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ه *   دإء*إ 

 أهذي هزا العمل 

 :ئلى مل من سعاني واهتم لشقي وسفعتي

 () أبي،أمي،

 ية العلم عامال على سفعه فىق همس ل مل مقذ   ئلى

 ............شؤوطال

 ............س للجهىد غير عابث بهائلى مل مقذ  

******* 

 طمىح ليغ له حذود...الئلى مل من ًإمن بأن 

 من فنشهم وا ئلى من صاغىا لنا من علمهم حشوف

العلم والنجاح. طشيق تنير لنا مناسة  

******* 

 .خىتيئ ئلىأهذي هزا العمل 

ئلى مل هإالء أهذي هزا العمل 

ة   ج  دي   خ 

 

 



 

    

ر دت 
ق  كر وت   ش 

 أتقذم بالشنش الخالص ئلي :

 هللا عض وجل الزي وفقني إلتمام هزا العمل 

 "ومىجهي ألاظتار املششف "مباسك جعفشي  مششذي

 العىن خاصة " أبي" و"أخي" مل من ًذ لي ًذ

 الطيبة  ئلي مل من شجعني ولى بهلمة 

 املناقشة علي قبىلهم مناقشة هزا البحث  اللجنة لما أتقذم بالشنش لألظاتزة 

 . ولهم مني فائق التقذًش والاحترام 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

إ هدإء**   

 :املتىاضع ئلى أهذي هزا العمل 

  أهذافين علماني معني املثابشة في الحياة وسخش ئلى ظبل الىصىل ئلي م

 والذي العضيضين أطال هللا عمشهما 

  وأخىاتي ئخىتيمن ًضسعىن الفشح في قلبي  ئلي

 ئلي أبناء ئخىتي  

 ئلي صوجة أخي 

 ئلي مل العائلة 

 والي مل قعم التاسيخ أظاتزة  وطالبا.

ئلى مل هإالء أهذي هزا العمل 

رة                                                                                                                                                                                                                             صي 
                                               ن 
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 :مقدمة 
وقد  جلغرايفاها ظرا دلوقعن شرق افريقيامنطقة شكل الوجود العماين مرحلة مهمة يف اتريخ 

ادى تعاقب اذلجرات العربية ومنها العمانية الساحل شرق افريقيا اىل تشكيل منط ثقافية اجتماعي 
بلغ  .عكس التمازج احلضاري بني الفئات ادلختلفة على طول الساحل االفريقي شليزواقتصادي 

 الديينوالتسامح  ىذا التمازج ذروتو بتحقق االستقرار السياسي
انفست مدن اخرى يف تطور احلركة ،حضارية اسالميةن مدن الذي مسح بتكوي 

 . وادلنجزات السياسية واالجتماعية والثقافية والعمرانية  والعديد من ادلنشآت،العلمية
شرق افريقيا  ني يفوجود العمانيعن التأثريات اليت نتجت عن  ويف ىذا البحث سنقدم  حملة

ادلتأخرين بعدىم   سوا للمجد الذي بناه والذين أسا للمنطقةابعتبارىم من االوائل الوفدين 
 انعكست على جوانب احلياة  لدى السكان األفارقة .

ت فهي من طرف اذليئات والباحثني وان وجد نطقةتزال الدراسات شحيحة ذلذه ادلنو الألو 
ادلصادر  ، وىذا نظرا لصعوبة الوصول اىل الواثئق األرشفية وكذاخرآان عاجلت جانبا اغفلت 

التباين بني امساء ادلدن وبعض وادلراجع ادلتخصصة واين وجدت تكون مبعلومات متكرر فضال عن 
الرتمجة.واألكيد أن لكل دراسة أسباب  ما بسببالنطق واللهجات وإما االختالف األماكن إ
 ذاتية وموضوعية دتثلت يف: ختتلف من

ستبيان اصة ادلنطقة الشرقية( يف زلاولة إالصحراء وخ فريفيا كما وراءـ ادليل الذايت)االىتمام بتاريخ إ 
 مظاىر التأثري العريب العماين يف الساحل االفريقي ـ 

طالع على بعض الدراسات اليت تناولت العمانيني يف الساحل االفريقي من خالل دراسة عدة اإلـ 
 خل....االتعامالت التجارية لمن خالثقافية او  جانب اقتصادية او اجتماعية او

رق ش الوجود العماين يف منطقة أداهالدور احلضاري الذي  زاابر  مهية الدراسةتكمن أو 
سباب ىذه اذلجرة واىل اجلوانب االجيابية اليت خلفتها، على ألإفريقيا وذلك من خالل التعرض 

خاصة وان العرب ، سكان األفارقة وعلى مدى امتزاج احلاصل بني العناصر الوافدة و العنصر احمللي
 جديد خيتلف عن معتقداهتم. ءوا إىل ادلنطقة وجلبوا معهم ديناجا
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الرغبة يف الكشف عن  اجلانب ادلشرق من اتريخ الوجود العريب العماين يف شرق إفريقيا ودوره ـ  
وكذلك توضيح حقيقة اختاذ  قافة اإلسالمية يف القارة إفريقيةالكبري يف دخول اإلسالم وانتشار الث

 خرى.إفريقيا وجهة ذلم دون ادلنطقة األ العمانيني من شرق
يف ادلنطقة ومدى صداه على  احلضاري العماين ف على مدى التأثريالرغبة يف البحث والوقو ـ 

مجيع جوانب ىذا وذلك من خالل توضيح ،منطقة الساحل ككل سكان شرق إفريقيا وعلى
 التأثري. 

اىل اي مدى أثرت احلضارة العمانية  طرح االشكالية التالية: وعلى ىذا األساس إستطعنا
  مبنطقة شرق افريقيا؟

  ي :ىالفرعية و  تساؤالتث ادلوضوع يقودان لبعض الحدابع السليم ألتان الت
 ؟كيف ساىم ادلوقع اجلغرايف االفريقي الشرقي يف جذب اذلجرات العربية دون غريه من ادلواقعـ  
 ؟ نشر االسالم يف ادلنطقة اسهامات العرب عموما والعمانيني خصوصا يف ماىيـ
الثقافية يف افريقيا  اين جتلت مالمح احلضارة العمانية يف سلتلف النواحي االقتصادية واالجتماعيةـ

 ؟الشرقية
 مستعينني أبدوات كونو خيدم موضوع البحث ادلنهج التارخيي يف ىذه الدراسة نااتبعتو        

 الوصف والتحليل لعرض الوقائع التارخيية. وإظهار مالمح احلضارة العمانية يف منطقة شرق افريقيا.
 مقدمة وخادتة .ثالثة فصول  إىل مت تقسيم الدارسة ابدلوضوع كثرأ ولإلحاطة

 انرافية حيث ذكر إىل منطقيت شرق إفريقيا وسلطنة عمان من الناحية اجلغ ألولايف الفصل تعرضنا 
لك اخلصائص البشرية االقتصادية لشرق وكذ موقع وتضاريس للمنطقتني، من ،اخلصائص الطبيعية

 إفريقيا وعمان . 
اذلجرات ادلتعاقبة للعمانيني إىل ادلنطقة و دورىا يف انتشار اإلسالم  الفصل الثاين وتناولنا يف

قيام ادلمالك اإلسالمية اليت   نشر اإلسالم يف شرق إفريقيا موكذلك دور الدعاة العمانيني أيضا يف
 خضعت للحكم العماين يف ادلنطقة  .

من الناحية السياسة ،م من  العماين جوانب مظاىر ىذا التأثريالفصل الثالث  وعاجلنا
اجلانب العمراين واللغوي و اإلنتاج  ةعية الثقافية من خالل دراسالناحية االقتصادية واالجتما

 الفكري. 



 مقدمة

 

 ج
 

على رلموعة من ادلصادر وادلرجع ادلتنوعة كان  أمهها  كتاب مجال زكراي  انكما اعتمد  
قاسم األصول التارخيية للعالقات العربية اإلفريقية حيث يوضح ىذا الكتاب األسباب اليت جعلت 

 من العمانيني ىم األسبق للهجرات لشرق إفريقيا. 
مناىضة الغرب لو وقد تعرض وكتاب دمحم عبد هللا النقريي انتشار اإلسالم يف افريقية و 

صاحب الكتاب إىل اتريخ الوجود العريب يف شرق إفريقيا خالل العصور الوسط من مجيع 
 النواحي.

طريقة   ،والذي تناولجلمال زكراي قاسم  اإلفريقيةوكتاب االصول التارخيية للعالقات العربية 
 االمارت اليت قام هبا ادلسلمون يف منطقة .  دخول االسالم ايل منطقة شرق افريقيا

لكثري من ادلدن دقيق لرحلة ابن بطوطة الذي تعرض فيها لوصف ى عل انكما اعتمد
التجارية واىم التجار يف طرق الإىل ، وعادات السكان إضافة لك من حيث العمرانوذ الساحلية

رلموعة من اإلفريقية واليت حتوي  تجملالت أمهها رللة الدراساالعديدمن  إلضافة إىلاب قةادلنط
العمانيني  يف  االفريقية واليت تتكلم عن دور امهها رللة الدراسات  االت ختص موضوع الدراسةقدلا

ة ،واتسيس االمارات نشر االسالم  يف شرق افريقيا كما تتعرض اىل اىم اذلجرات العمانية للمنطق
 غاية قدوم الربتغاليني. االسالمية اىل

يف اصلاز ىذا البحث ىي صعوابت اإلدلام ابدلوضوع يف بداية   ابت اليت وجهتناومن الصعو 
مجع مادة  اإلضافة إىل االختالف الواضح بني ادلراجع حول ادلعلومات اليت ختص موضوع البحث 

مر وكذلك  تكرار نفس ادلعلومات حول ادلوضوع تقريبا يف كل ادلراجع وتكون حرفيا يف أكثرىا األ
 اليت تناولت اجلانب احلضاري للعمانيني يف منطقة شرق افريقيا.  ادلعلومات قلية خاصةالذي جعل 

يف االخري ال يسعنا اال ان نشكر هللا عز وجل م استاذان ادلشرف على صربه وحتملو معنا 
 عناء البحث وكل االساتذة الكرام ومن ساعدان يف اصلاز ىذا البحث.
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         نطقة شرق إفريقياالتعريف مب :ادلبحث األول
  ادلوقع: -1

ويشمل الدول  عرض من دائرة42 ضمتاجلنوب ف طوليا من مشال  إىل شرق إفريقياسبتد منطقة  
    .  موزنبيقكينيا تنزانيا مالوي زامبيا وزمبابوي ،إثيوبيا : إريًتيتايةالالت
  فيكتورايمن حبرية  الشمايل الذي دير يف القسم جنوب خط االستواء م ارضي ادلنطقةقع معظوهبذا ت 

   . 1األخرىم اإلفريقية  اليمن ما جيعلو إقليم طبيعيا خيتلف يف طبيعتو وتضاريسو عن ابقي األق
اليت ،فكانت تضم جزيرات دببا وزصلبار ،سابقاإما جزيرة زصلبار و اليت تعرف بسلطنة زصلبار  

م.يف ارباد جربي مع اتنغانيكا 1384ه1964عام  م. فقد دخلت 1383 ه1963 عاماستقلت 
 .2امسا جديد ىو تنزانيا وازبذت 

ورأس دلفا دو يف موزنبيق   جوردافوىسواحل شرق إفريقية مساحة  كبرية ما بني رأس  تلورب 
 حىتجنواب من الصومال مشاال مرورا ابفريقية الشرقية لربيطانية سابقا 10مشاال  90إي فما بني 

برواندي  ،بوغندةيشمل عدة دول داخلية منها  شرق إفريقيا السياسيلكن مصطلح .جنواب  موزنبيق
 .   ( 01نظر ادللحق)ي.أيضامبيا إثيوبيا وردبا مشال السودان زا،

يقيا ىي ادلنطقة شرق إفر  (يف إخبار كلوه السلوى قد جاء تعريف شرق إفريقيا يف كتاب)و  
       ومدغشقر.  ،موزنبيق ،تنزانيا،كينيا ،إثيوبيا  ،. جيبويت. الصومال ادلمتدة من اريًتاي

اسي يسالشرقي وىو  اسم  دلصطلح  اإلفريقيفهي جزيرة كبرية يف مقابل الساحل  إما زصلبار 
والكلمة من جزأين زنج وابر دبعين الساحل وقد مر القرون السابقة.  علىرايف تطور ومفهوم جغ

  الزصليومسو البحر ادلقابل ذلا حبر الساحل اإلفريقي يف الكتابة ادلسلمني.  علىزصلبار أطلقت كلمة 
  .3مال وىي دول افريقية حديثةكنيا والصو ا تنزانيا  و الياذلندي وتعين ح احمليطوىو اجلزء الغريب من 

اليم عن ابقي األق هاومناخ هايف تضاريس بتباين يف تضاريسهااختلف  ادلنطقةتميز ىذا وي 
 .األخرىاإلفريقية 

                                                           
اجلماىريية للنشر والتوزيع دار ، األولالطبعة رافية  القارة اإلفريقية وجذورىا، جغ:عبد القادر مصطفي ادلعيشي وآخرون  1

 .197ص ب س ن ، واإلعالن،
 .182ص ،م1982- 1،1402الطبعةللنشر،  ار ادلريخد، األفريقيةاقلمية القارة  يف الوجيز أنور عبد الغين العقاد : 2
 62ص ب س ن، ،لسلوى يف إخبار كلوهخ زلي الدين: ايالش 3
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 مظاهر السطح : -2
وسط وغريب إفريقية منها  خاصة ذبعلو سلتلفا جدا عن ابقي مناطقدبيزات  ادلنطقةوسبيز ىذا 

دة و كنيا وتنزانيا .يف حني وذبزؤىا واليت ربتل أقساما واسعة من اوغنارتفاع ىضبتو البيضاوية الشكل 
   امتداداهتا اجلنوبية يف كل من زامبيا ومشال غرب موزنبيق .  تربز

 أجزاء الم فوق سطح البحر .كما ترتفع 1500أكثر من إىلوترتفع ىذه اذلضبة يف معظم جهاهتا 
ىي ،ويظهر إن أكثر األراضي ارتفاعا،م 1500أكثر من  إىلكنيا يف جنوب غريب    منها وخاصة ابس

رواندا وبرونداي نية واحلافة الغربية خاصة يف ياذلضبة كادلرتفعات الك تلك اليت تقع ابلقرب من حافة
 .1ةاليوأراضي ارينغا العفعات اوسامبارا وجبال ليفنغستوي وجنوب غريب اوغندة ومرت

ي ساطيف العصر الكريسالظواىر الفزيوجغرافية  أىموىو من :ألخدود اإلفريقي العظيم والبحرياتا -أ
قارة  بوالثالث ويعرف ابالنكسار اإلفريقي العظيم اليت أتثرات جليولوجي أوائل الزمن  واستمرت إىل

   .2آسيا
حىت ، آسياكما ديتد يف قارة ،حىت البحر األمحر  ،وديتد ىذا األخدود من جنوب حبرية نياسا

اجلنوب ي للقارة اإلفريقية من الشرق ادلنطقةوخيًتق ، 2كم4800 ايلويبلغ طولو حو  ،جبال طوروس
م يف 300الشمال خبانق ضيق وطويل يظهر أكثر يف جنوب غرب كينا فحني ينخفض أكثر من  إىل

          ( 2رقم  نظر ادللحقيكم.)80ويصل عرضو إىل  ى،بعض  األماكن األخر 
مع بعضهم ابلقرب من حبرية مالوي  يتصال ،وفرع غريب ،فرع شرقي ،وذلذا األخدود فرعني

مارا ،حىت جبال طوروس مشال سوراي  ،الشرقي من حبرية مالوي يف اجلنوبحيث يبدأ األخدود 
ليتجو ضلو الشمال عرب رلموعة من  ،األخدود الغريب فيبدأ من حبرية مالوي جنواب إماابلبحر األمحر .

 .3وألربت ،وادوارد،وكيفوا  ،ىي حبرية اتنغانيكا ،البحريات
أهنا مستطيلة الشكل  وما دييز ىذه البحريات ،كاان وحبرية وسط كينااإلضافة البحرية ترو 

بعد حبرية  ،حبيث تعترب حبرية اتنغانيكا اثين أعمق حبرية يف العامل،مسحتهايف  ةضيق أهنا ابإلضافة إىل
وتصنف  ،األخدود حبرية فيكتوراي ادلهمة أيضا واليت تقع علىيف سيرباي.ومن البحريات ابب كال 
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 2م 56880تبلغ مسحتها  آسياحيت سعتها بعد حبرية قزوين)بني أوراب و فادلرتبة الثالث يف العامل من 
ر النيل من ىذه وأيضا حبرية كبوا حيث يتدفق فرع من هن.والوالايت ادلتحدة  وحبرية سوريو بني كندا

حدود  ليتجو ضلو الشمال على خر من حبرية ادوارد وألربتالآلوالفرع  ,2رايكتو يالبحرية وحبرية ف
   السودان ليصبح النيل األبيض.

مهها السهل الساحلي الضيق ادلنخفض ويتكون معظمو من رواسب اتبعة لزمن فأ :السهول -ب
يف  .كم(1)بعض األحيان حيث يصل إىل يفويتصف السهل بضيقو يف الشمال حىت خيتفي ، الرابع 

ار مث يعود ويتسع بعد د ،يف كنيال كلما اذبهنا جنواب حىت يضيق ويزاد اتساع السه،شرق الصومال 
 .1كم60-كم1السالم يف تنزانيا ويًتاوح اتساعو من 

حافات كتل  أم من الغرب فتحده ،من الشرقواحمليطية ،ويقع السهل بني الشواطئ البحرية 
  عند هنر حيث تنتشر الًتبة اخلصبة ،خر فيوإىل آ اذلضبة. وزبتلف خصوبة ىذا السهل من مكان

     . األخرىينات ادلرجانية يف ادلناطق بينما تنتشر الًتبة ادلشتقة من التكو  ،الدلتا وات
دبنافع السكان الذين تتعلق  ر يف شرق إفريقيا فأمهيتو زلدودأما يف ما خيص األهنا :األهنار -ج

من كينا تكمن أمهيتو  ايلشمجيري يف القسم السبيل ادلثل هنر اتان الذي  علىفها و افض علىيقطنون 
    كما ىو احلل ابلنسبة لنهر روفيجي الذي يصب يف جنوب تنزانيا.   ،من ادلياه الضرورية لزراعة انو يؤ 
 ،ىهنر الزمبري ،هنر النيل ىي  ،ادلنطقة هالعموم ىناك ثالثة اهنار إفريقيا ىامة تدفق دخل ىذ علىو     
     .يوليمبو هنر 

رتبة الثانية وأييت فادل ،كم2270األهنار يف العامل حيث يبلغ طوليعترب من أطول : ر النيلهن
فهو يتسع فاجلنوب ويضيق يف الشمال جهة  ى،خيتلف عن معظم األهنار األخر بعد هنر ادلسيسيب و 

وينع ،واستغالل مياىو لزراعة يف كل من السودان ومصر،ة اليالع النيجربسب نسبة  ذلكادلصب و 
مياىو فبحرية فيكتوراي  هنر كاجريا الذي تنساب ليصب يف ،لؤلخدود الغريبالنيل من احلافة الشرقية 

 ،واوين ،والذي جيري ابذباه منطقة شالالت أمهها شالالت يربون ،ليخرج منها ابسم نيل فيكتوراي
حيث ليتجو ربية الشمال حىت السودان ،.  ليصب فبحرية ألربت مث خيرج ابسم النيل ألربتومشريون

    . 2األبيضيسمى النيل 
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االرتفاع ابلنسبة ينبع ىذا النهر من حافات اذلضبة الداخلية وجيري يف حوض قليل  :هنر الزمبيزي
حد يشق النهر  امنابعو الغربية يف رلري و  تصبوتغطيو رواسب الطمي وبعد إن  واحمليطة ب لؤلهنار

ضيقا وعرا ينحدر اضلدارا شديد مكوان شالالت فيكتوراي العظيمة وعند مصب النهر ًا لنفسو طريق
 وبرغم من كمية الرواسب اليت تلقي يف ىذا . كم  120 يبعد عن البحر بــ،(كم  8000)عظيم الدلتا 
جة االستيطان تنتقل ابذباه مو  إنمليون طن سنواي فهي غري صاحلة لالستيطان حيث صلد  100الدلتا

أييت دبياه من  ريى الذي شى مياه  هنر هنر الزمبيز  وتصب يف ،بسبب الفيضاانت ذلكالنهر و منابع 
حل االصوالفرع الوحيد  ،وكراما ،ومويلو ،وسلنجو ،داعشرة فروع أمهها هنر تشن إىلحبرية نياسا ليتفرع 

 .1للمالحة فيو ىو فرع تشندا
 :الرباكني -د

أىم ىذه اجلبال و  ،سطحفوق  تعلوا ،يف تشكل كتلة مرتفعة ،إما يف ما  خيص الرباكني
 علىاجلن ويقع وجبل  ،فوق سطح البحرم  13674اىلم صلارو ارتفاعها حو اليك  جبال ،الربكانية

  ايلويبلغ ارتفاعو حو  ,الشمال الشرقي حىت حبرية فيكتوراي ود السياسية بني اوغندة وكنيا إىلخط احلد
 ومًت تقريبا إمالكي12ضلو ركن خامد ضخم يبلغ قطر فوىتو وىو ب،قدم فوق سطح البحر12963
تفاعها قرب حافة الغور الشرقي يف كينا وبسب ار  جبال أخرى ابإلضافة إىل .2كم50فتبلغ  مساحتو

واجلليد بشكل  ،يغطيها الثلوج ذلكرغم وقوعها يف العروض االستوائية لتكون قمتها شديد الربودة 
بركاين  نشاطإال  وال يوجد ،منذ زمن القدمي  ،الربكاين يف معظم أضلاء اذلضبةولقد توقف النشاط ،دائم

   زلدود. 
 ادلناخ:  -3
ادلوقع الفلكي واجلغرايف منو  ،فتنوعو تسامهو ،مناخ إقليم شرق إفريقيا على تأثر ىناك عدة عوامل    

خط االستواء يقطع  ومنو فان ،دائرة عرض 43ليشمل  ادلنطقةىذا  دلنطقة شرق إفريقيا حيث ديتد
واجلبال  ،ريس ادلنطقة كاذلضابتضا أتثري إىل ابإلضافةادلنطقة يف النصف شلا يشكل تنوع مناخي .

