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 اإلهداء

 

۞ال يىٍشكيري اَّللهى ۞ مىٍن ال يىٍشكيري النهاسى  

 إىل

...كأسكنو فسيح جناتو.....ركح أبيت اٞنغفور لو إبذف ربو.  

.من جعلت اٛننة ٓنت قدميها......أمي العزيزة علي...  

.. ربيع _ ليلى _فاطمة......زكجيت الغالية كأبنائي...  

... كل ابٚنو....من تقاٚنت معهم تكاليف اٜنياة .  

..... كال يسع اٞنقاـ لذكره......من علمين حرفا..  

 رفاقي من متوسطة الثعاليب إىل جامعة أ٘ند دراية

 فريد )سعيد( بن مبارك املسعودي

 



 
  

  اإلهداء

 

ال يىٍشكيري اَّللهى مىٍن ال يىٍشكيري النهاسى۞۞  

 إىل

ر٘نها هللا  ........ركح كالديت  

حفظو هللا .............كالدم  

سندم يف ىذه اٜنياة ...زكجيت  

قرة عيين يف ىذه الدنيا حفظهما هللا بنيت ريهاـا  

 كل ما شجعين ٞنواصلة دراسيت اٛنامعية
            لياسا بن نصر حممد



 

 

مةقـــــــــــــــــــــــــدادل  



ُُ خالل القرن  .................. ادلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمةممن خالل الرحالت األوربية، فيلكس ديبوا منوذجا..................11ه/13دُتبك  
 

-) 1 (-  
 

شػػػهد القػػػرف الثالػػػر عشػػػر اٟنجػػػرمم التاسػػػع عشػػػر للمػػػيسد بعثػػػات أكربيػػػةم علميػػػة استكشػػػافيةم 
 -يف زعمهػػػم  -فريقيػػػة اٞنظلمػػػة طالػػػت ىػػػذه البعثػػػات القػػػارة اإ نػػػت ابلقػػػول ااكربيػػػة االسػػػتعمارية اقت 

بػػذلم منطقػػة  ك٦نػػ ٌ  توغلػػت مػػن اٛنهػػة الةػػ راكية  مػػاكم  فانتقلػػت مػػن السػػواحل إىل دكااػػل القػػارة
بيكتي ااسطوريةم الغامضةم كالعجيبة   -كما كصػفها الػبعم مػنهم   -غرب إفريقيام كاباا  مدينة ٕني

فتباينػت انطباعػا م حػوؿ  -تسػميتها كمػا ٪نلػو للػبعم ا اػر  -جػوىرة الةػ راو كعركسػة اػر النيجػر 
 يف التأريخ ٟنا.كتااب م ىذه اٞندينة بٌن اإ٩ناب كالًسلبم كسا٨نت  

بكتي شغلها الشاغل  فتوالت كتعاقبت عليها اػسؿ القػرف  لقد جعلت البعثات ااكربية مدينة ٕني
ُُ خـــالل القـــرن ٪نملػػػو مو ػػػوع ُنثنػػػام ٓنػػػت عنػػػواف:  ـ. ىػػػذا مػػػا19ق/13 خـــالل م مـــن 11دُتبكـــ

 الرحالت األوربية، فيلكس ديبوا منوذجا. 

 قد تعددت الدكافع الاتيار ىذا اٞنو وعم منها الدكافع الذاتية كالدكافع اٞنو وعية.ل

بسػبب غًنتنػا علػى ىويتنػام إذ نعتػ  ىػذه   بداية ابلػدكافع الذاتيػة: فقػد دفعنػا ىػذا اٞنو ػوع دفعػا
كشػػف نػػوا  لعربيػػة كمػػا إلػػت إليػػو. فعزمنػػا علػػى  غتنػػا ااٞننطقػػة جػػزو مػػن عاٞننػػا اإسػػسميم كعطفػػا علػػى ل
 اٞنستعمر من اسؿ كتاابت البعثات االستكشافية.

اكؿ اٞنسػػا٨نة يف الب ػػر دفع كػػل ابحػر لي ػػوض ىػذا اٞنعػػتؾ  ٥نػالػػيت تػالػػدكافع اٞنو ػوعيةم أمػا 
 ٫ني. العلمي اٞنو وعيم كإثراو اٞنكتبة الوطنيةم بعد تغطية جانب من النق  يف الب ر التار 

ننػػػا قػػػد عاٛننػػػا فيػػػو كتػػػاابت الرحالػػػة ااكربيػػػٌن بػػػٌن أفمػػػن اا٨نيػػػة الػػػيت يكتسػػػيها مو ػػػوعنا ىػػػذام 
بكػػتي ابامػػ  كأىدافػػو أـ. 19ق/13بكػػتي اػػسؿ القػػرف ٕني اٞنو ػػوعية كالذاتيػػة يف التػػأريخ ٞندينػػة  ف ٕني

سػػػتعمرم كيػػػدفعنا نبنػػػا كيػػد اٞنكاالطػػػسع علػػى ىػػػذا اٞنو ػػوع ٩ن اليػػـو مسػػػتهدفة مػػن قبػػػل قػػول أجنبيػػػة ك 
بكػػتي امتػػداد جغػػرايف لتمتػػ . فػػغف ٕني بكػػتي ٌن العسقػػات كالعمػػل علػػى اسػػتجاع ٠نػػد  الضػػائع يف مدينػػة ٕني
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للجزائػػػرم ٕنثػػػل أمننػػػا القػػػومي كمةػػػاٜننا االقتةػػػادية كركابطنػػػا االجتماعيػػػة كالثقافيػػػةم ك ر٫نيػػػا ابامػػػ  
  ريرية اٞنباركة.القاعدة اٝنلفية للثورة الت  لت اٛنبهة اٞناليةالقريب مثٌ 

مـــا أ يـــة كتـــا ت كمنػػو نطػػػرح اإشػػكالية الب ثيػػػةم الػػػيت تػػتجم عنػػػواف مو ػػػوع ُنثنػػا كمػػػا يلػػػي: 
ُُ خـــالل القـــرن ال الـــث عشـــر اذل ـــري التاســـ  عشـــر  الرحالـــة األوربيـــت يف التـــةريخ دلدينـــة دُتبكـــ

 ؟ من خالل رحلة فيلكس ديبوا كنموذج. للميالد

 الت تطرح نفسهام منها:كتنضوم ٓنت ىذه اإشكالية تساؤ 

بكػػتي ث كمػػا دكر البعثػػات ااكربيػػة يف   - كشػػف اػػر مػػا ىػػي ٣نيػػزات الوسػػي الطبيعػػي ٞننطقػػة ٕني
 ث  ث ككيف أثر ىذا الوسي على الرحست ااكربية تيمبكتي ل أ٨نيتو ابلنسبةما النيجرم ك 

بكػػتي  -  يف ث ككيػػف سػػا٨نت ـ19ق/13اػػسؿ القػػرف  مػػا ىػػي أىػػم الػػرحست ااكربيػػة إىل ٕني
 ث ث كما ىي دكافعهم يف ذلم التأريخ ٟنذه اٞندينة

بكػتي اػسؿ  Félix Duboisفيلك  ديبوا مدل مو وعية كتابة ما  - يف التأريخ ٞندينة ٕني
بكػػػتي شػػػ الػػػيتالت ػػػوالت   تلػػػفٞن ث فمػػػا تفسػػػًنه ـ19ق/13القػػػرف   تفسػػػًنهكمػػػا  ث هد ا ٕني

بكتي   ث لعوامل التدىور كاال٥نطاط يف مدينة ٕني

ابالعتماد على  :من أجل إعادة بناو الظاىرة التار٫نية (االستدادم)اٞننهج التار٫ني  مد لقد اعت
كابستعماؿ أدكات اٞننج التار٫ني: الوصف اٛنغػرايف  رةم  كاٜن  التار٫نيم مكاٝنياؿ العلمي متالتةورا

يػػػل كتعليػػػل كاسػػػتنتاج العوامػػػل كالػػػدكافع  رة أاػػػرلم كاٞنقارنػػػة بػػػٌن تضػػػارب ا راوم كاالسػػػت سص كٓنل
 الظواىرم كغًنىا من اادكات. 

حاكلنػا أف نراعػي يف  مقدمػةم كثسثػة فةػوؿم كاإنػة  :هػاوامثسثيػةم قً الب ر الكقمنا ببناو اطة 
االتػػزافم كاالنسػػجاـ  حيػػر كػػل فةػػل ينػػدرج ٓنتػػو مب ثػػٌن: ٪نمػػل كػػل منهمػػا ثسثػػة مطالػػبم  افةػػوٟن
 لها كا يت:نفةٌ 
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مػػػػن اػػػػسؿ دراسػػػػة الوسػػػػي الطبيعػػػػي  مبػػػػي التػػػػاريخ ابٛنغرافيػػػػار بدايػػػػة يف الفةػػػػل ااكؿ حاكلنػػػػا 
مللمنطقػػةم  بكػػتي كػػة  ر٫نيػػة حػػوؿ مدينػػة ٓنػػت عنػػواف: الوسػػي الطبيعػػي  كتقػػدحمل ػػة  ر٫نيػػة حػػوؿ ٕني
بكػػتي  ففػػي اٞنب ػػر ااكؿ درسػػنا الوسػػي الطبيعػػي بػػدو بت ديػػد ادػػاؿ اٛنغػػرايفم   دراسػػة السػػطح  ٕني

حاكلنػا أف كمػا  كدكر الرحالة ااكربيٌن يف كشػفوم مالنيجر ابلنسبة لتيمبكتي  كاٞنناخم كتو يح أ٨نية ار
م  مدل ثأثًن الوسي الطبيعي على البعثات. كيف اٞنب ػر الثػار عرٌ نبٌٌن  بكػتي جنػا علػى  ريػخ حا ػرة ٕني

بكتي اسؿ القػ ممن اسؿ ة  ر٫نية يف ثسثة مطالبم بدو ابلنشأة رف   التطور اٜنضارم ٜنا رة ٕني
بكتي يف ااية القرف.16ق/10  ـم   التوسع السعدم يف ٕني

بكػػػتي اػػػسؿ القػػػرف  ـ 19ق/13كيف الفةػػػل الثػػػار عاٛننػػػا فيػػػو مسػػػألة الػػػرحست ااكربيػػػة إىل ٕني
م كذكر أىدافهم كدكرىم يف التأر  بكتي ناه مب ثٌن: ااكؿ يتعلق أبىػم الػرحستم ذكػر   مٌ  يخ ٞندينة ٕني

غػػػوردف ليػػػنجم كالرحالػػػة الفرنسػػػي ركنييػػػو   سػػػكتلندم ألكسػػػندرالرحالػػػة اال علػػػى سػػػبيل الػػػذكر ال اٜنةػػػر
 بكػتي كاييوم   الرحالة ااٞنار ىنرم ابرث. كذلم لنو ح التناف  ااكريب حوؿ الوصوؿ إىل مدينػة ٕني 

 كلكشػػف مػػدل مو ػػوعية كتػػاابت الرحالػػة تطرقنػػا. م كدكرىػػم يف التػػأريخ للمدينػػةمػػن جهػػة الػػ  كالنهػػر
مػن الب ػر كاالستكشػاؼ يف اٞننطقػةم   ست ااكربيػةم الػيت نتطػرؽ إليهػا يف اٞنب ػر الثػاردكافع الرحل

 إىل ربي العسقات التجاريةم كالقياـ بدكر اٛنوسسة لةاحل اٞنستعمر.

بكػػػتي اػػػسؿ القػػػرف أمػػػا الفةػػػل الثالػػػر فقػػػد اةٌ  ةػػػناه لرحلػػػة فػػػيلك  ديبػػػوا كالتػػػأريخ ٞندينػػػة ٕني
بكػػػتي مػػػن19ق/13 تعرفنػػػا علػػػى اػػػسؿ رحلػػػة فػػػيلك  ديبػػػوام ففػػػي اٞنب ػػػر ااكؿ  ـ ٓنػػػت عنػػػواف: ٕني

م كصػػ بكػػتي بتقيػػيم أمػػا اٞنب ػػر الثػػار فقمنػػا  احبها  كذلػػم مػػن اػػسؿ ثسثػػة مطالػػب.الرحلػػة ابْنػػاه ٕني
بكػػػتي  ففػػػي اٞنطلػػػب  مػػػدل مو ػػػوعية كتػػػاابت فػػػيلك  ديبػػػوا حػػػوؿ الت ػػػوالت الػػػيت شػػػهد ا مدينػػػة ٕني

االجتماعيػػة دراسػػة الت ػػوالت  مكاٞنطلػػب الثػػار شػػاط االقتةػػادم نفػػوذ السياسػػيم كالندراسػػة ال مااكؿ
. درسنا ماٞنطلب اااًنأما   الثقافيةك  بكتي  عوامل كأسباب تدىور ااك اع يف ٕني
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م لعػػل كفيمػػا ٫نػػ  الدراسػػات السػػابقة فقػػد تقاطعػػت دراسػػتنا ٟنػػذا اٞنو ػػوع مػػع عػػدة دراسػػات
بكػتي اػسؿ القػرف أ٨نها: الدراسات اليت قدمها جنيدم عبد اٜنميد حػو  ـ يف كثػًن مػن 16ق/10ؿ ٕني

ككثػًنا مػا   مأٌرات للمدينة كأارل أجنبيةاداالتم كقد اعتمد فيها على مةادر عربيةم كإفريقية ١نلية  
بكتي اسؿ القرف   ـ.19ق/13كاف يتطرؽ لكتاابت الرحالة ااكربيٌن حوؿ مدينة ٕني

 يف ش ى ادػاالتم منهػا الكشػوؼ اٛنغرافيػة دراسات قٌدمها الدكتور أ٘ند عبد الداحمل دمحم حسٌن
 ااكربية كثأثًنا ا اٞنعاصرةم يتطرؽ فيها ٞندل ًصدقية الرحست ااكربية يف كتااب م. 

  منها كذلمم كتاب ااستاذ حوتية دمحم بعنػواف تػوات كاازكاد كمن بٌن الدراسات اليت استفد  
اف اازكاد  كػػس الكتػػابٌن قػػدموا لنػػا دراسػػة حػػوؿ يف جػػزئٌنم ككتػػاب ااسػػتاذ مبػػارؾ جعفػػرم ٓنػػت عنػػو 

بكتي اةوصػام كذلػم اػسؿ القػرنٌن  اٟنجػريٌنم  14ك13اٜنياة من كل اٞنناحي يف اازكاد عموما كٕني
م حيػػػػر اعتمػػػػدا علػػػػى اٞنةػػػػادر اٞن طوطػػػػةم كاٞنطبوعػػػػةم كالو ئػػػػق اليػػػػةم كالركايػػػػة اٞنيسديػػػػٌن 20ك19

 الشفهيةم كالز رة اٞنيدانية.

مػدل ًصػدقية كتػاابت الرحالػة ااكربيػٌن فيمػا قػٌدموه سؿ ىػذه الدراسػات أرد  أف نػدرس كمن ا
م ااصة إذا ما علمنا ارتباط ىذه الرحست بدكؿ استعمارية.  بكتي  كسا٨نوا بو يف كتابة  ريخ مدينة ٕني

 كقةد معاٛنة ىػذا اٞنو ػوعم اعتمػد  علػى العديػد مػن اٞنةػادر كاٞنراجػعم ٬نكػن أف نعػرض ٗنلػة
 منها.

بكػػتي يف أزمنػػة متقدمػػةم بدايػػة ابٞنةػػادرم حيػػر صػػنٌ  فنا أكال اٞنةػػادر العربيػػة الػػيت أٌراػػت ٞندينػػة ٕني
ـم بػػن بطوطػػة يف رحلتػػو الشػػهًنةم إذ ييعػػد أكؿ الرحالػػة ٣نػػن زارىػػا ككتػػب 14ق/8أ٨نهػػا: رحالػػة القػػرف 

كصػػػػفها يف كصػػػػفو  ـم اٜنسػػػػن الػػػػوزاف اٞنعػػػػركؼ )ليػػػػو اإفريقػػػػي(م إذ16ق/10عنهػػػػا    رحالػػػػة القػػػػرف 
 إفريقيام ككاف كصفو دقيقام أساؿ لعاب ااكربيٌن طمعا يف الذىبم كالسيطرة على التجارة الدكلية. 
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كقػػػػد اعتػػػػ   كتػػػػاابت الرحالػػػػة ااكربيػػػػٌن مةػػػػادر يف دراسػػػػتنا ٟنػػػػذا اٞنو ػػػػوعم حيػػػػر قػػػػٌدمت لنػػػػا 
بكػتي معلومات أكلية على معامل جغرافية مل تدرس من قبلم كانطباعات حوؿ الت  والت اليت شػهد ا ٕني

 مكتػػػاابت متٗنػػػػة للغػػػة العربيػػػةم مثػػػل: كتػػػاب فػػػيلك  ديبػػػػو  ـ. كمػػػن أبرزىػػػا:19ق/13اػػػسؿ القػػػرف 
اٞنسمى ٕنبكت العجيبةم ففيو دراسات علمية مرتبطػة ابٛنغرافيػام كأاػرل اقتةػادية تتسػم ابٞنو ػوعية   

م كعليػو نقػي  بقيػة كتػاابت الرحالػة كمو وعات إثنوغرافيػةم كثقافيػة تعكػ  نزعػة الكاتػب االستشػراقية
 ااكربيٌنم أمثاؿ: فريدريم ىور٧ناف كألكسندر غوردكف لينج يف كتاب رحلتاف ع  ليبيا.

يت أمػػٌدتنا بدراسػػة للمنطقػػة فكثػػًنةم حيػػر أشػػارت للكتػػاابت العربيػػة كااكربيػػة بػػٌن أمػػا اٞنراجػػع الػػ
ادر زابديػػةم يف كتابػػو اٜنضػػارة العربيػػة كالتػػأثًن الذاتيػػة كاٞنو ػػوعية  كيف ىػػذا اٞنقػػاـ نػػذكر منهػػا: عبػػد القػػ

ااكريب يف إفريقيا الغربية جنوب الة راوم كجوزيف كي زيربو اٞنوصوؼ ابٞنو وعية يف كتاابتوم كغًنىا  
 كثًن.

كأف اٜنػػػػسكة يف ٓنػػػػدم  ! لػػػػو عمػػػػل جػػػػاد مػػػػن الةػػػػعوبة مهمػػػػا كػػػػافكمثلمػػػػا ىػػػػو معهػػػػودم ال ٫ن
ر الب ر كالدراسة العلمية ااكاد٬نيةم فقد ٔنتلػف الػرؤل بػٌن الةعوابتم كااصة ك٥نن يف بداية مشوا

م كتسػػػتهلم كقتػػػام كيةػػػعب اللقػػػاو ابسػػػتمرار  زد علػػػى ذلػػػم  ػػػركؼ جائ ػػػة كػػػورك  طػػػالبٌن جػػػاٌدين
 اٞنستجد.

د مػن اٞنأموريػةم إىل جانػب صػعوبة اٞنو ػوعم يف كػوف كتػاابت ااكربيػٌن لغا ػا أجنبيػةم تعٌقػ مىذا
 ككثًنا ما يلتًب  علينا اامر بٌن دكر الرحستم كاالستعمار. كتستغرؽ كقتا للتٗنة.

نػػػا ىػػػػذه الفرصػػػػة كيف اااػػػًن ليسػػػػعنا إال أف نتقػػػػدـ ابلشػػػكر اٛنزيػػػػل اىػػػػل الفضػػػل ٣نػػػػن أ حػػػػوا ل
ام يف مقػػػدمتهم أسػػػتاذ  الفا ػػػل مبػػػارؾ جعفػػػرمم كأسػػػتاذ  الفا ػػػل عبػػػد الػػػر٘نن هػػػكأعػػػانو  علػػػى أدائ

مو  كلو حرفام فاٞنقاـ ال يسع لذكرىم كال ٬نكننا نا الفضسوم الذين علٌ أساتذتبعثمافم كمن كرائهم كل 
 رد اٛنميل ٟنم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُُ  الفصل األول: الوسط الطبيعي وحملة اترخيية حول دُتبك
 ُُ  ادلبحث األول: الوسط الطبيعي دلدينة دُتبك

 ُُ  ادلبحث ال اين:حملة اترخيية حول مدينة دُتبك
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بكػػتي فالوسػػي الطبيعػػي ٞندينػػ م يتفاعػػل معهػػا ك٩نسػػد فيهػػا أفكػػاره يئتػػوإلييقػػاؿ: إلاإنسػػاف بػػن ب ة ٕني
 ركيف أثٌ ك  ث كيف استغل السكاف بيئتهم لةاٜنهمف حلقة فةل فغنو ٬نثل  بقدر ما ٬نثل حلقة كصلم

كما ىو دكرىم يف كشف جغرافية ىػذه ث  ـ19ق/13على البعثات ااكربيةم اسؿ القرف  ىذا الوسي
 ث اٞننطقة

ُُ  ث األول:ادلبح  الوسط الطبيعي دلدينة دُتبك

 ُُ  ادلطلب األول: حتديد اجملال اجلغرايف دلدينة دُتبك
م مدينػػة تقػػع يف  بكػػتي اليػػـو بكػػتي  م الواقعػػة غػػرب القػػارة اإفريقيػػة دكلػػة مػػايكسػػي ٕني علػػى  تقػػع ٕني

ااتلفػت د فقػ  .(1)كلػم(20ار النيجر مسػافة حػواي ) ة راو الك لم يفةلها عنالطرؼ اٛننويب لل
ا م الواقعػة ارى بىػبػٌن مدينػة كى  اٜنسن الوزاف ما ىاالركا ت كالكتاابت حوؿ موقعها كحدكدىام حير ٪ندد

م كمن جهة اٛننػوب كلم(193312م أم: )ميس(12) على ار النيجر جنوابم كىي بذلم تبعد عنو 
جهػػة الشػػماؿ  أمػػا كلػػم(م6433738أم: ) م(2)ميػػل( 400م علػػى بعػػد )اكٍ الشػػرقي ٪نػػدىا مدينػػة غىػػ
أاػػػا تقػػػع علػػػى كيضػػػيف قػػػائس: إل .يًن يػػػٓنػػػدىا مدينػػػة جً  كمػػػن جهػػػة الغػػػربم(3)فت ػػػيي صػػػا صػػػ راو أزكاد

ارد أباػا كقػد ذكرىػا اامريكػي لػوثركب سػتودٌ  .(4)م يةػل كالتػة غػراب كالقػاىرة شػرقاإلالطريق ا منم الػذ
 .(5)تقع مشاؿ بسد السوداف

مدينة مبنية بٌن السوداف كالة راو الكػ لم لتنبكيت: إلأيب ااعراؼ التكين ا كقاؿ عنها أ٘ند بن
 مػيس...قريبة من اليج النيجرم بينها كبينو يف فةل الةيف ٥نػو سػتة عشػر كيلػومتم أم: سػتة عشػر 

                                                           

جيم  غرام جاكسوفم تر: دمحم عبد الغينم د.ط إرث للنشر كالتٗنةم  :يرم ٓنر من فاس إىل دتبكتوعبد السسـ الشبار:  -(1)
 13م ص 2020

 م ص1983م دار الغرب اإسسميم  2م تر:دمحم حجي كدمحم اااضرم ط:2ج: وصف إفريقيا: الوزافدمحم بن اٜنسن  -(2)
 169م168ص 
  76ص  1: ج :نفسو -(3)
 33-30ص ص  :نفسو -(4)
م ق1343لسلفية كمكتبتهام القاىرةم م تر: عجاج نويهم م اٞنطبعة ا 1مج:حاضر العامل اإلسالمي:  لوثركب ستوٌدارد -(5)

 317ص 
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  يبػػػػدك ىنػػػػاؾ ليػػػػب  يف ٓنديػػػػد اٞنسػػػػاحةم كال ييعقػػػػل (1)رقبػػػػة مػػػػاوهإل (ٕنبكتػػػػو)كيف الشػػػػتاو تةػػػػلهام أم: 
ة طبيعيػػػام مػػػن اٛنهػػػة الشػػػمالية ٓناصػػػرىا صػػػ راو اازكاد ي بػػػذلم ١نةػػػنٌ كىػػػمسػػػاكاة الكيلػػػومت  ابٞنيػػػل. 

الػػػوعرةم الػػػيت ال تسػػػػلكها القوافػػػل إال يف فةػػػػل الشػػػتاوم كيف غػػػًنه تيعػػػػد  مهلكػػػة بسػػػػبب الػػػر ح القبليػػػػة 
)السمائم( اليت تردـ ا ابر ابلرماؿم أما من جهة اٛننوب فيجرم ار النيجرم الذم ال يرسو إال عنػدما 

 نها.يقتب م

 ادلطلب ال اين: دراسة سطح ادلنطقة ومناخها
ييقةػػػد بسػػػطح اٞننطقػػػةم تضاريسػػػهام كىػػػي: ااشػػػكاؿ الةػػػ رية الػػػيت تظهػػػر علػػػى السػػػطح  مػػػن 

ر على نشاط اإنساف كحركتػوم إمػا ابإ٩نػاب كأراض من فضةم كأارل منبسطة  ٣نا يؤثٌ  مأراض مرتفعة
 أك الًسلب.

بكػػتي  أٗنعػػت الدراسػػات كااُنػػاث الػػيت تطرقػػت  عتبارىػػا منطقػػة صػػ راكيةم علػػى التضػػاري  ٕني
تبػػدك كمنطقػػة سػػهلية تظهػػر ك يغلػػب علػى سػػط ها االنبسػػاطم  يف منطقػػة اازكاد. افهػي ٕنثػػل جػػزو ىامػػ

عػػن مسػػتول سػػطح  (مػػتا 250)فػػس يتجػػاكز ارتفاعهػػا عليهػػا بعػػم ااشػػكاؿ التضاريسػػية اااػػرلم 
تغطيهػػػا الرمػػػاؿم كىػػػي  قفػػػار اػػػا مفػػػاكزم أرض أب ماذكػػػرت الػػػرحست ااكىل الػػػيت اجتاز ػػػكقػػػد الب ػػػر. 

