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 اإلىداء

 أيىدم ىذا العمؿ...

أؿ اهلل تعالى أف يرحميما رحمة كاسعة، كأف ينزليما منازؿ إلى ركح أبي كأمي، كأس
 الصديقيف كالشيداء كالصالحيف..

لى زكجتي الحبية، كبناتي الثبلثة: نكراف، كمنة اهلل، كأركل...  كا 

لى كؿ مف قدـ لي العكف كالمساعدة إلتماـ ىذا العمؿ...  كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 5  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 

 شكر وتقدير
 اآلخرة حسنة، كقنا عذاب النار..الميـ آتنا في الدنيا حسنة، كفي 

 الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا...

 فإنو بعد تكفيؽ اهلل تعالى، كمنو، كفضمو، كجكده...

أتكجو بخالص الشكر، كعظيـ اإلمتناف إلى المعمـ القدير، كالعالـ الجميؿ، اإلستاذ الدكتكر/ 
تو النافعة، كنصائحو السديدة، ، في إخراج ىذا العمؿ، ككانت لتكجيياحسيف سيد عبداهلل مراد

دكرا كبيرا في مساعدة الباحث في كؿ مراحؿ كتابة ىذا العمؿ، فقد غمرني بعطفو، كأفػاض عمي 
بعممو، كفكره، فيك صاحب مدرسة فريدة في النقد التاريخي، تعمـ منيا كؿ مف تتممذ عمى يديو، 

 كليذا فأنا أديف لو بعظيـ الفضؿ عمى ما قدـ لي...

ـ بخالص الشكر، كعظيـ اإلمتناف، إلى العالـ الجميؿ، كالمعمـ القدير، األستاذ الدكتكر/ كما أتقد
عمى ما قدـ لمباحث مف جيد، كعكف عظيـ، كأشيد اهلل أنو قدـ لى مف العكف  كـر الصاوي بػاز

كالمساعدة ما يعجز عف كصفو المساف، كلـ يبخؿ عمي بأم جيد، كشممني بفضمو، كغمرني 
ني بعممو الغزير، ككانت تكجيياتو كنصائحو السديدة نبراسا لي في طريؽ العمـ، بحممو، كأفاد

خراجو عمى ىذه الحاؿ، كليذا فأنا أديف لو بعظيـ  ككانت خير معيف لي في إتماـ ىذا العمؿ، كا 
 الفضؿ عمى ما قدـ لي...

اذة الدكتكرة/ كما يسعدني أف أتكجو بخالص الشكر، كعظيـ اإلمتناف، إلى معممتي بالمعيد، األست
، عمى كؿ ما قدمت لي مف عكف، كتكجيو، كساىمت بعمميا في بناء لبنات سوزي محمد أباظة

ىذا العمؿ، فميا مني كؿ التقدير كاإلحتراـ..كأسأؿ اهلل تعالى أف يبارؾ لي في أساتذتي األجبلء، 
ـ القيامة، كأف كأسألو أف يجازييـ عني خير الجزاء، كأف يككف ىذا العمؿ في ميزاف حسناتيـ يك 

يتقبؿ اهلل منيـ ذلؾ العمؿ، كأف يككف خالصا لكجيو الكريـ، كأف ينفعنا بو يكـ أف نمقاه، يكـ ال 
 ينفع ماؿ ، كال بنكف، إال مف أتى اهلل بقمب سميـ... 
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 مقدمة

النكبػة، كفػي غيرىمػا مػف الػببلد بػبلد ك  لعبت القبػػائؿي العربيػةي دكران كبيػران فػي كػؿ مػف مصػر        
اإلسػػبلـ، كالثقػػػافة العربيػػة.  الػػػديف التػػي فتحيػػا المسػػممكف، السػػيما مػػا قامػػت بػػو تمػػؾ القبائػػؿ لنشػػر

ا، تيػػدؼ إلػػى تشػػجيع القبائػػؿ العربيػػة كبطكنيػػا ػككانػػت سياسػػة الػػػدكلة اإلسػػبلمية، فػػي بدايػػة نشأتيػػ
سػػممكف، كمػػف ثػػـ االسػػتقرار بيػػا، حتػػى تنصػػير ىػػذه ا المػعمػػي اليجػػرة إلػػى تمػػؾ البقػػاع التػػى فتحيػػ

مػع الشػعكب التػى تقطػف ىػذه الػببلد، ككػانكا يعتنقػكف  "جزيرة العرب"كافدة مف ػات العربية الػالجماع
إمػػا المسػػيحية، أك بعػػض المعتقػػدات الػػػكثنية كاألركاحيػػة، كىػػك مػػا أتػػاح الفرصػػة لتمػػؾ الشػػعكب أف 

مػا يػدعك إليػو مػف أخػبلؽ، كمبػادلء سػامية تىطيػبي ليػا عمػى الػديف اإلسػبلمي، ك  عػف كىثىػب تتعرؼ
 القمكب.

يينة مف أكثر القبكتي        كاف ثقافيػان،  ائؿ العربية التي تركت أثران حضاريان كبيران، سكاءػعد  قبيمة جي
أـ إجتماعيان، أـ إقتصاديان خاصةن دكرىا فػي تعريػب مصػر كبػبلد النكبػة منػذ أف فػتح العػرب مصػر 

طركحة مناقشتو، كالبحث فيو ذم تحاكؿ ىذه األي ػـ(. كىذا ىك المكضكع الرئيس ال641ىػ/21سنة )
يينػة فػى تمػؾ الػببلد. كيمكػف القػكؿي بأنػو  قبيمػة مف شتي الجكانب الحضارية التى ارتبطت بكجػكد جي

يينػػػة إلػػػى كادم النيػػػؿ األكسػػػط تكػػػػاد ال تتكقػػػؼ، إذ كانػػػت  "،يػالفػػػتح العربػػػ"منػػػذ  كىجػػػرات قبيمػػػة جي
تأتػػػي مػػف جزيػػرة العػػرب بحثػػػان عػػف مسػػتقر جديػػد ليػػا فػػي ىػػذه الػػببلد، ككػػذلؾ سػػعيان كراء  جماعػػاتيـ

أسػػػباب الػػػػرزؽ، إذ ذاعػػػت بػػػيف العػػػرب األخبػػػػاري التػػػى تتحػػػدث عػػػف شيػػػيرة أرض البجػػػة بالمعػػػادف 
 النفيسة. 

لتػػي كمػػف ثػػـ كػػػانت ىػػذه الػػببلد مقصػػدان لمعديػػد مػػف اليجػػرات العربيػػة، سػػكاءان تمػػؾ القبائػػؿ ا        
عػػػرب "كىػػػـ  "قحطػػػػافػ"قبائؿ ، أـ تمػػػؾ التػػػي تنتمػػػي لػػػ"عػػػرب الحجػػػػاز"كىػػػـ  "افػعدنػػػػ"قبائؿ تنتمػػػي لػػػ
يينػػػة إلػػػى  قبيمػػػة االقتصػػػادية العديػػػد مػػػف بطػػػكفكػػػذلؾ كقػػػد دفعػػػت الظػػػركؼ السػػػػياسية ك  ".الػػػيمف جي

مػة البحث عف مكطف ليا فػي الصعيد بعد الفتح العربػي، كمف ثػـ انتشػركا ىنػاؾ حتػى صػػارت القبي
يينػػػة مػػػف أكثػػػر مػػػف سػػػاىـ مػػػف بػػػيف الجماعػػػػات العربيػػػة فػػػي  الكبػػػرل بالصػػػعيد. كمػػػا كػػػاف عػػػرب جي

 إزدىػار كعمراف ببلد البجة. 
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يينة إلى ببلد النكبة ق أعداد كبيرة مف اتجو ،كبمرك الزمف         الصػعيد مػدف ادميف مفػعرب جي
(، ثػػػػػـ تكغمػػػػػت ـ1517-1252ىػػػػػػ/923 -648) "المماليػػػػػؾ "دكلػػػػػة خاصػػػػػة إبػػػػػاف عصػػػػػر بمصػػػػػر

ؾ النكبة المسػيحية، خاصػة مممكػة ػجماعات منيـ في ىذه الببلد، كلعبكا دكران كبيران في سقكط ممال
 عمكة، كساىمكا في نشر العركبة كاإلسبلـ في ىذه الببلد.

 أىمية الموضوع: 

شػػػػكالية أصػػػػم       ػػػػبيا، كا  يينػػػة، كنىسى يا، ترجػػػع أىميػػػػةي ىػػػػذه األيطركحػػػػة إلػػػى أنيػػػػا تتنػػػػػاكؿ قبيمػػػػة جي
كمكطنيا األكؿ في ببلد العرب، ثـ ىجرتيا إلى مصر بعد الفتح العربي، كمف ثـ اليجرة إلى ببلد 
النكبػػػػػة بسػػػػػبب الظػػػػػركؼ السياسػػػػػية كاإلقتصػػػػػادية خػػػػػبلؿ العصػػػػػر المممػػػػػككي، كدكر ىػػػػػذه القبيمػػػػػة 

ـ. ككػػاف  15ىػػػ/9ـ، كحتػػى القػػرف 9ىػػػ/3الحضػػارم فػػي ىػػذه الػػببلد، منػػذ الحقبػػة التػػي تبػػدأ بػػالقرف 
يػػذه القبيمػػة دكره بػػارزه فػػي حػػكض النيػػؿ األكسػػط، كمػػا حكلػػو، ربمػػا أكثػػر مػػف غيرىػػا مػػف القبػػػائؿ ل

األخرل التي سكنت تمؾ الببلد بعػد الفػتح العربػي خػبلؿ ىػذه الحقبػة التػى دامػت نحػك سػػتة قػركف، 
كىك ما تيدؼ الػدراسة لمحديث عنو، كلدل البػػاحث أمػؿ عػريض أف تكػكف أطركحتػو بدايػة  لمزيػد 

 ف الدراسات عف دكر باقي القبائؿ العربية في كادم النيؿ. م

يينػة ػكلعؿ قمة ما كرد إلينػا مػف معمكمػات كأخبػػار فػي ثنايػ       ا المصػادر التػػاريخية عػف قبيمػة جي
ة، إذ إف ركايػػة ػفػػي تمػػؾ الػػببلد، ىػػك ممػػا قػػد يعطػػي أىميػػةن إضػػػافية ليػػذه األيطركحػػ  اػتحديػػدان كدكرىػػ

ػػب، كىػػك مػػا لػػـ ػة كػػاف فػػي الغػػػبػػو ىػػذه القبيمػػالمصػػػادر عمػػا قامػػت  الب يأتػػػي عرضػػان كبشػػكؿ ميقتىضى
فٌػزت البػػاحث عمػي أف ػة أم باحث في ىذا الشػػأف. كلعػؿ ذلػػيشٍؼ البىتة ًغم ؾ مػف الػػدكاعي التػي حى

ايتو القصػكل أف يقػكـ بعمػؿ ػييقبؿ عمى مكضكع الػدراسة، لما لو مف أىمية ال تخفي عمى أحد، كغػ
أف. كقػػػػػد اعتمػػػػػد البػػػػػػاحث بقػػػػػدر اإلمكػػػػػاف عمػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف ػقيمػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذا الشػػػػػدراسػػػػػة ذات 

يينػػػة ػالمخطكطػػػات كالػػػػكثائؽ التػػػي تمكػػػف مػػػف الحصػػػكؿ عمييػػػ ا، كىػػػى تركػػػز عمػػػى ىجػػػرة قبيمػػػة جي
يتقػػدـ  ،. كفػػي ىػػذا المقػػػاـالحضػػارم فػػي ىػػذه الػػببلدا ػط، كدكرىػػػا إلػػى حػػكض النيػػؿ األكسػػػكبطكنيػػ

اذ الػػدكتكر كػػـر الصػػاكم بػػػاز عمػػي مػػا اخػػتص بػػو البػػػاحث مػػف ػألستػػبجزيػػؿ الشػػكر إلػػى ا احثي ػالبػػ
 ات كالػكثائؽ التى لـ يكف مف الييف الحصكؿ عمييا. ػالمخطكط

 اليدؼ مف الدراسة:
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تيدؼ الػدراسةي إلى إبراز الػدكر الحضارم مف شتى جكانبو الػذم قػامت بو قبائػؿ العػرب فػي       
يينة الذيف لعبكا رض أل "العربي الفتحأف تـ "مصر كببلد النكبة بعد  مصر، كفي مقدمتيـ عرب جي

دكران بػارزان ىناؾ، كترككا ىنػاؾ أثػػران ال يمكػف أف ييمحػى ميمػا مػرت األحقػػاب. كيمكػف القػكؿ إف مػا 
يينػػػة فػػػي ىػػػذه البػػػػبلد ليؤكػػػد قػػػدرتيـ عمػػػى االندمػػػػاج السػػػممي مػػػع الشػػػعكب األخػػػرل،  فعمػػػو عػػػرب جي

غيػرىـ، كىػـ شػعكبه مػف النػػاحية اإلثنيػة مػف أصػكؿ غيػر عربيػة، كىػك خاصة النكبييف، كالبجػاة، ك 
ما ساىـ في صبغيـ بالعػادات كالتقػاليد العربية. ككػاف مف الطبيعي أف تذيع فيما بينيـ الكثير مف 
التػػػأثيرات العربيػػة، خاصػػة مػػا يػػرتبط منيػػا بالمغػػة، كالمعتقػػدات، كالعػػػادات كالتقػػػاليد، ككػػذلؾ الػػػزم 

كالطعػػػاـ...إلو. كمػػػف ثػػػـ صػػػار طبيعيػػػا أف يعتنػػػؽ كثيػػػركف مػػػف أىػػػؿ تمػػػؾ الػػػببلد الػػػػديف كالثيػػػػاب، 
اإلسػػػبلمي، كبمػػػركر الكقػػػت أضػػػحى اإلسػػػػبلـي الػػػديف الػػػػرئيس فػػػى حػػػكض النيػػػؿ األكسػػػط، كيرجػػػع 

يينة أكثر مف غيرىا مف القبػائؿ العربية.  الفضؿ في ذلؾ إلى قبيمػة جي

 الفترة الزمنية موضوع الدراسة:

ـ. كرغػـ 15ىػػ/9ـ، كحتى القػرف 9ىػ/3ا ىذه الػدراسة بالقرف ػبدأ الحقبةي الػزمنيةي التي تتنػاكليت      
يينة ارتبط كجكدىـ في مصػر بػ ، أم أننػا نتحػدث عػف الحقبػة التػى تبػدأ "الفتح العربػػيػ"أف عرب جي

فػى تػػاريو   قةن ـ يمثػؿ مرحمػػةن فػػار 9ىػػ/3ـ(، إال أف القػرف 7مع بكاكير القرف األكؿ اليجػرم )القػرف 
ينيػػةػاسػػتقرار الجماعػػ فػػي المػػدف كالقػػرل المصػػرية، سػػكاء شػػماالن أـ جنكبػػان، حيػػث   ات كالبطػػكف الجي

زادت فػػي تمػػؾ الحقبػػة كتػػػيرة اليجػػرات التػػى قػػػامكا بيػػا صػػكب الجنػػكب، بسػػبب الضػػغكط السيػػػاسية 
اته مف ػاجرت جماعػثـ ىا إخراج قبػائؿ العرب مف "ديكاف العطػاء"، كمف ػكاالقتصػادية، كلعؿ أىمي

يينة إلى ببلد البجة مع "حممة  ، كفػي ذات أياـ "الػػدكلة الطكلكنيػة" العيمرم"أبي عبدالرحمف قبيمة جي
 الػكقت استقرت جماعات منيـ فى بعض المدف بالصعيد. 

 

 

قبيمػة  كعمى ىذا يمكف القكؿي بأف الحقبة الػزمنية التى تتنػاكليا ىذه الػدراسة شيدت أكج أدكار      
يينة الحضػارية، كبركز أىميتيا في مصر كببلد النكبة، حيث ساىمت في تعريب شعب النكبة،  جي



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 15  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

يينػػة دكران مػػؤثران فػػي أفػػكؿ الطػػابع المسػػيحي لبػػ بلد ػكنشػػر اإلسػػبلـ فػػي ببلدىػػـ. كمػػا لعبػػت قبيمػػة  جي
بطػاؿ الكثير مف المظ كف بعيػدة. كىػك مػا اىر كالعػادات الػكثنية التي ذاعت ىناؾ منػذ قػر ػالنكبة، كا 

أدل إلى بركز اليكية العربية اإلسبلمية بيف شعب النكبة، كىػك مػا تبػدك شػكاىده جميػة خاصػة مػع 
ـ، مثػؿ سػمطنة 16ىػ/12قيػاـ الممالؾ كالمشيخػات اإلسبلمية في حكض النيؿ األكسط إبػاف القرف 

 ة العبدالب.ػالفكنج كمشيخ

 الدراسات التاريخية السابقة:

لعديػػدي مػػف الػػػدراسات التػػػاريخية السػػابقة بالقبػػػائؿ العربيػػة فػػي كػػؿ مػػف مصػػر كبػػػبلد اىتمػػت ا      
بلد، غيػػػر أف تمػػػؾ الػػػػدراسات لػػػـ ترصػػػد  ػالنكبػػػة، كأثػػػر ىػػػذه القبػػػػائؿ الحضػػػارم فػػػي تعريػػػب تمػػػؾ البػػػ

يينة  كبطكنيا ىناؾ عمى  بشكؿ عميؽ، في ذات الػكقت، الػدكر الحضارم كالثقػافي الميـ لقبيمة جي
ا بعػد ػالتحديد. كما أف المصادر التػاريخية التقميدية لـ تيتـ بالحديث عف قبيمة جيينػة  كدكرىػكجو 

بشكؿ يتفؽ مع ما قػامت بو جماعات ىذه القبيمة لنشر اإلسبلـ كالثقػافة العربية في  "الفتح العربػي"
 الببلد التي سكنت بيا. 

سػػػػابقة ربمػػػػا لػػػػـ تػػػػكؼ إلػػػػى حػػػػد مػػػػا الػػػػػدكر كيمكػػػػف القػػػػكؿ إف أكثػػػػر الػػػػػدراسات التػػػػػاريخية ال       
الحضػػارم الكبيػػػر الػػػػذم لعبتػػػو القبػػػػائؿ كالجماعػػػات العربيػػة فػػػي الػػػببلد التػػػي دخػػػؿ إلييػػػا الفػػػػاتحكف 

يينة في  كؿ مػف مصػر كسػكداف كادم النيػؿ. كيمكػف ػالعرب، كخاصةن ما قػامت بو بطكف قبيم ة جي
التػػي تحػػدثت عػػف التػػػاريخية ؿ ركايػػات المصػػادر القػػكؿ إف المػػادة التػػػاريخية المتػػػاحة  لنػػػا مػػف خػػبل

ذ األخػػباري منيػا فػي الغػػالب إال مػف  القبػائؿ العربية، كدكرىا ىناؾ مختصرة  إلى حد كبير، كال تيؤخى
، فمعؿ أىميا: "عبد الكػريـ الخطيػب بعنػكاف: دراسات العربية السابقةػالبيف السطكر. أما عف أىـ 

يينة، تحقيػؽ: ابػف غنػيـ  ينػتاريو جي ـ". كىػك 1997ي، سمسػمة تػػراث الجزيػرة العربيػة، ػالمركانػي الجي
ا بعػد ػاكلت ىجراتيػػالقبيمػة فػي بػبلد العػرب، ثػـ تنػ  اكلت تػاريوػات ذات األىمية التػى تنػػأحد المؤلف

الفتكحػػػات اإلسػػػبلمية. كرغػػػـ صػػػغر الكتػػػاب، إال أنػػػو عػػػالج بعػػػض اإلشكػػػػاليات التػػػى تػػػرتبط بيػػػذه 
 القبيمة. 

يينػػة ةػقبيمػػ إف الكتػػػاب لػػـ ييعػػط لػػدكرػفػػ ،ؾػع ذلػػكمػػ         النكبػػة مػػا تسػػتحقو، بػػبلد فػػي مصػػر ك   جي
بلد. كمػػا قػػدـ المؤرخػػكف الميحػػدثكف إبػػاف العقػػكد الماضػػية ػة فػػي ىػػذه البػػػامات تمػػؾ القبيمػػػكبقػػدر إسيػػ
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ػبلؿ حقبػػػػة "العصػػػػر دراسات القَّيمػػػػة عػػػػف دكر العػػػػرب فػػػػي كادم النيػػػػؿ األكسػػػػط خػػػػػعػػػػددان مػػػػف الػػػػ
مسػعد، لمػا لػو مػف فضػؿ فػي ىػذا البػاب مػف  محمد مصطفي  دكتكرػال :، كفي مقدمتيـمي"اإلسبل

ا فػي نشػر ػائؿ العربية إلى ببلد النكبػة، كدكرىػػدراسات التػاريخية، إذ اىتـ بالحديث عف ىجرة القبػال
 العركبة كاإلسبلـ.

كالنكبػػػة فػػػي العصػػػكر دراسات التػػػى أثػػػرل بيػػػا المكتبػػػة العربيػػػة: "اإلسػػػبلـ ػكمػػػف أىػػػـ تمػػػؾ الػػػ     
ـ"، ككتػػػػػاب: "المكتبػػػػػة السػػػػػكدانية" 2211امة لمكتػػػػػاب، القػػػػػػاىرة، ػالكسػػػػػطي، الييئػػػػػة المصػػػػػرية العػػػػػ

كثائؽ العربية الخاصة بتاريو السكداف في العصكر الكسػطى(، مطبكعػات ػ)مجمكعة النصكص كال
، الطبعػة األكلػى، ػجامعة القػ الت القَّيمػة كمنيػا: ـ". كمػا قػدـ العديػد مػف المقػػا1972اىرة بػالخرطـك

، المجمػػػد 21اىرة، العػػػدد ػكسطي، مجمػػػة كميػػػة اآلداب، جامعػػػة القػػػػ"البجػػػة كالعػػػرب فػػػي العصػػػكر الػػػ
ـ". إلػػػػى جانػػػػب مقالػػػػة أخػػػػرل بعنػػػػكاف: "امتػػػػداد اإلسػػػػبلـ إلػػػػى كادم النيػػػػؿ 1959اني، ديسػػػػمبر ػالثػػػػ

ذلؾ مقالػػػة بالمغػػػة ـ". ككػػػ1959دراسات التاريخيػػػة، العػػػدد الثػػػامف، ػاألكسػػػط، الجمعيػػػة المصػػػرية لمػػػ
 اإلنجميزية بعنكاف: 

The Downfall  of the Christian  Nubian  Kingdoms , S.N.R , Vol. 40, 

University of  Khartoum , 1959 

كقػػدـ الػػػدكتكر يكسػػؼ فضػػؿ حسػػف إسػػيامات تيركػػز عمػػى التػػأثيرات العربيػػة فػػي سػػكداف كادم      
ؾ اإلسػبلمية فػي السػكداف الشػرقي، جامعػة الخرطػكـ، ػممالالنيؿ، كمنيا كتاب: "ميقدمة في تاريو ال

ـ"، ك"دراسػػػػػات فػػػػػي تػػػػػاريو السػػػػػكداف، دار التػػػػػػأليؼ كالترجمػػػػػة كالنشػػػػػر، جامعػػػػػة الخرطػػػػػكـ، 1989
ـ". إضػػافة إلػػى دراسػػات الػػدكتكر عبػػد المجيػػد عابػػديف، كىػػك مػػف ركاد الدراسػػات السػػكدانية، 1975

افة العربيػة فػي السػكداف، دار الثقافػة ػ: "تػػاريو الثقػكلعػؿ مػف أىػـ إسػياماتو العمميػة فػي ىػذا الصػدد
لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دكف تاريو"، ك"دراسات في تاريو العركبة في كادم النيؿ، عػالـ الكتػب، 

 ;ـ". ككذلؾ مقػالة بالمغة اإلنجميزية، بعنكاف1961القاىرة، 

Some General Aspects of  the Arabisation  of  the Sudan,  S. N.R, 

Vol.  XXXIX, 1958   

ا: "معػالـ تػػاريو ػات قيَّمػة، مػف أىميػػدراسػ مف جانبػو عبد الجميؿ" اطر بصيميػالش"كما قدـ        
دكتكر كػػـر الصػػػاكم بػػػاز عػػدة دراسػػات ذات فكائػػد ػـ". كقػػدـ الػػ1955اىرة، ػسػػكداف كادم النيػػؿ، القػػ
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بلمي، كأثػرىـ فػي ػالنكبػة إبػػاف العصػر اإلسػ بػبلد جمةو لمبػاحثيف، أبرزت أثػر العػرب الحضػارم فػي
يينػة كدكرىػػاتو مقالػة "قبيمػػحياة النكبييف كتقػاليدىـ. كمف أىـ دراسػ ا الحضػارم فػي دعػـ ركابػط ػة جي

اية العصػػػر الفػػػػاطمي، معيػػػد البحػػػكث ػي حتػػػي نيػػػػاالتصػػػاؿ بػػػيف مصػػػر كالنكبػػػة منػػػذ الفػػػتح العربػػػ
ا أكثػر الػػدراسات ارتباطػػان بمكضػكع الػػدراسة، ػـ"، كلعمي2229كالػدراسات األفريقية، جامعة القػاىرة، 

يينػػةػقبيمػػػ"كربمػػا كانػػت ىػػذه المقػػػالة الميمػػة مػػف أكثػػر مػػا لفػػت نظػػر البػػػاحث إلػػى االىتمػػاـ ب ، "ة جي
ات أخػرل، ركػزت عمػى ػبلد النكبة كسكداف كادم النيػؿ. كمػا أسػيـ أيضػان بمصنفػػكتتبع دكرىػا في ب

 ؾ النكبػة فػي العصػر المممػككي، مكتبػة ػالػكجكد العربػي ىناؾ كمنيػا: ممالػؾ النكبية، ك ػدراسة الممال
ـ، ككتػػػاب "مصػػػر كالنكبػػػة فػػػي عصػػػر الػػػػكالة، مكتبػػػة األنجمػػػك 2226اىرة، ػاألنجمػػػك المصػػػرية، القػػػ

 ـ. 2226المصرية، القػاىرة، 

النكبػػة:  دبػػبل كجكد العربػػي فػػيػالجت أيضػػان إشػػكالية الػػػدراسات األخػػرل التػػى عػػػكمػػف بػػيف الػػ       
ـ، كمحمػػد عػػكض 1996اسـ: معجػػـ القػػػبائؿ كاألنسػػاب فػػي السػػكداف، الخرطػػكـ، ػعػػكف الشػػريؼ قػػ

اريو، بػػػابكر فضػػػؿ المػػػكلى: مظػػػاىر ػفػػػؤاد األكؿ، دكف تػػػ  محمػػػد: السػػػكداف ككادم النيػػػؿ، مطبعػػػة
العربيػة ـ، كعبػداهلل خكرشػيد البػرم: القبػػائؿ 2224بلمية، الخرطكـ، ػكنج اإلسػالحضارة في دكلة الف

 ـ. 1992امة لمكتاب، ػفي مصر في القركف الثػبلثة األكلى لميجرة، الييئة المصرية الع

دكتكر محمػػد غيطػػاس كمنيػػا: "حممػػة اليكنسػػكك ػدراسات التػػي قػػػاـ بيػػا الػػػإلػػى جانػػب الػػىػػذا،       
ريو ـ"، "محمػد صػالح ضػرار: تػػا1987كأضكاء جديدة عمي تػاريو النكبػة، دار المعرفػة الجامعيػة، 

سػكداف كادم   ـ"، ككػذلؾ "أحمػد الحفنػاكم:1965السكداف، منشكرات دار مكتبػة الحيػػاة، بػػيركت، 
ا ػدراسات اآلنفػػة، كأىميتيػػػػـ". كرغػػـ قيمػػػة كػػؿ الػػػ1983بلؿ اإلسػػػبلـ، دار المعػػػارؼ، ػالنيػػؿ فػػي ظػػػ

يينػػة الحضػػػلباحثػػػي الػػػدراسات السػػكدانية، إال أنيػػ ارم فػػي ا لػػـ ترصػػد بشػػكؿ كاضػػح  دكر قبيمػػة جي
نما تن  لنكبة.ئؿ العربية بصفة عامة، كىجراتيػا إلى ببلد ااكلت القبػاػسكداف كادم النيؿ تحديدان، كا 

، فيأتى فى مقػدمتيا مػا كتبػو المستشػرؽ اإلنجميػزم  "ىاركلػد الػدراسات األجنبيةأما عف أىـ       
و سػكداف كادم ، كىى مف الدراسات التى عالجت بعمػؽ تػاريH. A. Macmichaelماكمايكؿ" 

النيؿ خبلؿ العصر اإلسػبلمي، كتعػد كتػب ماكمايكػؿ مػف أكثػر دراسػات المستشػرقيف التػى ناقشػت 
 "ماكمايكػػػؿ"كجكد العربػػػي فػػػي ىػػػذه الػػػببلد. كمػػػا اىػػػتـ ػاليجػػػرات العربيػػػة إلػػػى النكبػػػة، كمظػػػاىر الػػػ
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م النيػػػؿ اطؽ التػػى آثػػػرت أف تسػػتقر بيػػا فػػى كادػا، كالمنػػػبالحػػديث عػػف كػػؿ قبيمػػة عربيػػػة، كبطكنيػػ
األكسط. كقد استفاد ىذا المستشرؽ كثيران مف عممو في اإلدارة البريطانية بالسكداف، إذ كػاف يشػغؿ 

كثائؽ ػا، كىػػػك مػػػا أتػػػاح لػػػو الحصػػػكؿ عمػػػي العديػػػد مػػػف المخطكطػػػات كالػػػػمنصػػػبان إداريػػػان رفيعػػػان بيػػػ
ذيف اىتمػػكا ػالػػمػػف أكثػػر المستشػػرقيف  "ماكمايكػػؿىاركلػػد "السػػكدانية، كخاصػػة أكراؽ النسػػبة. كيعػػد 

بتحقيػػؽ أكراؽ النسػػبة السػػكدانية، كقػػػاـ بنشػػرىا. كمػػع تقػػديرنا لجيػػػكد ماكمايكػػؿ فػػى تػػاريو سػػػكداف 
لبمػده   ان فػى كثيػر مػف تحميبلتػو، إذ كػاف ميمػوػكادم النيؿ، إال أنو يينتقد دكمان بأنو لـ يكف مكضكعي

ؾ تبقػى ػيتسػـ بيػا، كمػع ذلػ ا يغمب كثيران عمى المكضػكعية التػى يجػب عميػو كػأم مػؤرخ أفػبريطاني
غنػى عنيػا لكػؿ باحػث فػي ىػذا الشػأف. كلعػؿ مػف ائدة الػة عمميػة كبيػرة، كىػي ذات فػلدراساتو  قيمػ

 أىـ مؤلفات "ىاركلد ماكمايكؿ":

 A History of the Arabs in the Sudan, Volume I & II,Cambridge 

University Press, 1922  

             Tribes of   Northern  & Central Kordofan, Cambridge 

University Press, 1922 

كجكد ػابات التػى اىتمػت بالػػبالعديػد مػف الكتػ  A. J. Arkellكما سػاىـ "إيػو. جػي. آركػؿ"        
إسػػيامات ميمػػة فػػي ىػػذا Crawford "كراكفػػكرد"  بػػػي فػػي حػػكض النيػػؿ األكسػػط.  كمػػا قػػدـالعر 

 ، ك"كيػػركاف" W. Y. Adamsف:  "كيميػػاـ آدامػػز" ات كػػؿ مػػػالشػػأف. ىػػذا إضػػافة إلػػى مؤلفػػ

Kairwan "ك"بػػػكؿ ،A. Paul"ستيفنسػػػكف"آر. سػػػي. ، ك  R.C. Stevenson،  ك"يػػػاف
،  Hillelsonك"ىيميمسػػػكف"   K. Henderson، ك"ىندرسػػػكف" Jan Zohorikزاىكريػػػؾ" 

 كغيػرىـ مػف، J. D. Fageفػػيج" جػي. دم. ، ك"J. S. Triminghamتػػرمنجياـ" سبنسػر ك"
احث بالعديػد مػف المقػاالت التػي ػدراسة مػف كتابػاتيـ. كمػا اسػتعاف البػػالمستشرقيف ممف استفادت ال

، Sudan Notes & Records دكريات العمميػة العربيػة كاألجنبيػة كلعػؿ أىميػا:ػنشرت فػى الػ

اريو ػ، كىػى إحػدل الػدكريات الميمػة فػي معالجػة الػػدراسات التػى تػرتبط بتػ S. N. Rواختصااهاا
ا: دكريػة ػدراسة عمػى دكريػات عمميػة أخػرل كمنيػػبة عبر العصكر، إلػى جانػب ذلػؾ اعتمػدت الػالنك 

 Africa Journal of Evangelical بلىكتية كاإلنجيميػة" ػلمدراسػات الػ  "المجمػة األفريقيػة

Theology   .(A. J. E. T)دراسات األجنبية التي اعتمدت عمييا الدراسة:ػكلعؿ مف أىـ ال 
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 A. J. Arkell:  The history of  Darfur , Part IV , S. N. R. ,  Vol. 33 , 

No. II  University of  Khartoum , 1952  

Kairwan:   A Survey of  Nubian Origins , Sudan  Notes & Records 

, Vol. 20 , N. I , University of  Khartoum, 1937 

Relationships,   A. Paul: The Hadareb A Study in Arab - Beja , S. 

N. R., Vol .  XXXIX, 1958 

  Paul Bowers: Nubian Christianity the Neglected Heritage , Africa 

Journal of Evangelical Theology , IV , 1985   

  K. Henderson: Fung Origins , S.N.R., Vol. 18, No. I, University of 

Khartoum , 1935  

  W. Y. Adams: Medieval  Nubia Another  Golden Age , Expedition 

, Volume 32 , No. 2 , 1993 

Crawford: The Fung Kingdom of Sennar,  John Bellows LTD., 

Gloucester, 1951 

  J. D. Fage: The Cambridge History of  Africa, Vol. II, Cambridge 

University Press, No Date,                                                                 

Jan Zohorik: The Islamization of the Beja until the 19th Century , 

Beitrage zur I.Kolner Afrikawissenschaftlichen Nachwuchstagung, 

Kant I, No Date.  

 التساؤالت التي تحاوؿ الػدراسة اإلجابة عمييا:

اريخية التػػي ػتقػػدـ ىػػذه األطركحػػةي إجابػػاتو عمػػى بعػػض التسػػاؤالت الخاصػػة باإلشكػػػاليات التػػ      
ذم تتنػاكلو تمؾ الػدراسة، كلعػؿ مػف أىػـ ىػذه التسػػاؤالت: أىميػة عمػـ األنسػاب ػال  ترتبط بالمكضكع

سػػة تػػػاريخية عػػف إحػػدل القبائػػؿ العربيػػة، كدكرىػػا فػػي نشػػر عنػػد العػػرب، كقيمػػة ذلػػؾ العمػػـ فػػي درا
يينػػة، كأصػػػميا، كنسبيػػػؾ تنػػاقش الػػػػالعركبػػة كاإلسػػبلـ ذ ككذلػػػ ا، كىػػػؿ ػدراسة تسػػاؤالت عػػف قبيمػػػة جي

ينتسػػب الجينيػػكف إلػػى "عػػرب الػػيمف"، أـ أنيػػـ ينتسػػبكف إلػػى "عػػرب الحجػػاز" ذ كمػػف أىػػـ تسػػاؤالت 
يينة، كدكرىىذه الػدراسة أيضان: ما ىى أىـ األحد ا في التػػاريو ػاث التاريخية التي ارتبطت بقبيمة جي

يينةػاإلسبلمي باعتبارى في صعيد مصر   ا كاحدة مف أكبر القبائؿ العربية ذ كما ىك دكر عرب جي
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لى أم مدل كاف دكرىـ فى عمراف كازدىار ببلد البجة ذ كما ىي األدكار الحضارية التي قػػاـ  ذ كا 
يينة كمػا ىػك دكر ىػذه القبيمػة فػي إصػباغ  ي في سكداف كادم النيؿ ذلفتح العربمنذ ا  بيا عرب جي

اريخية التػي قػػد ػالطػابع العربي كاإلسبلمي عمى شعكب تمػؾ الػببلد ذ كغيػر ذلػؾ مػف التسػاؤالت التػ
 كسطي.ػتيـ الكثيريف مف باحثي الدراسات األفريقية خبلؿ العصكر ال

 منيج الدراسة:

اريخي الذم يقـك عمي تحميؿ كنقػد المصػادر، كتعميػؿ الحػدث ػالمنيج الت دراسةي عميػتعتمد ال      
دراسة ػكثائؽ المختمفة مف خػبلؿ الػػكاردة في المصادر كالػبيف الركايات ال  اريخي ذاتو، كالمقػارنةػالت

بعضػػيا الػػبعض، كلػػيس أخػػذ األخبػػار عمػػي  التػػػاريخية  المنيجيػػة التػػي تقػػـك عمػػي مقارنػػة المصػػادر
تحميػػػؿ أك تمحػػػيص، فكػػؿ مػػػؤرخ يعبػػػر عػػف عصػػػره الػػػػذم  دكف  ا المؤرخػػكف، ػا أكردىػػػا كمػػػػعبلتيػػ

عاش فيو، كربما كانت لو صػبلت بالقصػكر الممكيػة، أك كػاف مكظفػا فػي مؤسسػات الدكلػة، أك أف 
ؾ ممػا يجػب مراعاتػو فػى ػدكاكييف األخرل، كغير ذلػاء"، أك في أحد الػا فى "ديكاف اإلنشػيككف كاتب

اكؿ ػا فػي تنػػكػاف منصفػ المخطكطػة، كأنػو   متأكد مف مكضػكعية المػؤرخ، أك مؤلػؼنقد المصادر ل
ؾ ػاألحداث المعاصرة لو، أك حتى إف كاف قد سمعيا عف طريؽ آخريف، كالريب أف اليدؼ مف ذلػ

 اـ عما بيا مف غمكض.ػبمكغ الحقيقة التاريخية، كأف نميط المث

 الدراسة التحميمية ألىـ المصادر:

ات ػاريخيػػة، تنكعػػت مػػا بػػيف المخطكطػػدراسة عمػػى العديػػد مػػف المصػػادر التىػػذه الػػػ اعتمػػدت      
كالػػػكثائؽ المنشػػكرة، كأخػػرل غيػػر المنشػػكرة، إلػػى جانػػب المصػػادر األخػػرل التقميديػػة مػػف مصػػنفات 
مؤرخي العرب القدامى، ككػذلؾ الجغرافييف، كالبمدانييف، ممف تحدثكا عػف ىجػرة العػرب إلػى مصػر 

غير ذلؾ مما أتيح لمبػاحث لييتـ العمؿ في ىذه األطركحة، كمف ثـ إخراجيا بالشكؿ كببلد النكبة، ك 
 الػذم يصبك إليو. كلعؿ أىـ تمؾ المصادر:

 المخطوطات: –أوال 

مؤلػػؼ ىػػذا المخطكطػػة: أحمػػد بػػف الحػػػاج أبػػك عمػػي، المعػػركؼ  مخطوطػػة "كاتػػب الشػػونة": – 1
ـ، كمػػف ثػػـ اسػػتفاد مػػف 1834ىػػػ/1252ـ سػػنة بػػػ"كاتب الشػػكنة"، ككػػػاف مكظفػػا بػػػالديكاف بػػالخرطك 
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الكثػػائؽ الحككميػػة التػػي كانػػت متاحػػة لػػو. كتكجػػد عػػدة نسػػو لممخطكطػػة، إحػػداىا فػػي دار الكتػػب 
المصرية، كأخرل في اسطنبكؿ، كثػالثة بمعيػد المخطكطػات بجامعػة الػدكؿ العربيػة، إضػػافة لنسػو 

كمكتبػة فيينػا األىميػة. كقػد أدخمػت عمػى أخرل فى المكتبة األىمية بباريس، كبػالمتحؼ البريطانػػي، 
بعضيا، خاصة تمؾ المحفكظة فػي أكركبػا بعػض التعديػػبلت مػف إضػافة أك حػذؼ. كترجػع أىميػة 
المخطكطػػة إلػػى أنيػػا تعػػد مصػػدران قيمػػان لتػػػاريو سػػكداف كادم النيػػؿ بعػػد الفػػتح اإلسػػبلمي، غيػػر أف 

يػاـ مممكة الفكنج، كمشيخة العبدالب، فػائدتيا الكبرل ترجع لما كرد فييا مف معمكمات ميمة عف ق
 كالعػبلقة بينيما. 

كقد تحدث المؤلؼ عف غايتو مف تدكيف المخطكطة: "فػإني رأيت تكاريو لؤلقدميف في عدد        
سػػػني الممػػػكؾ السػػػابقيف، كأحببػػػت أف أجمػػػع إلػػػى ذلػػػؾ شػػػيئا مػػػف ابتػػػداء عمػػػارة سػػػنار المحركسػػػة 

كيػا، كسػيرىـ المحمػكدة المرضػية، عمػى مػا سػمعتو األذف، المحمية..كأذكر ما كػاف فييا، كمػف ممك 
كشػػكىد فػػي آخػػر ممكيػػـ بػػاألعيف..". ككػػاف مؤلفيػػا شػػاىدا عمػػي آكاخػػر حكػػـ الفػػكنج  قبػػؿ سػػقكط 
ممكيـ بعد الفتح المصرم لمسػكداف. كعمػى ىػذا تنحصػر أىميػة ىػذه المخطكطػة فػي مرحمػة مممكػة 

يينػة لمدينػة أربجػػي الفكنج، كما شيدتو تمؾ الحقبة مػف أحػداث، كمػا تحػ دثت عػف تأسػيس عػرب جي
 في سكداف كادم النيؿ.

كىػى تعػد كاحػدة مػف مخطوطة "واضح البياف في مموؾ العرب بالسوداف وممػوؾ العبػدالب":  – 2
ينيػة، ػالتػى عالجػت المرحمػة التػى قػ "ات السكدانيةػالمخطكط"أىـ  امت فييػا "مشػيخة العبػدالب" الجي

ا اىتمػػػت بيػػػذه المشػػػيخة ػالقيمػػػة ليػػػذه الػػػػدراسة، نظػػػرا ألنيػػػكىػػػى مخطكطػػػة عمػػػي قػػػدر كبيػػػر مػػػف 
األميػر   عػرب القكاسػمة بقيػػادة ، كتحديػدان "سػكداف كادم النيػؿ"اإلسبلمية التى أقػاميا الجينيكف في 

، خاصة الحقبة التى شيدت آكاخر مممكة عمػكة المسػيحية، كدكر عػرب جيينػة، أك "عبداهلل جمَّاع"
اكنيـ مػع ممػؾ الفػكنج عمػارة  دكنقػس فػي سػقكط ػممكػة المسػيحية، كتعػالعبدالب في سقكط تمػؾ الم

ة إلػػى كػػػتابتيا، فإنػػو  يقػػكؿ: "فقػػد ػذم دفػػع مؤلػػؼ ىػػذه المخطكطػػػمممكػػة عمػػكة. أمػػا عػػف السػػبب الػػ
ػبلصة  طمب مني بعض أىؿ الفضؿ الذيف ييميـ معرفة تػاريو ممكؾ العرب بالسكداف أف أعمؿ خي

دادنا العبػػػػدالب..". كعمػػػػى ىػػػػذا فمؤلػػػػؼ تمػػػػؾ المخطكطػػػػة مػػػػف يرجػػػػع إلييػػػػا )فػػػػي( تػػػػاريو ممػػػػؾ أجػػػػ
، أم أنػػو مػػف قبيمػػة جيينػػة، كىػػك يريػػد أف يكتػػب تػػػاريخان ألجػػداده، كمػػف ثػػـ كػػػانت لديػػو "العبػػدالب"

 الكثير مف الػكثائؽ التى ترتبط بتاريخيـ، كىك ما ساعده عمى تدكيف ىذا العمؿ. 
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ظيػارا لدكرىـ أكثر مف غيرىـ في ا تمجيػكمف يطالع تمؾ المخطكطة يجد فيي       دا لمعبدالب، كا 
إسقاط مممكة عمكة المسيحية مقارنة بما قػاـ بو الفكنج. كالػبلفت أف ىػذه المخطكطػة تػذكر أنػو لمػا 

ا لمفػػكنج، أمػػا بػػاقي سػػكداف كادم النيػػؿ فكانػػت ػسػػقطت مممكػػة عمػػكة  صػػارت أرض الجزيػػرة كحدىػػ
العبػدالب كػاف أكبػر مػف الفػكنج، كىػك مػا ال يتفػؽ مػع  تتبع العبػدالب، كىػك مػا يشػير إلػى أف ميمػؾ

 كثائؽ السكدانية التى تؤكد أف ممؾ الفكنج كاف ميقدما عمى شيو العبدالب.ػأكثر المصادر كال

ة ذات قيمػػػة تػػػػاريخية كبيػػػرة، إذ ػكىػػػى مخطكطػػػمخطوطػػػة "تػػػاري  مخػػػتص بػػػأرض النوبػػػة":  – 3
اىدة الػبقط"، ثػـ ػمصر، كحممة عبداهلل بف سػعد، ك"معػل "الفتح العربي"تتناكؿ تاريو ببلد النكبة منذ 

تعرض لمعبلقة بيف مصر كالنكبة بعد ذلؾ. كما تناكلػت اليجػرات العربيػة إلػى النكبػة، كدكرىػـ فػي 
تعريب ممالؾ النكبة المسيحية، خاصة المقػرة كعمػكة. كمػا تتحػدث عػف الفػكنج كالعبػدالب، كدكرىػـ 

، كالعػػػػػبلقة بػػػػيف كػػػػؿ منيمػػػػا. كقػػػػد اعتمػػػػد مؤلػػػػؼ تمػػػػؾ فػػػػي إسقػػػػػاط ممػػػػؾ العيػػػػنج )كىػػػػك ممػػػػؾ عمػػػػكة(
 ار".ػالمخطكطة عمى ما كتبو المقريزم، خاصة ما يذكره في "المكاعظ كاالعتب

 المصادر المنشورة: –ثانيا 

 اعتمد الباحث عمى الترتيب الزمني لممصادر، كلـ يختر منيا إال أكثرىا أىمية لدراستو:      

كالبػػف ـ(: 821ىػػػ/216اـ بػػف محمػػد بػػف السػػائب الكمبػػي، ت: ابػػف الَكمبػػي )أبوالمنػػذر ىشػػ -1
الكمبػػػي كتابػػػػاف قيمػػػػاف: جميػػػػرة النسػػػػب، تحقيػػػػؽ: د.عمػػػػي عمػػػػر، مكتبػػػػة الثقػػػػػافة الدينيػػػػة، القػػػػاىرة، 

ـ"، ككتػػاب: نسػػب معػػد كالػػيمف الكبيػػر، تحقيػػؽ: د. نػػاجي حسػػف، مكتبػػة النيضػػة العربيػػة، 2212
مصػػػادر عػػػف األنسػػػاب. كييعػػػد ابػػػف الكمبػػػي عمػػػدة ـ". كىػػػذاف الكتػػػػاباف مػػػف أىػػػـ ال1988بيػػػركت، 

ـ، أم أنو مف أقدـ مف كتب في ىذا العمـ. كقد أخػذ 8ىػ/2النسابيف العرب، حيث عاش فى القرف 
عف ركايتو كؿ المؤرخيف ممف كتبكا عػف أنسػاب العػرب مػف بعػده. كقػد اسػتفاد البػػاحث مػف ركايتػو 

يينػػة، كمػا ذكػػره عػػف أصػػؿ قيضػػاعة، ك  ف الحػظ  بعػػض االضػػطراب فػػي ركايتػػو عػف نسػػب قبيمػػة جي ا 
عف أصؿ قيضاعة، كحتى نككف أكثر إنصافان، فػإف ذلؾ ال يقمؿ البتة مف أىمية ركايػة ابػف الكمبػي 

 في عمـ األنساب عند العرب ألم باحث فيما يخص العرب كأنسابيـ.
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: ابػػف عبػػدالحكـ )أبوالقاسػػـ عبػػدالرحمف بػػف عبػػداهلل بػػف عبػػدالحكـ القرشػػي المصػػري، ت – 2
فتػػكح مصػػر كأخبارىػػا، مكتبػػة " ىػػك عمػػدة مػػؤرخي مصػػر اإلسػػبلمية، كيعػػد كتابػػوـ(: 871ىػػػ/257

ـ" مف أىػـ المصػادر التاريخيػة التقميديػة التػي تحػدثت عػف 1999مدبكلي، الطبعة الثانية، القاىرة، 
التػى  ىجرة القبائؿ العربية، كالخطط األكلى لمقبائؿ العربية في الفسطاط، كمنيا خطػة "أىػؿ الرايػة"

كانػػت تضػػـ جيينػػة. غيػػر أف ىػػذا المصػػنؼ القػػيـ يتكقػػؼ عنػػد حيػػاة مؤلفػػو الػػذل تػػكفي فػػى بػػدايات 
ـ، كىك ما لػـ يػتح  لمباحػث االسػتفادة منػو فػي الفتػرة التػى تتناكليػا 9ىػ/3النصؼ الثاني مف القرف 

 الدراسة، كمف ثـ لـ يستفد منو سكل في الفصؿ التمييدم.

ألػػؼ كتابػػان بعنػػكاف: "أنسػػاب ـ(: 892ىػػػ/279ي بػػف جػػابر، ت: الػػبالُذري )أحمػػد بػػف يحيػػ  - 3
ـ"، يعػد مػف أىػـ المصػادر التػى تحػدثت 1987األشراؼ، تحقيؽ: محمد حميد اهلل، دار المعارؼ، 

عف أصؿ جيينة كجدىـ قيضاعة، كأكد في ركايتػو أف ىػذه القبيمػة تنتسػب لعػرب عػدناف، غيػر أنػو 
مػػت جماعػػات مػػف قيضػػاعة تتػػرؾ نسػػب معػػد، كتنسػػب كقعػػت فتنػػة بػػيف القضػػاعييف كالمعػػدييف، جع

نفسيا لعرب اليمف. كلو أيضان: "فتكح البمداف، المكتبة التكفيقيػة، دكف تػاريو"، تحػدث فيػو عػف فػتح 
 النكبة، كحممة عبداهلل بف سعد، كىك مف أقدـ المصادر التى عالجت ىذه الحمبلت.

باف، (: اشتير لو كتاـ914ىػ/292اليعقوبي )أحمد بف اسحاؽ بف جعفر بف واضح، ت:  - 4
ـ"، ك"كتاب 2222يؽ: خميؿ المنصكر، دارالكتب العممية، بيركت، كىما: "تاريو اليعقكبي، تحق
ـ". كىذاف الكتػاباف مف أىـ المصادر العربية لمدراسة، تحدث 1893البمداف، مطبعة بريؿ، ليدف، 

كؿ منيا، ككيؼ كاف حاليا  فييما عف النكبة، ككذلؾ أرض البجة، ككصؼ ممالؾ البجة، كمكقع
 في أيامو. كقد استفاد الباحث مف كتابي اليعقكبي أيما إفادة.

مػػػف أقػػػدـ مػػػؤرخي  ىػػػكـ(: 957ىػػػػ/346الحسػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػيف، ت: المسػػػعودي )أبو  - 5
العػرب، كترجػػع أىميػة ركايتػػو إلػى أنػػو كػاف مؤرخػػان كرحالػة فػػي ذات الكقػت، زار كثيػػران مػف البمػػداف، 

، كالبجػػة، كبػػر الػػزنج، كدٌكف مػػا شػػاىده. كقػػد سػػكف المسػػعكدم القػػاىرة، كمػػات بيػػا، كمنيػػا: النكبػػة
كعمػي ىػذا كػاف قريبػان مػف األحػداث فػى النكبػة إبػاف القػرنيف الثالػث كالرابػع اليجػرييف، كىػك مػا أفػػاد 
الػػػػدراسة كثيػػػرا. كمػػػف أىػػػـ مؤلفاتػػػو: "مػػػركج الػػػذىب، تحقيػػػؽ: مصػػػطفي السػػػيد، المكتبػػػة التكفيقيػػػة، 
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، دكف تػػػاريو"، ك"التنبيػػػو كاإلشػػػراؼ، تحقيػػػؽ: عبػػػداهلل الصػػػاكم، المكتبػػػة التاريخيػػػة، بغػػػداد، القػػػاىرة
 ـ".2213ك"أخبار الزماف، تحقيؽ: خالد عمي نبياف، مكتبة النافذة، ، ـ"1938

مؤرخ ـ(: 996ىػ/386ابف سميـ األسواني )عبداهلل بف أحمد بف سميـ األسواني، ت:  – 6
ـ(، زارالنكبة لما أرسمو جكىر 1167-968ىػ/567-358) مينكبي، عاش إباف العصرالفاط

ـ، كرأل النكبييف 12ىػ/4الصقمي برسالة إلى ممكيا. كقد شاىد أحكاؿ تمؾ الببلد خبلؿ القرف 
كعاداتيـ كتقػاليدىـ. كتعد ركايتو مف أىـ المصادر عف ببلد النكبة. كقد كتب ابف سميـ عف كؿ 

ذلؾ في كتاب قيـ اسمو "كتاب أخبار النكبة كالمقرة كعمكة ماشاىده بنفسو، كما سمعو، ككضع كؿ 
كالبجة كالنيؿ"، كيعرؼ أيضان بػ"أخبار النكبة". كرغـ أف ىذا الكتاب لـ يصؿ إلينا، إال أف 
المقريزم حفظ لنا الكثير مما كرد فيو عف النكبة، كمما قػالو المقريزم عف ذلؾ: "يقكؿ عنيا 

ني فى كتاب أخبػار النكبة أف أبا عبدالرحمف عبداهلل بف عبداهلل بف أحمد بف سميـ األسكا
 عبدالحميد العمرم لما غمب عمى المعدف كتب إلى أسكاف يسأؿ التجػار الخركج..".

"صػكرة   لػو كتػاب بعنػكافـ(: 961ىػػ/351ابف َحوقػؿ )أبوالقاسػـ بػف محمػد النصػيبي، ت:  - 7
المصػادر القٌيمػة، فػابف حكقػؿ عػاش إبػاف ـ". كىك مف 2229األرض، شركة نكابغ الفكر، القاىرة، 

ـ. كقػػد ذكػػر الكثيػػر مػػف األخبػػػار كاألحػػداث التػػى تػػرتبط بقبائػػؿ العػػرب كأحكاليػػا فػػى 12ىػػػ/4القػػرف 
 البجة.  إمارة ربيعة في ببلد البجة، ككذلؾ في النكبة، كما رصد بعمؽ قياـ

ييعػد مػف ـ(: 997ىػػ/387ي المصػري، ت: ػابف زوالؽ )الحسف بف إبراىيـ بف الحسيف الميث – 8
اؿ عنػو المحقػؽ بأنػو ػا"، قػػأقدـ مؤرخي مصر اإلسبلمية، كينسب لو كتاب "تػػاريو مصػر كفضائميػ

ـ. كمػف أدلػة 16ىػ/12"المنسكب خطأ البف زكالؽ.."، كيرجح أف الكتاب لمؤلؼ عاش إباف القرف 
ـ(، بينمػػا 1517-1252ىػػػ/923-648ؾ األمػػر أف الكتػػاب يتحػػدث عػػف األيػػكبييف كالمماليػػؾ )ػذلػػ

ائدة كبيرة لمادة ىذه األطركحة، إذ يتحدث ػـ. كليذا الكتػاب ف12ىػ/4مات ابف زكالؽ آكاخر القرف 
كالة ػإلييػػػا، كمػػػا يتحػػػدث عػػػف الػػػ  مصػػػر، كىجػػػرة القبائػػػؿ العربيػػػةرض أل "الفػػػتح العربػػػي"عػػػف حقبػػػة 

كقت يجػػب أف ػلػػالعػػرب لمصػػر بعػػد الفػػتح، كغيػػر ذلػػؾ مػػف األحػػداث التاريخيػػة الميمػػة. كفػػي ذات ا
 . "ابف زكالؽػ"نتعامؿ بحذر مع ما كرد في ىذا الكتاب، ألنو غير مؤكد النسبة ل
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: صػنؼ كتابػان مكسػكـ ـ1153ىػػ/548ابف حػـز )أبو محمد عمي بػف سػعيد األندلسػي، ت:  - 9
ي بركفنسػػاؿ، شركػػػة نكابػػغ الفكػػر، القػػػاىرة، ػ: "جميػػرة أنسػػاب العػػػرب، تحقيػػؽ: ليفػػالتػػالي عنكافبػػال

 ابيـ، أفػػاض فيػو ابػف حػـز فػي الحػديث عػفػـ"، كىك مف المصادر الميمة عف العػرب كأنسػ2229
اف، كمػػا ػقحطػػ، ككػػذلؾ عػػف نسػػب  العػػرب مػػف نسػػؿ عػػدناف نسػػؿ مػػفكافػػة، العػػرب  أنسػػاب قبائػػؿ

 اعة، ثـ تحدث عف جيينة، كنسبيا. ػتحدث عف أصؿ قيض

مػف أىػـ مصػنفاتو ـ(: 1332ىػ/733  ت:وىاب، ػديف أحمد بف عبد الػاب الػالُنّويػري )شي – 11
 رىب فػى فنػكف األدب، تحقيػؽ: د. محمػد عبػد اليػادل شػعيرة، مراجعػة: د.اية األػكتػاب بعنكاف: "ني

ـ"، كىػػػك 1992محمػػػد مصػػػطفى زيػػػػادة، الييئػػػة المصػػػرية العػػػػامة لمكتػػػاب، مركػػػز تحقيػػػؽ الػػػػتراث، 
النكيرم فى أجزاء عدة مػف ىػذا  ػديفشياب ال بلثيف جزءان، تناكؿػكتاب مكسكعي، يضـ أكثر مف ث

بػبلد  بػيف   الكتػاب تاريو النكبة منذ الفتح اإلسبلمػي، كمػا تحػدث عػف اليجػرات العربيػة، كالعػػبلقة
 المماليؾ، كما تحدث عف حمػبلت المماليؾ إلى ببلد النكبة.سبلطيف  النكبة كمصر خاصة أيػاـ

ار ػمػف طبقػة كبػ ىػكـ(: 1415ىػػ/818الرحمف بف محمػد بػف خالػد، ت: ابف خمدوف )عبد - 11
اريخي. كقػػد تحػػػدث عػػف ىجػػػرات ػإتجػػػػاه فريػػد فػػػي التحميػػؿ التػػػ "ابف خمػػدكفػ"المػػؤرخيف القػػدامى، كلػػػ

ايتػػو تػػتيـ عػػرب اؾ. غيػػر أف رك ػالنكبػػة، كمػػا تحػػدث عػػف ىجػػرة جيينػػة ىنػػ بػػبلد القبػػػائؿ العػػرب إلػػى
اضػطر مػف ثػـ ى كاالضػطراب، ك ػالفكضػ مظاىر لنكبة أحدثت الكثير مفجيينة بأف ىجرتيـ إلى ا

ا أف يتصػػاىركا ػتحػػت ضػػغط ىػػذه اليجػػرة، كبسػػبب قػػكة قبيمػػة جيينػػة كبطكنيػػ "مممكػػة عمػػكة"اء ػزعمػػ
مممكػػة "فػػي بػػبلد النكبػػة، كتحديػػدان فػػي  "عرب جيينػػةػ"اءان لشػػرىـ، كمػػف ثػػـ انتقػػؿ الحكػػـ لػػػمعيػػـ إتقػػ

كديػكاف المبتػدأ كالخبػر فػي أيػاـ العػرب  اف بيػا البػػاحث: "الًعبػرػاباتو التى استعػػ. كلعؿ أىـ كت"عمكة
 ـ".2227افة، ػامة لقصكر الثقػادة كحيمة، الييئة العػدكتكر عيبػكالعيجـ كالبربر، تقديـ: ال

 ـ(:1418ىػػػ/821الَقمقشػػندي )أبوالعبػػاس شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف عمػػي بػػف أحمػػد، ت:  - 12
المكسكعية، خاصةن أىـ  كتبو، كىك:  ا "قمقشندة"، كقد ترؾ العديد مف المصنفاتػيينسب لبمدة اسمي

ر، القػػػاىرة، افة، سمسػػػمة الػػػذخائػامة لقصػػػكر الثقػػػػا، الييئػػػة العػػػػ"صػػػبح األعشػػػي فػػػي صػػػناعة االنشػػػ
ا، كمػػا بػػو مػػف ػغنػػى عنػػو ألم باحػػث، نظػػران ألىميػػة مادتػػو التاريخيػػة كتنكعيػػـ"، كىػػك ممػػا ال2224

القمقشػػندم فػػى أبكالعبػػاس . كقػػد أفػػػاض اػا، كممككيػػػاألخبػػار، كمػػا أنػػو تحػػدث عػػف البمػػداف، كشعكبيػػ
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ات مصػػر بالنكبػػة كممككيػػا. ػالنكبػػة، كىجػػرة العػػرب إلييػػا، كمػػا تحػػدث عػػف عبلقػػ بػػبلد الحػػديث عػػف
-1252ىػػػ/923-648) المماليػػؾدكلػػة اء" بالقػػػاىرة أيػػاـ ػكلعػػؿ عمػػؿ القمقشػػندم فػػي "ديػػكاف اإلنشػػ

حػػظ اتو. كيبلػا فػػي مؤلفػػػليسػػتفيد منيػ كثائؽ الرسػػميةػبلع عمػي العديػػد مػػف الػػأتػاح لػػو االطػػ ـ(1517
ركايػة "لنكبػة، كخاصػة قبيمػة جيينػة، اعتمػد فييػا عمػى أنو في حديثو عف ىجرات العرب إلى ببلد ا

النكبة أحدثت الكثير مف الفكضى، كىك ما  ببلد إشارتو أف ىجرة جيينة إلى  ، خاصة"ابف خمدكف
اد منيػا ػاألخػرل لمقمقشػندم التػى استفػ األخرل. كلعؿ مف أىػـ المصػنفات لـ تتحدث عنو المصادر

مػػ ارم، دارالكتػػاب ػاف، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ اإلبيػػػاف فػػي التعريػػؼ بعىػػرب قبائػػؿ الزمػػػالبػػػاحث: قبلئػػد الجي
اب العػػػػرب، تحقيػػػؽ: إبػػػػراىيـ ػاية األرب فػػػي معرفػػػػة أنسػػػػؾ: نيػػػػػـ، ككذلػػػ1982اني، بيػػػػركت، ػالمبنػػػ
، كىمػػا مػػف المصػػنفات الميمػػة التػػي تحػػدثت عػػف ـ1982ي، بيػػركت، ػاب العربػػػارم، دار الكتػػػاإلبيػػ

 ا مف ببلد العرب. ػا، كىجرتيػقبيمة جيينة، كأصمي

 ـ(: 1441ىػ/845ديف أحمد بف عمي بف عبد القادر، ت: ػالمقريزي )تقي ال – 13

قبائؿ العرب  اريخية التي تحدثت عف ىجرة ػالمقريزم مف أىـ المصادر التتقي الػديف تيعد كتابات 
اريخية، كلػػو ػي أيضػػان، غزيػػر المػػادة التػػػكسػػكداف كادم النيػػؿ. كالمقريػػزم مػػؤرخ مكسكعػػإلػػى مصػػر 

اف ػدراسة، خاصة كتابو المعركؼ باسـ "البيػات ذات القيمة التى اعتمدت عمييا الػالعديد مف المؤلف
ائؿ األعػػػراب، تحقيػػػؽ: رمضػػػاف البػػػدرم، دار الحػػػديث، ػكاإلعػػػراب عمػػػف فػػػي أرض مصػػػر مػػػف قبػػػ

 ـ". 2226اىرة، ػالق

ذم ػاب، إال أنو يكاد يككف المصدر األىـ الػالكت ىذا رغـ صغر حجـإنو ػعمى أية حاؿ، فك        
اب كؿ قبيمة كىجرتيا ػاكؿ ىذا الكتػ. إذ تن"يػالفتح العرب"لمصر بعد   اكؿ ىجرات القبائؿ العربيةػتن

تقػي " بيػا.  كمػا كػاف لكتػبامة ػاع  التى آثػرت اإلقػػإلى مصر، كما كاف ليا مف البطكف، كأل البق
ار بػػذكر ػ: "المػػكاعظ كاالعتبػػكتػػاب دراسة، كمنيػػاػاألخػػرل أىميػػة كبيػػرة فػػى ىػػذه الػػ "المقريػػزم ديفػالػػ

نفػػإتعػؾ كتػاب: "ػألكبرا، القػاىرة، دكف تاريو"، ككذلػار، مكتبة اآلداب، ميداف اػالخطط كاآلث ا ػاظ الحي
د أحمػد، المجمػس األعمػي لمشػئكف محمػد حممػي محمػ ا، تحقيؽ: د.ػالخمف  اطمييفػار األئمة الفػبأخب
اىرة، دكف ػة دكؿ الممػكؾ، القػػـ"، ككتاب "السػمكؾ لمعرفػ1996اؼ، القاىرة، ػبلمية، كزارة األكقػساإل

 تاريو". 
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األساسػية  التػػاريخية بصفة عامة مػف المصػادر "المقريزم تقي الػديف" المؤرخ كتعد كتابات        
في العصر   النكبة ببلد ا بأية حاؿ في الكتػابة عف تاريوػال غنى عنيألم باحث، كىي مصنفات 

ي عمػػي حيػػاة شػػعب ػكجكد العربػػػي، كأثػػر الػػػا بعػػد الفػػتح العربػػػقبائػػؿ العػػرب إلييػػ  اإلسػػبلمي، كىجػػرة
ركايػػة عػف  "، كممالكيػػاالنكبػة بػػبلد" قػػد أخػذ الكثيػػر مػف أخبػار  كأف المقريػػزم كػاف النكبػة، خاصػةن 

 ."الدكلة الفػاطمية" عصر ي الذم عاش إبػافػاألسكانبف سميـ أحمد 

 فصوؿ الدراسة
إنو تػـ تقسػيـ ىػذه الدراسػة ػاحث مػف مػادة، فػػدراسة، كمػا تجمػع لمبػػكمف حصاد منيج ىذه ال       

ـ"، كىػػك :ىػػػ/4كعنكانػػو "قبيمػػة جيينػػة قبػػؿ القػػرف  الفصػػؿ التمييػػدي،إلػػى تمييػػد، كسػػتة فصػػكؿ، 
ـ، إذ يتحػػػدث عػػػف نسػػػب ىػػػذه القبيمػػػة، كجػػػدىـ :ىػػػػ/4ا قبػػػؿ القػػػرف ػيخيػػػيتنػػػاكؿ قبيمػػػة جيينػػػة، كتار 

ابعيف، ػقضػػػاعة. كمػػػا يتنػػػاكؿ مكطنيػػػا األكؿ فػػػي بػػػبلد العػػػرب، كأعػػػبلـ القبيمػػػة مػػػف الصػػػحابة، كالتػػػ
ككػػذلؾ العممػػاء، إضػػافة لرصػػد األحػػداث التػػى ارتبطػػت بيػػا فػػي العصػػر اإلسػػبلمي. كأيضػػان ىجػػرة 

الفصؿ ـ(، كخيطط القبيمة في الفسطاط كالجيزة. أما 752ىػ/32) "الفتح العربي"جيينة لمصر بعد 
يينػػػة لمصػػػعيد، ، كعنكانػػػو األوؿ يينػػػة فػػػي صػػػعيد مصػػػر"، كىػػػك يتنػػػاكؿ ىجػػػرة جي "اسػػػتقرار عػػػرب جي

ينيػيف كبطػكف  كأسبابيا السياسية كاالقتصادية، ثـ استقرارىا في األشمكنيف، كحدكث الفتنة بػيف الجي
اطمييف خػػبلؿ تمػػؾ الفتنػػة. ثػػـ يتنػػاكؿ الصػػراع بػػيف قبيمػػة جيينػػة قػػريش أيػػاـ الفػػاطمييف، كدكر الفػػ

كجماعات بمي في أخمػيـ، كالتصػالح بػيف القبيمتػيف. كينتيػي الفصػؿ بالحػديث عػف "شػكاىد القبػكر" 
 باعتبارىا دليبلن عمى كجكد جيينة ، كاستقرارىـ في مدف مصر كالنكبة منذ القركف اليجرية األكلى.

يينة إلى ببلد البجة في القرف ي، الفصؿ الثانبينما        ـ"، كىك يرصد 9ىػ/3بعنكاف "ىجرة جي
ا، كدكر الحمبلت ػالبجة، كيناقش أسباب تمؾ اليجرات، كدكافعي ببلد اليجرات الجينية إلى

ات الجينية لتمؾ الببلد، كما ػبلفة العباسية في زيادة ىجرة الجماعػالعسكرية التى أرسمتيا الخ
بلقي، كالعمؿ في استخراج الذىب، كتجارتو، ثـ ػا في العػنة كبطكنييتحدث عف استقرار جيي

ار كعمراف ببلد البجة، كىك ما أدل لبركز مظاىر ما يمكف أف نطمؽ ػاكؿ دكر جيينة في ازدىػيتن
بيف  بلقة ػ، بعنكاف "العالثػالفصؿ الثبلد. أما ػعميو "مجتمع جيني" في بعض مناطؽ ىذه الب

يينة كالقبائؿ العربي بلقة بيف جيينة كباقي القبائؿ العربية التى ػة في ببلد البجة"، كىك يرصد العجي
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كانت قد سكنت البجة، كما كقع مف تنافس بينيا، ثـ تحكؿ ذلؾ التنافس إلى صراعات أخذ 
ؾ ما حدث بيف قبيمة جيينة كربيعة، كما يتناكؿ الفصؿ صراعا ػبعضيا طابعا دمكيا، كمف ذل

فاعة، كرغـ قرابة النسب بيف القبيمتيف القضاعيتيف، فإف ذلؾ لـ يحؿ آخر بيف قبيمة جيينة كر 
الفتنة بينيما. ثـ ينتيي الفصؿ بالحديث عف دكر عرب جيينة، كأثرىـ الحضارم في  دكف كقكع 
 ببلد البجة.

يينػػػػة كسػػػػبلطيف المماليػػػػؾ" ) الفصػػػػؿ الرابػػػػع،بينمػػػػا        –648يحمػػػػؿ عنكانػػػػان، كىػػػػك "عػػػػرب جي
شػكالية العبلقػة بػيف كػؿ ـ(1517–1252ىػ/923 ، كىك يعالج أحكاؿ قبيمة جيينة أياـ المماليؾ، كا 

مػػػف عػػػرب جيينػػػة كسػػػبلطيف المماليػػػؾ، كنظػػػرة كػػػؿ منيمػػػا إلػػػى اآلخػػػر، كمػػػا يتنػػػاكؿ كقػػػكع بعػػػض 
المكاجيات بيف الطرفيف، كتمرد جماعات العركييف )كىـ مف بطكف جيينة( ضد المماليؾ، ككػذلؾ 

جيينػػة كبنػػي ىػػبلؿ، كقيػػاـ حمػػؼ جيينػػة كدكره فػػي الصػػعيد، ككقػػكع الصػػراع الػػذم كقػػع بػػيف قبيمػػة 
 المكاجيات الدامية بيف الجينييف كجيش المماليؾ، ثـ نياية الحمؼ الجيني.

يينة إلى النكبة المسيحية إباف القرف الفصؿ الخامسأما        ـ"، كىك 14ىػ/8، كعنكانو "ىجرة جي
يتحػػدث عػف أحػػكاؿ النكبػة خػػبلؿ ىػذه اليجػػرة، كممالػػؾ ينػاقش اليجػػرة الجينيػة إلػػى بػبلد النكبػػة، إذ 

النكبة المسيحية الثبلثة، كىػي ممالػؾ: نكباديػا، كالمقػرة، كعمػكة. كمػا يتنػاكؿ الطػرؽ كالمسػالؾ التػى 
سمكيا الجينيكف لمكصكؿ إلى النكبة، ثـ يتحدث عف دكرىـ في سقكط مممكة المقرة، ككذلؾ دكرىـ 

اقش زعػـ بعػض الركايػات عػف دكر ىجػرة جيينػة فػي إحػداث األىـ في سقكط مممكة عمػكة، كمػا ينػ
 الفكضى في النكبة، ككذلؾ دكر ىذه القبيمة في تدمير كنائس النكبة. 

يينػػة كدكرىػػا فػػي تعريػػب مممكػػة عمػػكة"، إذ يتحػػدث عػػف  الفصػػؿ السػػادسكيحمػػؿ        عنػػكاف: "جي
لمصػػاىرة، ثػػـ انتقػػاؿ العبلقػة بػػيف عػػرب جيينػة كممػػكؾ عمػػكة، كمػػا حػدث مػػف تقػػارب بيػػنيـ بفضػؿ ا

الحكـ إلػى زعمػاء جيينػة فػي بػبلد النكبػة. ثػـ يتحػدث الفصػؿ عػف دكر عػرب القكاسػمة فػي مممكػة 
عمكة، كىـ مف بطكف قبيمة جيينة، كدكر زعيميـ عبداهلل  جمَّاع في إسقاط مممكػة عمػكة المسػيحية 

تمفة حكؿ التحالؼ بيف مف خبلؿ التحػالؼ مع ممؾ الفكنج عمارة دكنقس. ثـ يناقش الػركايات المخ
العبػػػدالب كالفػػػكنج، كدكر ىػػػذا التحػػػالؼ فػػػي إسػػػقاط مممكػػػة عمػػػكة، ككػػػذلؾ دكر عػػػرب جيينػػػة فػػػي 



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 29  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

تأسيس المدف العربيػة فػي ىػذه المممكػة مثػؿ: أربجػي، كقػرم، ثػـ ينتيػي ىػذا الفصػؿ بالحػديث عػف 
 دكر عرب جيينة الحضارم في تعريب مممكة عمكة، كنشر اإلسبلـ ىناؾ. 

التػػى يعػػرض فييػػا البػػػاحث النتػػائج التػػى تكصػػؿ إلييػػا مػػف  بالخاتمػػة تيػػي ىػػذه الػػػدراسةثػػـ تن     
 خبلؿ ىذه األطركحة، ككذلؾ مبلحؽ الػدراسة، كثبت المصادر كالمراجع.
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 الفصل التمهيدي:
                            ـ"            9ىػ/3"قبيمة ُجيينة قبؿ القرف 

                           

يينة نسىب  - أكالن   جي
د  قيضاعة إشكالية نسب - ثانيا يينة)جى   (جي
 سبو كنى  قيضاعة عف ىركايات المؤرخيف كالنىٌسابة القيدام -)أ( 

يينة بيف نسؿ -)ب(    قىحطاف عىدناف كنسؿ جي
يينةمكطف  - ثالثان    األكؿ جي
يينةأعبلـ  - رابعان    مف الصحابة كالعمماء جي

يينة بقبيمة  ترتبطي االت األحداث التاريخية -خامسان   جي
يينة إلى مصر بعد الفتح العربي )ىجرات  - سادسان    ـ(462ػ/ى12جي
  خيطط الفيسطاط -)أ( 

يينة -)ب(    كخيطة أىؿ الراية جي
يني بالجيزة -)جػ(    خيطة عيقبة بف عامر الجي
يينة عف خطة أىؿ الراية في القرف   – سابعان    ـ 8ىػ/1خركج جي
شػكالية أصػميا قبيمػة الفصؿي نسىػب اكؿيتن      يينػة، كا  ذ عػرب عػدنافأـ لقحطػاف ، كىػؿ تنتسػبي لجي

كالعممػػاء،  ،بعيفكالتػػا ،مػػف الصػػحابة يػػاأعبلماألكؿ فػػي بػػبلد العػػرب، ك  يػػاعػػف مكطن كمػػا يتحػػدث
يينػػة  جماعػػات ىجػػرات يتنػػاكؿ ثػػـ ،العصػػر اإلسػػبلمي المبكػػر إبػػاف التػػي ارتبطػػت بيػػا األحػػداثك  جي
 .، ككذلؾ جيينة كالتدكيف الرابع، كخيطىطيـ في الفسطاط كالجيزةالعربي مصر بعد الفتحل
 

 ُجيينة:نَسُب  -أواًل 
يينػة  قبيمة ث بدايةن عف نسبنتحد      كلػد  ب أف الجينيػيفاألنسػا ؤرخيميػ ضبعػ إذ يػذكر ،(2)جي

ػاؼ بػف قيضػاعة  يد بف لىيث بف سىكد بف أٍسػميـ بػف إلحى يينة بف زى أف  . كثمػة ركايػاته تشػير إلػى(1)جي
يد، بؿ ىػ يينة لـ يكف ابنان لزى يينػةجي يػد ذاتػو، كاسػمو: جي ، كمػف ثىػـ اختمفػت (3)بػف لىيػث بػف سىػكد  ك زى

ت: ) كالمسػعكدم ،(6) ـ(812ىػػ/104 ت:) بػف الكىمبػيح ارجقد . ك ةادر في نسىب ىذه القبيمالمص
ػػـز ) (5) ـ(759ىػػػ/364 ـ( 2223ىػػػ/509ت: كابػػف القىيسػػراني ) (4ـ( )2246ىػػػ/659ت: كابػػف حى

ت: ) كابػف األثيػر ،(7ـ( )2117ىػػ/414 ت:اقكت )كيػ ،(8) ـ(2288ىػػ/586 ت:) كاليىمػداني (9)
ـه آخػػػرك  ،(21)كالسػػػكيدم  ،(22) ـ(2662ىػػػػ/865ت: ) كالمىقريػػػزم ،(20) ـ(2131ىػػػػ/430  مػػػف جػػػ

يد بف لىيث. يينة ىك ابف زى  النسابة كالمؤرخيف، أف جي
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 ػػػػػػػػػػػػػػ
ارية ُجياَنػة بالضػـأ أي )شػابة(، والَجْيػُف بػالفتح: اَمػظ الوجػو، ػ( ُجيينة ُلغة: الُجْيَنة بالضػـ: أي )ُجيَمػة الميػؿ(، وجػ1)

ْربُة في الَبحراير مُ  ّتصمة بالبر، وَجَيَف ُجيونًاأ أي َقُرب وَدنا )انظػر الفيروزآبػادي: القػاموس المحػيط، والُجْيف بالضـ: الزُّ
 (.042اري ، صػاىرة، دوف تػ، تحقيؽ: مجدي فتحي، المكتبة التوفيقية، الق4جػ
: َجميػرة أنسػاب العػرب، تحقيػؽ: ليفػي بروفنسػاؿ، شػركة نوابػا الفكػر، القػ0) ، وانظػر 446ـ، ص0229اىرة، ػ( ابف حػـز
 494ـ، ص0212اىرة، ػافة الدينية، القػ، مكتبة الثق0ضًا ابف الكمبّي: َجميرة الَنسْب، جػأي
 ،439ـ، ص1963التميمي، حيدر آباد، الينػد،  الشي  عبدالرحمف بف يحيى بف، تحقيؽ: 3لسمعاني: األنساب، جػا (3)

        369، صـ1971أليؼ، ػ، مطبعة دار الت1ير: الُمباب في َتيذيب األنساب، جػػابف األث
 049-047ص ،4، 3، 0، 1 يينة، انظر ممحؽجُ  عف نسب ولممزيد .494، ص0َجميرة الَنسْب، جػ( 4)
    016، ص0229اىرة، ػافة الدينية، القػالتنبيُو واإِلشَراؼ، مكتبة الثق( 5)
 446رب، صػَجميرة أنساب الع( 6)
 64ـ، ص0221 القػاىرة، دينية،ػافة الػاب األنساب الُمّتفقة، مكتبة الثقػكت( 7)
      43ـ، ص1965، بداهلل كنوف، المطابع األميريةُعجالة الُمبتدي وُفضالة الُمنَتيي في الَنسب، تحقيؽ: ع( 8)
 087ـ، ص0212دينية، ػافة الػعمي عمر، مكتبة الثق اب َجميرة الَنسب، تحقيؽ:ػالُمقَتضْب مف كت( 9)
      369، ص1الُمباب، جػ (12)
ـ، 0226اىرة، ػائؿ األعراب، تحقيؽ: رمضاف البدري، دار الحديث، القػراب عمف في أرض مصر مف قبػاُف واإلعػالَبي( 11)

   136ص
 44ـ، ص0228اىرة، ػائؿ العرب، شركة نوابا الفكر، القػَذىب في معرفِة قبػائُؾ الػسب( 10)
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يػػد بػػف لىيػػث إفػفػػ (ـ2244ىػػػ/541) كحسػػب ركايػػة السىػػمٌعاني        يينػػة ىػػك زى كيعمػػؽ ابػػف  ،(2) جي
يػػد يينػػة بػػف زى نمػػا جي : كلػػيس كػػذلؾ كا  ىػػذا فػػالراجح أف  عمػػى. ك (1) "..األثيػػر عمػػى ذلػػؾ بقكلػػو: "قمػػتي

يينػة كػاف ابنػان لزيػد بػف ليػث. يينػةل سػػبةي النً أمػا  جي الجػيـ، كفػتح اليػاء، كبعػػدىا بضػـ  نػيٌ يى : جي فيػي جي
يينػػػػػػػة .(3)النػػػػػػػكف   اؿ أبكالفػػػػػػػداء(. قػػػػػػػ6) بطػػػػػػػف مػػػػػػػف بطػػػػػػػكف قضػػػػػػػاعة ىػػػػػػػي، ك قبيمػػػػػػػةه عربيػػػػػػػةه  كجي

زليا بػأطراؼ الحجػاز : "كىي قبيمةه عظيمةه، يينسىب إلييا بطكف كثيرة، ككانت منا(ـ2332ىػ/931)
كىػػـ  عىػدنافكىػؿ ينتسػب ل ،قيضػػاعة جػدىـ فػي أصػؿً  النسػابةي القػػدامى. كقػد اختىمػؼ (5) "..الشػمالي

 (.4) ذ "عرب اليمف" كىـ قىحطاف، أـ ل"عرب الحجاز"
 ػػػػػػػػػػػػػػ
     369، ص1الُمباب، جػ، 439، ص3األنساب: جػانظر  (1)
 369، ص1جػ لمباب:ا (0)
، دار إحياء التراث، طبعة بيروت، 0ابف َخمَكاف: وَفيات األعَياف، جػوانظر أيضًا ، 439، ص3السمعاني: األنساب، جػ( 3)

                    062ـ، ص0229
: الجػػذـ، والجمػػاىير، والشػػعب، والقبيمػػة، والعمػػارة، والػػبطف، ا إلػػي نحػػو عشػػرة طبقػػاتػنيػػائػػؿ وبطو ( قسػػـ العػػرب القب4)

، اختصػػار: مػػرزوؽ إبػػراىيـ، ىيئػػة 1النػػويري: نيايػػة اإلرب فػػي فنػػوف األدب، جػػػشػػيرة، والفصػػيمة، والػػرىط )والفخػػذ، والع
، وقبائػػؿ، وعمػػائر، وبطػػوف، وأفخػػاذ، سػػت طبقػػات: شػػعوب اؿ المقريػػزُي: "والعػػرب عمػػى(. قػػ108ـ، ص0226اب، ػالكتػػ

جتمػاعيـ، كتّشػُعِب أاصػاف . سػموا بػذلؾ لتشػّعبيـ و ؿ رَبيعة وُمَضر واألوسوفصائؿ..وقيؿ: الشعب ىو الحي العظيـ مث ا 
التنػازع والتخاصػـ فيمػا بػيف بنػي أميػة وبنػي ىاشػـ )رسػائؿ المقريػزي(، تحقيػؽ: رمضػاف البػدري، دار الحػديث، الشجر" )
، طوطػة أنسػاب عػرب السػودافمخلتشػعب القبائػؿ مػنيـ )السػمرقندي:  ب(. وقيؿ: سميت الشعو 77ـ، ص0226القاىرة، 

الشعب: خزيمة، والقبيمة: كنانة، والعمارة: قريش،  :شريالزمخ يا، بينما رتب3 ، ورقةMisc، 198/18/1نسخة مصورة، 
: عػدناف  نسػب النبػي (. وقيػؿ فػي17صي: سػبائؾ الػذىب، )السػويداسوالبطف: ٌقصي، والفخذ: ىاشـ، والفصيمة بالعب

قبيمة، وخندؼ: عمػارة، ولػد إليػاس بػف مضػر، وكنانػة: بطػف،  بف معد: شعب، ومضر: جميور، ونزارجذـ، وقبائؿ معد: 
(. وعف أىمية 108، ص1صي: عشيرة، وعبدمناؼ: فصيمة، وبنوىاشـ: رىط )النويري: نياية اإلرب، جػوقريش: فخذ، وقُ 

: "تعمموا مف أنسػابكـ مػا تصػموف بػو أرحػامكـ". وقػاؿ عمػر بػف الخطػاب: "تعممػوا النسػب، وال  األنساب، قاؿ رسوؿ اهلل
خواص  مفىي  وبطونيا ، والقبائؿ. ومعرفة األنسابقرية كذا.."تكونوا كنبط السواد، إذا ُسئؿ أحدىـ عف أصمو قاؿ: مف 

ف كانوا عصابة واحدة لنسبيـ العاـ، ففييـ أيضًا قاؿ ابف خمدوف: "اعمـ أف كؿ حي أو بطف مف القبائؿ، وليذا العرب،  وا 
ألنساب خاصة، ىي أشُد التحامًا مف النسب العاـ ليـ، مثؿ عشػيرة واحدة، أو أىػؿ بيػت واحػد، أو إخػوة  ىعصبيات أخر 

تػاب، ، تحقيػؽ: عمػي عبػد الواحػد وافػي، ىيئػة الك0)ابف خمدوف: المقدمػة، جػػ "..عـ األقربيفبني أب واحد، ال مثؿ بني ال
 (485-480ـ، ص0226

 108ـ، ص1998ارؼ، ػ، تحقيؽ: د. محمد زينيـ، دار المع1الُمختصر في أخبار البشر، جػ( 5)
ُجيينػة، وقيػؿ: إف ف عبػداهلل ابػف دىماف...اف ابػػبيػ( بينما تذكر "مخطوطة السمرقندي" أف ُجيينػة ىػو ابػف ذُ 6)

 )انظػػر بػػف أنػػيس الجينػػية بػػف عبػػداهلل يػػؿ: ُجيينػػ، وقابػػف العػػواـ زبيرػُجيينػػة ابػػف عطيػػة ابػػف الحسػػف ابػػف الػػ
 كتػب األنسػاب أكثػر تناقض مع مػا ورد فػي، وينسب اريبفي الحقيقة  وىو (.11 مخطوطة السمرقندي: ورقة

 .عند العرب  القديمة
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يينةكيرتبطي ب        يينػة الخبػري اليىقػيٍف"  جي العديد مف األقكاؿ المأثكرة، كمنيا قػكؿ العػرب: "كعنػد جي
فىينة الخبري اليىقيفٍ (2)  "جفينػة"كربمػا  (3)فينػة" تصػغير جفنػة جي . كلعػؿ اسػـ "(1)" ... كقيؿ: "كعند جي

يينػة  لمفظ تصحيؼ  بمفػظ، لكػف القػكؿ الػبعضعنػد  الثػاني القػكؿي باليػاء، فػذاع  لت الفػاءي بدً ، فاسػتي جي
يينػػة فينػػة مػػف بطػػكف خزاعػػة مػػف األزد  إف كقيػػؿ: شػػير.األ ىػػك جي نػػك جفنػػة بػػف . كقيػػؿ ىػػـ ب(6)جي
ة مػػف الػػيمف.."، كىػػك مػػا يعنػػي أف عػػرب مػػة قبي: "جفنػػ" يقػػكؿمخطكطػػة القزكينػػي". كفػػي (5)عػػكؼ 

فينػة الخبػري اليقػيف، قػاؿ ابػفي : عنػد جي يـكل: "كقيػرازمي قػاؿ الػبينمػا  .(4) كا مف قبائػؿ قحطػافجفنة كان
يينة ؿٍ قي ، كال تى لكىمبياار مٌ خى  : ىك اسـي يتٍ كً السَّ  يينػة.." . بينما ق(9) .."جي  (.8)اؿ ابفي الكىمبػٌي: "ىػك جي

. كما يقكؿ العػرب أيضػان كقكؿ ابف الكىمبٌي المأخكذي بو، فيك صاحب أىـ مصدر في أنساب العرب
يينة مف الريؼ.."   .(7)في سكداف كادم النيؿ: "الرَّغىـ جاب جي

 ػػػػػػػػػػػػػػ
يينػػة الَخَبػػر الَيقػػيْف: ىػػو اسػػـ َخّمػػار، وال تقػػؿ ( وعػػف أصػػؿ ىػػذا القػػوؿ عنػػد العػػرب، يقػػوؿ الفيروزآبػػادي: "وعنػػد جُ 1)

ُجفينة..ألف ُحَصيف بف عمرو بف ُمعاوية بف عمرو بف ِكالب خرج ومعو رجؿ مف ُجيينة، يقاؿ لػو األْخػَنس، فنػزال منػزاًل. 
نُس: ُتسػائؿ عػف اـ الُجيني اليو فقتمو، وأخذ مالو. وكانت َصْخرُة بنت عمرو بف معاوية َتبكيو في المواسـ، فقػاؿ األخػػفق

(. بينمػا تقػوؿ روايػة: إف ُجيينػة كػاف 037، ص4اليقػيف.." )القػاموس المحػيط: جػػ ُحصيٍف كؿ ركب..وعند ُجيينػة الخبػر
ـُ ممكًا يم انيًا، وكاف لو وزيػٌر اسػمو ُنَجيػدة، إذا اػاب الممػُؾ خمفػو عمػي َحظيػٍة لػو. فتبعػو ُجيينػة يومػًا، واختبػأ حتػي ػيخد

لممؾ، ولبس ثيابو، وامبتو الثَمالة. عندئذ، قاـ ُجيينة وقتمو وأخفاه. ولما عاد الممُؾ، عمـ بمػا جمس الوزيُر في مجمس ا
وقع لوزيره، أخذ يبحُث، ولـ يجده. وذات ليمٍة، َثمػؿ ُجيينػة، ثػـ أنشػد قػائاًل: "ُتسػاِئؿ عػف ُنَجيػدة ُكػػؿ َركٍب..وعنػد ُجيينػة 

اف، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ االبيػػاري دار ػ، ثػػـ عفػػا عنػػو )القمقشػػندي: َقالئػػد الُجمػػالَخبػػُر الَيقػػػيْف". عندئػػذ عمػػـ الممػػؾ بػػذاؾ األمػػر
 (.    03ـ، ص1980اب العربي، بيروت، ػالكت
 042، ص4ادي: القاموس المحيط، جػػالفيروزآب ظران (0)
ثػـ بعػده  اؿ المسعودي: "أوؿ مف ممؾ منيـ الحرث بف عمرو مزيقيا،ػجفنة مموؾ اساف في بالد الشاـ، ق ( وكاف بنو3)

اـ ػانظػر ابػف خمػدوف: الِعبػر وديػواف المبتػدأ والخبػر فػي أيػماريػة ذات القػرطيف.."  ) الحرث بف ثعمبة بف جفنة، وىو ابػف
(. ويقػوؿ 082 -078ـ، ص0227ُعبادة كحيمػة، الييئػة العامػة لقصػور الثقافػة،  ، تقديـ: د.0العرب والُعجـ والبربر، جػ

، وبنػػي بالشػػاـ عػػدة ػاـ والػػػور وقتػػؿ ممػػوؾ سػػميح، دانػػت لػػو ُقضػػاعة، ومػػف بالشػػأبػػو الفػػداء: "ولمػػا ممػػؾ جفنػػة المػػذك رـو
 (96، ص1مصانع.." )المختصر في أخبار البشر، جػ

ـ، 1982يروت، ػي، بػاب العربػاري، دار الكتػراىيـ اإلبيػاب العرب، تحقيؽ: إبػة أنسػاية األرب في معرفػ( القمقشندي: ني4)
                          017ص
 017( المصدر السابؽ، ص5)
  6 ، ورقة366جامعة الممؾ سعود، رقـ  اتػائؿ العرب، مخطوطػ( مخطوطة القزويني: أسماء قب6)
 126ـ، ص1924رازّي: ُمختار الصّحاح، تحقيؽ: محمد خاطر بؾ، المطبعة األميرية، ػ( أبو بكر ال7)
مف ابف الكمبي واألصمعي حوؿ نسبة ىذا القػوؿ، فقػاؿ: ، وقد عمؽ أبوُعبيد عمي قوؿ كؿ 126( المصدر السابؽ، ص8)

 (.126"وكاف الكمبي بيذا العمـ أكبر مف األصمعي.." )الرازّي: ُمختار الصحاح، ص
، دوف تاري ، صػالفحؿ الفكي الطاىر: ت انظر (9)   119اري  وأصوؿ العرب بالسوداف، الخرطـو
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يينةكقد أنجبى         ٌيػ: يسه . كأنجػب قىػكمىكديعػة ،: قىػيسمنيـك ، عدة أبناء جي ، ككػاف افغىطىفػاف كغى
ٌيػافبنك  "نحػفي  :قػالكا ""مػف أنػتـي ذ :فقػاؿ ليػـ  يالنب ىقد كفدكا عم يافغٌ  بنك  يالنبػ ليػـ فقػاؿ ،"..غى
:  ٍـي بنػك رىشػداف  رىشىػد" م"كاد :ي فػدعاه النبػ ،"مك كادم غػ" ي:ييػدعى  ـ . ككػاف كاديييػ(2) ".."بؿ أنت

راجح أنيػػـ كلػػد ػيينػػة، إال أف الػػذا يتضػػح أنػػو رغػػـ اخػػتبلؼ الركايػػات حػػكؿ جي كىكػػ .(1)اف( )أك رىشػػد
  يينة بف زيد بف ليث، كتبقى إشكالية أخرل حكؿ قضاعة، كنسبو.جي 

 :(ُجيينةد )جَ  (3) ُقضاعة بنسَ  إشكاليةُ  -ثانيًا 
ػدًىـ قيضػاع      يينػة كبطكنيػا، كخاصػةن نسىػب جى ك األنساب في أصؿ قبيمػة جي ، (6)ة اختمؼى مؤرخي

ٍدنػػػاف  : إف قيضػػاعة ىػػك ابػػفي مىعىػػد بػػف عى يينػػة مػػف "عػػرب  ىػػذا يكػػكف بنػػك . كعمػػى(5)فقػػاؿ الػػبعضي جي
از" أك "العرب العىدنانية"، كىـ نسؿي   الذيف ييطمىؽ عمييـ أيضان  النبي إسماعيؿ عميو السبلـ الًحجى

 ػػػػػػػػػػػػػػ
                   087( ياقوت الحموي: الُمقَتضب، ص1)
، الػبالُذري: أنسػاب 494، ص0ابف الكمبػي: جميػرة النسػب، جػػ ُجيينة، انظرعف نسب و  ،087( المصدر السابؽ، ص0)

: جميػرة أنسػاب العػرب، 19–15ـ، ص1987ارؼ، القػاىرة، حمد حميد اهلل، دارالمعػ، تحقيؽ: م1األشراؼ، جػ ،  ابػف حػـز
 04-03ندي: قالئُد الجماف، صالقمقش ،447–446ص
َع: أي ابَتعَد عف قومو، ُسّمي ُقضػاعة )الػبالذري: أنسػاب األشػراؼ، جػػ مواس( ُقضاعة: 3) (. 15، ص1َعمرو، فمما تَقضَّ

خوتو ألمو )الُمقتضب، ص بذلؾ إلنقضاعو عف قومودعي  إنو وقاؿ ياقوتُ  قضػاعة، انظػر ممحػؽ  د عػفولممزيػ (.051وا 
 (.062-059)ص 3و 0(، وأشكاؿ 036)ص 1، وخريطة رقـ(047)ص 1رقـ
يرىـ المػػػؤرخ: ، ومػػف الُقضػػػاعّييف مػػف ذاعػػت شػػػيرتو بيػػا، ومػػػف أشػػرض مصػػػرُقضػػػاعة وبطوُنيػػا أ قبائػػؿ سػػكنت (4)

قػػاٍض  ، عػػاش فػػي العصػػر الفػػاطمي، وىػػو(ـ1260ىػػػ/ 454)ت: الُقَضػػاعي، اسػػمو محمػػد بػػف سػػالمة بػػف جعفرالُقضػػاعي
: كتػػاب الُمخَتِمػؼ والُمشػػَتبو مػػف ذىبي)انظػػر مخطػػوط الػ الشػياب""صاحب بػػػ الـ الشػػافعية، وُينَعػتمػف أعػػ، ومػؤرٌخ وفقيػػو

(. قاؿ الذىبي: "الُقضاعي الفقيو العالمة..المصػري، 84، ورقة5698سعود، رقـ األسماء واألنساب والُكَني، مكتبة الممؾ 
، المكتبػة 13)الػذىبي: سػير أعػالـ النػبالء، جػػ"بمصر مػف يجػري مجػراهلـ أر : "الشافعي، قاضي مصر"، وقاؿ ابف َماكوال

، الُمحاضػػرة، السػػيوطي: حسػػف 333، ص0ابػػف خمكػػاف: وفيػػات األعيػػاف، جػػػأيضػػا  ، وانظػػر471ـ، ص0228فيقيػػة، التو 
محمػػد ، تحقيػؽ: 1، ابػػف إيػاس: بػدائع الزىػور، جػػ341ـ، ص1997، تحقيػؽ: خميػؿ المنصػور، دار الكتػب العمميػة، 1جػػ

ـ، 1999سػػالمية، ىيئػػة الكتػػاب، ، محمػػد عبػػداهلل عنػػاف: مؤرخػػو مصػػر اإل019ـ، ص1980مصػػطفي، ىيئػػة الكتػػاب، 
: المخَتمػػؼ والمشػػتبو، الػػذىبي ةمخطوطػػ) اعيالُقضػػاس محمػػد بػػف نصر العبػػ (. ومػػف مشػػاىير ُقضػػاعة أيضػػًا: أبػػو55ص
ات سػػنة ، وىػػو مػػف تنػػوخ مػػف بطػػوف قضػػاعة، مػػالقضػػاعي الشػػاعر ي(. ومػػف مشػػاىيرىـ أيضػػا أبػػوالعالء المعػػر 84ورقػػة
، كت العميػاف، الييئػة العامػة لقصػور الثقافػةمياف في نُ كت اليِ الصفدي: نَ بؾ ابف أيوعف ترجمتو، انظر ) ـ1257ىػ/449

 (.036بالد العرب وبيا قبائؿ قضاعة )ص 1انظر خريطة رقـ (.120-121ـ، ص0213
اف: يذكر عمماء األنساب أف عدناف مف نسؿ النبي إسماعيؿ عميو السالـ، وينتسُب إليو عػرب عػدناف، ػ( َمعد بف َعدن5)

 =وعديف، وأميـ: َميَدد بنت الَميـناف الكثير مف الولد، منيـ: معد، والدَّيث، وأُبي، وَدرج، وكاف لعد
تػػذكر أف  أخػػرل ة ركايػػاته . كثىٌمػػي إلػػييـ النبػػ نتسػػبي ذيف يى ػكىػػـ الػػ ،(2)اسػػـ "العػػرب الميسػػتىعربة"  

 أك  "كػػػػانكا مػػػػف كلػػػػد قىحطػػػػاف، كىػػػػـ "عػػػػربي الػػػػيمف ف نسػػػػؿ مالػػػػؾ بػػػػف ًحٍميىػػػػر، أم أنيػػػػـقيضػػػػاعة مػػػػ
ٌميػةن ػريب أف ىذه إشك . كال(1) ""القحطانييف اليةه تاريخيةه يكتنفيا الكثير مف الغمكض، كىػي تبػدك جى
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ثػاـ عػف ايًف فػي المصػادر حػكؿ نسػب قيضػاعة، كأصػمو، كىػك مػا سػنحاكؿي إماطػة المً ػمف خبلؿ التب
فػػة كيػػؼ كقػػع اريخية بعضػػيا الػػبعض، كمعر ػمػػف خػػبلؿ مقارنػػًة المصػػادر التػػ الكثيػػر ممػػا يحػػيط بػػو

 كنسبو.  ،ركايات القديمة حكؿ أصؿ قيضاعةػالخمطي في ال
   ػػػػػػػػػػػػػػ
، يقػوؿ ابػُف لحجػاز(. أمػا العػرب العدنانيػة، فيػـ عػرُب ا16، ص1بف جمحب بف َجديس )ابف الكمبي: جميرة النسب، جػ=

لديف: مَعد بف َعدناف، وعؾ بف َعدناف.." فولد َعدناُف و ماعيؿ بف إبراىيـ..: فمف َعدناف تفرقت القبائُؿ مف ولد إسإسحاؽ
(. 19ـ، ص0229)ابف إسحاؽ: السيرة النبوية، الجزء األوؿ، تحقيؽ: أحمد فريد المزيدي، دار الكتػب العمميػة، بيػروت، 

اؿ ابُف ىشاـ عف أصؿ العػرب فػي روايتػو: "فػالعرُب كميػا مػف ولػد إسػماعيؿ وقحطػاف، وبعػض أىػؿ الػيمف يقػوؿ: ػبينما ق
، تحقيؽ: وليد بف محمػد 1ولد إسماعيؿ، ويقوؿ: إسماعيؿ ولَد العرب كميا.." )ابف ىشاـ: السيرة النبوية، جػ قحطاف مف

(. وقيؿ: إف إسػماعيؿ عميػو السػالـ كػاف أوؿ مػف نطػؽ بالعربيػة، وعَّمػر 15ـ، ص0221سالمة، مكتبػة الصفا، القاىرة، 
، 1وآلفيا، وكانت قبؿ ذلؾ ُوحوشًا ال ُترَكْب )تاري  اليعقػوبي، جػػ البيت الحراـ بعد أبيو إبراىيـ، وىو أوؿ مف ركب الخيؿ،
(. ويذكر المؤرخوف أف َعدناف كاف أوؿ مف وضع 192ـ، ص0220تحقيؽ: خميؿ المنصور، دار الكتب العممية، بيروت، 

تنتسػب لقبيمػة  األنصاب، وىو أوؿ مف كسا الكعبة، "وكاف َمعد بف َعدناف أشَرؼ ولػد إسػماعيؿ فػي عصػره"، وكانػت أمػوُ 
، وكػػاف لػػو مػػ  1شػػكؿ  انظػػر (.191، ص1تػػاري  اليعقػػوبي: جػػػ) ف الولػػد عشػػرةُجػػرُىـ، ولػػـ يبػػرح معػػد بػػف عػػدناف الحػػـر

 (078)ص
 ى( العرُب الُمسَتعربة: يقسـ المؤرخوف العرب إلي  ثالثة تقسيمات رئيسية، األوؿ: "العرُب البائدة": وىػـ العػرُب القػدام1)

ارىـ واألحػداث التػى وقعػت فػي أيػاميـ، مثػؿ: قػـو عػاد، وثمػود، وَطسػـ، ػُيعَرؼ الكثير عػف أخبػ وال الذيف بادوا وانقرضوا،
وجديس، وِعمالؽ، وأميـ، وُجرىـ، وجاسـ، وحضَرموت..ال . أما القسـ الثاني، فيـ: "العرُب العاربة" أو بنو قحطاف ولنػا 

طنػوا الحجػاز، ىػـ ينتسػبوف الػي إسػماعيؿ عميػو السػالـ، وىػـ قَ الث، فيـ "العرُب الُمسَتعربة": و ػعنيـ حديث قادـ. أما الث
 "اإلسماعيمييف"، وجاءت منيـ ُقريش وبطونيا، وليػـ ينتسػب النبػي محمػدوف أيضًا بػ"عرب الحجاز"، ويُعرفوليذا ُعرفوا بػ

  ،دارالوفػاء، القػاىرة ،  ٍة بػالبحر تػدعىميت قػريٌش باسػـ دابػ(. وقيػؿ: ُسػ00ـ، ص0229)المباركفوري: الرحيؽ المختـو
، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف عثمػػاف، المكتبػػة 1القػػرش، ال تمػػر بشػػيٍء َاػػٍث أو سػػميٍف إال أكمتػػو )البييقػػي: دالئػػؿ النبػػوة، جػػػ

سػػػماعيؿ ثالثػػػوف أبػػػًا ال ُيعَرفػػػوف.." 142ـ، ص1969السػػػمفية، المدينػػػة المنػػػورة،  (. قػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس: "بػػػيف َعػػػدناف وا 
رَوة بف الُزبيػر: ػ(. وقاؿ عُ 60اري ، صػيؽ: عماد البارودي، المكتبة التوفيقية، دوف ت)القسطالني: المواىب المُدنية، تحق

 (. ولممزيد، انظر أيضًا: 60"ما وجدنا أحد يعرؼ بعد معد بف عدناف..")القسطالني: المواىب المدنية، ص
Bernard Lewis: Les Arabes Dans l’Histoire, Bruxelles, Belgique, 1958, PP. 21-22  

ُرب بػف َقحطػاف. ويقػاؿ إف ػ( العرُب الَقحطانية: وىـ يعرفوف أيضػًا باسػـ "عػرب الػيمف"، وىػـ مػف نسػؿ َيشػُجب بػف َيعػ0) 
ُعػػِرؼ بػػذلؾ االسػػـ: لَقحطػػو الُقُحػػوط، وطػػرده بالسػػخاء والجػػود )انظػػر الػػدينوري: األخبػػار الطػػواؿ،  كػػاف قػػد جػػدىـ قحطػػاف

 =(5ـ، ص0212 القاىرة، عامة لمكتػاب،مصرية التحقيؽ: عبد المنعـ عامر، الييئة ال
 
 

المصادر األكىثر  ات المؤرخيف القدامي أكػيفي تمؾ الميقارنة بيف ركا حد كبيركسكؼ نىعتمدي ل      
ابػػف إسػػحاؽ  :مػػا أكرىده يػػالعػػؿ أىمك  ،اػالمعػػكؿ عمييػػا أكثػػر مػػف غيرىػػ ، ألنيػػابالنىسػػ عمػػـ ًقػػدمان فػػي
، ـ(818ىػػػػػػ/123ت: ـ(، كابػػػػػفي ًىشػػػػػاـ )812ىػػػػػػ/104، كابػػػػػف الكىمبػػػػػي )ت: ـ(947ىػػػػػػ/250)ت: 
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ـ(، 706ىػػ/171قيػكبيي )ت: ـ(، كاليىع871ىػػ/197بلذيرم )ت: ػـ(، كالبىػ850ىػػ/134زيبٌيرم )ت: ػكال
 ـ(، كغيرىـ.713ىػ/320الطىبرم )ت: ك 

 ػػػػػػػػػػػػػػ 
َكيػالف بػف سػبأ، واشػُتير مػف وقد انقسـ بنو قحطاف الي شػعبيف: ِحميػر بػف َسػبأ بػف يشػُجب بػف َيعػػُرب بػف َقحطػاف، و =

.." ، وميػػثـقبائؿ حمير: َعريب، وأَبيف، قاؿ ابف عبػدالولي: "وبػأبيف ىػذا، ُسػميت عػدف أبػيف، وُحبػراف، وايػداف، وحضػور
وكانػت  (.33ـ، ص0226)ابف عبدالولي: تذكرة األلباب بأصوؿ األنساب، تحقيؽ: د.عمي عمػر، مكتبػة الثقافػة الدينيػة، 

وجعمػو فػي قػريش" )السػيوطي: مختصػر  : "كاف ىذا األمػر فػي حميػر فنزعػو اهلل مػنيـقاؿ اإلسالـ، لحمير قبؿ  الزعامة
وقيؿ: قحطاف ىػو ابػف عػابر،  (.135ـ، ص0228اختصار: صالح الديف التيجاني، ىيئة الكتاب،  ،0جػ جامع األحاديث،

نمػروذ الأيػاـ الممػؾ  يػؿ أيضػًا: عػاش قحطػافُ ا يعػُرب وُجػرُىـ، وقوأنو تػزوج إمػرأًة مػف العمػاليؽ، فأنجبػت لػو ولػديف، وىمػ
التػوراة، وىػو مػف ( الػوارد فػي Jokhtanأف قحطاف ىو يقطػاف ) (. ويعتقد ب. توماس7ر الطواؿ، ص)الدينوري: األخبا

أف  الػبعض الػىذىب يػ(. و Bertram Thomas: The Arabs, London, 1937, P.353أبنػاء سػاـ بػف نػوح )
كره البخػاري )ت: العرب الُمسػتعربة. وربمػا يؤيػد ذلػؾ مػا يػذ عميو السالـ، وىـإسماعيؿ قحطاف وبنيو ىـ أيضًا مف نسؿ 

: "ارُموا بني إسماعيؿ فإف أباُكـ  وضع بابًا سماه: "باُب ِنسبة اليمف إلسماعيؿ"، ثـ ذكر قوؿ النبي  ـ(، إذ869ىػ/056
(. وىػو مػا يؤيػده ابػف خمػدوف: "وأمػا قحطػاف، 3527ـ، رقػـ 0223كاف راميًا" )صػحيح الُبخػاري: مكتبػة الصػفا، القػاىرة، 

(. كمػا يػذكر ابػف ىشػاـ: "وبعػض 041، ص0فقيؿ مف ولد إسماعيؿ، وىو ظاىر كالـ البخاري.." )ابف خمدوف: العبر، ج
(. وقيػؿ: 15، ص1أىؿ اليمف يقوؿ: قحطػاُف مف ولد إسماعيؿ، ويقػوؿ: إسػماعيُؿ أبػوالعرب كميػا.." )السػيرة النبويػة، جػػ

 Hazem Z. Nuseiba : The Ideas of Arabف بػف عػابر بػف شػالح بػف أرفكشػاد بػف سػاـ بػف نػوح)ىػو قحطػا

Nationalism , Cornell University Press, New York, 1959, P.9 :(. بينمػػا أنكػػر ابػػُف كثيػػر )ت
ب الػػيمف، ـ( نسػبة قحطػػاف لعػدناف أو لبنػػي إسػماعيؿ: "لكػػف الجميػور عمػي أف العػػرب القحطانيػة مػػف عػر 1369ىػػ/771

وايػػرىـ ليسػػوا مػػف سػػاللة إسػػماعيؿ، وعنػػدىـ أف جميػػع العػػرب ينقسػػموف الػػي قسػػميف: قحطانيػػة وعدنانيػػة، فالقحطانيػػة 
، 0شعباف: سبأ وحضرموت، والعدنانية ِشعباف أيضًا: ربيعػة ومضر، ابنا ِنزار بف َمعد.." )ابف كثيػر: البدايػة والنيايػة، جػػ

(. وربمػا ألف رسػالة إسػماعيؿ عميػو السػالـ 145العمميػة، بيػروت، دوف تػاري ، صتحقيؽ: د.أحمد أبوممحـ، دار الكتب 
كانت إلي قبائؿ اليمف، وأنو سكف ىناؾ مدًة، وربما سكف بعػض أبنائػو ىنػاؾ، فربمػا وقػع ليػذا الخمػط بػيف نسػؿ كػؿ مػف 

سماعيؿ، قاؿ اليعقػوبي: "فانتسػب عامػة ولػد معػد فػي الػيمف، وكػاف ليػـ عػدد كبيػر.."  ، 1)تػاري  اليعقػوبي: جػػقحطاف وا 
(. وىو ما يشير النتساب ولد إسماعيؿ لعرب اليمف. ويقوؿ المسعودي عف رسالة إسماعيؿ لعػرب الػيمف: "وأمػا 191ص

، ونبػ ..ونبػأه اهلل وأرسػمو الػىاسماعيؿ، فقطػػف الحػـر العمػاليؽ وجػرىـ وقبائػؿ الػيمف، فنيػاىـ عػف عبػادة  ع لػو مػاُء زمـز
وراـ قػدـ اسػـ قحطػاف، فػالعرب ظمػوا  (.117ـ، ص0213، مكتبة النافذة، القاىرة، ار الزمافلمسعودي: أخباألوثاف.." )ا

)مجيػوؿ:  ـ12ىػػ/4الذي عاش باليمف فػي القػرف  يستخدمونو بعد اإلسالـ، ومف مشاىيرىـ قحطاف بف عبداهلل بف يعفر
  (.63د.ت، ص أنباء الزمف في أخبار اليمف، مكتبة الثقافة الدينية،
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 ُقضاعة ونسبو: عف يدامسابة القُ المؤرخيف والنَ  رواياتُ  )أ(
اعة ػأف أف نػػذكر ركايػػات قيػػدامي عممػػاء النسىػػب كالمػػؤرخيف حػػكؿ قيضػػػيجػػدري بنػػا فػػي ىػػذا الشػػك      

يينة، كنسىبو، لنعرؼى  د جي ـى عف ػالمث ةطى اًتيـ يمكنينا إماػ، ألنو مف خبلؿ ركاياليةػماىية تمؾ اإًلشك جى ا
 ركايات:ػبنيو، كلعؿ أىـ تمؾ الك  ،اعةػأصؿ قيض

 ـ(769/ىػ152اؽ )ت: رواية ابف إسحَ  - 1
اؽ       تيعد ركاية ابف إسحاؽ مف أقػدـ المصػادر العربيػة التػي كصػمٍت إلينػا، كىػك محمػد بػف إسػحى

ػػدناف (2)بػػف يىسىػػار المطمبػػي المخزكمػػي  . يقػػكؿ ابػػفي إسػػحاؽ عػػف نسىػػب قيضػػاعة: "فكلىػػد مىعػػدي بػػف عى
: نًػػ : "ككػػاف قيضػػاعة ًبكػػر مىعػػد الػػذم . ثػػـ يضػػيؼ(1)زىار بػػف مىعػػد، كقيضػػاعة بػػف مىعػػد.." أربعػػةى نفػػرو

معىػد بػف إف ركايػة ابػف إسػحاؽ تؤكػدي انتسػاب قيضػاعة لػىػذا، فػ كعمى .(3)ييكني بو فيما يزعيمكف.." 
ف". كييعتقىػد أف قيضػاعة كػاف بكػر أبيػو عىدناف، أم أنو مػف "عػرب الحجػاز"، كلػيس مػف "عػرب الػيم

ـي مػػف قػػكًؿ ابػػف إسػػحاؽ "فيمػػا يزعيمػػكف" حػػكؿ بككريػػة  قيضػػاعة لمعىػػد، أف البككريػػة معىػػد،  كربمػػا ييفيىػػ
 ليست أمران مؤكدان، كىي ليست اإلشكالية التي نبحث فييا عمي أية حاؿ. 

 :ـ(801/ىػ026)ت:  رواية ابف الَكمبيّ  – 0
ادر مػف أىػـ مػا كرد فػى المصػ أنػو عمىفػإف ما يذكره في مؤلفاتو ييصنىؼ  (6)أما ابف الكىمبي      

 أك ،زمنيةػمػػف الناحيػػة الػػء سػػكا قيمػػة ركايتػػو فػػي أنسػػاب العػػرب العربيػػة فػػي عمػػـ األنسػػاب، كتبػػدك
ممػػا يػػركل ابػػف الكمبػػي عػػف نسػػب ـ. ك 8ىػػػ/1عتبػػاره مػػف نىسػػابة القػػرف با لقيمػػة التاريخيػػة لمػػا يػػركما

ػػػٍدنىاف: نًػػػزىاران، كقىنى فػػػي ركايػػػة قيضػػػاعة عػػػدي بػػػف عى ، : "فكلىػػػد مى ، كدىرىجى ػػػنىامان، كالعيػػػٍرؼى صػػػان، كقينىاصػػػة، كسى
اعةى.."   عدناف.  قيضاعة كنسمو مف كلد يشير إلى أف ما . كىك(5)كقيضى

 ػػػػػػػػػػػػػػ
( ابف إسحاؽ: معدوٌد مف طبقة التابعيف، وىو مف أعالميـ، اشُتِيربمصنفاتو التاريخية القيمة، خاصة عف سيرة النبي 1)

ـ. لممزيػد، انظػر ابػف النػديـ: الفيرسػت، 769ىػػ/152ُو مػنياًل أخػذ عنػو أكثػر مػف جػاء بعػده، مػات انت كتبػػومَغازيو، وك
، الصفدي: الوافي بالوفيات )المختصر(: اختصار وتقديـ: محمد الشيف، 134المكتبة التوفيقية، القاىرة، دوف تاري ، ص

تحقيػؽ: خيػري سػعيد، المكتبػة التوفيقيػة، دوف ، 5، ابػف األثػػير: الكامػؿ فػي التػاري ، جػػ006ـ، ص0229ىيئة الكتاب، 
 (110، ص12اية: جػػ، ابف كثير: البداية والني190تاري ، ص

        19، ص1جػ ( السيرة النبوية:0)
 19( المصدر السابؽ، ص3)
، ونقػؿ ابػف 138( واسمو: ىشاـ بف محمد بف السائب الكمبي، ولممزيد عف ترجمتو، انظر ابػف النػديـ: الفيرسػت، ص4)

النديـ عف ابف سعد قولو عف ابف الكمبػي: "عػالـ  بالنسػب وأخبػار العػرب، وأياميػا، ومثالبيػا، ووقائعيػا، أخػذ عػف أبيػو، 
(. وانظػر أيضػًا جولدتسػيير: مػذاىب 138وجمَّاعة مف الرواة...وتػوفي ىشػاـ فػي سػنة سػت ومػائتيف.." )الفيرسػت: ص

 134ـ، ص0213اب، ػالكتار، ىيئة ػالتفسير اإلسالمي، ترجمة: عبدالحميـ النج
 048ص، 0 لممزيد انظر "رواية ابف الكمبي"، ممحؽ رقـو ، 16، ص1جػ ( جميرة النسب:5)
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لؾ بف حمير"، أم أنو "ماكلد أف قيضاعة مف  لخر ما يذكر ابف الكمبي أيضان في ركاية أبين       
لىػد مالػؾه كىك ما يناقض "الركاية األكلػي"، (2) مف قحطاف بػف عمػرك بػف ميػرة بػف ، حيػث يقػكؿ: "فكى

كشػـ بػف (1)زيد بف مالػؾ بػف حميػر: قيضػاعة.."  . كمػا يػذكر أف أـ قيضػاعة تيػدعي: ميعانػة بنػت جى
ميي  ػػ مػػة بػػف عمػػرك بػػف عػػكؼ، كىػػي مػػفجي . كىػػؿ يعنػػي أف ىػػاتيف التسػػميتيف المتػػيف (3)ـ رىي قبيمػػة جي

 إخكة قيضاعة ىػـ مػفيذكر أيضان أف  ىما لشخصيتيف مختمفتيف ذ ثـ أكردىما ابف الكمبي لقيضاعة
خكتػػو ألمػػو )يقصػػد إخػػكة قيضػػاعة(: نػػزار، كعبيػػد، كقػػنص، كجنػػادة، كحبيػػب، بنػػي  نسػػؿ عػػدناف: "كا 

  أنو يؤكد أف إخكتو ينتسػبكف لػػعرب اليمف، إالنسب قيضاعة ل. أم مع أنو ي(6)معد بف عدناف.." 
ركايػػة، إذ ه الكجػػكد بعػػض االضػػطراب فػػي ىػػذلكقػػت. كىػػك مػػا يشػػير فيمػػا يبػػدك لفػػي ذات ا "عػػدناف"

عػرب عػدناف، كأخػرم إلػي مالػؾ بػف حميػر، كىػـ مػف قحطػاف. كربمػا ىػػذا  ينسػب قيضػاعة مػرة إلػى
، فخرج بعضػيـ عػف فيما بينيـاالضطراب يرجع إلي ما كقع بيف بطكف كقبائؿ قيضاعة مف تنازع 

 نسبو األصمي، كانتسب آلخريف.
 :ـ(808ىػ/013رواية ابف ِىشاـ )ت:  – 3

 ، ثـ أضاؼ الييػا ممػا عممػو مػف األخبػاربتيذيب سيرة ابف إسحاؽ  ىشاـ المعىافرمٌ اـ ابف ػق      
باسػػمو، كىػػي "سػػيرةي ابػػًف ىشػػاـ". كفػػي  عيرفىػػٍت كذاعػػت بػػيف النػػاس بعػػد ذلػػؾ كعمػػى ىػػذا، كالحػػكادث
عػػػد، ػيقػػكؿ ابػػػفي ىشػػاـ عػػػف نسىػػب قيضػػػ ،ركايتػػو : نًػػػزار بػػف مى ػػدناف أربعػػػة نىفػػرو اعة: "فكلىػػد مىعػػد بػػػف عى

 .(5)بف مىعد، ككاف قيضاعة بكر معىد الذم بو ييكىني.."  كقيضاعة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( وفي رواية أخري يذكرىا ابف الكمبي في كتابو "نسػب معػد والػيمف الكبيػر"،  يؤكػد فييػا أف ُقضػاعة ينتسػب إلػي نسػؿ 1)
لػؾ بػف حميػر: زيدًا..فولػد ُمػرة مالؾ بف حمير، أي أنو مف عرب قحطاف، أو مف "عرب اليمف"، قاؿ ابف الكمبػي: "فولػد ما

مالؾ بف عمرو بف ُمرة بف زيػد بػف مالػؾ بػف حميػر: ُقضػاعة..". ايػر أنػو أورد اسػـ أـ ُقضػاعة ىنػا:  فولدبف زيد: ُمرًا..
ناجي ، تحقيؽ: 0عد واليمف الكبير، جػمف نسؿ جرىـ أيضًا )ابف الكمبي: نسب م َمَغالة بنت َجوشـ بف ُجميمة، وذكر أنيا

اعة بػػيف ػ(. ويبػػدو أف اخػػتالؼ اسػػـ أـ ُقضػػ551ـ، ص1988ة النيضػػة العربيػػة، بيػػروت، الطبعػػة األولػػي، حسػػف، مكتبػػ
اب، أو فػي تػدويف المخطػوط ذاتػو. والالفػت أف ػاف في الغالب بسبب تصحيؼ أو خطأ في نس  الكتػػروايتي ابف الكمبي ك

عػف وقػوع اختالفػات فػي المصػادر التاريخيػة  محقؽ كتاب ابف الكمبي يستدرؾ عمي كالمو فػي الحاشػية، ثػـ يقػوؿ مؤكػداً 
فيما يخص نسػب ُقضػاعة، ثػـ يؤكػد المحقػؽ نسػبة ُقضػاعة لمعػد بػف عػدناف، إذ يقػوؿ: "فأمػا ُقضػاعة، فػاالختالؼ فييػا 

ف ُقضاعة بكر ولد مع ، حاشػية رقػـ 0نسػب معػد، جػػد، وبو كاف يكنػي.." )كبير، واألكثر عمي أنيا مف معد بف عدناف، وا 
 .الؼ الذي وقع في نسب ُقضاعة وأبنائوعف االخت الرواياتيذكر الكثير مف  ثـ أخذ المحقؽ(. 551، ص1
     330، ص0( جميرة النسب: جػ0)
     330( المصدر السابؽ، ص3)
 550، ص0جػ ( نسب معد:4)
بف ىشػاـ سػيرة ، وقد سمع ا(16، ص1جػ :السيرة النبوية)انظر  اسمو كامال: أبومحمد عبدالممؾ بف ىشاـ المعافري (5)

ابػف اسػػحاؽ عػف زيػػاد البكػائي، ثػػـ قػاـ بتيػػذيبيا بعػد ذلػػؾ )لممزيػد عمػػا قػاـ بػػو ابػف ىشػػاـ فػي سػػيرة ابػف اسػػحاؽ انظػػر 
 (88ـ، ص1990السخاوي: اإلعالف بالتوبي  لمف ذـ التاري ، دار الجيؿ، بيروت، 
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 :ـ(852/ىػ036)ت:  يبير رواية ُمصعب الزُ  – 4
رب. رىيش"، كىػػك مػػف أىػػـ المصػػنفات فػػي عمػػـ األنسػػاب عنػػد العػػىػػك مؤلػػؼي كتػػاب "نىسػػب قيػػ      

بيػػػرمي  ػػػـ بػػػف يػػػذكر مصػػػعب الزي كشى ػػػدناف نًػػػزاران كقيضػػػاعة، كأمييمػػػا ميعىانػػػةي بنػػػت جى : "فكلػػػد معىػػػد بػػػف عى
ٍمييمة.. ٍرىيـ.." اجي دناف بقكلػو: "كأشػعاري معىد بف عػيؤكدي الزيبيٌرم نسب قيضاعة ل . ثـ(2)بف ديبَّ بف جي

.." قيضػػاعة فػػي ال كىػػك مػػا يؤكػػد أف قضػػاعة مػػف عػػرب  .(1)جاىميػػة تػػدؿي عمػػي أف نسىػػبيـ فػػي معىػػدو
غير الحقيقػة. كمػف  نسىبت قيضاعة ليا عمى ف كانت قداليم، ثـ يشيري إلى أف قبائؿ ًحمير بعدناف

 كعػف ذلػؾمػنيـ، كمػف نسػميـ.  يككف دليس في "نسىب قيضاعة" حتىفإنو يكيؿ ليـ اتيامات بالت ثـ
بييق كَّركا )يقصد: الحميرييرٌ كؿ الزي : "كزى  .(3)ف( في ذلؾ شعران.." مي
 :ـ(890ىػ/079: )ت رواية الَبالُذري – 5

بلذيرمي عػػػف كينيػػػة معىػػػد بػػػف ػزيبيٌرم ، كيػػػذكر البػػػػالػػػالناحيػػػة الزمنيػػػة بعػػػد ركايػػػة  تعػػػد ركايتػػػو مػػػف     
ػػدناف: "كبعضػػيـ يقػػكؿ: إنػػوي كػػاف ييكنػػي: أبػػا قيضػػاعة..". كرغػػـ أف ىػػذه إشػػارةه  قػػد تجعػػؿ انتسػػاب  عى

، كليست عمىػقيضاعة لعىدن اراتو بعد ذلؾ تؤيدي نسػبة قيضػاعة ػبيؿ التأكيد، لكف إشس اف ثمة إحتماؿو
عة كاف أمػران متػأخران، إذ يقػكؿ: "لػـ تىػزؿ قيضػا قحطاف ؿنسرب عدناف، كأف نسبة البعض لو إلى عل

أف  . كىػػك مػػا يشػػير إلػػى(6)رك.." اعة بػػف مالػػؾ بػػف عمػػػفقػػالكا: قيضػػ اىمية، كتحكلػػكاػمعىديػػةن فػػي الجػػ
 مف نسؿ معد بف عدناف. كاف في األصؿ قيضاعة 
كيؤكد الببلذيرم بعد ذلؾ نسبة قيضاعة إلى معىد فػي ركايتػو لحػديث عػف أـ المػؤمنيف عاًئشػةى       

: يػػا رىسػػكؿى اهلل، قيضػػاعة ابػػفي مػػٍف ذ  . (5)" ..: ابػػفي مىعىػػدو  اؿػقػػ رضػػي اهلل عنيػػا، أنيػػا قالػػت: "قيمػػتي
اطعان فػػي كشػػؼ غمػػكض تمػػؾ اإلشػػكالية. ثػػـ ػكلعػػؿ ىػػذا الحػػديثي إف ثىبيتػػٍت صػػحتوي، يكػػكفي دلػػيبلن قػػ

كالقيضػػاعٌييف، كىػػي التػػي أدت  عظيمػػة" بػػيف المىعػػديٌيف كقعػػت "فتنػػة بلذيرم فػػي ركايتػػو أنػػوػالبػػ يػػذكر
  "ككقعى  :مف القبائؿ لغيرىـ خركج بطكف مف قيضاعة عف نسؿ معد بف عدناف، كمف ثـ االنتساب ل

يينة كسعد ىيذيـ ابنػا زيػد  الشري بيف بني مىعدو كبني قيضاعة، فكاف أكؿي مف خرج مف مىعد تيامة، جي
 .(4) "..بف سيكد بف أسميـ، فنزال الصحراء

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 5نسب قريش، ص( 1)
      5( المصدر السابؽ، ص0)
 5( المصدر السابؽ، ص3)
عػرب قضػاعة وجيينػة،  الذري" حػوؿ نسػب كػؿ مػفػيد عف "روايػة البػ، ولممز 71، ص1( أنساب األشراؼ، جػ4)

 .اممةويضـ ىذه الرواية ك 047ص ،1رقـ  الدراسة انظر ممحؽ
       16( المصدر السابؽ، ص5)
          16( المصدر السابؽ، ص6)
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ؽ تكشؼ لنا الكثير مف الغمكض حكؿ نسب قيضاعة، كلعؿ افترا مةفيي ركايةه قيَّ  ىذا عمىك       
فػإف  . كمػف ثػـ(2)ذائعان بيف العرب، كما كقع بيف بنػي كىنانػة كغيػرىـ  فالبطكف مف ذات القبيمة كا

 .(1)لما بيا مف أخبارو لـ ترد في غيرىا  مف أىـ المصادر ىذه الركاية تعد
 :ـ(924/ىػ090ي )ت: رواية الَيعُقوب – 6

ػػدناف أشػػرؼ كلػػد " كؿ فػػي ركايتػػو:إنو يقػػػفػػ أمػػا أحمػػد بػػف إسػػحاؽ اليعقػػكبٌي،      ككػػاف معىػػدي بػػف عى
، كىـ: ًنزىار، كقيضػاعة، ػإسماعيؿ في عصره، كك ٍرىيـ..فكاف لو مف الكلد عشرةي أكالدو انت أموي مف جي

كىػػك مػػا يشػػير إلػػى نسػػبة  .(3)اف معىػػد ييكنػػي أبػػا قيضػػاعة.." ػكعيبيػػد الٌرمػػاح، كقىػػنىص، كقينىاصة..ككػػ
 ."ركاية اليعقكبي"قضاعة لعرب عدناف حسب 

 :ـ(903ىػ/312الَطبري )ت: رواية  – 7
اعة ىك ابف معىػد مػف صػمبو، (. يذكري أف قيض6بف يزيد بف خالد الطبرم )ىك محمد بف جرير     
ف عف العبلقة بيف قيضاعة كمعد:  . كيذكرحتماؿ، كىك ما ييفيد اال(5)"كقيؿ.."  بدأ حديثو بمفظ: كا 

الحجاز،  ببلد مف عدناف ترككا ضان أف جماعاتأي . كما يذكر(4) "كبو كاف ييكني معىد.. "كقضاعة
ػػرىيـ إيػػاىـكذىبػػكا ل مػػا ل ، كىػػك مػػا يشػػير(9)"..مػػيمف "كتزكجػػكا فػػييـ، كتعىٌطفػػت عمػػييـ الػػيمفي بػػكالدة جي

 الزمف. عدناف كقحطاف بمركر  بطكف كقع مف المصاىرة بيف
 ػػػػػػػػػػػػػ
بػد منػاة بػف كنانػة" وا فػرقتيف: بنػو النضػر بػف كنانػة..وبنو عانة، فػافترقػ( يذكر ابف الَمغربي: "وقعت حرٌب بيف بني كن1)
 94ـ، ص0222اىرة، ػدينية، القػافة الػاس بعمـ األنساب، مكتبة الثقػاإلين)
، 1شػػراؼ: جػػػ( وممػػا ذكػػره الػػبالذري أيضػػًا: "كػػاف عمػػرو بػػف ُمػػرة الُجينػػّي أوؿ مػػف ألَحػػؽ ُقضػػاعة بػػاليمف" )أنسػػاب األ0)

ف معػػف وايػػره: إف أوؿ مػػف ألحػػؽ ُقضػػاعة بحميرعمػػرو بػػف ُمػػرة الُجينػػي، وكانػػت لػػو : "عػػف القاسػػـ بػػ(. وقولػػو16ص
(. ثػـ يػذكر روايػًة قيمػة تػذكر مػا وقػع بػيف بعػض البطػوف مػف معػد وُقضػاعة: 16، ص1صحبة.." )أنسػاب األشػراؼ: جػػ

امر، فمنعػو الحػارث "قالوا: وكاف الحارث بف تميـ بف سعد بف ُىذيؿ أجري وعامر بف َعبيمة فرسيف ليما، فسبؽ فػرس عػ
سبقتو، وقضاعة يومئذ بتيامة، فقػاؿ: يػا آؿ معػد، فمػـ يجبػو أحػد، فقػاؿ: واهلل لػو كنػت مػف معػد ألجػابني بعضػيـ، فيَّػـ 

–18، ص1" )الػبالذري: جػػ..ايرىـ، فػأعطي عػامر سػبقتو معد أف يخرجوا عنيـ، ويصيروا الى قومو بالخروج، فكره بنو
معانة أـ ُقضاعة كانت بديًا عنػد معػد، فولػدت لػو ُقضػاعة، ثػـ خمػؼ عمييػا مالػؾ بػف  (. وفي رواية أخري: "ويقاؿ إف19

(. كمػا أورد الػبالذري أشػعارًا 040، ص0، انظػر العبػر: جػػ15، ص1عمرو، وتبني ُقضاعة، فنسب اليػو.." )الػبالذري: جػػ
 لمعرب في الجاىمية، تنسب ُقضاعة لمعد:
 السَفاىُة والضراُر  ُقضاعُة كاف ُينَسُب مف َمعٍد   فَمّج بيا

 (.  16، ص1انظر أنساب األشراؼ: جػ ،لممزيد) فإف تعُدؿ ُقضاعة عف معٍد    تُكف تُبَّعػًا ولمتُبَّع الصغاِر 
  191، ص1اري  اليعقوبي: جػػ( ت3)
  045وفيات، صػ( لممزيد عف ترجمة ابف جرير الطبري، انظر الصفدي: الوافي بال4)
 500اري ، صػ، المكتبػة التوفيقية، دوف ت1جػ اري  األمـ والمموؾ،ػت( 5)
                  500( المصدر السابؽ، ص6)
 503–500( المصدر السابؽ، ص7)
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 :حطافْ ونسؿ قَ  دنافْ بيف نسؿ عَ  ُجيينة)ب( 
ت عمػي اػ(، ىػي ركايػ2) اؽ المقػاـ لػذكرىيضػيا ممػا ػكغيرىػ كيمكف القكؿ بأف الركايات اآلنفػة      

كاتييػا  األىميػة، إذقدرو كبيرو مػف  تعػد مػف أقػدـ المصػادر فػي كتػب األنسػاب، كمػف أكثرىػا قيمػة، فري
 رأم القائػؿ بػأفػالث لميجػرة، كجميعيػا تكػادي تؤيػد الػػعاشكا إبػاف القػرنيف الثػاني كالثػ كنسابة مؤرخكف

ػدناف. كعمػي ىػػذا يينػةػلػفا قيضػاعة مػف نسػؿ عى كمػا ىػك ذائػعه عنػػد  لػـ يكػف مػػف قحطػاف  راجح أف جي
نسػبو الشػريؼ  يفػ كفمتقػي ، إذفػي عمػكد نىسػب النبػي  فػالجينيكف  مف المتػأخريف. كمػف ثػـ رو كثي
ػػجػػده مى  يفػػ يينػػة( لعػػرب  كلعػػؿ مػػف ذىػػب(. 1)اف دنعػػد بػػف عى مػػف المػػؤرخيف لنسػػبة قيضػػاعة )أك جي

امف ػلثػػػإبػػػاف القػػػرنيف ا ممػػػف عػػػاشركف المتػػػأخرة، خاصػػػةن ػىػػػـ مػػػف مػػػؤرخٌي القػػػ )أك الػػػيمف( قحطػػػاف
(، 3ـ( )2332ىػػػ/931ـ(، مثػػؿ: أبػػي الًفػػداء إسػػماعيؿ )ت: 25ك 26القػػرنيف يجػػرييف )كالتاسػػع ال

مدكف )ذ( )ت:   (. 6ـ( )2605ىػ/808كابف خي
 ػػػػػػػػػػػػػػ
: ىو ُقضاعة بف عدناف.." )جميرة أنساب العرب، ص1) : "قاؿ قـو  (441( ومف ذلؾ قوؿ ابف حـز
"محمد بف عبػد اهلل بػف عبػد المطمػب بػف ىاشػـ بػف عبػد مَنػاؼ بػف اف: ػالي جده معد بف عدن  ( أما عف نسب النبي0)

انة بػف ُخزيمػة بػف ػالب بف ِفير )وىو قريش( بف مالػؾ بػف الَنِضػر بػف ِكنػػُقصّي بف ِكالب بفُ مرة بف َكعب بف ُلؤي بف ا
لممزيػد، انظػر و اء" )اف، مػف ولػد إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ أبػي األنبيػػاس بػف ُمضػر بػف ِنػزار بػف َمعػد بػف َعدنػػُمدركة بػف إليػ

، 022، المسػػػعودي: التنبيػػػو واإلشػػػراؼ، ص 17ـ، ص 1987ذىبي: السػػػيرة النبويػػػة، دار الكتػػػاب العربػػػي، بيػػػروت، ػالػػػ
، 1اـ: السػػيرة النبويػة: جػػػػ، ابػػف ىشػ17، ص1اؽ: السػػيرة النبويػة، جػػػ، ابػػف إسحػ138، ص1ي: دالئػؿ النبػػوة، جػػػالبييقػ
 (503، ص1اري  األمـ والمموؾ، جػػ، ابف جرير الطبري: ت18اقوت الحموي: الُمتقَتضب، صػ، ي13ص
اعة، وىو ُقضاعة بف مالؾ بف حميػر بػف سػبأ..وكاف ػإنو يقوؿ: "ُقضػ( أما عف روايػة أبي الفداء عف نسب ُقضاعة، ف3)

أو  لػػى عػػرب الػػػيمفبػػػؿ الشػػحر.."، أي أنػػو يؤكػػد نسػػبتو إاعة المػػذكور مالكػػا لػػبالد الشحر..وقػػػبر ُقضػػاعة فػػي جػُقضػػ
 (. 108، ص1انييف )انظر، المختصر: جػػالقحط

( ويبدو في رواية ابف خمدوف راـ مكانتو كمؤرخ كبير بعض التردد وعدـ التحديد حوؿ ُقضاعة، حيث نجده تارة يذكر 4)
اف، ومػف ذلػؾ قولػو: "وأمػا ُقضػاعة، فقيػؿ إنيػا ػأف ُقضاعة مف عرب قحطاف، بينما تارة أخري يتحدث أنػو مػف نسػؿ عدنػ

(. وفي موضع آخر يقوؿ: "وقػاؿ زىيػر: ُقضػاعة وأختيػا ُمضػرية، فجعميمػا أخػويف، وقػاؿ 040، ص0ير.." )العبر: جػحم
(. كمػا يقػوؿ أيضػًا: 040، ص0وعميػو األكثػروف.." )العبػر: جػػ عد بف عدناف. وقالػو ابػف عبػد البػرإنيما مف حمير بف م

نما ىي ببالد الشاـ وبالد بني عدنتتصؿ ب "وربما يشيد لمقوؿ بأنيـ مف عدناف وأف بالدىـ ال اف، والنسػب ػبالد اليمف، وا 
(. ثػـ يػذكر ابػف خمػدوف روايػػة عػف ابػف عبػاس 040، ص 0البعيد يحيؿ الظنوف، وال يرجح فيو إلػي يقػيف.." )العبػر: جػػ

ىػي حامػٌؿ مالػُؾ بػف حميػر، و  زوجيػا قػد مػات عنيػا أف "أـ ُقضاعة" كػاف اص وُجبير بف ُمطعـوعبداهلل بف عمرو بف الع
(. 040، ص 0بقضاعٍة، فتزوجيا بعدئذ َمعٌد بف عدناف، ثـ وَلدت  ُقضاعة ابنيا عنده، فتَكني بو، وُنِسب إليو )العبر: جػ

ولػد معػد بػف عػدناف، وفػي روايػة تو أف ُجيينػة مػف اوالالفت أف السمرقندي وىو مف نسابة السوداف يذكر في بعض رواي
 (11عدناف أيضًا )انظر مخطوطة السمرقندي: ورقة  عرب ، أي أنو مفف العواـأخرى تنسبيـ إلى الزبير ب

ـ( 2662ىػػ/865(، كالمقريػزٌم )ت: 2ـ( )2628ىػػ/812اف منيـ أيضػان: القمقشػندٌم )ت: كك      
كغيػػػػػػرىـ مػػػػػػف  (.6) ـ(2872ىػػػػػػػ/2300(، كالقزكينػػػػػػي )ت: 3)ـ( 877ىػػػػػػػ/184)ت: ردبػػػػػػ(، كالمي 1)
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مٌك شأنيا ـلمتأخريف. كيمكف القكؿي بأف ركايتيا اؿ بيػا يعػدكف ػمف قػ ، كعظيـ قدرىا،  باعتبارمع عي
ات مف سبقيـ بحكالي ستة أك سبعة ػتتساكم في قيمتيا مع ركاي مف كبار مؤرخي العرب، لكنيا ال

بٌيرٌم، كالببلذيرم، كاليىعقكبٌي، كالطىبرٌم، كغيرىـ  ، مثؿ: ابف إسحاؽ، كابف ىشاـ، كميصعب الزي قركفو
 عػرب، كركايػتييـ بمثابػػة األصػؿنسَّابػػة الك  ،ؤالء ييعىدكف مف شػيكخ المػؤرخيف. كىمف كبار المؤرخيف

األقػػدـ ىػػي التػػي ييعىػػٌكؿ عمييػػا إذا قيكًرنػػٍت  . كالمعػػركؼي أف الركايػػةإذا قكرنػػت بركايػػة البلحقػػيف ليػػـ
 .بأحدث منيا زمنيان 

 أنو إال عرب اليمفف أنو م مالؾ بف حمير أمل بنسب قيضاعة يقكؿ كرغـ أف القمقشندم ذاتو     
: "كذىػػػب بعػػػض النسػػػابيف إلػػػي أف قيضػػػاعة مػػػف العدنانيػػػة، كيقكلػػػكف: ىػػػك فػػػي مكضػػػع آخػػػر يقػػػكؿ

قحطػػاف ليسػػت أمػػران محسػػكمان،  . كىػػذا يؤكػػد أف نسػػبة قيضػػاعة ل(5قيضػػاعة بػػف معػػد بػػف عػػدناف.." )
معػد ينتسػب ل تشير إلػى أف قيضػاعة عدة ركاياتا يذكر ابف خمدكف الكا بذلؾ. كمػلممؤرخيف الذم ق
لػذيف ذكػركا عمػي طػريقتيـ جػـ مػف المػؤرخيف ا ما فعمو القزكيني أيضان. كقػد جػرل بف عدناف، كىك

كىك ما يؤكد عدناف، تنسبو ل ذات الكقت ركايات أخرلقحطاف، ثـ ذكركا في أف قيضاعة مف نسؿ 
 .بيذا النسبلـ يقطعكا  أف ىؤالء المؤرخيف ممف نسب قضاعة لميمف

 ػػػػػػػػػػػػػ
صػػبح بأ، مػػف القحطانيػػة.." )اعة ابػػف حميػػر بػػف سػػػة القمقشػػندي" عػػف نسػػب ُقضػػاعة، فيػػي تقػػوؿ: "قضػػػ( أمػػا "روايػػ1)

 (67ـ، ص0224اىرة، ػامة لقصور الثقافة، القػفوزي أميف، الييئة الع، تقديـ: الدكتور 4ػا، جػاألعشي في صناعة اإلنش
ا ُجيينة، فإنيا مف قبائؿ اليمف، وىي ُجيينة بف زيد بف ليث بف عف نسب ُجيينة: "وأم "رواية المقريزي"( بينما تقوؿ 0)

ب الػيمف، ولػيس عػدناف سود بف أسمـ بف الحاؼ بف ُقضاعة، وىي قبيمة عظيمة.."، وىو بذلؾ يقطع بنسبة ُقضاعة لعر 
 (072، ص5 ، وممحؽ136زي، انظر البياف واإلعراب: صعف رواية المقري )لممزيد

ي حمير بف سبأ: ُقضاعة بف مالؾ بف عمرو بف زيد بف مالؾ بف حمير.."، كما يذكر شعرا في ( يقوؿ المبرد: "ومف بن3)
اف وقحطػاف، طبعػة ػنسب عدنػ)لممزيد عف روايتو، انظر ذلؾ: ُقضاعة بف مالؾ بف حمير...النسب المعروؼ اير المنكر 

 (10اري ، صػالقاىرة، دوف ت
ة: أبو حي مف اليمف، وىو ُقضاعة بف مالؾ بػف حميػر بػف سػبأ.."، ثػـ إنو يقوؿ في روايتو: "قضاعػ( أما القزويني، ف4)

مضػر أنػو: ُقضػاعة بػف معػد بػف عػدناف.." )ولممزيػد،  ةيقوؿ القزويني في موضع آخر فػي ىػذا المخطػوط: "ويػزعـ نسػاب
ة ائؿ العػػرب، محفوظػػة بمكتبػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعود، ومكتبػػة جامعػػػانظػػر محمػػد ميػػدي القزوينػػي: مخطوطػػة أسػػماء قبػػ

(. وىو ما يشػير أيضػًا إلػي أف القػػزويني يؤكػد نسػبة ُقضػاعة 11، ورقة 366رقـ  ةالرياض، قسـ المخطوطات، مخطوط
إلي نسؿ مالؾ بف حمير، أي أنو مف نسؿ عرب قحطاف، إال أنو في ذات الوقت يشير إلى أنػو توجػد روايػات أخػري تؤكػد 

 نسبة ُقضاعة إلي نسؿ معد بف عدناف.
 422ص نياية األرب،( 5)

يينةالمتأخريف بنسبة  فإنو لـ يقؿ كؿ ،كلمحؽ       ت: السػمعاني ) يـكمػن ،لقحطػاف أك قضاعة جي
ابػػػفي كمػػػنيـ  (.2) ؿ إف قضػػػاعة ىػػػك ابػػػف معػػػد بػػػف عػػػدناف": "كيقػػػاـ( الػػػذم يػػػذكر2244ىػػػػ/541

أخػػك نًػػزار بػػف  أنػػو ثػػـ يػػذكر ،مىعػػد قيضػػاعة مػػف كلػػد فإذ يقػػكؿ إ (،1) ـ(2131/ىػػػ430األثيػػر)ت: 
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أم أف قيضػػاعة ىػػك (. 3) مىعػػد.." ى"كبػػو كػػاف ييكنػػ :بقكلػػو ينعػػت قيضػػاعة مػػو، كمػػا أنػػود ألبيػػو كأمعػػ
 فػػػي نسػػػب، قػػػكؿ أبػػػي الفػػػداء، كالمقريػػػزم، كالقمقشػػػندمب أخػػػذكا فالميحػػػدىثي أكثػػػر غيػػػر أف .بكػػػر معػػػد
يينػػة بعض الػػ، كمػػا أف كغيرىمػػا Arkell(، كآركػػؿ 6) Macmichelقحطػػاف، مثػػؿ ماكمايكػػؿ ل جي

الركايػات  . بينمػا تنسػبRobertson Smith (5)ذلػؾ النسػب مثػؿ ركبرتسػكف سػميث  ارتػاب فػي
يينػػػة السػػػكدانية كبعػػػد أف أكػػػد  .(4) ؼبػػػف الفكػػػي معػػػرك اكمػػػف ذلػػػؾ مخطكطػػػة أحمػػػد قحطػػػاف، ل جي

 .جزيرة العربفي  نعرض لمكطنيـ األكؿسفإننا ، لعدناف قضاعة()أك  الباحث نسب جيينة
 ػػػػػػػػػػػػػ
 (1515، ص5، كما ذكرأيضا: ويقاؿ بؿ ىو )قضاعة( مف حمير)األنساب:جػ1515ص ،5( األنساب: جػ1)
 .508اري ، صػ، المكتبة التوفيقية، دوف ت1اري ، جػػالكامؿ في الت( 0)
كػانوا قػد اسػتقروا فػي بػالد الشػاـ، بعػد أف  روايات إلػي أف بنػي ُقضػاعةػلػتشير بعػض ا، و 508( المصدر السابؽ، ص3)

ف، وذلػؾ بعػض انييػار سػد مػأرب )انظػر: ابػف صػاعد األندلسػي: طبقػات األمػـ، تحقيػؽ: د.حسػيف ىاجروا مػف بػالد الػيم
 (. 60–61ـ، ص1998ائر العرب، ػارؼ، ذخػلمعمؤنس، دار ا

، وىػـ مػف Himyariticمف أىػـ التقسػيمات القبميػة الحميريػة  Kuda'a إنو يقوؿ: "وتعد ُقضاعة( أما ماكمايكؿ، ف4)
 ُقضاعة العديد مف القبائؿ اليامة، ومنيا: بمي، وبنوكمب، وُجيينة..". انظر  ، وتضـ Kahtanعرب قحطاف 

A History of the Arabs in the Sudan , Volume I , Cambridge University Press , 1922 , P . 
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لنسػب، وأكػد عمػي قحطاف، فإف منيـ مف ارتاب في ىػذا ال ويمكف القوؿ بأنو ليس كؿ المحدثيف قالوا بنسب ُقضاعة( 5)

: "إنػو راػـ أف أصػؿ (Robertson Smith) روبرتسػوف سػميثيـ ، ومػنة ُجيينة لعػدنافوجود روايات قديمة تؤكد نسب
وخاصػػة وأف  ،ُقضػػاعة قػػد تػػـ القبػػوؿ بػػو مػػف جانػػب المػػؤرخيف العػػرب المتػػأخريف، إال أنػػو أمػػٌر مشػػكوؾ فيػػو بدرجػػة كبيػػرة

 ,Arabs in the Sudanانظر) ".Isma’iliticماعيؿ )أو اإلسماعيمييف( الروايات القديمة تجعؿ ُقضاعة مف أبناء إس

Vol. I, P. 131  Macmichael: A History of the ولممزيد انظر الفحؿ الفكي الطاىر: تػاري  وأصػوؿ العػرب .)
النبػي . وقد روى ابف وىب حديثا عػف مالؾ بف حميرل ، وروي ابف وىب أحاديثًا تقوؿ بنسب ُقضاعة118بالسوداف، ص

، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  : َمْف َكاَف َىاُىن صمى اهلل عميو وسمـ: "َعْف َعْمِرو ْبِف ُمرََّة اْلُجَيِنيِّ ـْ َفُقْمػُت، ػَ َقاَؿ َذاَت َيْوـٍ ا ِمْف َمْعٍد َفْمَيُق
ـْ ِمْف ِحْمَيرَ ػَفَقاَؿ: اْقُعْد....ُقْمُت: َفَمْف َنْحُف َيا َرُسوَؿ المَِّو قَ    . وعف ُعْقَبَة ْبَف َعاِمٍر، َيُقوُؿ: " ُكْنُت ِعْنَد َرُسػوِؿ المَّػِو اَؿ: َأْنُت
، قَ  ـْ اَؿ َذِلَؾ َمرََّتْيِف َأْو َثاَلثًا، َفُقْمُت: َفِمْف َمْف َنْحػُف َيػا ػاَؿ: َفُقْمُت، َفَقاَؿ: اْقُعْد، قَ ػَذاَت َيْوـٍ َفَقاَؿ: َمْف َكاَف َىاُىَنا ِمْف َمْعٍد َفْمَيُق

ـْ ِمػْف ُقضػاعة ْبػِف َماِلػِؾ ْبػِف ِحْمَيػرَ ػالمَِّو؟ قَ  َرُسوؿَ  ، تحقيػؽ: 1الجػامع فػي الحػديث، جػػ( )63و 60)أحاديػث رقػـ:  «اَؿ: َأْنُت
 (.1995رياض، ػمصطفي حسف، دار ابف الجوزي، ال

 ـ،1862فػي سػنة  ائؿ العرب التى سكنت أرض السوداف"، كتبػتػ( مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ، واسميا "ذكر قب6)
متف ىذه المخطوطة  ، انظرArabs in the Sudan , Vol. II ,P.131  Macmichael:A History of theانظر
 049ص، 3 ممحؽ اف،ػقحطعرب جيينة ل قبيمة عف نسب حؽ الدراسةفي مم
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 :األوؿ ُجيينة موطفْ  - ثالثا
يينػة قبيمة كانت       يينػةفيمػا يعػرؼ بػػ" األصػؿ يفػ تسػكفي  جي  Yanbu  "عبػبلد ينبيػ" أك "أرض جي

Land ofمينػػاءه معػػركؼ خػػبلؿ العصػػر اإلسػػبلمي، كقػػد (. كينبػػع2القمػػـز )بحر  تقػػعي عمػػى ، كىػػي 
يينػة كينبػع:  كف عػف العبلقػة بػيف(. كقػاؿ ابػف خمػد3) "الينبػكع"(. ككذلؾ: 1باسـ "الينبع" )اشتيير  جي

يينة ما بػيف الينبػع كيثػرب إ صػاحب "تػاريو  (. كيشػير6) از"اآلف فػي متسػع مػف بريػة الحجػ لػى"فجي
أسػػفؿ إلػػى البحراألحمػػر كجػػدة كمػػا دكنيػػا  زؿ تمػػؾ القبيمػػة قػػديمان كانػػت تمتػػد مػػفأف منػػا جيينػػة" إلػػى

يينة(. كيعتق5كفيو الحـر مف السيؿ ) عرؽ كاسـ "ينبيع" (. 4بطكف ) 20 ىناؾ بمغت د أف بطكف جي
ؿ: "كينبػػعي ابػفي حكقػػ (. يقػػكؿ9) ر الميػاهالينػابيع كآبػػاكعيرفػت المنطقػػة بػو الشػػتيارىا ب ،فػي المضػػارع

، ادم: "كينبػعي (. كىك مػا يؤكػده الفيركزآبػ8" )كزرعه  حصفه بو نخيؿه كماءه  ، كنخيػؿه : حصػفه لػو عيػكفه
 ممػػػا زاد شيػػػيرتيا فػػػي ىػػػك ينبيػػػع عمػػػي طريػػػؽ الحػػػج لعػػػؿ كقػػػكع(. ك 7" )بطريػػػؽ حػػػاج مصػػػر كزركعه 
يي بطػكف . كرغػـ ىجػرة الكثيػر مػفاإلسبلميالعصر  قطػف ، إال أنػو ال تػزاؿ تف مػكطنيـ األكؿنػة مػجي

يينػػة جماعػػات مػػنيـ اعيػػة لمجينيػػيف مػػف أنػػو لػػـ تكػػف ىنػػاؾ ىجػػرات جمَّ  مػػا يشػػير إلػػىم ،أرض جي
كاحػػات البيػػا تربتيػػا، ك  خاصػػة كأف تمػػؾ الػػببلد تتميػػز بكثػػرة أكديتيػػا كينابيعيػػا، كخصػػكبة ،مػػكطنيـ

 (.20ينبع النخؿ كالعيص ) مثؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػ
فمدينػػة عمػػي شػػفيرالبحر ونحػػوه، ومنتيػػي ىػػذا البحػػر "فأمػػا القمػػـز  اؿ ابػػف حوقػػؿ:ػـ: وىػػي السػػويس حاليػػًا، قػػ( القمػػز 1)

ـ، 0229، ألرض، شػػركة نوابػػا الفكػػرإلييا..وسػػواحؿ ىػػذا البحػػر وبينيػػا وبػػيف مصػػر مرحمتػػاف.." )ابػػف حوقػػؿ: صػػورة ا
تػزاؿ توجػد قمعػة قػرب ، وال Klysma "كميزمػا"نيػة .وربما اسـ القمـز مشتؽ مف الكممة الواردة فػي المصػادر اليونا(53ص

لثغػور المصػرية مػف الفػتح )انظرصفاء حافظ عبدالفتاح: المػوانىء وا السويس ي، شماؿ شرققمعة القمـز السويس اسميا
، عبدالحميػػد حامػػد سػػميماف: تػػاري  المػػػوانىء 05-03ـ، ص0212نيايػػة العصػػر الفػػاطمي، ىيئػػة الكتػػػاب،  اإلسػػالمي

 (.05ـ، ص1995صر العثماني، ىيئة الكتاب، المصرية في الع
، تحقيػؽ: د. نبيػؿ عبػدالعزيز، مركػز تحقيػؽ التػراث، 5( ابف تغري بػردي: المنيػؿ الصػافي والمسػتوفي بعػد الػوافي، جػػ0)

 047، ص0، ابف خمدوف: العبر، جػ386ـ، ص1988الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
باسـ "صاحب الينبوع" )انظر ابف الصيرفي: إنبػاء اليصػر  در التاريخيةأيضا في بعض المصا اشتير حاكـ ينبعقد ( و 3)

 (.7ـ، ص0220بأنباء العصر، تحقيؽ وتقديـ: د.حسف حبشي، ىيئة الكتاب، سمسمة التراث، 
، انظر في ممحؽ الدراسة خريطة توزيع القبائؿ العربية في بالد شبو جزيرة العرب، ومنيا قبيمة 047ص ،0( العبر: جػ4)

 3و 0خريطة رقـ لممزيد، انظر و موطنيا األوؿ، في والقبائؿ التى كانت تجاورىا  جيينة
( عبػػد الكػػريـ الخطيػػب: تػػاري  ُجيينػػة، تحقيػػؽ: ابػػف انػػيـ المروانػػي الجينػػي، سمسػػمة تػػراث الجزيػػرة العربيػػة، الطبعػػة 5)

          17ىػ(، ص1418ـ )1997الثالثة، 
 18( المرجع السابؽ، ص6)
       12ص بالد ينبع، الرياض، دوف تاري ،( حمد الجاسر: 7)
      19ـ، ص0211 القاىرة،ا الفكر،صطخري: مسالؾ الممالؾ، شركة نواباإلوانظر أيضا رواية ، 38ص ( صورة األرض،8)
 18الخطيب: تاري  ُجيينة، ص (12)        97، ص3( القاموس المحيط: جػ9)
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انت بأطراؼ ببلد الحجػاز مػف جيػة الشػماؿ، إلػى ك يينةير القمقشندم إلى أف منازؿ جي كيش       
، البحر األحمػر رئيس عمىػميناء المدينة المنكرة الكينبيع ىك (. 2بحر جدة، يقصد البحر األحمر )

يينػػة  (. ككانػػت منػػاطؽ1كػػـ ) 108 بحػػكالي ىػػك يىبعيػػد عنيػػاك  شػػماؿ  تمتػػدي مػػف جنػػكب ينبيػػع، إلػػى جي
كراء" ين .Haura  (3)"الحى بىٌمي  قبيمة :ية األخرلقبائؿ العربالمف  العرب ييف في ببلدكأما جيراف الجي

Beli ذاـقبيمة ، ك ينٌييف فػي بػبلد (. ك 6) Kenanaًكنانة قبيمة ، ك Gudham  جي ييعتقد أف كجكد الجي
يينػة 5ؽ.ـ ) 2300حكالي سػنة  العرب قد يؤرخ إلى يينػة" أف قبائػؿ جي (. كيػذكر صػاحب "تػاريو جي

 ذا انتقمػػتيػػلك ، ثػػـ كقعػػت الفػػتف بيػػنيـ، الػػزمف مػػدة مػػف نجػػد منطقػػة رمامكا بصػػحاػكسػػعدان كنيػػدان أقػػ
يينػػة إلػػى  قبيمػػة ت مػػفيـ جماعػػا(. ككػػاف يسػػكف تمػػؾ المنػػاطؽ قػػبم4) كسػػكنت بيػػا زالحجػػا قبيمػػة جي

يينة  (. 9سكنكا ببلدىـ )ثـ  ،جذاـ، فأجبلىـ عرب جي
يينة بالجبػاؿ الشػك        يينػة" )اىقة، كىػي تعيػرىؼ أيضػان باػاشتييرت أرضي جي (. كمػف 8سػـ "جبػاؿ جي

 منطقػة أشيرىا: "الجبؿ األشعر"، ك"الجبؿي األجرىد"، كاألخير جبؿه تجرم بو األكدية، كىك ممػا يمػي
: "ثػـ غػزكةي بيػكاط جبػؿه غػزكات المعركفػة، قػػاؿ مىغمىطػامال (. كقد كقعىت بالقرب منو إحػدل7) "بيكىاط"

يينػػػة مػػػف ناحيػػػة رىضػػػكم.." ) لجي
ػػػة ركايػػػ20 يينػػػة حػػػكؿ ببلًدىػػػـ ػقػػػ  يتػػػداكلكىا اته (. كثمى اطنك بػػػبلد جي
:   ، كمنيػا قكلػوأثنػى عمػى ببلدىػـ بعضػيا أف النبػي  حسػبى كجباًليا، كفضائميا في اإلسػبلـ. ك 
بمٌي  ، فعميكـ بجى يينة"إذا كقىعٍت الفتفي  (.22" )جي

 ػػػػػػػػػػػػػػ
، وانظػػر أيضػػا أبوالفػػداء: المختصػػر: 03ـ، ص1980ت، ( قػػالئد الُجمػػاف: إبػػراىيـ االبيػػػاري دار الكتػػػاب العربػي، بػػػيرو 1)
                108، ص1جػ
 151ـ، ص1999 القاىرة، ـ، ىيئة الكتاب،18( حساـ عبدالمعطي: العالقات المصرية الحجازية في القرف 0)
(3)H. A. Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol.  I , P. 138  
(4) P. 138  Op. Cit. H. A. Macmichael: 
 192ـ، ص0211لكتاب، وسطي، ىيئة اػي العصور المسعد: اإلسالـ والنوبػة ف( مصطفي 5)
        18( عبد الكريـ الخطيب: ص6)
 18( المرجع السابؽ، ص7)
اؿ الغػور، وجبػؿ زمخشري: "ومنيػا: جبػػاؿ الكبيرة وكذلؾ األوديػة بيف ينبع ومكة، وقد ذكرىا الػ( وتوجد العديد مف الجب8)

براقػػػة. ومػػف األوديػػػة: وادي ينبػػع، وادي يميػػؿ، وادي واداف..ىػػذه األوديػػة ػشػػعراف، وجبػػؿ يمنػػي، وجبػػؿ ظبيػػة، وجبػػؿ ال
المعروفػػػة مػػا بػػيف حػػـر اهلل تعػػالي مػػف أوديػػػة تيامػػة وبػػيف المدينػػة، وكميػػا فييػػا النخػػؿ.." )الزمخشػػري: الجبػػاؿ واألمكنػػة 

  (85–84ـ، ص0227وزيع، القاىرة، ر والتوالمياه، الجزيرة لمنش
ـ، 0215الييئػػة العامػػة لقصػػور الثقافػػة، ابػػف سػػعد: تيػػذيب السػػيرة النبويػػة والمغػػازي، تحقيػػؽ: ىػػاني مينػػى طػػو، ( 9)

الميمة  باؿ جيينة بوجود النقوشاشتيرت ج، و 72ـ، ص0221مغمطاي: السيرة النبوية، دار المعارؼ، وانظر ، 177ص
 060-063، ص7، 6، 5، انظر الممحؽ أشكاؿ رقـ يمةالقب أحداثحكي بعض التي ت

           72( السيرة النبوية، ص12)
     158بالد ينبع، ص ( حمد الجاسر:11)
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يينػػة مسػػتقران آلؿ البيػػت، ككػػ       (. 2كبنػػكه أكقػػاؼه بيػػا ) اف لعمػػي بػػف أبػػي طالػػبككانػػت بػػبلد جي
(. بينمػا 1) مػف بعػده تكالىػا أكالديه عمػياـ ئلمػأكقػاؼه ل بيذه الببلد كيشير اإلصطىخٌرم إلى أنو كاف

يينػػة ؿ: "كفيمػػا بينػػو كبػػيف ديػػارابػػفي حكقػػ يػػذكر سػػنٌييف، يسػػكنكنيا ببيػػكت  كسػػائر البحػػر ديػػار جي لمحى
(. كقػػػػد لعػػػػب 3) "..اب، كيىنتًجعػػػػكف المراعػػػػي كالميػػػػاهالشػػػػعر، نحػػػػك سػػػػبعيمائة بيػػػػت عاديػػػػة كػػػػاألعرى 

ينيػػكف الحجػػاز، خاصػػة إبػػاف ثػػكرة محمػػد بػػف عبػػداهلل أخػػي ب "ثػػكرات الطػػالبييف"مػػا فػػي دكرا مي الجي
يينػػػة معػػػو ضػػػد أبػػػي جعفر  قبيمػػػة د حاربػػػتكقػػػ ،الػػػنفس الزكيػػػة ضػػػد العباسػػػييف -234) المنصػػػكرجي

انٌيػة" كجػكد(. كيؤكػدي صػ6) ممدينةـ(، كدافعت عنو لما خرج ل995-955ىػ/258  احبي "الرحمػة اليمى
يينة  أف شماؿ ىؤالء األشراؼ عمىأيضان  يذكر(. ك 5)ينبيع البحر خاصة في آؿ البيت في أرض جي

يينػةل  بيػع البحػر التابعػةحدكد ينكىي كاصمةه ل، ""قبيمةي حربساحؿ البحر قػد   (. ككػاف النبػي4) جي
ي يأعط " كانػت دربئػر بىػ"أف  (. كتذكرالمصػادر9) ينػي أرضػان ىنػاؾكيشػد بػف مالػؾ الجي  ىدعييػ انيجي

يينػػػػة )ل )ت:  البكػػػػرم  ر ذك. كيػػػػ(7) د عػػػػف المدينػػػػةرى ثمانيػػػػة بيػػػػ يحػػػػكال ري (. كتبعيػػػػد البئػػػػ8رجػػػػؿه مػػػػف جي
يينةكانت مف منازؿ  أف بدران  ـ(2076ىػ/689  (.20) جي
 ػػػػػػػػػػػػػػ
          38( ابف حوقؿ: صورة األرض، ص1)
 19( اإلصطخري: مسالؾ الممالؾ، ص0)
الكيسانية يقدسوف جبال مف الشيعة  فإف طائفة، وربما نظرا لوجود آؿ البيت في بالد ُجيينة، 38ص صورة األرض: (3)

اسمو: "جبؿ رضوي"، قاؿ ابف حوقؿ: "وىو الجبؿ الذي تزعـ الكيػسانية أف محمد بف عمي بف أبي طالب فييػا حيػا  ىناؾ
 (38ص " )صورة األرض:مقيما، ومنو يحمؿ حجارة المسف الي سائر اآلفاؽ..