   .2والرطوبة  ،خاصة دراجة احلرارة ،ادلناخ على
 يف: مناخية تتمثل  مالييتميز بعدة أقإفريقيا العموم فان إقليم شرق  علىو 
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امتداد ادلناطق الغربية من خط  وعلى،وكينا  ،من مشال تنزانيا ادلنطقة:وديتد ىذا االستوائي اإلقليم -
د عدة و ك وجذل علىوقد ساعد ، اوغزارهت،بسقوط اإلمطار طوال السنة  ادلنطقةاالستواء.وديتز ىذا 

     . 1ثافة الغطاء النبايتكما يتميز ابنتشار الغاابت وك،منها حبرية فيكتوراي  ،حبريات
واجلنوبية ،مساحات اذلضبة الداخلية على ادلنطقةذو اإلمطار الصيفية ديتد ىذا ادلداري: اإلقليم -

ويتميز إبمطاره الصيفية ادلتذبذبة وإما الغطاء  ،وأجزاء كبرية من تنزانيا وسواحل الصومال،الشرقية
        . 2حشائش السافاان اجلافة  النبايت فيتمثل يف

ديتز ىذا ادلناخ بدرجة حرارة معتدلة  ،وديتد يف وسط إثيوبيا ووسط كينا:إقليم اذلضاب وادلرتفعات -
م كجبال 5000ادلرتفعات اليت تصل أكثر من إما،بوصة  50 اىلاجلبال  كمية اإلمطار تصل اعايلو 

 النشاط الزراعي. ادلنطقةىذا  يفوينتشر ،مها الثلج بشكل دائم فيع ،كيليماصلاور يف كينيا ورونزورى
صومال ة من كنيا وجنوب إثيوبيا والالياألجزاء الشم من ادلنطقةوديتد ىذا ادلناخ الصحراوي: إقليم -

وقلة األمطار فيو إذ تصل  ،و ادلومسية الصيفيةورايح ابرتفاع درجة احلرارة يتميز ىذا النوع من ادلناخ
   بوصة يف الصومال وجنوب إثيوبيا. 05
 ،بوصة 50 اىلأبنو حار ورطب وإمطاره تصل  ادلنطقةيتميز ىذا إقليم ادلناخ الساحلي ادلومسي: -

حىت    ،من حدود كينيا،ضمن نطاق االضلناء الداخلي  ،األوسط منو الساحل ويقع مومسيةإمطار  وىي
ادلناخ االستوائية مع ادلومسي لينتج تنوع الغطاء ديتزج  ذلكوب،الذي ديتز بظروف استوائية،دار السالم 

وحشائش السافاان يف ،لبحرية فيكتوراي ة اليالشواطئ الشم علىحبيث تنمو الغاابت االستوائية النبايت 
 .3شرق إفريقيا وأشجار جوز اذلند يف الدلتا وات

 اجلانب االقتصادية : -2
 :لصناعيالنشاط ا -أ

ادلتاحة  دمات الزراعية والرعوية وادلعادناخل علىيعتمد النشاط الصناعي لدول شرق إفريقيا 
االىتمام  اىلول اقتصادي من الزراعة ادلعيشية،حيث شهدت دول شرق أفريق بعد فًتة االستعمار رب

األمر الذي خلق نوع من ،الفول السوداين  ،القرنفل ،السكر،القطن  ،كالنب  ،بزراعة احملاصيل التجارية
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ناعة اجللود ادلدبوغة صتعلقة ابدلاشية كم،صناعات بسيطة و ،ريهبدف التصد ،الصناعة التجهيزية
                 واللحوم هبدف التصدير أيضا.

منطقة  يف ،كصناعة البًتولية يف كينيا،االستخراجية بعض الصناعات ادلعدنية  إىلابإلضافة 
واستخراج ادلاس  وإنتاج الرصاص والنحاس يف منطقة ماندا،وتصديره ولًت تم تصفية البحيث تاسا شلب

        .1دول البعض  يف الفحم احلجري استخراج ابإلضافة والذىب يف تنزانيا
 : الرعويو  النشاط الزراعي -ب

يقيا وسبثل نسبة كبرية من ربتل ا حملاصيل التجارية األولوية يف القطاع الزراعي يف شرق إفر 
والفول  ،السبسال نبتة ،السكر ،الشاي ،القهوة ىي ،أىم ادلنتجات ،ادلنطقةدول ىذا إرادات 
وىي ، 26األوغندية والقطنة الصادرات من قم %47اىلالقهوة حو مثال حبيث ربتل  .السوداين
كما ديتثل النب ما ،لتامني احتاجتو من الواردات  أساسيةىذين احملصولني كصادرات  علىتعتمد 

وتعترب ىضبة احلبشة ىي ادلوطن األساسي للنب يف ،من رلموع صادرات إثيوبيا %65و %75بني
      .2كلوالعامل  

األول يف إنتاج  ةربتل زصلبار الصادر  و ،كما تشتهر منطقة شرق إفريقيا بزراعة القرنفل
         . 3من اإلنتاج العامل رغم صغر مساحتها% 80ضلو و إذ يزيد ما تساىم ب، القرنفل

ومية الياحلاجة  ىيتعد الان اإلنتاج  الا ،نطاق واسع علىإما زراعة احملاصيل الغذائية فتنتشر 
 والفواكو ادلتنوعة .      ،رزواأل ،والبيضاء ،لسكان وتتمثل ىذه احملاصيل يف الذرة الصفراء

 علىاليت سبارس الرعي معتمدة  مثل قبيلة ادلاساي رعويةالقبائل رلموعة  إفريقياتنتشر يف شرق 
وقد كانت  ،الوداين اذلضاب و ويتنقلون بني،وجنوب كينيا  ،تنزانيااحلشائش ادلتوفر قي كل من مشال 

ابإلضافة والذرة.  ،كزراعة البطاطس احللوى  ،نساء ىذه القبائل سبارس بعض أنوع الزراعات البسيطة
سياسة الدولة اليت ل نتيجة ،شلارسة الزراعة بدل الرعي اىلانتقال الكثري من إفراد ىذه القبيلة  اىل

      ذلم. ادلساعدات وادلعوانت  ميتقد من خالل والنشاط الزراعي ،االستقرار علىشجعتهم 
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ار ويصبح الشمال واجلنوب الشرقي من إقليم السفاان واالستبسي تقل نسبة اإلمط اىلكلما ابتعدان و 
تبدأ احلشائش الفصلية ابالختفاء وتنتشر النبااتت الشوكية  ذلكل ونتجوم 50معدذلا السنوي اقل من

والشجريات ادلتباعدة ويف ىذه احلالة تظهر اإلبل وادلاعز وبعض ادلاشية اليت ىي من نوع الزيبو واىم 
      القبائل اليت سبارس الرعي يف ادلنطق قبيلة الًتكاان يف مشال كينيا .  

الرعي دون الزراعة   علىثروة  كبرية من ادلواشي بسب اعتمادىا  إفريقياسبتلك بعض دول شرق 
 أييتمن ادلاعز  مليون13.5و  ،األغنام يف افريقيةمن عدد  مليون 31كاحلبشة اليت سبلك لوحدىا 

 .1راس مليون 9،8مدغشقرمليون رأس ، و  14مليون رأس.مث تنزانيا 18بعده السودان
 يهتم حيث ال ،تساىم يف تنمية االقتصاد القومي الثروة الولكن ابلنسبة للقيمة االقتصادية ىذه 

ولعدم توفر سلازن  ،نظرا لصعوبة التنقل ،حيم ما يصدر منها يكون بل ابلعدد ومعظ،ابلنوع  أصحاهبا
   تربيد يف ادلوانئ.

 : ةالبشري اخلصائص_ 3 
البانتو  ،الزنوج ،رلموعة من اجملموعات الثالثة اىل ،و التارخيييعود سكان شرق إفريقيا يف أصل

 واذلنود. ،ني يوروبواألبعض العرب الوفدين للمنطقة  وجود اىلابإلضافة  ،نييواحلام
 :رلموعة الزنوج ا _

يمون يف وىم يق ،زنوج غرب افريقية من نواحي عدة حد كبري اىلزنوج شرق إفريقيا يشبهون 
و علينوح  كوش بن كنعان بنابناء  ويرجع ادلسعودي أصلهم ،ذلا  جهةاادلو  ادلنطقة اجلنوبية واحلدود

 علىرلموعة الزنوج مع اجملموعة القوقازية من احلامية والسامية وتزاوجوا معهم ولقد اختلطت ،السالم
تعدد قبائلهم واختالفها يف التزاوج رلموعة البانتو الشرقية وابلرغم من  ذلكامتداد التاريخ ونتج عن 

أسرة لغوية واحدة  اىلوينتمون  ،وحضاراي لغواي و عرقيا هبونايتشد بعض شئ إال أهنم اليوالتق العادات
الزنج و الواف واف وىذا  ،ثالثة أقسام بالد الزنج وسفالة ىلإ،بالد  الزنج وقد قام ادلسعودي بتقسيم 

   .    2نوباجل ة تعيشوا أقصىاألخري 
 
 

                                                           

 .228فليجة ،ادلرجع السابق، 1

 .30م،الرايض،ص  1982-ه 1402دارا لريح ط دمحم عبد هللا الفقريّة:انتشار اإلسالم يف شرقي افريقية ومناىضة العرب لو،2



 تعريف مبنطقة شرق إفريقيا وسلطنة عمان                                الفصل األول: 

 

- 9 - 
 

 البانتو:ب _
من احلامية ،ب افتح منهم لوان امتزاج حصل بني الزنوج مع شع اىليعود أصلهم 

حىت  ،حبيث يتوزعون يف منطقة البحريات ،وتعيش ىذه اجملموعة يف ادلناطق الساحلية.والسامية
أشهرىا قبيلة ،عدة قبائل  اىلوتنقسم ىذه اجملموعة  ،سواحل البحر األمحر حىت جنوب حبرية فيكتوراي

 من االستعمار الربيطاين كينيا  اليت حررت ذلا الفضل فإنشاء رلموعة ادلاوما يرجع اليتو  الكيكويو
 ،نوالضأ حبيث  يربون ادلاعز،ومقياس الثروة عندىم ىي ادلاشية  ،حرفة الرعي يووديارس شعب الكيكو 

وذلذا .راس من ادلاعز13فالبقرة تساوى  ،كان ادلاعز ىو وحدة التعامل، يوقبل انتشار التعامل النقد
جبال   أمهها وىو معرف يف أماكن متعددةأخذوه من قبيلة ادلاساي   ىيدعي نعجاشعب معبود ال

              .1كينيا
كان ىؤالء   ادلنطقةىذا  اىلروبني األ فقبل رلئ يف منطقة اوغندة أوغنداقبيلة  اىلابإلضافة 

كان ىؤالء الرعاة يشنون حرب متواصل   إذيتعرضون لتهديد القبائل احلامية كقبيلة ماساي  ادلزارعني
فكثري من األحيان كانت القبائل احلامية  ،خارج مناطق سكاهنم ضد الزنوج ادلستقرين ويطاردوهنم

 .2خر منو حاميلزصلية قسنا زصلي وقسم آولذ صلد العديد من القبائل ا،ادلتنصرة يتزوجون مع الزنوج 
ادلنحدرات الشرقية من  علىيعيشون  لة الكامباالشرقية أيضا قبي ومن اكرب القبائل البانتو

م نسائهم دبعظم اإلعمال الزراعة وتقو  ،الرعي ديارسون بوجنده ايل هنر اتان وبني أع افريقية الشرقية ما
عتقادىم إن استعماذلم ال ،أو العصي فقط تعملون خلدمة األرض فأس من اخلشبويس ،الزراعية

مولنجو  يسمى،يف السماء  (خالق)لو دينهم األصلي اإلديان إبإما  ،احلديد حيول دون سقوط ادلطر
نة اكما حيض الطبيب دبك،وخ ىم الذين يسريون شؤون القبيلةوتنقسم القبيلة حسب السن فالشي

   . 3رفيعة يف القبيلة فهو اىل جانب الطب ديارس التكهن
 :رلموعة احلاميةج _

 ريوم حيملون الكثاليرلموعة احلامية إال أهنم  اىلهم  ان القرن اإلفريقي ينتمون يف أصلإن سك
سبيل ادلثال يف شعرىم  علىهم و علي ر الطابع الزنج تالحظ بشكل واضح.واآثالزنوج  دماء من

                                                           
 .100دمحم عوض دمحم :الشعوب والسالالت البشرية اإلفريقية ،دار ادلصرية لتالىف والًتمجة ص 1
 .149أنور عبد الغين العقاد: ادلرجع السابق، ص 2
 .97دمحم عوض  دمحم:ادلرجع نفسو،ص 3
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ىجرات اإلفريقي نتيجة  مية منطقة القرنوقد دخلت الشعوب احلا لتجعيد وبلوهنم األمسر .الشديد ا
فقد كان  ،األمحرد الطرف اجلنوب للبحر عن طريق ابب ادلندب عن وإفريقيا آسياالشعوب بني غرب 

جلهم نتاج بشكل  أوشعوب ادلنطقة وكل  ادلتجهني شرقا ةاالفارقشلر للعرب ادلتجهني غراب والعبيد 
ابستثناء الرقيق الذين جلبوا حديثا للمنطقة ،والزنوج  القوقازيونبني  للخليطودرجات متنوعة  سلتلف
ي القبائل ى الشعوب الزصلية يف ادلنطقة أكثرحيث صلد ،النيل وسهول السودان األسفل ايلمن أع
أثيوبيا الغربية شعوب   الزصلية صفة مث يلهم يف،وجنوب إثيوبيا،اهنار الصومال  من فرس النهار صيادو

هود يوال ،والسدامو واالجاو السود جلاال ،الذين يتحدثون اللغات الكوشية وىم قبائل الكافاسيتو
القامة .واقل الشعوب زصلية ىم وقصر  ،والشعر ادلتجعد ،ويتميز ىؤالء ابلبشرة السوداء الدكنة ،السود

جلال ادلنحدرين من عرب اجلنوب و  ،ولتجرينا ،ولنجرد الذين يتحدثون االمهريةاحلقيقيون  االثيوبني
ادلرتفعات من  وادخل،رعوي  اجلاال فهم شعب  إما .من يف األلف األول قبل ادليالداليين غزوا الذ

وىم يشبهون جملموعة احلامية ون يدخلون ضمن االيوالصوم 1.الغرب يف القرن السادس عشر ميالدي
     أجسامهم ولكنهم اشد ضلافة . يف طول القامة وحجم االمهرة واجلاال

  :رلموعة العربد _
شرق  اىلالعرب ديثلون ىجرة حديثة دلنطقة الشرق اإلفريقي كان أوفاىا مع دخول اإلسالم 

أبرزىا الصراعات السياسية  ،سلتلفة ألسبابيجة نتمث تبعتها موجات متعاقبة  .ه 7إفريقيا يف القرن 
طريق  منطقة عنكان دخول العرب لل.و  األموية لدول اإلسالمية خالل فًتة اخلالفةا شاىدهتا اليت 

خاصة يف زصلبار والصومال  ابرز يف إقليم شرق إفريقي، رية أتثلعناصر العربيا فًتكت ،ابب ادلندب
     وكينيا .   

 وجود عناصر أروبية مستقرة يف مرتفعات كنينا دخلت ادلنطقة يف أوائل القرن اىلابإلضافة 
حبرية -شلباسا يفادلنطقة إلنشاء سكة حديد  اىلوبعض العناصر اذلندية جاءت ،سبارس الزراعة ايلاحل

الوفود  التاريخ بدات ذلك ذومن.ل فضل الكثري منهم االستقرار يف ادلنطقة ،بعد اصلاز العم فاكتوراي
بني  ،ة كبريةاليولكن ذات نشاط وفع،من اذلنود وجود رلموعة قليلة  اىلشلا أدى  ،البالد علىاذلندية 

                                                           
 .  154ت دمحم السيد غالب ،مكتبة االصللو ادلصرية ،القاىرة، ص ة،ياحلال السالالت البشرية: ارلتون أس كون ادوارد أمنت االبن 1
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شكلوا رلموعة غنية   ذلكوب ،كبريا فيهاوقد احًتفوا التجارة وصلحوا صلاحا  ، سكان كينيا أوغندا وتنزانيا
  1الساحة السياسية يف الدول اليت أقاموا فيها. علىذات أتثري كبري حىت 
 معظم السكان يف ادلناطق الريفية يعيش إذ يع السكان بني أقسام شرق إفريقياوخيتلف توز 
األراضي كثافة ىي  أكثرفنجد  ادلنطقةونسبة احلضر قليلة يف ىذا  ،الرعيو  ،ةحيث ديتهنون الزراع

ومرتفعات جنوب غرب  ،ينياكو  وكريك فيكتورايقعة بني اخاصة الو ، فيكتوراياحمليطة ببحرية  األراضي
   .الشريط الساحلي فكينيا وتنزانيا وجزيريت دببا وزصلبار اىلابإلضافة  ،أوغندا ورورندي

 الثاين: التعريف بسلطنة عمان. ادلبحث
 :ادلوقع_ 1

شرقا تطل    °51و °50اال وبني خطي الطولمش ° 12و°40ان بني دائريت العرضتقع عم
   2.اخلليج عمان وحبر العرب  علىسواحلها 

الشكل شبو  الشرقي لشبو اجلزيرة العربية على اجلنوب سبتد سلطنة عمان جغرافيا يف أقصى
حيدىا من الغرب حبر من الرمال متمثال ،(3رقم  ر ادللحقنظي)جزيرة ذات ثالثة وجهات حبرية مًتابطة 

 ابعتبار سواحل اجلزر واالخور،كم 2115 ايلويقدر طول سواحلها حبو  ايليف صحراء الربع اخل
الشمال حيث شبو جزيرة  مسندم  اليت تتحكم هبيمنة  اخلليج العريب من جهة علىفهي تطل  ذلكوب

جزيرة مسندم  ضعو موتتالعامل  اىلىرمز بوابة اخلليج العريب النابض ابلثروة النفطية  مضيق علىواضحة 
الطريق  سوى بووىي منفصلة عن عمان وال يربطها ،الوعرة داخل البحر من اجلبال  رأسشكل  على

           طرق البحرية واجلوية.   اىلابإلضافة  ،الربية اليت زبًتق ارض دولة اإلمارات العربية ادلتحدة
البحر األمحر   اىلحبر العرب وىو حبر مفتوح يوصل  علىومن جهة اجلنوب الشرقي فهي تطل 

من ىذا ادلوقع تنطلق   ذلككاألطلسي عرب رأس الرجاء الصاحل و كما يربط احمليط اذلندي ابحمليط 
 . 3القوافل عرب شبو اجلزيرة العربية لًتبط بني الشرق والغرب والشمال واجلنوبطرق 

البحرية وأيضا من الناحية فان موقع عمان ذو أمهية إسًتاتيجية من الناحية   ذلك علىوبناء 
 . الربية

                                                           
 .195دلرجع السابق ،صا  :أنور عبد الغين العقاد 1
 .  123شبو اجلزيرة العربية ،اجمللد الثاين، ص أقاليمادلوسوعة اجلغرافية العامل اإلسالمي  سليمان عبد الستار حاضر وآخرون: 2
 .29، ص 2013اجلغرافيا الطبية لسلطنة عمان ،جامعة السلطان قابوس الطبعة األول ، :وشيسامل بن مبارك احلًت  3
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عن ابقي  اانفردت هبن شخصية جغرافية متميزة وقد جعلت العوامل اجلغرافية  لسلطنة عما
وتنوع مظاىره الطبيعية من أىم  يف لعماناالعربية حبيث يعترب ادلوقع اجلغر  م شبو اجلزيرةاليسائر أق

العوامل اليت دخلت يف تشكيل احلياة االقتصادية واالجتماعية لسكان عمان فوقعو فأقصي شبو 
منذ أقدم العصور  اح على اقتصادىواضالثة وجهة حبرية كان لو أتثري ث علىاجلزيرة العربية وإطاللو 

وكان ادلالحون العمانيون وسطاء  موانئ طبيعية يف وقت مبكر من التاريخ اشواطئه علىفقد قامت 
التجارة يف البحر األمحر واحمليط اذلندي خالل العصور الوسط وكانت التجارة أىم ركيزة يف االقتصاد 

        1 العماين.
 مظاهر السطحا _

 ،مظهر السطح فيهاوتنوع تشكيل  على انعكس،تتميز سلطنة عمان بتباين جيولوجي واضح 
 ( 4رقم  ظر ادللحقني). األكرب من سطح عمانال النسبة بربتل اجلو 

  :سالسل اجلبلية_ 
من ادلساحة الكلية لسلطنة عمان وأمهها سالسل جبال  %10 اىلربتل السالسل اجلبلية حو 

يف الشمال   شكل قوس من رأس مسندم علىجبال احلجر وىي سبده  عليهامشال عمان واليت يطلق 
        .اجلنوب الغريب من عمان لشرق مث  سلسلة جبال ظافر يف أقصىا حىت رأس احلد  يف أقصى

احلافة اجلنوبية الشرقية لشبو اجلزيرة العربية وتعترب ىذه اجلبال  علىوتقع سلسلة جبال احلجر 
اإلمارات العربية ادلتحدة إذ يبلغ طوذلا دولة  حىتاكرب ظاىرة تضاريسية يف سلطنة عمان وسبتد 

العصر اجليولوجي الثالث إما  اىلوينها لبية حيث يعود تكتقريبا وتصنف ضمن جبال اآل 2كم800
جزاء من سلسلة جبال زاج روس يف إيران وتنقسم ىذه السلسلة اجلبلية من حيث البينية فإهنا تعترب 

رلموعتني جبال احلجر الشرقي وجبال احلجر الغريب يفصل بينهما شلر جبلي ضيق ىو شلر وادي  اىل
 كلم200 اىلمساحة تقدر حبو  على،2كم600وسبتد سلسلة جبال احلجر الغريب ألكثر من، مسائل

ة والشديدة االضلدار أبرزىا قمة جبال مشس يعلالعديد من القمم اجلبلية ال علىوربتوي ىذه السلسلة 
قدم 3900متوسط ارتفاعو اليت يبلغ األخضر وجبال  2م فوق سطح البحر2009اليت يبلغ ارتفاعها 
من جبال  اىلو  رؤوس اجلبال اجلزء الشميعلوتشكل جزيرة مسندم  أو ما يطلق ،فوق سطح البحر

                                                           
 .123سلمان عبد الستار حاضر وآخرون :ادلرجع نفسو، ص 1
 . 57نفس ادلرجع ص سامل بن مبارك احلًتوشي:2
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مكونة  أيرنأثرىا جبال احلجر عن جبال زاج روس يف  علىوىي منطقة انكسار انفصلت ،احلجر 
 1ي.تيجااالسًت  ىرمز ادلمرمضيق 

ىم شليز ىذه اجلبال واجهاهتا البحرية اليت ترتفع مباشرة من السهل الساحلي الضيق احملصور وأ
ابإلضافة وتتكون من جروف صخرية وشواطئ رملية صفية  ،يف اجلنوب الشرقي بينها وبني  حبر عمان

 .رلموعة من اجلزر الصغرية ادلتضوعة  إمامها يف عرض البحر كجزيرة سالمة وأم الغنم  اىل
ودون حبر عمان مباشرة  علىشكل حواف صخرية يطل  علىل احلجر الشرقي فتمد جبا إما

أىم القمم هبيا جبال خدر  ،ا مقارنة جببال احلجر الغربيةسهول ساحلية وىي جبال اقل ارتفاع
   بال ابوداود. جو ،م 1993م وجبال السفاه 2157

ابتداء من ىضبة  ،كم290شكل قوس واسع ودلسافة  علىوسبتد  سلسلة جبال ظفار
وتتكون ىذه السلسلة بصورة رئيسة  ،التالل الساحلية يف اجلازر شرقا اىل ،من غرابيالحضرموت يف 

وسبيل احلافة االنكسار اجلنوبية ميل شديد ،أحادية ادليل  اجلريي من ىضبة انكسارية عريضة من اجلحر
-250وتتشكل من ثالثة  كتل رئيسية يتوسطها جبل القرى ويًتاوح ارتفاعو بني،ابذباه حبر العرب

ة بسب مناخو يالكثافة ع  وويتميز ىذا اجلبال بغطاء نبايت ذ،م1812شرق  اىلحان م وجبل مس85
  . 2 ايلة من اذلضبة االنكسارية فتميل ابذباه الربع اخليالاجلزاء الشم إما ،ادلالئم 