فهام كال ٬نكن اجتيازىا لى عائقا طبيعيا أماـ حركة من مل يٍ ٕنثل ك  ل بٌن بسد اٞنغرب كبسد السودافمفاص
ػػىػػي حيػػواف اٛنى  كػػن اسػػتعماٟنا يف التنقػػل ابرتيػػاح إال مػػن طػػرؽ ١نػػددةم كالوسػػيلة الوحيػػدة الػػيت ٬ن لم مى

حواليهػا ال كجػود لبسػتاف أك أنػو م إال ّنشػقةم كيقػوؿ اا فسة كعػرةم ال تيسػلى اٜنسن الوزافم أب هاكيةف
 .(2)حديقة

ل ليفػة مثلمػا كصػف عمػرك بػن العػاص مةػر ل  (Félix Dubois)ا وى يبػٍػ  دً كٍ يلً كيةػفها فًػ
ه ىػػي مةػػرم اػػػر ا مثمػػرةم ىػػذا قاحلػػة كأر نػػػ  أيهػػػا اامػػًنم تةػػور أر نػػعمػػر بػػن اٝنطػػاب يف قولػػو: إل

                                                           

بن عبد هللام مؤسسة البناو اٞنعريفم م ٗنع كتعليق: أبناو أيب اٝنًن اتريخ أروان وتوديناٝنًن بن عبد هللا ااركارم:  وأب - (1)
 337م ص 2020اٛنزائرم 

 167م ص 2: ج مةدر سابقم :اٜنسن الوزاف - (2)



ُُ خالل ُُ  ممن خالل الرحالت األوربية، فيلكس ديبوا منوذجا....11ه/13القرن  دُتبك الفصل األول: الوسط الطبيعي وحملة اترخيية حول دُتبك  

 

-) 9 (-  
 

ؼ ينعكػف عنػد مشػار يتميز جنوصا عػن مشاٟنػام إذ يوجػد اػر النيجػر الػذم . ف(1)ب ع ىاإلفياض ينسا
الةػػػ راوم فتتبػػػاين فيهػػػا البيئػػػات  حيػػػر أاػػػا تقػػػع فلكيػػػا يف العػػػركض اٜنػػػارة مشػػػاؿ الػػػدائرة االسػػػتوائية 

يو شيئا ظهر علكاٛناؼم إىل جنوصا الذم ي من مشاٟنا الة راكم اٜنار )ث(.منااها اٜنارم يتباين قليس
يقوؿ  .اٞنناخحير كلما اْنهنا جنواب ازدادت رطوبة   من الرطوبة بفضل ار النيجرم كاٞنناخ السودار 

كالػػبسد الواقعػػة يف أرض السػػوداف شػػديدة اٜنػػرارة إال أف صػػا شػػيئا مػػن الرطوبػػة بسػػبب اٜنسػػن الػػوزاف: إل
أاػا ليسػت ابلغزيػرةم كأنػو ال  كيو ح أف التساقي يكوف بداية من شهر جويليةم كيضػيفم (2) النيجرإل

 .ينفع كال يضر

بكػػتي  اامطػػار صػػيفية بسػػبب الػػر ح اٞنوٚنيػػة اٛننوبيػػة الغربيػػةم املػػة ابلرطوبػػة القادمػػة مػػن يف ٕني
لػر ح اٞنوٚنيػة اامطػار بغػزارة يف كسػي الةػ راوم حيػر تلتقػي ا اييم كاليج غينيا  كأحيا  تتسػاقي

بكػػتي مػػن اػػسؿ قولػػو: إلنػػا الرحالػػة الشػػبار االنعكػػاس اٞنكيةػػف ل .(3)ابلػػر ح اٞنداريػػة إىل نػػااي يف ٕني
م مدينػػة اشػػاب ىنػػاؾ ابلغػػة الضػػ امة...ك٪نادم صػػا اافيػػاؿ الكثػػًن كااالشػػرؽ مػػن ٕنبكتػػو غابػػة كبػػًنة

يػنعك  اٞننػاخ علػى الغطػاو النبػايت كالتنػوع اٜنيػوار  ! طبعػا .(4)ٕنبكتو إىل اٛننػوب منهػام غػدير صػغًنإل
قةم كالظاىر أف الً كػة اٞنائيػة تشػكلت نتيجػة التسػاقيم حيػر ال اتةػاؿ بينهػا كبػٌن اػر النيجػر. للمنط

مػػا قيػػل عػػن التضػػاري  ييقػػاؿ عػػن اٞننػػاخم فػػس شػػم أف لػػو دكر يف تطػػور ااحػػداثم كربػػي العسقػػات  ك 
 ا. ام بقدر ما يكوف عامس معيقن عامس مساعدن فقد يكوف 

رفهػػا اٞنسػػلموف يف ىػػذه اٞننطقػػةم كانتشػػار اإسػػسـ  فقػػد أدل فب ةػػوص اٜنركػػة التجاريػػةم الػػيت ع
اٞننػػاخ عػػامس مسػػاعدام حيػػر أف ىػػذا اإقلػػيم ال ٫نتلػػف كثػػًنا عػػن البيئػػة العربيػػة سػػواو يف شػػرقهام أك يف 

                                                           

 48م ص2003م تر:عبد هللا عبد الرازؽ إبراىيمم ادل  ااعلى للثقافةم القاىرةمدتبكُ الع يبة: ديبوافيلك   - (1)
 82 -77م ص ص 1اٞنةدر السابقم جاٜنسن الوزاف:  -( (2
م اإدارة العامة للثقافةم د.د.فم 11م مج:ادلوسوعة اجلغرافيا للعامل اإلسالمي:  عبد هللا بن يوسف الشل كإاركف - (3)

 35د.س.فم ص 
 30مةدر سابقم ص: الشبار - (4)

 ادلقدمة
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ل اٞننػػػػػاخ بينمػػػػا ابلنسػػػػػبة للبعثػػػػات ااكربيػػػػةم فقػػػػػد مثٌػػػػ .(1)لعرب اٞنسػػػػػلموف ألًفػػػػوا ىػػػػذا اٞننػػػػػاخغرصػػػػام فػػػػا
رىػػػا لفػػػتة مػػػن الػػػزمنم فكػػػاف الرحالػػػة م حيػػػر قلٌػػػل مػػػن نشػػػاطهام أك علػػػى ااقػػػل أاٌ الةػػػ راكم عائقػػػا

٬نكثوف ٞندة يف اٞننطقػة اٞنتوسػطية حػ ى يتػأقلموا علػى اٞننػاخ يف جنػوب أكرابم كمنػو إىل مشػاؿ إفريقيػام   
 االنطسؽ ٥نو اٛننوب ابْناه الة راو.

ُُ ادلطلب ال الث:   هنر الني ر وأ يتو  لنسبة لُتمبك
فلػم يكػن ىػذا  ٞنػا يكتسػيو مػن حيويػة يف اٞننطقػةم ار النيجر مػن أعظػم اااػار يف غػرب إفريقيػام

اتلػف حػوؿ  راهم مػن اٞننبػع إىل اٞنةػب  كمػا أي النهر يوما ما ٠نهوال  كإ٧نا حدث االلتبػاس يف ٓنديػد ٠نػ
ػػيجػػر لي ث فةػػار اػػر الن ث أك ٫نتلػػف عنهمػػا أـ ىػػو اػػر السػػنغاؿث  ا لنهػػر النيػػلكونػػو امتػػدادن  ام كمل ًنٌ غػػزا ١ني

فمػػا أ٨نيػػة اػػر النيجػػرث كمػػا دكر الرحالػػة  تكػػن ىػػذه التسػػاؤالت لت ػػًٌن العقػػوؿ لػػوال أ٨نيػػة اػػر النيجػػر.
 ـ.19ق/13ااكربيٌن يف الكشف عن اٜنقائق حوؿ ار النيجرث اسؿ القرف 

لتو  من اٛننػوب فقد  ل الرحالة ااكائل يركف النيل اٞنغريب )النيجر( يغوص ٓنت الرماؿم ك٬نر م
سػػػعيد كيلتػػػوم كػػػالقوس كيعػػػود إىل الغػػػرب  ىكػػػذا كصػػػفو علػػػي بػػػن موسػػػى بػػػن إىل الشػػػماؿم   يظهػػػر 

كيةفو صاحب االستبةارم إذ يذكره ابسم نيل مةر )النيجر( كيذكر . (2)الغر طي يف كتاب اٛنغرافيا
كيقػوؿ عنػو بػن  .(3)ىػاإلتلػم الػبسد كيسػقي أكثر  فػغف النيػل يشػقٌ م العمائر الػيت قامػت علػى  ػفافو إلأى

                                                           

م 1998م جامعة قار يون م بنغازمم 1م ط:دراسات يف اتريخ شرق إفريقيا وجنوب الصحراءعطية ٢نزـك الفيتورم:  - (1)
 133ص
م دار الكتب 1م ٓنرير كتعليق كتقدحمل: ٘ناه هللا كلد الساملم ط:كتاب اجلغرافيا: الغر طيعلي بن موسى بن سعيد  - (2)

 59م ص2013العلميةم بًنكتم 
م نشر كتعليق: سعد زغلوؿ عبد اٜنميدم دار كتاب االستبصار يف ع ائب األمصارـ(: 12ق/6) مراكشيم ؽ  :٠نهوؿ - (3)

 218لثقافية العامةم بغدادم د.س.فم ص الشؤكف ا
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لػػوم كحػػدد اْناىػػو أبنػػو  ااذيػػة  ذكػػر أىػػم العمػػائر  م(1)النهػػر العظػػيمم كىػػو النيػػلإلطػػة يف رحلتػػو: إلبطو 
م كمنها إىل كىوٍكىٍو)غاك(.  بكتي  ين در من زاغة إىل ٕني

 رل ادػأما اٜنسن الوزاف فقد ٚناه ابسم النيجػرم إال أنػو يبػدك قػد اًلتىػب  عليػو اامػر فيمػا ٫نػ  
رّنػػا لطػػوؿ اٞنػػدة بػػٌن اٞنسحظػػة كالتػػدكينم كلرّنػػا يقةػػد ابلب ػػر الػػيج غينيػػام إذ عػػٌ  عنػػو قػػائس: إلكٕنتػػد 

اػػيي حيػػر يةػػب النيجػػر يف طػػوؿ النيجػػر علػػى مسػػافة ٥نػػو مػػائتٌن كٙنسػػٌن مػػيسم كٟنػػا جػػزو علػػى 
 .(2)الب رإل

م حير أاا كتبقى ىذه اٞنةادر أاا مل ٓندد لنا منابع ار النيجرم كال مةبو   كما ىو معلـو اليـو
 ـ.19ق/13فانتظر  ح ى القرف  يي كال اٝنليج حسب ما يبدك لنا مل تعتاد الوصوؿ إىل ا

ـ انكبهػػػت الػػػرحست ااكربيػػػة: ال يطانيػػػةم كالفرنسػػػية لدراسػػػة اػػػر النيجػػػر 19ق/13كمػػػع القػػػرف 
تمػػاـ بكشػػف اػػر النيجػػر  حيػػر دراسػػة علميػػة حديثػػة. كلعػػل أىػػم العوامػػل الػػيت دفعػػت ااكربيػػٌن لسى

 (The Africanم فأسسػػت الرابطػػة اإفريقيػػة فقػػدت بريطانيػػا مسػػتعمرا ا يف القػػارة اامريكيػػة
Assotiation) ـم   إلغػػاو 1788 ق/1202 رابطػػة استكشػػاؼ ٠ناىػػل إفريقيػػا الدااليػػة سػػنة م
للعبيػػد اافارقػػة طن مت ضػػر بػػدعول أغػػراض إنسػانيةم إ٩نػػاد مػػو  ـ1807 ق/1221ْنػارة الرقيػػق سػػنة

 اٞنت ررة.

ـ( أكؿ رحالػة 1771- 1806) (Mungo Park)ؾ رٍ و ابى غيػونػٍ يعد الرحالػة االسػكتلندم مي 
 قم 1210 ٗنػػادل الثػػػاريف  ـ كصػػل إىل اػػػر النيجػػرم كانػػت رحلتػػػو ااكىل19ق/13أكريب يف القػػرف 

م حيػػػر يةػػػباف يف مػػػن غػػػرب إفريقيػػػا. اسػػػتطاع أف ٪نػػػدد اْنػػػاه اػػػرم السػػػنغاؿ كغامبيػػػاـ 1796ينػػػاير 

                                                           

م تق ك تح: الشيخ دمحم عبد اٞننعم حتفة النظار يف غرائب األمصار وع ائب األسفاربن عبد هللا اللوايت:  أبو عبد هللا دمحم - (1)
م بًنكتم 1م ط:2العر فم ج:  693ـم  ص 1987ق/1407م دار إحياو العلـو

 163ص  م2مةدر سابقم ج: :اٜنسن الوزاف - (2)
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م كنشر تقريػرا  (Seigo)و يغي كصل إىل مدينة سً  .(1)من ٠نرل ار النيجر ابْناه الشرؽايي  كثأكد 
 قا عن ار النيجر.جذااب كشيٌ 

ٍرؾ عػػاد  مػػػا بػػدأهم ككػػػاف  تمٌ ـ لييػػ1805ق/1219  نيػػػة سػػنة (Mungo Park)ميونٍػغيػػو ابى
احتػم ابلسػكاف اليػٌنم فػأطلقوا  . كقػد(فنػاف1)   ك(ْنػار 4  )(جند  35: )(أكربيا 40بة بتو )

ػا مى بى امٍ عليػو صػاحب الل يػة الكبػًنةم كقػد أىػدل مسػجد مدينػة سىػ   (Samba Marcalla)اال اركى
بكتي بسبب عداكة التوارؽ الذين ىاٗنوه ارى بى ا طر ليتجو بعيدا عن ميناو كى ك . (2)فازة صينية ام كمدينة ٕني

ابلقػرب مػػن مةػػب  (Bussa)ا وصىػػٓنطػم قاربػػو عنػػد شػسالت بي    ( Koriouma)ا  ومىػػيي ورٍ عنػد كي 
 .(3)رفاقو معار النيجرم فغرؽ 

وف تيػػرٍ سبً أرسػػلت بريطانيػا الرحالػة االسػكتلندم كٍ  (Mungo Park) ؾرٍ و ابى غيػونػٍ بعػد ىػسؾ مي 
(Clappertonم الذم) ـ من طرابل  الغرب)ليبيا(م كنزؿ عند 1822 ق/1237 بدأ رحلتو سنة

 و مػػػػػن اػػػػػر النيجػػػػػرم كيف سػػػػػنةل ػػػػػو لعلػػػػػو ٩نػػػػػد إجػػػػػاابت عػػػػػن تسػػػػػاؤالتوم ف ػػػػػذره دمحم بً ل ػػػػػ بً السػػػػػلطاف دمحم
 ـ تولدت لديو قناعةم أبف ار النيجر ينتهي يف اليج غينيا.1825 ق/1240

٠نػػػرل النهػػػرم إذ  (Lander) رٍ دى  بػػػع اااػػػواف النٍػػػ (مClapperton)وف تيػػػرٍ سبً كبعػػػد كفػػػاة كٍ 
م كبػػذلم عيػػرؼ ادػػرل  (Mungo Park) ؾرٍ و ابى غيػػونػٍ يػػن ىلػػم مي أ (Bussa)ا وصىػػكصػػس إىل بي 

كمػع ذلػم اسػتمر الغمػوض حػوؿ اااػار   (4)ـ1830 ق/1245 الة يح كثػيبًٌت علػى اٝنريطػة سػنة

                                                           

ـم 2002ق/1422م دار الزىراوم الر ضم 2م ط:اتريخ إفريقيا احلديث وادلعاصرعبد هللا عبد الرازؽ كشوقي اٛنمل:  - (1)
 30ص
 265م264مةدر سابقم ص ص  :فيلك  ديبوا - (2)
 267-266ص ص  :نفسو - (3)
م ص 1994منشورات كزارة الثقافةم دمشقم م 2م تر: يوسف شلب الشاـم ؽ:اتريخ إفريقيا السوداء :جوزيف كي زيربو - (4)

 708م707ص 
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ابستكشػػاؼ اٞننطقػػةم كأكػػد أبف ُنػػًنة ( Heinri Barth)ث رٍ م ابى رً ٍنػػايطػػة بنهػػر النيجػػرم فقػػاـ ىً 
 .(1)سقة ٟنما بنظاـ ار النيجرال ع (Chari) مارً تشادم كار شى 

ـ بػػػػدأىا 1889 ق/1306 أمػػػا عػػػػن البعثػػػػات الفرنسػػػػية إىل حػػػػوض النيجػػػرم فقػػػػد بػػػػدأت سػػػػنة
   (Cote d’évoir)إىل سػػاحل العػػاج  (Bamaco)و اكي مىػػمػػن ابى  (Binger)ي ًجػػنٍ الكػػابب بً 
سػػػػجل الكثػػػػًن مػػػػن اٞنمػػػػراتم كالنقػػػػاط االسػػػػتاتيجية  كالقػػػػول العسػػػػكرية كالسياسػػػػية اليػػػػةم فلدراسػػػػة 

  كٍ يلً ك الفضل للرحالػة الفرنسػي فًػ. (2)من النيجر إىل اليج غينيا(ٞنسحظات االقتةادية يف كتابو: )ا
ػػػػػػػدً  ػػػػػػػانٍ م الػػػػػػػذم حػػػػػػػدد ارتفاعػػػػػػػات منػػػػػػػابع اػػػػػػػر النيجػػػػػػػر مػػػػػػػن جبػػػػػػػاؿ كيرى (Dubois Félix)ا وى يبػٍ و كي
(Corancou) ٌكلػػم(  135 -1317قػػدما(م أم حػػواي) 4920 -3840ر ارتفاعهػػا مػػابٌن)  قػػد 

تػػزداد ك تغػػذم ٠نػػرل النهػػر  مائيػػة تشػػكل ٠نػػارم  عنػػد سػػفوح اٞنن ػػدرات تتشػػكل ُنػػًنات و كيػػذكر أبنػػ
  .(3)كلما اْنو ٥نو الشماؿ   ككميات التدفقم كيتسع عىر و مسرعتوم كما يزيد العمق

ػػ  دً كٍ يلً كصػػذا يكػػوف فًػػ أف النيجػػر ينبػػع مػػن تػػسؿ قػػد دحػػم فكػػرة ( Félix Dubois)ا وى يبػٍ
ػػػانٍ رى مػػػن جبػػػاؿ كي  م كىػػػي أقػػػل ارتفاعػػػافو جػػػالوف م فقػػػد كػػػاف أكثػػػر دقػػػة يف ٓنديػػػد (Corancou) وكي
كالظػػاىر أف الكميػػات اٟنائلػػة مػػن  كٓنديػػد اػػي تقسػػيم اٞنيػػاهم كىػػو صػػذا يقطػػع كػػل شػػم. ماالرتفاعػػات

ال تو عنػد اٞننبػعم كيتجػو مشػاىي اليت تغذم ار النيجػر  فتزيػد سػرع ه التساقي يف اٞننطقة االستوائية ميا
إذ تًقػٌل الشػدة  ٣نػا يدفعػو لسْنػاه ٥نػو  ير ينكسر كلما قله التساقي إىل اٞننطقة الة راكيةم ح ليةل

 اٛننوب  نية كابْناه الشرؽم   يةب يف اٝنليج. 

إف أ٨نية ىذا النهر ال ترتبي بزمنم فقد أدرؾ ااكلوف أ٨نيتوم فمػنهم مػن كصػفو ابلعظػيمم أمثػاؿ: 
م أمثػػاؿ: بػػن سػػعيد الغر طػػي  نػػو يسػػقي أغلػػب عمػػائر السػػودافأبم مػػن قػػاؿ كمػػنه  الرحالػػة بػػن بطوطػػة

 كمػػنهم مػػن حػػدد العمػػائر الػػيت تقػػـو عليػػوم ككأنػػو سػػر قيػػاـ اٜنوا ػػر كاٞنمالػػم يف بػػسد السػػوداف الغػػريبم

                                                           

 175م ص 1987م تر:٢نتار السويفيم اٟنيئة اٞنةرية العامة للكتابم أطلس التاريخ اإلفريقيكولٌن ماكيقيدم:   - (1)
 717م 716سابقم ص ص رجع جوزيف كي زيربو: م - (2)
 51م50ص ص  : مةدر سابقمفيلك  ديبوا - (3)
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قد ذكػر اٜنسػن الػوزاف أبنػو ال يعػرؼ عػن اػيي شػيئام إال مػن ك كةاحب االستبةار كاٜنسن الوزاف. 
م كيةػفهم ابلكثػرة  ىػذا مػا يػدؿ علػى أف اػر النيجػر كػاف اسؿ ما يركي بكػتي و التجػار الوافػدكف إىل ٕني

بكتي   .٬نثل شير ف التجارة ايطية ٥نو ٕني

ػػكٍ لً أمػػا الرحالػػة أى  بكػػتي كاعت ىػػا اٞنػػدال يػػنٍ كف لً دي ورٍ ر غيػػدى نٍ سى جم فقػػد كقػػف علػػى مشػػارؼ مدينػػة ٕني
مػن جهػة  اػييم كمػن جهػة جر ىو مدالها مػن اٛنهتػٌن: م بينما يبدك ار الني(1)الرئي  لنهر النيجر

بكتي  كمدينيت جً عى كيػي  اٝنليج.   (Gaou) اكٍ كغىػ(م Geiné) ييًن د العةب اٜنساس يف قياـ مدينة ٕني
 .يف النقل النهرمم كاالتةاؿ بٌن اٞندينتٌن نظرا ا٨نيتو

ػػ  دً كٍ يلً كقػػد حػػاكؿ فًػػ بكػػتي ك ضػػارة  ا أف ٩نعػػل مػػن التطػػور اٜنضػػارم الػػذم شػػهدتووى يبػٍ مدينػػة ٕني
م كمػػا أاػػا صػػػاٜنة اريػػة  الفضػػل يعػػود لنهػػر النيجػػػرم كيػػ ر ذلػػم أبف اٞننطقػػة اٛننوبيػػة صػػػاٜنة للتجػػارة

كنظرا ا٨نية ار النيجرم فقد تنافست الدكؿ االستعمارية اٜنديثة من أجل الوصػوؿ  .(2)للزراعة كالرعي
م كمنهػػا يػػتم ربػػي  إىل اػػر النيجػػر ككشػػف مػػا جيهػػل منػػوم قةػػد الوصػػوؿ إىل بكػػتي أدغػػاؿ إفريقيػػا كإىل ٕني

ـ جانبػا مػػن أعمالػػوم 1302ق1885ـ/1884 ق1301فقػػد اػ ه مػػؤٕنر بػرلٌن الثػػار. تاٞنسػتعمرا
 .(3)اٞنسحة كالتجارة يف حوض النيجر كنٌ  يف بند من مقرراتو على حرية

ُُ  ادلبحث ال اين:  حملة اترخيية حول دُتبك
بكتي حوؿ  ريخ نشأة حاااتلفت الركا ت التار٫نية  مابٌن عهد اٞنرابطٌنم كعهد ٣نلكة    رة ٕني

كقػػد بلغػػت أكٌج تطورىػػا اٜنضػػارم اػػسؿ  هػػا.حػػوؿ أصػػل تسػػميتهام ككػػذا حػوؿ رىٚنً  كمػػا ااتلفػػوا  ملًٌػي 
 ـ يف عهد ااساكيم قبل أف يستوي عليها اٞننةور السعدم.16ق/10القرف 

                                                           

م مكتبة الفرجارم ليبيام 1م تر:دار الفرجارم ط:رحلتان عرب ليبيا اف كألكسندر جوردكف لينج:فريدريم ىور٧ن - (1)
 193ـ م ص1974ق/1394

 58ص  : مةدر سابقمفيلك  ديبوا - (2)
 134ـ ص 1965ق/1384م الدار القومية للطباعة كالنشرم القاىرةم استعمار إفريقية :ر ض زاىر - (3)
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 ُُ  ادلطلب األول: نشةة حاضرة دُتبك
ـم علػى يػد تػوارؽ 11ق/5أاػا  هػرت أكااػر القػرف  -صاحب  ريخ السوداف - عدميرل الس

 اػػسؿ سػػنة م كىػػذا مػػا ييػػرجح القػػوؿ أباػػا  هػػرت بعػػد التوسػػع اٞنرابطػػي يف منطقػػة السػػوداف(1)مقشػػرف
 أنو مٌت بناوىا علػى يػدكيشًن الرحالة اٜنسن الوزاف إىل  يوسف بن  شفٌن.يد ـ على 1097ق/490

   (2)ـ1213ق/610حػػواي ثالػػر عشػػر للمػػيسد  اػػسؿ القػػرف السػػابع اٟنجػػرمم المنسػػى سػػليمافم 
بينمػا يػذكر الرحالػػة بػن بطوطػػة يف رحلتػو أنػو نػػزؿ عنػد سػػلطاف ملًٌػيم يف عهػد منسػػى سػليمافم ككانػػت 

واي متػأارة ُنػم يف فػتة  (3)ـ1353/ق753فقد دالهػا حػواي ـم 14ق/8رحلتو اٞنشهورة يف القرف 
عليػػو اامػػر يف ٓنديػػد الػػزمن  مػػا ذكػػره اٜنسػػن الػػوزافم فيبػػدك أف اٜنسػػن الػػوزاف اًلتػػب قػػرف مػػن الػػزمن ع

كىذا ما يذكره كذلم ابػن طػوير  ى سليماف.سمن لم  كلكنو يقوم القوؿ أباا  هرت يف عهد اٞنبدقة
 ـ.14ق/8 ـم ّنعىن:  هرت اسؿ القرف1366ق/ 767 اٛننةم على أاا ثأسست عاـ

يف مدينػػػػة  )اٛنػػػػامع الكبػػػػًن( بػػػػىن جػػػػامع جنكػػػػربًنلطاف منسػػػػى موسػػػػى كإذا ثبػػػػت عنػػػػد  أف السػػػػ
م يػػػدلنا علػػػى أف اٞندينػػػة  هػػػرت قبػػػل منسػػػى سػػػليماف بكػػػتي اؿ ابسػػػم ِنىىػػػارٍ وؿ كى مي ارٍ ذكرىا مىػػػيػػػككػػػذلم  .ٕني

بكػػتي  . كاتفقػػوا علػػى أف منسػػى   كمل ٫نتلػػف يف ذكػػر ثأسيسػػها عػػن اٜنسػػن الػػوزاف(4)إقلػػيمم عاصػػمتو ٕني
 د بىن فيها دار السلطنة.موسى أكؿ ملوكهام كق

ـم علػػػى يػػػد التػػػوارؽ بعػػػد الزحػػػف 11ق/5كيظهػػػر لنػػػا أاػػػا  هػػػرت كم طػػػة عبػػػور اايػػػة القػػػرف
كثبيتػت عمار ػا  .ـ14ق/8اػسؿ القػرف مسسطٌن ٣نلكة ملٌػيىم  ماٞنرابطيم كأكؿ من ابتدأ فيها اٞنلم

 ـ. 16ق/10اسؿ القرف  مكبلغت أكٌج عطائها اٜنضارم يف عهد ااساكي

                                                           

ص  م1981مطبعة بردين إ٤نيم ابري م ن بن عمراف بن عامر:  ريخ السودافم تر:ىوداس كبنوةمالسعدمم عبد الر٘ن - (1)
20 
 165 م ص2مةدر سابقم ج: اٜنسن الوزاف: – (2)
 377ص  : مةدر سابقمابن بطوطة - (3)
 201م ص1984م تر: دمحم حجي كإاركفم دار اٞنعارؼم الرابطم 3مج:إفريقيامارموؿ كارِناؿ:  - (4)
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عػػن تسػػميتهام فيكػػاد يكػػوف اإٗنػػاع علػػى نسػػبتها للتػػوارؽم كقػػد ذكػػر السػػعدم نسػػبهم إىل  أمػػا
له م ٪نلػػوف ٌحػػري     كىػػم بىػػٍدكه  ً٘نٍػػًنى يف كتػػاب اٜنلػػل اٞنوشػػيةقبيلػػة صػػنهاجة ال بريػػةم كيرفعػػوف نسػػبهم إىل

م كال يسػتقر ٟنػم مكػػاف يقيمػوف فيػوم مػوطنهم صػػ راو اٞنغػر يكػوف كيرٓنلػوف حيػر  ػػ،ى أاػم أىػػل بم ك الكى
  كقػػد سػػا٨نوا يف نشػػر م أقػػرب مػػا يكػػوف إىل كػػوام عػػرابكالتػػوارؽ بىػػٍدك عػػادا  .(1)إ٬نػػاف كٟنػػم فضػػل فيػػو

  .(2)فابن الدكف يراىم بقية اٞنرابطٌن  سـ يف غرب إفريقيااإس

كقد أاذت اٚنها حسب ركايػة السػعدم مػن اسػم اىمىػة  رقيػةم مػدعوة بتىنبىكػتي   كتعػين يف لغػة 
ي ىذا اٞنو ع ابٚنها. كتشػًن الركايػة إىل أف العجزة ) -حسب ركاية السعدم –التوارؽ  العجوز( م كٚنًي

م كىػػي لتواصػػل رحلتهػػا عنػػد غيػػدكًٌىا كركاحهػػا  امػػرأة كانػػت ثأكم إليهػػا النػػاس كتسػػتأًمن متاعهػػا عنػػدىا
مرأة ااسم  تو:بينما يرل القٌشاط أف التسمية مركبة من جزئٌن: )تٌن: مكاف(م )بك .(3)اازنة ااما ت

 .(4)نوف أثقاٟنم عندىاستأمً  رقية(م ككاف الرحل يى 

  كيضيف ااستاذ مبارؾ جعفرم دليسم أبف الكثًن مػن )تٌن( لفظة بربريةم تعين: البئر أف كقيل:
ٓنمػػػل ىػػػذه اللفظػػػة يف تركيبتهػػػام كأاػػػا تعػػػين ا ابر. كقػػػد  ذات ااصػػػوؿ ال بريػػػةم اامػػػاكن الةػػػ راكية

م كتعػػين: ا ابر الغػػائرةم كأمػػاكن أاػػرل تنتشػػر يف الةػػ راوم حيػػر اإنسػػاف (5)ينػػدكؼاسػػتدؿم مػػثس: ت
كيضػيف زميلنػا دمحم إليػاسم أبف اسػم ) بىكتػو(  يب ر عن اٞنيػاه اٛنوفيػة أكالم سػواو يف ًحلٌػو أك ترحالػو.
 .(6)(كانت تيسمى: )بكتو -ر٘نها هللا  -ال يزاؿ متداكال عند توارؽ اٟنقار كالتاسيليم كأف عمتو 

بكػػتي تسػػمية بربريػػةكعلػػى كػػ   أسسػػها تػػوارؽ مقشػػرفم كال نسػػتبعد أف تبقػػى امػػرأة ل حػػاؿم فػػغف ٕني
 مع بعم الغلماف ٜنراسة اٞنتاع يف حالة اركج الرجل للكسبم فلطاٞنا قامت اٞنرأة ال برية صذا الدكر.

