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"الصومال" بالد الرببر يف شرق أفرٌقٍا يف مصىفات اجلغرافٍني والرحالة
املسلمني يف الفرتة مه القرن الثالث إىل الثامه اهلجري
(التاسع إىل الرابع عشر املٍالدي).

الممخص:

د /حممد خلٍفة ركابً محد اهلل(.)

وتحديدا في
تكشف ىذه الدراسة عن جزء أصيل من التاريخ اإلسالمي في شرق أفريقيا،
ً

منطقة القرن األفريقي من أرض الصومال الحالية ،والتي عرفت عبر العصور التاريخية باسم
كثير ما تكرر
بالد (البربر) .ورغم تعدد األماكن التي شاركتيا نفس االسم ،إال إن ىذا االسم ًا

ذكره عند وصف المناطق الصومالية في مصنفات الجغرافيين والرحالة المسممين ،وذلك منذ
بداية تدوينيا في مطمع القرن الثالث اليجري (التاسع الميالدي).

وال يعني ىذا أن اسم البربر الذي عرفت بو بالد الصومال ظير في ذاك العصر؛ فالثابت

من التراث التاريخي والجغرافي واألدبي والمغوي لمحضارات القديمة التي سبقت اإلسالم ،يؤكد أن

األراضي الصومالية اشتيرت بيذا االسم منذ القرن األول الميالدي ،وقد شاع تداولو حتى القرن

الثامن اليجري (الرابع عشر الميالدي) ،ليحل بعده اسم بالد الزيمع أو الزيالعة إلى ظيور االسم
الحالي (الصومال) في القرن التاسع اليجري (الخامس عشر الميالدي).

وبالتالي ،فإن تاريخ الصومال لم يكن مجيوالً في العصور اإلسالمية ،بل كان ميمالً،
والمعموم أن وصف البالد ومواضعيا ،مظانو كتب الجغرافيا والبمدان ونحوىا .وانطالقًا من ىذا

اليقين ،فسوف يسمط البحث الضوء عمى كتابات الجغرافيين وروايات الرحالة في العصور

اإلسالمية عن تمك المناطق الصومالية؛ لموقوف عمى المسميات التاريخية بمعمومات جغرافية

توضيح الصورة الحقيقية التي كانت عمييا ىذه البالد.

( )مدرس التاريخ اإلسالمي بمعيد البحوث والدراسات اإلفريقية ودول حوض النيل – جامعة أسوان.
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“Somalia" the country of Berbers in East Africa in the Compilations of
Muslim geographers and travelers during the period from the third century to
the eighth century HA” (ninth to fourteenth century AD).
Dr: Mohamed Khalifa Rekaby Hamed allah((.

Abstract:
This study reveals an integral part of Islamic history in East Africa, specifically in
the Horn of Africa region of present-day Somalia, which has been known throughout
historical times as the country (the Berbers). Despite the multiplicity of places that I
shared the same name, it is frequently mentioned when describing the Somali
regions in the works of Muslim geographers and travelers, since the beginning of their
codification at the beginning of the third century AH (ninth century AD).
This does not mean that the name of the Berbers, known by the countries of
Somalia, appeared at that time. The constant of the historical, geographical, literary
and linguistic heritage of the ancient civilizations that preceded Islam confirms that
Somali lands were famous for it since the first century AD, Until the eighth century AH
(fourteenth century AD),To be known later as the country of Zila or Zela’a
Consequently, and it was circulated until the emergence of the current name
(Somalia) in the ninth century AH (fifteenth century AD).
The history of Somalia was not unknown in Islamic times. Rather, it was
neglected. It is known that the description of the country and its locations, In the
thinking of geography books and countries and the like. On the basis of this certainty,
the research will shed light on the writings of geographers and traveler novels in
Islamic times about these Somali regions. And To know the names, Through a
historical study with geographical information to clarify the true image of this country.
() Dr. of Islamic history at the African Research and Studies Institute and the Nile
Basin countries - Aswan University.
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إن البحث والدراسة في البمدان وتاريخيا من الدراسات الحساسة والشائكة؛ لكونيا تبحث
في مدعاة فخر الشعوب ومصدر عزىا ،وبما إن البالد التزال قائمة تتحرك بحركة الحاضر
وتحمل رائحة الماضي ،ويفتخر أبناؤىا بتاريخيا وأمجادىا ....تبرز إثارة البحث وحساسيتو.
فقد قضت إرادة اهلل وحكمتو بتعمق قموب العباد بأوطانيم ،وىذا الحب العميق أشار إليو القرآن
يل
في قولو تعالى( :ولو أنا كتبنا عمييم أن اقتموا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعموه إال قم ٌ
منيم)( ،)1فقد اقترن حرص الناس باألوطان إلى الحرص منيم باألنفس .وىذا األمر طبيعي
ثابت بالفطرة لتتكامل المعيشة الدنيوية ،واال لم عمرت أكثر أجزاء المعمورة؟ .فقد خالف اهلل
بين طبائع الناس ،ولوال اختالف طبائعيم وعمميم لما اختاروا من األسماء إال أحسنيا ،ومن
البالد إال أغذاىا ،ومن األمصار إال أوسطيا ،...ولتقاتموا عمى األحسن منيا وخموا الحسن
وما دونو ...،وقد قيل في األمثال ":عمر اهلل البمدان بحب األوطان"(.)2
كثير ما يؤدي إلى تفضيميا عن
وبما أن حب الوطن فطرة ال إرادية لإلنسان ،فإن ذلك ًا
غيرىا ،وركوب الصعب والذلول لعرض تميزىا ،ووضع األحاديث واألخبار األسطورية ليا.
ليذا عمينا أال نسمم بكل ما ورد من أخبار البمدان وفضائميا؛ فإن ظيور العصبيات الدينية
والسياسية والقومية أدى إلى وضع الكثير من المتعصبين أحاديثًا وأقواالً يرفعون فييا قدر
الموضوع لو ،وقد أخذت البمدان حظًا من ىذا ،تارة في فضل مقاميا ،وتارة أخرى في فضل
من زارىا أو توفي فييا ونحو ذلك ،مما أدى إلى اعتقاد الفضل في أماكن لم يرد فييا
فضل( .)3والصحيح في ىذا أن اإلقامة في كل موضع تكون األسباب فيو لطاعة هلل ورسولو،
وفعل الحسنات والخير ،...أفضل من اإلقامة في موضع يكون حالو فيو دون ذلك في طاعة
اهلل ورسولو ،فإن أكرم الخمق عند اهلل أتقاىم"(.)4
لذلك يجب أن نتوخى الحذر عند التعامل مع كتب البمدان والتواريخ؛ حيث توسع الكثير
من المؤرخين في نقل األحاديث الباطمة عن فضل البمدان وال سيما بمدانيم ،فقد تساىموا في
( )1سورة النساء :آية .66
( )2اليمذاني :البمدان ،تحقيق يوسف اليادي ،ط ،1بيروت ،عالم الكتب ،عام 1996م ،ص.487
( )3أحمد سميمان أيوب :السمو إلى العنان بذكر صحيح فضائل البمدان ،تقديم محمد صفوت نور الدين ،القاىرة،
الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر ،عام 2002م ،ص.16
( )4ابن تيمية :مجموع الفتاوى ،اعتنى بيا وأخرج أحديثو أحمد الجزار وأنور الباز ،ط ،3المنصورة ،دار الوفاء،
عام2005م ،جـ ،27رقم الفتوى ،39ص.26
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ذلك غاية التساىل دون انتباه ،وقد وقع الكثيرون منيم في ذلك رغم كونيم أىل التخصص.
فالحذر من النقل واالعتماد دون تحقيق ،فإن الكذب في ىذا قد كثر وتجاوز الحد؛ وسببو ما
جبمت عميو قموب العباد من حب األوطان والشغف بالمنشأ( .)1لذلك نؤكد أن من لو حظ في
مطالعة كتب البمدان والبحث فييا ،وخاصة ما يكتبو أبناء البالد عن ميدىم ،بحاجة إلى
التحقيق وقسط من العدل ،فال يرفع من قدر بمد وال يحط منيا.
عموما وبالد
ورغم التغني بأخبار البمدان ووصف محاسنيا ،إال إن بالد شرق أفريقيا
ً
الصومال بشكل خاص لم تنل حظا من ىذا؛ وربما كان ذلك مرجعو اتجاه معظم الكتاب إلى
الكتابة في تاريخ المشرق اإلسالمي وبالدىا وانغماسيم فيو ،يحركيم في ذلك المصالح ،أو
تعبير عن نزعات عنصرية وقبمية تبرز في كتاباتيم التاريخية ،والتي تناولت موضوعات قتمت
()2
أيضا عدم
بحثًا ،وكأن العالم اإلسالمي حصر في منطقة آسيا فقط  .ولعل كان مرجعو ً
اكتراث شخصيات محمية من أبناء الوطن برصد وتدوين األحداث التي مرت بيا بالدىم إال
في عصور متأخرة .مما جعل قمة الكتابة عن ىذه البالد وعدم تقديم الدعم الثقافي ليا ،أن
بعضا منيا.
غفل العالم اإلسالمي عن بعض أطرافو ،والتي أدت في النياية األمر أن يفقد ً
لذلك كان من دواعي اىتمامي الختيار موضوع ىذا البحث؛ ىو محاولة إيجاد تقارب
إسالمي عربي إفريقي في ظل عالم يتميز بأنو عالم التكتالت السياسية واالقتصادية .وما
أحوجنا نحن المسممين العرب إلى مثل ىذه الموضوعات التي تساعد عمى الوحدة .ومن ىنا
تبرز أىمية إحياء التراث اإلسالمي العربي الذي يوظف الماضي لالنطالق تجاه الحاضر.
وال نستطيع القول أن تاريخ المناطق الصومالية في فت ةر العصور اإلسالمية كان مجيوالً ،ولكن
نقول كان ميمالً ،فالمعموم أن المعمومات عن تطور البمدان ،وطبيعة أماكنيا البرية والبحرية،
ووصف مدنيا وقرىا ،مظانو كتب الجغرافيا ،ومعاجم البمدان ،وتاريخ المدن ونحوىا .وانطالقًا من ىذا
اليقين فسوف نسمط الضوء عمى كتابات الجغرافيين وروايات الرحالة لتمك المنطقة في الفت ةر من القرن
( )1الشوكاني :الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة ،تحقيق عبد الرحمن بن يحيي المعممي اليماني ،ط،1
بيروت ،دار الكتب العممية ،عام1995م ،باب فضائل األمكنة واألزمنة ،ص.437-436
( )2المقريزي :اإللمام بأخبار من بأرض الحبشة من مموك اإلسالم ،مع دراسة عن اإلسالم في شرق أفريقيا والحبشة،
تحقيق عبد النعيم ضيفي عثمان ،القاىرة ،المكتبة األزىرية لمتراث ،عام 2006م ،مقدمة المحقق ،ص.4
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(8 -3ىـ14-9/م) .لتقديم دراسة تاريخية بمعمومات جغرافية نستطيع من خالليا وضع صو ةر
لحدود تمك البالد خالل ىذه الفترة ،وماىي المناطق التي كان يسكنيا الصوماليون.
ولموصول لنتائج حقيقية في ىذا البحث ،كان البد أوالً من معرفة المسميات التاريخية
حاليا أن اسم (الصومال) الذي يذكر
لبالد الصومال والوقوف عمييا عبر العصور ،فالثابت ً
عند وصف أرض الصومال لم يتم استعمالو إال في عصور متأخرة؛ ويظن البعض أن أول
إشارة ظيرت لو كانت ضمن كممات أنشودة حبشية تخمد انتصارات النجاشي ممك الحبشة
عمى إحدى الممالك اإلسالمية في الصومال في القرن التاسع اليجري (الخامس عشر

وضوحا في عدة مواضع من كتاب (تحفة الزمان أو
الميالدي)( ،)1غير أن االسم ورد أكثر
ً
فتوح الحبشة) ،لممؤرخ اليمني المعروف بـ عرب فقيو (ت :بعد940ىـ1533 /م) ،الذي
عاصر أحداث الحروب اإلسالمية المسيحية في المنطقة خالل القرن العاشر اليجري

كثير لينتشر بعدىا حتى بات
(السادس عشر الميالدي)( .)2وعقب ذلك تردد اسم الصومال ًا
اآلن اسم لدولة عربية إسالمية ،كانت أرضيا شاىدة في العصور الوسطى عمى حضارة

المسممين في الساحل الشرقي إلفريقيا(.)3

( )1إنريكو تشيرولي ( مستشرق إيطالي) :الصومال ،كتابات مختمفة نشرت وغير منشورة ،ثالثة مجمدات ،روما،
اإلدارة االئتمانية اإليطالية من الصومال ،عام 1964 -1957م،؛
- Cerulli, Enrico: Somalia, Scritti vari editi ed inediti,3vol, Amministrazione Fiduciaria
Italiana di Somalia, 1957-1964 Roma, vol 1, P.111.
( )2عرب فقيو ( شياب الدين أحمد بن عبد القادر بن سالم بن عثمان الجيزاني) :مخطوطة تحفة الزمان أو فتوح
الحبشة ،المكتبة المركزية بجامعة الرياض بالسعودية ،قسم المخطوطات ،المسجمة برقم .350
( )3الصومال :دولة عربية تقع في شرق قا ةر إفريقية عمى منطقة ما تعرف باسم القرن اإلفريقي .يحدىا خميج عدن
والمحيط اليندي من الشرق ،واثيوبيا من الغرب ،وجيبوتي من الشمال الغربي ،كينيا من الجنوب الغربي .وتقع
جنوبا و 13درجة شماالً من خط االستواء ،وتمتد شرقًا من خط طول  51درجة
ىذه البالد ما بين درجتين ً
شرقًا ،حتى تصل خط طول 41درجة شرقًا .وتحتل بالد الصومال حاليا مساحة من األرض تصل إلى حوالي
 246ألف ميل مربع ( 678/500كم 2أو ما يعادل  63/8ىكتار مربع) ،وتأخذ أرضو شكل بروز داخل مياه
المحيط اليندي عمى شكل رقم ( )7باإلنجميزية ،أو عبا ةر عن مثمث بزاوية عمى صو ةر قرن في بطن مياه
المحيط اليندي .وتممك أطول حدود بحرية في قا ةر أفريقيا ،حيث يبمغ طول الجزء الخاص بخميج عدن 650
ميالً ،أما الساحل الذي يقع عمى المحيط اليندي فيو 1300ميالً ،تتسم تضاريسيا بالتنوع بين اليضاب
والسيول والمرتفعات ،مناخيا صحراوي حار عمى مدار السنة مع بعض الرياح الموسمية واألمطار غير=
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وقد اختمف الباحثون حول معنى كممة الصومال وتحديد مصدرىا ،وطرحوا عدة آراء

لتفسيرىا ،والواضح أن ىذه اآلراء اعتمدت في جممتيا عمى تفسيرات لغوية وتأويالت لفظية،

غالبا ما يمجأ إلييا الناس لمعرفة ما أشكل عمييم من معاني الكممات( .)1والواضح أن
والتي ً
ىذه التفسيرات لم تستند إلى أدلة تاريخية يمكن االعتماد عمييا ،وال ترتكز عمى أسس عممية
منطقية يمكن قبوليا ،وفي الغالب مصدرىا الروايات الشفيية المتداولة وسط الصوماليين ،أو

خيال الباحثين الذين حاولوا تحديد المعنى األصمي ليذه الكممة.