 يفيقع ماو شرقها  يفوما دييز جبال عمان بصافة عامة أهنا سبثل حائال  يفصل بني ما يقع 
ىي واد جزي غرهبا ابستثناء بعض ادلناطق تعزر فيها االتصال بني الشرق والغرب عرب أربعة أودية 

الساحل والوادي ألكبريي ووادي احلوا سنة  علىالذي يربط منطقة الرب ديي يف الدخل وميناء صحار 
وىو أىم  طريق  ،ساحل خليج عمان مت وادي مسايل علىويربطان إقليم صيد دبيناء اخلابور 

ساحل خليج  على بني جبال األخضر يف الداخل ومنطقة السبب  ومطرحة مسقط صالتاللمو 
     .3عمان

 
 

                                                           
 . 100ص : ادلرجع السابق، دمحم مخيس الذوكو 1
 . 61سامل بن مبارك احلًتوشي:ادلرجع السابق، ص 2
 .136سلمان عبد الستار خاضر وآخرون: الرجع السابق ،ص 3
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 ل:و السه_ 
حبر عمان ومن  اىلوىي عبارة عن إرساابت فضية كونتها األودية ادلنحدرة من جبال احلجر 

اجلزيرة العربية خالل  إقليم شبم حبر العرب وقد تكونت فًتة ادلناخ ادلطر الذي ساد اىلجبال ظفار 
 . عيمن العصر الرابادلتأخر ويسن الباليست العصر

حدود منطقة  علىوديتد ،شرق من جبال عمان  اىلالبطانة وىو سهل روسيي يقع السهل 
من مرتفعات عمان  وىو مكون من الرواسب اليت ذبرفها األودية ادلنحدرة،كم 287 اىلعمان حو 

وواد   ،وواد ادلعاول ،وواد احلوسنة ،واد جزي حاموواد  ،واىم ىذه األودية ،ضلوي خليج عمان
 ،طول الساحل البطانة علىالذي ديتد و ،خليج عمان ساحل علىي تنته األوديةوكل ىذه  ،مسايل
ساحل رملي وتكثر إمامو الكثبان الرملية كما تكثر فيو ادلستنقعات وابقيا البحريات شاطئية  وىو
 ادلياه اجلوفية علىومن احتواء  ادلنطقةيعترب من أخصب األرض الزراعية يف سلطنة عمان أكثر  1.قددية

    من إمجال سكان عمان. ./’ 28العذبة وأكثرىم كثافة سكانية حيث يضم
 سهل صاللة_ 

و أيضا اسم جربيب وديثل ادلنطقة احملصورة بني جبال ظفار حبر األمحر تبلغ يعلويطلق 
كم يتكون السهل من الكتلة اذلابطة يف عملية التصدع اليت كونت جبال ظفار  500اىلحو 

عدة عيون مائية  بوكما تنتشر ،ىامة مثل صاللة  وماربط وطاقة و عدة مدنعلىاالنكسارية وتنتشر 
  .مثل عني حرزيز ومحران

 اجلانب االقتصادي:_ 2
 :والثروة السمكية  القطاع  الزراعيا _

البًتاوان يف دخلها العام غري إن حرفيت الزراعة وصيد  على عمان تعمد الرغم من إن على
عمان يف ادلاضي نشاط كبري يف تصدير لوقد كان ،األساسي لسكاناألمساك مازالتا تستأثران ابلنشاط 

وجد ثالثة مناطق رئيسة إلنتاج الزراعي يف وتواألمساك اجملففة  ،احملاصيل الزراعية خاصة الثمور وادلواحل
وادلنطقة الداخلية  ،وىي الشريط الساحليفدان 105 ،000 تبلغ مساحتها الكلية ضلون عما

        .2 وادلنطقة الساحلية يف ظفار،

                                                           
 .136،ص لسابقا ادلرجع سامل عبد الستار حاضر وآخرون:1
 .183ص،  لسابقاسليمان بن عبد العزيز ألراجحي:ادلرجع  2
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ادلساحة  وال تزيد مليون ىكتار 202تقدر مساحة األراضي الزراعية ادلروية يف عمان بنحو
وتًتكز ىذه األراضي ادلساحة  القابلة لزراعة  اىلمن إمج  %2 علىلزراعة ل ا يالادلستصلحة وادلتاحة ح

 واليت تبني إن 2009و 2007وتطورات ادلساحة ادلزروعة وحجم اإلنتاج بني  ،الباطنةيف منطقة 
 علىمليون طللة سبتد  8 ايلحيث يوجد يف عمان حو ،أغلبية ادلساحات ادلزروعة راعة الفواكو تشمل ز 

   . رالثمامن  الف طن 200للفاكهة وتنتج سنواي  من ادلساحة الكلية ادلخصصة 33،7مساحات 
وقد وجو القطاع الزراعي يف عمان مؤخرا الكثري من العوائق منو ظاىرة التصحر بسب 

 علىالعمراين  والزحف، األخشابوقطع  ،والرعي اجلائر،استنزاف ادلياه اجلوفية وربرك الكثبان الرملية 
ها عليالسكان وال تعتمد   علىإن شلارسة الزراعة يف عمان تقتصر  اىلابإلضافة ،األراضي الزراعية

 .1 األمر الذي نتج عنو قلة االىتمام من طرف الدولة،عمان يف الدخل القومي ذلا
دول ادلنطقة  جعل منها أىم ثالث وجهات حبرية علىإن موقع عمان االسًتاتيجي ادلطل 

ها عمان علىويعد قطاع الصيد من أىم الثروة الطبيعية ادلتجددة اليت تعتمد ،ونوعاكما إنتاجا لؤلمساك  
 .2 يف الدخل القومي ذلا

 :القطاع الصناعيب _
وقد عنيت الدولة بتنمية قطاع ،ن دور الصناعة يف عمان زلدود جداكا م 1400حيت سنة 

الداخلية حيث بلغ إبنشاء عدة صناعات صغرية ومتوسطة احلجم من اجل إنعاش السوق الصناعة 
ومن أىم الصناعات  شركة 1741م ضلوا  1980م  1400عدد الشركات الصناعية ادلسجلة بني

وادلالبس وبعض بعض الصناعات كصناعة االمسنت  اىلابإلضافة  ،يف عمان الصناعة االستخراجية
   . 3 الصناعات الغذائية

 خلصائص البشرية لعمان:ا_ 3
صحراوية فان النظام القبلي كان ىو السائد  أراضيابعتبار إن معظم أراضي سلطانة عمان 

أىم القبائل اليت  استوطنت  ،موعات قبليةحيث يعيشوا معظم سكاهنا وفق رل،بني سكان السلطنة 
 عمان ىي :

                                                           
 .129سامل بن مبارك احلًتوشي:ادلرجع السابق ص 1
 .130مبارك احلًتوشي: نفس ادلرجع ،صسامل بن  2
 .191سليمان عبد العزيز ألراجحي:ادلرجع السابق، ص 3
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عمان داير  علىوتعترب اكرب ذبمع قبلي استوطن عمان عند ظهور اإلسالم فقد أطلق  قبيلة االزد:_ 
جاء  ،بقيادة بن فهم وقد دخلة ىذه القبيلة عمان بني القرنني الثاين والثالث ادليالديني،االزد قدديا 
 من .اليمن منطقة مأرب من  وعتباوأىذا ادلالك 

وصوذلم مع الوجود الفارسي يف عمان وقد خاض ىذا ادلالك حرب ضد الفرس  مناتز وقد 
كما قيل إن عمره ،مدة سبعني سنة ومل ينزعو يف ملكو احدوسبكن من حكم عمان ،لتحرير عمان 

 .1نوانو ىو الذي ذكره هللا يف القرآ،مائة سنة وعشرين سنة  اىلوصل 
      2.:"أيخذ كل سفينة غصبا " اىلفقولو تع 

عمان وكثر عددىم وزادت شوكتهم بني القبائل العربية بسب  علىوقد توافدت قبائل االزد 
 إقدام وأصبحت ادلسيطرة يف عمان .و من شجاعة و يعلملكهم  بن فهم مل عرف 

من القبائل العمانية ادلشهورة عند الفتح اإلسالمي ويرجع نسب سامة وىي  :يو سامة بن لؤ نقبيلة ب
دث بينو وبني أخيو ح فخالاثري  علىعمان  اىل يحيث قدم سامة بن لؤ  ،قبيلة قريش اىل يبن لؤ 

 دبكة ادلكرمة.
عالقة  علىلكنهم بقوا ،بنو سامة بوحدهتم القبلية فلم يندرلوا مع االزد  ت قبيلةوقد احتفظ

وقد ىاجر بعضهم ،ة بني سكان عمان بعد اإلسالمعليمكانة  يواكتسب سامة بن لؤ  ،طيبة معهم
 البصرة ولكن أغلبيتهم استوطنوا يف عمان. اىل
 : قبيلة قضاعة_ 

ادلسلمون من  نسابإلء ان بنو جرم الذين يعتربىم علمومن القبائل العربية اليت استوطنت عما
وإهنم استوطنوا عمان ،رابن بن حلوان عمران بن احلايف بن قضاعة ويذكر البكري أهنم اتالد عمان 

  اطلروا من دايرىم يف حضن .ابلقرب من قبائل االزد بعد 
لقيس واليت كانت تسكن عمان من القبائل العربية مثل بن عبد ا بعض البطون اىلابإلضافة 

وقد عشت يف عمان  ،أزمنة قددية اىل عند الفتح اإلسالمي والشك إن استيطاهنم يف عمان يرجع 
 . 2بطون من بين سبيم  أيضا

                                                           
 .31الطبعة الثانية ص عبد الفتح عاشور: اتريخ أىل عمان ،مركز ربقيق كاتويرى علوم إسالمي، 1
 .86- 66عبد الرمحن عبد الكرمي العاين :اتريخ عمان يف العصور اإلسالمية األول، دار احلكمة  لندن ،ص 2
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فقد أرسل الرسول عمر ،و وسلم يعلعمان يف عهد الرسول صلي هللا  إىلوقد دخل اإلسالم 
يف  ابين اجللندي هللا وعبد  حاكمي عمان جعفر  إىلح احلديبية بكتاب بن العاص بعد توقيع صل

نشره  علىوعمل  م الدعوةو من قد اىلوم التاليىم إلسالم وقد دخلوا اإلسالم يف و يدع،ذلك الوقت 
لم وقد ع ،طول الساحل علىو ،ظفار وبالد ادلهرة  اىلية مث وسعوا دعوهتم عمانداخل  القبائل ال

وقد  دخل  الرسول )ص( طريق اسلم أىل عمان فقال:" رحم هللا أىل عمان امنوا يب ومل يروين "
من عمان مازن بن غضوبة  من اسلم أول إناإلسالم عمان بطريقيو فردية وتذكر ادلصدر العمانية 

  1 و وسلم .يعليد الرسول صل هللا  علىالطائي الذي اسلم 
   

                                                           
 .10.ص2008عبد هللا بن دمحم الطائي: اتريخ عمان السياسي،مكتبة الربيعان لنشر والتوزيع ،الطبعة األول ، 1
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 :متهيد  
 فريفياد بشرى مقيم يف شرق جعرفت  كتو  نية األفريقيةيرى بعض اظتؤرخُت إن عالقة العما 

 26يف الفًتة مابُت  ،اظتنطقة إىل نديلاصتمان أبناء عباد إىل يوين سعيد وسلىجرة األخ تعود إىل
 طويلة وقتبن العالقة التجارية بُت شرق إفريقيا وعمان سبقت تلك الفًتة الزمنية ا الإ م284-ىـ
 . اظتيالد بلق ام إىلتعود جذورىا ،

 .لشرق إفريقيا العمانيةاملبحث األول: اهلجرات 
بع قبل ارة العمانيون توصلوا مع اظتوانئ األفريقية الشرقية منذ النصف الثاين من القرن الر افالبح

 ، رس للبحارة العمانيُت فمن منطقة اعتندومنافسة الف،ألسيا  السكندر األكرباظتيالد عند غزو 
غتال اظتالحة يف اطتليج العريب وحبر عمان  الفرس ودخول ألسياحبيث تعترب مرحلة اجتياح اظتقدوين 

ك الفرس االستيٍت فًتة ملي ؿتو اظتالحة البحرية يف عهد دارا الكبَت الفرسوالبحر العريب والتوجو 
        . 1إفريقيا شرق ؿتو العمانيةانطالق اظتالحة البحرية 

ٌب يف وقد ساعدت عدة عوامل يف توطد العالقة التجارية بُت عمان وشرق إفريقيا أي 
الذي لعب دورا كبَت يف تنشيط التجارة بُت اظتنطقتُت  ،االسًتاتيجي موقع عمان اصتغرايف امقدمته

صحراء من الغرب اظتالحة بفضل رايحو اظتوشتية والوقع إن موقع عمان الذي حتده ال وسهل عملية
ة والتجارة البحرية اظتالح إىلوالشرق كان لو األثر الكبَت يف توجو سكان عمان اصتنوب واحمليط من 

 .2األسهل لكسب الرزق  الوسيلة ابعتبارىا
  عريقاحبيث لعبت عمان دور مهارة العمانيون يف صناعة السفن واظتالحة الشرعية  ابإلضافة 

ومنطقة شرق إفريقيا  بُت شبو اصتزيرة العربيةغتال اظتالحة والتجارة البحرية  مدى التاريخ يف على
د التجارة يف احمليط احبكم معرفتهم ابظتالحة الشرعية وبفضل مهارهتم يف صناعة السفن أصبحوا أسي

تدوين مرشدات فلكية وحبرية وكان اظتالحون العمانيون  فقد استخدموا واخًتعوا آالت  اعتندي 
 ينرمهاابسم اليت كانت تعرف  البحرية اإلرشادات اإلبر والبوصلة اظتالحية ودفاترخدمون بيت يست

                                                           
 .  6زتود بن زتد بن جتويد  ألغيالين:األسطول البحري العماين وأثره يف العالقة العمانية اإلفريقية، ص 1
 . 66ه،ص 6166-م 6996الطبعة ،رتال زكراي قاسم األصول التارخيية للعالقات العربية اإلفريقية دار الفكر العريب مدينة النصر  2
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واظتالحية واصتداول الفلكية  ومصادر ىبوهبا وعن السواحل والشعاب معلومات عن الرايح وتتضمن
 . 1كان العمانيون ملمُت بكل ما يتعلق بركوب البحر  ذلكومواسم السفر.وب

اإلفريقية مستغلة  اظتوانئفكانت السفن العمانية تنطلق من العديد من اظتوانئ العمانية ؿتو 
 سَت الرايح اظتوشتية اليت تبدءا من هناية شهر نوفمرب وتستمر حىت هناية مايو من كل عام . 

ولكل من  "حيث قال  ذلك(مروج الذىب ومعادن اصتوىر )فكتابو ذكر اظتسعودي  وقد
تكون منها مهبباىا قد علم ابلعادات وطوال   أوقاتيركب  ىذا البحر من الناس رايح يعرفوهنا يف 

 ."التجارب
والعمانيُت ؽتن   يُتلالساف ظتراكب منأرابب  وىم " العمانيُت قالال :ُتاظتالح إىلٍب أشار 
 إن أظتدو واصتزر ال إىلوحولو  جزارهعمالره من األمم اليت يف  إىلن حر وخيتلفو بيقطنون ىذا ال

 .2يكون يف معظم ىذا البحر اآلمرتُت يف السنة "
  مالندي ،ؽتبابسة ،موانئ شرق إفريقيا مقديشو إىلفكانت أتٌب سفنهم ػتمالت ابلبضالع 

اعتند واختذت العالقة التجارية  إىلوغَتىا لتعود ػتمالت ابلبضالع اإلفريقية من رقيق وعاج وذىب 
فكان التجار يضعون البضالع كل  الثقة علىبُت عمان وشرق إفريقيا بعض التنظيمات اظتبنية 

 يبتعدون فيأٌب التجار اإلفريقية ويضعون عند كل  غتموعة ما يوازي قيمتو ٍب حدى علىصنف 
الشرقي إلفريقيا  الساحل  علىجنوب هنر الزبَتي  إىلولقد وصل نشاط العمانيون التجاري  ،ذىبا

عتم فكان البحرة العمانيون حيملوهنا مل يكن لسكان ىذه اظتنطقة سفن جتارية لتحمل بضالعهم 
ستة  ،م 943ه  332ذه البالد عامى إىلوصل فسفنهم التجارية  واليت بلغ عدده يف أسطول 

 نا (05رقم ) انظر اظتلحقالتجاري أسطوعتمبقوة  فان العمانيون استعطوا ايلابلتو عشرة سفينة. 
اإلسالم وأقامت مركز جتارية  مهدت سبق ظهور  منذ وقت مبكر اإلفريقيةيتوغلوا بُت قبالل 

اظتنطقة كان  إىلالطريق لدخول اإلسالم ظتنطقة شرق إفريقيا دون قوة أو حرب فدخول اإلسالم 

                                                           
 ػتسن يونس :بعض إسهامات العمانيُت يف اضتضارة اإلسالمية،غتلة جامعة تشرين، األدب والعلوم اإلنسانية ،العدد االول 1

 .659ص658، ص6008
 .666،دارالفكرص6+6اصتزء ،حتقيق دمحم ػتي الدين عبد اضتميد  .مروج الذىب ومعادن اصتوىر:اظتسعودي  2
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فقد دخل اإلسالم ،التجار العرب علىبطريقة تلقالية نظرا مل عرفو سكان األفارقة من صدق وأمانة 
 . 1الصومال وكينيا وتنجانيقا بفضل جهود ونشاط التجار العمانيُت 

يف وقت مبكر  أيضا اإلسالم هاإليفقد وصل  إسالميةدولة  نأآلجزر القمر اليت ىي  إما
قد فتحها العرب يف القرن الثالث  اؾتوناحد جزرىا وىي جزيرة  إنبعض اظترجع  أشارتفقد 

 علىها و عليلهجرة وقد  نزعتا عرب من عمان وعرب من حضرموت إذ كانت السفن العربية تًتدد ل
عرب من كما نزل ال، راء ونقل السلع واظتتاجرةاألربعة كل عام من اجل البيع والشابقي جزر القمر 

 علىنيون ونزلوا اظتالحون العما إليهاوقت مبكر فقد وصل التجار جزيرة مدغشقر ماالجاس 
 إىلكما وصلوا شواطئها اصتنوبية الشرقية منذ القرنُت الثاين والثالث للهجرة الثامن والتاسع للميالد  

ابناىا العمانيون القادمون من مدينة صاللة  إن ظهره مدينة ساالال ذلكمشال اصتزيرة ونتج عن 
سواحل تلك اظتنطقة عدد  علىوقد قامت  اسم مدينتهم صاللة العمانية علىالعمانية وشتوا اظتدينة 

إن السفن  ،ذلك إىلاظتسعودي  أشار وقد2،لية عربية وافريقية امدن صغَتة يتكون أىلها من ج
مروج  )حيث جاء فكتابو ،جزيرة قنبلو وىي جزيرة مدغشقر إىلاإلسالمية كانت تقطع حبر الزنج 

ويف ىذه  جزيرة قنبلو من حبر الزنج إىلكب من العمانيُت يقطعون ىذا اطتليج اظتر  وأىل"(الذىب
 .3اظتدينة مسلمون بُت الكفار من الزنج"

 نشاطهمفتصر وان ا يات االتصال ابلساحل االفريقيلاضتضارمة دورا ابرزا يف عم ادىلقد و 
  فان سبب األول فاتصال العرب بشرق افريقية لا ىي وظتا كانت التجارةفقط  4التجارة على

لداخل ولكن بظهور  ؿتوالتوغل  واومل حياولفقط الساحل االفريقيا  على مقتصرلبداية وجودىم فا
اتصال  وازداد ود العماين يف اظتنطقةنفس جديد للوج أعطى يالديف القرن السابع اظتي اإلسالم

 الدولة اإلسالمية الذي عاشتها  ساحل شرق إفريقيا خاصة فظل الصراع إىلوىجرهتم العمانيُت 

                                                           
 ؼتزوم الفيتو ري:دراسات يف اتريخ شرق إفريقيا وجنوب الصحراء، مرحلة انتشار اإلسالم جامعة قان يونس، بنغازي،عطية  1

 .   606ص
غتلة البلقاء  للعلوم اإلنسانية  ،على منصور نصر:العرب وانتشار اللغة العربية يف إفريقيا الشرقية يف العصر اإلسالمي 2

 . 8،ص 2واالجتماعية ،العدد
  . 108 ص،ظتصدراظتسعودي :نفس ا 3

4 serjent.the portuguse  off  the arbian coast p9. 
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سامهت ىجرات عريب متعاقبة  إفريقيازمن اطتالفة األموية والعباسية حيث شهادات منطقة شرق 
 ( 04رقم  ر احمللقنظي.) وبشكل كبَت يف نشر اإلسالم و اضتضارة اإلسالمية يف اظتنطقة

يف وقت  منطقة شرق إفريقيا إىلتعترب اعتجرات العربية من أىم وسالل دخول اإلسالم و 
وامتزاج سكان شرق إفريقيا  ،مبكر فاعتجرات اظتتعاقبة لشعوب شبو اصتزيرة العربية ألسباب ؼتتلفة

غتتمعا  إىلحتويلهم من غتتمعا وثنيا  إىل ابلتزاوج معهم واظتصاىرة أدى،ابلعرب ثقافيا واجتماعيا 
  التحول. ذلكوكان للعمانيُت الفضل الكبَت يف  ،اإلسالممسلم مبالمح عربية افريقية بعد ظهور 

ففي ما يبدو إن عرب عمان ىم الذين سامهوا بنصيب كبَت يف االتصال بشرق إفريقيا بعد 
لت امشاإلسالمية الكربى اليت جعل مشاركتهم يف حركة  الفتوحات .ظهور اإلسالم فانعزل اإلقليم 

انشغال العمانيون ابلنزاعات الداخلية بُت  إىلابإلضافة ،ػتدودةوالعراق وفارس  الشام ومصر
اظتلك بن  عبد ليفة األمويه قام العمانيون بثورة ضد اطت 695ة ففي عام اليالقبالل اصتنوبية والشم

إن اطتالفة عبد  ذلك ،نديلاصت إىلاإلخوان سعد وسليمان أبناء بزعامة  م  707ه م684مروان 
 علىببعض القبالل للقضاء استعان  حبيثيف شبو اصتزيرة العربية  بن مروان اتبع سياسة قبيلة اظتلك

 إىلفرق تسد وقد ؾتحت سياستو حيث اضطرت القبالل اظتنهزمة سياسة خر مبعٌت البعض اآل
عامة اإلخوان سعد وسليمان آل بز  زد العمانيةم من قبالل األاعتجرة خارج البالد  ومن بينو قس

والة  موية وتصدىبعد فشل ثورهتم ضد اطتالفة األ ساحل الشرقي الفريقيا إىلاليت ىاجرة  لندينصت
 .1م وىي أول ىجرة عمانية للمنطقة  695عتم سنة  اضتجاز األمويُت

مكانة رفيعة يف عمان منذ فجر اإلسالم كما إن ىجرهتم شرقي افريقية  ان لقبيلة األزدكو 
معرفة العمانيُت السابقة لساحل االفريقيا وقد ؾتحت ىذه الفئة يف تكوين وطن جديد  إىلتشَت 