                                                           

 25ص  : مةدر سابقمالسعدم - (1)
 54مرجع سابقم ص  :عطية ٢نزـك الفيتورم - (2)
 21ص :اٞنةدر السابق - (3)
 27ـم ص1994م دار الركاد م طرابل م 1م ط:صحراء العرب الكربى: القشاطدمحم السعيد  - (4)
 58م ص2021 م دار الكتاب العريبم اٛنزائرم1م ط:م11ه/13األزواد خالل القرن جعفرم:   مبارؾ - (5)
 18.02.2021: مثقف على اطسع ابللغة التارقيةم مقابلة شفويةم أدرارم دمحم إلياس - (6)
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(م فقد مٌت تداكٟنا عػ أما عن رسم  بكتي   فت ػٌورت اللفظػة عػن ن ٢نتلفػةأزمنػة متفاكتػةم كأىٍلسيػ اللفظة )ٕني
عت تيرسم.نطقها ااكؿ كحي   ٌرؼ رٚنهام فةارت اسم علم ٞنكافم كما ٚني

كوف   بضػػم التػػػاوم كسػػػكوف النػػػوفم ك ػػػم البػػػاوم كسػػػ ػػػبطها ابلشػػػكل الرحالػػػة ابػػػن بطوطػػػة فقػػد
بيٍكتيػوالكاؼم ك م التاو الثانيػةم ككاك   علػى ىيئػة: تػينػٍ

رةم كاٞنػيم  رة كرٚنهػا اٜنسػن الػوزاف ابلنػوف   .(1)
بىٍكتيػوأاػرل )تنبكتػػو( ك)ٕنبكتػػو(م كمػا  ػػبطها ابلشػػكل : تػىنػٍ

  كلعػػل ذلػػم يعػود إىل أف الرحالػػة يػػتقن (2)
كجاو يف كشاؼ اٞندف كاٞنوا يع يف فهرسة كتػاب  عدة لغاتم أك رّنا انو ثأار يف تدكين مسحظاتو.

م كرٚنػػػت يف كتػػػاب  ريػػػخ (Timbuktu) م(3)ٕنبكػػػتم ٕنبكتػػػو الفتػػػاش رٚنهػػػا بعػػػدة أكجػػػوم منهػػػا:
 .السودافم على ٥نو: تنبكت

رام كيف ىذا الةدد يقػوؿ جػيم  غػ م(Timbuctoo)كتسميتها اإفريقية ترسمم كما يلي: 
م يقيت يف كتابػػة ااٚنػػاو اإفريقيػػةكإنػػو ليطػػربين أف أرل اٞنثقفػػٌن كقػػد شػرعوا يف اسػػت داـ طػػر جاكسػوف: إل

بينما (4)إل (Tombuctoo) من ىجائها القدحمل بدال (Timbuctoo)كقد صاركا مؤارا يكتبوف
ففػػػي ظهػػػر أف جػػػيم  غػػػرام ا٥نػػػاز لقوميتػػػو اا٤نلوساكسػػػونية علػػػى حسػػػاب القوميػػػة الفرانكوفونيػػػةم يى 

فػػاٜنرؼ   (Timbuctou) م بينمػػا تكتػب ابإ٤نليزيػة(Tombotou)الكتابػة الفرنسػية تكتػب 
 ية.٫نتلف نطقو بٌن اللغتٌن اإ٤نليزية كالفرنس (U)  اٞنت رؾ

ُُ خالل القرن  م11ه/10ادلطلب ال اين: التطور احلضاري دلدينة دُتبك
بكػػػتي ٥نػػػو اٜنضػػػارة منػػػذ القػػػرف ـم فكانػػػت بدايػػػة اضػػػتها يف عهػػػد السػػػلطاف 14ق/8انتقلػػػت ٕني

جتػػػػو   كقػػػػد عيػػػػرؼ ُنى  ـ1337-1312ق/738-712منسػػػػى موسػػػػى م الػػػػذم حكػػػػم ٣نلكػػػػة ملٌػػػػي
                                                           

 707صم 2 ج:اٞنةدر السابقم  :بن بطوطة - (1)
 165-162م ص ص 2 ج:اٞنةدر السابقم  :اٜنسن الوزاف - (2)
  التكرور وعظائم األمور وتفريق أنساب العبيد اتريخ الفتاش يف أخبار اجليوش وأكابر الناس وذكر وقائ١نمود كعت:  - (3)

 352ـم ص2014ق/1435م تع: إدـ ّنبام مؤسسة الرسالة  شركفم دمشقم 1مط:من األحرار
جيم  غرام جاكسوفم ىو ١نرر رحلة عبد السسـ الشبارم ينظر كتاب عبد السسـ الشبارم من فاس إىل ٕنبكتوم  - (4)

 24ص
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م كما اصط ب معو العلماو (1)كية كيتيب الفقو اٞنالكيالذىبيةم حير عند عودتو اقتىن من مةر اٞنملو 
  فيبػدك أنػو ثأثػر ابٜنضػارة اٞنملوكيػةم زىم: أبو إس اؽ السهلي )السػاحلي(كاادابو إىل دكلتوم كمن أبر 
الفضػػل ايب إسػػ اؽ يف إداػػاؿ البنػػاو   ك الىتمػػاـ ابٞنػػذىب اٞنػػالكي الس ػػينكعػػـز علػػى تثقيػػف شػػعبو كا

 .(2)ف الغريبد السودااب جر إىل بس

  فقد ـ1468/ق873 علي حا رة ًبًن )كالتة(م يف عهد سىٌن  أما عمار ا فكانت بعد سقوط
م كيف ىػػذا الةػػدد يقػػوؿ السػػعدم: إل فكانػػت (3)اكٍ كغىػػ بكػػتي تػػرؾ التجػػار كالتػػة يف عهػػده كذىبػػوا إىل ٕني 

 . (4)عمارة تنبكت اراب بًنإل

ا ـ يف عهػد ااسػاكيم حيػر عرفػت تطػورن 16ق/10كمٌت البناو كالتطورم كبلغ أكٌجو اسؿ القػرف 
ػػًف الرحالػػة ااكربيػػوف إعجػػاصم ابلتطػػور اٜنضػػارمم الػػذم شػػهدتو  حا ػػرة حضػػار  ملفتػػا للنظػػر. كمل ٫ني

بكتي يف أ مها الزاىرة   كقد سا٨نوا يف التأريخ ٟنذه الفتةم فأ ػفوا علػى مشػاىدا م كحػدات القيػاس ٕني
ات اجتماعيػػػة كاقتةػػػادية للظػػػواىر التار٫نيػػػةم فمػػػاىي أىػػػم ىػػػذه علػػػى اٞنعػػػامل اٜنضػػػاريةم كقػػػدموا تفسػػػًن 
بكتي   ثـ16ق/10اسؿ القرف  اٞنظاىر اٜنضارية اليت شهد ا ٕني

بكػػتي أنػػواع العمػػارةم فقػػد كانػػت ديكريىػػا مبنيػػة ابلطػػٌن كمسػػقوفة ابلتًػػن م   انتظمػػت (5)عرفػػت ٕني
طابق أك طابقٌنم كأبواصا كنوافذىا مرٌصعة  من كره شوارعهام كزيينت منازٟنا ابٜندائق. كقد شوىد فيها دي 
للملػػػػمم بنػػػػاه أبػػػػو إسػػػػ اؽ  (Madougouو)غي كمزارفػػػػة ابلطػػػػابع اٞنغػػػػريب. كيف كسػػػػطها قةػػػػر مػػػػادي 

 ألف نسمة( 35)قد أحةى عدد سكااا القا ي ١نمود كعت بتقديره ك الساحلي. 

                                                           

م تع كتح: ٗناؿ الدين 1م ط:الذىب ادلسبوك يف ذكر من حج من اخللفاء وادللوك: اٞنقريزمي تقي الدين أ٘ند بن عل - (1)
 143ـم ص2000ق/1420الشياؿم مكتبة الثقافة الدينيةم بورسعيدم 

م ط:خم دار البةائرم 20إىل مطل  القرن11اتريخ إفريقيا الغربية اإلسالمية من مطل  القرن ٪نٍن بوعزيز:  - (2)
 28م ص2009اٛنزائرم

 162م ص2: جمةدر سابقم :اٜنسن الوزاف - (3)
 21صمةدر سابقم  :السعدم - (4)
 64ينظر اٞنسحقم ص  -(5)
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 ٞنسػاجد يف قولػو تعػاىل:و على عمػارة اكما اىتموا ابلعمارة الدينيةم ُنكم الدين اإسسميم كحثٌ 
ٍػ﴿ ػاةى كىملٍى ٫نى ةى كىإتىػى الزهكى ـى الةهػسى إ َشى ًإاله اَّللهى َ فػىعىسىػى  ًإ٧نهىا يػىٍعميري مىسىاًجدى اَّللًه مىٍن إمىنى اًبَّللًه كىاٍليػىػٍوـً اٍ ًاػًر كىأىقىػا

ا بػىػػػىنى اَّللهي لىػػػوي ًمثٍػلىػػػوي يف مىػػػٍن بػىػػػ)  ملسو هيلع هللا ىلص :م كقػػػوؿ رسػػػوؿ هللا(1)﴾أيكلى ئًػػػمى أىف يىكيونيػػػوا ًمػػػنى اٍلميٍهتىػػػًدينى  ىنى مىٍسػػػًجدن
اٛنٍىنهػػًة(
بكػػتي م (2) م جػػامع جنكػػًن بػػًن )اٛنػػامع الكبػػًن( يف اٛنػػزو الغػػريب مػػن كمػػن أشػػهر مسػػاجد مدينػػة ٕني
 مػت(156.4)حواي :(اطوة 194)عر و  سو الرحالة ااٞنار ىنرم ابرث م كقد حدد مقايياٞندينة
يػػػو أكػػػ  مسػػػاجد ايً يػػػو كى ينً اعتػػػ ه الرحالػػػة الفرنسػػػي رً  م كمػػػت(  211.2)حػػػواي :(اطػػػوة262)كطولػػػو 

م كحػدد لػػو ٖنانيػة ) بكػتي م كلػػو مئذنػة ىرميػػة مػت(7362) حػػواي :(قػدما 25)م كارتفاعػو (أبػػواب 08ٕني
 الشكل.

كييعد جامع سنكرم  ر مساجدىا من حير اا٨نيةم يقع يف اٛنهة الشمالية من اٞندينةم ييقػاؿ 
ر م قيػدٌ (أبػواب03) مقايي  الكعبة اٞنشرفةم كلو ثسثة على طمة بنت سيدم أ٘ند االغسيبنتو اللة فا

أمػػػا   مػػػت( 24.32)حػػػواي :(قػػػدما 80)م كعر ػػػو مػػػت( 36.48) حػػػواي :(قػػػدما 120)طولػػػو 
ـ 11ق/5  بيػين يف القػرف ينةم ييعد العتيق من بٌن مساجدىاجامع سيدم ٪نٍن التادلسي يف كسي اٞند

ٓنةػػٌن اٞندينػػة بسػػور كنظػػاـ مل يهملػػوا العمػػارة اٜنربيػػةم فقػػد مٌت أاػػم كمػػا  ة بنائػػو عػػدة مػػرات.كمٌت إعػػاد
 .(3)٪نميها من اااطار اٝنارجيةدفاعي 

م مدينػػة ْناريػػة ابمتيػػازم فقػػد كرثػػت عػػن سػػقوط ٣نلكػػة غانػػةم كحا ػػرة بػػًن )كالتػػة(  بكػػتي مدينػػة ٕني
القوافػػػل التجاريػػػة مػػػن كػػػل  ة كاٞنشػػػتيةم ككفػػػدتكاكتظػػػت ابلباعػػػ مالتجػػػارى كاٜنػػػرفيٌنم فاٌتسػػػعت السػػػوؽ

كال (م Tagazza)ا ازى غىػػلملػػح كتػى ل اام كال منجمػػارى غىػػانػٍ للػػذىب كوى  اليسػػت مناٗنػػ فغاػػاحػػدب كصػػوب. 

                                                           

 18سورة التوبة: ا ية  - (1)
 من حدير عثماف هنع هللا يضر (533( كمسلم )450ركاه الب ارم ) - (2)
 -  اطوة 1.24 ←مت 1ابعتبار 
 -  قدما 0.304 ←مت 1ابعتبار 

 61مرجع سابقم ص  :٪نٍن بوعزيز - (3)
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  كإ٧نػػػا ىػػػي ملتقػػػى التجػػػارم فقػػػد اعتمػػػد أىلهػػػا دكر الوسػػػاطة يف تبػػػادؿ السػػػلع بػػػٌن حػػػ ى أبرض للعبيػػػد
 نتها لتؤدم دكر الوساطة. فيت الة راو. فموقعها كا ة أىاليها مك

م اٜنكػػػػاـ الضػػػػرائبم  كنظٌػػػػ ودعات للت ػػػػزين علػػػػى النسػػػػق اٞنغػػػػريبمأقػػػػاـ التجػػػػار الػػػػدكاكٌن كاٞنسػػػػت
 طرؽ القوافل التجاريػة تتعددك  توفًن اامنم كقمع الغإ َشم كتوحيد اٞنكاييل.  مقابل كمةادر للدال

م انطسقػػػا مػػػن العواصػػػم كاٜنوا ػػػر اٞن بكػػػتي غاربيػػػةم كالقػػػاىرةم مػػػركرا ابطػػػات الػػػيت تنتهػػػي عنػػػد مدينػػػة ٕني
كشػػاعت   كالكتب...لػة: مػػن الػذىبم كاٞنلػح  كاٞننسػػوجات  كالعبيػداٞنػػواد اٞنتبادى ت تعػددف  الةػ راكية

 ماٜنيػػاة االقتةػػادية تانعكسػػف  لػػةكاسػػتعماؿ العم مبػػٌن اٞنقايضػػة اٞنكاييػػلم كتنوعػػت أسػػاليب التبػػادؿ
  .(1)كالثقافية ابإ٩ناب ماالجتماعيةعلى اٜنياة 

بكػػػتي حركػػػة علميػػػػة اػػػسؿ القػػػرف ـ منقطعػػػة النظػػػًن. حيػػػػر أف 16ق/10لقػػػد عرفػػػت مدينػػػة ٕني
ب بػًن )كالتػة( أدل اجيػةم ز دة علػى اػر السلطاف منسى موسى مل يهمل اٛنانب العلمي يف رحلتػو اٜنى 

بكتي إىل ى بكتي تعيٌج ابلعلماوم كأنتجت حركػة فكريػةم ا جرة العلماو اْناه مدينة ٕني كتملػت   فةارت ٕني
اىتم ااسكيا اٜناج دمحم الكبًن ابلعلم كالعلماو كقػرصم إذ  جوانبها يف عهد ااساكي من ٣نلكة سنغام.

بكتي معتنفيذن    كصػار ـ16ق/10مطلع القػرف ا لوصية الشيخ دمحم بن عبد الكرحمل اٞنغيليم الذم زار ٕني
ببنػػػػاو اٞنؤسسػػػػات كطػػػػٌوركا فػػػػاىتموا  ابااػػػػ  ااسػػػػكيا داككد.ك اامػػػػر كػػػػذلم مػػػػع اٝنلفػػػػاو ااسػػػػاكيم 

  ابتػداو مػن مرحلػة التعلػيم االبتػدائيم حػ ى التعلػيم العػاي. فقػاؿ عنهػا ابػن التعليميػة ااساليب كاٞننػاىج
ن السػػػػوداف مقػػػػػاـ الوجػػػػػو مػػػػػن سػػػػػكن تنبكتػػػػػو كثػػػػػًن مػػػػن العلمػػػػػاو...تنبكتو مقامهػػػػػا مػػػػػإل أيب ااعػػػػراؼ:

 .(2)إلاإنساف

مػػن بينهػػا: جػػامع  مم ك٬نارسػػو اٞنعلمػػٌن كالفقهػػاوكػػاف التعلػػيم يػػتم مػػن مؤسسػػات تيل ػػق ابٞنسػػاجد
 .جنكػػًن بػػًنم كمسػػجد سػػنكيرمم كمسػػجد سػػيدم ٪نػػٍن التادلسػػيم ككػػذلم مسػػجد التواتيٌن...كغًنىػػا

                                                           

م اٞنؤسسة الوطنية للكتابم احلضارة العربية والتةثري األوريب يف إفريقيا الغربية جنوب الصحراء:  عبد القادر زابدية - (1)
 40-29م ص ص 1989اٛنزائرم 

 340لريب كالشم كالتفرييم ص اٝنًن بن عبد هللام مةدر سابقم نقس عن أ٘ند بن أيب ااعراؼ من كتابو إزالة ا وأب - (2)
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 إسػػسميةم تضػػاىي جػػامع القػػركيٌنم كالقػػًنكافم كاازىػػر الشػػريف...كقػػد مثٌػػل مسػػجد سػػنكرم جامعػػة 
سػػت فيػػو ٢نتلػػف فنػػوف كديرٌ  م(ألػػف طالػػب15-10)ٗنػػع حػػواي م(1)كغًنىػػا مػػن اٛنامعػػات اإسػػسمية

٢نتلػف كػاف ااسػتاذ ينػاقإ َش طلبتػو ك  .العلم كاٞنعرفػةم فت ػرج منػو العديػد مػن الطػسب كالفقهػاو كالعلمػاو
نح للطالب بعد دراسة كل فػن إجػازةم كشػهادة علػى ٌن ٟنمم كص ن اٞنسائل بكل توا عم كلً  ا عليهم. كٕني

بكػتي النسٌ  كانتشرت الكتبم ككثير .(2)نوك  ٕنىى  اٞنسػاعدة السزمػة  بعػدما لقىػوا مااوفم كتػردد الطلبػة علػى ٕني
يت يبتغػػي أصػػ اصا كجػػو هللا الفضػػل يعػػود للنشػػاط التجػػارمم كأمػػواؿ ااكقػػاؼم الػػك  مػن طػػرؼ السػػكاف 

 .(3)تعاىل

 ُُ  ادلطلب ال الث: التوس  السعدي يف دُتبك
بكتي ١نل صدفةمل يكن التوسع ا كأاػرل  ا نتيجة  ركؼ كدكافع ١نليػةم  كإ٧نلسعدم يف مدينة ٕني

.دكليةم كقد ترتب عنو عدة ا بكتي  نعكاسات على ٕني

إثػػر حػػرب م ـ1492 ق/897 كيتػػب النةػػر للنةػػارل علػػى بػػين نةػػر يف اانػػدل  سػػنة  بعػػدما
فقػػد احتػػل اامػػًن  .ال تغػػاي –كقعػػت السػػواحل اٞنغاربيػػة ٓنػػت الت ػػرش اإسػػبار  االسػػتداد كاٞنطػػاردة 

ٍبتة ىنرم اٞنسح . (ـ1518ق/923)اٛنزائػرة بربػركس يف رسػت سػفن اإاػو    ـم1514ق/919 سى
بػن أايهمػا وه أبو العباس أ٘ند اباتػراؾ  ػد كقد استعاف السلطاف السعدم أبو مركاف عبد اٞنلم كأا

ػػ  كىػػو بػػدكره بعػػدما ٤نػػا منهمػػا كبلىػػاٞنلقػػب ابٞنتوكػػل  تانٍ غ طنجػػةم طلػػب النجػػدة مػػن ملػػم ال تغػػاؿ سى
 مو السواحل اٞنغربية.م على أف يسلٌ (Saint Sébastien)اف يى تً سٍ يبى سً 

لقةػر الكبػًنم كفيقػد ثسثػة ـ على كاد اٞن ػازف ابلقػرب مػن ا1578ق/986 اًلتقى اٛنيشاف سنة
م كلقػػػب ابٞننةػػػورم ليكػػػوف أشػػػهر كمعنػػػو  مكمػػػاد  م كػػػاف أ٘نػػػد ىػػػو الػػػرابح ااكػػػ  عسػػػكر ملػػػوؾ. ف

 سسطٌن اٞنغرب.

                                                           

 158ص : مرجع سابقم٪نٍن بوعزيز - (1)
 67ص  : مرجع سابقمزابديةعبد القادر  - (2)
 70ص  :نفسو - (3)
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ر أف يوطػػد دعػػائم الدكلػػة السػػعديةم كأسػػ  ٠نلسػػا للشػػورلم كحػػرص علػػى اسػػتطاع أ٘نػػد اٞننةػػو 
كقػد إلتنظيم اٛنيإ َش كتسلي وم فأس  بذلم كيا  مستقس عن كل القول العظمى اليت ٓنػيي ابٞنغػربم 

 .(1)اكتسبت قوة تؤىلها للمنعة من التوسع التكيم كتلقب أمًنىا ابٞننةورإل

ٜنةوؿ على أسباب القوةم فوجو أنظاره جنواب ٥نػو كاف اٞننةور طموحام يسعى لتقوية نفوذه كا
اجم اٞنلػػح. فقػػد أشػػار لػػذلم كاٜنةػػوؿ علػػى اػػراج منػػ بػػسد السػػودافم ليكسػػب الػػوالوم كأاػػذ البيعػػةم

م انػو أكىل بػو كأنػو يقػف اازه غىػملػح تػى    أبف اٞننةور أرسل إىل أسكيا داككد يطالبػو ِنػراج معػدفالسعدم
 (2)لكػن ااسػكيا داككد يبػدك أنػو مل يسػتجبم بػل كقػٌبح لػو الكػسـ ٌن دا منيعا أمػاـ الكفػرة النةػرانيص
  أباػم اػوارج أبىػوا ٘نلػة اٞننةػور علػى أىػاي تيكػوراريني ر  –مؤرخ السعديٌن  –الفشتاي  بدكره راحك 

 .(3)ى اٞنعةية   فجاز استئةاؿ شأفتهمالطاعةم كالبيعةم كأصٌركا عل

  بينمػا ىػػو عًمػػل العمػػرم ليسػتطلع أحػػواؿ السػػوداف سػػىفقػد أرسػػل اٞننةػور الشػػيخ مػػومن بػن مو 
م كأف أسػػكيا لإلمػاـ ال لغػًنه ام إ٧نػا ىػػيف اٞنعػادف مطلقنػعلػى ْنهيػز اٜنملػةم بعػػدما أفتػوه العلمػاو علػػى أ

  فجمػع اع أسػكيا عػن الطاعػةكٞنا عادت الرسلم أاػ كه ابمتنػ كجده. معن سًنة أبيو إس اؽ قد حادى 
ع اػراج السػوداف. كٞنػا   بػدعول توحيػد كلمػة اٞنسػلمٌنم كٗنٍػشػأف اٜنملػةااعيػاف للمشػورة يف  اٞننةور

(4)ده حجتهمأنكر عليهم اٞننةورم كرى كعرة  اعتض ااعياف ُنجة أف الطريق 
 كعـز على الغزك.، 

ـ  1590ق/998 جٌند اٞننةور جيشا عظيمػام كجهػزه ّنػا ٪نتػاجم كعهػد بقيادتػو للباشػا جػودر
ػػـز    كرغػػم التفػػوؽ(ألػػف مقاتػػل 100) اؽ مايزيػػد عػػنيا إسػػ كيف اٞنقابػػل ٗنػػع أسػػك العػػددم إال أنػػو ىي

                                                           

 133أطل  سابقم ص :كولٌن ماكيقيدم  - (1)
 137ص مةدر سابقم  :السعدم – (2)
عبد الكرحمل كرحملم كزارة ااكقاؼ كالشؤكف اإسسمية م تح: مناىل الصفا يف مآثر موالينا الشرفا: الفشتايعبد العزيز  - (3)

 77كالثقافيةم د.س.ف م ص
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بكػػتي سػػنة ك٤نػػا بنفسػػو  ق أبسػػكيا إسػػ اؽم ـم   ٜنًػػ1591ق/999 كاسػػتوىل الباشػػا جػػودر علػػى ٕني
 .م كعزؿ الباشام   عٌٌن مكانو الباشا ١نمودلكن السلطاف اٞنغريب استةغر ذلم  الذم طلب الةلح

بكتي لنكبة مؤٞن شػملت فم كالشػرفاوم مسهت العلمػاو بلةم ال لنهب اًنا ا ف سب  تعر ت ٕني
دين ةػفٌ   كنيقػل بعضػهم مي سطوة كنفوذ يف ادتمع السودار اليت كاف لرجاٟنا -الةنهاجية  -إؿ أقيت 

كبعد ىذه انةم ككفاة اٞننةورم عاد أ٘ند اباب التمبكيتم كعادت اٜنياة  .(1)إىل مراكإ َشم كفقدكا كتبهم
م كأي الثقافي بكتي إىل غاية حكػم اٞنػوىل زيػدافم إذ  يفكاستمر حيكم الباشوات  عيد تنظيمها.ة لتيمبكتي ٕني

 و سػػنةيغي ا يف ًسػػارى بىػػمٍ ـ  كاسػػتوىل علػػى حيكمهػػا التػػوارؽم   قبائػػل البى 1618ق/1027 ٔنلٌػػى عنهػػا سػػنة
 .(2)ـ1787 ق/1201

. فعوامػػػػل اٜنضػػػػارة: كاسصػػػػة القػػػػوؿم أعظػػػػم اٜنضػػػػارات كأرقاىػػػػا قامػػػػت علػػػػى  ػػػػفاؼ اااػػػػار
فقػد اسػتغل السػكاف يف    فاإنساف ابن بيئتوم يذللها بعقلو لةػاٜنو.نسافم كالتابم كاٞناوم كالوقتاإ

بكتي    كمل تكػن يومػا عامػل عػزؿم بػل أقػل مػا ييقػاؿ عنهػا: بيئػة صػ راكيةم اإمكا ت اٞنتاحة يف بيئػة ٕني
م النيجػر كاػر مو اازكادبيعػي بفضػل صػ راكفدت إليها الرحست مػن كػل اٛنهػاتم ريغػم الت ةػٌن الط

بكتي الذم ال  . يعرؼ السكوف إال إذا اقتب من مدينة ٕني

بكػػػتي مركػػػز النشػػػاط التجػػػارمم  جػػػت فيهػػػا ااعػػػراؽم   ٕناز كعاصػػػمة التنػػػوع الثقػػػايففقػػػد مثلػػػت ٕني
لعػػػػل ك    فأنتجػػػػت حضػػػػارة مزدىػػػػرةم بلغػػػػت شػػػػهر ا إىل العػػػػاٞنٌن الشػػػػرقي كالغػػػػريب.كتعايشػػػػت الشػػػػعوب

بكػتي ا ـم ًبغػٌم النظػر عػن كواػا ٔنػدـ مةػاحل 19ق/13اػسؿ القػرف  لبعثات ااكربيػة الػيت قةػدت ٕني
م كمػػا أعطتنػػا معلومػػات دقيقػػة عػػن اػػر  بكػػتي اٞنسػػتعمرم فقػػد كشػػفت اداىػػل اٛننوبيػػة للوصػػوؿ إىل ٕني

بكتي ابلقى   لتزمت ابٞنو وع.اً كيف ىذا اٞنسعى  طوة.دـ كاٝني النيجرم ككصفت لنا اٞنعامل ااثرية ٞندينة ٕني
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بكتي ـ توافدت البعثات ااكربية من كل اٛن19ق/13مع مطلع القرف    قةد هات ٥نو مدينة ٕني
فمػػػا ىػػػي أىػػػم ىػػػذه الػػػرحست ااكربيػػػةم الػػػيت  ٓنقيػػػق رغبا ػػػام كأىػػػداؼ كمةػػػاحل الػػػدكؿ االسػػػتعمارية.