الحسػف بػف  اإلمػاـ بػف عبػداهلل بػف الحسػف المثنػى بػفحمػد م النفس الزكية ىػوأما ، 17( الخطيب: تاري  ُجيينة، ص4)
 اختفػي الخالفػة ، ولمػا تػولى العباسػيوفالػػدولة األمويػة ىاشػـ أيػاـ ، بايعػو بنػورضي اهلل عنػو عمي بف أبي طالباإلماـ 

اب )انظػػر السػػمرقندي: أنسػػ ، ثػػـ أعمػػف الثػػورة عمػػى العباسػػييفالمنصػػور أبػػي جعفػػر بالمدينػػة فػػي خالفػػة الػػنفس الزكيػػة
          (59ـ، ص0226افة الدينية، ػعبدالكريـ إبراىيـ الجنابي، مكتبة الثق الطالبييف، تحقيؽ: د.

                             129ـ، ص0228رحمة اليمانية، تحقيؽ: أميمة الصواؼ، مكتبة الثقافة الدينية، ػ( شرؼ البركاتي: ال5)
 129( المصدر السابؽ، ص6)
قد أجار الصحابييف طمحة بػف عبيػداهلل  وسػعيد بػف زيػد، لمػا أرسػميما النبػي صػمي اهلل  مالؾ الجيني ( وكاف ُكشد بف7)

عميػو وسػػمـ ليراقبػػا قافمػػة قػريش التػػي كانػػت فػػي طريػؽ العػػودة مػػف الشػػاـ، وكػاف عمػػي رأسػػيا أبػػو سػفياف بػػف حػػرب قبػػؿ 
 (00د ينبع، صىػ )حمد الجاسر: بال0إسالمو، وكاف ذلؾ قبؿ موقعػة بدر الكبري في سنة 

.." ( يذكر الػبالذري: "وبػدر مػاء كػػاف ليخمػد بػف النضػر، ويقػػاؿ: لػػرجؿ مػف ُجيينػة، واسػـ الػػوادي الػذي ىػو بػو: يميػؿ8)
 (     088، ص1)أنساب األشػراؼ: جػ

 172( حمد الجاسر: بالد ينبع، ص9)
الشػاـ  تجػو صػوبفػؿ التجػارة التػي كانػت ت( وكاف "وادي بدر" مف المقاصد المعروفة عند العرب، وكانت ترد إليػو قوا12)

 (.171–172حمد الجاسر: مرجع سابؽ، صانظر )جزيػرة العرب  ي مناطؽقادمة مف جنوب
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يينة عمى استقرار فككا        ،طػؿ عميػوتي  يالتػ ساحؿ البحر األحمر، أك بػالقرب مػف المػكانيء جي
يينة إلي ؿ عبكر جماعات مفتسيي يف كبيره  لو دكره  اف كادم النيؿ، كىك مػا جعػؿ سيكدصر ك م جي
يينػة . كظمػت بػبلدي ينبيػػع مصػر فػتح أف التػي سػكنٍت تمػؾ األصػقاع بعػد العربيػة القبائػؿمػف أكثػر  جي

يينة )  تعػرؼ تكجد بمدة بالقرب مف ينبػع ، كانت في أياـ النبي (. ك 2كما جاكرىا كطنان أصيبلن لجي
يينػػة"، كىػػي التػػي بعػػث إلييػػا النبػػي  (.1) رضػػي اهلل عنػػو ي عيبيػػدة بػػف الجػػٌراحسىػػريةن أبػػ   باسػػـ "جي

ينيػػػيف شػػػرقان، فاسػػػتقركا بػػػالعراؽ، كتيعػػػرىؼ ليػػػـ مػػػكاطفه كثيػػػرةه فػػػي البىصػػػرة  كمػػػا تعػػػددت ىجػػػراتي الجي
الككفػػة، كبيػػا محمػػة  نزلػػت كانػػت قػػد جيينػػة جماعػػات مػػف أف إلػػى السػػمعاني كيشػػير (.3كالكيكفػػة )

 (. 5اؽ )العر  يشمال كا في المكصؿكما استقر  (.6تنسب ليـ )
الػػيمف، كمػػا سػػكنكا (. 4حمىػػٍب، كغيرىػػا مػػف مػػدائف الشػػاـ ) مدينػػة فػػي ينيػػكف أيضػػاكعػػاش الجي       

ينيمصحاكيقاؿ إنيـ ىناؾ يىنتسبكف ل  إلػى عػكف الشػريؼ قاسػـالدكتكر  (. كيشير9) بي عبداهلل الجي
يينة باليمف عرب الحجاز، يختمطكف بأنساب  األنساب السكدانيةفي كثير مف ركايات  أف بطكف جي
البىكػػٌرم أنػػو فػػي نػػكاحي  (. كمػػا يػػذكر8عػػدناف )كلػػد ذبيػػاف، كفىػػزارة، كىػػـ مػػف  فيػػـ يرتبطػػكف بقبائػػؿ

يىنٌييف"، كىى التى ق ينٌيػيف كبيػرةه، آىمػةه، كثيػرةي ػإفريقية تكجد قريةه تحمؿ اسـ "الجي اؿ عنيا: "قرية الجي
 مدينػػة كفكاكػػو، كبينيػػا كبػػيف اا أشػػجار (. كمػػا يػػذكر البكػػرم أيضػػان أف فييػػ7الفنػػادؽ كالحكانيػػت.." )

القىيرٌكاف مرحمة، كعمييا جبؿه يدعى باسـ "مىمطكر" )
20.) 

 ػػػػػػػػػػػػػ
 42ص اري ،ػ( محمد عوض محمد: السوداف ووادي النيؿ، مطبعة فؤاد األوؿ )جامعة القاىرة(، دوف ت1)
تحقيؽ: د.حمزة النشرتي )وآخريف(، القاىرة، دوف  ،0جػ انظر: ابف سعد: الطبقات الكبري، ( لممزيد عف سرية ُجيينة،0)

   369، ص1ابف األثير: الُمباب، جػ (3)  191–192تاري ، ص
 439، ص3( األنساب: جػ4)
، وربمػػا توجػػد بالموصػػؿ أكثػػر مػػف قريػػة باسػػـ "ُجيينػػة"، 042  – 093، ص 4( الفيروزآبػػادي: القػػاموس المحػػيط، جػػػ5)

ريػػة قريبػػة مػػف الموصػػؿ، تجػػاوز القريػػة التػػي فييػػا العػػيف المعروفػػة باسػػـ عػػيف يقػػوؿ ابػػُف خمكػػاف عػػف إحػػداىا: "وىػػي ق
 (062، 0القبارة..وىي مشيورة، وُجيينة أقرب مف عيف القبارة.." )وفيات األعياف: جػ

عػػض العشػػائر والجماعػػات ،  كمػػا تعػػرؼ ب003القمقشػػندي: نيايػػة األرب، ص  ،44( السػػويدي: سػػبائؾ الػػذىب، ص6)
باسـ "ُجيينة"، أو "الُجينية". وىي عشائر تتبع الجبور، وىـ مػف الكعانبػة مػف بنػي صػخر، إحػدي قبائػؿ األردف البدوية ب

 (68ـ، ص0214افذة، ، مكتبة الن1القبائؿ العربية،جػالبادية التي تسكف صحراء األردف )خالد القاسمي: معجـ أنساب 
ؿ واألنسػاب فػي السػوداف، قاسـ: معجـ القبائ عوف الشريؼ، 31السمرقندي: مخطوطة أنساب عرب السوداف، ورقة( 7)
،  ،1جػ دراسػة، بممحػؽ ال "مخطوطػة السػمرقندي"ؿ عبػداهلل الجينػي بالسػوداف، انظػر، وعف نسػ528ـ، ص1996الخرطـو

حدى أورؽ النسبة، شكؿو  30شكؿ   34ا 
  528صمرجع سابؽ، :عوف الشريؼ (8)
  146اىرة، دوف تاري ، صػافة الدينية، القػالُمغِرب في ذكر بالد إفريقية والمغِرب، مكتبة الثق( 9)
، وسبب تسمية ىذا الوادي باسـ "ممطور"، ألف معاوية بف ُحديج نزلو، فأصاب الوادي 146( المصدر السابؽ، ص 12)

 (.146المطر، فاشتير الوادي بيذا االسـ بعدئذ )البكري: الُمغرب، ص
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كقػػػؿ عػػػف اسػػػتقرار       يينػػػة بإفر  كمػػػا يتحػػػدثي ابػػػفي حى ينٌيػػػيف قريػػػة يقيػػػة: "فمػػػف القٌيػػػجي ركاف إلػػػي الجي
 (1طىبًرستاٍف ) قمعةه فيل ادم  يشيري فارس، فالفيركزآبجماعات أخرم منيـ (. كما سكنت 2" )مرحمة

يينة" ) أف  ، كتؤكػد المصػادرتحمػؿي اسػـ القبيمػة مدفه كقرم عدة تكجد بمصر(. كما 3باسـ "قمعة جي
يينة كانت أكثر القبائؿ اسػتقرارا  : "كىػي أكثػر عػرب الصػعيد.." ) الجنػكب،فػي جي (. 6قػاؿ المقريػزمي

يينػة أكثرىػػا بػأرض النيػؿ.." )طػة السػػمرقندم"مخطك "كتقػكؿ  كبالشػػرقية عػدةي مػدفو كقػػرم ( 5: "أمػا جي
يينػػة" ) باسػػميا يينػػة البىحريػػة" بالصػػالحية )4كمنيػػا "دٌكار جي (. 8(. كفػػي قميػػكب )9(. ككػػذلؾ قريػػة "جي

يينػػة يينػػة  مػػا يشػػيري المتػػداد جماعػػات(. كىػػك 7الًقبميػػة"، بًجرجػػا بسػػكىاج ) كتكجػػد قريػػةه باسػػـ "جي جي
بيـ،  تعرف حتى الميقاـ بأحد الببلد البمداف، كحيثيما طاب ليـ كثير مف كا فيمصر، كأنيـ استقر ب

 كالمشيكريف. ،عبلـكما اشتيرت جيينة أيضا باأل
 ػػػػػػػػػػػػػ
 ي تحدث عنيا آنفا البكري في روايتو.، ولعميا ذات القرية الت87صورة األرض: ص (1)
( بالد طبرستاف: وتعرؼ باسػـ آمػؿ طبرسػتاف فػي بػالد فػارس، ينسػب ليػا كثيػر مػف األعػالـ ومػنيـ المػؤرخ والمفسػر 0)

ـ(، صاحب "تاري  الرسػؿ والممػوؾ"، ولػو التفسػير المشػيور 900-838ىػ/312–004المعروؼ محمد بف جرير الطبري )
 ( 305، ص0لممزيد انظر ابف خمكاف: وفيات األعياف، جػباسمو )تفسير الطبري( )

         039ص، 4اموس المحيط: جػػ( الق3)
 136اف واإلعراب، صػالبي( 4)
 9، ورقة رقـ Misc/ 18/ 189، نسخة مصورة، طوطة أنساب عرب السوداف( مخ5)
 310ـ، ص0220، ترجمة: مني زىير، ىيئة الكتاب، 11( عمماء الحممة الفرنسية: وصؼ مصر، جػ6)
( ُجيينة البحرية: يقوؿ عنيا عمي باشا مبارؾ: "موضوعة عمي الشاطيء الغربي لمصرؼ بحر البقر فػي جنػوب كيػاد 7)

الفتػػاورة بنحػػو ثالثػػة آالؼ وخمسػػمائة متػػر، وفػػي شػػماؿ ناحيػػة فػػاقوس كػػذلؾ، وبيػػا جػػامٌع ومئذنػػٌة ومنػػزٌؿ مشػػيٌد لورثػػة 
ب ُجيينة القبيمة المشيورة.." )عمي باشا مبارؾ: الُخطط التوفيقية الجديػدة المرحـو عيدروس بيؾ وجنينة وأىميا مف عر 

 (155ـ، ص1994،  ىيئة الكتاب، 11لمصر القاىرة، جػ
 35ص ،1مصر، جػوصؼ كتاب ( 8)
( ُجيينة القبمية: يقوؿ عمي باشػا مبػارؾ: "ومنيػا ُجيينػة القبميػة، قريػٌة صػغيرٌة مػف مديريػة جرجػا بقسػـ سػوىاج، فػي 9)

بالد إخميـ. واقعة في أطراؼ بساط الجبؿ الغربي، ممتدة جنوبًا وشمااًل فوؽ السوىاجية في جنوب ناحية نزة عمػي  أسفؿ
متر..وفييػا مسػاجد عػامرة وقػد يقػرأ فييػا دروس العمػـ قمػيال، وبيػا  9222آالؼ كـ، وفي شماؿ قري وديعة بنحو  3بعد 

آالؼ نفس مف عػرب ُجيينػة القبيمػة  12المقؿ. وأىميا أكثر مف  نخؿ كثير بينيا وبيف السوىاجية، وفييا كثير مف شجر
المشيورة، وليـ كـر زائد وشيامة وفصاحة لساف، وذكاء وفطنة وثبات جناف..وليـ انػداؽ واسػع مػف األرض الخصػبة، 

(. كمػا 156–155، ص11وليـ خبرة بفالحة األرض، ويقتنوف الجياد، وفاره الُحمر وعراب اإلبؿ.." )الخطط التوفيقية: جػػ
توجد العديد مف شوارع ومياديف القاىرة الكبري العديد ممف يحمؿ اسـ ُجيينة، منيا "ميداف ُجيينة" بمدينػة السػادس مػف 
أكتوبر بالجيزة، ويوجد شارع باسـ ُجيينة بحي الدقي، وىو متفرع مف شارع التحرير.وكانػت الجيػزة مػف المػواطف األولػي 

 تح، خاصة ميت عقبة التي أقاـ بيا والي مصر عقبة بف عامر الُجيني.لعرب ُجيينة التي قطنوىا بعد الف
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 :مف الصحابة والعمماء ُجيينةأعالـ  - رابعا
يينةي  قبيمة عدتي        ـه ل كينتسبي  ،العربية القبائؿمف أكبًر  جي كليػذا يحمػك  ،صػحابةالمػف  كبيػره  يا جػ

يينة لكثيريف مف رو مػف قد كرىد في المصادر أسماء عػددو كبيػك "قبيمة الصحابة".  يايطمقكا عمأف يي  جي
. كقد سكف عدده العمماء، ككذلؾ مف التابعيف، كتابعي التابعيف، ككبار الصحابة كالصحابيات منيا

ينٌييف مصر، كسنحاكؿ ذكركبيره مف ىؤالء   الُجَينػي ابػف عػامرُعقبػة  كيعػد يـ.أشػيرى تػراجـ الجي
يينػػػة، فيػػػك صػػػحابيبكف لالصػػػحابة ممػػػف ينتسػػػ أشػػػيري  ـ(498ىػػػػ/58)ت: سػػػنة  مػػػف كبػػػاًر ركاة  جي

ينػي، كيي  ، كاسػموي   الحديث عف النبػي ػدم الجي ػامر بػف ًعيسػي بػف عى كنػي: أبػا عمػرك، عيقبػة بػف عى
 (. 2لمدينة )ككذلؾ: أبا حماد، ككاف إسبلمو بعد اليجرة مف مكة إلى 

فػي مىخطيكطػة  "أسػماء الصػحابة البػدرييف" ) اسػـ عقبػة كقد كرد     
نػو كػاف ممػف شػيدكا أ ، أم(1

مػػف أحسػػف الصػػحابة صػػكتان فػػي  رضػػي اهلل عنػػو عقبػػة (. ككػػاف3ـ )413ىػػػ/1سػػنة  فػػي "يػػكـ بىػػدر"
بة. ككاف عيقبة رسكؿى مف فقياء الصحاىك يعد أيضا (. ككاف ميقرئان ميفٌكىان، ك 6تبلكة القيرآف الكريـ )

كمكقػد (. 5مصػر ) أف يىرًجػع عػف فػتح بػف العػاص لمػا كتىػب إليػو يػأمرهعمرك  الخميفة إلى  عقبػة رى
 ح مدفك ـه في فتميمصر، ككاف لو دكره  (. كشىيد فتح 4حديثو ) نحك مائة  عف النبي بف عامر

قػػ9) شػػمالي مصػػر  (.8) اـ بمصػػر، كصػػار كاليػػان عمييػػا بعػػد ذلػػؾ(. ثػػـ طػػاب لعيقبػػة بػػف عػػامر المي
 يينة أيضا مف األعبلـ:كممف ينتسب لقبيمة جي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
ـَ رسوُؿ اهلل( َير 1) المدينة وأنا في انـ لي أرعاىا،   وي ُعقبة بف عامر الُجيني رضي اهلل عنو قصة إسالمو قائال: "قد

أيما أحب إليؾ تبػايعني بيعػة   : ممف أنت ؟  فأخبرتو. فقاؿ فتركُتيا. ثـ ذىبُت إليو فقمُت: تبايعني يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ
ايعني.." )ابػف األثيػر: ُأسػد الغابػة فػي َمعرفػة الصػحابة، تحقيػؽ: أحمػد بػف ػة، فبػأعرابية أو بيعة ىجػرة، قمػت: بيعػة ىجػر 

، انظػػر ينػػيالجُ  عػػف عقبػػة بػػف عػػامر كاممػػة . وعػػف ترجمػػة ابػػف األثيػػر(38ـ، ص0227شػػعباف، مكتبػػة الصػػفا، القػػاىرة، 
 .6 ممحؽ رقـ

 064ص، 8رقـ ، شكؿ ة بف عامر الجيني في الممحؽمخطوطة وبيا اسـ عقب( انظر صورة ىذه ال0)
 12الصحابة البدرييف: جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، ورقة رقـ  ة( مخطوط3)
( روي أبوعبد الرحمف الُحبمي: "أف ُعقبة كػاف مػف أحسػف النػاس صػوتا بػالقرآف، فقػاؿ لػو عمػر بػف الخطػاب: اعػرض 4)

 (91ص ،4جػ أعالـ النبالء،عمي، فقرأ )عقبة(، فبكي عمر بف الخطاب.." )انظر الذىبي: سير 
     094ـ، ص1999( ابف عبد الحكـ: فتوح مصر وأخبارىا، مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية، القاىرة، 5)
        094( المصدر السابؽ، ص6)
 057ص اف، المكتبة التوفيقية، دوف تػاري ،فتوح البمد :( البالذري7)
السػػخاوي: ُتحفػػة األحبػػاب وُبغيػػة الُطػػالب،  (،442-439، ص3، جػػػالسػػمعاني: األنسػػابعقبػػة، ( لممزيػػد عػػف ترجمػػة 8)

، ص 1، ابػف األثيػر: الُمبػاب، جػػ345ـ، ص0214تحقيؽ: محمود سبيع، وحسف قاسػـ، الييئػة العامػة لقصػور الثقافػة، 
، 5جػػ، بػف حجػر: اإلصػابة، ا92، ص4سػير أعػالـ النػبالء، جػػذىبي: ػ،  الػ38، ص4ابة، جػػػ، ابف األثػػير: ُأسػد الغػ369

 =118، ص1اس: جػػابف إي ،000المكتبة التوفيقية، د. ت، ص
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يينة، ي أعبلـ أحديني، أبوعبد الرحمف الجُ  - كىـالقيدامي كابف عبػدذكره جي كابػف  ،كالػذىبي ،(2) الحى
بيػػع بينمػػا  (.3كىكػػذا كرد فػػي حػػديث ابػػف ماجػػة ) ينػػي،: أبػػي عبػػد الػػرحمف الجي السػػيكيطيك  ،(1) الرى

ينػي )ع :يذكره الميحدىثكف الصػحيح مػا كرد عػف ماكمايكػؿ، ك  (. كىػي تسػميةه مػأخكذةه 6بدالرحمف الجي
ػػٌد مػػف  إشػػارةه لطػػكؿ إقامتػػو بمصػػر، حتػػى (،5) الػػذىبي: "يعػػدي فػػي المصػػرييف". قػػاؿ د القػػدامىعنػػ عي

ينػػػي فػػػي رأم الػػػبعض. ككػػػاف راكيػػػان  ػػػيـ ألبػػػي عبػػػد الػػػرحمف الجي يينػػػة أنفسى أىميػػػا. كيىنًسػػػبي عػػػرب جي
بيػع: ليػـ عنػو حػديث (. قػا4) غيري أىؿ مصػر لـ يرك عنو، ك لحديث النبي  كل (. كر 9)ؿ ابػفي الرى

دثي مصر: بيبٍ  عنو كباري ميحى  (.20) كغيريىما ،(7) بف لىيٌيعةكا ،(8) يىزيدي بف أبي حى
 (.22) (ـ490ىػ/50)بمصر في فتح مكة، كتكفي يينةلكاء جي صاحب  زيد بف خالد الُجيني: -
 ػػػػػػػػػػػػػػ
، ابػػف عبػػػدالبر: 318، د.ت، صابمكتبػػة دار اآلد ،4الخطػػط واآلثػػػار، جػػػ بػػذكر: المػػواعظ واالعتبارواالعتبار المقريػػزي=

، 86، ص11، سػعاد مػاىر: مسػاجد مصػر، جػػ094ص ، ابػف عبػد الحكػـ:58، مكتبػة مصػر، د. ت، ص3اإلستيعاب، جػ
 032ص ـ،0221ىيئة الكتاب،  في اإلسالـ، الصبور شاىػيف: مصر عبد
ترجمتو ابف خمكاف:  ـ )لممزيد عف872/ىػ057مصر اإلسالمية، توفي سنة  ف فيمؤرخيالبدالحكـ: ىو شي  ( ابف ع1)

 (10، محمد عبداهلل عناف: مؤرخو مصر االسالمية، ص61-62، ص1وفيات األعياف، جػ
 (008، ص1ابف خمكاف: وفيات األعياف، جػ) ، مف تالميذ الشافعيفقيو مصري ( ابف الَربيع الجيزي:0)
 070، ص7 ، انظر الحديث ممحؽ3699 ـ، حديث0212لمتراث، القاىرة، ( سنف ابف ماجة: دار الفجر 3)
، وكانت العرب ىو ُكنيتو )أبوعبدالرحمف( األوؿ االسـ ( أما الفرؽ بيف تسميتي أبي عبدالرحمف وعبد الرحمف ُلغًة أف4)

انظر مختار  عف الُكنيةولممزيد ) القاسـ األكبر ي بابنوومف ذلؾ ُكنية النب َتكني الرجؿ في الغالب باسـ ابنو األكبر،
 بؿ ىو اسـ ابنو األكبر. ليس اسمو "الرحمف"أبي عبد ىذا فاسـ ى( وعم581الصحاح: ص

 025ص ، دار الكتب العممية، بيروت،1( السيوطي: حسف المحاضرة، جػ5)
     025( ابف عبد الحكـ: فتوح مصر، ص6)
 025، ص1، جػ( السيوطي: حسف الُمحاضرة7)
 حممة"مف سبي  األزدي كاف أبوه سويدو  نوبي األصؿ مف دنقمة.وىو ، رجاء المصريأبا  ى( َيزيد بف أبي َحبيْب: ُيكن8)

ـ، قاؿ الذىبي: "ولد بعد سنة خمسيف في 672ىػ/52 حوالي يزيد تجيب. ولد، وكانت أمو موالة ل(ـ650ىػ/31" )النوبة
ابف الجوزي: تنوير الغبش في  انظرعف ترجمتو و ) العمـ بمصروىو أوؿ مف نشر  التابعيف، ". ويزيد مفدولة معاوية

الشريؼ لمنشر والتوزيع، الرياض، تقديـ: د.حكمت بشير، دار  فضؿ السوداف والحبش، تحقيؽ: مرزوؽ عمي إبراىيـ،
: أحمد أميف ،059، ص1، السيوطي: حسف الُمحاضرة، جػ096ص ،3أعالـ النبالء، جػسير  الذىبي: ،159ىػ، ص1419
الوالة، مكتبة األنجمو : مصروالنوبة في عصر باز ، كـر الصاوي323-320ـ، ص1996اإلسالـ، ىيئة الكتاب، فجر 

 (300ـ، ص0226المصرية، 
بمصر، ومات  ـ716/ىػ97سنة  في ابف لييعة ( عبد اهلل بف َليّيعة: ىو عبد اهلل بف لييعة بف عقبة بف فرعاف، ولد9)

مصر وراوييا األكبر الميث بف  بقة فقيومحدٌث وراٍو مشيور، وىو مف طو  فقيو ، وابف لييعةـ791/ىػ174سنة  في بيا
ف أكبر منو في السف ومف السابقيف عميوسعد : "القاضي، اإلماـ، العالمة، محدث عف ابف لييعة الذىبي اإلماـ . قاؿ، وا 

 (337، ص7" )سيرأعالـ النبالء، جػ..ديار مصر مع الميث
        024صالحكـ: عبد ابف (12)
 060، ص1جػالبر: االستيعاب، عبد، ابف 44سبائؾ الذىب،ص( 11)
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 (.2)عمي كجيو كرأسو  النبي ، كىك الذم مسحأحد الصحابةىك  عمرو بف ثعمبة الُجيني: -
  (.1) بيا مصر بعد الفتح العربي، كتكفي سكف ممف بيصحا ُمعاذ بف أنس الُجيني: -
  (.3) كفاتو ا حتىالفتح، كطاب لو سكناىصحابيه سكف مصر بعد :جابػر بف أسامة الُجيني -
 مػيمف،ـ لعػدناف، كنسػبي مف كىك الذم أخرج قيضاعة شيد فتح مصر،عمرو بف ُمرة الُجيني:  -

ينعف القاسـ بف معف: "إف أكؿ مف ألحؽ   (.6) "يقيضاعة بحمير عمرك بف مرة الجي
كىػك مصػر. نيػة، كشػيد أيحػد كمػا بعػدىما، ثػـ سػكف ة الثاشػيد العقبػعبداهلل بف ُأنيس الُجيني:  -

 (.5ـ( )415ىػ/6سيفياف بف خالد اليذلي ) عمي رأس سىرية إلى  بعثو النبيالذم 
الػي أرض الحػكراء   هلل  كسػعيد بػف زيػد لمػا بعثيمػا النبػيأجار طمحة بف عبيدا ُكشد الُجيني: -

يني،  يينة قبيؿ "يكـ بدر"، فأنزليما كيشد الجي  (.4كأحسف ضيافتيما )مف حي جي
 (.9) ـ414ىػ/5سنة  بني المصطمؽ لو مكاقؼ يكـ األنصار، ميؼح الُجيني:َسناف بف وبر  -
يينة أف كفدىـ كاف بعضيقاؿ ابف حجر: " َرشداف الُجيني: -  ـ مف بنػي غيػافالذم يصح مف جي

 (.8) "شدافؿ أنتـ ر : ب غياف، قاؿ ذ قالكا: بنك : مف أنتـ( )النبيبف قيس..فقاؿ )رشداف(
 (.7) حديث زكاج الميتعة عف النبي  شيد فتح مكة، ركلُسبرة بف معبد الُجيني:  -
-76) بػػف سػػػعداكاتػػػبي الميػػث ىػػك  ،تػػابعي التػػابعيف طبقػػػة مػػف: عبػػد اهلل بػػف صػػػالح الُجينػػي -

كمػػػا أف  (.20) ارمكالبيخػػػ معػػػيفف ـ، ركم عنػػػو ابػػػ954ىػػػػ/239 سػػػنة ـ(، كلػػػد971-923ىػػػػ/295
 بالعديد مف األحداث الميمة في تاريو اإلسبلـ، كىك ما سنناقشو بعد ذلؾ.جيينة ارتبطت 

   ػػػػػػػػػػػػػػ
 115( ابف القيسراني: كتاب األنساب المتفقة، ص1)
، السيوطي: َدُر السحابة فيمف دخؿ مصر مف الصػحابة، 114، 6انظر ابف حجر: اإلصابة، جػولممزيد عف ترجمتو، ( 0)
 42ي، القاىػرة، دوف تاري ، صنشرت، تحقيؽ: حمزة ال1جػ
 096، عبد الصبور شاىػيف: مصر في اإلسالـ، ص42، ص1( السيوطي:  َدُر السحابة، جػ3)
 161، ص1الُمحاضرة، جػحسف  ،15، ص1وعف ترجمتو انظر البالذري: أنساب األشػراؼ، جػ (4)
ابف سػعد: تيػذيب انظػر ) في موسػـ الحػج لعقبةعند ا شيد  العقبة الثانية سبعوف مف األنصار وامرأتاف، بايعوا النبي( 5)

ا وانظػػر أيضػػ، 016ـ، ص0229مكتبػػة الثقافػػة الدينيػػة، القػػاىرة،  راؼ،ػالمسػػعودي: التنبيػػو واإلشػػ، 99-98السػػيرة، ص
 (41، ص1، السيوطي: َدُر السحػابة، جػ82يرة النبوية، صػالساي: ُمختصر َمغَمط

 60، صػاري ت ػدينية، قطر، دوفئوف الوزارة الشػ،1جػ متاع األسماع،زي: إػ( المقري6)
 022–199، ص1قريزي: إمتاع األسماع، جػالم ، وانظر081-082ابف سعد: تيذيب السيرة، ص انظر( 7)
 159، ص1جػ  حسف الُمحاضرة، وانظر أيضاالسيوطي: ،415، ص0ابف حجر: االصابة، جػ (8)
 305ـ، ص1999ح لالعالـ العربي، ، الفت0، السيد سابؽ: فقو السنة، جػ11( مخطوطة الذىبي، ص9)
لكنو  سب لجيينة أيضات، وممف ين005–004ـ، ص0214ذىبي: تاري  اإلسالـ، الييئة العػامة لقصور الثقافػة، ػال( 12)

شارؾ في مقتؿ اإلماـ الحسيف بف عمي بػف أبػي طالػب  ليس في مكانة السابقيف: ُلَقيط بف ناشر الُجيني، إذ إنو كا ممف
 (057أبوحنيفة الدينوري: األخبػار الطواؿ، ص ظران ترجمتو،عف )
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 التي ارتبطت بقبيمة ُجيينة: األحداث التاريخية - خامساً 
يينة قبيمة ارتبطت      فػي  قػعي ي مكطنيػابعػده، خاصػةن كأف ك  ،بلـقبؿ اإلس مف األحداث بالكثيرً  جي

كاقػػع بػػيف مكػػة كالمدينػػة، تقػػعي عمػػي الطريػػؽ ال ببلدىػػـ األحمػػر، كمػػا كانػػتمنطقػةو تيشػػًرؼي عمػػى البحر 
ف كنا ال نالشاـالحجاز ك ؽ التجارة بيف كىي منطقةه تيشًرؼي عمي طري ينيػيف إال القميػؿ عػرؼ لمجي ، كا 

يينة أف  إلى كتب السيرة شيرالقبيمة. كت ىذه مف المشاركات في الغزكات قدر شيرة ساىمت فػي جي
يينػػة عمػػى قبيمػػة  يي النبػػ ليػػذا أثنػػى(. ك 2) يتػػاريو اإلسػػبلمالمػػة فػػي ميعػػدة أحػػداث  عػػػدة  يفػػ جي

يينػة، كميزينػةك ، كاألنصػار، ريشه قػاؿ: "قػ  أنػو (1) خارمي البي  ويرك ي ، كمنيا ماأحاديثو  ..ليس ليػـ جي
ػػػ يينػػػة أنيػػػا ارتبطػػػت بػػػ(. كممػػػا يشػػػيري أيضػػػان ل3) اهلل كرسػػػكلو" دكفى  يكلمى بعض المػػػأثكرات، مكانػػػة جي

يينػة الخبػري اليىقػيفٍ : "كعكمنيا ، كمنيػا مػا كقػع عنػد العػرب بعػض المطػائؼ ا تػرتبط(. كمػ6) "..ند جي
يينػػة الخطػاب مػػع رجػػؿو مػف عمػر بػػفل  حديثػػوعمػػر  أنيػىثػػـ  ،"رقػػةالحي " شػياب كػػاف يسػكف اسػػمو جي

 (.5) ما أراؾ تدركيـ إال كقد احترقكا"ائبلن: "أدرؾ أىمؾ، فػق معو
 ػػػػػػػػػػػػػ
بكثيػػر مػػف األحػػداث السياسػػية..ورأيناىا تسػػاىـ أفػػرادا يقػػوؿ عبػػدالكريـ الخطيػػب: "أخػػذ اسػػـ جيينػػة يظيػػر مقترنػػا  (1)

 (16ص ُجيينة:تاري  )انظر  وجماعات في األحداث اليامة التي كاف ليا أثر كبير في نشر اإلسالـ.."
الصػحيح بابػًا باسػـ: "بػاب ذكػر أسػمـ وافػار وُمزينػة وُجيينػة وأشػجع". وقػد روت كتػب  خػاري فػي كتػاب( وقد جعؿ البُ 0)

قاؿ: "أرأيتـ إف كاف ُجيينػة ومزينػة وأسػمـ..مف بنػي   مف األحاديث عف ُجيينة، ومناقبيا، ومنيا أف النبي السنة الكثير
(. 3515ىـ خير مف بني تميـ ومف بني أسد" )الُبخػاري: رقػـ  : تميـ وبني أسد..فقاؿ رجؿ: خابوا وخسروا، فقاؿ النبي

مزينة ومف كػاف مػف ُجيينػة..خير عنػد اهلل يػـو القيامػة مػف أسػد أيضًا: "والذي نفس محمد بيده ! لغفار وأسمـ و  وقاؿ 
: "أسػمـ وافػار ومزينػة ومػف كػاف مػف ُجيينػة خيػر مػف بنػي تمػيـ (، وقاؿ 0501وطييء واطفاف" )صحيح مسمـ: رقـ 

 اديثا في فضؿ ُجيينة، ومنيػا،(. كما روي الترمذي أح191، 5001وبني عامر والحميفيف أسد واطفاف" )صحيح مسمـ: 
: "األنصار ومزينة وُجيينة وافار وأشجع، ومف كاف مف بني عبػد الػدار مػوالي، لػيس ليػـ مػولي دوف اهلل،  قوؿ النبي

فػي "سػنف الترمػذي"، ومنيػا أحاديػث رقػـ   (، وكذلؾ وردت أحاديث أخرى3949قـ اهلل ورسولو موالىـ" )سنف الترمذي: ر 
3959 ،3962. 

 (0502حديٌث متفٌؽ عميو، رواه أيضًا االماـ مسمـ )حديث رقـ ،  وىو 3510( صحيح الُبخاري: رقـ 3)
ة ( وقد سبؽ الحديث عف ىذا القػوؿ المأثػػور وأصػمو، وداللتػػو، ومقارنػػة الػبعض بينػو وبػيف قػػوؿ العػرب "وعنػد ُجفينػ4)

 (.4 ص الفصؿ األوؿ مف ىذه الدراسة، نظر، االخبر اليقػيف" )لممزيد
يورة في العديد مف المصادر التاريخية، ومنيا: "قاؿ ىشاـ )يقصػد ىشػاـ بػف محمػد بػف ( وقد وردت تمؾ الرواية المش5)

السائب الكمبي(: خرج عمر إلي حرة واقـ، فمقي رجال مف ُجيينة، فقاؿ لو ما اسمؾ ؟ قاؿ: شياب، قاؿ: ابف مف ؟ قػاؿ: 
: وأيف منزلؾ ؟ قاؿ: بحرَّة ليمػي، قػػاؿ: ابف جمرة، وممف أنت ؟ قاؿ: مف الُحرقة، قاؿ: ثـ ممف ؟ قاؿ: مف بني ضراـ، قاؿ

فأيف تريد ؟ قاؿ: لظي )وىي موضع(، فقاؿ عمر: أدرؾ أىمؾ، فما أراؾ تدركيـ إال وقد احترقوا، قاؿ فأدركيـ، وقد أحاطت 
، الخطيػب: تػاري  198ـ، ص 1992لكتاب، مركز تحقيؽ التػراث، ، ىيئة ا7و سعد اآلبي: نثر الدرر،  جػبيـ النار.." )أب

 (.5يينة، صجُ 
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يينة، كىي تصك ل بعضي النقكًش الصخرية الميمةكتكجد         ري فيما يبدك انتصارا رمزيا ألفراد جي
عي شػػيئان كالسػػػيؼ، إشػػػارةن يصػػػكري رجػػػبلن يىمتطػػي ناقػػػةن، كيرفػػػ منيػػػا نقػػشه ك القبيمػػػة عمػػى أعػػػدائيـ،  مػػف

كجػػػػو  كال ييعػػػػرؼي عمػػػػي (.1(. كنقػػػػشه آخػػػػر لػػػػرجميف يرفعػػػػاف سػػػػيفييما فرحػػػػان بالنصػػػػر )2النتصػػػػاره )
يينػػة قػع فػػي منػاطؽأف "بئػػر بػػدر" تكالمعػركؼي  التحقيػؽ تػػاريوي تمػؾ النقػػكش. البئػػري ممكػػان  ككانػت ،جي

يينة بأكؿ انتصارو حققوي المسػممكف عمػي المشػركيف 3) قبيمةال ىذه لرجؿو مف (. كلذا شىريفت أرضي جي
ػػزكة بيػػكاط" مػػف أحػػد جبػػاؿ ـ. كمػػا كقعػػت فػػي ىػػذه األرض أيضػػان 413ىػػػ/1فػػي "يػػكـ بػػدر" سػػنة  "غى

يينة ) يينػة فػي بػبلد  يإلػ ريةن بعػث سىػ  ي أف النبػ ،يػذه القبيمػةألحداًث التي تػرتبطي بكمف ا(. 6جي جي
تيعػػرىؼي باسػػـ ىػػي ، ك حابةمػػف الصػػ رجػػؿ بلثمائػػةث ياح فػػبيػػدة بػػف الجػػرٌ عي أبك  يقكدىػػا ـ417ىػػػ/8سػػنة 

ػػػبىط" ) ػػػرية الخى يينػػػة" أك "سى ػػػرية جي يينػػػة (. كقػػػد دعاىػػػا الػػػ5"سى بيػػػدة إلػػػي جي ػػػرية أبػػػي عي ببلذيرمي باسػػػـ "سى
يينة بقكة في فتح مكػة ) قبيمة (. كما ساىمت4القبمية" )  حػكالي أفرادىػا عػدد ـ(، إذ بمػغ417ىػػ/8جي

 (.9خالد بف الكليد ) ككاف يقكدىا ،جندم مع النبي  2600
 ػػػػػػػػػػػػػػػ

، وانظػػر www.tarekjohina.comاريخي، ػموقػػع ممتقػػي ُجيينػػة التػػ ( ولممزيػػد عػػف ىػػذه النقػػوش انظػػر1)
 060، ص6دراسة، شكؿ رقـ ػقش في ممحؽ ىذه الأيضًا صورة ىذا الن

ذا الػنقش رة ىػ، وانظػر كػذلؾ صػو www.tarekjohina.comاريخي، ػ( انظر أيضا موقع ممتقي ُجيينة الت0)
 063، ص7في الممحؽ، شكؿ رقـ  

 171 -172حمد الجاسر: بالد ينبع، ص ،088، ص1ذري: أنساب األشػراؼ، جػ( البػال3)
 72( َازوة ُبواط: لممزيد عف ىذه الغزوة، انظر  َمغَمطاي: ُمختصر السيرة النبوية، ص 4)
اف قػد نفػذ طعػاميـ، وقيػؿ: إنػو ػف الصػحابة كػ( سرية ُجيينة: أو "سرية الخبط"، وُيقصد بو ورؽ الشػجر، أل 5)

اؿ ابػف القػيـ: "فأصػابنا جػوع شػديد حتػي أكمنػا الخػبط، ػوقعت المجاعة، ولـ يجدوا قوتػا، فػأكموا ورؽ الشػجر. قػ
اؿ ػ(. وقػػػ089–088ـ، ص0227فسػػػمي جػػػيش الخػػػبط.." )ابػػػف القػػػيـ: زاد المعػػػاد، التقػػػوي لمنشػػػر، القػػػاىرة، 

نما ُسميت..ألنيـ " )الطبػري: تػاري  األمػـ والممػوؾ، ..أف أشػداقيـ أشػداؽ اإلبػؿػكػ بط حتػىأكموا الخ الواقدي: "وا 
(. يقػػوؿ الحَمبػػُي: "بعػػث رسػػوؿ اهلل أبػػا ُعبيػػدة بػػف الجػػراح فػػي 175اري ، صػ، المكتبػػة التوفيقيػػة، دوف تػػ0جػػػ

." )الحَمبػي: ثالثمائة رجؿ مف المياجريف واألنصار..إلي حي مف ُجيينة في ساحؿ البحر ليرصدوا عيػر قػريش.
اؿ ابػػػُف سػػػعد: "ثػػػـ سػػػرية الخػػػبط أميرىػػػا ػ(. وقػػػ014ـ، ص0213مختصػػػر السػػػيرة الحمبيػػػة، ىيئػػػة الكتػػػاب، 

أبوُعبيػػدة..إلي حػػي ُجيينػػة بالقبميػػة، ممػػا يمػػي سػػاحؿ البحػػر، وبينيػػا وبػػيف المدينػػة خمػػس ليػػاٍؿ.." )ابػػف سػػعد: 
انظر أيضًا ابف القيـ: فقُو السػيرة، المكتبػة (. ولممزيد عف "سرية ُجيينة" 191–192، ص0ات الكبري، جػػالطبق

، 4،  ابػف كثيػر: البدايػة والنيايػة، جػػ38، ص1الذري: أنساب األشراؼ، جػػ، الب056التوفيقية، دوف تاري ، ص
 (.97اي: السيرة النبوية، صػ، َمغَمط075ص
ُعبيػدة إلػي سػيؼ البحػِر"  ابُف كثيػر بقولػو: "َسػرية أبػي الحػافظ اػ، وقد ذكرى38، ص 1( أنساب األشراؼ: جػ6)

     (075، ص4البداية والنياية: ج )انظر
 16( الخطيب: تاري  ُجيينة، ص7)
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 مكضػعو يةو لرأس سىػر  عمى ـ417ىػ/8 سنة أسامةى بف زيدو بعد "غزكة ميؤتة" كما بعث النبي       
يينػػػة اسػػػمو  يقػػػع رقػػػات" )فػػػي أرض جي رى بػػػػ فػػػي بعػػػض المصػػػادر ييعػػػرؼ أيضػػػان (. ك 2"الحي (. 1قة" )"الحي

يينػة بعػد أف نطػؽ لمػا  بػف زيػد ألسػامة مشػيكر كفييا كقع مكقػؼ الشػيادة، فبلمػو قتػؿ رجػبلن مػف جي
  الػديفـ لنصػرة 430ىػػ/7لما دعػا قبائػؿ العػرب فػي سػنة  (. كما أف النبي 3) ذلؾ عمى  النبيي 

يينة ليدعيكىـ ل(، بعثى رافع بف مى 6قبؿ "يكـ تىبكؾ" ) اؿ كعف ذلؾ ق(. 5ركـ )ػقتاًؿ الكيٍث إلي حي جي
لػػػى مكػػػة يسػػػتىنًفرىىيـ إلػػػى : "كبعػػػثى إلػػػى القبائػػػؿ كا   ىـ..فبعثى راًفػػػع  ابػػػف مىكيػػػٍث..إلىعػػػدكً  المقريػػػزمي

يينػة..") فيػػكد )4جي يينػػة ممػػف قىػػديـ إلػػىـ(، كانػػت 430/ىػػػ7(. كفػػي عػػاـ الكي (. 9بالمدينػػة )   النبػػي جي
يينة كىعبى بف مالؾ عمى كقد جعؿ النبي  بقيػت ، النبػي  بعػد الػًرٌدة . كلما كقعت(8) صدقات جي

ثـ تأتي لحقبة ميمة في تػاريو ىػذه القبيمػة مػع ىجػرات جماعػات جيينػة (. 7اإلسبلـ ) عمى جيينة
 إلى أرض مصر بعد الفتح العربي.

 ػػػػػػػػػػػػ
ُأَسػاَمَة بػف زيػد،  َعػفْ  ، روي الطبراني عف سرية الحرقات في حػي ُجيينػة،076، ص4( ابف كثير: البداية والنياية، جػ1)

ـَ َسِريًَّة ِإَلي اْلُحُرَقاتِ »َقاَؿ:  )الطبراني: المعجـ الكبير، باب األلػؼ، تحقيػؽ: حمػدي  «َبَعَث َرُسوُؿ اهلِل َصمَّي اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
 (.381ـ، حديث رقـ1994عبدالمجيد السمفي، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، 

 198، ص7( اآلبي: نثر الُدرر، جػ0)
ألسامة بف زيد: "يا أسامة أقتمتو بعػد أف قػاؿ ال إلػو إال اهلل ؟".  فقػاؿ أسػامة بػف زيػد  ( وفي ىذه السرية قاؿ النبي 3)

"  )ابف كثير: البداية والنياية، جػ  (.076، ص4بعدىا: "تمنيُت أني لـ أكف أسممت قبؿ ذلؾ اليـو
يا أف النبي بمغو أف ىرقؿ ممػؾ الػرـو يجمػع الجيػوش فػي الشػاـ ( يـو َتبوؾ: معركة  ُتعَرؼ باسـ "ازوة الُعسرة"، سبب4)

بعير بأحالسيا وأقتابيا العداد جيش المسمميف  322لحرب المسمميف. وفي ىذا اليـو أنفؽ عثماف بف عفاف ألؼ دينار و
ة لمكتػػاب، ، تحقيػػؽ: كميمػػاف ىػػوار، الييئػػة المصػػرية العامػػ4)لممزيػػد  انظػػر: ابػػف طػػاىر المقدسػػي: البػػدء والتػػاري ، جػػػ

،  القسػطالني: 018، ص0، ابف سعد: الطبقػات الكبػري: جػػ56، ص4،  ابف ىشاـ: السيرة النبوية، جػ042ـ، ص0212
، الػبالذري: فتػوح 44، ص0،  تػاري  اليعقػوبي: جػػ363، ص0، ابف القيـ: زاد المعاد، جػػ418، ص1المواىب المدنية، جػ

 (90البمداف، ص
، ص المباركفوري:ولممزيد، انظر ( 5)        364الرحيؽ المختـو
  446، ص1( المقريزي: إمتاع األسماع، جػ6)
، 4، ابػف ىشػاـ: جػػ637، ص0، لممزيد عف ذلؾ، انظر ابف إسحاؽ: جػُجيينة لمنبي  قبيمة ( عاـ الُوفود: وقدـو وفد7)

إمتػػاع األسػػماع،  ، المقريػػزي:154، ابػػف األثيػػر: الكامػػؿ فػػى التػػاري ، ص 53–50، ص0، تػػاري  اليعقػػوبي: جػػػ142ص
، ص ،446، ص1جػػػ محمػػد حسػػيف ىيكػػؿ: حيػػاة محمػػد، الييئػػة المصػػرية  ، 381–382المبػػاركفوري: الرحيػػؽ المختػػـو
 382ـ، ص1996امة لمكتاب، الع
 (.  531، ص1جػالبالذري: أنساب األشراؼ،  انظروحدىا لرافع بف َمكيْث ) ( وقيؿ: كانت صدقاُت ُجيينة8)
، يقوؿ المقريزي: "ثـ خرج أبوبكر ُيشيع أسامة..فخرج فوطيء بالدًا ىادئػة 542، ص1ماع، جػ( المقريزي: إمتاع األس9)

 (542، ص1لـ يرجعوا عف اإلسالـ، ُجيينة وايرىا مف ُقضاعة" )إمتاع األسماع: جػ
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 :ـ(641ىػ/01د الفتح العربي )مصر بع ىإل ُجيينةىجرات  - سادساً 
فػإف عػددان كبيػرنا مصػر، قبيمػة جيينػة كاسػتقرارىا ب فػي تػاريومػةن فارقػةن مرح (2ييعد فتح مصر )      
كطػاب  ،العربػي إلييػا بعػد الفػتح (، كمػنيـ مػف أتػى1قدمكا إلى مصر مع عمرك بف العاص ) منيـ
 حتػػى صػػارت بطػػكف ، كزادت أعػػدادىـجماعػػات مػػنيـ بعػػد ذلػػؾ جنكبػػان ثػػـ تكغمىػػت  المقػػاـ بيػػا. ـليػػ

ينيػيف دكراه كبيػراه فػي تىعريػب مصػر  الصػعيد. كقػدبعػرب ال جماعػات جيينة أكثػر لعبػت ىجػراته الجي
-60أيػػػػػػاـ الدكلػػػػػػة األمكيػػػػػػة ) بمصػػػػػػر د العػػػػػػرباعػػػػػػدأكشػػػػػػعبيا، ككػػػػػػذلؾ بػػػػػػبلد النكبػػػػػػة. كقيػػػػػػؿ إف 

 تبمغ ـ(480-440ىػ/40–60ـ(، كتحديدان في خبلفة معاكية بف أبي سفياف )952-440ىػ/231
ثػـ ألفػا مػف العػرب،  21ـ حػكالي 443ػ/ىػ63سػنة   (. كبمغػت حاميػة اإلسػكندرية3ألفان ) 60حكالي 

 (.6أياـ معاكية بف أبي سهفياف ) ألفا 19 حكالي بمغ عددىـ
 ػػػػػػػػػػػػ
ابػػف عبػػدالحكـ: فتػػوح مصػػر  انظػػرـ )ولممزيػػد، 641نػػوفمبر  9ىػػػ/01سػػنة  ذو الحجػػة 12 يػػـو مصػػر( انتيػػى فػػتح 1)

 (.01ـ، ص1992، القاىرة، د محمود: مصر اإلسالميةحسف أحم ،53وأخبارىا، ص
اتح مصر. تولي اإلمارة بيا ػأحد كبار الصحابة، وفبف الَعاص بف وائؿ الَسيمّي، ( َعمرو بف العاص: اسمو َعمرُو 0)

ـ(، ثـ عزلو الخميفة "عثماف بف عفاف" رضي اهلل عنو 643-634ىػ/03–13في خالفة عمر بف الخطاب )
عاش  ـ(. وقد661ىػ/41أياـ معاوية بف أبي سفياف )وعاد عمرو بف العاص لإلمارة مرة أخري في  ـ(،647ىػ/07)

عامر. وقاؿ  عمرو بف العاص عمرا مديدا، قيؿ: مائة سنة، وكاف موتو بمصر. ذكر القمقشندي: "قبره بجوار قبرعقبة بف
ىػ، مات عمرو بف العاص بمصر.."، وقاؿ ابف عبد الحكـ: "دفف عمرو بف العاص في 43"وفي سنة  :المسعودي
دفف في سفح جبؿ  :وقاؿ ابف األثير: "وكاف موتو بمصر ليمة عيد الفطر.."، وقاؿ ابف إياس: "وقيؿ المقطـ.."،

مطبعة اآلباء اليسوعييف، بيروت،  المقطـ.." )ولممزيد عف ترجمة عمرو بف العاص، انظر: الكندي: الوالة والقضاة،
، 17-13ـ، ص0213نس، دار المعارؼ، ، تحقيؽ: د.حسيف مؤ 1، ابف األبار: الُحمة السيراء، جػ7-6ـ، ص1928

، 3، الذىبي: سير أعالـ النبالء، جػ053، ابف عبدالحكـ: فتوح مصر، ص04ص ،3ُمروج الذىب، جػ :المسعودي
، 0، ابف سعد: الطبقات الكبري، جػ117، ص1، ابف اياس: بدائع الزىور، جػ345ص ،ُتحفة األحباب :، السخاوي04ص
(. ولممزيد عف فتح مصر، وما ارتبط بذلؾ مف األحداث التاريخية، انظر 173، ص4جػ ،ابف األثير: ُأسد الغابة ،189ص

حسف إبراىيـ حسف: انتشار  05-04وما بعدىا، عبدالكريـ الخطيب: تاري  ُجيينة، ص 050فتوح البمداف، ص :البالذري
الند أوليفر: موجز تاري  ، رو 14-13ـ، ص0222اإلسالـ في القارة اإلفريقية، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 

، جوستاؼ لوبوف: حضارة العرب، 76ص ،ـ1965 الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة، ،إفريقية، ترجمة: دولت صادؽ
   . وعف ىذا الفتح،033ـ، ص0210ترجمة: عادؿ زعيتر، مكتبة النافذة، 

 Caroline Williams: Islamic Monuments, AUC,  Cairo, 2008, P. 39انظر أيضًا: انظر أيضًا: 
  Bertram Thomas:  The Arabs, London , 1937, P P.  94 - 95 

Philip K. Hitti: The Arabs A Short History , Princeton University Press , U S.A , 1943 , 

P. 56-57 ,      Shaban: Islamic History, Cambridge Press, 1971, PP. 31-32 

 31ـ، ص1961ديف: دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ، عالـ الكتب، القاىرة، ( عبدالمجيد عاب3)

 049، ص5 ، انظر ممحؽمصر بعد الفتحقبيمة جيينة ل ، لممزيد عف ىجرة31( المرجع السابؽ، ص4)
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   :سطاطط الفُ طَ خُ  -)أ( 
ةن بيػا، فاختػار عمػركي حاضرةن جديد بمصر، كاف عمييـ أف ييقيمكا ف العربً لما استقر الفاتحك       

تخػػػػاذ عػػػػف ا(. خاصػػػػةن بعػػػػد أف نيػػػػاهي عيمػػػػر بػػػػف الخطػػػػاب 2) الفيسػػػػطاط مدينػػػػة بػػػػف العػػػػاص مكقػػػػع
كغػػػان منيػػػا، فيَّػػػـ أف يىسػػػكينيا" (. 1) اإلسػػػكندرية عاصػػػمةن، ككػػػاف عمػػػركي قػػػد رأم "بيكتيػػػا كبنائيػػػا مفري

نػزالن يىحػفبىعثى لو الخميفةي قائبل  (. عندئػذ3) كؿي المػاءي بينػي كبيػنيـ..": "ال أيحبي أف تينًزؿ المسػمميف مى
ـي ليػا خيطىطػان فػي المدي بف العاص الفيسطاط عاصمة، ثـى شىرعٍت القبائػؿي  اتخذ عمرك  نػة الجديػدةتيقػي

طىػطي  الذم بناه عمرك بالفسطاط حكؿ المسجد فيمػا يػذكر المقريػزمي   كبيت اإلمػارة. ككانػت تمػؾ الخي
 (. 5) بالقاىرة تي كانت في زمانوال" الحارات"( بمنزلة 6)" الخطط" وكتاب
 ػػػػػػػػػػػػػ
نما ُسميت الفسطاط ألف ع1) رـو ػاإلسكندرية لقتاؿ ال مرو بف العاص لما أراد التوجو إلى( الُفسطاط: يقوؿ المقريزُي: "وا 

. فأمر بو فأقر كما ىو..فمما قفؿ المسمموف  أمر بنزع فسطاطو، فإذا بو يماـ قد فرخ، فقاؿ عمرو: لقد تحّرـ منا بُمتحـر
المسعودي: التنبيو انظر الوا: أيف ننزؿ ؟ قالوا: الفسطاط، لفسطاط عمرو الذي كاف خمفو.." )ػمف األسكندرية ق
اىرة، ترجمة: د.حسف ػ، ولممزيد انظر: ستانمي لينبوؿ: سيرة الق76، ص0، المقريزي: الُخطط، جػ317واإلشراؼ، ص

دراسات ػحسف الباشا: مدخؿ إلي العمارة والفنوف اإلسالمية، معيد ال، 53ـ، ص1997اب، ػابراىيـ حسف، ىيئة الكت
، عبد الرحمف الرافعي وسعيد عبد الفتاح عاشور: مصر في العصورالوسطي، دار 53-37اإلسالمية، دوف تاري ، 

سعاد ، 11ـ، ص1998، عبدالرحمف زكي: ُبناة القاىرة في ألؼ عاـ، ىيئة الكتاب، 42النيضة العربية، القاىرة، ص
ـ، 1999، شحاتة عيس إبراىيـ: القاىرة، ىيئة الكتاب، 5ـ، ص1960ماىر: القاىرة القديمة وأحياؤىا، المكتبة الثقافية، 

 ، وكذلؾ:00–01ص
   Caroline Williams: Islamic Monuments, A.U.C,  Cairo, 2008, P. 39 

 91، صوأخبارىا ابف عبد الحكـ: فتوح مصر (0)
 126، ص1، وانظر أيضًا  السيوطي: حسف الُمحاضرة، جػ91، ص ( المصدر السابؽ3)
( ُخطط الُفسطاط: يقسـ المؤرخوف مؤرخي الخطط بمصر الي أربعة مراحؿ، األولي: "الُخطػط مػا قبػؿ المقريػزي"، وأوؿ 4)

ي مصػر ـ(، وىو رائد مؤرخي الخطط لمصر والقاىرة، وأقػدـ مػؤرخ872ىػ/057مؤرخي تمؾ المرحمة ابف عبد الحكـ )ت: 
ـ(، والمسػػػبحي )ت: 997ىػػػػ/387ـ( وابػػػف زوالؽ )ت: 961ىػػػػ/352اإلسػػػالمية. كمػػػا تضػػػـ تمػػػؾ المرحمػػػة الكنػػػدي )ت: 

ـ(، وابػػػف المتػػػػوج )ت: 1090ىػػػػ/ 690ـ(، وابػػػف عبػػػػد الظػػػاىر )ت: 1260ىػػػػ/454ـ( والقضػػػاعي )ت: 1290ىػػػػ/402
صػنؼ فػي الخطػط. والثالثػة: "الخطػط مػا  ـ( وىو أعظـ مف1441ىػ/845ـ(. الثانية: خطط المقريزي )ت: 1332ىػ/732

ـ(، وابػػف أبػػي السػػرور )ت: 1503ىػػػ/932ـ(، وابػػف ايػػاس )ت: 1525ىػػػ/911بعػػد المقريػػزي"، وتضػػـ السػػيوطي )ت: 
لممزيد، انظر محمػد ـ( )1893ىػ/1311ـ(. المرحمة الرابعة: "الخطط التوفيقية"، صنفيا عمي مبارؾ )ت: 1652ىػ/1262
 ( 80–43، ص ـ1998مة لمكتاب، المصرية العا ييئةالمية وتاري  الخطط المصرية، اهلل عناف: مصر األسالعبد
راسػة لتػاري  مصػراالجتماعي فػي :  كـر الصاوي باز: مصر والنوبة في عصػر الػوالة )د، وانظر76، ص0الُخطط، جػ( 5)

ئؿ اليمنيػة فػي مصػر، مكتبػة ، السيد طو أبػو سػديرة: القبػػا55ـ، ص0226، ية(، مكتبة األنجموألوراؽ البردي العربضوء
 038، ص3خريطةانظر  وعف توزيع القبائؿ ،7ـ، ص1988الشعب، 
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اإلسػػكندرية،  فػػتح مػػف لمػػا عػػاد بػػف العػػاص عمػػرك أف الركايػػات تػػذكرالفيسػػطاط،  كعػػف بنػػاء      
(. ثػـ 2)بعػض، كتىنافسػكا فػي المكاضػع  لػىبعضػيا إ كنزؿ مكضع فيسطاطو، انضمٍت قبائؿي العرب

طػة )لي ـ462ىػػ/12ربعػة نىفىػرو فػي سػنة أ عمػرك كٌلى ذات العػدد (. أمػا القبائػؿي 1جعمػكا لكػؿ قبيمػة خي
أىػؿ الرايػة"، كىػي التػي كانػت " خيطةه مينفردةه، فعيرفىٍت باسـ يكفي ليككف ليا عددىا القميؿ، كلـ يكف

يينة ) طػة ائػؿفيسػطاط كقتئػذ، كسػكنت بيػا القب(. كلعؿ أىـ الخيطىط التي كانت بال3تضـي قبيمة جي : خي
طػػة ًميػػرىة )6بىمػػي ) (، كخي

يػػر )5 طػػة ًحمى (، كخي
ـٍ )4 طػػة لىخػػ (، كخي

طػػة المىفيػػؼ )9 طػػة األزٍد 8(، كخي (، كخي
يٍب )7) مرىاكات الثبلثة"(، كخيطة 20(، ككذلؾ خيطة تيجى  ،(22) "الحى

 ػػػػػػػػػػػػػ
   16لمصرية، ص، عناف: مصر اإلسالمية وتاري  الخطط ا126ص ،1( السيوطي: حسف الُمحاضرة، جػ1)
 76ص ،0زي: الُخطط، جػػ( المقري0)
 مف ىذه الدراسة. 05يينة، انظر صفحة: ( ولنا حديث مفصؿ عف خطة "أىؿ الراية" التي كانت تضـ جُ 3)
( خطة َبمي: وىـ مف بني ُقضاعة، جدىـ: بمي بف عمرو بف الحاؼ بػف ُقضػاعة، ولػذا فيػـ مػف أقػارب ُجيينػة، مثػؿ: 4)

: جميرة أنساب العرب، صانظر بني ُخشيف وبني سعد ىذيـ )ميرة وبني ُسميـ و   (.486ابف حـز
ارب ُجيينػة. وكػاف موقػع خطػتيـ ػ( خطة ِميرة: جدىـ ميرة بف حيداف بف عمرو بػف الحػاؼ بػف ُقضػاعة، وىػـ مػف أقػ5)

ىػؿ الرايػة" كانػت راية". اختط ميرة أيضًا عمي سفح "جبؿ يشكر"، ويقاؿ إف خطػتيـ التػي كانػت قػرب "أػقبمي خطة "أىؿ ال
 (77، ص0حوزا ليـ يربطوف فييا خيميـ )المقريزي: الُخطط، جػ

( خطة ِحمير: وىـ مف قبائؿ اليمف، وكانت خطتيـ قبمي "خطة خوالف" وشرقي بديعة مف مذحج، وكانت خطة يحصب 6)
 (106مف المعافر حتي قطعوا الجبؿ )ابف عبد الحكـ: فتوح مصر، ص 

ـ بف عدي بػف الحػارث، وىػـ مػف بنػي كيػالف، واسػـ لخػـ: مالػؾ، وقيػؿ: كػاف قػد ُلطػـ فعػرؼ ( خطة َلخـ: وىـ بنو لخ7)
(. وقد انضػمت إلػييـ جماعػات مػف المفيػؼ فػي 000بذلؾ، فالمخـ في لغتيـ: أي المطـ )ياقوت الحموي: الُمقتضب، ص 

 (.62باديء األمر )كـر الصاوي باز: مصر والنوبة، ص
لتفاؼ بعضيـ ببعض، وكاف عمرُو بف العاص لما فتح اإلسكندرية عمـ أف مراكب الرـو ( خطة الَمفيؼ: ُعرفوا بذلؾ ال 8)

أبحرت صوب اإلسكندرية لقتاليـ، فبعث رجاًل مف األزد  ليأتيو بالخبر. ولما أسرعت القبائؿ بعد أف أذف ليـ عمرو، ولما 
نكـ كما قاؿ: تاهلل ! ما رأيت قومًا سدوا األفؽ مثمكـػرآىـ األزدي، استكثرىـ، وق اؿ اهلل تعػالي: "فػإذا جػاَء َوعػُد اآلخػرِة ػ، وا 

 (.78، ص0ِجئَنا ِبكـ َلفِيفًا" )المقريزي: الُخطط، جػ
ليػو تنسػب  بف الغوث بف نبت، وينتيي نسبو إلى( خطة األزد: وىـ بنو األزد، واسمو: دراء )األزد( 9) كيالف بف سػبأ، وا 

 (12جالة المبتدي، صقبائؿ األنصار بالمدينة )يثرب( )اليمداني: عُ 
 ( خطة ُتَجيب: وىـ بنو عدي وسعد بف األشرس بف شبيب بف السكف، ينتيي نسبيـ إلي قبيمة كندة، وىـ 12)

 (77، ص0ينتسبوف ألميـ، واسميا: ُتجيب، وكانت خطتيـ تمي خطة ميرة )المقريزي: الُخطط، جػ
ص مػف الشػاـ لفػتح مصػر، وىػـ مػف عجػـ رو بػف العػاالثة: وكػانوا ممػف سػاروا مػع جػيش عمػػ( خطة الَحمَراوات الث11)

رـو ػالقضاعي أف خطتيـ سميت "الحمراء"، لنزوؿ الػ المؤرخ ذكريأسمموا خاصة مف أىؿ قيسارية. و  كانوا قد ممف الرـو
(. وقد اختطت بيوتيـ مف حصػف بػابميوف حتػي "جبػؿ يشػكر" فػي مكػاف جػامع 79، ص0المقريزي: الُخطط، جػانظر بيا )

 (56ولوف )ستانمي لينبوؿ: سيرة القاىرة، صأحمد بف ط
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ج ) ػػػذحى طػػػة مى ككػػػذلؾ خي
طىػػػط التػػػي 2  (. أمػػػا فػػػي1يػػػا القبائػػػؿ بالفيسػػػطاط )أقامت(، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف الخي

طىػػػطه لمقبائػػػؿ العر  اإلسػػػكندرية، فمػػػـ يكػػػف بيػػػا بمدينػػػة  لمعػػػرب التػػػي كانػػػت الخطػػػطًغػػػرار  بيػػػة عمػػػىخي
نمػػامصػػادر التاريخيػػةالذكر الفيسػػطاط فيمػػا تػػ كانػػت مسػػاكفي القبائػػؿ كالجماعػػات العربيػػة ىنػػاؾ  ، كا 

 (.3كبنك أبيو ) رب بيتان، سكف فيو،، فمف اتخذى مف الع"أخائذ"عبارةن عف 
 

 :طة أىؿ الرايةوخُ  ُجيينة - )ب(
طػػط التػػي تيػػتـ بيػػا  ىػػذه الخطػػةي  عػػدتي        ـي جماعػػات  دراسػػة، حيػػثالىػػذه مػػف أىػػـ الخي كانػػت تضػػ

يينة ممف شارككا في  لػـ جػاءت مػع جػيش عمػرك، ك  القبائؿت بطكف مف كان(. ك 6) العربي الفتحجي
اركت بعػددو التػي شػ يػكاف العطػاء"، مثػؿ القبائػؿيكفػي لتكػكف لكػؿ مػنيـ تػدكيفه فػي "د يكف ليػـ عػدده 
نػد  (،4) التػي ينتمػكف ليػا قبيمػتيـ غيػر أف يقفػكا تحػت رايػةو أخػرل(. كقػد كػًره ىػؤالءي 5) كافرو مف الجي

أحػدو  "أنػا أجعػؿي رايػةن ال أنسيػبيا إلػى :عمػركي  كليػذا قػاؿ ينيػيف بنسػبيـ،زاز الجي كىك ما يدؿ عمى اعت
 "فكاف كؿ مف لػـ يكػف لقكمػو عػدد كقػؼ تحتيػا"، .."فرضكا بذلؾ أكثر مف الراية التي تقفكف تحتيا

 (. 8) : "يككفي مكقفكيـ تىحتيا )أم تحت رايتو(.."عمرك قاؿ (. كفي ركاية9)
 ػػػػػػػػػػػػ
مذحج: وىـ بنو مالؾ )مذحج( بف ُأَدد بف زيد بف يشجب بف َعريب، وىـ مف قبيمػة كيػالف بػف سػبأ، وىػـ مػف ( ُخطة 1)

(. ُسمي جدىـ بيذا االسـ، ألنو ُولد عمي أكمة حمػراء بػاليمف، كػاف يقػاؿ ليمػا 056اليمف )ابف حجر: ُنزىة األلباب، ص
 (111مذحج )اليمداني: ُعجالة المبتدي، ص

، السػيوطي: حسػف الُمحاضػرة، 77، ص0المقريػزي: الُخطػط، جػػ ئػؿ العربيػة بالُفسػطاط، انظػرطط القبا( ولممزيد عف خُ 0)
، أحمػػد محمػػد عػػوؼ: مدينػػة الفسػػطاط )وعبقريػػة المكػػاف(، 00-01حاتة عيسػػي إبػػراىيـ: القػػاىرة، ص، شػػ126، ص1جػػػ

 .08ـ، ص0223سمسمة العمـ والحياة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
 126، ص1السيوطي: حسف الُمحاضرة، جػ انظر لممزيد، (3)
، حسف الباشػا: مػدخؿ إلػي العمػارة والفنػوف 76، ص0، المقريزي: الُخطط، جػ116( ابف عبد الحكـ:  فتوح مصر، ص4)

از: قبيمػة ُجيينػة ودورىػا الحضػاري فػي دعػـ روابػط االتصػاؿ بػيف مصػر والنوبػة منػذ ، كػـر الصػاوي بػ40مية، صاإلسال
تي نياية العصر الفاطمي، المؤتمر الدولي عف العالقات المصرية السودانية عبر العصور، معيد البحوث الفتح العربي ح

، كػػـر الصػػاوي بػػػاز: مصػػر والنوبػػة، ابػػف الكنػػدي: الػػوالة والقضػػاة، 13، ص0229والدراسػػات األفريقيػػة، جامعػػة القػػاىرة، 
          56ص
 116( ابف عبد الحكـ: المصدر السابؽ، ص5)
، يقػػوؿ المقريػػزي: "أىػػؿ الرايػػة، جمَّاعػػة مػػف قػػريش واألنصػػار وخزاعػػة، وأسػػمـ بالفسػػطاط أىػػؿ الرايػػة وخطػػتيـف ( وعػػ6)

وافار، وأشجع، وُجيينة، وثقيؼ، ودوس، وعبػػس بػف بغػيض، وحػرش بػف كنانػة، وليػث بػف بكػر، والعتقػاء مػنيـ إال أف 
نما سػموا أىػؿ الرايػة، ونسػبت ال خطػة إلػييـ، ألنيػـ جمَّاعػة لػـ يكػف لكػؿ بطػف مػنيـ مػف منزؿ العتقاء في اير الراية. وا 

العدد ما ينفرد بدعوة مف الديواف، فكره كؿ بطف مػنيـ أف ُيػدعي باسػـ قبيمػة ايػر قبيمتػو. فجعػؿ ليػـ عمػرو بػف العػاص 
 (77–76، ص0راية، ولـ ينسبيا إلي أحد..")الُخطط: جػ
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كاف عددي ىذه القبائؿ  رأي عمرو بف العاص، وطابْت لو قموُبيـ. وحسب بعض الروايات، القبائُؿ إلى وقد مالت     
كػػانكا ثبلثػػة  (. كقيػػؿ:2الصػػغيرة التػػي انضػػكت تحػػت لػػكاء خطػػة أىػػؿ الرايػػة "أربعػػة عشػػرة" قبيمػػة )

تحتيػػا، ككػػاف ديػػكانييـ عمييػػا.  جػػامع لمػػا انضػػكلالبطػػكف كالنىسػػًب ال(. ككانػػت الرايػػةي ليػػذه 1) عشػػرة
زاعػػة، كمػػف: بطػػكفه مػػالقبائػػؿ كىػػذه ، كمػػف األنصػػار، كمػػف خي ينػػة،  ف قيػػريشو فػػار، كميزى أسػػميـ، كمػػف غى

يينة، كثىقيؼ، كدكس، كعىبس، كجرش مف بن يينػة  كتعػد(. 3)ي ًكنانة، كمف لىيٍث مف بنػي بىكػركجي جي
طػػ تييـ تيحػػيط بجػػامع عمػػرك بالفيسػػطاط مػػف جميػػع أركانػػو، مػػف أبػػرز قبائػػؿ "أىػػؿ الرايػػة"، ككانػػت خي

 بػاب "حصػف بػابميكف" )بػاب الشػمع(فابتىدأكا مف المىٌصؼ الذم كانكا عميو لما حاصركا الػركـ عنػد 
 "فػإذا بمغػتى إلػى ،نيرالنيػؿ غربػان حتػى ، ثػـ اتجيػكا"حٌماـ الفػار"(. ثـ امتدت خيطتيـ لمػا ييعػرىؼ بػػ6)
باسػـ بػاب الػكٌراقيف، ثػـ  المعػركؼ ، كىػكبػاب المسػجد الجػامع الراية إلػىٌحاسيف فالجانباف ألىؿ الن

ٌفاف،  ي ىذه الخيطة زيقاؽ القنىاديؿ، ثـ إلىحٌماـ شمكؿ، كف يسمؾ إلى ثـ إلػى سػكؽ الحمػاـ، تيربة عى
 (. 5)باب القصر ثـ إلى
طػة "أىػؿ الرايػة"  جامعػو  إلى أف عمرك بف العاص اختطكثمة ركاية تشير        (، كىػك 4)فػي خي

ػذ  طػة كانػت مكجػكدةن قبػؿ بنػاء مسػجده بالفيسػطاط، كىػي ركايػةه قػد ييؤخى ما قد ييشػير إلػي أف ىػذه الخي
ػػػذىر، ألف الػػػذائع أف مسػػػجد عمػػػرك أيقػػػيـ بالفيسػػػطاط أكالن، كقبػػػؿ  أف يتخػػػذ العػػػرب بيػػػا بكثيػػػر مػػػف الحى

فػة عيمػر بػف الخطػاب الخيطىط، كىك ما تعارؼى عميو المسممكف في عمارة الميدف الجديػدة. كفػي خبل
 قيضاعة بالشاـ قبائؿ مف مف بىمٌي كىى أف رجبل كعف سبب ذلؾ،زادت أعدادي القيضاعييف بمصر، 

اممػػػو أف ييٌسػػير ثيمثػػػٌي عبػػف الخطػػػاب، فكتػػبى ل : يػػػاؿ الشػػاـ غ فبمػػػغ ذلػػؾ عمػػػرقػػائبل فػػي قكمػػػو نػػادل
 (.9)مصر، فنظركا، فإذا بىمٌي  ثيمث قيضاعة، فسييٌركا إلي مصر  قيضاعة إلى

 ػػػػػػػػػػػػ
    13( كـر الصاوي باز: قبيمة ُجيينة، ص1)
 331، ص3( القمقشندي: ُصبح األعشي، جػ0)
،  أمػػا القمقشػػندي، فقػػد ذكػػر أف القبائػػؿ التػػي كانػػت تحػػت خطػػة أىػػؿ 77–76، ص0( المقريػػزي: الُخطػػط، جػػػ3)
، وُجيينػة، وثقيػؼ، ودوس، وعػبس ار، ومزينػة، وأشػجعػراية، ىي: "قريش، واألنصار، وخزاعػة، وأسػمـ، وافػػال

 (    331، ص3بف بغيض، وجرش، وليث بف بكر" )صبح األعشي: جػ
يقاؿ إنو شيد بعد خراب الػبالد عمػى يػد بختنصػر، وكػاف يوقػد عميػو الشػمع رأس كػؿ شػير حصف بابميوف:  (4)

 (77، وص61، ص0المقريزي: الُخطط، جػ إذا حمت الشمس بأحد البروج، ولذا عرؼ بقصر الشمع )انظر
"وتمتػد مػف جػامع  إبػراىيـ: راية"، يقػوؿ شػحاتة عيسػىػطة "أىػؿ الػ، وعف حدود خ77( المصدر السابؽ، ص5)

لممزيػد ) "خطػة المفيػؼ". كما ذكر أيضًا أف ُخطة "أىؿ الراية" كانػت تالصػؽ ًا، حتى قصر الشمع.." عمرو جنوب
 (.00، صالقاىرةانظر شحاتة عيسى إبراىيـ: 

     342، ص3بح األعشي، جػ( القمقشندي: صُ 6)
 116( ابف عبد الحكـ: فتوح مصر، ص7)
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يينة بمصر بعدعرب كخيطة أىؿ الراية كانت أكؿ خيطةو ل         العربػي، كىػي تيشػير إلػى الفػتح جي
مـ يكف ليـ ديكاف منفرد، كىك ما جعميـ ينضمكف إلى أىػؿ فكليذا  أف عددىـ آنذاؾ لـ يكيف كبيران،

، لي ككا تحت لكاء قبيمةو أيخرليىنض ال الراية حتى . غيػر غيػر قبيمػتيـ ليػا ثـ يينسىبكفا ديكافه مستقؿه
يينة زادت تدريجيان مع كثافة ًىجراتيـ ل خطػة أىػؿ نفصػمكا عػف مصر بعد ذلػؾ، كليػذا اأف أعداد جي

 .كباقي القبائؿ الكبرل ديكافه مستقؿه  ليذه القبيمة ثـ صارالراية، 
 

 :بالجيزة ُجَينيال قبة بف عامرطة عُ خُ  - ػج
يينػة شػيدت حػدثان كبيػران خػبلؿكيمكف القكؿ بػأف قب        الًعقػد الخػامس مػف القػرف اليجػرٌم  يمػةي جي
يىنػي ) كالحكـ سيدىة اإلمارة اػؿ، لما بمغ أحد أفرادىاألك   (. كتشػير2بمصر، كىػك عيقبػة بػف عػامر الجي

زيبيري بػػػف ػبػػػار الصػػػحابة، كمػػػنيـ: الػػػأف عيقبػػػة اخػػػتط لنفسػػػو داران بالفيسػػػطاط كبػػػاقي ك ري إلػػػىالمصػػػاد
ػػػعدي بػػػف أبػػػي كقٌػػػاص، كالًمقػػػدادي بػػػف األسػػػكد، كعىمػػػركي بػػػف العػػػاص ) (. ككػػػذلؾ يىعقػػػكيب 1العىػػػٌكاـ، كسى

بر القبطي، كىما مف حمبل ىدية    (3.)المقكقس لمنبي الًقبطي، كجى
  
 :ـ(667–664ىػ/47–44مصر ) عمىإمارتو  - 1

 إمارتػو خبلفػة ميعاكيػة، ككانػت ـ إبػاف446ىػػ/66في سػنة  مصر كالية بف عامر تكلي عيقبةي       
بعػد  تكالىا كاف قد  بف عمرك بف العاص(. كتذكر الركايات أف عبداهلل6بعد عيتبة بف أبي سيفياف )

طػاب لػو قػد (. ككػاف عيقبػة 5)ه لعيقبة بف عػامرأبيو، ثـ تكالىا عيتبة بف أبي سفياف، ثـ صارت بعد
زيمػرة أىػؿ مصػر، كليػذا  عػٌده المؤرخػكف مػف ، كعاش بيا مػدةن طكيمػةن حتػىتحالميقاـ بمصر بعد الف

(. كقػػاؿ ابػػفي 9: "كلػػي مصػػر، كسػػكنيا.." )عنػػو يػػر(. كقػػاؿ ابػػفي األث4) األسػػد المصػػرم : أبػػكيينعػػت
 (.8عبدالبر: "سكىف عيقبةي مصر، ككاف كاليان عمييا، كابتني بيا داران.." )

 ػػػػػػػػػػػػػػ
يػو عقبػة بػف عػامر بػف عيسػي فُجيينػة:  األكبػر كػامال إلػي جػده  الُجينػي بػف عػامر نسػب عقبػةأما عف ( 1)

)عبس( بف عمرو بف عدي بف عمرو بف رفاعة بف مودوعة بف عدي بف انـ بف الربعة بػف رشػداف بػف قػيس 
                         37-36ًا: الكندي: الوالة والقضاة، ص(، انظر أيض336، ص1بف ُجيينة )المقريزي: الُخطط، جػ

  333، ص3( القمقشندي: ُصبح األعشي، جػ0)
 40( حسف الباشا: مدخؿ إلي العمارة والفنوف اإلسالمية، ص3)
       118، ص1( ابف إياس: بدائع الزىور، جػ4)
 118، ابف إياس: المصدر السابؽ، ص17، ص1ار: الحمة السيراء، جػػ( ابف األب5)
      92، ص4( الذىبي: سير أعالـ النبالء، جػ6)
 38، ص4( ُأسد الغابة: جػ7)
 58ص ،1جػ االستيعاب،( 8)
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(. كقيػػؿ: كانػػت إمارتػػو ثػػبلث 1حػػكالي سػػنتيف كثبلثػػة أشػػير ) (2) دامػػت كاليػػة عيقبػػة بمصػػرك      
ػػرفوي لعشػػرو بقػػيف مػػف ربيػػًع األكؿ سػػنة سػػبعو كأربعػػيف.." )ػ(. قػػ3سػػنكات ) : ككػػاف صى (. 6اؿ المقريػػزمي

فيػػو أيـ  مػات فػػي ذات اليػـك الػػذم تكفيػت(. كقيػػؿ 5ـ )498ىػػ/58فػي سػػنة  بػف عػػامر كتيػكفي عيقبػػة
ػػػؤمنيف عائشػػػة رضػػػي اهلل عنيػػػا ) المي

ً ف بػػػػ"قرافة الفيسػػػطاط" الػػػراجح(. ك 4  جبػػػؿ عنػػػد سػػػفح أنػػػو دؼي
الميقىطـ )

مىسممة بف مىخمد )بعده إلى مف صارت اإلمارةي (. ثـ 9
8.) 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 بػف عػامر الجينػي، قبؿ ُعقبة بمصر فيمف كانت لو اإلمارة ريخية التي وردت في المصادرالتا اتػالرواي وقد اختمفت( 1)
أف ُعتبة بف أبي سفياف أخي معاوية صارت لو إمارة مصر بعد عمرو بف العاص، ثـ توالىػا ُعقبػة بػف  يذكر ابف زوالؽػف

بينمػا (. 57–56ص زوالؽ: تػاري  مصػر، انظر ابفانت سنتيف وثالثة أشير )ػعامر بعده. ويذكر ابُف زوالؽ أف واليتو ك
 ارجة بػف حذافػة، ثػـػلخػ اإلمارة أبيو، وقيؿ: كانت موت تولي االمارة بعد بف العاص عبد اهلل بف عمرو زي أفالمقري ذكري

(. وقيػؿ: تػولي عتبػة بػف أبػي سػفياف 83–80، ص0عتبة بف أبي سفياف، ثـ صارت بعدئذ إلي ُعقبة )الُخطػط: جػػ توالىا
ابػف ظييػرة: الفضػائؿ البػاىرة، دار الكتػب والوثػائؽ، مركػز تحقيػؽ انظػر ) بعػده عقبػة بػف عػامر مػف ثـ توليبعد عمرو، 

 ( 32ـ، ص0214التراث، 
 85، ص1( سعاد ماىر: مساجد مصر، جػ3)     57( ابف زوالؽ:  تاري  مصر، ص0)
لصػبور عبدا وكػذلؾ، 118، ص1جػ ور،ر أيضًا ابف إياس: بدائع الزى، وانظ84–83، ص0الُخطط:  جػ لممزيد، انظر (4)

 062، ص1شاىيف:  مصر في االسالـ، جػ
 ،  345القمقشندي: ُتحفة األحبػاب وُبغية الُطالب، ص  ،442، ص3السمعاني: األنساب، جػ (5)
، وكػذلؾ صػورة المسػجد الجينػي ، انظر صػور شػاىد قبػر عقبػة بػف عػامر86، ص1سعاد ماىر:  مساجد مصر، جػ( 6)

 065، ص12،  9الدراسة، أشكاؿ رقـ  ىذه مو في ممحؽالذي يحمؿ اس
، يػػذكر ابػػف عبػػد الحكػػـ: "وتػػوفي بمصػػر فػػي خالفػػة وعػػف قبػػر عقبػػة بػػف عػػامر ،319، ص1( ابػػف األثيػػػر: الُمبػػاب، جػػػ7)

وتشير (. 92، ص4.." )سير أعالـ النبالء، جػقاؿ الذىبي: "وقبرُه  بالمقطـ(. و 094معاوية.." )فتوح مصر وأخبارىا: ص
يقوؿ ابف تغري ومف ذلؾ قبر عقبة،  و في سفح جبؿ المقطـ سوىيوجد قبر صحابي مقطوع ب أنو ال ض الروايات إلىبع

بردي: "وليس في الجبانة قبر صحابي مقطوع  بو إال قبػر عقبػة، فإنػو زاره الخمػؼ مػف السػمؼ.." )سػعاد مػاىر: مسػاجد 
فعي( رأي في سفح المقطـ  قبر كؿ مف عقبة بف عػامر (. وُيروي أف َحرممة بف ُعمراف )صاحب الشا86، ص1مصر، جػ

اؿ ابػف إيػاس: "ودفُػف ػ(. وقػ318، ص0وعمرو بػف العػاص، وكػذلؾ رأي قبػر أبػي بصػيرة الغفػاري )المقريػزي: الُخطػط، جػػ
(. وذكػػر ابػػف يػػونس: "ودفػػف )ُعقبػػة( فػػي مقبرتيػػا بػػالمقطـ.." 118، ص1)ُعقبػػة( بالقرافػػة الكبػػري.." )بػػدائع الزىػػور: جػػػ

الديف ىدـ المبني المقػاـ عمػي قبػر (. وفي أياـ صالح 41ـ، ص0220افة الدينية، ػلقمعاوي: مشاىد الصفا، مكتبة الثق)ا
، 1ر، جػػاية )سػعاد مػاىر: مسػاجد مصػػاـ مكانػو قبػًة كبيػرًة توالىػا الممػوؾ مػف بعػده باالىتمػاـ والعنػػ، وأقػبف عػامر عقبة
)القمقشػندي: ُتحفػة ذات المكػاف الػذي بػو قبػر عمػرو بػف العػاص  روايات كػاف  قبػر ُعقبػة فػيػ(. وحسب بعػض الػ87ص
اؿ: افػر ػاـ، فقمػُت لػو: مػا فعػؿ اهلُل بػؾ  ؟ قػػاؿ: "رأيُت أبي فػي المنػػ(. وُيروي أف عبداهلل  بف عمرو ق345اب، صػاألحب

مػاىر: المرجػع السػابؽ،  )سعاد"ردوس األعمي والمالئكُة تُحفو..اؿ: بٍ   بٍ  ! تركتو في الفػلي، قمُت ما فعؿ اهلل بُعقبة، ق
  442، ص3السمعاني: األنساب، جػ (، وانظر87ص
 38( الكندي: الُوالة  والُقضاة، ص8)
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 بمصر(: األوؿ ُجيينةموطف قبة )عُ  يتْ مِ  - 0
قػػاـ بمصػػر بعػػد الفػػتح ممػػف  داران كبػػاقي الصػػحابة عػػامر بػػف اخػػتط عيقبػػةي        (. 2)طػػاب ليػػـ المي

اإلمػػارة، ثػػـ اشػػتراىا ميعاكيػػةي بػػف أبػػي سيػػفياف، كاخػػتطى لػػو فػػي الفضػػاء،  تػػكلي ككانػػت ىػػذه الػػداري قبػػؿ
البحػر)أم  يماف(، ككانت مف الًخػط األعظػـ إلػىقيبالة الطريؽ المؤدم لدار مىٍحفكظ بف سيميمف )سيم

ابنتػًو أيـ  مخمػد أقطىعيػا عيقبػة، فحبىسػيا عمػى أف مسػممة بػف إلػى ابفي عبػد الحكػـ (. كيشير1النيؿ( )
عيكضان لػو عػف الػدار التػي أخػذىا منػو  ع عيقبة ىذه الدار بأمر ميعاكيةثكـ. كقيؿ: إف مسممة أقطى كيم
د، ككانػػاالًمقػداد بػػف (. ككانػت دارعقبػة تقػػع بجكار 3) بجػػكار دارالرمػؿ، ثػػـ ابتػاع عيقبػػةي  افيسػكن األسػكى

حاجػة لنػا بيػا،  لػو: "الميعاكية. ثػـ كتػب ميعاكيػة لرممة بنت  ان كجعميما دار  ،ىدميما دارى المقداد، ثـ
. كقيػؿ: عيرفىػت بيػذا بسػبب مػا كػاف يينقػؿ إلييػا لرمػؿ""دار ا فاجعميا لممسمميف"، كليذا سيميت باسػـ

ػػػرب ) بمصػػػر، قػػػاؿ  بػػػف عػػػامر (. كعػػػف دار عيقبػػػة6مػػػف الرمػػػؿ الػػػذم كػػػاف ييسػػػتخدـ فػػػي دار الضى
: "ككاف كاليان عمييا، كابتني بيا داران.." )  (. 5المقريزمي

ميعاكيػػة اإلمػػارة. ثػػـ كتػػب ل اخػػتط داران بعػػد بػػف عػػامر ايػػة تيشػػير إلػػى أف عقبػػةؿ ىػػذه الرك كلعػػ      
ألؼ ذراعو غرب النيؿ بػالجيزة، يسألو أرضان ليبني فييا منزالن، فأمر لو بأرض رقعتيا ألؼ ذراعو في 

ألنيػا تقػعي  (. ثـ صارت "ميٍت عيقبػة"، ككممػة "منيػة" تىعنػي المينػاء4التي سميت "ًمنيىة عيقبة" ) كىي
: "ىػػذه القريػػةي بػػالجيزة، عيرفىػػت بعيقبػػة بػػف عػػامر.." 9شػػاطيء النيػػؿ الغربػػي ) عمػػى (. قػػاؿ المقريػػزمي

يينػػة": "كتنسػػب إليػػو قريػػة ميػػت عقبػػة التػػي صػػارت حيػػا مػػف أحيػػاء 8) (. كيقػػكؿ صػػاحب "تػػاريو جي
 (. 7مدينة الجيزة، ككانت تمؾ القرية تضـ أرضا كاف معاكية قد منحو إياىا.." )

 ػػػػػػػػػػػػػػ
      (122ص فتوح مصر وأخبارىا،انظر ) قػاؿ ابُف عبدالحكـ: "واختَط معيـ ُعقبُة بف عامر الُجيني.." (1)
       122ص ( المصدر السابؽ،0)
     122المصدر السابؽ، ص( 3)
بيػػا  ، الػػراجح أف ىػػذه الػػدور كانػػت توجػػد بمدينػػة الفسػػطاط، وىػػي التػػى اخػػتط121ص ( المصػػدر السػػابؽ،4)

      اص بعد أف تـ ليـ فتح مصر.ػوالي في ذلؾ الوقت عمرو بف العػدورا ليـ بجوار دار ال  الصحابة
 337ص ،1الُخطط: جػ انظر (5)
 ، وىػي ايػر التػي شػادىا عقبػة بػف عػامر"منية عقبة"باسـ  قرية أخرى  ذكر محمد رمزي فيمنية عقبة: ي( 6)

ـ، 0212ي: القػاموس الجغرافػي، الييئػة العامػة لقصػور الثقافػة، ، وىي مف أعماؿ الشرقية )محمػد رمػز الجيني
، عمػػي مبػػارؾ: الخطػػط التوفيقيػػة، 112، ولممزيػػد، انظػػر:  سػػعاد مػػاىر: القػػاىرة القديمػػة وأحياؤىػػا، ص444ص
 128، ص1، حسف الُمحاضرة: جػ336، ص1، المقريزي: الُخطط، جػ109، ص11جػ
 15الصاوي بػاز: قبيمة ُجيينة، ص ،  كـر86، ص1( سعاد ماىر: مساجد مصر، جػ7)
        336، ص1( الُخطط، جػ8)
 05( عبد الكريـ الخطيب: ص9)
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عديػد مػف ممكطنػان ل ينيالجي  إمارة عيقبة بف عامر ت خبلؿأف ميت عيقبة صار  يرل الباحثك        
يينة، إذ آ قبيمة جماعات  كىك .يمتيـقباألمير الذم ينتسب ل ىذا اإلقامة بجكار الكثيركف منيـ ثرجي

يينة عمى ا مفجـ غفير  عيشجلعب دكرا كبيرا في تما   .فػي ذلػؾ الكقػت مصػر أرض إلػىـ قدك لجي
بعػد الفػتح  بمصػر كبطكنيػا ىػذه القبيمػة جماعػات إقامػة عػددو كبيػرو مػف أيضػا لنػا ييفسػر قػد مػا كىك

 كيؤيػػػػػد ذلػػػػػؾ مػػػػػا أشػػػػػار إليػػػػػو .بمصػػػػػر امكاقػػػػػممػػػػػف أ كػػػػػاف مػػػػػف بيػػػػػنيـ عػػػػػدد الصػػػػػحابةك  ،العربػػػػػي
ممػػػف بمصػػػر   ثمػػػة ارتبػػػاط بػػػيف كجػػػكد أحػػػد الػػػكالة كجػػػكد الػػػذم يػػػرل  Macmichaelاكمايكػػػؿم"

كىك  (.1) مصرأرض ىذه القبيمة ب جماعات (، كزيادة أعداد2) العربية قبائؿال إحدل إلى ينتسبكف
تكافػد  ، كعمػى ىػذا لعبػت العصػبية القبميػة دكرا فػيمصػرب يينػةجي  قبيمػة ما ينطبؽ أيضػان عمػى حالػة

يينة القادميف لكزيادة   مصر.أعداد عرب جي
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
بمػا  مػف بعػده والة تػولي إمػارة مصػر ـ،663ىػػ/43فػي سػنة عمرو بػف العػاص  األمير موت ( يذكر ماكمايكؿ أنو بعد1)

ـ(، وحتػي سػنة  751–662ىػػ/130–42يـ منػذ بدايػة "العصػر األمػوي" )تولي اإلمػارة مػنإذ ف واليًا، عددىـ: ثالثة وثماني
"قبيمػة ينتسػبوف إلػى والة مػف الػمػنيـ سػبعة كػاف واليػًا،  00ىػػ(  130ىػ أو سػنة 131ـ )أي حوالي سنة 751ـ أو 752

الػوالي عقبػة بػف عػامر  "قبيمة ُجيينػة" )وىػو قبيمة "قيس عيالف"، وواٍؿ واحد ينتسب لقبيمة ، ومثميـ مفوبطونيا قريش"
 يػر""قبائػؿ حم والة مػف ينتسػبوف إلػىمػف الػاألزد اليمنيػة"، وثالثػة " قبيمػةمف الػوالة مػف  اثنافيـ بين مفكاف الجيني(، و 

قبيمتو عمي وجو التحقيؽ، ويقاؿ: إنو لػـ  عمى تعرؼال ىؤالء الوالة لـ يتـآخر مف  ، وواحد مف "قبيمة لخـ"، وواؿٍ اليمنية
 تدوف قبيمتو تاريخيًا. ولممزيد عف ذلؾ، انظر: 
          A History of the Arabs in the Sudan , Vol.  I , P. 159   

القبائؿ العربية وبطونيا التي قدمت إلي أرض مصر بعد  إف عددػ، فاـ بيا بعض الباحثيفػالتي ق وحسب بعض الدراسات
 "عدناف عرب"ممف ينتسب إلي  مف القبائؿ اػ، وكاف مني044انت قرابة ػألولي كإباف القروف الثالثة اذلؾ الفتح العربي و 

 "قبائؿ اير معروفة"ىذا إضافة إلى وجود  .بطناً  111قبيمة و 61عرب قحطاف حوالي قبائؿ ، ومف بطناً  32وقبيمة  32
كما تشير الدراسات إلي أف عرب  الثة.ػبما عددىا ث "تجمعات خاصة"عددىا تسعة، وكذلؾ وجود  يبما أو مجيولة

عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في  انظر ،دلممزيو ) بمصر "عرب عدناف"أضعاؼ  قحطاف كانوا يشكموف حوالي ثالثة
أف بني ُقضاعة كانوا يشكموف العدد األكبر  المؤرخيف إلىشير بعض (. وي73–70ة األولي، صػمصر في القروف الثالث

. كما (118اىر: تاري  وأصوؿ العرب بالسوداف، صػالفحؿ الفكي الطانظر ) رضي اهلل عنو اصػجيش عمرو بف الع  في
اص في فتح ػاعات مف قبائؿ اليمف ضمف الجيش العربي الذي رافؽ عمرو بف العػعض إلى أف كثرة أعداد الجميشير الب

ة كاممة بفنوف ػذلؾ أف أىؿ اليمف كاف ليـ خبرة قديمة في حصار الحصوف والقالع، وكذلؾ معرف مصر، وكاف سبب 
ده العرب في فتوح بالد الشاـ، خاصة لما حاصر اع عف القواعد العسكرية، وىو ما شاىػاعة السفف، والدفػالحرب وصن

ي القادـ إلى مصر أف ػادة الجيش العربػالجيوش العربية الحصوف التي تقع عمى سواحؿ بالد الشاـ، ومف ثـ آراد ق
، انظر حسف أحمد محمود: مصر لممزيدو ائؿ اليمنية في الحروب لمساعدتيـ في فتح مصر )ػيستفيد مف خبرة القب

        .(05-04اـ الدولة الفاطمية، صػحتى قيػي لفتح العرب"ذ اإلسالمية من
(0  )Macmichael: Op. Cit. , PP.  159 – 160  
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    :ـ8ىػ/0طة أىؿ الراية في القرف عف خُ  ُجيينةخروج  –سابعاً 
 مصػػػر،أرض جيينػػػة بػػػ  قبيمػػػة اسػػػتقرار تطػػػكرا ميمػػػا فػػػي تػػػاريو  المرحمػػػة شػػػيدت ىػػػذه كقػػػد      

 ىػذه القبيمػة تمانفصػ كمػف ثػـ د جماعات قميمة إلى أف صارت قبيمة كبيػرة العػدد،كتحكليا مف مجر 
يػػذه ل صػػارمػػف ثػػـ ، ك مصػػرإلػػى ارتبطػػت بيػػا منػػذ قػػدكميا كانػػت قػػد التػػي  "رايةػأىػػؿ الػػ" خطػػة عػػف

 .في "ديكاف العطاء" عمى غرار القبائؿ الكبرل دتدكيف منفر  القبيمة
يينػة بػ قبيمػة اريوػت ـ مف أىـ الحقب في8ىػ/1ييعد القرف ك        مصػر، خاصػة بعػد إمػارة أرض جي

يينػػػة قبيمػػػةن كبيػػػرة العػػػدد، كصػػػارت تيقػػػالجينػػػي عقبػػػة بػػػف عػػػامر العربيػػػة ائؿى ػارعي القبػػػػ، إذ صػػػارت جي
يينػػة كباقػػقبيمػػة األخػػرم مػػف حيػػث العىػػدد كالكىثػػرة. كصػػار بػػديييان أف يكػػكف ل طػػةػجي  ي القيضػػاعييف خي

رابع" في ػاريخيان باسـ "التىدكيف الػراية"، كىك ما يعرؼ تػأىؿ ال" خطة بيـ، بعيدان عف تصختمنفردة 
 ييػدعىكػاف ييف مػف قيضػاعة، ك مصػر الكيالة ػالػتـ ىذا التدكيف أياـ أحػد قد ك  (.2ـ )910ىػ/202سنة 

فكاف ) ًبشري بف صى
1.)  

 بائػؿقيضػاعة بػيف الق التػي تنتسػب إلػى  جماعػاتال تىشػتيتى  بػف صػفكاف  بشػر كاليػال رألقد ك       
: الًكنػػد ابػػف يقػػكؿ. فػػي ديػػكاف خػػاص بيػػـ يجمػػع قكمػػولخميفػػة لكتػػب إلػػى ااألخػػرل، كليػػذا العربيػػة  مي

.. "كلمػػػػا رأل اإلذفى فػػػػي   كتػػػػبى إلػػػػي يزيػػػػد بػػػػف عبػػػػدالممؾ يسػػػػألوافتراؽ قيضػػػػاعة فػػػػي القبائػػػػؿ، بشػػػػري
 جماعػات بشػر أخرجػ(. فػ3) "..أًذف لوػجعميـ دعكةن مينفردةن، فاستخراج مف كاف في القبائؿ منيـ، في

مػف األزد،  "تىنػكيخ"قبيمػة مػف ًكنػدة، ك " ًميػرة قبيمػة" ، فػأخرجاألخرل العربية ائؿػبيف القبقيضاعة مف 
يينػة بف صفكاف  "قبيمػة بشر آؿ كىعب مف قيريش، كما أخرجك  ، ثػـ جعػؿ "رايةػأىػًؿ الػ" خطػة مػف "جي

"ػبطكف قيضاع  (.6) ة في "تدكيفو مينىفردو
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
الخطيب: تاري  ُجيينة،  ، 13: قبيمة ُجيينة، صبػاز كـر الصاوي ، 71الة والقضاة، صالكندي: الو  ظران (1)

  04ص
اعة المعروفػة. وكانػت ػوالي لقبيمػة بنػي َكمػْب، وىػـ مػف بطػوف ُقضػػبشر بف صفواف الكمبي: ينتسب ىػذا الػ( 0)

 17ـ(، إذ بػدأت إمارتػػػو يػػوـ 704–ـ702ىػػػ/125–121واليتػو فػػي أيػػػاـ الخميفػة األمػػوي "يػػػزيد بػف عبػػدالممؾ" )
ـ. وقػػد تػػولى بشػػر بػػف صػػفواف إمػػارة مصػػر ثػػالَث مػػراٍت، كػػػاف آخُرىػػا فػػي سػػنة 702ىػػػ/121رمضػػاف سػػنة 

)ولممزيػد عػف  ـ( آخػر أمػراء بنػي أميػة751–746ىػػ/130–107ـ في خالفػة "مػرواف بػف محمػد" )747ىػ/108
ابػػف إيػػاس:  بػػدائُع ، 31ييػػرة: الفضػػائؿ البػػاىرة، ص، ابػػف ظ86، ص0المقريػػزي: الُخطػػط، جػػػترجمتػػو، انظػػر 

 (106، ص1الزىور، جػ
          135، صبو سديرة: القبائؿ اليمنيةأ ، السيد67، كـر الصاوي: مصر والنوبة، ص72ُوالة والُقضاة، صػال (3)
 72والقضاة، ص الكندي: الوالة (4)
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اـ بالتػدكيف األكؿ، عمػركي بػف العػاص قػاف كىك ما ييعػرؼ تاريخيػان باسػـ "التػدكيف الرابػع"، ككػ      
" الثػالتدكيف الثػػ"ـ(، كقػاـ بػ910–928ىػػ/202–77كتـ "التدكيف الثاني" أياـ عمر بف عبد العزيز)

بطػكفه تسػكف  دت جماعػات مػف قبيمػةو مػا ككانػت ليػاأنػو كممػا كفػ قيٌرة بف شىريؾ. كىك ما يشير إلػى
طػػةو منفػػردة اعػػدأد ـ تػػزداؿ أخػػرل، ثػػمصػػر قبميػػا، ككػػانكا يشػػترككف مػػع قبائػػ دىيـ، كػػاف يػػتـ إفػػراد خي
يينػة )للجماعات تمؾ القبيمة، كىك ما حػدث  . كفػي إمػارة ًبشػر نيقػؿ بنػك قػيس أك عػرب عػدناف (2جي

اف: الميضػرية كالنزاريػة، كىػي ػاؿ المقريزم: "كيقاؿ لسائر بني عدنػػ(. ق1ـ )969ىػ/218سنة لمصر 
يينػػة كجػػكد 3قػػيس..")  ـ، إذ صػػارت8ىػػػ/1نػػذ بػػدايات القػػرف بمصػػر م كبيػػر(. كعمػػي ىػػذا صػػار لجي

 . ندادىا مف القبائؿقبيمة كبيرة تقارع أ
يينػة، باعتبارىػا كاحػدعراقػة قبيمػة  ىػذا الفصػؿ خػبلؿ مػف لنا ىكذا يتضح     ة مػف أكبػر القبائػؿ جي

قبؿ اإلسبلـ، ككاف مركزىا الرئيس في مػا يعػرؼ باسػـ "أرض ينبػع"، أك  التي سكنت جزيرة العرب
يينػػػة"" قيضػػػاعة، كالػػػراجح أنيػػػـ مػػػف "عػػػرب  ، كمػػػا جاكرىػػػا. كىػػػي قبيمػػػة تنتسػػػب إلػػػى عػػػرببػػػبلد جي

رغػـ أف بعػض المصػادر ىػذا النبي إسماعيؿ عميو السبلـ،  اف"، مف كلدػالحجاز"، كىـ "عرب عدن
يينػة، ينتسػبكف ل قيضاعة، نسؿ أف العرب مفتشير إلى  اف"، كىػـ "عػرب عػرب قحطػكمنيـ قبيمػة جي
كليػػػذا يحمػػػك  ،رضػػػي اهلل عػػػنيـ أيضػػػان عػػػدد كبيػػػر مػػػف الصػػػحابة جيينػػػة لقبيمػػػةنتسػػػب الػػػيمف". كي

كػذلؾ مػف أعػبلـ التػػابعيف، ك  جػـ الصػحابة". كمػا ينتسػب ليػالمجينييف كصػؼ قبيمػتيـ بأنيػا "قبيمػة 
 .كالفقياء العمماءكذلؾ ك  ،تابعي التابعيف

يينة ارتبطت  كقد     ، كالتػي كػاف لبعضػيا ريو اإلسػبلـفي تا ثير مف األحداث الميمةالكبقبيمة جي
ناقشػػناه  كنػػا قػػد ، كىػػك مػػا ط بسػػيرة النبػػي األحػػداث، خاصػػة مػػا يػػرتب فػػي تغييػػر مجػػرل كبيػػره  أثػػره 

يينػػة شػػارككا فػػي "فػػتح مصػػر" )ىػػذا الفصػػؿ ثنايػػا تفصػػيبلن فػػي ـ( مػػع 462ىػػػ/12. كمػػا أف عػػرب جي
مصػػر بعػػد ذلػػؾ، ككانػػت ليػػـ بكا ثػػـ اسػػتقر  ليػػـ أعػػداد ال بػػأس بيػػا آنػػذاؾ. ، ككانػػتالجػػيش العربػػي

الصػعيد،  ة فػي، خاصػكقراىػا بعدئػذ الفسطاط، ثـ أخػذكا ينتشػركف فػي مػدف مصػر مدينة طة فيخي 
يينة قبيمة صارت حتى مػدف الصػعيد، كىػك مػا ك  قػرل القبائػؿ العربيػة كجػكدان فػي كاحدة مف أكبر جي

 .سكؼ نناقشو تفصيبلن في الفصؿ التالي
 ػػػػػػػػػػػػػػ
، انظػػػر أيضػػػػًا 67، كػػػػـر الصػػػاوي بػػػػاز: مصػػػر والنوبػػػػة، ص71-72: الػػػػوالة والقضػػػاة، صالكنػػػدي ابػػػف (1)

 17ـ، ص0215عبدالرحمف زكي: الجيش المصري في العصر اإلسالمي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
،  يقػػوؿ ابػػف زوالؽ: "ثػػـ تػػولي مػػف 71، الكنػػدي: الػػوالة  والقضػاة، ص58( ابػف زوالؽ:  تػػاري  مصػػر، ص 0)

بشُر بف َصفواف، وىو الذي نقؿ بني قيس إلي مصر في سنة مائة وثماف وعشريف، فػي خالفػة مػرواف.." بعده 
 (58)ابف زوالؽ:  تاري  مصر، ص

 77المقريزي: التنازع والتخاصـ فيما بيف بني أمية وبني ىاشـ، صلممزيد انظر ( 3)
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 الفصل األول
 "ُجيينة في صعيد مصر "استقرار قبيمة

 قبائؿ العربية إلى الصعيد  ىجرة ال -أكال  
يينة إلى الصعيد:   –ثانيا   أسباب ىجرة عرب جي
 إرتباع الجند العرب في الريؼ المصرم   -)أ(

يينة مف ديكاف العطاء )  -)ب(  ـ(  833ىػ/128إسقاط جي
 ـ(  847ىػ/155حممة العيمرم إلى ببلد البجة ) –)جػ( 
يينة إلى األشمكنيف:   –ثالثا   قدكـ عرب جي
يينة كقريش في األشمكنيف إباف العصر الفاطمي  -()أ  الفتنة بيف جي
 ـ(2292-747ىػ/549–358)

يينة كالفاطمييف -)ب(   الصراع بيف قبيمة جي
يينة في أخميـ:   –ثالثا   عرب جي
يينة كبمي   -)أ(   قرابة النسب بيف قبيمة جي

يينة كبمي   -)ب(   النزاع بيف قبيمة جي

يينة بمصرشكاىد القبكر كد -رابعا   ليؿو عمى استقرار جي
يينةعرب  ىذا الفصؿ ىجرةيتناكؿ       قػة ، ككػذلؾ عبلاليجػرة تمػؾ ، كأسبابالصعيد ببلد ىإل جي

ينيػػيف بالقبائػػؿ ىنػػاؾ مػػف  الصػػعيد، كمػػا كقػػع مػػدف اسػػتقرت فػػي كانػػت قػػد التػػي األخػػرلعربيػػة ال الجي
كلعؿ  ـ(.2292–747ىػ/549-358) "الدكلة الفاطمية"أياـ  بيف بعض تمؾ القبائؿ ككقائع أحداث
يينػة كبطػقبيمػة بيف  مف صراعات كقع ما أحداث تمؾ الحقبة ما يناقشو ىذا الفصؿ مف أبرز كف جي

إشػػكالية العبلقػػة  . كمػػا ينػػاقشخمفػػاء الدكلػػة الفاطميػػة فػػي ىػػذا الػػػكقت األشػػمكنيف، كدكر قػػريش فػػي
يينة كالدكلة  بيف عرب  كمػا ،تجػاىيـ لفكػر الػديني المتطػرؼذات ا دكلةال ىذه الفاطمية، كسياسةجي

قعػت ىنػاؾ بػيف التػي ك  العدائيػة مدينة أخميـ، كاألحػداث إلى يينة بعد ذلؾجي قبيمة  ىجرة يعالج أنو
، كمػػا يتنػػاكؿ أىميػػة شػػكاىد القبػػكر فػػي تأكيػػد رغػػـ قرابػػة النسػػب بينيمػػا كبػػيف عػػرب بمػػي ينيػػيفالجي 
 كجكد الجيني في كؿ مف مصر كببلد النكبة.ػال
 

 :الصعيد ىجرة القبائؿ العربية إلى – أوالً 
صر م عمرك بف العاص ائدػالق بية بعد أف فتحلمقبائؿ كالجماعات العر  مصر مقصدان صارت      

 العرب ركفأقبؿ عمييا المياجثـ بعد ذلؾ كالية عربية، مصر  أضحت كقد، ـ462ىػ/12في سنة 
ـ الة مصر العرب الذيف يعيني. ككاف ك يةالعرب شبو الجزيرة مف ادميفػمف كؿ حدب كصكب، ق
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مف  الجماعات بعض يرافقكف معيـمف بغداد،  دكلة اإلسبلمية، سكاء مف دمشؽ أـػخمفاء ال
سندان ككف تمؾ الجماعات أف ت  كالةػال انت غايةػ(. كك2االستقرار بمصر ) قبائميـ ممف بيدؼ

ت قد زادت ىجرات عرب انػكالمؤكد أنو ك كأف يككنكا داعميف ليـ، في حكـ مصر، عميو كفأػيتك
يينة إلى السابع منتصؼ القرف األكؿ اليجرم )عيقبة بف عامر  مصر خبلؿ كالية أرض جي
 ترحؿ إلى يةالعربكالبطكف ائؿي ػقبالأخذت  التاريخية، بمركر الحقبعمى ىذا فػإنو ك  الميبلدم(.

رزؽ، ػء أسباب الكرا ، أك سعيان ف مستقر جديدتتكقؼ، إما بحثان ع اراتو ىادرةو الػمصر في تيأرض 
 اتحكفػي دخؿ إلييا الفد التالببل اإلسبلـ في رسالة نشر كانت غايتيـ الكبرل كفكؽ كؿ ذلؾ

 ككاف ذلؾ نتيجة طبيعية لميجرات العربية لمصر. (،1المسممكف )
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
وما  91فتوح مصر، ص ائؿ العربية لمصر بعد الفتح العربي، انظر ابف عبدالحكـ:ػعف ىجرة القبلممزيد و  (1)

عبداهلل خورشيد  ،115مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص ،105اف واإلعراب، صػبعدىا، المقريزي: البي
 ولممزيد ،73-70ص ـ1990اب، ػالبري: القبائؿ العربية في مصر في القروف الثالثة األولي لميجرة، ىيئة الكت

 :والة بيجرة قبائميـ إلى مصر، انظرػعف ارتباط ال
 H. A. Macmichel:  A History of the  Arabs in the  Sudan ,  Vol.  I ,  P. 159   

 41( عبد الرحمف الرافعي: مصر في العصور الوسطي، ص0)
عرب "كىـ مف  ،ية"قيس"القبائؿ ال أعداد كبيرة مف نقؿ كالةػالأف أحد  تشير إلى ثمة ركاياته ك       

 قرابة اثني عشر ىاجر ـ443ىػ/63سنة  في أنو إلى بعضاليشير كما  (.2) ، إلى مصر"الحجاز
، كانكا يرتابكف في كالء القحطانييف خمفاء بني أمية كالمعركؼ أف (.1مصر )ان مف ببلد العرب لألف

قبائؿ التي الييف، خاصةن كأف أكثر الحجاز  مصر دكف بحكـ لدييـ خشية مف أف يستبدكا ككانت
بعض  إليو يشير يؤيد ذلؾ ماك (. 3) قحطاف كا مفكان صالذم قاده عمرك بف العا رافقت الجيش

(، 6)خـ لى  كؿ مفتنتسب ل مصر، فتح شيدت كانت قد تيال القبائؿثر ف أكالمؤرخيف إذ يذكركف أ
 زيادة ىجرات عمى الخمفاء األمكيكفيذا عمؿ كل .(4مف القبائؿ القحطانية ) ا(، كىم5) ذاـكجي 

، السيما الحكـيـ في يككنكا داعميف لل مصر، ا مدف كقرل، ليسكنك (يةعدنانال) ية"قيس"القبائؿ ال
 (.9) سبكف إلى قبائؿ عدناف الحجازيةينت األمكييفكأف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، المقريػزي: 050، البالذري: فتوح البمداف، صوما بعدىا 91انظر أيضا ابف عبدالحكـ: فتوح مصر، ص( 1)

 وما بعدىا. 105اب، صلبياف واإلعر االمقريزي: ، 108، ص1الخطط، جػ
 ذات السنة ، وىي41الرافعي: المرجع السابؽ، ص، 70عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في مصر، ص( 0)

العرب عمي القدوـ الي مصر ىو عتبة بف قبائؿ ، ولعؿ ىذا الوالي الذي شجع عمرو بف العاص التي مات فييا
ابف انظر بعض المصادر) ما ورد في عاص حسبأبي سفياف الذي تولي إمارة مصر بعد موت عمرو بف ال

الذي تولي  ىو عبداهلل بف عمرو بف العاص الصحابي (. وربما يكوف ىذا الوالي56زوالؽ: تاري  مصر، ص
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اؿ ابف إياس: "ثـ ػـ، ق663ىػ/43المؤرخيف، في سنة  ية ابف إياس والواقدي وايرىما مفإمارة مصر حسب روا
الواقدي: أقاـ عبداهلل عف أبيو، قاؿ  داهلل بف عمرو، بواليتو عمي مصر، عوضاً إلي عب إف معاوية أرسؿ تقميداً 

 (. 118، ص1)بدائع الزىور: جػي والية مصر بعد أبيو دوف السنة"عم
 13، صو سديرة: القبػائؿ اليمنيةالسيد طو أب ،70عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في مصر، ص (3)
عدي بف الحارث بف ُمرة بف أدد بف زيد بف يشجب. وقيؿ إنو سمي بيذا ىـ ولد مالؾ بف ( قبيمة لخـ: و 4)

(. ومف ولد لخـ: جزيمة ونمارة 129االسـ ألنو ُلطـ، والمخمة: أي المطمة )اليمداني: عجالة المبتدي، ص
وعدي أو عمـ، وىو أوؿ مف اعتـ، وعمرو، ومحمب، وحبيب واليجف، واير ذلؾ مف األوالد )ياقوت الحموي: 

: جميرة أنساب العرب، ص000ضب، صالمقت  ( 406(. ولممزيد انظر أيضًا ابف حـز
جذاـ: وبنو جذاـ، ىـ بنو عمرو بف عدي بف الحارث، ومف أبنائو: حراـ وجشـ، وبنو حراـ بف  قبيمة (5)

 : جذاـ: اطفاف وأفصي، وىما بطناف كبيراف، ومف ولد أفصي: روح بف زنباع بف روح بف سالمة )ابف حـز
(، وجذاـ مف بني كيالف بف سبأ، أي أنو مف عرب اليمف أو عرب قحطاف، 404نساب العرب، صجميرة أ

وتجمع بنو جذاـ القرابة بعرب لخـ، فكمتا القبيمتيف مف ولد عدي بف الحارث، إذ إف كاًل مف لخـ وجذاـ كانا 
 (39-38أخوة )انظر اليمداني: عجالة المبتدي، ص

(6)H. A. Macmichel:  A History of the Arabs,  Vol. I ,P. 157  حسف أحمد  ، وانظر
        05-04محمود: مصر اإلسالمية، ص

      108ص الخطط، المقريزي: ،72ص الوالة والقضاة، الكندي:( 7)
ـ. 8ىػ/1آكائؿ القرف  قىيس خاصةن مف عدناف عرب ا ذلؾ قدكـ أعدادو كبيرةو مفكربما ييفسر لن     

في ىجرتو  بمغ بعضييـ نتشر في مدف مصر كقيراىا شماالن كجنكبان، حتىكاممة ت كقد أخذت قبائؿ
 إلى اعة الفىيٌمي عمي مصر، نيقمت قيسبف رفاالمقريزم: "كفي كالية الكليد  . يقكؿالصعيد أقصى

قمة (. كىك ما يشير بالفعؿ ل2مصر في سنة تسعو كمائة، كلـ يكف بيا أحده منيـ قبؿ ذلؾ.." )
-205ىشاـ بف عبدالممؾ ) الكالي ابفي الحبحاب . كقد سأؿقارنة باليمنييفالحجازية، مالقبائؿ 

نيـ، كصار ديكانيـ بيا، قؿ حكالي ثبلثة آالؼ مني ثـ  قيس لمصر،ـ( أف ينقؿ 966-916ىػ/215
التى استقرت بمصر سكاء إباف  قبائؿال إلى أف عددالبعض  (. كيشير1) الحكؼ الشرقي كنزلكا

(. بينما 3) منيـ بطنا 30ككذلؾ  عدنافقبيمة مف  30قبيمة، منيا  166الفتح أك بعده بمغت نحك 
 (. 6) بطنا منيـ 222يمة قحطانية، كقب 42 كاف تضـ

لعرب كمنيـ ا أال يختمط تقكـ عمىكانت الدكلة االسبلمية بعد الفتح اتبعتيا  كثمة سياسةه      
يينة بالمصرييف التجنيد ػ"أك ما يعرؼ ب اد"،العرب كانكا اليزالكف في "مرحمة الجي، ألف جي

متمككا األراضي ، كما أنيـ لـ ية أخرلمينبالزراعة، أك أم  . كمف ثـ لـ يعممكا"اإلجبارم
 كرية، كارتقاء المناصبلنفسيا شرؼ الخدمة العس يةقبائؿي العربالاحتكرت  ىذا عمى(. ك 5)مصرب

 البعض إلى أف (. كيشير4اؿ" )العطاء مف "بيت الم ي الببلد، كما تمتعكا بالحصكؿ عمىالعيميا ف
 ، إذيضااألر  أف يمتمككابالزراعة، أك  العمؿ مف مصرب العرب منع ىك الذم عمر بف الخطاب

لـ يختمط العربي بالمصرييف في " حرب. كعمى ىذاالسياسة، كالحكـ، كال لـ يككنكا يعنكف بغير
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، كمنيا أيضان بامتيازاتو أخرل لعربتمتع اما (. ك9) األقباط" عمىف ليـ تأثيره ييذكر البداية، كلـ يك
كىك ال  (.8) زة"يشكمكف "طبقة متمي ىك ما جعميـاإلعفاء مف الخراج في حاؿ الممكية الزراعية، ك 

اضطيادىـ في ذلؾ الكقت، بقدر ما كاف ذلؾ مكافقا لطبيعة  كأ ،يعني تعالييـ عمى أقباط مصر
 .العربي ىذه المرحمة مف الفتح

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 116، ولممزيد انظر أيضا مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص108، ص1الخطط: جػ( 1)
مف  يةالعربىو اآلخر الجماعات نقؿ  أف بشر بف صفواف ادر، كما تذكر المص108، ص1المقريزي: الخطط، جػ (0)

أف بف إياس (. بينما يذكرا58انظر ابف زوالؽ: تاري  مصر، ص ـ )702ىػ/121ي مصر في حوالي سنة قبيمة قيس إل
بف صفواف، ولـ يكف لمعرب مف انظمة بف صفواف"، وىو أخو بشر ياـ الوالي "حالجماعات القيسية إلي مصر تـ في أنقؿ 

 (.107، ص1مصر قبؿ ذلؾ )بدائع الزىور: جػبني قيس وجود في أرض 
     70( عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في مصر، ص3)
 70( المرجع السابؽ، ص4)
 116طفي مسعد: االسالـ والنوبة، ص( مص5)
 41( الرافعي: مصر في العصور الوسطي، ص6)
 161ـ، ص0225 ة العامة لمكتاب،( سيدة إسماعيؿ الكاشؼ: عبدالعزيز بف مرواف، الييئة المصري7)
 41( الرافعي: المرجع السابؽ، ص8)

 سبلـاإل تأخر انتشارل يةلعربقبائؿ االكالتزمت بيا  خبلفةال السياسة التي انتيجتيا ت تمؾأدك       
 أف اإلسبلـ لـ ينتشر يذىب إلى كثمة رأمه (. 2) لعدة قركفو بعد الفتح بيف أىؿ مصر لحد ما

 الفتح إال بعد نحك خمسة قركف مف الصعيد جنكبان، أقصى حتىالدلتا شماالي مف  بشكؿ كامؿ
أم قبؿ القرف  قتكىذا ال يعني أف اإلسبلـ لـ ينتشر بمصر خبلؿ ذلؾ الك  (.1)العربي 

 حتى تحكلت مصر لئلسبلـ في ذلؾ الكقت ف اإلسبلـ كاف مكجكدا بقكةالمؤكد أ، بؿ ـ22ىػ/5
ة اقتضت بأف يقـك كيمكف القكؿي بأف الضركر  كانيا مف المسمميف.صار أكثر س، ك بشكؿ رسمي

الثغكر ك  ؿعند السكاح، كليذا كضعكا قكاتو تيرابط ر كثغكرىاتأميف تخكـ مصك  ،الجيادبالفاتحكف 
 ما يؤكد في ذات الكقت سممية الدعكة اإلسبلمية كلعؿ ىذا (.6) "الرباط" عرؼ بػتي  (3يتيا )حمال

  لـ يجبركا األقباط عمى اعتناؽ دينيـ. بمصر، كأف العرب
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
ذا كاف االدكتور قوؿ ي ،انتشار اإلسالـ بمصرفي  العربية وعف دور القبائؿ( 1) لعرب في أوؿ عيود مصطفي مسعد: "وا 

واالشتغاؿ  الفتح لـ يختمطوا بالمصرييف، فذلؾ ألنيـ كانوا ال يزالوف في شبو تجنيد، وليذا منعوا مف امتالؾ األراضي
: "ومف رافعيػ(. بينما يقوؿ ال116)اإلسالـ والنوبة: صتغير بعد أف استتب األمر.."  . ثـ لـ يمبث ىذا أفزراعةػبال

مصر كانت في أوؿ األمر متعالية عمي أىؿ البالد احتكرت لنفسيا شرؼ ية التي نزحت الى ف القبائؿ العربالواضح أ
اء المناصب..وجميع ىذه االمتيازات جعمت مف العرب طبقة ممتازة بفصميا عف عامة أىؿ البالد ػالخدمة العسكرية، وارتق

مصر، وتغمغميـ في  انتشار العرب في قرىرة حتي ازداد فواصؿ وحواجز واضحة. ولكف، ما كاد ينتيي القرف األوؿ لميج
مف رأس الدلتا : "فإف اإلسالـ لـ ينتشر . أما الدكتور سميماف حزيف(41في العصور الوسطي: صصميـ بيئتيا.." )مصر 
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رف السابع النوبة إال بعد انقضاء نحو خمسة قروف عمي دخوؿ اإلسالـ إلي مصر في منتصؼ الق الي الصعيد، ثـ إلى
                         (.149ـ، ص0227أرض العروبة، ىيئة الكتاب، الميالدي.." )

 149( سميماف حزيف: أرض العروبة، ص0)
 175ـ، ص1993: عروبة مصر قبؿ اإلسالـ، القاىرة، ( عبدالفتاح مقمد الغنيمي3)
في  الكممةممت ، واستعميفوالزود عف بالد المسم في سبيؿ اهلل مجيادفيو الخيؿ استعدادا ل ما ُترَبطُ ىو : الرباط( 4)

تخـو وفة عمى مكشفي نقاط  ف تقيـ فييا الجيوشحص طا. والربداللة عمي حصف ديني وحربي سالـاإل بواكير
 ازف لممؤف، وبرجاً ػحجرات لممعيشة، ومستودعات لألسمحة، ومخ مف سور محصف يحيط بو، وبو . ويتكوفالمسمميف
كالمرز: الموسوعة االسالمية )جػب و والثغورأكثرىا عمي السواحؿ ربط آالؼ  12ف بالد ما بيف النيري . وكاف فيلممراقبة
رابط في سبيؿ اهلل عند القرطبي: "المُ  (. يقوؿ424-423ـ، ص0213لكتاب، راشد البراوي، ىيئة ا، ترجمة: 1، جػالميسرة

ف مف الثغور الفقياء ىو الذي يشخص إلى ثغرٍ  فميسوا بمرابطيف.."  كانوا حماة ليرابط فيو مدة..وأما سكاف الثغور فيـ وا 
(. وفي فضؿ 087ص ، تحقيؽ: عماد البارودي وخيري سعيد، المكتبة التوفيقية، دوف تاري ،3الجامع ألحكاـ القرآف، جػ)

ينفتؿ عف صالتو  يفطر، وال وقيامو، ال كاف كعدؿ صياـ شير "مف رابط يومًا وليمة في سبيؿ اهلل  رسوؿ اهلل الرباط قاؿ
أيضًا: "مف الرباط  (. وقاؿ 506اري ، صػ، المكتبة التوفيقية، دوف ت1ة" )الزمخشري: تفسير الكشاؼ، جػإال لحاج

 (.054تبة التوفيقية، دوف تاري ، صالمك 0تفسير البيضاوي، جػانظر انتظار الصالة بعد الصالة" )
 

العرب في  نتشارزاد ا ـ( حتى9اليجرم ) كؿأنو ما كاد ينتيي القرفي األالبعضي  كيرل       
بيف الطرفيف عف  د تكغميـ بيف أىؿ الببلد، مما أدل لمزيدو مف التقارب، كازدامدف مصر كقراىا

عمى العمؿ بالحرؼ قبؿ (. كلـ تمبث الجماعات العربية أف بدأت تي 2المصاىرة )ك  الزكاج طريؽ
تنؽ اإلسبلـ مف ضان أعداد مف يعالزراعة، كىك ما لـ يكف يحدث مف قبؿ، كما ازدادت أيكمنيا 
األحداثي السياسية كتطكراتيا  (. كما أدت1بيف العرب كالمصرييف ) مصر بفضؿ التقارب أقباط

–231خاصة إباف العصر العباسي ) جرات العربية، كتكغميا في الصعيدمزيدو مف اليل
أف سياسة العباسييف كانت السيما ك  ،الذم شيد الكثير مف األحداث (3ـ( )2158-952ىػ/454

 إيثار األتراؾ دكف العرب في إمارة الكاليات. كـ عمىتق
 مصعيد، حيث ارتحمت جماعاتل كغيرىا مف القبائؿ يينةاتجيت قبيمة جي  أية حاؿ كعمى      
 حتي صارت بالجنكب، ثـ زادت أعدادىـ بمركر الكقت كالقرل المدف كا في، كانتشر يامن كبيرة

يينة أكب لى(6) ركاياتػال العديد مف عددان، كىك ما تؤكده كأكثرىا القبائؿ العربية ىناؾ، رجي  . كا 
يينة قبيمة جانب كاتة، ػبمي، كقريش، كل الصعيد، كمنيا: بنك ىبلؿ، كعرب سكنت قبائؿ أخرل جي

يينة كانتشارىا في الصعيد، يقكؿ المقريزم: "كىي قبيمةه  (.5.الو )كبنك كبلب. كعف قبيمة جي
ري عرب الصعايدة..")عظيمةه، كفييا بطكفه كثيرةه، كىـ أكث

4.) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

          41( الرافعي: مصر في العصور الوسطي، ص1)
 41( المرجع السابؽ، ص0)
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ـ(، وىي 846–751ىػ/030–130( العصر العباسي: ينقسـ ىذا العصر الي فترتيف، إحداىما "العصر العباسي األوؿ")3)
ر حكـ بني العباس، وتنتيي ىذه الفترة بحكـ الواثؽ باهلل بف المعتصـ زماف، شيدت قوة وازدىاػحقبة دامت قرف مف ال

 – 846ىػ/656 –030ـ(. أما الحقبة الثانية، فيي "العصر العباسي الثاني")846-841ىػ/030–007بف الرشيد)
ؿ عمي اهلل" ـ(: شيدت ضعؼ الخالفة وانقساميا مع استقالؿ الكثير مف الواليػات. وتبدأ ىذه الفترة بحكـ "المتوك1058

ـ( الذي قتمو عمي يد 1058-1040ىػ/656–642ـ(، وتنتيي بحكـ "المستعصـ باهلل" )861-846ىػ/047–030)
المغوؿ )لممزيد عف الدولة العباسية، انظر: ابف طباطبا: الفخري: الفخري في اآلداب السمطانية، مكتبة محمد عمي 

، 050، ص3، المسعودي: مروج الذىب، جػ043، ص0، تاري  اليعقوبي: جػ112–129ـ، ص1960صبح، القاىرة، 
، عمي الخربوطمي: تاري  العالـ االسالمي، معيد الدراسات االسالمية، القاىرة، 027السيوطي: تاري  الخمفاء، ص

 (.133–130ـ، ص1976
ي أرض مصر مف فالمقريزي: البياف واالعراب ع، 03القمقشندي: قالئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف، ص( 4)

، ممدوح عبد الرحمف الريطي: 042–039، ص، عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في مصر136، صمف قبائؿ األعراب
 97–96دور القبائؿ العربية في صعيد مصر، مكتبة مدبولي، دوف تاري ، ص

، ولممزيد، انظر 11ـ، ص1967، الكتاب المبناني، بيروت، 1( الشي  عبداهلل األميف الضرير: العربية في السوداف،جػ5)
   87أيضا عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في مصر، ص

            03، القمقشندي: قالئد الجماف، ص44، وانظر أيضا سبائؾ الذىب: ص136( البياف واإلعراب: ص6)
العربي الجيش  التى شاركت في العربية أكثر القبائؿ القيضاعية تشكؿ ككانت الجماعات      

الذم يشير  الطاىر الفحؿ الفكي كبة. كيؤكد ذلؾببلد الن الذم كاف قد ذىب إلى الجنكب، كحتى
كذلؾ ك  ،فتح الصعيد سمميف الذمقيضاعة كانكا يمثمكف العدد األكبر في جيش المعرب أف  إلى

مدف  ـ، كمف ثـ استكطنت جماعات مف قيضاعة460ىػ/10سنة  لنكبةىـ الذيف ذىبكا إلى ببلد ا
يي قبيمة (، كمنيـ2منذ ذلؾ الكقت ) الصعيد ىذه قدـ كجكد شير أيضان لنة بالطبع، كىك ما يجي

 صارت مصر تحت الحكـ العربي. الصعيد منذبالقبيمة العربية 
  
 الصعيد: أسباب ىجرة عرب ُجيينة إلى -نيًا ثا

يينةجماعات  ارتبطت ىجرة      ركف يؤث جعمتيـ يالت الميمة لصعيد ببعض األحداثإلى ا جي
 االستقرار ىناؾ. كلعؿ مف أىـ تمؾ األسباب: ك  اإلقامة بيدؼ لصعيدإلى أرض االذىاب 

 

 :يمصر الريؼ ال يالعرب فالجند ارتباع  -أ 
يينةكمن القبائؿي العربية اعتادت      كاف العربي يخرجكف "اإلرتباع" في الريؼ المصرم، ف يا جي

قامة كاف يؤثر بعضيـ االستقرار كاإلاإلرتباع، ك كؿ سنةو لمرعي ك في  "فصؿ الربيع" بدكابيـ خبلؿ
كما كانكا  ،مأربيـ (. حيث كانكا يجدكف فييا1) ذلؾ كانكا يرتبعكف فييا بعد يالت تمؾ البقاع يف

 كىك ما كاف لو أثره  ،كماشيتيـ تربية دكابيـل اجكف لياػالتي يحت مف المراعي كالمركج يبحثكف عنو
 .ريؼ في ذلؾ الكقتالي بكجكد العربال زيادة في ره كبي
 ػػػػػػػػػػػػػ
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 049، ص5ممحؽ رقـجيينة بالصعيد، انظر  قبيمة عف وجودو ، 118( تاري  وأصوؿ العرب بالسوداف: ص1)
( ارتباع الجند العرب: تروي المصادر أنو لما كاف يحؿ فصؿ الربيع عمي جند العرب بعد الفتح، كاف عمرو بف العاص 0)

: "إنو قد حضر الربيع، فمف أحب منكـ أف يخرج بفرسو ُيْرِبعُو فميفعؿ، وال أعمـ ما جاء يقوؿ ليـ إذا قفموا مف ازوىـ
لممزيد انظر رجؿ قد أسمف نفسو وأىزؿ فرسو، فإذا حمض المبف، وكثر الذباب، وقوي العود، فارجعوا الي قيروانكـ.." )

كما يروي أيضًا أف عمرو بف (. 100، ص1، السيوطي: حسف المحاضرة، جػ139ابف عبد الحكـ: فتوح مصر، ص
أف يذىبوا لالرتباع بخيميـ في الريؼ: "يا معشر الناس، إنو قد نزلت الجوزاء، وذكت  العرب كاف يأمر الجند العاص

راعي ػالشعري، وأقمعت السماء، وارتفع الوباء، وقؿ النداء، وطاب المرعي، ووضعت الحوامؿ، ودرجت السخائؿ، وعمي ال
فحّي لكـ عمي بركة اهلل ريفكـ، تنالوا مف خيره ولبنو، وخرافو وصيده، وأربعوا صيدكـ، وأسمنوىا سف النظر لرعيتو، حُ 

وصونوىا وأكرموىا، فإنيا ُجنَّتكـ مف عدوكـ، وبيا مغانمكـ وأثقالكـ، وأستوصوا بمف جاورتموىـ مف القبط خيرا.." 
ف ارتباع العرب في ريؼ مصر، وجعؿ بو اض المقريزي عػ(. كما أف103–100، ص1)السيوطي: حسف المحاضرة، جػ

(.، ولممزيد انظر أيضاً 108، ص1بابا باسـ "ذكر نزوؿ العرب بريؼ مصر واتخاذىـ الزرع معاشا" )الخطط: جػ
 . 13، كـر الصاوي:  قبيمة ُجيينة، ص33–30عبدالمجيد عابديف: دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص

 
يينة كغيرىااالرت كعمى ىذا ساعد       كمعرفة  ،يةمصر ال اكتشاؼ المدف كالقرل عمى باع قبيمة جي

دراؾ مدل ثراءىالكثير مف غمكضيا في المناطؽ التي كانت  ائؿبعض القب ا، كمف ثـ أقامتػ، كا 
يمتدي بامتداد كجكد "نبات البرسيـ"، ككذلؾ  الريؼفي  يةقبائؿ العربالككاف ارتباع  ع فييا.ترتب

 فصؿ اـ الرئيس لئلبؿ كالماشية، كقد تأخذ جزءان غير قميؿ فيكىك الطع الحشائش في الحقكؿ،
تكثيؽ كشائج ك  ،يدو مف االتصاؿمز الصعيد ل مناطؽ تباع" خاصةن فياالر أدل " كقد(. 2الصيؼ )
 (. 1) العرب كأىالي الصعيد بيف العبلقات

، الرتباع فييامف أجؿ ا دكف غيرىا الريؼتفضؿ بعض المناطؽ في  عض القبائؿككانت ب     
عمى سبيؿ  ،كمف ثـ ارتبطت بعض تمؾ القبائؿ ببعض ىذه المدف، فكانت قبيمة بمي القيضاعية

 أتريبكؿ مف قبيمة غفار كليث في  بينما كانت مرابع (.3منؼ كطرابية ) ترتبع في ،المثاؿ
 ائؿ حميرمف قب خذكىا منزالن ليـ، ككاف معيـ نفرخربتا، كات مدلج مرابعيا في ، كأقامت)بنيا(
 (. 5) كسيـأككرة منؼ ك  كؿ مف ككانت قريش ترتبع في(. 6ممف حالفكىـ ) اليمنية
كر شعكرو داخمي باالختبلط بيف مان في ظيأف "االرتباع" لعب دكران مي إلى لبعضي ا كيذىب      
يف لمتقارب مع العرب، إضافةن ، كأكجدى حالةن مف القبكؿ مف جانب المصريكالمصرييف العرب
يينة عربينية، ككذلؾ ثقافية أدت بكد ؿ أخرل إجتماعيةلعكام بعينيا. كما أف  قاعاإلقامة في ب جي

 ككانت ،اجنكب ليجرةالتي حفزت العرب عمى االعامؿ المناخي كاالقتصادم كانا مف أىـ العكامؿ 
ف أسكا كالة عمىالالخمفاءي يقكمكف بتعييف  . ككافرو ليـعامؿ جذبو كبي في الجنكب الذىب مناجـ

يينةالذىب، كحماية  لضماف اإلشراؼ عمى عمى  مف القبائؿ ىاكغير  مناجمو، كىك ما شجع جي
": "ثـ كثر المسممكف في إذ تقكؿ "كاتب الشكنة"مخطكطة  كىك ما تشير إليو .(4)مصعيد ل اليجرة

 (.9، كتزكجكا منيـ.." ))أم البجاة( المعدف، فخالطكىـ



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 74  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 ػػػػػػػػػػػػػ
ي قرى مصر يقوؿ صاحب "تاري  ُجيينة": "واعتادت تمؾ القبائؿ جميعًا، ومنيا وعف ارتباع العرب ف (1)

ُجيينة، االرتباع في الريؼ المصري، أي الخروج بدوابيـ في فصؿ الربيع مف كؿ عاـ لمرعي، ثـ استقرت في 
الغنيمي:  عبدالفتاحانظر أيضا لممزيد ، و 04، صعبدالكريـ الخطيب: تاري  جيينةمناطؽ ارتباعيا بعد ذلؾ.." 

 175عروبة مصر قبؿ اإلسالـ، ص
الفتاح ، عبد103، ص1ي: حسف المحاضرة، جػالسيوط، 131، ص1لممزيد، انظر المقريزي: الخطط، جػ( 0)

 175الغنيمي: المرجع السابؽ، ص
         30( عبدالمجيد عابديف: مرجع سابؽ، ص3)
 30( المرجع السابؽ، ص4)
 86بية في مصر، ص( عبداهلل خورشيد: القبائؿ العر 5)
 178–177اح الغنيمي: المرجع السابؽ، ص( عبد الفت6)
     354، ص5اري  الطبري: جػػوانظر أيضا ت، 106( مخطوطة كاتب الشونة: ص7)

 :ـ(833ىػ/018إسقاط ُجيينة مف ديواف العطاء ) -ب 
(، 2)صـ باهلل الميعت يينة لمصعيد ما كقع أياـيجرة جي ل التى أدت األخرل سباباألمف أىـ ك      
يينةط أسق الذم ربي بعد الع طع العطاء الذم كاف ينالوقي  (، حيث1) مف الديكاف كباقي العرب جي

كتابي  بف نصر أمير مصر كيدر (. كتذكر المصادر أنو كىرىد عمى3) الفتح باعتبارىـ مجاىديف
يأمره كيدر.. لىإ المقريزم: "كتبى  اؿػق(. 6) ء عف العربقطع العطايعتو، كيأمره بالمعتصـ بب

عف قطع العطاء  قد (. ككاف مركاف بف محمد5) "..مف العرب باسقاط مف في ديكاف مصر
كو معتذران: "إنما حبست عنكـ العطاء في السنة الماضية لعد العرب بمصر سنةن، ثـ كتب
اهلل كقاؿ: أعكذي ب ي السنتيف الماضية كالجديدةبعطائٌ (. ثـ كجو 4)حىضرني، فاحتجتي إلي الماؿ.."

 (.9) قطع العطاء عمي يديوأف أككفى أنا الذم ييجرم اهلل 
 ػػػػػػػػػػػػػ
 إسحاؽ محمد بف الرشيد بف الميدي)لممزيد أبوالخميفة العباسي ىو : ـ(841-833ىػ/007–018) ( الُمعتصـ باهلل1)

وائؿ والخمفاء، ىيئة الكتاب، ، الزركمي: تراجـ األ 06ـ، ص0222ابف ماجو: كتاب تاري  الخمفاء، مكتبة الثقافة الدينية، 
سعودي: مروج ، الم032، ص5، الطبري: جػ426-421، الدينوري: األخبارالطواؿ، ص180-181ـ، ص0214
 ـ،0227ىيئة الكتاب، عبدالرحمف الشي ، ب األمـ وتعاقب اليمـ، اختصار:ابف مسكويو: تجار  ،64-46، ص4جػالذىب،

 (.057 -053سيوطي: تاري  الخمفاء، صال ،065-060ص
أقساـ: ما يختص بالجيش مف  4" إلى ديواف السمطنة"ينقسـ و  جند" أو "ديواف العطاء"،ديواف ال"يقصد بو و ( الديواف: 0)

اثبات وعطاء، وما يختص باألعماؿ مف رسـو وحقوؽ، وما يختص بالعماؿ مف تقميد وعزؿ، وما يختص ببيت الماؿ مف 
يراعي فييا أمور، منيا البموغ، فالصبي مف جممة الذراري واألتباع، فمـ دخؿ وخراج. وشروط االثبات في ديواف الجند 

أحدىا: عدد مف ي بيا. والكفاية معتبرة في أمور يجزأف يثبت في الديواف. وتقدير العطاء لمجند معتبر بالكفاية حتي يستغن
خص، فيقدر كفايتو وكسوتو والثالث: الموضع الذي يحمو في الغالء والر  الثاني: عدد مف يرتبطو مف الخيؿ يعولو،

ف نقص نقص ػونفقتو لعامو كمو، فيكوف ىذا المقدر في عطائو، وتعرض حالو كؿ عاـ، ف إف زادت رواتبو زيد، وا 
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المقريزي: "الديواف محفوظ يحفظ  ذكري(. و 353–351اري ، صػ)الماوردي: األحكاـ السمطانية، المكتبة التوفيقية، دوف ت
ألعماؿ واألمواؿ، ومف يقـو بيا مف الجيوش والعماؿ، وفي تسميتو ديوانا..أف كسري اطمع ما تعمؽ بحقوؽ السمطنة مف ا

ذات يـو عمي كتاب ديوانو فرآىـ يحسبوف مع أنفسيـ فقاؿ: ديوانو، أي مجانيف، فسمي موضعيـ بيذا االسـ". ويقاؿ 
انوا قبمو يأخذوف الُعشر مف الغالت، إف أوؿ مف وضع "ديواف الجند" بخيميـ الممؾ "كيراسؼ"، وىو مف مموؾ الفرس، وك

ـ( أوؿ مف اتخذ 643-634ىػ/03-13)(. وكاف عمر بف الخطاب148–147، ص1وصرفيا في أرزاؽ الجند )الخطط: جػ
الرحمف زكي: الجيش المصري انظر أيضا عبدو  (.106اري  الخمفاء، صػتالسيوطي: انظر اري  اإلسالـ )ػديواف فى تال

 18-17في العصر اإلسالمي، ص
 52لمنشر والتوزيع، دوف تاري ، ص( رجب عبد الحميـ: العروبة واالسالـ في دارفور، دار الثقافة 3)
    003، ص0النجـو الزاىرة: جػ ،194الكندي: الوالة والقضاة، ص (4)
    151، ص1( الخطط: جػ5)
     151، ص1،  الخطط: جػ194الكندي: الوالة والقضاة، ص  انظر (6)
  150 –151، ص1( الخطط: جػ7)

يينةقبيمة  سقاطككاف إ       كانت تتمتع  يالت "متيازاتإلغاء اإل"ديكاف العطاء بمصر يعني  جي
" كما اديرباط الج" يلـ يعكدكا فأنيـ ك  ،"نديةصفة الجي "كأنو سقطت عنيـ  ،بيا تمؾ القبيمة كأفرادىا

 مف جماعات التمرد ىذا كقاد بسبب ذلؾ، ائؿػذا تمردت بعضي القبيلك  ،العربي منذ الفتح كانكا
ثـ تجيز  الخبلفة العباسية، اف القبيمتاف شؽ عصا الطاعة عمىىات(. كأرادت 2لخـ كجذاـ ) قبائؿ

ثـ  ابنو المظفر، تكلى بعده (. ثـ1ـ )836ىػ/127سنة  لقتاليـ، لكنو تكفي بف نصر الكالي كيدر
 عند  و المظفر"، كقاتموينا أفضؿ منـ فىذا أمره ال يقك "العرب:  تقالك  ،التمرد ابف الكزير قاد

 (. 6)أسيران  ابف الكزير ككقع ،(، كىيـز العرب3) تنيس
يينة أف يسيحكا في مدف مصر عندئذ كاف عمى       اف كبحثان عف بقاع تطيبي ليـ. ك  عرب جي

ي فكىا البداكة التي اعتاد تغمب عمييا إذ ،فأرضو تشبو جزيرةى العرب ،الصعيد مقصدان رئيسان ليـ
ري في ذات كأنو قراره يعب خاصةن  ،ليـ ضربة مكجعة سقاط العرب مف العطاءإ مكاطنيـ. لقد كاف
في ذات الكقت مف  تظير العداء لمعرب، بينما تتقربالتي  الدكلة العباسية الكقت عف سياسة

يقكؿ المقريزمي عف نتائج تمؾ السياسة: في مناصب الدكلة العيميا. ك  يـ(، كجعم5األتراؾ )
نديىا ل"فا أف كلي  معجـ كالمكالي مف عيد المعتصـ الىنقرضٍت دكلةي العرب مف مصر، كصار جي

األميري أبك العباس أحمد بف طكلكف مصر، فاستكثىر العبيد.." )
4.)  

