ا

بعد استيالء الصرنسيني على تنبكتو مت وضع هناية  أنه بوفيلابلنسبة ملناطق مشال إفريقيا يشري 
، غري أن جزءا من هذه التجارة ظل قائما على طريق املغرب إفريقيالتجارة الرقيق يف منطقة غرب 

ي مل ينج إال جنز أنه خالل خصي مائة وثين  ،م1919أكد أحد أهايل كانو سنة  كما  ، (5)األقصى
 .(6)عشرة

  

                                                 
 . 329. نصسه،  ص (1)
 .96.س. داجيه، املرجع السابق، ص (2)
 .50. هوبكنز، ص (3)
 .288. نصسه، ص (4)
 .403. بوفيل، ص (5)
 . 315، ص 2و  1زاهر، املرجع السابق،  هام  رقم رايض . (6)
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أن اجلزائر بقيت تستورد الرقيق حيث يشري دوانلد هذا دليل على أن جتارة الرقيق مازالت قائمة، 
أن آخر قافلة عبيد تصل سوف من وجدان إشارة إىل  كما،(1)م لكنه يف تناقص مستمر1890حىت عام 

  .(2)م1922غدامس كانت سنة 
جتارة الرقيق عرب  تشديدهم علىدا من املساعي الغربية حول احلقيقة اليت ميكن أن ندركها جي

مسؤولية هذه التجارة املخلة مببادئ  تقاسم، ال ألي سبب سوى جلر العرب إىل فلكهم و الصحراء
ملاذا مل ُيشريوا فىل جتارة  :تساؤالتطرح  األمر الذي يلح علينالتحقيق أغراضهم االستعمارية،  اإلنسانية

 جتارة الذهب وامللح تحقيقة عرب الصحراء جملرد وصوهلم فىل ففريقيا الغربية؟ أليس الذهب اليت اختفت
من  وما الغرض ؟ما قبل التاريخ ذمن ففريقيا جنوب الصحراءأساس التبادل التجاري بني املغاربة و  مها
  . ؟بدل املغاربة لصاحلهمتجارة هذه الحتويل  أساسهلصحراء؟ أمل يكن ل األورويب غزوال

 البحر: عرب -
-1850 ما بنيهتيمن على جتارة املوانئ الرئيسية  األوروبيةيف الوقت الذي كانت الشركات 

 ،م، أصبح األفارقة ميارسون التجارة اخلارجية يف العقد الثالث من القرن العشرين أكرب من ذي قبل1880
تطور التجارة التقليدية  تبنيياانت ، إذ هناك بعض الب(3)م1930-1900 ما بني فتوسع السوق يف الصرتة

 إىل 2.000الصادرات برا و حبرا من ساحل العاج من حيث بلغت هذه املتمثلة يف الكوال و املاشية، 
 آالف طن يف السنة بداية القرن العشرين. 3.000

   مع فرنسا، مثل بورتو نوفو االستريادبعض املناطق أرقاما كبرية يف جمال التصدير و  تسجل كما
فرنك من السلع املستوردة ،  6.308.200حوايل:  م1889اليت بلغت وارداهتا سنة   (Kotonou) و

حيث  (Agoué) و الكبري فرنك، نصس الشيء ابلنسبة ل   بوبو 4.808.750إىل  اكما بلغت صادراهت
 .(4)فرنك من السلع املصدرة  197.501.1ما قيمة: ، فرنك 015.420.1بلغت وارداهتا حوايل 

                                                 
(1). Donald , Op.cit, p 66. 

 نقال عن:. 47. عثمان زقب، املرجع السابق، ص (2)
- Cap. Roger , Leselle , « les noirs du Souf », Suppléments de bulletin de liaison 

Saharien, 3eme Trimestre, 1957, p 12.  
 .410. هوبكنز، ص (3)

(4). Alfred rambaud, Op.cit, p 313. 
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 جارية: املراكز الت .ب
أعطاها  اليت و للمراكز التجارية يف الصحراء اجلزائرية دوانلداليت أشار إليها  عمالقةالالشبكة أن 

  .مل تعد كما كانت ،(1)بين ميزاب ، و غدامسو أطرافها  توات منتصصهاساعة رملية رمز 
ابلتدريج  تحتول، (2)حلقة وصل بني مراكز الشمال اإلفريقي و إفريقيا الغربية تواتبعد أن كانت 
 نتيجة حتول مركز الثقل ألسواق بشار اليت حضت ابهتمام الصرنسيني ، األهڤار إىل التجارة الداخلية مع 

القوافل  كما أن تضييق اخلناق على عني صاحل و تنبكتو حتولت جتارة،  (3)إىل عني الصصراء و فكيك إضافة
  .أمهية حنو جانت فغدت مركزا ذا
، مركز أروانتقصد يف احلقبة ما قبل االستعمار كانت القوافل ا الغربية الصرنسية؛ أما عن مراكز إفريقي

فتحولت لكن هذه املراكز القت ما القته مراكز الصحراء اجلزائرية، ، (6)كانو  و أقدز ،(5)تنبكتو ،(4)جين
م أن مدينة 1885سنة  تواتنتنبكتو و أروان و أقبلي و تبلكورة إىل أماكن معزولة و مهملة، حيث يشري 

تعامل مع الوكاالت ت تأصبحبعد وقوعها حتت السيطرة الصرنسية ، (7)تنبكتو اهنارت من الناحية االقتصادية
 .(8)األوروبية يف السنغال و اهنار غامبيا عرب سانسندينج و ابماكو

 (Kirtashi)مركز كرياتشي ،  لسنغال و ساحل العاجابمراكز من املراكز اليت أقامتها فرنسا هناك 
  .(9)هنر النيجر يف مركز ابماكو، و )Gaya(، مركز غااي )Illo(، مركز إيلو 

      ،(10)لتجارة الصول السوداين مركزا  كاوالك  تأصبح ،يف العقد السابع من القرن التاسع عشر
ير ، أكرب مراكز عبور يف النيجر األوسط و كل احملاور التجارية القادمة من األزواغ ، اآل يعد سايمركز و

                                                 
(1). Donald , Op.cit, p 60. 

 .14. فرج حممود فرج، املرجع السابق، ص (2)
 .217. العماري، املرجع السابق، ص (3)
 .168، ص 1جتوات و األزواد، . حوتية، (4)
 . 142ص املرجع السابق،. عبد الكامل عطية ، (5)
 .394. بوفيل ، ص (6)
 .173ص ، 1ج، توات و األزواد. حوتية ، (7)
 .306. رايض زاهر ، املرجع السابق، ص (8)
 .405. نصسه، ص (9)
 .286. نصسه، ص (10)



        م(.1945-1900)و تحوالت االهتمام الفرنسي    ضفتي الصحراءواقع العالق ات التجارية بين   الفصل الرابع:

         

253 

 

ي يزود مراكز النيجر عترب ممر طريق النيجر الذا ال الطوغو و ساحل الذهب، كما أنهالدمرغو يف اجتاه مش
 .لتحقيق أغراضها التجارية به و متسكت التجارية ركزت فرنسا عليه ، و نظرا ألمهيته(1)ونةؤ األوسط ابمل

مكانة جتارية عرب الصحراء، فهو مركز عبور مهم من له ملا  (Zinder)زندر ب امركز  تأقامكما 
 حتقيق الربط التجاري و اإلداري مع اجلزائر.هذا املركز تكمن يف  كما أن أمهية،  (2)بني طرابلس و كانو

                                                 
 .149. إبراهيم بتقة ، املرجع السابق، ص (1)
 .153-151. نصسه ، ص (2)
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 .على اإلقليمنيالسياسة الفرنسية و انعكاسات : نتائج الثالثاملبحث 
            أساسها جتارة امللح  اليت كانحراء، سجت قبل آالف السنني بني ضصيت الصإن العالقات اليت ن  

ختتصي شيئا ارة هذه التج املعتمد يف التواصل التجاري بني املنطقتني، القوافل األساس كانتكما   ، و الذهب
ما فيا ترى ، ابملنطقةئا حىت تالشت مع بداايت القرن العشرين، سببها األول و األخري األطماع األوروبية يفش

 املرتتبة عن السياسة التجارية الفرنسية على اإلقليمني؟.  هي النتائج
 نتائج سياسية: .1
 احلكم املباشر:سياسة  .أ

هو مسة النظم احلكومية اليت  و على احلكم املباشر إفريقيايف  االستعماريةلقد رمست فرنسا سياستها 
و احمللية و النظم اليت كانت  قضت فرنسا على مجيع  الزعامات القبليةهبذا ، إفريقياأقامتها فرنسا يف قارة 

فإن  ،بعض العناصر اإلفريقية يف احلكم ت شركحىت ملا  ،موجودة أصال يف البالد اإلفريقية اليت خضعت هلا
 .يف يد العسكريني الصرنسيني تبقىزمام األمور 
لصرنسية اختذوا من املواطنة ا حيث ،(1)فقط تنصيذ األوامر مجمرد عمالء لإلدارة الصرنسية، مهمتهفهم 

عن طريق فرض ثقافة الصرنسيني على كافة  ،لصبغ مجيع املستعمرات ابلصبغة الصرنسية االمتصاصنظرية 
 .(2)حىت ينسى اإلفريقي اترخيه القومي و حضارته مبختلف مظاهرها و مقوماهتا ،أصعدهتا
جانب عدم التجديد سواء من أكانت املشيخة تتألف من وحدات إدارية متساوية، األمر الذي ف

كانوا قوة   أنبعد  ،يل إىل تقليص سلطة الرؤساء التقليديةو على املدى الط أدىالرئيس أو املرؤوس، بل 
كما مت القضاء على املقاومات احمللية الرافضة للحكم   ،(4)و الصحراء اجلزائرية (3)إفريقياحاكمة يف غرب 

            أسلوب املعاهدات سياسي ابختاذ الأو  ،ابلعمل العسكريسواء كانت  ،االستعماري مبختلف األساليب
 .(5)االتصاقياتو 

ضياع السيادة على املمتلكات و املوارد الطبيعية، أو التعامل املباشر مع العامل اخلارجي، مما نتج عنه 
  .العالقات الدولية و الدبلوماسية إدارةفرصة اكتساب اخلربة يف جمال  ،إفريقيافاالستعمار حرم على بلدان 

 

                                                 
 .180. أمحد طاهر، املرجع السابق، ص (1)
 .288-287. شوقي اجلمل و عبد هللا  عبد الرازق ابراهيم، املرجع السابق، ص (2)
 .180. أمحد طاهر، املرجع السابق، ص (3)
 .184، 1، جاحلركة الوطنية. سعد هللا، (4)
 .180. عبد الكامل عطية، املرجع السابق، ص (5)
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 السياسية ملؤمتر برلني : االنعكاسات .ب
تقسيم أراضي بعد ؛ الصرنسي خضاع القارة برمتها للحكمإبم 1914 –1880متيزت الصرتة ما بني 
مل  اإلفريقيةيظهر أن التخطيط العشوائي للحدود بني الدول  ،م1885-1884املنطقة خالل مؤمتر برلني 

كدولة مستقلة، فهو جتاهل احلدود   هاربز يٌ  أنبشرية ميكن  أوطبيعية أو اقتصادية  أقسامايكن ميثل يف الواقع 
هلذه التجزئة اليت ترتب عنها  منوذجاو الصحراء الكربى تعطي  ،الطبيعية و القومية و املصاحل االقتصادية

 موارد الكأل أواهلامة  أسواقهااليت فصلتها احلدود السياسية بني مواطنيها و بني  ،انصصال العديد من القبائل
 .(1)الالزمة لقطعاهنا

            رسم احلدود بني اجلزائر  التصاقياتوفقا  حدودهارسم مع بداية القرن العشرين مت فاجلزائر مثال 
 .و املغرب و بني اجلزائر و مايل
م و ما جاورها حدثت ضجة كبرية ابملغرب فتم توقيع بروتوكول بينهما 1901ابحتالل توات سنة 

ينص على متتني روابط الصداقة القائمة بني البلدين و احرتام حسن اجلوار، كما  م1901جويلية  20يف 
م 1845لة مغنية لسنة تطبيق معاهدة ال م نصتا على استمرار1902أحلق هذا بربوتوكول مبعاهداتن سنة 

ق املغريب فيما يتعل –و توحيد سياسة فرنسا حنو تدعيم نصوذها على احلدود و تنظيم التعاون الصرنسي 
 .(2)ابجلمارك و الشرطة و األسواق املشرتكة بينهما

م قد بقيت 1900-1885كما أن احلدود اليت رمستها الدول األوروبية يف غضون الصرتة ما بني 
    .(3)على حاهلا بعد االستقالل و هو وضع أيدته منظمة الوحدة اإلفريقية و ال يزال معموال به

لتظل بصمات  إفريقيافينتهي الصراع األورويب على  ،لهالسياسية  مؤمتر برلني اخلارطة رَي و هكذا غ  
فتظل مشكلة احلدود عائقا ابرزا يف  ،هذا املؤمتر و آاثره السياسية تنعكس على القارة حىت بعد االستقالل
 .(4)التقدم االقتصادي و االستغالل الوطين ملواردهم اليت مزقها األوروبيون

                                                 
 .341. شوقي اجلمل و عبد هللا  عبد الرازق إبراهيم، املرجع السابق، ص (1)
 .116، ص ص االستعمار توسع. مياسي: (2)
 .361، ص الصحراء الكربى. امساعيل العريب، (3)
 .34ص ، 1989، 139، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  ع  املسلمون واالستعمار األورويب إلفريقيازاق إبراهيم، عبد هللا عبد الر . (4)
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 نتائج اقتصادية: .2

 ة التقليدية:حتول التجار  .أ
زراعة احملاصيل النقدية ابإلقليمني؛ جنم عنه تنمية فالحة املضاربة اليت على فرنسا نتيجة اعتماد 

حرمت سكان املنطقة من فم، 1880حتصلت على فوائدها الشركات الرأمسالية االمربايلية االستعمارية منذ 
املنتشر يف الواحات اجلزائرية و خاصة يف منطقة  اجع االقتصاد الريصيبذلك تر املسامهة يف احلياة االقتصادية، 

مع االستغالل غري العقالين ، واد ريغ اليت بلغ فيها االستثمار األجنيب يف غرس أشجار النخيل نسبة كبرية
لآلابر االرتوازية نتج عنه تراجع كميات كبرية من مياه اآلابر االرتوازية و ابلتايل القضاء التدرجيي على 

 .غاابت النخيل

؛ فرض على الصالح اإلفريقي إنتاج حمصول اهتمام الصرنسيني بتحسني حماصيل التصديركما أن 
املوجهة  األساسية املعاشية للمزروعاتواحد أو حمصولني كالكاكاو و الصول السوداين مما جنم عنه إمهال 

نه حتول ع، مما نتج (1)ر ابهظةو ابلتايل استرياد غذائهم أبسعامثل الكازافا واليام و الذرة  لالستهالك احمللي
  .(2)للسلع األوروبية و اقتصارها على تصدير اخلامات هلا  يةإىل أسواق استهالك املنطقةأسواق 

استثمروا أمواهلم يف ، الزراعة و هنب أراضي الصالحني و غاابهتم يفنشاط الصرنسيني إضافة إىل 
نقل و من بني الشركات اليت اهتمت بصناعة و جتارة الصناعة و التعدين و استغالل املناجم و التجارة و ال

 .Bastos( (3)( شركة ابستوسالتبغ جند 
كما وفر املستعمر هياكل قاعدية لتجارته اليت تتمثل يف الطرق الربية و خطوط السكك احلديدية 

جارة الطرق تطوير التهذه خلدمة أغراضه و ليس خلدمة االقتصاد اإلفريقي، مل يكن هدف فرنسا من شق 
 .(4)ل نقل احملاصيل النقدية اليت حتتاج إليها، يف سبيل تسهيل التجارة اخلارجيةيالداخلية و لكن لتسه

