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حني ُيه ِمل امل�ؤرخ التاريخ با�سم الدين والالهوت!!
هاجر ال�سعد َّية
وتعجب منه اجتاه املفكرين امل�سيحيني
لقد َجاء مقال الباحث حامت الطحاوي «اجلغرافيا التاريخية للبحر الأحمر قبل الإ�سالم» واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،نتيجة ا�ستغراب ُّ
وامل�ؤرخني واجلغرافيني الذين مل يهتموا بتوثيق ودرا�سة البحر الأحمر؛ حيث مل يخلفوا لنا عَمال واحدا قبل الإ�سالم ب�شكل مبا�شر .مما كان -منطقيا -يجب عليهم االهتمام
بدرا�سة جغرافية وتاريخ البحر الأحمر على اعتبار �أن بيزنطة -وريثة الرتاث الكال�سيكي القدمي -ميتد امتدادها اجلغرايف على البحر الأحمر .وميكننا تف�سري ذلك ب�أن املفكرين
امل�سيحيني البيزنطيني يف احلقبة قبل الإ�سالم ك ّر�سوا جهودهم لدرا�سة علوم الدين والالهوت ،على ح�ساب باقي العلوم التي عدُّ وها علو ًما وثنية .وهذا ما يو�صلنا �إىل معرفة
وجود نق�ص كبري يف املعرفة اجلغرافية البيزنطية امل�سيحية بالبحر الأحمر و�سواحله يف القرن ال�ساد�س امليالدي .ومن اجلدير ذكره حني ُيهْمِ ل امل�ؤ ِّرخ التاري َخ باالنقطاع عن
التدوين والت�سجيل ،ف�إنه يجعل م�ساحة لإعادة الأخطاء التاريخية يف املجتمع الب�شري.
ي��أت��ي ح��امت ال�ط�ح��اوي ل�ي��ؤ ِّك��د وي��دع��م ِ���ص��حَّ ��ة ال�ف�ك��رة �أع�ل�اه؛ من
خ�لال م��ا ا�ستدل ب��ه م��ن �أمثلة يف مقاله ..وميكنني تلخي�ص ما
قدمه وفقا للآتي:
�أفا�ض ٌّ
كل من اجلغرايف اليوناين �أجاثارخيد�س يف القرن الثاين
قبل امليالد ،و�سرتابون ،ثم املجهول �صاحب كتاب «الطواف حول
البحر الآرتريي» يف القرن الأول للميالد ،ومعا�صره بليني الأكرب
يف احل��دي��ث ع��ن ال�ب�ح��ر الأح �م ��ر وج�غ��راف�ي�ت��ه ،ف���ض�لا ع�م��ا كتبه
ك��وزم��ا���س امل�ل�اح ال�ه�ن��دي وب��روك��وب�ي��و���س م��ن ال�ق��رن ال���س��اد���س مع
بع�ض امل�صادر الأخرى املعا�صرة.
وقبل �أن يفند ما مت ذكره عن البحر الأحمر من قبل اجلغرافيني
�أع�لاه� ،أ�شار �إىل نبذة جغرافية ب�سيطة عن البحر الأحمر الذي
ي�شكل منطقة و�صل ،ومعربا مالحيا بني قارتي �آ�سيا و�إفريقيا.
وتعد القناة املمتدة على ال�ساحل الإفريقي �أكرث �ضيقا من مثيلتها
ع�ل��ى اجل��ان��ب الآ� �س �ي��وي .وتتخلل ت�ل��ك احل��واج��ز ف�ت�ح��ات عميقة
ت�سمح ب�إبحار ال�سفن.
واحلقيقة �أن البحر الأحمر قد احتل مكانة مهمة لدى احل�ضارات
ال�ق��دمي��ة والأمم امل �ج ��اورة ل ��ه .ف�ق��د �أط �ل��ق ع�ل�ي��ه ال�ف��راع�ن��ة ا�سم
«الأخ���ض��ر ال�ه��ائ��ل» ،بينما �أ��س�م��اه اليونانيون وال��روم��ان «البحر
الآرت � �ي ��ري» ب�ف���ض��ل ل ��ون م �ي��اه��ه احل� �م ��راء ب �ع��د ان �ع �ك��ا���س �أ��ش�ع��ة
ال�شم�س عليها .وذكرت امل�صادر الرومانية انق�سام البحر الأحمر
�شماال �إىل خليجني «ال�سوي�س» ،و«العقبة» .ولقد �أ�شار اجلغرايف
�أجاثارخيد�س منذ القرن الثاين �إىل دور امللوك البطاملة يف تد�شني
املالحة يف خليج العقبة؛ الأمر الذي جعله �صاحلاً �أمام الرحالت
التجارية البحرية.