 اىاجر  وظتا . 2اظتنطقة إىلعدد اظتهاجرين العمانيُت  ذلكليزداد ب ايلالساحل الصوم علىعتا 
إمارة  وأقاموا ىناك  )ابتى(الساحل استقروا يف ابت إىل عمان يف تلك الفًتةسليمان وسعيد مالكي 

 .3 أثرىا يف نشر اإلسالم واللغة العربية يف اظتنطقة من القارة كان عتا

                                                           
 . 86رتال زكراي قاسم: اظترجع السابق ،ص 1
وأاثرىا االجتماعية،جامعة اظتلك سعود  الوسطىاعتجرات العربية إىل الساحل االفريقيا يف العصور : غثيان على بن جرس 2

 .66ص،اظتملك السعودية 
 دمحم عبد هللا النقَتة:اظترجع السابق ،ص 3
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ساعد  اوما تبعية من ىجرات ألنصارمه الساحل االفريقي إىلإن ارحتال ىذين األمَتين ٍب 
الدين اصتديد الذي  علىة قاية لتعرف االفار كان بدي  اعتجرات العمانية لساحل االفريق ايلتو  على

اظتدن  اظتنطقة يف ازدىار إىلاعتجرات العمانية  ساعدتكما ،دزتلو معهم ىؤالء الوفدين اصتد
 .اإلفريقية الساحلية 

 ،وزؾتبار ،ومببا ، وؽتباسة ،متأثرة كمقديشو طول الساحل علىك مدن اوأصبحت ىن
 بعادهتم القادمُت الوفدين و مع بُت سكان األفارقة والعرب. وكل ىذه اظتدن جتوكلوة ،دينلاوم

 إىلبنسبة  اضتال وعلي كما ىوأو غَته من البلدان اجملاورة   ودينهم  سواء من الساحل العماين
 إليهاالذين كانوا يشكلون عنصر أساس من العناصر اليت انقسم ، 1تو محضر من و اليسكان 

بصفة خاصة إابن قيام سلطنة زؾتبار إذ   ذلك.وسيظهر  إفريقياساحل شرق العرب يف السكان 
العرب يف الساحل  إليهاكان عرب اضتضارمة يشكلون عنصر أساس من العناصر اليت انقسم 

 .2االفريقي
الثقافة اإلسالمية  ر اإلسالملنش ىامة مراكز إىل وقد حتولت ىذه اظتدن مع مرور الوقت

  .طول الساحل االفريقي على
اصتلندنيُت للخوارج  إذ ينتمي ديُت احدى نتالج النزاع األموي اطتارجينوتعترب ىجرة اصتل

 إما .(ه93) بن أابض التميمي احد تالميذ جابربن زيد اطتارجعبد هللا بن تباع زيد ابضية من ااإل
 يةهالشف الراوايتبعض  وىم الشيعة الذين تشَت الثاين اطتاسر يف حروب الفتنة الكربى الطرف

 علىتباع  زيد بن أ ىجرة الزيديُت منهم إىل اظتخطوطات التارخييةبعض  على احمللية اليت تستند
ن ية اباصحة ىذه الرو  علىاظتؤرخون  زؾتبار ويستدل إىلبن أيب طالب  علىحفيد اضتسُت بن 

الزيدية ويؤرخ وصول  لكلمةىو حتريف سواحلي و يدبج طالفة من العرب كانت تعرف ابالموز 
     . 3 (م 739ه 122الزيديُت)اجملموعة 

                                                           
قرن 61اظتؤدتر الدويل اإلسالم يف إفريقيا ،ذكر مرور،زايد طالب أظتعويل :العمانيون ونشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية  يف إفريقيا  1

 ،ليبيا. 6006نوفمرب 67-66على دخول اإلسالم إىل إفريقيا ،رتعية الدعوة االسالم
2 stromg.the history of kilwa.p98 see  rigbby reportzan zebra domimionsp  
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ثر انقسام وقع بُت صفوف  إ علىوقد حدثت ىذه اعتجرة نتيجة لصراع سياسي وديٍت 
شرق  إىلحيث فروا ىاربُت ،ُت ييد االمو  علىد اهنزامهم ومقتل أمَتىم زيد الزيدية من الشيعة بع

ر بعضهم يف منطقة كما استقعام   ايل ماليتحكموا ساحل بنادر حو واستوطنوا اظتنطقة و ،إفريقيا
 . 1 ةالياضت نغوردا بروثدينة اي ديسنجا

 علىنشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية  علىاليت حكموه  عام ماليت الزيدية خاللوقد عمل 
السبعة من بٍت اضتارث عام  ةخو غاية وصول ما يعرف هبجرة اإل إىل االفريقيطول الساحل 

  خرجت يف ثالثة سفن ،من منطقة  اإلحساء يف البحرين ميالدي  904 جري ايـى ه693
 علىواستقروا يف منطقة مقديشو وسيطروا  حاكم اإلحساءقيادة سبعة إخوة فرار من استبدادب

   . 2ابجتاه اصتنوب نبوفر الزيدي ؽتباسةالساحل حىت 
ساحل بنادر وشيدوا مدينة مقديشو يف  علىاضتارث  بٍتونزل اإلخوة السبعة من 

الذي اجرب  األمرالزيدين  باحس على رىاألخومدينة براوت وبعض اظتراكز م 907ـ ى 295عام
ىب بُت الوافدين اصتدد والوفدين اظتذ فختالال دجل الصومال ونظرا إىل  النزوح على الزيدية
ونظر لطول  اللغة العربية بُت سكان اظتنطقةو اإلسالم من الزيدية نشط الفريقان يف نشر  القدمى

ة وخاصة اليمدة حكم ىذه األسرة فقد بذلت جهدىا يف تعريب الكثَت من القبالل الصوم
 لآمن  ألسرة االخَتةرة عتج اتكون ىذه  وعليأيديهم و  لىع اإلسالمالساحلية اليت دخلت يف 

 .3المو بكينيا إىلدي نلاصت
فريقيا ىجرة تسمي هبجرة يت خدمة اإلسالم يف منطقة شرق اأيضا ال ومن اعتجرة العمانية

ين واتت اهبن مظفر النب سليمان إىلم وتنسب األسرة النبهانية  1203ه 600األسرة النبهانية 
عمان  دولتهم يف يمان بن مظفر النبهاين بعد اهنيارىذه اعتجرة من إقليم عمان بزعامة ملكهم سل

وقد حكمة ىذه األسرة البالد يف القرن السادس ىجري ، السياسية االضطراابتجة يه نت 601
          . 4 م1514عاربة اليقيام دولة  حىت

                                                           
 .666صاظترجع السابق، على منصور تصر: 1
 .61عبد الرزتان ازتد عثمان:اظترجع السابق، ص. 2
 .167ص +زايد بن طالب العمويل:اظترجع ،السابق 3
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مية يف أسس قوية ضتضارة عربية إسالدتكنت ىذه األسرة خالل فًتة حكمو من وضع وقد 
زايدة الًتابط والصالت مع الكثَت من التجار العرب واعتند الذي  إىل ؼتتلف شؤون اضتياة ؽتا أدى

  . 1اليت اختذهتا ىذه األسرة مركز لسلطتهمجزيرة ابت  إىلتوفدوا 
لك سليمان بن مظفر حتوي بُت سكاهنا خليط من وكانت مدينة ابت عند وصول اظت

 االيت كان يتمتع هب ونظرا لشخصية ،اإلقامة يف اصتزيرة  إىلالذين كانوا قد سبقوه  العرب والفرس
 ،اظتلك النبهاين خالل فًتة حكمو يف عمان فقد استقبلو العرب وكان معظمهم من إقليم عمان

 إسحاق لسواحلياحاكم اصتزيرة وكان أول ما فعلو ىذا اظتلك إن تزوج من ابنة  ،استقباال طيبا
 .2يبدأ حكم األسرة النبهانية يف ابت ذلكاصتزيرة وب حكمعن  زل البنتو وصهرهاالذي تن

إمارة ابت ونشطت اضتركة التجارية يف الساحل  ازدىرتالنهبانية  ويف عهد حكم األسرة
من اعتند والصُت وبالد  الساحل من ؼتتلف اظتناطق إىلالشرقي االفريقيا وزاد عدد التجار الوفدين 

 من مناطق كثَتة من الساحل. إىلكما أدخلت األسرة النبهانية الزراعة  ،الشام
وقد نقل العرب معهم عقيدهتم اإلسالمية للسواحل اإلفريقية كما نقلوا معهم عاداهتم 

 عرفت فريدا مع لغة السكان األصليُت فنتج عنو لغة جديدة ولغتهم  العربية اليت أحدثت اندماجا
طابع  عماين  ولكن أخذت  %50ما يقرب من إىلبية ابلسواحيلية تغلغلت فيها اظتفردات العر 

وقد تكرار ىذا  ،تقبالسواال  وحىت أسلوب التحية كما اتسمت  يف طريقة اللباس واألكل،
اضتال  عليوكما ىو   حىت جزر القمر طول الساحل اإلفريقي علىاالمتزاج  العريب يف كثَت من مدن 

انية حيث قبيلة اظتزارعة العم ذلكحيت استوطنتها عوالل من قبيلة اظتناذرة العمانية وك ؽتباسةيف 
عدد عدد من السالطُت و الزعماء فقد وصل  إىليف بعض ىذه األسرة  كمالرايدة واضت تسلسلت

 .3الربتغاليُت قدوممع  ه 911حىت عام ان اطسل اثنُت وثالثُت إىلأسرة بن نبهان  ىذه ماكح
طول الساحل اإلفريقي ففي القرن الثالث عاشر اظتيالد كانت تضم  على امتد نفوذىموقد 

وامتد يف عهد ابنيو  ،دمحم ساجنااظتلك النبهاين  حكم عهد يف ذلكبو وبراوة ومقديشو و امقس إليها

                                                           
غتلة كلية الًتبية األساسية، جامعة  م،6856 م6806حسن على فليح:زؾتبار دارسة اترخيية الوجود العماين يف شرق إفريقيا  1

 .66،ص61ددالع،اظتستنصرية 
 .66رتال زكراي قاسم: اظترجع السابق،ص 2
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ىذا من اوتز  ،حتت سيطرهتم قي ادخلوا معظم الساحل االفري ذلكوب مباسةوؽت ندي وكلوةالم إىل
جتارية عالقة ايل الربتغ وقد احدث ىذا التواجد،ابظتنطقة الساحلية لشرق إفريقيا الربتغاليُتمع وجود 

نزاعات بُت خلق  على الربتغاليُت ىذه اظترحلة عمل يفو  ،كم النباىٍتبينهم وبُت اظتوانئ التابعة للح
اظتنطقة وختلص من وساطة  ىعلسيطرهتم  حكام اإلمارة يف منطقة الساحل اإلفريقي هبدف بسط

اي العصور لك الفًتة الجة يف تبالد الصُت واعتند الر  منجتارة التوابل والبهارات  علىالعرب 
 علىل للصراع  سجم  1740م حىت عام 1498 ابُتإذ يعترب اتريخ  شرقي افريقية م الوسطى

 . جانب آخرمن  وحكام عمان مةأأبُت من جانب و  الربتغاليُتالسيادة بُت 
 وًب،م 1498يف افريل عام  ؽتباسةجاما يف ميناء  ىفقد ىبط فاسكودومن جهة اخرى 

عداء مع  علىوقد كان حكامها لك،عكس ذدي كان وختوف غَت إن يف مالنلو حبذر ااستقب
كما استفادوا من ،أتجيج الصرع بينهم على واىذا اطتالف وعمل الربتغاليُت واستغل ؽتباسةحكام 

 .1عرف ابسم قلعة اظتسيح ؽتباسةحصن يف  إنشاءودتكنوا من ندي  اليدعم حكام م
اتريخ العالقات العمانية اإلفريقية قد تويج أبمرين ىامُت مها يف فان اضتدث البارز  وعليو 

يف منطقة الساحل اإلفريقية إما اثين  ايلاألفارقة يف إهناء الوجود الربتغمساندة العمانيُت ألخوهنم 
 . 2 زؾتبارالعمانية يف سلطنة النشوء  فهو 

الثورات واالنتفاضات رغم  إفريقيامدة ستسُت عاما يف شرق  الربتغاليُتاستمر حكم  دفق
و ،م يف عمان 1749م ،1624عاربة  اليغاية قيام دولة  إىل ،ضدىم سكان الساحل اهباليت قام 

عالقاهتا مع اظتراكز  العربية  وتوطد إفريقياابجتاه شرق ستطعت إن دتد نفوذىا عرب البحار اليت ا
عماين ومن ًب  من ساحل الربتغاليُتوبفضل قوهتا البحرية دتكنت ىذه الدولة من طرد  ،ىناك

كانون يف منتصف   ؽتباسةإذ كان سقوط حصن  إفريقيايف اعتند وشرق  حصوهنامطاردهتم يف مواقع 
للحكم   جديدة قةانطال و 3إفريقياشرق  يف ايلم عامال حاسم يف إهناء التفوق الربتغ 1668االول

   .اظتنطقةالعماين يف 

                                                           
 .66وزارى الثراث القومي،ص،م 6991ه  6،6665الطبعة  : العمانيون وقلعة ؽتباسة ،العدد التاسع، دمحم بن عبدهللا،1
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عُت انصر بن عبد هللا م 1700 - 1692لطان إمام عمانسيف بن سام ويف عهد اإلم
بسلطنة عمان اإلسالمية  إفريقياارتباط منطقة شرق  ذلكليؤكد ب ؽتباسة علىحاكما  اظتزروعي

  .و مباشر  بشكل شرعي
 ايلفقط بل دتكنت القوات العمانية مبساعدة األى ؽتباسةومل يكتفي العمانيُت من حترير 

 علىإحالل السيادة العربية العمانية  ذلكنتج عن وقد  من حترير مببا وزؾتبار وابت وكلوةاالفارق 
        .لإلسالم واظتسلمُت بشرق إفريقيا دفعت قوية من اظتنطقة ؽتا أعطى الربتغاليُتطول الساحل وطرد 

م يف  يد عرب عمان بدأت مرحلة أخرى يف اتريخ  1298يف عام  ؽتباسةبعد سقوط ف
الساحل  علىتفرض سيدهتا  ات العربيةاصتماع وبدأت ايلالربتغ شرقي افريقيا فقد أزيل االحتالل 

اظتركز الرليسية يف ر العريقية يف عمان ليولوىا حكم بعض األس علىعاربة ابالعتماد الي وقد قام
 سبببالضعف والًتاجع إفريقيا مر مبرحلة من  الساحل لكن النفوذ العماين يف،اإلفريقية ؽتتلكتهم

  بعد وفاة اإلمام سيف بن سلطان. أحقية اإلمامةحول  عاربيةاليدولة الفتنة الداخلية اليت شهادهتا 
بُت رؤساء القبالل اظتتعصبة للملك سلطان بن سيف الذين أردوا إن حيث وقع االختالف 

األمر بتولية  ىوانته ذلكلم الذين راءوا  انو صغَت وليس أىل لوأىل الع،خيلفو ولده يف اضتكم 
مرحلة من لتدخل البالد 1،م 1733سنة ذلكىو صيب وكان و الثاين  سلطان بن سيف

إفريقيا الذي أصبح اتبع لعمان الوجود العماين يف شرق  علىانعكس االنقسامات األمر الذي 
.وظهرت  م1744ـ1737ي لعمان الفرسعربية يف عمان بعد الغزو الي اإلمامة. اهنارت  فقطاشتيا

اع صر واستغل الوالة العرب  ،البوسعيديةسرة اظتسرح السياسي لعمان ىي األ على سرة جديدةأ
 يلاحيث أعلن و 2.يف عمان ليعلنوا االنفصال مرحلة االنقسام  م و1738 عام الفرسو  العمان
واستمرت حركات 3انفصالو عن اضتكم يف عمان. م 1749زارعي عامازتد بن عثمان اظت ؽتباسة

م  1756/ 1706اإلمام سعد بن سلطان االنفصال خالل عهد األسرة البوسعيدية حىت عهد 
م استقر  1832ويف عام حركات التمرد يف شرق إفريقيا.  علىعمان الذي دتكن من القضاء  على

                                                           
 . 656عبد الفتاح عاشور:اظترجع السابق،ص 1
 .66حسن على فليح: اظترجع السابق ،ص 2
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م 1840 حىت عام شؤون إدارة دولتو من ىذا اصتزيرةيف زؾتبار وبدا يدير السيد سعيد بن سلطان 
      إمرباطوريتو.ىذه اصتزيرة لتكون مركزا لعاصمة  إىلعندما نقل عمليا بالط سلطنتو 

كن السيد مرحلة جديدة يف اتريخ شرق إفريقيا  إذ دتومنذ بداية  القرن التاسع عشر بدأت 
سيوية تعترب أول دولة آمن إنشاء دولة كبَتة عربية البوسعيدي  م1896 1806سعيد بن سلطان

صيات العامل العريب يف وعتذا يعترب السيد سعيد بن سلطان اكرب شخ افريقية يف العصر اضتديث
 ذلكوب.فريقي فقد جعل من زؾتبار عاصمة اثنية ظتلكوالا من خالعتا أمهية الساحلت عصره وبرز 

 .1نتشار دون صعوابتللدين اإلسالمي اظتناخ الصاحل لإلأاتح 
 دور الدعاة العمانيني يف نشر اإلسالم يف شرق إفريقيا  :املبحث الثاين

ُت ابلدعوة اإلسالمية فمن الواضح إن الاظهر بعض الكتاب إعجاهبم بسرعة أتثر الصوم
وشعبو  هم فقد عرفوا اللسان العريبإليانو بلغة قريبة  إىلسرعة انتشار اإلسالم يف الصومال ترجع 

 علىوقفوا حياهتم  ا دعاةفضال عن تلك اإلعمال اليت قام هبيف اظتعامالت التجارية منذ فًتة طويلة 
 وقدوة صاضتة. علىو وسالم مثال اعليول صلي الو اإلسالم واختذوا من ىدي الرس إىلالدعوة 

وىي نشاط نشر  فهناك حالة جديرة بذكر ،فقد دتثل دور الدعاة يف إكمال عمل التجارة
 إىلزؾتبار  إىليف أوغندا الذي وصل  إبراهيمامحد بن  عمان من العرب و جتارالدعوة الذي قام ب

ىذا الشيخ شجاعة فالقة   حيث ابدى 1843/ـى 1260مبملكة أوغندا عام ا سن اظتلكبالط 
وفق طقوس اليت يعتنقها أىل بوغندا فقد جرت  2.كانت سبب يف دخول أىل بوغندا اإلسالم

 ،بذحبهم وسفك دمالهم  ذلكو  األبرايء كقرابُت لإلعتة الرعااي رأسهم اظتلك بتقدمي عدد من علىو 
إال إن وقف متحداي  بُتاتقدمي القر وم ي يف الكباكا اظتلك علىفما كان من الشيخ ازتد وقد وفد 

موالي إن ىؤالء الرعااي الذين  " :إايه قالال وسط دىشة اضتاضرين ؼتاطبا ومعاتبا ذلكالكباكا 
 عليكلقك وانعم  الذي خسبحانو وتعاىل-تسفك دماءىم كل يوم بغَت حق أهنا ىم ؼتلوقات هللا

انفتح  اوانو الواحد األحد ورويدا رويدخالق الكون  هبذه اظتملكة وقد كرر الشيخ ذكر قدرة هللا
 .3لشيخ إذ أقنعو يدين اصتديد الذي جاء حيمل مبادلواعقل الكباكا وقلبو لكالم 

                                                           
 .66م،ص 6006ه  6166على أظتغَتي : جهينة اإلخبار يف اتريخ زؾتبار، حتقيق دمحم على الصبلي،  الطبعة الربعة سعيد بن   1
 .666عبده كاسوزي:انتشار اإلسالم يف بوغندا،ص 2
 .161زايد طالب اظتعويل:اظترجع السابق،ص 3
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عليم تليون السواحاضتُت أخذ  ومن ذلك ابإلسالمكما حتدث عن ىدم دور العبادة وبشر 
 .1أربعة أجزاء منو عند وفاتو ن حىت حفظاظتلك سوان القرآ

صلتو أبولئك توثق مهنتو طبيعة بهللا وبيع سلعتو و  إىلالدعوة لم كان جيمع بُت فالتاجر اظتس
لفت وثنية سرعان ما ت يريد إن حيوعتم دون شك يف حسن نواايه ومبجرد ما يدخل ىؤالء قرية الذين

ن خياطب كالنا والعبادة اليت يبدو فيها كما لوكات الصالة الكثرة وضولو وانتظام أوق وإلياألنظار 
 ايلاألى علىوكمال خلقي ليفرض  و من شتوا عقليب ييتحل فان ما ذلكوفوق  .خفيا فيها

يبدي  عتم يف نفس الوقت  استعداده ورغبتو يف إن ديدىم مبزاايه  لذي الوثنيُت احًتمهم والثقة بو و ا
 . 2ومعارفو السامية 

التجار العمانيُت فقط بل مشل أيضا العمانيون  علىوال يقتصر أمر الدعوة اإلسالمية 
 سامهوا بشكل كبَت يف أرساء معامل الشريعة االسالمية وثوابت الدين االسالمي.،اذأصحاب األرض
  ،كبَت يف نشر اإلسالم بُت األفارقة الوثنيُت العاملُت يف اظتزارع  دورا العمانيون ادىحيث 
تسميتهم  ذلكهم مبادئ الدين اإلسالمي وكعليخالل تبُت ىؤالء اظتزارعُت من ونشر اإلسالم 

 وطنهم األصلي ليكونوا زتلة لواء إىلٍب يتم عتقهم وإعادهتم ،أسس اإلسالم وتعاظتو علىوتنشئتهم 
وكان كل عريب ديلك ارض زراعية كبَتة أو صغَتة  يبٍت لنفسو وأىلو  ،الدعوة اإلسالمية بُت قباللهم
 .3جد صغَت ملحق مبزارعتوما يلزم إقامتو من منازل ومس

مقاومة نشاط اصتمعية الكنسية وعارضوا حركة  علىكما عمل الدعاة العمانيون 
ذا النشاط هبومن األشتاء اليت ترددت يف واثلق الكنيسة أشتاء عمانيُت قاوموا  التبشَتيةات الياإلرس

اظتقربُت لسلطان برغش بن سعيد زاىر اصتابري وىو من سكان بوغندا ل الشيخ سليمان بن اامث
ركة لتنصَت الساكنُت من سلطان زؾتبار كما ًب ذكر العديد من أشتاء التجار العمانيُت تصدوا ضت

 .4ةاالفارق

                                                           
 .666،صالسابقعبده كاسوزي :اظترجع  1
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الوثنُت  علىوما يلفت النظر يف ىده الدعوة اضتماسية إن الدعاة مل يقصروا اىتمامهم 
وقد نتج عن ىذا ،اظتسحيُت ايلاإلسالم من بُت األى إىلمتحولُت  وحدىم بل سعوا أيضا لكسب

 ة اظتسلم إن حيول رتوعا اإلسالماضتماس إن حقق الدعاة اظتسلمون ؾتاحا مستمرا واستطاع الداعي
  . 1هود اقل من غتهود اظتونصرينجب اىل اكرب عدد

ترسيخ مبادئ  علىابلعمل  ذلكو ،والدعاة يف إكمال ما بدالو التجاردتثل دور العلماء قد و 
الفتوة والقضاء حي عدة رتعت بُت القيام بواجبات ودتيز ىذا الدور بنوا،الصحيح اإلسالمي الدين

ونشر العلم الذي دل  فلياوالتالتدريس  ذلكوالنواحي الرشتية مبا يليو واجب الدولة ومسؤولياهتا وك
    .2 الفقهية واظتؤلفات ونشاط اظتدارس العلميةو وجود الكتب علي

 ل العلماء إن العديدمنهم كانت تربطهم عالقات قوية ابلسكانواألمر الذي سهل عم
 يف ليُتالدين اإلسالمي بُت السكان احملب بسيطة لنشر لياأس العلماء وقد انتهج ىؤالء ،األفارقة

اىم ما إن بل  ،اإلسالميم الدين ليكبناء اظتساجد وفتح اظتدارس لتع،اظتنطقة اظتختلفة من السلطنة 
ابضي ظتذىب اإلإذ إن ا ،دخوعتم يف الدين اإلسالم هم من اجلوعتق شراء العبيد قام بو ىؤالء ىو

 .3نس أو دينتعرف تفاضال صت والروح العمانية ال
مزيج اختالط البانتو ابلعربية  شار اللغة العربية واللغة السواحلية اليت ىيانت إىلابإلضافة 

الثقافة اإلسالمية يف شرق إفريقيا ولقد كان ىؤالء الدعاة الوافدة وأصبحتا لغيت التفاىم العلم و 
 السكان فعتنقوا على اظتعلمون اظتسلمون صورة حية لإلسالم يف شتوا مبادلو ؽتا جعل عتم أتثَت كبَتا

 .4إلسالما
 كوسيلة للمخاطبة واظتراسلةيف اظتاضي البعيد   العربيةن اللغة و اليفقد استخدم الصوم

ت التجارية والدنيوية كما  من اظتعامال ذلكاظتواثيق وغَت  وأتكيدواظتعامالت التجارية وتوثيق العهود 
 .5ايلبُت إفراد الشعب الصوم العلوم الدينية شرة لنادأكانت 
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إن ىاجر أربعُت عربيا من حضرموت استقروا يف ثغر بربره ،حيث تذكر كتب التاريخ
طة مع السكان ينشر الدين اإلسالمي من خالل اتصاالهتم النش علىيعملون اخذوا ابلصومال 

ؿتو اعتضبة   من التوغل  أبو زرابيوقد دتكن احد ىؤالء الدعاة من اظتسلمُت وىو الشيخ إبراىيم 
عدد كبَت من الناس يف الدخول يف اإلسالم وتعميق مبادلو  من إقناع كنم ودت 1434 سنة شةاضتب
        . 1ل ضرحيو موضع تبجيل ووقارار وال يز عية  يف منطقة ىر اىذا الدوقد تويف  سهمأنفيف 

بار زمن الدولة البوسعدية من أزىى العصور حكم العمانيُت يف منطقة زؾت وتعترب فًتة
قرر ورخاء اقتصادي كبَت حيث شهدت اظتنطقة است ،إفريقيامرة يف اتريخ منطقة شرق العلمية اليت 
اظتنطقة  إىلاألمر الذي جعلها ػتط أنظار الكثَت من الوفدين ،حكامها الرشيدة ة بفضل سياس
هم وشاركهم يف تسَت إليم ء منهم. فقد اىتم سالطُت زؾتبار ابلعلم والعلماء وقربوىخاصة العلما
  أمور الدولة.