وبالعودة لمبحث عن كممة الصومال في العصور اإلسالمية األولى ،لم نجد ليا أبي

ذكر ،ولكن وجدنا وصف ىذه البالد في تمك العصور تحت مسمى مغاير ليا وىو(البربر)،

=المنتظمة (.أحمد صوار :الصومال الكبير ،كتب سياسية الكتاب رقم ،121القاىرة ،الدار القومية لمطباعة
والنشر ،ط (د .ت) ،ص5؛ عمى أحمد ىارون :أسس الجغرافية السياسية ،ط ،1القاىرة ،دار الفكر العربي ،عام
1998م ،ص248؛ فيميب رفمة :الجغرافية السياسية ألفريقية ،مع دراسة شاممة لمدول األفريقية سياسيا واقتصاديا
وطبيعيا ،القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية ،عام 1966م ،ص302-301؛ كتاب المسح الشامل لجميورية
الصومال الديمقراطية ،إعداد معيد البحوث والدراسات العربية ،بغداد ،المنظومة العربية لمتربية والنشر ،عام
1982م ،مقال السعيد إبراىيم البدوي :اإلنتاج الزراعي في الصومال ،ص ،403ومقال شوقي عطا اهلل الجمل:
تاريخ الصومال في العصر الحديث 1986-1969م ،ص.)93
( )1لقد تعددت ىذه اآلراء واختمفت التفسيرات بل وتعددت حول اسم الصومال فمنيا ما يفترض أن لفظة (صومال)
محرفة من كممة (سوماج) أو(سوماىة) األثيوبية وىي تعني بالحبشية غير المتحضرين ،وىي تسمية أطمقيا
األحباش عمى الصوماليين إبان الحروب الدينية .ويرى رأي آخر أن الكممة مأخوذة من كممة (سمال) العربية ،والتي
كان يمقب بيا زعيم قبمي صومالي سمل عين أخيو .في حين يرى آخر أن كممة (سمال) صومالية تتركب من
مقطعين وىما( :سما) أو(سمی) وتعني يد الرمح ،و(ل) وتعني :ذو أو صاحب ،وبجمع المقطعين ،تكون الكممة
بالصومالية ( ذو الرمح) أو(صاحب الرمح) .وآخر يرى أن الكممة مأخوذة من اسم لجزي ةر قديمة كانت في منطقة
شمال شرق الصومال تسمى (سمالي) .وادعى رأي آخر أن كممة الصومال مأخوذة من الكممة العربية (ذو مال)
التي كان يمقب بيا أحد الصوماليين األثرياء الذي عاش في المنطقة ،ومع مرور الزمن ،تم تحريف كممة (ذو مال)
إلى (صومال) ،لعدم استخدام الصوماليين حرف (ذ) .بينما يرى آخرون أنيا مأخوذة من وادي في اليمن ىاجر
أيضا أن لفظة (سومال) مأخوذة من كممة
منو الجد األكبر لمصوماليين الذي كان يسمى (صومل) .ويرى أخرون ً
صومالية مكونة من مقطعين متالزمين ،ىما (سو) من الحروف المساندة لمفعل وخاصة األمر ،و(مال) وىو الفعل
ويعني عندىم (اذىب أو احمب) الناقة وغيرىا(زين العابدين عبدالحميد السراج :الحياة االجتماعية واالقتصادية في
مدن الساحل الصومالي فيما بين القرنين8-6ىـ14-12/م ،رسالة دكتوراه (غير منشورة) ،قسم التاريخ كمية اآلداب
جامعة القاىرة ،عام 1986م ،ص.)10-4
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رغم أن المعمومات المتوفرة حول ىذه الكممة من الناحية الجغرافية ،تبين أنيا انتشرت في أكثر
من موضع ،فنجد ىذا المسمى عرفت بو أماكن في جنوب الجزيرة العربية ،وما جاورىا من

المناطق اإلفريقية من الصومال حتى مصر وبالد الشام .فقد كان يطمق ىذا االسم سابقاً عمى

أمة كبيرة وقبائل كثيرة في بالد المغرب ،ويقصد بيم سكان شمال أفريقيا األصميين المعروفين

اليوم باسم (األمازيغ) .وكذلك أطمق عمى أمة أخرى في قبالة بالد اليمن بين أرض الحبشة

أيضا عمى سوق كبير بوسط
حاليا .وأطمق ً
والزنج ،وىؤالء بالدىم الواقعة في الصومال ً
()1
أيضا أطمق االسم عمى
الفسطاط بمصر ،حين نزليا قوم من بربر العرب فسمي بيم  .كما ً

القبيمة الحاكمة إلقميم (جناوة) ،وىي المنطقة التي كانت غرب الصحراء والتي عرفت بالسودان

الغربي أو إمبراطورية غانا(.)2

أيضا أًطمق عمى إحدى نواحي النيل السوداني ،في اإلقميم القبمي التابع لواليات
وكذلك ً
()3
أيضا تسمى بربر ،في
شمال السودان ،والذي يشتير بكث ةر شج ةر المقل (الدوم)  ،وقاعدتو ً
المنطقة التي تقطنيا قبيمة (الميرفات) ،عمى ضفتي النيل في المساحة الممتدة من الشالل الخامس
()4
أيضا
أيضا أن ىذا االسم لجبل في أعالي نجران باليمن ،و ً
جنوبا  .وقيل ً
شماالً إلى بالد عطب ةر ً
اسم لجبل آخر في أواسط جبل الشيخ في سمسمة جبال تدمر بسوريا(.)5
صقعا ،ط ،2بيروت ،عالم الكتب ،عام1986م ،ص42-41؛ بامخرمة
وضعا والمفترق ً
( )1ياقوت الحموي :المشترك ً
الحميري :النسبة إلى المواضع والبمدان ،ط ،1أبوظبي ،مركز الوثائق والبحوث ،عام2004م ،ص .99
( )2أبو عبد اهلل الزىري :كتاب الجغرافية ،تحقيق محمد حاج صادق ،القاىرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط (د.ت)،
ص.126-125
( )3عبدالحكيم عفيفي :موسوعة 1000مدينة إسالمية ،ط ،1بيروت ،أوراق شرقية لمطباعة ،عام2000م،
ص.106
( )4عون الشريف قاسم :موسوعة القبائل واألنساب في السودان وأشير أسماء األعالم واألماكن ،ط ،1الخرطوم
السودان ،نشر شركة آفروقراف ،عام1996م ،جـ ،6ص2441؛ عبد العزيز بن عبد اهلل :الموسوعة المغربية
لألعالم البشرية والحضارية ،معممة الصحراء ،الرباط ،المغرب ،منشورات و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
عام1976م ،ص.55
( )5محمد عمي مادون :عروبة البربر الحقيقة المغمورة ،ط ،1دمشق ،المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف
والنشر ،عام1992م ،ص.85
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ورغم تعدد األماكن التي عرفت باسم (البربر) ،إال إنو شاع استخدامو عند وصف

فكثير ما تكرر عمى ألسنة الجغرافيين والرحالة والمؤرخين المتقدمين عمى
المناطق الصوماليةً ،ا

الصعيدين اإلسالمي والعربي ،فمنذ المحاوالت األولى لظيور الجغرافيا األدبية في مطمع القرن
الثالث اليجري (التاسع الميالدي) ،والتي تمثمت في صورة وصف المسافات بين البمدان ،نجد

في أقدم مصادرىا وىو كتاب "المسالك والممالك" البن خرداذبو (ت280:ىـ893/م) ،وربما

أول من ذكرىا بيذا المسمى خالل حديثو عن وضع البحار ،فيشير إلى المناطق الحالية لبالد
الصومال بجممة "ناحية البربر"(.)1

ولكن مع استمرار الكتابة الجغرافية وتطورىا في عصور الحقة البن خرداذبو ،والتصدي

وضوحا لبالد الصومال ولكن بنفس
لدراسة مشاىد األرض الطبيعية ،نجد أنيا قدمت وصفًا أكثر
ً
المسمى ،وربما ط أر عميو بعض التغيير البسيط ،فقد كتبو البعض مضبوطًا بفتح الباء الموحدة وراء

ميممة ساكنة ،ثم باء ثانية مفتوحة وراء أخرى ميممة (بربر)( ،)2بينما نجد البعض اآلخر يكتبو كذلك

()3
أحيانا نجد الكممة مضافًا إلييا ألف مقصو ةر في آخرىا (بربرا)(،)4
مع فتح الراء األخي ةر (بربر)  ،و ً

( )1ابن خرداذبو :المسالك والممالك ،ليدن ،ىولندا ،دار بريل لمنشر ،عام 1889م ،ص.230
( )2ابن رستو :األعالق النفيسة ،ليدن ،دار بريل لمنشر ،عام1892م ،ص84؛ البكري :المسالك والممالك،
تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،عام1992م ،ج ،1ص320؛ ابن
الوردي :خريدة العجائب وفريدة الغرائب ،القاىرة ،مطبعة البابي الحمبي ،عام1341ىـ ،ص91؛ ابن بطوطة:
تحفتة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ،تحقيق محمد عبدالمنعم العريان ،ط ،1بيروت ،دار
إحياء العموم ،عام1987م ،ج ،1ص261؛ ابن خمدون :العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر
ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبر ،ضبط المتن ووضع الحواشي خميل شحادة ،مراجعة سييل زكار،
بيروت ،دار الفكر ،عام2001م ،ج(1المقدمة) ،ص.60
( )3اليمذاني :البمدان ،ص.63
( )4المسعودي :مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ط ،1اعتنى بو وراجعو كمال حسن مرعي ،صيدا بيروت ،المكتبة
العصرية ،عام2005م ،ج ،2ص5؛ ابن سعيد المغربي :كتاب الجغرافيا ،تحقيق إسماعيل العربي ،ط،1
أيضا ابن سعيد المغربي :بسط األرض في
بيروت ،المكتب التجاري لمطباعة والنشر ،عام1970م ،ص81؛ و ً
الطول والعرض ،تحقيق خوان قرنيط خينيس ،تطوان المغرب ،معيد موالي الحسن ،عام1958م ،ص13؛
الدمشقي :نخبة الدىر في عجائب البر والبحر ،اليبزيغ المانيا ،نشر أوتو ويمييمم ىراسوفيتش ،عام1923م،
ص19؛ أبو الفدا :تقويم البمدان ،تحقيق رينود والبارون ماك كوكين ،باريس فرنسا ،دار الطباعة السمطانية،
عام1840م ،ص151؛ بامخرمة الحميري :النسبة إلى المواضع والبمدان ،ص.99
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أحيانا أخرى بنفس الصورة مع تغير في حرفيا األخير ليكون األلف تاء مربوطة (بربرة)(.)1
و ً

وقد رجح البعض أن اسم البربر الذي عرفت بو بالد الصومال في العصور

الوسطى ،يرجع إلى النسبة لمدينة (بربرة) الصومالية ،التي تقع شمال غرب الصومال وتضم

ميناء بحري في الساحل الجنوبي من خميج عدن ،والتي ال تزال يتداول اسميا عمى ىذه

الصورة إلى اآلن( .)2وىذا الطرح ال تؤيده المصادر الجغرافية والتاريخية؛ ألن ىذه البمدة نفسيا

لم يتم ذكرىا إال في القرن السادس اليجري(الثالث عشر الميالدي) لممرة األولى ،في حين أن
مسمى البربر قد عم ذكرة لوصف المناطق الصومالية عند الجغرافيين والرحالة منذ القرن
الثالث اليجري(التاسع الميالدي) .حتى اقترن لدييم منذ بدايتو بحقيقة قاطعة عن بالد

الصومال ،وىي أن ىؤالء البربر تقع بالدىم ما بين بالد الحبشة وبالد الزنج ،في قبالة بر

اليمن عمى أعالي بحر القمزم (البحر األحمر)(.)3

حرصا منيم لمتفريق بين جيران الموطن بدقة واضحة،
ويبدو إن ىذا التحديد كان
ً
فكما فرقوا بين مواطن البربر والحبشة والزنج ،فقد نبيوا إلى حقيقة فاصمة أىم وىي التفريق بين
أجناس البربر ،فيناك بربر المغرب في شمال أفريقيا ،وبربر ساحل البحر األحمر في شرق

أفريقيا ،وذكروىم بأنيم طائفة من السود بين بالد الزنج وبالد الحبش يسكنون البرية .كما إنيم
( )1ابن حوقل :صورة األرض ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،عام1992م ،ص49؛ البيروني :القانون المسعودي،
تحقيق و از ةر معارف الحكومة العالية اليندية ،ط ،1حيدر آباد الدكن اليند ،مطبعة مجمس دائرة المعارف
العثمانية ،عام1954م ،ج ،2ص548،538؛ االدريسي :نزىة المشتاق في ختراق اآلفاق ،القاىرة ،مكتبة
الثقافة الدينية ،عام2002م ،ج ،1ص43؛ ياقوت الحموي :معجم البمدان ،بيروت ،دار صادر،
عام1977م ،ج ،1ص.369
( )2رجب محمد عبدالحميم :العروبة واإلسالم في إفريقيا الشرقية من ظيور اإلسالم إلى قدوم البرتغاليين ،القاىرة ،
دار النيضة العربية ،عام1999م ،ص.91
( )3ابن خرداذبو :المسالك والممالك ،ص230؛ ابن رستو :األعالق النفيسة ،ص84-83؛ المسعودي :مروج
الذىب ومعادن الجوىر ،ج ،2ص15؛ اإلدريسي :نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ،ج ،1ص47؛ ياقوت
الحموي :معجم البمدان ،ج ،1ص369؛ ابن سعيد المغربي :كتاب الجغرافيا ،ص82-81؛ أبو الفدا :تقويم
البمدان ،ص159:158؛ ابن الوردي :خريدة العجائب وفريدة الغرائب ،ص91؛ ابن خمدون :العبر ،ج،1
ص.72
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تحاشيا المبس -أصول وصفات ثم ألوان وأماكن كل منيما بكل دقة وعناية ،فيؤالء
وضحوا –
ً

بربر شرق أفريقيا يتميزون بمونيم الشديد السواد ويسكنون الصحراء ،بينما بربر شمال أفريقيا

بيض األلوان كسائر أىل إقميم البحر األبيض المتوسط(.)1

وىكذا تداولت كتب الجغرافيا والرحالت اسم البربر لوصف المناطق الصومالية في

العصور الوسطى وتواترتو فيما بينيا ،ولكن ىذا ال يعني أن المسمى ظير في تمك العصور؛

فقد ظير ىذا االسم في تاريخ سابق لمعصور التي دون فييا الجغرافيون والرحالة مؤلفاتيم.

فالثابت من التراث األدبي لمعرب في العصور التي سبقت اإلسالم يؤكد أن العرب عرفوا

المناطق الصومالية وأطمقوا عمى بالدىا اسم (بربرا) .حيث ورد ذكرىا في بعض قصائد

()2

الشعر الجاىمي قبل اإلسالم في أكثر من موضع .فذكر "ابن يعقوب اليمداني"

(ت336:ىـ947/م) من قول "آل أسعد ممكيكرب تبع"( ،)3يرجع إلى القرن الخامس الميالدي
تقر ًيبا ،ذكرىم منازل من خرج منيم من اليمن في سائر جزيرة العرب وغيرىا:
" َو ِمنا ِبأَْر ِ
ض َبْرَب ِر"
ض َ
الغْرِب تَ َعمقُوا إِلى َبْرَب ٍر َحتَى أَتَْوا أَْر َ

( )1المسعودي :مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ج ،1ص84؛ البكري :المسالك والممالك ،ج ،1ص320؛
صقعا ،ص42:41؛ بامخرمة الحميري :النسبة إلى المواضع
وضعا والمفترق
ياقوت الحموي :المشترك
ً
ً
والبمدان ،ص.99
( )2صفة جزيرة العرب ،تحقيق محمد بن عمي األكوع ،ط ،1صنعاء اليمن ،مكتبة اإلرشاد ،عام1990م،
ص.325،326
( )3آل أسعد ممكيكرب :ىم عشي ةر أسعد أبو كرب الحميري أو أبو كرب أسعد أو أسعد تبع ،ويعرف في كتب
عمرا ،ويرجح أنو في الفت ةر من
التراث العربية باسم (أسعد الكامل) ،أحد مموك مممكة حمير اليمنية وأطوليم ً
(430-378م) ،وىو أول من أطمق عمى نفسو لقب ممك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابيم في
المرتفعات والتيائم ،ويشاع أنو كان أنو اعتنق الييودية أثناء نزولو بيثرب في طريقو إلى اليمن ،لكن أىل
األخبار ذكروا أنو كان يتبع ديانة توحيدية حميرية متأث ةر بالييودية متمحو ةر حول اإللو رحمن ،وقد دلت
عقيما وتوزع الممك من بعده عمى أسرتو ودب الخالف بينيم ،فتفرقوا في البالد( جواد
النصوص أنو كان ً
عمي :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط ،2نشر جامعة بغداد ،عام 1993م ،ج،2
ص.)526،570
- ٙ٘ -



جملة املؤرخ العربً– العدد (  –)82اجمللد الثاوى 8282م ـــــــــــــــــــــــــــ د .حممد خلٍفة ركابى