لتجارة يف ا ا  تراجعو  ا  تصدع تهذه التحوالت يف طبيعة اإلنتاج و الوسائل املستخدمة لنقله؛ أحدث
العرابت و الشاحنات يم استعمال خاصة بعد تعم، تدرجيياالقضاء على جتارة القوافل ، حيث مت التقليدية

 نقل البضائع.ل

                                                 
 .180. عبد الكامل عطية، املرجع السابق، ص (1)
 .185. أمحد طاهر، املرجع السابق، ص (2)
 .143، ص توسع االستعمار. مياسي، (3)
 .185. أمحد طاهر، املرجع السابق، ص (4)
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إىل  نيمنتجمن اليت تصل أسواق اجلنوب؛ حولت سكان الصحراء اجلزائرية  البضائعهذه 
ن سكانه يشرتون من أل ،يف امليزان التجاري على خمتلف العقود يف الصحراء ا  مما أحدث عجز ، نيمستهلك

الثياب، األدوات، األسلحة و األواين أصبحت تشكل  مثل اخلارج أكثر مما يبيعون، فاملنتجات املصنوعة
، فرتاجعت الصناعات التقليدية و بدأت تصقد حرفيتها؛ على سبيل املثال (1)أهم ابب يف واردات الصحراء

صانع سنة  500.1إىل حوايل ، م1893صانع عام   000.6تراجع عدد صناع الزرايب يف ميزاب من 
  .(2)م1955

أبعد سكان الصحراء عن املسامهة  ،الدفع من املقايضة إىل التعامل النقدي مث إن تغيري وسائل
كما صاحب فرض الضرائب على السكان الذين رفضوا االحتالل ،  (3)بشكل فعلي يف التجارة الصحراوية

مما تسبب يف  مشروعةوراري اليت صارت غري ڤبسبب إلغاء فرنسا التعامل بعملة  ال ،أزمة نقدية يف الصحراء
 .(4)دسها و أدى إىل أزمة اقتصادية حادةتك

يف املقابل أصبحت صادرات الصحراء اجلزائرية  ال تكاد تتجاوز التمور و اجللود بعد اختصاء جتارة 
 .(5)الذهب و الرقيق

سامهوا  هذه املنطقةأبن سكان إن القول نصس الشيء ابلنسبة القتصاد إفريقيا الغربية الصرنسية؛ 
صحيح أن األفارقة أتقلموا مع التجارة  ؛% 01أن هذه املسامهة ال تتجاوز أعتقد  ،تجارة عرب البحارلاب

 .اجلديدة و قدموا الكثري لتجارة الصادرات لكن املستصيد هي فرنسا
تغري تغيريا حمسوسا نتيجة فرض احلكم يمل  يدرك أنه لألفارقة املستوى املعيشيإن املتأمل يف 

من  يعيشون كما كانوا قبل الغزو االستعماري و هذا ال ينصي أن فيهم بل إن الكثريين بقوا ،االستعماري
كاكاو لاحملاصيل النقدية كا إنتاجيف  فراداأل، مثل دخول بعض االستعماريابحلكم  االقتصاديةأتثرت حياته 

ساحل العاج، لكن احملاصيل األخرى مثل الصول السوداين و زيت النخيل و القطن مل تدر على  يفو النب 
بعد اقتطاع الضرائب املصروضة عليه، فالوجود الصرنسي ابملنطقة ال ميثل  ،إال دخال اتفها اإلفريقيلصالح ا

 .       (6)ثروة اقتصادية

                                                 
 . 48، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (1)
 .289. يوسف بن بكري احلاج سعيد، املرجع السابق، ص (2)
 .150. مجال ڤنان، املرجع السابق، ص (3)
 .16املرجع السابق، ص حممد عبد احلليم بيشي، . (4)
 .48، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (5)
 .179ص . أمحد طاهر، املرجع السابق، (6)
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                    كبرية يف جمال التصدير  امثلة على بعض املناطق اليت تسجل أرقام  أأنخذ  ؛للتوضيح أكثر
اليت بلغت  (Kotonou) األرابح تعود للصرنسيني، مثل بورتو نوفو ولكن جل  ،سترياد بينها و فرنساواال

فرنك من  4.768.950فرنك من السلع املستوردة منها  6.308.200حوايل:  م1889وارداهتا سنة  
نصس ، خاصة بصرنسافرنك  3.900.800فرنك، منها  4.808.750فرنسا، كما بلغت الصادرات إىل 

                             فرنك  1.420.150يث بلغت وارداهتا حوايل ح(Agoué)  و الكبري الشيء ابلنسبة ل  بوبو
فرنك من السلع املصدرة منها   1.501.197فرنك خاصة بصرنسا و ما قيمة:  1.080.600منها 
 .(1)لصرنسافرنك  950.907

رة الصادرات و الواردات جتا عن األفارقة إبعاديف  الشركات التجارية األوروبية الكبريةإضافة إىل دور 
على التعامل مع  االسترياد، كما اقتصر األوروبيون يف صالهتم ابلتصدير و ةكبري   رؤوس أموالالفتقارهم إىل 
 .بشروط ميسرة للسصن االستئجارإضافة إىل أولويتهم يف التخزين ابملوانئ و  األوروبيةالشركات 

ابملنسوجات و السلع األخرى الالزمة  ،ركاتاليت كانت متون هذه الش أورواببعض مصانع كما أن 
يف البالد  أمواهلاال تستثمر  فهيكانت مملوكة لشركات قابضة يساهم فيها هؤالء التجار،   اإلفريقية،للسوق 

 أساساالنظام االقتصادي االستعماري كان بدائيا و الغرض منه  أن، لذلك ميكن القول هبامصانع  نشاءإل
 .(2)إفريقيامن  اام اليت حتتاج إليهابملواد اخل أوروابمتوين 

 : حتاد اجلمركياالنظام  .ب
كان نظاما من أكثر األنظمة اجلمركية كماال يف   ؛اجلزائر معفرنسا الذي سنته مركي اجلحتاد الاإن 

عامل االقتصاد، هذا األمر فرض على اجلزائر أن تظل مصدرة للمواد اخلام و مستوردة للسلع املصنعة، األمر 
 . (3)ب يف االهنيار الذي تعرضت له احلرف و الصناعات يف املدن و األرايف على حد سواءالذي تسب

ابلضرائب املصروضة على األهايل، تسمى الضرائب  أستبدل ؛هذا اإلعصاء من التعريصة اجلمركية
ئر و إفريقيا العربية و الصرنسية ، إذ كان على األهايل دفعها مثل ضريبة الرأس )اللزمة( اليت فرضت على اجلزا

  .كما أوضحنا ذلك سابقا (4)الغربية

                                                 
(1). Alfred Rambaud, Op.cit, p 313. 

 .188. أمحد طاهر، املرجع السابق، ص (2)
 .440-439كساب و آخرون، املرجع السابق،  ص أمحد  . (3)
 .143، ص  توسع االستعمار. مياسي، (4)
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لكون املنطقة   ،االقتصاديعلى اجلانب  وادي سوف آاثرٌ على منطقة  يةصرنسالسيطرة لكان ل
مراقبة على لل فتعرضتصرض عليها تنظيم شبه مقنن ف يف معامالهتا التجارية ستقالليةابكانت تتمتع 

فاجلمارك كانت تضايق حركة  ،ناطق اجملاورة هلا كتونس و ليبياأنشطتها التجارية خاصة يف التعامل مع امل
ة و اجلمركية اليت ترهق التجار و ابلتايل اللجوء إىل بي  ياخلضوع لإلجراءات الضر  جتارة القوافل اليت ترفض

 .(1)التهريب
و انتظام  و هيكلتها التعسصية بعد استكمال التوغل االستعماري و تعزيز إدارة املستعمرات

لتمويل التوسع، فقد أدى هذا ما بني احلربني إىل  ارئيسي   اضرائب، أصبح حتصيل الضرائب يعترب مصدر  ال
، حىت أصبحت الضرائب أعلى من (2)تزايد معدالت ضريبة الرؤوس بسرعة أكرب من معدل تزايد األجور

 األجور اليت كان اإلفريقي يتقاضاها.
بل  ،نتظمة مل حتسن من أحوال الشعب اإلفريقيهذه التجديدات اليت أدخلت على الضرائب امل

             ص رفت يف شق الطرق أو مد خطوط السكك احلديدية و املوانئ، و الوسائل اليت ختدم املنطقة استعماراي 
، يف الوقت الذي األفارقةمن السكان  % 10و هلا أمهية اقتصادية لصرنسا، هذه التحسينات مل متس إال  

 .(3)رقة لزراعة احملاصيل النقدية لسد الضرائب املصروضة عليهمد فع فيه األفا

 :االقتصادية ملؤمتر برلني( االنعكاسات) املنافسة التجارية عرب الصحراء الكربى .ج
القائمة على املنافسة التجارية عرب الصحراء الوسطى، كان إن السياسة اليت انتهجتها القوى األوروبية 

              حتويلها من طرابلس حنو تونسيف القوافل بسبب حماوالت الصرنسيني جتارة  تتضرر  ؛ أنمن نتائجها
يطاليني فيما بعد، اإل واجلزائر و بذلك دخلت هذه املنطقة يف صراعات مع طرابلس يف عهد العثمانيني و

طرف  مناليت فرضت خيل رغم ضريبة اللزمة نمما أجرب سكان املنطقة و من بينهم السوفيون إىل زراعة ال
 .(4)الصرنسيني
           ،الشرقالقوافل إىل  تحتول ،، توات و تنبكتوبسبب حروب التوسع الصرنسي يف عني صاحلو 

وصوهلا إىل التشاد، تغري مسار التجارة يف الصحراء الكربى و احمليط األطلسي لصاحل القوى  بعدو 
 االستعمارية. 

                                                 
 .25-24. عثمان زقب، املرجع السابق، ص (1)
 .373-372. فيدوروفيت ، املرجع السابق،  ص (2)
 .182 -181أمحد طاهر، املرجع السابق، ص  .(3)
 .25. عثمان زقب، املرجع السابق، ص (4)
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عن طريق قطع املراكز  ،االقتصادية و طوارق قوهتم العسكريةالسلب  عملت أوال علىحيث 
كانت عني صاحل م  1880عام ، فصي (1)متبكتو مبايلو الرئيسية للتجارة، مبا يف ذلك عني صاحل ابجلزائر 

 .(2)عني صاحل إىلتنبكتو   يفمقر لتجارة العبيد، حيث تنقل هذه السلعة من ضصاف النيجر 
و ابلتايل على طوارق كيل أزجر و قوافل  ضربة قوية على غدامس  أحدثت،  ابحتالل عني صاحل

 السنونسية مباشرة مع ا مصاحل مشرتكة ومهل إيطاليا بريطانيا و كما أنكيل آوي و آير و جريس،  
(Senusiya) ،فكان من سياسة القنصل اإليطايل  ،حتمل سلعها التجارية إىل عني صاحل حيث ابملنطقة
بعد ثالثني عاما من ، لكن (3)ماري الصرنسي ابملنطقة، معارضة تغلغل االستع)Senusiya( يف غدامس و

  . (4)الدعم املادي و السياسي من قبل األتراك و اإليطاليني ملقاومة الطوارق لصرنسا ا حتلت عني صاحل
التوسع التجاري الربيطاين  إضعافمن شأهنا م، 1894عام   تنبكتوء على ستيالكما أن اال

الشركة اإلجنليزية  اليت تديرهااحتكار التجارة فرنسا  كنمي  ني صاحل و تنبكتو و عليه فإن الربط بني عابملنطقة 
 . (5)حبرية تشاد و يف النيجر

                                                 
(1). Bourgeot André, « Les échanges transsahariens, la Senusiya et les révoltes 
Twareg de 1916-17», Cahiers d'études africaines. Vol. 18, N°.69-70, 1978, p 162. 
(2). Ibid, p 163. 
(3).  Ibid, p 164. 
(4).  Ibid, p 163. 
(5). Ibid, p 164. 
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 (1) 

ن بعد استيالئهم على ضصيت الصحراء يف القرن العشرين، أن وضعوا حواجز و أهم ما أحدثه الصرنسي  
بها مسؤولون عن اإلدارة الصرنسية يف إفريقيا يف وجه جتارة القوافل، إذ ورد يف بعض التقارير السرية اليت كت

تتحدث حول ضرورة مراقبة القوافل التجارية بعدما ثبت أهنا تقوم بتهريب األسلحة بني  ،جنوب الصحراء
 .(2)حالت املغاربة يف تنبكتومت إحلاق الضرر مباملستعمرات الصرنسية مشال و جنوب الصحراء، نتيجة لذلك 

                                                 
(1). Ibid, p. 161. 

 .136. عبد الواحد أكمري، املرجع السابق، ص (2)
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كما شاهدان ذلك يف الصصل الثالث   ،تجارة الصحراوية لصاحل الصرنسينيختاما هلذا كله حتويل ال
 خاصة بعد استيالئها على اجلنوب اللييب أثناء احلرب العاملية الثانية.  

 االتفاقيات:  .ح
 نيياألوروب، حماربة يف حقبة السبعينات من القرن التاسع عشر االتصاقياتلقد جنم عن سياسة 

للتجار  االمتيازاتهذا من أجل احلصول على مزيد من احلرة،  يم التجارةتنظحق فارقة يف احلكام األ
شجعوا احلكام األفارقة على التورط يف ديون ثقيلة و استغلوا خدمة القروض للحصول ، حيث األوروبيني

 .على حقوق املنتجات و الرسوم اجلمركية لسنوات عديدة
اقتصادايت  إضعافما هدفهم الوحيد إال عوا اتصاقيات من طرف واحد لتحصيل الديون و كما وق  

ذلك السنغال اليت مل  على، و الدليل سيطرة احلكام األفارقة على االقتصاد و حرية التجارة إضعافالدول و 
لي على النمط العصري حىت منتصف القرن احملتصنيع التوليد سوق كبري ميكنها من دعم أنشطة تستطع 
 .(1)العشرين

الذين  الطوارق السيما ،للمعاهدات اليت سنتها فرنسا يف اجلنوب اجلزائري ابلنسبة اإلجراءاتنصس 
ضريبة  دفع فرضتفقد  ،(2)مل تعمر طوياللكن هذه االتصاقيات  ،صرتةلالتجارية  أطرهمعلى  حافظوا

               حصظ السالم يف منطقة الطوارق مقابل م1904سكان متنراست عام  للحكومة الصرنسية من طرف
فصي الوقت الذي كان الصرنسيون يدفعون ضريبة  ؛أي سياسة الكيل مبكيالني (3)مان حرية التجارةو ض

 العبور للطوارق أصبح العكس.

