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التقسيمات الجغرافية واإلدارية يف شبه جزيرة عُ مان...

التقسيمات الجغرافية واإلدارية يف شبه جزيرة عُ مان يف العرص اإلسالمي
الوسيط من القرن 1هـ /القرن7م إىل نهاية القرن9هـ /القرن15م
خالد خلفان نارص الوهيبي
امللخص
يدور هذا املقال حول التقسيمات الجغرافية واإلدارية لشبه جزيرة عُ مان (سلطنة عُ مان +دولة اإلمارات) من القرن األول الهجري/
السابع امليالدي إىل نهاية القرن التاسع الهجري /الخامس عرش امليالدي ،بحسب ما ثبت من الدالئل املوجودة يف املعلومات التي أوردتها
املصادر العربية واملحلية ،وبحسب ما أكدته الدراسات الحديثة .تركز الحديث يف هذا املقال عىل التقسيمات الجغرافية الكربى (األقاليم)
لعمان يف فرتة الدراسة حسب ما أوردته املصادر العربية واملحلية والدراسات الحديثة ،حيث أُشري إىل وجود اثني عرش إقلي ًما متمي ًزا مع
تحديد نسبي للقرى التي يضمها كل إقليم وحدود ،كل إقليم بالنسبة لألقاليم املجاورة حسب املصادر املتوافرة ،وتناول ً
أيضا التقسيمات
اإلدارية ضمن منهجية تجمع بني الوصف الجغرايف واملعلومات التاريخية .ولقد زود املقال بعدد من الخرائط لتوضيح حدود عمان يف فرتة
الدراسة وتحديد أقاليمها الجغرافية والقرى التابعة لها .هذه الدراسة يف مجملها محاولة الستكمال معرفتنا بالجغرافية التاريخية لشبه
جزيرة عُ مان يف فرتة العرص اإلسالمي الوسيط.
الس ،الشميلية ،ديار الحدان ،الباطنة ،جبال اليحمد ،الجوف ،حطاط ،الرشق ،شحر عُ مان ،أطراف
الكلمات املفتاحيةُ :جلفارَ ،
الج َوَ ،
عُ مان ،ظفار.

“Geographical and administrative divisions of Oman peninsula in Islamic
”Middle Ages from 1 H/ 7 Ad to the end of 9 H/ 15 AD
Khalid Khalfan Al Wihaibi

Abstract
This article discusses the major geographical and administrative divisions of Oman and their villages and the
borders between these divisions, according to Arabic and Omani primary sources, from the first century of the
Hijra to the end of the ninth century of the Hijra. This study is an attempt to establish a good knowledge of
historical geography of Oman in the Islamic Medieval era.
Keywords: Julfar, JAW, Sar, Shmiliya, Diyar al- Hadan, Al-Batina, Jibal al – Yahmid, Al – Juf, Hatat, Al – Sharq, Shihr
Oman, Atraf Oman, Dhafar.
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املقدمة:
مشكلة البحث:
ترتكز املشكلة املبحوثة حول ظهور التقسيمات الجغرافية لشبه
جزيرة عُ مان يف العرص اإلسالمي الوسيط ،وتك ّون التقسيمات
اإلدارية يف األقسام الجغرافية املختلفة لشبه جزيرة عُ مان.
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل اإلجابة عن عدد من التساؤالت :ما التقسيمات
الجغرافية الرئيسة لشبه جزيرة عُ مان؟ وما املقومات الجغرافية
لجعلها أقاليم مستقل بعضها عن بعض جغرافيا؟ وكيف ظهرت
التقسيمات الجغرافية يف املصادر؟ وما التقسيمات اإلدارية يف كل
قسم من األقسام الجغرافية لشبه جزيرة عُ مان؟ ومتى وكيف
ظهرت تلك األقسام اإلدارية يف كل قسم من األقسام الجغرافية
لشبه جزيرة عُ مان؟ وما أهم املدن واملوانئ املوجودة ضمن كل
قسم من األقسام الجغرافية واإلدارية؟
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث يف عدة نقاط :أوالً :أن هذه الدراسة هي أول
دراسة متكاملة مستقلة حول التقسيمات الجغرافية واإلدارية.
ثان ًيا :أن هذه الدراسة تربط ما بني املعلومات الجغرافية البحتة
واملعلومات التاريخية املوجودة لصياغة فهم أفضل ملوضوع
البحث.
حدود البحث:
حددت هذا البحث عدة أمور :أولها :الحدود الجغرافية لشبه
جزيرة عُ مان (سلطنة عُ مان +دولة اإلمارات العربية املتحدة).
ثان ًيا :اإلطار الزمني للبحث هو العرص اإلسالمي الوسيط من
ً
ثالثا :املعلومات املتوافرة يف
ق1هـ /ق7م ،إىل ق9هـ /ق15م.
املصادر املحلية والعربية .رابعًا :الحد املوضوعي للدراسة ،والذي
يرتكز يف التقسيمات الجغرافية واإلدارية.
أدوات البحث:
تنقسم أدوات البحث إىل عدة أقسام :أوالً :املصادر املحلية .ثان ًيا:
ً
ثالثا :الدراسات التاريخية الحديثة .رابعًا:
املصادر العربية.
خامسا :الدراسات الجغرافية الحديثة.
األطالس الجغرافية.
ً
منهجية البحث:
طبيعة البحث هي مزيج من الجغرافيا والتاريخ حتمت استخدام
منهجيتني :املنهجية التاريخية الوصفية التحليلية ،واملنهجية
الجغرافية الوصفية ،واستخدامهما معًا للوصول إىل مؤرشات،
ومن ثم الوصول إىل حقائق جغرافية تاريخية حول موضوع
الدراسة.
مصطلحات البحث:
هناك مصطلحان رئيسان يف هذه الدراسة:

اإلقليم« :اإلقليم ( )Regionيستعمل يف الجغرافية اإلقليمية للداللة
عىل منطقة ذات موقع محدد ،والتي تكون بطريقة ما متميزة
عن املناطق األخرى ،والتي تمتد إىل الحد الذي يمتد معه ذلك
التميز بخصوصيات ديموغرافية وعمرانية واقتصادية تختلف عن
املناطق األخرى» (العجييل.)119 :2012 ،
«اإلقليم ( )Regionمنطقة من سطح األرض تتميز بظاهرة أو
ظاهرات أو خصائص معينة تربز وحدتها وشخصيتها» (أبو
حجر.)54 :2009 ،
من خالل التعريفني السابقني نخرج بأن اإلقليم هو مصطلح
جغرايف ،يعني منطقة جغرافية يف بلد ما تتمتع بخصائص جغرافية
أو ديمغرايف أو عمرانية أو اقتصادية تفرقه من غريه من األقاليم.
الوالية« :هي جزء من منطقة أو محافظة ،كما هو الحال يف
املحافظات ،تشتمل عىل مدينة أو عدة مدن وقرى وهي محددة
جغرافيا( »...الخصيبي.)12 :2004 ،
الوالية إذن هي وحدة إدارية يف اإلقليم ،ترشف إدار ًيا عىل رقعة
جغرافية محددة ،وتشمل مدينة أو أكثر ،وتشمل أيضا عدة قرى.
اإلطار الجغرايف والجغرايف التاريخي للدراسة:
أدّى موقع عُ مان (شبه جزيرة عُ مان) الجغرايف دو ًرا مهما
كملتقى لطرق التجارة الدولية القادمة من الهند وجنوب رشق
آسيا ،واملتجهة إىل الخليج العربي وفارس والعراق ورشق
الجزيرة العربية ،أو القادمة من منطقة البحر األحمر واليمن
ورشق إفريقيا ،واملتجهة إىل الخليج العربي وفارس والعراق
ورشق الجزيرة العربية ،وكذلك للتجارة القادمة من الخليج
العربي وفارس والعراق ورشق الجزيرة العربية ،ومن منطقة
البحر األحمر واليمن ورشق أفريقيا واملتجهة إىل الهند .ساعدها
عىل ذلك إطاللها عىل ثالثة مسطحات مائية هي الخليج العربي
وبحر عُ مان وبحر العرب ،مع وجود واجهة مفتوحة لها عىل
املحيط الهندي من خالل بحر عُ مان وبحر العرب ،حيث يعترب
موقعها أقرب مكان يف شبه الجزيرة العربية إىل الهند وجنوب
رشق آسيا ،وقربها الشديد من فارس واليمن.
ذكر معظم الجغرافيني العرب أن عُ مان قسم مستقل من أقسام
شبه الجزيرة العربية :قال اإلصطخري« :وعُ مان مستقلة
بأهلها( »...اإلصطخري ،)27 :1961 ،وقال ابن حوقل« :وعُ مان
ناحية ذات أقاليم مستقلة بأهلها فسحة …» (ابن حوقل:1979 ،
 ،)45وقال املقديس ...« :وعُ مان كورة جليلة( »...املقديس:1906 ،
 ،)93 ،68وقال اإلدرييس ...« :وبالد عُ مان مستقلة بذاتها عامرة
بأهلها( »...اإلدرييس ،د.ت ،ج ،)155 :1وقال ياقوت« :عُ مان بضم
أوله وتخفيف ثانيه وآخره نون :اسم كورة عربية عىل ساحل
بحر اليمن والهند( »...ياقوت ،1984 ،ج  ،)150 :4والذي يمكن
أن نستنتجه من كالم الجغرافيني العرب املذكورين فيما تقدّم أن
عُ مان كانت بسماتها الجغرافية والسياسة منطقة مستقلة داخل
شبه الجزيرة العربية ،يؤكد ذلك وجود فواصل من التضاريس
الصعبة تفصل بينها وبني التقسيمات الكربى يف شبه الجزيرة
العربية كالبحرين ونجد واليمامة واليمن ،وهي الصحراء (الدهناء،
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الربع الخايل ،األرايض الصحراوية املقفرة املمتدة من عُ مان إىل
البحرين ،أرايض الشحر املمتدة بني عُ مان وحرضموت) ،وكذلك
الختالف بيئتها الجغرافية عن باقي أنحاء شبه الجزيرة؛ مما
جعلها إقلي ًما جغراف ًيا مستقالً بذاته .فمن الناحية الجغرافية يمثل
خور العيديد فاصالً طبيع ًيا بني شبه جزيرة عُ مان وشبه جزيرة
قطر وإقليم البحرين يف الشمال الرشقي ،بينما كانت صحراء
الربع الخايل القريبة من يربين عىل نفس الخط املستقيم املمتد
من الخور إىل عمق صحراء الربع الخايل حدها الشمايل الغربي ،أما
حدها يف الجنوب والجنوب الغربي فرأس الفرتك وبحر العرب ،أما
يف الرشق فيحدها بحر العرب ،بينما حدها الشمايل الرشقي بحر
عُ مان والخليج العربي ،ويف الغرب يحدها صحراء الربع الخايل التي
تعد فاصالً طبيع ًيا بني عُ مان ووسط شبه الجزيرة عُ مان.
اإلطار التاريخي للدراسة:
بعد طرد الفرس بشكل نهائي من عُ مان بحلول سنة 12هـ/
633م انتقلت السيطرة إىل الدولة اإلسالمية الراشدة التي كانت
ترشف عليه من خالل الوايل املُع َّي عىل عُ مان ،والذي كان يجمع
الصدقات والزكاة وعشور التجارة بالتنسيق مع آل الجلندى
(سلطان.)67-63 :2007 ،
استمرت الدولة األموية يف عهد الخليفة معاوية وابنه يزيد يف
سياسة الخلفاء الراشدين يف إدارة شؤون عُ مان بالتنسيق مع آل
الجلندى ،حيث كانت عُ مان ضمن دائرة صالحيات زياد ابن أبيه
وابنه عبيد الله بن زياد وايل البرصة وخراسان وسجستان والهند
والبحرين وعُ مان ،مع وجود تنسيق بني العامل الذي عينه وايل
البرصة عىل عُ مان ،وعباد بن عبد الجلندى ،والذي كان يساعده
عىل إدارة األمور أبناؤه سعيد وسليمان ،ومن املرجح ،أن الخالفة
يف هذه املرحلة كانت ترشف إرشا ًفا شبه مبارش عىل موانئ عُ مان
جلفار ودبا وصحار ومسقط؛ نظرا ألهمية عشور التجارة ،والتي
كانت تشكل أحد مواردها املالية ،والتي كانت تجمع بواسطة
موظفني يتبعون عامل الخالفة يف عُ مان .غري أن دخول الخالفة
األموية بعد وفاة يزيد بن معاوية يف مرحلة من الضعف؛ لكثرة
التمردات الداخلية ساعد عىل ظهور نشاط حركة الخوارج
النجدات الذين تمكنوا من ضم اليمامة والبحرين إىل سيطرتهم
سنة 67هـ686 /م .ويف حدود سنة 70هـ689 /م هاجم الخوارج
النجدات عُ مان بقيادة عطية بن األسود الحنفي ،وقتلوا عباد بن
عبد الجلندى واستولوا عىل معظم عُ مان .هذه السيطرة لم تدم
سوى مدّة قصرية ،إذ ُقتل الوايل الذي عينه عطية عىل يد سليمان
وسعيد ابني عباد ،بعد ذلك حكم سعيد وسليمان عُ مان بشكل
مبارش مستقلني عن الخالفة األموية ،فلما انتهى الحجاج بن
يوسف من التخلص من معاريض الحكم األموي يف العراق يف حدود
سنة 76هـ695 /م بدأ يف أرسال الحمالت إلخضاع عُ مان للسيطرة
املركزية للخالفة األموية حتى تمكن يف حدود سنة 80هـ699 /م
من إخضاع عُ مان بشكل كامل ،والدليل عىل إخضاع عُ مان يف هذا
التاريخ قيام الخالفة األموية بسك أول درهم يف عُ مان يف صحار
سنة 81هـ700 /م .ومن هذا التاريخ عادت موانئ عُ مان للسيطرة
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املعي
األموية ،لكن بصورة إرشاف مركزي تحت تبعية وايل عُ مان
من قبل وايل العراق إىل نهاية الحكم األموي سنة 132هـ–749 /
750م (سلطان٩٢ –71 :2007 ،؛ دوران.)15 ،14 ،13 :1990 ،
يف سنة 132هـ750 –749 /م قامت اإلمامة اإلباضية األوىل،
وهي أول دولة عُ مانية مستقلة عن الخالفة اإلسالمية منذ دخول
عُ مان يف تبعية الدولة اإلسالمية منذ سنة 11هـ632 /م ،مستغلة
الفراغ السيايس ما بني سقوط الخالفة األموية وقيام الخالفة
العباسية؛ لكنها عاشت أقل من سنتني ،حيث قىض عليها القائد
العبايس خازم بن خزيمة التميمي سنة 134هـ752-751 /م ،وبذا
فرضت الخالفة العباسية ملدة  40سنة .ويف سنة 177هـ793 /م
قامت اإلمامة اإلباضية الثانية ،وبدأ معها سيطرة مبارشة عىل
عُ مان ،واستمر هذا األمر حتى سنة 280هـ893 /م عندما تمكن
محمد بن ثور وايل البحرين من القضاء عليها بصورة نهائية،
وأعاد سيطرة الخالفة العباسية عىل عُ مان مرة أخرى .ومنذ سنة
280هـ893 /م ،وحتى سنة 316هـ928 /م وملدة  35سنة توىل
عىل األجزاء الساحلية واملوانئ وقسم من األجزاء الداخلية عدد
من الوالة الذين يدينون بالتبعية للخالفة العباسية ،لكنهم كانوا
شبه مستقلني رضبوا أسماءهم عىل النقود التي أصدروها يف
عُ مان واتخذوا صحار عاصمة لحكمهم (دوران،25 -22 :1990 ،
26؛ العش19 -12 :1994 ،؛ فوزي113 –105 :٢٠٠٧ ،؛ مايلز،
.)120 –115 ،114 :1990
منذ سنة 317هـ929 /م ،وحتى سنة 350هـ961/م أقام يوسف
بن وجيه ابن أخت الوايل العبايس أحمد بن هالل أرسة حاكمة
امتدت لجيلني ،جيل محمد بن يوسف ،وجيل عمر بن يوسف،
وقد حكمت معظم أرايض عُ مان بما فيها املوانئ الساحلية
(األزكوي ٢٠٠٦،ج٩١٠ –899 :2؛ دوران28 –26 ،25 :1990 ،؛
العش٣٨ –20 ،19 :١٩٩٤ ،؛ فوزي .)126 –117 :٢٠٠٧،بعد ذلك
دخلت عُ مان منذ سنة 351هـ962 /م ،وحتى سنة 361هـ/
972 -971م يف رصاعات بني عدة قوى ،هي اإلمامة اإلباضية
والقرامطة وفرق الجند الوجيهية والبويهيني إىل أن استتب األمر
للبويهيني منذ سنة 362هـ972 /م973 -م ،الذين استمر حكمهم
لعُ مان بما فيها املوانئ الساحلية حتى سنة 442هـ–1050 /
1051م عندما تمكن اإلمام اإلبايض راشد بن سعيد بن عبدالله
اليحمدي (425هـ1034 -1033 /م– 445هـ1054 -1053 /م)
من االستيالء عىل صحار عاصمة اإلمارة البويهية يف عُ مان ،وقتل
بهرام بن أبي كاليجار البويهي ،وبذا انتقلت إدارة ميناء مسقط
إىل اإلمامة اإلباضية (األزكوي ،2006 ،ج910 –899 :2؛ دوران،
٤٢ ،41 –26 ،25 :1990؛ العش٣٨ –20 ،19 :١٩٩٤ ،؛ مايلز،
١٥٠ ،149 –129 :١٩٨٦؛ فوزي .)143 –117 :٢٠٠٧ ،بعد وفاة
اإلمام راشد بمدّة قصرية قام بقايا البويهيني يف كرمان بإعادة
االستيالء عىل صحار ومسقط ،ووضعوا عىل صحار وال ًيا هو
شهريار بن باقيل الطجيكي ،الذي ظل يحكمها إىل قيام عماد
الدين قره أرسالن قاورد املعروف بالذيب بغزو عُ مان حوايل سنة
459هـ1067 –1066 /م ،وضمها إىل إمارة سالجقة كرمان.
استمر سالجقة كرمان يف حكم عُ مان كلها أو أجزاء منها بخاصة