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
، ( ابف 1)     150ص، 1، الخطط، جػ003، ص0جػتغري بردي: النجـو
       150، ص1الخطط، جػ (0)
ومف الفرما إلي تنيس نحو فرسخيف في البحيرة، وبتنيس تؿ عظيـ مبني مف أموات "قوؿ االصطخري: ( تنيس: ي3)

 سـيذا اال. وقيؿ سميت ب(44..")مسالؾ الممالؾ: صكوف ذلؾ مف قبؿ موسىويشبو أف يـ عمي بعض..منضديف بعضي
الرازي:  ـ )انظر5760رس  حوالي . والف(98، ص11تنيس بف حاـ بف نوح )عمى مبارؾ: الخطط التوفيقية، جػ نسبة لػ

 (                     4حاشية رقـ  85، وكذلؾ ص8حاشية رقـ  84الربيع، ص كتاب زىر
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  150، ص1( المقريزي: الخطط، جػ4)
وعف "بغداد" ليعيش فييا األتراؾ الذيف أقبؿ بشدة عمي شرائيـ،  اسميا "سامراء" بدال مف اـ المعتصـ باهلل عاصمة( أق5)

اؿ المسعودي: "وكاف المعتصـ يحب جمع األتراؾ وشراءىـ مف أيدي موالييـ، فاجتمع لو منيـ أربعة آالؼ.." قذلؾ 
ي باقتناء الترؾ..وذؿ فييـ األمواؿ وألبسيـ أنواع الديباج، (. وقاؿ السيوطي: "وذلؾ أنو اعتن53، ص4)مروج الذىب: جػ

الناس، وضاقت بيـ البمد، فاجتمع اليو أىؿ بغداد وقالوا: إف  ومناطؽ الذىب، فكانوا يطردوف خيميـ في بغداد، ويؤذوف
(. 054ـ، ص0225مكتبة الصفا، القاىرة،  تاري  الخمفاء، تحقيؽ: أحمد بف شعباف،عنا بجندؾ حاربناؾ.." ) لـ تخرج

ورىـ، وقاؿ ابف طباطبا: "إف المعتصـ استكثر مف المماليؾ، فضاقت بيـ بغداد، وتأذي بيـ الناس وزاحموىـ في د
 (.  188الفخري، صتؿ منيـ جمَّاعة.." )وتعرضوا لمنساء، فكاف في كؿ يـو ربما ق

ات التجارية بيف مصر والدوؿ ػالقوي عثماف: العالق شوقي عبد، وانظر 150، ص1الخطط: جػولممزيد، انظر  (6)
جامعة القاىرة، ، سات األفريقيةلدرااير منشورة، معيد البحوث واسالطيف المماليؾ، رسالة ماجستير  األفريقية في عصر

 42ـ، ص1975
آخر كاف ، ك مصراإلمارة ب ممف ارتقى "آخر الكالة العرب" الضبي بسة بف إسحاؽعنككاف      

مف بيف األتراؾ األكثر  (. ككاف العباسيكف يختاركف كالة مصر2) بالمسجد الجامع أمير صمى
في فرض  الكالة ىؤالء اشتد(. إذ 1)اؾ بمصر، كليذا استبد الكالة األتر كراىيةن لمقبائؿ العربية

ثـ كاف طبيعيان أف يقكـ العرب  ، كىك ما أثار سخطيـ.خاصة العرب كس عمىالضرائب كالمك
اإلتجاه نحك  العربية آثرت أكثر القبائؿ يذا(. كل3) قمعيا األتراؾ بعنؼ، بطشال ىذابثكرات ضد 
ليـ بعد أف انقطع عنيـ ما كاف  مكارد جديدةيث تقؿ سمطة الكالة األتراؾ، كبحثان عف الجنكب، ح

 يأتييـ مف "ديكاف العطاء".
 

 :ـ(869ىػ/055بالد البجة ) ىإل الُعمري حممة -جػ 
يينة إلى يجرة قبيمةمة أحد أىـ األسباب التي أدت لتيعد ىذه الحم      كاف إرساليا الجنكب، ك  جي
عف مستقر جديد يركؽ ليـ، أجؿ البحث مف جماعات ىذه القبيمة مف  ةكبير  عدادأل سانحةن  فرصةن 

(، 5البجة بقيادة العيمرم ) ببلد ( حممة إلى6ـ )847ىػ/155سنة  في بف طكلكفإذ بعث أحمد 
 (.4مجنكب )ف العربية التي آثرت الذىاب لككانت تضـ العديد مف القبائؿ كالبطك 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 بعدهـ، ثـ تولي 850ىػ/038اؽ سنة ػعنبسة بف إسحإمارة  بداية، 039، ص0جػ زاىرة،النجـو الابف تغري بردي: ( 1)

 (.39ابف ظييرة: الفضائؿ الباىرة، صانظر ـ )857ىػ/043سنة  يزيد بف عبد اهلل الوالي
          51عروبة واالسالـ في دارفور، ص( رجب عبد الحميـ: ال0)
الييئة العامة لقصور التاري  المصري، حسف إبراىيـ حسف وآخروف: المجمؿ في  انظر، و 51( المرجع السابؽ، ص3)

 143، ص0214الثقافة، 
وىو الذي استقؿ بحكـ مصر عف الخالفة العباسية، كاف  ـ،686ىػ/054مصر سنة ى إمارة ( أحمد بف طولوف: ارتق4)

ودفف  ـ883ىػ/072ـ، مات سنة 879ىػ/066جوادا شجاعا متواضعا، أقاـ مسجده المشيور بالقاىرة، وفرغ منو سنة 
، 1، ابف خمكاف: وفيات األعياف، جػ487–486، ص12انظر: الذىبي: سير أعالـ النبالء، جػ)لممزيد  ند سفح المقطـع



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 77  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

، حسف أحمد محمود: حضارة مصر 85، الرافعي: مرجع سابؽ، ص191، ص6الكامؿ، جػ ، ابف األثير:96–95ص
  (.44–43اإلسالمية في العصر الطولوني، ص

رحمف عبد اهلل بف عبد الحميد الُعمري، وكاف رجاًل مف أتقياء الناس وأكثرىـ ورعا، كما كاف ( الُعمري: ىو أبوعبد ال5)
مف أىؿ العمـ. قضي شطرا كبيرا مف حياتو في بالد المغرب، وخاصة في مدينة القيرواف، وحاز ثقة واسعة. وقد عرؼ 

 عنو، واسمو كامال: عبداهلل بف باسـ الُعمري، ألنو ينتسب الي نسؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل
، 0عبدالحميد بف عبداهلل بف عبدالعزيز بف عبداهلل بف عمر بف الخطاب )لممزيد عف ترجمتو، انظر تاري  اليعقوبي: جػ

، حسف أحمد محمود: حضارة مصر االسالمية في العصر الطولوني، 105، مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص355ص
 10ي، انظر ممحؽ رقـ ، لممزيد عف العمر (43ص
، 110ـ، ص1987( محمد ايطاس: حممة اليونسكو وأضواء جديدة عمي تاري  النوبة، دار المعرفة الجامعية، 6)

  Abd Al Magid Abdin; Some General Aspects of، انظر أيضاً 36مصطفي مسعد: البجة والعرب، ص

the Arabisation of the Sudan, S. N. R., Vol. XXXIX, 1958, P.59    
يينة رافقت  بيرةو مفجماعات ك ككاف منيـ      البعض بمغ كحسب لبجة، إلى ببلد ا حممةىذه الجي

، كاحدةو  بالقميؿ لجماعات مف قبيمةو  كىك عددي ليس (،2شخصان ) 847حكالي  بيا عدد الجينييف
ىمت ىذه ، كعمى ىذا سامجنكب بصفة عامةة أعداد الجينييف المياجريف لكثر كىك ما يشير ل

تذكر مخطكطة يينة في تمؾ الحممة، جي  عف كجكدك  البجة.بالحممة في زيادة الكجكد الجيني 
ائتيف، كمعو ماليعمرم بعد محاربتو النكبة في سنة خمس كخمسيف ك د إلييـ.."كاتب الشكنة": "كف

ي جيينة ف قبيمة (. ثـ استقرت في ذات الكقت جماعات مف1" )ربيعة كجيينة كغيرىـ مف العرب
 األشمكنيف.مدينة بعض مدف الصعيد، كلعؿ أىميا 

  
 :(3) األشمونيف ىإل ُجيينة عرب قدوـ –ثالثًا 
يينة ، ككانتمصعيدراتي العربيةي لاليج تدفقتكعمى ىذا       مف أكثر الجماعات التي آثرت  جي

السكيدم:  يقكؿ(. 6) األكثر انتشاران  صاركاك  ،ادت جماعاتيـ بمركر الزمفثـ ز ىناؾ،  اإلستقرار
يينة( أكثري عرب الصعيد""كىـ )أ ات جماعادة عف زي (. كيؤكد المقريزم ذات األمر5) م بنك جي
يينة يينة يرل كثمة رأمه  (.4) "كىي أكثري عرب الصعايدة" جي مف أقدـ القبائؿ  كانت أف جي

ىك ما يعني ك  (.9ـ( )9ىناؾ منذ القرف األكؿ اليجرم )القرف ربما استقركا الصعيد، كييعتقد أنيـب
جماعات قميمةه منيـ  . كربما كانتيينة بالصعيد بدأ حتى قبؿ اسقاطيا مف الديكافأف كجكد جي 

 كثافة.لمصعيد، كلما أيسًقط عنيـ العطاءي زادت ىجراتييـ  اتجيت
 ػػػػػػػػػػػػػ
 ، ولممزيد انظر أيضا:569، ص0المقريزي: الخطط، جػ (1)

 Macmichael: A  History  of  the Arabs , Vol. I , P. 138  
مصطفي مسعد: البجة والعرب في العصور الوسطي، مقاؿ منشور  ، انظر أيضا107مخطوطة كاتب الشونة: ورقة  (0)

 36، ص1959، المجمد الثاني، ديسمبر 01اىرة، عدد ػفي مجمة كمية اآلداب، جامعة الق
اسـ "األشموف": "ويقاؿ إنيا مدينة في شرقي مصر، ( األشمونيف: وىي مف مدف محافظة المنيا، يذكرىا المسعودي ب3)

كاف طوليا اثني عشر ميال، وجعؿ عمييا حصنا بني فيو قصرا عظيما، )و( األعالـ والمالعب. واتخذ في سفح الجبؿ 
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مدينة يقاؿ ليا طيراطيس، وجعؿ فييا مف العجائب شيئا كثيرا. وجعؿ ليا أربعة أبواب، مف كؿ جية باب واحد.." )أخبار 
(. وقاؿ عنيا االصطخري: "وأما األشمونيف فإنيا مدينة صغيرة، عامرة، ذات نخيؿ وزروع، ويرتفع مف 151الزماف، ص

 (.44األشمونيف ثياب كثيرة.." )مسالؾ الممالؾ: ص
ريطي: دور القبائؿ العربية في ػ، ممدوح ال44ذىب، صػ، السويدي: سبائؾ ال136اف واإلعراب، صػ( المقريزي: البي4)

أبو سديرة: القبائؿ ، السيد طو 042–039ائؿ العربية في مصر: صػ، عبداهلل خورشيد: القب97–96د مصر، صصعي
 14–13از: قبيمة ُجيينة، صػ، كـر الصاوي ب07–06اليمنية، ص

    03اف، صػ، القمقشندي: قالئد الجم44ذىب: صػ( سبائؾ ال5)
   049، ص5ممحؽوجودجيينة بالصعيد،انظر  عف عف رواية المقريزى، ولممزيد136( البياف واإلعراب: ص6)
 96( ممدوح عبدالرحمف الريطي: دور القبائؿ العربية في صعيد مصر، ص7)

مف أىـ المدف التي استقركا بيا في أرض الصعيد: األشمكنيف، كأخميـ، ككذلؾ سكنت لعؿ ك      
ثـ كقعت لقبيمة  (.2) منفمكط كأسيكط، كبيا أقكاـه منيـ"منيـ مدنا أخرل ىناؾ، مثؿ: "جماعات 

 جيينة بعض األحداث الميمة بالصعيد، خاصة في مدينة األشمكنيف.
 

–358وقريش في األشمونيف إباف العصر الفاطمي ) ُجيينةالفتنة بيف  -أ
 ـ(1171-969ىػ/567
ىذه  لعبتبالصعيد، حيث  يينةجي  قبيمة التي سكنت بيا المدفاألشمكنيف مف أقدـ تيعد       
 (. كيرجح1) ـ(2292-747ىػ/549–358) كبيران حتي عصر الدكلة الفاطميةاؾ دكران ىن القبيمة
يينة بشعركا بكثرة جملما الفاطمييف أف  خاصة، خشكا أف عيد عامةن، كفي األشمكنيف الصاعات جي

طرد لقريش عاكنكا مع بعض البطكف التي تنتسب لليذا تعمى دكلتيـ. ك يككف ذلؾ نزير خطر 
استقرت ىناؾ: "بنك  كانت قد أىـ تمؾ البطكف القرشية التيلعؿ األشمكنيف. ك  ينييف مف مدينةالجي 
التي ترجع  (. كتشير "الكثائؽ الطكلكنية"3شيبة، كبنك طمحة" ) رة، كبنك سيـ، كبنك الزبير، كبنكزيى
لعديد مف كجكد ا جركىماف، إلى ، كىي عبارة عف أكراؽ بردم جمعياـ7ىػ/3منتصؼ القرف ل

يينة كقريش ) ة فيالبطكف العربي القرابة الظاىرية التي  ككانت. (6األشمكنيف، خاصةن مف عرب جي
العكف  يد األسباب التي جعمت الفاطمييف يقدمكف بيف مف ييف تحديداشالقر تجمع الفاطمييف ك 

يينة في األشمكنيف، السيما كأف الفاطمييف يزعمكف أنيـ رشييف دكف غيرىـ مف العرب ضد لمق جي
 (.5يت )مف نسؿ آؿ الب

 ػػػػػػػػػػػػػػ
لعمماء الحممة  Description d’Egypte، وتشير حولياُت "وصؼ مصر" 03( القمقشندي: قالئد الجماف، ص1)

)عمماء الفرنسية إلى وجود مدينة باسـ "ُجيينة" بأسيوط. وىو ما يؤكد أيضا وجود الجماعات الُجينية في الصعيد 
  (003، ص11الحممة الفرنسية: وصؼ مصر، جػ

 13، كـر الصاوي بػاز: قبيمة ُجيينة، ص039( عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في مصر، ص0)
 167( رجب عبدالحميـ: العروبة واالسالـ في دارفور، ص3)
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ـ، انظر مجموعة جروىماف مف الوثائؽ الفاطمية 870ىػ/059، وىى وثيقة تؤرخ إلى حوالي سنة 38( وثيقة رقـ 4)
 (021لعصر الطولوني، ص)حسف أحمد محمود: ا

الُعمري: "فأمػا نسػبيـ،  ( نسب الفاطمييف: وعف أقواؿ المؤرخيف في نسب خمفاء الدولة الفاطمية، يقوؿ ابف فضؿ اهلل5)
فممناس فيو اختالؼ كثير، فأما ىـ ادعوا أنيـ مف ولد إسػماعيؿ بػف جعفػر الصػادؽ. وأمػا النػاس فمػنيـ مػف أفػرط حتػي 

(. ويقػػوؿ خوانػػدامير: "يرجػػع نسػػبيـ حسػػب أكثػػر 186، ص4دي..")مسػػالؾ األبصػػار: جػػػقػػاؿ: إنيػػـ مػػف ولػػد رجػػؿ ييو 
ـ، 1982المؤرخيف إلي إسماعيؿ بف جعفر الصادؽ.." )خواندامير: دستور الوزراء، ترجمة: حربي أمػيف، ىيئػة الكتػاب، 

أف االمامػػة بعػػده البنػػو (. وقػػاؿ عبػػد القػػاىر البغػػدادي: "وىػػؤالء سػػاقوا االمامػػة الػػي جعفػػر )الصػػادؽ(، وزعمػػوا 320ص
(. وانظر أيضًا ابف األبار: الحمة 72ـ، ص 0227إسماعيؿ..." )البغدادي: الفرؽ بيف الفرؽ، مكتبة دار التراث، القاىرة، 

 وما بعدىا. 192، ص1السيراء، جػ
 ىاشـ بف عبدفير مف أسبلؼ (، ك 1) ير بف مالؾ بف النضرفً  يـ كلدف (2) كفشيٌ رى القي  أما      
يينةال . يقكؿ د النبيج مناؼ فأخرجتيا  ،ببلد قريش ي( فمقريزم: "ككانت مساكنيـ )يقصد جي

مف آؿ  القرشييف، خاصة الفاطميكف العرب كقد شجع (.3)يش بمساعدة الخمفاء الفاطمييف.."قر 
كالزيانية، كطاب  ،كالحسنييف ،درةكالحيا ،: بنك جعفركمنيـ يف عمى اليجرة لمصعيدالعمكيك البيت 
 (. 6دعـ الفاطمييف بالصعيد )مف ذلؾ  كانت الغاية، ك مقاـ باألشمكنيفليـ ال
 يـ عمىمف كاف من السيما مصرلمقدكـ ل الفاطميكف بجماعات قريش دكف غيرىـكقد رحب      

 (.5، ككاف بعضيـ استقر في شكؿ أحبلؼ تجمع بيكتان مختمفة مف قريش كمكالييـ )مذىبيـ
 كالمؤكد (.4لمعمكييف، كمنيا قفط ) مي بف أبي طالب كقفان كانت بعض مدف الصعيد منذ أياـ عك 

يينة،بقرابة  أف عرب بمي، كىـ ذك يينة في جي و إلى أن المؤرخكف (. كيشير9صراع )ىذا ال أيدكا جي
يينة كبمي كقعتالتى  الفتنة إباف عسكر  خبلليا انضـكقريش مف جانب آخر،  جانب مف بيف جي

يينة كح الفاطمييف إلى  (.8)عمى الصعيد األفي ميفتيا بمي قريش ضد جي
 ػػػػػػػػػػػػػ
( قػػريش: القػػرش أو التقػػرش، بفػػتح القػػاؼ، تعنػػي: "التجمػػع" و"االجتمػػاع، ومنيػػا جػػاء اسػػـ قػػريش. وعػػف سػػبب ىػػذه 1)

التسمية، قاؿ ابف عباس: "ألمر بيف مشيور بدابة في البحر تسمي قريشا..". قاؿ األزرقي: "سميت قػريش قريشػا، أنيػا 
جارا تكتسب وتتجر وتحترش، فشبيت بحوت البحر..". ويقاؿ إف قريشا ىػو فيػر بػف مالػؾ بػف النضػر بػف كنانػة، كانت ت

ويرجع نسبو الي عدناف، أي أنو مف ولد إسماعيؿ. وقيػؿ: إف كؿ مف ينتسب الي النضر بػف كنانػة، فيػو قرشػي. ويػذكر 
فير بف مالؾ، ومنو تفرقت قبائؿ قريش كافة )األزرقػي:  الزبير بف بكار أف جمَّاع قبائؿ قريش وبطونيا في مكة، ىـ ولد

، شػياب الػػديف الحمػوي: التػػاري  المظفػػري، 56-55ـ، ص0213أخبػار مكػػة ومػا جػػاء فييػا مػػف اآلثػػار، مكتبػة النافػػذة، 
ؿ (. وقا137، المقريزي: البياف واالعراب، ص50ـ، ص1989تحقػيؽ: حامد زياف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

(. 10أبومصعب الزبيري: "قالوا: اسـ فير بػف مالػؾ: قػريش، ومػف لػـ يمػد فيػر، فمػيس مػف قػريش.." )نسػب قػريش: ص
ػػاع  قبائػػؿ قػػريش وبطونيػػا التػػي كانػػت تسػػكف مكػػة، ىػػـ مػػف فيػػر بػػف مالؾ..ومنػػو تفرقػػت قبائػػؿ  : "إف جمَّ وقػػاؿ ابػػف حػػـز

ألزرقػي: "ويقػاؿ: كػاف يقػاؿ لُقصػي القرشػي، ولػـ (. وقػاؿ ا465–464وبطوف قريش كافػة.." )جميػرة أنسػاب العػرب: ص
 (.55ُيسـْ قرشي قبمو.." )أخبار مكة:مصدر سابؽ، ص

 50( شياب الديف الحموي: التاري  المظفري، ص0)
  039، عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في مصر، ص136( البياف واإلعراب: ص 3)
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والنوبة في العصر الفاطمي، رسالة ماجستير اير منشورة، معيد ( عبد الرازؽ عبدالمجيد سميـ: العالقات بيف مصر 4)
 044ـ، ص1978البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاىرة، 

 12، انظر ممحؽ الدراسة، خريطة رقـ46( دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ: ص5)
 82ـ، ص1999تاب، ( عبدالمنعـ ماجد: صالح الديف األيوبي، الييئة المصرية العامة لمك6)
    96( ممدوح الريطي: دور القبائؿ العربية في صعيد مصر، ص7)
، وعف ذات الشأف، يقوؿ عبد الكريـ الخطيب: "فوقع بينيـ واقع أدي إلي دواـ الفتنة، فمما 96( المرجع السابؽ، ص8)

إلي أعمي الصعيد.." )تاري  أتي العسكر المصري النجاد قريش عمي ُجيينة )يقصد الفاطمييف( خافت بمي، فانيزمت 
 (05ُجيينة: ص
يينة قبيمة يش كاف سببان رئيسان في ىزيمةكال ريب أف انضماـ الفاطمييف لجانب قر          ،جي

لمجنكب بعيدان ا كحمفائيا مف البمكييف، ثـ اضطرت القبيمتاف لمرحيؿ قسران عف األشمكنيف، ثـ اتجيت
، إذ تعرؼ باسميـفي األشمكنيف، كصارت  يشعمى ىذا صارت السيطرة لبطكف قر . ك عف قريش

قبيمة ىزيمة  التي ترتبت عمى نتائجال(. قاؿ القمقشندم عف 2"ببلد قريش" ) أطمؽ عمييا اسـ
يينة أماـ قريش: "إلى يينة.." ) جي  كالبلفتي أف المصادر (.1أف أديمت قريش، كممكت أماكف جي

يينة كجماعات قريش فيبالفتنة بيف قالعربية لـ تذكر لنا تحديدان العاـ الذم كقعت فيو   يمة جي
جعفر )الصادؽ( بف  اإلماـ بالطالبييف خاصة مف كلد ثـ ظمت األشمكنيف مرتبطة  األشمكنيف،

 (.3الحسيف ) اإلماـ عمي )زيف العابديف( بف بف محمد )الباقر(
 

 :والفاطمييف ُجيينة قبيمة الصراع بيف - (ب)
يينة  أف العبلقة لـ تكف كديةن بيف خبلؿ ذات المصادر ننا نعرؼ مفكعمى أية حاؿ فإ       جي

بيا الكثيري مف التكتر العقائدية كاالختبلؼ المذىبي ، كالمؤكد أف الناحية كالفاطمييف، ككاف يىشكي
كغير  ،عديدة مف أىـ أسباب ىذا الصراع. كاإلشارات التاريخية عف العداء بيف الطرفيف كاف

يينة قبيمة خاصةن  العرب عاممكا ف ككالتيـلفاطمييالمعركؼ أف الخمفاء اخافية. ف بقسكة شديدة،  جي
التى تسب الصحابة، كأميات  ا لرفض الجينييف لعقائدىـ خاصة تمؾربم (.6) أفرطكا في ذلؾك 

 ان بيف الطرفيف. كمف ذلؾشيدت قتاالن عنيفالتي  كتمدنا المصادر بالعديد مف األحداث المؤمنيف.
( 5ـ( )2035-2010ىػ/619–622ديف اهلل )إلعزاز  الظاىر أياـ ـ،2016ىػ/625سنة  ما كقع
يينة كحمفائيا مف جانب كالفاطمييف مف جانب آخر قبيمة كقعت مكاجيات عنيفة بيف حيث  جي

 . (4) ضد العرب ب استبداد كبطش "ميتكلٌي الصعيد"بسب ،الصعيدب
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 ، وعف جماعات بني قريش13قبيمة ُجيينة، ص از:ػب ويكـر الصا ،04انظر القمقشندي: قالئد الجماف، ص (1)
الصعيد، يذكر القمقشندي: "وىـ أمراء بني زيد، ومساكنيـ نويرة دالص، قاؿ: وكاف قريش ىذا عبدا صالحا، كثير ب

     (68ص ،4جػ الصدقة، ومف أوالده سعد الممؾ المشيور بنوه ىناؾ.." )صبح األعشي:
            04ص ( قالئد الجماف:0)
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 68، ص4( انظر القمقشندي: صبح األعشى، جػ3)
 044رازؽ عبد المجيد سميـ: العالقات بيف مصر والنوبة في العصر الفاطمي، صػ( عبد ال4)
( الظاىر إلعزاز ديف اهلل: ىو عمي بف الحاكـ بأمر اهلل، ارتقي سدة الحكـ وىو لـ يتجاوز السابعة مف عمره، وىو 5)
اؿ ابف تغري بردي: "عدؿ في الرعية، وأحسف السيرة، وأعطي الجند والقواد األمواؿ، ػطمييف. قرابع مف الخمفاء الفاػال

، 011، ص1ابف إياس: بدائع الزىور، جػ ، ولممزيد انظر048–047، ص4ة.." )النجـو الزاىرة: جػواستقاـ لو األمر مد
لمبنانية، تفسير جديد، الدار المصرية ا، أيمف فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصر 169، ص0المقريزي: الخطط، جػ

 (103-119ـ، ص1990القاىرة، 
تحقيؽ: د.محمد حممي محمد أحمد، وزارة األوقاؼ،  ،0جػ ا بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفا،ػزي: إتعاظ الُحنفػ( المقري6)

 137ـ، ص1996المجمس األعمي لمشئوف اإلسالمية، القاىرة، 
"كرد مف أىؿ الريؼ زيادة عف خمسة آالؼ رجؿ فاريف مف عدة  يقكؿ المقريزم:كعف ذلؾ       

الدكلة كعمادىا رفؽ الخادـ، متكلي السيارة بأسفؿ األرض لعسفو. كقدـ الخبر باجتماع العرب 
يينة عمي الخارجي بالصعيد. كبعث حيدرة بف نقياباف متكلي الصعيد يطمب  اليبللييف..كجي

مجاعة، ك  ع غبلء شديد،ك كقل المصادر (. كما تشير2)" ..كران، فسير اليو خمؽه مف العبيدعس
 ىذا الببلء ضرب كقد (.1) ""فحش أمره، كشنع ذكره :ـ، قالت عنو بعض المصادرء عظيببلك 

سبع  (، كداـ3ـ( )2075-2035ىػ/688–619)باهلل  المستنصر ـ أياـ2046ىػ/659سنة  مصر
ة، كاستيبلء المممك "ضعؼ أسبابو(. ككاف مف 6) ، كىك المعركؼ بػ"الشدة المستنصرية"سنيف

 (. 5" )األمراء عمي الدكلة، كاتصاؿ الفتف بيف العرب
يينة، خاصة ،العربكقع بيف الفاطمييف ك  لما ذات داللة تمؾ إشارةك       ر شديدة، كىي أمك  جي

كانت  الفاطمييف كزراءالأف  بعض المصادر إلىتشير . ك صارت كالفتف الكبرل في ذلؾ الكقت
 بدر الجمالي الكزير كيؤيد ذلؾ ما قاـ بو ،العميا في الحكـ، كتجاكزت سمطتيـ الخمفاء الكممةليـ 

بقيادة بدر  الفاطمييف الصعيد بيف يد فيقتاؿ شد  كقع ـ2094ىػ/647في سنة ف ضد العرب. (4)
يينة، إلى قبيمة كأعداد كبيرة مف الجمالي كانت مدينة ك  مف العرب، إلييـ انضـ جانب مف جي
 (.8) ( ميداف ىذه المعركة الضركس9لصعيد )"طكخ" با

 ػػػػػػػػػػػػػ
          137ص 0جػ ا:إتعاظ الُحنف( 1)
 081، ص02( عمي باشا مبارؾ: الخطط التوفيقية، جػ0)
اهلل، وىو خامس الخمفاء الفاطمييف مف  ( المستنصر باهلل: اسمو أبوتميـ معد بف الظاىر لديف اهلل بف الحاكـ بأمر3)

يب الزمني. وقد اشتيرت أياـ الخميفة المستنصر باهلل بوقوع ما تعرؼ باسـ "المجاعة الكبري"، وىي التي يطمؽ حيث الترت
، أبو 015، ص1، انظر ابف إياس: بدائع الزىور، جػ)لممزيد عف ترجمتو عميو المؤرخوف اسـ "الشدة المستنصرية"

عمي باشا مبارؾ: الخطط  ،وما بعدىا 04، ص5ة، جػالزاىر بردي: النجـو ، ابف تغري 01، ص0الفداء: المختصر، جػ
، 1، إبراىيـ العدوي: تاري  العالـ االسالمي، جػ105أيمف فؤاد سيد: الدولة الفاطمية، ص ،081، ص02التوفيقية، جػ

 (060ـ، ص1983داراالتحاد العربي، 
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ء: "وأكمت الكالب والقطط حتى قمت ، قاؿ المقريزي عف ىذا البال081، ص02( عمي باشا مبارؾ: الخطط التوفيقية، جػ4)
الكالب، فبيع كمب ليؤكؿ بخمسة دنانير، وتزايد الحاؿ حتى أكؿ الناس بعضيـ بعضا..فكانت طوائؼ تجمس بأعمى بيوتيا 
ومعيـ سمب وحباؿ..فإذا مر بيـ أحد ألقوىا عميو، ونشموه في أسرع وقت، وشرحوا لحمو وأكموه.." )إااثة األمة: 

 081( المصدر السابؽ، ص5)       ( 53-50ص
اسـ حمؿ  ، وليذاجماؿ الدولة بف عماردى مف أصؿ مسيحي، كاف ممموكا ل، وىو بدر الجمالي: قائد أرمنى (6)

، ويجعمو البعض عد أف وقعت المجاعة بمصرواستعاف بو المستنصر بتولي إمارة عكا أياـ الفاطمييف، ، بعد ذلؾ الجمالي
النجـو الزاىرة:  ،448، ص0جػانظر ابف خمكاف: وفيات األعياف،  )لممزيد لشدة المستنصرية"منقذا لمدولة الفاطمية أياـ "ا

 (143أيمف فؤاد سيد: الدولة الفاطمية في مصر، ص 100، ص5جػ
أخميـ، وىي اير طوخ القميوبية  مدينة مف أعماؿ وىي"طوخ الجبؿ"، بػ أيضا تعرؼو ، بالصعيد ة تقعقري( طوخ: 7)
 (   316، ص1جػ ،القاموس الجغرافيانظر محمد رمزي: )
 316، ص0( إتعاظ الحنفا: جػ8)

 التي كقعت بيف الفاطمييف مكا بركاية تمؾ األحداثاىت د المقريزم أكثر المؤرخيف الذيفكيع       
يينةك  عف الكقائع التي حدثت بمدينة طكخ بالصعيد في سنة  . إذ يقكؿبالصعيد عرب جي

نة طكخ مف صعيد مصر عدد كبير مف عرب ـ: "فييا اجتمع بمدي2094ىػ/647
يينة...لمح قرب منيـ...كأمر بضرب الطبكؿ، كزعقت  اربة أمير الجيكش، فسار إلييـ حتىجي

د في السير كالعساكر ليا صرخات  ،البكقات، كاشتعمت المشاعؿ، كقد تزايد كقكد النيراف. كجَّ
كمف كاف  في معاممة الجينييف يالجمالقد اشتد بدر ك (. 2كصيحات متتابعة في دفعة كاحدة.." )

ا. كىذا الكزير اشتير كالضحاي ، فكقع منيـ الكثير مف القتمىـ، كضربيـ جميعان دكف رحمةو معي
(. ككصفو ابف تغرم بردم 1) "كاف جبارا، يقتؿ العمماء، كيسب الصحابة"حتى قيؿ عنو:  ،بشدتو

يينة مف تنالذم كقع بكعف  (.3" )..بأنو: "مف مساؤم الدنيا المقريزم:  عمى يديو، يقكؿكيؿ جي
"فأفني أكثرىـ قتبلن، كفٌر منيـ طكائؼ فغرقكا، كلـ ينج منيـ إال القميؿ، كأحاط بأمكاليـ، فحاز 

مؾ الركاية تشير في ذات (. كلعؿ ت6المستنصر.." ) ما يتجاكز الكصؼ كثرة، كسيرىا إلىمنيا 
ينييف  الكقت إلى لجمالي ناؿ مف بدر ا تذكر أف أنياصعيد آنذاؾ، حتى ال اكنيسمف ثراء الجي

 . كلعؿ ثراء الجينييف كاف سببا في محاكلتيـ االستقبلؿيـ "ما يتجاكز الكصؼ" مف كثرتيامتاع
يينة كالفاطمييف،  قبيمة في ذات الكقت سكء العبلقة بيف الركاية تؤكد. ك بالمناطؽ التي يقطنكىا جي

 .جيينةسقط فيو الكثير مف القتمى مف نيفا، ، كأنو كاف صراعا دمكيا عبيف الطرفيف كشدة الصراع
 كانتك ، يةالعربالقبائؿ ضد  تامريةن  سياسةن  نتيجكاف ي صر باهللنالمست أف إلى البعضكيذىب 

مف مظاىر لعؿ ك  بعض.البعضيا  قبائؿ العرب بيف اإليقاع كؿ ما مف شأنوبتقكـ  الدكلة آنذاؾ
، مثمما فعمكا لقبائؿ أخر  ينكاية ف يةائؿ العربػقبالبعض  يؤيدكف كانكا فالفاطميي تمؾ السياسة أف
يينة قبيمة بيفخبلؿ الصراع  الفاطميكف في  بو (. كمف ذلؾ أيضان ما قاـ5الصعيد ) في قريشك  جي

 مف مساكنيـ "رةقي  يبن" قبيمة مف يةالعرب الجماعات بعض ابعاد ـ، لما أرادكا2052ىػ/663سنة 
الكا إلى التمرد كالشغب ضد نك قرة قد م. ككاف ب"رةالبحييقطنكف بيا في "إقميـ  كانكا التي
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بيف  ـ ذركة ذلؾ الصراع2050ىػ/661شيدت سنة قد ك  .الخركج عمييـ، كأعمنكا اطمييفالف
 شك جياليزيمة بكقعكا تمكنكا مف أف ي حتىقرة مف القكة كالشككة  جماعات بني ت، ككانالطرفيف

 (.4الدكلة الفاطمية )
 ػػػػػػػػػػػػػػ
      316، ص0الحنفا: جػ ( إتعاظ1)
  102، ص5( ابف تغري بردي: النجـو الزاىرة، جػ0)
          102( المصدر السابؽ، ص3)
   316المصدر السابؽ، ص إتعاظ الحنفا: (4)
 43( عبدالمجيد عابديف: دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص5)
 43المرجع السابؽ، ص مجيد عابديف:عبدال ، وانظر108المقريزي: البياف واإلعراب، ص (6)

أف ىؤالء العرب بايعكا ثائران مف بني أمية، يدعي "أبا  بيف الطرفيف ككاف سبب العداء       
 ضد يدعكىـ لمثكرة مف برقة، ككاف أبك رككة قد بعث إلييـ كه في تمرده ضد الفاطمييفرككة"، كأيد

ا لو البيعة، كىزمكا كالي الحاكـ، ثـ ـ(، فأعمنك 2010-774ىػ/622-384) "اهلل الحاكـ بأمر"
(. 2) الجيكش الفاطمية بمصر انتصارات كبيرة عمى تامة، كحققكامف كي  انضمت إلييـ جماعات

، مما بأبي رككة، كربما كاف ذلؾ سببان في ىزيمتو بعد ذلؾ  غير أف بني قرة تخمكا عف الفيـك
  (.1) النكبة فيما بعد ميركب إلى ببلدل هضطر ا

قرة  ، إذ أحدث بنكباهلل أياـ المستنصر كبني قرة حتى بيف الفاطمييفداـ العداء  ذلؾمع ك      
، فأكعز ى المستنصرعظـ ذلؾ عملفاطمييف، كانتصركا عمييـ. ك امحاربة اضطرابات، كجمعكا ل

. (، لمحاربة بني قرة5) كمب (، كبنك6(، كطيء )طيىء( )3سنبس ) كمنيا بعض القبائؿإلى 
الفاطمييف  ائؿ باتجاىاتالق مالرأ قاع اليزيمة بيـ. كىك ما يعضديتاد إلكالعجاؿ بالر  أعانيـك 

كقد أسكف الفاطميكف (. 4) بينيـ زرع الفتفمحاكلة ، ك مصرب يةقبائؿ العربالضد  العدائية
 (.9سنبس مكاف بني قرة، كأقطعكىـ أرضيـ كديارىـ )جماعات مف قبيمة 

 ػػػػػػػػػػػػػ
 66ـ ، ص1983وادي النيؿ في ظالؿ اإلسالـ، دار المعارؼ، القاىرة، ( أحمد الحفناوي: سوداف 1)
 66( المرجع السابؽ، ص0)
( قبيمة سنبس: وىـ بنو سنبس بف معاوية بف جروؿ بف ثُعؿ بف عمرو بف الغوث بف طيىء، والنسبة إلى قبيمتيـ: 3)

جابر بف حارثة..بف لبيد بف سنبس، لو  السنبسي. ومف الصحابة ممف ينتسبوف ليذه القبيمة: أبو رافع، وىو عميرة بف
 (.76-75صحبة ورواية عف النبي )لممزيد، انظر اليمداني: عجالة المبتدي، ص

( قبيمة طيء: وتكتب أيضًا طيىء ىكذا يذكرىا ابف الكمبي وياقوت، وىـ ولد طىء بف أدد، وقد أنجب طىء: فطرة، 4)
َميرة )لممزيد عف تمؾ القبيمة، انظر ابف الكمبي: جميرة النسب، والغوث والحارث، وأميـ: عدية بنت اآلمري مف قبيمة 

 (038، وكذلؾ ياقوت الحموي: المقتضب، ص73، ص0جػ
، وىو كمب بف وبرة بف تغمب بف حمواف بف عمراف بف إلحاؼ )إلحافي( بف (جد جيينة)كمب: قبيمة مف ُقضاعة  ( بنو5)

: جميرة أنساب العرب، صُقضاعة، ومف أوالد كمب: ثور، وكمد، وأبوحباحب )ان ، ياقوت الحموي: 457ظر ابف حـز
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(. وينتسب لقبيمة بني كمب جـ مف الصحابة والعمماء، لعؿ أشيرىـ: زيد بف حارثة الكمبي حب 053-050المقتضب، ص
ـ )انظر ترجمتو: 609ىػ/8رسوؿ اهلل، وىو خادمو المقرب، ومف السابقيف في اإلسالـ، استشيد يـو مؤتو سنة 

،  ودحية بف خميفة الكمبي، الذي كاف ينزؿ جبريؿ عميو السالـ في صورتو، نظرا 054الوافي بالوفيات، ص الصفدي:
، ابف 49، ص8، ابف كثير: البداية والنياية، جػ141، ص4لجماؿ وجيو )لممزيد انظر الذىبي: سير أعالـ النبالء، جػ

(. وبنوكمب اير بني كالب بف لؤى بف 156، ص1، السيوطي: حسف المحاضرة، جػ009، ص1عبدالبر: اإلستيعاب، جػ
: جميرة أنساب العرب، ص13االب بف فير بف مالؾ )لممزيد انظر مصعب الزبيري: نسب قريش، ص  (.130، ابف حـز

 43، صبة( عبدالمجيد عابديف: دراسات في تاري  العرو 6)
البياف واإلعراب،  سنبس، انظرقبيمة ل الفاطمييفالحكاـ سنبس وبني قرة وتأييد  قبيمتي عما وقع بيف لممزيدو ( 7)

 108ص
 

يينة كغيرىا مف القبائؿ  ؾ آخر الصراعات التي كقعت بيفكيمكف القكؿ بأنو لـ تكف تم        جي
ـ( كقكع قتاؿ 2094ىػ/647 السنة اآلنفة )أم في أخبار أيضا ذكر، فالمصادر تضد الفاطمييف

ف لـ جيكش الفاطمييف ك  بيف  آخر جماعات  تذكر الركايات صراحةن اشتراؾبعض القبائؿ، كا 
يينة في ىذه الكاقعة، إال أف كقكع القتاؿ في ذات السنة ربما يكحي بكجكد مشاركة مف نكع ما  جي

يينة في ىذا عربل قكؿ ي. ذلؾ رلك أغفمت المصاد حتى النزاع بجانب القبائؿ األخرل، جي
ميـ كفزارة، فخرج ع عرب قيس كسي : "فبينا أمير الجيكش بدر في ذلؾ، إذ بمغو اجتماالمقريزم

ىكذا اشتد الخمفاء (. 2برقة.." ) ثر مف القتؿ فييـ، كفر مف بقي إلىإلييـ، كأكقع بيـ، كأك
يين ،ككذلؾ كزراؤىـ ،الفاطميكف ة، ككافة القبائؿ العربية كعماليـ في المدف، كبطشكا بعرب جي
كثير أنو لـ يطب لمبعض ا يرل الالي. كليذبدر الجم األرميني خاصةن بعد قدكـ الكزير األخرل

، ككانت أياـ ة الفاطمية، إذ كانت حقبة معاناةاإلقامة بمصر أياـ الدكل مف الجماعات العربية
 (. 1محف كاضطياد شديد ليـ )

قد صارت أكثر ىدكءان كاستقراران بعد ذلؾ، خاصة بعد أف تغمب  كيبدك أف األمكر كانت      
يينة عمى جماعات الفاطميكف  أنو ال بعد ذلؾ ثـ أدرؾ العرب كمف كاف يؤيدىـ مف القبائؿ. ،جي

ا . كربميةجماعات العربة الكقسكتيـ في معامم ،مع الفاطمييف، نظرا لبطشيـ طائؿ مف الصراع 
بأسكاف  "دكلةكنز ال" ػأنو بعد ىزيمة الفاطمييف ل إلى المصادرييفيـ ما نتج عف ذلؾ، إذ تشير 

فكانت ىذه الكاقعة " يةقبائؿ العربالىدأت األمكر مف جانب  ـ،2094/ىػ647كنكاحييا في سنة 
 (. 3" )تيـكخمدت جمر  ،طع فييا دابر المفسديفقي  يآخر الكقائع الت

يينة أخذكا ذات         ألنيـ لف يتمكنكا مف  ،المكقؼ مثؿ باقي القبائؿكالراجح أف عرب جي
 مع نزاع دمك ـ، كق2094ىػ/647نة س يف أنو أيضان  تذكر المصادرمكاجية الفاطمييف كحدىـ. ك 

طيبة  ككشائج اتػالفاطمييف كبيف عرب الكنكز، رغـ ما كاف بيف الطرفيف مف عبلق كؿ مف بيف
ضد الدكلة  التمرد كالثكرة بأسكاف كنز الدكلةحيث أعمف ، "لحاكـ بأمر اهللا" الخميفة منذ أياـ
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 يإليو أمير الجيكش بعساكره، فالتق، فسار أتباعو ، ككثريف، كتغمب ىناؾ عمى الفاطميالفاطمية
 ـ أعدادا كبيرةمعيـ كحاربيـ محاربة طكيمة، أسفرت عف قتمو، كىزيمة أصحابو بعد أف قتؿ مني

في  ة جيينة خبلؿ العصر الفاطميكعمى أية حاؿ، لـ تنتو األحداث الميمة التي ترتبط بقبيم (.6)
 أخميـ. ما حدث في مدينة الصعيد، كمنيا أقاليـ

 ػػػػػػػػػػػػػػ
  318المصدر السابؽ، ص، 0إتعاظ الحنفا: جػ( 1)
 044( عبدالرازؽ عبدالمجيد سميـ: العالقات بيف مصر والنوبة في العصر الفاطمي، ص0)
 316، ص0( إتعاظ الحنفا: جػ3)
 وما بعدىا 51عطية القوصي: تاري  دولة الكنوز اإلسالمية، ص أيضا ، انظر316(  المصدر السابؽ، ص4)
 :أخميـ يف عرب ُجيينة – اثالث 

يينة قبيمة تاتجي أية حاؿ كعمى         أجبرت جماعات ىذه القبيمةأخميـ بعد أف  مدينة إلى جي
قريش بطكف  مع التي كقعت لفتنة، بسبب اـ22ىػ/5منتصؼ القرف خبلؿ  األشمكنيف عمى مغادرة

ينييف ليذه المدينةا (. كيعتقد أف2) كانت مكطف  أنيارجع إلى ي عمى كجو التحديد ختيار الجي
: في ركايتو عنيا قكؿ المقريزمإذ ي ككانت ليـ بيا شككة كسطكة، بمي، قبيمة جماعات كبيرةو مف

: "كبببلد الصعيد عدة أيضا كما يقكؿ (.1ألخميـ(.." ) ديار )يقصدػ"إف بمي كبطكنيا كانت ليذه ال
ما يذكر القمقشندم: "أنيـ )أم بين (.3قبائؿ مف العرب..كفي ببلد أخميـ كما تحتيا بمي.." )

 (. 6البمكيكف( كانكا بببلد أخميـ.." )
 عرب كىك ما شجعأخميـ،  مدينة يف عمىيك بمالسيطرة إلى  التاريخيةركايات ػىذه ال كتشير     

يينة  زاد كجكد قد . ك تعد بمثابة أفضؿ البقاع ليـأخميـ  مدينة تكان . كليذاالقدكـ إلييا عمىجي
( أكثر عرب الصعيد، كمنيـ جيينة "كىـ )أم :اؿ اليمدانيػ، كليذا قبمركر الكقت ينييف ىناؾالجي 

قد ارتحمكا مف ببلد قد ييفيـ منيا أف عرب جيينة كانكا  . كلعؿ ىذه اإلشارة(5قكـ بببلد أخميـ.." )
ذ كىذا غير صحيح، إ .اطمييفػخاطر منيـ، كدكف إجبار مف الفأخميـ عف طيب  األشمكنيف إلى

يينة ك  قبيمة نزاع الذم حدث بيفكقكع ال تؤكد المصادرإف أكثر  قريش، كتأييد  اعاتػجمجي
يينة اطمييف لمقرشييف ضدالف  .جي
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
، وىػو القػديـ اشػتيرت بمعبػدىاوكانت قد ، )محافظة سوىاج حاليا( مف مدف الصعيد المشيورةىي ( أخميـ: 1)

بعػض شػعب النيػؿ، ذات كػرـو ومػزارع، منيػا كػاف ذو  عمػيالنخيػؿ قاؿ المقدسي: "وأخمػيـ مدينػة كثيػرة  ا،ػالبرب
اليـ، طبعػة ػاسيـ فػي معرفػة األقػػأحسف التقػ، وفييا يخرج النيؿ.." )أرض مصر عميالنوف الزاىد، وىذه الدورة أ

ربا أخمػيـ، وىػي بظػاىر مدينػة أخمػيـ ػالقمقشػندي: "ومنػو بػاؿ ػقػبينما  (.021ـ، ص1929ليدف، مطبعة بريؿ، 
وجػػو القبمػػي، كانػػت أعظػػـ البرابػػي، وأحسػػنيا صػػنعة، وأكبرىػػا حكمػػة، ولػػـ تػػزؿ عػػامرة إلػػي أوسػػاط المائػػة مػػف ال
، 3.." )صػػبح األعشػػي: جػػػرىػػاا خطيػػب أخمػػيـ، ولػػـ يبػػؽ إال آثاػارة بأحجارىػػػامنة، فأخػػذ فػػي ىػػدميا والعمػػػالثػػ
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ي: ""ذو النػوف األخميمػي ػالقفطػ اؿػ، قػ، ومػنيـ ذو النػوفىادزُ ػ(. وانتسب ألخميـ الكثير مف العممػاء والػ308ص
اري  الحكماء، تحقيؽ: يوليػوس ػي: تػاعة الكيمياء.." )القفطػاؿ صنػالمصري، مف طبقة جابر بف حياف في انتح

يـ أيضًا: ناصػر الػديف (، ومن185ـ، ص 0228اىرة، ػرءوؼ، مكتبة اآلداب، القػعوني عبدال ليبرت، ترجمة: د.
، ىيئػة جػودة ىػالؿ الذيؿ عمي رفػع اإلصػر، تحقيػؽ: د.أحد أئمة السمطاف.." )خػاوي: "اؿ عنو السػاألخميمي، ق

 (.019ـ، ص0222اب، ػالكت
   136( البياف واإلعراب: ص0)
  136( المصدر السابؽ، ص3)
              04( قالئد الجماف: ص4)
          04القمقشندي: قالئد الجماف، ص ، ولممزيد انظر أيضا44( السويدي: سبائؾ الذىب، ص5)

يينة: "فكقع  في قريش نكايةن شارة تؤكد تأييد الفاطمييف لفي مكضع آخر إ القمقشندمكيذكر       جي
المصرم )يقصد الفاطمييف( النجاد قريش عمي  لي دكاـ الفتنة، فمما أتي العسكربينيـ كاقعه أدم إ

يينة.." ) ف لـ يذكر ،الصراع بالفعؿ ما يؤكد كقكع (. كىك2جي  سكف الجينيكفة. ثـ ذلؾ صراح كا 
نظران لكثرة أعداد المياجريف مف ىذه  كانتشرت جماعاتيـ بيا ،بعد ذلؾ شمالي كجنكبي أخميـ

 كانت تسكف غير بعيد عنيـ جينية أخرل القبيمة مف األشمكنيف، كفيما يبدك لحقت بيـ جماعات
جيينة( أعبلىا )أل "قبلئد الجماف": "فسكنكا أخميـ، كليذا يقكؿ صاحب بيجرتيـ إلى لما عممكا 
يينة كجماعات اآل ركاياتتمؾ ال كيمكف القكؿي بأف(. 1كأسفميا.." ) نفة تؤكد عمي الكجكد الكبير لجي
(. كتشير بعض 6) ك ما تبدك شكاىده جميةن عامة، كى في الكثير مف مدف الصعيد تمؾ القبيمة

يينة التي سكنت الركايات األخرل إلى أف الكثير قبيمة انكا ينتسبكف لأخميـ ك مف جماعات جي
 (.4العركيكف كالقكاسمة كالعبدالب ) أيضا كمف الرفاعييف خرج (.5)ديدان تحالجينية  اعةرف
بالصعيد، إال أف المصادر لـ تتحدث بشكؿ كاضح عف  الكبير ىكارة قبيمة رغـ كجكدالبلفت أنو ك 

 .قبيمة جيينة كىكارة بيفالتي جمعت العبلقة 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
     04شندي: قالئد الجماف، ص( القمق1)
، وال تزاؿ محافظة سوىاج التي تقع بيا مدينة أخميـ واحدة مف أكثر المحافظات بالصعيد 04( المصدر السابؽ، ص0)

التي تضـ مدنيا وقراىا العديد مف الجماعات والبطوف الُجينية، كما يوجد بيا أيضًا بعض المدف والقري التي تحمؿ اسـ 
بية الكبيرة، بؿ إف أحد أكبر المراكز التي توجد بيذه المحافظة ال يزاؿ يحمؿ اسـ قبيمة ُجيينة حتى يومنا ىذه القبيمة العر 

 (07-06اري  ُجيينة، صػعبدالكريـ الخطيب: تىذا )لممزيد انظر 
الدكتور ، وايرىا مف بقاع بالدنا حتي يومنا ىذا، يقوؿ الصعيد مدف ( وعف تواجد جماعات كبيرة مف عرب ُجيينة في4)

رجب عبد الحميـ: "والجدير بالذكر، أنو مازاؿ بالصعيد حتي اآلف أماكف تسمي بُجيينة، وما زاؿ فيو رجاؿ مف قبيمة 
ُجيينة يعيشوف عمي الساحؿ الصحراوي لدشنا، وىناؾ قبائؿ مف ُجيينة سكنت الشرقية والقميوبية وقنا. وفي مركز 

نة، وفي محافظة القميوبية في مركز شبيف القناطر بمدة تسمي نزلة عرب فاقوس بالشرقية قرية قديمة تسمي دوار ُجيي
ذكر عمي باشا مبارؾ قرية باسـ ي(. كما 19، حاشية رقـ 118–117العروبة واإلسالـ في دارفور، صانظر ُجيينة.." )

لقدامي الذييف وفدوا "ُجيينة القبمية": تقع في سوىاج قرب أخميـ، ولعؿ أىميا يرتبطوف بقرابة ونسب مع عرب ُجيينة ا
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إلي أخميـ إباف العصر الفاطمي: "قرية مف مديرية جرجا بقسـ سوىاج، مف أسفؿ بالد أخميـ، واقعة في أطراؼ بساحؿ 
الجبؿ، ممتد جنوبا وشماال فوؽ السوىاجية في جنوب ناحية نزة عمي بعد ثالثة آالؼ متر، وفي شماؿ قري وديعة بنحو 

(. كما تحدث أيضًا عف وجود قرية باسـ 155، ص11مبارؾ: الخطط التوفيقية، جػتسعة آالؼ متر.." )عمي باشا 
"ُجيينة القبمية"، وىي تقع بمركز الصوالح )لعمو يقصد مركز الصالحية( بمحافظة الشرقية، يقوؿ عنيا: "موضوعة عمي 

، 1جػ طط التوفيقية،انظر، عمي باشا مبارؾ: الخالشاطيء الغربي لمصرؼ بحر البقر، جنوب كياد الفتاورة.." )
 (.155ص
   051، ص9رفاعة انظر ممحؽ قبيمة ، ولممزيد عف4وط  أسماء قبائؿ العرب، ورقة القزويني: مخط( انظر 5)
     44ـ، ص1968العربي،  الفكر ، دارالسوداف محمود: الفكر الصوفي في  ( عبدالقادر6)
 
 

 :ُجيينة وبميّ  قبيمة قرابة النسب بيف -أ 

يينة قبي ترتبطي         إذ إف كمتييما تنتسباف إلى ذات الجد البعيد،  ،كبمي برابطة نسب قكية متا جي
(. 2: "قبيمةه مف قيضاعة، كالنسبة إلييـ بمكم.." )فكمتاىما مف قيضاعة. كعف بمي قاؿ القزكيني

(. أما عرب 1بمي ىـ أبناء: بمي بف عمرك بف إلحاؼ )الحافي( بف قيضاعة ) كالمعركؼ أف
يينة،  يينة بف زيد بف ليث بف سكد بف أسمي  فيـ جي  (.3ـ بف إلحاؼ بف قيضاعة )بنك جي
ا "إلحاؼ" )كفى بعض الركايات يذكر تمتقياف معان في جدىم كعمي ىذا فػإف ىاتيف القبيمتيف      
ف كاف بنك بمي يي  باسـ: يينة، فإلحاؼ ىك جد عرب  قبيمة اربيـ مفػعدكف أقدـ مف أقإلحافي(. كا  جي

يبمي المب أكثر  تعد زمنيةػمف الناحية ال إف قبيمة بميػف ينييف. كمف ثـاشر، بينما ىك الجد الرابع لمجي
يينة، غير أف يينة قبيمة قدمان مف قبيمة جي مف حيث ارتباطيا بالكثير مف  كشيرةن  تفكقيا مكانةن  جي

 غفيره  ة بمي جـه قبيم كينتسب إلى ما تحدثنا عنو آنفان، كىك ،يتاريو اإلسبلمالاألحداث الكبرل فى 
 (.6) كالتابعيف الصحابةمف 

المقريزم: "كبمي قبيؿ  ، كليذا قاؿالعربية الكبيرةمف مف القبائؿ  بمي كاحدةن  قبيمة عدكتي       
نكا يسكنكف قبؿ القدكـ فالمعركؼ أنيـ كا ،يـ األكؿمكطن عف (. أما5عظيـ، فيو بطكفه كثيرةه.." )

، ككانت أرضيـ Arabian Peninsula  جزيرة العرب يف ـ(462ىػ/12) حمصر بعد الفتإلى 
يينة".ببلد " تقع شماؿ "، عند العدكة الشرقية مف بحر القمـز قبة إيمةعى "يا تمتد لػت تخكمككان جي

يينة،  بالقرب مف مساكف كانت تقع العرب في ببلد مساكف البمكييف (. كىك ما يشير إلي أف4) جي
ات الكقت. كعف الجكار في ذك  قرابة النسبتربطيما قديمان  كىك ما يؤكد أف ىاتيف القبيمتيف كانت

داما، كىي ماء دكف عيكف القصب إلى العيمرم: "كمنازليـ اآلف بال يقكؿ مكطف بمي في أيامو
 (. 9.." )ىناؾ كعمييـ درؾ الحجيجأكرل فـ المضيؽ..

 ػػػػػػػػػػػػػ
       04شندي: قالئد الجماف، صانظر أيضا القمقو ، 4أسماء قبائؿ العرب، ورقة رقـ  مخطوط( 1)



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 88  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

، خالد القاسمي: معجـ 979، ص0( عوف الشريؼ قاسـ: موسوعة القبائؿ واألنساب في السوداف، جػ0)
 07، ص1أنساب القبائؿ العربية، جػ

، المقريزي: 021، ص1، ابف األثير: المباب في تيذيب األنساب، جػ07( اليمداني: عجالة المبتدي، ص3)
 116، ابف عبد الحكـ: فتوح مصر، ص135، صالبياف واإلعراب

ولعؿ أشير الصحابة رضي اهلل عنيـ ممف ينتسب ليذه القبيمة: كعب بف عجرة البموي، وأبو الييثـ بف  (4)
 (04، القمقشندي: قالئد الجماف، ص021، ص1ابف األثير: المباب، جػ انظر التيياف البموي )ولممزيد

 135( البياف واإلعراب: ص5)
 07، ص1د القاسمي: المرجع السابؽ، جػ( خال6)
 كؿ مف قبيمة  ، عف موقع04القمقشندي: قالئد الجماف، صانظر رواية ابف فضؿ اهلل العمري نقال عف ( 7)

 037-036، ص0و 1ي بالد العرب، انظر خريطة رقـ جيينة فقبيمة بمي و 
د تخكـ مصر أف عرب بمي كاف ليا كجكد قكم قبؿ اإلسبلـ عن ضي إلىكيذىب البع      

الشرقية، خاصة في ببلد البجة، فكانكا يقكمكف بعمميات تجارية عبر كؿ مف البحر األحمر كنير 
ـ الببلد، كمف ث السيما سكاف شمالي ىذه ط البمكيكف بعد ذلؾ بقبائؿ البجة(. ثـ اختم2النيؿ )

اثة باسـ "كر  دفي ىذه الببل المعركؼ الكراثة بفضؿ نظاـ بعد ذلؾ، صارت ليـ الزعامة كالقيادة
يات مؤرخي اليكناف البجة ىـ مف تشير إلييـ ركا األـ". كيعتقد أف عرب بمي الذيف سكنكا

العربية باسـ "البمكييف"  (. كقد ذكرتيـ بعض المصادر1) Blemmyes "البميمييفكالركماف بػ "
 أف اسـ البميمييف مأخكذ مف الكممة العربية "البمكييف". (. كىك ما يشير إلى3)
ؿ ا آالشاـ، فنادم رجؿه ىناؾ: "يقيضاعة كانت تسكف  إلي أف بطكف المصادر كتشير      

ر ثيمث قبائؿ قيضاعة الشاـ أف ييسيٌ  عمر بف الخطاب أمر عاممو في قيضاعة". فمما بمغ ذلؾ األمر
ة في بمد أف كثرة كجكد جماعات عربي الخميفة يـ ىناؾ. كربما رألمصر نظران لكثرت كبطكنيا إلى

 يمثمكفإذا بمي بمصر ، فبعد ذلؾ . ثـ نظر الناسقد ييدد استقرار الدكلة ا مف قبيمة كاحدة أمرم
زادت  . كليذابمي بيف القضاعييفكثرة جماعات (. كىك ما يشير ل6ثمثي جماعات قيضاعة )

: "كمنازليـ السكيدمذا يقكؿ يلك الجنكب،  كقرل اصةن في مدفخ مصر منذ ذلؾ الكقتب أعدادىـ
مصر أف البمكييف ىاجركا ل ل البعضأر في  كالراجح (.5ي( بصعيد الديار المصرية.." )بم)أم 

 في ببلد ، ككذلؾجزيرة العرب بسبب كقكع مكطنيـ األكؿ شمالي ذلؾ ربماك (، 4) عبر سيناء
 الشاـ، كليذا كاف ليـ كجكد كاضح في مناطؽ شرقي مصر.

 ػػػػػػػػػػػػػ
عصور الوسطي، مقاؿ منشور في مجمة كمية اآلداب، جامعة القاىرة، العدد رقـ ( مصطفي مسعد: البجة والعرب في ال1)

 67، ولممزيد، انظر: السيد طو أبوسديرة: القبائؿ اليمينة في مصر، ص13ـ، ص1959، المجمد الثاني، ديسمبر 01
 13( المرجع السابؽ، ص0)
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ية نسبة لقبيمة بمي، ولعمو يقصد "البميمييف"، وقاؿ ، وىي بالتأكيد تسم( يذكراإلدريسي شعبًا في البجة باسـ البموييف3)
.." )اإلدريسي: المغرب وأرض  عنيـ: "وبيف أرض النوبة وأرض البجة قـو رجالة يقاؿ ليـ البموييف، وليـ صرامة وعـز

 37( المغرب وأرض السوداف ومصر واألندلس: ص37السوداف ومصر واألندلس: ص
 136( المقريزي: البياف واإلعراب، ص4)
ي وجود عرب مف قبيمة بمي في بعض مدف إقميـ ػ، كما يتحدث المؤرخ عبدالرحمف الجبرت40ذىب: صػ( سبائؾ ال5)

اس بؾ ومف معو فإنو رجع الي مصر، ووأرسؿ الي ابف ػالجيزة ونواحييا، ومنيا وسيـ )أوسيـ(، إذ يقوؿ: "وأما قيط
، 1ار، جػػار في التراجـ واألخبػجبرتي: عجائب اآلثحبيب بأف يجمع نصؼ سعد وعرب بمي، ويرسميـ مع ابنو.." )ال

اب، ػدراسة وتقديـ: د.أحمد زكريا الشمؽ، تحقيؽ: حسف محمد جوىر وعمر الدسوقي والسيد إبراىيـ سالـ، ىيئة الكت
 (.141ـ، ص0213

 ار سيناء عبر العصور، المجمس ػحسف الباشا: تاري  وآثار سيناء في العصر اإلسالمي، ندوة آث( 6)
 78ص ـ،0220 ار،ػلمثقافة، لجنة اآلث عميألا

إلى أف البميمييف سكنكا شمالي السكداف، ثـ   Basil Davidsonكيشير "بازؿ دافيدسكف"          
تزاكجكا كانصيركا مع أىؿ تمؾ المدف بعد  (. ثـ2)  Kushitesأخذكا يستقركف في مدف الككشييف

الركايات كتشير  (.1بميمييف كسكاف تمؾ الببلد )ذلؾ، كىك ما أدل لحدكث االختبلط بيف ىؤالء ال
يف الذيف كانكا يسكنكف في القبطية إلى أف البميمييف كانكا يتسمكف بالعنؼ كالبطش ضد المسيحي

(. ككانكا يقكمكف 3يعتدكف عمى أديرة الصحراء الشرقية ) أك بالقرب منيا. ككانكا، ببلد البجة
كربما يؤيد ذلؾ ما (. 6مف كاف يقطف بيا مف الرىباف )بنيب تمؾ األديرة، كربما كانكا يقتمكف 

–398ركماني "ثػيكدسيكس" )ػتذكره إحدل أكراؽ البردم التي ترجع آلكاخر حكـ االمبراطكر ال
ـ( أف "أسقؼ أسكاف" كاف قد أرسؿ إلى إمبراطكر ركما يحثو عمى أف يبعث إليو بقكة 375

(. كما تشير بعض المتكف القديمة 5ف كالنكبييف )ائس مف اعتداءات البميمييػعسكرية  لحماية الكن
منذ القرف  Silkoكالتى تؤرخ إلى أياـ الممؾ النكبي "سيمكك"  التي كشؼ عنيا في منطقة كبلبشة 

ـ، أنو أرسؿ حممة عسكرية إلى البميمييف تمكنت مف ىزيمتيـ، كطردىـ مف منطقة كادم النيؿ 4
(4.) 

البميمييف كبعض الجماعات العربية التي سكنت  ةه  بيفض أنو تكجد ثمة عبلقكيرل البع      
قبيمة   المنطقة التي تقع بيف ساحؿ بحر القمـز كالضفة الشرقية  لنير النيؿ، خاصة مف جماعات

بمي. كىك رأم لو كجاىتو، كىك ما يتفؽي مع السياؽ التاريخي لؤلحداث في تمؾ المنطقة، السيما 
(. 9اسـ "البمك" كانت قد ىاجرت، ثـ سكنت شماؿ الحبشة )كأف بعض الجماعات العربية تيدعي ب

كىي المنطقة التي تقع في ببلد البجة، أك بالقرب منيا، حسب المصادر العربية. كأقاـ ىؤالء 
طكا سيطرتيـ عمى أكثر البمكيكف عبلقات قكية مع قاطني البجة الشمالييف، كامتزجكا بيـ، ثـ بس

ـ "كراثة األـ" مصاىرة. كقد استفادت جماعات بمي مف نظاعف طريؽ التزاكج كال القبائؿ ىناؾ
ثـ صاركا حكاـ ببلد البجة، كىـ الذيف أطمؽ عمييـ مؤرخك اليكناف كالركماف بعد السائد ىناؾ، 

 (.8ذلؾ اسـ "البميمييف" )



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 91  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
(1  )Basil Davidson: The Growth of African Civilization , Longman , London , 1970 , PP. 

81 – 82 

(0 )Ibid , P. 82                                                                                                                   
                               182ـ، ص0220( األنبا مارتيروس: الرىبنة القبطية )األـ لرىبانيات العالـ( مكتبة مارجرجس، القػاىرة، 3)
    182( المرجع السابؽ، ص4)
(5 )F. F. Gadallah; The Egyptian Contribution to Nubian Chrisianity, Sudan Notes & 

Records , Vol. XXXIX , 1958, P. 38 

(6 )Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II,Op. Cit. , P. 176 
   13العرب، ص( مصطفى مسعد: البجة و 7)
    13( المرجع السابؽ، ص8)

ـ( ىذه الجماعات التي تنتمي لعرب بمي 2253ىػ/568)ت:   اإلدريسيالشريؼ يذكر ك       
قة بلػنسبة ىؤالء لقبيمة بمي. كيؤيد تمؾ الع أيضا (، كىي تسمية تؤكد2باسـ "البميكف" )البمييف( )

باسـ  ذم يقع في كؿ مف الحبشة كببلد البجة تعرؼػ( ال1العربية في اقميـ التيجرة ) المغة أيضان أف
اط بيف لفظي ػكىك ما يؤكد االرتب بمي. قبيمة نسبةه إلى تعني: "المغة البمكية""بمكيت"، كىى 

في أف جماعات بمي لعبكا دكران كبيران  ذم يذىب إلىػرأم الػالبميمييف كالبمييف. كلعؿ ذلؾ يؤيد ال
 (. 3إلسبلـ بعدة قركف )قبؿ ا نشر العركبة في ببلد البجة

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 37( المغرب وأرض السوداف ومصر واألندلس: ص1)
( إقميـ التيجرة: لعؿ تسمية ىذا اإلقميـ ترجع في األصؿ إلى "لغة التيجري"، وىى إحدى المغات السامية، 0)

" القديمة  بالد الحبشة  ، وىى التى قامت فيKingdom of Aksumوكاف يتكمـ بيا سكاف "مممكة أكسـو
ـ، لكف ال ُيعرؼ ليا أداب 15إباف القروف المتأخرة قبؿ الميالد. وىذه المغة كانت قد ذاعت خالؿ القرف 

مشيورة، إال ما ورد في بعض الرسائؿ والسجالت )لممزيد، انظر عبدالمجيد عابديف: بيف الحبشة والعرب، 
ر حندوقة إبراىيـ فرج، الحضارات األفريقية ، انظاػالقديمة وحضارتي ممكة أكسـومعف لممزيد ( و 07-07ص

، يقوؿ 07-06، عبدالمجيد عابديف: بيت الحبشة والعرب، ص196ـ، ص0220اىرة، ػا، القػالقديمة وآثارى
الدكتورعبدالمجيد عابديف: "وطالما خمط المؤرخوف بيف قبائؿ البجة والبميمييف، ولكف مف المؤكد أف األخيريف 

.." .لـ يتحور إلى بجة، إنما تحور إلى البمييف Blemmyesبائؿ، فاالسـ القديـ  ليسوا مف مجموعة تمؾ الق
 (.002ص والعرب: : بيف الحبشةابديفولممزيد، انظر عبدالمجيد ع)
( رجب عبد الحميـ: ميناء عيذاب ووادي العالقي وأثرىما في عالقة مصر بالسوداف حتي نياية القرف 4)
ثار بالمجمس األعمي لمثقافة باالشتراؾ مع معيد البحوث والدراسات األفريقية، ـ، ندوة لجنة التاري  واآل15ىػ/9

، ويرى البعض أف البميمييف كانوا قد تأثروا أيضًا ببعض  043ـ، ص1999جامعة القاىرة، ىيئة الكتاب، 
 Meroiticالعادات والتقاليد التي أخذوىا عف "حضارة مروي" القديمة، أو ما يعرؼ باسـ "الثقافة المروية"

Culture   ؽ.ـ. وتبدو الكثير مف التأثيرات  322التي ىيمنت عمى بالد النوبة، وما جاورىا منذ حوالي سنة
، وىي Qasr Ibrimالمروية في عدد مف المناطؽ التى تقع في بالد النوبة، خاصة في منطقة "قصر أبريـ" 
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، حيث توجد B 192جبانة التى تحمؿ رقـ: التي شيدت العديد مف "التأثيرات المروية"، وتحديدا في موقع ال
بيا ثالثة مواقع مروية في "الجبانة الشمالية"  لقصر إبريـ، وىي التي تـ الكشؼ عنيا خالؿ "حممة اليونسكو" 
في بالد النوبة التي تمت خالؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف الميالدي. ولممزيد عف التأثيرات المروية 

 فى بالد النوبة، انظر:الثقافية والحضارية  
 W.B. Emery & A. J. Mills: The Cemetries of Qasr Ibrim A report of the 

Excavation, Egypt Exploration Society, London, 1982, P. 41 
               Peter  Geiser: The  Egyptian  Nubians  A  Study in  Social  Symbiosis  

  , The American University Press  , Cairo , 1989 , P. 20 يػذكر المػؤرخ الرومػاني ديػودور
مروي، ودعاىا  ؽ.ـ( أف الممؾ الفارسي قمبيز ىو الذى بنى مدينة 95-35)  Deodore of Scillyالصقمي 

 (.64ـ، ص0213ديودور الصقمي في مصر، ترجمة: وىيب كامؿ، دار المعارؼ، باسـ والدتو )
كرد في  حتى في العصر اإلسبلمي زادت أعداد البمكييف في أخميـفقد  عمى أية حاؿ،ك      

"قكص" بالصعيد،  (. كما سكف عرب بمي2.." )صادر: "كبطكنيا كانت ليذه الدياربعض الم
كصارت ليـ الزعامة ىناؾ في بيتيف مف بيكتيـ، تقكؿ ركاية القمقشندم: "ككانت اإلمرة بيا )أم 

بمكييف في ال جماعات انتشار (. كىك ما يشير إلى1عة.." )قكص( في بيتيف مف بمي مف قيضا
يينة كبمي إباف جي  قبيمتي لعبت قرابة النسب دكران في التقارب بيفكقد . العديد مف مدف الصعيد

يينة في نزاعيـ ضدا جعؿ البمكييف ينضماألشمكنيف، كىك م مدينة في ىمااستقرار   كف لعرب جي
بني  يفكركف في ماالت انضماميـ إلى نسب قد جعؿ البمكييف القريش، كربما كاف كازع القرابة كال

 آنذاؾ.  مساندة الدكلة الفاطمية لقيريشعمكمتيـ، رغـ 
كالريب أف اشتراؾ الفاطمييف مع قريش كاف لو أثره كبيره في نياية ذلؾ الصراع بيزيمة       

 ذىاب إلىػمكنييف قسران، كالاألش مدينة رؾت كمتاىما عمىالقبيمتيف القيضاعيتيف، كمف ثـ أيجبرت 
رئيسية بالصعيد، ككانت تسكنيا أعداده ػبمي ال قبيمة مف مراكز جماعات كاحدة أخميـ كالتي كانت

 (.3المصادر التاريخية ) كذلؾ حسب ما كرد  فيكبيرةي منيـ، 
 

  :ُجيينة وبميّ  قبيمة النزاع بيف -)ب(  
 ،ابينيمالفتف تقع  الزمف، كبدأت بكادري  متيف بمركربيف القبي ما يبدك األحكاؿ عمى تبٌدلت كقد     

، كىك أمره يبدك طبيعيان بيف بينيما القكية سبرغـ كشائج القرابة كالن ،كأخذت تشطر جماعاتيما
ة تكاد تككف صامتة عما كقع بيف التاريخي أف المصادر لمنظر بلفتػالك . الجماعات البشريةافة ك

تفاصيؿ  عف كأسبابيا، كال حتى ،أصؿ تمؾ الفتنةف األخبار عف تعطينا مزيدان م ال ، إذالقبيمتيف
، في ذلؾ الكقت يةقبائؿ العربالبيف  عادة يحدث دك أنو كاف صراعان مف قبيؿ ما(. كيب6)ما كقع 

أخميـ، أك بسبب عصبيةو قبميةو، أك  إقميـ كاف يرتبطي بنزاعو حكؿ امتبلؾ األراضي في وكالراجح أن
اىمية، ، كىي أمكر ذاعت بيف العرب منذ أياـ الجعتادة بيف قبائؿ العربمغير ذلؾ مف األمكر ال

 بعد اإلسبلـ. كظمت بعض بقاياىا معيـ حتى
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 04قالئد الجماف، ص، 68، ص4( القمقشندي: صبح األعشي، جػ1)
 67، ص4جػ صبح األعشى:( 0)
 68( المصدر السابؽ، ص3)
، عبداهلل 04الئد الجماف، صػ، القمقشندي: ق136اف واالعراب، صػبيزي: الػ( ولممزيد، انظر المقري4)

، 96ائؿ العربية في صعيد مصر، صػريطي: دور القبػ، ممدوح ال042خورشيد: القبائؿ العربية في مصر، ص 
 117الـ في دارفور، صػ، رجب عبد الحميـ: العروبة واالس14: قبيمة ُجيينة، صازػب كـر الصاوي

يينةعر  كيرجح أف        اعتبار أف ليـ  عمى ،أخميـ مدينة في استبدادان  البمكييف مف اشتمكا ب جي
ينييف كفدكا عمييـ بعد األحداث التي كقعتكاالستقرار بيا ،المقاـؽ في السب في  ، كأف الجي

أظيركا شيئا مف االجحاؼ  ، كيعتقد أنيـأف يظيركا سطكتيـ في أخميـ األشمكنيف، فأراد البمكيكف
ير أنو ليست لدينا (. غ2) يضار امتبلؾ اآل كقع النزاع بيف جماعاتيما حكؿ، فرضفي عطاء األ

كغيره مف  دمكيان  ىذا النزاع، كلعمو لـ يكفنتج عف تخبرنا إال بما  ال عف ذلؾ، فالمصادر تفاصيؿ
لـ  التي كقعت بيف جماعات القبيمتيف كلعؿ الحكداث ذا كاف التصالح بينيما.يلك ، النزاعات القبمية

حكؿ إمتبلؾ بعض األراضي في  كؿ منيمابيف أفراد  احناتشمأك  ،زد عف مجرد مشاجراتت
 .يبدك ماسريعان عمى أكثر، لذا كاف الصمح إقميـ إخميـ ال 

مصالح كؿ ب أكثر مف ذلؾ، سيككف ضاران  حد ا ىذا الصراع أف تطكره إلىػكقد أدرؾ طرف     
ينييف كالبمكييف، ألفزاع بيف اللـ تطؿ مدة النراجح أنو ػلإف اف ، كليذامنيما  كانتػا القبيمتيف جي

اف ػذا ماؿ الطرفي، كىك ما بدا جميان في أحداث األشمكنيف. كليماػاطمييف تجاىالف مكقؼ افدركت
مف خارج جماعات القيضاعييف في ىذا النزاع، كىك  ال تتدخؿ أطراؼه أخرل التصالح حتى إلى

 : "ثـ حصؿ بينيـ جميعان الصمح عمىيقكؿ القمقشندم كليذاما سيككف سببا في تعقيد األمكر. 
 (. 1مساكنيـ التي ىـ بيا اآلف، كزالت الشحناء مف بينيـ.." )

راضي األ كاف بسبب لنزاع بيف القبيمتيفأف سبب ا التػاريخية ركايةػىذه ال اياػثن مف كالمؤكد      
ما يذكره مع  كتتفؽ ركاية القمقشندم. في أخميـ كالبمكيكف اف يسكف فييا الجينيكفػكالبيكت التي ك

ت الشحناء" ػزال أنو (. ثـ يردؼ3مساكنيـ.." ) ذم يقكؿ: "ثـ حصؿ بينيـ الصمح عمىػالمقريزم ال
يينة كبني عمكمتيـ مف ، ككذلؾ زعماء القرابة بينيما (. كالمؤكد أف6بمي ) قبيمة مف بيف عرب جي

 ،الصمح عمى حرص كؿ منيماات القبيمتيف، إذ جماع تقريب بيففي ال كبيران  دكران  لعب كؿ منيما،
نياء الخبلؼ.  كا 

 ػػػػػػػػػػػػػ
، مصر بعد الفتح العربي مثؿ تمؾ النزاعات ذات الطابع القبمي بيف بعض القبائؿ العربية في ت( وقد وقع1)

تمكنت  ربيعة حوؿ أرض العالقي )بالد الذىب(، حيث حاولت ربيعة بعد أفو  ُجيينة كؿ مف ومنيا ما وقع بيف
ربيعة مف تمؾ البالد عف طريؽ المصاىرة بزعماء البجة، وصارت لبني ربيعة القيادة والحكـ ىناؾ، ومف ثـ 
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مروج الذىب،   المسعودي: أبو الحسف ُجيينة عمي الرحيؿ عف تمؾ البالد )لممزيد، انظر أجبرت ربيعة قبيمة
مف جانب، وبطوف قريش مف جانب آخر كما أنو وقع نزاع بيف وبمي  أيضاً  (. كما تذكر المصادر16، ص0جػ

، وىو ما يجعمنا نعتقد أف مثؿ تمؾ األمور ة حوؿ األرض وممكيتيار متشابيو أنؼ القوؿ. وكاف النزاع بسبب أم
 ُجيينة وبمي في بالد أخميـ. قبيمتي كانت السبب في النزاع أو الفتنة التي وقعت بيف

     04( قالئد الجماف: ص0)
       136راب: ص( البياف واإلع3)
 136( المصدر السابؽ، ص4)

، فكانت ف حؽ جماعات كبطكف كؿ منيمااألراضي التي تككف م اتفقت القبيمتاف عمى ثـ     
يينة األراضي التي تقع إلى لقبيمة أرض عيذاب عمي  (، كحتى2الشرؽ مف منطقة "عقبة قاك" ) جي

الغرب مف  إلى "جسر سكىاج"نت تمتد مف كاإنيا (. أما أراضي قبيمة بمي، ف1ساحؿ بحر القمـز )
 جيينة كبمي. قبيمتي كبذلؾ الصمح انتيى الخبلؼ بيف (.3) "قمكلة"
 

 :بمصر ُجيينةاستقرار  يعم شواىد القبور كدليؿٍ  - رابعا
مف  تمد الباحثيف بمزيدالتي  مف أىـ المصادر Tomb Stones "القبكر "شكاىدتعد      

كلعؿ . عمي قدـ كجكد جيينة بمصر شكاىدالكتدلنا  (.6) صرمالعرب إلى عف ىجرة  األخبار
، مصداقية ما كرد بيا مف أخبار في أك الطعف الريبة التي يصعب ف المصادرم القبكر شكاىد

ارتبطت شكاىد قد ك  (.5) المعاصرة مما لـ يرد في المصادر كمف خبلليا يمكف معرفة المزيد
مف مصنكع  عميو بيا شاىد قبر ـ أثرو إسبلمي عثرالقبكر بمصر منذ بكاكيرالفتح، حتى أف أقد

 (.9ـ )452ىػ/32سنة حكالي يرجع لكىك Limestone (4 ،)الحجرالجيرم 
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
( عقبة قاو: وىي منطقة اندرست اآلف، وكاف موقعيا في نواحي مركز البداري، وىو أحد المراكز التي تقع في 1)

(. وقد ذكر الدكتور عبد المجيد عابديف ىذه المنطقة باسـ 117روبة واالسالـ، صمحافظة أسيوط )رجب عبد الحميـ: الع
 ( 52"عقبة قاو الخراب" )انظر، دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ: ص

 117، رجب عبد الحميـ: العروبة واالسالـ، ص04( القمقشندي: قالئد الجماف، ص0)
ميناء عيذاب ووادي العالقي وأثرىما في عالقة مصر بالسوداف،  حميـ:انظر رجب عبد الو ، 04، ص( المصدر السابؽ3)

 041ـ، ص1999ندوة الحدود المصرية السودانية عبر التاري ، ىيئة الكتاب، 
تعرؼ أيضًا باسـ "النقوش الشاىدية"، وىي النقوش التي سجمت عمي المقابر والمدافف، وىي نوع القبور:  واىد( ش4)

 البسممة وتعريفا بالميت، وعبارات التوحيد نقوشا بيا . وتضـ الشواىدميباف العصر اإلسالمف اآلثار التي ذاعت إ
أماؿ أحمد العمري: زخارؼ شواىد القبور اإلسالمية قبؿ  انظرلممزيد ) وتاري  الوفاة وطمب الرحمة والمغفرة واير ذلؾ

ارية مصدرا ػزة الحداد: النقوش اآلثمحمد حم ،0-1ـ، ص1986ار المصرية، ػالعصر الطولوني، حوليات ىيئة اآلث
، عالء 17–16اري ، صػلمتاري  االسالمي والحضارة االسالمية، المجمد األوؿ، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، دوف ت

ـ، حسف الباشا: مدخؿ إلي العمارة 0213الديف عبدالعاؿ:  شواىد القبور األيوبية والممموكية، مكتبة اإلسكندرية، 
ار االسالمية، ػ، حسني نويصر: اآلث184–180القاىرة، دوف تاري ، ص مية، معيد الدراسات االسالمية،والفنوف االسال
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وحضارتيا في القروف الستة  دىمؾ، حسيف مراد: تاري  346–343ـ، ص1996مكتبة نيضة الشرؽ، جامعة القاىرة، 
         ـ0228، مايو 87عدد ال، قية، جامعة القاىرةمعيد البحوث والدراسات األفري ،األولى مف اليجرة مف خالؿ شواىد القبور

  071، ص16، انظر شكؿ رقـ 37( عالء الديف عبدالحميد: شواىد القبور، ص5)
( يقوؿ الدكتور حسف الباشا عف ذلؾ الشاىد األثري: "وربما يكوف أقدـ أثر إسالمي وصمنا ىو شاىد قبرمف الحجر 6)

ىػ، باسـ عبدالرحمف بف خير الحجري")العمارة والفنوف االسالمية، 13سنةالجيري مف مصر، عميو نص جنائزي مؤرخ 
 (.                   184ص
 184( حسف الباشا: مرجع سابؽ، ص7)

عدـ  رغـ ارة ما عثر عميو مف شكاىد القبكربغز  تميزت مصر اإلسبلمية يمكف القكؿ بأفك       
 ،مف الناحية الشرعية بة عمييااػالكتخرفتيا، أك ، كاإلفراط في ز القبكر استحباب المبالغة في إقامة

أىمية الشكاىد تبرز مف خبلؿ معرفة (. كلعؿ 2) كمع ذلؾ بالغ المسممكف بالعناية بشكاىد القبكر
كتيظير (. 1) غنى عنيا قيمتيا التاريخية التى الإضافة لالحجر،  عمىتطكر الخط العربي 

أف اسـ المتكفي  كمنيا ،بعض السمات اطػفسطأسكاف كال كؿ مف التي كيشؼ عنيا في الشكاىد
كمنذ (. 3السابع كالثامف الميبلدييف( )األكؿ كالثاني اليجرييف )إباف القرنيف  قبيمتوكاف ييتبع باسـ 

(. 6) القبيمة اسـ بدالن مفالمتكفى  أك البمد التي ينتسب إلييا بدأ ظيكر اسـ اإلقميـ ـ7ىػ/3القرف 
سبلمية في منطقةكجكد جالألثرية إلى كتشير األبحاث ا بعد حكالي  عمى نبتة" "خكر يات عربية كا 

 (. 5) غرب سكاكف ميبلن  90
في ىذه  عيثر إذ(. 4) تؤرخ لمقركف اليجرية األكلى بيةشكاىد عر  كقد تـ العثكر ىناؾ عمى      
 تؤكد ذلؾك ، كصمت إلينا آثارىا يلبجة التإلى ببلد ا مف أقدـ اليجرات العربية كاحدةو  عمى المنطقة
ات ػلجماع أخرل كشؼ أيضان عف شكاىدال تـ كما (.9) القبكر التي كشؼ عنيا ىناؾ شكاىد

منصؼ األكؿ مف القرف تؤرخ لكىي  ،Taffaكمنيا: تافة  ةينكبالمكاقع ال العديد مفعربية فى 
كما (. 8ـ )20ىػ/6مقرف تؤرخ ل Kalabshaكبلبشة  منطقة في ـ، ككذلؾ كجدت شكاىد7ىػ/3

 مناطؽالذلؾ مف  غير، ك ـ20ىػ/6كاخر القرف تؤرخ آل Qertassiقرطاسي  فى شكاىد مىعثر ع
حقبة النكبة ترجع إلى ك  مصر في كؿ مف عركبةمظاىر ال(. كىك ما يؤكد أف 7) النكبة في ببلد

 ىجرة قبيمة كفي مقدمتيا ليجرات العربية،بفضؿ امنذ أكائؿ القركف اليجرية  كذلؾ ،زمنية بعيدة
 طكنيا.يينة كبجي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 1( أماؿ أحمد العمري: زخارؼ شواىد القبور اإلسالمية قبؿ العصر الطولوني، ص1)
 1( المرجع السابؽ، ص0)
 93( كـر الصاوي باز: مصر والنوبة في عصر الوالة، ص0)
 93( المرجع السابؽ، ص4)
ة الغرب لو، دار المري ، الريػاض، دوف تاري ، ( محمد عبداهلل النقيرة: انتشار اإلسالـ في شرقي أفريقية ومناىض5)

        95ص
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 (95المرجع السابؽ، ص)النقيرة:  ـ730ىػ/113ترجع ىذه الشواىد تحديدًا الى سنة  (6)
 Abd Al Magid Abdin; Some General Aspects ofـ، لممزيد انظر8ىػ/0وتؤرخ ىذه الشواىد لمقرف  (7)

the Arabisation of the Sudan, P.59  وعف 07مصطفي مسعد: البجة والعرب، ص، وعف ىذه اليجرات، انظر ،
 16، انظر تفريا ىذا الشاىد شكؿ رقـ لتي عثر عمييا في خور نبتاأحد شواىد القبور 

(8 )  O. G. S. Crawford:  Sudan Antiquities Service, No. II, Castles & Churches in the 

Middle  Nile  Region,  Khartoum, 1953, P. 265 

(9) Ibid, P.265 ، 152، صية القوصي: تاري  دولة الكنوزعط وعف شواىد بني الكنز بأسواف انظر 

عيف الصيرة  منطقة شكاىد في أطبلؿ الفسطاط، كفيالعف عدد كبير مف  كما كيشؼ      
ر ثأما بخصكص الشكاىد التى ع(. 2) أسكاف في مدينة ، ككذلؾ بالصعيد خاصةجنكبي القاىرة

تي استقرت بمصر بعد الفتح، لا القبائؿقد كرد عمييا أسماء العديد مف  ، فإنويا في أسكافعمي
كأفخاذىا التي  ،نيا، ككذلؾ بطك عرب عدناف، أـ لقحطافييا أسماء قبائؿ تنتسب لدكف عم سكاء

يينة، كقريش، ك (. كلعؿ مف أىـ القبائؿ التي ك 1) ىاجرت إلى مصر قيس، ردت عمييا: جي
جيب، كرعيف، ندة، كتي دؼ، ككً راد، كالصى فر، كخكالف، كحضرمكت، كاألزد، كغافؽ، كمي كالمعا

(، كىيذيؿ، كخيزاعة، بنككمب )كىـ مف قيضاعةكعامر، كالميث، ك  ككنانة، كبنك زيىرة، كحمير،
 (. 3) في العديد مف المصادر كسيـ، كلخـ..الو". كىك ما يتفؽ مع ما كرد

ينييف، كىى التى تيمنا في المقاـ األكؿ  التي القبكر شكاىدأما عف       حممت أسماء بعض الجي
مصر ب يينةعرب جي  مف جماعاتال كجكدعثر عمي الكثير منيا، كىي تؤكد في ىذه الدراسة، فقد 

أسكاف  شؼ عنيا في جبانةالتي كي  القبرية منذ القركف اليجرية األكلي، خاصة تمؾ الشكاىد
"  متحؼ الفف اإلسبلمي" شكاىد محفكظة في كىي ،يةمصر لامدف الغيرىا مف كذلؾ ك  اإلسبلمية،
 جيينة:  كاىد  التى كرد عمييا أسماء أشخاص مفالش تمؾ ـمف أىبالقاىرة، ك 

يني"شاىد قبر باسـ:  -  (.6ـ )849ىػ/153، كىك المتكفي في سنة "عيسي بف أبي عيسي الجي
ينيبف خاـز بف محرز بف سمرة الخاـز بف أحمد "شاىد قبر باسـ:  -  متكفي، كىك شخص "جي
 (.5) 516/1912ـ، كىك مسجؿ برقـ 749ىػ/359  شير شعباف مف سنة في
يني"شاىد قبر باسـ:  - كىك المتكفي في شير ، "مرزكؽ بف خاـز بف محرز بف سمرة الجي

(. كىك فيما يبدك 4) 2006/1912ـ، كىذا الشاىد مسجؿ برقـ 2005ىػ/374 رمضاف مف سنة
 الذم ذيكر آنفان. "خاـز بف أحمد الجيني"دعك ابف صاحب الشاىد الم

 ػػػػػػػػػػػ
، وعف شواىد لقبور بأسواف انظرعطية القوصي: تاري  دولة الكنوزاإلسالمية، 5( كـر الصاوي باز: قبيمة ُجيينة، ص1)

            152ص
 6المرجع السابؽ، ص كـر الصاوي باز: (0)
ارىا في العصر االسالمي، الييئة ػبور، انظر سعاد ماىر: مدينة أسواف وآث( ولممزيد عف القبائؿ العربية وشواىد الق3)

 وكذلؾ انظر:  ،6كـر الصاوي بػاز: قبيمة جيينة، ص ،129–45ـ، ص1977المصرية العامة لمكتاب، 
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El-Hawary   H. M. , ETR:  Catalogue General du Musee Arabe du Caire (Stele 

Funerares) , Tome I , Le Caire , 1932 , PP. 2 -4  
 7( كـر الصاوي باز: قبيمة ُجيينة، ص4)
( حسف مدني حسف محمود: دراسة تاريخية وأثرية لمجماعات العربية في أسواف والنوبة نياية العصر األيوبي عمي 5)

ت األفريقية، ضوء مجموعة شواىد القبور المكتشفة بجبانة أسواف، رسالة ماجستير اير منشورة، معيد البحوث والدراسا
 153ـ، ص1997جامعة القاىرة، 

 153( المرجع السابؽ، ص6)
يني، كىك شاىد غير مؤرخ، إذ لـ ت -  نقششاىد قبر باسـ: حيسنة بنت سميماف بف شمؿ الجي

 (.2) 252/2504  :شاىد مسجؿ برقـال ، كىذاكفاةػالعميو سنة 
صر ظؿ م أرض ىاجرت إلى نت قدكا أف الجماعات العربية التي إلىكتشير شكاىد القبكر       

كىك ما تشير  (.1زماف )ػالقبيمة التي ينتمكف إلييا زىاء قرنيف مف ال أفرادىا يحتفظكف بنسبيـ إلى
اط كأسكاف، حيث إف اسـ الشخص ػجبانتي الفسط كؿ مف إليو الشكاىد التي تـ الكشؼ عنيا في

كؿ كالثاني اليجرييف )القرنييف السابع يف األرنػاف القػباسـ قبيمتو، كذلؾ إبغالبا اف ييتبع ػالمتكفي ك
 (. 3الميبلدييف( )كالثامف 
ؼ احثكف أف األسماء العربية التي كشػاسع الميبلدم، كجد البػالث اليجرم/التػكمنذ القرف الث      
بعض األلقاب التى  انتػالقبكر، كك شكاىد نقشت أسماؤىـ عمىانت ألشخاص متكفيف، ػك عنيا

 ،التي ينتسب ليا األصمي بلد التي نشأكا بيا، أك مكطف القبيمةػتحمؿ اسـ الب حمميا المتكفكف
: اإلدفكم، كاألسكاني، كالككفي، لعؿ مف تمؾ األلقاب التي كردت عمى شكاىد القبكر مع المتكفيك 

ينتسب  ىالت لـ يكتب عمييا نسب المتكفي، سكاءان اسـ القبيمة . كما أف البعض منياكالبصرم
 (. 6مكطنو األكؿ ) ، أـالشخص إلييا

يينة،  قبيمة مف فراداألبعض نسب إلى الشكاىد التي تي  كىذا ما ينطبؽ أيضان عمى تمؾ       جي
يينة، منيا ما يرجع إلى  يحمؿ فييا الشخص المتكفي اسـ الشكاىدحيث كشؼ عف بعض  قبيمة جي

ـ. 749ىػ/359ـ، ككذلؾ إلي سنة 2005ىػ/374سنة  ـ، ككذلؾ إلى849ىػ/153حكالي سنة 
، كربما خبلؿ ـ20ىػ/6القرف  نييف ظمكا يحممكف اسـ قبيمتيـ حتىكىك ما يشير إلي أف الجيي

 القركف التالية أيضان.
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 153، ص( حسف مدني: دراسة تاريخية وأثرية لمجماعات العربية في أسواف والنوبة1)
 9-8( كـر الصاوي باز: قبيمة ُجيينة، ص0)
 93سابؽ ، صالمرجع ال، حسف مدني: 8، صالمرجع السابؽوي باز: كـر الصا( 3)
  93سابؽ ، صالمرجع الحسف مدني: وانظر أيضا ، 9-8المرجع السابؽ، صكـر الصاوي:  (4)
وعف قيمة شواىد التي كشؼ عنيا في جبانة أسواف اإلسالمية، وما ورد بيا مف إشارات ميمة عف قبائؿ ( 5)

يقوؿ حسف مدني:  ر وبالد النوبة خاصة مف خالؿ الكتابات التي ُنقشت عميياالعرب، وكذلؾ وجودىا في مص
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"عمي أية حاٍؿ أكدت شواىد القبور ما ورد في المصادر التػاريخية فيما يتعمؽ باستقرار القبػائؿ والجمػاعات 
نتسب إلييا، وخاصة العربية بأسواف والنوبة، فقد ورد اسـ المتوفي مذياًل باإلنتساب الي قبيمتو العربية التي ي

في تمؾ الشواىد التي ترجع إلي القرنيف األوؿ والثاني اليجرييف، وليس ىذا معناه أف كتابة اسـ المتوفي 
ـ، بؿ امتد حتي القرف الخامس اليجري/الحادي عشر 8ىػ/0منتسبًا إلى قبيمتو قد توقؼ عند نياية القرف 

 (93: مرجع سابؽ، صحسف مدنيالميالدي.." )
 

الباحثكف عمي شاطيء البحر األحمر التى قاـ بيا  راساتلدأف ا ىإل Arkell آركؿ  شيركي     
مدكنة ( 2)الشكاىد العديد مف  عميربيعة، كما عثر ىناؾ فت عف كجكد عربي السيما لقبيمة كش

ىكذا  (.3) محفكظةه حاليان بمتحؼ الخرطـك، كىي ـ20ىػ/6القرف  تؤرخ إلى(، 1الككفي ) بالخط
يينة، كغيرىا متؤكد شكاى الفسطاط، كأسكاف، كببلد  كؿ مف: في ف القبائؿ العربيةد القبكر تكاجد جي

أف شكاىد  Crawford كرافكرد كيرلالقركف اليجرية األكلي. البجة، كالنكبة، كغيرىا، كذلؾ منذ 
فكرة الطابع  عميتؤكد  كغيرىا تافة، كقرطاسي، ككبلبشة، عنيا النكبة في كشؼالتى  القبكر
بشكؿ سممي،  مف الجماعات العربية استقرت ىناؾ ، كأف الكثيرلمنكبة مي لميجرات العربيةالسم
بعض مظاىر  (. كىك ما يدحض بعض الركايات التى تحدثت عف6عنؼ )ال مف أشكاؿ أم كدكف

 .(5) منكبةت ىجرات جيينة لي رافقالعنؼ الت
عد إسقاطيا مصعيد بت ىجراتيا لجيينة زاد قبيمة ىذا الفصؿ أف دراسة لنا مف خبلؿ حي يتضك     

قركا الصعيد، كاست جيينة إلى مدف مف مف ديكاف العطاء، كليذا ذىبت جماعات كباقي القبائؿ
كغيرىا.  ،، خاصة في األشمكنيفالصعيدفي  أكبر قبائؿ العرب بعد ذلؾ صارت جيينةك  ىناؾ،

 ساعدكااألشمكنيف، كليذا  الدكلة الفاطمية في طرد عرب جيينة مف في رغبة كربما كاف ذلؾ سببان 
ينيكف ىناؾ، آثركا الرحيؿ إلى مدينة أخميـ ـز الجي كلما ىي  جيينة. قبيمة قريش ىناؾ نكاية في

 مف عرب بمي.  كبيرة حيث كانت بيا جماعات
الجينييف  جماعات مفال بعض مشاحنات بيفال بعض مف أيضان  كلـ تخؿ إقامتيـ ىناؾ      

كما تؤكد شكاىد القبكر أف جماعات  ف.القبيمتي بيف تصالحثـ تـ ال ،األرض ممكية كالبمكييف حكؿ
كالمعركؼ  النكبة منذ القركف اليجرية األكلى.ببلد جيينة كاف ليـ كجكد كبير في صعيد مصر ك 

سكؼ عمى ىذا ـ، ك 7ىػ/3القرف  أىـ القبائؿ التي ىاجرت لمبجة خبلؿ أف ربيعة كجيينة كانتا مف
 البجة في الفصؿ التالي. ببلد ينة إلىنتحدث عف ىجرة جماعات جي

 ػػػػػػػػػػػػػ
 89( ممدوح الريطي: دور القبائؿ العربية في صعيد مصر، ص1)
إلي نوعيف رئيسييف، ىما األوؿ: وىو خط يميؿ إلي الميونة والتقوير، وكاف أكثر استخداما في  ينقسـ( الخط الكوفي: 0)

ؽ البردي، وليذا عرؼ بالخط الميف. أما الثاني فيو الخط الكوفي أمرو الحياة اليومية، كما كاف يستخدـ عمي ور



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 98  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

التذكاري: وىو يميؿ إليالتزوية والبسط، وكاف يستخدـ أكثر في االلكتابات األثرية والتذكارية والمصاحؼ )ولممزيد عف 
 (.39 –38الخط الكوفي، وسماتو، انظر عالء الديف عبدالعاؿ: شواىد القبور، ص

، ولعؿ مف أىـ تمؾ الحفائر تمؾ التي تمت في منطقة الري  التي تقع عمي ساحؿ البحر 89ؽ، ص( المرجع الساب3)
األحمر، وتـ الكشؼ خالليا عمي أربعة مف شواىد القبور، والشواىد كافة تنتسب ألفراد مف قبيمة بني ربيعة، وىو تؤرخ 

 (.89إلي القرف الرابع اليجري )ممدوح الريطي: المرجع السابؽ، ص
(4)     Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II, Castles & Churches in the, P. 265 

 777، ص 5، القمقشندي: صبح األعشى، جػ194، ص5ابف خمدوف: العبر، جػ روايات كؿ مف انظر( 5)
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 الفصل الثاني:
 "ـ9ىػ/3في القرف  لبجةبالد ا ُجيينة إلى قبيمة "ىجرة

  ببلد البجة - أكال
 كأصؿ السكاف المكقع  –)أ(

  البجة ية إلىالعربإرىاصات اليجرة  – )ب(
 )الحضارمة(  الحداربة – )جػ(
يينة إلى أسباب ىجرة –ثانيا   البجة ببلد جي
 : كالحمبلت العسكرية مراحؿ اليجرة –ثالثا 
  ـ862ػ/ى131حممة ابف الجيـ عمي البجة سنة   - )أ(

يينة إلي البجة خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف  -)ب(    ـ 7ىػ/3ىجرة جي
  ـ856ىػ/162البجة سنة  حممة القيمي عمى -)جػ( 
يينة كحممة ابف طكلكف عمى - )د(   ـ(847ىػ/155البجة ) جي
يينة قبيمة استقرار – رابعا   في كادم العبلقي: جي

  )أرض المعدف( كادم العبلقي – (أ)
  كتجارة الذىب في العبلقي يينةجي  - (ب)

يينة -)جػ(   في عيمراف كازدىار التجارة في العبلقي دكر جي
يينةمجتمع  –ا خامس   في ببلد البجة: جي

ينييف في ببلد البجة – (أ)  مراكز الجي
  منطقة ميزاب – 2
 منطقة رحـ – 1

يينة في ببلد البجة(  زعيـ) عثماف بف سعداف - )ب(  جي
 

ع تمؾ البػبلد، ػعف مكقيتحدث ة، كما ػالبج ببلد بية إلىالعر  يجرةالاكؿ ىذا الفصؿ ػيتن           
يينة إلىقبيمة عف ىجرة  ، ثـ يتحدث، كأصميـكسكانيا دكر الحمبلت البجة، كأسبابيا، ك  ببلد جي

يينة عمى اليجرة إلييا. كما يتناكؿ قبيمة كمنيا يةالعرب ائؿػقبالالعسكرية في تشجيع  استقرار  جي
يينة فيج ، ككذلؾ دكر كتجارتو ،ذىبػال استخراج ، كالعمؿ في"كادم العبلقي" منطقة ماعات جي

مؽ جكد ما يمكف أف نطك  ثـ يناقش ىذا الفصؿ أيضا ارىا.ػكازدى في عمراف البجة عرب جيينة
يينة" عميو .اىر ىذا المجتمعػبلد، كبعض مظػ" في ىذه البمجتمع جي  
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 :بالد البجة - أوال
كركايات المصادر  كسكاف تمؾ الببلد، كأصميـ، بلد البجة،ػية بجغراف عف ث بدايةنتحد     

 "الحداربة"، كعبلقتيـ بيذه الببلد. التي تعرؼ بػ الجماعات العربيةكذلؾ ك  عنيـ،
 : الموقع وأصؿ السكاف – (أ)

ا"(. ككذلؾ: 2) "البجاة" ىذه الببلد باسـساكنك عرؼ يي       حدة، كفتح ك بضـ الباء الم)" البيجى
(. كقد كرد اسـ البجة في أحد 3) "البجاكة" باسـ أيضا (. كما عيرفكا1) الجيـ، كألؼ في اآلخر(

ىذه الببلد باسـ "بكجايتام" المتف  يذكر، حيث ـ6القرف  حكالييؤرخه ل "األكسكمية قكشالن"
Bugaitae (6.) الحبشة جنكبان،األطراؼ الشمالية لببلد  أسكاف شماالن إلى كتمتد أرضي البجة مف 

عف البجة، كقد تحدث المؤرخكف القدامي  (.5النيؿ غربان ) نير كمف البحر األحمر شرقان إلى
ـ(: "كىـ مف 706ىػ/171)ت:  كأصميـ، يقكؿ اليعقكبي ،عنيا، كعف سكانيا كترككا لنا أخبارا

 (.4النيؿ كالبحر، كليـ عدة ممالؾ، في كؿ بمد ممؾ منفرد.." )
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 البجة، ولممزيد عف 75ـ، ص1986اىرة، ػارؼ، القػ( ابف جبير: رحمة ابف جبير، تحقيؽ: محمد زينيـ، دار المع1)

، 140، ص37ـ، ص1893اب البمداف، مطبعة بريؿ، ليدف، ػاليعقوبي: كت، 16، ص0ذىب، جػػالمسعودي: مروج ال
 اف واإلعراب.ػيزي: البي، المقر 59-56، ابف حوقؿ: صورة األرض، ص599، ص0اري  الطبري: جػػت
       073، ص5( القمقشندي: صبح األعشي، جػ0)
 56، ص0الواقدي: فتوح الشاـ، جػ انظر (3)
            4، صد: البجة والعرب( مصطفي مسع4)
  4( المرجع السابؽ، ص5)
وليـ قبائؿ  : ىجر، يقوؿ اليعقوبي عف ممالؾ البجة:"ومدينة المممكة يقاؿ ليا165، ص1( تاري  اليعقوبي: جػ6)

..ثـ دينيـ المجوس يقاؿ ليا: بقميف، كثيرة المدف، واسعة، يضارعوف فيكة الثانية..وبطوف كما تكوف لمعرب..والممم
الرابعة يقاؿ ليا: جاريف، وليـ النوبة، ويتاخموف بقميف.. المممكة الثالثة يقاؿ ليا: بازيف، وىـ يتاخموف مممكة عموة مف

الخامسة يقاؿ ليا: قطعة، وىي آخر ممالؾ وىو ساحؿ البحر األعظـ..ف بمد يقاؿ لو باضع، ممؾ خطير، وممكو ما بي
ومدينة  ،بمد واسع، عظيـ الشأف..السادسة..مممكة النجاشيممكتيـ واسعة مف حد موضع يقاؿ لو باضع..البجة، وم

، 1تاري  اليعقوبي: جػانظر ؾ.." )لييا لمتجارات، وليـ مدف عظاـ، وساحميـ دىمإ المممكة كعبر، ولـ تزؿ العرب تأتي
 (.166–165ص
البجاة كانت ليـ حياة مستقرة، كأنيـ عرفكا نمطان سياسيان قريبان مف أف  اليعقكبي إلى كيشير      

ف كانت بطبيعة الحاؿ ممالؾ ال بعض "النظاـ الممكي"، إذ كانت ليـ ممالؾه يحكميا ممكؾ، كا 
انكا مما أكردتو المصادر أف البجاة ك كيبدك ممؾ أكبر،كربما كانكا جميعا خاضعيف ل (.2صغيرة )

يعرفكف نظـ الحكـ الكراثية كسائر الشعكب التي حققت نكعان مف االستقرار السياسي، أك شيئان 
البيغدادم: "كأما االقميـ الثاني، كاسمو أسكاف، كىي المدينة التي عمي تخـك  بينما يذكر قريبان منو.

المصرية، أك  األراضيخارج  البغدادم يجعؿ حدكد البجةف ىذا عمى(. ك 1البجة كأرض مصر.." )
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 لحاكـ مصر، بينما اضعاخكاف ليـ حاكـ مستقؿ، كلـ يكف  الببلد ىذه أف أنو أراد اإلشارة إلى
  (.3) ممكة الحبشةالبجة ضمف تخـك معٌد االصطخرم ي

اؿ ابفي ػقليذا ك  يقع ضمف تخكـ ببلد الحبشة، كػاف البجة أرض مف كالمعركؼ أف جزء    
أف أرض البجة قد  (. كىك ما يشير إلى6خرداذبة: "كفي أعمي مصر النكبة كالبجة كالحبشة.." )

ي: "كمف ػيقكؿ اليعقكب . بينمايتفؽ مع ركاية االصطخرم تككف خارج تخكـ مصر، كىك ما
)ت: م مر عي ركاية البف فضؿ ال كثمة(. 5أرض البجة..خمس كعشركف مرحمة.." ) العبلقي إلى

 بحر القمـز كنيؿ مصر بيف تحدث فييا عف مكقع ببلد البجة، كأنيـ نزلكا فيماـ( ي2368ىػ/967
زمرد ػمعدف البيا مف قرية تعرؼ بالحزية، ـ أرض البجة بداية تخك  ، فػإنو يحددالمقريػزم أما (.4)

 (. 8) نحك ثػبلث مراحؿ مسافة تبمغ مكضع كبيف قكص( كبيف ىذا ال9في صحراء قكص )
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 166–165، ص1جػ( تاري  اليعقوبي: 1)
 032الخراج وصنعة الكتابة، مكتبة الثقافة الدينية، دوف تاري ، ص( 0)
 45ـ، ص0211مسالؾ الممالؾ، شركة نوابا الفكر، القاىرة، ( 3)
 83المسالؾ والممالؾ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، دوف تاري ، ص( 4)
 37ص ،كتاب البمداف( 5)
( مسالؾ األبصار في ممالؾ األبصار )المختصر(، الجزء الرابع، اختصار وتقديـ: عامر النجار، الييئة 6)

 045ـ، ص0210المصرية العامة لمكتاب، 
( قوص: ىي مدينة تقع في صعيد مصر األعمي، وقيؿ في بعض الروايات عف أىمية تمؾ المدينة: ليس 7)

منيا، وىي فرضة التجار مف عدف، ويقاؿ ليا أيضًا: قوص بربر، بأرض مصر بعد الفسطاط مدينة أعظـ 
وكذلؾ قوص األقصريف، ودعاىا الروماف باسـ "أبمونوبوليس بػاروا". وكانت مدينة قوص في األعصر الخالية 
مف المدائف الشييرة جدا، وكاف يسكنيا خمؽ مف "المريس"، وىـ مف أىؿ النوبة. وبيف قوص ومدينة قفط 

كمنت المسافة بيف المدينتيف سبعة أمياؿ )لممزيد عف مدينة قوص، انظر عمي باشا مبارؾ: فرس ، وقيؿ 
 ( 422، ص14الخطط التوفيقية، جػ

  313، ص1( الخطط: جػ8)
ربما (. 2أف بعض المصادر تنعتيـ بأنيـ "فراعنة البجة" ) حتى ير ممكؾ البجة بالبأساشتي ك      

ابف  . كيشيركالقكة يـ إلى البطشظير ميمريب إشارة تي  ببلمصر القدامي، كىي  ليـ بممكؾ تشبييان 
الناصر "ثيمثا ببلدىـ لمسمطاف  تـ(، كان2315ىػ/914)حكالي سنة  أنو لما زار البجة إلى بطكطة

ممؾ البجة، كىك المعركؼ تحت سمطاف  ىذه الببلد فحسب ثمث كاف ، بينما"محمد بف قبلككف
(. 3: البجاكم )، فييالبجة (. أما النسبة إلى كممة1) ربة، كجمعيا: الحداآنذاؾ باسـ "الحدربي"

 ، فالمؤرخBlemmyesالبجة باسـ "البىٌميمييف"  ببلد اليكنانية كالركمانية سكافكتذكر المصادر 
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أنيـ كانكا يسكنكف الضفة الشرقية لمنيؿ، في منطقة جنكبي  ( يشير إلى6)  Straboاسترابكف
 (.5) لبحر األحمرالجندؿ األكؿ، كتمتد شرقان إلي ا

نما عمي جماعات منيـ  سمية "البميمييف" لـ تكف تطمؽ عمىكييعتقد أف ت     كافة سكاف البجة، كا 
 بية، كىـ الذيف كانكا يسيطركف عمىالجنك  مف كاف يقطف منيـ قرب تخـك مصر فحسب، خاصةن 

ثرية، أرستقراطيةن،  ةن كف طبقكانكا يمثم كييعتقد أنيـ(. 4مناجـ الذىب كالزمرد بالصحراء الشرقية )
 بيةو أف يسيطركا عمىلدييـ مف سماتو حر  . كقد تمكنكا بماالذىب كتجارتوبفضؿ تحكميـ في 

تحقيؽ  األقؿ، ثـ استعانكا بيـ عمى ة الشمالييف مدة ثمانية قركفو عمىمجمكعة كبيرة مف البجا
عفت شككة ي. كلما ضالركمانالتكسعية إباف العصر اليكناني مصالحيـ االقتصادية كالعسكرية 

 (. 9) تمؾ الببلدكىك البجة ل ـ، عاد االسـ القديـ4باف القرف ا البميمييف
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 56( ابف حوقؿ: صورة األرض، ص1)
المكتبة  ، تعميؽ: محمد السعيد محمد الزيني،وعجائب األبصار في ارائب األمصار( ابف بطوطة: تحفة النظار 0)

وفيو  32نظر كذلؾ شكؿ رقـ ، وا9ولممزيد عف الحداربة وأصميـ انظر ممحؽ رقـ  ،49، صالتوفيقية، القاىرة، د. ت
 سواكف أياـ الحجاج بف يوسؼ الثقفي.طة السمرقندي عف الحداربة، وىجرتيـ لمخطو  متف
 في "بجاية" تعرؼ باسـ ، ويذكر ابف األثير أف بجاوي ىي أيضًا نسبة لمدينة0عرب، ص( مصطفي مسعد: البجة وال3)

بالد المغرب العربي، ويقوؿ: "البجاوي: بكسر الباء الموحدة، وفتح الجيـ، وفي آخرىا واو، ىذه النسبة الي بجاية، وىي 
 (134، ص1مف بالد المغرب، والييا تنسب الجماؿ البجاوية.." )المباب: جػ

 64ؾ في الفترة مف )، وكاف ذلسنة 59حوالي  استرابوف ( استرابوف: ىو جغرافي ومؤرخ إاريقي معروؼ، عاش4)
ـ(، أي أنو عاش ما بيف آخر القروف مف قبؿ الميالد، وأوؿ القروف الميالدية. ولد في مدينة أماسيا 03–ؽ.ـ

Amasia.الجغرافية"  باسـ: لو مؤلفات مشيورة، اير أنو لـ يبؽ مف كتابو المعروؼ وقد كانت ، في بونتوس"
Geographica  ويعد كتابو ىذا مف أىـ المصادر مجمد 47تاب يضـ في األصؿ ، بينما كاف الكمجمدا فقط 17سوي .

  :عف جغرافية وبمداف العالـ القديـ. ولممزيد عف ترجمة استرابوف، انظر
 The Cambridge Paperback Encyclopedia: P. 824 

The New American Desk Encyclopedia: P. 1127 

        5( مصطفي مسعد: البجة والعرب، ص5)
 49، صاالسالـ والنوبةمصطفي مسعد:  (6)
 7البجة والعرب: صمصطفى مسعد: ( 7)

الشعكب " ، كيعتقد أنيـ مفكأصميـ ،اةػحكؿ البجالتاريخية  ختمفت المصادراكقد      
 (. كيشير 1) عميو السبلـ "ححاـ بف نك "نسؿ ل ينتسبكف أم Hamitic  Peoples (2)"الحامية
منذ  العرب ادمة مف ببلدػق  القمـز عبرت بحر كانت اميةحال اعاتجمال إلى أف بعض البعض
، البعض (. كفي رأم3) النيؿنير القمـز ك  بيف بحرفيما  الساحؿ عمى مبكرة، ثـ استقرت عصكر

لكنيا  ،اميػنقاء أصميا الح ت عمىظفاح كعتيف األكلي: جمَّاعةه جنكبيةه مجمف البجاة ينقسمكف لفإ
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اطان ػارتب ثـ اختمطت بالعرب، كىـ أكثر ،استقرت شماؿ البجةفانية: ػلثامييف لغكيان، أما اأثرت بالسػت
 (. 6بالتقاليد الحامية مف المجمكعة األخرم )

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1     )  University Cambridge A. Paul: A History of  the Beja Tribes of  the  Sudan, 

 1954, P. 20 
ف الجػوزي: ابػ)" العػرب، وحػاـ أبػوالزنج : "ولػد نػوح سػاما وحامػا ويافػث، فسػاـ أبػو يقػوؿ النبػي ،وعف حاـ بف نوح( 0)

: "وأمػػا حػاـ فػػأبو ىػذه الجمػػدة السػػوداء" )ابػف الجػػوزي: تنػػوير  يقػوؿ النبػػيفػي روايػػة أخػػرى، و  ،(33، صتنػوير الغػػبش
سػاـ وحػاـ ويافػث. وولػد ليػـ ىذه مواليد بنػي نػوح. : "بف نوح حاـ نسؿ عف "التوراة رواية" تذكربينما  (.34الغبش، ص

مػا تػذكر (. ك12–)تكػويف "..حويمة وسػبتةاف. وبنو كوش سبأ و ػوكنع فاف..وبنو حاـ كوش ومصرايـ وفوطبنوف بعد الطو 
نػوح. ومػف  اف. ىػؤالء الثالثػة ىػـ بنػوػأبوكنع الفمؾ ساما وحاما ويافث. وحاـ ىونوح الذيف خرجوا مف  : "وكاف بنوأيضاً 

: "يقػوؿ أىػؿ األثػر: إف فػي روايتػو المسػعودي أبوالحسػف  المػؤرخيػذكر (. بينما 19–)تكويف "..ضىؤالء تشعبت كؿ األر 
 حػاـ( بتشػويو الوجػو وسػواده، وأف يكػوف ولػده عبيػدًا ألبنػاء أخيػو سػاـ. فولػد لػو بعػدا عميػو )أي نوحا عميو السػالـ دعػ

ضػي عمػى وجيػو يػـؤ المغػرب حتػي ، ومأمر حاـ أف ىرب إلػي مصػر، وتفػرؽ بنػوه كنعاف كوش، فكاف أسود..وكاف آخر
الروايػات أف  (. بينمػا تػذكر إحػدى96)أخبػار الزمػاف: ص "..موضع يعرؼ اليـو بأصيال صى، إلىإلي السوس األق انتيى

ولػػد لػػو ولػػد أسػػود، وىػػو جػػد وقػػت الطوفػػاف، فػػدعا عميػػو أبػػوه أف يشػػوه أبنػػاؤه، ف تػػوح حامػػا واقػػع إمرأتػػو فػػي سػػفينة أبيػػو
ـ، 0224كثيػر: قصػص األنبيػاء، تحقيػؽ: حمػدي الػدمرداش، مكتبػة نػزار مصػطفي البػاز، الريػاض، ابػف انظر )السوداف 

ولممزيػػد عػػف  ،72، صاري تػػ يمػػاف، المنصػػورة، دوفكتبػػة اإلالثعمبػػي: عػػرائس المجػػالس، م انظػػرلممزيػػد و  ،(68-67ص
 53-45ـ، ص0228تاب، دي بورج: تراث العالـ القديـ، ىيئة الكانظر:  األخرى وكافة األجناس الجنس الحامي

Raymond  Firth: Human  Types  (An Introduction  to Social  Anthropology)  ,  A 

Mentor  Book  , Printed in U.S.A ,  New  York ,  1958 ,  P. 24 

H. G. Wells: A Short History of the World , Pelican Books (Penguin Books) , Great 

Britain , 1982 , P 33  
Renouf: Outlines  of  General History , London , 1910 , PP. 5-6 

The  New  American Desk  Encyclopedia:  P. 513 

The  Cambridge  Paperback  Encyclopedia:   P. 773 

Encyclopedia  of  Universal  Knowledge:  P. 535 

The  Teach  Yourself  Concise  Encyclopdia  of  General Knowledge  ,  London , 1958 , 

P. 232 
(3   )P. 20 A.  Paul: Op. Cit. , 
 فرادبعض األيظير صورة لفي ممحؽ ىذه الدراسة، وىو  16رقـ شكؿ  ، انظر3( مصطفي مسعد: البجة والعرب، ص4)

 ةويبجاعائمة  مف
 
 

داكة، الب في األصؿ قكمان تغمبي عمييـ أف البجاة كانكا إلى Macmichael كيشير ماكمايكؿ     
ما يبدك أحد  كانكا عمىأيضان، ف "ايكؿماكم" ، فيما يرلBlemmyes ف(. أما البميميك 2كتقاليدىا )

فركع البجة الذيف استقركا قرب نير النيؿ، ثـ ىجركا حياة البداكة، كصارت مظاىر حياتيـ أكثر 
إلى أف   Jan Zahorik(. بينما يذىب يػاف زاىكريؾ1البجاة ) قبائؿ مدنية مف أندادىـ مف باقي

افة ػفة، ليس في ببلد السكداف فحسب، بؿ بيف كقدـ األمـ القديمة المعرك أف قبائؿ البجة تنتمي أل
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أقدـ  كد شعب البجاة يرجع فيما يبدك إلىأف كج أيضان إلى . كيذىب(3الشعكب األفريقية )
ف كنا نعتقد أف6العصكر التاريخية ) شعكب الالبجاة أقدـ  وان مف حيث جعمػفي رأيو إفراط (. كا 

بيف كؿ  الحضارم لذيف كاف ليـ قدـ السبؽفريقية القديمة، كتجاكزه المصرييف القدماء ااأل
 الشعكب التي سكنت قارة أفريقيا منذ القدـ. 

مف الكممة المصرية  في األصؿ أف اسـ "بجا" أك "البجة" مشتؽ كثمة رأم آخر يشير إلى      
أف البجاة كانكا  أخرل إلى (. كما تشير ركايات5) "رجاؿ الشرطة"القديمة "مجا"، كىي تعني: 

(. كقد كرد اسـ البجة لممرة األكلي في المصادر العربية 4كجنكد في الجيش المصرم )يعممكف 
ىـ بعض المصادر ذكر ـ(، كت811ىػ/109في سنة المتك كىك كاقدم" )ػفي "ركاية ال  القديمة

ؾ (. ككاف اسـ مم9عت ممكيـ باسـ: "ممؾ البجاكة" )اكة"، كما ني ػاة" ك"البجػالتاريخية باسـ "البج
أصكؿ  مف أنو (. كىك اسـه ربما يشيري إلى8مصر: "مازع بف قيس" )اـ الفتح العربي لالبجاة أي

، كخاصة سكنت تمؾ الببلد قبؿ اإلسبلـ عربية، كربما كاف ينتسب إلحدل الجماعات العربية التي
 . مف قبيمة بمي العربية

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1) A  History of the Arabs in the Sudan , Volume II , P. 38                                            

Ibid , P. 38                                                                                                                    (2) 

(3 )Jan Zohorik: The Islamization of the Beja until the 19 th Century , Beitrage zur I . 

Kolner Afrikawissenschaftlichen Nachwuchstagung (Kant I)  , PP. 1-2                          

(4 )Ibid , P. 2                                                                                                                     

 39( محمد عوض محمد: السوداف ووادي النيؿ، ص5)
 39( المرجع السابؽ، ص 6)
 56، ص0( الواقدي: فتوح الشاـ، جػ7)
 "المقػوقس"بعػض قػادة جػيش الػرـو اقترحػوا عمػي "رواية الواقػدي" عػف البجػاة أف ، وتشير 56( المصدر السابؽ، ص8)

يػتمكف المقػوقس مػف انقػاذ  قػيس( حتػى مػازع بػفدعى: وكػاف يػ) "ممػؾ البجػة"حاكـ مصر الروماني أف يطمب العوف مف 
الممكػة  لرواية: "قالوا: اييا الممؾ ! نرى لػؾ مػف األمػر أف تنفػذ جيشػا إلػىمف حصار المسمميف. تقوؿ ا "أرمانوسة"ابنتو 

قػيس مػازع بػف  صر بو عمي ىؤالء العرب، وتنفذ الى)أرمانوسة( ينصرىا عمي عدوىا، وتنفذ الي جمباب ممؾ البرية تستن
والي مدف الصعيد يػأتوف، فػإذا اجتمعػت اليػؾ ىػذه األمػـ فػإلؽ  ،ممؾ البجاوة ينفذ لؾ جيشا، وتنفذ الي االسكندرية يأتوف

 (.56، ص0بيـ الي العرب.." )الواقدي: فتوح الشاـ، جػ
ىـ ما كرد بيا ما ، كلعؿ مف أكسماتيـ ةاالبج أفاضت المصادري أيضا في الحديث عف كقد       
(. كيذكر القمقشندم 2أف البجاة قكـ مف السكداف ) إلى إذ يشير ابف جبير لرحالة األندلسيا يذكره

المقريزم: "كىـ باديةه يتبعكف الكؤل حيثما  (. بينما يقكؿ1) أنيـ مف أصفي السكداف لكنان 
عٌد أبكالفداء البجاة مف أمـ (. كما 3كاف..كأنسابيـ مف جية النساء، كلكؿ بطفو منيـ رئيس.." )

 أف أىؿ البجة (. كلعؿ إشارة اليعقكبي إلى6السكداف، كقاؿ عنيـ: "كىـ شديدك السكاد، عيراة.." )
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مع ما يذكره  أيضا الخياـ، ىك مما يؤيد طبيعتيـ البدكية كالعرب، كىك ما يتفؽ كانكا يسكنكف
 (. 5: "كالبجة ينزلكف خياـ جمكد.." )كغيره، إذ يقكؿ ،المقريزم
كليس مف القطف أك الكتاف، كما ىك  ،لجمكدلبجاة يصنعكف خياميـ مف اكاف ا ىذا عمىك       

البجاة. كفي ركاية ابف حكقؿ:  كجكد تأثيرات عربية لدل إلي ك العرب. كىك ما يشيرذائع عند البد
، كال زرعه.." )  (. كقاؿ4"كألكانيـ أشدي سكادان مف الحبشة في زم العرب، كال قيرم ليـ، كال مدفه

(. كىي ركايةه 9جنسه مف أجناس الحبش بالمغرب، كبالمغرب مف السكداف.." ): "كىـ الطبرم
قكلو: "بالمغرب"، ألنو ال  ركاية،ال ىذه ، لكف الذم ال ييفيـ مفؤلحباشة لانتساب البجتشيري ال

تؤيدي ما يذىب  "ركاية ابف كثير"ف ة كالمغرب، كمع ذلؾ نجد أاتيعرؼ ثمة عبلقة حقيقية بيف البج
ينما يشير المقريزم إلى (. ب8: "كالبجة طائفة مف سكداف ببلد المغرب.." )، إذ يقكؿمإليو الطبر 

 كاضحةه عمى أك أثريةه  ماديةه  ثمة أدلةه  لدينا تكجد (. غير أنو ال7شعب مف "أصكؿ بربرية" ) أنيـ
يجرات مف بعض الحدثت كانت قد  ، كالراجح أنوكجكد عبلقة ما تربط بيف البجاة كببلد المغرب

 .مغرب إلى ببلد البجةال
 ػػػػػػػػػػػػ
، ويقوؿ أيضًا: "وأىميا )أي سكاف عيذاب( الساكنوف بيا مف قبيؿ السوداف الذيف 75( رحمة ابف جبير: ص1)

 ( 75يعرفوف بالبجاة، وليـ سمطاف عمي أنفسيـ، يسكف معيـ في الجباؿ المتصمة بيا.." )ابف جبير: ص
          073، ص5( صبح األعشي: جػ0)
 313، ص1( الخطط: جػ3)
ـ، 1998اىرة، ػ، تحقيؽ: د. محمد زينيـ محمد عزب، دار المعارؼ، الق1المختصر في أخبار البشر، جػ( 4)

   103 –100ص
 336( اليعقوبي: كتاب البمداف، ص 5)
       55( صورة األرض: ص 6)
 355، ص5( تاري  الطبري: جػ7)
وزاريػػر  أيضػػًا أف أىػػؿ النوبػػة وشػػنوف  "روايػػة ابػػف كثيػػر" ،  وتضػػيؼ338، ص12( البدايػػة والنيايػػة: جػػػ8)

أصػؿ البجػة، ثػـ يضػيؼ  يػـ مػف ذاتأنكاف مممكة أكسػـو القديمػة: وىػـ األحبػاش( ويكسـو )ربما يقصد ىنا س
 (338، ص12ذات األصؿ: "وأمـ كثيرة ال يعمميـ إال اهلل.." )البداية والنياية: جػ ابف كثير إلى

      313، ص1الخطط، جػ( 9)
أف  إلى إذ يشير كبلىما ،Steele "ستيؿ"ك Steindorf "شتايندكرؼ" ذىب إليوي كثمة رأمه      

، كىي أرض البجة. Kenoz Regionاستقرت في منطقة الكنكز  بعض الجماعات القديمة
عبرت مضيؽ جبؿ طارؽ إلى  ،ث ىجرات قامت بيا جماعات أكركبيةحدك  كيشير ىؤالء إلى

 استقركا فيك الغربية،  إلي الكاحات في صحراء مصر بعد ذلؾ ـ اتجيت(. ث2) أفريقيا يشمال
كانت تسكف بيا الجماعات  بيف أسكاف كالبجة، كىي ذات المنطقة التي "النكبة السفمي" منطقة
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ف يشيري إلى (. كلعؿ الرأم اآلنؼ1) الحامية  أكثرىـ كاف أف البجاة يشكمكف خميطان إثنيان، كا 
 ف الذيف لعبكايكيبمال بؿ اإلسبلـ، خاصةن مع، ثـ اختمطكا بالعرب قحاميال األصؿ يرجعكف إلى

لشخصية، البجاة ا . كما تحدثت المصادر أيضان عف سماتدكران ميمان في نشر العركبة ىناؾ
ف العرب، كأنيـ ما اأف ألكانيـ تقترب مف ألك  فاالصطخرم يشير إلى كتقاليدىـ، ،كبعض طبائعيـ

 (. كما نعتيـ6) أنيـ أشدي سكادان مف األحباش الىشار ابف حكقؿ (. كأ3) كالبياضبيف السكاد 
 (. 5) عصائباللكاف، كيىشدكف عمي ركؤسيـ ابفي بطكطة بأنيـ سكد األ الرحالة
يضان مف أثني عمييـ. كأسرؼ في ذلؾ، كمف القدامي أ ،اشتد البعضي في ذـ البجاة كقدحيـك      

كربما قابؿ  (.4) مف الدكاب، كأنيـ قكـ ال ديف ليـ رعدىـ أشٌ يالذم  رقدحيـ ابفي جبي ممفلعؿ ك 
. كقدحيـ شتد في ذميـ، فأسأكا معاممتو، كمف ثـ االبجاة بعض شرار الببلد ىذه ابف جبير في
كأثنى عمييـ أيضان  (.9) طعاـ الطعاـ"في إ كسماحةه  "كفييـ كرـه  :حكقؿ ابفي  كممف مدحيـ

، كحسفي ميرافقة: "كىـ أأبكالفداء نيـ أىؿ خراب بأ نعتيـ آخركفبينما ي (.8) لمتجار" ىؿي أمفو
كدم: "كتتصؿ سراياىـ ذا قاؿ المسعي(. كل7) ذاء أىؿ الصعيديا كانكا يقكمكف بإكدمار، ككثيران م

 (. 20) "..النكبة، فييغيركف، كيسبكفببلد  كمناسرىـ عمى النجب إلى
 ػػػػػػػػػػػػػػ
(1                  )              Peter Geiser: The  Egyptian  Nubians , Op. Cit.  P. 20   (2 )

Ibid , P. 20                                                                                                                    
         32مسالؾ الممالؾ، ص ( 3)
               55( صورة األرض: ص 4)
أف نوح عميو السالـ لما  أف سبب سوادىـ وايرىـ مف الحامييفإحدى الروايات  في، و 49مة ابف بطوطة: ص( رح5)

ابنو حاـ، فاسود. وقيؿ: إف بف حاـ نزلوا مجرى الجنوب والدبور فتغير لونيـ )لممزيد انظر  انكشفت عورتو، فمـ يغطيا
                            رواية التوراة. وكثير مف ذلؾ مأخوذ مف (.35-34ابف الجوزي: تنوير الغبش، ص

            76( ابف جبير: الرحمة، ص 6)
                     56( صورة األرض: ص 7)
 103، ص 1( المختصر في أخبار البشر: جػ 8)
     315، ص 1( المقريزي: الخطط، جػ9)
 16، ص 0( مروج الذىب: جػ 12)

 ،: "كفي البجة شره ، فالمقريزم يقكؿؿ الصعيد، كينيبكف ديارىـيعتدكف عمي أىككاف البجاة      
عديدةن.."  شرؽ صعيد مصر، كخربكا ىناؾ قرل مىكتسرعه إليو، كليـ في اإلسبلـ كقبمو أذيةه ع

أعالي الصعيد، فانتيبكا اتصمت غاراتيـ ب "كبمغ بيـ األمر حتى اؿ ابفي تغرم بردم:ػ(. كق2)
: "ككانت عنو المصادر ت، قالقد عقدكا صمحان قديمان معيـ مكف(. ككاف المسم1.." )بعض القرل

ثنية، مف يديفي بالك  (. ككاف مف البجاة3تغزك ببلد اإلسبلـ ليدنةو قديمةو.." ))البجة( قبؿ ذلؾ ال
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 ذكر أبكالفداء أنيـي(. ك 6) اع كفشا بينيـذ إلى اإلسبلـ، حتى ، كماؿ كثيره منيـكمنيـ النصراني
 (.5)ثاف يعبدكف األك  كانكا
 ـ، كييعتقد أنو لما فتح452ىػ/32سنة يعبدكف األصناـ حتى ظمكا نيـبف حكقؿ أا كيذكر    

ف لـ يبينيـ (، ذاع اإلسبلـي 4) "قطمعاىدة البى "عبداهلل بف سعد النكبة، كعيقدت  تخمكا عف ، كا 
،كافة  عاداتيـ الكثنية ـ، كظاىركا كضبطكا بعض شرائط اإلسبل "كأسمـ أكثري البجة إسبلـ تكميؼو

 ببلد بعضيـ لمنصرانية كاف بتأثيرو مف (. كيبدك أف اعتناؽ9بالشيادتيف، كدانكا ببعض الفرائض" )
ىـ يشير المسعكدم إلى أف الحداربة  بينما المقرة كعمكة. المسيحية ، كلكجكد ممالؾ النكبةالحبشة

انحسرت  أنو في أيامو (. كيبدك8) اـصناأليعبدكف  بيف سائر البجة، كباقي البجةالمسممكف مف 
 الكثنية. اإلسبلـ بينيـ، كما ظؿ بعضيـ يعتنؽالنصرانية، كذاع 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
                  315، ص1( الخطط: جػ1)
 096 –095، ص0( النجـو الزاىرة: جػ0)
       102، ص6جػ ابف األثير: الكامؿ في التاري ،( 3)
     073، ص5( القمقشندي: صبح األعشي، جػ4)
 103، ص1( المختصر: جػ5)
قاؿ الطبري: "إف المسمميف لما فتحوا مصر، ازوا نوبة مصر، فقفؿ المسمموف بالجراحات، البقط  معاىدة ( وعف6)

ىدية عدة رؤوس منيـ،  ..صالحيـ عمي.بف سعد وذىاب الحدؽ مف جودة الرمي، فسموا رماة الحدؽ، فمما ولي عبداهلل
وأمضي كسوة مف نحو ذلؾ..سنة، وييدي الييـ المسمموف في كؿ سنة طعاما مسمي و  المسمميف في كؿ يؤدونيـ إلى

تاري  الطبري: انظر .." )نظرا منو لممسمميف ذلؾ الصمح عثماف، ومف بعده مف الوالة واإلمراء، وأقره عمر بف العزيز
في اإلسالـ، مجمة كمية المغة مصطفي مسعد: معاىدة البقط نمط فريد في مجاؿ العالقات الدولية  انظر(. و 599، ص0جػ

يزيد  رواية البقط صاحب أف . ويعتقدـ(1975، 5العربية والعمـو االجتماعية، جامعة محمد بف سعود، الرياض، العدد 
أسر كاف قد تمؾ المعركة، و حارب في ذى عف أبيو سويد ال أخذىاوكاف قد ( ـ747-673/ىػ108-53بف أبي حبيب )

العمماء السودانيوف بمصر ودورىـ في العمـو الشرعية في القرف األوؿ اليجري اإلماـ عبدالرحمف عوض:  )انظر فييا
ـ، 0229يزيد بف أبي حبيب نموذجًا، العالقات المصرية السودانية عبر العصور، معيد البحوث والدراسات األفريقية، 

 (.50ص
 56( ابف حوقؿ: صورة األرض، ص7)
 16، ص0( مروج الذىب: جػ8)
 

 :البجة بالد ىإل يةالعرب يجرةات الإرىاص - )ب(
 فػػي بػػبلد البجػػة، ككػػذلؾ صػػحراء مصػػر الشػػرقية حيػػث تقػػع يفػػ يػػةالعرب ت الجماعػػاتاسػػتقر        

يجػردكف  مصػر عمىبلئيـ يككاف الركماف منذ است كالحبشة منذ القرف األكؿ الميبلدم. ببلد النكبة
تخػػػـك مصػػػر  ؼ ىجمػػػاتيـ عمػػػىسػػػكف تمػػػؾ الػػػببلد، لكقػػػالحمػػػبلت ضػػػد الجماعػػػات العربيػػػة التػػػي ت

بػػبلد  ىأف اليجػػرات العربيػػة زادت كتيرتيػػا إلػػ ىإلػػ (. كتشػػير المصػػادر2ارىا كاليػػة ركمانيػػة )ػباعتبػػ
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أكثري القبائػؿ التػي  ككانت(. 1) ـ7ىػ/3اإلسبلـ، خاصةن مع بدايات القرف  ظيكر الدعكة بجة بعدال
يينة )6) (، كميضر3ربيعة ) ىاجرت ىناؾ:  .(، كغيرىـ5(، كجي

يينػػة كربيعػػة كانتػػ قبيمتػػي  كيػػذكر ماكمايكػػؿ أف        العربػػي  لمجػػيشرئيسية ػا تشػػكبلف القػػكة الػػػجي
(. كلعػؿ شػيرة ىػذه الػببلد بالػذىب كػاف 4) ـ847/ىػػ154سػنة   في البجة الذم قدـ مف مصر إلى

اب" العبلقػي كعيػذةه مػف المسػمميف معػدف الػذىب ك سببان رئيسان في جذب العػرب إلييػا "كسػكف جمَّاعػ
اء البجػة البجػة، فصػاىركا زعمػ بػبلد بػيف القبائػؿ التػي كانػت تسػكف بيعة اليػد الطػكلى(. ككاف لر 9)

 (.8ما ناكأىا" ) "كقكيت ربيعة بالبجة عمى
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 11( الشي  عبداهلل األميف الضرير: العربية في السوداف، ص1)
 58ص ( ابف حوقؿ: صورة األرض،0)
: جميرة النسب، ص لممزيد، انظرو ة بف نزار بف معد بف عدناف )( ربيعة: ىـ بنو ربيع3) ، مصعب 097ابف حـز

، ابف حوقؿ: 01، اإلصطخري: مسالؾ الممالؾ، ص03، ص1، البالذري: أنساب األشراؼ، جػ6الزبيري: نسب قريش، ص
ىمية لميمف، (. ومف أقواؿ العرب عف ربيعة: "الجا023، ص4، القمقشندي: صبح األعشى، جػ140صورة األرض، ص

(. 65، صواإلسالـ لُمضر، والفتنة لربيعة" )ابف عبدربو: العقد الفريد، تحقيؽ: فؤاد أفراـ البستاني، بيروت، دوف تاري 
 مصر وسوداف وادي النيؿ سوء تدبير أحد حكاـ بالد اليمامة التي كانت تسكنيا جماعات ومف أسباب ىجرة ربيعة إلى

انظر بالظمـ والبطش ) هـ(، إذ تميز عصر 9ىػ/3وسؼ الحسني األخيضر )القرف ربيعة، وكاف يدعي: محمد بف ي مف
، الطبعة األولي،  يوسؼ فضؿ حسف: دراسات في تاري  السوداف، دار التأليؼ والترجمة والنشر، جامعة الخرطـو

 (55ـ، ص1975
الذي أنجب مدركة، وىو إلياس  وىـ مف عرب الحجاز. ومف ولدهمضر بف نزار بف معد بف عدناف وىـ بنو ( مضر: 4)

، 54أبوخزيمة الذي أنجب كنانة جد النبي. ومضر ىـ أخوة ربيعة بف نزار )لممزيد، انظرالمقريزي: البياف واإلعراب، ص
(. 54، ياقوت الحموي: المقتضب، ص37، ص1، البالذري: أنساب األشراؼ، جػ12مصعب الزبيري: نسب قريش، ص

، وأما أسد ففييا ذؿ وكيدوقالوا في فضؿ مضر: "فاخر بكنانة، وك " ..ابر بتميـ، وحارب بقيس ففييا الفرساف والنجـو
 (.65، ص1)ابف عبدربو: العقد الفريد، جػ

  106( مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص 5)
(6)             H. A. Macmichael: Tribes of   Northern  & Central Kordofan  , Cambridge 

University Press , 1922 , P. 181 
  16، ص 0المسعودي: مروج الذىب، جػ انظر (7)
  16( المصدر السابؽ، ص8)
 

 :)الحضارمة( الحداربة – )جػ(
يينة ييعرفكف باسـ  كاف زعماء      ، كمفردىا: "الحدارب" أك "الحداربة"البجة إباف قدكـ جي

سكاف الداؿ، كراء مفتكحة، كباء  (. كتذكرىـ بعض 2مكحدة( )"الحدربي" )بفتح الحاء الميمؿ، كا 
حيؼ لؤلصؿ. ، كلعميا تص(6الحدرات ) (، كييقاؿ ليـ أيضان 3كالحدربية ) ،(1: الحدارية )المصادر

جاءكا مف  ة،عربي (، كىـ مف أصكؿ5) "حضرمكت"، أك "لحضارمةإلى "ا كاسـ الحداربة نسبة
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دعي: حضرمكت يي  جدىـ (. كيقاؿ إف4) Arabian Peninsulaجنكبي جزيرة العرب  حضرمكت
شىـ ) كلكف في  (.8)عامر  :لو، أما اسمو القب كاف حضرمكت(. كقيؿ: 9بف قيس بف معاكية بف جي

 ابف إف حضرمكت ىك كقيؿ (.7بني إسماعيؿ )لالركايات بعض ، حيث تنسبو تبلؼنسبو اخ
ير الحضارمة في اشتي قد ك . ، كىذا ىك الراجح(20))يقطاف(، أخي قحطاف جد اليمف  يقطف
 (.22)" اإلسبلـ إلى كانت فييـ رياسةه ك "مية بالزعامة، الجاى
 ػػػػػػػػػػػػ
         49( ابف بطوطة: ُتحفة النظار، ص1)
  16، ص0عودي: مروج الذىب، جػ( المس0)
       61ابف حوقؿ: صورة األرض: ص (3)
      165، ص1تاري  اليعقوبي: جػ(  4)
ًا إال كثر فييا القتؿ والدماء، وكاف كؿ مف يراه يقػوؿ: حضػرموت، ( حضرموت: يقاؿ إف حضرموت لـ يكف يحضر حرب5)

(. ولممزيػػد عػػف 122ابػػف حجػػر: ُنزىػػة األلبػػاب، صانظػػر ) ، ومػػف ثػػـ ارتػػبط اسػػمو بػػالموتالمػػوت مػػع قدومػػو أي: حضػػر
 الػةوحسب ما يذكره الرح 126-125ـ، ص1986عارؼ، حضرموت، انظر خميؿ يحيي نامي: العرب قبؿ اإلسالـ، دار الم

ذا يلو وكثرة الترحاؿ،  ،ليجرةكاف يشتير بميمو إلى ا ، فإف شعب حضرموتـBurkhardt (1784-1817) "بوركيارت"
بػالد البجػة مػدة طويمػة حتػى أيػاـ  الحجاز واليمف. وظؿ الحداربة يحكمػوف بالد أقاموا ألنفسيـ مستوطنات في كافة مدف

 انظر:أمير الحداربة". امو باسـ "كاف يعرؼ في أي "حاكـ سواكف"أف  بوركيارت، الذي يذكر
  Macmichael: A  History of the Arabs in the Sudan , Volume I , P. 346  عف الحداربةلممزيد ، و، 

 ,A. Paul: The Hadareb Astudy in Arab Beja Relationship: انظػر ، وارتبػاطيـ بالحضػارمة،وأصػميـ

S. N. R., Vol XXXIX, 1958, P.  75                                       
 وانظر أيضًا:  ، 431، ص1( ابف األثير: المباب، جػ6)

John Meddileton (& Others): Encyclopedia of Africa  South of the Sahara , Volume I , 

Macmillan Library Reference USA , New York , 1997 , P. 66                                      
، أما اسـ حضرموت كامال إلي جده سبا: حضرموت بف بف 49( اليمداني: عجالة المبتدي وفضالة المنتيي، ص7)

قيس بف ُجشـ بف عبد شمس بف وائؿ بف الغوث بف َحيداف بف َقطف بف عريب األكبر بف الِفرز بف َنَبت بف أيمف بف 
 (    49الَيميسع بف حمير بف سبأ )اليمداني: المصدر السابؽ، ص

       8 ، ممحؽ، وعف أصؿ الحداربة مف مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ122( ابف حجر: نزىة األلباب، ص8)
 في إحدي الروايات: "َعْف َسِعيِد ْبِف اْلُمَسيِِّب: َأنَُّو َبَمَغُو َعْف ِنْسَبِة َحْضَرَمْوَت: َأفَّ َحْضَرَمْوَت ْبَف ُارِّ حسب ما ورد و ( 9)

" )ْبِف َنْبِت  ـَ  (      83، رقـ 1ابف وىب: الجامع في الحديث، جػْبِف ِإْسَماِعيَؿ ْبِف ِإْبَراِىي
            044، ص0( ابف خمدوف: العبر، جػ12)
 044( المصدر السابؽ، ص11)

ى أرض ػانكا قد كفدكا إلػك أف العرب الحضارمة ( إلىNisbasأكراؽي النسبة ) بعض كتشير      
 حكالي ىذه الببلد في . كقد جاءت جماعات منيـ إلى(2)بلـ ػإلسف األكلى بعد ااف القرك ػالبجة إب
. ثـ استقر (1) "أجداد الحداربة" أف أصحاب تمؾ اليجرات ىــ، كيعتقد 471ىػ/93سنة 

 Suakinسكاكف مف ثغر قرب بال الؼ بينيـػائؿ كجماعات البجة، ثـ حدث تحػالحضارمة بيف قب
ببلد البجة ترجع  إلى أف ىجرة العرب الحضارمة إلى A. Paul  "ػكؿأ. ب" المستشرؽ . كيشير(3)
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كيضيؼ أيضان أف ىؤالء الحضارمة تحالفكا مع زعماء  (. 6دعكة اإلسبلمية )ػقبؿ بداية الما  إلى
زعامة في تمؾ الببلد ػادة كالػارت ليـ القيػصمف ثـ المصاىرة، ك الزكاج ك البجة المحمييف عف طريؽ 

افة سكاف ببلد البجة، ػارزان بيف كػؿ الحداربة العرب بمركر الكقت عنصران بشك (. كعمي ىذا5)
  (.4)امكا طبقةن أرستقراطية حاكمةن،  تمكنت مف اخضاع أكثر سكاف تمؾ الببلد ػكأق

يا: كلعؿ مف أىم أيضان عدة بطكف، انت ليـػك لحداربتذكر بعض المصادر أف قبائؿ اك      
. (9)حكتمة، كالعنكبيرا، كالنجريركا، كالجنيتكة، كالحربيب، كالكاخيكة العريتيكة، كالسكبتاركا، كال

زنافج، ػالقبائؿ : ىؤالء الحداربة، كمنيـ في ببلد البجة غير كانت تكجد قبائؿ كجماعات أخرلك 
زنافجة"، ػجماعات الزنافج اسـ "ال المؤرخ اليعقكبي عمى . كيطمؽ(8)كرسفة، كالعماعر، كعربربعة 

زنافج ػرض البجة الذيف يقاؿ ليـ الأ ي إلىػيـ في ىذه الببلد أيضان: "كمف العبلقاؿ عف مكطنػقك 
ميف، كربما صار قزنافجة يقاؿ ليا: بػيسكنيا ممؾ ال مس كعشركف مرحمة، كالمدينة التيخ

 . (7)ارات.." ػالمسممكف إلييا لمتج
 ػػػػػػػػػػػػػ
  Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol I , P.346   انظر (1)
دراسات األفريقية، ػاري  ميناء باضع في القروف الخمسة األولي لإلسالـ، مجمة الػ( عطية القوصي: ت0)

           051، ص8، وممحؽ080، ص09، وعف الحداربة انظر شكؿ5ـ، ص1980، 11اىرة، عدد ػجامعة الق
(3), P.  346  Op. Cit. :  Macmichaelئط الجغرافية إلي وجود ميناء جنوبي منطقة ، وتشير الخرا
باسـ "رأس حدربة"، وىو ما يشير الي تأثير الحداربة  " جنوبي مصر التي تطؿ عمى البحر األحمرحاليب"

 (18ـ، ص1985والتعميـ، القاىرة،  الواضح في ىذه البالد يومنا ىذا )األطمس العربي: وزارة التربية
(4 )  The Hadareb Astudy in Arab Beja Relationship, P.  75     
(5)  Ibid, P. 75 

 42( مصطفي مسعد: البجة والعرب، ص6)
          61( المصدر السابؽ، ص7)
   165، ص1( تاري  اليعقوبي: جػ8)
أيضًا: "ومذىبيـ مثؿ مذىب الحداربة، وليس ليـ  اليعقوبي  ، ويقوؿ عنيـ336اب البمداف: ص ػكت( 9)

 (337-336كتاب البمداف، صنما يسمونو ححاخوا.." )ص شريعة، انما يعبدوف
 :بالد البجة يإل ُجيينة أسباب ىجرة - ثانياً 
يينة إلىػيجرة التى قكيمكف القكؿ بأنو كانت لم      لعديد مف األسباب ببلد البجة ا اـ بيا عرب جي

ا بيف أسباب اب تتنكع مػتمؾ األسبلعؿ ، ك النائية تمؾ الببلد ذىاب إلىػالتي حممتيـ عمى ال
اسية التي كاجيت ػاب االقتصادية القػرحيؿ إلى الجنكب، ككذلؾ األسبػال عمىاسية، أجبرتيـ ػسي

يينة بصفة خاصة، بعد أف استقركا في مصر بعدػاعات العربية بصفة عػالجم أف  امة، كعرب جي
 انت تبلءـػكالجنكب  مناطؽ أف الطبيعة فىب ـ(، كيمكف القكؿ أيضا462ىػ/12) يػالعرب الفتح تـ
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أقػاليـ  أكثر مما كجدكا في العرب كانكا قد اعتادكىا فى جزيرة ، كنظـ حياتيـ التىيةالعرب ائؿػقبال
 .الدلتا
 ـ ىجرات كثيفة مف جماعات7ىػ/3شيدت ببلد البجة خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف قد ك      

يينة، كك كبطكف قبيمة كافة ادية التي كاجيتيا ػقتصكاال ،اف ذلؾ بالطبع بسبب الظركؼ السياسيةػجي
التي أثرت في  ابػمف أىـ تمؾ األسبلعؿ . ك يػالعرب مصر بعد الفتحأرض العربية في  ائؿػالقب

–128) "المعتصـ باهلل" ـ، أمر833ىػ/128 أنو في سنة جيينة إلى ببلد البجة قبيمة ىجرة
يكاف ة جيينة، مف "دقبيم  ـ( باسقاط القبػائؿ العربية، كمف بينيا بالطبع862-833ىػ/119

 (.2)العطاء"، أك "ديكاف الجند" 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 أبو الحسف ، انظروكيفية توزيع األمواؿ عمى الجند العرب مف خاللو "ديواف العطاء"( ولممزيد عف 1)
، دوف اىرةػارودي، المكتبة التوفيقية، القػواليات الدينية، تحقيؽ: عماد البػاوردي: األحكاـ السمطانية والػالم

 .148–147، ص1الخطط، جػزي: ػالمقري، وانظر 353-351تاري ، ص
وكاف الخميفة العباسي المعتصـ باهلل قد أرسؿ إلى والي مصر "كيدر بف نصر الصفدي" أف ُيسقط جميع  (0)

 العرب مف "ديواف الجند" )أو ديواف العطاء(، ومنيـ بطبيعة الحاؿ عرب ُجيينة. وكاف الخميفة المعتصـ باهلل
يميٌؿ إلى إيثار الجند األتراؾ، وكاف يقدميـ عمي الجند العرب، ومف ثـ ثبتيـ في "الديواف" بدال مف العرب. 

ديواف مف ػوعف ذلؾ يقوؿ ابف تغري بػردي: "َوَرد عمي كيدر كتاُب المعتصـ ببيعتو، ويأمره بإسقاط مف في ال
ـُ باهلل يخشي مف الجنود العرب، وكػاف ال يثؽ العرب، وقطع العطاء عنيـ، ففعؿ كيدُر ذلؾ..". وكاف المعتص

ـُ المعتصـ، خاؼ مف بيا مف العسكر ػفي والئيـ إلى دولة بني العباس. وليذا قػاؿ ابُف طباطبا: "فمما ك انت أيا
)العرب(، ولـ يثؽ بيـ..". وقد أدى إسقاط العرب مف الػديواف إلى شعورىـ بالسخط والغضب تجاه الدولة 

السيوطي عف  جالؿ الديف قاؿبينـ موا بأعماؿ شغب، تظير تمردىـ اعتراضا عمى ىذا القرار. العباسية، ثـ قا
األتراؾ: "وبمغت اممانو األتراؾ بضعة عشر  الجند المعتصـ باهلل مف الخميفة العباسي عدد مف كاف يخدـ

ثاره لمعنصر التركي )ولممزيد عف ذلؾ الذي حدث أياـ المعتصـ باهلل (053تاري  الخمفاء: صانظر ألفا.." ) ، وا 
ابف طباطبا: الفخري في اآلداب السمطانية، ، 003، ص0جػ عمى العرب، انظر ابف تغري بردي: النجـو الزاىرة،

  (33ص مصطفي مسعد: البجة والعرب، ،188ص
 

 (. غير أف الكالي كيدر2) لخـ كجذاـ ىي التي قادت ىذا التمرد ات مفػجماع تككان       
ائؿ ػمة القبذم اشتد في معامػ، كىك ال، ثـ تكلي اإلمارة مف بعده ابنوكقتػي ذلؾ التو المنية فكاف

(. كمنذ ذلؾ 1) ، كقبض عمى قادة التمردبكؿ حـز كبطش مف القضاء عمى التمرد العربية، كتمكف
العباسييف ة أدت سياسقد (. ك 3اركف مف بيف األتراؾ كحدىـ )ػختمصر يي بكالة الػصار الكقت 
تدكا في ػـ زاد اضطياد األتراؾ لمعرب، كاشكالة األتراؾ، كمف ثػالعرب كالقكع العداكة بيف ك الجديدة ل

، كىك ما أثار سخط اكات بما ال يطيقكنوػعمييـ المزيد مف الضرائب كاإلت ذلؾ، كما فرضكا
كعمى  (.6) ، قمعيا األتراؾ بعنؼو يةمصر المدف ال العديد مفامكا بعدة ثكرات في ػقذا يل، ك العرب
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لعميـ  بان اليجرة جنك  ب اضطياد الكالة األتراؾ بمصر إلىاضيطرت الجماعات العربية بسب ىذا
، كزادت أزماتيـ االقتصادية، خاصةن مع  يجدكف ىناؾ حياة أفضؿ بعد أف ضاقت بيـ السبؿي

يينة كبطكنيا في مقدمة تمؾ ـإسقاطيـ مف الديكاف، كبطش الكالة األتراؾ بي . ككانت قبيمة جي
 ،كبمي ،قبائؿ ربيعة جماعات مف جانب الجنكب، إلى مناطؽ التي آثرت اليجرة إلي القبائؿ

(. كما 5) كالة األتراؾتى يككنكا بعيديف عف سمطة الالعربية، كذلؾ ح كمضر، كغيرىا مف القبائؿ
لعبت الظركؼ الطبيعية أيضان دكرا مؤثرا في ىجرة العرب لمجنكب، حيث كجدكا في ببلد البجة 

جـ الذىب التي بان ليـ، السيما كأنيا تتمتع بثركات طبيعية كبيرة، خاصةن شيرتيا بمنامستقران طي
 (. 4العبلقي" )تكجد بػ"

 ػػػػػػػػػػػػػػ
                 33، وانظر أيضا مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص000ص ،0جػ ( النجوـ الزاىرة:1)
 003ص المصدر السابؽ،ابف تغري بردي: ( 0)
ألف ليـ قدرات في  واإلمارة واليةػالعباسييف لألتراؾ في الأف السبب في اختيار  إلى تانمي لينبوؿذىب س( وي3)

واقع أف العرب لـ يبتكروا في الفف شيئًا..كذلؾ في ػ: "وال، كما يقوؿالعربمف  الحكـ والسياسة تفوؽ أندادىـ
راؾ..فإف أحدًا ال ػقمدوف مصر والة مف األتمصر، فإننا ال نجد أي أثٍر لمفف اإلسالمي إال حينما أخذ الخمفاء ي
أف األتراؾ ىـ الشعب  الوسطي كاف يبدو يستطيع أف ينكر أف التركي يستطيع أف يحكـ، ذلؾ أنو في العصور

ف كاف يحمؿ بعض 79الوحيد الذي يمتمؾ أساليب الحكـ.." )ستانمي لينبوؿ: سيرة القاىرة، ص (. وىو رأي وا 
راؾ عمي الحكـ واإلدارة، وكأنيـ موىوبوف بالفطرة دوف ػقدة األت إظيار سراؼ فيالحقيقة، اير أنو يعج باأل

عمي العرب، وال أقؿ مف القوؿ بأف بداية استعانة العباسييف باألتراؾ في الحكـ  ايرىـ. كما يحمؿ تحامال فجا
 كاف سببا رئيسا في ضعؼ دولتيـ، حيث ما لبث أف استقؿ األتراؾ بوالياتيـ عف الخالفة.

