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 مقدمة

 

 
 الثالث الدولي المؤتمر

 العماني والدور يةساماإل والثقافة الحضارة

 ةاألفريقي العظمى البحيرات دول في 
 

 
 دول في العماني والدور يةسالماإل والثقافة الحضارة تاريخ دراسة إلى المؤتمر هذا يهدف

 يتقتصادواال والحضاري السياسي تاريخها تشمل معمقة دراسة العظمى البحيرات

 مرارستواال مجتمعاتها، في التنوع وثراء مها،اليأتق بين الوحدة عناصر وتجلي ،جتماعيواال

وتأكيداً ، عمرانيةوال الثقافية الحياة على السكاني التعايش وإثراء دها،اليوتق عاداتها في والتغيير

للنظرة المشتركة بين كل من سلطنة عمان وجمهورية بورندي إلبراز هذه الجوانب وتجسيد 

واستمرارها وتطوير التواصل واإلخاء، وترسيخ ذلك لألجيال فيما يربط هذه هذه العالتقة 

 يف الحضاري التواصل إبراز في التفاعل ذلك ويكمن ،المجتمعات من عالتقات أسرية وطيدة

 ظمى،الع البحيرات ودول األفريقي والقرن أفريقيا وشرق عمان بين العالتقات تمسارا رسم

 ،الدولي المؤتمر هذا إتقامة عمان بسلطنة الوطنية والمحفوظات الوثائق هيئة ارتأت هنا ومن

 العظمى، البحيرات ودول األفريقي والشرق عمان وحضارة تاريخ مسيرة الستعراض

 اشفوك التجارب مستودع هو التاريخف للتطور، يةالتاريخ والمرجعيات الجذور واستجالء

 إلى ياسع األصلية المصادر إلى الرجوع خالل من ذلك ويأتي به، االنتفاع من بد وال الحقائق،

 عربيةال المكتبة افتقار عن فضالً  ،ومؤصل دتقيق علمي منهج على يقوم شامل تاريخ كتابة

 ،المناطق هذه في العماني العمق لهذا وشمولية بوضوح واطالعها معرفتها وعدم ةجنبيواأل

 نم الضوء سيلقي المؤتمر فإن ؛العماني يالتاريخو الحضاري اإلنجاز هذا تغييب وخشية

ً  ليكشف ستقدم التي البحوث خالل  هاإسهامو ودورها لعمان الحضارية الجوانب من جانبا

ً  رصيداً  سيكون كما ،المناطق هذه في يةنساناإل الحضارة في ينساناإل ً  هاما  ختلفةم بأتقالم مدونا

 .لعمان المشرق التاريخ هذا حقائق إلبراز

 

 

 المؤتمر: أهداف

 مىالعظ البحيرات ودول ،)الشرق األفريقي(واألفريقي  العماني الجهد استشراف .0

 تعزيزها وسبل في خدمة القضايا األفريقية

 و،الكونغ رواندا، )بوروندي، العظمى البحيرات دولب وعالتقته العماني الدور إبراز .2

 كينيا( ،أوغندا
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 اأفريقيو آسيا في والحضارية يةالتاريخ األبعاد حول تقراءة .4

 ن)القر ةاألفريقي القارة ودول العمانية الدبلوماسية ومحددات أبعاد على الوتقوف .3

 (األفريقي

 ةيالتاريخ الحقب مدى على عمان لعبته الذي الحضاري الدور على الضوء إلقاء .5

 مناطق في والثقافية والسياسية ةجتماعيواال ةيتقتصاداال التحوالت على التركيز .0

 المجاالت هذه في وتأثيراته العماني والدور ،العظمى البحيرات

 في يالسكان والتنوع التقارب في تأثيرها ومدى والعربية، العمانية الهجرات حركة .7

 المنطقة

 ومناطق أفريقيا شرق مع العمانية العالتقات أواصر تعزيز سبل على الوتقوف .8

 العظمى البحيرات

 تقعالموا العظمى: البحيرات ومناطق أفريقيا شرق في يةسالماإل الحضارة تأثير .9

 آتالمنش النقوش، الكتابات، الفنون، العمارة، العماني، البحري النشاط األثرية،

 والمساجد األسوار، القالع، القصور، والعسكرية، المدنية

 ،جاً(نموذ )زنجبار أفريقيا شرق في الموانيء بين أوجدوها التي التجارية العالتقة .01

 العظمى البحيرات ومناطق

 بمختلف الفكري واإلنتاج واإلعالم الصحافة بمجاالت المتعلقة الجوانب إبراز  .00

 العظمى البحيرات ومناطق أفريقيا شرق في أشكاله

 لعظمى.ا البحيرات ومناطق زنجبار سلطنة بين ةيتقتصادواال السياسية العالتقة أبعاد  .02

 

 

 المؤتمر محاور

 والسكاني الجغرافي المحور .0

 والسياسي يالتاريخ المحور .2

 واللغوي األدبي المحور .4

 جتماعيواال يتقتصاداال المحور .3

 واإلعالمي الصحفيو الثقافي المحور .5

 ثارواآل والمخطوطات الوثائق محور .0

 

 

 ة:اليالت ةالرئيس المحاور خال من هأهداف لتحقيق المؤتمر ينطلق

 والسكاني الجغرافي المحور أوالً:

 لبحيراتا ومناطق العربية الجزيرة شبه بين الطبيعية الجغرافيا في التشابه عالتقة .0

   العظمى:
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 المناخية الظروف 

 التضاريس 

 لسكانيةا األتقوام بين والتنوع العالتقات طبيعة على الهجرات وأثر ،السكانية األصول .2

 العظمى البحيرات دول مناطق إلى العمانية القبائل هجرات .4

 البحيرات ودول أفريقيا بشرق العمانيون المهاجرون أسسها التي والممالك المدن .3

 العظمى

 أفريقيا أدغال في الجغرافية الكشوف في العمانيين جهود .5

 يرةالجز وشبه لعمان الطبيعية والمقومات الموتقع في المتمثلة الجغرافية األهمية .0

 أفريقيا وشرق العربية

 والحديثة القديمة العصور مختلف في الجوار وصالت ،الجغرافي وموتقعها عمان .7

 أفريقيا شرق مع

 ضفاف على الهامة والموانئ والبنادر المدن معرفة في العماني البشري الدور .8

 العربي والخليج العرب وبحر الهندي المحيط

 فريقياأ وشرق عمان في الطبيعية والبيئة السكان على وأثره الديمغرافي التكوين .9

 والكوارث والحوادث واألعاصير والجفاف كاألمطار والمناخية البيئية األحوال .01

  واألوبئة. والمجاعات

 

 

 والسياسي يالتاريخ المحور ثانيا:

 مناطق دول في سالماإل نشر في والمسلمين العمانيين والمهاجرين التجار دور .0

 العظمى البحيرات

 العظمى البحيرات ودول أفريقيا شرق في يةسالماإل اإلمارات .2

 يوبياأث إلى بوروندي من العظمى البحيرات مناطق في تقامت التي يةسالماإل الممالك .4

 عظمىال والبحيرات أفريقيا شرق في سالماإل نشر على اليالبرتغ االحتالل أثر .3

 أفريقيا شرق في عاربةالي دولة دور .5

 لها المجاورة والمناطق زنجبار سلطنة بين العالتقات نمط .0

 بين هليةواأل العائلية العالتقات تقوية في وأثرها وعمان زنجبار سلطنة بين التواصل .7

 الشطرين

 زنجبار: سلطنة في الحكم نظام تركيبة .8

 الحكومي الهيكل 

 المناصب 

 الوظائف 

 الدولة إدارة ونظام القانونية التشريعات  
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 العسكري: النظام .9

 وتشكيالته الجيش تكوين 

 وتطورها نشأتها البحرية القوة 

 التجارية: المعامالت نظام .01

 الجمارك 

 التجارية التشريعات 

   .زنجبار سلطنة في جتماعيواال يتقتصاداال النظام .00

 

 

 واللغوي األدبي المحور ثالثا:

 ومؤسساته ووسائله التعليم ونظام تأليفال حركة والثقافية: العلمية األنشطة .0

 سواحيليةال "اللغة العظمى البحيرات ودول أفريقيا شرق في اللغات على العربية اللغة أثر .2

 الكلدونية" واللغة

 النثرية والكتابات الشعر .4

 قمناط تأثر ومدى ،أفريقيا شرق في الشرعية والمحاكم البالط في العربية اللغة دور .3

 العظمى البحيرات

 فريقياأ وشرق العظمى البحيرات دول في السواحيلية الثقافة في النثري الخطاب تأثير .5

 شرقو العظمى البحيرات مناطق دول في والثقافية األدبية المعرفة إثراء في الرحالت دور .0

 أفريقيا

 .العظمى البحيرات مناطق دول في السواحلية اللغة انتشار إلى أدت التي العوامل .7

 

 

 تجتماعيواال يتقتصاداال المحور رابعا:

 ةاليلشما بالمناطق العربية والثقافة سالماإل نشر في العمانيين والعلماء التجار دور .0

 يالمرجب محمد بن حميد العامري، إبراهيم بن أحمد )الشيخ ووسطها أفريقيا بشرق

 وغيرهم البرواني( محمد "تيبوتيب"،

 ونديبور ورواندا، ،أوغندا الصومال، ،أثيوبيا في والمسلمون سالماإل .2

 ةجتماعياال الحياة على وأثره ،العظمى البحيرات دول في للعمانيين التجاري النشاط .4

 ةيتقتصادواال

 العظمى البحيرات دول في الزراعي النشاط في العمانيين دور .3

 ةجتماعيواال والتجارية الزراعية األنشطة انتعاش في األهلية الجمعيات دور .5

 رقوش عمان بين والمستوردة المصدرة البضائع في المتمثل يتقتصاداال النظام .0

 لعظمىا البحيرات دول في الموانئ بين التجارية التبادالت ونمط وأنواعها ،أفريقيا

 جارةالت في وأثره التجاري سطول"األ أفريقيا وشرق العمانية التجارية العالتقات .7

 والمالحة"

 أفريقيا وشرق عمان من كل في السفن صناعة ازدهار آثار .8

 المالحة" علم إثراء في وأثره نموذجا ماجد بن أحمدومهاراتهم" العمانيون المالحون .9
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 فريقياأل والشرق العربية الجزيرة وشبه عمان بين جتماعيواال الحضاري التثاتقف .01

 اءالنس ولباس الرجال، لباس د،اليوالتق العادات الزواج، ة:جتماعياال الحياة مظاهر .00

 جتماعياال النمط على العظمى البحيرات مناطق في االستيطان تأثير .02

 العظمى البحيرات مناطق في وأنواعه الوتقف .04

 الدينية اداألعي الميالدي، التاريخ النبوية، الهجرة النبوي، المولد الدينية: المناسبات .03

 وميةالي الحياة في ودورها الشرعية والمحاكم القضاء .05

  العظمى. البحيرات دول في المجتمع مكونات بين والتثاتقف التعايش .00

 

 

 واإلعامي والصحفي الثقافي المحور خامسا:

 العظمى البحيرات دول في والهوية اللغة .0

 ولود أفريقيا وشرق عمان بين التشابه وأوجه الثقافية الحياة مظاهر .2

 العظمى البحيرات

 البحيرات مناطق دول في والطباعة ،تأليفال وظهور بالعلماء هتماماال .4

 العظمى

 العلمي الجانب إثراء في المسلمين المفكرين اتإسهام .3

 مين.والمسل العمانيين الصحفيين اتإسهامو والطباعة الصحافة تاريخ .5

 

 

 ثارواآل والمخطوطات الوثائق محور سادسا:

 دول في والمخطوطات الوثائق مكونات على وتأثيره األوروبي الدور .0

 العظمى البحيرات

 لدول الوطنية الذاكرة وتأمين وصيانة حفظ مجال في الوثائق أهمية .2

 العظمى البحيرات

 واألدبية يةالتاريخو الفقهية الجوانب حفظ في المخطوطات أهمية .4

 في يةسالماإل العمانية للعمارة أثر من ثارواآل الوثائق رصدته ما .3

  والمنازل. والقصور والحصون والقالع واألسوار المساجد

 

 

 الضوياني محمد بن حمد الدكتور/ سعادة

 الوطنية والمحفوظات الوثائق هيئة رئيس

 عمان سلطنة   
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 األفريقية دول البحيرات العظمىية في سامالثقافة اإلو اإلسام دور العمانيين في نشر
 

 

 خلفان روكارا الدكتور محمد اليمع
 بوروندي جمهورية وسيط

 

 

هي وحاليا دول بوروندي ورواندا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا، تشمل منطقة البحيرات العظمى 

مصدر للماء في تقارة أفريقيا فهي خزان ماء  أغنىمن أغنى مناطق أفريقيا بالماء ومصادر الثروة، بل هي 

ضخم وهي منبع نهر النيل وهي الغنية باليورانيوم، والكوبالت، والنحاس، واأللماس، والذهب، واألحجار 

  . ئيةالكهرباألفريقية من الطاتقة التي تكفي لسد احتياجات القارة ا  (Inga Falls)وبها شالالت إنجا الكريمة،

 

لديـنية على كافة المستويات، ااألفريقية  ــذ القدم دوراً رائــداً في منطقة البحيرات العظمىكان للعمانيين منو

ين دور العمانيومن هذا المنطلق يقوم هذا البحث بدراسة  ،والحضاريةوالثقافية واالتقتصادية واالجتماعية 

 في المنطقة من ناحيتين: الثقافة اإلسالميةوفي نشر اإلسالم 

 الثقافة اإلسالميةو العُمانـيين في نشر اإلسالمدور الدعـاة  .0

 . الثقافة اإلسالميةو دور العلماء العُمانيين في نشر اإلسالم .2

 

الموتقع والقيمة االتقتصادية لمنطقة البحيرات العظمى من ودراسة تلك النواحي يكون من خالل بيان أهمية 

 : خالل تحليل التفاعالت المؤثرة التالية

  والثقافيةالناحية الدينية 

 الناحية االتقتصادية والعسـكرية 

 الناحية االجتماعية والحضارية . 
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 "زنجبار من الناي صوت إلى االستماع"

 عشر التاسع القرن خال العظمى البحيرات ومنطقة عمانتواصل 
 

 
 الدكتورة بياتريس نيكوليني

 للقلب المقدس الجامعة الكاثوليكية
 إيطاليا، ميالنو 

 

 

لعرب ا بموافقة، اآلسيوية مجتمعات األعمال التي تديرها حجم التجارة في، ونمو التاسع عشر القرنخالل 

 افإنهذلك، ل ونتيجة.  األفارتقةللسكان  تدريجي إضعاف إلى حتما أدى، البلوش الجنود منالحماية العسكرية و

  تقاسية.ة تماعياج تغيرات إلىأدت ، والتي نواحي الثقافيةلوا ةجتماعياال دهماليتقو التجارية، االحتكارات فقدت

 الرموز كذلكو، والشعوذة ة التقليدية،األفريقيتميزت المرحلة بالطقوس  متفاوتة في أوتقات فإنهوباختصار 

ذلك، فقد  لىإة.  باإلضافة جتماعيواال المجاالت السياسية المحرومين فيو للسلطة التقليدي للنظام الصارخة

على ، يغوماك وفي تابورا ة فياألفريقي القارة المناطق الداخلية من في البلوش الجنود كاملة من أفواج استقر

 من( Shihiri) يسموا الشيري جنود جنب مع إلىجنبا  البلوش حاربو .في هذا القرن تنجانيقا بحيرة

من  انضمو ،(Unyanyembeمنطقة يونيامب ) في (Nyamweziيسموا نايمويز ) جنود ضد، حضرموت

بدالً ، وزنجبارو الكونغو مناطق مثل إلى، والسفر المناطق الداخلية تتاجر مع التي للقوافل آخرون البلوش

مزج  إلى، مما أدى السحرية وغيرها الممارسات بها ترتبط عملية التطور التدريجي والتي غالبا ما من

 االختالط هذا مكما تقد.  الثقافية والدينيةجذور ال تعدد التي تعكسإدارة السلطة و ةجتماعيواال السياسية النواحي

عّرف  ،بيرتون فرانسيس ريتشاردمغامر، وال المستكشف البريطاني أننشاط التجاري، لدرجة حافزا لل

 ".  أفريقيافي شرق  التجارة أغنى مستودعباسم " زنجبار جزيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتحدة الواليات هارفارد، جامعة ،المقارنة والحكومات الدولية تقاتالعال في متخصصة ،نيكوليني بياتريس ةدكتورال

 لدكتوراةا شهادةوحصلت على  ؛إيطاليا ،ميالنو الكاثوليكية، الجامعةمن   السياسية، العلوم في توتخرج ،األمريكية

 ينب الصالت على تركز هاأبحاثو ،أفريقيا مؤسساتو التاريخ سيتدروم بقوت .االيبإيط سيينا جامعة ،أفريقيا تاريخ في

 ،الرتقيق تجارة وطرق ،الهندي المحيط تاريخ .أفريقيا شرق الصحراء جنوب، والعربي الخليجو ،آسيا غرب جنوب

 وشهادات حالمن تلقت .الميدانية والتحقيقات رشيفاأل خالل منتكون  ةرئيسال يةالبحث اتهااهتمامو ؛التنمية وتقضايا

 تنشرو .مسقطفي  للمتحف يالتاريخ القسم في ساهمت، ودراستها أجل من المتحدة المملكةو عمان سلطنة من التقدير

 ب.  اكت مائةأكثر من 
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 ةاألفريقي العظمى البحيرات مناطق في ساماإل
 

 السيابي سعود بن أحمد /الشيخ سعادة

 العام المفتي سماحة مكتب عام أمين

 عمان سلطنة
 

 وبروندي، ورواندا، ،أوغنداو تنزانيا، :وهي الدول من عدد العظمى البحيرات تلك فضففففا على وتتكون

 القارة تتوسفففففط ألنها الوسفففففطى بالبحيرات العظمى البحيرات وسفففففميت وزمباوي، وزامبيا، والكونغو،

 العظمى وأ الوسطى البحيرات مناطق إلى سالماإل وصل وتقد  .وغربها أفريقيا شرق بين وتفصل ة،األفريقي

 قياأفري شرق من الساحلية المناطق في محصوراً  سفالماإل كان أن بعد سفلطان، بن سفعيد السفلطان عهد على

 لىإ سالماإل وصل وتقد ؛العمانيين بواسطة الهجري األول القرن في أي األول عهده في سالماإل وصلها التي

 تقاموا ينالذ العمانيين التجار أيدي على سففلطان بن سففعيد السففلطان عهد في بداية الوسففطى البحيرات مناطق

 :ةاليالت المسارات عبر التجارية لالقواف بتسيير

 وغنداأل الشرتقية المناطق إلى العريقة ممباسا مدينة من وينطلق :اليالشم المسار 

 تلكو - المفقود العماني األندلس - زنجبار لجزيرة المقابلة األماكن من وينطلق :األوساا  المسااار 

 برتعت كانت التي تبوره منطقة إلى المسففففار هذا ويتجه وباغامويو، وبنغاني تالغا :هي األماكن

 وإلى داأوغن جنوب إلى شماالً  القوافل تتجه تبوره ومن ،العمانية التجارية للقوافل األولى المحطة

ً  وتتجه وبروندي، رواندا  حيرةب وعبر الوجيجي نطقةم عبر وزمباوي وزامبيا الكونغو إلى جنوبا

ً  األكثر هو المسار وهذا ،تنجنيقا  .  وأثراً  وفاعلية نشاطا

 المشهورة. العريقة يةسالماإل اإلمارة أو المدينة كلوة مدينة من وينطلق :الجنوبي المسار   

 

ً  نشط الوسطى البحيرات مناطق مع العماني التواصفل أن ومع مراعاة  دماج السلطان عهد على كبيراً  نشاطا

 لك لسفففان على اسفففمه ويظل ظل الذي سفففعيد بن برغش السفففلطان عهد على فأكثر أكثر ونشففط سفففعيد، بن

 إلى يرجع التواصففل ذلك أن غير؛ الوسففطى البحيرات مناطق وإلى السففواحل من أفريقيا شففرق في أفريقي

ً  تواصففففالً  كانف العهد ذلك  أو وداً وج يشففففكل أخذ ثم ة،األفريقي القبائل مع التحالفات بعض عقد مع تجاريا

ً  للعمانيين اً استقرار ً  ينتشر سالماإل أخذ لذلك ونتيجة .فشيئا شيئا ً  شيئا  يلي: افيم متمثالً  فشيئا

 المساجد بناء .0

 القرآنية المدارس بناء .2

 واألسواق المدن تخطيط .4

 الزراعي اإلصالح .3

 سالماإل في - زعماؤهم سيما ال - األفارتقة من عدد دخول .5

 .  يةسالماإل الثقافة انتشار .0

ً  أفريقيا جنوب إلى بعد فيما العماني الوجود امتد ولقد    الوسطى. البحيرات مناطق من منطلقا
 

 شهادة لىع حاصل اإلفتاء، لمكتب العام األمين منصفب االيح يتقلد السايابي ساعيد بن ساعود بن أحمد الشاي  ساعادة

عليه  لى هللا)صفف الرسففول منها: عديدة مؤلفات ولديه بتونس. الزيتونة جامعة من يةسففالماإل الشففريعة في الماجسففتير

 على البحوث عشرات بإعداد تقام أحمد الشيخ وغيرها. العماني الصحابي غضفوبة بن ومازن المهداة، الرحمة (وسفلم

 التاريخ كتابة إعادة وأهمية ية،سففففالماإل األمة توحيد في المصففففلحين العلماء جهود الحصففففر: وليس المثال سففففبيل

 ةوالداخلي الدولية والندوات المؤتمرات من العديد حضر كما زيد. بن جابر اإلمام من يةالتاريخ والمواتقف ي،سفالماإل

    فيها. وشارك
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 الميادي(31 )القرن أفريقيا وأواس  شرق في العمانية الدبلوماسية أبعاد
 

 

 المنذري عبدهللا بن عوض بن منذر

 مسقط السلطانية االوبرا دار

 عمان سلطنة
 

 

 

 تلك في التاريخ مجريات في تغيرا أفريقيا وأواسط شرق إلى خاصة والعمانية عامة العربية الهجرات شكلت

 ةتقعر من يوسعوا أن الكبيرة، ودرايتهم بحنكتهم استطاعوا واضحة دبلوماسية نللعمانيي وكان المنطقة،

 الحضارات ا حذوويحذ وأن المناطق، من وغيرها أفريقيا وأواسط شرق إلى يةسالماإل العمانية الحضارة

 ارةحض عن ناتجه الدبلوماسية هذه، فردية بجهود أو السياسية، الدولة ناحية من سواء هناك سبقتهم التي

 المناطق تلك من جنبياأل االحتالل لطرد خاصة هناك، العمانيون منها استفادو عمان في تقامت عربية

 واجهةم في دورا العمانية للدبلوماسية كان كما .أفريقيا شرق إلى وصوال يسالماإل الدين ونشر وتحريرها

 وصوال ثاال(م القبائل بعض مع السلطان سعيد بن سلطان )صراع أنفسهم العمانيين من وحتى الخصوم بعض

 وخاصة الحياة مجاالت مختلف في ونمو عظيم حضاري ازدهار عنه نتج العامة والمصلحة الراية لتوحيد

 جانباأل والقناصل للسياسيين العمانية الدولة الحتواء كان كما  وغيرها. والعمرانية ةيتقتصادواال السياسية

 ،عظيمة حضارة وتكوين ستقراراال إلى وصوال ،هناك العامة المصالح بلورة في دورا المناطق تلك في

   .التاريخ لها وشهد الحضارات، من غيرها مع تحاورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انالسلط جامعة من الحديث التاريخ في الماجستير شهادة على حاصل المنذري عبدهللا بن عوض بن منذر

 لوطنيةا والمحفوظات الوثائق هيئة في عمل التخصص، نفس في الدكتوراة لرسالة االيح عدادواإل تقابوس،

 يطانيالبر رشيفاأل :أهمها عالمية اتأرشيف عدة في بالعمل امتقو وثائق، كأخصائي سنوات خمسة من ألكثر

 االمارات ودولة والسعودية ومصر وتركيا ابانالي من كل في أخرى اتأرشيف وزار ،والتونسي والهندي

 دول لفمخت في والوثائقية يةالتاريخ بالدراسات الخاصة والمؤتمرات الندوات من العديد حضرو  ا.اليوايط

 يخالتار جمعية في عضو أنه كما السلطنة، وخارج داخل تاريخية ندوات عدة تنظيم إلى باإلضافة العالم،

 رئيسا االيح عملي حيث الوثائق دارةإ في يعمل يزال وال العربي، الخليج لدول التعاون مجلس بدول ثارواآل

   مسقط. السلطانية وبرااأل بدار الوثائق لقسم

 

  



 

17 

 

 بوسعيد آل حكم خال ةتجتماعيواال والثقافية ةيتقتصادواال السياسية التحوالت

 األفريقي الشرق في 
 

 البوسعيدي خليفة بن جمعة الدكتور
 عام مدير

 الوثائق وتداول للبحث العامة المديرية
  الوطنية والمحفوظات الوثائق هيئة

 عمان سلطنة 

 

 الشرق بشعو حياة في العمانيون تركها التي الحضارية المؤثرات على الضوء تسليط إلى الدراسة هذه تهدف

 تعود اريةتج وتبادالت عالتقات في تمثل أفريقيا بشرق وثيقا ارتباطا القدم منذ نوالعماني وارتبط .األفريقي

 .ريقياأف شرق سواحل إلى استمرارب يبحرون كانوا والعرب العمانيون التجار إنو ،بقرون سالماإل تقبل لما

 التعرف اللخ من أفريقيا شرق مناطق في العربية والثقافة سالماإل نشر في العمانيين دور الدراسة هذه وتقدم