والواضح من ىذا القول أمرين :أوليما أن أرض بربر في جية الغرب من بالد

اليمن ،وىذه الناحية ىي بالد الصومال .واألخر أن أرض ىذه البالد شيدت ىجرات عربية

في عصور سبقت انتشار اإلسالم .ومن جممة ما يستدل بو عمى تأكيد ىجرات العرب

الجنوبيين إلى بالد الصومال في ىذه العصور ،ىو عثور عمماء اآلثار عمى أسماء آلية
عبدىا عرب الجنوب ،عثر عمييا في بعض الكتابات الصومالية .ووجودىا في ىذه األرض

ىو دليل عمى وجود جاليات عربية جنوبية في تمك الجيات وتأثر الصوماليين بثقافة

العرب(.)1

وكذلك نجد ذكر ىذه البالد في قصائد أخري من الشعر الجاىمي ترجع إلى القرن

الساس الميالدي ،وذلك في أكثر من موضع من قصائد الشاعر العربي الممقب بـ" امرئ

القيس الكندي"(()2ت545:م) ،والتي نظميا خالل حروبو مع بني أسد ،ففي أحداىا يصف

خيل برب ار إذ خصيا بقولو:

وص الذناََبى ُم ِ
ص ِ
عاوِد
" َعمَى ُكل َم ََ ْق ُ

يد السَرى بالمْي ِل ِم ْن َخْي ِل َبْرَبَار"
َب ِر َ

()3

( )1جواد عمي :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،3ص.452
( )2امرؤ القيس :ىو جندح بن حجر بن الحارث الكندي( 545-497م) ،ىو شاعر عربي من مكانة رفيعة،
برز في فت ةر الجاىمية ،ويعد رأس شعراء العرب ،وأحد أبرزىم في التاريخ ،اختمفت المصادر في تسميتو ،فورد
باسم جندح وحندج ومميكة وعدي ،وىو من قبيمة كندة .يعرف في كتب التراث العربية بألقاب عدة ،منيا:
الممك الضميل وذو القروح ،وكني بأبي وىب ،وأبي زيد ،وأبي الحارث(أبي الفرج األصفياني :كتاب األغاني،
تحقيق إحسان عباس وابراىيم السعافين وبكر عباس ،ط ،1بيروت ،دار صادر ،عام2002م ،ج،9
ص59؛ خير الدين الزركمي :األعالم ،قاموس تراجم الرجال والنساء في العرب والمستعربين والمستشرقين،
ط ،15بيروت ،دار العمم لمماليين ،عام2002م ،جـ ،2ص.)11
( )3المبرد :الكامل في المغة واألدب ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ،ط ،3القاىرة ،دار الفكر العربي،
عام1997م ،ج ،2ص61؛ ديوان أمرئ القيس ،تحقيق محمد أبوالفضل إبراىيم ،ط ،4القاىرة ،دار المعارف،
عام1969م ،ص66؛ ويعني بمقصوص الذنابي :أي محذوف الذيل وقد كانت العادة عندىم أن تحذف
أذناب خيل البريد ليكون عالمة ليا ،معاود :معتاد السير ،بريد السرى :رسول الميل ،والسري ال يكون إال
ليالً ،وبربر :القبيمة القائمة عمى خيل البريد( شرح ديوان أمرئ القيس ،تحقيق حسن السندوبي ،ط ،1بيروت،
دار إحياء العموم ،عام1990م ،ص.)107
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وذكر "ابن رشيق القيرواني"( ()1ت456:ىـ1070/م) أنو خص خيل برب ار بالذكر دون

سواىا من خيل العرب لصالبتيا وقوة تحمميا ،وكانت تميب أذنابيا -قص ذيوليا -كالبغال

طمبا لمخفة في
لتدخل مداخميا في خدمة البريد ،وربما ولإلعالم بأنيا لمممك ،وال يبعد أنو كان ً

العدو ،مثمما كانوا يعقدون شعر األعراف واألذناب لخيوليم في الحرب.

جمعا من قوم برب ار
وفي موضع آخر لو من قصيدة أخرى ،يتفاخر بأنو كان يممك ً
بجانب جيوشو فيقول:
()2
ِ
ِ ِ
وعا ِم ْن ِجُي ٍ
وش َوَبْرَبَار"
س ُ
ود ُج ُم ً
" َوَب ْع َد أَِبي في ح ْ
سي ًدا َي ُ
ص ِن ك ْندةَ َ

كثير من الرقيق الذي يجمب من بربرا؛ فيذكر
وقد يقصد بذكرىم أنو كان يممك ًا
"المقدسي"(()3ت380:ىـ990/م) أن" :من بين أجناس الرقيق الذي ُيجمب إلى ميناء عدن،
من جنس البربر وىو أشرىم" .غير أن "ابن سعيد"(()4ت685:ىـ1286 /م) ذكر ":أن
رقيقيم الذي ذكره امرؤ القيس مستحسن ،وقد عدموا في بالد اإلسالم بعدما أسمم أكثرىم".

ولعمو يقصد بأنيم أحد القوى المحاربة بجانب جيشو ،وربما ذكرىم لما اشتيروا بو من القوة

والبأس في الحروب ،وصيد الوحوش ،والبراعة في صنع السم ورميو بالنبال(.)5

وكيفما كان المعنى إال إن المؤكد من قول امرئ القيس :بربرا ،قصد بيا بالد الصومال،

رغم إن االسم كان يطمق عمى أمم أخرى – كما أسمفت اإلشارة إليو – والدال عمى ذلك
نصين :أوليما "البن سعيد المغربي"( )6الذي قال " :برب ار قاعدة البرابر التي ذكر امرؤ القيس
خيميم ،ورقيقيم مستحسن ،وقد أسمم أكثرىم فمذلك عدموا في بالد اإلسالم ."..ثم استكمل

( )1العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،ط ،5بيروت ،نشر دار الجيل،
عام1981م ،ج ،2ص.227
( )2ديوان امرئ القيس ،ص.269
( )3أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،تحقيق شاكر لعيبي ،ط ،1أبو ظبي اإلمارات ،دار السويدي،
عام2003م ،ص.224
( )4كتاب الجغرافيا ،ص.81
( )5ياقوت الحموي :معجم البمدان ،ج ،1ص369؛ ونفس المصدر ،ج ،3ص.164
أيضا ابن سعيد :بسط األرض في الطول والعرض ،ص.13
( )6كتاب الجغرافيا ،ص81؛ و ً
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كالمو عن نيل مقديشو وبعض األماكن األخرى الواقعة في بالد الصومال الحالية .واآلخر
()1

"البن خمدون"

(ت808:ىـ1406 /م) والذي قال فيو " :وبرب ار قاعدة البرابر التي ذكرىا

امرؤ القيس في شعره وليسوا من البربر الذي ىم قبائل المغرب ."..

وقد ذكرىم شاعر آخر من شعراء الجاىمية وىو "عدي بن زيد العبادي

التميمي"(()2ت590:م) في إحدى قصائده عن بالد اليمن بقولو:
()3
وم ال َي ْفمِ ْح َن َى ِارُبيا"
يآل َبْرَبر و ْالـ
ون َ
وم َيقولُ َ
َـي ْك ُ
س َ
" َي َ
والواضح من قولو (آل بربر) يقصد بو قبائل الصومال ،فقد ذكر جمعيم دون ممكيم

كالحبشة (يكسوم)()4؛ وىذا يؤكد أنيم جنس دون الحبشة ،فقد كانوا آنذاك قبائل شتى يجتمعون
يجتمعون تحت اسم بربر ،فمم يكن ليم حكم أو سياسة كما لمحبشة ،ولوكان يقصد بيم

( )1العبر ،ج ،1ص.60
( )2عدي بن زيد العبادي التميمي ،ىو عدي بن زيد بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن
عصية بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد
شاعر نصرانيا من أىل الحيرة عاش في القرن السادس الميالدي وكان
بن عدنان ،العبادي التميمي ،كان ًا
فصيحا ،يحسن العربية والفارسية ،والرمي بالنشاب .ىو أول من كتب بالعربية في ديوان
من دىاة الجاىمية،
ً
جمانا بينو وبين العرب ،فسكن المدائن ولما مات كسرى وولي الحكم ىرمز الرابع أعمى
كسرى ،الذي جعمو تر ً
شأنو ووجيو رسوال إلى ممك الروم طيباريوس الثاني في القسطنطينية ،فزار بالد الشام ،ثم تزوج ىند بنت
النعمان .وشى بو أعداء لو إلى النعمان الثالث بما أوغر صد هر فسجنو وقتمو بأن خنقو النعمان بنفسو في
السجن حوالي عام  587م( أبي الفرج األصفياني :كتاب األغاني ،ج ،2ص  63وما بعدىا؛ خير الدين
الزركمي :األعالم ،جـ ،4ص.)220
( )3ابن ىشام :السي ةر النبوية ،تحقيق طو عبدالرؤوف سعد ،ط ،1بيروت ،دار الجميل ،عام1411ىـ ،ج ،1ص
189؛ ابن كثير :البداية والنياية ،بيروت ،مكتبة المعارف ،عام1990م ،ج ،2ص179؛ ديوان عدي بن
زيد العبادي ،تحقيق محمد جبار المعيبد ،بغداد ،دار الجميورية لمنشر ،عام1965م ،ص.47
( )4يكسوم :ىو يكسوم بن أبرىة األشرم صاحب (حادثة الفيل) ،حكم اليمن بعد ىالك أبيو من قبل مممكة أكسوم
أكسوم الحبشية ،خالل فت ةر احتالل األحباش لميمن(599 -525م) ،وتولى الحكم في عام( 570أو571م)،
وكان سيئ السيرة في أىل اليمن فعم أذاه سائر الناس ،إلى أن ىمك بعد عشرين سنة من الحكم ،وقيل مكث
أيضا سبع عشرة سنة ،وتولى بعده أخوه مسروق بن أبرىة ،وىو أخو سيف
عمى اليمن تسع عشرة سنة ،قيل ً
بن ذي يزن من جية األم (ريحانة ابنة ذي جدن) ،والذي قتل في معركة صنعاء التي دارت بين األحباش
واليمنيين بمساندة الفرس ،بعدما استغاث بيم سيف بن ذي يزن ،وبموتو انتيى حكم األحباش عمى اليمن
(جواد عمي :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،3ص.)505،504
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األحباش لغفل ذكرىم بذكر ممكيم .أضافة إلى ذلك أن ذكر اسميم جاء مقترًنا بممك الحبشة
يدل عمى أنيم شاركوا األحباش في غزو اليمن.

أيضا في إحدى قصائد الشعر الجاىمي لمشاعر اليمني "عمقمة ذي جدن
ونجد ذكرىم ً
الحميري"(()1عاش في القرن السادس أو السابع بعد الميالد) في إحدى مارثيو لحصون حمير
بقولو:

"ولَ ِميس َك َان ْت ِفي ُذؤاب ِة َن ِ
اع ٍط
َ
َ ُ

الخرج س ِ
اك ُن َبْرَب ِر"
َي ْجِبي إِلَ ْي َيا َ ْ َ َ

()2

وىنا الشاعر يرثي أحد الحصون القوية في عصر تبابعة – مموك – حمير المعروف

بمميس ،والذي كان في ذؤابة – قمة -الجبل المعروف بناعط بصنعاء اليمن ،حيث كانت

تأتي إليو الضرائب من أرض بربر(الصومال) المجاورة لبمدىم ،والتي كانت تحت نفوذ دولتيم
في عصر الحميريين .وىذا ما أكدتو مؤلفات القرن األول الميالدي ،والتي أشارت إلى أن

الجزء الجنوبي من الساحل األفريقي كان في أيدي الحميريين في ذلك الوقت(.)3

أيضا نجد الشاعر " مرداس بن أبي عامر السممي"( ،)4ذكرىم في أحد أشعاره
وكذلك ً
عندما أخذت منو بنو بكر بن كالب أبمو التي غنميا في أحدى حروب الجاىميـة التي عرف ـ ـت
( )1عمقمة ذي جدن الحميري (عاش في القرن السادس أو السابع بعد الميالد) شاعر عربي من اليمن .تناولت
شاعر
ًا
أشعا هر عن حصون اليمن وتدميرىا .ومن أحفاده الصحابي الجميل عمقمة بن أسمم بن مرثد ،وكان
ويقال لو :عمقمة األصغر( ابن حجر العسقالني :اإلصابة في تميز الصحابة ،تحيق عبداهلل بن عبدالمحسن
التركي ،ط ،1القاىرة ،عام2008م ،ج ،8ص.)193
( )2ابن يعقوب اليمداني :اإلكميل ،الكتاب الثاني في أنساب ولد اليميسع بن حمير ،تحقيق محمد بن عمي
األكوع ،صنعاء ،نشر و از ةر الثقافة والسياحة اليمنية ،عام2004م ،ص230-224؛ نشوان ابن سعيد
الحميري :منتخبات من أخبار اليمن منتقاة من كتاب شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم ،تحقيق
عظيم الدين أحمد ،ط ،1ليدن ،مطبعة بريل ،عام1916م ،ص.96
( )3جواد عمي :المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،3ص.452
( )4مرداس بن أبي عامر السممي :ىو مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن
بيثة السممي ،من بني سميم بن منصور ،ىو زوج الخنساء ،ووالد الصحابي الجميل عباس بن مرداس
المتوفي18ىـ639/م  ،وقيل أن مرداس قتمتو الجن بعد أن أحرق الوادي المشيور بالجن(ابن عبد البر:
االستيعاب في معرفة األصحاب ،تحقيق محمد عمي البجاوي ،ط ،1بيروت ،دار الجميل ،عام1992م،
ج ،2ص.)817
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بيوم " شعب جبمة"( ،)1والتي وقعت أحداثيا حوالي عام(570م) وقيل عام (553م) ،بقولو:
()2
اع ْت َعمَي ِباألَ ِحزِة َبْرَبٌر"
اع ْت َبُنو َب ْك ٍر َعمَي َكأَْن َما تَ َد َ
"تَ َد َ
وىكذا تكرر اسم البربر في التراث األدبي لمعرب منذ العصور القديمة ،وىذا دليل عمى

أن المناطق الصومالية ذاع صيتيا في العصور التي سبقت اإلسالم ،حيث انتشرت

مخرجاتيا في البقاع المجاورة ،وورد ذكرىا في تاريخ سابق لمعصور التي دون فييا الجغرافيون

والرحالة مؤلفاتيم .ىذا األمر الذي يجعمنا نعود بالبحث عن مسمى البربر في عصور تاريخية

أقدم .والى ىنا يمكن لنا أن نتساءل عن األسباب التي أدت إلى إطالق ىذه المفظة (البربر)

ذات األىمية التاريخية عمى بالد الصومال ،وما مصدرىا؟ .وىل لذلك عالقة بم ليذه الكممة

من مدلوالت لغوية متنوعة؟.