والفقهاء ىم القوة احملركة يف زؾتبار يف غتاالت حيوية متعددة وقد كان يف فكان العلماء 
 ايلوابلت م واإلرشادليهم مهام الًتبية والتعإليكما أوكلت الشرع . مقدمة واجباهتم تطبيق حكم

فقد  مي وإشاعة القيم اإلسالمية يف غتتمع زؾتبار وشرق افريقية ومن ٍبعليالنظام الت علىاإلشراف 
 فاليابلت أسهمواكما   االطالع الواسع والتبحر يف دارسة العلوم الشرعية افردوا حيزا كبَت من وقتهم 

 حتقق اعتدف اظتنشودلق الشروح يف شيت فروع العلوم اإلسالمية ومن ىذا  اظتنطووضع اظتصنفات و 
اظتعاىد العلمية  لالحتكاك لإلفادة من مصادر اظتعرفة األصلية يف العلمية  التفقد قاموا برح

يقل عن  مركزا مرموقا ومستقال ال ألنفسهم ومبرور األايم كونوا الكبَتة ومراكز الدراسات اإلسالمية 
وطالهبم البالد  ايل فتنقل العلماء ىذه  2.يف العامل االسالمي األخرىاظتراكز اإلسالمية التقليدية 

شهرة  علىحازوا وزيلغ وىرر  ؽتباسةو  كلوةمقديشو و  طول البالد اإلسالمية ظهر علماء يف على
من واضتجاز اليمصر والشام و مة يف اواسعة يف ػتيط الدولة اإلسالمية حيث استقروا بصفة مستد

كالشيخ العلماء اظتسلمُت البارزين يف العلوم اإلسالمية اظتختلفة  فاىتم هبم كتاب تراجم  والعراق
 105قاىرة سنة الزيلعي الذي قادم البن حيي بن يوسف  علىر الدين الزيلعى عثمان بن فخ
عبدا هلل بن دمحم الزيلغي الذي الزم مطالعة كتب والشيخ رتال الدين أبو دمحم م . 1305ه
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حاديت الكشاف وكان يرفقو الشيخ زين العابدين أ إن اخرج كتاب أحاديث اعتداية و إىلاضتديث 
 يف مطالعة كتب اضتديث. العراقي

مناصب  ىلا زيلعي الذي تو يف الصومال من أمثال عبد هللاعلماء الفقهاء  كما اشتهر
اب )نصب  الراية والفقو عبد هللا بن عمر عثمان صاحب كت يف القرن الربع عشر رية وقضاليةادا

بن عمر الشاذيل وبرز  علىبن  الدين والفقيو مشس يف القرن الرابع عشر (اعتدايةيف ختريج أحاديث 
منهم الشيخ شتيط الذي تويل منصب قاضي قضاة زؾتبار يف القرن اطتامس عشر  ؽتباسةو  هكلو يف  

ومنهم  ن علماء اضتديث والتفسَت وحسن أمَت الشَتازي م كلوةوالقاضي زتيدي قاضي قضاة  
نور الدين اظتفيت الذي قرأ الفقو والفرالض واضتساب وادم أىب بكر  ابرىيم علىالشيخ  ذلكك

  .1زينر بااصتربٌب من علماء اللغة ال
من علماء زؾتبار العالمة اظتشهور الشيخ انصر ابن أبو نبهان الذي انتقل  ذلكوؾتد ك

استقر بزؾتبار  نوعمان إال أ علىشرق إفريقيا ومع تردده  إىلبصحبة السلطان سعيد بن سلطان 
 ،والطب ولو مؤلفات مشهورة يف العقيدة،ه وال يزال قربه معروف ىناك 1263فيها عام وتويف

سا للقضاء يف عهد السلطانُت سعيد ياظتنذري وكان رل علىومن علماء زؾتبار أيضا الشيخ دمحم بن 
ومن معروف يف العقيدة . اظتنذري مؤلف علىبن سلطان وولده ماجد بن سلطان ولشيخ دمحم بن 

منصب القاضي زؾتبار أيضا يف عهد  ىلبن دمحم اظتنذري الذي تو  عليالعلماء أيضا ابنو الشيخ 
وكتاب نور  ،م الصبيانيلامنو اختصار األداين لتعالسيد خليفة بن حارث ولو مؤلفات يف الًتبية 

ومن  ؽتباسةالقضاء يف  عبد هللا اظتزروعي وقد تواىل علىومن العلماء اظتنطقة الشيخ  ،التوحيد
 . 2ةغؼتطوطة الدروع الساب  منها مؤلفاتو

فا ليوفقد أسهم ىؤالء العلماء يف نشر اإلسالم والوعي والثقافة اإلسالمية تدريسا وأت
ق يديهم اعدد غفَتة من سكان زؾتبار واظتناطق الداخلية يف شر  علىونشاطا اجتماعيا وتتلمذ 

ابللغتُت لفات اظتخطوطة والقليل اظتنشورة خلفوا  الكثَت من اظتؤ العلماء الذين  افريقيا ومن ىؤالء
 شرق افريقية ومن العلماء يفالعربية والسواحلية  يف شيت اظتوضوعات اظتتعلقة ابلًتاث اإلسالمي 
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شرق افريقية أيديهم العديد من مدن  علىواستمر نشاطهم وتواصل عطالهم وشهدت  الذين برزوا
 .1هنضات علمية مباركة متبوعة ببناء العديد من اظتساجد واظتعاىد وإنشاء اظتدارس

بن عبد الشيخ بن عبد هللا القحطاين ولد مبدينة براوا   العالمة الشيخ ػتي الدين بن الشيخ
عرف بتنقلو بُت مدن  .العهد ذلكيف  تالميذ يد الشيخ التقي األكرب على تتلمذ جنوب الصومال

عليو من نظرا ظتا عرف قاضي ذو صيت ذالع القضاء يف زؾتبار وىو  ىلتو ،ساحل شرق إفريقيا 
م يف اليوإنشاء مدارس التع ،ندياليبناء مسجد اصتمعة مب علىساعد السلطان ماجد  وقد عدل

يضم الف مصلي  بداخلو دون ػتاسبة ،يف انغوجيا  االكربىاصتامع اصتوامع  اشهر ومن زؾتبار ومببا
 .2الطبال علىاظتصلُت خارجو 

ه  1286شعبان  27م يو تويف الشيخ ػتي الدين  يف عهد السلطان ماجد بن سعيد يف 
القضاء أو ومن طالبتو الذين اخذوا مكانو يف  ، عن عمر ذتانُت سنة 1869سمرب يد 2اظتوفق ل
 إىلوتعلم هبا ٍب انتقل  بن سامل  ولد يف اؾتزجيا ونشأكر د بن سامل بن أيب أبالسيد ازت ،التدريس

والشيخ سليمان اضتيات وىو ىندي خوجا من اطتوجُت  زؾتبار ودرس عند الشيخ ػتي الدين
دمحم بن ازتد بن حسن الشيخ  ،وقد خلف شيخو ػتي الدين يف وظيفة القضاء يف زؾتبار،السنُت 

 القضاء يف انغوجا ا كما توىلدنيس يف مسجد كيبو مكان الشيخ ػتي الدين يف التدر  اظتروين توىل
الشيخ حسن  اإلضافة إىل ،م1890ت/ى1307م وتويف يف اظتدينة اظتنورة عام1886ـ/ى 1303

 عليالشيخ حسن فاضل بن  ،م1895ىـ/ 1312س يف بيمبا تويف عام بن يوسف اؾتازجيا در 
 .3م 1885ه/ 1303تويف عام  اؾتازجيا

بن ستيس بن سامل الربواين ولد يف انغوجا  عليأيضا يف شرق إفريقيا الشيخ  العلماءومن 
م عن عمر  1880ه/ 1303ميالدي وتويف يف صفرعام 1852للهجرة اظتوفق ل 1269 امع

والشيخ عبد هللا بن ،السيد حسن رتل الدين ،سنة.من طالبو الشيخ عبد الرزتان رتل الدين 36
 .4حلية اان ابللغة السو تفسَت القر  وزير يذكر مهارتو يف
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رة يف اظتنطقة خالل وكما لعب عاللة اظتزارعة العريقية أيضا دورا كبَت يف نشر العلم واضتضا
ومن أشهرىم ،قام بو علمالها يف الساحل اإلفريقي من خالل نشطا دنيا وتعلميا،العصور الوسطى

بن انفع مزروعي بن عبد هللا اظتزروعي كان احد اظتستشارين يف دولة اظتزارعة كما يعد أول  عبد هللا
ٍب ، كما ذكران  سابقا، ؽتباسةوتقلد القضاء يف  ،اظتذىب الشافعي من رتاعة اظتزارعة ادخلمن 

اشتها زروعي قاضى قضاة كينيا وقد اىتم بصحافة والنشر ولو دورية اظت عليبن ابنو الشيخ األمُت 
 1250جريدة اإلصالح الصادرة يف شوال عام ذلكم وك1930 الصحيفة ظهرت عام

 .1م ابللغتُت العربية والسواحلية 1932ه/
يف الساحل لساحل اإلفريقي احدث هنضة علمية ا إىلالعموم فان قدوم العمانيون  علىو 

 علىالقالمة الشرقي إلفريقيا واسعة النطاق زاد من ؾتاحها سياسة السالطُت العمانيون الرشيدة 
   م والثقافة اإلسالمية يف اظتنطقة. سالالودعم العلماء لنشر ا تشجيع اضتركة العلمية

 املبحث الثالث: قيام املمالك اإلسالمية.
شرقية سواء عن طريق التجارة  أو اعتجرات إن بنوا الكثَت من الاتصال العرب إبفريقيا  أدى

طول الساحل من اريًتاي  علىسبعة وثالثُت مدينة امتدت  إىلاظتدن واظتركز التجارية وصل عددىا 
مع مرور الزمن نتيجة الزدايد  إمارات إسالمية  إىل حىت سفالة جنواب وقد تطورت ىذه اظتدن

  .خاصة يف عهد الدولة اإلسالمية األوىل ةاليتتاظترات عربية  العمران هبا ونتيجة لوصول ىج
من التجار  يةاالرستقراطية العرب الطبقةيد علىوقد قامت ىذه االمارت اإلسالمية 

النزعات السياسية اليت قامت يف  أمههااظتنطقة األسباب ؼتتلفة  إىلواظتهجرين العرب الذين وفدوا 
مدى قرون حىت هناية العصور  علىت واستمر الدولة اإلسالمية زمن اطتالفة األموية والعباسية 

الساحل شرقي  إىلوكان أبرز ىذه اعتجرات ىجرة سليمان وسعيد اصتلندنُت من عمان ،الوسطى
م بعد فشل ثورهتم  704- 694ه/ 85- 75واستقرارىم جبزيرة ابت بكينيا يف الفًتة ) إلفريقيا

               ضد اطتالفة األموية. 
وما تبعهما من أنصار عامل  الساحل االفريقي إىلحيث كان ارحتال ىذين األمَتين  

 علىوأصبحت ىناك مدن  ،ساحل االفريقيا إىل العمانية والعربية تعاقب اعتجرات علىمشجع 
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وعادهتم من  بداينتهماالفارق احمللُت مع العرب الوفدين  عاش داخلها السكان طوال الساحل
  واىم ىذه االمارت العمانية: ،العمانيُت وغَت العمانيُت

 إمارة المو:ا _
القرن  إىلحيث يعود أتسيسها وتعد من أقدم االمارت اليت ظهرت يف ساحل شرق افريفيا 

بزعامة اإلخوان سليمان وسعيد أبناء م نتيجة عتجرة عربية من قبالل أزاد العمانية 7األول اعتجري 
بن  اظتلكم وجاءت ىذه اعتجرة نتيجة طتالفات سياسية زمن اطتليفة عبد  684عباد اصتندلُت 

 ويؤسس إمارة السلطة علىم إن يستويل  8ه/ 2القرن  يف وقد استطاع حفيد اضتاج سعيدمروان 
مطلع القرن العاشر ىجري السادس عشر ميالدي أصبحت مدينة  الربتغاليُتء خاصة بو ومع غتى

  . 1المو مدينة مزدىرة وػتصنة وموانئها تعج ابلسفن التجارية القادمة من شبو اصتزيرة العربية
 ابت: إمارة

يد  علىة اليوىي سلطنة عربية إسالمية أساسها النبهانيون من عرب عمان يف كينيا اضت
أرخبيل المو حيث أقام سلطنة  إىلسليمان بن سليمان بن مظفر النباىٍت الذي ىاجر من عمان 

ه من إقليم عمان بعد  600.وجاءت ىذه األسرة عام م1203ـ/ى 600ابت قي عام عاصمتها 
بن مروان والذي شهد عصره أتسيس العديد من اظتدن اإلفريقية  اظتلكاهنيار دولتهم فًتة حكم عبد 

 .وؽتباسة وكلوةندي يلاالساحلية كم
ولقد استقرت ىذه اصتماعة يف جزيرة ابت وكان  ،ابعتجرة النبهانية ىذه اعتجرة وشتيت

النباىٍت سليمان بن  اظتلك نظرا لشخصية اليت كان يتمتع بوو ،الفرسفيها خليط من العرب و  شيعي
إن تزوج من ابنة اضتاكم إسحاق  ما فعلو أولوكان  ،ابت حبفاوة جزيرة ظفر فقد استقبلو سكان

بهانية يف منطقة الساحل يبدأ حكم األسرة الن ذلكوب ،حكم ابت والذي تنازل لو عن اضتكم
 . 2اإلفريقي

خالل فًتة حكمها يف جزيرة ابت إن حتقيق انتعاشا اقتصاداي   األسرةوقد استطاعت ىذه 
               . اضتكمنب الت رتيع جو سياسة حكيمة مش انتهاج حكامهاكبَتا يف شرق إفريقيا نتيجة 
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 ،ضمت معظم مناطق الساحل اإلفريقي حىتتوسعت ىذه اظتملكة مشاال وجنواب كما
وتوفد ونشطت اضتركة التجارية ،اقوي إمارة طيلة القرنُت الثالث عشر والربع عشر ذلكوصارت ب

احمليط  علىاظتطلة البلدان  إىلاإلفريقية ضالع من ها التجار من العرب واعتنود و الذين قاموا البعلي
شهدت البالد  ايلازدايد ثروة البالد وابلت إىل لشام والعراق ؽتا أدىااألسواق مبصر و  إىلاعتندي  و 

 . ش اضتياة العلميةاانتع علىانعكست بشكل اجيابيا  هنضة اقتصادية
م عليوانتشر فيها الت ،واعتمدت إمارة ابت اضتديث ابللغة السواحلية اظتكتوبة ابطتط العريب

ؽتا 1.والفقو والتفسَت واضتديث واظتساجد  حفظ القران حلقاتكما انتشرت فيها   وب ياتالكتيف 
و فقد أدت األسرة النبهانية دورا عليو ،إفريقياوالثقافة اإلسالمية يف شرق  لإلسالمدفعة قوية أعطى 

 ابرزا يف اتريخ اإلسالم يف شرق إفريقيا بتأسيس ىذه اإلمارة .   
                 :ممباسةإمارة  ب _

بزعامة  نابن مرو  اظتلكزمن اطتليفة عبد اثر ىجرة عمانية  علىأسست ىذه اإلمارة 
ف الثقفي ا بعد اهنزامهما إمام جيش اضتجاج بن يوسمهان وسعيد اصتلندي الذي فر وابتبتاعسليم

           .الوقت  ذلكساحل شرقي افريقية يف  علىىذا االسم يطلق ان كان واستقروا يف ارض الزنج  
م فيها ابس الذي وردتو  ةيف كتاب رحلة ابن بطوطذه اظتدينة موقع ى ةذكر ابن بطوطوقد 

قالال "وىي كبَتة بينها وبُت ارض الساحل مسَتة يومُت يف البحر واليرعتا وأشجارىا اظتوز  ؽتباسة
زرع عند أىلها وإمنا جيلب  والليمون واالنزج وعتم فاكهة يسموهنا اضتمون وىي تشبو الزيتون وال

   . 2."من السواحلهم إلي
بع من منابع الثقافة اإلسالمية يف منطقة العمانية ومن سالم يف عهد الدولةة اإلَت ضح ؽتباسةوتعترب 

 ةعربي صبغة البالد د وشهدتواىتموا ببناء اظتساجفيها فن العمارة  فقد ازدىر،شرق إفريقيا 
       .   يف رتيع نواحي اضتياة شاملة  ةإسالمي

وقد ذكر ابن ،والتدين أىلها الصالح  علىوانتشر بُت سكاهنا اظتذىب الشافعي وعرف 
    .3"عية اظتذىب أىل دين وعفاف وصالح وىم شافأيضا  قالال " ذلكبطوطة 
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  مساجدىا حيثووصف  ؽتباسة فن العمارة يف مدينةبابن بطوطة  أعجبكما 
ر أو اثنتان  كل ابب من أبواب اظتساجد بئ  علىقال"ومساجدىم من اطتشب ػتكمة اإلتقان و 

يسقون اظتاء بقدح خشب قد غزو فيو عود رقيق يف طول الذراع ذراعان أو وعمق  أابرىم ذراع 
 علىويكون  ،أراد دخول اظتسجد غسل رجليو ودخلواألرض حول البئر و اظتسجد مسطحة فمن 
              . 1اببو قطعة حصَت غليظ ديسح هبا  رجلو."  

اىتمام أىل ىذه اإلمارة ابظتساجد سواء  وصف ابن بطوطة يتضح لنا مدى ومن خالل
لدى السكان وىي  حسن الضيافةك  اتادلعبعض الكما يتبُت لنا ، من حيث عمارهتا أو نظافتها

اكن الوضوء واالغتسال بتوفَت أم ذلكو  ،اظتشهورة واظترتبطة ابلعرب منذ اصتاىلية  اتدمن العا
وقد قامت منطقة  .  علىيدخل  حتت  التأثَت العريب اإلسالمي وكل ىذا  ،ري السبيلابصتامع لعاب

 ،غرار االمارت العربية بنشر اإلسالم والثقافة اإلسالمية مبنطقة الساحل اإلفريقي على ؽتباسةإمارة 
م.   لتدخل 1498 الربتغاليُتغاية وصول  إىل علميةحيث شهدت ازدىار اقتصاداي كبَت وهنضة 

      .الندي من جهة أخرىمن جهة وبُت حكام م الربتغاليُتنها وبُت ييف مرحلة من الصراع ب ؽتباسة
مرحلة من التوتر والضعف ومل ينتهي التوتر يف اظتنطقة حىت  ؽتباسةدخلت  ذلكلونتيجة 

 .إفريقياساحل شرق  علىإبعالن السيد سعيد بن سلطان نفسو حاكم  1837عام 
 إمارة مقديشو ج _

م يف أواخر هناية الدولة األموية يف عهد  749ه/ 123سنة  إىلاالمارةيعود أتسيس ىذه 
ىو فشل ثورة وكان سبب ىذه اعتجرة و ، ديةىجرة الشيعة الزياثر  علىاطتليفة ىشام بن عبد اظتلك 

بن أيب طالب ضد اضتاكم  يعلحفيد اضتسن بن  عليدية بزعامة زيد بن الزي ةاليت قام هبا الشيع
ففر ، عليالثورة وقتل زعيمهم زيد بن  علىوالذي استطاع القضاء  اظتلكعبد األموي ىشام بن 

م واستطاعوا إن  749ه/ 123ساحل بنادر يف منطقة الصومال سنة  علىاتباعية ونزل بعضهم 
مركز  وأصبحت مقديشو خالل فًتة حكمهم أىم ،امتداد الساحل علىسيطرهتم تدرجييا يبسطوا 

      .  يف ساحل إفريقيا يف العصور الوسطىسياسي وجتاري وديٍت 
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 علىاالىتمام ابلزراعة فقد قام الزيدية  علىوقد عملوا الزيدية خالل فًتة حكمهم 
إما يف ،ساحل شرق إفريقيا كلفتهم أموال طاللة  وادخلوا زراعة جديدة ظتنطقة األرضاستصالح 

             .1 األهنار اجملاورة عتم هنر شبيلى من مياه غتال السقي والري فقد استفادوا
طوال  علىوترسيخ الثقافة اإلسالمية  واللغة العربية ؾتح الشيعة الزايدية يف نشر اإلسالم

من خالل ،يعترب الشيعة الزايدية من أشهر دعاة اإلسالم يف منطقة الصومال إذ بنادر ساحل
   اختالطهم بسكان ومصاىرهتم.  

