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ي�صفها ال��ي��ع��ق��وب��ي» م��دي��ن��ة ال��دن��ي��ا وم��ع��دن جتارتها
و�أم���وال���ه���ا» .وم���ن ه��ن��ا ت��ظ��ه��ر �أه��م�� ّي��ة ه���ذه ال��ع�لاق��ات
التجارية بني الطرفني التي �ساعدت �أي�ضا على ن�شر
العقيدة الإ�سالمية يف بالد الزجن.
يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ت��ت��ن��اول ع�ل�اق���ات ع��م��ان ب�����ش��رق
�أفريقيا حتى بداية القرن العا�شر من خالل البحار
ابن ماجد وم�ؤلفاته التي قدمت معلومات مالحية
وتاريخية هامة عن هذه العالقة بحكم �أن ابن ماجد
وريث تاريخ مالحي طوره ونوعه ودونه يف �أرجوزته
احل��ج��ازي��ة .وك��ت��اب��ه ال��ن�ثري ال��وح��ي��د « ال��ف��وائ��د يف
�أ�صول علم البحر والقواعد» .وما �سيلي يف الف�صل
الرابع مكمل لأهمية اب��ن ماجد يف التعريف مبدن
ال�ساحل العماين يف ال��ق��رن التا�سع الهجري .ومن
خ�لال��ه��ا ن��ت��ع��رف ع��ل��ى ج��غ��راف��ي��ة امل���دن ال��ع��م��ان��ي��ة ثم
ن�شاطها التجاري عرب طرقها البحرية من موانئ
اخلليج العربي وج��زره وعالقتها ب�سواحل وموانئ
امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي و���ش��رق �أف��ري��ق��ي��ا ب�ين �إق��ل��ي��م ب��رب��رة
و�إقليم الزجن و�سفالة.
ي��ن�بري ال��دك��ت��ور ط����ارق ن��اف��ع احل���م���داين يف الق�سم
ال���ث���اين م���ن ال��ك��ت��اب ل��ل��ب��ح��ث ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ات وامل���دن
العمانية يف الع�صر احلديث منطلقا يف الف�صل الأول
من التطور التاريخي ال��ذي عرفه ال�ساحل العماين
يف ال��ق��رن�ين ال�����س��اد���س ع�����ش��ر وال�����س��اب��ع ع�����ش��ر .ويعيد
ال��ب��اح��ث ع��وام��ل ال��ت��ط��ور ال��ت��ج��اري �أو ال��رك��و���ض �إىل
عوامل متعددة من بينها املوقع اجلغرايف املهم للمدن
العمانية عامة واملوقع الطبيعي لعمان خا�صة .بحيث
حتتل موقعا ا�سرتاتيجيا؛ فالبحر يحدها من ثالث
جهات .يف ال�شمال اخلليج العربي ويف ال�شرق خليج
ع��م��ان ويف اجل��ن��وب البحر ال��ع��رب��ي وه��و م��ا يعني �أنّ
للعمانيني عالقة وطيدة بالبحر ومنذ �أقدم الع�صور.
