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دور العثمانيين والعمانيين في مقاومة االستعمار البرتغالي ونشر الحضارة اإلسالمية في شرق 

 انموذج  أالقرنين السادس عشر والسابع عشر  :إفريقيا
 طالؿ حمكد عبده المخالفي                                                          

 جامعة تعز - كمية اآلداب - قسـ التاريخ -مشارؾ الالحديث تاريخ الستاذ أ                                     
 

 م7/11/7112تاريخ القبول                    م11/2/7112تاريخ التسميم

 :ممخصال
ـ كمطمع القرف 55تتمحكر إشكالية البحث حكؿ تعرض الحضارة اإلسالمية في شرؽ إفريقيا ألخطار حقيقية، منذ أكاخر القرف 

ـ، عمى يد القكػ االستعمارية البرتغالية، الساعية لتحقيق طمكحاتيا االقتصادية كالدينية كالسياسية بمباركة البابكية، ككذا تصدر 56
بعض القكػ اإلسالمية لمحاربة تمؾ األخطار، كالذكد عف الحضارة اإلسالمية كنشرىا، كالحفاظ عمى مقكمات استمرارىا في شرؽ 

ـ. كينبثق عف ىذه اإلشكالية عدد مف 57ـ، كالعمانيكف اليعاربة في القرف 56ؾ القكػ العثمانيكف في القرف إفريقيا، كفي مقدمة تم
التساؤالت مف قبيل: متى ككيف كانت البدايات األكلى لمحضارة اإلسالمية في شرؽ أفريقيا؟ كما أبرز الممالؾ كالدكؿ اإلسالمية التي 

؟ ثـ ما ىناؾ ر البرتغالي إلى شرؽ إفريقيا كما ىي أخطاره عمى الحضارة اإلسالميةنشأت ىناؾ؟ كمتى ككيف تـ تغمغل االستعما
 في مقاكمة تمؾ األخطار كنشر الحضارة اإلسالمية كالحفاظ عمييا في شرؽ إفريقيا؟   طبيعة الدكر الذؼ قاـ بو العثمانيكف كالعمانيكف 

اإلجابة عمى إشكالية البحث بتساؤالتيا  الباحث حاكؿ لمدركسة كالقريبة منياكمف خالؿ المعطيات المعاصرة لممرحمة ا
 كما يأتي: ،المتعددة، مف خالؿ تقسيـ البحث إلى ثالثة محاكر

 المحكر األكؿ: بكاكير الحضارة اإلسالمية كمظاىرىا في شرؽ إفريقيا. 
 المحكر الثاني: الحمالت البرتغالية كخطرىا عمى الحضارة اإلسالمية في شرؽ إفريقيا. 

  .العثمانييف كالعمانييف في مقاكمة البرتغالييف كنشر الحضارة اإلسالمية في شرؽ إفريقيا جيكدكر الثالث: المح
Abstract 

This research deals with the Islamic Civilization in East Africa – in particular – and the East of 

Islamic World – in general – and the dangers faced in this area during the late 15th century and the 

outset of the 16th century. These dangers were the result of the Portuguese Colonization to achieve 

economical, religious, and political gains supported by the fathers of the Church. Many Islamic 

political groups started to fight against these dangers and to protect Islamic Civilization in East 

Africa. The Othmanis (16 th C) and the Omanis (Ya'areba 17thC) are the most influential groups to 

stand against the invasion of East Africa. The present paper poses several questions such as : When 

was the first step of Islam in East Africa?What were the famous Islamic States there? How / When 

did the Portuguese come there? What were the main dangers that Islamic Civilization faced there? 

What was the role of Othmanis and Omanis to protect East Africa? The present research answers 

these questions via the outcomes of documents , sources ,and modern references.This research is 

divided into three chapters . 

Chapter one deals with the start of Islam in East Africa . It deals with the most famous Islamic States 

there stretched from Mogadishu in the north , including Blamu , Malandi , Mombasa , Zungubar , 

Mafia , Clua and ending with Sufala in the south. Chapter two deals with the Portuguese Campaigns 

and its dangers on the Islamic Civilization in East Africa. This chapter focuses on the political gains 
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of this colony and the periods of its raiding in East Africa. Chapter Three deals with the role of 

Othmanis and Omanis to resist colony and to spread Islam in East Africa through 1- to fight the 

Portuguese and defeat them .2- to stop the spread of Christianity and its allies. 3-to spread Islamic 

Civilization and to protect it scientifically, intellectually, linguistically and to preserve the norms of 

Architecture and society.  

 

 تمهيد:
شيد ساحل شرؽ إفريقيا حضارة إسالمية مزدىرة     

بمظاىر متعددة، ترجع بكاكيرىا إلى التكاجد العربي في ذلؾ 
الساحل قبل اإلسالـ، كتعززت بعد اإلسالـ بزيادة ذلؾ التكاجد 

صدارتو، إذ تطكرت  -فالحضارمة-الذؼ احتل العمانيكف 
ستقرار الدائـ أغراضو مف اإلقامة التجارية المؤقتة إلى اال

نشاء المدف كاإلمارات العربية، كنشر اإلسالـ كحضارتو  كا 
سمميًا عمى طكؿ الساحل الشرقي اإلفريقي، ذؼ المكانة 

القكػ المسيحية  ما دفع ،االستراتيجية كاالقتصادية كالدينية
بزعامة البرتغاؿ إلى استعمار ذلؾ الساحل كضرب مقكمات 

ـ مف جية، كحتـ 55ف حضارتو اإلسالمية منذ أكاخر القر 
عمى القكػ اإلسالمية ممثمة في العثمانييف األتراؾ في القرف 

نجدة مسممي  ،ـ57كعرب عماف اليعاربة في القرف  ،ـ56
شرؽ إفريقيا كالتصدؼ لمبرتغاؿ ككقف خطرىـ عمى الحضارة 

 اإلسالمية كتمكينيا مف االنتشار مف جيٍة أخرػ. 
 مظاهرها في شرق إفريقيا:سالمية و أوال : بواكير الحضارة اإل

فريقيا كبدايات إىذا المحكر مفيـك شرؽ  يتناكؿسكؼ     
 كاآلتي: ،برز مظاىره الحضارية ىناؾأانتشار اإلسالـ ك 

 شرق إفريقيا، حدود المصطمح: -5
فريقيا حكؿ الساحل إتتمحكر حدكد مصطمح شرؽ 

(، 5الشرقي المطل عمى البحر األحمر كالمحيط اليندؼ)
 51شمااًل ك 5ل مساحة كبيرة بيف خطي عرض كالذؼ يحت

فريقي شمااًل (، كيمتد مف رأس جردفكف عند القرف اإل2جنكبا)
بشكل عاـ، كمف مقديشك شمااًل حتى  إلى خميج دلجادك جنكباً 

(، كىك ما عرفو جغرافيكا 3سفالة جنكبًا عمى كجو الخصكص)
ار ( أك زنجبار، المشتقة مف الفارسية ب4العرب بساحل الزنج)

(، يضاؼ إلى ذلؾ الحبشة المسيحية كدكؿ 5بمعنى ساحل)
 (.6فريقي)الطراز اإلسالمي في القرف اإل

فريقيا بيف ثالث كقد ميز العرب في الساحل الشرقي إل   
األكلى منطقة بالد  ،مناطق رئيسة مف الشماؿ إلى الجنكب

( أك سكاحل خميج عدف، كفييا زيمع كمقديشك، فضاًل 7بربرة)
سالمية السبع في الداخل كالتي كانت تحف رات اإلماعف اإل

جنكب كجنكب شرقي الحبشة، كالمسماة بسمطنات الطراز 
(، كأشيرىا مممكة عدؿ أك 8االسالمي أك ممالؾ بالد زيمع)

في صراع مع  -بدعـ مف العثمانييف -زيمع التي دخمت
الحبشة المسيحية المدعكمة مف البرتغاؿ، خالؿ 

المنطقة الثانية فيي الممتدة مف  (، أما9ـ)56ق/51القرف 
( في مكزمبيق حاليا، 55( حتى شمالي سفالة)51مقديشك)

بتا،  :سالمية مثلكتتألف مف عدد مف دكؿ المدف العربية اإل
كالمك، كمالندؼ، كزنجبار، كجدؼ، كممبسا، ككمكة، كيحكميا 
سالطيف مسممكف، بينما تشمل المنطقة الثالثة أرض 

، (53ب كمكة إلى نياية مكزمبيق)(، كتمتد مف جنك 52سفالة)
كتقع المنطقة األكلى ضمف القسـ الشمالي لساحل شرؽ 
إفريقيا المطل عمى البحر األحمر، بينما تقع المنطقتاف الثانية 
كالثالثة في إطار القسـ الجنكبي لساحل شرؽ إفريقيا المطل 

، كالذؼ ىك محل اىتمامنا في ىذا (54)عمى المحيط اليندؼ
 البحث. 

 ور الحضارة اإلسالمية في شرق إفريقيا:جذ -7
ارتبطت الجذكر األكلى لمحضارة اإلسالمية في 

باليجرات العربية المتقطعة قبل اإلسالـ،  اساحل شرؽ إفريقي
ثـ تكطدت دعائميا بتزايد تمؾ اليجرات كاستقرار أفرادىا عمى 
طكؿ ذلؾ الساحل بصكرة دائمة بعد اإلسالـ، كسكؼ نناقش 

 اآلتي: ذلؾ عمى النحك
 التواجد العربي في شرق إفريقيا قبل اإلسالم:-أ

حضرمكت عرب كاف عرب شبو الجزيرة العربية عمكمًا ك 
كعماف خصكصا، أقدـ مف عرؼ منطقة شرؽ إفريقيا قبل 

(، كبرغـ صعكبة تحديد زمف معيف 55اإلغريق كالركماف)
لذلؾ التكاجد، فإنو يمكف القكؿ بأف التاريخ المعركؼ لتكاجد 

شبو الجزيرة العربية بشرؽ إفريقيا قد بدأ منذ األلف  سكاف
عندما كانت السفف العربية تنقل  ؛الثالثة قبل الميالد تقريبا

مف ساحل الخميج  - اليندية خاصةً  -المنتجات اآلسيكية 
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العربي إلى المراكز العربية عمى ساحل شرقي إفريقيا، كتحمل 
 (.56في طريق عكدتيا المنتجات اإلفريقية)

 ف المرجح أف يككف الساحل الشرقي إلفريقيا قدكم
شيد ىجرة بعض الجماعات العربية مف جنكبي شبو الجزيرة  

لف الثانية قبل الميالد؛ نتيجة لمكجات العربية خالؿ األ
الجفاؼ التي عانت منيا المنطقة في مراحميااألخيرة، ما أسيـ 
في ظيكر مجتمعات عربية عمى ذلؾ الساحل، أخذت في 

التدريجي خالؿ األلف األكلى قبل الميالد، حيف ظيرت  النمك
كمعيف كحمير في جنكب غربي شبو الجزيرة  أدكيالت سب

بشرؽ إفريقيا،  التجارية العربية كحرصت عمى تكثيق عالقاتيا
لكف الصراعات بيف ىذه الدكيالت كبدء اضمحالؿ طرؽ 

الد، القكافل بعد السيطرة اإلغريقية كالركمانية عمييا قبل المي
أدػ إلى ىجرة عدد مف القبائل العربية صكب شرؽ إفريقيا 
بصكرة مستمرة حتى القرنيف الثاني كالثالث الميالدييف؛  
خاصة مع انييار سد مأرب كاضمحالؿ الزراعة في جنكب 
الجزيرة العربية، كمف ثـ زيادة حجـ التكاجد العربي كازدىار 

 (.   57فريقيا)مراكز العمراف العربية عمى الساحل الشرقي إل
كلعل ما يؤكد التأثير الكاضح لمعرب في ذلؾ 

  Azaniaغريق كالركماف عميو اسـ عزانياالساحل إطالؽ اإل
نسبة إلى إحدػ الممالؾ العربية القديمة عزاف، التي يقاؿ إنيا 
كجدت في منطقة ما مف جنكب الجزيرة العربية قبل اإلسالـ، 

، فضاًل عف إشارة كانتقل سكانيا إلى ساحل شرؽ إفريقيا
بعض المؤرخيف اإلغريق كالركماف إلى معرفة عرب جنكب 
الجزيرة العربية مف تبابعة حمير بساحل شرؽ إفريقيا كخضكع 

 (.   58بعض زعماء ىذا الساحل ليـ)
، كانت التجارة ىي العامل الرئيس الذؼ دفع اً كعمكم

العرب لميجرة إلى شرؽ إفريقيا، حيث مارس التجار العرب 
البداية دكر الكسيط التجارؼ، مف خالؿ نقل السمع في 

أسكاؽ  التجارية بيف شرؽ إفريقيا كاألسكاؽ العالمية خاصةً 
فارس كركما، ثـ قامكا بإيجاد محطات تجارية عمى الساحل؛ 
بغرض استخداميا أسكاقًا لمتبادؿ التجارؼ بيف الساحل 

اكز كالداخل اإلفريقي، كبالتدريج تحكلت ىذه المحطات إلى مر 
 (.59لمعمراف كاالستقرار المؤقت لمتجار العرب)

كقد أسيمت العكامل الجغرافية في ىجرة العرب إلى 
القرب المكاني بيف سكاحل الجزيرة  بالنظر إلىشرؽ إفريقيا، 

(، ككذا 21العربية كالخميج العربي كبيف سكاحل شرؽ إفريقيا)
تيب عمى منطقة المحيط  حركة الرياح المكسمية التي

مكنت السفف العربية مف القياـ برحمتيف في التي ؼ، ك اليند
األكلى ذىابًا مف شكاطئ الجزيرة العربية كالخميج ، (25السنة)

العربي إلى الساحل الشرقي إلفريقيا، بيف شيرؼ كانكف أكؿ 
كآذار، كالثانية إيابًا مف ساحل إفريقيا الشرقي إلى قكاعد 

عف  ( فضالً 22االنطالؽ العربية، بيف شيرؼ نيساف كأيمكؿ)
الخبرات البحرية كالمعرفة الجيدة بعمـ الفمؾ كاألنكاء لسكاف 

(، 23الجزيرة العربية كالخميج، سيما العمانيكف كالحضارمة)
 الذيف تزايد تكاجدىـ في شرؽ إفريقيا بعد اإلسالـ.

