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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  مقدمة:
التاريخية والمواقع األثرية القديمة،  المعالم من كثير بعددفي شمال الّصومال  محافظة سناج تزخر     

تاريخية  تعود في حقب   التيواألضرحة  مراقد  ومن أهم هذه المعالم ال في جميع أنحاء المحافظة،المنتشرة 

 إلى أزمنةتعود وبعض اآلخر  من أجداد القبائل الصومالية، كثير  -يقال  كما- منها يرقدهامختلفة، بعض 

 هذه األضرحة والمقابر في طول المحافظة وعرضها. وتوجد بعيدة،تاريخية 

لألمم، وبهذا " تولي الجماعات اإلنسانية في  ريخيوالتاويعد األضرحة والمقابر جزء من التراث الثقافي     

مختلف بقاع العالم اهتمامها لما تحمله بالنسبة إليها من معان ثقافية وحضارية متنوعة، تختلف باختالف 

التجارب التاريخية واالجتماعية لكل جماعة، وباختالف العقائد الدينية والسياسية السائدة فيها، كما تحتفظ 

 . 1"وهويتها التاريخيةالشعوب  ذاكرة-أيضا – ار القديمةواألثاألضرحة 

بسبب األنشطة السكانية وعوامل التعرية الطبيعية،  واالندثاروتواجه هذه المعالم التاريخية خطر االختفاء     

؛ مما يهدر حقبا لحين كشف أسرارها حتفاظهاوالتوثيق بها وحتى عدم ا كما تعاني باإلهمال وعدم البحث

من المفترض أن تكون مرجعا لكشف مزيد من معلومات المتعلقة بهوية هذه  والتيوحضارية كثيرة،  تاريخية

 الشعوب وماضيه. 

يواجه البلد  التيمتعددة  مشاكلالو ظروفال إلى الصومال في األثرية األبحاث وتعود سبب اإلهمال وقلة      

قيادة حكيمة تهتم بتراثه الزاخر وحضاراته  األمن وغياب انعداممن  ؛وإلى وقتنا الحاضر هاستقالل منذ

 العريقة. 

توجد في  التيهذه الورقة المتواضعة إلى التعريف بعض المعالم التاريخية واآلثار القديمة  وتهدف     

محافظة سناج، وبشكل أخص القبور واألضرحة األجداد، لكي تكون نقطة البداية لمن يريد أن يكتب هذا 

 .الموضوع في المستقبل

كذا بعض المقابر األثرية، و الورقة أسماء بعض القبب واألضرحة، وتحديد أماكنها، ونتطرق في هذه    

 ، وما تحويه من أثار. التاريخية والكهوف

 محمد سعيد فارح                                                                            

 مركز مقديشو للبحوث والدراسات

 م(6102-)أكتوبر  سناج -برن                                                                        
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 بعض التعريفات

 
 

 الشرح الكلمة  الرقم

 : ر يح  ونقصد هنا بناء الذي ي بنى فوق مكان دفن أحد األشخاص كحجرة  الضَّ

 ذلك.مستطيلة او مربعة أو غير 

 ليس فوقه بناية.ونقصد هنا المدفن الذي  القبر: 

بعض  إنها تحتويشبه الجبل، يقال يارتفاع من سطح األرض  التالل األثرية: 

  سابقة.أمم الكنوز وبقايا 
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 : محافظة سناجأولا 

تقع محافظة سناج في شمال الصومال وهي من أكبر محافظات الصومال مساحة، يحدها             

، ومن الجنوب وشمال الغربي ومن الغرب محافظة تجدير بريشماالً خليج عدن ومن الشرق محافظة 

 من أكبر مدنها برن، والسقري ودهرعاصمتها مدينة عيرجابو، و ،ركركامحافظة سول وأجزاء من 

ويشكل أكثر من  2م،2014ن نسمة حسب إحصائية عام أكثر من نصف مليو هايبلغ عدد سكانوغيرها، 

قليم على الثروة الحيوانية، وبعض محاصيل الزراعية ، ويعتمد اقتصاد اإلرحل منهم رعاة 70%

 وتحويالت المالية من الخارج.