ي�شري الباحث �إىل هذا الأمر قائال« :ال يقدم البحر
ال��ع��رب��ي وال اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ق��واع��د جت��اري��ة �أف�����ض��ل
من موانئ عمان� ،إذ �أنّها تقع ما بني اخلليج العربي
و���س��واح��ل الهند و�أف��ري��ق��ي��ا .وق��د �أدرك الربتغاليون،
وقبلهم الفر�س وحكام هرمز� ،أهمية املوقع املتو�سط
لهذه املوانئ ،بو�صفها �أف�ضل الأماكن لتجارة اخلليج
العربي �ص  .»155ثم ينتقل الكاتب لإب��راز العوامل
الدميوغرافية التاريخية ملدن عمان ال�ساحلية التي
ت�شكلت بح�سب ال��ب��اح��ث م��ن ال��ه��ج��رات ال��ع��رب��ي��ة من
اليمن وم��ن و���س��ط اجل��زي��رة العربية رغ��م �صعوبات
امل�سالك من املناطق الداخلية �إال �أنّ العمانيني متكنوا
م��ن التدفق �إىل ال�سواحل خا�صة يف �أوق���ات الأزم��ات
عامة و�أثناء تعر�ض بالدهم للغزو الرهيب من طرف
الربتغاليني على اخل�صو�ص .وبعد حترير ال�ساحل
العماين من الربتغاليني عام  1650عرفت هذه املناطق
�إم������دادات ���س��ك��ان�� ّي��ة م��ن ال��ق��ب��ائ��ل ال��ع��رب��ي��ة ال�ستئناف
ال��ن�����ش��اط امل�لاح��ي ال��ب��ح��ري وال��ت��ج��اري ال���ذي ا�ستعاد
حيويته .ثم ال يغفل الكاتب احلديث عن �أو�ضاع عمان
ال�سيا�سية وتطورها التي مل تكن م�ستقرة يف القرنني
ال�ساد�س ع�شر والثامن ع�شر بحيث تنازعت �أط��راف
متعددة خارجية وداخلية لل�سيطرة على مناطق معينة
من عمان وق��د انعك�س ذل��ك على احلياة االجتماعية

واالق��ت�����ص��ادي��ة .فعرفت امل��وان��ئ العمانية ف�ت�رات مد
وجزر بني تدهور وانتعا�ش .خا�صة و�أنّ الربتغاليني
كان يفعلون كل ما يف و�سعهم ل�شل احلركة املالح ّية
العمانية عرب حرق مراكبهم وي�ستدل الباحث بو�صف
للم�ؤرخ ديلال فال يقول« :مل يرتك الربتغاليون �أيَ
�إن�سان حي يف املدينة ،ومل ي�ستثنوا من ذلك ال اجلن�س
وال احلجر ،ف�أيُ ت�صرف وح�شي هذا؟ �ص  »172لكن
الأئمة اليعاربة �ضمنوا بعد ذلك نوعا من اال�ستقرار
االجتماعي واالقت�صادي يف من�أى عن �أي �صراع مع
ال��ق��وى الأج��ن��ب��ي��ة .ه��ذا اال���س��ت��ق��رار ال�سيا�سي �ساعد
على حياة اقت�صادية يف م��دن ال�ساحل العماين ومن
أ�ب��رز مظاهره :ال��زراع��ة التي منت وتطورت يف املدن
ال�ساحلية خ��ا���ص��ة يف ع��ه��د الإم����ام �سيف ب��ن �سلطان
(( 1681-1711بحيث بلغت ذروتها فتح�سنت الزراعة
وت��ن��وع��ت وان��ت�����ش��رت و���ش��ق��ت الأن����ه����ار .و� ّأم������ا امل��ظ��ه��ر
الثاين فهو التجارة التي انت�شرت يف امل��دن العمانية
الداخلية وال�ساحلية وت�أ�س�ست على حركتها مواقع
جتارية منت با�ضطراد حتى قبل الوجود الربتغايل.
ويذكر الباحث �أهمها« :ظلت كل من قلهات وم�سقط
و���ص��ح��ار و���ص��ور م��ن امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى �ساحل
ع��م��ان ،ف���ازده���رت ف��ي��ه��ا احل��ي��اة االق��ت�����ص��ادي��ة بف�ضل
م��ا ك��ان��ت جتنيه ه��ذه امل��راك��ز م��ن �أرب����اح� ،إال �أنّ ذلك
االزده���ار االقت�صادي ق�ضى عليه الربتغاليون منذ
�أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر ،فرتاجعت املدن العمانية
عن دورها ال�سابق �ص  »180وكان التدمري الربتغايل
ال�شامل للموانئ واملدن حا�سما يف توقف هذا الن�شاط
التجاري املزدهر .ومل يعد االنتعا�ش التجاري �إال بعد
عودة اال�ستقرار يف عهد دولة اليعاربة.
يف خ��ت��ام الق�سم ال��ث��اين ي�سرد الباحث جمموعة من
كتب ال��رح�لات وال��وث��ائ��ق الأوروب���ي���ة امل��ن�����ش��ورة خالل
القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر امليالدي معرتفا
بافتقار الباحث يف ه��ذه ال��ف�ترة �إىل «م�صادر عربية

مقــــال

لتوثيق تاريخ اخلليج عامة وعمان خا�صة ،لذلك ت�أتي
املدونات الأوروبية�-سواء �أكانت رحالت �أم تعليقات �أو
وثائق -يف طليعة امل�صادر التي ميكن االعتماد عليها
ل��ت��دوي��ن �أح����داث امل��ن��ط��ق��ة ���ص  »188وي��ذك��ر ال��ك��ات��ب
مع�ضلة �أخ��رى تخ�ص هذا التوثيق تتمثل يف عزوف
امل�ؤرخني العمانيني عن كتابة« :تاريخ بالدهم ب�صورة
مف�صلة حقبة الغزو الربتغايل  1650- 1507بو�صفها
حقبة غري م�ضيئة يف تاريخ عمان ،ومل تظهر امل�ؤلفات
العمانية �إىل ال��وج��ود �إال يف منت�صف القرن ال�سابع
ع�شر �ص  .»188ولهذا تعترب الرحالت الأوروبية �أهم
امل�صادر لدرا�سة تاريخ اخلليج العربي وعمان خا�صة.