 التواجد العربي في شرق إفريقيا بعد اإلسالم: -ب
ب الجزيرة مثل ظيكر اإلسالـ ثكرة كبرػ بالنسبة لعر 

العربية عمى مستكػ تاريخيـ عمكمًا كعمى مستكػ تكاجدىـ 
إذ استجدت عكامل  ؛في الساحل الشرقي إلفريقيا خصكصاً 

أخرػ غير العامل التجارؼ دفعت العرب المسمميف لميجرة 
(، 24إلى شرؽ إفريقيا، أبرزىا نشر اإلسالـ كالدعكة إليو)

السياسية  كالبحث عف ممجأ آمف مف االضطياد كالصراعات
كالمذىبية كالقبمية، خاصًة عمى عيد الدكلتيف األمكية 
كالعباسية، ناىيؾ عف بعد شرؽ إفريقيا عف مقر الدكلة العربية 
االسالمية آنذاؾ، كما زادت اليجرات العربية إلى شرؽ إفريقيا 
مف حيث العدد كالحجـ، ككذا عدد المدف كاإلمارات العربية 

ريقي؛ نظرًا لتحكؿ العرب مف اإلسالمية عمى الساحل اإلف
 (.  25إقامة المراكز التجارية المؤقتة إلى االستقرار الدائـ)

كترجع بكاكير التكاجد العربي في شرؽ إفريقيا إلى 
فجر اإلسالـ؛ حينما أمر الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ 
اصحابو باليجرة إلى الحبشة لمتخمص مف اضطياد قريش 

(، كبالفعل 26اشي الحبشة)ليـ، كالعيش في ظل عدالة نج
تمت أكؿ ىجرة في اإلسالـ في شير رجب مف السنة 

 4رجاًل ك 55ـ( حينما خرج 655الخامسة لمبعثة النبكية)
نسكة مف المسمميف، مف مكة صكب الحبشة، عبر سفينتيف 

(، ثـ تكالت بعد 27لمتجار الذيف كانكا عمى معرفة بالحبشة)
بعض  كمكث، ذلؾ ىجرات العرب المسمميف إلى الحبشة

مكر المسمميف في المدينة أفرادىا ىناؾ حتى استقرت أ
عامًا  56خر في الحبشة قرابة البعض اآل يالمنكرة، بينما بق
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دكف مضايقات، كبعد عكدتيـ لمجزيرة العربية استمرت 
 (. 28العالقات الكدية بيف العرب كالحبشة)

كقد تطكر تكاجد العرب في شرؽ إفريقيا بعد كفاة 
ميو الصالة كالسالـ؛ بسبب الصراعات كاألزمات الرسكؿ ع

الداخمية، ككذا األخطار الخارجية التي شيدتيا الدكلة 
اإلسالمية عمى عيد األمكييف كالعباسييف ما أدػ إلى تزايد 
اليجرات العربية إلى شرؽ إفريقيا مف عماف كاليمف كاألحساء 

ات كالعراؽ، كمف ثـ االستقرار ىناؾ كتأسيس عدد مف اإلمار 
عمى يد عرب إمارة عماف، التي أسيمت  اإلسالمية، خاصةً 

بالنصيب الكبير في زيادة التكاجد العربي بشرؽ إفريقيا 
 (.29باستمرار)

ف تمؾ اليجرات كاف يقكدىا أكمما يسترعي االنتباه  
حكاـ عمانيكف، اضطرتيـ الظركؼ السياسية كاالقتصادية 

جغرافي المنعزؿ (، التي كاف لمكقعيا ال31إلى مغادرة عماف)
الذؼ تحده الصحراء مف الغرب كالمحيط مف الجنكب كالشرؽ، 
الدكر األبرز في تقكية شكيمة عرب عماف كتكجيييـ إلى 
إجادة صناعة السفف الشراعية، كاحتراؼ المالحة كالتجارة 
باعتبارىما الكسيمة الرئيسة لحياتيـ، ما أدػ إلى تنمية التجارة 

اليجرة كاالستقرار كتككيف كزيادة ، العربية في المحيط اليندؼ
 (.35إمارات عربية عمى سكاحمو اإلفريقية)

كعمى أية حاؿ، بدأت اليجرات العربية مف الجزيرة 
كالخميج إلى ساحل شرؽ إفريقيا متقطعة منذ مستيل القرف 

كؿ ىذه اليجرات أـ، ثـ زادت بصكرة تدريجية، ككانت 8ىػ/2
األخكيف سميماف كسعيد  ىجرة عمانية مف قبيمة األزد بقيادة

مف أسرة الجمندؼ، التي نجحت في السيطرة عمى عماف 
كاستقباؿ المناكئيف لحكـ الدكلة األمكية كالفاريف مف اضطياد 
حكاميا، مما دفع الخميفة األمكؼ عبد الممؾ بف مركاف إلى 
تكجيو كاليو عمى العراؽ الحجاج بف يكسف، بسرعة القضاء 

دتيا إلى طاعة الدكلة المركزية، كقد عمى الثكرة في عماف كا عا
نجـ عف ذلؾ ىزيمة آؿ الجمندؼ كاضطرارىـ اليجرة إلى شرؽ 

(، التي اختمف في 32إفريقيا مع جمكع كبيرة مف قبيمة األزد)
مكاف استقرارىا في شرؽ إفريقيا بيف المك كالمناطق الكاقعة 

سسكا حككمة عمى المذىب أحيف  -( 33شماؿ ممباسا)
 (.35كبيف جزيرة مافيا)  - (34ضي)الخارجي اإلبا

كقد تبع ىذه اليجرة ىجرات أخرػ، أسيمت في 
استقرار العرب في أماكف متفرقة مف ساحل شرؽ إفريقيا، 
حيث اتجو إلى ىذا الساحل جماعة مف الخكارج إثر ىزيمة 
الميمب بف أبي صفرة ليـ عمى عيد عبد الممؾ بف 

يات في عمم رزدكر بابالحضارمة  قاـ(، ك 36مركاف)
ف تركز  االتصاؿ بالساحل كتعزيز التكاجد العربي فيو، كا 

(، كما كفدت 37نشاطيـ عمى التجارة أكثر مف االستيطاف)
ـ إلى الساحل 8ق/2ىجرة زيدية مف اليمف خالؿ القرف 

الشرقي، فاستقركا ىناؾ كأصبح ليـ نفكذ عمى ما عرؼ باسـ 
الممؾ  ساحل البنادر، إثر تشديد الخميفة األمكؼ ىشاـ بف عبد

 (. 38في اليمف) )الشيعة(قبضتو عمى الزيدية
ـ كصمت ىجرة مف منطقة 51ق/4كخالؿ القرف 

األحساء عمى مقربة مف البحريف إلى ساحل شرؽ إفريقيا، 
ككانت ىذه اليجرة تنتمي إلى قبيمة الحارث العربية بزعامة 
سبعة أخكة بعد اختالفيـ مع حاكـ األحساء، ثـ تبعتيا في 

ـ ىجرة كبيرة مف عماف تنتمي إلى األسرة 53ق/7بداية القرف 
عقب انييار  ؛النبيانية بزعامة سميماف بف مظفر النبياني

(، كما 39ـ)5213ق/615دكلتيـ عمى يد اليعاربة سنة 
ترتب عمى غارات المغكؿ كدخكليـ بغداد سنة 

( 41ـ حدكث ىجرات عربية إلى شرؽ إفريقيا)5258ق/656
 ؛إلسالمية كفي مقدمتيا فارسمف العراؽ كعدد مف األقطار ا

( ما أدػ إلى تأسيس 45خصكصًا بعد غزك تيمكر لنؾ ليا)
مارات في شرؽ إفريقيااتسمت باالستقرار  عدة مدف كا 

 كاالزدىار الحضارؼ. 
 مظاهر الحضارة اإلسالمية في شرق إفريقيا: -3
  :المظاهر العمرانية - أ

كاف لإلسالـ مظيره الحضارؼ الكاضح مف الناحية 
نية في ساحل شرقي إفريقيا؛ إذ نجـ عف استقرار العرب العمرا

ساس لنشأة بذلؾ الساحل قياـ تجمعات سكانية، شكمت األ
عدد مف المدف كالمكانئ الميمة التي تـ استخداميا مراكز 

صبحت نكاة أتجارية في البداية، ثـ ما لبثت أف تطكرت حتى 
ل انتشرت عمى طكؿ الساح ،إلمارات عربية إسالمية فاعمة

الشرقي اإلفريقي، ابتداًء مف مقديشك شمااًل إلى سفالة جنكبًا 
( بجانب 42بما في ذلؾ مدف بتا كمالندؼ كممباسا ككمكة)
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استقرار العرب في جزر المحيط اليندؼ مثل جزر بمبا 
 (.43)ركزنجبار كمافيا كجزر القم

لعدـ اتساع المجاؿ لتتبع تاريخ تأسيس سائر  اكنظرً 
كذا مراحل لعرب في شرؽ إفريقيا، ك المدف التي أنشاىا ا

 فقط. تطكرىا خالؿ القركف الالحقة، فسكؼ نشير إلى أبرزىا
تعد مدينة مقديشك أكؿ مدينة أسسيا العرب كفي ىذا الصدد، 

عمى ساحل الصكماؿ أك البنادر آنذاؾ، ثـ تمتيا مدينة براكة، 
كيرجع بعض المؤرخيف تأسيس مقديشك إلى ما قبل اإلسالـ، 

إحدػ اليجرات الحميرية، أك قبل مكلد الرسكؿ عميو عمى يد 
يرجع آخركف تأسيسيا  (، بينما44الصالة كالسالـ بمائتي عاـ)

ـ، عمى يد 51ىػ/4إلى ما بعد اإلسالـ، كتحديدًا إلى القرف 
 (.  45المياجريف العرب مف األحساء)

كبالنسبة لمدينة كمكة، يذكر البعض أنيا تأسست عمى يد   
ياجريف العرب المسمميف، الذيف استقركا فييا مجمكعة مف الم

البعض  يحيل(، بينما 46ـ)51ق/4كبنكا مسجدًا قبل القرف 
ذلؾ إلى ىجرة الشيعة الشيرازييف بزعامة الحسف بف عمي إلى 

إثر فرارىـ  ـ عمى األرجح؛55ق/5ىذه المدينة، خالؿ القرف 
مف كجو طغرؿ بؾ السمجكقي الذؼ غزا شيراز سنة 

ـ 5335ق/732قد زار ابف بطكطة سنة(، ك 47ـ)5155
مدينتي مقديشك ككمكة إضافة إلى مدينة ممباسا، كتحدث عف 

(، كيرجح بناء كتأسيس ممباسا في 48مظاىر الحضارة فييا)
حدػ إـ عمى يد مياجريف مف عماف أطمقكا اسـ 51ىػ/4القرف 

( ذات السجل 49المدف العمانية عمى ىذه المدينة اإلفريقية)
مع مدينة مالندؼ، التي قيل إنيا تأسست  الحافل بالصراع

عمى يد جماعة مف العراقييف حكالي سنة 
ف جماعات مف شيراز كالجزيرة ا  ـ(، ك 51ق/4ق)ؽ365

 (.51العربية ىاجرت إلييا فيما بعد كادعت بناء المدينة)
كمف المدف الميمة عمى الساحل الشرقي إلفريقيا مدينتي 

عيد الخميفة األمكؼ  المك كبتا، الالتي يرجع تأسيسيما إلى
عبد الممؾ بف مركاف، عمى يد مياجريف مف عماف في القرف 

ـ فيما يخص 53ق/7ـ بالنسبة لألكلى كالقرف 8ق/2
(، كباإلضافة إلى ذلؾ تعد مدينة سفالة أقصى 55الثانية)

كصل إلييا العرب، كيرتبط  منطقة في الساحل الشرقي إلفريقيا
 -ماعة مف التجار العربتأسيسيا بتجارة الذىب؛ إذ قيل إف ج

كصمكا إلييا قبالة جزيرة مدغشقر سنة  - سيما مف عماف
 (.52كقامكا بتشييدىا) ـ(،51ق/4ـ)ؽ955ق/313
كبجانب دكر العرب في إنشاء المدف عمى الساحل الشرقي    

إلفريقيا، كاف ليـ إسيامات كبيرة في تشييد المباني العربية 
بالحكاـ كاألغنياء أك  في تمؾ المدف؛ سكاًء كانت مباف خاصة

عامة المجتمع، فضال عف المباني الدينية كالتربكية متعمقة ب
مثل الجكامع كالمدارس، كقد سجل ابف بطكطة إعجابو 
بالعمارة المتقنة لممساجد كالمنازؿ مف الخشب في مدف 

مقديشك ككمكة ثـ ألمح إلى  لتحديدكبا ،الساحل الشرقي إلفريقيا
المنازؿ بحيث تـ استبداؿ المباني  غمبة الطابع العربي عمى

(، 53الخشبية بمنازؿ مبنية باألحجار كنكافذ خشبية مزينة)
كما ميز بعض األكركبييف بيف المنازؿ الحجرية الخاصة 
بالطبقة الحاكمة كالغنية كبيف منازؿ عامة السكاف المبنية مف 

ككصفكا الشكارع المرصكفة باألحجار  ،الطيف كالبكص كالقش
 (. 54ف مدف الساحل الشرقي)في كثير م

 المظاهر السياسية واإلدارية: -ب

كانت المدف كالمراكز العربية عمى الساحل الشرقي إلفريقيا    
في أغمب مراحميا التاريخية مدنًا مستقمة بشؤكنيا الداخمية، 
كىك ما حدا ببعض المؤرخيف إلى تشبيييا بدكؿ المدف التي 

انت كل مدينة تتمتع (؛ إذ ك55كانت معركفة عند اإلغريق)
بنظاـ خاص لمحكـ، يديرىا حاكـ يصل لمسمطة بالكراثة أك 
القكة، كيعاكنو مجمس مف الشيكخ المحمييف، كأحيانًا كزير أكؿ 
كسكرتير دكلة كقاض أك أكثر، باإلضافة إلى المحتسب 

 (.56كخطيب المسجد كعدد مف المكظفيف كالمعاكنيف)
إلفريقيا لـ يشيد كعمى ىذا األساس فإف الساحل الشرقي 

قياـ كحدة سياسية كاممة، أك امبراطكرية عربية كاحدة تجمع 
شتات المدف المستقمة؛ خاصًة كأف العرب حممكا معيـ إلى 
شرؽ إفريقيا بذكر اختالفاتيـ السياسية كالمذىبية بيف السنة 
 كالشيعة كالخكارج، كالتي كانت تظير بيف الحيف كاآلخر، كما

مراحل تاريخية استثنائية قصيرة، كاف مكجكد عبارة عف 
استطاعت فييا سمطة إسالمية كاحدة أف تبسط سمطانيا عمى 

 (.57معظـ مدف الساحل، كتطالبيا بدفع الجزية رمزًا لمتبعية)

نجحت ممباسا في السيطرة عمى  كفي ىذا السياؽ،   
كما  ،ـ52مدف الساحل الشرقي خالؿ بضع سنكات مف القرف 

الء عمى معظـ مدف الساحل مف تمكنت باتا مف االستي
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ماليندة شمااًل إلى كمكة جنكبا باستثناء زنجبار مطمع العقد 
ـ تحت حكـ أسرة النبيانييف التي نافست 54الرابع مف القرف 

سمطنة كمكة السيادة عمى مناطق الساحل اإلفريقي، ككذلؾ 
حاكلت كل مف مقديشك كبمبا كزنجبار أف تفرض كحدات 

ـ بمغ سمطاف 55ع، كفي أكاخر القرف سياسية مف ذلؾ النك 
مدينة كمكة إلى معظـ مدف الساحل الشرقي اإلفريقي باستثناء 

حيث كانت عاصمة لدكلة الزنج ؛ ـ55مقديشك أكاخر القرف 
 (.  58ـ)56حتى سقطت عمى يد البرتغالييف أكائل القرف 

كما يالحع عمى ىذه المدف كاإلمارات، تركزىا عمى الساحل 
غراض العرب أ ة منو دكف الداخل؛ بما يخدـ كالجزر القريب

 ناىيؾالتجارية كيحمييا مف ىجمات سكاف البر اإلفريقي، 
 عف حضكر عامل المنافسة كالصراع كشأف مالندؼ كممباسا،

عدـ امتالكيا تنظيمات عسكرية قكية لمدفاع عف  بجانب
كأف اإلسالـ انتشر إلييا عف طريق التجارة  خاصةً نفسيا 

 .(59كليس الفتح)

 :المظاهر االقتصادية -ج
كانت التجارة ىي الحافز األكؿ ليجرة العرب كاستقرارىـ    

في شرؽ إفريقيا، ما أدػ إلى حدكث نيضة اقتصادية ألكجو 
النشاط االقتصادؼ المختمفة مف تجارة كزراعة كرعي 

أساليب المعامالت االقتصادية،  ركصناعة، فضاًل عف تطك 
شرقي إفريقيا مف عزلتيا،  كمف ثـ نجاح العرب في إخراج

كربطيا بأىـ مصادر االنتاج العالمي في الشرؽ األقصى 
 (.  61كبالد البحر المتكسط)

 ؛احتمت التجارة المركز األكؿ في أنشطة العرب االقتصادية  
ـ ىـ سادة 56-7ق/51-5إذ كانكا خالؿ المدة مف القرف 

سيا المحيط اليندؼ، كالمتحكميف في التجارة بيف أكركبا كآ
عبر ىذا الطريق، فاتسع دكر العرب في شبكة التبادؿ 

قصى كمنتجات شرؽ إفريقيا، التجارؼ بيف منتجات الشرؽ األ
كأصبح ىناؾ مراكز تجارية ميمة عمى امتداد ىذا الطريق مف 

(، كقد أشار عدد مف 65الصيف شرقًا إلى أكركبا غربا)
بيف  الرحالة العرب كاألجانب إلى ازدىار الحركة التجارية

 (.62الجزيرة العربية كشرؽ إفريقيا)
كيأتي الذىب في مقدمة المنتجات التي اشتيرت بيا 
شرؽ إفريقيا، كبالذات منطقة سفالة التي أطمق عمييا سفالة 