الوهيبي

املوانئ الساحلية حتى سنة 586هـ1190 /م (اإلدرييس ،د.ت ،ج:1
١٥٧؛ التطييل٣٣٨ :٢٠٠٢،؛ الحمريي٥٠٥ :١٩٨٤ ،؛ ياقوت،١٩٨٤ ،
ج٣٩٣: 4؛ ابن املجاور٣٢٧ –318 :١٩٥٤ ،؛ األزكوي ،٢٠٠٦ ،ج:2
916 ،915 –914؛ القويص٦٥ –60 ،59 :١٩٧٦ ،؛ وينك،72 :٢٠١٢،
 .)74 ،73يف القرن السادس الهجري /القرن الثاني عرش امليالدي
أصبحت جزيرة قيس (كيش) الواقعة عىل مدخل الخليج العربي
أكرب قوة بحرية يف الخليج العربي وبحر عُ مان ،وكانت من القوة
بمكان إىل درجة أن حاكم قيس سنة 530هـ1136 /م قام بهجوم
فاشل عىل ميناء عدن بغرض السيطرة عىل التجارة .بعد انتهاء
الوجود السلجوقي يف عُ مان يف النصف الثاني من القرن السادس
الهجري /النصف الثاني من القرن الثاني عرش امليالدي سيطرت
جزيرة قيس عىل موانئ عُ مان املطلة عىل بحر عُ مان كصحار
ومسقط ،وربما عىل املوانئ العُ مانية املطلة عىل بحر العرب ً
أيضا
كميناء قلهات وميناء صور (اإلدرييس ،د.ت ،ج١٥٧ :1؛ التطييل،
338 :٢٠٠٢؛ الحمريي٥٠٥ :١٩٨٤ ،؛ ياقوت ،١٩٨٤ ،ج393 :4؛ ابن
املجاور327 –318 :١٩٥٤ ،؛ األزكوي ،٢٠٠٦ ،ج،915 –914 :2
916؛ القويص65 –60 ،59 :١٩٧٦ ،؛ وينك74 ،73 ،72 :٢٠١٢ ،؛ ابن
املجاور311 :١٩٥٤ ،؛ مايلز .)158 :1994 ،يف بداية القرن السابع
الهجري /بداية القرن الثالث عرش امليالدي قبل سنة 617هـ/
1220م ،تمكن الخوارزميون من احتالل قلهات ،ومن املرجح أنهم
استولوا عىل ميناء مسقط ً
أيضا باإلضافة إىل سائر مناطق عُ مان،
تالها هجوم ُغز كرمان يف سنة 619هـ1222 /م (ابن املجاور،
311 :١٩٥٤؛ مايلز .)158 :1986 ،يف بداية القرن السابع الهجري/
بداية القرن الثالث عرش امليالدي ظهر ميناء هرمز الذي كان
ً
نشطا يف القرون السابقة كقوة بحرية وتجارية مسيطرة،
مينا ًء
مستفيدًا من انتهاء السيطرة الخوارزمية عىل فارس واجتياح
املغول لها ،وضعف قوة جزيرة قيس ،وضعف الدولة يف عُ مان
بسبب الرصاع الداخيل بني اإلمامة اإلباضية والنباهنة ،وعدم
وجود دولة مركزية قوية يف عُ مان .هذه الظروف املواتية مكنت
محمد بن أحمد الكويش سنة 626هـ1229 /م من فرض سيادته
عىل جزيرة قيس منافستها الكربى عىل التجارة يف الخليج العربي؛
لتتمكن مملكة هرمز من فرض سيطرتها عليها بشكل نهائي
سنة 720هـ1320 /م ،وقد أخضعت أيضا سواحل رشق الجزيرة
العربية والبحرين وموانئ عُ مان جلفار وخورفكان ودبا وكلباء
وصحار ومسقط وقريات وقلهات وصور .يف بداية القرن الثامن
الهجري /بداية القرن الرابع عرش امليالدي انتقل حكام هرمز
إىل جزيرة جرون القريبة للميناء .حكم وأدار الهرمزيون معظم
موانى عُ مان مدة ما يقارب قرنني من الزمان حتى غزو القائد
الربتغايل البوكريك لتلك املوانى سنة 914هـ1508 /م (ابن بطوطة،
 ،١٩٨٧ج١٣٧ :2؛ األزكوي ،٢٠٠٦ ،ج٩١٩ ،918 –914 :2؛ دوران،
٥٤ ،53 ،51 ،50 ،46 ،45 ،43 :1990؛ مايلز-19 ،158 :١٩٨٦ ،
161؛ (Lockhart, L, EI2, vol.3 p. 584b; Wilkinson, J.C,
)EI2, vol. IV: p. 500b
إذن اتسم تاريخ عُ مان يف العرص اإلسالمي الوسيط باالضطراب
وعدم االستقرار؛ بسبب الرصاعات الداخلية بني اإلمامة اإلباضية

والقوى املحلية كالنباهنة ،والقوى املحلية والقوى الخارجية
كالخالفة األموية والعباسية ووالتها املستقلني والوجيهيني
والبويهيني والدويالت املوجودة يف الساحل الفاريس للخليج العربي
يف إقليم كرمان ،كإمارة سالجقة كرمان والخوارزميني ومملكة
هرمز املتمركزة يف جزيرة جريون .كل ذلك أدى إىل غياب السلطة
املركزية يف عمان يف معظم العرص اإلسالمي الوسيط ،وترشذم
وعدم ثبات التقسيم اإلداري يف األقاليم الجغرافية لشبه جزيرة
عُ مان ،وهيمنة القوى الخارجية عىل املوانئ الساحلية جلفار ودبا
وخورفكان وكلباء وصحار ومسقط وقلهات وصور .أما إقليم
ظفار فتأسست فيه منذ القرن السادس الهجري /الثاني عرش
امليالدي كيانات محلية مستقلة كاملنجويني والحبوضيني ،والدولة
الرسولية الظفارية التي هي يف الواقع امتداد للدولة الرسولية يف
اليمن.
هناك عدد من التقسيمات الجغرافية الرئيسة لعُ مان تداولتها
املصادر العُ مانية املحلية ،وذكر بعضها يف بعض املصادر الجغرافية
العربية ،وإن لم ترش هذه املصادر العربية إليها كأقاليم منفصلة،
وهي عىل النحو اآلتي:
 – 1إقليم ُجرفارُ /جلفار /الصري /صري عُ مان:
ُجرفار /أو ُجلفار اسمان كانت املصادر العربية تطلقهما عىل
موضع رأس الخيمة يف الوقت الحايل (العوتبي ،1992 ،ج:1
150؛ اإلدرييس ،د.ت ،ج162 ،150 :1؛ ياقوت ،1984 ،ج،128 :4
 ،)154أما اسم رأس الخيمة فقد شاع كما يقول مايلز بعد طرد
الفرس منها بعد سنة 1157 –1156هـ1744 /م ،وبعدما تح ّول
السكان إىل موضع أكثر مالءمة للدفاع عن املنطقة الذي عرف
باسم رأس الخيمة (مايلز)352 :1986 ،؛ ).(Slot, 1993: 42
أما اسم الصري كموضع فقد أشار إليه ياقوت إال أنه لم يذكره
لجلفار ،ولم يذكر وجود صلة بينهما ،وإنما ذكره
كاسم مرادف ُ
كاسم ملوضع منفصل بعيدًا كثريًا عن جلفار ،فقال فيه ...« :جبل
عىل الساحل بني سرياف وعُ مان»  ،مما يوحي أن الصري كموضع
كان معرو ًفا يف أيامه يف القرن7هـ /القرن 13م؛ لكن ياقوت لم
يستطع تحديده بدقة (ياقوت ،1984 ،ج .)438 :3وبعد أربعة
قرون أخرى نرى أن الوثائق العُ مانية تشري إىل قيام اإلمام نارص
بن مرشد اليعربي يف القرن الحادي عرش الهجري /السابع عرش
امليالدي (1050 –1034هـ1640 –1624 /م) بتعيني أبي عبد الله
سليمان بن راشد الكندي وال ًيا عىل الصري (الساملي.)77 :1999 ،
وهذا ما ذكره صاحب كشف الغمة ثالث مرات يف كتابه ،وجعل
جلفار والصري علمني مرتادفني ملوضع واحد ،قال« :ثم إنّ اإلمام
ً
جيشا ،وجعل عليه عيل بن أحمد ،وعضده ببني عمه من آل
جهز
يعرب وأمره باملسري إىل قرية جلفار ،وهي الصري( »...مجهول،
 .)383 ،359 ،385 :1985يشري سلوت الذي اعتمد يف دراسته
عىل الوثائق الهولندية أن هذا االسم كان يف القرن الحادي عرش
الهجري /السابع عرش امليالدي عل ًما إلقليم واسع يمتد من شبه
جزيرة مسندم إىل الشارقة
) .(Slot, 1993: 36-42ووجد مايلز الذي زار منطقة الساحل