ي�سوق الباحث �أ���س��م��اء �أه��م امل���ؤرخ�ين ويف مقدمتهم
م����ارت����ن ف����رن����ان����دو ف���ي���غ���وي���رو ،ودورات ب���ارب���و����س���ا
وف��ران�����س��ي�����س��ك��و �أل���ف���ارز ،وب���ي���درو ت��ي��ك�����س�يرا ،وب��ي�ترو
دي��ل�لا ف��ال��ي��ه ،وج���ان باتي�ست ت��اف�يرن��ي��ه ،ومانوئيل
غ��ودن��ه��و ،وج���ون ����ش���اردن ،والأب ك��اري��ه .ك��م��ا ميكن
اال���س��ت��ف��ادة م���ن م���ذك���رات ال��ب��وك�يرك وروي ف��ري��ي
ردي ان���درادي ومانوئيل فريا دي �سو�سا .ث��م ت�أتي
الوثائق امل�ستمدة من وثائق اخلليج العربي ووثائق
ال���وك���االت الإن��ك��ل��ي��زي��ة يف ال��ه��ن��د وح���ول���ي���ات الآب����اء
الكرمليني يف ف��ار���س .ات��ف��ق��ت امل�����ص��ادر جميعها �أنّ
املدن العمانية عامة واملدن ال�ساحلية خا�صة عرفت
تطورا مذهال قبل الغزو الربتغايل ال��ذي �سعى يف
�آن �إىل الهيمنة املطلقة بالتقتيل والرتهيب و�أحيانا
�أخ���رى ب��ال�ترغ��ي��ب حينما يتعلق الأم���ر بدعواتهم
للتن�صري ورغبتهم يف توطني الطوائف امل�سيحية،
لكن م�شاريعهم باءت بالف�شل الذريع.
ل��ه��ذا ال��ك��ت��اب م��زاي��ا تاريخية ومعرفية ع��دي��دة من
بينها �شمولية ال��ب��ح��ث ال��ت��اري��خ��ي وت��ع��دد م�����ص��ادره
ح��ول م��ا عرفته م��دن ال�ساحل ال�� ُع��م��اين م��ن ازده��ار
اق��ت�����ص��ادي وع���م���راين ك��ب�ير ،وي��ظ��ه��ر ذل���ك يف ت��ط��ور
امل��وان��ئ وم��دن��ه��ا وات�����س��اع رق��ع��ة جت��ارت��ه��ا ن��ح��و �شرق
�أف��ري��ق��ي��ا وال��ه��ن��د .كما ت�برز قيمة البحث يف جدته
وجديته التي تعقبت امل�صادر املعروفة واملجهولة منذ
ف�ترة م��ا قبل الإ���س�لام و���ص��وال �إىل ف�ترة اال�ستقرار
والتطور يف القرن الثامن ع�شر .كما ي�ضيء البحث
ج��ان�� ًب��ا مهما م��ن ال�����ص��راع��ات ال��ت��ي عرفتها منطقة
اخلليج عامة و�سواحل عمان خا�صة وما عرفته من
تدمري ممنهج من طرف االحتالل الربتغايل .يتم ّيز
الكتاب ب��ر�ؤي��ة تاريخية وحتليلية جتعله يف �صدارة
الأبحاث ال�صادرة عن املجتمعات واملدن العمانية يف
الع�صور الإ�سالمية واحلديثة.
----------------ال��ك��ت��اب« :امل��ج��ت��م��ع��ات وامل����دن ال��ع��م��ان��ي��ة وت��ط��وره��ا يف
الع�صور الإ�سالمية واحلديثة».
