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م دي  ق 
 ت 

عبدالّرشيد محمد أوفارح   هذه دراسة تاريخية ، التي قدّمها الشاب اليافع 

، وتاريخ  سالة والشجاعةب"الخطيب" حول تاريخ مدينة  تليح ، املشهورة  بال

نضالها  وتراثها التليد ، فقد سطر قلمه جوهرتها املكنونة ، وزبدها ودررها ، 

ويعجبي شجاعة هذا  وهذا فضل كبير ، وآثارها  القديمة ، فأجاد وأحسن ،

الكاتب  وجرأته الفائقة ، حيث كتب ماكان مدفونا  في زوايا تليح وقالعها 

يقول الشاعـر الصومالي عبد القادر حرس  البالبة . فنعم املؤّرخ والكاتب ، 

“Yam-yam”  إن اإلنسان معلال أن التاريخ يعيد نفسه ويصور ما معناه"

" وهذا هو ما نصه في قصيدته   ويهمهما غرس خيرا  أوشـرا، فالتاريخ ير 

 الطويلة

Ninkii Timir Abuuriyo 

Ninkii Tiinta taallaalaba 

Taariikhdu waa Teben 

"  وهو من الشعراء املعدودين Af-qaloocويقول أيضا  الشاعر الحاج  آدم "  

 في سجل كرامة  تاريخ  فن ادب جمهورية  الصومال الكبير ،  

Taariikhdu way noo Misbaax Maanka Caawiya.e 

Adoo Male gudaayaa Micin Marar ku gaadha.e 

 

ومعنى هذه األبيات  أن التاريخ مصباح ووهاج وقنديل منيبر،  اذ أنه يساعد 

التفكير اإلبتكاري واإلبداع ، فاإلنسان الحائر  الذي يتخبط في أرض في 

همياء وهوجاء  يعتمد بصدق التاريخ ومصدرها الحقيقي ثم يهتدي  بطرقية 

 الرحب وبسنته الواسعة ويرشـد غيره .
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ن التاريخ يوسع  أفق املسلم ويطلعه إ"   يوسف القرضاوي   الدكتور يقول  و   

وتاريخ الرجال، وتقلبات األيام  بها وبهم ، فيرى اإلنسان  ، على أحوال األمم ،  

بعين  بصيرته كيف تعمل سنة هللا  في املجتمعات  بال محاباة  وال جور،كيف 

ترقى األمم وتهبط ؟ وكيف تقوم الدول وتسقط؟ وكيف تنتصر الدعوات  

وتنهزم ؟ وكيف تحيا الحضارات وتموت ؟ وكيف ينجح القادة ويفشلون؟ 

وهذا ماجعل العرب  قديما يقولون   " ما  ؟نام الشعوب  وتصحووكيف ت

 اشبه الليلة بالبارحة  " وجعل الغربيين  يقولون    " التاريخ يعيد نفيسه"

 

أصل هذه التسمية"تليح" رق الكاتب خالل بحثه املتواضع ، حول وقد تط

اتيجي ، وما فيها من  أقوال تاريخية ، ثم  بموقعها الجغرافي وموضعها اإلستر 

ثم  بيان ما فيها من املعالم التاريخية  واألماكن العجيبة من الحصون 

مميزاتها  !واألبنية املبهرة واألقطاب وسرد أسماءها ووظائفها وناهيك بها 

بش يء   الكاتب    ناولهيتكل هذه وغيرها من املعلومات مما    وذكر ما اشتهرت به،

رها  فهي موسوعة  وكنز هذه الدراسة املتوضعه ،وحجم صغمن البحث في 

 تاريخي .

 

 محمود على آدم هوري

 م2020مارسو
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د ي  مه
 ت 

وآله وصحبه ومن وااله،   الم على رسول هللاالة والّس والصّ الحمد هلل،

فهذا مقال لطيف، وبحث طفيف، حول تاريخ مدينة تليح   وبعد.

 الّتاريخّية. 