بكػػػتي اػػػسؿ القػػػرف  بكػػػتي ث كمػػػا ىػػػػي 19ق/13قةػػػدت ٕني ـ ث ككيػػػف سػػػا٨نت يف التػػػأريخ ٞندينػػػة ٕني
 ث تمقاصدىا من ىذه الرحس

ُُ  أىم الرحالت األوربية إىلادلبحث األول:    (1) دُتبك

 ادلطلب األول: رحلة ألكسندر غوردون لينج
 مولده ونشةتو: -1

يػػـو السػػابع كالعشػػرين  (Alexander Gordon Laing) جيػػنٍ كف لً دي ورٍ كلػد ألكسػػندر غيػػ
  مػػن أب يػػدعى عاصػػمة اسػػكتلندا (Adinburgh)ة ً ى نٍػػدً ـم يف مدينػػة أى 1794مػػن ديسػػم  سػػنة 

كف دي ورٍ م غيػػػػػيى لٍػػػػػكأمػػػػػو ابنػػػػة كً  مةنػػػػً ى دً مػػػػػل مػػػػدير مدرسػػػػػة يف أى م يع(William Laing) جيػػػػػنٍ م لً يى لٍػػػػكً 
(William Gordon)و كي سسٍ ينتمي اكاد٬نية جى  م(Galasgow Academy)(2). 

. (سػنة15)ة كعمره نً ى دً جم كأمٌت الدراسة اٛنامعية يف أى ينٍ لً   مٍ يى لٍ ى تعليمو ااكي على يد كالده كً تلقٌ 
م   عمل كمساعد لوالػده يف مدرسػة  (Newcastle) لٍ اسى وكى يي ة يف نً بدأ حياتو اٞنهنية كمدير ّندرس

 Gabriel) كفدي ورٍ يػػػػل غيػػػػ ًٍ لت ػػػػق ابٞنؤسسػػػػة العسػػػػكرية ككاتػػػػب لػػػػدل االػػػػو العقيػػػػد جً اً  .أدنػػػػ ة
Gordon). 

 كسٍ دي ابى رٍ ـ كػػػػػػػػػاف أكؿ اػػػػػػػػػركج لػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػع اٛنػػػػػػػػػيإ َش إىل جزيػػػػػػػػػرة بػىػػػػػػػػػ1811 ق/ 1225 كيف سػػػػػػػػػنة
(Barbados) كقػد يف سسح اٞندفعيةم   رتبة لواو رتقى إىل رتبة مسـزي. اً يف مشاؿ ايي ااطلس  

 بعد مرض يف الكبد. ؿ اٝندمة العسكرية ٞندة من الزمناعتز 

                                                           

 62( ينظر اٞنسحق: ص 1)
كيكيبيد : ألكسندر غوردكف لينج مستكشف من اٞنملكة اٞنت دة ]على اٝني[ موسوعة رقميةم متاح على  - (2)

« ar.m.wikipedia.org »  23 22:15  2021مارس/إذار 
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ا ٞنعرفة ككاف مت مسن  –الواقعة على سواحل غرب إفريقيا  -عاد لل دمة العسكرية يف سًناليوف 
عاتقػػػػو. فقػػػػد عيػػػػرؼ ببنيتػػػػو القويػػػػةم  ا للقيػػػػاـ أبيػػػػة مهمػػػػة تيلقػػػػى علػػػػىككشػػػػف دكااػػػػل إفريقيػػػػام كمسػػػػتعدن 

ػبيلػة ااى شارؾ يف ٘نلة بريطانيػة  ػد ق .(1)كاٞنعلومات الكافيةم كحيسن التةرؼ مع القبائل الية  يًت انٍ شى
(Ashanti )) يف ساحل الذىب )غا.  

م كبلٌػػغ تقػػاريره إىل (London) فٍ دي ٍنػػغػػادر غػػرب إفريقيػػا إىل لي  كبعػػدما سػػاوت أحوالػػو الةػػ ية 
 وفٍ يي الٍ ًنى ـم كصػػػػف فيهػػػػا نشػػػػاطو العسػػػػكرم كالعلمػػػػي يف ًسػػػػ1825 ق/1240 اٞنسػػػػتعمرات سػػػػنةكزارة 

(Siralion)  اجالعى  لٍ احً كسى (Cote d’Ivoire ) (2)ىب )غا (ل الذٌ احً كسى. 

:ين  ل   ون  دُ ور  ر غُ د  ن  س  ك  ل  أ   -2 ُُ  ج يف دُتبك

قيا لدراسػة جغرافيػة اٞننطقػة كشػعوصا  التوغل يف دكاال إفري جٍ ينٍ لً  كفٍ دي ورٍ ر غي دى نٍ سى كٍ لً لقد كاف ىم  أى 
كبعػد اٝنػػ ة الػػيت اكتسػػبها يف سػًناليوف كسػػاحل الػػذىبم تغػػًٌن رأيػػو إىل كشػف غػػرب إفريقيػػا عػػ  الػػبسد 

القنةػػػػل ال يطػػػػار ىػػػػا٧نر بػػػػدأ رحلتػػػػو مػػػػن طػػػػرابل م كغػػػػدام م كتػػػػواتم ككالتػػػػة بتسػػػػهيل مػػػػن فال برية.
بكػتي   (Maria)  ى ارً كار٤نتوفم حير تزكج من ابنة ىذا اااًن مى  تعػرض ٟنجػـو  .(3)قبل رحيلػو إىل ٕني

بكتي يف شهربائل التوارؽم فا طر لدفع الفديةق  .ـ1828أكت قم1244 ١نـر   ليةل إىل ٕني

م كعيػػرؼ ابسػػم مسػػتعار )الػػرٌ  جٍ يػػنٍ كف لً دي ورٍ قىػػًدـ غيػػ بكػػتي اي ( كقػػٌدـ نفسػػو علػػى أنػػو مبعػػوث إىل ٕني
عثمػػاف بػػن أبػػو بكػػرم كقػػٌدـ لػػو اٟنػػدا م كىػػو  -إنػػذاؾ  -بكػػتي اٜنكومػػة ال يطانيػػة إىل رئػػي  مدينػػة ٕني 

ت طيبةم   أبف اٜنكومة ال يطانية ترغب يف إقامة عسقاكٌ ح لو سبب تواجدهك . بدكره قٌدـ لو مسكنا
.تعود ابلنفع على الطرفٌن بكتي    كأفاده أبف حكومتو أرسلتو ليشهد التجارة كاٜنياة اٞندنية يف ٕني
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  كقػػد زاره علػػى الػػورؽم كمسػػاولة النػػاسي بػػدأ تسػػجيل مسحظاتػػوم كيرسػػم اًٝنطػػي كيف اليػػـو اٞنػػوا
ٓنركاتػػػوم ك٘ناسػػػوم كفضػػػولو أ ر    فلعػػػلٌ إاػػػرا مػػػن حػػػٌن إىل رئػػػي  اٞندينػػػة مػػػراتم كأجػػػرل معػػػو حػػػوارن 

رغػػم أف (م (Kabara اارى بىػػم علػػى ز رة مينػػاو كى ل رحيلػػو أب ـ صػػمٌ شػػكوؾ أىػػل اٞندينػػةم ف ػػذركه. كقٍبػػ
أيلقيت اٞنسؤكلية على  قراره ذات ليلةم ف ٌطي رجاؿ اٞندينة لقتلو. ه عن ذلم  لكنو نٌفذقد اامضٌيفو 
 .Bira-Bich(1)))يإ َش ابً رى قبيلة البػى 

  فهػػػػل ا مػػػػوه لػػػػيس مت فيػػػػا (Kabara)ا ارى بىػػػػلز رتػػػػو مينػػػػاو كى كالظػػػاىر أف سػػػػبب قتلػػػػو يعػػػػود 
ٌد ذلػػم للتعٌةػػبم لكنػػو يبػػدك أنػػو جانػػب ىػػذه اٞنسػػألة ينفيهػػا فػػيلك  ديبػػوام بػػل يػػر  ! ابلتجسػػ  مػػثس

أبف كشػػػف نػػػرٌجح رؤيػػػة أمػػػًن ٣نلكػػػة اٟنوسػػػةم كػػػذلم مػػػا اسػػػتقبلو حػػػاكم اٞندينػػػةم ك   الةػػػوابم فلػػػو كػػػاف
 الة راكية. التجارة التجارة ايطية ييضعف اٞننطقة اقتةاد  إذا ما انقطعت عنها طرؽ

:  ج  ين  ون ل  دُ ور  مذكرات غُ  -3 ُُ  حول دُتبك

م إذ اعت ىا مػدال اػر النيجػرم كأاػا ملتقػى  جٍ ينٍ لً كف دي ورٍ قٌدـ غي  بكتي دراسة علمية حوؿ مدينة ٕني
القوافل الة راكيةم كتلتقي ابلتجارة ايطية. كأف اٞندينػة عيرفػت يف غػرب أكراب ابلػذىبم كريٚنػت علػى 

اف الٌػػد ذكرىػػا يف أذىػػ . بعػػدماTenbuch)) ماٝنريطػػة منػػذ عهػػد اٞنلػػم تشػػارلز اٝنػػام  ابسػػم تينبيػػ
ااكربيػػٌن الرحالػػػة ليػػػو اإفريقػػػي )اٜنسػػن الػػػوزاف(م حيػػػر كصػػػف غناىػػا ابلػػػذىبم كقػػػد كانػػػت التقػػػارير 

ولة الذىب اليت جناىا اٞننةور الذىيبم ما يزيد عن بػٌٌن لنػا أف فت ١نٌملة ابلذىب. (بغس 30)تةف ٘ني
بكتي اسؿ القرف  ـ.19ق/13 الذىب كاف سببا غًن مباشر لتوجيو الرحست ااكربية ٥نو ٕني

وٌجػػو إىل القنةػػل ال يطػػار يف ٠نموعػػة مػػن الرسػػائل الػػيت كانػػت تي  جٍ يػػنٍ كف لً دي ورٍ اٌلفػػت رحػػست غيػػ
طرابل م حير ىذا اااًن كاف قػد حػذره بدايػة مػن منافسػة الفرنسػيٌن لػوم كمػا نةػ و بضػركرة التػزاـ 

  كالتكٌتم. يةالسرٌ 
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-ةم يف  ػػػػل التنػػػػاف  الفرنسػػػػيااتفػػػػت يف  ػػػػركؼ غامضػػػػ جٍ يػػػػنٍ كف لً دي ورٍ فيبػػػػدك أف مػػػػذكرات غيػػػػ
بكػػتي ككنوزىػػام فقػػد تعر ػػت رحلتػػو ٞنضػػايقات ك١ناكلػػة عرقلتهػػا مػػن  مػػن أجػػلاإ٤نليػػزم  الوصػػوؿ إىل ٕني

ااصػػة بعػػدما  معيفتج قػػد  ىػػيػػنٍ كف لً دي ورٍ طػػرؼ حػػاكم طػػرابل  بتػػيمر فرنسػػيم زد علػػى ذلػػم أف قػػوة غيػػ
بكتي تع  .(1)رض للهجـو قبل كصولو إىل ٕني

م ىػػذا كقػػد أفػػادت رسػػائلو ا بكػػتي ػػااػػًنة إىل أنػػو ٗنػػع العديػػد مػػن اٞن طوطػػات حػػوؿ ٕني ل غى مػػا شى
يػػػػو ايً يػػػػو كى ينً ا م القنةػػػػل ال يطػػػػار يف طػػػػرابل  الرحالػػػػة الفرنسػػػػي رً فػػػػ  .(2)تفكػػػػًن الرحالػػػػة اٞنستكشػػػػفٌن

(René Caillé)  ًبينمػػا أمػػًن ماسػػينا أمػػر بطػػرد ا إىل نفسػػوكنسػػبه جٍ يػػنٍ أبنػػو عثػػر علػػى مػػذكرات ل  
بكتي دعا زعيم ال ابيإ َش إىل الت ل  من لً م ك جٍ ينٍ لً   كمن كل ٣نتلكاتو. جٍ ينٍ من جهتو رئي  مدينة ٕني

  (René Caillié )يواي  يو ك  ين  ادلطلب ال اين: رحلة ر  

 مولده ونشةتو: -1

ـ يف مدينػػػة 1799مػػػن شػػػهر نػػػوفم  سػػػنة  19يػػػـو (René Caillié)يػػػو ايً يػػػو كى ينً كلػػػد رً 
ػػي  دً كٍ يلً م بينمػػا يػػرل فًػػ(3)بوانػػو ـم مػػن أبػػوين فقػػًنينم مػػا  كىػػو صػػغًنم إذ 1800ا أبنػػو مػػن مواليػػد وى بػٍ

  رىن السجن.دا ن ام كمي م كاف كالده اٌبازن (4)يقوؿ عن طفولتو: إلتوفيا يف طفوليتإل

كقػػد تلقػػى تعليمػػو ااكي يف مدرسػػة اًنيػػةم كزاكؿ حرفػػة التجػػارة يف مرحلػػة متقدمػػة مػػن طفولتػػوم 
ل ّنطالعػػػة ااعمػػػاؿ اٛنغرافيػػػةم كاالطػػػسع عػػػن اٝنػػػرائي الػػػيت  ػػػتٌم ٔنلٌػػػى عػػػن ااعمػػػاؿ التجاريػػػة لينشػػػغ

 إبفريقيام حير شاىد ص ارلم كأماكن ٠نهولة شغلت ابلىو.
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. نػزؿ يف (فرنكػا 60)م ككػاف ال ٬نلػم سػول (سػنة16)قةىد الب ر مٌتجها ٥نو السػنغاؿ كعمػره 
ػػػػػ ػػػػػ1816 ق/1231 سػػػػػنة ي ٍ وً ت ليػػػػػانٍ سى  Captain) امٍ رى  ٍغػػػػػبى ابػٍ ـم كحػػػػػاكؿ االلت ػػػػػاؽ ببعثػػػػػة الكى

Gray(1)م عاد إىل فرنسايف مهٌمتها (م كبعد فشل البعثة. 

ُُ األسطورية: (René Caillié) يواي  يو ك  ين  ر   -2   جتاه دُتبك

زداد عزمػو علػػى السػػفر إىل إفريقيػام ككػػاف ٨نٌػػو يػػو إىل فرنسػػا أعػاد حسػػاابتوم كاايً يػو كى ينً عنػد عػػودة رً 
م حير كاف سعيدا بكتي فبينمػا كػاف أفػراد البعثػة ٬نتطػوف اٜنيػوا تم كػاف  صػذه البدايػة   الوصوؿ إىل ٕني

 يسًن على قدميوم فلم ينعم ابلراحة.

ـ عاد إىل السنغاؿم كاشتغل التجارةم كفيها بدأ يتعلم اللغػة العربيػةم 1824ق/1239 ففي سنة
م كطلػب أف (2)(Brakna) كيتمٌرف على عادات كتقاليد اٞنراكشيٌن  كما أنػو ذىػب إىل قبيلػة ال اكنػة

ػػيٍب  يعتنػػق اإسػػسـ. ٌفػػيم كالٌتنٌكػػر ابلػػزم العػػريب اٞنسػػلمم كاٌدعػػى أبنٌػػو مةػػرم تعػػرض للسى فقػػد أتقػػن التى ى
ـ. كأنٌػو عمػل اادمػا لػدل سػٌيده يف فرنسػام 1798ق/1212أثناو ٘نلػة  بليػوف بػو برت علػى مةػر 

 كىو يريد العودة إىل مةر. كانتقل معو إىل السنغاؿ ل،عماؿ التجاريةم كأنٌو قد من و حريتوم

بكتي أيصيب بداو اإسقربوطم ك  ينكر فضل العجوز اليت أطعمتوم كمٌر تو   ملكيف طريقو ابْناه ٕني
كاسػػػتقٌل مركبػػػا ٪نمػػػل  .(3)1828م موافػػػق اايػػػة مػػػارس ق1243 يف رمضػػػاف يػػػينًٌ صػػػل إىل مدينػػػة جً ك ك 

بكتي ع  ار النيجر  كبعد ثسثة أسابيع ك  م كعندئػذ اْنػو (Kabara) اارى بىػصػل مينػاو كى العبيد ابْناه ٕني
م ككيل و اشتياؽم كأمل على أف يطٌلع على عجائبها. بكتي  إىل ٕني

 

 

                                                           

 273فيلك  ديبوا: مةدر سابقم ص  - (1)
 (: قبيلة عربية م تقطن على الضفة اليمىن لنهر السينغاؿBraknaقبيلة ال اكة ) -( 2)
 275م 274السابق: ص ص  - (3)



ُُ خالل  ال اين:الرحالت األوربية إىل دتبكُ وأىدافهاالفصل  حالت األوربية، فيلكس ديبوا منوذجا....م من خالل الر 11ه/13القرن  دُتبك

 

-) 30 (-  
 

: (René Caillié)يو اي  يو ك  ين  مهّمة ر   -3 ُُ  يف دُتبك

أبريػػػل  20ق اٞنوافػػػق 1243شػػػواؿ 6يػػػـو  بكػػػتي ٕني  (René Caillié) يػػػوايً يػػػو كى ينً داػػػل رً 
: إل إر ال أعػػػرؼ الػػػدافع إىل إقامػػػة فها انػػػدىإ َش ٣نٌػػػا رإهم فقػػػاؿكعنػػػدما كقػػػف علػػػى مشػػػار  م(1)ـ1828

قػػوة العػػرب كال بػػر يف علػػى   ىػذه شػػهادة  ػػمنية مكاٜنقيقػػة .(2)إل!ث مدينػة كبػػًنة كهػػذه كسػػي الةػػ راو
ااػػتاؽ الةػػ راو كٓنػػدم الةػػعابم كبػػراعتهم يف إقامػػة التجمعػػاتم كاالنتقػػاؿ مػػن البػػداكة إىل اٜنضػػارة 

 كالتقدـ.

بكػػتي العجيبػػة  فقػػد اسػػتفاد مػػن كبعػػد ىػػذه ال ةػػدمة ااكىلم صػػار يتطلٌػػع علػػى إ٤نػػازات مدينػػة ٕني
 –يف زمانػػػو  -التنٌكػػػرم الػػػذم أتقنػػػوم فكػػػاف مضػػػٌيفو اٞندعو)سػػػيدم عبػػػد هللا كبػػػًن( مػػػن أكػػػ  التجػػػار 

كن غيػػوٍرديكف فأيعجػػب بػػو رجػػس طيبنػػام كمتػػديننام كقػػد اسػػتأجر منػػزال ابلقػػرب مػػن السػػوؽم قريبػػا مػػن مسػػ
 .(3)ج )الرحالة السابق(لًينٍ 

فػػي أكرا م ككػػاف ٫ني بكػػتي . (4)ؽ مذكراتػػو يف مةػػ ف القػػرإف الكػػرحملاسػػتطاع ز رة كػػل مو ػػع يف ٕني
فلػػػػم يغفػػػػل حػػػػ ى عػػػػن طريقػػػػة أكػػػػل الكسػػػػك  بل ػػػػم اٝنػػػػركؼ   فكػػػػاف يشػػػػاىدم كيستفسػػػػرم كيسحػػػػ 

بكػػتي ٞنػػ ابايػػدمم كيف ٗناعػػة  قػػٌدر  يومنػػا.14دة فسػػٌجل قػػدرا كبػػًنا مػػن اٞنعلومػػات اػػسؿ إقامتػػو يف ٕني
بكتي ما بٌن م كذكر مبانيهام اليت بينيت ابلطٌنم كسيٌقفت (ألف نسمة 20ك10) عدد سكاف مدينة ٕني

ابلقػػإ َش  تغزكىػػا الرمػػاؿم كمػػا ذكػػر أباػػا ال تعكػػ  الثػػراو الػػذم شػػًهدتو. كقػػد شػػاىد فيهػػا ٗناعػػة مػػن 
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إذ معر ة ٟنجمات التػوارؽم  السكاف مستلقٌن على اٜنةًنم يتبادلوف أطراؼ اٜنديرم كما ذكر أباا
   .(1)ال كجود انظمة دفاعية ٓنميها

م كأكثر من ذلم عاد إىل بلده حيام كابلتاي  بكتي كصذا يكوف قد حقق حلمة يف الوصوؿ إىل ٕني
بكػػػػتي كعػػػػاد حيػػػػام كصػػػػذا اإ٤نػػػاز اسػػػػت ق اٞنكافػػػػأة مػػػػن طػػػػرؼ اٛنمعيػػػػة  يكػػػوف أكؿ أكريب كصػػػػل إىل ٕني

 اٛنغرافية الفرنسية.

 (Heinri Barth)ث ر  ي    ر  ن  لب ال الث: رحلة ى  ادلط

 مولده ونشةتو: -1

ػػػػػػ1821مػػػػػػام  19يػػػػػػـو  (Heinri Barth) ثرٍ م ابى رً ٍنػػػػػػكلػػػػػػد ىً   غوٍر بي امٍ ـ يف مدينػػػػػػة ىى
(Hamburg)  ػػام أكمػػل دراسػػتو يف ك  فقػػد بػػدأ دراسػػتو ااكليػػة يف ىػػامبورغم ااٞنانيػػةم كػػاف متعلمن

اٛنغرافيػػػا اٞنقارنػػػةم تعلػػػم اللغػػػة اإ٤نليزيػػػةم كاللغػػػة  م درس Berlin University(2)جامعػػػة بػػػرلٌن 
العربيػػػةم كلغػػػات الشػػػعوب اإفريقيػػػة. ٕنتٌػػػع ببنيػػػة قويػػػةم كػػػاف شػػػجاعنا م ٪نػػػب اٞنغػػػامرةم كبقػػػدر مػػػا ٪نػػػب 

 اٞنغامرة ٪نب االطسع كاٞنعرفة.

( Tripoli)أف زار عػػدة منػػاطق يف سػػور  كاا  ػػوؿم كمػػا سػػبق لػػو أف زار طػػرابل   سػػبق لػػو
قٍةػػد  (Marzuk)ابسػػم ٗنعيػػة اإ٤نيػػلم كمنهػػا كصػػل إىل كاحػػة مػػرزكؽ (ـ1843ق/1258) سػػنة

انضػػػٌم للبعثػػػة ال يطانيػػػة  م مقابػػػل اسػػػتبداٟنا ابلتجػػػارة اٞنشػػػركعة.نشػػػر اٞنسػػػي يةم كمناىضػػػة ْنػػػارة الرقيػػػق
سػػنة  James Richardsonللكشػػف يف إفريقيػػا جنػػوب الةػػ راو بقيػػادة جػػيم  ريشاردسػػوف 

 .(3)ـ(1849ق/1265)

 
                                                           

(1)  – René Caillie : Journal d’un voyage a Temboctou et Genné dans L’Afrique 
centrale, tome :2,L’Imprimé Royale , Paris,1830, pp 300-304 
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 (Borno)و نُ ر  وبُـ  (Kano)وانُ إىل بالد ك    (Barth)ث ر  رحلة     -2

( Ghat) اتٍ ابْنػاه كاحػات غىػ (ـ1850ق/1266)وف سػنة دسيػارٍ شى يتٍ انطلقت البعثة بقيػادة رً 
ػػ( Agades) ي ٍ ادً غىػػكأى   اتٍ كيف صػػ راو غىػػ .(Borno)ونيػػرٍ كبػي  (Kano)و اني الليبيػػةم كمنهػػا ابْنػػاه كى
(Ghat) مدينػػة ككػػاد أف يهلػػم  لػػو مل ينقػػذه أحػػد التػػوارؽ. كمػػا إف غػػادرت البعثػػة   ػػٌل ابرثم ك هم
حػػػ ى تعر ػػػت ٟنجػػػـو التػػػوارؽم الػػػذين اسػػػتولوا علػػػى ثلػػػر متػػػاع البعثػػػة  كبعػػػد ذلػػػم  (Ghat) اتٍ غىػػػ

ػػرٍ انقسػػمت البعثػػة إىل ٠نمػػوعتٌن. ٠نموعػػة ابى  علػػى أف يلتقػػوا عنػػد   (Kano)واني ث موجهػػة إىل ٣نلكػػة كى
 رب من ُنًنة تشاد.ابلق  (Kuka)ا كى كوي 

ا ٣نػػػػا ـم تيػػػويف ىنػػػػاؾ غيظنػػػػ1851ق/1267ر سػػػػنة دى نٍػػػػفبعػػػدما كصػػػػل ريتشاردسػػػػوف إىل مدينػػػة زى 
ػػػ شػػػاىده مػػػن إسػػػاوة للعبيػػػدم م كاسػػػتطاع أف يكسػػػب (Kano)واني يف الوقػػػت الػػػذم كصػػػل ابرث إىل كى

صػػػداقة أمًنىػػػام كتعػػػرؼ علػػػى لغتهػػػام فػػػتمكن مػػػن االسػػػتطسع علػػػى اٞندينػػػةم كحةػػػل علػػػى ىديػػػة مػػػن 
م ككاف ىدفو التعرؼ على ااحواؿ التجاريػة (Borno)ورني اامًن  استغلها يف شراو ًٗناال لينتقل إىل بي 

 .(Kuka)ا وكى فيها    كصل إىل كي 

م فانطلق الستكشػاؼ ُنػًنة تشػاد م فػذكرىام أباػا  ػ مةم (Barth)ث ارٍ إلت قياد البعر لبى 
ا اكى امىػػػػػدى   انتقلػػػػػت البعثػػػػػة إىل أى  نقعات.شػػػػػهرم كٓنػػػػػيي صػػػػػا أراض من فضػػػػػة كمسػػػػػت كػػػػػلتتغػػػػػًن أطرافهػػػػػا  

(Adamawa) ًم وً ٍنػػم كمنهػػا إىل منػػابع اػػر ب((Benu –  منعػػو حػػاكم  كقػػد –أحػػد فػػركع النيجػػر
 .(1)(Chari) مارً م ككشف ار شى  (Baghirmi) يمً غرٍ يوال من السفر جنواب  فقةىد ٣نلكة ابى 

: (Barth)ث ر  رحلة     -3 ُُ  إىل دُتبك

نيجرم كبعد اإ٤نػازات الػيت اإُنار يف ار ال كل أعضاو البعثة  قٌرر  (Barth) ثرٍ ابى  بعدما فػىقىدى 
بكتي كصلت إليو اٞنساعدات اٞنالية من إ٤نلتام كالتعليمات اليت ثأمره  حققها م ااصة (2)ابلتوجو ٥نو ٕني
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ث عنػػد رٍ نػػزؿ ابى ف ا عًلمػػت السػػلطات ال يطانيػػة بت ػػرؾ القػػوات الفرنسػػية ابْنػػاه اٛننػػوب اٛنزائػػرم.ٞنػػإذا 
م كع  كادم النيجر من (Say) امٍ وم كسٌلمو اٟندا  ليكسب كيدهه كعطفوم كمٌر على سى وتي كي سلطاف سي 