89
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الشمايل لعُ مان يف أواخر القرن الثالث عرش الهجري /التاسع عرش
امليالدي أن األهايل يطلقون عىل املنطقة الساحلية املمتدة من حدود
قطر إىل رأس الخيمة صري عُ مان (مايلز.)349 :1986 ،
يشري ياقوت يف معجمه إىل أن حد البحرين الجنوبي يف العرص
األموي هو ُجلفار؛ مما يعني يف الوقت نفسه أن حد عُ مان من
ناحية الشمال ينتهي عند جلفار (جرفار) (ياقوت ،1984 ،ج :1
 .)347ظلت ُجلفار ُتع ّد طوال القرون الهجرية السبعة جز ًءا من
عُ مان ،حيث عدها كل من املقديس املتوىف يف النصف الثاني من القرن
الرابع الهجري /العارش امليالدي ،وأكدها ياقوت الحموي املتوىف
يف النصف األول من القرن السابع الهجري /الثالث عرش امليالدي
أنها من مدن عُ مان (املقديس71 ،70 :1906 ،؛ ياقوت ،1984 ،ج:2
 .)128وهناك حقيقة جغرافية تاريخية أن األرايض الواقعة بني
ُجلًفار والبحرين (املنطقة الرشقية يف اململكة العربية السعودية)
كانت يف الغالب مقفرة من السكان ،شحيحة املوارد املائية ،وقد
وصفت بعض املصادر الجغرافية الطريق بني البحرين وعُ مان بأنه
شاق غري مسلوك للمسافرين عن طريق الرب (اإلصطخري:1961 ،
28؛ ابن حوقل45 :1979 ،؛ البكري46 :1977 ،؛ اإلدرييس ،د.ت،
ج379 :1؛  king, n.d .: 72باإلضافة إىل تنازع القبائل البدوية فيه
أو قطعهم للطريق عىل املسافرين؛ مما أدى إىل عدم توافر األمان
الكايف للمسافرين يف هذا الطريق الربي (اإلصطخري28 :1961،؛
ابن حوقل47 :1979 ،؛ اإلدرييس ،د.ت ،ج)159 :2؛ لذا فضل كثري
من املسافرين والتجار السفر عن طريق البحر للوصول إىل كال
املنطقتني.
عند جلفار واجه اإلمام اإلبايض األول الجلندى بن مسعود ً
كل من
شيبان الصغري الخارجي وخازم بن خزيمة القائد العبايس سنة
134هـ750 /م ،مما يدل وبشكل غري مبارش عىل أن آخر مدينة
مهمة يف شمال عُ مان كانت جلفار ،وأن قبائل األزد من العتيك التي
تك ّون جز ًءا من العصبية القبلية ألزد عُ مان كانت تعيش يف تلك
املنطقة (هاشم.)188 –184 :1977 ،
يرى ويلكنسون أن ُجلفار لم تكن تضم أرايض إمارة رأس الخيمة
الحالية يف الوقت الحايل فقط ،وإنما من املرجح أن تكون مرك ًزا
إلقليم امتدت أراضيه غر ًبا لتشمل إمارات أم القوين وعجمان
والشارقة يف الوقت الحايل (Wilkinson, 1977: footnote no.5
)., p.33
إنّ افرتاض ويلكنسون قريب من الصحة إذ إنّ ُجلفار كانت أهم
مركز تجاري يف جنوب الساحل الغربي للخليج منذ بداية العهد
اإلسالمي ،فمن البديهي أن تكون املناطق القريبة املجاورة لها،
والتي تملك موارد مائية كافيه لقيام زراعة فيها تابعة لها،
بخاصة مع توافر مجتمع سكاني متجانس ،متمثل يف معظمه
بقبيلة العتيك األزدية التي كانت تقطن هذه املنطقة ،وملّا كانت
املنطقة الساحلية املمتدة من الشارقة يف الوقت الحايل إىل حدود
شبه جزيرة قطر ذات طبيعة جغرافية تغلب عليها التكوينات
الجبسية والربكانية والسباخ والخريان الضيقة
(The National Atlas of The United Arab Emirates,
)1993: Plate. 7لذا غابت عنها الزراعة بسبب قلة املياه وعدم
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صالحية أرايض سهولها الساحلية ،بينما لم تكن سواحلها
مواتية من الناحية الطبيعية إلقامة املوانئ؛ لذلك خلت من الرتكز
السكاني إال من القبائل الرعوية أو من الصيادين أوغوايص اللؤلؤ،
فهي -لألسباب السابقة -لم تشكل أهمية كبرية من الناحية
االقتصادية ،بينما أقام سكانها عالقات مصالح لحاجتهم ملنتجات
املناطق الداخلية املرتكزة يف الج ّو (الربيمي /العني) أو بينونة
(ليوا) ،وتشري املعلومات التي جمعت يف العرص الحديث ،والتي
تشري إىل ارتياد سكان ليوا لنواحي البحر؛ ألجل الصيد والغوص
من أجل اللؤلؤ يف املناطق الساحلية بني جلفار وشبه جزيرة قطر،
وهي ممارسة عىل األرجح موغلة يف القدم .ألجل ذلك بقيت جلفار
امليناء الوحيد املستخدم يف هذه املنطقة طوال العصور الوسطى
وحتى بداية العصور الحديثة (اإلصطخري28 :1961 ،؛ ابن
حوقل45،47 :1979 ،؛ البكري)46 :1977 ،؛ (اإلدرييس ،د.ت ،ج:1
379 ،162،163 ،159؛ لوريمر ،السجل التاريخي ،ج :2جغرافيا،
مج52 -48 :6؛
 WILKINSON, 1977:56-66؛ (King, n.d. :71,72
وأفضل وصف لهذا الساحل ما سطره اإلدرييس يف كتابه نزهة
املشتاق حيث ذكر« :ومن جلفار وأنت نازل إىل البحرين تصري إىل
مرىس السبخة ،وهو مرىس فيه عني نابعة عذبة ،ومنه إىل شقاب
وبوار وبحر عويص صعب السلوك ،وتسمى هذه األمكنة ببحر
قطر ،ويف هذا البحر عدة جزائر خالية ال عامر بها ،يأوي إليها
أجناس من الطري البحري والربي فيجتمع بها من زبولها املقادير
الكثرية ،فإذا طاب ماء هذا البحر للسفر قصدت إليها املراكب
فتوسق تلك الزبول التي كومتها الطري يف تلك الجزائر ،وتصري بها
إىل البرصة وغريها فيبيعونها هناك بالثمن الكثري ،وتلك الزبول
ترصف يف عمارات الكروم والنخل والجنات والبساتني ،وليس عىل
بحر قطر ساكن وال يأوي إليه أحد ،وهو مكان مخوف ب ًرا وبح ًرا،
ومنه يسار إىل مرىس املفقود ،وهو مرىس جليل مكن من رياح
شتى وبه عني ماء غزير عذب ،ومنه إىل ساحل هجر وهو أول
بالد البحرين( »...اإلدرييس ،د.ت ،ج .)163 ،162 :1يمثل وصف
اإلدرييس لهذا الساحل أهم وصف تركه لنا الجغرافيون العرب
يف العرص اإلسالمي الوسيط ،وقد أشار إىل وجود مرىس قليل
األهمية بعد بلدة ُجلفار هو مرىس السبخة ،الذي لم ترش إليه
بقية املصادر ،وذكر أن به عي ًنا عذبة ،لكن ال يمكن تحديد بدقة
موقع ذلك املرىس الذي يمكن أن يكون موضعًا بني رأس الخيمة
ودبي ،وهي املناطق األكثر احتماالً لوجود مياه عذبة فيها ،إذ إنّ
الساحل من بعد دبي إىل شبه جزيرة قطر خال من املياه العذبة
كما ذكره تقرير مايلز حول هذا الساحل ،معتمدًا عىل مسوحات
البحرية اإلنجليزية يف القرن الثالث عرش الهجري /التاسع عرش
امليالدي ،وعىل مشاهداته العيانية (مايلز.)354 –348 :1986 ،
وملّا كان مرىس السبخة هو آخر موضع قبل بحر قطر ،وملّا كان
بحر قطر هنا يشمل باإلضافة إىل قطر ساحل إمارة أبوظبي يف
الوقت الحايل ،الذي تدل عليه سلسة الجزر املتناثرة بما تحويه
من مخلفات ضخمة للطيور البحرية ،والتي ال يوجد مثيلها قرب
ساحل شبه جزيرة قطر ،فإنه من املرجح أن يكون مرىس السبخة

الوهيبي

الذي ذكره اإلدرييس -أقرب يف التحديد -موضع دبي يف الوقت
الحايل )(King ,n.d. : 72,73
إن أطالق اسم ُجلفار عىل إقليم الصري -عند صاحب كشف الغمة-
يشري بشكل أو بآخر إىل أنّ الصري كعلم ح ّل محل ُجلفار ،وأخذ معه
نفس النطاق الجغرايف له من رأس الخيمة الحالية ،ومعه كامل
الساحل عىل الخليج العربي إىل شبه جزيرة قطر ،وما ذكر من أدلة
سابقة حول حدود إقليم ُجلفار والساحل الشمايل الرشقي لعُ مان
يف العرص الوسيط يؤكد أن هذه املنطقة بأرسها كانت تحت إدارة
وا ٍل واحد يف عهد الدولة اإلباضية الثانية يف أواخر القرن 3هـ/
9م ،ويسمى وايل جرفار (أبو املؤثر .)31 :مما يدعونا إىل القول
بحتمية دخول املنطقة من حد جلفار (رأس الخيمة) إىل حد شبه
جزيرة قطر تحت اإلرشاف اإلداري لوايل جلفار ،ومن ث ّم دخولها
ضمن النطاق الجغرايف لعُ مان التاريخية .وكذلك كانت حدود إقليم
البحرين الجنوبية تنتهي عند شبه جزيرة قطر.
الج ّوُ /تؤام /بينونة:
َ –2
يمكن تحديد الحدود الغربية لعُ مان بشكل عام بالربع الخايل ،وهو
حد طبيعي فاصل لعُ مان من جهة الغرب لقسوة مناخه وقلة
املصادر الطبيعية من مياه ونبات وحيوان وتكاثف رماله وخلوه
من مراكز االستقرار السكاني ،لذا فهو بهذه الحالة يمثل فاصال
طبيعيا قويا بني شمال غرب عُ مان ووالسط والشمال الرشقي لشبه
الجزيرة العربية ). (King, EI2 , n.d. , VOL.8:575,576,577
فاإلدرييس يشري إىل أن بني وسط الجزيرة نجد ،وعُ مان مناطق
قفر شاسعة ،قال« :وبني نجد وبالد عُ مان برار متصلة»...
(اإلدرييس ،د.ت ،ج ،)158 :1إال أنه من ناحية أخرى يشري إىل
اتصال حدود عُ مان من ناحية الشمال الغربي بإقليم اليمامة؛ لكنه
لم يحدد طبيعة هذا االتصال ،وال يشري إىل أي منطقة حدودية
بينهما« :ويتصل بأرض عُ مان من جهة الغرب ومع الشمال أرض
اليمامة( »...اإلدرييس ،د.ت ،ج .)159 :1ولم تحاول املصادر
العربية أو املحلية إعطاء تحديد أدق من ذلك لحل هذا اإلشكال،
ذكر الهمداني أن الرمال غطت املنطقة املمتدة بني عُ مان واليمامة:
«ورمل الدهناء بني اليمامة والبرصة مقبالً من عُ مان وذاه ًبا إىل
املغرب قصد مرص( ،»...الهمداني)274 :1983 ،؛ لكنه ذكر ً
أيضا
أن (محجة عُ مان) طريق الحج الربي يمر عىل منطقة يف رشق
اليمامة تسمى يربين« :يربين يف رشقي اليمامة ،وهي عىل محجة
عُ مان إىل مكة( »...الهمداني ،)278 :1983،وأن بني يربين وعُ مان
مساحات من الرمال« :ووراء يربين والخن رمل إىل عُ مان متصل
لم يطأه أبو مالك ومحجة عُ مان يف هذا الرمل تأخذ عىل يربين
والخن» (الهمداني.)263 :1983،
هناك خالف بني الجغرافيني العرب حول مكان يقال له بينونة
حيث عدّها ابن خرداذابة وكذلك فعل ياقوت من قرى البحرين (ابن
خرداذابة ،د.ت152 :؛ ياقوت ،1984،ج)347 :1؛ وأشار الزمخرشي
إىل وجود بينونة بني البحرين وعُ مان ،وأن بينها وبني البحرين
 60فرسخا=  360كم تقري ًبا ،دون تحديد دقيق ملكانها (الرشق،
الوسط ،الغرب من دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الوقت الحايل)

(الزمخرشي ،)38 :1999 ،وأكد ذلك ياقوت ً
أيضا يف إحدى رواياته.
(ياقوت ،1984،ج ،)536 :1وذكر البكري أن موقعها بني عُ مان
ً
رابطا موقعها بقبيلة سعد التي تقطنها «موضع يف
والبحرين،
شق سعد بني عُ مان والبحرين» (البكري ،1951 -1945،ج.)98 :1
يرى كنج الذي قام بدراسة عنوانها« :تاريخ اإلمارات منذ ظهور
اإلسالم حتى نهاية العهد اإلسالمي» أن بينونة هي منطقة يف
ً
دليل مقنعًا عىل
غرب إمارة أبوظبي الحالية ،غري أنه لم يقدم
صحة فرضيته(King, n.d. :72) .
وعىل الرغم من ذلك ،فإن رأي كنج هو األقرب إىل الصواب ،حيث
أشار األصبهاني صاحب كتاب بالد العرب إىل أن يربين قريبة
جدًا من عُ مان (بحذائها) ،ويسكنها بنو سعد بن زيد مناة من
تميم« ...وأما سعد بن زيد مناة فأقصاها يربين ،وهو بحذاء عُ مان
ينزله ،منهم بنو عوف بن سعد وأخالط سعد ،ثم هم متصلون
إىل األحساء( »...األصبهاني .)351 :1968 ،وقد أشار معارصه
الحربي إىل وجود بني سعد يف يربين (الحربي،)621 ،583 :1969 ،
وكذلك قول البكري املتوىف يف القرن الخامس الهجري يف معجم ما
استعجم (البكري ،1950 -1945 ،ج .)1387 ،1386 :4لكن يربين
خربت ،وقتل كثري من أهلها عىل يد القرامطة يف القرن 4هـ/
10م ،ولم تسكن حتى القرن 7هـ13 /م( .املسعودي٣٥٧ :١٩٨١،؛
الجارس ،د.ت.)1873 ،1871 :
وأشار العوتبي (القرن 5هـ11 /م) إىل وجود مجموعة صغرية
(ناس) من قبيلة بني سعد يف تؤام (الربيمي) (العوتبي،1992 ،
ج .)221 :2هذا الوجود لبني سعد كمجموعة صغرية يف ُتؤام ربما
يشري إىل هجرتهم من يربين يف القرن4هـ 10 /م  ،مما يساعد
عىل تغليب فكرة أن شق سعد الذي ذكره البكري ربما كان يمتد
من يربين القريبة من أقىص حد عُ مان يف الشمال الغربي نزوالً
بمحاذة الربع الخايل إىل الجنوب إىل بينونة ،ثم رش ًقا إىل ُتؤام؛ إذ
إن السواحل الشمالية من السبخة (دبي) الحالية إىل حدود شبه
جزيرة قطر غري صالحة لإلقامة؛ لعدم توافر املاء والبيئة النباتية
املناسبة للرعي ،لذا األقرب إىل الصواب أن تكون بينونة يف املنطقة
الغربية من إمارة أبوظبي الحالية ،والتي يوجد فيها قدر كاف من
واضحا يف ليوا ،وأن قبائل
املاء والنبات إلقامتهم ،كما يبدو ذلك
ً
األزد من العتيك وقبيلة كندة قد غلبوا عىل املناطق رشقي ُتؤام.
ويمكن أيضا الخروج باستنتاجات من نصوص اإلدرييس
ً
اتصال بني عُ مان واليمامة من جهة الشمال
والهمداني أن هناك
الغربي لعُ مان ،من خالل الحدود الرشقية لليمامة عند يربين ،تلك
الواحة املنقطعة يف رمال الدهناء التي تفصل عُ مان عنها صحراء
رملية (الهمداني .)278 :1983 ،ويف هذه الصحراء الرملية بني
عُ مان ويربين طريق مسلوك كله أو جزء منه من قبل الحجاج
العُ مانيني الذي يعربونه إىل يربين يف طريق ذهابهم إىل مكة .كل ذلك
يشري إىل أن األرايض الواقعة بعد يربين والخن يف الرشق والجنوب
الرشقي لليمامة أو شمال غرب عُ مان هي بينونة (ليوا) يف املنطقة
الغربية من إمارة أبوظبي ،وهي جزء من عُ مان التاريخي.
يبدو أن اسم بينونة قد اختفى من املصادر العربية بعد العرص
اإلسالمي الوسيط ،حتى إذا جئنا إىل عرص اإلمام نارص بن مرشد
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التقسيمات الجغرافية واإلدارية يف شبه جزيرة عُ مان...