 ،العمانيين وسواعد بجهود حضاري إشعاع مركز عنها ونتج ،الدور هذا في أسهمت التي العوامل برزأ على

 تلك حولتت الزمن وبمرور ،السكانية والتشكيلة دينلوا اللغة في الثقافية المعطيات في انعكس الذي األمر

  من لغة  ذلك عن ونتج ،اتأفريقي نساء من العمانيون فتزوج ةعميق حضارية عالتقات إلى التجارية العالتقات

 المشرق أهل هاب يتكلم والتي السواحيلية اللغة زنجبار في نشأت ةاألفريقيو العربية اللغتين بين آخر نوع

 بالحكمة سالماإل نشر ضرورة أوغندا إلى دخولهم بداية عند عمان تجار أيقن لقدو .األفريقي والشرق

 من رالكثي ذهن في ةراسخ عقيدة بمثابة تأصبح التي الثوابت وتلك المنطلق هذا ومن الحسنة. والموعظة

 لملكبا العامري إبراهيم بن أحمد الشيخ الداعية العماني التاجر لقاء منذ بوضوح ذلك ظهر وتقد عمان. تجار

 أوغندا في بارزا دورا لعبوا الذين العمانيين ومن م0883-0850 عام من دتتام التي موتيسا األوغندي

 يدسع بن برغش للسلطان المقربين من وهو ،أوغندا في سكن من وهو ،الجابري زاهر بن سليمان الشيخ

 اكنينالس تنصير في الكنيسة لحركة تصدوا الذين العمانيين التجار من عدد مع حدث كما ،(0871-0888)

 تقدو الدعوي. المجال في األفريقي الشرق في عمان تجار به تقام الذي النشاط دورة تمثل والتي .األفارتقة

 لةالدو واجب يمليه بما الرسمية والنواحي والقضاء اإلفتاء :مثل الحضاري الجانب هذا في الدولة ساهمت

 مهتما جعلته تهيبه وعدم العماني الرجل شجاعة أن ونرى ة.األفريقي المناطق هذه اتجاه ومسؤولياتها

 وممباسا وةوكل الصومال وجنوب ومدغشقر زنجبار إلى وصل حتى أفريقيا في النائية المناطق إلى بالوصول

 " هرن ومنابع نياسا بحيرة حيث االستوائية البحيرات جنوب إلى والغابات األحراش في وتوغل ،وبمبا

   وروندا. بوروندي أوغندا وجنوب كينيا وغرب وفكتوريا تنجنيقا وبحيرة وموزمبيق الزمبيزي"
 

 الدولة عهد في وزنجبار "عمان بعنوان الدكتوراة على حصل البوسعيدي منصور بن خليفة بن تجمعة الدكتور

 عدة في وتدرج م،2119 عام األولى تونس جامعة من ة"األفريقي العربية الدولة بناْء م:0891-0842 البوسعيدية

 وبعدها ،يتربو وخبير التربوي، لإلشراف ومدير ثانوية لمدرسة فمدير معلم من والتعليم التربية وزارة في وظائف

 لمديرا منصب االيح ويشغل والدراسات، البحوث دائرة مدير بمنصب الوطنية والمحفوظات الوثائق هيئة إلى انتقل

 راتوالمؤتم الندوات من العديد البوسعيدي الدكتور وترأس وشارك الوثائق، وتداول للبحث العامة للمديرية العام

 في العماني "الدور بعنوان العلمية اللجنة وترأس م2119 عام بتونس العالمي المؤتمر في المشاركة مثل والورش

 عمل بورتقة م2102 عام تقابوس السلطان جامعة في أتقيم الذي المؤتمر في شارك كما ،2100 ديسمبر "،أفريقيا شرق

  ".األفريقي المحيط داخل وتأثيرها المتعاتقبة العمانية "الهجرات بعنوان
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 الكونغو تجمهورية في العماني الوتجود
 

 
 المنذري راشد بن ناصر بن محمد الدكتور

 والتلفزيون لإلذاعة العامة بالهيئة الدينية البرامج شؤون مستشار

 عمان سلطنة

 

 

 تلك به تزخر ما الكتشاف ؛انطالتقة نقطة م0823 عام في ةاألفريقي القارة تقلب إلى العمانيين توغل شكل

 ذنفو تعاظم الزمن وبمرور ،رائجة سلع إلى يحولوها أن العمانيون استطاع طبيعية خيرات من المناطق

 وسط وسكان افريقيأل الشرتقي الساحل سكان بين وصل حلقة كانواحيث  األفريقي الداخل في العمانيين التجار

 االستوائية الغابات فاخترتقوا التواصل ذلك تكتنف كانت التي الصعاب تذليل في كبير دور لهم وكان القارة

 للدخول نغوالكو نهر أفرع فاستقلوا ،المالحية مهارتهم ذلك في مستغلين ،الكونغو أرض تقوافلهم وصلت حتى

لسلطان ا عهد في العمانيين بأن "األخبار جهينة" كتاب صاحب ويذكر ،الكثيفة وغاباته الكونغو أغوار إلى

 اتالبحير وجود عن الحكايات روى من أول وهم ،ةاألفريقي القارة مجاهل اكتشف من أول هم سعيد بن سلطان

 هو ريالحضا التواصل ذلك في فاعل بدور أسهمت التي الشخصيات أشهر ومن الثلجية، القمم ذات والجبال

 التاسع قرنال مطلع في أفريقيا شرق في العمانيين التجار أشهر أحد ،المرجبي( محمد بن )حمد العماني التاجر

 العمانيون أخذ الحين ذلك ومن ،عربية إمارة فيها وأسس ،الكونغو إلى سالماإل رسالة أوصل الذي عشر

 وتتبعا؛ نجبارز في الدولة خزينة إثراء في به أسهموا كبير ياتقتصاد نشاط لهم وكان ،البالد تلك إلى يتوافدون

  مبحثين: إلى البحث سينقسمو هذا يومنا حتى موجودا أثره يزال ما الذي العماني الوجود لهذا

 لنشاطا في به تقام الذي والدور الكونغو في العماني الوجود تاريخ بتتبع سيعنى األول: المبحث

 ورالد لها كان التي الشخصيات وذكر العربية والثقافة سالماإل نشر في همإسهامو يتقتصاداال

 ذلك. في الريادي

 يف وجود لها كان والتي المعاصرة العمانية الشخصيات بعض ذكريات تسجيل الثاني: المبحث

 في ام بعض على والتعرف ،البالد تلك في وعقارية تجارية مناشط له يزال ما والبعض ،الكونغو

 تلك هاإلي تشير التي ةجتماعيواال ةيتقتصاداال الجوانب بعض وتحليل ،خاصة وثائق من حوزتهم

 الوثائق.

 

 ارد بكلية يةسالماإل والحضارة التاريخ تقسم من ةالدكتورا على حاصل المنذري راشد بن ناصر بن محمد الدكتور

 فعمل م،0970 عام منتصف منذ عمان سلطنة إذاعة في ويعمل ،العربية مصر بجمهورية القاهرة جامعة في العلوم

 2101 بداية ومنذ ة،باإلذاع الدينية للبرامج خبيرا عين ثم ،الدينية البرامج لقسم رئيسا ثم الدينية البرامج تقسم في موظفا

 البرامج موتقدي إعداد في عديدة اتإسهام له والتلفزيون. لإلذاعة العامة بالهيئة الدينية البرامج لشؤون مستشارا يعمل

 مجلة" وبرنامج ،"سالماإل رحاب في" وبرنامج وأحكام، فتاوى برنامج وتقدم أعد حصرا؛ ليس كمثالو ،اإلذاعية

 شهداء ةحيا من جوانب تناول "يرزتقون ربهم عند أحياء" وبرنامج ية،سالماإل بالثقافة تعنى سمعية مجلة وهي "الهداية

 ،خارجهاو عمان داخل في يةالتاريخ العلمية والندوات الملتقيات من العديد في شارك وتقد الكرام. الصحابة من سالماإل

 السياسي صحار تاريخ كتاب فله البحثي الجانب في أما العربية، الخليج لدول ثارواآل التاريخ جمعية في عضو وهو

 واليةل الفكرية الحياة أعدها التي البحوث ومن ،الهجري الرابع القرن نهاية حتى ،الهجري األول القرن من والحضاري

  البريمي. لوالية السياسي التاريخ عن وبحث الرستاق
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  الشفوي الخطاب من :سامباإل صطدامهماوإ وبونيورو بوغندا مملكتي

 يةالتاريخ الكتابات نشوء حتى وبةالمكت الكلمة إلى
 

 
 باوليكوفا-فيلهانوفاالدكتورة فيرا 

 للعلوم السلوفاكية ةاألكاديميب العربية الدراسات معهد

 سلوفاكيا براتيسالفا،

 

 

 وموتقعا وراد فيها سالماإل واكتسب انتشر التي أفريقيا ووسط شرق في المناطق أهم من بوغندا مملكة تعتبر

 عناصر مع بجن إلى جنبا الدينية األفكار توغل خالل من بوغندا في مؤيديها يةسالماإل الديانة واكتسبت .تقويا

 واللباس الحياة أسلوبو دويةالي والحرف الجديدة المهارات ذلك في بما ،يةسالماإل والحضارة الثقافة

 اتاللغ بإنتشار األمية ومحو العربي الخط اعتماد وارتبط .العربي الخط خالل من األمية ومحو ،يسالماإل

ً مفهوم "اكوسوما" تقراءة تعبير أصبحو العربية.و كالسواحيلية الجديدة  وتقت يف سالماإل العتناق مرادفا ا

 والكتابة لقراءةا تعلموا من شعر لقد .بتعبير"القراء" يسمون كانوا للديانة نالمعتنقي أن حتى للمسيحية الحق

 اريخيالت داليالتق تدوين إلى بالحاجة وبانورا بوغندا أبناء من الرومانية باألحرف أو العربية بالحروف

 داثاألح عن العيان شهود عن المنقولة التقارير وتقديم أمتهم، تاريخ عن يعرفونه ما وتسجيل ،المحلي

 الكتابات هذه من العديدأن  إلى شارةاإل من ال بدو .عشر التاسع القرن أواخر في وتقعت التي المضطربة

 من نجت تقد بنيوروو بوغندا في "القراء" من األول الجيل بأتقالم المدونة ،منشورة غير ومعظمها ،يةالتاريخ

 نم والرويات والمذكرات يةالتاريخ خباراأل تروي حيث حداثلأل يةسالمإلا الرواية توفر وهي ،الضياع

 التاريخ أن .المحليون المسلمون كتبها والتي ،األحداث تلك في والمشاركين العيان الشهود نظر وجهة

 حيراتالب منطقة إلى سالماإل تغلغل وتاريخ بوغندا، في الدينية الحروب وصف يصحح حداثلأل يسالماإل

 انيالبريط االستعماري واالحتالل والضم بنيوروو بوغندا بين والحروب العظمى، الشرتقية ةاألفريقي

 توازن ثقلك التاريخ هذا من ةستفاداال ويمكن والكاثوليك. البروتستانت بقلم المدون المنطقة لهذه احتاللهو

  .السائد والكاثوليكي لبروتستانتيا للتأريخ مفيد

 

 

 

 

 السلوفاكية ةاألكاديميب الشرتقية الدراسات لمعهد رئيسة باوليكوفا الوالدة عند ولقبها فيلهانوفا فيرا الدكتورة تعمل

 ترنافا مدينة يف وميتود سيريل القديسين جامعة في ةاألفريقي للدراسات بروفيسور منصب شغلت تقد وكانت للعلوم.

 دراستها عتتاب براغ، التشيكية العاصمة في تشارل بجامعة ةاألفريقي الدراسات لدراسة اجتيازها وبعد السلوفاكية.

 رشيفأ وفي البريطانية، المتحدة للمملكة ةالتابع اترشيفاأل وفي أوغندا بجمهورية كامبلي في ماكيرير بجامعة

 السفر نم عاما العشرين طيلة ماأل بلدها إلى عودتها بعد الشيوعي النظام حرمها لقد روما. في البيض باءاأل المبشرين

 ،األفريقي اريخالتب الدكتورة تهتم ة.األكاديمي العلمية مسيرتها على كبيرة بصورة أثر الذي مراأل والغرب، أفريقيا إلى

 الكتبو الدراسات من العديد ونشرت ة.األفريقي المعرفة خلق في ودورهما ،أفريقيا في والمسيحية سالماإل وانتشار

 اتكاديمياأل التحاد التابع األفريقي التاريخ مصادر" العالمي: العلمي للمشروع المديرة االيح وهي المواضيع. هذه حول

   ."بروكسل في الدولي
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 الشرتقي األفريقي الساحل بين العاتقات حول أثرية نظر وتجهات

 الشرتقي األفريقي /القرنالعظمى البحيرات ومنطقة 

  ميادية 3011-3111
 
 

 انسول تيموثي توركالد

 مانشستر جامعة في ثاراآل علم أستاذ

 المتحدة المملكة

 

 

 وبين رتقيالش األفريقي الساحل منطقة بين تربط عالتقات وجود على األثرية والدالئل اتكتشافاال أول تظهر

 خرز المكتشفات وتشمل  بعدها. وما ميالدية 0211 لسنة الشرتقي األفريقي القرن أو الشرتقي الداخل منطقة

 ذورج تعود كما والكونغو. تانزانيا ،أوغندا في عليها ُعثِر التي الملونة المصقولة َكْورية وأصداف زجاجية

 نتشرتا  محلية داليتق إلى المناطق هذه بين المتبادلة المواد هذه وفرت التي الداخلية التجارية الشبكات هذه

 نليوالسواح والتجار العرب المسلمون جاء عندما عشر، التاسع القرن لغاية وتواصلت الحديدي العصر منذ

 يقياألفر العمق داخل التجارية الحمالت هذه عرفت وتقد  والوسطى. الشرتقية أفريقيا مناطق أغوار وسبروا

 مجيد، يدس السلطان زنجبار، سلطان انتهجها التي ةيتقتصاداال السياسات نتيجة نوعية دفعة وشهدت انتعاشة

 بيرالك التزايد خالل من وذلك ،األثرية النظر وجهة من جليا األمر هذا ويبدو عشر. التاسع القرن أواخر في

 بالتجار مباشرة عالتقة تربطها والتي المنطقة، هذه أرجاء مختلف في عليها ُعثِرَ  التي والمواتقع للمواد

 من أمرب ُشيدت التي الحصن والقلعة بتنزانيا، كازيه، في العُمانية المستوطنة مثال هنا ونذكر المسلمين.

 غمبيزيون نغندو في الموجودة العاج تجار مواتقع أيضا نذكر كما بنغاني. في سعيد، سيدال زنجبار، سلطان

 تناقاع على يةالتاريخ الشواهد من والكثير الكونغو، في الُمحصنة المستوطنات من والعديد ،أوغندا في

 الشواهد هذه الدراسة هذه وستناتقش (.أوغندا) وبوغندا الماالوي من أجزاء في سالملإل المحليين السكان

 محمال رسم إعادة على ثاراآل علم تقدرة مدى بتقييم وستقوم ،العالتقات هذه وجود حول والدالئل يةالتاريخ

  المستقبل. في الشرتقي األفريقي القرن/العظمى البحيرات ومنطقة الشرتقي األفريقي الساحل بين العالتقات تلك

 

 

 

 
 

 آثار نع بحوثا كملأ أن له وسبق المتحدة، المملكة مانشستر، جامعة في ثاراآل علم أستاذ هو إنسول تيموثي توركالد

 اباحث كان بينما كامبريدج جامعة من الدكتوراة درجة على وحصل الهند، وغرب وأريتيريا والبحرين اليوم غانا

 في سهاباال مع سالمواإل األصلية ةاألفريقي األديان آثار على البحثيه اتهاهتمام وتترّكز جون، ست كلية في مشاركا

 اً دادوأع كتابا عشر ثمانية وحرر ألّف وتقد البارزة، الشخصيات ثارآل النظرية المناهج بجانب سالماإل عن الحديث

 وكما اأثيوبي غرب جنوب في ميداني عمل في االيح إنسول توركالد ويشترك العلمية، الدوريات إصدارات من خاصة

  ة".األفريقي ثاراآل في الهامة "االستكشافات بعنوان أوكسفورد، النشر:جامعة لدار كتاب تأليف في شرع
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 31 القرن في بوغنداو زنجبار

 
 ستوب إسحاق

 وباحثا حرا فوريو تحريري مترجمو محاضر

 أوغندا

 

 خالل من، 08 الـ القرن في بوغندا ومملكة عمان/زنجبار سلطنة بين العالتقات وتطور نشأة الورتقة هذه تتتبع

 رينوالمساف التجار مغامرات أدت وتقد وغندية.بوال اإلنجليزية المصادر من لكل فاحصة تقراءة بإعادة القيام

 بعدو رسمية. تبشيرية حمالت وجود غير من إليها سالماإل وصول إلى ةاألفريقي الدواخل إلى الزنجبارين

 باسالل إلى واللغة األمية محو من بدءاً  مادية ثقافة جوانب ظهرت الجديد، التوحيدي الديني الفكر تشكل

 ونوهو موتيبي كيويوا الثاني، موانغا األول، موتيسا الثاني، سونا :مثل غاندا ملوك جميع تفاعلو والطعام.

 اوتقامو متفاوتة، بدرجات سالماإل منهم وتعلموا ،السواحل من تقدموا الذين والسواحيلين العرب مع كليما

 الملك  حكم ظل وفي بوغندا. في استقر منهم وكثير ومعلمين، ومستشارين ككتبة، في منهم بعض بتوظيف

 لرسائلا وتبادل القوافل لحركة نظرا ؛والدبلوماسية التجارية العالتقات ازدهرت كليما الملكو األول موتيسا

 زنجبار(،/)اونجوجا لنجوجا عليها أطلق التي العاصمة ظهور كليما الملك حكم فترة وشهدت والسفارات.

 البحث يف خرجوا موتيسا مبعوثي أن يقال حتى ،والتوجيه بالذخيرة إلمداده السلطان إلى للوصول ومحاوالت

   المفقودة. األم عن

 

 ستانتيةوالبروت الفرنسية الكاثوليكية التبشيرية الحملة من كل أشارت االستعمارية، الحركة مطلع وفي

 من اندبوغ إتقصاء ضم إلى الغربية القوى دفع إلى جهودهم خضم في الزنجباري، الوجود إلى اإلنجليزية

 هرن أسفل انتشرت التي المهدي ثورة تهآثار الذي الخوف من الساحلي الوجود هذا فاتقم وتقد نفوذهم. نطاق

 طلعم وفي .أوغندا في سالماإل لنشر  مالئمة وسيلة لوغارد لفردريك التابعين النوبة جنود وكان النيل.

 باالستقبال دابوغان إلى المتجهين األوربيين لتلقي توصيات السلطنة أصدرت عشر التاسع القرن تسعينات

   تقريب. عما البريطانية الحماية تحت الكيانين يخضع فسوف المحترم.

 

 موانغا ملكال نفي على خفاتقها،إ من بالرغم التبشيرية، الحمالت تكتلت فقد األديان، بين حروب خضم وفي

 اضطرابات من خوفا ،زنجبار إلى بالفعل نفيه تم الذي مبوجو نوهو وعمه زنجبار إلى المخلوع الثاني

 بينما ناكه استقرو األمير مع نفيه تم الذي العشرات ضمن من وكان السودانيين. والجنود المحليين المسلمين

 باإليمان. متنورين آخرون رجع
 

 

 

 

 

 ماكيرير جامعة من التربية في البكالوريوس شهادة على حصل 0989 عام وفي م،0900 عام في ولد سيتيوبا إسحاق

 سفففالمواإل العربية اللغة تقواعد بدراسفففة وتقام ،المقارن األدب في الماجسفففتير على حصفففل 0990 عام وفي أوغنداب

 الدينو واألدب باللغة خاص اهتمام مع وباحثا، حرا فورياو تحريريا مترجما االيح يعملو ،البحث هجاومن والتفسففير

   رياضي. وإداري محاضر بوظيفة أيضا عمل كما والثقافة.
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  الداخلية الجماعات وفي الساحلية، تنزانيا تنغ في العمانيين اتإسهام

 الشرتقية اأفريقيب العظمى البحيرات في
 

 
 شندي عبدين الدكتور

  يةسالماإلو ةاألفريقي الدراسات في مشارك أستاذ
 األمريكية المتحدة الواليات ،أديلفي جامعة

 

 

 فاعلين بوصفهم الوجود إلى برزوا وتقد ،سالملإل األولى القرون إلى أفريقيا شرق في العمانيين وجود يعود

 العماني والتأثير القوة تواصلت وتقد .07 القرن في الساحلية أفريقيا شرق من يناليالبرتغ طرد بعد سياسيين

  أخرى. ساحلية ومدن زنجبار إلى العمانيون المستوطنون وصل عندما ،09 القرن في للذروة بلوغا

 

 توضيح يتمس كما الساحلية(، )تنزانيا تنغا في العمانيين اتإسهامو دور على األول المقام في الورتقة هذه تركز

 والمراكز ،الداخلية المستوطنات في الثقافيةو ةيتقتصادة، واالجتماعياال الحياة في العمانيين اتإسهام يةأهم

 يف مساهمون بالسواحيلية المتحدثين من وغيرهم العمانيون داع لقد .العظمى البحيرات منطقة في الحضرية

 المناطق في للالتصا وسيلة بوصفها السواحيلية ونشر مثال(، أوغندا )حالة سالملإل المبدئي التأسيس ثنائية

 البيع حالتم العمانيين أحفاد أنشأ حيث بوجيري في وكذا ،غنداأو شرق في المستوطنات بعض مثل الداخلية،

   .البلدة في محسوسا أمرا وجودها أصبح التي الشركات من وغيرها بالتجزئة

 

 االضطرابات بسبب نسمة، 01111 اليحو كان العظمى البحيرات منطقة في العمانيين عدد أن والمالحظ

 العمانيون وكان البقاء. آخرون آثر حين في عمان، إلى العمانيين أحفاد بعض هاجر وتقد المنطقة، في السياسية

ً كلي نيمندمج  ساعدهم ذاه والمحلية. السواحلية اللغات كمتحدثي فيها يعيشون التي المحلية المجتمعات في ا

 لىع ازدهارا األعلىو عددا األكثر ضد أحيانا عنه التعبير يتم الذي واالمتعاض االستياءب عدم اإلحساس

 عيدي تولى بلتق أوغندا في المثال، سبيل على منفصلة، مجتمعات في عاشوا الذين الباكستانيينو الهنود غرار

   .السياسية السلطة أمين

 

 

 

 

 

 بجامعة 0992 سنة ةالدكتورا على صلاحو ي،سالمواإل األفريقي التاريخ في مختص باحث ،شندي عبدين الدكتور

 في اآلن يحاضرو ،0993 سنة فيها الجامعي التدريس بدأ حيث المتحدة الواليات إلى انتقل بكندا، بمونتريال جيل ماك

 ،أفريقيا جنوب يف العنصرية التفرتقة تاريخ ،األفريقي التاريخ ي،سالماإل التاريخ يدرس حيث بنيويورك، أديلفي جامعة

 المحيط وفي ،السواحيليين المسلمين عند سالمإلا وخصوصا العالم في والمسلمين سالماإلب ات تتعلقبموضوع يهتمو

 مرمؤتو ،"أمريكا في والحديث للقرآن الحديثة الدراسات مؤتمر" أبرزها عديدة علمية مؤتمرات في شاركو الهندي.

  التركية. إزمير في الغربية سومطرة تقبائل وسط والعائلة الزواج دراسة خالل من الديانات عالم في الزواج"
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 فى القرن التاسع عشر أوغندافى  سامالعمانيون وانتشار اإل
 

 
 المجيد محمد محمد عبد إبراهيمأ.د. 