وانتهت بقدوم ىجرة ،وقد دامت مدة حكمهم يف منطقة الساحل ما يقرب ماليت عام 
نزحت الشيعة  ذلكاثر  علىو ،اضتارث يف أواخر القرن الثالث ىجري  اإلخوة السبعة من بٍت

م 908ىـ/ 295استقروا يف مقديشو سنة دية ؿتو الدخل وتركوا الساحل لإلخوة السبعة الذين الزي
 مقديشو وتبدأ فًتة حكم اإلخوة السبعة من بٍت علىدية حكم الزيفًتة  ذلكلتنتهي ب
يف  اموا مدن أخرىاظتنطقة  وأق على وبسطوا سيطرهتم اليُتالصوم  لف بن اضتارث معاوحت2اضتارث.

     وازري.  ،مركة ،فارفاوة  ،وماندا ،اظتنطقة كرباوة
و السفن من كل موانئ العامل يف إليأتٌب ،أىم مركز جتاريوكانت مقديشو يف ظل حكمهم 

م الرخاء فع ،نية اظتستقرة يف البالدبفضل األوضاع األم ذلكو  ،يةالفرسوالعربية و  اعتندية الوقت ذلك
اآلاثر القددية عتا فمن خالعتا يتبُت لنا مدى   ذلك علىويشهد .واتسع فيها العمران مقديشو يف 

يف اظتنطقة كما ال يزال مسجد من مساجدىا  العظيمة اظتآذنرقي وتطور مساكنهم ومساجدىم  
الناس  دام وقد اعت 1239ه  637و كتابة تبُت زمن أتسيسو سنةعليكيانو األصلي و   علىػتافظ 

زاد من عظمة  ة ؽتارتاعقيمون صالة اصتماعة يو  لسنةزايرة مقديشو مرة يف مواعيد معُت يف ا
         . األفارقة يف نفوس اإلسالم وىبتيو

 ،عاما دامت سبعُتان الساحل طوال مدة حكمها اليت سيادهتا تشمل كل سكوأصبحت 
      . 3قوية عتا يف منطقة الساحل اإلفريقييف اصتنوب وأصبحت منافسة  كة كلوةإن قامت ؽتل إىل

          

                                                           
 .68غيثان  بن على بن جريس:اظترجع السابق،ص 1
 .686اظترجع السابق،ص النقَتي: 2
 .681،صالسابقاظترجع  النقَتي:  3
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 :كلوةإمارة  ح _
م عاصمتها    1499ه/ 975بن اضتسن الشَتازي سنة ي علأسسها الشَتزين بقيادة 

يف شرق إفريقيا قي العصور الوسطى  اليت تعد مركز عظيما لنشر اإلسالم  الثقافة اإلسالميةو  كلوة
ة وأخضعت لنفوذىا جزر اليمناجم الذىب يف روديسيا اضت علىط نفوذىا من بس كلوةوقد دتكنت  

جزر القمر واعًتف بسلطاهنا من قبل سالطُت اظتدن اظتمتدة من  إىلمببا وزؾتبار وامتد نفوذىا 
كر العمارة  كما يذ  من حيث وىي األعظم مقاما ورفعة سفالة وموزنبيق جنوابإىل ديشو مشاال مق

    .1 مسجدا انو كانت حتوي ثالذتالة وستون
 :قالال أىلهاوحتدث عن فن العمارة فيها وعن  لرحلة(ا)وقد وصفها ابن بطوطة يف كتابو 
 كلوة..ومدينة   كلوةمسَتة نصف شهر من مدينة   على"وذكر يل بعض التجار إن مدينة سفالة 

من أحسن اظتدن وأتقنها عمارة وكلها خشب وسقف بيوهتا الديس واإلمطار كثَتة وىم أىل جهاد 
 2 "هم الدين والصالح وىم شفاعة اظتذىب.عليوالغالب  ألهنم يف بر واحد مع كفار الزنوج

 كلوةوسكاهنا ابلعلوم الدينية واللغة العربية وسافر طالب العلم من   كلوةام  وقد اىتم حك
وقد ساعد االزدىار والرخاء االقتصادي  شبو اصتزيرة العربية لطلب العلم خاصة العلوم الدينية إىل

و انتشرت حلقات التدريس  ية.قيام هنضة علمية وثقاف علىاإلسالمية  كلوةالذي ساد يف ؽتلكة   
من ؼتتلف مناطق الساحل ا علماء اللغة والفقو والتفسَت وكانوا طلبتهم هباليت كان يقوم 

ل النساء أيضا فقد كان ىناك الرجال فقط بل مش علىمل يقتصر  كلوةم يف  عليكما إن الت،اإلفريقي
   .3 ؼتصصا لنساء فقط كلوةيف  مسجدان 

الساحل الشرقي إلفريقيا أمهية كبَتة يف رتيع  علىاإلسالمية  كلوةوقد كان إلنشاء ؽتلكة  
االقتصادي والعلمي دتكنت من إن تكون  فبفضل ازدىارىا ،جوانب اضتياة االقتصادية والثقافية

 .مركز إسالمي ومنارة للعلوم الدينية يف شرق إفريقيا
 

                                                           
اصتزيرة العدد جامعة ،غتلة فراءت اترخيية  غتلة ثقافية ػتكمة  ،مظاىر اضتضارة يف اظتمالك اإلسالمية ،الفاتح السيخ يوسف  1

  .7ه ص 6166م/ذي اضتجة  6606الربع عشر أكتوبر 
 .665،صالسابقاظتصدر ابن بطوطة : 2
اضتياة العلمية مبملكة كلوة اإلسالمية ،فيما بُت القرن السابع والتاسع ىجريُت/الثالث عسر والرابع عشر  زتد دمحم اصتهيمي: 3

 .  16ميالديُت،ص
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 :سلطنة زجنبارخ _
ليت حدثت خالل القرن السابع  اظتيالدي واليت ينسب ااعتجرة العربية   إىليعود أتسيسها 

جتلت يف بناء الكثَت من اظتدن الساحلية الكثَت من األثر االستيطاين ذات اإلشكال اظتلموسة  إليها
وزؾتبار حيث تعترب ىذه اظتدن مدان ساحلية ىامة وأيٌب العمانيون يف  كلوةندي و الوم ؽتباسة مثل

ة اليجانب ج إىل والذين يشكلون عنصر ىام فيهاللمنطقة  العربيةواىم اعتجرات  أوىلمقدمة 
  .  م  األسرة البوسعدية يف ساحل شرق إفريقياخاصة فًتة حك .1إيرانية صغَتة 
فما إن حل القرن اضتادي عشر اظتيالدي حىت  ،اظتنطقة إىللت اعتجرات العربية اًب تو 

 التأثَتات اطتارجية علىوقضت  إسالميا من اظتدن الساحلية ذات طابع زؾتبار كغَتى تأصبح
 األمرعتدل ها اظتمناخابإلضافة قريب من الساحل و  ،حصُت وقعتتمتع مبوكانت جزيرة زؾتبار 

فقد انصهر العرب  ،استقرار دالما عتم وػتطة ،الوفدين العربالذي جعلها مقصد للكثَت من 
تعتمد يف غتتمع جديد وثقافة جديدة  االنصهار ذلكمع السكان اظتنطقة ونتج عن اظتسلمُت 

نظم اضتكم  وتطبق فيو   فيو مورسال عن  بروز غتتمع حضاري اإلسالمي فضالدين  على اجوىرى
والقت بضالع القادمة من زؾتبار  ،التجارة البحرية فيهاوازدىرت  نظام الشورى وحسن اإلدارة

كاظتدن  الفينيقية  اليت  اشتهرت    ،ؽتباسةو ، كلوةو  ،زؾتباررواجا يف بالد الشام والعراق وأضحت 
 .2يف البحر األبيض كصيدا وصور

حيث  ازدىارا  اقتصاداي وعلميا كبَتافًتة حكم السيد سعيد  وقد شهدت  منطقة زؾتبار
منها مقر إلدارة شؤون دولتو  واختذ م1832و م1827بُت سنيتاستقر السيد سعيد يف زؾتبار 

وقد ،جزيرة زؾتبار لتكون مركز إلمرباطوريتو إىلعندما نقل عمليا بالط سلطنتو  م 1840عام  حىت
فمنهم من  ،زؾتبار إىلد سعيد من نقل العاصمة السي ول دوافع اختيارالباحثُت ح أراءتباينت 
 ومنهم من يرجعو األسباب سياسية، دية اليت تتمتع هبا اصتزيرةاالقتصااظتزااي اصتغرافية و   إىليرجعها 

 .عن النزاعات اليت كانت حتدث يف شبو اصتزيرة العربية إي بعدىا

                                                           
 . 65ديون اظتطبوعات اصتامعية ،ص إفريقيا جنوب الصحراء يف مآثر ومؤلفات العرب واظتسلمُت،عبد  القادر زابدية:دراسة عن 1
 .61الفاتح الشيخ يوسف:اظترجع السابق ،ص 2
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 إىلونتيجة يا وبفضل سياسية السيد سعيد اضتكيمة فقد ازدىرت زؾتبار اقتصاداي وثقاف
اضتكم  أصبحت زؾتبار قبلة للكثَت من  والعلماء ومشاركتهم يف أمرلعلم اباىتمام سلطان سعيد 

 ة.اظتنطق إىلالوفدين  العلماء
شكل اإلسالم عادات  حيث،بشكل كبَتاإلمارات اإلسالم  العموم فقد خدمة ىذه علىو 

األمر الذي كان سبب النتشار اإلسالم واللغة العربية قاعدة الستنباط احكمها  كانكما    اسكاهن
ن ومقصد للكثَت م مالذ آمنناكما أصبحت ىذه اإلمارة العربية ،ليُتالسكان األفارقة احملبُت 

ومن  اظتدينة اظتنورة و دمشق و،منطقة الساحل من مكة اظتكرمة  إىلالعلماء والفقهاء الذين قدموا 
 مثل:فقد جتاوزت شهرة ىذه اظتدن اإلسالمية حدود الساحل فاس. حىتأو والقَتوان  ،القاىر
 على الساحل االفريقي علىدن فت ىذه اظتوقد أض،والمو ،ومقديشو كلوةو  ،مالنديو  ،ؽتباسة

حيث  ،الزالر للمنطقة من الوىلة األوىل اصبغة عربية إسالمية يالحظه الوسطىامتداد العصور 
الساحل و يف  علىقامت ىذه اظتدن جبهود كبَتة يف نشر اإلسالم بُت القبالل اإلفريقية اليت تعيش 

نزل فاسكو  فعند،لقرن اطتامس عشر اظتيالدي لساحل اإلفريقي يف ا الربتغاليُتحىت غتئ  ،الدخل
  .سالميتكلمون العربية ويدينون ابإل وجد معظم سكان ىذه البالدم 1497عام  ؽتباسةداجاما يف 
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 متهيد

عدم وجود تنظيمات قبيلة  ىي استقرار العرب يف شرق علىساعدت ابرز العوامل اليت إن  
  االستقرار العرب  علىاألمر الذي سهل ،لتقف بوجو الوجود العريب أو التصدي لو  متماسكة

        .مراكز سياسية اىلاليت ربولت فيما بعد  و ،وبناء اؼبراكز التجارية يف اؼبنطقة
نظام قبلي حيكمها قانون القوة  وفق العرب ؾبيءقبل  حيث عاش سكان شرق إفريقيا 

الذي لو  إي زعيمها رفهاالقبيلة لع وخيضع إفراد وحياهتم حروب ال هتدأ والنهب وعادهتا السلب
أعراف القبيلة و ؼبن خيالف عليكما كانت ىناك عقوابت متعارف  .همعليالقانون اؼبطلق سلطة و ال

إذ يعترب ،وكانت اعرف القبيلة جائرة  .ونصف اليفرضها زعيم القبيلة اؼبستبد والذي ىو يف نظرىم 
حيل اعدم إي شخص إذ ادعي انو  أهنا كما ،دادين واغب ،بعض إفراد القبيلة أقباسا مثل اغبذاءين

     حلت فيو روح شريرة .   
تالشت ىذه اؼبعتقدات الوثنية  األفارقةانتشار اإلسالم بني و  ء  العربولكن  مع ؾبى

    أساس الشريعة اإلسالمية.   علىظام اجتماعي وسياسي راقي مبين وحل ؿبلها ن
 ادلبحث األول :التأثريات السياسية واإلدارية.

دوال دستورية قبل إسالمها إذ مل تكن زبضع لقانون بل كان  قبائل شرق افريفيا تكن مل
حبسب النظم  اليمكما كانت تسري األق ،حيكمها ملوك مستبدون يتوارثون اغبكم فما بينهم

كما ىو اغبال يف ،ىم أصحاب الثروة والسلطة يف البالداؼبلك وأمراءه االقطاعني فكان  ،اإلقطاعي
فقبائل  لكااؼبشعوب وما عدا  ،الوقت  ذلكيف  وفبلكة ومونواتاب،أوغندا  وفبلكة  فبلكة اكسوم

راد القبيلة خيضعوا  إف إن دهتمومن عا.ا قانون القوة واالستعبادموىبدائية حيككانت   افريقية 
الذين ينزلون  ويساعده يف تنفيذىا إسالف القبيلة األموات ،نونالذي لو سلطان القا ،فهاالعر 

  .1 الكوارث  ابؼبخالفني
 وتعترب األعراف دبثابة القانون اؼبقدس عندىم . 

تورية ذات نظام دوال دساإلسالم تغريت تلك اؼبعتقدات وكونوا  ةولكن ابعتناق االفارق
أىل اغبل والعقد واليت سبثل السلطة سالمية فبثلة يف كما أدركوا إن األمة اإل،سياسي وأداري منظم 

                                                           
 .462ص، النقريي :اؼبرجع السابق 1
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إن إي  1سلطة تنفيذية فبثلة يف اغباكم ووزراؤه وامراؤه و سلطة القضائية. اىلالتشريعية ابإلضافة 
ؼبدن  احدث تغري كبري يف النظم اإلدارية ، ء العرب لشرق إفريقيا وقيام اؼبمالك اإلسالميةؾبى

 .اإلفريقيساحل ل
داخل  اىلو تالساحل ونقل علىفقد سامهت ىذه اؼبدن اإلسالمية فًتسيخ الفكر اإلسالمي 

 مية يف حياهتم  وأنظمة  بالدهنمففي اجملال السياسي واإلداري حكم ملوكها اؼبظاىر اإلسالالقارة 
 يف تسري فبالكهم .فقد انتهجوا هنج اػبلفاء الراشدين 

 ساحل اإلفريقي اىلوىا معهم العرب قد أتثر اإلفريقي ابأللقاب اإلسالمية اليت ضبلو 
وغريىا من األلقاب اليت ضبلو اػبلفاء الراشدين  ،ولقب أمري  اؼبؤمنني   ،لقب اإلمام ضبل بعضفال،

 .فًتة حكمهم   إثناء واألمويون والعباسيون
نظام الشورى اإلسالمي وقد عمل بو يف  شرق إفريقيل ساح اىلكما نقل العرب معهم 

عراقة  النسب  علىريب قدمي يعتمد وىي نظام ع معهم نظام اؼبشيخة ذلكوادخلوا  كمقديشو 
سليمان وسعيد  ساحل اإلفريقي بفضل اإلخوان اىللنظم وقد نقل ىذا ا .ؤةواؼبر  واعبشاعةوالكرامة 

 ،السبعة يف مقديشو كما عمل بو األخوة  ،يف اؼبنطقة  ر بني القبائل اإلفريقيةمث انتش اىل اجللندنيني
 .2إثناء فًتة حكمهم ساحل بنادر  الشيعة الزايدية وكان النظم اؼبعتمد لدى

يساعد الشيخ يف حكمو   ،وكان أساس االنتخاب ؼبنصب الشيخ ىو السن والفضائل 
ويعترب ىذا النظام أفضل  نظام  ؾبلس من الكبار يتكون من اثين عشر شيخا ويسمى ؾبلس اؼبدينة 

السلطات  السياسية  مكلف بكل قد كان ؾبلس اؼبدينةف.العرب يف ساحل إفريقيا  طبقودديقراطي 
             عات .   اواإلدارية والقضائية كمالو اغبق يف النظر يف القضااي اؼبدنية واعبنائية وفض النز 

ؾبلس اؼبدينة توجد ؾبالس فرعية يف كل حي من إحياء اؼبدينة  تتماش مع  اىلوابإلضافة 
                 والنظام بني السكان .إحالل األمن  علىم اؼبذىب السائد فيها األمر الذي ساعد اليتع

إذ  ،وقد اتبع سالطني اإلمارة سياسة مرنة تتماشي مع التغريات اليت ربدث داخل اؼبملكة
 وفارس وعرب، أفارقة،من  األعراقأصبحت تضم  العديد من  ،ابتساع اؼبمالك وزايدات نفوذىا

األعراق الذي جعل السالطني ينتخبون ؾبلسا يتكون من إشراف واعيان القبائل اؼبختلفة  األمر
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ة سلطنسيسهم و أت الساحل اإلفريقي علىابستيالء الشريازيون الفرس للنظر يف أمور البالد ولكن 
  .1 ةمعهم نظام الوراث م نقلوا 975الزنج اإلسالمية ستة 

م حيث كان اؼبلك ديارس اليمؤسسة والة األقواألجانب تلك اؼبؤسسات كانت ىناك 
وىو  ،م وتسيري شؤوهنااليحكم األقاوبون عن يف العاصمة وكان الوالة يتنسلطاتو من مقر اغبكم 
يتم اختيار الوالة وغريىم من رؤساء العائالت  وكان  ،التارخيية يف عمان من أنظمة اغبكم احمللي

 .اؼبناطق اؽبامة  نالعربية  يف فبباسا وزقببار وغريىا م
فأهنم  ،شرق إفريقيا الوظائف اليت كانت سائدة يف بالدىم عمان اىلخوان كما نقل األ

اللغة السواحلية كلمة  حيث قبد يف ،نقلوا معها أيضا ما كان يرتبط هبا من أنظمة تسليم األجور
مثل جور للعاملني وتقابلو أوصاف أخرى تسليم األ تعين مشاىرة وىي نظام من أنظمة و  مشاىرا 

األجري عليو القطوعة وىو اؼببلغ الذي يتفق ر الذي يصرف للعامل بصورة يومية ومية وىي األجالي
                       .2 كدفعة وحدة يف فًتة ؿبدودة  واؼبستأجر

سبيزت   إما يف منطقة زقببار فقد انتهج السيد السعيد سياسة جديدة يف شرق إفريقيا
اؼبقاطعة  هبدف خدمة اقتصاد اؼبنطقة من خالل تسهيل عملية التبادل التجاري بني ابلبساطة

 علىكما عمل ،والدول اػبارجية وتنظيم الرسوم اعبمركية التبادل التجاري عمليةل لسلطنةخلية لدا
لذين من أعيان اؼبنطقة ايكون  كل مقطعة حاكم  علىوعني  مقطعات اىلتقسيم سلطنة زقببار 

وجبات اغباكم ىو  ومن أىم عيان القبائل من عمان يف بعض األحيانيدينون ابلوالء لو أو من ا
        .3تقدديها لسلطان صبع الضرائب و 

وخيتار من العلماء والزىاد،   شرق إفريقيا خالل العصور الوسطىكان القاضي حيتل مكانة رفيعة يفالقضاء :
وان إثناء زايرتو مقديشو قائال: "  (الرحلة  )وقد أشار ابن بطوطة يف كتابو . يلي الشيخ يف األمهية وىو

  . 4عندىم يلي الشيخ يف األمهية واؼبكانة الرفيعة " القاضي
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حيث قبد يف اللغة  ،اعبلندانيون اإلخوة  إفريقياشرق  اىل ايلالو و  وقد نقل منصب القاضي
ة والبزوة بلغة عمان تعين ىي جذاذ إي بزوة ابزووىي كلمة  ايلالسواحلية ما تربيط دبنصب الو 

عبارة موجزة يستدعي هبا من رفعت ضده دعوة للمثل إمام  اىلصغرية من الورق يكتب فيها الو 
 ويطبق عن السلطة التنفيذيةيف اؼبمالك اإلسالمية مستقلة  كانت وظيفة القضاء  كما 1القضاء.

أبنفسهم كما فكانوا يتولون النظر يف اؼبظامل  اؼبظاملطبق سالطينها نظام ، و  الشريعة اإلسالميةفيها 
   . (األمر ابؼبعروف والنهي عن النكر)ظهرت والية اغبسبة 

كانت حيث  ة البوسعدية العربية اإلسالمية وكان القضاء يف زقببار من أىم أركان الدول
ها القضاء الزقبباري يف اليالذي يتوجو ايل من مصدر التشريع وىي الوجو اؼبث إلسالميةالشريعة ا
 إحكامو.