 :و ثقافية نتائج اجتماعية .3
بعد أن أدركت فرنسا تركيبة القبائل الصحراوية و نسيجها االجتماعي الراقي الذي يبدأ من شيخ 

يظهر جليا من خالل  ر عليهم الطابع الروحي األمر الذييسيط إذالقبيلة،  هي عند آخر فرد يفتالقبيلة و ين
تعدد انتماءاهتم إىل الطرق الصوفية و انتشار الزوااي، هذه األمور مل تكن يف صاحل الصرنسيني، فسعت إىل 

 علن الوالء هلا و قسم أعلن املقاومة و آخرأيمهم إىل ثالثة أقسام؛ قسم ستشتيت وحدته من خالل تق
 .(4)تقاعس و ركن هلا

                                                 
 .274. هوبكنز، ص (1)
 .137، ص 2، هام : رقم املرجع السابق. أمحيدة عمرياوي و آخرون، (2)

(3). Paul Pandolfi , Op.cit , p 60 . 
 .144يدة و آخرون، املراجع السابق، ص . أعمرياوي أمح(4)
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انة يف ڤنزاعا و شقاقا بني األسر الكبرية مثل أسرة بوعكاز و ابن  تالوالء أحدث فكرةكما أن 
بعد الصتاوى اليت أصدرها   بعض األسر فكرة اجلهاد يف سبيل حترير البالدعارضت  وبسكرة و األوراس 

 م.كان مصري املقاومني النصي و اإلبعاد خاصة الزعماء منهفروش 
مث إن سياسة الضرائب املصروضة عليهم و الرقابة املشددة على القوافل التجارية و استنزاف خريات 

القضاء على الثروة احليوانية اليت تراجعت ، حيث مت (1)بالدهم، جر عنه تدهور خطري يف معيشة السكان
يف هناية الستينات و هناية  ارڤهتيديكلت و األ ،توات ،ورارةڤبسبب إابدة هذه احليواانت يف  % 80بنسبة 

أضف مصادرة األمالك و قطع النخيل  أدى إىل تدهور املستوى املعيشي لسكان الصحراء، ،التسعينات
 م. 1864و  م1860جراء مشاركة السكان يف الثورات، مثل متليلي اليت مت قطع خنيلها مرارا سنيت 

و ثالثينات القرن العشرين مبثابة فاصل  تعترب السنوات الواقعة بني مثانينات القرن التاسع عشرو 
دميوغرايف بني عهدين يف إفريقيا، حيث كان سكان القارة قالئل و متناثرين فهؤالء السكان مل يكونوا 

 إذ، (2)يتزايدون بسرعة ابإلضافة إىل الضغوط الداخلية و اخلارجية اليت كانت تصرض عليهم بشكل متزايد
، ليتضاعف (3) م 1886سنة خالل %  41إىل صضتخنحيث ا كبريا، ذابتذب الطبيعية الزايدة نسبة عرفت

األمر الذي يؤكد على اإلسراع لبلوغ هدف  م1960إىل  م1930هذا العدد يف الصرتة املمتدة من 
 . (4)االستقالل

إىل األوبة و األمراض الصتاكة اليت أيضا هذه املقارابت يف معدالت النمو الدميغرايف ميكن إرجاعها 
اهنيار دميغرايف بسبب وابء الكولريا بني  االستعماريةابجلزائر خاصة، حيث شهدت املنطقة يف الصرتة حلت 
عددا و خلصت سطيف، بوسعادة و منطقة الزيبان ، كل من سكيكدة  يفم، 1850-1849سنوات 

 ،تسبب يف اخنصاض دميغرايف خطريفم 1868-1867مرتصعا من الضحااي، كما عاود هذا املرض ما بني 
اشتدت وطأة اجملاعات و لعل أخطرها كان فمع ضغوط الكوارث الطبيعية  االستعمارتالقت ضغوط  حيث

                                                 
 .150، ص نصسه. (1)
مقال نشر يف كتاب اتريخ إفريقيا العام، جملد ،  غرافية(و ) املظاهر الدمي االستعماريةللسيطرة  االجتماعيةاآلاثر « . ج.ش.كالدويل، (2)
 .467ص ، 1990، أ. آدو بواهن،  املطبعة الكاثوليكية ، بريوت،  إشراف، حتت  اليونسكو،  7
-1945رب العاملية الثانية فىل اندالع الثورة التحريرية للشعب اجلزائري منذ هناية احل االجتماعيةاألوضاع . قريشي حممد، (3)

 .36،  ص 2002-2001، اجلزائر، 02ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر  رسالة، م1954
 .467ص  السابق،املرجع   . ج.ش.كالدويل،(4)
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االستهالكية األساسية إذ يرتاوح سعر املواد  أسعارم اليت تسببت يف ارتصاع 1868-1866ما بني سنيت 
 .(1)فرنكا 70و  60الصاع ما بني 
    ورارة و تيديكلتڤنه كان عدد سكان أة، املتخصص بشؤون املناطق اجلنوبي ييسباتسجل  كما

 ،ال ميثلون سوى الستني ألف نسمة م1906و توات يف حدود أربعمائة ألف نسمة و أصبحوا يف عام 
بعد أن  ،له فإنتاجهم الرئيسي املتمثل يف التمور أصبح ال جيد مشرتاي ،معظمهم ال جيد ما يسد به رمقه
 م1924-1920 ننسى اجلصاف الذي حل ابملنطقة ما بني كما ال  ،س َدت يف وجهه أسواق السودان

على احلركة البالغ  ، مما جنم عنه األثرالذي أودى حبياة ثلثي قطعان املاشية و ثلث قطعان اإلبل
 .(2)الدميوغرافية

خاصة عندما  جتارة الرقيق أعنف هجوم على التوازن الدميغرايفو عن إفريقيا الغربية ميكن اعتبار 
           ، حيث كانت هناك خسائر كبرية يف األرواح خالل عمليات اقتناص الرقيق ر ابلعبد األ م ة  يتعلق األم

  .(3) حىت الساحل األقدامو سوقهم سائرين على 
أما عن اجلانب الثقايف ميكن اإلشارة إىل النتائج املرتتبة عن محالت التنصري ابلغرب اإلفريقي خاصة 

اآلاثر يف كل اجملاالت سواء كانت  العديد من النتائج و التنصريخلف  حيث و الصحراء اجلزائرية عامة،
 ثرأجزاء منه إىل أك الكتاب املقدس وال التعليمي متت ترمجة  اجمل، فصي اجتماعيةدينية أو  ثقافية أو
دة ، إضافة إىل كتب و جمالت عدي(5)يةڤاإلجنيل إىل التار   دي فوكوكما ترجم   ،(4)هلجة افريقية 600 من

 .(6)من أن حيصيها العدد  هي أكثر بلغات شىت و
يف هذا اجملال شهدت األنشطة الصكرية بني  املبشرونيف ظل هذا الرواج الذي حققه  و        

فأصبح  ، ابللغات الوطنية احمللية، فضال عن العربيةحىت التأليف قل  فصصوف املسلمني ركودا كبريا، 

                                                 
، م1871-1518الفرنسي  االحتاللالعهد العثماين و أوائل  أثناءالواقع الصحي و السكاين يف اجلزائر . فلة موساوي القشاعي، (1)

 .491-489، ص 2010وزارة الثقافة، اجلزائر، 
 .151 -150. مجال ڤنان، املرجع السابق، ص (2)
 .477. ج.ش.كالدويل، املرجع السابق، ص (3)
  .92ص، 2008، السعودية اإلدارة العامة للثقافة والنشر، التنصري يف ففريقيا ،روألاعبد اجمليد عبد الرزاق . (4)
 .300، 285. حسن مرموري، ص (5)
-79، ص م1992،، ليبيا2ط ،منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ،االستعمار يف ففريقيا السوداء التنصري و ،عبد العزيز الكحلوت. (6)

80.  
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انت  ك  و ،التأليف هبذه اللغات بسهولة، كما كان من قبل تابة ويعون القيام ابلكيستطاملؤلصون ال 
 .(1) همتقاليد الغلبة لألنشطة الثقافية املنتشرة اليت تعكس العادات االستعمارية و

 د يف، فنجخاصة يف غرب إفريقياكبريا   ااملدارس التنصريية انتشار  شهدت أييت هذا بعد أن
ستة ماليني طالب ن أكثر من أمي ابإلضافة إىل معهد تعلي 20.000 وم، وجود حن1989سنة 

  .(2)ختضع للكنيسة  يقيةمسلم يتابعون الدراسة يف مدارس افر 
أو عليها  قلتضييق اخلناإما  ؛الطرق الصوفية الزوااي و دور يف يف املقابل هناك تراجع كبري

تشويه صورة  فعملت علىقية يف القارة اإلفريانتشرت مثل التيجانية اليت الصرنسي  ملواالهتا لالستعمار
حىت ال يتحد املسلمون  ،كما وجدها الصرنسيون وسيلة للتصريق بينها و بني الطرق األخرى  ،الدين اإلسالمي

 .(3)أمام حماوالت فرنسا لتغريب هذه املناطق

  
   
 

                                                 
  .75، ص2000، مصر ، 1ط ،، دار األمني للنشر والتوزيعجذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي، عثمان براميا ابري .(1)
 109-108ص ، 1993، لبنان،1ط، ، دار الغرب اإلسالميففريقيا املسلمة اهلوية الضائعة ،خلليل النحوي . (2)
 .213-212ص ، 1ج، توات و األزواد. حوتية، (3)



        م(.1945-1900)و تحوالت االهتمام الفرنسي    ضفتي الصحراءواقع العالق ات التجارية بين   الفصل الرابع:

         

266 

 

 .م1945عام بعد  ابإلقليمنيحتوالت االهتمام الفرنسي  املبحث الرابع:
يطرة على التجارة عرب الصحراء و حتويل موانئ اجلزائر إىل منافذ لتجارة فرنسا يف الس طموحإن 

سنة  برانرم، جييب عنه 1945إىل  م1830السودان و الواحات مراكز عبور هلذه التجارة الذي امتد من 
فن الصحراء ال تستحق التضحية ابلكثري من الرجال و ال ابلكثري من األموال من   «بقوله: م1906

ي ذات أمهية ضئيلة فن مل تكن منعدمة سواء ابعتبار قيمتها الذاتية نفسها أو على اعتبار  أجلها، فه
كوهنا منفذا حنو السودان ، جيب االحرتاز على عدم تطوير بعض التنظيمات األولية اليت زودانها هبا 

 ما رآه ، هذا»(1)ولقد بينت التجربة أن جهدا حمدودا يكفي للقيام بعمل الشرطة و هذا هو األساس
هذه التضحيات لفرنسا يف ما الذي كشفت عنه م و السؤال املطروح: 1906سنة  برانر  عنهرَب وع  

  ؟. الصحراء اجلزائرية خاصة و غرب ففريقيا عامة
 :العاملية الثانية احلربآاثر  .1
 على اجلزائر و ففريقيا الغربية: .أ

حتت سيطرة بلدان الواقعة العلى اقتصاد  وخيمة   ا و األزمة االقتصادية آاثر  ني العامليتنيكان للحرب
، األمر هذه املناطقنتجات مب تطالبهم، حيث كانت فرنسا تطالب السكان ابملشاركة احلربية كما فرنسا

يف كل من ود اي، ذه املناطق، حيث تسجل بعض الكتاابت هبالذي أدى إىل فقر السكان و انتشار اجملاعة 
  .(2)اجلوع سببها نسمة15.000م أكثر من 1931سنة  وفياتنيجر و كامن و بالد الصولتا العليا و ال

 األقل على اجلزائريون فيه ينتظر كان الذيصي الوقت ، فيسجل يف مناطق اجلزائر األمرنصس 
                        البطالة و انتشرت معيشتهم ىمستو  يف كبري بتدين تصاجؤوا ،االجتماعية أوضاعهم حتسني
  عالقة فأصبحت ابجلزائر، عجزه الكولونيايل الرأمسايل النظام أثبت و السوداء السوق اهرةظ و املضاربة و

 اجملتمع رفاهية فاقت رفاهية ابجلزائر، يبو األور  اجملتمع ، يف املقابل يعي متوازنة غري السكان و الغذاء
 .(3)نصسها بصرنسا الصرنسي
 
 
 

                                                 
 .150-149. مجال ڤنان، املرجع السابق، ص (1)
 .366، ص الصحراء الكربى. إمساعيل العريب، (2)
 .249. قريشي حممد، املرجع السابق، ص (3)
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اشتداد الوعي القومي بصعل  ،فريقيا الغربيةو إبدأت فرنسا تصقد مواقعها يف الصحراء  و هكذا
 :للدول اإلفريقية و هذا كان نتيجة عدة أسباب أمهها

  السياسة االستغاللية للشركات و احلكومات االستعمارية، -
ما شاهده سكان هذه املناطق من أن فرنسا اليت قيل عنها أهنا ال تقهر إمنا كانت حتكمهم بسيف  -

 ،من خشب
هدوه يف البالد اليت و ما شابناء املستعمرات يف غمار احلرب من أجل احلرية مشاركة اآلالف من أ -

مقابل ، حيث أدركوا من خالله حقيقة األوضاع املزرية اليت جرها املستعمر لبالدهم، نقلوا إليها
 ،(1)انتشار احلركات القومية يف أورواب

و آسيا  ياقيفر إعماء  انق  فيها ز اليت ،املؤمترات الدولية اليت عقدت بعد احلرب العاملية الثانية -
 .املصاحل و األهداف املشرتكة بني القارتني

 ن ينصان على حرية الشعوب يف تقرير مصريها.  اصدور ميثاق األطلسي و ميثاق األمم املتحدة اللذ -
مشروع وضعته  إبصداريف املستعمرات الصرنسية، يف املقابل تقوم فرنسا  التحررو هبذا تنتشر موجة 

فرنسا و بالد ما وراء  « :منه  أبن 41ت يف املادة م، حيث أقر  1946معية التأسيسية يف أفريل اجل
 .»2البحار من جهة و الدول املرتبطة من جهة أخرى تشكل احتادا متفقا عليه ابلرتاضي
ية فن فرنسا الوف « و على سبيل التصريح حبسن النية ورد يف ديباجبة ذلك الدستور ما يلي:

            هبا فىل احلرية لكي تدير شؤوهنا بنفسها  تكفلتالشعوب اليت ود التقليدية تنوي أن تق لرسالتها
"ال لالستقالل بل هذه املقرتحات مبثابة إعالن مباشر ،  »(3)و تسري أمورها بطريقة دميقراطية

 ، حيث ضربت أبحالم األفارقة عرض احلائط. لالستمرار"
                       دول املستعمرة يف سبيل حتقيق احلريةالثورات يف خمتلف ترتب عنها قيام هذه العوامل 

و بداايت الستينات سنوات استقالل مستعمرات فرنسا الواحدة  و االستقالل، حيث ميثل عقد اخلمسينات
، ساحل  تلوى األخرى مثل تونس، ليبيا ، املغرب، غينيا ، التشاد، النيجر ، مايل، الداهومي، فولتا العليا

 .(4)العاج، السنغال و أخريا اجلزائر

                                                 
 .336. شوقي اجلمل و عبد هللا  عبد الرازق إبراهيم، املرجع السابق، (1)
 .376ص ، الصحراء الكربىامساعيل العريب، . (2)
 .637، ص نصسه.(3)
 .337. نصسه، ص (4)
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 على فرنسا: .ب
م تطورات شغلت اهتمام الشركات 1939-1919يف الصرتة ما بني  (*)شهدت الصناعة النصطية

الصنزويلي، أما يف الشرق األوسط جند إيران يف حني يبدأ اإلنتاج يف العراق، البحرين،  العلمية ابلنصط
 ربية السعودية.الكويت، قطر و اململكة الع

االستثمارات البرتولية يف هذه املرحلة نشهد حدثني هامني يف عامل النصط أوهلما يتمثل يف أتميم 
م بقيامها بتأميم شركات النصط 1938م و ما صنعته املكسيك سنة 1917سنة اخلاصة يف روسيا 

 .(1)األخرىيعترب منوذجا فريدا من نوعه حيتذى به يف البلدان ، هذا اإلجراء األجنبية
ليحتل مكانة حمورية يف احلرب  األمامتعترب احلرب العاملية الثانية سببا مباشرا يف دفع النصط إىل 

 أهمو لعل  العصرية، بسبب احلاجة امللحة إىل هذه املادة بعد التطور النوعي الذي طرأ على اآللة العسكرية
 مسات هذه املرحلة تتلخص فيما يلي:

يف هذا اجملال، خاصة بعد ثبوت أن املنطقة تغطي ربع  منطقة الشرق األوسط األمهية اليت أحرزهتا -
 اإلنتاج العاملي،

مركز ، حيث شغلت القارة اإلفريقية إفريقياتوسع دائرة الصناعة النصطية العاملية لتشمل مناطق  -
 .مثل ليبيا، اجلزائر و نيجرياي أقطارهاكبري ابلرغم من حداثة الكشوفات يف   اهتمام

                                                 
     عرف اإلنسان النصط منذ عصور قدمية، فقد قيل أن نوحا عليه السالح عندما انتهى من صنع سصينته دهنها مبادة القار أو البتومني        . (*)

و حديث يف نصس و هي مادة نصطية، كما ثبت بكتاابت هريودوت و مؤرخني قدامى. ابلنسبة للجزائر فإن مسالة اكتشاف البرتول قدمي 
م، حيث استعمل يف الشمال اإلفريقي منذ حوايل 1956الوقت  فهو يرجع إىل العهد الصينيقي لكن استغالله الصناعي مل يتم إال منذ سنة 

دها قبل امليالد فأقاموا مستودعات يستعملوهنا عرب البحر األبيض املتوسط و بعدها البيزنطيون يف القرن اخلامس ميالدي و بعسنة  1200
 م . 1956املسلمون الصاحتون إىل غاية العهد العثماين يف الصرتة احلديثة و أخريا يف العهد الصرنسي سنة 

من خالل السجالت املسمارية اخلاصة بطبقات امللوك و التجار و كذا احلصرايت اليت مت إجراؤها حديثا أن مشتقات النصط كانت تستعمل 
واقي من الرطوبة و العقاقري الطبية و وقود للمصابيح، فكان قدامى اهلنود يستخدمون الزيت من يف أغراض عديدة، صنع منه الكساء ال

م األرض إلجراء طقوسهم الدينية و يف أغراض الزينة و البناء، بيد أن الصناعة النقطية احلديثة يرجع عهدها إىل القرن التاسع عشر فصي عا
ن ورائها إىل تقطري النصط من الصحم احلجري لكن مل يدرك األمهية العملية هلذا م قام اإلجنليزي يونج بتجارب كان يهدف م1847

االكتشاف العلمي اجلديد. بعدها يوفق األملاين ستوفاسر يف صنع مصباح لإلانرة يوقد بنوع من الزيت أخف و أكثر سيولة من األنواع 
غريها، بعدها ختضع هذه الصناعة و ه يف االستشصاء و التشحيم األخرى ، كما أن األمريكيون وقتها كانوا يعرفون النصط و يستخدمون

لألحباث اجلامعية حيث أثبتت إمكان استخراج مواد كثرية من النصط. و أمام الطلب املتزايد على مشتقات النصط مل تعد املصادر النصطية 
    ظر:للمزيد أنالسطحية تكصي فشرع يف حصر اآلابر يف املناطق اليت يوجد هبا النصط .  