، ومقعد الرجولةوميدان ،  أم البطولةمدينة تليح التاريخية 

، وعسكر املجاهدين، وقلعة املقاومين، حصن املناضلينالفحولة، 

وقنطرة ، وملتقى الفرسان، معترك األقران، ورباط املرابطين

، كما وليس الفرس كاألتان،  التي ميزت الرجال من الولدان،  الفرقان

ومرصد االستعمار ، مقر الدراويشأن األنثى ليست كالذكران، 

ومن تحيز إلى فئتهم من الخفافيش، مأوى الكفاح، ، واألحابيش

، ومبعث الجنود وهي كالرياح، فتأتي بنجاح قد ظهر وكاهل السالح

ملحاربة االستعمار، وتحرير ومأخذ القرار والح، جرس االستنفار، 

موطن   .إنها تليح ا من أردان الكفار الفجار.وتصفيتهالبالد والديار، 

، بل الخيول املسومات بالعالمةواصطالشهامة، ومعدن الهامة، 

 ، إّنها تليح. بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل معقود
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 لــــمدخ

أشهر أو تزيد شاء هللا تعالى وقدر لي أن أمكث في مدة تقارب عشرة

في بقعة هي من أكبر البقاع التاريخية على سطح القارة اإلفريقية 

يها لنشر وجه الخصوص أقمت فبشكل عام والديار الصومالية على  

 العلم والدعوة إلى هللا.

أال وهي: مدينة تليح ال أقول مدينة تليح فحسب بل هي مدينة  

الصومال، هذا، وقد اشتهرت هذه املدينة بكونها املقر الرئيس ي  

بي الحال فيها وألول مرة  ستقّر نذ أن ا األعلى لحركة الدراويش، وم

بلغتي  حول تلكم املدينة،تببت أن أقدمدراسات وأكتب مقاالأح

والصومالية حتى يدرك أجيالنا وأبناؤنا وأبناؤهم أن من العربية

تاريخنا الصومالي األمجد صفحات مطوّيات، وأماكن ذات معالم  

وأسرار وذكريات، وغرائب وآثار عجيبات، وهذه األماكن واملعالم 

التاريخية لم تزل غالبا مجهوالت ومستورات ،ومنسيات  

،بحيث لم تحظ بعُد بدراسات كافية وأبحاث  ومخموالت

وافية،أحببت من أول يوم أن أشارك األحباب عبر منصات التواصل 

ولكن عرض ، بتدوين ش يء طفيف من تاريخ مدينة الصومال)تليح(

أمام هذه املحاولة عقبة كبرى وإن شئت أقول: أزمة كبرى وهي عدم  

علقة بتاريخ  وانب املتاملراجع املغنية واملصادر املستوعبة لجميع الج

 تليح وما حولها(هذه املناطق الحافل)

نعم، هناك بعض دراسات جليلة أشهرها كتابات الشيخ املؤرخ   

الجليل الراحل:أوجامع عمر عيس ى طيب هللا ثراه، كتبها بالعربية 
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والصومالية وقد أجاد وأفاد وأصاب املراد، لكن دراساته هذه 

 ملتعلقة باملوضوع وهو:  اهتمت لجانب أهّم من الجوانب ا 

"تاريخ حركة الدراويش" وجمع آثارها وأخبارها وأشعارها وما  .1

 ضد االستعمار.حصل لها من حروب وهزائم 

وعلى هذا فقد بقيْت جوانب أخر، إلى ما هنالك من هذا القبيل، 

ولم يقتلها بحث مشبع، منها ،  ذات أهمية بالغة لم تفض بكارتها بعد

 املثال العلى سبيل الحصر: على سبيل 

ضبط تاريخ تأسيس مدينة تليح وعلى يد من تأسست؟ هل كانت 

قبل السيد محمد عبدهللا حسن قائد الحركة املشار إليها أم أسسها 

 هو؟ 

 أصل هذه التسمية"تليح"  .2

 . ستراتيجيموقعها الجغرافي وموضعها اإل   .3

من   بيان ما فيها من املعالم التاريخية واألماكن العجيبة  .4

الحصون واألبنية املبهرة واألقطاب وسرد أسماءها ووظائفها 

 وناهيك بها !! 

مما  مميزاتها وذكر ما اشتهرت به،كل هذه وغيرها من املعلومات   .5

 في هذا املقال الصغير بإذن هللا.  بش يء من البحث سنتناوله 

لذلك شددت الرحل إلى جمع دراسات ميدانية وطرح سوآالت  

شفوية مع أشخاص معتبرين من شيوخ السن واملعلمين وغيرهم  

وحاولت أن تكون إجاباتهم ذات عمق وتحقيق وتقريب  
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وتدقيق،ولكن هناك عقبة أخرى ربما هي أكبر من أختها السابقة 