م تنٌكػػر ابلػػزم العػػريب اإسػػسميم  بكػػتي مثلمػػا فعػػل الرحالػػة اٛننػػوب إىل الشػػماؿ  كعنػػدما اقػػتب مػػن ٕني
عػػدة ذك الق 25الهػا مينهػػم الًقػول يػـو     دى نفسػو عبػد الكػػرحمل اػادـ هللاكٚنٌػػ يػومايً كى يػو  ينً الفرنسػي رً 
 .(1)ـ1853أكت  29قم اٞنوافق 1269

جم كأقسػم علػى قتلػو  لكػن يػنٍ كف لً دي وري ابػن غيػ -أشاع ابن الشيخ البكام أف ىذا ااكريب اٞنسي ي
. كبعػػد ٠نػػيو إٟنػػي اٞنػػوت فاجػػأه. فمػػات يف  ػػركؼ غامضػػةم جعػػل أتباعػػو يعتقػػدكف يف اامػػر تػػدال

 ث اٜنماية  ليتمٌكن من إناـ دراستو بتأٌر.ارٍ  ًمن لبى  (El-Bakay)الشيخ أ٘ند البكام

بكػػػتي  ػػػمن نفػػػوذ ٣نلكػػػػة  Barth))ث رٍ أقػػػاـ ابى  يف إحػػػدل منػػػازؿ الشػػػيخ البكػػػام  ككانػػػت ٕني
الفيسر أ٘ندك )٣نلكة ماسينا(م فأرسل يف طلب ىذا الرجل الغريب  لكػن الشػيخ البكػام الكنػيت تػوىٌل 

كقػد بٌينػت رسػائل الشػيخ البكػامم م (2)معتدوم ككاتب الشيخ أ٘ندك يف ذلمًن ٘نايتوم ابعتباره أجًنا غ
ث  د الزحف الفرنسيم كالعمل على عقد عسقات رٍ رم ابى نٍ أنو ينوم االستعانة ابإ٤نليز  عن طريق ىً 

 ما عًلمنا أف االستعمار ال يطار يعتمد نظاـ اٜنكم غًن اٞنباشر.ْنارية بٌن الطرفٌنم ااصة إذا 

بكػػتي كصػػفا دقيقػػام كانتقػػد الوصػػف الػػذم قٌدمػػو م ابى رً ٍنػػىً  كصػػف رث يف مذكراتػػو منػػازؿ مدينػػة ٕني
يػػو أبف اٞننػػازؿ ايً يػػو كى ينً يػػو  يػػذكر أف الشػػوارع مغلقػػةم كصػػفوفا متعٌرًجػػة  عكػػ  مػػا أشػػار إليػػو رً ايً يػػو كى ينً رً 

و: إلككانػت إفريقيػا بيػيرٍ ي زً نػو ًكػث أسػتاذا للجغرافيػا اٞنقارنػةم يقػوؿ عرٍ م ابى رً ٍنػكػاف ىً فقػد   متفرقػة كمنعزلػة.
مل أجنػػػاسم كاقتةػػػادم يف شػػػ   تسػػػت ق أف يتيهػػػا مػػػؤرخم كجغػػػرايفم كرسػػػاـ اػػػرائيم كلغػػػومم كعػػػا

 .(3)كاحدإل
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بكػػتي مػػن كػػل اٛنهػػػاتم  تكاملػػت ٔنٌةةػػات ىػػؤالو الرحالػػػة ااكربيػػوفم الػػذين قةػػدكا مدينػػػة ٕني
ع العديػػػد مػػػن الت ةةػػػاتم كيبقػػػى فمػػػنهم اٛنغػػػرايفم كالةػػػ ايف  كمػػػنهم الطبيػػػب...  كمػػػنهم مػػػن ٗنػػػ

بكتي  كأىدافو اٝنفية ٢نتلفة.  ىدفهم الظاىرم كاحد  كشف مدينة ٕني

 ُُ  ادلبحث ال اين: دواف  الرحالت األوربية إىل دُتبك
بكػػتي  مػػا ٕني  ـم ٥نػػو19ق/13تعػػددت الػػدكافعم كااىػػداؼ مػػن الػػرحست ااكربيػػة اػػسؿ القػػرف 

ات التجاريةم من جهة  كادمة مةاحل اٞنسػتعمر مػن جهػة بٌن الب ر كاالستكشاؼم إىل ربي العسق
. بكتي   نية. فسا٨نت تقاريرىم كمذكرا م يف التأريخ ٞندينة ٕني

 ادلطلب األول: البحث واالستكشاف
بكػػتي ١نػػل صػػدفة  بػػل عػػن درايػػة كدراسػػةم كنفػػ  ثواقػػةم فقػػد  مل تكػػن  الػػرحست ااكربيػػة ٥نػػو ٕني

أرض جديػػػػدةم ااصػػػػة بعػػػػدما تطػػػػورت علػػػػـو اٛنغرافيػػػػام كعلػػػػـو كانػػػػت نفسػػػػية ااكربيػػػػٌن ثواقػػػػة ٞنعرفػػػػة 
  كاطٌلعػػوا علػػى مػػا توصػػل إليػػو العػػرب اٞنسػػلموف يف (1)اٝنػػرائي  كتطػػورات الوسػػائل الفلكيػػةم كالتقنيػػات

م أمثػػاؿ: الرحالػػة بػػن بطوطػػةم كالرحالػػة ليػػو  بكػػتي رحس ػػمم كمػػا دٌكنػػوه يف كتػػبهم التار٫نيػػة حػػوؿ مدينػػة ٕني
  .وزاف(اإفريقي )اٜنسن ال

فقد  هرت اٛنمعيات اٛنغرافية ااكربيةم أمثػاؿ: اٛنمعيػة اٛنغرافيػة ال يطانيػةم كنظًن ػا الفرنسػيةم 
كالبػاحثٌن للتعػرؼ علػى طبيعػة اارضم كديريكصػام كسػكااام كقػد أاػذت عًملت على مسػاعدة الرٌحالػة 

وم قػػائس: إل كقػػد بيػػيرٍ ي زً يػػف ًكػػزً و كينًةػػفيهم اٞنػػؤرخ البوركينػػايب جي  ىػػذه اٞنرحلػػةم مرحلػػة الكشػػف العلمػػي.
ٕنٌكػػن ىػػؤالو الرجػػاؿ أف ٩نمعػػوا الكثػػًن مػػن التفاصػػيل العرقيػػةم كاالجتماعيػػةم كاللغويػػةم كالتار٫نيػػةم الػػيت 

 .(2)تشكل اليـو رأس ماؿ ىاـ يف معرفة شعوبناإل
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م فم يف فػػػٌم ىػػػذا اللغػػػز اٛنغػػػرايفكشػػػفٌن ااكربيػػػٌن: إ٤نليػػػزم كفرنسػػػيو كالفضػػػل يعػػػود ٟنػػػؤالو اٞنست
بكػػتي مػػن جهػػة اٞنتعلػػق ّنجػػرل اػػر النيجػػر  حيػػر ييعتػػ  ىػػذا النهػػر العظػػيمم اٞنػػ دال الػػرئي  ٞندينػػة ٕني

ـم مل يكػن 19ق/13ايي كاٝنليج  كما ٬نثٌػل العةػب اٜنسػاس لنشػاطها التجػارم. فػغىل غايػة القػرف 
لشػػػػيو إال لقلػػػػة ابإمكػػػاف رسػػػػم اريطػػػػة جغرافيػػػػة موثوقػػػةم لنهػػػػر النيجػػػػرم كالعمػػػػائر الػػػيت ٓنػػػػيي بػػػػوم ال 

 غرافية.افية اٜنديثةم حوؿ ىذه الرقعة اٛناٞنعارؼم كالدراسات اٛنغر 

كما ال ٫نفى علينام أف  ريخ إفريقيا السوداو عمومام  ٌل مرك م يعتمد علػى الػذاكرة اٛنماعيػةم 
ايػة أىاليهػا  كتتناقلو الركا ت الشػفهية  فقػد اىػتٌم الرحالػة ااكربيػوف بتػدكين  ريػخ اٞندينػةم بنػاو علػى رك 

مػػادة  ر٫نيػػةم متاحػػة بعػػدة لغػػاتم كيف متنػػاكؿ اٛنميػػعم قابلػػة للنقػػدم كالف ػػ  فةػػارت اليػػـو كتػػااب م 
 .(1)عرفة التاريخ اٜنقيقي من اٞنزيفكالتم ي م ٞن

بكػػتي اػػسؿ القػػرف  ثم الػػذم  رٍ م ابى رً ٍنػػـم الرحالػػة ىً 19ق/13كمػػن أبػػرز الرحالػػةم الػػذين زاركا ٕني
ٌد عثور على نس ة من  ريخ السوداف للمؤرخ السودار عبد الر٘نن السعدمم كييعػكاف لو الفضل يف ال

ج عػن رغبتػو يػنٍ كف لً دي ورٍ ر غيػدى نٍ سىػكٍ الرحالػة ألً  كيف ىذا الةػددم ييعػٌ  . (2)من أعمدة مةادر  ريخ ٕنيبكتي 
كثػر شػاؼم كاستكشػاؼ أالشديدة الكتشاؼ ار النيجرم ال ٛنشعم كال لطمع  بػل اإفػادةم كاالستك

كإذا اعتػػ   ىػػؤالو الرحالػػة مغػػامركفم فػػغف دافػػع الب ػػر كاالستكشػػاؼ كػػاف يػػراكدىمم . (3)بلػػداف العػػامل
 ففيهم طاقات ككفاوات ابًنة. 

بكػػتم كمػػا جاكرىػػا جػػذصم  فمنػػو سيػػٌكت عملػػة  لكػػن ىػػذا الت يػػر غػػًن كػػاؼو  إف بريػػق ذىػػب ٕني
٢نطوط من التاث اإسػسمي  (ألف 200) عناٛننيو االستليينم كقد نقل االستعمار الفرنسي مايزيد 

م ك واحيهام متىٌ ٓنويلها إىل مكتبات  بكتي  .(4)ابري يف ٕني
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 ادلطلب ال اين: ربط العالقات الت ارية
بريطانيػػام االم اطوريػػػة الػػيت ال تغيػػػب عنهػػا الشػػػم   مثٌلػػت مهػػػد الثػػورة الةػػػناعيةم كبلغػػػت أكٌج 

كانػت ُناجػة ل،سػواؽم ااصػة بعػدما اسػرت نتػاج  بسػبب تكػٌدس اإـ  19ق/13العطاو مع القرف 
 ـ.1776 ق/1189 سنة ما  هرت الوال ت اٞنت دة اامريكيةدمستعمرا ا يف القارة اامريكية  بع

ل إفريقيػام حيػر أف ْنػارة تيعٌد التجارة من أىم العوامػل الػيت دفعػت ااكربيػٌن الستكشػاؼ دكااػ
كالةػػػ راو الػػػػوعرةم الػػػيت ال يقػػػول عليهػػػػا  لػػػػ  اإفريقػػػيالسػػػوداف مل تكػػػن لتةػػػػل  لغػػػرب أكراب إال عػػػ  ا

م ابلنسبة لل إفريقيالغرب الطريق ااقرب  قد مثل اييك  ااكربيوف  بكتي تجػارة ااكربيػة  ااصػة كأف كٕني
 .(1)  اٜناجة للسلع ااكربية اٜنديثةأبم كانتام ك عرفت ركودن  ْنارة القوافل الة راكية

االستكشػػافية علػػى امتػػداد اػػر النيجػػر اغػػراض ْناريػػةم كقػػد بلػػغ قػػد ٕنٌػػت العديػػد مػػن الػػرحست ف
و ػعت  رحػست ف. ـ1886 ق/1303 ىذا النشاط أكٌجو  ٞنا تكٌفلت بو شػركة النيجػر اٞنلكيػة سػنة

ثم صػػورة اقتةػػادية دمػػػل العسقػػاتم كاانشػػطة االقتةػػادية للمنػػاطق اٞنطلػػػة رٍ م ابى رً ٍنػػؾم كىً رٍ و ابى غيػػونػٍ مي 
 .(2)تجارةدؼ السيطرة على اٞنواقع اٞنساعدة على العلى ار النيجر  ٟن

م بٌن الًقول ااكربية الك ل  ركزكا اىتمػامهم صػوب مدينػة  كنتيجة ىذا التناف  التجارم امـو
بكػػػتي ابعتبارىػػػا قلػػػب التجػػػارةم الػػػيت تػػػربي ْنػػػارة القوافػػػل الةػػػ راكية بتجػػػارة اػػػيي. فكثػػػًنا مػػػا كػػػاف  ٕني

م كدراالرحالة ااكربيوف يتنٌكر  بكػتي سػة كف بزم التاجرم كٓنت غطاو القوافل التجاريػة  ليػدالوا مدينػة ٕني
٬نكػػػػن اعتبػػػػار ىػػػػذه الفػػػػتة مػػػػن الكشػػػػفم فػػػػتة إحةػػػػاو اٞنقػػػػٌدرات . ك (3)اٞننافػػػذم كااك ػػػػاع االقتةػػػػادية

بكػػتي  ىػذا مػػا عػٌ  عنػػو مي  ركفػػة ؾ: إلينبغػػي أف أنقػل جغرافيػػة إفريقيػا لتةػػبح معرٍ و ابى غيػونػٍ االقتةػادية يف ٕني
جديػػدة  أمػػاـ طموحػػا مم كأمػػاـ صػػناعا م مةػػادر جديػػدة مػػن الثػػركةم كقنػػوات اىػػل بلػػدمم كأف أفػػتح
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م ]على اٝني[م قراوات إفريقيةم متاح 11االقتصاد اإلفريقي يف كتا ت األوربيت يف القرن:  ٌنأ٘ند عبد الداحمل دمحم حس - (2)

 www/qiraatafrican.com » 1 .4 .2021»على 
 58م ص1980م تر:شوقي جسؿم عامل اٞنعرفةم الكويتم إفريقيا يف عصر التحول االجتماعي بت لويد: - (3)



ُُ خالل  ال اين:الرحالت األوربية إىل دتبكُ وأىدافهاالفصل  حالت األوربية، فيلكس ديبوا منوذجا....م من خالل الر 11ه/13القرن  دُتبك

 

-) 37 (-  
 

بكػتي طبيعيػام ك كٟنػذا قامػت الػرحست ااكربيػة ّنى  من التجارةإل. بشػر م قبػل ٣نارسػة سػح اٞننطقػة حػوؿ ٕني
 .(1)أم نشاط ْنارم

إصػػػػرارىا يف تزايػػػػدم ال لشػػػػيو إال كرغػػػػم اٞنهالػػػػم الػػػػيت تعر ػػػػت ٟنػػػػا الػػػػرحست ااكربيػػػػة  إال أف 
كْنار ػا مػن كراو الشػيخ أ٘نػد  وصػوؿ إىل ٕنيبكػتي نيػا يف اططهػا للاغراض ْنارية. فقد اعتمدت بريطا

م ةلل كومػة ال يطانيػ ث كمبعػوثو رٍ م ابى رً ٍنػالبكامم ٓنت ستار تبادؿ اٞننافع  ىػذا مػا أفػاد بػو الرحالػة ىً 
لبكػام ل يطانيػا. فقػد بٌينػت نةػرة الشػيخ البكػام للرحالػة كصرحت بو اٝنطاابت الػيت أرسػلها الشػيخ ا

 م كىػػػو نفػػػ  اٞنوقػػػف الػػػذم تبنٌػػػاه السػػػلطاف دمحم بلػػػو(2)ْناريػػػةىنػػػرم ابرثم رغبتػػػو يف إقامػػػة عسقػػػات 
(Bello)  ٍالعػػػػرب كانػػػػت تػػػػرل يف التجػػػػارة ايطيػػػػةم  ديػػػػدا وف  إال أف تيػػػػرٍ سبً مػػػػع الرحالػػػػة ال يطػػػػار ك

 كانت ٔنشى من الشركات التجارية اٞنمًهدة لسستعمار.للقوافل التجاريةم كما  

إمػػػػا الب ػػػػر كاالستكشػػػػاؼم أك تنشػػػػيي التجػػػػارة ىػػػػذا الوجػػػػو الظػػػػاىر مػػػػن الػػػػرحست ااكربيػػػػةم 
 ايطيةم كتبادؿ اٞننافعم ككذا مناىضة ْنارة الرقيق  لكن ما اىًفي من أىدافها أعظم.

 دلستعم رادلطلب ال الث: الرحالت األوربية يف خدمة مصاحل ا
رغػػػػم ١نػػػػاكالت الرحالػػػػة ااكربيػػػػٌن الٌت فػػػػيم كالتمويػػػػو  إال أف الكثػػػػًن مػػػػن البػػػػاحثٌن يػػػػركف ىػػػػذه 

كحاكلػت  ػرب    يف اٞننطقػةمالتجٌسػ   كمثٌلػت دكردة لل مػست التنةػًنيةم كالعسػكريةالرحست ٣نهًٌ 
 كحدة الشعوبم كدراسة اٞننافذ للتوغل يف اٞننطقةم كربي اٞنستعمىرات.

السياسة االستعمارية ال يطانية يف أمريكا  اقتضى اامر ابلب ر عن مناطق نفوذ  عندما فشلت
جديػػدة يف إفريقيػػا جنػػوب الةػػ راوم ٓنػػت غطػػاو علمػػي إنسػػارم ُنجػػة مناىضػػة االْنػػار ابلبشػػرم حػػ ى 

 تكسب مساندة الكنيسةم كالضمائر اٜنساسة.

                                                           

 موقع إلكتكر سابق: أ٘ند عبد الداحمل دمحم حسٌن - (1)
م ينظر الرسائل الديبلوماسية بٌن حكومة بريطانيا كالبكام بشأف 294-289فيلك  ديبوا: مةدر سابقم ص ص  -(2)
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اجػػة إىل مسيػػٌن الن سػػخ مػػن فقػػد أاػػ ت تقػػارير مونغػػو ابرؾ أبٌف علػػى  ػػفاؼ النيجػػر سػػكاف ُن
م فكػاف اعتقػػاد بريطانيػػا أاػا لكػػي تيكسػب رىػػاف التجػػارة يف غػرب إفريقيػػام عليهػػا (1)اإ٤نيػلم كاٞنبٌشػػرين
كقػػد حاكلػػت السػػلطات الفرنسػػية االسػػتعمارية يف مشػػاؿ إفريقيػػام ثأمػػٌن الةػػ راو أمػػاـ  نشػػر اٞنسػػي ية.

م  فقػد بعثػت الكنيسػة رً يٍجػاليت تزٌعمها الكارديناؿ الفً حركة التنةًنم إعادة بىعًر الكنيسة اإفريقيةم 
م كىػم: ييػ1876 ق/1292 سنة بكػتي يػو  لكػنهم ورً دم مي انٍ وشىػيم بي يمً ولً ـ ثسثة مػن ا ابو البػيم إىل ٕني

 .(2)د التوارؽلقوا حتفهم على ي

ر اٛنوسسػػة كابٞنػػوازاة مػػع الػػدكر الػػذم لعبػػو ىػػؤالو الرحالػػة يف ١ناكلػػة التنةػػًنم فػػغام مارسػػوا دك  
م كمػػنهم العربيػػةم كتنكػػركا ابسػػم اإسػػسـاللغػػة الر٘نػػةم كالشػػفقةم كتعلمػػوا  رلةػػاحل مسػػت دميهم  إب هػػا

و أىـٌ يػو أنٌػايً يػو كى ينً . فقػد قيػل عػن رً (3)من درس التةوؼ  فكثًنا ما كاف مةًنىم القتل بسبب تةرفا م
م حيػػر كػػاف ٩ني  كقػػد ميٌػػز ااسػػتاذ حوتيػػة ىػػذا القػػرف . (4)يػػد اللغػػة العربيػػةاٞنسػػلمٌن يف صػػلوا م بتيمبكػػتي

فػدٌكنوا مسحظػا م اٛنوسسة ٓنػت غطػاو االستكشػاؼم متسػٌتين كراو اإسػسـم ظاىرة ـم ب19ق/13
 .(5)اغراض عسكرية

ث سػفًنا إ٤نلػتام إل فعنػدما عػاد رٍ م ابى رً نٍ قد مٌثل ىؤالو الرحالة ااكربيٌن سفراو لدكٟنمم فكاف ىً ك 
إل. كقػػد اعتػػ  الطريػػق ااقةػػر اٞنػػؤٌدم إىل إىل أكراب ك ػػع أمػػاـ  بكػػتي اإ٤نليػػز مشػػركعا للتوغػػل يف اْنػػاه ٕني

م عن طريق اٛنزائرم كالسنغاؿ بكتي بكتي    (6)ٕني  .كما أنو حر فرنسا على  ركرة احتسؿ ٕني
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م بعػدما سػقطت مقاكمػة اامػًن  كانت فرنسا تتقدـ بسرعةم من اٛننوب اٛنزائػرم  بكػتي ابْنػاه ٕني
. فاحتلتهػا سػنة1847 ق/1263عبد القادر بكػتي  ـم كبذلم حاكلت ربي مسػتعمرا ام عػن طريػق ٕني
م لتأكيػد ارتباطهػا ابٛنزائػرم  (Joseph Joffre ) روفى ـم علػى يػد الكومنػداف جيػ1894 ق/1311

 .(1)ينًنً بعد أف احتلت الة راو ّنجهودات البً 

فريقية  حيػر تقػٌرب مػن الكػا٧نيم اإ –وف  رب العسقات العربية رتي سبً كابسم التجارةم حاكؿ كٍ 
بكػتي عػن رٍ م ابى رً ٍنػ  كمػا اعتمػد نفػ  اٝنطػة ىً (2)كبلوم كحاكؿ عزٟنما عن طػرابل  ثم ّن اكلػة عػزؿ ٕني

 التجارة مع البلداف اٞنغاربية  كمنو  رب أكاصر اااوة بٌن العرب كاافارقة.

الػػػػيت ـم 19ق/13ف يتبػػػػٌٌن لنػػػػا مػػػػن اػػػػسؿ ىػػػػذه الػػػػرحست ااكربيػػػػة اػػػػسؿ القػػػػر كصػػػفوة القػػػػوؿ 
بكػػتي  أىػػدافها تباينػػت بػػٌن اٞنو ػػوعيةم كالذاتيػػةم فقػػد كصػػفت اٞننطقػػةم  تنافسػػت حػػوؿ الوصػػوؿ إىل ٕني
م مػن جهػة اػيي ااطلنطػيم كمػن جهػة  بكػتي كصفا جغرافيام كحددت اٞننافػذ الػيت تػؤدم إىل مدينػة ٕني

بكػ اليج غينيام فالتزمت ابٞنو وعم كما تطرقػت لوصػف عمػارة مدينػة  تي كعػدًٌ سػاكنيهام كأجناسػهإني
بكػتي الثقافيػة الػيت تعلوىػا الرمػاؿم كدكرىػا اٞنهػم يف ْنػارة اػييم الالبشرية  ك  كشفت عن كنوز مدينة ٕني

 انتها يف ربي مشاؿ إفريقيا َننوصا.ككم

 -ريفىػػكلً التمهيػػد للتػػدال العسػػكرمم إذ يقػػوؿ اللػػورد أي  متمثلػػة يف  إال أنػػو تبقػػى أىػػدافها اٝنفيػػةم
كىػػػو صػػػادؽ يف قولػػػو: إل لػػػي  ٖنػػػة أٌمػػػة اسػػػتعمرت بلػػػدا مػػػن أجػػػل  –٠نلػػػ  الشػػػيوخ ال يطػػػار  عضػػػو

 اإنسانيةم كحب اٝنًن اىلوإل

فقد تباينت كتاابت الرحالة ااكربيٌنم بٌن اٞنو ػوعيةم يف اٞنسػائل العلميػة الب ثػةم بينمػا ا٥نػازت 
ا حػوؿ وى يبػٍػ  دً كٍ يلً ة كتػاابت الرحالػة فًػللذاتية يف اٞنوا يع اإنسػانيةم كاالجتماعيػة. فمػا مػدل مو ػوعي

بكتي يف ااية القرف    ـ ث19ق/13مدينة ٕني

                                                           

  723جوزيف كي زيربو: مرجع سابق ص – (1)
 أ٘ند عبد الداحمل دمحم حسٌن: موقع إلكتكر سابق - (2)
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علػػى إرسػػاؿ البعثػػات االستكشػػافيةم قةػػد دراسػػة اٞننطقػػة اٞنسػػتهدفةم قبػػل كبعػػد  اٞنسػػتعًمري أب دى 
الفيةػل  (Barth)ث رٍ اٜنملة العسكريةم كيف ىذا الةدد يقػوؿ اٞنػؤرخ فػيج جػي دم: إل تيعػد رحلػة ابى 

بتدال القػوات العسػكرية يف  بٌن الرحست العلمية االستكشافية كالرحست اٞنمهدة لسستعمار اٞنباشر
ػػ  دً كٍ يلً كييعػػد فًػػ  .(1)غػػرب إفريقيػػا عامػػة إل مػػن أشػػهر الرحالػػة ااكربيػػٌنم ( Félix Dubois)ا وى يبػٍ

م كالة راو الك ل يف ااية القرف  بكتي ـم فما مػدل مةػداقية 19ق/13الذين انتهت رحس م إىل ٕني
بكتي ث  كتاابتو يف التأريخ ٞندينة ٕني

 (Félix Dubois)ا و  يبـ  د   س  ك  يل  لة ف  ادلبحث األول: رح

 (Félix Dubois)ا و  يبـ  س د  ك  يل  مولد ونشةة ف  ادلطلب األول: 
قم 1279ربيػع ااكؿ  22كلد يػـو  (Albert Félix Dubois)ا وى يبػٍ   دً كٍ يلً ت فً  ًٍ لٍ ىو أى 

اٜنػاؿم أبػوه مػن أسػرة متوسػطة  ااٞنانيػة. (Dresden) فٍ دى يسٍ رً ـ ّندينة دٍ 1862سبتم   16اٞنوافق 
 يل السويسرية.اتً وشى ر من ني ودٍ  بي ييًن جً ًنٍ م فً ارً   الفرنسيةم ككالدتو مى انٍ كفى ري الشهًن من مدينة بػٍ الطٌباخ 

قم اٞنوافق 1286ربيع الثار 20 ال كسية –عاد كالده إىل فرنسا بعدما نشبت اٜنرب الفرنسية 
ـ(م   1880 -1873وف مػػػا بػػػػٌن )يليػػػت يف كليػػػة مً ٍسػػػنً رٍ ـم درس رفقػػػة أايػػػو إً 1870جويليػػػة  19

 .ـ    تقدـ بعدىا اداو اٝندمة العسكرية1882انتقل إىل مدرسة التجارة بباري  إىل غاية 

بدأ حياتو اٞنهنية كمراسل ص في يف أٞنانيام كالنمسام حير سٌهلت لو اٞنهمة شيهرة كالده  كاف 
 .Le petit Marseillais, La France, Le Gaulois: (2)مراسس لعدة ٠نٌست فرنسية

 

                                                           

 250م ص1982م تر.تق.تع: السيد يوسف نةرم دار اٞنعارؼم القاىرةم اتريخ غرب إفريقيا:  فيج جي دم - (1)
على  م موسوعة حرةم متاحWikipediaم ]على اٝني[م Félix Duboisكيكيبيد :  - (2)

« https://en.wikipedia.or/Félix_Dubois» 
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 واذلقاربت غينيا  (Félix Dubois)ا و  يبـ  س د  ك  يل  رحالت ف  ادلطلب ال اين: 

