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الظخيق الذخقي : وهه الظخيق الحي يخبط مشاطق السغخب األدنى بإقميم الدهدان  - أ

 األوسط والدهدان الغخبي ، ويتفخع هحا الظخيق الى فخعين :
الفخع االول : يبجأ من اججابية في الذسال الى الدهدان األوسط ، حتى يشتهي في مشاطق 

 زغاوة في ارض الكانم.
الفخع الثاني : يخبط مشاطق السغخب االدنى بالدهدان الغخبي ويسخ عبخ غجامذ وتادمكة الى 

 ان يرل الى مشحشى الشيجخ ومشها الى غانة 
الظخيق األوسط : وهه الظخيق الحي يخبط السغخب االوسط ) تمسدان وتاهخت  - ب

 بالدهدان الغخبي ( ويتفخع هحا الظخيق الى فخعين :
من تمسدان الى مجيشة تاهخت ومن ثم الى ارجالن ومشها الى مجيشة كهكه  الفخع االول : يبجأ

 في الدهدان الغخبي  . 
الفخع الثاني : يبجأ من مجيشة القيخوان شسااًل ، ثم يتجه الى الدهدان الغخبي الى وارجالن ، 

 ومن ثم الى مجيشة غانة  .
د السغخب االقرى في الظخيق الغخبي : يخبط الظخيق الرحخاوي الغخبي التجاري بال - ت

الذسال وبالد الدهدان الغخبي في الجشهب عبخ الرحخاء الغخبية يتفخع هحا الظخيق الى 
 فخعين هسا : 

الظخيق االول : يبجأ من سمجساسة في الذسال ويشتهي بسجيشة اودغدت في الجشهب ثم يديخ 
 جة.الظخيق الى مجيشة غانة الدهدانية ويسخ هحا الظخيق بسشاطق قبائل صشها

ان مشاطق و الفخع الثاني : " من وادي درعه في الرحخاء الى وادي تارجا اول الرحخاء ، 
قبائل لستهنة الرشهاجية كانت هي محظة الهقهف لقهافل التجارة الرحخاوية في الظخيق 
الغخبي . ان البجايات االولى لهصهل التجار العخب السدمسهن الى غخب افخيقيا كان مشح 

م ( اخحوا يتدايجون بذكل  10هـ / ق  4م ( اال انه ومشح ) ق  8هـ / ق  2مظمع القخن ) 
بارز في السشاطق التجارية في افخيقيا الغخبية ، بل ان البعض استقخ وتدوج واصبح جدءًا ال 

 يتجدأ من الدكان االصميين . 
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ومشها السمح الحي يعج من  جمب التجار العخب السدمسين معهم الى افخيقيا الغخبية البزائع
 اهم الدمع التي نقمها التجار العخب السدمسهن الغانة وكهكه( .

 ونقل التجار العخب السدمسهن الحبهب والتسهر الى غخب افخيقيا. 
ومن الدمع التي نقمها التجار العخب السدمسهن الى افخيقيا الغخبية ، الحخيخ والدخوج 

 امدية . والشحاس ، والجمهد الدويمية والغج
وكان لتجارة الحهب اثخ مسيدًا في نسه العالقات بين بالد السغخب وافخيقيا الغخبية لعجة 

 قخون.
وتججر االشارة الى ان التبادل التجاري بين التجار العخب السدمسين وبين تجار افخيقيا 

 الغخبية يتم في السشظقة السذههرة بكثخة الحهب والحي تدسى وانقارة . 
جار السدمسين الى السخاكد التجارية في افخيقيا الغخبية واستقخار البعض مشها ان وصهل الت

في تمك السخاكد ، جعمهم اهم واسظة لشذخ االسالم والحزارة العخبية االسالمية في افخيقيا 
 الغخبية . 

 السخاكد التجارية   .3
:  وهي من السخاكد التجارية السهسة في الدهدان الغخبي ، وتقع في  مجيشة اودغدت - أ

شسال غخب الدهدان الغخبي ، في نقظة الشهاية الحي يخبط بالد السغخب بالدهدان الغخبي ، 
 والحي يبجأ من مجيشة سمجساسة ويشتهي بسجيشة اودغدت.

فل التجارية فحدب ، واكتدبت مجيشة اودغدت اهسيتها ليذ من كهنها محظة الستخاحة القها
بل انها سهق ونقظة لقاء بين تجار القهافل الرحخاوية ، حيث يبادلهن بزائعهم الذسالية 

 بالبزائع القادمة من اودغدت .
غانة : من السخاكد التجارية السهسة في الدهدان الغخبي ، وتأتي اهسيتها من كهنها تقع  - ب

 شاجم الحهب .الى الذسال مشها مشاجم السمح والى الجشهب مشها م
لقج وصل التجار العخب السدمسهن الى غانة في وقت مبكخ ، ومشهم التجار البرخيهن من 
اهل العخاق والتجار الحسيخيهن من اليسن ، وادى تهسع الشذاط التجاري الى تأسيذ حي 

 عخبي اسالمي في مجيشة غانة . 
السدمسهن في اثخ التجار في نذخ االسالم : من نتيجة الشذاط التجاري لمعخب  .4

الدهدان الغخبي ، هه اسالم حاكم التكخور ، الحي اسمم عمى يج التجار العخب من بالد 



كم مسمكة الدشغاي االسالم وهه السمك زاكاسي وذلك في سشة ) حالسغخب دخل اول ممك 
في  قبائل الم (. كسا انظمق التجار العخب السدمسهن من غانة الى  1001هـ /  400

م (  11/ ق  5م ( . وفي ) ق  1030هـ /  422سشة )  همعمى يجيهم ممككانجابا واسمم 
امتج نذاط التجار العخب السدمسهن الى مشاجم الحهب في غيارو ويخسشي وكهغة ومن نتيجة 

 ذلك اسالم حاكم مجيشة همل وقهمة عمى يج احج التجار العخب .
السغخب قبيمة جحام ، ومشها ومن القبائل العخبية التي كانت قج انتقمت من مرخ الى بالد 

اتجهت جشهبًا عبخ الرحخاء الى اراضي مسمكة الدغاوة ، في الدهدان االوسط وذلك في 
( وسيظخوا عمى دارفهر في الدهدان الذخقي واتخحوها قاعجة  11هـ / ق  5اواخخ ) ق 

 لمهجهم عمى االقاليم السجاورة  . 
ثيخ من العمساء ورجال الجين العخب الى ومن الهجخات الفخدية الى بالد كانم ، هجخة الك

 افخيقيا الغخبية بالد كانم ، وكان هجفهم نذخ االسالم وثقافته