-27، ص 2004، املطبعة العربية ، غرداية، م1962-1952السياسة النفطية الفرنسية يف اجلزائر  ،احلاج موسى بن عمر -
29 ،39. 

 .32-31، ص نصسه. (1)
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                نتيجة التحسينات اليت أدخلت على املوارد القدميةاالعتبار لإلنتاج النصطي السوفيايت  عودة -
 در جديدة.او اكتشاف مص

حل اليت مر هبا قطاع النصط يف العامل أثر يف العالقات الدولية و ولد أطماعا جديدة يف اهذه املر 
و تركيزها حول مناطق النصط لبسط سيطرهتا مما دفعها متضي قدما حن ،صصوف الدول االستعمارية

فطيلة هذه  ،و الصحراء اجلزائرية واحدة من هذه املناطق املستهدفة االقتصادية و نصوذها السياسي عليها
فتولدت فكرة احتكارها املراحل كانت ترزح حتت نري االستعمار الصرنسي مما أبقى اجملال حكرا على فرنسا 

 .الستغالل مواردها
الشلف  يعني الزفت حبوض واد فإن اكتشاف النصط مت أوال يف التل اجلزائري و يعد حقل لإلشارة

م، حيث مت الشروع يف التنقيب هناك مما مسح ابكتشاف 1890مت اكتشافه يف اجلزائر و ذلك سنة  أول ما
 كثريا.  لكغري أهنا خالل هذه الصرتة مل هتتم بذ ،م1915النصط يف منطقة تريورات جنوب غرب غليزان سنة 

أظهرت الطبيعة اإلسرتاتيجية للبرتول، مما دفع بصرنسا االقتناع بصكرة تعدد لكن احلرب العاملية الثانية 
يف حقول الشرق األوسط  (C.F.P) املصادر، فصي الوقت الذي كانت الشركة الصرنسية للبرتول 

إىل  األحباثو تواصلت  جلزائراب م يف مشال البالد1941عنه من جديد عام  استأنصت البحث، (1)ابلعراق
   .(2)(Aumale) أومالالقطران من قبل شركة البرتول ل   يم حيث توجت ابكتشاف واد1949سنة 

 :بعد احلرب العاملية الثانيةابإلقليمني اجلديدة لفرنسا االقتصادية السياسة  .2
 الصحراء اجلزائرية: .أ

                بحث عن منتجات الصحراءال ، منالصرنسيني اهتمامات ت؛ حتولبعد احلرب العاملية الثانية
 هلا أن بنَي نصسها عاجزة ت  فيه وجدت  يف وقت ،(3)موارد التعدين و النصط يف الصحراءو السودان إىل 

على التكيف مع املستجدات من أجل  فعملت عمارها،إو إعادة هبا البرتول هو الشرط األساسي للنهوض 
  .احلركة البرتولية ابجلزائر من خاللاملصاحل احلصول على أكرب قدر ممكن من 

 لكن مع حلول م، 1929يعود إىل سنة البرتول ابلصحراء اجلزائرية احتمال وجود مع العلم أن 
لكن هذه املرة   ،كما اشران إليه سابقاالبرتول ابملناطق الشمالية   عن التنقيبعملية م أعادت 1941سنة 

رسانة من الشركات و املكاتب اخلاصة ابلبحث عن املعادن ، منها فجندت لذلك ت ،(4)كانت بعزمية أقوى

                                                 
 .43-40، ص برتول الصحراء. احلاج موسى بن عمر، (1)
 .35، 33. نصسه، ص (2)

(3). André Martel, Op.cit, p 346. 
 .41-40، 38، ص برتول الصحراءى بن أعمر، . احلاج موس(4)
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م، الشركة 1948، مكتب التنقيب عن املعادن يف اجلزائر سنة م1945مكتب البحوث البرتولية عام 
  .عن البرتول يف اجلزائر، ... اخل لتنقيبلالوطنية 

تلقت هذه األخبار ، (1)ريةامتالك البرتول يشكل أداة إلثبات القوة االقتصادية و العسكو ألن 
توجت بتقرير مشجع حول  ،م ملهمة الصحراء1949الشركة الصرنسية للبرتول ابلتزكية و أرسلت بعثة سنة 

نطالق البحث النصطي يف الاحلقيقية  بدايةالم 1952سنة و تعترب ابلصحراء اجلزائرية،  توجود احملروقا
 .(2)الصحراء

م، حيث سعت فرنسا إىل 1956ء عن اجلزائر عام هذه النتيجة بلورت فكرة فصل الصحرا
استعمال كل األساليب لالحتصاظ هبا العتبارات اقتصادية ابلدرجة األوىل و هي مرحلة اثنية يف اتريخ 

 السياسة الصرنسية. معالصحراء اجلزائرية 
لصحراء مبذكرات مرفقة خبرائط تبني أن ا ،بعد اكتشاف البرتول سعت فرنسا إىل تزويد بلدان الغرب

أنشأت احلكومة الصرنسية املنظمة املشرتكة للمناطق الصحراوية  يف هذا السياق ،منصصلة عن اجلزائر
)O.C.R.S(   هلدف إشراك األقطار اإلفريقية اجملاورة للجزائر يف اخلطة االستعمارية اجلديدة حتت غطاء

غري أن راء حلساابت أوروإفريقية، لكي تبقى يف قلب الصحاستغالل الثروات الطبيعية للصحراء ، و تنظيم 
                   النيجر انظمة و مل تقبل العضوية فيها عدرفضت هذه املفموجة التحرر حالت دون حتقيق ذلك 

 .(3)والتشاد
مشروع فصل الصحراء عن اجلزائر بطرح مشروع مواز  االستعماريةدارة و يف مرحلة الحقة تقود اإل

فاتصلت أبعيان الصحراء ملباركة املشروع فتم عقد اجتماع هلم  "ةراوية املستقل"اجلمهورية الصححيمل اسم 
لة وهذه ڤإىل ور ابألغواط مث اجلزائر، لكن هذه احملاوالت ابءت ابلصشل، فتوجه محزة بوبكر يف مهمة جديدة 

  .ية نتيجةأاملرة استخدم أسلوب الضغط على األعيان دون حتقيق 
كن تستشريان يف سياستنا تفن فرنسا مل  « صل الصحراء بقوله:شيخ بيوض فكرة فالكما عارض 

يف هذه البالد، فلم تستشران يوم قطعت الصحراء و جعلت هلا نظام الرتاب اجلنويب، و مل تستشران يوم 
كثر أفصلت أجزاءه عن الشمال و مستها أحوازا ممتزجة، فهي تصل و تفصل و تتحكم كما تريد. بل 

                                                 
 .42، ص نصسه. (1)
 .49-48. نصسه، ص (2)
 .198-197. نصسه، ص (3)
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من حقنا و نرفع أصواتنا هبا، فال تسمعنا حىت يف تطبيق قوانني سنتها هي  من هذا كنا نطلب أشياء
 .»(1) ...اخل

               يف مؤامرة ملغمة أطلقت عليها فرنسا اسم إلقحام الطوارقكما توجهت إىل أقصى اجلنوب 
 اعفحاول إقن  (Michel Debré)، حيث كلف ابملهمة السيد اإلسالمية الصحراوية"" اجلمهورية 

إنشاء كيان سياسي الشيخ أخاموخ مبدينة متنراست و عرض عليه فكرة إعالنه رئيسا على الطوارق بعد 
 مامو أ، يسكنه الطوارق من ليبيا، اجلزائر، التشاد، النيجر و مايل الذيخاص هبم يضم اإلطار اجلغرايف 

قرتاح فرد عليه أخاموخ بقوله: أرسل إليه ديغول طائرة خاصة نقلته إىل ابريس و عرض عليه اال ،رفضه هلذا
    .»(2)رمبا ال أطلب استقالل اجلزائر و لكن الذي أطلبه هو عدم االستقالل عن اجلزائر«

القمع و التعسف  إجراءات االستعمارية اإلدارةاتبعت و بعد أن أخصقت فرنسا يف حتقيق مساعيها 
خربت حمالهتم فئر العاصمة مضايقات يف حق سكان الصحراء و مارست على التجار املستقرين يف اجلزا

لة احلبس يف معتقالت و حمتشدات مشال اجلزائر، كما ڤانتقاما منهم و فرضت على املئات من العمال بور 
لة فداسوا ڤكة إىل مسجد ور ر  ت النعرة املذهبية بني املالكية و اإلابضية، بل و أرسلت جمموعة من احل  غذ  

 زابيني.يادعوا أن العملية من عمل املحرمته و مزقوا املصاحف و الكتب و 
فقدمت له العون العسكري  بلونيسعند هذا احلد انتقلت إىل توظيف احلركة املصالية اليت يتزعمها 

لكي يصرض  ،و الدعم للنشاط و مضايقة جي  التحرير الوطين عند احلدود الصاصلة بني الشمال و اجلنوب
جل تصصية الثورة و كسر أو هذا كله من  و التنقل فيهاعلى الثورة منطق عدم حتكمها يف الصحراء أ

 .(3)لكن حيدث العكس فتشتد الثورة و تعصف ابملستعمر خارجاشوكتها، 
 أفريقيا الغربية: .ب

               توسع الصادرات يف تراجعم 1945-1930الغربية الصرنسية بني عامي  إفريقيالقد شهدت 
ألفارقة يعربون عن عدم رضاهم عن االقتصاد املصتوح و عن خذ اأهنا ، و تقلص حدود اقتصاد السوق

 .احلكام الغرابء الذين يتولون اإلشراف عليه

                                                 
، مقال  »التفتيت السياسي للجزائر يف اإلسرتاتيجية الفرنسية و دور الثورة يف احلفاظ على الوحدة الكاملة « عبد اجمليد بوجلة،. (1)

 .41، ص 2014، 02، العدد 07ت، جملد نشر مبجلة الواحات للبحوث و الدراسا
 .41. نصسه، ص (2)
  .43-41، ص نصسه. (3)



        م(.1945-1900)و تحوالت االهتمام الفرنسي    ضفتي الصحراءواقع العالق ات التجارية بين   الفصل الرابع:

         

272 

 

م مت إجراء تغيريات يف السياسة الرمسية من قبل فرنسا و بريطانيا معا و هو ما 1945حبلول عام 
سريع يف زراعة الكاكاو ، حيث كان هناك توسع أدى إىل انتعاش كبري يف الصادرات و منو األسواق احمللية

 .(1)يف منطقة ساحل العاج
بظهور جمموعات من املنتجني املتخصصني أثر ذلك على االقتصاد احمللي بسبب حتول األرض إىل 

و ابلتايل  (2)فصي القرن العشرين زادت مساحة األرض املخصصة للمنتجات املصدرة ،سلعة تباع و تشرتى
يف قدرة االقتصاد املصتوح  من خالل إقامة  اجديد اتطوير  ،الثانيةشهدت الصرتة ما بعد احلرب العاملية 

على النقيض  ،املعارضة بني األفارقة و االستعمار هنايةمل يؤد إىل  االنتعاشصناعات حتويلية، هذا 
اليت انتهى هبا املطاف اإلفريقية املنظمات السياسية  نظرةفالتطلعات تضاعصت و الرخاء ساعد على حتويل 

 .(3)ستقاللإىل اال
كان ضربة قاسية على التجارة   وقع االستعمار الصرنسي على اإلقليمني ا قدمناه؛ فإنختاما مل

جهود سكاهنا كما  متصتافالتحوالت اليت أحدثتها ، بصصة خاصةالصحراوية اإلفريقية بصصة عامة و 
             ،ية هلذا العمالق الضعيفالنهاية احلتمو مع هناية احلرب العاملية الثانية يصرتض امتصت خريات أرضها 

 صتح لنات، لإلسرتاتيجية اجليوسياسية اليت اقتضتها الظروف االستعمارية و نواايها االقتصاديةلكن احتسااب 
حتوالت االهتمام الفرنسي ابلصحراء اجلزائرية و ففريقيا الغربية و هي:  إشكالية جديدة هذه الدراسة

 . الثانية الفرنسية بعد احلرب العاملية

                                                 
 .477. هوبكنز، ص (1)
 .478، ص  نصسه. (2)
 .475. نصسه، ص (3)
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  .)تقييم و استنتاج( :خامتة
على ضوء دراسيت ملوضوع االهتمام الفرنسي ابلتجارة يف الصحراء اجلزائرية و إفريقيا الغربية ما بني 

، اتضحت يل بعض و وظفتها يف الدراسة م، من خالل املادة العلمية اليت عثرت عليها1850-1945
 : أمههااجات بعض االستنت الوصول إىلالنقاط اليت حاولت من خالهلا 

بقيت التجارة الصحراوية قائمة بني املنطقتني، لكون خالل النصف األول من القرن التاسع عشر،   .1
دواخل إفريقيا الغربية و الصحراء اجلزائرية، فتواجدهم خالل الفرتة كان يف إىل   م يتوللوا نياألوروبي

ليت متارس التجارة الصحراوية يف السواحل اإلفريقية من جهة، و من جهة أخرى فإن أللب القبائل ا
لري أن احتالل فرنسا للجزائر يف  ،إفريقيا الغربية، كانت تلك اليت تقطن حواف الصحراء الكربى

بني  ،خاصةبصفة من القرن التاسع عشر، عمل على عرقلة جتارة التل ابلصحراء  الثالثالعقد 
 .عامةاجلزائر و جرياهنا )تونس و املغرب( بصفة 

بتوسيع جمال  ،اإلنتاج و التجارةجمال  يفإفريقيا الغربية مع بداية القرن  اشهدهتاليت ة إن السياس .2
يف حتوالت التجارة التقليدية، كان مبثابة البداية احلقيقية و إلغاء جتارة الرقيق،  إنتاج احملاصيل النقدية 

، كما يعترب الفرنسيةملزارع جماان ابإلنتاج احملاصيل النقدية فتحول العبيد من سلعة تباع إىل يد عاملة 
 اتريخ احتالل فرنسا للجزائر البداية احلقيقية لالهتمام الفرنسي ابملنطقتني .

