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املحاضرة رقم5 :

رابعا :العالقات االقتصادية بين المغرب وبالد السودان الغربي
يقول الباحث االقتصادي املصري مسري أمني إن فهم التاريخ االقتصادي لـِ ”العامل العريب“ جيب أن نعيد وضعه يف
إطاره ،باعتباره منطقة عبور وملتقى ومفرتق مناطق حضارات العامل القدمي؛ فهذه ”املنطقة العربية“ شبه اجلافة
تفصل بني ثالثة أقاليم حضارية قائمة على الزراعة :أوروبا ،إفريقيا السوداء ،وآسيا اخلصبة  .وقد قامت ”املنطقة
العربية“ بوظائف جتارية ربطت بني العوامل الزراعية اليت كانت جتهل بعضها البعض .والتشكيالت االجتماعية اليت
ازدهرت على أساسها هذه احلضارات كانت تشكيالت جتارية .واملقصود من ذلك أن الفائض احلاسم للمدن مل
يكن يأت ،وبشكل رئيسي من الزراعة ولكن من عوائد التجارة اليت كان يضمنها هلا دورها وسيطا بني األمم.
وبناءً على ذلك ميكن الزعم أن تكامل املوارد االقتصادية بني بالد املغرب وبالد السودان عرب الصحراء شكل
الركيزة األساسية خللق عالقات جتارية بني هذه اجلهات.1
وبفعل التباعد اجلغرايف وقساوة الطبيعة الصحراوية واألخطار احملدقة بتجار بالد املغرب أثناء عبور الصحراء ،احتاج
األمر إىل التقيد بتقنيات جتارية متكن من احلصول على األرباح .وأغلب املصادر اجلغرافية اليت بني أيدينا تشري لـ
”تصدير“ املواد املصنعة والغذائية من طرف التجار املغاربة الذين كانوا ”يستوردون“ الذهب والعبيد أساسا.2
عرفت هذه التجارة أوجها ،قبل االكتشافات اجلغرافية البحرية الكربى ،وكانت القوافل التجارية تنطلق من املدن
الكربى يف الشمال :فاس ،وسجلماسة ،ومراكش ،ودرعة ،وتلمسان ،وتونس ،والقاهرة ...لرتتبط باملدن الواقعة
 -1مسري أمني ،األمة العربية ،مكتبة مدبويل ،القاهرة1988 ،م ،ص.30
2
- Alaoui AbdelAziz, Le Maghreb et le commerce transsaharien (milieu du XI
ème – mileu du XIV ème S.), thèse du doctorat de 3ème cycle, Université de
Bordeaux III, 1983, t1, p.67.
1

على مشارف الصحراء أو يف عمق السودان كأوداغشت وغانة ووالتة وتنبكتو وڴاو وتادمكة وأڴاديس...
حيث كانت تستقر مجاعات من التجار املغاربة الذين سهروا على ضمان انسيابية املتاجرة يف مواد متنوعة.3
خريطة رقم  :3الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر

المصدر :م .أبيتبول ،نهاية إمبراطورية الصنغاي ،ضمن تاريخ إفريقيا العام ،ج ،5ص.346

3

- Mauny Raymond, Tableau géographique de l’ouest africain ay moyen âge
d’après les sources écrites, la tradition et l’archéologie, IFAN, Dakar, 1961,
pp.367-368.
2