فالشائع في الكتب أن مصطمح (بربر) أو(برابرة) مشتق من الكممة الالتينية األصل

بارباروس ( ،)Barbarusالتي كان يطمقيا الرومان عمى غيرىم من شعوب حضارات

األخرى ،فكانوا ينعتون بيا غيرىم من الحضارات التي التزال في حالة من البدائية والتوحش،

ىمجا لم يرقوا بعد إلى درجة من النضج واالنضباط االجتماعي(.)3
بصفتيم ً

ولكن كتب أخرى تؤكد أن أصميا إغريقي من الكممة اليونانية بارباروس
( ،)βάρβαροςوان أصل المفظ نابع من تيكم وسخرية اإلغريق من ناطقي المغات األخرى
( )1يوم شعب جبمة :ىي حرب ضروس وقعت في الجاىمية حوالي عام (570م) وقيل عام (553م) ،والتي
اندلعت بين قبائل تميم ومن معيا من الحمفاء من بنو م ةر وف از ةر ذبيان وبني أسد ،ضد بني عامر وحمفائيم
من بني بارق وعبس الذين تحصنوا في شعب بجبل عظيم يعرف بجبمة ،وانتيت الحرب بانتصار حزب
بني عامر(أبي الفرج األصفياني :كتاب األغاني ،ج ،11ص  92وما بعدىا).
( )2أبي الفرج األصفياني :كتاب األغاني ،ج ،11ص .107
( )3ظير المصمح البربر في اإلمبراطورية الرومانية بعد خالفات حادة في حق المواطنة الرومانية ،فبعدما منح
اإلمبراطور كاراكال (217-211م) في عام(۲۱۲م) جميع سكان اإلمبراطورية حق الوطنية الرومانية.
صدور مرسوم بالتفريق بين سكان اإلمبراطورية من اإلمبراطور جستنيان األول (565-527م) ،واعتبر أن
الوطنيين الرومان ىم الرعايا ،والخارجين عن دائرة التمدن الروماني البيزنطي أجانب ،ويطمق مصطمح
( )Barbarusفي الالتينية عمى الواحد منيم (محمد محسن البرازي :محاضرات في الحقوق الرومانية،
القاىرة ،مؤسسة ىنداوي ،عام2017م ،ص .)90-89
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غير اإلغريقية أو ناطقي المغة اإلغريقية بطريقة خاطئة ،وكانت تستخدم لإلشارة إلى أي
شخص غريب أو حضارة أو ثقافة أجنبية التقوا بيا ال يتحدث أفرادىا المغة اإلغريقية ،وكذلك
أيضا عمى اإلغريق الذين ال يجيدون المغة اليونانية ويتبعون العادات اليونانية
تطمق ً
()1
الكالسيكية  .ثم أخذ الرومان عن اإلغريق ىذا المصطمح ليطمق بعد ذلك عمى كل من ال
يتحدث اليونانية والالتينية( .)2ومنيا انتشرت في كل المغات بنفس الصيغة الصوتية عند جميع
األمم والحضارات القديمة ،لإلشارة إلى أي شخص غريب عنيا أو أمة ال تشاركيا المغة
والموطن ،حتى بات المصطمح تطمقو جميع األمم عمى جميع األمم األخرى(.)3
ومن ىذا االشتقاق المغوي وانتشار المصطمح في لغات العالم القديم ،يستدل البعض
أن كممة البربر ىي تسمية قديمة ظيرت قبل اليونان والرومان ،وأحرى قبل العرب الذين
أيضا قبل الفتح اإلسالمي .وحجتيم عمى ذلك أن المصطمح كان يطمق
استعمموا ىذا االسم ً
عمى العناصر ذات العائمة المغوية الواحدة من جية السرعة في كالميا ،أو إقامتيا بشاطئ
النيل السريع ،أو من حيث إنيا كانت تمثل الرحل الذين يسيرون من مكان آلخر .فالمصطمح
لدييم كان يضم عائمة من الشعوب األفريقية القديمة الناطقة بالبربرية ،والتي كانت تتوزع من
جنوبا(.)4
البحر األحمر شرقًا إلى السينغال غرًبا ،ومن البحر المتوسط شماالً إلى نيجيريا ً
وعمى أية حال ،فإن وجود مصطمح البربر في المغة اليونانية القديمة وكذلك المغة

الالتينية ،وغيرىما من لغات العالم القديم ،ليو دليل عمى انتشار المصطمح خارج البيئة العربية.

( )1محمد مختار العرباوي :ىل كممة البربر شرقية عربية ،مجمة المغة العربية ،المجمس األعمى لمغة العربية ،العدد
 ،25الجزائر ،عام2010م ،ص 258؛ ديميتراكس :المعجم اليجائي والتفسيري الجديد لكل المغات اليونانية،
إصدار عام1970م.
- Dimitraks: Le Nouveau Dictionnaire orthographique et interprétatif de toute la
langue grecause, Edition 1970.
( )2محمد حقي :البربر في األندلس دراسة لتاريخ مجموعة أثنية من الفتح إلى سقوط الخالفة األموية ،ط ،1الدار
البيضاء ،شركة النشر المدارس ،عام 2001م ،ص.26
( )3الحسن السائح :الحضارة اإلسالمية في المغرب ،ط ،2الدار البيضاء ،دار الثقافة لمنشر ،عام1986م،
ص.63
( )4عالل الفاسي :الحركات االستقاللية في المغرب العربي ،ط ،6الدار البيضاء ،مطبعة النجاح الجديدة،
عام2003م ،ص( ز،ح) من مقدمة المؤلف.
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ىذا األمر الذي يستدعي البحث في الواقع المغوي والثقافي ليذه الكممة ومدلوالتيا .ومن خالل

البحث المغوي لمدلول كممة البربر في معاجم المغة اليونانية( ،)1والمغة الالتينية( ،)2تبين لنا أن الكممة
تدل عمى االزدراء والتحقير فتحمل المعاني التالية( :الغريب ،واليمجي ،والوحشي ،أو اختالط

األصوات غير المفيومة) .لكن الطريف أن نجد البنية الصوتية ليذا الكممة في ىذه المعاجم ،ىي
نفس البنية التي جاءت بيا معاجم المغة العربية ،كما أن الترادفات والدالالت والمعاني التي أتت

تماما مع ما جاءت بو معاجم المغة العربية(.)3
بيا ىذه المعاجم تتفق ً

ورغم تشابو البنية الصوتية لكممة بربر وتوافق داللتيا في عدد من المغات المختمفة،

ناجما عن وجود غريزة لغوية
ال يعني ىذا انتقال الكممة من لغة إلى أخرى؛ بل يكون السبب ً
في تركيب عقل اإلنسان تؤثر في التراكيب المغوية لديو ،فتولد نفس الكممة عند شعوب

مختمفة ،وبالتالي ال يكون مصدرىا إال النظرة الشعبية لمخالف المغوي ،فكل من ال نفيمو
ويفيمنا يصبح مدعاة لمسخرية والتيكم ،وقد نجد صدى ليذا التحقير في أيامنا عند من
دائما يميمون في مواجية االختالف المغوي إلى السخرية من عادات
نسمييم بالمثقفين .فالناس ً

اآلخرين المغوية ،عمى اعتبار أن لغتيم ىم ىي األجمل واألدق ،وأن اختالف لغة اآلخر

نقصا فيو ،وكالمو ما ليس إال بربرة وثرثرة(.)4
ً

( )1صموئيل كامل عبد السيد وارتيميس ثالسينوس :قاموس عربي يوناني ،بيروت ،مكتبة لبنان ،عام1990م،
ص.442 ،429 ،24
(2) Oxford Latin Dictionary, Oxford At the Clarendon Press, 1968, p.225.
( )3مادة (بربر) في معجم الخميل بن أحمد الفراىيدي :كتاب العين مريب عمى حروف المعجم ،تحقيق عبد
الحميد ىنداوي ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العممية ،عام2003م ،ج ،1ص129؛ الجوىري :الصحاح تاج
المغة وصحاح العربية ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،ط ،2بيروت ،دار العمم لمماليين ،عام1979م،
ج ،2ص588؛ ابن منظور :لسان العرب ،ط ،3بيروت ،دار صادر ،عام1414ىـ ،جـ ،4ص56-55؛
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي :القاموس المحيط ،تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ،ط ،8بيروت ،مؤسسة
الرسالة ،عام2005م ،ص349؛ محمد مرتضي الزبيدي :تاج العروس في جواىر القاموس ،تحقيق عمى
ىاللي وأخرون ،ط ،2الكويت ،المجمس الوطني لمثقافة والفنون ،عام2004م ،جـ ،10ص.160-159
( )4لويس جان كالفي :حرب المغات والسياسة المغوية ،ترجمة حسن حمزة توزيع ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،عام2008م ،ص.110
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ولكن حين ننظر لتداول لفظ البربر في لغات الحضارات القديمة اليونانية

والرومانية بالتوازي مع المغة العربية من الناحية التاريخية ،نجد أن المفظ قد تم

يضا من قبل اليونان والرومان لوصف البالد الصومالية مثمما استعممو
استعمالو أ ً
العرب قبل اإلسالم ،فنجد المؤرخين اليونان والرومان الذين زاروا المناطق الصومالية
قد ذكروىا باسم بالد (بربري)( ،)1وخاصة المؤرخ اليوناني المجيول صاحب كتاب

"الطواف حول البحر األريثري" ،الذي زار المنطقة في القرن األول الميالدي واصفًا
أسواقيا وموانئيا( .)2وكذلك ذكرىا المؤرخ الروماني " كوزماس" بيذا االسم في مؤلفو
المرسوم بطبغرافية العالم المسيحي في بدايات القرن الساس الميالدي(.)3

وتدل المعمومات التي أوردىا الكتاب والمؤرخون من اليونان والرومان ،عمى
أن بالد الصومال قد شيدت عمى عالقات تجارية وطيدة مع حضارات البحر
المتوسط ،خاصة في عصر سيطرة اإلغريق ومن بعدىم الرومان عمى سواحل البحر
األحمر .خاصة في المراكز التجارية والموانئ الواقعة عمى الساحل الصومالي ،والتي
قصدىا الرومان من أجل الحصول عمى البخور والعطور والعاج والفضة وغيرىا من
مختمف السمع( .)4ومن الجدير بالذكر أن نجد ىؤالء الكتاب قد فرقوا في مؤلفاتيم بين
سكان الصومال القدماء والحبشة؛ فاطمقوا اسم (البرابرة) عمى سكان الصومال،
( )1المسيو جيان :وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ،ترجمة يوسف كمال ،القاىرة،
عام1927م ،ص.51،66
(2) the preiplus maris erythraei, text with introduction translatin, and commentary by
lionel casson, , university press, 1989, pp. 158:177.
(3) Cosmas Indicopleustes: The Christian Topography of Cosmas, an Egyptian
Monk: ranslated from the Greek, and Edited with Notes and Introduction,
)(TRANS, J. W. McCrindle Cambridge Library Collection - Hakluyt First Series
, London 2010.
قديما وحديثًا ،مقديشو ،الدار القومية لمطباعة ،عام1965م ،ج ،1ص-328
( )4حمدي السيد سالم :الصومال ً
.333
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و(اإلثيوبيين) التي تعني ذوي البشرة المحترقة أو السوداء أو الزيتونية المون عمى
سكان الحبشة والفرق واضح(.)1
وبما أن اسم البربر ارتبط بوصف المناطق الصومالية في المغة اليونانية والالتينية
وكذلك العربية ،ليو دليل قاطع عمى أن ىذه البالد تمقت اسميا من أصحاب ىؤالء المغات
منذ القرن األول الميالدي .وال يعني ىذا أن حضارة بالد الصومال قامت في ىذه العصور؛
فقد أثبتت البعثات األثرية المتعاقبة لبالد الصومال ،أن ىذه البالد كانت مأىولة بالسكان منذ
العصر الحجري القديم ،في فترة ترجع إلى األلفية الرابعة قبل الميالد عمى األقل تقدير(.)2
كذلك ربطتيا عالقات تجارية مع المصريين القدماء ،وكانت تسمى حينيا بأرض " بنط" أو "
بنت" ( )Puntأو األراض المقدسة ،وأرض اإللو ،وأرض البخور والعطور ،....وقد سجمت
جدران المعابد المصرية ىذا االسم في العدد من البعثات التجارية من والى تمك البالد ،وىي
عصور سابقة لسيطرة اإلغريق والرومان عمى ساحل البحر األحمر(.)3
ولكن عندما تداعت الدولة المصرية إثر تعرضيا الحتالل خارجي متتابع (اآلشوري،

الفارسي ،اليوناني ،الروماني عمى التوالي) اختفت بالد البـنط عن األضواء مع اختفاء

المصريين .ولكن مع بدايات سيطرة اإلغريق عمى ساحل البحر األحمر ،عرفوا تمك البالد

وأطمقوا عمييا اسم (أروماتياريحبو) أي إقميم العطور ،ونقمت إلينا أعمال الجغرافيين اليونان
الكثير عن أحوال سكان المنطقة فالجغرافي "سترابون" ذكر فيما كتبو عن إفريقيا الكثير من

( )1إثيوبيا ( )Aethiopsكممة يونانية بمعنى ذوي البشرة المحترقة أو السوداء أو الزيتونية المون ،وتتكون من
مقطعين )Aitheim( :بمعنى محترق ،و( )opsبمعنى وجو .وكانت تطمق عمى العناصر التي تسكن
المساحات الشاسعة الممتدة جنوب مصر من أفريقية غرًبا إلى آسيا شرقًا إبراىيم عمي طرخان :اإلسالم
والممالك اإلسالمية بالحبشة في العصور الوسطى ،المجمة التاريخية المصرية ،العدد الثامن ،عام 1959م،
الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية ،القاىرة ،ص.)4
(6) Brandt, S.A.: The Upper Pleistocene and Early Holocene Prehistory of the Horn
of Africa, The African Archaeological Review, Vol. 4 (1986), pp. 41-82.
وبحر في مصر الفرعونية منذ أقدم
بر ًا
( )3لمزيد من التفاصيل راجع ،شحاتو آدم محمد :الرحالت والبعثات ًا
العصور حتى نياية عيد الدولة الوسطى ،رسالة دكتوراه (غير منشورة) قسم التاريخ كمية اآلداب ،جامعة
القاىرة ،عام1966م ،ص.141
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عادات أىل البالد ،ووصف لنا طرق الدفن والجنازات عند سكان ساحل الصومال ،وىذه

الطقوس تشبو الكثير من الطقوس التي يزاوليا الصوماليون اليوم(.)1

وعندما ورث الرومان عرش اليونان بسطوا نفوذىم عمى سواحل البحر األحمر في

شرق أفريقيا ،ثم دالت دولة الرومان وثل عرشيا ،وبدأت تنسمخ عنيا الممتمكات البعيدة قبل

القريبة ،وضاع منيا صولجان تجارة البحر األحمر وخرجت من يدىا بالد ساحل شرق

أفريقيا .في الوقت نفسو كان اسم بالد بربري أو بربر أو بربرة قد شاع عند وصف المناطق
الصومالية منذ القرن األول الميالدي في كتابات المؤرخين والجغرافيين والرحالة في الحضارات

المختمفة عبر عصور التاريخية.

ولو أردنا معرفة حدود بالد الصومال والمناطق التي سكنوىا منذ العصور الوسطى؛

فإننا نستطيع معرفة ذلك بفضل الجيود العظيمة لمجغرافيين والرحالة المسممين منذ بداية القرن

الثالث اليجري (التاسع الميالدي) ،فنجد المتقدمين منيم يقدمون إشارات لبعض حدودىا .ففي
أقدم مصادر الجغرافيا العربية "البن خرداذبو" (ت280:ىـ893/م) ،ولعمو أقدم من أشار إلى

بعضا من حدودىا خالل حديثو عن البحر األحمر
بالد الصومال باسم البربر ،حيث يذكر ً
فيقول ..." :ومن ىذا البحر ،خميج يخرج من أرض الحبشة يمتد إلى ناحية البربر يسمى

الخميج البربري ....،وأصل الذي يبتدئ منو في البحر األعظم"( .)2ورغم أنو لم يقدم أي

وصف لناحية البربر ،لكنو أشار إلى معمومة جغرافية ميمة خالل تحديده لمسافة الخميج

البربري – عدن -الذي يمتد طولو من أرض الحبشة شماالً ،حتى البحر األعظم  -المحيط
جنوبا؛ وىي أن بالد البربر تحدىا أرض الحبشة شماالً حتى ساحل البحر االحمر،
الينديً -

تماما من الناحية
وساحل خميج عدن من البحر شرقًا .األمر الذي يجعل ىذا التحديد ينطبق ً
الجغرافية عمى أرض الصومال.
( )1عطية مخزوم الفيتوري :دراسات في شرق أفريقيا وجنوب الصحراء ط ،1ليبيا ،نشر جامعة بنغازي،
عام1998م ،ص72؛
- Copans, (L), Histoir de L'Afrique Noire Dakar, 1982, P. 117.
( )2المسالك والممالك ،ص.230
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أيضا "ابن رستو"(ت :نحو300ىـ912/م) عمى ىذا الموضع الجغرافي لبالد
وقد أكد ً

الصومال خالل حديثو عن المحيط اليندي بقولو .." :فأما البحر اليندي ،فإنو يمتد من
المغرب إلى المشرق ،وذلك من أقصى الحبش إلى أقصى اليند ،يخرج منو خميج عند

أرض الحبش ،يمر إلى ناحية البربر يسمى الخميج البربري"( ،)1وفي موضع آخر ،نجده

يصف الساحل الشرقي لبالد الصومال ،خالل استكمالو لوصف ىذا المحيط فيقول ..":أما
بحر اليند إذا قطع الراكب البحر عند ِغب – آخر -عدن ،فإن أول ما يصير إلييا جزيرة
(ٕ)

يتصمون ببالد السودان ،وفي تمك

يقال ليا َبْرَبَر ،وىي مسكونة وفييا جنس من الزنج
الناحية بالد الزنج ...وكل ىؤالء الذين ذكرنا وغيرىم من تمك الناحية الغربية"( .)3وىنا

نالحظ من قول "ابن رستو" بالناحية الغربية أنو قصد الساحل الشرقي لمصومال ،الواقع في
غرب اليند ،أما قولو بالجزيرة التي يقال ليا بربر في محاذاة أخر عدن فإنو قصد الجزء

المعروف برأس شبو الجزيرة الصومالية من القرن األفريقي ،الذي يفصل بين خميج عدن من

ناحية والمحيط اليندي من ناحية أخرى.