اليعربي يف القرن الحادي عرش الهجري /السابع عرش امليالدي
(1034هـ1624 /م1050 -هـ1640 /م) وجدنا أن اسم هذه
املنطقة قد تغري إىل ليوا ،وأصبحت ضمن سلطة وايل اإلمام أبي
الحسن عيل بن عثمان (وايل ليوا وحتى وديار الحدان والجو ودبا
) ،وهو االسم الذي ما زلت تعرف به كأهم منطقة استيطان يف
جنوب وسط إقليم الظفرة يف املنطقة الغربية من إمارة أبوظبي
(الساملي77 :1999 ،؛ (Mulligan, EI 2,1965, vol.2: 556-557
الج ّو يف اللغة عىل ما يقول ياقوت ما اتسع من األودية (ياقوت،
 ،1984ج ،)190 :2وعادة ما يطلق يف املؤلفات العربية عىل إقليم
اليمامة ،وعىل مكانني فيها هما جو الخضارم وجو الجوادة،
وهناك مناطق أخرى يف شبه الجزيرة يطلق عليها اسم جو مثل جو
سويقة وجو أثال وجو مرار (ياقوت ،1984،ج .)190 :2ويشري
تعدد املناطق التي أُلحقت بها كلمة ج ّو غال ًبا إىل مناطق فيها
أودية متسعة (ابن منظور ،مج  .)735 ،1وهذا التعريف ينطبق
إىل حد كبري عىل ُتؤام (الربيمي) (لوريمر ،السجل التاريخي ،ج:2
جغرافيا ،مج272 :1؛ لوريمر ،السجل التاريخي ،ج :2جغرافيا،
مج .)96،97 :4وإذا ربطنا بني سامة بن لؤي وج ّو نرى أن هناك
إشارة عند ياقوت تفيد أن سامة تويف بموضع بعُ مان يقال له ج ّو
(ياقوت ،1984،ج ،)188 :2وأن مكان التجمع الرئيس لبني سامة
حسب املصادر املحلية والعربية كان يف القرون 4-1هـ10 –7 /م،
وكان قبلها يف ُتؤام (ياقوت ،1984،ج.)54 :2
ويطلق صاحب كشف الغمة اسم الج ّو عىل ُتؤام وكأن الكلمتني
تطلقان عىل املكان نفسه بالتناوب (مجهول.)221 :1985 ،
نستنتج من ذلك أن ج ّو أو الج ّو هي نفسها ٌتؤام .وملّا كانت كلمة
تؤام هي األكثر تداوالً يف املصادر لذا سنركز يف الحديث عن هذا
اإلقليم عىل تؤام.
وقد ضبط البكري اسم ُتؤاَم عىل وجهني ،األولُ :تؤام :بضم أوله
وهمز ثانيه عىل وزن ُفعَال ،والوجه الثاني :هو َت ْو َءم بفتح أوله
وإسكان ثانيه بعده همزة مفتوحة (البكري ،1950 -1945 ،ج:1
ً
ضبطا آخر لقراءة اسم املكان ،وهو ُتؤام
 ،)323وأورد ياقوت
بالضم ثم فتح الهمزة بوزن غالم (ياقوت ،1984 ،ج.)54 :2
وهناك ثالثة مواضع يف شبه الجزيرة العربية يطلق عليها اسم
ُتؤام أحدها يف عُ مان ،واآلخر يف اليمامة ،وموضع ثالث يف البحرين
(ياقوت ،1984 ،ج ،)54 :2وذكر ياقوت ُتؤام كمكان يف إقليم
البحرين ،وهو مغاص للؤلؤ (ياقوت ،1984 ،ج ،)323 :1و ُتنسب
إليها اللؤلؤة ذات الجودة الفائقة (الدرة ال ُتؤامية) من مغاص يسمى
ُتؤام .وإشارة ياقوت إىل وجود موضع يسمى ُتؤام كان مغاصا
للؤلؤ بالبحرين يؤكده البعد الجغرايف لتؤام العُ مانية (الربيمي)
عن البحر ،وينفي عنها شهرتها كمغاص للؤلؤ وارتباطها بالدرة
التؤمية .ويشري ياقوت إىل أن تؤام العُ مانية تشتمل عىل قرى كثرية
(ياقوت ،1984 ،ج.)54 :2
ملّا كانت ُتؤام هي الج ّو وهي الربيمي؛ إذن دعونا نستعرض
قرى الربيمي حسب ما ذكرته املصادر يف العرص الحديث؛ إذ ال
توجد أي إشارة إليها يف مصادر العرص الوسيط ،وهذه القرى
تشمل الحماسة ،والعني ،والصعراء ،والهيل أو هبىل ،والقطارة،
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والقيمي ،واملعرتض ،واملويقعي ،والجاهيل .وتبلغ مساحتها
6كم * 9كم= 54كم( 2الساملي53 :؛ (Mulligan, EI2,1965,
vol.2:1313,1314
تكمن أهمية موقع الربيميُ /تؤام أنها كانت ملتقى الطرق
القادمة من ساحل الباطنة عرب وادي الجزي واملتجهة إىل إقليم
الرس (الظاهرة) وإقليم الجوف (الداخلية) جنو ًبا ،أو املتجهة من
الرس والجوف إىل بينونة (ليوا) ،أو املتجهة من ُتؤام (الربيمي) إىل
إقليم الصري والساحل الغربي للخليج العربي والبحرين (الساملي،
محمد الشيبة .)54 :وهذه األهمية االسرتاتيجية ملوقع ُتؤام جعلها
مم ًرا للقوى الغازية لعُ مان قدي ًما (الخالفة األموية والعباسية)،
ً
وحديثا (حملة نادر شاه والدولة السعودية األوىل والثانية)
(الساملي ،محمد الشيبة .)54 :وهذه األهمية االسرتاتيجية
للمكان تدعونا إىل ترجيح بأن الج ّوُ /تؤام /الربيمي لم تكن فقط
تلك الواحة بقراها التسع ،وإنما عاصمة إلقليم أوسع امتد إىل
بينونة /ليوا غر ًبا ،وإىل حدود اليمامة يف شمالها الغربي ،وشملت
ً
أيضا :حتى وحفيت ووادي فدا ومحضة يف الرشق ،وديار الحدان

يف جبال الحجر الغربي كذلك ،وهي املنطقة املمتدة بعد صحار
بقليل وحتى قرية دبا (مجهول ،١٩٨٥ ،هامش  .)219 :9هذه
الفرضية مبنية عىل أن تعيني وال واحد عىل كل هذه املناطق كان
تقليدًا قدي ًما ربما يعود إىل بداية العهد اإلسالمي وبداية تشكل
الدولة يف عُ مان ،واستمر إىل بداية عهد اليعاربة .وهذه الفرضية
قائمة ً
أيضا عىل عدم وجود إشارة يف املصادر حتى بداية العهد
اليعربي ،حيث ال توجد إشارة تذكر تعيني والة منفصلني لديار
الحدان وحتى ودبا وليوا .وإن وجود مركز إداري يرشف عىل الجو
وليوا وجبال الحدان وحتى ودبا أدى إىل خلق روابط مصلحية
قوية ،وتحالفات قبلية بني سكان هذه املناطق ،األمر الذي ربما
يفرس وقوف الحدان األزديني مع بني سامة بن لؤي وغريهم من
النزاريني ضد بقية األزد واليمانيني ،كما حدث يف وقعة القاع سنة
278هـ988 /م ،وقد استمرت تلك العالقة القوية ً
أيضا يف الفرتة
التي تلت سقوط اإلمامة الثانية 280هـ893 /م ،حيث ساعد بنو
سامة الذين كان لهم نفوذ كبري يف عُ مان عىل تعيني ثالثة من أئمة
الحدان اإلباضيني يف كريس اإلمامة (مجهول،277 ،276 :1985 ،
278؛ العش)19 ،18 – 17 ،16 :1994 ،؛ مما يدعونا إىل تقبل فكرة
كونها عاصمة إلقليم واسع عرفت باسمه ،وعرف بها ،وهو إقليم
الجو /تؤام ،إشارة ياقوت بتبعية قرى كثرية ل ُتؤام /الج ّو؛ مما
يعني بكل وضوح وجود إقليم ،وهو أمر أكده عدد من الدارسني
املحدثني كويلكنسون والحارثي وعبيديل لفرضية كون مصطلح
الج ّو ال يعني فقط ُتؤام /الربيمي ،بل يعني ً
أيضا إقلي ًما مستقالً
)Wilkinson, 1977: footnote no.5 ,p. 33؛ الحارثي:2004 ،
 ،)14وعبيديل (مجهول ،١٩٨٥ ،هامش .) 221 ،220 :12
وقد ع ّد ابن قتيبة (ت 276هـ889 /م) ُتؤام عاصمة (قصبة)
عُ مان ،بينما عدها آخرون عاصمة (قصبة) لألقاليم الساحلية،
وصحار عاصمة (قصبة) لألقاليم الداخلية أو البعيدة عن الساحل.
(البكري ،1950-1945 ،ج .)323 :1وإشارة البكري لتؤام أنها
قصبة (عاصمة) لألقاليم الساحلية يف عمان أمر ال تؤكده الشواهد

الوهيبي

التاريخية املتوافرة بدقة حتى اآلن ،لكنها عىل الرغم من عدم
دقتها إال أنها تشري بشكل غري واضح إىل ما تمثله ُتؤام العُ مانية
أ ّنها منطقة ذات أهمية إدارية يف العرص الراشدي واألموي
وبداية العرص العبايس يف القرون 2 –1هـ 8 –7 /م؛ وم ّما يعزز
إمكانية وجودها كعاصمة يف الفرتة املذكورة اتخاذ الجلندانيني
لها كمنطقة استقرار .ففي أحداث تمردهم عىل اإلمامة اإلباضية
الثانية يف عرص املهنا بن جيفر (237 –226هـ851 –840 /م)
أشارت املصادر املحلية إىل إحراق  70 –50بي ًتا تابعًا لهم يف ُتؤام؛
م ّما يعني وجود أعداد أخرى من البيوت لم تحرق يف تلك األحداث؛
ويشري هذا إىل وجود تركز كبري لهذا البيت الحاكم يف هذه املنطقة
(مجموعة علماء ،1986 ،ج .)346 :1هذا األمر ربما يشري أيضا
إىل إمكانية أن تكون ُتؤام هي العاصمة قبيل ظهور اإلسالم،
ثم استمر األمر حتى القرن الثاني الهجري /الثامن امليالدي يف
العرصين األموي والعبايس ،إال أن األمر بدأ بالتغري يف أواخر القرن
الثاني الهجري /الثامن امليالدي عندما نشأت اإلمامة اإلباضية
الثانية ،التي نقلت العاصمة إىل نزوى ،حيث بقيت هناك حتى
نهاية اإلمامة اإلباضية يف سنة 280هـ893 /م.
إن أقدم إشارة إىل التنظيم اإلداري ل ُتؤام يعود إىل فرتة اإلمامة
الثانية ،وذلك يف إمامة اإلمام املهنا بن جيفر الفجحي (226هـ/
840م– 237هـ851 /م) ،حني كان أبو مروان سليمان بن الحكم
واليا عليها (مجموعة علماء ،1986 ،ج346 :1؛ مجهول:١٩٨٥ ،
 ،)262إال أن املعلومات شحت بعد هذا الوقت؛ فلم نعد نسمع عن
والة عُ ينوا عىل هذا اإلقليم حتى عهد اليعاربة حني عني اإلمام
نارص بن مرشد (1034هـ1624 /م1050 -هـ1640 /م) أبو
الحسن عيل بن عثمان وال ًيا عليها وعىل ليوا وحتى وديار الحدان
ودبا (الساملي .)77 :1999 ،وإشارة بعض املصادر إليها بقصبة
عُ مان مما ييل الساحل ربما يقصد به الساحل بعد صحار وحتى
رؤوس جبال مسندم ،وقد ض ّم هذا الساحل ،الذي تمثل دبا أهم
مركز له مع جبال الحدان والجو (الربيمي) وليوا؛ ليكون ناحية
إدارية تتبع لوا ٍل واحد يف عهد اإلمام نارص بن مرشد (الساملي،
 .)77 :1999وهذا التقليد اإلداري كان عىل األرجح أقدم من القرن
الحادي عرش الهجري /السابع عرش امليالدي ،ويعود إىل عدة قرون
سابقة ،عىل الرغم من أن ذكر منطقة الجو (الربيمي) أصبح
شحيحا يف املصادر العربية يف القرن4هـ10 /م كمركز إداري ذي
تماما يف القرون التالية؛ ألن صحار أخذت
أهمية ،وتالىش ذكرها
ً
مكانها وحلّت محلها كعاصمة إدارية للدويالت التابعة للقوى
الخارجية (الخالفة العباسية ،بني وجيه ،بني مكرم ،بني بويه)،
والتي قامت يف عُ مان يف أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع
وحتى نهاية القرن الخامس الهجري /أواخر القرن التاسع وبداية
العارش وحتى بداية القرن الحادي عرش امليالدي ،بينما اتخذت
اإلمامة اإلباضية الثانية نزوى عاصمة إدارية للبالد منذ بداية عهد
اإلمامة اإلباضية الثانية.
س عُ مان (الظاهرة):
السَ َ /
َ َ –3
الس(الظاهرة) إقليم جغرايف يقع خلف منطقة الباطنة تفصل
َ َ

بينهما سلسلة جبال الحجر الغربي ،ويفصله عن إقليم الجوف
الجبل األخرض وعن إقليم الج ّو وادي الربيمي ،وتتداخل حدوده
مع الربع الخايل .الرس عبارة عن سهل ضيق من أرايض املنحدرات
الرملية والحصوية قليل الغطاء النباتي واملياه ،والزراعة فيه
قليلة يف املناطق املرتفعة من األودية حيث تتناثر فيها القرى عىل
شكل واحات متباعدة ،وأراضيه أكثر مالءمة لنشاط رعي الجمال
ً
أيضا غربي عُ مان واملناطق الغربية
واملاعز .يطلق عىل الرس
(مايلز)307 :1986 ،؛ (الحارثي .)14: ٢٠٠٤ ،وأقدم تعريف للرس
«والس أصغر من نزوة
ما ذكره املقديس الذي جعل الرس بلدة:
َ َ
والجامع يف السوق ،رشبهم من أنهار وآبار قد التفت بها النخيل»
(املقديس ،)93 :1906 ،وعرف اإلدرييس الرس كبلدة« :من قواعد
البالد املعلومة ...ورس عُ مان» (اإلدرييس ،د.ت ،ج« ،)150 :1ومن
منح إىل رس عُ مان غر ًبا مرحلتان ،وهي يف أسفل جبل رشم،
حيث منبعث نهر الفلح» (اإلدرييس ،د.ت ،ج .)157 :1وهناك
إشارة أخرى إىل الرس كبلدة ذكرها القايض أبو عبد الله محمد:
«وأن تبذلوا اإلنصاف ألهل الرس والسنينة يف حرق منازلهم»...
(مجموعة علماء ،1986 ،ج .)413 : 1وذكره كذلك بقوله« :وأن
تبذلوا اإلنصاف ألهل الرس ...وأنا أشري عليكم بذلك يف األحداث
التي جرت يف الرس( »...مجموعة علماء ،1986 ،ج.)417 ،416 :1
وذكر العوتبي يف كتابه األنساب الرس كإقليم ،وذكر البلدان
املختلفة التي يتكون منها هذا اإلقليم ،فقال« :وقد خرج الحواري
بن عبد الله الحداني السلوتي ،والفضل بن الحواري ومن كان معه
من النزارية وبني الحارث الذين يف الرس» (العوتبي ،2005 ،ج:2
 .)226وقال ً
أيضا ...« :ونزلها بنو قطن من األنصار يف الجاهلية،
ومنازلهم عربي والسليف وتنعم من الرس ،...ونزلها قوم من
قضاعة من بني املقني بن جرس نحو مئة رجل ،منازلهم بضنك
من الرس» (العوتبي ،1992 ،ج.)277 :2
من خالل النصوص السابقة يتبني لنا أن مصطلح الرس كان يشري
إىل معنيني مزدوجني ،أحدهما يشري إىل بلدة بعينها تسمى الرس
أو رس عُ مان ،كما جاء عند املقديس واإلدرييس والقايض أبي عبد
الله محمد بن عيىس الرسي ،وهذه البلدة هي عربي ،أهم بلدة يف
إقليم الرس وعاصمته ،وهي علم لإلقليم نفسه ،كما قيل لنزوى يف
السابق عُ مان ،أو كما ذكر يف املصادر العربية لصحار أنها عُ مان،
كل ذلك للداللة بالجزء عن الكل ،أو بالداللة عن الكل لتعني الجزء،
كما جاء حول صحار «قال يف العزيزي :وعُ مان مدينة جليلة
بها مرىس السفن من السند والهند والصني والصني . »...ومن
األماكن التابعة لهذا اإلقليم حسب ما تشريإليه نصوص العوتبي:
عربي ،والسليف ،وتنعم ،وضنك (العوتبي ،1992 ،ج ،)277 :2
وأشار املقديس إىل الرس(عربي) ،ضنك (املقديس،)93 ،70 :1906 ،
وأشار اإلدرييس أيضا إىل منطقة تسمى بثرون يف غربي عُ مان.
وأشار أيضا إىل السنينة (اإلدرييس ،د.ت ،ج ،)158 ،150 :1وأشار
املقديس إىل مكان يسمى حفيت (املقديس.)71 :1906 ،
ويمكننا عىل نحو أشمل أن نعطي مدلوالً أوسع لهذا اإلقليم بأنه
كان يضم كل املناطق الغربية من عُ مان ،والتي تعرف بالظاهرة
يف الوقت الحايل ،ويعني ً
أيضا يف الوقت نفسه بلدة عربي نفسها.
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التقسيمات الجغرافية واإلدارية يف شبه جزيرة عُ مان...