وميكن حصر أهم املواد املصدرة من املغرب يف اجتاه بالد السودان فيما يلي:
 الملح  :حيث اشتهرت مملحة أوليل الواقعة مبنطقة الرتارزة حاليا غري بعيد عن احمليط األطلسي .وكذلكمملحة تغازة الواقعة على بعد 160كلم مشال شرق تاوديين .وكان يتم استخراج امللح على شكل ألواح،
وال حيمل اجلمل سوى لوحتني (ما بني  85و 90كلغ) ،4وإىل ذلك يشري ابن بطوطة" :وبامللح يتصارف
السودان كما يتصارف بالذهب والفضة ،ويقطعونه قطعا ويتبايعونه" .5وقد اختلف املؤرخون يف تقدير
أمهية امللح لدى أهل السودان وخصوصا املوغلني منهم يف الغابات االستوائية لدرجة جعلت قيمته لديهم
تساوي قيمة الذهب يف املعامالت التجارية ،ومنهم من ربط ذلك باالعتقاد الذي ساد لدى هؤالء بأن
استهالك امللح املعدين يساعد على حفظ صحة اإلنسان واحليوان واالستشفاء من األمراض القاتلة.6
 النحاسُ :وِج َد النحاس بشكل أكرب يف بالد املغرب منه بالد السودان ،وكان يتم نقله إىل املدن القريبة،وبعد أن يتم حتويله إىل قضبان وقطع توجه حنو بالد السودان .وقد استعمل النحاس للعملة ،ولصناعة
احللي ،وألغراض دينية خصوصا لدى شعوب الغابات االستوائية يف صناعة األقنعة واألصنام .7وبالرغم
من اعت ماد أهل السودان على استرياد النحاس فقد وجدت بعض املناطق اليت تستخرج منها كميات
متوسطة بنيورو وغريها.8
 -4أبو عب يد عبد اهلل البكري ،املسالك واملمالك ،حتقيق مجال طلبة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1424 ،هـ /
2003م،ج ،2ص .358الشريف اإلدريسي ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة 1422 ،هـ /
2002م ،ج ،1ص.17
Alaoui, Le Maghreb, pp.67-70.
 -5حممد بن عبد اهلل ابن بطوطة ،حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار ،حتقيق عبد اهلادي التازي ،مطبوعات
أكادميية اململكة املغربية ،الرباط1417 ،هـ 1997 /م ،ج ،4ص.241
6
- Mauny, Tableau, p.323.
 -7حممد بن عبد املنعم احلمريي ،الروض املعطار يف خرب األقطار ،حتقيق إحسان عباس ،مكتبة لبنان ،بريوت ،الطبعة الثانية،
1984م ،صAlaoui, Le Maghreb, pp. 71-73. 330
8
- Mauny, Tableau, p.306.
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 الفضة  :توفر املغرب كذلك على مناجم الفضة حيث كان يتم نقلها إىل السودان على شكل قضبانُحتَ َّو ُل إىل حلي وأثاث ،لكن مل يكن هلا اجلاذبية نفسها اليت حظي هبا النحاس يف التجارة العابرة
للصحراء ،إذ كان هلا اعتبار أكرب يف املدن املشرفة على الساحل الصحراوي املولعة باحللي الفضية.9
ت بالد املغرب باألثواب واملالبس وامتد تأثريها يف هذا اجلانب إىل بالد
 األثواب والمالبس :عُ ِرفَ ْالسودان بفعل تنامي حركة التحضر وتزايد اإلقبال على املواد النسيجية .وأهم األلبسة اليت أقبل عليها
السودان :األردية ،واألكسية ،وأغطية الرأس والصوف اخلام اليت يتم حتويلها حمليا لزرايب .وحبكم املنشأ
البعيد للسلع احلريرية (األندلس ،مصر ،الشام) ،كان املغرب وسيطا ،وبالتايل كانت أمثان هذه البضاعة
مرتفعة .10وقد وجهت بعض األثواب الصوفية املنسوجة بسجلماسة يف اجتاه اجلنوب .11وخبالف امللح
والنحاس اللذين عرفا ذيوعا إىل حدود الغابات االستوائية ،فإن املنسوجات كانت موجهة حصرا إىل
املراكز احلضرية حيث كان يستقر األمراء واحلاشية .وباملقابل استمر سكان البوادي والغابات على وفائهم
لعاداهتم وتقاليدهم البدائية حيث "كان الناس ميشون عراة أو شبه عراة أو اختذوا من جلود احليوانات
لبوسا".12
 األغذية والحيوانات  :بفعل اجلفاف املتزايد وازدياد الكثافة السكانية أقلبت مناطق الواحات علىاستهالك عدد من األغذية الوافدة من مدن الشمال .13وشكلت جلود حيوان اللمط املستعملة درقا يف
احلروب أهم السلع املطلوبة على امتداد العصر الوسيط .14كما أقبل حكام السودان على اخليول الرببرية

9

- Alaoui, Le Maghreb, pp.75-76.
10
- Ibid, pp.76-81.

 -11البكري ،البكري ،املسالك ،ج ،2ص.331

12

- Alaoui, Le Maghreb, pp.76-81.
13
- Ibid, p.81.
 -14البكري ،املسالك ،ج ،2ص .358أبو حامد الغرناطي ،حتفة األلباب ،ص.41
4

اليت كانت أحد أهم مكونات فرق اخليالة العسكرية لإلغارة على أعدائهم .وكان يتم تبادل اخليول يف
مقابل العبيد بصفة تكاد تكون حصرية ،واستمرت هذه املمارسات إىل حدود القرن التاسع عشر وجميئ
االحتالل األورويب.15
 استورد أهل السودان كذلك بعض املواد كاألسلحة ،واملرجان ،والعطور ،واألخشاب ،واألواين،واحللي ،واألحجار ،والكتب.16
أما واردات بالد املغرب من بالد السودان فقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالصادرات ،حيث كان التجار يقومون هبذه
العمليات عرب وساطات متعددة :جمموعات تنطلق من خليج غينيا يف اجتاه مناطق استخراج الذهب والكوال مشال
الغابات االستوائية ،مث جمموعات أخرى تنطلق من املدن السودانية للتوغل جنوبا يف اجتاه الغابات االستوائية أو
مشاال يف اجتاه مماحل تغازة وأوليل ،17...وبذلك مل يكن مسموحا للمغاربة بالتواصل مباشرة مع مصادر السلع
األساسية كالذهب والعبيد ،وإمنا عن طريق وسطاء من أهل السودان.
وميكن إمجال أهم السلع اليت تأخذ الطريق باجتاه الشمال فيما يلي:
 الذهب :تعترب جتارة الذهب حجر الزاوية يف تاريخ العالقات املغربية اإلفريقية ،وقد حيكت حوله جمموعةمن احلكايات الطافحة باخليال كما يبدو ذلك من خالل املصادر ،18وتفاوتت األحباث والدراسات