هذه األمور  تكون حجر عثرة أمام الباحث الصومالي السيما عن مثل  

امليدانية وهي: اختالف الناس في ضبط كثير من األمور املبحوث  

، وسبب هذا االختالف هو أن األمة الصومالية  سيما التواريخفيها

، وكأنهم يعتقدون أنهم وإّنما هي أمة سمع وفّم   ليست أمة كتابة وقلم

العلوم لكنه اليثق  لم يخلقوا لها وأمثلهم طريقة هو الذي حصل 

 وعلمه. بنفسه 

إنا وجدنا  فنحن معاشر الصوماليين أقص ى ما لدينا من تاريخنا هو:

أكثر ما في  وإّنما سمعنا عن أسالفنا وأجدادنا بهذا، آباءنا على كذا،

سمعت عن أبي أوجدي؛ وبلغني عن جدي وجدتي، وعمي جعبتنا: 

وعمتي، وخالي وخالتي، وزميلي ورفقتي، وما أشبه تلك العبارات  

ن اإلنسان الصومالي ابن أذنه وسمعه البن قلمه  الداالت على أ 

وعلمه، ومعلوم أن الحفظ خوان وأن الذهن يتغير بتغير الزمان 

فليس ببعيد والمشكوك أن تختلف الناس وتضطرب في تاريخ يعتمد  

 .  ر،الالكتابة والتدوين والتسطير على الحفظ والبالغ والتذكي

كبر بقعة تاريخية لبلدنا  ختالف في أ قوم وأبناء جنس ي إذا كان اإل  فيا

الحبة وبرأ النسمة لو   فكيف في باقي تاريخنا؟؟والذي فلق

من األماكن ذات الّتاريخ واإلستراتيجّية،  " ومثيالتها كانت"تليح

بيعّية 
ّ
في أمريكا وأوروبا وغيرهما من الدول املتحضرة والخيرات الط

التي  لكانت قبلتهم وديدنهم يأتون إليها من كل فج عميق ونزهتهم

يتمّنى كل شخص رؤيتها وتطويرها وتمويلها، فيتحصل من الناحية  
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وأضعاف أضعاف، ولكننا قوم   آالف،و االقتصادية ألوف 

 على العناصر التالية:   البحث  وسوف نركز في ثنايا هذا  هذا،  .عجاف

 . " تليح  " أصل اشتقاق كلمة: 1

 تاريخ التأسيس. : 2

 املوقع الجغرافي واملوضع االستراتيجي.  : 3

 املعالم التاريخّية واآلثار القديمة في مدينة تليح. : 4

 . مدينة تليحبه ما تمتاز وتشتهر : 5

 أصل اشتقاق كلمة " تليح". 

أما أصل تسمية املدينة ب"تليح" فأوال:هناك بئر كان  

 
 
كلمتين  " وهي كلمة مركبة من taallaleex"ليح(  اّل يسمى) ت

 .  ليح /تال   وهما:

واملعنى: البئر الذي يكون بجواره مجموعة من األحجار  

، وهذا البئر كما يبدو من اسمه يقع في شعب جبل  املبنية

ثم مرت األيام وصار  ، -وهو جبل املدينة حاليا-،  رفهوط

البئر موردا مشهورا ومكانا مذكورا معمورا، بعدها تأسست 

د ذلك اختصر االسم فقيل" تليح"  املدينة التاريخية، وعن

سمي والوضع شارك املدينة في هذا التحويل اإل  هذا، وقد

 .   من القرى واملدن الصومالية  الرسمي طائفة غير قليلة
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ُعْردن ...و...و    رولي وُجدآلوا وهلهل والس  وفي ذاكرتي اآلن منها: مدينة ع 

فكل هذه األلقاب كغيرها الكثير من القرى واملدن الصومالية قد  

س واألنعام من مختلف  وضعت أصال آلبار مائية ترد إليها النا

مهم إليه يبدؤون البناء شيأ  فلما يطول ترداد الناس بأنعااألنحاء، 

ى يتكامل بناء قرية كاملة والحاجة أم االختراع وفوق كل  حتفشيأ

ذلك أم هذه القرى وهي: مدينة السعانود إذ أصل التسمية لبئر،وهي  

والعجب أن هذه املدن   . Laas/caano:  كلمة مركبة أيضا من كلمتين

وقت وال ترى فيها كلها متقاربة ومتجاورة ال تمش ي فيما بينها طويل 

 كبير مسافة. 

