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مربعة وحتتوي على �صف �أو �أكرث من الأعمدة
يف منت�صف قاعة امل�سجد.
 -٢معظم ما وجد من م�ساجد يخلو من املنارات.
كما تعترب حماريب امل�ساجد كنزاً �أثرياً مهماً ملا
حتتويه من جمل حفرت عليها لت�ؤرخ معلومات
مهمة عن تاريخ البناء وغريها من املعلومات.
�أم���ا م��ا عُ�ث�ر عليه م��ن ب��ق��اي��ا الأواين اخلزفية
فت�شري امل�����ص��ادر �إىل �أن �أغلبها م��ن البور�سلني
ال�صيني املعروف باللونني الأزرق والأبي�ض ،كما
مت العثور يف بع�ض املناطق ذات التواجد ال ُعماين
على ف��خ��اري��ات تطابق تلك امل�صنوعة يف والي��ة
(بهال) والتي كانت �شائعة اال�ستخدام يف ذلك
الزمان.
التناف�س على ال�ساحل ال�شرقي الأفريقي:
ك��م��ا ي�ستعر�ض ال��ك��ت��اب ال��ق��وى ال��ت��ي تناف�ست
على ال�ساحل ال�شرقي الأف��ري��ق��ي م��ن عُمانيني
وب���رت���غ���ال���ي�ي�ن و�����ش��ي�رازي��ي�ن وه�����ي الأمم ذات
الأ���س��اط��ي��ل ال��ت��ج��اري��ة البحرية ال��ق��وي��ة يف ذلك
احلني ،غري �أن الكتاب ي�ستعر�ض �أي�ضاً التناف�س
بني ال ُعمانيني �أنف�سهم ومقدرة بع�ض القبائل
يف ال�سيطرة على مناطق بعينها ،وم��ث��ال ذلك
�سيطرة قبيلة امل��زروع��ي على ممبا�سا يف �أث��ن��اء
الوجود اليعربي يف ال�ساحل ال�شرقي الأفريقي.
وي��ذك��ر الكتاب �أن امل��زروع��ي قبيلة عُمانية من
ال��ر���س��ت��اق حت����دي����داً وه����اج����رت �إىل ه���ن���اك بعد
�سيطرة الإم���ام �سيف بن �سلطان اليعربي على
ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة يف ع���ام  .١٦٩٨وق���د مت��ك��ن��ت ه��ذه
القبيلة ال ُعمانية من مد �سيطرتها على �أج��زاء
كبرية بدءاً من ر�أ�س جنوميني يف ال�شمال و�إىل
نهر باجناين يف اجلنوب بالإ�ضافة �إىل �سلطنة
ب��وري و �سلطنة فومبا ،وق��د ح��اول��وا ال�سيطرة
ع��ل��ى زجن��ب��ار يف  ١٧٥٤يف ف�ت�رة �سيطرة الإم���ام
�أحمد بن �سعيد ،وبالفعل متكن علي بن عثمان
املزروعي من ال�سيطرة عليها ولكنه اغتيل بعد
هذا الن�صر بفرتة ق�صرية على يد �أحد من �أبناء
�إخوته وتقهقرت قواته �إىل ممبا�سا مبتعد ًة عن

زجنبار وحكم البو�سعيدين فيها الذي بلغ ذروة
جمده يف الع�صر الذهبي حلكم الإمام �سعيد بن
�سلطان.
وم���ن امل��ه��م �أن نلفت الأن���ظ���ار �إىل نقطة هامة
�أ�شار �إليها هذا املجلد وهي املحاوالت امل�ستمرة
(لأف���رق���ة) ه��ذه املنطقة وتغييب ك��ل ال�شواهد
الدالة على مت��ازج احل�ضارات فيها منذ القدم.
نعم قد تكون هذه املنطقة �أفريقية من الناحية
اجل���غ���راف���ي���ة ول���ك���ن م���ن ال��ن��اح��ي��ة احل�����ض��اري��ة
والعرقية هي مزيج من �أع��راق متعددة و�أهمها
العرق العربي الذي ت�شري �إليه ال�شواهد الأثرية
املادية وتلك املكتوبة والتاريخية على طول فرتة
مكوثه بها ،وقدم هذه الفرتة التي متتد �إىل ما
قبل الإ�سالم.
�إن ق�صة ال��وج��ود ال ُعماين يف ال�شرق الإفريقي
�ضاربة يف القدم وق��د ال نعلم عنها �سوى بع�ض
اخل����ط����وط ال���ع���ري�������ض���ة .ورغ������م ك��ث��رة امل���راج���ع

