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الت�أثري الإ�سالمي يف �رشق �إفريقيا
�سلطان املكتومي
�إ َّن بداية العالقات الإفريقية مع امل�سلمني كانت يف القرن ال�سابع امليالدي التي من خاللها بد�أت الهجرات �إىل �شرق �إفريقيا؛ ب�سبب عدة عوامل م�ؤثرة؛ كان �أ�سا�سها ظهور الإ�سالم يف جزيرة العرب ،وهروب
امل�سلمني اجلدد من اال�ضطهاد الداخلي من قبائل قري�ش مبكة املكرمة ،واالجتاه �إىل احلب�شة (�إثيوبيا)؛ مما خلق نوعا �آخر من االحتكاك العربي الإ�سالمي ،وعزز مكانة العرب امل�سلمني يف تلك املنطقة؛
لذلك يعد الإ�سالم بداية ل�صفحة جديدة من تاريخ العالقات بني العرب واحلب�شة (�إثيوبيا) يف �شرق �إفريقيا .كما �أن التوجه بالهجرة �إىل احلب�شة مل يكن ع�شوائيا؛ و�إمنا كان ثمرة للعالقات التجارية
ال�سابقة بني جتارة قري�ش واحلب�شة ،وقد كتب الكاتب مو�سى بن خمي�س البو�سعيدي على �صفحات جملة «التفاهم» يف مقالة عن «ت�أ�سي�س املدن الإ�سالمية يف �شرق �إفريقيا»؛ لي�ؤكد الدور البارز للم�سلمني
يف ت�أ�سي�س املدن وازدهارها يف �إفريقيا ،وكيف �أن العُمانيني كان لهم دور كبري يف ن�شر الإ�سالم ،وتطور املدن الإفريقية على �سواعدهم من خالل التجارة ،ومن بعدها العالقات االجتماعية بينهم.
انت�شر خرب النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إىل احلب�شة عن طريق التجار وقيامه �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف �سنة 614م ،ب�إر�سال وفد �إىل احلب�شة ،وا�ستغرقت رحلة هذا الوفد حوايل �أربعة �أ�شهر مكث منها
الوفد فرتة كافية باحلب�شة ،ثم عاد �إىل مكة ،وحت�س�س النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من خالل ذلك على مقدرة النجا�شي على حماية امل�سلمني فقال« :لو خرجتم �إىل �أر�ض احلب�شة ،ف�إن بها ملكا ال يظلم عنده
�أحد ،وهي �أر�ض �صدق حتى يجعل اهلل لكم فرجا مما �أنتم فيه» .فتمت هجرة امل�سلمني عن طريق مركبني يف البحر الأحمر ،نقالهم �إىل احلب�شة يف العام نف�سه وكان عددهم  132نفرا .حدثت االلتحامات
الفكرية والعقدية بني امل�سلمني ،وبني من قدموا من مكة من غري امل�سلمني وكان هذا �أمام النجا�شي ،بق�صد حماولة الوقيعة بينهم وبني النجا�شي� ،إال �أن العر�ض الذي قام به جعفر بن �أبي طالب لق�ضية
الإ�سالم �أقنع النجا�شي مبوقف الإ�سالم .بعدها تقوت العالقات بني امل�سلمني وبني النجا�شي بحكم عدة �أحداث منها �صلح احلديبية ،و�إر�سال النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -الهدايا للنجا�شي .ات�سمت العالقات
بعدها بني امل�سلمني واملجتمع احلب�شي بالود واالحرتام املتبادل.

و�أ�شار الكاتب �إىل ا�ضطراب احلال -ب�سبب اخلالفات
التي ن�ش�أت بني الأمويني ،ثم العبا�سيني ،وخ�صومهم
ومناف�سيهم -ف�إن كثريا من العرب امل�سلمني
الذوا ب�أنف�سهم و�أفكارهم ،متجهني �إىل ال�شواطئ
العربية والإفريقية؛ حيث كرثت اال�ضطهادات �ضد
املعار�ضة للوالة الأمويني يف بلدان اجلزيرة العربية
وهو �أحد الأ�سباب الأولية لبداية االت�صال العماين
الإ�سالمي ب�شرق �إفريقيا .يف القرنني الأول
والثاين الهجريني اتخذت هجرات العرب وخا�صة
العمانيني �إىل �سواحل �إفريقيا �شكال جماعيا ومن
�أمثلة ذلك هجرة الأخوين �سعيد و�سليمان ،ابني
عباد بن عبد بن اجللندى ،ملوك عمان وقتذاك،
وا�ستقروا يف �أرخبيل جزر موفيه والمور بال�ساحل
الكيني ،وكونوا دولة �إ�سالمية و�صارت تلك املنطقة
مركزا هاما بال�ساحل ال�شرقي الإفريقي.
و�أكمل الكاتب �أن بع�ض امل�ؤرخني يرون �أن العنا�صر
العمانية كان لها وجود فعلي يف �شرق �إفريقيا منذ
القرن الأول امليالدي .وقد ذكر الدكتور نايف
ال�سهيل هذا الوجود البارز يف �شرق �إفريقيا؛ حيث
قال :كان الوجود العماين �أكرب كثافة و�أكرث عمقا
بكل املقايي�س ،لذلك كان ت�أثريهم يف هذه املنطقة
من قارة �إفريقيا �أ�شد و�أقوى عن وجودهم يف جنوب
�شرق �آ�سيا؛ ذلك �أن هجرتهم جلنوب �شرق �آ�سيا كانت
هجرات فردية وغري دائمة .وقال �أي�ضا« :وقد كان
�أهل املراكب من العمانيني يقطعون (خليج بررة)