 الحديث والمعاصر التاريخأستاذ 
 جمهورية مصر العربية -جامعة المنصورة 

 

 

قـففـففرن فمنذ بدايـففـففة ذلك ال ،تقبل القرن التاسع عشر أفريقياالمناطق الداخلية فى شـففرق  إلى سالمم يصل اإلل

رة بـن سلطان جزيالسلطان سعــيد من االمبراطورية العمانية حيث اتخذ  اً جـفـزءَ  ت المنطقة الساحليةأصبح

وطـفففـفففد العمانيون أركان حكمهم ووسعوا رتقعـفففـفففة  أنفبعد ، زنجبـفففار مقرا لـفففـفففه وعاصمـفففة المبراطوريته

 هو ماو تقوية العالتقات التجاريـة مع المناطق الداخلية، إلىنفوذهــم لتشمل جميع األراضى الساحلية سعـوا 

وكــان   .الداخـفـفل منـفذ ثالثينيات وأربعينيـفـفات القرن التاسع عشـر إلىارسال بعثـفات تجارية لهم  إلىأدى 

ة ذات رئيسالطـففـففرق التى سلكوها أربعة طـففرق  أهمومن  داخـففل القـففـففارة، إلىالتجار العـففـففـففرب يتوغلون 

وتقد شهــدت فترة البوسعيديين فــى هــذه المنطقة  فى المنطقـة، سالمخاصـفـفة فيما يتعلـفـفق بنــشر اإلأهمية 

الرواد األوائل فى مجال الدعوة  أهمومن   .أفريقيافى شـفـرق  سالممرحلـفـفة مهمة مـفن مراحـفـفل انتشار اإل

 سالمه فضل دخول اإلاليالعامـرى الذى يرجع  إبراهيمبن  أحمدالشيخ  أوغندامـن العمانيين فى  سالماإل إلى

ً أوغندا إلى وتشير ، 0883-0850الذى أسلم علـففففى يديـففففـففففه الملك موتيسا  جمعةالشيخ خميس بن  ، وايضا

ة، يـففففسالمعـففففدد مـففففن التجار العمانيين الذين تزعموا الحركة اإل إلىمصـففففادر جمعيـففففة الكنيسة التبشيرية 

مثـففـففال ذلك  فـففـففى اواخرالـففقـففـففرن التاسع عشـففر، أوغنداالنصرانية فـففـففى  رسالياتوتقاومـففوا بشدة نشاط اإل

ت دور العمانيين فى تقوية العالتقا وبناء على ذلك ستناتقش هذه الورتقة . ييـفخ سليمـفان بـن زاهر الجابـرالش

ومـففـففا  ،، وأهم الطرق التى سلكها هؤالء التجارأوغنداـففة واألفريقيالتجارية ما بين الساحل الشرتقى للقـففارة 

براز دور الرواد العمانيين فى مجال الدعـوة إ، وكذلك أوغندافى  سالمترتـفب علـفـفـفى ذلك مـفـفن انتشـار اإل

   .فى داخل القارة التبشيرية رسالياتإلاومقاومتهــم نشــاط  سالماإل إلى

 

 

 

 

 

من جامعة  ةعلى درجة الدكتوراالمعاصر، حاصل الحديث و التاريخ، أستاذ عبدالمجيد محمد محمد إبراهيم الدكتور

 الي" وسافر 0977و 0883القاهرة عن دراســة بعنوان "االستعمــارالفرنسى فى الصومال فى الفترة ما بين عامى 

زال يقوم بالتدريس فى مختــلف  .  وتقام ومــا0988و 0987و 0979والدنمارك للبحث والدراسة فى أعوام  إيطاليا

زال يشرف على كثير  وأشرف ومــا .0997و 0990السلطـــان تقابوس فيما بين عامى الجامعات المصــرية وجامعة 

بمختلــف الجامعات المصرية.  واشترك ومازال يشترك فى مناتقشة وتحكيم كثير  الدكتوراة من رسائــل الماجستيــر و

وكذلك المشاركه فى المؤتمرات العلميه داخل مصر  ،مـــن الرسائل العلميــه والبحــوث داخل مصر وخارجها

مجلس ساتذة المساعدين التابعة للساتذة واألالعلمية الدائمــة لترتقيــات األ عضو بلجنة المحكمين باللجنــةهوو ،وخارجها

 ،ن الحديثيالحديث وتاريخ أوروبا واألمريكت آسياو أفريقيااألعلى للجامعات. وكتب كثيراً من البحوث فى مجال تاريخ 

   مـــان.ك مجلة جند عالســـالم وصوت فلسطين وكذل يوله مقاالت ثقافية فـى مجلت
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 أفريقياية بساحل شرق سامللتجارة والثقافة اإل َمقديشو مركز مهم

 بين القرنيين الرابع والثامن الهجريين

 

 
 عبد المنعم سالمة أبو العال إبراهيم .أ.د

 جامعة السلطان تقابوس -ة جتماعيكلية اآلداب والعلوم اال
 سلطنة عمان

 

 

ة بساحل يسالممراكز التجارة والثقافة اإل أهمة كأحد اليتسلط الدراسة الضوء على مكانة مدينة َمقدَيشو الصوم

منذ تأسيسها في بداية القرن الرابع حتى منتصف القرن الثامن الهجريين. فقد كانت مدينة كبيرة،  أفريقياشرق 

لسودان والحبشة ا ةر، وكانت تتجمع فيها أيًضا تجار، وبها المتاع الكثيإليهاوبها كانت تصنع الثياب المنسوبة 

الهند لخليج وبلدان الجزيرة العربية ومن العراق وا إليها، وكانت السفن التي ترفئ أفريقياوالصومال وشرق 

والصين تحمل منها كما ذكر ياتقوت الحموي ما تزخر به من ثروة حيوانية هائلة، والصندل واألبنوس والعنبر 

أتقوياء مهرة، وكانوا يُكرمون التجار الغرباء ويقومون بأمرهم. وتقد برزت شهرة  اً والعاج. وكان أهلها تجار

حسائية، واستقروا فيها، ونهضوا وغيرهم عض زعماء تقبيلة الحرث العربية اإلب إليهاهاجر  أنمقديشو منذ 

، وبذلوا في سبيل ذلك جهدًا واضًحا أسفر سالماإل إلىمن التجار العرب، خاصة العمانيين بواجب الدعوة 

حدث تغير كبير في معتقدات  إليهاوغيرها من مدن الصومال، فحين وفدوا  هذه المدينة في سالمعن انتشار اإل

 لىإية، وأسسوا أيضا مراكز التعليم التي تحولت سالمسكانها، فقد شيدوا المساجد، لتأدية الصالة والشعائر اإل

ضارية مراكز علمية ح إلىية وتعليم اللغة العربية، وتقد تحولت المساجد والمدارس سالمدور لنشر الثقافة اإل

، وال غرو فقد جعل ابن سعيد األندلسي مقديشو األفريقية بالساحل والبر ينهل من معينها العرب واألفارتق

ة بني نبهان العُمانيين ، وتقد زارها الُرحالة ابن بطوطة زمن سيطرأفريقياوأشهرها بشرق  سالممدن اإل أهم

ه في مدينته، لما عرفوا به من الورع نها ورجال العلم وطلبم، وأعجب بسلطا0440/هـ740سنة  عليها

والتقوى، وإكرام الغرباء من التجار والفقهاء والصالحين وتوتقيرهم، وأعجب أيضا بنظام الفصل بين الناس 

   ية.سالموأهل الشكايات القائم على مبادئ الشريعة والشورى اإل
 

ابوس السلطان تقاً في جامعة اليأستاذاً بجامعة اإلسكندرية، ويعمل ح عبد المنعم سامة أبو العا إبراهيمالدكتور  يعمل

بسلطنة ُعمان. ونشر له عدد من الكتب، منها: وصايا الدفن في األندلس، ورعاية األيتام في األندلس، وأضواء جديدة 

ضاري السياسي والح التاريخعلى دور المهالبة السياسي والثقافي في جرجان، والشفاعات الدنيوية في األندلس، و

اية منها: رعضا خمسة فصول في الموسوعة العمانية، وأكثر من عشرين بحثاّ، ونشر له أيلكورة َمْورور األندلسية. 

من وُجرجان، الية بمكة، والتواصل الحضاري بين بالد جتماعياللقطاء في األندلس، والجرجانيون والحياة الثقافية واال

كبتهم بالهند منذ فتحهم لها حتى نوأثر العفيف النشاوري فى الحياة العلمية بمكة المكرمة، وعالتقة المهالبة العمانيين 

ً لفقهاء األندلس وُجرجان فى القرن الثالث الهجري. وشارك في العديد من المؤتمرات  بها، وعلماء ُعمان شيوخا

والندوات العلمية على المستوى المحلي واإلتقليمي والدولي. وناتقش وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة 

والسلطان تقابوس ونال عدداً من الدروع وشهادات التقدير، منها: درع مناسبة اختيار مكة عاصمة  بجامعتي اإلسكندرية

   .م(، ودرع وحدة الدراسات العُمانية بجامعة آل البيت بالمملكة األردنية 2115ية، جامعة أم القرى )سالمالثقافة اإل
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 ودول البحيرات العظمى أفريقياأثر العمانيين في اللغة واألدب السواحلي في شرق 
 

 
 كامي اليالدكتور أبوياسر مبور

 محاضر في جامعة موء إلدوريت 
 كينيا

 

 

لك في ، وذيسالملقد كان للعمانيين بروز وظهور في الخليج العربي والمحيط الهندي منذ أوائل العصر اإل

ذكر كثير من المؤرخين حول البحارين الذين كانوا يبحرون في والعاشر الميالدي(، القرن الرابع الهجري )

 فريقياأصلة العمانيين بشرق لن، وكان وكانوا عربا واألكثرية منهم عمانيمنهم  اً بأن كثير أفريقيامدن شرق 

ليس على مستوى اللغة السواحلية فحسب بل شمل التأثير العديد من األشياء منها الثقافية والحياتية  تأثيرا تقويا

م هليعن الذي حقدوا ييالمن البرتغ اً العمانية أدهشت كثير ثارهذه اآلو، ثارة وغيرها من اآليتقتصادواال

ة وطيدة اجتماعين عالتقات السواحليوها أتقام اتفاتقيات، ومع الصالت التجارية ووصنعوا لهم العديد من المكائد

فحسب بل شمل كذلك دول  أفريقيالم تقتصر هذه العالتقات على دول شرق وعن طريق النكاح والزواج، 

أخرى منها  أفريقيا اندوإلى )كونغو( وبل (يوغندا) إلىا دت السواحلية طريقهالبحيرات العظمى حيث وج

ر اللغة السواحلية في عهد الحكم العماني كان والصومال، وبقدر ما كان من انتشا زامبيا، مالوي، موزمبيق،

فاألدب ابن اللغة. وإذا كان العهد العماني بالمنطقة امتد بال منازع له لمدة تقرنين دب السواحلي، انتشار األ

ياته الخالدة خلود من الزمن، فإن نتاج نفس هذه الفترة من األدب وخاصة الشعر يمثل روائع هذا األدب وأب

د األشكال ومتنوع الزمن. واألدب السواحلي في العهد العماني نجده في معظمه شعرا، وهو شعر متعد

جميع الكتابات في فترة الحكم العماني كانت  أناللغة واألدب السواحلي نجد  إلىلقاء النظر األغراض، وعند إ

ها اخراج دور الحروف العربي في تأثير إلىشرين أدت مكائد المستعمرين والمب أنمكتوبة بالخط العربي إال 

  على اللغة السواحلية. 
 

 

 

 

 

 

من كينيا يعمل محاضرا في اللغة العربية بجامعة موء إلدوريت، كلية اآلداب تقسم  كامي اليالدكتور أبوياسر مبور

 نم وطرق تدريس اللغة العربيةة األخرى، ويحمل درجة الدكتوراة في المناهج األفريقياللغة السواحيلية واللغات 

ية في سالموتقد حصل على درجة البكالوريوس تخصص التربية اإل. ية خرطوم السودانسالمجامعة أم درمان اإل

العالمية، ثم حصل على درجة الماجستير من معهد الخرطوم الدولي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين  أفريقياجامعة 

 ..األوراق البحثية نشره العديد من إلىباإلضافة  في العديد من المؤتمرات شارك الباحث أيضا وتقدبها، 
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 ة العظمىاألفريقيفي منطقة البحيرات  األفريقيالتمازج الحضاري العماني 

 من خال كتابات الرحالة والمستكشفين الغرب 
 

 

 الكندي أحمدبن  إبراهيمبن  أحمدالدكتور 
 أستاذ مساعد

 التطبيقية بنزوىكلية العلوم 
 سلطنة عمان

 

 

ة األفريقيتناول مظاهر الوجود العماني وتأثيراته المتعددة في منطقة البحيرات  إلىتهدف هذه الدراسة 

لم يقتصر وجود العمانيين  العظمى وما جاورها من خالل مدونات وكتابات الرحالة والمستكشفين الغربيين.

على المناطق الساحلية منها وإنما أثبت العمانيون حضورهم في المناطق الداخلية وحازوا  أفريقيافي شرق 

تلك المناطق وارتيادها، وتقد كان للوجود العماني الكثيف في مناطق الساحل  اكتشافتقصب السبق في 

ناطق واسعة مليشمل  األفريقيمانيين على التوغل نحو الداخل الشرتقي األثر الداعم في تشجيع الع األفريقي

ا عدة دول، منها: األجزاء الداخلية من اليوما جاورها، والتي تشمل ح العظمىة األفريقيمن هضبة البحيرات 

لقد  .الوسطى أفريقيا إلىوالكونغو وزامبيا وصوال  أوغنداتنزانيا وكينيا وجمهوريات بوروندي ورواندا و

كانت هذه المناطق هدفا للكثير من الرحالة والمستكشفين الغربيين الذين جابوا تلك المناطق بهدف استكشافها 

عض ب أنمنابع نهر النيل، كما  إلىوذلك ألغراض عدة، منها ما يتعلق بالكشف الجغرافي ومحاولة الوصول 

في  المد االستعماري الذي كان على أشدهتبشيرية وأخرى مهدت لتلبية  هدافالبعثات االستكشافية سيرت أل

تقصي ما ورد في كتابات الرحالة الغرب من  إلىوتهدف هذه الدراسة الوصفية التحليلية   تلك الفترة الزمنية.

أمثال: ليفنجستون وستانلي وكاميرون وجرانت وبورتون وسبايك عن الوجود العماني في منطقة البحيرات 

ية، حيث تعد شافكستثير من الشخصيات العمانية البارزة التي سهلت مهمتهم االة العظمى ولقاؤهم بكاألفريقي

تقدم  ن مصدرا ثريا للمعلومات التيون الغربيوي تركها هؤالء الرحالة والمستكشفهذه الكتابات والمدونات الت

ية والذي بدا جليا في المظاهر الثقافية والعمران األفريقيلنا صورة تفصيلية عن التمازج الحضاري العماني 

   ة.األفريقيه بارزة للعيان في المشهد الحضاري لدول منطقة البحيرات آثارة وما زالت جتماعيواال

 

 

 

 

 
 

م 2110ا أستاذا مساعدا بكلية العلوم التطبيقية بنزوى، حيث حصل في عام اليح الكندي إبراهيمبن  أحمدالدكتور  يعمل

م في المناهج 0990على الدكتوراة في التربية من جامعة جالسجو بالمملكة المتحدة، كما حصل على الماجستير في عام 

لتربية تخرجه من كلية اوالتقويم من جامعة برمنجهام. وللدكتور الكندي خبرات عملية في حقل التربية والتعليم منذ 

م، حيث عمل في تدريس مواد العلوم واألحياء ثم عمل في مجال إعداد وتطوير 0990بجامعة السلطان تقابوس منذ عام 

المناهج الدراسية وكذلك في تأهيل وتدريب التربويين، كما تقام بتدريس عدة مقررات في مجال الدراسات التربوية، 

 ات بحثية في مجال مناهج وطرق تدريس العلوم والتربية العلمية ونظريات وبيئات التعلم. اهتمامالكندي  أحمدوللدكتور 
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 السيرة الحسنة والتعايش البناء للعمانيين بوتجودهم في دول البحيرات
 

 
 الكندي أحمدبن يحيى بن  أحمد الدكتور

 جامعة السلطان تقابوس، يةسالمأستاذ مساعد بقسم العلوم اإل

 سلطنة عمان

 

 

، أوغندايا، تنزان)تتناول هذه الورتقة السيرة الحسنة والتعايش البناء للعمانيين بوجودهم في دول البحيرات 

 :وتتضمن الورتقة المباحث اآلتية ،رواندا، بوروندي، الكنغو(

 وذلك  ،: السيرة الحسنة وتجليات روح التعايش البناء للعمانين في الفكر واالجتماعالمبحث األول

ة يجتماعنماذج تبرز روح التعايش وحسن السيرة من خالل المنظومة الفكرية واال من خالل عرض

   .وظهورها في الشخصية العمانية

 هم حضور ل: السيرة الحسنة والتعايش البناء للقادة السياسيين العمانيين الذين كان المبحث الثاني

األمراء أو ظهور ذلك بقوة  ؛ سواء التجارب القديمة الممثلة في هجراتوتأثير في دول البحيرات

   .بن سلطان اء أيام السلطان سعيدأفريقيوتقت االمتداد السياسي العماني في شرق 

 السيرة الحسنة والتعايش البناء للعلماء والدعاة العمانيين الذين تقاموا بدور مؤثر المبحث الثالث :

ير مة لروح التعايش مع الغوسيعرض الباحث نماذج للفتاوى أو األجوبة المترج ،في دول البحيرات

وبما عزز روح األخوة  ،وكذلك نماذج من التطبيقات العملية لهؤالء العلماء والدعاة في ذلك

  .والتعاون واأللفة

 والرحالة العمانيين الذين نشطوا في دول  ة الحسنة والتعايش البناء للتجار: السيرالمبحث الرابع

   .ية البناءةنسانوسيعرض الباحث نماذج منهم وأثر تجاربهم اإل ،البحيرات

 شهادات المؤرخين األوروبيين المنصفين للسيرة الحسنة واألخالق الطيبة التي المبحث الخامس :

ل العمانيين لم يقتلوا أي رج أنومن ذلك تقول هاملتون " أفريقياتعامل بها العمانيون مع سكان شرق 

   ."ن مع األسرى بكل إحتراميتعاملوعمدا وكانوا 

 

 :ية بجامعة السلطان تقابوسسالمأستاذ مساعد بقسم العلوم اإل، الكندي أحمدبن يحيى بن  أحمد الدكتور

 ريوس أصول الدين بجامعة السلطان تقابوسوبكال 

 رسالة الماجستير: بعنوان "مواطن الرواة وأثرها في علل الحديث" 

  بعنوان "علوم السنة عند اإلباضية الدكتوراةرسالة" 

 :البحوث العلمية

  بن عبد هللا الكندي أنموذجا( أحمدالمقاصد الشرعية لدى فقهاء عمان )كتاب المصنف ألبي بكر 

 علوم الحديث عند العوتبي من خالل كتاب الضياء 

 حق التدين من خالل السنة النبوية 

  قشتقاالجمهرة واالاستشهاد ابن دريد بالحديث النبوي في كتابيه 

  في عمان وأثره على الحركة العلميالوتقف التعليمي 

 منهج العالمة ابن بركة في جمع الروايات المتعارضة من خالل كتاب الجامع  . 
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 ة في وثائق الوصايا والوتقفليدراسة دال: في العهد البوسعيديالطابع الحضاري لزنجبار 

 م(3110-3131) 
 

 ستةالدكتور إيهاب محمد أبو 

 جامعة نزوى، كلية العلوم واآلداب، تقسم اللغة العربيةأستاذ مساعد، 

 سلطنة عمان

 

 

أللفاظ مخطوطات الوصايا والوتقف في  ةجتماعيومن ثَمَّ اال سبر أغوار الداللة اللغوية إلىيهدف هذا البحث 

م(، والمجموعة في مجلدين ُطبِعا بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة 0948-م0882جزيرة زنجبار )

ا هو األبرُز يتبين طابعً  أن -وعدتُها مائتان وأربٌع وثمانون وثيقة  -عمان. لدارس هذه الوثائق  ا دينيًا عامًّ

 لوارثين، ولفقراءمن وصايا تجهيز الموتى، والكفارات بأنواعها، وما يوَصى به لألتقربين غير ا ،فيها

قي، عي، وتوثي، ومدني، وزراياتقتصادالمسلمين وللمساجد، ويتسع األمر ليكشف عن طابع حضاري زاهر )

، وحريتها في التصرف فيما تملك، كل ذلك يكشفه تقتصادثم عن دور عظيم للمرأة في اال ،(وتسامح مذهبي

 -ان ازدهار النشاط الزراعي في زنجبار واتقع لغوي رسمي ذو سمات كتابية واضحة تمثلها هذه الوثائق. ك

ل جزيرةَ زنجبار  ياتقتصادمدعاة الزدهار  - بأثر من الوجود العماني إبَّان العهد البوسعيدي  ىإلفريد حوَّ

من، وهناك الهنود، الي؛ فهناك عرُب ُعَمان ويًرا من مختلف الجنسيات واألعراقمركز تجاري َجذَب عددًا كب

وإنجليز وألمان، وهناك السكان األصليون  يونبرتغال :الشيرازيون، وهناك األوروبيونوهناك الفرس 

تعامَل العرب بلغتهم مع هذه األعراق بلغاتها فأثرت ي أنالسواحيليون. اتقتضى الظرف الحضاري آنذاك 

في وثائق الوصايا والوتقف المشار  - أخرى جليًّا أحيانًا، وعلى استحياء أحيانًا لكالعربية وتأثرت، وظهر ذ

مح مالمن ة تعكس شيئًا اجتماعي، ما أسفر عن بعض تبيٍُّن لوجه من وجوه الحياة؛ وما اللغة إال ظاهرة إليها

ة تماعيجحول النظر في دالالت األلفاظ الحضارية في هذه الوثائق، وما يستنبط منها من السمات اال هذا الوجه

   حول ذلك كله يدور هذا البحث. لك الفترة، ثم تحقيق هذه الوثائقاري في توالحضارية للمجتمع الزنجب

 

 

 

 

 

 

أستاذ مساعد النحو واللغويات جامعة عين شمس، مصر، وجامعة نزوى،  ، يعمل بوظيفةالدكتور إيهاب محمد أبوستة

م )مرتبة 2119في اللغة العربية )النحو واللغويات( جامعة عين شمس، مصر الدكتوراةسلطنة عمان. حصل على 

م )ممتاز(. وليسانس اللغة العربية جامعة القاهرة، 2112جامعة عين شمس، مصرمن والماجستير  ،الشرف األولى(

هشام، م )جيد جدًّا مع مرتبة الشرف( أطروحة الماجستير: حاشية األمير على مغني اللبيب البن 0993، مصر

: معاني القرآن وإعرابه للزجاج. شارك في المؤتمر الدولي السابع لقسم النحو، كلية دار العلوم، الدكتوراةوأطروحة 

في المؤتمر الدولي الرابع لقسم علم اللغة كلية دار ، و"جهود الخليل في تأسيس معاني القرآن"جامعة القاهرة ببحث: 

   .، القاهرة، كلية دار العلومالتاريخ، والمؤتمر الدولي األول لقسم العلوم
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 أفريقيادور المرأة السياسي في شرق 
 

 بن جمعة الشعيبي علىبدرية بنت 

 مشرف تربوي، وزارة التربية والتعليم
 وزارة التربية والتعليم

 سلطنة عمان

 

 

لتحليلي المنهج اويتبع  أفريقياة السياسي في شرق األفريقيإبراز دور المرأة العمانية و إلىهدف البحث ي

 ، وهو يشمل: الوصفي

لمشاركة وإفساح المجال لها ل أفريقياعلى المرأة في شرق  األفريقيتتناول تأثير المجتمع العربي و :المقدمة

 السياسية. 

 

 في الحراك السياسي من خالل: أفريقيايتناول دور المرأة العمانية في شرق  :المبحث األول

  في الصراع على السلطة بين األخوة بعد وفاة والدهم سلطانبن  دالسلطان سعيدور بنات 

 أفريقياودورها في التكالب االستعماري على شرق  سلطانبن  السيدة سالمة بنت سعيد. 

 

ة السياسي من خالل عرض نماذج نسائية واستعراض دورها األفريقييتناول دور المرأة : المبحث الثاني

 السياسي اإلتقليمي والدولي: 

 السلطانة جومبي فاطمة 

 حاكمة مدغشقر 

 دور النساء من عائلة الموني مكو في العالتقات السياسية اإلتقليمية 

  ة. األفريقيزعيمات القبائل 

 

ودور  ،ويتناول الزواج السياسي وما له من دور فعال في توطيد العالتقات اإلتقليمية والدولية :المبحث الثالث

  .هذا الزواج في تغير الحكومات واألسر الحاكمة

 

ومدى تأثير  يقياأفرسيتم فيها استعراض نتائج البحث والتعليق على الدور السياسي للمرأة في شرق  :الخاتمة

   المجتمع الدولي.و هذا للدور على مجتمعها

 

، 2110 عام :ماجستيرو ،0999عام  :بكالوريوس ،عة السلطان تقابوسخريجة جام بن تجمعة الشعيبي علىبدرية بنت 

ً في السنة النهائية للاليوح كما  م،في حقل التربية والتعلي عددةمتوات مختلفة إسهام، ولها التاريختخصص  دكتوراةا

أثير تالسلطان سعيد بن سلطان" ومن بحوثها المنشورة "في عهد  أفريقياالتسامح الديني في شرق نشرت كتاب بعنوان "

 وبحث أخر ،العماني منذ القرن األول الهجري وحتى القرن الخامس عشر الهجري" نساناألعاصير والجفاف على اإل

مان كما عكما نشرت تقريراً بعنوان " ،"السلطان سعيد بن سلطان دور المرأة في الحراك السياسي في عهدبعنوان "

أمريكا  في سالمتقراءة في كتاب حتى المالئكة تسأل رحلة اإلأخر  بعنوان " اً وتقرير ،لوكر" رآها الرحالة األمريكي أ.

  . "للدكتور جفري النغ
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 م31هـ/33في القرن  العظمىمظاهر الوتجود العماني في زنجبار ومنطقة البحيرات 

 من خال المصادر الفرنسية
 

 

 بوعالم بلقاسمي .أ.د
 الحديث التاريخأستاذ 

 جامعة وهران

 الجزائر

 

 

التاسع عشر الميالدي مرحلة حاسمة في توطيد وتثبيت الوجود العماني /الثالث عشر الهجرييعتبر القرن 

واتساع  ،زنجبار عاصمة ثانية إلمبراطوريته السلطان سعيد بن سلطان، خاصة بعد اتخاذ أفريقيافي شرق 

المقابل،  في. العظمىاتجاه منطقة البحيرات  في سالمالنفوذ العربي على طول الساحل الشرتقي، وانتشار اإل

 جنوب الصحراء، من خالل توافد البعثات أفريقياالنصف الثاني من القرن توغل القوى األوروبية في  شهد

لحمالت تتبعها ا أن، تقبل العظمىوالبحيرات  أفريقيامنطقة شرق  إلىاالستكشافية والقنصلية والرحالة 

ومنطقة  ياأفريقمظاهر الوجود العماني في شرق  الورتقةتتناول ولفرض السيطرة األوروبية عليها.  العسكرية 

ميالدي من خالل المصادر الفرنسية المتنوعة، مثل كتب خالل القرن التاسع عشر ال العظمىالبحيرات 

رنسية التعريف بالمصادر الف إلىت القنصلية والتقارير الصحفية.  وتهدف الورتقة كذلك الرحالت والمراسال

ة، يادتقتصة، واالجتماعيأثير العماني في مختلف مجاالت الحياة السياسية، واالالتي اهتمت  بوصف الت

ويجب التنبيه  ،العظمىمنطقة البحيرات  إلى األفريقيوالعمرانية والدينية في زنجبار والساحل الشرتقي والبر 

وعية وانعدام الموضمن التشويه  أفريقياالفرنسية للوجود العماني في شرق المصادر  ال تخلووإن كانت  أن

غة ا في رأينا تكتسي أهمية بالفإنهلتبرير التدخل األوروبي،   ؛يسالمفي نقلها لمظاهر الوجود العربي اإل

   بالنسبة للباحثين، وال يمكن  االستغناء عنها.