     33( مصطفي مسعد: البجة والعرب، ص4)
التوزيع، القاىرة، و لعصور الوسطي، دار الثقافة لمنشر ( رجب عبدالحميـ: العروبة واإلسالـ في دارفور في ا5)

حسف أحمد محمود: حضارة مصر اإلسالمية في العصر  الطولوني، دار وانظر  ، 52-49دوف تاري  ، ص 
  022، ص الفكر العربي، القاىرة، دوف تاري 

       043–040( رجب عبد الحميـ: ميناءعيذاب، ص6)
 :والحمالت العسكرية مراحؿ اليجرة –ثالثا 

 الحمبلتعبر عدة مراحؿ، ارتبط أكثرىا ب عمى الراجح لبجةيينة إلى ببلد اجي  قبيمة تمت ىجرة    
 كبيران في ىجرةكران د لعبت المؤكد أف تمؾ الحمبلت، ك يكفمصر الكالة اليا رسمالعسكرية التي كاف ي

 :اكتشاؼ ثرائيػاك  كقبيمة جيينة خاصة، ،عمكما ليذه الببلد يةالعربالقبائؿ 
 
 :ـ841ىػ/030 سنة البجة يحممة ابف الجيـ عم - )أ(
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–823ىػ/128-278) "المأمكف" بعث بيا ، حيثـ862ىػ/131سنة  رسمت ىذه الحممةأي       
، أسكاف ىعم . ككاف البجاة اعتدكاةزعيـ البج "يزكنكف بف عبدالعز " اعتداءات ىعم ردان  ـ(833

نة": "كثرت أذيتيـ )أم البجة( تقكؿ مخطكطة "كاتب الشك  (.2لمسمميف ببلدىـ )ا ككانكا يؤذكف
أمير المؤمنيف المأمكف، فأخرج ليـ عبداهلل بف الجيـ، فكاف ليـ  عمى المسمميف، فريًفع أمرىـ إلى

ات راجح أف بعضا مف جماعػكال ،بعض القبائؿ العربية ياافقكقد ر  (.1معيـ كقائع، ثـ كادعيـ..")
ف لـ يرد ذلؾ في المصادر يينة كاف مف بينيا، كا    بشكؿ كاضح. جي

 
  :ـ9ىػ/3النصؼ األوؿ مف القرف  ؿخال  البجة ىجرة ُجيينة إلى - )ب(
، البجةأرض  فيـ بمغ الكجكد العربي ذركتو 851ىػ/138أنو في سنة  إلى المصادر تشير    

كليذا ، االستقرارمف حيث األمف ك  إذ كجدكا فييا مأربيـ تعج بالعرب ىذه الببلد صارتحيث 
كمضر، كىـ جميع أىؿ اليمامة في سنة ثماف  قبائؿي ربيعة   يػيقكؿ ابف حكقؿ: "كتكامؿ بالعبلق

 الجماعات تمؾ مف بيف كبطكنيا جيينة قبيمة فيما يرل البعض كانت(، ك 3كثبلثيف كمائتيف.." )
  .(6العربية التي سكنت ببلد البجة في ذلؾ الكقت )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
وعف أسباب اليجرة العربية لبالد البجة، يقوؿ الدكتور مصطفي مسعد: "كاف ليذا الضغط السياسي ( 1)

واالقتصادي أسوء األثر في نفوس العرب، وبدأت جماعات كثيرة منيـ تسعى لمرحيؿ واليجرة، ولـ يكف أماميـ 
 (، وانظر أيضا36مصطفي مسعد: البجة والعرب، صى جنوبًا واربًا، بعيدًا عف ضغط األتراؾ في مصر.." )سو 

، ولممزيد عف حممة ابف الجيـ أياـ الخميفة المأموف، انظر عبداهلل 119مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص
 8-7األميف الضرير: العربية في السوداف، ص

خطوطة كاتب الشونة في تاري  السمطنة السنارية واإلدارة المصرية، تحقيؽ: ( أحمد بف الحاج أبوعمي: م0)
الشاطر بصيمي عبدالجميؿ، مراجعة: د.محمد مصطفي زيادة، الجميورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة االرشاد 

 086، ص 33، انظر الورقة األوؿ ليذه المخطوطة، شكؿ رقـ 106ـ، ص1961قومي، ال
                             58: ص( صورة األرض3)
 101مصطفى مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص( 4)

في  كالمعادف المناجـركايات عف كثرة ػفيما بينيا ال تتناقؿ كانت الجماعات العربية كيبدك أف     
كعف  جرة إلييا.الي ف منيـ عمىكىك ما شجع الكثيري ،بيا كمدل ثراء تمؾ الببلد البجة،أرض 
لـ يكد ، يشير البعض إلى أنو اجـػمنرتباطيا بشيرة تمؾ الببلد بالببلد البجة كا ينة إلىجييىجرة 

 كفدت جماعات مف حتى  عمى ىذه الببلد "حممة ابف الجيـ"ست سنكات عمى  يمضي أكثر مف
يينة ربيعة  كؿ مف قبيمتي عف  اءػنباألبعد أف كصمتيا إلى ىذه الببلد  ـ839/ىػ138سنة  في كجي

 (.2) المعادفب ثراءىا
 



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 114  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 :ـ854ىػ/041البجة سنة  ي عمىمّ حممة القُ  - )جػ(
العربي، كتجاكز  لبجة، فقاـ البجاكم باالعتداء عمىاكرجؿ مف  كقع نزاعه بيف أحد العربثـ       

بعثكا الذيف كانكا يسكنكف تمؾ الببلد ضد البجاة، ثـ ائرة العرب ػث ىاجت ، كليذا.النبي في حؽ 
(، 1ـ( )842-864ىػ/169–131) "اهلل "المتككؿ عمى العباسي الخميفة ـ إلىيذم كقع لػبيذا ال

أبي مكسي  الصحابي ـ، كالقٌمي ينتسب لنسؿ856ىػ/162سنة في " يحممة القيمٌ "فأرسؿ الخميفة 
، البجة عمى أفعاليـ قبػائؿ أديبػت ت بيدؼكان حممةىذه ال أف البعضي  كفيما يرل (.3)األشعرم 

يقكؿ الطبرم: "كفي ىذه كليذا الجنكبية،  تخكـ مصر عمىالتي ال تكاد تنقطع كبسبب اعتداءاتيـ 
حرس مف أرض مصر، فكجو المتككؿ لحربيـ  ت البجةي عمىـ( غار 855ىػ/162السنة )أم 

 جماعات ارتػأغ ير إلى أنو في ىذه السنةػف األثاب بينما يشير(. 6ي.." )محمد بف عبداهلل القمٌ 
 (.5) ت قبؿ ذلؾ ال تغزك ببلد اإلسبلـأرض مصر، ككان البجة عمى

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 101ص مصطفى مسعد: اإلسالـ والنوبة،( 1)
حوالي سنة  رشيد، ولد( المتوكؿ عمي اهلل: ىو الخميفة العباسي جعفر أبو الفضؿ بف المعتصـ بف ال0)

القوؿ بأف  نة، وأبطؿ، أمو: أـ ولد، تولي بعد الواثؽ، مف مآثره أنو نصر السنة، ورفع المحـ802/ىػ025
وما  191، ابف طباطبا: الفخري، ص07اري  الخمفاء، ص ػ، محمد بف يزيد بف ماجو: كتاب تالقرآف مخموؽ )

 (180، الزركمي: تراجـ األوائؿ والخمفاء، ص061–062، انظر السيوطي: تاري  الخمفاء، صبعدىا
"كاتب الشونة": "فندب لحربيـ محمد  ، وعف ىذه الحممة تقوؿ مخطوطة58( ابف حوقؿ: صورة األرض، ص3)

بف عبداهلل القّمي، فسأؿ أف يختار مف الرجاؿ مف أحب، ولـ يراب إلى الكثرة لصعوبة المسالؾ، فخرج إلييـ 
 (106مخطوطة كاتب الشونة، ص انظر ) مف مصر في ُعدة قميمة، ورجػاؿ ُمنتخبة.."

     355–354، ص5( تاري  الطبري: جػ4)
طى، ، انظر أيضًا ستانمي ليف بوؿ: تاري  مصر فى العصور الوس102، ص6لتاري : جػ( الكامؿ في ا5)

 115-114ـ، ص0215مكتاب، المصرية العامة ل ييئةالأيمف فؤاد سيد، ترجمة: أحمد سالـ، مراجعة: 
أف البجاة لـ يمتزمكا بدفع ما كاف مقرران عمييـ  أخرل، فإف سبب ىذه الحممة كحسب ركايات      

فسب يذكر ابف حكقؿ: "ككقع بيف رجؿو منيـ كرجؿه مف البجة شحناء، (. بينما 2زية )مف الج
 (. 3) ليخبره بذلؾ بعث لمخميفة ذم(. ككاف كالي مصر ىك ال1.." ) البجاكم النبي

 
 :ـ(869ىػ/055البجة ) نة وحممة ابف طولوف عمىُجيي - )د(

(، ككانت تضـ 5) "ممة العيمرمح"( 6أرسؿ أحمد بف طكلكف ) ـ847ىػ/155كفي سنة       
يينة ب كجكد تاريو ارقة فيػمرحمة ف (. كىي تعد4ائؿ العرب )ػالعديد مف قب (. 9أرض البجة )جي

يينة رافقت تمؾ الحممة، كحسب البعض كيبدك أف جماعات كبيرةو مف ف عددىـ بمغ فإ ،عرب جي
كعف ارتباط قدـك  احدةو.كىك عددي ليس بالقميؿ لجماعات مف قبيمةو ك  (،8شخصان ) 847حكالي 
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اتب الشكنة": "كقدـ تقكؿ مخطكطة "ك قبيمة جيينة ألرض البجة بيذه الحممة أكثر مف غيرىا،
الرحمف بف عبداهلل بف عبد الحميد العيمرم بعد محاربتو النكبة في سنة خمس إلييـ أبكعبد

يينة كغيرىـ مف العرب.." )  (.7كخمسيف كمائتيف، كمعو ربيعة كجي
 ػػػػػػػػػػػػػػ
         338، ص12جػ ابف كثير: البداية والنياية،انظر ( 1)
 58( صورة األرض: ص0)
ـُ ىذا الخبر عف الخميفة، فكتب إليو بجميع ما  وعف ذلؾ يقوؿ ابف تغري بردي في روايتو: (3) "فمـ يمكف عنبسة كت

 (096–065، ص0النجـو الزاىرة، جػفعمتو البجاة" )
، ابف خمكاف: 487 – 486، ص12ذىبي: سير أعالـ النبالء، جػػيد عف ترجمتو، انظر: الوف: لممز ػبف طول( أحمد 4)

وسطي، دار ػرافعي: مصر في العصور الػ، ال191، ص6ير: الكامؿ، جػػ، ابف األث96 – 95، ص1ات األعياف، جػػوفي
المية في العصر ػوما بعدىا، حسف أحمد محمود: حضارة مصر اإلس 85ـ، ص1992اىرة، ػالنيضة العربية، الق

 ، 44 – 43وني، صػالطول
اء الناس وأورعيـ، كما ػ( الُعمري: ىو أبوعبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الحميد الُعمري، وكاف الُعمري رجال مف أتقي5)
اف مف أىؿ العمـ. قضي الُعمري شطرا كبيرا مف حياتو في بالد المغرب، وخاصة في القيرواف، وحاز ثقة واسعة. وقد ػك

باسـ الُعمري، ألنو ينتسب الي نسؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، واسمو كامال: عبداهلل بف  عرؼ
، 0اري  اليعقوبي: جػػعبدالحميد بف عبداهلل بف عبدالعزيز بف عبداهلل بف عمر بف الخطاب )لممزيد عف ترجمتو، انظر ت

د محمود: حضارة مصر االسالمية في العصر الطولوني، ، حسف أحم105، مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص355ص
 10، انظر ممحؽ رقـ (43ص
، 110ـ، ص1987اري  النوبة، دار المعرفة الجامعية، ػاس: حممة اليونسكو وأضواء جديدة عمي تػ( محمد ايط6)

       36مصطفي مسعد: البجة والعرب، ص
 36(  البجة والعرب: ص7)
(8 )Macmichael: A  History of the Arabs, Vol. I , P. 138    
  107مخطوطة كاتب الشونة: ص (9)
 

أكثر مف  في جمب اليجرات العربية إلى البجة  أىمية ىذه الحممة كثمة رأم يذىب إلى      
يينة. كعمي ىذا ، كفيغيرىا مف الحمبلت مرحمةن جديدةن  "مرمالعي  حممة"تشكؿ  ،مقدمتيـ قبيمة جي

يينة  قبيمة بة كاإلسبلـ في أرض البجة، السيما كأفرك الع ارػمف مراحؿ انتش ان دكران ميم لعبتجي
رحمة كانكا مف البعضي أف ركاد تمؾ الم رلػرار العرب في تمؾ الببلد. كياستق ثـ، الحممة في نجاح

 كانكا مصر، ككذلؾ مف العرب المغامريف، ممفكالة األتراؾ بػاضطياد ال العرب الساخطيف عمى
في الجياد في سبيؿ اهلل،  الجماعات العربية رغبةافة إلى جانب ػإضىذا ، (2ء )الثرايبحثكف عف 
 . في ىذه الببلد بلـػكنشر اإلس

ابيـ فحسب، بؿ ػكعق اة،ػالبج ىؤالء ببلد البجة بيدؼ تأديب  " إلىحممة العيمرم"كلـ تكف       
لعرب خبار إلى قبػائؿ ابعد أف تسارعت األ  مناجـ المعدف البحث عف إنيا كانت تيدؼ أيضان إلى

سعيان كراء البحث عف  الحممة أيضا أنيا كانت ىذه مف أىداؼاف ػك، ك حكؿ ثراء تمؾ الببلد
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اف ػكك  ،العيمرم عبدالرحمفأبك  ففػإ ،كفي رأم البعض (.1جديدةو تتسع لممياجريف العرب ) مكاطفو 
عتداءات كقؼ اػل ،سبيؿ اهللجيادان في  الحممة ىذه أراد أف تككف ،الكرعك  بالتقكل معركفا رجبلن 

شتيار (. كنظرا ال6في ببلدىـ ) القػاطنيف المسمميف ( عمى3) التي لـ تكف تنقطع البجاة كثنييفػال
كجكد ػلائؿ كالجماعات العربية، كليذا كاف تركيز اػبيف القب األمر ذلؾ ذاع ، ك اجـػمنبال ةأرض البج

 .ببلد البجة مناطؽ بلقي أكثر مف غيره مفػالع العربي عمي االقامة في
 ػػػػػػػػػػػػػػ
، وعف وجود ُجيينة في حممة العمري عمى بالد 105وسطي، صػفي العصور ال ( مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة 1)

شممتيما ىذه الحركة )أي  : "أما الجماعتاف العربيتاف المتاف William .Y. Adamsالبجة، يقوؿ "ويميػاـ آدامز" 
اـ األوؿ، فيما ربيعة وُجيينة، وكالىما في األصؿ مف قبائؿ الحجاز، استوطنت مصر العميا قبؿ حممة الُعمري( في المق
 (.486ـ، ص0225اىرة، ػالنوبة رواؽ إفريقيا، ترجمة: محجوب التيجاني، القىجرتيا إلى الجنوب.." )

 105سابؽ، صالمرجع المصطفي مسعد:  انظر (0)
البجة بعد فتح  أرض يوجود العربي فػيـ بيف البجاة والمسمميف في بدايات ال( ويعتقد أف سبب العداء التاريخي القد3)

مصر. فمما  إلى التى قاـ بيا اف زيارتوػـ(، وخاصة إب833-813ىػ/018-198أموف )ػالم مصر، يعود إلى أياـ الخميفة
ممموكة لعبيده مف  جاء المأموف أرسؿ ممؾ النوبة وفدا يشكو اليو مف أف الضياع التي اشتراىا المسمموف كانت

المسمموف أف يفسدوا  ىالنوبييف، وباعوىا لممسمميف بغير وجو حؽ، ألف البائعيف عبيد لو، فاألرض تعتبر أرضو. ورأ
ائعيف أف يقروا أماـ الوالي وأتباعو أنيـ ليسوا عبيدا لمممؾ، بؿ ىـ أحرار، ػفأوصوا الب ،ممؾ النوبة محاولتو ىعم

انونيا. ػق ر البيعُ واُعتب ف بمموكيـ. فمما جمعيـ الوالي أقروا بذلؾ، فسقطت حجة ممؾ النوبة،وعالقتيـ بو كعالقة المسممي
شوقي الجمؿ: تاري  سوداف وادي النيؿ، مكتبة انظر مدف الصعيد ) جة، وليذا كثرت ااراتيـ عمىوىو ما أسخط ممؾ الب

 (. 017ـ، ص0228األنجمو المصرية، القاىرة، 
 44–43ارة مصر اإلسالمية في العصر الطولوني، ص( حسف أحمد محمود: حض4)
 
 

 ُجيينة في وادي العالقي: قبيمة استقرار –رابعاً 
ي سكنت تمؾ ػائؿ العربية التػي" نسبة إلحدل القبػالعبلقكادم أف اسـ " إلى البعض يذىب      

ىذا االسـ مشتؽ (. فيما يرل آخركف أف 2بلت" )ػعقيالات"، كقيؿ: "ػانت تيدعى "العيميقػالمنطقة، كك
، أم ي اهلل عنوػرض ي طالبػعقيؿ بف أب الصحابػي ات"، كىـ جماعات عربيةه مف نسؿػمف "العميق

ييف ػرأم، بؿ ىى إحدل البطكف الصغيرة التي تنتسب لمطالبػأنيا ليست قبيمة كبيرة حسب ىذا ال
بلقي" بفتح ػ"العكيينطؽ  (.1ي، ثـ حممت المنطقة اسميـ بعد ذلؾ )ػسكنت أرض العبلقكانت قد 

كادم كيقع  (. 3اء مثناة مف تحت )ػاؼ مكسكرة، ثـ يػالعيف الميممة، كالػبلـ المٌشددة، ثـ ألؼ، كق
 (.6ي غير بعيد عف ميناء عيذاب عمى ساحؿ بحر القمـز )البحر األحمر( )ػالعبلق
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
يرة سيناء لطريؽ المواصالت وعبر لمموجات ( انظر عبػاس مصطفي عمار: المدخؿ الشرقي لمصر )أىمية شبو جز 1)

،  ويقاؿ إف اسـ ىذه القبيمة األصمي: "عقيالت"، وليس 186ـ، ص0214البشرية، الييئة العػامة لقصور الثقافػة، 
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"عميقات"، وىـ ينسبوف أنفسيـ إلى نسؿ "عقيؿ بف أبي طالب" رضي اهلل عنو، وىو أخو اإلماـ "عمى بف أبػي طالب" 
رابع الخمفػاء الراشديف، وابف عـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ وختنو، وربما كاف ذلؾ عمى سبيؿ التشريؼ  رضي اهلل عنو

والتعظيـ. وتسكف جماعات مف قبيمة "العميقػات" في شبو جزيرة سيناء )ولممزيد، انظر عباس مصطفي عمػار: المدخؿ 
 (. 187–186الشرقي لمصر، ص

 084لعربية في صعيد مصر، ص( ممدوح الػريطي: دور القبائؿ ا0)
العالقي   Description d’Egypte، وقد ورد في كتاب "وصؼ مصر"074، ص5( القمقشندي: صبح األعشي، جػ3)

)لممزيد  ـ1798ىذا الكتاب وضعو عمماء الحممة الفرنسية الي رافقت نابميوف بونابرت إلى مصر سنة و  باسـ: "العالقات"
مة الفرنسية، المجمد الحادي عشر، ترجمة: مني زىير الشايب، الييئة المصرية وصؼ مصر: تأليؼ عمماء الحمانظر 

            (026ـ، ص0220العامة لمكتاب، 
 )محمد ايطاس:ـ( 890ىػ/079البمداف" لمبالذري )ت:  عيذاب في المصادر في كتاب "فتوح( عيذاب: كاف أوؿ ذكر ل4)

السمؾ(، والمبف، ويحمؿ إلييا  مدينة كبيرة، وكثيرة الحوت )أي ابف بطوطة: "وىي(. وعف عيذاب يقوؿ 14ة، صالنوب
زرع والتمر مف صعيد مصر، وأىميا البجػاة، وىـ سود األلواف، يمتحفوف بمالحؼ ُصفر، ويشدوف عمى رؤوسيـ ال

رفييف الغربييف موقع عيذاب (. وقد حدد بعض الجغ49عصائب يكوف عرض العصابة أصبعا.." )انظر تحفة النظار: ص
، وىو ثغر يرجع إلي العصر البطممي، أي أف موقع ميناء عيذاب القديـ، Bereniceإلى الجنوب مف "ميناء بيرنيكي" 

عيذاب دنقمة طريؽ نحو  –أسواف  –از: طرابمس ليًا )انظر كـر الصاوي بحسب ىذا الػرأي، ليس ميناء رأس بنياس حا
امكانات التكامؿ  –ذىبيحوث السودانية بعنواف "المثمث الالب التقػارب واالنفتاح االقتصادي، المؤتمر الدولي لمركز

، وانظر أيضاً 086–085ـ، ص0213والتنمية"، معيد البحوث والدراسات األفريقية، المجمد األوؿ، جامعة القاىرة، 
، معيد اظة: النوبيوف بيف مصر والسوداف في العصر الفاطمي، ندوة الحدود المصرية السودانية عبر التاري سوزي أب

   (.150ـ، ص1999لكتاب، ىيئة االبحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاىرة، 
 
النيؿ، كأقرب  مى بعد "خمسة عشرة" مرحمةن مفقع عت العبلقي أرض كتشير المصادر أف       

(. 1كميناء عيذاب عمى بحر القمـز "ثمانية" مراحؿ )  (. كبيف منطقة العبلقي2العمارة إليو أسكاف )
 رئيسا . كىك ما كاف سببااعات العربيةػبمغت الكثير مف الجم بالمعادف العبلقي أف شيرة الراجحك 

" مناجـ الذىب"امة بالقرب مف ػقلقبائؿ العربية كبطكنيا، بيدؼ اإلفي قدـك أعداد كبيرة مف ا
Gold Minesمعمؿ في ىذه ل (3المنطقة التي كانت تعرؼ باسـ "أرض المعدف" ) في ، كخاصة

يينة جماعات قبيمة . كالمؤكد أفناجـالم العربية التي آثرت  الجماعاتالقبائؿ ك في مقدمة  كانت جي
 حسب ما كرد في المصادر البجةببلد  مف مناطؽ اأكثر مف غيرى العبلقي أرض الذىاب إلى
 . (6) التاريخية

 

 :)أرض المعدف( وادي العالقي – (أ)
. ، كخاصة منطقة العبلقيلمعادف النفيسةبا بجةال ثراء في الحديث عف المصادراضت ػأف     

كيحدد البعضي "أرض المعدف" جغرافيا بأنيا المنطقة التي تقع بيف قكص، كبربر، كالبحر األحمر 
: "كفي . بينما يذكر ابف األثير(4ذىب.." )ػالطبرم: "كفي ببلد البجة معادفي الحيث يقكؿ (. 5)

معادف الذىب.."  العيمرم: "كفي أرضيـ (. كيقكؿ9" )ببلدىـ، معادف يقاسمكف المسمميف عمييا..
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 معدف . كالمعركؼ أنو كاف يكجد بجانب الذىبركايات األخرلػ، كىك ما تؤكده العديد مف ال(8)
زمرد كالذىب.." ػ: "كينتيي في حدىـ..معدف الابف حكقؿ كليذا يذكر ادف،ػكغيره مف المع ،زمردػال
، تقكؿ مخطكطة "كاتب الشكنة": "كفي كالمعادف األخرل ذىبػالبجة بال ببلد (. كعف اشتيار7)

كسكف جمَّاعة مف المسمميف معدف الذىب الذىب، ىك التبر كمعادف الزمرد... أرضيـ معادف
 (. 20كببلد العبلقي كعيذاب.." )

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 319، ص1( المقريزي: الخطط، جػ1)
  074، ص5( القمقشندي: صبح األعشي، جػ0)
، وحتى يومنا ال تزاؿ تشتير تمؾ المنطقة بوجود مناجـ 7 األميف الضرير: العربية في السوداف، ص( عبداهلل3)

 الذىب، ولعؿ أشيرىا "منجـ السكري" الذي يعد مف أكبر مناجـ الذىب في العالـ.
  335-333، اليعقوبي: كتاب البمداف، ص107( انظر مخطوطة كاتب الشونة: ص4)
 55في تاري  السوداف، ص ( يوسؼ فضؿ حسف: دراسات5)
 355، ص5( تاري  الطبري: جػ6)
                102، ص 6( الكامؿ: جػ7)
           045ص ،4( مسالؾ األبصار: جػ8)
  56–55صورة األرض: ص( 9)
  107( مخطوطة كاتب الشونة: ص12)
(. كيذكر 2.." )زمردػ: "كفي ببلدىـ المعادف مف التبر، كالجكىر، كالبينما يشير اليعقكبي     

كتكجد ركايات  (.1زمرد.." )ػ: "كفي أرضيـ معادف الذىب، كالتبر، كمعادف الأيضا المسعكدم
 معدف كالمعركؼ أف (.3) المناجـعديدة كردت في المصادر عف شيرة أرض البجة ب أخرل

 ذاعتكانت قد أكثر مف غيرىا، كىي منطقةه  "يػالعبلقأرض ػ"رتبط في ببلد البجة بذىب يػال
 .(6) العصكر القديمة شيرتيا بالمعدف النفيس كمناجمو منذ

 ػػػػػػػػػػػػػ
                            165، ص1اري  اليعقوبي: جػػ( ت1)

 16، ص0( مروج الذىب: جػ0)
، 1زي: الخطط، جػػ، المقري080–081الذري: فتوح البمداف، صػالب انظر عف الذىب في بالد البجة، ولممزيد( 3)

. ولممزيد أيضًا عف معدف الذىب وطبيعتو كمعدف وخواصو، انظر 074، ص5القمقشندي: صبح األعشي، جػ ،313ص
، محمد فتحي عوض اهلل: رحالت جيولوجية في 471ـ، ص1970افية: مؤسسة دار الشعب، القاىرة، ػالموسوعة الثق

 427ـ، ص0228صحراء مصر الشرقية، ىيئة الكتاب، 
D. G. A. Whitten &  J. R. V. Brooks: Dictionary of Geology , Penguin Books , London , 

1975 , P. 210 

E. B. Uvarov &  D. R. Champan: A Dictionary of  Science , Penguin Reference Books , 

London , Great Beitain , 1962 , P. 103  

The New American Desk Encyclopedia: New York , 1984 , P. 480 
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The Cambridge Paperback Encyclopedia , Edited by: David Crystal , Cambridge 

University Press , 2000 , P.    

The Great Encyclopedia of  Universal Knowledge , London , No Date , P 505 

The Teach Yourself  Concise  Encyclopedia  of  General  Knowledge , London , 1958, P. 
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رستد: ػ، انظػر جػػػ. ىػػ. بػػالعالقػػي وادي زيػد عػػف اىتمػاـ فراعنػػة مصػر إبػػاف العصػور القديمػػة بمنػاجـ الػػذىب فػي( ولمم4)

، أحمد فخري: مصر 080–081ـ، ص1996اىرة، ػتاري  مصر مف أقدـ العصور إلي الفتح الفارسي، مكتبة مدبولي، الق
، عبػدالحميـ نورالػديف: مواقػع ومتػاحؼ اآلثػار المصػرية، 361ـ، ص1995القػاىرة،  الفرعونية، مكتبة األنجمو المصػرية،

 Toby Wilkinson: Dictionary of Ancient Egypt , Thames، وانظػر أيضػًا: 114 ـ، ص0225القػاىرة، 

& Hudson World of Art , Printed in China , 2008 , P. 93 – 94 التي وردت في  ولعؿ مف أىـ المتوف
تمػػاميـ بجمػػب أيػػاـ الفراعنػػة، واى ذىب منػػذػوشػػيرتيا بالػػ "يػوادي العالقػػ" منطقػػة ىميػػةمصػػادر القديمػػة، التػػي تتحػػدث أال

صالح الطريؽ المؤدي إلييا، وشؽ آبار المػاء لعمػاؿ المنػاجـ، الذىب مف ىناؾ عصػر الممػؾ إلػى  ويػؤرخ ذلػؾ المػتف، وا 
جػيمس ىنػري  ، يقػوؿ عػالـ المصػريات "اسعة عشػرةػالتػ" ؽ.ـ(، وىػو مػف ممػوؾ األسػرة1003-1092) "رمسيس الثػاني"

مػف حكمػو مػع  الثةػ: "ودلتنا آثار منؼ أف جاللتو )أي رمسيس الثاني( اجتمع في السنة الثJ. H. Breasted)برستد )
يػذا القي )عالكي( الذىبية بالنوبة واصالح الطريػؽ الموصػؿ لػذلؾ الوادي..ولػمير مناجـ وادي العوزرائو وشاورىـ في تع
اف مبػػدأ طريػػؽ وادي ػذىب مػػف تمػػؾ الجيػػات..وأمر رمسػػيس والػػي كػػوش أف ينصػػب بجيػػة كوبػػػالسػػبب وقػػؼ احضػػار الػػ

(. وقػػد عمػػؿ 080–081اري  مصػػر، صػبرسػػتد: تػػانظػػر العالقػػي حجػػرا أثريػػا منقوشػػا عميػػو تػػاري  ىػػذا المشػػروع.." )
انظػر أحمػد  ،ولممزيػد) "سػيتي األوؿ"أيػاـ الممػؾ القي مػف ػالعػ ذىب فػي أرضػدرة لمواقػع الػاػالمصريوف القدماء خريطة ن
 (.361فخري: مصر الفرعونية، ص

 
 

انت كمدينة أسكاف بأنيا ك  كادم العبلقي ، فإف المسافة بيف المناجـبعض المصادر كحسب    
عيذاب تيقدر ثغر ك  العبلقي  منطقة المسافة بيف(. ك 2يكمان ) تيقطع في حكالي "خمسة عشر"

كاإلقامة  ،العبلقي في مناجـالب كغيرىا يةجماعات العربالعف اىتماـ أما  (.1كـ ) 160بحكالي 
يقكؿ اليعقكبي: "ككادم العبلقي كما حكاليو معادف لمتبر، ككؿ ما قرب منو يعتمؿ بالقرب منو، 
( لما 6)الجغرافي المشيكر زيىرم ػال إفأسكاف، ف مدينة نظرا لقرب العبلقي مفك  (. 3فيو الناس.." )

اف أحجار الزمرد أسك  جباؿ التي عمى: "كقد يكجد في الفي ركايتو أسكاف، قاؿ مدينة فتحدث ع
بأنيا  المعدف مناجـبيا  تقع المناطؽ حيث كصؼكت (.5كأطيبو.." ) ،الزمرد الغالي، كىك أغمى

نما ىي رماؿه كرضراض" )  العبلقي كادم . كعمى ىذا كاف(4"أرضه مبسكطةه، ال جبؿ فييا، كا 
العربية،  ألكثر اليجرات ميما مقصدا البجة، كليذا صارد ببلكافة لتجارة الذىب في ا رئيسمركزان 

جمع تجارات أىؿ إلى أف "م التاريخية  ذا تشير المصادريكل .يينةجي قبيمة في مقدمتيا كاف ك 
 (. 9" )المعدف بالعبلقي

 ػػػػػػػػػػػػػػ
ذىب فمف أسواف إليو خمسة ػ"أما معدف ال ، ويقوؿ االصطخري أيضًا:45( االصطخري: مسالؾ الممالؾ: ص1)

عشر يوما، والمعدف ليس في أرض مصر، ولكنو في أرض البجة، وينتيي إلي عيذاب. ويقاؿ إف عيذاب 
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نما ىي مف مدف الحبشة.." )مسالؾ الممالؾ: ص . وعف موقع العالقي، يقوؿ (45ليست مف أرض البجة، وا 
..وبج بميا معدف ذىب، ُيتَحصؿ منو بقدر ما ُينَفؽ في استخراجو.." القمقشندي: "وىي بالقرب مف بحر القمـز

   )074، ص5صبح األعشي: جػ)
، 84ـ، ص0211، امة لمكتابرازي: كتاب زىر الربيع، تحقيؽ: مصطفي حجازي، الييئة المصرية العػ( ال0)

 بع الكيموكـ ور 5 ، أي حواليـ5760 فيو حوالي كـ، أما الفرس 32تقدر بحوالي  ةالمرحموالمعروؼ أف 
  (4حاشية رقـ  85صكذلؾ ، و 8اشية رقـ ػح 84ربيع، صػرازي: كتاب زىر الػ)انظر: أبوبكر ال

 335( كتاب البمداف، ص3)
أبوعبداهلل محمد بف أبي بكر الُزىري، وىو جغرافي مغربي شيير، توفي في حوالي منتصؼ  ىو ُزىري:ػ( ال4)
كتاب الزىري: كتاب الجغرافية، تحقيؽ: محمد حاج صادؽ،  انظر ترجمتو في مقدمةـ )لممزيد، 10ىػ/ 6قرف ال

 (6-3وف تاري ، صمكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، د
عف قيمة الزمرد الذي يستخرج مف  ُزىري أيضاً ػال عبداهلل أبو ، كما يقوؿ44ُزىري: كتاب الجغرافية، صػ( ال5)

زمرد( حجرا أمف مف الَمَسع ػمنيا )أي مف الالسفة عمي أف مف لبس ػ: "وقد أجمعت الفمناجـ تمؾ المنطقة
 (    44اؿ العقؿ، واهلل أعمـ بذلؾ كمػو.." )كتاب الجغرافية: صػوالصرَّع، واختب

   45( اإلصطخري: مسالؾ الممالؾ، ص6)
، وأشار الػرحالة ابف بطوطة إلى أنو لما زار بالد البجة، وسار في صحرائيا، 159( صورة األرض: ص 7)

 (055تحفة النظار، ص) كثيرة الغزالف والنعاـ، ثـ قػابؿ ىناؾ جماعات مف قبيمة ُجيينةكانت بريٌة 
ـ(، ظمت بعض 26رف ػمنتصؼ القرف الثامف اليجرم )الق بأنو حتى كيمكف القكؿ      

يينة في ببلد البجة، كالراجح أنيـ ظمكا يشتغمكف في استخراج مف  معدفال  الجماعات مف عرب جي
سادة تمؾ  تتفؽ مع  ، لكف بضكابطبعد ىجرة عدد مف القبائؿ لمبجة الكقت ذلؾ المناجـ حتى

 قبيمة ذه الجماعات مفف المستغرب أف يشير ابف بطكطة إلى أف ىلـ يكف مالببلد آنذاؾ. كليذا 
يينة كانت كجكد اإلسبلمي في ػأف ال "شكاىد القبكر"تؤكد (. كما 2البجة ) طاعة لممكؾبال تديف جي

أف المسمميف سكنكا ىناؾ منذ  يدة، إذ تشير بعض ىذه الشكاىد إلىبع ع إلى حقبةالبجة يرج ببلد
في مناجـ العبلقي، تقكؿ "مخطكطة كاتب الشكنة":  يكجكد العربال(. كعف 1ـ )940ىػ/263سنة 

"ثـ كثر المسممكف في المعدف، فخالطكىـ، كتزكجكا منيـ، كأسمـ كثير مف الجنس المعركؼ 
 (.3.." )فان ضعي بالحدارب إسبلمان 

في  ، كىك ما كاف سببان ليذه المنطقةىجراتيـ  مع زيادةمناجـ، ك الب يعممكف في ككاف العر       
سقط دمكم، ك ػابع الػبعضيا الطأخذ ذىب، ػال استخراج اة حكؿػالبجالعرب ك  نزاعات بيفالكقكع 
 ، حيث نشب نزاعه "اهللعمى المتككؿ " اـػتمؾ األحداث ما كقع أي (. كلعؿ مف6) أثرىا ا عمىػضحاي

 الطبرم ابف جرير اؿ عنوػقذم ػكىك ذلؾ النزاع الالبجة، شعب بعض الجماعات مف بيف العرب ك 
ذىب كالجكىر، ػ: "فقتمكا عدة مف المسمميف ممف كاف يعمؿ في المعادف، كيستخرج الفي ركايتو

ال يأذنكف لممسمميف ادف ليـ في ببلدىـ، كأنيـ ػكسبكا عدة مف ذرارييـ كنسائيـ، كذكركا أف المع
 (. 5اف يعمؿ في المعادف مف المسمميف.." )ػفي دخكليا، كأف ذلؾ أكحش جميع مف ك
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 055ص ،1جػ ،حفة النظارتُ  (1)
 046( رجب عبد الحميـ: ميناء عيذاب ووادي العالقي، ص0)
 106( مخطوطة كاتب الشونة: ص3)
     354، ص 5( تاري  الطبري: جػ4)
البجة رابة  أرض زيادة اليجرات العربية إلىإلى  تشير الميمة روايةٌ ػ،  وىذه ال354لمصدر السابؽ، ص( ا5)

بيا "مناجـ الذىب" كاف  توجد منيـ في االستقرار في تمؾ البالد. ولعؿ كثرة الوجود العربي قرب المناطؽ التي
ف، وىو ما أدى لتدخؿ الدولة العباسية بيف الطرفي والنزاعات مما أثار سخط البجاة، ومف ثـ وقعت الصراعات

المأموف الذي أرسؿ "حممة  الخميفة ـ لتأديب البجاة منذ أياـ9ىػ/3خالؿ القرف  العسكرية التي أرسمت الحمالت
ـ(. كما بعث ابف 855ىػ/041"حممة القمي" ) عمى اهلل المتوكؿ الخميفة ـ(. ثـ أرسؿ831ىػ/016ابف الجيـ" )

ـ(. وىو ما ساعد عمى استقرار الوجود العربي ىناؾ خالؿ ىذه 869ىػ/055مري" )العُ  طولوف أيضًا "حممة
لممزيد و ) ، وقد فصمنا ذلؾ آنفاالحقبة، وأوقؼ اعتداءات البجاة عمى العرب بفضؿ حماية الدولة العباسية ليـ

انظر ، و 355، ص5،  تاري  الطبري: جػ58ابف حوقؿ: صورة األرض، ص انظر عف ىذه الحمالت العسكرية، 
 (.046رجب عبد الحميـ: ميناء عيذاب ووادي العالقي، ص

 ُجيينة وتجارة الذىب في العالقي: –(ب)
زيادة عمراف البجة، كفي  في أرض ميمان دكران  لعبت ية قبائؿ العربال كمما ال شؾ فيو أف      

أنو كاف يعج ، ك "المدينة العظيمةػ"كاف أشبو ب بأنو العبلقي تصؼ المصادر ، إذ تذكرىذه الببلد
كثرة ساكني تمؾ (. كىك ما يشير ل2جـ )تحصي مف العرب كالعي  بو أخبلط الكانت بالسكاف، ك 

العيكف كالينابيع التي كانت ، ككانت بو "األسكاؽ التجارية"، كما كانت تنتشر بالعبلقي المنطقة
 و صاركأن العبلقي بالذىب،(. كىك ما يتفؽ مع شيرة 1) بلدتمؾ الب الماء العذب ألىؿ مصدر

 . ـ7ىػ/3منذ القرف  مركزان رئيسان لتجارتو
حالة  ككثرة ساكنيو كأسكاقو، تؤكد عمى ،يالعبلق ارات التي تكردىا المصادر عفكلعؿ اإلش     

ئؿ العربية كدكرىا في ذلؾ الكقت بفضؿ القباعمكما في ببلد البجة  االزدىار العمراني كالتجارم
يينة. كيذكر اإلدريسي عف كثرة تجار الذىب  مقدمتيـ كاف في، ك الذىب تجارةفي ازدىار  جي

ليو تجتمع طكائؼ مف الطيبٌلب ليذه المعادف.." )بالعبلقي (. 3: "كبو معادف الذىب كالفضة، كا 
ار بو، خاصة مف كاالتج راغبيف في استخراج ىذا المعدفكثرة أعداد التجار اليشير ل كىك ما

ت . كما أف ببلد البجة كانؾ الببلد في ذلؾ الكقتتم دانت ليـ السيطرة عمى العرب بعد أف
 ا مف المعادف.مالزمرد، كغيرىكذلؾ مناجـ الفضة، ك كجكد ب بجانب الذىب أيضان تشتير 
كاف يشكؿ بيئة إقتصادية مثالية  في ىذه الببلد أف كجكد ىذه الثركات الطبيعية كال ريب      

 ،تجارةبال ارتبطكا ـ العرب، كىـ قـك، كفي مقدمتيكصكب تجذب أصحاب التجارات مف كؿ حدب
يكجد  كالأرض البجة، يقكؿ اإلدريسي: " في كأىميتيا سفار بطبعيـ. كعف مناجـ الزمرداألكذلؾ ك 
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تحديدا  كجكد الذىب (. كال شؾ أف6" )..زمرد في شيء مف األرض بأجمعيا إال ما كاف منوػال
سكاكف كباضع كعيذاب،  :، كمنياالقمـز بحر عمى التي تقع اريةػإلى ازدىار المكانيء التج أدل
البجاة  كاف(. ك 5بأنو "ميناء الذىب" ) " خاصةباضع"صؼ ميناء ك يببلد البجة. ك  كانت تتبعك 

القكافؿ القادمة مف  عبر ىذا الميناء، خاصة الذىب عبر ما كانكا يستخرجكنو مف يصدركف
بانتاجيا  تشتير ىذه المممكة رابعة مف ممالؾ البجة، ككانتػممكة المممكة "جاريف"، كىي الم

 (.4) الذىب معدف الكفير مف
 ػػػػػػػػػػػػػ
 050، ص11، وانظر ممحؽ334ص اليعقوبي: كتاب البمداف:العالقي وازدىارىا، انظر  عف وصؼلممزيد( 1)
     334( المصدر السابؽ، ص0)
 33( المغرب وأرض السوداف ومصر، ص3)
   319، ص1المقريزي: الخطط، جػ مرد انظر، وعف مناجـ الز 33المصدر السابؽ، ص  (4)
 16( عطية القوصي: تاري  ميناء باضع، ص5)
 17( المرجع السابؽ، ص6)

العربي، فكانكا يذىبكف لممكاضع  غيرة الشير المناجـف العمؿ بككاف التجار العرب يفضمك       
خكر التي في الصالتي يعتقدكف أف بيا المعدف، ثـ يبحثكف في الرماؿ ليبلن، ككانكا ينظركف 

اف العماؿ يترككف (. ثـ ك2أضاء في ظممة الميؿ ) معدفا كاف بيا الإذيستخرجكنيا مف األرض، ف
بلمةن ييعرؼ بيا، ثـ يبيتكف بجكاره. كفي الصباح يبحث كؿ ي المكضع الذم كجدكا بو المعدف عف

ه القطع إلى أقرب ماء . ثـ يأخذ التيجار ىذعف العػبلمة التي ترككىا تاجر كمف يرافقو مف العماؿ
مف بيف المكاد األخرل التي تحيط  "جفنة عكد"، ثـ تيستخرج قطع المعدفمف المناجـ لغسميا في 

 (. 1زيبؽ، كيسبكو بعد ذلؾ" )ػبيا "ثـ يؤنقو بال
دك مف ببلد الرقيؽ الذيف تـ جمبيـ فيما يبك  العبيد مف كفيرةه  لدييـ أعداده  ار العربكاف التجك       

الغربي تحديدان في العمؿ في لخبرة أىؿ السكداف  (. ربما3) الذىب"مناجـ "ليعممكا في السكداف 
"أرض عرؼ بػالتي كانت ببلدىـ تي  "أىؿ غانة"، خاصة بسبب شيرة ببلدىـ بو الذىب، استخراج

يستخرجكف المعدف المناجـ، ثـ  الصخر الذم تكجد عندهالعبيد يقكمكف بالحفر في  ذىب". ككافػال
إلى المراكز التجارية  بعد ذلؾ نقؿيي  كافك "، ثـ يقكمكف بسبكو، زرنيو األصفرػال"تشبو  في حالة
كىي رؤية  (.6)بيدؼ تكفير النفقات بلقي العكادم تقع قرب  لبيعو، خاصة تمؾ التي منو القريبة

لمذىب   اقتصادية صائبة في ذلؾ الكقت، كىك ما ساعد عمى كجكد العديد مف األسكاؽ التجارية
  كغيره مف المعادف. ،ىذه الببلدفي 

"فما اجتمع ليـ ، كسبكو، تشير المصادر: مف الصخكر استخبلص المعدف أف يتـ بعدك       
ار، فيذا ػسائر األقط ار إلىػعضيـ مف بعض، ثـ يحممو التجايعكه فيما بينيـ، كاشتراه بػمنو تب
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 كانت ارةػىذه التجأف  يشير إلى (. كىك ما5" )يفتركف عنو، كمف ذلؾ معايشيـ ان، الػشغميـ دأب
ييا التجار العرب في ببلد البجة أكثر مف غيرىا مف أنماط التجارة اؿ التي يقبؿ عمػأىـ األعم مف

 . (4)األخرل 
 ػػػػػػػػػػػػػ
    36( اإلدريسي: المغرب وأرض السوداف ومصر، ص1)
   36( المصدر السابؽ، ص0)
    334اب البمداف، ص ػ( اليعقوبي: كت3)
ار ػار واير التجػ: "لكؿ قـو مف التجيػاليعقوب المؤرخ يقوؿ ،المناجـ ىذه ذىب مفػعف كيفية استخراج الو  (4)

موضع  القي إلىػألصفر، ثـ ُيسبؾ. ومف العزرني  اػبر كالػعبيد سوداف يعمموف في الحفر، ثـ يخرجوف الت
اب البمداف: ػبر.."  )كتػاس بو لطمب التػالن اؿ لو كمار يجتمعػاؿ لو وادي الحمؿ مرحمة. ثـ إلي موضع يقػيق
 (335–334ص
 37–36المصدر السابؽ، صاإلدريسي: ( 5)
المقريزي:  ،36، االدريسي: المصدر السابؽ، ص335-333ب البمداف، صانظر اليعقوبي: كتالممزيد، و ( 6)

 461، ص1المقفي الكبير،جػ
 قي:في العالتجارة المراف وازدىار عُ  يف ُجيينةدور  – (د)

يقاؼ اعتداءتيـ ديبيـتأة لاالبج إلىالتي أرسمت  ف الحمبلتي العسكريةإػكعمى أية حاؿ ف      ، كا 
يينة قبيمة ، مكنت في ذات الكقتالمسمميف عمى مف العربية  ائؿ كالبطكفػالقبكغيرىا مف  ،جي
أف  مستغربان ذا لـ يكف ي. كلأرض المعدفثـ العمؿ في أماف في ىذه الببلد، امة كاالستقرار بػاإلق

اة صاركا ػالبج ف، كأفااألمب يشعركف بدأكا المقاـ ىناؾ بعد أف ائؿػالقب تمؾ يطيب لمعديد مف
، سكاء عف طيب في ببلدىـ ف في كجكدىـيمانعك  حد كبير، كصاركا اليحسنكف معاممتيـ ل

كعاش ة، اػالبجب اختمطكا فينييالجي  ك بسبب ىيبة الدكلة العباسية. كالمؤكد أفأ، منيـ خاطر
المعدف، : "ثـ كثر المسممكف في دكء كالسبلـ، كليذا اقكؿ المصادرالجميع في حالة مف الي
 (. 2" )فخالطكىـ، كتزكجكا فييـ

: "ميٌ حممة القي "اة، خاصة بعد ػأت بيف العرب كالبجىد كانت قد أف األمكر كتؤكد المصادر     
مع شريىـ، كظير التبر لكثرة طبلبو، كتسا"فمما كثر المسممكف في المعادف، كاختمطكا بالبجة، قٌؿ 

ازدىرت تجارة ، أنو كمما ىدأت األمكر (. كىك ما يشير إلى1" )الناس بو، فكفدكا مف البمداف
خريف، أخبار اآل البجة ببلدرب األخرم التي لـ تأت إلي ائؿ العػ، كبمغ قبتمؾ الببلد ذىب فيػال

ب، مكف القكؿ بأنو برزت طكائؼ مف التجار العر . كيتمؾ الببلدمما حفزىـ عمي مزيد مف اليجرة ل
يينة كربيعة قبيمتي كؿ مف مف خاصةن   (. 3) جي
اصة الذىب ارة، خػر في ازدىار التجدكر كبي صار ليـ ينييفجي التجار المما الشؾ فيو أف ك      

بقركف  سبلـقبؿ اإل البجة ببلد كاقتصاديان كبيران في ،ان ػجاري(. كالمعركؼ أف العرب لعبكا دكران ت6)
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عض الجماعات بة ك اػالقديمة بيف البج اريةػالتج المسممكف ىذه العبلئؽ كقد أكد المؤرخكف، بعيدة
نشاط العرب  إلى أرضيـ قبؿ اإلسبلـ كبعده، كعمى ىذا فالمؤكد أف ىاجرت العربية التي
ا عمى سابقف كا ي المكاجو ألكطانيـػكساطة التجارية، كاحتكاكيـ بالجانب األفريقػكاشتغاليـ بال

 (. 5)المسيحية كاإلسبلـ  كؿ مف ظيكر
 ػػػػػػػػػػػػػػ
       ،107مخطوطة كاتب الشونة: ص رواية ، وانظر أيضا315، ص1جػ الخطط، المقريزي: (1)
 317ص ،زي: المصدر السابؽالمقري( 0)
لمري ، الرياض، دوف انتشار اإلسالـ في شرؽ أفريقية ومناىضة الغرب لو، دار امحمد عبداهلل النقيرة: ( 3)

 320، كـر الصاوي باز: مصر والنوبة في عصر الوالة، ص94تاري ، ص
وعف دور تجار جيينة في تجارة الذىب بالعالقي يقوؿ الدكتور محمد عبداهلل النقيرة:  "وبدأ فريٌؽ مف  (4)

ؿ وجدت بعُض البطوف تجار العرب مف ربيعة وُجيينة يختمفوف إلي بالد البجة، ليقيموا بيا إقامًة متصمة، ب
 (94المرجع السابؽ، ص العربية في أرض البجة سالمًا مف اضطياد ورزقًا ُمّيسرًا" )النقيرة:

 4ص عطية القوصي: تاري  ميناء باضع،( 5)
يينة مف قبيمة كقد برز دكر جماعات        البجة  ببلد غيرىـ مف القبائؿ العربية فيأكثر مف  جي

سيمكا ، فػإنيـ أليذه الببلد يفتح العربالفي  ا شارؾ الجينيكفبلد، فكممنذ أف استقركا في ىذه الب
يي إنو لـ يكفبيا. كيمكف القكؿ  ارةػار حركة التجػ، كازدىأيضان في عيمرانيا نة ىذه ينازع قبيمة جي

يمتيف العربيتيف ىاتيف القب ربيعة، خاصةن كأنو يرجع الفضؿ إلى قبيمة المكانة في أرض البجة سكل
التي سكنت  غيرىـ مف القبائؿمف ية في تمؾ الببلد أكثر مظاىر الثقافة العربالكثير مف  في نشر
 (. 2ىناؾ )
يينة المصادركتؤكد        ككذلؾ  زادكا مف حركة العمراف في ببلد البجة تحديدا أف عرب جي
المؤانيء  عبر التي كانت تمر ةيالتجار  القكافؿ حركة في زيادةأيضا ساىمكا كما أنيـ  ارىا،ػازدى

 التجارية نقؿ البضائع  حركة ة، كما ازدىرتمصر كشعب البج التي تقع عمى بحر القمـز بيف
عبر مكانيء كثغكر  يةالتجار  حركةال أدل ذلؾ بالطبع إلى زيادةكباقي ببلد البجة. ك أسكاف  فبي

 التجارية المصادر أيضان إلي أف القكافؿ . كما تشيردىمؾجزر باضع ك ك مثؿ: عيذاب  ،بحر القمـز
 (. 1ىناؾ )استقركا أف تنقطع عبر ىذا البحر منذ  كانت ال
ينيكف قد اري ػككاف التج       أدرؾ أرباب  (، حيث3) في نشاطيـ في ببلد البجةتكسعكا  الجي

رجح أنيـ اء بيا، كيػتجاريان كاقتصاديان، كليذا آثر الكثيركف منيـ البق أىمية ىذه الببلد التجارة منيـ
 أفريقيا عبر يممالؾ شرقتجار ك  فييمصر التجار الفي الكساطة التجارية بيف ميمان  دكران لعبكا 
يي كيمكف القكؿي (. 6) البجة مكانيء حضارم  تطكرإحداث  في نة ساىمكا بشكؿو كبيربأف عرب جي
لمجتمع مزدىر تجاريا  تمؾ الحقبة تحكؿ المجتمع البجاكم في البجاة، حيث لدل كاضح
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مخطكطة "كاتب الشكنة":  تذكره ما التاريخية، كلعؿ مف ذلؾ المصادر هؤكدتىك ما . ك كاقتصاديا
يينة كغيرىـ مف العرب،  فكثرت بيـ العمارة في البجة، حتى "كمعو )أم العيمرم( ربيعة كجي

كىك ما يؤكد أيضا الدكر  (.5صارت الركاحؿ التي تحمؿ الميرة إلييـ مف أسكاف ستيف ألفا.." )
كؿ مف بيف  التي كانت تقكـ بالتجارة مقة تجارية ميمة في طريؽ القكافؿالذم قامت بو أسكاف كح

 مصر كببلد البجة.
 ػػػػػػػػػػػػ
 14،  كـر الصاوي باز: قبيمة ُجيينة، ص49( محمد عوض محمد: السوداف ووادي النيؿ، ص1)
 دىمؾ ، انظر حسيف مراد: تاري وأىميتيا دىمؾ جزر ، وعف318–317، ص1( المقريزي: الخطط، جػ0)

          3-0صمرجع سابؽ، ، وحضارتيا في القروف الستة األولى مف خالؿ شواىد القبور
افة العربية في شرؽ ػدىمؾ عمي انتشار اإلسالـ والثق رالعرب في بالد البجة وجزر( محمد كريـ إبراىيـ: أث3)

                   63ـ، صI ،1997عددطرابمس،  ف لمدراسات التاريخية،اريخية، مركز جياد الميبييػأفريقيا، مجمة البحوث الت
 63( المرجع السابؽ، ص4)
 60-61ص : دراسات في تاري  السوداف،يوسؼ فضؿ انظرو ، 107( مخطوطة كاتب الشونة: ص5)

ينييفالتي أشارت ل مف أىـ المصادر "مركاية المقريز "عد كتي        ىذه الحالة في حدكث  دكر الجي
أف  ، كالمؤكدبحاليـ قبؿ قدـك العرب ، مقارنةن التجارم في ىذه الببلدك  االقتصادم ركاجػمف ال

العيمرم  : "كقدـ عمييـالمقريزم إذ يذكر ،الػركاية ىذه مؤلؼ مخطكطة "كاتب الشكنة" نقؿ عنو
يينة، كغيرىـ مف العرب، فكثرٍت بيـ العمارةي ػالبج )أم إلى اة( بعد محاربتو النكبة..كمعو ربيعة كجي

ر تي صارت الركاحؿ التي تحمؿ الميرة إلييـ مف أسكاف ستيف ألؼ راحمةو غيفي البجة، ح
(. كيمكف القكؿ بأنو مف النادر أف تتحدث 2عيذاب.." ) الجبلب التي تحمؿ مف القمـز إلى

المصادر العربية عف حركة اإلزدىار التي قػاـ بيا العرب في ببلد البجة، كما أبرزتيا "ركاية 
 . (1) مقريزم" اآلنفةال

 ارية خبلؿ عبكرىاػة لمقكافؿ التجػلفي العمؿ كأد كبيرة اة نالكا شيرةػالمعركؼ أف البجمف ك      
غيرىـ بتمؾ  لمعرفتيـ أكثر مف نظران (، 3المسالؾ الصحراكية التي تحيط بببلدىـ )ك  الطرؽ

ؿ ربما مف العم . كىك نكعه ، كخبرتيـ بكيفية المركر اآلمف مف خبللياكالنائية المسالؾ الكعرة
البكادم الشاسعة، ذات  اطنييا، فيي ببلد تقع بالقرب مفػقحياة بجة ك يتكافؽ مع طبيعة ببلد ال

 سكاء تمؾ القادمة عبر بحر القمـز، التجارية ما تعبرىا القكافؿ التخكـ الممتدة، كمف ثـ كانت كثيران 
مف المراكز تي التي كانت تأ ، أك تمؾكغيرىا ،، كباضعكمصكع ،كسكاكف ،مف ثغكر عيذاب

الصعيد، القادمة مف المدف المصرية ب القكافؿ تمؾفي ببلد السكداف، أك  التي تقع األخرل التجارية
التي نالت أىمية تجارية (، كغيرىا مف المدف 6كص، كأسيكط )ػ: أسكاف، كقتمؾ المدف لعؿ أىـك 

 .العصر اإلسبلمي حقبة إباف
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 ػػػػػػػػػػػػػػ
عف  أيضا ، إذ يذكرعف ذات األمر "رواية المقريزي"انظر أيضًا و  ،318-317، ص1المقريزي: الخطط، جػ(1)

صارت الرواحؿ التي تحمؿ الميرة إلييـ ستيف ألؼ  قبائؿ العرب: "فكثرت العمارة حتى قبيمة ُجيينة وايرىا مف
 (366راحمة اير الجالب.." )مصطفي مسعد: المكتبة السودانية العربية، ص

عمراف بالد البجة يقوؿ الدكتور عبدالعزيز أميف: "فغزاىـ الُعمري، وأخضعيـ،  وعف دور عرب جيينة فى (0)
عبدالعزيز أميف عبدالمجيد: التربية في وترؾ وراءه مف بني ُجيينة وربيعة، مف اقاموا وأكثروا العمارة.."

 04ـ، ص1949السوداف، وزارة المعارؼ، المطبعة األميرية، 
(3 )Jan Zahorik: The Islamization of the Beja until the 19 th Century , P. 1 
 وكاف مصر بسوداف وادي النيؿ، بيف كؿ مف يربط كاف الذي "درب األربعيف"( وكانت أسيوط ترتبط بطريؽ 4)

 اصدة الجنوب بيدؼ التجارة واير ذلؾ مفػ، ولذا كانت القوافؿ التجارية تعبره ق"إقميـ دارفور"ينتيي عند 
أىـ المصادر التي ألقت  دارفور مف إقميـ إلى "رحمة التونسي". وتعد مصر وأقاليـ الجنوب العالقات بيف جوانب

وأىميتو، انظر  درب األربعيف طريؽ)لممزيد عف  الطريؽ، والمراكز التجارية التي ارتبطت بو ىذا الضوء عمى
محمود عساكر،  : د.خميؿمحمد بف عمر التونسي: تشحيذ األذىاف بسيرة بالد العرب والسوداف، تحقيؽ

 (ـ0227مصطفي محمد مسعد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، سمسمة التراث، 
 جتمع ُجيينة في بالد البجة:مُ  –ًا خامس
لما معالـ  تظير ، بدأتجيينة كبطكنيا في ببلد البجة قبيمة اراستقر  معيمكف القكؿ بأنو        

 مجتمعاببل شؾ   كاف، ك طؽ ىذه الببلد" في بعض منايينةمجتمع جي يمكف أف نطمؽ عميو اسـ "
جماعات  بكجكد ترتبط  العمرانية التي مراكزال بدأت تظير بعض لو سماتو كخصائصو، حيث

يينة التي  األخرل بعض القبائؿ شاركت  كربما .األخرل مف الجماعات العربية غيرىـمف  أكثر جي
يينةمف  زعماءال بعض عف كجكد المصادر بعض تحدثتكما  .ذلؾ المجتمع ةتنتسب لقضاع  جي

 تمؾ . كرغـ أف(2) ينيكفالمناطؽ التي كاف يقيـ بيا الجي تمؾ في  الحكـ أمكرما يشبو ليـ  كاف
إال أننا  ،احثيفػالب غمةكما يمكف أف يشفي  ،الجيني مجتمعال ىذا الكثير عف تذكر المصادر ال

 متناثرة نجدىا قد لنادرة التيا خباراألتاح لنا مف ا ىك مم ربقد عف ذلؾ نحاكؿ الحديث بإيجازس
 :ىذا المجتمعمظاىر  ف بعضملعؿ . ك في ثنايا الركايات

 

 :البجة ي بالدف يفينيجُ ال مراكز – (أ)
يينة إلى ا مف أىـ كاف اشتيار كادم العبلقي بالمعدف       لقدـك األسباب التي جذبت عرب جي
. كىك (1) قدـ بأنيـ قكـ تجارة كأسفارنذ الكالمعركؼ أف العرب كانكا يشتيركف م ،تمؾ الببلد إلى

تجمعات ال، تستقر بيا العديد مف المعدف مناجـما جعؿ بعض المناطؽ التي كانت تشتير ب
ينية  منيا:لعؿ ك  في بعض تمؾ المناطؽ أكثر مف غيرىـ،، إذ كثرت أعدادىـ البجةب الجي

 

 منطقة ميزاب: – 1
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ي التاريخية تذكر بعض المصادر       كانت تشتير  ينة كبطكنيا سكنت في منطقةأف قبيمة جي
سكف بعض الجماعات القضاعية ، ككانت تعرؼ باسـ "ميزاب"، ككانت تأرض البجةبالذىب في 

تمؾ المنطقة يقكؿ (. كعف 3) "عرب بمي"مف  يينة في تمؾ المنطقة، خاصةجي  بجانب األخرل
لى يينة أربع م اليعقكبي: "كا   (. 6راحؿ.." )معدف يقاؿ لو ميزاب، تنزلو بمي كجي

 ػػػػػػػػػػػػػ
مخطوطة المقريزي: المقفي كتاب في تراجـ وتاري  أىؿ ، 335اليعقوبي: كتاب البمداف، ص لممزيد انظر( 1)

 355لمكتبة السودانية، ص، نقال عف مصطفى مسعد: ا5370، دار الكتب المصرية، رقـ 4مصر، جػ
"كانت ُحمي الذىب واحدة مف البواعث الزعيمة  عف دور الػذىب في جذب العرب: Adamsيقوؿ "آدامز"  (0)

 رواية اليعقوبي كاممة عف جيينة بالعالقي، ، انظر(484النوبة رواؽ إفريقيا، ص)ليجرة العرب الباكرة.." 
 050، ص11ممحؽ رقـ 

     15-10، ولممزيد انظر أيضا مصطفى مسعد: المكتبة السودانية، ص335( اليعقوبي: كتاب البمداف، ص3)
 053-050، ص10، 11مراكز جيينة بالبجة، انظر ممحؽ  عف، ولممزيد335ص كتاب البمداف، (4)

، كىك ما جعميا معدفمناجـ الكجكد "ميزاب" كانت تشتير ب فإف ،النادرة كحسب تمؾ الركاية     
يينة رئيسا تقصده جماعات ىدفا لعمؿ في مناجـ الذىب التي ا بيدؼ ثـ االستقرار ىناؾ، جي

لعبت ىي األخرل أيضان دكران ميمان في   . كما أف قبيمة بمي القضاعيةمؾ المنطقةت تشتير بيا
 (.2) يينةجي  مساكف بجكار ىناؾ كمف ثـ استقرت ،الذىب كتجارتو فى ىذه المنطقة استخراج
بيف جماعات  الطيبة التي اتػالكقت إلى كشائج العبلق يشير في ذات احثفيما يرل الب كلعؿ ذلؾ
كثر القبائؿ العربية مف أ كعرب بمي في ببلد البجة، إذ كانت ىاتاف القبيمتافيينة جي  قبيمة كؿ مف

 ة بمي معستبدك مظاىره فيما بعد عندما تتحالؼ قبيم األمر الذم ، كىكتقاربان في ذلؾ الكقت
يينة خبلؿ صراع  ربيعة.قبيمة  ضد كؿ منيما  جي

 

 حـ:منطقة رَ  – 0
يينة قبيمة  سكنت بيا  يتكف الكحيدة التلـ  "ميزاب"أف منطقة  مؤكدكال        ،في ببلد البجة جي

خاصة تمؾ التي  ،طقة أخرلي أكثر مف منفيما يبدك ف بطكف كجماعات ىذه القبيمة حيث انتشرت
 التاريخية  درالمصا بعض منطقة تذكرىا ميا. كلعؿ مف أىت تشتير بكجكد "مناجـ المعدف"كان

 كيقكؿ .(1ة" )اف يدعى "الخربة" مراحؿ مف مكضع آخر كبلثتقع عمى بعد "ث ىي، ك حـ"باسـ "رى 
: "كمكضع يقاؿ اف يجاكرىا مف مناطؽ أخرلػ، كما كالمنطقة ىذه في ركايتو عف اليعقكبي المؤرخ
معدف يقاؿ رحـ  كؿ ىذه معادف تػبر. كمف الخػربة إلىٌريفة، كىك ساحؿ بحر خربة الممؾ، ك ػلو ال

يينة، كغيرىـ مف أخبلط الناس.." )ػف بمرحـ قكـ مػمعدف تبر ثمث مراحؿ. كب كىك ما  (.3ي كجي
يينةػبجكار ع خرل كانت قد استقرتاألعربية الجماعات القبائؿ ك ال بعض يشير إلى أف  ،رب جي

انت حـ". كىذه المنطقة عمى الراجح كي في منطقة "ر مثؿ بم رلػالجماعات القضاعية األخباقػي ك 
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، عمؿ بيايقصدكنيا بيدؼ ال التجار تحديدااف ػكليذا ، ك ارم كاقتصادم كبيرػبازدىار تج تتمتع
باسـ "العبلقي  ، كذكرتياالمصادر بعض تحدثت عنيا رب مف منطقة أخرلقتقع  "رحـ" ككانت

 الجينيكف كغيرىـ تجارالتجارية التي كاف ال األسكاؽ بعض كالمؤكد أنو كاف بيا (.6األدني" )
 يقكمكف بأعماليـ بيا.

 ػػػػػػػػػػػػػ
وعف العالقة بيف قبيمة جيينة وبمي في أرض المعدف، يقوؿ الدكتور ، 333اليعقوبي: كتاب البمداف، ص (1)

رجب عبدالحميـ: "كما ىاجر بعض مف ىذه القبيمة )يقصد بمػي( إلى وادي العالقي، واشتغموا ىناؾ باستغالؿ 
بف خمدوف وعرب فقيو عف وجودىـ التبر الموجود فيو منذ زمف مبكر. دليؿ ذلؾ، ما أشار إليو ابػف رستة وا

  (007ميناء عيذاب ووادي العالقي، صانظر في أرض المعدف مع ُجيينة.." )
   333اليعقوبي: كتاب البمداف، ص  (0)
  13-10مصطفى مسعد: المكتبة السودانية، صولممزيد انظر أيضا ، 333المصدر السابؽ، ص( 3)
 333سابؽ، صالمصدر الاليعقوبي:  (4)
 (:البجة ُجيينة في بالدزعيـ ) عدافثماف بف سَ عُ  - (ب)

أرض البجة ب قبيمة جيينةعف أحكاؿ ار كاضحة بأخب دثنالـ تح أف المصادر لمنظر البلفتك      
زعماؤىـ، إال ما  تنظيماتيـ، كال فبل نعرؼ طبيعة المجتمع العربي ىناؾ، كالكليذا إال فيما ندر، 

 بلد، كليذا اىتـ المؤرخكففي ىذه الب سيس إمارة عربيةالتي قامت بتأ تحديدا يخص قبيمة ربيعة
يينة، فبل نعرؼ قبيمة  ائؿ كتحديدان ػ. أما باقي القبكأحكاليـ، كتراجميـ بالحديث عف أىـ أمرائيا، جي

" الكبير كلعؿ كتاب "المقفي .أكىناؾ ال تغني كال تسمفشيئان ذا باؿ، إال مف نتؼ متناثرة ىنا  اعني
 المصادر الذم لـ تشر إليو أم مف في ىذا الشأف النادرة التي حدثتنامصادر يعد مف ال ممقريزمل

، لكؿ منيا زعيمان التي استقرت في أرض البجة جعمت  يةقبائؿ العربالأف  يشير إلى ، إذاألخرل
التي كانت ، خاصة في الحقبة تمؾ القبيمة كجماعات باقي أفراد ادة عمىيككف لو األمر كالقي
، كىك مف "أشيب" . فكاف عمى حكـ ربيعة رجؿ يدعىأك بعدىا بقميؿ مرم،معاصرة لحممة العي 

مف ببلد الشاـ رجؿ  زعامة العرب الذم جاءكا . ككاف عمىربيعة بني حنيفة، كىي إحدل بطكف
 (. 2) "سعد العشيرة" مف

د، القبائؿ العربية فى تمؾ الببل التي تمتعت بيا ستقرارمف اال ما حالةيشير إلى  كلعؿ ذلؾ     
دارة شئكني عمىمف بينيـ، يقكـ زعيـ صار لكؿ منيا أنو ك  يينة  أما عف زعيـ. اػأمر قبيمتو، كا  جي
 ف اسمو حسب، فكاـ7ىػ/3في منتصؼ القرف  البجةأبي عبدالرحمف العيمرم إلى  اـ قدكـ حممةػأي

ـ ال نعرؼ الكثير عف سيرة ىذا الزعي(. غير أننا 1) "عثماف بف سعدافركايات: "ػبعض ال
يني، نظران لشح ما كرد ف لـ تخبرنا بشيء ذم باؿ عف حياتو التي ادرفي المص عنو الجي . كا 
بيف القبائؿ العربية بعضيا ببعض، كظير ما يشبو  بعض المنازعات كانت قد كقعت في أيامو
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يينة كربيعة، كانضـ ل قبيمتا ىماك بيف طرفيف رئيسييف  ىذه القبائؿ، السيما األحبلؼ بيف حمؼ جي
  (.3) منيما بعض القبائؿ العربية األخرلطرؼ كؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
مصطفي مسعد: المكتبة السودانية العربية، لممزيد انظر مخطوطة المقريزي: كتاب المقفى، نقال عف ( 1)

  10ممحؽ رقـ ، انظر متف المقريزي عف جيينة ومجتمعيا في بالد البجة في ممحؽ الدراسة، 366ص
)انظر رواية المقريزي نقال عف  ييف رجؿ يعرؼ بعثماف بف سعداف.."يزي: "وكاف عمي الُجينقاؿ عنو المقر  (0)

عثماف بف "عف زعيـ عرب ُجيينة في بالد البجة لممزيد ، و  366المرجع السابؽ، صمصطفى مسعد: 
 (61، انظر أيضًا يوسؼ فضؿ حسف: دراسات في تاري  السوداف، ص"سعداف

 053، ص10، انظر ممحؽ رقـ 367ابؽ، ص( مصطفى مسعد: المرجع الس3)
 
 
 

(. 2يينة في البجة )جي  كاف قائدا لقكات زعيـ جيينة "عثماف بف سعداف"كحسب البعض فإف       
 جيينة كبطكنيا، كما أنو بالطبعما لفيـ منيا أنو كاف زعيركاية المقريزم التي يي  يناقضكىك ما ال 

قبيمة أخرل، فشيو القبيمة يعد   معالحرب كقعت إذا  في ذات الكقت، يينةقائدا لقكات جي  كاف
، كما كاف يعد قائدا حربيا إذ كقع القتاؿ مع األعداء، كىذا كشئكنيا يدبر أمر القبيمة ليا، رئيسا

كذلؾ عف زعيـ الشامييف ك  الحديث عف زعيـ جيينة،ىك الراجح، خاصة أف المقريزم يشير بعد 
كىك ما يشير ربما أف باقي زعماء القبائؿ كانكا  (.1البجة بقكلو: "كرؤساء دكف ىؤالء.." ) في

يينة كال سطكتوأدنى مكانة ممف ذكرىـ المقريزم ف ىذه ك . ي ركايتو، كأنيـ لـ يككنكا بقكة زعيـ جي
نكا بمثابة رؤساء بؿ كا لقبائؿ،تمؾ احرب فحسب للمالركاية تشير إلى أنيـ لـ يككنكا مجرد قادة 

كىك ما يدؿ عمى  (.3) ارة في البجة.."زم بقكلو: "فكثرت بيـ العمثـ يردؼ المقري البجة. في ليا
ببلد البجة، كدكرىـ في عمراف ىذه الببلد، كازدىار  العرب في كالزعماء ىؤالء الرؤساء مكانة

ما يؤكد أف عثماف بف سعداف كاف رئيسا لقبيمة جيينة كبطكنيا في ببلد البجة، كىك التجارة بيا، 
 د عسكرم ليـ.لـ يكف مجرد قائأنو ك 

البجة خاصة  الحياة في دكر ميـ في ازدىار فإنو يمكف القكؿ بأف جيينة كاف ليا كبعد      
 الذىب، كاالتجار شاطيـ الكبير في استخراجالنشاط االقتصادم كالتجارم كالعمراني مف خبلؿ ن

ائؿ  قببعض الاتيـ كبطكنيـ، إضافة لمجتمع متميز، يجمع جماع اف ليذه القبيمة. كما كبو
 بمي. ككاف ليذا المجتمع الجيني بعد المدف طيا بجيينة كشائج كدية، مثؿترب األخرل التى

 بيا مف الجماعات العربية األخرل.، كمف طاب ليـ المقاـ ا كجكدىـالتي تركز فيي كالمناطؽ
اف كك  ،في ىذه الببلد يقـك عمى أمر ىذه القبيمة زعيـ كاف لمجتمع الجيينة إنوف كعمى أية حاؿ

، أك حتى كاف في صكرة زعيـ قبيمة كبيرة أم حاكـك كاف يسكس أمرىـر حاليـ، ك يدبالمنكط بت
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أف ىذا المجتمع كانت  ريب : عثماف بف سعداف. كالىـكلعؿ أشير  .ائؿقبال افةك عند كما ىك ذائعه 
ـ مناج"بلؾ ػامت شيدت بعضيا الكثير مف التنافس عمىلو عبلقات بالجماعات العربية األخرل، 

أشد قسكة، كصمت في بعض األحياف  البجة، كىك ما جعؿ ىذا التنافس يأخذ صكرة في "الذىب
 في بشىء مف التفصيؿ ، كىك ما سكؼ نناقشوينة كمنافسييـيالصراع بيف عرب جي  إلى حالة
 الفصؿ التالي. سطكر
 ػػػػػػػػػػػػػػ
، يقوؿ الدكتور عطية القوصي عف 1، ىامش رقـ 34( عطية القوصي: تاري  دولة الكنوز اإلسالمية، ص1)

عثماف بف سعداف: "كاف يرأس قوات ربيعة رجالف..وكاف عمى الجينييف رجؿ يعرؼ بعثماف بف سعداف، وكاف 
 (1، ىامش 34عمى الشامييف رجؿ مف سعد العشيرة )تػاري  دولة الكنوز: ص

   164، ورقة 4( المقريزي: المقفي، جػ0)
  164، وقة 4المقفي، جػ( 3)
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 الفصل الثالث
 ُجيينة والقبائؿ العربية في بالد البجة" قبيمة "العالقة بيف

 ربيعة في أرض العبلقي: بني ك  جييينة قبيمة بيف الصراع -أكال 
 الصراعأسباب  –)أ( 

  دكر الحداربة في ىذا الصراع –)ب( 
يينة -ثانيا   ةإمارة الكينكز العربي قياـ يف كدكرىـ عرب جي
يينة كًرفاعة في سكىاكٍف )العبلقة بيف  -ثالثا   : (ـ2182ىػ/480جي
 سكاكف   –)أ( 

يينة كرفاعة  –)ب(   عبلقة النسب بيف جي
 بداية الصراع بيف القبيمتيف –)جػ( 
 تدخؿ حاكـ سكاكف في الصراع  –)د( 
يينة كدكرىا -رابعا   تعريب ببلد البجة يف الحضارم جي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يينة كؿ مف قبيمة بيف التي جمعت اتػذا الفصؿ إشكالية العبلقيتناكؿ ى        ائؿ العربية ػكالقب جي
ىػذا الفصػؿ نمكذجػاف فػي تناكليػا سػيتـ  مػف أبػرز النمػاذج التػيك  ،بػبلد البجػة التي سػكنت األخرل

يينػػة  قبيمتػػي كػػؿ مػػف بلقة بػػيفػالعػػ ، كىمػػااريخيةػالتػػ تحػػدثت عنيمػػا المصػػادر  سػػنحاكؿ. ك ربيعػػةك جي
مػا لبػث أف افس، ثػـ ػشػكؿ مػف صػكر التنػثػـ تحكليػا بعػد ذلػؾ لمتػيف، القبي اتيفػة بػيف ىػػعبلقػتتبع ال
 الحداربػػة زعمػػاء كدكر زمف إلػػى صػػراع بػػيف جماعػػات القبيمتػػيف،ػسػػة بمػػركر الػػىػػذه المناف تػتحكلػػ

صػػالح كقت، فػػي حسػػـ ىػػذا الصػػراع لػالبجػػة فػػي ىػػذا الػػبػػبلد  ادةػانكا سػػػكػػ، ك (2) خػػبلؿ ىػػذا الصػػراع
عػف ىػذا الصػراع  الفصػؿ مػا تمخػض ىػذا افسة. ثػـ ينػاقشػاألخػرل المنػ تػيف عمػىالقبيم اتيفىػ أحد

 . البجة ببلد ا فيػمكدى، ككجاتيف القبيمتيفػعمى مصير كؿ مف ى ببل شؾ أثرت ،ائجػمف نت
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ذم ػىػذا الفصػؿ ذلػؾ الػ ناكلوػابؽ سػكؼ يتػػال يقػؿ أىميػة عػف الصػراع السػكثمة صراع آخػر       
يينة كر  قبيمة فكؿ م كقع بيف ينيػيف، فكبلىمػا مػف بنػي عمكمػة ا رفػاعيكفػاعة، ككػاف الفػقبيمة جي لجي

مػا كقػع إلى حد مػا ع ؼ في طبيعتوختمي افػك الصراعإف ىذا ػف كعمى ىذا،ة. يقيضاعال ائؿػقبال مف
يينػػة ك  قبيمػػة بػػيف كدكر ، سػػكاكف أرض فػػي باب قيػػاـ ىػػذا الصػػراع ػنتنػػاكؿ أسػػ. كمػػا ربيعػػةقبيمػػة جي

، ثػػػـ ينتيػػػي عميػػػو التػػػي ترتبػػػت الميمػػػة كػػػذلؾ النتػػػائجك ىػػػذا الصػػػراع،  مراحػػػؿ كاكف خػػػبلؿحػػػاكـ سػػػ
الفصػػؿ بالحػػديث عػػف دكر عػػرب جيينػػة فػػي تعريػػب بػػبلد البجػػة، كنشػػر مظػػاىر الثقافػػػة كالتقاليػػد 

 العربية في ىذه الببلد.
 

 العالقي: أرض يربيعة فبني و  ُجيينة قبيمة الصراع بيف -أواًل 
حسػب كػؿ  ،كأنماطيػا ،تنكعػت صػكرىا العربيػة ائؿػافس بيف القبػػاىر التنػمظ إف يمكف القكؿ      

ف، كمػا اآلخػري المنافسػيف ا فػي مكاجيػةػكنفكذىػ اصة مػا يػرتبط بقػكة ىػذه القبيمػة،ػكخكأخرل،  ،قبيمة
ائج ػائؿ األخػػرل، ككػػذلؾ كجػػكد كشػػػػبػػات مػػػع القػمػػف تحالفػػ يػػرتبط ذلػػؾ بقػػدر مػػا كػػػػاف ليػػذه القبيمػػة

بعضػػيا الػػبعض.  األخػػرل اعات العربيػػةػرابػػة نسػػب بػػيف بعػػض ىػػذه البطػػكف كالجمػػأك ق ،اىرةػمصػػال
 (. 1) ا كمنافسيياػيمػة في مكاجية أندادىنعة ليذه القبكىك ما يضيؼ رصيدا مف القكة كالمً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 049، ص8( ولممزيد عف الحداربة وأصميـ، انظر ممحؽ رقـ 1)
، 0ت بيف القبائػؿ العربيػة فػي بػالد البجػة، انظػر المسػعودي: مػروج الػذىب، جػػ( لممزيد عف مظاىر الصراعا0)

، 164، ص4المقفػػي، جػػػ، 319، ص1يػػزي: الخطػػط، جػػ، المقر 62-59، ابػف حوقػػؿ: صػورة األرض، ص16ص
، 35، عطيػػة القوصػػي: تػػاري  دولػػة الكنػػوز، ص60يوسػػؼ فضػػؿ حسػػف: دراسػػات فػػي تػػاري  السػػوداف، ص

 366دانية، صمصطفى مسعد: المكتبة السو 
 

عػػف بعػػض أشػػكاؿ تمػػؾ الصػػراعات التػػي  فػػي المصػػادر كجػػدنا لػػو العديػػد مػػف اإلشػػارات كقػػد      
يينػػة التػػي  قبيمػػة  ا بجماعػػاتالبجػػة. خاصػػة مػا يػػرتبط منيػػ أرض العربيػػة فػػي كقعػت بػػيف القبائػػؿ جي

بصػفة  كديػةيمكػف القػكؿ إف العبلقػات الك  .في ثنايا ىذا الفصؿ الذم نتناكلو كع الرئيسالمكضتعد 
ف اختمفػت مظػاىر ،البجػة بػبلد دايػة اسػتقرارىـ فػيىي التي جمعػت بػيف العػرب فػي ب عامة  تمػؾ كا 

 يػػة اسػػتقرارىا ىنػػاؾفػػى بدا العربيػػة ائػػؿقبال . ككػػاف بػػديييان أف تتعػػاكف(2)قبيمػػة كأخػػرل العبلقػػة بػػيف 
ء عمػى أىػؿ غربػامػا قك خاصة كأف العرب كػانكا العربي في تمؾ الببلد النائية،  كجكدػيترسو ال حتى
 ، قديمػة،العربيػة ال أصػكليـ رغػـ داربة"، كىـ ليسػكا مػف بنػي جمػدتيـ، ككاف يحكميا "الحالببلدتمؾ 

بسػػبب طػػكؿ اسػػتقرارىـ ىنػػاؾ،  لمعجػػـ أكثػػر مػػف كػػكنيـ عربػػا أقػػرب فػػي ذلػػؾ الكقػػت لكػػنيـ صػػاركا
يينػػػة كربيعػػػة ك كألف .كاخػػػتبلطيـ بالبجػػػاة ، فقػػػد ظيػػػرت بػػػكادر فػػػي ذلػػػؾ الكقػػػت القبائػػػؿانتػػػا أقػػػكل جي
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، السػػيطرة عمػػى بػػبلد البجػػة تمكػػف مػػفككػػاف العيمػػرم قػػد  ثػػر مػػف غيرىمػػا،القبيمتػػيف أك بػػيف التنػػافس
أظيػر كمنيا جيينة كربيعة، ك  ،التي سكنت تمؾ الببلدعمى كافة القبائؿ  حكـ قبضتواستطاع أف يي ك 

  (.1) كالطاعة الكالء لو الجميع
جرت بيف  ثـ (.3) مع زعماء البجة كتحالفكا ضدهمرم، العي  عمى ربيعة انقمبكا زعماءغير أف     

قتؿ "بكيا"،  دعىعرؼ أحدىما باسـ "ميزج"، كاآلخر يي يي  بالبجة، معركتاف في مكضعيف الطرفيف
قد كقع بعد  ككاف الخبلؼ (.6ة )عة كالبجبيزيمة حمؼ ربي الحرب ، كانتيتكؼ مف الناسأل يمافي

 ة باعتبارىـ حمفاءاي االنتقاـ ممف قتؿ أخاه مف البجساعدتو فربيعة م زعماء مف أف طمب العيمرم
البجة تحت سيطرة  ببلد (. كقد ظمت األمكري في5القتاؿ بينيما ) ليـ، فرفضت ربيعة، كليذا نشب

ر يد حتي قيتؿ غدران عمىعة قبائؿي العرب بالطا  العيمرم، كدانٍت لو  ، كىـ مفأفراد مف قبيمة ميضى
 بعضيا البعض عمى بيف القبائؿ العربية بكادر التنافس بعد ذلؾ تثـ بدأربيعة.  قبيمة حمفاء

 (. 4) في أرض البجة "المعدف مناجـ"امتبلؾ 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
، عطية 164، ص4المقفي، جػ ،315، ص1المقريزي: الخطط، جػ ،335انظر اليعقوبي: كتاب البمداف، ص( 1)

 35-34القوصي:  تاري  دولة الكنوز، ص

، عطية 366، ولممزيد انظر مصطفى مسعد: المكتبة السودانية، ص 164ص ،4ريزي: المقفي، جػ( المق0)
، وعف سيطرة العمرى عمى القبائؿ العربية في بالد البجة يقوؿ 35-34القوصي: تاري  دولة الكنوز، ص

ميناء ة وربيعة.." )الدكتور رجب عبدالحميـ: "وىناؾ َبَسط )أي الُعمري( سيطرتو عمي قبائؿ ُجيينة وسعد العشير 
 (.054عيذاب ووادي العالقي: ص

 60أحمد الحفناوي: سوداف وادي النيؿ، ص، 35-34عطية القوصي: تاري  دولة الكنوز، ص انظر (3)
 35، عطية القوصي: المرجع السابؽ، ص60( يوسؼ فضؿ حسف: دراسات في تاري  السوداف، ص4)
   10عف العالقات بيف القبائؿ أياـ العمري انظر ممحؽ ، لممزيد35، ص( عطية القوصي: المرجع السابؽ5)
    60المرجع السابؽ، صيوسؼ فضؿ حسف: ( 6)
 :أسباب الصراع  -(أ) 

يينة كىما جي  ،القبائؿ ىناؾ كلقبيمتاف صارتا أق ـمني ت، برز البجة ببلد العرب في استقرلما      
الحركة (. ف2) ازدىار ىذه الببلد في أكثر مف غيرىما أف الفضؿ يعكد ليما كربيعة، كالمؤكد

 تتمتع بمكقع تجارم ميـ عمىالبجة ال تخطئو العيف، خاصة كأف  التجارية ىناؾ شيدت ازدىارا
بيف  تحكلت العبلقة لكف (.1) ر النشاط التجارم كاالقتصادمكىك ما ساىـ في ازدىا ،بحر القمـز

 قبيمة خاصة كأفك  .لتنافس كالصراعا اغمب عميييمرحمة كالتعاكف، إلى الكد  مف مرحمة القبائؿ
في ذلؾ  ةزعماء البجالحداربة بفضؿ عبلقتيـ ب األخرل القبائؿ حساب عمى زاد نفكذىا ربيعة
 (.3" )، "كىـ شككة القـك ككجكىيـالكقت
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ببلد البجة  في العربية بيف القبائؿ الصراعات كقكع أسباب أىـ أنو مف إلى كيذىب البعضي      
(. ككانت قكافؿ الحجاج 6ببلد الحجاز ) انت تحمؿ الحجاج إلىؿ التي كالقكاف انتقاؿ طرؽ

كما لعب مككب الحج دكرا كبيرا في تقكية  .اء ليذه القبائؿ العربيةرا ىاما مف مصادر الثر مصد
الكجكد العربي ىناؾ، ككانت المكاكب تعبر ثغكر ببلد البجة إلى أرض الحجاز، ثـ كانت تعكد 

مثؿ ىذه  كقكعمف األسباب األخرل التي أدت للعؿ ك عبر ذات الطريؽ. بعد انتياء الحج بحرا 
، كىك ما كاف سببا في البجة خاصة ثغر عيذاب ثغكر تدىكر مكانة أيضا القبمية الصراعات

 كىك ما أدل(. 5القمـز ) ارية القادمة مف الشرؽ عبر بحرالقكافؿ التج سير حدكث اضطرابات في
يبقى التنافس  . كمع كؿ ذلؾ،القبائؿ كانت تعتمد عميو أكثر تصادم الذماط االقػتكقؼ النشل

 (. 4) لصراعأىـ أسباب ذلؾ ا الذىب مناجـ حكؿ
 ػػػػػػػػػػػػػ
المقريزي:  16، ص0، المسعودي: مروج الذىب، جػ335-333نظر اليعقوبي: كتاب البمداف، ص( لممزيد، ا1)

، يوسؼ فضؿ حسف: 366ة السودانية، ص، وانظر أيضا مصطفى مسعد: المكتب317-317، ص1الخطط، جػ
 046، رجب عبد الحميـ: ميناء عيذاب، ص60-61دراسات في تاري  السوداف، ص

ىذه الثغور  موكب الحج: كانت ثغور بالد البجة مقصدا رئيسا لمواكب الحج، حيث كانت المواكب تعبر (0)
بالد المغرب. وقد برز دور بالد البجة بالد الحجاز، وكانت المواكب تأتي مف بالد السوداف، وكذلؾ لموصوؿ 

)انظرسميرة فيمي عمى: إمارة الحج في  خاصة مع توقؼ المواكب عف طريؽ سيناء بسبب الحروب الصميبية
       (.046رجب عبدالحميـ: ميناء عيذاب، ص وما بعدىا، 67ـ، ص0227مصر العثمانية، ىيئة الكتاب، 

 315، ص1جػ المقريزي: الخطط، (3)
سات د محمد أميف: العبدالب وسقوط مممكة عموة، مجمة الدراسات األفريقية، معيد البحوث والدرا( محم4)

  020سابؽ، صالمرجع ال (5) 020ـ، ص1973، 0األفريقية، عدد 
يقوؿ الدكتور مصطفي مسعد عف سبب النزاع بيف القبائؿ العربية: "استقر كثيٌر مف عرب ربيعة وُجيينة  (6)

اير أف الشقاؽ ما لبث أف دَّب في صفوفيـ، وبدأ صراٌع عنيٌؼ بيف ىؤالء جميعًا عمي  وايرىـ حوؿ أسواف،
 106ص اإلسالـ والنوبة في العصور الوسطي: امتالؾ المعادف بالعالقي.." 

ينييف يرل الباحثي ك        ، كما كانكا ربيعة عرب زاد سخطيـ عمى بعد مكت العمرم أف الجي
لتككف ليـ  مع الحداربة كالتحالؼ اربػمتقالػدؤكبة ل محاكالتيـ ةيقكمكف بو في ببلد البجة، خاص

 "،مناجـ الذىب"السيطرة عمى  ، كحتى يتمكنكا مفائؿ العربيةبالق باقي ازات عمى حسابػإمتي
كقكع في  ارئيسا سببمف القبائؿ األخرل. كىك ما كاف  منافس أف يككف ليـ ارتو دكفػتجكذلؾ ك 
ينيي جماعات نزاع بيفال إلى أحد الطرفيف العربية األخرل ربيعة، ثـ انضمت بعض القبائؿ ك  فالجي

 (. 2) في مكاجية القبيمة األخرل
 
 دور الحداربة في ىذا الصراع:  – (ب)
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(. كال 1الحداربة )زعماء ربيعة ك  قبيمة كؿ مف بيف عف تحالؼ قكم جمع تتحدث المصادري       
يينة قبيمةمكجيان في المقاـ األكؿ ل كاف الذم أقػامتو ربيعة الؼػىذا التح أف ريب . كمف حالفيا ،جي
 ،النكبة في مكاجية ممكؾربيعة  الحصكؿ عمى مساعدة قبيمة يريدكف الحداربة زعماء كافبينما 

ف قحطاف، ا مػ"فقكيت البجة بمف صاىره ابف ربيعة، كقكيت ربيعة بالبجة عمي ما ناكأىا، كجاكرى
 زعماء ربيعة إلى أف كيشير البعضي   (.3ؾ الديار" )ممف سكف تم كغيرىـ مف ميضر بف نزار

، كمنيا أنيـ تحايمكا عمى يـيمنافس رب مف الحداربة نكايةن فيػلكسائؿ عدة لمتق أكاػلج كمؤيدييـ
ا ػمنيـ مؤيديف كأعكان كائيـ، لتجعؿػربيعة، كاالنضكاء تحت ل زعماء اعةػكياف البجة، كدعكىـ لط

ة ليستفيدكا الحداربزعماء  مصاىرةب البجة ببلد السيطرة عمى كما أكممت ربيعة مخطط (.6) ليـ
"ابف  ة"، حيث ينتقؿ الحكـ بمقتضاه لػاـ األمكمػفي تمؾ الببلد، كىك "نظ كراثة"ػمف "نظاـ ال

ركاية كؿ  حسب اـ تمؾ الببلدػحك كصاركا ،ما أرادكا تحقؽ ليـقد (. ك 5األخت"، أك "ابف البنت" )
قريبيف لحد  ككاف كبلىما ،ـ(742ىػ/350ت: ) ـ(، كابف حكقؿ759ىػ/364المسعكدم )ت:  مف

   (. 4) تمؾ األحداث الحقبة التي كقعت فييا  ما مف
 ػػػػػػػػػػػػػ
عطية القوصي: تاري   318، ص1المقريزي: الخطط، جػ ،16، ص0انظر المسعودي: مروج الذىب، جػ (1)

عطية يقوؿ الدكتور وعف ذلؾ الصراع،  ،110، صايطاس: النوبة محمد، 35دولة الكنوز اإلسالمية، ص
تاري  )القوصي: "وبعد موت العمري دخمت ربيعة في حرب مع جيينة ومع ايرىا مف القبائؿ النازحة ىناؾ.." 

 (35دولة الكنوز اإلسالمية، ص
 41، مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص16، ص0المسعودي: مروج الذىب، جػانظر ( 0)
   318، ص1المقريزي: الخطط، جػ وانظر أيضا ،16ص ،0جػ ،المصدر السابؽ( 3)
      41( مصطفي مسعد: البجة والعرب، ص4)
 41السابؽ، ص ( المرجع5)
 62-59صورة األرض: ص ،16، ص0جػ: مروج الذىب انظر (6)

مف بيف  اعةػرفقبيمة كانت ربيعة، ك  ضد يينةجي  قبيمة دتكالراجح أف القبائؿ القضاعية أي       
بيف القبيمتيف، ككانت جماعات  بحكـ القرابة التي تجمعي  ،يينةحمؼ جي ضمت للتي انالقبائؿ ا

أف  "أحمد بف الفكي معركؼ"كتذكر مخطكطة  (.2) القبيمتيف تسكناف بجكار بعضيما البعض
 (.1) ة، كبيف شعب البجة، ثـ ارتحمكا لكادم النيؿالرفاعييف سكنكا أكؿ أمرىـ في ببلد الحبش

لحمؼ  ىي األخرل أرض البجة انضمت تسكف كانتالتي  القضاعية بمي قبيمة أف أيضا كالمؤكد
 . ، ككذلؾ بحكـ الجكار في ىذه الببلدنيمابي القرابة كالنسب يينة بداعيجي 

يينة أف كمما الشؾ فيو       يقكـ بو عرب كانكا ساخطيف عمى كؿ ما كاف كحمفاءىـ عرب جي
ذىب كتجارتو دكف غيرىـ مف العرب، ػال مى مناجـجة، كمحاكلتيـ السيطرة عالب ببلد ربيعة في

انقمبت  فقد (.3) القبائؿ، خاصة بعض مقتؿ العمرم مف ليـ قصاء المنافسيفمحاكلتيـ إكذلؾ ك 
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 حاكؿبعضيا البعض، ك  ائؿػبيف القب كاضحة بدت بكادري الشقاؽك  ،يةالعرب الجماعات بيف األمكر
  (.6)  دكف اآلخريف معدفال بعضيا السيطرة عمى

 دكر افة إلىػبة، إضالحدار كؿ مف زعماء ربيعة كزعماء  الؼ بيفػأنو كاف لمتح كلسنا نشؾ      
مضر ائؿ ػقب ينتسبكف إلى  فمالفت معيـ، السيما مػتح ممف خرماألعربية الات ػجماعال بعض

ة العربيائؿ ػع أكثر القبا عمى اخضاػكقدرتيبيعة، ك ر  قبيمة اد نفكذػكتميـ، أثر كبير في ازدي
، إذ يشير باقي القبائؿ ربيعة عمى ازدياد نفكذ ركاية المصادر التػاريخية(. كتؤكد 5) سطكتيال

العيمرم،  البجة بعد ببلد التي سكنتالعربية بيف القبائؿ  كالنفكذ قاليد األمكرتغير مإلى  المقريزم
ذلؾ  كاالىـ عمىلجزائر، تكلت ربيعة عمي اػ: "فمما قيتؿ العيمرم، كاسوقكليؤكد فكرتو ب كليذا

 لما أدرككا قكة ربيعة كبطكنيا في ببلدىـ، ة تؤكد أف زعماء البجةميم (. كىي إشارةه 4)البجة.."
يينة، كب ربيعةكا دكران كبيران في مساندة لعب  كالتي، اقي القبائؿ التي تحالفت معيـضد عرب جي

 كتجارتو. ،لذىبمناجـ اربيعة ل زعماء ارض احتكارعت كانت
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
قبيمة  ، وعف العالقة بيفMacmichael: Vol. II, P. 347انظر مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ  (1)

مقدمة يوسؼ فضؿ حسف: "وشاركت )ُجيينة( ىي ورفاعة البجة موطنيا.." ) جيينة ورفاعة، يقوؿ الدكتور
، في تاري  الممالؾ اإلسالمية في السوداف    (36ـ، ص1989الشرقي، جامعة الخرطـو

    36، صيوسؼ فضؿ حسف: تاري  الممالؾ اإلسالمية (0)
 106ص ،النوبة ( محمد ايطاس:3)
               16، ص 0جػ  انظر المسعودي: مروج الذىب،( 4)
 110( محمد ايطاس: حممة اليونسكو، ص5)
 318، ص1( الخطط: جػ6)
 

ينييفككاف زع        ليـ مف بيف سائر القبائؿ،  لىـ المنافس األقك  ماء ربيعة يدرككف أف الجي
أرض  في "، كتجارتومعدفمناجـ ال" اـ السيطرة عمىػكدان في سعييـ الحككىـ يشكمكف عقبةن كئ

ما بكسعيـ  ،كقتػربيعة في ىذا القبيمة  بطكف أقكل كانكاعمؿ بنك بشر خاصة، ك  . كليذاالعبلقي
يينة كمف ح " بمساعدة الحداربة. الخركج مف "أرض الذىب الفيـ عمىػبيدؼ إجبار عرب جي

يخضع لسيطرتيـ، أك مف لـ يظير الطاعة  مف لـ كؿ أيضان مع أرادكا فعمو ىذا ما كالمؤكد أف
 لقبيمة ربيعة كبطكنيا في احكاـ قبضتيـ عمىالطريؽ  يخمك ، حتىالقبائؿ األخرل مف كالكالء ليـ

    (.2) الذىب ، كاحتكارالعبلقي مناجـ
 إلى بعد ذلؾ تطكر األمر ما لبث أفالتنافس فحسب، ف مف حدا الىذكلـ تنتو األمكر عند      

المؤكد ك  عمى أشدىا. بيف الطرفيف ، حيث صارت المكاجيةالقبيمتيف الكطيس بيف صراع حامي
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 بيمتيف ىناؾ أف يككف إلحداىماحاكلت أكبر قصؼ الجماعات العربية، حيث  شؽ ىذ الصراع أف
 .حؽ السيطرة عمى تجارتو ياذىب، أك أف يككف لػالحؽ في امتبلؾ ال

، بالمعنى المعركؼ عسكريان كامبلن  لـ يأخذ شكبلن  ىذا الصراعأف  ،في رأم الباحث ،راجحػالك       
ف لـ يخؿ مف بعض مظاىره في بعض األحياف الكثير مف ، غير أف األمر يبقى محاطا بكا 

حكؿ  بشكؿ كاضحالتاريخية  خاصة مع صمت المصادر لسبر أغكارىا، الغمكض التي تحتاج 
 قبائؿال ما بيف نفكذ،غالبو صراع تحالفات ك  كاف فيالصراع  ىذا أفب كيمكف القكؿ، ىذا األمر
يينة مف جانب، تؤيد التي كانت  ربيعة مف جانب آخر.كحمفاء  جي

في  تحقؽ ليـ مأربيـايتيـ، حيث ػف بمكغ غربيعة تمكنكا م أف زعماء  إلى المصادر كتشير      
يقكؿ:  المقريزمذم تؤكده المصادر، فػكىك األمر ال .افسييـ العرب في ببلد البجةالتخمص مف من

ربيعة بطشكا  أف عرب (. كىك ما يؤكد1الفيـ مف العرب.." )ػأخرجت )أم بنك ربيعة( مف خ"ف
يينة مف حالؼبكؿ  اكئة ليـ. ػالقبائؿ المن كافة اؿ إال بعد أف تخمصكا مفػيـ ب، كلـ يقر لقبيمة جي

 تتحالفبة، كمع باقي القبائؿ التي اد التحالؼ مع الحدار ػد بطكف بني ربيعة ىك الذم قككاف أح
 ـ بنك بشر حسب ما كرد في المصادرربيعة، فيقبيمة ينتسب ل(. أما ىذا الفخذ الذم 3)معيـ 

(6.) 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
في مسعد: مصط، 318، ص1الخطط، جػ زي:ػ، المقري16، ص0عودي: مروج الذىب، جػالمس انظر (1)

   106اإلسالـ والنوبة، ص
 106، مصطفى مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص318، ص1( الخطط: جػ0)
يقوؿ الدكتور مصطفي مسعد: "وتمكف فخٌذ مف ربيعة أف ُيخِرج مف خالفو مف العرب بعد أف إستماؿ إليو  (3)

                    (106ص اإلسالـ والنوبة:) البجة، وتصاىروا إلي رؤساء البجة.." 
 62-59( ابف حوقؿ: صورة األرض، ص4)

ي منتصؼ القرف ػفي حكال ربيعةبني جيينة ك  قبيمػة كؿ مف بيف الصراع ىذا ىػكقد انتي       
ات مؤرخي ػركاي ربيعة األمر لصالحيـ. كيؤيد ذلؾ حسـ بنك بعد أفأك قبؿ ذلؾ بقميؿ،  ـ،20ىػ/6

 يطرةػإلى س الذيف أشػاركا مؾ الحقبةػعاصريف لتا مانك ػمف كـ( م20رابع اليجرم )القرف ػالقرف ال
اكـ ػيذكر أف حـ( 759ىػ/364المسعكدم )ت: سنة ػ. فجـ الػذىبي كمناػكادم العبلق ىػربيعة عم

ربيعي" ػاؽ الػر بف إسحػأبك مركاف بف بش" :يػاف ييدعػربيعة، كك ةػقبيم اف مفػك اموػالبجة في أي
 (. 1المعدف" ) احبػو "صػبأن ذم يكصؼػال ك(. كى2)

ذلؾ  في ارتوػالػذىب كتج مناجـ ارت تتحكـ فيػربيعة ص ةػقبيم أف ما يؤكد كلعؿ ىذا       
يينةب إلى ما حؿ ، كىك ما يشيرالػكقت ابؿ ػضعؼ مكقفيـ في مقذلؾ ػكك  ،الػكىفمف  عرب جي

 ىػاف قد انتيػك القبيمتيف اتيف ػى بيفأف الصراع  بني ربيعة، كىك ما يؤكد مف األقكيػاء منافسييـ
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القرف  النصؼ األكؿ مف خبلؿ في ، أمبلدػتمؾ الب قبؿ قدكـ أبي الحسف المسعكدم إلى بالفعؿ
 .ـ20ىػ/6

انكا يسيطركف ػربيعة ك اتػجماع أف إلى إنو يشيرػف ـ(742ىػ/350 سنة ت:ؿ )ػأما ابف حكق      
ني بشر، أف ب إلىأيضا ؿ" ػحكقة ابف ػ. كما تشير "ركاي(3) يػكادم العبلق امو عمى مناجـػفي أي

كية ػ" القاكمةػالطبقة الح"كا ة، كشكمػاء الحداربػصاىركا زعم ذيفػ، ىـ الربيعة ةػقبيم بطكف كىـ مف
ابف  اػ(. كما أكرد لن6ي" )ػأنو "صاحب العبلقػؼ بعضيـ بػصي البجة، ثـ بلدػفي ب ربيعة ةػقبيم مف
 افػمف ك مف تراجميـ، سكاء ان ػالبجة، كذكر بعض بلدػب أسماء العديد مف أمراء ربيعة عمى ؿػحكق
 (.5قبمو ) ىذه الببلد حكـي افػك فم أكامو، ػفي أي منيـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 16، ص0( مروج الذىب، جػ1)
 16( المصدر السابؽ، ص0)
يقوؿ ابف حوقؿ: "ويأخذ ىذا المعدف مف قرب أسواف..إلى حصف يسمى عيذاب، وبو مجمع لػربيعة تجتمع  (3)

صورة األرض: ) إليو، ُيعرؼ بالعػالقي..وىو معدف تػبر، ال فضة فيو، وىو بأيدي ربيعة، وىـ أىمو خاصة.." 
 (56ص
 59( المصدر السابؽ، ص4)
بالد البجة، ومنيـ األمير  حوقؿ عف بعض أمراء ربيعة في ذكره ابفي، ومما 62–59( المصدر السابؽ، ص5)

ؼ عمييا أشيب بف ربيعة، مف بني عبيد بف ثعمبة الحنفي. وىو جد ف ربيعة: "وأتي العالقي، كاف خمأشيب ب
 أبي عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي زيد بف بشر، صاحب المحدثة، وىي المدينة التي لربيعة محادة ألسواف،

 (59عبداهلل ىذا ابف عـ أبي بكر بف إسحاؽ بف بشر صاحب العالقي )صورة األرض: صأبو 
يينة إلى قبيمة بيعة عمىر  انتصار ىكذا أدل        البجة  ترؾ ببلد عمىالجينيكف أف أيجبر  جي
أنو لـ تترؾ د النكبة كالحبشة. كمف المؤكد ببل اتجاه في كأف يتجيكا صكب الجنكب، خاصة قسران،

يينة ببلد البجة، كما حكليا،ػكؿ جماع قد بقيت ربيعة، ف بعد انتياء الصراع مع  قبيمة ات جي
ف كانت أعدادىـ لـ تكف مفىناؾ،  منيـ جماعات نيـ مف استقر في سكاكف، كصحراء عيذاب، كا 

كالمؤكد أف ىذا الصراع كانت لو العديد مف التأثيرات السمبية عمى  (.2) اؿػعمى أية ح كبيرة
 (.1) النشاط االقتصادم في أرض المعدف، ككذلؾ ضعؼ تجارة الذىب

ارج أرض البجة، ػداد كبيرة منيـ خػة أعىجر  في يػالعرب صراعتسبب ىذا ال ،كعمى أية حاؿ      
 ،الحبشة ببلد  بعض مناطؽل  رحيؿػكما أف بعضيـ آثر الداف كادم النيؿ، سك إلى ثرىـ ذىب ػفأك

. بعد أف أعياىـ الصراع كاستقراران  نان ػأكثر أم لعمو يككف ،جديد عف مكطف ان ػ، بحثكما جاكرىا
ـ كىك في طريقو 26ىػ/8ؼ القرف منتص حكالي البجة ببلد زار ذمػة، الػابف بطكط ةػركاي كحسب

يينة قبيمة ات مفػعشاىد جما عيذاب، فقد ثغر از عف طريؽػالحج إلى  قرب كانت تسكف جي
 (.3عيذاب )
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انكا يدينكف اؾ كػذيف شاىدىـ ىنػينييف الالجي  ىؤالء أف أيضان إلى ةػكقد أشار ابف بطكط      
اء ػلبقيينة القميمة اضطرت إلى اات جي ػجماع أف بعض يؤكد (. كىك ما6ة )زعماء البجػاعة لػبالط

 امكا ىناؾػربيعة الذيف كانكا قد أق قبيمة مف اـ ىذه الببلدػلحك كالءػأف تديف بال في ببلد البجة، عمى
الذم كاف لعرب  دكر الميـػال خبلؿ ىذه المرحمة ىػانتيكيمكف القكؿ بأنو (. 5) "إمارة عربية"

ي  أعداد قميمة منيـ مـ تبؽ سكلف ، كعمى ىذا،ربيعة ماـ قبيمةىزيمتيـ أ دالبجة بع بػبلد ينة فيجي
 .الببلد ىذه في
 ػػػػػػػػػػػػػػ
     074، ص5القمقشندي، صبح األعشي، جػ ، 055ص 1انظر ابف بطوطة: تحفة النظار، جػ (1)
ىجرة الكثير مف ولعؿ مف أفضؿ ما ورد في وصؼ ىذا الصراع القبمي، وما نتج عنو مف عواقب، وخاصة ( 0)

القبػائؿ العربية إلى خارج بالد البجة، ما يشير إليو الدكتور محمد محمد أميف، إذ يقوؿ: "إف العرب الذيف كانوا 
قد استقروا في أوطاف البجة، وبالد العالقي واقتتموا عمييا، زىدوا فييا، وتركوىا إلى أرض عموة، إذ كاف مف 

وافؿ الحج، وتدىور عيذاب، واضطراب قوافؿ التجػارة الشرقية، كاف مف نتيجة توقؼ التعديف، وانتقاؿ طريؽ ق
نتيجة ذلؾ أف توقؼ النشػاط االقتصادي الذي اعتمد عميو كثير مف العرب، فاضطرت أامبيتيـ إلى اليجرة إلى 
داخؿ السوداف، حتى بمغوا أرض البطانة، ثـ الجزيرة، وعبر بعضيـ النيؿ األزرؽ إلى كردفػاف.." )انظر 

  (020العبدالب وسقوط مممكة عموة، ص
                   055ص 1( تحفة النظار، جػ3)
 055( المصدر السابؽ، ص4)
، المقريزي: الخطط، 62-59، ابف حوقؿ: صورة األرض، ص16، ص0( انظر المسعودي: مروج الذىب، جػ5)
 319، ص1جػ
 :ةالُكنوز العربي قياـ إمارة يىـ فدور و  ُجيينةعرب  - ثانياً  

يينة ك  بلقة بيف كؿ مفػلعرغـ التحكالت الكبيرة التي شيدتيا ا      ىما ربيعة منذ أف قدمت كمتاجي
 راجحػعمى الإذ بدأت كالمضطردة،  ر ربما المتناقضةاكمركرىا بالعديد مف األطك  ببلد البجة، إلى

 مع، تمؾ الببلد القبيمتيف ألكؿ مرة إلى كالكد مع قدـك ، يغمفيا التقاربكدية عبلقػاتفي شكؿ 
عبلقة ما لبثت أف تحكلت ال. لكف ـ7ىػ/3رف ػالق ات النصؼ الثاني مفبداي " فيحممة العيمرم"

 . بالعبلقي كامتبلؾ مناجمو ،صراع حكؿ الذىب بينيما إلى
 ركايات التاريخية القميمةػلا بلقة بيف القبيمتيف، إال أف بعضػعفي ال الحاد ذلؾ التقمب كرغـ      

 بني ربيعة قبيمة كىـ مف ،الكنكز جماعات عبلقة ما بيف أنو كانت تكجد عمى الػراجحتذىب إلى 
يينة. كيبدك مف ثنايا تمؾ ال قبيمة مف بعض الجماعات العربيةكبيف  في األصؿ، ركايات أنو ػجي

يينة، أك لبعض مف بطكنيا ممف سكنكا أرض البجة دكر في تأسيس "دكلة الكنكز"  كانت لقبيمة جي
)ت:  اؽ التاريخي، تشير "ركاية العيمرم". كفي ىذا السيت في ىذه الببلدالتي قام

يينة ، حيث يقكؿذات الفكرة التي نرمي إلييا إلى ـ(2368ىػ/967 : "فيهحتمؿ أف أكالد الكنز مف جي
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عف تتحدثي  إنيا إذ ،ميمة ركايةه  كىي(. 1) ركاية التي نقميا القمقشندمػال ذات . كىي(2أيضان.." )
ينييف كالكنكز، كىكجماعات مف بلقة بيف كجكد ع إحتمالية  صادرالم أمره لـ تتحدث عنو الجي

 أف بني بشر ىـ المصادري إلى. كتشير لربيعة كحدىا ـ دكلة الكنكزقيا ىاأكثر  زلع األخرل، حيث
  (.3) أسسكا ىذه اإلمارة الذيف
ر ، كمنيـ: األمييفةة كانكا مف بني بشر كبني حنكيذكر ابف حكقؿ أيضان أف حكاـ البج     

المعاصرة لتمؾ ذا تؤكد المصادر ىك (.6بكر إسحاؽ بف بشر" )"أشيب بف ربيعة"، كاألمير "أبك 
يينة كبني  قبيمة بيف  ةو عبلق كجكدالحتماؿ  العيمرم سيطرة ربيعة عمى البجة، بينما يشيرالحقبة  جي

 نت في بدايات قدكـ العربالكنز. كيرل الباحث أف العيمرم ربما أشار إلى أف ىذه العبلقة كا
ذلؾ  طيبةن فيكانت  العبلقةي  ، خاصة كأفالقبيمتيفىاتيف  نسب بيف، كاحتماؿ كجكد لبجةألرض ا

القبيمتيف  ىاتيف قبة كجكدحإلى  ركايةػتمؾ ال أيضا الكيد بينيما. كربما تشيرالكقت قبؿ أف يشتد 
 .راجحػىناؾ، كىذا ىك ال النكبة بعد انتقاؿ حكـ الكنكز في
 ػػػػػػػػػػػػػ
التى  "مممكة الكنوز" لممزيد عف، )و 078، ص5القمقشندي: صبح األعشي، جػ انظر رواية العمري نقال عف (1)

، 62–59ؿ: صورة األرض، صػابف حوق ،10، ص0المسعودي: مروج الذىب، جػ قامت في بالد البجة، انظر:
اري  عطية القوصي: ت ،179، ص14زاىرة، جػ، ابف تغري بردي: النجـو ال143المقريزي: البياف واإلعراب، ص

 (40–41وما بعدىا، مصطفى مسعد: البجة والعرب، ص 38، صدولة الكنوز
    078المصدر السابؽ، ص القمقشندي: (0)
 62–59( صورة األرض، ص4)  59ص ابف حوقؿ: صورة األرض، ،16، ص0مروج الذىب: جػ( 3)

 :(ـ1081/ىػ682) اكفْ سوَ  يفاعة فورِ  ُجيينةبيف  العالقة – ثالثاً 
قبيمة ذم كقع بيف كؿ مف ػمف الدراسة، عف الصراع اآلخر ال الجزء كسكؼ نتحدث فى ىذا     

 رفاعة القضاعية، ككاف ميداف ىذا الصراع في أرض سكاكف.قبيمة جيينة ك 
 

 سواكف: –أ 
يينة بالقرب مف سكاكف ) قبيمة استقرت جماعات مف       اخر القرفآك ـز منذ القم بحر عمى (2جي

 الكاؼ، كنكف في اآلخر كاك، ككسر(. كاسـ سىكىاًكٍف: يينطؽ بفتح السيف الميممة، كال1ـ )23ىػ/9
يا إحدم ثمافو كخمسكف  حيث الطكيؿلمسكداف،  اؿ القمقشندم: "كىي بميدةق(. 3) درجة، كعرضي

كبيف البحر ؿ في ميؿ، كيقع بينيا كتبمغ مساحة جزيرة سكاكف أقؿ مف مي (.6" )..كعشركف درجة
: "كأىميا طائفةه مف عنيا كؿيقك (. 5قصير يخاض )بحر  بشيالح البجة تسمي  المقريزمي

كالمشيكر أنيا  البجة. ببلد جزءان مف يعني أف سكاكف تعد(. كىك ما 4" )ؾكليـ بيا ممالخاصة..
السكيدم:  كيذكر (.9) القمـز تيعرؼ بػ"سكاكف"بحر  عمى تقع نةمدي أيضا تكجدجزيرة، كما 
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 ف عمى عدد مف شكاىد القبكرغربي سكاك (. كقد عثر8) "كالحداربة بطفه مف العرب بسكاكف"
 (.7ـ )8ىػ/1منتصؼ القرف تؤرخي  ل يةالعرب
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 منيػا لمحقيقػة،  أقػرب إلػي الخرافػة أو األسػطورة تعػد ثمػة روايػة ، فػإفسػواكف تسػميةوعف أصؿ  ( سواكف:1) 

 ا االسػـ ألف أحػد ممػوؾ الحبشػة كانػت لػو عالقػاٌت وديػٌة بأحػد قياصػرة رومػا، فأرسػؿتزعـ أف سواكف ُعرفْت بيذ
قيصػػر رومػػا سػػبعًا مػػف الفتيػػات األبكػػار الحسػػاف ىديػػًة، فػػأقمعَف فػػي زورٍؽ، ثػػـ قػػدمف إلػػي  الممػػؾ الحبشػػي إلػػى

مػػرت بيػػـ سػػواكف، وكػػاف بيػػا سػػبعٌة مػػف الجػػف، فمنعػػوُىف مػػف الرحيػػؿ، ثػػـ تػػزوجُيف، وأنجبػػوا مػػنيف أبنػػاءًا عُ 
"سػواجف"، ثػـ عرفػت المدينػة بعدئػذ باسػـ  ىالمدينة، عندئذ سميت المدينة باسـ "سبع جف"، ثػـ ُحػرؼ المفػظ إلػ

 (351ـ، ص1914"سواكف" )محمد ميدي كركوكي: رحمة مصر والسوداف، مطبعة اليالؿ بالفجالة، القاىرة، 
، 982، ص0عة قبائؿ العرب، جػ، عوف الشريؼ قاسـ: موسو 055ابف بطوطة: تحفة النظار، ص انظر (0)

 040، رجب عبدالحميـ: ميناء عيذاب، ص97ممدوح الريطي: دور القبائؿ العربية في صعيد مصر، ص
        055( ابف بطوطة: تحفة النظار، ص3)
   074، ص5جػ ( صبح األعشى:4)
        319، ص1جػ الخطط: (5)
 319ص المصدر السابؽ،( 6)
، محمد عبداهلل النقيرة: 319، ص1، المقريزي: الخطط، جػ074، ص5األعشى، جػ( انظر القمقشندي: صبح 7)

  99"، ص1انتشار االسالـ في شرقي أفريقية، حاشية رقـ "
                       102( سبائؾ الذىب: ص8)
 64( محمد كريـ إبراىيـ: أثر العرب في بالد البجة، ص9)

يينة قبيمة أفإلى  كيذىب البعضي         بالقرب منيا ، أكسكاكف جزيرة في استقرت كانت قد جي
ـ جماعات مف 26ىػ/8منتصؼ القرف ابف بطكطة في شاىد قد (. ك 2ـ )23ىػ/9منذ آكاخر القرف 

يينة  "كاىؿ يبن" :ىناؾ مثؿ لأخر  عربية كما أقامت قبائؿ (.1سكاكف ) قرب يسكنكف كانكا جي
زيمة )3) ـ، ذاعت 23ىػ/9د أنو مع منتصؼ القرف (. كييعتق6(، كىـ بنك كاىؿ بف أسد بف خي

 أفريقيا مف سكاكف شماالن، كحتى يشرق في لمدف اإلسبلميةمظاىر العركبة في سكاكف، كانتشرت ا
السمع  كتبادؿبيدؼ التجارة،  سكاكفالبنادقة يعتادكف القدـك إلى  جارالت كاف(. ك 5) أقصى الجنكب
القرف  خبلؿ ككانت تعبر بحر القمـز ،جاريةكانت تأتييا عف طريؽ القكافؿ التكالبضائع التي 

كاف ميناؤىا يستخدـ في تصريؼ "، ك تجارة الكاـر"كران ميما فى (. كما لعبت سكاكف د4ـ )25ىػ/7
 ، أدل ذلؾـ2376ىػ/775 المماليؾ عمييا سنة ما استكلى(. كل9) النكبة كالحبشة منتجات

 ما الرئيس عمىفقدت كمتاىما منفذىمممكتي المقرة كعمكة، إذ  مىسمبية ع عكاقب اقتصاديةل
، كعمى ىذا صارتا معزكلتيف، كأصبح مف الصعب عمي المسيحييف فييما الكصكؿ القمـزبحر 

 (.8لؤلراضي المقدسة )
 ػػػػػػػػػػػػػػ
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  040( رجب عبدالحميـ: ميناء عيذاب، ص1)
           055، ص1جػ تحفة النظار:( 0)
 055السابؽ، ص( المصدر 3)
اتؿ ػاىؿ بف أسد بف خزيمة، وىو قبيمة قػي: "كاىؿ: أبو قبيمة مف أسد، وىو كػيقوؿ القزوينأصميـ، وعف  ( الكواىؿ:4)

(. وعف الكواىؿ يقوؿ السمرقندي: "وأوالد الزبير 10ائؿ العرب، ورقة ػأسماء قبي: ػمخطوط القزوينانظر امريء القيس.." )
مخطوطة انظر )ية، وعطية أوالده قيؿ: ُجيينة.."وحسف ولده عطاثنيف عبداهلل وحسف، أما عبداهلل: أوالده الكواىمة، 

ينتسبوف إلى ىؿ الكوا جماعات إفف "أحمد بف الفكي معروؼ"وحسب مخطوطة  (.19 رقـ أنساب عرب السوداف: ورقة
أعداد التحصى مف  ليـكانت صحراء البجة، و  في سكف أكثرىـوقد ، رضي اهلل عنو خالد بف الوليد نسؿ الصحابي

 وانظر (.Macmichael: A History of Arabs, Vol. II, P.345 المخطوطة:  ىذه متف )انظر والبطوف ائؿالقب
 9 رقـ دراسةػىذه ال ممحؽ أيضا

ـ، رسالة 15ـ وحتي تدخؿ البرتغاؿ في القرف 8( نواؿ عمي محمد عبدالعزيز: العرب في شرؽ أفريقيا مف القرف 5)
 49لدراسات األفريقية، جامعة القاىرة، دوف تاري ، صماجستير اير منشورة، معيد البحوث وا

(6 )O. G. S. Crowford: The Fung Kingdom of Sennar,  John Bellows LTD.,                           
Gloucester, 1951, P.105 

: نسبة لمكارمية، وىـ طائفة مف كبار التجار احتكروا تجارة ا (7) ألقصى في التوابؿ، وكاف ليند والشرؽ اتجارة الكاـر
ارية حمقة وصؿ بيف مجتمعات البحر ػاز: الوكاالت التجػانظر كـر الصاوي بلممزيد ) يط اليندي مركز نشاطيـالمح

ـ، ندوة إتحاد المؤرخيف العرب بالقاىرة، البحر 1517-1052ىػ/903-648األحمر ومداشقر وجزر القمر في الفترة مف 
، كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة في العصر 9ـ، ص0223مر عصور التاري ،  عمياألحمر عبر العالـ العربى 

 (035الممموكي، ص
    86( عطية القوصي: تاري  دولة الكنوز اإلسالمية، ص8)

 Pilgrim Route "طريؽ الحج"أحد مراكز  يعد كاف سكاكف كمف المعركؼ أف ميناء      
 سكاكف ارتبطتقد (. ك 2) تيي إلى مدينة القدسكاف يبدأ مف ببلد الحبشة، ثـ ين ذمالمسيحي ال

انت ػمثمما ك "األشراؼ"، أك "آؿ البيت الطالبي"إلى  ات العربية التي تنتسبػيضان بكجكد الجماعأ
كجكد العربي فى سكاكف منذ ػأصالة الذكم األصكؿ العربية، كىك ما يشير إلى بالحداربة  ترتبط

يدعى الشريؼ "محمد ك  إف أحد األشراؼػالعربية، فاب ػألنسا ركايات كحسب بعض أقدـ العصكر.
 كا فىاستقر  ؿ األشراؼ الػذيفائأك  مف يعد مف أرض مكة، كىك ادمان ػالعمكل"، جاء إلى سكاكف ق

 (. 1اـ بيا )ػطاب لو المقسكاكف، ك 
 قبيمة اتػد، كحسب ركايبلػالب ريؼ محمد العمكل مف إحدل نساء ىذهزكج الشػتقد ك        

 ، كىي التي يطمؽ عمييا أيضا اسـ"اطمةػف"المعركفة باسـ  إف ابنة ىذا الشريؼػف "اليدندكة"
 امينتسب إلييىما المذاف ، ك "ارؾػمحمد المب" يدعىكػاف يدعى  تزكجت رجبلن  ،"الشريفة العمكية"

مدة طكيمة، ل كميناءىا  سكاكف جزيرة كقد حكـ األشراؼ (.3) العربية "اليدندكة" قبيمةجماعات 
، كلعؿ مف أشيرىـ: اريخيةػالت المصادر بعض ف كرد ذكرىـ فىف حكاميا عددان ممكنعرؼ م

 : "صاحب سكاكف"، ككذلؾالعربية باسـ ديف"، كىك الذل تصفو بعض المصادرػ"الشريؼ عمـ ال
 اكف". "أمير سك 
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-2157ىػ/494–458) "يبرسػب الظاىرالمممككي " اـ السمطافػأي اصر ىذا الشريؼػكقد ع      
 ىذا الشريؼ اليؾ، كما ارتبطػامو تحت حكـ سبلطيف الممػ. كقد سقطت سكاكف فى أيـ(2199
يينة كرف قبيمتى كؿ مف ذل كقع بيفػبالصراع ال أيضا (. 6ـ )2182ىػ/480سكاكف سنة  ػاعة فيجي
يبرس، سادت ػبخبلؿ  سمطنة الظػاىر  أم ـ،2145ىػ/441أنو فى سنة  إلى المصادر كتشير

، بسبب سكء لتبادؿ البضائع ميناء سكاكف ػار الذيف كانكا يأتكف إلىالتجحالة مف التذمر بيف 
 ىؤالء ميراث مف يمكت مف عمى كاف ىذا الحاكـ يستكلى قسران  " ليـ. حيثحاكـ سكاكف"معاممة 

 (.5) "بحر القمـز"فى  ارػالتج
 ػػػػػػػػػػػػػػ
(1)   Crowford: The Fung Kingdom of Sennar , P.105 
(0 )Ibid, P. 122  
(3 )Ibid, P. 122 
ب فى فنوف األدب، اية اإلر ػرجمتو، انظر  شياب الديف النويػرى : نيػوت ”الشريؼ عمـ الديف“( ولممزيد عف 4)
اب، مركز ػادة، ىيئة الكتػادى شعيرة، مراجعة : د. محمد مصطفى زيػالي عبد محمد ، تحقيؽ: دكتور32جػ

، 13توفيقية الجديدة، جػػا مبارؾ : الخطط الػباش عمير أيضًا ، وانظ042 - 039ـ، ص1992تراث، ػتحقيؽ ال
 60ـ، ص0228امة لمكتاب، ػالييئة المصرية الع

 60، ص13باشا مبارؾ: الخطط التوفيقية، جػ عمي( 5)
جزيرة اف يعمؿ ذلؾ أيضان حاكـ ػ، بؿ ككحده الصنيع فعؿ ذلؾمف ي كلـ يكف حاكـ سكاكف       
تكفيقية": "إنو ػيقكؿ صاحب "الخطط ال كعف ذلؾ ار كذككىـ.ػب التجكىك ما أثار غض ،(2دىمؾ )

رة سكاكف، يستكلياف ػرة دىمؾ كممؾ جزيػفى سنة اثنتيف كستيف كستمائة، كرد الخبر بأف ممؾ جزي
(. 1ىذه الفعاؿ.." ) عمىار، فأرسؿ إلييما السمطاف ييددىما ػتركات مف مات مف التج عمى

"عمـ الديف  الشريؼ اف يدعى:ػاف مف األشراؼ، ككػآنذاؾ ك كتذكر المصادر أف حاكـ سكاكف
مع . خاصة كأنو ى فى سكاكف في ذلؾ الكقتػػكة الكجكد العرب(. كىك ما يشير إلى ق3أسبغانى" )

كما جاكرىا بطكؿ  بلـ قد ذاعت فى سكاكفػسـ كانت مظاىر العركبة كاإل23ىػ/9منتصؼ القرف 
 (.6) ريقيفاأل الساحؿ
إلى "حاكـ  د فحسب، إذ أرسؿ السمطافمجرد التيديد كالكعي عمى رد فعؿ السمطاف كلـ يقؼ      

كالي "أسرع أديب "حاكـ سكاكف". ثـ ػرية كبيرة لترأس حممة عسك عمىقكص" يأمره بأف يتكجو 
الظاىر بيبرس رسالة مف ـ، كردت إلى 2145ىػ/446ة كفى سن بتمبية أمر السمطاف. "كصق

، كأنو فى الطريؽ إلى ميناء سكاكف. "ذابػعي"ا أنو بمغ ثغر ػخبره فيي، ي"إقميـ قكص"عاممو فى 
ا قد الذ بالفػرار مف ببلده، كليذا سقطت اف حاكميػلما بمغ سكاكف، ك "كصػق  حاكـ"غير أف 
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 ثغر عمىبعد أف أحكـ سيطرتو  ،هبلدػبعسكره إلى ب الكالياد ػي قكص، ثـ عػسكاكف في يد كال
 (. 5سكاكف )
ـ، 2145ىػ/446سنة يتحدث عف ىذه الكاقعة، فى حكليات   ىذا ما جعؿ النكيرلكلعؿ       
كقت تتبع ػ(. كىى إشارة إلى أف سكاكف صارت منذ ذلؾ ال4: "ذكر فتكح سكاكف" )اىاان إيكاصف
قكص أنو  : "ككرد كتاب كاليكاقعةعف ذات ال "المقريزل ركاية "اف المماليؾ. أما عف ػسمط إداريان 

ادكا إلى قكص، كقد ػ، كبعث عسكر إلى سكاكف، ففر صاحب سكاكف، كعكصؿ إلى عيذاب
 (.9تميدت الببلد، كصارت رجاؿ السمطاف فى سكاكف..")

 ػػػػػػػػػػػػػػ
جزر دىمؾ: أرخبيؿ ارتيري يضـ أكثر مف مائة جزيرة، أىميا جزيرة دىمؾ، وىي تقع في مقابؿ ميناء  (1)

ظر حسيف مراد: تػاري  دىمؾ وحضارتيا في القػروف انىمؾ )ولممزيد عف جزر د مصوع عمى البحر األحمر
، وانظر كذلؾ محمد كريـ ابراىيـ: أثر العرب في بالد البجة 3-0، صمف خالؿ شواىد القبور الستة األولى

  (71وجزر دىمؾ عمى انتشار اإلسالـ، ص
 60، ص13جػ :الخطط التوفيقية (0)
   039، ص32ية اإلرب فى فنوف األدب، جػا( النويرى: ني3)
 49، صب فى شرؽ أفريقيامحمد عبدالعزيز: العػر  عمينواؿ  انظر (4)
 60، ص13اشا مبارؾ: الخطط التوفيقية، جػػب عمي( 5)
   039، ص32نياية اإلرب، جػ (6)
 016، ص0السموؾ، جػ( 7)

، كسبب ذلؾ كاف فتحيا فى سنة أربع كستيف كستمائة: "يقكؿ النكيرم عف فتكح سكاكفك        
ف صاحبيا الشريؼ عمـ الديف أسبغانى كاف قد تعرض لمتجار، كأخذ ميراث مف مات منيـ فى أ
كحذر مف العكد إليو، فمـ تغف المكاتبات شيئا.."  ،ذلؾ لبحر، كمنع أكالدىـ منو. كككتب فيا
تسكغ ليـ حجة كذريعة  "صاحب سكاكف"المماليؾ كجدكا فيما يقكـ بو  البعض أف(. كيرل 2)
شياب الديف (. كقد أكرد 1) اؾ لتأكيد تبعيتيا ليـىن سكاكف، كمف ثـ ترؾ حامية مىعالستيبلء ا

بيبرس، إذ السمطاف كاكف أياـ ػس عميالمماليؾ  رل الكثير مف األحداث التى ترتبط باستيبلءػالنكي
سكاكف ذىب إلى  ،ديف الخزندارػعبلء ال ؾ)حاكـ قكص( آنذايذكر أف "ميتكٌلى األعماؿ القكصية" 

 (. ثـ3) ان ػنيؼ كأربعكف مركباـ، ككاف يرافقو ػعشرة أي عيذاب، كمكث فى طريقو ثغر طريؽعف 
 (. 6اتمة )ػمكسقة بالمق اف بو كبلليفػالقصير، كك آخر إليو مف جاء مدد عسكرم

 عميكليذا عـز  أيقف أنو ىالؾ المحالة، ىذا الجيشقدـك ب سكاكف صاحبكلما عمـ        
(. كعف ذلؾ أيضان، يقكؿ 5: "ففر صاحب سكاكف.." )زلػا يقكؿ المقريب مف ببلده. كليذاليرك 

لما (. ك 4اربان.." )ػصاحب "الخطط التكفيقية": "فمما كصميا )حاكـ قكص( تبيف أف ممكيا قد فر ى
كعاد  ثـ ترؾ حاميةه ىناؾ، سكاكف، تميدت األمكر لجنكد عمىاكـ قكص مف السيطرة ػتمكف ح
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 (.9)مرة أخرل، كحػارب حامية المماليؾ ، عاد إلييا كف برحيموكعندما عمـ صاحب سكا. قكصل
صاحب "ك "حاكـ قكص"ما كقع بيف تذكر بشكؿ كاضح  ركاية، إال أنيا الػىذه ال كرغـ قيمة

سكاكف بعد  عمىعمـ الديف ظؿ حاكمان  ادر تذكر أفػ. غير أف المصاؿ الذل كقعػبعد القت "سكاكف
يينة كرفاعة بسكاكفػقع الك  إلى أفيزاؿ فييا  ذلؾ، ككاف ال في سنة  نزاع الشيير بيف جي

 كييعتقد أف سكاكف ازدىرت النزاع. ىذا لكقؼيتدخؿ اف أف ػمب منو السمطـ، كط2182ىػ/480
 (.8) المماليؾ سقكطو عمى يديذاب، ك ع سفف كالقكافؿ التجارية بعد تدميركصارت مقصدان لم

 ػػػػػػػػػػػػػ
  039، ص32نياية اإلرب، جػ( 1)
  86( عطية القوصى: تاري  دولة الكنوز اإلسالمية، ص0)
 042، ص32نياية اإلرب: جػ  (3)
        042( المصدر السابؽ، ص4)
 016، ص0( السموؾ: جػ5)
 60، ص13باشا مبارؾ: جػ عمي( 6)
 042، ص32جػ :نياية اإلرب (7)
ـ، لممزيد 15ىػ/9ف القرف وكاف تدمير ثغر عيذاب، وسقوطو عمي يد المماليؾ في النصؼ األوؿ م (8)

 The Fung Kingdom:  P.122  انظر:    
 عالقة النسب بيف ُجيينة ورفاعة: – (ب)

ممجمكعػة مف بيف القبائؿ التي استقرت أيضان في سكاكف، كىـ  ينتسبكف لاعة ػرف قبيمة كانت      
ف بػف قػيس بػف اعة بف نصر بف مالػؾ بػف غطفػاػرف يدعي سبيـ لجدنفيـ مف قيضاعة، ك  ينية،الجي 

يينػػة يينػػة، (.2) جي يينػػة بػػف زيػػد،  كػػؿ مػػف كعػػف القرابػػة بػػيف كىػػك مػػا يعنػػي أف جػػدىـ مػػف قبيمػػة جي جي
يينػة:بف قيس بػف  "فكلد غطفافي  اقكت:ػك"رفاعة" جد الرفاعييف، يقكؿ ي ان، فكلػد مالػؾ كعكفػ كػان لما جي

ػ يبنػ"مػف  أنيػـ فػرعه  ركايات إلػىػالػ بعػضتشػير (. بينما 1) "كرفاعة كاىبلن  نصران..ككلد نصر: ميـ سي
كتػذكر مخطكطػة أحمػد بػف الفكػي (. 3مػع بنػي ىػبلؿ ) لفػاطمييفا ر أيػاـمصػىاجركا ل "،بف ىكازف

  (.6البجة، ثـ ارتحمكا لكادم النيؿ ) أقامكا بيفكؼ أف رفاعة سكنكا الحبشة أكؿ أمرىـ، ك عر م
يـ بينمػا تىنسػب (.5) "كاسػمةرفاعػة القتػدعى " لقبائػؿ يرجػع اسـ رفاعػة أف إلى آخركفكيشير        
تكجػػد  ريػػب أنػػوكال(. 4اعػػة البصػػرم" )جػػدو ييػػدعى: "عمػػي بػػف عمػػي بػػف بجػػاد بػػف رفأخػػرل لركايػػات 

يينةعبلقة قكية بيف  ، ك  ،كرفاعة جي يينةفالقبيمتاف بينيما نسبه مشترؾه  ، كمػاأف رفاعة مف بطكف جي
يينة أف  عمػى لجينيػكف مػف بسػط ىيمنػتيـتمكػف اك  .منكبػةلعػرب لا م إبػاف ىجػرةقامت بدكر قيػاد جي

يينػة كانكا يعيشكف بجكار أجد األكائؿ (. كما أف أجداد الرفاعييف9رفاعة )كمنيا  القبائؿ ىناؾ اد جي
، كمػػا اتجيػػت أخمػػيـ فػػي رفاعػػة(. كالمعػػركؼ أنػػو اسػػتقرت جماعػػات مػػف 8) الصػػعيدالحجػػاز ك  فػػي
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رفاعػة  كلػد :جيينػة، كمػنيـ يػرباسـ رفاعة فػي غ أخرل كتكجد بطكف (.7فريقية )جماعات منيـ أل
 (.20جد بني ركح مف الصحابة )بف زيد، 

 ػػػػػػػػػػػػػ
 051، ص9ممحؽ رفاعة  عفلممزيد، و 496–494، ص0جػابف الكمبي: جميرة النسب،لممزيد، انظر  (1)
ذىبي، وىو المعروؼ باسـ: "المختمؼ والمتشابو في األسماء والكني ػ، وفي مخطوط ال088( المقتضب: ص0)
اعة، ومف ىؤالء: عبد الممؾ بف ػقبيمة عرب رفػالـ ممف ينتسبوف لذىبي أسماء بعض األعػاألنساب"، يذكر الو 

براىيـ بف محمد بف إبراىيـ ػرفػرفاعي، ويزيد بف إبراىيـ الػاعي، وعمي بف سميماف الػميراف الرف اعي، وا 
 ةذىبي: مخطوطػالانظر رفاعي )ػالاعي، وأبو القاسـ عبداهلل بف محمد ػاعي، وجعفر بف محمد الرفػالرف

  (.52ألسماء والكني واألنساب، ورقة المختمؼ والمتشابو في ا
 979، ص 0اسـ: موسوعة القبائؿ واألنساب، جػػ( عوف الشريؼ ق3)
 12، انظر ممحؽMacmichael: A History of Arabs, Vol. II, P.345 المخطوطة( انظر متف 4)
  "مادة رفاعة"ة الحرة )االنترنت(، ( موسوعة وكيبيديا: الموسوع5)
 128تفقة، صابف القيسراني:  كتاب األنساب المُ انظر ( 6)
    979، ص0( عوف الشريؼ قاسـ: موسوعة القبائؿ واألنساب، جػ7)
   979( المرجع السابؽ، ص 9)  982( المرجع السابؽ، ص 8)
 109( المقريزي: البياف واإلعراب، ص12)

يينة كرفاعة إلى كدانية التي تتحدث عف ذىابكثائؽ السالحسب إحدل ك          البجة. كيقكؿ  جي
يينة كرف: "ثـ عي طكطةمتف ىذه المخ (. كىي 2النيؿ.." ) ػاعة التي رحمت مف البجاء إلىد لجي
سكنتا معان  كانت عمى ما ييراـ، كأف ىاتيف القبيمتيف القبيمتيف بلقة بيفػأف الع منيا مخطكطةه يبدك

يندر  كما ىك كاضح  ، كىك لفظاء"ػكثيقة بمفظ "البجػة، كالتي كرد اسميا في ىذه الببلد البجفي 
يينة كأق جماعات كيرجح أف. استخدامو سكاكف  عاشكا في ىدكء كسبلـ فياعييف ػاربيـ مف الرفػجي

الطيبة،  القبيمتيف الكثيري مف العبلقات كالكشائج تجمع بيف كانت خاصة كأنو ،ء األمرمباد يف
لو أثره البلفت في ذلؾ التقارب  ما كاف كىك متييما مف قرابة النسب كاألصؿ،ا يجمع كخاصة م

(1) . 
يينة كرفاعة في السكداف، عكف الشريؼ ق كما يقكؿ الدكتكر       اسـ: "فالطريؽ الذم سمكتو جي

مف كجكارىما لبعضيما يؤكد قدـ ىذه الصمة، كالبد أف يؤدم الجكار إلي التزاكج كالتحالؼ، كليس 
يني، إذ األكؿ يككف جزءأ مف الثاني في المعني اعي كالجي ػخبلؼ جكىرم بيف األصؿ الرف

ينييف كالػ(. كىذه إش3العاـ.." ) انت طيبة ػك رفاعييفػارات كاضحة إلى أف العبلقة بيف كؿ مف الجي
 . ة بينيماجة قبؿ أف تقع الفتنالقبيمتيف في ببلد الب حدث تزاكج فيما يبدك بيف جماعاتككدية، كأنو 

صؿ كالقرابة القديمة حد ما عف األل اسـ يتحدث بتحفظػعكف الشريؼ قدكتكر كرغـ أف ال      
بيا تاريخيان، كذلؾ حسب ما  لتى بينيما ىي مف األمكر المقطكعإننا نؤكد أف القرابة الكمتييما، ف
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ما كرد في كؿ  كرد في أميات الكتب التى تتحدث عف األنساب كالقبائؿ العربية القديمة، خاصةن 
، كغيرىما كت الحمكمػكتاب "المقتضب" لياقكذلؾ ابف الكمبي، ك  لمنسابةكتاب "جميرة النسب" مف 

عبلقة القرابة  عمى Macmichael "ماكمايكؿ" المستشرؽ كما يؤكد (.6) مف المصادر األخرل
 (.5يينة )جي قبيمة اعة ك ػرفكالنسب بيف 

 ػػػػػػػػػػػػ
ترنت: موقع السالالت ػشبكة االن مف مجموعة محمد بف زيد، انظر اعة،ػينة ورفعف قبيمة ُجي ة( مخطوط1)

الدراسة، شكؿ في ممحؽ  ةالمخطوط انظر صورة ىذه ، www.dnaarab.comالعربية، وانظر كذلؾ موقع 
 070، ص18رقـ 
ُجيينة انتشرت في وادي العالقي في مصر، ومنو اتجو  يقوؿ الػدكتور رجب عبدالحميـ: "ومعني ذلؾ أف (0)

ميناء عيذاب ووادي العالقي، ) بعضيا إلي شرؽ السوداف حتي سواكف التي ىاجر إلييا أيضًا عرب رفػاعة.."
  (040ص
 982، ص0( موسوعة القبائؿ واألنساب، جػ3)
، 0ابف الكمبي: جميرة النسب، جػ نظرُجيينة، ا( ولممزيد عف أصؿ النسب والعالقة بيف قبيمتي عرب رفاعة و 4)

 088، ياقوت الحموي: المقتضب، ص496–494ص
(5 ) A History of the Arabs, Vol. I, P. 239  
 بداية الصراع بيف القبيمتيف: - (جػ)
يينة كرفاعة، حيث كقعقبيمة ما ييراـ بيف  األمكر لـ تمض عمى غير أف        أك خبلؼ نزاع جي

إلى صراع  يتحكؿ ىذا الخبلؼ القبمي ، ثـ أخذياتيف القبيمتيفل لتي تنتميالجماعات ابيف بعض 
احث أف ػكيعتقد الب ،" بيف القبيمتيفالفتنةػ"أك ما تصفو بعض الركايات ب ،في سكاكف كبير بينيما
أرض "ؾ يينة كرفاعة عمى تر جي  جماعات  قبيمة ربيعة بعد أف أجبرت  كقع كاف قد ىذا الصراع

كما القبيمتيف،  بيف ـ، كقعت فتنةه 2182ىػ/480سنة  يأنو ف إلى المصادربعض  تشير. ك "المعدف
كانت قد  ف حركبان يذكر البعض أية بينيما، فيما دمك  نزاعات لبثت أف تحكلت ىذه الفتنة إلى

 (. 2) كقعت بيف القبيمتيف
اعة، ػفجيينة كر  ةػكؿ مف قبيم قد ال يكافؽ ما كقع بيف الحربلفظ  احث أفػكيرل الب       

تممؾ كؿ منيا أعدادا ىائمة مف حيث عضيا البعض، تقع بيف بمداف ب اـػبمعناىا الع فالحركب
تضـ كؿ منيما ربما  كىما قبيمتاف ةاعػي، أما ما كاف بيف جيينة كرفػككذلؾ العتاد الحرب الجنكد

ما يعرؼ  ي، أكػقبم  ، فما كقع بينيما لـ يكف أكثر مف صراعفي سػكاكف آالؼ األفراد ال أكثر
 .كقتػاألدؽ في كصؼ ما حدث في ذلؾ الىك  -أم الفتنة  –األخير المفظ  ، كلعؿ ىذا"الفتنةػ"ب

 : "كفيو )أمإذ يقكؿ (،1) المقريزم ـ حسب2182ىػ/480سنة  تحديدا كقد كقع ىذا الصراع     
يينة كرفاعة.." )2182ىػ/480سنة  رجب  (.3ـ( كانت كقعة في صحراء عيذاب بيف عرب جي

ار ذم أشػىك ال الصراعىذا كلعؿ  (.6ـ )2181ىػ/482سنة  الصراع ىذا حسب آخريف حدثك 

http://www.dnaarab.com/
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 يتو عف كقكع نزاعاتو بيف القبائؿفي ركا فالقبيمتية دكف أف يذكر صراح ابف خمدكف إليو مجازان 
يينة، كمف ثـ تشرزمكا، كص قو أيضان: "كليس في طري(. كما قاؿ ابف خمدكف 5اركا شيعان )ػكمنيا جي

بعض، فصاركا )أم قبائؿ العرب(  ة التي تمنع انقياد بعضيـ إلىمف السياسة الممككية لآلف شيء
 (. 4مؾ.." )شيعان ليذا العيد، كلـ يبؽ لببلدىـ رسـ لممي 

 ػػػػػػػػػػػػػػ 
 982، ص3موسوعة القبائؿ واألنساب، جػ ، عوف الشريؼ قاسـ:082، ص1جػ( المقريزي: السموؾ، 1)
         082، ص1( السموؾ: جػ0)
 082( المصدر السابؽ، ص3)
 040( رجب عبدالحميـ: ميناء عيذاب ووادي العالقي، ص4)
                   491، ص5( العبر: جػ5)
، أما في روايات المحَدثيف، فقد ورد الحديث عف ىذا النزاع القبمي صريحًا، 491( المصدر السابؽ، ص6)

الصحراء الشرقية تدفقت ُجيينة إلى أرض المعدف، وشاركت  يوسؼ فضؿ حسف: "ومف دروب يقوؿ الدكتور
مقدمة في تاري  الممالؾ )ـ.." 1081ىي ورفاعة البجة في موطنيا، ثـ تشاجرتا في صحراء عيذاب في عاـ 

 ( 36اإلسالمية: ص
ف لـ ييعط الكثير  Jan Zahorik  "ياف زاىكريؾ" المستشرؽ ىذا النزاع كما أشار إلى      ، كا 
بعدـ االستقرار، كأنيا شيدت العديد مف  تميزت  ىذا الصراع حقبة ذكر أفي ، لكنو (2) عنو
يينة كرف قبيمتي (. كىك ما يشير ربما إلي أف الصراع بيف1) العربية ات بيف القبائؿػاعالصر  اعة ػجي

 قكلو أدلة فيلـ يكف إال كاحدان مف تمؾ الصراعات العربية التي كقعت آنذاؾ، غير أننا ال نجد ل
يينة، كيبدك أنو لما كقع  قبيمة مع البجةأرض  تسكف أيضان  اعةي ػرف قبيمة (. ككانت3)المصادر  جي

يينة ك  قبيمة راع بيفالص يينة، كىك أمر  قبيمة مع رفاعة ممف تحالؼ قبيمة ربيعة، كانتقبيمة جي جي
 ، ثـ سكنتاران أف تياجرا قس القبيمتاف إلىىاتػاف اضطرت  بينيما. ثـ القرابة كالنسب ـمنطقي بحك

ف لـ تبمغالقبيمتيفىاتيف  بيف عنزاػال . ثـ كقعسكاكف بعد ذلؾ ب في رأم ة الحر ػاألمكر حال ، كا 
 ما حدث زمػ. كقد كصؼ المقريلما كقعرغـ أف البعض استخدـ لفظ الحركب لئلشارة  ،احثػالب

 ثير مف القتمىالك إلى سقكط أدل ىذا الصراع فقد كقعة". كحسب البعض،ػ"ال بيف القبيمتيف بػ
 (.6) كالضحايا

   

 تدخؿ حاكـ سواكف فى الصراع: - (د)
يينة ك  كؿ مف بيف القبمي لما كقع النزاعك       كبيرة مف القتمى  دأعدا سقكط اعة، كنتج عنوػرفجي

اف ػكك ،احب سكاكفػ"حاكـ سكاكف" )أك صرسالة إلى ببلككف ػالسمطاف المنصكر ق كالضحايا، بعث
مف األشراؼ رجبل دخؿ بيف زعماء القبيمتيف النياء الصراع يت حتى ييدعى "الشريؼ عمـ الػديف"  ن

 (. 5) بيف القبيمتيف



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 149  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 ػػػػػػػػػػػػػ
(1 )Jan Zahorik: The Islamization of the Beja , P. 8  
(0 )Ibid , P. 8  خالؿ مف ؾ توصؿ لفكرة تعدد الصراعات القبمية بيف القبائؿ العربية ي، ولعؿ ياف زاىور 
 (491، ص5واية ابف خمدوف )العبر: جػر 
يقوؿ الدكتور عوف الشريؼ قػاسـ: "وتذكر المصادر أف حروبًا وقعت بيف ُجيينة ورفاعة في صحراء ( 3)

 (982ص ـ" )موسوعة القبائؿ واألنساب:1081ىػ/682سواكف عاـ 
، ص 1مقريػزي: السموؾ، جػ ال انظربينما يقوؿ المقريزي عف ضحايا ىذه الفتنة: "ُقتؿ فييا جمَّاعة.." ) (4)

ما وقع بيف قبيمتي  وصفت "رواية تقي الديف المقريزي"، وقد 97،  ممدوح الريطي: المرجع السابؽ، ص 082
ُجيينة ورفػاعة في سواكف بالوقعة وليست الحرب، وىو ما يعني أنو اعتبرىا فتنة بيف القبيمتيف العربيتيف 

 (082، ص1السموؾ: جػانظر )
يروت، ػ، دار العمـ، ب1ائؿ العرب، جػػة: معجـ قبػ، عمر رضا كحال082، ص1السموؾ: جػ نظرولممزيد ا (5)

 017ـ، ص1968
 
 

ال تزيد  حتى أخرل عمىد بيف الطرفيف، كأال يؤيد قبيمة أف يمتـز الحيا حاكـ سكاكف نيًصحك       
إلى الشريؼ عمـ الديف المقريزل: "فكيتب  يقكؿكليذا (. 2) بيف الطرفيفان ػاألمكر فسادان كاضطراب

ينما (. ب1فساد الطريؽ..") عميان ػأخرل خكف عمىائفة ػبأف يكفؽ بينيـ، كال يعيف ط صاحب سكاكف
-498) "بلككفػالمنصكر ق"كىك السمطاف  -إلى أف سمطاف مصر آنذاؾ  المصادر ارتػأش

كؿ يقكعف ذلؾ  (.3) ػدمكمكقؼ ىذا الصراع الػل بنفسو تدخؿ  –ـ( 2170-2197ىػ/487
بيف  اطةػمكسلى الشريؼ عمـ الديف أمير سكاكف صاحب "الخطط التكفيقية": "فكتب السمطاف إل
كىك  (.6اؼ مف طكؿ الحرب انقطاع الطرؽ.." )ػالفريقيف بدكف أف يميؿ مع أحد منيـ، ألنو يخ

ما يشير إلى خشية السمطاف المممككي مف اآلثار االقتصادية السمبية مف كجكد مثؿ ىذه 
  ت القبمية العربية.الصراعا
ا الكثير مف األمكر ممني تضحي ػاشا مبارؾ عف ىذا الصراعب عميك  المقريزم لعؿ ركايتيك      
سكاكف، رغـ  عمياكما ػاف اليزاؿ حػك و آنفاا عنػالذم تحدثن "ديفػعمـ ال"، كمنيا أف األمير الميمة

عاد بينيما مرة قد  فيما يبدك كئاـػأف الـ، ك 2143ىػ/441سنة  في مطاف مصرما كقع بينو كبيف س
ر إلى ثقة مف حاكـ سكاكف التدخؿ النياء النزاع يشيي ػالمممككطمب السمطاف  أف أخرل. كما

مثؿ ىذا األمر لكضع حد  ل مب منو أف يتدخؿطاف فى ىذا الشريؼ العربي، كمف ثـ ػالسمط
  .الشائؾ القبمي
في حالة  شى أف يؤثر ذلؾ الصراعكما تشير ىذه الركاية إلى أف سمطاف مصر كاف يخ     

كانت سكاكف ك  ،كانت تعبرىا القكافؿ ارية التىػأمف كاستقرار الطرؽ التج عمى استمراره مدة أطكؿ
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السمطاف مف  المماليؾ. كما خشى دكلة اقتصاد عمىان ػمقصدان رئيسان ليا، كىك ما قد يؤثر سمب
عبر سكاكف إلى ببلد  بحر القمـزتعبر  انتػك التى "مكاكب الحج"عمى تأثير ذلؾ الصراع العربى 

المممككي برسالة عاجمة سمطاف ال بعثليذا ك  .ادم كبيرػ، ككانت مكاكب ليا عائد اقتصالحجاز
 (. 5) ىذه الفتنة ليتدخؿ اليقاؼ "حاكـ سكاكفإلى "
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 082، ص1( المقريزى: السموؾ، جػ1)
 082( المصدر السابؽ، ص0)
(3 )Jan Zahorik: Op. Cit., P. 8 
 60، ص13باشا مبارؾ: جػ عمي( 4)
التدخؿ  "صاحب سواكف"وعف طمب السمطاف الممموكي مف  ،60المصدر السابؽ، صعمي باشا مبارؾ: ( 5)

ىػ، أرسؿ 622اليقاؼ الفتنة بيف جيينة ورفاعة، يقوؿ يقوؿ محمد صالح ضرار: "إف سمطاف مصر فى سنة 
سواكف يطمب فيو أف يوفؽ بيف عرب ُجيينة ورفاعة، وأف ال يعيف طائفة  خطابا إلى الشريؼ عمـ الديف أمير

ـ، 1965تاري  السوداف، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، عمى أخرى خوفا مف فساد الطريؽ.." )
 (117ص
سكاكف سنة حاكـ اف بعث برسالتو إلى ػأف السمط البعض يذكر أف لمنظر كالبلفت      

يينة كرفػحكالى ثمـ، أل قبؿ 2103ىػ/400 (. 2اعة )ػانيف سنة مف بداية الصراع الفعمي بيف جي
اف قد كقع فى سنة ػك ادرػحسب ما كرد فى المص القبيمتيف ىػاتيف بيفالمؤكد أف النزاع ف

ؿ ىذا الصراع األخير، كىك ما ال القبيمتيف قباف قد كقع نزاع قديـ بيف ػك ـ. أك ربما2182ىػ/480
 اياػبسبب كثرة أعداد مف كقع مف الضح البعض حدة ىذا الصراع يؤكد. ك احثػالب ميؿ إليوي

 (.1)اعات القبيمتيف انت غير منقطعة بيف جمػالحركب ك كالقتمى، كأف
لشريؼ إلى ا بلككفػالمنصكر ق السمطػاف بوالكتاب الذل بعث  لما كصؿاؿ ػكعمى أية ح      

يين كؿ مف زعماءػأرسؿ حاكـ سكاكف ل ،"عمـ الديف" امتثؿ ك . إليو لقدكـمف أجؿ ا اعةػكرف ةجي
بفداحة ما شعر ي افػكفمما الشؾ فيو أف كمييما ، كضع حد ليذا الصراع ا ألمره رغبة فيػكبلىم

تدخؿ أطراؼ  بلىما كاف ينتظرػ، كلعؿ كنتيجة ىذه الفتنة القبمية اياػضحك  ىػقتم مف كقع بينيما
قد بيف عي  فيما يبدك الحػإف التصػف مف ثـ. ك راعليذا الص كضع نيايةػيف لايدة مف خارج القبيمتػمح

 (.3) بينيمادماء ػكقؼ سفؾ الفى  رغبة كؿ منيماػما يشير لالقبيمتيف دكف مشقة، كىك 
 حدث اصة بماػ، خأفػفى ىذه الش ارػمف األخب بمزيد تمدناال  التػاريخية ادرػغير أف المص     
يينة قبيمة ؿ مفىذا الصراع بيف ك ايةػني بعد جد شحيحة،  ار عف ذلؾػاعة، فاألخبػرفعرب ك  جي

رحيؿ عف أرض البجة، ػمات القبيمتيف اضطرت لػت الكقت إلى أف أكثر جماعلكنيا تشير فى ذا
 ان فى تمؾ اليجرة التيػسببان رئيس افػراع كػأف ىذا الص ذىاب بعيدان صكب الجنكب. كالػراجحػكال
يينة ك  قبيمتا ػامت بياق ت ات مف القبيمتيف ارتحمػأف جماع التػاريخية ادرػمصاعة، إذ تذكر الػفر جي
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ارت ليـ سطكة ػكص اـ بيا،ػاب ليـ المقػد الحبشة، كطالنكبة كببل بػبلد إلى الجنكب، كتحديدان إلى
يينة الػة ىناؾ، خػكشكك بنائيـ عمكة، كانتقؿ الحكـ أل بػبلد مع ممكؾ اىركاػذيف تصػاصة عرب جي

 .(6) بعد ذلؾ
 ػػػػػػػػػػػػػػ
لعؿ ذلؾ التاري  الذي يذكره محمد صالح ضرار يشير إلى و  ،117محمد صالح ضرار: تاري  السوداف، ص (1)

 وجود خطأ مطبعي، أو في النس 
يقوؿ محمد صالح ضػرار: "وقد حدثت حروب متوالػية، ووقػائع متعاقبة بيف ىذيف الػرىطيف، سفكت فييا ( 0)

    (117ص تػاري  السوداف:دماء اػزيرة بيف عيذاب وبادية سواكف.." )
  Jan Zahorik: Op. Cit., P. 8 ،117( المرجع السابؽ، ص3)
 077، ص5، القمقشندي: صبح األعشى، جػ491، ص5( انظر ابف خمدوف: العبر، جػ4)

يينة ك  قبيمة أف كيعتقد       األمكر انت ػلجنكب كالبجة صكب ا ببلد لما ىاجرا مفرفاعة قبيمة جي
احث أف ىذا يشير إلى أنو بمجرد ػ. كيرل الب(2) كدية العبلقة بينيماكصارت بينيما قد ىدأت، 

ائج النسب قربت ػات، إذ إف كشػمف خبلف بينيما اف نسياف ما جرلػاكؿ الطرفالنزاع، ح اءػانتي
يينة قبيمة ر التى تحدثت عف ىجرةادػمف أىـ المص "ركاية ابف خمدكف"بينيما مف جديد. كتعد   جي

  (.1)الحبشة كسكداف كادل النيؿ  دببل اصة إلىػخ
 امتداد نفكذكذلؾ ، ك "يػينكجكد الجي ػال"ان إلى تكسع ػأيضتشير  اريخية الميمةػالت ركايةػكىذه ال      

ارت ػصك  ،الحبشة كتخكميابلد ػإلى ب نفكذىـ الجنكب. كقد بمغ مناطؽ في ةػىذه القبيم جماعات
 بلدػان ليـ في بمنعة، كىك ما حدث أيضك كة ػأىؿ ق ا، كما أنيـ أصبحك بلدػياء في تمؾ البػليـ أح

بلد ػب في اصةػخ الجنكب مناطؽ في يػندم ذلؾ التكسع الجينػ. كيؤكد القمقشاػكما جاكرى نكبةال
يينة مف العرب فيػانتشرت أح : "ثـ، إذ يقكؿالنكبة أيضان إلى أف  (. كما يشير3ببلدىـ.." ) ياء جي

يين الؾ ػالنكبة، كأنيـ تسببكا فى سقكط مم بػبلد جنكب خاصة فيكا فسادان فى الاثػة ععرب جي
 (. 6) كقتػفي ذلؾ ال بالمسيحية انت تديفػالنكبة التى ك

يينة ك  قبيمة بيف الصراع أف ،احثػالبرأم فيما  ،المؤكدعمى ىذا فك        ػاعة أدل رفعرب جي
فى ىذه ات أمنية ػبذلؾ كقكع اضطراػى كعدـ االستقرار، ككػالة مف الفكضػحدكث حبالطبع ل

. إذ ضعف عمى اطؽػمف من اكرهػكاكف، كما يجػميناء س المنطقة، كتحديدا قرب  تساحؿ بحر القمـز
 كضع األمنيػالميناء بسبب التأتى إلى  كانت ة المراكب التىػبسبب قم الميناءارة عبر ػحركة التج

البجة التى  ببلد ادػعمى اقتص بىسمال هأثير ػى تػاف ليذا النزاع العربػك ىناؾ. كمف ثـ غير المستقر
، فارة ػالتج عميكاف يعتمد سكانيا  أىـ  مف انت في ذلؾ الكقتػك ارة البحريةػالتجعبر بحر القمـز
في  المماليؾ دكلة عمى مف جانب آخر اره السمبيةػاف ليذا الصراع آثػكما ك ،مصادر الدخؿ ليـ

 أم كسيمة.بلككف عمى كقفو بػق افػ، كليذا حرص السمطمصر كالشاـ
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 ػػػػػػػػػػػػػ
وعف ىجرة كؿ مف ُجيينة ورفػاعة مف بالد البجة، يقوؿ صالح ضرار: "وارتحموا )أى ُجيينة ورفاعة( مف  (1)

 (117ص إقميـ البجة إلى ضفاؼ النيؿ وىـ عمى أتـ اتفاؽ.." )تاري  السوداف:
بة إلى بػالد الحبشة قبػائؿ متعددة إذ يقوؿ ابف خمدوف: "وبالصعيد األعمي، وما وراءىا، إلى أرض النو  (0)

وأحياء متفرقة، كميـ مف ُجيينة إحدى بطوف ُقضػاعة، ممؤوا تمؾ القفػار، وامبوا النوبػة عمى مواطنيـ 
 (7، ص6العبر، جػ) وممكيـ، وزاحموا الحبشة فى بالدىـ، وشػاركوىـ فى أطرافيا.."