التي تؤكد أف التجار  ،(63الذىب بحسب المصادر العربية)

يحممكف بضائعيـ التي يرغب بيا سكاف منطقة كانكا العرب 
(، كباإلضافة إلى ذلؾ 64بدليا الذىب)سفالة ليأخذكا 
فريقيا بإنتاج الحديد، كالفضة، كالعاج)سف إاشتيرت شرؽ 

كالعنبر، كالصمغ، كالمباف، كالبخكر، كجكزة الطيب  الفيل(،
كالقرفة، كالقرنفل، كالفمفل، كزيت النخيل، كاألخشاب، كالجمكد، 
كبعض الحيكانات مثل النمكر كالفيمة كالزرافات، ككذا 

 (.65ق)الرقي
كلـ يقتصر نشاط العرب االقتصادؼ عمى التجارة فقط، بل    

امتد أثره إلى الزراعة، التي ازدىرت بفعل اشتغاؿ العرب بيا 
كتعميميا لجيرانيـ األفارقة، فأدخمكا زراعة قصب السكر 
كالسمسـ اليندؼ كالتكابل كغيرىا مف الزراعات كالفكاكو 

ساحل إفريقيا الشرقي مف كالميمكف كالمكز التي لـ يكف يعرفيا 
حيف اتسـ بزراعة أنكاع بسيطة مف الغالت مثل المكبيا  ؛قبل

 (.66كالزنجبيل)
كقد كاف لتكاجد العرب في شرؽ إفريقيا أثره عمى االىتماـ    

األبقار كاألغناـ كالماشية ك بالثركة الحيكانية فأدخمكا تربية اإلبل 
رأسيا  كعمىازدىار بعض الصناعات بجانب  (،67كالخيكؿ)

صناعة المنسكجات القطنية كالصناعات التعدينية المتصمة 
باستخراج معادف الذىب كالحديد كالفضة، كما ترتب عمى 

إلى اليند كالصيف  شرقاً  -اتساع التبادؿ التجارؼ لمعرب 
كجكد عممة تستخدـ كسيمة لمتبادؿ  - كغربًا إلى أكركبا

ائدة التجارؼ بداًل عف طريقة المقايضة التي كانت س
(، كقد عثر عمى عدد مف العمالت النحاسية التي 68آنذاؾ)

(، 69فريقيا في عصكر مختمفة)إمراء شرؽ أكاف يستخدميا 
بعض البقايا لمنتجات الشرؽ األقصى التي كاف يجمبيا  مع

 العرب إلى شرؽ إفريقيا. 
 المظاهر االجتماعية: -د
ترؾ اإلسالـ أثره الحضارؼ في سائر المجتمعات التي    

تكاجد فييا العرب كانتشر بيا اإلسالـ، كفي مقدمتيا مجتمع 
شرؽ إفريقيا، الذؼ كاف أثر العرب فيو قكيًا كعميقاً، كلمسو 
جل الرحالة في معامالت الناس كعاداتيـ كتقاليدىـ الحياتية 
اليكمية، أك في المناسبات، كيمكننا عف طريق المعطيات التي 

ديـ صكرة تقريبية عف دكنيا الرحالة العرب كاألجانب، تق
مظاىر الحضارة اإلسالمية في المجاؿ االجتماعي لمجتمع 

 شرؽ إفريقيا.
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إذ كاف ذلؾ المجتمع يتككف مف أجناس متعددة مف 
(، 71العرب كاألفارقة)السكاف األصمييف( كالفرس كالينكد)

كتبعًا لذلؾ فإف الساحل الشرقي إلفريقيا لـ يصطبغ تمامًا 
بادؿ العرب عمميات التأثير كالتأثر فيما بالصبغة العربية؛ إذ ت

يخص العادات كالتقاليد، خاصًة مع السكاف األصمييف 
ف كاف التأثير الحضارؼ العربي أقكػ آنذاؾ، 75األفارقة) (، كا 

مع التسميـ بتفاكت تمؾ القكة مف مكاف إلى آخر عمى ذلؾ 
 (.72الساحل)

كاف لسمك الحضارة اإلسالمية كتعدييا الحاجز 
ثره في انتشار اإلسالـ في مجتمعات ساحل شرقي المكني أ

إفريقيا، كتييئة الظركؼ المكضكعية لتغيير عالقات الزكاج 
في تمؾ المجتمعات، كمف ثـ ظيكر مجتمع مزيج باسـ 
الشعب السكاحمي؛ نتيجة الزيجات التي تمت عمى مدػ طكيل 
بيف الجاليات العربية كالفارسية كبيف قبائل البانتك اإلفريقية، 
ما أدػ إلى اعتناؽ السكاحمية اإلسالـ كتقميدىـ العرب في كل 
ما يتصل بحياتيـ االجتماعية، فضاًل عف تعدؿ مالمحيـ 

 (.73كصفاتيـ الجسمية جراء امتزاجيـ بالدماء األسيكية)
كقد حاكؿ بعض الرحالة األكركبييف تقسيـ مجتمع شرؽ    

لعربية إفريقيا إلى عدة طبقات، عمى رأسيا االرستقراطية ا
الحاكمة ثـ المكلديف فالينكد الذيف يمارسكف التجارة كبعض 
األعماؿ المالية كاليدكية كفي آخر اليـر االجتماعي يأتي 

 (.74العبيد المشتغميف بالزراعة كخدمة الحريـ)
عمى أف اإلشارات المصدرية التي تركيا لنا بعض الرحالة    

كجكد تمييز العرب عف مجتمع شرؽ إفريقيا تحيمنا عمى عدـ 
كجكد نكع مف  تظيرأك فصل بيف الطبقات بتمؾ الحدة، ك 

التعايش كالقرب بيف تمؾ الطبقات، كىك ما ينطبق عمى 
بدليل أف ابف بطكطة ذكر أف  ؛الطبقة العربية الحاكمة

"لو تكاضع شديد  المظفر حسف المكنى أبا المكاىب حاكـ كمكة
 (.75كيجمس مع الفقراء كيأكل معيـ")

ف بطكطة صكرة زاىية عف مدػ التقدـ الحضارؼ رسـ اب   
لمجتمع شرؽ إفريقيا، كأثر العرب القكؼ في ذلؾ قبيل كصكؿ 
البرتغالييف إلييا، فكصف عادات الناس في المأكل كالممبس 

شار إلى األطعمة أكالضيافة كتقاليد مراسيـ السمطنة، إذ 
المتنكعة مف المحـ كاألرز كالسمؾ، كبعض الخبز مف الذرة 

لى صحاؼ الخشب التي تستخدـ أكاني ك  الفاكية المتنكعة، كا 

لألكل، فضاًل عف تقاليد السمطنة العربية كما كصمت إليو مف 
حاطة  ؛تطكر كتقدـ مف خالؿ جمكس السمطاف عمى العرش كا 

األمراء كالكزراء ككجكه القادة بو كل حسب مرتبتو، فضاًل عف 
سمطاف أك استخداـ الطبكؿ كآالت المكسيقى عند جمكس ال

الذيف خصص ليـ دار باسميـ  ،استقبالو لمضيكؼ الكبار
 (.    76كعيف مندكبيف الستقباليـ في المكانئ)

منازؿ األغنياء فلممنازؿ كأثاثيا؛  اً كما ترؾ الرحالة كصف   
كغطيت أرضية بعضيا  الحجرية تحتكؼ عمى أثاث فاخر

ا بأنكاع مف السجاد الذؼ يحيل عمى تأثيرات فارسية، بينم
 كفي الكقت ذاتومنازؿ الفقراء تحتكؼ عمى بعض األسرة، 

تمت اإلشارة إلى بعض أدكات كأكاني حفع األطعمة كالمياه 
مف البرسميف الصيني كالصكاف كاألطباؽ النحاسية كاألصداؼ 

كبعض كسائل اإلضاءة كالمصابيح الفخارية  البحرية
 (.77كالشمع)

المرأة كمكانتيا  كفيما يخص المالبس كأدكات حفظيا كزينة   
ميمة في مجتمع شرؽ إفريقيا، ترؾ بعض الرحالة إشارات 

ف المالبس كانت تختمف باختالؼ أيبدك  إذعف ذلؾ، 
المستكػ االجتماعي فاألغنياء يمبسكف مالبس حريرية 
كعمائـ، بينما الرجل العادؼ ال يتعدػ لباسو قميصًا كفكطة 

سفل مف قطنية تشد عمى الكسط كتتدلى عمى الجزء األ
الجسـ، كتحفع المالبس في صناديق خشبية، أما المرأة 

ي ت رفع اإلسالـ مكانتيا االجتماعية، فكانت تتحمى بقالئد  ال
كأساكر كأقرطة ذىبية كفضية، كقد عثر عمى بعض منيا، 

 (.  78بجانب أدكات لمزينة كحفع المساحيق التي تشبو الكحل)
 المظاهر الثقافية:  -ه

قافية كالفكرية مف أقكػ مظاىر الحضارة تعد المظاىر الث   
اإلسالمية في شرؽ إفريقيا، كيمكف تكضيحيا مف خالؿ الديف 

 كالمغة كما يرتبط بيما مف مؤسسات ككسائل لنشرىما. 
أسيـ التجار العرب بدكر كبير في نشر ديف اإلسالـ    

كحضارتو في ساحل شرؽ إفريقيا، سكاء أكلئؾ الذيف استقركا 
الساحل قبل اإلسالـ ثـ اعتنقكه بعد عمى طكؿ ذلؾ 

(، أك الذيف ىاجركا مف الجزيرة العربية إلى الساحل 79ظيكره)
الشرقي بعد اإلسالـ، لغرض التجارة التي يسرت ليـ سبل 

(، ما أدػ إلى 81االتصاؿ بالسكاف كدعكتيـ إلى اإلسالـ)
تعديل كثير مف معتقداتيـ كعاداتيـ في عبادة السمف، كتقديـ 
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كاألضحيات كالذبائح كالنذكر السترضاء المكتى  القرابيف
 (. 85ككشف الغيب)

كقد ترؾ لنا ابف بطكطة في رحمتو إشارات مصدرية    
ال مختمفة عف انتشار اإلسالـ كمؤسساتو في شرؽ إفريقيا، 

سيما في المدف التي زارىا في مقديشك كممباسا ككمكة، حيث 
لي، كانتشار ذكر غمبة التديف كالصالح عمى الحكاـ كاألىا

المذىب الشافعي كالمساجد المبنية مف الخشب ككذا جمكس 
الفقياء كالقضاة كذكؼ الرأؼ لمنظر في شكاكػ الناس 
كقضاياىـ، كالرفع فيما أشكل منيا إلى السمطاف لمبت فييا بما 

 (.82يتكافق مع مبادغ الشريعة اإلسالمية)
 كفي اإلطار نفسو، أدت العالقات القكية بيف العرب   

كسكاف الشرؽ اإلفريقي إلى انتشار تعمـ القرآف الكريـ كعمـك 
الشريعة اإلسالمية، عبر المدرس اإلسالمية التي كانت ممحقة 
بالمساجد باسـ الكتاتيب، كما نشطت الحركة الثقافية في 
شرؽ إفريقيا بانتقاؿ الخالفة العباسية إلى مصر سنة 

ؽ صبح لمسممي بعض مناطق شر أـ؛ حيث 5265ىػ/659
إفريقيا أركقة خاصة في األزىر الشريف كاشتير منيـ عمماء 
كمحدثكف كخطباء أسيمكا في نشر الديف اإلسالمي كحضارتو 

 (. 83في الساحل الشرقي إلفريقيا)
كتعد المغة العربية مف أقكػ مظاىر الحضارة اإلسالمية    

الثقافية لدػ سكاف شرؽ إفريقيا، إذ تكلد عف المعامالت 
المتزاج بيف العرب كاألفارقة لغة خميطة بيف التجارية كا

كىي المغة السكاحمية التي تحفل  ،ليجات البانتك كالمغة العربية
بالعديد مف المفردات العربية فضاًل عف التراكيب كالمككنات 

صبحت ىذه المغة أالمغكية األخرػ كعمى رأسيا األدب، بحيث 
تجسد  ىـ المقكمات الحضارية لشرؽ إفريقيا، كالتيأ مف 

االمتزاج الحقيقي بيف الحضارتيف العربية اإلسالمية كالتقاليد 
 (.84كالعادات اإلفريقية)

كقد كاف لمتجارة كمعامالتيا بيف العرب كاألفارقة دكر 
خاصًة مفرداتيا التجارية،  كبكبير في نشر المغة العربية، 

باإلضافة إلى الديف اإلسالمي الذؼ جعل المغة العربية ىي 
انتشرت مدارس تعميـ المغة  كبالتاليآف الكريـ، لغة القر 

العمماء  ككثرالعربية، بالتكازؼ مع مدارس القرآف الكريـ، 
الذيف يجيدكف قراءة الكتب الدينية بالمغة العربية، دكف أف 

صبحت ىي لغة التخاطب بيف أيعني ذلؾ أف المغة العربية قد 

اطب سكاف شرؽ إفريقيا األصمييف، بقدر ما كانت لغة تخ
الجاليات العربية المقيمة، كلغة القراءة كالكتابة كالتأليف فقط 

 (. 85بالنسبة لألفارقة)
كىكذا يتضح مما سبق، انتشار اإلسالـ كازدىار حضارتو   

في في الساحل الشرقي مف إفريقيا في مظاىر متعددة، 
أغرػ  األمر الذؼالجانب االقتصادؼ كالتجارؼ، مقدمتيا 

تعمار شرؽ إفريقيا كاستغالؿ مقدراتيا البرتغالييف عمى اس
 .بصكرة سمبيةالحضارية 

اإلسالمية  ا: الحمالت البرتغالية وخطرها عمى الحضارةثاني  
 في شرق إفريقيا:

مف الحمالت  اً أرسل البرتغاليكف إلى شرؽ إفريقيا عدد   
العسكرية، كاستخدمكا ضد مسممييا كحضارتيـ أساليب 

إنسانية، فما ىي ك الال ة ككسائل متعددة كصفت بالكحشي
دكافع البرتغالييف مف استعمار شرؽ إفريقيا؟ ككيف كانت 
أكضاع الشرؽ اإلفريقي عند كصكؿ البرتغالييف؟ ثـ ما أبرز 
الحمالت البرتغالية التي كصمت إلى شرؽ إفريقيا؟ كما 

 األخطار التي شكمتيا عمى الحضارة اإلسالمية ىناؾ؟ 
 لي لشرق إفريقيا:دوافع االستعمار البرتغا -5

كاف االقتصاد كالديف كمف بعدىما السياسة كراء دفع    
البرتغالييف الستعمار شرؽ إفريقيا كالقضاء عمى حضارتيا 

 اإلسالمية، كسكؼ نكضح ذلؾ كما يأتي:
 الدوافع االقتصادية: -أ

تعد ىذه الدكافع الحافز الرئيس لكصكؿ البرتغالييف إلى     
بغرض الحصكؿ عمى  يقيا خصكصاً كشرؽ إفر  الشرؽ عمكماً 

منتجات التجارة الشرقية مف مصادرىا األصمية بأقل األثماف، 
عبر اكتشاؼ طريق تجارؼ جديد ال يمر بالبالد اإلسالمية، 
كمف ثـ احتكار تمؾ التجارة كا عادة تكزيعيا إلى األسكاؽ 
األكركبية بداًل عف المسمميف كحرماف البالد اإلسالمية مف 

الية لتمؾ التجارة، بما مف شأنو تدىكر االقتصاد العكائد الم
اإلسالمي كانيياره كضرب المقكمات االقتصادية لمحضارة 

 (.86اإلسالمية)
كقد تمكف البرتغاليكف مف تحقيق ذلؾ إثر اكتشافيـ طريق    

إلى اليند، حيث احتكركا  رأس الرجاء الصالح المكصل بحراً 
يا، كفي مقدمتيا تجارة الشرؽ كبالخصكص تجارة شرؽ إفريق