 
 

عربي والوثائق وتاريخ الوطن ال رشيفالحديث والمعاصر واأل التاريخبوظيفة أستاذ  الدكتور بوعام بلقاسمييعمل 

 الجزائر.، جامعة وهران، ية والحضارةنسانبكلية العلوم اإلا المعاصر أفريقيو

 ة:األكاديمي المناصب 

 جامعة وهران، الجزائر ،والحضارة يةنسانعميد كلية العلوم اإل 

  جامعة وهران، الجزائر ،التاريخمدير معهد 

  وهران، الجزائر ي لمدينةالتاريخالمدير العام للمتحف 

 جامعة وهران ،ية والحضارةنسانرئيس المجلس العلمي لكلية العلوم اإل  . 

 المؤلفات المنشورة:  أهمآخر 

  ،2117"أعالم الفكر والثقافة واإلصالح في المغرب العربي"، الجزائر   

 " باللغة الفرنسية( 2119ي"، باريس، التاريخالجزائر وفرنسا: األطلس( 

  2104الملك عبد العزيز، الرياض،  ي المصور لمكة والشعائر المقدسة"، دارةالتاريخ"األطلس  . 
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 مع ذكر بعض النماذج في ذلك أفريقيا في شرق التبشيرية الثقافية المؤسسات

 
 جمعة بن خلفان بن صالح البطراني

 موجه كوادر دينية أول

 وزارة األوتقاف والشؤون الدينية

 سلطنة عمان

 
مضي تقدما وال سالماإل إلىفي دعوة الناس  أفريقيالعبت المؤسسات الثقافية الدعوية دورا حيويا في شرتقي 

  :ومن بين هذه المؤسسات الصحيح الذي اختاره هللا لعباده الطريق إلى

فلقد لعبت المساجد دورا إصالحيا كبيرا في نشر الوعي الديني بجانب تثقيف الناس  :المساتجد  -1

وتقد كان للعمانيين وال يزال لهم دور كبير في تشييد وعمارة  ،ي الحنيفسالممبادىء الدين اإلونشر 

ي كان التلمساجد التي كان لها دور ريادي وومن بين هذه ا ،األفريقيبيوت هللا تعالى في الشرق 

 ء، وسأسلط الضوء على العلماالبوسعيدي أحمدبن د السيد حمود لها أيضا دور في اإلصالح مسج

 ،تقسور بن حمود بن هاشل الراشدي كالشيخ لهم باع في العلم أصبحالمساجد و الذين تخرجوا في هذه

   .المزروعي علىلداعية األمين ابن والذي كان مفتيا لزنجبار والشيخ ا

تقبل  فريقياأالمنتظم معروفا في شرتقي  اليلم يكن التعليم بشكله الح :الكتاتيب والمدارس والمعاهد  -2

حيث اعتمد في بداية األمر على  ،مجيء العمانيين إال مع زيادة االتصال واالحتكاك بالعمانيين

ها ومن الجهود التي تقام ب ،وتقد كان يشرف عليها متخصصون في علوم الثقافة ،انتشار الكتاتيب

له  انكوسيأتي التفصيل في ذلك مع ذكر لبعض الشخصيات التي  ،العمانيون إبان وجودهم هناك

 البوسعيدي الذي بنى أحمدحمود بن  صالحي كالسيد المحسنإدور و، الدور الريادي في التدريس

  المدرسين الذين كانوا يقومون بالتدريس كالشيخ سعيد بن محمد الكندي وغيره.و ،مسجدا بزنجبار

ر زاهفي العصر البوسعيدي ال، ودور ريادي في توحيد الكلمة : وكان لهاالمجالس ودور العلماء -3

 يبمجلس الشيخ أبن سعيد البوسعيدي، و السلطان برغشلس مجمثل الذي عرف المجالس األدبية 

   سليمان محمد بن سالم بن محمد الرواحي.

 هور الجمعياتسببا لظ أفريقيا: لقد كانت بداية التنظيمات السياسية في شرتقي الجمعيات اإلصاحية  -4

، كجمعية اجتماعيلتي كان لها دور إصالحي والجمعيات اوسأذكر في طوايا البحث عددا من هذه 

الكالم  كما سيأتي، ية وغيرهاسالمجمعية نشر الثقافة اإلالجمعية القمرية، ووشباب العربي اتحاد ال

 تماعياجعنها بالتفصيل في طوايا البحث مع ذكر بعض الشخصيات التي كان لها دور اصالحي 

حافظ بن محمد بن السيد ، وبن محمد ملمري أحمدعالمة لشيخ الا مثل في نشوء هذه الجمعيات

   .شيخ عيسى بن سالم الرواحيال، وهالل البوسعيدي

 

 

 ريوس منالوحاصل على البك ،ف والشؤون الدينيةموجه ديني بوزارة األوتقا تجمعة بن خلفان بن صالح البطراني

ر أثر العمانيين في نش"وكان عنوان الرسالة  القاهرة، ،الماجستير من جامعة األزهرو هد القضاء الشرعي بالسلطنةمع

عدة مشاركات في اإلرشاد  هلو ،"م0903-0733خالل عصر دولة البوسعيد  أفريقياية في شرتقي سالمالثقافة اإل

كتب في الدعوة والفقه والفكرمطبوعة وهي كتاب  هلو ،الزواجي والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها وزارة األوتقاف

ية سالمأثر العمانيين في نشر الثقافة اإلو" "،الفن بين البناء والهدم"، "توبة وندم" ،"أخطاء يقع فيها كثير من الحجاج"

 نشور.  غير مبحث وهو  "،م 0903 – 0733خالل عصر دولة البوسعيد  أفريقيافي شرتقي 
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ً  :أفريقيادور اللغة العربية في الباط والمحاكم الشرعية في شرق   يوغندا أنموذتجا
 

 
 حسن عبدالمجيد متقوبيا لدكتورا

 جامعة ماكيريري - محاضر

 أوغندا -كمباال 

 

 

يفة التي حققتهفا نتيجة لما أوالها إياه الملوك من عنايٍة منقطعة التفاريخهفذا الموضففففففوع أعاله يبرز القفزات 

وكان لسففماح الملوك باسففتيطان عدد كبير من  ،لم تصففبح لغة البالط فحسففب، بل لغة المملكة كلها إذالنظير، 

انت ك ره الكبير في ترسففففففيخ تقِدم العربيةالعرب حتى في الممالك المجاورة بوصفففففففهم أسففففففاتذة، ومعلمين أث

ن بالحرف العربّيِ. أننتائجه   ة:اليالت هدافويحقق هذا البحث األ  أخذت اللغات المحلية تُدوَّ

  تالبالط في يوغندا خاصة، وبين بقية مناطق البحيراو االتصفاالت بين العرب أنالتأكيـففففففد على 

 العظمى عامة أنها راسخة وتقديمة

  َن المصحاللغات المحلية في المنطقة كانت تكتب بحروٍف عربيٍة ا أنالتأكيـففففففد على ُف لتي بها دُّوِ

 الشريفُ 

  لتكون  ،ةوفي يوغندا خاص أفريقياتقييم دور اللغة العربية في البالط والمحاكم الشرعية في شرق

 نقطةَ انطالٍق الستئناِف كتابِة اللغات المحلية بالحرف العربّيِ.

 

عموماً،  اأفريقيمعرفة دور اللغة العربية في يوغندا وفي شرق  إلىويعدّ البالط خصوصاً في بوغندا مدخال 

 .حثأتي أهمية هذا البومن هنا ت ،كما تعدُّ سففياسففة البالط من العوامل الرئيسففة للفكر والثقافة وأسففلوب الحكم

لملكي البالط ايتجاهل دور اللغة العربية في  أني ال يمكن له سففففففالموأّي باحث ينقّب في التراث العربي اإل

يقوم هذا البحث بالتنقيب في دور اللغة و .في جميع مناحي الحياة وخصففوصففاً في يوغنداوالمحاكم الشففرعية 

الة على الشفففرعية خصفففوصفففاً في يوغندا من خالل دراسفففة بعض الظواهر الدالعربية في البالط والمحاكم 

ة والطبيعيففة، جتمففاعيففمركزاً على ثالث ظواهر هي: الظففاهرة اال ،في يوغنففدا تففأثير اللغففة العربيففة فـففففففففففففي

   واللغوية.

 
 

 بالخرطوم، العالمية أفريقيا حاصل على الدكتوراة في اللغة العربية، جامعة حسن عبد المجيد متقوبيا الدكتور

العملية  تهاخبر . وتشمل2110 ية، طرابلس، ليبياسالماإل الدعوة كلية العربية، اللغة ماجستير فيو ،م2102 السودان،

 ما يلي:

 ي األوغندي بكمباالسالمعضو في اللجنة التنفيذية بالمجلس األعلى اإل 

 بكمباال جامعة ماكيريري ة، تقسم اللغة العربية،اليمترجم بمركز اللغات والخدمات االتص 

 ضاحية كمباال ،محاضر بجامعة كمباال، كلية التربية، تقسم الدراسات العليا بموتوندوي 

 ة، تقسم اللغة العربيةجتماعيية والعلوم االنسانبكمباال، كلية الدراسات اإل محاضر بجامعة ماكيريري 

 أوغنداي بسالما اإلإنسانمدير لمركز ن 

 أوغندامكتب ، يسالمالبحوث وتوثيق التراث اإل مدير لوحدة التعليم بمركز  . 
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 أوغنداالمسلمون في و السام
 

 

 حمدان التميمي أحمدحميد  .أ.د
 كلية اآلدابأستاذ ب

 العراق - جامعة البصرة

 

 

سلطان  ،السلطان سعيد بن سلطانأتقام  فقد ،في حدود مطلع ثالثينيات القرن أفريقياشرق  إلىجاء العرب 

امتد و ،ساد نشاط تجاري كبيرو ازدهرت فيها كل سبل العيش، وعاصمته الثانية في جزيرة زنجبار ،ُعمان

أتقاموا أول اتصال لهم مع الشعوب و ،األفريقيالداخل  إلىعدد من التجار من ُعمان في أعمالهم التجارية 

ية خالتاريتأكد المصادر و .ةاألفريقيكان هذا هو أول إتصال لهذه الشعوب مع العالم في خارج القارة و ،هناك

مملكة  إلىكان من أوائل التجار العرب العُمانيين الذين وصلوا  "العامري إبراهيمبن  أحمدالشيخ " أنعلى 

التي تقع  ،سالكاً طريقاً عبر مملكة كاراجوي ،م0833من جزيرة زنجبار في حدود سنة  إليهاجاء  إذ ،بوغندا

عمل هذا الشيخ العُماني منذ األيام األولى لوصوله ، والغرب من بحيرة فكتوريا إلىجنوب مملكة بوغندا 

عود ي إذ ،نجح في ذلكو فضالً عن ممارسته للنشاط التجاري ،ي الحنيفسالمعلى نشر مفاهيم الدين اإل

 ةرم عرف ألولو ،بالتجار العربو ( الذي رحب بهلملك بوغندا )سونا كاباكا سالمفي تعليم اإل الفضل له

ن نجحوا في نشر الدي، ومساكنو مراكز تجارية أوغنداأتقام العُمانيون في بالد و.منهم بوجود الرجل األبيض

كان و ،عربيةتعليم اللغة ال إلىسارع التجار العُمانيون و .ه الكثير ممن كانوا وثنيين تقبل ذلكاعتنقي فسالماإل

يرسلها و عدداً من رؤساء القبائل بدأ يكتب الرسائل أنلوحظ ، وذلك تقبل وصول البعثات التبشيرية المسيحية

ذلك ألن و ،يةنسانمن هنا نالحظ الدور الكبير للعُمانيين في بناء العالتقات اإلو .بهذه اللغة في أمور المملكة

ي ف ،الشجاعةعلى الوعي و يدل سالمفي نشر اإلية التاريختحملهم هذه المسؤولية و هؤالء التجار استقرار

ً القارة السوداء مكانيضوء ظروف  ً و ا التجارية بين الساحل  نهم مدوا شبكة من خطوطأو بخاصة ،مناخيا

كانوا ، ونياساو تنجانيقاوكل من شواطيء بحيرة فيكتوريا و متداد السلطنة العُمانيةاالشرتقي حيث  األفريقي

   .رسالً أمناء في كل شي

 

 
 

هو الحديث والمعاصر و التاريخحاصل على بكالوريوس وماجستير ودكتوراة في  حمدان التميمي أحمدالدكتور حميد 

ومن انشطته  ،لعميد كلية اآلداب بجامعة البصرة للشؤون العلمية والدراسات العليا اونومع التاريخبقسم  أستاذ

 ة:األكاديمي

 ( بحثا، 20نشر )ثنان باالنجليزية وصدر له كتابان وكتيب واحد وكتاب مشتركينا 

  ماجستير ة( طلب9( طالب دكتوراة و)04يديه )تخرج على 

 2113ز، دج، كلية سانت أدمونأستاذ زائر ببريطانيا، جامعة كمبريد 

 ( 2110و 2115تقدم بحثين في مؤتمرين بلندن) 

  2119زار جامعة الملك سعود والنادي الثقافي بالرياض وجدة في 

 .2102الحديث لعام  التاريخحسين أمين ب د. نال جائزة شيخ المؤرخين أ 

  2/5/2104في نال جائزة األساتذة الرواد بجامعة البصرة  . 
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فتي النهضة والفلق أشكال الخطاب في صحي: األفريقيتطور الصحافة العمانية في الشرق 

 ً  ""أنموذتجا
 

 

 الدكتور خالد بن حمد بن سالم الغيالني
 خبير تربوي

 وزارة التربية والتعليم
 سلطنة عمان

 

ية ، ومثلت حضوراً مهماً والفتاً على الساحة الثقافاألفريقيالعمانيين في الشرق  اهتمامحظيت الصحافة بلقد 

إنشاء العديد من الصحف، والتي دونت ووثقت لمرحلة مهمة،  إلىوالنهضة العلمية هناك، وسعى العمانيون 

اً مع البارزين، وأوجدت تواصالً ثقافيوأظهرت نشاطاً ثقافياً متنوعاً، وأبرزت العديد من الكتاب والصحفيين 

مختلف الصحف الصادرة في البالد العربية فكانت بحق بداية حقيقية وهامة للصحافة العمانية في الشرق 

ً وملفتاً، واستمر صدورها سنوات عديدة، األفريقي ، ولقد برزت الصحف العمانية هناك بروزاً واضحا

ر من خاللها كتاب بارزون، ولم تكن الصحف العمانية في وتعاتقب عليها رؤساء تحرير متميزون، ونش

 تكون بحق أنمجرد صحف أو وريقات أو نشرات أو مطويات، بل حرص القائمون عليها  األفريقيالشرق 

صحف بالمعنى االحترافي لهذه الكلمة فقد اتسمت بالتنسيق والترتيب والتنظيم ودورية الصدور وثبات العديد 

ويحاول  ة، وهي بذلك ملتزمة بكل الشروط الالزمة العتبار هذه اإلصدارات صحفاً.من العناوين واألعمد

إبراز هذا الجانب المهم من تاريخ الصحافة العمانية حيث تهدف  إلىالباحث من خالل هذه الورتقة البحثية 

 :إلىالورتقة 

 األفريقيحافة العمانية في الشرق معرفة تاريخ الص 

 األفريقيحافة العمانية في الشرق إبراز مراحل تطور الص 

  األفريقيتسليط الضوء عل الصحف العمانية الصادرة في الشرق 

 ألفريقيالصحف العمانية في الشرق معرفة أشكال الخطاب في صحيفتي النهضة والفلق كنموذج ل 

  فريقياألمعرفة أبرز الكتّاب العمانيين ورؤساء التحرير البارزين للصحف العمانية في الشرق  . 

 

 

 

 

 

حاصل على درجة الدكتوراة في التربية تخصص اإلعالم التربوي )الصحافة  الدكتور خالد بن حمد بن سالم الغياني

ا بوظيفة خبير تربوي في وزارة التربية اليويعمل ح ،واإلذاعة والتلفزيون( من جامعة عين شمس بتقدير ممتاز

واللقاءات العلمية داخل السلطنة. كما أعد العديد من البحوث والدراسات وتقد شارك في العديد من المؤتمرات  والتعليم،

، وبحث عن أهمية جتماعيمنها بحث عن دور اإلعالم التربوي في تنمية الوعي اال ونشرها في مجالت علمية محكمة،

رات العمل والمحاض أوراقالعديد من  إلىالصحف العمانية ودورها في تناول تقضايا التعليم المختلفة. هذا باإلضافة 

 ب التعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة. اليوالبرامج التدريبية المتعلقة بالصحافة المتخصصة، وأس
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 أفريقيادور أدب الرحلة في توثيق العاتقات العمانية بجنوب شرق 

 تقراءة نقدية في رحلة "ِمن الفرضاني"
 

 
 الدكتور خميس بن ماجد بن خميس الصباري

 تقسم اللغة العربية -واآلداب  كلية العلوم
 سلطنة عُمان  -جامعة نزوى 

 

 

ي على مدى األزمنة والدهور؛ لما له من دور نساناإل التاريخيعدّ أدب الرحلة من الفنون األدبية المهمة في 

ة وغيرها؛ تماعيجة، وااليتقتصادية: الدينية والسياسية، والعلمية واالنسانعظيم في توثيق كثير من األنشطة اإل

ة ية. ويعدّ الرحالة شخصا ذا تقدرة فائقنسان، ومعمقة لكثير من الصالت اإلالتاريخلتبقى حاضرة في ذاكرة 

 وفق ما يراه من ؛ لتسجيل أبعادها، وتوثيق واتقعها،حساسة على استقراء جغرافية األماكن التي يزورها

رخ لكثير اترة؛ بما يعكس عنها صورة تؤر متومشاهدات، وما يالحظه من مالحظات، أو ما يسمعه من أخبا

ة؛ قياألفريية مميزة بالقارة إنسانذات عالتقات  التاريخمن مواتقفها الحيوية المهمة. وتقد كانت عمان منذ فجر 

ا ؛ فكان التواصل بينهما تواصال تاريخيأفريقياجنوب شرق  إلىحيث مخرت سفنها عبر المحيط؛ للوصول 

ا بارزة، ومعالم حضارية يشهد لها آثارة الساحلية، وغير الساحلية؛ مما ترك األفريقيشمل العديد من المدن 

ِمن الفرضاني" للدكتور محمد بن ناصر " :يركز هذا البحث على رحلة  بعنواني. ونساناإل التاريخ

وتقد تناول هذا البحث مناتقشة  م؛0992في عام  األفريقيالشرق  إلىالمحروتقي، وهي رحلة تقام بها 

أصل عربي هو  إلىِمن الفرضاني" وهي كلمة سواحلية تعود رحلة؛ بدءا من العنوان "ضوعات المو

محط السفن". وكان الهدف منها؛ الوتقوف على شعر العالمة ناصر بن سالم الرواحي؛ )الفرضة( ومعناها "

 ألفريقياليكون موضوعا له في دراسة الماجستير، وليلتقي بأتقاربه العمانيين هناك، وليرى طبيعة الشرق 

الساحرة. ثم ينتقل الحديث عن المنهج الذي اتبعه الكاتب الذي حدده بمحطات الرحلة بدءا من مطار مسقط، 

لى عزا، وموانزا، وكياكا )اليممباسا، وتانجا، وأروشا وت منها: ثم دار السالم، ثم زنجبار وإلى باتقي المحطات

ة وهي لغة أدبية سهلة؛ تحمل مالمح ثقافية من خالل ما ندية(، ثم يتناول لغة الرحلالحدود التانزانية األوغ

يستشهد به الكاتب من شواهد أدبية، ومالمح ثقافية سواحلية، وما تتضمنه من داللة للتعبير عن األبعاد النفسية 

افية العالتقات الدينية والسياسية، والثق أهمة، ثم بيان األفريقيالمتعلقة بوشائج العالتقات العمانية الشرق 

ن عمان بي ية طيبةإنسانة التي  تستقرأ من واتقع هذه الرحلة، وما يُستشّف من خاللها من عالتقات جتماعياالو

   .أفريقياوجنوب شرق 

 
 

داب من جامعة محمد الخامس، المملكة في اآلعلى درجة دكتوراة  الدكتور خميس بن ماتجد بن خميس الصباريحصل 

من الرسائل العلمية منها فن الرثاء عند شاعرات الجاهلية  اً نشر عدد م، بمرتبة مشرف جدا. وتقد2104المغربية، 

)رسالة ماجستير( واشتغال الخطاب في شعر الرثاء العماني: مقاربة في الموضوعة والتناص، نماذج حديثة ومعاصرة 

من نماذج الرثاء الرسمي العماني )رثاء اإلمام محمد بن  :عدة بحوث محكمة منها إلىباإلضافة  ،رسالة دكتوراة()

 جامعة نزوى، سلطنة عمان، ديسمبر عبدهللا الخليلي(، ومن نماذج الرثاء العماني الحديث )رثاء العلماء( مجلة الخليل،

 ري. لجاوالمنهل ا م. وللدكتور خميس عدة مطبوعات مثل فن الرثاء عند شاعرات الجاهلية، والبلبل والربيع،2102
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 وتأثيراتها الحضارية أفريقيةالكشوفات الجغرافية العمانية الشرق 
 
 

 سعود بن سليمان بن مطر النبهاني الدكتور
 مساعد عميد كلية العلوم التطبيقية بنزوى 

  ب تدريسهاالية وأسجتماعيفي مناهج الدراسات اال ركاشوأستاذ م
 سلطنة عُمان 

 

 

يد على تالزمية مع التأك ،أفريقيةتناول البحث دراسة التاريخ السياسي للكشوفات الجغرافية العمانية الشرق ي

ة تناول البحث دوافع الكشوفات الجغرافييالعالتقات الجغرافية والتاريخية بين عمان وشرق إفريقيا. كما 

عمانيين وكيف أثرت الخبرة المالحية لل ،والحضارية: السياسية واالتقتصادية والدينية أفريقيةالعمانية الشرق 

ات شوفتناول البحث أيضا مسارات الكيفي تفعيل أدوارهم الريادية في مجال الكشوفات الجغرافية. و

الكشوفات الجغرافية البحرية والتي  :األول ،فريقية والتي أخذت مسارين تكامليينأالجغرافية العمانية الشرق 

الكشوفات الجغرافية القارية وتقد تقام بها  تناوليوالمسار الثاني  والجزر.سواحل تقامت على استكشاف ال

تناول يكما  .األفريقية األرضمستكشفا لخصائص وخصوصية و األفريقيةالعماني متغلغال في عمق القارة 

أثيرات في تفريقية والتي من أهمها الأشوفات الجغرافية العمانية الشرق البحث أيضا التأثيرات الحضارية للك

ومجال اللغة والثقافة ومجال العمران  واإلدارةالمجال التجاري والمجال الديني والدعوي ومجال نظام الحكم 

 والهجرات.   واألعمالومجال الحرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ة ألكاديميا ة العلوم التطبيقية بنزوى للشؤونمساعد عميد كلي بوظيفة سعود بن سليمان النبهاني الدكتور يعمل

في  الدكتوراةحاصل على درجة  وهو ؛ب تدريسهاالية وأسجتماعيفي مناهج الدراسات اال ركاشوأستاذ م ،المساندة

ى مستوى وعضو في أكثر من ثالثين لجنة داخل الكلية وعل ؛م2118رموك، عام اليالتربية من كلية التربية، جامعة 

ثني عشر مؤتمراً علميا داخليا ان علمية فيما يزيد عشارك بأوراق عمل وأبحاث ودراسات الوزارة وخارج السلطنة. 