أما تأريخ تأسيسها فقد تباينت آراء الناس الذين   .تأسيستاريخ ال

كتبنا عنهم هذا املقال،إال أن الشهير من بين هذه اآلراء رأيان 

وهو املشهور عند البعض   ،  (م1900): وهما:أّن تأسيسها كان سنة

  م( 1909): وأما الرأي الثاني فذهب إلى أنها تأسست سنة  ، كما قيل

لى بتأسيسها األولى واليد الطو والذي ترجع إليه السابقة    ،  وهللا أعلم

هو السيد املبجل محمد عبدهللا حسن طيب هللا ثراه وجعل الجنة 

 بئرا مائّيا، فأّسسها وفطرها  همثوانا ومثوا
ّ

، بحيث لم تكن قبله إال

 وأنشأها وعّمرها.
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 .املوقع الجغرافي واالستراتيجي

في جهة شمال شرقي محافظة إقليم  أما موقعا فتقع مدينة تليح 

وأما املوضع   تقريبا. يلومتر ك180،سول، وتبعد عن العاصمة

االستراتيجي لهذه املناطق فالحديث عنه طويل الذيل. ولكن ليتضح  

لنا األمر نكتفي هنا بإيراد سؤال لطاملا خلد في بال كل من يسمع شيأ  

 . ر الدراويش أو شيأ من مدينة تليح من أخبا

السؤال هو:ملاذا اختار السيد محمد عبدهللا حسن هذه وهذا 

؟   ملاذا السيد في تليحمقرا رئيسيا وعسكرا رسميا؟  " تليح" املدينة

ما السر في    األوامر ويبعث الجيوش والدساكر،  يصدر و،  يروح ويغد

من املعلوم لدينا  املحتمل من هنا  ،    وللدراويش؟ الجواب  تليح؟ مالها

"بربرة"  رته التاريخية بعد مغادرته مدينةأن السيد محمد بدأ مسي

، غادر وهو   نالك للقصة الشهيرة التي ثارت بينه وبين اإلفرنجي ه

"على يحمل هما أبعد، رجله في الثرى وهمه في الثريا، ولكن كما يقال:

 ابدأ باملمكن يستسلم لك املستحيل"  " قدررجلك تتمدد"أو

 ، ويحرضهم على بغضالقرآن للناس ويعلمهم أمر دينهم بدأ يقرأ  

حلته  ثم واصل مسيرته الروحية ور االستعمار، وإحياء الضمير، 

: املناطق النغالية من إقليم  أكثرها الطويلة، ومر على مناطق عدة،

 ( الساحلية من محافظة إقليم نغال،إلى أن نزل مدينة) أيلسول،

د  بي يوم ويتطلع إلى الثورة الجهادية، ثم بدأ هنالك يتقوى يوما إثر

ألن تكون   - استراتجيا-أن تلك املدينة" أيل" أصبحت غير مناسبة

اويش كانوا يمتلكون صنوف  عسكرا رئيسيا للحركة، وذلك ألن الدر 
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والخيل وهي تحتاج من حيث   - بنوعيه-،الغنم، البقر، اإلبل األنعام

التغذي والعشب إلى مرعى و أراض ي ذات طابع خاص والسيما بعيدا 

حينها أرسل السيد بعوثا وطالئع،  الحارة، عن السواحل واألماكن

 رصدا مناسبا ومكانا الئقا، وروادا مفتشين ومتفقدين. يتفقدون م

وكما يقولون: أهل مكة أدرى بشعابها؛ كانت النتيجة أن قال أحد 

يح اسمه فارح  وهو رجل ينتمي أصال إلى مدينة تل  - املبعوثين

روف إلى اآلن بهذا ( ونسله معgarabyare)إسماعيل فارح يلقب بـــــ 

اللقب قال: يا سيدي أنا أدلك على منطقة تتوفر فيها أربعة أمور 

 رئيسية: 

1. Bur  " النبات" 

2. Buq   "املياه" 

3. Caleen/Sarin   "النبات" 

4. Dhufays  " الحصون والقالع العسكرية " 

فالثالثة األول وهي املاء والنباتات هي قوام العيش بالنسبة ألصناف   

وأما البند الرابع  والخيول بما فيها البغال والحمير؛األنعام 

وهو:القالع والحصون فال تسألن عنها وسنأتي إليضاح ذلك إن شاء  

 هللا.  