الممتدة في  سلجغرافية، إذ تضم سلسلة جبال جولبتنوع تضاريسها وطبيعتها ا المحافظة تمتاز     

 وسهول شاسعة في الجنوب ومرتفعات صحراوية في الشرق.، شمال المحافظة

من المعالم األثرية  بالعديد-أيضا-تشتهرالجغرافي فإن هذه المحافظة وبجانب هذا التنوع         

قبائل الصومالية. المن أجداد  كثير  -يقال  كما-يرقدها  التيوالتاريخية، ومن أهمها األضرحة والقباب 

 .طول المحافظة وعرضهاوتنتشر هذه األضرحة والمراقد في 

 سناج أرض األجداد

 انحدرتأن األجداد األولى الذين  تكاد معظم الروايات تتفق على

في هذه  واستقرواعاشوا  وإسحاق دارود تيقبيل أفخاذنهم معظم م

باقي األراضي الصومالية، ولذا  إلىالمنطقة، قبل أن ينتشروا 

تكثر مقابرهم في سناج دون غيرهم من المحافظات، ويعزى 

باحثين بكثرة األضرحة والمقابر في سناج كونها همزة البعض 

هاجر منها األجداد وبين باقي  التيصل بين الجزيرة العربية الو

 ها فيما بعد.ب ااستقرو التياألراضي الصومالية 

 

  .هم األضرحة والمراقد في محافظة سناجثانياا: أ

 ضريح عبد الرحمن بن إسماعيل الجبرتي )دارود(. .0
                                                           

 2
 UNFPA ،nsortium.org/docs/key/33/2014/1412919285.pdfhttp://somaliangoco إحصائية منطمة 
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أكبر القبائل  يحدإ(  Daaroodد )عبدالرحمن بن إسماعيل بن داود ) دارود ( هو األب األول لقبيلة دارو

 ( وأقليم الخامس في إثيوبيا )أغادينيا(.NFDالصومالية المنتشرة في أغلب مناطق الصومال وشرق كينيا )

كيلومتراً غرب مدينة برن في وسط  15( التي تبعد مسافة haylaandويوجد ضريحه في بلدة هيالن )

ويتوسط أرضيته تابوت من ألواح مغطى بقماش من  المحافظة، والضريح عبارة عن بيت مربع فيه قبة

تباع طريقة حرير، ويوجد في المدينة أيضا بيوت متوسطة الحجم الستقبال الزوار ويتكون سكان مدينة أ

 رئيسيين وهما: حر )تموين( وصوفية. مكونينلتتفرع  التيالقادرية 

أتي إليه عدد غفير بشكل سنوي في ويعد هذا الضريح من أهم مزارات الصوفية في هذه المنطقة، حيث ي

 منتصف شعبان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دونبر در )زوجة دارود(. ضريح .6

من أضرحة الرؤيا، إذ ينكرها كثير من المعمرين  بلدة هيالن، ويقال أنهعلى بعد أمتار من يقع هذا الضريح 

 دينية. غراضألهات إلختالقها وكبارالسن ويتهمون بعد الج

 

 

 

 

 .كومبي هرتي ضريح .3

  بن إسماعيل )دارود(ضريح شيخ عبدالرحمن الصورة: 
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مدينة برن يوجد  غرب جنوب ( Gebi Valley( بوادي جبي )Qacablehe) التاريخية قعبله ناحيةوفي 

 الصومالية.  بونتالندد، وهو هرتي كومبي الذي ينتسب إليه أغلب سكان والية وقبيلة دار أفخاذجد أحد أهم  قبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 كبللح دارود قبر .4

الذي ينتشر فيه قبور أثرية كثيرة، ويقال أنه موجود في ( Daaman-cadaysعديس )امنوادي د فيأنه يقال 

 شرق مدينة برن. (رد)ناحية 

 مورسنتي )محمود هرتي(. قبر .5

، ويوجد التى تقطن أغلب أراضي محافظة سناج ( هو أب األول لقبيلة ورسنجليMorsaanteمورسنتي )

 قبر-أيضا-يوجددافتمو كم غرب برن(، وفي غرب مدينة ه 25قبره ناحية حطى قرب مدينة هدافتمو )

 .(Dishiishe) دشيشى-الجد األول لقبيلة أحمد هرتي  (Morcaseمورعسي )