زيا، إندونيسيا، األردن وغيرها(. وفاز بالمركز األول في مسابقة البحوث والدراسات اليوخارجيا )مصر، سورية، م

امعة جببكلية التربية  رماجستيم. ناتقش ثالث رسائل 2119األمنية التي تنظمها األمانة العامة لدول مجلس التعاون للعام 

له مؤلف واحد وهو كتاب: "التربية وتنمية  ؛ونشر ستة أبحاث علمية في مجالت علمية محكمة ،السلطان تقابوس

 تقتصادالنظرية لطلبة مرحلة البكالوريوس ومنها: مقرر اال المقرراتم بتدريس الكثير من وقيالوعي" )مشترك(. و

   ة.ب تدريسها، تقضايا معاصرة في التربيالية وأسجتماعيات االالعماني، مناهج الدراس تقتصادالعماني، ومقرر تاريخ اال
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 بن ماتجد ودوره الماحي أحمد
 

 
 سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمي الدكتور

 أستاذ مشارك للتاريخ الحديث والمعاصر

 جامعة السلطان تقابوس

 سلطنة عمان

 

 

ي ف أفريقيابن ماجد السعدي عن الخطوط المالحية في سواحل شرق  أحمديهدف هذه البحث تتبع كتابات 

ليه إب ة والمشكوك في صحة أبياتها التي تنساليز على تقصيدته السفيمع الترك ،الفصول المناخية المختلفة

رق التعريف بموانئ ش إلىالهند. كما يهدف البحث  إلىين ومساعدته لهم للوصول اليغحول إلتقائه بالبرت

 خصص المبحث األول :مباحث ةناول البحث ثالثتيفي القرن الخامس عشر الميالدي. و اوازدهاره أفريقيا

 لويركز المبحث الثاني على الخطوط المالحية التي وصفها ابن ماجد من خال ،ن ماجدب أحمدب فيللتعر

لة سكانها وحاة يتقتصاداال أفريقيابينما يكشف المبحث الثالث عن مكانة مواني شرق  ،ةاليتقصيدته السف

 .  بحثهذا ال أهدافالبحث ومدى تحقيق  ليهاإوينتهي البحث بنتائج وتوصيات التي توصل  ،ةجتماعياال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسفففتاذا مشفففاركا للتاريخ الحديث والمعاصفففر، وتقد حصفففل على الدكتور ساااعيد بن محمد بن ساااعيد الهاشااامي  يعمل

 من جامعة ليدز (1995) ( والدكتوراة 0991م( وعلى درجة الماجسففتير )0985الليسففانس من جامعة اإلسففكندرية )

 عام ،الجزائرية" -من الكتب لعل آخرها كتاب "العالتقات الثقافية العمانية  دوتقد صدر للدكتور الهاشمي عد .ببريطانيا

أشفففرف على العديد من المشفففاريع البحثية، وبحثا،  51. وتقد نشفففر في الدوريات العلمية والمؤتمرات أكثر من 2104

المحليففة واإلتقليميففة في  ، وهو عضففففففو في كثير من اللجففانمؤتمرا ونففدوة محليففة ودوليففة 90وشففففففارك في أكثر من 

وتقد حصففل على شففهادات تقديرية وشففكر من  .والرياضففيةة واالسففتشففارية والثقافية جتماعية واالاألكاديمي المجاالت

 . م(2110نال وسام صاحب الجاللة من الدرجة الثانية في اإلبداع الثقافي )حيث  مؤسسات علمية مختلفة
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 ةاألفريقيالرَواد العمانيَون في دول البحيرات العظمى  إليهاتي تعَرض األخطار ال

 الثامن عشر والقرن التاسع عشرن القرفي 

 

 
 بوحديبة سفيان الدكتور

 جامعة تونس - علم السكان أستاذ
 تونس

 

 

ه ذي هف سالماإلنتشار في إو ةاألفريقيدول البحيرات العظمى  اكتشافالرَواد العمانيَون دورا هاما في لعب 

 ةمسافات شاسع رجال علمو جنودو من بينهم تَجارو، تقطع العديد من العمانيَين القرون الوسطى ذمنوالجهة. 

بن عيد خرجت تقافلة س، على سبيل المثال. وفكتورياو، اقانيجطن، بحيرات ماالوي واغحتَى بل، عبر األدغال

 ريل()اب نيسان مدينة بنقاال في إلىوصلت  أن إلى ،خترتقت الغاباتاو، 0835ر سنة احبيب الخفيف من زنجب

  مدينة أجيجي. كتشافا القانيجبحيرة طن. كما عبر الَرائد العماني عبد الَسالم 0852

 

لكن ال نعرف إاَل القليل عن ، نالعمانيَون الشجعا الَطرق اللًتي مَر منها الرَواد تقريبا ما هي وماليونعلم 

راسة د الييتناول مقو ،ةاألفريقيعبر دول البحيرات العظمى أثناء رحالتهم  إليهاتي تعَرضوا خطار الاأل

 وكيفية مقاومتها. ، األخطاره ذهمعَمقة ل

 

ي العمانيَون ف تي مَر منها الرَوادألول يذكر بإيجاز أبرز الطرق الالجزء ا ،ثالثة أجزاء إلىينقسم المقال و

تي األخطار الَ يتناول الجزء الثاني دراسة و .09و 08القرون في  ةخاصو، ةاألفريقيدول البحيرات العظمى 

وارث الك، وخاَصة األمراضو ،اأفريقيبعبر دول البحيرات العظمى أثناء رحالتهم  العمانيَون إليهاتعَرض 

كنسبة  الجزء على دراسة بعض المؤَشرات اذهيعتمد و .اليالحروب ضدَ األهو ،الوحوشو ،الطبيعيَة

منطقة ي ف األخطاره ذن هيالعماني فهو يتأَمل كيفيَة مكافحة الرَواد، الجزء الثالث إلىالوفاتيَة. أَما بالنسبة 

القبائل  تقة مع بعضصداالعالتقات  توطيد، الطَب العربيَ ، ستعمال سالح مناسباة )األفريقيالبحيرات العظمى 

   .(ةاألفريقي

 
 

 

 

 

 نعلم السكافي شهادة الدكتوراة  وحاصل على ،جامعة تونس، علم السكان أستاذهو  بوحديبة سفيان الدكتور

فية ايمغرة الدجتماعيبعاد االاأل": هو حةوطرع األوضومو ،تونسة بجتماعيالاوية نسانإلكلية العلوم ا، فيا(يمغرا)د

ية العلوم كل، حسن جدا تقديرفيا( بيمغرا)د نعلم السكافي اجستير( موشهادة دراسات معمقة ) "؛ونست فيية تللوفا

معهد ال، التصرففي ة زجاوإ "،ونست فيية الرضع توفا" هو: حةوطرع األوضومو ،تونسة بجتماعيالاوية نسانإلا

علم  أستاذ 0999بروذ أكتنوعمل م ؛تونسالمعهد الفرنسي ب، اتقتصادريوس ووبكال ،تونسالتجارية ب تاألعلى للدراسا

 . تونسة بجتماعيالاوية نسانإلم بكلية العلوم اث ،ية بصفاتقسنسانالعلوم اإلوفيا( بكلية اآلداب يمغرا)د نالسكا
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 األفريقيفي بعض الدراسات الغربية المعنية بالشأن  أفريقياالعُمانيون وشرق 
 

 

 الدكتور سليمان بن سالم بن ناصر الحسيني

 باحث متفرغ

 سلطنة عمان، جامعة نزوى
 

 

مهمة  وتاريخ ُعمان على معلومات أفريقياتحتوي كثير المراجع التي كتبها مؤلفون غربيون عن تاريخ شرق 

ء ي والحضاري بين العُمانيين واألفارتقة في ذلك الجزالتاريخ، والتفاعل أفريقياعن الوجود العُماني في شرق 

 لىإجانب الزوايا التي تنظر من خاللها  إلى ،والتنوع في المنهجية التي كتبت بها تلك الدراسات ،من العالم

ا تحتويه مة تتبع اليمعا؛ لذا فإن الدراسة الح نآالموضوع والذي يعطيها ثراء في العرض، وفي المعلومة في 

فذلك  ،ليس بهدف النقد والتحليل ،أفريقيابعض المراجع والمصادر الغربية حول الوجود العُماني في شرق 

لك ية التي تحتويها تالتاريخوإنما بهدف التعرف على الحقائق  ،منهج ال يتناسب مع الغاية من هذه الدراسة

   .أفريقياالمصادر والمراجع عن الوجود العُماني في شرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في التربية من جامعة ليدز ببريطانيا في دكتوراةحاصل على  من والية سمائل، سليمان بن سالم الحسينيالدكتور 

 2119وتقبل ذلك شغل في الجامعة منصب مدير معهد التأسيس من  ،ا في جامعة نزوى باحثا متفرغاالييعمل ح ،2113

مهتم  المنشورة، كما شارك بعدد من األوراق في مؤتمرات محلية ودولية.له عدد من األوراق البحثية  . 2104 إلى

نصيرية مؤلفاته كتاب "الحمالت الت أهمبشكل خاص. من  أفريقيابشكل عام وبتاريخ العالتقة بين عمان وشرق  التاريخب

 ".سالمعمان والعالتقة المعاصرة بين النصرانية واإل إلى
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 دراسة تاريخيه: سامتقبل اإل أفريقيابين ُعمان وشرق  تجاريةالعاتقات ال
 

 
 شاكر مجيد كاظم الحواني .د.أ

 ، كلية االداب، جامعة البصرهالتاريختقسم 
 البصرة، العراق

 

 

فترات موغلة  إلىعود تاريخها يالتي و سالمتقبل اإل أفريقيابين ُعمان وشرق  تجاريةيتناول البحث العالتقات ال

 نادر(التي امتدت من الساحل )ب األفريقيعلى الساحل الشرتقي  ةالمطل ءبالمدن والموانىبالقدم حيث اتصلوا 

م وصلوا هإنبل  ،سفالة الزنج جنوبا وتقنبلو وحتى ساحل موزنبيق إلىفي الصومال مرورا بمقاديشو شماال 

بهدف  ياازان إلىووسعوا تجارتهم ، وبمبا وزنجبار، جزر سقطرى إلىباالضافة  ،مصب نهر الزمبيزي إلى

م وخشب عاتقاموا فيها عدة مراكز لتجارة الذهب والعاج والتوابل والرتقيق وريش النأوتقد  ؛التجارة واالستيطان

هم، ويشير يالعلى نقل الثقافة ولغة العرب  األفارتقةوساعد التزاوج بينهم وبين ، ةاالبنوس والعنبر والقرف

مانيين منذ اشتهار الع إلىوسنتطرق بالبحث   .أفريقياتمركز العمانيين في سواحل شرق  أسباب إلىالبحث 

وذكروا كثرة  ،رباب المراكبأبحري حتى وصفوا بانهم  أسطول أكبركان لهم  إذ ،القدم بركوب البحر

 إلىونشير  ،والبحر العربي والمحيط الهندي األفريقينواخذتهم الذين يتولون ادارة السفن في سواحل الشرق 

ك لودبا الذي كان في ذوظفار ومرباط الذي اشتهر بتصدير البخور،  ةمدرك رأس :ةموانى ُعمان القديم أهم

رتك ف رأسوميناء ، أفريقيارون من خالله باتجاه شرق بحوي ذيوميناء حضرموت ال، سوتقا تجاريا ً الوتقت

ارُعمان تج دور حثكما يتناول الب. أفريقياسواحل شرق  إلى العمانيةالمخصص لشحن اللبان من السواحل 

رحلتين كانوا يقومون ب إذ ،أفريقياجارتهم مع شرق تول من اكتشفها في أوهم  ،الموسمية ه من الرياحستفادباال

 ُعمان أهلالحديث عن اشتهار إلى كما يتطرق البحث يتناول البحث مواعيد تلك الرحالت، و ةفي السن

، (Dhow)داو" ال"باسم  ةومنها المعروف ،أفريقيامع شرق  تجارةبصناعة السفن التي يستخدمونها في ال

ها وردنا بالبحث وصفأإذ  ،بصناعة الزوارق وتقد اشتهر ميناء ُعمان ،سم سفينة ابن يامناعرف بيونوع اخر 

   .فقراته كمقاعد للجلوس استخدامطالء المراكب وواستخدم العمانيون شحم الحوت في وطريقة صناعتها، 

 

 

 

رسالة  ،جامعة البصرة ،كلية االداب ،التاريختقسم ، سالمفي  تاريخ العرب تقبل اإل دكتوراة، الدكتور شاكر مجيد كاظم

 بعنوان: دكتوراة ورسالة، 0998، بدرجة امتياز "،سالمتقبيلة خوالن بن عمرو ودورها تقبل اإل" بعنوان: ستيرماجال

، رئيس 2118 في ةحاصل على درجة االستاذي ؛2112، بدرجة امتياز "،سالمة عند العرب تقبل اإلجتماعيالتنشئة اال"

 0اشرف على و، والعليا ةوليللدراسات األ سالميدرس مادة تاريخ العرب تقبل اإل ،2104-2101 في التاريختقسم 

ً بحث07ونشر، الدكتوراةو رسائل ماجستير 45ناتقش و، دكتوراةطاريح أ 3ورسائل ماجستير،  وشارك في كتب،  3، وا

 ؛ وهوةندوات علمي 7شارك في و، إيران فيومنها المؤتمر الدولي الذي انعقد في جامعة بو شهر ةمؤتمرات علمي 7

، ةبصرلتراث ا لمركز ةعضو الهيئة العلميو، فيها بحثين وكتب، لموسوعة البصرة الحضاريةعضو الهيئة العلمية 

ً وهو  ،عداد المناهجإوالعليا و ةوليتخص الدراسات األ ةلجن 02 وعضو في خبيرعلمي من تقبل وزارة التعليم  أيضا

 . والدكتوره والبحث العلمي لتقويم رسائل الماجستير اليالع
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 من خال مؤلفات الردود العلمية أفريقياثراء التواصل العلمي العماني مع شرق 
 
 البوسعيدي أحمدالدكتور صالح بن 

  بكلية التربية مساعدأستاذ 

 جامعة السلطان تقابوس  

 سلطنة عُمان 

 

خالل الحكم العماني بالثراء المعرفي والعلمي، ويتجلى ذلك في كثرة  أفريقيااتسم المشهد العلمي في شرق 

حادثة أو اً مستقالً أو ما كان بياناً لتأليفالكتب التي ألفها العلماء العمانيون في تلك الحقبة، سواء منها ما كان 

نازلة استدعت بيان حكمها، أو ما كان رداً على كتاباً آخر، كما يتجلى ذلك في التواصل العلمي الكثيف بين 

ً واحداً؛ أفريقياالعلماء العمانيين في عمان ونظرائهم في شرق  رة يدلنا على ذلك كث التي لم تنقطع يوما

 ،كما تجد ذلك جلياً في جوابات المحقق سعيد بن خلفان الخليلي ،تبادلة بين الطرفينالمراسالت والمسائل الم

   وجوابات اإلمام نور الدين السالمي، والشيخ خلفان بن جميل السيابي وغيرهم من العلماء.

 
ن وما تحمله من مضامي ،وفي هذا البحث سيحاول الباحث تسليط الضوء على مؤلفات الردود العلمية خاصة

لهموم وما تتضمنه من تباحث في ا ،ضارية وفكرية تعزز تقيم التواصل الحضاري بين عمان وشرق أفريفياح

لمي ، وسيكون التركيز على الرسائل التي يكتبها العلماء كرد عاألفريقيالمشتركة التي تهم الجانبين العماني و

تعبر ارض اآلراء بين العلماء، وديني على بعضهم البعض في بعض المسائل التي تكون مثاراً للخالف وتع

يستخلص منها الكثير من اللمحات الحضارية  أنعن عمق الترابط الفكري بين العلماء هنا وهناك، كما يمكن 

من حيث استخدام مصطلحات أو كلمات معينة، أو من حيث الموضوعات التي ركزت عليها والتي كانت 

   الجانب اآلخر منه. إلىحيط الهندي لتصل بها الم هتمامتشغل أذهان الناس بحيث تجاوز اال
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

، ، سلطنة عمانجامعة السلطان تقابوس، بكلية التربية أستاذ مساعدبوظيفة  البوسعيدي أحمدالدكتور صالح بن يعمل 

 وماجستير في الحديث، 2110، ية من جامعة أدنبرة، المملكة المتحدةسالموهو حاصل على الدكتوراة في الدراسات اإل

من معهد القضاء الشرعي  ، وبكالوريوس في القضاء الشرعي0998 ،األردن، من جامعة آل البيت الشريف وعلومه

كلية الحقوق، جامعة السلطان تقابوس، ثم ب اً مساعد اً عمل أستاذ 2118-2006. وفي 0990، والوعظ واإلرشاد، مسقط

ً مدرس 1999-2001 في ً مدرس 1994 - 1991، وفي عمان بكلية الشريعة والقانون، سلطنة اً مساعد ا بمعهد القضاء  ا

 . الشرعي والوعظ واإلرشاد بسلطنة عمان
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 :بين التجار العمانيين واالحتكار البريطاني أفريقياتجارة العاج في شرق 

 دراسة وثائقية
 

 صالح محروس محمدالدكتور

 باحث بجامعة بنى سويف

 جمهورية مصر العربية ،بنى سويف

 

 

ياسي الس ستقرارحيث ساد اال ،نمو التجارة العربية في القرن التاسع عشر إلىتوفرت عوامل عديدة أدت 

ولم  ،م0810سعيد أمور سلطنتي مسقط وزنجبار اعتباراً من عام  وخاصة منذ بدء تولى السلطانللعرب 

كان للتجار المسلمين دوراً في ازدهار التجارة وفتح أسواق و ،إال تاجراً كما وصف نفسه السلطان سعيديكن 

المناطق الداخلية حيث مستودع العبيد والعاج والحبوب  إلىفي غرب تنجانيقا ووصلت بضائع متنوعة 

د ولقد حدالتجارة. على الساحل ووجود األوربيين مما نشط حركة  األفارتقة. وكذلك زيادة التجار مشةواألتق

ها فيوالتى كانت تسير البحيرات العظمى  إلى أفريقيارق الطرق التجارية من ساحل ش أهمعرب ُعمان 

في مواجهة  (Bagumoyo)ومن هذه الطرق ذلك الطريق الذي يبدأ عند بجمايو  ،العربية التجارية القوافل

ً ثم ينحني في إتجاه الشمال الشرتقي لتجنب المرتفعات وتقع عليه  ستعمرات لما أكبرزنجبار ويتجه جنوبا

وينتهي هذا الطريق عند بحيرة تنجانيقا. ونظراً ألهمية  ،ميل من الساحل 011العربية )تابورة( على بعد 

يث اتخذت ح يطانيا سياسة احتكار تجارة العاجلجودته اتبعت بر أفريقياالعاج في الصناعة وشهرة عاج شرق 

ركدن وأسنان فرس النهر ومنع تهريبهم من زنجبار للعاج وتقرن الك (Re-export)سياسة إعادة التصدير 

 ةحيث كانت تُجمع من كينيا ومستعمرة أوغند ،أفريقياوالسيطرة على هذه التجارة التي كانت تُجمع من شرق 

  :ةاليالنقاط التول هذه الورتقة تناتو. البريطانية أفريقياشرق وتنجانيقا والكونغو البلجيكي و

 البحيرات العظمى إلى أفريقياشرق ق القوافل العربية من ساحل طر .0

 العاج وأهميتهاتجارة  .2

 التجار العمانيين وتجارة العاج .4

 أفريقياية والسيطرة على عاج شرق السياسة البريطان .3

 . النتائج والتوصيات .5

 

 

 

سلطنة زنجبار تحت " بمرتبة الشرف األولى في موضوع  الدكتوراةحصل على درجة  صالح محروس محمد الدكتور

منها المؤتمر الدولى عمان بأبحاث فى سبعة مؤتمرات دوليه  شاركو ،"0903-0891البريطانية منذ عام الحماية 

العرب والترك "لى شارك ببحث فى المؤتمر الدو، و2102ديسمبر  ،فى جامعة السلطان تقابوس بمسقط أفريقياوشرتقى 

خمسون عاما "فى مؤتمر ببحثين شاركو ،2104مارس  ،جمهورية مصر العربية ،سماعيليةفى اإل "عبر العصور

بالجامعة  "عمان ووحدة االمة"فى مؤتمر  شارك بورتقة، و2104مايو  ،بجامعة القاهرة "وحدوى االفريقىعلى العمل ال

دور الشيخ على محسن البروانى فى الوحدة الوطنية فى سلطنة "وموضوعها  2103فبراير  في زيااليية بمسالماإل

المهنية  باألكاديميةمدرب معتمد ، واتحاد المؤرخين العرب، وية المصريةالتاريخعضو الجمعية  وهو "،زنجبار

المركز القومى  عضو فريق، وعضو فريق الدعم الفنى للجودة بمديرية التربية والتعليم محافظة بنى سويف، وللمعلمين

 .  لإلمتحانات والتقويم التربوى
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 ودول البحيرات العظمى أفريقياالمدن والممالك التي أسسها المهاتجرون العمانيون بشرق 
 

 
 عامر بن محمد الحجريالشيخ 

 سلطنة عمان سابقانائب رئيس مجلس الدولة ل

 

 

والدور  ،ودول البحيرات العظمى أفريقياتسليط الضوء على تقيام المدن والممالك بشرق  إلىيهدف هذا البحث 

 إذ أنها ،ي لم تحظ بدراسة شاملة ومنصفة توضح تاريخ تقيام هذة الدولتوال ،في تأسيسها ورعايتهاالعماني 

حيث كان للعمانيين أدوارا بارزة في  ،البحيرات العظمى إلىشماال  أ من حيث المكان من مدينة مقديشوتبد

 المطلة علىزدهرت هذه المدن ا وبعده. سالمتقبل اإل حيث استقرت هجراتهم وأسسوها ،متقيامها منذ القد

ة يصادتقتواال ضارة كبيرة بكل أبعادها الثقافيةت لها حأصبحو ،ألفريقياالشواطيء البحرية الشرتقية 

أذهلتهم هذه  ، حيثون في أواخر القرن الخامس عشر الميالدياليالبرتغ إليها لحتى وص ،والعمرانية

 والعديد من المدن ،وكيسمايو ،وبراوة ،الحضارة التي كانت تقائمة في العديد من المدن مثل مدينة مقديشو

 ،والمو ،ووسي ،وفازه ،وباتي ،نفومينيأ فهيفي الساحل الكيني )البنادر( أما المدن التي تقع  ة.اليالصوم

المدن التي تقامت في ساحل المرائم والداخل التنزاني مثل  إلىضافة باإل ،ووسيني ،وممباسة ،ومليندي

ها تتجه وتابورة التي من ،وسعداني ،وباجمويو ،ودار السالم ،وبنفاني ،وتانغه ،ومافيا ،ةوكلو ،وبيما ،زنجبار

قد ل لكونغو غربا وبالد أوروري جنوبا.شماال وإلى منطقة أوجيجي جنوبا وا أوغندا إلىالقوافل التجارية 

 داخل القارة حتى وصل إلىخضع للسلطة العمانية في زنجبار التي امتد نفوذها تالمدن وغيرها  ههذ كانت

نتشر في كل تلك الممتلكات شبكة من خطوط القوافل اولقد  ،ر الكونغو وإلى أوغانده وروديسياحوض نه إلى

لكونغو األجزاء الشرتقية من ا إلىباإلضافة  ،وتنجنيقا وفكتوريا ةشملت كال من شواطيء بحيرات نياس التي

وء على سوف يتم تسليط الض فإنههذا ونظرا لهذة المعطيات . أفريقياوالمنطقة المحيطة بالبحيرات العظمى بوسط 

   دراسة بعض هذه المدن والممتلكات والدور العماني فيها دراسة منهجية.

 

 

 

 
 

م، وفي العام نفسه عين بوزارة التربية 0973من جامعة بغداد عام  الشي  عامر بن محمد بن شامس الحجريتخرج 

م كان أميناً عاماً 0990عام  إلىم 0970مديراً للمناهج والتأهيل التربوي. ومن عام  أصبحم 0975والتعليم، وفي عام 

ومستشاراً لسمو  ،سابقاافة لمجلس التربية والتعليم والتدريب المهني، فمديراً عاماً للثقافة بوزارة التراث القومي والثق

وفلسفته، وله في ذلك مجموعة من البحوث،  التاريخالوزير بالوزارة نفسها المذكورة. والباحث من المهتمين بدراسة 

ية عربياً وإتقليمياً، ومنها كان عضواً في اتحاد التاريخكما أنه عضٌو في عدد من المنظمات الفاعلة في مجال الدراسات 

بدول مجلس التعاون  ثارواآل التاريخم، وعضواً في جمعية 0988 إلىم 0970في الفترة من عام المؤرخين العرب 

العماني على وجه الخصوص، مجسداً  التاريخم حتى تاريخه، وهو من المهتمين ب0999لدول الخليج العربية من عام 

ذلك في دراسات متعددة التي تعد بمثابة القراءات التوثيقية المنهجية لتاريخ عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع 

تم انتخابه نائباً  2117م تم تكريم الباحث بتعيينه عضواً في مجلس الدولة، وفي عام 0999عشر الميالديين. وفي عام 

 لس الموتقر. لرئيس المج
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 يةتاريخال بعادفي األتقراءة ة: من خال وثائق وكتابات فرنسي أفريقياالعمانيون في شرق 
 

 
 بن نعيمة عبد المجيدأ.د. 