ل  جلنة يتشكفتم كان ال بد من حتصيل منتجات الصحراء، ا  ه  ل  ك  السياسة الفرنسية أ  ؤيت ىت ت  ح .3
حيث  عرب الصحراء، ة التجارة م من أجل؛ القيام بدراس1837االستكشاف العلمي ابجلزائر عام 

فتح طريق الصحراء و عبورها حنو السودان إمكانية يف  (Bodichon) بوديشون  كان تصور
هذا األمر زاد ، (1)و ما جتنيه من فوائد استئثار فرنسا على جتارة الصحراء و دواخل إفريقياو من مثة 

، العسكرية، اديةاالقتصالعلمية، استغالل كل الوسائل إىل و دفع هبم من محاس الفرنسيني 
 فكان من نتائجها: ، لعبور الصحراءالسياسية و التقنية 

                   بوضربة لــــــــــــإمساعيو (Bonnemain)  انـــــــــــــــبومنرحليت الل ـــــــــــــــمن خ -
(Ismail Bouderba)   طرقال، أسواق، الصحراء منتجاتعلى تعرفت فرنسا         

 همعرب أراضيمع الطوارق و جمال العالقات التجارية  مما دفعها إىل فتح ،ئل املتحكمة فيهاوالقبا
 .املتحكمني يف منافذها ابعتبارهم

                                                 
 .142-141. مجال قنان: املرجع السابق، ص  (1)
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و رحالت أخرى مثل (Abou Bekr Ettouaty)  أيب بكر التوايتكما أن رحلة  -
 على أفادت فرنسا كثريا يف جمال التعرف إىل مشال الطوارق (Duvirier) دوفريييهرحلة 

لتشكيل على ا تعرفهاكما أن ،  احمللية أبمسائهاالصحراء و جنوهبا  أجبدية الطوارق و منتجات 
 .فيما بعد تشتيت قوهتم على فرنساسهل للطوارق لي و القب السياسي

 رسم الطريق احلديديإىل   (Flatters) فالترز بعثيتكما توصلت فرنسا من خالل  -
                 ت حبياة فالترزود  أ  اليت ، هذه الرحلة  و األهقار ورقلة عرب يربط ضفيت الصحراءالذي 
ة لذلك بعد سنوات من د  عد الع  ت   هاجعلالطوارق، مما  فرنسا مدى خطورة كشفتف ،وطاقمه

موعة من جمل هار اصدحيث زاوجت بني العمل السياسي و العسكري من خالل إ ،االنقطاع
 لضرب وحدة القبيلة و من مثة استمالت الرقيقم 1906سنة القرارات تنص على حترمي الرقيق 

 يف احتالل بالد الطوارق. اساعدهتمل
                  شيوخ الطرق الصوفية القيادات و بعضل الفرنسي ستغاللاال سياسة نتج عن لقد -

للفرنسيني ح مس مما ،احلركة الوطنية يف صفوف كبري    ع  حدث تصد   ، أنابإلقليمني املبشرينو 
 .يف كثري من املناطق بدون مقاومة وسع تابل

حتقيق مطاحمها خطوة خطوة، حيث بدأت يف  عنيبدو أن السياسة اليت اتبعتها فرنسا أسفرت   .4
          اليت تصلها مبواقع مستوطنيها تنفيذ مشاريعها مثل مد خطوط السكك احلديدية و تعبيد الطرق

يف كل من الصحراء اجلزائرية و إفريقيا  ،احملاصيل النقديةو مراكز الشركات اليت تقوم على زراعة 
 الغربية و الفرنسية.

يف إفريقيا  اخلارجيةكما استغلت القوافل التجارية اجلزائرية و األسر املعيشية و أصحاب التجارة  .5
ا إىل لتقوم بنقله ،حنو الساحل يف إنتاج هذه احملاصيل و تسويق منتجاهتا ابملسامهة ،الغربية الفرنسية

 .بنقل البضائع املصنعة و توزيعها على مناطق الداخل ،هذه القوافلتقوم يف املقابل  فرنسا
القواعد اليت أقامتها  من خالل ،حترمي جتارة الرقيقتكشف لنا الوقائع التارخيية خلفيات و دوافع  .6

إجياد  االستيالء على منتجات الصحراء و اكان هدفه  ،الدول األوروبية يف الصحراء الوسطى
              الفرنسية، فكانت املنافسة شديدة بني القوى الربيطانية ،أسواق لتصريف بضائعها املصنعة

عرب الصحراء، مد خطوط السكك احلديدية  واإليطالية هناك، و أمام فشل فرنسا يف مشروع
عرب حيث أصبحت تنقل بضائعها من ساحل البحر املتوسط ، السيارة بطرقعملت على تعويضه 
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كما مزجت   و التشاد،  يف زندر إفريقيان يربطان لرب إفريقيا يف لاو و وسط ياللذ ،خطي اجلزائر
 .بني التجارة البحرية و الربية و اجلوية

كافة على   آاثرا جسيمة خلفت ،بفعل السياسة النتنة اليت اتبعتها فرنسا و ما أحدثته يف اإلقليمني .7
 خلف ا، كماملباشر  هاحكمتطبيق  خالل من قبليةعلى الزعامات ال حيث قضت، املستوايت

  ،من خالل التقسيم العشوائي للحدود االقتصاديو  على املستوى السياسي هآاثر مؤمتر برلني 
عائق ابرز يف التقدم االقتصادي و االستغالل الوطين ملواردهم اليت مزقها كمشكلة احلدود   فربزت

   خلفها التنصري و االستغالل االقتصاديو الثقافية اليت انهيك عن اآلاثر االجتماعية  ،األوروبيون
 .و الطبيعي والبشري

 :منها ابالستناد إىل عواملالتجارة العابرة للصحراء  تراجعميكن تفسري  .8
جنم عنه حتكم الفرنسيني يف التجارة الصحراوية، ، وقوع الشريط الصحراوي يف يد املستدمر  -

قلص من ف الصحراء بواسطة السيارات و الشاحناتتعميم استعمال الطرق عرب خاصة بعد 
 .التجاريةدور القوافل 

 ملنتجات فرنسا.استهالكية أسواقا فأضحت  ،حتول جتار القوافل إىل االستقرار بفتح الدكاكني  -
 .حتويل أسواق اإلقليمني ابجتاه الساحل -
 ابإلقليمني. و منتجاهتا كز التجاريةا سيطرة فرنسا على املر  -

 لكن سياسة ،ابإلقليمني من حيث اإلنتاج و التوزيع االقتصادي النشاطء حقيقة ال ميكن إخفا .9
الضرائب على األهايل، كانت ضربة قاضية على تطوير و حتسني مستواهم  االمتصاص و فرض

 .املعيشي، خاصة أثناء احلربني العامليتني
هذه املناطق حقيقة فرنسا، املنظار احلقيقي الذي أبصرت به  ؛احلرب العاملية الثانية أحداثتعترب  .10

 .بدأت فرنسا تفقد مواقعها هناكو  اشتد الوعي القومي هباف
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بداية التحوالت اجلديدة يف السياسة االقتصادية  ؛لفرنساابلنسبة  هذه احلرب كما تعترب هناية  .11
من البحث عن منتجات الصحراء و إفريقيا الغربية إىل موارد التعدين و النفط يف  ؛ابإلقليمني

اليت ما هي األحداث التارخيية فيا ترى ، و تنمية االقتصاد املفتوح يف إفريقيا الغربية لصحراءا
  .؟القتصاد االستعمارييف ااجلديدة  سياستهاسجلها فرنسا ابإلقليمني من خالل 

هذه بعض املقارابت اليت مت الوصول إليها، من خالل بعض االستنتاجات اليت ال تعد أحكاما  
 لدراسات معمقة حول هذا املوضوع التارخيي اهلام.  ال ستشكل منطلقهنائية، ب
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 01ملحق رقم: 
 ة: قعملة الشباليت يشرتيها الطوارق  قائمة السلع -

                                                 
 .54-53، ص  إفريقيا اتريخ. بوعزيز: (1)

 املبلغ بقطعة قماش السلع

 كودي  40إىل  10قطعة الشقة ذات مقياس  الرحلة

 كودي  10إىل  5قطعة الشقة ذات مقياس  القراب

 كودي  10إىل   5قطعة الشقة ذات مقياس  الوسادة

 كودي    5إىل  4قطعة الشقة ذات مقياس  علب الروائح

 كودي    6إىل  5قطعة الشقة ذات مقياس  املهراس

 كودي    6إىل  5قطعة الشقة ذات مقياس  الفدهان ) كور خشبية(

 كودي    6إىل  5قطعة الشقة ذات مقياس  النبال

 كودي    6إىل  1قطعة الشقة ذات مقياس  السيوف

 كودي    4إىل  1قطعة الشقة ذات مقياس  الرتوس

 كودي    40إىل  10الشقة ذات مقياس  قطعة الدروع

  (1)كودي   80إىل  20قطعة الشقة ذات مقياس  الذراع ) قماش سوداين ملون(
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 02ملحق رقم 
 
 

 

 
(1) 

                                                 
(1). Boudarba, Op.cit, p 289. 

 قائمة خمتلف القبائل ذات األصول الشريفة و املشرتكة
 زجار:يت تشكل سكان طوارق األهڤار و اآلال
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 30ملحق رقم 
 

(1)

                                                 
( 1 ). Henry. Yves, Rapport sur l’exploitation di caoutchouc en Afrique 
occidentale française, Imp. du gouvernement general Gorée, 1906, p 4.  
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 .40ملحق رقم 
 

(1) . 

                                                 
 .186-185العماري، املرجع السابق، ص أمحد  .(1)



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق ائمة
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 قائمة املصادر و املراجع:
 املصادر:  .1
 :املصادر العربية و املعربة 
ا األ - اادين  اان               رحلة األغواطي )احلاج ابن الدين يف مشايل إفريقيا و السودان وغااي 

 .2011 اتح اأنااادقاسماسعياهللا ااملعرفةااديوديةادلنشراواادتازنع ااجلزائر او الدرعية(
، حتفة النظار يف غرائب األمصار و عجائب األسفار )رحلة ابن عبياهللاان انطايةاحمميان ا -

 اتح احممياعبياادرحيم امؤسسةاادكتباادثقافيةادلطباعةاواادنشراواادتازنع احارةا4 اجبطوطة(
  اد.ت.1حرنك ا اط

 .1992 امكتبةااحلياةادلطباعةاواادنشر انريوت اصورة األرض ، ان احاقلاأيباادقاسم -
ديوان املبتدأ و اخلرب يف اتريخ العرب و الرببر و من عاصرهم من  بياادرمحانا ان اخليوناع -

اجذوي السلطان األكرب ان ا5  ام اد ادلنشر  اادفكر ادار ا  ازكار اسهيل امر  ا  اخليل اضبط   
2000. 

نزهة املشتاق يف اخرتاق  أيباعبياهللااحمميان احمميان اعبياهللااان اإدرنساااحلماديااحلسيين  -
 مكتبةاادثقافةااديننيةادلنشرا مصر اد.ت.ا 1 اجاآلفاق

 ادارا2 اجاملغرب يف ذكر بالد إفريقية و املغرب ) املسالك و املمالك( بكرياأيباعبيياهللاا اد -
 ادكتابااإلسالم  اادقاهرة اد.ت.

 اتر.ااهلادياأنادقمةاواحممياعزنز امنشاراتاجامعةاجتارة الذهب و سكان املغرب الكبري نافيل  -
 .1988 ا2ننغازي اطاقارانانس 

 امطبعةانردن ا اابرنس ااتريخ السودانادسعيياعبياادرمحانان اعبياهللاان اعمرانان اعامر ا -
1981. 

ا  - اادعباساأمحي اأنا اصبح األعشى يف صناعة االنشا ادقلقشنيي اج اعليه5  اوعلق اشرحه ااااااااااااا 
 .1987 ا1طواقانلانصاصه انبيلاخاديااخلطيب اداراادكتبااملصرنة انريوت ا

 .1948ن ا.م.ن اد.د. ادجغرافية القطر اجلزائري للناشئة اإلسالمية املييناأمحياتافيقا  -
اادفاس   - اجاوصف إفريقيا ادازانااحلس ان احممي ا دارا1  احممياحج ا حمميااألخضر اتر   

 .1998ادغربااإلسالم  ادبنان ا
اادفاس   - اجاوصف إفريقيا ادازانااحلس ان احممي احممياح2  اتر  ا دارا  ج ا حمميااألخضر

 .1998ادغربااإلسالم  ادبنان ا
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ا
 :املصادر األجنبية 

- BÉTRIX , La pénétration Saharienne Touareg, 
Lavauzelle, Paris , 1911. 

- Bonnemain, « Voyage à R'ADAMÈS », R.A.C, décembre 
1859, , Imp. de CH.LAHURE et CIE, Paris , 1859. 

- BOUDERBA. I, « Voyage à R’at », R.A.C, décembre 
1859, , Imp. de CH.LAHURE et CIE, Paris , 1859. 

- Brosselard-Faidherbe , les deux missions Flatters au pays 
des Touareg Azdjer et Hoggar , S,M.E, paris, 2me édition , 
1889. 

- CARETTE. E, Recherches sur la géographie et le 
commerce de l'Algérie Méridionale, T.8, Imp. Royole, 
Paris , 1844. 

- CHUDEAU René, « Etudes sur le Sahara et le Soudan », 
Annales de Géographie, 17e Année, No. 91 ,15 janvier 1908. 

- DAUMAS, le Sahara Algérien ( études, géographiques, 
statistiques et historiques sur la région au sud des 
établissements français en Algérie), S.M.E, Paris, 1845. 

- DERRÉCAGAIX. V, Exploration du Sahara , les deux 
missions du lieutenant-colonel Flatters, Imp. émile 
martinet, Paris, 1882. 

- F.FPhilippe, « Voyage d’El Hadj El Bachir au Tafilala en 
1867», R.A, V. 55, 1911. 
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- GANZ. J (photographe), Victor Bernard Derrecagaix Avant 
1883, Bruxelles, Paris,20 février 1883. 

- L’abbé Barges, Le Sahara et le Soudan, documents 
historique et géographiques, Just rouvier libraire-éditeur, 
Paris, 1853. 

- NARCISSE  Faucon, Le livre d’or de L’Algérie, T.1, 
librairie Algérienne et coloniale, Paris,  1889. 

- RINN  Louis, le royaume d’Alger sous le Dernier Dey , 
Imp. libraire éditeur, Alger, 1900. 

- SCHIRMER  Henri , le sahara, librairie Hachette et CIE, 
Paris, 1893. 