املمتد بني احلب�شة وال�صومال� ،أمام باب املندب �إىل
جزيرة (مبنول) وهي جزيرة مدغ�شقر حاليا ،من
بحر الزجن�...إلخ».
كل هذه العوامل �أدت النتقال جماعات من العرب �إىل
�شرق �إفريقيا ،فاندمج بع�ضهم مع �سكان الأفارقة،
و�أ�س�سوا حمطات ومراكز جتارية ،تطورت و�أ�صبحت
مدنا مزدهرة فيما بعد ،و�صار لها دور مهم يف تلك
املنطقة الإفريقية ،حيث قام العرب ب�شق طريقني
الأول من جهة ال�شمال ال�شرقي لإفريقيا والثاين
من جهة اجلنوب ال�شرقي الفريقيا.
الدور العماين كان حا�ضرا وبقوة يف ت�أ�سي�س
وتطوير املدن الإفريقية ،وهنا ن�ستعر�ض لكم هذا
الت�أثري على املدن نذكر بع�ضا منها من ال�شمال �إىل
اجلنوب ،وهي:
 -1جزر �أرخبيل المو :باتا/بته ،و�سيوي ،مافيه،
والمو :التي تقع على ال�ساحل الكيني و�أ�صبحت
تلك اجلزر �أحد مراكز الهجرات العربية يف �صدر
الإ�سالم منذ القرن الأول الهجري ،ال�سيما بعد
هجرة الأخوين �آل اجللندى وملوك عمان وقتذاك،
وا�ستقرارهم بذلك ال�ساحل ،وتطور ذلك باالندماج
االجتماعي والثقايف العماين مع الأفارقة ،ون�شوء
اللغة ال�سواحلية.
 -2ممبا�سا :وهي �أحد املوانئ امل�شهورة على ال�ساحل
الكيني ب�شرق �إفريقيا ،وت�أ�سي�سها كان منذ زمن
الدولة الأموية يف القرن (الأول الهجري/ال�سابع

امليالدي) .وقد �شهدت ممبا�سا هجرات م�ستمرة
من التجار العرب امل�سلمني ،خا�صة من �أهل ُعمان
واليمن ،كما كانت مركزا لإنتاج وت�صدير احلبوب،
وكذلك العاج والذهب.
 -3جزيرتا بيمبا (اجلزيرة اخل�ضراء) وزجنبار:
عرث الباحثون على �أقدم كتابة عربية معروفة
يف �شرق �إفريقيا جنوب زجنبار مبنطقة ت�سمى
كيزمياكي ،وهي عبارة عن نق�ش على اجلدران
يقول�« :إن ال�شيخ ال�سيد �أبا عمران �أمر ببناء امل�سجد
يف اليوم الأول من �شهر ذي القعدة لعام500هـ»
ويوافقه  27يوليو1107م ،كما و�صفها امل�ؤرخ
الربتغايل بربو�سا ،حينما زارها عام  ،1506فيقول:
«�سكان زجنبار وملوكها م�سلمون .ويف اجلزيرة
م�ساجد كثرية وال�سكان متم�سكون بالدين» .وقد
�أ�شارت الروايات �إىل �أن �أ�سرة عمانية حاكمة من
(قبيلة الأزد) العمانية ،التي تعمل يف التجارة
اختلطت مع ال�سكان الزنوج ،و�أقنعتهم بالإ�سالم.
و�أخريا ..كان التواجد الإ�سالمي -خ�صو�صا
التواجد ال ُعماين -حا�ضرا يف العالقات االجتماعية
ويف ت�أ�سي�س وازدهار املدن الإفريقية؛ هذا ب�سبب
عدة عوامل ذكرناها يف املقال .التواجد العماين كان
الأكرث ت�أثريا بحكم التجارة ومن بعده كان التمازج
العرقي وال�شواهد كثرية منها ق�صور ال�سالطني يف
زجنار �شاهدة �إىل اليوم على عمق العالقات.
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