كل قاضي يعقد   و االابضيةخر من الشيعة بعضهم اآلو وستمد بعض القضاء من السنة 
 يريد الاليت  ايالقضا اىلبيت الساحل لالستماع  اىلوبعد الظهر يوميا يذىبون  ،ؿبكمتو يف منزلو

 اىلوكان رئيس الوزراء يذىب  ،أصحاهبا البث فيها يف بيوت القضاء واليت يريد ،بيتو اىلأخذه معو 
 .2وينفسن اغبكم اىلبيت الساحل غبضور  اعبلسة و االستماع 

 ذلكمنطقة الساحل االفريفي وانعكس انتشر األمن وساد االستقرار  ونتيجة ؽبذه السياسة اؼبرينة
من جانب ومن  .ىذاثقافيافازدىرت اؼبنطقة اقتصاداي واجتماعيا و  خرجوانب اغبياة اال على اجيابيا

من عدل ومساواة بني البشر إمام  ارتباط األفارقة ابإلسالم وتعلقهم بو نظارا مل راؤه خر زادجانب آ
           إحكامو.  
 .ةاالقتصادي التأثريت الثاينادلبحث 

 .قباح واستمرار إي سلطةيف  األساسيةة من الركائز يعترب اعبانب االقتصادي ركيزة ىام
التجاري وحركة  فبفضل النشاط إفريقياحكم العمانيون يف منطقة شرق إثناء  ذلكقد ذبسد و 

قد اىتم من الزمن ف مدة طويلة حكم اؼبنطقةشهدت ازدىارا اقتصاداي مكن العمانيون من موانئها 
    بكل اعبوانب االقتصادية .  السالطني العمانيني
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 اجلانب الزراعي :ا _
من تواجدىم يف شرق  العمانيني ابعبانب الزراعي منذ الوىلة األوىل قد اىتم السالطنيل

الذي  إن العرب مل يهتموا إبدخال الزراعة  إال ابلقدر  اىلتشري   إن اؼبصادر األوروبيةرغم  اإفريقي
مل يفكروا  يف استغالل  دون تصدير وان العرب والسواحليني اجاهتم وما يكفي استهلكهمحتىيفي ا

و العرب اليأنصرف  ينيا كما فعل اؼبستوطنون فما بعد.كما تشري إن كل مااؼبرتفعات اػبصبة يف ك
 األمريف حقيقة  وىذا خطأ ،1العاج والعبيدذبارة الذىب و  ىو .لمون من فارس واؽبندوأخوهنم اؼبس

 . ن أتثريات العربية مشلت كافة نواحي اغبياةأل
ازدىار كبري ونشطت اغبركة التجارية  ابت  سلطنةعرفت  النبهانية األسرةحكم  فقي عهد

ومل يكتفي .2يف بقاع كثرية  يف اؼبنطقة الزراعة  األسرة ىذه  أدخلتيف الشرق اإلفريقي كما 
طرق زراعية  ادخلوا أيضابل  ،العمانيني ابالىتمام ابلزراعة من حيث توسيع األرضي الزراعية فقط

 . الوقت ذلكحديثة يف 
حكمهم  أنواع  حملاصيل   منطقة  مقديشو خالل فًتة اىل الزايدية حبيث  أدخلت الشيعة

مياه  األهنار اجملاورة   استغالل علىكما عملوا ،لقطاع الزراعي كبرية  جديدة وخصوص مبالغزراعية 
يف الزيديني  قباح وقد. واستفادوا من هنر شبلي مقديشو يف سقي األراضي الزراعية ؼبنطقة

 ،زراعية يف منطقة الساحل اإلفريقيأراضي  اىلالقاحلة  وربويلها  ح الكثري من األراضيستصالإ
و تنوعت احملاصيل  فيها لتشمل  ،األمر الذي جعل حرفة الزراعة تنتشر بني سكان  مقديشو 

 .3أبموال وثروات طائلة واليت عادت عليهم من قبل ؿباصيل مل أتلفها اؼبنطقة
ضمنت سياستو الداخلية  ،لسيد سعيد سلطان زقببار سياسية داخلية وخارجية سديدةو 

يف ما يتعلق ابلقطاع الزراعي .حيث الكثري من االقبازات يف أولويتو اعبانب االقتصادي خاصة 
  كيف يستفيد من الظروف اؼبناخية  وعرفواستخدم الطرق اغبديثة تطورت الزراعة يف عهده اب
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استغاللو أراضي زراعية ذات  تربة  اىلللمنطقة لصاحل تنويع احملاصيل الزراعية وتوسيعها ابإلضافة 
 .1حبكم اىتمامو ابلعلوم  اليت زبدم الزراعة جيدة 

حيث إرسال  ادخل السيد سعيد من جزيرة موريشيوس االندلوسية شجرة القرنفل ولقد 
ل من جزيرة موريشيوس ومت غرسو إمام بيت أؼبتوين العجمي ليأتيو ببذر القرنف ايلعاملو عبد الع

الوقت فقد أصبحت زراعة القرنفل الثروة  ذلكمن اغين اؼبناطق يف بزقببار واليت أصبحت بفضلو 
                . 2الرئيسية ؽبذه اؼبنطقة وجعلت من زقببار أول مصادر للقرنفل يف العامل 

  من احملصول تنتيجحكم السيد سعيد  عند هناية م1834عام  حيث أصبحت اؼبزارع 
  أربعة اىليف زقببار ودببا ديثل  حو ني ابوند وان قيمة القرنفل مالي 8 اىلحبو يقدر  سنواي معدال

خر القرن التاسع عشر تنتجان يف أوآودببا  زقببارجزيرة أطباس االستهالك العاؼبي حىت أصبحت 
 .3من  ؿبصول العامل  كلو  % 90يقارب  معا ما

رغم   80 علىاألول يف إنتاج القرنفل إذ يزيد ما تساىم بو ومازالت زقببار ربتل الصادرة 
 .مساحتهاصغر 

ىي ابلزراعة يف منطقة زقببار ودببا واؼبناطق اجملاورة ؽبا  السيد سعيدوكان سبب اىتمام 
 ايلحو وحدىااؼبناطق حيث تبلغ مساحة األراضي الصاغبة لزراعة يف زقببار  تربة تلك خصوبة

زقببار وفرة اؼبياه    منطقة الزراعة يف علىاليت شجعت  الف ىكتار ومن العوامل أيضا400،000
يف فصل األول  .يف مقدمتها مياه اإلمطار واليت تسقط مرتني يف السنة الصاغبة لزراعة  يف اؼبنطقة

فصل الصيف  إما اؼبوسم الثاين فتسقط فيو اإلمطار يف ،ة الشرقيةاليالشم الشتاء بفضل الرايح
 60تصل  نطقةاؼبو فمعدل تساقط اإلمطار يف عليو ، ىبوب الرايح اعبنوبية الغربية نتيجة ذلكو 

 .4بوصة سنواي يف جزيرة دببا 80بوصة سنواي و
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الغريب منها ايل الشميف اعبزء  الزراعية خاصة األرضي يف منطقة زقببار ر العربوقد استثم
ا جعلها مناسبة لزراعة احملاصيل مع مناخها الرطب اؼبمطر فب ةالذي ديتاز خبصوبتو الشديد

                            . 1 يف األسواق العاؼبية ةالياالقتصادية ذات  القيمة اؼبادية الع
من وكثر استريادىا  زراعة أشجار السمسم وجوز اؽبند على ماجد شجع السلطان كما

أشجار الصمغ والتوسع فيها وأصبح معظم الساحل  بتطوير زراعةاىتم زقببار الستخراج زيوهتا كما 
يل زراعة اغببوب يف المو بعد إن قبحت ؿباصألول مرة منذ مائيت عام  مزروعا مشال فبباسا

 . 2كقصب السكر واألرزؿباصيل ذبارية يف منطقة زقببار   كما كانت تزرع عدة،ديالنوم
الفواكو يف  اػبضر العمانيني إبدخال وتطوير زراعة أنواع ـبتلفة من أشجار ىماسوقد 

إما اػبضر فتتمثل يف الباميا ،كو واؼبوززقببار مثل فاكهة الدوراين واألانانس والربتقال والليمون واؼبان
      .     3االستوائيةاؼبناطق من الفواكو  اذقبان والطماطم واػبس واعبزر ....وغريىاوالقرع والب
، شرق إفريقيالاعبانب الزراعي يف  على جذراي ايكون العرب قد ادخلوا تغري  ذلكوب

 . غذائية نفعيةالتجارية و البتنوع احملاصيل بني  ذلكو  جعلوىا مهنة استقرار
 جلانب التجاري:ب _ا

لقيت البضائع  عصر ما قبل اإلسالم فقد اىلة التجاري ترجع أمهية منطقة شرق إفريقي
 .  الوقت  ذلكويف األسواق التجارية يف  إقبال كبري من طرف التجار العرباإلفريقية رواجا و 

وقع شرق إفريقيا اؼبتميز جغرافيا وطبيعيا والغين ابؼبوارد من أخشاب ومعادن إن م اىلابإلضافة 
كان دافعا عبذب العمانيني للتعامل معو ذباراي   ،سبيزه بطقس رائع اىلإضافة  ،يوانيةاغبومنتجات 

 .ومن مث اإلقامة والسكن  واالرتباط السياسي اؼبباشر
إن تكون التجارة  علىوقد ابرع العمانيني يف التجارة حبكم طبيعة عمان واليت أجربهتم 

 .ينهمفكان شرق إفريقيا الوجهة األول ؽبم حبكم اعبوار اعبغرايف ب القوتالوسيلة األول لكسب 
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من أو اؽبند ياللديهم سوء من عمان أو فكانوا يزودون سكان شرق إفريقيا ابلبضائع اليت ال تتوفر 
 1أو بالد الشام مقابل الذىب والعاج .

نشاوا مدان فيو وأواستقرارا  الساحل اإلفريقي اىلاؽبجرات العربية  ازدادتزمن  ومع  مرور
. وقد بالد الشام والفرس واؽبند  اىلؼبمارسة التجارة  ونقل البضائع اإلفريقية  ذبارية ساحلية

 .اؼبنطقة  اىل  اإلسالم ؾبيءازدادت ىذه األمهية بعد 
كانت بالد الرببر والقرن اإلفريقي وساحل   العصور اإلسالمي إي العصور الوسطىففي 

ميا وكانت حينئذ ها اؼبد اإلسالمي سلاليالزنج يف شرق افريقية من أىم اؼبناطق اإلفريقية اليت امتد 
ويتضح ،العرب دبحاصيلها اليت كانت سبثل العمود الفقري غبياهتم التجارية منطقة مشهورة لدى 

 ل ابن بطوطة واؼبسعودي .امثاألوائل أ من خالل كتاابت الرحالة القادم  ذلك
قائال:"وليس يف اؼبعمورة اؼبنطقة وسواحلها ومنتجاهتا التجارية  اؼبسعوديحيث يصف 

انحية بربري من بالد الزنج واغببشة  اىلأعظم من ىذا البحر ولو خليج متصل أبرض اغببشة ديتد 
ها اليس ىذه بربري الذي ينسب ويسمى اػبليج الرببر طولو طبسمائة ميل وعرضو مائة ميل ولي

السفن اليت كانت تبحر  على"كما ربدث اؼبسعودي . يف بالد اؼبغرب من ارض إفريقيا النيالربابرة 
جزيرة قنبلو من حبر  اىليف ىذا البحر قائال :"وأىل اؼبراكب من العمانيني يقطعون ىذا اػبليج 

..وىؤالء الذين يركبون ىذا البحر من أىل .من الزنج سلمون بني الكفار الزنج  ويف ىذه اؼبدينة م
  عمان عرب من االزد". 

ازدىار العالقات االقتصادية إن العرب كانوا سادة احمليط  علىومن العوامل اليت ساعدت 
 علىاؽبندي فمن اؼبعروف إن العالقات االقتصادية والتجارية بني أورواب والشرق كانت تعتمد 

اػبليج العريب و البحر  اىلنوا حيملون بضائع اؽبند والشرق األقصى وساطة العرب التجارية الذين كا
 .البحر اؼبتوسط  اىلاألضبر ومنها 

 اىلغرب احمليط اؽبندي و يف ذبارة مشال من  دورا ىامافة عامة بص جار العربالت قد ادىف
لتبادلو ابلرقيق   منطقة شرق إفريقيا اىل حيث جلبوا معهم السكر والدقيق والقطن واػبزف ،جنوبو

والذىب وريش النعام العسل واعبلود واللؤلؤ واللبان والصمغ وقد عرفت ىذه البضائع رواجا  والعاج 
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وتضاىي اؼبراكز التجارية الفينيقية يف زقببار الد الشام والعراق وأضحت فبباسا وكلوه و كبري يف ب
 مشال البحر األبيض اؼبتوسط كصيد وصور . 

 اىلعشر اؽبجري /التاسع عشر ميالدي العربية يف القرن الثالث نشاط التجارة  كما أدى
اد سيل ازد ،امتداد الطرق التجارية القددية اؼبتجهة للداخل كبو الغرب وظهور طرق جديدة

وامتد ، وتنوعت البضائع الداخل ومنت أسواق الداخل اىلسيوية روبية اآلو البضائع التجارية والأل
واجملاري  ،ووسطها ومنطقة البحريات العظمىب أركان شرق إفريقيا اغل اىلنفوذ التجار العرب 

     .1 ىالكرب  األهنارو  علياال
أصبحت  و،سواق التجارية العاؼبية ساحة داخل االال علىسيطرة البضائع اإلفريقية  ذلكوب

 .يف اؼبنطقة واألكثر طالبا  روجا أألكثر
 :قولو ذلك علىويدل  .ارية عريقة أسرة ذب يسعيد ابلتجارة كونو ينتموقد اىتم السيد 

تنشيط من خالؽبا اتبع سياسة اقتصادية استهدفت  ذلكول ."إنين اتجر قبل إن أكون سلطاان"
جعل زقببار  علىكما عمل ،  روبيةو ألل الدو المع وطيدة  ربط عالقة ذبارية  كذاو التجارة وتطويرىا 

 .2مركز لتجارة يف شرق إفريقيا
 نفس السياسة لية الضرائب حيت إتبعتنظيم عم علىعمل السيد سعيد  ذلكولتحقيق 

%،كما 5انئ اإلفريقية ال تتجاوز للمو  الواردات علىكانت الضريبة اؼبفروضة يف مسقط. و القائمة 
ل النقود األجنبية وضع نظام نقدي جديد حبيث استبد اىلإلضافة ،ابالصادرات علىضريبة  لغىأ

وفرض عملة  ،سبانيةايالت النمساوية واألؼبانية والإلر الوقت وىي ال ذلكاؼبتداولة يف زقببار يف 
 .الروبية اليت جاء هبا من اؽبند

 ب فاعتمادىا كعملة يف زقببار منويرجع السب يف اؽبند ةاولوالروبية ىي وحدة النقد اؼبتد
عرفت التجارة يف وقدالعالقة التجارية الوطيدة بني اؽبند وشرق إفريقيا  اىلطرف السيد سعيد 

 .3ما يسمي بنظام اؼبقايضة ابلذرة   أيضا زقببار
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 اىلفتوافد التجار اؽبنود ،تشجيع  ذبارة بني اؽبند وشرق إفريقيا علىالسيد سعيد كما عمل 
 علىالشرقي اإلفريقية يف جانبها والقارة  بني اؽبندأصبحت زقببار ؿبطة ذبارية ىامة و  اؼبنطقة

فبا  ،لتجار وسائل األمن واالستقرارصبيع  جمدالسيد سعيد وابنو حكومة  اػبصوص وقد وفرت
تشهد  عمومامدن الساحل الشرقي اإلفريقي  خاصة مث  جعل التجارة مع اػبارج انطالقا من زقببار

مع داخل القارة أيضا فًتة ذىبية من حيث النشاط االقتصادي ابذباه اػبارج  والتوسع التجاري 
            . 1خاصة ذبارة العبيد و أنياب الفيلة لصناع العاج

 ويف اجملال الصناعي مت استخراج النحاس والذىب والفضة واغبديد واعتمد أىل الساحل
بالد  اىلمصدرا لذىب الذي يصدر  سفالة وكانت ،معاشهموالفضة واغبديد يف الذىب  على

  . 2ظبيت سفالة بسفالة الذىب  حىتالعربية 
ويف حقيقة األمر إن استقرار العرب اؼبسلمني يف منطقة شرق إفريقيا واعتنق األفارقة 

واليت عرفت   ,االقتصاديةنت سائدة يف اؼبنطقة ومنو النظم الكثري من النظم اليت كا غري لإلسالم
نظام أكثر عدالة تتوزع  اىل,سياسة اإلقطاع واالحتكار والسخرة  علىنظام قائم  تغري جذراي  من 

 ونظم قانون الضرائب والتملك  ,أجرا مقابل عملو يتقاض فأصبح العاملبني إفراد اجملتمع فيو 
كما  ،اغبق يف اإلرث  ميع إفراد األسرةعبأصبح الغين ىو من يقدم الضريبة للفقري كما أصبح ف

  . 3حرم اإلسالم الراب 
 ةالثقافي التأثريات الثالث: ادلبحث 

والنهضة العلمية والفكرية اليت أحدثتها اؽبجرة العربية والعمانية  لقد كان لدخول اإلسالم
ابلطابع  نصبغتاليت أو  فاؼبنطقة السائد يف الثقافة اإلفريقية يف  اأثر كبري الساحل اإلفريقي اىل

عادهتم  علىفكان أاثرىا واضح  ،لساحل العريب الذي ضبلو ىؤالء العمانيني الوفدين
 .اإلفريقيةيف اؼبالبس واألزايء  ذلكك،دىماليوتق

بني األفارقة واختفت  توانتشر  ،عريب ونعلحيث بدأت تظاىر اؼبالبس العربية من عمامة 
زي العماين واؼبالبس لاحد كبري اىل  وأزايئهم تشبو وكانت مالبسهم ،مالبسهم البدائية األول
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 تأثرىم دببادئ ل ذلكو 1. الثياب حيرصون حسن مظهرىم ويرتدون ارق كما بداء األفارقةالعربية  
مارت اإلسالمية التغريات اليت حلت يف ظل حكم الإل من اجلي مواكبة ذلكوك اإلسالميالدين 

 فريقي.  اإلشرق اليف منطقة 
فارقة سواء ابجملاورة واالندماج الذي حدث بني العرب واأل لصإىرةوقد أجج ىذا التأثري ا

واإلسالمية يف منطقة الساحل  اليد العربيةاألمر الذي اوجد منط راقي من العيش والتق أو الزواج
عندما نزل  جامافاسكو دى  ايلالربتغ ذلكاإلفريقي يالحظو الزائر من الوىلة األول وقد عرب عن 

تلك اؼبنطقة يف عادهتم والبساىم  علىأتثري العمانيني  حيث اندىش من مدى باسامم ساحل على
اؼبدن حيث وجد أىلها قد انطبعوا ابلطابع العريب من العمانيني يف عادهتم ولباسهم ووجد يف احد 

        .2فخر الثياب بثياب اغبريرية ومتقلدا ابلسيف واػبنجر ويف معينة أقوام من العرب يف ا شيخا
وىي احد  اجنونأىل  على، أيضا ويظهر أتثري سكان شرق إفريقي بزي العمانيني ولباسهم

الرأس  علىجزر القمر فمثال يلبسون مالبس العرب الصافية مع الكوفة وىي الكمة العمانية 
مية مأخوذة واػبنجر العماين يف الوسط وحيمل الشباب يف أيديهم عصا تسمي البانكورة وىذه التس

اؼبستعملة بني سكان احملافظات الشرقية من عمان وتعين العصا حيث  ؽبجة العامية العمانيةمن ا
                    . 3 ابللغة الدرجة عندىم الباكورة العصا علىيطلقون 

اليت يلبسها العمانيون إما النساء يرتدين  كان الرجال يلبسون ذات العمائمكلوه   ويف
يث يرشون حب ويتطيبون الناس ىناك من رجال ونساء يتعطرونتراتديو اؼبرأة العمانية و  اىلاغبجاب 

أيديهم وىذه العادات كلها  على ويضعن اغبناءالورد واؼبسك كما يكحلون عيوهنم  هبم ماءاثي على
 من العادات العمانية القددية. 

التجانس يف األزايء  مدى اىلينتبو وم سوف الياؼبدن الساحلية اإلفريقية  اىلالزائر  بل إن
اعبزر القمر  اىلالصومال طوال الساحل من  علىوم الي حىتذات اعبذور العمانية واإلسالمية 

وسوف جيد الزائر إن كل اؼبناسبات  وما أغبقو من تغري  رويبو الأل االستعمار ؾبيءوذلك حىت بعد 
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وتكتسي حلة ذات صبغت عربية ات طابع ديين إسالمي يف اؼبنطقة واالحتفاالت يف اؼبنطقة ذ
 عمانية .

أغلبيتهم ابألثواب العربية  كتسىففي يوم اعبمعة مثال ذبد اؼبصلون يؤدون صالهتم وقد أ
بل إن انو يف  ،الرأس علىالقبعة اليت توضع  ذلكاليت رباكي الثوب العريب اؼبستخدم يف عمان وك

ا عربيا وخنجر عربيا إذا رأيت العريس وقد تقلد سيف  فاجىءتتلن مناسبات الزواج  وعقد القران 
                    . 1اليت تذكرك بعرب مشال البحر ورأسو  علىعمانية مث لف عمامة 
كبرية كبو طابع زي اؼبرأة العربية حى  اإلفريقية الذي اخذ من اؼبرأة زي علىق أيضا وىذا األمر ينط

اؼبغريي يف كتابو جهينة  عليسعيد  ابلسًتة واغبجاب وقد وصفو الشيخ اإلسالمية و الذي يتصف
قميص وسروال ،رأسها  علىالزمن فخمار  ذلكوإما لباس اؼبرأة يف "اإلخبار يف اتريخ زقببار قائال :

الزمن  ذلكاؼبغريي ب عليويقصد الشيخ سعيد بن   2وجوارب وحق".وشيلة تعم سائر جسدىا  
ر السكان رويب وأتثو اؼبستعمر اال ؾبىء الفًتة اليت حكم فيو العمانيني ساحل شرق إفريقيا إي قبل

  .  نيروبيو األفارقة ببعض عادات الأل
دىم وحياهتم الييف الكثري من األمور مثل تقوقد أتثر األفارقة يف شرق إفريقيا ابلعمانيني 

 ومية لسكان شرق إفريقيا.الييف اغبياة االجتماعية حبيث أصبحت السمة العربية اإلسالمية واضحة 
ضيوف والًتحيب وآداب األفارقة من استقبال العادات  اىلالتأثري وصل  ىذا إذ إن امتد

وقد نتج كل ىذا بفضل التعايش واالنصهار بني العرب الوفدين ة القيام بوجبات الضياف اىلهبم 
 :قائال ذلك (جهينة اإلخبار)كتابو اؼبغريي  ف عليوقد ذكر الشيخ سعيد بن  ،والسكان األصلني 

 وال اقل من ،والًتحيب والكرم واإلحسان اعبميل ويتلقاىم ربو اؼبقام  ذلك اىللوفود "فًتى ا
العريب يقدم لضيافة وال اقل من عشرين نفرا حيضر  ذلكط اظبعشرين نوعا من اؼبأكوالت يف 

اقل من مائة ال بعضهم بعض للمقيل و  العريب وأكثر أايم األسبوع يدعون ذلكالغداء والعشاء مع 
 . 3 "نفر حيضرون الدعوة 
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العريب منذ العصور  واؼبروءة من الصفات اؼبشهورة لدىالكرم  عادةومن اؼبعروف إن 
            اعباىلية مث جاء اإلسالم وزاد من ترسيخها يف نفوس العرب.    

سكان منطقة زقببار بتناول القهوة علي اؼبغريي عادات وصف الشيخ سعيد بن  كما
تشرب  أتثري العمانيني يف عادات الزقبباريني فهي واليت تبني مدريقة شرهبم القهوة العربية ووضح ط

الساقي القهوة للذي جيلس عن ديينو مث للذي يليو وتسكب القهوة يف الفنجان يف فنجانني ويقدم 
                      دبقدر رشفتني وىذه العادة مستمدة من الثقافة العمانية.   