(، إذ عممكا في البداية عمى اتخاذ 87الذىب كالعاج كالرقيق)
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قاعدة  -جنكب الساحل -ساحل شرؽ إفريقيا كبالذات مكزمبيق
مالحية في الطريق إلى اليند، ثـ اتجيكا إلى استغالؿ 
المنطقة مف خالؿ تعزيز سيطرتيـ عمى الساحل كعزلو عف 

جارية التي يتـ تصديرىا الداخل، الذؼ كاف يمده بالسمع الت
(، مع 88سكاؽ الجزيرة العربية كاليند كالشرؽ األقصى)أإلى 

مبراطكرية المكنكمكتابا الداخمية التي إمحاكلة السيطرة عمى 
ذاعت شيرتيا بسبب مناجـ الذىب الذؼ حاكؿ البرتغاؿ 

عف العرب، ككذا انتزاع مساحات شاسعة مف  المتاجرة بو بدالً 
ي الداخل بالقكة كاستغالليا لصالحيـ، ما األراضي الزراعية ف

( كما 89أدػ إلى نشأة طبقة مف االقطاعييف البرتغالييف)
منعكا السفف اإلسالمية مف مزاكلة نشاطيا التجارؼ في 

إال بعد الحصكؿ عمى ترخيص)قرطاس(تدفع  الطريق الجديد،
السفينة بمكجبو مبمغ مالي لمبرتغالييف كيحدد ليا الطريق الذؼ 

( أك التعرض لتمؾ السفف بتفتيشيا كنيبيا 91أف تسمكو)ينبغي 
حراقيا كقتل بحارتيا، بما يعزز الييمنة البرتغالية عمى  كا 
التجارة اإلسالمية كطرؽ مكاصالتيا كيؤثر سمبًا عمى 

 (.95المسمميف كحضارتيـ)
 :الدوافع الدينية -ب
تعد ىذه الدكافع مف األىمية بمكاف في تكجيو الحمالت    

ية صكب شرؽ إفريقيا؛ بغرض القضاء عمى اإلسالـ البرتغال
(، انعكاسًا 92كمظاىر حضارتو، كنشر المسيحية بداًل عنو)

ألصداء الصراع المسيحي اإلسالمي في شبو جزيرة إيبيريا، 
كامتدادًا انتقاميًا لفشل الحركب الصميبية في القركف الكسطى 

ف كاف بعض 93ـ)53ك 52كتحديدًا خالؿ القرنيف  (، كا 
ؤرخيف يعتبر الدافع الديني ستارًا برتغاليًا لكسب تأييد العالـ الم

 (. 94المسيحي في سبيل تحقيق الدافع االقتصادؼ األىـ)
كلعل ما يدلل عمى حضكر الدافع الديني مباركة البابكية     

كتشجيعيا لتمؾ الحمالت كتشبيييا اإلسالـ كحضارتو بمرض 
صدارىا األكامر برسـ صكرة ا لصميب عمى الطاعكف، كا 

أشرعة السفف كمالبس بحارتيا، ككذا رسـ صميب ضخـ عمى 
(، فضاًل عف تصريح 95عمـ يتـ كضعو في مقدمة السفف)

عدد مف ممكؾ البرتغاؿ كقادتيـ بتمؾ الدكافع كاعتبارىـ 
 (.96يجب قتالو دكف ىكادة) اً لدكد اً اإلسالـ عدك 

 كتتجسد ىذه الدكافع مف خالؿ سعي البرتغالييف لمكصكؿ   
إلى مممكة الحبشة المسيحية كالتحالف معيا لتطكيق العالـ 

اإلسالمي، باإلضافة إلى تأسيس عدد مف مراكز التبشير 
المسيحية في ساحل شرؽ إفريقيا أبرزىا في ممباسا 
 كمكزمبيق، ككذا التكغل نحك الداخل الغني بالثركات كتحديداً 

 (، ناىيؾ عف محاكالت ضرب مقكمات97مممكة مكنكمكتابا)
قتل  مف خالؿ كفكريًا،  كمادياً  الحضارة اإلسالمية بشرياً 

عمارىـ كأجناسيـ، كتدمير المساجد أ المسمميف بمختمف 
كاستبداليا بالكنائس، ككذا عمميات التنصير القسرؼ 

رساؿ عدد مف الشباف األفارقة إلى اليند 98لممسمميف) (، كا 
شير لتعمـ المسيحية في مدارس الالىكت كمف ثـ العكدة لمتب

 (.    99بيا في بالدىـ)
 الدوافع السياسية: -ج
تتضح ىذه الدكافع مف خالؿ سعي البرتغالييف لتأسيس    

(، 511إمبراطكرية تكسعية تشمل الساحل الشرقي إلفريقيا)
مبراطكريتيـ بعد صبح أحد األقساـ اإلدارية السبعة إلأالذؼ 

 سيطرتيـ عمى الممالؾ اإلسالمية كاتخاذىـ مكزمبيق مركزاً 
 (. 515إلدارة ىذا القسـ)

فقد كانت منطقة ساحل شرؽ إفريقيا مف األىمية بمكاف    
بما يحقق دكافع البرتغالييف مجتمعة فبالسيطرة عمييا يمكف 
لمبرتغالييف اتخاذ مكانئ ذلؾ الساحل محطات تمد سفنيـ 

(، 512الذاىبة إلى اليند أك اآلتية منيا بالمياه كالعتاد كالمؤف)
تجارة التكابل اليندية كالذىب اإلفريقي بيف كمف ثـ احتكار 

ف أالشرؽ األقصى كأكربا بداًل عف العرب المسمميف، خاصة 
اتخاذىا ناىيؾ عف التجار في اليند ال يبيعكف إال بالذىب، 

قكاعد مياجمة لمجزيرة العربية كالخميج، كالتحالف مع مممكة 
ية القديس يكحنا في الحبشة، ضد المدف كاإلمارات اإلسالم

 (.513المعادية ليا في الشرؽ اإلفريقي)
 أوضاع الشرق اإلفريقي عند وصول البرتغاليين:-7
القسـ الجنكبي المطل  ًداكتحدي -كاف ساحل شرؽ إفريقيا   

مزدىر حضاريا، بما أدىش   -عمى المحيط اليندؼ
البرتغالييف حاؿ كصكليـ إليو، سيما في المجاالت االقتصادية 

ة؛ إذ ازدىرت تجارة الذىب كالعاج كالعمرانية كالسياسي
(، كزادت 514كالرقيق، كنمت ثركة المراكز التجارية)

االتصاالت التجارية بيف مكانئ الشرؽ اإلفريقي كالشرؽ 
حضاريًا  (، كما اتسعت المدف كبمغت مستكػً 515األقصى)

راقيًا في العمارة كالفف، كاتسع سمطاف كمكة عاصمة دكلة الزنج 
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الشرقي اإلفريقي حتى نياية القرف إلى أغمب مدف الساحل 
ـ حينما بدأ عصرىا الذىبي باألفكؿ بسبب الصراعات 55

المستمرة بيف اإلمارات كالمدف الخاضعة ليا كاالنقساـ الداخمي 
بك أفي حككمة كمكة المركزية بعد كفاة آخر سالطينيا األقكياء 

(، بجانب ضعف الركح العسكرية كتفكؾ 516المكاىب)
 (.  517القكات)

 الحمالت البرتغالية الستعمار شرق إفريقيا: -3
تنكعت خطكات البرتغالييف كخططيـ الستعمار الساحل    

تبعكىا أرحالت استكشافية ثـ  رسمكا بدايةً أالشرقي إلفريقيا، إذ 
بحمالت عسكرية استعمارية، كاستخدمكا شتى كسائل القمع 
كاالضطياد كالتدمير لتحقيق ذلؾ، مستغميف فرصة النزاع 

االنقساـ الذؼ كاف سائدًا بيف المدف كالمكانئ الساحمية ك 
 لتكطيد سيطرتيـ عمى ساحل شرقي إفريقيا.

 الرحالت االستكشافية: -

 كاف بارثمكميك دياز أكؿ برتغالي كصل إلى الساحل  
ـ، في إطار محاكالت 5487الشرقي إلفريقيا سنة 

الدكراف حكؿ إفريقيا كالكصكؿ إلى اليند، حيث اجتاز في 
الذؼ سمي فيما  - س العكاصفأر  لشبكنةريق عكدتو إلى ط

قبل داجاما بحكالي عقد مف  - س الرجاء الصالحأبعد ر 
(، كفي السنة نفسيا كصل إلى شرؽ إفريقيا 518الزمف)

الرحالة بيدرك دؼ ككفيمياـ الذؼ زار أغمب المناطق العربية 
(، 519في الساحل الشرقي حتى كصل سفالة جنكبا)

ألىمية شرؽ إفريقيا كمميدًا لرحالت برتغالية  الفتاً االنتباه
 (.551أخرػ إلييا)

ـ كصل فاسكك داجاماإلى ساحل شرؽ 5498كفي سنة 
إفريقيا، فتكقف عند ثغر سفالة قرابة شير بغرض التمريف 

صالح السفف) رض الذىب الذؼ ال أ(، كالتأكد مف أنيا 555كا 
أكؿ (، ثـ كصل إلى مكزمبيق كاستقبل بالترحاب 552ينضب)

مف قبل الممؾ كاألىالي؛ العتقادىـ بأنيـ مسمميف لكف  مراأل
سرعاف ما تبدؿ ذلؾ المكقف حينما عرفكا بحقيقة البرتغالييف 

 (.553الدينية كاالستعمارية)
لـ يتعرض داجاما لمسفف التجارية التي كانت راسية في 
ميناء مكزمبيق؛ حتى ال تنكشف خطتو القاضية بالتعامل 

لكف سرعاف المناطق التي سيمر بيا، الكدؼ مؤقتًا مع سكاف 
ما لبث أف كشف عف نكاياه بقصف المدينة كتدميرىا بعد 

رفض بعض المرشديف البحارة مف أتباع حاكـ مكزمبيق 
التعاكف مع البرتغالييف حينما عرفكا بأنيـ مسيحيكف، كىك ما 
ترؾ لدػ بقية سكاف الساحل اإلفريقي انطباعًا مبكرًا عف 

 (. 554ادميف إلييـ)كحشية الغزاة الق
فقد كصمت تمؾ األخبار إلى كمكة كممباسا كشاع فييما  

القمق كالخكؼ، كلذا لـ يجد داجاما ترحيبًا مف قبل الحاكـ 
كاألىالي في كال المدينتيف حيف كصل إلييما، ما اضطره إلى 
اإلبحار بأسطكلو صكب مالندؼ منافسة ممباسا؛ حيث 

قيل إنو الرباف  - د بحرؼ استقبمو حاكميا كزكده بالمؤف كبمرش
(، 555ليدلو عمى الطريق إلى اليند) -العربي أحمد بف ماجد

كما طمب منو أف يعرج عمى مالندؼ حاؿ عكدتو مف اليند 
 (.556كي يبعث معو كفدًا بقصد مصادقة ممؾ البرتغاؿ)

كبعد أف نجح داجاما في الكصكؿ إلى اليند عف طريق 
قبل عكدتو -ـ مر5498غسطس أ س الرجاء الصالح في أر 

ـ، 5499بالساحل الشرقي إلفريقيا في يناير  -إلى لشبكنو
فقصفت مدافعو ميناء مقديشك في شماؿ الساحل كعدد مف 
السفف العربية في المك باتجاه الجنكب، ثـ تكقف في مالندؼ 
لالستراحة كالتزكد مف سمطانيا بالمؤف كالمرشديف كاليدايا 

ـ نجح في الدكراف حكؿ لممؾ البرتغاؿ، كبعدىا مر بمكزمبيق ث
ـ، ككصل إلى لشبكنو 5499رأس الرجاء الصالح في مارس 

ـ إثر إدراكو األىمية االستراتيجية 5499في سبتمبر 
كالحضارية لساحل شرؽ إفريقيا بالنسبة إلمبراطكرية 

التي سارعت لتدشيف مرحمة جديدة تضمف ليا  (557البرتغاؿ)
 قاء فيو.السيطرة عمى الساحل الشرقي إلفريقيا كالب

 :الحمالت العسكرية االستعمارية  -
ـ كصل كابراؿ بحممة عسكرية إلى 5511خالؿ سنة 

ساحل شرؽ إفريقيا كتكقف قبالة مرفأ سفالة حيث عمـ أنيا 
خاضعة لسمطاف كمكة، فأبحر قاصدًا مقابمة سمطانيا إبراىيـ 
الذؼ كاف قد حصف المدينة كجند مئات األفارقة مف حممة 

س لمدفاع عنيا مف البرتغالييف، كفي الكقت السياـ كاألقكا
نفسو حاكؿ تجنب التصادـ معيـ بتقديمو قكارب مف الطعاـ 
كالماعز ليـ كدعكة كابراؿ لمنزكؿ إلى الشاطئ كالتفاكض معو 
لكنو تخكؼ كرفض ذلؾ، فأكىمو السمطاف بأنو سيقابمو بنفسو 
بينما أرسل مندكبًا عنو مع كفد رسمي كحينيا سممو كابراؿ 
رسالة مف الممؾ البرتغالي بالعربية تفيد برغبة البرتغاؿ في 
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نشاء مركز تجارؼ في كمكة،  الحصكؿ عمى ذىب سفالة، كا 
كتخمي األىالي عف اإلسالـ كاعتناؽ المسيحية، كىك ما تـ 
رفضو كمف ثـ مغادرة كابراؿ كمكة متكعدًا بمعاقبتيا بعد أف 

ىدية مف اكتشف خدعة السمطاف، فتكقف في مالندؼ كقدـ 
الذؼ زكده بالمؤف كشكا لو حرب  ممؾ البرتغاؿ لحاكميا

ممباسا عميو عقابًا لصداقتو لمبرتغاؿ فكعده بالنظر في أمرىا 
الحقًا، ثـ تكجو صكب اليند كمر بمالندؼ في طريق العكدة 

 (.  558ـ)5515ككصل لشبكنة في يكليك 
ـ كصل داجاما ثانية إلى شرؽ إفريقيا في 5512كفي سنة    
ريقو إلى اليند، حيث نزؿ بحممتو العسكرية في كمكة كأجبر ط

عمى تكقيع معاىدة  -تحت التيديد بإحراؽ المدينة -حاكميا
يعترؼ فييا بالسيادة البرتغالية عمى بالده كيدفع ضريبة 

(، كتكعده بالنفي إلى اليند كالتخمص 559سنكية مف الذىب)
ضكع (، كتبع ذلؾ خ521منو حاؿ عدـ تنفيذ ىذه المعاىدة)

زنجبار التي كصفيا البرتغاؿ بجزيرة خضراء ناضرة تعج 
(، كأقاـ داجاما مراكز 525حدائقيا بالخضركات كالفكاكو)

لتجارة التكابل فييا ككذا في سفالة كمكزمبيق، كما استكلى 
عمى عدد مف السفف العربية التي تصادؼ كجكدىا في 

منيا مالندؼ حميفة البرتغاؿ، ثـ انطمق صكب اليند التي عاد 
ـ حاماًل ثركة عظيمة سمبيا 5513 إلى لشبكنة في ديسمبر

 (.    522مف السفف العربية كاإلسالمية)
ـ اتخذت البرتغاؿ االستعدادات 5515كبحمكؿ سنة 

لتثبيت أقداميا في المناطق االستراتيجية كالتجارية الميمة 
بالساحل الشرقي إلفريقيا، كالقضاء عمى نفكذ العرب التجارؼ 

كتدمير مقدرات الحضارة اإلسالمية ىناؾ، كلذا  كالسياسي
سفينة تحت إمرة  23غادر لشبكنة اسطكؿ كبير مف 

( الذؼ نجح في االستيالء عمى 523فرانسيسكك دا الميدا)
سفالة كتأسيس مركزيف تجارييف فييا لالستحكاذ عمى مصادر 

(، ثـ تكجو صكب كمكة لمعاقبة سمطانيا عمى 524الذىب)
برميا مع داجاما سابقًا، فتـ أالتي عدـ تنفيذ المعاىدة 

حصارىا كاالستيالء عمييا بعد قتاؿ عنيف كقصف بالمدفعية، 
شيدكا حصنًا ثـ  كعاث البرتغاؿ في المدينة نيبًا كسمبًا كقتاًل،