ليذا يمكن لنا القول أن الحدود العامة لموضع الصومال قد رسمت منذ القرن الثالث

اليجري(التاسع الميالدي) ،فكانت بالد الحبشة الحدود الشمالية ليا ،وشكل الساحل الجنوبي

جنوبا وباقي بالد السودان جية
لخميج عدن حدودىا الشرقية ،بينما كانت بالد الزنج تحدىا ً
الغرب .وىذ الذي أكده "المسعودي"(ت346:ىـ957 /م) بعد فترة قميمة من تدوين "ابن

خرداذبو" و"ابن رستو" معموماتيما عن بالد الصومال ،بقولو .. " :وليس في المعمور أعظم
من ىذا البحر ،ولو خميج متصل بأرض الحبشة يمتد إلى ناحية بربري من بالد الزنج

والحبشة ،ويسمى الخميج البربري"(.)4

( )1األعالق النفيسة ،ص.84:83
وخصوصا
وصف أطمقو الجغرافيون المسممون في العصور الوسطى عمى سكان جنوب شرق أفريقيا،
( )2الزنج
ٌ
ً
سكان منطقة ساحل جنوب شرق أفريقيا ،المعروف اليوم باسم كينيا وتنزانيا(محمد عبداهلل النقيرة :انشار
اإلسالم في شرق أفريقيا ومناىضة الغرب لو ،الرياض ،دار المريخ ،عام1982م ،ص.)41-39
( )3ابن رستو :األعالق النفيسة ،ص.88
( )4مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ج ،1ص.84
- ٚٙ -



جملة املؤرخ العربً– العدد (  –)82اجمللد الثاوى 8282م ـــــــــــــــــــــــــــ د .حممد خلٍفة ركابى

واستكماالً لمتحديد العام الذي قدمو "المسعودي" ،يقدم لنا معمومات أكثر تفصيالً عن

جغرافية الساحل الصومالي بقولو ..." :أن أرباب المراكب يزعمون أن ىذا الخميج المعروف
بالبربري ،وىم يعرفونو ببحر بربري وبالد وجفوني"( .)1من قولو نالحظ معمومتين ،أوليما :أن

مسمى بربري انعكس عمى البيئة المحيطة لمصومال؛ بحيث كان الخميج الفاصل بين

الصومال واليمن يسميو الجغرافيون بالخميج البربري .فيذا مثالً "ابن الفقيو اليمداني"(ت:
نحو340ىـ951/م) وىو جغرافي معاصر "لممسعودي" يذكر في القول عن البحار واحاطتيا

باألرض ،أن البحر الكبير يمتد من قمزم مصر ،حتى يبمغ بربر ،إلى أن يصل لجبال

الصين( .)2وىو الذي يشتير في وقتنا الحالي بخميج عدن ،غير أن اسم بربري اآلن اقتصر

فقط عمى إحدى مدن شمال الصومال الساحمية التي تطل عمى الخميج وىي مدينة بربرة(.)3

وثانييما :أن ىذه بالد عرفت باسمين ىما بربري وجفوني ،ىذا األمر الذي جعمنا نبحث

في داللة االسمين ،فالواضح أن بربري ىو االسم الذي اشتير بو الخميج الذي يضم الساحل

الشمالي لمصومال .إذن فما داللة اسم جفوني؟ .ولموقوف عمى أمره تطمب البحث عن أمر
مماثل في تدوينات الجغرافيين الالحقين "لممسعودي" عن بالد الصومال ،وقد وجدنا أن

"اإلدريسي"(ت560:ىـ1165/م) حين قدم وصف لبالد الصومال ذكر أن ىذه البالد بيا جبل
مشيور يسمى (خاقوني) ،وقال عنو ...":منيا جبل خاقوني ،وىو جبل لو سبعة رؤوس

(ٗ)
أيضا "ابن سعيد المغربي"
خارجة ،ويمتد تحت الماء في البحر . "..وىو الذي ذكره ً
(ت685:ىـ1286/م) ولكن باسم (حافوني) ،فقال ..":وفي شرقييا حافوني ،الجبل المشيور

عند المسافرين ،ويظير داخال في البر جنوبا نحو مائة ميل ،ويدخل في البحر نحو مائة

وأربعين ميال في الشمال بتعرج لممشرق .وفي الظاىر منو سبعة رؤوس يعدىا المسافرون

عمى بعد ،ويعطون البشارة إذا جاوزوىا وخمصوا من ذلك الطرف"(.)5
( )1نفس المصدر والصفحة.
( )2اليمذاني :البمدان ،ص.63
( )3رجب محمد عبدالحميم :العروبة واإلسالم في إفريقيا الشرقية ،ص.91
( )4نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ،ج ،1ص.48
( )5كتاب الجغرافيا ،ص81؛ بسط األرض في الطول والعرض ،ص.14
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والواضح لنا من الوصف والتحديد الجغرافي لمجبل المشيور بالسبع قمم عند
"اإلدريسي" و"ابن سعيد" ،أنو نفس الجبل عندىما وان اختمفت األسماء بينيما في بعض
أماكن النقاط؛ وربما كان ىذا مرجعو عدم معرفتيما لالسم الصحيح ،أو أخطاء من الرواة أو
يقينا أن "اإلدريسي" و"ابن سعيد" لم يزو ار تمك البالد( .)1لكن
المترجمين .وخاصة ونحن نعمم ً
المؤكد من وصفيما أن ىذا الجبل كان عالمة واضحة يستدل بيا البحارة لجية بعينيا ،وىذا
األمر ىو الذي قصده "المسعودي" باسم جفوني.
لذلك يمكن القول أن الجبل الذي ذكراه "اإلدريسي" و"ابن سعيد" باسم خاقوني أو

حافوني ،لعمو الذي ذكره "المسعودي" باسم جفوني بل ىو؛ ألن صفات ىذا الجبل لو قمم

خارجة من الماء ،تحوي بينيا جيوب ممتمئة بالماء .وىذا المعنى جاء بو القرآن الكريم بمفظ:
ان َك ْال َج َو ِ
" َو ِجفَ ٍ
اب"( ،)2والذي ذكره "الطبري" (ت310:ىـ923/م) في تفسيره بأنو يعني أوعية
كاألحواض ،يستنقع فييا الماء( .)3لذلك يتأكد لنا أن اسم جفوني الذي ذكره "المسعودي" ىو

نفس الجبل الذي ذكراه "اإلدريسي" و"ابن سعيد" ،بل ىو األصح من حيث المصطمح ومعناه؛
ألنو الجغرافي الوحيد الذي زار المنطقة دونيما ،وشارك البحارين في عبور ىذه الجيات.

فمذلك ينبغي التثبت وتدقيق البحث في األخبار التي يحاكييا الجغرافيون عن أىل المنطقة؛

كثير منيم لم يزوروا البمد ،وانما اكتفوا باستخبار القادمين منيا كالتجار(.)4
ألن ًا

( )1رغم أن اإلدريسي طاف بعدد من البالد فزار الحجاز و تيامة ومصر ،وعاش فترة في صقمية ونزل فييا
ضيفًا عمى ممكيا روجر الثاني ،الذي وضع لو خارطة العالم المعروفة باسم "لوح الترسيم" عمى دائرة من
الفضة .وفي إحدى المرات قدم وصفًا عن وضع بالد السودان ومدنيا ،إال إنو اعتمد عمى االستماع إلى
عددا من البالد منيا
أيضا برحمة طويمة ،زار من خالليا ً
بعض القصص والروايات .أما ابن سعيد ،فقد قام ً
مصر والعراق والشام ،وتوفي بتونس ،وقيل :في دمشق ،ولم يزور أكثر البالد التي ذكرىا في جغرافيتو،
والواضح أنو اعتمد في أغمب معموماتو عمى مادة اإلدريسي وتبويبيا (عبد الرحمن حميدة :أعالم الجرافيين
العرب ومقتطفات من آثارىم ،ط ،1دمشق ،دار الفكر ،عام1981م ،ص.)388،489
( )2سورة سبأ ،آية .13
( )3جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) ،تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،ط ،1الجيزة،
دار ىجر ،عام2001م ،ج ،19ص232وما بعدىا.
( )4أحمد رمضان أحمد :الرحمة والرحالة المسممون ،جدة ،دار البيان العربي ،ط ( د.ت) ،ص.102
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حاليا عمى شبو جزيرة خافون (رأس حافون) في شمال الساحل
وىذا الجبل يقع ً
الشرقي لمصومال من المحيط اليندي( .)1إذن فالمعمومة الجغرافية التي أراد أن يقدميا

"المسعودي" والتي كانت أكثر تفصيالً عن ساحل بالد الصومال ،ىي أن ليذه البالد
ساحمين :أحدىما الساحل الشمالي وىو الذي ذكره باسم بربري ،واألخر الساحل الشرقي وىو

الذي ذكره باسم جفوني .وىذه المعمومة يؤكدىا "المسعودي" نفسو بقول ...":كانوا إذا-

توسطوا فيو -وحفتيم األمواج يرتجزون قائمين :بربري وجفوني ،وموجك المجنون .جفوني
()2
أيضا ىذا المعنى بقولو ...":وفي الظاىر
وبربري ،وموجيا كما ترى"  .ويؤكد "ابن سعيد" ً
منو سبعة رؤوس يعدىا المسافرون عمى بعد ،ويعطون البشارة إذا جاوزوىا وخمصوا من

ذلك الطرف"(.)3

وفي موضع آخر يقدم "المسعودي" معمومة أخرى أكثر تفصيالً عن الحدود الفاصمة

لتك البالد جية الشمال ،والتي كانت تفصل بينيا وبين الحبشة ،فقال...":وبرب ار وغيرىم من
أنواع الزنج  ...،عمى الخميج البربري ،وما عميو من أنواع السودان واتصاليم في ديارىم

إلى بالد الدىمك والزيمع وناصع"( .)4وىي نفس المعمومة التي ذكرىا عند وصفو لحدود بالد

الحبشة عمى الساحل جية الجنوب ،فقال ..." :وليم ساحل ليم فيو مدن كثيرة ،وىو مقابل
لبالد اليمن ،فمن مدن الحبشة عمى الساحل الزيمع والدىمك وناصع ،وىذه مدن فييا خمق

من المسممين ،إال إنيم في ذمة الحبشة"(.)5

( )1المسيو جيان :وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ،ص.110
( )2مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ج ،1ص.84
( )3كتاب الجغرافيا ،ص81؛ بسط األرض في الطول والعرض ،ص.14
( )4مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ج ،2ص.5
( )5مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ج ،2ص.15
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والمعموم في ترتيب مواضع ىذه المدن عمى ساحل البحر األحمر ،جاءت من الجنوب
()3

إلى الشمال كالتالي :زيمع( ،)1ثم أرخبيل دىمك( ،)2ثم باضع

والتي ذكرىا ناصع؛ وىو أمر

اعتاد عميو الجغرافيون المسممون بوضع الجنوب في رأس خرائطيم ،من مبدأ أن العالم يبدأ
من جية الجنوب ،وذلك عكس ما نتعامل بو في مصوراتنا الجغرافية اليوم( .)4إذن ترتيب

( )1زيمع (زيال) :مدينة في أقصى شمال الصومال عمى الحدود مع جميورية جيبوتي ،وتطل عمي الساحل
الصومالي من البحر األحمر عمي بعد خمسين ميال جنوب مضيق باب المندب ،وتبعد عن مدينة برب ةر
بحوالي۲۲۲كم والى الشمال الغربي منيا .دخميا اإلسالم منذ القرن اليجري األول (السابع الميالدي) بعد
ىج ةر العرب لمساحل الشرقي إلفريقيا( .زين العابدين عبدالحميد :الحياة االجتماعية واالقتصادية في مدن
الساحل الصومالي ،ص26؛ عبد الحكيم العفيفي :موسوعة 1000مدينة إسالمية ،ص.)269
( )2دىمك :وىو اسم الجزي ةر الرئيسية في مجموعة أرخبيل الجزائر والمعروفة باالسم ذاتو ،وتقع في البحر األحمر
قبالة الشواطئ اإلريترية قرب مدينة مصوع ،ومصوع ىي ميناء بحري تبعد عن العاصمة أسمرة بحوالي
100كم شرقًا ،وسكان ىذه الجزي ةر من أصل تكرى وىم يتحدثون بيذه المغة .وقد دخل اإلسالم إلى جزي ةر
دىمك في عيد متقدم جدا .وكانت تتخذ منفي في عيد األمويين والعباسيين(الشاطر البصيمى عبد الجميل:
تاريخ وحضارات السودان الشرقي واألوسط ،القاىرة ،عام1972م ،ص145؛ موجز دائ ةر المعارف
اإلسالمية ،تحرير مجموعة من المستشرقين ،ط ،1اإلمارات ،مركز الشارقة لإلبداع الفكري ،عام1998م،
جـ ،16ص4958؛ عبد الحكيم العفيفي :موسوعة 1000مدينة إسالمية ،ص.)461
تحديدا تقع ىذه الجزيرة عمى الساحل السوداني في جزئو المعروف باسم خور نوارات ،عمى جزي ةر
( )3باضع:
ً
صغيرة تعرف باسم جزيرة الريح ،وىي تقع عمى خط عرض  18درجة و 9دقائق ،وخط طول  38درجة و
 28دقيقة ،وىي قريبة لمغاية من خط الساحل ،ويكاد يربطيا بو لسان من األرض المستوية ليبدو صخرًيا في
بعض المواقع(.صالح الدين الشامي :صالح الدين الشامي :الموانئ السودانية دراسة في الجغرافية التاريخية،
القاىرة ،مكتبة مصر ،عام1962م ،ص.)96
( )4تميزت الخرائط العربية بعدة سمات خاصة ،لعل أبرزىا وضع الجنوب في أعمى الخريطة ،وقد حار الباحثون
في تعميل ذلك ،ويرجح أن وضع الجنوب في أعمى الخريطة كان لو مغزی ديني؛ حيث أن جميع العواصم
اإلسالمية كانت تقع شمالي مكة (المدينة ،الكوفة ،دمشق ،بغداد ،القاىرة) ،ومعنى ذلك أن الخميفة كان يتجو
في صالتو صوب الجنوب ،صوب الكعبة ،لذلك كان ال بد أن يوضع االتجاه الجنوبي في أعمى الخريطة
ألن االتجاه الجنوبي يعني االتجاه صوب القبمة ،وىي أشرف بقعة يتجو إلييا المسممون .كما وأن في وضع
الجنوب أعمى الخريطة مخالفة لغير المسممين ،فمو نظرنا إلى خرائط الدولة الرومانية في العصر المسيحي
نجد اتجاه الشرق يوضع في أعمى الخريطة ،حيث األماكن المقدسة المسيحية تقع شرقًا في بيت المقدس
(محمد محمود محمدين :التراث الجغرافي اإلسالمي ،ط ،3الرياض السعودية ،دار العموم لمطباعة،
عام1999م ،ص.)228
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مواضع المدن التي ذكرىا "المسعودي" وفقًا لمخرائط الحالية تكون معكوسة ،وبالتالي تكون زيمع

جنوبا ،وعندىا أول بالد الصومال شماالً.
آخر حدود بالد الحبشة ً
وعمى الرغم من أن "المسعودي" ذكر في عصره أن زيمع تخضع لنفوذ الحبشة وجزء
من بالدىا ،وبذلك تمثل الحد الفاصل بين أرضيا وأرض الصومال عمى ساحل البحر