 :العمرايناجلانب  علىأتثري العمانيني ا _
إلفريقي لتأثري العمارة يف معظم مدن الساحل اإما فما يتعلق ابلعمارة فنجد أمثلة واضحة 

حيث العمارة اإلفريقية خاصة يف ما يتعلق ببناء اؼبساجد والقالع والبيوت القددية  على اإلسالمي
         الطريقة العربية اإلسالمية.  علىقبد إهنا بنية 

الرسومات سبيل اؼبثال  علىىذه اآلاثر العمرانية و  علىىناك اأثر وشواىد دالة  وال تزال
 علىيبدو حليا الرسم الذي ىو يف اعبزيرة اػبضراء حبيث شوكة اؼبوجود ببلدة  جدفوق جدران اؼبس

سنة   اىلدمي ؽبذا اؼبسجد ويعود اتريخ ىذااحملراب احملراب القيف  خنجرعريب شكل
 .م 1412/ـى816

ها دبدينة مقديشو أيضا مسجد حيمل نقوش كتابية عليمن بني اؼبساجد اليت عثر  ذلكوك
 اىل ابإلضافة ،اغبارث وفبلكة بنحكم زمن  ه اي 637عام  اىليعود الذي  ،أتسيسو بني اتريخت

نواحي دار  يف انحية من كجميوين  يف منطقة أربعمائة عام اىلقدمي يعود  سجدؼببناء وجود 
العمارة يف الساحل اإلفريقي  علىأتثري العمارة العمانية  أيضا مدى يوضح ،السالم عاصمة تنزانيا
مساجد عمان القددية حيث يكون  يف يشبو شكل احملارب يف ىذا اؼبسجد إذ إن شكل احملراب

    . 1 بدون ذبويف فيها  احملراب
يطهر من خالل كثرة  ذلكعمارة اؼبدن يف شرق إفريقية و  علىالطابع الديين وقد غالب  

أصبح لكل ؾبموعة سكنية مكونة من  عها اليت انتشر بناؤىا يف الساحل حىتساجدىا وجوامم
الساحل الشرقي  علىؽبا ا مسجد فقد كانت الدعوة اإلسالمية تتخذ من اؼبساجد مركز ستة منازل 

وصبال وسبيزت ىذه اؼبدينة بعلوي مبانيها  .مسجدا وحدىا ثالشبائة وستني كلوهاإلفريقي ففي 
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بفن العمارة يف  ابن بطوطة  وقد أعجب مساجدىا واليت كانت مزينة ابلفسيفساء والرخام اؼبلون
كلوه من أحسن وصفا دقيقا بقولو :"ومدينة   (الرحلة )كلوه حيث وصف مدينة كلوه يف كتابو

  . 1 "لديس خشب وسقف بيوهتا اا وكلهاؼبدن وأتقنها عمارة 
مسجدا يعود  المواألثرية شانقا جنويب جزيرة ابيت يف أرخبيل  وقد اكتشف يف مدينة

عمر بن اخلطاب رضي  م يف عهد اػبليفة الرشد الثاين 246-232ه ه/ 25-15 اىلاترخييو 
وقد عثر  عبد ادللك بن مروانالعهد اػبليفة األموي  اىل حثنييف حني أرجعها بعض البا هللا عنو

فيو  ة وجود اإلسالماليمسجد  قبلتو متجهة كبو بيت اؼبقدس فبا يؤكد احتم علىيف نفس اؼبدينة 
  .الكعبة اؼبشرفة  اىلتغري القبلة 

الوقعة مشال فبباسا غيدة  كما أسفرت اغبفرايت اعبديدة اليت قامت ابؼبدينة العربية القددية
ورغم مرور كل ىذه الوقت والظروف اجلامع  اؼبسجد السابع اىلعن كشف ستة مساجد ابإلضافة 

 ايلالطبيعية مازلت معاؼبو واضحة من خالل ؿبل منربه وؿبرابو وفبراتو وبركة مائو وهبوتو وابلت
                          2إذ مازالت تعطي لون اعبدة والقوة .اسطواانتو الستة اؼبربعة وىي من اغبجر اؼبرجاين 

إي قلعة  ممباسا يف قلعةإبعداد تنظيم الكنيسة الصغرية  فبباسا فقد قام العمانينيإما يف 
كما ال يزال بعض األعمدة مسجد  اىل ربويلها وإعادة ؼبمباسا ايلاؼبسيح يف عهد االحتالل الربتغ

ا شو نقالداخلية  ية وحيمل العمود الداخلي للبوابةموجودة بنقوشها من اآلايت القرآن اػبشبية
اعبانب  علىو ، 1833فرباير  6/ م1284 رمضان 15 ها اتريخعلى اآلايت قرآنية مكتوب

  3. اآلية القرآنية الكرسي ايلالشم
 العمانيني وانتشار اللغة السواحلية :

جييا بني األفارقة فريقيا انتشار اإلسالم تدر إلل العمانيني يف السواحل الشرقية بفضل نزو 
اجملتمع  جناس اؼبتعددة اليت كان يتكون منهااألصهر  األعظم يف خ العمانيني الفضلاتريويسجل 

فتزاوج العمانيون اؼبهاجرون وأىل البالد اإلفريقية  أإلسالمية اغبضارة إرساءساحل إفريقيا يف  يف
بسمات عظيمة  اره يف أجيال يتسم إفرادىامتزاجا ظهرت أآث ،وامتزجت الدماء والنظم واألذواق
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الذي كان يتكلم اللغة  ،عرف ابلعنصر السواحيلية قريبة الشبو ابلسمات العمانية وجسماني
 الدين الذي ،سالميدين  ابإلكما  .لعربية اليت ظلت لقرون طويلة تكتب ابغبروف االسواحلية 

 .األعراق  وب دبختلفبسببو ذبسدت الوحدة واؼبساواة بني ىذه الشع
زة اؼبعامل أخذت من الشعبني نصيب ظهور ثقافة فبيالمتزاج العريب اإلفريقي افقد نتج عن 

حيث  ( ةا بني لغة العرب ولغة الزنوج األفارقمزجي)ذاهتا اللغة السواحلية لغة قائمة ب حيث اصبحت
 .1 ومالي حىتكلمة عربية يف اللغة السواحلية   60  اىلحو  إن ىناك
الطبقة غة قائمة بذاهتا ابعتبارىا لغة للوجود اللغة العربية كا ينفيىذا الكان   إنو 

 استكملت السلطة العربية مقومات وجودىا يف زقببار .                   ان بعد االرستقراطية اغباكمة وخاصة 
لغات البانتو وان كانت أسهل  علىواللغة السواحلية لغة بسيطة تعتمد يف معظم مفرداهتا 

داخلها الكثري من اؼبفردات العربية والسيما األلفاظ اؼبستعملة يف الشؤون  ،ةالًتكيبحيث منها من 
 وىو احد اؼبتخصصني يف اللغة السواحلية واترخيها نسبة اؼبفردات العربية وريشلتجارية ويقدر ا

عند  ألدبيةتأثر ابألنواع ام  وآداهباوتكتب اللغة السواحلية حبروف عربية  ،طبس اىلمن الربع  فيها
 .2ت السواحلية لغة خاصة هباإن  دولة الزنج ازبذ وقيل  العرب

 طابع خاص حيث  تضبلية وكما ديكننا إن نالحظ إن اللغة السواحلية يف شرق افريق
مثال  ككينيا دول شرق افريقية  اىل فزائر العمانية اؼبستخدمة ابللغة العربية ابؼبفردات  امتزجت
 ابللغة السواحلية كريبو وىي نفسكتابة   ترحيبعبارة  ،مطار دار السالمعند نزول تقابلو وتنزانيا 

ب ًت الراء  وتعين اق علىشديد العمانيني لًتحيب ابلضيوف بقوؽبم قرب ابلت العربة اؼبستخدمة لدى
العريب بية اليت دخلت السواحلية من لسان العر  حصر ؽبا من األلفاظ ال وىناك قائمة وتفضل

 :ن مثالمستعملة حىت اآلومازالت  العمانيني
بساط  بسايتلفظ  ذلكوتعين عباءة وىي لباس الرجل عند العمانيني والعرب وك ااباي

اغبلف ويستعملو العامة ويفرش بو اؼبساجد  وكانت البسط الذي يصنع يف عمان من شجار
وتعين غالف أو ظرف يصنع من ورق يوضع بداخلو خطاب مكتوب  بكشا خبشةولفظ 3.أيضا
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 يب يبلفظ و وم. الي اىلها وابللسان العماين خبشة وىي متداولة منذ القدم و عليويغلف أو وثيقة 
مسقط سكان عمان خاصة القطانون دبنطقة  بعض اىلوتعين جدة وىي لفظ إفريقيا تسرب 

الشئ  تعين حسن مأخوذة من استوىساوى وسوى  و.بيبية علىفهم يطلقون والداخلية والشرقية 
وتعين اسًتح وتستعمل عند العمانيني  هياريستلفظ اما يف بعض احملفظات العمانية.ستعمل وىو م

الكاحل يصنع  اىلونعين سروال وىو لباس ترديها اؼبرأة العمانية يصل  اىلسرو  لفظو دبعين تفضل.
 1من القماش. 

يوما ىذا األمر  اليت ال تزال مستعملة ىي أيضا حىتالعديد من األلفاظ و  اىلابإلضافة 
                         مع سكان شرق إفريقيا. العمانيني وانصهار قوة اندماج  مدى علىالذي يدل 

 خالل  التجار العرب ذلكذ القدم و قد  عرف سكان شرق إفريقيا اللغة العربية منو      
بعنربىا للغة معامالت  إن البعض من ىم أتقنها حىت ،منذ بدية الصالت التجارية  بينهم إي

انتشرت اللغة العربية  الدائم معهم العرب يف اؼبنطقة واحتكاكهم  ولكن مع استقرارالتجارة 
 دين اإلسالمي.لوخاصة بعد اعتناقهم ل ،وبشكل كبريا  بينهم

داخل اجملتمع اإلفريقي أهنا  كانت اللغة الرظبية اغبكم يف وما زاد من تعميق اللغة العربية 
من اللغة العربية لغة اإلدارة ولغة الكتابة يف  فقد ازبذ االستقرار العرب يف شرق إفريقيافًتة 

 .من اؼبعامالت ذلكاغبكومية وىي لغة  الواثئق األىلية كعقود البيع والشراء وغري  السجالت 
 انتشرت اللغةأصبح أغلبيتهم يدين بو جة  النتشار اإلسالم بني االفارقة والذي كما إنو نتي

شعائر اإلسالم ومعتقداتو و فقو ونظمو  علىإن اؼبسلم كي يؤدي الصالة ويتعرف  ذلك ،العربية
حفظ  اىلمن كيفية األداء  ،البد إن يتعلم اللغة العربية حسب الغرض الذي يتعلمها من اجلو

ة أو من اجل التفقو يف الدين أو االشتغال بعلوم اإلسالم أو تقليد يف الوظائف اغبكومي،الصور 
لغة العربية ومعرفتها التام ابل اإلؼبام ايلوىذا األمر يتطلب حفظ القران وفهمو وابلتيف الدولة العامة 

 .2وجبميع آداهبا  معرفة جيدة
بينما كانت العربية لغة  بينهم ة لغة التخاطباليكانت اللغة الصوم مثالالصومال ففي 

وكانت  ،ؿبفوظا يف اؼبخطوطات ذلكأثر للغة الرظبية اؼبكتوبة وال يزال آالثقافة والدين والعامل وا
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 والسرية والتفسري واغبديث والعقيدة اليون يعتربون الفقوالسائدة وكان الصومالدينية ىي العلوم 
 1 . كما كانوا يعتربون معرفة اللغة العربية وفروعها وسيلة ضرورية ؼبعرفة أمور الدين  مقصد أساسيا 

 ابلغة العربية يف األدابء واؼبؤرخني اىل ابإلضافةفقد كانت مؤلفات العلماء والفقهاء  ذلكك
الذي يعرف أيضا كتاب ربفة الزمن   ذلك علىيف منطقة شرق إفريقيا ومثال  العصور الوسطى

ن عثمان اعبيزاين اؼبعرف ؼبؤلفو شهاب الدين اضبد بن عبد القادر بن سامل ب ابسم فتوح اغببشة
      .2لعرب  قيوف ابسم 

العديد من  هنضة علمية أنتجت العموم قد عرفت شرق إفريقيا فًتة حكم العمانيني للمنطقة علىو 
األسباب ـبتلفة أمهها االزدىار  فد الكثري من العلماء,افقد شهدت اؼبنطقة تو  ،اؼبؤلفات العربية

اىتمام السالطني  اىلاإلضافة  ألفريقياو مدن الساحل شرقي تعاشوالرخاء االقتصادي الذي 
 العمانيني ابلعلم و العلماء خاصة فًتة حكمهم يف زقببار .

اغبق )صاحب كتاب   سعيد انصر بن نبهانومن الذين سامهوا يف تلك النهضة  الشيخ 
مؤلف يف الطب بعنوان (و لطائف اؼبنن يف إحكام السنن  )لو كتابو  يف العقيدةكتاب (قني الي
بعض األشجار  (ويف ىذا الكتاب يشر فوائدر النبات ألسواحلي السر اعبلي يف ذكري إسرا)

  ويقارهنا مع اؼبوجودة يف البالد العربية.  الساحلاؼبوجودة يف منطقة 

لديو كتاب يف العقيدة ىو  (م 1869ه/ 1314)تويف  ادلنذري علىالشيخ بن  ذلكوك
يسمي اختصار مؤلف يف الًتبية  بن دمحم ادلنذري عليالشيخ بن نو وألب،(اػبالصة الدامغة )
  اىلابإلضافة ،(نور التوحيد )  كتاب أخر يف العلوم الدينية يسمى  ولو ،( م الصبيانعلياألداين لت)

  3احد النصارى يف عهد اػبليفة اؼبأمون. علىالذي رد فيو  النصراين الكندي علىكتاب الرد 
خ بن عبد هللا بن عبد الشي الدينالشيخ حمي ف اليومن علماء اؼبنطقة الذين اشتهروا ابلت

شرح خطبة منهاج )و (التوحيد)جنوب الصومال من مؤلفاتو كتاب براوا  من مدينة القحطاين
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وقد كان يقوم بتدريسو يف  (م علم الصرف العريبعليلت)كتاب يف اللغة كتاب   ذلكوك(الطالبني 
 .1( السلوى يف إخبار كلوه)وكتاب ،ساحة اؼبسجد اغبرام دبكة اؼبكرمة

 اىلهبا وكل ىذا يعين إن سكان منطقة الساحل كانوا يتكلمون اللغة العربية وأيلفون 
العرب والعماين بشكل خاص يف أتثري الوجود   ربت  مدىىذا ينصب  و ،جانب لغتهم احمللية

 . شرق إفريقيا
 األوىلالوىلة  منذ مة لدخول اإلسالم لقارة إفريقيااحيث تعترب منطقة شرق إفريقيا ؿبطة ى

مية ضل سياسة العرب اليت اتصفت ابلسلىذا بفو  القارةيف  اغبضارة اإلسالمية ومهد من بدايتو
ات يف اؼبنطقة بعيدا عن اػبالفخر ؽبم ملهم مع األفارقة ورغبتهم يف إنشاء وطنا آاواغبكمة يف تع

إن النشاط العريب  اىل روبية ذىبتو رغم إن الكثري من اؼبصادر اال ،يف شبو اعبزيرة العربية ة السياس
 األوىل فقط وكان يستهدف ابلدرجة االقتصادياؼبصاحل  علىيف داخل القارة اإلفريقية كان مقتصر 

 . 2عنفاليتميز ابلقسوة و   كانكما  ،عمليات التسلط واالستغالل  
كل وحدا منهم  وأتثر نب مع العربج اىل انبج عاش األفارقة ة األمر قدحقيق نو يفأ الإ

           .  ابلدم درجة اؼبصاىرة ىلإو وصل  والتقاليدالعادات خاصة  خرابآل
 
                 

                                                           
 .404ص،:اؼبرجع السابقاؼبعيشي 1

2 Ruth SLade . King Leopold  S Congo p84 FF London 1962 . 
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 :خامتة
خالل القرن السابع تناولنا يف ىذه الدراسة موضوع التأثري احلضاري العماين يف شرق افريقيا 

 :وىي ضمن ىذه اخلامتةوقد توصلنا إىل عدة نتائج مسحت لنا بتقدمي بعض التوصيات ميالدي 
لك وذ ما قبل ادليالد تعود إىلحقبة مبكرة من الزمن  إىل رجعن عالقة العمانيني بشرق إفريقيا تـ ا

 تقارب اجلغرايف بني ادلنطقتني.حبكم ال
 اليتو ادلومسية  نظم الرايح هاجتارية حتكمها قوانني الطبيعة من بدأت ىذه العالقة يف إطار معامالتـ 

قة البحر أسياد التجارة يف منط االستفادة منها األمر الذي جعل منهم ية كيفعرف العرب دون غريىم  
 األمحر واحمليط اذلندي.

الساحل سكان ىو الدين اإلسالمي الذين حول  لساحل شرق إفريقيا إن أىم ما جاء بو العربـ 
افة اإلسالمية ويعود رلتمع مسلم يساىم يف نشر اإلسالم وترسيخ الثق نيا إىلاإلفريقي من رلتمع وث
 . تجار العرب والعمانيني بدرجة األوىلالفضل  يف ذلك إىل ال

يف  العرب مع توسع التجار ىمية وتلقائية تتماش شرق إفريقيا كان بطريقة سلدخول اإلسالم إىلإن ـ و 
ألهنم مل ات فريقيكثري من التجار العرب تزوجوا من إ إن المثهم أتثر األفارقة أبخالقو ،منطقة الساحل

      حيضروا معهم عائلتهم .   
دن سكان منطقة الساحل يف شرق إفريقيا كان بداية اتريخ مت استقرار العرب العمانيني إنـ كما

 مدن حضارية ر الزمن إىل حتولت مع م ،احلطول الس مراكز جتارية على أقامواحيث  ،اإلفريقي
تسيطر  وفق نظام قبل سكان األفارقة بعد إن كان يعيشإسالمية  سأس حتكمها قوانني مبنية على

 . ومستبدة جائرة  عليو قوانني
ابت مثل  إسالمية  مدن حضارية ا متخض عنوإلفريقي الشرقي  الساحل الوجود العماين يف  ـ وكان

فجميع   الرقي احلضاري قدم وتبلغت درجة رفيعة من ال ، مدنزجنبارو الموو كلوهو وممباسا
شبو  و ادلتوسط اإلسالمية يف مشال البحر األبيض تنافس ادلراكز اإلشعاعيةجعلها  الذيالنواحي األمر 

   اجلزيرة العربية .
جعل عرفت منطقة الساحل اإلفريقي إثناء فًتة حكم العمانيني ازدىار اقتصاداي منقطع النظري ـ وقد 

اخذ ىذا ادلكانة    وزلط أنظار الدول العامل الطامعة يف ىمنها مركز لتجارة العادلية خالل العصور الوسط
    لك  .  كالربتغال وفرنسا وبريطانيا بعد ذ
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لك من هم وبني سكان الساحل اإلفريقي وذتقوية الصلة بينم بل فًتة حكمهالعمانيني خال ىتمـ و 
واليت جتسدت يف جوانب كثرية يف حياة سكان الساحل الشرقي  افتهم وعادهتمترسيخ ثق خالل

كيفية دفن  حول  اجلانب الروحاينلتشمل حىت ، ذلمبناء منز  وطريقة ،تصرفاهتم إىل ،إلفريقيا من لباسهم
       . ىم موات

ة شعبني من جتمع بني ثقاف  شرق إفريقيا رلموعة من العناصرعن استقرار العمانيون يف قد متخضو ـ 
لسواحلي حيمل دماء عربية ا العنصر من عرب وأفارقة اندرلتا معا حتت ما يسمى عرقني سلتلفني

 .دين ابإلسالم ويتكلم اللغة العربية والسواحلية معا .    يفريقية و إ
عرف ابللغة السواحلية ادلتمثل يف العمانيني واللسان اإلفريقي أنتج ما ياع اللسان العريب ن اجتمإ ـ كما

مفردات  اللهجة ل ملك الوقت وىي لغة بسيطة تكتب حبرف عربية حتواليت كانت لغة التجارة يف ذ
   . كبريةالعمانية نسبة  

اعتمد عليها  عمانيني حيثالطني عهد حكم السال لقد شهدت اللغة العربية انتشار واسعا يفـ و 
واعتربت اللغة الرمسية على  وحترير ادلواثيق الرمسية يف دولتهم م العمانيني يف تسري أمور الدولةااحلك

 .ا لغة الدينطوال  مدن الساحل اإلفريقي إىل جانب إهن
قة قرون طويلة من ت ادلنطحكم ة يف زجنبارتتوج الوجود العماين يف شرق إفريقيا إبنشاء إمرباطوري ـ و

   يب للمنطقة.ر و ألاالحتالل ا مبجيء الزمن انتهت 
 : االقرتاحات والتوصيات 

مبا ان درستنا ىذه انطلقت من احد ادلواضيع ادلقًتحة يف الدراسات السابقة فنحن بدوان نقًتح 
 مجلة من ادلواضيع ذلا صلة مبوضوع دراستنا:

  .اتثري الثقايف العماين يف شرق افريقيا 
 .ابرز الشخصيات  ادلؤثرة يف منو الوعي الفكري لدى االفارقة 
 .دور العمانيني يف نشر االسالم إبفريقيا 
   رويب.و دور العمانيني يف زلاربة االستعمار اال 

كما نوصي اجلهات ادلعنية )مكتب الدراسات االفريقية( االىتمام اكثر هبذا النوع من الدراسات 
 ة بتاريخ افريقيا لتسهيل عملية البحث.  وتوفري ادلادة العلمية اخلاص

 



- 46 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املالحـــــــــــق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 46 - 
 

 : موقع منطقة شرق افريقيا10الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .891المرجع السابق ، ص: المرجع : المعيشي
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 تضاريس منطقة شرق افريقيا : 10الملحق رقم 

 

 

 .81المرجع : العقاد : المرجع السابق ، ص
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 موقع سلطنة عمان : 10الملحق رقم 

 

 

 881المرجع : رجاحي : المرجع السابق ، ص 
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 تضاريس سلطنة عمان : 10الملحق رقم 

 

 818المرجع : رجاحي : المرجع السابق ، ص 
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 توزيع الهجرات العربية في منطقة شرق افريقيا : 15الملحق رقم 

 

 .16المرجع : غيتان بن علي بن جريس: المرجع السابق ، ص
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 مللخصا
 السابع مالاد -األو  ىجق  اضاي   ي رق  ارققياا للا  اليق التأثري العماين احل

لذا مل قكن لمني الواردة من اجلزققة العقباة، كانت رق  ارققياا أو  منطية تصل إلاها ىجقات املس
ىناك العدقد من العوامل اليت قسقت االتصا  بني  إ والرك  ،راها مبكقا اإلسلامقنتشق  إ مستغقاب 

 ورق  ارققياا من بانها العامل اجلغقا ي .جنوب اجلزققة العقباة 
ملنطية اليق  السابع مالاد  بداقة اهلجقات العماناة   يني ندلاجل لوا اإلوتعترب ىجقة 
انعكست علي جوانب احلااة للمجد الذ  بناه املتألققن بعدىم، الذقن أسسوا الساحل اإلرققيي، و 

إىل ما أحدثتو من جتانس عققي جنم عن املصاىقة املتمثل  ي اإلضارة راملختلفة  لسكا  ارققفاا الشققاة 
 اثق عماق رالرتاث الثيا ي أقاضاوالذ  حيمل السمات البانتو والعقب،ريد كا  هلا  ،العنصق السواحلي

 ملنطية الساحل الساما  ي جما  اللغة والدقن.
المو،ابت،ممباسة،كلوه،كانت إىل  :ونشأت نتاجة لذلك العدقد من املد  الساحلاة مثل

 إمرباطويقة من للاهلا إبنشاء العماناني متكن جانب كوهنا حواضق علماة ريد كانت مقاكز سااسة
 . .الزمن انتهت مبجيء االحتلا  االيويب للمنطية ي زجنباي حكمت املنطية ققو  طوقلة من 

ABSTRACT 

        The Omani cultural influence in East Africa during the first century AH - VII 

East Africa was the first region to be visited by Muslim immigrants from the Arabian 

Peninsula, so it was not surprising that Islam spread early, and there are many factors that 

facilitated communication between South Arabia and East Africa, including geographical 

factor. 

         The migration of the two brothers in the 7th century AD, the beginning of the 

migrations of Oman to the Sahel of Africa, who founded the glory built by the latecomers 

after them, reflected on the different aspects of life of the inhabitants of eastern Africa, in 

addition to the resulting ethnic homogeneity resulted from the marriage of Swahili element, 

which features Bantu And the Arabs, it also had a profound impact on the cultural heritage 

of the Sahel, especially in the field of language and religion. 

         As a result, many coastal cities such as Lamu, Bat, Mombasa and Kloh were, in addition 

to being scientific cities, centers of policy that enabled Omanis to establish an empire 

In Zanzibar, the region ruled for centuries and ended with the advent of the European 

occupation of the region. 