التاريخية �إال �إن��ه��ا ال ت��وف��ر م��ا ي��وف��ره البحث
التاريخي القائم على فح�ص الآثار الناجية من
ذلك الزمان والتي تدعم بال �شك ما وثقته كتب
التاريخ وتزيد معرفتنا ب�أحوال ذلك الزمان و�أثر
ال ُعمانيني يف ذلك املكان.
-------------------------------------
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اإلباضية في منطقة المحيط الهندي
)القسم األول  -شرق أفريقيا(
فاطمة بنت ناصر *

لقد دأبت وزارة األوقاف والشؤون الدينية منذ سنين على رفد المكتبات العربية واألجنبية بإصدارات لدراسات
فكرية ُمتخصصة حول عمان وإرثها التاريخي الممتد إلى أصقاع شتى من العالم وتسليط الضوء على المذهب
اإلباضي الذي ُظلم تاريخيًا بقلة مؤلفاته وضياع الكثير منها .وقد تمكنت الوزارة من إصدار ما يفوق العشرين
مجلدًا باللغة اإلنجليزية وحدها ،مستعينة بخبراء متخصصين من جنسيات مختلفة .وفي السلسلة القادمة
من المقاالت نضع بين أيديكم قراءة تلخيصية لعدد من تلك المجلدات.