هذه ضالتنا املنشودة ومهمتنا املفقودة فأين هذا  قال السيد: 

فسر بذلك السيد وعندها شد  املوضع يا رجل؟ قال: إنها تليح،

ّز وقبلة التاريخ األعّز ومحراب الجهاد الرجال إلى شامة املجد والع
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والنضال، فلم يزل في رحابها منذئذ إلى أن استهدفته الطائرات  

 البريطانية على ما سنأتي بش يء من تفاصيله بإذن ربنا وهللا أعلم.

 املدينة في واآلثارالقديمة التاريخية املعالم

لسائر  إن من شأن حركة كبيرة مثل الدراويش يكون لها ما 

الدول والحركات من جيش ومعسكرات وغير ذلك من شأنها 

ونحن في ثنايا  ارا وبقايا؛يذكر بها ويستشهد لها، أن تترك آث

هذه النقطة نسلط الضوء على ش يء طفيف من جملة ما 

وهذه اآلثار على   خلفته حركة الدراويش في مدينة)تليح( 

 قسمين رئيسين وهما:

 القالع والحصون. .1

 .قابراألقطاب وامل .2

  : دـــــتمهي

إن الحديث عن هذه املعالم واآلثار حديث ذو شجون، وفيه  

 ! الصفاء واألجون، واليستنكر فيه الجد واملجون 

إن رائي هذه اآلثار لتأخذه الدهشة والحيرة ألول نظرته   

أو من حيث   ؛ من حيث البنية العجيبة املحكمة إليها،

وعرضها،ومن حيث أنها لم تزل إلى  اتساعها ومن حيث طولها  

، فال تتبدل وال تتغير إال أو تزيد اآلن مشيدة منذ قرن 

يسيًرا،فال هي بالرياح العاصفات تتحرك، وال هي باألمطار  

 على  ،  الغزيرة تتساقط وتهبط وإن سالت لها األودية
ً
فضال
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أن تزول وتذهب،وقبل كّل ذلك لم يزلزلها القصف الجوي  

ف الهاجم الذي بذل قصارى جهده لتدميرها  البريطاني العني

نعم قصفها وغّيرها  ، ، هي ومن بنواحيها من الناس بالكلية

كثيًرا؛ لكن بالنسبة ملا قدمه من جهد وطاقة لطمسها عن 

وتسويتها بالتراب فال تتخيل إال أنها  -األرض-وجه البسيطة

سقطت بنفسها طبيعيا، أي:بدون إصابة ما، فرغم 

دة والقصفات العدوانية املدمرة ال تزول الضربات الشدي

هذه القالع والحصون مشرفة على األرض بيضاء، بادية بين  

؛ وأنا ونجم فوق أنجم األرض والسماء،وكأنها نار على علم

، وعدت  شخصيا طال عجبي وحار ذهني ألول مرة شاهدتها

قائال:كيف استطاع السيد أن يبني هذا الصرح املمرد 

ي تلك الظروف القاسية واأليام الصعبة  والبناء املشيد ف

والساعات الحرجة ،لكن زال عجبي حين قرأ علّي والدي 

 الُحداء العملي الذي كان ينشده السيد عند البناء: 

Dhagaxa mallaf kaamadh facama ceshee 

Maandhoow midkaa buuran ii keen 

 فهو ال يضيف إلى الجدار وإذا عرف السبب بطل العجب؛

إال الحجر الصلب والصخرة العظيمة املنيعة،وهذه اآلثار 

كثيرة جدا لكن نختصر على ذكر أبرزها وأشهرها مصحوبة  

  سماء على املعروف منها وهي تسعة بالصور مع كتابة األ 

ها تحت قسمين رئيسّيين 
ّ
 :بشكل عام، لكن تندرج كل
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 ثالثة وهي: واملشهور من هذا القسم األبنية والقالع. :القسم األول 

: وهي القصر الرئاس ي للسيد،ويقع في مكان (falaadفالة) .1

خال مميز عن األبنية األخر، وكان السيد يفتخر به ويتوعد  

 به األعداء والجواسيس، كما قال في قصيدة له: 

Ninkii fakadoow farriin geeyoo 

Falaad fasalkeeda sheeg-sheeg 

 وفي لفظ:

Ninkii fakadoo faranji u galoow 

Falaad fasalkeeda sheeg-sheeg 

وأفادت الروايات أن املعني بهذا التهديد هو الشاعر الكبير  

الذي انسحب من ،  "  علي طوح"  والدرويش السابق:علي آدم امللقب بــــ 

صف الدراويش ألجل خالفات ثارت بينه وبين السيد، لكونه رجال  

والنقيضان اليجتمعان، فحصلت جليدا استبداديا مثل السيد 

ثرة بينهما منافرة ...ثم ملا انهزم السيد مؤخرا سخر منه بأشعاره املتكا

 املتداولة. رحمة هللا عليهما.