ت�أليف� :أ.د �صباح ابراهيم ال�شيخلي و �أ .د .طارق نافع
احلمداين.
النا�شر :دار الوراق للن�شر .الطبعة الأوىل.
تاريخ الن�شر.2016 :
عدد ال�صفحات� 256 :صفحة.
• كاتب مغربي
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املجتمعات واملدن العمانية وتطورها يف الع�صور الإ�سالمية واحلديثة
�سعيد بوكرامي *
تتجلى �أهم ّية كتاب املجتمعات واملدن العمانية وتطورها يف الع�صور الإ�سالمية واحلديثة يف �أنّه بحث م�ستفي�ض يك�شف �أهم التطورات التي عرفتها املعامل احل�ضارية
ال ُعمانية منذ الع�صور الإ�سالمية �إىل الع�صور احلديثة.
الكتاب من ت�أليف الدكتورة �صباح �إبراهيم ال�شيخلي (باحثة عراقية خمت�صة يف الدرا�سات الإفريقية يف الع�صر الو�سيط (والدكتور طارق نافع احلمداين) باحث عراقي
خمت�ص يف التاريخ املعا�صر) .
�صدر الكتاب عن من�شورات الوراق بداية  .2016وهو بذلك �أحدث كتاب يدر�س املجتمعات واملدن ال ُعمانية درا�سة �شاملة ال تركز على جوانب �أو مو�ضوعات و�إمنا تغو�ص
يف مك ّونات احل�ضارة ال ُعمانية بدءا بالع�صر الإ�سالمي الذي تخ�ص�ص له الباحثة �صباح �إبراهيم ال�شيخلي الق�سم الأول والأهم من الكتاب بحيث ميتد من ال�صفحة 11
�إىل ال�صفحة  .150وقد ق�سمته الباحثة �إىل �أربعة ف�صول خ�ص�صت الف�صل الأول لل�صالت التجارية بني ُعمان و�شرق �إفريقيا يف الع�صر الو�سيط �أبرزت فيه العوامل التي
تتحكم يف �صلة العمانيني التجارية ب�شرق �أفريقيا ،مربزة �أنّ ملنطقة اخلليج العربي ب�صفة عامة وعمان ب�صفة خا�صة �صالت عريقة ب�شرق �أفريقيا ترجع �إىل ما قبل
الإ�سالم ،بحيث يعترب العمانيون من الأوائل الذين و�صلوا �إىل �ساحل �أفريقيا ال�شرقي ،ومار�سوا جتارة مزدهرة مع �سكانها بل وا�ستقروا بعوائلهم يف هذه البلدان ممار�سني
�أن�شطة جتارية .وبذلك �أ�صبحت بني البلدين خا�صة وبلدان اخلليج عامة �صالت جتارية وخارطة مالحية دقيقة ي�سهر عليها مالحون وجغرافيون وجتار ُعمانيون مهرة.

ت��رج��ع ال��ب��اح��ث��ة م�����ص��ادر ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات �إىل ال��ق��رن
الرابع الهجري/العا�شر ميالدي وبالتحديد من كتاب
امل�����س��ع��ودي امل��ع��روف «م���روج ال��ذه��ب وم��ع��ادن اجل��وه��ر»
ال��ذي خرب �أ�سرار التجارة العمانية و�أبعادها يف �شرق
�أفريقيا .م��ن كتابه امل��ذك��ور و�صلتنا معلومات دقيقة
ع��ن حجم التجارة و�أط��راف��ه��ا و�أمكنتها .وق��د توا�صل
ه��ذا الن�شاط ال��ت��ج��اري يف ال��ق��رن اخلام�س وال�ساد�س
وال�سابع والثامن باالزدهار نف�سه؛ بحيث تورد الباحثة
م��ع��ل��وم��ات ع��ن��ه وردت يف رح���ل���ة اب����ن ب��ط��وط��ة ال���ذي
ا�ستك�شف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي .و���س�بر م�سالكه وو�صف
ال��رح�لات التجارية ونظمها امل�لاح��ي��ة م��ن عُ��م��ان �إىل
�شرق �أفريقيا .كما حتيل الباحثة على ما �ألفه املالح
ال�شهري �أحمد بن ماجد من م�ؤلفات مالحية ت�ساعد
ع��ل��ى ت��ب�ين ال��ع�لاق��ة ال��ت��ج��اري��ة ال�� ُع��م��ان��ي��ة لي�س ب�شرق
�أفريقيا فح�سب بل املحيط الهندي �أي�ضا.