ي��ت��ن��اول ك��ت��اب «الإب���ا����ض���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط
الهندي(الق�سم الأول� -شرق �أفريقيا)» والذي
ي��ع��د امل��ج��ل��د الأول يف �سل�سلة ت��ف��وق  13جم��ل��داً
جمموعة من امل��ح��اور املهمة التي تزيح ال�ستار
ع��ن ت��اري��خ منطقة ���ش��رق �إف��ري��ق��ي��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف
املنطقة الواقعة بني ال�صومال من جهة ال�شمال
وموزمبيق من جهة اجل��ن��وب) حيث ي�ستعر�ض
ال��ك��ت��اب م��ن خ�ل�ال الآث����ار امل��ادي��ة املتبقية فيها
تاريخاً هاماً عن تلك املنطقة .فال�شواهد الأثرية
متنوعة ومتفرقة على م�ساحات �شا�سعة من تلك
الأر���ض وتعك�س ب�شكل كبري احلياة االجتماعية
ل�سكان تلك املنطقة والأدي����ان التي ت���أث��روا بها
وغ�يره��ا م��ن ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل امل��ه��م��ة ال��ت��ي ���س��اع��دت
ال��ب��اح��ث�ين يف ر����س���م م�ل�ام���ح ل�����ص��ورة ت��اري��خ��ي��ة
ك����ادت �أن ت��ن��دث��ر ل���وال ه���ذه اجل���ه���ود البحثية.
ومن �أهم الآثار التي عرث عليها يف هذه املناطق
(حم��اري��ب امل�ساجد و���ش��واه��د القبور والأوع��ي��ة
اخل��زف��ي��ة وب��ق��اي��ا ال��ب��ي��وت والأب������واب وغ�يره��ا).
كما �أن بع�ض �إ�سهامات امل���ؤرخ�ين واجلغرافيني
حفظت جزءاً هاماً من التاريخ املادي وال�شفاهي
كذلك .وقد و�صفت كتاباتهم حالة التجارة بني
ه��ذه امل��ن��اط��ق الأف��ري��ق��ي��ة والتقلبات ال�سيا�سية
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ال��ك��ث�يرة ال��ت��ي �أمل���ت بتلك امل��ن��ط��ق��ة ،ك��م��ا �أع��ط��ت
و�صفاً دقيقاً للبيوت وخا�صة بيوت العرب الذين
عا�شوا يف تلك املناطق وغريها من الأم��ور مما
���س��اه��م ب�شكل ك��ب�ير يف ف��ه��م احل��ال��ة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية لتلك احلقبة .وعلى
الرغم من م�سمى الكتاب الذي قد يخيل لقارئه
ب�أنه �سيتعرف على ما يخ�ص الأث��ر الإبا�ضي يف
منطقة �شرق �أفريقيا �إال �أن القارئ �سيجد يف هذا
الكتاب معلومات هائلة لتاريخ تلك املنطقة التي
عرفت العمانيني ومذهبهم الإبا�ضي كما عرفت
غريهم من الأمم كالفر�س الذين ي�شار �إليهم يف
كتب التاريخ (بال�شريازي) وكذلك الربتغاليني.
يف داللة هامة �أن من و�صلوا لأفريقيا يف املا�ضي
ك��ان��ت الأمم ذات الأ���س��اط��ي��ل ال��ب��ح��ري��ة القوية
والنظرة التجارية الثاقبة.
الآث�����ار امل���ادي���ة (�أم��ث��ل��ة :ال��ف��خ��اري��ات ،امل�����س��اج��د،
املحاريب):
�إن الآث��ار املادية التي اكت�شفت يف منطقة �شرق
�أفريقيا �أ�سهمت يف ت�أكيد الوجود ال ُعماين فيها
وال���ذي ارت��ب��ط يف �أذه���ان ع��ام��ة النا�س م��ن غري
املتخ�ص�صني بدولة البو�سعيدي وال�سلطان �سعيد
حتديداً� ،إال �أن الآث��ار املادية يف منقطة (ب��ات -

 ) pateمث ً
ال يف كينيا تعود ملرحلة �أقدم بكثري
وحتديداً لفرتة حكم النبهانة ل ُعمان يف القرن
الثالث ع�شر ،فكانت (بات) مبثابة العا�صمة لهم
كما كانت زجنبار لدولة البو�سعيد ،و�سبب ذهاب
النباهنة �إىل هناك يعود للهزمية التي تلقوها
من اليعاربة .وقد تكون العالقة �أقدم من ذلك
حيث �أن جلوئهم �إىل تلك املنطقة مبا�شرة اليكون
من فراغ؛ فامل�صادر التوثيقية تقول �إن �سليمان
النبهاين حني و�صل �إىل (بات) تزوج ابنة حاكمها
العربي ،فمن املرجح �أن يكون هذا احلاكم عُماين
الأ���ص��ل وق��د يكون م��ن �آلِ اجللندى كما يرجح
امل�ؤرخ ( ويلكين�سون .1)Wilkinson-
ولعل من �أهم ما عرث عليه يف تلك املنطقة �آثار
امل�ساجد ،ح�سب امل�ؤلف ( جاالك Garlack -
) وكتابه (العمارة الإ�سالمية الأوىل يف ال�ساحل
ال�شرقي الأفريقي) املن�شور عام  .١٩٦٦وقد متكن
ج��االك م��ن تقدمي و�صف دقيق لهذه امل�ساجد
وطريقة بنائها و�أهم ما مييزها ،وهو جهد عظيم
ب�سبب ن���درة ال��ت��وث��ي��ق ل��ت��واري��خ �إن�����ش��اء امل�ساجد
املتفرقة يف تلك املنطقة ،حيث ذكر الآتي:
 -١معظم امل�ساجد يف معظم املناطق ذات م�ساحة