ػػػ  دً كٍ يلً بػػػدأ فًػػػ ـ  1890ق/1307أكؿ رحستػػػو إىل غينيػػػا سػػػنة  (Félix Dubois) اوى يبػٍ
د سرٍ كٍسػري م بػٍ رً ٍنػأف يرافق البعثػة الػيت يقودىػا ىً  (L’Illustrationالتو ي ي )حينما طلبت منو ٠نلة 

الستكشػاؼ غينيػام كمةػادر اػر النيجػرم يبػدك  (Henri Brosslard Faidherbe)ب رٍ ىً يػدٍ فً 
 . (1)ىذا ما ساعده ليكتشف منابع ار النيجر

بكػتي بقيػادة جوزيػف جػوفر  شػعباف  Joseph Joffre   07كبعػدما احتلػت فرنسػا مدينػة ٕني
ػػػفو  كصػػػل دى ـ أرسػػػلتو رفقػػػة مراسػػػل  1894ف ايػػػر  12ق م اٞنوافػػػق 1311 يف ربيػػػع  (Dakar)اركى
بكت1894قم أكتوبر 1312الثار  .(2)ـم   اْنو ٥نو ٕني

ـ جٌندتػػو السػػلطات الفرنسػػية يف ٘نلػػة عسػػكرية ابْنػػاه تشػػاد بقيػػادة  1897ق/1314كيف سػػنة 
  لكنػػػو اسػػػتاو مػػػن اٞنعاملػػػة القاسػػػية ٟنػػػذا اااػػػًنم كعػػػاد إىل فرنسػػػا   (Kazemajou)و اجي ٬نىػػػازً كى 

بدال ر ا للسياراتم فقٌدـ فكرة إدااؿ العرابت يف السوداف الفرنسي ع  حضر م ـ1898ق/1315
ػفعن اٜنٌمػالٌن مػن البشػر.  ـ كمٌت صػيانة 1900ق1317مسػنة (Kayes) ايى نزلػت أكؿ شػاحنة يف كى

الطرؽ  لكن اٞنشركع كاف فاشسم بسبب معاداة السلطات اليةم كتػدىور اٜنالػة الةػ ية للمػو فٌنم 
 كل أموالو.  (Félix Dubois)ا وى يبػٍ   دً كٍ يلً ابو اٜنمى الةفراو  كاسر فً بعد انتشار ك 

ـم كرث حقػػوؽ ملكيػػة كيتبػػوم فقػػاـ ابسػػتثمارات مرُنػػة. 1901ق/1318بعػػد كفػػاة كالػػده سػػنة 
ـ مٌت تكليفػػػو ّنهمػػػة عبػػػور الةػػػ راو الكػػػ ل مػػػن اٛنزائػػػر ابْنػػػاه السػػػوداف  1907ق/1324كيف سػػػنة 

 .(3)إقامة اتةاالت ْنارية فدرس سكاف اٞننطقةم كإمكانية

                                                           

 م موقع إلكتكر سابقم ]على اٝني[Félix Duboisكيكيبيد :  - (1)
 ٥نو ٕنيبكتي يف اٞنطلب اٞنواي من الفةل. Félix Duboisسنتتٌبع رحلة فيلك  ديبوا  - (2)
 63ينظر اٞنسحق: ص - (3)
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 29قم موافقػة 1315ٗنادل الثػار  19ك غوزم )أدرار(م ككصل عٌن صاحل مره على بسكرة 
 François)ين ًنً م البًػػػػػػرً ٍنػػػػػػا ىً وى انٍسػػػػػػرى ابٛننػػػػػػراؿ فػٍ  اًلتقػػػػػػىـ م منهػػػػػػا إىل  منراسػػػػػػت. 1907جويليػػػػػػة 

Henry Laperrine)ووكيػك في ؿ دي ارٍ م كا ب شىػ(Charles de Foucauld) قػاـ بسلسػلة .
. (Gao) اكٍ إىل غى  انتقلاكتشافات أثرية  الفن الة رمم كإ ر جنائزيةم    بكتي    م كٕني

ُُ  (Félix Dubois) او  يبـ  س د  ك  يل  ف   ادلطلب ال الث:   جتاه دُتبك
ػػػ  دً كٍ يلً كجػػد فًػػػ الطريػػػق ااقػػػرب كاايسػػر عػػػ  اػػػر النيجػػػرم ابْنػػػاه  (Félix Dubois)ا وى يبػٍ

. فقػػػد سػػػ بكػػػتي ؾم مػػػن اػػػسؿ رحلتػػػٌنم يف اايػػػة القػػػرف رٍ و ابى غيػػػونػٍ بقو يف ىػػػذا االْنػػػاهم االسػػػكتلندم مي ٕني
م إىل جانب يو قد ااتار ىذا اٞنسلمايً يو كى ينً ـ  كما أٌف مواطنو رً 19ق/13ـ كمطلع القرف 18ق/12

غاؿ  كمنهػا يف السػن –اميػة الفرنسػية  – ي ٍ وً ت ليػانٍ سىػعنػد نزؿ ف انتشار القوات الفرنسية يف اٞننطقة.
  كلػم(125.5) (م أم:مػيس 78)و م علػى مسػافةاكي مىػم   أاػذ اْنػاه ابى (Kayes)  ايى إىل مدينة كى 

ٓنػػت إشػػراؼ اإدارة الفرنسػػيةم يرافقػػو كبػػًن  م الػػيتاًلت ػػق ابلقافلػػة (Diobaba) ابى وابى ييػػكعنػػد مدينػػة دي 
 .(1)ٌنالمن ااىاي ك مٌ  فردنا 22اٝندـم كساي  اٝنيلم كطٌباخم إىل جانب 

ا كرحالةم أنو يةػف كيسػٌجل أدؽ التفاصػيلم مػن ٗنػادم كمت ػرؾم كلػو وى يبػٍ   دً كٍ يلً أىم ما ٬نيز فً 
ابتسػامة يتلقاىػام ك ػواىر طبيعيػةم حػ ى صػوت الشػػسالت عنػد اػي تقسػيم اٞنيػاه  عنػد سلسػلة جبػػاؿ 

م (Bosos) وصي ىػػاي السػػوداف البيػػبػػدأت حكايتػػو مػػع اػػر النيجػػر  إذ كجػػد أقوامػػا مػػن أف فو جػػالوف.
حركػػة أنػػو يشػػهد النيجػػر  اػػا قػػًدمت مػػن جهػػة الشػػرؽ  كيػػركم عػػنأبم كتػػركم  ر٫نهػػام ىػػذا النهػػرٔنػػدـ 

ًنة فيو دؤكبة كاستعماالت عديدة  تتنوع  اٜنياة ال ية: الثًنافم كاٝنيوؿ  اٞناعزم كااغناـم ابلقرب من ُني
ػػػػػ(Debo)و يبيػػػػػدً  ػػػػػًنة سى ود دااػػػػػل الغابػػػػػة اٝنضػػػػػراوم ود السيػػػػػ  كمػػػػػا توجػػػػػد ااسػػػػػ(Safara)ا ارى افى م كُني

 كأصناؼ الدكاجن كسي ااعشاب.

                                                           

 28-19فيلك  ديبوا: مةدر سابقم ص ص  - (1)



ُُ خاللدتُ  الفصل الثالث: كتابات فيلكس ديبوا حول تُمبكتُ  م من خالل الرحالت األوربية، فيلكس ديبوا منوذجا...11ه/13القرن  بك  

 

-) 44 (-  
  

تظهر السهوؿ الواسعةم اليت تةلح للزراعةم كاسػتئناس اٜنيػوا ت  كٕنتػد  (Segou)ويغي كعند سً 
م مػػػا بػػػٌن  ػػػإىل قلػػػب إفريقيػػػا االسػػػتوائية. كمػػػا تظهػػػر أشػػػجار الن يػػػلم كالزيتػػػوفم كالكػػػرـك   ى ودً منطقػػػيت جي

(Judea)   ج كالكوؿ ىاد(El-qual Hadj).   م بكػتي تظهر مناطق نفوذ التػوارؽ علػى حػدكد ٕني
 .مت(7.9) (م أم:قدما 26)حينما تظهر تسؿ الرماؿم كترتفع الشواطئ حواي 

ا يف سرد يوميات ااىاي كطبائعهمم كأنو كاف يستأن  أبحجيا مم وى يبػٍ   دً كٍ يلً مل يتوافى الرحالة فً 
بكػتي  كيبػٌن أ٨نيػة الركايػة الشػفهية يف كذكر من كرد عليهم مػن اٛنػن  اا بػيمم كذكػر  م يف مدينػة ٕني

 .(1)لذاكرة اٛنماعية اىاي السودافاالحتفاظ اب

م كمكػر فيهػا عػدة أسػابيعم يػدٌكف مسحظاتػوم وى يبػٍ   دً كٍ يلً اسصة القوؿم كصل  فً  بكػتي ا إىل ٕني
بكػػػػػػػتي الغامضػػػػػػػة ا لكتابػػػػػػػوم كيلػػػػػػػتقي الةػػػػػػػورم ىػػػػػػػذا دكر الةػػػػػػػ في اػػػػػػػتؼ  فشػػػػػػػٌكل زادن  اٞنوسػػػػػػػـو ٕني

(Tombouctou la Mystérieuse) م سػٌجل انطباعاتػو حػوؿ اٞندينػةم الػيت كجػدىا يف إاػر
تضػػرم كرٌد ذلػػم إىل عػػدة عوامػػل  بينمػػا يػػزعم أف االسػػتعمار الفرنسػػي قػػٌدـ فوائػػد اجتماعيػػةم  أ مهػػا ٓني

 كاقتةادية للمنطقةم عك  االستعمار ال يطار. 

ُُ و  يبـ  س د  ك  يل  عات ف  ادلبحث ال اين: انطبا  م11ه/13خالل القرن  ا حول دُتبك

  ، والنشاط االقتصاديادلطلب األول: النفوذ السياسي

م ٞنػػا كصػػل إليهػػا الرحالػػة ااكربيػػوف اػػسؿ القػػرف  بكػػتي م (2)ـ19ق/13مػػن سػػوو حػػ  مدينػػة ٕني
ػػيي صػػا أاطػػار دااليػػة كػػأرضو  تضػػرم ٓني طػػرو اػػارجيم زد كبدايػػة النفػػوذ الفرنسػػي ك  سػػيبةم كجػػدكىا ٓني

علػػػى ذلػػػم ىػػػؤالو الرحالػػػةم كػػػانوا ٓنػػػت إمػػػرة اإدارة االسػػػتعماريةم فةػػػارت كتػػػااب م بػػػٌن أدب اٛنيػػػب 
 )كناشات( ٪نيي صا اٝنوؼ من اال اـ ابٛنوسسة  كإعسـ حريبم قةده الدعاية اٞنغر ة.
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بينمػػػا فقػػػد كتبػػػت الػػػرحست ااكربيػػػة عػػػن النفػػػوذ السياسػػػيم الػػػذم يعػػػود إىل التوسػػػع السػػػعدم  
لػدين كاادب فيعود بنا إىل عهد ااساكيم إذ يعت  نفوذ رجاؿ ا (Félix Dubois)ا وى يبػٍ   دً كٍ يلً فً 

تسػػيًن اٜنكػػمم ِنػػسؼ عهػػد سػػىٌن علػػي )شػػي عػػاؿ(م الػػذم ا ػػطهد العلمػػاو يف تػػداس يف السياسػػة ك 
بكػػتي  فػػًن  ٓنػػو ؿ السػػودار  ىلالةػػراعات العةػػبية أٌدت إىل  هػػور اٜنػػركب اٞنقٌدسػػةم ٣نػػا أٌدل إأبف  لٕني

تطرؽ للنفوذ السعدمم كسلطة رجاؿ الدينم الذين اًلتٌف حػوٟنم النػاس أكثػر .   (1)إىل رجل متعٌةب
     علػػى مسػػجد سػػػنكيرمم فبالتػػاي شػػكلوا عينةػػػر قلػػق للدكلػػػة نظػػرا لسػػػيطر م ٣نػػا يلتفػػوف حػػػوؿ اٜنكػػاـ 

 . (2)ـ1594ق/ 1002 ىذا ما جلب عليهم النفي كاإبعاد إىل مراكإ َش سنة –يف زعمو  –

الوسػػػطى  حيػػػر سػػػيطر رجػػػاؿ الػػػدينم بػػػذلم ٪نػػػاكؿ إ ػػػفاو نظػػػرة مًشلػػػت أكراب يف القػػػركف  كىػػػو
بػٌن ميةػلح يسػعى ٜنمايػة حقػوؽ الرعيػةم ٩نعػل مػن اامػًن راعو ال  ! كاإقطاعم لكن شتاف بػٌن اامػرين

 .ات يف قبضتوي  ك امل مستبدم ٩نمع كل الةسح(3)مالمو 

م ري طي كجود صراع ًعرقيم ك على  كربيٌنابت الرحالة اامع كل كتافتكاد ْني  بكػتي يةػفوف ك قػي يف ٕني
بكػػػتي  نفػػػوذ التػػػوارؽ بقطٌػػػاع الط ػػػ ث رٍ م ابى رً ٍنػػػفيةػػػف ىً  أرض سػػػيبةم ال ٔنضػػػع ٜنكػػػم كػػػرؽم كيعتػػػ كف ٕني

(Henri Barth)   اعماؿ قطػع الطػرؽ مػن جانػب القبائػل اٞنضػطربةإلم  الو ع قائس: إل كمٌت تسليمه
م فػغٌف أم سػٌيد عظػيم  يتلٌقػى إجػسالكيضيف يف  بكتي م كصفو للو ع أبنٌو ال كجود ٜنكومة قوية يف ٕني

ااجانػػب  أمػػاـ إقامتػػوم ك٪نمػػل لػػو التجػػاركالطاعػػة مػػن سػػكاف اٞندينػػةم كيكرمونػػو إبقامػػة حفػػل موسػػيقي 
اٟندا م كله حسب ثركتو
(4).   
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بكػػػت اػػػسؿ القػػػرف  ـم ككأٌاػػػا أرض سػػػيبةم 19ق/13ىػػػذا الوصػػػف يعطينػػػا نظػػػرة عػػػن مدينػػػة ٕني
تغيب فيها السػلطة اٜناكمػة  بينمػا الشػيخ أ٘نػد البكػام مػن اػسؿ مراسػستو مػع الشػيخ أ٘نػدك يسػٌلم 

 م ٣نا يرد ىذا الت ير ااكريب. (1)اامر للسلطاف اٞنغريبم كما يسلم أمر اٞنسلمٌن للسلطاف العثمار

ػػ  دً كٍ يلً ك٪نلػػل الرحالػػة فًػػ ع بػػٌن الطػػوارؽ كالفػػوالف  ابلتعٌةػػب الػػديينم ا ىػػذا اٞنشػػهد مػػن الةػػرا وى يبػٍ
ـم مل ٪نػػارب الغػػزاة 1815ق/ 1230 حيػػر ييشػػًن إىل أف الشػػيخ أ٘نػػدك لبػػو عنػػد قيػػاـ دكلػػة ماسػػينا

أنو أشاع أبنو من ااشراؼم كأنو اٝنليفة الثار عشرم كأف سػنده يف ذلػم  الٌرماةم كحارب التوارؽ. كما 
ػػػ  دً كٍ يلً كيشػػػكم فًػػػ كتػػػاب  ريػػػخ الفتػػػاش. ا يف كجػػػود ىػػػذه الٌنبػػػووة يف الفتػػػاشم بػػػل يرٌدىػػػا كبقيػػػة وى يبػٍ

ك٪نقًٌػػق اٞنػػؤرخ ّنبػػا إدـ يف كتػػاب الفتػػاشم كييشػػًن إىل أف . (2)ات الدينيػػةم فيمػػا ييسػػمى ابٞنهديػػةاالدًٌعػػاو
ااجػزاو ااكىل منػو ١نرفػةم إشػارة يف ذلػم للشػيخ أ٘نػػدك لبػو م كألفػا نػوح بػن الطػاىر الفػوالر  إثبػػات 

 .(3)هديةاٞن

م ةػراع بػٌن الشػيخ أ٘نػدك كاٜنػاج عمػرالوجود الكنيت كطرؼ يف الةراعم بعػدما احتػدـ الكدال 
دمحم  فيبدك أف الةراع صار طيريقيا بٌن الطريقػة القادريػة  كالطريقػة التجانيػةم ااصػة بعػدما نٌةػب الشػيخي 

ات كسميػة بػٌن الشػيخ سسػنجػرت مي فقػد  جانية يف بسد السػوداف.ياليفة للطريقة التعمر  الغاي اٜناجى 
 ل تعٌدتػو إىل الةػراع اٞنسػلحم ٞنػاالبكام كاٜناج عمرم إىل حد ا امو ابلنبٌوةم كمل تنتػًو عنػد ىػذا اٜنػد  بػ

بكػتي كابهػا كدٌمػر منػزؿ البكػام.  دال اٜناج عمر مدينة ٘ند هللا عاصػمة ماسػينام   حاصػر مدينػة ٕني
ػػ  دً كٍ يلً ك٫نتػػتم فًػػ بكػػتي إاػػاو الةػػراعم كإنعػػاش اٞندينػػة ا اٞنشػػهد بت يػػر صػػريح لوى يبػٍ لوجػػود الفرنسػػي يف ٕني
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 مكالفػػػوالف مالػػػيت فر ػػػها عليهػػػا التػػػوارؽ ىػػػا مػػػن البػػػؤس كاٜنرمػػػاف كالعزلػػػةمد  كاجتماعيػػػام كإنقاذاقتةػػػا
  .(1)كالتكولور

بكػػت يف اايػػة القػػرف  ـم بعػػد 19ق/13لكػػن حسػػب الرحالػػة أكسػػكار لينػػزم الػػذم زار مدينػػة ٕني
ػػ  دً كٍ يلً رحلػػة فًػػ بكػػتي أٌاػػا كانػػت أقػػل  )يومػػا 18(ام كاسػػتغرقت ز رتػػو وى يبػٍ م حيػػر ذكػػر يف تقريػػره عػػن ٕني

م ككفػػػاة الشػػػػيخ 1864ق/1280ّنعػػػىن بعػػػد كفػػػاة اٜنػػػاج عمػػػر  .ـ1880ق/ 1297تػػػوترا يف سػػػنة 
. بكػػػػػتي يعػػػػػين أف ااك ػػػػػاع عػػػػػادت  البكػػػػػام يف السػػػػػنة اٞنواليػػػػػةم كقبيػػػػػل التػػػػػدال الفرنسػػػػػي يف مدينػػػػػة ٕني

 كجود اٞنستعمر.لس طراب يف 

بكتي قىبوؿ ىذا الوجود االسػتعمارمم كقػد ااتلفػت إراو العلمػاوم بػٌن اٛنهػاد  فلم يكن اىاي ٕني
 اارى بىػارجت طائفة تبغي اٛنهادم كصػد االسػتعمار عنػد مػداال اٞندينػة م مػن جهػة كى  .كاٟنجرة كاٞنهادنة

Kabara) ) بكػػتي 1893ق/1311سػػنة   م كحٌكمػػوا أمػػرىمـم كابوت ابلفشػػلم كداػػل اٞنسػػتعمر ٕني
كدمحم من العلماو كاجب اٟنجرةم كعدـ اٝنضوع ٜنكم النةارلم منهم أىػل سػيدم عػاؿم كرأت طائفة 

كالتقيػػػة لل فػػػاظ علػػػى شػػػأفة  الطائفػػػة الثالثػػػةم فٌضػػػلت اٞنهادنػػػةأ٘نػػػدم كالةػػػٌديق بػػػن دمحم الب ػػػارم  أمػػػا 
 .(2)اإسسـم منهم أكالد الشيخ سيد أ٘ند بن إد ااركار

م القائل ابلتعاييإ َش مع النةارلم بل أكثر مػن ذلػم  ١نمود ااركار إىل الرأم الثالر الشيخك٬نيل 
يػػرل فضػػلهم يف منػػع الفسػػادم كنشػػر اامػػن كالسػػلمم كيف ىػػذا الةػػدد يقػػوؿ: إل كمل تػػزؿ ىػػذه البقعػػة يف 

الو ػػع يف  ال غرابػػة إذا كصػػف الرحالػػة ااكريب. ك (3)اٟنػػرٍج حػػ ى نػػزؿ علػػيهم الفرنسػػيٌنإلالظلػػم كالفسػػاد ك 
بكػػػتي ابٞنضػػػطرب  ليػػػ ر كجػػػود القػػػوات االسػػػتعمارية يف اٞننطقػػػة ٜنفػػػ  اامػػػن  بينمػػػا ىدفػػػو ااٚنػػػى  ٕني

 كاٜنقيقيم ىو االستفادة من اًنات البلد.

                                                           

 130-129فيلك  ديبوا: مةدر سابق:ص ص  - (1)
م د.تح.تق: اٟنادم اتريخ الصحراء والسودان وبلد تنبكُ وشن يط وأروان يف مجي  البلدان ١نمود ااركار: دمحم - (2)

 195ص  2009م دار الكتب الوطنيةم بنغازمم 1اٞن كؾ الدايم ط:
 314نفسو: ص  - (3)



ُُ خاللدتُ  الفصل الثالث: كتابات فيلكس ديبوا حول تُمبكتُ  م من خالل الرحالت األوربية، فيلكس ديبوا منوذجا...11ه/13القرن  بك  

 

-) 48 (-  
  

فلطاٞنػػػػػػا ارتبطػػػػػػت اانشػػػػػػطة االقتةػػػػػػادية ابلقػػػػػػول السياسػػػػػػيةم إذ ٪نػػػػػػرص اٜنػػػػػػاكم علػػػػػػى الر اػػػػػػاو 
قرارم كما أنٌػو ٬نثػل مةػدرا لػدال اٝنزينػة اٞناليػة. كال ٬نكػن االقتةادمم ابعتباره سبب يف اامن كاالست

تفسػًن  حركيػػة الػػرحست ااكربيػػةم كمػن كرائهػػا اٜنركػػة االسػػتعمارية يف ىػذا الوقػػت الػػراىنم ابْنػػاه مدينػػة 
بكػػػتي ااسػػػطورية  إال ابلػػػدكافع االقتةػػػادية م كعلػػػى رأسػػػها النشػػػاط التجػػػارم. فمػػػا ىػػػي انطباعػػػات ٕني

بكتي اسؿ القرف فيلك  ديبوا حوؿ ا  ـ ث19ق/13لنشاط االقتةادم يف مدينة ٕني

بكتي ييقدـ فيلك  ديبوا تفسًنات علمية انطسقا من مسحظاتػوم مل  م لعوامل قوة االقتةاد يف ٕني
بكػتي  بػل تعػدل ذلػم إىل اإمكػا ت الطبيعيػة ايطػة ّندينػة  م ف سػب يتوقف عنػد قػوة التجػارة يف ٕني

بكػػػتي  ابعتبارىػػػا  عػػػام س ىامػػػا يف الػػػق الثػػػركةم حيػػػر انتشػػػار السػػػهوؿ اٝنةػػػبة الشاسػػػعة علػػػى اػػػر ٕني
ػػػاكؿ أف ٩نعػػػل منهػػػا حضػػػارة ريفيػػػةم  هػػػرت علػػػى  بكػػػتي ىبػػػة النيجػػػر  كىػػػو بػػػذلم ٪ني النيجػػػرم فيعتػػػ  ٕني

فػػػغذا كانػػػت الػػػرحست ااكىل ذكػػػرت  سػػػبب يف الػػػق الثػػػركة.  م ىػػػذا النهػػػر العظػػػيم ػػػفاؼ اػػػر النيجػػػر
ػػ  دً كٍ يلً الرمليػػةم فػػغف فًػػاٞنسػػاحة الكػػ ل للسػػهوؿ   إف مػػايقػػوؿ يف شػػأنو: إلا اىػػتٌم َنهػػة اػػر النيجػػرم فوى يبػٍ

 .(1)يقـو بو النيجر للسودافإل يقدمو النيل ٞنةرم

كإذا كانػػػػت الكتػػػػاابت ااكىل السػػػػابقة تطرقػػػػت للنشػػػػاط الزراعػػػػي ابحتشػػػػاـم كتطرقػػػػت للنشػػػػاط 
م الػيت ارى بىػسػتنقعات الرمليػة بػٌن كى ا كصػف السػهوؿم كاٞنوى يبػٍػ  دً كٍ يلً التجارم ابستفا ة  فغف فً  بكػتي ا كٕني

م ككلمػا (2)كلم( 8.048) (م أم:أمياؿ 5)تةلح كأرض زراعية ىامة. كقد قٌدرىا على طريق مسافتو
 ن التبة.ف اٜنشائإ َشم كالطميم فتت سٌ ا٦نفم منسوب مياه النيجر اسؿ أشهر الةيفم إال كالٌ 

كح مكااػػام بتقنيػػات كأسػػاليب بسػػيطةم يدكيػػة  يف الةػػناعة فبقيػػت يف العػػامل اإسػػسمي تػيػػرىاأمػػا 
ات جذريػػػةم اػػػسؿ النةػػػف الثػػػار مػػػن  الوقػػػت الػػػذم شػػػهدت الةػػػناعات يف دكؿ الغػػػرب ااكريب تغػػػًن 

بكػتي اػسؿ  ا حوؿ ىػذا النشػاطوى يبػٍ   دً كٍ يلً ـ  فماىي انطباعات فً 19ـ كمطلع القرف 18القرف  يف ٕني
 ـ ث19ق/13القرف 
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بكػتي عػن بقيػة منػاطق العػامل اإسػسمي. يػذكر فًػمل يتغًنه الو ع شػيئا  ا أنػو كجػد وى يبػٍػ  دً كٍ يلً يف ٕني
بكػػػػتي تيػػػػوًي أ٨نيػػػػة للةػػػػناعات  لكنهػػػػا صػػػػناعات تقليديػػػػةم تعتمػػػػد أساسػػػػا علػػػػى كسػػػػائل  ااىػػػػاي يف ٕني

م كػػاإبر  يةػػف ىػػذا اٞنشػػهد قػػائس: إلكٓنػػت سػػقف أحػػد ااكػػواخ اٞنفتوحػػة مػػن كػػل اٛنهػػاتم بسػػيطة
ن قبيلػػػػػة الػػػػػتارزة( كمعػػػػػو تسػػػػػعة مػػػػػن الةػػػػػبية يعملػػػػػوف ابإبػػػػػرة يف ااقمشػػػػػة البيضػػػػػاو كجػػػػػدت تىػػػػػرزً  )مػػػػػ
 .(1)ضهم يةنع البنطلو ت )السراكيل(إلكالزرقاو...ككاف بع

 أىم اٞننتجات الةناعية: 

 االبسة: السراكيلم العباوات اٞنطرزة... -
 اٛنلود: ااحذيةم الوسائدم ااحزمة... -

ػػػدً   كٍ يلً ىػػػذه اٞننتجػػػات الػػػيت ٪نػػػي فًػػػ  ػػػئيلةم ال كػػػاـم مةػػػانعها ٓنػػػت الر  يةػػػف ا مػػػن شػػػأاا  وى يبػٍ
تغطي الطلباتم أٖنااا مرتفعة  كيعطي ٠ناال لركاج السلع ااكربيةم اٜنديثةم اٞنتوفرةم أبسعار من فضة. 
بكتي يف أ ـ اىلىت قبل االستعمار  كانت بفضل ىذه اٞننتجات الةناعيةم كقد ذكػرت  بينما عظمة ٕني

.اٞنةادر اٞنع بكتي  اىد لتكوين اٜنياكة يف ٕني

م رغػػم التاجػػع اػػسؿ القػػرف أمػػا القوافػػل التجاريػػةم فلػػم تتوقػػف عػػن مدينػػة  بكػػتي ـ. 19ق/13ٕني
ػػػ  دً كٍ يلً ييًشػػػًن فًػػػ بكػػػتي الفريػػػد مػػػن نوعػػػووى يبػٍ الػػػذم ٩نمػػػع بػػػٌن ْنػػػارة القوافػػػل الةػػػ راكيةم  ما إىل موقػػػع ٕني