 551منيعًا في مينائيا كعينكا لو قائدًا كحامية مؤلفة مف 
كالء جندؼ كسفينة حربية، كما تـ تعييف حاكـ لممدينة يديف لم

لمبرتغاؿ إثر فرار سمطاف كمكة مع زكجاتو إلى المناطق 
 (.     525الداخمية)

تقدـ دا الميدا بجنكده صكب مدينة ممباسا بغرض 
السيطرة عمييا؛ نظرًا ألىميتيا االستراتيجية كالتجارية مع 
سفالة، كلتمتعيا بمرفأيف ميميف لحماية السفف البرتغالية مف 

ة تجاه البرتغالييف كحميفتيـ العكاصف، كمكاقفيا العدائي
قدر ي(، ككانت ممباسا آنذاؾ مدينة عظيمة 526مالندؼ)

(، ككصفيا العرب بأنيا أركع 527سكانيا بعشرة آالؼ نسمة)
مدينة في الساحل اإلفريقي تتمتع بحصف دفاعي ميـ شيده 
سمطاف ممباساالذؼ أختار مقاكمة البرتغالييف عمى مسالمتيـ، 

السكاحمييف كالعرب كاألفارقة لذلؾ كحشد ألكؼ المحاربيف مف 
 (.  528الغرض)
لذلؾ، فقد تعرضت ممباسا ألحداث قاسية مف  اكنظرً 

ريق أكثر مف أؼ مدينة الحصار كالحرب كالنيب كالقتل كالح
(، حيث استبسل 529نيا سميت بمدينة الحرب)إأخرػ، حتى 

أىالي ممباسا في مقاكمة البرتغالييف في سائر أرجاء المدينة 
ا الضيقة، لكف األسمحة النارية البرتغالية كفي كشكارعي

حسمت  - مقابل سياـ كحجارة الممباسييف -مقدمتيا المدفعية
المعركة لصالح البرتغالييف الذيف تمكنكا مف قصف مخزف 
الباركد في حصف ممباسا كتدميره، كمف ثـ نيب المدينة 
حراؽ أغمب دكرىا بما فييا مف سكاف بمختمف أعمارىـ  كا 

يـ، حتى الطير احترقت في الجك، كانتشرت رائحة كأجناس
الجيف، كنيبت ثركة طائمة مف الذىب كالحرير كالسجاد، كما 

الذؼ نجا مع قسـ مف -كرد في رسالة سمطاف ممباسا
إلى سمطاف مالندؼ، في محاكلة لمتصالح معو  -السكاف

كالكقكؼ معًا ضد البرتغالييف لكف دكف جدكػ؛ لرفض سمطاف 
في القضاء  التصالح رغبةً عرض البرتغاؿ مالندؼ حميف 

 (.531عمى خصمو كتحقيق مطامعو السياسية)
ثار سقكط كمكة كتدمير ممباسا شيية البرتغالييف في أ

استكماؿ السيطرة عمى الساحل الشرقي إلفريقيا كتحقيق 
سفينة  41سطكاًل كبيرًا مف أـ 5516دكافعيـ، إذ أرسمكا سنة 

( الذؼ اتسـ بقسكة بالغة 535رؾ)إلى شرؽ إفريقيا بقيادة البكك
ذات طابع صميبي حاقد عمى اإلسالـ كحضارتو، حيث باشر 
فكر كصكلو إلى الساحل اإلفريقي بإرساؿ مبعكثيف مف قبمو 
إلى الممكة ىيميف ممكة الحبشة)أثيكبيا حاليًا(؛ بيدؼ تككيف 
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حمف مسيحي ضد اإلسالـ كمقدساتو كحضارتو، ككتب مبالغًا 
الي بامتداد نفكذ مممكة الراىب يكحنا إلى إلى الممؾ البرتغ

مصادر الذىب في أغمب ساحل شرؽ إفريقيا كأجزاء مف 
 (.532الداخل)

كقد تكجو البككرؾ بعد ذلؾ صكب مالندؼ حميفة 
البرتغاؿ، حيث أشار عميو سمطانيا بضركرة تأديب خصمو 

كجو شماؿ مالندؼ ذؼ القرابة مع سمطاف أحاكـ ميناء 
طمب البككرؾ بدفع ضريبة مالية ممباسا، كالذؼ رفض 

لمبرتغاؿ، ككنو يديف بالكالء لمسمطاف المممككي في 
(، كال يعترؼ بالمسيحييف الذيف طاردكا التجار 533القاىرة)

ثار حفيظة أالمسمميف كقتمكىـ في المحيط اليندؼ، ما 
كما تـ  ،البككرؾ الذؼ ىاجـ الميناء بقكاتو كقتل الحاكـ بنفسو

شعاؿ النار فييا، ثـ استكلى البككرؾ عمى  نيب المدينة كا 
المك التي سممت مف الدمار بعد أف تعيد حاكميا بدفع 
ضريبة سنكية لمبرتغاؿ، كىك مالـ يحدث في برافا التي قتل ما 
يزيد عمى الف مف سكانيا، كتـ تدمير منازليا الحجرية بعد 

أياـ، كتـ جمع المئات مف الخكاتـ كاألساكر  3أف نيبت لمدة 
صابعيف أراط الثمينة مف النساء المسممات بقطع كاألق

 (. 534كأذرعيف كآذانيف)
كاصل البرتغاليكف حمالتيـ العسكرية الستكماؿ  

ية عمى ساحل شرؽ إفريقيا، إذ سقطت السيطرة االستعمار 
ـ، كاىتـ 5517مكزمبيق في يد القائد دكرات داميممك سنة 

البرتغاليكف بتحصينيا كبنكا فييا معسكرًا كمستشفى ككنيسة، 
كما اتخذكىا مركزًا رئيسًا لإلشراؼ عمى مختمف أكجو النشاط 

ـ عيف ألبرت غاؿ 5519في شرؽ إفريقيا، كفي سنة 
ات البرتغالية في شرؽ إفريقيا، كاتخذ مكزمبيق حاكماً لممستعمر 
(، ضمف السياسة البرتغالية المتمحكرة 535مقرًا رئيسًا لو)

المطل حكؿ االرتكاز في القسـ الجنكبي مف الساحل الشرقي 
مع اعتداؿ مناخو كقربو مف  عمى المحيط اليندؼ خاصةً 

 مناجـ الذىب، كاالكتفاء بمحالفة حكاـ مالنده كدعميـ عسكرياً 
 (. 536في القسـ الشمالي)

ـ إال ككانت جميع المدف 5519كىكذا لـ تأت سنة    
كالمراكز التجارية بساحل إفريقيا الشرقي قد خضعت 
لمبرتغالييف، مف سفالة جنكبًا إلى براكة شمااًل، باإلضافة إلى 

 211(، لمدة 537جزر زنجبار كبمبا كمافيا ككذا مكزمبيق)

أف انتصار البرتغالييف  ـ(، كيبدك5698-5498عاـ تقريبا)
سيـ أعمى القكة المممككية اإلسالمية ـ 5519في ديك سنة 

في تخكؼ القكػ اإلسالمية كتعزيز االستعمار البرتغالي في 
مقاكمة ميمة مف  كمف ثـ مكاجيةساحل شرؽ إفريقيا 

 األىالي.
 تشكل النواة األولى لمقاومة البرتغاليين:  -ج

ل الشرقي إلفريقيا أىالي الساحأخذ العرب يحرضكف 
عمى مقاكمة البرتغالييف كطردىـ مف المراكز التجارية التي 
كانكا ىـ المتصرفيف فييا، ككانت ممباسا ىي التي بدأت 

العربية اإلسالمية ضد االستعمار البرتغالي؛  ةحركة المقاكم
ـ تحريض أىالي زنجبار 5528إذ حاكؿ سمطاف ممباسا  سنة 

، لكنيـ خشكا العاقبة فكشكا بو لدػ كبمبا عمى طرد البرتغالييف
سرعت بحصار ممباسا كعرضت أالسمطات البرتغالية، التي 

دفع  -مقابل فؾ الحصار - معاىدة اشترطت عمى سمطانيا
(، كلما 538بعدـ االتصاؿ بالعثمانييف) فدية لمبرتغاؿ كالتعيد

تـ مقاكمة البرتغالييف قاـ القائد البرتغالي نكنك دا ككنيا سنة 
بتدمير جزء ميـ مف ممباسا كدكرىا، لكف  سمطانيا  ـ،5529

استطاع الصمكد كمقاكمة اليجـك البرتغالي الجديد سنة 
( الذيف 539ـ لمعاقبتو عمى التكاصل مع العثمانييف)5555

دخمكا ميداف الصراع مع البرتغالييف في سكاحل شرؽ إفريقيا 
 بعد ذلؾ ثـ تالىـ العمانيكف.    

في مقاومة البرتغاليين  ن والعمانيينالعثمانيي جهود: اثالث  
 ونشر الحضارة اإلسالمية في شرق إفريقيا

بعد انكشاؼ حقيقة االستعمار البرتغالي كأىدافو  
مقكماتو الحضارية في شرؽ ر الساعية لمحاربة اإلسالـ كتدمي

 ممثمةً  -إفريقيا، برز دكر القكػ اإلسالمية كالعربية 
مة البرتغالييف كالدفاع عف في مقاك  -بالعثمانييف كالعمانييف

 فريقياإل يشرقالساحل الالحضارة اإلسالمية كنشرىا في 
كبالتحديد في قسمو الجنكبي المطل عمى المحيط اليندؼ 

، كىك ما سنتناكلو محط االىتماـ في ىذا البحث، كما أسمفنا
 تي:  عمى النحك اآل

في شرق إفريقيا خالل القرن السادس  ينالعثماني جهود-1
 عشر:

 في مقاكمة االستعمار البرتغالي يفالعثماني جيكد تبرز 
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كالدفاع عف الحضارة اإلسالمية كنشرىا في الساحل  
 ةً ـ، مقترن56الشرقي إلفريقيا بشكل كاضح في أكاخر القرف 

ـ 5581بضعف البرتغاؿ بعد انضماميا لمتاج اإلسباني سنة 
لي في كاندالع عدد مف الثكرات العربية ضد االستعمار البرتغا

ذلؾ الساحل، كالتي لقيت دعمًا مف قبل العثمانييف عمى عيد 
، مف خالؿ إرساؿ ـ(5595-5574)السمطاف مراد الثالث

الذؼ بذؿ جيكد  عمي بؾ حممتيف بحريتيف بقيادة القائد البحرؼ 
كبيرة في حماية البحر األحمر مف خطر البرتغالييف كاسترد 

عمى يما (، كسكؼ نتحدث عن541)ـ5585مسقط منيـ سنة 
 :النحك اآلتي

 :الحممة العثمانية األولى -
ككانت عبارة عف حممة مصغرة   ـ5586تمت سنة 

جنديا  81مؤلفة مف سفينتيف إحداىما قديمة كاألخرػ حممت 
؛ بغرض استطالع أكضاع الساحل الشرقي بقيادة عمي بؾ

اإلفريقي المطل عمى المحيط اليندؼ كمدػ استعداد األىالي 
البرتغالييف كالقبكؿ بالسيادة العثمانية، كقد  ىناؾ لمثكرة ضد

أخبر األىالي كىناؾ بدايًة إلى مقديشك، كصل عمى بؾ في ال
بأنو مكفد مف قبل السمطاف العثماني مراد الثالث ليحررىـ مف 
االستعمار البرتغالي كأف أسطكاًل عثمانيًا كبيرًا سيمحق بو 

ي (، ما أسيـ في تحمس األىال545لتحقيق ذلؾ الغرض)
شعاؿ الثكرة عمى  كحكاميـ في استقباؿ عمي بؾ كا 

كتمتيا بقية مدف المستعمريف، بحيث أعمنت كل مف مقديشك 
براكة كقسمايك كفازا الساحل الشرقي التي زارىا عمي بؾ كىي 

كباتا كالمك كممباسا تبعيتيا لمسمطاف العثماني المسمـ عكضًا 
 (. 542عف الممؾ المسيحي فيميب الثاني)

في التأكيد اسا أسبق مدف الساحل الشرقي ككانت ممب
طمب  إذ، عمى إخالصيا في التبعية لمسيادة العثمانية الجديدة

سمطانيا مف القائد التركي بناء حصف في ممباسا كتزكيده 
بالعكدة مجددًا إلى بحامية تركية دائمة، كقد كعده عمي بؾ 
غادر صكب ثـ  ممباسا كتمبية ذلؾ الطمب بأقرب فرصة،

بمساعدة أىالي الساحل  –كفي طريقو ىاجـ  األحمرالبحر 
عددًا مف السفف البرتغالية  -الشرقي سيما في المك كباتا

 51كحصل عمى غنائـ كثيرة كأسرػ برتغالييف بمغ عددىـ  
أسيرًا كصل بيـ إلى اليمف كمف ىناؾ بعث بيـ  إلى 

 . (543)ـ5586استانبكؿ سنة 

ؿ في جكا لكف سمطاف مالندؼ بعث لحمفائو البرتغا
 58بأخبار انتصارات عمي بؾ، فقامكا بتجييز أسطكؿ مف 

سفينة بقيادة مرتيـ بكميرك، الذؼ تمكف مف تدمير فازا بإحراؽ 
دكرىا كمساجدىا كنخميا كسفنيا مع قتل شيخيا كمئات مف 
السكاف بما فييـ النساء كاألطفاؿ، كحتى الطيكر كالحيكانات، 

بساتينيا؛ التصاليا ككذا تدمير جزء كبير مف ممباسا ك 
جبار سمطانيا عمى دفع مبمغ مالي كبير مف إلبالعثمانييف ك 

( كمحاكلة تأديب بات 544الذىب مقابل االنسحاب منيا)
التي تذرع حاكميا بأف الثكرة فرضت عميو مف قبل العثمانييف 
بينما فر حاكـ المك كصمدت مقديشك بفعل قكة أسكارىا 

 (. 545كمقاكمة رجاليا)
 :مانية الثانيةالحممة العث -

ـ ككانت مؤلفة 5588تمت ىذه الحممة أكاخر سنة 
(، حيث 546سفف عمى متنيا جنكد أجيد تسميحيـ) 5مف 

استفاد عمي بؾ مف معطيات حممتو األكلى كاستجاب 
لمراسالت سكاف مدف شرؽ إفريقيا لتخميصيـ مف االستعمار 
البرتغالي مع استعدادىـ لممساىمة في تكاليف الحممة، كذلؾ 

كبعد (، 547قاعدتو العسكرية عدف) فيباليمف ثناء تكاجده أ
أف اطمأف عمى إجراءات تأميف السكاحل اليمنية التي أمر 
السمطاف العثماني كالي مصر باتخاذىا ضد السفف البرتغالية 
التي قد تياجـ السكاحل اليمنية ككالية الحبش في محـر 

 تحرؾ إلى ميناء المخا عمى، (548)ـ5588ىػ/ديسمبر 997
ساحل البحر األحمر صكب مالندؼ لكنو فشل في السيطرة 
عمييا بسبب المقاكمة العنيفة مف قبل حاميتيا 

التي استقبمتو مع  إلى ممباسابعدىا  تكجو ك (، 549البرتغالية)
بقية مدف الساحل بحماس بالغ كي يحضر لمياجمة مالندؼ 
ثانيًة، إال أف حاكميا كرر استنجاده بالبرتغالييف في جكا، 

سفينة  21سطكؿ برتغالي كبير مككف مف أعمى الفكر كصل ك 
ـ بقيادة 5589مارس  5جندؼ إلى ميناء ممباسا في  911ك

تكماس ككتينيك، بعد أف مر ببراكة كأمبازا كالمك كمالندؼ 
 (. 551ككطد السيطرة البرتغالية عمييا)

كبينما عزز عمي بؾ قكاتو في ميناء ممباسا كاستعد  
حفت قبائل الزيمبا مف الداخل اإلفريقي ككتينيك لمياجمتو، ز 

إلى ممباسا، كأصبح عمي بؾ بيف شقي الرحى، البرتغاليكف 
مف البحر كالزيمبا مف البر كانتيى األمر بيزيمة عمي بؾ 
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رسالو إلى لشبكنة التي قيل اكتفريق قكاتو ككقكعو في  ألسر، كا 
بعد أف اعتنق المسيحية، فضاًل عف نيب  فيياإنو تكفي 