 ) مجيرتينمحمد هرتي ) قبر .2

 ( قرب مدينة هذافتيمو.Tukurlaayeناحية تكرالي ) ا القبريوجد هذ

 (Dhidhiinضضين ) (ملكجراد )ضريح  .7

لتى يعتقد أنها بدأت نهاية قرن الثالث عشر ، املكة ورسنجلي التاريخيةلمضضين هو أول ملك  جراد

 ( في شرق المحافظة.Saliidويوجد قبره في ناحية سليد )الميالدي، 

 

 (.Cali Dableعلي دبيل )( ملكجراد )قبر  .8
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( في Milxoملحو ) في ناحيةقبره  ويوجد-ورسنجليلقبيلة  الثالث عشرالملك  –ضضين ملك ساللة  أحد

 (.Calmadowوسط جبال علمدو)

 بن محمود هرتي  ورسنجليبن ورمئِكي بن  ضريح كوجي .9

في مدينة السقري الساحلية،  (وراقلي)، ويوجد ضريحه حي (جراد ضضينل األول ب)األورمئكي كوجي 

 م، ولم يتم ترميمه حتى اآلن.1992تعرض للهدم إبان حكم اإلتحاد اإلسالمي في المدينة عام 

 ضريح شيخ عمر إبراهيم  .01

تسكن في هذه المحافظة، ويقع ضريح في ناحية  التي سنجليروقبيلة  أفخاذهو جد أحد إبراهيم عمر شيخ 

 كم شرق مدينة برن. 30تبعد  التي (رد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضريح شيخ آدم. .00

كا( ند)يناحية  ضريحهشيخ آدم هو أب األول لعشيرة آدم سعيد أحد افخاد قبيلة ورسنجلي، ويوجد 

 الواقعة شمال شرق برن.

 (Warlabeقبر ورلبي ) .06

( شرق مدينة Laakoورلبي هو محمد بن ورسنجلي بن محمود هرتي، ويوجد قبره ناحية )الكو()

 برن.

 سمكاب. عبد هللاأحمد  قبر .03

 .( جنوب شرق عيرجابوJiidali) قرية جيدلي في هو جد قبيلة نالي أحمد الدلبهنتي ويوجد قبره
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  من المعمرين وبعض الشيوخ: التى لم تثبت والتى ينكرها كثير مقابرالو ضرحةاألومن 

 في وادي جبي.يقال أنها  ذيوال )مريحان( أبو دارود يسيد قبر  .14

 

 وبعد ذكر مواطن أضرحة األجداد المؤسسين للقبيلة دارود نورد أشهر مقابر األخرى الموجودة في سناج: 

 بن أحمدضريح شيخ إسحاق  .05

 التاريخية يوجد هذا الضريح في مدينة ميد، و( التى تقطن شمال الصومالIsaaqهو جد األول لقبيلة إساق )

(Maydh التى تقع في شريط الساحل الشمالي في المحافظة، ناحية عيرجابو، والضريح عبارة عن بيت )

، مستطيل له مدخل في الناحية الجنوبية ويتوسط أرضية الضريح تابوت مستطيل الشكل علية كتابات قرآنية

 . ثنبن من تالميذته.وبجانب ضريح الشيخ بعض أبنائه وإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضريح شيح موسي إسماعيل.   .02

 يوجد هذا الضريح شمال مدينة عيرجابو.

 

 مقبرة زبير أول:  .07

كم تقريبا شرق عيرجابو تعود لزبير  40( Jiidaliحد المقابر الموجودة في قرية جيدلي )أيعتقد كثيرون أن 

 .أحد أجداد قبيلة إسحاق ولأ
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 ضريح شيخ سمرون .08

( التى تقطن محافظة أودل في غرب الصومال. ويوجد godobiirsayغادابوورسي( )قبيلة ) هو أبو

 ضريحه مدينة ميد التاريخية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبجانب هذه األضرحة والمراقد التى تعود لآلباء واألجداد بعض القبائل الصومالية فإنه يوجد في منطقة سناج 

 خ الصومالية كاألرويله وغيرها ونسرد بعض منها:مقابر لرموز حكايات وأساطير التاري -أيضا –