 

 

 . انظر إلى الصورة
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وهي عبارة عن سور كبير مدور طويل البناء واسع   :السلسلة .2

، وفيها بعض غرف داخلية   شتأوي إليه الدراوي ، العرض

ساء الدراويش وقوادهم املختصين مع زوجاتهم لكبار رؤ 

أمثال إسماعيل مري درويش الدراويش رحمه هللا ونظرائه  

 .كما أن في وسط السلسلة منبر السيد ومنصته  ،

 

 

 

 . ةالصور انظر إلى 
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ومعناها:دار الحراسة كما يتضح   :(daarilaaloدار إاللو) .3

، ومن وسط بنائها تظهر  وهي في أعلى الجبل من اسمها،

وهذه  بعض الثقب والفرج إلنفاذ الرصاص إلى الخارج ،

الدار ال تقتصر وظيفتها على الحراسة القريبة فقط بل  

املعاصرة، بحيث لو شعر  كانت بمثابة وسائل اإلعالم 

الحراس شيأ من الخوف يتصلون مباشرة إلى املعسكر  

ي وهو واقع في املنطقة املسماة بـــ: الثان

(Geedamidhale)  والعكس بالعكس تماما ثم يتصل

  هذااملعسكر إلى املعسكر الثالث والذي كان في قرية: 

(Gambadheاملعروفة )  ، حذره وهكذا حتى يأخذ الجميع

، وفي شأن هذه القالع  موأمتعته مأسلحتهلوا عن وال يغف

كأخواتها في سائر البقاع األخر يقول الكاتب أوجامع عمر 

رحمه هللا: وقد قرر الدراويش بناء اثنين وخمسين قلعة  

حربية في أماكن مختلفة ومواضع متباعدة ذات قيمة  

حربية ليسهل الدفاع عن دولة الدراويش طبيعيا ويمكن  

لعة على رقعة من األرض وعند كل قلعة  اإلشراف بكل ق
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جيش بقائد يعينه السيد وهو القائم بتنظيم الدفاع في 

موقعه حالة اعتداء العدو وقد أقيمت القالع بحيث تبعد  

الواحدة عن األخرى مسافة تتراوح من خمسين إلى مائة  

وخمسين ميال وكانت كل قلعة تتصل باملركز العام حسب 

كما تتصل بالقالع األخرى الظروف بأسرع وقت ممكن 

قلت:وبتأجيج  -يوميا وكان يتم االتصال بإرسال الخيل

من مركز إلى مركز آخر وبالعكس   -النيران في آناء الليل 

ويتالقا الفرسان في منتصف الطريق ويتبادالن البريد  

 ـ.. اهــالغ األخبار وهكذا دائماويرجع كل منهما إلى مقره مع إب

 

 الصورة: إلى انظر 

 

 

 

 

وهو األقطاب واملقابر،وهي ستة، ثالثة منها :  القسم الثاني من اآلثار

 معروفة املقابر والثالثة األخرى مجهول ما فيها،وال يعرف 

 أما الثالثة األول فهي كاآلتي:  ما تحت ترابها،
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والد السيد وهو أكبرها وأجملها وأشدها قطب عبدهللا حسن 

جهة الشمال بالنسبة ملن أتى إليها من ، وهو األيسر إلى  بناء

 طريق مدينة السعانود أومن جروي.

 : انظر إلى الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 والدة السيد وهو يلي األول. :(carraseedقطب عرسيد) ✓
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 .(dhooddimeerوالفرس)قطب مريم زوجة السيد 

أما  الصورة.وبينهما حجاب، كما ترى في وهما قبران في قطب واحد 

 زوجته مريم فهي التي قال عنها السيد عند حفر قبرها:

 

Muslimka hooyadiisay ahayd meelu joogaba’e 



 
21 

 

Allahayoow maryama noogu sahal maalig baa tahye . 