حراؽ دكرىا كتيديـ أسكارىا الدفاعية)المدين (، كمف ثـ 555ة كا 
استعادة البرتغاؿ سيطرتيـ عمى المدف كاإلمارات العربية 

باستثناء المطل عمى المحيط اليندؼ بساحل شرؽ إفريقيا 
 (. 552مقديشك)

الحممتيف العثمانيتيف في  عدـ نجاح كبالرغـ مف 
ريقيا خاصًة لمساحل الشرقي مف إفنياء االستعمار البرتغالي إ

مع انشغاؿ الدكلة العثمانية في عدة مياديف أبرزىا حماية 
(، فقد نجح العثمانيكف 553)البحر األحمر كالخميج العربي

في تخفيف الضغط البرتغالي عمى التجار العرب كالمسمميف 
حباط المحاكالت البرتغالية لتككيف جبية مسيحية مع  ىناؾ كا 

حبشة، مف خالؿ دعـ األحباش ضد القكػ اإلسالمية في ال
 ممالؾ الطراز اإلسالمي المحيطة بيضبة أثيكبيا المسيحية
، عمى الساحل الشرقي الشمالي المطل عمى البحر األحمر

كمف ثـ حماية اإلسالـ كحضارتو بمقكماتيا المختمفة سيما 
 (.   554البشرية كالمادية كالفكرية)

اـ كألىمية ممباسا االستراتيجية كاالقتصادية كالعتز    
العثمانييف شق قناة تربط بيف البحر المتكسط كالمحيط اليندؼ 
مباشرة، قرر البرتغاليكف تعزيز سيطرتيـ عمى ساحل شرؽ 
إفريقيا سيما الشمالي عبر ممباسا مقابل مكزمبيق في 
الجنكب، مف خالؿ بناء حصف يسكع)المسيح(عمى مدخل 

نقل  ـ بمساىمة بنائي مالندؼ كاليند، كتـ5593الميناء سنة 
حامية مالندؼ البرتغالية إلييا كبناء عدد مف الكنائس في جل 
مدف الساحل، كتعييف سمطاف مالندؼ الحسف بف أحمد حاكمًا 

مكافأة لتحالفو مع  لممباسا بداًل عف سمطانيا شاه بف مشعـ
 (. 555البرتغاؿ، ما جعل نجـ مالندؼ يخبك لصالح ممباسا)

ة ـ بدأت المقاكمة المحمي5619كفي سنة  
مف خالؿ سمسمة مف االضطرابات  لالستعمار البرتغالي

كالثكرات بيف الحكاـ المحمييف كقائد الحامية البرتغالية في 
حصف يسكع، إذ نشب نزاع بينو كبيف حميف البرتغاؿ الحسف 

ـ، كأقيـ كبير 5654بف أحمد الذؼ اغتيل بعد ذلؾ سنة 
السمطاف  األسرة الشيرازية كصيًا عمى العرش، بينما أرسل ابف

لتربيتو  ـ5655القتيل يكسف ذؼ السبع سنكات إلى جكا سنة 
ـ 5635كتنصيره باسـ جيركنيمك، كلما عاد إلى ممباسا سنة 

ظل يمارس الشعائر اإلسالمية سرًا ما دفع البرتغالييف 
لمتخمص منو، لكنو سارع بمياجمة حصف يسكع كقتل قائده 

عمف إعادة كعدد مف أفراد حاميتو، كسيطر عمى الحصف كأ 
ـ، كاشتعمت الثكرة في معظـ المدف 5635اسمو يكسف سنة 

 (. 556االسالمية باستثناء زنجبار كبات)
 21سطكاًل حربيًا مف أكآنذاؾ أرسل البرتغاليكف 

ـ، إال أف السمطاف يكسف 5632سفينة إلى ممباسا سنة 
(، كلما عمـ بقدـك 557تمكف مف اليجرة مع قكمو إلى اليمف)

ـ عاد ثانية مع 5635ديد إلى ممباسا سنة سطكؿ برتغالي جأ
العرب كاستقر في مدغشقر كظل يشف الغارات عمى الحاميات 

ـ، كفي السنة المقبمة تمكف 5638البرتغالية حتى كفاتو سنة 
( كتعززت 558البرتغاليكف مف إعادة بناء حصف يسكع)

سيطرتيـ عمى الساحل الشرقي إلفريقيا حتى حكالي منتصف 
يف تزعمت عماف حركة المقاكمة ضد (، ح559ـ)57القرف 

 االستعمار البرتغالي. 
في شرق إفريقيا خالل القرن السابع  ون العماني جهود -7

 عشر:
شكمت العالقات التجارية كالركابط الدينية بيف عرب عماف    

كشرؽ إفريقيا عاماًل ميمًا في تدخل العمانيكف لرفع النير 
ف خطرىـ عمى البرتغالي عمى مسممي شرؽ إفريقيا، ككق

الحضارة اإلسالمية كمف ثـ تمكينيا مف االنتشار، مف خالؿ 
طرد البرتغالييف مف شرؽ إفريقيا ككقف أساليبيـ التدميرية 

 لمقكمات حضارتيا اإلسالمية.
 ـ(5745-5624فعمى إثر نجاح دكلة اليعاربة)  

( في طرد 561ماـ ناصر بف مرشد)سسيا اإلأالتي 
يج العربي كتحديدًا مف مسقط سنة البرتغالييف مف عماف كالخم

-5649ـ عمى عيد اإلماـ سمطاف بف سيف)5651
الجنكبي المطل  شرؽ إفريقياساحل ـ(، استنجد مسممي 5669

كفي مقدمتيـ سكاف ممباسا كزنجبار عمى المحيط اليندؼ 
كبمبا باإلماـ سمطاف ليخمصيـ مف االستعمار البرتغالي، الذؼ 

فردىـ حتى ذلؾ التاريخ، كقد كانكا مستمريف في مقاكمتو بم
لبى اإلماـ نداء االستغاثة كأرسل اسطكلو إلى سكاحل شرؽ 

ـ، بينما أرسل البرتغاليكف 5652ك 5651إفريقيا عامي 
ـ بقكة بحرية لمكاجية 5655الكابتف فرانسيسكك كابريرا سنة 

العمانييف، الذيف ىاجمكا الحامية البرتغالية في زنجبار كأبادكا 
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(، كما استكلكا عمى فازا 565ا بما فييا قائدىـ)معظـ أفرادى
كباتا، األمر الذؼ شجع معظـ الحكاـ المحمييف في الساحل 

، كذىبت (562عمى نقض مكاثيقيـ السابقة مع البرتغالييف)
 .(563)جيكد كابريرا أدراج الرياح بحسب الكثائق البرتغالية

شجعت االنتصارات العربية كنشكب الثكرات المحمية في 
ؽ إفريقيا اإلماـ سمطاف عمى االستمرار في مياجمة ساحل شر 

المكاقع البرتغالية، فقاد األسطكؿ العماني الجديد الذؼ كصل 
ـ بنفسو كحاصر الحامية البرتغالية 5661إلى الساحل سنة 

ثـ شف ىجمات متتالية عمى امتداد الساحل حتى  ،في ممباسا
ـ كانت سفف 5662رأس دلجادك جنكبًا، كبحمكؿ أغسطس 

ممباسا التي  اليعاربة تمتمؾ السيطرة عمى كل الساحل باستثناء
سنكات بمساعدة القبائل المحمية، ما  5استمر حصارىا لمدة 

( 564ـ)5665أجبر الحامية البرتغالية عمى االستسالـ سنة 
مع عدـ تمكف البرتغالييف مف نجدتيا، حيث تـ تعييف  خاصةً 

 سمطاف قبل اإلماـدمحم بف مبارؾ المزركعي كاليًا عمييا مف 
إال أف البرتغالييف استعادكا سيطرتيـ عمييا كأساءكا معاممة 

 (.565سكانيا)
دفعت ىذه المصادمات الحربية بيف العمانييف  

كالبرتغالييف كل طرؼ إلى اإلصرار عمى إلحاؽ اليزيمة 
باآلخر، إذ استمرت الحرب سجااًل بيف الطرفيف إلى أف 

ما بعد فقد أرسل اإلماـ رجحت الكفة لصالح العمانييف في
ـ أسطكاًل قكيًا إلى مكزمبيق كحاصر 5669سمطاف سنة 

(، لكنيا صمدت أماـ ذلؾ الحصار لحصانتيا 566قمعتيا)
كقكة دفاعاتيا، كقد دفعت تحركات اإلماـ البرتغالييف إلى 
تعزيز قكاتيـ في الساحل اإلفريقي، فأرسمكا في أبريل سنة 

يدا الذؼ عزز الحاميات ـ قكة بحرية بقيادة دـك الم5678
البرتغالية في مكزمبيق كممباسا خشية سقكطيا بيد العمانييف، 
ثـ تكجو صكب فازا كتمكف مف االستيالء عمييا في ديسمبر 

ـ، بعد كصكؿ تعزيزات برتغالية مف جكا، ثـ استسممت 5678
سر ممكيا بجانب ممكي المك كماندا إثر شف أسيك كتـ 

 (. 567ىجمات متتالية عمييا)
كفي تمؾ األثناء نجح أسطكؿ عماني صغير مككف     

 52ك  55في  اسفف في الكصكؿ إلى شرؽ إفريقي 4مف 
جبار البرتغالييف عمى االنسحاب مف 5679يناير  ـ، كا 

يناير  59المناطق التي استكلكا عمييا إلى مكزمبيق، كفي 

تكفي اإلماـ سمطاف بف سيف كخمفو ابنو اإلماـ سيف 
ؼ كاصل تصديو لمبرتغالييف في شرؽ الذ ـ(5679-5755)

إفريقيا، كأفشل خططيـ في االستيالء عمى باتا كمدنيا بات 
ـ بعد 5687ـ ثـ استعادىا منيـ سنة 5686كسيك كفازا سنة 

ف كانكا قد استكلكا عمييا لمدة مؤقتة، كأجبرىـ عمى أ
 (.   568االنسحاب إلى ممباسا)

برتغالييف ركز اإلماـ سيف جيكده بعد ذلؾ عمى طرد ال  
مف ممباسا، خاصًة بعد تشجيع عدد مف حكاـ المدف 

المك الذيف بعثكا بكفد إلى اإلماـ حكاـ الساحمية، كبالذات 
(، فجيز 569سيف يطمبكف منو مساعدتيـ ضد البرتغالييف)
سفف صغيرة  5أسطكاًل حربيًا مككف مف سفينتيف كبيرتيف ك

شرع في زكارؽ، كتمكف مف الرسك بو في مرفأ ممباسا ك  51ك
(، كقطع طرؽ 571ـ)5696مارس  53حصارىا في 

اإلمدادات عف البرتغالييف المحاصريف القادمة مف مركزىـ في 
مكزمبيق، كشل فعالية بعض اإلمدادات المحدكدة التي 
كصمت مف جكا إلى القرب مف ممباسا عمى فؾ الحصار، 
مقابل استمرار اإلمدادات العربية العمانية مف السفف كالسالح 

(، كىك ما أسيـ في سقكط حصف اليسكع 575جنكد)كال
ديسمبر  54كنجاح العمانييف في السيطرة عمى ممباسا في 

( عانى خاللو 572شيرًا) 33ـ بعد حصار عنيف داـ 5698
البرتغاليكف مف نقص المؤف كالمعدات الحربية كالخسائر 

الحالة النفسية المتدىكرة كاألمراض  في ظلالبشرية، 
 (. 573الفتاكة)

ط حصف اليسكع يككف العمانيكف قد حققكا أعظـ كبسقك 
انتصار عمى البرتغالييف في شرؽ إفريقيا ككضعكا حدًا نيائيًا 

(، بحيث عزز العمانيكف سيطرتيـ عمى 574لتفكقيـ ىناؾ)
الساحل الشرقي مف مقديشك شمااًل إلى خميج دلجادك جنكبا 
 بعد ذلؾ، كلـ يفمح البرتغاليكف في استعادة ذلؾ الساحل إلى
سيطرتيـ مف جديد رغـ محاكالتيـ المتكررة، كما أتاح ذلؾ 
االنتصار المناخ المالئـ لمديف اإلسالمي كحضارتو في 

تـ إيقاؼ انتشار المسيحية ف االنتشار في شرؽ إفريقيا،
الكاثكلككية التي مكف ليا البرتغاؿ طكاؿ مدة استعمارىـ 

الشرعي  لمساحل، كبنيت المساجد كمراكز تحفيع القرآف كالعمـ
بداًل عف الكنائس، كتكقف قتل المسمميف كتدمير منازليـ 
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كنيب ممتمكاتيـ كثركاتيـ، ككجدت مقكمات الحضارة 
 (. 575اإلسالمية فرصة جديدة لمنمك كاالزدىار كاالنتشار)

 الخاتمة:

، تبيف اإلسياـ الفاعل لمتقارب تأسيسًا عمى ما سبق
فريقيا في تكاجد الجغرافي بيف بمداف الجزيرة العربية كشرؽ إ

بصفة مؤقتة قبل  - العمانيكف كالحضارمة خاصةً  - العرب
اإلسالـ، كفي التأسيس لحضارة مزدىرة ترسخت جذكرىا 
كتعددت مظاىرىا بعد تزايد التكاجد العربي كاستقراره الدائـ في 
شرؽ إفريقيا بعد اإلسالـ، كما اتضح أف الحضارة اإلسالمية 

الذات في مظيرىا االقتصادؼ المزدىرة في شرؽ إفريقيا كب
كالثقافي الديني أغرت البرتغاؿ باستعمار الساحل الشرقي 

 كبالذات قسمو الجنكبي المطل عمى المحيط اليندؼ اإلفريقي
كاستغالؿ ثركاتو االقتصادية كعمى رأسيا الذىب، ككذا 

المتصل بالبالد العربية  -استثمار مكقعو االستراتيجي 
في  - لشبكنة كبالد التكابل الينداإلسالمية كالرابط بيف 

احتكار التجارة اإلسالمية كطرقيا كنشر المسيحية بالتحالف 
ال )مع بالد الراىب يكحنا)الحبشة( باستخداـ كسائل قسرية 

مف القتل كالتدمير كاإلحراؽ كالنيب كالمصادرة، ما  (إنسانية
دفع العثمانيكف لمتدخل المباشر في مقاكمة البرتغالييف 

ة كقف خطرىـ عمى الحضارة اإلسالمية خالؿ القرف كمحاكل
، لكف دكف جدكػ حقيقية عمى صعيد دحر االستعمار ـ56

المطل عمى المحيط  شرؽ إفريقياساحل البرتغالي عف 
، كالذؼ نجح فيو العمانيكف بصكرة قكية خالؿ القرف اليندؼ

 ،ـ5698ـ باالستيالء عمى حصف يسكع في ممباسا سنة 57
برتغالييف مف الساحل الشرقي اإلفريقي، كمنح كمف ثـ طرد ال

اإلسالـ كحضارتو فرصة ذىبية لالنتشار كاالزدىار في ذلؾ 
 (. حتى الكقت الراىف)الساحل

:                            الحواشيقائمة 
                                                           

، 2عاصر، طعبد هللا إبراىيـ؛ شكقي الجمل، تاريخ إفريقيا الحديث كالم (5)
 .56ـ، ص2115دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 

فريقيا في العصكر إالسر سيد العراقي، "اإلسالـ كالصميبيكف في ساحل  (2)
الكسطى"، ندكة االستعمار البرتغالي في الخميج العربي كالعالقة بيف 

، مركز الدراسات كالكثائق، رأس 2الخميج العربي كشرؽ افريقيا، ط
 . 548-537ـ، ص2115ة،الخيم

                                                                                           
، مركز 5جماؿ زكريا قاسـ، دكلة البكسعيد في عماف كشرؽ إفريقيا، ط (3)

 .25ـ، ص2111زايد لمتراث كالتاريخ، العيف، 
أبك الحسف المسعكدؼ، مركج الذىب كمعادف الجكىر، تحقيق دمحم عبد  (4)

؛ أبك 334-328ـ، ص5964الحميد، د.ط، دار الرجاء، القاىرة، 
، دار صادر، بيركت، 5المسالؾ كالممالؾ، ط صطخرؼ،إسحاؽ األ

، دار 5بك القاسـ بف حكقل، صكرة األرض، طأ؛ 59ـ، ص2114
؛ أبك القاسـ بف خرداذبة، المسالؾ 49ـ، ص5938صادر، بيركت، 

براىيـ خكرؼ، إ؛ 6ـ، ص5889، دار صادر، بيركت، 5كالممالؾ، ط
، مركز زايد 5ط الشريف اإلدريسي نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ،

 .515-97ـ، ص2111لمتراث كالتاريخ، العيف، 
 .  537؛ العراقي، ـ.س، ص25قاسـ، دكلة...، ـ.س، ص ( 5)
 . 537العراقي، ـ.س، ص (6)
أبك الحسف بف سعيد، كتاب  ؛517، ص5المسعكدؼ، ـ.س، ج (7)

، المكتب التجارؼ لمطباعة 5الجغرافية، تحقيق إسماعيل العربي، ط
؛ شمس الديف شيخ الربكة، نخبة 63ـ، ص5971كت،كالنشر، بير 

ـ، 5923، ساف بيترسبرج، 5الدىر في عجائب البر كالبحر، ط
 .555ص

أحمد المقريزؼ، اإللماـ بأخبار مف بأرض الحبشة مف ممكؾ االسالـ،  (8)
 .5ـ، ص5895، مطبعة التأليف، القاىرة، 5ط

مالي لمساحل لالطالع عمى ممالؾ الطراز اإلسالمي في القسـ الش (9)
الشرقي اإلفريقي المطل عمى البحر األحمر كالدعـ المقدـ ليا مف قبل 
العثمانييف في إطار الحركة الجيادية ضد الممالؾ المسيحية في 
الحبشة المدعكمة مف قبل البرتغالييف انظر: نكاؿ حمزة الصيرفي، 
الجياد اإلسالمي في شرؽ أفريقية، في القرف العاشر اليجرؼ/السادس 
عشر الميالدؼ، أطركحة دكتكراه، جامعة أـ القرػ، كمية الشريعة 

-545؛ 29-2ـ، ص5987كالدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة، 
291. 