15

- Mauny, Tableau, p.364.
16
- Ibid. p.364,373.
17
- Ibid, p.364.
 -18راجع مثال أبا حامد الغرناطي حيث يشري إىل أن الذهب ينبت يف أرض بالد السودان كبقية النباتات.
أبو حامد الغرناطي ،حتفة األلباب وخنبة األعجاب ،حتقيق إمساعيل العريب ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،املغرب ،الطبعة األوىل،
1413هـ 1993 /م ،صص.39-38
5

املعاصرة يف تقدير حجم هذه التجارة ومدى تأثريها على قوة أو ضعف الدول املتعاقبة على حكم
املغرب.19
وكانت جتارة الذهب املسبوك أو الترب (مسحوق الذهب) تنطلق من املناطق املنتجة وإىل حدود املدن
السودانية الواقعة على طرف الصحراء حيث كان يتلقاها التجار الوافدين بامللح من الشمال .وكان
احلصول على الذهب يتم بطريقتني؛ إما عن طريق املبادلة الصامتة أو عن طريق عمليات البيع والشراء
اليت يقوم هبا وسطاء متخصصون .20واشتهرت عدد من املدن باعتبارها حمطات لنقل الذهب وتصنيعه
كربنو وأوداغشت وتادمكة وسجلماسة وورغلة ،ولقي ذهب السودان الغريب رواجا وإقباال نظرا جلودة
عياره.21
 العبيد  :إىل جانب الذهب أثارت جتارة العبيد بني بالد املغرب وإفريقيا جنوب الصحراء جدال بنياملؤرخني حول حجم هذه التجارة وحتميل املغرب مسؤولية االستبعاد يف إفريقيا .والواقع ،إن جتارة العبيد
كانت مرتبطة باحلروب املستمرة بني الشعوب اإلفريقية نفسها وحالة االسرتقاق اليت كانت سائدة فيما
ِ
ض على التجار املغاربة يف
بني هذه الشعوب .وكانت جمموعات من هؤالء تـُْنـ َق ُل إىل أسواق الشمال لتُـ ْعَر َ
جين ،وتنبكتو ،وڴاو ،وكانو مث ينقلون إىل مدن املغرب واألندلس ومصر .22...واشتغلت أعداد من
العبيد يف اجليوش ويف بالطات األمراء ويف بيوت النخب االجتماعية ويف الفالحة على نطاق حمدود.

19

- Cahen Claude, L'or du Soudan avant les Almoravides, mythe ou réalité ?. In:
Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 66, n°242-243, 1er et 2e trimestres
1979, pp. 169-175.
20
- Mauny, Tableau, pp.362-363.
21
- Ibid, p.376.
22
- Ibidem.
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 التوابل والعاج :كانت جتارة العاج مبقادير ضئيلة وال ميكن احلديث عن جتارة موسعة هلذا النوع من السلعاليت كانت تصل إىل مشال إفريقيا .كما أن معلوماتنا حول جتارة التوابل تظل شحيحة ،وميكن القول إن
هذه التجارة مل تعرف رواجا إال يف عهد مملكة مايل فيما بني القرنني السادس والثامن للهجرة  /الثاين
عشر والرابع عشر للميالد.23
الكوال  :ظلت الغابات االستوائية اإلفريقية مصدرا للكوال ومتكنت قبائل الديوال من احتكار هذه التجارة
ومبادلتها مع التجار احلاملني للملح.24
وبالنتيجة ،تعددت أوجه الرتابط االقتصادي بني املغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ،وظلت هذه العالقات ذات
أمهية بالنسبة القتصاد املغرب إىل حدود النصف الثاين من القرن التاسع عشر امليالدي حني انفتح املغرب على
جتارة احمليط األطلسي وعلى أوروبا .ومنذ سنة 1860م بدأت أفواج من التجار املغاربة باالستقرار يف مدينة سان
لوي  Saint Louisبالسنغال عاصمة "إفريقيا الغربية الفرنسية
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 ،" Françaiseوتعترب هذه اهلجرة مثرة قرون من التواصل التجاري واملايل والبشري .وكان ألهل فاس حضور كبري
يف السنغال قبل أن تلحق هبم جمموعات من أهل مراكش وڴمليم ،وتافياللت .25واليوم يعمل املغرب على إعادة
ربط عالقات اقتصادية متجددة مع إفريقيا عن طريق إبرام شراكات جتارية تراعي مصاحل اجلانبني "رابح-رابح
 "Win-Winوتشمل ميادين الفالحة والصناعة والتجارة والسياحة واخلدمات.

23

- Ibid, p.362.
- Ibid, p.366.
25
- Nazarena Lanza, Liens et échanges entre le Maroc et l’Afrique Subsaharienne:
Éléments pour une perspective historique, Karthala, Paris, 2011, p.9.
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