وعىل الرغم من عدم وجود معلومات حول التنظيم اإلداري لهذا
اإلقليم ،إال أنه يمكننا الجزم بأن عربي كانت ألهميتها التجارية
كمحطة تلتقي عندها طرق التجارة الداخلية يف اإلقليم ،وتلتقي
عندها طرق القوافل املتجهة إىل إقليم الجوف (الداخلية) أهم بلدة
يف هذا اإلقليم وعاصمته؛ لذا من املرجح أن تكون مركزا إداريا
ربما كان يرشف عىل كامل اإلقليم أو أجزاء كبرية منه ،ومن
املرجح أن تكون ضنك مرك ًزا إداريا ً
أيضا لها وا ٍل مستقل يرشف
عىل ضنك والقرى املجاورة لها.
 -4الشميلية:/
اصطالح الشميلية أو الشمال اصطالح محيل لم أعثر عىل دليل
عىل وجوده يف العرص اإلسالمي؛ لكن ال يمنع وجوده كعرف محيل
متوارث لإلشارة إىل املنطقة الساحلية املمتدة من بعد صحار
إىل رؤوس جبال مسندم .وأشهر بلدة يف هذا اإلقليم هي دبا،
وهي بلدة وميناء عدتها املصادر أحد أسواق العرب الكربى يف
الجاهلية ،وتكرر ذكرها يف املصادر الجغرافية طوال فرتة الدراسة
كأحد املوانئ الصغرية النشطة يف بحر عمان (ابن حبيب:٢٠١٣ ،
266 ،265؛ ابن خرداذابة ،د.ت60 :؛ املقديس93 ،70 :1906 ،؛
الزمخرشي95 :1999 ،؛ ياقوت ،1984 ،ج .)435 :2لقد كانت دبا
مرك ًزا إداريا ضمن اإلرشاف اإلداري لوايل اإلمام نارص بن مرشد
الذي كان يرشف ً
أيضا عىل تؤام وليوا وبلدة حتى وديار األحدان؛
م ّما يشري إىل أنّ إقليم الشميلية بأرسه كان يدار من الجو ،وأن
تكرار ذكرها يف املصادر يشري إىل أنها كانت أهم مركز إداري بعد
صحار إىل جلفار؛ لذا يمكننا أن نرجح -بناء عىل ذلك -أن إرشافها
اإلداري ربما امتد بصورة طبيعية شماالً من رأس مسندم إىل
عند املرير جنو ًبا ،الذي يمثل حدًا فاصالً بني إقليم الشميلية أو
الشمال ،وإقليم الباطنة (مايلز ،)362 :1986 ،شامالً خورفكان
(ياقوت ،1984 ،ج ،)400 :2وكلبة (ياقوت ،1984،ج،)400 :2
وكمزار (ياقوت ،1984 ،ج ،)479 :4وكرشا (العوتبي ،٢٠٠٥ ،ج
373 :2؛ املقديس ،)93 ،70 :1906 ،وحرثان (البكري،)47 :1977 ،
والخيل (اإلدرييس،د.ت ،ج  ،)162 :1ومدحاء (العوتبي ،1992 ،ج
 ،)373 :1وانظر ً
أيضا حول املنطقة (مايلز،361 –359 :1986 ،
362؛ لوريمر187 :١٩٩٥ ،؛ لوريمر240 -237 :١٩٩٥ ،؛ لوريمر،
.)27-23 :١٩٩٥
 –5ديار الحدَان:
تشري املصادر العمانية إىل جبال الحدان يف أكثر من موضع كديار
لقبيلة الحدان األزدية ،وعىل األغلب أن ديار الحدان وجبال الحدان
كليهما يعنيان املناطق التي كان يسكنها الحدان .وحسب ما ذكره
السيابي يف اإلسعاف أن جبال الحدان تشمل جز ًءا من سلسلة جبال
الحجر الغربي ضمن مناطق صحار الداخلية (السيابي:١965 ،
 ،)129حيث ما زال املزارعون يف املناطق الداخلية لصحار حتى
وقت قريب يطلق عليهم اسم الحدان ،لكن إشارة العوتبي إىل بلدة
ينقل بأنها يف جبال الحدان (العوتبي ،1992 ،ج )320 :2يعطي
مؤرشا عىل أن هذا اإلقليم كان أوسع من ذلك ،حيث كان عىل
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األرجح يشمل ذلك القسم من جبال الحجر الغربي املمتدة من
صحار إىل قرب الرستاق جنو ًبا ،ومن صحار إىل املنطقة الجبلية
ضاما كذلك كل املناطق الداخلية
املقابلة لوالية لواء شماالً،
ً
املالصقة لهذه الجبال .ويف القرن الحادي عرش الهجري /السابع
عرش امليالدي كانت جبال الحدان أحد املراكز اإلدارية مع الجو
وليوا ودبا تحت إدارة وال واحد يف عهد اإلمام نارص بن مرشد،
ومركزه الربيمي ،وهو تقليد يعودعىل األرجح ملراحل سابقة.
 – 6الباطنة:
إقليم يطلق عىل رشيط السهل الساحيل بني البحر وسلسلة جبال
الحجر املمتد من عند املرير يف الشمال إىل السيب يف الجنوب بطول
يبلغ 280كم ،ويتفاوت عرضه بني  10كم يف أقىص نقطة ضيقة
له يف شماله إىل  35كم يف أقىص نقطة اتساع له يف الوسط ،تغلب
الرتبة الرملية عىل املناطق القريبة من الساحل بينما تغلب الرتبة
الطينية عىل املناطق البعيدة عن الساحل ،وكلما اقرتبنا من الجبال
تصبح األرايض حصوية .وتقطع هذا اإلقليم أعداد كبرية من
األودية متجهة نحو البحر (مايلز.)305 :1986 ،
يرجع أحد معاني تسمية اإلقليم بالباطنة إىل موقع اإلقليم بني
خليج عُ مان وسلسلة جبال الحجر الرشقي؛ فهو يف الوسط بينهما
مثل موقع البطن من جسد اإلنسان .وتعود أقدم إشارة إىل تسمية
هذا اإلقليم بالباطنة إىل أبي املؤثر صاحب كتاب األحداث والصفات
يف أواخر القرن 3هـ ،بداية القرن 4هـ /أواخر القرن 9م بداية
القرن 10م ،حيث أشار إىل ذهاب شاذان بن الصلت إىل الباطنة:
«وسار شاذان حتى دخل الباطنة( »...أبو املؤثر.)40 :١٩٩٦ ،
وهناك إشارة أخرى وردت عند العوتبي صاحب كتاب األنساب،
ً
ذكركل من سليمان بن عبد امللك بن بالل السليمي ونرص
حيث
ً
شيخا مطاعً ا يف قومه
ابن منهال العتكي ،فقال« :وكان سليمان
بالباطنة ...وخرج نرص بن املنهال فبايع العتيك بالباطنة»...
(العوتبي ،1992،ج .)320 ،313 :2ولم تذكر املصادر املحلية
الحدود الجغرافية إلقليم الباطنة ،والذي ورد فيها مجرد إشارة
عامة حيث قال العوتبي ...« :فخاف أهل صحار وما حولها من
الباطنة( »...العوتبي ،2006 ،ج.)761 :2
وأشارت املصادر إىل وجود وال يف صحار (أبو املؤثر51 :١٩٩٦ ،؛
مجموعة علماء ،1986 ،ج ، )346 :1وأشري أيضا إىل دما (السيب)
كأحد مناطق الباطنة (البطايش ،2004 ،ج ،)170 :1وذكر اإلدرييس
دما أنها قرب صحار ،وأن بها مغاصا للؤلؤ« :ومن قلهات عىل
الساحل إىل مدينة صحار مائتا ميل ،وبقرب منها (أي صحار)
ً
قليل،
عىل الساحل قرية دما ،وهي قرية يكون يف الشتاء عامرها
ومعايشها كاسدة ،وترصف أهلها قليل ،وأما يف الصيف فإنها
تكون كاملدينة العامرة؛ ألن بها مغاص اللؤلؤ الجيد جدًا ،وهي
مشهورة بجيد اللؤلؤ املستخرج بها» (اإلدرييس ،د.ت ،ج .)156 :1
وقد وقعت يف دما املعركة املشهورة بني أهل عمان بقيادة األهيف
بن حمام الهنائي ،وجيوش الخالفة العباسية بقيادة محمد بن
ثور يف يوم األربعاء  26ربيع اآلخر سنة 280هـ 14 /يوليو 893م
 ،حيث ذكرت عند كل من صاحب كشف الغمة (ت .بعد1140هـ/

الوهيبي

1727م) ...« :و قد ألجؤوه إىل السيب عىل سيف البحر ...وكانت
هذه الوقعة بقرب مسجد الجامع من دما من الباطنة» (مجهول
 ،)273 :198٥وابن رزيق (1274هـ1857 /م) صحاب كتاب
الفتح املبني « ...وقد ألجؤوه إىل سيف البحر من السيب» (ابن
رزيق ،)236 :1983 ،وأكد البطايش هذا التماثل بني دما وبلدة
السيب الحالية ،وأنهما اسمان ملكان واحد (البطايش ،2004 ،ج:1
 .)170وذكر العوتبي حادثة نهب راشد بن شاذان لدما وقتل
واليها يف القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي (العوتبي،1992 ،
ج.)226 :2
وهذه املعلومات يف املصادر حول وجود والة ملنطقتي دما (السيب)
يف جنوب الباطنة ،ولصحار يف شمال الباطنة ،مع عدم وجود
أشارات إىل والة آخرين يف الباطنة ،تشري إىل أن سلطتهما اإلدارية
كانتا تتعديان مدينة صحار أو دما ،وتشمالن منطقة واسعة يف
شمال الباطنة وجنوبها .أما ما ذكره الهمداني حول دما عند ذكره
لساحل عُ مان املمتد من مسقط إىل سواحل حرضموت وإقرانه بني
مسقط ودما فإ ّنه يشري إىل تبعية مسقط لدما (السيب)« :وأول
إحاطة البحر باليمن من ناحية دما فطنوى (طيوي) فالجمجمة
فرأس الفرتك فأطراف جبال اليحمد ،وما سقط منها إىل ناحية
الشحر فالشحر فغب الغيث ،بطن من مهرةُ ،
فغب القمر زنة
قمر السماء ،فغب العقار بطن من مهرة ،فاألخريج فاألسعاء»...
(الهمداني)82 :1982،؛ مما يدفعنا إىل القول إن مسقط كانت آخر
الحد الجنوبي للباطنة ،أما الحد الشمايل لإلقليم فمن املسلم به أن
املرير آخر نقطة فاصلة بينه وبني إقليم الشميلية ،وهي تمثل آخر
الحد الشمايل لهذا اإلقليم.
ُتع ّد صحار عاصمة لشمال إقليم الباطنة ،وأهم ميناء يف هذا

اإلقليم؛ إذ قل ما تخلو إشارة إىل عُ مان يف املصادر العربية من
ذكر صحار (ابن خرداذابه ،د.ت60 :؛ ابن الفقيه١٣٠٢ ،هـ11:؛
اإلصطخري27 :1961،؛ املقديس93 ،92 :1906 ،؛ الهمداني،
237 :1983؛ اإلدرييس ،د.ت ،ج )157 ،156 :1؛ (ياقوت،1984 ،
ج ،)394 ،393 :3وقد تحولت إىل عاصمة للمناطق التابعة لوالة
الخالفة العباسية والدولة البويهية واألرس الحاكمة ،من وجيهية
ومكرمية يف عُ مان منذ نهاية القرن الثالث الهجري /التاسع
امليالدي حتى نهاية القرن السادس الهجري /الثاني عرش امليالدي
 ،ويعود ذلك إىل بروز دور صحار التجاري كأحد أهم مراكز
التجارة يف املحيط الهندي؛ مما سمح بوجود وفرة يف املوارد املالية
من الرضائب ،وكذلك للمقاومة الشديدة للحكم الخارجي التي قام
بها سكان املناطق الداخلية ،مما جعل الحكام يتخذون صحار
عاصمة لهم .باإلضافة إىل صحار ودما هناك منطقتان أخريان
ذكرهما الجغرافيون العرب كانتا تشكالن جزءا من إقليم الباطنة:
مسقط (ابن الفقيه١٣٠٢،هـ11 :؛ املقديس93 :1906 ،؛ البكري،
وصحم (البكري.)37 :1977 ،
َ .)37 :1977
 – 7جبال اليحمد /ديار اليحمد:
شكلت جبال الحدان أغلب القسم الغربي من جبال الحجر ،بينما
امتدت جبال اليحمد من الرستاق ضامة غالبية الحجر الغربي إىل