 .(Araweeloمقبرة أرويلو ) .19

وهي  -الملكة الماكرة  -( Araweeloومن مقابر الشهيرة في محافظة سناج مقبرة أرويلو )

من أشهر ملكات الصومالية والتى حكمت األراضي الصومالية قبل قرون من الزمان، و تقع 

 ل مدينة عيرجابو في شمال المحافظة.هذه المقبرة في جبل دالو شما
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  .رية في المحافظةالمقابر األثثالثا: 

ومن أهم هذه  القديمة،من المعالم واآلثار التي تعود إلى العصور  كثيراً -أيضا –تكتنز محافظة سناج 

  -المعالم: 

 المقابر أثرية التى تنتشر في جبال علمدو ونذكر منها على سبيل مثال:  .1

  الس مي  مقابر( لLaas Mayal :)وتقع هذه ( المقابر ناحية سليدsaliid ،في شمال شرق المحافظة )

 .الشكلمستطيلة بر امقهي عبار عن مجموعة من الو

 ( مقابر قعبلهيQacab lehe قعبلهي منطقة تاريخية قديمة تقع وسط المحافظة في :) جنوب وادي 

 .كثيرة مقابر قديمة (، يوجد فيهاGebi)ْجبي 

 

 

 حبال ر( جد يمقابر- Xabaal Reeygadوهذه مدينة كاملة :) ، تعود إلى أزمنة بعيدة حسب

 .، تقع في شرق جبال علمدو، ناحية قاقلما تظهر في مخطوطاتها

  تور جاب( مقابر- Xabaal tuurgaabوير :)أن فيها مقبرة لثور كان يعبدها سكان هذه  وى

 عام قبل الميالد. 400في هذه المنطقة تعود  ، ويقال أن بعض المقابر الموجودةالمنطقة

http://mogadishucenter.com/
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  حباش وعلي( مقابر- Xabaasha wacle.فيها معالم لمقابر قديمة وبقايا معابد وحصون :) 

 

 

 

: وفي داخل هذه الكهوف نقوش ورسومات قديمة جداً، وتوجد هذه الكهوف ناحية )جيل الكهوف  .2

(،  Karin Heeganeل، وكرن هيجني )التى تقع غرب السقوري في الساح Geel-weyto)ويتو 

 ( وغيرها....Dhabancadaysوطبنعديس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في ناحية )حباش وعلي( في جبال علمدو أثرية رمقاب  

بي( حد كهوف )كرن هيجني( في شرق جبال علمدو )منطقة قبيلة ورلفي داخل أ تطهر بعض رسومات :عدستيمن  الصورة 

. 
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ارتفاع من أثرية قديمة، وهي عبارة عن  سناج تالل أنحاء محافظةوينتشر في  التالل األثرية: .3

سطح األرض تشبه الجبل، يقال أنها تحتوي بعض الكنوز وبقايا أمم سابقة، تم فتح بعض منها 

 قديمة.أدوات عينيات، ووجد في داخلهم عظام وبعض في التس

 كما يوجد بعض بقايا المعابد القديمة والقالع والحصون ألمم سابقة في المحافظة.  .  .4

 

  وإثباتها. تاريخ هذه األضرحةرابعاا: 

أما بخصوص تاريخ هذه المقابر واألضرحة فال يوجد ما يدل أو يثبت تاريخ التأسيس،          

عالمة أو لوحة تذكارية تؤرخ لهم سواء في تاريخ بنائه او بتاريخ وفات من فيه، فكل  فال يوجد

ما هو معروف من هذه القبور واألضرحة هو القصص واألساطير الشعبية المنتشرة حول هذه 

تنتقل من جيل إلى جيل بالمشافهة كالنسب، فكل قبيلة تحفظ مكان قبر جدهم  التياألضرحة 

 ن قصص ووقائع في حياته.األولى، وما حصل م

 

لألمة الصومالية،  والتاريخيةيعد هذه األضرحة والمقابر جزء من التراث الثقافي وأخيرا:         

تثبت هوية  يةتاريخحقائق من في طياتها ويحتاج لمزيد من الدراسة والبحث لكشف ما تحمله 

 .قبائل الصومالية

 
 

 

 إعداد: محمد سعيد فارح 

 وث والدراساتمركز مقديشو للبح

 سناج -برن
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