 جامعة وهرانب أستاذ

 الجزائر

 

 

من خالل التركيز على  أفريقياالبحث عن دور ومكانة وأهمية العمانيين في شرق  إلىيهدف هذا الموضوع 

ة. فمن خالل عدد من الوثائق والكتابات الفرنسية سنحاول إبراز تأثير العمانيين يتقتصادية واالالتاريخاألبعاد 

ة اعيجتموبصفة أساسية في مجال التحوالت اال ،األفريقيعلى التحوالت الحضارية في منطقة الشرق 

رحالت أو مجالت علمية تتوفر على الساحة العديد من الكتابات الفرنسية سواء في شكل و  .والسياسية

يين دور العمان ، يأتي ضمنها جوانب من الحديث عناألفريقية أو مذكرات تتناول الشرق أكاديميو تاريخية

منها: بعثة و أفريقياة لدراسة سواحل البحر األحمر وشرق يتتابعت تلك البعثات الفرنسحيث  ،في المنطقة

ج ومنها سنستخر ،ت بعض المعلومات عن تلك المناطق. هذه الرحالت تقدمسكومبموريس تاميسييه وإدموند 

ذ القرن خاصة من أفريقياوكذلك الحال فنتيجة لسياسة فرنسا االستعمارية في شرق   .ما يهم موضوع البحث

ة وكونت مستعمر ،وإعالن الحماية عليها وعلى جزر القمر ،تمكنت من بسط نفوذها على جزيرة مدغشقر 09

والتي شملت أوبوك وجيبوتي واألراضي المحيطة بهما. كما تنافست فرنسا بشدة مع  ،الصومال الفرنسية

حت إدارة ت أفريقيامستعمراتها في شرق  وضع فرنسا إلىفي النهاية  ىكل ذلك أد. بريطانيا حول زنجبار

السلطة  تووضع ،متخذة من جيبوتي مقرا للحاكم الفرنسي ،0890موحدة في الصومال الفرنسي منذ عام 

هذه   .في يد الحاكم يعاونه مجموعة من الموظفين الفرنسيين يخضعون جميعا لوزارة المستعمرات الفرنسية

التطورات من جهتها أيضا فتحت المجال نحو كتابة العديد من التقارير والمذكرات من تقبل الفرنسيين والتي 

   .أفريقيافي شرق  تحمل مادة تاريخية هامة نستخرج من خاللها جوانب من أدوار العمانيين
 

 

 

 

ية، سالمة اإلية والحضارنسانورئيس المجلس العلمي لكلية العلوم اإل أستاذ يعمل بوظيفة بن نعيمة عبد المجيددكتور ال

ية منذ سنة سالمبر مركز البحث العلمي حول: مخطوطات الحضارة اإلتومدير مخ ،2102-2115جامعة وهران من 

 ة:األكاديمي ومن أنشطته . 2111

  تدريس العديد من المواد منها: تحقيق المخطوطات، السياسة الشرعية، علم االجتماع السياسي، النظم

، تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر وتحليل سالمية، النظم السياسية المقارنة، نظام الحكم في اإلسالماإل

 السياسة الخارجية

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 

  يةسالموالحضارة اإل التاريخالمشرف العلمي على الماجستير في 

 المشرف العلمي على ماجستير في النظم السياسية المقارنة 

  ةينسان، والعلوم اإلالتاريخعضو لجنة برامج البحث في البرنامج الوطني للبحث العلمي في ميدان 

  في المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر الوطنيةعضو تقييم مشاريع البحث.   
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، المو، مالندي، ةدية مع مناطق: كلووسعيبعاتقات سلطنة زنجبار في عهد الدولة ال

 دراسة وثائقية :م3111-3111من عام  ممباسا
 

 
 عبدالعزيز بن هالل بن زاهر الخروصيالدكتور 

 والدراساتمدير مساعد بدائرة البحوث 

 هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
 سلطنة عمان

 

 

حرية ، من خالل الرحالت البسالمما تقبل اإل إلى أفريقيايعود تواصل العمانيين مع مناطق الساحل الشرتقي من 

المناطق والبنادر المطلة على المحيط الهندي،  إلىن، من ُعمان ولتي كان يقوم بها التجار العمانيالتجارية ا

، فزاد ذلك من حماسهم الشديد لنشر دين هللا اً طوع سالمُعمان في اإل أهلوتعّمق هذا التواصل بعد دخول 

أراِض أخرى، فواصلوا رحالتهم  اكتشافحب المغامرة البحرية الذي كان يحثهم على  إلى، إضافة سالماإل

   ة.األفريقيمناطق البحيرات العظمى  إلى، متوغلين األفريقيداخل البر  إلى

 

أيام  تلك التي حدثت الهجرات أهم، ومن أفريقياي والحضاري بين ُعمان وشرق نسانولم ينقطع التواصل اإل

   عاربة ودولة البوسعيد في العصر الحديث.اليُحكم النباهنة و

 

خصوصية العالتقات التي ربطت زنجبار  إلىأّما الباعث األساس الختيار الباحث لهذا الموضوع، فإنّما يُعزى 

، استقرت بها أفريقيامع: كلوة، المو، مالندي، وممباسا، وهي مراكز تجارية وبحرية معروفة في شرق 

وبحري، استقطبت التجار  ياتقتصادأماكن جذب تجاري و ة كبيرة، وجعلت من هذه المناطقات ُعمانياليج

والبّحارة وكل من يبحث عن لقمة العيش، ومنهم من اتخذها مالذاً من جور فئات مجتمعية لم ترَع إالّ 

   مصالحها الضيّقة، ومنهم من تقصدها ألجل التّوسع في تجارته.

 

عالتقات خالل لة تلك الوتكمن أهمية الدراسة، التي ستعتمد على المنهج التحليلي للوثائق، في أنّها ستتناول حا

م، وهي مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ زنجبار، شهدت جلوس أربعة سالطين 0901-0890الفترة من 

م(، مروراً بعلي بن حمود بن محمد 0912-0890على عرشها، بدءاً من السلطان حمود بن محمد بن سعيد )

   ).م0901-م0900بالسلطان خليفة بن حارب ) اً م( وانتهاء0912-0900)
 

 

 

 

من والية العوابي بسفففففلطنة عمان، ويعمل مديرا مسفففففاعدا بدائرة  عبدالعزيز بن هال بن زاهر الخروصاااااي الدكتور

معة من جا التاريخالبحوث والدراسففات في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وحصففل على شففهادة الماجسففتير في 

جامعة الجزائر في  ، منالتاريخم، ثم حصففففل على درجة الدكتوراة في تخصففففص 2117القديس يوسففففف بلبنان عام 

شففففغفه في جمع المخطوطات والوثائق  إلىشففففر بعض المقاالت األدبية والفكرية باإلضففففافة ونم، ويقوم بكتابة 2104

عدد من الندوات والمؤتمرات مثل الندوة اإلتقليمية  يّة وحفظها ودراسففتها ونشففرها، وشففارك فيالتاريخوالمراسففالت 

 م. 2100"التنوع الثقافي ودوره في إثراء الحوار بين الحضارات" التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في مسقط عام 
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 عربيةاليفي عصر الدولة  أفريقياالتأثيرات الحضارية للعمانيين في شرق 
 
 

 أمبوسعيدي عبدهللا بن سعود بن حمد الدكتور
 المساعد التاريخأستاذ 

 كلية العلوم التطبيقية بنزوى
 سلطنة عُمان 

 

 

م( نتيجة لظروف عديدة شهدتها عمان تقبيل تقيام 0023هـ/0143عربية في عمان في عام )اليتقامت الدولة 

 أنكما و ،البالد كانت تعاني الكثير من الفوضى السياسية تقرب نهاية عصر النباهنة أن :عاربة منهااليدولة 

وبذل اإلمام ناصر بن   .ين احتلوا بعض المدن الساحلية العمانية مثل: مسقط، وصحار، وتقرياتاليالبرتغ

ه ين من عمان، وتابع خلفاؤاليعربي جهودا كبيرة لتوحيد البالد، ومن ثم وجه جهوده لطرد البرتغاليمرشد 

 عاربة بتحرير عمان، ومنطقةاليلم يكتف ين من عمان، ومنطقة الخليج العربي، واليمن بعده طرد البرتغ

متابعة  المحيط الهندي، ومن ثم إلىين الي، بل امتدت مقاومتهم للبرتغاليالخليج العربي من االحتالل البرتغ

عاربة لياوازدهرت عمان في عصر دولة ، ، التي اعتبروها امتدادا طبيعيا لنفوذهمأفريقياتحرير منطقة شرق 

طق ذلك ايجابا على منا انعكسة، والثقافية، ويتقتصادفي المجاالت: السياسية، واالازدهارا كبيرا، وخاصة 

نلم في هذه العجالة بالتأثيرات الحضارية  أن ومن الصعوبة بمكان. أفريقياسيما شرق  النفوذهم خارج عمان، 

ر عربية، ولكن الباحث سيحاول إلقاء الضوء على بعض عناصاليفي عصر الدولة  أفريقياللعمانيين في شرق 

 .  أفريقياالتأثيرات الحضارية للعمانيين في شرق 

 

 إلىداد نفوذهم ين وامتاليعاربة للبرتغاليفمقاومة ، عاربةاليثم تقيام دولة  ،اً جغرافي وسوف يتناول البحث مدخالً 

والتأثيرات  ،: التأثيرات السياسيةأفريقياوأخيرا التأثيرات الحضارية للعمانيين في شرق  ،أفريقياشرق 

اتمة، ، كما سيشمل البحث الخلمجاالت التي سيركز عليها الباحثتلك ا، الثقافية والتأثيرات ،ةيتقتصاداال

 .  الباحث، كما يحتوي تقائمة المصادر والمراجع إليهاوالنتائج التي سيتوصل 
 

 

 

 

 

 

زوى، المساعد بكلية العلوم التطبيقية بن التاريخبوظيفة أستاذ  الدكتور عبدهللا بن سعود بن حمد أمبوسعيدي يعمل

 التاريخوهو حاصل على درجة الدكتوراة في  م.0/0/0904د مدينة نزوى في اليوالعميد األسبق للكلية، وهو من مو

لعديد من اللجان المحلية والدولية، وشارك في العديد من م، وعضو في ا2114ي من الجامعة األردنية عام سالماإل

مجالت محكمة، وناتقش  المؤتمرات والندوات العلمية داخل السلطنة وخارجها، كما نشر عددا من األبحاث العلمية في

ديه ة بجامعة السلطان تقابوس. ولجتماعيبكلية اآلداب والعلوم اال التاريخعشر رسالة ماجستر في تقسم  ىثناأكثر من 

 ثمانيةخبرة في مجال التدريس الجامعي تزيد عن  إلىباإلضافة هذا  .التاريخة في مجال األكاديميالعديد من المؤلفات 

ية منها على سبيل المثال: تاريخ الدولة األموية والعباسية، العالتقات التاريخعشر عاما، وتقد درس العديد من المقررات 

 . صادتقتالعماني، واال تقتصادية، المجتمع العماني المعاصر، تاريخ االسالمالشرق والغرب، عمان والحضارة اإلبين 
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 ني، المواليممبسا، م :العماني لدي بعض سكان الساحل الشرتقي بكينيا مظاهر التراث
 

 
 الفكي علىبن  علىعبد الناصر 

 محاضر علم االجتماع
 العالمية أفريقياجامعة ، ةاألفريقيمركز البحوث والدراسات 

 السودان ،الخرطوم

 

 

التحديد في ب أفريقيافي منطقة شرق  جتماعيالتراث العماني الثقافي واال ة تحليلتتناول هذه الورتقة محاول

لذين ترجع ن ايجد بها أعداد كبيرة من السكان الكينيالتي يو ،ني(اليالساحل الشرتقي بكينيا )ممبسا،المو، م

سلطنة عمان، بغرض فهم مظاهر التراث وإلى أي مدي حافظوا واستمروا في التمسك به، وهل  إلىأصولهم 

تستخدم وللتراث العماني مع الثقافة المحلية للمدينة الساحلية في الساحل الشرتقي.   اجتماعيحدث تغير ثقافي و

والمشاركة والمقابلة واالستبيان ومنهج دراسة الحالة. الدراسة المنهج األنثروبولوجي وأدواته في المالحظة 

 ،الميةالع أفريقيا جامعةن بيلطالب الكينيلاستبيان  شملولية ستولكن المرحلة االولي من الدراسة األ

ستركز ويستكمل الباحث مستقبالً العمل الميداني.  أن علىستبيان المرسل للسكان بالساحل الشرتقي،واإل

 مظاهر التراث العماني المتمثل في: أهم علىالورتقة 

 حاجي(اهي )القصص الشعبية، األمثال، األاألدب الشف 

  الحلي والخزف، المنسوجات، األثاث المنزلي( ،دويةاليالثقافة المادية )المنتجات 

 ة )الزواج، الموت، الوالدة، عادات الطعام(جتماعيد االاليالعادات التق 

  ،الحماسة( ،الرتقصفنون األداء الشعبي )الغناء 
 

 ستتكون الورتقة من المحاور اآلتية:

 اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة )التراث الشعبي( :المحور األول

 التراث الشعبي  المفهوم الداللة 

  الثقافة( ،التاريخ) أفريقيااألثر العماني في شرق. 
 

 مجتمع الدراسة: :المحور الثاني

 والتركيبة األثنية(ني )السكان والنشاط اليمدينة م 

  جتماعيواال يتقتصادالنشاط اال. 
 

 :نياليمظاهر التراث العماني في م :المحور الثالث

 فنون األداء الشعبيو ،ةجتماعيد االاليالعادات والتق، المادية الثقافة، األدب الشفاهي.   

 

 ،العالمية ياأفريقة جامعة األفريقيمحاضر في علم االجتماع بمركز البحوث والدراسات  ،الفكي علىبن  علىعبدالناصر 

في مايو  "،المجتمع المدني في مصر والسودان"في جامعة القاهرة بمصر عن  :أوراقعدة  تقدم ؛2101عام منذ 

التنمية في منظمات المجتمع المدني بحوض "بعنوان  2100عام ، لنيل الشرتقي بجامعة القاهرةمؤتمر حوض ا ؛2101

 ،"ة المتبعة بجزيرة توتيجتماعيالتنشئة اال أساليب" ؛2103ابريل  ،العالمية، السودان أفريقياجامعة  ،"النيل الشرتقي

ً وهو   .  ة بالجامعةاألفريقيرئيس تحرير مجلة الدراسات  أيضا
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 أفريقياالتأثيرات الحضارية العمانية فى العصور القديمة على شرق 
 

 
 أ.د عصام السعيد السعيد

 ، جامعة اإلسكندريةمصر والشرق األدنى القديم آثارأستاذ تاريخ و
 ومدير مركز دراسات الكتابات والخطوط، مكتبة اإلسكندرية 

 جمهورية مصر العربية

 

 

 من الموضوعات الهامة التى لم يتم أفريقياالتأثير الحضارى لشبه الجزيرة العربية على منطقة شرق  نإ

رة العربية على الجزي أفريقياذلك التأثير الذى نالحظ انعدامه من جهة  ،تناولها من تقبل الباحثين بشكل كبير

ً فريقى تقد غزا شبه الجزيرة عكان الشرق األ هأنفى حين يمكن القول  - جنوب شبه الجزيرة أن، إال سكريا

 ى حضارياً.  فريقتقد غزا الشرق األ عمانو مناليمتمثالً فى 

 

تج المن هم المناطق التى يجلب منها هذاأور خاصة "الكندر" ونه منتج للبخاشتهر جنوب شبه الجزيرة بأو

كان لهذا المنتج أثر كبير و ،حيث منطقة ظفار فى جنوب غرب عمانالمناطق الواتقعة شرق حضرموت  هي

 سبابأ، فكان السيطرة على طريق تجارة البخور من أفريقياشرق و جنوب شبه الجزيرة فى تحديد العالتقة بين

 احتالل جنوب شبه الجزيرة تقديماً.   إلىإتجاه أثيوبيا 

 

دفعات فى  ىعل أفريقياتجه العرب نحو ، فاتقد ضنت بيئته فى فترة من الفتراتجنوب شبه الجزيرة  أنكما 

يرا فى دورا خط لعبواسرعان ما  يستقرون هناك ثم أخذوابمرور الزمن و  .يالدمخيرتين تقبل الاأللفيتين األ

بب تشابه هذا سو ،رة فى جنوب شبه الجزيرة العربيةة تنبثق من صميم الحضارساء تقواعد حضارية وثقافيإ

 بعض اإلنتاجات الحضارية فى تلك المنطقتين.  

 

مانية الحضارة العحضارة جنوب شبه الجزيرة عموماً وتأثير  هيوسيقوم الباحث بتناول تلك القضية أال و

 الشواهد.  وذلك فى ضوء  ى المشرق األفريقيالقديمة خاصة عل

 

 

 

 

مصر والشرق األدنى القديم بجامعة اإلسكندرية، ومدير مركز  آثارأستاذ تاريخ و الدكتور عصام السعيد السعيديعمل 

سابق بسفارة جمهورية مصر العربية  ثقافيملحق دراسات الكتابات والخطوط، مكتبة اإلسكندرية، وهو 

 KNHمعهد ، وأستاذ زائر شرفى ببنواكشوط بموريتانياى المدير السابق للمركز الثقافى المصر بموريتانيا،

 مقاالتمن ال اً عديد، وله العديد من المقاالت فى الدوريات العربية، ونشر 2103-2117بجامعة مانشستر من 

لطنة جامعة السلطان تقابوس، سوالسوربون فى فرنسا، وإنجلترا، والمجر، و ،فى الدوريات العالمية فى ألمانيا

 عمان.  
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 البحيرات" )دول(عليها في  يرتقصون، زنجبار في تعزف المزامير "عندما

 : ية في دول البحيرات العظمىسامدور علماء زنجبار في نشر الحضارة اإلو 

 الشيرازي نموذتجا ميرعالشي  حسن بن 
 

 

 الدكتور عيسى زيدي
 ةجنبياللغات األو السواحيلية كلية اللغة

  الحكوميةزنجبار جامعة

 تنزانيا ،زنجبار

 

 

 نجبارشهدت زو ،سلطان برغش بن سعيدالعهد  زنجبار في في وترعرع الشيرازيعمير ولد الشيخ حسن بن 

أثرت  والتي ال شك أنها ،ة، والثقافية والعلميةجتماعية، وااليتقتصادمجاالت االالتطورات كثيرة في  في عهده

لقد تم في عهد السلطان برغش مثال تطوير العالتقات بين  .ه في جميع نواحيهنموته وتعليمه وعلى تربي

وتشجيع  ،فضالً عن تدشين وسائل اتصال جديدة بين زنجبار والعالم الخارجي ،الزنجباريين والدول الخارجية

 ار من وإلى مكة المكرمة مجانا،الكتب وطباعتها، ووضع أربع بواخر لنقل حجاج زنجب تأليفعملية البحث، و

  في مدينة زنجبار.  ةم مواسير المياه الصحيبدء استخداو

 

عالتقات ية، ومنارة للسالمت زنجبار بهذا التطور مركزا للتجارة العالمية، ومنبعا للثقافة وللعلوم اإلأصبحف

والدبلوماسية حتى ظهر المثل المعروف المذكور أعاله. ومن خالل هذا الجو الخصب ، والدولية، ةجتماعياال

حتى برع في فنونها بشكل كبير. فقبل نصيحة معلميه وسلك  ية في زنجبارسالمالعلوم اإلتعلم الشيخ حسن 

وته ينقل مقر دع أنية في الدول المجاورة لزنجبار حتى تقرر سالمطريقهم الدعوي لنشر العلوم والحضارة اإل

   بوجومبورا. إلىا ذات مرة من طنجانيق

 

خطوات  وتتابع ،ية في دول البحيرات العظمىسالمالحضارة اإلدور علماء زنجبار في نشر وهذه الورتقة تناتقش 

هت دعوته واج التيالتحديات و به، وطرتقه، وإنجازاتهاليلتكتشف مسالكه، ومحطاته، وأس الشيخ حسن بن عمير

الذي ساد في زنجبار والمتغيرات المكانية والزمانية التي طرأت في المنطقة  تقة كل ذلك بالجو العاموعال

 والعالم.  
 

 

 

 

وتقد  ة بجامعة دولة زنجبار بتنزانيا.جنبيمديراً لكلية اللغة السواحيلية واللغات األ عيسى الحاج زيدي الدكتوريعمل 

م، وتخصص في المناهج وطرق التدريس. ويقوم 2110العالمية بالسودان عام  أفريقياحصل على الدكتوراة من جامعة 

ا ليازيدي بإجراء البحوث العلمية وإلقائها في السيمنارات، والندوات، والمؤتمرات المحلية والدولية. ويرأس ح الدكتور

ل إليدز" في زنجبار، كما يعمالجمعية الدينية المهتمة بالسكان والتطور، وجمعية األديان المختلفة لمحاربة مرض "ا

ة كتب عن . وكتب أيضا أربعأفريقياية المهتمة بالسكان والتطور في سالمنائبا للسكرتير العام لشبكة الجمعيات اإل

ية، وتاريخ اللغة العربية في زنجبار، وحياة الشيخ حسن بن عمير الشيرازي، وتنظيم سالمطرق تدريس التربية اإل

   .سالماألسرة في اإل
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 األفريقية لنصية الشعر العماني في المهجر لياألبعاد الدال
 

 
 الدكتور عيسى بن محمد بن عبدهللا السليماني

 أستاذ مشارك النقد األدبي الحديث

 كلية العلوم التطبيقية بنزوى

 سلطنة عمان 

 

 

تجابة ؛ اسةاألفريقيحول الدور العماني في دول البحيرات العظمى  ""البعد األدبي يأتي هذا البحث ليقرأ

ة ليفالبحث يُعد محاولة لقراءة األبعاد الداللنداء الهئية العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان.  

 ،النص الشعري يمثل في ذاته وبصورة خاصة لغة منظمة أن إذ ،األفريقيللنص الشعري العماني في المهجر 

 لىإهذا يُعد أبسط المحاوالت وأكثرها تلقائية في توزيع النص  أنبحكم  ،وحدات لفظية إلىهذه اللغة موزعة 

ا  ،وحدات دالَّة. هذه الوحدات المستخدمة تندمج ضمن شبكة لغوية واسعة ا و ،تبقى مرجعيتها سطحية أنإمَّ إمَّ

ة غفتولُّد لغة جديدة جاء نتيجة انزياح عن الل؛ حسب السياق الذي يفرضه النص ،تتولد منها لغة جديدة أن

 .كما أنهَّ يعبر تعبيرا مباشرا فيفقد شعريته "،فـ"الشعر يُعبِّر عن مفاهيم وأشياء تعبيرا غير مباشر. العادية

كشف لنا بعدا تاريخيا يتعلق باألدباء ت ،قدمةمفال. ومبحثين وخاتمة دمةق: مالورتقة منوعليه تمحورت 

 . األفريقيالذين كان لهم دور مميز في رفد البعد األدبي في المهجر  ،العمانين

  في أبعاده النصية واإليحائية لدوال  ،: سيلقي بظالله على مركزية البحثالمبحث األولبينما

 . وأبدعه من صور ،وما سجله من أحداث ،األفريقيالخطاب الشعري العماني 

  وعوامل التأثير والتأثر ،الشعرية لذلك النص الشعري: على الخصائص المبحث الثانيويركز 

 ة. األفريقيبالبيئة 

 

 وتختتم الورتقة بنتائج تلخص لنا ما خرجنا به من نتائج وتوصيات. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ً مشفففارك اً أسفففتاذ الدكتور عيساااى بن محمد بن عبدهللا الساااليمانييعمل  ة للنقد األدبي الحديث في كلية العلوم التطبيقي ا

وله مجموعة من البحوث المنشفففورة والمطبوعة وغير المنشفففورة، كما  ،سفففلطنة عمان، اليوزارة التعليم الع ،بنزوى

السلطة لخطاب واة: "ومن البحوث المنشورلية والعالمية. محات الثقافية الاليأنه شارك في العديد من المؤتمرات والفع

 ؛2104 "،تقراءة في مدونة القصفففيدة العمانية :عاربةاليشفففعر الحرب عند "؛ "2103 -كتاب تحفة األعيان نموذجا  -

تقراءة وصفية "و ،2104، أفريقياية شرق سالمر الحضارة اإلمؤتم ،"األفريقيعاربة ودورهم في تحرير الشفرق الي"

   ".للمراسالت بين حكام عمان والسالطين العثمانيين تحليلية
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 عشر المياديدور حكام زنجبار في تجارة الرتقيق خال القرن الثامن 
 

 
 فؤاد عبدالوهاب الشامي الدكتور

 جامعة صنعاء

 منالي

 

 

ا أثناء الحكم فريقياً للمناطق الواتقعة على الساحل الشرتقي ألاً رئيسياتقتصادكانت تجارة الرتقيق تشكل نشاطاً 

وخالل القرن الثامن عشر الميالدي حدث تحول  ،ة لهذه التجارةرئيسوكانت زنجبار من األسواق ال ،العربي

بدأت عدد من الدول االستعمارية تعمل على الحد من انتشارها من خالل عقد  أنهام في هذه التجارة بعد 

 إلىوم ة لتلك الدول للقدرئيسكانت تجارة الرتقيق من الدوافع ال أنوبعد  ،ثنائية أو معاهدات دولية اتفاتقيات

ت من المبررات التي استغلتها لغرض فرض نفوذها في تلك المناطق والسيطرة أصبح ،الشرتقي أفريقياساحل 

   عليها.

 

ل في تجارة الرتقيق  تقب السلطان سعيد بن سلطاندور حكام زنجبار وخاصة  إلىوسوف تتطرق هذه الدراسة 

وتجاراً مع هذا المنطقة حكاماً  أهلوتوضيح طريقة تعامل  ،تحركات الدول المذكورة للحد منها وبعد ذلك

التعامل اإليجابي مع العبيد الذي كان يتم بيعهم وشرائهم في أسواتقها.  إلىحيث تطرتقت مصادر عديدة  ،النشاط

 ،ة التي  تدر أرباحاً وفيرة على المناطق التي تنتشر فيهايتقتصادخاصة وأن هذه التجارة كانت من األنشطة اال

وسوف  ،ل استغالل تجارة الرتقيق للتدخل في شئون المنطقةكما سيتم توضيح التحركات األوروبية من خال

 يتم تناول موضوعيات الدراسة ومناتقشتها من خالل المصادر والمراجع التي تناولت هذا الموضوع .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحصفففل على الليسفففانس والماجسفففتير  ،م0903من عام اليد صفففنعاء في اليمن مو فواد عبد الوهاب الشاااامي الدكتور

جامعة ب التاريخللغة العثمانية في تقسففم  اً الحديث والمعاصففر، ويعمل أسففتاذ التاريخوالدكتوراة من جامعة صففنعاء في 

عة ولديه عدة كتب مطبو العثماني في الوثائق العثمانية، رشففففيفمني واألالي رشففففيفصففففنعاء، كما عمل باحثاً في األ

، ولديه عدة أبحاث منشفففففورة وغير منشفففففورة منها "من في العهد العثمانيالي"، "السفففففليماني تاريخ المخالف"أهمها 

 رشففففففيفالوثائق العمانية في األ"، "من في مجلس المبعوثفانالينواب "، "العثمفاني رشففففففيفالوثفائق العربيفة في األ"

والندوات العلمية المحلية  . شففففففارك في عفدد من المؤتمرات"منيفة في العهفد العثمفانياليرحالت الحج و"، "العثمفاني

 جوار إجادته اللغة العربية والعثمانية والتركية واإلنجليزية.  إلىوالدولية 
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 عوامل انتشار اللغة السواحيلية في دول منطقة البحيرات العظمى
 

 كمال محمد جاه هللا الخضر أ.د.