وادي سمائل الفاصل بني القسم الغربي والقسم الرشقي لسلسلة
جبال الحجر .وذكر الرامهرمزي بشكل غري دقيق موضعها« :ويف
جبال عُ مان حيات تقتل لوقتها ،وفيما بني صحار وهي قصبة
عُ مان ،وبني جبال اليحمد موضع ال يسلكه أحد ،فيه واد يسمى
وادي الحيات( »...الرامهرمزي ،)49 :1888 -1883،بينما جعل
الهمداني نهاية جبال اليحمد عند رأس الفرتك ...« :وأول إحاطة
البحر باليمن من ناحية دما فطنوى (طيوي) فالجمجمة فرأس
الفرتك فأطراف جبال ال ُي ْحمد( »...الهمداني )90 :1983،واضعا
نهاية هذه الجبال يف نهاية إقليم ظفار؛ حيث يبدأ بعدها إقليم
شحر اليمن ،مما يعني أن جبال ظفار هي امتداد لسلسلة جبال
الحجر ،وهو أمر غري دقيق.غري أن املنطقة التي غلب عليها اليحمد
واصطبغ اسمها بهم ،من هذه الجبال ال تشملها جميعها وإنما
تشمل املنطقة بني وادي سمائل يف الرشق عند الخوض وبركة املوز
ووادي الحواسنة يف الغرب ،مقابل الخابورة ً ومسكن ،وهي الحلقة
الوسطى من جبال الحجر ،والتي تضم قرى الرستاق وقرى الجبل
األخرض وقرى وادي السحتن ،وقرى وادي بني خروص ،وجما،
والعوابي ،ووادي املعاول ،ونخل (مجموعة علماء،1986 ،ج،57 :1
 ،)58ويقرن العوتبي الرستاق عند ذكرها بقبيلة اليحمد ،فيقول:
« ...وهم بنو كاوس بن حارض أهل سويل (سوني) وعيبي من
رستاق اليحمد (العوتبي ،1992،ج373 :1؛ ج .)280 :2ويشري
العوتبي عند حديثه عن وقعة الروضة يف تنوف ،التي هزم فيها
اليحمد والعتيك وبنو مالك بن فهم أن اليحمد تمكنوا من النجاة
بفضل معرفتهم بمسالك الجبل األخرض؛ مما يشري إىل حد ما إىل
أنهم كانوا من سكان املنطقة (العوتبي ،1992،ج.)314 :2
الج ْوف:
َ –8
أشار العوتبي إىل الجوف كإقليم ،وذكر منح كمنطقة تابعة له
بقوله ...« :وأن مالك بن فهم قام يف مدته تلك بناحية الجوف،
حتى أراح واسرتاح وأستعد لحرب الفرس وتأهب للقائهم،
وحفر بناحية الجوف الفلج الذي بمنح اليوم بفلج مالك»...
(العوتبي ،2005،ج ،)268 :2وقال العوتبي ...« :فلما صاروا
بالروضة من تنوف من حدود الجوف( »...العوتبي ،1992،ج :2
 .)314أما الهجاري فأشار إىل الجوف كإقليم ،وذكر أن نزوى
جزء من هذا اإلقليم ...« :وولينا ابن أبي عفان نزوى وقريات
الجوف( »...مجموعة علماء ،1986 ،ج ،)121 :1وقال ً
أيضا...« :
وينظرون إذا جبى القائد الجوف ...يجبي أهل الجوف» (مجموعة
علماء ،1986 ،ج.)141 :1
من خالل النصوص السابقة نتبني وجود إقليم جغرايف مستقل
هو الجوف الذي تشكل نزوى إحدى مناطقه ،وهو املصطلح
الذي كان يطلق عىل األرجح عىل معظم املنطقة الداخلية لعُ مان،
ويف الوقت الحايل يقول الشيخ البطايش نقالً عن الشيخ إبراهيم
بن سعيد العربي عن حدود الجوف« :ومن أشهر نواحي عُ مان
ناحية الجوف ،بجيم معجمة ،وهي تضم جملة قرى وبلدان،
وحدّها من املرشق نجد السحامة ،ومن الغرب نجد املخازيم ونجد
املصىل ،ومن الجنوب بسيا ،ومن الشمال الجبل األخرض ،وفيها
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التقسيمات الجغرافية واإلدارية يف شبه جزيرة عُ مان...

من البلدان الكبرية إمطي وإزكي والربكة وفرق ...ونزوى...
وبهىل ...وبالقرب منها قرص يربين ،ويقال للبلد الذي بني فيه
جربين يف عرف العامة ،وعىل عرشة أميال منها تقع بلدة بسيا،
ويف ناحية الجوف حوزة ًكدُم ،بضم الدال ،ويقع شمايل بهال تجمع
عدة قرى ،منها بالد سيت والحمراء والقرية والقلعة والعارض
وذات خيل ،...ومن ناحية الجوف ً
أيضا وادي سيفم ووادي األعىل
والعييش والغافات واللجيلة ،وهي غري اللجيلة التي بوادي بني
جابر من أودية سمائل( »...البطايش ،2004 ،ج .)40 :1بينما عزا
البطايش إىل الشيخ حمود السيابي قوله «إن الجوف يشمل ما كان
من ديار العوامر تغري ًبا إىل إزكي ونزوى وإىل الحمراء وبهال ،ثم إىل
جبل الكور يف الغرب» (البطايش ،٢٠٠٤ ،ج .)40 :1نستنتج من
النصوص السابقة أن حدود الجوف ال تشمل كل املنطقة املمتدة
عرب وادي سمائل من الخوض حتى إزكي ،وإنما تشمل بعض
املناطق يف شمال وادي سمائل ،مثل إزكي وإمطي وبالد العوامر يف
الرشق ،إىل سيفم تحت حافة جبل الكور غر ًبا ،والحمراء وتنوف
تحت سفح الجبل األخرض شماالً وبسيا جنو ًبا .هذا يفرس إىل حد
كبري قول العوتبي عن تنوف بأنها من حدود الجوف ،وهي تقع
تحت سفح الجبل األخرض ،فكل املناطق تحت سفح هذا الجبل
هي بكل تأكيد حد شمايل ملنطقة الجوف ،بينما تمثل بالد العوامر
ً
فاصل يف الرشق ،بينما تمثل سيفم حدها الغربي؛ ألن
وإزكي حدًّا
بعد جبل الكور يبدأ إقليم الرس ،بينما شكلت كل من بسيا ومنح
وأدم حدها الجنوبي؛ ألنهما امتداد طبيعي للهضبة التي تشكل
منطقة الجوف ،واملمتدة من سفوح الجبل األخرض شماالً وتنحدر
نحو الصحراء يف الجنوب.
ونزوى هي عاصمة اإلقليم ،وأكرب قراه ،بهال ،وفرق ،ومنح،
وأدم ،وتنوف ،وكرشا ،والحمراء ،وكدم ،وبالد سيت ،والغافات،
وسيفم ،وبسيا ،وجربين ،وسلوت (مجهول ،١٩٨٥ ،هامش:5
253؛ الحارثي15 ،14 :2004 ،؛ (Wilkinson, 1977 :footnote
no.5 , p.33
ومن القرى التي ذكرت يف املصادر التاريخية يف هذا اإلقليم سلوت،
لسيا= بسيا ،ملح= منح ،نزوة= نزوى ،فرق ،سعال ،العفر=
العقر ،أدم ،بهال ،زكي= إزكي ،نبا ،الروضة ،القرية ،ذوت ،كدم،
سمد نزوى (املقديس93 ،70 :1906 ،؛ قدامة86 :1981 ،؛ العوتبي،
 ،1992ج390 ،374 ،373 ،268 ،225 :2؛ البكري37 :1977 ،؛
اإلدرييس ،ج158 ،157 ،150 :1؛ ياقوت ،1984 ،ج ،115 :1ج:5
281؛ شيخ الربوة218 :1923 ،؛ ابن بطوطة .)280 :1987 ،ومما
الشك فيه أن املدن الكبرية يف هذا اإلقليم أو التي تشمل مساحات
واسعة من األرض كنزوى وبهال وإزكي وفرق ومنح وأدم كانت
تشكل عرب الحقب التاريخية مراكز إدارية واقتصادية مهمة يف
اإلقليم.
 –9حطاط:
أشار صاحب كتاب كشف الغمة إىل وجود موضع عىل الساحل
يسمى حطاط ،أرست قبالته سفن األسطول الذي أرسله الحجاج
بن يوسف الثقفي ملقاتلة سعيد وسليمان ابني عباد بن عبد
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الجلنديني .ونظ ًرا لعدم وجود بلدة باسم حطاط عىل كامل الرشيط
الساحيل العماني ،فإن االحتمال األكرب أن هذه املعلومة ربما تشري
إىل ميناء مسقط الذي يعترب أهم موضع يف الرشيط الساحيل املمتد
من مسقط إىل قريات (مجهول .)242 :1985 ،وذكر لوريمر
يف سجله التاريخي الجغرايف مكا ًنا يسمى سيح حطاط ،وأشار
إىل امتداده من وادي عدي شامال ،وادي امليح ،ووادي مجالص،
ووادي الرسين إال أنه لم يذكر قريات ضمن القرى واألماكن التي
يشملها هذا اإلقليم (لوريمر .)132 :١٩٩٥ ،وأورد كذلك الشيخ
حمود السيابي أن إقليم حطاط يضم كل املناطق من حد بلدة
بورش إىل حد قريات (السيابي ،1982 ،ج .)9 :2ولم تحدّد هاتان
اإلشارتان عند السيابي ولوريمر حدود هذا اإلقليم بالدقة الكافية؛
إذ إنهما أهملتا ذكر تبعية القرى الساحلية املمتدة من مسقط إىل
قريات ،وهي :سداب والبستان قنتب ويتي والسيفة والخريان،
وعىل الرغم من ذلك ،فإن كلتا اإلشارتني تستندان إىل عرف محيل
متوارث ،حيث ما زال سكان املنطقة املمتدة اليوم من وادي عدي
إىل قريات حتى وقت قريب يطلقون عىل منطقتهم هذه اسم
حطاط أو يطلقون عىل إقليمهم (مسحاب حطاط) .ومن املناطق
التي ذكرت يف املصادر والتي تعود إىل هذا اإلقليم صيا (العوتبي،
 ،1992ج ،)258 :1والقريات (قريات) (ابن بطوطة،)280 :1987 ،
ومن املرجح أن هاتني املنطقتني كانتا أهم حوارض إقليم حطاط،
وكان يدير شؤون كل واحدة منهما وال مستقل؛ لكن تبقى قريات
أهم مدن اإلقليم من الناحية االقتصادية وأكثرها سكانا.
 - 10الرشق:
أما ما عرف بمصطلح «الرشق» فهو غري واضح بصورة كافية
يف املصادر املحلية غري ما ذكر يف عدد محدود من النصوص مثل:
«أهل األحداث من الرشق» (مجموعة علماء ،1986 ،ج،)341 :1
و ...« :و خرج قوم من أهل الرشق من بني هناة( »...مجموعة
علماء ،1986 ،ج ،)344 :1و ...« :فلما كان بعد ذلك خرج قوم من
أهل الرشق من بني هناة وغريهم ...فبعث اإلمام رسية إىل الصقر
بن محمد بسمائل ،وكان ذلك اليوم الوايل بسمائل( »...مجموعة
علماء ،1986 ،ج .)344 :1كان وايل اإلمام نارص بن مرشد صالح
بن سعيد املعمري يدير منطقة تشمل صور وإبراء ورشق عُ مان
(الساملي .)77 :1999 ،كل هذه النصوص ال تعطي تحديدا دقيقا
لحدود إقليم الرشق ،إال أنها تشري ضمنا أن صور وإبراء وسمائل
والقرى املجاورة لها يف الجهات األربع كانت تشكل إقليم الرشق،
وهو التصور املحيل نفسه الذي وجده مايلز شائعًا عند الناس
حول حدود إقليم الرشق يف األزمنة الحديثة (مايلز،308 :1986 ،
 .)309واستنادا إىل ما عرفناه حول حدود إقليم الجوف ،يمكننا
تقديم تصور حول حدود إقليم الرشق أنه كان يضم كل قرى وادي
سمائل فنجا ،وبدبد ،ورسور وسمائل املدينة والقرى املجاورة لها
ووادي العق ووادي عندام وسمد الشأن واملضيبي ،وكل القرى
املمتدة من وادي الطائيني إىل جعالن يف الجنوب الرشقي لعُ مان،
ضاما معه كل املناطق الساحلية ابتداء من طيوي ،وربما شمل
ً
أيضا قرى ساحلية مثل فنس وبمه ً
ً
أيضا وقلهات وصور وغريها

الوهيبي

من القرى الساحلية حتى سواحل جعالن ،إال أن صور وقلهات لم
تصبحا ضمن املوانئ املشهورة يف بحر العرب قبل القرن السادس
الهجري /الثاني عرش امليالدي ،وقد تزايد دور قلهات يف القرنني
السابع والثامن الهجريني /الثالث عرش والرابع عرش امليالديني
لتصبح أهم ميناء يف عُ مان حتى نهاية القرن التاسع الهجري/
الخامس عرش امليالدي .أما جعالن فكانت أهم تجمع سكاني يف
أقىص جنوب اإلقليم منذ القرن الثالث الهجري /التاسع امليالدي،
بينما شكلت سمائل أهم تجمع سكاني وحضاري يف شمال اإلقليم،
وكانت إبراء أهم تجمع سكاني وحرضي يف وسط اإلقليم.
وقد أوردت املصادر التاريخية عددا من األماكن والقرى والبلدات
التابعة لهذا اإلقليم سمد (املقديس ،)70 :1906 ،طنو= طيوي
(الهمداني ،)90 :1983 ،الجمجمة (رأس الحد) (الهمداني:1983 ،
 ،)90صور (اإلدرييس ،د.ت ،ج ،)150،155 :1قلهات (اإلدرييس،
د.ت ،ج ،)156 ،150،155 :1شمليل عىل البحر (ياقوت،١٩٨٤ ،
ج ،)126 :1جعالن (ابن املجاور )272 :١٩٥٤ ،جبل قهوان يف
جعالن (ياقوت ،١٩٨٤ ،ج .)419 :4ويمكننا من الوصف السابق
ترجيح وجود والة يف سمائل وإبراء وسمد الشأن وجعالن يف
العرص اإلسالمي الوسيط ،وقد ّ
شكلت قلهات أهم ميناء يف عُ مان
تابع ململكة هرمز ،أما صور فقد كان لقربها من قلهات ووجود
صالحا لرسو السفن تابعًا
خور جراما بها أثر بأن تصبح مرفأ
ً
لقلهات ،فلما انتهى دور قلهات بنهاية القرن العارش الهجري/
السادس عرش امليالدي حلت صور مكانها منذ القرن الحادي
عرش الهجري /السابع عرش امليالدي ،حيث تحولت يف عهد اإلمام
نارص بن مرشد إىل أهم ميناء عىل ساحل بحر العرب ،وقد أخذت
بالتحول لتصبح أهم مرك ًز إداريً يف جنوب إقليم الرشق.
 - 11شحر عُ مان:
الشحر أو َ
ِ
الشحر يف اللغة الشط (ابن منظور ،د.ت ،مج.)2206 :4
ويطلق لفظ ِ
الشحر يف الكتابات العربية تارة عىل منطقة جغرافية

ساحلية واسعة ممتدة من بعد جعالن يف عُ مان إىل نهاية سواحل
إقليم حرضموت...« :هو بني عدن وعُ مان( »...ياقوت،1984 ،
معجم البلدان ،ج  ،)326 :3وتارة يطلق عىل سواحل حرضموت
وحدها التي يسكنها املهرة...« :وهو صقع عىل ساحل بحر الهند
من ناحية اليمن( »...اإلصطخري27 :1961 ،؛ ابن حوقل:1979 ،
44؛ املقديس87 :1906 ،؛ البكري .)34 :1977 ،كذلك ،أشارت
بعض املصادر إىل األحقاف والتي تطلق عادة عىل إقليم ظفار بأنها
شحر عُ مان ...« :األحقاف منازل عاد ،رمال مستطيلة بشحر
عمان» (البكري ،1951 -1945 ،ج ،)119 :1أما ابن سيده اللغوي
األندليس املشهور فيعترب ِ
ش ْحر عُ مان :هو ساحل البحر بني عُ مان
وعدن (ابن منظور ،مج .)2206 :4وهذه اإلشارات حول ِ
الش ْحر
شحر عمان يف هذه املصادر يمكن تطبيقها عىل كل الساحل
أو
ْ
املمتد من جعالن حيث تنتهي جبال الحجر الرشقي إىل آخر حدود
إقليم ظفار يف الوقت الحايل ،وقد أعطى الرامهرمزي لساحل إقليم
شحر اللبان (الرامهرمزي:1888 -1883 ،
ظفار اس ًما مستقالً هو ْ
 .)130وذكر ياقوت بحر العرب باسم آخر هوبحرعُ مان وأن