ايطيػػػة  أ ػػ ت ميكٌلفػػةم مقارنػػة ابلتجػػارة   راكيةكيضػػيف أبف ْنػػارة القوافػػل الةػػ  كالتجػػارة ايطيػػة
ن استئجار البىعًن الواحد من مراكإ َش  صارت ٓنمل السلع ااكربية.كيزيد يف قولوم أبٌف القوافل  كيقدًٌر ٖنى

م مػػػا بػػػٌن ) بكػػػتي ٗنػػػس(م تتجػػػو إىل اطػػػٌن 40-30فرنكػػػا(م كتضيػػػٌم القافلػػػة مػػػا بػػػٌن ) 50-40إىل ٕني
 رئيسٌنم ٨نا:

بكتي  -  إ َش: مركرا بتندكؼم ك فيسلت.مراك -ٕني
بكتي  -   تون  كطرابل : مركرا بغدام .  -ٕني
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بكتي ) مالقطن اازرؽ  النيلة أىم السلع:  فرنكػات(  7فرنكا(م كيف السنغاؿ ) 24ييكلًٌف يف ٕني
مػػن أىػػػم م (1)اٞنلػػح العطػػػور  التبػػغ... كاردة مػػن تػػوات  السػػكرم القهػػوةم الشػػام   البػػاركدم كااسػػل ة

كيسػتند  .(Tagazza)ا ازه غى  من مناجم تػى م بدالن (Toudenni) ٌرً دى كٍ يىرد من مناجم  ى  صارالسلعم 
فرنكػات(م كقػد بلػع ٖننػو يف  6-5إىل أحد الرجاؿ اٞنسنٌن يف تقدير العمود الواحد مػن اٞنلػح مػا بػٌن )

بكػػػػتي  فرنكػػػػا(  40-30ـ مػػػػا بػػػػٌن )19ق/13رف اايػػػػة القػػػػ  مكيتضػػػػاعف ٖننػػػػو كلمػػػػا تعػػػػٌدل مدينػػػػة ٕني
بكػتي  .(2)ؼ على ٘نولتها يف الغالب التوارؽٍشر كيى  أما ىنرم ابرث يرل أٌف ٖنن اٞنلح لٌلوح الواحػد يف ٕني

بكػػتي اػػسؿ . (3)كدعػػة( 6000-3000مػػا بػػٌن ) الػػذىب: مػػن أىػػم السػػلعم قػػٌدره ىنػػرم ابرث يف ٕني
ارة الػذىبم ال تًقػٌل أ٨نيػة عػن ْنػ   العبيد كلم(4)ألف جنيو استليين سنو (20بػ ) ـ19ق/13القرف 

 .(5)وشم كاٞنزارعم كاىدىـ يف اٞننازؿييست دـ العبيد يف اٛني

ػػػ  دً كٍ يلً ذكػػػر فًػػػ بكػػػتي وى يبػٍ كتطػػػرؽ اسػػػعارىا  مػػػن جهػػػة الةػػػ راوم ا أىػػػم اٞننتجػػػات الػػػواردة إىل ٕني
الفاحشة يف الغسو مقارنة أبسعارىا يف اٞنستعمرات الفرنسية على سػواحل اػييم كيف ذلػم إشػارة إىل 

بكػػتي الو ػع غػػ ًن ا مػػن علػى طيػػريؽ القوافػػل التجاريػةم كت يػػرا لل ملػػة الفرنسػيةم كالوجػػود الفرنسػػي يف ٕني
ثم كػاف لػو رٍ م ابى رً ٍنػبينمػا الرحالػة ااٞنػار ىً تها القبائلم كعلى رأسها التوارؽ  اليت تبنٌ  لل د من اٞنقاكمة

بكػتي مػن السػلع  لػة انقطػاع القوافػل التجاريػة فقػي يف حايكػوف رأم إارم حير يرل أف شحه مدينة ٕني
م كيضػيف يف قولػوم كيفػرة زائػدة (6) ((Tadjakantت انٍػكى ْنىى م كْنػار Touat))ات وى القادمػة مػن تػيػ
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كػوردم(م 5000جنيػو(م مقابػل )200من الذ رة يف السوؽم مع ا٦نفاض يف سعرىام إذ تباع اٜننطػة )
 .(1) ج إسبار( 1كحواي )

يت امل على عنةر التوارؽم كعنةر مشوش علػى اامػنم كالتجػارةم  ا كالعادةوى يبػٍ   دً كٍ يلً ك ل فً 
بكػػػػتي اقتةػػػػر دكرىػػػػا   كيشػػػػًن إىل أف التجػػػػارة ايطيػػػػة أ ػػػػ ت بػػػػديس عػػػػن التجػػػػارة الةػػػػ راكيةم كأف ٕني

 كوسيلة للنقلم ك٢نازفم كشعبها إما مستوردنام أك مةدرنا.

ػػ  دً كٍ يلً كقػػد قػػٌدـ فًػػ ئم اٞننتجػػات الةػػناعيةم فوصػػف ا صػػورة مشػػجعة للمسػػتعمر  لتفريػػغ فػػاوى يبػٍ
بكػػتي مدينػػة مسػػتباحة   بكػػتي ابالحتكػػارم كالتػػدلي م كالغإ َش...كجعػػل مػػن ٕني اٞنعػػامست التجاريػػة يف ٕني

البقػػػػاو فيهػػػػا ل،قػػػػولم مثلمػػػػا كصػػػػف كيكػػػػسو ْنػػػػار تػػػػواتم كمػػػػراكإ َشم كغػػػػدام   م أم:تفتقػػػػد للسػػػػلطة
. كىػػػو بفعلػػػو ىػػػذام ٪نػػػاكؿ  بكػػػتي أف ٩نػػػد شػػػرانا كعػػػداكة بػػػٌن العنةػػػر ابلسماسػػػرةم ينهبػػػوف الثػػػركة يف ٕني

 العريبم كالعنةر السودار.

بكتي بناىػا تػوارؽ مقشػرف: ! كلكن علينا أال ننسى ل قبائػل طبيعتهػا البدكيػة تقػـو علػى اٜنًػ أف ٕني
بكػتي علػى عاتقهػا ا وى يبػٍػ  دً كٍ يلً م كىػذا مػا يفٌسػره انطبػاع فًػكالًتحاؿم كتبقى مسػؤكلية فػرض اامػن يف ٕني

 سول الرماؿم كالتوارؽ. ير يذكر أنو مل يػىرى اكؿ كىلةم ح

 ُُ  ادلطلب ال اين: التحوالت االجتماعية وال قافية يف دُتبك
بكػػتي أرض التػػوارؽم ملتقػػى القوافػػل التجاريػػةم قىةىػػد ا شػػعوابن كقبائػػل مػػن كػػل اٛنهػػات: بربػػرم  ٕني

ا حوؿ اٜنياة االجتماعية وى يبػٍ   دً كٍ يلً عربم سوداف... شٌكلت نسيجنا اجتماعينام فما ىي انطباعات فً 
بكتي اسؿ القرف   ـ ث19ق/13يف ٕني

ػػ  دً كٍ يلً قػػٌدر فًػػ بكػػتي وى يبػٍ   –ـ 16ق/10ّنعػػىن اػػسؿ القػػرف  –م أ ـ ازدىارىػػا ا تعػػداد سػػاكين ٕني
بينمػا ييقػٌدر  .(2)ال ٬نكن كصفها ابٞندينة الكبًنة ألف نسمة(م كيضيف يف قولوم أنٌو 50-40ما بٌن )
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ألػػف  160-120مػػا بػػٌن ) –حسػػب مػػارم بًننيػػاـ  –ـ 19ق/13ايػػة القػػرف سػػاكنتها يف اتعػػدادي 
ىػػذا مػػا يػػدؿ علػػى أف تعػػدادىم كػػاف يتػػأرجح مػػن م (1)نسػػمة(م كيقػػدًٌر ىػػذا العػػدد اػػسؿ موسػػم القوافػػل

  كٍ يلً م كسػػكااا ااكائػػل بىػػٍدكم ريٌحػػل  كيظهػػر أف مػػا أحةػػاه فًػػإىل إاػػرم ابعتبػػار اٞندينػػة ْناريػػة موسػػم
عداد السكافم يعػود ٞنػدة زمنيػة سػابقة بفػتة زمنيػة طويلػةم كمػن اٞنعلػـو أف النمػو الػد٬نغرايف ا حوؿ توى يبػٍ دً 

 يتزايد من سنة إىل أارل.

م ىػم سػاكنوىا ااكائػلم كىػم التػوارؽم يةػفهم فًػ بكػتي مػا ا مثلوى يبػٍػ  دً كٍ يلً أىم عنةر بشػرم يف ٕني
ا ابلطبيعة القاسيةم ابعتبارىم وى يبػٍ   دً كٍ يلً يةفهم بقية الرحالة ااكربيٌن ابلقسوة كالعنف  كيفسر ذلم فً 

ػػػلب  بينمػػا يبػػدك علػػيهم تقػػػديربػػٍدكم رحػػلم نشػػاطهم رعػػي اٞنػػػاعزم   كيقػػوؿ عػػن حػػرفتهمم النهػػب كالسه
فًػيًلٍك  كمل يينًةػفهم لعلماو كالةسحم كال أطماع ٟنم يف اٜنكمم إال يف حالة اال ػطراابت يتػدالوف. ا

م الذم ييعٌ  عن ثقافتهمح ى يف لباسهم التقليدمًديبػٍوىا 
ايػة أينػوفهمم   بل فسهػره بقسػاكة الطبيعػةم ٜنم(2)

م ىػذه القبائػل ال بريػة الػيت ٓنػٌب . (3)كأٍعينهم من الرماؿ بكػتي كيظهر أبنو تناسى أبٌف التوارؽ ىم بينػاة ٕني
 اٜنريةم تنفير من الظلمم كتكره اٝنيانة.

م ىػػػم العػػربم يػػػذكر فًػػ بكػػتي م ام ارتبػػاط العػػػرب كثيقنػػوى يبًػػػ  دً كٍ لً ي ر أىػػم عنةػػػر يف ٕني ا بتيمبكػػػتي
حدثت ىجرة عكسية بسػبب  ممتتٌبعا حركة العربم منذ الفتح يف بسد اٞنغربم إىل ااندل     يقوؿ

.  حػػػػركب االسػػػػتداد كاٞنطػػػػاردة بكػػػػتي : إل كٓنػػػػٌوؿ اٞنغاربػػػػة قػػػػائس فعػػػػٌ   فوصػػػػلت ااجنػػػػاس العربيػػػػة إىل ٕني
لػػػػػى الشػػػػػاطئ اايسػػػػػر لنهػػػػػر النيجػػػػػر يف اٞننػػػػػاطق ادػػػػػاكرة لػػػػػوال  اإسػػػػػباف حػػػػػوؿ الب ػػػػػًنات الكػػػػػ ل ع

Oualata م حػػػػاملٌن معهػػػػم اٚنػػػػػام جعلنػػػػا يف شػػػػم يف أصػػػػوٟنمم كقػػػػػد أطلػػػػق علػػػػيهم بكػػػػتي اسػػػػػم  كٕني
 .(4)ااندلسيٌنم ح ى يومنا ىذاإل
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ػػػػػ  دً كٍ يلً كصػػػػػذا ٪نػػػػػاكؿ فًػػػػػ م نشػػػػػأ فقػػػػػي مػػػػػع القػػػػػرف ا اجتماعينػػػػػام أف ٩نػػػػػد نسػػػػػيجن وى يبػٍ بكػػػػػتي ا يف ٕني
ادتمػػػع السػػػودار إىل نشػػأت بينمػػا الكتػػػاابت السػػػابقة رٌدت م تعػػود أصػػػولو للمورسػػػكيٌنم ـ16ق/10

فيبػػدك أنػػو غلبػػت عليػػو نظػػرة االسػػتعسو   اٜنىجيػػة دكر التجػػارةم كانتشػػار اإسػػسـم كرحلػػة كػػنكن موسػػى
 اإنتاج الفكرم.ال ك  ي ال ٬نكنو االجتماعم كاالستئناس ااكريبم كأف اإفريق

دنيػةم كانػت تعكػ  اٜنالػة االجتماعيػة لسػاكنيهام حيػر تةػطىف  منػازؿ ااغنيػاو أما عمار ػا اٞن
ا مػػا علػػى الفنػػاو م كصػػا غػػرؼ كثػػًنة م كطوابػػقم كقاعػػات  بينمػػا غالبيػػة اٞننػػازؿم ىػػي منػػازؿ العامػػةم غالبػػ

ػػػ  دً كٍ يلً يف حػػػٌن فًػػػ .(1)تكػػػوف  علػػػى الشػػػوارع اٞنتعرجػػػة علػػػى  كػػػاـ اٞنتهالػػػما سػػػٌول كػػػل اٞننػػػازؿ ابلر  وى يبػٍ
 اارضم كقٌدـ لنا صورة تراجيدية حوؿ اٞندينةم لًنجع الفضل للمستعمر يف إعادة انتعاش اٞندينة.

م حسبما نقلو عن اٞنارٌةم الػذين التقػى صػم يف طريقػوم  بكتي كينقل لنا صورة عن مكانة اٞنرأة يف ٕني
هػػػا ابٞننتظمػػػةم كحسػػػبما الحظػػػو  فقػػػد ٕنٌتعػػػت اٞنػػػرأة بشػػػيو مػػػن اٜنيسػػػن كاٛنمػػػاؿم كصػػػف مسمػػػح كجه

كاٞنهذبة  نتيجة التزاكج بػٌن العػرب كال بػرم فيظهػر اانػف مفلط ػام كالفػم كا ػ ام كالعيػوف ٗنيلػة  ٣نػا 
يثػػًن النػػا ر. ك ػػتم اٞنػػرأة َنماٟنػػا  ابسػػت داـ أدكات الزينػػةم كادػػوىرات الثمينػػةم كلباسػػها الػػذم يغطػػي  

ة ااطفػػػاؿم كثأديػػػب العبيػػػدم فهػػػي ا مػػػر علػػػى ااعمػػػاؿ اٞننزليػػػةم كتربيػػػ ىػػػاكيقػػػـو دكر  كامػػػل جسػػػدىا.
ي اٞنرأة ااكربيةم حير يػذكر اٞنػرأة أباػا كانػت تلعػب  الناىي  كيقدًٌـ فيلك  ديبوا صورة للمرأة على ٧نى

ككأٌف اٞنرأة عرفت التسلية كالعةرنة بفضػل اٞننتجػات ااكربيػة   م كتدٌان الغليوف )التًٌبغ(على إلو البيانو
  مار الفرنسي.اٜنديثةم كتوسع االستع

س ن اٞنأكل كاٞنشرب: البسكويت  جوز الكػوال... كالقةػ   كيةف اٞنشهدم بلياي السهمىرم كٓنى
ا لسستعمار  بينما ٪ني  مػن شػأف أقػواـ إاػرينم إذا يةػف  اٞنسلية. ىذه اإشارة للعيإ َش الكرحملم ٕنجيدن

 ٞنوسػيقىم كالػرق م كشػرب اٝنمػر.ْنار توات ابٛنشعم كيرفع من شعب البىمبػارام الػذم ٪نيػي الليػاي اب
ثم يةػف طعػامهم مػن الكيسػكي  مبتػٌل ّنػرؽ القػرعم كقليػل مػن الل مم...كفػػراخ رٍ م ابى رً ٍنػأمػا الرحالػة ىً 
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بكػػػتي  .(1)كػػػوردم(  10) اٜنمػػػاـ رايةػػػة جػػػدا كيػػػرل أبف الفضػػػل يعػػػود للشػػػيخ البكػػػام يف اسػػػتعادة ٕني
بكتو أ٨نيتها التجاريةٞنكانتها الثقافية كاالقتةاديةم يقوؿ: إلإنو مل يرجع  م اليت اشتهرت صا فقي ٞندينة ٕني

 .(2)من قبل  بل الع عليها أيضا الكثًن من اايٌصة كاا٨نيةإل

بكػػتي منػػذ القػػرف  ـ  منػػذ بدايػػة تسػػلل الطػػرؼ 18ق/12كقػػد عرفػػت اٜنيػػاة الفكريػػة تراجعػػا يف ٕني
ت الػػػيت كانػػػت ٓنفػػػ  الػػػذاكرة الثالػػػر ااكريبم كاقتةػػػرت علػػػى تعلػػػيم ااطفػػػاؿ  بينمػػػا توقفػػػت الػػػركا 

 اٛنماعيةم كقٌل اإبداع كالذكاو الفكرم.

منػو تراجػع الٌراػاو االقتةػادمم فأ ػ ت ك كما شيٌلت حركة ااسػفارم كقػٌل النشػاط التجػارم     
كػػاـ بعػػدما انتشػػر اٝنػػراب  كقػػد انتشػػرت التفسػػًنات السعلميػػةم ككثيػػر الػػٌدجل الكتػػب مغمػػورة ٓنػػت الر  

ا كغًنه من الرحالة ااكربيٌن يةابوف ابلٌةدمة  ٞنا شاىدكه وى يبػٍ   دً كٍ يلً فع الرحالة فً ىذا ما د كالشعوذة.
بكتي بغزكات الفوالفم كالتوكولور  وى يبػٍ   دً كٍ يلً من ا٥نطاط. كراح فً  ا يفٌسر ىذا التدىور للمكتبات يف ٕني

ميػةم ك يفتهػا العلكأف الكتب اليت تراكمت يف أيدم القضػاة كاٞنػرابطٌن أ ػ ت ١نػل تفػاارم كفػىقىػدت 
كمل تػىعيد يف متناكؿ اٛنميع
(3). 

بكػتي ُنثػا عػن الكنػوز مػن اٞن طوطػاتم   إٌف  كيف ىذا الظرؼ تىوالت الرحست ااكربيػة علػى ٕني
ـم فقػػػػد 1816ق/ 1231حركػػػة التعلػػػػيم مل تتوقػػػػف اائيػػػػا إىل أف كصػػػل الفرنسػػػػيوف إىل اٞننطقػػػػة سػػػػنة 

ا  فكػاف لكػل قريػةم أك ميةم كالكتاتيب القرإنيةم كاٞنعاىد منتشػرن كجدكا التعليم العريب يف اٞندارس اإسس
بكتي ثأثػرت بثقافػة . (4)أحياو اٞندف  الكبًنة مدرسة ااصةحىٌي من  ٣نا يشًن إىل أف ثقافة ادتمع يف ٕني

 حتسؿ من اسؿ الغزك الثقايف.اٞنستعمرم كسياستو لتنفيذ اال

                                                           

(1) - Henri Barth : op.cit, p 76  
عمر عبد اديد: التناف  الطائفي كالسياسي على مدينة ٕنبكتو يف مطلع القرف التاسع عشرم ٠نلة دراسات إفريقيةم ص  -(2)
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 ُُ  م 11ه/13خالل القرن ادلطلب ال الث: عوامل سقوط مدينة دُتبك
ال ٬نكػػن للسػػقوط أف يكػػوف مباشػػرة  كإ٧ٌنػػا حيػػر تػػوفرت شػػركط الضػػعف يبػػدأ اال٥نطػػاطم كمنػػو 

م فأصب ت أثرنا بعد علم. بكتي  السقوط. كقد تراكمت ًعدة عوامل أٌدت إىل سقوط مدينة ٕني

ػػ  دً كٍ يلً ييرجػػع فًػػ بكػػتي إىل اايػػة القػػرفوى يبػٍ سػػع السػػعدم ـ  بسػػبب التو 16ق/10ا التػػدىور يف ٕني
إال أنػو يبقػى سػببنا غػًن مباشػرم فالفػارؽ الػزمين يىبعيػد  فكانت بداية االنكمػاش  ـ1591ق/999سنة 

. بكتي  بثسثة قركف عن سقوط مدينة ٕني

م يعػػػود إىل  -كعلػػػى رأسػػػو الفرنسػػػي  -كمػػػا أف تفكػػػًن اٞنسػػػتعمر ااكريب بكػػػتي يف الوصػػػوؿ إىل ٕني
يف تنفيػذىام  Fidherbeالفكػرةم كشػرع فيػدىرب  عهػد لػوي  الرابػع عشػر  حيػر ٕنٌػت دراسػة ىػذه

(علػى Bioteux)و وتيػيي ـم كاسػتوىل بً 1894ق/ 1311عػاـ Archinard))ارينى شً رٍ كاكتملت مع أى 
بكتي ابسم فرنسا ـم كمػا قٌلةػت 1893ق/ 1310فقد قٌلةت فرنسػا نفػوذ حػاكم كػير  سػنة . (1)ٕني

ا ػػػػعة ٟنػػػػا جنػػػػوب الةػػػػ راوم ـم ك ػػػػٌمت كػػػػل اٞننػػػػاطق اٝن1898ق/ 1315نفػػػػوذ سػػػػامورم تػػػػورم 
بكتي لتشٌكل إفريق  .(2)ـ1895ق/1312يا الغربية الفرنسية تتوسطها ٕني

بكػػتي  سػػقوطكييعػػٌ  اٞنػػؤرخ عبػػد القػػادر زابديػػة عػػن أسػػباب  ـم أبٌاػػا  19ق/13يف اايػػة القػػرف  ٕني
الػة لكشػف كانت ١نٌل تناف  استعمارم بٌن بريطانيا كبريطانيا  كقػد ٕنثػل ىػذا الةػراع يف تنػاف  الرح

الطرؽ اٞنؤدية إليهام حير ترٌكز الوجود الفرنسي من جهة منابع ار النيجرم بينما تركز النفوذ ال يطار 
ففػػي الوقػػت الػػذم كانػػت الطػػرؽ الةػػوفية القادريػػةم كالتيجانيػػة تتنػػاف   مػػن اٛنهػػة الشػػرقية ٟنػػذا النهػػر.

او الةػراع كاحػتسؿ ططػوف الحتػو لتوسيع ٠ناؿ نفوذىا على حساب بعضها الػبعم  كػاف الفرنسػيوف ٫ن
بكتي   .(3)مدينة ٕني
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بكػػػػػتي يعػػػػػود إىل رحػػػػػست اٞنػػػػػدف  أمػػػػػا مػػػػػن اٛنانػػػػػب االقتةػػػػػادمم فػػػػػغف التنػػػػػاف  ااكريب حػػػػػوؿ ٕني
ام  إذا حػاكؿ ااكؿم أف يضػع مركػزا ودى ييػيػد تػي نً م كالفلورنسػي بً يًت انٍ فىػلٍ و مى ييػونػٍ نطي اإيطاليةم مثٌلها: اٛننوم أي 

م لكػن دكف نتيجػة تم كيربطهػا  بػدكؿ الشػماؿ  بينمػا الثػارم كصػل ْنار م انطسقا من تػوا بكػتي إىل ٕني
 .(1)تذكر

ـم 1807ق/1221ـ عملت بريطانيػا علػى إلغػاو ْنػارة الرقيػق سػنة 19ق13كمع مطلع القرف 
بكتي ااصػة  كابٞنػوازاة  كتبعتها يف ذلم فرنسام ٣نا شٌكل اطرا على التجارة يف غرب إفريقيا عامةم كٕني

م عملػػت علػػى تعػػويم ْنػػارة الرقيػػق بتجػػارة زيػػت الن يػػلم الػػذم يةػػليح لةػػناعة الةػػابوفم مػػع ذلػػم
 كمواد تش يم ا الت.

 اريػة الةػ راكيةمكصذا عملت الدكؿ ااكربية على ْنفيف مةادر الدال  بتجفيف الطيػرؽ التج
-70يتاكح بٌن )فأصب ت القافلة قٌلما كأف تزيد عن االف ٗنلم بل إف عدد ًٗناؿ القافلة العاديةم 

الوىدىع قيمتوم قد فػىقىد ل  ف على ذلمم ٗنل(  كمل يبقى من التجار سول أىل غدام م كتوات.100
ا بػػػٌن جلػػػب منػػػو كميػػػات كبػػػًنة مػػػن اػػػيي اٟننػػػدمم كأصػػػبح صػػػٍرفو مػػػك حيػػػر توسػػػع النفػػػوذ ااكريبم 

ل أدم إىل كمػن اٞنسحػػ  كػػذلمم اكتشػاؼ الػػذىب يف ال ازيػػ. (2)كدعػة للمثقػػاؿ( 4000 -3500)
بكت دكر الوساطةتراجع اإمدادات اإفريقيةم ك   .(3)ابلتاي فقدت ٕني

لػػم تعػػرؼ التجػػارة الةػػ راكية الكسػػادم إال عنػػدما بػػدأت اٞنسحػػة يف اػػيي ااطلسػػيم كالنقػػل ف
كما أف اال طراابت اليت نشأتم بةورة رئيسة من عمليات الغزك الفرنسي   اٜنديدم يف غرب إفريقيا 
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قيػػام كػػاف ٟنػا ثأثًنىػػا السػػٌيوم فأنػػذت التجػارة سػػبيل التػػدىور الػذم ال ٬نكػػن تداركػػو يف سػػنة لغػرب إفري
 .(1)ل أكثر تكلفة من القطارات كالسفنـ  عندما أصب ت القواف1903ق/1320

ػػ  دً كٍ يلً فًػػانطباعػػات اسصػػة القػػوؿم أف  حػػوؿ النفػػوذ السياسػػيم  هػػر عليهػػا كػػره العنةػػػر ا وى يبػٍ
علميػػػػة كمو ػػػػوعية مػػػػن الناحيػػػػة  و كانػػػػتتفسػػػػًناتبينمػػػػا رؽ يف كػػػػل اطػػػػات  العػػػػريبم كمهاٗنػػػػة التػػػػوا

االقتةاديةم كىدفو يف ذلم تشجيع فرنسا على ربي التجارة الة راكية ابلتجارة ايطيةم كقػد جانػب 
بكتي  الةواب ٞنا جعل من اٞنستعمر عامس يف ازدىار اٜنياة االجتماعيةم كقد أ٨نل اٜنياة الثقافية يف ٕني

 ـ.19ق/13ؿ القرف اس

ػػػػػػ  دً كٍ يلً فًػػػػػػكاسصػػػػػػة القػػػػػػوؿم أف   أسػػػػػػباب الضػػػػػػعف كالسػػػػػػقوط إىل النفػػػػػػوذ السػػػػػػعدمم رٌد ا وى يبػٍ
كالتعةػػػب الػػػديينم كاطػػػر التػػػوارؽ علػػػى الطيػػػرؽ التجاريػػػة  بينمػػػا تظهػػػر العوامػػػل ااكثػػػر مو ػػػوعية يف 

بكتي   يف النفوذ االستعمارمم كالتغًنات االقتةادية. ةتمثلم مسقوط ٕني

                                                           

م اليونيسكوم مطبعة حسيب درغاـ كأكالدهم اٞنكل م لبنافم 6م مج:اتريخ إفريقيا العامإدم إجايب.ج.ؼ كإاركف:  - (1)
 539-538ص ص م  1996
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م حا ػػػرة السػػػوداف الغػػػريب اػػػسؿ القػػػرف  بكػػػتي ـم كصػػػفها مػػػن زارىػػػا ابٞندينػػػة الغنيػػػة 16ق/10ٕني
جػػوىرة الةػػ راو  بكػػتي يػػربي اٜنوا ػػر الةػػ راكية ُنوا ػػر السػػوداف. ٕني  مابلػػذىبم مثلػػت مركػػزا ْنػػار 

الثالػػػر عشػػػر  مػػػع مطلػػػع القػػػرفكيتػػػب الرحالػػػة  ك عنهػػػا  ٚنػػػع عنهػػػا ااكربيػػػوفم كقػػػرأكا اإفريقيػػػة الكػػػ لم 
اٟنجػػػرمم التاسػػػع عشػػػر اٞنػػػيسدمم توافػػػدت عليهػػػا الػػػرحست ااكربيػػػةم ك٘نلػػػت تقػػػاريرىم أابػػػارا حػػػوؿ 

  فقػد سػا٨نت كتػااب م يف التػأريخ اٞنغر ة مالدعائية ماٞندينةم منها: اٞنو وعيةم العلميةم كمنها: الذاتية
 ٟنذه اٞندينة.