َب ْيد �أ َّن��ه ُع� َّد التاجر ال�سكندري كوزما�س املعروف باملالح الهندي
الوحيد بني الكتاب البيزنطيني ال��ذي �أبحرت �سفينته يف مياهه
ف�شاهده بنف�سه ف�ضال ع��ن �إ��ش��ارت��ه يف كتابه �إىل �أن��ه ق��د ا�ستمد
العديد م��ن معلوماته ع��ن البحر الأح�م��ر م��ن البحارة وال�سكان
املحليني الذين قابلهم يف خمتلف الأماكن التي م َّر بها .وبالتايل
ك��ان ك��وزم��ا���س �شاهد ال�ع�ي��ان البيزنطي ال��وح�ي��د للبحر الأح�م��ر
و�سواحله ،على عك�س باقي الأعمال البيزنطية.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك؛ مي�ك�ن�ن��ا ت�ل� ُّم����س ال�ن�ق����ص ال��وا� �ض��ح ل��دى

كوزما�س عند حديثه عن جغرافية و�سواحل وموانئ البحر الأحمر
و�أهميته املالحية والتجارية مقارنة باجلغرافيني ال�سابقني .حيث
�إن كوزما�س مل ي�شر �إىل امليناء امل�صري ال��ذي انطلق منه م��رورا
بالبحر الأحمر؛ �سواء كان ميناء القلزم �أو الق�صر القدمي .على
الرغم من كونه تاجرا يف الأ�سا�س قبل حتوله �إىل الرهبنة -وهو
م��ا جعل ر�ؤي�ت��ه اجلغرافية م�صطبغة ب�صبغة م�سيحية ،كما هو
وا�ضح من عنوان كتابه -ف�إنه مل يكلف نف�سه الإ�شارة �إىل الأهمية
التجارية ملدينة قلزم؛ فقد اكتفى بالإ�شارة �إىل �أن��ه بجوار املكان
ال��ذي ف َّر منه مو�سى و�أتباعه .وقد تناول معظم كتابات احلجاج
امل�سيحيني -ال��ذي��ن و�صلوا م��ن قبله القلز َم �إب��ان رح�لات احل��ج-
الأهمية التجارية للميناء منذ وقت مبكر.
واحلقيقة �أ َّن��ه ال ُيكننا احلديث عن ميناء القلزم دون احلديث
عن ال��رواج التجاري �أي�ضا يف جزيرة ت�يران الواقعة على مدخل
خليج العقبة ،حيث �أقام موظفو اجلمارك بها مكتبا ملتابعة ال�سلع
والب�ضائع حتى عام 473م .ومع ذلك ،مل جند �إ�شارة من كوزما�س
جل��زي��رة ت�ي�ران يف ال�ق��رن ال���س��اد���س امل �ي�لادي .ول�ك��ن وج��دن��ا عنها
لدى معا�صره بروكوبيو�س الذي و�صفها ب�أنها تبعد م�سافة �أقل
من �ألف عن العقبة ،و�أن ال�سكان اليهود الذين كانوا يعي�شون بها
قد خ�ضعوا متاما للإمرباطورية البيزنطية يف عهد الإمرباطور
ج�ستيان.
وم��ن املريب �أي�ضا �أ َّن امل�لاح كوزما�س ال��ذي ارت��اد البحر الأحمر
ب�سفينته ،مل ي���ش��ر �إىل �أح ��د �أ��ش�ه��ر امل ��وان ��ئ امل���ص��ري��ة يف ال�ف�ترة
الرومانية املت�أخرة ،وهو ميناء برينيقي �إىل جانب ميناء القلزم.
وعلى �أية حال ،فلم تخل كتابات الرحالة ال�سكندري كوزما�س من
بع�ض الإ�شارات الأنرثوبولوجية ل�سكان ال�ساحل الإفريقي للبحر
الأح�م��ر مثل �إ��ش��ارت��ه الوحيدة ع��ن �سكان الكهوف ،واحلقيقة �أن
تلك الإ�شارة ل�سكان الكهوف مل تكن الأوىل يف امل�صادر اجلغرافية
البيزنطية.