جزيرة مصرية تقع يف هذا البحر (ياقوت ،1984 ،ج  .)144 :5هذا
اإلقليم شحيح املياه؛ بسبب غلبة الصحراء عليه مما ترتب عىل
ذلك قلة السكان ومناطق االستقرار ما عدا بعض مناطق الرعي
وصيد األسماك ،وهو يف عمومه يتسم بضعف املوارد االقتصادية
(ابن سعيد102 :١٩٧٠،؛ ابن بطوطة277 –268 :1987 ،؛ مايلز،
 .)430 –425 ،406 –390 :١٩٨٦ومن املناطق التي أشارت إليها
املصادر والتي من املمكن اعتبارها جزءا من هذا اإلقليم هي
رضاع (الهمداني91 :1983 ،؛ البكري ،1954 -1951 ،ج ،)654 :2
ساحل مناة (قدامة ،)86 :1981 ،مصرية (البكري34 :1977 ،؛
ياقوت ،1984 ،ج ،)234 :5جون الحشيش (خليج مصرية) (ابن
سعيد .)102 :1970،لم يكن لهذا اإلقليم أية أهمية اقتصادية لعدم
وجود الزراعة فيه ولعدم وجود املوانئ وقلة الكثافة السكانية،
لذا من املرجح أن يكون تحت السلطة اإلدارية لوايل جعالن حيث
كانت جعالن تمثل أقىص مركز إداري لجنوب إقليم الرشق ،وهي
األقرب إىل هذا اإلقليم.
 -12أطراف عُ مان /سفل عُ مان/
أما املنطقة الداخلية املمتدة من حد جعالن باتجاه الربع الخايل
إىل حدود اليمن والتي تشمل اليوم كل املنطقة الوسطى واألجزاء
الداخلية إلقليم ظفار خلف جبال القرى ،فقد ذكر ياقوت أن
الح ُ
ربث (ياقوت،
هناك منطقة شاسعة بني عُ مان واليمن تسمى ُ
 ،1983ج ،)236 :2وحسب رأي ياقوت أن اسمها مأخوذ من
َ
الحربث الذي ُيع ّد من بني أجود نباتات الرعي ،وهو يساعد
نبات
اإلبل والغنم عىل إنتاج اللبن جيد النوعية ،وهو كما يبدو حسب
ً
منترشا يف هذه املنطقة (ياقوت ،1983 ،ج،)236 :2
ياقوت كان
فإذا كانت رواية ياقوت صحيحة بخصوص تواجد هذا النبات يف
هذه املنطقة ،فإنه يمكن يف ضوء ذلك تفسري إقدام قبائل مهرة
عىل استخدام املراعي يف هذه املنطقة التي أطلقت عليها املصادر
املحلية اسم أطراف عمان /سفل عمان إنما كان يعود إىل جودة
مراعيها التي كان ينترش فيها هذا النوع من النبات الجيد للرعي،
وإجبار هذه القبائل عىل دفع الزكاة إنما يعكس قيام دولة اإلمامة
يف القرن الثالث بممارسة حقها يف السيادة عىل هذه األرايض كلها،
حيث ُذكر هذا األمر يف األحداث املتعلقة بأعمال النهب التي تقوم
بها قبائل مهرة (أبو املؤثر54 ،53 :١٩٩٦ ،؛ مجهول،260 :١٩٨٥،
261؛ الساملي .)153 ،152 :1974 ،ونظرا لطبيعتها الصحراوية
وقلة سكانها وضعف أهميتها االقتصادية فإنها لم تكن موضع
اهتمام من قبل السلطة املركزية يف عُ مان؛ لذا فإن ذكرها يف غري
معدوما يف املصادر املحلية ،ولم ترش إليها
تلك األحداث يكاد يكون
ً
املصادرالعربية .وهي منطقة يف غالبيتها صحراوية قليلة املياه
مع توافر مناطق قليلة للرعي ،لذا من املرجح انعدام أهميتها
االقتصادية وقلة مواردها وقلة سكانها؛ فإنها كانت خالية من
وجود مركز إداري مستقل فيها ،وعىل األرجح أن سلطة وإرشاف
وايل أدم امتدت إىل هذا اإلقليم؛ ألن أدم أهم حارضة قريبة من
اإلقليم.
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ِ
ظفار/ش ْحر اللبان.
-13
قبل مجيء اإلسالم بقرون عديدة أشار املؤلف املجهول صاحب
كتاب الطواف حول البحر األريتريي أن حدود عمان الجنوبية تبدأ
بعد رأس الفرتك  (The Periplus, 1980: 38,104).أما بحر
العرب فيشمل حد عُ مان من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية،
إال أن حدها الجنوبي الغربي مع اليمن يحتاج لتعينيه تحديد
حدود إقليم الشحر ،كما جاء يف املصادر العربية .تتفق الكثري من
املصادر العربية عىل أن إقليم الشحر موجود بني اليمن وعُ مان
(اإلصطخري27 ،26 :1961 ،؛ ابن حوقل44 :1979 ،؛ ياقوت،
 ،1984ج 327 :5؛ البكري ،1950 -1945 ،ج783 :3؛ اإلدرييس،
د.ت ،ج155 :1؛ ياقوت ،1984،ج  ،)138 ،137 :2إال أن بعضها
يعطي موقعًا أكثر تحديدًا له بأنه الرشيط الساحيل املتاخم لليمن:
«والشحر الشط :وهو صقع عىل ساحل بحر الهند من ناحية
اليمن» (ياقوت ،1984،ج  ،)327 :5غري أن الهمداني (ت .بعد
344هـ 955 /م) يعطي تحديدًا دقي ًقا للموقع الجغرايف إلقليم
الشحر بأنه يقع بعد رأس الفرتك وغبة قمر اللذين يقعان -حسب
الخرائط دون أن يحدث تغري كبريعىل اسميهما منذ ذلك الحني -بعد
قرية رخيوت وانتهاء سلسلة جبال ظفار التابعة جميعها ملحافظة
ظفار يف سلطنة عُ مان يف الوقت الحارض (الهمداني،90 :1983 ،
91؛ ).(National Geographic Atlas of the World,2005
«وأول إحاطة البحر باليمن من ناحية دما ( مسقط) فطنوى
(طيوي) فالجمجمة فرأس الفرتك فأطراف جبال اليحمد (جبال
ظفار) وما سقط منها إىل ناحية الشحر فالشحر فغب الغيث
بطن من مهرة ُ
فغب القمر زنة قمر السماء فغب العقار بطن
من مهرة فاألخريج فاألسعاء( »...الهمداني ،)82 :1983 ،بينما
يجعل البكري(ت487 .هـ1094 /م) من مدينة األسعا ،والتي
أشار محقق كتاب جزيرة العرب محمد ابن عيل األكوع إىل أنها
مدينة املكال يف ساحل حرضموت ،وهي آخر نقطة حدودية بني
عُ مان واليمن ...« :ثم تسري يف قرى متصلة حتى تأتي الخريمة،
وهي أكرب مدائن حرضموت فيها بساتني ،ومياههم سيح ،ثم
ثالث مراحل يف رمال يسكنها قوم من مهرة ،وإليهم تنسب اإلبل
املهرية حتى تنتهي إىل مدينة يقال لها األسعا ،وهي إحدى مدائن
الشحر حد عُ مان ،وهي عىل ساحل البحر ثم إىل موضع يقال له
ريسوت( »...البكري34 ،33 :1977 ،؛ الهمداني ،1983 ،هامش:2
 ،)82وتطلق بعض املصادر عىل إقليم ظفار اسم شحر عُ مان.
ولعل أقدم إشارة إىل تبعيتها ُلعُ مان يف املصادر تعود إىل النصف
األول من القرن الرابع الهجري /النصف األول من القرن العارش
امليالدي ذكرها اإلصطخري؛ وتبعه يف ذلك ابن حوقل املتوىف يف
سنة 367هـ988 /م نقالً عن اإلصطخري أن الشحر الذي كانت
تقطنه قبيلة املهرة جزء من عُ مان( .اإلصطخري27 :1961 ،؛
ابن حوقل ،)44 :1979 ،وكذلك أشار الرامهرمزي إىل إقليم
ظفار بشط العرب وبشحر اللبان ،وأورد قصة أخذ حاكم عمان
لرضيبة العشور عىل التجارة؛ م ّما يؤكد سيادة حاكم عمان عىل
هذا اإلقليم (الرامهرمزي ،)130 :1888 -1883 ،وأشار اإلدرييس
املتوىف يف سنة 560هـ1165 /م إىل أنها جزء من عُ مان (اإلدرييس،
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د.ت ،ج ،)155 :1وم ّما يمكن االستدالل عليه ً
أيضا ،لكن بشكل
غري مبارش هو دخول قبائل مهرة القاطنة يف إقليم الشحر تحت
سيطرة اإلمامة يف القرن الثالث الهجري ،أوالً :أن األمام عبد امللك
ابن حميد (208هـ824 /م– 226هـ841 /م) أرسل رسايا لقتال
مجموعة من املهرة ،وأنه أفلح يف إخضاعهم .ثان ًيا :قيام املسؤول
عن زكاة املاشية عبد الله بن سليمان يف عهد اإلمام املهنا بن
جيفر (226هـ841 /م– 237هـ851 /م) بدخول أرض مهرة،
وقد رفض أحد وجوه قبيلة املهرة وسيم بن جعفر تأدية الزكاة
املطلوبه ،مما أدى باإلمام إىل إرسال الجيوش واعتقال وسيم
وإجبار قبائل املهرة عىل دفع زكاة مواشيهم (الساملي،1974 ،
ج.)153 ،152 :1
مما يمكن االستدالل عليه ً
أيضا وبشكل غري مبارش أن معظم
القبائل القاطنة يف هذا اإلقليم كانت قحطانية ،ولها صلة قرابة
وارتباط مع القبائل اليمانية املوجودة يف عُ مان ،حيث أشار
الهمداني أن أهل ريسوت كانوا من بني جديد من أوالد مالك بن
فهم التي كانت معظم قبائلهم موجودة يف عُ مان ،وكذلك فإن بعض
بطون قبيلة املهرة كانت موجودة يف عُ مان أيضا (اإلصطخري،
27 :1961؛ ابن حوقل45 :1979 ،؛ الهمداني،92 ،91 :1983 ،
330؛ ياقوت ،1984 ،ج112 :3؛ اإلدرييس ،د.ت ،ج.)155 ،154 :1
والذي يعزز ما ذكرناه حول تبعية إقليم ظفار لعُ مان ما أشار إليه
بعض الجغرافيني العرب حول طول الشواطئ الساحلية العُ مانية
من الشمال إىل الجنوب .فذكر اإلصطخري «أن حدود أعمالها من
ثالثمائة فرسخ=  =6*300حوايل  1800كم طوالً تقري ًبا  ،ووافقه
اإلدرييس يف هذا التحديد ذاكر« :وفيما يقال إن حدود بالد عُ مان
دو ًرا تكون تسعمئة ميل=  1800 =2*900كم طوالً»  .والفرسخ
وامليل من مقاييس الطول ،وكال املصدرين يشري هنا عىل األرجح
إىل مساحة الرشيط الساحيل املمتد من جلفار إىل رأس الفرتك آخر
حدود ظفار ،وهو يقرتب من حدود هذا الرقم ،وهو الرقم األقرب
صحة من بني األرقام التي ذكرها جغرافيون آخرون كابن حوقل
واملقديس والبكري لطول الرشيط الساحيل ،وهذه األرقام موافقة
لألدلة التاريخية التي ذكرناها لحدود عُ مان الشمالية والجنوبية .
أما اسم ظفار فلم يظهر ّإل بعد إنشاء السلطان أحمد بن محمد
الحبويض مدينة ظفار ما بني سنتي 616هـ1220 -1219 /م،
و619هـ1222 /م ،ومن ذلك الحني أصبح يقرن اسم املدينة
بالحبوضيني ،وقد عُ ّمم فأصبح يطلق عىل األقليم اسم ظفار
الحبوظي ،حيث استمر ذلك حتى النصف األول من القرن الثامن
الهجري /النصف األول من القرن الرابع عرش امليالدي ،ثم أخذ
اسم الحبوضيني يف التاليش يف الفرتة الرسولية منذ النصف الثاني
من القرن الثامن الهجري /النصف الثاني من القرن الرابع عرش
امليالدي ،ثم انتهى نهائيا يف عهد الدولة الكثريية منذ القرن التاسع
الهجري /الخامس عرش امليالدي ،وبقي اسم ظفار وحده واستمر
كاسم لإلقليم حتى العرص الحارض .حول الفرتة الحبوضية
والرسولية انظر (الحوقاني.)98-79 ،64 -34 :2012 ،
ومن املناطق التي أشارت إليها املصادر ،والتي من املمكن عدها
جز ًءا من هذا اإلقليم هي ريسوت (الهمداني،)91،92 :1983 ،

الوهيبي

ومدينة ظفار (ياقوت ،1984 ،ج ،)60 :4ومرباط (ياقوت،1984 ،
ج60 :4؛ ياقوت ،1984 ،ج ،)97 :5وجزيرة خرتان وجزيرة مرتان
(الحالنيات) (اإلدرييس ،د.ت ،ج 52 ،1؛ ابن املجاور،)271 :١٩54 ،
وهي نفسها جزيرة الطري التي ذكرها ابن بطوطة (ابن بطوطة،
 ،)275 :1987والنجد (ياقوت ،1984 ،ج ،)261 :5وحاسك (ابن
املجار ،)271 :1954 ،ومدركة (ابن املجار ،)271 :1954،وجبال
اللبان (جبال ظفار) (ابن سعيد.)102 :1970 ،
هوامش البحث:
 هرمز :ميناء يف الرب الفاريس يطل عىل الخليج العربي يقع بالقربمن مصب نهر ميناب قرب بندر عباس ،كان يتبع مملكة كرمان.
انظر :السلمان ،محمد حميد ،الغزو الربتغايل للجنوب العربي؛
Lockhart, L «Hurmuz», EI2, 1960, vol. 3 , p. 584b, 106.
 -2تقع يربين يف الوقت الحايل يف املنطقة الرشقية من اململكة
العربية السعودية (البحرين ساب ًقا) جنوب حرض بينهما  80كم.
انظر( :الجارس ،د.ت.)1880 – 1869 ،1871 :
 - 3وردت (دما) حسب نقل الساملي ،ولعله خطأ من النساخ؛ إذ ال
توجد إشارة يف املصادر إىل وجود اسم ملوضع يقال له دما يف شمال
الباطنة أو ضمن املناطق القريبة من تؤام ،ليوا ،جبال الحدان،
حتى .واألقرب أن تكون تصحيفا السم موضع دبا (الساملي ،عبد
الرحمن.)77 :1999 ،
 - 4بالنسبة لنزوى كان اصطالحا معروفا يف السابق ليس بنا
حاجة لذكر مصدره ،أما بالنسبة لصحار أنظر( .أبو الفداء،1840 ،
تقويم .)99 :وكذلك إشارة ويلكنسون أن النصوص القديمة تشري
إىل أن الرس قد تشري إىل عربي وحدها .انظرWilkinson: foot�(   :
.)note no.5 , p33
 –5أشار البكري أنها يف الجبال .انظر( :البكري ،1977 ،جزيرة
العرب.)37 :
 -6يشري البكري يف كتابه عند ذكره لألحقاف ،نقالً عن رواية أبي
عبيد الهروي عن األزهري ،أنه قال :األحقاف :منازل عاد رمال
مستطيلة بشحر عُ مان .انظر( :البكري ،1950 -1945 ،ج)1:119
 - 7عىل حساب أن الفرسخ يساوي  6كم تقري ًبا .انظر( :هنتس،
.)94 :1970
( - 8اإلدرييس ،د.ت ،ج .)158 :1يساوي امليل  2كم تقري ًبا .انظر:
هنتس ،املكاييل واألوزان.95 ،
 - 9يشري ابن حوقل أن املسافة بني عُ مان (صحار) وأوائل مهرة
نحو  100فرسخ =  600كم ،ومن عُ مان (صحار) إىل عدن 600
فرسخ =  1200كم ،وأن املسافة بني عُ مان (صحار) واملسقط