 

ن  وكان للسيد فرسين شهيري وأما الفرس فهو صاحب االسم املذكور،

  هو: أشهر وفي الّتاريخ أكثر وأذكرو  أحدهما هذا والثاني

((Xiinfiniinوهي كلمة مركبة في أصلها من كلمتين( :Xiin  وهو )

وهي أمه فأدغمت الكلمتان وجعلتا ملسمى واحد   (Finiin)  والفرس،  

 .  رحمه هللا أفاده املؤرخ أوجامع

د على نفسه رغم  حوكان السيد يحب هذا الفرس حبا جما واليؤثره أل 

لكنه في األخير أهدى لختنه السلطان:إسالم عبدهللا  جوده وكرمه، 

من قبيلة"عمر محمود" املجيرتينية في مقابل البنت التي تزوجها  

السيد على ما هو املتعارف في أوساط املجتمع الصومالي ويقول  

 السيد: 

Xubna toosanoow, Neefku waaxaaladgoonniyahe. 
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Goortaanxusuusulanoqda, Xiisa ii qabane 

Waxaanxarafkadiimeedahayn,  Igagaxeeldheere   .  

Xarbaddiyojihaadkaanlahaa,  Xiisougufuule. 

IsagaanxatooyadaLahaa, xuurtaugulooge. 

Xiniyahakugoobaanlahaa, Gaalkaxaylkalehe. 

Intiiiniga lay xamanlahaa,Xiligasoomeerye 

Aduugalabtakuuxoolayahay,Xamarkiidheeraaye. 

Waa xiinfiniinneefkaaad,xarigahaysaaye. 

Marhaddiisuldaaniguxillihi, Igagaxaydaantay. 

Xarigiisaqaboaadmikale ,Kumaxurmeeyeene 

  . 

( هذا فلم نقف له بعد  dhooddi-meerهكذا شأن حين فنين، وأما)  

 وما زلنا نبحث بإذن هللا. على شعر أوحكمة يتعلق به 
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 .تنبيهان مهمان

تحدثنا طويال عن هذه األبنية املبهرة سواء كانت قالعا أو   :األول 

من قام ببنائها؟ من كان  أقطابا أو غيرها،وبقي أن نتساءل:

مهندسوها؟أو من استعان السيد بها؟ علما بأن الصوماليين ليسوا  

 لظروف. عدم خبرتهم السيما في تلك ا أهاللذلك،ل

لتركية أحسن هللا إليها، الذي قام بكل هذا هو الدولة ا  الجواب:

 ولن ننساه بإذن هللا وهللا أعلم.  عون مدت إلينا تركيا وهذه يُد 

ولم نقف على التحقيق أن دولة أخرى ساهمت هذه الهندسة إال 

أنه كانت هناك عالقة وطيدة بين السيد وبين دول أخرى مثل مصر 

واإلغريق)اليونان( وكانت هذه العالقة بينه وبينها تمثل بالجانب  

 التجارّي والسيما مصر كما يؤخذ من شعر السيد قال:

 

Masar baan u dhoofinahayaa,Maansadaan qoroye. 

Markab kaan u siidhiibayaa, moosinka hajiidho. 

Hammuurreeyo maanyadu kobtay miririg laynayso. 

 (MAHADE HAUSHEEGO) قصيدة طولة بعنوان:وهي 

ال يجوز شرعا بناء القبور،وال يجوز رفعها على األرض  : التنبيه الثاني

واضح وقع فيه السيد عفا هللا  فوق شبر، وهذا محذور شرعي وغلط  
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بعضها بعضا فال يعرف  أما املقابر الثالثة األخرى وهي متجاورة    .عنه

نعم،قال بعض:دفن فيها السيد بعض املشايخ  ما فيها،  على الحقيقة

إال أن مها هو، املختصين من الطريقة الصالحية التي كان يزع 

 .وهللا أعلم لهذا على أثر ولم يدروا على خبر، الجمهور لم يقفوا 

 .ما تمتاز وتشتهر به مدينة تليح 

هناك بعض أمور تتمتع بها املدينة؛ وْيذكر بها على ممر 

ميزات هي التي جعلتها مثل التاجفوق الرؤوس، التاريخ،وهذه امل

بعضها على مستوى القارة اإلفريقية، وبعضها على املستوى املحلي، 

 ومن هذه الخصائصعلى سبيل املثال:

إفريقية قصفتها طائرة جوية في التاريخ،   هي أول بقعة : األمر األول 

الدراويش، وذلك عند انهزام ، م(1919تلك الحادثة التي حدثت في) 

يوما    ١٧ريخ بقي من الذكرى السنوية املائة األولى اآلن  ا التاوعلى هذ

فقط وذلك من غرائب هذا البحث أنه صادف هذا التوقيت؛وفي  

 هذا القصف البريطاني واالنهزام يقول السيد: 

Coomaad iduulaaya bay cadan ka keeneene. 