 املراجع: .2
 :املراجع العربية و املعربة 
ا - اهللاا  اسعي اادقاسم ادلنشرا 1ج  م1900-م1860احلركة الوطنية اجلزائرية أنا ااملعرفة اااااااااعامل

 .2009 ا1واادتازنع ااجلزائر اج
ا - اادرزاقاعبياهللاا  اعبي ااملعرفة اااالستعمار األورويب إلفريقيا املسلمون وإنراهيم اعامل اسلسلة  

 .1989 ا139ادكانت ااعا
ا - اهللاا  اسعي اادقاسم ادلنشر7جا،(1954-1830اتريخ اجلزائر الثقايف ) أنا اادبصائر ادار ااااااااااااا 

 .2007واادتازنع ااجلزائرا ا
ا - ا  اكمال امصطفى  اجوانب من حضارة املغرب اإلسالمي من خالل نوازل الونشريسيأنا

 .1997مؤسسةاشبابااجلامعةادلنشراواادتازنع ااإلسكنيرنة ا
 .2008 اادسعادنةااإلدارةاادعامةادلثقافةاوادنشر االتنصري يف إفريقياعبياادرزاقاعبيااجملييا اارواأل -
  اد.د.ن اادرابط اد.ت.األورويب يف إفريقيا الغربية –احلضور املغاريب أكمرياعبياادااحيا ا -
راادعرنيةا اتر اخليفةاحممياادتليس  ااديا1911ليبيا منذ الفتح العريب حىت سنة انتارياروس ا ا -

 .1991 ا2دلكتاب ااإلسكنيرنة اط
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ادتازنع اا ادارااألمنيادلنشراوجذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب اإلفريقي ابريانراميااعثمانا  -
 .2000 اا1مصر اط

اكرنينةاإنراهيماسعييا  -  اداراحضارة املسلمون يف غرب إفريقيا اتريخ و ابرياعل احمميافاضلاو
 .1971ادكتباادعلميةا ادبنان ا

 .1961 اداراادثقافةادلنشرا انريوت اإفريقيا حتت أضواء جديدة ابزلادافييسانا  -
برتول الصحراء بني حساابت الثروة يف فرنسا و رهاانت الثورة يف  ن اأعمرااحلاجاماسىا  -

 .2008 د.د.ن اد.م.ن ااجلزائر
ملطبعةاادعرنيةا ا اا1962-1952السياسة النفطية الفرنسية يف اجلزائر  ن اعمرااحلاجاماسىا  -

 .2004وغردانة ا
إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطلع القرن السادس عشر إىل مطلع القرن ااتريخ ناعزنزاحي ا  -

 اداراادبصائراالعشرين و يليه االستعمار األورويب احلديث يف إفريقيا و آسيا و جزر احمليطات
 .2009 ا2دلنشراواادتازنع ااجلزائر اط

ا  - احي  ااملطباعاتااجلامعية ااريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية و الدولية،مع ات ناعزنز دناان
 .1999اجلزائر ا

ا  - اعبيااحلليم اادتازنع اتطور الثورة اجلزائرية يف انحية غرداية نيش احممي او ادلنشر ازمارة ادار  
 .2013 ا2اجلزائر اط

 .1971 اد.د.ن اادقاهرة ااتريخ كشف إفريقيا و استعمارها ملاشاق  اجل -
اهللاا اجل - اادرزاقاعبي اعبي اإنراهيم او ااإلسكنيرنة ادراسات يف اتريخ إفريقيا ملاشاق  امكتبة  

 مصر اد.ت.
 اداراادزهراءادلنشرااتريخ إفريقيا احلديث و املعاصر ملاشاق اواعبياهللاااعبياادرازقاإنراهيم اجل -

 .2002 ا2واادتازنعا اادرايض اط
 .1993 ا2 اد.د.ن انغياد اط7 اجبل اإلسالماملفصل يف اتريخ العرب ق جااداعل ا  -
ا  - احسننياجادة ااحلينث االعامل العريب دراسة يف اجلغرافية اإلقليمية جادة ااملكتبااجلامع   

 .1998اإلسكنيرنة ا
 ااتريخ بين ميزاب ) دراسة اجتماعية و اقتصادية و سياسية( اجاسعييان انكرياناس ا احل -

 .2006 ا2املطبعةاادعرنية اوغردانة اط
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مطبعةااإلنشاءا ادمشقااجغرافية اجلزائر )طبيعية ،بشرية ، اقتصادية(، حليم اعل اعبياادقادرا  -
 .ا1968 اا2 اط

توات و األزواد خالل القرنني الثامن عشر و التاسع عشر ميالدي ) دراسة  حاتيةاحمميا  -
 .2007 ااجلزائر ا اداراادكتاباادعريبادلطباعةاواادنشر1 اجاترخيية من خالل الواثئق احمللية(

التاريخ السياسي و االقتصادي إلفريقيا فيما وراء الصحراء ) من هناية  يايلااهلاديااملربوكا اد -
 .1999 ا1 ااديارااملصرنةاادلبنانية اادقاهرة اطم ( 18إىل بداية القرن  15القرن 

 .1982 ا1 اتر اناس انصرا ادارااملعارفا امصرا اطاتريخ غرب إفريقيا دياج افيجا  -
 ااملكتبةااالجنلاامصرنة ا2 اججغرافية العامل ) إفريقيا و اسرتاليا( ينناصاريامجالاواآخرون اد -

 ادقاهرة اد.ت.
اعل   - احممي اإهلام جهاد املمالك اإلسالمية يف غرب إفريقيا ضد االستعمار الفرنسي ذهين

 .1988 ادارااملرنخادلنشر اادرايض ا(1914 – 1850)
ارايضا  - سالمية يف غرب إفريقيا و أررها يف جتارة الذهب عرب الصحراء املمالك اإل زاهر

 .1968 ااملطبعةاادفنيةااحلينثة اادقاهرة االكربى
ا  - اادقادر اعبي ااداينيةا(1591-1493مملكة السنغاي يف عهد االسقيني )  زابدنة اادشركة  

 دلنشراواادتازنع ااجلزائر اد.ات.
ا  - اادقادر اعبي                     ب الصحراء يف مآرر و مؤلفات العربدراسة عن إفريقيا جنو  زابدنة

 .2010 ادناانااملطباعاتااجلامعية ااجلزائر او املسلمني
ااد - اادعريب ااجلزائر ا، التجارة اخلارجية للشرق اجلزائريزنريي اادتازنع  او ادلنشر ااداينية اادشركة  

1972. 
 اا(1830-1792عهد العثماين ) النظام املايل للجزائر يف أواخر ال سعييويناانصراادين ا  -

 .1985 ا2املؤسسةااداينيةادلكتاب ااجلزائر اط
 اإفريقيا، وأورواب معركة التبشري و اإلسالم، حركات التبشري يف آسيا، و شليباعبيااجلليل  -

 .1989 ا1ميرسةااخلليجاادعريبا اد.م.ن اط
 .1975اهرة ا ادارااملعارف اادقإفريقيا فصول من املاضي و احلاضر ياهراأمحيا  -
 .1983 ااملؤسسةااداينيةادلكتاب ااجلزائر االصحراء الكربى و شواطئها عريباإمساعيل اد -
 امطبعةان اسامل اصورة اجلزائر يف أدب الرحالة الفرنسي أوجيفن فرومنتني عطاش اعيسىا  -

 .2010 ا1األوغااط اط



                                                                                                ق ائمة البيبليوغرافيا: 

286 

 

م 1902إىل  1850توات يف مشروع التوسع الفرنسي يف املغرب من حوايل  عمارياأمحيا اد -
 ا) مسامهة يف حماولة الكشف عن جذور املشروع و أبعاده و عالقته مبشروع السودان الغريب(

 .1988 ا1منشاراتاكليةااآلداباواادعلامااإلنسانية افاس اط
 ادراا(1916-1844السياسة الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية )  عمرياوياأمحييةاواآخرون  -

 .2009هامة ااجلزائر ا
اوغريا - اجارج اادتازنعا، الصحراء الكربىس ر او ادلطباعة اادتجاري ااملكتب امحاد  اخريي اتر  ااااااااااااااا 

 .1961واادنشر انريوت 
افرجا  - ادناانااملطباعاتاإقليم توات خالل القرنني الثامن عشر و التاسع عشر فرجاحمماد  

 اجلامعيةا اد.م.نا اد.ت.
 امؤسسةاشبابااجلامعة ااإلسكنيرنة امة و إقليميةإفريقيا دراسة عا فليجةاأمحياجنماادين ا  -

 د.ت.
 ااملؤسسةااداينيةادالتصالاقضااي و دراسات يف اتريخ اجلزائر احلديث و املعاصر ڤنانامجالا  -

 .1994وادنشرا ااجلزائر 
  اوزارةاادثقافةاوااإلرشاداادقام  اد.م.ن اد.ت.إفريقيا الغربية يف ظل اإلسالم قياحانعيما  -
ا كحلاتاعاد - اادعزنز ااديعاةاااالستعمار يف إفريقيا السوداء التنصري و بي اكلية امنشارات  

 .1992 ا2اإلسالمية اديبيا اط
 االطوارق بني السلطة التقليدية و اإلدارة الفرنسية يف بداية القرن العشرين مرمارياحس ا  -

 .2010منشاراتااجمللسااألعلىادلغةاادعرنية ااجلزائر ا
ا امل - اعثمان تجارة يف املغرب يف القرن السادس عشر )مسامهة يف اتريخ املغرب ال نصاري

 .2001 ا1 امطبعةاادنجاحااجلينية اادياراادبيضاء اطاالقتصادي(
الواقع الصحي و السكاين يف اجلزائر أرناء العهد العثماين و أوائل  ماساوياادقشاع افلة  -

 .2010 اوزارةاادثقافة ااجلزائر ام1871 -1518االحتالل الفرنسي 
 اداراهامةادلطباعةا(1934-1837االحتالل الفرنسي للصحراء اجلزائرية )  مياس اإنراهيما  -

 .2005واادنشراواادتازنع ااجلزائر ا
 ا(1912-1881توسع االستعمار  الفرنسي يف اجلنوب الغريب اجلزائري ) مياس اإنراهيم  -

 .1996مطانعارونبة ااجلزائر ا
 .1981 اداراادنهضةاادعرنية انريوت ا1 اجيف العصور القدمية املغرب الكبري ناظاريارشيي اد -
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 .1993 1طا  اداراادغربااإلسالم  ادبنانإفريقيا املسلمة اهلوية الضائعة نحاياخلليل اد -
 اتق اعبياادغيناسعادي اتر اأمحيافؤادانليع االتاريخ االقتصادي إلفريقيا الغربية هانكنز.اأ.اج  -

 .1998املطانعااألمرينة اادقاهرة 
اجمهال  - مليانة و وليها سيدي أمحد بن يوسف )دراسة خاصة مبدينة متوسطة يف  مؤد 

  اد.د.ن اد.مان اد.ت.اجلزائر(
 

 :املراجع األجنبية 
- AUMASSIP .G, Néolithique sans potteries de la region 

de l'Oued may ( bas-sahara ), S.M.E, Alger,1972. 
- Charles Simond , les français en Afrique au XIXe siècle, 

Librairie d’Education de la jeunesse, Paris, S.D. 
- CUNY. H  , les déserts dans le monde , payot , Paris 

,1961. 
- LACÈNE Khelil El Berkani , Au pays des Hadjoutes ou 

Hadjout, tribu et ville (1052-1952), T.1, S.M.E, S.L.E, 
S.D . 

- LANESSAN, Jean-Louis, L'expansion coloniale de la 
France , étude économique , politique et géographique 
sur les établissements français, Imp.  générale lahure, Paris, 
1886. 

- R Furon , le Sahara (géologie, ressources, minérales, 
mise en valeur), Payot , Paris , 1957. 

- RAMBAUD Alfred, la france coloniale (histoire - 
géographie – commerce), Imp.  charaire et Cie, Paris, 1893. 
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- Yves. Henry, Rapport sur l’exploitation du caoutchouc 
en Afrique occidentale française, Imp. du gouvernement 
general Gorée, 1906. 

 : جلامعيةالرسائل ا .3
مدينة وارجالن ) دراسة يف النشاط االقتصادي و احلياة الفكرية يف  ن اعمرااحلاجاإدياسا  -

اكليةاادعلامااإلنسانيةاوااالجتماعيةا اقسماارسادة ام ( 16 – 10ه / 10 –4الفرتة  ماجستري 
 .2009اا-2008 ااجلزائر ا2ادتارنخ اجامعةااجلزائرا

 ا(1939-1900يف بوادي سوف )نشأهتا و تطورها  احلركة اإلصالحية ن اماسىاماسى  -
امنتاري اارسادة اجامعة ااآلاثر  او اادتارنخ اقسم ااالجتماعية  او ااإلنسانية اادعلام اكلية ماجستري 

 .2006-2005قسنطينة ا
ا  - اإنراهيم -1890مقاومة قبائل الطوارق لالستعمار الفرنسي يف إقليم النيجر ) نتقة

ام(1920 اارسادة  اكلية ااجلزائر اااملاجستري  اادتارنخ  اقسم ااالجتماعية  او ااإلنسانية ادعلام
2009-2010. 

مدينة وارجالن )دراسة يف النشاط االقتصادي و احلياة الفكرية يف  ن اعمرااحلاجاإدياسا  -
اكليةاادعلامااإلنسانيةاوااالجتماعية اقسماارسادة ام(16 – 10ه / 10 – 4الفرتة  ماجستري 

 .2008/2009ادتارنخ اجامعةااجلزائر ااجلزائر ا
 –ق.م  6100الصحراء اجلزائرية خالل العصر احلجري احلديث )  جرانةاحمميارشييا  -

اكليةاادعلامااإلنسانيةاوااالجتماعية اقسماادتارنخاوااآلاثر اجامعةارسادة اق.م 1000 اماجستري 
 .2007/2008منتاري اقسنطينة ا

م إىل 1591حاضرة وارجالن و عالقاهتا التجارية ابلسودان الغريب من سنة  ذكاراأمحيا  -
اكليةاادعلامااالجتماعيةاواادعلامااإلسالمية ااقسماادتارنخ اااجلامعةاارسادة ام1883 ماجستري 

 .2010-2009ادعقيياأمحيادرانة اأدرار ا
 1947-1918يف منطقة وادي سوف  االجتماعيةو  قتصاديةاالاألوضاع زقباعثمانا ا -

اكليةااآلداباواادعلامااإلنسانية اقسماارسادة اوأترريها على العالقات مع تونس و ليبيا ماجستري 
 .2006-2005ادتارنخ اابتنة ا
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 – 1750التحوالت السياسية و االقتصادية يف السودان الغريب بني  عطيةاعبياادكاملا  -
اكليةاادعلامااإلنسانيةاوااالجتماعية اقسماادتارنخ اجامعةااجلزائراارسادة ام1914  ا02ماجستري 
 .2009/2010اجلزائر ا

ا  - جتارة زيت النخيل و التنافس الربيطاين و الفرنسي يف خليج غينيا القرن  قاس امسعادة
اكليةاادعلامااإلنسانيةاوااالجتماعية اقسماادتارنخ اجاارسادة االتاسع عشر معةااجلزائراماجستري 

 .2010-2009 ااجلزائر ا02
احممي  - للشعب اجلزائري منذ هناية اجلرب العاملية الثانية إىل  االجتماعيةاألوضاع  قرنش 

ام1954-1945اندالع الثورة التحريرية  اقسماارسادة  ااإلنسانية  اادعلام اكلية ماجستري 
 .2002-2001 ااجلزائر ا02ادتارنخ اجامعةااجلزائرا

 املقاالت: .4
 اقاالت ابلعربية:امل 
اكتابااترنخا» إفريقيا يف مطلع القرن التاسع عشر، قضااي و توقعات «أجاي  -  امقالانشرايف

حتتاإشراف اا ااديانسكا  ا6)اادقرناادتاسعاعشرايفاإفرنقيااحىتامثاميناته( اجمليااإفرنقيااادعام
 .1996 ا1اديانسكا اط ج.ف.آدياآجان  

اكتابااترنخ»لقرن التاسع عشرالكربى يف ا الصحراء «ابنرا.اس  - إفرنقيااادعاما  امقالانشرايف
اديانسكا احتتاإشراف اج.ف.اآدىا  ا6)ادقرناادتاسعاعشرايفاإفرنقيااحىتامثاميناته( اجمليا

 .1996 ا1آجان  امطبعةاحسيباواأوالده ادبنان اط
مليالديني من ا 19و  18جوانب من املعامالت املالية بوادي مزاب يف القرنني  «نلحاجاانصرا  -

ااالجتماعيةكتاباامللتقىااداييناادثايناحال ااحلياةا  امقالانشرايف»خالل دفاتر بعض التجار
ااملصادرا يفااجلنابااالقتصادنةوا ام اخالل اعشر اادتاسع او اادقرننياادثام اعشر اجلزائرياخالل

 .2012منصارا ااداادي ا احمللية امطبعة
ا  - انلقاسم اخليفة صادي جملتمع وادي سوف خالل القرن التاسع واقع النشاط االقت «ن 

اكتاباأعمالاامللتقىااداييناادثايناحال:ااحلياةااالجتماعيةاوااالقتصادنة مقال ،»عشر يفا نشرايف
منصار ا مام اخاللااملصادرااحمللية امطبعة19-18ه/13-12اجلنابااجلزائرياخاللاادقرننيا

 .2012اداادي ا
ا  - يف بداية االحتالل من خالل واثئق أرشيفية  اجلزائري الرق يف اجلنوب  «ن ازروالامجعة

اكتاباامللتقىااداييناادثايناحال:ااحلياةااالجتماعيةاوااالقتصادنةايف  » فرنسية  مقالانشرايف
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منصارا ا مام اخاللااملصادرااحمللية امطبعة19-18ه/13-12اجلنابااجلزائرياخاللاادقرننيا
 .2012اداادي ا

 امقالانشرايفاا»يف القرن التاسع عشر إفريقياات و عمليات جديدة يف اجتاه «نااه .اأ.اأدوا  -
 ااديانسكا احتتاا6حىتامثاميناته(اجمليااإفرنقيا كتابااترنخاافرنقيااادعاما)اادقرناادتاسعاعشرايف

 .1996 ا1حسيباواأوالده ادبنان اط اشراف اج.ف.اآدىاآجان  امطبعة
ا  - ااجمليي اعبي زائر يف اإلسرتاتيجية الفرنسية و دور الثورة يف السياسي للج التفتيت «ناجلة

اادااحاتادلبحاثاوااديراسات اجملي »احلفاظ على الوحدة الكاملة  ا07  امقالانشرامبجلة
 .2014 ا02ادعيدا

طريق القوافل و األسواق التجارية ابلصحراء الكربى كما وجدها األوروبيون  « ناعزنزاحي ا  -
ااحلضاريااحىتاهنانةا امقالان»خالل القرن التاسع عشر اادقاافلاوادورها اكتاباجتارة شرايف

ادقرناادتاسعاعشر احتتاإشراف اأمحياانراهيمادايب امعهياادبحاثاوااديراساتاادعرنية انغياد ا
1984. 