، دار 5ياقكت الحمكؼ، دمحم القزكيني، آثار البالد كأخبار العباد، ط (51)
 .62ـ، ص5961صادر، بيركت، 

 .224، ص3الحمكؼ، ـ.س، ج ؛6، ص2المسعكدؼ، ـ.س، ج (55)
؛ ابف 517، ص5؛ المسعكدؼ، ـ.س، ج554شيخ الربكة، ـ.س، ص (52)

؛ عماد الديف بف 515-98؛ خكرؼ، ـ.س، ص83سعيد، ـ.س، ص
ـ، 5851، دار الطباعة السمطانية، باريس، 5أيكب، تقكيـ البمداف، ط

 .557، 556ص
ليمى الصباغ، "الغزك البرتغالي لمبالد العربية كمكقف الدكلة العثمانية  (53)

و في القرف العاشر اليجرؼ السادس عشر الميالدؼ"، ندكة مكانة من
الخميج العربي في التاريخ االسالمي، مف سقكط بغداد إلى نياية 

 28-26ـ،  5651-5258ىػ/5146-656االستعمار البرتغالي 
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، جامعة االمارات بالتعاكف مع المجمع الثقافي، 5ـ، ط5991فبراير 
منطقة الشرؽ اإلفريقي تشمل . كانت 518-48ـ، ص5991العيف، 

ما نسميو اليـك بالصكماؿ ككينيا كتنزانيا كمكزمبيق فضاًل عف جيبكتي 
كأثيكبيا. انظر: إسماعيل ياغي؛ محمكد شاكر، تاريخ العالـ اإلسالمي 

، دار المريخ، الرياض، 2، ج5الحديث كالمعاصر، قارة إفريقيا، ط
 .267، 588ـ،  ص5993

 .31، 25 ،55الصيرفي، ـ.س،  ص (54)
 .573ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص (55)
، 5المكسكعة الجغرافية لمعالـ اإلسالمي، إقميـ شرقي إفريقيا، ط (56)

، اإلدارة العامة لمثقافة كالنشر بجامعة اإلماـ دمحم بف سعكد، 51ج
 . 22ـ، ص2111الرياض، 

 . 23المكسكعة...، ـ.س، ص (57)
،  2ات العربية اإلفريقية، طجماؿ زكريا قاسـ، األصكؿ التاريخية لمعالق( 58)

 .64، 63ـ، ص5996دار الفكر العربي، القاىرة، 
فريقيا إصباح الشيخمي، "العالقات التجارية بيف الخميج العربي كشرؽ  (59)

كما يعكسيا البمدانيكف العرب في العصر الكسيط"، ندكة االستعمار 
ؽ البرتغالي في الخميج العربي كالعالقة بيف الخميج العربي كشر 

؛ قاسـ، 573؛ ياغي، ـ.س، ص368-345فريقيا، ـ.س، صإ
؛ شكقي الجمل، دكر العرب 25، 24دكلة البكسعيد...، ـ.س، ص

"، ندكة 57-56الحضارؼ في شرؽ إفريقيا في القرنيف الػ 
االستعمار البرتغالي في الخميج العربي كالعالقة بيف الخميج العربي 

 .341-355كشرؽ إفريقيا، ـ.س، ص
)21 (Coupland Reginald, East africa and It,s Invaders, 

From the     Earliest Times to the Death of Seeyyid 
Said, 1856, p155.  

 .345الشيخمي، ـ.س، ص (25)
 .573ـ.س، ص ؛ ياغي،555، ص5المسعكدؼ، ـ.س، ج (22)
؛ 573؛ ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص321الجمل، دكر...، ـ.س، ص (23)

 .345الشيخمي، ـ.س، ص
 .574ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص( 24)
؛ 342؛ الشيخمي، ـ.س، ص64، 63قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (25)

 .325الجمل، دكر...، ـ.س، ص
، د.د، القاىرة، 2، ج5أبك جعفر الطبرؼ، تاريخ األمـ كالممكؾ، ط (26)

 .321ـ، ص5965
 .328الطبرؼ، ـ.س، ص (27)
، دار التحرؼ، 5ج ،5أبك عبد هللا الكاقدؼ، الطبقات الكبرػ، ط (28)

 .391ـ، ص5986القاىرة، 
 .322الجمل، دكر...، ـ.س، ص (29)
جماؿ زكريا قاسـ، "سمطنة مسقط كزنجبار بيف الكحدة كاالنفصاؿ"،  (31)

 .551-515ضمف: االستعمار...، ـ.س، ص
 ؛27قاسـ، دكلة...، ـ.س، ص (35)

                                                                                           

Coupland, O.p. cit, p.21. 
؛ 27ـ.س، ص.؛ ـ، دكلة..؛ قاس68قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (32)

 .342الشيخمي، ـ.س، ص
، مطبعة 5عبد الرحمف زكي، اإلسالـ كالمسممكف في شرؽ إفريقيا، ط (33)

 .521ـ، ص5965يكسف، القاىرة، 
، دار 2حسف أحمد محمكد، اإلسالـ كالثقافة العربية في إفريقيا، ط (34)

 .436ـ، ص5963النيضة العربية، القاىرة، 
لدعكة إلى اإلسالـ، ترجمة حسف إبراىيـ كآخريف، رنكلد، اأتكماس  (35)

 .378ـ، ص5957، د.د، القاىرة، 2ط
 .258ياغي؛ شاكر، ـ.س،  (36)
)37 (R. P.Serjeant, The portuguese off The South 

Arabian Coast, hadrami chronicles with Yemeni and 
Europen accounts of dutch pirates off mocha in 17 the 
Century, Clarendan press, oxford, 1983,p,9.                                                      

 .437محمكد، ـ.س، ص (38)
 .343الشيخمي، ـ.س، ص (39)
 .325الجمل، دكر...، ـ.س، ص (41)
 .26قاسـ، دكلة...، ـ.س، ص (45)
الخميج  بك زيد؛ كداد النابكدة، تاريخأ؛ راشد 439محمكد، ـ.س، ص (42)

، 5العربي منذ العصكر اإلسالمية حتى أكاخر القرف التاسع عشر، ط
 .355ـ، ص5998د.د، د.ـ، 

)43( Coupland, O.p. cit, p.25.  
 .325الجمل، دكر...، ـ.س، ص (44)
 .127األصكؿ...، ـ.س، ص قاسـ، (45)
 .325الجمل، دكر...، ـ.س، ص (46)
 .75، 74األصكؿ...، ـ.س، ص قاسـ، (47)
، دار التراث، بيركت، 1عبد هللا بف بطكطة، رحمة ابف بطكطة، ط أبك (48)

 .251-246ـ، ص1986
 .525زكي، ـ.س، ص (49)
 .326الجمل، دكر ..، ـ.س، ص (51)
 .38-36قاسـ، دكلة...، ـ.س، ص (55)
 .83؛ ابف سعيد، ـ.س، ص57، ص5المسعكدؼ، ـ.س، ج (52)
 .33؛ قاسـ، دكلة...، ـ.س، ص249ابف بطكطة، ـ.س، ص (53)
)54( Freeman, Grenville, The Mediveal History of the 

Coast of Tanganika, Berlin, 1962, p.p. 222-224. 
 .574ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص ( 55)
؛ جكف ترمنجياـ، اإلسالـ في شرؽ 247ابف بطكطة، ـ.س، ص (56)

، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 5إفريقيا، ترجمة دمحم النزاكؼ، ط
 .87صـ، 5973
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حسف إبراىيـ حسف، انتشار اإلسالـ كالعركبة فيما كراء الصحراء  (57)

، جامعة الدكؿ العربية، 5الكبرػ، شرقي القارة اإلفريقية كغربييا، ط
 .31ـ، ص5957القاىرة، 

؛ الجمل، دكر...، ـ.س، 80قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (58)
 .328، 327ص

 .576ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص (59)
 .575و،صالمرجع نفس (61)
جكرج حكراني، العرب كالمالحة في المحيط اليندؼ، ترجمة يعقكب  (65)

 ؛ 236ـ، ص5958بكر، ط، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 
Marsh, Zoe, An Introduction to the History of East 

Africa, Cambridge, p.8. 
 لممزيد عف ذلؾ انظر:  ( 62)

Dames, M.L, The Book of Duarte Barbosa, 
London, 1918,   v.1,p.14-21.    

 .511-97خكرؼ، ـ.س، ص (63)
؛ 52-3، ص2؛ الحمكؼ، ـ.س، ج6، ص2المسعكدؼ، ـ.س، ج (64)
 .224، ص3ج
دمحم الحميرؼ، الركض المعطار في خبر األقطار، تحقيق حساف  (65)

 ؛554، 552ـ، ص5975، مكتبة لبناف، بيركت، 5عباس، ط
؛ الحمكؼ، 52، 6، ص2؛ ج555، 551، ص5المسعكدؼ، ـ.س، ج

؛ ابف سعيد، 62، 44؛ القزكيني، ـ.س، ص573، ص5ـ.س، ج
؛ شيخ الربكة، ـ.س، 65؛ ابف خرداذبة، ـ.س، ص83ـ.س، ص

 .562ص
 .575ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص (66)
)67 (Dames, M.L, O.p Cit,p.17-31. 
 .331الجمل، دكر...، ـ.س، ص (68)
)69( Basil, D, The African Fast Chronicles,From Antiquity 

to Modern Times, Oxford, 1969, p.113.   
 .251-246بف بطكطة، ـ.س، صا (71)
 .66األصكؿ...، ـ.س، ص قاسـ، (75)
 .335لجمل، دكر...، ـ.س، صا (5)
؛ ىكلينجزكت.ؿ، اآلسيكيكف في شرؽ 575ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص (73)

ـ، 5965ىرة، ، القا، د.د5إفريقيا، ترجمة عبد الرحمف صالح، ط
 .59، 58ص

)74( Coupland, O.p. cit, p.31, 49. 
 .255، 251ابف بطكطة، ـ.س، ص (75)
 ..255-246المصدر نفسو، ص (76)
)77( Chittick , Neville, Kilwa and the Arab Settelement of 

the East African Coast, Jornal of  the African 
Society, No,2, 1963, p. 236. 

)78( Freeman, O.p Cit,p.159. 

                                                                                           
 .22المكسكعة...، ـ.س، ص (79)
 .259ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص (81)
 .333الجمل، دكر...، ـ.س، ص (85)
 .251-246ابف بطكطة، ـ.س، ص (82)
(83 ) ، "مؤثرات لغكية كأدبية عربية في شرؽ إفريقيا"، ندكة  داكد سمـك

 .594-565االستعمار البرتغالي...، ـ.س، ص
بك بكر، "كتابة المغة السكاحمية بالحرؼ العربي"، ندكة يكسف الخميفة أ (84)

، ـ.س، 564-549االستعمار البرتغالي...، ـ.س، ص ؛ سمـك
 .591-573ص

، ـ.س، ص (85)  . 572، 575سمـك
 .525كاظـ، ـ.س، ص (86)
  .585صالصراع...، ـ.س، ص  الجمل، (87)
 . 94األصكؿ...، ـ.س، ص قاسـ، (88)
 . 584الجمل، الصراع...، ـ.س، ص (89)
، تحفة المجاىديف في بعض أخبار البرتغالييف، زيف الديف المعبرؼ  (91)

ـ، 5987، طرابمس، 5تحقيق أميف الطيبي، كمية الدعكة اإلسالمية، ط
 . 82، 85ص

 . 65أبك زيد؛ النابكدة، ـ.س، ص؛499-475ـ.س، صميف، أ (95)
عشر، أحمد دمحم بطي، الصراع البرتغالي العثماني في القرف السادس  (92)

 .45-41ـ، ص5995، ندكة الثقافة كالعمكـ، دبي، 5ط
 .541العراقي، ـ.س، ص (93)

ندكة الخميج العربي خالؿ القرنيف السادس عشر كالسابع عشر"، 
 .521-512االستعمار البرتغالي...، ـ.س، ص

ندكة االستعمار بشير كاضـ، "حركة الكشكؼ البرتغالية كأىدافيا"،  (95)
  .529-525البرتغالي...، ـ.س، ص

؛ ؾ.ـ، بانيكار، آسيا كالسيطرة 66، 65ـ.س، ص بك زيد؛ النابكدة،أ (96)
، دار المعارؼ، القاىرة، 5الغربية، ترجمة عبد العزيز تكفيق، ط

؛ محمكد الحكيرؼ، تاريخ الدكلة العثمانية في 25، 24ـ، ص5962
، المكتب المصرؼ لتكزيع المطبكعات، 5العصكر الكسطى، ط

 .251، صـ2112القاىرة، 
؛ قاسـ، األصكؿ...، 596-579صالجمل، الصراع...، ـ.س،  (97)

  .511_94ـ.س، ص
 .91-88، ـ.س، صالمعبرؼ  (98)
 . 586ـ.س، ص الجمل، الصراع...، (99)
 . 523كاظـ، ـ.س، ص (511)
 . 447أميف، ـ.س، ص (515)
 . 39قاسـ، دكلة...، ـ.س، ص (512)
؛ 541ص؛ العراقي، ـ.س، 94األصكؿ...، ـ.س، ص قاسـ، (513)

 .435، 434الجمل، الدكر ...، ـ.س، ص
 .545العراقي، ـ.س، ص (514)
 .98قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (515)
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 .295، 294ابف بطكطة، ـ.س، ص (516)
 .545ـ.س، ص العراقي، (517)
 .58، 57بطي، ـ.س، ص (518)
طارؽ حمداني، "الرحالة البرتغاليكف في الخميج العربي خالؿ القرنيف  (519)

ندكة االستعمار البرتغالي...، ـ.س، ابع عشر"، السادس عشر كالس
 .234-257ص

)551 (Johnston, H, History of the Colonization of Africa 
by Alien Races, combridge, 1913, P.15. 