 السودان -العالمية أفريقياجامعة 

 السودان ،الخرطوم

 

في  بعد اللغة العربية، من حيث عدد المتكلمين الثانية العظمىالتواصل المشتركة تعد اللغة السواحيلية لغة 

، بما ووسطها وجنوبها أفريقياأتقطار في شرق  01تنتشر في أكثر من  أن. وهي لغة استطاعت أفريقياتقارة 

ها المتكلمين ب أنعة، على الرغم من كلغة ثانية وثالثة وراب ستخدمجعلتها ت توافر لها من عوامل جوهرية

ي اللغة تنتم  د الواحدة من الماليين.اليأصابع ال يتجاوز عددهم عدد  والذين يسمون بالسواحليين "أم"غة كل

 نغوجر كردفانية، مجموعة النيجر كأسرة اللغات الني إلىالسواحيلية، المختلَف في طبيعة نشأتها وتطورها، 

شار ة من حيث االنتاألفريقيوهي أسرة تعد كبرى أسر اللغات  ،فرع البنوي كنغو، الفصيلة البانتوية

الجغرافي، ومن حيث عدد اللغات، وتأتي ضمن األسر األربع المشهورة، التي صنفها عالم اللغويات 

انتشار اللغة  أن  .أفريقيافي كتابه الثقة، لغات  أفريقيااألمريكي جوزيف غرينبيرج للغات المتحدثة في تقارة 

ه نوبا، لتقف من خلفالسواحيلية انطالتقا من ساحل المحيط الهندي نحو الداخل، ثم االتجاه غربا وشماال وج

 تحاول هذه الورتقة تسليط الضوءو تعّرفا عليها، وتتبّعا لحقيقتها.تستحق الوتقوف عندها،  عوامل جوهرية

سطها وو أفريقياالعوامل المختلفة التي ساهمت في انتشار اللغة السواحيلية في عدد من دول شرق  على

تتناول ا سفإنهه، اليوجنوبها، والتركيز على دول منطقة البحيرات العظمى.  ولكي تحقق هذه الورتقة ما تهدف 

 ة:اليالمحاور الت

 )إطار نظري( عوامل انتشار اللغات .0

 لفية تاريخية عن نشأتها وتطورها، ومراحل تصنيفهااللغة السواحيلية: خ .2

 أوضاع اللغة السواحيلية في العصر الحديث، وجغرافية انتشارها .4

   أوضاع اللغة السواحيلية في دول منطقة البحيرات العظمى وعوامل انتشارها. .3

 

سودان. ال ،العالمية أفريقياجامعة  ،نائب عميد الدراسات العلياوأستاذ اللغويات  ،الدكتور كمال محمد تجاه هللا الخضر

ودرجة الدبلوم  ،م0992عام  ،جامعة القاهرة بالخرطوم، العربية وآدابها من كلية اآلداباللغة  ليسانس فيحصل على 

لفلسفة في اللغات ا ةة والسودانية، ودكتورااألفريقية والسودانية، وماجستير اآلداب في اللغات األفريقيفي اللغات  اليالع

 2110، و0997، 0995ة واآلسيوية بجامعة الخرطوم في األعوام األفريقية والسودانية من معهد الدراسات األفريقي

ة بالجامعة، وبمعهد الخرطوم الدولي للغة األفريقي. ويدرس مادة اللغويات بمركز البحوث الدراسات اليعلى التو

دائرة اللغويات واللغات السودانية بمجمع اللغة العربية في  العربية، التابع للجامعة العربية، كما يعمل متعاونا مع

للباحث مشاركات بأوراق علمية في عدد من و  الخرطوم، ومع مجلس تطوير وترتقية اللغات القومية السوداني.

يا، ويوغندا، ، وليبأفريقياة وجمهورية جنوب اليالفدر أثيوبياالمؤتمرات الدولية، في جمهورية مصر العربية وجمهورية 

دينة )م جتماعي، دراسة في التحول اللغوي االهالوضع اللغوي في جبال النوب"وتركيا، وتقطر. وأصدر من الكتب: 

لغة  األلفاظ العربية المقترضة في" ،"ظاهرة االتقتراض بين اللغات"، و"أفريقياأطلس اللغات في "، و"الدلنج نموذجا(

التحول اللغوي للمجموعات اإلثنية في مدينة مايو بجنوب "، و"مقدمة تعريفيةلغات السودان "، و"الفور نموذجا

. كما نشر عددا من البحوث العلمية "أوضاعها ودورها في مسألة الهوية :مكونات الهوية في دارفور"، و"الخرطوم

موضوعات ذات صلة باللغات والوضع اللغوي  إلى، تتناول باإلضافة افي دوريات محكمة داخل السودان وخارجه

موضوعات تتصل بأوضاع المسلمين والحراك ، )خصوصا السودان( وأتقطارها المختلفة أفريقيام تقارة اليفي عدد من أتق

التعايش الوضع اللغوي و"، و"العالتقة بين اللغة العربية ولغة األورومو". وله تقيد النشر: أفريقياالتنصيري في تقارة 

    ."في والية النيل األزرق السكاني
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 ة: األفريقيالحضور العماني فـي البحيرات العظمى 

 مساهماته فـي الفنون الـموسيقية فـي السلطنة
 

 

 ماجد بن حمدون بن سيف الحارثي الدكتور

 ستاذ الموسيقى والعلوم الموسيقية األثنية المساعدأ

 ورئيس تقسم الموسيقى والعلوم الموسيقية
 سلطنة عمانجامعة السلطان تقابوس، 

 

 

لباحثين تأكيد ا إلىمعروف، فتوجد روايات موثقة إضافة  أفريقياتاريخ ُعمان والعُمانيين في شرق وأواسط 

اشر ة وعمان منذ القرن العاألفريقيالمتبادل بين مختلف أنحاء القارة  جتماعيعلى وجود األثر الثقافي واال

الذي هو شكل من أشكال األغنية السواحيلية  ،بيل المثال الطرب السواحليالميالدي على االتقل. فعلى س

 ً زنجبار كنمط غنائي عربي شرتقي من تقبل وإبان حكم  إلى المتأثرة بالنمط الغنائي العربي والذي تقدم اساسا

ى، الوسط اأفريقيأخرى من  مناطق إلىينتشر هذا النمط الموسيقي  أنتقبل و ،السلطان العماني برغش بن سعيد

 عن ذلك، فإلى .  فضالأفريقيايجسد مثاال جيدا للدور والتأثير العماني في الحياة الثقافية لشرق وأواسط  فهو

 ن يزالووال أفريقياوم يوجد الكثير من العمانيين الذين استقروا في أنحاء مختلفة من شرق وأواسط اليهذا 

   يمارسون مهنة التجارة في تلك المناطق.

 

نتيجة لي بعُمان وتثبيت ذلك، ك" في التراث الموسيقي المحأفريقياتفحص مدى مساهمة " بحثهذا اليقترح و

ا  فريقيأُعمان و  ة مما أوجد بيناألفريقيهية للوجود العُماني في  بعض المناطق حول البحيرات العظمى يبد

هرة في عمانية المزد-الفنون األفروشهر أحص الجوانب العديدة ألحد ارتباطات ثقافية متعددة ومتنوعة. فتف

ً أعمانية والمعروفة باسم المديما )بعض المناطق الساحلية ال ات الموسيقية الييكشف لنا الجمف ،الشوباني( يضا

الل نه من خإاصة تنزانيا ومالوي( بعمان. حيث ة )خاألفريقيالتي تربط بعض مناطق البحيرات العظمى 

ة مثل استعمال بعض الكلمات السواحلي -داء الموسيقي في فن المديما استكشاف نهج وعناصر الصناعة واأل

يتضح لنا أهمية الحضور العماني في أجزاء  -وأهمية كل من الحركة الجسدية واآلالت الموسيقية المستخدمة 

   ومساهمة هذا الوجود في المحيط الفني بسلطنة عمان. أفريقياأواسط و شرق

 

 

ته الرئيسة ااهتمام، أستاذ مساعد في تقسم الموسيقى والعلوم الموسيقية بجامعة السلطان تقابوس، الدكتور ماتجد الحارثي

ة في ألفريقيافي البحث تتضمن التأثير الثقافي المتبادل في التراث الموسيقي بعمان من حيث مدى حضور الموسيقى 

على آلة البيانو. وحصل على شهادة الباحث، متخصص في عزف الموسيقى الكالسيكية  أنالمجتمع العماني. كما 

وعلى درجة الماجستير في العلوم الموسيقية الكالسيكية من جامعة أريزونا، وكان  ،البكالوريوس في الفنون الموسيقية

في  دكتوراةويحمل أول ؛ النهضة الموسيقية في عمان" :"الرعاية السامية لصاحب الجاللة عنوان رسالة الماجستير:

لموسيقى د: صناعة االيوخلق التق التاريخالعلوم الموسيقية اإلثنية في عمان، من جامعة إنديانا، وعنوان الرسالة:: "أداء 

للباحث مشاركات متنوعة في مؤتمرات وندوات عالمية، وله  أنعمانية في أم تقرمتين، صور العفية". كما -األفرو

   .عالمية ةأكاديمي إصدارات بحثية متعددة في مجالت 
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 الهوية الثقافية: تجربة التواصل الثقافي لدى التجار العمانيين في كينيا

 

 
 بن موسى الخروصي جمعةمحمد بن الدكتور 

 أستاذ مساعد

 بالرستاقكلية العلوم التطبيقية 

 سلطنة عمان

 

 
ون أثناء واجهها التجار العماني التي، بالهوية الثقافية المتعلقةقضايا على العديد من الة اليالدراسة الح ركزت

واصل الجوانب المتعلقة بالتببشكل خاص و نها تهتمإحيث  ،ندماجهم في المجتمع الكيني وتفاعلهم مع أفرادها

ستخدمت الدراسة طريقة التحليل المفاهيمي )التحليل القائم على تحليل األفكار ا الثقافي من منظور تجاري.

تهم الثقافية بهوي المتعلقةقضايا الاع التجار العمانيون التعامل بنجاح مع ستطاة( لفهم ومعرفة كيف رئيسال

دراسة خبرات وتجارب التجار العمانيين تساعد  نإهم في كينيا. استقراروالدينية أثناء ممارستهم للتجارة و

م الكينية، وتأثره( بيان تأثيرهم على الثقافة 2، )كيفية تعاملهم مع أشخاص من ثقافات مختلفةمعرفة ( 0) :على

  .تقيم المجتمع الكيني المستضيف العمانية، والتعامل معثقافتهم  إبراز تقدرتهم على المحافظة على( 4. )بها

نجاح مع تعامل بفي الستخدمها التجار العمانيون اات التي ستراتيجياإلالعديد من  لدراسةنتائج القد أظهرت 

بشكل ة وكما أبرزت الدراسالثقافية أثناء تفاعلهم وتواصلهم مع الشعب الكيني.  بهويتهم ةتعلقمالقضايا ال

من  فريقياأهويتهم الثقافية في سياق شرق والحفاظ على  همالتعامل معفي ن يالتجار العماني محاولةصريح 

ية، إسالم( بناء مؤسسات 4) ،تقيمهو سالمإلا( نشر 2) ،الكينيينمع التجار التجاري  ستثماراال( 0: )خالل

ة التي أظهرت إندماجهم وتقبلهم للثقافة السائدة جتماعيإستخدامهم لمجموعة من الممارسات اال إلى( إضافة 3)

( لبس )ج ،، )ب( زواجهم من نساء كينياتحدثهم اللغة المحلية )السواحلية(: )أ( تمن خالل ،أفريقيافي شرق 

أثناء  ،ات التي أستخدمها التجار العمانيونستراتيجياإل أن إلىخلصت الدراسة و  المالبس الكينية التقليدية.

 اليبالتو واضحة فيها،في تعاملهم مع تقضايا الهوية الثقافية أحدثت تغييرات  ،األفريقيفي الشرق  وجودهم

   .الثقافي واصلبالتتؤثر وتتأثر ، وأنها لهوية الثقافية متغيرةا القائلة بأنة تؤكد النظرية اليالدراسة الح فإن

 

 

 

 

 

 هلديو ،أستاذ مساعد في تقسم إدارة األعمال في كلية العلوم التطبيقية بالرستاقيعمل بوظيفة  الدكتور محمد الخروصي

من  ديدالفاعل في المؤسسات المدنية، والقيام بإجراء الع سهامات في خدمة المجتمع المحلي، واإلهتمامالعديد من اال

ي العديد من المهارات وخاصة ف هالشخصية والعلمية والحياتية. لدي كما أنه مهتم بتطوير مهاراته الدراسات والبحوث،

س والماجستير في التربية، وكالورينه حاصل على شهادة البمعي، والتعامل مع الطالب، حيث إمجال التدريس الجا

 في العديد من الندوات ولقد شاركولي. في العالتقات العامة، والدكتوراة في تخصص اإلتصال الد اليوالدبلوم الع

 ات بحثية في القضايا المتعلقة بالهوية الثقافية ومدىاهتمام هلديووالمؤتمرات سواء على المستوى المحلي أو العالمي. 

 تأثيرها وتأثرها بالتواصل الثقافي بين الشعوب. 
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 فيها سامعلى انتشار اإل أفريقيالشرق  اليأثر االحتال البرتغ
 

 
 محمد عبده السروري أ.د.

 يةسالموالحضارة اإل التاريخأستاذ 

 مناليجامعة صنعاء، 

 

 

 يعالج هذا البحث محورين رئيسيين: 

 دث ي. وفيه يتحسالمفي العصر اإل أفريقيافي سواحل شرق  سالم: طرق انتشار اإلالمحور األول

 أفريقياشرق  إلىية سالمأولهما: الهجرات العربية واإل سالمطرق انتشار اإل أهمالبحث عن 

وحضرموت وأنحاء الجزيرة عمان  أهلهجرات جماعات متعددة من  اهم فيها. ومن أهمهاستقرارو

ث وفيه يركز الحدي ،سالمي ودوره في نشر اإلسالموثانيهما: النشاط التجاري العربي واإل العربية.

 ودورها في جلب ،مثل الحديد والذهب والعاج وجلود النمور أفريقياالسلع التجارية لشرق  أهمعن 

عمان  أهلمن كان لهم دور كبير في هذا النشاط هم  أهمومن  النشاط التجاري للعرب والمسلمين.

المراكز التجارية التي كان  أهمحضرموت. كما يتحدث البحث عن  أهل إلىوسيراف باإلضافة 

ندة لياُسفالة وموزمبيق وكلوة وممباسا وم :ي مثلسالمالنشاط التجاري العربي واإل وجوديكثر فيها 

   مقديشو وزيلع. إلىوجزيرة زنجبار باإلضافة 

 

 ويبدأ سالموأثره على انتشار اإل أفريقيالسواحل شرق  الي: يتناول االحتالل البرتغالمحور الثانيو ،

والمتمثل في ضرب نيران  ،داجاما ودالميدا العدائيالتحدث عن دور داجاما االستكشافي ثم دور 

ر عن أسف الذي أفريقياية على طول سواحل شرق سالمالمدافع على المراكز التجارية العربية واإل

ين من القضاء على النشاط التجاري للعرب والمسلمين شمل من ُسفالة جنوبا مرورا اليتمكن البرتغ

وتقد جاء تعيين القائد  وجزيرة زنجبار حتى براوة ومقديشو شماال.بكل من موزمبيق وكلوة وممباسا 

تتويجا لجهودهم  أفريقيام حاكما لمستعمرات البرتغال في شرق 0519ألبرت سنة  اليالبرتغ

هم ة لرئيسكما جعل من ممباسا تقاعدة عسكرية  ،ا لهمفجعل من موزمبيق مقرا رئيس ،العسكرية

لشرق  ليا. وعلى ذلك فإن االحتالل البرتغأفريقيارة في شرق تشرف على المراكز التجارية المنتش

هجرات وهي ال ،تمثل ذلك بالقضاء على طرق نشره سالمكان له أثر كبير على انتشار اإل أفريقيا

   ية ونشاطهم التجاري.سالمالعربية واإل
 

 

 

 

ية من جامعة القاهرة في سنة سالموالحضارة اإل التاريخدكتوراة في حاصل على ال دكتور محمد عبده السروريال

ية في سالممن جامعة صنعاء وعمل أستاذاً للتاريخ والحضارة اإل 2111، وحاصل على درجة األستاذية سنة 0991

، وهو عضو في جمعية اتحاد المؤرخين العرب القاهرة، التاريخبجامعة صنعاء، وتولى فيها رئاسة تقسم  التاريختقسم 

 ،ـه0-5من في القرن.اليمؤلفاته "الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في  أهممنية، ليا ثارواآل التاريخوعضو جمعية 

 وله الكثير من األبحاث العلمية، وناتقش وأشرف على العديد من الرسائل العلمية. 
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 :من خال االحتفاالت الدينية والطقوس العقائدية األفريقياالنصهار العربي 

 النموذج األفروُعماني
 
 

 محمود تقطاطالدكتور 
 أستاذ متميّز بالجامعة التونسية

 تونس

 
 

خيرة ة، مع ما تركته هذه األاألفريقيية في حياة المجتمعات سالمتكامل التأثير العميق للحضارة العربية اإل

ة األفريقيأفرز روحانية مزدوجة بين المعتقدات الشعبية وبدورها من بصمات تقوية في أكثر من مجال، 

ية موضوع بحثنا، نوعية مميّزة من سالموالديانات السماوية السيما المسيحية وخاصة اإل)كاإلحيائية( 

 االحتفاالت الدينية والطقوس العقائدية زاد في تغذيتها انتشار النزعة الطرتقية للتصوف. 

 

يها ف بوأة، تتاألفريقيمن نتائج ذلك توليفة طريفة من الفنون داخل الوطن العربي ولدى عدد من الشعوب و

ت ل على الكائنامكانة مميّزة، مما رسخ االعتقاد في تقوة تأثيرها ووتقعها الفعا الموسيقى مع األداء الحركي

واالستعانة بها خالل االحتفاالت التعبدية، أو الستحضار  إليهاضرورة اللجوء  اليوبالت، بمختلف أصنافها

 من بين هذه الفنون، نخص بالذكر هنا: ،أو للسيطرة عليها إليهااألرواح الشريرة والخيّرة، ومخاطبتها تقربا 

 ية سالم''المولد النبوي الشريف'': احتفال ديني مرتبط بأذكاره وأوراده وأناشيده ومدائحه، بالثقافة اإل

 واللغة العربية

  شعبي العصبي والتطبيب ال ،ة، مرتبط بطقوس العالج النفسياألفريقي''الزار'': عقائدي ذو الجذور

 المجهول.   إلىعموما، في عالتقة بالسحر واألرواح والرجم بالغيب والتطلع 

 

تفرع عنهما فنون مختلفة، تكيفت ممارساتها وسلوكياتها، عباراتها وطالسمها الخاصة، بما يتماشى مع واتقع 

، األفريقيولنا في عمق العالتقة وعراتقتها بين ٌعمان والساحل  دها.اليالشعوب وخصوصيات عاداتها وتق

 مالمحه.  أهماستجالء  إلىنموذجا طريفا سوف تسعى الدراسة 
 

 

 

 

 

موسيقي باحث متخصص في العلوم الموسيقية ، وهو أستاذا متميزا بالجامعة التونسيةمـحـمـود تقـّطـاط  الدكتور يعمل

للموسيقى بتونس؛ وهو وراء استحداث تدريس  اليأنه المدير المؤسس للمعهد العية، كما سفالموالحضفارة العربية اإل

مسففتشففاراً سفففابقا لدى وزارة عمل  تقـفففففففّطـفففففففاطاألسففتاذ الدكتور (. 0982العلوم الموسففيقية بالجامعة التونسففية )منذ 

 ة ورئيس تحرير مجلةعضففو دائم بالهيئة العلميكما أنه  اإلعالم/سففلطنة ُعمـفففففففان )مركز ُعمان للموسففيقى التقليدية(.

مشففروع منسففق إتقليمي ل فإنهذلك  إلىباإلضفافة جامعة الدول العربية. ،''البحث الموسفيقي''، المجمع العربي للموسففيقى

عضفففو عامل و (.IXالعالمي للموسففيقى" )المنطقة العربية، المجلد  التاريخ ،نسففانونسففكو "الموسففيقى في حياة اإلالي

 بالمجلس العلمي للمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون ''بيت الحكمة''. 
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 دور المرأة العمانية في المحافظة على الهوية الوطنية في مناطق البحيرات العظمى

 

 
 مريم بنت طالب بن خليفة القطيطية

 وزارة الدفاع، ةاجتماعيباحثة 
 سلطنة عمان، مسقط

 

 

لكل أمة مرتكزات ثقافية تميزها وتعتز بها، وتعمل على المحافظة عليها، وهذا ما سعت له المرأة العُمانية  أن

نيا، من كي إلى، الكونغو، بوروندي، رواندا( باإلضافة أوغندافي بالد المهجر في مناطق البحيرات العظمى )

يعة خرها وانتمائها، وبطبكينونتها ومصدر فخالل الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية العُمانية، فهي تمثل 

ب اليألس هّن من يفتقد ذلك العمق الثقافي يسعى لصنعه، وإيجاده حتى ولو جاء ذلك من خالل تطويرإالحال ف

تكمن أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على دور المرأة العمانية في حفظ الموروث و وثقافات تقائمة.

حيث ، ، وبالتحديد في مناطق البحيرات العظمىاألفريقيوالبر  أفريقيااحل شرق الثقافي العماني في مناطق س

ال يتجزأ من الهوية الوطنية العمانية، وما ترتب عنه من نواتج  اً تُعدُّ المرأة بقيمها ومبادئها وسلوكها جزء

م 0831وستركز الدراسة على حقبة تاريخية ممتدة من عام  .األفريقيحضارية وثقافية مميزة في المجتمع 

الخاتمة  إلىم، كما ستحتوي هذه الدراسة على المقدمة وثالثة محاور أساسية، بإالضافة 0901وحتى 

 حور األولالموسيعالج  .أفريقيامناطق شرق  إلىالهجرة العمانية  إلىففي المقدمة ستطرق الباحثة  والمالحق.

 ىإل، ومواصلة رحلتها أفريقيامناطق شرق  إلىالهجرة من عمان  إلىالمرأة العمانية  الظروف التي دفعت

على دور المرأة العمانية في حفظ الهوية العمانية المحور الثاني مناطق البحيرات العظمى، في حين سيتضمن 

ظة على في المحاف الضوء على دور المرأة العمانية المحور الثالثبشكل عام في تلك المناطق، بينما سيلقي 

 هتمامالهوية الوطنية العمانية في مناطق البحيرات العظمى وكينيا، عبر استعراض نماذج وأمثلة جديرة باال

 وهي:

 )الزي العماني النسائي )دور المرأة في المحافظة على الهوية من خالل اللباس 

  مقومات المطبخ العماني(مقومات المطبخ العماني )دور المرأة في الحفاظ على الهوية من خالل 

 ة.جتماعيد العمانية في االحتفاالت واألعياد والمناسبات االاليالعادات والتق 

 

 

 

 

(، وشهادة الماجستير 2115من جامعة تقطر ) بكالوريوسحاصلة على شهادة ال مريم بنت طالب بن خليفة القطيطية

(، 2117ة في وزارة الدفاع منذ عام )اجتماعيباحثة  ، وهي(2101) في علم االجتماع من جامعة السلطان تقابوس

 نسانمدربة معتمدة في حقوق الطفل من مركز عمان لدراسات حقوق اإلو ،ومحاضرة في جامعة السلطان تقابوس

 شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية، منها: ندوة اتفاتقية حقوق الطفل الدولية(. 2104)

( بسلطنة عمان، المؤتمر النسائي األول والثاني والثالث للقيادة والتدريب بدولة الكويت، المؤتمر الطالبي 2103)

ى مستوى رئاسة أركان تقوات السلطان المسلحة في (. حاصلة على المركز األول عل2100الخامس لجامعة الشارتقة )

، جتماعيالمسابقة الثقافية لكتابة البحث العلمي. حاصلة شهادة تقدير من جمعية المحاربين القدامى في التميز للعمل اال

   إعداد وتقديم العديد من ورش العمل في حقوق الطفل بجمعيات المرأة العمانية. مهتمة بقضايا المرأة والطفل.