 امقالا» اهتمامات الفرنسيني ابلطوارق و منطقة األهڤار من خالل ما كتبوه  «ناعزنزاحي ا  -
 1971. شؤونااديننية ااجلزائر امارسمبجلةااألصادة اوزارةاادنشرا

اكتابايرنقاادقاافل امطانعاعمارا  امقالانشر»توات و القوافل التجارية «،حاتيةاحمميا - يف
 .2001قريف اابتنة ا

اكتابااترنخاإفرنقيااادعاما)اادقرناادتاسعاعشرا  » إلغاء جتارة الرقيق «داجيه.اسا  - مقالانشرايف
احىت اإفرنقيا اجمل يف امثانينياته(  اج.ف   ا6ي اإشراف  احسيب .حتت امطبعة اآجان   اااااااااااااااااآدى

 .1996 ا1واأوالده ادبنان اط
ا  - ااإلنسانية ا  »التجارة الصحراوية روابت و متغريات« ادراج اخيجية اادعلام ااآلداباو كلية

 .جامعةاان ازهر ااكادنر اد.ت
ا  - ارايدة ا»الحتالل الفرنسي للجنوب اللييباارجائ  امقال ا  اجامعةانشر اادعريب  ااملؤرخ مبجلة

 ادريماك ااألردن اد.ات.
خالل  جوانب من احلياة االجتماعية و االقتصادية ابلصحراء اجلزائرية من  «رمضانارانحا  -

اكتاباامللتقى»رحلة األغواطي اداييناادثايناحال:ااحلياةااالجتماعيةاوااالقتصادنةا  امقالانشرايف
اخالل ااجلزائري ااجلناب ا يف امطبعةا19-18ه/13-12ادقرنني ااحمللية  ااملصادر اخالل ام  م

 .2012منصارا ااداادي ا
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 امقالاانشرايفاجملةااألصادة ا»ورقلة و منطقتها يف العهد العثماين « سعييويناانصراادين ا  -
 .1977سيراتة اادسنةاادسادسة اجانف ا-عيداخاصاع ااترنخاورقلة

امقالانشرايفاجملةا«ة عند طوارق األهڤاراحلياة االقتصادية و االجتماعي»ادعريباإمساعيلا  -  
 .1971األصادة اوزارةاادشؤونااديننية ااجلزائر امارسا

اكتابااترنخاافرنقيا ،»إفريقيا و اإلقتصاد العاملي «فادريشتان .اأيا  - ادعاما)اادقرنا مقالانشرايف
ااديانسكا احتت6ادتاسعاعشرايفاافرنقيااحىتامثاميناته(اجمليا اآدى   آجان  اااشراف اج.ف.

 .1996 ا1مطبعةاحسيباواأوالده ادبنان اط
اكتابا» (لقوافل التجارية املغاربية )طبيعة التجارة و آاثرهاا «ااقانيرانشارا  -  امقالانشرايف

 2001 .يرنقاادقاافل امطانعاعماراقريف اابتنة 
مقالا  » (االجتماعية للسيطرة االستعمارية ) املظاهر الدميوغرافية اآلاثر «كاديونل.اج.شا  -

اكتابااترنخاإفرنقيااادعام ا7 اجمليا(1935-1880)اإفرنقياايفاظلاادسيطرةااالستعمارنةاانشرايف
 1990.  نريوت  املطبعةاادكاثاديكيةا   نااه    ااديانسكاا احتتاإشراف اأ.اآدو

اكتاب ،» االقتصاد االستعماري ) مشال إفريقيا(ا «كساباأمحياواآخرون  - اترنخا مقالانشرايف
اديانسكاا احتتا  ا7جملياا (1935-1880نقيااادعاما)اإفرنقياايفاظلاادسيطرةااالستعمارنةاإفرا

 1990. املطبعةاادكاثاديكيةا انريوت   إشراف اأ.اآدوانااه  
بن أيب  الستشراف الفرنسي و الرتاث التوايت ) قراءة يف رحلة عبد القادرا  «كعاانافارسا  -

اكاناادتارخييةااإلدك رونية مقا ا» (بكر التوايت بن هيبة هللا  ا12ادرانعة اعا ادسنة  لانشرامبجلة
 .2011نانياا

افييوروفيتش  - اك ا.                 االقتصاد االستعماري يف املناطق الفرنسية و البلجيكية»اكاكري
اكتابااترنخا( « 1935-1914و الربتغالية السابقة )  يفااإفرنقياادعاما)ااإفرنقيا امقالانشرايف

 اأ.اآدوانااه  ااإشراف ااديانسكاا اجتتا7(اجملييا1935-1880ااالستعمارنةسيطرةاظلااد
 .1990املطبعةاادكاثاديكية انريوت اا

مقالانشراا،«االجتاهات اجلديدة يف املغرب العريب: اجلزائر و تونس و املغرب»م.ه.اادشرن   -
اكتابااترنخاإفرنقيااادعاما)اادقرناادتاسعاعشرايفاإفرنقيااحىتا  ااديانسكا اا6مثانينياته(اجمليايف

 .1996 ا1حتتاإشراف اج.ف.اآدىاآجان  امطبعةاحسيباواأوالده ادبنان اط
اكتابايرنقاادقاافل امطانعا»االهتمام الفرنسي  ابلصحراء « مياس اإنراهيما  -  امقالانشرايف

 .2001ريفاعمار اابتنة اڤ
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اكتاباجتارةاادقاافلا» قدميجتارة القوافل يف التاريخ العريب ال «هامش اجاادارضاا  -  امقالانشرايف
اعشر  اادتاسع اادقرن اهنانة احىت ااحلضاري ادورها امعهيا و ادايب  اإنراهيم اأمحي اإشراف  حتت

 .1984ادبحاثاوااديراساتاادعرنية انغياد ا
 :املقاالت ابألجنبية 

- AUGUSTIN Bernard , « Sahara Algérien et Sahara 
Soudanais », Annales de géographie, T .19, N°. 105, 1910. 

- BOURGEOT André, « Les échanges transsahariens, la 
Senusiya et les révoltes Twareg de 1916-17», Cahiers 
d'études Africaines,Vol. 18 , N°69-70, 1978. 

- BRACHET Julien , «Le négoce caravanier au Sahara 
central , histoire évolution des pratiques et enjeux  chez 
les Touaregs Kel Aïr (Niger)», Les Cahiers d’Outre-Mer, 
ver1, 2008. 

- CARCASSONNE  Paul, « Maures et Touareg », Revue 
Franco-musulmane et Saharienne, 1902. 

- CLANET  Jean-Charles, « Caravanes du Sahara” Outre-
mers, T. 91, N°344-345, 2eme semestre 2004. 

- GAUTIER  Emile. F, « Sahara Oranais », Annales de 
géographie , T 12, N° 63, 1903. 

- HOLSINGER. C. Donald, « Trade routes of the Algerian 
Sahara in the XlXth Century », Revue de l'Occident 
musulman et de la Méditerranée, N°30, 1980. 

- Larnaude Marcel, « Nécrologie - Augustin Bernard 
(1865-1947) », Annales de Géographie, T. 57, N°305, 1948. 

- MARTEL André, «Pour une histoire du Sahara français», 
Revue française d'histoire d'outre-mer, T. 55, 3eme trimester, 
N° 200, 1968. 
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- NUMA Broc , « les Français face à l’inconnue 
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، 114، 113، 104، 103، 102متاسنني: 

126، 128، 130 ،133 . 
، 119، 101، 31، 30، 24، 2متاسني: 

122 ،123. 
 .271، 262، 141، 8، 6متنراست: 
 .124، 60، 26متنطيط: 
، 30، 28، 22، 16، 15، 14تنبكتو: 

31 ،32 ،34، 36، 39 ،45 ،46 ،51 ،

52، 53، 55 ،63 ،66 ،67 ،68 ،69 ،
70 ،71 ،73، 77، 78 ،79 ،96 ،113 ،

116 ،120 ،122 ،123 ،124 ،131 ،
136 ،143 ،152 ،157 ،163 ،167 ،
173 ،174 ،175، 221، 225-229 ،
249 ،250 ،252 ،260 ،261. 

 .231 ،224 ،153، 68 ،6 تندوف:
، 116، 114، 112، 32 ،5، 4تنزروفت: 

120 ،163 ،168 ،230. 
 32تنقارا: 
، 25، 21، 19، 9 ،8 ،5، 3، 2توات: 

26 ،28 ،30 ،31، 32، 34 ،38 ،40 ،
44، 45، 51 ،52 ،59 ،60 ،61 ،62 ،
63 ،65 ،66 ،68 ،69 ،71، 79 ،96، 

101 ،105 ،106 ،107 ،112، 114 ،
120، 122، 123، 124 ،126 ،128، 
129،  ،130-136 ،140-144،149، 
150-154 ،157 ،173، 179، 180 ،
192 ،193 ،196 ،197، 221- 227 ،
234 ،235 ،237 ،238، 240، 249 ،
252 ،256 ،259 ،263.  

 .130، 126، 110، 104توسكرين: 
  13توغو: 
، 58، 57، 51، 31، 30، 24، 8تارت: 

66 ،77 ،82 ،89 ،90 ،91 ،101، 
102، 117 ،119 ،122 ،123 ،125، 
126، 137 ،140، 159 ،162، 163 ،
168 ،177 ،221 ،226.  
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، 66 ،58 ،57 ،50 ،24، 3، 1تونس: 
67 ،71، 80، 81، 91 ،102، 126، 

131 ،158 ،159، 162 ،165 ،187، 
192 ،201، 229 ،233 ،234 ،246 ،
247 ،248 ،267 ،273.  

   . 222، 158، 77تيارت: 
 .53تيجيدا: 

 ،61، 26، 25، 9 ،8 ،5، 2تيديكلت: 
66، 67، 68 ،117، 145 ،149، 150، 

151 ،153 ،224 ،234 ،263، 264.  
  .158تيزي وزو: 

  .150، 119 ،32 ،31تيط: 
 . 114،116 ،113 ،112 تيمساو:
، 60، 39، 32، 31 ،25، 5 تيميمون:

61 ،66 ،119 ،124 ،137 ،234. 
 .107 ،99 تينرتابني:

، 221، 150،153، 26، 25تينجورارين: 
223.  

 .224، 153، 58، 6تندوف: 
  .153تيوت: 

 -ث-
 31الثماد: 

 -ج-
  .80جالو: 

  .252، 227، 222، 104جانت: 
 .31جبادو: 

  .228، 159جدوجو: 
 .129، 126جريبع: 

 .103جريبية: 
 ،26،  18، 12، 9، 8، 6 ،5-1اجلزائر: 

37 ،39 ،42-47، 58 ،59، 61، 63 ،
65- 69 ،71 ،73، 77-79 ،80 ،81 ،
86-89، 91 ،92 ،94،97- 99 ،100 ،

101 ،102 ،105 ،106، 110، 116 ،
117 ،125 ،127، 128، 130-132، 
135- 239 ،140 ،141 ،145 ،149 ،
151 ،153 ،155-159 ،163 ،165 ،
166 ،168 ،170-172، 176 ،179 ،
185 ،195 ،220 ،222 ،255 ،288.  

 . 80اجلغبوب: 
  .168، 137، 100، 3اجللفة: 

، 52 ،42 ،36، 32، 30 ،25، 11 جين:
69 ،71 ،120، 123 ،152، 174، 

252 .  
 .227،  34جوارى: 
 .227 ،59 ،46، 34جواجنا: 

 -ح-
 113حاسي أولوغي: 
  .107حاسي اينفل: 

 .32حاسي حسدة: 
  .106: حاسي مسام

 . 111حاسي مناار: 
 .30ة: قحاسي النا

 .110، 102حاسي ولد ميلود: 
 . 32حاسي ايكتليس: 

  .32حاسي اليوز املاحل: 
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 . 12حجار: 
 .102حجرية: 
 . 111محدي: 

 -خ-
 . 31دم: اخل

  .58خنشلة: 
  .32خيثر: 

 -د-
 . 253، 227، 175، 143و: غدمر ال

، 159، 153، 152، 64 ،16، 5 داهومي:
172 ،174 ،176 ،204 ،213 ،228 ،
267.  
 .24دبيلة: 
، 167، 160، 159، 153، 68دكار: 
228 ،230 ،241.  

 .26دلدول: 
 . 53دلول فوغا: 

  .114، 103دمران: 
 -ر-

 . 107رأس توفريغ: 
 .31 ،10 رأس الشعب:

 .158رأس املاء: 
 .110رشاق لعطيل: 

 .60، 32رڤان: 
 . 24رڤيبة: 

  .129، 126الرويسات: 
 -ز-

 .51، 30، 4الزاب: 
  .227، 34زاراي: 

 . 111زاوية كحلة: 
 .7زلفانة: 
، 71، 67، 55، 50 ،45 ،30زندر: 
113 ،152 ،174 ،175 ،177 ،224 ،
227 ،229 ،230 ،253 ،275.  

 .167، 136الزهرة: 
  .173، 32 ،8، 3، 2 زوزفانة:
 .71زويلة: 

 -س-
، 175 ،84 ،83، 56،  27ساحل الذهب: 

225 ،240 ،253. 
، 70، 53، 27، 16، 14ساحل العاج: 

83 ،142 ،152 ،153 ،159 ،172 ،
174 ،178 ،208 ،209 ،213 ،217 ،
228 ،240 ،241 ،242 ،251 ،252 ،
257 ،272. 

 .31سافل الفياض: 
  .174ساكواتو: 

  .174، 167 ،160، 16 لويس: تسان
 . 123، 120، 32، 31سانساندي: 

 .150، 32 ،8، 5 ،4 ،3 ،2الساورة: 
 . 252، 174، 152 ،146 ،145ساي: 
 .136، 77سبدو: 

 . 111يلة: و السجرة الط
 .263، 158 ،67 سطيف:
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، 158، 150، 98، 77، 61، 60سعيدة: 
159 ،168 ،226. 

 .71سلجا: 
 .126سلوسل زنون: 

 .104السماين: 
، 36 ،27 ،16، 15، 13، 12سنغال: ال

56 ،70، 73، 78 ،83، 142، 149، 
151 ،152، 153 ،156، 159، 160، 
167، 168 ،169 ،172 ،174 ،178، 
180 ،208 ،209، 210 ،211، 212، 
213، 217، 218 ،228 ،240 ،241، 
242، 244 ،248، 252 ،262 ،267 . 

، 69، 26، 12، 11 ،10غريب: الالسودان 
116، 124 ،140  ،220. 