ك���ان���ت ال���ع���وام���ل ال���ت���ي حت��ك��م��ت يف ���ص��ل��ة ال�� ُع��م��ان��ي�ين
ال���ت���ج���اري���ة ب�����ش��رق �أف���ري���ق���ي���ا ه���ي ال���رغ���ب���ة اجل��احم��ة
ل��ل��ع��م��ان��ي�ين يف اال���س��ت��ك�����ش��اف وامل���ت���اج���رة ب���امل���واد ال��ت��ي
يتوفرون عليها ،والبحث عن املواد التي يحتاجونها.
تت�ساءل الباحثة يف هذا ال�سياق عن ال�سبب الذي دفع
العمانيني �إىل توجيه دفة مراكبهم نحو �شرق �أفريقيا.
ترجع الباحثة ال�سبب �إىل �ست عوامل هي :دور عمان
العريق يف املالحة التجارية البحرية واملوقع اجلغرايف
ملوانئ عمان وغناها والعالقة املكانية بني عمان و�شرق
�أفريقيا كما تعد هذه الأخرية نقطة جذب للعمانيني
و�أي�ضا الطبيعة املناخية ل�شرق �أفريقيا ،ثم الدوافع
ال��دي��ن��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ازدادت �إث���ره���ا ال��ه��ج��رات
وامل��ع��ام�لات التجارية العمانية بعد ظ��ه��ور الإ���س�لام.
تقول الباحثة عن العامل الأخ�ير «منذ ذلك الوقت،
ف����إنّ ال��ن��زاع��ات ال�سيا�سية والعقائدية ال��ت��ي �شهدتها
ع��م��ان يف الع�صر الو�سيط �أخ���ذت ت��دف��ع بالكثري من
العمانيني �إىل ترك �أوطانهم والتوجه �صوب ال�شرق
الإف���ري���ق���ي ل�لا���س��ت��ق��رار ف��ي��ه وم����زاول����ة ن�����ش��اط��ات��ه��م
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احلياتية ،ومنها التجارية طبعا .وكانت �أول اجلماعات
العمانية التي اتخذت من �شرق �أفريقيا مهجرا لها،
و�سجلت لنا �أخبارها التواريخ العمانية هي �أ�سرة �آل
اجللندى التي �سيطرت على منطقة عمان حتى نهاية
ال��ق��رن ال��ث��اين ال��ه��ج��ري /ال��ث��ام��ن امل��ي�لادي ���ص « 19
ثم توافدت عوائل �أخ��رى � ّإم��ا لال�ستقرار واالجت��ار �أو
االجتار فقط .و�ساهمت هذه العالقات بني العمانيني
و�شرق �أفريقيا يف حتويل املنطقة �إىل مراكز جتارية
جناحا وازدهارا».
ذاع �صيتها حمققة
ً
يف الف�صل الثاين املخ�ص�ص للطريق التجاري بني عمان
و�أفريقيا وحمطاته تقرتح الباحثة �أ ّنه من ال�ضروري
العودة �إىل مدونات ال ُبلدانيني واملالحني العرب التي
ت��ب�ين �أنّ العمانيني و���ض��ع��وا ط��رق��ا ب��ح��ري��ة ب�ين عمان
وال���زجن زادت م��ن ال��ن�����ش��اط ال��ت��ج��اري و�أن��ع�����ش��ت حركة
التجارة العربية .وتبتدئ الرحلة عادة من عمان �إىل
املهرة ال�شحر ،ومن هناك �إىل عدن ومنها ت�أخذ ال�سفن
طريقها نحو اجلنوب الغربي م��ارة بجزيرة �سقطرى
ل��ت�����ص��ل �إىل �أول م��ن��ط��ق��ة يف �أف��ري��ق��ي��ا ال�����ش��رق��ي��ة وه��ي
«بالد بربرا» وخليجها الرببري �أي ال�ساحل ال�شمايل
و ال�شرقي من ال�صومال .وق��د �أوردت م�صادر عديدة
تف�صيالت عن اخلرائط اخلا�صة ب�أوائل اجلغرافيني
ول��ع��ل �أب���رزه���ا م���ا �أجن�����زه يف ه���ذا ال�����س��ي��اق امل�����س��ت�����ش��رق
الإجنليزي �سبن�سر ترمنغهام .وحتيطنا الباحثة علما
يف الف�صل الثالث ب�أنواع ال�سلع التجارية املتبادلة بني
عمان و�شرق �أفريقيا .ويف مقدمتها الذهب فهو �أهم
ب�ضاعة ي�سعى التجار العمانيون للح�صول عليها يف
ال�سواحل الإف��ري��ق��ي��ة ث��م يليه ال��ع��اج واحل��دي��د وجلود
احل��ي��وان��ات و�أن�����واع م��ن اخل�����ش��ب ال��ث��م��ي��ن��ة ك��الأب��ن��و���س
وال�صندل وال�صاج وغريها .بعد ذلك تنتقل الباحثة يف
ف�صلها الرابع �إىل احلديث عن بع�ض النظم البحرية
والتجارية يف الرحلة من عمان �إىل �شرق �إفريقيا التي
اقت�ضت من املالحني العمانيني معرفة وا�سعة مالحية
ومناخية وفلكية للمناطق التي يبحرون فيها.