  اتوم توصلنا إىل النتائجم ا تية:كبعد دراستنا للمو وع من كل جوانبوم كبكل حيثي

أمػػاـ اٜنركػػة التجاريػػة العربيػػةم كنشػػر العقيػػدة اإسػػسميةم  معائقنػػا مل تكػػن يومنػػاىػػذه الةػػ راو  -
 اإسسمية.ك  مها العربيةيبثقافت

م كأ٨نية قلبهػا ٨نية الة راو اإفريقية الك لـم أدرؾ ااكربيوف أ19ق/13كمع مطلع القرف  -
بكػػتي  (  فتوالػػت الػػرحست ااكربيػػة عليهػا مػػن كػػل حػػدب كصػػوبم أمثػػاؿ: النػابم )مدينػػة ٕني

  مونغو ابرؾم ألكسندر غوردكف لينجم رينيو كاييوم ىنرم ابرثم   فيلك  ديبوا.
ىػػػػذه الةػػػػ راو شػػػػٌكلت حةػػػػنا طبيعيػػػػا أمػػػػاـ الػػػػرحست ااكربيػػػػة اٞنمهػػػػدة لسسػػػػتعمار  فلػػػػم  -

 يتجاكزكىا إال بشق اانف .
م فػػػػالتزموا وف ابدػػػػاؿ اٛنغػػػػرايففقػػػػد اىػػػػتم الرحالػػػػة ااكربيػػػػ - بكػػػػتي م كالوسػػػػي الطبيعػػػػي ٞندينػػػػة ٕني

بتغػػػػًن الزمػػػػافم حيػػػػر تلتقػػػػي  تتغػػػػًن أ٨نيتػػػػوىػػػػذا اٞنوقػػػػع اٛنغػػػػرايفم الػػػػذم ال  ابٞنو ػػػػوع بدقػػػػةم
غػػػًن ٠نػػػراه ابْنػػػاه الةػػػ راو أبرض السػػػوداف. ىػػػذا الوسػػػيم الػػػذم ين ػػػين عنػػػده اػػػر النيجػػػر ليي 

بكتم ع  ار النيجر.اٛننوب الشرقي  كما كصفوا اٞننافذ ا  ٞنؤدية إىل مدينة ٕني
اٞنرتفعػاتم كمنػابع ككاف الفضل للرحالة ااكربيٌنم الػذين حػددكا ٠نػرل اػر النيجػر  ف ػددكا  -

بكتي ىبة النيجر.م كمةبو عند اليج غينياالنهر     كاعت كا ٕني
الػػػػرحست ا كبعثػػػػو  لقػػػػد سػػػػ ر ااكربيػػػػوف إمكػػػػا  م اٞناديػػػػةم كمكتسػػػػبا م العلميػػػػةم كالتقنيػػػػة  -

بكػػػتي )جػػػوىرة الةػػػ راو(م فسػػػا٨نت كتػػػػااب م يف   االستكشػػػافية العلميػػػة لكشػػػف مدينػػػة ٕني
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التػػػػػأريخ للمدينػػػػػة  فدرسػػػػػوا  ر٫نهػػػػػا اٞنا ػػػػػيم كقػػػػػٌدموا مسحظػػػػػا م حػػػػػوؿ اٞندينػػػػػةم كسػػػػػجلوا 
 انطباعا م.

عػػػن مؤلفػػػاتم تعػػػد ىامػػػة يف  ريػػػخ كػػػاف للػػػرحست ااكربيػػػة الفضػػػل يف الب ػػػر كالكشػػػف  -
م كالسودافم مثل: كتاب  ريخ السودافم ككتاب الفتاش.مدينة ٕني   بكتي

بكػػتي  غػػًن أف ىػػذه اإسػػهامات - مل ٔنػػلي مػػن كيػػد اٞنسػػتعمرم فقػػد راحػػت  يف التػػأريخ ٞندينػػة ٕني
ىػػذه الػػرحست ٕنٌهػػد الطريػػق للتػػدال العسػػكرمم كتنةػػح بػػذلم  فقػػد كصػػلوا متنكػػرين بػػزم 

رض التجسػػػػ م كدراسػػػػة إمكانيػػػػة ربػػػػي التجػػػػار  رةم كبػػػػزم اٞنسػػػػلم  رة أاػػػػرل  ٝندمػػػػة أغػػػػ
 اٞنستعمرات بٌن مشاؿ كجنوب الة راوم ك١ناكلة  رب التجارة الة راكية.

كمػػػا أف كتػػػااب م مل ٔنػػػلي مػػػن نظػػػرة تفػػػوؽ العنةػػػر ااكريبم كالت امػػػل علػػػى العنةػػػر العػػػريبم  -
 كتشويو القبائل اٞنناىضة لسستعمار.

 كمن التوصياتم كاامنيات اليت الةنا إليها:
د كانػػتم كالتػػزاؿ اٜنػػرب غػػًن ميعلنػػة لتمزيػػق اٞنمػػزؽ مػػن القػػارة اإفريقيػػةم كاٍلػػق الفيرقػػة م لقػػ -

كإبعػػاد اٟنيػػوة بػػٌن العػػرب كاافارقػػة  ىػػذا مػػا أعلػػن عنػػو صػػراحة تػػوينيب يف كتابػػو )بػػٌن النيجػػر 
 كالنيل(.

م ىذه الة راوم إىل عهد قريبم كػاف الفرنسػيوف يسػمواا )الةػ راو الفرنسػية(م كجػزو منهػا -
 يسميو اإسباف )الة راو اإسبانية(  بينما حقيقتهام ص راو عربية إسسمية.

كرغم اٛنهود اٞنبذكلة من طرؼ مراكز ٘ناية اٞن طوطػاتم ٓنػت إشػراؼ منظمػة اليونيسػكو   -
إال أف اٞندينػػة معر ػػة لتةػػػفية عرقيػػة مقيتػػػةم فلػػم يبػػق إال سػػػبعة عػػائست مػػػن أصػػوؿ عربيػػػة. 

كؿ العربيػػة كاإسػػػسمية لةػػيانة الػػتاث العػػػريب اإسػػسمي مػػػن كنتمػػىن أف تتكػػاثف جهػػػود الػػد
 الضياعم كٕنتٌن الركابي مع ىذه اٞندينةم كاستجاع ادد الضائع. 
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م اسؿ القرف   01اٞنل ق:  بكتي ـم قبل رحلة 19ق/13اريطة اىم الرحست ااكربية ٥نو ٕني
 (1)فيلك  ديبوا.

 

 

                                                           

 م بتةرؼ703جوزيف كي زيربو:مرجع سابقم ص - (1)
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 (1)ـ1907ة لرحلة فيلك  ديبوا  ع  الة راو سنة اريط 02اٞنل ق: 

 
                                                           

(1) - Félix Dubois : Notre beau Niger, E.Flammarion, Paris,1911, دكف صف ة   
 )بتةرؼ(…
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بكتي سنة   03اٞنل ق:   (1)ـ٢1896نطي تو ي ي ٞندينة ٕني

 
بكتي يف ااية القرف  04اٞنل ق:   (2)ـ19ق13صورة ٞندينة ٕني

 
                                                           

(1)- Félix Dubois:Timbuctoo the mysterious, translated from the french by : 
Diana White, Longmans green and co, New York,1896 , p 341  
(2) - Félix Dubois:Notre beau Niger, op.cit, p 88 
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 (1)ـ19القرف  اايةمعرك ة للبيع يف ٕنبكت يف  لوح من اٞنلح 5اٞنل ق:

  
 (2)م التقليدم رقي ابللثاـ كالز  6اٞنل ق:

 
بكتي  رسم تو ي ي 7اٞنل ق:  (3)للزراعة يف ٕني

  
                                                           

(1) -Félix Dubois:Timbuctoo the mysterious, op.cit, pp 253 
)2( - ibid : p 229 
(3) – ibid : pp 196,262 
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 (1)م ِنةوص ىنرم ابرثلشيخ البكام إىل أ٘ندك شي ورسالة ا٣نا جاو يف ن  مقتطف  7اٞنل ق:

 

 

 

 

 

 

 

بكتي اسؿ القرف  8اٞنل ق:  (2)ـ19ق/13جدكؿ اىم الرحست ااكربية ٥نو ٕني

 أىم نتيجة ْناهاال التاريخ الرحالة البلد اٞنموف
 (Bussa)بوسا  شسؿ ىلم عند ار النيجر ـ1805الثانية  مونغو ابرؾ بريطانيا
بكتي  -طرابل  ـ1826 غوردكف لينج بريطانيا بكتي  قيتلم كفقد مذكراتو ٕني  حوؿ ٕني
بكتي  -السنغاؿ 1828-1824 رينيو كاييو فرنسا بكتي  ٕني أكؿ رحالة أكريب كصل إىل ٕني

 كعاد ساٞنا
بكتي  -طرابل  1855-1849 ىنرم ابرث طانيابري حاكؿ ربي مسحظاتوم ك سٌجل  ٕني

 عسقات ْنارية بٌن البكام كبريطانيا
بكتي  -السنغاؿ 1896 فيلك  ديبوا فرنسا  دٌكفم ك كشف منابع النيجر ٕني

بكتي   مسحظاتو حوؿ ٕني
بكتي  -اٞنغرب  1898 أكسكار لينز النمسا بكتي  ارز  ٕني  حوٟنام ككتب تقاريرا ٕني

                                                           

د بشأف النةرار ىنرم ابرث مكتبة صنهاجة: ٢نطوط جواب أ٘ند البكام الكنيت على اامًن الفسر أ٘ند بن الشيخ أ٘ن - (1)
 18:11م 01.05.2021م  « bibsahadja.blogspot.com »]على اٝني[م موقع مكتبة صنهاجةم متاح على 

 عمل من إ٤ناز طاليب الب ر  - (2)

 

لي  من كسمي يف ذلم الكتاب غًن السطرين اااًنين من ف
فاعلم أر ماكنت  -قائلو نةيح –اٛنوابم مع أف الكل ص يح 

أ ن أ٧نثلم ال يعلم أحكاـ اًٛنهاد كاداًىد كاداىىد   كإنو ال 
٫نفى على مسلمم بل كال على كافر أنو ال ٩نوز  يلم كافر من 

لمٌن أبماام  فغف افي ١نارب أك غًن ١ناربم دال أرض اٞنس
عليمم أك مل تعلموم فس ٫نفى كال ٩نهلو فقهاو أرض من أرا ي 

فغ   -عشرة أ ـ–)اٞنسلمٌن( اإسسـ  طوٟنا ٥نو مسًنة اا ـ 
 كإ  إليو راجعوفم أما أف ىذا النةرار ال ٩نهل ىذا اٜنكمم 
كلعلو بو سار يف أرض اإسسـم غريبا كحيدا متكس على أف 

سلمٌن ال يعدكف فيو حكم رصم ككتاصم كنبيهمم كلو عشرة اٞن
 أعواـ يف بسد اٞنسلمٌن ككاف يرل أنو ال ٫ناؼ إال من  لمة...

 اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتة



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

قائمة ادلصادر 
 وادلراج 
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 القرواف الكرحمل: ركاية كرش  -
 ااحادير النبوية الشريفة: ص يح الب ارم كمسلم -

 العربية: للغة ادلصادر  -أوال
: ٓنفة النظار يف غرائب اامةار كعجائب ـ(1377ق/779)ت م دمحم بن عبد هللا اللوايتابن بطوطة -

م بًنكتم 1م ط:2العر فم ج:ااسفارم تق ك تح: الشيخ دمحم عبد اٞننعم  م دار إحياو العلـو
 ـ1987ق/1407

:  ريخ أركاف كتودرم ٗنع كتعليق: أبناو أيب اٝنًن (1976ق/1397)تااركارم أيب اٝنًن بن عبد هللا -
 2020بن عبد هللام مؤسسة البناو اٞنعريفم اٛنزائرم 

اف كبلد تنبكت كشنجيي كأركاف :  ريخ الة راو كالسودـ(1973ق/1393)ت ااركارم دمحم ١نمود -
 م دار الكتب الوطنيةم بنغازم1يف ٗنيع البلدافم د.تح.تق: اٟنادم اٞن كؾ الدايم ط:

م تق ك 1: نزىة اٜنادم أبابار ملوؾ القرف اٜنادمم ط:ـ(1728ق/1140)تاإفرارم دمحم الةغًن -
 ـ1998ق/1419تح: عبد اللطيف الشاديم مطبعة النجاح اٛنديدةم الدار البيضاوم 

: ٕنبكت العجيبةم تر:عبد هللا عبد الرازؽ إبراىيمم ادل  ااعلى ـ(1945ق/1364)ت ديبوام فيلك  -
 2003للثقافةم القاىرةم

ـ(:  ريخ السودافم تر:ىوداس كبنوةم 1655ق/1066السعدمم عبد الر٘نن بن عمراف بن عامر) -
 1981مطبعة بردين إ٤نيم ابري م 

: من فاس إىل ٕنبكتوم ٓنر:جيم  غرام ـ(18ق/12ح كفاتو ااية القرف)يرجالشبارم عبد السسـ -
 2020جاكسوفم تر: دمحم عبد الغينم د.ط إرث للنشر كالتٗنةم 

: كتاب اٛنغرافيام ٓنرير كتعليق كتقدحمل: ٘ناه ـ(1286ق/685)تالغر طيم علي بن موسى بن سعيد -
 2013م دار الكتب العلميةم بًنكتم 1هللا كلد الساملم ط:

م مكتبة الفرجارم 1فريدريم ىور٧ناف كألكسندر جوردكف لينج:رحلتاف ع  ليبيام تر:دار الفرجارم ط: -
 ـ1974ق/1394ليبيام 

: مناىل الةفا يف ميثر موالينا الشرفام تح: عبد الكرحمل  ـ(1621ق/1031)تالفشتايم عبد العزيز -
 كرحملم كزارة ااكقاؼ كالشؤكف اإسسمية كالثقافيةم د.س.ف
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:  ريخ الفتاش يف أابار اٛنيوش كأكابر الناس كذكر كقائع التكركر ـ(1593ق/1002) ١نمود مكعت -
م تع: إدـ ّنبام مؤسسة الرسالة  شركفم دمشقم 1كعظائم اامور كتفريق أنساب العبيد من ااحرارمط:

 ـ2014ق/1435

ذكر كقائع التكركر كعظائم ١نمود:  ريخ الفتاش يف أابار البلداف كاٛنيوش  كأكابر الناس ك  مكعت -
م مؤسسة الرسالةم بًنكتم 1اامور كتفريق أنساب العبيد من ااحرارم دراسة كتعليق: إدـ ّنبام ط:

2014 

م تر:دمحم حجي كدمحم اااضرم 2: كصف إفريقيا ج:ـ(1550ق/957) م دمحم بن اٜنسنليو اإفريقي -
 1983م دار الغرب اإسسميم  2ط:

ـ(: كتاب االستبةار يف عجائب اامةارم نشر كتعليق: سعد زغلوؿ 12/ق٠6نهوؿ ) مراكشيم ؽ  -
 عبد اٜنميدم دار الشؤكف الثقافية العامةم بغدادم د.س.ف

: الذىب اٞنسبوؾ يف ذكر من حج من اٝنلفاو ـ(1441ق/845)اٞنقريزمم تقي الدين أ٘ند بن علي -
 ـ2000ق/1420ينيةم بورسعيدم م تع كتح: ٗناؿ الدين الشياؿم مكتبة الثقافة الد1كاٞنلوؾم ط:

 ادلراج  العربية: -اثنيا
م اليونيسكوم مطبعة حسيب درغاـ كأكالدهم 6إدم إجايب.ج.ؼ كإاركف:  ريخ إفريقيا العاـم مج: -

 1996اٞنكل م لبنافم 

 0891بت لويد: إفريقيا يف عةر الت وؿ االجتماعيم تر:شوقي جسؿم عامل اٞنعرفةم الكويتم -

 2021م دار الكتاب العريبم اٛنزائرم 1ـم ط:19ق/13زكاد اسؿ القرف : اا جعفرم مبارؾ -

جوزفٌن كاـ :اٞنستكشفوف يف إفريقيام تر.تق.تع: دكتور السيد يوسف نةرم دار اٞنعارؼم القاىرةم  -
0891 

م منشورات كزارة الثقافةم 2 ريخ إفريقيا السوداوم تر: يوسف شلب الشاـم ؽ: :جوزيف كي  زيربو -
 1994دمشقم 

 8119م دار الكتاب العريب م اٛنزائرم 0حوتية دمحم الةاحل: إؿ كنتةم ط: -

 2007م دار الكتاب العريبم اٛنزائرم 2: توات كاازكادم ج:الةاحل حوتية دمحم -

 ـ1965ق/1384زاىر ر ضم استعمار إفريقيةم الدار القومية للطباعة كالنشرم القاىرةم  -

م تر: عجاج نويهم م اٞنطبعة السلفية كمكتبتهام  1ميمج:: حا ر العامل اإسس ستوٌداردم لوثركب -
 ق1343القاىرةم 
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م دار الزىراوم الر ضم 2عبد هللا عبد الرازؽ كشوقي اٛنمل:  ريخ إفريقيا اٜندير كاٞنعاصرم ط: -
 ـ2002ق/1422

 8111م دار اامٌنم القاىرةم 0عثماف برا٬نا تورم: جذكر اٜنضارة اإسسمية يف الغرب اإفريقيم ط: -

جامعة قار يون م بنغازمم  1عطية ٢نزـك الفيتورم: دراسات يف شرؽ إفريقيا كجنوب الة راوم ط: -
1998 

 1982:  ريخ غرب إفريقيام تر.تق.تع: السيد يوسف نةرم دار اٞنعارؼم القاىرةم  فيج جي دم -

م تر.تع.تح: أ٘ند فؤاد مادىو ابنيكار. ؾ: الوثنية كاإسسـ  ريخ اإم اطورية الز٤نية يف غرب إفريقية -
 1998م ادل  ااعلى للثقافةم االسكندريةم 2بلبعم ط:

 1984م تر: دمحم حجي كإاركفم دار اٞنعارؼم الرابطم 3: إفريقيامج: مارموؿ كارِناؿ -

 ـ1991م ر ض الري  للكتب كالنشرم لندفم 1: إفريقياتم ط: نقوال ز دة -

 :واألطالس اجملالت وادلوسوعات -اثل ا
-1798 الزليتين : موقف السكاف الليبيٌن من نشاط الرحالة العرب كااكربيٌن يف الفتة مابٌن ادمحم -

-01-20م 13م ٠نلة الب وث ااكاد٬نيةم نةف سنويةم يةدرىا فرع ااكاد٬نية الليبيةم ع:1923
2019 

رة العامة للثقافةم م اإدا11عبد هللا بن يوسف الشل كإاركف : اٞنوسوعة اٛنغرافيا للعامل اإسسميم مج: -
 د.د.فم د.س.ف

عمر عبد اديد: التناف  الطائفي كالسياسي على مدينة ٕنبكتو يف مطلع القرف التاسع عشرم ٠نلة  -
 دراسات إفريقية

 1987كولٌن ماكيقيدم: أطل  التاريخ اإفريقيم تر:٢نتار السويفيم اٟنيئة اٞنةرية العامة للكتابم  -
ـم ٠نلة العلـو االجتماعية كاإنسانيةم 20ك19تعمار يف إفريقيا بٌن القرفٝنضر بن بوزيد: التنةًن كاالس -

 2016م جواف 10جامعة دمحم ايضرم بسكرةم ع:
كالت ركدرم كإاركف: أكراب كالت لف يف إفريقيام ٠نلة عامل اٞنعرفةم شهريةم ادل  الوطين للثقافة كالفنوف  -

 1988م 132كاادبم الكويتم ع:
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 للغة األجنبية:مصادر   -رابعا

- Félix Dubois : Notre beau Niger, E.Flammarion, Paris,1911 

- Félix Dubois:Timbuctoo the mysterious, translated from the 
french by : Diana White, Longmans green and co, New 
York,1896 

- Henri Barth : voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale 
et centrale, traduction du l’Allemand par Paul Ithier, tome :4, 
Bonne Libraie, Paris, 1861 

- René Caillie : Journal d’un voyage a Temboctou et Genné dans 
L’Afrique centrale, tome :2,L’Imprimé Royale, Paris,1830 

 مواق  إلكرتونية: -خامسا

- Fofo Sharif كطن ]على اٝني[م تويتم متاح على: بس«twitter.com/shariffofo »26 
   8:30ـم 2021 .03.

م ]على اٝني[م 19: االقتةاد اإفريقي يف كتاابت ااكربيٌن يف القرف أ٘ند عبد الداحمل دمحم حسٌن -
 www/qiraatafrican.com » 1 .4 .2021»قراوات إفريقيةم متاح على 

م موسوعة حرةم متاح على Wikipediaلى اٝني[م م ]عFélix Duboisكيكيبيد :  -
« https://en.wikipedia.or/Félix_Dubois» 

كيكيبيد : ألكسندر غوردكف لينج مستكشف من اٞنملكة اٞنت دة ]على اٝني[ موسوعة رقميةم متاح  -
 22:15  2021مارس/إذار ar.m.wikipedia.org »  23 »على 

 الرواية الشفوية -سادسا
 18.02.2021شفويةم أدرارم  مثقف على اطسع ابللغة التارقيةم مقابلةدمحم إلياس:  -

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قائمة ادلصادر 
 وادلراج 

وضوعاتادل فهرس  
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 فهرس ادلوضوعات
 1 ............................................................................... اٞنقدمة

بكتي   6 ................................... الفةل ااكؿ: الوسي الطبيعي كة  ر٫نية حوؿ ٕني

بكتي   7 ............................................. اٞنب ر ااكؿ: الوسي الطبيعي ٞندينة ٕني

بكتي   7 ......................................... اٞنطلب ااكؿ: ٓنديد اداؿ اٛنغرايف ٞندينة ٕني

 8 ............................................. اٞنطلب الثار: دراسة سطح اٞننطقة كمنااها

 10 ...................................... اٞنطلب الثالر: ار النيجر كأ٨نيتو ابلنسبة لتيمبكتي 

بكتي   14 .................................................. اٞنب ر الثار:ة  ر٫نية حوؿ ٕني

 15 .................................................... بكتي اٞنطلب ااكؿ: نشأة حا رة ٕني 

بكتي اسؿ القرف  17 ..................... ـ16ق/10اٞنطلب الثار: التطور اٜنضارم ٞندينة ٕني

بكتي   21 ............................................. اٞنطلب الثالر: التوسع السعدم يف ٕني

بكتي اسؿ القرف  24 ............... ـ كأىدافها19ق/13الفةل الثار: الرحست ااكربية إىل ٕني

بكتي   25 ........................................ اٞنب ر ااكؿ: أىم الرحست ااكربية إىل ٕني

 25 ............................................. اٞنطلب ااكؿ: رحلة ألكسندر غوردكف لينج

 28 .................................... (René Caillié )اٞنطلب الثار: رحلة رًيًنيو كىايًيو

رٍ   31 ................................. (Heinri Barthث )اٞنطلب الثالر: رحلة ًىٍنرًم ابى

بكتي   34 ....................................... اٞنب ر الثار: دكافع الرحست ااكربية إىل ٕني

 34 .................................................. اٞنطلب ااكؿ: الب ر كاالستكشاؼ

 36 .................................................. اٞنطلب الثار: ربي العسقات التجارية

 37 .............................. اٞنطلب الثالر: الرحست ااكربية يف ادمة مةاحل اٞنستعًمر
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بكتي   Félix Duboisالفةل الثالر: كتاابت فيلك  ديبوا   45 ................... حوؿ ٕني

 41 ................................ (Félix Duboisاٞنب ر ااكؿ: رحلة ًفيًلٍكٍ  ًديبػٍوىا )

 41 .......................... (Félix Duboisولد كنشأة ًفيًلٍك  ًديبػٍوىا )اٞنطلب ااكؿ: م

 42 ............... ( بٌن غينيا كاٟنقارFélix Duboisاٞنطلب الثار: رحست ًفيًلٍك  ًديبػٍوىا )

بكتي Félix Dubois: ًفيًلٍك  ًديبػٍوىا )اٞنطلب الثالر  43 ........................ ( ابْناه ٕني

بكتي اسؿ القرف   44 ..............ـ 19ق/13اٞنب ر الثار: انطباعات ًفيًلٍك  ًديبػٍوىا حوؿ ٕني

 44 ..................................... ب ااكؿ: النفوذ السياسيم كالنشاط االقتةادماٞنطل
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بكتي اسؿ القرف اٞنطلب الثالر: عوامل سقوط مدي  55 ..................... ـ19ق/13نة ٕني
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 ادللخص  للغة العربية:

بكػػػتي  تٓنػػػده مػػػن اٞنؤكػػػد أف الػػػرحست ااكربيػػػة  ػػػعاب للوصػػػوؿ إىل ٕني م كسػػػا٨نت كتػػػااب م يف الةًٌ
بكػػػتي اػػػسؿ القػػػرف  م فػػػوا الدراسػػػات العلميػػػة اٜنديثػػػة: اٛنغرافيػػػةـ. فقػػػد ك ه 19ق/13التػػػأريخ ٞندينػػػة ٕني

كمػن أبػرز الرحالػة  .ادمػة ىامػة للمسػتعمر واكيف اٞنقابل قػٌدم  وغرافية...يف دراستهاكاالقتةادية  كاإثن
  كٍ يلً فًػ يلػيهمك   ثرٍ م ابى رً ٍنػيػوم ىً ايً يػو كى ينً جم رً يػنٍ كف لً دي ورٍ غيػ القػرف: ىػذا  بكتي اػسؿإىل ٕني الذين كصلوا 

ػػدً  بكػػتي سػػنة اوى يبػٍ كتاابتػػو يف ـ  فقػػد تباينػػت  1894ـ بعػػد االحػػتسؿ الفرنسػػي للمدينػػة 1896م زار ٕني
االقتةػػػادية  بينمػػػػا العلميػػػةم اٞنو ػػػوعية يف الدراسػػػات الطبيعيػػػةم كاٛنغرافيػػػةم كأحيػػػا   :ًصػػػدقيتهام بػػػٌن

غلبت على كتاابتو الذاتيػةم كنظػرة تفػوؽ العنةػر ااكريبم يف الدراسػات اإثنيػةم كالسوسػيولوجية  فػراح 
 ٬نيجد االستعمار الفرنسي.

بكػػػتي  -:الكلمـــات ادلفتاحيـــة اػػػر  –فػػػيلك  ديبػػػوا  –ـ 19ق/13القػػػرف  –الػػػرحست ااكربيػػػة  –ٕني
 جارة ايطية.الت –أ٘ند البكام  -التوارؽ  –النيجر 

 ترمجة ادللخص إىل اللغة اإلجنليزية:

Certainly, European trips defied the diffculties to reach 
Timbuktu, and their writings contributed to the history of 
Timbuktu during the 13th century AH/19 AD. They employed 
modern scientific studies : geographical, economic, and 
ethnographic…in thier studies ; and in return they rendered an 
important service to the colonizer. Among the most prominent 
travelers who arrived in Timbuktu during this century : 
Gordon Ling, René Caillet, Henry Barth ; They are followed 
by Félix Dubois, who visited Timbuktu in 1896 AD after the 
French occupation of the city in 1894 AD ; His writings varied 
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in their validity between : scientific, objective in natural 
studies,geographic, and sometimes economic ; While he 
dominated his self-writings and a view of the superiority of the 
European element, in thnic and sociological studies ; So he 
glorified the French colonialism. 
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