وم ��ن امل�ث�ير �أي���ض��ا �أن ن�شري �إىل �أن ��ه ق��د ح��دث��ت ه �ج��رات قدمية
ل���س�ك��ان ��س��واح��ل ال�ب�ح��ر الأح �م ��ر م�ن��ذ ال�ع���ص��ور ال�ق��دمي��ة نتيجة
ظروف جغرافية ومناخية ،وهو الأمر الذي دفع بع�ض الباحثني
املتخ�ص�صني �إىل مالحظة العالقة بني �سكان قبائل البجة �شرق

ال�سودان وم�صر ،وقبائل عرب �شبه اجلزيرة قبل الإ�سالم.
ك�م��ا �أغ�ف�ل��تْ اجل�غ��راف�ي��ا ال�ب�ي��زن�ط�ي��ة �أي��ً��ض��ا �أه ��م م��وان��ئ اجل��زي��رة
العربية على ال�ساحل ال�شرقي للبحر الأحمر وهو ميناء لويكي
ك��وم��ي (ال �ق��ري��ة ال �ب �ي �� �ض��اء-احل��وراء) ال ��ذي ي�ق��ع م�ق��اب��ل امل�ي�ن��اء
امل�صري؛ حيث �سيطر على الطريق التجاري املمتد �إىل البرتاء.
ثم عاد اجلغرافيون البيزنطيون وامل��ؤرخ��ون للحديث عن �ساحل
اجلزيرة العربية جنوبي لويكي كومي .فذكر ماركيانو�س �أن العرب
�أ�صحاب اخليام كانوا ي�سكنون ال�صحراء املتاخمة لل�ساحل ال�شرقي
للبحر الأحمر ،كما �أ�شار مروكوبيو�س �إىل عرب ميتلكون �أرا�ضي
على ال�ساحل يدعون رمبا أ�ه��ل «مدين» .غري �أن ذلك يخالف ما
ورد �سابقا ل��دى �سرتابون م��ن وج��ود �ساحل �صخري طويل على
ال�ضفة ال�شرقية للبحر الأحمر ،كان ي�صعِّب مهمة ال�سفن املبحرة
ب�سبب وجود �سال�سل من اجلبال .وميكننا �أن ن�ستنتج �أن الأمر قد
تغري زمن بروكيوبيو�س يف القرن ال�ساد�س؛ �إذ �أ�صبح ال�ساحل �أكرث
�أمانا بعد �أن ب�سطت بيزنطية نفوذها فا�ستمرت يف و�صف ال�ساحل
ال���ش��رق��ي للبحر الأح �م��ر ح�ت��ى ج�ن��وب غ��رب��ي اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة،
وعملت ال�سيا�سة على توطيد العالقة مع حكام جنوب غربي �شبه
اجل��زي��رة العربية .وم��ن الغريب �أي�ضا �أن اجلغرافيا البيزنطية
جتاهلت ذك��ر املدخل اجلنوبي للبحر الأحمر م�ضيق ب��اب املندب
باعتباره النقطة التي ينتهي عندها البحر الأح�م��ر ،على عك�س
ما ذكره �صاحب كتاب الطواف يف منت�صف القرن الأول امليالدي.
كما �أنها غفلت عن احلديث عن كيفية اقتحام الأ�سطول احلب�شي
للأرا�ضي احلمريية ،فلم تذكر �أي املوانئ التي حدثت فيها �أحداث
القتال.
َّ
ُ
ك� ُّ�ل م��ا ورد ذك��ره �أع�ل�اه يعد �أدل ��ة ت َ�برْهِ ��ن ِ���ص��حَّ ��ة ر�أي الطحاوي
الذي تو�صَّ ل �إىل حقيقة نق�ص املعرفة اجلغرافية البيزنطية قبل
القرن ال�ساد�س امل�ي�لادي قبل الإ��س�لام .مما وج��ب على املفكرين
وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف ج�م�ي��ع �أن� ��واع ال �ع �ل��وم الإن���س��ان�ي��ة وال�ط�ب�ي�ع�ي��ة،
االه�ت�م��ام مبجالهم التخ�ص�صي وحر�صهم على درا��س��ة احلا�ضر
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وت��اري �خ �ي��ا و�إن�ث�روب��ول��وج �ي��ا وت��اري �خ �ي��ا واق�ت���ص��ادي��ا
وفيزيائيا�...إلخ .فالعلم �أداة تطور وح�ضارة الإن�سان واملجتمع.
ومن �سمة العلم الرتاكم والبناء عليه.
hajirwork@outlook.com