Cirkii iyo dhulkii bays qabsaday cadhadhaq deediiye. 

Cirshigoo wax lagasoo ridaa caafimaad malehe. 

Adigub acaqlaad leedehee carar maxaa dhaama. 
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سنة حافلة  ٢١بعدها سقطت دولة الدراويش بعد 

 والجهاد،والجد واالجتهاد.بالكفاح

: امتازت مدينة تليح واشتهرت بأنها املقر الرئيس ي األول األمر الثاني

واألعلى لحركة الدراويش، وعلى مستوى الديار الصومالية قاطبة ال  

توجد مدينة أو قرية تضاهيها أوتنافسها بهذه املنقبة والشهرة، فإذا 

 ذكرالدراويش ذكرت تليح وإذا ذكر تليح ذكر الدراويش. 

استراتيجية املنطقة النغالية بما فيها تليح بالنسبة    األمر الثالث:

الحيوان وصالحيتها ألن تعيش فيها وتكثر صنوف الحيوانات، لحياة 

شاكلتها، ودوحة اإلبل ومرتعها،وسائر  فهي أرض الخيل وما على

 .وهللا أعلمالدواب، 
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 خاتمة ال

كهذا املجد -إّن من شأن كل مجد تاريخّي استحق خلودا في الكون 

املتجاذبين واملّدعين من شأنه كثرة  -الرفيع والكفاح العظيم

له،سواء كان شخصا مثل املجاهد الكبير:أحمد جري الذي أصبح 

متجاذبا بين عّد أطراف،أو بقعة مثل املسجد األقص ى،أوغير ذلك  

 :مما من شأنه أن ُيفتخر وُيذكر،على غرار قول الشاعر الحكيم

  كل يّدعي أصال بليلى**وليلى ال تقرهم لهم بذاك

لدراويش تهّدده عّدة مخاطر،من جملتها على هذا،وإن تراث حركة ا 

 :سبيل املثال على سبيل االستقصاء

 

احتكار بعض الحكومات الصومالية الحالية لهذا التاريخ،بحيث  -١

جعلته مفخرة لحدود معّينة،أومناطق مخصوصة،أوقبائل 

محصورة ليس بإمكانها أن تكون ممثلة ملسؤولّية الوطن!!،ولعل 

هذا من آثار القبلّية، وبئس الداء  الباعث وراء األمر أن

العضال،واملرض القّتال،وكيف ال؟ وهو الذي أّدى إلى الصوماليين  

ما أّداهم،من سفك الدماء،وقتل األبرياء،والطعن في األنساب  

والفخر باألحساب،والتنافس فيما ال يمدح فيه، فرغمت 

أنوفهم،وتفّرقوا تفّرق أيادي سبأ،وأصبحوا شذر مذر،ومّزقوا 

وارتضوا ألنفسهم أن يكونوا أحاديث بين   -ونعّما هي-الدهم ب

العالم،وأضحوكة في املجالس بها يخاض الكالم ويلعب،و"إن هللا 

أعني احتكار -ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" وهذا األمر
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يعتبر أكبر أخطر وضرر يهّدد على أكبر ذكرى  - التراث الدراويش ي

 .تارخّية للصومال جمعاء

 

بالنسبة لسكان املدينة)تليح( ليس عندهم أدنى اهتمام واعتناء -٢

لهذه اآلثار،واليقيمون لها وزنا،وهذا يؤّدي بمرور األيام إلى الضياع  

 .وتساقط األبنية فتكون خاوية على عروشها

نعم،البناء مرصوص، ومشّيد بعضه مع البعض ملصوص، كما 

ني هذا أنها لن تزول أسلفناه سابقا،فال تتغير بسهولة،لكن ال يع

 .أبدا،فكل ش يء يتغير طبيعيا،واأليام دول،ومن املحال دوام الحال

سببها الجهل والبداوة وقلة  -قلة االهتمام من أهلها-وهذه القضّية

الثقافة،كما هو شأن الصوماليين تجاه بالدهم وما فيها من 

الخيرات واآلثار،أضف إلى ذلك:طول املكث وكثرة الشاهدة لها،على 

  .حّد قولهم:كثرة املساس تذهب اإلحساس

 وهللا أعلم بالصواب وبه الثقة واالعتماد

 

 