 077، ص5صبح األعشى، جػ  (3)
اب "صبح ػرواية التى يروييا فى كتػالقمقشندى أنو نقؿ تمؾ ال ، ويذكر078 – 077( المصدر السابؽ، ص 4)

 (077، ص5انظر صبح األعشى: جػ كتاب "العبر" البف خمدوف )لممزيداألعشى" عف 
 :تعريب بالد البجة يف ُجيينة ودورىا الحضاريقبيمة  –رابعاً  

البجة، كاستقرارىـ في ىذه  ببلد ىاريخية عف ىجرة عرب جيينة إلػبللة التػكبعد ىذه االط       
يينةإنو مما الريبفيو ػالببلد، ف كأنيـ  أثيرا حضاريا كاضحا في ىذه الببلد،ػترككا ت أف عرب جي

عادات كالتقاليد الكثير مف ال كانقم أنيـك  ،ةالبج تعريباإلسبلـ ك ساىمكا بدكر كبير في نشر 
ربما  بمدة طكيمة، اف سابقان ػك البجة بة فيك . كالمعركؼ أف انتشار العر تمؾ الببلد ىؿالعربية أل
شير إليو ت جرات العربية، كىك مايالبفضؿ  كذلؾ ،ات اإلسبلميةػالفتكحعدة قركف قبؿ تصؿ ل

 (. 2ـ )452ىػ/32في سنة  "معاىدة البقط" التي كقعت
يينة مف شعب  كفي مقدمتيـ العرب قبائؿ بفضؿ شعب البجة تحكؿ أف احثػكيرل الب        جي

تبدك عميو الكثير مف  بستعرً شعب مي  البدائي، إلى يػيغمب عميو الطابع األفريق ،ي األصؿحام
تتكافؽ كانت ادات العربية التي ػالع تقميد ة إلىاػالبج قد ماؿ غالبيةف. العربية اىر الحضاريةػالمظ

ية. كمف البدائ عاداتو منيـ عمى بعضالمع طبيعة الحياة في ببلدىـ، بينما بقي  كثيران  كتتبلءـ
تقميد ما كاف زم العربي، ك ػىتماميـ بارتداء الايـ عمياليد العربية التي ظيرت ػر التقأكثر مظاى

: "البجة قبيمة مف الحبش، أصحاب أخبية مف يو العرب مف ثياب، فالمقريزم يذكريرتد
 (. 1تزيكف بزم العرب.." )ػشعر..ي
 يراتػالعربية، خاصة مع كجكد تأث اليدػمتقلا ذيف مالك ػاة الػغالبية البج كىذا ما ينطبؽ عمى      

(، 3قبؿ اإلسبلـ ) منذ ما التي ىاجرت لببلدىـ انتقمت إلييـ عف طريؽ قبيمة بمي عربية قديمة
 يشير ابف حكقؿ إلىك (. 6اء البجة )ػزعم أجداد الحداربةكىـ  ارمة العربػككذلؾ تأثير الحض

كانيـ أشد سكادان مف ػ: "كألالعربي ابعػمطل يابيـثتحكؿ ك  ،ةافي مبلبس البج ةالعربي اتأثير ػالت
 (. 5في زم العرب.." ) الحبشة

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
، مصطفي 599، ص0تاري  الطبري: جػ ،081البالذري: فتوح البمداف، صلممزيد عف معاىدة البقط، انظر  (1)

شوقي عبدالقوي  ،ا بعدىاوم 477القات الدولية في اإلسالـ، صمسعد: معاىدة البقط نمط فريد في مجاؿ الع
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عثماف: العالقات التجارية بيف مصر والدوؿ األفريقية في عصر سالطيف المماليؾ، رسالة ماجستير اير 
        39ـ، ص1975، قيةمنشورة، معيد البحوث والدراسات األفري

 319، ص1( الخطط: جػ0)
  04القمقشندي: قالئد الجماف، ص ،080-082ياقوت: المقتضب، ص ، انظربمي وىجرتيا لمبجة  ( وعف3)

، المسعودي: 165، ص1تاري  اليعقوبي: جػ انظر ( وعف ىجرات الحضارمة العرب وعالقتيـ بالحداربة4)
  ، وانظر Macmichael: Vol. I, P. 346 ، 044، ص0، ابف خمدوف:العبر، جػ16، ص0مروج الذىب، جػ

                      Paul: A Hadareb, S.N.R., P. 75     كذلؾ
        55( صورة األرض: ص5)
 

شرة السكداء، كما أف أثر العرب بدا جميان في السمات الجسدية لمبجاة، حيث قمت حدة الب       
كانييـ مف العرب بيف السكاد ، كليذا قاؿ ابف حكقؿ: "كتقرب ألالعرب كصارت قريبة مف

: "كىـ أصفي السكداف لكنان.." ؾ، إذ يقكؿي قريب مف ذلمعنالقمقشندمي ل (. كأشار2كالبياض.." )
ما بيف السكاد كالبياض  أف بشرتيـ، ك أف ألكانيـ تقرب مف ألكاف العرب االصطخرم(. كيذكر 1)
الشعكب الزنجية بفضؿ  نيا لـ تعد تشبو في سكادىااة، كأػالبج صفاء بشرة(. كىي إشارات ل3)
يينة، إذ اخ  لمعرب مف غيرىـ.  شبياصاركا أقرب تبلطيـ بالعرب، كمنيـ جي

كغيرىـ مف الشعكب األفريقية  كانكا ببلدىـالعرب ل ائؿػقب قبؿ قدكـ اةػكيمكف القكؿي بأف البج      
كيذكر ابف الجكزم أف ربع مف ، إال ما يستر العكرات فحسب. "عادة العيٌرم"فضؿ البدائية التي تي 
ة اػالبج ير ابف تغرم بردم إلي أفيش(. بينما 4اب مف السكداف مثؿ جميع الناس )ػال يمبس الثي

 القمي ادةػببلدىـ بقي( لـ842-864ىػ/169-131) عمى اهلل المتككؿ قبؿ قدكـ حممة
: "غير أنيـ عيراة، بغير يقكؿ العيرم كسائر الشعكب البدائية، ثـ، كانكا يفضمكف (ـ855ىػ/162)

 (. 5ثياب، كأكثر سبلحيـ الجراب كالمزاريؽ.." )
، حيث اةػالبج ، كقبؿ أف يغمب أثرىـ عمىفي ببلدىـقبؿ تكغؿ العرب  لحممةي ككانت ىذه ا      

النساء، ألف ىذه الظاىرة  اؿ أكرجػ، كال يميؽ الظيكر بو ال بيف الان ػعند العرب أمران قبيحييعد العيٌرم 
اإلنساف عكرتو  أف يستركجكب طرة البشرية السكية التي تقكـ عمى الحياء، ك المقيتة تخالؼ الف

 في تقميدىـلكا مال العكرة كما عند العرب، كما بعادة سترمف البجاة أخذ كثير  ـ اآلخريف، كليذااأم
 أكثر داللةن  العيمرم كربما تككف ركاية .بلـػ، كاعتنقكا اإلسبعد أف اختمطكا بيـ ابػالثي ارتداء طريقة
 ال الببلد المذككر: "إف سكاف ىذه ، إذ يقكؿيـب بلطػاالختحاؿ البجاة قبؿ قدكـ العرب، ك  عمى

فػفرؽ بينيـ كبيف الحيكانات ال أحدىـ مف الكسكة ما  راة، كليس عمىاة عي ػكحشية، لككنيـ حي
، بؿ ىـ  ، أك أختو ، كال بأخو عمي صفة البيائـ، ينزك يستره..كال يعترؼ أحد منيـ بزكجة، كال بكلدو
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يـ عمى ف يختمطكا بالعرب، كقبؿ بعض أحكاؿ البجاة البائسة قبؿ أانت ػكىذه (. 4بعض.." ) بعضي
 الفطرة الطيبة. اف، كيكقر الذم يكـر اإلنس الديف ، كىككيؤثر فييـ ،بينيـ عتنقكا اإلسبلـ، كيفشكاأف ي
 ػػػػػػػػػػػػػ
 61( صورة األرض: ص1)
 073، ص5( صبح األعشي: جػ0)
                                  32( مسالؾ الممالؾ: ص3)
 39ر الغبش في فضؿ السوداف والحبش: صتنويلممزيد، انظر ( 4)
 098، ص0( ابف تغري بردي: النجوـ الزاىرة، جػ5)
 097-096ص  ( المصدر السابؽ،6)

اف الكجكد العربي بمثابة مرحمة فػارقة في تاريو ببلد البجة، حيث انتقمكا بعد ػك كعمى ىذا،      
بحاليـ قبؿ قدكـ العرب. فالمقطكع ارنة ػذلؾ مف حياة بدائية إلى أخرل أكثر حضارة كتطكرا، مق

اليد العربية ػ، كصارت المظاىر كالتقيةالعربالقبائؿ اة تبدلت بعد االختبلط بػبو أف أحكاؿ البج
كاضحة عمى سيماىـ، كليذا يقكؿ العيمرم: "تزكجكا )أم العرب( مف البجة، كزكجكىـ، كاختمطكا 

 (.2كاحد.." )ػبيـ حتى بقكا كالشيء ال
اقيـ ػاة لـ تنتو تمامان حتى بعد اعتنػالبج شعب م عندادة العيرٌ ػأف عال نشؾ فيو ذم ػكال      
دكف ثياب  ـ( بعضيـ2129ىػ/426)ت:  بعد اختبلطيـ بالعرب، فقد شاىد ابفي جبيربلـ، ك ػاإلس
: "كرجاليـ كنساؤىـ يتصرفكف ، إذ يقكؿألداء مناسؾ الحجكىك في الطريؽ  ،ببلدىـاف زيارتو لػإب

 ارسػ(. كربما بقي بعضيـ يم1يستتركف.." ) ان يستركف بيا عكراتيـ، كأكثرىـ الػال خرقعراةن، إ
مف  غير المسمميف، كأنيـ مف كانكا يـالعراة من ، كالػراجح أفاىميةػالج كثنيةػال اداتػبعض الع

 . ار اإلنسافػكقػالتي تدعكا ل كقيمو السامية ،بلـػأثركا بعادات اإلسػكثنييف ممف لـ يتػال
كما جاكرىا، كالتي بمغت ببلد الحبشة،  رات العربية أيضان في ببلد البجةأثيػكما تبدك الت      

ائؿ تػأثيرا في البجة منذ حقبة ػمف أكثر القب "يػقبيمة بم"انت ػبلـ، ككػبفضؿ ىجرات العرب قبؿ اإلس
يينة،  قبيمة ةبني عمكمي"، كىـ مف ػأثير أيضان بعده. ك"قبيمة بمػكظؿ لو ت ،بلـػما قبؿ اإلس جي
امكا ػبلدم، أك قبمو بقميؿ، كأقػاف القرف األكؿ الميػ، إبا يرل البعضة، فيمػببلد البج ىاجركا إلى

 (. 3غرب البحر األحمر )
انت تقطف شمالي ىذه ػائؿ التي كػاة، خاصة بالقبػقد اختمط البمكيكف بالبجكعمى أية حػاؿ،  ف      

ذائع ػال "كراثةػنظاـ ال"ادة بفضؿ ػليـ أمكر الحكـ كالقي انتقمت اىركا معيـ، كمف ثـػالببلد، ثـ تص
ما يمكف أف نطمؽ  ات العربية القديمةػالجماع (. كقد ككنت تمؾ6ىناؾ، كىك "نظاـ األمكمة" )

  ركماف اسـ "البميمييف"ػاف كالػ، كىي التي أطمؽ عمييا مؤرخك اليكن"طبقة أرستقراطية" عميو
Blemmyes  (5.) 
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 ػػػػػػػػػػػػػػ
 045، ص4( مسالؾ األبصار، جػ1)
 76ص ( رحمة ابف جبير:0)
 13–10، صالبجة والعربانظر مصطفى مسعد: ( 3)
 13( المرجع السابؽ، ص4)
 13( المرجع السابؽ، ص5)
  

البمك"، كاشتيركا باستخداـ باسـ " مممكة ىناؾ بميميكف العربال ىؤالء اـػأق ،أية حاؿ كعمى      
ػ ب دكما دكاب التي ترتبطػمف ال تعد الخيكؿالمعركؼ أف اية بيا، ك ػا في العنك ، كبرع"الخيكؿ"
العربي  اة يطمقكف عمىػية أف البج. كمما يؤكد أيضان أصكليـ العربالعربائؿ ػ" عند قبالفركسية"
ي ألفاظ (. كى2) عني العربيةبلكيت( في لغتيـ تػ)ب "بمكيت""ببلكم" )أك بمكم(، كما أفالتبداكية ب

ىذه ىاجركا إلى  كانكا قد العرب ارمةػالحض مف جماعاتكما أف  .العربية بمي ة مف اسـمشتق
 Nisbasالبجة. كتؤكد "أكراؽي النسبة" بلد ػب ا عمىحكامذيف صاركا ػال "الحداربة"، كىـ أجداد الببلد

 (. كيشير1) المبكرة لئلسبلـ منذ السنيفي جزيرة العرب ػجنكبحضرمكت  ببلد أنيـ جاءكا مف
البجة،  ائؿػقب البحر األحمر، كسكنكا بيف أف الحضارمة ىاجركا عبر ماكمايكؿ إلى المستشرؽ

 Burckhardt "ارتػبكركي" الػرحالة (. كما أف3) سكاكف، كبرزكا خاصةن في اىركا معيـػكتص
 (. 5) ضار كاأليبيٌ نػسانت تذىب إلى ػة" كػف "قكافؿ الحداربأأشار إلى (، 6) ـ(2986-2829)

منذ  البجة شعب في أثير العربيػتؤكد أصالة الت كاإلشارات التاريخية  ىذه الشكاىد كؿ كلعؿ     
يينةػؿ اإلسما قب تمؾ الببلد. كالريب لبلستقرار في  ائؿػقبال كغيرىـ مف بلـ، كقبؿ مجيء عرب جي

يينة ة ر فعاؿ في تعريب البجاساىمت بدك  ي،ػبم قبيمة اعة خاصةػقض ا مفػ، كغيرىأف قبيمة جي
 . التػاريخية ادرػالمص يـ، كىك ما تؤكدهبلـ بينػاإلسكنشر 
 اف منيـػ، كما كبلـػاإلس قبؿ أف يعتنقكا يان ػعبان كثنػانكا في األصؿ شػاة كػالمعركؼ أف البجك       

منيـ "عبدة اف ػكذلؾ النكبية، كما ػكك  ،يةػأثيرات الحبشػبفضؿ الت ، كذلؾبالنصرانية مف يديف
 بلـ. كيشيرػقبؿ اإلس ي ذاعت في بػبلدىـ منذ ماػالتعتقدات حؿ كالمي ذلؾ مف النً األركاح"، كغير 

انة تشبو ػبدي انت تديفػالبجة ك التى تقع في بػبلد ممالؾال أيضان إلى أف إحدل يػاليعقكب المؤرخ
 (.4) ية"ػ"المجكس

 ػػػػػػػػػػػػػػ
  12ص والعرب،مصطفي مسعد: البجة   ،043رجب عبدالحميـ: ميناء عيذاب، ص  (1)
(0 )Macmichael: A  History of the Arabs , Vol. I , P. 346       
(3 )Ibid , P. 346  
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ودرس المغة العربية، وعاش ببالد  ـ(: رحالة سويسري اىتـ ببالد الشرؽ،1817-1784( بوركيارت )4)
                  يتو )انظر موسوعة ويكيبيديا(.وأطمؽ لح الشرؽ وأفريقيا، وقيؿ اعتنؽ اإلسالـ، رافؽ رحمة الحجاج األفارقة،

 P. 346    (5) Macmichael: O.P. Cit., 

، ويقوؿ اليعقوبي: "والمممكة الثانية مف البجة: مممكة يقاؿ ليا: بقميف، 165، ص 1( تاري  اليعقوبي: جػ6)
الزنجير، ويختتنوف.." كثيرة المدف، واسعة، يضارعوف في دينيـ المجوس والثنوية، فيسموف اهلل عز وجؿ 

 .(097–096ص  ،0)تاري  اليعقوبي: جػ
يينة قبيمة عف دكر المؤرخكف تحدثكي        اليـػتع نشركذلؾ ك  ،ةػتعريب ببلد البج يف تحديدا جي

اليد ػة كالتقػالثقافكذلؾ ما ساىمكا بو فى تأكيد مظاىر ك  ،بيف سكاف تمؾ الببلد بلـػاإلس كمبادلء
ما  إلى العركبة كاإلسبلـ ارػحمة جديدة مف مراحؿ انتشتبدأ مر  ة، كعمى ىذاي ببلد البجالعربية ف

أف  كلعؿ ذلؾ يشير إلى  (.2) اصة في ببلد سكداف كادم النيؿػخكراء حدكد مصر الجنكبية، 
يينة تشرب ت جديد ليذه الببلد غير العربية حتىاف بمثابة الفتح الػببلد البجة ك إلى قدكـ جي

افة العربية التي حكلتيـ ػبالثق عمى نحك قكم كاختمطأف يك  بادؤه بيف سكانيا،كتنتشر م ،باإلسبلـ
أىؿ  يةالعرب ائؿػكا قبؿ قدكـ القب. بينما كاناداتيـػاتيـ كعػمعرب في حيما يككف لأقرب لشعب 
 تؤكده المصادر، كمنيا األمر الذم ىكك  كغير ذلؾ مف العقائد، ،كاألركاح ،افػيعبدكف األكث كثنية،

كأف بعضيـ كاف يديف  ،يعبدكف األصناـ قكمان "ة كانكا ى أف البجإلالتي تشير  م"ة االصطخر ركاي"
  (.1) "بالنصرانية

كجكد النصرانية بقكة بيف سكاف تمؾ الببلد، إذ يذكر أف أكثر ػيشير الشريؼ اإلدريسي لك       
عة الكاحدة"، كىك كىك مذىب "الطبي "مذىب اليعاقبة"كىـ عمي ، ارمػأىؿ البجة كانكا مف النص

. ية إلى ببلدىـالعرب ائؿػالقب ؿ قدكـقب فكاك  (،3) "اإلسكندرية كنيسة" ذم اعتنقتوػال مذىبال ذاتو
انت بلـ الكثير مف العادات كالتقاليد الجاىمية التي كػة بعد أف اعتنقكا اإلسكقد ىجر شعب البج

 . يعتوكشر  بلـاإلسثكابت  خالؼذائعة في ببلدىـ، ككاف الكثير منيا ي
ئلسبلـ: "كأسمـ أكثر البجة إسبلـ اعتناقيـ ل ػاة بعدعف البج "ركاية ابف حكقؿ"كليذا تقكؿ      

 (.6اىركا بالشيادتيف، كدانكا ببعض الفرائض.." )ػبلـ، كظػتكميؼ، كضبطكا بعض شرائع اإلس
جكد ك ػال عمى حقيقة اتب الشكنة"، حيث تؤكدػتشير إليو مخطكطة "ك كىك ذات المعنى الذم

بلـ ػاإلسبلمي القكم في ىذه الببلد: "كقد كانت النكبة قبؿ ذلؾ أشد مف البجة إلى أف قكم اإلس
 (.5كظير، كسكف جماعة مف المسمميف معدف الذىب.." )

 ػػػػػػػػػػػػػػ
وعف دور قبيمة جيينة في نشر العروبة في بالد البجة، يقوؿ الػدكتور مصطفي مسعد: "وبدأت جماعات  (1)

نيـ )أي العرب( تسعى لمرحيؿ واليجرة..وحانت ليـ ىذه الفرصة عقب تأسيس الدولة الطولونية في كثيرة م
مصر..حيف أعمف عف إعداد حممة حربية إلي بالد البجة..اشترؾ فييا كثير مف العرب، معظميـ مف ربيعة 

 الديف يينة في نشربينما يقوؿ الدكتور رجب عبدالحميـ عف دور عرب ج (،36ص البجة والعرب:وُجيينة.." )
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ة: "إف انتشار اإلسالـ في بالد البجة يعود إلي عوامؿ عديدة، أىميا استقرار ربيعة شعب البج بيف ياإلسالم
 (046ص ميناء عيذاب:وُجيينة، وايرىما مف القبائؿ العربية في ىذه الديار.." )

       32( مسالؾ الممالؾ: ص 0)
          37س: صاف ومصر واألندل( المغرب وأرض السود3)
      56( صورة األرض: ص 4)
 107( مخطوطة كاتب الشونة، ص5)

ك مف "الحداربة" )أ كاانػك البجةأىؿ المقريزم إلى أف أكثر مف أسمـ مف  بينما يشيري        
الطكىـ، كتزكجكا ػ: "ثـ كثر المسممكف في المعدف، كخاء كممكؾ ىذه الببلدػالحدارب(، كىـ زعم

 ىؤالء (. كربما ألف2ثير مف الجنس المعركؼ بالحدارب إسبلمان ضعيفان.." )فييـ، كأسمـ ك
اة ممف اعتنقكا ػإنيـ كانكا أكثر البجػفي األصؿ، ف (حضرميةو )انكا مف أصكؿو عربيةو ػالحداربة ك

 كلما زار ابف بطكطة ىذه الببلد .ادات كالتقاليد العربيةػـ، كما كانكا أكثر مف تأثر بالعاإلسبل
كاف اإلسبلـ قد فشا في ببلدىـ، ككانت مظاىره جميةن ال يمكف لمعيف  ،ـ26ىػ/8القرف منتصؼ 

كخ، مقصدان لكبار العمماء كالشيت المساجد مشيدة بيا، كصار عيذاب أف تيخطئيا، حيث كان
: "كبمدينة قػاؿكليذا . الحج اف رحمةػببلد الحجاز إب خاصةن أنيـ كانكا يعبركف ىذا الثغر إلى

 (. 1البركة.." ) ي، شييرػده لمقسطبلنجعيذاب مس
: الشيو الصالح مكسي، كالفقياء العمماءار ػفي ببلد البجة مف كب كممف قابميـ ابف بطكطة       

ي المعركؼ "أبي الحسف ػ(. كلعؿ كجكد قبر اإلماـ الصكف3كالشيو محمد المراكشي، كغيرىما )
أف ببلد البجة كانت  "، مما يؤكد عمىميثراءالح" تدعى في منطقة ي" في ببلدىـ، كتحديدان ػالشاذل

كما ارتبط أيضان بانتشار العركبة كاإلسبلـ في ببلد  (. 6مقصدان لكبار العمماء كالشيكخ المسمميف )
اف، رغـ أنيـ احتفظكا أيضان بمغتيـ ػة يعرفكف المغة العربية باتقشعب البج البجة، أف صار أكثر

 أثيراتػ(. كما تأثرت لغتيـ التبداكية ذاتيا بالكثير مف الت5)"التبداكية" بػ التي تعػرؼ القكمية
، كما أثرت المغة ذات األصؿ العربي اظػالعربية، حيث دخمتيا العديد مف المفردات كاأللف كالسمات

(، كىك ما جعؿ بيف المغتيف الكثير مف 4التبداكية ) ان في بعض الصيغ النحكية فيالعربية أيض
 التشابو.

 ػػػػػػػػػػػػػػ
          315، ص1( الخطط: جػ1)
        49، ص1ار: جػػحفة النظ( تُ 0)
             49( المصدر السابؽ، ص3)
قرية تدعي يكني: أبا الحسف، وىو ينتسب لبف عبداهلل بف عبدالجبار الشاذلي، عمي ي: اسمو ( أبو الحسف الشاذل4)
ؿ باإلسكندرية. يقوؿ عنو واستقر بيا ونز ،مصرل الشاذلي أفريقية، ثـ جاء اذلة"، ونسب ليا، وىي قرية مف قرى"ش

اج الديف بف ػالمنار..الضرير الزاىد..وقد أفرده سيدي الشي  ت الشاذلية، وكاف كبيرالمقدار عمى : "شي  الطائفةالشعراني
، 0بقات الكبري، جػالوىاب الشعراني: الط عطاء اهلل ىو وتمميذه أبوالعباس بالترجمة.." )لممزيد عف ترجمتو، انظر عبد
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كاف يحب الحج، و  مف آداء مناسؾ ريكثالشاذلي  الحسفأبو  (. وكاف الشي 372-363ـ، ص0211المكتبة التوفيقية، 
لما كاف في طرقو ألداء مناسؾ الحج عبر بالد البجة، وكاف يريد الذىاب المرات  ب إلي بالد الحجاز، وفي إحدىاالذى

، وعف ذلؾ يقوؿ الشعراني: "وحج مرات، ومات ـ1058/ىػ656في سنة  اؾ، ودفف بياتو المنية ىنوافعبر ميناء عيذاب، 
 (363، ص0اصدا الحج، فدفف ىناؾ في ذي القعدة سنة ست وخمسيف وستمائة.."الطبقات الكبري: جػػبصحراء عيذاب ق

      062( محمد عوض محمد: الشعوب والسالالت األفريقية، ص5)
 062( المرجع السابؽ، ص6)

يينة جماعاتو  رأل البجة، ببلداف زيارتو لأنو إب ار ابفي بطكطة أيضان إلىكقد أش       كانكا  مف جي
ينييف كغيرىـ مف2) الببلد ىذه يقطنكف اليزالكف ف مم يةالعرب الجماعات (. كال شؾ أف ىؤالء الجي

كبيران في  لعبكا دكران  ـ(26ىػ/8)أم منتصؼ القرف  كقتػذلؾ ال سكنكا أرض البجة، كظمكا بيا حتى
أف انتشار اإلسبلـ في البجة  "اف زاىكريؾػي" د. كيرلي اإلسبلمي في ىذه الببلإبراز الطابع العرب

ألف اإلسبلـ  (. غير أف ىذا تقدير متأخر1ىػ( )6ـ ) القرف 20بدأت إرىاصاتو مبكرا منذ القرف 
 البجة حتى رخيف فيتد بعض المؤ كمع ذلؾ، اش ىناؾ منذ القركف اليجرية األكلي. كاف معركفان 

بف جبير الذم نعتيـ بقكلو: "فرقة أضؿ مف األنعاـ ا فييـ بشدة، كمنيـ كاكىـ مسممكف، كقدح
كممة التكحيد التي ينطقكف بيا إظياران لئلسبلـ، ككراء ذلؾ  سكل ،ديف ليـ سبيبلن، كأقؿ عقكال، ال

ناح عمىمةه اؿ أيضان: "كبالجممة، فيـ أ(. كما ق3مف مذاىبيـ الفاسدة.." ) بلىؽ ليـ، كال جي  ال خى
(. 5كعدـ االنصاؼ في ذـ البجاة كقدحيـ ) ،(. كىك رأم قد ييشتـى فيو بعض اإلفراط6العنيـ.." )
، لكف مف غير االنصاؼ التعميـ بسكء الخمؽ عمى اةػابف جبير مف بعض شرار البج فربما أكذم

يينإف البجاة تأثركا  أيضان  كيمكف القكؿي  جميع البجاة، كاإلسراؼ في ذميـ بيذه الطريقة.  ةبجي
رؼ عنيـ ػالتقاليد التي اشتير بيا العرب، السيما ما عي ما يرتبط ببعض خاصة  العرب فكغيرىا م

. كقد تحد انكا نيـ ك، كأالكـر عندىـمظاىر  ثت المصادري عف بعضمف صنكؼ الجكد كالكـر
إذا طىرىؽ أحدىىـ الضيؼي ذبح لو، ػف، فالمقريزمي يقكؿ: "كىـ يبالغكف في الضيافة، ييفًرطكف في ذلؾ

ر ليـ مف أقرب األنعاـ إليو، سكاءان كانت لو أك لغيره.." ) ، نىحى (. كىك ما 6فإذا تجاكز ثبلثة نفرو
، كىي مف العادات التي يحث عمييا ، كىذا مف حسف الخمؽيشي بجكدىـ، كحبيـ إلكراـ الضيؼ

. كمف طرائفيـ أنو إذا الذم نعتيـ بو ابف جبيراإلسبلـ، كىك ما يشير إلى أنيـ لـ يككنكا بالسكء 
اكم ما ينحره لضيكفو، فإنو كاف ينحر راحمة الضيؼ، "ثـ كاف يعكضو ما ىك ػلـ يكف لدم البج

 (.8: "كفييـ كـر كسماحة في إطعاـ الطعاـ.." )كيؤكد ابف حكقؿ ذلؾ (.7خير منيا" )
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 055( ابف بطوطة: المصدر السابؽ، ص1)
(0 )Jan Zahorik: The Islamization of the  Beja , P. 1   

 76( المصدر السابؽ، ص4)             76( رحمة ابف جبير: ص3)



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 159  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

( ولعؿ ابف جبير كاف إباف زيارتو لمبجة تعامؿ فييا مع بعض مف شرارىـ، وكاف فييـ مف السوء الكثير، 5)
ا في حديثو عنيـ، لكف ىذا اليمكف أف يكوف وصفا لشعب وزادوا في أذيتو واإلساءة إليو، وىو ما يبدو جمي

بأكممو، فكؿ الشعوب فييا الصالح والطالح، واليوجد شعب كمو شر، كما أنو اليوجد شعب مف المالئكة. 
    The Islamization of  the  Beja: Op. Cit.,  P. 8ولممزيد عف رأى ابف جبير عف البجاة، انظر:

       314ص ،1( الخطط: جػ6)
  56ص ( صورة األرض:8)    314ص ( المصدر السابؽ،7)

. كر اإلبؿ أك الجماؿ في ببلدىـالبجاة، ظي عمى كاضحةال العربية أثيراتكمف بيف الت       
منذ أقدـ  يةقبائؿ العربالكالمعركؼ أف اإلبؿ ترتبط دكما بالعرب، كبحياة البداكة التي تميزت بيا 

، ثر الدكاب مكائمة ليامب عمييا بيئة الصحراء، فكانت اإلبؿ أكالعصكر، كألف جزيرة العرب يغ
 إلى J. S. Trimingham "ترمنجياـ ي. إس."ج سفينة الصحراء". كيشير" اكصؼ بأنيت كليذا

مع ظيكر  تقريبا ، أمالركماني اف مرتبطان بنياية العصرك امةفريقيا بصفة عإ أف قدكـ اإلبؿ إلي
 لذيفا، حيث تمكف العربي مف طرد الركماف ةالعربي حقبة الفتكحات(. كىك ما يتفؽ مع 2) اإلسبلـ
يقكؿ اليعقكبي: "كيركبكف كعف كجكد االبؿ عندىـ، . إفريقيا يحتمكف جزءان كبيران مف شمالكانكا ي
 (. 1كيحاربكف عمييا.." ) ،اإلبؿ
 ىؿ البادية، إذأاألمكر المعتادة في حياة  شير إلى أف استخدـ البجاة لئلبؿ تجاكزىك ما يك       

أخذ  ببلد العرب، كليذا تشبو لحد كبير البجة رب أيضان. كألف طبيعةاستخدمكىا في أكقات الح
شدة إقباليـ ناحي الحياة، كلم في شتىستخداـ الماشية، خاصة اإلبؿ البجاة عف العرب الميؿ ال

إنيـ قكـه أىؿ بدك.." الطبرم: " كليذا قاؿ كية،كحياتيـ البدا صاركا أشبو الشعكب بالعربعمييا، 
كما قاؿ  (.6: "إنيـ أىؿ باديةو.." )عف البجاة ابف األثير اؿ بوكىك ذات الكصؼ الذم ق(. 3)

ببلدىـ صعب..ألنيا  الكصكؿ إلىالطبرم أيضان: ")ىـ( أصحاب ماشية، كأف  ابف جرير عنيـ
(. 4اؿ كاآلجاـ.." )بينما يذكر ابف حكقؿ: "كىـ بادية، متكغمكف في الجب (.5مفاكز كصحارم.." )

ارت ليا أىمية كبيرة عندىـ كما ىي عند العرب، كليذا ػككانت اإلبؿ كثيرة االستخداـ لدييـ، كص
ابف جبير:  (. كعف كراء البجاة ليا يذكر9اؿ المقريزم: "ككذلؾ الجماؿي العراب كثيرةن عندىـ.." )ػق

 (.8"فيكركف منيا الجماؿ.." )
 ػػػػػػػػػػػػػ
(1)          J.  Spencer  Trimingham: A  History of   Islam  in  West  Africa ,  

Glasgow  University   Publications ,   Oxford University  Press , London , No 

Date , P. 20  
وعف دخوؿ اإلبؿ إلى ىذه البالد، يقوؿ الػدكتور محمد عوض محمد: "وأكبر الظف أف انتشار اإلبؿ كاف مف 

شماؿ إلى الجنوب، أي أنيا وصمت إلى بالد البجة بعد أف وصمت إلي القطر المصري، وبعد انتشارىا في ال
 (075صحراء مصر، في عيود البطالسة والػروماف.." )الشعوب والسالالت األفريقية، ص

 336( كتاب البمداف: مصدر سابؽ، ص0)
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 354، ص5( تاري  الطبري: جػ3)
 102، ص6( الكامؿ: جػ4)
            354تاري  الطبري: المصدر السابؽ، ص ( 5)
 56( صورة األرض: ص6)
 313، ص1( الخطط: جػ7)
 74( رحمة ابف جبير: ص8)

بي القمـز مباشرة، ألف االتصاؿ بيف جان كيعتقد أف اإلبؿ لـ تأت ىناؾ عف طريؽ بحر      
ف اإلبؿ، مختمفة م أنكاع أيضان  يـذاعت لديك (. 2لـ يكف يسيران )آنذاؾ في تمؾ المنطقة  البحر
، حيث الببلد اف زيارتيـ ىذهاإلبؿ إب ىذه بعض الرحالة رأل(. كقد 1"الميارم" ) أشيرىا كلعؿ
لقبيمة  نكع مف اإلبؿ يينسب(. كىك 3كىـ يركبكف "الميارم"، أك "اإلبؿ الميرية" )ىـ ك شاىد
يينة، كىي  اعيةقض لييـ تنسب اإلبؿ كعف ىذه اإلبؿ يقكؿ ال (.6) ميرة"قبيمة "مثؿ جي قمقشندم: "كا 

ذا يصفيا يلك  ،ت أحسف مف غيرىاانػكىي إبؿ قكية، كك (.5ارم.." )ػالميرية..كالجمع المي
 (. 4: "كليس يكجد عمي األرض جماؿه أحسف منيا.." )بقكلو اإلدريسي

 كب عندىـالحر ، كعدكىا مف تجييزات الجيكش البجاة اإلبؿ أيضان في كما استخدمت     
اـ ػأي "القيمي حممة" خبلؿ ككانت فييا باإلبؿ األعداء، كمف أشير حركبيـ التي قاتمكا مكاجيةل

انت اإلبؿ التي يحاربكف ػالطبرم: "ككاؿ عنيـ ـ، كليذا ق855/ىػ162، في سنة المتككؿ الخميفة
كاشتير  (.9تيكثر الفزع كالرعب مف أم شيء.." ) ،ة(ػعمييا )أم البجاة( إببلن زعرة )أم متفرق

في رمي  ذكم ميارة كحذؽ انكا، ككربػمثؿ الع في ذلؾ بالحراب، مثميـ رميتقاف البجاة أيضا بإال
بلفت لكا (.8"فكانكا يرمكف بالحراب فبل ييخطئكف" ) ربػداف الحيفي م حرابيـ سكاءان في الصيد، أـ
ىا، فأنست يقبمكف عمى صيد ، ككانكا العادة العربالغزالف عمى غير  أف البجاة لـ يككنكا يأكمكف

 (. 7) ، كلـ تكف تخشاىـمعيـ اإلقامة
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 075( محمد عوض محمد: الشعوب والسالالت األفريقية، ص1)
 49، ص1( ابف بطوطة: تحفة النظار: جػ0)
، ، وعف لفظ "مير" بالعربية، قاؿ الرازي: "والُمْير: ولد الَفَرس، والجمع: أميار، وِمَيار49( المصدر السابؽ، ص3)

 (.638ص لممزيد انظر مختار الصحاح:وِميارة بكسر الميـ، واألنثي: ُمْيرة، وجمعيا: ُمَير.." )
( قبيمة ميرة: وىـ بنو ميرة بف حيداف بف عمرو بف الحاؼ بف ُقضاعة، وىـ مف بني عمومة عرب ُجيينة )لممزيد، 4)

اؿ اليمداني: "ميرة: ػ(. ق080المقتضب، ص اقوت الحموي:ػ، وكذلؾ: ي485، ص0انظر: ابف الكمبي: جميرة النسب، جػ
(. وانظر أيضًا: ابف 115بطف مف ُقضاعة، وأكثرىـ في الشاـ ومصر والمغرب..")عجالة المبتدي وفضالة المنتيي: ص

 0، حاشية 49، ص1بطوطة: تحفة النظار، جػ
            08ص جماف:قالئد ال( 5)
 07ب وأرض السوداف ومصر واألندلس: ص( المغر 6)
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، ويقوؿ ابف تغري بردي: "وزحفت 101 –102، ص6ير: الكامؿ، جػػ، ابف األث355، ص5اري  الطبري: جػػ( ت7)
السوداف )أي البجاة( عميو )أي القمي( وىو بموقفو، ال يتحرؾ..ثـ حمؿ بعساكره عمي السوداف حممة رجؿ واحد..فرجعت 

 (.098، ص0زاىرة: جػػورىا أكثر ركابيا.." )النجـو الجماؿ السوداف عند ذلؾ جافمة عمي أعقابيا، وقد تساقطت عف ظي
 336انظر أيضًا اليعقوبي: كتاب البمداف، صو 
 336( اليعقوبي: كتاب البمداف، ص8)
  06ـ، ص1986ة والنشر، القاىرة، م( سميماف فياض: ابف بطوطة رحالة اإلسالـ، مركز األىراـ لمترج9)

النكبػػة، شػعب رب ك ػالعػػ قبائػؿ اؿ عنػػدػف" كمػا ىػػي الحػ"الختػػا عػادة كمػا عػػرؼ البجػاة أيضػػان         
 ات، كفي رأم البعض أنيا ال تكاد تختمؼ فػي تقاليػدىاػكىذه العادة عند األكالد يسيرة أكثر مف البن

ة بعمميػػة البجػػ حيػػث يقػػـك أىػػؿ(. 2فػػي بػػبلد البجػػة عمػػا يقػػكـ بػػو أىػػؿ مصػػر ) كطريقػػة القيػػػاـ بيػػا
فضػػؿ أف يكػػكف الطفػػؿ خػػبلؿ ىػػذه العمميػػة فػػي عامػػو ارا، كيي كف صػػغػىػػـ ال يزالػػك  الختػػاف ألطفػػاليـ
ممػػا كػػػاف إجػػراء الختػػاف أكثػػر يسػػرا عمػػى مػػف يقػػـك اف الطفػػؿ صػػغيرا، كػفكممػػا كػػ األكؿ، أك الثػػاني،

ختاف، يقػـك بتطييػر مكػاف العمميػة مسػتخدما مػادة الاف الشخص المنكط بو القيػاـ بكك .بذلؾ األمر
 الجرح بسرعة.(، حتى يمتئـ 1) "الشحـ الساخف"

اـ، لتيعػد مػف ػأف تمؾ العادات كالتقاليد العربية كغيرىا مما ال يسعنا ذكره في ىػذه المقػ كال شؾ     
اليد ػكالتقػػة ػخركف بالثقافػػافػػتي بسػػبب ذلػػؾ اكم، كىػػـػاألمػػكر التػػي ترسػػخت فػػي كجػػداف الشػػعب البجػػ

اليػػزاؿ بعضػػيـ أنػػو  راألمػػ يؤكػػد ذلػػؾعربيػػة، ك  قبميػػة اف مػػنيـ مػػف أصػػكؿػخاصػػة مػػف كػػالعربيػػة، 
ذم ػالػػ"البجػػاكم"  الشػػخص يحػػتفظ بمػػا يطمقػػكف عميػػو اسػػـ "نسػػبة"، كىػػي أكراؽه مػػدكفه عمييػػا نسػػب

 يػػدعك إلػػى، كىػػك نسػػب  يػريش، كىػػي القبيمػػة الكبػػرل التػػي ينتسػػب إلييػػا النبػػػقبيمػػة قػػ إلػػىيعػػكد 
ا بالنسػػػب ػخر أفرادىػػػيػػػة التػػػي يتفػػػاالعرب ائؿػالقبػػػ افةػكػػػ عنػػػد ر لػػػدييـ، كمػػػا ىػػػك ذائػػػعاالشػػػرؼ كالفخػػػ

يينة في تعريب ببلد البجة ساىـ عرب فقد ىذا عميك  (.3) الشريؼ  ائؿػأكثر مف غيرىـ مف القبػ جي
كانت الكبير إال عرب ربيعة. ك يينة في ذلؾ الدكر جي  قبيمة افسػينيمكف القكؿ بأنو لـ يكف العربية، ك 

 كع مػػػفنػػػ ػكعبلد، كىػػػك مػػػا أدل إلػػى كقػػػأثيرا فػػػي تمػػػؾ الػػبػكة كتػػػاف القبيمتػػػاف مػػػف أكثػػر القبائػػػؿ قػػػػىاتػػ
ار ػانتيػػى بانتصػػ كىػػك مػػا لبػػث أف تحػػكؿ إلػػى صػػراع عنيػػؼ،، افس بػػيف جماعػػات كػػؿ منيمػػاػتنػػال

 أييد زعماء الحداربة ليـ في ذلؾ الصراع. ػبفضؿ ت ربيعة
كج مف الخر  عميارىـ ػفي إجب سببان  تيينة في ىذا الصراع كانراجح أف ىزيمة عرب جي ػكال      
 جيينة فيكبطكف  اتػتفرقت جماع كعمى ىذا جديد ليـ. ثـ البحث عف مستقرو البجة، ببلد 
 ، بينما ارتحمتالحبشةتخكـ حيث  الجنكب قصىب ألاػذىال آثر مف الجنكب، فمنيـ مناطؽ

كمف ثـ  مصر.بصعيد ال اـ في مدفػقيـ مف طاب ليـ المي كمن إلى ببلد النكبة،يـ من جماعات
 ،ـ(2529ىػ/713ـ/2150ىػ/468) ياـ دكلة المماليؾأ ة جيينةاريو قبيمػبدأت مرحمة جديدة في ت

 جيينة كسبلطيف المماليؾ، كىك المكضكع الذم عرب كؿ مف بيف اتػكصراع ثناشيدت أحدا
 الفصؿ التالي. ثنايا سكؼ نناقشو في
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 الفصل الرابع
 "عرب ُجيينة وسالطيف المماليؾ"

 ـ(1517–1052ىػ/903–648)

يينة في الصقبيمة  – أكال  عيد خبلؿ العصر المممككي جي
يينة كالمماليؾ: -ثانيا    العبلقة بيف عرب جي
  يف المماليؾيينة كنظرتيـ إلى سبلطعرب جي   -)أ( 

 العرب كالمماليؾ مكقعة دركط بيف  –)ب( 
  ينييف( ضد المماليؾيف )الجي ركيٌ تمرد العى  -)جػ( 
يينةرؤية المماليؾ لعرب  -)د(    جي
يينة كبني ىبلؿ )قبيمة لصراع بيف ا -ثالثا   ( ـ2368ىػ/967جي
يينةحمؼ قياـ  – ارابع   عيد:صال يكدكره ف جي
يني سنة دب كقيادة اابف األح -)أ(   ـ 2353/ىػ956لحمؼ الجي

يينة بحممة المماليؾ لمحاربة حمؼ  -)ب(    الصعيدجي
يينة: –خامسا    نياية حمؼ جي

يينة جيش المماليؾ ضدي ىبلؿ إلى انضماـ بن -)أ(    جي
يينة -)ب(   كالمماليؾ  كقكع القتاؿ بيف جي
  ينيابف األحدب الجي  استسبلـ -)جػ( 

–468) ؾعصػػػر المماليػػػخػػػبلؿ  كادم النيػػػؿ فػػػي جديػػػدةن  يينػػػة مرحمػػػةن جي  قبيمػػػة يػػػدخؿ تػػػاريو       
 المماليػػػػػؾ مػػػػػراءأ بػػػػػيف ى كقعػػػػػتػالتػػػػػ باألحػػػػػداثتعيػػػػػج  كىػػػػػي حقبػػػػػةه  (،2) ـ(2529–2150ىػػػػػػ/713

 (ـ2150-2247ىػ/468-549) "الدكلة األيكبية"يينة أياـ اريو جي كالبلفت أف ت .ينةجييجماعات ك 
القبيمػػػة خػػػبلؿ تمػػػؾ  ر عػػػف شػػػيء ذم بػػػاؿ عػػػف أحػػػكاؿمصػػػادمػػػـ تحػػػدثنا الف ال يعػػػرؼ عنػػػو الكثيػػػر،

ينيػػػيفكيتنػػػا الحقبػػػة.  شػػػرعية حكػػػـل ينيػػػيفالجي  ، كنظػػػرةكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ العبلقػػػة بػػػيف المماليػػػؾ كالجي
كمػػا . المماليػػؾ ضػػد كتحديػػدا العػػركييف يينػػةجي عػػرب  التمػػرد العربػػي بقيػػادة ـ حركػػةكقيػػا ،المماليػػؾ
يينػة، ككيػؼ كعػرب يػؾ لالممالة ػرؤيػالجانػب اآلخػر  عمػىالفصػؿ  يناقش إلػييـ، ثػـ  انػت نظػرتيـجي
يينة قبيمة الصراع بيفكقكع    (.ـ2368ىػ/967) بالصعيد ىبلؿ يكبن جي
يينػػػػة"حمػػػػؼ أيضػػػػا ظيػػػػكر  الفصػػػػؿ يتنػػػػاكؿثػػػػـ        الصػػػػعيد بقيػػػػادة ابػػػػف األحػػػػدب  يكدكره فػػػػ ،جي
 ى بعػػػث بيػػػاالتػػػ العسػػػكرية حممػػػةثػػػـ ال كمػػػا أحدثػػػو مػػػف اضػػػطرابات ضػػػد دكلػػػة المماليػػػؾ، ينػػػي،الجي 
يينػػة، ك حمػػؼ ال ىػػذا ةػلمحاربػػ المممػػككي سػػمطافال  يبنػػ جماعػػات انضػػماـالػػذم كانػػت تقػػكده قبيمػػة جي
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يينػػة عػرب  كػػؿ مػف كع القتػاؿ بػيفػكقػػثػـ  ي،ػجػػيش المماليػؾ ضػد الحمػػؼ العربػ ى جانػبىػبلؿ إلػ جي
 الجيش المممككي مف جانب آخر.ك  كحمفائيـ مف جانب،

 ػػػػػػػػػػػػػػ
: يقسـ المؤرخوف عصر المماليؾ فى مصر وبالد الشاـ إلي مػرحمتيف رئيسػتيف: تعػرؼ األولػي منيمػا ( دولة المماليؾ1)

ـ(. وىػؤالء المماليػؾ الػذيف عاشػوا 1380–1052ىػػ/648–787) Bahari Mamlukباسـ "عصر المماليؾ البحريػة"  
الطيف الدولة األيوبية. وعرفػوا ـ( آخر س1052-1039ىػ/648-637آنذاؾ ىـ الذيف اشتراىـ الممؾ الصالح نجـ الديف )

ضفاؼ نيػر النيػؿ. أمػا المرحمػة الثانيػة، فيػي التػي تعػرؼ باسػـ  "، ألنيـ سكنوا جزيرة الروضة عمىالمماليؾ البحريةػ "ب
ـ(. وقػد ُعػرؼ المماليػؾ 1517-1380ىػػ/787–903) Burgi Mamluk  "المماليؾ الجراكسة"، أو "المماليؾ البرجيػة"

. وتطمػػؽ بعػػض المصػػادر عمػػي عصػػر )شركسػػية( ةف ممػػوؾ ىػػذه الحقبػػة كػػانوا مػػف أصػػوؿ جركسػػيوقتئػػذ بيػػذا االسػػـ، أل 
عمػي ىػذا الحقبػة اسػـ "ممػوؾ  مػؽ مصػادر أخػرىاس وايػره، فيمػا تطػراؾ" فيمػا يػذكر ابػف إيػػالمماليؾ كمو اسـ "دولػة األتػ

ترؾ" )لممزيد عػف عصػر ػزي باسـ "المموؾ الػري بردي وابف ظييرة، وذكرىـ المقريػالترؾ" أو "دولة الترؾ" فيما يذكر ابف تغ
، ابػػف ظييػػرة: 77ـ، ص1999اثة األمػػة بكشػػؼ الغمػػة، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، ػالمماليػػؾ، انظػػر المقريػػزي: إاػػ

، 7ري بػردي: النجػـو الزاىػرة، جػػػ، ابػف تغػ088، ص1زىور، جػػػاس: بػدائع الػػومػا بعػده، ابػف إيػ 44الفضائؿ الباىرة، ص
ومػػا بعػػدىا، كتػػاب وصػػؼ مصػػر: تػػأليؼ عممػػاء الحممػػة  58، ص0ي: حسػػف المحاضػػرة، جػػػػدىا، السيوطػػومػػا بعػػ 3ص

اح عاشػػور: مصػػر فػػي ػرافعي وسػػعيد عبػػد الفتػػػومػػا بعػػدىا، عبػػدالرحمف الػػ 15، ص11جػػػ (اىرة المماليػػؾػالفرنسػػية، )قػػ
افة ػالـ العػػرب، وزارة الثقػػػيبرس، سمسػػمة أعػػػ، سػػعيد عبػػد الفتػػاح عاشػػور: الظػػاىر بػػ538 – 405العصػور الوسػػطي، ص

 9ـ، ص1963واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشػر، مطبعػة مصػر، القػاىرة، 
اىرة، ػاري  األيػوبييف والمماليػؾ، دار المعرفػة الجامعيػة، القػػالمػنعـ محمػد حسػيف: دراسػات فػي تػ وما بعدىا، حمدي عبػد

 دىا، ولممزيد أيضًا عف سالطيف المماليؾ أيضًا، ومدة حكـ كؿ منيـ، انظر:وما بع 153ـ، ص0222
Caroline Williams: Islamic Monuments in Cairo , P P. 18 – 19 

       
التػي جمعػت بػيف  اسمةػخػبلؿ المكاجيػات الحػ "الحمؼ الجينػي" ىذا أحكاؿ الفصؿ ثـ يتناكؿ      

 الحمػػؼاية ػنيػػثػػـ ىزيمػػة جيينػػة كضػػعفيا، كمػػف ثػػـ  ،اليػػؾجػػيش المم قبيمػػة جيينػػة كحمفػػائيـ كبػػيف
خػػبلؿ ىػػذا الصػػراع، ثػػـ ىجػػرة  ىزيمػػة الجينيػػيف عمػػىائج التػػى ترتبػػت ػعػػف النتػػ تحػػدثثػػـ ن .العربػػي

 ببلد النكبة. إلى جماعات كبيرة منيـ
 

 ي الصعيد خالؿ العصر الممموكي:ف ُجيينةقبيمة  –أوال 
يينػػػة بػػػيف شػػػتى       اع فػػػي أرض مصػػػر، كانتشػػػرت جماعػػػاتيـ بػػػيف المػػػدف ػالبقػػػ ارتحػػػؿ عػػػرب جي
ربع األكؿ مػف القػرف ػاء" فػي الػػ، خاصة بعػد أف تػـ إسػقاطيـ مػف "ديػكاف العطػبمركر الزمف رلػكالق
ا ذىػب (. بينمػ1الصػعيد ) بػبلد ذىاب إلػىػت الػمػنيـ آثػر  كبيػرة عدداأأف ـ. كمما ال شؾ فيو 7ىػ/3

 التػػي كػػػانت قػػد أرسػػمت"حممػػة العيمػػرم"   بجػػة مػػعأرض ال إلػػى ات ىػػذه القبيمػػةػآخػػركف مػػف جماعػػ
  (. 3) ـ7ىػ/3منتصؼ القرف 
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ين كػؿ مػف كلما كقػع الصػراع بػيف        عمػى جماعػات  ربيعػة ربيعػة، كتغمػب بنػك يػيف كبطػكفالجي
الرحيػػؿ  إلػػى اضػػطر الجينيػػكف ،فػػي بػػبلد البجػػةاألخػػرل  مػػف القبائػػؿ العربيػػة كمػػف حػػالفيـ ،يينػػةجي 

(. كىػذا ال يعنػي بالضػركرة 6بػبلد الحبشػة )  تخػكـ إلػى ت جماعػات مػنيـتكغمالجنكب، ثـ  صكب
ينية افةػأف ك  حتػى إذ بقيت جماعات مػنيـ ىنػاؾ مف ببلد البجة، كانت قد ىاجرت الجماعات الجي

بػبلد كالء لحكػاـ ػ، ككػانكا يػدينكف بالػتمػؾ الػببلد انكا ال يزالكف يقطنػكفػكك  ـ،26ىػ/8منتصؼ القرف 
 (.5) البجة

 ػػػػػػػػػػػػ
 اف واإلعػػراب،ػامت مػف أجميػػا، انظػػر المقريػزي: البيػػػربية واألىػداؼ التػػي قػػػالؼ العػػػاـ األحػػػ( ولممزيػد عػػف قيػ1)

ريطي: دور ػ، ممػػدوح عبػػدالرحمف الػػ63–59ص  ة واإلسػػالـ فػػي دارفػػور،ػالحمػػيـ: العروبػػ ، رجػػب عبػػد139ص
 .167–165ائؿ العربية في صعيد مصر، ص ػالقب
، 136انظػر المقريػػزي: البيػاف واإلعػراب، صائؿ العربيػة األخػرى لمصػعيد، ػجرات جيينة والقبولممزيد عف ى( 0)

  03اف، صػالئد الجمػ، القمقشندي: ق44ذىب، صػائؾ الػالسويدي: سب
، رجػػػػب 36، مصػػػػطفي مسػػػػعد: اإلسػػػػالـ والنوبػػػػة، ص 318–317، ص1زي: الخطػػػػط، جػػػػػػالمقريػػػػانظػػػػر ( 3)

، ار اإلسػالـ فػي شػرؽ أفريقيػاػالنقيرة: انتشػمحمد عبداهلل ، 036القي، ص ػععبدالحميـ: ميناء عيذاب ووادي ال
 320ص 
، تقوؿ رواية ابػف خمػدوف: "وزاحمػوا 7، ص6بر، جػػابف خمدوف: الع جيينة، انظر قبيمة لممزيد عف ىجرات (4)

ا يقػػػوؿ ، كمػػػ7، ص6: جػػػػبرػالعػػػانظػػػر ا.." )ػالدىـ، وشػػػاركوىـ فػػػي أطرافيػػػػ)أي عػػػرب ُجيينػػػة( الحبشػػػة فػػػي بػػػ
، 5الحبشة(.." )صػبح األعشػي: جػػ اس القمقشندي: "ثـ انتشرت أحياء ُجيينة مف العرب في بالدىـ )أيػأبوالعب
 (077ص
 055، ص1ار، جػػتحفة النظانظر ابف بطوطة: ( 5)

يينػة خػبلؿ أية حػاؿ كعمى        رت أف تسػكف  فػيػآثػ العصػر المممػككي كانػت أكثػر جماعػات جي
 أكثػػر تتكالبػػ فػػي بػػبلد البجػػة، كليػػذا كخبلفػػات قبميػػة ع ليػػا مػػف صػػراعاتبعػػدما كقػػ ،الصػػعيد مػػدف

بشػكؿ  زادت أعػدادىـ . كلػذلؾكاالستقرار ىنػاؾ ،امةػدؼ اإلقلصعيد بيعمى القدكـ إلى ا يـجماعات
حيػػث قػػاؿ عػػنيـ  ر،كىػػك مػػا تؤكػػده المصػػاد ،ىـ مػػف الجماعػػات العربيػػة ىنػػاؾاقكا غيػػر ػالفػػت، كفػػ

يينػػػة( أكثػػػر عػػػرب الصػػػعيد.." ) ـ(2288ىػػػػ/586الحمػػػداني )ت:   (. أمػػػا2"كىػػػـ )يقصػػػد عػػػرب جي
يينة كقكتي ، فإنو يقكؿـ(2662/ىػ865سنة  المقريزم )ت: فػي بػبلد الصػعيد: "كىػي  اػعف قبيمة جي

يمة، كما بمغتو ندم في ركايتو عف ىذه القبكده أيضان القمقشكىك ما يؤ (. 1أكثر عرب الصعايدة.." )
 (. 3) مف قكة كشككة بالصعيد

يينة، كتكغميـ في  كعمقان في كصؼ أحكاؿ جماعات كلعؿ أكثر الركايات التاريخية أىميةن        جي
خمػػػػػػػدكف )ت:  الو ابػػػػػػػفػالصػػػػػػػعيد، مػػػػػػػا قػػػػػػػ اليـػفػػػػػػػي أقػػػػػػػ مصػػػػػػػر كخارجيػػػػػػػا، خاصػػػػػػػةن  اعبقػػػػػػػشػػػػػػػتي 

بػػػػبلد الحبشػػػة قبائػػػػؿ  ػة، إلػػػىأرض النكبػػػػ "كبالصػػػعيد األعمػػػػي كمػػػا كراءىػػػػا إلػػػى :ـ(2605ىػػػػ/808
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يينػػػة..ممؤكا تمػػػؾ القفػػػار.." )متعػػػددة، كأحيػػػاء مت  ىكىػػػك مػػػا يشػػػير أيضػػػان إلػػػ(. 6فرقػػػة، كميػػػـ مػػػف جي
ثػـ ، كما جاكرىػا مػف القفػار ،النكبةبلد ػفي صعيد مصر، ككذلؾ في ب ةػقبيمال الكبير ليذه نتشاراال

 الحبشة. أيضان جنكبان حتى ببلد امتدت جماعات مف ىذه القبيمة
يينة أكثر القبػ "، صارتعصر المماليؾ" أنو خبلؿإلى  التاريخية المصادر تؤكد ىكذا       ائؿ ػجي

. لصػػػعيداب قػػػرلالمػػػدف ك الف حيػػػث القػػػكة كالشػػػككة فػػػي العربيػػػة مػػػف ناحيػػػة الكثػػػرة كالعػػػدد، ككػػػذلؾ مػػػ
راعات بػػيف القبػػػائؿ العربيػػة فػػي العديػػد مػػف اسية كاالقتصػػادية، ككػػذلؾ الصػػػككانػػت الظػػركؼ السيػػ

يينةالتي سكنت فييا ج المناطؽ عمى  قامة في الصعيدقد اضطرت أكثرىـ إلى إيثار اإل ماعات جي
 (.5) بمركر الزمف افةزادت ىجراتيـ كثغيرىا مف البقاع، ثـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 136( البياف واإلعراب: ص1)
 44( السويدي: سبائؾ الذىب، ص0)
 03( قالئد الجماف: ص3)
 7، ص6بر: جػػ( الع4)
ائؿ والبطػوف ػُجيينػة وقعػوا فػي بعػض صػراعات مػع عػدد مػف القبػ اريخية إلػي أف عػربػ( تشير المصػادر التػ5)

مػػع بعػػض البطػػوف القضػػاعية مػػف بنػػي عمومػػة عػػرب  انت بعػػض تمػػؾ الصػػراعات قػػد وقعػػت حتػػىػ. وكػػالعربيػػة
اعييف )بنػػي رفاعػػة(. ففػػي أرض البجػػة، تنػػازع عػػرب ُجيينػػة مػػع بنػػي ػُجيينػػة، مثػػؿ البمػػوييف )بنػػي بمػػي( والرفػػ

اعة، وفػي األشػمونيف تنػازعوا مػع قػريش وبطونيػا، وفػي أخمػيـ، تنػازع ػعوا مػع بنػي رفػربيعة، وفي سواكف تناز 
مػف خػالؿ  فػي الفصػوؿ السػابقة بمػي. وقػد فصػمنا الحػديث عػف تمػؾ الصػراعات عرب عرب ُجيينة مع جماعات

 .ال .الجينيوف مع جماعات مف األحباش. المصادر التاريخية. كما تنازع
يينػة قبيمػة أف إلى كيذىب البعضي         األكؿ اليجػرم )القػرف  الصػعيد منػذ القػرف سػكنت ربمػا جي

ميجػػرة احث أف ذلػػؾ يتفػػؽ مػػع ميػػؿ الجينيػػيف لػكيػػرل البػػ (.2ديكاف )الػػإسػػقاطيـ مػػف  قبػػؿ ـ(، أم9
يينة ـ( ل2253ىػ/568اإلدريسي )ت:  ير(. كيش1)دكما، كربما دكف مبرر  كجكد إلى أف مساكف جي

يينػة (. كعمػى ىػذا اسػتقرت3) القضاعية بمي مةقبي مساكف بجكار كانت بالصعيد  الصػعيد حتػىب جي
 ـ.7ىػ/3في النصؼ الثاني مف القرف  البجة ببلد قبؿ ارتحاليا إلى

 

 والمماليؾ: ُجيينةالعالقة بيف عرب  –ثانيا 
 :سالطيف المماليؾ ييـ إلونظرتُ يينة عرب جُ   - (أ)

يينػػة2529–2150ىػػػ/713–468المماليػػؾ ) لمػػا قامػػت دكلػػةي       ائؿ ػقبػػالكافػػة ك  ـ( نظػػر عػػرب جي
غير  يعدكف المماليؾ حكاما كانكا العرب(. ف6) أمراء المماليؾ نظرة تممؤىا ركح العداء إلى يةالعرب

–2247ىػػػ/468–549) "الدكلػػة األيكبيػػة"، اسػػتقدميـ سػػبلطيف اءػشػػرعييف، ألنيػػـ فػػي األصػػؿ أرقػػ
 (. 5ـ( ليحاربكا في صفكؼ الجيش المصرم )2150
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 ػػػػػػػػػػػػػػ
       96القبائؿ العربية في صعيد مصر، ص ( ممدوح الريطي: دور1)
يقوؿ الدكتور ممدوح الريطي: "وتعتبر )أي ُجيينة( مف أقدـ القبائؿ العربية التػي سػكنت بػالد الصػعيد منػذ ( 0)

ألعمػى.." القرف األوؿ اليجري، وأقامت في ىػذه المنطقػة حتػى زمػف الفػاطمييف، ثػـ ىػاجرت إلػى صػعيد مصػر ا
 (96ص )دور القبائؿ العربية:

زىػػة المشػػتاؽ )المغػػرب وأرض السػػوداف ومصػػر واألنػػدلس(، طبعػػة ليػػدف، تحقيػػؽ: ر. دوزي، ( االدريسػػي: نُ 3)
، انظػر محمػد اريػب جػودة: "نزىػة المشػتاؽ"االدريسػي وكتابػو  ترجمة الشػريؼ ، ولممزيد عف30ـ، ص 1866

 020–195ص ـ،0224ة، ىيئة الكتاب، عباقرة عمماء الحضارة العربية واالسالمي
، عبدالمجيػػد عابػػديف: دراسػػات فػػي 109-108زي: البيػػاف واإلعػػراب، صػلممزيػػد عػػف ذلػػؾ، انظػػر المقريػػو ( 4)

، 165، ممػدوح الريطػي: دور القبائػؿ العربيػة فػي صػعيد مصػر، ص51-52تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص
 77، كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص56–55صرجب عبدالحميـ: العروبة واإلسالـ في دارفور، 

، وىػػو أوؿ مػػف ـ(، آخػػر سػػالطيف األيػػوبييف1052-1039ىػػػ/648–637( كػػاف الصػػالح نجػػـ الػػديف أيػػوب )5)
ضاقت بيـ البالد، وضػج بيػـ النػاس، قػاؿ ابػف إيػاس: "وىػو  حتىمصر، وزادت أعدادىـ  استقدـ المماليؾ إلى

صر، حتي ضاقت بيـ، وصاروا يشّوشوا عمي الناس وينيبوا البضػائع مػف أوؿ مف جمب المماليؾ األتراؾ إلي م
ري بػردي، فقػاؿ: "اشػتري مػػف ػ(. أمػا ابػػف تغػ069، ص1عمػي الػدكاكيف، فضػج النػاس مػػنيـ )بػدائع الزىػور: جػػ

المماليؾ الترؾ ما لـ يشتره أحد مف أىؿ بيتو حتي صاروا معظـ عسكره، ورجحيـ عمي األكراد وأمرىـ، واشتري 
بمصػػر خمقػػا مػػنيـ، وجعميػػـ بطانتػػو والمحيطػػيف بػػدىميزه، وسػػماىـ البحريػػة..إف ىػػؤالء المماليػػؾ مػػع فػػرط  وىػػو

جبروتيـ وسطوتيـ كانوا أبما مف يعظػـ ىيبتػو، كػاف إذا خػرج وشػاىدوا صػورتو يرعػدوف خوفػا منػو.." )النجػوـ 
، الرافعػي: مرجػع سػابؽ، 79ص، 1(. لممزيد انظرعمي باشا مبػارؾ: الخطػط التوفيقيػة، جػػ331، ص6الزاىرة: جػ

 .159، حمدي عبدالمنعـ: دراسات في تاري  األيوبييف والمماليؾ، ص407ص
-468) أيبػػػػؾ ديفػعزالػػػػ ممماليػػػػؾ بعػػػػد أف ارتقػػػػىل ذا يقػػػػكؿ المقريػػػػزم عػػػػف نظػػػػرة العػػػػربكليػػػػ      
مػف  مصػر مػف تممكػو عمػييـ، ألنػو مممػكؾه  ت عيربػافي فى دة السمطنة: "كأنً سي  ـ(2159-2150ىػ/455

: "كلعمػو أكؿ السػيكطي فػي ترجمتػو أليبػؾ(. بينمػا أكرد 2ممة المماليؾ البحرية قػد مسػو الػرؽ.." )ج
الجنػػد  بػذلؾ حتػػى أرضػػى مػف ممػػؾ مصػػر مػػف األتػراؾ، كممػػف جػػرم عميػػو الػرؽ، فمػػـ يػػرض النػػاسي 

(. أمػػػا 1سػػػمعكنو مػػػا يكػػػره.." )بالعطايػػػا الجزيمػػػة. كأمػػػا أىػػػؿ مصػػػر فمػػػـ يرضػػػكا بػػػذلؾ، كلػػػـ يزالػػػكا يي 
نيػػـ أ ريش، عمػػىقػػمػػف ينتسػػب مػػنيـ لاصػػة األشػػراؼ أك نفسػػيـ، خإنيـ كػػانكا ينظػػركف ألرب، فػػالعػػ

نبػي  نسػمو بيعػثإسػماعيؿ عميػو السػبلـ، كمػف  عدناف، مف نسؿ أصحاب النسب الشريؼ، فيـ بنك
ىػػـ أقػػؿ مػػنيـ فػػي النسػػب مػػف يجػػب أال يحكميػػـ  يػػذا فػػبللك  (3 .) حمػػدآخػػر األنبيػػاء مك  اإلسػػبلـ،

 .أف يككنكا سادة عمى األشراؼ جكز لمرقيؽال ينو كالمماليؾ، أل
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 108( البياف واإلعراب: ص1)
 58، ص0( حسف المحاضرة: جػ0)
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 وكػذلؾ قػريش، وبنػي ىاشػـضػؿ االنتسػاب ليػذكر فييػا ف  مف األحاديث عف النبػي  ( وقد ورد في كتب السنة العديد3)
مـ مسػو السػالـ. ومػف تمػؾ األحاديػث: روى ـ جميعًا مف ولد إسػماعيؿ عميػوجدىـ عدناف، وأف اهلل اصطفاى ،نانةجدىـ ك

: "إف اهلل اصطفي كنانة مف ولد إسماعيؿ، واصطفي قريشًا مف كنانة، واصطفي مف قػريش بني ىاشـ، قػاؿ رسوؿ اهلل 
: "ارمػوا بنػي اؿ صػمي اهلل عميػو وسػمـػالبخػاري، قػ . وروى(0076واصطفاني مف بني ىاشـ" )صحيح مسمـ: حػديث رقػـ 

: "إف اهلل عػػز وجػػؿ   اؿػقػػ (. وفػػي روايػػة أخػػرى3527اف راميػػا" )صػػحيح البخػػاري: حػػديث رقػػـ ػإسػػماعيؿ، إف أبػػاكـ كػػ
اصطفي مف ولد ابراىيـ اسماعيؿ، واصطفي مف بني اسماعيؿ كنانػة، واصػطفي مػف كنانػة قريشػًا، واصػطفي مػف قػريش 

، ولممزيد عف فضائؿ آؿ البيػت، انظػر (08، ص1صفة الصفوة، جػ بني ىاشـ، واصطفاني مف بني ىاشـ" )ابف الجوزي:
محمػد زيػنيـ محمػد عػزب، دار المعػارؼ، سمسػمة ذخػائر  دكتورالػضػائؿ أىػؿ البيػت، تحقيػؽ وتعميػؽ: السيوطي: إحياء ف

 ةلغ ح القاؼ، تعني فيبفت . أما عف بطوف قريش ومناقبيـ، فاسـ قريش مف الَقرش:وما بعدىا 17ـ، ص1999العرب، 
العرب: "التجمع"، ومنيا جاء اسـ قريش. سكنت قريش وبطونيػا أرض مكة، وىـ مف نسؿ إسماعيؿ عميو السالـ. وقيػؿ 

عػدناف، وىػو مػف أجػداد  ة، ويرجع نسمو الػىكنانة بف ُمدركأيضًا في نسبيـ: إف قريشًا ىو ِفير بف مالؾ بف النضػر بف 
أو ىػو ي، النضػر بػف كنانػػة، فيػو قرشػ ينتسػب الػى قيؿ: إف كؿ مػف، وعدناف مف ولد إسماعيؿ عميو السالـ. و   النبي

ائؿ قريش وبطونيا التي كانت تسكف أرض مكة مف ولد فير جماع قبإف ػف زبير بف بكارػالوؿ قريش. وعمي ق ينتسب الى
لوا: اسػـ اػالزبيػري عػف أصػؿ قػريش: "وقػد قػقػاؿ بف مالؾ بف النضر بف كنانة، ومنو تفرقت قبػائؿ وبطػوف قػريش كافػة. 

ريش..." وقػاؿ ابػف حػـز فولػد مالػؾ بػف النضػر: فيػرا، وىػو قػ فير بف مالؾ: قريش، ومف لـ يمد فير، فميس مف قريش،
، 137زي: البيػاف واالعػراب، صػاألندلسي: "قريش ىـ: بنو فير بف مالؾ بف النضر بػف كنانػة..." )لممزيػد، انظػر المقريػ

ـ، 1989زيع، القػاىرة، والتو ة لمنشػر حامد زياف اانـ، دار الثقافػؽ: دكتور اري  المظفري، تحقيالتشياب الديف الحموي: 
: جميرة أنساب العرب، ص10ديف الحمبي: السيرة الحمبية، ص ػ، نور ال50ص زبيري: ػ، مصعب ال465 -464، ابف حـز

 .(10نسب قريش، ص
 
 

قػػ ىػػذا كعمػػى        لػػـ ػدىنٌية، ك رة كالػػأنفػػت جماعػػات العػػرب مػػف أمػػراء المماليػػؾ، كأظيػػركا ليػػـ الحي
األمػػر خافيػػان، إذ  ا. كلػػـ يكػػف ىػػذأيبػػؾ زالديفػعػػ يعترفػػكا بشػػرعية سػػمطانيـ يػػدينكا ليػػـ بالطاعػػة، كلػػـ

ت الكثيػر مػف الجماعػات العربيػة بالصػعيد أعمنػ ا، حيػثيػحسػدكف عمية يي ذلػؾ فػي جػرأ أعمف العرب
ركا كاحدان مف األشراؼ ليكػكف اختاالمماليؾ، كالتمرد عمييـ. ثـ  أمراء صراحةن عدـ االعتراؼ بحكـ

الصػػػعيد، كاجتمعػػػكا عمػػػى الشػػػريؼ : "عظيػػػـ فسػػػاد العػػػرب بئدان ليػػػـ. كعػػػف ىػػػذا، تقػػػكؿ المصػػػادراػقػػػ
كقيػؿ: ىػك مػف نسػؿ اإلمػاـ جعفػر  (،2"، كىك مف كلد جعفر بف أبي طالػب )ديف أبي ثعمبػالخضر 

 (. 1)الصادؽ، حفيد اإلماـ عمى بف أبي طالب رضي اهلل عنو 
عػز  السػمطاف أيػاـ د المماليؾ يرجػع إلػىاـ بو العرب ضػأف أكؿ تمرد ق ركايةه تشير إلى كثمة     

"، ككانػت األشػمكنيف"يسػكنكف مدينػة  اانك ، ممػف كػ"األشػراؼ"الديف أيبؾ ككاف قادة ىػذا التمػرد مػف 
قيػاـ  المماليػؾ منػذ سػبلطيف لػكاء المقاكمػة ضػد يكففقػد حمػؿ القرشػ (. كمف ثػـ3) "قريش" تعرؼ بػ

 (.6) ـ2153ىػ/452سنة   ه الدكلة، كذلؾ بدءان مفىذ
 ممػػف ائؿ العربيػػة مػػف حكلػػوػعديػػد مػػف القبػػديف مػػف أف يجمػػع الػكقػػد تمكػػف الشػػريؼ حصػػف الػػ      
ي حمؼ كبير،  كاف يضـ مجمكعة ػالمماليؾ. كقد انبثؽ عف ىذا التجمع العربحكـ  يرفضكف كانكا
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كؼ فػي كجػو سػبلطيف مصػر ػكقػػائؿ العربيػة بالػء القبػزعما ادل مف القبائؿ كالبطكف العربية. كقد ن
 ىذا الحمػؼ كقائػده، يقػكؿ(. كعف ظيكر 5) اعيـ بعدـ الخضكع ليـػمركا أتبالجدد مف المماليؾ، كأ

ديف إسػماعيؿ بػف حصػف الػديف ػامكا الشريؼ حصػف الػديف ثعمػب بػف األميػر فخػر الػػالمقريزم: "كأق
يقػػكؿ صػػاحب "الخطػػط ك (. 4مسػػيف كسػػتمائة.." )كخ ي سػػنة إحػػدلد العػػرب ثعمػػب الجعفػػرم فػػمجػػ

ذم أنػؼ مػف سػمطنة األتػراؾ )يقصػد المماليػؾ(، كثػار فػي سػمطنة ػالتكفيقية": "كحصف الديف ىػك الػ
كعمػػى  (،9ي..كجمع عربػػاف مصػػر، فخرجػػت إليػػو األتػػراؾ كحػػاربكه.." )ػالممػػؾ المعػػز أيبػػؾ التركمانػػ

 بيف الطرفيف. اتػكالمكاجي ارؾػبعض المع ىذا كقعت
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 ، 430، ص5جػ بر،الع ابف خمدوف:( 1)
 ،52عبد المجيد عابديف: دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص( 0)
 68، ص4( صبح األعشي: جػ3)
تحديػدًا العمويػوف، ، ولػـ تكػف ىػذه أوؿ مػرة يعمػف األشػراؼ، و 52، صالمجيد عابديف: المرجع السػابؽ ( عبد4)

ف اير العرب خاصة فػي الصػعيد، حيػث إنيػـ قػد ثػػاروا ضػد أحمػد بػف طولػوف فػى مقاطعػة والة مالتمرد عمى ال
 (144ستانمي ليف بوؿ: تاري  مصر فى العصور الوسطى، صـ )869ىػ/055"إسػنا" بالصعيد فى سنة 

 77( كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص5)
 108( البياف واإلعراب: ص6)
 6، ص11جػ عمي باشا مبارؾ: (7)

 موقعة دروط بيف العرب والمماليؾ:  -)ب( 
 مف خارج مصػركالممكؾ األمراء  بعث الرسائؿ إلى بعض حصف الديف أفالمصادر تذكر        

لػػػىجا يسػػػتميميـ إلػػػىل الممػػػؾ  ، كمػػػف ىػػػؤالءمػػػف مناىضػػػة سػػػبلطيف المماليػػػؾ مػػػا يػػػدعك لػػػو نبػػػو، كا 
(. 2د دكلػة المماليػؾ )ضػ حتػى ينضػـ إليػو فػي تمػرده " صػاحب دمشػؽزػاصر يكسػؼ بػف العزيػػالن"

جماعات عدة مف  حصف الديف ـ، جمع الشريؼ 2153ىػ/452في سنة أنو  إلى المصادر كتشير
ألػؼ  21انت خيالة ىذه الشريؼ حكالي ػامكا بقطع الطرؽ بران كبحران، ككػعرب الصعيد كغيرىـ، كق

يمػػػا تػػػذكر بعػػػض د المشػػػاة(، ككػػػانكا فك لجنػػػجالة )كىػػػـ ارَّ ػر مػػػف كػػػاف معػػػو مػػػف الػػػارس، ىػػػذا غيػػػػفػػػ
 (. 1حصي مف كثرة عددىا )تكاد تي  ال المصادر بأعدادو 

كلما عمـ السمطػػاف المعػز أيبػؾ بػذلؾ، جػيش خمسػة آالؼ فػارس مػف الجنػد، كسػيرىـ إلػييـ        
كأصحابو،  المماليؾ ىذا الشريؼ أمراء كقد حارب(. 3مع األمير فػارس الػديف أقطام المستعرب" )

كرغػـ مػا جمػع  ت تتمتػع بقػكة عسػكرية كبيػرة آنػذاؾ،انػأف دكلة المماليػؾ كػ ككانت حربان قكية، غير
لػـ يكػف كافيػان لقيػر  ، إال أف ذلػؾدة عسكريةالعرب مف أعداد كبيرة مف الفرساف كالجند، كتأىبكا بعي 
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 الشػػػريؼ المماليػػػؾ مػػػف أسػػػرأمػػػراء قػػػكم. كليػػػذا حمػػػت اليزيمػػػةي بػػػالعرب، كتمكػػػف جػػػيش المماليػػػؾ ال
 (. 6) حصف الديف ثعمب

 "ديػػػركط"ة دركط"، كلعميػػػا كانػػػت فػػػي ػ"مكقعػػػ بػػػػ المعركػػػة التػػػى كقعػػػت بػػػيف الطػػػرفيف عيرفػػػتك       
الظػاىر ي أعدمػو ىناؾ حتباإلسكندرية، كبقي  سيجفحصف الديف،  عمىبض بالصعيد. كبعد أف قي 

المماليؾ، عف معارضة  عربال ذلؾ لـ يتكقؼ (. كمع 5ـ( )2199-2140ىػ/494-458بيبرس )
مػف أىػـ مظػاىر لعػؿ الصػعيد، ك  تمػرد، كعمت مظاىر التمرد التى قامكا بياحركات ال التحيث تك 

يينػة لػـ يكػف ليػا قبيمػة . كيػرجح الػبعض أفمنفمػكطك  ،أسػيكط اليـػكقع في أقما  ذلؾ دكر ذا بػاؿ  جي
ال  التػي كردت فػي المصػادر ، كيؤيػد ذلػؾ أف أسػماء قبائػؿ العػربكقػتركػة فػي ذلػؾ الفي تمػؾ الح
 .(4) آنذاؾ كاضح ليا ثمة دكر تشير إلى

 ػػػػػػػػػػػػػػ
    6، ص11( عمي باشا مبارؾ: جػ1)
 7-6( المصدر السابؽ، ص0)
 7، ص11( عمي باشا مبارؾ: الخطط التوفيقية، جػ3)
 108ص( المقريزي: البياف واإلعراب، 4)
    6، ص11، عمي باشا مبارؾ: جػ108، ص( المقريزي: المصدر السابؽ5)
عبد المجيد عابديف: "وليس في أسماء القبائؿ التي وقفت إلي جانب حركة حصف الػديف مػا يفيػدنا ( يقوؿ د.6)

 (52دراسات في ناري  العروبة في وادي النيؿ، صبأف بميًا وُجيينة قد أسيموا فييا بنصيب.." )
يينػػة،  قبيمػػة عيد التػػي اسػػتقرت بيػػااألشػػمكنيف كانػػت مػػف أىػػـ بػػبلد الصػػ كالمعػػركؼ أف      ـ رغػػجي
يينػة كقػبعػد أف  اطمييفػتركيا أياـ الفػ عمى جبرتأي  أنيا الفػاطميكف  ريش، كقػدـكقعػت الفتنػة بػيف جي
 يينة راية التمرد بعد ذلؾ ضد المماليؾ.ثـ حممت جي  (.2) نذاؾ العكف لقريشآ
 
 :يف )الُجينييف( ضد المماليؾركيّ تمرد العَ  - (جػ)

يينػػة )سػػب لالمعركفػػة التػػي تنت بطػػكفمػػف ال عرؾييعػػد بنػػك        سػػكنت جماعػػات كبيػػرة مػػنيـ (،1جي
 دكران  ىنػاؾ كالعبك  مع باقي الجماعات العربية. ىاجركا ىناؾ ، ككانكاسكداف كادم النيؿ مصر، ثـ

ـه كبيػره  ، كبرز منيـديفال في نشر كبيران  الػديف  س أمػكراتعمػيـ النػ عممػكا عمػىممػف  مػف العممػاء جػ
 يقػػػػكؿ (.6جيينػػػػة )لعػػػػرؾ  تسػػػػاب بنػػػػينا اؽ النسػػػػبة"، خاصػػػػة "أكر كتؤكػػػػد الكثػػػػائؽ السػػػػكدانية (.3)

يينػة.." ) ىـ يػاقكت فػي معجػـ البمػداف: "عػدٌ عػنيـ صاحب "تاريو جيينة" (. كحسػب 5مػف بطػكف جي
الصػعيد امكا بػأقػ، ك مصػر بعػد ذلػؾكػة، ثػـ ىػاجركا لم أرض نكا يسػكنكفإنيـ كػاػ، فػ"ركاية العػركييف"
   (.9باسـ "جبؿ الحث" )عرؼ يي  كمف جباؿ العركييف المعركفة جبؿه  (،4)

 ػػػػػػػػػػػػػػ
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، عبدالمجيد عابػديف: دراسػات فػي 04، القمقشندي: قالئد الجماف، ص136( المقريزي: البياف واالعراب، ص1)
، كـر الصػاوي 039، عبداهلل خورشيد: القبائؿ العربية في مصر، ص51–52تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص

        13باز: قبيمة ُجيينة، ص
 157، ص0( خالد القاسمي: معجـ أنساب القبائؿ العربية، جػ0)
داف العركييف في تطور الحركة العممية في سو  السودانية عف اسيامات العديد مف العمماء ( تتحدث المصادر3)

أخػػذ العمػػـ عػػف المقػػاني فػػي األبػػيض، ثػػـ رحػػؿ لمصػػر و  الػػذي نشػػأ "عركػػيمحمػػود ال" أشػػيرىـ . ولعػػؿوادي النيػػؿ
، وسػكف قػرب النيػؿ األبػيض. وكػاف بػأمور الػديفأوؿ مػف أمػر النػاس فػي السػوداف  العركي الشي يعد وايره. و 

ود ضػػيؼ اهلل: كتػػاب  )انظػػر ، وأقػػاـ لنفسػػو قصػػرا عػػرؼ باسػػموالفػػونج فػػي أيػػاـ عػػةقدومػػو قبػػؿ أوالد جػػابر األرب
سػف، دار سػؼ فضػؿ حالطبقات في خصوص األوليػاء والصػالحيف والعممػاء والشػعراء فػي السػوداف، تحقيػؽ: يو 

 طبقػػػات ود ضػػػيؼ اهلل الػػػذيؿ والتكممػػػة، رجػػػز: إبػػػراىيـ عبدالػػػدافع،، 42، صـ1985، جامعػػػة الخرطػػػوـ لمنشػػػر
، الػدار العالإبراىيـ أبوسميـمحمد تحقيؽ: ميػة لمطباعػة، ، معيد الدراسات األفريقيػة واألسػيوية، جامعػة الخرطػـو
ي األزىػػػر الشػػػريؼ فػػػي عصػػػر دولػػػة سػػػالطيف : المعممػػػوف السػػػوداف فػػػبػػػاز ، كػػػـر الصػػػاوي112ـ، ص1980

ومػػف أعػػالـ  (.31ـ، ص0228المماليػػؾ، نػػدوة تػػاري  الػػوطف العربػػي عبػػر العصػػور، إتحػػاد المػػؤرخيف العػػرب، 
 (.025ود ضيؼ اهلل: الطبقات، صبف مقبؿ العركي )العركييف أيضا الشي  دفع اهلل 

ودانية، وثيقػة نسػب الشػي  عبػداهلل بػف دفػع انظر وثيقة نسب العػركييف: وىػي إحػدى أوراؽ النسػبة السػ – (4)
 A History of the Arabs,Vol.II ,  P.175   Macmichael :اهلل العركي، انظر: 

 8: صعبد الكريـ الخطيب (5)
 982، ص0( عوف الشريؼ قاسـ: موسوعة القبائؿ واألنساب في السوداف، جػ6)
     157ص سابؽ،المرجع ال( خالد القاسمي: 7)

يينة كانػتالجماعات العربية التى تنتسب لإف العديد مف ػف "،مالمقريز  ركاية" بحسك         قبيمة جي
ضد  ييفػتمرد العرك فيو كقع ذمػكقت الػ، كذلؾ في ال"األشمكنيف" مدينة الصعيد، كخاصة فيب تقيـ

بمػػا يسػػقط ىيبػػتيـ فػػي ك  ،المماليػػؾ أمػػراء بأعمػػاؿ عدائيػػة ضػػد سػػمطة كاامػقػػ حيػػث دكلػػة المماليػػؾ،
 اليـػكأقػػػ مػػػدف  أعمػػػاؿ الشػػػغب فػػػى بعػػػض امكا بػػػبعضػقػػػييف ػمنيػػػا أف العركػػػ، ك اسػبػػػيف النػػػ لحكػػػـا

انت ػ(، كغيػر ذلػؾ مػف األعمػاؿ التػى كػ2أنيـ قطعكا الجسكر فػي مدينػة األشػمكنيف ) ، كماالصعيد
 عػفـ المماليػؾ، كعػدـ رضػائيـ االعػركييف بشػرعية حكػ ىؤالء عدـ اعتراؼ عمىأكيد ػتيدؼ إلى الت

كالء ػالػ إظيار في ذلؾ الكقت ائؿ العربيةػالقب أكثر فقد رفضت ،ة حاؿػع لسمطتيـ. كعمي أيالخضك 
 (. 1) اءػاء األرقػفى مصر بيد ىؤالء الغرب، كأبكا أف تصير أمكر السيادة كالحكـ اعة ليـػكالط

 كقت كػػػافػراع فػػي ذلػػؾ الػػػالصػػ مسػػرح عمػػى رؾػأف ظيػػكر جماعػػات بنػػي عػػػبػػ كؿي ػكيمكػػف القػػ      
فػػي  ضػػد سػبلطيف المماليػػؾ الكبػػرل ردػة التمػػحركػػ يػػكفعركال ىػؤالء ادػحيػػث قػػ ،كمػؤثران  ،ان ػقكيػػ جػكدان ك 

، رلػائؿ العربيػػػة األخػػػػكقت أف يضػػػمكا إلػػػى جػػػانبيـ العديػػػد مػػػف القبػػػػكا فػػػي ذات الػػػػ، كحاكلػػػالصػػػعيد
بشػرعيتيـ تعتػرؼ  ال كػػانت أك تمػؾ التػى ،ة ليػـناىضػانت المػػائؿ التػي كػػخاصةن مف بيف تمػؾ القبػ

غيػر  اءقكيػػان لمقاكمػة ىػؤالء األمػر  ان عربيػان ػات حمفػػائؿ كالجماعػػكنت تمؾ القبػكمف ثـ ك مف األصؿ.
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ي" أك "حمػػؼ ػاريخيان باسػػـ "الحمػػؼ العركػػػذم يعيػػرؼ تػػػالػػ الشػػرعييف مػػف كجيػػة نظػػرىـ، كىػػك الحمػػؼ
 (.3" )يػينجي الحمؼ ال"، كما يعرؼ أيضان باسـ "يينةجي 

يينة كبطكنيا قبيمة ؿ كانتعمى أية حاك        حمؿ لكاء  عمىأكثر القبائؿ العربية التى أصرت  جي
أف الجماعػػات العربيػػة ممػػف ينتسػػبكف إلػػى بطػػكف قػػريش، أك مػػا  فػػي ذلػػؾ الػػػكقت، كرغػػـ العصػػياف

يينػة ىػـ ا ا أكؿ مف أعمف حركػة التمػرد ضػدانك ػكف باسـ "األشراؼ" كػيعرف لمماليػؾ، إال أف عػرب جي
، رغـ ما كمفيـ ذلػؾ ، كاشتدكا في حركتيـ ىذهذلؾ التمرد ادكا بقكة ػقك  اية بعد ذلؾ،حممكا الر  الذيف

يينػة عمػىأكثػر مػف غيػرىـ مف اضطياد كمكابدة ي القبائػؿ العربيػة ػأليب باقػػتػ . كمػا عمػؿ عػرب جي
، كىػػك مػػا ابات شػػديدة لسػػبلطيف المماليػػؾكع اضػػطر ػالصػػعيد، كىػػك مػػا كػػاف سػػببان فػػى كقػػ مػػدف فػػى

، طالمػا مسػتقرة بأيػدييـ غير بأف أمكر الحكـ صارت دييـ شعكرػصار ل ـ، كليذاجعياأقضى مض
 يينة مكجكدان.ذم يقكده عرب جي ػال العربي صار ىذا الحمؼ

 ػػػػػػػػػػػػػػػ 
 848، ص1( المقريزي: السموؾ، جػ1)
       77( كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص0)
 62 – 59( رجب عبدالحميـ: العروبة واإلسالـ، ص3)

فػػي   ره ػعػػف أصػػؿ المماليػػؾ أثػػ (2) "السػػبلـ العػػز بػػف عبػػد" الشػػيو كانػػت ألفكػػار كيبػػدك أنػػو       
يينػػة عصػػر كػػاف معاصػػران لنيايػػة  أنػػوك . خاصػػة المماليػػؾ ضػػد ائؿػكغيػػرىـ مػػف القبػػ ،تمػػرد عػػرب جي

سبلـ . ككاف ابف عبدال"المماليؾ دكلة"ـ(، كبدايات 2150-2292ىػ/468-549) "كبيةيالدكلة األ"
فػػي األصػػؿ أرقػػػاء،  مماليػػؾ ألنيػػـ ال أمػػراء يعتػػرؼ بشػػرعية ، ككػػاف الفػػي زمانػػومػػف كبػػار العممػػاء 

رقيؽ ػىـ فػػى سػػكؽ الػػأف يبيػػع أمػػراء عمػػىليػػذا أصػػر الحرائػػر، ك  اءػالنسػػ يقبػػؿ زكاجيػػـ مػػفكػػاف ال ك 
ييظيػركا لػـ ، ك مكقػؼ العػربل كػانكا ينظػركف بريبػة اط، فػإنيـػ(. أمػا األقبػ1يسػقط عػنيـ الػرؽ ) حتى
 يلفكضػػػإلػػػى ا قػػػكـ يػػػدعكف األقبػػػاط أف العػػػرب مماليػػػؾ، حيػػػث رأللا أمػػػراء ضػػػد أييد لمػػػكقفيـػالتػػػ

 (.3كاالضطراب )
 
 ُجيينة:رؤية المماليؾ لعرب  - (د)

يينة خظركف لكانكا ين ،عمى الجانب اآلخر ما أمراء المماليؾأ        رب اصةن، كقبائؿ العػعرب جي
مػف  دك، أـانكا مػف البػػلمتمرد كالشغب، سكاءان ك كفميمة ليـ، كىـ يعامةن، عمى أنيـ عناصر معادي

التمػػرد  أحػػدو مػػف العػػرب، سػػكاءان ممػػف أعمػػف يثقػػكف البتػػة فػػي المماليػػؾ كػػانكا ال بلحيف. كمػػا أفػالفػػ
الحيػػاد مػػنيـ، كلػػـ ييعمنػػكا العػػداء  ذيف كقفػػكا عمػػىػلػػأكلئػػؾ ا أك حتػػى اعة،ػكشػػؽ عصػػا الطػػ عمػػييـ،
، كبطشػيـ المماليػؾ أمػراء بعػد ذلػؾ فػي مكاقػؼ جميػة ك مػا سػكؼ نػرل شػكاىده(، كىػ6) ليػـالسافر 

 مف كاف يتحالؼ معيـ. ، كحتى مالشديد بالعرب جميعان 
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 ػػػػػػػػػػػػػػ
أعػالـ األئمػة المسػمميف، ُيكنػى العػز  ـ(: ىو عالـ وفقيو كبير مػف1061-1180ىػ/662-578ز بف عبدالسالـ )ػ( الع1)

 أرض ـ، ثػـ جػاء إلػى1180ىػػ/578فػي بػالد الشػاـ فػي سػنة  قد لػد ىػذا اإلمػاـف العمماء". و باسـ: "سمطا بف عبدالسالـ
. وقػد "المػذىب الشػافعي"اسة ػمصر، وطاب لو المقاـ بيا. وقد اشتير العز بف عبدالسالـ بالعمـ والفقػو، وانتيػت إليػو رئػ

لممزيػد السػمطاف الظػاىر بيبػرس ) حضػر جنازتػوقػد المقطػـ، و قد دفػف فػي جبانػة ـ، و 1061ىػ/662سنة  في مات بمصر
  (. 049–048، ص13ابف كثير: البداية والنياية، جػعف ترجمتو انظر 

ح نجـ الصالىذا فيـ عبيد اشتراىـ  عمىو أف أمراء المماليؾ أصميـ مف مماليؾ الرؽ،  كاف العز بف عبدالسالـ يرىو ( 0)
يػـ اليزالػوف عبيػدًا أرقػاء، واليجػوز ليػـ الػزواج مػف ف ثػـ عيػنيـ فػي مناصػبيـ، ومػف ثػـ الديف أيوب وىـ أطفػاؿ صػغار،

الشػي ، وكػاف مػف  ؽ. ولذلؾ تعطمت مصالحيـ بسػبب فتػوىالحرائر، وليس ليـ أف يبيعوا، أو يتصرفوا إال كما يفعؿ الرقي
وحب  ،ظرا لقوة شخصية العزالمماليؾ عميو، ودبروا لو الكيد عند السمطاف، لكف نئب السمطاف. وبسبب ذلؾ نقـ بينيـ نا

 وتـ لمشػي وأجبر المماليؾ عمى عمؿ ما يريده العز بف عبدالسالـ، طاف عمؿ شيء معو، لـ يستطع السم المصرييف لو،
وصرفو فػي وجػوه الخيػر )لممزيػد  ؾ كرقيؽ، وباعيـ، وااؿ في أثمانيـ، ثـ قبض الماؿما أراد، ونودي عمي أمراء الممالي

ري بػردي: النجػـو الزاىػرة، ػتغ ، ابف318–317، ص1اس: بدائع الزىور، جػػيبف عبدالسالـ، انظر ابف إاعف ترجمة العز 
 (.366–365ـ، ص0225، محمد سعيد مرسي: عظماء اإلسالـ، مؤسسة اقرأ، 028، ص7جػ
     55( رجب عبدالحميـ: العروبة واإلسالـ في دارفور، ص3)
 83( كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص4)

( ـ2158-952ىػػػػ/ 454-231) "دكلة العباسػػػيةػالػػػ"سياسػػػة  بػػػدأت أف كالمعػػػركؼ أنػػػو منػػػذ       
كػؿ  ا، كىك ما عٌمؽ ركح العداء بيفػجعميـ في المناصب العميرب، ك ػالع راؾ عمىػيثار األتإلتميؿ 
. كقػد كقػؼ كالة ديكافػلعػرب مػف الػط اأيسػقأف  قػركف بعيػدة، كتحديػدان بعػد ػراؾ عبػرالعػرب كاألتػ مف

العػػرب  ىػػؤالء عممػػكا عمػػي إبعػػادأرض مصػػر، ك  فػػي ةالعربيػػ أمػػاـ الجماعػػاتان ػراؾ عائقػػػمصػػر األتػػ
درجات ػدكلة، ككػذلؾ لػـ يعطػكىـ الحػؽ فػي الحصػكؿ عمػي الػػالميمة فػي الػ اإلدارية اصبػعف المن

يينة انكا ينظركف إلىك المماليؾ أمراء كما أف(. 2) رفيعة في الجيشػرتب الػأك ال كغيرىـ  ،عرب جي
القكة  ليـ ت، كما أنو ليسائدة عسكرية ليـػاؼ، إذ لـ تكف لمعرب فػظرة استخفالصعيد ن افػمف عرب

المماليػؾ مػف بنػي جنسػيـ  أمػراء افس القكة العسكرية الميدربة التي ككنياػالحربية التي يمكنيا أف تن
 (. 1كدرايتيـ العسكرية ) ،بحكـ خبرتيـكذلؾ األتراؾ،  الجنكد مف

يينػة، أظيػركا الكثيػر مػف الميكػ قبيمة خاصةك  ،ىذا إلى جانب أف العرب       ايدة كالميراكغػة فػي ػجي
 اف كمػا تشػير إلػييـػأك العربػ – العربىؤالء  ابعيف لدكلة المماليؾ. كما أفػدفع الضرائب لمجباة الت

(. 3) مػؽ كاالزعػاج لمق اليػؾ مصػدران ملممػراء ايشػكمكف أيضػان ألكػانكا   -اريخية ػالمصػادر التػ بعض
األعػاجـ يشػكبيا الكثيػر ك  راؾػاألتػ العػرب كحكػاـ مصػر مػف كػؿ مػف بػيفنت العبلقة اػىذا، ك كعمى

، كتكاد تكػكف النظػرة ذاتيػا بػيف العصر اإلسبلمي حقبة خبلؿ كعدـ الثقة بيف الطرفيف ،مف العداء
 المماليؾسبلطيف اـ دكلة ػقي كالة بمصر، كحتىػالطرفيف منذ بداية حكـ ال

 ػػػػػػػػػػػػػ
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 حكػاـ مصػر مػف األتػراؾ ، ويمكف القػوؿ إف165طي: دور القبائؿ العربية في صعيد مصر، ص( ممدوح الري1)
لقبائؿ العربية بكثير مف الريبة والشؾ، وىـ يعتقدوف في قػرارة أنفسػيـ أف ىػؤالء الُعربػػاف ال كانوا ينظروف إلى ا

صػػر "الدولػػة الفاطميػػة" َىػػـ ليػػـ سػػوي اإلسػػتيالء عمػػى الحكػػـ، وكانػػت أطمػػاعيـ السياسػػية ال حػػد ليػػا. وفػػي ع
الفاطميوف ال يرتاحوف إلػى قبائػؿ العػرب بصػفة عامػة، ايػر أنيػـ  الخمفاء ـ(، كاف1171-969ىػ/358-567)

ف يػرى الػبعُض أف تقريػب الفػاطمييف لمعػرب مػف  قػربوا منيـ بعض الجماعات والبطػوف القرشػية دوف ايػرىـ. وا 
بػػيف كػػؿ مػػف  إلػػى حػػد مػػا ثػػر، بسػػبب التقػػارب الفكػػريقػػريش كػػاف لخدمػػة مصػػالحيـ، ولضػػماف الػػػوالء ليػػـ ال أك

الفاطمييف والقرشييف، حيث إف كمييما مػف محبػي آؿ البيػت. وكػاف الفػاطميوف يعتقػدوف أنػو مػف الضػروري أف 
. تمػػؾ نظػرة عامػػة لرؤيػة حكػػاـ  التػػي كانػت ال تػػديف ليػـ بػػالوالء والطاعػة العربيػػة األخػرى يتخمصػوا مػػف القبائػؿ
النظرة المتبادلػة بػيف العػرب عف تمؾ  )لممزيد ئية تجاه العرب حتى قبؿ العصر الممموكي.مصر اير العرب العدا

 ،58، ص0، السػػيوطي: حسػػف المحاضػػرة، جػػػ108المقريػػزي: البيػػاف واالعػػراب، ص والػػوالة بمصػػر اإلسػػالمية،
 (165، ممدوح الريطي: المرجع السابؽ، ص54رجب عبدالحميـ: العروبة واإلسالـ في دارفور، صانظر و 
 56المرجع السابؽ، ص رجب عبدالحميـ: ( 0)
 56( المرجع السابؽ، ص3)

بمغػت ذركتيػا  بػيف العػرب ككالة مصػر األتػراؾ كانػت قػد الكراىية يمكف القكؿ بأف مظاىرك        
سػػبلطيف المماليػػؾ  لإذ اشػػتد العػػداء بػػيف الطػػرفيف بشػػكؿ الفػػت. كصػػار لػػد ،المماليػػؾ دكلػػة اـػأيػػ

كجػكده بسػبب معارضػتيـ الشػديدة لحكػـ شكمكف عنصػران غيػر مرغػكب فػي ي اباتك  بأف العرب شعكره 
يينة  قبيمة (. كألف2) ارة الفكضي كاالضطراباتإث إلى الدعكة الدائمة، ك المماليؾ كانػت مػف أكثػر جي

 ،أكثػر مػف غيػرىـ لبلضػطياد المماليؾ، كليذا تعػرض الجينيػكف لعربية التي ناىضت بقكةؿ االقبائ
أعمف العرب  سيدة السمطنة "ز الديف أيبؾػع"مير لما ارتقي األاؿ، ػكعمى أية ح .(1) كسكء المعاممة

ماليؾ العديد مف الحمبلت الم بلطيفػس أرسؿك (. 3التمرد "فجرت بينيـ حركب لـ يظفركا بو فييا" )
كجكد ػالػ ىاء عمػػائؿ العربية فحسب، بؿ بيػدؼ القضػػالصعيد، ليس لتأديب القب مدف العسكرية إلى

ـ لما بمغػو مػا 2323ىػ/923في سنة  "محمد بف قبلككف"، كمف ذلؾ ما فعمو الناصر ىناؾ يعربال
ضػرارىـ بالسػافػنزؿ بالصعيد مف عبث العيربػ تمػردىـ، كأىمكػت  مػة قضػت عمػىحم ابمة، فأرسػؿػ، كا 

 (. 6الكثير منيـ )
رب فػي ػالعػلمطػاردة  ػاصر محمػد حممػة أخػرلالن ـ، بعث السمطافي 2329ىػ/929كفي سنة        

"نيػػر  ، ثػػـ عبػػرت الحممػػةي "سػػكاكف" ا حتػػىجنكبػثػػـ اتجيػػت "عيػػذاب"،  الحممػػة إلػػى كصػػمتالصػعيد، 
سبب تمؾ الحممة اعتػداء العػرب  (. ككاف5اكة" )كسبل( )ػبمدة "الت عطبرة"، ثـ كصمت بعد ذلؾ إلى

اشػتد  كقػدرة، اىػ"األبػكاب السػمطانية" بالقػ جيػان إلػىك مت ، ككػافقادمان مف ببلد اليمف رسكؿ كاف عمى
مػػف كالػػي  أف ينتقمػػكاشػػعر العػػرب بػػأف عمػػييـ  رب، كاعتقػػؿ أحػػد أمػػرائيـ. كليػػذاػبالعػػ "كالػػي قػػكص"
بجانػب  ،مػراءاأل مػف كبػار رأسػيا سػتة أرسؿ السمطاف حممة عمػىكص بسبب ذلؾ الذم قاـ بو، فػق

 (.4كالي قكص لتأديب ىؤالء العرب )
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ
مصطفي مسعد: امتػداد اإلسػالـ والعروبػة إلػي وادي النيػؿ ، 68، ص4عشي، جػانظر القمقشندي: صبح األ( 1)

 78ـ، ص1959، 8األوسط، مجمة الجمعية المصرية لمدراسات التاريخية، العدد 
 61رجب عبدالحميـ: المرجع السابؽ، ص( 0)
 68، ص4( القمقشندي: صبح األعشي، جػ3)
ـ الكثيػر 1313ىػػ/713شػيدت سػنة  بعػض المصػادر ، وحسػب56ص ( رجب عبدالحميـ: العروبػة واإلسػالـ،4)

أنػو فػي ىػذه السػنة  المماليؾ خارج مصر، ومف ذلؾ ما تذكره بعضيا ضد طرابات التي قاـ بيا العربافمف االض
اجتمعت جماعػات مػف عػرب الحجػاز، وقصػدوا قطػع الطريػؽ عمػي سػوقة الركػب الػذي يالقػونيـ مػف الػبالد إلػي 

. فيػؿ كانػت توجػد ثمػة عالقػة مػا بػيف مػا (418، ص0والفداء: المختصػر، جػػتبوؾ عند عودة ركب الحجيج )أب
 المماليؾ في تمؾ السنة. الجانب اآلخر مف بحر القمـز بالحجاز ضد عميوقع مف العرباف في الصعيد و 

 56( رجب عبدالحميـ: مرجع سابؽ، ص5)
 56( المرجع السابؽ، ص6)

 (:ـ1348ىػ/749ُجيينة وبني ىالؿ ) قبيمة لصراع بيفا -ثالثا 
يينػػة كغيرىػػا ي أرسػػميا المماليػػؾ لمكاجيػػةأدت الحمػػبلت العديػػدة التػػ        الصػػعيد ائػػؿ بقبالمػػف  جي
فػػي ب يػػدمار كالتخر ػنػػتج عػػف تمػػؾ الحمػػبلت الكثيػػر مػػف الػػ كمػػا ،أحػػكاؿ العػػرب سػػكءان  أف زادت إلػػى

تمػػؾ  ـ. كمػػا أدتلمزيػػد مػػف الفقػػر كالبػػؤس بيػػني ، كىػػك مػػا أدلف يمتمكيػػا العػػرباػاألراضػػي التػػى كػػ
 كؿ إلػىائؿ العربيػة ذاتيػا، كىػك مػا لبػث أف تحػػبػيف بعػض القبػ افسػػكقكع أشكاؿ مف التنػالظركؼ ل

اصةن ػبعػػض األراضػػي الزراعيػػة ذات الخصػػكبة، خػػ عمػػىبسػػبب الخػػبلؼ  نزاعػػات كصػػراعات قبميػػة
تػي نشػبت ات الػ(. كلعػؿ أبػرز تمػؾ الصراعػ2تمؾ التي كانت تحػاذم نيػر النيػؿ بالصػعيد األعمػي )

يينػة، خاصػة كقت مػا كقػع بػيفػد في ذلؾ الالصعيالقبائؿ ببيف   كجماعػات مػف ،بنػي عػرؾ قبيمػة جي
 ، نظػران لغنػىالصػعيد األعمػى ك ىػبلؿ قػد طػاب ليػـ المقػاـ فػي أقػاليـ(. ككاف بن1ي ىبلؿ )ػبن قبيمة

 (.3تمؾ المناطؽ، كخصكبة تربتيا )
 ػػػػػػػػػػػػػػ 
 81–82النوبة، ص( كـر الصاوي بػاز: ممالؾ 1)
( بنو ىالؿ: ىـ بنو ىالؿ بف عامر صعصعة بف معاوية بف بكر بف ىوازف بف قيس بف عيالف بف مضر. وقد أنجػب 0)

ىالؿ جد ىـ خمسػة أبنػاء ىػـ: شػعبة وناشػرة ونييػؾ وعبػدمناؼ وعبػداهلل. ومػف نسػؿ شػعبة بػف ىػالؿ: بنػو عبػداهلل بػف 
نػػي عبػػداهلل بػف ىػػالؿ: أـ المػػؤمنيف ميمونػػة بنػت الحػػارث بػػف حػػزف شػعبة، ومػػف نسػػؿ ناشػرة: بنػػو عمػػرو وظػػالـ، ومػف ب

الياللية، وكػذلؾ لبابػة الصػغري زوجػة العبػاس عػـ النبػي، ولبابػة الصػغري أـ خالػد بػف الوليػد. ومػف كبػار الصػحابة مػف 
: جميرة أنساب العرب، ص وقػد ىػاجر (. 080الياللييف: أبوسممة عبداهلل بف عبداألسد بف ىالؿ زوج أـ سممة )ابف حـز

بنو ىالؿ إلي مصر مف جزيرة العرب بعد الفتح، ويذكر ابف حوقؿ أف عددا كبيرا مف بني ىالؿ سكنوا الواحات المصرية، 
(. وكانػػت جماعػػات كبيػػرة مػػف 135وكػػانوا يعممػػوف بالزراعػػة، ويقتػػاتوف عمػػي مػػا يقومػػوف بزراعتػػو )صػػورة األرض: ص

ييف، وىػػي التػػي تعػرؼ باسػػـ "الغػزوة اليالليػػة" )لممزيػد انظػػر عبدالواحػػد اليالليػيف ىػػاجرت إلػي بػػالد المغػرب أيػػاـ الفػاطم
(. ومف أبرز الشخصيات الياللية: أبو زيػد الياللػي، الػذي ذاعػت 91المراكشي: المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ص
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الدراسػات القيمػة، سيرتو خاصة في أفريقية. ونالت السيرة اليالليػة شػيرة واسػعة فػي األدب العربػي، وعممػت ليػا العديػد 
والمقارنة بينيا وبيف سيرة الياللييف في كؿ بمد استقر فيو بنوىالؿ. ومف أىـ تمؾ الدراسات: روزليف ليمي قػريش: سػيرة 

ـ، إبػػراىيـ إسػػحؽ إبػػراىيـ: السػػيرة اليالليػػة بػػيف التػػاري  واألسػػطورة، مجمػػة 1988بنػػي ىػػالؿ، مػػوفـ لمنشػػر، الجزائػػر، 
ـ، عمػػي محمػػد برىانػػة: سػػيرة بنػػي ىػػالؿ )دراسػػة أدبيػػة لغويػػة 1992، 02، عػػدد 5، السػػنة المػػأثورات الشػػعبية، الدوحػػة

ـ، عبدالحميد يػونس: اليالليػة فػي 1994مقارنة(، تقديـ: د.نبيمة إبراىيـ، منشورات كمية اآلداب والتربية، جامعة سبيا، 
از: القصػص الشػعبي فػى بػالد السػوداف ـ، كػـر الصػاوي بػ1994التاري  واألدب الشعبي، دار الكتب المصػرية، القػاىرة، 

،  ـ0215 ـ، دار نفرتيتػي لمنشػر والتوزيػع، القػاىرة،14ىػػ/8 سيؼ بف زي يزف نموذجًا خالؿ القرف - الياللية - عنترة
عبدالحميػػد حػػواس: مػػدارس روايػػة السػػيرة اليالليػػة فػػي مصػػر، أعمػػاؿ النػػدوة العالميػػة األولػػي حػػوؿ السػػيرة اليالليػػة، 

ـ، محمػد حسػف عبػد الحػافظ: سػيرة بنػي ىػالؿ، ىيئػة الكتػاب، سمسػمة 1992، الدار التونسية لمنشر، الحمامات )تونس(
 ـ.0226التراث، 

 52( عبد المجيد عابديف: دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص3)
 

اعة، ػنػػك عقبػػة، كبنػػك رفػػرة، كبػكمػػف بطػػكف اليبلليػػيف ممػػف أقػػامكا فػػي ىػػذه المنػػاطؽ: بنػػك قػػ       
يينػة كبنػي ىػبلؿ إلػي سػنة  (. كيرجع الصراعي 2حجيرة ) بنكك  اف ػككػ ـ،2368ىػػ/967بيف قبيمتي جي

لؾ الصراع. كلما كانت ذ اعات بني ىبلؿ خبلؿبأسان مف خصكميـ مف جم كلػالجينيكف آنذاؾ أق
يينػػة  العػػداكة عمػػى أشػػدىا بػػيف اف المماليػػؾ يػػدرككف أف ػسػػبلطيف المماليػػؾ فػػي ذلػػؾ الكقػػت، ككػػك جي

يينة ىـ أكثر مف يشكعرب  مػف أنػدادىـ مػف  لك ػالعػرب، كأنيػـ أقػ مكف تيديػدا لسػمطانيـ بػيف كػؿجي
يػتـ  يف حتػىاليبلليػيف نكايػة فػي الجينيػ جانػبلانضـ المماليؾ في ذلؾ الصػراع  بني ىبلؿ. كليذا
لمػتخمص مػف بنػي ىػبلؿ، كىػـ  ـ، كمف ثـ يككف األمر يسيرا بعػد ذلػؾ، كاالنتقاـ منيالقضاء عمييـ

 (.1مف منافسييـ ) شككة ؼأضع
كة في بعض المناطؽ دكف ػككاف لميبللييف كجكده كبيره أيضان في الصعيد، كتركز كجكدىـ بق      
ىناؾ. كليذا قاؿ المقريزم: "كبنك ىبلؿ بطف مف  يةالعرب الجماعات أكثر مف صاركاحتى  غيرىا،

أف إلػػى  الػػبعضي  (. كيػػذىب3)عيػػذاب كبػػإخميـ.."  انكا أىػػؿ بػػبلد الصػػعيد كميػػا إلػػىبنػػي عػػامر، كػػ
(. ككانػػت العبلقػػات طيبػػةن 6ـ )856ىػػػ/160حػػكالي سػػنة  فػػي ىجػػرة اليبلليػػيف الكبػػرم لمصػػر بػػدأت

يينػ عػػرب فػي بدايػة كجػكدىـ مػع ينيػيف كغيػػرى ىبلؿ إلػىة، كسػكنكا بجػكارىـ، كمػا انضػػـ بنػك جي ـ الجي
 بػبلد تيف القبيمتػيف فػياثػـ اسػتقرت جماعػات مػف ىػببلد البجة.  مف العرب في "حممة العيمرم" إلى

لػـ ك  (.5العبلقي كمػا جاكرىػا )" بػمنػاجـ الػذىب"فػي  كا جميعػاجنب بعد ذلػؾ، كعممػ البجة جنبان إلى
يينػػػة كبنػػػي ىػػػبلؿ فػػػي عصػػػر المماليػػػؾ،  ة بػػػيفػا النحػػػك، إذ سػػػاءت العبلقػػػىػػػذ تػػػديـ األمػػػكر عمػػػى جي
 . ذركتيا في ذلؾ الكقت بينيماكبمغت العداكةي 

صػػراع عنيػػؼ، كجػػدىا أمػػراء  ضػػاع بػػيف جماعػػات كػػؿ منيمػػا، كتحكلػػت إلػػىاألك تطػػكرت  ثػػـ      
إذ انضػمكا لمقبيمػة األضػعؼ كىػي بنػي ىػبلؿ  معػا، رصةن سػانحة لمػتخمص مػف القبيمتػيفػالمماليؾ فػ

يينػػػة. كىػػػك  قبيمػػػة قبيمػػػة األقػػػكل كىػػػيال ضػػػد يينػػػة بفضػػػؿ تأييػػػد  كقكع اليزيمػػػةػمػػػا أدل لػػػجي بعػػػرب جي
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أنيػػا لػػـ تكػػف حاسػػمةن لمقضػػاء  كانػػت كبيػػرةن فيمػػا يبػػدك، غيػػر اليزيمػػة اليػػؾ لميبلليػػيف. كرغػػـ أفالمم
ذا الصػراع القبمػي كجكد القػكم بالصػعيد، كمػا أنيػا لػـ تضػع حػدان ليػػتمؾ القبيمة العربية ذات ال عمى
 (.4في ذات الكقت ) جيينة كبني ىبلؿ كؿ مف بيف
 ػػػػػػػػػػػػػ
 52في وادي النيؿ، ص ( عبدالمجيد عابديف: دراسات في تاري  العروبة1)
 81( كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص0)
 135( البياف واإلعراب: ص3)
 052( مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة في العصور الوسطي، ص4)
 052( المرجع السابؽ، ص5)
 81( كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص6)

يينة  قبيمة بيف أدل الصراعي ك         كمػا  جنػكد المماليػؾ،الدد كبيػر مػف ؿ عمقت بلؿ إلىػبني ىك جي
ينييف، كبمػف انت قػد حمػأف اليزيمة ك رغـ سقط عدد آخر ليس بالقميؿ مف أمراء المماليؾ، ت بػالجي

رغـ ػيينػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػت، فػػ، كىػػك مػػا يؤكػػد قػػكة عػػرب جمػػف الجماعػػات العربيػػة األخػػرل حػػالفيـ
 فػػػالمعركؼ أف .كفحايا مػػػا ال يطيقػػػالضػػػك  القتمػػػى مػػف ـ، ككبػػػدكىإال أنيػػػـ أكجعػػػكا عػػػدكىـ ىػػزيمتيـ

يينػػة أك الػػتخمص  لػػـ يكػػف مػػف اليػػيف القضػػاء عمػػييـ، ك بالصػػعيد كعػػددان  يشػػكمكف قػػكةن  انكاػكػػ عػػرب جي
ف مػػ، ك النيػػة لحػػرب أخػػرل ضػػدىـبيتػػكف المماليػػؾ يي . كىػػك مػػا جعػػؿ أمػػراء مػػنيـ فػػي مكاجيػػة كاحػػدة

 (. 2) ية األخرلالقبائؿ العرب مف حالفيـ
يينػػة كػػ كقت إلػػىػر فػػي ذات الػػيشػػي كلعػػؿ ىػػذا        حكػػاـ شػػككة فػػي ظيػػرابة ػبمثػػ انكاػأف عػػرب جي

مكنػػكا مػػف إحػػراز نصػػر بلطيف المماليػػؾ لػػـ يتػأييد اليبلليػػيف، إال أف سػػػالمماليػػؾ، كرغػػـ تػػدخميـ لتػػ
ارىـ عمػػى ػاجبػػمػػف ثػػـ الصػػعيد، ك  مػػدف فػػي  القكيػػة العربيػػة شػػككة ىػػذه القبيمػػة حاسػػـ يقضػػي عمػػى

اف ذلؾ مقدمػة لصػراع ضػركس، كأكثػر عنفػا، بػيف كػؿ مػف قبيمػة ػكقد ك يؾ.لسمطة الممال الخضكع
  (.3)جيينة كأمراء المماليؾ بعد ذلؾ 

ينيػيف  سػببان فػي تػأجيجبلؿ كػاف ػالمماليؾ لجانب بنػي ىػ كال شؾ أف انضماـ       العػداكة بػيف الجي
 فػػي الصػػعيد ربيػػةالجماعػػات الع بعػػض ات بػػيفػمػػف التحالفػػ أنػػكاع ظيػػرتبػػدأت تكالمماليػػؾ، كليػػذا 

يينة كانت تحمؿ راية العداء السافر لممماليؾ، كلعؿ أىميا ذلؾ الحمؼ الذم يعرؼ بقيادة عرب جي 
يينة، كت يدان كاف ينتسب حدبػ"الحمؼ الجيني" أك "الحمؼ العركي"، كىك الذم قػاده رجؿ مف قبيمة جي

حػػبلؼ األ"بظيػػكر  وفإنػػ  ىػػذا عمػػىك  (.1ككػػاف ييمقىػػب أيضػػا بػػػ"ابف األحػػدب" )لجماعػات بنػػي عػػرؾ، 
 . بيف الطرفيف كالتحدم ة مف الصراعينييف كالمماليؾ مرحمة جديدة بيف الجي ػتدخؿ العبلق "العربية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يقػػوؿ الػػػدكتور رجػػب  وعػػف الصػػراع الػػػذي وقػػع بػػيف قبيمػػة ُجيينػػة وبنػػي ىػػالؿ ومػػا نػػتج عنػػو مػػف ضػػحايا،( 1)
، وتدخموا في ىذا النزاع في جانب بنػي ىػالؿ، وُقتػؿ فػي الصػراع الػذي دار عبدالحميـ: "وانتيز المماليؾ الفرصة

 (61ة واإلسالـ في دارفور: صػالعروب)بيف الفريقيف عدٌد كبيٌر مف المماليؾ وأمرائيـ.." 
عبػد المجيػد عابػديف: دراسػات فػي تػاري  العروبػة ، 552، ص 1لممزيد انظر ابف إياس: بػدائع الزىػور، جػػ( 0)

،  يقوؿ الدكتور كـر الصاوي باز: "وكاف ىذا التػدخؿ مػف جانػب المماليػؾ بدايػة 51 – 52يؿ، ص في وادي الن
لنػػزاع بػػيف قبيمػػة عػػرؾ )وىػػـ الجينيػػوف( وحمفػػائيـ مػػف جيػػة وبػػيف المماليػػؾ وبنػػي ىػػالؿ وحمفػػائيـ مػػف جيػػة 

      (.81ص في العصر الممموكي: أخري.." )ممالؾ النوبة
مى تأييػد المماليػؾ وانضػماميـ لميالليػيف، يقػوؿ الػػدكتور عبػد المجيػد عػػابديف: وعف النتائج التي ترتبت ع( 3)

بنػي ىػالؿ، وُقتػؿ  ىػ، نشب نزاع بيف عرؾ وبني ىالؿ، وتدخؿ المماليؾ في ىذا النزاع، ومػاألوا 749"وفي عاـ 
ليػػؾ والعػػركييف عػػدد كبيػػر مػػف المماليػػؾ وأمػػرائيـ فػػي ىػػذا الحػػادث. وكػػػاف ىػػذا إيذانػػػًا بحػػرب عنيفػػة بػػيف المما

 (51ص  دراسات في تاري  العروبة:).." وحمفائيـ

 :الصعيد يودوره ف ُجيينةحمؼ قياـ  –رابعاً 
يينػة عػرب التػي سػادت بػيف حالة الكراىية أدت        مػف جانػب آخػر، المماليػؾك  كحمفػائيـ مػف جي

القبائػؿ العربيػة  نكع مػف التحػالؼ كالكحػدة بػيف ضركرة قياـل ،خاصة بعد تأييد المماليؾ لبني ىبلؿ
كا قػػكة يمكنيػػا الكقػػكؼ فػػي ، ليككنػػكعصػػبياتيا ،اخػػتبلؼ مشػػاربيا عمػػى مصػػر تسػػكنالتػػى كانػػت 

معػػػػرب. كقػػػػد ظيػػػػرت كحػػػػدة تمػػػػؾ القبائػػػػؿ فػػػػي شػػػػكؿ ل كاضػػػػطيادىـ ،المماليػػػػؾ مكاجيػػػػة سػػػػبلطيف
تػػي عزمػػت القبائػػؿ كالبطػػكف العربيػػة ال اف كػػؿ حمػػؼ منيػػا يضػػـ بعػػضػ(. ككػػ2بلؼ القبميػػة" )ػ"األحػػ
التي كانػت تشػكؿ  بلد الصعيدػخاصة في ب ،في مكاجية سبلطيف المماليؾ التحالؼ كاالتحاد ىعم

 (. 1) مصر التي استقرت في مركزا قكيا لمجماعات العربية
 فػػيتكحػػد الصػػفكؼ، فػػإنيـ أنػػو دكف أف ت فػػي ىػػذا الكقػػت أف العػػرب أدركػػكا كلسػػنا نشػػؾ فػػي      

تمػؾ الحالػة  يتركػكىـ سػالميف. كطالمػا ظمػكا عمػى ف، كأف سبلطيف المماليؾ لػخطر حقيقي مكاجية
 .الكحػػدةك  التحػػالؼبحػػؿ ليػػـ إال  ، كأنػػو اليـي أيػػديفػػ سػػائغةن  ، كممػػا كػػانكا لقمػػةن كالتفػػرؽ مػػف التشػػرذـ

صارت لمجرد البقاء بأماف أكثر مف القضاء عمى حكـ  اجية العرب لممماليؾ آنذاؾكالراجح أف مك 
اليؾ، المممكاجية بطش  حبلؼاأل تمؾ أىداؼ أىـ كاف مف ليذاك المماليؾ كما كاف فى الماضي. 

 فػػػي لمعػػػرب المماليػػػؾ التػػػي كػػػاف يرسػػميا حمػػبلتالكقػػػؼ ل تيػػػدؼي  ، كمػػػا كانػػتكاضػػطيادىـ لمعػػػرب
أف المماليػػػؾ  كعي فػػي أىػػػداؼ المكاجيػػة، إذ أدرؾ العػػػربكيعػػد ىػػػذا تغيػػر نػػػ (.3النكبػػػة )ك  الصػػعيد

 د.عازمكف عمى القضاء عمى الكجكد العربي بالصعي
 ػػػػػػػػػػػػػػ
ريطي: ػعصر المماليؾ، يقوؿ الدكتور ممػدوح الػ افػظيورىا إب قبؿ وأشكاليا ،الؼ العربية"ػ( وعف أصؿ "األح1)

وظائؼ فػي شػتي مجػاالت الحيػػاة ػ"منػذ أف دخػؿ العنصػر التركػي مصػر عمػي أيػدي العباسػييف، سػيطروا عمػي الػ
فػي مصر..وانصػرؼ العػرب يمارسػوف حيػاتيـ لكسػب أرزاقيػـ  ائؿ العػربػا لقبػفييا، وقفت العناصر التركية عائق
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وقطػع الطػرؽ ممػا  ،اؿ اليومية المختمفة..ومف ىذه القبائؿ مف سمؾ مسمؾ السمب والنيػبػاؿ في األعمػباالشتغ
ائؿ العربية طيمة العيػد العباسػي والطولػوني واالخشػيدي. ونػتج عػف ىػذه ػتركي مف القبػخمؽ الكراىية لمعنصر ال

الؼ. وكاف منيا في بالد الصعيد أحالؼ تمثػؿ ػالتصاؽ تمؾ القبائؿ وتعاونيا فيما بينيا عف طريؽ األح الكراىية
التػي تنضػوي تحػت لػواء الحمػؼ.." )دور القبائػؿ  ائؿ األخػرىػنضـ إلييا مف سائر القبػالعصبيات القبيمية، وما ي

 (.165العربية في صعيد مصر: ص
، رجب عبػدالحميـ: العروبػة 139زي: البياف واإلعراب، صػ، المقري68، ص4( القمقشندي: صبح األعشي، جػ0)

، وعػػف ذلػػؾ األمػػر يقػػوؿ 167–165ص سػػابؽ،المرجػػع الريطي: ػ، ممػػدوح الػػ62–59ص الـ فػػي دارفػػور،ػواإلسػػ
دكتور رجب عبدالحميـ: "ونتيجػة ليػذا العػداء المسػتمر والمتصػاعد مػف جانػب سػالطيف المماليػؾ لمعربػاف فػي ػال

ار التركػي الػػذي ػاف حوؿ بعضيـ في شكؿ أحػالؼ تقػؼ فػي وجػو التيػػد النوبة، التؼ ىؤالء العربمصر وفي بال
 (59ص ارتكز عمي العناصر المجموبة إلى مصر مف األتراؾ ومف لؼ لفيفيـ.." )العروبة واإلسالـ في دارفور:

 59سابؽ، صرجب عبدالحميـ: مرجع ( 3)
       

 ـ:1353/ىػ754يني سنة دب وقيادة الحمؼ الجُ ابف األح -(أ)
ـ( 2529–2150ىػػػ/713–468أقػػدـ األحػػبلؼ التػػي ظيػػرت خػػبلؿ عصػػر المماليػػؾ ) كػػاف      

يعػػد  ، أك "الحمػػؼ العركػػي"، "حمػػؼ جيينػػة"(. غيػػر أف 2فػػي األشػػمكنيف ) اده األشػػراؼػلػػؾ الػػذم قػػذ
 سػػػػبلطيف اسػػػػةيارت سػ، خاصػػػػة بعػػػػد أف صػػػػحكػػػػـ المماليػػػػؾ تناىضػػػػأقػػػػكل تمػػػػؾ األحػػػػػبلؼ التػػػػي 

المؤكػػد أف ىػػذا الحمػػؼ مػػف ك  الصػػعيد،ي فػػي بػػبلد كجكد العربػػػمماليػػؾ تقػػـك عمػػى الػػتخمص مػػف الػػال
 ىػػذا الحمػػؼكانػػت قيػػادة ك  افىء بػػيف الطػػرفيف.ػشػػكؿ تيديػػدان خطيػػران لدكلػػة المماليػػؾ رغػػـ عػػدـ التكػػ

يينة يدعى قبيمة لرجؿ مف ينيػة )ل اشيخ "ابف األحدب"، ككاف جي محمػد ": (. كاسػمو1قبيمة عػرؾ الجي
باسػـ "ابػف كاصػؿ األحػدب"  التاريخيػة تو بعض المصادر(. كقد ذكر 3) "ي الجينيػبف كاصؿ العرك

ػػػػرؼ5باسػػػػـ "عمػػػػر بػػػػف األحػػػػدب" ) خػػػػرلاألركايات الػػػػػ بعػػػػض ذكرهتػػػػ(. بينمػػػػا 6) ابػػػػف ػ "بػػػػ (. كقػػػػد عي
كالعركيػػكف، كمػػا ىػػك معػػركؼ،  (.4امتو إنحنػػاءة )ػتبػػدك فػػي قػػانت ػػاف طػػكيبل، ككػػألنػػو كػػ ،"األحػػدب
يينػػة )مػػبطػػف   Araki)ائمة العػػركييف )ػأف عػػ  Macmichael(. كيػػذكر ماكمايكػػؿ 9ف بطػػكف جي

Family  كتكجػػػد العديػػد مػػػف "أكراؽ النسػػػبة"  (.8) (الجينيػػة)قبيمػػة رفاعػػػة   أحػػد فػػػركعتحديػػػدا تيعػػد
عبػداهلل "الشػيو  كلعػؿ أىميػا كثيقػة ،بنػي عػرؾ، كنسػبيـ التي تتحدث عف أصػؿ Nisbaالسكدانية 

 (. 20) "لعركيبف دفع اهلل ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 108، المقريزي: البياف واإلعراب، ص68، ص4القمقشندي: صبح األعشي، جػ انظر (1)
  81از: ممالؾ النوبة، صػ، كـر الصاوي ب552، ص1( ابف إياس: بدائع الزىور، جػ0)
اري  ػ: دراسػات فػي تػالمجيػد عابػديف ، عبػد118، صفػي دارفػور الـػة واإلسػػرجب عبدالحميـ: العروبػانظر ( 3)

 51العروبة في وادي النيؿ، ص
    033، ص12جػ زاىرة،ػالنجـو الابف تغري بردي: ( 4)
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 552، ص1جػ زىور،ػبدائع الابف إياس: ( 5)
: ، إذ يقػوؿدكتور عبدالمجيػد عابػديفػالػ ، وىو ما يذىب إليو أيضػاً 118سابؽ، ص ( رجب عبدالحميـ: مرجع6)

 (.51اري  العروبة في وادي النيؿ، صػامتو.." )دراسات في تػانحناء ق"كاف ُيمقب باألحدب لطولو و 
 157، ص0ائؿ العربية، جػػ( خالد القاسمي: معجـ أنساب القب7)
(8)A  History of the Arabs in the Sudan , Volume II , P. 175     
(9 )Ibid , P. 175 

ابو الثاني ػفي كت ماكمايكؿ المستشرؽ أوردىاجمعيا و التي  السودانية وثائؽػال إحدى تعدوثيقة ػ( وىذه ال12)
كاف قد  ذىب إلى مكة ألداء  يػويذىب ماكمايكؿ إلى أف الشي  عبداهلل العرك ،اري  العرب في السودافػعف ت

ولممزيد عف  البييف.ػالتي تؤكد عمى أصمو الشريؼ، وأنو مف نسؿ الط "ورقة النسبػ "لحج، ثـ عاد بمناسؾ ا
  انظر ،مةاريخية الميػالت ػوثيقةتمؾ ال

 A  History of the Arabs , Vol. II , P. 175    
ينييمكف القكؿ بأنو ك        العديػد  ، اجتمعػت حػكؿ ابػف األحػدبىذه لما ظيرت حركة التمرد الجي

(. كحسػب 2، كالخػركج عػف الطاعػة" )السمطاف ، "كتحالفكا عمى العصياف عمىالصعيدب مف القبائؿ
 (،ـ2365-2361ىػػػػ/964-963) "إسػػػماعيؿ الصػػػالح"الممػػػؾ  أيػػػاـ كقػػػع ا التمػػػردىػػػذ إفػالػػػبعض فػػػ

اصر محمػػد بػػف ػالنػػ ىمػػا مػػف أبنػػاءكبلك ـ(، 2340-2369ىػػػ/941-968) "السػػمطاف حسػػف" كأخيػػو
بينمػػػػا يػػػػرل آخػػػػركف أنػػػػو حػػػػدث تحديػػػػدا فػػػػي سػػػػنة  (.1( )ـ2360-2173ىػػػػػ/962-473بلككف )ػقػػػػ

ان تحػػػديان كبيػػػر  كقػػػد شػػػكؿ ىػػػذا الحمػػػؼ .ألكثػػػر دقػػػةاني ىػػػك اػالػػػرأم الثػػػلعػػػؿ (، ك 3ـ )2368ىػػػػ/967
بعػػض  ، كصػػفتعنيػػؼ دمػػكم صػػراع ىإلػػ تحػػكؿ األمػػر بعػػد ذلػػؾىػػذا  عمػػىلسػػبلطيف المماليػػؾ، ك 

 (. 6"فتنة العرب" ) بأنو المصادر التاريخية
المماليػػؾ، إذ  دكلػػة ىػػذا الحمػػؼ عمػػى كيػػاف الكبيػػر الػػذل شػػكموالخطر  إلػػى ابػػف إيػػاس كيشػػير      
كلعػػػؿ خػػػركج (. 5إف السػػػمطاف خػػػرج إلييػػػا بنفسػػػو.." ) حادثػػػة صػػػعبة ميكلػػػة، حتػػػى انػػػت: "ككيقػػػكؿ

يينػة تمػرد  مصػعيد بيػدؼ القضػاء عمػى، في ذلؾ الػكقت لحسب تمؾ الركاية ،السمطاف المممككي جي
دراؾ ،قػكة ىػذا الحمػؼ جميةن عمى ةن ػعد دالل، ليي كمف حالفيا . دكلػتيـخطكرتػو عمػى مػدل يػؾ الممال كا 

 السػمطاف أيػاـ كقعػت فػيحركػة ابػف األحػدب إف ػـ(، ف2647ىػ/896 )ت: بردمابف تغرم  كحسب
يينػة"ىذا يككف ظيكر  (. كعمى4) حسف الناصر  ، كتحديػداقػد بػدأ منػذ أيػاـ ىػذا السػمطاف "حمؼ جي

 . ـ2368ىػ/967سنة  في
 بػػردم نعػػت ابػػف تغػػرميليػػذا ك  الػديار المصػػرية، يفػػ شػػديدان  كقػد أحػػدث ىػػذا الحمػػؼ اضػػطرابان       

..كخرجت عدة أمبلؾ عمػىكانت شديدة، كثرت فبقكلو: " مدة حكـ ىذا السمطاف النيػؿ،  ييا المغاـر
ربػػػاف العائػػػذ كثعمبػػػة..كعرب الصػػػعيد عػػػف كاحترقػػػت مكاضػػػع كثيػػػرة بالقػػػاىرة كمصػػػر، كخرجػػػت عي 

ا يشػػػير إلػػػى مػػػا أحدثػػػو كىػػػك مػػػ (.9الطاعػػػة، كاشػػػتد فسػػػادىـ الخػػػتبلؼ كممػػػة مػػػدبرم المممكػػػة.." )
 المماليؾ. ة مف االضطراب أصابت مصر أياـلمف حا "نيالحمؼ الجي"
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 ػػػػػػػػػػػػػ
 552، ص1( ابف إياس: بدائع الزىور، جػ1)
، ويقػػوؿ 551 – 552، ابػػف إيػػاس: مصػػدر سػػابؽ، ص354، ص12رة، جػػػػري بػػردي: النجػػوـ الزاىػػػ( ابػػف تغػػ0)

والثامف مػف أوالد الممػؾ الناصػر ابف تغري بردي عف الممؾ الصالح: "ىو العشروف مف مموؾ الترؾ بديار مصر 
الووف..تسمطف بعد خمع أخيػو الممػؾ الناصػر حسػف فػي يػوـ االثنػيف ثػامف عشػريف جمػادي اآلخػرة ػمحمد بف ق

سنة اثنتيف وخمسيف وسبعمائة باتفاؽ األمراء عمي ذلؾ..وأمو خوند قطمو ممؾ بنت األمير تنكز الناصري نائب 
 (354ص ،12زاىرة: جػػحمب.." )انظر النجوـ ال

 61، رجب عبدالحميـ: العروبة واإلسالـ في دارفور، ص033، ص12( انظر ابف تغري بردي: جػ3)
 551( المصدر السابؽ، ص5)   551اس: مصدر سابؽ، صػ( ابف إي4)
 033، ص12زاىرة: جػػ( النجوـ ال6)
 033 – 030( المصدر السابؽ، ص7)

: "ككػاف فػي قػائبل الػببلد فػي ىػذا الكقػت حالػة إلػى ابف تغرم بػردم كفي مكضع آخر، يشير      
عيد في اإلسبلـ مثمو، كتػكالي فػي أيامػو شػراقي الفناء العظيـ الذم لـ يي  )أل السمطاف حسف( أيامو
اـ ابػػف كاصػػؿ األحػػدب بػػببلد الصػػعيد، فاختمػػت أرض مصػػر كبػػبلد ػكتػػبلؼ الجسػػكر، كقيػػ ،الػػببلد

ذات  اريخيةه ػتػ (. كىػي إشػاراته 2ممكػة.." )، كؿ ذلؾ مف اضطراب المفاحشان  الشاـ بسبب ذلؾ خمبلن 
، كالضػربات ىػذا الحمػؼ مف سكء خػبلؿ الفتػرة التػي ظيػر فييػا لما كصمت إليو أحكاؿ مصر داللة

يينة كحمف  المماليؾ.  ؤىـ ضداالمكجعة التي قاـ بيا عرب جي
ت ـ(: "كفييػػػا كرد2353ىػػػ/956فإنػػو يقػػكؿ )فػػػي حكليػػات سػػنة  ة ابػػػف إيػػاس"أمػػا عػػف "ركايػػ      

اف شػػيخيـ ربػػاف قػػد خرجػػكا عػػف الطاعػػة، كأظيػػركا العصػػياف..ككاألخبػػار مػػف بػػبلد الصػػعيد أف العي 
اف الػػذيف رؾ، فػػاجتمع عميػػو عػػدة قبائػػؿ مػػف العربػػػعمػػر بػػف األحػػدب، شػػيو قبيمػػة عػػ شخصػػا يػػدعى

 (. 1اطبة، كالخركج عف الطاعة.." )ػالسمطاف ق العصياف عمى ىناؾ، كتحالفكا عمى
 ، كظػؿ حتػىـ2367ىػػ/967ف في سنة بالصعيد كا ىذا الحمؼإف بداية ظيكر ػف ىذا كعمى      
 ادتػقػػحيػػث  ،فػػي ذلػػؾ الكقػػت ادة المشػػيد العربػػيػككػػاف عػػرب جيينػػة قػػ (.3ـ )2353ىػػػ/956سػػنة 
يينة  التػي كانػت منضػكية تحػت األخرل ائؿػالقب أىـ عف (. أما6) ضد المماليؾ العرب كبطكنيا جي

(. 5) ، كغيػػرىـةػرؾ، كعػػرب منفمػػكط، كعػػرب المراغػػػعػػكمػػب، ك ك يينػػة، : جي يػالعربػػ لػػكاء ىػػذا الحمػػؼ
 مػفكػانكا مػف ينتمػي لػو فيمػا يبػدك  قرابػة، فػأكثرابع الػطػالحمػؼ  اف يغمب عمػى ىػذاككاضح أنو ػالك 

انت تػػػرفض حكػػػـ ػالتػػػي كػػػ األخػػػرل يػػػةقبائػػػؿ العربالإلػػػي جانػػػب بعػػػض  ،قيضػػػاعة ات عػػػربػجماعػػػ
 المماليؾ. 