األحمر ،إال إن سابقيو ومعاصريو من الجغرافيين والمؤرخين وكذلك الالحقين منيم ،تباينوا في
آرائيم حول وقوع زيمع في تبعيتيا ضمن نطاق نفوذ الصومال أو الحبشة أو غيرىما .فنجد

مثالً "اليعقوبي"(ت :بعد292ىـ905/م) الذي يعد أول من أورد ذكرىا في مؤلفو الذي انتيى
منو بعد عام (258ىـ872/م) بقيل ،أي في زمن سابق لعصر "لممسعودي" بعدة عقود،
والذي جعل فيو زيمع من جزائر اليمن(.)1

والمؤكد أن "اليعقوبي" ال يقصد بذلك أن زيمع كانت ضمن النطاق الجغرافي لبالد

وتحديدا إلمارة
اليمن ،إنما قصد بأنيا خضعت في العصر الذي دون فيو كتابو لنفوذ اليمن؛
ً
بني زياد التي سيطرت عمى منطقة تيامة باليمن ،حيث استطاعت تمك اإلمارة منذ بداية

قياميا عام(۲04ىـ۹۱۸/م) ،أن تخضع معظم جزائر الساحل األفريقي تحت سمطانيا(.)2

أيضا "ابن يعقوب اليمداني"(ت :حوالي334ىـ945/م) ،وىو أحد
وقد أكد ىذا األمر ً

الجغرافيين اليمنيين المعاصرين "لممسعودي" ،وذلك خالل حديثو الذي ذكره عن جزائر البحر

األحمر ،فقال .. ":وأما ما يجاور سواحل اليمن من الجزائر التي في البحر المحيط بيا
فدىمك ،وكمران ،وىي حصن لمن ممك يماني تيامة -يقصد بني زياد -فجزائر فرسان،

( )1البمدان ،تحقيق محمد أمين ضناوي ،بيروت ،دار الكتب العممية ،ط (د.ت) ،ص.155
( )2إما ةر بني زياد ىي إمارة نشأت في مدينة زبيد باليمن ،أسسيا محمد بن عبد اهلل بن زياد األموي ،وكانت أول
حاكما باسمو ،عام۲۲۳ىـ/
إمارة شبو مستقمة في اليمن ،عندما أرسمو الخميفة العباسي المأمون إلى اليمن ً
۹۱۹م ،فاختط مدينة زبيد واتخذىا قاعدة لممكو في عام204ىـ۹۱۸/م ،ثم تمكن من فرض سيطرتو عمى
منطقة تيامة باليمن ،واخضع جميع القبائل العربية الثائرة فييا ،وأخذ الخميفة المأمون يمده بجيش قوي حتى
عظم أمره وممك إقميم اليمن بأسره ،واستمرت إمارتو بوراثة أبنائو وأخوتو حتى عام  409ىـ1019/م(عبد
الرحمن بن عمى الديبع :الفضل المزيد عمى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد ،تحقيق يوسف شمحد،
صنعاء ،مركز الدراسات والبحوث اليمني ،عام1983م ،ص ،51وما بعدىا).
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فجزيرة زيمع ،وفييا سوق يجمب إليو المعزى من بالد الحبش ،فتشترى أىبيا ويرمى بأكثر

مسالخييا في البحر"(.)1

أيضا جغرافي معاصر "لممسعودي"،
بينما نجد "االصطخري"(ت :بعد 340ىـ951/م) وىو ً

لكنو يتفق معو فيما ذك هر من أن زيمع كانت في عصرىما خاضعة لنفوذ الحبشة ،فقال ..":وىم

متفرقون-أي الحبشة -في ساحل ىذا البحر إلى أن يحاذى عدن ،وما كان من النمور والجمود
المممعة ،وأكثر جمود اليمن التي تدبغ لمنعال تقع منيا إلى عدوة اليمن ،وىم أىل سمم ليسوا

بدار حرب ،وليم عمى الشط موضع يقال لو زيمع ،فرضة لمعبور إلى الحجاز واليمن"(.)2

والواضح أن زيمع خضعت في إدارتيا لنفوذ بني زياد في الفترة التي سبقت زيارة

"المسعودي" لممنطقة ،لكنيا عادت مرة أخرى تحت سمطة الحبشة في عصره .وىذا األمر أكده
"المسعودي" بنفسو ،خالل حديثو عن سيطرة بني زياد عمى بعض جزر البحر األحمر قبالة

اليمن ،والتي ما زالت قواتيم قائمة في بعضيا حتى وقتو ،فقال ...":وصاحب زبيد في وقتنا
ىذا إبراىيم بن زياد صاحب الحرممي ،ومراكبو تختمف إلى ساحل الحبشة ،وتركب فييا

التجار باألمتعة ،وبينيم ميادنة"(.)3

وبالمقارنة بين التوقيت الذي ذكره "المسعودي" عن انعقاد اليدنة فيو ،بين الحبشة

وصاحب زيبد إبراىيم بن زياد ،والذي حكم اإلما ةر في الفترة من (289:242ىـ/

902:857م) ،والتوقيت الذي سجل فيو "اليعقوبي" معموماتو عن زيمع ،أي قبل عام
(258ىـ872/م) ،يؤكد ما ذىبنا إليو سابقًا فيما قصده "اليعقوبي" من جعل زيمع من جزائر
اليمن .وبالتالي يمكن لنا القول أن زيمع خرجت عن نفوذ الحبشة منذ بداية القرن الثالث
اليجري (العاشر الميالدي) ،ثم عودتيا مرة أخرى لنفوذ الحبشة في عصر "المسعودي"،

حوالي أواخر القرن الثالث اليجري (العاشر الميالدي).

( )1صفة جزي ةر العرب ،ص.93
( )2المسالك والممالك ،ليدن ىولندا ،دار بريل لمنشر ،عام1927م ،ص.35
( )3مروج الذىب ومعادن الجوىر ،ج ،2ص.16
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والراجح أن بني زياد تخمت عن إدارة زيمع في ذلك التوقيت؛ ألنيا أمست آنذاك

تحت سيطرة العناصر المسممة التي كثرت في ىذه البالد ،وىو ما أكده "المسعودي" في
ىذا التوقيت بقولو ..":وىذه مدن فييا خمق من المسممين ،إال إنيم في ذمة الحبشة"(.)1

ىذا األمر الذي يضمن ليم السيطرة عمييا بقوة الرابط الديني واالنتماء الروحي

الذي يجمع بين إمارتيم اإلسالمية في اليمن ،ومسممي الزيمع في الحبشة .ولربما ىذا

الرابط قامت عميو روابط أخرى اجتماعية ،أو والءات وزعمات سياسية ،كانت أكثر تفاعالً
شاىدا عمى بوادر قيام أول إمارة إسالمية
احتكاكا .ولم ال!! ..وأن ذلك التوقيت كان
و ً
ً

في منطقة (شوة) في ما يمي اليضبة الحبشية بظيير زيمـع قبل عام 283ه ـ896/م(،)2
وذلك بفضل عناصر إسالمية ذات أصول عربية تأقممت مع البيئة الصومالية(.)3

والواضح ىنا أن ىذه العناصر اإلسالمية بدأت تستقل بإدارة زيمع ذاتيا عن نفوذ الحبشة

منذ بدايات القرن الرابع اليجري (العاشر الميالدي) ،وىذا وفق ما أشار إليو "ابن حوقل"

(ت :بعد 367ىـ977/م) ،خالل حديثو عن األحباش ،فقال ..":والجميع أىل سمم وليست
ني ٌل يقال لو زيمع ،فرضة لمعبور الى الحجاز
دارىم بدار حرب ،وعمى شط البحر بنواحييم َم َ

( )1مروج الذىب ومعادن الجوىر  ،ج ،2ص.15
( )2يحتمل أنيا قامت أقدم إما ةر إسالمية في الحبشة في منطقة شوة ،فوق مرتفعات اليضبة الحبشية ،حيث تقع
مدينة أديس أبابا الحالية ،وذلك منذ عام 283ىـ896/م ،وقد أسسيا مياجرون من قبيمة بني مخزوم العربية
القرشية ،واستمرت قرابة أربعة قرون ،حتى عام 684ىـ1285/م ،تمتعت خالليا باألمن واالستقرار والتمتع
بالنفوذ والثروة .وظل أمر تمك المممكة اإلسالمية المخزومية مجيوالً ،إلى أن اكتشف مستشرق إيطالي
(روسيني شيرولمي) وثيقة عربية ،سنة ۱۳44ىـ1926/م ،تعرضت لألحداث التي مرت بيا تمك المممكة في
أواخر عيدىا ،حين دب فييا الضعف ومزقت أوصاليا الصراعات والمنازعات والحروب ،حتى طوتيا إما ةر
أوفات إلى أمالكيا عام684ىـ1285/م ،أقوى اإلمارات اإلسالمية آنذاكTrimingham: Islan In (.
 Ethiopia, London 1952, P.58, Note.T؛ زاىر رياض :اإلسالم في أثيوبيا ،ط ،1القاىرة ،دار
المعرفة ،عام1964م ،ص74-64؛ إبراىيم عمي طرخان :اإلسالم والممالك اإلسالمية في الحبشة،
ص32؛ رجب محمد عبدالحميم :العروبة واإلسالم في إفريقيا الشرقية ،ص.)62-61
( )3بولتشكو :ىرر والصومال في شرق أفريقيا ،اليبزيغ المانيا ،عام1884م ،ص60-25؛
- Paulischke: Harar Und Somal In East Africa., Leipzig, 1884,. P25-60.
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واليمن"( .)1والمالحظ من تحديده لموضع زيمع عمى البحر بقولو( :بنواحييم) ،إنما ىو دليل
عمى خروجيا عن نفوذ الحبشة واستقالليا عنيا؛ فمو أراد أن يجعميا من بمدانيا أو تحت

سمطتيا ،لذكر ذلك كما ذكر غيرىا من البالد .وما يؤكد مقصده استخدامو لكممة (منيل)،
والتي جاءت في معاجم المغة في العصور الوسطى بمعنى المنزل في المفازة عمى طريق

()2
تماما مع وصف المناطق التي سيطرت عمييا العناصر
السفر  .وىذا المعنى يتفق ً
اإلسالمية في ظيير زيمع آنذاك ،وىي المناطق القريبة االتصال باليضبة الحبشية من ناحية

الشرق ،ويطمق عمييا منطقة ىرر ،وىي التي تفصل الساحل عن اليضبة ،لتصل بعدىا

ممر طبيعيا ضيقًا يربطيا بإقميم شوة في المنطقة الوسطى من
بوادي نير أواش الذي يتيح ًا
اليضبة(.)3

وما يؤكد قولنا ىذا وصف "ابن حوقل" نفسو عن الحبشة بأنيم أىل سمم وليست

دارىم بدار حرب ،وال يعني ىذا أن ليس لمحبشة قوة عسكرية تستطيع بيا رد العناصر الغربية

عنيا من السيطرة عمى بعض بالدىا؛ ولكن يرجع ذلك لما أصاب بالدىم في عصر "ابن

حوقل" من اضطراب حال مممكتيم وتعرضيا لمضعف واالنييار ،وىذا األمر وضحو الحقًا
أما بمد الحبشة ،فممكتيم مرأة مذ سنون كثيرة ،وىى القاتمة لممك
في كتابو ،قائالً .." :و ّ
الحبشة المعروف كان بالحضاني ،وىى مقيمة إلى يومنا ىذا مستولية عمى بمدىا وما
ى
جاورىا من بمد الحضاني في دبور بمد الحبشة ،وىو بمد عظيم ال غاية لو ومفاوز وبرار ّ
يتعذر مسمكيا"(.)4
ّ

والواضح من قول "ابن حوقل" أن دولة الحبشة السميمانية كانت في النزع األخير ،فقد

قامت بدالً منيا أسرة األجويين في حكم الحبشة ،بعد أن قضت عمى مممكة أكسوم الضعيفة
( )1صو ةر األرض ،ص.61
( )2مادة (نيل) في معجم الخميل بن أحمد الفراىيدي :كتاب العين ،ج ،4ص273؛ الجوىري :الصحاح ،ج،5
ص1837؛ ابن منظور :لسان العرب ،ج ،11ص.681
( )3عطية مخزوم الفيتوري :دراسات في شرق افريقيا ،ليبيا ،ص.156،157
( )4صو ةر األرض ،ص.63
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منذ عام(۳۲۸ىـ۸4۲/م)( .)1لتدخل بعدىا مممكتيم فيما عرف بالعزلة الحبشية عن العالم ،بعد

أن مزقت الحروب والنزاعات السياسية والمذىبية أوصاليا وتقطعت جياتيا ،وباتت ال تستطع

حماية مواردىا وممتمكاتيا(.)2

أيضا كتابات "المقدسي"(()3ت :حوالي 380ىـ990/م) ،والذي
ولعل ما يؤكد ذلك ً
كان عصره مقابالً لنفس العصر الذي شيد تمك األحداث ،ولعمو يشير إلى ذلك باستخدام لفظ
()4

الب َجة
(وراء) فيقول ..":والنوبة من وراء مصر ،و ُ

وراء عيذاب( ،)5والحبش وراء زيمع".

( )1تعرضت مممكة اكسوم الحبشية منذ القرن األول اليجري (السادس الميالدي) لمشاكل ونزاعات داخمية،
انتيت بيا في القرن الرابع اليجري (العاشر الميالدي) إلى الدخول فيما عرف بالعزلة الحبشية عن العالم ،إذ
تدىورت أحوال المممكة وتمزقت وحدتيا واستقمت مقاطعاتيا ،فاستغل تمك األوضاع ييود الحبشة (الفالشا)
وقاموا سنة (348ىـ960 /م) بثورة عارمة قادتيم فييا امرأة عرفت باسم (استير) أو (جوديت) ،أمي ةر مقاطعة
(سمين) الييودية ،واستطاعت اعتالء عرش المممكة ،ينتقل بعدىا تاريخ الحبشة تحت حكم أسرة جديدة ىي
أس ةر (الزاجوي) ،والتي حكمت الحبشة حتى سنة (668ىـ1270/م) ،حيث عانى نصارى الحبشة خالل فت ةر
حكميا من االضطياد والتشتت ،إلى أن تمكن يكونو أمالك (684:668ىـ1285:1270/م) الذي زعم أنو
من نسل النبي سميمان -عميو السالم -من اعتالء عرش الحبشة ،وتأسيس األس ةر السميمانية التي ظمت
تحكم الحبشة حتى ىيالساسي في العصر الحديث( محمد جالء إدريس :ييود الفالشا أصوليم ومعتقداتيم
وعالقتيم بإسرائيل ،القاىرة ،مكتبة مدبولي ،عام1993م ،ص.)78-77
( )2رجب محمد عبدالحميم :العروبة واإلسالم في إفريقيا الشرقية ،ص.71
( )3أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،ص.244
( )4البجة :عرف العرب في العصور الوسطى القبائل التي سكنت الصحراء الشرقية جنوبي مصر باسم قبائل البجة أو
البجاة ،وأشاروا إلى أن أوطانيم امتدت فيما بين جنوب شرق الصعيد من البالد المصرية ،إلى شمال بالد النوبة
والحبشة ،وبين البحر األحمر شرقًا ،ونيل مصر والسودان غ ًربا .ومواطنيم اليوم تتألف من األراضي الواقعة بين
البحر األحمر شرقًا ،ونير العطبرة ،ثم النيل األكبر غ ًربا ،وتمتد من المنحدرات الشمالية لميضبة الحبشية في
الجنوب إلى نياية محافظة أسوان في الشمال .وقد تبمغ ىذه المساحة حوالي  110,000ميل مربع موزعة بين
مصر والسودان واريتريا(.مصصفى محمد مسعد :البجة والعرب في العصور الوسطى ،مجمة كمية اآلدب ،جامعة
القاىرة ،المجمد ،21الجزء ،2ديسمبر1959م ،القاى ةر1964م ،ص.)4-1
يخيا ميما عمى
ر
تا
دور
ا
لعبت
وقد
الوسطى،
( )5عيذاب :وىي أكثر موانئ البحر األحمر شي ةر في العصور
ً
ً
المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي .وقد استخدمت لألغراض الحربية في بداية األمر ،وما لبثت أن
أصبحت تستخدم لألغراض التجارية حتى باتت أعظم ميناء تجاري في المنطقة ،وبذلك أصبحت مدينة
عيذاب أكبر سوق تجاري آنذاك .واآلن عيذاب وميناؤىا أصبحت خرائب تقع شمال حاليب الحالية بنحو
 20كم عند دائرة عرض  22 ،20شماالً كمكان مندثر( .عبد العال عبد المنعم الشامي :محاضرات في
الجغرافية التاريخية ،طريق عيذاب قوص خالل العصر الوسيط ،القاىرة ،عام1998م ،ص.)28
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ويبدو من وضع كممة (وراء) وتكرارىا بين المواطن والبمدان المذكورة ،كأنو أراد أن يجعل بيا
عالمة جغرافية أكثر منيا سياسية؛ ليفرق بيا بين بدايات ونيايات تمك البالد ،وبالتالي يتبين
لنا استقالل البالد الالحقة لمكممة عن النفوذ الفعمي لمبالد التي تسبقيا .ولكن رغم ذلك الحال

في زيمع إال إنيا ظمت المنفذ الوحيد والرئيس لتجارة الحبشة إلى البحر األحمر حتى زمن

"البيروني"(ت440:ىـ1048/م) الذي وصفيا في قانونو ،بقولو ":زيمع فرضة لمحبشة نحو

أرض اليمن"(.)1

ويعد "البكري" (ت487:ىـ1094/م) أول من ذكر إشارة صريحة في عصره عن

تتمتع زيمع وغيرىا من مدن الساحل الشرقي ألفريقيا بحكم ذاتي مستقل عن الحبشة ،عمى

جدا ،ويتجيز
أيدي العناصر المسممة المقيمة فييا ،فذكر قائالً ...":وبالد الحبشة واسعة ً
()2
إلييم التجار باألمتعة من مصر واليمن ،وما يجاورىا من بالد الزيمع وباضع وسواكن
ودىمك ،وفي ىذه المدائن والجزائر المسممون والمساجد والحكام.)3( "..