  .158سوق أهراس:  
  .78، 71، 67سوكوتو: 
 .155سيبرياي: 

 .158دي بلعباس: سي
 .30سيدي خويلد: 

  .209 ،83 ،14، 13سرياليون: 
 ،124، 123، 120، 32، 31، 12سيغو: 
142، 176. 

  .174، 83سينغامبيا: 
 -ش-

 31الشارف: 
  .166، 165، 164شط اجلريد: 

  .166شط احلضنة: 
 .165شط عسلوج: 

  .165، 164شط الغرسة: 
 .165، 164شط فجاج: 
  .165شط مروان: 

  .165، 164 ،8، 7، 4 ط ملغيغ:ش
  .153 ،135 ،67الشاللة: 
 .226، 55، 32شنقيط: 

 -ص-
، 12، 11، 9، 5، 4، 3، 2، 1الصحراء: 

18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،25 ،29 ،31، 
37، 51 ،52 ،53 ،59 ،61 ،65 ،70 ،
74 ،83 ،84 ،88 ،91 ،92 ،96 ،99 ،

100 ،105 ،108 ،112 ،113 ،120 ،
125 ،130 ،133 ،134 ،140 ،142 ،
146 ،149 ،151 ،152 ،155 ،157 ،
163 ،169 ،170 ،172 ،205 ،223 ،

269 . 
، 25، 23، 18، 8 -1الصحراء اجلزائرية: 

26 ،28 ،30 ،37 ،42 ،43، 50، 52 ،
54 ،57 ،60 ،64 ،66 ،77 ،80 ،88 ،
91 ،96 ،97 ،116 ،117 ،118 ،124 ،

132 ،139 ،141 ،154 ،155 ،156 ،
157 ،158 ،163 ،169 ،172 ،174 ،
178 ،181 ،201 ،203 ،222 ،225 ،
241 ،248 ،250 ،253 ،256 ،258 ،
261 ،272 ،273 ، 

 .20، 14، 1الصحراء الغربية: 
، 24، 14، 12، 11، 1الصحراء الكربى: 

33 ،53 ،54 ،65 ،68 ،70 ،72 ،84 ،
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91 ،154 ،155 ،164 ،237 ،242 ،
244 ،253 ،254 ،256 ،259 ،264  

 -ض-
  .7: الضاايت

 -ط-
 ،80 ،78، 71، 70 ،69 ،61طرابلس: 

91 ،96 ،100، 106، 116 ،127 ،
128، 170، 173 ،175 ،227 ،246 ،
253 ،259. 

 .30الطيبات: 
 . 126طري: 

 -ع-
 . 30العاقر: 

  .153عسلة:  
  .182، 9، 7العطف: 
 .30، 24عميش: 

  .158عني متوشنت: 
  .130، 126، 104عني احلجاج: 
 . 107سني: عني زملان تيخ
، 31، 25، 24، 23، 9، 6عني صاحل: 

32 ،61 ،66 ،71، 103، 106 ،111 ،
114 ،115، 116، 119 ،134 ،137 ،
141، 146، 148 ،150 ،151 ،153 ،
173، 177 ،183 ،222 ،227، 252 ،
259 ،260 .  

، 61، 60، 32 ،26 ،9عني الصفراء: 
153 ،158 ،173 ،193، 194 ،195، 
196 ،202، 222 . 

  .129، 126، 103عني طيبة: 
 -غ-

 .175الغابون: 
، 66، 61، 52 ،41 ،31، 30، 24غات: 

67 ،68 ،70 ،96 ،97، 102، 103، 
104 ،106، 107 ،122 ،124، 125 ،
126، 127 ،128 ،130 ،131 ،132 ،
137 ،158 ،221 ،226 ،227 ،248 ،
264 ،265. 

 .175غاليناس: 
 ،83 ،75 ،72 ،70 ،16 ،15 ،12غامبيا: 

174 ،252. 
 .225، 56، 28، 13غاان: 
، 113، 86 ،71 ،36، 32، 12غاو: 
163 ،168 ،222 ،226 ،228 ،229 ،
230.  
  .252، 175غااي: 

، 52 ،45 ،31، 30، 24، 23، 2غدامس: 
58 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70، 71 ،
81، 89، 90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،
96 ،97 ،100، 102 ،104، 106 ،

116 ،125 ،126 ،127 ،128 ،130 ،
134 ،142 ،157 ،158 ،171 ،221 ،
222 ،226، 227، 246 ،248 ،252 ،
260 . 
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، 31، 25، 24 ،10 ،9، 7، 6غرداية: 
59 ،60، 61 ،65، 66 ،67 ،68 ،153 ،

162 ،177 ،182 ،221 ،222 ،227.  
 .269، 158غليزان: 
 . 15غمبيا: 

  .205، 176غودومي: 
، 83، 43، 41، 16 ،15 ،14، 13غينيا: 
128 ،152 ،153 ،156 ،160، 172، 
175 ،176 ،178 ،180 ،218 ،228 ،
240 ،267 .   

 -ف-
 .43، 22فاس: 

، 76، 74، 73، 72، 61 ،54، 51فرنسا: 
77 ،79، 80 ،83 ،86، 92 ،97 ،98 ،

100، 107، 117 ،120 ،125 ،127 ،
128 ،132، 133، 134 ،137 ،140 ،
141 ،142 ،143 ،145 ،156 ،149 ،
150 ،151، 153، 154 ،155 ،156، 
157، 158، 159 ،160، 167، 169 ،
170 ،172 ،173 ،175، 181 ،182، 
193 ،197 ،203 ،205 ،208 ،213 ،
214 ،220، 244 ،248، 256 ،269 ،
275. 
 .131، 71، 26، 9فزان: 

، 67، 66، 32، 9، 8 ،3 ،2فكيك: 
153 ،193، 195 ،196، 233 ،234 ،
252 .  

، 228، 159، 153 ،27 ،12 فولتا العليا:
241 ،267 .  

 . 30 الفيض:
 -ق-

 .158املة: ق
، 138، 62، 61، 60، 8، 5، 3 ،2ڤورارة: 
139 ،177 ،196 ،263 ،264.  
، 222، 166 ،165 ،164، 65 قابس:
246 ،248.  

، 90 ،89 ،67، 57، 50، 30قسنطينة: 
96،97، 98 ،101 ،119، 158 159 ،

165 ،168 ،221 ،226 . 
 . 126جلنون: قصر 

 ،123 ،122 ،119 ،114، 106القليعة: 
126، 129 ،177 . 
 .30،  24قمار: 

 -ك-
  .78، 63، 46، 30كاتسنا: 

  .158الكاف أم اتبول: 
  90كال: 

  .167كاالابر: 
  .205، 176كالفي: 

  .83، 13 الكامريون:
  .228، 160كانكن: 

  .266، 227، 175، 145 ،10 كامن:
، 71، 67، 63، 55، 54، 34، 30كانو: 

72 ،113 ،176 ،177 ،252 ،253 ،
256 . 



                                                                                                              فهارس: 

308 

 

 .252، 174كاوالك: 
  .160كايس: 

 53كيب: 
  71كتنامبو: 

  108كلوي أزابن: 
 107كمفوسة: 

  .136، 120كنتة: 
  .155كندا: 
 .63كوار: 

  .176كوت ديفوار: 
، 228، 176 ، 172 ،159 كوتونو:

230 .  
 . 111، 107الكودية: 
 .230، 229كوروسا: 

 .145كوكيا: 
 .227، 34كومي: 

  .230، 229، 228كوانكري: 
 .230، 228 ،159، 75، 15 الكونغو:
 . 30كونني: 

 .143الكيتيس: 
 .252، 175كرياتشي: 

 -ل-
 .245 ،233، 225 ،13الجوس: 

 .31اللفحات: 
 .67، 9، 7لارارة: 
  .168، 59 ،31 ملدية:

 .129ملويلح: 
  .218، 78لندن: 

 . 56لويب: 
، 158 ،106 ،71، 67، 22، 1ليبيا: 
227 ،259 ،267 ،268 ،271.  

 .180، 41، 14، 13ليبرياي: 
 -م-

 ،69 ،56 ،27 ،14، 11، 3، 1مايل: 
142 ،143، 152، 153 ،255 ،271 ،
224 ،241 ،242  ،249 ،260 ،267. 

 .120، 32، 31املربوك: 
، 26، 25، 24 ،23، 10، 9 ،7متليلي: 

31 ،59 ،65، 66، 67 ،102 ، 119 ،
123 ،134 ،140 ،220 ،263.  
  .103جمرية: 
  .114خمنزة: 

 .230مدغشقر: 
  32ن: قمرا

 .255، 127، 80، 71مرزق: 
 . 156 ،136، 125 مرسيليا:

 . 126مسيكة: 
 . 111مشري العاتن: 

، 234، 222، 153، 61، 60 ،26 مشرية:
237.  

، 128، 81 ،69، 22، 11 ،10، 1مصر: 
130 ،131. 

  .165 ،119 ،31طماط: م
 .138 ،89، 59 ،32 ،2 معسكر:

 . 250، 61، 11، 1قص:: األغرب امل
 .103مغزاتن: 
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  .196، 195، 134، 194مغنية: 
 .111مقيم الافول: 

  .106ملاط السياب: 
 .183، 9، 7مليكة: 
  .104، 103منغوغ: 
  .32املنقب: 
 ،59، 51، 31 ،23، 10 ،4، 2املنيعة: 

60 ،65، 66 ،134، 135، 150 ،151 ،
153.  

 .242، 16، 14، 4، 1موريتانيا: 
  .173ادور: وغم

 .149، 130،  113،116 ،112مويدر:  
 . 111ميات خنل فركنة: 

 . 51ميالن: 
 -ن-

 . 111نزميان: 
 .175نغيغمي : 

 .129، 126نفزة: 
 .162نفطة: 
 .25نفيس: 
  .227، 162نقرين: 
 ،119، 102، 31، 25 ،9، 8 ،7نقوسة: 

126 ،129. 
 . 243، 234، 189، 165النمامشة: 
   .15هنر بنوي: 
 .92هنر اتمرنة: 

 .15هنر الداهومي: 

، 78، 73، 56، 16 ،15، 12 هنر السنغال:
160 ،244 . 

 .164هنر الشلف: 
  .72 ،16 هنر غامبيا:

  . 210، 36، 16هنر الفولتا: 
  .15كازامانس: الهنر 

 ،36، 34، 28 ،16 ،15 ،12 هنر النيجر:
53 ،56 ،69 ،72 ،78 ،143 ،145 ،

146 ،152 ،172 ،174 ،228 ،244 ،
252 . 

، 222، 175، 168، 163، 71نيامي: 
229 ،230.  

، 27، 15، 14، 13، 12، 3، 1النيجر: 
34 ،50 ،101 ،112 ،113 ،114 ،

143، 145، 151 ،153 ،157 ،159 ،
160 ،167 ،168 ،175 ،178 ،213 ،
224 ،236 ،237 ،238 ،245 ،246 ،
253 ،270 ،273. 

، 180، 70، 41 ،28 ،13، 12نيجرياي: 
225 ،227 ،241 ،242 ،268. 

 -ه-
 . 123هانباري: 
، 81،   67، 34 ،28، 23 ،13اهلوسا: 

83 ،107 ،116 ،131 ،153  ،176 ،
233 ،245 ،255 . 

 -و-
 .122، 7وادي األبيض: 

 7وادي أزويل: 
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  .7وادي أمزي: 
 . 107وادي أودن: 

 .112دي أولوڤي: وا
 .130وادي أيتزوننت: 

 .122وادي ايتل : 
 ،112 ،110، 102، 8وادي إيغرغار: 

166 .  
 .126وادي ايليزي: 

 .114وادي اينماجن: 
 .7وادي ابلوح: 

  .51، 7وادي بسكرة: 
 .116وادي بوثة: 

 .110وادي البيوض: 
  .130، 126وادي اتجران: 
 . 107وادي اتجرت: 

 .130وادي اتمخالت: 
 .129، 126وادي اترات: 
 .104وادي اتنفوخ: 

  .8وادي متنراست: 
 . 112وادي تنرسال: 
 . 7وادي توزوز: 

 .104وادي توسكرين: 
 . 126وادي تيجوجلت: 

 .126وادي تيخسني: 
 .111وادي تيامي: 
 .7وادي جدي: 
 .112وادي جقران: 

 .111وادي احلجاج: 

 . 112وادي حساين: 
 . 136وادي الرطب: 

 .113دي رهري: وا
، 153، 92 ،58، 9 ،8، 7وادي ريغ: 

164 ،177. 
 .24، 8وادي زرقون: 

 .7، 5رير: ڤوادي ز
 .106وادي زميلة: 

 .2وادي زوزفانة: 
 .104سامن:  يواد

 .150، 32، 7، 4وادي الساورة: 
 .103مسيهري:  يواد

، 30، 24 ،9، 8، 7، 3 ،2وادي سوف: 
31 ،51 ،77، 91، 92، 112، 153 ،

186 ،259.  
 .269وادي الشلف: 
  .8وادي شناشن: 
 . 112وادي الصغري: 
 .122وادي الطلح: 
 .7وادي عبدي: 

  .7واد العرب: 
 . 112وادي علندة: 
 . 112وادي عيطلو: 
 . 112وادي غلاة: 
 . 8وادي غري: 

 .5ورارة: ڤوادي 
  .7قنطرة: الوادي 

  .129وادي لسود: 
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 . 7وادي لعديرة: 
 .104ملنو:  يواد

 . 111وادي ماسني:
 . 7وادي متليلي: 
 . 111وادي مسديل: 
 .112وادي مسيد: 
 .135وادي مقيدم: 
 . 111وادي منتاة: 

، 162، ، 51، 30 ،23 ،7وادي ميزاب: 
222 ،227.  

 .166، 103وادي ميه: 
  .26، 8وادي الناموس: 

  .7، 5وادي النسا: 
 . 32والن: 

 .67وجدة: 
  .145 ،80 وّداي:
 ،31، 30، 24 ،9 ،7، 5 ،4 ،3، 2ورڤلة: 

44، 51 ،52 ،58 ،60، 65، 66 ،67 ،
71 ،77 ،79 ،86 ،99 ،100 ،101 ،

102، 103، 105، 106، 107 ،110 ،
112 ،113 ،114، 116، 119 ،123 ،
126 ،129 ،134 ،137 ،140، 143 ،
146 ،153، 157 ،159، 162، 163 ،
168، 177 ،220 ،221، 222 ،226 ،
227 ،230. 
 .119 ،32 ،31: واّلن

  .208الوالايت املتحدة األمريكية: 
 .230، 158 ،150 ،136، 67وهران: 

 -ي-
 . 34يورى: 

 
 ـالمـــرس األعـــفهـــــ

 
 -أ-

 .10ابن حوقل: 
 .10ابن خلدون: 

 .94أمحد بن التوايت: 
 . 175أمحدو شيخو: 

 .271أخاموخ: 
 .210أرشينارد: 

 ،60 ،58، 55 ،44 ،10 ،7 غواطي:األ
117. 

 . 105إهتاغن: 
 .2: نيأوغست

 .78أوفروانغ: 
 .165أوقيست بوميل: 

 .173أوكونور: 
، 106، 105، 104 ،103 ،97اخينوخن: 

126 ،127 ،133 ،170 ،171. 
 -ب-

 .78ابرث هنري:  
 .72 ،15 ابرك منغو:

 .156ابروا: 
 .224ربايين: الابسعيد عيس: بن قاسم  

 .150، 145ابالت: 
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 .245ابور: 
 .124: رجيساب
 .149، 107، 101نجر: يبر 

 .156، 149بروسالر: 
 .175بروكان: 

 .129، 10بكري: ال
 .271بلونيس: 

 .89، 88بن عالل: 
 .53بنجر: 

 .124، 119، 117بواسوين:  
 .273، 77 بوديشون:

 .150بوران: 
 .205بورتون ريتشارد: 
، 125، 117،124، 88بوضربة امساعيل: 

173 . 
 .170 بولونياك:

، 97، 91، 90، 89، 88، 87: بومنان
125 ،273. 
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