يينػة انت تنػاكمءممف ك العربية ائؿػقبالبعض  بأف كيمكف القكؿي         ، أك مػف تمػؾارضػياكتع ،جي
 أعمف العداء ، كمنيا مفىذا الحمؼ تأييد انت ترفضػكبطشيـ، ك كانت تخشي نقمة المماليؾ التي
كالريػػب أنػػو كػػاف فػػي مقدمػػة ىػػؤالء قبيمػػة بنػػي  .المماليػػؾ جانػػبانضػػـ إلػػى ك  لمحمػػؼ العربػػي، راػسافػػ
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يينة ك قبيمة داكة بينيـ كبيفخاصة كأف الع ىبلؿ، ، (4ىػذه الحقبػة ) ػانت قػد بمغػت ذركتيػا خػبلؿجي
يينة. معيـ ضدكليذا شايع اليبلليكف المماليؾ، كتحالفكا   جي

 ػػػػػػػػػػػػػػ
    033، ص12( النجوـ الزاىرة: جػ1)
 552، ص1( بدائع الزىور: جػ0)
 118( رجب عبدالحميـ: العروبة واإلسالـ في دارفور، ص3)
             118( المرجع السابؽ، ص4)
 80( كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص5)
، عبدالمجيػد عابػػديف: دراسػات فػي تػػػاري  العروبػػة فػػي 81-82( انظػر كػـر الصػػاوي بػػاز: مالػؾ النوبػػة، ص6)

 52وادي النيؿ، ص
ف تحػػت لػػكاء قػػاتمك انكا يػرساف المحػػاربيف ممػػف كػػػعػػدد الفػػ إفػي، فػػأمػػا عػػف قػػكة الجػػيش العربػػػ      

يينػػة"، بمػػغ  ا مػػزكديف بالعػػدة كالعتػػاد، ىػػذا إلػػىانك ػارس، ككػػػ"عشػػرة آالؼ" فػػ مػػا يزيػػد عمػػى "حمػػؼ جي
 ،الحمػػؼ. كىػػك مػػا يشػػير لقػػكة (2) انضػػمت إلػػييـ جانػػب كجػػكد أعػػداد كبيػػرة مػػف جنػػكد المشػػاة التػػى

المماليؾ، أعمػف  مع جيش المماليؾ. كلمزيد مف تحدم سمطة الحاسمة استعدادىـ لممكاجيةجدية ك 
(. كمػا 1) المممػككي  السػمطاف صػعيد، كأنكػر شػرعيةالبمػدف البعض  ابف األحدب نفسو أميرا عمى

كػـ اإلمػارة كرمػكز شػاراتاتخػذ ، ك بالميمؾ كالسمطة أحقيتو أنو ادعى  ػمكاليػة لػامػت القبائػؿ ال، كقكالحي
يينة"  (. 3عمييـ ) أميران  بلف مبايعتوػبإع "حمؼ جي

ييطػاع اف ػكػافذان فػييـ، ك ػصػار أمػره نػالحمؼ العربػي، ك ائد ػء لقكالػالفبلحك الصعيد  كما أظير      
 كعػػػف يـانكا يشػػػعركف بػػػأف ابػػػف األحػػػدب ىػػػك مػػػف يػػػدافع عػػػنػكػػػ بلحيفػ(. كيبػػػدك أف الفػػػ6إذا أمػػػر )

 ادؽ،ػشػػعركف بأنػػو رجػػؿ صػػانكا يػكػػالكثيػػر مػػف حقػػكقيـ المسػػمكبة، ك مصػػالحيـ، كأنػػو سػػيعيد إلػػييـ 
يينػػة ليػػـ تكاجػػد فػػي الصػػعيد منػػذ القػػركف األكلػػي بعػػد ػالطػػا أعمنػػك  يػػذالك  اعة ألمػػره. ككػػاف عػػرب جي
 بمركر الزمف. كأتباعيـ  تح، كزادت أعدادىـ، كزاد أنصارىـالف

 بأعمػػاؿ سػػمب كنيػػبامكا ػ، قػػالحمػػؼ ىػػذا اعػاف، أك أتبػػػأف العربػػ اريخيةػالتػػ ادرػكتػػذكر المصػػ      
 مدينػػة قطعػػكا بعػػض الجسػػكر فػػي  (. كمػػا أنيػػـ5ف الجػػركف" )بلؿ مػػػ"نيبػػكا الغػػ أنيػػـ، ك دكلةػضػػد الػػ

اف نيبػػكا المعاصػػر، كاسػػتكلكا ػبػأف ىػػؤالء العر  إلػػى أيضػػا ادرػ(. كمػػا تشػػير ىػػذه المصػ4األشػمكنيف )
 أمػػػكركغيػػر ذلػػػؾ مػػف  (،9اشية )ػار كالمػػػػاف بيػػا مػػػف األبقػػػامكا بػػػذبح مػػا كػػػػقػػحكاصػػميا، كمػػػا  عمػػى

 .الشغب التي فعمكىا
 ػػػػػػػػػػػػػػ
: ممالػػؾ ازػبػػ ـر الصػػاويػكػػ،  51ة فػػي وادي النيػػؿ، صػاري  العروبػػػالمجيػػد عابػػديف: دراسػػات فػػي تػػ ( عبػػد1)

 80النوبة، ص
     848، ص1( المقريزي: السموؾ، جػ0)
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، وعما بمغو ابف األحدب مػف مكانػة بػيف العػرب فػي الصػعيد، يقػوؿ 80( كـر الصاوي باز: مرجع سابؽ، ص3)
بديف: "وبما مف قػوتو أف نادى بالسػمطة لنفسػو، وجمػس فػي جتػر، وجعػؿ خمفػو المسػند، الدكتور عبدالمجيد عا

 (51دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ: صوأجمس العرب حولو، ومّد السماط بيف يديو.." )
 51( عبدالمجيد عابديف: مرجع سابؽ، ص4)
: ـ(1353)ىػػ754سػنة فػي أيضػا عمػا وقػع اس ػ، ويقػوؿ ابػف إيػ552، ص1زىور، جػػػاس: بدائع الػػ( ابف إي5)

الد ػبػأف يخرجػوا إلػى جيػة بػالحمػوي  اريػواألميػر قمػ السػاقي بػف األميػر بكتمػر "وعيف )السمطاف( األمير محمػد
، إف القمػػح كػػاف فػػي الجػػروفػاف، بسػػبب أف ال ينيبػػوا المغػػؿ، فػػػالصػػعيد حتػػى يحفظػػوا الضػػياع مػػف فسػػاد العربػػ

 541، ص1زىور: جػػ)بدائع ال ."فخرجوا ىؤالء األمراء مف يوميـ.
       848، ص0( المقريزي: السموؾ، جػ6)
 848( المصدر السابؽ، ص7)
 ُجيينة في الصعيد:حممة المماليؾ لمحاربة حمؼ  -(ب)

القػػػاىرة عمػػػا قػػػاـ بػػػو ابػػػف " ببػػػكاب السػػػمطانية"األ بشػػػكؿ متسػػػارع إلػػػى لمػػػا تػػػكاردت األخبػػػاري ك       
تمػػػؾ  كاألمػػػراء مػػػف الصػػػالح بػػػف الناصػػػر بػػػف محمػػػد السػػػمطاف ، كتأكػػػدالصػػػعيدب كأتباعػػػو األحػػػدب

. كنظػػران كالقضػػاء عميػػو ،نػػو يجػػب عمػػييـ المبػػادرة لمقاكمتػػو، كأخطػػكرة ىػػذا الحمػػؼ األخبػػار، أدركػػكا
فيمػػا  ذلػػؾ التمػػرد الجػػيش لمكاجيػػةاد السػػمطاف بنفسػػو ، قػػالعربػػي الحمػػؼ يشػػكمو كػػاف لمتيديػػد الػػذم

ف اختمفػػت المصػػ تػػذكر بعػػض المصػػادر، اس: "فممػػػا فػػي أمػػػر خػػركج السػػمطاف، قػػاؿ ابػػف إيػػ ادركا 
 (. 2تحقؽ السمطاف مف صحة ىذه األخبار، خرج بنفسو إلييـ.." )

فػػػي حضػػػكر  شػػػكرةمملحػػػرب" ال"مجمػػػس  المماليػػػؾ عقػػػدكا مػػػا يشػػػبو أف إلػػػى المصػػػادر شػػػيركت      
 حاربػػةلم مصػػعيدكبيػػرة ل إرسػػاؿ حممػػةقػػرر السػػمطاف بعػػد ذلػػؾ ـ، ثػػـ 2353ىػػػ/956سػػنة  السػػمطاف
يينػػة اف فػػي أمػػرىـ، ػإف األمػػراء عقػػدكا مشػػكرا بػػيف يػػدم السمطػػزم: "فػػالمقريػػ اؿػقػػ (.1) كحمفاءىػػا جي

ديف بػػزالر العيمػػرم أف يتكجػػو إلػػي قػػكص ػلؤلميػػر سػػيؼ الػػ  فتقػػرر فػػي الحػػاؿ التجريػػد إلػػييـ، فرسػػـ
طمكبغػػػا كاألميػػػر ق ،ديف أرالفػإرسػػػاؿ األميػػػر سػػػيؼ الػػػ أيضػػػا (. كمػػػا قػػػرر السػػػمطاف3بمضػػػافيو.." )

لتمػػؾ  جيػػدأ دميـ األميػػر شػػيخك، كتػػـ االعػػداد، كيكػػكف مقػػعمػػي رأس قػػكات عسػػكرية أخػػرل ذىبيػالػػ
ًيزت اإلق الحممة  (.6" )امات بران كبحران ػالعسكرية، "كجي
الصػػعيد مأخػػذ الجػػد، كأنػػو ب الحمػػؼلمماليػػؾ أخػػذكا أمػػر تؤكػػد أف أمػػراء اميمػػة كىػػي إشػػاراته       

مصػػعيد. كىػػك مػػا مػػؾ الحممػة لسػػراع بإرسػػاؿ تأف يػتـ اإلعمػػى كػػف، بأقصػي مػػا يم وتػػيالبػد مػػف مكاج
ف اله ركايػػة المقريػػزم إذ تقػػرر التجريػػد فػػي الحػػاؿتؤكػػد اد منيػػا أف السػػمطاف ىػػك الػػذم قػػ يبػػدك ، كا 
يينػة ضػد بنفسػو الحممة راجح أف السػمطاف خػرج بنفسػو لكنػو جعػؿ ػ، كالػحسػب "ركايػة ابػف إيػاس" جي

يينػػػة يعرفػػػكف أف المماليػػػؾ لػػػف يتركػػػا. ككػػػ"شػػػيخك العمػػػرمػ "القيػػػادة لػػػ التمػػػرد  كىـ يعمنػػػكفف عػػػرب جي
ككػػػاف البػػػد ليػػػـ مػػػف رد فعػػػؿ عمػػػى تمػػػؾ الخطػػػكات التػػػي اتخػػػذىا  الصػػػعيد،فػػػي  ـكالعصػػػياف ضػػػدى

المماليػػؾ إليػػو. كتجمػػع حكلػػو أنصػػاره كالمكالػػكف لػػو  حممػػة كليػػذا تأىػػب ابػػف األحػػدب لقػػدكـ العػػرب،
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انكا كػػػارس ػجمػػػع نحػػػك عشػػػرة آالؼ فػػػ أف ابػػػف األحػػػدب (. ككمػػػا ذكرنػػػا آنفػػػا5كعتػػػادىـ ) ،بعػػػدتيـ
لى مف المشاة كالرجالة المعدة، كيقاؿ  ذلؾ، تمكف مف جمع أعداد أخرلجانب  يحممكف السبلح، كا 

 .نظرا لكثرتيا التحصيانت إف أعدادىـ ك
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 552، ص1( بدائع الزىور: جػ1)
      849، ص0( المقريزي: السموؾ، جػ0)
 849در السابؽ، ص( المص3)
 849( المصدر السابؽ، ص4)
 51( عبدالمجيد عابديف، دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص5)

بلليـ، كمػا كػاف ليػـ مػف ػكغػ ، كجمع أمػكاليـخاصة بأتباعوكما جمع ابف األحدب المكاشي ال     
 أف يجعػؿ ىػذه المعركػة أنػو أراد (. كىػك مػا يشػير إلػى2متػاع، كمػا حشػد أيضػان نسػاءىـ كأطفػاليـ )

يينة متأىبيف لقدكـ اػص . كمف ثـالحمؼاع ػ"حرب مصير" لكؿ أتب ككأنيا لمماليؾ بيذه ار عرب جي
، بالصػػػعيد األكسػػػط أسػػػيكط . كلمػػػا كصػػػمت حممػػػة المماليػػػؾ إلػػػى إقمػػػيـكالحمفػػػاء بػػػاعمػػػف األت العػػػدة

 ان مػف بطػش المماليػؾ بيػـػخكف كا يقطنكف تمؾ الببلدممف كان أعداد قميمة مف العربانضمت إلييـ 
طاعػػة"، كىػػـ الػػذيف يطيعػػكف "عػػرب ال (. كقػػد عيػػرؼ ىػػؤالء بػػػ1)كالطاعػػة الػػكالء ظيػػركا ليػػـ إف لػػـ يي 
زع المماليػػؾ حػػكؿ قػػكة الحمػػؼ العربػػي، ػاركا فػػػأثػػ قػػد يعارضػػكنو. ككػػاف ىػػؤالء العػػرب كال السػػمطاف

 (.3محمؿ الجد ) كا األمر عمييـ ليأخذكا األمر عمىكىكل
 

 :ُجيينةنياية حمؼ  – خامساً 
 األخػػرل القبائػػؿانضػػمت بعػػض  بشػػكؿ كبيػػر، حيػػث بعػػد ذلػػؾ تسػػارعت األحػػداث كيبػػدك أف     

يينة، ككاف منيـقبيمة  جانب المماليؾ لمحاربةل ، غير أخرل عربية، إضافة لجماعات ىبلؿ بنك جي
فيف، بػػيف الطػػر  اصمةػالفػػ اف البػػد مػػف كقػػكع المعركػػةػككػػ .أف كجػػكد اليبلليػػيف كػػاف أكثػػر مػػف غيػػرىـ

يينة قبيمة مصيري تككف نتيجتيا حاسمة فحيث   .ككجكدىا بالصعيد ،جي
 

 جيش المماليؾ ضد ُجيينة:ىالؿ إلى  يانضماـ بن - (أ)
يينػكلمػا كػاف        لػػـككانػت الجػركح ة كبنػػي ىػبلؿ مػف عػداكة قديمػػة، المماليػؾ يعرفػػكف مػا بػيف جي
جيشيـ الذم كقت، كليذا أرادكا أف ينضـ بنكىبلؿ لػلبمركر الـ تندمؿ  ، كأنيافي النفكس غائرة تزؿ
يينة كحمفسي  أمػراء دعػكة ت. ككانػفي كقت كاحد صكا مف ىاتيف القبيمتيفيتخملاءىـ ػحارب عرب جي

. ككػػاف اجعةػ بعػػد أف كقعػػت بيػػـ الفػػإال ،المماليػػؾ لبنػػي ىػػبلؿ مكيػػدة كمكػػران لػػـ يفطػػف لػػو اليبلليػػكف
يينػة. ك  عػرب ثػأر مػفبنػي ىػػبلؿ، كدعػاىـ لبلنتقػاـ كال ىإلػ ػادتيـالمماليػؾ قػد أرسػمكا أحػد قػ ػػجي ع دخي
ليػذا رحبػكا باالنضػماـ ليػـ، كانطمػت عمػييـ المكيػدة. ك  لمممػككيا األميػر الوػزعماء بني ىبلؿ بما ق
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انكا يػدرككف ريػب أف بنػي ىػبلؿ كػ (. كال6ادكا جيادىـ، كحممكا معيػـ عتػادىـ )ػجيش المماليؾ، كقل
يينػػة ب ـ العػػكف كالمسػػاعدة لمػػا حػػاربكابؽ كقػػدمكا ليػػسػػطكة المماليػػؾ، كأنيػػـ سػػ الصػػعيد مػػف قبػػؿ، جي
 .يينة ردا لمجميؿعمى قتاؿ جي كاف عمييـ المكافقة مف ثـ ر عمييـ، ك ككانكا سببا في االنتصا

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 51( عبدالمجيد عابديف، دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص1)
 80النوبة، ص( كـر الصاوي بػاز: ممالؾ 0)
 80( المرجع السابؽ، ص3)
  51( عبدالمجيد عابديف: المرجع السابؽ، ص4)
 "ائةػأربعمػػ"نحػػك  ، تبمػػغجػػيش المماليػػؾإلػػى  التػػي انضػػمت بلؿػىػػ يبنػػ جماعػػاتي  عػػدة ككانػػت      
كعمػػى أيػػة اف غيػػر جنػػد المشػػاة. ػكػػ (. كالريػػب أف ىػػذا العػػدد2)مػػف خيػػرة جنػػكدىـ  انكاػ، ككػػارسػفػػ
كالتخمص ، التي عممكىا بيدؼ االيقػاع بيـ اء المماليؾأمر كمكيدة حيمة بلؿ لػفطف بنك ىلـ ي ،اؿػح

انقػض  بػو الجػيش المممػككي، حتػىكػاف يعسػكر ذم لػػيػداف االم ما أف كصمكا إلى حتى أنيـمنيـ، 
بللييف عػف ػاليػالجنػكد كادة، حتػى أفنػكا ػفتكػكف بيػـ دكف شػفقة أك ىػعمييـ جنكد المماليػؾ، كأخػذكا ي

المماليػػػؾ أرادكا بػػػذلؾ  كلعػػػؿ(. 1اد )ػعتػػػالة ك سػػػمحاألاف معيػػػـ مػػػف ػمػػػا كػػػ كا عمػػػىػاستكلػػػ، ثػػػـ رىـآخػػػ
تحقيػؽ مػا يرمػكف  عمػى ىـتحفيػز جنػكد، ككذلؾ لاألخرل يةائؿ العربػقبالكا برىً دمكم أف يي ػالصنيع ال
يينةػإب إليو، كىك   (.3بللييف )ػكما فعمكا بالي ككذلؾ حمفائيـ ،ادة عرب جي
يينػػة قبيمػػة بػػيف اؿػقبػػؿ نشػػكب القتػػ انتػكػػ كقعةػالػػ مؤكػػد أف تمػػؾالك        يػػرل كجػػيش المماليػػؾ، ك  جي

 كػػؿ قبائػػؿأف يبعثػػكا برسػػالة ل أيضػػان  امكا بػػوػاء المماليػػؾ مػػف ذلػػؾ الػػذم قػػربمػػا أراد أمػػر احث أنػػو ػالبػػ
بلؿ ػ، أك حتػػي مػػف يػػكالييـ سػػكؼ يكػػكف مصػػيره مثػػؿ مػػا كقػػع لبنػػي ىػػالعػػرب أف كػػؿ مػػف يعارضػػيـ

ات جنكد الحمؼ الجيني، ػمعنكي ره عمىػاليؾ. كىك ما قد يككف لو أثالمم انكا مف حمفاءػنيـ كرغـ أ
ذم فعمػػكه مػػع بنػػي ىػػبلؿ أف يؤكػػدكا أنيػػـ لػػف ػأرادكا بػػذلؾ الػػ عػػزائميـ، كمػػا أنيػػـيػػـ ك مكأف ييثػػٌبط ىم

 الصعيد. بأم كجكد عربي فييقبمكا 
 

   :والمماليؾ ُجيينة وقوع القتاؿ بيف - (ب)
يينػػةػقتػػاؿ عػػػبلؿ، صػػار مقصػػدىـ إلػػى لمماليػػؾ مػػف بنػػي ىػػا أمػػراء أف تخمػػص بعػػدك         ،رب جي
الصػػعيد مػػف أجػػؿ  ذم جػػاءكا إلػػىػالػػ رئيسػالػػ ، كمػػأربيـايتيـ الكبػػرلػغػػ حػػالفيـ، فيػػذهاف يػكػػكمػػف 
فان ىذه المرة، فكبلىمػا متأىػب اؿ بيف الجانبيف سيككف عنيػأف القت . كتشير ىذه األجكاء إلىتحقيقو
. كيبػدك مػف االسػتعدادات ، أك اضعافو عمى أقؿ تقديررػالطرؼ اآلخ أقصي حد لمقضاء عمىإلى 

يينةػالتي ق بالنسبة ليـ خاصة، كلمكجكد   يعتبركف ىذه المعركة مصيرية كانكا أنيـ اـ بيا عرب جي
 الصعيد.  أقػاليـ في العربي بصفة عامة
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 ػػػػػػػػػػػػػ
 51ي  العروبة في وادي النيؿ، صار ػ( عبدالمجيد عابديف، دراسات في ت1)
، وعف مكيدة أمراء المماليؾ بالياللييف، 83–80، صفي العصر الممموكي مالؾ النوبةاز: مػ( كـر الصاوي ب0)

يقوؿ الػدكتور عبػد المجيػد عابػديف: "وبعػث أمػراء المماليػؾ ليػؤمف بنػي ىػالؿ أعػداء عػػرؾ، ويحضػرىـ ليقػاتموا 
رحوا بػو..فما ىػو إال أف وصػموا إلػى األميػر شػيخو قػػائد المماليػؾ حتػى أمػر عرؾ أعداءىـ، فػانخدعوا بذلؾ، وف

اري  العروبػػة فػػي وادي النيػػؿ: ػتػػبأسػػمحتيـ وخيػػوليـ، فػػػأخذت بأسػػرىا، ووضػػع فػػييـ السػػيؼ، فػػػأفناىـ جميعػػا.." )
 (51ص
 83، ص: المرجع السابؽازػب ( كـر الصاوي3)

رغـ أنيـ مف المكاليف ليـ، فما بالؾ  المماليؾ ؿ مفىبلما كقع لبني  يينةكالبد أنو قد بمغ جي       
 قبيمػة تر اف المماليؾ يدرككف أنػو لػك انتصػػألد أعدائيـ. ككاليؾ بيـ، كىـ ػفعمو الممبما يمكف أف ي
يينة عمػييـ  ان ػليػـ، كأف عربػ ة التػى يضػمركنياػالكراىيػ مكيػـ لػف يبقػي، ألنيػـ يعممػكف مػدلإف مي ػفػجي

جانػػػب  البتػػػة العرب لػػػـ يعػػػكدكا يػػػأمنكف، فػػػبللييفػفعمػػػكه باليػػػ د الػػػذمآخػػػريف سينضػػػمكف لحمفيػػػـ بعػػػ
كلعػػؿ مػػا تركيػػو المصػػادر حػػكؿ المعركػػة التػػى كقعػػت بػػيف مػػف كػػانكا يحػػالفكنيـ.  المماليػػؾ، حتػػى

يينػػة ك  يعيػػد  ركػػة التػػي نشػػبت بػػيف الطػػرفيف فيمػػا يقػػاؿ لػػـاؿ آنػػذاؾ، فالمعػالقتػػ المماليػػؾ يؤكػػد شػػدةجي
اس يصػؼ ىػذه ػاء. فػابف إيػػدمػلمسػفؾ ك  ،ما كاف فييا مف تركيع يد، عمىبع بمثميا منذ زمف الناس

زماف مػػف الكاقعػػات المشػػيكرة" ػسػػمع بمثميػػا فيمػػا تقػػدـ مػػف الػػائع رىيبػػة "لػػـ يي ػأنيػػا كانػػت كقػػب المعركػػة
(2.) 

تمػكح فػي  فييا باآلالؼ، بدت اليزيمػةي  اػكالضحاي سقط القتمىك  ،الحرب رحى كبعد أف دارت       
يينة،  مةقبي جانب اس ال يمكػنيـ ػات مػف النػػيؤكػد بػأف جماعػ فػالمنطؽي  ،اػغريبػ أمػرا كلـ يكف ذلؾجي
كأف مثؿ جيش المماليػؾ. خاصػة  كالحرفية اءةػمف الكف قدرو  أعمى كميدرىب عمى اط جيش قكم،ػإسق

 اتازعػبعض المنكجكد ، رغـ ، كفي عنفكانياكيةػسمطنة ق تزاؿ ة المماليؾ الػدكل تانػتمؾ الحقبة ك
بػػيف كػػؿ الجيػػكش فػػي  كقتػكم فػػي ذلػػؾ الػػػكػػاف األقػػ رش، غيػػر أف جيشػػيـػالعػػ عمػػى اتػكالصراعػػ

 بلمي. ػالعالـ اإلس
يػدفيـ ، فالمماليػؾ ارتكبػكا فػي ىػذه المعركػة أمػكران شػنيعةن  أف إلػى التػػاريخية ادري ػكتشير المص      

ينػػػي، بػػػؿ كػػػانكا يركمػػػكف ىػػػذا لػػػـ يكػػػف مجػػػرد ىزيمػػػة إذ كانػػػت غػػػايتيـ  ،ذلػػػؾأبعػػػد مػػػف  الحمػػػؼ الجي
أك مػػف  ؽ عنػػدىـ بػػيف حميػػؼ ليػػـ،، كال فػػر الصػػعيدمػػف  يػػة كافػػةالعرب الجماعػػات أفةػاستئصػػاؿ شػػ

يينػة كحمفػائيـ دكف ىػكادة، كلػـ يظيػرك يالممالأخذ  . كليذامر ليـ العداءييض ا ؾ يقتمكف في عرب جي
مػف  تمػؾ المعركػة قتمػػىالتػػاريخية تػذكر أف  المصادر بعض رحمة كالرفؽ، حتى أفػليـ شيئا مف ال
القتمػػي مػػف  أعػػداد أف إلػػى آخػػركفشػػير يبينمػػا  (. 1تجػػاكز عشػػرة آالؼ شػػخص ) العػػرب فحسػػب

اس: "فصار األمير شيخك يقطػع ػابف إي ، يقكؿاعتوػاؿ كبشػ(. كعف شدة القت3) ميكالن  انبيف كافػالج
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ذيف ػبلحيف الػػػالفػػف ك اػبل زاؿ يقطػػع مػػف رءكس العربػػػرأس كػػؿ مػػف رآه مػػف الفبلحػػيف يقػػكؿ: دكيػػؾ، فػػ
 (.6يء بحر النيؿ.." )ػشاط مف رءكسيـ عدة مصاطب كماذف عمى نىب بضياع الصعيد، حتى

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 51تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص ، عبدالمجيد عابديف:552، ص1( بدائع الزىور: جػ1)
 552( ابف إياس: مصدر السابؽ، ص0)
 51، صلسابؽالمرجع ا ( عبد المجيد عابديف:3)
 552، ص1( بدائع الزىور: جػ4)

 جنػػػكد المصػػػادر شػػػبيت مػػػا قػػػاـ بػػػو أف بعػػػض تمػػػؾ المعركػػػة فػػػي كصػػػؼ أبمػػػغ مػػػا كرد مػػػفك       
فداحػػػة تؤكػػػد ميمػػػة  كىػػػي إشػػػارةه (. 2) بغػػػداد يفػػػ "ىكالكػػػك" ائد التتػػػارػو قػػػبمػػػا فعمػػػعرب المماليػػػؾ بػػػال

ىػػكادة ال ،حػػرب إبػػادة كانػػت ليػػؾ، ككأنيػػاكد المماعمػػي يػػد جنػػ العربيػػة ائؿػالمأسػػاة التػػي كقعػػت بالقبػػ
يكػف عمػي ىػذا الصػنيع أف األمػر لػـ  منيػا ـشػتى إنو يي ػ، فالمقريزم ركاية رحمة البتة. كحسب فييا كال

: "فأخػػذ سػػفؾ الػػدماءك  ىػالقتمػػ حيػػث ، بػػؿ كػػاف األمػػر أخػػؼ كطػػأة مػػفاسػابػػف إيػػ ذكػػركمػػا  دمكمػالػػ
مػا كجػد  عمػى انكا عشػرة، فقػبضػذكا، ككػًخػـ..فأي كاختفكا، كقدمت طائفػة منيالعرب حذرىـ، فتفرقكا، 
  (.3) "..(1) ألمير جندار معيـ مف الماؿ، كحمؿ

 التػػي تقيػػرف العػػرب لمػػا أدركػػكا أنيػػـ ليسػػكا بػػالقكة أنػػو حسػػب ىػػذه الركايػػة فػػإ كيػػرل الباحػػثي       
أنيـ لف ـ، ك المماليؾ، ألنيـ يعممكف بطشي بير منيـ، حتى اليقعكا في أيدلعدد ك المماليؾ، ىرب

س كػاف لػو أثػره فػي نفػػك  ماليػؾ بػاليبللييفقيػد الحيػاة. كيبػدك أف مػا فعمػو الم يتركػكا مػنيـ أحػدا عمػى
يينة، ف  كغير متكافئة. كيشير خاسرة بعد أف أدرككا أنيا معركة يربكا مف القتاؿالعرب مف حمؼ جي

 مػػػىاسػػػتكلكا عمصػػػر، ثػػػـ قػػػبض المماليػػػؾ عمػػػييـ، ك مف العػػػرب قػػػدمكا لأف عشػػػرة نفػػػر  زم إلػػػىالمقريػػػ
 . يـف أدرككا أف اليزيمة حمت ببعد أ المعركةأمكاليـ، كلعميـ ىربكا مف 

إذ أظيػػركا مقاكمػػة  يككنػػكا ليقمػػةن سػػائغةن فػػي يػػد المماليػػؾ، يبػػدك أف العػػرب لػػـمػػع ذلػػؾ فإنػػو ك       
د، فجمػع الصػعي إلى اؿ، أمر السمطاف بإرساؿ مددلـ اشتد كطيس القتذكر أنو فالمصادر ت عنيفة،

صػارت  مف الجنػد حتػى 10مع كؿ مقدـ منيـ  جعؿ، ك مقدمان  15جيشا جعؿ عميو  نائب السمطاف
كتػػاب  لػو عمػػي كجػو السػػرعة، إذ كرد كبينمػػا كػاف المػػدد يػتـ االعػػداد(. 6) "خمسػػمائة فػارس" دتيـعيػ

ة، يينة كانت شديدجي  قبيمة أف مقاكمة (. كالراجح5بحاجة إليو ) أنيـ ليسكايقكلكف ب مف قادة الجيش
، جػاءت سػمت األمػكرلمػا حي ، ك عػاجبلن  طػالبيف مػددان  جيش المماليؾ، فبعثػكا لمسػمطاف كىك ما أنيؾ

 .تحسم قد لسمطاف تخبره بأف الحربإلى ا رسالةه 
 ػػػػػػػػػػػػ
 552( ابف إياس: مصدر سابؽ، ص1)
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جػالس، وكػاف مال حراسة السمطاف خالؿ وجوده في عميالذي يقـو  ر: ويكتب أيضا جاندار، وىو( أمير جندا0)
، كمػػا كػػاف أميػػر جنػػدار يقػػـو بحراسػػة الممػػؾ فػػي الخروجػػات عػػف طريػػؽ "البرداريػػة"وف باسػػـ ػمعػػو رجػػاؿ يعرفػػ

كػانوا يحممػوف آالت السػمطاف انوا يركبػوف الخيػوؿ، و أشخاص يعرفوف باسـ الركبداريةأو الركابية، وىػـ الػذيف كػ
ذا األميػػر السػػمطاف فػػي القصػػر عػػف طريػػؽ فرقػػة فػػي مقػػدمتيـ، كمػػا يحػػرس ىػػ " أميػػر جنػػدار"وأشػػعرتو، وكػػاف 

عبػدالمنعـ ماجػد: نظػـ دولػة  انظػر ،)الجانداريػة(، وربمػا كػاف يحػرس أيضػا حػريـ السػمطاف )لممزيػد "الجندارية"
                49-48ـ، ص1980، ، مكتبة األنجمو المصريةسالطيف المماليؾ ورسوميـ في مصر

 849، 1( السموؾ: جػ3)
 849سابؽ، ص ( المصدر ال4)
 849( المصدر السابؽ، ص 5)

ي، حيػػث ػ، كذىػػب فػػي اتجػػاه الجنػػكب الشرقػػلعرب ىػػرب ابػػف األحػػدبابػػ كلمػػا كقعػػت اليزيمػػةي      
(. 1بمػغ آخػر تمػؾ الػببلد ) حتػى ان ػو ىاربػ(. كظػؿ فػي طريقػ2زنج" )ػعػرؼ باسػـ "بػبلد الػالػببلد التػي تي 

يينػ"المماليػؾ بيزيمػة  بينما لـ يقنع أمػراءي  ػاـ، اردكف فمػكليـ مػدة سػبعة أيػػظمػكا يطػ ، حيػث"ةحمػؼ جي
يػذا لك ، غيػر أنيػـ لػـ يتمكنػكا مػف القػبض عميػوزنج. ػأطػراؼ بػبلد الػ حتي كصؿ جند المماليػؾ إلػى

د المماليػػؾ ينكمػػكف فػػيمف كقػػع فػػي أيػػدييـ مػػف العػػرب، ك (. كقػػد أخػػذ جنػػ3) عػػادكا أدراجيػػـ بعػػد ذلػػؾ
ي(. أمػػا مػػف تم6بل كتشػػريدا )ػكاشػػتدكا فػػييـ قتػػ ينػػة كػػف مػػف اليػػرب مػػف بطػػش المماليػػؾ مػػف عػػرب جي

دكلة الكنكز كقت لػانت خاضعة في ذلؾ الػد النكبة التي كببل يشمال ا إلىػائيـ، فقد فركا جنكبػكحمف
نقمػػكا مقػػر حكميػػـ مػػف أرض (. ككػػاف يحكػػـ النػػكبييف كقتئػػذ بنػػك ربيعػػة، الػػذيف كػػانكا قػػد 5العربيػػة )
 ببلد النكبة.  البجة إلى

كػؿ مػػا  ىػػذه المعركػة عمػىفػي  أف حققػكا االنتصػار الكبيػر  المماليػؾ بعػػد أمػراء اسػتكلىقػد ك       
بلب، إذ حممػكا معيػـ أحمػاالن ػالكا الكثيػر مػف المغػانـ كاألسػػ، كنػـ مف ممتمكات العربكقع في أيديي

 ،ذلؾ حممػػػكا معيػػػـ مػػػا كجػػػدكا مػػػف السػػػيكؼػاـ، ككػػػػكاألغنػػػ ،ارػكاألبقػػػ ،كاإلبػػػؿ ،ثقيمػػػة مػػػف الخيػػػكؿ
 (. 4درؽ، كغير ذلؾ مف أسبلب الحركب )ػكال ،رماحػكال

بيػذه اية السػركر ػ"كىػك فػي غػ مقر السػمطنة أف السمطاف عاد إلى التػاريخية كتذكر المصادر      
اف لػػو يػػـك ػالقمعػػة، ككػػ فػػؿ، كطمػػع إلػػىاالصػػميبة فػػي مككػػب ح شػػارع النصػػرة التػػي كقعػػت لػػو، فشػػؽ

، ائدىـػيينة، كمطاردة قػجي  قبيمة تحركيـ عند حد ىزيمةلـ يتكقؼ (. كيبدك أف المماليؾ 9" )مشيكد
ينيػػيف فػػي كػػػمطػػػاسية فػػي حيػػث اتخػػذكا اجػػراءات صػػارمة كقػػ افة ػاردة كػػؿ مػػف اشػػترؾ فػػي حمػػؼ الجي

أف األميػػر شػػيخك أعمػػف كىػػك أمػاـ "مككػػب الحػػج": "أف مػػف يخفػػي  اليـ مصػػر كمػػدنيا. كمػػف ذلػؾػأقػ
 (.8)" ..، فقد أىدر دمو)أم الجينييف( منيـ اأحد
 ػػػػػػػػػػػػػػ
إلػي  : "ثػـ ركبػت مػف مقدشػو متوجيػاً النائيػة زنج: يقوؿ الرحالة المغربي ابف بطوطة عف ىذه البالدػ( بالد ال1)

زنج..وىي مدينػة عظيمػة سػاحمية، أكثػر أىميػا الزنػوج المسػتحكمو ػمدينة كموا مػف بػالد الػ بالد الساحؿ، قاصداً 
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زنج ػ: "الػعػنيـ الػرازي أبػوبكر (. وقػػاؿ034–033، ص1ة النظار، جػالسواد، وليـ شرطات في وجوىيـ.." )تحف
 (.075مختار الصحاح: ص)انظر زنوج.." ػجيؿ مف السوداف، وىـ ال

 51، عبد المجيد عابديف: دراسات في تاري  العروبة في وادي النيؿ، ص552، ص1( ابف إياس: جػ0)
   552( ابف إياس: مصدر السابؽ، ص3)
 83ز: ممالؾ النوبة، ص( كـر الصاوي با4)
 83، كـر الصاوي باز: المرجع السابؽ، ص51( عبدالمجيد عابديف: المرجع السابؽ، ص5)
 552، ص1( ابف إياس: جػ6)
          552( المصدر السابؽ، ص7)
          849، ص1( المقريزي: السموؾ، جػ8)

يينػػةحمػػؼ "مػػف  اليػػاربيفك  ،يجػػيش العربػػالبقايػػا  المماليػػؾ يبحثػػكف عػػف أخػػذ ثػػـ       كا"كفتشػػ ،"جي
لح كمػػا أف الممػػؾ الصػػا. كأفػػرج عػػف بعػػض" ،جمَّاعػػة، فكسػػط بعضػػيـ ىفقػػبض عمػػ ،الخيػػاـ كغيرىػػا

اربيف، كمػف ثػـ لػـ يتػرؾ ػاف اليػإيػكاء العربػمقػر السػمطنة حػذر مػف ابف محمد بف قػبلككف لمػا عػاد ل
كاحي كسػيكؼ تمػؾ النػخيػكؿ  ى"فأخػذ البحػرم كالبػرم، كقبضػت عمػ ممف كقع فػي أيػدييـ منيـ أحد

محمػؼ كؿ مف اشتبيكا بيـ ممػف ينتمػكف ل المماليؾ بالقبض عمى أمراء اـػق (. كما2أىميا بأسرىا" )
كقػع فػي أيػدييـ  انكا يقبضكف عمى أم أحد مف العرب لمجػرد االشػتباه، حتػىالعربي، كيبدك أنيـ ك

 أرسػؿ ثػـ(. 1عػرؼ سػجف" )رج عنػو، كمػف لػـ يي ػفػالكثير منيـ "كمف كاف مػنيـ معركفػا بغيػر ذلػؾ، أي 
ربػاف ىػذا الحمػؼ التػي عممػكا أف بيػا مػف عي  كؿ المػدف كالقػرل بمصػر، اعيـ إلىػأتب المماليؾي  أمراء
غتمش بمػػف يقػػكؿ المقريػزم: "ثػػـ كبسػت البينسػػا كبػبلد الفيػػكـ، فركػب األميػػراف طػاز كصػػر اريف، ػالفػ

النسػاء ( األرض، فقبضكا )عمىفي حفائر تحت  بعضيـ ر أىميا، كاختفىالببلد. كقد ف معيما إلى
ثيػػريف، كعكقػػب كثيػػر مػػف النػػاس الرجػػاؿ، فسػػفككا دمػػاء ك دلػػكىـ عمػػى ىكالصػػبياف، كعػػاقبكىـ حتػػ

 (. 3.." )بسبب مف اختفى
، كال فسدان اليـ الكجو البحرم، كدعكا الناس ىناؾ "بأال يدعكا عندىـ مي ػأق كما بعث المماليؾ إلى    
الصػػعيد كالفيػػكـ، كمػػف آكاىػػـ حػػؿ دمػػو". كمػػا حػػذركا النػػاس مػػف ممػػف يتجمػػع إلػػييـ مػػف بػػبلد  أحػػدان 

 أف السػػمطاف دخػؿ كأمامػػو ركايػػات أخػرل ذكربينمػا تػ(. 6) ارىاػنػاس باحضػػاقتنػاء الخيػؿ، كألزمػػكا ال
القمعػػة رسػػـ بػػأف يكسػػطكا ىػػؤالء  ، ككػػانكا نحػػك ألػػؼ، فممػػا طمػػع إلػػى)جيينػػة( افمػػف العربػػ األسػػرل

فػي القػاىرة بػأف فبلحػا  (، "ثػـ إف السػمطاف نػادل5رىـ كمشػايخيـ )العرباف جميعا، كأبقي منيـ أكػاب
 (. 4) "كال سيفا، كال رمحا ،كال يشترم سبلحا ،اليركب فرسا

يينػةػ "مماليؾ في معاقبة كؿ مػف انضػـ لػال ىكذا اشتد أمراءي      بو فػي مػف اشػتي  ، أك حتػى"حمػؼ جي
، كاضػػطيادىـ معاممػػة العػػرب، دكا فػػياشػػتال يتصػػكره العقػػؿ، حيػػث  اػفػػي ذلػػؾ إسرافػػأمػػره، كأسػػرفكا 

ف لػـ يكػف ممػف اشػترؾ فػي  ػي، حتػىأنيػـ منعػكا أم شػخص عربػ . كمػابكؿ قسػكة اـ منيـػكاالنتق كا 
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يينة حمؼ" اؿ المماليػؾ، كىػددكا ػسػتخدـ بعػد ذلػؾ فػي قتػخشػية أف يي  أك سػبلحان  ، أف يمتمػؾ خػيبلن "جي
 بأشد العقاب. تمؾ األكامركؿ مف ال يمتـز ب

 ػػػػػػػػػػػػ
 849، ص1( المقريزي: السموؾ، جػ1)
 849( المصدر السابؽ، ص0)
 852 – 849( المصدر السابؽ، ص 3)
 852( المصدر السابؽ، ص4)
 551، ص1( بدائع الزىور: جػ5)
 551( المصدر السابؽ، ص6)
 الُجيني: ابف األحدب استسالـ -جػ

 مبلحقتػو مكف جنػكد المماليػؾ مػفزنج، كلػـ يػتػتخػـك بػبلد الػ إلى ىرب فإنو ،أما ابف األحدب      
كاضػطيادىـ  ،المماليػؾ بػالعرب فعمػوك أف األخبػار كانػت تصػؿ إليػو بمػا فيمػا يبػدكالقبض عميػو. ك 

طائػؿ  ك أنػو كصػؿ إلػى قناعػة أنػو ال. كيبػديزيمػةال بيػـ أف حمػت بعػد كيؿ بيـ دكف رحمةنكالت ليـ
كة ػألنيػـ شػاىدكا قػ لتمػرد مػرة أخػرليينػة، لػف يمكػنيـ اجي  بو، كأف العرب كفي مقػدمتيـ قبيمػةمف ىر 
أعمػف لمعػرب بيػـ، عندئػذ  قبػؿ أف شػككتيـ قكيػة، كال أدرؾ . كمػف ثػـكبطشيـ رأم العيف ،ليؾالمما

كأنػػو يػػدكس  يطمػػب األمػػاف مػػف السػػمطاف،اـ أرسػػؿ ابػػف األحػػدب ػ"ثػػـ بعػػد أيػػ  ؾاليػػماالستسػػبلـ لمم
 (. 2" )بساط السمطاف كيحضر

عنػػو، ثػػـ أرسػػؿ لػػو  كػأعمػػف العفػػ، ك طمبػػو عمػػىؽ ػكافػػ المماليػػؾ فسػػمطا أف كتػػذكر المصػػادر      
األحػدب ابػف  عمػىاشػترط  كػاف قػد (. لكػف السػمطاف1اصكي )ػالسمطاف منػديؿ األمػاف عمػي يػد الخػ

يينػة، كالمػكالي عربػاف أف يعمؿ ىك كأتباعو مف بزراعػة األرض،  ف ليػـ فػي بػبلد الصػعيد األعمػىجي
أف يمتزمػػػكا بػػػدفع عمػػػييـ الصػػػعيد، كمػػػا أف  مػػػدف كاالسػػػتقرار فػػػيعمػػػي األمػػػف اظ ػكأف يمتزمػػػكا بالحفػػػ
 (. 3فرض عمييـ مف الدكلة ميما بمغت كمفتيا )الضرائب التي تي 

ر استسػػػبلمو ككالئػػػو التػػػاـ لدكلػػػة ظيػػػيي  مطاف أيضػػػان البػػػف األحػػػدب أفسػػػالككػػػاف مػػػف شػػػركط       
ينييف كباقي كأف يمتنع ىك ،المماليؾ لمدكلػة، كالة التػابعيف ال ائية ضدعف القياـ بأم أعماؿ عد الجي

ي تػالشػركط التمػؾ (. كلـ يكف أمػاـ ابػف األحػدب إال القبػكؿ ب6أم مف عماؿ السمطاف ) ككذلؾ إلى
الميزـك  شركط المنتصر، كعمىتعبر عف  كاضح، لكنيا سمطاف رغـ ما بيا مف إجحاؼال فرضيا

(. ىكػذا تمكػف أمػراء المماليػؾ 5أيػاـ" ) ببلده، فعاد إلييا بعد ـ لو بالتكجو إلىسً ف يخضع لو "ثـ كي أ
رغػػـ مػػا حػػاؽ بيػػـ مػػف  تمػػردىـ ضػػد المماليػػؾ بالصػػعيد، كأنيػػكا ينيػػيفحركػػة الجي  عمػػىمػػف القضػػاء 
ذلػػؾ بقكلػو: "كخمػدت فتنػػة العػرب، بعػػدما قػد ذىبػػت  ، كيعمػػؽ ابػف إيػػاس عمػىالػدماء األذل، كسػفؾ

 (.4فييا أركاح، كتيتمت فييا أطفاؿ.." )
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 ػػػػػػػػػػػػػ
 83، كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص551، ص1جػ ،بدائع الزىورابف إياس: ( 1)
 551، ص1( ابف إياس: جػ0)
 83( كـر الصاوي باز: مرجع سابؽ، ص3)
 83( المرجع السابؽ، ص4)
 551، ص1( ابف إياس: جػ5)
 ، وقد قاؿ بعض الشعراء في ذلؾ:551( المصدر السابؽ، ص6)

 إال ألمر فيو إذالليـما ىادف السمطاف أعداءه    
 حتي لو تكثر أمواليـ       ولمصبا تكبر أطفاليـ

 
 التػػى جمعػػت ةػة العبلقػػسػػم افػالعػػداء كػػ ىػػذا الفصػػؿ أفبلؿ دراسػػة ػىكػػذا يتضػػح لنػػا مػػف خػػ       

، إذ لـ يعترؼ الجينيكف بحكـ المماليؾ، كأعمنػكا أنيػـ المماليؾ بلطيفػجيينة كس قبيمة بيف كؿ مف
يينػػةة ػقبيمػػ . كمػػا يتضػػح مػػف ىػػذا الفصػػؿ أفليػػـ رعيةػشػػ الحكػػاـ  فػػي تكحيػػد   كبيػػران  لعبػػت دكران  جي

 اىضػانت تنػػالتػى كػ "األحبلؼ العربية" عرؼ بػما يي  قياـ الصعيد، كمف ثـ بلدػب ائؿ العربية فيػالقب
ىػػػي  لػػػـ تكػػػف تعتػػػرؼ ائؿػأف ىػػػذه القبػػػخاصػػػة ك ، ـ(2529-2150ىػػػػ/713-468المماليػػػؾ ) دكلػػػة

 . حكميـ بشرعية األخرل
امة، كقبيمػة ػع بصفة يةائؿ العربػات بيف القبػالكثير مف الصراع ذلؾ العصرشيد  ىذا عمىك       

يينػػة خاصػػة كاء ػلػػات جيينػػة ػحممػػت جماعػػقػػد ك  مػػف جانػػب آخػػر. المماليػػؾأمػػراء ك  ،مػػف جانػػب جي
يينة"اف ػارضة لحكـ المماليؾ. ككػالمع ألحدب الػذم اده ابف اػ، الذم ق"ركيالحمؼ الع"أك  "حمؼ جي

، كشػػكمت المماليػػؾ بلطيفػسػػ عصػػر خػػبلؿ بلؼ التػػى ظيػػرتػجيينػػة أىػػـ تمػػؾ األحػػ ينتسػػب لعػػرب
 . شككة في ظيكرىـ

المماليػػؾ،  أمػػراءالصػػعيد ضػػد  مػػدف ة المعارضػػة العربيػػة فػػيػحركػػ ىػػذا الحمػػؼ تصػػدركقػػد       
 ىػالصراع انتي ىذا ، غير أفالعسكريػة كالمكاجيات اؿػككقعت بيف الطرفيف الكثير مف مظاىر القت

يينة، ك ػع بيزيمة اؼػالمط في آخر  ائدػىرب قػالجيكش المممككية، ثـ أماـ  مف حالفيـكػذلؾ رب جي
مػػف الميالػػؾ  عػكػػؿ مػػا كقػػ أف ذاؽ مػػرارة اليزيمػػة، كبعػػد ذم أدرؾ بعػػدػاألحػػدب، الػػالحمػػؼ ابػػف  ىػػذا

 قبائػػػؿ مػػػىعو مػػػف الصػػػعب ػأنػػػ مػػػنيـ الضػػػحاياك  ىػالقتمػػػ كسػػػقكط اآلالؼ مػػػف ألفػػػػراد قبيمتػػػو جيينػػػة،
ابػػػف  قبػػؿانب ليػػـ، ك ػجػػيف الػأظيػػر لػػ، كمػػف ثػػـ كبطشػػيـ المماليػػؾ جبػػركت دكلػػػة قيػػرت أف العػػرب

 . ستسبلـاالخضكع ك ال شركط اف بيا مفػرغـ ما ك اف المماليؾػاألحدب بشركط سمط
يينػػة اده عػربػذم قػػأف الصػػراع الػػف القػكؿ بػيمكػإنو ػعمػى أيػة حػاؿ، فػػك        لفيـ مػػف اػكمػف حػ ،جي

ينيػػيف إجبػػارباب التػػى أدت إلػػى ػأحػػد أىػػـ األسػػ افػكع اليزيمػػة بيػػـ كػػػقػػفػػي الصػػعيد، كك  ربػالعػػ  الجي
 تعػد سػكداف كادم النيػؿ، كىػىبػػاقي بلد النكبػة ك ػإلػى بػ ابػذىػعمى اليجرة مف الصعيد، قػاصديف ال
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درا ليػػذه القبيمػػة أف اف مقػػػذم كػػػالكبيػػر الػػ الحضػػارم اريخية ذات أىميػػة كبيػػرة، نظػػرا لمػػدكرػمرحمػػة تػػ
 اياػثنػػػ فػػػي تفصػػػيبل اقشوػننػػػكؼ بلد، كىػػػك مػػػا سػػػػتمػػػؾ البػػػ تعريػػػب فػػػى اصة دكرىػػػـػتمعبػػػو ىنػػػاؾ، كخػػػ

 الية.ػالفصكؿ الت
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 الفصل الخامس:
 ـ"14ىػ/8بة المسيحية إباف القرف النو  ُجيينة إلى قبيمة "ىجرة

يينة إلى دكافع ىجرة  –أكال   النكبة  دببل جي

ينيكف إلى النكبة  الطرؽ كالمسالؾ -ثانيان   التي عبرىا الجي
  المسيحية: النكبة ممالؾ –ثالثا 

  مممكة نكباديا – (أ)
  مممكة المىقيرة – (ب)
  مكةمممكة عي  – (جػ)

  :ـ(2313ىػ/913) سقكط مممكة المىقيرة –رابعا 
يينة في سقكط مممكة المقي  – (أ)  رة دكر جي
 رة ت المماليؾ كسقكط مممكة المقي حمبل – (ب)

يينة إلى النكبة  ركاية ابف خمدكف -خامسا   بعد سقكط المقيرةعف ىجرة جي
يينة كمزاعـ  -سادسا   تدمير كنائس النكبة عرب جي

 

ثػػـ  كدكافػػع ىػػذه اليجػػرة، النكبػػة، أرض إلػػى كبطكنيػػا قبيمػػة جيينػػة يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ قػػدكـ       
لكصػكؿ إلػى بػبلد مػف أجػؿ ا ينيػكفالمسػالؾ التػى سػمكيا الجي  كمػا يتنػاكؿ ،داستقرارىـ في ىذه الببل

طريػؽ درب األربعػيف، كعبػر نيػر النيػؿ، كغيرىػا مػف البحر األحمػر، ك طريؽ يا: أىم لعؿ، ك النكبة
مػػكة،نكبػػة المسػػيحية، كىػػي: مممكػػة نكبػػادكمػػا يتحػػدث عػػف ممالػػؾ ال (.2) الطػػرؽ ثػػـ  ا، كالمقيػػرة، كعي
ييتناكؿ  لى أم مدل مممكة المقرة ينة فىدكر عرب جي كمػا  فػي إسػقاطيا، دكركػاف ليػـ  النكبية، كا 
شكالية ما كرد فيك  عف ىجرة جيينة لمنكبة، "ركاية ابف خمدكف" يناقش  التاريخيػة بعض المصادر ا 
  ة.يالنكب كاألديرة نائسكالفي تدمير ينييف الجي  دكر عف
 
 النوبة: بالد يينة إلىجُ  دوافع ىجرة  – أوالً 
يينػة لمزيػد مػف االنتقػاـأدل العداء بيف ا      يينػة  لمماليؾ كجي كالػبطش، ككانػت ذركة المقاكمػة الجي

(. 1ـ )2353ىػػػ/956ـ، كحتػػى سػػنة 2178ىػػػ/478خػػبلؿ الفتػػرة مػػف سػػنة  بالصػػعيد ضػػد المماليػػؾ
يينةك   ر مػا حػؿ بيػـ أكثػر مػف غيػرىـ مػفبقػد ،المماليػؾ ي مقاكمةدكر كبير فمف  بقدر ما كاف لجي

حيػػػث أدرؾ (. 3) لنكبػػػةا رئيسػػػا فػػػي ىجػػػرتيـ القسػػػرية إلػػػىىػػػك مػػػا كػػػاف سػػػببا ك  ،رب مػػػف الػػػببلءالعػػػ
ينيكف ، نيـ البقاء بعد كؿ ما حدث مف المكاجيات الدمكيػة مػع أمػراء المماليػؾأنو لـ يعد بإمكا الجي

 ، كبمػا ال يمكػنيـ احتمالػوؤلذلعيرضػة لػ سػيككنكف أنيػـكأيقنػكا ، انكسػرت شػككتيـبعد أف  خاصةك 
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أنػو البػد ب صػاركا عمػى قناعػةالسػبلمة، بعػد أف  آثػرت أكثػر جماعػاتيـالمماليػؾ، كليػذا  ف جانػبمػ
لػـ يكػف أمػاميـ سػكل ، كمػف ثػـ كانتقػاميـ المماليػؾ بعيدا عػف سػمطة ،دةجدي إلى أرض مف الرحيؿ
 . (6) النكبة ببلد إلىالذىاب 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
-48، ص 1ابف بطوطة: تحفػة النظػار، جػػ لمنوبة، وباقي العرب نيوفلممزيد عف الطرؽ والمسالؾ التى عبرىا الجي( 1)

 41التونسػي: تشػحيذ األذىػاف، ص ،077، ص5، القمقشندي: صبح األعشى، جػ8-7، ص5ابف خمدوف: العبر، جػ ،49
 ، عوف الشػريؼ قاسػـ: موسػوعة القبائػؿ واألنسػاب العربيػة95كوليف ماكفيدي: أطمس التاري  األفريقي، ص ،وما بعدىا

حسػػف  ،10أيضػػا حسػػف إبػػراىيـ حسػػف: انتشػػار اإلسػػالـ فػػي القػػارة األفريقيػػة، صانظػػر و  ، 308، ص1فػػي السػػوداف، جػػػ
              73: السوداف أرضو وتاريخو وحياة شعبو، دار الشعب، صجوىر

ىػ كاف ليا 754–698وعف  ذلؾ ، يقوؿ الدكتور عبد المجيد عابديف: "وصفوة القوؿ أف ُجيينة في الفترة التي بيف ( 0)
تاري  العروبة في وادي النيؿ: ) نصيب وافر في المقاومة، وأف ىذه الحركة انتيت بيجرة كثير منيـ إلى بالد السوداف.."

 (.51ص
      118، رجب عبدالحميـ: العروبة واإلسالـ، ص851-852، ص1( انظر المقريزي: السموؾ، جػ3)
رجػػب عبػػدالحميـ: "ومعنػػي ذلػػؾ أف د.، يقػػوؿ منوبػػةل ارتبػػاط ذلػػؾ بػػاليجرةو  فػػي مقاومػػة المماليػػؾ ُجيينػػة وعػػف دور (4)

ُجيينة..كاف ليا نصيب وافر في المقاومة التي جرت عمييا اضب المماليؾ واضطيادىـ ليا، ىذا االضطياد الذي انتيي 
 (.118" )العروبة واإلسالـ: صسودافبيجرة كثير مف بطونيا ورجاليا إلي بالد ال

بػبلد لـ تتػرؾ لمعػرب فرصػة غيػر اليػركب إلػى  ف سياسة المماليؾأ ي رأم البعضكالمؤكد ف      
ياد طزاد اضػتمػؾ الحقبػة، كمػا  افػة خػبلؿك يػةالعرب ائؿػقبال اعسكء أكضكىك ما يشير ل (.2النكبة )

كاألكبئة التػي  اتػأف المجاع كما يذىب البعض إلى عرب جيينة. اصةػ، كخمراء المماليؾ لمعربأ
لنكبػػة، ىػػي األخػػرل دكرا فػػي اليجػػرة العربيػػة إلػػى بػػبلد ا، لعبػػت رعصػػال ىػػذا ؿمصػػر خػػبل أصػػابت

 (.1) كشدتيا بسبب تمؾ المجاعات ػان مف أف ييمككاكذلؾ خكف
مصر،  المجاعات كاألكبئة التي ضربت المقريزم كضع مؤلفا عف رأم أفػكربما يؤيد ذلؾ ال      

، ىػػذه المجاعػػات يشػػير إلػػى أم مػػدل بمغػػتلػػة المماليػػؾ، كىػػك مػػا خاصػػة تمػػؾ التػػي كقعػػت أيػػاـ دك 
ميجػػرة األخػػرل ل دكاعيالػػكلعػػؿ مػػف  (.3فػػي ذلػػؾ الكقػت ) كمػا كػػاف ليػػا مػػف أثػػر عمػى عمػػكـ النػػاس

 عػػف مػػكطف جديػػد، يبلئػػـ طبيعػػة حيػػاتيـيينػػة فػػي البحػػث جي  رغبػػة عػػرب أيضػػا النكبػػة إلػػى ينيػػةالجي 
 البيئػػة التػػي عاشػػكا فييػػا فػػيية بالمػػركج كالمراعػػي، عميػػا تكػػكف شػػبي بيػػا تكجػػد كفػػي أرضالبدكيػػة، 

قبيمػػة ل كربمػا ليػذا يػربط الػبعض بػيف تمػؾ األحػداث التػي كقعػت (.6) جزيػرة العػربب مػكطنيـ األكؿ
 بػػبلد إلػى جماعػػات ىػذه القبيمػػة فػي ركايتػو عػػف قػدكـ ابػف خمػػدكفالصػعيد، كبػػيف مػا يػػذكره ب جيينػة
 (.5) بعضيا البعضمع ترتبط  قد حيث إنيا ،النكبة

 

 48ص فضؿ حسف: دراسات في تاري  السوداف، يوسؼ( 1)
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زي: إااثة األمػة بكشػؼ الغمػة، ػدور المجاعات واألوبئة في اليجرة العربية لمنوبة، انظر المقري لممزيد عف (0)
 ومػػا بعػػدىا، 61ـ، ص1999سمسػػمة التػػراث )سمسػػمة المجاعػػات فػػي مصػػر(، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، 

 48ضؿ حسف: دراسات في تاري  السوداف، مرجع سابؽ، صيوسؼ ف انظر أيضا، وعف ذلؾ
، خاصة تمؾ التي وقعت المماليؾ دولة التي ضربت مصر أياـ واألوبئة ذكره المقريزي عف المجاعاتي( ومما 3)

أنػو أمػر لػـ يحػدث مػف قبػؿ  آنػذاؾ اسػمػف شػدة ذلػؾ ظػف النػيعد مف مؤرخي ىػذه الحقبػة، إذ  وىو ،اموػفي أي
 ليذكر الناس أنو أمر يحػدث فػي أي زمػاف أو مكػاف، وممػا قالػو كتب المقريزي ىذا المصنؼدتو، لذا ليولو وش
إنو لما طاؿ ىذا البالء المبيف، وحؿ فيو بالخمؽ أنواع العذاب المبيف، ظف كثير مف ػعف ذلؾ: "وبعد ف المقريزي

ذكر األسػباب التػي نشػأ فعزمت عمى .الناس أف ىذه المحف لـ يكف فيما مضى مثميا، وال مر في زمف شبييا..
منيػا ىػػذا األمػر الفظيػػع، وكيػػؼ تمػادى بػػالبالد والعبػػاد ىػذا المصػػاب الشػػنيع، وأخػتـ القػػوؿ بػػذكر مػا يزيػػؿ ىػػذا 

يػػراد نبػػذ ممػػا ابػػر مػػف الغػػالء والمحػػف.." ػالء، مػػع اإللمػػاع بطػػرؼ مػػف أسػػعار ىػػذا الػػػالػػداء، ويرفػػع البػػ زمف، وا 
 (.34صاثة األمة: مصدر سابؽ، ػانظر إا ،)لممزيد

 102-118 انظر رجب عبدالحميـ: اإلسالـ والعروبة في دارفور، ص (4)
ثـ انتشػرت أحيػاء العػرب مػف ُجيينػة لنوبة: "ف في روايتو عف ىجرة عرب ُجيينة إلى بالد ايقوؿ ابف خمدو (5)

ا، ثػػـ فػػي بالدىػػـ، واسػػتوطنوىا، وممكوىػػا، وممؤوىػػا عيثػػا وفسػػادًا. وذىػػب ممػػوؾ النوبػػة إلػػى مػػدافعتيـ، فعجػػزو 
صاروا إلى مصانعتيـ بالصير. فافترؽ ُممكيـ، وصار لبعض أبناء جيينة مف أمياتيـ عمي عادة األعػاجـ فػي 

  491، ص5ابف خمدوف: العبر، جػ ." تمميؾ األخت وابف األخت، فتمزؽ ممكيـ.
يينة قبيمة مف كبيرة جماعات استقرت كقد       فػي سػكداف كادم النيػؿ اطؽػمن في راجحػعمى ال جي

اصة فػػػي المنطقػػػة التػػػي تقػػػع بػػػيف الجنػػػدؿ الثػػػاني كالجنػػػدؿ ػـ، خػػػ26ىػػػػ/8حػػػكالي منتصػػػؼ القػػػرف 
يينة بالتكغؿ صكبامت جػ(. بينما ق2السادس ) ائية، حيػث عبػركا نالراضو اآل ماعات أخرل مف جي
انت تمػؾ ػ. ككػاف غربػا سػكدافػانيـ، ثػـ اسػتقركا فػي إقميمػي دارفػكر ككردفػالسكدانية بقطعػ الصحراء

 (.1ناطؽ تكجد بيا بعض المراعي كالمنتجعات الفقيرة )الم
ادة فػػي شػػيد زيػػ ـ(704-848ىػػػ/176-156) "الدكلػػة الطكلكنيػػة"الػػبعض أف عصػػر كفػػي رأم     

يينػػة  ارة إلػىػ(. كىػػي ربمػا إشػػ3النكبػػة كسػكداف كادم النيػػؿ ) عربيػػة إلػىاليجػرات ال ىجػػرة كػؿ مػػف جي
 بػبلد البجػة "حممػة العيمػرم" إلػى ألخػرل التػي رافقػتاات ػالجماع تحديدا ككاف معيما بعض كربيعة

يػر مرغػػكب فػييـ مػػف نظػر لمعػػرب آنػذاؾ باعتبػارىـ عنصػػرا غـ. ككػػاف يي 7ىػػ/3منتصػؼ القػػرف  فػي
(. 6"عناصػر الشػغب" ) أطمقكا عمػييـ التركي، كمف ىذا المنطمؽ، ذكم األصؿمف  قبؿ كالة مصر

 .لعربتجاه ا عف حقيقة نظرتيـ شؾف كىك اسـ يعبر دك 
يينػػػة إلػػػى ، قبيمػػػةاديةػياسػػػية كاالقتصػػػالس ، خاصػػػةىكػػػذا اضػػػطرت الظػػػركؼ     ؿ عػػػف االرتحػػػا جي

ؿ. سػػكداف كادم النيػػ النكبػػة كبػػاقي بػػبلد ان صػػكبػاه شرقػػػاالتجػػثػػـ مصػػر، ككػػذلؾ عػػف بػػبلد البجػػة، 
التػػي  ائؿ العربيػػة األخػػرلػة البطػػكف كالقبػػلكافػػتمػػؾ القبيمػػة، ك اريو ػىػػذه مرحمػػة ميمػػة فػػي تػػككانػػت 

يينة بالضركرة يعني اؿ، كىذا الػافقتيا في ذلؾ االرتحر   تركػت مصػر كانػت قػد أف كؿ جماعات جي
، كلكثرتيـ ىناؾ، سميت تمؾ المدف المصرية بعض المدف سكفبعضيا ي في ذات الكقت، بؿ ظؿ
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يينػة كانػت تسػكف  شػاىد جماعػات مػف ـإلػى أنيػ رحالةػبعػض الػ كقد أشػار(. 5) باسـ ىذه القبيمة جي
 ات مػػفػائؿ بػػأف بعػػض الجماعػػػم القػػرأػكىػػك مػػا يؤيػػد الػػ (.4) ـ26ىػػػ/8منتصػػؼ القػػرف بجػػة بػػبلد ال
يينة ظمت تعيش في قبيمة فيػو اكرىا، في ذات الكقت الذم كانػت قػد ىػاجرت ػالبجة، كما ج ببلد جي

، كىك ما ينطبػؽ أيضػا عمػى بعػض جماعػات جيينػة بالصػعيد التػي آثػرت ى النكبةإل أكثر بطكنيـ
 .ىناؾ البقاء
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 95اري  األفريقي، صػكوليف ماكفيدي: أطمس التانظر ( 1)
 95( المرجع السابؽ، ص0)
 036( عبد االمجيد سميـ: العالقات بيف مصر والنوبة في العصر الفاطمي، ص3)
، ولممزيػػد عػػف العالقػػة بػػيف العػػرب والنوبػػة فػػي بػػواكير العصػػر اإلسػػالمي، انظػػر 036( المرجػػع السػػابؽ، ص4)
 15، 14، 13، 10، 11 رقـ خطوطة عبداهلل بف سعد ومخطوطة تاري  مختص بأرض النوبة، األشكاؿم
حتػي يومنػا ىػذا، إذ التػزاؿ العديػد مػف القػري  يةمصػر الجينػي قويػا فػي المػدف والقػرى ال( ولعمنا نجد الوجػود 5)

عػرب جيينػة فػي  د والمدف بمصر تحمؿ اسـ ُجيينػة، سػواء فػي شػمالي مصػر أو جنوبيػا. )ولممزيػد عػف وجػو 
 (4، ىامش76المدف المصرية، انظر الفصؿ األوؿ، ص

 49، ص1جػ ابف بطوطة: تحفة النظار،( 6)
يينػػة ككافػػة البطػػكف قبيمػػة ي معػػرض حديثػػو عػػفكفػػ      ة، يشػػير المػػؤرخ اعضػػقالتػػي تنتسػػب ل جي

يينة خاصة أـ سكاء يقصد - نيـأ إلى "اىرػالط الفحؿ الفكي"السكداني    - عامة بطكف قيضاعة جي
بػػػأمكاليـ، كأكالدىػػػـ، كنسػػػائيـ، كعػػػدتيـ،  السػػػكداف()أم  "كػػػانكا أكؿ العػػػرب ممػػػف دخمػػػكا بػػػر العجػػػـ

يينة  قبيمة (. كىك ما يشير لقدـ كجكد2" )لـ يستطع أحد أف يتعرض ليـ بأذلكخيميـ كرجميـ، ك  جي
 ئؿ العرب التػيكانت مف أقدـ قبا تحديدا يأف قبيمة بم كداف كادم النيؿ. كيذىب آخركف إلىسفي 

 (. 1دخمت سكداف كادم النيؿ ) كانت قد
يينة أكؿ الجماعات العربية قدكما إلػ قبيمة بمي أـ فسكاء كانت ،كعمى أية حاؿ       السػكداف  ىجي

العرب فػػي تمػػؾ المنػػاطؽ، ضػػاعية كانػػت األقػػدـ بػػيف سػػائر الق مػػف المؤكػػد أف القبائػػؿ الشػػمالي، فإنػػو
ف كاف كجكد أفريقيا، إذ لعبت جماعات بمي دكران ميمان في  يفي شرق جيينة قبيمة بمي أسبؽ مف كا 

ناقشػناه  اإلسػبلـ، كىػك األمػر الػذم قبػؿ البجػةبػبلد ؽ شرقي الحبشػة ك خاصةن في مناط ،تمؾ الببلد
يينػة  نقميػا عػف ابػف خمػدكف، إلػىي، كىػي التػي "مقشػندمالق بينمػا تشػير "ركايػة(. 3) آنفان  أف عػرب جي

دانػت ليػـ السػيطرة كالحكػـ  لمسػيحية، كمػف ثػـ اسػتقركا بيػا، حتػىد النكبة اكانكا قد انتشركا في ببل
، كصارت ليـ أحياء خاصػة بيػـ شعب النكبةينيكف ب(. كقد اختمط الجي 6عمي تمؾ الببلد بعد ذلؾ )

 (.5ببلد )ال ىذه في
 

   :النوبة ىإل ينيوفالجُ عبرىا  يالطرؽ والمسالؾ الت - ثانياً 
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، قػػػدمت عبرىػػػا اليجػػػرات (4طػػػرؽ كمسػػػالؾ رئيسػػػية ) ةنػػػت تكجػػػد ثبلثػػػيمكػػػف القػػػكؿ بأنػػػو كاك      
يينػة بصػفة ببلد النكبة كسكداف كادم النيؿ، سكاءان تمؾ اليجرات التي  العربية إلى قاـ بيا عػرب جي
التػػػػي عبرتيػػػػا  تمػػػػؾ التػػػػى قامػػػػت بيػػػػا القبائػػػػؿ العربيػػػػة األخػػػػرل عامػػػػة، كىػػػػذه المسػػػػالؾ خاصػػػػة، أـ

 شعكب تمؾ الببلد. العركبة كاإلسبلـ إلى ت معياىي التي حمم الجماعات العربية
 ػػػػػػػػػػػػ
 14 ،13لنوبػة، انظػر ممحػؽا بػالد جيينػة إلػىقبيمػة ، وعف ىجػرة 118( تاري  وأصوؿ العرب بالسوداف: ص1)
 0054-053، ص15و
 308، ص1( عوف الشريؼ قاسـ: موسوعة القبائؿ واألنساب في السوداف، جػ0)
 90-92ع، انظر الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة، صو ( لممزيد عف ىذا الموض3)
 077، ص5( صبح األعشي: جػ4)
 عف ىجرة جيينة لمنوبة أياـ المماليؾ 11، وخريطة رقـ 5، انظر خريطة رقـ 077( المصدر السابؽ، ص5)
 إلػى أف اليجػرات العربيػة إلػي بػالد سػوداف وادي Jan Zahorik  "يػاف زاىوريؾ"( بينما يشير المستشرؽ 6)

النيؿ سمكت طريقيف أساسييف، أوليما: الطريؽ القادـ مػف مصػر فػي اتجػاه الجنػوب، أمػا الطريػؽ الثػاني: فيػو 
شػػريؽ أفريقيػػا كػػاف بيػػدؼ منػػع  ؾ أف مػػف أسػػباب اليجػػرة العربيػػة إلػػىوريػطريػػؽ البحػػر األحمػػر. ويػػذكر زاىػػ

 Theف زاىوريػؾ، انظػر:           ريقيا مف ازو شبو جزيرة العرب )ولممزيػد رأى يػاػالقراصنة القادميف مف أف

Islamization of  Beja :  P. 3 
(، كىػػك يي بحرالقمػػ) "طريؽ البحػػر األحمػػر"المعػػركؼ بػػػ": فيػػك الطريػػؽ األوؿ"أمػػا       ان ػعػػرؼ أيضػػـز
القبائؿ العربية خبلؿ ىجرتيا مف شػبو العديد مف "الطريؽ الشرقي"، كىذا الطريؽ كانت قد عبرتو بػ
(. كقػد تػدفقت عبػر ىػذا الطريػؽ ىجػرات 2أفريقيػا كسػكداف كادم النيػؿ ) يشػرق إلػى يػةجزيرة العربال

سػػكداف كادم النيػػؿ، عػػدف" فػػي طريقيػػا لالعػػرب كالمسػػمميف عمػػى طػػكؿ السػػاحؿ الشػػرقي مػػف "خمػػيج 
الؾ التػػي كيعػػد ىػػذا الطريػػؽ مػػف أىػػـ المسػػ(. 1باسػػـ "بػػر الػػزنج" ) طقػػة التػػي تيعػػرؼى المنككػػذلؾ إلػػ

ينيػػة التػػي عبػػرت ذلػػؾ لعػػؿ أقػػدـ اليجػػرات الجي ، ك الشػػمالي السػػكداف يػػة إلػػىلعربا اتػالجماعػػ يػػاتعبر 
 ـ9منػػذ منتصػػؼ القػػرف  أنػػو ، إذ يشػػير الػػبعض إلػػىيةاإلسػػبلم الػػدعكة اتػبدايػػإلػػى   الطريػػؽ تػػؤرخ

يينػة كبمػي إلػى قبيمػة اجرت جماعات مػفألكؿ اليجرم( ى)القرف ا كالبجػة  األحمػر البحػر سػاحؿ جي
 (.3) ربادمة مف جزيرة العػق

سػػاحؿ أفريقيػػا  حمػػر إلػػىالبحػػر األ ف اليجػػرات العربيػػة بصػػفة عامػػة عبػػرتكمػػف المعػػركؼ أ      
كغيػػره،  ،الشػػرقي منػػذ عػػدة قػػركف قبػػؿ المػػيبلد، كىػػك الػػرأم الػػذم يؤكػػده الػػدكتكر عبدالمجيػػد عابػػديف

فػي  اػاكرىػلحبشة كما جىضبة ا بعض القبائؿ مف عرب اليمف ىاجرت إلىف رأم فػإػكحسب ىذا ال
البحػر  لطريػؽ اسػتخداـ العػرب كعػف(. 6القرف العاشر قبؿ الميبلد ) حكاليكقت يرجع عمى األقؿ ل

ت اليجػػرات (: "لقػػد جػػاء (Encyclopedia of Africa"المكسػػكعة األفريقيػػة" تػػذكر ،األحمػػر
ف تػػػ العربيػػػة بشػػػكؿ مباشػػػر إلػػػى اريو ىجػػػرات البػػػدك ػشػػػرقي أفريقيػػػا عبػػػر سػػػاحؿ البحػػػر األحمػػػر..كا 
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 ،حسػب ىػذا الػرأم ،(. كىك ما يعنػي5عبر البحر األحمر اليمكف معرفتيا بشكؿ محدد.." )العرب 
ف يرجعيػػػا  أف أقػػػدـ اليجػػػرات العربيػػػة عبػػػر البحػػػر األحمػػػر التػػػزاؿ غيػػػر معركفػػػة  بشػػػكؿ محػػػدد، كا 

 ؽ.ـ. 20البعض إلى حكالي القرف 
 ػػػػػػػػػػػػػ
وما بعػدىا، رحمػة ابػف جبيػر:  04وقؿ: صورة األرض، ص، ابف ح32االصطخري: مسالؾ الممالؾ، ص ، انظرلممزيد( 1)

 John، وانظر أيضا:            76مصطفي مسعد: امتداد اإلسالـ والعروبة إلي وادي النيؿ األوسط، ص ، 75-74ص

Middleton (& Others): Encyclopedia of Africa  South of Sahara , Volume I , Charles 's 

Scrbners Sons , New  York , 1997 , P. 66 
 042، 5، وانظر خريطة رقـ 10سالـ في القارة األفريقية، ص: انتشار اإل( حسف إبراىيـ حسف0)
، معيػد البحػوث والدراسػات األفريقيػة، 0وسيط، الموسوعة األفريقيػة، جػػػ( رجب عبدالحميـ: تاري  أفريقيا اإلسالمي وال3)

 84ـ، ص1997اىرة، ػجامعة الق
، 12اري  الثقافة العربية في السوداف، دار الثقافة لمطباعة والنشر والتوزيع، دوف تػاري ، صػابديف: ت( عبدالمجيد ع4)

أثير لـ يتناوؿ اير بالد الحبشػة أو أف بػالد الػيمف ػيقوؿ الدكتور عبدالمجيد عابديف: "مف الصعب أف نتصور أف ىذا الت
وداف قػػد عػػرؼ الجػػنس العربػػي قبػػؿ أف تظيػػر الػػدعوة وحػػدىا ىػػي التػػة كانػػت مصػػدر تمػػؾ اليجرات...فػػالراجح أف السػػ

اإلسالمية في بالد العرب بعدة قروف، ومعني ىذا أف الثقافة العربية الجاىميػة قػد عرفيػا السػوداف قبػؿ أف يعػرؼ الثقافػة 
 (.12العربية اإلسالمية.." )تاري  الثقافة العربية في السوداف: ص

(5)  J. Middleton: Encyclopedia of Africa  South of Sahara , Vol. I , P. 66 
يينة جماعات سمكتو آخري  كثمة طريؽه        "، طريػؽ نيػر النيػؿالنيػؿ، كىػك " مسػكداف كاد ىإل جي

يطمػؽ (. ك 2) يةمصػر ال األراضػي عبػر ، ككانػت ىػذه اليجػرة تػتـ"ي"الطريػؽ الشػمال كيعرؼ أيضا بػػ
ريؽ "درب األربعيف" الذم يبػدأ مػف أسػيكط، (، كىك يرتبط بط1دنقمة" ) –النكبة "طريؽ ميو أيضان ع

ريؽ مف خبلؿ ىجػرة كال ريب أنو زادت أىمية ذلؾ الط (.3ثـ يتجو جنكبا إلى سكداف كادم النيؿ )
ىػذه بعػد ذلػؾ. ك  إلػى النكبػة العرب قدـك المياجريفـ(، كمف ثـ 462ىػ/12) فتح مصر بعد القبائؿ

بيػػا عبلقػػات ككشػػائج قديمػػة. ككػػاف نيػػر ربطيـ تػػالػػببلد لػػـ تكػػف مجيكلػػة تمامػػان لمعػػرب، بػػؿ كانػػت 
النيػؿ مػف أىػـ المسػالؾ التػي كانػت تسػمكيا قكافػؿ التجػارة العربيػة، ككػذلؾ الميػاجريف العػرب، رغػـ 

المزيػػػد مػػػف الجماعػػػات  رة كانػػػت تقػػػؼ عائقػػػا أمػػػاـ تكغػػػؿأف ممالػػػؾ النكبػػػة المسػػػيحية خاصػػػة المقيػػػ
 (.6مناطؽ كسط أفريقيا ) العربية إلى

ؽ الشػػمالي الغربػػي، كىػػك الطريػػ ي"،ػ"الطريػػؽ الميبػػ بػػػ"، فيػػك الػػذم يعػػرؼ لطريػػؽ الثالػػثاأمػػا "     
كىػػك ربمػػا لػػـ يكػػف مصػػدرا ألم ىجػػرات عربيػػة قبػػؿ اإلسػػبلـ، بػػؿ زادت أىميتػػو بعػػد أف فػػتح العػػرب 

تعبػػر الكاحػػات  التجاريػػة ككانػػت القكافػػؿ (.5ـ )462ىػػػ/12أفريقيػػا، أم بعػػد سػػنة شػػمالي مصػػر ك ل
طريػؽ  ينػؿ شػيرة كبيػرة كػالتي ناليػالـ  أية حاؿ فإف ىذا الطريؽ كعمى (.4لجنكب )المصرية إلى ا

ؿ أم مػػػػف ىػػػػذيف الطػػػػريقيف تباينػػػػت آراء البػػػػاحثيف حػػػػك . ك "نيػػػػر النيػػػػؿ"، كطريػػػػؽ "البحػػػػر األحمػػػػر"
فػي  ادم النيػؿ، كمػف ثػـ دكرهكاف بمثابة المصدر الرئيس لميجرات العربيػة إلػى سػكداف ك األخيريف 

 أف قػػدـك أكثػػر الميػػاجريف العػػرب لمسػػكداف راجحكالػػ تمػػؾ الػػببلد. لثقافػػة العربيػػة فػػيإلسػػبلـ كانشػػر ا
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 البحػر ذات أىميػة ىنػاؾ عبػر عربيػة كصػكؿ ىجػرات يؿ، إذ لـ تذكر المصػادرالن عف طريؽ كاف
رغػػػـ ادعػػػاء (. ك 9النيػػػؿ مػػػف الشػػػماؿ إلػػػى الجنػػػكب ) عبػػػر أم طريػػػؽ آخػػػر غيػػػر األحمػػر، أك حتػػػى

، فػإف ىػذا اإلدعػاء ربمػا كػاف بعيػدا رب مباشػرةيػرة العػجز  أنيـ قدمكا مففي السكداف  قبائؿالبعض 
الصػحابة.  نيـ مف نسؿ أحد، أك الزعـ بأصؿ شريؼبيدؼ االنتساب أل كفي الغالب ،عف الحقيقة

ما بيػدؼ العرب، إ ادمة مف ببلدخر قلكقت قدكـ ىجرات عربية مف حيف آلينفي في ذات اكىذا ال
 .ليـ جديد التجارة، أك بحثا عف مكطف

 ػػػػػػػػػػػػػػ
   76مصطفي مسعد: امتداد اإلسالـ والعروبة، ص ،103الزىري: كتاب الجغرافية، ص (1)
       13، صانتشار اإلسالـ ( حسف إبراىيـ حسف:0)
 وما بعدىا 47( عف درب األربعيف، انظر التونسي: تشحيذ األذىاف، ص3)
       13المرجع السابؽ، صحسف ابراىيـ: ( 4)
 76( مصطفي مسعد: امتداد اإلسالـ والعروبة، ص5)
جػػاؤا مػػع قوافػػؿ  ، والػػراجح أنيػػـمػػف بنػػي ىػػالؿ كانػػت تسػػكف الواحػػات عربيػػة ( تحػػدث ابػػف حوقػػؿ عػػف وجػػود جماعػػات6)

مصػيفيـ وقػت الغمػة، : "وبالواحػات مػف بنػي ىػالؿ عػدة ازيػرة، وأمػة كثيػرة، وىػي ، ثـ طاب ليـ المقػاـ بالواحػاتالتجارة
 77المرجع السابؽ، ص مصطفى مسعد: (7)  (153)صورة األرض: ص "نياوميرتيـ م

العػػرب إلػػػى  مػػف بػػبلد ىػػاجرتكانػػت قػػد  العربيػػة قبائػػؿال عػػددا مػػف أف بعض إلػػىالػػشػػير كي      
 ، كعمػػؽAdams "زػآدامػػ" وكىػػك مػػا لػػـ يقبمػػ (،2) "حمػػراأل البحػػر" طريػػؽ النيػػؿ عبػػر مكادسػػكداف 

عبػػكرا كيػػذا صػػغير.."  ميمكػػف أف يػػؤد مجػػاؿ كالحيكانػػات الػػذ"إف عػػدد الر  :بقكلػػو رأمالػػعمػػى ذلػػؾ 
جػرات فػي حقيقػة غيػر أف ىػذه الي ،ىذا الطريػؽ يا عبكريمكن يقمة األعداد التما يشير ل(. كىك 1)

النيػؿ مػف مصػر  نير عبر ذيف قدمكاػقكرنت بأعداد المياجريف العرب ال كبيرة إذا ما األمر لـ تكف
 المصػادر فمسػعد أ (. كليػذا يؤكػد الػدكتكر مصػطفى3عنػد أسػيكط )الذم يبػدأ  "درب األربعيف"أك 
 ت عػػف اليجػػػرةالبحػػر األحمػػر(، مثممػػػا سػػجم ؿ ىجػػرات كاسػػػعة عبػػر ىػػذا الطريػػػؽ )يقصػػدسػػجلػػـ ت
 (.6) عبر طريؽ نير النيؿ يةالعرب
( فػي 5"إقمػيـ البطانػة" ) أف القبائؿ التي استقرت في يرل البعضإف ػ، فاىة ىذا الرأمػكمع كج     

الشػػرقييف"  ينييف"الجي كفػػكف بػػػعر الجنػػكب، كىػػـ الم قصػػىلنيػػؿ مػػف أطرافػػو الشػػمالية ألسػػكداف كادم ا
 اطؽػالمنػ تمػؾ األحمر، ثػـ ىػاجركا إلػى البحر جزيرة العرب، أم عبر مف ادميفػق مسكدافىاجركا ل
يينػة الغربيػة فػي ػأف قبػالبعض أيضا إلػى يشير ك  (.4) بعد ذلؾ ت عبػر أاف كدارفػكر لػـ تػػكردفػائؿ جي

سػػػكداف كادم النيػػػؿ عبػػػر نزلػػػت مصػػػر أكالن، ثػػػـ ىػػػاجرت بعػػػد ذلػػػؾ جنكبػػػان إلػػػى  البحراألحمػػػر، بػػػؿ
يينة جماعات أف كثيريف مف راجحػالف كعمى أية حاؿ(. 9النيؿ كدرب األربعيف )نير  يرىـ مف كغ ،جي

مػػػف مصػػػر، خاصػػػة خػػػبلؿ  كالحبشػػػة كسػػػكداف كادم النيػػػؿبػػػبلد البجػػػة  العربيػػػة قػػػدمكا إلػػػى البطػػػكف
حممػػة "، كلعػػؿ أىميػػا (8) لحمػػبلت العسػػكرية التػػي بعػػث بيػػا خمفػػاء الدكلػػة العباسػػية أك كالة مصػػرا
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يينػػة كبمػػي  كالتػػي حممػػت أعػػدادان كبيػػرة مػػف قبائػػؿ: ،الث اليجػػرمػفػػي منتصػػؼ القػػرف الثػػ "العيمػػرم جي
  .كغيرىـ ،بيعةكر 
 ػػػػػػػػػػػػ 
      484( آدامز: النوبة رواؽ إفريقيا، ص1)
 484ابؽ، صػالس( المرجع 0)
 77الـ والعروبة، صػ( مصطفي مسعد: امتداد اإلس3)
 77( المرجع السابؽ، ص4)
( إقميـ البطانة: ىو اإلقميـ الذي يقع في المنطقة مػا بػيف نيػر عطبػرة والنيػؿ األزرؽ فػي بػالد سػوداف وادي 5)

 (300النيؿ )محمد عوض محمد: الشعوب والسالالت األفريقية، ص
ا فػي شػرؽ البحػر األحمػر، وأف عبػور البحػر سػيؿ ػإذا ذكرنػا أوطانػػ"فػ :محمد عػوض محمػد دكتورػيقوؿ ال (6)

ميسور، جاز لنا أف نتصػور أف الجينيػيف الشػرقييف قػد ىػاجروا إلػي السػوداف مػف الجزيػرة العربيػة مباشػرة، ثػـ 
الشػعوب محمػد  ، انظػر محمػد عػوضلممزيػدو  الية"ػانتقموا بالتدريج نحو الجنوب حتػي وصػموا إلػي أوطػانيـ الحػ

 48محمد عوض محمد: السوداف ووادي النيؿ، ص  ،300والسالالت األفريقية: ص
 300ص محمد عوض: الشعوب والسالالت،( 7)
 وما بعدىا 123الثاني، ص، انظر الفصؿ دور الحمالت العسكرية في زيادة ىجرات العربلممزيد عف و ( 8)

 :المسيحية النوبة ممالؾ –ثالثاً 
دؿ السػادس، كىػي تمتػد مػف الجنػالجنػدؿ األكؿ ك  كػؿ مػف بػيف كاقعةػفػي المنطقػة الػ النكبةتقع      

الثػاني الجنػدؿ بػيف الجنػدؿ األكؿ ك تمتد مػا  التي عرؼ المنطقةتي الخرطكـ، بينما  مدينة أسكاف حتى
الجنػدؿ بػيف الجنػدؿ الثػاني ك  فيمػا ، أما تمػؾ التػي تقػعLower Nubia  "النكبة السفمى" ببلد باسـ

بضػػـ   "النكبػػة" كممػػة . كتكتػػبUpper Nubia "النكبػػة العميػػا" فيػػي التػػي يطمػػؽ عمييػػا ،السػػادس
  (.2ر )ػاء في اآلخػاء المكحدة، كىػالنكف، كسككف الكاك، كفتح الب

أسػكاف  مدينػة المسػافة مػفتبمػغ عرؼ باسـ "القصر"، ك رية تي ػق عند تقع كأكؿ تخكـ ببلد النكبة      
 باسػػـ دعىفػػي جزيػػرة تيػػ يقػػع أميػػاؿ، كآخػػر حصػػف لممسػػمميف ىنػػاؾ خمسػػةي ػإلػػى ىػػذه القريػػة حكالػػ

إنيا لمػػا صػػارت فػػي الجانػػب ػاليعقػػكبي: "فأمػػا النكبػػة فػػ المػػؤرخ كالجغرافػػػي (. كليػػذا يقػػكؿ1"بػػبلؽ" )
 (.3" )..الغربي مف النيؿ، جاكرت مممكة القبط

 ػػػػػػػػػػػػ
، البكػػري: الُمغػػرب فػػي ذكػػر بػػالد 165، ص1اليعقػػوبي: جػػػ اري ػتػػ انظػػر ،وموقعيػػا الجغرافػػي لممزيػػد عػػف بػػالد النوبػػة (1)

أبوالفػػػداء:  ، 119الُزىػػػري: كتػػػاب الجغرافيػػػة، ص ،42،  االصػػػطخري: مسػػػالؾ الممالػػػؾ، ص15أفريقيػػػة والمغػػػرب، ص
مخطػوط مخػتص بػأرض النوبػة ومػف مموكيػا  ، 329، ص 1زي: المواعظ واالعتبار، جػػالمقري ،100، ص1المختصر، جػ

، مموؾ الفػونج و  ، ورقػة رقػـ Misc  191/15/1مػف تػولي بعػدىـ، وثػائؽ ايػر منشػورة، دار الوثػائؽ القوميػة، الخرطػـو
، محمػػػد 45–41، محمػػػد ايطػػػاس: النوبػػػة، ص7 – 14ـ، ص1960المػػػنعـ أبػػػوبكر: بػػػالد النوبػػػة، القػػػاىرة،  عبػػػد، 15

ـ، 1987 جامعػػة القػػاىرة، ألفريقيػػة،عبػػدالعاؿ أحمػػد: النوبػػة والمحػػاوالت اإلسػػالمية لفتحيػػا، معيػػد البحػػوث والدراسػػات ا
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اري  بالد النوبة وأفريقيا الشرقية القديـ، ػ، شوقي الجمؿ: ت37-36، أحمد الحفناوي: سوداف وادي النيؿ، ص54–53ص
، أسػػامة عبػػدالوارث 51ـ، ص1997 جامعػػة القػػاىرة، ، معيػػد البحػػوث والدراسػػات األفريقيػػة،1الموسػػوعة األفريقيػػة، جػػػ

 ، وانظر أيضا:01–13ـ، ص0226ري  وحضارة بالد النوبة، المجمس األعمي لألثار، )وآخروف(: معالـ تا
          Crawford: Sudan Antiquities Service, No. 2, Castles& Churches in the Middle 

Regions, Khartoum, 1953, PP.40-50  
L. P. Kairwan:   A Survey of  Nubian Origins , Sudan  Notes & Records , Vol. 20 , 

N.1,1937, University of Khartoum, P. 47 – 48 

  Macmichael:  A History of the Arabs in the Sudan , Volume I ,  P. 28   
 Giuseppe Marino & M. C. De Simone:  Nubia Submerged , Cairo , 2000 , P 16 

Michael russel: nubia&abyssinia, Harper&Brother Publishers new york, 1954, PP.31 

  Paul Bowers:  Nubian Christianity  the neglected Heritage , Africa Journal of 

Evangelical Theology , IV , 1985 , P. 6   
 W. Y. Adams:  Medieval Nubia Another Golden Age , Expedition , Volume 32 , P    

ا، ػاؿ عنيػػا: "ُدرسػػت معػػالـ أكثرىػػػ، وقػػ"بػػوالؽ" التونسػػي باسػػـ محمػػد بػػف عمػػر يػػذكرىامػػف بػػالد النوبػػة، بمػػدة ( بػػالؽ: 0)
اـ، بػؿ ػة القصر، وىو حامػؿ لمتمػر، ال يتكمػؼ جانبػو القيػػوتصدع بناء أقوميا وأشيرىا، ومف العجائب أف نخميا في ااي

انيممت دموعي، ػة وبمية، فػمحمية، حرسيا اهلل مف كؿ آفاـ، فتذكرت باسميا بوالؽ مصر الػيتناوؿ منو ولو في ىيئة الني
 (                48اف: صػتشحيذ األذىانظر " )...اج وجديػوى
               040-040، ص7و6خرائط رقـ  انظرنوبة لممزيد عف جغرافية الو ، 165، ص1اري  اليعقوبي: جػ( ت3)

(. بينمػا 2مراحػؿ ) سػتة حػكالي تبمػغ النكبػةأرض ات ك ػبػيف الكاحػ المسافة ما البكرم أف يذكرك      
  تبمػغ كاحاتػالنكبػة مػف كراء الػ رـك إلػى بػبلدػالػ بحر ؿساح بيف افةػالمس فأ إلى االصطخرم يشير
إنو يضع بػبلد النكبػة ػف المعركؼ، المغربي الجغرافي أما الزيىرم، (.1مرحمة ) خمسة كعشريفنحك 
 يػيف ركايتػو،مػا كرد فػي حسب  حدكد ىذا الجزءما عف مف األرض، أ "الجزء السابع"ف بمداف ضم
إلػى  داءػأبكالفػ بينمػا يشػير (.3) "النكبػةبػبلد زنج، ك ػبػبلد السػكداف، كالحبشػة، كبػبلد الػ": جيػات أربع
ركف الحبشػػػة مػػػف جيػػػة الشػػػماؿ كىػػػـ يجػػػاك ، مػػػف أمػػػـ السػػػكداف يعػػػدكف حسػػػب أصػػػميـ النػػػكبييف أف

افترقت فػػػػرقتيف، فرقػػػػة شػػػػرؽ النيػػػػؿ ػكأمػػػػا النكبػػػػة، فػػػػ: " "طكطػػػػاتالمخ" إحػػػػدل كتقػػػػكؿ (.6) كالغػػػػرب
دار  .كبنػػػكا.شػػػاطيء النيػػػؿ. ت مسػػػاكف النكبػػػة عمػػػىتصػػػمت ديارىػػػا بػػػديار البقط..كاتسػػػعكا.كغربػػو..

اؿ ليـ عمكة، كبنكا مدينة عظيمة سمكىا ػبل. كالفريؽ اآلخر يقػمممكة كىي مدينة عظيمة تدعي دنق
أقػدـ مػف تحػدث ؽ.ـ(  665حكالي سنة  عاش في) Herodotus "يركدكتػى" (. كييعد5" )..سكبة

  "ترابكفػاسػػػ" المػػػؤرخ زمنيػػػا مػػػف بعػػػده(، ثػػػـ يػػػأتي 4) مػػػف المػػػؤرخيف القػػػدامى النكبػػػةعػػػف بػػػبلد 

Strabo(9 بينمػا .)الػذم سػػكف  "بػاشػعب النك "مػف  ان ػنكا فرعػاػإلػى أف النػكبييف ربمػا كػ الػبعض يشػير
 (.8زنجية )ػالصكؿ األ الشعكب ذات فيعدكف م إف النكبييفػاف، كعمى ىذا فػاؿ كردفػجب
 ػػػػػػػػػػػػ
     15( الُمغرب في ذكر بالد أفريقية والمغرب: ص1)
            42( مسالؾ الممالؾ: ص0)
 119ُزىري: كتاب الجغرافية، صػ( ال3)
 عف نسؿ الحامييف الذي ينتسب لو النوبيوف 1، انظر شكؿ رقـ 100، ص1( أبوالفداء: المختصر، جػ4)



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 212  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 15، ورقة مصدر سابؽ( مخطوط مختص بأرض النوبة ومف مموكيا مموؾ الفونج ومف تولي بعدىـ، 5)
(6 )P. 32 Macmichael:  A History of the Arabs, Vol.  I , 
النوبة: "إف المناطؽ  موقع بالد ، يقوؿ استرابوف عف14عبدالمنعـ أبوبكر: بالد النوبة، صانظر  لممزيد، (7)

انب الغربي لمنيؿ في ليبيا مأىولة بالنوبييف، وىـ قبيمة كبيرة تمتد آراضييا مف مروي وتصؿ التي تقع عمي الج
ة كؿ مممكة منيا مستقمة عف ممالؾ عد  يتبعوف أثيوبيا بؿ ينغمسوف إلىشماال حتي انحناء النيروىـ ال

ـ( 03-ؽ.ـ63قي )ترابوف: مؤرخ وجغرافي ااريػ(. اس14بكر: مرجع سابؽ، ص عبدالمنعـ أبوانظر )األخرى 
عف جغرافية التاريخية  أىـ المصادر مجمدا تعد 17مجمدا في الجغرافية،لـ يبؽ منيا إال  47ألؼ كتابا يضـ 

 :عف بالد النوبة لممزيد عف رواية استرابوفو  قديـالعالـ ال
   Kairwan: A Survey of  Nubian Origins , Records, P. 48 

 ، انظر: ومؤلفاتو استرابوف فيحياة المؤرخ والجغرا عفولممزيد 
     The New  American  Desk Encyclopedia: P. 1127 , 

 Hutchinson's New  20
th

 Century  Encyclopedia: P. 824     
(8) Crawford: Sudan Antiquities Service, No. 2, P. 43       

 041، ص6، خريطة رقـ الممحؽانظر 
 Diocletian "دقمػػديانكس" دعػػاىـ بربريػػة، أصػػكؿو  ف النػػكبييف ليػػـأ بينمػػا يػػذىب آخػػركف إلػػى     
بػف انػكبي "إنيـ ينتسػبكف لػػ أيضا (. كقيؿ2النكبة لمكاجية البميمييف ) بلستقرار فيل ـ(186-305)

 يػذكربينمػا  (.3الػيمف ) مػف (. كقيػؿ إف جػدىـ كػاف1)ك مػف كلػد حػاـ بػف نػكح ، كىػ"قفط بف مصػر
كلعػػػؿ انتسػػػاب  (.6أنيػػػـ جميعػػػا مػػف كلػػػد حػػػاـ بػػف نػػػكح.." ) سػػاب عمػػػىالمقريػػزم: "كأكثػػػر أىػػػؿ األن

مشػتؽ  "النكبػة"اسػـ (. ك 5"أرض الػذىب" )النكبة  عمى كأطمؽ المصريكف راجح.النكبييف لحاـ ىك ال
ذكم  (، أمNebed) آخػػركف أنػػو مػػأخكذ مػػف يػػرل(. فيمػػا Nub( )4مػػف الكممػػة المصػػرية "نػػكب" )

 كتحكلػػت (. غيػػر أف الػػرأم األكؿ ىػػك الػػراجح.9) The Plaited – Hairedالشػػعر المضػػفر 
مع قػدـك  (. كبدأ ذلؾ التحكؿ8) Silko "سيمكك"أياـ الممؾ  Chrisianity ممسيحيةل رسميان  النكبة
ـ 561سػػػنة  ىػػػذه البعثػػػة (. كقيػػػؿ أيرسػػػمت7ـ )563حػػػكالي سػػػنة  Julian "جكليػػػاف"الراىػػػب  بعثػػػة 

 "جسػػػػػػتنياف" زكجػػػػػةTheodora (22 ) "يػػػػػكدكراث"(. كربمػػػػػا كانػػػػػت ىػػػػػذه البعثػػػػػة التػػػػػػي أرسػػػػػمتيا 20)
Jutinian (519-558)الممػػؾ النػػكبي سػػيمككظمػػت حػػكالي عػػاميف، كنجحػػت فػػي أف يعتنػػؽ . ك ـ 
 ى، أرسؿ جستنياف بعثةن إلػJohn of Ephesus "ييكحنا اإلفسس" المؤرخ (. كحسب22المسيحية )

 (. 21ـ، تمكنت مف نشر المسيحية )560سنة  في النكبة الشمالية
 ػػػػػػػػػػػػػ
(1 )Crawford: Sudan Antiquities Service, No. 2, P. 44  
وش بػف ػوبة بف كػػولد ن مف يـإن، وقيؿ أيضًا: 53اوالت اإلسالمية لفتحيا، صػاؿ أحمد: النوبة والمحػالع ( محمد عبد0)

 (.53اؿ: المرجع السابؽ، صػمحمد عبدالعانظر اـ )ػكنعاف بف ح
               329، ص1ػط، جزي: الخطػ( المقري3)
          329( المصدر السابؽ، ص4)
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 321ـ، ص1965دار المصرية لمتأليؼ والترجمة، ػ( محمد عوض محمد: الشعوب والسالالت األفريقية، ال5)
(6                 )           Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Volume I ,  

P. 12   
Hutchinson's New  20

th
 Century  Encyclopedia: P.  798                                 

(7                )                          Macmichael: A History of the Arabs , Volume I ,  P. 

12   
(8   )Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Vol. I ,  P. 28                               

 , Jocelin Gohary: Guide to Nubian Momnuments & Lake Nasser           وانظر أيضًا:

American University in Cairo , 1998 , P. 17 – 18   
(9 )Giuseppe Marino & M. Costanza De Simone: Nubia Submerged , Istituto Italiano Di 

Cultura , Cairo , 2000 , P.16   
 51صاري  بالد النوبة وأفريقيا الشرقية القديـ، ػ( شوقي عطاهلل الجمؿ: ت12)
كانت امرأة ذات شخصػية قويػة، ولعبػت دورا ميمػا خػالؿ حكػـ جسػتينياف، وكػاف ليػا دور كبيػر فػي انقػاذ ( ثيودورا: 11)

فيشػر: تػاري  أوروبػا، ترجمػة: محمػد مصػطفى انظػر )االمبراطػور  عرش روما مف السقوط عمى يد الثػائريف ضػد زوجيػا
 51المرجع السابؽ، ص شوقي الجمؿ: (11)        (47ـ، ص1966زيادة، دار المعارؼ، 

(10 )Paul Bowers: Nubian Christianity the neglected Heritage , Africa Journal of 

Evangelical Theology , IV , 1985 , P. 6   
 النصػػػؼ ية خػػػبلؿالمسػػػيح كااعتنقػػػ أف النػػػكبييف إلػػػى Macmichaelايكػػػؿ ماكم يشػػػيربينمػػػا      

فػي  رسػميان لممسػيحية التحػكؿPaul Bowers اكرز بػ يحػدد ب.(. بينمػا 2) ـ4األخيػر مػف القػرف 
بػدأ منػػذ القػػرف المػػيبلدم األكؿ  النكبػػةخػػركف إلػى أف انتشػػار المسػػيحية ب(. كيػػذىب آ1) ـ560سػنة 

منػػذ  المسػػيحية بػػدأت إرىاصػػاتييا ىنػػاؾ يمكػػف القػػكؿ بػػأف(. ك 3) مصػػرييفالرىبػػاف ال بعػػض عمػػي يػػد
بعػد  ممالػؾ النكبػة ثػبلث يقامػت فػقػد ك  (.6) ـ4قػرف ال فػي ؿ، ثـ صارت الػديفي الرسػميالقرف األك 

 :كىي Axum(5) عيزانا ممؾ أكسكـ عمى يد ـ6القرف  في Meroe   ممرك  سقكط
 

 :مممكة نوباديا – )أ(
 "النكبػػة السػػفمي" ىػػي تشػػغؿ أرض، ك Nobade نكباديػػا تيػػا"، ككػػذلؾ:: "نكباباسػػـ أيضػػاعػػرؼ تي     
 اؿقػػػػػػ (.7)س" رى "فىػػػػػػ (، كعاصػػػػػػمتيا8) "مريسػػػػػػيال" :(، كالنسػػػػػػبة ليػػػػػػا9) "أرض المػػػػػػريس" كىػػػػػػي(. 4)

  (.22) نسب ليا "الرياح المريسي"كت(، 20) "..أرض المريس، كىي مف ببلد السكدافالبغدادم: "
 ػػػػػػػػػػػػػ
(1 )P. 26 Macmichael: A History of the Arabs in the Sudan , Volume I , 
(0 ), P. 6 Paul Bowers: Nubian Christianity 
(3 ), P. 16 Giuseppe Marino & M. Costanza De Simone: Nubia Submerged  
(4 )W. Y. Adams: Medieval Nubia Another Golden Age , Expedition , Volume 32 , No. 2 

, 1993 , P. 28   
 043، ص8 ، انظر خريطة69، صبة واإلسالـ( مصطفي مسعد: امتداد العرو 5)
(6 ), P.16  Giuseppe Marino: Nubia Submerge36، أحمد الحفناوي: سوداف وادي النيؿ، ص  
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. عمػػي""بػػالد ال" أو قسػػميف: "دوديػػاخونيوسل الرومػػاف نوباديػػا تنقسػػـ أيػػاـ وكانػػت ،70( محمػػد ايطػػاس: النوبػػة، ص7)
المقريػػزي: "فالنوبػػة، ىػػـ المػػريس (. قػػاؿ 70مرجػػع سػػابؽ، ص ايطػػاس:) )بػػالد الجبػػؿ( اخونيوس"ػياكونتػػ"تر  :اآلخػػرو 

 (. 329" )الخطط، صوؿ بمدىـ وبيف أسواف خمسة أمياؿالمجاوروف ألرض اإلسالـ، وبيف أ
أنو نسبة  ذي اىتـ بدراسة أوراؽ البرديال جروىماف أوراؽ البردي العربية. ويذكر العديد مف في ( ورد لقب "المريسي"8)

اؿ جروىماف: "وقد ذكر بعض المؤرخيف أنو كاف ػقتظير في صيغة مريس جنوب أشموف.  لكورة "مريسية" بالصعيد، كما
أدولػػؼ  انظػػرأنػػو يحتمػػؿ أال تكػػوف ليػػذه النسػػبة صػػمة بػػو.." ) اط مكػػاف يسػػمي مػػريس أو المػػريس، عمػػىػفػػي الفسطػػ

اىرة، ػدار الكتب المصػرية، القػ، راىيـ حسفحسف اب، ترجمة: 0ر الكتب المصرية، جػالعربية بداجروىماف: أوراؽ البردي 
 (.198-197ـ، ص1955

( األب فيموتاوس: كنيسة اإلسكندرية في ممالؾ النوبة المسػيحية، نػدوة العالقػات المصػرية السػودانية عبػر العصػور، 9)
 ، ولممزيد عف فرس، انظر:43ـ، ص0229، معيد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاىرة

 Geoff. S. Mileham: Churches in Lower Nubia, University of Pennsylvania, PP.2230   
Marian Wenzil: House Decoration in Nubia, Duckworth Publisher, London, 1972, P.9 

عبدالرحمف عبداهلل  تحقيؽ: د. المعاينة بأرض مصر،كتاب اإلفادة واالعتبار في األمور المشاىدة والحوادث ( 12)
         59، ص1998ىيئة الكتاب،  الشي ،

كانت باردة  ،، قاؿ البغدادي: "أف الجنوب إذا ىبت عندىـ الشتاء والربيع وفيما بعد ذلؾ59لسابؽ، ص( المصدر ا11)
            (59فادة واالعتبار: ص)انظر كتاب اإل "..جدا يسمونيا المريسي لمرورىا عمى أرض المريس، وىي مف بالد السوداف

 :رةقُ مممكة المَ  – )ب(
كعاصػمتيا  Maqurra ،kingdom of Makouria كتكتػب: ،ىػى المممكػةي النكبيػة الثانيػة     

(. قػاؿ اليعقػكبي: "مممكػػة يقػاؿ ليػـ مقيرة..شػػرؽ النيػؿ كغربػػو، 2)  Old Dongolaدينقمػة العجػكز 
(. كقػد اتحػدت المقيػرة 3(. كييقاؿ إف شعب المقيرة مف كلد حػاـ بػف نػكح )1" )..كمدينة مممكتيـ دنقمة

 "مممكػة النكبػة"، أك "المقيػرة"ـ، كصػارتا مممكػةن كاحػدةن باسػـ 451 ـ إلػى580ديا فػي الفتػرة مػف كنكبا
أف ىذه  البعضي  (. كيرل5) ىػ(1ـ )8لمقرف  أف إتحاد المممكتيف يؤرخAdams آدامز  (. كيعتقد6)

 400 نيػػر النيػؿ فػػى ىػذه المممكػػة (. كيبمػغ طػكؿ4) يػزاؿ ييحػػيط بػو الكثيػػري مػف الغمػػكضال اإلتحػاد
" )ىي (. ك 9ميؿ ) ، كزركعو ، ككرـو  (.8تكصؼ بأنيا "ببلدي نخؿو

 ػػػػػػػػػػػػ
وعػػف دنقمػػة ومكانتيػػا قػػاؿ ابػػف الجػػوزي:  ،37أحمػػد الحفنػػاوي: سػػوداف وادي النيػػؿ، ص عػػف المقػػرة، انظػػر لممزيػػدو ( 1)

اشػػتيرت باسػػـ  ودنقػػال، وضػػنقمة، د اسػػـ دنقمػػة أيضػػًا: دمقمػػة،وقػػد ور  (.39ة مدينػػة النوبػػة.." )تنػػوير الغػػبش: ص"ودنقمػػ
أوراؽ النسػػبة،  إحػػدى )انظػػر دنقمػػة العجػػوز. وفػػي الوثػػائؽ السػػودانية وردت باسػػـ "ضػػنقمة"، ودعػػي سػػاكنوىا: الضػػناقمة

، انظر الممحؽ، ش، مجموعة محمد بف عثماف العبدالبي  Macmichael:  A History، وانظر كذلؾ:  08كؿالخرطـو

of  the  Arabs, Vol.II , P.310دنقمػػة القػػديـ "سػػيمكو" ىػػو الػػذي بنػػى النػػوبي (. ويػػذكر ماكمايكػػؿ أف الممػػؾ 
(Macmichael:  A History of  the  Arabs, Vol.I , P. 26) 

       Marian Wenzil: House Decoration in Nubia, P. 9   ولممزيد عف دنقمة وتاريخيا، انظر: 
 Mustafa M. Musad:   The Downfall of the Christian    مممكة المقرة، انظر أيضًا: ولممزيد عف

Nubian Kingdoms , S.N.R , Vol. 40, University of Khartoum , 1959, PP. 124 – 125     

 165، ص1اري  اليعقوبي، جػػ( ت0)
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التوراة: "وىذه مواليد بنػي نػوح. سػاـ وحػاـ ويافػث.  ، وعف نسؿ حاـ بف نوح تقوؿ329، ص1زي: الخطط، جػػ( المقري3)
كػػوش سػػبأ وحويمػػة وسػػبتة.." )سػػفر  بنػػوف بعػػد الطوفػػاف..وبنو حػػاـ كػػوش ومصػػرايـ  وفػػوط وكنعػػاف. وبنػػو وولػػد ليػػـ
لعػالـ دي بورج: تػراث ا  ، انظر أيضاً ، وعف بني حاـ35-33لممزيد انظر ابف الجوزي: تنوير الغبش: ص (.12–التكويف

 ، وانظر كذلؾ:45ـ، ص0228لكتاب، القديـ، تحقيؽ: زكي سوس، ىيئة ا
Raymond  Firth:   Human  Types  (An Introduction  to Social  Anthropology)  ,  A 

Mentor  Book  , Printed in U.S.A ,  New  York ,  1958 ,  P. 24 

H. G. Wells: A Short History of  the World, Pelican Books, Great Britain, 1982 , P 33  
Renouf:   Outlines  of  General History , London , 1910 , PP. 5-6 

( زبيدة عطا: دولة المماليؾ وسقوط ممالؾ النوبة المسػيحية، نػدوة الحػدود المصػرية السػودانية عبػر التػاري ، الييئػة 4)
  72واإلسالـ، ص ، مصطفي مسعد: العروبة027ـ، ص1999 المصرية العامة لمكتاب،

(5 )W. Y. Adams: Medieval Nubia  , P. 32            
(6 )Ibid , P. 32 
(7 )Crawford: Sudan Antiquities Service, Op. Cit.,  P.42  
والرابػع والخػامس، وكػذلؾ ، وكانػت مممكػة المقػرة تضػـ المنػاطؽ بػيف الشػالؿ الثالػث 165، ص1( تاري  اليعقوبي: جػػ8)

لػػي الشػػماؿ قمػػيال مػػف شػػندي )عزيػػز عطيػػة سػػو : تػػاري  المسػػيحية  األراضػػي حػػوؿ ثنيػػة النيػػؿ الكبػػري قػػرب مػػروي، وا 
 .(405ـ، ص0210الشرقية، ترجمة: د. ميخائيؿ مكسي، ىيئة الكتاب، 

 
 

 :موةمممكة عُ  –)جػ(
مػػكة ثالػػث ممالػػؾ النكبػػة، اشػػتي  ىػػى      ، Alodiaككػػذلؾ  Alodae كتيكتػػب، Alwaيرت باسػػـ عي
 باسػـ "بػبلد العىمػي" التػي تػذكرىا الػبعض لعميػا(. ك 2) "أيضان باسـ "إمػارة سػكبة ىذه المممكة كتيعرؼ

مكةمممكة (. كتقع 1)  النيػؿ األزرؽ ىعم Soba سكبة ببلد النكبة، كعاصمتيا جنكبي أقصى في عي
األنػػج )الفػػنج(، ك آرم، ك دنقػػك، ك التاكػػة، ك بػػره، ك األبػػكاب، "منيػػا:  مػػف عػػدة أقػػاليـىػػي تتكػػكف (. ك 3)
كػاف ك  ،رةإلػى أف ممػكؾ عمػكة كػانكا أكثػر ثػراءان مػف ممػكؾ المقيػ كتشير بعػض المصػادر (.6) "بقاؿك 

كالنيػؿ متشػعبه  بلده كاسػعةه، شػبييةه بثبلثػة أشػير،ليػـ بػاليعقكبي أف  يذكر(. ك 5) جيشييـ أعظـ قكة
عي، كالنخػؿي كالكػرـي عػف ممكيػـ: "كبمػدهي أخصػبي كأكسػ المقريػزم (. بينمػا يقػكؿ4)عندىـ عػدة خمجػاف 

 التػػذيع لػػذىب، لكػػف ممكيػػا خػػاؼ اسػػتخراجو حتػػىا معػػدف (. ككػػاف بيػػذه المممكػػة9)عنػػدىـ يسػػير"
عمػكة أربعمائػة كنيسػة مممكػة ي (. ككػاف فػ8ثـ يغمػب عمييػا اإلسػبلـ )شيرتو، فيأتي العرب لببلده، 

(. ككػاف 7ـ )24ىػػ/20القرف  اح، كيقاؿ إنيا بقيٍت حتىكفي البطجانبي النيؿ األزرؽ،  كديران عمى
 (.20مكانة كبيرة )ب يتمتع النكبةبطريرؾ 

 ػػػػػػػػػػػػػ
، عزيػز سػو  95ـ، ص0220وليف ماكفيدي: أطمس التاري  األفػػريقي، ترجمػة: مختػار السػويفي، ىيئػة الكتػاب، ػ( ك1)

، محمػد ايطػاس: 69عد: امتداد اإلسػالـ والعروبػة، ص، مصطفي مس406 – 405عطية: تاري  المسيحية الشرقية، ص
 ، وعف مممكة عموة، انظر أيضًا:73ة، صػالنوب

Mustafa M. Musad: The Downfall of the Christian Nubian Kingdoms , P. 126 
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Basil Davidson:   The Geowth of  African Civilization  East & Central Africa to the Late 

Nineteenth Century ,  Longman Group, London , 1970,  P. 82 

G. Marino:   Nubia Submerged , P. 16 

Jill Kamil ; Coptic Egypt  , The American University in Cairo , 1987 , P. 108 

 189، ص7ري بردي: النجـو الزاىرة ، جػػ( ابف تغ0)
 50عة األفريقية (، ص( شوقي الجمؿ: تاري  بالد النوبة )الموسو 3)
 38-37اوي: سوداف وادي النيؿ، صػ( أحمد الحفن4)
 311، ص1زي: الخطط، جػػ( المقري5)
    165، ص1اري  اليعقوبي: جػػ( ت6)
 311، ص1( الخطط: جػ7)
(8 ،  38ـ، ص0224( بابكر فضؿ المولي: مظاىر الحضارة في دولة الفونج اإلسالمية، الخرطـو

 50، صبالد النوبةمؿ: تاري  ( شوقي الج9)
بطريػرؾ النوبػة رسػالة وديػة  Georgeجػورج   ف ممػؾ الحبشػة أرسػؿ إلػىروايات التاريخيػة أػ( ومف ذلؾ ما تذكره الػ12)

الشئوف والطقوس الدينية فػي بػالده، وىػو  عميًا ليقـو ػيدعوه فييا يستخدـ نفوذه لدي لبطريرؾ االسكندرية ليرسؿ مطران
رؾ النوبة، وىو مػا جعػؿ ممػؾ الحبشػة يوسػطو فػي ذلػؾ األمػر )عبػد المجيػد عابػديف: بػيف ما يشير إلى قوة ومكانة بطري

 (146ـ، ص0215الحبشة والعرب، الييئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة، 
 

ذا عدنا ليجرات       جماعػات  اتجيػت فقد ،ـ26ىػ/8مع بدايات القرف  لنكبةيينة إلى اجي  قبيمة كا 
أف أعػػدادان كبيػػرة  ماكمايكػػؿ إلػػى (. كيشػػير2) لحبشػػةإلػػى بػػبلد ا يـبعضػػ ذىػػب، ك منكبػػةل تمػػؾ القبيمػػة

 داف كادم النيػػػؿسػػػك إلػػػى  كفػػػدكا راجح أف أكثػػػرىـػكالػػػ (.1)الحبشػػػة اسػػػتقركا فيمػػػا بػػػيف أسػػػكاف ك  مػػػنيـ
قػػدـك ىجػػرات  المسػػتبعد النيػػؿ. كمػػف غيػػرنيػػر  عبػػر أك ،درب األربعػػيف عبػػر مػػف الصػػعيد ادميفػقػػ

ينيػػيف تمػػت ىنػػاؾ بعػػد قطػػع الجزيػػة عػػف (. كيعتقػػد أف ىجػػرة الجي 3) مػػراألح البحػػر عبػػر ليػػـ أخػػرل
لبنػػي  مػػؾ النكبػػة مباشػػرةالنػػكبييف بعػػد أف اعتنقػػكا اإلسػػبلـ، ككانػػت ىجػػرتيـ بػػدأت إمػػا بعػػد انتقػػاؿ مي 

 (. 5)قبؿ ذلؾ بقميؿ  ربما أك ،(6) الكنز
 

 :ـ(1303ىػ/703) رةقُ سقوط مممكة المَ  –رابعاً 
اف كانػػػا ػرئيسػػػأنػػػو يكجػػػد سػػػبباف  ، غيػػػرت إلػػػى سػػػقكط مممكػػػة المقػػػرةي أدالتػػػ تعػػػددت األسػػػبابي      

 في سقكط ىذه المممكة المسيحية العتيدة، كىما: مؤثريف بطريقة أك بأخرل
  
 :في سقوط مممكة المقرة يينةدور جُ  –(أ)

يينػػػػة فػػػػي سػػػػقكط ممػقػػػػ الػػػػذم دكرػالػػػػ حػػػػكؿ ربمػػػػا يتسػػػػاءؿ الػػػػبعض      مكػػػػة المقػػػػرة اـ بػػػػو عػػػػرب جي
لػػـ  التػػػاريخية ادرػدكر فػػي ذلػػؾ ذ كيمكػػف القػػكؿ بػػأف المصػػ حقػػا ليػػذه القبيمػػة كىػػؿ كػػاف المسػػيحية،

تمػؾ المممكػة، مقارنػةن  كسػقكط اـ بػو الجينيػكف فػي انييػارػذم قػػدكر الػػتتحدث بشػكؿ كاضػح عػف الػ
 المسػػيحية األخػػرل، كىػػي  فػػي إسػػقاط المممكػػةالقبيمػػة  ادر عػػف دكر ذاتػمػػا كرد فػػي ذات المصػػب
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يينػػة تحديػدان، كىػػك مػا سػػكؼ نتناكلػػو  قبيمػػة ارت بسػببػكانيػػ ،انت قػػد ضػعفتػكػػالتػي  عمػػكة مممكػة جي
 تفصيبلن بعد ذلؾ.

 ػػػػػػػػػػػػ
 ، 077، ص5لقمقشندي: صبح األعشي: جػاانظر ، 491، ص5ابف خمدوف: العبر، جػ( 1)
 Macmichael: Tribes of  Northern & Central، وانظر164( مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص0)

Kordofan , Cambridge University Press , 1922 ,  P . 181     
 164( مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص3)
نظػاـ إلػييـ بفضػؿ نظػاـ الوراثػة ىنػاؾ ) ثػـ انتقػؿ الممػؾ ،تصاىروا مع زعمػاء المقػرة ىـ بنو ربيعة الذيف( بنو الكنز: 4)

 البجػة، بعػد أف تمكػف مػف القضػاء عمػى ز الدولة" عمػي زعػيـ ربيعػة فػيلقب "كنخمع  " قداهللالحاكـ بأمر "(. وكاف األمومة
ـ بسػط بنػو "بني الكنػز"، ثػزعمػاء ربيعػة منػذ ذلػؾ الوقػت بػػ ـ. وقد عػرؼ1201ىػ/410 تمرد الثائر األموي أبي ركوة سنة

)المقػرة(. ومػف لػؾ فػي دنقمػة المريس"، وتمكنوا مف مصاىرة البيت الما"ة بػالمعروفالكنز نفوذىـ في منطقة شماؿ النوبة 
شػوقي عبػدالقوي عثمػاف: العالقػات بسػبب الحمػالت الممموكيػة ) لمقرةد أف حؿ الضعؼ باالمقرة بع ثـ صاروا مموكا عمى

التجاريػػة بػػيف مصػػر والػػدوؿ األفريقيػػة فػػي عصػػر سػػالطيف المماليػػؾ، رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػػورة، معيػػد البحػػوث 
 (     41ـ، ص1975القاىرة،  ،األفريقيةوالدراسات 

 164مصطفي مسعد: المرجع السابؽ، ص، 491، ص5ابف خمدوف: جػ( 5)
 اف ليػـ الػدكر األبػرز فػي ذلػؾربيعػة كػبنػي  فالمؤكػد أإنو مػف ػف ،المقرةمممكة أما عف سقكط      

كف فػػي ينيػػاـ بػػو الجي ػدكر قػػ المصػػادر إلػػى بعػػض تشػػير كرغػػـ ذلػػؾ .العػػرب مػػف أكثػػر مػػف غيػػرىـ
فيػػػـ منيػػػا أف بنػػػي الكنػػػز يي  التػػػي "ركايػػػة القمقشػػػندم"فػػػي  جميػػػا ، كىػػػك مػػػا يبػػػدكمكػػػةإسػػػقاط ىػػػذه المم

يينػػػة فػػػي بػػػبلد النكبػػػة، ك  قبيمػػػة عتصػػػاىركا مػػػ المقػػػرة  اؽ النػػػكبييف مػػػف سػػػكافػفػػػي اعتنػػػلعبػػػكا دكران جي
يينػػػة أيضػػػان.." ) ي (. كىػػػ2اإلسػػػبلـ، كليػػػذا أردؼ القمقشػػػندم قػػػائبلن: "فييحتمػػػؿ أف أكالد الكنػػػز مػػػف جي

. كالتحقيػؽ سػبيؿ التأكيػد كردت بصيغة اإلحتماؿ، كلػـ تػرد عمػىرغـ أنيا  ،في غاية األىمية ركاية
 إليػو القمقشػندم الػذم أشػار األمػر يفيػـ منيػا أيضػان ذاتفإنػو ، "ركاية ابف خمػدكف"كلعؿ مف يطالع 

يينة قبيمة مف كجكد عبلقة بيف  عمىأنو في ببلد الصعيد األ كبني الكنز. فابف خمدكف يشير إلى جي
متفرقػة  البقػاع جماعػات عربيػة كانػت تسػكف فػي ىػذه  شػةبػبلد الحب كحتى ببلد النكبة، ككذلؾ إلى

يينة )قبيمة تسب جميعا لتن  (. 1جي
يينػةقبيمػة ينتسػبكف ل ممػفاطني أسكاف ػأف ق ثـ يشير ابف خمدكف إلى      يعرفػكف بػأكالد  ، كأنيػـجي

بػػيف  ةصػػاىر ابػػف خمػػدكف تؤكػػد كجػػكد عبلقػػة م كايػػة(. كلعػػؿ ر 3الكنػػز، ككػػاف جػػدىـ "كنػػز الدكلػػة" )
يينػػة كبنػػي الكنػػز فػػي النكبػػة، كىػػذا الجيػػؿ الػػذعػػرب  ينيػػيف ك جي ىػػـ  ييفالكنػػز م يمثػػؿ خميطػػان مػػف الجي

ذا عػػدنا لمقمقشػػندمدلػػيبلن  المقػػرة، كىػػي ركايػػة تبػػدك أقػػكم مممكػػة الػػذيف أسػػقطكا  الن إنو يػػذكر أك ػ، فػػ. كا 
: كليػػذا يقػػكؿالعيمػػرم"، كمػػف ثػػـ أراد أف يجمػػع بينيمػػا،  "ركايػػة قػػكؿ ابػػف خمػػدكف، ثػػـ أكرد بعػػد ذلػػؾ

يينة جمعان بيف المقالتيف.." )"فيي   (.6حتمؿ أف أكالد الكنز مف جي
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دكتكر مصػطفي لػيشػير اك العيمرم كابف خمػدكف.  ركايتي بيفالتكفيؽ  قصد ىنا محاكلةلعؿ الك      
يينة في سقكط المقرةمسعد لدكر  : "كثمػة بلؿ ركايػة ابػف خمػدكفمػف خػذلؾ االفتراض كتكصؿ ل ،جي
مباشػػرة عجمػػت بسػػقكط مممكػػة النكبػػة المسػػيحية )يقصػػد المقػػرة(، كمػػف بينيػػا مػػا ذكػػره  عكامػػؿ أخػػرل
يينة مف مصر إلى ابف خمدكف أيضػان  الركايػة(. كتبنػى ىػذه 5بػبلد النكبػة.." ) بصدد ىجرة عرب جي
مرخػاء ية في دنقمة، ال يعػكد لالمسيحالذم يقكؿ: "إف سقكط مممكة النكبة  S.Hillelson ىميمسكف

يينة ىناؾ.." ) الذم جمبو جنكد المماليؾ، كىك  (.4بقدر ما كاف بسبب اليجرات المتدرجة لعرب جي
 .بكجكد دكر لجيينة ما يؤيد الرأم القائؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػ
          078، ص5( صبح األعشي: جػ1)
 7، ص6( العبر: جػ0)
                    7( المصدر السابؽ، ص3)
 078، ص5( صبح األعشي: جػ4)
 164( اإلسالـ والنوبة: ص5)
(6 )S. Hillelson: Nubian Origins, S. N. R, Vol. 13 , No. 1, University of Khartoum, 

1930 . P. 146  
يينة كاف  إلى ابف خمدكف ذكرهيمف خبلؿ ما دكتكر مصطفي مسعد تكصؿ غـ أف الكر        أف جي

، بػؿ يقػيف مػف ذلػؾ س عمػىأنو لي إلى ، غير أنو يشير في ذات الكقتالمقرة عاؼليا دكر في إض
ذا كػػاف المقصػػكد بممػػكؾ النكبػػة  بنػػي كنػػز،إنػػو مػػف عمػػؿ  عنػػد ابػػف خمػػدكف ىػػـ بنػػك الكنػػز، فيػػذا كا 

يينػػة لعبػػكا دكران فػػ إلػػى مكفيػػدم كػػكليف . كيػػذىب(2مقبػػكؿ ) يجعػػؿ رأيػػو غيػػر ي انييػػار أف عػػرب جي
حمػبلت "بسػبب  أيضػا كاف أف انييار ىذه المممكة (. كما يرل1المقرة( ) ممكةم )أم "مممكة دنقمة"

جي.   في رأم "كرنبس" كيعد (.3) التي نيبت دنقمة ـ2194/ىػ495سنة  حممة ، خاصة"المماليؾ
  (.6النكبة ) عرشارتقى  مسيحي آخر J. D. Fage  دم. فيج

كػكليف  ربط ، كيػـ2325ىػػ/925سنة في  المقرة ممكان مسممان  المماليؾ عمىسبلطيف كقد عيف      
ينييف كسقكط ، ثـ يقكؿ: "كلـ يمػض كقػت طكيػؿ المقرة ماكفيدم بيف كجكد ىذا الممؾ كىجرات الجي

يينػة عمػى طيح بيذا الممؾ كبمممكة دنقمة نفسياأي  حتى ادمة ػالمنطقػة قػ نتيجة لزحػؼ قبيمػة عػرب جي
 كقيػؿ دكر فعمػي لجيينػة فػي سػقكط المقػرة.كىك مػا يؤكػد حقيقػة كجػكد  (.5مف الشماؿ الشرقي.." )

 (.4) "عبداهلل نشمي" ى النكبةعم الحاكـ المسمـإف اسـ ىذا  أيضا
يينة إلى  ىجرةكما يربط ماكمايكؿ بيف        كقػدكـ جماعػات  سكداف كادم النيؿ كسقكط المقرةجي

 اـ المماليػػػؾة أيػػػالنكبػػػ بػػػبلد زادت أعػػػدادىـ فػػػي قػػػد (. ككػػػاف بنػػػك الكنػػػز9دارفكر كالحبشػػػة )جيينػػة لػػػ
قػبلككف أمػر كالػي  السػمطاف  يؤيػد ذلػؾ أف، ك أرسمكا بيا إلى ىناؾ بفضؿ الحمبلت المممككية التي

مف بنػي  ة كبيا قبائؿ العرب، ككاف أكثرىـمنكبلمحممة التي أرسميا ل عسكرم قكص أف يبعث بمدد
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(. كتشػػير 7ممككىػػا.." )(، كىػػك مػػا يؤكػػده المقريػػزم: "كقػػد غمػػب أكالد الكنػػز عمػػي النكبػػة ك 8الكنػػز )
سػػنة  فػػي مسػػجدلػػى أف الجػػزء العمػػكم منػػو تحػػكؿ لدنقمػػة إ مدينػػة أحػػد قصػػكر عمػػىبعػػض الكتابػػات 

 مممكػة تاريو إرتقاء أحد الممكؾ المسمميف لمعرش فػي حد مال كىك ما يكافؽ (،20ـ )2329ىػ/929
 قبؿ ذلؾ بسنتيف. ، ككافالمقرة
 ػػػػػػػػػػػػػ
   164( اإلسالـ والنوبة: ص1)
 95( المرجع السابؽ، ص3)      95( أطمس التاري  األفريقي: ص0)
(4 )J. D. Fage: The Cambridge History of Africa, Vol. II, Cambridge University 

Press, No Date, P. 585                                                                                                     

 95( المرجع السابؽ، ص5)
 30( عبدالعزيز أميف عبدالمجيد: التربية في السوداف، ص6)
(7  )187  Macmichael: A History of the Arabs  , Vol.  I , P  
(8  )187  Ibid , P      
 310، ص1( الخطط: جػ9)
(12  )P. 585 J. D. Fage: The Cambridge History of Africa,  

يينة ساىمكاػكعمى أية حاؿ، ف         سػقكطيا، ثػـ المقػرة في إضعاؼ إف مف الكاضح أف عرب جي
بنػي ربيعػة، أك بنػي الكنػز.  يعػكد الفضػؿ فيػو إلػي في حػدكث ذلػؾالدكر األىـ  كاف فبعد ذلؾ، كا  

(. كىػي ذات السػنة التػي انتقػػؿ 2ـ )2313ىػػػ/913فػي سػنة  تػـالمقػػرة  مممكػة طكالمعػركؼ أف سػقك 
(. 1) نػػز بفضػػؿ "نظػػاـ األمكمػػة"اربيـ مػػف بنػػي الكػأقػػ مػػف ممػػكؾ النكبػػة المسػػيحييف إلػػىكػػـ فييػػا الحي 

يينػةقبيمػة مػف  جماعػاته  كربما تصاىرت (، كحػدث بنػي الكنػزمػع بعػض الجماعػات مػف ربيعػة ) جي
خمدكف أف بابف  كز، كىك ما حدلمكنينيكف لاألكاف، فانضـ ىؤالء الجي في ىذا  بيف القبيمتيف تقارب

 ذىػػػب لػػػذلؾ . كمػػػف ثػػػـيينػػػةجي  قبيمػػػة مػػػف أف أكالد الكنػػػز فػػػي أسػػػكاف كػػػانكا ايتػػػو إلػػػىيشػػػير فػػػي رك 
 الرأم الذم ذىب إليو. القمقشندم

 مظػػاىر رغػػـ كجػػكد بعػػض ،لكفػػةمػػف األمػػكر المأ ائؿػبػػيف القبػػ تػػتـالتػػي  المصػػاىرات ككانػػت       
 ةزكاج مػف ذات القبميػػأفرادىػا الػ ىتػؤثر عمػ  حيث كانت بعض القبائؿ ،بينيـ القبمية فيما العصبية
 مػع كالتػزاكج اىرةػعػف طريػؽ المصػ ائػؿبػيف القب ، غير أف ىذا لـ يمنػع مطمقػا االنصػيارفيما بينيـ

مػػف غيػػر  تتصػػاىر مػػع النػػكبييف رغػػـ كػػكنيـ ئؿاػقبػػال ىػػذه إف مػػا يجعػػؿ بعػػض، إذ بعضػػيا الػػبعض
خػكانيـ فػي الػديف  بيـ مصاىرة بني جمدتيـ األكلى مف عرقيـ، ككانكا عمى غير معتقدىـ، فكاف كا 

 . ىذا ما حدث بيف جيينة كالكنكز، ك رؽػكالع
يينػػػةاحث، ػاب تمػػػؾ المصػػػاىرة، فػػػي رأم البػػػسػػػبمػػػف أكربمػػػا         اركا فػػػي ذلػػػؾ ػصػػػ أف عػػػرب جي

كانػت ليػـ أعػػداد كبيػرة فػي صػػعيد النكبػة مػػف حيػث العػدد كالقػػكة، ك  بػبلد فػػي جماعػات قكيػة كقتػالػ
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ادىـ لعػػرب ػالمماليػػؾ، كاضطيػػمػػع سػػبلطيف  اتػسػػكء العبلقػػالنكبػػة بسػػبب  ىػػاجركا إلػػى مصػػر، ثػػـ
يينة. كليذا كجد بنػك الكنػز فػي عػرب جيينػة عضػدا ليػـ إذا كقػع أمػر مػا مػع النػكبييف، كمػف ثػـ  جي

البجػػػػة،  بػػػػبلد نيػػػػيف، كىػػػػي سياسػػػػة اتبعيػػػػا بنػػػػك ربيعػػػػة منػػػػذ ىجػػػػرتيـ إلػػػػىيالجي ارب مػػػػع ػأرادكا التقػػػػ
فػػػي ىػػػذا  األخػػرل العربيػػػة ائؿػيـ بيػػـ فػػػي مكاجيػػة القبػػػتلحداربػػة ليقػػػككا شػػػككاء اػزعمػػػكمصػػاىرتيـ ل

الح دائما ما تجعؿ ػيؤكد أف المص كلعؿ ىذا ما الب كاف "زكاج مصالح"،ػ، كىك في الغ(.3) الكقت
 ككتيـ في مكاجية منافسييـ.لتزيد ش ،مع غيرىـاىركف ػبني ربيعة يتص

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 101( محمد ايطاس: النوبة، ص1)
ـ( 1303ىػػ/703كتور محمد ايطاس: "وانتقؿ الُحكـ إلى بني الكنز في نفس السػنة )يقصػد سػنة يقوؿ الد( 0)

 (101ص )النوبة:لتبدأ دولتيـ، ولينتيي عيد مممكة مقرة المسيحية.." 
ذي يقػوؿ عػف مصػاىرة بنػي ربيعػة بزعمػاء الحداربػة: "فقويػت ػ( لممزيد انظر رواية أبي الحسف المسعودي ال3)

اف، وايرىـ مػف مضػر بػف ػا مف قحطػه ابف ربيعة، وقويت ربيعة بالبجة عمي ما ناوأىا وجاورىالبجة بمف صاىر 
 (. 16، ص0ار.." )مروج الذىب: جػػنزار ممف سكف تمؾ الدي

، بلدػليػػذه البػػ طمػػس اليكيػػة المسػػيحية عمػػىعممػػكا ات جيينػػة بػػأنيـ ػيػػتيـ الػػبعض جماعػػك         
 أف التػػػاريخية إلػػى المصػػادر بعػػض كمػػا تشػػير. (2) مػػكرائس، كغيػػر ذلػػؾ مػػف األػكأنيػػـ دمػػركا الكنػػ

ينيػػيف ثػػـ قػػكؿ: "ابف خمػػدكف يػى بيػػا. فػػػالفكضػػك  االضػػطراب أحػػدثكا ،النكبػػةبػػبلد اسػػتكطنكا  لمػػا الجي
(. 1" )كفسػػادان  يينػة فػػي ببلدىػـ، كاسػتكطنكىا، كممككىػا، كممؤكىػا عيثػان انتشػرت أحيػاء العػرب مػف جي 

يينػة مػف العػرب فػي: "ثػـ يقػكؿإنو ػفػ أما القمقشػندم ببلدىػـ، كاسػتكطنكىا، كعػاثكا  انتشػرت أحيػاء جي
يينةقبيمة ربيعة أك بني العربي سكاءان ل اف لمكجكدػك فقد كعمي أية حاؿ (.3" )فسادان  األبرز  رالدك  جي

 . المقرةمممكة  في سقكط
 بػػدأت إرىاصػػاتيا المسػػيحية النكبػػة عصػػر أف نيايػػة إلػػىGrossmann  "جركسػػماف" كيشػػير     

 المسػيحييف رعاياىـ أىممكا داخمية، كماية بأزماتيـ الاركة اإلسكندر ػبسبب انشغاؿ بط أياـ المماليؾ
اف ػ، ككػػبانتظػػاـ اقفةرسػػؿ األسػػأف كنيسػػة اإلسػػكندرية لػػـ تعػد ت ذلػػؾ إلػى (. كأدل6النكبػػة ) بػػبلد فػي
ركحي بػيف ػالػاؿ انقطػاع االتصػاعد إلػى ػىػذا التبػ . كأدل(5أبػريـ ) ـ فػي2391ىػػ/996سػنة  خرىـآ

 كراإلسػػبلـ كػػديف جديػػد حممػػولنػػكبييف، خاصػػة مػػع ظيدل االشػػعكر المسػػيحي لػػ فتػػكرالكنيسػػتيف، ك 
 (.4) العرب إلى ىذه الببلد المياجركف

 ػػػػػػػػػػػػػػ
   164( مصطفي مسعد: اإلسالـ النوبة، ص1)
         491، ص 5جػ ( العبر:0)
 077، ص5( صبح األعشي: جػ3)
(4 )Marino: Nubia Submerged , P. 17 
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(5) Ibid, P.17 ـ 1035ىػػ/633سػنة  فػي افػالنوبػة كػ الدػبػ اإلسػكندرية إلػى كنيسػة أسػقؼ أرسػؿ مػف، وقيؿ إف آخػر
(. أما إبريـ فكانت بيا واحدة مػف أىػـ كنػائس النوبػة، واسػميا القػديـ بػريميس 015)انظر زبيدة عطا: مرجع سابؽ، ص

Primmis وف، ووصفيا  بأنيا مدينة ذات موقػع ػي القديـ استرابػقد تحدث عنيا الجغراف، ومنيا اشتؽ اسميا الحالي. و
 ىمؾ بالقرب منيا. انظر  إف جيش قمبيزات فػحصيف طبيعيا. وحسب بعض الرواي

          M. Russell:  Nubia & Abyssinia, Harper & Brother Publisher,  New York , 1854, 

P.36  
، 68–67، صفػي العصػر المممػوكي الؾ النوبػةػ: ممػبػػاز كـر الصاوي، 015بؽ، صمرجع ساا: ػ( زبيدة عط6)
ثيوبيػولقبػ يمصػر البطريرؾ الإف المصري في المسيحية النوبية،  األثر مف مظاىرو  ا، ػ: "بطريػرؾ اإلسػكندرية، وا 

، ىيئػة الكتػاب، ائس القبطية في مصر، ترجمػة: إبػراىيـ سػالمة إبػراىيـػانظر بتمر: الكن)ابوليس". ػوالنوبة، وبنت
 ,Gadallah;The Egyptian Contribution to Nubian Chrisianity، وانظر: 035ـ، ص0221

P.39) ال تػزاؿ  يػاؿ: "والبعض يذكر أسػماء ألشػخاص وألمػاكف مسػيحية مػف أصػؿ قبطػػعزيز سوري. كما يقوؿ
زو اإلسػالمي لمصػر، ػد الغػ. وكانت الصالت بينيا وبيف مصر قوية إلي أف ضػعفت بعػتحيا وتستخدـ في النوبة

ايا ػلرعاية أنفسيـ إلي أف أحاطت بيـ موجػة اإلسػالـ، وقضػت عمػي بقػ حيث ترؾ المسيحيوف النوبيوف تدريجياً 
 .(406اري  المسيحية الشرقية: صػاؾ في العصر الممموكي.." )تػالمسيحية ىن

 :وسقوط مممكة المقرة حمالت المماليؾ –(ب)
 ،فػي سػقكط مممكػة المقػرة ر كبيػرقػبلككف دك بيبػرس ك  السػمطاف أيػاـ ككاف لحمػبلت المماليػؾ      

(. كتعد مخطكطة "عبداهلل بػف سػعد بػف أبػي السػرح" 2النكبة ) كاإلسبلـ في العركبة راشتنامف ثـ ك 
شػػػػػيرىا حممػػػػػة سػػػػػنة لعػػػػػؿ أك  مصػػػػػادر التػػػػػي تحػػػػػدثت عػػػػػف تمػػػػػؾ الحمػػػػػبلت،لممقريػػػػػزم مػػػػػف أىػػػػػـ ال

بػػث داككد ي سػػنة أربػػع كسػػبعيف كسػػتماية، كثػػر خفػػـ. فالمخطكطػػة تشػػير إلػػى أنػػو 2195ىػػػ/496
السػكاقي بعػدما أخػرب عيػذاب،  ترب مف أسكاف، ثـ حرؽ العديد مػفقاأف  متممؾ النكبة، كأقبؿ إلى

مميػـ ح"صػاحب الجبػؿ" فػي عػدة مػف النكبػة، ثػـ  عمػىإليو كالي قكص، فمـ يدركػو، كقػبض  فذىب
ء عف ىذه الحممة: "كفييا..جيز )أل بيبػرس( بينما تقكؿ ركاية أبي الفدا (.1) إلى السمطاف بيبرس

 (.3جيشان..إلى النكبة، فساركا إلييا كنيبكا كقتمكا، كعادكا بالغنائـ.." )
ليػتظمـ ممػا  مقػاىرةقػدـ ل ،(6) ممػؾ النكبػة (الثاني)داككد  كىك ابف أخت ،)شنكة( شكندة ككاف     

ديف لػأرسػؿ حممػة بقيػادة شػمس ا يػذاصػة لبلنتقػاـ مػف ممػؾ النكبػة. كل، فكجدىا بيبرس فر فعمو خالو
اليـ كعربػػاف مػػف األقػػ ككػػاف معيػػـ عػػدد كبيػػر مػػف الجنػػكد ،األفػػـر مػػع شػػكندة الفارقػػاني، كعزالػػديف

ـ إلػى 2195ىػػ/496( سنة عباففى ش)الصعيد، ككذلؾ الزرافيف كالرماة، كرجاؿ الحراريؽ. فساركا 
سبي ، كقتؿ ك بالنكبة فـر عمي قمعة الداككدماألكىيـز ممؾ النكبة، ثـ أغار (. ثـ كقع القتاؿ 5لنكبة )ا

شػػمس الػػديف فػػي النكبػػة بػػران كبحػػران، ككػػاف يقتػػؿ كيأسػػر أينمػػا ذىػػب، كأخػػذ مػػف كثيػػريف. ثػػـ تكغػػؿ 
أف يكػكف  عمػى فػؽداككد، كاتي  عمػى النكبػة بعػد ىػركب. ثـ صار شكندة ممكان حصىيي  الماشية ما ال

عػػدا الجنػػادؿ التػػي صػػارت  النكبػػة كحفظيػػا ، كنصػػؼ لعمػػارةفاألكؿ لمسػػمطا خػػراج النكبػػة نصػػفيف،
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كلعػػػؿ ىػػػذا يشػػػير إلػػػى شػػػيء مػػػف العدالػػػة، إذ لػػػـ يحصػػػؿ  (.4كميػػػا لمسػػػمطاف لقربيػػػا مػػػف أسػػػكاف )
 السمطاف عمى كؿ النكبة، بؿ ترؾ ألىميا مع يعينيـ.

 ػػػػػػػػػػػػػػ
، انظػر أبوالفػداء: المسػيحية لمقػرةبالد النوبة، ودورىا في إسقاط مممكة ا إلى( ولممزيد عف حمالت سالطيف المماليؾ 1)

يبرس، ػ، سػعيد عبػدالفتاح عاشػور: الظػاىر بػ077–076، ص5، جػػ، القمقشندي: صبح األعشػػى16، ص4جػ المختصر:
ا: ػ، زبيػدة عطػ148-146طفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص، مص100–116، محمد ايطاس: النوبة، ص104–116ص

وليف ماكفيػػدي: مرجػػع سػػابؽ، ػكػػ ومػػا بعػػدىا، 84ممالػػؾ النوبػػة، صاز: ػالصػػاوي بػػ ، كػػـر001–017مرجػػع سػػابؽ، ص
 ، وانظر أيضًا 95ص

      180–189 Macmichael:   A History of the Arabs, Vol. I , PP. 
Mustafa M. Musad: The Downfall of the Christian Nubian Kingdoms , PP. 124 – 125  

 12، ورقة Misc (110/13/1ىػ، 762كتبيا سنة )، بف أبي سرح بف سعد مخطوطة عبداهللالمقريزي: ( 0)
 16، ص4( المختصر: جػ3)
عػػرش بػػالد النوبػػة  عمػػيوريثػػو كػػاف و  David II ىػػو ابػػف الممػػؾ داوود األوؿ: David II الممػػؾ داوود الثػػاني( 4)

 Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II,Op. Cit. , P. 150)انظر  ،)ولممزيد
     12 ورقةطة عبداهلل بف سعد بف أبي السرح: مخطو المقريزي: ( 5)
 11-12 ورقة المصدر السابؽ، (6)

كػؿ  يػدفع انية، حيػثالنصػر ما دامكا عمى  أف يدفع النكبيكف الجزية االتفاؽككاف مف شركط       
ؾ. كمػا عمى ذلػشكندة تبت نسخة مف قسـ اليميف بما اتفؽ عميو، كحمؼ كؿ سنة. ثـ كي بالغ ديناران 

، سػرير المممكػة قعػد عمػىمػؾ، كأي أيلبس شكندة تػاج المي ، ثـ "حمؼ عمييا النكبيكف عممكا نسخة أخرل
" السػمطاف مػع الػبقط لكػؿ مػف قتػؿ كأسػر مػف مػاؿ كدكاب إلػىأف يحمؿ جميػع مػا لػداككد، ك بكالتـز 

فقيػػا ىجػػرة را و قػػدالمقػػرة، خاصػػة كأنػػضػػعاؼ ي إفػػ ان كبيػػران لعبػػت تمػػؾ الحمػػبلت دكر  عمػػى ىػػذا(. ك 2)
يينػة قبيمػة مقػدمتيـ يكاف ف(. 1العربية ) جماعاتأعداد كبيرة مف ال ؼ فػي إضػعا ىمتاسػالتػي  جي

بػيف كنيسػتي اإلسػكندرية كالنكبػة.  انقطػاع العبلقػة الركحيػة ، السيما معالمسيحية في النكبة اليكية
ماليػؾ، فػالمعركؼ الم سػبلـ لػـ يكػف مكجػكدا ىنػاؾ قبػؿ أيػاـيعنػي بالضػركرة أف اإل أف ىذا ال غير

النكبػػة أف اإلسػػبلـ دخػػؿ  "جركسػػماف" كيػػرل (.3) معاىػػدة الػػبقط ؿيػػقب النكبػػة بػػبلد أف اإلسػػبلـ دخػػؿ
عػػػرؼ يي  النكبػػػةلػػػؾ أنػػػو يكجػػد مسػػػجد بيؤيػػد ذك  (،6ـ( )2292–748ىػػػػ/549–358) اـ الفػػػاطمييفأيػػ
 يف فػػي النكبػػةكػػاف آخػػر الممػػكؾ المسػػيحي(. ك 5ـ )22ىػػػ/5بدايػػة القػػرف يػػؤرخ ل ، كىػػكالػػدر""مسجد بػػػ

كمػػػا  (.9مقػػػاىرة )قػػػؿ لـ، ثػػػـ ني 2325ىػػػػ/925سػػػنة  عػػػف الحكػػػـ زؿعػػػ(. ك 4) Kerenbes"كػػػرنبس" 
يكػػػػف نتيجػػػػة لبعثػػػػات تبشػػػػيرية  لػػػػـ بلـ فػػػػي ذلػػػػؾ الكقػػػػتػيػػػػذىب جركسػػػػماف إلػػػػى أف انتشػػػػار اإلسػػػػ

التػي سػاىمت فػي  يػةيجػرات العربالتػـ تػدريجيا بفضػؿ  إف ذلػؾ ، بػؿOfficial Missionsرسػمية
 أيػػاـ المماليػػؾ فػػي اإلسػػبلـ قػػد أدل انتشػػاركعمػػى ىػػذا ف(. 8( تمػػؾ الػػببلد )Arabizationتعريػػب )
 (.7المقرة ) عف "الجزية" كطسق النكبة إلى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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    11: ورقة المقريزي: مخطوطة عبداهلل بف سعد( 1)
 017–016( زبيدة عطا: مرجع سابؽ، ص0)
. وىػو مػا دنقمػة المسػجد الموجػود فػي أف يرعػى (المقػرة) عمػى ممػؾ النوبػة ف أىـ شػروط "معاىػد الػبقط" أنػواف مػ( وك3)

وجػػود إسػػالمي فػػي مممكػػة المقػػرة المسػػيحية منػػذ بػػدايات الفػػتح اإلسػػالمي  )انظػػر عبدالمجيػػد عابػػديف: تػػاري   يشػػير إلػػى
 :، انظر"معاىدة البقط"(. ولممزيد أيضًا عف 36الثقافة العربية في السوداف، ص

 Jay Spaulding: Medieval Christian Nubia & The Islamic World: a Reconsideration of  

the Baqt Treaty, the International  Journal of African  Historical Studies, Boston 

University , Vol .28, N .3 , 1995 , P. 581 – 583                                      
(4 )Marino: Nubia Submerged , P. 17 وانظر أيضًا عبدالرازؽ عبدالمجيد سميـ: العالقات بيف مصر والنوبة ،

 045في العصر الفاطمي، ص
لممزيد عػف ىػذا  ( ويقع "مسجد الدر" عمي بعد كيمومترات شماؿ قمعة الشي  داود، ولممزيد عف ذلؾ المسجد الفاطمي،5)

   Marino: Nubia Submerged , P. 17انظر  المسجد،
(6  )P. 585 J. D. Fage: The Cambridge History of Africa,:ولممزيد، انظر أيضًا ، 

Marino: Nubia Submerged , P. 17 
     049( ليزلي جرينر: سد عاؿ فوؽ النوبة، ص7)
(8 )Marino: Nubia Submerged , P. 17 
  .Macmichael: A History of the Arabs, Vol.I , P  187، 491، ص5ابف خمدوف: العبر، جػ (9)

   :بعد سقوط المُقرة النوبة عف ىجرة ُجيينة إلى رواية ابف خمدوف -خامساً 
يينة إلى "بف خمدكفاية ارك "كتعد         ي تطرقػت ػالتػ ركاياتػمف أىـ الػ ،النكبة ببلد عف ىجرة جي
كمػػا  ،الركايػػة عميػو بسػػبب ىػذه ، رغػـ أف الػػبعض قػد أيغمػػؽفػػي المصػادر التػػػاريخية ىػػذا الشػأف إلػى

ألنيػػـ كػػانكا قػػد اعتنقػػكا  ،اع الجزيػػة عػػف النػػكبييفػانقطػػ حكتػػو مػػف أخبػػار. إذ يشػػير ابػػف خمػػدكف إلػػى
طت ، كىػػػي المممكػػػة التػػػي كانػػػت قػػػد سػػػقرةػالمقػػػ فيػػػؿ يقصػػػد ابػػػف خمػػػدكف ىنػػػا سػػػكاف(. 2بلـ )ػاإلسػػػ

 ت، كسػػقطفنز، كمػػف ثػػـ صػػار أىميػػا مسػػمميػلعػػرب مػػف بنػػي الكػػإلػػى ابالفعػػؿ، كانتقػػؿ الحكػػـ فييػػا 
مممكػػة " يقصػػد راجح أنػػوػذ كالػػ بلـػاإلسػػ أىػػؿ عمػػكة، كأنيػػـ تحكلػػكا إلػػى عػػنيـ الجزيػػة، أـ أنػػو يقصػػد

يينػػة فػػي  فػػي ىػػذا المكضػػع، خاصػػة أنػػو "رةػالمقػػ يقػػكؿ بعػػد ذلػػؾ: "ثػػـ انتشػػرت أحيػػاء العػػرب مػػف جي
 (. 1كممككىا.." )، ببلدىـ، كاستكطنكىا 

 ت بيػػا جماعػػاتامػالتػػي قػػ يجػػراتال يرةػكتػػ زادت رة،ػقػػالم مممكػػة كىػػذا يعنػػي أنػػو بعػػد سػػقكط      
يينة إلػى ، ثػـ بلدػفػي ىػذه البػ بعػد زكاؿ الحكػـ المسػيحي اـ ىنػاؾاب ليػـ المقػػطػثػـ بػبلد النكبػة،  جي

يينػة جنكبػ عػػرب مػف ات كبيػرةرت جماعػػىاج  مممكػة عمػكة، خاصػة كأف مممكػة يػان صػكب أراضػػجي
انػػت تيػػدؼ إلػػى يجػػرات العربيػػة التػػي كالتػػدفؽ  المزيػػد مػػف كبيػػران أمػػاـاى ػانت تشػػكؿ عائقػػػالمقػػرة كػػ

مثػؿ  اكرىاػجػالتػى ت األخػرل المنػاطؽكػذلؾ إلػى ك  ،افة منػاطؽ كادم النيػؿ األكسػطػكػ كصكؿ إلػىػلا
 . ببلد الحبشة كغيرىا

بر: ثػـ انتشػرت أحيػاء ػيقكؿ: "قاؿ فػي العػ كليذا الو ابف خمدكف،ػما ق إنو ينقؿػأما القمقشندم ف     
يي ار بعػػػض ػإلػػػى أمػػػر أثػػػ بػػػف خمػػػدكفير اػ(. كيشػػػ3ا.." )ػكاستكطنكىػػػ ،نػػػة مػػػف العػػػرب فػػػي ببلدىػػػـجي
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يينػة لمػا دانػت ليػـ األمػكر فػأف عػرب  رػالجدؿ، إذ يذك  مممكػة لعمػػو يقصػد بيػا)ك  ةػالنكبػ بػبلد يػجي
ركاية التػػي ػ(. كىػػي الػػ6ا كفسػػادان" )ػراب "كممؤكىػػا عيثػػػالفكضػػي كاالضطػػ فػػي ببلدىػػـ ( أظيػػركاعمػػكة
ر عمػػا فعمػػو عػػرب ػىػػك اآلخػػ القمقشػػندم كؿػؽ فييػػا القمقشػػندم أيضػػان مػػع ابػػف خمػػدكف، حيػػث يقػػػيتفػػ

يينػػة فػػي بػػبلد النكبػػ ره كػػؿ مػػف ابػػف خمػػدكف كالقمقشػػندم ػذم يذكػػػ(، كىػػذا الػػ5ادا.." )ػكا فسػػػاثػػػة: "كعػجي
ي ركايتػو ، سكؼ نقـك بتحميػؿ ذلػؾ الػذم كرد فػاريخية األخرلػالمصادر الت أم مف لـ يرد في ربما

 .مف إتيامات لقبيمة جيينة
 ػػػػػػػػػػػػػ
لنوبػة، ممحػؽ جيينػة إلػى بػالد ا جماعػػات رةعػف ىجػكاممػة  " رواية ابػف خمػدوف"، انظر 491، 5جػ بر:ػ( الع1)

 054، ص  15، 14
       491(  المصدر السابؽ، ص0)
  077، ص5صبح األعشي: جػ (3)
  491، ص5( العبر: جػ4)
 077، ص5ػ( صبح األعشي: ج5)

 تدمير كنائس النوبة:مزاعـ يينة و عرب جُ   -سادساً 
يينػػة لأف قػػدك  إلػػى تشػػير بعػػض المصػػادر فػػإف ،كعمػػى أيػػة حػػاؿ      صػػاحبو الكثيػػر مػػف  منكبػػةـ جي

(، 2ابػػف خمػػدكف ) ركايتػػي كػػؿ مػػفالمصػػادر التػػي تحػػدثت عػػف ذلػػؾ أكثػػر  ، كلعػػؿكالػػدمار ىالفكضػػ
يينػة قػامكا بػػدكر  إلػى كاار إذ اشػ ثيفض المحػدى م بعػرأػ. كقػد أخػذ بيػذا الػ(1كالقمقشػندم ) أف عػرب جي

. كيػػذىب أصػػحاب ذلػػؾ الػػرأم إلػػى ضػػياع لػػببلد النكبػػة المسػػيحية كاليكيػػةثقافػػة الكبيػػر فػػي طمػػس 
انحسػار المغػة  ، كمنيػافػي عصػرىا المسػيحية يالنكب ممالؾالكثير مف المظاىر التي امتازت بيا ال

(. 3بػؿ صػارت لغػة لمتعامػؿ بػيف النػكبييف فػي نطػاؽ ضػيؽ ) مـ تعد تيستخدـ في الكتابػة،النكبية، ف
يينػػة قيػػاميـ بتػػدمير محػػك  ، كأنيػػـ عممػػكا عمػػىائس كاألديػػرة ىنػػاؾػالكنػػ كمػػا ينسػػب الػػبعض لعػػرب جي

 (. 6ة )يالنكبائر ػعمالالمسيحي مف الطابع 
يػذكر أحػد  ، إذةركايات السػكدانيػفػي الػ قميمة  يؤيد تمؾ المزاعـ إال إشاراتكيمكف القكؿ بأنو ال    

، قػاؿ عػف محاربػة الجعميػيف قكمول لما تحدث (ينييفالجي  جد العبدالب)هلل جمَّاع أف عبدا المؤرخيف
ي الػػببلد بأمكالنػػا البمػػد، ألنػػو دخػػؿ أجدادنا..كسػػحنا فػػ: "نحػػف أحػػؽ بعمػػا فعمػػو أجػػداده مػػف جيينػػة

لػػيس لػػدينا ، ك "ركايػػة نػػادرة" ىػػيك  (.5" )ائسػكخربنػػا الكنػػ)ة(، ػا سكبػػفتحنػػ ،اكخيكلنػػ ،رجالناكنسػػائنا..ك 
 التػي ينسػبيا الػبعضي قػد يكػكف ليػا أف أعمػاؿ التػدميربػكيمكف القػكؿ  ،كرد فيياالكثير مما يؤيد ما 

يينػة عػرب م يحمػؿ الكثيػر مػف التحامػؿ عمػػىرأػالحقيقػة، لكػف ىػذا الػػ بعػض ار ككػأنيـ أىػؿ دمػػ ،جي
 فػػي التعامػػؿ مػػعالػػديف كر ينكرىػػا أمػػكتػػدميرىا، مػػع أنيػػا  ائسػكنػػالكفسػػاد، كالىػػـ ليػػـ سػػكل تخريػػب 
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أف ييكػره  عميػوحسني مع أىؿ الكتاب، كمػا ينكػر بالتعامؿ بال المسمـ غير المسمميف، إذ يحث ديننا
 (.4) دينو غيره عمى اعتناؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 054، ص15، 14 ، رقـدراسةػال ىذه في ممحؽ ( انظر رواية ابف خمدوف،1)
 077، ص5( انظر صبح األعشى: جػ0)
         164الـ والنوبة، صػ( مصطفي مسعد: اإلس3)
 164( المرجع السابؽ، ص4)
عػف ىػذه الروايػة السػودانية التػي  لممزيػدو . 113-110اري  وأصػوؿ العػرب بالسػوداف، صػاىر: تػػ( الفحؿ الفكػي الطػ5)

 053، ص13انظر ممحؽ  ،تتحدث عف تدمير عرب جيينة لكنػائس النوبة
، وىػذا ىػو المعيػار الػذي وضػعو اإلسػالـ (46)العنكبػوت: تجادلوا أىؿ الكتاب إال بالتي ىي أحسف"( يقوؿ تعالي: "وال 6)

مؿ المسمـ مع ايره، خاصة مف أىؿ الكتاب، سػواءا أكػانوا ييػودا أـ نصػاري. كمػا توجػد ايػر ذلػؾ مػف النصػوص افي تع
ؿ الكتػاب، ومنيػا قولػو تعػالي"ال إكػراه فػي سواءا في القرآف الكريـ أـ فػي السػنة التػي تحػث المسػمـ عمػي التعامػؿ مػع أىػ

"فمػف  (99"أفأنػت تكػره النػاس حتػى يكونػوا مػؤمنيف" )يػونس: ، وقػاؿ أيضػًا:(056)البقرة: الديف قد تبيف الرشد مف الغي"
. وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "مف ظمـ معاىدا أو انتقصو أو كمفو فوؽ طاقتو أو أخذ منو ء فميؤمف ومف شاء فميكفر"شا
الحػوفي:  ـ مػع ايػر المسػمـ، انظػر أحمػدا بغير طيػب نفػس فأنػا حجيجػو يػـو القيامػة" )ولممزيػد عػف سػماحة اإلسػالشيئ

 (وما بعدىا 50ـ، ص1997سماحة اإلسالـ، ىيئة الكتاب، 
يينة إلى "بف خمدكفركاية ا" كرغـ       عمػى  أنػو يشير إلى كبة، فػإف البعضالن ببلد عف ىجرة جي

يينػػة( لػػـ يقػػ قصػػد عػػربمػػا يبػػدك أف العػػرب )ي عمػػكة مممكػػة جيػػات  ػان إلػػىابمكا فػػي تقػػدميـ جنكبػػػجي
ذا كاكمة عنيفة، لعجز ممككيا عف دفعيػكغيرىا مق اسػتخداـ العنػؼ،  انان الػىػانكا اضػطركا أحيػػـ، كا 

بحػػػد السػػػيؼ، بػػػؿ  اف سػػػمميان، كنجحػػػكا فػػػي تحقيػػػؽ مػػػأربيـ الػابع العػػػاـ ليػػػذه اليجػػػرات كػػػػإف الطػػػػفػػػ
 (.2)اكج مف بنات النكبييف كممككيـ تز بلط كالػباالخت
يينػػػة فػػػي قبيمػػػة ل " االسػػػتقرار السػػػممي"ذاتيػػػا تتحػػػدث عػػػف  أف الركايػػػات السػػػكدانية  كالبلفػػػت      جي

ينيػػػيف،  يتحػػػدث عػػػف دخػػػكؿ الطػػػاىر يػلفحػػػؿ الفكػػػا لمؤرخسػػػكداف كادم النيػػػؿ بصػػػفة عامػػػة، فػػػا الجي
نو يشػير كما أ (.1)ات أك حركب ػمكاجي كقكع أية سكداف كادم النيؿ دكف ككذلؾ باقي العرب إلى
يينػػة جماعػػات إلػػى أنػػو بعػػد أف دخمػػت ا ككلػػدىا ػاف بماليػػالسػػكد رػائؿ العػػرب بػػػكغيرىػػا مػػف قبػػ ،جي

ا كال ػلػػـ تمػػؽ حربػػأنيػػا آخػػر النيػػؿ، ك  حيػػث المراتػػع إلػػى ،بلدػالبػػ منػػاطؽ ىػػذه اءىا، انتشػػرت فػػيػكنسػػ
 بلـ يكاد ينطبؽ عمػى قبيمػةكىك ك (.3) أسيـخشي بقكة غالبة يي  العجـ كيدا، كأصبح العرب في بر

يينة كبطكنيا بعد عمػؿ قػكة يي ذكم اركا ػكاسػتقركا ىنػاؾ، كصػ ،سػكداف كادم النيػؿ أف ىػاجركا إلػى جي
 .ليا حساب

، أكثػػر المستشػػرقيف الغػػربييف كمػػا يشػػير إليػػو ،يػػذكره المػػؤرخ السػػكداني أف مػػا احثي ػكيػػرل البػػ     
كانػػت فػػي  لنكبػػة عمكمػػايينػػة إلػػى بػػبلد اجي  قبيمػػة كػػد أف ىجػػرةيؤ  المحػػدثيف مػػف المػػؤرخيفكغيػػرىـ 

ف لػـ تخػؿ تفاعؿ مع أىؿ تمؾ الببلد، ك ذات طابع سممي، كاستطاعكا ال البػالغ المصاىرة معيػـ. كا 
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ادر، لكنيػا ػأيضان مف بعػض األحػداث ذات الطػابع غيػر السػممي، كالتػي أشػارت إلييػا بعػض المصػ
تمثػؿ الطػابع العػاـ  ىػذه االسػتثناءات ، كلـ تكػفخؿ بالقاعدة تي ال أمكرا استثنائية عمى الراجح كانت

 (. 6) ليجرة عرب جيينة في ىذه الببلد
يينػة العنػؼ كالتػدمير إبػ ،احثي ػفيما يرل الب ،كيمكف القكؿ       اف قػدكميـ أنو لك استخدـ عرب جي
اإلسبلـ.  يعتنقكا، ثـ دينيـ ف يترككفالمسيحيي ما ليجعؿ أىمياالنكبة، فإف ذلؾ لـ يكف حت ببلد إلى

اس عمػي التخمػي عػف ػجبػار النػسػكية، فػبل يمكػف أف يػؤدم العنػؼ اليخالؼ الفطػرة ال مما ألف ذلؾ
كبيػكتيـ،  ،بالقكة، كىـ يدمركف كنائسػيـآخريف  قكـ يؤمف قـك بديفدينيـ أبدا، كاليمكف تصكر أف 

، كال يتفػؽ فػي ذات الكقػت نطػؽكالم اليدىـ بػالعنؼ، فيػك مػا ال يقبمػو العقػؿػكتق ،كيطمسكف ىكيتيـ
 .األحداث التاريخية مع سياؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػ
   79ص مصطفى مسعد: امتداد اإلسالـ والعروبة،( 1)
 119تاري  وأصوؿ العرب بالسوداف، ص( 0)
          119( المصدر السابؽ، ص3)
 023ص محمد أميف: العبدالب، (4)

ذا       يينػػة فػػيطالعنػػا ركايػػات المستشػػرقيف عػػف ا كا  الطريقػػة التػػي ك  ،النكبػػة بػػبلد سػػتقرار عػػرب جي
 كاضػحة إشػارة تبػدك فػي آرائيػـ يقػدح فػييـ، إذ النجػد مػا ، فإننػا لػف مع أىؿ تمؾ الببلد تعاممكا بيا

ؾ. "اعتنػاؽ ديػنيـ. كمػف ذلػؾ مػا يػذكره  ، أك أنيػـ أكرىػكا النػكبييف عمػىاسػتخدمكا العنػؼ أنيػـ إلى
يي اسػػتقر": "كقػػد ماكفيػػدم بػػيف الجنػػدؿ الثػػاني  ضػػفاؼ النيػػؿ فػػي المنطقػػة الكاقعػػة نػػة عمػػىعػػرب جي

ينيػػيف فػػي بقػػاع أخػػرلعػػف ت . ثػػـ يتحػػدث(2)كالجنػػدؿ الثالػػث بػػببلد النكبػػة.."  فػػي  كغػػؿ ىػػؤالء الجي
: "كما يقكؿ ستخداـ العنؼ، حيثما يشير ال كاليبدك في ىجرتيـ سكداف كادم النيؿ بشكؿ سممي،

يينػػة( ب قػػاـ الػػبعض مػػنيـ )أم مػػف حراء الغربيػػة، عػػدا، فاجتػػازكا الصػػمنػػاطؽ أكثػػر بي  ؿ إلػػىالتكغػػجي
ي دارفػػكر ككردفػػاف بغػػرب السػػكداف حيػػث تكجػػد أف اسػػتقركا أخيػػرا فػػي منطقتػػ كمعيػـ قطعػػانيـ، إلػػى

 (.1)بعض المراعي كالمنتجعات الفقيرة.." 
يينة مف خبلؿ الكثا       ئؽ التي كىذا قكؿ أحد المستشرقيف الذل ربما لك كجد في ىجرة عرب جي

كنعػػػتيـ بأشػػػد  ،إنو لػػػف يتػػػكرع عػػػف قػػػدحيـػاطمػػػع عمييػػػا أنيػػػـ اسػػػتخدمكا أيػػػا مػػػف كسػػػائؿ العنػػػؼ، فػػػ
أك بسبب االختبلؼ األيديكلكجي مع ىؤالء الميػاجريف، كمػا ىػي عػادة  ،األلفاظ، ربما بدافع عرقي

 كأف ثمػػة مػػنيـ يمحػػكفالمستشػػرقيف فػػي الغالػػب فيمػػا يخػػص ىجػػرات العػػرب بعػػد الفتكحػػات، خاصػػة 
 الدراسػػات الحديثػػة أف اإلسػػبلـ بحػػد السػيؼ. كيؤيػػد سػممية ىجػػرات جيينػػة لمنكبػة انتشػار فكػػرة عمػى

 بعضػػياأك تػػدمير متعمػػد، ف ،شػػارات نيػػبتبػػدك عمييػػا إ أف الكنػػائس النكبيػػة المتػػأخرة ال تشػػير إلػػى
عػػػػداكة  أنػػػػو ال تكجػػػػد أدلػػػػة عمػػػػىإلػػػػى  Adams "آدامػػػػز" (. كيشػػػػير3فػػػػي حالػػػػة حفػػػػظ جيػػػػدة ) ظػػػػؿ
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عػداكة صػريحة نحػك  يقكؿ: "ما مف كقت بو بينػة عمػى، ثـ يف العرب لممسيحييف في النكبةمياجر ال
 (.6المسيحية مف ناحية الحكاـ النكبييف المتأخرة أك رعاياىـ.." )

ينييف عبر Stevenson  "ستيفنسكف" تحدث كما       رة( المقيقصد ) "مممكة دنقمة"عف ىجرة الجي
نيػػـ اسػػتخدمكا العنػػؼ، أك أنيػػـ أحػػدثكا شػػيئان مػػف التخريػػب ىنػػاؾ أ جنكبػػان، كلػػـ يشػػر ىػػك اآلخػػر إلػػى

رات العػػرب كىػػك مػػا يؤكػػد ذات الفكػػرة التػػي نرمػػي إلييػػا. كلعػػؿ مػػف أفضػػؿ مػػا قيػػؿ عػػف ىجػػ (.5)
فيػػك كمستشػػرؽ يتحػػدث بشػػكؿ مكضػػكعي، ، Leslie Greener "ليزلػػي جرينػػر"منكبػػة، مػػا يػػذكره ل

 النكبة.  ببلد لحضارم فيالعرب، كدكرىـ ا فيحمؿ الكثير مف االنصاؼ ع
 ػػػػػػػػػػػػػ
 95( أطمس التاري  األفريقي: ص1)
 95( المرجع السابؽ، ص0)
     475آدامز: النوبة رواؽ إفريقيا، ص انظر  (3)
 475( المرجع السابؽ، ص4)
آي.  ( ستيفنسوف: بعض جوانب انتشار اإلسالـ في جبػاؿ النوبػة )اإلسػالـ فػي أفريقيػا األسػتوائية(، تحريػر:5)

 065ـ، ص0212إـ. لويس، ترجمة: عبدالرحمف الشي ، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، 
 

جرينر: "كالكاقع أف الصكرة الشائعة لمعرب في التػاريو صػكرة مشػكىة تشػكييا غالبػا، .ػيقكؿ ل      
 مػاة الحضػارة كالثقافػة خػػبلؿ مطمػع العصػكر الكسػطي التػي كانػت معاصػػرةذلػؾ أف العػرب كػانكا حي 

لممسيحية األكلي في ببلد النكبة..ىكذا لـ يكػف الفػاتحكف العػرب أعػداء لممسػيحية فػي بػبلد النكبػة، 
كالبػػر، فقػػد كػػانكا  ىػػالي. كلمػػا كانػػت ديػػانتيـ تقػػـك عمػػى التقػػكلإال عنػػدما يقػػـك تمػػرد مػػف جانػػب األ

ك ، في(. كىك كبلـ مكضكعي دكف شؾ2يشعركف بعطؼ بالغ كتسامح نحك المسيحي الميخمص..")
طرائػػو  ر مضػػطر البتػػة لمثنػػاء عمػػىكمستشػػرؽ غيػػ تسػػامحيـ مػػع المسػػيحييف دكف  عمػػىالعػػرب، كا 
ذا تناكلنػػا رأل  داع، كىػػك ال عػػف  Macmichael" ماكمايكػػؿ"يعػػرض إال كجيػػة نظػػره فحسػػب. كا 

يينػػة لػػ باسػػتثناء أقػػاليـ معينػػة  -أف النصػػر دالئؿ تشػػير إلػػىفإنػػو يقػػكؿ: "إف الػػ ،لنكبػػةببلد اىجػػرة جي
قػد تػـ  -بلؿػزنكج التػػحػيف يسػكف الػ عمػى جباؿ النكبػة حيػث اليػزاؿ العػرب يمتمكػكف السػيكؿكإقميـ 

ألنػػو اية األىميػػة، ػفػػي غػػ (. كىػػك رأل1غالبػػا باالتفػػاؽ كالتػػزاكج أكثػػر مػػا اكتسػػب بقػػكة السػػبلح.." )
يينػة فػي النكبػةالطابع الس حقيقة يؤكد ي ، كأنيػـ لػـ يسػتخدمكا السػبلح أك العنػؼ فػممي السػتقرار جي
ينفي فػي ذات الكقػت كقػكع بعػض االسػتثناءات، لكػف ذلػؾ الينكػر أبػدان الحقيقػة التػي  ىذا الك ذلؾ. 