والواضح ىنا أن ىذه العناصر المسممة استغمت الظروف السياسية وحالة الفوضى

التي ألمت بالحبشة ،لتبدأ بمرحمة التأسيس الفعمي لبناء اإلمارات االسالمية عمى بعض

مناطق الساحل الشرقي ألفريقيا ،فاستطاعت منذ بديات القرن الخامس اليجري (الحادي عشر

الميالدي) ،من تأسس بعض اإلمارات اإلسالمية بما لدييا من أدوات التجارة والروابط الدينية،
وخاصة في مناطقة الساحل الصومالي وبعض األجزاء المجاورة ليا من بالد الحبشة ،والتي

كان من أىميا زيمع كونيا محطة تجارية ميمة .حتى اشتيرت ىذه اإلمارات في القرن السابع
( )1القانون المسعودي ،ج ،2ص.548
( )2سواكن :مدينة تقع عمى ساحل البحر األحمر في شمال شرق السودان ،وكانت تضم ميناء شيير في
العصور الوسطى واإلسالمية ،واستطاعت أن تحل محل عيذاب كمنفذ تجاري لممالك السودان القديمة .ىي
اآلن بمدة ميجو ةر بعد أن حل مكانيا ميناء بور سودان ،وىي تقع عمى خط عرض  19,5درجة شماالً،
وخط طول  37,5درجة شرقًا ،في وسط سيل ساحمي منخفض يحاذي البحر األحمر ،وىذا السيل يحده
من الشمال كتمة جبمية يزيد ارتفاعيا عن 1000متر فوق سطح البحر( محمد صالح ضرار :تاريخ سواكن
والبحر األحمر ،الخرطوم ،الدار السودانية لمكتب ،عام1991م ،ص.)23
( )3المسالك والممالك ،ج ،1ص.327
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اليجري (الثالث عشر الميالدي) وباتت تعرفت بمصر والشام باسم (بالد الزيمع)( .)1والتي

كان يعبر عنيا (بممالك الطراز اإلسالمي)؛ ألنيا عمى جانبي البحر كالطراز لو(.)2

ورغم الجيود التي بذليا ىؤالء المسممون في ىذه الفترة ،من التوسع المنظم لإلسالم

دينا ودولة ،من ناحية نشر العقيدة اإلسالمية وتدعيم سمطانيا ،إال إنيا كانت فيما بينيا مفككة
ً
األوصال ،لم يجمع بينيا سوى الرباط الروحي ،فكثرت المنافسات واشتدت النزاعات حتى في

جميعا( .)3ىذا األمر الذي جعل من السيل عمى سمطة
داخل اإلمارة الواحدة ما أضعفيا
ً
الحبشة المضطربة أن تخضع تمك اإلمارات اإلسالمية القائمة بأرضيا تحت طاعتيا ونفوذىا
مجاور ليا ببالد الصومال ،وقد استطاعت تحقيق ذلك منذ بدايات
ًا
السياسي ،وكذلك ما كان
القرن السادس اليجري (الثاني عشر الميالدي).

وقد أكد ىذا "اإلدريسي"(ت559 :ىـ1166/م) في عصره ،قائالً ..":ومن مدن

الحبشة الساحمية مدينة زالغ ومنقونة واقنت وباقطى إلى ما اتصل بيا من عمارات قرى

بربرة .)4("..ثم يذكر في موضع أخر ..":ويتصل أيضا بأرض الحبشة عمى البحر بالد بربرة
وىم تحت طاعة الحبشة وىي قرى متصمة وأوليا قرية جوة ومنيا إلى باقطى ستة أيام،

أيضا إلى بطا البرية سبعة أيام ومدينة بطا المتقدم ذكرىا فوق خط االستواء في
ومنيا ً
نياية المعمور.)5(".

( )1العمري :مسالك األبصار في ممالك األمصار ،تحقيق كامل سممان الحبوري ،بيروت ،مطبعة دار الكتب
العممية ،عام2010م ،ج ،4ص.33
( )2القمقشندي :صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،القاىرة ،مطبعة دار الكتب العممية ،عام1922م ،ج،5
ص324؛ وقد عدد القمقشندي الممالك التي اشتيرت بالطراز بسبع ممالك لكل منيا ممك مستقل ،وىي:
وفات أو أوفات وجبرة ،ودوارو ،وأربيني ،وىدية ،وشرحا ،وبالي ،ودارة.
( )3إبراىيم عمي طرخان :اإلسالم والممالك اإلسالمية بالحبشة في العصور الوسطى ،ص.34
( )4نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ،ج ،1ص.47
( )5نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ،ج ،1ص.43
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والمالحظ من قول "اإلدريسي" إنو أول جغرافي عربي يقدم في عص هر معمومات أكثر

تفصيالً عن مدن وقرى الصومال وتعيين أسمائيا ،وذكرىا كالتالي( :)1تبدأ بـ (جوة) وىي التي تقع

حاليا في شرق الساحل الشمالي عند منطقة بندر قاسم في بوساسو الحالية من خميج عدن( ،)2ثم
ً

حاليا عمى
جنوبا إلى (برمة) وىي التي تقابل رأس خافون ً
(قرقونة) شرقًا في رأس جردفون ،تتجو ً

جنوبا (قرى الياوية) في وادي شمال (مركة) وىي التي تعرف بمركا
الساحل الشرقي ،ثم تمييا ً
الحالية في موقعيا القائم عمى الساحل جنوب مقديشو ،ثم وضح نياية بالد برب ار بطريقة أكثر دقة

حاليا بمدينة
من اآلخرين؛ فذكر أنيا أخرىا عند بمد (النجا) قبل (بروة) ،وبروة ىذه ىي التي تعرف ً
ب اروة عمى الساحل الصومالي ،والتي أكد بأنيا لم تكن ضمن بالد البربر ،إال إن جزًءا من أرضيا

يقع في طاعة ممك البربر ،والبعص اآلخر في طاعة ممك الحبشة(.)3

ومن وصف "اإلدريسي" لخريطتو ،يتبين لنا أن الحدود التي كانت تفصل بين بالد

البربر(الصومال) والحبشة تبدأ في شرق الساحل الشمالي ،ثم تمتد جنوًبا عمى الساحل الشرقي
أيضا يتبين لنا أن الزيمع كانت تضم مساحة شاسعة امتدت
حتى شمال ب اروة من بالد الزنج .كذلك ً

عمى طول الساحل الشمالي لمصومال شرقًا حتى شمال مدينة الزيمع نفسيا غرًبا .ولكن من ناحية

أخرى نرى في اإلشا ةر التي قدميا "اإلدريسي" عن بالد البربر بأن أىميا مسممون؛ وذلك خالل من
جنوبا بأنيم ":كفرة" ،وىما يتصالن( .)4أضافة إلى ذلك أن منطقة
وصفو لدونيم من أىل الزنج ً
الزيمع قد تغمغل فييا اإلسالم آنذاك !..تبدو لنا األسباب الحقيقية وراء سعي السمطة الحبشية من

السيط ةر عمى منطقة الزيمع وما مجاورىا من أرض الصومال؛ فيذه المناطق أصبحت تمثل تواجد

بشر ىائالً من العناصر
مستودعا ًا
العناصر المسممة في الساحل الشرقي ألفريقيا ،حتى أضحت
ً
المسممة المختمفة الحامية منيا والسامية ،وبالتالي اجتماع تمك العناصر فيما بينيا بقوة الرابط

اضحا ضد سمطتيا في المنطقة.
الروحي يشكل ً
تيديدا و ً

( )1نزىة المشتاق ،ج ،1ص.48
( )2المسيو جيان :وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ،ص.108
( )3نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ،ج ،1ص.58
( )4نزىة المشتاق ،ج ،1ص.49
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والواضح أن مساعي الحبشة وسياستيا لم تكن مجدية ،بل آلت الى نتائج عكسية غير

تمك التي كانت تطمح ليا؛ فإخضاع بالد البربر تحت طاعتيا جعل من عناصرىا رعايا
لمسمطة الحبشية ،وبالتالي أتاح ليم ذلك حرية الحركة والتنقل خارج حدود بالدىم إلى كافة

فعميا منذ نيايات القرن السادس اليجري (الثاني عشر
أرجاء المنطقة .وىذا ما تحقق ً
الميالدي) .والذي نقمو إلينا "ياقوت الحموي" (ت627:ىـ1229/م) من خالل الروايات التي
سمعيا بنفسو عن زيمع ،والتي أكدت أن العناصر البربرية استطاعت التوافد عمى زيمع حتى

ممن جال في البمدان،
باتوا من أبرز عناصرىا ،فيقول ":وحدثني الشيخ وليد البصري وكان ّ
أن البربر طائفة من السودان بين بالد الزنج وبالد الحبش ...،وقال :وأكثر من ترى من

ىذه البالد من الطائفة المعروفة بالزيمع السودانّ ،إنما ىم( ..يقصد البربر)...،وقال :وزيمع

قرية عمى ساحل البحر من ناحية الحبش فييا طوائف منيم ومن غيرىم.)1("..

ولعل ما يؤكد ما طرحنا ،ويثبت نشاط وتحرك البرابرة اتجاه اإلجراء الغربية من الساحل

الشمالي لمصومال الحالي ،خاصة في المنطقة التي عرفت باسم بالد الزيمع من الحبشة ،ىو
أن "ياقوت الحموي" نفسو حينما أشار إلى حدود بالد البربر في مواضع أخرى من معجمو،

أكد أن بالدىم لم تتجاوز المناطق التي حددىا الجغرافيون السابقون وخاصة "اإلدريسي"،

جنوبا عمى الساحل
والتي تنتيي في األطراف الشرقية من الساحل الشمالي لمصومال ،لتمتد ً
تحديدا قدميا خالل وصفو لمبحر األحمر في اتجاه
الشرقي من المحيط اليندي .وىذه اإلشارة
ً

غربي شمالي ،قائالً ..":فالداخل إليو ،يكون عمى يساره أواخر بالد البربر ،ثم الزيمع ثم
الحبشة ،ومنتياه من ىذه الجية بالد البجاء الذين قدمنا ذكرىم ،وعمى يمينو عدن ثم
()2
أيضا قدم لو وصفًا غيره في اتجاه شرقي جنوبي ،قائالً ..":ثم
المندب"  .وفي موضع أخر ً
يمتد البحر حتى يتصل ببالد الحبشة ،ثم إلى الزيمع حتى ينتيي إلى مخرجو من البحر

األعظم (المحيط اليندي) ،ثم إلى سواحل البربر ،ثم إلى أرض الزنج في بحر الجنوب"(.)3
( )1معجم البمدان ،ج ،3ص.165-164
( )2معجم البمدان ،ج ،3ص.344
( )3معجم البمدان ،ج ،3ص.388
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وبما أن كتابات "الحموي" توضح أثر اإلسالم في تقوية الروابط التي صارت بين البربر

أيضا تشير في مواضع أخرى إلى
واألحباش في زيمع عمى الساحل الشمالي لمصومال ،فأنيا ً

نفس الدور في قيام روابط أخرى أقوى ،ولكن ىذه المرة بين والبربر والعرب عمى الساحل
()2

الشرقي لمصومال في مقديشو( ،)1فقد أشار خالل وصفو لبحر الزنج

إلى سماح البربر

شو،
لمعرب الوافدين باالستيطان واإلقامة الدائمة ببالدىم ،قائالً ..":وليم ىناك مدن أجمّيا َم ْق َد ُ

وسكانيا عرباء واستوطنوا تمك البالد ،وىم مسممون ،طوائف ال سمطان ليم لكل طائفة

شيخ يأتمرون لو ،وىي عمى ّبر البربر"( .)3ثم أضاف في موضع آخر خالل حديثو عن
مقديشو نفسيا ،إلى مدى الترابط الذي صار بين البربر وىذه العناصر العربية وتوافقيما عمى

نظم اإلمارة رغم كونيم غرباء ،فقال ..":ىي مدينة في أول بالد الزنج في جنوب اليمن في

ّبر البربر في وسط بالدىم ،....وىي عمى ساحل البحر وأىميا كميم غرباء ليسوا بسودان
يدبر أمورىم المتقدمون عمى اصطالح – اتفاق -ليم"(.)4
وال ممك ليم إنما ّ
ويبدو إن ىذه الروابط القوية ظمت قائمة بين العنصرين البربري والعربي في الساحل

الغربي لمصومال حتى منتصف القرن السابع اليجري (الثالث عشر الميالدي) .وىذا الذي
( )1مقديشو أو مقدشو :وتنطق بالصومالية (مقدشو) ،ىي عاصمة جميورية الصومال وأكبر مدنو التي تقع عمى
الساحل الغربي لممحيط اليندي ،وقد تتضارب اآلراء نحو تفسير اسم المدينة ،فذىب البعض أنيا تتكون من
كممتين :أحدىا عربية واألخرى فارسية وىما (مقعد  +شاه) تنطق معا بمعنى(مقعد الشيخ) ،وىي إشارة إلى
مقر لحكمو ومکان جموسو .وبعضيم قال إنيا بمعنى المكان الذي تتجمع فيو
المكان الذي اتخذه الحاکم ًا
األغنام لمبيع .وعبر عنيا الرحالة الغربيون بأسماء مختمفة مثل( :موجوديشيو  )Mougidshuو (موجود
سكوا  )Mougoudiskuaو(موجاديشوا  )Mougadishuو (مقدشيکو  )Makdishikuو(مقديکسو
قديما وحديثًا،
 )Magdiksuأو (مجد کسو )Magdiksuوكل حسب نطقو (حمدي السيد سالم :الصومال ً
ص.)357-356
وصف أطمقو الجغرافيون المسممون عمى المنطقة الواقعة في الغرب من المحيط اليندي قبالة
( )2بحر الزنج :ىو
ٌ
سواحل كينيا وتنزانيا.
( )3معجم البمدان ،ج ،1ص.343
( )4معجم البمدان ،ج ،5ص.173
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أخبر بو "القزويني" (ت682 :ىـ1283/م) في عصره ،فقال عن مقديشو ..":مدينة في أول
بالد الزنج ،في جنوبي اليمن عمى ساحل البحر .وأىميا عرباء ال سمطان ليم ،ويدبر أمرىم

المتقدمون عمى االصطالح"( .)1وكل ىذه الدالئل توضح مدى انتشار اإلسالم بين البربر في

ذلك الوقت ،عمى مستوى الصعيدين الداخمي والخارجي من بالدىم .فقد عم اإلسالم آنذاك

غالبية أرجاء القرن األفريقي ،وقد أكد ىذا "ابن سعيد المغربي" (ت685:ىـ1286/م) في

مصنفاتو الجغرافية ،فذكر أن اإلسالم انتشر بين البربر فقال عنيم ":وبرب ار قاعدة البرابر،...