  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25B3&ei=LRw9U43YH4eS0QW59oDACw&usg=AFQjCNG7t_ZLtIUcVSSd6_jcCbbEdwWNvw&bvm=bv.63934634,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A8%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25B3&ei=LRw9U43YH4eS0QW59oDACw&usg=AFQjCNG7t_ZLtIUcVSSd6_jcCbbEdwWNvw&bvm=bv.63934634,d.d2k
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 الدولة العمانية في منطقة البحيرات العظمى في عهد السلطان برغش بن سعيد 

 دراسة وثائقية: م(3181-3111)

 

 
 ناصر بن عبدهللا بن سالم الصقري

 وزارة التربية والتعليم
 سلطنة عمان 

 

 

م(، 0888-0871ة في عهد السلطان برغش بن سعيد )األفريقيتتناول الورتقة الدولة العمانية في أواسط القارة 

منطقة  لىإوذلك اعتمادا على الوثائق المتوفرة في هذا الموضوع؛ والتي تبين لنا بأن النفوذ العماني وصل 

وا على دراية تاّمة بالطرق والمسالك في تلك أصبح، وأن العمانيين أفريقياالبحيرات العظمى في وسط 

وذلك من خالل النشاط التجاري الذي كانوا  ،فة واحترام القبائل القاطنة هناكالمناطق، ويتمتعون بمعر

   ية.إسالميقومون به، وما تحلوا به من أخالق وصفات 

 

موضوع أصيل ما زالت تدور حوله العديد من األسئلة؛ وهو هل كان للعمانيين دور  إلىكما تتطرق الورتقة 

في إرشاد المستكشفين األوروبيين؟ وهو سؤال تقد ال نجد له إجابة واضحة وصريحة ولكن سيتم مناتقشته من 

راسة. خضاع ذلك للبحث العلمي في هذه الدإردته في هذا الشأن، ومحاولة خالل الوثائق المتوفرة وما أو

وسيكون معظم االعتماد في هذه الدراسة على المادة الوثائقية ويأتي في مقدمتها رسالة السلطان برغش بن 

   م.00/02/0870وزير الخارجية البريطاني بتاريخ  إلىسعيد 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ان من جامعة السلط التاريختخصص  ،حاصل على شهادة الماجستير في اآلداب ناصر بن عبدهللا بن سالم الصقري

ا اليم. يعمل ح2110من نفس الجامعة عام  التاريخ تخصصوشهادة البكالوريوس في التربية/ ،2110 في عام ،تقابوس

متعاون بالجامعة العربية المفتوحة )فرع سلطنة عمان(.  أكاديمي بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، كما يعمل ك

تقابوس  والتي أتقيمت بجامعة السلطان األفريقيات المؤتمر الدولي حول الدور العماني في الشرق اليشارك في تنظيم فع

أهمية "م(، كما شارك بورتقة عمل في ندوة المخطوطات والوثائق العمانية بعنوان 2102ديسمبر  02-00خالل الفترة )

 ، والتي أتقيمت"الحديث والمعاصر في ُعمان يتقتصادواال جتماعياال التاريخالوثائق الخاصة كأحد مصادر دراسة 

 م.  2102ديسمبر  20-22كذلك بجامعة السلطان تقابوس خالل الفتــــــرة 
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  :، وفي إثراء علم الماحةأفريقياأثر العمانيّين الماحي والتّجاري في شرق 

 بن ماتجد نموذتًجا أحمد
 

 الدكتور محمد بن تقاسم ناصر بوحجام
 العربية وآدابهاأستاذ بقسم اللّغة 

 جامعة الحاج األخضر باتنة، الجزائر
 

. وكان للموتقع الجغرافي المهّم الذي تشغله عمان في أتقصى الّطرف سالمكان للعمانيّين نشاط بحري كبير تقبل اإل

الجنوبي الّشرتقي من شبه جزيرة العرب أعظم األثر فيما أحرزه المالّحون العمانيّون منذ أتقدم العصور من شهرة 

 نتناول في هذه الورتقة العناصر اآلتية:و، بحريّة

ق الّطريو بالد الّشرق األتقصى إلىق البحري المسالك البحرية التّجارية العمانية، منها: الطري .0

 أفريقياشرق  إلىالبحري 

 ،يةسالمالمهّمة النّاتجة من اشتغال العمانيّين بالمالحة والتّجارة، منها: نشر الحضارة اإل ثاراآل .2

تقيام و ،ازدهار تجارة مصر بخاّصة ،سالماإل أفريقياالبحيرات العظمى وشرق  أهلاعتناق و

وفود أعداد كبيرة من علماء  أسبابكان من  الوصل بين الّشرق والغرب، وهو ماالعمانيّين بدور 

 كما كان لتفّوق ،وانئ المطلّة على الخليج العربيسائر الم إلىومنها  ،عمان إلى تجارةاألندلس و

األثر في تضلّع العمانيّين في علوم المالحة والفلك  أكبرالعمانيّين في مجال التّجارة البحرية 

ة اآلالت العلميّ أحدث النّظريات و إلىالّسبق في التّوّصل  وظهور أفراد منهم كان لهم ،غرافيةوالج

 في علم المالحة

 أفريقيابن ماجد العماني في إثراء علم المالحة وشرق  أحمددور  .4

كان خبيًرا بالبحار الّشرتقيّة وشواطئها، وتقد  إذر ربابنة البحر في عصره، باكأيعدّ ابن ماجد من  .3

 ة أخرىمن جه تولّد ذلك لديه نتيجة خبراته الّشخصيّة من جهة، والخبرات الّسابقة التي اّطلع عليها

ر" بذلك لقب "أسد البح ،ابن ماجد تميّز بالجمع بين الجانب النّظري والعملي في الجغرافية البحرية  .5

 "رئيس علم البحر"و

 أسالفه في علم المالحة البحريةأضاف ابن ماجد كثيًرا من المعلومات على ما تقدّمه  .0

 طّور بعض اآلالت المالحية في هذا المجال .7

 أفريقياابن ماجد وشرق  .8

 .أفريقيامؤلّفات ابن ماجد عن شرق  .9
 

 

د القرارة، الجمهورية الجزائرية، سففففففنة اليشففففففاعر وكاتب ومؤلّف من مومحمد بن تقاساااااام ناصاااااار بوحجام الدكتور 

ا أستاذ بقسم اليّصل على شهادات اللّيسانس والماجستير والدكتوراة من جامعة الجزائر، هو حام. ح0950هـففففف/0471

رئيس جمعيّة التّراث بالقرارة،  ،كليّة اآلداب واللّغات جامعة الحاج األخضففففففر بباتنة، الجزائراللّغفة العربيفة وآدابها، 

وشففففارك في عدّة ملتقيات وندوات داخل الجزائر ؛ ية بالجزائرنسففففانرئيس المجلس العلمي لكليّة المنار للدّراسفففات اإل

وتقدّم أحاديث دينية وثقافية ن ثالثمائة مقالة. وأكثر م ،وخارجها، بعضفففها في سفففلطنة عمان. له أكثر من خمسفففين مؤلّفًا

 ، أشفففرف وناتقشوشفففارك في عدّة ندوات وبرامج في التّلفزيون الجزائري وتقنواته اإلذاعية ،عديدة في إذاعة سفففلطنة عمان

عر الجزائري الحديث"عدّة رسففففائل للماجسففففتير والدكتوراة. من مؤلّفاته:  ي الخطاب الدّيني ف"، "أثر القرآن في الشففففّ

 ،، وكتب في أدب األطفال"ية في كتاب: أبو مسلم الّرواحي حّسان عمانسالمالّرؤية اإل"، "شفعر أبي مسفلم الّرواحي

 والّرحلة في طلب العلم.  إبراهيممنها  ،بعض القصصو
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 السواحلي التقليدي الشعرالمؤثرات العربية في 
 

 
 عثمان إبراهيمالدكتور وائل نبيل 

 ة، كلية اللغات والترجمة، جامعة األزهراألفريقيتقسم اللغات محاضر، 
 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 

 

ً راتقياً، ورافداً من أتقدم روافد األدب السواحلي. ولقد تأثر الشعر  يعتبر الشعر السواحلي تراثاً أدبياً، وفنا

ة ألفريقياالسواحلي التقليدي شكالً وموضوعاً بالثقافة العربية التي انتشرت على امتداد ساحل شرق القارة 

دراسة المؤثرات العربية في الشعر السواحلي التقليدي. فيبدأ د. ومن ثم يعرض هذا البحث منذ زمن بعي

قافة تأثره بالث إلىبمقدمة نظرية تلقي الضوء على جذور الشعر في األدب السواحلي، والعوامل التي أدت 

ج على الدراسات السابقة في نطاق  أهدافالعربية، ثم يتناول موضوع و وفرضيات ومبررات البحث، ثم يعّرِ

 :مبحثين إلىمضمون البحث، مقسماً إياه  إلىيبين المنهج المتبع، ثم يتطرق الموضوع، و

ذا يوضح هو ،: المؤثرات العربية في الشعر السواحلي التقليدي من حيث الشكلالمبحث األول

المبحث المؤثرات العربية في الشعر السواحلي التقليدي على المستوى األسلوبي والمعجمي 

 والصوتي والعروضي

رض هذا ويع، : المؤثرات العربية في الشعر السواحلي التقليدي من حيث الموضوعالثاني المبحث

لمؤثرات العربية في الشعر السواحلي التقليدي على مستوى األغراض الدينية بما في ذلك االمبحث 

من تقصائد المدائح النبوية، والوصايا، والفتوحات، وعلى مستوى األغراض العامة بما في ذلك من 

   .ائد شكوى وسياسة وهجاء ونقائضتقص

 

 

 

 

 

 

 

، ة، كلية اللغات والترجمة، جامعة األزهراألفريقيمحاضراً بقسم اللغات  عثمان إبراهيمالدكتور وائل نبيل يعمل 

وتخصص في أدب اللغتين السواحلية  م،2100من نفس الجامعة عام  الدكتوراةبالقاهرة، مصر. حصل على 

. ةكتورا، وذلك لجمع مادة علمية للدزنجبار بدولة تنزانيا وأتقام فيها لمدة سنتين إلىوالفوالنية. سافر الباحث 

اً في اإلشراف على رسالة ماجستير بعنوان: "الزمان والمكان في الرواية السواحلية اليويشارك الباحث ح

ويشارك الباحث بالحضور في المؤتمرات والندوات المحلية. وله بحث منشور واألمهرية دراسة مقارنة". 

م من دورية كلية اللغات والترجمة العلمية الدولية المحكمة بعنوان: "الشيخ حسن بن 2104في العدد الرابع 

 ".  ة والسياسية في تنزانياجتماعيعمير الشيرازي ودوره في إثراء الحياة الثقافية واال
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 غوية بين السواحلية والعربيةوشائج ل
 

 الدكتور يونس عبدلي موسى
 كلية التربية الجامعيةاستاذ مشارك، 

 زنجبار، تنزانيا

 

 ،جمع ساحل ،واللفظ السواحيلي ُمشتق من اللفظ العربي السواحل ،الهامةلسواحيلية إحدى اللغات تُعتبر اللغة ا

ار شمال موزمبيق ُمرورا بزنجب مناعتباراً  ،افريقيألصد هنا السواحل الشرتقية ويق ومعناها ُسكان السواحل،

 ين والعرباألفريقيوهم خليط من  ،لويُستخدم اللفظ عامة لكل سكان هذه السواح مقديشو، إلىوصوال و

 تنزانيا،" وأشهر الدول الناطقة بالسواحيلية هي: )الفرس(. ين والشيرازييناليالعمانيين والحضارمة والبرتغ

وشمال موزمبيق وبعض واليات رواندا  وشمال ماالوى، وجنوب الصومال، وشرق زائير، أوغنداو وكينيا،

لك الذين ذ إلىأضف  ،على أتقل تقدير أفريقيويتكلم بهذه اللغة أكثر من مليون ونصف مليون  وبوروندي.

لغة  قياأفريشرق  إلىاستعمل العرب الذين هاجروا من الخليج العربي و .جتماعيلمهنة أو الترابط االاتعلموا 

رجع تاريخ اللغة السواحيلية ي  .اللغة السواحلية هالسكان المحليين وغذوها بكلمات وعبارات عربية ونتجت عن

الذى و أنها في القرن السابع الميالدي، آخرونويرى  الميالدي عند المؤرخين والباحثين، التاريخبداية  إلى

 ،مسالتقبل اإل أفريقياشرق  إلىلوا العرب وص أنؤرخين نه ال خالف بين المإأرجحهُ هو الرأي األول حيث 

ل أيام حجاج بن يوسف بهـ وتق05وبالتحديد  ،وصل هذه المنطقة في القرن األول من الهجرة سالموأن اإل

 عقوبياليهـ( و559وتميزت مفرداتها األدبية حيث تحدث عنها كل من اإلدريسي )ت .هـ85الثقفي عام 

 الذي كان له صوالتو ،هـ(779)ت والرحالة ابن بطوطة هـ(،020)ت هـ( وياتقوت الحموي283)ت

يلية سواحك في المنطقة دوراً بارزاً في هذا المضمار وأن اللغة الاليلممل أن، كما أفريقياوجوالت في شرق 

ة لثقافأنها لغة الدين وا إلىوسبب تأثر السواحيلية باللغة العربية يرجع ذلك  ،أثرت وتأثرت أعطت وأخذت

ُت تقديم هذه أحبببناء على ذلك و ،يث نزل بها القرآن والسنةبل تقُدسيّتها ح ،يث تؤدى بها الشعائر الدينيةبح

ا نسبتها م وتدور حول األسماء حيث تبلغ، التي تكشف العالتقة بين اللغة العربية والسواحيلية الورتقة العلمية

بينما تبلغ عدد المفردات من لغة البانتو  ،%05واألعداد  %71والصفات  %01 إلىكما تبلغ األفعال  71%

تكون هذه الورتقة نموذجا وشائجيا للباحثين والمهتمين في  أنأرجو ف ،%21ة األخرى جنبيومن اللغات األ

نموذج و ودور العرب فيها، ،انتشار السواحيليةو والتطور، ،النشأة ،وتشتمل التمهيد أفريقياشؤون شرق 

   .وشائجي

 

 

 كينيوهو  ،ا، تنزانيزنجبار ،أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله في كلية التربيةيونس عبدلى موسى  يحيى  الدكتور

.  األبحاث بالدوريات العلميةالعديد من  نشروالدولية، و محليةالمؤتمرات ال في عدد من شارك وقد، الجنسية

 :تشمل المؤهالت العلميةو

 م بتقدير ممتاز0/5/0983 في ،(محافظة مندير )كينيا ،يةسالممدرسة نور اإل من االبتدائية 

 م بتقدير جيّد جدا3/3/0987 في ،اكيني ،محافظة إسيولو، يةسالممركز الفالح اإل من المتوسطة 

 م بتقدير ممتاز09/4/0991 (، في)كينيا ممباسا ،يسالممعهد كيساؤني اإل من الثانوية 

 (البكالوريوس في الشريعة والقانونLB)،  بتقدير عام "جيّد"من شعبة القانون بكلية الشريعة والدراسات

 م20/5/0995 ، فيجمهورية السودان ،العالمية بالخرطوم أفريقياية في جامعة سالماإل

 ( الماجستيرML) ي.سالمفي الفقه المقارن بتقدير"ممتاز مع مرتبة الشرف"من كلية التُراث اإل   
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 العمانيين في ذلكتاري  دخول اإلسام بورندي ودور 
 

 

 بجيج سالمالشيخ 
 مدير معهد القبلتين للعلوم الشرعية

 ومدير مركز الدعوة والتعليم اإلسالمي
 بورندي ، جمهوريةرومنجي

 

 

أولى تقارات الدنيا التي رأت نور اإلسالم بعد الجزيرة العربية، وذلك عندما أمر الرسول صلى  أفريقياتقارة 

هللا عليه وسلم بعض مسلمي أهل مكة الذين كانت تقريش تضطهدهم بالهجرة إلى الحبشة، فكانوا بذلك أوائل 

ريق الحبشة عن ط األفريقيةرة ، ولكن لم يقتصر دخول اإلسالم القااألفريقيةالداخلين من المسلمين إلى القارة 

 البحر العربي، حيث كانت سفن التجار فحسب، بل تعددت الطرق بعد ذلك، وكان منها الطرق البحرية عبر

رات الشرتقي، وتقد زادت الهج أفريقياالعرب المسلمين تسلكها في رحالتها بين جنوب جزيرة العرب وساحل 

التي تلت ظهور اإلسالم، وكان هؤالء العرب يلزمون  ثالثة، وخاصة في القرون الأفريقياالعربية إلى شرق 

   الساحل وال يتجاوزونه، وبقيت المناطق الداخلية خالية من التأثير اإلسالمي.

 

زدادت عناية ا ألفريقياولكن بعد أن تمكن العمانيون من القضاء على النفوذ البرتغالي على الساحل الشرتقي 

، حكمه من مسقط إلى زنجبار سلطان مقر، خاصة بعد أن نقل السلطان سعيد بن أفريقياالعمانيين بشرق 

وهذا  ؛حيث بدأ اإلسالم يشق طريقه إلى الداخل، حتى وصل إلى منطقة البحيرات الوسطى، ومنها بورندي

سيقوم وأفريقيا؛ العماني في شرق  الذهبي للوجودهو الذي جعل المؤرخين يسمون عصر آل سعيد بالعصر 

 اآلتية:حث بتناول هذا الموضوع من خالل المحاور البا

 التي سلكها العمانيون في دخولهم بورندي : الطرقاألولالمحور 

 األساليب التي استعملها العمانيون في نشر اإلسالم في بورندي :الثانيالمحور 

 اآلثار للوجود العماني في بورندي. :الثالثالمحور 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  ةلمسلماالطائفة ورئيس ، الدعوة والتعليم اإلسالمي مديرا لمعهد القبلتين، ومدير مركز بجيج سالمالشي   يعمل

يات الملتق يد منشارك في عدوفي تاريخ دخول اإلسالم بورندي،  نشورله بحث غير مو .بورندي ، جمهوريةرومنجي

 أفريقيا"،القضاء في " ؛2115 ،الرياض ،"العالتقة بين الدعاة والحكام" منها:اإلسالمية العالمية ببعض البحوث، 

2119.   
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 مع الصراعات المختلفة جديدال تكيف الدين: في بوروندياالستعمار اإلسام و

 (3131-3110)  
 

 
 هوتونجيمانا ألكسندرالدكتور 

 بوروندي في جامعة المعاصر أستاذ التاريخ
 بورونديجمهورية 

 

 

 الذين عاشوا على طول المسلمين العرب من خالل التاسع عشرالقرن  في أواخر اإلسالم اعتنقت بوروندي

 ن بحيرةبالقرب م في المناطق العمانيين التجار تأثير جدون. الثامن منذ القرن والبحر األحمر المحيط الهندي

 ي المناطقف اإلسالم نونشر التجار العماني، أوفيرا في طريقهم إلىو. امبو في اإلسالم انتشر، حيث تنجانيقا

 ن السلعمختلفة م أنواع تجارة فانتشر اإلسالم من خالل. روسيزيدلتا و مثل نيانزاالك البوروندية الساحلية

 من، البرواني خلفان محمد بن أشهر هؤالء التجار منو ؛األدوات المنزليةالمختلفة و المنتجات الغذائية ومنها

 . 0851اليد وهو من مو المعروفة في بوروندي، العمانيةالبرواني" عائلة "

 

ية تعامل كيفخصوصا و، في بوروندي اإلسالم التي واجهت انتشار المشاكل على تركيزيهدف البحث إلى ال

، وسيتم (0902-0900) البلجيكي االستعمار فترة في الدين الجديد مع الديانات األخرى غير الكاثوليكية هذا

، انزاالكوني رومونج مثل، في بوروندي الساحلية في بعض المدن اإلسالماإلشارة أيضا إلى كيفية انتشار 

   .ودورها الفعال في نشر اإلسالم ،0924عام و 0914في عام  التي بنيت األولى والمساجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  المعاصر لتاريخل اً أستاذ، وهو مؤرخ ويعمل حاليا 0904في عام  في بوروندي هوتونجيمانا ألكسندرالدكتور ولد 

ام في ع( السوربون بانثيون، باريس األولىجامعة من فرنسا )الدكتوراة أن حصل على درجة  بعد بوروندي جامعة

حاث أب في مراكز البحوث مع بعض يعمل هوتونجيمانا الدكتوروله العديد من الكتب واألبحاث المنشورة؛ و ؛0999

، وهو األولى باريس جامعة، ومقرها في والعالم الريفي البيئة عن تاريخ فريق البحث عضو في فهو وبالتالي، متنوعة

 األفارتقةحياة الفالحين على " بحاثهأ وتركز. I-CNRS باريس فيي( األفريق العالم )معهد IMAF عضو فيأيضا 

 "المدى الطويل. المتغيرة في
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قيا في دول شرق أفري االتجتماعية واالتقتصادية األنشطةو اللغاتتعايش ل التأثير اإليجابي

 كيرونديةوالعربية وال السواحلية للغاتالبحيرات العظمى: دراسة ميدانية و

 

 
 ويلي نغينداكومانا الدكتور

 والمصالحة السالم جامعة

 جمهورية بوروندي

 

 

ً  األوربيين بعض الباحثين تقام لغات المحلية لا تعامل لم ولكن هذه األبحاث، األفريقية في اللغات بإجراء أبحاثا

 . أبحاثهمفيه  أجروا الذي في ذلك الوتقت غير مكتوبة شفهية أو لغات ألنها كانت ،حقيقية كلغات
 

ً كيروندية لإوالعربية و السواحلية الواضح اآلن أن اللغات ومع ذلك، فمن ي من العلم للبحث تخضع حاليا

 . أطروحة لغات تلك نيستخدموو نيتقنوباحثين 
 

النصوص ( وذلك مثل LSP) ألغراض خاصة اللغاتاستخدام  علىوالدراسات البحوث  تركز، لعدة تقرونو

لمقدس ا الالتينية للكتاب، وللقرآن الكريم، والعربية في اللغة السنسكريتية الفيدا مثل ألغراض دينية

 التجارية. واألعمال  مثل العقود، القانونية والتجارية لألغراض وكذلك استخدامات اللغة ؛)اإلنجيل(
 

ن تى اآلح لم يحظوا ىالبحيرات العظمو دول شرق أفريقيا في اللغات التي يتحدث بها لماذا ويبقى السؤال

  االجتماعية.-اللغويةحوث بفي مجاالت ال بنصيب وافر من البحث العلمي
 

 كوسيلة، رونديةكيال بجانب اللغة السواحلية تم استخدام، على سبيل المثال، األلماني االستعمار فترة خاللوفي 

أي وتقت مضى، تحقق  اليوم أكثر منو الخ؛، في األسواقالمواطنين، وكذلك اإلدارية و التعامل بين الجهات

ية في جمهور والثانوية بتدائيةفي المدارس اإل والعربية مكاسب وذلك الستخدامهما السواحيلية اللغات

  بوروندي.
 

العربية و السواحليةتعايش بين اللغات اإليجابي لل دالالت التأثير هذه الورتقة وجهة النظر، يدعم وباختصار

 جتماعيةاال في تحليل العوامل بشكل رئيس هذا يساهمو اليومية. مختلفة من الحياة جوانب فيكيروندية لوإ

وبلدان هذه  عوبشتطوير ل اً ضروري أصبح اللغاتتلك  تعليم وتعلمال تثبت أن والتيالسياسية، واالتقتصادية و

  .الدول

 

 

وروندي؛ ب جمهورية والمصالحة، السالم في جامعة لغويات بوظيفة محاضر ويلي نغينداكومانا الدكتوريعمل 

 ؛2100في عام ، لوفان الكاثوليكية من جامعةاالتصاالت و اللغويات في درجة الدكتوراة حصل على حيث

بوروندي، درجة البكالوريوس من جامعة و ؛2113في عام جامعة بوروندي، و ليموج جامعة من والماجستير

حضر وتقد ؛ (LSP) ألغراض خاصةاللغات والتواصل و اللغويات البحثيةاهتماماته  وتشمل، 0998في عام 

 ً    .المؤتمرات المحلية والدولية العديد من أيضا
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 على انتشار اللغة والثقافة اإلسامية )م(1323-1255تأثير حامد بن محمد المرتجابي 

 في شرق ووس  أفريقيا 
 

 
 سمسوم يدرر

 السواحلية منباحث و محاضر
 المانيا، جامعة هامبورغ

 

 

يُعرف باسم " تبوتيب" تم نشرها للمرة  والذي) م (1323-1255مذكرات تأثير حامد بن محمد المرجابي

رئيس البعثة  والذي كان م(1874-1936م من تقبل الدكتور هاينرش برودى )0912/0914األولى في عام 

ية حامد بن محمد المرجابي كتب مذكراته باللغة السواحل؛ مباساوماسية بالقنصلية األلمانية في زنجبار ومالدبل

فسه ن مالحظاته على ذلك، تقرر يكتب" تبوتيب" أن  طلب منبكلمات وحروف عربية، ولكن برودي الذي 

عد ذلك ب عاماً  خمسين تقرابةلمانية. بعد أن يُخرج النص بالكتابة والحروف الرومانية مع ترجمة باأل

ب وذلك حس ةف الرومانيوبرودلي بالحر ير وتحقيق النص الذي كتبهحرتوايتلي ب م( تقام0959ـ0958)

رجمة الفرنسية الت  إلى اللغة اإلنجليزية. يةضافإطريقة الكتابة السواحلية التي اتبعها هو شخصيا، ومع ترجمة 

 530 إضافةصفحة مع  007ليها إ ضافأفرانسوا بونتنك، والذي  بواسطة 0973للمذكرات تم نشرها عام 

نصوص سواحلية مختلفة ومصادر أخرى  بُناء هو ةورتقال هذه من الهدف  ليها حول محتوى النص.إمالحظة 

والسواحلية"  اللغة العربية" على حية اللغويةتأثير " تبوتيب" من النا لتبينباللغة العربية، وذلك  ضافيةإ

الدين على الحضارات المحلية المختلفة، التي تقام " تبوتيب"  تأثير لك الحضارة اإلسالمية بما في ذلكوكذ

 بزيارتها أثناء رحالته المتعددة في شرق ووسط أفريقيا.  

 

 

 

 

 

 

 

من جامعة اليدن )هولندا( في  0988عام  مع مرتبة الشرف في فلسفةالماجستير حاصل على  سمسوم يدرر

ي مركز . يعمل باحثاً فاألفريقيوالكروليستيك واألدب  واللغات األفريقيةتخصص مواضيع دراسة اللغة السواحلية 

المخطوطات  موتقع”: مشروعهعنوان و ،2100منذ أكتوبر  جامعة هامبورغ، ألمانيا(المخطوطات )دراسة ثقافة 

بية( في مجموعة أفريقيا الشرتقية: دور المخطوطات في تنظيم العلم السواحلي: تصميمها السواحلية )المكتوبة باللغة العر

اليدن  من جامعاتاللغة السواحلية في كل  وظيفة محاضرحصل على  0980 في عام  “.التنفيذ وعالتقاتها معالمادّية 

 وكان محاضراً   هامبورغ.( جامعة وأفريقيا أسياهامبورغ )معهد جامعة هومبولدت( ووبرلين )( SOASولندن )

 ار السالموزنجبار ود ولشبونة وباريس ووارسو وسانت بطرسبرغفي جامعات نابولي  والثقافة السواحليةزائرا للغة 

السواحلي مع التركيز على الشعر السواحلي بصفة  ةاللغ السواحلي وعلمنشره كان حول األدب  وأغلبية ماأيضاً. 

 خاصة.  