يينة، ك  يشػير ك (.3) طػابع السػممي السػتقرارىـتأكيػد الكذلؾ اليمكف اخفاءىا، كىي سممية ىجرات جي
 قرطاسػػػي النكبػػػة، مثػػػؿ: فػػػي العربيػػػة التػػػى كجػػػدت أف شػػػكاىد القبػػػكر إلػػػى Crowford" كراكفػػػكرد"

 يػرل الباحػثي (. ك 6الطػابع السػممي ألكثػر الجماعػات العربيػة فػي النكبػة ) عمىكتافة ككبلبشة تؤكد 
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يينػة مػف قػمػا ارات للقمقشػػندم تحمػبلف بعػض اإلشػػابػف خمػدكف كا أف ركايتػي خريػػب تاـ بػو عػػرب جي
عػاثكا فسػادان فػي تمػؾ ك ، لعنػؼقامكا بػبعض مظػاىر ا القبيمة جماعات في النكبة. كلعؿ البعض مف

يينػةالجماعػات الالببلد، غيػر أف ىػذا لػـ يكػف يمثػؿ سػمكؾ كػؿ  مكا العنػؼ ، فيػـ لػـ يسػتخدعامػة جي
مػع المنطػؽ يتفػؽ  اعتنػاؽ اإلسػبلـ، كىػك مػا ال جبػار سػكانيا عمػىالنكبػة، كا   في فرض ثقافتيـ في

 .البشرم
 ػػػػػػػػػػػػػ
سمسػػمة دراسػػات أفريقيػػة، الػػدار ، : عمػػي جمػػاؿ الػػديف عػػزت( ليزلػػي جرينػػر: سػػد عػػالي فػػوؽ النوبػػة، ترجمػػة1)

، وعػػػف ذات الػػػدور الػػػذي لعبػػػو العػػػرب فػػػي العصػػػور 043ـ، ص1966المصػػػرية لمتػػػأليؼ والترجمػػػة، القػػػاىرة، 
: "إف تجاىػؿ ىػذه الحقيقػة يعػد تجػاىال ألنصػع Petrie تريػي عصور الظالـ فػي أوروبػا، يقػوؿ بػىالوسطي، و 

(. وىػػو قػػوؿ آخػػر يحمػػؿ الكثيػػر مػػف 043بؽ، صر: مرجػػع سػػاػصػػفحة فػػي العصػػور الوسػػطي.." )ليزلػػي جرينػػ
 الموضوعية، وينصؼ العرب، وىو رأي يتفؽ مع رأي ليزلي جرينر.

(0 )Macmichael: AHistory of the Arabs, Vol. I, P.135،  ،مسػعد: امتػداد اإلسػالـ والعروبػة
 82ص
لميجػرات العربيػة إلػي أنحػاء ىجرة جيينة إلى النوبة: "وكاف الطابع العاـ ع محمد ايطاس عف طابويقوؿ  ( 3)

 (100النوبة، ص) عموة طابعا سمميا، وتحققت ليا مآربيا عف طريؽ االختالط ومصاىرة النوبييف.."
(4 )Crawford:  Sudan Antiquities Service,  No. II, Op. Cit. , P. 265 

 ربيػػة فػػيفػػي نشػػر الثقافػػة الع بػػدكر كبيػػر رب جيينػػة أسػػيمكاضػػح مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ أف عػػتكي      
أنيػػػـ المؤكػػػد ىػػذه الػػػببلد، ك  نشػػػر الػػديف اإلسػػػبلمي بػػػيف سػػػكاف عمػػػىعممػػػكا  كمػػػا أنيػػـ بػػبلد النكبػػػة،

 ىػذه المممكػة المسيحية، كشارككا بني ربيعة فػي إسػقاط رةاؼ مممكة المقػساىمكا بدكر ما في إضع
ف كػػاف ـ2313ىػػػ/913فػػي سػػنة  بعػػد ذلػػؾ رب لعػػ دكر األكبػػر فػػي سػػقكطيا يرجػػع الفضػػؿ فيػػوالػػ، كا 
مػػف المقػػرة مممكػػة  فػػي إسػػقاط ايبػػدك دكر جيينػػة كاضػػحك  .أكثػػر مػػف غيػػرىـ (زبنػػي الكنػػأك ربيعػػة )

ىػك مػا ، كالمؤكد أف سقكط ىذه المممكة التاريخية المصادر فيالتي كردت  بلؿ بعض اإلشاراتػخ
غػؿ فػي بالتك  الميػاجريف العػرب بعػد ذلػؾ اـقيػ ، ثـالنكبة رات العربية إلىػمزيد مف اليجاب لفتح الب
  .كادم النيؿ األكسط مناطؽ
 ىػذه فػي ميمػة ا مف أحػداثػكما عاصرى ،النكبة ببلد ينية إلىف اليجرات الجي ما قيؿ ع رغـك      
دمار، كمػػا أنيػػـ ػرافقيػػا الكثيػػر مػػف الفكضػػى كالػػ ، إذ تػػذكر بعػػض المصػػادر أف ىػػذه اليجػػراتالػػببلد

. كىػػػك مػػػا لػػػـ يػػػذكره يػػػا المسػػػيحيكف النكبيػػػكفاف يتعبػػػد فيػرة التػػػى كػػػػائس كاألديػػػػامكا بتػػػدمير الكنػػػػقػػػ
الطػػابع السػػػممي ليجػػرات عػػػرب  حقيقػػػة بصػػػفة عامػػة البيـ، إذ أكػػدكاػالمستشػػرقكف الغربيػػػكف فػػي غػػػ

أك عػػدكاني سػػمكو عػػرب  ،إلػػى نيػػج عنيػػؼ ىػػؤالء المستشػػرقكف ر، كلػػـ يشػػيينػػة إلػػى بػػبلد النكبػػةجي 
   .في ىجراتيـ يينةجي 
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رل اسػتخدمت ثبلثػة ػيينػة كسػائر القبائػؿ العربيػة األخػجي  اتجماع كشؼ لنا ىذا الفصؿ أفك       
مػػف  اجريف القػػادميفيػػم، لم"نيػػر النيػػؿ"ا طريػػؽ يػػاف أىمػطػػرؽ رئيسػػية لميجػػرة إلػػى بػػبلد النكبػػة، كػػ

، "البحػػر األحمػػر"كطريػػؽ  ككػػذلؾ الطريػػؽ المػػكازم لػػو بػػرا، كىػػك طريػػؽ "درب األربعػػيف"،  مصػػر،
ف أقؿ ىذه الطرؽ الثبلثة مف ناحية الؾ "الطريؽ الميبي"، ككبلد العرب، ككذلميجرات القادمة مف ب

 األىمية فيما يخص ىجرات عرب جيينة إلى النكبة.
أمػػػػاـ  اػكسػػػػدا منيعػػػػ ،اػتشػػػػكؿ عائقػػػػ انػػػػتك المسػػػػيحية المقػػػػرة" مممكػػػػة" كعمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ، فػػػػإف      

مػػػا أف ذا فليػػػك  اكرىػػػا،كمػػػا ج سػػػكداف كادم النيػػػؿ، منػػػاطؽ فػػػي بػػػاقي جريف العػػػرب، كتػػػكغميـايػػػمال
ائػؿ القبا مف ػغيرىك  ،يينةب جي عمى مصراعيو أما ىجرات عر  تح البابي ؾ المممكة حتى في ػسقطت تم
كمػف ثػـ قيػاـ عػرب  بحثػا عػف مػكطف جديػد ليػـ، المسػيحية، "مممكة عمكة" الذىاب إلى إلى العربية

يمػػة أف تمعػػب قيػػدر ليػػذه القبيػػث سػػكداف كادم النيػػؿ، حك  بلد النكبػػةبػػ فػػي أعظـ إسػػياماتيـجيينػػة بػػ
ة كاإلسػبلـ فػي منػاطؽ كادم النيػؿ األكسػط، كىػك المكضػكع الػذم نشػر العركبػ ىناؾ دكرا كبيرا في

 الفصؿ القادـ. ااقشو في ثنايسكؼ نن
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 الفصل السادس
 "ـ15ىػ/9في القرف  في تعريب مممكة عموة ودورىا ُجيينةقبيمة "

يينة في م قبيمة استقرار –أكال    ـ26ىػ/8في القرف  ممكة عمكةجي
يينة -ثانيا   ممالؾ عمكة الصغرل إباف ىجرة جي
ينييف كممكؾ عمكةا –ثالثا   لعبلقة بيف الجي

يينة كممكؾ عمكة زعماء المصاىرة بيف - (أ)  جي
يينةانتقاؿ الحكـ ل -( ب)  عرب جي

يينة( كدكرىـ -رابعا    عمكة: مممكة في إضعاؼ عرب القكاسمة )مف جي
ينييف صية عبداهلل جمَّاعشخ – (أ)  زعيـ الجي

ي – )ب(  ـ(2696ىػ/880مدينة أربجي ) كتأسيس فنيك الجي
 جمَّاع كتأسيس مدينة قرمعبداهلل  – )جػ(

  :جمَّاع مع الفكنج ضد ممكؾ عمكةتحالؼ عبداهلل  -خامسا 
شكالية -)أ(  يني صؿ األ الفكنج كا   الجي

 سقكط مممكة عمكة -)ب( 
يينة قبيمة  – سادسا          كانتشار العركبة كاإلسبلـ في مممكة عمكة جي
يينػة تػاريو"حقبػةن ميمػةن فػي  الفصػؿي ىذا  يتناكؿ       ات ىػذه ػكاسػتقرار جماعػالنكبػة،  بػبلد فػي "جي

عمػكة، كالمصػاىرة بػيف جيينػة كممػكؾ  قبيمػة عػف العبلقػة بػيف ، كمػا يتحػدث"عمكة أرض"القبيمة في 
عػف عػرب القكاسػػمة، الفصػؿ  كمػا يتحػػدث جيينػة بعػد ذلػؾ.قبيمػػة زعمػاء اؿ الحكػـ لػانتقػالطػرفيف، ك 

يينػةجماعػات أقػكل  يـ، كىػـكنسب ،كأصميـ تأسػيس المػدف العربيػة  دكرىػـ فػيك  ،فػي ذلػؾ الكقػت جي
 النكبػػة، اـ بيػػا الجينيػػكف فػػي بػػبلدالتػػي قػػ ؾ المػػدف فػػي حركػػة التعريػػبدكر تمػػعمػػكة، ك  مممكػػة فػػي
يينة كقبائؿ الفػكنجعرب  كؿ مف الؼ بيفػتـ خبلليا التح الحقبة الميمة التى تمؾ أيضا تناكؿيك   جي
  .عمكة اط ممكؾػسقإل

خػػػاصة  ي حكليػػا،اريخػ، كالجػػدؿ التػػالشػػييرة "معركػػة أربجػػي" ؾػبعػػد ذلػػ ىػػذا الفصػػؿ يتنػػاكؿ ثػػـ     
 اسػػتقرار الغ األثػػػر فػػيػكمػػا تمخػػض عنيػػا مػػف نتػػػائج كػػاف ليػػا بػػ فيمػػا يخػػص طرفػػي ىػػذه المعركػػة،

كىػػك مػػف أعظػػـ  ،مممكػػة عمػكةيينػة فػػي تعريػػب تنػػاكؿ دكر جي ي كمػػا. النكبػػة بػبلد ربػػي فػػيالػػكجكد الع
، دراسةػالػ ىػذه اتمةػمع ككنػو خػ "ادسػالسالفصؿ " إفػكعمى ىذا ف النكبة، ببلد في أدكار ىذه القبيمة

 بة.النك  ببلد يينة فيجي  اـ بو عربػقارم الكبير الذم ػلمدكر الحض تأصيؿيعد بمثابة ذركة نو إال أ
 

 :ـ14ىػ/8في القرف  موةمممكة عُ  يف ُجيينة استقرار – أوال
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منكبة، ككانت تدفؽ اليجرات العربية ل ـ إلى2313ىػ/913سنة في  "كة المقرةممم"سقكط  أدل     
يينػػة جماعػػات أقكاىػػا تمػػؾ التػػي قامػػت بيػػا عائقػػان أمػػاـ كجكدىػػا  شػػكؿ طيمػػة(. ككانػػت المقػػرة ت2) جي

عمػى مصػراعيو  صػار الطريػؽ مفتكحػا نكب، كليػذا مػا أف سػقطت حتػىنحك الجالمياجريف العرب 
يينػػة إلػى أمػاـ ىجػرات فػػي  إلػػى أف الممالػؾ المسػيحية Adams "زػآدامػ" يشػيرك  (.1بػبلد عمػػكة ) جي
مػػع تكػػاثر الضػػغط ، ك فػػي إتجػػاه الغػػرب العػػرب ا فػػي مكاجيػػة ىجػػرة البػػدكحػػاجز شػػكمت  بػػبلد النكبػػة

دأ المماليػؾ بعػد أف بػ عمػييـ اسيان ػثػـ أصػبح قػ"المسػتمرة،  يػةربيجرات العال قدكـ مزيد مف مع عمييا
جػػزء مػػف الحػػاجز المسػػيحي عنػػدما اختػػرؽ النكبيػػكف  سياسػػة مضػػايقتيـ لمعػػرب بمصػػر، كانصػػيار

 (.3) ")أم المقرة( كدمجكا مع بني كنزالشماليكف 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
  078–077، ص5جػ ، القمقشندي: صبح األعشي،7، ص6بر، جػػانظر ابف خمدوف: الع( 1)
 184مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص،  488النوبة رواؽ أفريقيا، صآدامز: ( 0)
بعػد أف دامػت عػدة  النوبػة بػالد المسػيحية فػي الديػػانة وعػف أسػباب نيايػة، 488النوبػة رواؽ أفريقيػا، ص( 3)

أف ال أمػؿ فػي قيػاـ حركػة ، يقػوؿ مصػطفي مسػعد: "وذلػؾ أنػو لمػا رأت القمػة التػي بقيػت عمػي النصػرانية قروف
دينية بكنيسػتيـ الكبػري فػي اإلسػكندرية، وكػاف مػف الطبيعػي ػاع عالقػاتيـ الػػلالصالح في مجتمعيـ بسبب انقط

)امتػػداد اإلسػػالـ  أف ينشػػدوا مػػا يسػػد رمقيػػـ فػػي الػػديف اإلسػػالمي الػػذي دؿ بسػػالـ أتباعػػو عمػػي قػػوة وحيويػػة.."
    (.004–003جع سابؽ، صيضًا زبيدة عطا: مر وانظر أ ،86والعروبة: ص

يينة قبيمػة أف ىجرة البعضي  كيرل       منتصؼ القػرف  حكالي عمكة تمت في ببلد إلى كبطكنيػا جي
ينػكػػػػ (. كعمػػػػى ىػػػػذا2ـ )26ىػػػػػ/8  كادم النيػػػػؿ اطؽمنػػػػيػػػػكف فػػػػي مقدمػػػػة الميػػػػاجريف العػػػػرب لاف الجي

 مػف العػرب اؽ غيػرىـػان فػيمعبػكف دكر  ، كىػك مػا جعميػـراجحػت أعدادىـ كبيرة عمى الػانػ، ككاألكسط
التػي ، ك لمتغيػرةكا اع الجديػدةػامؿ مػع ىػذه األكضػػ. كيبدك أنو لـ يكف أماـ ممكؾ عمكة إال التعػىناؾ

 سػػػػػبلطيف أال يثيػػػػركا غضػػػػب حرصػػػػيـة لػبلدىـ، إضافػػػػػفػػػػي بػػػػ يالعربػػػػ كجكدػافة الػػػػػتمثمػػػػت فػػػػي كثػػػػ
بلمية فػي تمػؾ الحقبػة، ػإسػ قػكل دكلػةأ يشػكمكف انكاػك اءكا ليؤالء العرب، فالمماليؾػإذا أس المماليؾ،

  (.1) ، كال يمكف ليـ أف يككنكا في مكاجية معيـقبؿ لممكؾ عمكة بيـ كال
مممكػة عمػكة حتػى قبػؿ سػقكط  مممكػة لعربية كاف ليػا كجػكد قػديـ فػيأف الجماعات ا راجحػكال      

تسػربت حمر، ثػـ البحر األ تعبر  ،زيرة العربجمف  قػادميف عربية جماعات المقرة، حيث ىاجرت
 ىػػؤالء العػػػرب مسػػجدا فػػػي شػػػادقػػد (. ك 3ـ )20ىػػػ/6القػػػرف  عمػػػكة منػػذ أراضػػي جماعػػات مػػنيـ إلػػػى

 أكثػر تككانػ منػذ ذلػؾ الكقػت،اؾ جػكد إسػبلمي ىنػك عمكة، كىػك مػا يشػير ل عاصمة Soba" سكبة"
  (.6حكض النيؿ األزرؽ ) الجماعات قد استقرت في ىذه

 قبػؿ سػقكط  كجػكد المسػمميف فػي عمػكة ض النكبػة" إلػىمخػتص بػأر تػاريو مخطكطػة " كتشير      
 (. كىػػػي إشػػػارة5اط معمػػػكر بالمسػػػمميف" )ػأف مدينػػػة سػػػكبة "كػػػاف بيػػػا ربػػػ تػػػذكر المقػػػرة، فيػػػي مممكػػػة
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)ت:  سػػػػميـ األسػػػػكانيدىا إشػػػػارات أخػػػػرل عديػػػػدة، كمػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػا يػػػػذكره ابػػػػف اريخيػػػػة ميمػػػػة، تؤيػػػػت
ابف  ما ذكره أف ذىب البعض إلىيك  (.4) عمكة مممكة أف العرب كاف ليـ رباط في ـ(774ىػ/384
ي عربػػالكجػػكد ال عمػػى ؤكػػدي مممكػػة المسػػيحيةال ىػػذه اط لممسػػمميف فػػيكجػػكد ربػػعػػف  األسػػكاني سػػميـ
 (. 9) المبكر في في ىذه الببلد سبلمياإل
 ػػػػػػػػػػػػػ
         86( مصطفي مسعد: امتداد اإلسالـ والعروبة، ص1)
 004–003ص ( زبيدة عطا: مرجع سابؽ،0)
        097ممدوح الريطي: دور القبائؿ العربية في صعيد مصر، ص،  311، ص1المقريزي: الخطط، جػ( 3)
 097المرجع السابؽ، صممدوح الريطي: ( 4)
 16مختص بأرض النوبة": ورقة رقـ تػاري  انظر مخطوطة "( 5)
 100اس: النوبة، ص، محمد ايط317محمد عوض محمد: الشعوب والسالالت األفريقية، صانظر ( 6)
،  وثمة خالصٌة ميمٌة يذىب إلييا الػدكتور محمػد عػوض محمػد فػي ىػذا 100ص محمد ايطاس: النوبة،( 7)

الشػأف، إذ يقػػوؿ: "وىػذه أدلػػة تاريخيػػة عمػي انتشػػار العروبػػة فػي جيػػات متعػددة فػػي صػػميـ السػوداف فػػي وقػػت 
وبة ىذا الحػد فػي ىػذا الػزمف المتقػدـ مػا لػـ يكػف متقدـ جدًا في العيد اإلسالمي، وال يمكف أف يبما انتشار العر 

 (317الشعوب والسالالت األفريقية: صىناؾ انتشار سابؽ لمعرب في السوداف قبؿ اإلسالـ.." )
لػػـ يكػػف  عمػػكة مممكػػة فػػي التػػي اسػػتقرت  اعات العربيػػةػد ىػػذه الجمػػأف أعػػدا احثي ػبػػال كيػػرل        

كؿ بشػػ كجكد اإلسػػبلميػار الػػإظيػػ تػػأثير كاضػػح عمػػىمػػـ يكػػف ليػػـ فكمػػف ثػػـ كقت، ػكبيػػراي فػػي ذلػػؾ الػػ
 تػػذكر المصػػادر. ك (ـ2313ىػػػ/913) المقػػرةمممكػػة  بعػػد سػػقكط النكبػػة بػػبلد فػػي قػػكم، مثممػػا حػػدث

 اف جيشػيا أكبػر كأعظػـ مػف جػيشػكػك  (،2أكثػر ثػراءان مػف المقػرة )انت ػكػمممكػة عمػكة  أف التػػاريخية
 (. 1) أكثر نخبلن كمركجان أكسع، ك  المقرة، ككانت أرضيا

ك ما جذب إلييا ككذلؾ المركج، كى ،بكجكد األراضي الخصبة عمكة كانت تتمتعمممكة كألف       
يينػة بيػدؼ االسػتقرار ىنػاؾ قبيمػة العربيػة كفػي مقػدمتيـ العديد مػف الجماعػات (. السػيما كأف 3) جي

 ؿ األزرؽنيػػػال ، حيػػػث يمتقػػػي"الجزيػػػرة"جػػػزءا كبيػػػرا مػػػف أراضػػػي ىػػػذه المممكػػػة كػػػاف يقػػػع فػػػي منطقػػػة 
Bleu Nile كالنيػػؿ األبػػيض White Nileمنطقػػة تتمتػػع بخصػػب آراضػػييا كسػػيكليا،  ، كىػػي

ليػـ "، ك"مقرةالأعظـ خطران مف "عمكة بأنيا  صؼ اليعقكبييك  كتنكعيا. ،كفرة مصادر المياهكذلؾ ك 
 (.6) "ببلد كاسعة شبيية بثبلثة أشير، كالنيؿ ميتشعب عندىـ في عدة خمجاف

، كأكؿ Soba (5) (كتكتػػب أيضػػا سػػػكبا" )"سػػػكبة دعىتيػػ مدينػػة عمػػػكة مممكػػة ةككانػػت عاصػػم     
(. كيمكػف القػكؿ بػأف 4) Gates األبػكاب"إقمػيـ "تعػرؼ بػػ  شػرؽ النيػؿ فػي اتجػاه كػةتخكـ تمػؾ الممم
ىػػك أحػػد  "إقمػػيـ األبػػكاب"رغػػـ أف  األبػػكاب" كبػػيف "مممكػػة عمػػكة"،" تخمػػط بػػيف كانػػت تبعػػض الركايػػا

 (. 9) ضمف أراضى ىذه المممكة التى تقع اليـػاألق
 ػػػػػػػػػػػػػ
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 195، ص1الخطط: جػ أيضا ، ولممزيد عف مممكة عموة، انظر311، ص1( المقريزي: الخطط، جػ1)
، يقػوؿ المقريػزي عػف ممػؾ عمػوة: "ومتممػؾ عمػوة أكثػر مػاال مػف متممػؾ المقػػرة، 311( المصػدر السػابؽ، ص0)

لمقري، وبمده أخصب وأوسع، والنخؿ والكـر عنػدىـ يسػير، وأكثػر وأعظـ جيشا، وعنده مف الخيؿ ما ليس عند ا
حبػػوبيـ الػػذرة البيضػػاء التػػي مثػػؿ األرز، منػػو خبػػزىـ ومػػزرىـ، والمحػػـ عنػػدىـ كثيػػر لكثػػرة المواشػػي، والمػػروج 

 (.311، ص1الواسعة العظيمة السعة، حتي أنو ال يوصؿ إلي الجبؿ إال في أياـ.." )الخطط: جػ
، 73، محمػد ايطػاس: النوبػة، ص000، زبيػدة عطػا: مرجػع سػابؽ، ص312، ص1، جػػ( المقريزي: الخطط3)

، وكػاف "إقمػيـ األبػواب" يعػرؼ King of the Gatesوكػاف القمػيـ األبػواب ممػؾ يعػرؼ باسػـ "صػاحب األبػواب" 
 ، لممزيد انظرKabushiaأيضًا باسـ "إقميـ كبوشية" 

183    Macmichael:  A History of the Arabs in the Sudan , Vol  I , P .  
  165، ص1( تاري  اليعقوبي: جػ4)
 16النوبة، ورقة  اري  مختص بأرضػمخطوطة ت سوبة، انظر مدينة ( وعف5)
     470( آدامز: النوبة رواؽ إفريقيا، ص6)
إلػػػى ذلػػػؾ بقولػػػو: "َنػػػدر أف نسػػػمع اسػػػميا مػػػذكورا فػػػي السػػػرود  W. Adamsويشػػػير "ويميػػػػاـ آدامػػػػز"  (7)

ية..إنيا تتحدث مػف وقػت آلخػر عػف ممػؾ األبػواب، ال عػف ممػؾ عمػوة، واألبػواب كانػت فيمػا كػاف مأثػػورا التاريخ
 (470ص )النوبة رواؽ أفريقيا: مقاطعة التخـو الشمالية لعموة.." 

شػير لعظػـ ىػذه المممكػة كانتشػار كىػك مػا ي (.2) كنيسة "أربعمائة" يعمكة تضـ حكالككانت        
أف عدد الكنػائس  "ألفػاريز"يذكر الرحالة ف ا، غير أف ىذا العدد تقمص بعد ذلؾبيالمسيحية الكاسع 

أك الطبيعػػة        ككػػاف سػػكانيا يعتنقػػكف (.1فػػي النكبػػة صػػار يبمػػغ حػػكالي مائػػة كخمسػػيف كنيسػػة )
Monophysticismالكاحدة ىك   ذاتػو مػذىب   مػذىبك  (. 3) (اليعقػكبي) المذىب المكنػكفيزيتي

التػى تعػد بمثابػة األـ لكنػائس النكبػة، يقػكؿ المقريػزم: "كديػنيـ النصػرانية  كىػي ،كنيسة اإلسػكندرية
المذىب "(. كعف كجكد 6يعاقبة، كأساقفتيـ مف قبؿ صاحب اإلسكندرية كالنكبة )يقصد المقرة(.." )

)المكنكفيزيتي( في ببلد النكبة، تذكر بعض المصػادر التاريخيػة أف ذلػؾ حػدث منػذ أيػاـ  "اليعقكبي
(. 5ـ( )966-916ىػ/215-205بف عبدالممؾ ) ىشاـ الخميفة  

 ػػػػػػػػػػػػػػ
شػوقي عطػاهلل الجمػؿ: تػاري  بػالد النوبػة وانظػر أيضػا ، 406اري  المسػيحية الشػرقية، صػاؿ: تػػ( عزيز عطية سوريػ1)

 50ص ،1جػ )الموسوعة األفريقية(،
(0 )S. Hillelson: Nubian Origins , P. 147  

( أي أتبػاع "الطبيعػة Monos – Physis)  Monophysitesوتعنػي كممػُة "المونػوفيزييف" ،311، ص1( الخطط:جػػ3)
، وىي الالىوت. وُيعرفوف أيضًا باسـ اليعاقبة. Incarnationالواحدة"، وتعني أف المسيح لو طبيعة واحدة بعد التجسد 

بيعتػػػيف، ومنيػػػا اشػػػتقت كممػػػة (، فمعناىػػػا: أتبػػػاع الط Dios – Physis) Diophysitesأمػػػا كممػػػُة "الػػػديوفيزييف" 
Diophysticism أي: لممسػػػيح طبيعتػػػاف، وُيعرفػػػوف أيضػػػًا باسػػػـ: الممكػػػانييف. وقػػػد وقػػػع التنػػػازُع بػػػيف المونػػػوفيزييف ،

ىػذا المجمػًع عقيػدة الطبيعتػيف  رػـ، إذ أقػ451سػنة  Council of Chalcedon ديوفيزييف منػذ مجمػع خمقيدونيػةػوالػ
حػدوث تصػدع كبيػر فػي الكنيسػة وانقسػاميا، حيػث عارضػت كنيسػة  ىإلػ ىوىػو مػا أد الىوت والناسوت.ػلممسيح، أي ال

والترز: األديرة األثرية في مصر، ترجمػة: إبػراىيـ سػالمة إبػراىيـ، ىيئػة  )ولممزيد، انظر ؾ. اإلسكندرية عقيدة الطبيعتيف
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 311، ص1( الخطط: جػ4)

ابد إسػػكندر باسػػيموس، دار ومكتبػػة الحريػػة، ػاري  األقبػػاط، تحقيػػؽ: الػػدكتور جمػػاؿ محمػػد أبوزيػػد، وعػػػزي: تػػػ( المقريػػ5)
     63ـ، ص0212اىرة، ػالق
   

" سػنة سػبعان كسػبعيف"امكا ػأقػ (حاب الطبيعتػيفأصػكىػـ ) الممكػانييف المقريػزم إلػى أف كيشير       
" اقبةػاليع" غمبف ،"ىشاـ بف عبدالممؾ"اـ ػإلى أي "عمر بف الخطاب" عيد منذ مصرؾ بير بطر  بغير

، بعػػػث إلػػػييـ أىػػػؿ النكبػػػةثػػػـ  بمصػػػر،كنػػػائس ال )أصػػػحاب الطبيعػػػة الكاحػػػدة( فػػػي ىػػػذه المػػػدة عمػػػى
"النظػػػاـ  كيحمػػػؿ (.2) يعاقبػػػة مػػػف ذلػػػؾ العيػػػدثػػػـ صػػػارت النكبػػػة أسػػػاقفة اليعاقبػػػة،  فأرسػػػمكا إلػػػييـ
 فػػي كػػؿ منيمػػا كػـرأس الحي  ىفعمػػ ،الكثيػر مػػف التشػػابو المقػػرة كعمػػكة مممكتػػي كػػؿ مػف السياسػي" فػػي

المممكػة تنقسػـ كانػت ك  (.1) "كراثة األيمػكمٌ ػالػ"نظػاـ  عمػى يقكـ ىناؾ الحكـمطمقة، ك  سمطةممؾ ذك 
فكػػاف ييعػػيف مػػف  كنيسػػةنائػػب الممػػؾ، أمػػا أسػػقؼ الكبجانػػب الممػػؾ يكجػػد مكظفػػكف يرأسػػيـ  ،اليـػقػػأل

 زيػػادةل أدل ـ26ىػػ/8أكائػػؿ القػرف  فػي المقػرة إف سػػقكطػفػ كعمػى أيػػة حػاؿ(. 3بطريػرؾ اإلسػكندرية )
بعد أف بات العرب األكائؿ ممف ىاجركا مػف قبػؿ منشػغميف بخبلفػاتيـ  نكبةليينة إلى اجي اليجرات ال

 (.6) دلمياجريف الجدكلـ يكترثكا با ة،الداخمي
 

 ُجيينة: الصغري إباف ىجرة ممالؾ عموة - ثانيا
يينػػػة قبيمػػػة ىجػػػرات اف قػػػدكـػعمػػػكة إبػػػ مممكػػػة تككانػػػ        اليـػأك أقػػػ ،ممالػػػؾعػػػدة  تتكػػػكف مػػػف جي
القمقشندم أنو كانت تكجػد ثمانيػة  كيذكر(. 5) ي سكبةف لمممؾ الكبير ، تديف جميعا بالكالء صغيرة

أسػماء  يػذكر. ثػـ (4) الحبشة، كمػا جاكرىػاك  المصرية بيف الديار لمنطقة التي تقع فيماممالؾ في ا
 "و: "شػيو الجػكابرة بػأبكاب النكبػةذم يكصػؼ بأنػػالػنيػد" "األمير جي  بعض أمراء تمؾ الممالؾ، كمنيـ

أرض ىػذا اإلقمػيـ ػ"ممؾ األبكاب"، ف، أك king of Gates  احب األبكاب"ػ(. كلعمو ىك ذاتو "ص9)
أف تمػؾ الممالػؾ كانػت  ، كىػيأيضػان  ميمة (. كثمة إشارة8) لنيؿشرؽ اجية عمكة  مممكة كؿتمثؿ أ
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محركسػػة، : "كلعػػؿ ىػػؤالء أيضػػان مػػف عربػػاف الممالػػؾ اليقػػكؿ ا مراسػػبلت مػػع سػػبلطيف مصػػر، ثػػـليػػ
 (. 7) "..غير أنو ال إقطاعات ليـ

 ػػػػػػػػػػػػػ
          63اري  األقباط، صػ( المقريزي: ت1)
 53ي  بالد النوبة، صار ػ( شوقي الجمؿ: ت0)
                      53( المرجع السابؽ، ص3)
 184اإلسالـ والنوبة: ص مصطفى مسعد: (4)
 020 – 021، ممحمد أميف: العبدالب، ص87( مصطفي مسعد: امتداد اإلسالـ والعروبة، ص5)
              6–5ص ،8( صبح األعشي: جػ6)
 5( المصدر السابؽ، ص7)
، محمد 015، زبيدة عطا: مرجع سابؽ، ص312، ص1زي: الخطط، جػػ"األبواب"، انظر المقري( وعف منطقة 8)

  Macmichael: A History of the Arabs , Vol  I , P   304، وانظر: 73ايطاس: النوبة، ص
      5، ص8جػ صبح األعشى: (9)

 ممػػف اعتنقػػكاتعربيف، كيبػػدك مػػف أسػػمائيـ أنيػػـ مػػف العػػرب، كربمػػا كػػانكا مػػف النػػكبييف الميسػػ      
(. 2انمة بػأبكاب النكبػة" )ػأحػدىـ كىػك "األميػر شػريؼ"، كيقػكؿ عنػو: "شػيو النمػ . كما يذكرـاإلسبل

 بعضػػيا إف كػػاف كاضحػلػػيس مػػف اأنػػو لػػب تمػػؾ الممالػػؾ فيمػػا يخػػص ي مسػػعدمصػػطف الػػدكتكر يػػرلك 
كػكف بعضػيا أف ي ض التردد فػي إمكانيػةيبدم بع . كرغـ أنو(1عمكة ) مممكة جيات في إحدل يقع
كيعتقػػد الباحػػثي أف بعػػض تمػػؾ  .فػػي ذات الكقػػت العبلقػػة بيػػنيـ نػػو لػػـ ينػػؼإال أممالػػؾ عمػػكة،  مػػف

شندم لشػيو "أبػكاب القمق، خاصة في إشارة عمكةمممكة ألقؿ كانت تابعة لا أك إحداىا عمى الممالؾ
)ت:  مالقمقشػػػػػػند ركايػػػػػػة ترجػػػػػػع أىميػػػػػػةك . "صػػػػػاحب األبػػػػػػكاب"قصػػػػػػد أنػػػػػػو ي النكبػػػػػة"، كلسػػػػػػنا نشػػػػػػؾ

 أم بعد ـ25ىػ/7مف القرف  كؿالنصؼ األ ش حتىاػع أنو إلى عف تمؾ الممالؾـ( 2628ىػ/812
يينة  قبيمة ىجرات خبلليا زادت ـ(، كىي الحقبة التي2313ىػ/913) المقرة سقكط . عمػكةألرض جي

 في ركايتو اآلنفة. كىك ما يؤيده القمقشندم
يينػة كانػت أفالمؤكػد ك      عمػكة، كمػػا  التػي ىػاجرت إلػػى مممكػة قبائػؿالسػػائر  األكثػػر عػددان بػيف جي
 فػي كػؿ بقعػة حطػت رحػاليـ ككاف الجينيكف قد عركتيـ تجػارب الحيػاة، مف غيرىا أكثر قكة انتك

عتقػػػد أف . كيي ـ(462ىػػػػ/12) مصػػػربعػػػد فػػػتح  العػػػربفػػػي بػػػبلد  األكؿ فييػػػا، منػػػذ أف تركػػػكا مػػػكطنيـ
إلييػػػػػا، فيػػػػػـ إمػػػػػا جػػػػػاءكا عبػػػػػر  اجركايػػػػػأف ي قبػػػػػؿ يينػػػػػة كػػػػػانكا يعرفػػػػػكف بػػػػػبلد عمػػػػػكة حتػػػػػىعػػػػػرب جي 

 المقػػرة، أك ، ثػػـ عبػػركايةمصػػر ال األراضػػي مػػف البجػػة، أك جػػاءكا بػػبلد األحمػػر، ثػػـ اسػػتقركا فػػيالبحر 
يينػة جماعػات مػف حتمؿ أف يككف بعػض العػربيي يذا (. كل3) أنيـ جاءكا مف كبل الطريقيف ربما  جي

مكا فيػػو تمػػؾ المدينػػة ا"، ثػػـ أقػػأربجػػي"نػػة مدي مكقػػعلشػػمالي عمػػكة، قبػػؿ أف يصػػمكا  اسػػتقركا كػػانكا قػػد
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كعمى ىذا، لما استقرت جماعات جيينة في مممكة  (.6) الكجكد العربي ىناؾ التي رسخت العربية
 عمكة، كاف عمييـ أف يتعاممكا مع ممكؾ ىذه الببلد.

 

 العالقة بيف الُجينييف ومموؾ عموة: – ثالثا
ينييف كممكؾ عمكة منذ العبلقة بيف  رىنا مناقشة تطك  نحاكؿكس       إلػى  يةالعرب القبائؿ قدكـالجي

يينػةزعمػاء انتقػاؿ الحكػـ ل مرحمػة ثػـ ثـ مرحمة التقارب كالمصاىرة، ،ىذه الببلد ثػـ سػقكط كمػف ، جي
يينػػة كممػػكؾ عمػػكة  عػػرب بػػيف التػػى جمعػػت العبلقػػة كيمكػػف القػػكؿ بػػأف .ىػػذه المممكػػة المسػػيحية جي

 :أىمياكلعؿ  ثقافية،أـ  أـ سياسية، عية،اجتما أكانت سكاء اىر،مظ عدةفي تجمت 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
    6، ص8( صبح األعشى: جػ1)
 88( امتداد اإلسالـ والعروبة، ص0)
    020–021ص ( محمد أميف: العبدالب وسقوط مممكة عموة،3)
 020( المرجع السابؽ، ص4)
 :ومموؾ عموة ُجيينة المصاىرة بيف زعماء –(أ)
التػي ىػػاجرت  يينػةجي قبيمػة ل التػي تنتسػب جماعػػاتال أعػداد أف إلػى كدانيةتشػير المصػادر السػ     

، األمػر ذلػؾ (Nisbas) "أكراؽ النسػبة" إحػدل كتؤكػد. يرة فػي ىػذه الػببلدكبكانت  إلى مممكة عمكة
يينة في تذكرحيث  قبيمػة   "51" اف يبمػغػكحػدىا كػ مممكػةال عاصمة "سكبة" مدينة أف عدد قبائؿ جي

 انيػم، كلعػؿ كثيقةػىػذه الػ ذم كرد فػيػالػ تحديػدا مف المصادر األخػرل ذلػؾ الػرقـ (. كتؤيد العديد2)
يينة بمغت اثنيف كخمسكف قبيمة لتى يذكر متنياا ،كرد فى "مخطكطة السمرقندم" ما ف قبيمة جي : "كا 

  (.1بأرض سكبة ببحر النيؿ بميمؾ الفكنج.." )
يينػػة، كىػػذا ىػػك "يفيف كخمسػػاثنػػ" إلػػى ربمػػا يشػػير قبيمػػة "51كلعػػؿ لفػػظ "        بطنػػان مػػف بطػػكف جي
 يضػػػـ كػػػؿ منيػػػا عػػػددان  ،عػػػدة تقسػػػيمات أدنػػػىة لألف العػػػرب يقسػػػمكف القبيمػػػة الكاحػػػد راجح،الػػػ األمػػػر

(. كربمػػا يشػػير ذلػػؾ 3) ، كالعشػػائر..إلوكالفصػػائؿ ،كاألفخػػاذ ،يختمػػؼ مػػف تقسػػيـ آلخػػر، كػػالبطكف
 تتػدرج كانػت ىػذه الجماعػاتالسػكداف، ك بينيػة" قبيمة تتبع "المجمكعة الجي  "51"كجكد حكالي أيضان ل
يينػة. كعمػي أيػة حػاؿل ينتسػب بطكف، غير أف أكثرىػاالقبائؿ ك الما بيف   كغيرىػا إف ىػذه الكثيقػةػفػ جي

يني في عمكة، خاصة فيتؤكد كثافة  ف د مػسكبة. كيعتقػد ماكمايكػؿ أف تمػؾ الكثيقػة تيعػ الكجكد الجي
يينة ) ةقبيم السكداف عفأىـ ما كرد في أكراؽ النسبة ب  (.6جي

 ػػػػػػػػػػػػػػ
، 05 شػكؿ رقػـ وثيقػةُجيينػة، مػف مجموعػة محمػد بػف زيػد، انظػر صػورة ىػذه ال قبيمػة عف الوثائؽ السودانية ( إحدى1)

الوثيقة: "ذريتو ىـ الباقيف، وكذلؾ عند قولو تعالي وجعمناكـ شعوبا وقبائػؿ لتعػارفوا اف اكػرمكـ عػف  يقوؿ متف .078ص
اف قبيمة ُجيينة بمغت اثنيف وخمسوف قبيمة بأرض سوبو ببحر النيؿ بممؾ الفونج..". وتوجد نسخة مف اهلل اتقاكـ تجده و 
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، انظػر أوراؽ نسػب جمعيػا محمػد بػف Misc  1/  18/  198ىذه الوثيقة في دار الوثائؽ القومية بػالخرطـو تحػت رقػـ 
، متنوعات رقػـ ، دار ا18الحاج عمي بف دفع اهلل، ونسخة جعفر بف حساف في األنساب ص   1لوثائؽ القومية بالخرطـو

محمد محمد أميف: "وتوضح لنا المصادر السودانية كثرة القبائػؿ وعما ورد في ذات الوثيقة يقوؿ الدكتور  .184/  16/ 
بمغػػت اثنتػػيف وخمسػػيف  –عاصػػمة مممكػػة عمػػوة  –العربيػػة فػػي مممكػػة عمػػوة، فتػػذكر أف قبائػػؿ ُجيينػػة وحػػدىا حػػوؿ سػػوبا

: "ومػػع تػػوالي عػػف ذات الوثيقػة (. كمػػا يقػػوؿ الػدكتور مصػػطفي مسػعد023لعبػػدالب وسػقوط مممكػػة عمػوة: صقبيمػة.." )ا
البرديػات الوطنيػة  دىـ كثػرة واضػحة، فنقػوؿ إحػدىوصوؿ ىجرات جديدة )أي لعرب ُجيينة( عمي مر القروف، كثرت أعدا

األقػػاليـ الغربيػػة فػػي أوائػػؿ القػػرف السػػادس قبيمػػة قػػرب سػػوبا عمػػي النيػػؿ األزرؽ وأكثػػر منيػػا فػػي   05إنػػو كػػاف لُجيينػػة 
قبيمػة ىػو تصػحيؼ لمػرقـ الصػحيح الػوارد فػي  05(. ويبػدو أف الػرقـ الػوارد ىنػا وىػو 191عشر.." )اإلسالـ والنوبة: ص

قبيمة، وىو ما تؤكده روايات المؤرخيف الذيف تحدثوا عف تمؾ الوثيقة. ولممزيد أيضػًا  50الوثيقة السودانية األصمية وىو 
 .1، حاشية رقـ 158ص كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، أيضا تمؾ الوثيقة التاريخية، انظر عف
 ، وردت ىذه الوثيقة وبيا أخطاء لغويػة واضػحة، لممزيػد انظػر صػورة19رقـ  : ورقةأنساب عرب السوداف مخطوطة (0)

   5امش، ى00التمييدي، صعف تقسيـ العرب لمقبيمة، انظر ( و 3)  077، ص03شكؿ ،المخطوطة
(4) 139   Macmichael: A History of the Arabs, Vol. I , P. = 

يينػة قبيمػة  حػكض النيػؿ األكسػط مػع منػاطؽ ياسػتقرت فػ يالتػ لاألخر  ائؿػالقب أما        فكػاف ،جي
كلعؿ  ،(اليمف) قحطاف ربعينتسب ل مف أيضا منياكاف ، ك )الحجاز( عرب عدنافل ينتمي بعضيا

 ،الرشايدةمثؿ  األخرل عض القبائؿ الصغيرةب(، إلى جانب 3) "الككاىمة"قبيمة  ائؿػمف أىـ تمؾ القب
يينػػة فػػي عػػرب أف االنتشػػار الكبيػػر ل (. كال شػػؾ6كغيػػرىـ ) عمػػكة اسػػتغرؽ عػػدة قػػركف، كلػػـ مممكػػة جي

 تحػػت ، ككػػانكافػػي مجمكعػػات متفرقػػة بعػػض البطػػكف منيػػا سػػكنتفعػػة كاحػػدة، إذ دي  األمػػر ذلػػؾ تـيػػ
 (. 5) بداية استقرارىـ سمطاف ممكؾ عمكة في

يينػػػة       أك نػػػكع مػػػف  "،الضػػػرائب"انكا يػػػدفعكف ػعمػػػكة كػػػ مممكػػػة يفػػػ االسػػػتقراركلمػػػا بػػػدأ عػػػرب جي
العػرب  أف يػدفع ، كيتفؽ مػع طبيعػة تمػؾ المرحمػةطبيعي كىذا أمر (.9) ىذه الببلد ممكؾل "الخراج"

 ازديػػػػاد ىجػػػػرات كمػػػػع الضػػػػرائب فػػػػي بدايػػػػة تكاجػػػػدىـ حتػػػػى ال يتعرضػػػػكا ألذل ممػػػػكؾ ىػػػػذه الػػػػببلد.
يينة إلى ىػذا بسػبب  بلقة بػيف الطػرفيفػير قكاعد الع، كىك ما غَّ بشكؿ كبير لنكبةا ببلد جماعات جي

ركؼ الجديػػدة، كبمػػكغ الكجػػكد حسػػب الظػػ ىػػي األخػػرل تتتغيػػر  ػبلقةتغيػػر الجديػػد، كمػػف ثػػـ فالعػػالمي 
يسػتطيعكا مكاجيػة عػرب لػـ  أف زعمػاء عمػكة إلػى المصػادر . كتشػيركقتػيني ذركتو في ذلؾ الالجي 

يينة، كل ، كلػـ يكػف أمػاميـ سػكل تيـ أكبػر ممػا يحتممػكاء بأسػيـ، إذ كانػت قػك احتػكا ـ يتمكنػكا مػفجي
 (.8) ارب معيـالتق
 ػػػػػػػػػػػػ
عػف قيمػة ىػذه الػػوثيقة: "إف أىػـ مػا ُيػذكر عػف ُجيينػة فػي أوراؽ النسػبة السػودانية  Macmichaelيقوؿ ماكمايكؿ  =

( عمػى النيػؿ األزرؽ  تحػت حكػـ Land of Soba)( )1( فػي أرض سػوبة Tribesقبيمػة )  50ا نحػو حقيقة أنيـ بمغػو 
: "وكانت ىذه المدينػة فييػا أبنيػة حسػنة، عاصمة عموة المخطوطات السودانية عف مدينة سوبة ىتقوؿ إحدالفونج..". و 

و بالنيػؿ األبػيض، وأكثػر مػأكوؿ أىميػا اط معمور بالمسمميف، وموقعيا شرؽ النيؿ، قريػب مػف اجتماعػػوبساتيف، وبيا رب
 (.16مخطوط تاري  مختص بأرض النوبة: ورقة رقـ انظر الذرة البيضاء.." )
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(0  )139    Macmichael: A History of the Arabs, Vol. I , P.  
روا إلػي بػالد زبير بػف العػواـ رضػي اهلل عنػو، ىػاجػ( بنو كاىؿ: يقاؿ إف بنػي كاىػؿ أو الكواىمػة مػف نسػؿ الصػحابي الػ3)

ر أنو ال يعرؼ متي كانت ىجراتيـ. وعنيـ تقوؿ مخطوطػة أحمػد بػف الفكػي معػروؼ: أنيػـ النوبة عبر البحر األحمر، اي
 وليد )انظرػبراؾ بف محمد بف سميـ بف خالد بف الػأبناء كاىؿ بف عمارة بف خميفة بف أي

345  Macmichael: A History of the Arabs , Vol  II , P .12 رقـ  ظر متف المخطوطة ممحؽ، ان ،
 Jan Zahorik: Islamization of  the Beja , P. 5   وانظر أيضاً    051ص

      187( مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص4)
، وليػذا يقػوؿ الػدكتور محمػد أمػيف: "عاشػت )ُجيينػة( عمػي ىيئػة جماعػات 023( العبدالب وسقوط مممكػة عمػوة، ص5)

 (023نظاميا القبمي.." )العبدالب وسقوط مممكة عموة، ص متفرقة، محافظة عمي
    024( محمد أميف: العبدالب، ص7)
 077، ص5صبح األعشي: جػ، 491، ص5العبر: جػانظر رواية ابف خمدوف والقمقشندي،  ( 8)
 

أدركػكا حتػى  ؿ ضػغطا كبيػرا عمػى ممككيػاجيينػة لعمػكة، شػك قبيمػة زيادة ىجرات المؤكد أفك        
كػاف ليػذا . ك ىػذه الػببلد فػي جميػةن  بأسػيـمظػاىر  بػدت ، إذقبؿ ليـ بيؤالء المياجريف العرب الأنو 

أدرؾ ممػػكؾ عمػػكة أف كعمػػى ىػػذا . القكيػػة مػػع ىػػذه الجماعػػات مػػف الحػػذؽبشػػيء أف يتعػػاممكا  عمػػييـ
 بتمػؾ القػكة لػيس جماعػات ألف اسػتعداء ،العػداء ليػـمػف أكلػى  زعماء جيينة مع كالتحالؼ التقارب
اؿ ابػػف خمػػدكف: "ثػػـ صػػاركا قػػعمػػييـ كخيمػػة. كليػػذا عكاقبػػو ، كسػػتككف عمػػى اإلطػػبلؽ الحيـفػػي صػػ

يينػػة( بالصػػيرم )أم ممػكؾ عمػػكة( إلػى كىػك مػػا يشػير لكجػػكد رغبػػة  (.2" )..صػػانعتيـ )أم عػرب جي
 جيينة. ممكؾ عمكة في مصاىرة زعماء ممحة لدل

  
 عرب ُجيينة:انتقاؿ الحكـ ل -)ب(
الكجػػػكد العربػػػي ىنػػػاؾ أكثػػػر ثباتػػػا جيينػػػة كممػػػكؾ عمػػػكة جعمػػػت  زعمػػػاء فكلعػػؿ المصػػػاىرة بػػػي      

حػدكث تغيػر ىػك مػا أدل لك ، تمقػائي لمعػرببشػكؿ  كرسكخا، ككاف طبيعيا أف ينتقؿ الحكـ بعػد ذلػؾ
 تبػدك مػف ركايتػي ابػف خمػدكف كالقمقشػندم ميمػة كثمة إشػارةسياسي كبير مع ارتقاء العرب لمحكـ. 

 معيػـ التحػالؼ ينييف، ككانت لػدييـ رغبػة فػيالجي  ميبل لمتقارب معر أكث أف ممكؾ عمكة كانكا كىي
شػكؿ رغبػةن كبيػرةن أيضػان ت كانػت عبلقػة المصػاىرةأف  فػي ذات الكقػتكالمؤكػد  .يستفيدكا مف قكتيـل

يينة ل لدل   (.3) في تمؾ الببلد "نظاـ الكراثة"ستفيدكا مف يزعماء جي
يينػػػة أرادكا أف عػػػرب جي  كالمؤكػػػد فػػي رأم الباحػػػث، بػػػيف الطػػػرفيف تبلقػػػت المػػارب ىػػػذاكعمػػى       
 مػا ، فيػـ يريػدكف أف يفعمػكاربمنػذ أف خرجػكا مػف بػبلد العػ التػاريو التػى مػركا بيػا ربى مف عً  اإلفادة

مػػ، الحداربػػة البجػػة لمػػا صػػاىركا فعمتػػو ربيعػػة فػػي  عربيػػةأقػػامكا إمػػارة ك ، يػػـ بعػػد ذلػػؾؾ لثػػـ انتقػػؿ المي
مػػف تمػػؾ االسػػتفادة  نػػةييكليػػذا كانػػت رغبػػة زعمػػاء جي  .المقػػرة فػػي تػػو أيضػػامػػا فعم كىػػك(. 6) ىنػػاؾ

 نشػػر العركبػػةل كىػػك مػػا يػػؤدمأخػػرل،  ببلد كمػػا فعمػػت قبائػػؿىػػذه الػػيكػػكف ليػػـ تػػأثير فػػي التجػػارب ل
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تؤكػد قػرب سػقكط ىػذه  كانػت كػؿ ىػذه المؤشػرات(. كمما الشػؾ فيػو أف 5) ه الببلدىذكاإلسبلـ في 
 مجرد كقت ال أكثر. األمر صارلجيينة، ك بعد انتقاؿ الحكـ  يةالمممكة المسيح

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
صػبح ، كمػا يػذكر القمقشػندي أيضػا عػف ذات المعنػى: "فصػاىروىـ مصػانعًة ليػـ.." )491، ص5بر: جػػ( الع1)

 (078، ص5األعشي: جػ
 004، زبيدة عطا: مرجع سابؽ، ص100( محمد ايطاس: النوبة، ص3)
 16، ص 0مصالح بيف ربيعة والحداربة، مروج الذىب: جػ( انظر رواية المسعودي عف تالقي ال4)
-090الشػعوب والسػالالت األفريقيػة، ص( ولممزيد عف المغة النوبية وسماتيا، انظر: محمد عوض محمػد: 5)

 انظر أيضًا:عف المغة النوبية . و 15–14اري  الثقافة العربية في السوداف، صػ، عبدالمجيد عابديف: ت094
R.  C.  Stevenson:  Linguistic  Research in the  Nuba Mountains ,  Sudan  Notes  

& Records ,  Vol. 43 , University  of Khartoum , 1962  

 عموة: مممكة ُجيينة( ودورىـ في إضعاؼمف )عرب القواسمة  -رابعاً 
 ىػػػـ، ك "القكاسػػػمة"بػػػػ عمػػػكة لجماعػػػات تعػػػرؼ مممكػػػة العػػػرب فػػػي لفضػػػؿ فػػػي زيػػػادة نفػػػكذا يرجػػػع     

يينػة،قبيمػة ل كفنتسػبي الجماعػػات بعػض  "مخطكطػة السػمرقندم"تػذكر ك  (.2)رفاعػة  كتحديػدا إلػى جي
كعمى ىػذا فالمؤكػد  (.1) "اسـ بف رافع بف محمدػق"يـ مف كلد تشير إلى أنك ، العربية باسـ "القكاسـ"

ف عػػامر بػػف محمػػد بػػقاسػػـ بػػف " القكاسػػمة ينتسػػبكف لػػػ إف (. كيقػػاؿ3) يينػػةجي قبيمػػة ل اعةػانتسػػاب رفػػ
يينػػػة  أف العديػػػد مػػػفالسػػػكداف يػػػذكركف ييف بأف الرفػػػاع إلػػػى "ماكمايكػػػؿ"كيشػػػير  (.6) "ذبيػػػاف بػػػف جي

 (. 5) عبر القركفآؿ البيت مع قبيمتيـ تصاىركا  جماعات
 ،(Holymen) "األكلياءػ"بػػ كػػانكا ييعرفػػكف رؾػعػػ قبيمػػة مػػف إلػػى أف كثيػػريف كربمػػا يرجػػع ذلػػؾ      

كؿ مػف  اي عف العبلقة بيفػ(. ككنا قد تحدثنا آنف4)طبقة "األشراؼ"  ف إلىينتسبك  أنيـ كيقصد بذلؾ
يينة ك  قبيمة  لبجػة خػبلؿ القػركف اليجريػة األكلػىإلػى بػبلد ا منذ قدكميما اعةػرفأقػاربيـ مف عرب جي

يػة مػف جيػة اعة الجينػرفػ قبيمػة بطػف مػفىػـ  القكاسػمة، ف"لعبػدالبمخطكطػات ا"كحسب أقدـ  .(9)
 (.8ألشراؼ الحسنييف مف جية األب )ااألـ، كىـ مف 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
مخطوطػػة ، وكػػذلؾ 109مخطوطػػة كاتػػب الشػػونة، ص، انظػػر "عبػػداهلل جمػػاع"وعػػف عػػرب القواسػػمة وجػػدىـ ( 1)

، العبػدالب محمػد أمػيف:، 1، ورقػة"افػواضػح البيػ"، وانظر مخطوطػة 17رقـ  تاري  مختص بأرض النوبة، ورقة
وىػػـ ينقسػػموف صيرص رُ ػجنػػوبي الػػ ، خاصػػةجػػانبي النيػػؿ األزرؽ ىسػػوداف عمػػالرفاعيوف بػويسػػكف الػػ، 190ص
يشػاركيـ فييػا أعػداد ايػر  اعة الشماليوف فػي قػرىػرف . وقد استقرجنوبا شطريف، أحدىما في الشماؿ، واآلخرل

 يغمػبالجنوبيػوف ف زراعة والتجػارة، أمػاػالػ كثيرة تخصيـ. وىـ يمارسوف مف ايرالرفاعييف، بينما ظمت قرى قميمة
يقطنوف شرؽ اعة الجنوب لشعبتيف األولي: رفاعة الشرؽ، ػ، ويعرفوف باسـ الجينييف. وتقسـ رفالبداوة عمييـ

ويقػاؿ ييمػا اسػـ العائمػة التػي حكمتيػا زمنػا طػويال، اعة الغػرب، وكػاف يطمػؽ عمػى كمػرفالنيؿ األزرؽ، والثانية: 
 (09-08اري  ُجيينة، صػيب: ت)الخط "اس أبي روؼػن" :، ولألخرى"اس أبي جفػن" :لألولى
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عمارة ، يقوؿ الشي  إبراىيـ بف عبدالدافع: "وكاف كبيرىـ 13 وطة أنساب عرب السوداف: ورقةمخط( 0)
 (165دونقس..وفي جوارىـ قبيمة مف عرب جيينة تعرؼ بالقواسمة" )كـر الصاوي: ممالؾ النوبة، ص

(3 )175  Macmichael: A History of the Arabs , Vol. II , P .   
 1923، ص3( عوف الشريؼ قاسـ: موسوعة القبائؿ واألنساب، جػ4)
(5 )039  Macmichael: Op. Cit , P .                  
(6)Ibid , P . 239  
في سواكف، والصحراء القريبة منيا في  جيينة ورفاعة عربكؿ مف  لممزيد عف الفتنة التي وقعت بيفو ( 7)

 وما بعدىا 131لفصؿ الثالث، صا ، انظرـ 1080ىػ/681سنة 
لممزيد عف ىذه المخطوطة، انظر يوسؼ فضؿ حسف: مقدمة في تاري  الممالؾ اإلسالمية في السوداف و ( 8)

 ،        33ـ، ص1989الشرقي، جامعة الخرطـو
يينػػة ) ة مػػف بطػػكفالقكاسػػم ىػػؤالء إفػفػػ ،"عبدالػػدافع بػػف إبػػراىيـ" الشػػيو كحسػػب ركايػػة       (. 2جي
 إلػى قػريش، كىػي إشػارة بطػكف أنيػـ مػفBruce James (1 ) "بركس جيمس" رحالةػال ريذكبينما 

حسػػب  ينيػػةالجي  ة رفاعػػةقبيمػػل ى ىػػذا فالمؤكػػد أف القكاسػػمة ينتسػػبكفكعمػػ .(3) "األشػػراؼ"أنيػػـ مػػف 
 يعرفػػكفكادم النيػػؿ  سػػكدافخػػارج  أخػػرل بطػػكف عربيػػة تكجػػد. بينمػػا كثائؽ كالمصػػادر السػػكدانيةػالػػ

 "القكاسػػػمة"بػػػيف ك  بيػػػنيـ التػػػي تجمػػػع جػػػو التحقيػػػؽ مػػػدل القرابػػػةنػػػدرم عمػػػى ك  سـ"، كال"القكابػػػػ أيضػػػا
 العطبرة نير ما بيففيشرقا،  "انةػإقميـ البط"في  كدافساعة بالػرف كقد تركزت مكاطف (.6بالسكداف )

Atbara ( 5كالنيؿ األزرؽ.) 
 

 :زعيـ الُجينييف اعشخصية عبداهلل جمَّ  –(أ)
السيد رافػع المعػركؼ فػي  ، كىـ كلد"العبدالب"القكاسمة ىـ أصؿ  بدالب أفيذكر مؤرخك الع      

، "رافػع بػف نبتػة"، كاآلخػر: "ينػيرافػع الجي "أحػدىما:  فاسػـ رافػع عنػدىـ اثنػاالمتعػددة، ك  قبائؿ رفاعػة
، ة ليػػا أصػػبلفاعػػرف إف، فػػ(. كحسػػب ذلػػؾ4الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب ) كلػػدينتسػػب ل كىػػك

 اىرة إدعػػاء النسػػب الشػػريؼظػػ (. ككانػػتاألشػػراؼ) "الطػػالبي" :، كالثػػاني"يينػػاألصػػؿ الجي " األكؿ:
عكف النسػػػب رب ممػػػف يػػػدٌ أحػػػد الميػػػاجريف العػػػ . ككػػػافالسػػػكدافبػػػيف األسػػػر الدينيػػػة فػػػي  ذائعػػػان  أمػػػران 

يينػػة  الشػػريؼ أحػػد  كصػػار كادم النيػػؿ، سػػكدافت تسػػكف كانػػ (رفاعػػة كتحديػػدا)تػػزكج إمػػرأة مػػف جي
ػػاع": دعىييػػ، ك تمػػؾ القبيمػػة بعػػد ذلػػؾل زعيمػػان  أبنائػػو أك أحفػػاده  قبيمػػة حمػػؿالػػذم ت كىػػك ،"عبػػداهلل جمَّ

: "كىػك ابػف قائمػة السػكدانية المخطكطػات إحػدل تتحدث عف أصموىك الذم (. ك 9) اسمو العبدالب
 (. 8الشيو عجيب الكافكتة، كجد أكالد عجيب.." )

 ػػػػػػػػػػػػػ
       33، صي تاري  الممالؾ اإلسالميةفضؿ حسف: مقدمة ف يوسؼ ، انظر"إبراىيـ بف عبدالدافع"عف رواية و  (1)

ـ(، ولد في النصؼ األوؿ مػف القػرف الثػامف عشػر المػيالدي، 1794-1732( جيمس بروس: وىو رحالة اسكتمندي )0)
 زار بالد النوبة وسوداف وادي النيؿ، واىتـ بكشؼ منابع النيؿ )انظر: موسوعة ويكيبيديا(.
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، وعف العالقة بيف كؿ مف العبدالب وقبيمة جيينة، يقوؿ الدكتور محمد 33ص رجع السابؽ،الميوسؼ فضؿ حسف: ( 3)
أميف: "والعبػدالب مػف عػرب القواسػمة الػػذيف ينتمػوف إلػى قبيمػة رفػػاعة العربيػة، إحػدى المجموعػات الجينيػة، كمػا تؤكػد 

 (.190العبدالب: ص)انظر  االبية المصادر.."
، وربما توجد عالقة بينيـ وعرب "األشراؼ" ت مف عرب القواسـ يعتقد أنيـ مفد الخميج جماعاتوجد في بال( 4)

جماؿ زكريا  انظرولممزيد عف قواسـ الخميج، ألشراؼ )ف، خاصة فيما يتعمؽ بنسب كمييما إلى االقواسمة في السودا
 (.048-047ـ، ص1985اىرة، ػاسـ: الخميج العربي، دار الفكر العربي، القػق
    300مد: الشعوب والسالالت األفريقية، ص( محمد عوض مح5)
 179، صكـر الصاوي: ممالؾ النوبة( 6)
             039، ص4رقـخريطة ، انظر اف وادي النيؿسودفي القبائؿ  توزيع زيد عفلممو  ،190( محمد أميف: العبدالب، ص7)
 076، ص00وشكؿ،  056ص ،18انظر ممحؽ،1ورقة واضح البياف،  ،17تاري  مختص بأرض النوبة: ورقة رقـ (8)

حصػػػؿ عمييػػػا  "يدفػػػع اهلل العركػػػ بػػػف عبػػداهلل"مشػػػيو نسػػػب لتي  مػػػف "أكراؽ النسػػػبة" كثمػػة كاحػػػدةه       
فػػي تمػػؾ  يقػػكؿ عػػنيـ كىػػك مػػف أحفػػاد أمػػراء العبػػدالب، حيػػث ،"عمػػر عجيػػب"مػػف نسػػخة ماكمايكػػؿ 

يينة.." )الكثيقة نسبة  أيضا كىك ما يؤكد(. 2: "كىـ أنفسيـ مثؿ عائمة العركييف، مف فركع قبيمة جي
 ذىب إلى ببلد "ركيػاهلل الععبد"أف الشيو  اكمايكؿ إلىكيشير مجيينة. ل في ذات الكقت ركييفػالع

معػػو سػػبللة "النسػػب كػػاف يحمػػؿ  ،بعػػد ذلػػؾ إلػػى السػػكدافعػػاد  كلمػػالحػػج، داء مناسػػؾ االحجػػاز أل
 " )ت:الكػاظـ مكسػى"مػاـ نسػؿ اإلبػو ل الػذم ينتيػي نسبه ال، كىك Sherifi Pedigree)) الشريؼ"

 (.  1) عمى بف أبي طالب ، كىك مف أحفاد(ـ800ىػ/283
ىػػك مػػا ذىبػػت إليػػو العديػػد مػػف ك  ،عييف كالعػػركييفمرفػػاالنسػػب الشػػريؼ ل كتؤكػػد ىػػذه الكثيقػػة       

ؼ المدينػػػة شػػرٌ  ذمػالػػ الكثيقػػة: "الحمػػػد هلل يقػػػكؿ مػػتفي ك  سػػكداف كادم النيػػؿ،الجماعػػات العربيػػة فػػػي 
قػػػد نسػػػبي فى  قػػػد خشػػػيتي قػػػدت فػػػي عػػػدة بمداف...ك في  أف سػػػجبلت النسػػػب قػػػد ..كلمػػػا رأيػػػتي برسػػػكؿ اهلل
فأنػا .ي مػف بعػدم..ف نسبي حتي تعرفػو ذريتػدكٌ أف أي  تمنيتي المرسميف..ك ذم يربطنا بسيد ػالشريؼ ال

قبػؿ بػف السػيد نػافع بػف السػيد محمػد بػف اهلل عبداهلل بف السيد دفػع اهلل ابػف السػيد مي  العبد الفقير إلى
اعي بػػػف السػػػػيد ػأحمػػػػد بػػػف السػػػيد الرفػػػػ بػػػف السػػػيد السػػػيد سػػػبلمة بػػػػف السػػػيد بػػػدر بػػػػف السػػػيد محمػػػػد

د األميػػر..ابف السػػيد االمػػاـ مكسػػي الكػػاظـ بػػف السػػيد االمػػاـ جعفػػر الصػػادؽ بػػف السػػيد االمػػاـ محمػػ
 أف تػذكر نيايػة ىػذا النسػب الشػريؼكثيقة بػػالػ تمػؾ (. ثػـ تنتيػي3" )..الباقر بف السيد زيف العابػديف

ابػػف "أنػػو  "شػػييد كػػرببلء"، كتػػذكر ه بػػػ، أك كمػػا تػػذكر "بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب الحسػػيف" اإلمػػاـ إلػػى
  (.6) "اطمة الزىراء سيدة نساء العالميفػف

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
(1 )175  Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II , P . 
)0 )Ibid , P. 175 بػف اإلمػاـ عمػي  (اقرػالب)بف اإلماـ محمد  (ادؽػالص)ـ جعفر ىو ابف اإلما (الكاظـ)، واإلماـ موسي

اف ػالب رضي اهلل عنيـ. وقد عػرؼ بمقػب "الكػاظـ"، ألنػو كػػزيف العابديف )السجاد( بف اإلماـ الحسيف بف عمي بف أبي ط
ابػف الجػوزي: صػفة رجاًل حميمًا، وكاف كثيرًا ما يكظـ ايظو )لممزيػد عػف اإلمػاـ الكػاظـ وأشػراؼ آؿ البيػت الطػالبي انظػر 
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ف الكمبػي: جميػرة ، ابػ84ـ، ص0223، تحقيػؽ: محمػد بػف عيػادي بػف عبػدالحميـ، مكتبػة الصػفا، القػاىرة، 0الصفوة، جػػ
، 189، ص12اية، جػػػػػ، ابػػػف كثيػػػر: البدايػػػة والنيػػػ57، مصػػػعب الزبيػػػري: نسػػػب قػػػريش، ص07–06، ص1النسػػػب، جػػػػ

: جميرة أنس362، 3المسعودي: مروج الذىب، جػ  18اقوت الحموي: المقتضػب، صػ، ي68-67اب العرب، ص، ابف حـز
ـ، حامػػد الطػػاىر 0212، عمػػي بػػف ابػػراىيـ فػػودة: المشػػجر المبسػػط فػػي أنسػػاب الحسػػف والحسػػيف، مكتبػػة النافػػذة، 19 –

 .076–071كتبة التوفيقية، دوف تاري ، صالبسيوني: موسوعة آؿ البيت، الم
 Op. Cit. , P. 175-176 : Macmichael ظروثيقة ومتنيا كامال، انػولممزيد عف ىذه ال (3)
(4 )Ibid , P. 176 ،  ،وعف الػزعـ بانتسػاب عػرب القواسػمة وايػرىـ مػف العػرب فػي سػوداف وادي النيػؿ إلػي آؿ البيػت

يقوؿ الدكتور يوسؼ فضؿ حسف: "وفي انتساب العبدالب إلي األشراؼ ما يعيد إلي األذىاف إدعػاء النسػب الشػريؼ بػيف 
 (.35: صمالؾ اإلسالميةمقدمة في تاري  المدينية السودانية.." )أامب األسر ال

ا تنحػدر ػأنيب ؿػفي سكداف كادم الني يةائؿ العربػقبال أكثر اية مف إدعاءػالغ بأف كيمكف القكؿي       
يينػة، ينتشػركف مػفالعركيكف كىػـ ػاس كاحتراميـ، فػدير النالكا تقػأف ين آؿ البيت مف نسؿ  بطػكف جي

كآؿ  ، اعةػخرطـك بحػػػرم، ككسػػػػبل، كالشػػػكرية فػػػػي رفػػػػػأبػػػػي حػػػراز كالمراغنػػػػة فػػػي الػػػػ :كػػػػؿ مػػػف فػػػي
عمػػي بػػف  اـػنسػػؿ اإلمػػنيػػـ ينتسػػبكف إلػػى يقكلػػكف إ اطؽػىػػذه المنػػة افػفػػي كػػ ، كىػػـادنيةػالميػػدم، كالفػػ

اعة ػرفػػػ نسػػػبة عػػػرب خػػػرلاأل سػػػكدانيةال اتركايػالػػػإحػػػدل تؤكػػػد ك (. 2) ضػػػي اهلل عنػػػوي طالػػػب ر ػأبػػػ
نػت الحسػنييف، بينمػا كا جماعػاترفاعييف ينتسػب لػكالد رافع جػد الػامران ػأف عر تذك ؤلشراؼ، حيثل

يينة )أـ رافع تنتسب ل  دعىرجؿ ييػ د رافع تزكج ابنةػكال اامر ػكثيقة أف عػال ىذه (. كما تذكر1عرب جي
 (. 3ىـ: محمد رافع كأحمد كحمد )ك ، كرزؽ منيا بثبلثة أبناء "يػينعامر الجي "

 اهلل عبػد" ، عػف نسػب األميػرائؽ العبػدالبػكث األخػرل، كىػي مف كثائؽػل الحدتتحدث إبينما      
ينػ اف يجمع بيف كػؿ مػفػك اع"، كتؤكد أنوػجمَّ  ىػذه  ي"، حيػث تقػكؿػي" ك"النسػب الطالبػػ"النسػب الجي

ع المعمـك امر بف صعصػبف عاع د بف رافكالده حم ،ىذا جد العبدالب "ثـ اعمـ أف عبداهلل :الػكثيقة
قػػكلكػػػف الصػػحيح، كمػػا كجػػد . "المسػػمكع مػػف اآلبػػاء ،نسػػبو يك المشػػيكر فػػىػػذا ىػػ ررا فػػي أميػػات ػمي

سػػنى( بنػػػت حمػػد بػػف رافػػع. كمػػف ذلػػر، كأمػػو )ػاقػػػاألنسػػاب أف كالػػده السػػيد الب ىػػػـ بعػػض أىػػؿ ؾ تكَّ حي
يينػػة. كذلػػؾ كىػـ بػقبيمػة الي لػاعة كبالتػػاألنساب فنسبو بأمو لرفػ اطؿ، كمػا كجػدت بخػط مػف نقػؿ ػجي

ر بف السيد محمد )بف( السيد عمي بف السيد جبػؿ بػف السػيد ػائبل: إف كالده السيد الباقػىذا النسب ق
اع ػفي تعداد أجداد عبد اهلل جمَّػ ي صاحب النسباسـ. كيمضعبد اهلل بف السيد بركات بف السيد ق

  (.6) البعمي بف أبي طإلى اإلمػاـ ى يصميـ حت
يينػػة كاألشػػراؼ فػػػي سػػكداف كادرتبػػػاط بػػكممػػا ال ريػػب فيػػو إف ىػػذا اال       م النيػػؿ، أك حتػػي يف جي
، حيػػث فػػي ىػػذه الػػػدراسة اػاف أمػػران معركفػػػان، ككنػػا قػػد ألمعنػػا إلػػى ذلػػؾ آنفػػػجزيػػرة العػػرب كػػ شػػبو فػػي
يينة" ك"أرض ينبػع"، كىػي المنطقػة التػي تعػد ػاشت جماعػع ات مف األشراؼ الطػالبييف في "ببلد جي

يينة األكؿ  (.5في شبو جزيرة العرب ) مكطف قبيمة جي
 ػػػػػػػػػػػػػ
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 178از: ممالؾ النوبة، صػ( كـر الصاوي ب1)
  979، ص0عوف الشريؼ قاسـ: موسوعة القبائؿ واألنساب في السوداف، جػ ، انظرلممزيدو  (0)
      979( المرجع السابؽ، ص 3)
 175( ولممزيد عف ىذه الرواية، انظر كـر الصاوي: ممالؾ النوبة، ص4)
البي قػػديما ومنػػذ القػػروف ػشػػراؼ مػػف آؿ البيػػت الطػػرب ُجيينػػة واألػعػػ كػػؿ مػػف لممزيػػد عػػف االرتبػػاط بػػيفو ( 5)

 36ص الفصؿ التمييدي: اليجرية األوؿ، انظر
 

الب رضػي اهلل عنػو كبنيػو الكثيػر مػف األكقػػاؼ ػكالمعركؼ أنو كػاف لئلماـ عمػي بػف أبػي طػ       
يينػة"،  بعػض اف بػديييا أفػكمػف ثػـ كػ نػت ليػـ بيػا مسػاكف كبيػكت،كمػا كا كالممتمكات في "بػبلد جي

تصػاىركا ثػـ ىنػاؾ،  طػػاب ليػـ المقػاـانت قػد كفػدت إلػى تمػؾ الػببلد، ك ػات مف الطػالبييف كػػجماعال
 (.  2)كانكا يقطنكف تمؾ الببلد  ممف يينةجماعات مف عرب جي  مع

محمػػػد "يد ف السػػػابػػػ ىػػػك "اعمػػػعبػػػد اهلل ج"اف" أف األميػػػر ػبينمػػػا تػػػذكر مخطكطػػػة "كاضػػػح البيػػػ      
كادم  سػكدافي رؼ بيػكت العػرب فػػأشػ رجؿ مػف كىك، ربػالع وجمع: ل"جمَّاع" ػليقب بأنو ، ك "الباقر

ـ، 25ىػػػ/7ر القػػرف ػإنو فػػي آكاخػػػفػػ أيػػة حػػاؿ كعمػػى(. 1) ػدادهانت الرئاسػػة كالسػػيادة ألجػػػ، ككػػيػػؿالن
 تيراشيػػ ذمػ"، كىػػك الػػريف القيػػعبػػداهلل"شخصػػية  ؿيػػسػػكداف كادم الن يى مسػػرح األحػػداث فػػعمػػ بػػرزت
 تسػكف مممكػةانت ػائؿ العربيػة التػي كػػالقبػ كافػة جمػعتمكػف مػف   وػ، ألنػ"اعػعبداهلل جمَّ "اسـ ب أيضا
(. 3) (كةػممػكؾ عمػ) نجػالعيػ ظمػـ ةػلمكاجيػ ،تحػت زعامتػو اد كممتيػيػكحتمكػف مػف ت، ك المسيحية عمكة
(. كمػػػا 6طمكحػػػان لممعػػػالي )ك ي اليمػػػة، ػعالػػػاف رجػػػبلن عظيمػػػان، بأنػػػو كػػػ السػػػكدانية المصػػػادر تصػػػفوك 

 (.5)ػكم البػأس كالشكيمة قاع، ك ػشج و رجؿػبأن أيضا يكصؼ
ػػكف لكالمؤكػػد أف عػػرب القكاسػػمة الػػذيف ينتسػػب      انت أسػػرة ػ، كػػاع جػػد العبػػدالبػمشػػيو عبػػداهلل جمَّ

اع  بنشػر ػعبػداهلل جمَّػيؤيد ذلؾ تكاتر الػركايات عف اىتماـ لزعامة الػدينية كالقبمية، ك تجمع ما بيف ا
القكاسػػمة، كىػػـ  عػػرب اف أجػػدادػ(. ككػػ4) ممػػكؾ عمػػكةقتالػػو ل اإلسػػبلـ فػػي سػػكداف كادم النيػػؿ خػػبلؿ

بلد عبػر ثبلثػة طػرؽ رئيسػية، "الطريػؽ ػيينة، في سكداف كادم النيؿ قػد دخمػكا إلػى ىػذه البػعرب جي 
، أمػػػا  Dongola Oldالعجػػػكز  األكؿ": كىػػػك الطريػػػؽ المحػػػاذم لنيػػػر النيػػػؿ عػػػف طريػػػؽ دنقمػػػة

، بينمػا كػػاف  Abu Hamad عف طريؽ أبي حمد "صحراء العتمكر""الطريؽ الثاني":  فكاف عبر 
، ثػػػـ عبػػػركا بعػػػد ذلػػػؾ ثغػػػر سػػػكاكف  "الطريػػػؽ الثالػػػث": مػػػف بػػػبلد الحجػػػاز قػػػػادميف مػػػف بحػػػر القمػػػـز

Suakin (9.) 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 19ري: مسالؾ الممالؾ، ص، اإلصطخ38( لممزيد، انظر ابف حوقؿ: صورة األرض، ص1)
 1: ورقة رقـ "واضح البياف في مموؾ العرب بالسوداف ومموؾ العبدالب"( مخطوطة 0)
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ػػػىػػذا األميػػر الجينػػ لممزيػػد عػػف سػػبب تسػػميتة( و 3) اع، انظػػر أيضػػًا يوسػػؼ فضػػؿ حسػػف: ػي باسػػـ: عبػػداهلل جمَّ
 08اري  الممالؾ اإلسالمية، صػت
    1رقـ  : ورقة"مخطوطة واضح البيافانظر "( 4)
 انظػر ممحػػؽ "اعػعبػداهلل جمػػ" األميػػر لممزيػد عػػف ترجمػةو  ، 110ي الطػػاىر: مرجػع سػػابؽ، صػ( الفحػؿ الفكػ5)

 055، ص16الػدراسة، رقـ 
 35( يوسؼ فضؿ حسف: تاري  الممالؾ اإلسالمية، ص6)
 177، وانظر أيضا كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص36( يوسؼ فضؿ حسف: المرجع السابؽ، ص7)

 :ـ(1474ىػ/882مدينة أربجي ) وتأسيس فالُجينيو –)ب(
ينيك مف أىـ األعماؿ الحضارية التي ق كلعؿ      امػة ف فػي مممكػة عمػكة قبػؿ انييارىػا إقاـ بيا الجي

ع غػرب النيػؿ األزرؽ قػرب ـ، كىػي تقػ2696ىػػ/880سػنة  Arbagiمدينة تجارية تيػدعى "أربجػي" 
(. كىػػك مػػػا يؤكػػد أف العػػػرب ىػػػـ 1"بػػبلد العػػػرب" ) لنكبيػػػةبا (. كيعنػػػي اسػػميا2) تخػػـك ىػػػذه المممكػػة

يينة البي   مدينة رتذيف صار ليـ الحكـ في تمؾ الببلد. كفي أياـ الفكنج صاػناتيا، كتحديدان عرب جي
يينػػة خاصػػةن الػػ (. 6اعػػة حاليػػان )شػػمالي مدينػػة رف (. كتقػػع أطبلليػػا3رفاعييف مػػنيـ )ػأربجػػي مقػػران لجي
رحالػػة يقػػكؿ ال يػػاعن، ك بػػيف تخػػـك قبائػؿ الفػػكنج كأمػػراء العبػدالب فاصػػؿكتمثػؿ مدينػػة أربجػػي الحػد ال

لػػى شػػمالييا خرائػػب أربجػػي الشػػييرة التػػي خي 5كركػػككي ) ربػػت فػػي عيػػد الممػػؾ عػػدالف الثػػاني، (: "كا 
 (. 4تاسع عشر ممكؾ سنار.." )

أف تأسػػػيس أربجػػػي يعػػػد مػػػف  (. كممػػػا الشػػػؾ فيػػػو9رقيؽ )ػي أيضػػػا بتجػػػارة الػػػاشػػػتيرت أربجػػػك       
 ىة مػف ذلػؾ اتخاذىػا مركػزان لمعػرب حتػالغايػ، ككانػت الميمػة فػي عمػكة المظاىر الحضارية العربيػة

كثائؽ التػػػي تحػػػدثت عػػػف المدينػػػة ػ(. كتعػػػد "مخطكطػػػة أربجػػػي" مػػػف أىػػػـ الػػػ8) عمػػػكة مممكػػػة سػػػقكط
يينػة  مػف إف أصػمو(. كيقػاؿ 20) "حجػازم بػف معػيف" أف مؤسسيا الركايات (. كتذكر7كتاريخيا ) جي

عػػـ ، كىػػك : "إف حجػػازم معػػيف"الجميبلبػػي كد محمػػد عيسػػى مخطكطػػة "الفكػػي حسػػف تقػػكؿك . (22)
 .(21) .."ـ2695سس أربجي حكالي سنة مؤ  )جد الجميبلب( عبدالجميؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػ
عيسى   ، مخطوطة الفكي حسف ولد محمد4( لممزيد عف تأسيس مدينة أربجي، انظر مخطوطة  كاتب الشونة: ص1)

 (.. Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II , P 139ر  الجميالبي )انظ
 079، صضيؼ اهللمخطوطة ود 06شكؿو  056ص ،17ممحؽ رقـأربجي انظر  عف،021ص( محمد أميف: العبدالب،0)
(3 )042  Macmichael: A History of the Arabs, Vol. I , P . 
ع أطالؿ مدينة أربجي أيضًا قرب المسممية ارب النيؿ ،  كما تق340كركوكي: رحمة مصر والسوداف، ص( ميري 4)

 " (     1، ىامش رقـ "190األزرؽ )انظر محمد أميف: العبدالب، ص
( كاف الرحالة التركي محمد ميري كركوكي مترجما لمغة العربية والفارسية بقمـ الترجمة بديواف الخارجية في الباب 5)

وقاـ برحمة لمصر والسوداف، ذكر فييا مشاىداتو ليذه البالد )لممزيد عف  العالي، كما عمؿ قنصال بوالية خوي سابقا،
 (5، صترجمة ىذا الرحالة التركي، انظر كركوكي: رحمة مصر والسوداف
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      343–340( كركوكي: المرجع السابؽ، ص 6)
        38( عبدالعزيز أميف عبدالمجيد: مرجع سابؽ، ص7)
              024، صعبدالبال محمد أميف:  (8)
 056( الشاطر بصيمي: معالـ تاري  سوداف وادي النيؿ، ص9)
 39، ود ضيؼ اهلل: الطبقات، ص4( انظر مخطوطة كاتب الشونة: ص12)
  1، ىامش42ود ضيؼ اهلل: كتاب الطبقات، صانظر ( 11)
 ":الجميالبيود محمد عيسى  حسف الفكي"مخطوطة ( لممزيد، انظر 10)
 139Macmichael:  A History of the  Arabs, Vol. II, P.       

كػاف أكؿ مػف (. ك 2صارت أربجي عاصمة لمعبػدالب الجينيػيف قبػؿ أف يؤسسػكا مدينػة قػرم )ك      
ػػيف شػػيخان ل كمػػف مشػػايو ىػػذه  (.1ـ )2509ىػػػ/723سػػنة  "نػػكر كلػػد رحيمػػة"أربجػػي الشػػيو مدينػػة عي

: "كالشػػيو شػػنبكؿ، كئػػائؽنػػو إحػػدل البكؿ"، كىػػك الػػذم تقػػكؿ عالمدينػػة المشػػيكريف أيضػػان "الشػػيو شػػن
اميا الفكنج بحكالي ثبلثػيف مدينة سنار التي أق (. كقد أسست أربجي قبؿ3كلد نكه شيو أربجي.." )

يينػػػة ألربجػػػي أف تأسػػػيس كيػػػرل الػػػبعضي  (.6سػػػنة ) د التخػػػـك كػػػاف حػػػدثان ذا أىميػػػة، فمكقعيػػػا عنػػػ جي
ؾ أكثػػػر أراضػػػي ىػػػذه المممكػػػة، كبطنػػػكا عمػػػكة يشػػػير إلػػػى أف العػػػرب كػػػانكا قػػػد عرفػػػكا آنػػػذاالجنكبيػػػة ل

المسػػيحية، كأنيػػـ صػػاركا  المممكػػة ا يػػدؿ إقامتيػػا عمػػى كثػػرة العػػرب الػػذيف سػػكنكا ىػػذهخفاياىػػا. كمػػ
(. كقػػػػد اشػػػتيرت مدينػػػػة أربجػػػي أيضػػػػان بػػػالعمـ إلػػػػى جانػػػب النشػػػػاط 5ينافسػػػكف سػػػػكانيا األصػػػمييف )
كالتجكيػػد  لشػػكنة" أف عمػػـ التكحيػػدكالفقيػػاء، كتػػذكر مخطكطػػة "كاتػػب االتجػػارم، ككػػاف بيػػا العممػػاء 

عبػد اهلل األغػبش، كنصػر كالػد الفقيػو  انتشر في الجزيرة فأخذ القرآف عف الشيو التممسػاني كػؿ مػف
زيػادة النشػاط االقتصػادم الػذم قامػة أربجػي كمركػز تجػارم يشػير لكلعػؿ إ (.4أبي سنينة بػأربجي )

يينة في عمكة. كحسب البعض فإف تدىكرالمد عرب بو قاـ ـ( 2432ىػػ/2060نة بعد ذلؾ )سػنة يجي
كحمفػائيـ  Likeilikالحرب بيف أبناء لقمػؽ  (. كما ديمرت أيضا خبلؿ9اف عمي يد ممكؾ سنار )ك

، عاصمة العبدالب بعد ذلؾ خربت أيضان عمي يد "الشيو األميف" شيو قرم (. كما أنيا8القدامى )
تػػدعى  المدينػػة تاريخيػػان بمعركػػة ارتبطػػت ىػػذه(. ك 7كيقػػاؿ إف ذلػػؾ كػػاف لشػػرو قصػػده ألىػػؿ أربجػػي )

حػػػكؿ طرفييػػػا، حيػػػث قيػػػؿ إف طرفييػػػا ـ(، كقػػػد اختمفػػػت الركايػػػات 2506ىػػػػ/720"معركػػػة أربجػػػي" )
العبػدالب  كقعػت بػيف لعنج(. كقيؿ إنيا( ضد ممكؾ عمكة )ا20عبداهلل جمَّاع كعمارة دكنقس )حمؼ 

 كالفكنج، كىك ما سنقـك بمناقشتو بعد ذلؾ.
 ػػػػػػػػػػػػ
           020د أميف: العبدالب، ص( محم1)
 056، ص( الشاطر بصيمي: معالـ تاري  سوداف وادي النيؿ0)
 10( ولممزيد، انظر  وثائؽ الفونج واألرض، مصدر سابؽ، ورقة3)
       4مخطوطة كاتب الشونة: ص ( انظر4)
 020( محمد أميف: العبدالب، ص5)



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 236  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

          6-5( مخطوطة كاتب الشونة: ص6)
  058شاطر بصيمي:  مرجع سابؽ، ص( ال7)
ـ، ويشير البعض إلى أف ىؤالء الحمفاء القدامى: ممؾ الفونج ومانجيؿ قػري )أي أميػر 1784( وقعت تمؾ الحرب سنة 8)

 (.K. Henderson: Fung Origins , P. 153العبدالب( )لممزيد عف ذلؾ، انظر  
، ( محمد إبراىيـ أبوسميـ: الفونج واألرض، شعبة أبحاث 9)  40ـ، ص1967السوداف، جامعة الخرطـو
( عمارة دونقس: ويعرؼ أيضًا باسـ "عميرة"، وكاف يمقب باسـ دونقس، وىي كممة يونانية األصػؿ، مشػتقة مػف لفػظ 12)

، ويعنػي: النجاشػي، وىػو لقػب ممػوؾ الحبشػة القػدامي، وعمػي ىػذا فاسػـ Negus، ولفظ "ينجوس" )نقػس( Djon"دو"  
مخطوطػة السػمرقندي بأنػو  ووتصػف (.1، ىػامش72الشػاطر بصػيمي: مرجػع سػابؽ، صلعظػيـ )ونقس يعني: النجاشي اد

 (33 مخطوطة السمرقندي: ورقةانظر ) "ممؾ الشمس والظؿ" إشارة لعظـ ممكو

 جمَّاع وتأسيس مدينة قري:عبداهلل  –(جػ)
ػػاع       سػػكداف  فػػيي أف يحكػػـ بػػبلد العيجػػـ يػػرل أف لػػو الحػػؽ فػػ (شػػيو العبػػدالب)كػػاف عبػػداهلل جمَّ

السػػكداف، فػػإف القكاسػػمة نظػػران لمكانتػػو فػػي تػػاريو جيينػػة ب(. ك 2عمػػكة )مممكػػة كادم النيػػؿ، كتحديػػدا 
ػػاع("، فمقطػع "آب" الػػذم  كرفاعػة صػاركا ييعرفػػكف بػػ"العبدالب"، كىػػي تسػمية تعنػػي "آؿ عبػداهلل )جمَّ

، حاميػػػة صػػػيغةه (. كىػػػك 1يكجػػػد فػػػي أسػػػماء الكثيػػػر مػػػف عػػػرب السػػػكداف يعنػػػي "عائمػػػة" أك "قبيمػػػة" )
السػكداف  يشػرق ي قكيان فيالحام (. ككاف التأثير3) السيكلتي االعرب بالسكداف، كاستعممكى ااقتبسي
(. 6) "صػػيغة آب" بكثػػرة ىنػػاؾ نػػرل النيػػؿ، إذ ال يبػػذات القػػكة فػػي غربػػ النيػػؿ، لكنػػو لػػـ يكػػف حتػػى
ػػاع"،فال ىػػذا كعمػػى قػػد (. ك 5) "ي عبػػدالبلبنػػب" عمػػييـ أيضػػان  طمػػؽكمػػا يي  عبػػدالب ىػػـ "آؿ عبػػداهلل جمَّ
ىػػذا  ككػػاف. ـ2685ىػػػ/870ة سػػن بػػف األميػػر رافػػع بػػف األميػػر عػػامرحمػػد األميػػر حيػػدر بػػف  مػػات

 قصػػد مػػفعمػػكة، كيي  أرض راجح أف ذلػػؾ كػػاف فػػي(. كالػػ4"قائػػد القبائػػؿ القحطانيػػة" ) عػػرؼ بػػػيي األميػػر 
يينػة كبػ أنو كػاف أميػرا عمػىذلؾ   مػف فػإف القيضػاعييف ات السػكدانية،حسػب الركايػف قيضػاعة، اقيجي

 ، كليسكا مف عرب عدناف.قحطاف
رج بف حمد ابف األمير ػعبداهلل القريف بف ف" ارت الزعامة بعد األمير حيدر إلى األميرثـ ص      

ػػاع"ىػػك ذاتػػو يػػر األمىػػذا (. ك 9) "فػػع بػػف األميػػر عػػامررا كيعػػرؼ أيضػػا  زعػػيـ القكاسػػمة. "عبػػداهلل جمَّ
بأنػو  اف يينعػتػكػ أنػو بػيف كافػة العػرب، حتػى عبل شأف عبػداهلل جمػاعقد ك  (.8) ريناتي"بػ"عبداهلل القي 

(. 20الزعمػػاء المحميػػيف" ) "أقػػكل بأنػػو (، كمػػا كػػاف يكصػػؼ7"ريػػس عمػػـك قبائػػؿ العػػرب بالسػػكداف" )
يينػػة فحسػػب، كل كىػػك مػػا يشػػير إلػػى . كمػػا أيضػػان  يػػةقبائػػؿ العربالكػػف لبػػاقي أنػػو لػػـ يكػػف زعيمػػا لجي

ػػاع (. ككػػاف22ائي القاسػػمي أبػػي عجيػػب الكافكتػػة" )"عبداهلل القرينػػبػػػ يكصػػؼ ممػػؾ كزيػػرا ل عبػػداهلل جمَّ
فػػػي  مكانػػة ىػػذا الرجػػؿمػػا يشػػير إلػػى  (. كىػػػك21) بمدينػػة قػػرم مػػدة ممكيػػـ )أم ممػػؾ عمػػكة( العػػنج

 قبؿ سقكطيا. "عمكةمممكة "
 ػػػػػػػػػػػػػ
 110( الفحؿ الفكي الطاىر: تاري  وأصوؿ العرب بالسوداف، ص1)
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 193-190ميف: العبدالب، ص( محمد أ0)
            49( محمد عوض محمد: السوداف ووادي النيؿ، ص3)
 49( المرجع السابؽ، ص4)
    110، ص: مرجع سابؽالفحؿ الفكي( 6)   4، صتشار اإلسالـ( حسف إبراىيـ حسف: ان5)
            110( المرجع السابؽ، ص7)
 "القريف" الذي اشتير بو، وىو نسبة لمقب أو القوريناتي ، والقريناتي109مخطوطة كاتب الشونة: ص( 8)
 08( يوسؼ فضؿ حسف: تاري  الممالؾ اإلسالمية، ص9)
، مصػطفي 72ـ، ص1955لطبعػة األولػي، القػاىرة، ( الشاطر بصيمي عبدالجميؿ: معالـ تػاري  سػوداف وادي النيػؿ، ا12)

 7مخطوطة كاتب الشونة: ص (11)                  72مسعد: امتداد اإلسالـ والعروبة، ص
 08، صيوسؼ فضؿ حسف: تاري  الممالؾ اإلسالمية (10)

 كتػي مػف الػرأم السػديد، كالغيػرةاف" أف عبػداهلل جمػاع اسػتطاع بمػا أي ػ"كاضػح البيػ كيذكر مؤلؼ     
 ككػاف أمامػو (.2كحد كممتيـ تحػت زعامتػو )أف يبالسكداف، ك  أف يستميؿ جميع العرب عمى الديف،
، لظمميػـ كبطشػيـ بػالعرب، ككػاف عميػو أف "العػنج"محاربة ممكؾ عمكة المعركفيف باسػـ تحد كبير ل

العرب بالسػكداف  قبائؿ أف المخطكطةتذكر كما  (.1) االضطيادك  البؤس ينقذىـ مما كانكا فيو مف
  Anag "العػػنج" عػػف أصػؿ ىػػؤالء أمػا (.3) العػػنج ممػكؾ بػايعكا األميػػر عبػداهلل جمػػاع عمػى محاربػػة

، كصػػار ليػػـ الحكػػـ فػػي سػػكبة مدينػػة يكشػػرق يات مػػف ذكم البشػػرة السػػكداء سػػكنكا غربػػجماعػػفيػػـ 
كفي الغالب، كاف ممؾ العنج ىك ممؾ أقكل أقاليـ مممكة عمكة، ككػاف يخضػع لػو  (.6) مممكة عمكة

 ممكؾ األقاليـ اآلخريف. 
 كصػارت ليػذا األميػػر ،ٌرم"، كاتخػذ منيػا مقػران إلمارتػو"ًقػ مدينػة عبػداهلل جمَّػاع فػي كقػد اسػتقر      

(. كحسػػب 5ة )ػحنػػؾ شػػماؿ دنقمػػ حتػػى رمعػػرب الػػذيف سػػكنكا المنطقػػة مػػف قػػال عمػػى كافػػة زعامػػةال
ػػاع ىػػك الػػذم شػػاد فػػإف المصػػادر : "كاتػػب الشػػكنة"تقػػكؿ مخطكطػػة  ، حيػػث"قػػرم" مدينػػة عبػػداهلل جمَّ

ػػػاع كػػػذلؾ اخػػػتط مدينػػػة قػػػرم التػػػي عنػػػد جبػػػؿ الركيػػػاف بالشػػػرؽ، كجعميػػػ ا كرسػػػي "كأف عبػػػداهلل جمَّ
"، حيػػث ائؽ الفػكنجكثػ" كثائؽ السػكدانية، كمنيػاػالػفػػي كثيػرا  مدينػةال ىػذه (. كقػد كردت4مممكتػو.." )

 (.9" )..رم المحركسة المحميةػ"بندر ق :ذكرت فييا مكصكفة بأنيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
    .1: ورقة"واضح البياف"( مخطوطة 1)
              .1، ورقة( المصدر السابؽ0)
 .1السابؽ، ورقة مصدر( ال3)
، وكذلؾ مخطوطة "تاري  مختص بأرض 1لممزيد عف العنج وأصميـ، انظر مخطوطة "واضح البيػاف": ورقة (4)

 ,K.D.D. Henderson: Fung Origins , S.N.R., Vol. 18, No. I انظرو  ،  17النوبة"، ورقة

University of Khartoum , 1935 , P. 149             
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الشاطر بصيمي عبدالجميؿ: معالـ تاري  سوداف وادي  ، وانظر أيضا109خطوطة كاتب الشونة: صانظر م (5)
بكسػر القػاؼ، وكسػر  "قػري"، وتكتػب مدينػة 92، مصػطفي مسػعد: امتػداد اإلسػالـ والعروبػة، ص72النيؿ، ص 

 (.153الراء مع التشديد )انظر حسف إبراىيـ حسف: انتشار اإلسالـ، ص
 .09، وانظر أيضا عبد الكريـ الخطيب: تاري  ُجيينة، ص109الشونة: ص مخطوطة كاتبانظر ( 6)
( وثائؽ الفونج واألرض )وثائؽ تمميؾ(، تحقيؽ: د.محمد إبراىيـ أبو سػميـ، شػعبة أبحػاث السػوداف، جامعػة 7)

 ، ، كما تقوؿ عنيا إحػدي الوثػائؽ: "فيػذه حجػة قطعيػة، ووثيقػة عرفيػة، محػررة 72ـ، ورقة رقـ 1967الخرطـو
ائؽ الفػػونج )وثػػالي، لػػدا متولييػػا وبػػف متولييػػا.." ػرضػػية لػػدا شػػي  قػػري المحروسػػة، المحميػػة، أجميػػا اهلل تعػػم

، واشػػتير مػػف شػػيوخ قػػري ممػػف ورد ذكػػرىـ فػػي الوثػػائؽ السػػودانية، 70واألرض، المصػػدر السػػابؽ، ورقػػة رقػػـ 
، الشػػي  األمػػيف ولػػد مسػػمار، شػػي  قػػري )انظػػر وثػػائؽ خميفػػة الشػػي  خػػوجمي: دار ال وثػػائؽ المركزيػػة، الخرطػػـو

سػػػنة  (33) رقػػػـ ، وانظػػػر وثيقػػػة1179جمػػػادي األولػػػي  7، تاريخيػػػا 33ـ، وثيقػػػة رقػػػـ 1965، 00مطبوعػػػات/
 .073ص ،19الدراسة، شكؿ  في ممحؽ ىذه الوثائؽ انظر صورة إحدىـ، 1309

ػػاع ككػػاف        مػػنيـ  ماعػػاته "حمفايػػة الممػػكؾ"، كتكزعػػت ج انتقمػػكا لػػػقػػد  العبػػدالب بعػػد عبػػداهلل جمَّ
كالمكقػػػع الػػذم تشػػغمو حاليػػا مدينػػػة  ، كتركػػزكا فػػػي المنطقػػة بػػيف رفاعػػةضػػفاؼ النيػػؿ األزرؽ عمػػى

رم المحركسػػة كنكاحييػػا" ممػػكؾ العبػػدالب المقيمػػيف بمدينػػة قػػ (. كتعػػد مخطكطػػة "تػػاريو2)الخرطػػـك 
اع بػداهلل جمَّػككاف األمير ع(. 1كتاريخيا، كممككيا ) ،مف أىـ الكثائؽ التي تحدثت عف مدينة قرم

كقػاؿ ليػـ: "نحػف أحػؽ  ،يينػةجي  عرب مف اربة ممكؾ عمكة، جمع قكمولمح العرب لما أراد أف يكحد
ككانكا قكة األمير عبداهلل بف سعد..األمير خالد بف سعيد، كدخمكا مع بالبمد، ألنو دخؿ أجدادنا مع 

ف كرجالنػا كخيكلنػا، فتحنػا نا في الببلد بأمكالنا كنسائنا مف عيد القمي نحجيش ابف الجيمي، كسح
 (. 3سكبا، كخربنا الكنائس.." )

كتأييده  ،نصرتو عمىحفزىـ كأف يي  قكمو، سة فيث الحماأراد بذلؾ أف يبي  ؿ عبداهلل جمَّاعكلع      
ينيػكف ا أجػدادىـ أخذ يٌذكرىـ بما قاـ بػوف ،أف يفعؿ فيما يريد ، ألكائػؿ منػذ بػدايات الفػتح العربػيالجي

اإلسبلمية المتعاقبػة  لبجة كالسكداف، كأنيـ كانكا أكثر القبائؿ التي رافقت الجيكشا كدكرىـ في فتح
الػببلد التػي فتحيػا  يرفػع رايػة اإلسػبلـ فػ عمػىكعممػكا  ،منذ الفػتح كحتػى أيامػو، كىػـ الػذيف جاىػدكا

 ثـ صاركا قكمان أكلي قكة، كييحسىب حسابيـ. استقركا بيا،  المسممكف حتى
يينة كالجعمييف، كىـ مف بني العباسأف العبلق كيبدك       ، لـ تكف كديػة بف عبدالمطمب ة بيف جي

ينكم فعمو، أشاركا عميو  . فمما أخبر قكمو بماأراد عبداهلل جمَّاع أف يحاربيـ ذايلك ، في ذلؾ الكقت
تقكؿ الركاية أيضان مف كليذا كحربيـ ليست أمران ىينان.  لجعميكف قكـ أشداء،األمر، فا في أف يتركل

زائػر الخصػبة، كامتمكػكا الػببلد : "كالجعميػيف أتػكا بعػدنا، كاآلف بيػدىـ الجلقكمػو ديث عبداهلل جمَّػاعح
قاؿ لو قكمو محذريف مف مغبػة مػا يفكػر ثـ (. 6دنقبل، البد أف أحاربيـ كأجمييـ مف البمد.." ) حتى

لعػػؿ ىػػذا القػػكؿ ك  (.5ممػػؾ الػػببلد.." ) كتيمػػؾ القبائػػؿ، كيعػػكد الزنػػكج إلػػى فيػػو: "ىػػذا صػػعب عمينػػا،
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ارت اإلمارة لمعبدالب، كبعد بعد أف ص كاف أف ىذا الذم تذكره ىذه الركاية إلى مةيحمؿ إشارة مي
 . ، أك الزنكج حسب الركايةعمكةمممكة  سقكط
 ػػػػػػػػػػػػػ
 09، صالخطيب: تاري  جيينة( 1)
ذكػر مؤلفيػا قد صفحة، و ـ، وىي تتكوف مف خمس وثالثيف 1915( وتؤرخ ىذه المخطوطة إلي حوالي سنة 0)

كتابػة ىػذه المخطوطػة ىػو  ىأنو كتبيا بناء عمػي توجيػو ممػف ال يسػعو أف يخالفػو، ويعتقػد أف الػذي حممػو عمػ
 الروايػات التػي ىعمػ يذكرىا فػي مخطوطتػو األخبار التي يراني. وقد اعتمد مؤلؼ المخطوطة فيالسيد عمي الم

، انظػػر ومؤلفيػػا لممزيػػد عػػف تمػػؾ المخطوطػػةو العبػػدالب ) سػػمعيا مػػف الكبػػار المتقػػدميف ممػػف ينتسػػبوف لقبيمػػة
 (.47، دوف تاري ، ص0يوسؼ فضؿ حسف: دراسات في تاري  السوداف وأفريقيا وبالد العرب، جػ

 113( الفحؿ الفكي الطاىر: تاري  وأصوؿ العرب بالسوداف، ص3)
     ، 113( المرجع السابؽ، ص4)
 113( المرجع السابؽ، ص5)

 :ضد مموؾ عموة بداهلل جمَّاع مع الفونجتحالؼ ع -اً خامس
يينػة جي عػرب  ة إلعبلء شػأفكبير  اتذا طمكح ككاف قكيان،شجاعا  عبداهلل جمَّاع رجبلن  كافك        

أف يقػػيـ بػػدال المسػػيحية، ك  عمػػكة مممكػػة أف يقضػػي عمػػى (. ككػػاف حممػػو2) فػػي سػػكداف كادم النيػػؿ
أف ذلػػػؾ حقػػػان بػػػ قناعػػة . ككانػػػت لديػػػوالقكاسػػمة ، كتحديػػػدان مػػػفينيػػػكفيحكميػػا الجي  عربيػػػة إمػػػارة منيػػا

بػو خػبلؿ الػذم قػامكا  الكبيػر القبائػؿ العربيػة، نظػران لػدكرىـ سائر أصيبلن لقكمو أكثر مف غيرىـ مف
جمَّػاع تػكلى منصػػبا (. ككػػاف عبػداهلل 1سػكداف كادم النيػؿ )فػػي مصػر ك  حقبػة الفتكحػات اإلسػبلمية

قبائػػؿ زعيمػػا ل عػػديي  كػػاف، ك ، كىػػك ممػػؾ عمػػكةالعػػنج ران لممػػؾصػػار كزيػػ ، حيػػثعمػػكة مممكػػة رفيعػػا فػػي
بع عمكة، كالػراجح تت التي طعاتأك المقا الممالؾ يسكنكف إحدل (. كالعنج كانكا3) السكدافلعرب با

 (.6) سكبة العاصمة في غربي كشرقي كفعيشكانكا ي أنيـ
ىػـ مػف أحيػاء كبقايػا األمػكييف  "شػعب لكلػك" أف "أحمد بػف الفكػي معػركؼ"تذكر مخطكطة ك       

كػانكا  "اليمػج"ف قبائػؿ إلػى أ الػبعضكيػذىب  (.5اليمج، ثػـ تصػاىركا، كمػنيـ جػاء شػعب الفػكنج )
إلػى  كفآخػر بينمػا يشػير  (.6األبػيض )النيػؿ األزرؽ ك  النيػؿ بػيف فيمػا مف رعايا الفػكنج فػي الجزيػرة

فػػازكغمي،  كب سػػكاف الػػكطنييف لممنطقػػة الجبميػػة التػػي تقػػع غػػرب كجنػػال ىيػػدؿ عمػػ "اليمػػج"أف لفػػظ 
بعد أف بسط الفكنج نفكذىـ عمييا. كمف أشير سكانيا:  ، كذلؾرفت باسـ "دار الفكنج"عي ىي التي ك 

 "العػنج" أف Arkellركػؿ آ يعتقػد (. بينمػا7) "جبؿ كيمػي"كز ببلدىـ الماباف، كجـ جـ، كالبرتا، كمر 
اسػػميـ فػػي  عتقػد أف(. كي8) Eastern Tuaregكػانكا فػػي األصػؿ مػػف قبائػؿ "الطػػكارؽ الشػرقييف" 

عمػكة،  ئػؿ فػيكعمى أية حاؿ كاف العنج أقكل القبا (.9"الشرؽ" ) يشير إلى معنى العربية السكدانية
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عف ممكؾ  السكدانية كىـ أصحاب القكة كالسمطة عمى باقي األقاليـ، كمف ثـ لما تحدثت المصادر
 (.10، أك "ممكؾ سكبة" )عمكة، ذكرتيـ باسـ "العنج"

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 .10ص سابؽ،المرجع ال: يػالفحؿ الفك ،1اف: ورقةػواضح البيمخطوطة  (1)
 .13–10ص المرجع السابؽ،: الفحؿ الفكي( 0)
 .08: تاري  الممالؾ اإلسالمية، ص( يوسؼ فضؿ3)
(4 )K. Henderson: Fung Origins , P . 149أيضًا جماعات مف "التػوروج"  تسكف في تمؾ المنطقة كانت ، كما

Turug"النوبػػة"، أو "اليمػػػج" ، وHamagانوا يعرفػػػوف باسػػػـ ػرى مػػف "األحبػػػاش" ممػػػف كػػػات أخػػػػجماعػػػ ، إضػػػافة إلػػى
 Shengala (.( Henderson: Fung Origins , P . 149اال" ػ"الشنج

           Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II, P.346( انظر ىذه المخطوطة 5)

(6)   Henderson: Op. Cit, P.151                
 .40اري  الممالؾ اإلسالمية: صػت: يوسؼ فضؿ( 7)
(8)  A. J. Arkell:  The history of  Darfur , Part IV , S. N. R. ,  Vol. 33 , No. 2               

University of  Khartoum , 1952 , P. 263     
(9) Ibid , P. 263     
 .17تاري  مختص بأرض النوبة، ورقة ، مخطوطة1اف: ورقةػواضح البي( انظر 10)

 جمَّاعػةأخػذ  حالؼ مع الفكنج لمحاربة ممكؾ عمػكة، كليػذافكرة الت جمَّاععبداهلل  تراكد ككاف       
تحػالؼ اإلثنػاف ، ك و أمػرىـلػ نج، كىػٌكفى اجتمػع مػع ممػؾ الفػك ، ك "جبػاؿ البػركف" ذىب لػػك  ،مف أتباعو

ػػاعة األمػػكاؿ لكجبايػػ تكػػكف قيػػادة الخيػػكؿكأكالده، ك عمػػارة دكنقػػس اليمػػيف ليكػػكف الميمػػؾ ل  عبػػداهلل جمَّ
 ، ثػػػـ سػػػكنكاالممػػػؾ عمػػػارة مػػػف الجنػػػكب بقيػػػادة قػػػدمت الفػػػكنج قبائػػػؿ أف الػػػبعضي  (. كيػػػرل2كأكالده )

كىػػػؿ كػػػانكا عربػػػان، أـ مػػػف  ،(. كقػػػد اختمػػػؼ فػػػي أصػػػميـ1الجزيػػػرة بػػػيف النيمػػػيف األزرؽ كاألبػػػيض )
 منطقػة فػي  (. كقػد أسػس الفػكنج مممكػة صػغيرة3ذ ) البرنػك بػبلد الشمكؾ، أـ كانكا في األصؿ مف

 (. 6) سنار ا شماالن إلى "جبؿ مكية" غربي"لكلك"، ثـ انتقمك 
ب الشػػكنة": "كاتػػ يقػػكؿ مؤلػػؼ ،إلسػػقاط مممكػػة عمػػكة لؼ العػػرب كالفػػكنجكعمػػى أيػػة حػػاؿ تحػػا     

كىػػـ العػػنج ممػػكؾ  ة النكبػػة،مػػع عبػػداهلل جمَّاع..كتمػػت كممػػتيـ عمػػي محاربػػ "كاتفػػؽ عمػػارة المػػذككر
(. 4) باسـ "الحمؼ السنارم" التحالؼ ىذا كعرؼ (.5) "العنج.. . كحاربكا ممكؾسكبة كممكؾ القرل

يينػة ضػد قبيمػػة تياادػالتػي قػ العربيػػة  كىػك مػا يػػذكرنا أيضػان بػاألحبلؼ  خػػبلؿ المماليػؾ سػػبلطيف جي
 (أك الشػمؾ)لشػمكؾ مػف ا جماعػات إلػى أف Henderson ىندرسػكف الصػعيد. كيشػيركجكدىـ فػي 

كؾ عمػػكة( الػذيف كػػانكا ممػالعػػنج ) لفكا مػػع زعمػاءجػاءكا مػػف منطقػة النيػػؿ األبػيض، ثػػـ تحػا كػانكا قػػد
 (. 9لمحاربة ىؤالء البدك العرب ) سكبة مدينة يسكنكف

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 065، ص18، انظر ممحؽ474آدامز: النوبة رواؽ أفريقيا، ص ، وانظر113ر: ص( الفحؿ الفكي الطاى1)
  13( عبدالمجيد عابديف: قبائؿ مف السوداف األوسط، ص0)
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ثػػـ  يػـ سػاللة عربيػة أمويػة ىربػت مػف اضػطياد العباسػييف، ثػـ قػدموا لمحبشػة أوال،إن( أصػؿ الفػونج: قيػؿ: 3)
البرنػو اربػػي بحيػرة تشػػاد وجنػػوب  وقيػػؿ: جػاءوا مػػفتصػػاىروا مػع ممػػوؾ ىػذه الػػبالد. و مسػػوداف الشػرقي رحمػوا ل
شػجار. وقيػؿ: ، وسرعاف ما ظير نفوذ الفونج بيف الوثنييف الزنوج، وىـ الشمؾ الػذيف كػانوا يعبػدوف األالصحراء

، 4، مخطوطة كاتب الشونة: ورقة17مخطوطة تاري  مختص بأرض النوبة: ورقة كانوا شعبة مف الشمؾ )انظر
ي القػػارة األفريقيػػة، حسػػف إبػػراىيـ حسػػف: انتشػػار اإلسػػالـ فػػ ، وانظػػر أيضػػا1مخطوطػػة واضػػح البيػػاف: ورقػػة

، مصػطفي 1813 – 1810، ص4، عوف الشريؼ قاسـ: موسوعة القبائؿ واألنسػاب فػي السػوداف، جػػ154ص
 .Henderson: Fung Origins , P   : انظػر أيضػالممزيػد ، و 92، ص: امتػداد العروبػة واإلسػالـمسػعد

 079، ص06وشكؿ  057ص ،02ممحؽ ، انظر"رواية ودضيؼ اهلل"الفونج في وعف   ،149
 لػػيس إال اصػػطالحا سياسػػيا يشػػير إلػػى  الفػػونج، ويػػري الػػبعض أف اسػػـ 026( محمػػد أمػػيف: العبػػدالب، ص4)

السػػيادة عمػػي مدينػػة سػػنار، وايرىػػا، وىػػو اليػػدؿ عمػػي جػػنس، أو عػػرؽ، أو حتػػي ثقافػػة )انظػػر حسػػف إبػػراىيـ 
لمحروسة، المحميػة، أجميػا (. وقد وردت سنار في وثائؽ الفونج باسـ "سنار ا154حسف: انتشار اإلسالـ، ص

 .(59ائؽ الفونج واألرض، ورقة رقـ ػ.." )وثىاهلل تعال
          109مخطوطة كاتب الشونة: صانظر ( 5)
       026( محمد أميف: المرجع السابؽ، ص6)
(7  ) Fung Origins , Op. Cit,  P . 150 

 مـ العػرب، اتفػؽ عبػداهلل جمَّػاعظ العنج عمى ممكؾ أنو لما تطاكؿ ركايات،ػال كحسب إحدل       
تحت قيػادة عبػداهلل  محاربتيـ يف. كاتفؽ العرب عمىالمػالعنج الظ ىؤالء ةإزال مع بني العباس عمى

ركاية مػا أكرده الفحػؿ ػالؼ ىػذه الػػ(. كربما يخ2لذات الغاية )بعد ذلؾ جمَّاع، ثـ تحالفكا مع الفكنج 
انكا قػد امتمكػكا الػببلد كػ ألنيػـ ،حاربػة الجعميػيفأراد م كػاف قػدمػف أف عبػداهلل جمَّػاع  اىرػالطػ الفكي

ركاية التػي ػرل الباحػث أف الػكيػ(. 1) صػارت تحػت سػمطانيـ الجزائػر الخصػبة حتى دنقمة، كمػا أف
يينػة مػع الجعميػيف،ػآنفػا كالتػي تشػير لتحػ دكتكر يكسؼ فضؿ حسػفػال أكردىا أنػو لػـ ك  الؼ عػرب جي

غيػػر كديػػة، لكػػنيـ اتحػػدكا ليحػػاربكا أك ربمػػا كانػػت األمػػكر  ،ثمػػة عػػداكة تكػػف بيػػنيـ فػػي ذلػػؾ الكقػػت
 أعداء العرب، كمف ثـ غمب الطرفاف مصالح العرب كافة عمى المصالح القبمية الضيقة.  

ػػاع تم عبػػداهلل أفإلػػى ضػػح البيػػاف" بينمػػا تشػػير مخطكطػػة "كا       العػػرب فػػي  كػػف مػػف تكحيػػدجمَّ
 كما تذكر(. 3ؾ عمكة )ك كانكا فيو مف اضطياد مم ، كسمؾ بيـ طريؽ الرشاد، كأنقذىـ مماالسكداف

ثػـ بػدأ العػرب تحػت . ى محاربة العنجعم جمَّاعبايعت عبداهلل  يةقبائؿ العربالأف  المخطكطة أيضا
العػرب أدركػكا أنػو  (. لكػف6تتسػاقط الكاحػدة تمػي األخػرم ) الحػرب، كصػارت مػدف عمػكة ىذه قيادتو

 أف يمػد الفػكنج كاتفػؽ الطرفػاف عمػى ،"عمػارة دكنقػس"نج ؾ الفػك مػمف األفضؿ ليـ أف يتقاربكا مػع م
، ثـ تجيز العرب بالعساكرالعرب  حمفاءىـ ثـ  (.5لمحاربة العنج ) بجيكش جرارة يـكحمفاؤى البلـز
ر عمييـ". ثـ انتص ائع..حتىػجمَّاع "جالدىـ في عدة كقأف عبداهلل  "كاضح البياف" مخطكطةتذكر 
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دعي ييػػػ كقػػتفػػي ذلػػؾ الالعػػنج قائػػػد  ىػػذه الػػببلد. ككػػافرة مػػف تمكػػف مػػف السػػيطرة عمػػى أجػػزاء كبيػػػ
 (. 4"حسب اهلل" )

الفػكنج  رغػـ أف العبػدالب فػي إسػقاط عمػكة دكر المخطكطػة إبػرازىػذه تحػاكؿ عمى أيػة حػاؿ ك      
 أف يبػػرزمؤلػػؼ الد، إذ أراد أحػػ عمػػى تمػػؾ الركايػػة مبالغػػات ال تخفػػى بػػالجنكد. كربمػػا تحمػػؿ ـىك أمػػد

، فػػإف عمػػارة كحسػػب الػػبعضالفػػكنج.  كػػاف أكثػػر ممػػا قػػاـ بػػو ، كأنػػوعمػػكة سػػقكط دكر العبػػدالب فػػي
خضػاع ممػؾ دكنقس جمع رجالو في جبؿ مكيػا )مكيػة(، ثػـ تحػالؼ مػع عبػداهلل جمَّػاع كأصػحابو إل

 (.9المعركة الحاسمة في أربجي ) ت رحىثـ دار العنج كممؾ الغرب، 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 08يوسؼ فضؿ حسف: تاري  الممالؾ اإلسالمية، ص لممزيد عف ىذه الرواية، انظر ( 1)
 113( الفحؿ الفكي: مرجع سابؽ، ص0)
 1( مخطوطة واضح البياف: ورقة رقـ 3)
 1ورقة رقـ  ،( المصدر السابؽ4)
 1ورقة رقـ  ،( المصدر السابؽ5)
 0ورقة رقـ  ،( المصدر السابؽ6)
 194-193ص ( مصطفي مسعد: اإلسالـ والنوبة،7)

العػنج، كعػدـ قنػاعتيـ بػدكاـ الحػاؿ  بسػبب عػدـ رضػاء العػرب عػف حكػـ شؾ فيو أنػوكمما ال      
استبدكا بالحكـ، كأساءكا معاممة العػرب، كلػـ ييظيػركا العػدؿ. كليػذا أدرؾ  عمى ما ىى عميو، ألنيـ

يينة أنو البد مف الػتخمص مػف حكميػـ ) امػة تحػالؼ عربػي مػف إق(. كمػا أدركػكا أنػو البػد 2عرب جي
)أم  نو لسبب ما اقتنع العػرب، فإHenderson  ىندرسكف . كفي رأمإلسقاطيـ نجالع ممكؾ ضد

فػػػكنج حسػػػب رأيػػػو، عمػػػى أف يكػػػكف ذلػػػؾ عػػػرب جيينػػػة( بػػػاالعتراؼ بسػػػيادة قبائػػػؿ الشػػػمكؾ، كىػػػـ ال
 Hamag اإلسػػبلـ أيضػا رعايػػاىـ مػف "اليمػػج"أف يعتنقػػكا الػديف اإلسػػبلمي، كمػا اعتنػؽ مشػركطا بػ

لؼ الذم تـ بػيف العػرب كالفػكنج فػي ذلػؾ الكقػت يشػبو مػا ييطمػؽ عميػو (. كيرل البعض أف التحا1)
ائي آكاخػػػػر القػػػػرف فػػػػي عػػػػدة مراحػػػػؿ، ثػػػػـ أخػػػػذ إطػػػػاره النػػػػ "الحمػػػػؼ اإلتحػػػػادم"، كأف التحػػػػالؼ تػػػػٌدرج

زنجي" لشػعب الفػكنج، ػ"األصؿ الػذم يأخػذ بػو الػبعض بمػا يعػرؼ بػػكحسب الػرأم الػ (.3ـ )25ىػ/7
اركا أف يسمكا أنفسيـ بذات اإلسـ الذم ػ، كاختعبدالب اعتنقكا اإلسبلـكا مع أمراء الإنيـ لما تحالفػف

 Strangers (6 .)أطمقكه عمى العرب، كىك "الغرباء" 
كفػػي رأم ىػػؤالء أف قبائػػؿ الشػػمكؾ )كيقصػػد بيػػػـ الفػػكنج( أدركػػكا أنػػو مػػف األفضػػؿ ليػػػـ أف        

عػرب أنفسػيـ "كعمػى ىػذا اسػتكلي يغيركا مف أسمائيـ، كأف يحممكا ذات األسػماء التػي يسػمي بيػا ال
بلـ، اركا أف يعتنقػػكا اإلسػػػ، كاختػػGeziraعمػػى الجزيػػرة   Fung Dynastyحكػػاـ أسػػرة الفػػػكنج  

" أك رل الباحػػػػػث أف "المصػػػػػالحكيػػػػػ (.5رعايػػػػاىـ مػػػػػف جماعػػػػػات اليمػػػػج" )ككػػػػذلؾ الحػػػػػاؿ بالنسػػػػػبة ل
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بلـ، يعتنقكف اإلس نجدكاعي التي جعمت الفك أصحاب ىذا الرأم، كانت مف أىـ ال"المنفعة"، حسب 
زعامة عمى كافة العػرب القػاطنيف فػي مممكػة عمػكة، كذلػؾ بعػد أف تسػقط تمػؾ المممكػة لتككف ليـ ال

يينػة قنعػكا بػأف تكػكف السػيالمسيحية. كما يبدك مف ذلػؾ الػ ادة لمفػكنج عمػييـ رأل أيضػان أف عػرب جي
ديف ، إذ إنيػـ آثػركا مصػمحة الػنما ريػبة" تيحسىب ليـ دك يعتنقكا اإلسبلـ، كىي "غاية نبيمبشرط أف 

كبػػػيف شػػػعكبيا مػػػف العجػػػـ غيػػػر المسػػػمميف عمػػػى مصػػػالح قبيمػػػتيـ  ،كانتشػػػاره فػػػى ربػػػكع تمػػػؾ الػػػببلد
الضػػيقة، حتػػى لػػك أدل ذلػػؾ أال تكػػكف ليػػـ الزعامػػة فػػي تمػػؾ الػػببلد كمػػا كػػاف حػػاليـ فػػي الماضػػي، 

يينة في نشر اإلسبلـ في   ببلد النكبة.كىك ما يؤكد الدكر الكبير الذم لعبو عرب جي
 ػػػػػػػػػػػػػ
، 7ار القبميػة التػي تكػوف منيػا "الحمػؼ السػناري"، رقػـ ػ، انظػر خريطػة الديػ1( مخطوطة واضح البياف: ورقة1)

040 
(0  )  Henderson: Op. Cit. , P . 150 
 72( الشاطر بصيمي: مرجع سابؽ، ص3)
(4 )  Henderson: Op. Cit. , P . 151 
(5 )Ibid , P. 151 
شكالية لفونجا -(أ)  ُجيني:الاألصؿ  وا 

كمػكطنيـ  ،، كأصػميـكنجػالفػ ائؿػقب صػفيما يخ احثيفػمف الب البعضذىب إليو ي ة رأمه ػكثم        
 ىػإلػػ رأمػأصػػحاب ذلػػؾ الػػ ذىبػيث يػػػحػػؿ ذ ػكداف كادم النيػػػى سػػػاءكا إلػػػبلد جػػػكمػػف أم البػػ ،األكؿ

ى تنتسػب إلػى ػات التػػالجماعػ إحػدل مػف تحديػدا اانك ػك ـػي، كأنيػمف أصؿ عرب راجح،ػال ػىأنيـ، عم
يينة. ثـ يشير أصحػ ةػقبيم  ؤرخػمػال دث عػنيـػذيف تحػػىػـ الػؤالء الفػػكنج ػى أف ىػػاب ذلػؾ الػػرأم إلػػجي
 (.2)ة ػبلد الحبشػـ بك ػتخكا ػبمغ انكا قدػك اؿ إنيـػو، كقػركايتي ػف "دكفػابف خم"

و ػإنػػػ ؼ، حػػػػيثػرأم اآلنػػػػكؿ بيػػػذا الػػػػف القػػػؤيدك ػيػػػ ف ممػػػفػكسؼ فضػػػؿ حسػػػػدكتكر يػػػػكييعػػػد الػػػ        
كم"، ػ"األصؿ األم ػرؼ بػعبما يي  حكؿ أصؿ الفكنج، كتحديدا و بعض البػاحثيفػذىب إليػما ي يستبعد

ات ػجماعػ كػانكا فػي األصػؿ كنجػؤالء الفػػىك يعتقد أف ىكنج، ك ػائؿ الفػلقب ي"ػ"األصؿ اليبلل حتى أك
يين قبيمة ربية مفػع  . (1) ةػجي

ة ػكطنية ممثمػػركايات الػػأف الػ ف: "كيبدك ليػدكتكر يكسؼ فضؿ حسػكؿ الػيق ،الػرأم ؾػكعف ذل     
ك رأمه ػج، كىػػػكنػاف الفػا كػػ.كربمػ.رب )أك المسػمميف(.ػيف العػكنج كبػاف جبؿ الفػة بيف سكػصم ذكرلػل

يينة الػةن مف عػرجيحو، فئػت ىػأميؿي إل راؼ ػاؿ إنيػـ بمغػكا أطػػدكف، كقػػف خمػػار إلػييـ ابػػذيف أشػػرب جي
 (. 3ة.." )ػالحبش
ف عمػى مػا فيػو مػف ػو الػدكتكر يكسؼ فضؿ حسػأف ىذا الػرأم الػذم يذىب إلي رل البػاحثي ػيك       

، ربمػػا ميمػػة اريخيةػتػػ يحممػػو مػػف داللػػػة لمػػا كقؼ عنػػدهػيسػػتحؽ التػػ كقتػو فػػي ذات الػػػرابػػػة، إال أنػػػغ
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، كمػكطنيـ كنجػائؿ الفػدارسيف حكؿ أصؿ قبػمف ال يفثير ػك دلػاريخية لػالت ثير مف الحقائؽػغير الكتي 
، خاصػػة ىجػػرة كسػػكداف كادم النيػػؿ ةػبلد النكبػػػبػػ ػربية إلػػىرات العػػػاطيـ باليجػػػارتبػػ ىػاألكؿ، أك حتػػ

يينػػةػقبيمػػ فػػي ىػػذه  اريخيةػالتػػ األحػػداث أثير كاضػػح فػػي تغييػػر مجػػرلػاف ليػػا تػػػي كػػػالتػػ اػكبطكنيػػ ة جي
 انتو بيف أىؿ ىذا التخصص.ػرأم، كمكػقيمة صاحب ىذا ال ة إلىػذا إضافىبلد، ػالب
 
 ػػػػػػػػػػػػػ
حيث يقوؿ ابف خمدوف: "وبالصعيد األعمػي مف أسػواف، ومػا وراءىػػا، إلػػى أرض النوبػػة إلػى بػػالد الحبشػة  (1)

ؾ القفػػار، وامبػوا النوبػػة عمػػى قبػائؿ متعددة وأحيػاء متفرقػة، كميـ مف ُجيينػة إحدى بطػوف ُقضاعػة، ممػؤوا تػػم
، لممزيػد عػف 8-7، ص 6العبػر: جػػ مواطنيـ وممكيـ، وزاحموا الحبشة فى بػالدىـ، وشاركػوىـ فػى أطرافيػػا.." 

  057ص ،02الفونج انظر ممحؽ رقـ 
 47( مقدمة في تاري  الممالؾ اإلسالمية: ص1)
 47( المرجع السابؽ، ص3)
 :سقوط مممكة عموة -(ب)

ينيػػيف فػػي ذلػػؾ، كمػػف ثػػـ سػػيادة نتحػػ       دث ىنػػا عػػف سػػقكط مممكػػة عمػػكة المسػػيحية، كدكر الجي
ممػػكؾ ك  العبػػدالب بػػيف حاسػػمة فػػي الصػػراعأربجػػي" مرحمػػة  معركػػةالعػػرب عمػػى تمػػؾ الػػببلد. كتيعػػد "

فػي تػاريو ىػذه القبيمػة، كاسػتقرارىا فػي سػكداف كادم  سػبب مػا ترتػب عمييػا مػف نتػائج ميمػةب، عمكة
السػػنة حػػكؿ تمػػؾ المعركػػة، كطرفييػػا، ك  اآلراءكقػػد اختمفػػت  .ىػػذه المممكػػة بعػػد ذلػػؾسػػقكط ثػػـ النيػؿ، 

كتصػؼ  (، كقيػؿ غيػر ذلػؾ.2) ـ2506ىػػ/720سػنة ل حسػب الػبعض تػؤرخىػي ك  فييا،التي كقعت 
قػكة كاسػتعداد و "جيكش جرارة"، كىػك مػا يشػير لعبداهلل جماع بأن ادهالجيش الذم قبعض المصادر 
ؾ كاتفػؽ الطرفػاف عمػى أف يمػد مىػف ذلؾ تقكؿ مخطكطة "كاضح البياف": "(. كع1) العرب كحمفائيـ
 الجػيش المخطكطػة عػف قػكة (. ثػـ تتحػدث3" )..نج عبػداهلل جمػاع بقػكة مػف عسػاكره)أم ممؾ( الفػك 

ـ لحػرب العػنج بيػذا الجػػيش : "ثػـ تجيػز عبػداهلل جمػػاع بجيػكش جػرارة مػف قبائػؿ العػػرب، كتقػدقائمػة
أك  ،الجػػػيش دكف كصػػػؼ قكتػػػو أخػػرل عػػػف ذلػػػؾسػػػكدانية ت مخطكطػػػة بينمػػػا أشػػػار  (.6" )..العظػػيـ
أمػا  (.5كحػاربكا ممػكؾ عمػكة.." ) ،: "تكجو عمارة دكنقس كعبداهلل جماع بما معيـ مػف الجػيشعدتو

فتكجػػػػو عمػػػػػارة  ،كىػػػػـ العػػػػنج ،"كتمػػػػػت كممػػػػتيـ عمػػػػى محاربػػػػة النكبػػػػػة :"كاتػػػػب الشػػػػكنةمخطكطػػػػة "
عبػداهلل جمَّػاع اشػترؾ فػي ىػذه المعركػة بجػيش  فا يقاؿ إكفيم (.4" )..كتكجيكا إلى القرلكعبداهلل..

 أيضػػػػا تؤكػػػده كىػػػك األمػػػر الػػػػذم ،وقػػػكة جيشػػػ. كيشػػػير ىػػػذا العػػػدد لؼ مقاتػػػؿألػػػ 90 حػػػكالي عدتػػػو
الفػكنج،  الجػيش العربػي كحػده دكف المقصػكد بػو اف ىػذا العػددػإف كػ كال نػدرم المصادر السكدانية،

كػد أنػو لػـ فالمؤ  ،العنجالعرب فحسب. أما جيش  ف يخصكا وراجح أنػكال .كمييما معا أنو يعنيأـ 
 حػػػرب ، كمػػػف ثػػػـ فيػػػيحاسػػػمة لكجػػػكدىـ أف ىػػػذه المعركػػػةكػػػانكا يػػػدرككف  يكػػػف قميػػػؿ العػػػدة، ألنيػػػـ
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ف لـ تذكر لنا الػنتيجتيا كيـ يتكقؼ عمىم، كأف بقاء ممصير  غيػر أننػا تحديػدا، ركايات عػدتيـػ. كا 
: "كانػت بػالقكؿ ف خػبلؿ كصػؼ الػبعض لكػؿ منيمػاالمتحػاربيف مػ الجيشػيف ىػذيف قػكة نستدؿ عمى

 (.9تحصر بالعدد.." ) جيكش الفريقيف ال
 ػػػػػػػػػػػػػػ
، مخطوطػة كاتػب الشػونة: 17، مخطوطػة تػاري  مخػتص بػأرض النوبػة: ورقػة1انظر مخطوطة واضػح البيػاف: ورقػة( 1)

،  مصػػطفي مسػػعد: 155، ص، حسػػف إبػػراىيـ حسػػف: انتشػػار اإلسػػالـ012 – 028محمػػد أمػػيف: العبػػدالب، ص، 7ص
 09، يوسؼ فضؿ حسف: تاري  الممالؾ اإلسالمية، ص92امتداد العروبة واإلسالـ، ص

             1( مخطوطة واضح البياف: ورقة0)
           1: ورقةالمصدر السابؽ (3)
 1: ورقةالمصدر السابؽ (4)
  17( مخطوطة مختص بأرض النوبة: ورقة5)
 08تاري  الممالؾ اإلسالمية، ص: مقدمة في ( يوسؼ فضؿ6)
 08( المرجع السابؽ، ص7)

 ركاياتػمػػف يطػػالع الػػف يػػا،، كطرفي"معركػػة أربجػػي"ركايػػات متناقضػػة حػػكؿ كالمؤكػػد أف لػػدينا       
العبػدالب  طرفاىػا المعركػة كػاف ىػذه أف ىإل ، إذ تشير بعضياكاضحان  يجد فييا اضطرابان  المختمفة
الحمػػؼ السػػنارم( ضػػد بػػيف حمػػؼ العػػرب كالفػػكنج )أنيػػا كانػػت  كرتػػذ ات أخػػرلػركايػػ بينمػػاكالفػػكنج. 

: "فنزلػػكا )أم الفػػكنج( مػػف مكيػػة، اتب الشػػكنة"ػه مخطكطػػة "كػػكىػػذا مػػا تؤكػػد .)العيػػنج( ؾ عمػػكةك ممػػ
" ..ياتػنج مع عبداهلل القريناتؿ العي ػكصار ممكيـ بيا بعد أف قا الممؾ عمارة دكنقس..ارىػكقطع أشج

(2.)  
 الب كالفػػكنج ضػد ممػكؾ عمػػكةكانػػت بػيف تحػالؼ العبػد لػؼ "كاضػػح البيػاف" أنيػاكمػا يؤكػد مؤ       

فكػػرة  يػػدالفكػػرة التػػي تؤكػػدىا أيضػػا مخطكطػػة "تػػاريو مخػػتص بػػأرض النكبػػة"، كتأك كىػػي ذات (.1)
كقعػػػػت بػػػػيف تحػػػػالؼ مصػػػػطفى مسػػػػعد أيضػػػػا إلػػػػى أف ىػػػػذه المعركػػػػة تكر يشػػػػير الدكك  (.3) التحػػػػالؼ

: "كتػػػذكر المراجػػػع بػػػدأ رأيػػػو معتمػػػدا عمػػػى الكثػػػائؽ السػػػكدانيةكنج ضػػػد العػػػنج. كقػػػد العبػػػدالب كالفػػػ
ػػاع  الكطنيػػة أف عمػػارة دكنقػػس زعػػيـ الفػػكنج جمػػع رجالػػو فػػي جبػػؿ مكيػػا، ثػػـ تحػػالؼ مػػع عبػػداهلل جمَّ
يينػػػة كأصػػػحابو اآلخػػػريف عمػػػي اخضػػػاع ممػػػؾ الفػػػنج )العػػػنج(..كدارت  شػػػيو عػػػرب القكاسػػػمة مػػػف جي

  (. 6يفاف.." )ىػ، كانتصر فييا الحم720معركة أربجي سنة 
مػػا  . كمنيػػاالعبػػدالب كالفػػكنج كػػؿ مػػف كانػػت الحػػرب بػػيف قميمػػة بينمػػا حسػػب ركايػػات أخػػرل      

عمػى  ”عجيػب لعبػدالب كػانكا يسػيطركف بزعامػة "كدأف ا كأخذه عنػو آخػركف Bruce يذكره بركس
، )ـ2506ىػػ/720سػنة (قػرب أربجػي بػيف العػرب كالفػكنج  عمػكة، كأنػو دارت معركػة النكبة كتحديدا

لمفػػكنج، ككػػاف مػػف العبػػدالب بالسػػيادة  ، كاعتػػرؼيكػػف حاسػػما، تػػـ الصػػمح كألف إنتصػػار الفػػكنج لػػـ
 (. 5االستقبلؿ الذاتي إلمارتيـ ) أف يحصؿ العبدالب عمى شركط الصمح
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ػػاع،  إلػػى الطػػاىر الفحػػؿ الفكػػي بينمػػا يشػػير       أف ممػػؾ الفػػكنج بعػػد أف تحػػالؼ مػػع عبػػداهلل جمَّ
رة بدكف ػاختط مدينة سنار "كدانت لو الجزيالجباؿ كجيكشو الكثيرة العدد، اعو مف كنزؿ كأكالده كأتب

كىػذا الػػرأم (. 4جمَّػاع( كرأيػو.." )اهلل )حػرب، كجميػع بػكادم النيػػؿ األزرؽ..كذلػؾ بػأمر األميػر عبػػد
، بػػؿ ـ2506ىػػػ/720سػػنة فػػي بػػيف العبػػدالب كالفػػكنج  أك أم مكاجيػػات تقػػع حػػركب ؤكػػد أنػػو لػػـي

 يغمب عمييا الكد كالتحالؼ.  تاكانت العبلق
 ػػػػػػػػػػػ
     7مخطوطة كاتب الشونة: ورقة رقـ انظر ( 1)
 0( انظر مخطوطة واضح البياف: ورقة رقـ 0)
       17( انظر مخطوطة تاري  مختص بأرض النوبة: ورقة 3)
 92-89( امتداد اإلسالـ والعروبة: ص4)
، يػذكر د.حسػف إبػراىيـ حسػف أف 012حمػد أمػيف: العبػدالب، ص م انظر ،"بروس الػرحالة رأي( لممزيد عف 5)
   155انتشار اإلسالـ في القارة األفريقية: صوقعت بيف كؿ مف العبدالب والفونج ) "معركة أربجي"
    113ص ( تاري  وأصوؿ العرب بالسوداف:6)

العربيػػة كثمػػة رأمه آخػػر يػػذىب إلػػى أف الضػػغط االقتصػػادم الػػػذم تعرضػػت لػػو الجماعػػات        
ػػػاع يػػدعك كافػػػة القبػػ ائؿ ػالتػػى كانػػت قػػد اسػػتقرت فػػي مممكػػة عمػػكة، ىػػك مػػا جعػػؿ الشػػػيو  عبػػداهلل جمَّ

اف يظمػػـ ػاربة  ممػػؾ العػػنج الػػػذم كػػػالعربيػػة إلػػى التكحػػد فػػي ىػػذه الػػببلد تحػػت قيػػػادتو مػػف أجػػؿ محػػ
ي مف إسقػاط تمػؾ رأم، فقد تمكف ذلؾ الحمؼ العربػ. كحسب ىذا اليسكنكف في ببلده ذيفػالعػرب ال

كىك ما يشير إلػى أف الفػػكنج  (.2اجة إلي التحػالؼ مع ممؾ الفكنج )ػالمممكة، كذلؾ دكنما كجكد ح
نمػػػا الفضػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ يرجػػػع إلػػػى القبػػػػائؿ  لػػػـ يكػػػف ليػػػـ دكر فػػػي انييػػػار ىػػػذه المممكػػػة المسػػػيحية، كا 

يينػة. كىػذا الػػالعػربية كحدىا بقي كثػػائؽ السػكدانية، خاصػة ػرأم اآلنػؼ كرد فػي بعػض الػادة عػرب جي
 ا ليـ. ػتمؾ التي دكنيا العػبدالب، أك مف كاف مكالي

ػػػبينمػا تػػذكر إحػدل الػػ      اع  كػاف قػػد حضػر إلػػى  سػػكداف ػكثائؽ السػكدانية أف األميػػر عبػداهلل جمَّ
اصمة مممكػػػة المقػػػرة ػ"دنقمػػػػة"، عػػػ ارب فػػػي مدينػػػة ػكادم النيػػػؿ مػػػع بعػػػض المحػػػػاربيف، ثػػػـ أخػػػذ يحػػػ

المنطقػة اع ػكلما كجد جيش العنج في طريقو قػاتميـ، كانتصر عمييـ. ثػـ بمػغ  عبػداهلل جمػالقديمة. 
ائؿ الفػكنج بقدكمػو، ثػـ حضػر ػالنيؿ األبيض، كىناؾ تنػػاقمت األخبػػار أمػره إلػى قبػ التي يجرم فييا

عتنقػكا مف الفكنج أف يختػاركا ما بػيف أف ي  عبداهلل جماع األمير نار، فطمبػالعبدالب إلى مدينة س
 (.1الحرب. فأسمـ الفكنج، كاشترؾ كػبلىما في حكـ ىذه الببلد ) ديف اإلسبلمي، أكػال

تشرؽ ػكدانية التػػػػػي اعتمػػػػػد عمييػػػػػا المسػػػػػػة ىػػػػػي ذات الػػػػػػركاية السػػػػػػكلعػػػػػؿ ىػػػػػذه الػػػػػػركاية اآلنفػػػػػ      
 بدالب خضػػعكاػأف أمػػراء العػػ ذم يشػػير إلػػىػالػػ اػذم كرد آنفػػػفػػي رأيػػو الػػ  Henderson"ىندرسػػكف" 

ؼ ػدكتكر يكسػػػالػػكيعمػػؽ (.  3بلـ )ػكنج اإلسػػػرط أف يعتنػػؽ الفػػػكذىـ، بشػػػكنج كنفػػػيادة زعمػػاء الفػػػلسػػ
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ات أف سقكط ػركايػركاية كغيرىا مف الػيف ىذه الػب"كتي  :ائبلػق كدانيةػالس ف عمي ىذه الػكثيقةػفضؿ حس
 (.6" )ى يد العرب دكف سكاىـ..اف عمػعمكة ك

  
 ػػػػػػػػػػػػػ
 028يف: العبدالب، ص( محمد أم1)
  31( لممزيد عف ىذه الػوثيقة، انظر يوسؼ فضؿ حسف: تاري  الممالؾ اإلسالمية، ص0)
(3 )Henderson: Fung Origin, P. 150   
 31( يوسؼ فضؿ حسف: المرجع السابؽ، ص4)
 
 

 جيش العبدالب كالفػكنج انتصػر أف يذكر متف مخطكطة "كاضح البياف" إفػكعمى أية حاؿ ف      
سػكر  ت مدينػة حصػينة، ككػاف ليػاانػكػمدينػة قػرم، ك إلػى ػائد جيشػيـ ىرب قػعمى جيش العنج، ثـ 

 ـحاصػرى. ثـ العنج بعد ذلؾ األمير عبداهلل جمَّاعلحؽ بجيش عظيـ في الجباؿ، ثـ تحصف بو، ك 
. ثـ تػذكر يعربجيش الملكالخضكع العنج االستسبلـ  جيش قائد أعمفـ الحصار، ك أعياى مدة حتى
كىػي ، "الصػبح"تػدعي  بػداهلل جمَّػاع ، ماعػدا منطقػةكطة أف كافػة بػبلد السػكداف خضػعت لعالمخط

، كضػػميا مػػف فتحيػػا "عجيػػب"سػػاحؿ البحػػر األحمػػر، كىػػي التػػي سػػيتمكف ابنػػو الشػػيو  تقػػع عمػػى
 (.  2بعد ذلؾ ) لمعبدالب
ثػـ ىػرب  ،نجانتيػت بانتصػار العبػدالب كالفػك  أربجػػي" معركػة" أف ركايات السػكدانيةػالػ كتؤكد      

 ـإنيػفػػػ ج،ػالعنػػػ فمػػػكؿ جػػػيش اف. أمػػػا مػػػف بقػػػي مػػػفػفػػػازكغمي ككردػجبػػػاؿ فػػػ ى نػػػكاحيممػػػؾ العػػػنج إلػػػ
انتصػار  "كاتػب الشػكنة"كمػا تؤكػد مخطكطػة (. 1) ياإلسػبلم الػػديف كااعتنقبالعبدالب، ثـ  كااختمط

ليـ النصر عمى  تـ ا: "فقتمكا ممكيا، كلم، حيث تقكؿ"يػمعركة أربج"الؼ العبدالب كالفكنج في ػتح
  (.3بلتيـ.." )ػكلكا عمى محالنكبة، است

الؼ بػػػػػػػيف العبػػػػػػػدالب كالفػػػػػػػكنج فػػػػػػػي حػػػػػػػكالي سػػػػػػػنة ػبينمػػػػػػػا يػػػػػػػذىب الػػػػػػػبعض إلػػػػػػػى أف التحػػػػػػػ       
اف ػاؿ أمػػػاـ جيػػػكش الفػػػكنج، ككػػػػـ كػػػاف قػػػد تػػػـ عمػػػى إثػػػر ىزيمػػػة العبػػػدالب فػػػي القتػػػ2506ىػػػػ/720

الجنػكب. كقػد أدت ىزيمػة منػاطؽ تكسع نحػك ، ثـ أرادكا ال"يػأربج"مدينة  العبدالب يسيطركف عمى
بنقػػػؿ مركػػػز  "عمػػػارة دكنقػػػس"رأم، إلػػػى أف يقػػػـك الممػػػؾ ػالعبػػػدالب فػػػي ىػػػذه الحػػػرب، حسػػػب ىػػػذا الػػػ

مػػف  انت غايتػػوػ، ككػػبعػػد ىػػذه الحػػرب اصمة ليػػـػي، كمػػف ثػػـ صػػارت عػػػمدينػػة أربجػػ إلػػىالعبػػدالب 
(. كىػػك األمػػر 6شخصػػيان )  بدالب تحػػت رقػػػابة صػػارمة مػػف جانػػب ممػػؾ الفػػكنجػلعػػذلػػؾ أف يبقػػي ا

 تشػػير ركايػػات العبػػدالب بشػػكؿ كاضػػح، حيػػث كخاصػػة ،السػػكدانية اتػركايػػالالػػذم ال تتحػػدث عنػػو 
رأم مػػػا كرد فػػػي ػد ىػػػذا الػػػكيؤيػػػ اف يجمعيػػػا الػػػكد بػػػيف الطػػػرفيف.ػة كػػػػإلػػػى أف العبلقػػػ أكثػػػر الركايػػػات
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انت تجمػع ػية التػي كػكدػات الػػعػف العبلقػ ىػذه المخطكطػة تتحػدث اتب الشكنة"، حيػثػمخطكطة "ك
 كخاصة في قكليا: "ككاف عمارة كعبداهلل كاألخكيف.." ارة دكنقس،ػكعم  اعػبيف كؿ مف عبداهلل جمَّ 

(5.) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
   0مخطوطة واضح البياف: ورقة لممزيد، انظر ( 1)
  18 مخطوطة تاري  مختص بأرض النوبة: ورقة( 0)
موسػوعة القبائػؿ واألنسػاب فػي السػوداف: ر عػوف الشػريؼ قاسػـ: ، وانظ109( مخطوطة كاتب الشونة: ص3)
 100، وانظر محمد ايطاس: النوبة، ص1810، ص4جػ
 185( كـر الصاوي باز: ممالؾ النوبة، ص4)
         109( مخطوطة كاتب الشونة: ص5)

فػػي نج )ك ػالفػجػيش  اليزيمػة أمػاـ عػد أف ألمػت بيػـبدالب بػأف أمػراء العػ الػبعضي  يػذكر بينمػا       
متد ار نفكذىـ يػسكداف كادم النيؿ، كص يشمال ـ(، دانت السيطرة لمفكنج عمى2506/ىػ720سنة 
أف ىػػذه  لػػى(. كىػػك رأم يشػػير ضػػمنان إ2) "ارػسنػػ" يجنػػكب حتػػى "الثػالشػػبلؿ الثػػ"قػػرب  "مشػػك"مػػف 

ف أرأم ػىػػذا الػػ احثيف ممػػف تبنػػكاػالبػػ بعػػضلعػػرب كالفػػكنج. كحسػػب ا كقعػػت بػػيف انت قػػدػكػػ المعركػػة
 ، كلػـ يقػضنصػران حاسػمان لػـ يكػف  ائيـ، غير أنوػالعبدالب كحمف ار عمى أمراءػنتصالفكنج حققكا اال

 (.1) اءػعمى منافسييـ األقكي
العبػدالب  تحػالؼ كانػت بػيف ىػذه المعركػة فػالراجح حسػب أكثػر الركايػات أف ،أية حاؿ كعمى     

اؿ ػالمستبعد أيضان كقػكع صػراع أك قتػ أنو مف غيرممكؾ عمكة )العنج(. كيرل الباحث  كالفكنج ضد
الب، غير أنو لـ يكف حاسمان. انتيي بيزيمة العبدأنو ك  ،ما بيف العبدالب كالفكنج قبؿ ذلؾمف نكع 

يمػػا، كىػػك لفػػا ضػػد ممػػكؾ عمػػكة لتحقيػػؽ مأربأف يتحا مصػػمحة كػػؿ منيمػػا اف أنػػو مػػفكجػػد الطرفػػ ثػػـ
. كمػف ثػـ في النكبة برمتو كجكد اإلسبلميػلالمسيحية، ألنيا تمثؿ خطرا عمي ا ىذه المممكةإسقاط 
 دالب بالسيادة لمفكنج. ثـيذا اعترؼ العب، كلالمعركة الحاسمة بؿميمحان ق أمرا التحالؼ بينيماصار 
جبػػػاؿ كاضػػػطر ممػػػؾ العػػػنج لميػػػركب، كاتجػػػو ل ،طرفػػػي التحػػػالؼكبيػػػر ل بانتصػػػار المعركػػػة انتيػػػت

  .(3اف )ػازكغمي ككردفف

كاتػب الشػكنة": "كأمػا النكبػة، فمػف بعػد مػا "مخطكطػة بعػد اليزيمػة تقػكؿ  ةكعما كقع ألىؿ عمػك      
ر إلػى ػحصؿ بينيـ مف المحاربػة كالمقاتمػة، كصػار الظفػر لمفػكنج، تفرقػكا شػذر مػذر، كمػنيـ مػف فػ

، كلػـ يبػؽ مػنيـ إال )كردفػاف( جباؿ الصعيد فازكغمي كغيرىا، كمنيـ فر بالغرب إلى جباؿ كردفاؿ
كتناسػمكا فػييـ، كىػـ إلػى مكا في اإلسبلـ، كتفرقكا في الببلد، كسكنكا مػع النػاس، أنفار قميمة جدا دخ

اآلف أنفػػار قميمػػكف جػػدا، مػػنيـ بنػػكاحي شػػندم..كىـ مسػػممكف مػػف جممػػة أىػػالي الػػببلد، كقميػػؿ مػػف 
  (.6، ألف لسانيـ اآلف عربي.." )الناس يعرؼ أف أصميـ النكبة
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يوسؼ فضؿ حسف: تاري  الممالؾ اإلسالمية، ،18-16ختص بأرض النوبة: ورقةانظر مخطوطة تاري  م (1)

 056، ص18انظر ممحؽ عف متف ىذه المخطوطة التي أنؼ ذكرىا، ولممزيد ،39ص
يقػػػوؿ الػػػػدكتور محمػػػد أمػػػيف: "دارت معركػػػة حربيػػػة بػػػالقرب مػػػف أربجػػػي بػػػيف الفػػػونج والعػػػرب فػػػي سػػػنة  (0)

فييا حاسػمًا، فعقػد صػمح بػيف الطػرفيف، أصػبح العبػدالب بقتضػاه فػي  ـ، ولـ يكف انتصار الفونج1524ىػ/912
الػدكتور حسػف  (، أمػا012العبػدالب: ص) مرتبة تالية لمفونج، مػف نػوع االسػتقالؿ الػذاتي لمشػيخة العبػدالب.."