وقد أسمم أكثرىم"( .)2أما عن انتشاره في بالد الحبشة ،فكان في المناطق الساحمية منيا،
فقال ":وىم نصارى وفييم بالساحل مسممون"(.)3

والواضح أن مع مرور الزمن وازدياد اليجرات العربية اإلسالمية من ناحية ،وتزايد نشاط

الدعاة في بالد البربر وساحل الحبشة من ناحية أخرى ،فيو عمل مشترك بين القادم الداعي
وبين المستقر الموجية إليو الدعوة ،كان البد أن تتطور مراكز الدعوة اإلسالمية ،فتحولت

المدن الصغيرة إلى مدن زاىرة مشيورة عمى حد قول "بن سعيد" ،امتدت من بالد البربر في

جنوب الساحل الشرقي لمصومال ،إلى سواحل ووسط الحبشة في شماالً ،فكان وصفو لمدن
البربر ىكذا ..":من بالد برب ار المشيورة عمى البحر مركو  ،...وأىميا مسممون وىي قاعدة
()4

الياوية

التي تنيف عمى خمسين قرية ...،وفي شرقي ذلك مدينة اإلسالم المشيورة في

ذلك الصقع والمترددة الذكر عمى ألسن المسافرين وىي مقدشو"( .)5أما وصفو عن مدن

( )1القزويني :آثار البالد وأخبار العباد ،بيروت ،دار صادر ،ط (د.ت) ،ص.62
أيضا ابن سعيد :بسط األرض في الطول والعرض ،ص.14
( )2كتاب الجغرافيا ،ص82؛ و ً
( )3الجغرافيا ،ص97؛ بسط األرض ،ص.30
كز لتجمعيا ،ومركة ىي المدينة الساحمية التي تقع
( )4الياوية :ىي قبائل صومالية أتخذت من مركة أو مركا مر ًا
عمى الساحل الشرقي لمصومال من المحيط اليندي عمى بعد حوالي  92كم جنوب العاصمة مقديشو ،وقد
ذكرىا "اإلدريسي" سابقًا في عصره والتي وصفيا بأنيا ":بالد صغار كالقرى يقال ليا الياوية"(نزىة المشتاق،
ج ،1ص .)48ومن ىذا الوصف ومقارنتو بوصف "بن سعيد" يتضح لنا مدى التغير الذي ط أر عمييا.
( )5الجغرافيا ،ص82؛ بسط األرض ،ص.14
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الحبشة اإلسالمية فقال ..":من مدن الحبشة المشيورة بالد الزيمغ ،وأىميا مسممون يكثرون

الحج والتردد إلى ساحل عدن وزبيد ،وىي محل حطّ واقالع"(.)1

والواضح أن مقديشو في الجنوب وزيمع في الشمال صارت أرضيما أىم منفذين لتياري

العروبة واالسالم في المنطقة ،وقد استمرت ىذه المدن اإلسالمية في الشيرة واالزدىار حتى

باتت في بداية القرن الثامن اليجري (الرابع عشر الميالدي) ،تعرف بيا معالم المنطقة في

األوساط الجغرافية ليذا العصر .فيا ىو شيخ الربوة "الدمشقي" (ت727 :ىـ1327/م) ،حين

قدم وصفًا لمساحل الشرقي لمقرن األفريقي ،والذي عرف ببحر الزنج قال عنو" :ويسمى بحر
برب ار ومقدشو الحمرا ..،وىو معمور بالسودان المسممين ومذىبيم زيدية( )2وشافعية"( .)3أما
الساحل الشمالي منو فعرفو في جزئو من عدن قبالة اليمن بـ " ّبر زيمع" ،بينما قال عن جزئو
من البحر األحمر ":بحر القمزوم يسمى بحر موسى وبحر الزيمع"(.)4

وبذلك يمكن القول أن منذ نيايات القرن السابع اليجري (الثالث عشر الميالدي) قد
تحقق ما كانت تخشاه الحبشة من اتحاد كافة العناصر المسممة في المنطقة القرن األفريقي،
وأن سعييا في الحيمولة دون ذلك قد باء بالفشل؛ فقد تأصل اإلسالم في المنطقة وتغمغل في
نفوس عناصرىا المختمفة من عرب وبربر وأحباش ،وترسخ مبدأ أخوة الدين والعقيدة ال
الموطن والجنس ،فاالنتماء في دولة اإلسالم لمدين ال ألعراق ،فقبل ذلك الزمن بدأت تتشكل
دولة اإلسالم في المنطقة بعدما بدأت أول أمرىا بإمارات ضعيفة متفرقة .ويمكن معرفة دور
اإلسالم في ذلك الزمن في ىذه المنطقة ،من خالل تالقي عناصرىا وترابطيم بإقامة تحالف
( )1الجغرافيا ،ص99؛ بسط األرض ،ص.32
( )2الزيدية :ىي فرقة دينية من أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة اإلسالمية وأكثرىا اعتداال ،وسميت بيذا االسم
نسبة إلى زيد بن عمى بن الحسين بن عمى بن أبي طالب رضي اهلل عنو ،وسمي أتباعو بالزيدية لخروجيم
معو في ثورتو عمى األمويين زمن ىشام بن عبد الممك عمى أثر الخالف بين األمويين والعمويين ،وقد قام
مذىبيم باألصل عمى فك ةر الخروج عمى الحاكم الظالم ..ولتفاصيل أكثر انظر(محمد أبو زىرة :تاريخ
المذاىب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاىب الفقيية ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،ط (د.ت)،
ص.)44-40
( )3الدمشقي :نخبة الدىر في عجائب البر والبحر ،ص.162
( )4الدمشقي :نخبة الدىر ،ص ،19ص.165
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إسالمي عرف باسم (بالد الزيمع أو الزيالعة) ،تحت زعامة إمارة (أوفات)( )1أقوى اإلمارات
اإلسالمية آنذاك ،بعدما استطاعت ضم جميع اإلمارات اإلسالمية في بالد الحبشة والصومال
بما فييا إمارة مقديشو ،حتى أصبحت مساحتيا تفوق أراض مممكة الحبشة المسيحية التي
قامت في جزء كبير من أرضيا(.)2
ومن خالل الشواىد السابقة يتبين لنا أن كامل سواحل القرن األفريقي بما فييا من بالد
الصومال ،باتت تعرف منذ بدايات القرن الثامن اليجري(الرابع عشر الميالدي) باسم "بالد
الزيمع أو الزيالعة" .ويؤكد ذلك جغرافي ىذا العصر كـ"ابن الوردي" (ت749 :ىـ1349/م)،
الذي عندما قدم وصفًا لمبحر األحمر في كتابو ،ذكر أن بالد البربر تجاور الحبشة في
الجنوب منو( .)3في حين عندما رسم خريطتو لمعالم في بداية كتابو نفسو ،وضع اسم الزيمع
بدالً من البربر بين الحبشة والزنج؛ والواضح أنو قام بذلك؛ ألن أسماء األماكن في الخرائط
تعين بوضع االسم األعم واألشير .ولو افترضنا جدالً أنو قصد بزيمع (الميناء) فمم لم يعين ما
ىو أىم منيا وأشير في المنطقة أو غيرىا بخريطتو.
أيضا يؤكده كذلك "ابن بطوطة"(ت779:ىـ1377/م) خالل وصف
وىذا القول ً
وضوحا قال
رحمتو التي قام بيا لممنطقة في عام 730ىـ1329/م ،ولكن بعبارة صريحة وأكثر
ً

( )1أوفات أو وفات أو جبرة :ىي إما ةر إسالمية تأسست عمى يد أبناء أسرة تاجر العربي كان يسمى"عمر" ولقب
بـ" ولشمع" ،والذي ينتمي إلى قريش من ولد عبدالدار أو من بني ىاشم ،من ولد عقيل بن أبي طالب ،حيث
واله "الحطى" ممك الحبشة أعمال مدينة أوفات ،والتي تقع في الغرب من زيمع ،في منتصف القرن السابع
اليجري (الثالث عشر الميالدي) ،ومنذ تأسيسيا أخذت عمى عاتقيا تحرير أوفات من التبعية الحبشية
المسيحية ،واالستقالل باألمر ،ونشر الدين اإلسالمي ،حتى استطاعت تكوين تحالف إسالمي كبير عرف
باسم "بالد الزيمع ،والتي امتد سمطانيا عمى أراضي شاسعة في منطقة القرن اإلفريقي ،والتي تتمثل اآلن فيما
جنوبا لتضم الجزء الشرقي من
يعرف بجيبوتي ،والجزء الجنوبي من إقميم إريتريان وسيول الدناكل ،وتمتد ً
حوض نير أواش األثيوبي ،وكذلك اليضبة الصومالية بما فييا من منطقة ىرر واألوجادين ،وتمتد شرقًا
كبير مما يعرف اآلن بالصومال الشمالي بما فيو من مينائي زيمع وبربرة (رجب محمد عبدالحميم:
لتشمل جزًءا ًا
العروبة واإلسالم في أفريقيا الشرقية ،ص.)89
(2)Trimingham: Islam in Ethiopia, Oxford, 1952,p69.
( )3خريدة العجائب وفريدة الغرائب ،ص.91
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فييا ":ووصمت إلى مدينة زيمع وىي مدينة البرابرة ،وىم طائفة من السودان شافعية
المذىب ،وبالدىم صحراء مسيرة شيرين .أوليا زيمع ،وآخرىا مقدشو"(.)1

أما كتابات "أبو الفداء" الجغرافية (ت732 :ىـ1331/م) لم نتطرق ليا ،رغم أنو قدم

وصفًا لبالد البربر والزيمع والحبشة وحقق مساحتيا()2؛ إال إنو لم يضيف معمومات جديدة تمثل

معاصر
ًا
وصفًا لواقع تمك البالد في القرن الثامن اليجري(الرابع عشر الميالدي) ،بالرغم من أنو
"لمدمشقي" وسابقًا "البن الوردي" و "ابن بطوطة" ،فقد اعتمد في وصفو وتحقيق أمر المساحة
عمى االقتباس من سابقيو وخصوصا جغرافية "ابن سعيد المغربي" ،وىو لم يخف ذلك.
تأكيدا الختفاء اسم البربر عن بالد الصومال في نيايات القرن الثامن اليجري
ولكن ً
أيضا "ابن الشحنة"
(الرابع عشر الميالدي) بعدما صارت جزًءا من بالد الزيمع ،فيا ىو ً

(ت815:ى1412/م) من جغرافي ىذا العصر ،حين قدم وصفًا لمسودان قال .. ":فمنيم
الحبوش ،وبالدىم تقابل الحجاز بينيما البحر ،وتجاورىم في الجنوب الزيمع ،والغالب عمييم
دين اإلسالم"( .)3ومن التمعن في ىذا القول يتأكد أن البالد المقابمة لميمن من أرض السودان

في القرن اإلفريقي ،صارت في عصره تعرف بالزيمع.

وبوصولنا إلى سر اختفاء اسم البربر عمى المناطق الصومالية ،ليحل محمو اسم الزيمع

عمييا ،ثم تكامميا ثقافيا واجتماعيا حتى شاع عنيا اسم بالد الصومال في القرن التاسع

اليجري (الخامس عشر الميالدي) ،نكون قد وصمنا أيضا إلى نياية ىذا البحث؛ والذي أردت

فيو تسميط الضوء عمى كتابات الجغرافيين لممنطقة الصومالية من مختمف الكتب الجغرافية في
الفترة من القرن الثالث إلى الثامن اليجري(التاسع إلى الرابع عشر الميالدي)؛ لعمي أكون قد

ساىمت في كشف بعض جوانب تاريخ أرضنا الصومالية المدفون بين الكتب.

( )1تحفتة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ،ج ،1ص.261
أيضا أبو الفدا :المختصر في أخبار البشر ،القاىرة ،المطبعة الحسينية
( )2تقويم البمدان ،ص163:152؛ و ً
المصرية ،عام1325ىـ ،ج ،1ص.95
( )3ابن الشحنة :روضة المناظر في عمم األوائل واألواخر ،تحقيق سيد محمد ميني ،ط ،1بيروت ،دار الكتب
العممية ،عام1997م ،ص.63
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اخلامتــــــــة:

إذن نخرج بخالصة ميمة ،وىي أن اسم بالد بربري أو برب ار أو بربرة أو بربر الذي

شاع عند وصف البالد الصومالية منذ أقدم الحضارات عبر عصور ،يقصد بو العناصر التي
كانت تقيم بأرض الصومال ،والذي لم يبق منو سوى اسم مدينة بربرة الساحمية شمال

الصومال؛ وكأنيا أبت إال إن تذكرنا بزمان كان اسم البربر اس ًما شائعا عمى ىذه البالد في
إحدى حقب التاريخ.

ومن ذلك نؤكد أن اسم البربر الذي اشتيرت بو األراضي الصومالية ،وقد شاع تداولو

في فترة من الزمن امتدت عمى أقل تقدير منذ القرن األول الميالدي ،حتى القرن السابع

اليجري (الثالث عشر الميالدي) ،ليحل بعده اسم بالد الزيمع أو الزيالعة في القرن الثامن
اليجري (الرابع عشر الميالدي) ،إلى ظيور االسم الحالي (الصومال) في القرن التاسع

اليجري (الخامس عشر الميالدي).

وقد أبرزت مصنفات المؤرخين والجغرافيين والرحالة في العصر اإلسالمي ،في الفترة من

القرن الثالث إلى الثامن اليجري(التاسع إلى الرابع عشر الميالدي) ،األثر الواضح لإلسالم في
تشكل المجتمع اإلسالمي بالصومال بين عناصره المختمفة من بربر وعرب ،ووقوفيم ضد

االضطياد الحبشي المسيحي والعدوان األوربي ،وتمسكيم في أحمك الظروف بعقيدتيم

كثير السم دولة عربية
وثقافتيم اإلسالمية العربية ،حتى أعقب ذلك اسم الصومال يتردد ًا
إسالمية ،كانت أرضيا شاىدة في العصور اإلسالمية عمى حضارة المسممين في ساحل شرق
أفريقيا عامة والقرن اإلفريقي خاصة.
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املالحـــك:
ممحق (ٔ)

بالد بربرة في خريطة العالم بأقدم مخطوطة لكتاب "اإلدريسي" (نزىة المشتاق)(.)1

( )1مخطوطة محفوظة اآلن بمكتبة فرنسا الوطنية ،تحت رقم ،)MS Arabe 2221( :ورقة،)16 ،15( :
المكتبة الرقمية العالمية ،موقع:
https://www.wdl.org/ar/item/18418/view/1/14
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ممحق (ٕ)

بالد بربرة تظير بوضوح في مخطوطة أخرى لخريطة العالم نسخت من خريطة كتاب
"اإلدريسي(نزىة المشتاق) ،في القرن التاسع اليجري بالقاىرة(.)1

( )1مخطوطة محفوظة بمكتبة بودليايان بأكسفورد ،برقم(Mss. Pococke 375 fol. 3v-4):
ينشرىا موقعhttps://sindominio.net/labiblio/varios/IdrisiMap.jpg :
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ممحق (ٖ)

بالد الزيمع تحل بدال من بالد البربر في خريطة العالم من مخطوطة كتاب "ابن
الوردي"(خريدة العجائب)(.)1

( )1مخطوطة محفوظة اآلن بمكتبة الكونغرس األميركية  ،تحت رقم ،)near east: sm 3( :ورقة (،)26
المكتبة الرقمية العالمية ،موقعhttps://dl.wdl.org/11218_1_26.png :
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ممحق (ٗ)

خريطة توضح بالد البربر في العصر اإلسالمي في الفترة من القرن الثالث إلى السادس
اليجري (إعداد الباحث).
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ممحق (٘)

خريطة توضح بالد الزيمع في العصر اإلسالمي في القرنين السابع والثامن اليجريين
(إعداد الباحث).
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