يف الق�سم الثاين املخ�ص�ص للعالقات التجارية بني
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي و���ش��رق �أف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى ���ض��وء جت��رب��ة
البلدانيني خ�لال الع�صر الو�سيط ت�برز الباحثة �أن
ه���ذه ال��ع�لاق��ة املتمثلة يف �صالتهما ال��ق��دمي��ة كانت
ق��وي��ة م��ن��ذ م��ا ق��ب��ل الإ����س�ل�ام .وق���د ���س��اع��د ع��ل��ى ذل��ك
الطبيعة املناخية ل�شرق �أفريقيا والتي ي�سرت املالحة
م��ع اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي .وه���ذا ���س��اع��د �أي�����ض��ا ع��ل��ى تدفق
ه��ج��رات متعاقبة ل��ع��رب اخلليج �إىل ���ش��رق �أفريقيا.
وجند تف�صيالت عن هذه العالقة يف كتب البلدانيني
التي وثقت لها ويف مقدمتها كتاب عن رحلة �سليمان
يف القرن الثالث الهجري .ويليه كتاب امل�سعودي يف
القرن الرابع الهجري .واال�صطخري يف القرن نف�سه
وامل��ق��د���س��ي و �أب���و ع��ب��ي��د ال��ب��ك��ري يف ال��ق��رن اخل��ام�����س
الهجري� .أم��ا م�صدر املعلومات الثاين فنجد كتاب «
نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق» للإدري�سي يف القرن
ال�ساد�س الهجري ويف القرن نف�سه جند م�صدرا �آخر
هو ياقوت احلموي يف م�صنفه «معجم البلدان»ّ � .أما
يف القرن الثامن الهجري فنجد حتفة النظار البن
ب��ط��وط��ة ك���أه��م م�����ص��در ع��ن امل��ع��رف��ة ال��ع��رب��ي��ة ب�شرق
�أفريقيا وه��ي بالتايل خامتة امل��د ّون��ات الرحلية التي
�سجلت بدقة �أ���س��رار وتفا�صيل العالقات بني العرب
و�شرق �أفريقيا.
ث���م ت��ن��ت��ق��ل ال��ب��اح��ث��ة ل��ل��ح��دي��ث ب��ت��ف�����ص��ي��ل ع���ن ح��رك��ة
التجارة بني اخلليج العربي و�شرق �أفريقيا وتبد�ؤها
بالطريق التجاري بني اخلليج و�شرق �أفريقيا التي
ح��دد البلدانيون �أقاليمها اجلغرافية يف ب�لاد الزجن
�إىل �أرب��ع��ة �أق�����س��ام ه��ي :ب��رب��را وب�ل�اد ال���زجن و�سفالة
وال������واق واق .ك��ان��ت ه����ذه امل�����س��ال��ك ت��خ��ت��ل��ف بح�سب
�أزمنتها ومرتاديها ومقا�صدهم كما �أنّ �أهم ّية املناطق
التجارية تتغري بح�سب الب�ضائع املتوفرة فقد كان
الذهب م�صدر جذب بحيث يجعل من مناطق مق�صدا
�أكرث �أهمية من �أخرى .فتارة نرى مقادي�شيو تزدهر
وت�ستقطب وتارة �أخرى تتحول مدينة الب�صرة التي