: "وكػػاف أوؿ ممػػوؾ الفػػونج عمػػارة دونقس..حػػارب العػػرب بزعامػػة العبدالب..وانتصػػر فإنػػو يقػػوؿ إبػػراىيـ حسػػف
عنو في حكػـ جميػع القبائػؿ العربيػة  في موقعة أربجي. وكاف عمارة قد عينو )يقصد عبداهلل جمَّاع( نائباً عمييـ 

 (.155في وادي النيؿ.." )انتشار اإلسالـ في القارة األفريقية: ص
      109، ص"كاتب الشونة"، مخطوطة 0: ورقة"واضح البياف" مخطوطة انظر (3)
 109: ص"كاتب الشونة"مخطوطة  انظر (4)

ف مقتنيػات بعد انتصاره، كمف بيف مػا كقػع فػي يديػو مػ داهلل جمَّاع الكثير مف الغنائـعب ناؿك       
ممكؾ عمكة: "تاج الممؾ"، كىك تاجه ميٌرصعه بالذىب، كما اسػتكلى عمػى عقػد لػو مصػنكع مػف ثمينة ل

 مف "كة أربجيمعر "عما تمخض عف ك (. 2العبدالب مف بعده ) صار يتكارثوقطع الدر كالياقكت، ك 
العػػػرب  انتصػػر ى الكجػػكد العربػػي فػػي سػػػكداف كادم النيػػؿ، حيػػثكػػاف ليػػا بػػالغ األثػػػر عمػػ عكاقػػب

ػػاع ك  ؾ عمػػكة، كاسػػتكلىك ممػػ كالفػػكنج عمػػى أف يكػػكف  اتفػػؽ كبلىمػػا عمػػى، ك يـأراضػػي عمػػىعمػػارة جمَّ
تػـ ك (.1)" يككف في مكاف ممؾ القػرل الممؾ عكضان عف ممؾ عمكة "ككنو الكبير، كأف عبداهلل عمارة

ثػـ "، لعمػارة كانػت الجزيػرة فقػط أف إحػدل المخطكطػات، كتػذكر يمػابين تقسيـ أراضي ىػذه المممكػة
 تالسػػكداف كانػػ أف بػاقي ذات الكقػػتفػي  بينمػا تػػذكر (. 3اخػتط سػػنار التػي صػػارت عاصػمة لػػو" )

مػػا الفػػكنج، كىػػك  كانػػت أكبػػر ممػػا كػػاف لػػدل أف أراضػػييـ لعبػػدالب، كىػػي إشػػارة إلػػىسػػيطرة ا تحػػت
مػػػؾ الفػػػكنجأكثرىػػػا ال. إذ تشػػػير األخػػػرل المصػػػادر أكثػػػر يخػػػالؼ  أف ـ، حتػػػىكعظػػػـ ببلدىػػػ تسػػػاع مي
 (. 6"ممؾ الشمس كالظؿ" )بػ يكصؼ افك ممكيـ
كىػػك  (5الفػػكنج ) مػػف طػػات إلػػي أف عمػػارة دكنقػػس ىػػك أكؿ مػػف تػػكلىالمخطك  كتشػػير إحػػدل      
"الػديار الفنجيػة" ك مطنة السػنارية"،لسأك "ا "سمطنة سنار"،ػذا عرفت مممكتو بكل (.4) "سنار" مؤسس

لكػػف  ف بينيمػػا اتفػػاؽ كبيػػر،اكػػ، ك كالتحػػالؼ كػػاف يغمػػب عمييػػا الػػكد ة بينيمػػاكالػػراجح أف العبلقػػ (.9)
  : "ككػػاف عمػػارة كعبػػداهلل"كاتػػب الشػػكنة" يقػػكؿ مؤلػػؼكليػػذا  كانػػت السػػيادة لمفػػكنج عمػػى العبػػدالب،

ذا  ، كرتبػػة عبػػدأف رتبػػة عمػػارة أعمػػى كػػاألخكيف، إال اهلل دكنػػو، إذا كانػػا حاضػػريف فيكػػكف المقػػدـ، كا 
الجميػػع، كيعامػػؿ بمػػا يعامػػؿ بػػو عمػػارة، كلػػـ تػػزؿ تمػػؾ  ىػػك المقػػدـ عمػػىغػػاب عمػػارة يكػػكف عبػػداهلل 

تقػػػكؿ إحػػػدل ، كعػػػف ىػػػذه العبلقػػػة أيضػػػا (.8العػػػادة جاريػػػة بػػػيف ذرارييػػػـ إلػػػي انقضػػػاء مممكػػػتيـ.." )
إال أف رتبػػة عمػػارة أعػػبل كأعظػػـ، كرتبػػػة عبػػداهلل  : "كمػػازاؿ عمػػارة كعبػػداهلل كػػاألخكيفالمخطكطػػات

كيبدك ذات المعنى فيما يخػص العبلقػة بػيف عبػداهلل جمَّػاع  (.7دكنو إذ اجتمعػا في مكاف كاحد.." )
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كعمػارة دكنقػس كاردان فػػي كثيقػة أخػرل، إذ تػػذكر أف الػكد كػػاف يجمػع بينيمػا، ككػػاف كبلىمػا متفقػػيف 
 (.20حتى ماتا )

 ػػػػػػػػػػػػػ
           0اضح البياف: ورقة و ( 3)    109كاتب الشونة: ص( 0)                        0 واضح البياف: ورقة( 1)
       33 ب عرب السوداف: ورقة( مخطوطة أنسا4)
 16تاري  مختص بأرض النوبة: ورقة ( 5)
خمقو، وكاف ليػـ بقػر،  عميتسميطيـ : "فمما أراد اهلل اظيار أمره و وؿ مخطوطة كاتب الشونة عف تأسيسيا( سنار: تق6)

وفييا ثور فحؿ، فجعؿ الثور يسػري بالميػؿ إلػى اابػة سػنار، ولػـ يكػف بيػا عمػارة. ايػر أنػو يػذكر أف بيػا جاريػة تسػمى 
 ( 7جرؼ، وبيا سميت المدينة حيف عمارتيا.." )مخطوطة كاتب الشونة: ص عميسننار، مقيمة 

  109: صالمصدر السابؽ (8)                          87( كاتب الشونة: ص7)
       0( مخطوطة واضح البياف: ورقة رقـ12)          18تاري  مختص بأرض النوبة: ورقة( 9)
 ر أفػيا تذكػػػإنػعمػػػكة، فػػػمممكػػػة  رل التػػػى تتحػػػدث عػػػف سػػػقكطػاألخػػػ تاػركايػػػػكحسػػػب إحػػػدل ال      

، "حسػب اهلل" الذم ييػدعى ادة ممكيـػالعنج بقي جيش انيـزمدينة سكبة، ثـ  رب لما استكلكا عمىػالع
ر ممػؾ العػنج الشػيو اصػحذم ػف الػإ (. كقيػؿ2) عند أسكار المدينػة اصرهػاع، كحػارده عبداهلل جمَّ ػط

أف سقكط  إنو يشير إلىػف ،ماكفيدم (. أما ككلػيف1اع )ػبر، كىك ابف األمير عبداهلل جمَّ ػعجيب األك
 لفػػكنج فػػي ذلػػؾدكر ام ارة ألػدكف اإلشػػ تػػـ سػػكبة ةعاصػػمتيا مدينػػ كاالسػػتيبلء عمػػى ،عمػػكةمممكػػة 
 (. 3) األمر
ييشػكؾ فيمػا ييطمػؽ عميػو الػبعض "أسػطكرة الغػزك المشػترؾ" حتػى لػك   Arkellآركػؿ  غير أف     

"ممػكؾ سػنار" مػف أف العػرب   كرد ذلؾ في المصادر السػكدانية. حيػث انتقػد مػا كرد فػي مخطكطػة
ذلؾ كك ،أف قمة المياه ىناؾ كقت إلىا يشير آركؿ في ذات ال. كمكنج تجمعكا عند "جبؿ مكية"ػكالف

كصكؿ ليذه المنطقة ىك ما يجعػؿ ىػذه "الركايػة السػكدانية" ػزكـ عبكر النيؿ األزرؽ لمفي سكبة، كل
اقض الػكارد فػي ػبينما يذىب آخركف إلى أف ذلؾ التن (.6ال تتكافؽ مع السياؽ التاريخي لؤلحداث )

العبػدالب  ذم تػـ بػيفلسكدانية المتػأخرة التػي تحػدثت عػف ذلػؾ الحمػؼ الػبعض الكثائؽ كالركايات ا
العبػدالب لحكػـ الفػكنج مػع  كالفكنج ربما كاف اليدؼ منيػا أف تمػؾ الركايػات حاكلػت تبريػر خضػكع

 ـ. 24ىػ/20ات القرف بداي
العبػػدالب  تحػػالؼ كقعػػت بػػيف معركػػةال ىػػذه كعمػػى أيػػة حػػاؿ تؤكػػد أكثػػر المصػػادر حقيقػػة أف     
كاردة فػي كػؿ ات اليسيرة في بعض التفاصػيؿ الػ، مع كجكد بعض االختبلفكنج ضد ممكؾ عمكةفكال

يػات فػي كثيػر مػف الركا  كع شػىء مػف الخمػطكىك ما ال ينفي في ذات الكقت كق (.5مصدر منيا )
أحكاؿ ة أربجػػي"، كحػػػكؿ كثيػػر مػػػف األحػػداث، خاصػػػة مػػا يػػػرتبط بػػػرل حػػكؿ "معركػػػالسػػكدانية األخػػػ
شكالية قيمف الفكنج كالعالعبلقة بيف كؿ   لؼ بينيما.احتاـ البدالب، كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
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     185: ممالؾ النوبة، صبػاز يكـر الصاو  ، انظر لممزيد (1)
    185( المرجع السابؽ، ص0)
                       100( أطمس التاري  األفريقي: ص3)
   029( محمد أميف: العبدالب، ص4)
، وعف "معركػة أربجػي"، وما تمخػض عنيػا مػف نتػائج، يقػوؿ 132-109تب الشونة: ص( انظر مخطوطة كا5)

ـ، انتصػر فييػا الحميفػاف، وفػػر العػنج 1525ىػػ/912الػدكتور مصطفي مسػعد: "ودارت فػي أربجػػي معركػة سػنة 
ي مسػعد: إلي جباؿ فػازوامي، ومف بقي منيـ اختمط بالغػزاة، واعتنؽ اإلسػػالـ.." )ولممزيػد، انظػر أيضػًا مصػطف

، وقد ورد في النص الػذي يذكره الػدكتور مصػطفي مسػعد أف أربجػي وقعػت فػي سػنة 194اإلسػالـ والنوبػة، ص
ىػػػ، لكػػف المؤكػػد أف ذلػػؾ لػػيس إال خطػػأ مطبعيػػا. كمػػا أف الػػػدكتور 912ىػػػ، والصػػحيح أنيػػا وقعػػت سػػنة 612

سالـ والعروبة إلى وادي النيؿ األوسط" مصطفي مسعد  يذكر تاري  ىذه المعركة في مقالتو المعنونة "امتداد اإل
 (.92انظر المقالة:  صفحة رقـ ـ( )1524) ىػ912في سنة 
ػأكا إلػػى مػػا يطمػػؽ عميػػو لجػػ ىػػـ مػػف يؿػؤرخي سػػكداف كادم النػػأف مػػ ىكيػػذىب الػػبعض إلػػ        

مػف  رتب عميػوػ، مع ما تكالفػكنج رب القػكاسمة()كتحديدا العػبدالب أكع ربػ" بيف العقصة التحالؼ"
انتصػركا  كنجػالفػأف  تذكر صراحة ف المصادر السكدانية الأ ، كربما يؤيد ذلؾكنجػالف زعماء يادةػس

. كألف مػػف ة بػػيف كػػؿ منيمػػاػحػػدد العبلقػػت شػػركط عمػػي، كاتفقػػا ثػػـ تصػػالح الطرفػػاف بدالب.ػعػػال عمػػى
ىػػك مػػا ، ك العبػػدالب ػكنج عمػػىاء السػػيادة لمفػػات إعطػػركايػركط ىػػذا التصػػالح حسػػب العديػػد مػػف الػػػشػػ

(. كىػك 2األدنػى ) بدالب كىػى المكانػةػزعماء العػػكف الػكزارة لػما تكمؾ لمفكنج، بينأف يككف المي يعني 
فػي  ،يرػمػا يشػالنكسػارات أمػاـ خصػكميـ، كىػك عف ا تتحدثي ال رب التائؿ العبو قب أمر ال تقبؿ
 ي سػػكنتيػػة التػػلعربا اتالجماعػػ تابة التػػاريو القبمػػي عنػػدػكػػدخؿ األىػػكاء فػػي ػتػػ إلػػى ،ثرأم الباحػػ

 في الركايات السكدانية. ثير مف التناقضكجكد الك، كىك ما أدل ليؿػسكداف كادم الن
فػي  تػكفيكاسمة ػشػيو عػرب القػ اعػجمَّػ  عبػداهلل األميػر اف" أفػة "كاضػح البيػػمخطكط تذكرك       

جمػاع سػػتيف  : "كممػؾ عبػداهللكؿػحيػث تقػ رف التاسػع اليجػرم )الخػامس عشػر المػيبلدم(.ػأكائػؿ القػ
و، أ فػي النسػأف ىػذا التػػاريو خطػ دػ(. كالمؤكػ1اسع رحمػو اهلل.." )ػرف التػػي فػي أكائػؿ القػػسنة، كتكف

ات ـ، كالمؤكد أف كفاتو كػػانت مػع بػداي25ىػ/7ـ القػرف و خبلؿ معظػاع عػاش حياتألف عبداهلل جم
حكالػي الجينية بدالب ػلعة امار بعد أف داـ حكمو إل كليس القرف التاسع اليجرم، ـ،24ىػ/20القػرف 

  سنة. 40
ػػػ األميػػػر رؾػكقػػػد تػػػ        كثيػػػر األكالد رجػػػبل افكػػػ حيػػػث ،مػػػف بعػػػده يريفػكثػػػ اع أبنػػػاءان ػعبػػػداهلل جمَّ
، (يريابػجػد األنقػ)س ػالسػيد إدريػكػػذلؾ ك  مؾ،ػالشيو عجيب المانج :لعؿ مف أشير أبنػائوك  ،كالػذرية

جػد )، كالسػيد سػبو (ابػجػد األدرككجػ)د أحمػد أدرككجػة يػ، كالسػ(جد الػديكماب)كالسيد محمد ديكمة 
تمكف  مذػىك ال، ك كأشيرىـ عمى اإلطبلؽ اف أىـ أبنائػوفك "عجيب يو ػالش"عف  أما. (3) (ابػالسب
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اع أكامػره، ػباتبػ ياهلل تعػال يا إلػػاـ داعيػػاف "مف أكػابر أكليػاء اهلل، كقػػ، ككمؾ العػبدالبكسيع مي مف ت
 (.6العدؿ" )ػكصار يحكـ بيف الناس بيو، ػمؿ بسنة نباب نكاىيو، كالعػتنكاج
 ػػػػػػػػػػػػػ
 013( محمد أميف: العبدالب، ص1)
 0( مخطوطة واضح البياف: ورقة رقـ 0)
 0: ورقة رقـ ( المصدر السابؽ3)
 0: ورقة رقـ ( المصدر السابؽ4)
 
 
 :  مممكة عموة انتشار العروبة واإلسالـ فيو  ُجيينةقبيمة  –سادساً  

ممػػا ، ك العصػػر اإلسػػبلمي خػػبلؿ العربيػػة مقصػػدان لمعديػػد مػػف الجماعػػات صػػارت بػػبلد النكبػػة      
". كالمؤكػد عمػكة مممكػة"خاصػة فػي مػف الناحيػة الحضػارية تػأثيران  اػأكثرى يينةجي  الشؾ فيو أف قبيمة

ف ات القػػػر ػتمػػػؾ الػػػببلد مػػػع نيايػػػ عمػػػىاإلسػػػبلمية ك افة العربيػػػة ػىيمنػػػت الثقػػػ أنػػػو بفضػػػؿ ىػػػذه القبيمػػػة
بعػػض الػػدكر الػذم لعبتػو  كفػي ذات الكقػػت ال يمكػف اغفػاؿ .ـ24ىػػ/20ـ، كبػدايات القػػرف 25ىػػ/7

  (.2) زك الكنربيعة، كىـ قبيمة  خاصةالنكبة  في القبائؿ األخرل
يينة كيمكف القكؿ بأف عرب       اليد العربيػة ػالعػادات كالتقػ الكثيػر مػف راشػتنافػي  سػاىمكا (1) جي
ينيػكف تمكف الجي يػحتى  بالعديد مف المراحؿ تر م كانت قد أثيراتػأف تمؾ الت حكالػراج ،النكبييف بيف

عمػػػكة مممكػػػة  سػػػكاف بػػػيف خاصػػػةك  ،ارية فػػػي بػػػبلد النكبػػػةػأثيراتيـ الحضػػػػتػػػ مػػػف العمػػػؿ عمػػػى ذيػػػكع
لمجيػكدات حثيثػة  ةن طيبػ اف ثمػرةن ػ، بػؿ كػأةػلـ يتـ فج كىك ما يعني أف تعريب ىذه الببلد لمسيحية.ا
حضػارية  جكانػبكع بػيف تنػ فػي النكبػة ينيػكفذم تركػو الجي ػاألثر ال أفريب كال. (3) اؾػىنكا بيا امػق

ككػذلؾ  كاإلجتماعيػة،افية، ػكبييف السياسػية، كاإلداريػة، كالثقػحياة النػ تطكر في كاساىم ى، حيثشت
  .العمرانية..إلو

التػى بلد ػ، كغيرىا مػف البػالبجة كالنكبةفي ببلد  التى قاـ بيا العربي  ارب اآلنفةػأف التجكيبدك      
. فػي بدايػة أمػرىـ عمػكة مممكػة فػي لمػا اسػتقركا يينػةجي  أماـ أعيف زعماء انت ماثمةن ك ،اػىاجركا إليي

 كانػػت ، كنشػػر اإلسػػبلـ بيػػاالعتيقػػة ةالمسػػيحي ذات اليكيػػة تعريػػب ىػػذه الػػببلد إف محاكلػػةػفػػ كمػػف ثػػـ
التى جمعػت بيػنيـ كبػيف  الكثيقة بلقةػلعا بفضؿ كـالحي  ، خاصة بعد أف انتقؿ إلييـليـ غاية أسمى

غيػػر  فػػي الماضػػي غػػرار مػػا حػػدث ، كذلػػؾ عمػػىزكاج كالمصػػاىرةػعػػف طريػػؽ الػػ ىػػذه الػػببلدحكػػاـ 
 (.6) ربيعة قبيمة يد عمي "رةمممكة المقي "البعيد في 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
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ػوحيدة التى أفػادت مف تداعي مممكة وليذا يقوؿ الدكتور مصطفى مسعد: "والػواضح تمامًا أف قبائؿ جيينة لـ تكف ال (1)
عموة وانحالليا، بؿ شاركتيا القبائؿ العربية األخرى التي استقرت في جيات متعددة مػف مممكػة عمػوة. وعمػى ىػذا نشػأت 

، (النوبػة، لممزيػد عػف دور جيينػة فػي تعريػب 190اإلسػالـ والنوبػة: صفي جوفيا عدة إمارات عربية مستقمة.." )انظػر 
 076-075، ص00 و01رقـ وشكؿ 057ص ،19حؽ رقـ مم أيضا انظرو 
ويزعـ االبيُة العرب مف ُجيينة في سػوداف وادي النيػؿ أنيػـ ينتسػبوف إلػي عبػداهلل الُجينػي. ولعمػو الصػحابي الػذي  (0)

  038لممزيد عف نسب عػرب جيينػة وأصػوليـ فػي السػوداف، انظػر  و ترجمنا لو آنفًا، واسمو: أبوعبد الرحمف الُجيني.
Macmichael: A History of  the Arabs, Vol  I, P . الػرحمف الجينػي، انظػر  لممزيد عف ترجمػة أبػي عبػد، و

 42مف ىذه الدراسة، ص "تمييديالفصؿ ال"
 Marino: Nubia submerged, Op. Cit. P. 17( انظر 3)

الط ومصاىرة النػوبييف ػالختدكتور محمد ايطاس: "وتحققت ليا )أي لُجيينة( مآربيا عف طريؽ اػيقوؿ ال ومف ذلؾ، (4)
 (100محمد ايطاس: النوبة، صفييا.." )انظر 

ريػػؽ عػػف ط تػػـ لمحكػػـ ينيػػيفالجي  التػػي تؤكػػد أف كصػػكؿ ذات الفكػػرةإلػػى  ابػػف خمػػدكف كيشػػير       
يينػػة مػػف أميػػاتيـ عمػػى"كصػػار  :المصػػاىرة بممػػكؾ عمػػكة عػػادة األعػػاجـ فػػي تمميػػؾ  لػػبعض أبنػػاء جي

رغبػة  كجػكد(. كىػك مػا يشػير ل1أيضػان ) القمقشػندم إلػى ذلػؾ كما أشار(. 2األخت كابف األخت.." )
 مػؾ الرؤيػةريب أف بمػكغ ت كال. ليـ ينتقؿ الميمؾمكؾ النكبة حتى يينة في التقارب مع مجي  لدل سادة

عمػي احتػػكاء  قػدرتيـ مػف األدلػة التػػي تؤكػد دعىػالنبيمػػة لتي  تمػؾ الغايػةأجػؿ مػػف  لػدل الجينيػيف اقبةػالثػ
كيػػرل  .الػبعضيػـ ائؿ العنػؼ التػػي ينسػبيا لػعػف كسػ بعيػدان  بشػكؿ تمقػػائي ـلتقػارب معيػ، كايفاآلخػر 

يينػػة عمػػى ممػػكؾ عمػػكة حػػاكلكا دفعيػػـ أك صػػدىـ،  الػػدكتكر مصػػطفي مسػػعد أنػػو لمػػا اشػػتد ضػػغط جي
يينة ببنات ممكؾ  صاىرة، فانتقؿ الميمؾ إلىماستمالكىـ إلييـ بال كلما لـ يستطيعكا ليـ دفعان  أبناء جي

 (. 3) عند النكبييف "نظاـ الكراثة"حسبما يقتضي بو  ،عمكة
يينة كممكؾ عمكة زعماء بيف ىرةاػكيمكف القكؿي بأف المص        ما  في حدكث دكران كبيران لعبت  جي

كادم النيػػػػؿ  فػػػػي " الكبيػػػػر الػػػػذم حػػػػدثياسيػسػػػػالك  الػػػػديمكجرافي بلبػنقػػػػالا" يمكػػػػف أف نطمػػػػؽ عميػػػػو
 عنصػػػرسػػػاد الك بلط بػػالعرب، ػمػػػع االختػػػ البيكلكجيػػة بلدػلبػػػتغيػػػرت طبيعػػػة سػػكاف تمػػػؾ ا األكسػػط، إذ

ان، ار النكبيػػكف شػػعبان ميسػػتعربػصػػ يـ، كعمػػى ىػػذاكػػـ بأيػػديالحي ، كأصػػبح زمفػبمػػركر الػػ العربػػي ىنػػاؾ
 صػػػػار اإلسػػػػبلـ، ك افة العربيػػػػة مػػػػا سػػػػكاىاػاليد العربيػػػػة، كبػػػػزت الثقػػػػػالتقػػػػك  اداتػالعػػػػ كتأصػػػػمت بيػػػػنيـ

 النكبػػة لػػـ يكػػف بسػػبب بلـ فػػيػأف انتشػػار اإلسػػإلػػى  Grossmann "جركسػػماف" كيشػػير. عقيػػدتيـ
شػػػكؿ تػػػدريجي بفضػػػؿ ب النػػػكبييف اعتنقػػػكا اإلسػػػبلـ ، بػػػؿ إفالعػػػرب اـ بيػػػاػقػػػ بعثػػػات تبشػػػيرية قػػػدكـ

 بلـ فػيػكقػد أدل انتشػار اإلسػ (.6) بلط بػالعرب أكثػر مػف أم شػىء آخػرػاليجرات العربيػة، كاالختػ
ادت الميحمػة بػيف العػرب (، كمف ثـ ز 5ائي )ػنكبة بشكؿ تمقال النكبة إلى سقكط الجزية عف أىؿ ببلد

 (.4)كالنكبييف 
 ػػػػػػػػػػػػػػ
        491، ص5العبر: جػ انظر (1)
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صػبح يقوؿ القمقشندي: "حتى صار لبعض ُجيينػة مػف أميػاتيـ عمػي رأي العجػـ فػي تمميػؾ األخػت وابػف األخػت.." )( 0)
 (078، ص5األعشي: جػ

عػػدد مػػف القبائػػؿ  )أي بػػالد النوبػػة( ا: "ولقػػد تػػدفؽ عمييػػاػدكتورة زبيػػدة عطػػػ، كمػػا تقػػوؿ الػػ191ص( اإلسػػالـ والنوبػػة: 3)
السػػكاف األصػػمييف، واعتنػػؽ شػػعب العمػػوة  يػػث تكػػاثر العػػرب ىنػػاؾ، وتغمبػػوا عمػػىالعربيػػة كقبيمػػة ُجيينػػة وقبائػػؿ أخػػري، ح

 (.004اإلسالـ وامتزجوا مع العرب.." )دولة المماليؾ وسقوط ممالؾ النوبة: ص
(4 )Marino:  Nubia Submerged, Op. Cit., P. 17 
 .Macmichael:  A History of  the Arabs, Vol  I, P  187 ،491، ص5ابف خمدوف: العبر، جػ (5)
ويؤكد الدكتور عبداهلل خورشيد عمى دور الجينييف في نشر اإلسالـ في النوبة: "وقد كػانت ُجيينة عمى أية حاؿ ( 6)

السبيؿ إلى تفكؾ مممكة النوبة وتحوليا إلى اإلسالـ، وبذلؾ حطمت أقوى دفػاع كاف يقـو عمى أراضي  ىي التى ميدت
 (039القبائؿ العربية قي مصر: صأعالي النيؿ في وجو اارات العرب واإلسالـ.." )

طمػػػس  ،منكبػػػةىجػػرات العػػػرب لالتػػػي ترتبػػػت عمػػػى نتػػائج الأف مػػػف أىػػػـ  Adams يؤكػػػدبينمػػا      
أكثػػر مػػف  جيينػػة تحديػػدا (. كلعمػػو يشػػير لػػدكر2) العركبػػة كاإلسػػبلـ تشػػار، كانيحية بيػػااليكيػػة المسػػ

، كجػكد العربػػيالمسػيحية بفضػؿ ال أفػؿ التقاليػػد، كمػػف ثػـ كػاف طبيعيػا أف تالنكبػة فػي تعريػب غيرىػا
 "تعريػبال حركػة" ىػذا الػرأم يؤكػد فكػرة سػمميةىـ. ك ببلدافػة لػكثب مػع قػدكـ اليجػرات الجينيػة خاصة
ابػف  إليػو أشػار عػف العنػؼ الػذم مف خبلؿ امتزاج ديمػكجرافي كبيػر بعيػدان  تتم ، كأنياحدثتالتي 

 إال أنػػػػػو بقيػػػػت بعػػػػػض المظػػػػػاىرالنػػػػػكبييف  كرغػػػػـ انتشػػػػػار اإلسػػػػػبلـ بػػػػيف .(1) خمػػػػدكف كالقمقشػػػػػندم
 بقيت الكنائس، كما بقيت بعض العادات الكثنية،ك  ،النصرانيةب يديفظؿ بعضيـ  ة، حيثالمسيحي

يػػؿ فػػي مػػف أركع مػػا قك  .(3اعتنػػاؽ ديػػنيـ ) عمػػى يجبػػركا، كأنيػػـ لػػـ الجينيػػيف د تسػػامحكىػػك مػػا يؤكػػ
ذلؾ أف اريو صػكرة مشػكىة..لت"كالكاقع أف الصكرة الشائعة لمعرب في الػ. جرينر: ، ما أشار لوذلؾ

مػػاة الحضػارة كالثقػ معاصػرة لممسػػيحية  افة خػػبلؿ مطمػع العصكرالكسػطي التػػي كانػتػالعػرب كػانكا حي
النكبػة، إال عنػدما يقػـك تمػرد لممسيحية فػي  النكبة..ىكذا لـ يكف الفاتحكف العرب أعداءفي األكلي 

مػػف جانػػب األىػػالي. كلمػػا كانػػت ديػػانتيـ تقػػـك عمػػى التقػػكل كالبػػر، فقػػد كػػانكا يشػػعركف بعطػػؼ بػػالغ 
  .(6" )..كتسامح نحك المسيحي الميخمص

الجينيػػػيف  أف تيعاب"، إذ يػػػرل"االسػػػ مصػػػطمحل Robert Collins ركبػػػرت كػػػكلينز كيشػػػير     
كىػػك مػػا يؤكػػد قػػدرة الثقافػػة العربيػػة اإلسػػبلمية عمػػى  .(5النػػكبييف األصػػمييف )تمكنػػكا مػػف اسػػتيعاب 

، جيينػػة بفضػػؿ ىنػػاؾ لتػػى ظيػػرتا األخػػرل لحضػػاريةا اىرػالمظػػ لعػػؿ مػػف أىػػـك  اسػػتيعاب اآلخػػر.
ت اإلمػارة بيػك مع اختفػاء  صةن ، خاعية القديمةاليد اإلجتماػالتق بعض عمىفي القضاء  ساىمكا ـأني

أصػػػبحت مقارنػػة بحػػػاليـ فػػي الماضػػػي، ك  العربيػػػةاليد ػفػػي ظػػػؿ التقػػ حريتػػػو النػػكبي، إذ نػػػاؿ القديمػػة
بيػا، كدفػع  أفرادىا، لينتفعكا عمىتكزع  كصارت ،محاكـل كان ، بعد أف كانت مملمجماعة األرض ممكان 

النكبػػة تحكلػػت  ؤكػػد أفكالم .ـحيػػاتي فػػي حضػػارم نػػكعي كىػػك تطػػكر(. 4شػػيو القبيمػػة )يا لضػػريبت
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بػػيف  مشػػاركةلنظػػاـ أكثػػر  مػػا كػػاف يحممػػو مػػف ظمػػـ كجػػكر،مػػف "نظػػاـ اإلقطػػاع"، ب بفضػػؿ العػػرب
 لحقكؽ في المجتمع الذم يعيش فيو.الكثير مف ا لمفردالجميع، كيعطي 

 ػػػػػػػػػػػػػ
 488( النوبة رواؽ أفريقي: ص1)
 078، ص5ندي: صبح األعشى، جػ، القمقش491، ص5( انظر ابف خمدوف: العبر: جػ0)
 043( ليزلي جرينر: سد عالي فوؽ النوبة، ص3)
، 105ـ، ص1973انظػػػر ترمنجيػػػاـ: اإلسػػػالـ فػػػي شػػػرؽ أفريقيػػػا، مكتبػػػة األنجمػػػو المصػػػرية، القػػػاىرة،  ولممزيػػػد، (4)

  ،066ستيفنسوف: بعض جوانب انتشار اإلسالـ في جباؿ النوبييف، ص
سػػوداف الحػػديث، ترجمػػة: مصػػطفى مجػػدي الجمػػاؿ، مراجعػػة: حممػػي شػػعراوي، الييئػػة ( روبػػرت أو. كػػولينز: تػػاري  ال5)

        02ص ـ،0215المصرية العامة لمكتاب، 
 193( مصطفى مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص6)

 بفضػؿ التػأثير العربػي، حيػث ىػى األخػرل تطػكران ميمػان  في النكبة "الحياة السياسية" كشيدت      
القبائػػؿ فػػي  مػػف ثػػـ كػػكف العػػرب مػػف مجمػػكع، ك بيػػت شػػيو القبيمػػة أك الػػدارصػػار الحكػػـ كراثيػػان فػػي 

، قبيمػة شػيو أكبػر ، كىػك عػادة"شيو المشػايو"تكالىا ي ،اإلقميـ الذم اتخذتو داران ليا زعامات إقميمية
"نظػػاـ كىػػك القػػديـ  "نظػػاـ الكراثػػة"أف  ، كىػػك مػػا يشػػير إلػػى"الممػػؾ"ك أ "المانجػػؿ"رؼ باسػػـ عيػػكػػاف يك 

" النظاـ الػكراثيػ"كعمػى ىػذا أخػذ النكبيػكف بػ (.2بػو ) عمػؿلػـ يعػد يي  النكبػة كاف سػائدان فػي ذماألـ" ال
المؤكػد أف حركػة ك   .بقاع األرض، كىك أف يحكـ ابف الممؾ أك ابػف شػيو القبيمػة في أكثر المنتشر
 ميػػػزت ائصػخصػػػ كجػػػكد بعضالػػػ الحػػػظ ، إذالنكبػػػة كانػػػت ليػػػا سػػػماتيا بػػػبلد اإلسػػػبلـ فػػػي ارػانتشػػػ
 سػمح ـاإلسػبل أف يعتقػدكف حيػث، ةاصػخػ شرقيياكفي ، عامة بلـ في أفريقياػاإلسك  العركبة راػانتش

بلـ، بمػا ػمػكف عمػى اإلسػقبً ارقة يي ػالتقميدية، كىك ما جعػؿ األفػ اتادػعالبعض ارس ػيمأف و لمف اعتنق
 فك زمف أدرؾ كثيػر ػكال ريػب أنػو بمػركر الػ (.1) اآلخػر امح مػعػتسػال عمػى مبػادلء تحػث فم يحمؿ

ا ػمػػف النػػكبييف ممػػف اعتنقػػكا اإلسػػبلـ أف بعػػض العػػادات القديمػػة التػػي ال يزالػػكف يقكمػػكف بممارستيػػ
 . برغبتيـ الذاتية كىجركىا ،بلـ، كمف ثـ أقمعكا عنياػتخالؼ ثكابت اإلس

 اتبػاع كػؿ مػا يفرضػو عمػىحمميػـ  مػع النػكبييف فػي ربالعػ كربما كاف عدـ تشدد الميػاجريف      
لمػا شػعركا كذلػؾ اإلسػبلـ،  عمػىيقبمػكف  النػكبييف تجعمػ كانت مف األسػباب التػي ،مف أمكر الديف

 كالرحمػة مظػاىر التسػامح كمػف خػبلؿ ،العػرب معيػـ الميػاجركف التػى اتبعيػاسػف الػدعكة بو مػف حي 
كمػػا حػػدث فػػي النكبػػة "تغيػػر ليغػػكم" اليمكػػف انكػػاره بفضػػؿ  .مػػف خػػبلؿ معػػاممتيـ معيػػـ التػػى أبػػدكىا

المسػمميف  جماعػات"كقد أحدثت ىجرة  :Stevenson يقكؿ ستيفنسكف ،ببلدىـالكجكد العربي في 
 ،كثقافيػػان  ،لغكيػػان  تغييػػران  ،يف متػػكازييفيأعقبيػػا اسػػتقرار كتػػزاكج مػػع سػػكاف السػػيكؿ كالػػببلد تغيػػر  يالتػػ

 كذلػؾ أمػره طبيعػي (.3.." )كما أخذكا ببعض األفكار اإلسبلمية حيث اتخذ أىؿ الببلد العربية لغةن 
، بيف شعكب تمؾ الببلد لمغة العربيةانتشار ا سيتبعو تمقائيان  فريقيأ دمب ي أمي فلكجكد العربإف ا إذ
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مغة العربية خاصة كأف ال ،في ذات الكقت بينيـ كذيكعيا مظاىر العركبة ترسيومف  كما يتبع ذلؾ
 .ترتبط بو حيث كاف دكما كىي ،ىى لغة القرآف

 ػػػػػػػػػػػ
       193نوبة، ص( مصطفى مسعد: اإلسالـ وال1)
: "وىنػػا )أي فػػي شػػرقي أفريقيػػا(، كمػػا فػػي اربػػي أفريقيػػا، كانػػت Triminghamوليػػذا يقػػوؿ ترمنجيػػاـ  (0)

الوسيمة الوحيدة الممكنة لتمكيف اإلسالـ دوف المساس ببناء الدولة نفسيا أو شعار قوتيا، ىػي اتبػاع سياسػة 
رار فػػي ممارسػػة الطقػػوس والعػػػادات القديمػػة لمعقائػػد التػػوازي، أي اعتنػػاؽ اإلسػػالـ جنبػػًا إلػػى جنػػب مػػع اإلسػػتم

 (105اإلسالـ في شرؽ أفريقيا، ص) المحمية.." 
 066ص ( ستيفنسوف: بعض جوانب انتشار اإلسالـ في جباؿ النوبييف،3)

 عمكمػػا، كمنيػػا أفريقيػػا انتشػػار اإلسػػبلـ فػػي سػػمات الػػبعض حػػكؿ يػػرلفيمػػا  خبلصػة القػػكؿك        
بلـ ينتشػر أمػاـ أعيػنيـ بسػبب التػدرج البطػيء فػي ػأف اإلسػ لـ يػدرككا لببلدالنكبة، أف شعكب تمؾ ا

االعتنػاؽ نحك فػتح ذلػؾ الطريػؽ يثػـ  ،يطػابقكا أنفسػيـ معيػـل لمعػرب بتقميػدىـ أكالن  كاف يبدأ، فانتشاره
 رأم كىػك .(2)كتشػريعاتو  ثقافػة الػديف الجديػد ألصػيؿ مػعاإلسػبلمية، ثػـ التمشػي ا متقاليػدالحقيقي ل

: "فاالسػبلـ لػـ رمنجيػاـت يقػكؿ عنػؼ فييػا. لئلسبلـ، كأنو تػـ بتمقائيػة ال تحكؿ األفارقةسممية يؤكد 
ديػػدة يكػػف معنػػاه أف يحػػؿ محػػؿ الطقػػكس الدينيػػة المحميػػة، بػػؿ كػػاف يعنػػي مجػػرد إضػػافة طقػػكس ج

لى أف النػكبييف لػـ يشػير  كىػك قػكؿ ال يتفػؽ معػو الباحػث ألنػو (.1) "..تحمؿ في طياتيا آفاقا أكسع ا 
لػذم نػتج عػف ا "غيػر اآلخػرالت"أمػا عػف  .ما يخالؼ سياؽ األحػداث اإلسبلـ رغبة فيو، كىكدخمكا ي

 ، إذ يػػػػػػرلChange) (Racialالعرقي" "التغير عػػػػػػرؼ بػػػػػػػيي  ىػػػػػػك مػػػػػػا، ك النكبييفبػػػػػػ العػػػػػػربانصػػػػػػيار 
لػـ يعػد يسػرم  أىؿ تمؾ الػببلد بػدرجات مختمفػة، إذ مع المياجريف العرب انصيركا أف "ستيفنسكف"

 األثػرىػك قػكؿ اليتفػؽ معػو الباحػث، ألف ك  (.3القميػؿ مػف الػدماء العربيػة ) يـ اليػكـ سػكلفي عػركق
، كمنيا النكبة، كاف أكثر مما تأثر بػو العػرب، كيؤيػد ذلػؾ أف عامة األفريقية الشعكب العربي عمى

بمػػػركر  سػػػتعربيف، كأصػػػبحت العركبػػػة جػػػزءان مػػػف ىػػػكيتيـالمي  النػػػكبييف أىػػػؿ تمػػػؾ الػػػببلد صػػػاركا مػػػف
 Pure مػف أصػؿ أفريقػي نقػي ، كأييػـأصػؿ عربػػي أضػحى مػف العسػير معرفػة أييػـ مػف، ك مفز ػالػ

African Race) .) كال يعػػرؼ : "، حيػث تقػػكؿ إحػدل الكثػػائؽ السػكدانيةمػا تؤكػده المصػػادركىػػك
كاف ػكانيـ شػػابيت ألػػػليػػـ أف أصػػميـ نكبػػة إال القميػػؿ مػػف النػػاس، كػػكف)ىـ( انتقػػؿ إلػػى العربيػػة، كألػػ

التناسػػؿ، ألف العػػرب كثػػرت كفػػكدىـ إلػػى بػػر السػػكداف..كأغمبيـ مػػف حميػػر كربيعػػة العػػرب بأسػػباب 
عػػف التػػأثير ك  (.5" )ؿ كبنػػي ذبيػػاف..كبنػػى عػػامر كقحطػػاف ككنانػػة كجيينػػة كبنػػي يشػػكر كبنػػي كاىػػ

صػار ذلػؾ النػكع مػف التغػرب   ب الثقػافي"، إذغري "التى  مصطمحو ل البعض يشيرالثقافي العربي أيضا، 
كىػػػك  ديف جديػػػدالعربيػػػة، حيػػػث إنػػػو يعنػػػي تحػػػكليـ لػػػ بالنسػػػبة لمشػػػعكب غيػػػر قػػػان، خاصػػػةأكثػػػر عم

 كلػـ يكػف تػأثير(. 5ىػذه الشػعكب ) عقائد عمىطرأ  ىائؿمف ثـ حدكث تغير أيديكلكجي اإلسبلـ، ك 
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 كعرقيػػان  ،بيكلكجيػػان  يػػران يبؿ صػػار تغفحسػػب، ، كثقافيػػان ان فكريػػ يػػران يتغ ائؿػالقبػػ مػػف كغيرىػػا يينػػةجي  قبيمػػة
 حتػػىكالنػػكبييف الخػػتبلط الػػدماء بيػػنيـ لمصػػاىرة بػػيف العػػرب ا ، حيػػث أدتلنػػكبييفعمػػى ا حان كاضػػ
اد تغيػػرت الكثيػػر مػػف مبلمحيػػـ، كقػػؿ سػػك  ، كمػػارؽ األفريقػػيمعػػنيـ لمػػ معػػربالنكبيػػكف أقػػرب ل صػػار
 .بشرتيـ

 ػػػػػػػػػػػػػػ
      106، صا( ترمنجياـ: اإلسالـ في شرؽ أفريقي1)
 106( المرجع السابؽ، ص0)
  066، صفنسوف: بعض جوانب انتشار اإلسالـ في جباؿ النوبييف( ستي3)
 066المرجع السابؽ، ص ستيفنسوف: (5)    49-48( مخطوطة "تاري  مختص بأرض النوبة": ورقة1)

 "كجيػتغيػر بيكلػ"إحػداث  فػي اىمت بشكؿ كبيرػس يينة كبطكنياجي  قبيمة أفكمما ال شؾ فيو       
األقػاليـ الجنكبيػة التػى كانػت فػي  السػيما شعب النكبػة، خصائص الكثير مف  في ال تخطئو العيف

اىرة، كىمػا شػعباف ػزكاج كالمصػػعف طريػؽ الػ الشعبيف ارب بيفػالتق ساعد عمكة. حيث ببلد تشغميا
 الشػعب، أمػا (كىػـ العػرب)مف أصؿ سامي  :أحدىماػمختمؼ، فالي ػعرقالي ك ػثناإلؿ صاألذكم  مف
دماء ػر، كامتزجػت الػػاآلخػكمػع ىػذا اخػتمط كبلىمػا ب .النكبيكف( )كىـ يػحام : فيك مف أصؿرػاآلخ

  .(2) كىـ النكبيكف ،افية فريدةػكجية كثقػات بيكلػحمؿ صفامية، كأخرجت لنا شعبان يػالسامية بالح
يينة كالنكبييف، فػإنو  اج الفريدػبفضؿ ىذا االندملعؿ ك        فػرؽأف ن ان ػأمػران شاقػصار  بيف عرب جي
 "كردػكرافػػػ" المستشػػػرؽ كيؤكػػػد مػػػف أصػػػؿ عربػػػي. ، كبػػػيف مػػػف ىػػػكاألصػػػؿ الحػػػامي مالنػػػكبي ذ بػػػيف

Crawford  ىػػػؤالء أكيد مػػػف نسػػػؿػالييف ىػػػـ بالتػػػػف النػػػكبييف الحػػػأحيػػػث يشػػػير إلػػػى  رأمػذلػػػؾ الػػػ 
(. 1)ببلدىػـ ختمطػكا بػالعرب ممػف ىػاجركا إلػى اكػانكا قػد  ذيفال Old Nubiansى ػالقدام النكبييف

أك  بيف"عػػرٌ سػػـ "النكبػة المي ا   Robert Collins   "نزػرت ككليػػركبػػ" ـ كىػـ الػذيف يطمػػؽ عمػيي
 بػػيف  النيػػؿ فػػي المنطقػػة التػػي تقػػعاؼ ػضفػػ عمػػىا ػكيشػػير إلػػى أنيػػـ يعيشػػكف حاليػػ ،بيف"سػػتعرً "المي 

 . (6) الشبلؿ األكؿ كالثالث
 لكفزاػي اليػػػػالعربػػػ األصػػػؿ ذكم ف مػػػفؤالء النػػػكبييػيمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف ىػػػعمػػػى جانػػػب آخػػػر، ك       

 إلػػى ببلدىػـ بلـػاإلسػ دخكؿ ما قبؿ حقبة منذ انت لدييـػي كاليد التػادات كالتقػالع يحتفظكف ببعض
يينػة بمثػؿ  عػرب كال ريب أف تكغؿ (.6) ركبة ػي نشػر العػفػان ػاف سػببان رئيسػػكػ ػافة الكثيػرىػذه الكثػجي

الجمػػاعات  ىجػرة تمنػعؽ عكائػؿ. إذ لػـ تعػد تكجػد أم ػالنيػ كداف كادمػسػك  بػبلد النكبػة بلـ فيػكاإلس
 ابػ. كمػػف ثػػـ فيػػتح البػػالمسػػيحيتيف المقػػرة كعمػػكةكػػؿ مػػف مممكتػػػي  ارتأف انيػػ بعػػد ية، خاصػػةربػالعػػ
يينػة، ل قبيمػة مػف العػرب خاصػة المياجػػريف و أمػاـػمصراعيػ ىعم تخػـك  جنػكبؿ ػمزيػد مػف التكغػجي

ي ال ػيػػة، كىػػي التػػافة العربػالثقػػبلـ ك ػاإلسػػ ارة األفريقيػػة، حػػامميف معيػػـػؽ القػػاعمػػأ عمػػكة، كفػػيمممكػػة 
  .امناػأي ريقيا حتىػي أفػببلد شرق الكثير مف في ان ػجمي رىاػيزاؿ أث
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 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 01( انظر بوبرت كولينز: تاري  السوداف الحديث، ص1)
(0 )Crawford: Sudan Antiquities Service, No. II, Castles& Churches in the 

Middle Nile Region, P.44 ،  ويرى البعض أيضًا أف النوبييف اختمطوا بشعوب أخرى اريبة عػنيـ عرقيػًا
ثنيًا، ومنيـ األتراؾ، لممزيد عف ذلؾ انظر:    ,.Crawford: Sudan Antiquities Service, Op. Citوا 

P. 44 
         01ص ،أو. كولينز: المرجع السابؽ( روبرت 3)
 01( المرجع السابؽ، ص4)

يينػة قبيمػة احث أف دكرػلبػرل اػكيػ       ابع ػذات الطػ العديػد مػف المػدف أسيسػفػى تػ ،اػكبطكنيػ  ،جي
حركػة "ي ػارية فػػالحضػ العربيػة امات ىػذه القبيمػةػيعد مف أىػـ اسيػ مممكة عمكة أراضي  فى العربي
يكيػة ػأكيد البلد النكبة، خاصةن كأف تمؾ المدف لعبت دكران كبيران فػي تػػفي ب " التي قػامت بياالتعريب
اعات ػمممكػة عمػكة المسػيحية، كالبػد أنيػا شػجعت العديػد مػف الجمػ في ، كبركزىا عما سكاىػاالعربية

يينة عمى القدكـ إلى العربية األخرل مف غير   ا.ػتمؾ الببلد كاالستقرار بيعرب جي
ينيػػػكفػالتػػػى أقػػػالعربيػػػة مػػػف أىػػػـ تمػػػؾ المػػػدف لعػػػؿ ك        مدينػػػة  مممكػػػة عمػػػكة أراضػػػػي فػػػي اميا الجي

ركايات ػضػان شػيرة فػي الػالت أيػارية ذات أىميػة كبيػرة، كنػػانت مدينة تجػ(، كك2) Arbagi" يػأربج"
، كمػػا كعػػف مكانتيػػا ،اضت فػػى الحػػديث عنيػػاػالسػػكدانية أفػػ كثائؽػأف الكثيػػر مػػف الػػكمػػا  السػػكدانية،

يركا فػػي ممػػف اشػػت ،نالػػت أربجػػي مكانػػػة عمميػػة ال يمكػػف انكارىػػػا، حيػػث كػػاف بيػػا العممػػاء كالفقيػػػاء
  .(1) سكداف كادم النيؿ، كصػارت مدينة أربجػي بفضميـ مقصدا لطػبلب العمـك الػدينية كالشرعية

ىجػػرات عػػرب  عمػػكة بعػػد قػػدكـمممكػػة  أف عاصػػمة التػػػاريخية ادرػكقػػد كرد فػػي بعػػض المصػػ      
يينة إلييا انتقمت إلػى مدينػة كالػػراجح يمػة. اصمة القدػالعػ "سػكبة" مدينػة مػف ي "ككسػة"، بػدالن ػتدعػ جي

 كبيػرة كانػت ىجػراتببلدىػـ، ك إلػى ة ينيػجي ال يجػراتالـ ضػغط اضطركا أما انكا قدك ؾ عمكةأف ممك 
آثػرت التػى  ائؿ العربيػة األخػرلػمتكقػع بالنسػبة ليػـ، مػع غيرىػا مػف القبػبشكؿ غير تمت كثيفة، ك ك 

ـ، كىػػي التػػي 26ىػػػ/8رف بلؿ القػػػلميمكيػػـ خػػ جديػػدةن  حاضػػرةن  كاأف يقيمػػ النكبػػة، إلػػى بلدػبػػ القػػدـك إلػػى
 ،ثـ أيىممتمكانتيا،  سكبة ت مدينةفقدأف  ىػ(. كقد أدل ذلؾ إل3)أك "ككشة" "ككسة"  اػطمؽ عمييأي 

 كأفؿ دكرىا بمركر الزمف. 
، اعػعبػػداهلل جمػػ الشػػيو اـػأيػػ اميا الجينيػػكفػالتػػي أقػػ العربيػػة Qerri"  رمًقػػ"كمػػا لعبػػت مدينػػة       
مزيد مف  أدل إلى ،اريا ميماػدكرا حض المصادر السكدانيػة، ايةحسب رك  مؤسس ىذه المدينة كىك

   (.6النكبة ) ببلد في  Arabization  حركة التعريب
 ػػػػػػػػػػػػػػ



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 259  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

، مخطوطة الفكي حسف ولد 4انظر مخطوطة  كاتب الشونة: ص أربجي وتأسيسيا،مدينة  لممزيد عف( 1)
(، ود  Macmichael: A History of the Arabs, Vol. II , P  139عيسى الجميالبي )انظر    محمد

 340، كركوكي: رحمة مصر والسوداف، ص42-39ضيؼ اهلل: الطبقات، ص

 024، محمد أميف: العبدالب، ص6-5( انظر مخطوطة كاتب الشونة: ص0)
 ،19اإلدريسػػي: صػػفة المغػػرب وأرض السػػوداف ومصػػر واألنػػدلس، ص لممزيػػد عػػف مدينػػة كوسػػة، انظػػر (3)

  107، مصطفى مسعد: المكتبة السودانية، ص190: اإلسالـ والنوبة، صمصطفي مسعد
، وانظػر شػكؿ رقػـ 009-007عف مدينة قري وتأسيسيا، انظػر الفصػؿ السػادس مػف الدراسػة، صلممزيد ( و 4)

 074، ص02
يينػة اـ بيػػى قػكيمكف القكؿ أيضا أنو مف أىػـ األدكار الحضػارية الميمػة التػ       نشػر لا عػرب جي
 تأسػيس العديػد مػف الممالػؾ كالمشػيخات اسػياميـ فػي مف خبلؿذلؾ اف النكبة، ك كتعريببلـ اإلس

(، 2أك "السػػػػمطنة السػػػػنارية" ) "مممكػػػػة الفػػػػكنج" حػػػػكض النيػػػػؿ األكسػػػػط، كلعػػػػؿ أىميػػػػػا:فػػػػي  العربيػػػػة
امكا جيينة في النكبة، حيث أقارية لكانت مف أىـ الثمار الحض ةك"مشيخة العبدالب"، كىذه األخير 

لعػؿ قياـ ممالؾ عربية أخرل فػي سػكداف كادم النيػؿ، ك  ذلؾ ثـ تمى (.1)حمؿ اسميـ ىناؾ إمارة ت
اطؽ ػي..إلو، كىػػك مػػا أدل إلػػى انتشػػار العركبػػة كاإلسػػبلـ فػػي بػػاقي منػػػمنيػػا: سػػمطنة دارفػػكر، كتقمػػ

يينة في كادم النيؿ ادىا عرب جي ػالسكداف الشمالي، كما جاكره، كذلؾ بفضؿ حركة التعريب التي ق
 كسط. األ

يينػػة ات الحضػػارية لر يأثالتػػأىػػـ  مػػف أف خػػبلؿ دراسػػة ىػػذا الفصػػؿ، الخبلصػػة مػػف كلعػػؿ         جي
صػػػيؿ النكبػػػة، كالمحػػػاكالت الدؤكبػػػة فػػػي تأ فػػػيي كاإلسػػػبلمي يػػػد الكجػػػكد العربػػػتأك دكرىػػػا الكبيػػػر فػػػي

فػػي كر دينػػي فيػػاض . كالمعػػركؼ أف عػػرب جيينػػة كػػانكا يتمتعػػكف بشػػعاليكيػػة العربيػػة بػػيف النػػكبييف
كالغيػػرة عمػػى اإلسػػبلـ، كالميػػؿ  عػػؿ عبػػداهلل جمػػاع يقػػدـ نمكذجػػا لػػذلؾ الشػػعكر الػػديني، كلىػػذه الػػببلد

ينيػػػيف اتفقػػػكا عمػػػى التحػػػالؼ مػػػع الفػػػكنج . كلعػػػؿ الركايػػػات التػػػي تتحػػػدث عػػػف أف الجي لنشػػر ديػػػف اهلل
بشرط  كلكف، كتككف الكزارة لمعبدالب بعد ذلؾ لمفكنج، عمكة، عمى أف تككف السيادةلمحاربة ممكؾ 

فػي  الجينيػيف الشػعكر الركحػي الفيػاض لػدلمف أعظـ األدلة عمػى  تيعدأف يعتنؽ الفكنج اإلسبلـ، 
 . سكداف كادم النيؿ

مع  أفكؿ المسيحية تدريجيا في تمؾ الببلد كليذا فكاف مف الطبيعي أف يككف ليـ الفضؿ في      
لمػػا رأت القمػػة مػػف النػػكبييف التػػى  د أنػػو. كالمؤكػػاالنتشػػار الكاسػػع لمعركبػػة كاإلسػػبلـ فػػي مقابػػؿ ذلػػؾ

بقيػػػت عمػػػى النصػػػرانية أنػػػو ال أمػػػؿ ليػػػـ فػػػي حركػػػة لئلصػػػبلح الػػػديني فػػػي ببلدىػػػـ بسػػػبب انقطػػػاع 
 أف ينشػػػد ىػػػؤالء النكبيػػػكف اف بػػػديييااإلسػػكندرية، فكػػػبالكنيسػػػة األـ فػػػي  كالركحيػػػة عبلقػػاتيـ الدينيػػػة
الػػذم  ياإلسػػبلم ديفالػػ ركحية فػػيػيـ الػػكحاجػػات ،فيمػػا يمكػػف أف يسػػد رمقيػػـليػػـ  المسػػيحيكف بػػديبل

لنكبة، حيث كجد النكبيكف فػي ىػذا الػديف الجديػد مػف المبػادلء بلد اى بػاجركف العرب إلحممو المي
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األخبلؽ الرفيعة ما جذبيـ بقكة إليو، كذلؾ مف خبلؿ تعامميـ مع كذلؾ ك  كالقيـ الركحية، امية،ػالس
كمػػف ثػػـ اعتنقػػت أعػػداد كبيػػرة مػػف النػػكبييف اإلسػػبلـ الميػػاجريف العػػرب الػػذيف اسػػتقركا فػػي ببلدىػػـ، 

 (.3) سمميا، كبشكؿ تمقائي بعيدا عف أم مظاىر لمعنؼ كقتػبمركر ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، السػمرقندي: 1واضح البيػاف: ورقػةمخطوطة ، 109( عف مممكة الفونج، انظر مخطوطة كاتب الشونة: ص1)

 17تاري  مختص بأرض النوبة، ورقة  ، مخطوطة33مخطوطة أنساب عرب السوداف، ورقة
 وما بعدىا 1انظر واضح البياف في مموؾ العرب بالسوداف ومموؾ العبدالب: ورقة ( 0)
 193( مصطفى مسعد: اإلسالـ والنوبة، ص3)

  الخاتمة
 

تكصػػؿ  فقػػد اريخية التػػى تػػرتبط بػػو،ػكدراسػػة اإلشػػكاليات التػػ ،مكضػػكع ىػػذه األطركحػػة كمػػف خػػبلؿ
 :يد مف النتائجاحث إلى العدػالب

يينػػة كانػػت كاحػػدة مػػف أكبػػر أف قب كشػػفت الدراسػػةي  - فػػى  كبيػػران  التػػى لعبػػت دكران  قبائػػؿاليمػػة جي
ات اإلسػػبلمية، كمػػف ثػػـ بػػرز ػالفتكحػػ رة العػػرب خػػبلؿ حقبػػةػجزيػػ شػػبو اليجػػرات العربيػػة مػػف

يينػةػ، خاصػػة مػا قػػارمػالحضػػ دكرىػا فػػى مصػػر  بلـػاإلسػػالعركبػة ك فػػى نشػػر  اـ بػػو عػػرب جي
 ـ.25ىػ/7ف كادم النيؿ خاصة إباف القرف كسكدا

يينػػة عػػرب جػػد ، كىػػكاعةػأف قيضػػ دراسةي ػالػػ كػػدتأ - عػػرب  ، كىػػـ"عػػرب عػػدناف"مػػف  كػػاف ،جي
ىػذا  عمػى. ك حسب أغمب المصادر القديمػة "افػقضاعة بف معد بف عدن" كاسمو: الحجاز،

يف مػػف ذائػػع عنػػد الكثيػػر  كمػػا ىػػك "،رب الػػيمفػعػػ" قحطػػاف، كىػػـ مػػف لػػـ تكػػف قبيمػػة جيينػػة
مػف ىػذه  ذلؾ لرجؿ كينسببعد اإلسبلـ،  "عرب اليمفػ"ل قيضاعة باستناالمحدثيف. ككاف 

ػػ" :دعىييػػ القبيمػػة  يينػػةنسػػب جي  االضػػطراب فػػي . ككػػاف سػػبب ذلػػؾ"يػينػػرة الجي عمػػرك بػػف مي
عػدناف، كىػك  نسؿ معػد بػف أخرل مفاعة ك ات بيف جماعات مف قيضكع بعض الصراعػكق

عرب ػ"لػػػ تسػػػبكا بعػػػد ذلػػػؾناثػػػـ ، افػرجػػػكف مػػػف نسػػػؿ عدنػػػالقضػػػاعييف يخ ىػػػؤالء مػػػا جعػػػؿ
اعة. ػقيضػػ يينػػة كسػػائرجي قبيمػػة القػػديـ ل "انيػاألصػػؿ العدنػػ" نكػػر أبػػدان ، لكػػف ىػػذا ال يي "افػقحطػػ

اؽ كابػػػػػػػف ىشػػػػػػػاـ ػالقديمػػػػػػػة، كػػػػػػػابف إسحػػػػػػػ العربيػػػػػػػة ادرػات المصػػػػػػػػكىػػػػػػػك مػػػػػػػا تؤكػػػػػػػده ركايػػػػػػػ
 ..كغيرىـ. بلذرمػكالب

يينػة، مثػؿ الصحػقبيمػة بلـ ينتسػبكف لػف مػف األعػيالكثيػر  إلى أف دراسةي ػال ىذه كبينت -  ،ابةػجي
أرض  مػػنيـ كبيػػر سػػكف عػػددقػػد العممػػاء، ك ككبػػار  ،ابعيفػالتػػ مػػف طبقػػة كػػاف مػػنيـأيضػػا ك 

عقبػػة بػػف عػػامر "ابي ػالصحػػـ(. كلعػػؿ أشػػيرىـ 462ىػػػ/12ي )ػمصػػر بعػػد الفػػتح اإلسبلمػػ
، كىػػك الػػذل سػػكف "فمعاكيػػة بػػف أبػػي سػػفيا"الػػذل تػػكلى إمػػارة مصػػر فػػى خبلفػػة  "يػينػػالجي 
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 أنػو فػى أيػاـ ، كالػراجحبعػد ذلػؾ ثػـ حممػت اسػمو، أىاػكىػك الػذم أنشػ بػالجيزة، "ميت عقبة"
يني األمير ىذا يينة إلى زادت ىجرات الجي  مصر. أرض جي

يينة شاركت فى فتح مصر مع قدكـ دراسةي ػكما بينت ال - بف االقائد عمرك  جيش أف قبيمة جي
 ديػكاف منفػرد القبيمػة ليػذه يكػكفل كبيػرة فػي ذلػؾ الكقػت يػر أف أعػدادىـ لػـ تكػفاص، غػالع

، كلمػا زادت أعػدادىـ بعػد "رايةػأىػؿ الػػ "، كمػف ثػـ انضػمكا لػ"اءػديكاف العط"في  خاص بيا
رف ػات القػػػػصػػػار ليػػػـ ديػػػكاف منفػػػرد مػػػع بدايػػػ مصػػػر،بفضػػػؿ ىجػػػراتيـ المسػػػتمرة إلػػػى  ذلػػػؾ

 ـ.8ىػ/1

 

مػف  ادمةػالقػ أمػاـ اليجػرات العربيػة ان ػيكػف عائقػأيضػان أف البحػر األحمػر لػـ  دراسةي ػال كأكدت -
مػف  عػامبلن شػكؿ  إنػو كادم النيػؿ، بػؿ بػبلد حيث ى ألفريقياػساحؿ الشرقببلد العرب إلى ال
ارب الشػػػاطئيف، كقمػػػة اطني سػػػكاحمو، السػػػيما بفضػػػؿ تقػػػػبػػػيف قػػػ اربػكالتقػػػ عكامػػػؿ التػػػرابط

 ،"مككب الحػجػ"رتباطيػا بػكا ،كشػيرتيا عرضو، كظيػكر المػكانىء كالثغػكر التػى تطػؿ عميػو
 زيادةػعبػػر البحػػر األحمػػر، كىػػك مػػا أدل لػػ التجػػارم النشػػاط فػػى ازدىػػار كىػػك مػػا كػػاف سػػببان 

 اليجرات العربية إلى مصر كسكداف كادم النيؿ.

يينة ك دراسةي ػكما كشفت ال - تػى ىػػاجرت إلػى اعات العربيػة الػالجمانكا مف أكائؿ ػأف عرب جي
ديػػكاف "ط العػػرب مػػف سػػقأف أي  بعػػد اصةن ػخػػك اؾ، ػقػػرل ىنػػثػػـ سػػكنكا المػػدف كالصػػعيد مصػػر، 

بسػػبب ميػػؿ بنػػي كػذلؾ ، ك ـ(833ىػػػ/128) "المعتصػػـ بػػاهلل" اسيػالخميفػػة العبػ اـػأيػػ "العطػاء
يثػػ العنصػػر التركػػي، اس إلػػىػالعبػػ كالة ػاد الػػػكىػػك مػػا تسػػبب فػػي اضطيػػ العػػرب، عمػػىارىـ ػكا 
بعيػدا عػف نفػكذ الػػكالة  إلػى الجنػكب ينيةكبذلؾ زادت اليجرات الجي  ،يةعربقبػائؿ الراؾ لمػاألت

 رزؽ.ػلاب اػسعيان كراء أسبجديد لبلستقرار، ك  مكطف عف ان ػبحثك  األتراؾ،

يينػػة الدراسػػةي  بينػػتك  - ات، ػاجيػػت العديػػد مػػف التحديػػالصػػعيد، ك  لمػػا اسػػتقرت فػػى أف قبيمػػة جي
لػػة الدك "الصػػراعات، خاصػػة أيػػاـ ل بعػػض بعػػض القبائػػؿ األخػػر يينػػة ك ت بػػيف جي كمػػا نشػػب

. كلعػؿ مػػف أشػير تمػػؾ رشػييف كآؿ البيػػتالقالعػػداء لمعػرب مػػف غير التػػى أظيػرت  "اطميةػالفػ
يينػػة كبطػػكف قػػريش فػػى األشػػمكنيف، كتػػمػػا كقػػع بػػيف  اتػالصراعػػ  اطمييف لقػػريشػأييد الفػػػجي

 .ترؾ األشمكنيف عمىينيكف جبر الجي ، ثـ أي يينةجي  عرب ضد

يينػػػة دراسةي ػكأكػػػدت ىػػػذه الػػػ - فػػػى  اكبيػػػر  ادكر بلد البجػػػة لعبػػػكا لػػػى بػػػإ لمػػػا ىػػػاجركا أف عػػػرب جي
كادم "ى تكجػػػػد فػػػػى ػالتػػػػ "اجـ الػػػػذىبػمنػػػػ"اىتمػػػػكا بالعمػػػػؿ فػػػػى الػػػػببلد، حيػػػػث  ىػػػػذه ارػىػػػػداز 
ذىب فػػي مػػكانىء شػػرؽ أفريقيػػا. كمػػا ػارة الػػػار تجػػػ، كمػػا سػػاىـ الجينيػػكف فػػي ازدىػػ"بلقيػالعػػ

 اإلسػػػبلـ بػػػيفك  بػػػةالعرك  سػػػاىمكا كػػػذلؾ نشػػػر، ك اػكازدىارىػػػ بلدػى عمػػػراف تمػػػؾ البػػػػفػػػ سػػػاىمكا
 .ةشعب البج
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يينػػػة فػػػى بػػبلد البجػػػة لػػـ تخػػػؿ مػػف قبيمػػة امةػمػػدة إقػػػ أف دراسةي ػالػػػ أثبتػػت - صػػػراعات مػػػع ال جي
شػػيرىا مػػا كقػػع بػػيف ىػػذه الػػببلد، كلعػػؿ مػػف أ ي سػػكنتالتػػ لائؿ العربيػػة األخػػر ػبعػػض القبػػ

 بػبلد اءػات قكيػة مػع الحداربػة، كىػـ زعمػػعبلقػ انت تػربطيـػذيف كػػينييف كبنػي ربيعػة الػالجي 
عػرب  عمػيانتصػارىـ  ربيعة، كىك ما كاف سببا رئيسا فػي أييدػالبجة، ككاف ليـ دكر فى ت

يينػػة كحمفػػائيـ مػػف العػػرب. كىػػك مػػا أدل إلػػ أرض "مػػف  اليجػػرة اجبػػار اليجينيػػيف عمػػى ىػجي
 .البجة ببلد إلى خارج "ذىبػال

 ة مػفمرحمػ ـ( شكؿ2529-2150ىػ/713-468)  "عصر المماليؾ"  أف دراسةي ػأكدت الك  -
ينيػػيفػانػػالمع الصػػعيد بػػيف  بػػبلد ى كقعػػت فػػىػالتػػ العديػػدة اتػبسػػبب الصراعػػكذلػػؾ ، اة لمجي
يينػػػػة بصػػػػفة عامػػػػة، كجماعػػػػات يػػػػةلعربائؿ اػقبػػػػال ألف  كذلػػػػؾ ضػػػػد المماليػػػػؾ،  خاصػػػػة جي

 ية التػي سػكنتربػالع القبائؿ . السيما كأفالمماليؾ ادكا المكاجية ضدػق ذيفػالجينييف ىـ ال
، كىػك ليػـ اعةػأك الطػ كالءػبشػرعية حكػـ المماليػؾ، كأعمنػكا عػدـ الػ تعترؼ د لـالصعي ببلد

ا "حمػؼ ػاف أشيرىػػليؾ، ككػالمما سبلطيف حكـ ضد "بلؼ العربيةػاألح" ما أدل إلى ظيكر
يينة"  ػاة، كىػك مػا زاد مػف معانػالعربػػي غير أف ىذا الصػراع انتيػى بيزيمػة ىػذا الحمػؼ. جي

يينػة، بعػد أف ، أكثػر مػف غيػرىـ مػف العػػرب مػراء المماليػؾ فػػى اضػطيادىـأ اشػتد عػرب جي
، كعمػػى الػػبطش بيػـ، كىػػك مػا اضػطرىـ إلػػى اليجػرة إلػػى بػبلد النكبػة بعػػد ذلػؾأسػرفكا فػي ك 

التي دفعت جماعػات كبيػرة  سباباأل أىـ المماليؾ مفبيف الجينييف ك ىذا كػانت المكاجية 
 .النكبة ببلد إلى ليجرةإلى اقبيمة ال ىذه مف

ثػػػـ  ،"مممكػػػة المقػػػرة"اؼ ػفػػػي إضعػػػ يينػػػة كػػػػاف ليػػػـ دكر كاضػػػحأف عػػػرب جي  لدراسػػػةي بينػػػت ا -
دكر مقصػػكرا عمػػى عػػرب ػكلػػـ يكػػف ىػػذا الػػ ـ،2313ىػػػ/ 913سػػقكطيا بعػػد ذلػػؾ فػػي سػػنة 

اريخية التػي كردت ػارات التػػمف خبلؿ اإلشفربيعة ، أك الكنكز، كحدىـ كما يظف البعض. 
اىمت بشكؿ كاضح في سقكط ػيينة سقبيمة جي  اعة بأفػاحث قنػلبدل افي المصادر صار ل

 بكثػػػافة غيػػر معيػػكدة اليجػػرات العربيػػة ىػػك مػػا أدل إلػػى مزيػػد تمػػؾ المممكػػة المسػػيحية، ك 
عمى نطاؽ كبيػر فػي تمػؾ الػببلد بفضػؿ  ببلد عمكة، كمف ثـ انتشار حركة التعريب صكب

الدراسػة مػف حقػائؽ ىذه القبيمة العربية. كلعؿ ىذه النتيجة تعد مف أىـ ما خرجت بػو ىػذه 
 جديدة.

يينة ك سةي دراػالىذه كأثبتت  -  فػى بيف كػافة القبػائؿ العربية رزػاألب اف ليا اإلسياـػأف قبيمة جي
 "اسع اليجػرمػالتػ"في آكاخر القرف  ا بعد ذلؾػ، ثـ سقكطيالمسيحية "ة عمكةػمممك" اؼػإضع

جػرم )القػرف السػادس عشػر الي "اشرػالقرف الع"ات ػكبداي ،امس عشر الميبلدم(ػ)القرف الخ
يينة إلى تمؾ البػاـ بيا عػى قػاصة فى ظؿ اليجرات الكثيفة التػخ الميبلدم( بلد بعد ػرب جي
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اليجػػرات العربيػػة  ادػازديػػ مصػػراعيو أمػػاـ عمػػىاب ػ، كىػػك مػػا فػػتح البػػ"رةػمممكػػة المقيػػ"سػػقكط 
يينة ػعمكة. كك إلى أراضػي اىرة مػع زعمػاء ػالمصالتقػارب ك تمكنكا مف خبلؿ قد اف عرب جي

، ثػػػـ أتمػػكا غػػػايتيـ ، ثػػـ أحكمػػػكا قبضػػتيـ عمييػػابلدػكصكؿ إلػػى حكػػـ تمػػػؾ البػػػكة مػػف الػػػػعمػػ
 كحمميـ األكبر بسقكط ىذه المممكة المسيحية.

يينة لعبت دكران كبػأف قبيم دراسةي ػكما أكضحت ىذه ال - ة، كنشر ػب ببلد النكبيران فى تعريػة جي
 الميمة افيةػكالثق اريةػديد مف المظاىر الحضػز العفى برك  بلـ بيا، كما ساىمت أيضااإلس

بشػكؿ  افية، كمػا سػاىـ الجينيػكفػثقػ أكػػانت إداريػة، أـ إقتصػادية، أـ سػكاء في ىذه الببلد،
بلؿ ػ، كذلػػػؾ مػػػف خػػػر فػػػي طمػػػس اليكيػػػة المسػػػيحية فػػػي بػػػبلد النكبػػػة بشػػػكؿ سػػػمميأك بػػػاخ

 .حرصيـ عمى نشر اإلسبلـ بيف النكبييف

يينػة،  قبيمػة بطػكف ، كىػـ مػفأك العبػدالب رب القكاسػمةػأف عػ أيضان  ةي دراسػكأكدت ىذه ال - جي
مػع  الذم عقػدكه الؼػتحال، كذلؾ مف خبلؿ "مممكة عمكة"ر فى سقكط األكبدكر الساىمكا ب
عبػػداهلل " اده األميػػرػ، كتمكػػف الجػػيش الػػذل قػػ"عمػػارة دكنقػػس"ادة الممػػؾ ػكنج بقيػػػزعمػػاء الفػػ

، ة أربجي"في "معرك (ممكؾ عمكةالعنج )مف ىزيمة  كقتػالالجينييف في ذلؾ  " زعيـاعػجمَّ 
، ا بعػػد ذلػػؾػسقكطيػػمػػف ثػػـ ك  ،مممكػة عمػػكة المسػػيحيةا فػػي انييػػار ػاف سػػببا رئيسػػػكىػك مػػا كػػ

عمكة بعػد  مممكة اض أراضيػأنق عمىات اإلسبلمية ػالممالؾ كالمشيخ ظيكرل كىك ما أدل
العربية اإلسبلمية فػي سػكداف كادم  ، كىك ما أكد اليكيةـ24ىػ/20ذلؾ مع بدايات القرف 

 النيؿ.

 ،يينػػػةجي  ةػتػػػو قبيمػػػذم لعبػالػػػ الكبيػػػر ارمػعمػػػى الػػػدكر الحضػػػ دراسةي ػالػػػ ىػػػذه كعمػػػى ىػػػذا تؤكػػػد
عبػر حقبػة امتػدت إلػى أكثػر مػف سػتة  كداف كادم النيػؿ،ػمصػر كسػ كػؿ مػف في ،كبطكنيا

راسة، السػػيما دكر قػػركف متكاصػػمة، كىػػي الحقبػػة التػػي تعػػػالجيا، كترصػػدىا بدقػػة  ىػػذه الػػػد
 بلد النكبػةػاصة فػي بػػخػك ، بلدػبلـ فػي تمػؾ البػػالعركبة كاإلسنشر  الميـ ىذه القبيمة العربية

 رلػاألخػػ ائؿ العربيػػةػقبيمػػة جيينػة غيرىػػا مػػف القبػ فػػاقت بػػو ، كىػػك دكره كسػكداف كادم النيػػؿ
 .بلميػبلد خبلؿ حقبة العصر اإلسػتمؾ الب استقرت انت قدػك التي

 
 
 
 
 
 
 
 



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 264  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 :حؽ الدراسةمال
 

  التوضيحية الخرائط –أوالً 
 المصادرو  الوثائؽ والمخطوطاتمتوف  –ثانيا
 التوضيحية األشكاؿالصور و  –ثالثا
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 الخرائط التوضيحية -أوالً 
 

 
 
 (2) خهٌطة

 التى تطل على البحه األحمه القبائل فً جزٌهة العهب مواطن توزٌع
 قضاعة مثل; بلً وكلب وغطفان العدٌد من قبائل مواطن وفٌها

  ar.wikipedia.orgعن موقع; 
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 (3خهٌطة )
 جهٌنة قبٌلة وبها شبه جزٌهة العهب فً قبائلمواطن التوضح 

  ar.wikipedia.orgالمصده; 
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 (4)خريطة 
 تكزيع القبائؿ العربية في الدلتا )الكجو البحرم(

 www.eltahawysaoud.comالمصدر: مكقع  
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 (5خهٌطة )
 فً السودان الكبهى توزٌع القبائل العهبٌة وغٌه العهبٌة

 الخهطوم - مجموعة محمد بن زٌد عن
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 (6خهٌطة )
 المعهوفة وٌظهه فٌها موقع المدن التاهٌخٌة وادي النٌلخهٌطة 
 مهوي – باضع -مصوع  –سواكن  –سناه  –دنقلة  -عٌذاب 

 الطهق والمسالك التً سلكتها اجهات جهٌنة للنوبة كما تظهه بها
 دهب األهبعٌن –نهه النٌل  –ومنها; طهق البحه األحمه 

 www.wikipedia.org  موقع

 

  

http://www.wikipedia.org/
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 (7خهٌطة )
 

 (م2924سنة ) "بوهكهاهت"هحالة ـبالد النوبة فً كتاب المصه وخهٌطة 

 النيؿ كاألرض سبيؿ لمتقارب بيف المسمميف كاألقباط لصاوي باز; كهم ا ،المهجع
 180، ص)ـ1171 -969ىػ/ 567-858( في العصر الفاطمي
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 (8خهٌطة )
 " بٌن العهب والفونجالحلف السناهي"الدٌاه القبلٌة التً تكون منها 

 الخهطوم - محمد بن عثمان العبدالبً مجموعة 
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 (9) خريطة
 ليا عاصرةمي الممالؾ المسيحية كالدكؿ ك ممالؾ النكبة ال

 الدكلة الفاطمية أياـ في ببلد السكداف )الشرقي كاألكسط كالغربي( 
 93أطمس التاريو األفريقي، ص فيدم:ككليف ماك  المرجع
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 (:خريطة )

 ىجرة قبيمة جيينة 
 المماليؾ دكلة سكداف كادم النيؿ أياـك  النكبة ببلد إلى
 6:م: أطمس التاريو األفريقي، صككليف ماكفيد  المرجع
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 (21خريطة )

 مشيخة العبدالب في سكداف كادم النيؿ
 سنار -سكبة  -قرم  –الحمفاية  –كتظير بيا مدف تاريخية ىامة: أربجي 

 از: ػكـر الصاكم ب  المرجع
 597، صممككيممالؾ النكبة في العصر الم
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 (22خريطة )

 عرب جيينة(مف كىـ حزاـ قبائؿ البقارة )
 في ببلد السكداف الشرقي 

 الخرطـك -مجمكعة مف زيد 

 
 



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 276  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 متوف  –ثانياُ 
 المصادرالوثائؽ والمخطوطات و 

 
 (4ملحق )

 دناف، وكؿ مف ُقضاعة، وُجيينة"عد بف عَ "نسب مَ  
يػدة، كبعضػيـ يقػكؿ حى  اؿ إنػو يكنػى: أبػاػى، كيقػػكنػاف يي ػ، كبو كعدزار بف مى ػػىد معد بف عدنػاف: نً كل"ك 
كحيػداف، رؼ، كعكؼ، كشؾ، ػاـ، كالعي ػاعة، كقنص بف معد، كقيناصة، كسنػضا قي ػاف يكنى: أبػنو كإ

اؿ إف ميعػػانة ػ..كأميـ ميعػػانة بنػت جكشػـ بػف جميػة بػف عمػرك، مػف جيرىـ..يقػاحػرمػػبيد الكحيدة، كعي 
ػػرة بػػف مالػػػؾ بػػف حميػػر، ثػػـ خمػػؼ عمييػػا بعػػده معػػد بػػف عى  ػاف، دنػػكػػػانت عنػػد مالػػؾ بػػف عمػػرك بػػف مي

ضػػػػاعة بػػػف معػػػد، يينػػػة( ابػػػف مالػػػؾ بػػػف عمػػػرك. فكػػػاف يقػػػػاؿ لػػػو: قي اعة )جػػػد جي ػفجػػػػاءت معيػػػا بقيضػػػ
ضػػػاعة، ثػػـ خمػػؼ عمييػػا مالػػؾ بػػف اؿ: إف معػػػانة كانػػت بديَّػػػا عنػػد معػػد، فكلػػػدت لػػو قي ػفكلػػػدت. كيقػػ

ػػع عػف قػػػكمعمػرك، كتبنػى قي  و، أم: ضػػػاعة، فنيسػب لػو. كأف قضػػاعة كػػاف ييسػػمى: عىمػران، فممػا تقَّضى
ينػػي أكؿ مػف ألػػبىعيد، سيمٌي قض ػٌرة الجي حؽ قيضػػاعة ػاعة، كاهلل أعمـ. كقػاؿ ىشاـ: كػػاف عمػرك بػف مي

باليمف..كحدثنػي أبك عدنػاف األعػكر، عف أبػي زيد األنصػارم النحكم، عف أبػي عمرك بف العػبلء، 
عة بف مالؾ بف بف عمرك، كذلػؾ قػاؿ: "لـ تػزؿ قيضػاعة معدية في الجػاىمية، كتحكلكا فقػالكا: قضػا

الحسػػف المدائنػػػي، عػػف أبػػي اليقظػػػاف: أف  ي أبػػكػالؾ بػػف عمػػرك إخػػكتيـ ألميػػـ. كحدثنػػػألف بنػػي مػػ
مف قبيمة بني كمب القضاعية(، قػاؿ لبعض أخػكاؿ أم عزيز ككػانت أـ أبيو كمبية )ػعمر بف عبد ال

أبػػػػػيكـ، كانتميػػػػػتـ إلػػػػػى ف ٌضػػػػػتكـ حػػػػػرب قػػػػػكـ، فػػػػػػابتغيتـ عػػػػػضأبيػػػػػو: إف عمػػػػػٌي مػػػػػنكـ لغضاضػػػػػة غ
ي محمد بف األعرابػي، عف المفضؿ الضبػي، عف القاسـ بف معد، كغيره: أف أكؿ مف غيره..كحدثن

حؽ قضػاعة بحمير، عمر)ك( بف ميرة الجينػي، ككػانت لػو صػحبة. كركل عػف ىشػاـ بػف عػػركة، ػأل
ي معػد ػع الشػري بػيف بنػػقػعف عػائشة: "قػالت: يػا رسػكؿ اهلل، قضػػاعة ابػف مػف ذ قػػاؿ: ابػف معد..كك 

يينػة كسػعد ىيػػكبني قضػاعة، فكػاف أكؿ مف خ ذيـ ابنػػا زيػد بػف ليػث بػف رج مػف معػد مػف تيػػامة: جي
ار. كخرجت بنك نيد عف معػد، فػػنزؿ بعضػيا ػسكد بف أسميـ، فػنزال الصحراء، فسمتيا العػرب: صيح

 باليمف، كبعضيا )بػ(الشأـ..".
 49-45، ص4، جػالبالذري: أنساب األشراؼالمصدر  
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 (7ملحق )
 ""قبيمة ُجيينة ونسبيا وبطونيا

ف زيػد يينػة بػد جي ػاعة، ككلػاؼ بف قضػلحـ بف إػيث بف سكد بف أسمي ػيينة بف زيد بف ل"كىؤالء بنك جي 
اتكة بنػت سػعد بػف ػا: عػػة، أميمػػا كمكدكعػػاعة: قيسػػضػاؼ بػف قي ػلحػبف ليث بف سكد بف أسػمـ بػف إ

اف، فكفػد بنػك ػيػاف، كغَّ ػة: غطفػػيينػد قػيس بػف جي ػيينػة، فكلػس بػف جي ػبنػك قيػ ة. ىػؤالءػدركػؿ بف مي ػذيىي 
كا: نحػف بنػك غيػػاف، قػػاؿ: أنػتـ بنػك الػقػ  اؿ: مػف أنػتـ ذػى اهلل عميو كسمـ، فقػي صمػالنب عمىاف ػغي

يينػة: د. فك ػى شػمي: رى ل، فسيػكى ػاف كادييـ يسمى غى ػرشداف، فغمبت عمييـ، ك لػػد رشػداف بػف قيػػس بػف جي
بػػػرة. فكلػػ ريعةػة، كأميمػػا: فيػػػزؿ بعػػض الػػػربعة بالككفػػاػ، كمنػػطػػفٍ بعة، بى رَّ ػ، كالػػبيػػػافذي  د ػبنػػت كمػػب بػػف كى

ػػمرة، كزيػػػاد بنػػك عمػػرك بػػف ثعمبػػة بػػف ػامران كجػػػ: سػػعدان كعػػذبيػػػاف بػػف رشػػداف دىارة، مػػنيـ: بسػػبس، كضي
يينػة: ة بف عمػرك بػف سػعد بػف ذبيػػاف، كعػدادىـ فػي األنصػػار..ككلد غطفػػاف بػف ػحرش قػيس بػف جي

الؾ بف غطفػاف: نصران، كالش مىؿ، كقػانصة، كعػػاتبة، كعجبػػان، )ك( بطػكف. فكلػد ػمالكػان كعكفػان، فكلد م
الؾ بػػػف ػة بػػػف نصػػر: سيػػػكيد بػػف مػػػػالؾ: كػػػػاىبلن، كرفػػػاعة، )ك( بطف..كمػػػف بنػػػي رفػاعػػػنصػػر بػػػف مػػ
بػف كنػػانة، كىػك أبػك محجػف،  اةػازف بف رفػػاعة، قتمتػو بنػك ضػمرة بػف بكػر بػف عبػد منػػمحرب بف م
بس بف مالؾ بف المحػػرث، صػحب النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ. كسػكيد بػف ػرة بف عنكعمرك بف مي 

ػػػديج بػػػف مالػػػػؾ بػػػف عمػػػرك بػػػف ذيىػػػػؿ بػػػف عمػػػرك بػػػف ثعمبػػػة بػػػف  ذمػػػة بػػػف بسػػػرة بػػػف خي عمػػػرك بػػػف حى
نما يأخذ يمينػا كشماالن، ككػاف ين رفػاعة..ككػاف ال يمر بو أحد مف عػزِّه، كا  ي فػي زمانػو فػي ػأمنع جي

يينة فػألػالجػاىمي رقػة مف جي يينػة، ػحقيـ ببني ميرة..كىػة، كىك الػذم أخػرج الحي ؤالء بنك مكدكعػػة بػف جي
يينة: ثعمبة، فكلػد مكدكعػككل اممة. ػة: عمران، كعػامران، فدخؿ عمػرك فػػي عػػد ثعمبة بف مكدكعػة بف جي

ميسػػككلد عػامر بف ثعمبػة بػف مكدكعػ نمػا سػمكا ػة: حي رقػػة، بطػف عػدادىـ فػي بنػػي ميػرة، كا  ان، كىػـ الحي
ػػػػرة بالنَّيػػػػؿ. كذبيػػػػػاف بػػػػف عػػػػػامر بطػػػػف كشػػػػبابة..كىـ قميػػػػؿ  رقػػػػػة ألنيػػػػـ أحرقػػػػػكا بنػػػػػي سػػػػيـ بػػػػف مي الحي

مػيس بػف عػ ييػػنة بػف زيػد بػف أسػميـ بػف الحػػاؼ بػف ػة..كىػػدان كثعمبػامر: زيػػكجػأكة..فػكلد حي ؤالء بنػك جي
يينة( بف زيد بف لقضػاعة، ككلػد نيد  يث بف سكد بػف أسػػميـ بػف الحػػاؼ بػف قضػػاعة: ػ)كىك أخك جي

بػاحان، بطف، كزيد، بطف، كمع مالكػان،  ؤالء نيد الػذم سكنت قػريبا مف نجػراف.. "ػة..فيػاكيكصي
 المصدر:
 198-191، ص7ابف الكمبي: َجميرة النسب، جػ

 
 (3ملحق )

 جيينة قبيمة نسب 
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فػي السػكداف  تيا. كىػـاجػة لنػا أف نحكػي عػف شػير حائؿ العػرب، كال ػبػيف قبػ يينة: قبيمة مشػيكرة"جي 
ميػػب، كعائمػػة بطحػػاف بػػف سػػعد بػػف كي امر، كعائمػػة مي ػعائمػػة سػػعيد بػػف جميػػؿ، كعائمػػة مػػادير بػػف عػػ
جػػارىـ كاهلل اصـ المغربػػي ممػػؾ بربػػرة ذبػػح عػػددان مػػف تي ػدجنػػة. كسػػبب خػػركجيـ )أل ىجػػرتيـ( أف عػػ

، كدامكا عمي ذلؾ. ثـ أتى الجعميػكف )جعػؿ(، ببلده، كنيبكا مالو ا، كغزك يينةأعمـ. كليذا عادتو جي 
يينة رع  Anagil)اكم ػايا ليػـ، ثػـ دخمػكا جزيػرة أناجيػؿ البجػػكىزمكىـ، كغزك ببلدىـ، كصارت جي

the Bagawy) "..بعد أف ىمؾ كلده، كانتيى ممكو 
 كنت أرض السوداف"."ذكر قبائؿ العرب التى سوطة أحمد بف الفكي معروؼ: مخطالمصدر: 

 Arabs in the Sudan, Vol. II, P.343  the  Macmichael: A History of انظر
 (1ملحق )

 ""نَسب قبيمة ُجيينة
يينػػة ابػػف اهلل ابػػف دىمػػاف ابػػف قػػس ابػػف مفػػيض ابػػف جي  اف ابػػف عبػػدػف ذبيػػ)بػػػ(يينػػة ا"...أمػػا نسػػب جي 

معاكيػة ابػف الحكػـ ابػف عفػػاف ابػف ابػف مضػر ابػف  ريش ابف عطفا ابف سعد ابف قػيس ابػف عػيبلف
امس ابف اميَّة ابف عبد شمس ابف عبد مناؼ ابف قصػي ابػف كػبلب ابػف ميػرة ابػف لػكم ابػف غالػب 
ابف فير ابف مالؾ ابف النضر بف كنانة ابف خزيمة ابف مدركة ابف الياس ابف مضر ابف نزار ابف 

يينة ابف عطية ابف الحسف ابف ا لزبير ابف العكاـ ابف خكيمد ابف أسد معد ابف عدناف. كقيؿ: اف جي
يينة ابف عبداهلل ابػف انػيس الجينػي  كاهلل أعمػـ ابف عبدالعزل ابف قصي الى آخر)ق(. كقيؿ: اف جي

 44أنساب عرب السوداف، ورقة مخطوطة السمرقندي:المصدر: بالصكاب.." 
 (5ملحق )

 "استقرار قبيمة جيينة في أرض مصر"
اؼ ػـ بػف الحػائؿ الػيمف، كىػي جيينػة بػف زيػد بػف ليػث بػف سػكد بػف أسػمي ػإنيا مف قبػػيينة ف"...أما جي 

انت مسػاكنيـ ػبف قضاعة، كىى قبيمة عظيمة، كفييا بطكف كثيرة، كىى أكثر عرب الصػعايدة. ككػ
بلىا ػكا فػػي بػػبلد إخمػػيـ، أعػػػاء الفػػاطمييف، كنزلػػػأخرجتيا قػػريش بمسػػاعدة الخمفػػػفػػي بػػبلد قػػريش، فػػ

كنيػػا كػػػانت ليػػذه الديػػػار..كجيينة باألشػػمكنيف جيرانػػػا بمصػػر كمػػا ىػػـ كبطكأسػػفميا، كركم أف بمػػي 
از، فكقػػع بيػػنيـ كاقػػع أدل غمػػى دكاـ الفتنػػة، فممػػا خػػرج العسػػكر إلنجػػاد قػػريش عمػػي جيينػػة، ػبالحجػػ

يي نػػة. ثػػـ حصػػؿ خافػػت بمػػي، فػػػانيزمت فػػي أعمػػي الصػػعيد، إلػػى أف أدينػػت لقػػريش كممكػػتيـ دار جي
نيـ ىػذه التػى تقػدـ ذكرىػا، كزالػت الشػحناء. كأمػا قػريش، فػإنيـ كلػد مساك بينيـ جميعا الصمح عمى

 مالؾ بف النضر بف كنانة.."
 437ص زي: البياف واإلعراب عمف في أرض مصر مف قبائؿ األعراب،ػالمقريالمصدر 

 (6)ملحق  
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 "ُعقبة بف عامر الُجيني الصحابي "ترجمة
ػاعة بػف مي ػرفػدم بػف عمػرك بػف يني بف عبس بف عى امر الجي ػقبة بف ع"عي  ابػف غػنـ  دمٌ كدكعػة بػف عى

ين ربعةػبف ال يينة الجي بيػد، كأبػك عمػرك، ا حمػاد، كقيػؿ: أبػك لي ػييكنى: أب. يػبف رشداف بف قيس بف جي
كأبػػكعبس، كأبػػك أيسػػيد، كأبػػك أسػػد، كغيػػر ذلػػؾ. ركل عنػػو أبػػك عيٌشػػانة أنػػو قػػػاؿ )أل عقبػػة( : قػػدـ 

اىا، فتركتيػا، ثػـ ذىبػتي إليػو، فقمػت: ػا في غنـ لي أرعػرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المدينة، كأنػ
اؿ: أيما أحب إليػؾ تبػايعني بيعػة أعرابيػة، أك ػايعني يا رسكؿ اهلل ذ قػاؿ: مف أنت ذ فأخبرتو، فقػتب

: بيعة ىجرة، فب اب معاكية بف أبي سفياف، ككلي ػايعني. ككاف )عقبة( مف أصحػبيعة ىجرة ذ قمتي
ابة: ػنة ثماف كخمسيف، ككػاف يخضب بالسكاد. ركل عنو مػف الصحػمصر، كسكنيا، كتكفي بيا س

ابػػػف عبػػػاس، كأبػػػك أيػػػكب، كأبػػػك أيمامػػػة، كغيػػػرىـ. كمػػػف التػػػػابعيف: أبػػػك الخيػػػر، كعمػػػي بػػػف ربػػػػاح، 
كأبكقبيؿ، كسعيد بف المسيب، كغيرىـ. أخبرنا عبداهلل بف أحمد الطكسػي، أخبرنػا أبػك محمػد جعفػر 

ائذ، عػف عقبػة بػف ػاذاف...عف عبػدالرحمف بػف عػػف بف أحمد بػف شػارلء، أخبرنا الحسػبف أحمد الق
ينػي، قػػاؿ: ذىػب إلػى المسػجد األقصػى يصػمي فيػو، فػػرآه النػ اتبعكه، فقػاؿ ليػـ: مػػا ػفػ اسي ػعػامر الجي

ػػحبتؾ لرسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، لتحػػدثنا بمػػا سػػمعت منػػو. قػػػاؿ:  لكػػـ ذ قػػػالكا: أتينػػاؾ لصي
ى اهلل عز كجؿ ػمعتي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: ما مف عبدو يمقكا، فصمكا، فػإني سػانزل

ان، كلػـ يتنػد بػدـو حػراـ، إال دخػؿ مػف أم أبػكاب الجنػة شػاء. كشػيد )عيقبػة( صػفيف ػال ييشرؾ بػو شيئػ
اس ػاـ، كىػك كػػاف البريػد إلػى عمػر بفػتح دمشػؽ، ككػػاف مػف أحسػف النػػمع معػاكية، كشيد فتكح الشػ

 آف..."صكتػان بالقر 
 39-38، ص1ابف األثير: ُأسد الغابة، جػالمصدر: 

 
 
 (7ملحق )

 "ينيحديث أبي عبدالرحمف الجُ "
ي ػزيد بف أبػ، عف يإسحػاؽف محمد بف ػمير، عا ابف ني ػا أبكبكر، حدثنػاجة: حدثنػركل ابف م"

إني راكب ى اهلل عميو كسمـ: "ػاؿ رسكؿ اهلل صمػاؿ: قػ، قيػي عبدالرحمف الُجينػأبحبيب...عف 
 كا: كعميكـ"ػكلػـ ، فقػإذا سممكا عميكػبلـ، فػبل تبدؤكىـ بالسػى الييكد فػغدا إل

 3699المصدر سنف ابف ماجة: حديث رقـ 
 

 (8ملحق )
 "أصؿ الحدارب"
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ضػػػػ زيزػاهلل بكعػػػػ ي سػػػػيدم عبػػػػدػة: "أخبرنػػػػػتقػػػػكؿ المخطكطػػػػ رم أنيػػػػـ جػػػػػاءكا فػػػػػي األصػػػػػؿ مػػػػف ػالحى
، كىػػػـ مػػػف بػػػدك حضػػػرمكت. ىػػػػاجركا إلػػػى Hamumحمػػػـك حضػػػرمكت، كيقػػػػاؿ إنيػػػـ فػػػػرع مػػػف 

دارب( مثػؿ ػاركا )أم الحػػي(، كسػكنكا بػيف البجػػة،  صػػاج بػف يكسػؼ )الثقفػػالسكداف في أيػاـ الحجػ
، كىػػي الجزيػػػرة المشػػيكرة عمػػي سػػػاحؿ Suakinالبجػػػة أنفسػػيـ. كاتخػػذكا مكطنػػػان ليػػـ فػػي سػػكاكف 

، كىػك اسػـ مػػأخكذ Hadarem: إنيػـ سيػمكا بالحضػػاـر السكداف، بالقػرب مف بػبلد الحبشػة. كقػاؿ
، كلكػػف منػػذ أيػػػاـ الجػػػاىمية فػػػإف حػػرؼ الضػػػاد تحػػكؿ إلػػػى الػػػداؿ، كتحػػكؿ حػػ رؼ المػػيـ ػمػػف حضػػػاـر

 اركا يعػرفكف بػاسـ: الحدارب.."ػإلى البػاء كما ييفيـ. ثـ ص

ى سػػكنت أرض ػائؿ العػػرب التػػػي معػػروؼ، واسػػميا "ذكػػر قبػػػمخطوطػػة أحمػػد بػػف الفكػػالمصدددر  
 المخطوطة: ىذه السوداف". انظر متف

 Arabs in the Sudan , Vol. II , P. 349  the  Macmichael:  A History of  
 
 (9)ملحق  

 "رفاعة "أصؿ
بلد الحبشة، كبيف شعب البجة، ثـ ارتحمكا ػ: "سكنكا فى أكؿ أمرىـ برفػاعة عف تقكؿ المخطكطة

 ..."Kahtanite Tribesانية  ػائؿ القحطػى كادم النيؿ، كىـ إحدل القبػإل
مخطوطة أحمد بف الفكي معروؼ، واسميا "ذكر قبائؿ العرب التى سكنت أرض  المصدر:

  Arabs , Vol. II , P. 347  the  Macmichael:  A History of السوداف". انظر:
 

 (41)ملحق  
 "نسب الكواىمة"

براؾ بف محمد بف سميـ ػارة بف خميفة بف أيػعماىؿ بف ػة: ىـ عائمة كػتقكؿ المخطكطة: "الككاىم
اع مختمفة مف السكداف، ػى تسكف بقػائؿ التػعد مف القبكليد. كىـ يضمكف عددان ال يي ػبف خالد بف ال

كا إلى نير النيؿ، أك إلى ػة، كيندر أف ينزلػكميـ في الجنكب، كيسكف أكثرىـ في صحراء البج
 " Baluia..كالػيدعى بال ( Soba)مكقع في مدينة سكبة 

مخطوطػة أحمػد بػف الفكػي معػروؼ "ذكػر قبائػؿ العػرب التػى سػكنت أرض السػوداف".       المصدر: 
  Arabs , Vol. II , P. 345  the  Macmichael:  A History ofانظر: 

 
 (44ملحق )

 يينة في بالد البجة"جتمع عرب جُ "مُ 
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بر، كمػػف ػتػػ و الػػػريفة..ككؿ ىػػذه معػػػادفػاؿ لػػى، كمكضػػع يقػػػبلقي األدنػػػاؿ ليػػـ العػػػ"...كمكضػػع يقػػ
، كغيػرىـ مػف ، وبػرحـ قػـو مػف بمػي وجيينػةث مراحػؿبلػيقػاؿ رحـ معدف تبر ثالخربة إلى معدف 

بر ػ، فيػػػذه معػػػػادف الجػػػكىر، كمػػػا يتصػػػؿ بيػػػػا مػػػف معػػػػادف التػػػاراتػاس يقصػػػدكف لمتجػػػػبلط النػػػػأخػػػ
اس، كأخػػػػبلط مػػػف العػػػرب كالعيجػػػـ، القريبػػػة..ككادم العػػػػبلقي كالمدينػػػة العظيمػػػة بػػػو خمػػػؽ مػػػف النػػػ

أصحاب المطػالب، كبيا أسكاؽ كتجػارات، كشػربيـ مػف آبػػار تيحفػػر فػي كادم العػػبلقي. كأكثػر مػف 
بالعػػػبلقي قػػػـك مػػف ربيعػػة، مػػف بنػػي حنيفػػة مػػف أىػػؿ اليمامػػة..ككادم العػػػبلقي كمػػا حكاليػػو معػػادف 

ار عبيػػػد سػػػكداف، ػار كغيػػػر التجػػػتجػػاس لكػػػؿ قػػـك مػػػف الػبر، ككػػػؿ مػػا قػػػرب منػػو يعتمػػػؿ فيػػو النػػػػلمتػػ
بلقي إلػػى مكضػػع ػزرنيو األصػػفر، ثػػـ يسػػبؾ. كمػػف العػػػي الحفػػر، ثػػـ يخرجػػكف التبػػر كالػػػيعممػػكف فػػ

لى معدف يقاؿ ػاؿ لو كادم الحمؿ مرحمػيق ..كمػف لو ميزاب تنزلػو بمػي وجيينػة، أربػع مراحػؿة...كا 
ى مكػػة ػاس منػػو إلػػػالح، يركػػب النػػػمػػاحؿ البحػػر الػيذاب سػػػيذاب أربػػع مراحػػؿ، كعػػػي إلػػى عػػػبلقػػػالع

بلقي ػاج، كغيػػر ذلػػؾ فػػي المراكػػب..كمف العػػػار، فيحممػػكف التبػػر كالعػػػأتيو التجػػػاز كالػػيمف، كيػػػكالحجػػ
ا ػادف التػى يصػؿ إلييػا المسػممكف، كيقصدكنيػػاؿ لو سختيت عشػر مراحػؿ، فيػذه المعػػإلى معدف يق

 بر.."ػلطمب الت
 335-333المصدر: اليعقوبي: كتاب البمداف، ص

 
 (47ملحق )

 يةقبائؿ العربال"العالقة بيف  
 "ـ(868ىػ/755بعد حممة العمري ) في أرض المعدف 

انت لػو ػى الشػرؽ، ككػػك، كعبػر منيػا إلػػاؿ ليا أدفػػرية بحرم أسكاف يقػإنو سار إلى قػمرم ف"كأما العي 
ى مػع ربيعػة، ثػػـ ػثػـ دخػؿ المعػدف، كجػػرت لػو حػركب أعظػـ مػف األكلػمػع كالييػا بعػد شػعبة.  كقعػةي 
ائتيف، كعمػى ربيعػة رجػؿه ييعػرؼ بأشػيب ابػف ربيعػة ػاكد إلى المعدف في سنة خمس كخمسػيف كمػػع

ػريحمف بني حنيفة ابف ليجيـ بف صعب..كآخر يي  كح، كآخر يعرؼ بمحمد بػف صى  عرؼ بإيػاس بف رى
اف بػف ػعثمػرؼ بػاف عمى الُجينييف رجػؿ ُيعػػوكابة بف صعب..ػي بف قيس بف ثعمبة بف عيكػعم بف
ارة فػػى ػاء دكف ىػػؤالء، فكثػػرت بيػػـ العمػػػامييف رجػػؿ مػػف سػػعد العشػػيرة، كرؤسػػػالشػػ ، كعمػػىدافػسعػػ

بلب )أم السػفف ػارت الػركاحؿ التى تحمؿ الميرة إلػييـ مػف أسػكاف، سػتيف ألػؼ غيػر الجػػالبجة، ص
العيمػرم، كف لمنػع ذلػؾ بسػبب ػرض أحمد بػف طكلػػالصغيرة( التى تحمؿ مف القمـز إلى عيذاب. كعى 

افسة ػع بػػيف المسػػمميف المنػػتراض. ككقػػػائة ألػػؼ أك يزيػػدكف، فعػػدؿ عػػف االعػػػفكتػػب إليػػو أنػػو فػػي مػػ
رم مػف ػرج أخه لمعيمػػزكجكا إلييـ. فخػكالمنػازعة كالحركب، كمالت البجة إلى ربيعة، كاتفقت معيـ كت

و كمػػف معػػو، فغضػػب ػار، فػػػاعترضتو البجػػة فقتمػػػراىيـ المخزكمػػي إلػػى عيػػذاب ليمتػػػأمػػو ييعػػرؼ بإبػػ
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ؾ العيمرم، ككتب إلى ربيعة يسأليـ االنصاؼ مف البجة، أك التخميػة بينػو كبيػنيـ، فػدافعكه عػف ػلذل
ػػر إلػػى حػػربيـ فشػػردكا عنػػو، كعبػػر بنػػك رب، ػؿ إلػػى الغػػػىػػبلؿ النيػػ الحػػاليف، فاسػػتدعى )قبيمػػة( ميضى

ال القميؿ..ثـ إف العمرم كاقعيػـ ادف، فمـ يبؽ مع العيمرم إػكأقػاـ بنك تميـ شرؽ النيؿ كاعتزلت المع
كؼ، كليػػػـ ػريقيف ألػػػػرب بيػػػنيـ، كقيتػػػؿ مػػػف الفػػػػان، كأنشػػػبت الحػػػػبلن كذبحػػػػادكف، فقتػػػؿ فػػػييـ قتػػػػكىػػػـ غػػػ

 ا...".ػيزج، كاآلخر بكيػا بمػكقعتػاف مشيكرتاف في مكضعيف يعرؼ أحدىم
 461، ص1جػ،المقريزي: المقفي الكبير المصدر

 

 (34ملحق )
 النوبة ودورىـ في سقوط مممكة عموة المسيحية""ىجرة جيينة إلى  

ف أحمػد بػف األميػر حيدر بػف األميػر حمػد بػائؿ القحطانية األمير ػي قائد القبفك ىػ، ت9:1"كفي سنة 
عبػداهلل القػريف، كلػد فػرج، كلػد حمػد العميػت، ، فخمفػو فػي رئاسػة القبائػؿ األميػر عػامررافع بف األمير 

، شػػجاعان  اف األميػػر عبػػداهلل القػػريف قػػكم الشػػكيمة، رجػػبلن ػككػػكلػػد األميػػر رافػػع، كلػػد األميػػر عػػامر. 
، ككاف يرل أنو لػو الحػؽ أف يسػكد كػؿ بػبلد العجػـ، أم السػكداف. فجمػع أخيػارا مػف قكمػو، طمكحان 

كقاؿ: نحف أحؽ بالبمػد، ألنػو دخػؿ أجػدادنا مػع األميػر خالػد بػف سػعيد، كدخمػكا مػع األميػر عبػداهلل 
ة جيش ابف الجيمي، كسحنا في الببلد بأمكالنا كنسػائنا. مػف عيػد ، ككانكا قك بف سعد بف أبي سرح

القمي، كنحف )ك(رجالنا خيكلنا، فتحنا سكبػ)ة(، كخربنا الكنائس، كالجعمييف أتكا بعدنا، كاآلف بيدىـ 
الجزائر الخصبة، كامتمككا الببلد دنقبل، البد أف أحاربيـ، كأجمييـ مف البمد. فقػالكا لػو: ىػذا صػعب 

يمػػؾ القبائػػؿ، كيعػػكد الزنػػكج إلػػى ميمػػؾ الػػببلد. كلػػذلؾ أخػػذ طائفػػة مػػف رجالػػو، كذىػػب إلػػى عمينػػا، كت
اؿ البركف، كاجتمع بالممؾ عمارة الممقب دنقس )دكنقس( بف الممؾ عدالف، كىكف لو ممؾ البمد ػجب

الفكا اليمػػػيف ليكػػػكف الممػػػؾ إلػػػى عمػػػارة كأكالده، كأىمػػػو. كدانػػػت لػػػو الجزيػػػرة بػػػدكف حػػػرب، ػكمػػػو، كتحػػػ
يع بػكادم النيػؿ األزرؽ، كالدنػدر، كالرىػد، كذلػؾ بػأمر األميػر عبػداهلل كرأيػو. كخضػعت لػو دار كجم

اف، ػمحػػارب، كالجمػػع، كالجكامعػػة، كخضػػعت لػػو الماجديػػة، كالكرتػػػاف، كسػػميـ، كجميػػع بػػكادم كردفػػ
(. كحارب الشكيحات في بارة، كقتميـ، كشتتيـ فػي الػببلد، كامتػد نفػكذه إلػى نيػر أتبػرة )أم العطبػرة

كمات األمير القريف كالممؾ عمارة دكنقس، فخمؼ األمير القريف ابنو األمير عجيب، كلقبػو الفػكنج 
 المانجمؾ..".

 443-447: تاري  وأصوؿ العرب بالسوداف، صالمصدر الفحؿ الفكي الطاىر
 (41ملحق )

 يينة إلى النوبةرواية ابف خمدوف عف ىجرة جُ 
 سػػنة تسػػع )أم اعة مػػف العػػػرب سػػنةػاألة جمػػػ، كقتمػػكه بمػػيػ"ثػػـ إف أىػػؿ النكبػػة اجتمعػػكا عمػػى نشمػػ

ألفكه بمصػػر. كبمػػغ الخبػػر إلػػى السػػمطاف، ػ، كبحثػػكا عػػف كػػربيس ببمػػد األبػػكاب، فػػ(ـ:241ىػػػ/:81
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يينػة فػػي رب مػػف جي ػاء العػػبلميـ، ثػـ انتشػرت أحيػػػكانقطعػػت الجزيػة بإسػػ .اػفبعثػو إلػى النكبػػة، فممكيػ
لى مدافعتيـ، فعجزكا، ادا. كذىب ممكؾ النكبة إػعيثا كفس اػؤكىا، كممػا، كممككىػببلدىـ، كاستكطنكى

يينػة مػف أميػاركا إلى مصانعتيـ بالصير. ػثـ ص اتيـ عمػى ػفػافترؽ ميمكيـ، كصػار لبعض أبنػاء جي
يينػػػة عمػػػي ػعػػػػادة األعػػػ اجـ فػػػي تمميػػػؾ األخػػػت كابػػػف األخػػػت، فتمػػػزؽ ممكيػػػـ، كاسػػػتكلى أعػػػراب جي

ياسة الممككية لػآلفة التى تمنػع انقيػاد بعضػيـ إلػى بعػض. ػالسبلدىـ، كليس في طريقو شىء مف ػب
نما ىـ اآلف رجػالة بػا ليذا العيد، كلـ يبؽ لبػفصػاركا شيع ادية، يتبعكف مكاقػع ػبلدىـ رسـ لمممؾ، كا 

ربية مػف ػالتو صػبغة البػداكة العػػبلدىـ رسػـ لمممػؾ، لمػا أحػػأف بكادم العرب، كلـ يبؽ في بػالقطر ش
 اـ.."ػطة كاإللتحصبغتيـ بالخم

 194، ص5بر، جػػابف خمدوف: العالمصدر 
 

 (45ملحق )
 يينة إلى النوبة وانتقاؿ الحكـ إلييـ""رواية ابف خمدوف عف ىجرة جُ 

ائؿ متعػػػددة ػبلد الحبشػػػة قبػػػا، إلػػى أرض النكبػػػة إلػػى بػػػمػػػف أسػػكاف، كمػػا كراءىػػػ عمػػػى"كبالصػػعيد األ
يينػػة إحػػدل بطػػكفاء مي ػكأحيػػ  عمػػيار، كغمبػػكا النكبػػة ػا تمػػؾ القفػػك اعة، ممػػؤ ػقيضػػ تفرقػػة، كميػػـ مػػف جي

ذيف يمػػكف أسػػكاف ىػػـ ػا. كالػػػارككىـ فػػى أطرافيػػػمػػكاطنيـ كممكيػػـ، كزاحمػػكا الحبشػػة فػػى ببلدىػػـ، كشػػ
دكؿ مػذككرة، كنػزؿ معيػـ فػي تمػؾ ػامات مع الػػدكلة كلو مقػاف جدىـ كنز الػأكالد الكنز، كػكف بػعرفيي 

مة، إلػػى ػ..كبنكاحي مصػر مػػف جيػة القبػػالبػجعفػر بػػف أبػي طػػ كص بنػػكػاف إلػػى قػالمػكاطف مػػف أسػك 
ائؿ مػػػف ػة إلػػػى القمػػػـز قبػػػػا كراء عقبػػػة إيمػػػػائد..كفيمػػػػاء مػػػف جػػػذاـ، جميػػػكرىـ مػػػف العػة أحيػػػػعقبػػػة إيمػػػ

يينػػة، كمػػف الينبػػع إلػػى بػػدر، كنكاحيػػو مػػف زبيػػد ائؿ مػػف جي ػمػػع قبػػ نبع،ػيػػالإلػػى  القمػػـز اعة، كمػػفػقضػػ
ا بػيف مكػة كالميجػـ ػاة. كفيمػػراء بمكػة مػف بنػي حسػف حمػؼ كمؤاخػػمػمػذحج، كليػـ األ إحدل بطكف

اعة، ػذاـ مف قضػػائؿ جي ػا قبػزة شرقػرؾ كغػانة، كفيما بيف الكػائؿ بني شعبة مف كنػي اليمف قبػمما يم
 ابمة.."ػالعسكر، كحفظ الس عمىاف ػزة، يقطعيـ السمطػرة، كليـ أمراء أعػفي جمكع كاف

 8-7، ص6بر، جػالمصدر: ابف خمدوف: الع
 (46ملحق )

 "ترجمة األمير عبداهلل جمَّاع شي  العبدالب"
يو ػبدالب، أكليػـ: الشػػاريو ممػكؾ العػػكداف، ىػذا تػػاف فػي ممػكؾ العػرب بالسػػكاضح البي :.كسميتو".

ائؿ، كىػك أشػرؼ بيػكت العػرب فػي ػلجمعو القب اعػجمَّ قب باقر، كلي ػيد محمد البػبف الس اعػجمَّ عبداهلل 
ي، ػي اليمػة، طمكحػان لممعالػػاف رجػبلن عظيمػان، عالػػداده، ككػػيادة ألجػػرئاسة كالسػػانت الػ. ككدافك ػالس
ائؿ العػػػػرب المكجػػػػكدة ػة جميػػػػع قبػػػػػدينية استمالػػػػػرأم السػػػػديد كالغيػػػرة الػػػػػاستطاع بمػػػػا أيكتػػػػي مػػػػف الػػػػػفػػػ
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نقػػذىـ ممػػا اد، كيي ػرشػػػئكنيـ، كيسػػمؾ بيػػـ سػػبؿ الػاف يػػدير شػػػكداف، كتكحيػػد كممػػتيـ تحػػت سمطػػػبالسػػ
ار ػاربة العينج، كصػايعكه عمي محػاط بيـ مف ممكؾ العينج، فبػذم أحػنؼ الشديد الػانكا فيو مف العػك

اىد مػػع مػػؾ الفػػكنج الميسػػمى ػؽ أف يتعػػػرل. ثػػـ رأل إنػػو مػػف األكفػػػكاحدة بعػػد األخػػػيفػػتح مػػداينيـ الػػ
كنج بنجػػدة مػػف ػأف يمػػده مػػؾ الفػػ اىدا عمػػىػػكنج بجيػػة لػػػكؿ، كتعػػاؿ الفػػػس المقػػيـ بجبػػػعمػػارة د)ك(نقػػ

ج بيػػػذا الجػػػيش العظػػػيـ. ػدـ لحػػػرب العينػػػػائؿ العػػػرب، كتقػػػػرارة مػػػف قبػػػػاكره، كتجيػػػز بجيػػػكش جػػػػعسػػػ
اؿ إلػى ػة فػي الشمػػبلد مػف أل جيػػح البػػر عمػييـ، كفتػػانتص اػػائع يطكؿ شرحيالدىـ في عدة كقػكج
ر ببقيػػة ػعظػػيـ يسػػمى حسػػب اهلل، ففػػايد ػاف لممػػؾ العػػنج قػػػكة. ككػػػة، كقتػػؿ ممكيػػـ المسػػمى عمػػػسكبػػ
اصره ػاع كحػبداهلل جمَّ ػف بو، ثـ لحقو عاؿ ، فتحصٌ ػي الجبػكر عظيـ فػا سػى بيػرم التػجيش إلى قػال
بحر األحمر ػىء الػكاطػبح بشػكداف، إال جية الصػبلد السػؾ خضعت لو جميع بػمـ. كبعد ذلػى سػحت
اج الممػػػؾ المرصػػػع ػثيرة، منيػػػا تػػػػائـ كػػػػى غنػػػػتحكذ عمػػػػيب بعػػػده، كاسػػػػيو عجػػػػا ابنػػػو الشػػػػى فتحيػػػػالتػػػ
ما ػبدالب..ثـ اقتسػػو ممػكؾ العػػار يتكارثػذم صػاقكت الػدر كاليػي المفصؿ بالػجكاىر، كعقد الييكمػبال
ر ػكنج مقػػػاؿ الفػػػنكب، أم مػػف جبػػػؿ مػػف الجػػػذم انتقػػػس الػػػارة دكنقػػػانت الجزيػػرة فقػػط لعمػػػمػػؾ، فكػػالمي 

 ارػاختػاع، فػجمَّ   يو عبداهللػرل لمشػكداف األخػزاء السػو، كجميع أجػاصمة لػع نارػط سػمممكتو، كاخت
الى. كممػػؾ عبػػداهلل ػاىما اهلل تعػػػاف إلػػى أف تكفػػػانا متفقػػػاصمة لمممكتػػو الشاسػػعة، ككػػػرم عػػػمدينػػة قػػ

  يريف.."ػكثاف لو أكالد ػاسع رحمو اهلل، ككػرف التػي أكائؿ القػكفػتيف سنة، كتػاع سػجمَّ 
 7-4اف في مموؾ العرب بالسوداف"، ورقة ػمخطوطة "واضح البي لمصدر ا

 
 
 

 
 (47ملحق )

 "تأسيس عرب جيينة لمدينة أربجي"
 نار،ػاية، كخطت مدينة سػاشر بعد التسعمػت في أكؿ القرف العبى بلد النكبة، كتغمى ػب نج ممكتٍ "إف الفي 

ازم ػقبميا بثبلثيف سنة خطيا حجي ػطت مدينة أربجارة دكنقس، كىك أكليـ، كخي ػلمؾ عمخطيا ا
ي في مدة الفنج، كلـ تشتير في تمؾ الببلد مدرسة ػارة أربجػعمىذا )يتضح( أف  عميعيف. ك بف مى ا

ارىا بدكف ًعدة، إلى أف قدـ ػا غيره في نيػطمؽ المرأة كيتزكجيرجؿ يي ػرآف، كيقاؿ إف الػعمـ كال ق
احؿ النيؿ ػس ػبلؽ، كسكف عمىة في الطاس العدػمف مصر، كعمـ الن يٌ ػركالشيو محمكد العى 

 5-1مخطوطة "كاتب الشونة": ص المصدر األبيض، كبنى لو قصران يعرؼ بو اآلف.." 
 
 (48)ملحق  
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 ")العنج( "التحالؼ بيف عبداهلل جمَّاع وعمارة دونقس لمحاربة مموؾ سوبة 
ارة دكنقػػس ػمؾ عمػػػالمػػى مػػف ممػػكؾ الفػػكنج ػف أكؿ مػػف ممػػؾ ككلػػا أػي ركيتيػػػ"ذكػػركا فػػي التػػكاريو التػػ

ة مركػز ػالنكبػة كجعمػكا مدينػة سكبػ ىػعمػاف العنج..تغمبكا ػىػ. كك21:ار ػذم اختط مدينة سنػكىك ال
اط معمػػكر بالمسػػػمميف ، ػاتيف، كبيػػا ربػػػفييػػا أبنيػػة حسػػنة كبسػػػ انت ىػػذه المدينػػػةػة )ليػػـ(. ككػػػمطػػسي 

اء..كدينيـ ػذرة البيضػػػأىميػػا الػػ أككؿػاعو األبػػيض، كأكثػػر مػػػا شػػرؽ النيػػؿ، قػػػريب مػػف اجتمػػػكمكقعيػػ
ارة دكنقػػس فػػي األكؿ ػاحب اإلسػػكندرية..اف ابتػػداء ممػػؾ عمػػػالنصػػرانية، كليػػـ أيسػػقيؼ مػػف طػػرؽ صػػ

اني، اآلف قػػرب.. حضػػر )اليػػو( عبػػداهلل ػادة، كىػػك مقػػيـ بيػػـ فػػي جبػػؿ الكػػػازالكا فػػي زيػػػجمػػع لو..كمػػ
كتو جد أكالد عجيب، كتمت كممتيـ عمي ػاع مف عربػاف القكاسمة، كىك ابف الشيو عجيب الكػافػجمَّ 
ش، كحػػاربكا ػاع بمػا معيػـ مػف الجيػػجمَّ   ارة كعبداهللػاربة العنج ممكؾ سكبة، كممكؾ..فتكجو عمػمح

ا عػػف ػا عكضػػػارة ممكػػػتمكىـ. ثػػـ اتفػػؽ رأييػػـ عمػػي أف يكػػكف عمػػػة، كممكؾ..كانتصػػركا كقػػػممػػكؾ سكبػػ
ذلؾ ػاينة..كجعميا كرسػػي ممكػػو. ككػػػمدينػػة قػػػرم الكػػممػػؾ عمػػكة، ككنػػو ىػػك الكبيػػر..كاختط )عبػػداهلل( 

ي ػار، كجعميػػػػا كرسػػػػػمػػػػر)أ(ة تسػػػػمى سنػػػػو مقيمػػػػة بيػػػػا إػػانت قبمػػػػار، ككػػػػػارة اخػػػػتط مدينػػػػة سنػػػػػعمػػػػ
بت عبػداهلل دكنػػو ػـ، كرتػػبل كأعظػػػارة أعػػاألخكيف إال أف ترتيػب عمػػارة كعبػداهلل كػػػكا عمػػممكو..كمازالػ
امؿ بو عمارة، كلـ تػزؿ تمؾ ػامؿ عبداهلل بما يعػارة يعػاب عمػا غا في مكاف كاحد. كأما إذػإذا اجتمع

 اء ممكيـ.." ػة بيف ذرارييـ إلى انقضػالة جاريػالح
 أرض النوبة ػاري  مختص بػمخطوطة "تالمصدر 

 48-46 ورقةومف مموكيا مموؾ الفونج": 
 (49حق )مل

 عنج"عمى مموؾ ال يينةىؿ عموة بعد انتصار جُ "تعريب النوبييف مف أ
 

ؿ، ػردفػاف، كلـ يبػؽ مػنيـ إال القميػػي ككػات فػازكغمػج بيـ، تفرقػكا بجيػة فبعد ظفر الفينػ"...كأما النكب
بليؿ، مقيمػػيف ػبلدىـ، كىػػـ اآلف أنفػػػار قػػػرب المقيمػػيف ببػػػرقكا كسػػط العػػػفتػػدينكا بػػديف اإلسػػػبلـ، كتفػػ

إلى العربية،  ػ)كا()ىـ( انتقمػكنػاس، كػلنيؿ مف اػكبة إال القمػندم..كال يعرؼ ليـ أف أصميـ نػبجية ش
ر ػكدىـ إلػػػػػػػى بػػػػػػػػثرت كفػػػػػػػػرب كػػػػػػػػاسؿ، ألف العػػػػػػػػكاف العػػػػػػػرب بأسػػػػػػػباب التنػػػػػػػػابيت ألػػػػػػػػكانيـ شػػػػػػػػكألػػػػػػػ
اىؿ ػي كػانة كجيينة كبني يشكر كبنػاف ككنػى عامر كقحطػعة كبنػكداف..كأغمبيـ مف حمير كربيػالس
 ميـ.."ػي سي ػزارة كبنػفػياف..ي ذبػكبن

 اري  مختص بأرض النوبة، ػمخطوطة "تالمصدر  
 49-48ومف مموكيا مموؾ الفونج، ومف تولى بعدىـ": ورقة
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 (71ملحق )

 "مممكة الفونج"
 

اشر سػػنة عشػػر ػرف العػػػي( أكؿ القػػػة، كتغمبػػت عميػػو )فػػػممكػػت أرض النكبػػ)الفػػكنج( نج "اعمػػـ أف الفيػػ
نقػػس، كخطػػت مدينػػة أربجػػي قبميػػا ارة دك ػاىا الممػػؾ عمػػػار خطػػػاية. كخطػػت مدينػػة سنػػػبعػػد التسعمػػ

اؿ ػرآف، كيقػػة عمػـ كال قػػبلد مدرسػػعيف. كلـ يشػتير فػي تمػؾ البػازم بف مى ػاىا حجػبلثيف سنة، خطػبث
ركي ػقػدـ الشػيو محمػكد العػ حتػى ارىا مف غير عػدةػتزكجيا غيره في نيػكي ،رجؿ يطمؽ المرأةػإف ال

عػػػرؼ اآلف بقصػػػػر ض، بنػػػي لػػػو قصػػػرا يي ػاس العػػػدة، كسػػػكف )البحػػػر( األبيػػػػـ النػػػمػػػف مصػػػر، كعمَّػػػ
 محمكد.."

 11-39ود ضيؼ اهلل: كتاب الطبقات، ص المصدر 
   
 
 
 

 
 الصور واألشكاؿ التوضيحية –ثالثا 
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  (2) رقـشكؿ                                         
 (العدنانييف كالقحطانييف)كمنيـ ساـ أبك العرب  نسؿ أبناء نكح عميو السبلـ
 ينتسب إليو النكبيكفـ بف نكح ك كمنيـ حا

 مصر)ايـ( ك كنعاف، ك ككش، ك كيظير في الشكؿ أبناء حاـ: فكط، 
 32المصدر السكيدم: سبائؾ الذىب، ص
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 (1شكؿ رقـ )
 1كرقة  – "القبائؿ العربية نسب "صكرة مخطكطة  

يينة كعيذرة كحمكافكت  ظير فييا بطكف قضاعة كمنيا قبائؿ: جي
 ي الياشميكثػائؽ مكتبة آؿ متحم

 www.ashraf.online.comمكقع:  عف 
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 (3شكؿ رقـ )

 3كرقة  -  "القبائؿ العربية نسب "مخطكطة صورة  
 كثػائؽ مكتبة آؿ متحمي الياشمي

 www.ashraf.online.comمكقع:  
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 (5)شكل 
 غطفان نسب 

 جهٌنةقبٌلة وام من بطون 
 :7السوٌدي; سبائك الذاب، ص المصده

 (www.alansab-online.com  نسابموقع األو)
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 (5)شكل رقن 

 بالد الحجاز -  نقش صخري ألحذ الجهنُُن

 "عبذالرحون بن نبُو الجهنٍ"واسوو 

 هىقع : هلتقً جهُنت التارَخٍ

www.tarekjohina.com 

 

  

 (6شكؿ رقـ )
  رمزيا اتصكر انتصار التي صكرة ألحد النقكش الصخرية 

 ببلد الحجاز –جيينة  قبيمةفراد ينتسبكف إلى أل
 المصدر: مكقع ممتقى جيينة التاريخي
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  www.tarekjohina.com 

 
 

 

  
 (7شكؿ رقـ )

 ا رمزياصكرة ألحد النقكش الصخرية تصكر انتصار 
 ببلد الحجاز  – قبيمة جيينةفراد مف أل 

 المصدر: مكقع ممتقى جيينة التاريخي
 www.tarekjohina.com 
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 (8شكؿ رقـ )
 خطكطة الصحابة البدرييف كبيا اسـ الصحابي م 

 23السطر رقـ  –بالصفحة الثانية يساران    "عقبة بف عامر الجيني"
 الرياض –مخطكطات جامعة الممؾ سعكد 
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 (7شكل )

 ضرَح الصحابٍ عقبت بن عاهر الجهنٍ

 قرافت الوقطن  –وأبىبُصرة الغفارٌ العاص بن عورو وبجىاره قبر

  www.msobieh.com الوصذر: هىقع 
 

 

 

 
 

 (20شكل هقم )
 قهافة المقطم  –مسجد الصحابً عقبة بن عامه الجهنً 

 www.masrawy.comموقع  
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 (22شكؿ رقـ )
 )أك ذكر البقط( مخطكطة عبداهلل بف أبي السرح

 ـ2469ىػ/871كتبيا المقريزم في سنة 
 2ظر المخطكطة: كرقة رقـ ان
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 (23شكؿ رقـ )
 المقريزم: مخطكطة 

 3كرقة  –عبداهلل بف سعد بف أبي السرح 
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 (24شكؿ رقـ )

 مخطكطة المقريزم: 
 4كرقة  –عبداهلل بف سعد بف أبي السرح 



 وُسوَداف وادي النيؿ منذ الَقرف الثالث وحتى الَقرف التاسع اليجري  َقبيمُة ُجَيينة وَدوُرىا الَحضاري في مصر  إسماعيل حامد إسماعيل علي

 

 298  ألمانيا -لمدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برليف  العربي الديمقراطي المركز

 

 

 
 
 (25شكؿ رقـ )

 مخطكطة المقريزم: 
 5كرقة  –عبداهلل بف سعد بف أبي السرح 
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 (25شكؿ رقـ )

 مخطكطة "تاريو مختص بأرض النكبة" 
 اريو دخكؿ العرب"فاني قد كجدت نبذة مف ت ي ىذا المتف:يقكؿ المؤلؼ ف
 بأرض النكبة كأردت نقميا كىي ذكر البقط..." 

 المصدر مجيكؿ: مخطكطة "تاريو مختص بأرض النكبة"، 
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 Misc  272/25/2كثائؽ غير منشكرة، دار الكثائؽ القكمية بالخرطكـ، رقـ 
 

 
 

 (24شكؿ )
 بشرؽ السكداف "خكر نكبت"ف منطقة م لشاىد قبر عربيش ك نقتفريغ أحد ال

 ()محفكظ بالمتحؼ القكمي بالسكداف
 ـ( 845ىػ/ 152سنة ) "حنيف بف عيسى"باسـ  
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 34كـر الصاكم بػاز: قبيمة جيينة، ص المرجع                   
 

 
 

 (29شكل  )

 

 صىرة لعائلت هن البجاوَُن

 www.alsahafasd.netهىقع:  

 

 

 ( 28شكؿ رقـ )
 كرفاعة  جيينة انية عفكثيقة سكد
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 مف ببلد البجةكىجرة القبيمتيف 
  الخرطـك - مف مجمكعة محمد بف زيد 

 
 

 
 

 ( 27شكؿ رقـ )
 إحدل الكثائؽ المعركفة بػ"كثائؽ خميفة الشيو خكجمي"

 كفييا ذكرت مدينة قرم عاصمة العبدالب، ككصؼ شيو ىذه المدينة بأنو: "شيو قرم
 مات العمية كاألقكاؿ الصادقةالمحركسة المحمية، صاحب المقا
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 الكفية المأمكف عمى دينو كالرعية المتمسؾ بالسيرة المحمدية.." 
 المصدر: كثائؽ خميفة الشيو خكجمي، محفكظة بقبة الشيو خكجمي عبدالرحمف

 

  
 (10شكؿ رقـ )

 لطرد األركاح الشريرة في مدينة قرم كالشعكذة ممارسة بعض أعماؿ السحر
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 Crawford: The Fung Kingdom of Sennar, P. 273المصدر:  
 

 
 

 (12شكؿ رقـ )
 مخطكطة "كاضح البياف في ممكؾ العرب بالسكداف"

 ، دث فييا المؤلؼ عف سبب كتابتو ليذه المخطكطةيتح
 ، (رفاعة الجينية ىـ مف بطكفك )عف أمراء العبدالب ثثـ يتحد
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 األمير عبداهلل جماع ترجمة كيبدأ المؤلؼ بالحديث عف
 : الكرقة األكلى"مخطكطة كاضح البياف" انظر

 
 

 
 

 (11شكؿ رقـ )
 مخطكطة "كاضح البياف في ممكؾ العرب بالسكداف"

 يتحدث فييا المؤلؼ عف الحرب الذم كقعت بيف العبدالب كممكؾ عمكة
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 ككذلؾ تحالؼ العبدالب مع الفكنج، كالعبلقة بيف عبداهلل جماع كعمارة دكنقس
 : الكرقة الثانيةانظر "مخطكطة كاضح البياف"

 
 

 

 
 (11شكؿ رقـ )

 ندم "أنساب عرب السكداف"مخطكطة السمرق
 يينة بمغت اثنيف كخمسكف قبيمة كفييا متف ميـ يقكؿ: "كاف قبيمة جي 
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 "..بأرض سكبة ببحر النيؿ بممؾ الفكنج
 27كرقة  :المخطكطة

 

 

 
 

 

 

 

 (13شكؿ رقـ )
 عض بطكنياإحدل أكراؽ النسبة السكدانية عف جيينة كنسبيا كب

 الخرطـك – مجمكعة محمد بف زيد
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 (16شكؿ رقـ )
 إحدل أكراؽ النسبة السكدانية

 قبيمة في أرض سكبة 51تتحدث عف أف قبيمة جيينة كانت تضـ 
 الخرطـك - مجمكعة محمد بف زيد

 

 

 

 
 

 
 (15شكؿ رقـ )
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 الكرقة األكلى – (في خصكص األكلياء كالصالحيف) "كتاب الطبقات"مخطكطة 
 كفييا يبدأ المؤلؼ الحديث عف" كد ضيؼ اهلل"ػل

 ـ24ىػ/20أكائؿ القرف  أك "السمطنة السنارية" ابتداء دكلة الفكنج 
 8ضيؼ اهلل: كتاب الطبقات، ص المصدر: كد
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 ممخص الدراسة
 

يى " عنكاف ىذه الػدراسة       م في مصر كسيكدىاف كادم النيؿ منذ القىرف كدىكريىا الحىضار  ينةقىبيمةي جي
"، كىػػى تتكػػكف مػػف الفصػػؿ التمييػػدم كسػػتة فصػػكؿ رئيسػػية، الثالػػث كحتػػي القىػػرف التاسػػع اليجػػرم

إضػػػافة إلػػػى خاتمػػػة البحػػػث، كالمبلحػػػؽ، كالخػػػرائط كاألشػػػكاؿ، كقائمػػػة المصػػػادر كالمراجػػػع. يتنػػػاكؿ 
الػث اليجػرم )التاسػع المػيبلدم(، كيتحػدث تػاريو قبيمػة جيينػة العربيػة  القػرف الث الفصؿ التمييػدي

شكالية نسب جدىا قضاعة، كىؿ ينتسب إلى عرب عػدناف،  ىذا الفصؿ عف نسب قبيمة جيينة، كا 
أك إلى عرب قحطاف. كما يتناكؿ الفصؿ أيضان مكطف جيينة األكؿ في ببلد العػرب، كأعػبلـ ىػذه 

ممػػاء، إضػػافة إلػػى األحػػداث التاريخيػػة القبيمػػة مػػف الصػػحابة كالتػػابعيف كتػػابعي التػػابعيف، ككػػذلؾ الع
التى ارتبطت بيذه القبيمة إباف العصر اإلسبلمي. كيعالج الفصؿ أيضان ىجرات عرب جيينة غمى 

ـ(، ثػـ اسػتقرارىـ فػي مصػر، ككػذلؾ خططيػـ فػي الفسػطاط 751ىػػ/31مصر بعد الفػتح العربػي )
 كالجيزة.
يينػػ :، كعنكانػػوالفصػػؿ األوؿأمػػا        ، ـ"7ىػػػ/3ة فػػي صػػعيد مصػػر فػػي القػػرف "اسػػتقرار عػػرب جي

كىك يتناكؿ ىجرة عرب جيينة إلى صعيد مصػر، كأسػباب تمػؾ اليجػرة السياسػية كاالقتصػادية، ثػـ 
استقرارىـ في إقميـ األشمكنيف، كحدكث الفتنة بينيـ كبيف بطكف قريش خبلؿ أياـ الدكلة الفاطمية، 

 عمػػيإلػػى ىػػزيمتيـ، كمػػف ثػػـ جبػػارىـ كدكر الفػػاطمييف فػػي تأييػػد قػػريش ضػػد جيينػػة، كىػػك مػػا أدل 
اليجػرة إلػى إقمػيـ أخمػيـ حيػث كانػت تسػكف جماعػػات عػرب بمػي، كىػـ مػف القبائػؿ القضػاعية مثػػؿ 
جيينػػة. ثػػـ كقػػكع الصػػراع بػػيف جماعػػات جيينػػة كبمػػي فػػي أخمػػيـ بسػػبب الخبلفػػات حػػكؿ األراضػػي 

تيػي الفصػؿ بالحػديث عػف الخاصة بجماعات كؿ قبيمة منيما، ثـ التصالح بيف كمتػا القبيمتػيف. كين
كجػػػكد عػػػرب جيينػػػة  القػػػكم، كاسػػػتقرارىـ فػػػي القػػػرل كالمػػػدف  عمػػػيشػػػكاىد القبػػػكر باعتبارىػػػا دلػػػيبلن 

 المصرية.
يينة إلي ببلد البجة" الفصؿ الثانيبينما يحمؿ        ، كىك يعالج عنكاف: ""ىجرة عرب جي

النيؿ، كتمتد مف مصر شماال  اليجرات الجينية إلى أرض البجة التى تقع ما بيف البحر األحمر ك 
أثيكبيا جنكبا. كما يناقش الفصؿ أسباب تمؾ اليجرات، كدكر الحمبلت العسكرية التى أرسمتيا 

 الذىاب إلى تمؾ الببلد، خاصة حممة ابف الجيـ عميالخبلفة العباسية في تحفيز عرب جيينة 
يينة كحممة العمرمـ856ىػ/162)حممة القيمي (، ك ـ862ىػ/131) . كما ـ(847ىػ/155) ( جي

يتحدث ىذا الفصؿ عف استقرار جيينة في العبلقي، كالعمؿ في استخراج الذىب كتجارتو، كمف 
ثـ دكر عرب جيينة في ازدىار كعمراف ببلد البجة، كىك ما أدل إلى بركز مظاىر لمجتمع 

 جيني في بعض المناطؽ ىناؾ، مثؿ: ميزاب كرحـ.
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يينػة كالقبائػؿ العربيػة فػي بػبلد البجػة" ، فيك بعنػكاف:الفصؿ الثالثأما        ، كىػك "العبلقػة بػيف جي
يتحدث عف كيؼ كانت العبلقة التى جمعت عرب جيينة كبػاقي اقبائػؿ األخػرل التػى سػكنت بػبلد 
البجػػة، كمػػا حػػدث مػػف تنػػافس بينيػػا، كىػػك مػػا أدل إلػػى تحػػكؿ ذلػػؾ التنػػافس إلػػى شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ 

م، مثػػؿ مػػا حػػدث بػػيف عػػرب جيينػػة كجماعػػات الصػػراعات التػػى تحػػكؿ بعضػػيا إلػػى صػػراع دمػػك 
ربيعة، كالتى كانت تمثؿ أكبر الجماعات العربية قكة، ككاف بنك ربيعػة ىػـ المنػافس الػرئيس لعػرب 
جيينة في ببلد البجة، كاستفاد بنكربيعة مف عبلقتيـ الطيبة بالحداربة زعمػاء بػبلد البجػة، كىػك مػا 

لصػػراع. كمػػا كقػػع صػػراع آخػػر بػػيف جيينػػة جماعػػات جيينػػة خػػبلؿ ذلػػؾ ا عمػػيجعميػػـ ينتصػػركف 
كعػػرب رفاعػػة، كىػػـ مػػف قضػػاعة أيضػػان، كرغػػـ قرابػػة النسػػب بػػيف القبيمتػػيف، فػػإف ذلػػؾ لػػـ يحػػؿ دكف 
كقػػػكع الفتنػػػة بػػػيف ىػػػاتيف القبيمتػػػيف القضػػػاعيتيف. ثػػػـ ينتيػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ بالحػػػديث عػػػف دكر عػػػرب 

 جيينة، كأثرىـ الحضارم  الذم ترككه في ببلد البجة.
يينػػػػة كسػػػػبلطيف المماليػػػػؾ" )يحمػػػػؿ عنكانػػػػان، كىػػػػك الفصػػػػؿ الرابػػػػعنمػػػػا بي       –468: ""عػػػػرب جي
، كىػػػػك يعػػػػالج إشػػػػكالية العبلقػػػػة بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف عػػػػرب جيينػػػػة كسػػػػبلطيف ـ(2529–2150ىػػػػػ/713

المماليػػؾ، مػػف خػػبلؿ نظػػرة كػػؿ طػػرؼ إلػػى اآلخػػر، خاصػػة كأف عػػرب جيينػػة كػػانكا ينظػػركف إلػػى 
ف لمػببلد، ألنيػـ مػف الرقيػؽ، كمػف ثػـ فمػيس ليػـ أف يحكمػكا المماليؾ باعتبارىـ حكامػا غيػر شػرعيي

العػػرب، كىػػـ مػػف أصػػؿ شػػريؼ. كىػػك مػػا جعػػؿ عصػػر المماليػػؾ يشػػيد الكثيػػر مػػف الصػػراعات بػػيف 
الحمؼ الذم أقامو عرب جيينة، ككاف يضـ العديد مف القبائؿ العربية األخرل التػى كانػت تػرفض 

ة، كىػك ابػف األحػدب، الػذم ينتسػب لقبيمػة عػرؾ، حكـ المماليؾ، كقػاد ىػذا الحمػؼ أحػد زعمػا جيينػ
كىى مف بطكف جيينة. كما شيدت ىذه الحقبة صراعا أخر بيف عػرب جيينػة كبنػي ىػبلؿ، كذلػؾ 

أيػػة حػػاؿ، انتيػػى الصػػراع بػػيف عػػرب جيينػػة كحمفػػائيـ مػػف  عمػػيبتحػػريض مػػف أمػػراء المماليػػؾ. ك 
لمماليػػؾ فػػي اضػػطيادىـ لعػػرب جانػػب كالمماليػػؾ مػػف جانػػب بيزيمػػة الحمػػؼ العربػػي، كمػػف ثػػـ زاد ا
 جيينة، كىك ما جعميـ يضطركف لميجرة إلى ببلد النكبة بعد ذلؾ.

يينػػة إلػػى النكبػػة المسػػيحية إبػػاف القػػرف ، كعنكانػػو: الفصػػؿ الخػػامسأمػػا        ـ"، 26ىػػػ/8"ىجػػرة جي
ة، فيك يناقش ىجرة الجينييف إلى ببلد النكبة، إذ يتحػدث عػف أحػكاؿ بػبلد النكبػة خػبلؿ ىػذه اليجػر 

كما يتحدث عف ممالؾ النكبة المسػيحية الثبلثػة: نكباديػا، كالمقػرة، كعمػكة، كالعبلقػة بػيف كػؿ مػنيـ. 
كمػػػا يتنػػػاكؿ ىػػػذا الفصػػػؿ الطػػػرؽ كالمسػػػالؾ التػػػى سػػػمكيا الجينيػػػكف لمكصػػػكؿ إلػػػى بػػػبلد النكبػػػة، ثػػػـ 

مػا  يتحدث عف دكرىـ في سقكط ممالكة المقرة، ككذلؾ دكرىػـ األىػـ فػي سػقكط مممكػة عمػكة، كىػك
نشػػر العركبػػة كاإلسػػبلـ فػػي تمػػؾ الػػببلد. ثػػـ ينػػاقش ىػػذا الفصػػؿ بعػػض الركايػػات الػػت  عمػػيسػػاعد 

تػػػذكرىا بعػػػض المصػػػادر كالتػػػى تحػػػدثت عػػػف دكر عػػػرب جيينػػػة فػػػي إحػػػداث حالػػػة مػػػف الفكضػػػى 
 كاالضطرابات بعد أف ىاجركا إلى ببلد النكبة. 
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يينة كدكرىـ في  الفصؿ السادسكيحمؿ        ، كىػك يتحػدث تعريب ببلد النكبة"عنكاف: "عرب جي
عف العبلقة بيف عرب جيينة كممكؾ عمكة، كما حدث مف تقارب بينيـ بسػبب المصػاىرة، كمػف ثػـ 
انتقاؿ أمكر الحكـ إلى عرب جيينػة فػي بػبلد النكبػة. ثػـ يتحػدث الفصػؿ عػف دكر عػرب القكاسػمة 

ػػػاع فػػػ ي إسػػػقاط مممكػػػة عمػػػكة فػػػي مممكػػػة عمػػػكة، كىػػػـ مػػػف عػػػرب جيينػػػة، كدكر زعػػػيميـ عبػػػداهلل جمَّ
المسػػيحية مػػػف خػػبلؿ التحػػػالؼ مػػع ممػػػؾ الفػػكنج عمػػػارة دكنقػػس. ثػػػـ ينػػاقش ىػػػذا الفصػػؿ الركايػػػات 
كالكثائؽ السػكدانية المختمفػة حػكؿ التحػالؼ بػيف العبػدالب كالفػكنج، كدكر ىػذا التحػالؼ فػي إسػقاط 

ذه المممكػة مثػؿ: مممكة عمكة، ككذلؾ دكر عرب جيينة في تأسيس العديد مف المدف العربية في ىػ
أربجي كقرم، كغيرىما، ثـ ينتيي الفصؿ بالحديث عف دكر عرب جيينػة فػي تعريػب بػبلد النكبػة، 

 كنشر اإلسبلـ بيف شعب ىذه الببلد.
التػى عػرض فييػا الباحػث ألىػـ النتػائج التػى تكصػمت إلييػا  بالخاتمػة ثـ تنتيي ىػذه الرسػالة      

الػذم لعبػو عػرب جيينػة فػي مصػر كسػكداف كادم النيػؿ، الدراسػة، كتأكيػد الػدكر الحضػارم الكبيػر 
خاصػة دكرىػـ الكبيػػر فػي نشػػر العركبػة كاإلسػبلـ فػػي تمػؾ الػػببلد. كيمكػف القػكؿ، بػػأف ىػذه الدراسػػة 

عدد كبير مف المخطكطات السػكدانية، ككػذلؾ المصػادر التقميديػة، إلػى جانػب عػدد  عمياعتمدت 
كسػػكعات، سػكاءا بالعربيػػة كاإلنجميزيػة. كمػػا تناكلػػت كبيػر مػػف المراجػع العربيػػة كالمعربػة، ككتػػب الم

ىػػذه الدراسػػة المكضػػكع التػػاريخي الػػذل أعػػدت مػػف أجمػػو مػػف خػػبلؿ المػػنيج التػػاريخي الػػذم يعتمػػد 
النقد كالتحميؿ، كمناقشة الركايات المختمفة، كتحميميػا بشػكؿ مكضػكعي، بيػدؼ الكصػكؿ إلػى  عمي

 الحقيقة التاريخية.

***** 
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Summary of the Study 
 

        This Study is entitled: "Tribe of Juhayna and its Cultural 
Role in Egypt & Nilotic Sudan from 3th  to 9th Century A. H". 
The Researher contains an introductory chapter and 6 main 

talks about the story of  Introductory ChapterThe  rs.chapte
Juhayna till the 3rd Century A.H., It discusses too the pidgree of 
this tribe & the origin of its far grandfather called Qudda'a and 
wether he belongs to tribes of Adnan or to tribes of Qahtan. Then it 
talks about the original homeland of Juhayna in Arabian Peninsula, 
then their migration to Egypt after Arab Conquest (20 A.H – 640 
A.D), then the plans of Juhayna in Fustat & Giza.                            

             
ssing the settlement of Juhayna in Is discu  First ChapterThe         

south of Egypt during the 3rd century A.H, the political & economic 
reasons of this migration during this time. Then their existnce in Al-
Ashmounin , and what happens later with Quraish tribes there. 
Juhayna was defeated against Quraysh because the support of 
Fatimides to their adversaries. Then Juhayna obliged to move to 
Akhmim after that, where their cousins of tribe of Beli were living in 
it. Then occurred akind of dispute with Beli groups in Akhmim, but 
both of two tribes reconciled after that.                                              

 
is talking about migration of Juhayna to  Second ChapterThe         

Land of Beja, reasons of their migration, thr role om military 
compagns sent by Abassid Caliphs in encouraging Juhayna 
groups to go to Beja. It discusses too the settlement of this tribe in 
Ouadi Al – Aqi , where they worked in the gold mines & trading of 
gold, it explains role of Juhayna in urbanizing Beja & flourishing life 
there.                                                                                                  

focused on the relation between Juhayna  Third ChapterThe        
and other Arab tribes in Beja, the disputes occurred between them, 
spicially the relation with Beni Rabe'a, who Kept very good 
relations with Hadareba, masters of Beja during this time, for this 
reason Juhayna was defeated by Beni Rabe'an then obliged to 
leave land of Beja after that.                                                              

                                               
was devoted to talk about the situation of  Fourth ChapterThe        

Juhayna during Mamluk Period (648-923 A.H – 1250-1517 A.D), 
their role to unite Arab tribes against Mamluks, considering them 
as illegetimate kings because of their origin as slaves. But the 
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allies made by Juhayna and other tribes defeated by Mamluk 
army, then Juhayna was obliged to migrate to Nubia.                   

 
talks about the coming of this tribe to  Fivth ChapterThe         

Nubia and their existence in it, it gives some informations about 
Nubian christian kingdoms: Makouria & Alloudia. This chapter is 
discussing the role that Juhayna played to collapse both of these 
Nubian kingdoms.                                                                             

 
is focusing on Arabs of Quassima led by  xth ChapterSiThe         

a man  called Abdullah Jima', and their role in defeating kings of 
Alloudia with military support of Fung king called Omara Dunqs. It 
talks about the difference between Sudanese documents & 
manuscripts concerning the alliance between Abdulab & Fung to 
collapse Alloudia. Then, it discusses the role of Juhayna in 
arabizing Nubia and spreading Islam among its people.                  

                  
with the  ,ConclusionThis Study is including of an important        

main results that the researcher concluded after this long Study. It 
also has a liste of big number of  original manuscripts & 
documents, references that en riching this Study. We could say 
that Researcher depended during the time of preparing this Study 
on the criticising & analysing historical method in discussing all the 
items of his Study.                                                                               