 .65بطي، ـ.س، ص (555)
 .251الحكيرؼ، ـ.س، ص (552)
 .69أبك زيد؛ النابكذة، ـ.س، ص (553)
ـ، 5957، د.د، القاىرة، 5سكنيا ىاك، في طمب التكابل، ط (554)

 .62، 65؛ بطي، ـ.س، ص513، 512ص
قطب الديف النيركالي، البرؽ اليماني في الفتح العثماني، تاريخ اليمف  (555)

، دار التنكير 2في القرف العاشر اليجرؼ، تحقيق حمد الجاسر، ط
؛ حسف شياب، أحمد 59، 58ـ، ص5986لمطباعة كالنشر، بيركت، 
المحيط اليندؼ، مركز الدراسات كالكثائق، رأس بف ماجد كالمالحة في 

؛ حسيف أميف، "أحمد بف ماجد 51_43ـ، ص5988، 5الخيمة، ط
ندكة االستعمار البرتغالي، ـ.س، كجيكده في المالحة البحرية"، 

، كزارة 3؛ عبد اليادؼ التازؼ، ابف ماجد كالبرتغاؿ، ط513_95ص
 .31_51ـ، ص2115التراث كالثقافة، مسقط، 

 .98سـ، األصكؿ...، ـ.س، صقا (556)
ريتشارد ىكؿ، إمبراطكريات الرياح المكسمية، ترجمة كامل حسيف،  (557)

، مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية، أبك ظبي، 5ط
؛ يسرؼ الجكىرؼ، الفكر الجغرافي كالكشكؼ 252-237ـ، ص5999

-557ـ، ص5989، منشأة المعارؼ، االسكندرية، 5الجغرافية، ط
558 . 

 .269-265ىكؿ، ـ.س، ص (558)
 .585الجمل، الصراع...، ـ.س، ص (559)
 .285ىكؿ، ـ.س، ص (521)
 .334الجمل، دكر...، ـ.س، ص (525)
 .77، 72بطي، ـ.س، ص (522)
 .79نفسو، ص (523)
 .99قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (524)
 .284-281ىكؿ، ـ.س، ص (525)
 .285نفسو، ص (526)
 .585الجمل، الصراع...، ـ.س، ص (527)
 .286ىكؿ، ـ.س، ص (528)
 .99، 98قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (529)
 .287-285ىكؿ، ـ.س، ص (531)
 .585الجمل، الصراع...، ـ.س، ص (535)

                                                                                           
 .311ىكؿ، ـ.س، ص (532)
 .97قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (533)
 .312، 315ىكؿ، ـ.س، ص (534)
 .582، 585الجمل، الصراع...، ـ.س، ص (535)
 .99قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (536)
 .576ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص (537)
 .577، 576المرجع نفسو، ص (538)
 .362-359ىكؿ، ـ.س، ص (539)
 .354الصيرفي، ـ.س، ص (541)
الشاطر عبد الجميل، تاريخ كحضارات السكداف الشرقي كاألكسط،  (545)

؛ 463، ص5972، الييئة العامة المصرية لمكتاب، القاىرة، 5ط
 .354الصيرفي، ـ.س، ص

 .512، 515، ـ.س، صقاسـ، األصكؿ... (542)
؛ بطي، 363ىكؿ، ـ.س، ص؛ 355، 354الصيرفي، ـ.س، ص (543)

 .512؛ قاسـ، األصكؿ، ...، ـ.س، 217، 216ـ.س، ص 
 .363ىكؿ، ـ.س، ص (544)
 .512قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (545)
 .363ىكؿ، ـ.س، ص (546)
 .513، 512قاسـ، األصكؿ...، ـ.س، ص (547)
ىػ/ديسمبر 997ـر )مح558، حكـ213، ص64ميمة دفترؼ  (548)

 ـ(.5588
، دار 5ـ(، ط5635_5538سيد سالـ، الفتح العثماني األكؿ لميمف) (549)

 .441ـ، ص5999األميف، القاىرة، 
شارؿ جياف، كثائق تاريخية كجغرافية كتجارية عف شرؽ إفريقيا،  (551)

 .285، 281ـ، ص5972، د.د، القاىرة، 5ترجمة يكسف كماؿ، ط
؛ ىكؿ، 513، األصكؿ...، ـ.س، ص؛ قاسـ282جياف، ـ.س، ص( 555)

 .445سالـ، ـ.س، ص ؛366-363ـ.س، ص
 .576ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص (552)
 .355الصيرفي، ـ.س، ص (553)
؛ قاسـ، األصكؿ...، 518-82انظر: الصباغ، ـ.س، ص لممزيد (554)

 .546، 544؛ العراقي، ـ.س، ص543-525ـ.س، ص
 .372-369ىكؿ، ـ.س، ص (555)
 .377-374المرجع نفسو، ص (556)
 .515قاسـ، أصكؿ...، ـ.س، ص (557)
، 5ط عبد العزيز عكض، دراسات في تاريخ الخميج العربي الحديث، (558)

 .37، 36ـ، ص5995، دار الجيل، بيركت،5ج
 .577ياغي؛ شاكر، ـ.س، ص (559)
تشير المصادر التاريخية أف اإلماـ ناصر بف مرشد مؤسس دكلة  (561)

ي، كأف اليعاربة ىـ قبيمة اليعاربة في عماف حميرؼ أزدؼ يمني إباض
يمنية قحطانية ترجع في أصكليا إلى العرب العاربة، كىـ مف أكائل 
الذيف ىاجركا مف اليمف كاستقركا في عماف. انظر: عبد هللا بف خمفاف 
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بف قيصر، سيرة اإلماـ ناصر بف مرشد، تحقيق عبد المجيد القيسي، 
ميد بف دمحم ؛ ح53ـ، ص5977، 5كزارة التراث كالثقافة، مسقط، ط

بف رزيق، الشعاع الشائع بالممعاف في ذكر أئمة عماف، تحقيق عبد 
 .89ـ، ص5978، 5المنعـ عامر، كزارة التراث كالثقافة، مسقط، ط

ـ 5653يناير  28ق/5164كرد ذلؾ في كثيقة برتغالية مؤرخة سنة  (565)
) Documents, 65, fol, 4666. P5./3/1 ,140انظر:   

IOR) 
ض، "الصراع البحرؼ العماني_البرتغالي في البحار غانـ رمي (562)

ـ(، ندكة االستعمار البرتغالي...، ـ.س، 5721-5651الشرقية
 .524-555ص

ـ انظر:   5653يناير  28ق/5164كثيقة برتغالية مؤرخة سنة (563)
140, Documents, 65, fol, 4666. P5./3/1 (IOR ؛) 

 .524-555ص ـ.س،رميض، 
السديس، العمانيكف كالجياد اإلسالمي في  عبد الرحمف بف عمي (564)

ـ(، أطركحة دكتكراه، جامعة أـ القرػ، 5755-5624شرؽ إفريقية)
ـ، 5993كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، مكة المكرمة، 

 .311-297ص

                                                                                           
، كزارة 5أحمد المعمرؼ، عماف كشرؽ إفريقيا، ترجمة دمحم عبد هللا، ط (565)

 .66ـ، ص5979التراث، مسقط، 
 .333السديس، ـ.س، ص (566)
 .554رميض، ـ.س، ص (567)
-5624عائشة السيار، دكلة اليعاربة في عماف كشرؽ إفريقيا  (568)

 .98،99ـ، ص5975، دار القدس، بيركت، 5ـ، ط5754
سعيد المغيرؼ، جيينة األخبار في تاريخ زنجبار، تحقيق عبد المنعـ  (569)

 .-7ـ، ص5979، مطبعة عيسى البابي الحمبي، القاىرة، 5عامر، ط
 .62؛ المعمرؼ، ـ.س، ص516المغيرؼ، ـ.س، ص (571)
 .435-425ىكؿ، ـ.س، ص (575)
 .551، 519قاسـ، الصالت...، ـ.س، ص( 572)
لممزيد  .99؛ أبك زيد؛ النابكدة، ـ.س، ص511السيار، ـ.س، ص (573)

عف يكميات الحصار العماني كالسيطرة عمى الحصف كمحاكالت 
صار انظر: السديس، ـ.س، البرتغالييف المستمرة لكسر الح

 .396-384ص
)574( Coupland, O.p. cit, p.67,68. 
؛ السديس، ـ.س، 555، 551قاسـ، الصالت...، ـ.س، ص (575)

 .398، 397ص
 قائمة المصادر والمراجع:                

 الوثائق: أوال  
ـ تشير 5588سمبر ىػ/دي997كثيقة عثمانية مؤرخة في محـر  -

لألكامر الصادرة مف قبل السمطاف العثماني لكالي مصر 
بضركرة اتخاذ االحتياطات الالزمة كالحذر مف مياجمة السفف 
البرتغالية لسكاحل اليمف ككالية الحبش إباف قيادة عمي بؾ 
لمحممة العثمانية الثانية مف سكاحل اليمف صكب شرؽ إفريقيا 

، 213، ص64لمصدر: ميمة دفترؼ لطرد البرتغالييف منيا. ا
 .558حكـ

ـ عف 5653يناير  28ق/5164كثيقة برتغالية مؤرخة سنة  -
األضرار التي لحقت بالمراكز البرتغالية في ساحل شرؽ إفريقيا 

ـ كاألثر 5652ق/5163جراء الحممة العمانية األكلى سنة 
الذؼ تركتو عمى معنكيات سكاف الساحل ضد البرتغالييف، 

يات العسكرية بيف العمانييف كالبرتغالييف في بجانب المكاج
 .Documents, 65, fol, 4666 ,140سكاحل الخميج. المصدر: 

P5./3/1 (IOR) 
 المصادر والمراجع العربية: ثانيا  

 ـادر :ــــــــــــــصــــــالم

، دار 5األصطخرؼ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف دمحم، المسالؾ كالممالؾ، ط -
 ـ.2114صادر، بيركت، 

، دار الطباعة السمطانية، 5ابف أيكب، عماد الديف، تقكيـ البمداف، ط -
 ـ.5851باريس، 

، دار التراث، بيركت، 5ابف بطكطة، أبك عبد هللا، رحمة ابف بطكطة، ط -
 ـ.5986

، دار صادر، بيركت، 5، ج2الحمكؼ، ياقكت، معجـ البمداف، ط -
 ـ.5995

األقطار، تحقيق حساف  الحميرؼ، دمحم، الركض المعطار في خبر -
 ـ.5975، مكتبة لبناف، بيركت، 5عباس، ط

، دار صادر، بيركت، 5بك القاسـ، صكرة األرض، طأابف حكقل،  -
 ـ.5938

ابف خرداذبة، أبك القاسـ، المسالؾ كالممالؾ، دار صادر، بيركت،  -
 ـ.5889

، ابف رزيق، حميد بف دمحم، الشعاع الشائع بالممعاف في ذكر أئمة عماف -
، 5تحقيق عبد المنعـ عامر، كزارة التراث كالثقافة، مسقط، ط

 ـ.5978
، 5ابف سعيد، أبك الحسف، كتاب الجغرافية، تحقيق إسماعيل العربي، ط -

 ـ.5971المكتب التجارؼ لمطباعة كالنشر، بيركت، 
، 5شيخ الربكة، شمس الديف، نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر، ط -

 .ـ5923ساف بيترسبرج، 
، د.د، القاىرة، 2، ج5الطبرؼ، أبك جعفر، تاريخ األمـ كالممكؾ، ط -

 ـ.5965
، دار صادر، بيركت، 5القزكيني، زكريا، آثار البالد كأخبار العباد، ط -

 ـ.5961
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ابف قيصر، عبد هللا بف خمفاف، سيرة اإلماـ ناصر بف مرشد، تحقيق  -
، 5ط عبد المجيد القيسي، كزارة التراث كالثقافة، مسقط،

 ـ.5977
المسعكدؼ، أبك الحسف، مركج الذىب كمعادف الجكىر، تحقيق دمحم عبد  -

 ـ.5964الحميد، د.ط، دار الرجاء، القاىرة، 
المعبرؼ، زيف الديف، تحفة المجاىديف في بعض أخبار البرتغالييف،  -

، كمية الدعكة اإلسالمية، طرابمس، 5تحقيق أميف الطيبي، ط
 ـ.5987

، جيينة األخبار في تاريخ زنجبار، تحقيق عبد المنعـ المغيرؼ، سعيد -
 ـ.5979، مطبعة عيسى البابي الحمبي، القاىرة، 5عامر، ط

المقريزؼ، أحمد، اإللماـ بأخبار مف بأرض الحبشة مف ممكؾ االسالـ،  -
 ـ.5895، مطبعة التأليف، القاىرة، 5ط

ي، تاريخ اليمف النيركالي، قطب الديف، البرؽ اليماني في الفتح العثمان -
، دار 2في القرف العاشر اليجرؼ، تحقيق حمد الجاسر، ط

 ـ.5986التنكير لمطباعة كالنشر، بيركت، 
، دار التحرؼ، 5، ج5الكاقدؼ، أبك عبد هللا، الطبقات الكبرػ، ط -

 ـ.5986القاىرة، 
 ع:ــــــــــــراجـــــــالم

الحديث كالمعاصر، عبد هللا؛ الجمل، شكقي، تاريخ إفريقيا  إبراىيـ، -
 ـ.2115، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 2ط

رنكلد، تكماس، الدعكة إلى اإلسالـ، ترجمة حسف إبراىيـ كآخريف، أ -
 ـ.5957، د.د، القاىرة، 2ط

، 5بانيكار، ؾ.ـ، آسيا كالسيطرة الغربية، ترجمة عبد العزيز تكفيق، ط -
 ـ.5962دار المعارؼ، القاىرة، 

أحمد عبيد، الصراع البرتغالي العثماني في القرف السادس عشر، بطي،  -
 ـ.5995، ندكة الثقافة كالعمكـ، دبي، 5ط

، كزارة التراث كالثقافة، 3التازؼ، عبد اليادؼ، ابف ماجد كالبرتغاؿ، ط -
 ـ.2115مسقط، 

، 5ترمنجياـ، جكف، اإلسالـ في شرؽ إفريقيا، ترجمة دمحم النزاكؼ، ط -
 ـ.5973المصرية، القاىرة،  مكتبة األنجمك

، منشأة 5الجكىرؼ، يسرؼ، الفكر الجغرافي كالكشكؼ الجغرافية، ط -
 ـ.5989سكندرية، المعارؼ، اإل

جياف، شارؿ، كثائق تاريخية كجغرافية كتجارية عف شرؽ إفريقيا، ترجمة  -
 ـ.5972، د.د، القاىرة، 5يكسف كماؿ، ط

عركبة فيما كراء الصحراء حسف، حسف إبراىيـ، انتشار اإلسالـ كال -
، جامعة الدكؿ العربية، 5الكبرػ، شرقي القارة اإلفريقية كغربييا، ط

 ـ.5957القاىرة، 

حكراني، جكرج، العرب كالمالحة في المحيط اليندؼ، ترجمة يعقكب  -
 ـ.5958، القاىرة، 5بكر، ط

، 5الحكيرؼ، محمكد، تاريخ الدكلة العثمانية في العصكر الكسطى، ط -
 ـ. 2112كتب المصرؼ لتكزيع المطبكعات، القاىرة، الم

براىيـ، الشريف اإلدريسي نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ، إخكرؼ،  -
 ـ.2111، مركز زايد لمتراث كالتاريخ، العيف، 5ط

، مطبعة 5زكي، عبد الرحمف، اإلسالـ كالمسممكف في شرؽ إفريقيا، ط -
 ـ.5965يكسف، القاىرة، 

النابكدة، كداد، تاريخ الخميج العربي منذ العصكر  بك زيد؛ راشد؛أ -
، د.د، د.ـ، 5اإلسالمية حتى أكاخر القرف التاسع عشر، ط

 ـ.5998
، دار 5ـ(، ط5635_5538الفتح العثماني األكؿ لميمف) سالـ، سيد، -

 ـ.5999األميف، القاىرة، 
-5624عائشة، دكلة اليعاربة في عماف كشرؽ إفريقيا  السيار، -

 ـ.5975، دار القدس، بيركت، 5طـ، 5754
، 5شياب، حسف، أحمد بف ماجد كالمالحة في المحيط اليندؼ، ط -

 ـ.5988مركز الدراسات كالكثائق، رأس الخيمة، 
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