ً
ً
فرسخا =  300كم ال ساكن
فرسخا=  300كم عامرة ،و50
50
فيها من املسقط إىل أول بلد مهرة .مستثن ًيا بذلك أجزا ًءا كثرية
تماما.
من املنطقة الرشقية وإقليم ظفار ،وهو تقدير خاطئ
ً
انظر( :ابن حوقل .)45 :1979أما املقديس فذكر أن مساحتها 80
فرسخا يف مثلها =  6400 =80*80فرسخ=  38400 = 6*6400كم
تقريبا .فإذا كانت تعني طول الرشيط الساحيل فهو رقم مبالغ
فيه كثريًا ،وإن كان للمساحة الكلية فهو رقم يقل كثريًا ع ّما كانت
عليه مساحة عُ مان يف العرص اإلسالمي الوسيط .انظر( :املقديس
 ،)93 :1906بينما يعطي البكري رقما منخفضا للمساحة الكلية
ً
فرسخا=  480 =6*80كم
وملساحة الرشيط الساحيل ال يتجاوز 80
تقري ًبا ،وهو رقم منخفض بكل املقاييس (البكري.)36 :1977 ،
املراجع
ابن بطوطة ،محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد
اللواتي الطنجي( ،ت 770هـ ،9 -1368 /أو 779هـ1377 /م)،
.1987تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار ،تحقيق:
محمد عبد املنعم العريان ومصطفى القفاص ،دار إحياء العلوم،
بريوت.
ابن حوقل ،أبو القاسم بن عيل النصيبي( ،ت بعد 378هـ988 /م)،
 .1979صورة األرض ،تحقيق :كراموس ،دار مكتبة الحياة،
بريوت.
ابن حبيب ،محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي
(ت ٢٤٥هـ ٨٦٨ /م) .٢٠١٣ ،املحرب ،رواية أبي سعيد الحسن بن
الحسني السكري عنه ،تحقيق :ايلز ليختن شتينر ،ومحمد حميد
الله ،دار النوادر ،لبنان.
ابن خرداذبة ،أبو القاسم ،عبيد الله بن عبد الله (ت 300هـ/
912م) ،د.ت .املسالك واملمالك ،مكتبة املثنى ،بغداد.
ابن رزيق ،حميد بن محمد (ت .بعد 1874 /1291 -1290م)
 .1994الفتح املبني يف سرية السادة البوسعيديني ،تحقيق :عبد
املنعم عامر ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،مسقط.
ابن سعيد املغربي ،أبو الحسن ،عيل بن موىس بن محمد بن عبد
امللك بن سعيد( ،ت685 .هـ1286 /م)  .1970كتاب الجغرافيا،
ط ،1تحقيق :إسماعيل العربي ،بريوت :املكتب التجاري للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت.
ابن املجاور ،يوسف بن يعقوب بن محمد الدمشقي( ،ت690 .هـ/
1291م)  .1954 ،1951صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز
(تاريخ املستبرص) ،تحقيق :لوفرنج ،ليدن.
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ابن منظور ،محمد بن مكرم بن عيل( ،ت711 .هـ1311 /م)،
لسان العرب7 ،مج ،تحقيق :عبدالله عيل الكبري وآخرين ،دار
املعارف ،القاهرة.

الحربي ،إبراهيم بن إسحق( ،ت285 .هـ898 /م)1969 ،م،
املناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ،تحقيق :حمد
الجارس ،الرياض.

أبو الفداء ،إسماعيل بن عيل بن محمود ،امللك املؤيد( ،ت732 .هـ/
1332 -1331م)  .1840تقويم البلدان ،تحقيق :ديسالن ،دار
الطباعة السطانية ،باريس.

الحمريي ،محمد بن عبد املنعم الصنهاجي ( ت .النصف األول من
ق 8هـ  /النصف األول من ق14م) ،1984 ،الروض املعطار يف خرب
األقطار ،تحقيق :إحسان عباس ،ط  ،2مكتبة لبنان ،بريوت.

ابن الفقيه ،أبي بكر احمد بن محمد الهمداني١٣٠٢ ،هـ .مخترص
كتاب البلدان ،بريل ،لندن.

الرامهرمزي (بعد 342هـ953 /م) ،1886 -1883 ،عجائب الهند
بره وبحره وجزايره (مخطوط أستنبول) ،تحقيق ليث ،فان دير،
بريل ،ليدن.
الزمخرشي ،أبو القاسم ،محمود بن عُ مر( ،ت583 .هـ1187 /م)،
1999م ،األمكنة والجبال واملياه ،تحقيق :إبراهيم السامرائي ،دار
عمار ،بريوت.

اإلدرييس ،أبو عبد الله ،محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس،
العايل بأمر الله ،الرشيف اإلدرييس (ت 560هـ1165 /م) ،د.ت،
نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق2 ،ج ،التحقيق :مجموعة من
املحقيقني ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.

شيخ الربوة ،محمد بن أبي طالب األنصاري( ،ت727 .هـ/
1327م) 1923م ،نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ،تحقيق:
مهرن ،ليبزج.

أبو املؤثر ،الصلت بن خميس الخرويص( ،ت .ق4هـ /ق10م)،
 .1996األحداث والصفات ،تحقيق :جاسم ياسني محمد الدرويش،
وزارة الرتاث القومي والثقافة ،مسقط.

األزكوي ،رسحان بن سعيد .٢٠٠٦ ،كشف اللغة الجامع ألخبار
األمة،ج ،٢تحقبق محمد عبدالله النابوره ،دار البارودي ،بريوت،
ط.١
األصبهاني ،الحسن بن عبد الله األصبهاني( ،ت .ق3هـ /ق9م)،
 .1968بالد العرب ،تحقيق :حمد الجارس وصالح العيل ،الرياض.
اإلصطخري ،ابن إسحق ،إبراهيم بن محمد الفاريس الكرخي( ،ت
النصف األول من القرن الرابع الهجري /النصف األول من القرن
العارش امليالدي) .1961،املسالك واملمالك ،تحقيق :محمد جابر عبد
العال الحيني :وزارة الثقافة واألرشاد القومي ،القاهرة.
البكري ،أبو عبيد ،عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب،
(ت487 .هـ1094 /م ،أو 496هـ1102 /م)  ،1951-1945معجم
ما استعجم من أسماء البالد واملواضع ،تحقيق :مصطفى السقا،
4ج ،مطبعة لجنة التأليف والرتجمة ،القاهرة.
البكري ،أبو عبيد ،عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب( ،ت.
487هـ1094 /م ،أو 496هـ1102 /م) 1977م ،جزيرة العرب من
كتاب املسالك واملمالك ،ط ،1تحقيق :عبد الله يوسف غنيم ،ذات
السالسل ،الكويت.
التطييل ،بنيامني ،200٢ ،رحلة بنيامني التطييل569 –561( ،هـ/
1173 –1165م) ،ترجمة :عزرا حداد ،املجمع الثقايف ،أبوظبي.
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العوتبي ،سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري( ،ت .ق5هـ11 /م)،
2005م ،األنساب2 ،ج ،تحقيق :محمد إحسان النص ،وزارة الرتاث
والثقافة ،مسقط.
القويص ،عطية .١٩٧٦ ،سرياف وكيس وعدن من القرن الثالث
الهجري حتى السادس ،املجلة التاريخية املرصية ،الجمعية املرصية
للدراسات التاريخية،مج،٢٣ ،ص .٧٢-٥٣
قدامة ،أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد الكاتب البغدادي( ،ت.
328هـ940 –939 /م ،أو 337هـ949 -948 /م)1981،م ،تحقيق:
محمد حسني الزبيدي ،دار الرشيد للنرش ،بغداد.
الكرماني ،أفضل الدين ،أحمد بن حامد( ،ت 615 .هـ1218 /م)،
 ،2000بدائع الزمان يف وقائع كرمان ،ترجمة :بديع محمد جمعة
وثريا محمد عيل ،ط  ،1عني للدراسات و البحوث اإلنسانية و
االجتماعية ،القاهرة.
مجموعة علماء ،1986 ،السري والجوابات لعلماء وأئمة عُ مان،
2ج ،تحقيق :سيده إسماعيل كاشف ،وزارة الرتاث القومي
والثقافة ،مسقط.
املقديس ،شمس الدين ،أبو عبد الله ،محمد بن أحمد بن أبي بكر،
البناء ،الشامي البشاري( ،ت380 .هـ990 /م)1906 ،م ،أحسن
التقاسيم يف معرفة األقاليم ،تحقيق :دي خويه ،بريل ،ليدن.
مجهول( ،ت .بعد1140هـ1727 /م)1985 ،م ،كشف الغمة

الوهيبي

الجامع ألخباراألمة ،تحقيق :أحمد عبيديل ،قربص ،نيقوسيا.

العُ ماني ،لندن.

املسعودي ،أبو الحسن ،عيل بن الحسني بن عيل املسعودي( ،ت.
345هـ956 /م)1981 ،م ،التنبيه واألرشاف ،دار ومكتبة الهالل،
بريوت.

الساملي ،نور الدين ،عبد الله بن حميد (ت1332 .هـ–1913 /
1914م)1974 ،م ،تحفة األعيان2 ،ج ،دار الطليعة ،الكويت.

الهمداني ،لسان اليمن ،الحسن بن أحمد بن يعقوب( ،ت .بعد
344هـ955 /م)1983 ،م ،صفة جزيرة العرب ،تحقيق :محمد
بن عيل األكوع ،صنعاء :مركز الدراسات والبحوث اليمني ،بريوت:
دار اآلداب.
ياقوت الحموي ،شهاب الدين ،أبو عبد الله ،يعقوب بن عبد الله
الرومي الحموي( ،ت626 .هـ) ،1984 ،معجم البلدان5 ،ج ،دار
بريوت ودار صادر ،بريوت.
املراجع العربية واملعربة:
أبو حجر ،٢٠٠٩ ،آمنة ،املعجم الجغرايف ،دار أسامة ،ع ّمان.
البطايش ،سيف بن حمود بن حامد (ت1419 .هـ1999 /م)،
 ،2004إتحاف األعيان يف تاريخ بعض علماء عُ مان3 ،ج ،مكتب
املستشار الخاص لجاللة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية،
مسقط.
الجارس،حمد ،املعجم الجغرايف للبالد العربية السعودية :املنطقة
الرشقية (البحرين قدي ًما) ،القسم الرابع (ق -ي) ،دار اليمامة،
الرياض.
الحارثي ،عبد الله بن نارص بن سليمان2004 ،م ،عُ مان يف عهد
بني نبهان ،األحوال السياسية واألوضاع االقتصادية «دراسة
تاريخية» ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط.
الحوقاني ،سالم بن عامر بن سالم2012 ،م ،إقليم ظفار العُ ماني
يف ظل حكم الحبوضيني والرسوليني ( 807 -596هـ– 1199 /
1405م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب والعلوم
االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس ،أغسطس 2012م.
الخصيبي ،أحمد بن سالم ،2004 ،نظام املحافظات والواليات
بسلطنة عُ مان ،معهد اإلدارة العامة.
خليل ،محمد محمود2006 ،م ،تاريخ الخليج ورشق الجزيرة
العربية املسمى إقليم بالد البحرين يف ظل حكم الدويالت العربية
( 963-469هـ1555 -1076 /م) ،مكتبة مدبويل ،القاهرة.
دوران ،داريل1990،م ،تاريخ النقود يف سلطنة عُ مان ،البنك املركزي

الساملي ،عبد الرحمن1999 ،م« ،السرية العُ مانية كجنس أدبي»،
نزوى ،عدد .78 -62 ،19
سلطان ،عبد املنعم عبد الحميد ،٢٠٠٧ ،تاريخ عُ مان والخليج يف
صدر اإلسالم ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية.
السيابي ،سالم بن حمود ،1965 ،إسعاف األعيان يف أنساب عُ مان،
املكتب اإلسالمي ،دبي.
السيابي ،سالم بن حمود ،1986 ،عُ مان عرب التاريخ ،وزارة الرتاث
القومي والثقافة ،مسقط.
العاني ،عبد الرحمن عبد الكريم ،1999 ،تاريخ عُ مان يف العصور
اإلسالمية األوىل ،دار الحكمة ،لندن.
العجييل ،محمد صالح ربيع ،2012 ،املصطلحات واملفاهيم
الجغرافية ،ج ،1دار صفاء ،ع ّمان. ،
العش ،محمد أبو الفرج ،1994 ،النقود العمانية من خالل التاريخ
اإلسالمي ،سلسلة تراثنا ،العدد ،54.وزارة الرتاث ،مسقط.
فوزي ،فاروق عمر ،2007 ،املوجز يف تاريخ عُ مان السيايس يف
القرون اإلسالمية األوىل 1هـ906 -هـ1500 –622 /م ،دار
مجدالوي ،عمان.
لوريمر ،ج.ج ،1995 ،السجل التاريخي للخليج وعمان وأواسط
الجزيرة العربية ،القسم  ،2الجغرافيا 7 ،مج ،دار جارنيت ،ريدنج.
مايلز ،1986 ،الخليج بلدانه وقبائله ،ترجمة :محمد أمني عبد الله،
القاهرة.
هاشم ،مهدي طالب ،،الحركة اإلباضية يف املرشق العربي :نشأتها
وتطورها حتى نهاية القرن الثالث الهجري ،دار االتحاد العربي
للطباعة ،القاهرة.
هنتس ،فالرت ،1970 ،املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها يف
النظام املرتي ،ترجمة :كامل العسيل ،الجامعة األردنية ،ع ّمان.
وينك ،أندريه ،2012 ،الهند :تكوين العالم الهندي – اإلسالمي :
الهند يف مطلع العصور الوسطى والتوسع اإلسالمي ( ق – 7
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